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بسم ا الرمحن الرحيم
دــيــهــمت

.لــهيومــن يضــلل فــال هــاد،مــن يهــده اهللا فــال مضــل لــه. إن احلمــد هللا حنمــده ونســتعينه 
.وأن حممدا عبده ورسوله،وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له

ها آنـاء اهـدعبت، الـيت أمرنـاقـرآنلعمـل بـأم الاسـتقيم علـىأما بعد فـإن مـن سـعادة العبـد أن ي
، الـذي  علما وعمـال تدعو إىل االستقامة عليه الصراط املستقيم الذي تعاهدو ،الليل والنهار 

عليـه الصـراط املسـتقيم الـذي تركنـا: بـن مسـعودعبد اهللا وقد قال .كان عليه النيب وأصحابه 
.بإسناد جيد ]10454[اهـ رواه الطرباين سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

. األصــول والشــفاء والَغنــاء يف كتــاب اهللا و وإمنــا 
مــا وفــظ منهــا مســندا مــا حُ ســواء ،األصــول هــذه ال حتــل الفتــوى يف احلــوادث إال ملــن عــرف و 

وما كان عليه العمل بعد رسـول اهللا زمـان اخلالفـة الـيت  ، العفو من بني ذلك كالرتك و يستخرج
.منهاج النبوةكانت على 

ار النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أخبـمـن الكتـب مـا مجـع حمفوظة حبمـد اهللا ، لكـنارثوهذه اآل
، وهـو الَسـنن الـذي دأبـت احلـديث مـع اآلثـارمجـع قـدمياخاصة ، والذي كان من أمـر النـاس 

الصـحابةالفقهـاء مـن فتتبعت مما تيسـر يل مـن املظـان فتـاوى .يف هذا الديوانعليه حبمد اهللا 
كتبتهــاها يف الســنة ، و علم إذا اختلفــوا أصــحُّ لــيُ ،بأحاديــث النــيب األصــول يف األبــواب ا صــدّ 

ال تسـتِطل و ، لتكون كالدليل على مـا أذكـر مـن ثبـوت األثـر أو ضـعفه ، ن أخرجهابأسانيد م
ح مل أكتبــه وإذا كــان اخلــرب يف الصــحا .خــرياإن شــاء اهللا تعــدمنلــف

إلمكان الوقوف للبيان ، و ت الضعيف أيضا تبوك. إال من ذلك الوجه إال أحيانا لفائدة تذكر 
ه مـين وأفقـه ، أو مــن مجعتــ، ولتقريــب النظـر إىل مـن قــد يكـون أوعـى ملـا جهلتهـاعلـى شـواهد 

ة ، وحتاشيت ما ال يصلح للمتابعـات مثـل روايـيكون له نظر يف سند حيتمل اخلالف يف ثبوته 
.للبيان ، إال ما كان عارضامد بن عمر وابن أيب حيىي األسلمينيحم
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ه ، وما مل أجد اعتـربت مبجمـوع دُ عْ لرجل من أئمة احلديث حكما على أثر مل أَ ومىت وجدتُ 
وشـــواهدها مـــن فقـــه أصـــحاب الواحـــد مـــن فقهـــاء الصـــحابة ، ممـــن كـــان لــــه وخمارجهـــا طرقـــه 

. وابن عباس ده كابن مسعود وزيد بن ثابت أصحاب قاموا بفتاواه من بع
، فـأبطن النـاس بعائشـة زوج الـذين نقلـوا اخلـرب عـن الصـاحب) نيالتـابع(وأعين باملخارج الـرواة 

، روايــتهم وأهــل املدينــة رســول اهللا القاســم بــن حممــد وعــروة بــن الــزبري وعمــرة بنــت عبــد الــرمحن 
يف بـن أيب مليكـة وغـريهم مـن أهـل اآلفـاق وابن أيب ربـاح هم كعطاء من سوامقدمة على رواية 

ســائروعلقمــة بــن قــيس واألسـود بــن يزيــد ومســروق و . 
.وهكذا الشأن يف من سواهم. غريهم أصحاب عبد اهللا بن مسعود أوىل مبعرفة مذهبه من 

مـن أمـور العمـل لفقهاء على ما حيتاج طالب العلم يف اختالف اوقد اقتصرت يف هذا الديوان
، دون أمور السياسات ، والفنت واملالحم وأخبار الزهاد وحنو ذلـك 

.. وال تعلـــيال مـــذهب جيحوإمنـــا كانـــت مهـــيت فيـــه اجلمـــع والتصـــنيف ، مل أتكلـــف فيـــه تـــر ..
.ولست هنالك 

،  وغريهدود، ككتاب احلاء اهللا إن شنشر أجزاءكتبا أفردها بعُد بالموعاوسأُرجئ من هذ
.ة الطول يكراه

، وهــو األمــر " علــيكم بــالعتيق"، نزعــا مــن وصــية ابــن مســعود "العتيــق"هــذا املصــنفومسيــت
وهـو املبتغـى مـن هـذا السـعي ..الفنت نزول ، والسنة املاضية اليت كانوا عليها قبل القدمي فيهم

.
ولكـن حسـيب أن اهللا وَأّىن ذلـك لعبـد ، ، ربا ُخـحط بكل ما حفـظ عـنهم مل أُ إين ألعلم أين و 

. ال يكلــف نفســا إال مــا آتاهــا 
، ومل يكــن ذلــك ه أخــذ بــه طر شــإىل أحــدهم مــن علــم األولــني ، مث إذا صــح عنــده شــيء علــى 

.أحسن من انتهى إىل ما مسع، وقدمن قبل حميال له عن أن يقول مبا انتهى إليه علمه 
سبيل املؤمنني أصحاب النيب صلى اهللا عليه تتبعوما أحوج الناس والدعاة إىل اهللا خاصة إىل 

كــانوا يتحــرون هدايــًة إىل الصــراط نإوإفتــائهم مبــا كــانوا عليــه ،ومحــل النــاس عليــه ،وســلم ، 
.والداللة على سبيل اهللاإمنا هو التوقيع عن اهللاو املستقيم ، 
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وهـذا ال يـتم ، صـطلحاته ومناهجـه إىل طريقـة األولـني مبو هبـالرجـوعِ ما أحوج طلبة العلـم إىل و 
.ومن عاشر الفحول تفحل 

مل يبصــر عــوار النــاس بعــد ذلــك أحــدثمبــا أحســن الظــنلكــن مــن قصــرت مهتــه عــن ذلــك ، و 
.قني األولني املتأخرين الذين خالفوا الساب

إمنــا ويف أصــوله ، و قــهفيف المســائلُ عليــهتْ َيــنِ بُ ُربَّ خــٍرب عــن رجــل مــن أصــحاب رســول اهللاوَ 
كمــا ذكــروا يف راوي احلــديث يفــيت خبــالف مــا روى ، ومثلــوا لــه مبــا . النــاقلنيهــامو هــو مــن أ

نــه أنــه غســل منــه اإلنــاء ســبعا ، وروي عصــح عــن أيب هريــرة عــن رســول اهللا يف ولــوغ الكلــب يُ 
.إن شاء اهللا يف بابه سياقه خرب معلول ، يأيت ، وهواثالثهغسلبأفىت 

مـــن بـــدل دينـــه : وروى البخـــاري عـــن ابـــن عبـــاس عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال 
فـاحتج بـه نـاس مـن الكـوفيني . . فاقتلوه 

الشــرطية ، وذكــروه مثــاال لتخصــيص العمــوم بفتــوى " َمــن"خل يف عمــوم ال يــدثعلــى أن املؤنــ
.منكر ال يصح عند مجاعة أهل احلديث خرب الراوي ، وهو 

.حيتاج إىل تثبتكذلك سائر ما ينسب إىل أصحاب رسول اهللا يف كتب الفقهاء املتأخرين 
كما روي عـن ،  عض الرواة من بمٌ هَ ورمبا يذكر عن الواحد منهم قوالن يف املسألة ، وإمنا هو وَ 

ثــالث ال حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه ، ا
مثــل و عنهمــا ، 

..كثري يف األخبار  هذا 
ملــت علــى غــري مــراده ، ومــن الواحــد مــنهم كلمــٌة علــى وجــه االختصــار ، فحُ ولرمبــا روي عــن

إمنــا : مثالـه مـا روي عــن عمـر بـن اخلطـاب يف الصــرف أنـه قـال . مجـع الروايـات عـرف معناهــا 
.اهـ وليس بابه الصرف ، ولكنما قاهلا يف اهلدية يف القرض با على من أراد أن يريبالر 

عـن ابـن عبـاس أنـه قـال بـن عبـد اهللا شهاب عن عبيـد اهللا وقد روى صاحل بن كيسان عن ابن 
قـام فـأثىن علـى اهللا مبـا هـو املؤذنـونفجلس عمر على املنرب ، فلما سـكت .. : يف خرب طويل 

فتــوهم نــاٌس بعــُد أن عمــر كــان قــد اختــذ مــؤذِِّننيَ . أخرجــه البخــاري ،احلــديث وذكــر .أهلــه
كـان واحـدا األذانأنالسائب بن يزيـدته عنيح يف روايصر أتى بالللجمعة ، وابن شهاب قد 

ابــن كــان مـن الروايـة بـاملعىن الواســعة ، وقـد رواه مالـك ومعمـر و " املؤذنـون"وإمنـا هـذا احلـرف . 
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، وهذا تراه إن شـاء اهللا خمرجـا يف كتـاب األذان ". سكت املؤذن"عيينة عن ابن شهاب بلفظ 
.مع بيان وجهه 

، وَسـِلَم يف العلم مما جيـري علـى العتيـق " املصطلحات"َدَث من 
أن اهللا يعــرف  : كمــا اختلــف النــاس بــأخرة يف قــول الرجــل .. َشــَررِِه مــن كثــري مــن االخــتالف و 

ومــا يـُـذكر مــن .. أن يعــرب بــه عــن علــم اهللا وزومــا جيــ.. كــذا ، أو أنــه ســبحانه يــدري مــا كــذا 
الصــحابة ال جيــدون يف صــدورهم علمــاءأنكــروه كــان رمبــا قالــهومــا . الفــرق بــني العلــم واملعرفــة 

مـن أصـيب بـن اخلطـاب ذكروا عند عمر وقد ..هم كانوا أعمق علما وأقل تكلفا . منه شيئا 
اهـلكن اهللا يعرفهم: فقال عمر، قتل فالن وفالن وآخرون ال نعرفهم : 
من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي والسابقون األولون(وقد قال اهللا تعاىل 

،] 100التوبة ) [اهللا عنهم ورضوا عنه
.

إحيـــاء علـــم و إمتـــام األمـــروهـــذا ســـعي ضـــعيف عســـى اهللا أن يهيـــئ رجـــاال يكونـــون ردءا علـــى
.وال حول وال قوة إال باهللا .رجوع بالناس إىل األمر العتيق األولني وال
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همطريقتومجلة أهل الفتوى من أصحاب رسول اأعيان فصل يف معرفة 
أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ، وهو العلم النـافع والعمـل الصـاحل ، ليظهـره تبارك اهللا الذي 

ليــه الكتــاب واحلكمــة ، واختــار لــه مــن أمتــه أصــحابا علــى الــدين كلــه قــدرا مقــدورا ، وأنــزل ع
علـيهم وأمـر نبيـه أن يتلـوَ . جعلهم برمحته وخالص فضله أصحاب عـزائم وأهـل صـدق ويقظـة 

فكـان يعلمهـم مبـا شـاء اهللا لـه مـن حكمـة التعلـيم . هـم الكتـاب واحلكمـة ويـزكيهم آياتـه ويعلمَ 
ليلـين : رهم يف األمر ، ويقول يف الصـالة .. بالقول والعمل والعفو 

فلــم يــزل ذلــك مــن دأَبــه بــأيب هــو وأمــي صــلى اهللا ]1000م[مــنكم أولــو األحــالم والنهــى اهـــ 
. عليه وسلم حىت حذقوا ، وصّدرهم وزكاهم اهللا ورسوله 

ُـــه يف ســـياق بيـــان أصـــناف النـــاس مـــع الـــوحي  فكـــان مـــن آخـــر مـــا أنـــزَل علـــى قلـــب نبيـــه قول
والسابقون األولون من املهاجرين واألنصـار والـذين اتبعـوهم بإحسـان (هللا والرسول واالستجابة

اهـــــــــ ، ،خــــــــري النــــــــاس قــــــــرين: وقــــــــال نبيــــــــه ) العظــــــــيم
قـال رسـول : قالبـة عـن أنـس بـن مالـك قـال لد احلذاء عن أيبوروى خا]6632م/3651خ[

وأصـدقهم ، وأشدهم يف أمـر اهللا عمـر ، أرحم أميت بأميت أبو بكر : سلم اهللا صلى اهللا عليه و 
وأعلمهــــم ، وأفرضــــهم زيــــد بــــن ثابــــت ، وأقــــرؤهم لكتــــاب اهللا أيب بــــن كعــــب ، حيــــاء عثمــــان 

هـذه األمـة أبـو عبيـدة بـن وإن أمـني، مـة أمينـا أال وإن لكـل أ، باحلالل واحلرام معاذ بـن جبـل 
]3791ت[اهـ اجلراح

حبسـن توفيـق اهللا ، فزكاهم اهللا يف غري آية ، ونبّيه يف غري حـديث ، متامـا علـى الـذي أحسـنوا 
.هلم 

فلم ينزل قضاء اهللا بقبض نبيه إليه حىت أكمل له أمره ، وأقر بأصحابه عينـه ، وبشـره مبـا أعـد 
.نده ، وأنه جعلهم للمتقني إماما هلم من اخلري ع

مــا بلــغ الليــُل والنهــار ، ومل جيمــع للنــاسوأبلغــه أن دينــه أبــدا حمفــوظ مــن األغيــار ، وأنــه بــالغ 
رجـاال صـدقوا مـا عاهـدوا اهللا عليـه ، فـأظهروا َوَرثَـًة السنن ، ولكن صـدََّر كتبمصحفا ، ومل ي

م ديـــنهم الـــذي ارتضـــى هلـــم أيـــام اخلالفـــة ومكـــن اهللا هلـــ.. العلـــم بعـــده ، وكـــانوا أهلـــه وجنـــَده 
.، واحلمد هللا بالعلماء من أصحاب نبيه بعد رسوله فإمنا حفظ اهللا دينه . الراشدة املباركة 
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رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــنالــدرداء أيبعــنداود بــن مجيــل عــن كثــري بــن قــيس روى
وإن املالئكــة ، طــرق اجلنــة مــن ســلك طريقــا يطلــب فيــه علمــا ســلك اهللا بــه طريقــا مــن :ل اقــ

األرض الســموات ومــن يفلتضــع أجنحتهــا رضــا لطالــب العلــم وإن العــامل ليســتغفر لــه مــن يف
وإن فضــل العــامل علــى العابــد كفضــل القمــر ليلــة البــدر علــى ســائر ، جــوف املــاء واحليتــان يف
فمـن ، مهـا ورثـوا العلـم وإن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبيـاء مل يورثـوا دينـارا وال در ، الكواكب 

.، وله شواهداهـ رواه ابن حبان يف صحيحه أخذه أخذ حبظ وافر
ــ ، بــأيب هــو وأمــي صــلى اهللا عليــه قــبلهم تٌ ألصــحابه ميِّــطٌ رَ يف احلــديث داللــة علــى أن النــيب فـَ

ومــرياث رســول اهللا ســنته . هأمر القــائمون بــم ورثتــه ، يف أمتــه فــون بعــده لَّ وســلم 
.اليت هي عمله وطريقته

كــان النــيب: قالــت عائشــة .الم بالعمــل أكثــر مــن الكــكــان وتعليمــه  بالغــه ومــن طريقتــه أن 
وكـذلك  . رواه البخـاري ومسـلم .صلى اهللا عليه وسلم حيدث حـديثا لـو عـده العـاد ألحصـاه

.
مسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه : قـالتـادةحممد بن إسـحاق عـن معبـد بـن كعـب عـن أيب قوقال 

أو ، فمـــن قـــال علـــي فليقـــل حقـــا إيـــاكم وكثـــرة احلـــديث عـــين: وســـلم يقـــول علـــى هـــذا املنـــرب
اهــــ رواه أمحــد وصـــححه احلـــاكم فليتبـــوأ مقعــده مـــن النــارل علـــي مــا مل أقـــلصــدقا، ومـــن تقــوّ 

.ار ثيف خصفر .والذهيب 
ورثتــه أهــل العلــم مــن أصــحابه ، فكــانوا يبثــون العلــم ، ويقلــون الروايــة عــن فاتبعــه علــى ذلــك

.القليل 
مسعت سفيان بن عيينة حيدث عن بيان عن عامر الشعيب عن قرظة بن كعـبابن وهبوقال 
أتــدرون مل : رار فتوضــأ مث قــاليــد العــراق فمشــى معنــا عمــر بــن اخلطــاب إىل ِصــخرجنــا نر : قــال

: نعم، حنن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشيت معنـا، قـال: مشيت معكم؟ قالوا
فـال تَ ، إنكم تأتون أهل قرية هلم دوي بالقرآن كدوي النحـل 

فلمـا .ة عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم، وامضـوا وأنـا شـريككمجردوا القرآن، وأقلوا الرواي
فكـانوا . اهــ رواه احلـاكم يف صـحيحه وغـريُه : حـدثنا، قـال: قدم قرظـة قـالوا
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فـــأكثر الســـنن إنمـــا نقلـــت بالموقوفـــات ال .ويقلـــون الروايـــةيبينـــون بأفعـــاهلم 
.هللا عليه وسلمالمرفوع إلى رسول اهللا صلى ا

تقـوم علـى النـاس مبجـرد أقـواهلم السنةبالغويف هذا داللة ع
 ،

عـنهممعدودمما هو أكثر مما ُعلم عنهم ، ولكان التواتر يف األخبار أكثرإن شاء اهللا روايتهم 
فهــم القــائمون هللا علــى ، ، ولكــن الســنة مــا اســتنوا بــه دينــا بعــد نبــيهم صــلى اهللا عليــه وســلم 

.من احلفظ الذي وعد اهللا به يف كتابهذاوهالناس حبجته ، العاملون يف أمة حممد بسنته ، 
روه كــذلك ، ومــا ومــا الســنة بيانــه بــالقول واحلــض عليــه بينــوه بــالقول ، ومــا تلقــوه بالعمــل أظهــ

عملهـم و . ، فكـان جممـوع عملهـم وتـركهم دلـيال علـى السـنة فلـم يشـتغلوا بـه السنة تركه تركـوه 
.بعد نبيهم كان كعملهم معه ، سنة متََّبعة ومرياثا حمفوظا 

ويسـنُّ السـنة ليقتـدوا ، وهبـه ، وينهـى عـن الشـيء ليتقـواعملـوقد كان رسول اهللا يأمر باألمر لي
فلـــم تقـــر عـــني رســـول اهللا بأصـــحابه إال ِلمـــا رآى مـــن ، رهم حـــىت يأخـــذوا بـــأمره ، ال يغـــاد

) وما أرسـلنا مـن رسـول إال ليطـاع بـإذن اهللا(عملهم بطاعته ، وأخذهم بسنته ، قال اهللا تعاىل 
.، وإمنا يراد من العلم العمل 

عليـه صـلى اهللاوجـع النـيبهلـم يفيأن أبـا بكـر كـان يصـليف الصحيحني عن أنس بن مالك 
الصــالة ، فكشــف النــيبفيــه ، حــىت إذا كــان يــوم االثنــني وهــم صــفوف يفتــويفيالــذوســلم

مث تبســم ســرت احلجــرة ينظــر إلينــا وهــو قــائم كــأن وجهــه ورقــة مصــحفصــلى اهللا عليــه وســلم
صــلى اهللا عليــه وســلم ، فــنكص أبــو بكــر يضــحك ، فهممنــا أن نفتــنت مــن الفــرح برؤيــة النــيب

خــارج إىل الصــالة ، فأشــار صــلى اهللا عليــه وســلملصــف ، وظــن أن النــيبعلــى عقبيــه ليصــل ا
اهـمن يومه أن أمتوا صالتكم ، وأرخى السرت ، فتويفصلى اهللا عليه وسلمإلينا النيب

.، وما بدلوا تبديال رتكهم على ف
، مــن التــابعني مــن معــه عنــه ها أخــذييصــليها أيــام اخلالفــة ، و وهــي الصــالة الــيت كــان أحــدهم 

.وكذلك سائر العمل .الرواية فيها عن رسول اهللا تفصيل وادون أن يتكلف
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أفيجتمعــون  مل يعمــل بــه أحــٌد مــن أصــحابه ؟ بــه ليطــاع يــأمرفمــا أمــٌر يُــذكر عــن رســول اهللا 
ن إخبـار عـأو ، ه يف الرواية عنمٌ هَ ، إما وَ إمنا مها اثنتانكال واهللا ، ! على ترك طاعته ؟كلهم 
.بعمل أصحابه –عند مجع النصوص –ستدل على ذلك يُ ف..أمره منسوخٍ من قدميٍ شيءٍ 

وأكثــــر احلــــديث الــــذي رفعــــوه إىل نــــيب اهللا كــــان بــــاملعىن روايتــــه ، يف أكثــــر األحــــوال مــــن أكثــــر 
، نقــال مبــا مسعــوا علــى حنــو مــا مسعــوا ندثو حيــ، علــى طريقــة العــرب يف حــديثها ،األصــحاب 

.من رسول اهللا لمعىن الذي فهموا ل
حـدثنا معـن بـن عيسـى ثنـا معاويـة بـن ] 104[العلـميف جـزء زهـري بـن حـربأبـو خيثمـةقال

إذا حـدثناكم باحلـديث علـى معنـاه : صاحل عن العالء بن احلـارث عـن مكحـول عـن واثلـة قـال
.متصل صحيح فحسبكم اهـ

كنت أمسع احلديث : سريين قالعن معمر عن أيوب عن ابن] 20977[عبد الرزاق وقال
.صحيح من عشرة كلهم خيتلف يف اللفظ واملعىن واحد اهـ

: ويف هذا داللة على أمرين 
وثانيهمـــا أن . هم مـــن جـــودة األذهـــان وصـــفاء القلـــوبا أنعـــم اهللا بـــه علـــيمبـــ، و البيـــان والتعلـــيم 

الــذي وعــد اهللا يف  ، احلفــظِ الســنة تبليــغم ممــا يـَُعــوَُّل عليــه يف حفــظ الــدين ، ويعتــرب يف فهمهــ
.فإنما حفظ اهللا دينه بفهم العلماء من أصحاب نبيه.كتابه 
رِ لعلمهم أنه مل يُـأحوالهعن أشياء من اإلخبارَ يف ما حدثوا عن رسول اهللا وتركوا 

.اء اهللا يف أرضه ومل جيعلها سنة ، وهم شهد
أخربنــا عبــد اهللا بــن يزيــد املقــرئ أخربنــا الليــث بــن ســعد حــدثين أبــو ] 826[ابــن ســعد قــال

عثمان الوليد بن أيب الوليد أن سليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت حدثه عن خارجة بن زيد 
هللا ثنا عـن أخـالق رسـول اهللا صـلى احـدِّ : دخـل نفـر علـى زيـد بـن ثابـت فقـالوا: بن ثابت قـال
؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي أرسـل إيل فكتبتـه ماذا أحدثكم: فقال، عليه وسلم 

له، وكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكـره معنـا، أفكـل هـذا أحـدثكم عنـه
وهـذا الـذي .، الوليد وثقـه الليـث بـن سـعد وأبـو زرعـة الـرازي وحيـىي حسن حديث هذا ؟ اهـ
زيـد وسـائر أصـحاب رسـول اهللا عنـدمـرجـة عـن أبيـه عـن جـده هـو األى سـليمان بـن خار حك

.بشواهد اآلثار 
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وتفاصـيل .. ه ، كألفاظ تبايعه ، ونكاحـه وإنكاحـه ، وإيالئـه فعالمل ينقلوا أشياء من أكذلك 
.وكثـري مـن هـذا الضـرب .. كهيئـة قدميـه عنـد القيـام يف صالته  و .. كموضع اإلناء ئه  يف وضو 

..لتزماهللا عليه وسلم مل يوقت فيه سنة تُ لعلمهم أنه صلىإمنا مل يتكلفوا حكاية ذلك و 
.. وقــد كــان مــن بيــان رســول اهللا إشــاراتُه ، ومالمــح وجهــه ، وحلــن صــوته 

وكل هذا إمنا .. 
ملـن نقـل ال ميكـن أن يُ .. يدل على معناه ما اقـرتن باخلطـاب مـن حلـن الصـوت ومالمـح الوجـه 

.إال من جهة الرواية باملعىن يشهده مل
أحلوا وأصـيبوا مـن : أمرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حنلَّ وقال: جابر يف حجة الوداعقال

ت يفهـم فـأمرهم بصـو ]6933خ [. ومل يعزم عليهم ولكـن أحلهـن هلـم: قال جابر. النساء
ومل ينقل مـا اقـرتن بـه " أصيبوا" "واأحل"فُنقل لفظ األمر . سامعه أنه أحلهن هلم ، وليس حبتم

نـيب دقصـذلـك أن م ، و ِهـمن حال اخلطاب لتعـذر النقـل ، ولكـن ذَكـر لنـا جـابٌر أنـه كـذلك فَ 
.اهللا

وهــذا .ورســول اهللا خــري النــاس بيانــا ، وأحســن العــرب إفصــاحا عــن معانيــه وإفهامــا لســامعيه 
.اب نبيه ، واحلمد هللا إمنا حفظ اهللا دينه بفهم العلماء من أصحو الدين حمفوظ ، 

يـُـرتك مــن ســنته وصــميم أمــره ، وكــان تركــه بيانــا للنهــي وامتثــاال لــه ، كمــا أن فعلــه عمــٌل بــاألمر 
، وصـانه اهللا عـن اللغـو الكلـم وبيان له ، 

.

ملناســبات أدركوهــا ، كمــا قــال جــابر وابــن ايســري قلــوا بالروايــة طائفــة مــن تركــه نــزرااهللا ، وإمنــا ن
اهــ يـؤذن يـوم الفطـر وال يـوم األضـحىمل يكـن: عباس ملا أحدثت بنو أمية األذان للعيد قـاال 

، كمـــا كـــان وكـــانوا قبـــل ذلـــك يكتفـــون بالعمـــل ، وال خيـــربون بـــالرتك . رواه البخـــاري ومســـلم 
. ترك األذان اليوم سنة من : رسول اهللا يعمل فيهم يوم العيد بسنته ، وال يقول هلم 

اتبعــوا فيــه رســول اهللا ، كلــه قــدوأكثــر أكثــر يف غــري ذلــك اهللا ومــا مل يــذكروه مــن تــرك رســول 
.بالعمل لدين نقلهم ارتكوا ما كان يرتك ، وذلك من ف
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ــــوا يتكلفــــون رفعــــه ــــري مــــن احلــــديث عــــن رســــول اهللا مل يكون ــــاجوا إىل وكــــذلك كث ــــل أن حيت قب
اكتفــاء بالعمــل بســنته ، ومل خيــربوا مبــا يعلمــون مــن أمــره إال ملـَـاَّ َحــَدَث يف النــاس التحــديث بــه

ثت عائشـــة بـــأن األمـــر يف احلـــائض قضـــاء الصـــوم دون الصـــالة ملـــا ســـألتها خالفُـــه ، كمـــا َحـــدَّ 
ائض مـا بـال احلـ: مـر احلُـيَّض بقضـاء الصـالة ، قالـتمعاذة العدوية عما أحدثت اخلوارج من أ

لســت حبروريــة ولكــين : لــتا؟ قأحروريــة أنــت: فقالــت! تقضــي الصــوم وال تقضــي الصــالة
رواه ر بقضــاء الصــوم وال نــؤمر بقضــاء الصــالة اهـــكــان يصــيبنا ذلــك، فنــؤم: قالــت. أســأل

وقـــد كانــت أم املـــؤمنني قبــل ذلـــك هــي وغريهـــا يعملــون بالســـنة الــيت كـــانوا .البخــاري ومســلم 
فـــةاخلالزمـــانَ فيهـــاال يتكلفـــون الروايـــة ويأخـــذها َمـــن معهـــم عـــنهم ، ، عليهـــا مـــع رســـول اهللا 

.بعمل الصحابة ترك األخذمن أحدثواِلما ، ، حىت أحدثت اخلوارج بدعتهم ةالراشد
يــتم ، وأنــه كــان كــل خفــض ورفــع صــالته مــعكــان يكــرب يفأنــه  ن رســول اهللا عــومنــه حــديثهم 

.السجود دا ذلك ملا أحدثت بنو أمية نقص التكبري عنو لاالتكبري وال ينقصه ، وإمنا ق
، اتباعــا حــدث مــن خــالف العمــل املــوروث ملــا تكلفــوا رفــع احلــديث إىل رســول اهللاأُ لــوال مــا ف

. لسنته 
منهـــا ، املتـــأخرونومـــا يفهـــم املرفوعـــة روايـــاتورث مـــن الأا مبـــ، وقنـــع 

، وأحـــدث يف الـــدين مـــا مل يكونـــوا أغفـــل كثـــريا مـــن الســـنن األصـــيلة وجتاهـــل آثـــار الصـــحابة ، 
ــــه وســــلم  ــــيهم صــــلى اهللا علي ــــي .يعرفــــون مــــن أمــــر نب ــــر مــــن الســــنن هــــي محفوظــــة ف فكثي

.لهماقوفات فتاوى الصحابة وأفعالمو 
بـع ، ورمبـا جعـل األمـر تَّ أو زمـان سـنة تُـ ت يف مكـانٍ قـَّوقـد كـان مـن هـدي رسـول اهللا أنـه رمبـا وَ 

ال يُهتـدى إىل ،املقصـود منـه ، ومهـا سـواء يف اخلطـاب ، خمتلفـان يف العمـل مطلقا غري مؤقت 
حكـوا بأعمـاهلم أعمـال ابه الـذين الفرق بينهمـا إال بـالنظر يف جممـوع العمـل عمـل النـيب وأصـح

.، ومل يرفعوا منها إال القليل نبيهم صلى اهللا عليه وسلم
فمىت رأيت لرسول اهللا حديثا يأمر فيـه بسـنة ، مث مل يكونـوا يتحـرون يف عملهـم بـاألمر صـورة 

الصــالة مل قيــام كهيئــة اليــدين يف م مل يشــهدوا منــه توقيتــا ، وهــذا  
الســـرة علـــى أو خاصـــة كونـــوا يتحـــرون وضـــعهما علـــى الصـــدر ي

.وأمثاله يف السنن كثري . مشائلهم إذا صلوا 
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، وال  يف هذا الدين احملفـوظه ، فليس ذلك فراغا عمليف موضع شيئا من اهم نقلو لفِ ومىت مل تُ 
شـيئا َمثَّ عليـه وسـلم مل يوقـت ، ولكـن لعلمهـم أنـه صـلى اهللاأو تقصري غفلة كان ذلك منهم 

ومل يكــن يتحــرى فيــه ســنة ، وهــذا كهيئــة اليــدين بــني الســجدتني مل ينقلــوا عــن نــيب اهللا فيهــا ، 
فهـــذا مـــن مســـالك معرفـــة الســـنن املطلقـــة ..

.واملؤقتة
عمــل النــيب وأصــحابه ، ال مــن حــديث وإمنــا يعــرف هــذا النــوع مــن الســنن مــن جممــوع العمــل 

مـن موقـوف أو ال يكـاد ينقـل إال بالعمـل ، ومـن حـدث بـه مـنهم فإمنـا هـو هومثل.قط مسند 
.فهم الصاحبالرواية باملعىن اليت هي 

وهــو ، ، بـَيَّنــه للمســلمني ليعملــوا بــه وقــد كــان مــن أفعــال رســول اهللا مــا هــو تشــريع مقصــود 
إذا مث .. أن يكون أراد به معىن دون ذلـك-من يبلغه حديثه عند-ومنه ما حيتمل . السنة 

وهـذا  . على مراده ورافعا لالحتمـال عنـد مـن يبلغـه اخلـرب كان فيه داللةبعده  عمل عمال مثله 
يكــوندهم ، فاحتمــل أنلَــن جَ و ملشــركالــريىكالرََّمــل يف عمــرة القضــاء ، فعلــه النــيب وأصــحابه 

.إرهـاب العـدو أيمـن مصـاحله أنـه حيقـق ذلـك القصـد مث ،عمال العمـرة أمن السنة أي من 
واملســلمون معــه فلمــا حـج رســول اهللا وفعــل ذلــك .واحتمـل أن يكــون ملكــان املشــركني خاصــة

.أنه صار سنة نا، علممكة ميف قدومه
يف فقــد حكـى جــابر . لكـن مــن ذلـك مــا ال يُقـَدر علــى معنـاه إال بتتبــع عمـل أصــحابه بعـده 

ا دنا مـن الصـفا ملو ) ذوا من مقام إبراهيم مصلىواخت(قرأ جة نيب اهللا أنه ملا أتى مقام إبراهيم حَ 
حنوهـــا كانـــت يف ا، وأمـــور أبـــدأ مبـــا بـــدأ اهللا بـــه : وقـــال ) إن الصـــفا واملـــروة مـــن شـــعائر اهللا(قـــرأ 
كـرا ذِ ذلـكأي أنـه جعـلفاحتمـل هـذا العمـل أن يكـون مـن مناسـك احلـج والعمـرة ، .جته حَ 

. مــن مناســكهم نخــذو يأمــر املســلمني أن يأخــذوها يف مــا مــن أذكــار الطــواف والســعي الــيت أَ 
ومل حيــج رســول اهللا .أن يكــون مــن البيــان النبــوي أنــه علمهــم أن اآليــة هــذا تأويلهــا احتمــل و 

.بعدها حىت حلق بربه 
بـه ، علمنـا وجـه ون فتـون ذلـك ، وال يفعلـيال هم ما نظرنـا يف عمـل أصـحابه بعـده ، وألفينـافل

.وإمنا كانوا يأخذون بسنته اليت شرعها لالقتداء . ما رووا عن رسول اهللا 
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خلطأ من اكتفى بـالنظر ، وبيانٌ معرفتها من معرفة السنةأن و ، بيان ملنزلة آثارهم كله ويف هذا  
.زمان اخلالفة الراشدة املُبَـيـَِّنهيف احلديث املرفوع إىل رسول اهللا وأمهل العمل 

نلتمسها يف الرواية عنـه مـع ظنتها ، أنالسُّنة سنُة رسول اهللا ، ولكن الشأن يف معرفة مَ َعْم ، نَـ 
.العمل املوروث ، عمِل أهل العلم من أصحابه رمحة اهللا عليهم أمجعني 

هــا يف جممــوع احلــديث عــن رســول اهللا عنــد كــل بــاب مــع آثــار أهــل توخافمــن الــتمس الســنة 
وال يــــأيت بشــــيء ال م أشــــبههم قــــوال بــــأمر رســـول اهللا يف املســــألة ، العلـــم مــــن أصــــحابه ، لـــيعل

.ال يسعه إال ذلك يعرفونه ، 
ربيعة بن أيب عبد الرمحن عـن عبـد امللـك بـن سـعيد بـن سـويد عـن أيب محيـد وأيب أسـيد وروى 

إذا مسعــتم احلــديث عــين تعرفــه قلــوبكم وتلــني لــه أشــعاركم : أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
وإذا مسعتم احلديث عين تنكره قلوبكم وتنفـر . اركم وترون أنه منكم قريب فأنا أوالكم بهوأبش

رواه أمحــد وابــن حبــان يف عنــه أشــعاركم وأبشــاركم وتــرون أنــه مــنكم بعيــد فأنــا أبعــدكم منــه اهـــ
.صحيحه 

السـاعدي عـن عبـاس بـن سـهل ن عبـد امللـك بـن سـعيدعـبكري بن عبد اهللا بـن األشـج ورواه 
بـــن كعـــب كـــان يف جملـــس ، فجعلـــوا يتحـــدثون عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أن أيب

أي هــؤالء مــا حــديث : بــاملرخص واملشــدد ، وأيب بــن كعــب ســاكت ، فلــم يكــن غــري أن قــال 
لى اهللا عليـــه وســـلم تعرفـــه القلـــوب ويلـــني لـــه اجللـــد وترجـــون عنـــدهبلغكـــم عـــن رســـول اهللا صـــ

يه وسلم ، فإن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ال يقـول فصدقوا بقول رسول اهللا صلى اهللا عل
هذا أشبه اهـ : البخاري يف التاريخ وقال ذكرمهااهـ إال اخلري

همـا علـى داللـة واحـدة يف مـا حنـن فيـه ، أن سواء علينا ، كانت رواية ربيعة حمفوظة أم ال ، فو 
ض علـى مـا كـانوا يعرفـون مـن عـر احلديث املروي عن رسول اهللا ال يؤخذ به على العماية حىت يُ 

.ما ينكرون كَ رتَ ، ويُ أمره 
.، واحلمد هللا وهذه أمور وصفتها يف الكتاب املنتخل يف البدعة 

عرف بالرواية املسندة عنهم ، وتعرف كذلك مبا يُفهم من جمموع ما ينقـل ومذاهب الصحابة تُ 
أصــحاب الــذين كــان هلــم الفتــوى مــن هــل، أو يــرتك نقلــه عنــد مظنــة الروايــة ، أو مــن طريقــة أ
أصـــحاب عبـــد اهللا بـــن مســـعود بالكوفـــة ، وهـــم 
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فمـن مجـع هـذه األسـباب . وأصحاب زيد بن ثابت باملدينة ، وأصحاب ابن عباس بعُد مبكـة 
منهـا نكـات ذكـرالديوان هذاورمبا عرض يف . عرف من أحواهلم فوق ما نطقت به األسانيد 

.مد اهللا واحل، 
مــا رأيــت مصــليا كهيئــة عبــد اهللا بــن عمــر : إبــراهيم بــن ميســرة عــن طــاووس قــالروىمــا منــهو 

وطاووس رأى عبد اهللا بن عباس وابن عمرو بن أشد استقباال للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه اهـ 
فعـل صـرحية يف اخلـرب عـنهـذه مـن العلمـاء ، فكانـت كلمتـه العاص وابن الزبري وجابرا وغـريهم

مل يكونـوا يتحـرون ممـن رآى طـاووس على أن مـن سـواه ، دالةً من ختشعه يف الصالة ابن عمر 
.ذلك 

وتـدور الفتـوى زمـان اخلالفـة علـى طائفـة مـن املهـاجرين واألنصـار ظـاهرة يؤخـذ وقد كان العلم
يق على احلق ، ال خيطئها وال ختطئه ، منهم املقل ومنهم املكثـر ، فكـان مـنهم أبـو بكـر الصـد

وعمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وعبـد اهللا بـن مسـعود وسـعد بـن أيب 
وقاص وعمار بن ياسر وأيب بن كعب وأبو موسى األشعري وزيد بن ثابت وأبو الدرداء ومعاذ 

بـــن والــزبريبــن عبيــد اهللاطلحــةوأبــو هريــرة و وعبــد اهللا بــن ســالم بــن جبــل وســلمان الفارســي 
ني وعمــران بــن حصــوأبــو عبيــدة بــن اجلــراح وحذيفــة بــن اليمــان لــرمحن بــن عــوفوعبــد االعــوام

وعبــد اهللا بــن عبــاس وأســامة بــن زيــد وأبــو أيــوب وأبــو وعبــادة بــن الصــامتالثقفــي وأبــو بكــرة 
ومعاويـة بـن وعقبـة بـن عـامر وواثلـة بـن األسـقع مسعود وأبو طلحة وقرظـة بـن كعـب وأبـو بـرزة 

وكان عبد . وميمونة ائشة وأم سلمة وحفصة وصفية وأم حبيبة أيب سفيان وأزواج رسول اهللا ع
اهللا بن عمرو بن العـاص وأنـس بـن مالـك وعبـد اهللا بـن عمـر بـن اخلطـاب وأبـو سـعيد اخلـدري 

وغـريهم . والنعمـان بـن بشـري والرباء بن عازب وجـابر بـن عبـد اهللا وسـهل بـن سـعد السـاعدي
.كانوا يف الناس أذكر ، وهؤالءسابقني األولنيمن شيوخ ال

والـــذين اشـــتهروا بالفتيـــا مـــنهم يف األمصـــار قبـــل الفتنـــة نفـــٌر عمـــر بـــن اخلطـــاب وعلـــي بـــن أيب 
بــالعراق ، وعبــد اهللا بــن مســعود وأبــو موســى وأيب بــن كعــب وزيــد بــن ثابــت باملدينــة ، طالــب 

.بالشام وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء 
عـن أبيـه حـدثنا موسـى بـن علـي بـن ربـاح: قـال حـدثنا وكيـع]33567[قال ابن أيب شيبة 

مـن أحـب أن : أن عمر بن اخلطاب خطب النـاس يف اجلابيـة فحمـد اهللا وأثـىن عليـه ، مث قـال 
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عــن الفــرائض فليــأت زيــد بــن ومــن أحــب أن يســأل، يســأل عــن القــرآن فليــأت أيب بــن كعــب 
عــن ومــن أحــب أن يســأل، ن جبــل عــن الفقــه فليــأت معــاذ بــومــن أحــب أن يســأل، ثابــت 

أخـذه علـي هـذا مرسـل جيـد ، . فـذكر احلـديث ،فإن اهللا جعلين خازنا وقامسـا ، املال فليأتين 
وهـؤالء ممـن صـّدرهم أمـري . وقد صححه احلـاكم بن رباح من ناشرة بن مسي اليزين وهو ثقة ، 

.قدميا املؤمنني عمر باملدينة 
خربنـا الفضـل بـن دكـني أخربنـا القاسـم بـن معـن عـن أ]2584[وقال ابن سعد يف الطبقات 

شـــاممت أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : قـــال منصـــور عـــن مســـلم عـــن مســـروق
إىل عمر وعلي وعبد اهللا ومعاذ وأيب الدرداء وزيـد بـن ثابـت : فوجدت علمهم انتهى إىل ستة 

أبـــو حفـــص ورواه اهــــ ت علمهـــم انتهـــى إىل علـــي وعبـــد اهللافوجـــد، ، فشـــاممت هـــؤالء الســـتة 
.معاذبدل بن كعبُأيبعن مسروق وقال عن مسلم بن صبيح األبار عن منصور

عــن هــو ابــن طريــف ثنا احلســن بــن صــاحل عــن مطــرف الفضــل بــن دكــني حــدأبــو نعــيم قــالو 
صــلى اهللا عليــه كــان أصــحاب القضــاء مــن أصــحاب رســول اهللا: عــن مســروق قــال الشــعيب

رواه البيهقــي يف . رضــي اهللا عــنهموزيــد وأبــو موســىاهللا وأيبّ عمــر وعلــي وعبــد : وســلم ســتة 
دل ثنـا علـي بـن حـدثين علـي بـن محشـاذ العـحـدثنا أبـو عبـد اهللا احلـافظقال ]109[املدخل 

.سند صحيح .عبد العزيز ثنا أبو نعيم
ثنا عبــاد بــن العــوام عــن الشــيباين حــد]94[وقــال أبــو خيثمــة زهــري بــن حــرب يف كتــاب العلــم 

كان يؤخـذ العلـم عـن سـتة مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم : الشعيب قال عن 
.وكــان يقتــبس بعضــهم مــن بعــض ، فكــان عمــر وعبــد اهللا وزيــد يشــبه علمهــم بعضــهم بعضــا 

.وكــان يقتــبس بعضــهم مــن بعــض، شــعري يشــبه علمهــم بعضــهم بعضــا وأيب واأليوكــان علــ
ــكــان أحــد الفقهــاء : قــال ؟ ء وكــان األشــعري إىل هــؤال: قــال فقلــت لــه  ه هنــا بَ اهـــ معــىن الشَّ

.الوفاق يف املذهب 
حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال أخربنا ] 1/444[وقال يعقوب بن سفيان الفسوي يف املعرفة 

عــامل باملدينــة وعــامل ، انتهــى العلــم إىل ثالثــة : جعفــر بــن زيــاد عــن منصــور عــن مســروق قــال
املدينــة علــي بــن أيب طالــب وعــامل الكوفــة عبــد اهللا بــن مســعود فعــامل،بالشــام وعــامل بــالعراق
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اهــ وعامل الشام أبو الدرداء، فإذا التقوا سـأل عـامل الشـام وعـامل العـراق عـامل املدينـة ومل يسـأهلم
.وهذا يف زمان عثمان . انقطاعفيه و صحيح 

قـال : قـال حدثنا وكيع قال حدثنا حممـد بـن قـيس عـن الشـعيب]7057[قال ابن أيب شيبة و 
عبا وســـلك عمـــر واديـــا وشـــعبا ســـلكت وادي عمـــر لـــو أن النـــاس ســـلكوا واديـــا وِشـــ: عبـــد اهللا 
.اهـ مرسل صحيح وشعبه 

بعبـد اهللا بـن عمـر بـن اخلطـاب وعبـد اهللا -مـروانيف زمان بين –مث اقتدى الناس من بعدهم 
مـن عـاش و مالـك بن عباس وأيب سعيد اخلدري وجابر بن عبد اهللا وسـهل بـن سـعد وأنـس بـن 

.، رضوان اهللا عليهم مجيعا بعد زمان الفتنة من صغار الصحابة 
مل ، فلما هلكوا ، ال يتخطاهم تابٌع األكابر فكان العلم يؤخذ عن هؤالء الرهط من العلماء 

واألقـوال ال متـوت يتغري األمر ، و 
.لوا تبديال ، مث بدّ روا به كّ نسوا حظا مما ُذ قوما لكن..
، ال حكــم إال هللا: واوقــال، قبــلمــن علــى العلمــاء بــالفهم هــم ســنوا اخلــروجوقاتــل اهللا اخلــوارج

!!غتمونا الرواية عن رسول اهللا إذا بلّ !أنتم رجال وحنن رجال : هل العلموقالوا أل
ال : عيد بــن وهــب عــن عبــد اهللا بــن مســعود قــالعــن أيب إســحاق عــن ســوشــعبة ســفيان وروى 

فـإذا ، يزال الناس خبري ما أتاهم العلم من ِقَبل أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسـلم وأكـابرهم 
غريـب احلـديث يف تفسـري قـال أبـو عبيـد أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حني هلكوا اهــ

عمـــن كـــان بعـــد أصـــحاب النـــيب والـــذي أرى أنـــا يف األصـــاغر أن يؤخـــذ العلـــم :] 369/ 3[
صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ويقـــدم ذلـــك علـــى رأي الصـــحابة وعلمهـــم، فهـــذا هـــو أخـــذ العلـــم مـــن 

اهـاألصاغر
سـئل مالـك قيـل لـه: عن ابن القاسم قالوكان فقيه األندلس ومفتيها وروى عيسى بن دينار 

: نـــاس فيـــه، قيـــل لـــهال جتـــوز الفتـــوى إال ملـــن علـــم مـــا اختلـــف ال: ؟ فقـــالملـــن جتـــوز الفتـــوى: 
وعلـــم ، اخـــتالف أصـــحاب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ،ال: قـــال. اخـــتالف أهـــل الـــرأي

اهـوكذلك يفيت، ومن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، الناسخ واملنسوخ من القرآن
.]103/ 2[وفضله جامع بيان العلمذكره أبو عمر يف 
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، األثبات املصدَّقون يف ما حدثونا عن ربنـا نا شيوخو ؤالء أصحاب رسول اهللا هم أصحابنافه
كــانوا أقــوم النــاس وإذا كــان لرســول اهللا ســنةٌ .إذا رووا بــاملعىن أصــابوا مــراد اهللا ورســوله .ونبينــا 
وأصــاله جهــنم ، فمــن تــبعهم أصــاب الســنة واهتــدى ، ومــن خــالفهم واله اهللا مــا تــوىل .

، وأن يغفـر لنـا وإلخواننـا ونسأل اهللا أن يلحق. وساءت مصريا 
.املتأولني 

َوَخـلِّ احملدثات ألهل ريـب      لقد ُخصموا فأىن يؤفـكونا
ُهُم ظنوا العـتـيق به ِغـراٌر     وأن شفاءهم مـا يُـْحِدثونا

ومـن َيُك ذا 
وماذا َحّصلوا من طول َكـدٍّ     بلى بِـَدعاً وُخـْلفاً والظنونا
أال أبـلْغ أخـا اإلسالم عنّـا     فنحن إىل العتيق ُمَشـّمرونا
وإنّـا واجـدون بـه َغـناء    ففيما نبتغي اإلحداث دينـا؟

رب العـاملينا ؟؟   أَيـَبـَْلى ديـنُ ه ما ِباليس يبـلى ـلعـتيقٌ 
لئن طـال الـزمان به فإنـَّا   وإن نـسي األنام فما نـسينا
إذا صـح احلديث فذاك قويل    إذا مـا كان مما يـعرفـونا

أخذ ُحمـَكَم األخباِر دينالنـكـذلك جتـمع اآلث
ر احلـق املـبينانصري     إذا مل نـفإن عشنا فما يف العيش خ

ِمـن ُخمالِِفه رجوعا   ونـرجو عـزة للمسـلمينارقبُ ون
ونرجـو التَّـْوَب للعاصني منا   ونـرجو اخلـري لألمراء فينا

ن يرجو املـنوناوراحة مؤمعـبدوإن مـتنا فـغاية كل 

حكيميبن حممد كتبه أبو أمساء حممد بن املبارك 
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ـورــــــهــطــاب الـــتــك
 عن رسول ا

وأصحابه
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ما يقول الداخل اخلالء
حــدثنا حممــد بــن عرعــرة حــدثنا شــعبة عــن عبــد العزيــز بــن صــهيب ]6322[قــال البخــاري -

:إذا دخـل اخلـالء قـالصلى اهللا عليـه وسـلمكان النيب:قالاهللا عنهيعن أنس بن مالك رض
اهـواخلبائث أعوذ بك من اخلبثاللهم إين

حـــدثين قـــالالعبـــدي عـــن عبـــد العزيـــز بـــن عمـــرحـــدثنا حممـــد بـــن بشـــر]3[ابـــن أيب شـــيبة -
: اهللاعبـدقـال : قـال رجل مـن أصـحاب عبـد اهللا بـن مسـعودعن احلسن بن مسلم بن يناق 

خلبــث والهـم إين أعـوذ بــك مـن الــرجس الـنجسال: فقــل إذا دخلـت الغـائط فــأردت التكشـف 
.اهـ ثقات ان الرجيموالشيطواخلبائث 

حذيفـةكـان : قـال حـدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن جـويرب عـن الضـحاك ]4[ابـن أيب شـيبة -
اهـــ الشــيطان الــرجيمأعــوذ بــاهللا مــن الــرجس الــنجس اخلبيــث املخبــث : ال قــإذا دخــل اخلــالء

.منقطع ضعيف 

البول قائماما جاء يف 
مــن :عــن أبيــه عــن عائشــة قالــتثنا وكيــع عــن ســفيان عــن املقــدامحــد]25089[أمحــد -

مـا بـال رسـول اهللا صــلى ، سـلم بـال قائمــا فـال تصـدقه ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و أحـدثك 
والنســائي وصــححه الرتمــذيداود و أبــواهـــ رواه نــزل عليــه القــرآنأســلم قائمــا منــذ اهللا عليــه و 

.أمره إن شاء اهللا ، وأنه عامة ومعىن حكايتها يف البيت . األلباين وشعيب 
: ا شعبة عن منصور عن أيب وائـل قـالحدثنا حممد بن عرعرة قال حدثن]224[البخاري-

ــوكــان  ويقــول إن بــين إســرائيل كــان إذا أصــاب ثــوب ، يشــدد يف البــول األشــعريموســىأب
ســلم ســباطة قــوم ك أتــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ليتــه أمســحذيفــةفقــال ، أحــدهم قرضــه 

اهـفبال قائما
بــال عمــررأيـت : قـال حــدثنا ابـن إدريــس عـن األعمــش عـن زيــد]1319[ن أيب شـيبة ابـ-

حدثنا أبو أمحد ثنا جعفر بن عون ثنا األعمش عـن زيـد بـن وهـب]268[ابن املنذر .قائما
]6812[)1(الطحــاوي.الســائمة ختــر: ففــرج رجليــه حــىت قلــت بــال قائمــاعمــررأيــت :قــال

.حيث أطلقت العزو للطحاوي فعن كتابه شرح معاين اآلثار ، وإذا كان من غريه بينته -1
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عن سليمان عن زيد بن وهبأنه حدث ن عامر عن شعبةثنا سعيد بقالحدثنا ابن مرزوق
.صحيحاهـبال قائما فأجنح حىت كاد يصرع عمررأيت : قال
حـدثنا ابـن إدريـس وابـن منـري عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]1333[ابن أيب شيبة -

]23[أبو بكـر النجـاد يف مسـند عمـر .ما بلت قائما منذ أسلمت: قال عمرعن ابن عمر 
ثنا حيـىي بـن سـعيد عـن عبيـد اهللا : وأبو بكر بن خالد قاالحدثنا احلسن ثنا عبيد اهللا بن عمر

حـدثنا موسـى ثنـا ]277[ابن املنـذر . فذكره قال عمر : عن ابن عمر قالبن عمر عن نافع
صـحيح ، معنـاه واهللا أعلـم أنـه ملـا . بنحـوهسريج بن يونس ثنا عبدة بن سليمان عـن عبيـد اهللا 

.ئما أخرب أنه ليس عادته منذ أسلمبال قا
طــرف عـن ســعيد حاق عـن عبــد الـرزاق عـن ابــن عيينـة عـن محــدثنا إسـ]251[ابـن املنـذر-

رواه و .اهـ إسحاق هـو الـدبري البول قائما أحصن للدبر: عمرقال : بن عمرو بن سعيد قال
اهــ بـه ف أخربنـا سـفيان عـن مطـر -هو ابـن راهويـه –إسحاق من طريق]507ك[البيهقي 
.ه الشافعيقالأحصن للدبر ملن كان به أذى . صحيح 

: قــال حــدثنا ابــن إدريــس عــن األعمــش وحصــني عــن أيب ظبيــان]1320[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا احلسـن بـن علـي بـن عفـان ثنـا ابـن منـري عـن ]269[ابـن املنـذر .بال قائمـاعليارأيت 

ثنـا وهـب وأبـو داودقـالأبـو بكـرةحـدثنا]6813[الطحـاوي .بـه األعمش عـن أيب ظبيـان 
ثنــا قــالحــدثنا ابــن مــرزوققــالو . مثلــهثنــا شــعبة عــن ســلمة بــن كهيــل عــن أيب ظبيــان قــاال

.صحيحاهـفذكر بإسناده مثلهثنا شعبة عن سليمانقالسعيد بن عامر
ثابــتبــنزيــدأنــه رأى حــدثنا ابــن عيينــة عــن الزهــري عــن قبيصــة]1321[ابــن أيب شــيبة -

حــدثنا إســحاق عــن عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن الزهــري عــن ]270[ابــن املنــذر .ل قائمــايبــو 
ه علـى بعـد مـا كـرب يبـول قائمـا حـىت إين ألنظـر إليـثابتبنزيدرأيت : قبيصة بن ذؤيب قال 

وزيـد  . اهــ سـند صـحيح فما زاد على أن توضـأ داخـل املسـجد : قال قدميه مثل نضح الدواء
.، ويأيت حنوه عن سهل بن سعد يف املسح على اخلفني كان سلس يف كربه ، يأيت

اهـــيبــول قائمــاعمــربــناهللاعبــدرأيــت : أنــه قــال عــن عبــد اهللا بــن دينــار ]143[مالــك -
.صحيح 
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قـالحدثنا وكيع قال حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن عبـد اهللا الرومـي]1322[ابن أيب شيبة وقال
عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن الرومـي وثقـه ابـن حبـان ، سـند جيـد اهـيبول قائماابن عمررأيت : 

.والعجلي 
حـدثين رجـل مـن قـال رعـن عمـران بـن حـديحدثنا معاذ بن معاذ]1323[ابن أيب شيبة -

اهـبال قائماهريرةأبارأيت : قال د من أخوال احملرر بن أيب هريرةبين سع
ا إمساعيـل ثنـا سـعيد بــن قــال حـدثنا علـي ثنـ] 450[ابـن خزميـة يف حـديث علـي بـن حجـر -

أتـى قبـاء فبـال قائمـا مث توضـأ ومسـح مالـكبـنأنـسعبد الرمحن بن رقيش األسدي أنـه رأى 
.يأيت .على اخلفني مث صلى اهـ صحيح

أن حــدثنا أبــو أســامة وابــن إدريــس عــن ابــن عــون عــن ابــن ســريين]1331[ابــن أيب شــيبة -
دثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو عاصم عن ح]5359[)1(الطرباين.بال قائماعبادةبنسعد

:فقــالوا، قتلتــه اجلــن، بينــا ســعد يبــول قائمــا إذ اتكــأ فمــات :عــن ابــن ســريين قــالابــن عــون
مرســل هــذا اهـــ فلــم خنطــئ فــؤاده ورمينــاه بســهمني، ســعد بــن عبــادهحنــن قتلنــا ســيد اخلــزرج

بــن أيب عروبــة قــالأخربنــا يزيــد بــن هــارون عــن ســعيد]4676[ابــن ســعد ورواه . )2(صــحيح
إين :أن سعد بن عبادة بال قائمـا ، فلمـا رجـع قـال ألصـحابه مسعت حممد بن سريين حيدث

ورمينــاه ، رج ســعد بــن عبــادهقــد قتلنــا ســيد اخلــز :فمــات ، فســمعوا اجلــن تقــول ألجــد دبيبــا
األولورواه عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن قتــادة كــذلك ، والســياق اهـــ فلــم خنــط فــؤادهبســهمني

.شبهأ
: قــال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن عاصــم عــن املســيب بــن رافــع]1335[ابــن أيب شــيبة -

ومن حديث حيـىي بـن حيـىي ]273[قال ابن املنذر .من اجلفاء أن يبول قائما: اهللاعبدقال 
وقــال ابــن املنــذر .مرســل حســنهــذا بــه اهـــعـن وكيــع عــن ســفيان عــن عاصــم بــن أيب النجــود 

ابـــنعــن ثنــا جعفــر بـــن عــون ثنـــا ســعيد عــن قتـــادة عــن ابــن بريـــدةو أمحـــدحــدثنا أبــ]272[
قــال ســعيد بــن أيب اهـــ كــذا أن يبــول الرجــل قائمــا : أربــع مــن اجلفــاء : أنــه كــان يقــول مســعود

.حيث عزوت إىل الطرباين فعن املعجم الكبري أخذت ، وإذا أردت غريه بينت -1
لرجل حيدث حممـد بـن سـريين باحلـديث فيقـول إين كان ا:حدثنا إمساعيل عن أيوب قال]65[قال أمحد يف العلل -2

اهـ
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حـدثنا وكيـع ]1336[، وأصح منه ما روى ابـن أيب شـيبة عروبة وما أراه من صحيح حديثه 
.اهـ صحيح من اجلفاء أن تبول قائما:يقالكان: قالعن كهمس عن ابن بريدة

وحـــدثت عـــن عبيـــد اهللا بـــن ســـعد حـــدثين عمـــر حـــدثين أيب عـــن ابـــن ]279[ابـــن املنـــذر -
ورأى رجــال يبــول قائمــا، موســىأبــاأنــه مســع إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن أبيــه

ن مـع أحـدهم أفـال قاعـدا، بنـو إسـرائيل كـانوا يف شـأن البـول أشـد مـنكم، إمنـا كـاوحيك: فقال
.اهـ يأيت قريبا من وجه آخر أمثل شفرته أو مقراضه ال يصيب منه شيئا إال قطعه

.يأيت من هذا الباب

التوقي من البول
حدثنا وكيع وأبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن طاووس عن ]1313[ابن أيب شيبة -

ل إفقـااهللا صلى اهللا عليه وسـلم بقـربينمر رسول ابن عباس قال
اهــ رواه البخـاري وأمـا األخـر فكـان ميشـي بالنميمـةأما أحدمها فكـان ال يسـترت مـن بولـه كبري

.ومسلم 
ثنا أبو معاوية عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد الـرمحن حد]1312[ابن أيب شيبة -

فوضـعها مث : قـال ة الدرقـةعليـه وسـلم ويف يـده كهيئـخرج علينا النيب صلى اهللا بن حسنة قال
سـمعه النـيب صـلى اهللا عليـه فيبول كما تبول املـرأةانظروا إليه :جلس فبال إليها فقال بعضهم

،  ئيلوحيــك مـــا علمــت مــا أصـــاب صــاحب بــين إســـرا: وســلم فقــال
والـــدرق .ئي اهــــ صــحيح رواه أبـــو داود والنســـافعــذب يف قـــربه، فنهـــاهم ، باملقـــاريض قرضــوه 

.ترس من جلود 
: ا شـعبة عـن منصـور عـن أيب وائـل قـالحدثنا حممد بن عرعرة قال حـدثن]224[البخاري-

إن بـــين إســـرائيل كـــان إذا أصـــاب ثـــوب :يشـــدد يف البـــول ويقـــولاألشـــعريموســـىأبـــوكـــان 
سـلم سـباطة قـوم فبـالك أتى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و ليته أمسحذيفةأحدهم قرضه فقال 

وائـل قـال  حدثنا حيىي بن حيىي أخربنـا جريـر عـن منصـور عـن أيب]648[وقال مسلم .قائما
إسـرائيل كـان إذا أصـاب جلـد قـارورة ويقـول إن بـينالبول ويبـول يفكان أبو موسى يشدد يف

فقـــال حذيفــة لـــوددت أن صـــاحبكم ال يشـــدد هـــذا التشـــديد .أحــدهم بـــول قرضـــه باملقـــاريض
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اهللا صلى اهللا عليه وسلم نتماشى فأتى سـباطة خلـف حـائط فقـام كمـا أنا ورسولفلقد رأيتين
اهـفجئت فقمت عند عقبه حىت فرغفأشار إيل، يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه 

شيخ قـال ملـا حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد أخربنا أبو التياح حدثين]3[أبو داود -
موسـى فكتـب عبـد اهللا إىل أيبموسـىيبـأالبصـرة فكـان حيـدث عـنعبد اهللا بن عباسقـدم 

ت كنــت مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ذاموســى إينيســأله عــن أشــياء فكتــب إليــه أبــو 
إذا أراد :أصـــل جـــدار فبـــال مث قـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلميـــوم فـــأراد أن يبـــول فـــأتى دمثـــا يف

.اهـ صححه احلاكم والذهيب )1(حدكم أن يبول فلريتد لبوله موضعاأ

البول يف اإلناء
حدثنا عبد اهللا بن أمحـد بـن حنبـل ثنـا حيـىي بـن معـني ثنـا حجـاج بـن ]527[الطرباين قال -

كــان للنــيب صــلى اهللا : حممــد عــن ابــن جــريج عــن حكيمــة بنــت أميمــة عــن أمهــا أميمــة قالــت 
: سلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه حتت سريره فقام فطلب فلـم جيـده فسـأل فقـال عليه و 

القــدح ؟ قــالوا شــربته بــرة خــادم أم ســلمة الــيت قــدمت معهــا مــن أرض احلبشــة فقــال النــيب أيــن
رواه أبــو داود والنســائي خمتصـــرا اهـــ لقـــد احتظــرت مــن النــار حبظـــار : صــلى اهللا عليــه و ســلم 

.صححه احلاكم وابن حبان و 
اهيم عـــن بـــن عـــون عـــن إبـــر اأخربنـــا عمـــرو بـــن علـــي قـــال أنبأنـــا أزهـــر أنبأنـــا ]33[النســـائي -

لقـد دعـا !إن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أوصـى إىل علـي: األسود عـن عائشـة قالـت يقولـون 
.اهـ أصله يف الصحيحني!؟من أوصىىلإبالطست ليبول فيها فاخننثت نفسه وما أشعر ف

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن بكــر بــن ]1855[ابــن أيب شــيبة -
ال تبــول يف طســت يف بيــت تصــلي فيــه ، وال تبــل : ســبه عــن أبيــه قــال مــاعز عــن ابــن بريــدة حي

.اهـ ثقاتيف مغتسلك
شـدادعـن سـلمان أيبحدثنا أبو أسامة عـن عبيـد بـن أيب الوسـيم]1857[ابن أيب شيبة -

ــو رافــعكــان : قــال  مــوىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يــأمرين أن أناولــه املبولــة ، وهــو علــى أب
.اهـ عبيد وسلمان ذكرمها ابن حبان يف الثقاتيهافراشه فيبول ف

: دمثــا يعـين املكـان اللـني السـهل، وقولــه: قولـه: حـدثين علـي عــن أيب عبيـد أنـه قـالمث قـال ]263[رواه ابـن املنـذر -1
اهـد لبوله يعين أن يرتاد مكانا لينا منحدرا ليس بصلب، فينتضح عليه أو مرتفع فريجع عليهفلريت
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قلــت لريطــة ســرية : قــال حــدثنا وكيــع عــن عبــد ربــه بــن أيب راشــد]1205[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسنال كنت أضع له تورا فيبول فيه:قالت ؟يبول يف مستحمهأنسكان : أنس 

: قـال ابـن عمـرعـن حدثنا ابن فضيل عن أيب سـنان عـن حمـارب]1856[ابن أيب شيبة -
إن املعـىن واهللا أعلـم أنـه إذا بـال ال يرتكـه يف البيـت . اهـ حسـن ال تدخل املالئكة بيتا فيه بول

.كان اخلرب حمفوظا 

االستنجاءجامع
أنـه مسـع أنسـا غندر ووكيع عن شعبة عن عطاء بن أيب ميمونـةثنا]1632[ابن أيب شيبة -

وي إداوة وعنــزة ، لم يــدخل اخلــالء فأمحــل أنــا وغــالم حنــكــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســ: يقـول 
.اهـ رواه مسلم فيستنجي باملاء

حـــدثنا حممـــد بـــن املثـــىن حـــدثنا عبـــد الـــرمحن حـــدثنا ســـفيان عـــن األعمـــش ]630[مســـلم -
أرى إين:ومنصــور عــن إبــراهيم عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد عــن ســلمان قــال قــال لنــا املشــركون

أحـدنا بيمينـه ي، أجـل : فقـال .كـم اخلـراءةصاحبكم يعلمكم حـىت يعلم
أحــــدكم بـــدون ثالثــــة يال يســـتنج:وقـــال ، ، أو يســـتقبل القبلـــة 

اهـأحجار 
أنـه مـان بـن عبـد الـرمحن أن أبـاه حدثـهعن حيىي بن حممد بـن طحـالء عـن عث]36[مالك -

ن عبــد الــرمحن بــن عبيــد اهللا عثمــان بــاهـــ حتــت إزارهيتوضــأ باملــاء ملــاالخطــاببــنعمــرمســع 
.ي ، صحيح القرش

عمـرحدثنا حيىي بن آدم عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن ]1638[ابن أيب شيبة -
فجعل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم : استطاب باملاء بني راحلتني ، قال الخطاببن

.اهـ مرسل يتوضأ كمثل املرأة: يضحكون ويقولون 
كـان : قـال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن يسار بـن منـري]590[ابن أيب شيبة -

حــدثنا علـي بــن ]298[ابــن املنـذر . حبــائط أو حبجـر ومل ميســه مـاءإذا بــال مسـح ذكـرهعمـر
: عبــد العزيــز ثنــا حجــاج ثنــا شــعيب قــال أخــربين أبــو إســحاق قــال مسعــت يســار بــن منــري قــال

عباس بن عبـد اهللا من طريق]552[البيهقي .ل مث أخذ حجرا فمسح به ذكرهباعمررأيت 
اق عن موىل عمر يسار بن منـري قـالإسحعن غيالن عن أيبثنا أيبثنا حيىي بن يعلى يالرتقف
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حائطـا فأناولـه العـود واحلجـر أو يـأيتبـه قـاليشـيئا أسـتنجنـاولين: إذا بال قالعمركان : 
.اهـ ثقات رض ومل يكن يغسلهيتمسح به أو ميسه األ

مكـان قـد لعمـركـان : بـن أيب ليلـى قـال اأخربنا شعبة عن احلكم عـن ]142[ابن اجلعد -
اعتاده يبول فيه فكان له كوة يف احلائط فيها عظم أو حجر فكـان ميسـح بـه إحليلـه مث يتوضـأ 

.، وفيه إرسالاهـ صحيح وال ميسه ماء
. كـان يتمطـرعثمـانأن ربيعـة عـن أم غـراب عـن بنانـةأخربنا حممد بن ]2947[ابن سعد-

يتمطـر يغسـل . زوج عثمـان مل أعـرف حاهلـا أم البنـني أم غراب وثقها ابن حبـان وبنانـة خـادم 
.باملاء 

إن علـيقـال عـن عبـد امللـك بـن عمـري قـال حدثنا حيـىي بـن يعلـى]1645[ابن أيب شيبة -
رواه البيهقـــي .فـــأتبعوا احلجــارة باملـــاءن ثلطــامــن كـــان قــبلكم كـــانوا يبعــرون بعـــرا وإنكــم تثلطـــو 

لـــيس هـــذا مـــن قـــدمي : قـــال مث عـــن عبـــد امللـــك بـــن عمـــري ومســـعرزائـــدةمـــن طريـــق]529[
.مرسل وهو اهـ عن الشبابيحديث عبد امللك فإن عبد امللك يرو 

ن احلــارثأو مالــك بــحــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم]591[ابــن أيب شــيبة -
ابـن املنـذر رواه!مل ختلطـوا يف ديـنكم مـا لـيس منـه ؟: برجل يغسل مباله فقـالسعدمر : قال 

بــنسـعدمـر : قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيــز ثنـا أبـو نعـيم ثنــا أبـو عاصـم ثنـا عــامر]303[
ذكــره اهـــا لــيس منــهمل تزيــدون يف ديــنكم مــ:يبــول فغســل أثــر البــول فقــال ســعدبرجــل مالــك

ال : وقـاص رأى رجـال يغسـل ذكـره فقـال أن سـعد بـن أيبعـن إبـراهيم ال اهلندي يف كنـز العمـ
دينكم ما ليس منه يرى أحـدكم أن حقـا عليـه يغسـل ذكـره إذا بـال وأن تركـه جفـاء تلحقوا يف

ومسعـــت أيب ]190[وقــال ابــن أيب حــامت يف العلــل .اهـــ وعــزاه إىل عبــد الــرزاق وابــن منصـــور 
عن النخعـي ن سفيان عن منصور عن عمران اجلعفيعن احلسني بن حفص عورأى يف كتايب 

ن حقا عليـه إذا بـال يرى أحدكم أ! مل تلحقون بدينكم ما ليس منه؟: أن سعد بن مالك قال
إمنـــا هـــو عمـــران اخليـــاط، لـــيس هـــذا عمـــران اجلعفـــي: فســـمعت أيب يقـــول. أن يغســـل ذكـــره

اخليـاط جعفـي وثقـه عمـراناهــبن غفلـة اصاحب سويد عمران بن مسلموعمران اجلعفي هو 
.ابن حبان 
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حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن أيب ســلمة أنــه مســع أبــا نضــرة حيــدث ]1636[ابــن أيب شــيبة -
إذا أتــى اخلــالء أتيتــه مبــاء أســيدأبــوكــان : قــال )1(عــن أيب ســعيد مــوىل أيب أســيد وكــان بــدويا

و مســلمة هــو أبــو ســلمة تصــحيف ، صــوابه أبــاهـــيســتنجي: يعــين : قــال شــعبة .فاســتربأ منــه
وأبــو أســيد أراه .ثقــات ، وأبــو ســعيد وثقــه ابــن حبــانســعيد بــن يزيــد ، إســناد بصــري رجالــه

.مالك بن ربيعة البدري 
حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي قال حدثنا سفيان عن حصـني عـن ]5495[ابن سعد -

بـن احلسـن حـدثنا علـي]307[ابن املنـذر .أنه كان يستنجي باملاءحذيفةذر عن رجل عن 
كــان حذيفــة : عــن زر عــن حنظلــة قــالثنــا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن حصــني بــن عبــد الــرمحن

حدثنا هشيم عـن حصـني عـن ]1631[اهـ ابن أيب شيبة يستنجي باملاء إذا خرج من اخلالء
 :

حدثنا حممد بن علي ثنا سعيد ثنا خالـد بـن ]309[ابن املنذر .ي باملاءكان حذيفة يستنج
عبد اهللا عن حصني عن زر عن مسلم بن سربة عن عمته عن حذيفة أنه كان يسـتنجي باملـاء

أخربنــا ســعيد بــن ســليمان عــن عبــاد بــن ] 680[)2(الــدارميورواه. اهـــ مســلم وثقــه ابــن حبــان
ر عــن املســيب بــن جنبــة قــال حــدثتين عمــيت وكانــت العــوام عــن حصــني بــن عبــد الــرمحن عــن ذ

.حتت حذيفة فذكره اهـ وهذا خرب ال يقوم إسناده 
لي ثنا سـعيد ثنـا أبـو معاويـة ثنـا األعمـش عـن مهـام حدثنا حممد بن ع]300[وقال ابن املنذر

ابــــن أيب شــــيبة . إذن ال يــــزال يف يــــدي نــــنت: عــــن االســــتنجاء باملــــاء فقــــالحذيفــــةســــئل قــــال
سـئل عـن : قـال حذيفـةعـن ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبـراهيم عـن مهـام حد]1646[

.اهـ صححه ابن حجر يف الفتح)3(إذا ال تزال يدي يف ننت: ؟ فقال االستنجاء باملاء 
كــان ال ســلمةأن حــدثنا محــاد بــن مســعدة عــن يزيــد مــوىل ســلمة]1657[ابــن أيب شــيبة -

محــاد بــن مســعدة عــن يزيــد بــن أيب عبيــد عــن أخربنــا]6156[ابــن ســعد . يســتنجي باملــاء
.اهـ صحيح أنه كان يستنجي باملاءسلمة بن األكوع

.كذا يف املطبوع وأراه كان بدريا -1
.حيث ذكرت الدارمي فإمنا أريد أبا حممد يف مسنده-2
أنـتم أفعـل : فقال ء باملاءستنجاأخربنا مغرية عن إبراهيم أنه ذكر له االحدثنا هشيم قال]1649[ابن أيب شيبة -3

.اهـ ثقات لذل
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حــدثنا علــي ثنــا حجــاج ثنــا محــاد عــن هشــام بــن عــروة عــن رجــل عــن ]304[ابــن املنــذر -
اهـأنه كان يستنجي بثالثة أحجار ثابتبنخزيمة

قـــال يف غســـل مســـعودابـــنأن عـــن أيب حنيفـــة عــن محـــاد عـــن إبـــراهيم] 26[أبــو يوســـف -
.ـ سند ضعيف اهبدعة ، ولنعم البدعة :والذكر الدبر

حـدثنا الضـحاك بـن خملـد عـن األوزاعـي قـال حـدثنا أبـو النجاشـي]1633[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ]306[ابــن املنــذر .فكــان يســتنجي باملــاءيف ســفر خــديجبــنرافــعصــحبت : قــال 

: بكـر ثنــا األوزاعـي قـال حــدثين أبـو النجاشـي قــالسـليمان بـن شــعيب الكيسـاين ثنـا بشــر بـن
.اهـ صحيحفكان يستنجي باملاءسبع سننيخديجبنرافعصحبت 

بــنمجمــعرآين : قــال حــدثنا أبــو أســامة عــن عبــد اهللا بـن املســتورد ]592[ابـن أيب شــيبة -
اهـــ حســبك: بلــى قــال : قلــت.ني بلــتأمل تكــن تنفضــت حــ: فقــالوأنــا أغســل ذكــري يزيــد

.وعبد اهللا بن املستورد أبو ضمرة ، صحيح . مع بن يزيد األنصاري صحايب جم
: قــال حــدثنا وكيــع عــن عمــران بــن حــدير عــن رجــل مــن بــين أســد]601[ابــن أيب شــيبة -

اهـبال ، فغسل ما هنالكهريرةأبارأيت 
نـافعحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجـاج قـال محـاد عـن عبـد اهللا عـن ]302[ابن املنذر -

.اهـ ال بأس به أنه كان يستنجي بثالثة أحجارعمرابنعن 
عمـرابـنكـان : قـال عـن جعفـر عـن نـافععن حامت بن إمساعيـل]1659[ابن أيب شيبة -

مث أدخلــت كنـت آتيــه حبجــارة مـن احلــرة ال يسـتنجي باملــاء
.جيد اهـ جعفر هو ابن حممد الصادق ، سند امك
ابـنعـن حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عـن نـافع]305[ابن املنذر -

يغســل عنــه أثــر الغــائط والبــول، فكــان ابــن عمــر يعجــب معاويــةبلــغ ابــن عمــر أن : قــالعمــر
.اهـ سند صحيح يا نافع، جربناه فوجدناه صاحلا:منه، مث غسله بعد، فقال

: شيم بن بشري عن غيالن بن عبد اهللا مـوىل بـين خمـزوم قـالحدثنا ه]598[ابن أيب شيبة -
.اهـ غيالن وثقه ابن حبان يغسل أثر البولعمرابنرأيت 

يغسـل أثـر البـولأنسـارأيـت ثنـا حفـص بـن غيـاث عـن عاصـم قـال]599[ابن أيب شـيبة -
.اهـ صحيحأيت النضر بن أنس يغسل أثر البولور ورأيت ابن سريين يغسل أثر البول
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مالـكبـنأنـسأن حدثنا أزهر عن ابن عون عن أنس بن سـريين]1634[ابن أيب شيبة -
حيـىي بـن معـني حـدثنا ابـن مـن طريـق]535ك[رواه البيهقـي .دخل اخلالء فدعا بتور وأشنان

املـاء واألشـنان كـان يوضـع لـه أنـس بـن مالـكأن عن ابن عون عـن أنـس بـن سـريينيعدأيب
.اهـ صحيحلالستنجاءيعين

أن كثــريعــن حيــىي بــن أيب  حــدثنا عيســى بــن يــونس عــن األوزاعــي]1639[ابــن أيب شــيبة -
ثنـا سـعيد ثنـا شـعيب حـدثنا حممـد بـن علـي]310[ابن املنذر .كان يستنجي باحلوضأنسا

.بنحوه اهـ مرسل بن إسحاق الدمشقي عن األوزاعي 
حــدثنا ابــن جلبــار العطــاردي عــن أمحــد بــن عبــد اوأبــو العبــاس األصــم وروى أبــو جعفــر الــرزاز 

رأيـت أنســا بـال فغســل ذكـره غســال شـديدا، مث توضــأ ومسـح علــى : قــالفضـيل عــن األعمـش
ورواه اهـــ أخرجــه اخلطيــب يف تــاريخ بغــداد ، وحــدثنا يف بيتــه: زاد الــرزاز . خفيــه، مث صــلى بنــا

بـن مالـك بـني فيـه األعمـش أن أنـس ، هذا حديث صاحل اإلسناد: السري ، مث قال الذهيب يف 
.، كأنه أراد صالحه لالعتبارليس بالقويالعطاردي اهـحدثهم يف منزله

أمحــد : عبــاسابــنقــال حــدثنا وكيــع عــن كهمــس عــن ابــن بريــدة]600[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح إليكم غسل اإلحليل

ــرابــنأن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ليــث عــن عطــاء]594[ابــن أيب شــيبة - رأى الزبي
حـدثنا حممـد بـن ]13/272[اهــ وقـال الطـرباين أال يغسـل اسـته: غسل ذكره ، فقـال ال يرج

ا سـفيان الثـوري عـن قال حـدثنحدثنا أبو اجلوابقال حدثنا الفضل بن سهلقال أيب خيثمة
اهــ ليـث بـن أيب ما كانوا يغسـلون أسـتاههم باملـاء: قالعبد اهللا بن الزبريعن ليث عن عطاء
.سليم ضعيف 

أنـه الزبيـرابـنعـن حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد اهللا بن القبطيـة]596[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح ما كنا نفعله: ثر الغائط ، فقال رأى رجال يغسل عنه أ

أن حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنـا يزيـد بـن هـارون ثنـا سـهيل بـن ذكـوان]301[ابن املنذر -
.اهـ سهيل املكي كذبوه غاسل استهلعن اهللا: قالالزبيرابن
كانـت عائشـةأن حدثنا هشيم قال أخربنا منصور عن ابن سريين]1630[ابن أيب شيبة -

ابــــن أيب شــــيبة . مــــرن أزواجكــــن أن يســــتنجوا باملــــاء إذا خرجــــوا مــــن الغــــائط: تقــــول للنســــاء
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زواجكـن أومـرن أ: قالـتعائشـةحدثنا ابن علية عن يزيد الرشك عن معاذة عـن ]1644[
اهــ هـذا موقـوف فإنـا نسـتحيي أن نـأمرهم بـذلكرجالكن أن يغسلوا عنهم أثر احلـش: قالت 

]46[وقال النسائي . 
ه يـإن رسـول اهللا صـلى اهللا عل،مرن أزواجكن أن يستطيبوا باملـاء فـإين أسـتحييهم منـه : قالت 

.اهـ ورواه الرتمذي وصححه سلم كان يفعله و 
ل حــدثين ثنا علــي بــن إســحاق قــال أنــا عبــد اهللا أنــا األوزاعــي قــاحــد]24667[وقــال أمحــد 

شداد أبو عمار عن عائشة
كـــان يفعلـــه وهـــو شـــفاء مـــن وقالـــت مـــرن أزواجكـــن بـــذلك فـــإن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم  

العباس األصم أنا العباس أيبمن طريق]517[البيهقي . الباسور عائشة تقوله أو أبو عمار 
أن نسـوة مـن أهـل ألوزاعي حدثين أبو عمار عن عائشةبن الوليد أنا عقبة بن علقمة حدثين ا

ذلك فـإن رسـول مـرن أزواجكـن بـ:
هـذا :البيهقـيقـال. اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعله قال وقالت هو شفاء من الباسـور 

اهـمرسل أبو عمار شداد ال أراه أدرك عائشة 

أهريق املاءللبول ل ويقمن كره أن
حدثنا خالد بن خملد قال حدثنا سليمان بن بالل عـن سـهيل بـن ]1833[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسلقل أبولولكنأهريق املاءال تقل: ال لرجل قعمرأن عن أبيهأيب صاحل
قــــيس عــــن أيب إســــحاق عــــن أيب عــــنحــــدثنا يزيــــد بــــن هــــارون]1834[ابــــن أيب شــــيبة -

.اهـ ثقات أهريق املاء: أنه كره أن يقول عبد اهللاألحوص عن 
أنــه األزرق بــن قــيسحــدثنا أبــو أســامة عــن حممــد بــن ميســرة عــن]1832[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حممد هو ابن أيب حفصة ، جيد أقوم أهريق املاء: كره أن يقول أنهعمرابنع مس
قام رجل : قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء]1831[ابن أيب شيبة -

أبـول: ال تقـل أريـق ولكـن قـل : ال أريـق املـاء ، قـ: ؟ قـال أيـن: فقـال لـه عباسابنمن عند 
.اهـ سند جيد 

عند التخليستقبال القبلةا
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حدثنا علي بن عبد اهللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء ]386[البخاري -
إذا أتيــتم الغــائط فــال :ســلم قــال أن النــيب صــلى اهللا عليــه و صــاريبــن يزيــد عــن أيب أيــوب األن

فقــدمنا الشــأم فوجــدنا أيــوبأبــوال قــ.تســتقبلوا القبلــة وال تســتدبروها ولكــن شــرقوا أو غربــوا 
اهـمراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر اهللا تعاىل

عــن إســحاق بــن عبــد اهللا بــن أيب طلحــة عــن رافــع بــن إســحاق مــوىل آلل ]454[مالــك -
صـاحب رسـول اهللا صـلى أبـا أيـوب األنصـاريالشفاء وكان يقال له موىل أيب طلحة أنه مسع 

وقـد قـال رسـول ، :صر يقول سلم وهو مباهللا عليه و 
إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فال يستقبل القبلة وال يستدبرها : سلم عليه و اهللا صلى اهللا

وهـذا سـند .فـظ عامـا ، ولكـن نظـر يف عمـوم املعـىن اهــ فيـه داللـة علـى أنـه مل جيعـل اللبفرجـه 
.صحيح 

حيىي بن سعيد عن حممـد بـن حيـىي بـن حبـان عـن عمـه واسـع بـن حبـان عن]456[مالك -
إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فـال تسـتقبل :أنه كان يقول عبد اهللا بن عمرعن 

فرأيــت رســول اهللا لقــد ارتقيــت علــى ظهــر بيــت لنــا : قــال عبــد اهللا ، القبلــة وال بيــت املقــدس 
ويف لفــظ لــه البخــاري رواه.بيــت املقــدس حلاجتــه ســلم علــى لبنتــني مســتقبلصــلى اهللا عليــه و 
.مستدبر الكعبة

حدثنا حممد بن حيىي بن فارس حـدثنا صـفوان بـن عيسـى عـن احلسـن بـن ]11[أبو داود -
أناخ راحلته مستقبل القبلة مث جلس يبول إليهـا عمرابنذكوان عن مروان األصفر قال رأيت 

، الفضـاء عـن ذلـك يفي:قـال؟عن هـذاي:فقلت
هـذا :مث قـال يف السـنناهــ رواه الـدارقطين ء يسـرتك فـال بـأسيك وبـني القبلـة شـفإذا كان بينـ

اهـصحيح كلهم ثقات 
قـال مسعـت حممـد حدثنا حممد بن بشار حدثنا وهب بـن جريـر حـدثنا أيب]13[أبو داود -

اهللا بــن إســحاق حيــدث عــن أبــان بــن صــاحل
رواه .أن نســــتقبل القبلــــة ببــــول فرأيتــــه قبــــل أن يقــــبض بعــــام يســــتقبلهاصــــلى اهللا عليــــه وســــلم

ثنــا أيب قـالثنـا يعقـوب بــن إبـراهيم بـن ســعدقــال حـدثنا علــي بـن معبـد]6597[الطحـاوي 
عـن بسـنده]1/58سـننال[رقطين رواه الـداو . هفـذكر ثنـا أبـان بـن صـاحلقـالعن ابن إسحاق
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اهــ حسـنه كلهـم ثقـات : ، مث قـال أبـان بـن صـاحل عـن جماهـد عـن جـابربن إسـحاق حـدثينا
.رمحه اهللا الرتمذي

حـدثنا وكيــع عـن محـاد بــن سـلمة عـن خالـد احلــذاء عـن خالـد بــن ]1623[ابـن أيب شـيبة -
صلى اهللا عليه وسـلمد رسول اهللاذكر عن: قالت عائشةأيب الصلت عن عراك بن مالك عن 

: قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قالـت ستقبلوا بفـروجهم القبلـةأن قوما يكرهون أن ي
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج ثنــا ]261[ابــن املنــذر .اســتقبلوا مبقعــديت إىل القبلــة

العزيز فـذكروا كنا عند عمر بن عبد: قالمحاد أخربين خالد احلذاء عن خالد بن أيب الصلت
إن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : قالــت عائشــةقبلــة بــالفروج فقــال عــراك بــن مالــكاســتقبال ال

قــد : فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمذكـر عنــده أن ناســا يكرهــون اســتقبال القبلــة بفــروجهم، 
ذكــــره الرتمــــذي يف العلــــل وحكــــى عــــن البخــــاري أناهـــــفعلوهــــا اســــتقبلوا مبقعــــدي إىل القبلــــة

وقــال ابــن بكــري حــدثين: مث قــال ]156/ 3[ورواه البخــاري يف التــاريخ ، الصــحيح موقــوف 
ال تسـتقبل القبلـة، : كانت تنكر قـوهلمعائشةن أربيعة عن عراك عن عروة بكر عن جعفر بن

أثــر وفلــم أزل أقفــ: قــال أيبمث قــال]29/ 1[اهـــ وذكــره ابــن أيب حــامت يف العلــل صــحأوهــذا 
عـن عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غـريه عـن بكـر بـن مضـر كتبت مبصر هذا احلديث حىت

أنـه شـبهاهــ فاأل، وهـذا أشـبهبن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشـة موقوفـاجعفر 
.جب يف شرح علل الرتمذي أن أمحد حسنه ر وذكر ابن . فتوى عائشة 

كـانوا يكرهـون : قـال نحدثنا هشيم عـن ابـن عـون عـن ابـن سـريي]1616[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيحأو بولتقبلوا واحدة من القبلتني بغائطأن يس

كرهـــون أن كـــانوا ي: قــال حــدثنا جريـــر عـــن منصــور عـــن إبـــراهيم]1615[ابــن أيب شـــيبة -
.اهـ صحيحولكن عن ميينها أو عن يسارهايستقبلوا القبلة بغائط أو بول أو يستدبروها 

تكرمة اليمنيما جاء يف 
حدثنا معاذ بن فضالة قال حـدثنا هشـام هـو الدسـتوائي عـن حيـىي بـن أيب  ]152[البخاري -

إذا شـرب قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: ة عـن أبيـه قـالكثري عن عبد اهللا بن أيب قتـاد
اهـأحدكم فال يتنفس يف اإلناء وإذا أتى اخلالء فال ميس ذكره بيمينه وال يتمسح بيمينه
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: عمــرقــال : قــال حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن هشــام عــن أبيــه]1627[يبة ابــن أيب شــ-
.األطعمة كتاب ، يأيت يف  صحيحمرسلاهـوأستطيب بشمايلمنا آكل بيميينإ

ى بن محاد ثنا املعتمـر بـن ثنا عبد األعلحدثنا حامت بن يونس اجلرجاين]286[ابن املنذر -
فلم أر عثمانأتيت : قالعقبة بن صهبانعن حيدث مسعت الصلت بن دينار: سليمان قال

وال مسسـت ذكـري بيميـين منـذ مـا تغنيـت وال متنيـت: عنده شرطيا، وال جلوازا فسـمعته يقـول
.ضعيفاهـ بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وحدثت عن حممد بن حيىي ثنا الوليـد ثنـا حاجـب بـن عمـر عـن احلكـم ]288[ابن املنذر -
مــا مسســت ذكــري بيميــين منــذ بايعــت رســول اهللا صــلى اهللا : عمــرانال قــ: قــالبــن األعــرج
حــدثنا ثنا عبــد الصــمد حــدثنا حاجــب بــن عمــرحــد]1/149الزهــد[رواه أمحــد .عليــه وســلم

ما مسست فرجي بيميين منذ بايعـت رسـول اهللا :قالحصنيبنعمرانن أعرج احلكم بن األ
وضـــي قـــال أبـــو ا حفـــص بـــن عمـــر احلأخربنـــ]6082[ورواه ابـــن ســـعد . ليـــه وســـلمعصـــلى هللا 

ورواه . فــذكرهعــن عمــران بــن حصــني بــن عمــر عــن احلكــم يعــين ابــن األعــرجخشــينة حاجــب 
حدثنا بشر بن موسى ثنا عمر بن سهل املازين ثنا أبو خشينة حاجب ]18/192[الطرباين 
حممـد بـن يعقـوب بـن حـدثنا]18/495[مث قال .فذكر مثلهعن احلكم بن األعرجبن عمر

. فـذكره عـن احلكـم بـن األعـرج سورة البغدادي ثنا أبـو الوليـد الطيالسـي ثنـا حاجـب بـن عمـر
.سند صحيح

عــن رزيــق بــن أخربنــا مســافر اجلصــاصأخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال]7324[ابــن ســعد -
وبـني مـروان كـالم فأقبـل عليـه مـروان فجعـل يغلـظ لـه علـيبـنالحسـنكـان بـني : سوار قال 

وحيك أما علمـت أن اليمـني للوجـه : امتخط مروان بيمينه فقال له احلسن وحسن ساكت ، ف
.اهـ على رسم ابن حبان فسكت مروان. والشمال للفرج ، أف لك 

كـان يقـال : قـال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم]1628[ابن أيب شيبة -
.صحيحاهـواستنجائهميني الرجل لطعامه وشرابه ، ومشاله ملخاطه: 

اخلامت والشيء فيه ذكر ا
عــن مهــام عــن ابــن جــريج عــن ياحلنفــيعلــعــن أيبيحــدثنا نصــر بــن علــ]19[أبــو داود -

قـال أبـو . إذا دخـل اخلـالء وضـع خامتـهصـلى اهللا عليـه وسـلمعن أنـس قـال كـان النـيبيالزهر 
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أنـس أن عـنيداود هذا حديث منكر وإمنا يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهر 
والـوهم فيـه مـن مهـام ومل يـروه إال مهـام. اختذ خامتا مـن ورق مث ألقـاهصلى اهللا عليه وسلمالنيب
.وقاله الدارقطين يف العلل اهـ
حدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي عـن زمعـة عـن سـلمة بـن وهـرام عـن ]1211[ابن أيب شيبة -

.ضعيف زمعة بن صاحلاهـ متهإذا دخل اخلالء ناولين خاابن عباسكان : قال عكرمة
يكـره أن: قـالعبـاسابـنثنا جريـر عـن قـابوس عـن أبيـه عـن حد]1227[ةابن أيب شيب-

اهــ)1(ألنه ذو اجلالل جيل عن ذلـك، والرجل يواقع امرأته، يذكر اهللا وهو جالس على خالئه 
.ما يشبهه همأخبار وسيأيت من . ، ويشهد له ما قبله ضعف يقابوس 

وحفظ العورةالتسرت
حكـيم حـدثين أيب حدثنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد ]2769[الرتمذي -

قــال احفــظ عورتــك إال مــن راتنــا مــا نــأيت منهــا ومــا نــذريــا رســول اهللا عو عــن جــدي قــال قلــت
قال إن اسـتطعت أن ال يراهـا أحـد ميينك فقال الرجل يكون مع الرجلزوجتك أو مما ملكت 

هــذا حــديث : اهـــ  مث قــال فــاهللا أحــق أن يســتحيا منــه:قلــت والرجــل يكــون خاليــا قــالفافعــل 
.وصححه احلاكم والذهيب . حسن 

أخــربين زيــد ك بــن عثمـان قــالحــدثنا زيـد بــن احلبــاب عـن الضــحا]1142[ابـن أيب شــيبة -
سـلمعليـه و أن رسـول اهللا صـلى اهللاعبـد الـرمحن بـن أيب سـعيد اخلـدري عـن أبيـهعـن بن أسلم

.رواه مسلم اهـجل وال املرأة إىل عورة املرأةال ينظر الرجل إىل عورة الر : قال 
أخــربين عــروة عــن املبــارك عــن يــونس عــن الزهــري قــالحــدثنا ابــن]1133[ابــن أيب شــيبة -

فوالذي استحيوا من اهللايا معشر املسلمني: خيطب الناس وهوقالالصديقبكرأباأن أبيه 
اهـــ مغطيــا رأســي اســتحياء مــن ريباء ظــل حــني أذهــب إىل الغــائط يف الفضــألنفســي بيــده إين

.صحيح
: عمـرقـال : قـال حدثنا وكيع عن مسعر عن أيب بكر بن حفـص]1138[ابن أيب شيبة -

.حسن اهـ مرسلال ينظر الرجل إىل عورة الرجل: ال يرى الرجل عورة الرجل أو قال

.اهـ صحيح حيمد اهللا يف نفسه: ن احلسن قال حدثنا ابن إدريس عن هشام ع]1234[ابن أيب شيبة -1



تقريب فقه السابقني األولني

17

ن عمـر عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـن عبـد اهللا بـن عـن عبـد اهللا بـ]1108[عبد الـرزاق -
وحنــن نغتســل يصــب بعضــنا علــى بعــض فقــال علــيعــامر بــن ربيعــة عــن أبيــه قــال أتــى علينــا 

واهللا إين ألخشــى أن تكونــوا خلــف الشــر يعــين اخللــف الــذي يكــون ،تغتســلون وال تســترتونأ
:والصحيح ما روى. اهـ عبد اهللا بن عمر العمري ضعيف فيهم الشر 

حـــدثنا عبـــدة بــن ســـليمان عـــن حيـــىي بــن ســـعيد عـــن عبـــد اهللا بـــن ]1137[ابــن أيب شـــيبة -
أيرى : فصاح بنا وقال : قال رآين أيب أنا ورجل نغتسل يصب علي وأصب عليه: قال عامر

ســـند .اهــــ عـــامر بـــن ربيعـــة الصـــحايب املعـــروف راكـــم اخللـــفواهللا إين أل! الرجـــلالرجـــل عـــورة 
.صحيح

بـــنعمـــربعـــث:ن الغـــاز عـــن عبـــادة بـــن نســـي قـــالعـــن هشـــام بـــ]1109[ق عبـــد الـــرزا-
علــى ســرية فنــزل علــى الفــرات وهــو يف خبــاء لــه مــن صــوف أو عبــاءة فســمع ســلماناخلطــاب

صـابعه وقـال أأصوات الناس فرأى أن قد نزلـوا علـى املـاء فقـال بيـده هكـذا ونصـب يـده وعقـد 
اهــمن أن أرى عورة مسلم أو يرى عـوريت موت مث أنشر أحب إيلأواهللا أن أموت مث أنشر مث 

حدثنا وكيع عن هشام بن الغـاز عـن ]1139[ابن أيب شيبة هذا مرسل ، وصله وكيع ، قال 
مث أمــوت مث ، ألن أمــوت مث أنشــر : قــال ســلمانعــن عبــادة بــن نســي عــن قــيس بــن احلــارث

.هـ صحيحاأو يراها مينن أرى عورة الرجلأحب إيل من أأنشر مث أموت مث أنشر
حــدثنا وكيــع عــن مغــرية بــن زيــاد عــن عبــادة بــن نســي عــن أيب ]1140[ابــن أيب شــيبة وقــال

أخربنـا ]5008[ابـن سـعد . ألن أمـوت مث أنشـر أحـب إيل مـن أن تـرى عـوريت: موسى قـال 
رأى أبــو : عــن عبــادة بــن نســي قــال دقبيصــة بــن عقبــة قــال حــدثنا ســفيان عــن املغــرية بــن زيــا

مث أمـوت مث ألن أموت مث أنشر مث أمـوت مث أنشـر: قال فيف املاء بغري أزرى قوما يقفون موس
.ضعف ، والصحيح عن سلمان ه يفمغرية اهـ أنشر أحب إيل من أن أفعل مثل هذا

أخربنـا محـاد بـن سـلمة عـن ثابـت عـن حدثنا يزيـد بـن هـارون قـال ]1134[ابن أيب شيبة -
فأحين ظهري إذا أخذت ثويب حيـاء يت املظلمغتسل يف البإين أل: ل قاأبي موسىعن أنس

خربنــا هشــام أبــو الوليــد أ]5005[ابــن ســعد قــالو اهـــ كــذا رواه يزيــد بــن هــارون ،مــن ريب
إين ألغتسـل : أن أبا موسـى قـال حدثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن أيب جملزقال الطيالسي

ثنا عبـــد حـــد]198[الزهـــد أمحـــد يفرواهو .يف البيـــت املظلـــم ، فـــأحين ظهـــري حيـــاء مـــن ريب
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.فـذكر حنـوهبـو موسـى رمحـه اهللاأيب جملـز قـال قـال أالرمحن عـن محـاد بـن سـلمة عـن قتـادة عـن 
.عن محاد وهذا أصح 

: قــال أخربنـا ســعيد عـن قتـادةأخربنــا عبـد الوهـاب بــن عطـاء قـال] 5006[ابـن سـعد قـالو 
يأخــذ ثوبــه وال ينتصــب ه حــىت وحــىن ظهــر ســى إذا اغتســل يف بيــت مظلــم حتــادبكــان أبــو مو 

.عن ابن أيب عروبة ، واألول أصح كذا روى عبد الوهاب اخلفافاهـ  قائما
أبــوقـال : قـال حـدثنا ابــن عليـة عـن ابـن عـون عــن ابـن سـريين]1146[وقـال ابـن أيب شـيبة 

أخربنـا عبـد الوهـاب ] 5007[ابـن سـعد .مـا أقمـت صـليب يف غسـلي منـذ أسـلمت: موسى
إين ألغتســل يف : قــال أبــو موســى : قــال بــن مســلم عــن ابــن ســريينبــن عطــاء عــن إمساعيــل

.اهـ وهذا مرسل صحيح نعين احلياء من ريب أن أقيم صليبفيمالبيت اخلايل
و عن أيب جعفر حممـد بـن أعن معمر عن جابر اجلعفي عن الشعيب ]1114[عبد الرزاق -

ره مث قـاال إن يف املـاء أو أن إزادخال الفـرات وعلـى كـل واحـدة منهمـاحسنا وحسيناعلي أن 
.اهـ جابر ضعيفساكنا للماء

عند اخلروج من الكنيفمما يقال
حدثنا حيىي بن أيب بكري قال أخربنـا إسـرائيل قـال حـدثنا يوسـف بـن أيب ]7[ابن أيب شيبة -

كان رسول اهللا صلى اهللا : فسمعتها تقول دخلت على عائشة: مسعت أيب يقول :بردة قال 
: وقــال اهـــ صــحيح رواه أبــو داود والرتمــذي غفرانــك: ســلم إذا خــرج مــن الغــائط قــال عليــه و 

.حسن غريب ، وصححه ابن خزمية واحلاكم والذهيب 
حدثنا عبدة بن سـليمان ووكيـع عـن سـفيان عـن منصـور عـن أيب علـي]10[ابن أيب شيبة -

ابـن .وعافـايناألذىاحلمـد هللا الـذي أذهـب عـين:كان يقول إذا خرج من اخلالء ذرأباأن 
أيب عـنعلـيحدثنا إسحاق عـن عبـد الـرزاق عـن الثـوري عـن منصـور عـن أيب ]326[املنذر 

ورواه .احلمــد هللا الــذي أخــرج عــين األذى وعافــاين: إذا خــرج مــن اخلــالء أنــه كــان يقــولذر
ر عـن حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا سـفيان عـن منصـو ]372الدعاء[الطرباين 

. يف الثقـات ابن حبـانذكرهعليبنعبيدأبو علي . مثله أيب علي يعين الصيقل عن أيب ذر
.مرسل 
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يقــول إذا حذيفــةكــان : قــال حــدثنا عبــدة عــن جــويرب عــن الضــحاك ]11[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيفهللا الذي أذهب عين األذى وعافايناحلمد : خرج ، يعين من اخلالء 

أنــه كــان حذيفــةحــدثنا إمساعيــل عــن محــاد عــن إبــراهيم عــن ]38الــدعاء[حممــد بــن فضــيل-
.اهـ مرسل حسنوعافاين احلمد هللا الذي أذهب عين األذى :يقول إذا خرج من اخلالء

حدثنا إسحاق بـن منصـور قـال حـدثنا هـرمي عـن ليـث عـن املنهـال بـن ]13[ابن أيب شيبة -
احلمـد هللا الـذي أمـاط عــين األذى:الء قـال إذا خـرج مــن اخلـالـدرداءأبـوكـان : قـال عمـرو 
.اهـ ليث بن أيب سليم ضعيفوعافين

اختاذ املطاهر يف أبواب املساجد
: ثنـا أبـو مطـر قـال د بـن ربيعـة عـن خمتـار التمـار قـالثنا حممـحـد]224الطهـور[أبو عبيـد -

أخـربين ] 1010[الـدواليب يف الكـىن . أتى مطهـرة التـيم فتوضـأ منهـاعليه السالمعليارأيت 
عـن سـامل أيب زيـاد حـدثنا شـعيب بـن راشـد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أمحد بن شعيب قال

كنــت عنــد علــي يف الرحبــة فقــام إىل مطهــرة فتوضــأ ومســح علــى خفيــه مث : عــن أيب مطــر قــال
.ضعيف جدااهـ تقدم وصلى بالناس

اعيـل بـن رجـاء عـن أبيـه حدثنا وكيـع قـال حـدثنا األعمـش عـن إمس]1381[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيحجاء إىل مطهرة املسجد فتوضأ منهامث بالعازببنالبراءرأيت: قال
حدثنا وكيع عن سعيد بن صاحل عن سعيد بـن عبـد اهللا بـن ضـرار ]1386[ابن أيب شيبة -

أيــن يــا هــذا: فقــال اهللاعبــدتوضــأ مــن امليضــأة الــيت يف الســوق إذ جــاء إين أل: قــال عــن أبيــه
.اهـ ال بأس بهبالشام: قلت : هواك اليوم ؟ قال 

أنــه هريــرةأبــيعــن حــدثنا وكيــع عــن عصــمة بــن زامــل عــن أبيــه]1384[ابــن أيب شــيبة -
امـل عـن ز بيعـة عـن عصـمة بـن ثنا حممـد بـن ر حـد]225الطهـور[أبو عبيـد . توضأ من املطهرة

.وثقهما ابن حباناهـ عصمة وأبوه )1(يتوضأ من مطهرةهريرةأبارأيت :أبيه قال 

وإمنا أرادت . لواردلسقايات اليت تكون منها احلياض فيتوضأ منها الصادر واومعىن املطاهر هذه ا: قال أبو عبيد مث-1
أن رجــال لــو أدخــل يــده يف يفســد وعلــى هــذا أمــر املســلمني 

.ألن السنة أن يبدأ بغسلها قبل إدخاهلا اإلناءءه إال أنه مسيء يف ترك الغسل امليضاء قبل غسلها مل ينجس ذلك ما
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عن الثوري عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن مهـام بـن احلـارث قـال رأيـت ] 240[عبد الرزاق -
.اهـ سند صحيح)1(يتوضأ من مطهرةاهللاعبدبنجرير

عــن أيب هــارون ثنــا عبـد اهللا عــن ســفيانقــالحــدثنا علــي بـن احلســن]2551[ابـن املنــذر -
أبـو حممـد عبـد اهللا بـن حممـد وقـال.ضـأ يف املسـجديتو عبد اهللا بن عمـررأيت : العبدي قال

حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا عمر بن هارون عن الثـوري ]1218[الفاكهي إسحاقبن 
حــدثنا ]1226[وقــال الفــاكهي . يتوضــأ يف املســجدرأيــت ابــن عمــر: عــن أيب هــارون قــال 

لـد أن أبـا هـارون العبـدي أخـربين أبـو خاقـالحممد بن أيب عمر قال ثنا هشـام عـن ابـن جـريج
.ضعيفأبو هارون اهـ أخربه أنه رأى ابن عمر يتوضأ يف املسجد

ببــاب املســجد يريج قــال ســألت عطــاء عــن الوضــوء الــذبــن جــاعــن ]236[عبــد الــرزاق -
وهو جعله وقد علم أنه يتوضأ منه الرجال والنساء عباسبناعهد ىفقال ال بأس به كان عل

أكنـت متوضـأ :قـال. ولو كـان بـه بـأس لنهـى عنـه ، ن ال يرى به بأسا وكا، األسود واألمحر 
ابـنحـدثنا حفـص عـن ابـن جـريج عـن عطـاء عـن ]1380[ابن أيب شـيبة .نعم:قال؟منه

ن ينسـكب وكـا:أنـه يتوضـأ منهـا األسـود واألبـيض قـالوقـد علـم صنع هـذه املطهـرةأنهعباس
حـدثنا ]1387[ابـن أيب شـيبة. بـأس بـهالمن وضوء النـاس يف جوفهـا فسـألت عطـاء فقـال

حلــوض منكشــفا رأيــت رجــال يتوضــأ يف ذلــك اقلــت لعطــاء: قــال ابــن إدريــس عــن ابــن جــريج
ابن املنـذر .لم أنه يتوضأ منه األبيض واألسودوقد ععباسابنقد جعله ، ال بأس به: فقال 

حـدثنا مهـام عـن ابــن قـالثنـا عبـد اهللا بــن يزيـد املقـريلقـاحـدثنا علـي بـن احلسـن]2549[
واملــاء يرجــع فيهــا قــالفــوق مطهــرة زمــزم يغســل فرجــه ودبــرهرأيــت أعرابيــا يتطهــر : قــالجــريج

.اهـ صحيحال بأس به: قالابن عباستوضأ فإن : سألت عطاء قال
األسـود بـن عـن ثنا سوار بن مصـعبقال ثنا حيىي قالحدثنا موسى]2550[ابن املنذر -

.ضعيفاهـ يتوضأ يف املسجد احلرامابن عباسرأيت : قالقيس عن عمرو بن سفيان
عـن الثـوري عـن األعمـش قـال مسعـت عـن إبـراهيم قـال كـان أصـحاب ] 341[بد الـرزاق ع-

.اهـ مرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم يتوضؤون من املهراس

وحــديث ســفيان وأيب إســحاق واألعمــش مــا مل ] 2/637[ترمجــة األعمــش مــن املعرفــة قــال يعقــوب بــن ســفيان يف -1
اهـيعلم أنه مدلس يقوم مقام احلجة
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ما يعفى عنه من النجاسات وما يكره من تكلف الطهور
ة عـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم عـــن أم ولـــد إلبـــراهيم بـــن عبـــد عـــن حممـــد بـــن عمـــار ]45[مالـــك -

إين امرأة أطيل :سلم فقالت سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و 
ذيلي وأمشي يف املكان القذر قالت أم سلمة قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم يطهـره مـا 

.اهـ صحيح رواه أبو داود والرتمذي بعده
علـيكـان : حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن احلكم قال ]2047[بن أيب شيبة ا-

اهــــ هـــذا مرســـل ، ورواه ابـــن املنـــذر خيـــوض طـــني املطـــر ويـــدخل املســـجد ، فيصـــلي وال يتوضـــأ
حـدثنا الربيـع بــن سـليمان ثنــا حجـاج ثنـا عيســى بـن يــونس ثنـا حممـد بــن جماشـع عــن ]738[

ا خيوض طني املطر مث دخل املسـجد فصـلى ومل يغسـل رأيت علي: أبيه عن كهيل أو كميل قال
قـــال وكيـــع عـــن عيســـى بـــن يـــونس عـــن حممـــد بـــن ]127/ 1املدونـــة [وقـــال ســـحنون . رجليـــه

رأيـت علـي بـن أيب طالـب خيـوض طـني املطـر مث دخـل : جماشع التغليب عن أبيه عـن كهيـل قـال
ا أبو نعيم ثنا جماشـع حدثنا علي ثن]739[ابن املنذر وقال . املسجد فصلى ومل يغسل رجليه

كنت مع علي وكانت متطـر الرحبـة وهـو رمـل فيخـرج : أبو الربيع الثعليب ثنا كهيل البصري قال
.اهـ حسن ، على رسم ابن حبان فيطأ املاء فيصلي وال يعيد وضوءا، وال يغسل رجليه 

نا بــن أمحــد بــن عبــدان أخربنــا أمحــد بــن عبيــد الصــفار حــدثيأخربنــا علــ]4442[البيهقــي -
مــان عــن معــاذ بــن حــدثنا قــيس بــن حفــص بــن القعقــاع حــدثنا عمــرو بــن النعيهشــام بــن علــ

بـن يعلـأقبلت مـع : رو بن العالء عن أبيه عن جده قالعموهو أخو أيبالعالء قال هشام
فخلـع ه وبـني املسـجد حـوض مـن مـاء وطـني وهـو مـاش قـال فحـال بينـإىل اجلمعـةطالبيأب

ض فلمـا جـاوز فخـا. ال: قـال. أمحلـه عنـكهـات يـا أمـري املـؤمنني: نعليه وسراويله قال قلـت 
.موثقون اهـمث صلى بالناس ومل يغسل رجليهلبس سراويله ونعليه

كنـا :قـالمسـعودبـنابـن عيينـة عـن األعمـش عـن أيب وائـل عـن اعـن ] 101[عبد الرزاق -
ريس عن األعمـش دوابن إحدثنا شريك وهشيم]625[ابن أيب شيبة .ال نتوضأ من موطئ

.)1(وفيه علة نبه عليها أبو داود،وابن ماجةرواه أبو داود .به
وال األعمـش مسعـه مـن ، هذا مل يسـمعه هشـيم مـن األعمـش :قال ، مث هشيم عن] 2155[أمحد يف العلل رواه-1

اخلرب له علة مل يسمعه األعمش عن شقيق مل أكـن فهمتـه هذا ] :37[أخرجه ابن خزمية مث قال احلديث اهـ و أيب وائل
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بــنارأيــت : بــن التيمــي عــن أبيــه عــن بكــر بــن عبــد اهللا املــزين قــال اعــن ] 95[عبــد الــرزاق -
فيصـــلي وال ، مث يـــدخل املســـجد ، فيطـــأ مـــا يطـــأ ، مث خيـــرج وهـــو حـــاف ، مبـــىن يتوضـــأ عمـــر
.صحيحسند اهـيتوضأ

قــال عبــاسبــناعــن الثــوري عــن أيب حصــني عــن حيــىي بــن وثــاب عــن ] 100[عبــد الــرزاق -
أبــو حصــني هــو اهـــ ســند صــحيح وال يتوضــأ مــن مــوطئ، الوضــوء ممــا خــرج ولــيس ممــا دخــل 

حدثنا علي ثنا عبد اهللا عن سفيان عـن حصـني ]740[وقال ابن املنذر .عثمان بن عاصم 
اهــ سـفيان هـو ال يتوضـأ مـن مـوطئ: قـالعبـاسبـنابن عبد الرمحن عن حيىي بـن وثـاب عـن 

وقــد .عــن أيب حصــني أصــححــديث الثــوري هــو.وعبــد اهللا هــو ابــن الوليــد العــدين ، الثــوري 
.رواه هشيم عن حصني عن حيىي حنوه ، يأيت يف الوضوء مما مست النار 

مطــر حــدثنا أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو عمــرو بــن]4443[وقــال البيهقــي 
إسـحاق عـن حيـىي بـن حدثنا شعبة عـن أيبحيىي بن حممد حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب

اهـــ ال بــأس بــه: ؟ قــال إىل املســجد حافيــايأتوضــأ مث أمشــ: عبــاسالبــنوثــاب قــال قلــت 
.إسناد صحيح 

: قـال حدثنا حفص بن غياث عن األعمش عـن حيـىي بـن وثـاب]613[وقال ابن أيب شيبة 
إن كانـت رطبـة غسـل : عن رجل خرج إىل الصالة فوطىء على عـذرة ؟ قـال عباسابنسئل 

.، ال يدفع ما قبله سند صحيح اهـ )1(أصابه ، وإن كانت يابسة مل تضرهما
عبـاسبـناعن معمر عن أيـوب عـن أيب رجـاء العطـاردي قـال مسعـت ] 107[عبد الرزاق -

يقـــول صـــلوا يف رحـــالكم وال تـــأتوا باخلبـــث تنقلونـــه يـــوم اجلمعـــة علـــى هـــذا املنـــرب يف يـــوم مطـــري

ثنا زياد بن أيوب ثنا أبو معاوية ثنا األعمش حدثين شقيق أو حدثت عنه عن عبد اهللا بنحـوه حد:مث قال . يف الوقت 
.ونبه عليها أبو داود يف سننه اهـ
شـفا مكشـوفا علـى احلـوض يغـرف بيـده بن جريج قال قلت لعطاء إين رأيـت إنسـانا منكاعن ]237[عبد الرزاق-1

على فرجه قال فتوضأ فليس عليك إن الـدين مسـح قـد كـان النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم يقـول امسحـوا يسـمح لكـم وقـد  
قـال ابـن ]127/ 1املدونـة [وقـال سـحنون . كان من مضى ال يفتشون عن هذا وال يلحفون فيه يعين يفحصـون عنـه

كـان أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ميشـون حفـاة فمـا وطئـوا عليـه : لوهب عن عمر بن قيس عن عطـاء قـا
د عن شعبة حدثنا أبو داو ]2053[ابن أيب شيبة .من قشب رطب غسلوه وما وطئوا عليه من قشب يابس مل يغسلوه

خيوضـون كـانوا : ومسعـت أبـا إسـحاق ، يقـول : قـال .صله ، صله: فسألت احلكم ؟ فقال كنت أخوض املطر: قال 
.وعمر بن قيس ليس بذاك. اهـ حسان يصلون ، وال حيملون معهم األكوازمث 
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يف املعجــم ابــن املقــرئ ورواه . بأقــدامكم إىل املســجد فلــيس كــل جــرار املســجد يســع لطهــوركم
عـن أيب رجـاء العطـاردي ثنا شاذان ثنا عمر بن حبيب ثنـا عـوفحدحدثنا عبد اهللا ]974[

وال تنقلـوا اخلبـثلوا يف رحـالكمفصـإذا كانـت هـذه األمطـار:خطبنا ابـن عبـاس فقـال : قال 
.اهـ صحيحإىل هذا املسجد 

ثنا جعفــر قــال ثنــا حــد]44[يف فوائــدهاخلتلــييســكر علــي بــن عمــر الأبــو احلســن وقــال-
خرجـت مـع : محيد بن مسعدة أبو علي السامي ثنا يـونس بـن أرقـم ثنـا حممـد بـن ذكـوان قـال 

فرأى احلبشان يبولـون مث يـأتون املطهـرة يعلى بن حكيم من باب املسجد احلرام باب البصريني
خرجــت : قـال . قلـت بلــى : أال تــرى مـا يصــنع هـؤالء ؟ قــال : فيغمسـون أيـديهم فيهــا فقـال 

يـا يعلـى أال : مع سعيد بن جبري من هذا الباب فرأى احلبشان يصنعون كما نراهم اآلن فقال 
من هـذا البـاب فقـال باسابن عفإين خرجت مع : قال . بلى: ترى ما يصنع هؤالء ؟ فقلت 

فإين خرجـت مـع رسـول اهللا صـلى : قال . بلى : يا سعيد أال ترى ما يعمل هؤالء ؟ فقلت : 
.ضعيف ابن أرقماهـاهللا عليه وسلم فرآهم يصنعون كما نراهم اآلن فلم ينههم

بلغـين عـن سـعيد بـن : قـال حدثنا محاد بن خالد عن ابـن أيب ذئـب]624[ابن أيب شيبة -
.ثقات اهـاألرض يطهر بعضها بعضا: يقوالن عباسوابنسيب امل
بـــن عجـــالن عـــن ســـعيد بـــن أيب ســـعيد أن امـــرأة ابـــن عيينـــة عـــن اعـــن ] 106[عبـــد الـــرزاق -

ة جتر ذيلها إذا خرجت إىل املسجد فتصيب املكـان الـذي لـيس بطـاهر أعن املر عائشةسألت 
.جيد مرسلاهـ يطهره: قالت 
عائشـةعمـن حدثـه عـن حيىي بـن سـعيد اأخربنحدثنا هشيم قال]622[ابن أيب شيبة وقال

باملكــان أنــه قــد ميــر: عــن الرجــل ميــر باملكــان القــذر وهــو علــى طهــارة ؟ فقالــت 
اهـالنظيف فيطهر بعضه بعضا

رة عــن القاســم بـن أيب بــزة قــال عــن حيـىي بــن العــالء عـن احلســن بــن عمـا] 98[عبـد الــرزاق -
ــناهللاعبــدســأل رجــل  قــال اهللا ، عــن طــني املطــر فقــال تســألين عــن طهــورين مجيعــا الزبيــرب

جعلــت يل االرض : ل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلموقــا)وأنزلنــا مــن الســماء مــاء مباركــا(
.اهـ ضعيف جدا مسجدا وطهورا
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عـن ابـن جـريج عـن عطـاء بـن أيب ربـاح حـدثين ابـن وهـب]1600[أبو صـاحل يف نسـخته -
إن وطئــه وهــو رطــب : أنــه ســئل عــن رجــل يطــأ األذى والــروث، فقــالعــن عبــد اهللا بــن الــزبري

.اهـ إسناد حسنليغسله، وإن كان يابسا فال يغسلهف
عن مفضل بن مهلهـل عـن منصـور عـن متـيم بـن حدثنا أبو أسامة ]2069[ابن أيب شيبة -

اهـــ إن الشــيطان يــأيت اإلنســان مــن قبــل الوضــوء والشــعر والظفــر: رابــن الزبيــقــال : قــالســلمة 
.سند صحيح 

حدثنا حممد بـن بشـر قـال حـدثنا مسـعر عـن رجـل مـن قـريش عـن ]2065[ابن أيب شيبة -
اهـ)1(كانوا ال يتفقدون ذلك التفقد: قال أيب أمامة بن سهل

السلس وحنوهما جاء يف 
أخربنــا واقــد بــن أيب ياســر عــن عبيــد اهللا : ر قــال أخربنــا حممــد بــن عمــ]2941[ابــن ســعد -

كـان قـد سـلس بولـه عليـه ، فـداواه ، مث أرسـله ، فكـان يتوضـأ لكـل صـالةعثمـانبن دارة أن 
.اهـ حممد بن عمر الواقدي ال حيتج به 

ثابـــتبــنزيـــدحــدثنا حيـــىي بــن ميــان عــن معمـــر عــن الزهــري أن ]2120[ابــن أيب شــيبة -
قال ابن وهب عن ]20/ 1املدونة [سحنون.ن يصلي وهو ال يرقأأصابه سلس من بول فكا

بلغــين أن زيــد بــن ثابــت كــان : يــونس بــن يزيــد وعمــرو بــن احلــارث عــن ابــن شــهاب أنــه قــال
يسـلس البـول منـه حـني كـرب فكـان يـداري مــا غلـب مـن ذلـك ومـا غلبـه مل يـزد علـى أن يتوضــأ 

ن معمـر عـن الزهـري عـن خارجـة بـن عـ] 582[عبـد الـرزاق اهـ رواهوضوءه للصالة مث يصلي
فكان يداويه ما اسـتطاع فـإذا غلبـه توضـأ مث صـلى ، حىت سلس منه البول زيدكرب : زيد قال 

أخربنا أنس بن عياض الليثي عن يونس بـن يزيـد عـن ابـن شـهاب عـن ]6414[ابن سعد .
غلبـه أرسـله خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كان سلس منه البول وكـان يداريـه فلمـا 

اهــ ورواه الـدارقطين فلم يكن يتوضأ منه إال وضوءه عند الصالة وال يلتفت إليه وإن خـرج منـه
بـن شـهاب عـن خارجـة بـن زيـد قـال كـان زيـد بـن ايونس بن يزيد عـن من طريق] 202/ 1[

ان إال ما تفقده إنس: حدثنا مسعر عن منصور عن إبراهيم قال حدثنا حممد بن بشر قال ]2063[ابن أيب شيبة -1
و أسامة عـن مسـعر عـن أيب حدثنا أب]2068[وقال ابن أيب شيبة . بلة طرف اإلحليل: يعين رأى ما يكره أو يسوءه 

.اهـ حسان ذكره ذلك التفقد إال رأى ما يكرهما تفقد رجل : بكر بن رويبة عن أيب أمامة بن سهل قال 
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ثابت قد سلس منه البول فكان يـداري مـا غلبـه منـه فلمـا غلبـه أرسـله وكـان يصـلي وهـو خيـرج 
.ـ صحيح اهمنه 

.والشأن فيه كحال املستحاضة وسيأيت خربها إن شاء اهللا تعاىل 

وبيان نكارتهما ذُكر يف البزاق
حدثنا ابن علية عن هشام عن محاد عن ربعي بن حراش قال ]1497[ابن أيب شيبة قال-
اهــ هشـام فـإن البـزاق لـيس بطـاهره ببزاقـهفـال ميسـحإذا أحك أحدكم جلده: سلمانقال : 

أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا ]40[رواه البيهقــي و .أيب ســليمانبــن هــو اهــو الدســتوائي ومحــاد 
ابـن إسـحاق بـن احلسـن حـدثنا مسـلم يعـينحـدثينيحممد بن عبد اهللا الشـافعاحلافظ أخربين

إذا حـك أحـدكم جلـده : قـال سـلمانإبراهيم حدثنا شعبة عن محاد عن عمرو بن عطية عن 
اهـ)1(امسحه مباء: فذكرت ذلك إلبراهيم فقال : قال. نه ليس بطاهرفال ميسحه بريقه فإ

ان الواســـطي قـــال محـــد بـــن ســـنأنـــا ]1/64[وقـــال ابـــن أيب حـــامت يف مقدمـــة اجلـــرح والتعـــديل 
ملا حدث سفيان عن محـاد عـن عمـرو بـن عطيـة التيمـي : بن مهدي يقول مسعت عبد الرمحن 

نه ليس بطهور، قلت له هذا محاد إزاق فت جسدك فال متسحه ببكإذا حك: عن سلمان قال
حــدثنا محــاد بــن ســلمة، : مــن يقــول ذا ؟ قلــت: يــروي عــن ربعــي بــن حــراش عــن ســلمان، قــال

هشـام ؟ : حـدثنا هشـام الدسـتوائي، قـال: امضـه، قلـت: حدثنا شعبة، قـال: قال امضه، قلت
.ن سـلمانعن عمرو بن عطية عامضه، مسعت محادا حيدثه: قلت نعم، فأطرق هنيهة مث قال

عــن نظــرت يف كتـاب غنـدرحـىت طــأ علـى سـفيان، نـا أمحـل اخلفمكثــت زما: قـال عبـد الـرمحن 
عـن: وقد قال محـاد مـرة: شعبة فإذا هو عن محاد عن ربعي بن حراش عن سلمان، قال شعبة

ه مل يبـال مـن خالفـيءن سـفيان إذا حفـظ الشـأفعلمـت .عمرو بن عطية التيمـي عـن سـلمان
.ضعفه البخاري يف التاريخ واخلرب.)2(يه على محاد بن أيب سليماناحلمل ف: قلت اهـ

كنا عند قتادة فتـذاكروا عنـده : حدثنا أبو العالء قال حدثنا سعيد بن حيىي احلمريي قال ]1501[ابن أيب شيبة -1
أمـره عليـه لريينـا أنـه مثفحـك قتـادة سـاقه مث أخـذ مـن ريقـه شـيئا: يغسل ، قـال : اققول إبراهيم وقول الكوفيني يف البز 

.سند جيد . اهـ أبو العالء أيوب بن أيب مسكني ليس بشيء
.كـان محـاد بـن أيب سـليمان ال حيفـظ: حدثين أيب نا نعيم بن محاد نا ابن املبارك عن شعبة قالوقال ابن أيب حامت -2

سـليمان أيبيقول وذكر محاد بن أيبمسعت : مث قال . نه مل يرزق حفظ اآلثارأالغالب عليه الفقه و قال أبو حممد كان 
اهـاآلثار شوشهو صدوق وال حيتج حبديثه هو مستقيم يف الفقه وإذا جاء: فقال
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إن أهـل البـن عمـرقلـت : أنا أبو جعفر الرازي عن حيىي البكاء قال ]2992[ابن اجلعد -
الكوفـــة يقولـــون إذا أصـــاب البـــزاق ثوبـــك أو جســـدك فاغســـله فقـــال لقـــد شـــقينا إذا فقلـــت إن 

، وأبــو اهـــ البكــاء ال حيــتج بــه عقــل لــه قــال صــدق شــيخنا احلســن يقــول إمنــا يقــول هــذا مــن ال
.فيه ضعفجعفر عيسى بن أيب عيسى 

ما يؤكل حلمهروث السنة يف
عــن أيــوب عــن أيب حــدثنا ســليمان بــن حــرب قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد ]231[البخــاري -

قــدم أنــاس مــن عكــل أو عرينــة فــاجتووا املدينــة فــأمرهم النــيب صــلى اهللا: قالبــة عــن أنــس قــال

اهللا عليه و سـلم واسـتاقوا الـنعم فجـاء اخلـرب يف أول النهـار فبعـث يف آثـارهم فلمـا ارتفـع النهـار 
. ون 

اهـ
علــيســئل : قــال حـدثنا عبــدة بـن ســليمان عــن سـعيد عــن قتـادة]1277[ابـن أيب شــيبة -

اهـــ ال عليــه أن ال يتوضــأ إذا مســه: لفيصــيب يــده منــه شــيء قــاحــم الــينءعــن الرجــل ميــس الل
.مرسل إسناده صحيح 

كنــا : قــال حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن عاصــم عــن أيب عثمــان]1261[ابــن أيب شــيبة -
وذكـر سـحنون .نفضـهفقـال لـه هكـذا بيـده، رء عصـفور إذ وقـع عليـه خـاهللاعبـدجلوسا مع 

نـــة عـــن عاصـــم عـــن أيب عثمـــان مـــن حـــديث وكيـــع عـــن ســـفيان بـــن عيي]117/ 1املدونـــة [
.اهـ صحيح فضه بإصبعهذرق عليه طائر فنمسعودابنأن النهدي

بـــناحنــر :بــن ســريين قــالاعــن الثــوري عــن عاصــم بـــن ســليمان عــن ]460[عبــد الــرزاق-
اهـلصالة فصلى ومل يتوضأاجزورا فتلطخ بدمها وفرثها مث أقيمت مسعود
: بــن ســريين عــن حيــىي بــن اجلــزار قــال اعــن معمــر عــن قتــادة عــن ]459[عبــد الــرزاق وقــال

]3975[ابــن أيب شــيبة .بطنــه فــرث ودم مـن جــزر حنرهــا ومل يتوضــأوعلــى مســعودبــناصـلى 
مســعودابــنأن أخربنــا خالــد ومنصــور عــن ابــن ســريين عــن حيــىي بــن اجلــزارقــالحــدثنا هشــيم

بـن علـي حـدثنا حممـد]714[ابـن املنـذر .فلم يعد الصالة: قالصلى وعلى بطنه فرث ودم
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حسـان عـن حممـد بـن سـريين عـن حيـىي بـن نا سعيد بـن منصـور ثنـا أبـو شـهاب أنبـا هشـام بـن 
.مرسل اهـها ودمها فصلى ومل يغسلهفرثه من حنر جزورا فأصابمسعودابنأن اجلزار

حــدثنا روح قــال حــدثنا أشــعث عــن حممــد عــن زبــان حيــىي بــن ]4093[وقــال أمحــد يف العلــل 
قال . مل يتوضأبن مسعود حنر جزورا فأصاب بطنه من فرثها ودمها فصلى و ااجلزار عن أبيه أن 

. اهــ أشـعث هـو ابـن عبـد امللـك احلمـراين بن سريين يسمي حيىي بن اجلـزار زبـاناكان : أمحد 
.)1(واحملفوظ مرسل

مسـعودبـناأنا شـريك عـن عاصـم عـن حممـد بـن سـريين قـال حنـر ]2412[ابن اجلعد وقال
مــا : شــعرياألموســىأبــوجــزورا فقــام إىل الصــالة وعلــى صــدره مــن فرثهــا ودمهــا قــال فقــال 

أبــايل لــو حنــرت جــزورا فتلطخــت بفرثهــا أو دمهــا وأكلــت مــن شــحمها وحلمهــا مث صــليت ومل 
.ضعيف سند اهـ )2(أمس ماء

حدثنا علي بن عبـد العزيـز ثنـا ابـن األصـبهاين ثنـا شـريك عـن األعمـش]777[ابن املنذر -
ـــارأيـــت : قـــالمالـــك بـــن احلـــارث عـــن أبيـــهعـــن علـــى الـــرتاب يصـــلي يف دار الربيـــدموســـىأب

اهــ الِسـرقني روث الدابـة اخـتلط ههنـا ومث سـواء: لو خرجت مـن ههنـا قـال: والسرقني فقيل له
تابعــه الثــوري وأبــو نعــيم وابــن ، وهــذا مــن صــحيح حديثــه بــن عبــد اهللا هــو اشــريك . بــالرتاب 
.، يأيت إن شاء اهللا يف كتاب الصالة )3(وقد علقه البخاري يف الصحيحفضيل ،

: ن شـــعبة عـــن عمـــارة بـــن أيب حفصـــة قـــالحـــدثنا أبـــو أســـامة عـــ]1249[شـــيبة ابـــن أيب-
إمنـا  : اغسـله قلـت: بعثت مجلي فبال فأصابين بوله قالعمرالبنقلت : مسعت أبا جملز يقول

أخربنــا أبــو عبــد اهللا ]4314[البيهقــي . اغســله: قــال يقللــه: كــذا يعــين و كــان انتضــح كــذا 
الفقيــه حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد حــدثنا عمــرو بــن زرارة احلــافظ حــدثنا أبــو بكــر بــن إســحاق
الرجــل منــا : جملــز قــال قلــت البــن عمــر حفصــة عــن أيبأخربنــا إمساعيــل حــدثنا عمــارة بــن أيب

.اهـ صحيحاغسل ما أصابك منه: قال . يبعث ناقته فيصيبه نضح من بوهلا

.جبهعن ابن عون عن ابن سريين أنه أمسك عن هذا احلديث بعد ومل يعحدثنا هشيم]3976[ابن أيب شيبة -1
قــال . كــان بعضــهم يستنشــق منهــا ،  ال بــأس بــأبوال اإلبــل : عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال ]1479[عبــد الــرزاق -2

.صحيح .اهـ أي أصحاب عبد اهللاوكانوا ال يرون بأسا بالبقر والغنم 
.علقه البخاري ، فإمنا أريد ما جزم به ، ال ما وهنه : حيث قلت يف هذا املصنف -3
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حممـود بـن خالـد نـا مـروان حدثنا أبو بكر بن أيب داود من حفظـه نـا]6السنن[الدارقطين -
عن أبيـه قـال قتادةأبيبن هليعة عن عقيل بن خالد عن الزهري عن عبد اهللا بن ابن حممد نا 

.ضعيف سند اهـما أكل حلمه فال بأس بسلحه: 
. ال بــأس ببــول ذات الكــرش:قــالأنــسعــن الثــوري عــن أبــان عــن ]1483[عبــد الــرزاق -

.أبان بن أيب عياش ضعيف جدا
.وهذا 

من الورعمس الصليبيف عن عليما روي
بــن عيينــة عــن عمــار الــدهين عــن أيب عمــرو الشــيباين أو غــريه أن اعــن ]461[عبــد الــرزاق-

اســـتتاب املســـتورد العجلـــي وهـــو يريـــد الصـــالة وقـــال إين أســـتعني بـــاهللا عليـــك فقـــال وأنـــا عليـــا
ه إىل عنقه فإذا هو بصليب فقطعها فلمـا دخـل يف أستعني املسيح عليك قال فأهوى علي بيد

الصــالة قــدم رجــال وذهــب مث أخــرب النــاس أنــه مل حيــدث ذلــك حبــدث أحدثــه لكنــه مــس هــذه 
بــن عيينــة عــن اعــن ]18710[عبــد الــرزاق وقــال.أن حيــدث منهــا وضــوءافأحــباألجنــاس 

المه فبعث به عتبـة سليمان الشامي عن أيب عمرو الشيباين أن املستورد العجلي تنصر بعد إس
بثالثــني ألفــا فــأىب علــي هبــن فرقــد إىل علــي فاســتتابه فلــم يتــب فقتلــه فطلبــت النصــارى جيفتــ

بـــن عيينـــة وأخـــربين عمـــار الـــدهين أن عليـــا اســـتتابه وهـــو يريـــد الصـــالة وقـــال إين اقـــال .وأحرقــه
هـــو أســـتعني بـــاهللا عليـــك قـــال وأنـــا أســـتعني املســـيح عليـــك قـــال فـــأهوى علـــي إىل عنقـــه فـــإذا 

بصليب فقطعها وقال اقتلوه عباد اهللا قال فلما أن دخل علي يف الصالة قدم رجال وذهـب مث 
أخـــرب النـــاس أنـــه مل يفعـــل ذلـــك حلـــدث أحدثـــه ولكنـــه مـــس هـــذه االجنـــاس فأحـــب أن حيـــدث 

.ضعيف اهـ قصة استتابة علي املستورد ثابتة مشهورة ، وما ههنا غريب وضوءا 

بول الصيب واجلاريةما جاء يف 
ســلم عائشــة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه و عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن ]140[مالــك -

فدعا رسـول اهللا صـلى اهللا سلم بصيب فبال على ثوبهرسول اهللا صلى اهللا عليه و ت أيت
.ومسلماهـ رواه البخاريسلم مباء فأتبعه إياهعليه و 
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د اهللا بن عتبة بن مسـعود عـن أم قـيس بن عباهللا بن شهاب عن عبيد اعن ]141[مالك -

فأجلســه يف حجــره فبــال علــى ثوبــه فــدعا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم مبــاء فنضــحه ومل 
.ومسلماهـ رواه البخاري )1(يغسله

ن مطــر عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن قتــادة عــن أيب عــن عثمــان بــ]1488[عبــد الــرزاق -
يغسـل بـول اجلاريـة وينضـح بـول : قـال علي بـن أبـي طالـبحرب بن أيب األسود الديلي عن 

حـدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن سـعيد عـن قتـادة ]1301[ابـن أيب شـيبة .الغالم مـا مل يطعـم 
أبـو .بـول اجلاريـة يغسـلو بـول الغـالم ينضـح : علـيقـال : قـال عن أيب حـرب بـن أيب األسـود

حــرب بــن أيبعروبــة عــن قتــادة عــن أيبحــدثنا مســدد حــدثنا حيــىي عــن ابــن أيب]377[داود 
وينضـح مـن بـول الغـالم مـا مل يطعـم، يغسل من بول اجلاريـة : قال يعلاألسود عن أبيه عن 
ورواه .غـري ، وعبـدة وحيـىي بـن سـعيد مسعـا ابـن أيب عروبـة قبـل الترمحـه اهللا اهـ صححه األلباين 

.والصحيح موقوف ، مرفوعا عن قتادة هشام الدستوائي 
بـول الغـالم : قالـت سـلمةأمعـن أخربنا املبارك عن احلسـن عـن أمـه ] 3190[ابن اجلعد -

اهـ مبارك بن فضالة يصب عليه املاء صبا ما مل يطعم وبول اجلارية يغسل طعمت أم مل تطعم 
أمعن ن الفضل بن دهلم عن احلسن عن أمهعوكيعحدثنا ]1303[ابن أيب شيبة . يدلس 
.اهـ ابن دهلم ضعيف يغسل بول اجلارية ، وينضح بول الغالم: قالت سلمة
احلجـــاج أبـــو معمـــر حـــدثنا عبـــد حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن أيب]379[أبـــو داودوقـــال

الغالم ما مل تصب املاء على بول أم سلمة
حـدثنا حممـد بـن علـي ]700[ابـن املنـذر .يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بـول اجلاريـة

تغسل بول سلمةأمرأيت أنا يونس عن احلسن عن أمه قالتنا سعيد نا إمساعيل بن إبراهيم
هـذا هـو الصـحيح روايـة يـونس بـن عبيـد عـن احلسـن اهـ اجلارية يف ذلك وال تغسل بول الغالم

.صحيح . ن فعلها م

مضـت السـنة أنـه يـرش بـول : حدثنا حممد بن بكري عن ابن جـريج عـن ابـن شـهاب قـال ]1309[شيبة ابن أيب-1
.اهـ إسناد جيد ول من أكل الطعام من الصبيانمن مل يأكل الطعام ، ومضت السنة بغسل ب
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يف بـول عبـاسبـناعن إبراهيم بـن حممـد عـن داود عـن عكرمـة عـن ]1490[عبد الرزاق -
سـلم ببـول ك صـنع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و الصيب قال يصب عليه مثلـه مـن املـاء قـال كـذل

.اهـ إبراهيم األسلمي مرتوك احلسني بن علي 

س الثوبمياملينما جاء يف 
ارث وعمـرو بـن احلـحدثنا ابن عبد احلكم أنـا ابـن وهـب أخـربين الليـث]721[ابن املنذر -

مسعــت : وابــن هليعــة عــن يزيــد بــن أيب حبيــب عــن ســويد بــن قــيس عــن معاويــة بــن خــديج قــال
هل كان رسول :زوج النيب صلى اهللا عليه وسلمسألت أم حبيبة: يقولمعاوية بن أيب سفيان

نعـم إذا مل يـر فيـه أذى: ب الـذي جيامعهـا فيـه؟ قالـتاهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يصـلي يف الثـو 
.صحيح رواه أبو داود والنسائي اهـ
ســــألت : قــــال ن عمــــرو بـــن ميمــــونعــــحــــدثنا عبــــدة بـــن ســــليمان]918[ابـــن أيب شــــيبة -

قالـت : أيغسله أو يغسل الثوب كلـه ؟ قـال سـليمان ن بن يسار عن الثوب يصيبه املينسليما
هللا عليه وسلم يصيب ثوبـه فيغسـله مـن ثوبـه ، مث خيـرج يف ثوبـه إىل كان النيب صلى ا: عائشة

أخربنا عبـدة بـن سـليمان نـا ]1486[إسحاق يف مسنده .الصالة ، وأنا أرى أثر الغسل فيه
كنـت أفركـه : عـن األسـود بـن يزيـد عـن عائشـة قالـتبن أيب عروبة عن أيب معشر عن إبراهيم ا

فـإن رأيتـه فاغسـله وإن مل تـره فانضـحه . م بيدي فركـاصلى اهللا عليه و سلمن ثوب رسول اهللا
حـدثنا ]700[اهـ رواه مسلم وقـال كهيعين املين قال إسحاق يغسله ما دام طريا فإذا يبس فر 

أبو عاصم حدثنا أبو األحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبـد اهللا بـن يأمحد بن جواس احلنف
املـــاء فـــرأتينفغمســتهما يفثـــويبيفقـــال كنــت نـــازال علـــى عائشــة فاحتلمـــت شــهاب اخلـــوالين

عائشة فقالت ما محلك على مـا صـنعت بثوبيـك قـال قلـت 
قالـت فلـو رأيـت شـيئا . قلـت ال. قالـت هـل رأيـت فيهمـا شـيئا. منامـهرأيت مـا يـرى النـائم يف

ي اهـــ يابســا بظفــر ألحكــه مــن ثــوب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلموإينغســلته لقــد رأيتــين
.صحيح 

عـن حدثنا حيىي ثنا مسـدد ثنـا حيـىي عـن شـعبة ثنـا عبـد الـرمحن عـن أبيـه]717[ابن املنذر -
.اهـ صحيح رأيته فاغسله وإن مل تره فانضحهإن: به اجلنابة قالتيف الثوب تصيعائشة
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حـدثنا حدثنا حممـد بـن مصـعب يالعباس بن حممد الدور من طريق]4303[البيهقي روىو 
للمـرأة إذا كانــت يينبغــ: حـدثنا عبــد الـرمحن بــن القاسـم عــن أبيـه عـن عائشــة قالـت ياألوزاعـ

عاقلة أن تتخذ خرقة ، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ، مث متسح عنها ، فيصليان يف
ابــن بكــري حــدثنا الليــث عــن حيــىي بــن ســعيد رواه مــن طريــقو .

: ؟ قالـتفيـهيعن ا
متإن املرأة تعد لزوجها خرقة ف

.اهـ صحيح فيه
حدثنا عبـد األعلـى عـن داود عـن العبـاس بـن عبـد الـرمحن عـن جبـري ]932[ابن أيب شيبة -

يســأهلا عــن املرفقــة جيــامع عليهــا الرجــل ، أيقــرأ عليهــا عائشــةأنــه أرســل إىل احلضــرمي بــن نفــري
يتـه فاغسـله وإن شـئت فحكـه وإن رابـك فرشـهإن رأ، وما مينعك من ذلـك: املصحف قالت 

.اهـ  عباس بن عبد الرمحن موىل بين هاشم ال يعرف حاله وما أمانته 
ن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أنه اعتمـر عن هشام بن عروة عن أبيه ع]114[مالك -

يف ركــب فــيهم عمــرو بــن العــاص وأن عمــر بــن اخلطــاب عــرس بــبعض الخطــاببــنعمــرمــع 
الطريـق قريبــا مــن بعــض امليـاه فــاحتلم عمــر وقــد كـاد أن يصــبح فلــم جيــد مـع الركــب مــاء فركــب 

و بـن العـاص حىت جاء املاء فجعل يغسل ما رأى من ذلك االحتالم حىت أسـفر فقـال لـه عمـر 
أصــبحت ومعنــا ثيــاب فــدع ثوبــك يغســل فقــال عمــر بــن اخلطــاب واعجبــا لــك يــا عمــرو بــن 
العــاص لــئن كنــت جتــد ثيابــا أفكــل النــاس جيــد ثيابــا واهللا لــو فعلتهــا لكانــت ســنة بــل أغســل مــا 

بـن وهـب أن مالكـا احدثنا يونس قال أنـا ]286[ورواه الطحاوي اهـ رأيت وأنضح ما مل أر
عتمر مع عمر بن احيىي بن عبد الرمحن بن حاطب أنهبن عروة عن أبيه عنحدثه عن هشام

بــن جــريج عــن اعــن ]1445[عبــد الــرزاق وقــال.كــذا قــال مالــك فــذكر حنــوه اهـــ  اخلطــاب
وابــن جــريج مل يصــرح اهـــمثلــههشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن حيــىي بــن عبــد الــرمحن بــن حاطــب

قالـه عـن حيـىي عـن أبيـه ،وايـة معمـر ومـن تابعـهوالصـحيح ر .حـديث مالـك كأنه، و بالسماع 
عـن معمـر عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن حيـىي بـن ]1446[عبـد الـرزاق قـال،ابن معني 

أن عمـر أصـابته جنابـة وهــو يف سـفر فلمـا أصـبح قـال أترونــا أبيـهعبـد الـرمحن بـن حاطـب عــن 
اغتســل وجعــل يغســل مــا نــدرك املــاء قبــل طلــوع الشــمس قــالوا نعــم فأســرع الســري حــىت أدرك ف
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رأى من اجلنابة يف ثوبه فقال عمرو بن العاص لو لبست ثوبا غري هذا وصليت فقـال لـه عمـر 
إن وجدت ثوبا وجده كل إنسان إين لو فعلت لكانت سنة ولكين أغسل ما رأيت وأنضح ما 

عــن معمــر عــن الزهــري عــن عــروة بــن الــزبري عــن حيــىي بــن عبــد ]1448[عبــد الــرزاق .مل أره 
أنـه اعتمـر مـع عمـر بـن اخلطـاب يف ركـب فـيهم عمـرو بـن العـاص أبيـهلرمحن بن حاطـب عـن ا

فعرس قريبا مـن بعـض امليـاه فـاحتلم فاسـتيقظ وقـد أصـبح فلـم جيـد يف الركـب مـاء فركـب وكـان 
الرفع حىت جاء املاء فجلس على املاء يغسل ما يف ثوبه من االحتالم فلما أسفر قال له عمرو 

لبس بعض ثيابنا فقال واعجبا لك يا عمـرو لـئن كنـت اع ثوبك يغسل و بن العاص أصبحت د 
غســل مــا رأيــت أجتــد الثيــاب أفكــل املســلمني جيــدون الثيــاب فــواهللا لــو فعلتهــا لكانــت ســنة بــل 

.صحيح اهـوأنضح ما مل أر
عن أيـوب عـن نـافع عـن سـليمان بـن يسـار قـال حـدثين مـن كـان ]1447[عبد الرزاق رواهو 

اب يف سـفر ولـيس معـه مـاء فأصـابته جنابـة فقـال أترونـا لـو رفعنـا نـدرك املـاء مع عمر بن اخلط
قبل طلوع الشمس فاغتسل عمـر وأخـذ يغسـل مـا أصـاب ثوبـه مـن اجلنابـة فقـال لـه عمـرو بـن 

بـن عمـرو أو املغـرية أتريـد االعاص أو املغرية يا أمـري املـؤمنني لـو صـليت يف هـذا الثـوب فقـال يـا 
ته جنابـــة فيقـــال إن عمـــر مل يصـــل يف ثـــوب أصـــابته جنابـــة ال بـــل أن ال أصـــلي يف ثـــوب أصـــاب

اهـيت وأرش مامل أرأغسل ما ر أ
عمـر بـن يد بـن الصـلت أن بحدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ز ]906[وقال ابن أيب شيبة 

يـأيت سـند صـحيحاهــغسل ما رأى ونضح ما مل يـر وأعـاد بعـد مـا أضـحى متمكنـاالخطاب
.غري الذي قبله يف الصالة ، وهو خرب

عـن خالـد بـن أيب عـزة حـدثنا حسـني بـن علـي عـن جعفـر بـن برقـان]933[ابن أيب شيبة -
إن كــان : ة ؟ فقــال إين احتلمــت علــى طنفســ: فقــال الخطــاببــنعمــرســأل رجــل : قــال 

.مرسلاهـ وإن خفي عليك فارششه، وإن كان يابسا فاحككه ، رطبا فاغسله 
نا الثقـة عـن جريـر بـن عبـد احلميـد عـن منصـور عـن جماهـد قـال أخرب )1(]1/56م[الشافعي -

إن كـان رطبـا عـن أبيـه أنـه كـان إذا أصـاب ثوبـه املـينسعد بن أبي وقـاصأخربين مصعب بن 
حدثنا جرير عن منصور عـن ]924[ابن أيب شيبة . مسحه وإن كان يابسا حته مث صلى فيه

.امليم رمز لكتابه األم رمحه اهللا ، وإذا كتبت هق فعن البيهقي أخذته من كتابه الكبري السنن-1
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]923[ابـن أيب شـيبة .بـة مـن ثوبـهأنه كـان يفـرك اجلناسعدعن جماهد عن مصعب بن سعد
ابـن .أنه كان يفـرك اجلنابـة مـن ثوبـهسعدعن حدثنا هشيم عن حصني عن مصعب بن سعد

شــريك عــن عبــد امللــك بــن عمــري ثنــا حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم]723[املنــذر 
حــدثنا]294[الطحــاوي . أنــه كــان يفــرك املــين مــن الثــوبســعدعــن عــن مصــعب بــن ســعد

عـن سـعدمصـعب بـن عـن أنـا حصـنين قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قالصاحل بن عبد الرمح
حــدثنا حيــىي عــن شــعبة عــن منصــور عــن ]199[مســدد . كــان يفــرك اجلنابــة مــن ثوبــهأبيــه أنــه

]4347[البيهقــي . )1(أنــه كــان حيـك املــين مــن ثوبــهجماهـد عــن مصــعب بــن سـعد عــن ســعد 
هـدا حيـدث عـن مصـعب بـن عبة عـن منصـور قـال مسعـت جماحدثنا شـمن طريق معاذ بن معاذ

اهــ تابعـه غنـدر وأبـو داود الطيالسـي عـن شـعبة ، أنه كان يفرك اجلنابـة مـن ثوبـهسعد عن أبيه
.صحيح . رواه أبو يعلى يف حديث بندار 

كــان يغســل ابــن مســعودحــدثنا حفــص عــن أشــعث عــن احلكـم أن ]919[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل ضعيفهحتالم من ثوبأثر اال

حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد اهللا بن ]904[ابن أيب شيبة -
فاغسـله وإن علمـت إن رأيـت أثـره: أنه كان يقـول يف اجلنابـة يف الثـوب هريرةأبيعوف عن 

لـــم تـــدر أصـــاب الثـــوب أم الوإن شـــككت فعليـــك فاغســـل الثـــوبمث خفـــي أن قـــد أصـــابه
عن معمر عن الزهـري عـن طلحـة بـن عبـد اهللا بـن عـوف بـن ]1441[عبد الرزاق .فانضحه

يقــول إذا علمــت أن قــد احتلمــت يف هريــرةأبــاأخــي عبــد الــرمحن بــن عــوف قــال أنــا مسعــت 
ثوبـــك ومل تـــدر أيـــن هـــو فاغســـل الثـــوب كلـــه فـــإن مل تـــدر أصـــابه أو مل يصـــبه فانضـــحه باملـــاء 

ثنا عبد اهللا بن املبـارك عـن ل ثنا أبو الوليد قالبو بكرة قاحدثنا أ]297[الطحاوي .نضحا
إن رأيتـه يف املـين يصـيب الثـوب: قـالهريـرةأيبمعمر عن الزهري عـن طلحـة بـن عبـد اهللا عـن 

يالربيــع بــن ســليمان املــرادمــن طريــق]4273[البيهقــي .وإال فاغســل الثــوب كلــه فاغســله
أبـا عبد اهللا بن عوف أنـه اسـتفىت عن طلحة بن يحدثنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزهر 

مث التـــبس عليـــك ء رأيتـــه يإن أصـــابه شـــ: قـــال أبـــو هريـــرة الثـــوب جيـــامع فيـــه الرجـــليفهريـــرة
.اهـ صحيح تستيقنه فانضح الثوب مث صل فيهء مليشوإن شككت يففاغسل الثوب كله 

.مىت قلت يف هذا الديوان رواه مسدد أو أمحد بن منيع فمن املطالب العالية أخذته -1
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أنـسعن دحدثنا وكيع عن السري بن حيىي عن عبد الكرمي بن رشي]907[ابن أيب شيبة -
حــدثنا أبــو بكــرة ]302[الطحــاوي .يغســله كلــه: قــال ثوبــه فلــم يــر أثــره يف رجــل أجنــب يف

.بنحوه اهـ صحيح ثنا السري بن حيىي قالدثنا الوليقال
ابــنعــن حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن ســعيد عــن أيــوب عــن نــافع]905[ابــن أيب شــيبة -

عبــــد الــــرزاق .غســــل الثــــوب كلــــهابهي عليــــه مكانــــه وعلــــم أنــــه قــــد أصــــإن خفــــ: قــــالعمــــر
حـدثنا ابـن ]730[ابـن املنـذر .مثلـهعمـربـناعن معمر عن أيوب عن نافع عـن ]1443[

إذا أصـاب الثـوب شـيء : يقـولعمـرابـنأن عبد احلكم أنا ابن وهب أخربين الليث عن نافع
بـه فـإذا مل يهتـد من اجلنابة فرأى أثره يف ثوبه فليغسل ذلك املكان من ثوبـه وال يغسـل سـائر ثو 

.اهـ صحيح له وعلم أنه قد أصابه فليغسل الثوب كله
ثنــا ســفيان عــن مســعر حــدثنا أبــو بكــرة قــال ثنــا إبــراهيم بــن بشــار قــال]300[الطحــاوي -

اهــ انضـحه باملـاء: يصـيب الثـوب قـالعـن املـينعمـرابـنسـألت : عن جبلة بن سـحيم قـال
.كأنه أراد الغسل و . جيدسند 

حدثنا سـهل بـن عمـار ثنـا حممـد بـن عبيـد ثنـا يزيـد بـن كيسـان عـن أيب ]719[نذر ابن امل-
؟ فقـال الرجـل يكـون مـع أهلـه مث حيـتلم يف الثـوب: قـالعمرابنجاء رجل إىل : حازم قال
سـهل بـن اهــ إن رأيتم فيـه شـيئا فاغسـلوه وإن مل تـروا فيـه شـيئا فانضـحوا فيـه باملـاء: ابن عمر

.ي متهم عمار هو النيسابور 
عبــد بينمــا حنــن عنــد : حــدثنا ابــن فضــيل عــن يزيــد عــن جماهــد قــال ]926[ابــن أيب شــيبة -

إين طلبت هـذا البارحـة فلـم أجـده ، : بعد ما صلى إذ جعل يدلك ثوبه ، فقال اهللا بن عمر
نا أبـو نعـيم نـا عبـد السـالم عـن يحدثنا عل]724[ابن املنذر .ما أراه إال منيا: قال جماهد 

.ضعيف يزيدبنحوه اهـ د بن أيب زياد عن جماهديزي
بــن جــريج كالمهــا خيــرب اأخربنــا ســفيان بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار و ]1/56م[الشــافعي -

أمطـه عنـك قـال أحـدمها بعـود أو :يصـيب الثـوبأنـه قـال يف املـينبن عبـاساعن عطاء عن 
بن بن عيينة عن عمرواعن ] 1437[عبد الرزاق .إذخرة وإمنا هو مبنزلة البصاق أو املخاط 

ابن .إن مل تقذره فأمطه بإذخرة: يف املين يصيب الثوب فقالعباسبنادينار عن عطاء عن 
عبـاسابـنعـن ا حجـاج وابـن أيب ليلـى عـن عطـاءقـال أخربنـحـدثنا هشـيم]929[أيب شيبة 
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ابن .أو بإذخرةقةإمنا هو كالنخامة أو النخاعة أمطه عنك خبر : يف اجلنابة تصيب الثوب قال 
ابـن عبـاسأنـه مسـع حدثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخـربين عطـاء]722[املنذر 
إن احتلمـت يف ثوبـك فامسـحه بـإذخرة أو خرقـة وال تغسـله إن شـئت إال أن تقـذره أو : يقول

ب قــال ثنــا عبــد الــرمحن حــدثنا ســليمان بــن شــعي]299[الطحــاوي . تكــره أن يــرى يف ثوبــك
خمتصــرا اهـــ رواه البيهقــي حنــوهعبــاسابــنعــن ل ثنــا شــعبة عــن عمــرو بــن دينــار عــن عطــاء قــا

.وصححه 
بــن اعــن الثــوري عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن ســعيد بــن جبــري عــن ]1440[عبــد الــرزاق -

حــدثنا وكيــع عــن ]928[ابــن أيب شــيبة . قــال متــيط املــين بــإذخرة أو حجــر عــن ثوبــكعبــاس
اهــ سـند امسـحه بـإذخرة: يف املـين قـال عباسابنعن بن جبريسفيان عن حبيب عن سعيد

.صحيح ، حبيب يروي عن ابن عباس
إذا : قال عباسابنحدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة عن ]902[ابن أيب شيبة -

عبـــد الـــرزاق .أجنـــب الرجـــل يف ثوبـــه فـــرأى فيـــه أثـــرا فليغســـله ، وإن مل يـــر فيـــه أثـــرا فلينضـــحه
يف املــين عبــاسبــناإســرائيل بــن يــونس عــن مســاك بــن حــرب عــن عكرمــة عــن عــن]1451[

.اهـ مساك كان تغرييصيب الثوب فال يعلم مكانه قال ينضح الثوب 
سأل رجل : قال حدثنا أسباط بن حممد عن عبد امللك بن عمري]8493[ابن أيب شيبة -

يء فاغسله ، وإن مل يصـبه إن أصابه ش: أصلي يف الثوب وأجامع فيه ؟ قال سمرةبنجابر
حدثنا احلسن بن عفان ثنا أسباط عن عبد ]718[ابن املنذر .شيء فال بأس أن تصلي فيه

حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد ]301[قال الطحاوي . مسرةبنجابرعن ريامللك بن عم
، عــن الرجــل وأنــا عنـدهمســرةبـنجــابرســئل : قـالثنــا أبــو عوانـة عــن عبــد امللـك بــن عمــريقـال

إال أن تــرى فيــه شــيئا فتغســله وال ، صــل فيــه :قــال، ثــوب الــذي جيــامع فيــه أهلــه يصــلي يف ال
.اهـ صحيح فإن النضح ال يزيده إال شرا ، تنضحه 

بــن ســريين ابــن عيينــة عــن إســرائيل بــن موســى قــال كنــت مــع اعــن ]1472[عبــد الــرزاق -
ة من ى النضح شيئا حىت بلغين عن ستما كنت أر : وقال ، فسقط عليه بول اخلفاش فنضحه 

.اهـ صحيح سلمأصحاب حممد صلى اهللا عليه و 

البول ميس الثوب أو اجللد
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حدثنا علي بن احلسن نا عبد اهللا عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء]662[ابن املنذر -
] 23/10[وقـال ابـن جريـر . مـن اإلمث : قـال ) وثيابـك فطهـر(يف هـذه اآليـة عبـاسابنعن 

أنـه مسـع ابـن أخـربين عطـاءقـال ابـن جـريج جثنـا حجـا قـال دثين زكريا بن حيىي بن أيب زائـدةح
حــدثنا .نقــي الثيــاب يف كــالم العــرب: مث قــال، مــن اإلمث: قــال) وثيابــك فطهــر(عبــاس يقــول

عــن ابــن عبــاسثنــا حفــص بــن غيــاث القاضــي عــن ابــن جــريج عــن عطــاءقــال ســعيد بــن حيــىي
.اهـ صحيح نقي الثياب: يف كالم العرب: لقا) وثيابك فطهر(قوله

حدثنا حممد بن أيب عدي عن أشعث عن ابـن سـريين عـن عائشـة ]1349[ابن أيب شيبة -
.أشعث ضعيف .اهـ أي إذا مس جلده يغسل البول مرتني: قال عمرعن 

ابــن عمــرحــدثنا محيــد عــن أبيــه عــن ابــن أيب ليلــى عــن نــافع عــن ]1283[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ال بأس بهيغسل الثوب كله: قال
دثنا وكيــع عـن مســعر عــن أيب بكــر بـن حفــص عــن عائشــة ابنــة حــ]1284[ابـن أيب شــيبة -

أبـو اهــترشـه: ه وسلم يف البول يصـيب الثـوب قالـتزوج النيب صلى اهللا عليعائشةعن سعد
مشـهوراملـدينبكـرأبـوالزهـريوقـاصأيببـنسـعدبـنعمـربـنحفصبناهللاعبدبكر هو 

ومعنـاه علـى حنـو مـا .صـحيح . بنت سعد ن أهل العلم يروي عن جدته عائشة مثقةبكنيته
.قالت يف املين 

.من هذا الباب وقد تقدم يف التحرز من البول أخبار 

ن ذلكعوما يعفى الثوب يصبغ بالبول وحنوه
عـن احلـربة أن ينهىعمر بن الخطابعن معمر عن قتادة قال هم ]1493[عبد الرزاق -

من صباغ البول فقال له رجل أليس قد رأيت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد لبسـها قـال 
.مرسل . فرتكها عمر)سوةألقد كان لكم يف رسول اهللا (عمر بلى قال الرجل أمل يقل اهللا 

عمـربن عيينة عن عمرو عن احلسن قال قال اعن ]1495[عبد الرزاق -
ى واهللا ما ذلك لك قال ما قال إنـا لبسـناها علـأبي بن كعبفإنه يصبغ بالبول فقال العصب

سـلم ن فيـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم والقـرآن ينـزل وكفـعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
.مرتوكبتدع املاهـ عمرو بن عبيد فقال عمر صدقت 
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أن ينهـى عــن ثيـاب حــربة عمـربــن سـريين قـال هــم اعــن أيـوب عـن ]1494[عبـد الـرزاق -
قــــال غريــــب احلــــديثيف إبــــراهيم احلــــريب اهـــــ ورواه:لصــــبغ البــــول مث قــــال 

أن عمـرأراد : مسعت حممـدا قـال ثنا جرير بن حازمحدثنا موسى وأبو ظفر قاال ]1/302[
اهـــ ق: مث قــال . نبئــت أنــه يصــنع بــالبول: قــال ينهــى عــن عصــب الــيمن 

.مرسل صحيح 
كـان ينهـى عمـرأو بـن عمـراأخربنا عبد اهللا بـن عمـر عـن نـافع أن ]1498[عبد الرزاق -

ســلم فبلــغ لــل ألصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه و يستنســج حبعمــرأن يصــبغ بــالبول قــال وكــان 
بـن جـريج عـن نـافع عـن اأخربنـا ]1499[عبـد الـرزاق .احللة ألـف درهـم أو أكثـر مـن ذلـك 

ســلم نســج ألصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه و كــان ينهــى أن يصــبغ بــالبول وكــان يستعمــربــنا
عن أيوب عن نـافع أن]1497[عبد الرزاق .فبلغ احللة منها ألف درهم أو أكثر من ذلك 

سـلم تبلـغ احللـة السـبع مائـة إىل لل ألصحاب حممد صلى اهللا عليـه و كان يصطنع احلبن عمرا
.عن ابن عمراهـ صحيح ألف درهم 

العمل يف املذيجامع 
بــن جــريج قــال حـدثنا هشــام بــن عـروة عــن عــروة أن عليــا اعــن معمـر و ]602[عبـد الــرزاق-

ســلم فــإين لــوال أن حتــيت ابنتــه لســألته عــن اد ســل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و قــال قلــت للمقــد
فقـــال مرأتـــه فأمـــذى ومل ميلـــك ذلـــك ومل ميســـها فســـأل املقـــداداذلـــك إذا مـــا اقـــرتب الرجـــل مـــن 

ســلم إذا مــا أمــذى أحــدكم ومل ميســها فليغســل ذكــره وأنثييــه وكــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 
مـن وجـه آخـر بخـاري ومسـلماهــ رواه العروة يقول ليتوضأ إذا أراد أن يصلي كوضوئه للصالة 

.عن علي 
ق أخربنـا حممـد بـن إسـحاابـن إبـراهيميعينحدثنا مسدد حدثنا إمساعيل]210[أبو داود -

يسعيد بـن عبيـد بـن السـباق عـن أبيـه عـن سـهل بـن حنيـف قـال كنـت ألقـى مـن املـذحدثين
إمنـا :شدة وكنت أكثر منه االغتسال فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـن ذلـك فقـال

يكفيـك بـأن :منـه قـالقلـت يـا رسـول اهللا فكيـف مبـا يصـيب ثـويب. جيزيك من ذلـك الوضـوء 
. اهــ رواه الرتمــذي وصــححها مـن ثوبــك حيـث تــرى أنـه أصــابه 

.ومحله البيهقي على الَغسل 
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إين ألجــده ينحــدر :قــالالخطــاببــنعمــرأســلم عــن أبيــه أن عــن زيــد بــن]85[مالــك -
.فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصالة يعين املذي. مين مثل اخلريزة 

عـن الثـوري عـن زيـد بـن و . بنحـوهبن عيينة عن زيد بن أسلم امعمر و عن] 605[عبد الرزاق 
.بنحوه خمتصرا اهـ صحيح أسلم 

بـن املسـيب قـال إين ألجـد ابـن عيينـة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن اعـن ] 607[وقال عبد الرزاق 
اخلطـاببـنعمـراملذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي فما أبـايل ذلـك قـال وقـال سـعيد عـن 

بـن ابـن عيينـة عـن اعـن و . ي على فخذي ينحدر وأنا على املنـرب مـا أبـايل ذلـك إين ألجد املذ
وهو على املنرب إنـه لينحـدر شـيء مثـل عمرعجالن قال مسعت عبد الرمحن األعرج يقول قال 

.وكأن هذا يف الشك . اهـ صحيح اجلمان أو مثل اخلرزة فما أباليه 
بـــنعمـــربـــن حممـــد العمـــري أن قـــال ابـــن وهـــب عـــن عمـــر]20/ 1املدونـــة [وقـــال ســـحنون 

للؤلؤ فما أنصرف حىت إين ألجده ينحدر مين يف الصالة على فخذي كخرز ا: قالالخطاب
.ثقة ، مرسل عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر اهـ أقضي صاليت

عمـش عـن سـليمان بـن مسـهر عـن خرشـة بـن احلـر عن الثـوري عـن األ] 607[عبد الرزاق -
إمنـا ، هـذا خطـأ أراه مـن الناسـخاهــ ن املذي فقال ذاكم القطر منه الوضوء سئل ععثمانأن 
حـدثنا علـي ]23[، قـال ابـن املنـذر بن الوليـد عـن سـفيان الثـوري عن عمر رواه عبد اهللا هو

بـن احلسـن قـال ثنـا عبـد اهللا عــن سـفيان عـن األعمـش عـن ســليمان بـن مسـهر عـن خرشـة بــن 
وقـال ابـن أيب . ذلـك القطـر وفيـه الوضـوء : فقـال ذيسئل عن املـعمر بن الخطابأن احلر

قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر]975[شيبة 
.اهـ صحيح طر ، ومنه الوضوءقذاك ال: فقال عن املذي ؟عمرسئل : 
أن هـــدي حـــدثنا ابــن عليــة عـــن ســليمان التيمــي عـــن أيب عثمــان الن]976[ابــن أيب شــيبة -

فخـرج منـه مـا خيـرج مـن الرجـل : ل قابن ربيعة تزوج امرأة من بين عقيل فرآها فالعبها سلمان 
لـيس عليـك يف :فسألته فقالعمرمث أتيت فاغتسلت: املذي قال : أو قال : قال سليمان 
حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا نـا يزيـد بـن هـارون أنـا ]672[ابن املنذر .ذلك النشرذلك غسل 

أنــه تــزوج امــرأة فالعبهــا فخــرج مــن ذكــره شــيء يمان عــن أيب عثمــان عــن ســلمان بــن ربيعــةســل
لـيس عليـك يف ذلـك : فسـألته أو قـال فـذكرت ذلـك لـه فقـال عمـرفاغتسلت مث أتيت : قال 
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ا أبـو بكـرة قـال حـدثن]257[الطحـاوي . شيء إمنا ذلك أيسر وأمره أن يغسل فرجـه ويتوضـأ
أن سلمان ن سلمة قال أنا سليمان التيمي عن أيب عثمان النهديثنا أبو عمر قال أنا محاد ب

بـنعمـرفسـأل عـن ذلـك . لبـاهلي تـزوج امـرأة مـن بـين عقيـل فكـان يأتيهـا فيالعبهـابـن ربيعـة ا
اهــ صـحيح للصـالة وتوضـأ وضـوءك وجدت املاء فاغسل فرجـك وأنثييـكإذا:فقال اخلطاب

.
عبـدعبـد اهللا بـن عيـاش أنـه قـال سـألت بن أسـلم عـن جنـدب مـوىلعن زيد]86[مالك-

إسـناد اهـ غسل فرجك وتوضأ وضوءك للصالةاإذا وجدته ف: فقال ، عن املذي عمربناهللا
.صحيح

عمـرابـنذكروا عند : قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن حممد]981[ابن أيب شيبة -
ما أجده ولو وجدته الغتسـلت إنكم لتذكرون شيئا: ل فقاد الرجلوبعض ما جيالبلة واملذي

.فاشتبه عليه ، معناه واهللا أعلم من وجد البلة يقظة اهـ سند صحيح منه
قـال بـن عبـاساعـن إبـراهيم عـن أيب محـزة مـوىل بـين أسـد قـال سـألت ]609[عبد الـرزاق -

بينا أنا على راحليت بـني النـائم واليقظـان أخـذت مـين شـهوة فخـرج مـن ذكـري شـيء حـىت مـأل 
ابـن املنـذر وقـال . وما حوله فقال اغسل ذكرك وما أصابك مث توضـا وضـوءك للصـالة حاذي 

سـألت : أسد قـال موىل بينحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشيم عن أيب محزة ]669[
بينما أنا علـى راحلـيت بـني النـائم واليقظـان أخـذتين شـهوة فخـرج مـن ذكـري :قلت عباسابن

اهــ ورواه اغسـل ذكـرك ومـا أصـابك مث توضـأ وضـوءك للصـالة :ما مأل حاذي ومـا حولـه قـال 
وأبو مجرة . ثنا سفيان عن أيب مجرةحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال]260[الطحاوي 

حـدثنا ] 855[وقال ابن أيب شيبة . وما أراه إال مصحفا نصر بن عمران الضبعي ثقة باجليم 
وأنــا بــني النــائم واليقظــان إذ وجـــدت لــى راحلــيتبينمــا أنــا أســري ع: القــهشــيم عــن أيب محــزة

اغسـل : ؟ فقـالعبـاسابـنفسـألت رت نفسي فخـرج مـين مـاء بـل بـادي ومـا هنـاك شهوة فأنك
ثنا حممـــد بــن علـــي ثنـــا حـــد]572[ابـــن املنــذر .ومل يـــأمرين بالغســلذكــرك ومـــا أصــاب منـــك 

بــني النــائم واليقظــان قــال بينمــا أنــا علــى راحلــيت وأنــاســعيد ثنــا هشــيم ثنــا أبــو محــزة األســدي
ابــن عبــاسفســألت .وجــدت شــهوة وانكســرت نفســي فخــرج مــين مــاء بــل حــاذي ومــا هنــاك
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اهــ فالصـحيح عـن أيب محـزة اغسـل فرجـك ومـا أصـابك منـه وتوضـأ ومل يـأمرين بالغسـل:فقال
.ال بأس به إسناد حسن ذاباحلاء هو عمران بن أيب عطاء األسدي ، وه

ابـنقـال : ثنا ابـن عليـة عـن ابـن عـون عـن أنـس بـن سـريين قـال حد]978[ابن أيب شيبة -
والـذي مـن الشـهوة ال أدري مـا .املين يغتسل منه ، واملذي يغسل منه فرجـه ويتوضـأ : عباس

عـن الثـوري عـن منصـور عـن جماهـد ]610[عبـد الـرزاق قال .اهـ كأن هذا احلرف مدرج هو
الوضـوء يغسـل يملين الغسل ومن املذي والـودبن عباس قال يف املذي والودي واملين من ااعن 

حــدثنا وكيـــع قـــال حـــدثنا ســفيان عـــن منصـــور عـــن ]989[ابـــن أيب شـــيبة . حشــفته ويتوضـــأ 
حـدثنا علـي ثنـا عبـد اهللا عـن سـفيان عـن ]24[ابـن املنـذر ورواه .هحنـو جماهد عـن ابـن عبـاس 

فــاملين فيـــه : ودي منصــور عــن جماهـــد عــن مـــورق عــن ابـــن عبــاس أنـــه قــال يف املـــذي واملــين والـــ
احلسـني بـن مـن طريـق]576[رواه البيهقـي . الغسل ومن هذين الوضوء يغسـل ذكـره ويتوضـأ

يواملـــذاملـــين: حفـــص عـــن ســـفيان عـــن منصـــور عـــن جماهـــد عـــن مـــورق عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 
]258[ورواه الطحاوي . ومن هذين الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ، منه الغسل فاملينيوالود

وحدثنا أبـو بكـرة قـال ثنـا رة قال ثنا مؤمل بن إمساعيل قال ثنا سفيان الثوري ححدثنا أبو بك
هالل بن حيىي بن مسلم قـال ثنـا أبـو عوانـة كالمهـا عـن منصـور عـن جماهـد عـن مـورق العجلـي 

.، وهو خرب صحيح هذا أصح إن شاء اهللا حنوه اهـ و عن ابن عباس 
العزيـــز أخربنـــا أمحـــد بـــن إســـحاق بـــن أخربنـــا أبـــو نصـــر عمـــر بـــن عبـــد]832[البيهقـــي وقـــال

أخربنــا معــاذ بــن جنــدة حــدثنا خــالد بــن حيــىي حــدثنا مالــك بــن مغــول ياهلــرو يشــيبان البغــداد
فهــو ، أمــا املــينيوالــوديواملــذعبــد الــرمحن قــال مسعــت ابــن عبــاس يقــول املــينعــن زرعــة أيب

وتوضـــأ وضـــوءك اغســـل ذكـــرك أو مـــذاكريك: فقـــال يواملـــذيمنـــه الغســـل ، وأمـــا الـــوديالـــذ
.وهذا إسناد جيداهـ للصالة

حدثنا حممد بن نصر قال ثنا داود بن رشيد قال ثنا الوليد بن مسلم عـن ]25[ابن املنذر -
جلـــوس يف عبـــاسبـــناهللاعبـــدأيب ســـعد روح بـــن جنـــاح عـــن جماهـــد بينمـــا حنـــن أصـــحاب 

ينــا يعــين واقفــا املســجد طــاوس وســعيد بــن جبــري وعكرمــة وابــن عبــاس قــائم يصــلي إذ وقــف عل
. مـا تقولــون يف رجـل إذا بـال أتبعــه املـاء الــدافق : ســل ، فقـال : هـل مــن مفـت فقلنـا : فقـال 

عليه الغسل ، فوىل الرجـل يرجـع وخفـف ابـن : نعم ، قلنا : قلنا الذي يكون منه الولد ؟ قال 
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مـا أفتيـتم أرأيـتم: علـي بالرجـل مث أقبـل علينـا فقـال : عباس يف صالته فلما سلم قـال لعكرمـة 
فعمن ؟ : قال . ال : فعن رسول اهللا ؟ قلنا : قال . ال : به هذا الرجل أعن كتاب اهللا ؟ قلنا 

فقيـه واحـد أشـد علـى : لذلك يقول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عن رأينا ، قال : قلنا 
ان ذلـك أرأيـت إذا كـ: فلما جاء الرجل أقبل عليه ابن عبـاس فقـال . الشيطان من ألف عابد 

هــذه : ال ، قــال : فخــدرا ؟ يعــين يف جســدك قــال : ال ، قــال : منــك شــهوة يف قلبــك ؟ قــال 
حدثنا عبد الـرمحن بـن يـونس السـراج قـال ]271[ورواه الفاكهي . أبردة جيزيك فيها الوضوء

.روح ضعيف . حنوهثنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن جماهد حد
حممـد بـن بشـر قـال حـدثنا مسـعر عـن مصـعب بـن شـيبة عـن حدثنا]974[ابن أيب شيبة -

إين : فخرج عليهمـا فقـالعمرومعه أبياأنه أتى عباسابنعن أيب حبيب بن يعلى بن منية
: قــال نعــم: قــال ؟ زئــك ذلــك أو جي: عمــروجــدت مــذيا فغســلت ذكــري وتوضــأت ، فقــال 

ورواه الضـياء يف املختـارة ابـن ماجـة رواه اهــ نعم: صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال مسعته من النيب
.وضعفه األلباين ،أبو حبيب ذكره ابن حبان يف الثقاتو . 
عــن أنــه ســئلهريــرةأبــيعــن حــدثنا احملــاريب عــن ليــث عــن جماهــد]983[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ليث يضعف ذاك النشاط فيه الوضوء: املذي ؟ فقال 
ه بـن موسـى عـن أمـهعـن عبـد ربـة بـن عمـارحدثنا وكيـع عـن عكرمـ]982[ابن أيب شيبة -

ثنا حــد]26[ابــن املنــذر.واملــذي والــودي يتوضــأ منهمــااملــين منــه الغســل:قالــتعائشــةعــن 
عائشـةعـن أمـهعـن عبـد ربـه بـن موسـىحممد بن حيـىي ثنـا أبـو حذيفـة ثنـا عكرمـة

املـذي فالرجـل يالعــب فأمـا ذي وإنـه املـذي والـودي واملــين إن كـل فحــل ميـ: عـن املـذي فقالـت
وأما الـودي فإنـه بعـد البـول يغسـل شيء فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ امرأته فيظهر على ذكره ال

.اهـ سند غريبوأما املين األعظم منه الشهوة وفيه الغسل ، لذكره وأنثييه ويتوضأ وال يغتس

ما جاء يف التحرز من الدم والتطهر منه
عمـرعـن أبيـه أن املسـور بـن خمرمـة أخـربه أنـه دخـل علـى عن هشام بن عـروة ]82[مالك -

وال ، نعــم : مــن الليلــة الــيت طعــن فيهــا فــأيقظ عمــر لصــالة الصــبح فقــال عمــر الخطــاببــن
وهـذا . اهــ صـحيح ، يـأيت فصلى عمر وجرحـه يثعـب دمـا، حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة 

.



تقريب فقه السابقني األولني

42

علـيبنالحسنا وكيع عن أيب معشر عن يزيد بن زيـاد أن حدثن]2082[ابن أيب شيبة -
.اهـ أبو معشر جنيح ضعيف رأى يف قميصه دما فبزق فيه مث دلكه

حـدثين سـليط بـن عبـد اهللا حدثنا وكيع عن حسني بن جعفر قال]2083[ابن أيب شيبة -
وهـذا . جمهولاهـ سليطرأى يف جربانه دما فبزق فيه مث دلكهعمرابنرأيت : قال بن يسار

.يف اليسري 
أنـه عمـرابـنعـن حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافع]2086[ابن أيب شيبة -

]709[ابـــن املنـــذر .ودعـــا مبقـــص فقصـــه فقرضـــهرأى يف ثوبـــه دمـــا فغســـله فبقـــي أثـــره أســـود 
هللا جــاج عــن محـاد عــن أيــوب وعبيــد اثنــا ححـدثنا علــي بــن احلســن وعلـي بــن عبــد العزيــز قـاال

اهـــ فــإن مل يــذهب قرضــه بــاملقراض ، كــان إذا أصــاب ثوبــه دم غســلهعمــرابــنأن عــن نــافع
.صحيح 

ثنا عبد اهللا بن منـري عـن عبيـد اهللا بـن بن عفان ياحلسن بن علمن طريق]683[البيهقي -
.اهـ صحيح تجم غسل حمامجهأنه كان إذا احعمرابنعمر عن نافع عن 

حـــدثنا العبـــاس حـــدثين عقبـــة ] 91[يف حديثـــه مـــد بـــن يعقـــوب حموقـــال أبـــو العبـــاس األصـــم 
كان عبـد اهللا بـن عمـر :أخربين األوزاعي حدثين الزهري حدثين سامل بن عبد اهللا بن عمر قال

يــأيت يف . حســن صــحيحاهـــ يــرى الــدم يف ثوبــه فينصــرف فيغســله مث يعــود ملــا بقــي مــن صــالته
.الصالة 

الدمخروج الوضوء من القيء وما يذكر يف 
إذا وجــد :قــالعلــيعــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]3606[عبــد الــرزاق -

أحــد رزا أو رعافــا أو قيئــا فلينصــرف وليضــع يـــده علــى أنفــه فليتوضــأ فــإن تكلــم اســـتقبل وإال 
.ويروى حنوه عن ابن مسعود ، يأيت.، يأيت يف الصالةضعيف اهـ)1(اعتد مبا مضى

قــال ابــن وهــب عــن ابــن هليعــة عــن بكــري بــن عبــد اهللا عــن القاســم بــن حممــد أنــه كــان ال ] 1/57املدونــة[ســحنون -1
عن علي بن أيب طالب وحيىي بن ملوأخربين رجال من أهل الع: قال ابن وهب . يتوضأ من القيء وال يرى منه الوضوء 

وقـد قـال : وقـال ابـن وهـب . م وعبد العزيز بـن أيب سـلمة مثلـه سعيد وربيعة بن أيب عبد الرمحن وأيب الزناد وزيد بن أسل
.ابن عباس وابن عمر واحلسن يف احلجامة يغسل موضع احملاجم فقط 
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حسـبه جـويرب عـن رجـل أا حممد ثنا إسحاق أنا عبد اهللا بـن إدريـسحدثن]68[ابن املنذر -
أدخــــل أصـــابعه يف أنفــــه مســـعودابــــنعـــن جـــواب بــــن عبيـــد اهللا عـــن احلــــارث بـــن ســـويد أن 

.اهـ سند ضعيف 
أنـه هريـرةأبـيعن جماهد عن حدثنا شريك عن عمران بن مسلم]1475[ابن أيب شيبة -

حـدثونا عـن أيب ] 69[ابـن املنـذر .مل يكن يـرى بـالقطرة والقطـرتني مـن الـدم يف الصـالة بأسـا
ال يـرى أن هريـرةأبـوكـان زرعة ثنا األصبهاين ثنا شريك عن عمران بن مسلم عن جماهـد قـال

.اهـ ال بأس به ط ال يعيد إال أن يبول أو يضر :يعيد الوضوء من القطرة والقطرتني قال
حدثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن حيىي ثنا مسلم بن إبـراهيم ثنـا مهـام ثنـا ]80[ابن املنذر -

كـذا يف اهــ  يعـاد الوضـوء مـن القـيء والرعـاف : قـال هريرةأبيعلي بن سفيان عن عطاء عن 
.سل بن سفيان يضعفاملطبوع ، والصواب عِ 

أبــيعــن د أخربنــا حجــاج عــن ميمــون بــن مهــراناحــدثنا موســى حــدثنا محــ]116[األثــرم -
ومعنـاه كحـال عمـر .وحجـاج بـن أرطـاة مـدلس اهــ ثقـات الـدممـا مل يغلبـك : أنـه قـالهريـرة

.يوم أصيب 
عــن معمــر عــن جعفــر بــن برقــان قــال أخــربين ميمــون بــن مهــران قــال ] 556[عبــد الــرزاق -

قـالو اهــ فتـه مث صـلى فلـم يتوضـأ أدخل إصبعه يف أنفه فخرجت خمضـبة دمـا فهريرةأبارأيت 
حدثنا شـعبة عـن غـيالن بـن جـامع عـن ميمـون بـن حدثنا شبابة قال]1481[ابن أيب شيبة 

ليهـا الـدم فيحتـه مث يقـوم فيخـرج عيدخل أصابعه يف أنفه هريرةأباأنبأنا من رأى : قال مهران
.جعفر أعلم حبديث ميمون ، وهو إسناد جيد اهـفيصلي

ومل كان إذا رعف انصرف فتوضأ مث رجع فبىنعمربناهللاعبدن نافع أن ع]77[مالك -
أن عبـد اهللا بـن عمـر كـان إذا أخـذه ثنا ليث بن سعد عن نـافعحد]27[أبو اجلهم . يتكلم

فـأمت مـا بقـي حـدا مث رجـعوتوضـأ ومل يكلـم أوهو يف الصالة انصرف فغسل عنـه الـدمالرعاف 
عمــربــناعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن ]3609[وقــال عبــد الــرزاق اهـــ مــن صــالته 

إذا رعف الرجل يف الصالة أو ذرعه القـيء أو وجـد مـذيا فإنـه ينصـرف ويتوضـأ مث يرجـع :قال
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كــان يـدل علــى أنــه  .صـحيح ، يــأيت يف الصــالة اهـــ فيـتم مــا بقــي علـى مــا مضــى مـا مل يــتكلم
.كان يسريا إال ما.وهو كحال املستحاضة .)1(يراه حدثا ينقض الوضوء

بــن التيمـي عــن أبيــه ومحيــد الطويــل قـاال حــدثنا بكــر بــن عبــد اهللا اعــن ] 553[عبـد الــرزاق -
عصـر بثـرة بـني عينيـه فخـرج منهـا شـيء ففتـه بـني إصـبعيه مث صـلى ومل عمربنااملزين أنـه رأى 

ابــن املنــذر . بــهثنا عبــد الوهــاب عــن التيمــي عــن بكــرحــد]1478[ابــن أيب شــيبة.يتوضــأ 
ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا محاد عن محيد عن بكر بن عبد اهللا املزين أن حد]65[

ورأى . ابــن عمـــر عصـــر بثـــرة كانــت جببهتـــه فخـــرج منهـــا دم وقــيح فمســـحها فصـــلى ومل يتوضـــأ
رجــال قــد احــتجم بــني يديــه وقــد خــرج مــن حمامجــه شــيء مــن دم وهــو يصــلي فأخــذ ابــن عمــر 

ثنـا محـاد ثنا موسـى بـن إمساعيـل حـد]114[األثـرم. املسـجديفدفنهـاعصاه فسـلت الـدم مث 
أخربنا محيد عن بكر بن عبد اهللا املزين أن ابن عمر عصر بثرة يف وجهه فخرج منها شيء من 

ورأى رجال قد احـتجم فخـرج مـن حمامجـه شـيء مـن .دم وقيح فمسحه بيده وصلى ومل يتوضأ
هــذا يف .اهـــ صــحيح فــاه مث دفنهــاحصــاة فســلت الــدم مــن قدم وهــو يصــلي فأخــذ ابــن عمــر 

.، كذلك مذهب سامل ابنه ، يأيت يف الصالة اليسري 
عمـرابنحدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد أخربنا أيوب عن نافع عن ]113[األثرم -

يقطـران دمـا مـن شـقاق كـان يف يديـهأنه كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما على األرض ومهـا
.يف اليسري ، وهذا صحيح سند اهـ 
بـناهللاعبـدبن عيينة عن عطـاء بـن السـائب قـال رأيـت اعن الثوري و ] 571[عبد الرزاق -

حـدثنا عبـد الوهـاب الثقفـي ]1343[ابن أيب شيبة .بصق دما مث صلى ومل يتوضأأوفىأبي
حــدثنا علــي بــن احلســن ثنــا يعلــى بــن عبيــد ثنــا ]63[ابــن املنــذر .بــهعــن عطــاء بــن الســائب

بــن عمــر للمــذي ااكــرُ ذِ ]1/228[قــال أبــو عمــر يف االســتذكار -1
بــن مســعود وعلقمــة واألســود وعــامر الشــعيب وعــروة بــن الــزبري اوروي مثــل ذلــك عــن علــي و ،يوضــح مذهبــه فيمــا ذكرنــا 

وإبــراهيم النخعــي واحلكــم بــن عتيبــة ومحــاد بــن أيب ســليمان كلهــم يــرى الرعــاف وكــل دم ســائل مــن اجلســد حــدثا يوجــب 
ذلك قــال أبــو حنيفــة وأصــحابه والثــوري واحلسـن بــن حــي وعبيــد اهللا بــن احلســن واألوزاعــي وأمحــد بــن الوضـوء للصــالة وبــ

حنبــل وإســحاق بــن راهويــه يف الرعــاف والفصــادة واحلجامــة وكــل جنــس خــارج مــن اجلســد يرونــه حــدثا يــنقض الطهــارة 
وال أعلم . ينقض الوضوء عند مجيعهم فإن كان الدم يسريا غري سائل وال خارج فإنه ال .ويوجبها على من أراد الصالة 

. اهـ وحكى اخلالف فيه واهللا أعلم ، أحدا أوجب الوضوء من يسري الدم إال جماهدا وحده 
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حدثنا معاوية بن عمرو عن سفيان بـن عيينـة عـن عطـاء ]111[األثرم .هعطاء بسفيان عن
.اهـ صحيحيتنخم دما عبيطا وهو يصليعبد اهللا بن أيب أوىفبن السائب أنه رأى 

عبيد اهللا بن حبيب بـن أيب ثابـت عـن أيب حدثناقال حدثنا وكيع]1482[ابن أيب شيبة -
أنفــه فخــرج عليهــا دم فمســحه بــاألرض أو بــالرتاب مث أنــه أدخــل إصــبعه يفجــابرالــزبري عــن 

حبيـب بـنحدثت عن حممد بن حيىي ثنا أبـو نعـيم ثنـا عبيـد اهللا بـن]67[ابن املنذر.صلى
.هذا إسناد جيد .حنوهجابريذكر عن مسعت أبا الزبريثابت قالأيب
لدم عنه مث يرجـع كان يرعف فيخرج فيغسل اعباسبناهللاعبدأنه بلغه أن ]78[مالك -

اهـ)1(فيبين على ما قد صلى
حـدثنا حيـىي بـن حممـد نـا أمحـد بـن حنبـل نـا أبـو عبـد الصـمد العمـي نــا ]712[ابـن املنـذر -

فعليــه إذا كــان الــدم فاحشــا: قــالعبــاسابــنعــن بــن أيب عمــارســليمان التيمــي عــن عمــار
ثنـا إمساعيـل بـن إسـحاق يقمن طر ]4269[البيهقي .اإلعادة ولو كان قليال فال إعادة عليه

عمـار عـن عمـار بـن أيبيثنـا سـليمان التيمـيـز بـن عبـد الصـمد ثنـا عبـد العز بن عبـد اهللا يعل
وإن كـان قلـيال فلـيس عليـه إعـادةا كـان الـدم فاحشـا فعليـه اإلعـادةإذ: عن ابن عباس أنه قال

.طاووس ، وخالفوجماهد ه قال عطاء من أصحاب ابن عباس وب.جيداهـ سند 

توبةالوضوء من الكالم السوءمن أحب 
عــن يحــدثنا أبــو هشــام املخزومــيالقيســيحــدثنا حممــد بــن معمــر بــن ربعــ]601[مســلم -

عبـد الواحـد وهـو ابـن زيـاد حـدثنا عثمـان بــن حكـيم حـدثنا حممـد بـن املنكـدر عـن محـران عــن 
لوضـــوء مـــن توضـــأ فأحســـن ا:عثمـــان بـــن عفـــان قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

اهـخرجت خطاياه من جسده حىت خترج من حتت أظفاره 
]22321[وقــال أمحــد 

أميــا رجــل قــام إىل وضــوئه يريــد : ن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال أحــدثين أبــو أمامــة 
طـرة فـإذا مضـمض واستنشـق واسـتنثر الصالة مث غسـل كفيـه نزلـت خطيئتـه مـن كفيـه مـع أول ق

حدثنا عقبة بن مكرم الضيب حدثنا يونس بن بكري حدثنا حممد بـن إسـحاق عـن عبـد اهللا بـن عبـد ]119[األثرم -1
الفتل مما خيرج ما أذهب احلك من الدم فال يضر وما أذهب : ءنا يقولون أدركت فقها: الرمحن بن معمر األنصاري قال 

.اهـ ثقات يضرمن األنف فال 
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نزلـــت خطيئتـــه مـــن لســـانه وشـــفتيه مـــع أول قطـــرة فـــإذا غســـل وجهـــه نزلـــت خطيئتـــه مـــن مسعـــه 
وبصره مع أول قطرة فـإذا غسـل يديـه إىل املـرفقني ورجليـه إىل الكعبـني سـلم مـن كـل ذنـب هـو 
ا درجتـه وان قعـد 

.إن شاء اهللا اهـ إسناد حسن قعد ساملا 
حـــدثنا علـــي بـــن محشـــاد ثنـــا إمساعيـــل بـــن ]454[يف املســـتدركاحلـــاكمأبـــو عبـــد اهللا وقـــال 

إسحاق القاضي ثنا حممد بن عبيد اهللا املـديين ثنـا عبـد العزيـز بـن أيب حـازم عـن الضـحاك عـن 
بـن عبـد امللـك عـن عمـرو بـن عبسـة يمانعثمان عن أيوب بـن موسـى عـن أيب عبيـد مـوىل سـل

مسعـت :حدثنا حديثا مسعته مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم قـال : أن أبا عبيد قال له 
إذا توضأ العبـد املـؤمن : سلم غري مرة و ال مرتني و ال ثالث يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يـــه تنـــاثرت اخلطايـــا مـــن فمضــمض و اســـتنثر خرجـــت اخلطايـــا مـــن أطـــراف فمـــه فـــإذا غســـل يد
أظفاره فإذا مسح برأسه تناثرت اخلطايـا مـن أطـراف رأسـه فـإن قـام وصـلى ركعتـني يقبـل فيهمـا 

اهـــ صــححه والــذهيب علــى بقلبــه و طرفــه إىل اهللا عــز و جــل خــرج مــن ذنوبــه كمــا ولدتــه أمــه 
.شرط البخاري ومسلم 

قـال بـن مسـعودان أبيـه عـن عن معمر والثوري عن إبراهيم التيمي عـ]469[عبد الرزاق-
]135[ابـن املنـذر .يل أن أتوضأ من الطعام الطيـبإألن أتوضأ من الكلمة اخلبيثة أحب : 

عـن حدثنا علي بن احلسـن ثنـا عبـد اهللا ثنـا سـفيان عـن األعمـش عـن إبـراهيم التيمـي عـن أبيـه 
ملنهـال ثنـا محـاد حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجـاج بـن ا]9223[الطرباين . حنوهعبد اهللا 

ألن أتوضأ مـن : بن سلمة عن احلجاج عن األعمش عن إبراهيم عن أبيه عن ابن مسعود قال
حدثنا حممـد بـن النضـر األزدي ثنـا . الكلمة اخلبيثة أحب إيل من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة

أتوضـأ :عن األعمش عن إبراهيم التيمي عـن أبيـه عـن عبـد اهللا قـالمعاوية بن عمرو ثنا زائدة
. اهـ سند صحيح من كلمة خبيثة أحب إيل من أن أتوضأ من طعام طيب

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمي عـن احلـارث ]1435[وقال ابن أيب شيبة 
ألن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إيل من أن أتوضأ مـن طعـام : قال عبد اهللا : بن سويد قال 

نا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمـي عـن احلـارث حدث]1199الزهد[هناد .طيب
وهــو إســناد صــحيح ، . رواه يف بـاب الوضــوء مــن الغيبــة . فــذكره اهللا بـن ســويد قــال قــال عبــد



تقريب فقه السابقني األولني

47

، قاهلا ردا على من أمر بالوضـوء ممـا غـريت النـار وكأن عبد اهللا. أحسبه حمفوظا من الوجهني 
.وكان ال يرى الوضوء منه 

يتوضـأ أحـدكم : قالـت عائشـةعن الثوري عـن عاصـم عـن ذكـوان أن ]470[عبد الرزاق-
حــدثنا ]1436[ابــن أيب شــيبة .؟مــن الطعــام الطيــب وال يتوضــأ مــن الكلمــة العــوراء يقوهلــا

يتوضـأ : وكيع عن سفيان عـن عاصـم بـن أيب النجـود عـن ذكـوان أيب صـاحل عـن عائشـة قالـت 
ورواه ابــن أيب عاصــم . خيــهيقوهلــا أللمــة اخلبيثــةأحــدكم مــن الطعــام الطيــب وال يتوضــأ مــن الك

]124[يف الزهــد 
مـــا أرى عاصـــما حفظـــه ، ال يشـــبه قـــول عائشـــة ، هـــذا منكـــراهــــ)1(مثلـــهذكـــوان عـــن عائشـــة 

، وقـــد  مــرة وأهـــل املدينــة عـــروة والقاســم وعأعــرف النــاس بعائشـــة مل يــذكروا هــذا مـــن مــذهبها 
ســألت : عــن معمــر قــال]473[عبــد الــرزاقوقــال .كانــت تــأمر بالوضــوء ممــا مســت النــار 

وابـن شـهاب أعلـم حبـديث املـدنيني اهــال: ؟ قـالوضـوءالزهري هل تعلم يف شيء من كالمٍ 
بعـض يـردون علـى --مـن بعـض الكـوفينيوإمنا كانت هـذه كلمـة .
.هل املدينة قوهلم يف الوضوء مما مست النار أ

أخربنا محزة بن عبد العزيز نا عبـد اهللا نـا جعفـر بـن ] 6298[وقال البيهقي يف شعب اإلميان 
عن ابن عباس وعائشةأمحد بن نصر نا زياد بن أيوب نا القاسم بن مالك نا ليث عن جماهد

، وحـدث الفـم أشـد الكـذب وحدث من نومـكحدث من فيكاحلدث حدثان :
.اهـ منكر والغيبة 

حــدثنا حممـد بــن نصـر ثنــا بنـدار ثنــا عبـد الــرمحن ثنـا األســود بـن شــيبان ]137[ابـن املنـذر -
وحـدث دث حـدثان حـدث اللسـاناحلـ: قـالابـن عبـاسعن حاجب عن جابر بن زيد عـن 

ء يف ترمجـة حاجـب ، مث رواه البخاري يف التاريخ ويف الضعفااهـالفرج وأشدمها حدث اللسان
.ضعفه ابن حبان اهـ وحاجب إباضي ضعيف ومل يتابع عليه:قال 
حـــدثنا حممـــد بـــن نصـــر ثنـــا حممـــد بـــن عبـــد العزيـــز أنـــا الســـيناين أنـــا ]133[ابـــن املنـــذر وقـــال

الســـرقة واخليانـــة والكـــذب : عبـــاسالبـــنقلـــت : عـــن جماهـــد قـــالالســـكري عـــن عبـــد الكـــرمي

كنـت مـع إبـراهيم وأنـا : حـدثنا أبـو خالـد عـن حممـد بـن عجـالن عـن احلـارث العكلـي قـال ]1198الزهـد[هناد -1
وقـال اذهـب ، اب املسـجد انتـزع يـده مـن يـدي فلما انتهينا إىل ب، آخذ بيده وحنن نريد املسجد فذكرت رجال فتنقصته 

.اهـ إسناد جيد ، يدل على أنه أمره بذلك تكفريا لسيئته ، ال أن الصالة تبطل به فقد كانوا يعدون هذا هجرا ، فتوضأ 
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احلــدث حــدثان حــدث مــن فــوق ، ال: لقــا؟ال حيــل أيــنقض الوضــوءلنظــر إىل مــا والفجــور وا
زةعبـــد الكـــرمي هـــو اجلـــزري ، والســـكري أبـــو محـــوهـــذا إســـناد جيـــد ، اهــــ ل وحـــدث مـــن أســـف

ا يف دثان خمتلفان يف احلكم ، وإن اشتبهاحلدث ح: وكأنه قال .ناين الفضل بن موسىيوالس
.االسم 

.قـال الوضـوء مـن احلـدثهريـرةأبـيمنبه عـن عن معمر عن مهام بن]474[عبد الرزاق-
ل قـال رسـول اهللا صـلى عن معمر عن مهام بن منبه أنه مسع أبا هريرة يقـو ]530[عبد الرزاق 
قـــال فقـــال لـــه رجـــل مـــن أهـــل أال يقبـــل اهللا صـــالة مـــن أحـــدث حـــىت يتوضـــ:ســـلماهللا عليـــه و 

.لصحيحاهـ خمرج يف اقال فساء أو ضراط هريرةباأحضرموت ما احلدث يا 
نبئت أن شيخا قالعن حممدحدثنا إمساعيل ابن علية عن أيوب ]1437[ابن أيب شيبة -

أعيدوا الوضوء فإن بعض ما تقولون أشر من احلدث:س هلم فيقولمن األنصار كان مير مبجل
سـعيد بـن عـامر نـا إبراهيم بن مرزوق أخربنا من طريق ] 6726[البيهقي يف الشعب ىورو . 

مـن احلـدث : قلت لعبيدة مم يعـاد الوضـوء؟ قـال: قال ان عن حممد بن سريين هشام بن حس
توضـؤوا فـإن بعـض مـا تقولـون شـر : وكـان شـيخ ميـر مبجلـس هلـم فيقـول : قال . وأذى املسلم 

.مرسل إسناده صحيح اهـمن احلدث
دلـت ال يصح يف الباب شيء إال ما كان من باب التوبة وإتباع احلسـنة السـيئة متحوهـا ، كمـا

.)1(أحاديث رسول اهللا املذكورة آنفا ، واهللا أعلم

الوضوء مما غريت النارما جاء يف 
حـدثينيعـن جـدأيبحدثنا عبد امللك بن شعيب بن الليـث قـال حـدثين] 814[مسلم -

بكـــر بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد امللـــك بـــن أيبعقيـــل بـــن خالـــد قـــال قـــال ابـــن شـــهاب أخـــربين
زيد بن ثابت قال مسعـت رسـول أخربه أن أباه يبن زيد األنصار احلارث بن هشام أن خارجة

عمـر بـن قـال ابـن شـهاب أخـربين.الوضـوء ممـا مسـت النـار :يقـول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم
عبد العزيز أن عبد اهللا بن إبراهيم بن قارظ أخربه أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على املسجد فقـال 

أمجــع كــل مــن حنفــظ قولــه مــن علمــاء األمصــار علــى أن القــذف وقــول الــزور والكــذب والغيبــة ال : قــال ابــن املنــذر -1
كــذلك مــذهب أهــل املدينــة وأهــل الكوفــة مــن أصــحاب الــرأي وغــريهم، وهــذا قــول ،  هــارة وال توجــب وضــوءا تــنقض ط

]334/ 1األوسط [اهـ الشافعي وأمحد وإسحاق
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توضـئوا :يقول اهللا صلى اهللا عليه وسلممسعت رسول ها ألينإمنا أتوضأ من أثوار أقط أكلت: 
سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا قال ابن شهاب أخربين.مما مست النار 

أنه سأل عروة بن الـزبري عـن الوضـوء ممـا مسـت النـار فقـال عـروة مسعـت عائشـة زوج . احلديث
توضئوا مما مست النار :عليه وسلمصلى اهللاهللا صلى اهللا عليه وسلم تقول قال رسول النيب
اهـ
أن رسـول اهللا اء بـن يسـار عـن عبـد اهللا بـن عبـاسعن زيـد بـن أسـلم عـن عطـ] 48[مالك -

.اهـ رواه البخاري ومسلم سلم أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأصلى اهللا عليه و 
د بــن املنكــدر قــال مسعــت بــن جــريج قــاال أخربنــا حممــاأخربنــا معمــر و ]639[عبــد الــرزاق -

يقــول قــرب لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم خبــز وحلــم مث دعــا بوضــوء اهللاعبــدبــنجــابر
كل مث قام إىل الصالة ومل يتوضأ قال مث دخلت أفتوضأ مث صلى الظهر مث دعا بفضل طعامه ف

مث حلـب أبي بكرمع 
فوضـعت هـا هنـا عمـرفأكلنا مث قمنا إىل الصالة ومل يتوضأ مث دخلت مع حيسالنا فصنع لنا 

جفنة فيها خبز وحلم وها هنـا جفنـة فيهـا خبـز وحلـم فأكـل عمـر مث قـام إىل الصـالة ومل يتوضـأ 
.اهـ صحيح رواه أبو داود خمتصرا 

بـن عيـاش حـدثنا يحـدثنا علـيحدثنا موسى بن سهل أبـو عمـران الرملـ]192[أبو داود -
كـان آخـر األمـرين مـن رسـول اهللا : قـال جـابرمحزة عن حممد بن املنكـدر عـن شعيب بن أيب

قــال أبــو داود هــذا اختصــار مــن احلــديث . صــلى اهللا عليــه وســلم تــرك الوضــوء ممــا غــريت النــار
.صححه ابن حبان وابن خزمية . اهـ وروى حنو الذي مضى األول

األنصــاري يقــول اهللاعبــدبــنجـابرأيب نعـيم وهــب بــن كيسـان أنــه مســع عــن ] 54[مالـك -
حدثنا ابن عليـة ]538[ابن أيب شيبة .أكل حلما مث صلى ومل يتوضأالصديقبكرأبارأيت 

زاد علـــى أن فمــا أكــل خبـــزا وحلمــابكــرأبـــاأن جــابرعــن عــن أيــوب عـــن وهــب بــن كيســـان
بـن جـريج قـال حـدثين اعـن ]681[رزاق عبـد الـاهــ وقـالمث صـلىمضمض فاه وغسـل يديـه 

خببـــز وحلـــم فأكلنـــا مث دعـــا مبـــاء بكـــرأبـــوأتانـــا : يقـــول اهللاعبـــدبـــنجـــابرأبـــو الـــزبري أنـــه مســـع 
حـــدثنا هشـــيم قـــال أخربنـــا ]536[ابـــن أيب شـــيبة . ضـــمض ومل يتوضـــأ مث قـــام إىل الصـــالةفم

عــن أيب الــزبري عــن جــابر نــا زهــريخرب أ] 2615[ابــن اجلعــد.حنــوهعمــرو بــن دينــار وأبــو الــزبري
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خبزا وحلما فكـأين أنظـر إليـه ويف يـده عـرق يتمششـه مث دلـك يـده مث أيب بكرأكلت مع : قال
جـابرنـه مسـع أبن جريج قال أخربين عطاء اعن ]647[عبد الرزاق اهـ وقالصلى ومل يتوضأ 

قـال .يتوضـأكتـف حلـم أو ذراع مث قـام فصـلى لنـا ومل الصـديقبكرأبويقول أكل اهللاعبدبن
مث .عطاء وحسبت أن جابرا قال ومل ميضمض ومل يغسل يده قال حسـبت أنـه قـال مسـح يـده

يقـول اهللاعبـدبـنجـابربـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار أنـه مسـع اعبـد الـرزاق عـن قال
عـن معمـر والثـوري عـن عمـرو مث روىخبـزا وحلمـا مث قـام إىل الصـالة ومل يتوضـأ بكـرأبـوأكل 
خبـــزا وحلمــا مث قـــام إىل الصـــالة ومل بكـــرأيبقـــال أكلنـــا مــع اهللاعبــدبـــنجـــابرنـــار عــن بــن دي

حـدثنا علـي بـن ]111[ابـن املنـذر وقال. يتوضأ قال معمر قد أحسبه قال إال أنه مضمض 
اهللاعبدبنجابرعن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن عمرو بن دينار وأيب الزبري

.اهـ صحاحأكال خبزا وحلما وصليا ومل يتوضيامروعبكرأباأن 
أنـه كـان أكـل جـابربن املنكدر قال مسعته حيـدث عـن اعن معمر عن ]651[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح من جفنة مث قام فصلى ومل يتوضأ عمر
] 50[مالــك -

الخطـاببـنعمـرارث التيمي عن ربيعة بن عبد اهللا بـن اهلـدير أنـه تعشـى مـع إبراهيم بن احل
.وكان ابن املسيب ال يرى الوضوء مما مست النار.اهـ صحيح مث صلى ومل يتوضأ

أكــل عفــانبــنعثمــانأن ســعيد املــازين عــن أبــان بــن عثمــان عــن ضــمرة بــن] 51[مالـك -
عبـــد الـــرزاق .هـــه مث صـــلى ومل يتوضـــأ

أكــل عفــانبــنعثمــانعــن معمــر عــن عطــاء اخلرســاين مسعــت ســعيد بــن املســيب أن ]643[
ال قـال مث قـال عثمـان إوال أعلـم : قـال .طعاما قد مسته النار مث مضـى إىل الصـالة ومل يتوضـأ

صــلى اهللا توضــأت كمــا توضــأ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم وأكلــت كمــا أكــل رســول اهللا
.اهـ صحيح موقوفسلم ا صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و عليه و سلم وصليت كم

كـان ال يتوضـأ ممـا عليـاعن إبراهيم بن حممـد عـن جعفـر بـن حممـد أن ]641[عبد الرزاق -
حــدثين حممــد بــن ] 114[ابــن املنــذر .اهـــ إبــراهيم هــو األســلمي ضــعيف جــدا مســت النــار 

أبو احلسـني ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن مسـعر عـن ثـوير مـوىل أيب جعـدة ثنا علي بن احلسننصر
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ثريـدا وحلمـا ومل علـيأكلـت مـع : قـال عن علي بن جعدة بن هبرية عن أبيـه جعـدة بـن هبـرية 
.اهـ ثوير بن أيب فاختة متهميتوضأ

مســعودبــناهللاعبــدعــن الثــوري عــن وائــل بــن داود عــن إبــراهيم عــن ]658[عبــد الــرزاق -
.صحيح مرسلاهـ )1(إمنا الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج:قال
واألسـود كانـا حدثنا هشيم قال أخربنا مغـرية عـن إبـراهيم أن علقمـة]537[ابن أيب شيبة -

كـل منهـا فجلـس فأ: قـال وهو يريد املسجد فتلقى جبفنة من ثريد وهو يف الرحبةاهللاعبدمع 
مث ض فـــاه ، وغســل يديــه مـــن غمــر اللحـــمفمضــممث دعــا مبـــاء:هــو وعلقمــة واألســـود ، قــال

عن معمر عن محاد عن إبراهيم عن علقمة قال أتينا جبفنـة ]650[عبد الرزاق .دخل فصلى
مسعودبناوحنن مع 

عبـد .ف أصـابعه ومضـمض فـاه مث صـلىبه مث مضينا إىل الصالة فما زاد على أن غسل أطرا
عمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة قــال أتينــا بقصــعة مــن بيــت عــن الثــوري عــن األ] 652[الــرزاق 

. بعه عنـد املغـرببن مسعود فمضـمض وغسـل أصـاافيها خبز وحلم فأكلنا ومعنا مسعودبنا
عـن األعمـش حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمـرو ثنـا زائـدة]9236[الطرباين

وغســل عنـا عبـد اهللا مث متضــمض عبـد اهللاأتينــا بقصـعة فأكلنــا وم: قـالعـن إبـراهيم عــن علقمـة
.اهـ صحيح أصابعه، مث انطلقنا إىل صالة املغرب

وروى أبــو صــاحل كاتـــب الليــث عــن إبـــراهيم بــن ســعد عـــن أبيــه عــن أيب عبيـــدة عــن أبيــه حنـــوه 
.خمتصرا 

أيبحممــد بــن فلــيح قــال حــدثينبــن املنــذر قــال حــدثينحــدثنا إبــراهيم ]5457[البخــاري -
: أنـه سـأله عـن الوضـوء ممـا مسـت النـار ، فقـال جابر بن عبـد اهللاعن سعيد بن احلارث عن 

صلى اهللا عليه وسلم ال جند مثل ذلك من الطعام إال قليال ، فإذا حنـن قد كنا زمان النيب، ال 
اهـوال نتوضأ يعدنا وأقدامنا ، مث نصلوجدناه مل يكن لنا مناديل ، إال أكفنا وسوا

أخربنا عمرو بن اهليثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن األعمش قـال قلـت إلبـراهيم إذا ]9173ط[قال ابن سعد -1
حـدثين : قـال عبـد اهللا فقـد مسعتـه مـن غـري واحـد مـن أصـحابه وإذا قلـت : إذا قلـت : ال حدثتين عن عبد اهللا فأسـند قـ

حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق قــال حــدثنا الزهــراين قــال حــدثنا ]1865[رواه الطحــاوي يف األحكــام .فــالن فحــدثين فــالن
.صحيح. مثلهعن األعمش شعبة
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ه أنـحدثنا غندر ووكيع عن شعبة عن حممد بن عبد الرمحن بـن زرارة]544[ابن أيب شيبة -
ــــاأن مســــع حممــــد بــــن عمــــرو بــــن أيب حيــــدث عــــن أم الطفيــــل امــــرأة أيب ان يأكــــل الثريــــد كــــأبي

.اهـ حسنوميضمض فاه ويصلي
أنس بن مالكد الرمحن بن يزيد األنصاري أن عن موسى بن عقبة عن عب]58[ مالك-

عاما قد مسته النار ، فقرب هلما طأبي بن كعب وأبو طلحةفدخل عليه قدم من العراق
! ما هذا يا أنس أعراقية :حة وأيب بن كعبفقام أنس فتوضأ ، فقال أبو طلفأكلوا منه

.صحيح توضآ اهـوقام أبو طلحة وأيب بن كعب فصليا ومل ي، ليتين مل أفعل : فقال
قيل ملطر الـوراق وأنـا عنـده عمـن : قال حدثنا مهام قالحدثنا عفان]556[ابن أيب شيبة -

أبــيوأخــذه أنــس عــن أنــسأخــذه عــن : فقــال.أخــذ احلســن أنــه كــان يتوضــأ ممــا مســت النــار
حـدثنا زكريـا بـن ]4711[الطـرباين .وأخذه أبو طلحة عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلمطلحة
حــدثنا حفــص بــن عمــر يــه الصــفار ثنــا عفــان بــن مســلم ح وحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــزمحدو 

الوضـوء ممـا مسـت النـار ؟ ممـن أخـذ احلسـن: قيـل ملطـر وأنـا عنـده: احلوضي قـاال ثنـا مهـام قـال
عـن النـيب صـلى اهللا عليـه أخذه عن أنس وأخذه أنس عن أيب طلحة وأخذه أبـو طلحـة: فقال
حـدثين حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد عـن قتـادة عـن ]1608[احل أمحـد يف مسـائل صـاهــوسلم

حـدثنا حيـىي بـن حممـد عـن ]105[ابـن املنـذر . أنس أن أبا طلحة كان يتوضأ مما غريت النـار
أنـه كـان يتوضـأ ممـا غـريت مالـكبنأنسعن ثنا حيىي عن ابن أيب عروبة عن قتادةحدسعيد و 

، وهـو قـول قـدمي هـذا خـرب حسـناهــ الناركان يتوضأ مما غريتطلحةأباالنار ، وحيدث أن 
.أليب طلحة وكان يرويه مرفوعا 

موسـىوأبـاطلحـةوأبـاأنساحدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن ]562[ابن أيب شيبة -
وامــرأتني مــن أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــانوا يتوضــؤون ممــا ثابــتبــنوزيــدعمــروابــن

.يعا ، وبعضهم رجع عنه عنهم مجاهـ صحيح غريت النار
خـرج مالـكبـنأنـسرأيـت :عن معمر عن أيـوب عـن أيب قالبـة قـال]670[عبد الرزاق -

خرجـت مــن عنــد : قــال ؟مــا شـأنك يــا أبـا محــزة: احلجـاج وهــو حيــدث نفسـه قلــت مـن عنــد
مث قـاموا إىل الصـالة ومـا توضـئوا أو قـال فمـا، فـدعا بطعـام للنـاس فأكـل وأكلـوا ، هذا الرجل 
عــنحــدثنا ابــن عليــة]560[ابــن أيب شــيبة .كــان أنــس يتوضــا ممــا غــريت النــار ،  مســوا مــاء 
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ابـن املنـذر .مـا كنـا نفعلـه: أبـا محـزة ؟ قـال أو ما كنتم تفعلون هـذا يـا: فقلت به وزادأيوب 
.صحيح .حنوه عن أيب قالبةأنا سفيانحدثنا إبراهيم بن عبد اهللا أنا يزيد]109[
عــن حــدثنا وكيــع عــن احلكــم بــن عطيــة عــن عبــد العزيــز بــن صــهيب]564[شــيبة ابــن أيب -

.ال بأس بهاهـ توضؤوا من السكر فإن له ثفال: قال أنس
أنـه شـرب سـويقا عمـرابـنحدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ]561[ابن أيب شيبة -

.، وكان ابن عمر يتوضأ لكل صالة اهـ صحيح فتوضأ
أنــه كــان يتوضــأ ممــا عمــربــناعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن ]671[عبــد الــرزاق -

عليــه نفســه ،  مــل، أظنــه ممــا كــان حياهـــ ســند صــحيح مســت النــار حــىت يتوضــأ مــن الســكر 
.كتجديد الوضوء لكل صالة 

ابـنمـا رأيـت : قـال حدثنا هشيم قال أخربنا حصني عـن جماهـد]540[ابن أيب شيبة وقال
مث يقــوم إىل كــان يلعــق أصــابعه الــثالث مث ميســح يــده بــالرتاب،  قــط متوضــئا مــن طعــام عمــر

.، حصني هو ابن عبد الرمحن اهـ إسناد صحيح الصالة
حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو األحوص ]419[الطحاوي وقال

، يح اهــ إسـناد صـحال تتوضـأ مـن شـيء تأكلـه:عمـرابـنقـال : قـالعن حصـني عـن جماهـد
.رواية هشيم أمثل و 

ل يقـو عمـرابـنأمسعـت : قلت جلبلـة حدثنا وكيع عن مسعر قال]541[ابن أيب شيبة وقال
.اهـ سند صحيح نعم: وال أتوضأ ؟ قال كل اللحم وأشرب اللنب وأصليآل: 

: قــال وحــدثونا عــن بنــدار ثنــا غنــدر عــن شــعبة عــن الربيــع بــن قريــع]120[ابــن املنــذر وقــال
.ثقات اهـما أبايل أن آكل حلما وخال وأصلي وال أتوضأ: يقول عمربنامسعت 

بـن اسـألت : نا شعبة عن أيب إسـحاق عـن حيـىي بـن وثـاب قـال خرب أ]447[ابن اجلعد وقال
ال يـدخل إال لوضـوء ممـا خـرج ولـيس ممـا دخـل ألنـها: عن الوضوء ممـا غـريت النـار فقـال عمر

، وهــذا يشــبه كــالم ابــن عبــاس وتعليلــه ، ال يشــبه  ح يصــحســنداهـــ طيبــا ال خيرجــه إال خبيثــا
كالم ابن عمر ، وقد رواه أبو حصني عن حيىي بن وثاب عـن ابـن عبـاس بنحـوه ، وهـو أصـح 

.إن شاء اهللا 
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حـدثنا غنـدر عـن شـعبة قـال مسعـت أبـا إسـحاق حيـدث أنـه مسـع أبـا ]569[ابن أيب شيبة -
رية بــن شــعبة فــأكلوا حلمــا وثريــدانوا عنــد املغــكــا: قــال عمــروبــناهللاعبــدعــن الســفر حيــدث

انظر يصلون وال يتوضؤون: مسعودأبوفقال عنده فجعلوا يصلون وال يتوضؤونوخرجوا من
.اهـ أبو السفر سعيد بن حيمد ، صحيح 

مـا : قـال األشـعريموسـىأبـيعن معمر عـن قتـادة عـن احلسـن عـن ]669[عبد الرزاق -
رواه . ودم أو أكلت طعاما قـد مسـته النـار مث صـليت ومل أتوضـأ أبايل أغمست يدي يف فرث 

وقـال . بنحـوهعـن احلسـن حدثنا إبـراهيم بـن عبـد اهللا أنـا يزيـد أنـا سـليمان]106[ابن املنذر 
كــان يتوضــأ ممــا موســىأبــاأن حــدثنا ابــن عليــة عــن يــونس عــن احلســن]559[ابــن أيب شــيبة 

.روى سليمان بن طرخان التيمي قبل ، يشهد له ما صحيح اهـ مرسل غريت النار
عـن أنـس ثابت حممد بن عبيـد اهللا املـديينثنا أبو حدثت عن أيب زرعة] 122[ابن املنذر -

صــائما فأكــل حيســا قبــل الصــالة مث قــام فصــلى ومل ســلمةكــان : اض عــن يزيــد قــالبــن عيــ
بيـد عـن سـلمةبن مسـعدة عـن يزيـد بـن أيب عأخربنا محاد ]6157[اهـ رواه ابن سعد يتوضأ

اهـــ صــحيح ، ســلمة هــو ابــن مث جــاءت الصــالة فقــام إىل الصــالة ومل يتوضــأأنــه أكــل حيســا
.األكوع رمحة اهللا عليهم مجيعا 

حدثت عن أيب زرعة ثنا إبراهيم بن موسـى ثنـا ميسـرة حـدثين األوزاعـي ]121[ابن املنذر -
وقـال ابـن .مرسـل هـذا اهـناركان ال يتوضأ مما غريت الالدرداءأباعن حسان بن عطية أن 

ا هـارون بـن حممـد بـن بكـار بـن بـاللقـال حـدثنحدثنا أمحد بن املعلـى]32[حذمل يف جزئه 
قـال حـدثين حسـان بـن عطيـةقـال حـدثنا األوزاعـيقـال حدثنا حممد بن عيسى بـن مسيـعقال 

بالســفرة الــدرداء فنزلنــا الســفر، فــدعاصــحبت أبــا: قــالحــدثين أبــو عبيــد اهللا وهــو يشــك فيــه
.سند ضعيف اهـفأكلنا، مث صلى أبوالدرداء ومل يتوضأ

عن الثـوري عـن أيب عـون قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن شـداد بـن اهلـاد قـال ]644[عبد الرزاق -
ينــا أزواج نبينــا ســأل أحــد وفوكيــف يُ : فقــال مــروان .الوضــوء ممــا مســت النــارهريــرةأبــوقــال 

أتـاين رسـول اهللا : فسألتها فقالت سلمةأمفأرسلين إىل :قال .سلم وأمهاتناصلى اهللا عليه و 
ابـن .مث قـام إىل الصـالة ومل يتوضـأفأكـل فناولته عرقـا أو كتفـا أسلم وقد توضصلى اهللا عليه و 
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، رواه صــحيح.بــه حــدثنا أبــو عــون حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســفيان قــال ]529[أيب شــيبة 
.النسائي من وجه آخر خمتصرا 

عـن معمـر عـن الزهـري عـن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن عـن أيب سـفيان ]665[قعبد الـرزا-
فسقته سويقا مث قام يصلي فقالـت لـه توضـأ يـا حبيبةأمبن املغرية بن األخنس أنه دخل على 

مما مسـت النـار قـال معمـر أبن أخي فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول توضا
النســائي وقــال . كانــا يتوضــآن ممــا مســت النــار ثابــت وعائشــة زيــد بــن قــال الزهــري بلغــين أن 

يعـن الزهــر يأخربنـا هشـام بــن عبـد امللـك قــال حـدثنا ابـن حــرب قـال حـدثنا الزبيــد]181[
سفيان بـن سـعيد بـن األخـنس بـن شـريق أنـه أخـربه أن أبا سلمة بن عبد الرمحن أخربه عن أيب

خالتـه فسـقته سـويقا مث قالـت لـه يوسلم وهصلى اهللا عليه أنه دخل على أم حبيبة زوج النيب
اهـــ وا ممــا مســت النــارؤ توضــ:فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال توضــأ يــا ابــن أخــيت: 

.أبو داود ، وصححه األلباينأمحد و ورواه 
زيـدعـن عـن خارجـة بـن زيـدحدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري]558[ابن أيب شيبة -

حــدثنا حممــد بــن علــي ثنــا ]108[ابــن املنــذر .توضــؤوا ممــا مســت النــار: أنــه قــال ثابــتبــن
.به اهـ سند صحيح سعيد ثنا إمساعيل بن إبراهيم 

عائشــةعــن حــدثنا ابــن عليــة عــن معمــر عــن الزهــري عــن عــروة]557[ابــن أيب شــيبة -
ثنـــا حـــدثنا حممـــد بـــن علـــي ثنـــا ســـعيد]107[ابـــن املنـــذر .النـــارتوضـــؤوا ممـــا مســـت : قالـــت 

.صحيح .)1(هفذكر عيل بن إبراهيم أنا معمر إمسا
بــن جــريج قــال أخــربين حممــد بــن يوســف أن ســليمان بــن يســار اعــن ]642[عبــد الــرزاق -

بـن عبـاس أتـدري ممـا ذا امث قـال يـا أورأى أبا هريـرة يتوضـهريرةوأباعباسبناأخربه أنه مسع 
مـا أبـايل ممـا توضـأت : بـن عبـاس اقـال .توضأت من أثوار أقط أكلتها :ال قال:قال؟أتوضأ

. أأشهد لرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكل كتف حلـم مث قـام إىل الصـالة ومـا توضـ
.اهـ صحيح وسليمان حاضر ذلك منهما : قال 

عائشـة وأبـا سـلمة وعمـر بـن عبـد العزيـز كـانوا يتوضـؤون ممـا حدثنا ابن عيينة عن الزهـري أن]565[ابن أيب شيبة -1
اهـمست النار ، وكان الزهري يتوضأ منه
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يتوضـأ ممـا مسـت هريـرةأبـوعن معمر عن جعفـر بـن برقـان قـال كـان ]672[عبد الرزاق -
ــناالنــار فبلــغ ذلــك  : فأرســل إليــه قــال ، عبــاسب

يث عن رسول اهللا صـلى اهللا بن أخي إذا حدثت باحلداحلييت أكنت متوضأ فقال أبو هريرة يا 
عمــر قــال حــدثنا حــدثنا ابــن أيب]79[الرتمــذي . ســلم فــال تضــرب لــه األمثــال جــدال عليــه و 

هريـرة قــال قـال رسـول اهللا صــلى عـن أيبسـلمةسـفيان بـن عيينـة عــن حممـد بـن عمـرو عــن أيب
قــال فقــال لــه ابــن عبــاس يــا أبــا . الوضــوء ممــا مســت النــار ولــو مــن ثــور أقــط :اهللا عليــه وســلم

إذا مسعــت ييــا ابــن أخــ: قــال فقــال أبــو هريــرة !هريــرة أنتوضــأ مــن الــدهن أنتوضــأ مــن احلمــيم
]360[رواه الطحــاوي و .حــديثا عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــال تضــرب لــه مــثال

حدثنا ابن أيب داود قال ثنا املقدمي قال ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهـري عـن أيب سـلمة 
.صحيح . حنوه ةأيب هرير عن 

ثنـا أبـو داود قـال ثنـا املسـعودي عـن سـعيد بـن أيب حدثنا أبو بكرة قال]418[الطحاوي -
: قـالقـول يف الوضـوء ممـا غـريت النـار ؟مـا ت: هريـرةألبـيعمـرابـنقـال : عن أبيـه قـالبردة

أنــت رجــل مــن : فقــاليتوضــأ منــه ؟، ن واملــاء املســخن فمــا تقــول يف الــده: قــال، توضــأ منــه 
بـل هـم قــوم (لعلـك تلتجـئ إىل هـذه اآليــة ، يـا أبـا هريــرة : قـال. وأنـا رجـل مــن دوس ، قـريش 

.ختالط اهـ ضعيف ، أبو داود الطيالسي مسع املسعودي بعد اال) خصمون
مسعت عثمان موىل ثقيف حيدث عـن : ل قاحدثنا غندر عن شعبة]552[ابن أيب شيبة -

وهـم ينتظـرون جـديا هلـم يف التنـور ، فقـال ابـن هريـرةوأبـاعبـاسابـنشهدت : قال أيب زياد
فقال له ابن وا منه مث إن أبا هريرة توضأ فأخرجوه فأكلأخرجوه لنا ال يفتنا يف الصالة:عباس 

عثمـان بـن اهــأنت خـري مـين وأعلـم مث صـلوا: فقال أبو هريرة: قال ! أكلنا رجسا ؟: اس عب
.، منكر حديثه املعرية ثقة ، وأبو زياد موىل ابن عباس جمهول أمره 

عـن عـن عبـد الـرمحن بـن زيـاد عـن شـرحبيل ]38اآلثار أليب يوسف[ومثله ما روى أبو حنيفة 
.جدا ضعيف اهـ النار وضوء ليس فيما مست:أيب هريرة أنه قال 

مسعـت احلسـن حدثنا حممد بن عمـرو قـالأخربنا معن بن عيسى قال]9918[ابن سعد -
. ال أدعـه أبـدا: فقـال احلسـن:قـال. الوضـوء ممـا غـريت النـار: يقـول هريـرةأبـامسعـت يقـول

.سند جيد 
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إمنـا النـار : يقـول سعبابنابن جريج قال أخربين عطاء أنه مسع اعن ]653[عبد الرزاق -
، وال وضـوء ممـا دخـل ، وال وضـوء ممـا مسـت النـار ، ومـا حتـل مـن شـيء وال حترمـه ، بركـة اهللا 

وأما قوله ال حتل مـن شـيء لقـوهلم إذا مسـت النـار الطـالء . إمنا الوضوء مما خرج من االنسان 
عبــاس يقــول بــناومسعــت : قــال عطــاء . حــل وقولــه ال حترمــه لقــوهلم الوضــوء ممــا مســت النــار 

إلنسان يسأله عن ذلك فإن كنت متوضأ مما مست النار فإن احلميم يغتسل بـه وكـان ال يـرى 
.اهـ صحيحبالغسل باحلميم بأسا ويتوضأ به وأن األدهان قد مستها النار فال تتوضأ منها 

عبــاسبــناأخربنــا شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن ســعيد بــن جبــري عــن ]97[ابــن اجلعــد وقــال
و أين أكلــت خبــزا وحلمــا وشــربت لــنب اللقــاح مــا باليــت أن أصــلي وال أتوضــأ إال أن لــ: قــال 

آدم حــدثنا مــن طريــق]777[ورواه البيهقــي . أمضــمض يف وأغســل أصــابعي يف غمــر اللحــم
.به اهـ صحيح شعبة حدثنا عمرو بن مرة 

اسعبــبـناعـن الثـوري عــن عبـد امللـك بـن أيب بشـري عــن عكرمـة عـن ]657[عبـد الـرزاق -
حـدثنا ابـن بشـار قـال ]11361[ابـن جريـر . لوال التلمظ مـا باليـت أن ال أمضـمض : قال 

عبـاسابـنعـن حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا سفيان عن عبد امللك بن أيب بشـري عـن عكرمـة
.اهـ صحيح ال التلمُّظ يف الصالة ما مضمضتُ لو : قال
عبــاسابــنعــن خالــد عــن عكرمــةحــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن]539[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ إسناد صحيح الوضوء مما خرج وليس مما دخل:قال 
عبــاسابــنعــن ىي بــن وثــابعــن حيــحــدثنا هشــيم عــن حصــني ]542[ابــن أيب شــيبة وقــال
ورواه وكيـــع عـــن .صـــحيح ســـند اهــــ وال ممـــا أوطـــئالوضـــوء ممـــا خـــرج ولـــيس ممـــا دخـــل: قـــال

، رواه إبـراهيم بـن عبـد اهللا القصـار يف نسـخة وكيـع.األعمش عـن أيب ظبيـان عـن ابـن عبـاس 
.وإسناده صحيح

بـنابـن جـريج قـال أخـربين عبـد اهللا بـن أيب يزيـد أنـه قـال كنـا نـأيت اعن ]654[عبد الرزاق-
أحيانــا فيقــرب عشــاءه عنــد غــروب الشــمس فيتعشــى ونتعشــى وال يزيــد علــى أن يغســل  عبــاس

.ند جيد اهـ سمث يصلي أكفيه وميضمض وال يتوض



تقريب فقه السابقني األولني

58

عـن أيب نوفـل بـن أيب حدثنا أبو بكرة قـال ثنـا أبـو الوليـد قـال ثنـا شـعبة]415[الطحاوي -
أكـل خبـزا رقيقـا وحلمـا حـىت سـال الـودك علـى أصـابعهعبـاسابـنرأيـت : عقرب الكناين قـال

.اهـ سند صحيح فغسل يده وصلى املغرب 
أنـه سـئل عـن الوضـوء عبـاسبـناعن الثوري عن يزيد عن مقسم عـن ]655[عبد الرزاق -
عـن معمـر عـن يزيـد بـن ]656[عبـد الـرزاق. إن النار مل يزده إال طيبـا: مست النار فقالمما

يف بيتـه فقـرب لنــا طعامـا ونــودي عبــاسبـنابـن عبــاس قـال كنــا مـع اأيب زيـاد عـن مقســم مـوىل 
بـن عبـاس اال بالصالة فقال إذا حضر هذا فابـدؤا بـه فأكـل القـوم فقـال بعضـهم أال نتوضـأ فقـ

مـا زاده النـار إال طيبـا ولـو مل متسـه النـار مل تأكلـه : قـال . يقـال الوضـوء ممـا مسـت النـار : لـه
حـدثنا ]417[الطحـاوي وقـال. قال مث صلى بنا على طنفسة أو على بسـاط قـد طبـق بيتـه 

يد عـن سـععـن أيب إسـحاق السـبيعيقال ثنـا عبـد اهللا بـن رجـاء قـال أنـا زائـدةحممد بن خزمية
سـة فوضـعوا فـأطعمهم طعامـاابن عبـاسدخل قوم على :بن جبري قال

.اهـ حسن وما توضئوا عليها وجوههم وجباههم
حــدثنا إبــراهيم بــن املنــذر قــال حــدثنا أبــو علقمــة عبــد اهللا بــن ]773[البخــاري يف األدب -

ورجل عباسبنامسعت : رظي قال حممد بن عبد اهللا بن أيب فروة حدثين املسور بن رفاعة الق
صـححه . وحيـك أتتوضـأ مـن الطيبـات: أكلت خبزا وحلما فهل أتوضأ فقـالإين: يسأله فقال 

.األلباين 
عـن الرجـل يتوضــأ ربيعــةبـنعـامرأنـه سـأل عبـد اهللا بــن عـن حيـىي بـن ســعيد ] 53[مالـك -

ابـن . ذلـك وال يتوضـأرأيـت أيب يفعـل: للصالة مث يصيب طعامـا قـد مسـته النـار أيتوضـأ قـال 
أنــه ســأل عبــد اهللا بــن حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا أنــا يزيــد بـن هــارون أنــا حيــىي]117[املنـذر 
قــد لطعـام وقـد مسـته النــار هـل يتوضـأ فقـال عــن الرجـل يتوضـأ مث يصـيب مــن اربيعـةبـنعـامر

.اهـ صحيح وكان أبوه من أصحاب بدر. رأيت أيب يفعل ذلك مث يصلي وال يتوضأ 
أبــيكنــت آكــل مــع : بــن ســليمان عــن أيب غالــب قــال )1(جعفــرعــن ]662[عبــد الــرزاق -

حـدثنا ابـن خزميـة قـال ثنـا ]420[الطحـاوي اهــ وقـالالثريد واللحم فيصلي وال يتوضا أمامة

.وقع يف املطبوع معمر بن سليمان وهو خطأ ، صححته من رواية ابن املنذر -1
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أنـــه أكـــل خبــزا وحلمـــا فصـــلى ومل يتوضـــأ أمامــةأيبعـــن حجــاج قـــال ثنـــا محــاد عـــن أيب غالـــب
.حسن حديث اهـ ليس مما يدخلو الوضوء مما خيرج : وقال

زكريـا حـدثنا احلكـم بـن املبـارك قـال ثنـا محـاد بـن قـال يل]969[وقال البخاري يف التاريخ -
احلدث ما كان من النصف : قال مامةأيبأمامة عن أيبأبراهيم بن عقبة عن موىل إزيد عن 

.ضعيف اهـسفلاأل
يب جعفـر اخلطمـي عـن حممـد بـن كعــبحـدثنا حيـىي بـن سـعيد عــن أ]551[ابـن أيب شـيبة -

اهـــ عبــد اهللا بــن يزيــد اللحــم والثريــد فيصــلي وال يتوضــأيأكــل يزيــدبــنعبــد اهللاكــان : قــال 
.صحيح . اخلطمي من صغار الصحابة 

اإلبلالوضوء من حلم ما جاء يف 
حــدثنا ابـن إدريـس وأبــو معاويـة عــن األعمـش عـن عبــد اهللا بـن عبــد ]515[ابـن أيب شـيبة-

ســئل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى عــن الــرباء بــن عــازب اهللا
رواه أبو داود والرتمذي ، اهـ صحيح توضؤوا منها: بل ؟ فقال وسلم عن الوضوء من حلوم اإل

.
حدثنا عبيد اهللا بن موسى عـن إسـرائيل عـن أشـعث بـن أيب الشـعثاء ]518[ابن أيب شيبة -

أمرنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم أن : أيب ثــور عــن جــابر بـــن مســرة قــال عــن جعفــر بــن 
عــن ]828[اهـــ هــذا خمتصــر رواه مســلم بــل ، وال نتوضــأ مــن حلــوم الغــنمنتوضــأ مــن حلــوم اإل

ثور عن جابر بـن مسـرة أن رجـال سـأل رسـول عثمان بن عبد اهللا بن موهب عن جعفر بن أيب
إن شـئت فتوضـأ وإن شـئت فـال توضـأ :من حلـوم الغـنم قـال اهللا صلى اهللا عليه وسلم أأتوضأ 

مــرابض يفيقــال أصــل. نعــم فتوضــأ مــن حلــوم اإلبــل : قــال ؟أتوضــأ مــن حلــوم اإلبــل: قــال . 
اهـال :قال ؟ مبارك اإلبل يفيأصل: قال . نعم :قال ؟ الغنم 

وكالمهـا . واحـدة قلت ليس مث إال هذان احلديثان كما قـال أمحـد وإسـحاق 
وإمنا خرج اجلواب على سؤاله ، واهللا أعلم ، إمنا كان التفريق بني حلم اجلمل والغنم يف السؤال 

.
بـنجابربن قيس عن جعفر بن أيب ثور عن عن حممد حدثنا وكيع]517[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ]32[ذر اهـ ابن املنـوال نتوضأ من حلوم الغنمبلكنا نتوضأ من حلوم اإل: قال سمرة
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جـابر أنبـأين مـن مسـع : قـال علي بن احلسني ثنا عبد اهللا عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت 
اهــ حـديث جـابر إمنـا وال نتوضـأ مـن حلـوم الغـنم، كنا نتوضأ من حلـوم اإلبـل : يقول بن مسرة

.راوه حفيده جعفر بن أيب ثور وليس معروفا بالفقه والعلم والفتيا
أكـل مـن عمر بـن الخطـابعن الثوري عن جابر عن أيب سـربة أن ]1598[عبد الرزاق -

ابر عـن عـن جـحدثنا وكيع عـن سـفيان ]521[ابن أيب شيبة . حلوم اإلبل مث صلى ومل يتوضأ
أمحــد يف . م جــزور مث قــام فصــلى ومل يتوضــأأكــل حلــاخلطــاببــنعمــرأن أيب ســربة النخعــي

عــن احلســن بــن -وهــو ممــا مسعــه منــه محــدقــال أ-حــدثنا هشــيم عــن جــابر ]2150[العلــل 
مسافر عن أيب سـربة النخعـي قـال ملـا قـدم عمـر الشـام أيت بطعـام فلمـا فـرغ أيت بثـوب كتـان أو 
قال سابري فقالوا امسح به يدك فقال إن كان ذلك ليكفي رجال من املسلمني وأبـا أن ميسـح 

ال بـن يزيـد اجلعفـي جـابر و هـذا أسـند ، اهــ به يده قال فلما حضرت الصـالة صـلى ومل يتوضـأ
.حيتج به ، وحكى ابن املنذر أنه مذهب سفيان 

عليـاأن حدثنا وكيع عن شـريك عـن جـابر عـن عبـد اهللا بـن احلسـن]522[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف أكل حلم جزور مث صلى ومل يتوضأ

يبأمســدد نــا حفــص بــن غيــاث عــن عمــران بــن ســليم عــن مــن طريــق] 1/159[البيهقــي -
كــل ومل يتوضــأ وهــذا أبقصــعة مــن الكبــد والســنام وحلــم اجلــزور فمســعودابــنيت أجعفــر قــال 

عمــران بــن ســليمان املــرادي الكــويف ثقــة وأبــو جعفــر هــو ابــن ســليم أظنــهاهـــ منقطــع وموقــوف
الوضــوء ممــا : وقــد تقــدم قــول عبــد اهللا . مرســل.حممــد بــن علــي بــن احلســني بــن علــي البــاقر 

.خرج وليس مما دخل
حنـر جـزورا موسـىأبـاحـدثنا ابـن عليـة عـن محيـد عـن أيب العاليـة أن ]516[ابن أيب شيبة -

مـا أبـايل مشـيت : فأطعم أصحابه ، مث قـاموا يصـلون بغـري طهـور ، فنهـاهم عـن ذلـك ، وقـال 
محيـد امنقطعـأراه رجالـه ثقـات ، اهـ يف فرثها ودمها ومل أتوضأ أو أكلت من حلمها ومل أتوضأ

وقــد تقــدم يف البــاب قبلــه أن أبــا موســى كــان يــرى الوضــوء ممــا .مل يســمع أبــا العاليــة الطويــل 
.مست النار ، وهذا منه 

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عـن خالـد بـن ]536[ابن ماجة -
عــن عطـــاء بــن الســائب قــال مسعــت حمــارب بــن دثــار يقـــول ييزيــد بــن عمــر بــن هبــرية الفــزار 
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توضــئوا مــن :عــت عبــد اهللا بــن عمــر يقــول مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول مس
حلــوم اإلبــل وال توضــئوا مــن حلــوم الغــنم وتوضــئوا مــن ألبــان اإلبــل وال توضــئوا مــن ألبــان الغــنم 

يف ابــــن املنــــذر وقــــال . هــــذا منكــــر اهـــــمعــــاطن اإلبــــل مــــرابض الغــــنم وال تصــــلوا يفوصــــلوا يف
ا حممد بن نصر ثنا عبيد اهللا بن سعد ثنـا عمـر ثنـا أيب عـن ابـن إسـحاق حدثن]33[األوسط 

عمــرابــنقـال وحــدثين عطــاء بــن السـائب الثقفــي أن حمــارب بــن دثـار احملــاريب حدثــه أنــه مسـع 
: يف العلـل حـامت أيبابـن قـال اهــ)1(توضئوا من حلوم اإلبل وال توضئوا من حلـوم الغـنم: يقول 

.مــن وجــه صــاحل املوقــوف وال ينســند :اهـــ قلــت شــبه موقوفــاحــديث ابــن إســحاق أقــال أيب 
:وأحسن منه ما روى .وعطاء بن السائب كان اختلط 

عمــرابــنرأيــت : قــال حــدثنا عائــذ بــن حبيــب عــن حيــىي بــن قــيس]519[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا حممـد بـن نصـر ]34[ابـن املنـذر .وصـلى ومل يتوضـأبـلأكل حلم جزور وشرب لنب اإل

أكــل حلــم عمــرابــنرأيــت : قــال إســحاق أنــا عائــذ بــن حبيــب القرشــي ثنــا حيــىي بــن قــيسثنــا 
ه قولَـيوافـق علـى رسـم ابـن حبـان ، حسن اهـجزور وشرب لنب إبل مث صلى املغرب ومل يتوضأ

.الوضوء مما غريت النار رتك ب
وقـول . وأطلقـه وقد حكى جابر أن آخر األمـرين مـن رسـول اهللا تـرك الوضـوء ممـا مسـت النـار 

.جابر بن مسرة كنا نتوضأ يدل على أنه أمر قدمي ومل يقل إنا نتوضأ 
وإن هذا أمر تعم به البلوى ويف احلج خاصة ، وقد كـانوا يهـدون اإلبـل وكـذلك كـان األمـر يف 

ويف حجـة الـوداع عنـد . حجة الوداع ، وما كانوا ينـادون يف املوسـم أن مـن طعـم جـزورا توضـأ 
نصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بيـده مث أعطـى عليـا فنحـر مـا غـرب مث ا: مسلم قال جابر 

قدر فطبخت فأكال من حلمها وشربا هديه مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يفوأشركه يف
ويف . من مرقها مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأفاض إىل البيت فصلى مبكة الظهر

ســلم مـن كــل جــزور ببضــعة رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و أمــر : قـال ]2924[لفـظ ابــن خزميــة 

خيثمــة وهــذا قــول حممــد بــن إســحاق صــاحب املغــازي ، وبــه قــال أمحــد وإســحاق وأبــو : بــن املنــذر اقــال أبــو بكــر -1
قـد صـح : وقـال إسـحاق . فيه حديثان صحيحان حديث الرباء وحديث جابر بن مسرة : وحيىي ، وقال أمحد بن حنبل 

وأســقطت طائفـة الوضــوء مـن حلــوم اإلبــل ، وممـن كــان ال يـرى ذلــك واجبــا . عـن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم ذلــك 
د روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطـاوس وجماهـد مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي ، وق

اهـوروي ذلك عن ابن عمر
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ا وال أمـرً ، اهـ ومل يذكر وضوءا فجعلت يف قدر فطبخت و أكلوا من اللحم و حسوا من املرق 
.واهللا تعاىل أعلم ، كذلك أحسب ،فلئن كان الوضوء كما ذكر فهو منسوخ . به 

وبيان نكارتهالوضوء من الضحكما روي يف 
حـدثنا إبـراهيم بـن عبـد اهللا أنـا عبـد اهللا بـن بكـر ثنـا هشـام عـن حفصـة ]129[ابن املنذر -

أن رجال ضرير البصر جاء والنيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس فرتدى يف عن أيب العالية
حفرة يف املسجد فضحك طوائف من القوم فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ضـحك 

وقد تكلم الناس .وذكر اخلالف يف البطالن . هـ رده لإلرسالاأن يعيد الوضوء ويعيد الصالة
.يف مراسيل أيب العالية 

حـــدثنا علـــي بــن احلســـن ثنـــا عبــد اهللا بـــن الوليـــد عــن ســـفيان عـــن ]130[ابـــن املنــذر مث قــال
قلـــت رواه اهــــوال يعيـــد الوضـــوء، يعيـــد الصـــالة : قـــال جـــابرعـــن ســـفيان عـــن أيب األعمـــش 
والصــحيح عـــن األعمــش عـــن أيب ســـفيان : مرفوعــا مث قـــال ]172/ 1[ســـنناليف الــدارقطين 

وكـذلك رواه عـن . من ضـحك يف الصـالة أعـاد الصـالة ومل يعـد الوضـوء :من قولهجابرعن 
األعمش مجاعـة مـن الرفعـاء الثقـات مـنهم سـفيان الثـوري وأبـو معاويـة الضـرير ووكيـع وعبـد اهللا 

هم وكـذلك رواه شــعبة وابـن جــريج عـن يزيــد بــن بـن داود اخلــرييب وعمـر بــن علـي املقــدمي وغــري 
.طلحة بن نافع امسهسفيان أبو. مث ذكر أسانيدهم . أيب خالد عن أيب سفيان عن جابر 

املضمضة من الدسممن أحب 
حدثنا خالد بن خملد عن موسى بـن يعقـوب الزمعـي قـال أنبـأين ابـن ]635[ابن أيب شيبة -

: أبيـه عـن أم سـلمة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قالـتأيب عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة عن 
اهـــ رواه إذا شــربتم اللــنب فمضمضــوا منــه فــإن لــه دمســا: قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

.األلباين مغلطاي و ابن ماجة وصححه 
ابن شـهاب حدثنا حيىي بن بكري وقتيبة قاال حدثنا الليث عن عقيل عن]208[البخاري -

سـلم شــرب أن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و ن عبـد اهللا بــن عتبـة عــن ابـن عبـاساهللا بــعـن عبيـد 
اهـإن له دمسا:لبنا فمضمض وقال



تقريب فقه السابقني األولني

63

شـرب لبنـا مث قـام بـن عبـاسابـن سـريين أن اعن معمر عن أيـوب عـن ]686[عبد الرزاق -
إن : فقـال رجـل، ال أباليه امسح يسمح لكـم : إىل الصالة فقال له مطرف أال متضمض قال 

ابــن .)بنيلبنــا خالصــا ســائغا للشــار (بــن عبــاس وقــد قــال اقــال )مــن بــني فــرث ودم(اهللا يقــول 
عبـــاسابـــننبئـــت أن : قـــال حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن أيـــوب عـــن ابـــن ســـريين]646[أيب شـــيبة 

اهـ هـذا مرسـل امسح يسمح لكال أباليه بالة: واملضمضة قال شرب لبنا ، فذكروا له الوضوء
عــن معمــر عــن قتــادة عــن مطــرف بــن عبــد اهللا بــن الشــخري قــال ]685[الــرزاق عبــدوقــال. 

ال أباليـه امسحـوا يسـمح اهللا :ال متضـمض قـالألبنا مث قـام إىل الصـالة فقلـت بن عباساشرب 
عـن جعفـر بـن سـليمان قـال أخـربين يزيـد الرشـك أنـه مسـع مطـرف ]687[عبد الرزاق . لكم 

ال أباليـه نـا مث قـام إىل الصـالة فقلـت أال متضـمض فقـاللببـن عبـاسابن عبـد اهللا يقـول شـرب 
حــدثنا وكيــع عــن قــرة بــن خالــد عــن يزيــد]647[ابــن أيب شــيبة .امسحــوا يســمح لكــم، بالــة 

فقـال ابن عبـاسشربت لبنا حمضا بعد ما توضأت فسألت : ه مطرف بن الشخري قالعن أخي
.اهـ صحيح ما أباليه بالة ، امسح يسمح لك: 
شــرب بــن عبــاسابــن جــريج قــال حــدثين حســن بــن مســلم أن اعــن ]690[رزاق عبــد الــ-

بــن عبــاس اســويقا دقيقــا يف مســجد البصــرة فقــال لــه الغضــبان بــن القبعثــري أال متضــمض قــال 
.اهـ مرسل امسح يسمح لكم ومل ميضمض 

كـان ميضـمض مـن أبا أمامـةن أعن جعفر بن سليمان عن أيب غالـب ]684[عبد الرزاق -
.اهـ حسن يصلي اللنب مث

واحلــارث أنــس بــن مالــكبــن ســريين عــن اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]688[عبــد الــرزاق -
ا ابــــن عيينــــة حــــدثن]636[ابــــن أيب شــــيبة. عــــور كانــــا ميضمضــــان مــــن اللــــنب ثالثــــا ثالثــــااأل

.بنحوه اهـ صحيح عن أيوب وإمساعيل ابن علية 
وأنســـاأبـــا موســـىن حســـان أن عـــن هشـــام بـــحـــدثنا ابـــن عليـــة]641[ابـــن أيب شـــيبةوقـــال 

.صحيح مرسل اهـ هلمداين كانوا ميضمضون من اللنبواحلارث ا
مسعـت عبـد : قال حدثنا الفضل بن دكني قال حدثنا يزيد الشيباين]645[ابن أيب شيبة -

بت ، مث دعـا مبـاء فتمضـمض دعـا بلـنب فشـرب وشـر حذيفـةأن امللك بن ميسرة عن ابن واثلـة
.حيح اهـ سند صومتضمضت
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حدثنا عبـد اهللا بـن منـري قـال حـدثنا عثمـان بـن حكـيم عـن عبـاد بـن ]642[ابن أيب شيبة -
نـه خيـرج مـن بـني فـرث ودمأل، ال وضوء إال مـن اللـنب : قالأبي سعيدعبد اهللا بن الزبري عن 

.املضمضة أراد إن شاء اهللا غريب ، صحيح د اسنإاهـ 
ال حدثنا عثمان بن حكيم عن عبد الرمحن األعرج حدثنا ابن منري ق]643[ابن أيب شيبة -

بالوضــــوء يريــــد ، صــــحيح ســــند اهـــــ ال وضــــوء إال مــــن اللــــنب: يقــــول أبــــا هريــــرةمسعــــت قــــال
.املضمضة

: يقـولابـن عمـرأمسعـت : قلـت جلبلـة حدثنا وكيـع عـن مسـعر قـال]649[ابن أيب شيبة -
. اهــ تقـدم يف مـا غـريت النـار نعـم: وأصـلي وال أتوضـأ ؟ قـال إين آلكل اللحم وأشـرب اللـنب

.صحيح 
جعفـر اخلطمـي عـن حممـد بـن كعــبعــن أيبحـدثنا حيـىي بـن سـعيد]637[ابـن أيب شـيبة -

اخلطمـي هـو اهــ عبـد اهللا بـن يزيـد كـان يشـرب اللـنب فيمضـمض: قـال عبد اهللا بن يزيدعـن 
.حسن صحيح . األنصاري

ب عــن أيب قالبــة عــن رجــل مــن هــذيل أراه حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــو ]638[ابـن أيب شــيبة -
.ثقاتاهـ ميضمض من اللنب وال ميضمض من التمر: قد ذكر أن له صحبة قال 

الوضوء من النومما جاء يف 
آخرين قالوا حـدثنا بقيـة عـن الوضـني يفيحدثنا حيوة بن شريح احلمص]203[أبو داود -

قـال قــال طالــببـن أيبيعـن علــرمحن بـن عائــذبـن عطـاء عــن حمفـوظ بــن علقمـة عــن عبـد الــ
ضعفه أبو حامت وأبو اهـوكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

.ويف الباب عن صفوان بن عسال ، يأيت يف مسح اخلفني . زرعة 
حــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود عــن عائشــة]1420[ابــن أيب شــيبة -

اهــــمث يقـــوم فيصـــلي وال يتوضـــأ، ى اهللا عليـــه وســـلم ينـــام حـــىت يـــنفخالنـــيب صـــلكـــان:قالـــت
.، وأصله يف الصحيح بسياق آخر صحيح رواه ابن ماجة 

أصـحاب رســول اهللا لقــد رأيـت : عـن معمــر عـن قتـادة عــن أنـس قـال ] 483[عبـد الـرزاق -
هـــو جـــالس فمـــا ســـلم يوقظـــون للصـــالة وإين ألمســـع لبعضـــهم غطيطـــا يعـــين و صـــلى اهللا عليـــه و 

ال قــد : قـال الزهـري ؟قـال معمـر فحـدثت بــه الزهـري فقـال رجـل عنــده أو خطيطـا.يتوضـوؤن
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ه ثلـمببن املبارك أنا معمـر امن طريق]1/130[. غطيطا، أصاب 
.وصححه

كــــان : قــــالحــــدثنا وكيــــع عـــن هشــــام عـــن قتــــادة عــــن أنـــس ]1408[ابــــن أيب شـــيبة وقـــال
ظــــرون العشــــاء مث يقومــــون رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم خيفقــــون برؤوســــهم ينتأصــــحاب
ثنــا م بـن عبـد اهللا ثنــا وهـب بـن جريـرحــدثنا إبـراهي]46[ابـن املنـذر .وال يتوضـؤونفيصـلون

كــان أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ينتظــرون صــالة : هشــام عــن قتــادة عــن أنــس قــال
صــــححه اهـــــرءوســــهم مث يصــــلون وال يعيــــدون الوضــــوءلعشــــاء اآلخــــرة ينعســــون حــــىت ختفــــقا

حــدثنا حممــد بــن نصــر ثنــا ]49[ابــن املنــذروقــال .الــدارقطين مــن حــديث هشــام عــن قتــادة 
كـان أنـاس مـن أصـحاب : قـالعبدة بن سليمان عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عـن أنـس

توضـــأ ومـــنهم مـــن ال فمـــنهم مـــن ي
.وهو خمتصر رواه مسلم بنحوه اهـيتوضأ

حدثنا شعبة عن عبد العزيـز حدثنا أيبيحدثنا عبيد اهللا بن معاذ العنرب ]860[وقال مسلم 
يصــلى اهللا عليــه وســلم ينــاجأقيمــت الصــالة والنــيب: بــن صــهيب مســع أنــس بــن مالــك قــال 

وهـذا .ورواه ثابـت عـن أنـس اهـفلم يز ، رجال 
.أصل القصة 

الـذين هـم وا جلوسا فقـاموا ومل يتوضـؤوا ، والـذين توضـؤوا كانفق رؤوسهم  اموا حىت ختنفالذين 
.واهللا أعلم . عواوض

أبو معاوية عن عاصمثنا موسى بن هارون ثنا سريج بن يونس ثنا حد] 41[ابن املنذر وقال
كذا قـال.سا كان أو غري ذلك فعليه الوضوء إذا وجد الرجل طعم النوم جال: قالأنسعن 

.أثبت عن أنس ه، ما قبل، وما أُراه حمفوظا أبو معاوية
إذا نــام أحــدكم مضــطجعا : قــال الخطــاببــنعمــرســلم أن أعــن زيــد بــن ]38[مالــك -

.مرسل صحيح اهـ)1(فليتوضأ

يا أيها الذين (عطاء بن يسار أن تفسري هذه اآليةعن زيد بن أسلم عن : قال مالك]119/ 1املدونة [سحنون-1
إىل الكعبــني وإن كنــتم آمنــوا إذا قمــتم إىل الصــالة فاغســلوا وجــوهكم وأيــديكم إىل املرافــق وامســحوا برؤوســكم وأرجلكــم 

جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضـى أو علـى سـفر أو جـاء أحـد مـنكم مـن الغـائط أو المسـتم النسـاء فلـم جتـدوا مـاء فتيممـوا 
اهـإذا قمتم من املضاجع يعين النومإن ذلك] 6املائدة[)صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
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بــناو عليــابــن التيمــي عــن فطــر عــن عبــد الكــرمي بــن أيب أميــة أن اعــن ]489[د الــرزاقعبــ-
.اهـ ضعيف والشعيب قالوا يف الرجل ينام وهو جالس ليس عليه وضوءمسعود

عن جعفر بن سليمان وغريه عن سعيد اجلريري عن هالل العبسي عـن ]481[عبد الرزاق-
اهــ أظنـه ومهـا مـن اجلريـري فقـد رواه فعليـه الوضـوءمن اسـتحق النـوم:قالهريرةأبيأبيه عن 

أخربنـا شــعبة عــن ســعيد اجلريــرى ] 1452[بــن اجلعــد يعلــقــال. قـدميا عــن خالــد بــن غـالق 
ورواه ابن .من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء: قال هريرةأيبعن خالد بن غالق عن 

عــن خالــد بــن غــالق العيشــيحــدثنا هشــيم وابــن عليــة عــن اجلريــري عــن ]1427[أيب شــيبة 
: زاد ابـــن عليـــة قـــال اجلريـــري. وجـــب عليـــه الوضـــوء مـــن اســـتحق نومـــا فقـــد : قـــال هريـــرةأيب

حـدثنا علـي ]39[ابـن املنـذر اهــ ورواه إذا وضـع جنبـه: فقـالوا ، فسألنا عن اسـتحقاق النـوم
حـدثنا ]2934[ورواه الطحـاوي . بـه ج ثنا محاد عـن سـعيد اجلريـري ثنا حجا بن عبد العزيز

عن اجلريري وحدثنا صاحل بن عبد الرمحن قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا محاد بن سلمة
عن خالـد بـن غـالق: أنبأنا اجلريري مث اجتمعا فقاال حدثنا هشيم قالسعيد بن منصور قال 

.، على رسم ابن حبان اهـ صحيح هريرةأيبعن 
نـا إبـراهيم حـدثين ابـن فلـيح عـن أبيـه عـن شـيبة حدثنا حممد بن إمساعيل ث]45[ابن املنذر -

وال يــأمر مــن نــام قائمــا كــان يفــيت مــن نــام مضــطجعا عليــه الوضــوءهريــرةأبــاأن بــن احلــارث
.سعيد بن احلارث األنصاري ، وكلهم ثقاتا منفيصحتشيبة بن احلارث أظنه اهـ بالوضوء 

شـقيق حـدثنا عبـد اهللا قـال حـدثنا علـي بـن احلسـن بـن ]1/566املعرفـة [يعقوب الفسوي -
هريـرةأبـاأنـه مسـع بن شريح قال أخربين أبو صخر أنه مسع يزيد بن قسـيط يقـولأخربنا حيوة

حـــىت لـــيس علـــى احملتـــيب النـــائم وال علـــى القـــائم النـــائم وال علـــى الســـاجد النـــائم وضـــوء : يقـــول
نـا عبـد اهللا حـدثنا حممـد بـن علـي ثنـا سـعيد ث]44[ابن املنـذر .فإذا اضطجع توضأيضطجع

لـيس القـهريـرةأيبعـن د عـن يزيـد بـن قسـيطعن محيد بن زيـابن املبارك عن حيوة بن شريح 
.اهـ حسن على النائم وال على احملتيب وال على الساجد النائم الوضوء

وحممـد بـن زيـاد حدثنا إمساعيل بن عيـاش عـن شـرحبيل بـن مسـلم]1413[ابن أيب شيبة -
.مث يقــوم فيصــلي وال يتوضــأينــام وهــو جــالس حــىت ميتلــئ نومــاأمامــةوأبــكــان : األهلــاين قــاال 
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بنحــوه اهـــ إســناد حــدثنا حممــد بــن علــي ثنــا ســعيد ثنــا إمساعيــل بــن عيــاش ]43[ابــن املنــذر 
.محصي حسن 

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن طــارق بيــاع النــوى قــال حــدثتين منيعــة ]1426[ابــن أيب شــيبة -
هـل مسعتمـوين :فيقـول كـان ينـام بيـنهن حـىت يغـط فننبهـهوسـىمأبـاأن ابنة وقـاص عـن أبيهـا

وقــال يف وقــاص ال ، اهـــ رجالــه يف ثقــات ابــن حبــان فيقــوم فيصــلي، ال : ؟ فنقــولأحــدثت
.أدري من هو 

حدثنا حممد بن نصر ثنا إسحاق بن راهويه ثنا الفضل بن موسى عـن ]47[وقال ابن املنذر 
صـلى الظهـر مث موسـىأبـارأيـت : قـالقـيس بـن عبـادحسني بن واقـد عـن يزيـد النحـوي عـن 

هـل وجـدمت رحيـا : ال فلمـا حضـرت الصـالة قـام فقـلى قفاه فنام حـىت مسعنـا غطيطـهاستلقى ع
.فيه نظراهـ فصلى العصر ومل يتوضأ، ال: ؟ قالوا أو مسعتم صوتا

الــرزاق عبــد.كــان ينــام جالســا مث يصــلي وال يتوضــأعمــربــناأن عــن نــافع ]40[مالــك -
أنــه كــان ينــام وهــو جــالس فــال يتوضــأ عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]484[

.مثلـهعمـربـناعـن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع عـن وقـال.عا أعـاد الوضـوءجوإذا نـام مضـط
أن نافعــا بــراهيم بــن عبــد اهللا أنــا يزيــد بــن هــارون أنــا حيــىي بــن ســعيدحــدثنا إ]42[ابــن املنــذر
]131[األثــرم . كــان إذا نــام قاعــدا مل يتوضــأ وإذا اضــطجع فنــام يتوضــأعمــرابــنأخــربه أن 

كـان إذا نـام قاعـدا مل عن ابن عمر  حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد عن أيوب عن نافع 
.اهـ صحيح يتوضأ، وإذا نام مضطجعا توضأ

أنـه  عمـرابـنعـن حـدثنا حفـص عـن حيـىي بـن سـعيد عـن نـافع]1412[ابن أيب شيبة وقال
.اهـ صحيح كان ال يرى على من نام قاعدا وضوءا

بـن حيـان حـدثنا اأخربنـا أبـو حممـد األصـبهاينيأخربنا أبـو بكـر احلـارث]597[وقال البيهقي
الوليــد بــن مســلم قــال موســى بــن عــامر حــدثنابــن حممــد بــن احلســن حــدثنا أبــو عــامرإبــراهيم 
وبإسـناده . املسـجد احلـرام فيتوضـأنام اليسري يفكان يعمرابنأن أبو عمرو عن نافعوأخربين

أنـه كـان إذا عمـربـناهللاعبـدعمر بن حممد عن أبيه عن جده عن حدثنا الوليد قال وأخربين
مث يثـب فيتوضـأ ويعـاود الصـالةقيام الليل أتـى فراشـه فاضـطجع فرقـد رقـاد الطـريغلبه النوم يف

األوزاعي فقـد روى ابـن حـذمل وصوال من طريقوما أُراه م.، مبعىن ما تقدم صحيح حسن اهـ
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د امللــك بــن حــدثنا أبــو عبــد امللــك أمحــد بــن إبــراهيم القرشــي قــال حــدثنا عبــ]16[يف جزئــه 
حـــدثين اهلقـــل عـــن األوزاعـــي عـــن قـــال حـــدثين أيب عـــن أبيـــهقـــال شـــعيب بـــن الليـــث بـــن ســـعد
اهـــ ســجد ويتوضــأكــان يضــطجع فينــام اليســري يف املأن ابــن عمــراحلســن بــن احلســن عــن نــافع

رمبــا ، وكــان الوليــد بــن مســلم يفنــه ُمَصــحَّفا مــن جســر بــن احلســن ضــعحســن بــن احلســن أظ
.اإلسنادىسو و اذحنو هدلس 

مـد ثنــا احلجـيب ثنـا أبــو عوانـة عــن يعلـى بــن عطـاء عــن حــدثنا حيـىي بــن حم]48[ابـن املنـذر -
ويتلفـت كأنـه يبـادر الفجـر املسجد فرأيته يصـلي قبـل صـالة الفجـر عمرابندخل : قال أبيه

مث ركع ركعتني مع الفجر أو قبله ، مث رأيته مسـتلقيا علـى ظهـره حـىت عرفـت أنـه قـد نـام مث قـام 
.عطاء العامري وثقه ابن حبان ، ونافع أعرف به يعلى اهـ ثقات وأبو فصلى

ــناعمــش عــن ثابــت بــن عبيــد قــال انتهيــت إىل عــن الثــوري عــن األ]486[عبــد الــرزاق- ب
.نعـم:قـال قلـت؟ أبا ثابـت : وهو جالس ينتظر الصالة فسلمت عليه فاستيقظ فقال عمر
وإذا ردوا عليـك فليسـمعوك مث ، إذا سلمت فأمسع : قال . نعم : قال قلت ؟ أسلمت : قال 

.سند صحيحاهـ وكان حمتبيا قد نام، قام فصلى 
: قـال عبـاسابـنء عـن حدثنا وكيـع عـن مغـرية بـن زيـاد عـن عطـا]1409[ابن أيب شيبة -

.اهـ ال بأس به ء عليه ، فإن اضطجع فعليه الوضوءمن نام وهو جالس فال وضو 
قـــال عبــاسبــناعــن الثــوري عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن مقســم عــن ]479[عبــد الــرزاق-

حدثنا ابن ]1423[ابن أيب شيبة .وجب الوضوء على كل نائم إال من أخفق خفقة برأسه
علي بن احلسن ثنا عبد اهللا قال أخـربين سـفيان حدثنا ]38[ابن املنذر . به إدريس عن يزيد 

.اهـ ال بأس به حدثين يزيد بن أيب زيادقال 

ى عليهماألمر يف املغ
عائشـة عـن حدثنا أمحـد بـن يـونس قـال حـدثنا زائـدة عـن موسـى بـن أيب]687[البخاري -

عـن مـرض رسـول أال حتـدثيين:شـة فقلـتدخلت على عائ:عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال
أصـلى النـاس :صلى اهللا عليه وسلم فقال بلى ، ثقل النيب:قالت؟ اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ففعلنــــا فاغتســــل :قالــــت. املخضــــبمــــاء يفضــــعوا يل:قــــال. ال ، هــــم ينتظرونــــك :قلنــــا؟
ال ، :قلنــا. النــاسأصـلى:لى اهللا عليــه وســلم صـعليـه ، مث أفــاق فقــال يفـذهب لينــوء فــأغم
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فقعـد فاغتسـل ، مث :قالـت. املخضـب مـاء يفضـعوا يل:قـال . هم ينتظرونـك يـا رسـول اهللا 
ال ، هـم ينتظرونـك يـا رسـول :قلنـا. أصـلى النـاس:عليـه ، مث أفـاق فقـاليذهب لينوء فـأغم

، مث عليــهياملخضــب ، فقعــد فاغتســل ، مث ذهــب لينــوء فــأغممــاء يفضــعوا يل:فقــال . اهللا 
ال ، هــــم ينتظرونـــك يـــا رســــول اهللا والنـــاس عكــــوف يف:فقلنـــا. أصــــلى النـــاس:أفـــاق فقـــال 

صــلى اهللا عليــه وســلمفأرســل النـيبســالم لصــالة العشـاء اآلخــرةعليـه الاملسـجد ينتظــرون النــيب
.اهـ احلديثبالناس يبكر بأن يصلإىل أيب

:قـالعبـاسبـنابن عبد اهللا عـن عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا] 581[عبد الرزاق -
احتملته أنا ونفر من االنصار حىت أدخلناه منزله فلم يزل يف غشية واحـدة حـىت عمرملا طعن 

الصـالة يـا أمـري املـؤمنني قـال :أسفر فقال رجل إنكم لن تفزعوه بشـيء إال بالصـالة قـال فقلنـا
حــظ يف االســالم ألحــد تــرك أمــا أنــه ال:قــال.نعــم:أصــلى النــاس قــال:مث قــال،ففــتح عينيــه

.اهـ صحيح ، يأيت يف الصالةفصلى وجرحه يثعب دما، الصالة 
يعقوب بن إبـراهيم بـن سـعد الزهـري عـن أبيـه عـن صـاحل بـن  أخربنا]4086[ابن سعد وقال

كــان عمــر ال يــأذن لســيب قــد احــتلم يف دخــول املدينــة حــىت  : عــن ابــن شــهاب قــالكيســان
علــى الكوفــة يــذكر لــه غالمــا عنــده صــنعا، ويســتأذنه أن يدخلــه كتــب املغــرية بــن شــعبة، وهــو 

مث ذكـــر .إن عنـــده أعمـــاال كثـــرية فيهـــا منـــافع للنـــاس، إنـــه حـــداد نقـــاش جنـــار: املدينـــة ويقـــول
فاحتملـت عمـر يف رهـط حـىت أدخلتـه بيتـه ، مث صـلى : قال ابن عباس : احلديث ، وقال فيه 

فلـم أزل عنـد عمـر ومل : ن فقـال ابـن عبـاس بالناس عبد الرمحن فأنكر الناس صـوت عبـد الـرمح
أصــلى : يــزل يف غشــية واحــدة حــىت أســفر الصــبح ، فلمــا أســفر أفــاق فنظــر يف وجوهنــا فقــال 

ال إســالم ملــن تــرك الصــالة ، مث دعــا بوضــوء فتوضــأ مث : نعــم ، فقــال : فقلــت : النــاس ؟ قــال 
هـذا مرسـل ، وهـو . حلـديث اهــ ااخرج يا عبد اهللا بن عباس فسل من قتلـين: صلى ، مث قال 

خــرب صــحيح مجعــه ابــن شــهاب مــن شــيوخه بأســانيد صــحاح ، بعضــه عــن ســامل عــن أبيــه ، 
، ، وبعضــه عــن ســليمان بــن يســار عــن املســور بــن خمرمــةوبعضــه عــن عبيــد اهللا عــن ابــن عبــاس

.)1(واهللا أعلم

ل العلـم جممعـون علـى إجيـاب الوضـوء علـى مـن زال عقلـه جبنـون أو أن أهـ]251/ 1[ذكر ابن املنـذر يف األوسـط -1
اهـأغمي مبرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه
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ن عيسـى حدثنا موسى بن هارون ثنا أبو موسى األنصاري ثنا معن بـ] 2334[ابن املنذر -
أنـه أغمـي عمار بـن ياسـرثنا عبد اهللا بن احلارث بن فضيل اخلطمي عن أبيه عن لؤلؤة موالة 

عليه ثالثا فرتك الصالة مث أفاق فدعا بوضـوء فتوضـأ، مث ابتـدأ صـلوات الـثالث حـىت فـرغ منهـا 
ن حدثنا موسى ثنا أبو بكر األثرم ثنـا هـارون بـن عبـد اهللا ثنـا حممـد بـن احلسـن وهـو حممـد بـ.

حـدثين عبـد اهللا بـن احلـارث األنصـاري عـن أبيـه عـن أم : احلسن بـن أيب احلسـن املخزومـي قـال
سعيد موالة عمار وكانـت جاريـة عمـار أنـه غشـي عليـه ثالثـا ال يصـلي مث اسـتفاق بعـد ثـالث 

توضأ مث صـلى تلـك أعطوين وضوءا ف: ما صليت منذ ثالث، فقال: هل صليت؟ فقالوا: فقال
.يأيت يف الصالة،فيضعالثالث اهـ

الوضوء عند النوممن أحب 
حـــدثنا حممـــد بـــن مقاتـــل قـــال أخربنـــا عبـــد اهللا قـــال أخربنـــا ســـفيان عـــن ]244[البخـــاري -

إذا :قـال النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم : منصور عن سعد بن عبيـدة عـن الـرباء بـن عـازب قـال
اللهــــم : ل أتيــــت مضــــجعك فتوضــــأ وضــــوءك للصــــالة مث اضــــطجع علــــى شــــقك األميــــن مث قــــ

أســلمت وجهــي إليــك وفوضــت أمــري إليــك وأجلــأت ظهــري إليــك رغبــة ورهبــة إليــك ال ملجــأ 
فإن مت .اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.وال منجى منك إال إليك

قـال فر .من ليلتك فأنت علـى الفطـرة واجعلهـن آخـر مـا تـتكلم بـه 
ال ونبيــك :ا بلغــت اللهــم آمنــت بكتابــك الــذي أنزلــت قلــت ورســولك قــال ســلم فلمــعليــه و 

اهـالذي أرسلت 
أبـيبـن علـي عـن زائـدة عـن عاصـم عـن شـهر عـن حسـني حـدثنا ] 1274[ابن أيب شـيبة -

خــرة إال مل يســأل اهللا حاجــة للــدنيا واآلمــن بــات ذاكــرا طــاهرا مث تعــار مــن الليــل: قــالأمامــة
مرسلهذا اهـ أعطاه اهللا

، رواه أمحــد والبخــاري يف التــاريخ والنســائي يف عــن عمــرو بــن عبســة وقيــل عــن معــاذ مرفوعــا 
.أعلم تعاىل ، واهللا والطرباين الكربى 

عبـاسابـنقـال يل ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حيىي القتات عـن جماهـد]56[أبو عبيد -
.اهـ ضعيف ال تبينت إال طاهرا ، فإن األرواح تبعث على ما قبضت عليه :يا جماهد 
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ثنا إسحاق بـن يوسـف عـن سـعيد بـن إيـاس اجلريـري عـن أيب الـورد بـن حد]57[أبو عبيد-
صـلى هل صحبت أحدا من أصحاب رسـول اهللا: حامد قال قلت لعبد الرمحن بن السلماين

مــا مــن رجــل يــأوي إىل فراشــه : قــال ، غــري واحــد ، نعــم : قــال؟اهللا عليــه وســلم حتــدثنا عنــه 
اهــ وإال كان يف صالة حىت يسـتيقظ ، وهو طاهر مث ينام وهو ذاكر إال كان فراشه له مسجدا 

.ضعيفسند 
ثنــا قــيس بــن الربيــع عــن حــدثنا أبــو بــالل األشــعري]62زوائــد الطهــور[أبــو بكــر املــروزي -

كــانوا يســتحبون أن يســتقبلوا : قــالعبــد اهللا بــن أيب اهلــذيل ي عــنن عبــد اهللا الليثــبــاألجلــح 
بـنحيـىيبـنحممـداهــ أبـو بكـر هـوكما يسـتحبون أن يسـتقبلوا النهـار بالوضـوء الليل بالوضوء  

الراوي كتاب الطهـور عـن أيب عبيـد ولـه فيـه زوائـد هـذا منهـا ، وأبـو بـالل لينـه املروزيسليمان
.الدارقطين كما يف السري 

مس الذكرء يف الوضوء من ما جا
عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بـن حـزم أنـه مسـع عـروة بـن الـزبري ]89[مالك -

ومــن مــس : دخلــت علـى مــروان بـن احلكــم فتـذاكرنا مــا يكـون منــه الوضـوء فقــال مـروان ل يقـو 
بنــت فقــال مــروان بــن احلكــم أخربتــين بســرة . مــا علمــت هــذا : فقــال عــروة . الــذكر الوضــوء 

إذا مــــــس أحــــــدكم ذكــــــره : ســــــلم يقــــــول مسعــــــت رســــــول اهللا صــــــلى اهللا عليــــــه و 
.رواه أبو داود والرتمذي اهـ)1(فليتوضأ

عن هشام بن حسان عن حممد بن جابر عـن قـيس بـن طلـق عـن أبيـه ]426[عبد الرزاق-
أهـوى بيديـه أرأيت الرجل يتوضأ فيهوي بيده فيمس ذكره أيتوضـأ مث: قال قلت يا رسول اهللا 

.اهـ رواه أبو داود والرتمذي هو منك: فأمس ذكري قال 

أنـه أخربين ابن زيد عن ربيعةقال حكى يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب]102[ابن املنذر يف األوسط قال-1
وكـان ربيعـة : قـال.ئي، فمـس الـذكر أيسـر مـن الـدملـو وضـعت يـدي يف دم خنزيـر أو جيفـة مـا نقـض وضـو : كان يقـول

وحيكم مثل هـذا يأخـذ بـه أحـد أو يعمـل بـه حبـديث بسـرة، واهللا لـو أن بسـرة شـهدت علـى هـذا النعـل مـا أجـزت : يقول

؟اهـن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بسرةهذا الدي
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بيـدي ثين الز حـدقـالثنـا بقيـةا أمحد بن الفرج احلمصي قال حدثن]19املنتقى[ابن اجلارود -
: سـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمقـال ر : قـالثين عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـدهحـدقال 

مـــن ]652[رواه البيهقـــي . تتوضـــأامـــرأة مســـت فرجهــا فلوأميـــاأميــا رجـــل مـــس فرجـــه فليتوضــأ
: مث قـال.بـهعمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده حدثينيالزبيدبقية بن الوليد حدثينطريق

اهــــ كـــذلك رواه أبـــو نعـــيم يف حممـــد بـــن الوليـــديعـــن بقيـــة عـــن الزبيـــديورواه إســحاق احلنظلـــ
ثنــا حممــد بــن ا حممــد بــن ســهلحــدثنا حممــد بــن جعفــر املــؤدب ثنــ]1717[أخبــار أصــبهان 

عـن ثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ثنا بقية بن الوليد حـدثين حممـد بـن الوليـد الزبيـديهشام 
.ه البخاري ، حكاه الرتمذي يف العللحفذكره اهـ صحيح ، صحعمرو بن شعيب

لـك أخربنا سليمان بـن عمـرو وحممـد بـن عبـد اهللا عـن يزيـد بـن عبـد امل]1/19م[الشافعي -
:اهلامشي عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال

رواه ابن حبان يف صـحيحه اهـإذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ 
حــدثنا عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن يزيــد بــن عبــد قــالأصــبغ بــن الفــرجمــن طريــق] 1118[

ىإذا أفضــ:قــال عــن رســول اهللا فع بــن أيب نعــيم القــارىء عــن املقــربي عــن أيب هريــرةامللــك ونــا
اهـفليتوضأوليس بينهما سرت وال حجابأحدكم بيده إىل فرجه

اعن ] 416[عبد الرزاق -
، بدأ يف الصالة فزلت يده على ذكـره بينا هو قائم يصلي بالناس حنيالخطاببنعمرأن 

؟لعله وجـد مـذيا: فقال له أيب . وذهب فتوضأ مث جاء فصلى ، فأشار إىل الناس أن امكثوا 
ن يشـهد الـدَّبَري كـابن إبراهيم بن عباد أظنه إسحاق " فقال له أيب"اهـ القائل ال أدري: قال 

.رجاله ثقات .جملس عبد الرزاق مع أبيه 
حــدثين ابــن لصــائغ ثنــا إبــراهيم بــن املنــذر قــالاحــدثنا حممــد بــن إمساعيــل ]84[ر ابــن املنــذ-

عــن عمــارة بــن عبــد اهللا بــن طعمــة حــدثين عمــرو بــن احلــارث عــن جعفــر بــن ربيعــةوهــب قــال
.اهـ حسن صحيح من مس فرجه فليتوضأ: عمرقال قال عن سعيد بن املسيب

مــا :قــالعلــيإســحاق عــن احلــارث عــن عــن معمــر والثــوري عــن أيب ]428[عبــد الــرزاق -
. اهـ احلارث ال حيتج به أبايل إياه مسست أو أذين إذا مل أعتمد لذلك
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عـن الرجـل علـيسـئل : قـال حدثنا جريـر عـن قـابوس عـن أبيـه]1757[ابن أيب شيبة وقال
عبـد ثنـا قـالحـدثنا حممـد بـن العبـاس]475[ورواه الطحـاوي .ال بـأس: ميس ذكره ؟ قـال 

اهـــ قــابوس حنــوهعلــيعــن أنــا مســعر عــن قــابوس عــن أيب ظبيــانبــن حممــد بــن املغــرية قــالاهللا
.ضعيف 

يف علي بـن أيب طالـبعن عن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم]17اآلثار[أبو يوسف وقال 
.ف يضعأبو حنيفة اهـ إياه مسست أو أنفي ما أبايل:مس الذكر أنه قال فيه 

عيل بن حممد بـن سـعد بـن أيب وقـاص عـن مصـعب بـن سـعد بـن أيب عن إمسا]90[مالك -
:فاحتككت فقـال سـعدوقاصأبيبنسعدكنت أمسك املصحف على : اص أنه قال وق

مث رجعـت، فقمـت فتوضـأت ، قم فتوضأ : فقال .نعم:قال فقلت؟لعلك مسست ذكرك
اهـ

اهدا أخربه أن بعض بـين بن جريج عن احلسن بن مسلم أن جماعن ]414[عبد الرزاقوقال 
مـرة املصـحف وهـو وقـاصأيببـنسـعدكنـت أمسـك علـى : سعد بن أيب وقـاص أخـربه قـال 

يستذكر إىل أن حكين ذكري فحككته فلما رآين أدخل يـدي هنالـك قـال أمسسـته قلـت نعـم 
حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم حـدثنا ]622[رواه ابـن أيب داود يف املصـاحف . قال قـم فتوضـأ

كـذا يف املطبـوع ابـن مينـا .بـه أخربنا ابن جـريج أخـربين احلسـن بـن مينـا عـن جماهـد أبو عاصم
.وأراه تصحيفا من ابن يناق هو احلسن بن مسلم بن يناق 

سعد بن عيينة عن إبراهيم بن أيب حرة عن مصعب بن اعن معمر و ] 415[عبد الرزاق وقال
قرأه فحكين ذكري فأدخلت قال كنت أعرض على أيب أمسك املصحف وهو يبن أيب وقاص

اهـيدي فحككته فإذا أنا قد مسست ذكري فذكرت ذلك له قال قم فتوضأ ففعلت
وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن الزبري بـن عـدي عـن حدثنا]1742[ابن أيب شيبة وقال 

مس : يعين أيب املصحف ، فأدخلت يدي هكذا كنت أمسك على: قال سعدمصعب بن 
اهـتوضأ: ذكره ، فقال له 

ثنــا شــعبة قــال أنبــأين احلكــم أبــو داود قــالثنــاحــدثنا أبــو بكــرة قــال]463[الطحــاوي وقــال
ــــنســــعدمصــــعب بــــن مسعــــتقــــال كنــــت أمســــك املصــــحف علــــى أيب:يقــــولوقــــاصأيبب

اهـفأمرين أن أتوضأ ، فمسست فرجي 
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ا شـعبة عـن زيـاد أخربنمد بن بشار حدثنا أبو عامر قالحدثنا حم]620[ابن أيب داود وقال
إن : كنــت آخــذ املصــحف علــى أيب فحككــت ذكــري ، فقــال: بــن فيــاض عــن مصــعب قــال 

حـدثنا حممـد بـن عاصـم حـدثنا أبـو داود عـن شـعبة مث قـال.شئت حككـت مـن وراء الثيـاب 
فحككــت ،كنــت أمســك أليب املصــحف: عــن زيــاد بــن فيــاض عــن مصــعب بــن ســعد قــال 

اهــ قـم فتوضـأ : مث قـال علت ، يعين من فوق الثيابسلخ لفلو شئت حىت ين: ذكري ، فقال 
.كلها ح  ا صح

:وهو وهم ، وقد روي عن مصعب خالف هذا 
ثنا عبد اهللا بـن جعفـر بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قالحدثنا إبراهيم]468[الطحاوي قال

، كنــــت آخــــذ علــــى أيب املصــــحف : قــــالســــعدعــــن إمساعيــــل بــــن حممــــد عــــن مصــــعب بــــن 
اغمـس يـدك : نعم احتككـت فقـال: أصبت فرجك ؟ قلت: فرجي فقالفاحتككت فأصبت

خالفه مالك عـن اهـ عبد اهللا بن جعفر املخرمي ضعيف وقدومل يأمرين أن أتوضأ ، يف الرتاب 
.إمساعيل بن حممد ، تقدم 

وحـدثنا زائـدة رجـاء قـالثنـا عبـد اهللا بـن حدثنا حممد بـن خزميـة قـال]469[الطحاوي وقال 
قـم : مثلـه غـري أنـه قـالسـعدبن أيب خالـد عـن الـزبري بـن عـدي عـن مصـعب بـن عن إمساعيل 
مل يكن من :قال ابن معني، عبد اهللا بن رجاء بن عمر البصري كثري الغلط اهـ فاغسل يدك 

.أصحاب احلديث
حدثنا أبو عبد الرمحن األذرمي حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أيب ]623[وقال ابن أيب داود 

كنــــت أمســــك علــــى أيب املصــــحف : الــــزبري بــــن عــــدي أظنــــه عــــن مصــــعب قــــال خالــــد عــــن 
يزيــــد بــــن هــــارون أنكــــر حديثــــه بــــأخرة ،: اهـــــ قلــــت اغســــل يــــدك: فمسســــت ذكــــري فقــــال 

والصـــحيح مـــا روى وكيـــع عـــن إمساعيـــل عـــن الـــزبري بـــن عـــدي كروايـــة . واإلســـناد غـــري حمفـــوظ 
.واهللا أعلم .ومن رواه بالوضوء أكثر وأفقه . اجلماعة 

بـن عيينــة عـن إمساعيــل بـن أيب خالـد عــن قـيس بــن أيب حـازم قــال اعــن ]434[عبـد الـرزاق-
إن كــان منــك شــيء : قــال ؟ عــن مــس الــذكر أيتوضــأ منــه ســعد بــن أبــي وقــاصســأل رجــل 
سـأل رجـل : حدثنا وكيع عن إمساعيل عن قيس قال ]1750[ابن أيب شيبة . جنس فاقطعه

الطحــــاوي .أن منــــك بضــــعة جنســــة فاقطعهــــاإن علمــــت: ســــعدا عــــن مــــس الــــذكر ؟ فقــــال 
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أنـا زائـدة عـن إمساعيـل بـن أيب حدثنا حممد بن خزمية قـال ثنـا عبـد اهللا بـن رجـاء قـال]470[
،إن كـان جنسـا فاقطعـه: سئل سـعد عـن مـس الـذكر فقـال: خالد عن قيس بن أيب حازم قال

أنــا يعلــى بــن عبيــد ثنــا حــدثنا حممــد بــن عبــد الوهــاب ]94[ابــن املنــذر ورواه اهـــ ال بــأس بــه 
إن : فقـاليف الصـالةأيب وقـاص عـن مـس الـذكر سأل رجل سـعد بـن: قالعن قيسإمساعيل

حــدثنا صــاحل بــن عبــد الــرمحن قــال ثنــا ]471[الطحــاوي . علمــت أن منــك بضــعة فاقطعهــا
: ثنـا إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن قـيس بـن أيب حـازم قـالأنـا هشـيم قـالسعيد بن منصـور قـال

اهـــ إمنــا هــو بضــعة منــك ، اقطعــه : فقــال، وهــو يف الصــالةإنــه مــس ذكــره : لســعدقــال رجــل
.صحيح .، وفاقا ملا روى عنه ابنه مصعب فوق الثوبقوله يف الصالة بيان أنه مسه 

: حــدثنا ابــن فضــيل ووكيــع عــن مســعر عــن عمــري بــن ســعيد قــال ]1754[ابــن أيب شــيبة -
مـا هـو : ؟ فقـال الصالةفسئل عن مس الذكر يف ياسربنعماركنت جالسا يف جملس فيه 

حــدثنا علــي بــن احلســن ثنــا أبــو ]95[ابــن املنــذر .وإن لكفــك موضــعا غــريهإال بضــعة منــك
يف جملـس عمـار وتـذاكروا مـس الـذكركنـت جالسـا: قـالديعـن عمـري بـن سـعنعيم ثنا مسعر 

الطحــاوي. ريهوإن لكفــك موضــع غــ، مثــل أنفــي أو أنفــك ، مــا هــو إال بضــعة منــك: فقــال
ن عمــري بــن ســعيد ح ثنــا مســعر عــرة قــال ثنــا أبــو أمحــد الــزبريي قــالأخربنــا أبــو بكــ]480[

كنــت يف جملــس فيــه : قــالعــن عمــري بــن ســعيدثنــا مســعر وحــدثنا فهــد قــال ثنــا أبــو نعــيم قــال
وإن . مثـــل أنفـــي أو أنفـــك إمنـــا هـــو بضـــعة منـــك:عمـــار بـــن ياســـر فـــذكر مـــس الـــذكر فقـــال

.زيادة حمفوظة "يف الصالة"، وقوله اهـ صحيح ريهلكفك موضعا غ
ط مــن أصــحاب عــن هشــام بــن حســان عــن احلســن قــال اجتمــع رهــ]427[عبــد الــرزاق-

. مــا أبــايل مسســته أم أذين أو فخــذي أو ركبــيت:ســلم مــنهم مــن يقــولحممــد صــلى اهللا عليــه و 
ثنــا زائـدة عــن هشــام حــدثنا حممـد بــن النضــر األزدي ثنـا معاويــة بـن عمــرو]9218[الطـرباين 

علـي بـن أبـي طالـب و ابـن عن احلسن عن مخسة من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم 
ما أبـايل ذكـري مسسـت : و رجال آخر قال بعضهم مسعود و حذيفة و عمران بن حصين
]487[الطحــاوي . ركبــيت : فخــذي وقــال اآلخــر : أو أرنبــيت وقــال اآلخــر أذين وقــال اآلخــر 

ثنا هشام بن حسان عـن احلسـن عـن مخسـةثنا عمرو بن أيب رزين قالوق قالحدثنا ابن مرز 
علـي بـن أيب طالـب وعبـد اهللا بـن مسـعود مـنهم اب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلممن أصح
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وحذيفة بـن اليمـان وعمـران بـن حصـني
.جيد اهـ مرسل 

عن سليمان بن مهران األعمش عن املنهال بن عمرو عن قيس بن ]436[عبد الرزاقوقال
ال يرون من مـس الـذكر هريرةوأبااليمانبنوحذيفةمسعودبناهللاوعبدعلياالسكن أن 

.سند جيداهـ ال بأس به: وقالوا ، وضوءا 
حدثنا ابن فضيل عن األعمش عن املنهال عن قيس بن سـكن ]1752[ابن أيب شيبة وقال

]476[الطحـاوي .أو أنفـي: عبد اهللاقال الق
قــال ثنـا أبـو عوانــة عـن سـليمان عــن املنهـال بـن عمــرو حـدثنا أبـو بكــرة قـال ثنـا حيــىي بـن محـاد

أو يف الصــالةمسســت مـا أبــايل ذكـري: مســعودبـناهللاعبــدقــال : عـن قــيس بـن الســكن قـال
حدثنا صاحل قال ثنا سعيد قال أنا هشيم قال أنا األعمش عن املنهال ال مث ق.أذين أو أنفي

.اهـ وهذا سند جيد مثلهاهللاعبدعن بن عمرو عن قيس بن السكن
عــن أرقــم بــن )1(إســحاقأيب عــن معمــر عــن الثــوري وإســرائيل عــن ] 430[عبــد الــرزاققــالو 

ـــن لـــت فقوأنـــا يف الصـــالة وأفضـــيت إىل ذكـــريشـــرحبيل قـــال حككـــت جســـدي  ـــد اهللا ب لعب
اهـ إمنا هو بضعة منك؟ أين تعزله ، اقطعه : وقال ، فضحك مسعود

أن أخـاه أرقـم حدثنا وكيع عـن سـفيان عـن أيب قـيس عـن هزيـل]1749[ورواه ابن أيب شيبة 
إين أحتك فأفضي بيدي إىل فرجي ؟ فقـال ابـن مسـعود : فقال مسعودابنبن شرحبيل سأل 

حـدثنا بكـر بـن إدريـس قـال ]477[الطحاوي . سة فاقطعهاإن علمت أن منك بضعة جن: 
عبـد اهللاحيـدث عـن مسعـت هـزيال: ثنا آدم بن أيب إياس قال ثنا شعبة قـال ثنـا أبـو قـيس قـال

فذكر حدثنا صاحل قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا سليمان الشيباين عن أيب قيس.حنوه 
.بإسناده مثله

ثنا حممد بن حيىي احلجيب ثنا أبو عوانة عن منصور عن عبد الرمحن دح]92[ورواه ابن املنذر 
بنحوه اهـ أبو قيس هو عبد الرمحن بـن ثـروان ، حسـن صـحيح بن شرحبيلعن أرقم بن ثروان 

.جودورواية سفيان وشعبة أ.

وقع يف املطبوع عن إسحاق وصححته من املعجم الكبري للطرباين ، فإنه يرويه عن إسحاق الدبري عن عبد الـرزاق -1
.، وهو املطبوع الذي بني أيدينا من رواية ابن األعرايب عن الدبري 
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حـدثنا حسـني بـن علـي قـال حـدثنا زائـدة عـن إبـراهيم بـن مهـاجر ]1763[ابن أيب شـيبة -
.بـــهال بـــأس: أنـــه ســـئل عـــن مـــس الـــذكر ؟ فقـــال اهللاعبـــدعـــن ن بـــن علقمـــةعـــن عبـــد الـــرمح

حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن إبراهيم ]9215ك[الطرباين 
وأنــا أمســع عــن مــس عبــد اهللا بــن مســعودســئل : بــن مهــاجر عــن عبــد الــرمحن بــن علقمــة قــال 

.إبراهيم بن مهاجر يضعف يف احلديث اهـهل هو إال كطرف أنفك: الذكر فقال 
حـدثنا بشـر ثنـا هنـاد ثنـا أبـو األحـوص عـن أيب ]717[يف املعجـم ابـن املقـرئ أبو بكـر وقال

ذكـري أو مسسـت طـرف ما أبايل مسسـت: قال عبد اهللا : عن علقمة قال محزة عن إبراهيم
هـذا وهـم اهــ ره فاقطعـه فإن كان شيء يضإمنا هو مضغة أو بضعة منك : ال وقأنفي أو أذين

، أبو محزة هو ميمون القصاب ، ضعيف ، وإبـراهيم هـو النخعـي ، واحلـديث حـديث إبـراهيم 
.بن مهاجر ، واهللا أعلم 

ــناعــن معمــر عــن قتــادة عــن ســعيد بــن جبــري أن ]431[عبــد الــرزاق - مــا :قــالمســعودب
بد العزيز ثنـا حجـاج بـن حدثنا علي بن ع]9217ك[الطرباين . أبايل إياه مسست أو أرنبيت

مـا أبـايل : املنهال ثنا محاد بـن سـلمة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن مسـعود أنـه قـال 
.اهـ مرسل إياه مسست أو ركبيت 

مـا :قـالالحصينبنعمرانأخربنا معمر عن قتادة عن احلسن عن ]433[عبد الرزاق -
حدثنا حممد بن أيب عدي عـن محيـد ]1755[ابن أيب شيبة .أبايل إياه مسست أو فخذي

ثنـا شـعبة عـن قتـادة عـن عبـد الـرمحن قـالمـن طريـق]488[رواه الطحـاوي و .بـهعـن احلسـن 
.مرسل جيداهـحنوه حصنيبنعمراناحلسن عن 

عـــن معمـــر عـــن قتـــادة عـــن املخـــارق بـــن أمحـــر الكالعـــي قـــال مسعـــت ] 429[عبـــد الـــرزاق-
ط قال حدثنا الـرباء بـن قـيس قـال مسعـت حذيفـة وسـأله عن إياد بن لقيو ، اليمانبنحذيفة

ارق إمنا يروي خماهـ ما أبايل مسسته أو مسست أنفي: فقال يف الصالةرجل عن مس الذكر 
، قــــال البخــــاري يف التــــاريخ أرســــله هنــــا كأنــــه عنــــه أبــــو حســــان مســــلم األحــــرد وعنــــه قتــــادة ف

حســان عــن خمــارق بــن يبأعــن دة وقــال لنــا عمــرو بــن عاصــم عــن مهــام قــال ثنــا قتــا]1889[
حدثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليـد ] 96[ابن املنذر ورواه اهـعن حذيفة حنوهرمحأ

مسعـت حذيفـة وسـأله رجـل : عن سفيان ثنا إياد بن لقـيط السدوسـي ثنـا الـرباء بـن قـيس قـال 
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أخربنـا ]482[الطحـاوي . ما أبايل إياه مسست أم أنفي : فقال يف الصالةعن مس الذكر 
عن الرباء بن قيس ح وحدثنا أبو أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن إياد بن لقيط

حيـدث عـن الـرباء بـن )1(بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصـور قـال مسعـت سدوسـيا
أبيــه عــن قـيس ح وحــدثنا أبـو بكــرة قـال ثنــا أبـو داود قــال ثنـا عبيــد اهللا بـن إيــاد بـن لقــيط عـن 

حـدثنا حممـد وقـال. مـا أبـايل إيـاه مسسـت أو أنفـي: مسعت حذيفة يقول: الرباء بن قيس قال
بن خزمية قال ثنا حجـاج قـال ثنـا محـاد ح وحـدثنا سـليمان بـن شـعيب قـال ثنـا اخلصـيب قـال 

.على رسم ابن حبان اهـعن حذيفة حنوهرثنا مهام عن قتادة عن املخارق بن أمح
: قـال حذيفـة : حدثنا ابن علية عن أيب محـزة عـن إبـراهيم قـال ]1760[ة ابن أيب شيبوقال 

اهـــ أبــو محــزة مــا أبــايل مسســته أم طــرف أذين: وقــال علــي ، مــا أبــايل مسســته أو طــرف أنفــي 
.القصاب يضعف 

حدثنا عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد العزيـز نـا أبـو الربيـع نـا إمساعيـل ]1/150[وقال الدارقطين
ما أبايل مسست ذكري أو مسست أنفي أو : حصني عن شقيق قال قال حذيفة بن زكريا نا 

اهــ أخطـأ فيـه إمساعيـل بـن زكريـا اخلُلقـاين ولـيس هـو باحلـافظ ، والصـحيح وأنا يف الصـالةأذين 
.ما رواه َعبثر بن القاسم وحممد بن فضيل 

أيب عبـد حدثنا ابن فضيل عـن حصـني عـن سـعد بـن عبيـدة عـن ]1751[ابن أيب شيبة قال 
ــــه قــــال  ــــن اليمــــان أن ــــايل مسســــت ذكــــري أو أذين: الــــرمحن عــــن حذيفــــة ب ــــدارقطين.مــــا أب ال

بـن صـاعد ثنـا أبـو حصـني عبـد اهللا بـن أمحـد بـن يـونس نـا عبثـر احدثنا أبو حممـد ]1/150[
مــا أبــايل مسســت : عــن حصــني عــن ســعد بــن عبيــدة عــن أيب عبــد الــرمحن قــال قــال حذيفــة 

.صحيح هـ اأذين أو مسست يف الصالةذكري 
حدثنا حيىي بن حممد ثنا مسدد ثنا أمية بن خالد ثنا عمرو بـن أيب وهـب ]88[ابن املنذر -

ومـن مـس فـوق من مس ذكره فليتوضـأ: قال هريرةأبياخلزاعي عن مجيل عن أيب وهب عن 
وقــد رواه البيهقــي .اهـــ صــوابه عمــر بــن أيب وهــب ومجيــل بــن بشــر جمهــول الثــوب فــال يتوضــأ 

.، تقدم ورواه عنه املقربي مرفوعا. لبخاري يف التاريخ وا

حـدثين حممـد بـن بشـار بنـدار قـال حـدثنا حممـد بـن أيب عـدي عـن ]5489[قال عبد اهللا بن أمحد يف العلل ألبيـه -1
سـألت أيب عـن هـذا .مـا أبـايل إيـاه مسسـت أو أذين:شعبة عن منصور عن سدوس عن الرباء بن قيس عن حذيفة قـال

اهـاحلديث فقال أخطأ فيه شعبة على منصور إمنا هو منصور عن أياد بن لقيط السدوسي فأخطأ فقال سدوس
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حــدثنا حممــد بــن علــي ثنــا ســعيد ثنــا إمساعيــل بــن عيــاش عــن حريــز بــن ]98[ابــن املنــذر -
إمنـا هـو بضـعة : أنـه سـئل عـن مـس الـذكر فقـال الدرداءأبيعثمان عن حبيب بن عبيد عن 

.ن أيب الدرداء يروي عن بالل بحبيب حسن ، مرسل اهـ إسناد محصي منك
حــدثنا مســدد حــدثنا حيــىي و حــدثنا حممــد ] 952[أبــو إســحاق احلــريب يف غريــب احلــديث -

إذا : قـال موسـىأبـاإن مـر عـن أبيـه عـن أسـلم عـن أيب مرايـةبن أيب بكـر املقـدمي حـدثنا معت
احلســـن بـــن عرفـــة يف جزئـــه . حـــك أحـــدكم فرجـــه وهـــو يف الصـــالة فليمرشـــه مـــن وراء الثـــوب 

جعـل أبـو : قـالعجلـي عـن أيب مرايـةعـن أسـلم الا ابـن عليـة عـن سـليمان التيمـيحدثن]55[
وال يــدافعن أحــد مــنكم يف بطنــه غائطــا وال بــوال، : موســى يعلــم النــاس ســنتهم وديــنهم، فقــال

فشخصـت أبصـارهم، : قال.وإن حك أحدكم فرجه فمرشة، أو مرشتني، وليكن ذلك خفيفا
فـذلك : اهلالل أيهـا األمـري، قـال: أبصاركم عين؟ قالواما صرف : فصرفوها عنه، فقال: أو قال

اهــ علـى رسـم كيـف بكـم إذا رأيـتم اهللا جهـرة: نعـم، قـال: قـالوا؟الذي صرف أبصـاركم عـين 
.ابن حبان 

عمـربـناهللاعبـدرأيـت أيب اب عـن سـامل بـن عبـد اهللا أنـه قـال بـن شـهاعن ]93[مالك -
بلــى ولكــين :قــال؟جيزيــك الغســل مــن الوضــوءيــا أبــت أمــا : فقلــت لــه ، يغتســل مث يتوضــأ 

.اهـ صحيح أحيانا أمس ذكري فأتوضأ
صـلى عمـربنابن شهاب عن سامل أن ابن جريج قال أخربنا اعن ]418[عبد الرزاقوقال 

بن عمـر فتوضـأ وصـلى العصـر ا
إنك قد صليت لنا صالة العصر أفنسيت قال إنـين مل أنـس ولكـين قال سامل فقلت له.وحده

بـن جـريج اقـال .قد مسست ذكري قبل أن أصلي فلما ذكرت ذلك توضـأت فعـدت لصـاليت
بــن شــهاب هــذا غــري أنــه مل يــذكر أي اوحــدثين حســن بــن مســلم أن ســاملا حدثــه حنــو حــديث 

.اهـ صحيح صالة
ن الزهري عـن سـامل أن أبـاه أعـاد الصـالة مـن حدثنا سفيان ع]163[بن نصر سعدان ورواه

.اهـ هذا خمتصر مس فرجه
يف عمـربـناهللاعبـدكنـت مـع : افع عـن سـامل بـن عبـد اهللا أنـه قـالعن نـ]94[مالك وقال

ســفر فرأيتــه بعــد أن طلعــت الشــمس توضــأ مث صــلى قــال فقلــت لــه إن هــذه لصــالة مــا كنــت 
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مث نســـيت أن أتوضـــأ ، ح مسســـت فرجـــي إين بعـــد أن توضـــأت لصـــالة الصـــب: تصـــليها قـــال 
.اهـ صحيح فتوضأت وعدت لصاليت

إذا مس أحـدكم ذكـره فقـد وجـب :كان يقولعبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]91[مالك -
.ح ياهـ صحعليه الوضوء 

: ال قـــحـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن ســـلمة بـــن علقمـــة عـــن ابـــن ســـريين]1738[ابـــن أيب شـــيبة -
ما عـىن فلـم أسـأله ، فظننت ، بيده؟ فقال )أو المستم النساء(سألت عبيدة عن قوله تعاىل

قـول ابـن عمـر فظننـت أن : قـال حممـد ، كان إذا مس فرجه توضأ عمرابنأن ونبئت: قال 
.اهـ سلمة ثقة وقول عبيدة شيء واحد

مـن أهـل املدينـة بن جريج قال أخربين حممد بن يوسـف عـن كثـريٍ اعن ] 435[عبد الرزاق -
مث إذا لـو أعلمـه ، لو أعلم أن ما تقول يف الذكر حقا لقطعته : عمرالبنقال عباسبناأن 

عثمـان مـوىلهو حممد بن يوسف اهـ وما أبايل إياه مسست أو مسست أنفي، جنسا لقطعته 
.وهذا خرب منكر .ثقة بن عفان 

ابـــنعـــنحـــدثنا شـــبابة قـــال حـــدثنا شـــعبة عـــن قتـــادة عـــن عطـــاء ]1747[ابـــن أيب شـــيبة -
حـدثنا سـليمان بـن شـعيب]464[الطحاوي .من مس ذكره توضأ: قاال عمروابنعباس

يقـوالن ابـن عمـر وابـن عبـاسكـان : قال ثنا عبد الرمحن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قـال
عـن عطـاء : عمن هذا ؟ فقال: فقلت لقتادة: قال شعبة. يتوضأ: يف الرجل ميس ذكره قاال

.صحيح . هـ ابن زياد هو الرصاصي ابن أيب رباح 
]421[عبــد الــرزاق قــال ومــا أظــن ذكــر ابــن عبــاس حمفوظــا ، هكــذا رواه قتــادة عــن عطــاء ، 

قـال ، بـن عمـراوإمنـا أثـر ذلـك عـن ، من مـس ذكـره فليتوضـأ : بن جريج عن عطاء قال اعن 
وقاطعـا ، بـا حممـد لـو مسسـت ذكـرك وأنـت يف الصـالة املكتوبـة أكنـت منصـرفاأيـا : له قـيس 

وهذا عن عطـاء أصـح اهـنعم واهللا إن كنت لقاطعا صاليت ومتوضئا : قال ؟صالتك لتتوضأ
.

ثنا أبــو بكــرة قــال ثنــا يعقــوب بــن إســحاق قــال ثنــا عكرمــة بــن حــد] 472[وقــال الطحــاوي 
.سند حسن اهـ ما أبايل إياه مسست أو أنفي: قالعباسابنعمار قال ثنا عطاء عن 



تقريب فقه السابقني األولني

81

حدثنا ابن فضيل عن األعمش عن املنهال عن سعيد بـن جبـري ]1753[شيبة ابن أيب وقال
كــذا اهـــ: مثلــه أي قــال عبــاسابــنعــن 

حدثنا حممد بن علي ثنـا ]93[ابن املنذر قالقال ابن فضيل ، وخالفه هشيم وهو أحفظ ، 
بن أيب ثابت عن سعيد بن جبـري عـن ابـن عبـاس أنـه  سعيد ثنا هشيم ثنا األعمش عن حبيب 

ثنا صـاحل بـن عبـد الـرمحن قـال ثنـا حـد]474[الطحـاوي . كان ال يرى يف مس الذكر وضوءا
أنــا األعمــش عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن ســعيد بــن ثنــا هشــيم قــالســعيد بــن منصــور قــال

.)1(إسناده صحيحو ، وهذا أصح .سواء ه مثلجبري 
حـدثنا أبـو بكـرة قـال ثنـا أبـو عـامر قـال ثنـا ابـن أيب ذئـب عـن شـعبة ] 473[وقال الطحـاوي 

.شعبة ضعيف اهـما أبايل إياه مسست أو أنفيأي مثلهعباسابنموىل ابن عباس عن 
ثنا حممــد بــن علـــي ثنــا ســعيد ثنـــا عتــاب بــن بشـــر أنــا خصــيف عـــن حـــد]89[ابــن املنــذر -

سـند اهــ وإال فـال ، فتوضـأعـرك األدميإن عركتـه: يف مـس الـذكر قـالعباسابنعـن عكرمة
.ضعيف 

حــدثنا حممــد بــن صــاحل بــن هــاىنء ثنــا الفضــل بــن حممــد بــن املســيب ثنــا ]480[احلــاكم -
حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب أنبــأ مــد الفــروي ثنــا عبيــد اهللا بــن عمــر و إســحاق بــن حم

بيـه عـن عبيــد اهللا بـن عمـر عــن الربيـع بـن سـليمان أنبــأ الشـافعي أنبـأ القاســم بـن عبـد اهللا عــن أ
اهـــــ إذا مســــت املــــرأة فرجهــــا بيــــدها فعليهــــا الوضــــوء: قالــــت عائشــــةالقاســــم بــــن حممــــد عــــن 

.صححه هو والذهيبو 
حدثنا أبـو عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن بطـة األصـبهاين مـن أصـل كتابـه ]481[وقال احلاكم 

ة املـدين ثنـا عبـد العزيـز بـن حممـد ثنا عبـد اهللا بـن حممـد بـن زكريـا األصـبهاين عـن حمـرز بـن سـلم

: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري قال] 1758[ابن أيب شيبة قال-1
حـدثنا حيـىي بـن ]1761[وقـال ابـن أيب شـيبة . مـا أبـايل مسسـته أو أنفـي: ؟ فقـال يف الصـالةسألته عـن مـس الـذكر 

س وسـعيد بـن جبـري مـن مـس ذكـره وهـو ال يريـد فلـيس قـال طـاوو : أيب بكري عن إبراهيم بن نـافع عـن ابـن أيب جنـيح قـال
.اهـ ثقات كلهم عليه وضوء
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.)1(إذا مســت املــرأة فرجهــا توضــأت: عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن القاســم عــن عائشــة قالــت 
.على رسم ابن حبان 

مس املرأةالوضوء من ما جاء يف 
]6املائدة[)أو المستم النساء(قال اهللا تعاىل 

حـــدثنا اهللا بـــن عمـــر قـــالحـــدثنا عبيـــدحـــدثنا أبـــو أســـامة قـــال]29750[ابـــن أيب شـــيبة -
فقدت رسول اهللا صـلى : عن عائشة قالت حممد بن حيىي بن حبان عن األعرج عن أيب هريرة

اهللا عليـــه وســـلم ذات ليلـــة مـــن الفـــراش فالتمســـته ، فوقعـــت يـــدي علـــى بطـــن قدميـــه وهـــو يف 
إين أعوذ برضـاك مـن سـخطك ، ومبعافاتـك مـن عقوبتـك : املسجد ومها منصوبتان وهو يقول 

.اهـ رواه مسلم أنت كما أثنيت على نفسكوذ بك منك ، ال أحصي ثناء عليك أعو 
حـــدثنا احلكـــم بـــن يبـــو القاســـم البغـــو أوقـــال ] 1/117[قـــال ابـــن كثـــري يف مســـند الفـــاروق و 

عمـر كانت حتت :بسر بن عبيد اهللا قالموسى حدثنا حيىي بن محزة عن زيد بن واقد حدثين
ماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجيلـة وكانـت امـرأة امرأة تسمى عاصية فسبن الخطاب

راد أىل البــاب فــإذا إصـالة مشــت معــه مـن فراشــها إىلذا خــرج إمجيلـة وكــان عمــر حيبهـا فكــان 
ن أال إ، ســناد رجالــه كلهــم ثقــات إوهــذا : قــال . ىل فراشــها إاخلــروج قبلتــه مث مضــى ورجعــت 

.ول اهللا اهـ أظنه كان زمان رسيام عمرأبسرا مل يدرك 

حـدثنا حممـد بـن احلسـن النقـاش نـا عبـد اهللا بـن حيـىي القاضـي السرخسـي نـا ] 150/ 1[سنن اليف قال الدارقطين -1
وحيىي بن معني فتناظروا يف نا وأمحد بن حنبل وعلي بن املديين أاجتمعنا يف مسجد اخليف : ا احلافظ قال جّ رَ رجاء بن مُ 
واحتج حيىي بن معني حبديث ، وقال علي بن املديين بقول الكوفيني وتقلد قوهلم . منه أيتوض: فقال حيىي ، مس الذكر 

كيــف تتقلــد إســناد بســرة ومــروان : وقــال ليحــىي . واحــتج علــي بــن املــديين حبــديث قــيس بــن طلــق ، بســرة بنــت صــفوان 
فقـال أمحـد بـن . وقد أكثر يف الناس يف قيس بن طلـق وال حيـتج حبديثـه : فقال حيىي ؟إليه

: فقال علي . بن عمر أنه توضأ من مس الذكر امالك عن نافع عن : فقال حيىي . كال األمرين على ما قلتما : حنبل 
قـال سـفيان عـن أيب قـيس ؟عـن مـن:فقـال حيـىي . وإمنا هو بضعة من جسدك ال يتوضأ منه: بن مسعود يقول اكان 

، نعـم: فقال لـه أمحـد. فابن مسعود أوىل أن يتبع ، بن مسعود وابن عمر واختلفا اوإذا اجتمع ، عن هزيل عن عبد اهللا 
مـا أبـايل : اسـر قـالفقال حدثين أبو نعيم ثنا مسعر عن عمري بن سعيد عن عمار بـن ي. ولكن أبو قيس ال حيتج حبديثه

اهـ، عمار وابن عمر استويا: فقال أمحدي، مسسته أو أنف
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حدثنا القاضي احلسني بن إمساعيل نا عبد اهللا بن شـبيب نـا ]144/ 1سنن ال[الدارقطين-
حيىي بن إبراهيم بن أيب قتيلة حـدثين عبـد العزيـز بـن حممـد عـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن 

إن القبلـة مـن اللمـس : قـال الخطـاببنعمرن أبن عمر اعثمان عن الزهري عن سامل عن 
مساعيــل بــن حممــد أخــربين إ]470[ورواه احلــاكم .اهـــ كــالم احلــافظ صــحيح.ؤوا منهــافتوضــ

بن الفضل بن حممد ثنا جدي ثنا إبراهيم بن محزة ثنا عبد العزيز بن حممـد عـن حممـد بـن عبـد 
، إن القبلــة مــن اللمــس : قــالاهللا عــن الزهــري عــن ســامل عــن ابــن عمــر أن عمــر بــن اخلطــاب

.ححه وصاهـ فتوضئوا منها
خــرج إىل عمــر بــن الخطــاببــن جــريج عــن حيــىي بــن ســعيد أن اعــن ]508[عبــد الــرزاق -

بـن عيينـة عـن حيــىي اعـن ]512[عبـد الـرزاقوقـال اهــالصـالة فقبلتـه امرأتـه فصـلى ومل يتوضـأ 
بــن ســعيد عــن أيب بكــر بــن حممــد بــن عمــرو بــن حــزم عــن عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عمــر أن 

مث ، وهو يريـد الصـالة : قال ، عمر بن اخلطاب وهو صائم فلم ينهها عاتكة بنت زيد قبلت 
.، أراها قبلت رأسه صحيح سنده اهـ مرسل مضى فصلى ومل يتوضأ 

عــن حــدثنا حفــص عــن أشــعث عــن الشــعيب عــن أصــحاب علــي]1771[ابــن أيب شــيبة -
ثنــا قـالصـرحـدثنا حممـد بـن ن]6[ابـن املنـذر .هـو اجلمـاع: قـال )أو المسـتم النسـاء(علـي

اللمس هو اجلمـاع ولكـن : قال عليثنا هشيم عن أشعث عن الشعيب عن قال حيىي بن حيىي 
أخربنـا جريـر قـالحـدثين إسـحاققـالحـدثنا زكريـا]1820[ورواه يف التفسـري . اهللا كىن عنه

وأخربنــا يزيــد بــن هــارون عــن األشــعث عــن : إســحاق قــال. علــيعــن عــن بيــان عــن الشــعيب
.حسنمرسلاهـاجلماع : املالمسة:قالليععن الشعيب

مســعودبــناعــن معمــر عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن أيب عبيــدة أن ]499[عبــد الــرزاق -
يتوضأ الرجل من املباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته وكان يقول يف هذه :قال

حـــدثنا الفضـــل بـــن دكـــني ]143[رواه األثـــرم . قـــال هـــو الغمـــز )أو المســـتم النســـاء(اآليـــة 
القبلـة مـن اللمـس : قـال اهللاعبـدحدثنا سفيان عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن أيب عبيـدة عـن 

وابــن أيب شــيبة . مبثلــه بــن عيينــة عــن األعمــش اعــن ]500[رواه عبــد الــرزاق .وفيهــا الوضــوء
عـن ورواه الـدارقطين مـن طـرق ورواه احلـاكم ، . حدثنا حفص وهشيم عـن األعمـش ]496[

حــدثنا ]144[ورواه األثــرم . األعمــش عــن إبــراهيم عــن أيب عبيــدة عــن عبــد اهللا ، وصــححه
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:عن أبيـه قـالور عن هالل بن يساف عن أيب عبيدةعن منصالفضل بن دكني حدثنا حسن
.كذلكورواه ابن جرير  اهـمن اللمسالقبلة

ثنــا شــعبة عــن خمــارق عــن حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ قــال ثنــا أيب قــال]12[وقــال ابــن املنــذر 
ورواه البيهقـــي .املالمســـة مـــا دون اجلمـــاع:قـــال عبـــد اهللا بـــن مســـعودعـــن طـــارق بـــن شـــهاب 

قـال مسـعودابـنيعـيناهللاعبـدشعبة عن خمارق عـن طـارق بـن شـهاب أن من طريق]617[
ريــق مــن طاهـــ ورواه ابــن جريــر اعقــوال معنــاه مــا دون اجلمــ) أو المســتم النســاء(قولــه تعــاىل يف

.صحيح . شعبة وسفيان عن خمارق 
حـدثنا حفــص عـن أشـعث عــن الشـعيب عــن أصـحاب عبــد اهللا]1770[وقـال ابـن أيب شــيبة 

]9228[الطـرباين . اهـ أشعث بـن سـوار يضـعف اللمس ما دون اجلماع: قال اهللاعبدعن 
بيـان عـن حدثنا حممد بن علي الصائغ املكي ثنا سعيد بـن منصـور ثنـا خالـد بـن عبـد اهللا عـن 

.مرسل جيد . ورواه ابن جرير اهـ املالمسة ما دون اجلماع: قالالشعيب عن عبد اهللا
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن مغــرية عــن إبــراهيم عــن عبــد اهللا ]1773[وقــال ابــن أيب شــيبة 

حدثنا علي بن عبد العزيـز ثنـا حجـاج بـن املنهـال ]9229[الطرباين .ما دون اجلماع:قال
املالمســـة مـــا دون : ن ســـلمة عـــن محـــاد عـــن إبـــراهيم عـــن عبـــد اهللا بـــن مســـعود قـــالثنـــا محـــاد بـــ

ا روي عـنملـشاهدوهو .اهـ صحيح اجلماع أن ميس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء
.يتابع عمرعمر بن اخلطاب فقد كان عبد اهللا 

أنـه كـان عمـربـناهللاعبـدبـن شـهاب عـن سـامل بـن عبـد اهللا عـن أبيـه اعن ]95[مالك -
فمـن قبــل امرأتـه أو جسـها بيـده فعليــه ، قبلـة الرجـل امرأتـه وجســها بيـده مـن املالمسـة :يقـول

مـن : كـان يقـول عمـربـناعن معمر عن الزهري عـن سـامل أن ]496[عبد الرزاق.الوضوء
بدة بن سليمان عـن حدثنا ع]495[ابن أيب شيبة . الوضوءقبل امرأته وهو على وضوء أعاد 

حـدثين يـونس بـن عبـد األعلـى قـال ]9617[ابـن جريـر . حنـوهد اهللا بن عمر عن الزهـري عبي
بــن عمــر كــان يتوضــأ مــن قبلــة عــن نــافع أن اأخربنــا ابــن وهــب قــال أخــربين عبيــد اهللا بــن عمــر

.اهـ صححه الدارقطينهي من اللماس: ويقولاملرأة ويرى فيها الوضوء
مــا أبــايل قبلتهـــا أو : قـــال عبــاسبــنايــه عـــن بـــن جماهــد عــن أباعــن ] 505[عبــد الــرزاق -

.حنوه اهـ ابن جماهد ضعيف جدا بن جماهد قال حدثت عن جماهد اعن و . مشمت رحيانا
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عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمري وسعيد بـن جبـري وعطـاء بـن ]506[وقال عبد الرزاق 
: وقال عبيـد بـن عمـري .هو اللمس والغمز : أيب رباح اختلفوا يف املالمسة قال سعيد وعطاء 

أخطــأ : فســألوه وأخــربوه مبــا قــالوا فقــال ، وهــم كــذلك عبــاسبــنافخــرج علــيهم . هــو النكــاح 
اهـــــ وقــــال ابــــن أيب شــــيبة ولكــــن اهللا يعــــف ويكــــين، وهــــو اجلمــــاع ، املوليــــان وأصــــاب العــــريب 

:حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عبد امللك بن ميسرة عن سعيد بن جبري قال]1779[
اللمــس مــا دون : املــوايل أنــا وأنــاس مــن : اختلفــت أنــا وأنــاس مــن العــرب يف اللمــس ، فقلــت 

. غلبـت العـرب ، هـو اجلمــاع: فقــال عبـاسابـنهـو اجلمــاع ، فأتينـا : وقالـت العـرب اجلمـاع
حدثنا محيد بن مسعدة قـال حـدثنا يزيـد بـن زريـع قـال حـدثنا شـعبة عـن ]9581[ابن جرير 

وقـال . لـيس باجلمـاع: ذكـروا اللمـس، فقـال نـاس مـن املـوايل: ن جبري قالعن سعيد بأيب بشر
إن ناسـا مـن املـوايل والعـرب : فأتيـت ابـن عبـاس فقلـت: قـال. اللمس اجلمـاع: ناس من العرب

مـــن أي : قـــال. اجلمـــاع: لـــيس باجلمـــاع، وقالـــت العـــرب: اللمـــس، فقالـــت املـــوايلاختلفـــوا يف
واملباشــرة املـس واللمـسلـب فريــق املـوايل، إنغُ : قـال.كنـت مــن املـوايل: الفـريقني كنـت؟ قلـت

حـدثنا ابـن بشـار قـال حـدثنا حممـد بـن جعفـر قـال . اجلماع، ولكن اهللا يكـين مـا شـاء مبـا شـاء
حـدثنا ابـن بشـار وقـال. عـن ابـن عبـاس مثلـهيب قـيس عـن سـعيد بـن جبـريعـن أحدثنا شعبة

اختلفــت أنــا : ســعيد بــن جبــري قــالعــن عــن قتــادةدثنا وهــب بــن جريــر قــال حــدثنا أيبحــقــال
وقلـت . فقـال عبيـد بـن عمـري هـو اجلمـاع)أو المسـتم النسـاء(وعطاء وعبيد بن عمري يف قوله

غلـــب فريـــق املـــوايل، : فـــدخلنا علـــى ابـــن عبـــاس فســـألناه فقـــال: قـــال. هـــو اللمـــسأنـــا وعطـــاء
ثنا عبـــد حـــدثنا ابـــن املثـــىن قـــال حـــد. وأصـــابت العـــرب، هـــو اجلمـــاع، ولكـــن اهللا يعـــف ويكـــين

عـن عكرمــة وسـعيد بــن جبـري وعطـاء بــن أيب ربـاح وعبيــد األعلـى قـال حــدثنا سـعيد عــن قتـادة
وقـال . مـاعاملالمسـة مـا دون اجلالمسة، فقـال سـعيد بـن جبـري وعطـاءاختلفوا يف امل: بن عمري

أخطــأ املوليــان وأصــاب العــريب، : فخــرج علــيهم ابــن عبــاس فســألوه، فقــال. هــو النكــاحعبيــد
.يأيت إن شاء اهللا يف جامع التفسري .اهـ صحيح النكاح، ولكن اهللا يكين ويعفاملالمسة 

حـدثنا هشـيم بـن بشــري عـن األعمـش عـن حبيـب عـن سـعيد بــن ]489[وقـال ابـن أيب شـيبة 
.أنـه كـان ال يـرى يف القبلـة وضــوءاعبــاسابـنعـن وحجــاج عـن عطـاء. عبـاسابـنعـن جبـري
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فيــه طـرق كثــرية عـن ابــن عبــاس  : قلـت . شـيم وصــححه مـن طريــق هرواه الـدارقطين يف الســنن
.كاملتواتر يغين عنها ما هنا 

سـألت الزهـري عــن : قـال حـدثنا وكيـع عـن عبـد العزيــز بـن عبـد اهللا]500[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح فيها الوضوءكان العلماء يقولون: القبلة فقال 

قبلة الرمحةما يعفى عنه من 
ا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة حدثن]5998[البخاري -

فقــال . فمــا نقــبلهم، تقبلــون الصــبيان: فقــالصــلى اهللا عليــه وســلمإىل النــيبقالــت جــاء أعــرايب
اهـأو أملك لك أن نزع اهللا من قلبك الرمحة :صلى اهللا عليه وسلم النيب

خيــرج إىل الصــالة عمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع قــال كــان ]498[عبــد الــرزاق-
قـال معمـر. وقد توضأ فيلقى بعض ولده فيقبله مث يدعو مبـاء فيمصـمص وال يزيـد علـى ذلـك

حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن نـافع عـن ]505[ابـن أيب شـيبة .املصمصة دون املضمضة:
حدثنا ابن علية عـن ابـن عـون عـن ]506[ابن أيب شيبة .ابن عمر أنه قبل صبيا فمضمض

حــدثنا ]507[ابــن أيب شــيبة.نــافع أن ابــن عمــر توضــأ فقبــل بنيــة لــه ، فــدعا مبــاء فمضــمض
أخربنــا عمــرو بــن اهليــثم ]5166[ابــن ســعد . حنــوه قــال مضــمض هشــيم عــن حيــىي عــن نــافع 

.صحيح . قبل ابن عمر بنية له فمضمض: قال حدثنا عبد اهللا بن عون عن نافع قال 
حـــدثين أبـــو إبـــراهيم الزهـــري أمحـــد بـــن ]321/ 1[قضـــاة أخبـــار الابـــن خلـــف يف وقــال وكيـــعٌ 

مـا كـل :قـالحـدثنا ابـن عائشـة عـن محـاد بـن سـلمة عـن نـافعهيم بن سعد قالد بن إبراسع
، وكـان إذا قـرأ املصـحف يتوضـأتوضـأكـان يقبـل الصـيب في،يؤخذ بـهعمرابنما كان يصنع 

.املتصل بليسو منكروهذا خرب . ثقات كلهميشعياهللا بن حممد العبيد اهـ ابن عائشة هو 
قيــل : حبيــب بــن الشــهيد قــال عــنعبــد ربــه بــن نــافع احلنــاطشــهابوأبــوالصــحيح مــا روى

ــــن عمــــر يف منزلــــه: لنــــافع ــــه : ؟ قــــالمــــا كــــان يصــــنع اب ، الوضــــوء لكــــل صــــالة ، ال تطيقون
.واهللا أعلم .، يأيت رواه ابن سعد.واملصحف فيما بينهما

وبيان نكارتهبطمس االما روي يف 
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مـن نقـى أنفـه أو عمـرقـال :حدثنا ابن علية عن ليـث عـن جماهـد قـال]571[ابن أيب شيبة 
.اهـ ليث ضعيف حك إبطه توضأ

مـا أحـب : سـألت عطـاء عـن مـس االبـط فقـال : بن جريج قال اعن ]404[عبد الرزاق-
عبـــد الـــرزاق.أن أمســـه منـــذ مسعـــت فيـــه عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب مـــا مسعـــت وال أتوضـــأ منـــه

عــن إبــراهيم عــن الزهــري عــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة عــن رجــل عــن عمــر بــن ]405[
وإنــا : قــال . ومل أمســع هــذا احلــديث إال منــه : قــال . مــن مــس إبطــه فليتوضــأ :اخلطــاب قــال

اهـ إبراهيم فكيف إذا حدثنا مبس اإلبط، حندث الناس بالوضوء من مس الفرج فما يصدقونا 
بــن ابــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــار عــن اعــن ]406[عبــد الــرزاقوقــال. مــد مــرتوك بــن حم

. شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عمر بن اخلطاب مثلـه إال أنـه مل يـذكر الـذكر
حـــدثنا أبـــو روق أمحـــد بـــن حممـــد بـــن بكـــر نـــا أمحـــد بـــن روح نـــا ] 1/150[وقـــال الـــدارقطين 

بط سئل عمر عن مس اإل: دثه عن الزهري عن عبيد اهللا قال سفيان قال مسعناه من عمرو حي
هذا خرب بكل طرقه غري قائم ، وهو منكر أنكـره النـاس علـى الزهـري اهـ)1(يتوضأ منه : فقال 

.أنكره هو نفسه و 
قـالحدثنا ابن علية عن عبيد اهللا بن العيزار عن طلق بن حبيب]570[ابن أيب شيبة وقال
اهــ هـذا أو تطهـرقـم فاغسـل يـدك : فقال لـه ال حك إبطه أو مسهرجاخلطاببنعمررأى 

.مرسل رجاله ثقات ، وهو مبني ملا تقدم إن كان صحيحا 
عبـد اهللا بـن عمـروعـن معاوية عن األعمـش عـن جماهـد حدثنا أبو ]575[ابن أيب شيبة -

مل مـدلس اهـ أظنه عبد اهللا بن عمـر بـن اخلطـاب ، واألعمـشتف األبطأنه كان يغتسل من ن
.ليث بن أيب سليم ثوإمنا يعرف من حدييسمع من جماهد إال نزرا ، 

ثنا سـفيان قـال ثنـا الزهـري عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة عـن حـد]143[قال أبو بكـر احلميـدي يف املسـند -1
حضرت سـفيان وسـأله : بكرقال أبو.تيممنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املناكب: أبيه عن عمار بن ياسر قال

يـا أبـا : حضرت إمساعيل بن أميـة أتـى الزهـري فقـال: حدثنا الزهري مث قال: عنه حيىي بن سعيد القطان فحدثه وقال فيه
ما مها؟ قال تيممنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املناكب : 

وحديث عمر أنـه أمـر بالوضـوء مـن مـس اإلبـط، : قال. عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أبيه عن عمار أخربين : فقال الزهري
بلى قد حدثنا به : فرأيت الزهري كأنه أنكره، وقد كان عمرو بن دينار حدثناه عن الزهري قبل ذلك فذكرته لعمرو فقال

اهـ
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حــدثنا حممــد بــن علــي ثنــا ســعيد ثنــا خلــف بــن خليفــة عــن ليــث عــن ]138[ابــن املنــذر قــال
حــدثنا ]151/ 1[الــدارقطين.عليــه الوضــوء :فــيمن مــس إبطــه قــال عمــرابــنعــن جماهــد

ا خلـف بـن خليفـة عـن ليـث بـن أيب سـليم عـن جماهـد يعقوب بن إبراهيم نا احلسن بن عرفـة نـ
.ليث ضعيف اهـ)1(إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء: قالعمربناعن 

ميـر يـده علـى إبطـه عمـربـناعن عبد اهللا بـن عمـر عـن نـافع قـال كـان ]407[عبد الرزاق-
عبـد اهللا بـن تابـن وهـب قـال مسعـمـن طريـق]675[البيهقـي . إذا توضأ مث ال يعيد وضـوءا

يه على إبطيه وال ينقض احلر ومير يدكان يتوضأ يفعبد اهللا بن عمرأن عمر حيدث عن نافع
.اهـ عبد اهللا العمري ال بأس به ذلك وضوءه

عمـربـناعـن أيب جعفـر الـرازي قـال أخربنـا حيـىي البكـاء قـال رأيـت ] 408[عبد الـرزاق وقال 
رواه . مث يضـــرب بيـــده علـــى إبطـــه وهـــو يف الصـــالةيف إزار ورداء فرأيتـــه يضـــع يـــده علـــى أنفـــه

.والبكاء ال حيتج به . البيهقي من طريق أيب معاوية عن أيب جعفر به 
: ال قـابـن عبـاسعـن حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن جماهـد ]572[ابن أيب شيبة -

.اهـ ليث ضعيف ليس عليه وضوء يف نتف األبط
د بـن علـي ثنـا سـعيد ثنـا خلـف بـن خليفـة عـن أيب سـنان حدثنا حمم]139[ابن املنذر وقال

الـدارقطين. إذا مـس الرجـل إبطـه فلـيس عليـه شـيء :قال عباسابنعن عن سعيد بن جبري
نــا خلــف بــن خليفــة عــن أيب قــال حـدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم نــا احلســن بــن عرفـة]151/ 1[

إن كـان خلـف جيـدهـ سند اليس عليه إعادة: قال عباسبناسنان عن سعيد بن جبري عن 
.وهذا مما عفي .وليس يصح يف الباب شيء .حفظه ، فقد كان تغري بأخرة 

وبيان نكارتهتقليم األظافر وأخذ الشعرما روي يف الوضوء من 
يف الرجــل يأخــذ مــن علــيعــن حــدثنا احملــاريب عــن ليــث عــن جماهــد]582[ابــن أيب شــيبة -

.حلال ليث بن أيب سليم جدااهـ ضعيفيعيد الوضوء: قال ومن أظفارهشعره

وال يثبـت ذلـك . فيمن مس إبطه عليه الوضوء : اال : قال ابن املنذر -1
اهـعن أحد منهما
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ابــنرأيــت : حــدثنا عيســى بــن يــونس عــن التيمــي عــن أيب جملــز قــال]581[ابــن أيب شــيبة -
أنـت ! مـا أكيسـك؟: أخـذت مـن أظفـارك وال تتوضـأ؟ قـال: أخـذ مـن أظفـاره فقلـت لـهعمر

مان حــدثنا الربيــع بــن ســليمــن طريــق]713[البيهقــي ورواهاهـــ أكــيس ممــن مســاه أهلــه كيســا
رأيـت ابـن عمـر قــص : جملـز قـال عـن أيبيأيـوب بـن سـويد حـدثنا عيسـى عـن سـليمان التيمـ

اهـــنفســك ممــن مســاه أهلــه كيســامــم أتوضــأ ألنــت أكــيس يف: أال تتوضــأ فقــالأظفــاره فقلــت 
.سند صحيح 

وعمل احلائض واجلنبالوضوء ملس املصحفباألمر 
ــه لقــرآن  (ك امســه قــال ربنــا تبــار  ــل مــن رب   كــريم يفإن كتــاب مكنــون ال ميســه إال املطهــرون تنزي

]77الواقعة [)العاملني
كتبـــه رســـول اهللا عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب بكـــر بـــن حـــزم أن يف الكتـــاب الـــذي]469[مالـــك -

، هـــي حســـن ثابـــتاهــــ ســـلم لعمـــرو بـــن حـــزم أن ال ميـــس القـــرآن إال طـــاهرصـــلى اهللا عليـــه و 
.)1(الزكاة والديات وأمور أخرصحيفة موروثة حتاكم إليها األولون يف 

ر عمـار بـن حـدثنا أبـو ذ]221[فضـائل القـرآن كتابـه أبو العباس املستغفري يف  احلافظ وقال 
حلســن بــن أمحــد بــن الربيــع األمنــاطي حــدثنا احلســن بــن عرفــةأخربنــا احممــد بــن خملــد البغــدادي

عــن أيب بــن  ســعدبــن يزيــد عــن الزهــري عــن ســهل بــن حــدثنا عبــد اهللا بــن املبــارك عــن يــونس 
هـذا إسـناد اهــ 

مـن األمنـاطي رجاله كلهم ثقات ، أبو ذر من شيوخ احلاكم ترمجته يف تاريخ دمشق ، وشـيخه 
واه عنـه لكن أُراه خطأ على احلسن بن عرفة ، فقـد ر .ترمجته يف تاريخ بغداد شيوخ الدارقطين 

يعقــوب بــن إبــراهيم وإمساعيــل بــن حممــد الصــفار واحلــافظ أبــو بكــر البــزار و أبــو عيســى الرتمــذي 

والدليل على صحة كتـاب عمـرو بـن حـزم تلقـي مجهـور العلمـاء لـه : وقال ] 17/397[ذكره أبو عمر يف التمهيد -1
اهــــ وقـــال ءومل خيتلـــف فقهـــاء األمصــار باملدينـــة والعـــراق والشـــام أن املصــحف ال ميســـه إال الطـــاهر علــى وضـــو . بــالقبول 

كــان : وال أعلــم يف مجيــع الكتــب كتابــا أصــح مــن كتــاب عمــرو بــن حــزم وقــال] 216/ 2[يعقــوب الفســوي يف املعرفــة 
اهـويدعون آراءهم،أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه
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عـن إمساعيـل بـن عيـاش عـن موسـى بـن عقبـة عـن نـافع عـن ابـن وغـريهم بن خملـدحممد البزاز و 
.وقد صحح أبو حامت وقفه .والعمل عليه عندهم .وابن عياش ضعيف .)1(عمر مرفوعا

حدثنا أبو اليمان احلكـم بـن نـافع قـال أخربنـا شـعيب عـن ]7[ري يف الصحيح وقال البخا-
عبيد اهللا بن عبد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعود أن عبـد اهللا بـن عبـاس أخـربه أن قال أخربينيالزهر 

فدفعـه إىل هرقـل فقـرأه فـإذا فيـه بسـم اهللا : ، فذكر خرب هرقـل وفيـه أبا سفيان بن حرب أخربه
سالم على من اتبـع اهلـدى . حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم من. الرمحن الرحيم 
توليـت أدعـوك بدعايـة اإلسـالم ، أسـلم تسـلم ، يؤتـك اهللا أجـرك مـرتني ، فـإن، أما بعد فـإين

يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننـا وبيـنكم أن ال نعبـد إال و ، فإن عليك إمث األريسيني 
شيئا وال يتخذ بعضنا بعضـا أربابـا مـن دون اهللا فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا اهللا وال نشرك به 

ولــو كــان ، وكأنــه ذكــره علــى ســبيل اخلطــاب ال الــتالوة ، ولــيس هــذا مبصــحف اهـــمســلمون 
ل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم أال نعبـد إال اهللا وال نشـرك ق(تالوة لقال 

آل [)بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسـلمونبه شيئا وال يتخذ 
: كمـن جـوز للجنـب أن يقـول علـى دابتـه ولكنـه امتثـل األمـر بقـول ذلـك ، وهـذا  ] 64عمران

وكمـا قـال أنـس . سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقـرنني ، مـن بـاب الـذكر ال الـتالوة 
الــدنيا حســنة ، اللهــم ربنــا آتنــا يف:صــلى اهللا عليــه وســلم نــيبكــان أكثــر دعــاء ال: بــن مالــك 

.واهللا أعلم .رواه البخاري ومسلم . اهـ فسماه دعاء اآلخرة حسنة ، وقنا عذاب النارويف
وقصـته مـع زوجتـه : "عبـد اهللا بـن رواحـةيف ترمجـة ]1/272[سـتيعاب االيف قال أبو عمر و 

ا مــن وجــوه صــحاح وذلــك أنــه مشــى ليلــة إىل أمــة لــه متــه مشــهورة رويناهــيف حــني وقــع علــى أَ 
إن كنـــت : هلـــا فقالـــت لـــههوكانـــت قـــد رأت مجاعـــ. فناهلـــا وفطنـــت لـــه امرأتـــه فالمتـــه فجحـــدها

:صادقاً فاقرأ القرآن فاجلنب ال يقرأ القرآن فقال
وأن النار مثوى الكافرينا... شهدت بأن وعد اهللا حق 
ش رب العامليناوفوق العر ... وأن العرش فوق املاء حق 

كة اإلله مسوميناـمالئ... الظ ـكة غـوحتمله مالئ

ه وسـلم والتـابعني ومـن بعــدهم وهـو قــول أكثـر أهـل العلـم مــن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليــ: رواه الرتمـذي ، وقـال -1
ال تقــرأ احلــائض وال اجلنــب مــن القــرآن شــيئا وإال :مثــل ســفيان الثــوري وابــن املبــارك و الشــافعي و أمحــد و إســحق قــالوا

اهـورخصوا للجنب واحلائض يف التسبيح والتهليل، طرف اآلية واحلرف وحنو ذلك 
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رواه : قلـــت اهــــصـــدق اهللا وكـــذبت عيـــين وكانـــت ال حتفـــظ القـــرآن وال تقـــرؤه: فقالـــت امرأتـــه
حـدثنا سـعيد بـن أيب مـرمي املصـري أنبأنـا حيـىي بـن ]82[عثمان الدارمي يف الرد على اجلهميـة 
امــة بـن إبـراهيم بــن حممـد بــن حاطـب أنــه حدثـه أن عبــد أيـوب حـدثين عمــارة بـن غزيــة عـن قد

وقـــد رواه الـــدارقطين والبيهقـــي . وهـــذا مرســـل حســـن . فـــذكره . اهللا بـــن رواحـــة وقـــع جباريـــة لـــه
مرسـال ، عـن سـلمة بـن وهـرام عـن عكرمـة وهـو ضـعيف زمعـة بـن صـاحل وغريمها من طـرق عـن

.ورمبا قال عن ابن عباس 
حــدثنا حممــد بــن بكــار حــدثنا حفــص بــن عمــر عــن ]571[وقــال ابــن أيب الــدنيا يف العيــال

عـن ورواه مـن طريـق ابـن وهـب .وهـو مرسـل حسـن . حنـوه إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب 
، ومــن طريــق ابــن وهــب عــن أســامة بــن زيــد عــن نــافع عبــد الــرمحن بــن ســلمان عــن ابــن اهلــاد

.وهو خرب صحيح يف مجلة طرقه.مرسال 
عمش عن أيب وائل عن عبيدة السلماين قال كان ن الثوري عن األع]1307[عبد الرزاق -

فيانحـدثنا سـ] 135الصـالة [أبـو نعـيم . يكره أن يقرأ القرآن وهو جنـبعمر بن الخطاب
ورواه أبـو العبـاس .عن عمر أنه كره أن يقرأ وهو جنـبعن األعمش عن أيب وائل عن عبيدة

عـن عبيـدة شـقيقبـن منـري عـن األعمـش عـن امـن طريـق]150[املستغفري يف فضائل القـرآن 
]1086[ابــن أيب شــيبة وقــال .كــان عمــر يقـرأ القــرآن علــى كــل حـال مــا مل يكــن جنبـا: قـال

ال يقـرأ اجلنـب : حدثنا حفص وأبو معاوية عن األعمش عن شقيق عـن عبيـدة عـن عمـر قـال 
حدثنا أبو ]196[فضائل القرآنيف أبو عبيد كأنه لفظ حفص بن غياث ، ورواه اهـالقرآن

معاوية عـن األعمـش عـن شـقيق بـن سـلمة عـن عبيـدة السـلماين عـن عمـر أنـه كـره للجنـب أن 
وهـو خـرب .فكـأن ابـن أيب شـيبة رأى الـروايتني مبعـىن واحـد فجمعهمـا اهــيقرأ شيئا من القـرآن

ولــو  .مــن الروايــة بــاملعىنهــو علــى األعمــش الخــتالف ا، و صــححه البيهقــي وغــريه صــحيح ،
ر يرى الرخصة يف قراءة القرآن جنبا ألوشك أن يبينه بفعله علـى مـا علـم مـن شـأنه ، كان عم

.واهللا أعلم 
ال تقــرأ : قــال عمــرحــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن إبــراهيم عــن ]1104[ابــن أيب شــيبة وقــال

أخربنـــا أبــو الوليـــد ثنــا شـــعبة ثنـــا ]992[الــدارمي رواه.كـــأن فيــه ســـقطااهـــ  احلــائض القـــرآن
قـــال شـــعبة .كـــان عمـــر يكـــره أو ينهـــى أن يقـــرأ اجلنـــب واحلـــائض: إبـــراهيم قـــال احلكـــم عـــن
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أخربنا أبو احلسـن علـي ] 326[ورواه البيهقي يف اخلالفيات اهـوجدت يف الكتاب واحلائض
بن عبد اهللا اخلسروجردي رمحه اهللا ثنا أبو أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف أنبأ أبو خليفة ثنا 

قــال .شــعبة عـن احلكــم عـن إبــراهيم أن عمــر كـان يكــره أن يقـرأ اجلنــبسـليمان بــن حـرب ثنــا
.مرسل صحيح هذا اهـ وجدت يف صحيفيت واحلائض: شعبة

ـــنعمـــرعـــن أيـــوب بـــن أيب متيمـــة الســـختياين عـــن حممـــد بـــن ســـريين أن ]470[مالـــك - ب
لــه كــان يف قــوم وهــم يقــرؤون القــرآن فــذهب حلاجتــه مث رجــع وهــو يقــرأ القــرآن فقــالالخطــاب

: فقـــال لـــه عمـــر !؟يـــا أمـــري املـــؤمنني أتقـــرأ القـــرآن ولســـت علـــى وضـــوء:رجـــل
خــرج عمــر بــن :بــن ســريين قــالاعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]1318[عبــد الــرزاق .أمســيلمة 

أخرجـت مـن اخلـالء وأنـت : حلنفـي قـال لـه أبـو مـرمي ا. اخلطاب من اخلـالء فقـرأ آيـة أو آيـات 
.اهــــ هـــذا مرســـل صـــحيح وكـــان مـــع مســـيلمة ، : قـــال لـــه عمـــر ؟ تقـــرأ

رواه أبـــو عبيـــد يف فضـــائل ،مرســـال عـــن ابـــن ســـريينوابـــن عـــون منصـــور ويـــونسوكـــذلك رواه 
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سريين عن عمرو بن أيب مث قال ] 193[القرآن 

.، ويقال صبيح باملهملة مسه إياس بن ضبيح وهذا خطأ صوابه أبو مرمي وا. مثل ذلكمرمي
أخربنا يزيد بن هـارون قـال أخربنـا هشـام بـن حسـان عـن حممـد بـن ] 9675[ابن سعدورواه

ســريين عــن أيب مــرمي احلنفــي أن عمــر بــن اخلطــاب دخــل مربــدا لــه مث خــرج فجعــل يقــرأ القــرآن 
الـدواليب . :فقال!مري املؤمنني إنك خرجت من اخلالءقال له أبو مرمي يا أ

: قــالحــدثنا عبــد األعلــى بــن عبــد األعلــى: قــالحــدثنا حممــد بــن املثــىن]1752[يف الكــىن 
كنت عنـد عمـر فقـرأ آيـات : عن حممد عن أيب مرمي إياس بن صبيح احلنفي قالحدثنا هشام

ي يف التـاريخ رواه البخـار اهــ أمسيلمة أفتـاك ذاك: ؟ قالأليس قد أحدثت: بعد اخلالء فقلت
وهـذا يف القـراءة .روايـة ابـن سـعد ه ابـن حجـر يف اإلصـابة إسـنادصـحح. عن حممد بن املثىن 

.ملن ليس على وضوء غري مس املصحف من أي 
أبـــي هشــام عــن ابــن ســريين عــن حــدثنا يزيــد بــن هــارون عـــن ]1111[ابــن أيب شــيبة وقــال
.صحيح.مبثلهعمروعن أيب مرمي عن .هريرة

أبـــارمبـــا مسعـــت : بـــن املســـيب يقـــول اأخربنـــا معمـــر عـــن قتـــادة عـــن ]1317[الـــرزاق عبـــد -
حـــدثنا ابــن منـــري عـــن ]1109[ابـــن أيب شــيبة . يقـــرأ حيـــدر الســورة وإنـــه لغــري متوضـــئ هريــرة
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.مث حيــدر الســورةكــان خيــرج مــن املخــرجهريــرةأبــاســعيد عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب أن 
بن شعيب قال ثنا عبد الرمحن بـن زيـاد قـال ثنـا شـعبة قـال حدثنا سليمان ]545[الطحاوي 

: ســألت قتــادة عــن الرجــل يقــرأ القــرآن وهــو غــري طــاهر فقــال مسعــت ســعيد بــن املســيب يقــول 
ومل يكـن أبـو هريـرة صـاحب كتـاب صحيح ،اهـ رمبا قرأ السورة وهو غري طاهر هريرةأبوكان 

.، إمنا يقرأ حفظا 
وري عن عامر الشـعيب قـال مسعـت أبـا الغريـف اهلمـداين يقـول عن الث]1306[عبد الرزاق -

اقــرؤوا القــرآن مــا مل يكــن أحــدكم جنبــا فــإذا كــان :بــال مث قــالطالــبأبــيبــنعلــيشــهدت 
يف فضـــائل القـــرآن أبـــو عبيـــد رواه ! هـــذا خطـــأ لـــيس بالشـــعيب اهــــجنبـــا فـــال وال حرفـــا واحـــدا 

معاويــة كلهــم عـن عــامر بــن الســمط حـدثنا حممــد بــن فضـيل ومــروان بــن معاويــة وأبـو]197[
ابــن املنــذر اهـــ ال وال حرفــا : عــن اجلنــب أيقــرأ القــرآن فقــالســئل علــي: عــن أيب الغريــف قــال 

حدثنا موسى بـن هـارون ثنـا خلـف أنـا خالـد عـن عـامر بـن السـمط عـن أيب الغريـف ]616[
بــا فــال يقــرأ وأمــا إذا كــان جن،ال بــأس أن يقــرأ القــرآن وهــو علــى غــري وضــوء: عــن علــي قــال 
ســعيد بــن منصــور نــا خالــد بــن عبــد اهللا مــن طريــق] 427[ورواه البيهقــي . القــرآن وال حرفــا

ال بـأس أن تقـرأ القـرآن وأنـت علـى غـري : عن عامر بن السمط عن أيب الغريف قال قال علي 
مـن طريـق ] 1/118[رواه الـدارقطين يف السـننو . وال حرفـا ، فأما وأنت جنـب فـال ، وضوء 
هـو صـحيح عـن : مث قـال ، ه مثلـبن هارون نا عامر بـن السـمط نـا أبـو الغريـف اهلمـداين يزيد 

علي اهـ
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أنبأ أبو احلسن بـن ]327[البيهقي يف اخلالفيات وقال

هـــانئ الكـــويف ثنـــا أمحـــد بـــن خـــازم بـــن أيب عـــروة أنبـــأ عاصـــم بـــن عـــامر البجلـــي عـــن أيب داود 
عن اجلنب يقرأعلي سئل: عبد األعلى بن عامر الثعليب عن أيب عبد الرمحن قالالطهوي عن 

.عبد األعلى فيه ضعفاهـوال حرفال وال حرف، ال: قال،
اقــرأ : أنــه قــال عليــاً حــدثنا زهــري عــن أيب إســحاق عــن مــن مســع ] 136الصــالة[أبــو نعــيم -

أبــو . حرفــاً ، ولكــن اذكــر اهللا وســبح نــه، فــإذا كنــت جنبــاً فــال تقــرأ مالقــرآن مــا مل تكــن جنبــاً 
إقــرأ القــرآن مــا مل : يقــول عليــاً حــدثنا ســفيان عــن أيب إســحاق عــن مــن مســع ] 169[ نعــيم

اهـتكن جنباً 
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كره أن يقرأ وهو جنب أنهعليحدثنا مسعر عن رجل عن عامر عن ] 137[أبو نعيم وقال
اهـ
علـيعلـى رأيـت غالمـاً ميسـك: قـالثنا إسـرائيل عـن ثـوير عـن أبيـهحـد]167[أبو نعيم -

.ثوير بثقةمااهـوما مس ماء، مث جييء فيقرأ ، تربز مث يقوم ي، فيقرأ ، املصحف 
حـدثنا حفـص بـن عمـر حـدثنا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن عبـد اهللا ]229[وقال أبـو داود 
همـا أسـد أحسـب فبعثأنا ورجـالن رجـل منـا ورجـل مـن بـينيعلدخلت على :بن سلمة قال

مث قــام فــدخل املخــرج مث خــرج فــدعا . فعاجلــا عــن دينكمــا، إنكمــا علجــان :وجهــا وقــاليعلــ
إن رســول اهللا : فــأنكروا ذلــك فقــال .

كان خيـرج مـن اخلـالء فيقرئنـا القـرآن ويأكـل معنـا اللحـم ومل يكـن حيجبـه صلى اهللا عليه وسلم
اهـــ صــححه ابــن خزميــة وابــن حبــان والضــياء يف ء لــيس اجلنابــةيعــن القــرآن شــجــزهأو قــال حي

. املختــارة واحلــاكم والــذهيب وابــن الســكن وعبــد احلــق والبغــوي وغــريهم وســكت عنــه أبــو داود 
هنـا املوقـوف ثابـت ، وكـالم مـن ضـعفه مـن احلفـاظ هـو غـرضيشهد له ما مضى عـن علـي وال

.اهـ رواه أمحد يف العلل ث حبديث أجود من ذا ليس أحد: وقال شعبة .يف الرفع 
ثنـاعبـد الـرمحنحـدثناأخربنـا عبـد اهللا]145[فضائل القـرآن وقال أبو العباس املستغفري يف 

كان علي يقرأ : ن أيب البخرتي قالن فضيل عن األعمش عن عمرو بن مرة عنا ابثأبو سعيد
اهـ عبد اهللا هو بن حممـد بـن زر فضيلأن يكون جنبا، كذا قال ابنالقرآن على كل حال إال

مـا أراه حمفوظـا مـن هـذا الوجـه ، إمنـا رواه عمـرو بـن مـرة عـن . وعبد الـرمحن هـو ابـن أيب حـامت 
.عبد اهللا بن سلمة ، واهللا أعلم 

أبـيبـنسـعدعن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص عن مصعب بـن ]90[مالك -
فقــال ، فاحتككــت ، عد بــن أيب وقــاص علــى ســكنــت أمســك املصــحف :أنــه قــالوقــاص

فقمـت فتوضـأت مث ، قـم فتوضـأ : فقـال.نعـم:قـال فقلـت؟ لعلك مسست ذكرك: سعد
.صحيح اهـرجعت 

أنه كـان عبد اهللاحدثنا وكيع عن شعبة عن محاد عن إبراهيم عن ]1122[ابن أيب شيبة -
حـدثنا غنـدر ]1087[ابـن أيب شـيبة . اقرئه: معه رجل فبال مث جاء ، فقال له ابن مسعود 

، كــان ميشــي حنــو الفــرات وهــو يقــرئ رجــالمســعودابــنعــن شــعبة عــن محــاد عــن إبــراهيم أن 
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إنك بلت ، فقـال : ما لك ؟ قال : ابن مسعود : فقال فكف الرجل عنه، فبال ابن مسعود 
يسـتظهر فيـه داللـة علـى أن اجلنـب ال يقـرأ أي ال. اهــ صـحيحإين لست جبنـب: ابن مسعود 

نهــال ثنــا محــاد بــن ثنــا حجــاج بــن املحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]8724[ورواه الطــرباين .
شــاطئ الفــرات كــان يقــرئ رجــال فلمــا انتهــى إىل ســلمة عــن محــاد عــن إبــراهيم أن ابــن مســعود

اقرأ ، فجعل يقرأ وجعل يفتح عليه: قالأحدثت: ما لك؟ قال: فقالفبال فكف عنه الرجل
.اهـ صحيح 

أخربنا مغرية عن إبراهيم عن عبد قال حدثنا هشيم] 194[فضائل القرآن أبو عبيد يف وقال 
حدثنا حممد بن النضـر ]8725[الطرباين . أنه أقرأ رجال بعدما أحدث من غائط أو بولاهللا

تـــربز عبـــد اهللا مث : قـــال إبـــراهيم: قـــاليـــة بـــن عمـــرو ثنـــا زائـــدة عـــن مغـــريةثنا معاو حـــداألزدي
.يدلسبن مقسم اهـ مغرية ففتح عليه قبل أن يلمس ماء، ه رجل استفتح

حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن عبــد الــرمحن بــن ]1106[ابــن أيب شــيبة -
توضـأ يـا أبـا : حاجتـه مث رجـع ، فقلنـا لـه ىفذهب فقضـيف حاجةسلمانكنا مع : يزيد قال

مسه إنـه ال ميسـه فإين ال أفاسألوا: قال : قال ن القرآن ؟عبد اهللا لعلنا أن نسألك عن آي م
]453[اهـ وقـال الـدارقطين يف السـنن فسألناه ، فقرأ علينا قبل أن يتوضأ: قال إال املطهرون

حدثنا وكيع حدثنا األعمش عن إبراهيم عن عبد الـرمحن حدثنا حممد بن خملد حدثنا احلساين
ه مث جاء فقلت يـا أبـا عبـد اهللا لـو توضـأت فخرج فقضى حاجتسلمانكنا مع :بن يزيد قال

لسـت أمسـه إمنـا ال ميسـه إال املطهـرون فقـرأ علينـا مـا إين: فقـال .لعلنا أن نسألك عن آيات
.اهـ كالمه كلهم ثقات. شئنا 

حـــدثنا شـــجاع بـــن الوليـــد حـــدثنا حـــدثنا حممـــد بـــن خملـــد حـــدثنا الصـــاغاينمث قـــال الـــدارقطين 
حـدثنا ابـن منـري حـدثنا أبـو د حـدثنا إبـراهيم بـن إسـحاق احلـريباألعمش وحدثنا حممد بـن خملـ

كنــا معــه يف:قــالســلمانمعاويــة حــدثنا األعمــش عــن إبــراهيم عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد عــن 
مــن يأبــا عبــد اهللا توضــأ لعلنــا نســألك عــن آيســفر فــانطلق فقضــى حاجتــه مث جــاء فقلــت أ

. ال املطهرون فسألناه فقرأ علينا قبـل أن يتوضـأال أمسه إنه ال ميسه إفإينسلوين:القرآن فقال
ورواه احلـاكم مــن طريـق ابــن منــري وأيب .اهــ كــالم احلـافظ حبروفــه كلهـا صــحاح. واملعـىن قريــب

مثلـه عن إبراهيم عن عبد الـرمحن بـن يزيـد عـن سـلمان معاوية وشجاع بن الوليد عن األعمش 
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عنربي ثنا حممد بن عبـد السـالم ثنـا إسـحاق أخربنا أبو زكريا ال]3782[يف التفسري قال مث ، 
كنــا مــع ســلمان فــانطلق : أنبـأ جريــر عــن األعمــش عــن إبـراهيم عــن عبــد الــرمحن بــن يزيـد قــال 

يــا أبــا عبــد اهللا لــو : س بيننــا و بينــه مــاء قــال فقلنــا لــهإىل حاجــة فتــوارى عنــا مث خــرج إلينــا و لــي
إمنـا ميسـه : فـإين لسـت أمسـه فقـال سـلوا : توضأت فسألناك عن أشياء مـن القـرآن قـال فقـال 

اهـــ وصــححه والــذهيب علــى شــرط )ال ميســه إال املطهــرون()إنــه لقــرآن كــرمي(املطهــرون مث تــال
.البخاري ومسلم 

يفرقــون بــني القــراءة فيــه داللــة علــى أن غــري املتوضــئ ال ميــس املصــحف :قلــت 
) .ال ميسه إال املطهرون(اللة على معىن اآلية عندهوفيه د.ومس املصحف 

حـــدثنا أبـــو العبــاس حممـــد بـــن يعقــوب ثنـــا العبـــاس بـــن ]651ك[وقــال أبـــو عبـــد اهللا احلــاكم 
حممد الدوري ثنا احلسن بن الربيع ثنا أبو األحوص عن األعمش عـن إبـراهيم عـن علقمـة قـال 

ة مـن لك عـن آيـأفقلنا له توضـأ حـىت نسـ، كنا مع سلمان الفارسي يف سفر فقضى حاجته : 
اهــ فقرأ علينا ما أردنا و مل يكـن بيننـا و بينـه مـاء . إين لست أمسه ، سلوين : فقال . القرآن 

.وصححه على شرط الشيخني 
مسعت علقمة بـن قـيس يقـول بن عيينة عن أيب إسحاق قالاعن ]1324[عبد الرزاق وقال
كـذا رواه ابـن اهــ  وء فقـرأ علينـا آيـات مـن القـرآن وهـو علـى غـري وضـسـلماندخلنا على : قال 
.عنه عيينة
حـدثنا عبــد الــرمحن عــن سـفيان عــن أيب إســحاق عـن زيــد بــن معاويــة ] 194[أبــو عبيــد وقـال 

ورواه . فقرأ علينا وقد خـرج مـن الغـائط والبـولأتينا سلمان: قاالالعبسي عن علقمة واألسود
وكيـع حـدثنا سـفيان حدثنا حممد بن خملد حدثنا حممد بن إمساعيـل حـدثنا]456[الدارقطين 

عــن علقمــة واألســود عــن ســلمان أنــه قــرأ بعــد يإســحاق عــن زيــد بــن معاويــة العبســعــن أيب
.هو أصحو اهـ وصححه ،احلدث

بن خزمية قال ثنا حجاج قال ثنا محـاد عـن عاصـم األحـول عـن احدثنا ]544[الطحاوي -
نعــم إين لســت :لأنــه أحــدث فجعــل يقــرأ فقيــل لــه أتقــرأ وقــد أحــدثت قــاســلمانعــزرة عــن 

.كويف ن  بن عبد الرمحهو اعزرة ، جيد مرسلاهـجبنب 
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كـان أبا موسى األشـعريعن معمر عن أيب إياس معاوية بن قرة أن ]1320[عبد الرزاق -
.اهـ منقطعيقرأ على غري وضوء 

أخربنا ابن عبد احلكم أنا ابن وهـب أخـربين ابـن هليعـة عـن أيب]621[بن املنذر اأبو بكر -
ال: عن املـرأة احلـائض والنفسـاء هـل تقـرأ شـيئا مـن القـرآن ؟ فقـال جـابرجابراالزبري أنه سأل 

.صحيحإسناد اهـ 
اجلنـــب عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا مـــن قولـــه يفيورو ]89/ 1[كـــربىاليف قـــال البيهقـــيوقـــد

بــن حــدثنا أمحــد]444[يريـد مــا روى الــدارقطين : ي اهـــ قلــت واحلـائض والنفســاء ولــيس بقــو 
حـدثنا يبن احلسن الواسـطياألبار حدثنا أبو الشعثاء عليحممد بن زياد حدثنا أمحد بن عل

ال يقــرأ احلــائض وال اجلنــب وال : الــزبري عــن جــابر قــال ســليمان أبــو خالــد عــن حيــىي عــن أيب
اهـــــ ورواه البيهقــــي يف أنيســــة ضــــعيفحيــــىي هــــو ابــــن أيب: قــــال الــــدارقطين . النفســــاء القــــرآن

.فذكره أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ] 329[اتاخلالفي
.ةصحيحريق املصريني ورواية ابن املنذر من ط

ابـن حدثنا أبو معاوية عن عبد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ] 400فضائل القرآن[أبو عبيد -
حـدثنا ابـن ]7506[ابـن أيب شـيبة اهـ وقـالأنه كان ال يأخذ املصحف إال وهو طاهرعمر

أنـه كـان ال ميـس املصـحف إال وهـو عمـرابـنحدثنا عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافع عـن منري قال
.اهـ صحيحطاهر

ثنـا حممـد بـن عثمـان ثنـا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا عـن حدثنا أبـو سـعد]625[قال ابن املنذر و 
أ مـن الناســخ ، أظـن فيـه خطــاهـــال ميـس املصــحف إال متوضـئ: أنــه قـالنـافع عـن ابــن عمـر

.لفظ ابن أيب شيبة ثل فقد نقله السيوطي يف الدر املنثور وغريُه عن ابن املنذر مب
قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال من طريق]435[يهقيالبروىو 

علــى اجلنــازة إال وهــو يوال يصــلهــو طــاهر ، وال يقــرأ إال وهــو طــاهرال يســجد الرجــل إال و : 
، أراه أراد بالقراءة آية السـجدة ، فـال يقـرأ ويسـجد حينهـا للـتالوة سند صحيح هذا اهـ هرطا

.إال وهو طاهر 
بن عمر ال يقرأ القرآن إال طاهرااكان : عن مالك عن نافع قال ]1314[عبد الرزاقوقال

نا حـدثابـن منيـعأخربنـاأخربنـا اخلليـل بـن أمحـد ]152[يف فضـائل القـرآنملسـتغفرياوقال. 
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، يرد السـالم، والرأ القرآننا محاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان ال يقحدثهدبة 
.يف نفسه قوته وورعه اهـ وهذا منيذكر اهللا تعاىل إال وهو طاهروال

حـدثنا سـفيان عـن الضـحاك حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيب]849[وقال مسلم 
ابـن عمـر أن رجـال مـر ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يبـول فسـلم بن عثمان عـن نـافع عـن

اهـفلم يرد عليه
كـان : قـالحـدثنا حجـاج عـن شـعبة عـن األزرق بـن قـيس عـن أبـان] 194[قال أبو عبيـد و 

قـال، منهم عسعس بن سـالمة ، يقرءون القرآن إال وهم على طهارةناس من أهل البصرة ال 
مـا هـراق املـاء؟ : أيقـرأ الرجـل القـرآن وقـد هـراق املـاء؟ فقـال: لتهأبعرفة فسـعمرابنفلقيت : 
فلقيت ابن عمر هو األزرق بن قـيس ، قـال : اهـ القائل نعم: قال.بال: قلت. بال : قل

ع أنـه مسـحدثنا أبو أسامة عـن حممـد بـن ميسـرة عـن األزرق بـن قـيس]1832[ابن أيب شيبة 
.صحيح . اهـ حممد هو ابن أيب حفصةريق املاءأقوم أه: كره أن يقول أنهعمرابن
بـن اعن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري قال مسعـت ]1316[عبد الرزاق -

اهــ هـذا إسـناد إنـا لنقـرأ أجزاءنـا مـن القـرآن بعـد احلـدث مـا منـس مـاء :قـاالبن عباساعمر و 
عمــرو قــاال وأبــو ســعيد بــن أيبأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ]432[البيهقــي ورواه. صــحيح 

سـفيان حدثنا أبو العباس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا الربيـع حـدثنا أيـوب بـن سـويد قـال حـدثين
إنــا : ال كــان ابــن عمــر وابــن عبــاس يقــوالناجلهــم عــن ســعيد بــن جبــري قــعــن ســليمان بــن أيب

عـنكهيـلبـنسـلمةعنسفيانعنالعديناهللاعبدرواهو .لنقرأ اجلزء من القرآن بعد احلدث
.اهـ هذا هو الصحيح عن سلمة بن كهيل ، وأيوب بن سويد يغلط جبريبنسعيد
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن سلمة بن كهيـل عـن سـعيد ]1108[ابن أيب شيبة ورواه

القـرآن بعـد مـا خيرجـان مـن كانا يقـرآن أجزاءمهـا مـن : قال بن جبري عن ابن عباس وابن عمر 
حــدثنا حســن بــن صــاحل عــن ســلمة بــن كهيــل عــن ] 168[أبــو نعــيم. آتوضــقبــل أن ياخلــالء

أبــو عبيــد .كــان ابــن عمــر وابــن عبــاس يقــرآن ومهــا علــى غــري وضــوء : ســعيد بــن جبــري قــال 
حــدثنا حممــد بــن فضــيل وأبــو معاويــة كالمهــا عــن األعمــش عــن ســلمة بــن كهيــل عــن ] 195[

ا خيرجـان مـن اخلـالء آن أجزاءمهـا بعـدمسعيد بن جبري عن ابن عباس وابن عمر
ابــن مــن طريــق] 144[يف فضــائل القــران أبــو العبـاس جعفــر املســتغفري ورواه.آقبـل أن يتوضــ
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كلهـا ، صـحاح  .فـذكر مثلـه األعمش عن سلمة بن كهيـل عـن سـعيد بـن جبـري حدثنافضيل 
.واالختالف من الرواية باملعىن 

د الصرييف قال ثنا مسلم بن إبراهيم قـال ثنـا مهـام حدثنا إبراهيم بن حمم]541[الطحاوي -
، ثقـات .كان يقرأ حزبه وهـو حمـدث أنهعباسبناقال ثنا قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عن 

.وهو مبعىن ما حكى سعيد بن جبري 
أخربنــا أبــو يعلــى ثنــا األزرق بــن علــي ثنــا حســان بــن ]79/ 6[وقــال ابــن عــدي يف الكامــل 

عبـاسبـناكـان : بن رواحة عن شعبة بن احلجاج عن قتادة عن عكرمة قال إبراهيم ثنا كريد 
.كريد ضعيف اهـالقرآن يف جويف : يقول ، حيدر بسورة البقرة وهو جنب 

حدثنا عثمان بن منري ثنا عتبة بـن عبـد اهللا أنـا أبـو غـامن وهـو يـونس بـن ]604[ابن املنذر -
: أيقــرأ اجلنــب القــرآن ؟ قــال : فقلــت لــه عبــاسابــندخلــت علــى : نــافع عــن أيب جملــز قــال 

وقـال . اهـ أبو غامن وثقه ابن حبان وقال خيطـئوقد قرأت سبع القرآن وأنا جنبعليَّ دخلتَ 
.احلديثمنكر: السليماينقال: الذهيب يف امليزان 

حدثنا حممد بن إمساعيل ثنـا زيـاد بـن أيـوب ثنـا أبـو عبيـدة ثنـا عبيـد بـن ] 601[ابن املنذر -
شــيئا مــن القــرآن وهــو جنــب فقيــل لــه يف عبــاسابــنقــرأ : يــدة مــن بــين عبــاب النــاجي قــال عب

ثقـة أبو عبيـدة هـو احلـداد عبـد الواحـد بـن واصـل اهـ ما يف جويف أكثر من ذلك: ذلك فقال 
.، وأراه منقطعا أن يكون تصحيفا ، وشيخه مل أعرفه إال

حـدثنا وضـاح عـن موسـى بـن معاويـةحممـد بـنمن طريـق]79/ 1[احمللىيف ابن حزم وروى
اهــيقـرأ البقـرة وهـو جنـبعبـاسابـنكـان : يوسف بن خالد السميت عن نصر البـاهلي قـال 

.ضعيف جدا 
أخربنــا اخلليــل بــن أمحــد أخربنــا ابــن منيــع حــدثنا هدبــة]226[وقــال أبــو العبــاس املســتغفري 

يقــرأ القــرآن وهــو غــري أنــه كــان عبــاسابــنحــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن محيــد عــن عكرمــة عــن 
هـو إن كان محيد الطويـل مسعـه ، ولـيس فيـه مـس املصـحف ، و ، حسناهـ وهذا إسناد طاهر

.يف غري املتوضئ
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د بن آدم ثنا الفضل بن موسى ثنا احلسني يعين ابن حدثونا عن حمم]603[وقال ابن املنذر 
صـحح اهــ)1(هـو جنـبأنه كـان يقـرأ ورده و عباسابنواقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 

فــإن للفضــل بــن ، إن كــان حمفوظــا وهــذا غــري مــس املصــحف . إســناده ابــن حجــر يف التغليــق 
.مناكري ابن واقد موسى السيناين وشيخه 

قـال ابـن أيب شـيبة يف املصـنف حـدثنا الثقفـي عـن ]171/ 2[قال ابن حجر يف التغليـق قد و 
اهــ كـذا ، أن يقرأ اجلنب اآلية واآليتـنيأنه كان ال يرى بأساعباسابنخالد عن عكرمة عن 

ـــه ثقـــات. ويف املصـــنف املطبـــوع مـــن قـــول عكرمـــة ، وهـــو احملفـــوظ مـــن فقـــه وهـــذا ســـند رجال
أصحابه عطاء وجماهد وعكرمة وسـعيد بـن جبـري ال يرخصـون إال يف اآليـة واآليتـني وحنـو ذلـك 

لجنـــب يـــأيت س لوقـــد كـــان مـــن فتـــوى ابـــن عبـــا. أن يقرأهـــا اجلنـــب واحلـــائض عـــن ظهـــر قلـــب 
.)2(يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصالةأناحلاجة ويأيت السوق 

يـــرخص لغـــري عبـــاسبـــناكـــان : عـــن معمـــر عـــن الزهـــري قـــال ]1313[عبـــد الـــرزاق وقـــال
. اهـــ هــذا يــدل علــى ثبوتــه عــن ابــن عبــاس عنــد الزهــري املتوضــىء أن يقــرأ غــري اآليــة واآليتــني 

دثنا أبــو صــاحل حــدثين الليــث حــدثين عبــد الــرمحن بــن حــ]370/ 1[ورواه يعقــوب يف املعرفــة 
أيقـرأ : خالد عن ابن شهاب عن عبد الرمحن بن عبـد اهللا بـن مكمـل أنـه سـأل ابـن عبـاس قـال

أبـو ورواه اهــ اآليـة واآليتـني : الرجل من القرآن شيئاً وهو غري طاهر ؟ فقال عبد اهللا بـن عبـاس
احل عــن الليــث عــن عبــد الــرمحن بــن خالــد حــدثنا عبــد اهللا بــن صــ]195فضــائل القــرآن[عبيــد 

عــن ابــن شــهاب عــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن مكمــل الزهــري أنــه ســأل ابــن عبــاس أيقــرأ 
حـدثنا أبـو نعـيم عـن بقيـة مث قـال .اآليـة واآليتـني: قال.جل من القرآن شيئا وهو غري طاهرالر 

ــعــعــن شــعيب بــن أيب محــزة عــن ابــن شــهاب  ن مكمــل عــن ابــن ن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا ب

عبــاسابــنيــرومل: مــن كتــاب احلــيض الطــواف بالبيــت تقضــي احلــائض املناســك كلهــا إالقــال البخــاري يف بــاب -1
اهـبأساللجنببالقراءة

ـــابن عبـــاس مـــا عليـــه ظـــمـــا جيـــب أن يأحســـن ] 11/301[قـــال ابـــن املنـــذر يف كتـــاب االســـترباء مـــن األوســـط -2 ن ب
الرجل مـا أصحابه عطاء وطاوس وجابر بن زيد، ألن الذي يسبق إىل القلب أن الصحيح من األمر إذا اختلف فيه عن

هذا قول مجاهري العلماء، وروي : "َوذََكَر املنَع من َمّس املصحف ] 21/ 2[اهـ وقال ابن رجب يف الفتح عليه أصحابه
ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، وال يعرف هلـم خمـالف مـن الصـحابة، وفيـه أحاديـث عـن النـيب صـلى اهللا عليـه 

.اخل".وسلم متصلة ومرسلة
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حـدثنا موسـى بـن هـارون ]623[ورواه ابـن املنـذر .إال اجلنـب :عباس حنو ذلك إال أنه قال
أنــا إســحاق بــن راهويــه أنــا بقيــة عــن شــعيب عــن الزهــري عــن عبــد الــرمحن بــن مكمــل عــن ابــن 

مــن ] 330[البيهقــي يف اخلالفيــات ورواه .ال بــأس أن يقــرأ اجلنــب اآليــة وحنوهــا: عبــاس قــال
بقية ثنا شعيب بن أيب محزة حدثين الزهـري عـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن مكمـل أنـه قطري
الصـحيح عبـد الـرمحن بـن عبـد اهــ)1(بأس أن يقرأ اجلنب اآلية وحنوهاال : ع ابن عباس يقولمس

.ابن حبان ، على رسمبن مكمل اهللا 
عبـاسبـناعـن أنا شـريك عـن حكـيم بـن جبـري عـن سـعيد بـن جبـري]2366[ابن اجلعد -

الكتـــاب الـــذي يف الســـماء ال ميســـه إال املالئكـــة :قـــال)ال ميســـه إال املطهـــرون(يف قولـــه تعـــاىل 
حدثين إمساعيل بن موسى قال أخربنـا شـريك عـن حكـيم ] 23/149[ابن جرير .املطهرون 

ورواه . الكتــاب الــذي يف الســماء) ال ميســه إال املطهــرون(ابــن عبــاسعــن ســعيد بــن جبــري عــن 
علــي حــدثنانــا ابــن منيــع رب أخربنــا اخلليــل بــن أمحــد أخ]158[فضــائل القــرآن ســتغفري يف امل

ال ميســه إال (نا شــريك عــن حكــيم بــن جبـري عــن ســعيد بــن جبــري عـن ابــن عبــاس يف قولــه حـدث
حكيم بن جبري اهـ كتاب اهللا الذي يف السماء ال ميسه إال املالئكة املطهرون: قال)املطهرون
ابــن جريــر عــن ســفيان عــن الربيــع بــن أيب راشــد عــن ســعيد بــن جبــري مــن ، ورواهجــدا ضــعيف 

.ثبت من قول أنس ، وهو معىن صحيح ، قوله ، وهو أصح 
حـدثنا سـعيد بـن منصـور قـال حـدثنا ]2/952[الكرمـاين يف مسـائله بـن إمساعيـلحربقال 

)ملطهـرونال ميسـه إال ا(عـن أنـس بـن مالـك يف قولـه حدثنا عاصـم األحـولأبو األحوص قال 
حدثنا روح بن الفرج قال ]140[الطحاوي يف أحكام القرآن ورواه.املطهرون املالئكة: قال

يف أنـس بـن مالـكحدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو األحـوص عـن عاصـم األحـول عـن 
ال يعــارض وهــذا إسـناد صـحيحاهــاملالئكـة :قــال )ال ميسـه إال املطهـرون(قـول اهللا عـز وجــل

، فقــد أمــر أهــل األرض أن يّشــّبهوا بأهــل الســماء ، وهــو ســياق بيــان )2(ن ســلمانمــا تقــدم عــ
.س على كل حال وال حرمة هلا لشرف القرآن أال جيعل ككتب البشر ، متَُ 

عـن اجلنـب يسـئل الزهـر : قـال يالوليد بن مسلم حـدثنا أبـو عمـرو هـو األوزاعـمن طريق]1536[ي روى البيهق-1
.اهـ سند صحيح مل يرخص هلم أن يقرءوا من القرآن شيئا: والنفساء واحلائض فقال 

لــيس يف تفســري القـــرآن: عــن إســحاق بــن راهويـــه عــن ســفيان بــن عيينــة قــال ] 2[روى حممــد بــن نصــر يف الســنة -2
: قـال ابـن مسـعود ) سنَّ اخلُـ(مـن -يف الظـاهر -أيكون شيء أظهـر خالفـا : وقال . اختالف إذا صح القول يف ذلك
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:عائشـةعن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن األسود قال قالـت ]1322[عبد الرزاق-
] 8659[رواه ابـــن أيب شـــيبة . ى الســـريرعلـــةإين ألقـــرأ جزئـــي أو قالـــت حـــزيب وإين ملضـــطجع

أو عامـة إين ألقـرأ حـزيب : قالـت عن إبراهيم عـن األسـود عـن عائشـةحدثنا جرير عن منصور 
معنــاه ال متــس املصــحف . صــحيحاهـــحــزيب وأنــا مضــطجعة علــى فراشــي

.تتوضأ لذلك 
روي عـن عائشـةأنه] 357/ 2[

هــذا خــرب باطــل ال يثبــت بإســناد ، والصــحيح عنهــا مــا روى : قلــت اهـــ القــرآن وهــي حــائض
حدثنا أبو نعـيم الفضـل بـن دكـني مسـع زهـريا عـن منصـور ابـن صـفية أن أمـه ]297[البخاري 

مث حـائضوأنا يحجر كان يتكئ يفصلى اهللا عليه وسلمحدثته أن عائشة حدثتها أن النيب
اهـيقرأ القرآن 

حدثنا هالل بن العالء أبو عمر قال ثنا علـي بـن حبـر بـن بـري قـال ثنـا ]210ك[الدواليب -
: الوليد بن مسلم قال ثنا الوليد بن سليمان بن أيب السـائب أنـه مسـع أبـا فـراس الشـعباين يقـول

ينمـا حنـن عنـده إذ مـر بـه فب، وعلينا يزيد بن شجرة ، 
: يـا أبـا سـعد أنـت الـذي تقـول: اخلري صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالسعدأبو

أنـا الـذي أقـول إن اجلنـب إذا توضـأ وضـوءه : ؟ فقال أبـو سـعدال بأس أن يقرأ اجلنب القرآن
شد عليكم من ذلـك وأمي اهللا إنكم لتصنعون ما هو أ.للصالة فال بأس أن يقرأ اآلية واآليتني

وأنـا مسعـت رسـول اهللا ، تأكلون مما مسـت النـار مث تصـلون وال تتوضـئون : ما هو؟ قال: قالوا
اهــ وقـال البخـاري يف وا ممـا مسـت النـار وغلـت بـه املراجـلؤ توضـ: صلى اهللا عليه وسلم يقول 

يبأن بـن بـن عبـد الـرمححـيم قـال نـا الوليـد د، نـالـه صـحبةيأبو سعيد الزرق]310[التاريخ 

ألن النجـوم ختـنس بالنهــار وتظهـر بالليــل ، وكالمهـا واحــد : قــال سـفيان .هــي النجـوم : وقـال علـي .هـي بقـر الــوحش 
قـال إسـحق .سنّ ُخـفكلٌّ : قال سفيان . تر إنسيا ظهرت والوحشية إذا رأت إنسيا خنست يف الغيضان وغريها إذا مل

، هـو الزكــاة : يعـين أن بعضــهم قـال . وتصـديق ذلـك مـا جــاء عـن أصـحاب حممــد صـلى اهللا عليـه و ســلم يف املـاعون : 
م هذه وجهل قو : قال إسحاق .املاعون أعاله الزكاة وعارية املتاع منه : قال وقال عكرمة .عارية املتاع : وقال بعضهم 

وقد قال احلسن وذكر عنه االختالف يف حنو ما وصفنا فقال .هذا اختالف : قالوا ةَ الكلماملعاين فإذا مل توافق الكلمةُ 
اهـالقوم من قبل العجمة يتإمنا أُ : 
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، وقــد الشــعباين مل أعرفــه فــراس اهــبــا ســعيدأقــال مسعــت السـائب قــال مسعــت فراســا الشـعباين
.جلهالة حاله ذكره الذهيب يف الضعفاء 

: كان يقال: سيار عن أيب وائل قال أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن ]998[الدارمي-
وحاالن ال يذكر العبد فيهما اهللا عند اخلالء .وال يقرأ يف احلمام ، ال يقرأ اجلنب وال احلائض 

.اهـ حسن صحيح)1(الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى اهللاأنإالوعند اجلماع 
أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي ك النيب ومل يـره ، شـيوخه يف العلـمأبو وائل شقيق بن سلمة أدر 

.ة الراشدة ، عن علم الناس زمان اخلالف، فاخلرب عنهم إن شاء اهللا والكبار 

الطهارة لذكر ا من أحب 
حــدثنا حممـــد بــن املثـــىن حــدثنا عبـــد األعلــى حـــدثنا ســعيد عـــن قتــادة عـــن ]17[أبــو داود -

صـلى اهللا عليــه ساسـان عـن املهـاجر بـن قنفــذ أنـه أتـى النـيباحلسـن عـن حضـني بـن املنــذر أيب
أن أذكـر كرهـت إين:فقـالوسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حىت توضأ مث اعتذر إليه 

. صححه ابن خزمية وابن حبان واحلـاكم اهـ على طهارة :أو قال. اهللا عز وجل إال على طهر
.ن ابن عباسعمن وجه آخر مسلم ورواه

كـان إذا بـال عمـرحـدثنا أبـو أسـامة عـن األعمـش عـن جماهـد أن ]1128[ابن أيب شـيبة -
.منكر هـ اأتيمم حىت حيل يل التسبيح: قال تيمم ،
ثنا هشــيم عــن علــي بــن زيــد بــن جــدعان عــن يوســف بــن حــد]51الطهــور[أبــو عبيــد وقــال

أحـدمها مث مسـح كفيـه بـال فمسـح يديـه علـى احلـائطعمـررأيت : قال مهران عن ابن عباس
.اهـ سند ضعيف هذا التسبيح والتهليل حىت تلقى املاء :وقال باألخرى

بن عمرو عثمان أخربنا أبوعلي بن حممد بن يوسف الرفاء قالأخربنا أبو احلسن ]1/249املعرفة[قال البيهقي-1
حـدثنا عبـد الـرمحن بـن أيب الزنـاد عـن أبيـه ابـن أيب أويـس قـالحدثنا حممد بن بشر قال حدثنا إمساعيل بن إسحاق قال 

ال ميـس : وكـانوا يقولـون : عن من أدرك من فقهاء أهل املدينة الذين ينتهى إىل قوهلم ، فذكر أقواال من أقاويلهم ، قال 
كـان : حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال ]1121[شيبة ابن أيبوقال .اهـ حسن القرآن إال طاهر

، يريد أصحاب عبد اهللا ، وهـذا يف القـراءة ال مـس اهـ إسناد صحيح اقرأ القرآن على كل حال ما مل تكن جنبا: يقال 
.املصحف 
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إذا بـال عمـرابـنكـان : قـال عن ابن عون عن نافعحدثنا أزهر ]1129[ابن أيب شيبة -
.صحيح سند اهـ يأكل توضأ ومل يغسل رجليهفأراد أن

العزيـز بـن عبــد اهللا بـن أيب سـلمة عـن عبــد اهللا عـن عبـد ثنا أبـو النضــر حـد]52[أبـو عبيـد -
ح سـمث خيرج فيدخل كفيه يف املاء ، فيمفيبول يدخل املذهب عمرابنرأيت : قال بن دينار

.اهـ سند جيد إين أذكر اهللا عز وجل :
كالمها: قال ثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس حد]1131[ابن أيب شيبة-

. فيغسالن وجوههما وأيديهماإذا خرجا من الغائط تلقيا بتورعباسوابنعمرابن: رأيت 
قال سعيد بن منصـور حـدثنا سـفيان ثنـا إبـراهيم ]2/154[وقال ابن حجر يف تغليق التعليق

بن ميسرة مسع طاوسا يقول رأيت ابن عمر وابن عباس إذا خرجا من الغائط يلتقيـان بتـور فيـه 
.سند صحيح أراه من هذا الباب اهـماء فيغسالن وجوههما وأيديهما

مسعـت : الرواسـيب قـال ن قدامـة بـن عبـد الـرمحنعـحدثنا مروان بن معاوية]53[أبو عبيد -
مــن ذكــر اهللا علــى طهـــر كتــب اهللا لــه عشـــر :عبـــاسابــنقــال : يقـــول الضــحاك بــن مــزاحم 

.اهـ ضعيف حسنات ، ومن ذكراهللا على غري طهر كتب له حسنة واحدة 
قــال حــدثنا ســعيد بــن أيب عروبــة أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري ]6267[ابــن ســعد -

سعيد  اهـال إله إال اهللا: فقال ، دخل احلمام هريرةأباأن النخعيحدثنا أبو معشر عن قال
.كان اختلط 

عبـد اهللا عـنحدثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب سنان ضرار بن مـرة]2116[ابن أيب شيبة -
اهـــ ســند صــحيح ، رون اهللا علــى كــل حــال إال اجلنابــةكــانوا يــذك: قــال بــن أيب اهلــذيل العنــزي

.وعبد اهللا وعلي وعمار عمر الكبار روي عن ابن أيب اهلذيل ي
لقـد كـان يسـتحب أن ال يقـرأ األحاديـث : قتـادة قـالعن معمر عن]1344[عبد الرزاق -
.ى قتادةأظنها من فتو .ثقاتاهـسلم إال على وضوء يت عن النيب صلى اهللا عليه و ال

ماء البحرما جاء يف طهارة 
د بـن سـلمة مـن آل بـين األزرق عـن املغـرية بـن عن صفوان بن سليم عـن سـعي] 41[مالك -

ل إىل رسـول اهللا صـلى اهللا جـاء رجـ: أيب بردة وهو من بين عبد الـدار أنـه مسـع أبـا هريـرة يقـول 
فـإن توضـأنا بـه ، يا رسول اهللا إنا نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء :سلم فقال عليه و 
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اهــ هـو الطهـور مـاؤه احلـل ميتتـه: سـلم ه و عليـفقال رسول اهللا صـلى اهللا. عطشنا أفنتوضأ به 
.وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم أبو داود والرتمذي والنسائي أمحد و رواه 

بــن منيــع قــراءة عليــه نــا حممــد بــن محيــد الــرازي نــا إبــراهيم بــن احــدثنا ] 35/ 1[الــدارقطين -
هريـرةأبـيوبان عن أيب هند عـن املختار نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن سعيد بن ث

إســـناد .مـــن مل يطهـــره مـــاء البحـــر فـــال طهـــره اهللا: ســـلم قـــال أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و 
اهـحسن 

حدثنا عبد الرحيم عن عبيد اهللا بن عمر عن عمرو بن دينـار عـن ]1389[ابن أيب شيبة -
هـو الطهـور مـاؤه : فقـال أيتوضـأ مـن مـاء البحـر ؟ أبـو بكـر الصـديقسـئل : قال أيب الطفيل 

ثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن اجلمحــي عــن عبيــد اهللا بــن حــد]213[أبــو عبيــد .واحلــالل ميتتــه
هــو الطهــور مــاؤه : أنــه قــال أيب بكــر الصــديقعمــر عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب الطفيــل عــن 

اهللا دثهم قـال نـا عبـدحـأخربنا حـامت بـن ميمـون أنـا احلميـدي]156[ابن املنذر .احلل ميتته
حــدثنا ]72[الــدارقطين . بــه رة عــن عبيــد اهللا بــن عمــروأبــو ضــمبــن رجــاء وحممــد بــن عبيــد 

نـا سـلم بـن ح ونـا احلسـنينـا حيـىي بـن سـعيد القطـاننا حفص بن عمرواحلسني بن إمساعيل 
أخـربين عمـرو عن عبيد اهللا بـن عمـرنا ابن منري مجيعا: قاالوحممد بن عثمان بن كرامةجنادة 
رضــي اهللا عنــه ســئل عــن مــاء الصــديقبكــرأبــاعــن أيب الطفيــل عــامر بــن واثلــة أن ربــن دينــا

بـن ياحلسـن بـن علـمـن طريـق]4[البيهقـي ورواه . هو الطهور ماؤه احلل ميتتـه:البحر فقال
الطفيـل عـامر عفان حدثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن عمرو بن دينار عـن أيب

.صحيح .هذكر سئل عن ميتة البحر فربكأباأن بن واثلة
الخطـاببـنعمـربـن التيمـي عـن خالـد احلـذاء عـن عكرمـة أن اعـن ]323[عبد الـرزاق-

حدثنا ابن ]1391[ابن أيب شيبة .أي ماء أطهر من ماء البحر: سئل عن ماء البحر فقال 
أبــو .نــهوأي مــاء أنظــف م: فقــال ســئل عــن مــاء البحــرعمــرأن عليــة عــن خالــد عــن عكرمــة

قــال : ثنا هشــيم وإمساعيــل بــن إبــراهيم عــن خالــد احلــذاء عــن عكرمــة قــال حــد]216[عبيــد 
.مرسل صحيح هذا اهـ وأي ماء أنظف من ماء البحر : اخلطاببنعمر

عــن معمــر عــن أيــوب عــن أيب يزيــد املــدين قــال حــدثين رجــل مــن ]322[عبــد الــرزاقوقــال 
أهل املدينـة يرزقـون مـن اجلـار فوجـد حبـا منثـورا فجعـل الصيادين الذين يكونون يف اجلار وكان 
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يلتقطــه حــىت مجــع منــه مــدا أو قريبــا مــن مــد مث قــال أال أراك تصــنع مثــل هــذا وهــذا قــوت عمــر
رجل مسلم حىت الليل قال فقلت له يا أمري املؤمنني لو ركبت لتنظر كيـف نصـطاد قـال فركـب 

ليوم كســبا أطيــب أو قــال أحــل مث قــامعهــم فجعلــوا يصــطادون فقــال عمــر تــاهللا إن رأيــت كــال
فصــنعنا لــه طعامــا فقلــت يــا أمــري املــؤمنني إن شــئت ســقيناك طعامــا وإن شــئت مــاء فــإن اللــنب 
أيسر عندنا من املاء إنا نستعذب من مكان كذا قال فطعم مث دعا بالـذي أراد مث قلنـا يـا أمـري 

ضـأ مـن مـاء البحـر فقـال سـبحان اهللا املؤمنني إنا خنرج إىل ها هنا فنتزود من املاء لشفتنا مث نتو 
ن أيـوب عـن أيب حـدثنا ابـن عليـة عـ]1390[ابـن أيب شـيبة . وأي ماء أطهر من مـاء البحـر

ؤمنني اجلــار يتعاهــد طعــام أمــري املــعمــرملــا قــدم : قــال حــدثين أحــد الصــيادينيزيــد املــدين قــال 
معنــا املـاء للشــفة ، فيــزعم إنــا نركـب أرماثنــا هــذه فنحمـليــا أمــري املـؤمنني: قلـت : الـرزق قــال 

اهـ وأي ماء أطهر منه: أناس أن ماء البحر ال يطهر ، فقال 
حدثنا وكيـع عـن هشـام بـن سـعد عـن زيـد بـن أسـلم عـن عمـرو ]1401[بن أيب شيبة اوقال

فإنــه ســلوا مــن مــاء البحــراغت: فقــال اجلــار فــدعا مبناديــل عمــرجــاء : قــال بــن ســعد اجلــاري 
إبراهيم بن إسحاق ثنـا جعفـر بـن عـون عـن هشـام من طريق]6250[ي البيهقورواه .مبارك

بن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عمرو بـن سـعد صـاحب اجلـار مـوىل عمـر بـن اخلطـاب قـال مـر 
ســلم أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و بنــا عمــر بــن اخلطــاب آتيــا مــن احلــج ومعــه نفــر مــن 
حســن هــذا حــديث اهـــ يــل فنزلــوا واغتســلوا فقــال اغتســلوا مــن البحــر فإنــه مبــارك مث دعــا مبناد

.، وقد اختلفوا يف اسم اجلاري صحيح على رسم ابن حبان 
ثنا أبو األسود عن ابن هليعة عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بـن حد]215[أبو عبيد -

حـدثنا ]159[ابن املنـذر . هو الطهور ماؤه احلل ميتته : أنه قال عامربنعقبةمشاسة عن 
.فذكره اهـ إسناد ضعيف بن عبد العزيز ثنا أبو عبيدعلي 

،مهـا حبـران هـذا عـذب فـرات: عبـاسبـناعن معمـر عـن قتـادة قـال ]324[عبد الرزاق-
.مرسلهذااهـوهذا ملح أجاج

حدثنا عبدة عن ابن أيب عروبـة عـن قتـادة عـن سـنان بـن سـلمة ]1392[بن أيب شيبةاوقال
حبران ال يضرك من أيهما توضأت ماء البحـر ومـاء : ؟ فقالالبحرعن ماءأنه سأل ابن عباس

حدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا ]158[ابن املنذر وقال . وهذا مرسل أرسله قتادة اهـالفرات
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وأيب التيـاح عـن موسـى بـن سـلمة عـن ابـن ،حجاج ثنا محاد عـن قتـادة عـن موسـى بـن سـلمة
بــن ســلمة بــن احملبــق أخــو ســنان ، وهــذا إســناد موســىاهـــ مــاء البحــر طهــور : عبــاس أنــه قــال

.صحيح ، وكأن موسى بن سلمة شهد سؤال أخيه ابَن عباس 
: حــدثنا عبــد الــرحيم عــن ليــث عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال]1393[وقــال ابــن أيب شــيبة 

.اهـ ليث ضعيف صيد البحر حالل وماؤه طهور
مسعــت كريبــا حيــدث عــن : ال ثنا حجــاج عــن شــعبة عــن قتــادة قــحــد]218[أبــو عبيــد وقــال 

حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ]2[مسـدد .مها البحران اليضرك بأيهما بدأت : ابن عباس قال 
مهــا البحــران ال :يف الوضــوء مــن مــاء البحــر قــال شــعبة عــن قتــادة عــن كريــب عــن ابــن عبــاس 

.رجاله ثقاتهذا موقوف:رمحه اهللا اهـ قال ابن حجر يضرك بأيهما بدأت
حـدثنا معـاذ بـن هشـامقـال)1(ناسـنحدثنا يزيـد بـن ]58[أحكام القرآنيف طحاوي الوقال 
وهــذا .حنــوهحــدثنا أيب عــن قتــادة عــن موســى بــن سـلمة وكريــب وعكرمــة عــن ابــن عبــاسقـال

.إسناد جيد 
حــدثنا احلســني بــن إمساعيــل القاضــي نــا العبــاس بــن حممــد نــا أبــو ]36/ 1[الــدارقطين وقــال

لقـد ذكـر : بن عبـاس قـال ابالل عن عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن عامر نا سليمان بن
ومـــن مل ، يل أن رجـــاال يغتســـلون مـــن البحـــر األخضـــر مث يقولـــون علينـــا الغســـل مـــن مـــاء غـــريه 

.إسناد حسناهـيطهره ماء البحر ال طهره اهللا 
: حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن قتــادة عــن عقبــة بــن صــهبان قــال ]1403[ابــن أيب شــيبة -

]223[أبــو عبيــد .التــيمم أحــب إيل مــن الوضــوء مــن مــاء البحــر: يقــول عمــرابــنمسعــت 
التـيمم :بـن صـهبان عـن ابـن عمـر قـال عـن عقبـةقتـادةنأخربنا منصـور عـثنا هشيم قالحد

حدثنا حيىي بـن حممـد ثنـا احلجـيب ثنـا خالـد بـن ]160[ابن املنذر . أحب إيل من ماء البحر
عـن عقبـة بـن صـهبان عـن ابـن عمـر يف الوضـوء مـن أيب عروبة عـن قتـادة احلارث ثنا سعيد بن 

قال حدثنا معاذ نسناحدثنا يزيد بن ]56[الطحاوي . التيمم أعجب إيل منه: ماء البحر
الصـعيد أحـب : قـال حـدثنا أيب عـن قتـادة عـن عقبـة بـن صـهبان عـن ابـن عمـر قـالبن هشـام

.كر وعمر أعلم بسنة رسول اهللا من غريمها صحيح ، وأبو باهـماء البحر إيل منه يعين

.وقع يف املطبوع يزيد بن شناب وهو خطأ فاحش -1
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عـن حـدثنا ابـن عليـة عـن هشـام الدسـتوائي عـن حيـىي بـن أيب كثـري]1405[ابن أيب شـيبة -
مـاء البحـر ومـاء :مـاءان ال جيـزءان مـن غسـل اجلنابـة : قـال هريرةأبيرجل من األنصار عن 

عـن حيـىي بـن الدسـتوائي ثنا عبـد الوهـاب بـن عطـاء عـن هشـام حـد]221[أبو عبيـد .احلمام
مــاءان ال جيــزءان مــن غســل :أنــه كــان يقــول أيب كثــري عــن رجــل مــن األنصــار عــن أيب هريــرة

.عن أيب هريرة أُراه خطأاهـ ماء البحر وماء احلمام: اجلنابة 
عبـد اهللا عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن رجل من االنصـار عـن ]318[عبد الرزاققال

قـال معمـر . مـاءان ال ينقيـان مـن اجلنابـة مـاء البحـر ومـاء احلمـام : قـال بن عمرو بن العاص
رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه سألت حيىي عنه بعد حني فقال قد بلغين مـا هـو أوثـق مـن ذلـك أن 

اهـماء البحر طهور و حل ميتته:سلم سئل عن ماء البحر فقالو 
عـن قتـادة عـن أيب أيـوب هشـامعـن حدثنا أبـو داود الطيالسـي ]1404[ابن أيب شيبة رواه و 

نارا مث حتت البحر إن، ماء البحر ال جيزئ من وضوء وال جنابة : ال قعمروبناهللاعبدعن 
ثنا عبــد الوهــاب بــن عطــاء عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن حــد]222[أبــو عبيــد . مث نــارامــاء

غسل اجلنابة وال مـن اء البحر ال جيزئ منم: قال عمروبناهللاعبدقتادة عن أيب أيوب عن 
ورواه الطحـاوي يف أحكـام . حـىت عـد سـبعة أحبـر وضوء الصالة ألنه حبر مث نار مث حبر مث نـار

اد عـن قتـادة عـن قـال حـدثنا محـحدثنا حممد بن خزمية قـال حـدثنا حجـاج قـال]57[القرآن 
بـة عـن حدثنا موسى بن هـارون ثنـا هد] 164[ابن املنذر . أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو

ومهــامعــن شــعبة الطيالســيداودأيبمــن طريــق]8926[ورواه البيهقــي . بــهمهــام عــن قتــادة 
.، صحيح أيوب هو حيىي بن مالك األزدياهـ أبوبهعن قتادة 

ثنا عثمـان بـن صـاحل وأبـو األسـود عـن ابـن هليعـة عـن حبـري بـن ذاخـر حـد]217[أبـو عبيـد -
.مــن مل يطهــره مــاء البحـر فــال طهــره اهللا عــز وجــل: يقــول عبــد اهللا بــن عمــرومسعــت : قـال 
.ضعيف سند 

يف ولوغ الكلبمراأل
بــن ســريين عــن أيب هريــرة قــال قــال رســول اعــن هشــام بــن حســان عــن ]330[عبــد الــرزاق-

. إذا ولــغ الكلــب يف اإلنــاء فاغســلوه ســبع مــرات أوالهــن بــالرتاب:اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
.رواه مسلم من أوجه 
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ثنا إمساعيل بـن إبـراهيم عـن أيـوب عـن ابـن سـريين عـن حد]186[الطهوريف أبو عبيد الوق
واهلـر ، إذا ولغ الكلب يف اإلناء غسل سبع مـرات أوهلـن أو آخـرهن بـالرتاب : قال هريرةأبي
ولكن أيوب كان رمبا أمسك عن ، والثابت أنه مرفوع : قال أبو عبيد.ومل يرفعه أيوب.مرة 
.قلت مراده يف حكم الكلب ال اهلر اهـ الرفع
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج ثنــا محــاد عــن أيــوب عــن ابــن ]224[ابــن املنــذر قــال

. فاغســلوه ســبع مــرات أوالهــن بــالرتابالكلــب يف اإلنــاء إذا ولــغ : قــال هريــرةأيبســريين عــن 
م نـا محـاد بـن زيـد عـن ثنا احملاملي نا حجاج بن الشـاعر نـا عـار حد] 64/ 1[الدارقطين وقال 

.يهــراق ويغســل ســبع مــرات: يف الكلــب يلــغ يف اإلنــاء قــال أيب هريــرةأيــوب عــن حممــد عــن 
.، هذا هو الصحيح عنه رواه أبو هريرة وأفىت به هـصحيح موقوف: قال الدارقطين 

عبـد السـالم بـن ثنـاحدثنا إمساعيل بن إسـحاق قـال ثنـا أبـو نعـيم قـال]74[الطحاوي وقال
يغسـل : قـالاإلنـاء يلـغ فيـه الكلـب أو اهلـريفهريـرةأيبعـن ب عـن عبـد امللـك عـن عطـاءحر 

.، فيدل على قلة الضبط ا" أو اهلر: "قوله رىأ: اهـ قلت ثالث مرات
عبــد أســباط بــن حممــد وإســحاق بــن يوســف األزرق عــن مــن طريــق] 202[الــدارقطين وروى

. ولغ الكلب يف اإلناء فاهرقـه مث اغسـله ثـالث مـراتإذا: قال هريرةأيبامللك عن عطاء عن 
ثنـا حممـد بـن مث قـال .هذا موقوف ومل يروه هكذا غري عبد امللك عـن عطـاء واهللا أعلـم :قال 

أيببــن فضــيل عــن عبــد امللــك عــن عطــاء عــن انــوح اجلنديســابوري نــا هــارون بــن إســحاق نــا 
هكذا من فعله ، وهـواهـ)1(ه ثالث مراتأنه كان إذا ولغ الكلب يف اإلناء أهراقه وغسلهريرة

.عن عطاء حكاية الصحيحعن أيب هريرة ، إمنا غري حمفوظ 

وأما الـذي يـروى عـن عبـد امللـك بـن أيب سـليمان عـن عطـاء عـن أيب هريـرة موقوفـا ] 470[قال البيهقي يف املعرفة -1
فإنه مل يروه غري عبد امللك ، وعبد امللك ال يقبل منـه .إذا ولغ الكلب يف اإلناء فأهرقه ، مث اغسله ثالث مرات: عليه 

أيب هريـرة دون قولـه ، وقـد روينـا عمـن ما خيالف فيه الثقات ، وقد رواه حممد بن فضيل عن عبد امللـك مضـافا إىل فعـل 
مسينا وعمن مل نسم عن أيب هريرة مرة مرفوعـا كمـا روينـا ، وروينـا عـن محـاد بـن زيـد ومعتمـر بـن سـليمان عـن أيـوب عـن 

زعـم الطحـاوي أنـه تتبـع : مث قـال .. .حممد بن سريين عن أيب هريرة من قوله حنو روايته عن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
مث روى األحاديــث الصــحيحة يف ولــوغ الكلــب ، وتــرك القــول بالعــدد الــوارد يف تطهــري اإلنــاء منــه ، واســتعمال اآلثــار ، 

الرتاب فيه ، وجعل نظري ذلـك األحاديـث الـيت وردت يف غسـل اليـدين قبـل إدخاهلمـا اإلنـاء ، وهـو يوجـب غسـل اإلنـاء 
يشـتبهان ؟ مث جـاء إىل حـديث عبـد امللـك بـن أيب فكيـف. من الولوغ ، وال يوجـب غسـل اليـدين قبـل إدخاهلمـا اإلنـاء 

سليمان عن عطاء عن أيب هريرة يف اإلناء يلغ فيه الكلب أو اهلر يغسل ثالث مرات ، واعتمد عليـه يف تـرك األحاديـث 
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كــم يغسـل اإلنــاء الـذي يلــغ فيــه : بــن جـريج قــال قلـت لعطــاء اعــن ]333[عبــد الـرزاق قـال
.هذا أشبه اهـكل ذلك مسعت سبعا ومخسا وثالث مرات : قال ؟ الكلب 

أنـــه كـــان يكـــره ســـؤر عمـــربـــنااهللا بـــن عمـــر عـــن نـــافع عـــن عـــن عبـــد ]338[عبــد الـــرزاق-
. بـن عمـر مبثلـهاعن الثوري عن عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافع عـن ]339[عبد الرزاق.الكلب

ثنا حيــىي بــن ســعيد عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه كــره ســؤر حــد]205[أبــو عبيــد 
.اهـ صحيح احلمار والكلب واهلر 

يف عمــرابــنحــدثنا محــاد بــن خالــد عــن العمــري عــن نــافع عــن ]1841[ابــن أيب شــيبة -
.ال باس به اهـيغسل سبع مراتب يلغ يف اإلناءالكل

عبـاسابـنومن حديث أيب كامل ثنا أبو عوانة عن أيب محزة عن ]225[ابن املنذر قالو -
رجه حممـد بـن أخاهـمث اشرب فيه وتوضأكلب يف اإلناء فاغسله فإنه رجس إذا ولغ ال:يقول

ذكــر املــروزي قــال ]268/ 18[قــال أبــو عمــر يف التمهيــد ، شــيخ ابــن املنــذر نصــر املــروزي 
إذا ولــغ : ا أبــو زرعــة عــن أيب محــزة قــال مسعــت ابــن عبــاس يقــول نأخربنــا أبــو كامــل قــال حــدث

أبـو زرعـة خطـأ مـن اهــفإنه رجس مث اشـرب منـه وتوضـأ ، الكلب يف اإلناء فاغلسه سبع مرار 
، وهــذا ســند ســدي عمــران بــن أيب عطــاءوأبــو محــزة هــو األ. خ هــو أبــو عوانــة اليشــكري الناســ

.حسن ال بأس به 

ولوغ اهلرما جاء يف 
عــن إســحاق بــن عبــد اهللا بــن أيب طلحــة عــن محيــدة بنــت أيب عبيــدة بــن فــروة ] 42[مالــك -

أن بـن أاعن خالتها كبشة بنت كعب بن مالـك وكانـت حتـت 

الثابتة عن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف الولـوغ ، واسـتدل بـه علـى نسـخ السـبع ، علـى حسـن الظـن بـأيب هريـرة بأنـه ال 
عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف وهــال أخــذ باألحاديــث الثابتــة!الف النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فيمــا يرويــه عنــه خيــ

عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وهـو ومبـا روينـا عـن عبـد اهللا بـن مغفـلالسبع ، ومبا روينـا مـن فتيـا أيب هريـرة بالسـبع ، 
تقدم ذكرنا له على خطأ عبد امللك فيما تفرد به من بني أصحاب عطاء ، حيتمل أن يكون موافقا حلديث أيب هريرة مبا

ومل حيــتج بــه حممــد بــن . تركــه شــعبة بــن احلجــاج والثقــة يف بعــض رواياتــهمث أصــحاب أيب هريــرة ، وملخالفتــه أهــل احلفــظ 
عنه من فعله ، فكيف إمساعيل البخاري يف الصحيح ، وحديثه هذا خمتلف عليه ، فروي عنه من قول أيب هريرة ، وروي 

جيوز ترك رواية احلفاظ الثقـات األثبـات مـن أوجـه كثـرية ال يكـون مثلهـا غلطـا بروايـة واحـد قـد عـرف مبخالفـة احلفـاظ يف 
اهـبعض أحاديثه ؟ وباهللا التوفيق
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دخــل عليهــا فســكبت لــه وضــوءا فجــاءت هــرة لتشــرب منــه فأصــغى هلــا اإلنــاء حــىت قتــادةأبــا
، نعـم :قالت فقلـت، أتعجبني يا ابنة أخي : فقال ، فرآين أنظر إليه : قالت كبشة . شربت 
: إن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و ســلم قـال : فقـال 

.وابن خزمية وابن حبان واحلاكم وصححهرواه أبو داود والرتمذياهـ أو الطوافاتعليكم 
قتـــادةأبـــاى أعـــن معمـــر عـــن حيـــىي بـــن أيب كثـــري عـــن عكرمـــة أنـــه ر ] 346[عبـــد الـــرزاق وقـــال

عن الثوري ]347[عبد الرزاق.األنصاري يصغي االناء للهر فتشرب منه مث يتوضأ بفضلها
بــن جــريج عــن أيــوب اعــن معمــر و ]348[عبــد الــرزاق.ة مثلــهعــن خالــد احلــذاء عــن عكرمــ

إناء إىل اهلر فولغ فيه مث توضأ قتادةأبوبن عباس يقول قرب االسختياين أنه مسع عكرمة موىل 
.اهـ صحيح : من فضله وقال 

قتــادةوأبـكــان : قـال ةحـدثنا ابــن عليـة عــن أيـوب عـن أيب قالبــ]326[ابـن أيب شــيبة وقـال 
اهـــإمنــا هــو مــن متــاع البيــت: ويقــول ، فيلــغ فيــه ، فيتوضــأ بســؤره ، يــدين اإلنــاء مــن الســنور 

.مرسل 
بن جريج عن هشام بن عروة عن موىل لألنصار أن جدته أخربته اعن ]355[عبد الرزاق-

عائشة
منــه هــرة فأكلـــت منــه وعنـــد عائشــة نســـاء فلمــا انصــرفت دعـــت بــه فلمـــا رأت النســوة يتـــوقني 

حــدثنا عبــد اهللا بــن مسـلمة حــدثنا عبــد العزيــز عــن داود بــن ]76[أبــو داود . ليسـت بــنجس
فأشـارت يصاحل بن دينار الت

أن ضعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلـت مـن حيـث أكلـت اهلـرة فقالـت إيل
. مـن الطـوافني علـيكم ي:إن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال 

، وصححه ابـن ه األلباينحاهـ صحوسلم يتوضأ بفضلهاصلى اهللا عليه وقد رأيت رسول اهللا
.خمتصرا خزمية واحلاكم من وجه آخر 

أمكنـت عنـد : قالـت هعـن أمـثنا حيىي بن سعيد عن ابـن حرملـةحد]194[أبو عبيد وقال
فأهديت هلا صحفة خبز وحلم فقمـت إىل الصـالة فخالفـت اهلـرة فأكلـت مـن الصـحفة سلمة



تقريب فقه السابقني األولني

112

. فأكلـت منـهحىت كان حيـث أكلـت اهلـرة أو حنـوهالصحفة إليهامةفلما فرغت دورت أم سل
.فذكره اهـ عبد الرمحن بن حرملة يضعف حدثنا علي ثنا أبو عبيد ]218[رواه ابن املنذر 

عـن ن األوزاعي عـن واصـل بـن أيب مجيـل عـن جماهـد عثنا حممد بن كثري]195[أبو عبيد -
]219[ابـن املنـذر . ت أم سـلمة يف سـؤر اهلـر فعلت بطعام أتيت به مثل مـا فعلـعائشة

.فذكره اهـ واصل ضعفه حيىي ثنا أبو عبيد حدثنا علي
ىي بـن مسـلم أبـو الضـحاك اهلمـداين عـن حـدثين حيـقـال حدثنا وكيـع]338[ابن أيب شيبة -

ال بـأس : عـن سـؤر اهلـر ؟ فقـال أنـه سـئلعلـيعـن أمه عن موالهـا عـوف بـن مالـك اجلـابري
.اد ضعيفاهـ إسنبه
اليسـع نا احلسني بن إمساعيل نا احلسني بن حممـد نـا مسـعدة بـن] 1/70[وقال الدارقطين -

سئل عن سؤر السنور فقال هي من السـباع وال بـأس بـه علياأن عن جعفر بن حممد عن أبيه
.ضعيف جدااهـ مسعدة 

داود عــن ســفيان حــدثنا حيــىي بــن حممــد ثنــا مســدد أنــا عبــد اهللا بــن]220[ابــن املنــذر وقــال
إن عليـــا ســـئل عـــن اهلـــر : أن احلســـني بـــن علـــي قـــالواحلســـن بـــن صـــاحل عـــن الـــركني عـــن عمتـــه

عــن الثــوري عــن الــركني بــن ]357[عبــد الــرزاق.ال بــأس بســؤرها:يشــرب مــن اإلنــاء قــال
أن امـرأة علـيبـنحسـنيالربيع بن عميلة الفزاري عن عمة له يقال هلا صفية بنت عميلة عـن 

:قــالنعــمفقالــتاهلــرالســنور يلــغ يف شــرايب فقــالألت عــنســ
حـــدثنا ســـفيان أخربنـــا ياحلميـــدمـــن طريـــق] 1211[ورواه البيهقـــي .فإنـــه ال يـــنجس شـــيئا

سـئل عـن سـؤر يعلـبـناحلسـنيأن مـة لـه يقـال هلـا صـفية بنـت عميلـة الركني بن الربيع عـن ع
حدثنا شريك عن الـركني عـن صـفية بنـت ]329[ابن أيب شيبة ه وروااهـاهلرة فلم ير به بأسا

.ضعيفاهـهو من أهل البيتعن اهلر فقالعليبناحلسنيسألت قالتداب 
كــان : قــال حــدثنا عبيــد اهللا عــن إســرائيل عــن الســدي عــن عكرمــة ]336[ابــن أيب شــيبة -

هلر فيشرب منه فيتوضـأ ء فيجيء ايوضع له الوضوء ، فيشغله الشيالمطلبعبدبنالعباس
.اهـ مرسل منه ويصلي

اهلـر مـن :قـالعبـاسبـناعن معمر عن قتادة وأيوب عن عكرمة عن ]358[عبد الرزاق-
قـال عن ابـن عبـاسحدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة ]330[ابن أيب شيبة .متاع البيت
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بـن دينـار عـن عكرمـة بـن جـريج عـن عمـرواعـن ]359[عبد الرزاق.اهلر من متاع البيت: 
أبـو عبيـد .إمنـا هـو مـن متـاع البيـت:قال؟عن ولوغ اهلر يف اإلناء أيغسلعباسبناقال سئل 

وحــدثنا ح عبـاسابــنعـن ثنا إمساعيـل بــن إبـراهيم عـن خالــد احلـذاء عــن عكرمـة حـد]190[
هـي مــن : اهلـرة قـال قــال يفعبـاسابـنعـن عبـاد بـن عبـاد عـن هشــام بـن حسـان عـن عكرمــة

.اهـ صحيح البيت اع مت
بــن عبــد اهللا العنــربي حــدثنا املعتمــر بــن ســليمان قــال مسعــت ســوار حــدثنا ]91[الرتمــذي -

:عـن النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم أنـه قــالهريــرةأبــيأيـوب حيـدث عــن حممـد بــن سـريين عـن 
اهلـرة وإذا ولغـت فيـه. يغسل اإلناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أوالهن أو أخراهن بالرتاب

مـــن كـــالم أيب هريـــرة ، كـــذلك قـــال الـــدارقطين وقـــوفكـــر اهلـــر مذِ ، و ه صـــححاهــــ و غســـل مـــرة 
.واحلاكم والبيهقي ، وأشار إليه الرتمذي يف سياقه 

يف اهلـر يلـغ هريـرةأبـيبـن سـريين عـن اأخربنا معمر عن أيوب عـن ]344[عبد الرزاقوقال
ثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم عـن أيـوب حـد]197[أبـو عبيـد . اغسله مرة وأهرقه: يف اإلناء قال 

ثنا أبــو حــد] 206[الــدارقطين . يغســل منــه مــرة : عــن ابــن ســريين عــن أيب هريــرة يف اهلــر قــال 
إذا : بكر نا حممد بن حيىي نـا عبـد الـرزاق أنـا هشـام بـن حسـان عـن حممـد عـن أيب هريـرة قـال 

.اهـ صحيح ولغ اهلر يف اإلناء فاهرقه واغسله مرة
ثنا قـــرة حـــدثنا مســـلم بـــن إبـــراهيم حـــدحـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ]210[ابـــن املنـــذر ورواه 

اهــ ورواه يغسل مرة أو مرتني : ثنا حممد بن سريين عن أيب هريرة يف اهلر يلغ يف اإلناء قال حد
]192[وقـــال الـــدارقطين .الـــدارقطين واحلـــاكم والبيهقـــي مـــن طريـــق مســـلم بـــن إبـــراهيم مثلـــه 

حــدثنا بكــار بــن قتيبــة ومحــاد بــن احلســن قــاال حــدثنا أبــو عاصــم يلنيســابور حــدثنا أبــو بكــر ا
هريـرة قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه حدثنا قرة بن خالد حدثنا حممـد بـن سـريين عـن أيب

واهلــرة مـــرة أو ، طهــور اإلنــاء إذا ولـــغ الكلــب فيــه يغســل ســـبع مــرات األوىل بــالرتاب :وســلم 
اهـهذا صحيح . قرة شك،مرتني 

حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنـا هشـام بـن حسـان عـن ]52[ورواه الطحاوي 
]205[الـدارقطين . ، ويغسل اإلناء مـرة أو مـرتني سؤر اهلرة يهراق: حممد عن أيب هريرة قال

حــدثنا حممــد بــن حيــىي حــدثنا وهــب بــن جريــر حــدثنا هشــام عــن يحــدثنا أبــو بكــر النيســابور 
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اهــــ هـــذا أســـانيد ويغســـل اإلنـــاء مـــرة أو مـــرتني، ســـؤر الســـنور يهـــراق هريـــرة يفحممـــد عـــن أيب
يـف يكفيـك واحـدة أو كأنـه قـال أمـر اهلـر خفو صحاح ، وكأن أبا هريـرة مل يوقـت فيـه عـددا ، 

.اثنتان 
لــيح وامســه احلســن بــن عمــر الفــزاري عــن أيب املثنا علــي بــن معبــدحــد]189[أبــو عبيــد وقــال

كــان ال يــرى بــه بأســاهريــرةأبــاإن : ؟ فقــال نــه ســئل عــن ســؤر الســنورعــن ميمــون بــن مهــران أ
وأخشـــى أال يكـــون ، كلهـــمثقـــاتاهــــ إمنـــا هـــو مـــن أهـــل البيـــت : ورمبـــا كفـــأ لـــه اإلنـــاء وقـــال 

.، ابن سريين أعلم بقول أيب هريرة حمفوظا عنه
يالسـلموأبـو عبـد الـرمحنيأخربنـا أبـو بكـر أمحـد بـن احلسـن القاضـ]1218[البيهقـي وقال

سـعيد بـن أخـربينقاال حدثنا أبو العباس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن إسـحاق الصـغاين
هريرة أنه صاحل عن أيبعفري حدثنا حيىي بن أيوب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أيب

حـــدثنا ربيـــع ]54[الطحـــاوي . يغســـل اإلنـــاء مـــن ولـــوغ اهلـــر كمـــا يغســـل مـــن الكلـــب: قـــال 
عـن عمـرو بـن أنـا حيـىي بـن أيـوب عـن ابـن جـريج: ا سعيد بن كثري بن عفري قالاجليزي قال ثن

كمـــا يغســـل مـــن ، يغســـل اإلنـــاء مـــن اهلـــر : دينـــار عـــن أيب صـــاحل الســـمان عـــن أيب هريـــرة قـــال
قـال أنـا حيـىي بـن أيـوب عـن خـري بـن نعـيم حدثنا ابـن أيب داود قـال ثنـا ابـن أيب مـرمي. الكلب 

هـــذا : مث قـــال]213[اهــــ رواه الـــدارقطين ن أيب هريـــرة مثلـــهعـــن أيب الـــزبري عـــن أيب صـــاحل عـــ
اهـوحيىي بن أيوب يف بعض أحاديثه إضطراب ، موقوف وال يثبت عن أيب هريرة 

أنـــه قـــال يف هريـــرةأيبعـــن حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن ليـــث عـــن عطـــاء ]341[ابـــن أيب شـــيبة -
.الدارقطين وضعفه اهـ ورواه يغسل سبع مرات: يف اإلناء ، قال السنور إذا ولغ 

مسعـت : قـال حدثنا ابن مهدي عن سليم بن حيان عـن أيب غالـب ]337[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن اهلر من متاع البيت: يقول أمامةأبا
ــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]340[عبــد الــرزاق- أنــه كــان يكــره ســؤر عمــرب

ابــن . مثلــهعمــربــنااهللا عــن نــافع عــن عــن الثــوري عــن عبيــد]341[عبــد الــرزاق.الســنور
أبـو عبيـد .حنـوه حدثنا علـي بـن احلسـن ثنـا عبـد اهللا ثنـا سـفيان عـن عبيـد اهللا ]209[املنذر 

.اهـ صحيح حنوهافع عن نثنا حيىي بن سعيد عن عبد اهللاحد]196[
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بن نافع ثنا عبد اهللاقالثنا أبو بكر احلنفيحدثنا يزيد بن سنان قال]56[الطحاوي وقال
ومـا سـوى ذلـك بفضـل الكلـب واهلـرأنـه كـان ال يتوضـأ ابـن عمـرعـن ابن عمر عن أبيهموىل

.اهـ ابن نافع يضعف فليس به بأس
ثنـا شـعبة عـن ثنا الربيع بن حيىي األشناين قـالالقحدثنا ابن أيب داود] 57[وقال الطحاوي 

مــن ســؤر احلمــار وال الكلــب وال ال توضــئوا: أنــه قــالعمــرابــنعــن واقــد بــن حممــد عــن نــافع
.، واحملفوظ عن نافع حكاية فعله ال قوله إسناد حسنهذا اهـرالسنو 
: حـدثنا أبـو األحـوص عـن مسـاك عـن رجـل مـن أهـل املدينـة قـال ]331[ابن أيب شيبة وقال

إن : قيــل لــه فجــاء عبــد اهللا ليتوضــأ منــه فطهــوره فشــربت منــه السـنور عمــربــناهللالعبــدوضـع 
.ضعيفاهـ مساك بن حرب إمنا هي من أهل البيت: فقال نور قد شربت منهالس

ثنا ابـن أيب مـرمي عـن ابـن وهـب عـن أيب صـخر عـن يزيـد بـن عبـد حـد]191[أبـو عبيـد وقال 
أبـو صـخر هـو محيـد اهــإمنا هي ربيطة مـن ربـائط البيـتاهللا بن قسيط عن نافع عن ابن عمر

.يغلطبن زياد 

من الورعسؤر احلمارر يفروي عن ابن عمام
ــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]373[عبــد الــرزاق- أنــه كــان يكــره ســؤر عمــرب

عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد اهللا بن عمـر وقال .احلمار والكلب واهلر أن يتوضأ بفضلهم
حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن عبيــد اهللا]306[ابــن أيب شــيبة . بــن عمــر مثلــهاعــن نــافع عــن 

حـدثنا عبـد الـرمحن ]307[ابـن أيب شـيبة .عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكـره سـؤر احلمـار
.بن سليمان عن حجاج وعبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر احلمار والكلب

حدثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن عبيد اهللا عن ]226[ابن املنذر 
.اهـ صحيح ن عمر أنه كره بسؤر احلمار أن يتوضأنافع عن اب

بلغنــا : ثنا ابــن أيب مـرمي عــن ابـن هليعــة عـن يزيــد بـن أيب حبيــب قـال حـد]206[أبـو عبيــد -
ــن عمــرذكــر عــن أن نافعــا  ــد اهللا ب فكتبــت إىل عبــد : أنــه كــان يكــره ســؤر احلمــار ، قــال عب

اهــ ابـن هليعـة ن ابن عمر ، إمنا أنـا قلتـهمل أذكره ع: احلميد بن عبد اهللا فسأل نافعا عنه فقال 
.ضعيف 

.كان عمر والكبار ال يفتون بذلك ، ويرونه من العفو إن شاء اهللا 
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وحنوهامن األسآرعنه ما يعفى مجاع
قـالوا يوحممـد بـن سـليمان األنبـار يحدثنا حممد بن العالء واحلسن بن عل]66[أبو داود -

ري عن حممد بن كعب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن رافع بن حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كث
أنه قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنتوضأ مـن بئـر بضـاعة يسعيد اخلدر خديج عن أيب

:فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ بئــر يطــرح فيهــا احلــيض وحلــم الكــالب والنــنت يوهــ
.ي وصححه أمحد وابن معني اهـ حسنه الرتمذءياملاء طهور ال ينجسه ش

عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن حيىي بـن عبـد ]43[مالك -
خــرج يف ركــب فــيهم عمــرو بــن العــاص حــىت وردوا عمــر بــن الخطــابالــرمحن بــن حاطــب أن 

يــا صــاحب احلــوض هــل تــرد حوضــك :فقــال عمــرو بــن العــاص لصــاحب احلــوض، حوضــا 
فإنـا نـرد علـى السـباع وتـرد ، يـا صـاحب احلـوض ال ختربنـا : عمـر بـن اخلطـاب فقال ، السباع 

حدثنا حيىي بن حممد ثنا أبو الربيع ثنا محاد ثنا حيـىي عـن حممـد بـن ]234[ابن املنذر .علينا
إبـــراهيم عـــن أيب ســـلمة بـــن عبـــد الـــرمحن وحيـــىي بـــن حاطـــب أن عمـــر بـــن اخلطـــاب وعمـــرو بـــن 

يــا صـاحب احلــوض أال ختربنـا عــن حوضــك : و بــن العـاص فقـال عمــر العـاص مــرا مـن احلــوض
ال ختربنـا عـن حوضـك نـرد علـى السـباع وتـرد علينـا : هل ترده السباع فقـال عمـر بـن اخلطـاب 

نـا نا املعلى بن منصور نا حممد بن شاذانحدثنا أبو بكر الشافعي ]62[ورواه الدارقطين اهـ 
وحيـىي بـن عبـد الـرمحن بـن عـن أيب سـلمةيمعـن حممـد بـن إبـراهنا حيىي بن سـعيدمحاد بن زيد

.صحيح مرسل . مثله حاطب
ورد مـاء فقيـل عمر بن الخطـابعن معمر عن أيوب عن عكرمة أن ]247[عبد الرزاق-

فقيـل إن الكلـب . : قـال ، إن الكالب والسباع تلغ فيه : له 
.قـال وجمنـة اسـم حـوض. فشـرب منـه واسـتقى ولغ يف حوض جمنة فقال هل ولـغ إال بلسـانه

ورد اخلطـاببـنعمـربن عيينة عن عمـرو بـن دينـار عـن عكرمـة أن اعن ] 249[عبد الرزاق 
وا منـه بحوض جمنة فقيل له يا أمري املؤمنني إمنا ولغ فيه الكلـب آنفـا قـال إمنـا ولـغ بلسـانه فاشـر 

أن عمـر بـن عـن عكرمـة حصـني حـدثنا هشـيم قـال أخربنـا] 1517[ابن أيب شيبة .وتوضؤوا
إنـه تلـغ : اخلطاب أتى على حوض من احلياض فأراد أن يتوضأ ويشرب ، فقال أهـل احلـوض 

. فشـــرب وتوضـــأ: : فيــه الكـــالب والســـباع ، فقــال عمـــر 
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ثنـا حدثنا محيد بن مسعدة السامي ثنا يزيد بن زريـع ثنـا أبـان بـن صـمعة] 2080[)1(الطربي
: ، فقـالوا اسـقوين:أن عمر بن اخلطـاب رضـوان اهللا عليـه مـر حبـوض فقـال ألصـحابه عكرمة 

بــل اســقوين مــن هــذا احلــوض ، بــات تســفقه : يــا أمــري املــؤمنني بــل نســقيك مــن الركــاء ، قــال 
ما شـربت منـه السـباع: فيه ، قال يا أمري املؤمنني ، إن السباع قد باتت تلغ : الرياح ، فقالوا 

حدثنا هناد بن السري مث قال الطربي . فسقوه منه: ، قال فاسقوين منها فق
من طريق]1267[ورواه البيهقي .فذكر حنوه عن عكرمةثنا أبو األحوص عن حصني قال

.وهذا مرسل صحيح . به حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة ياحلميد
عبد اهللا عن عبد الرمحن بن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه ثنا حسان بنحد]201[أبو عبيد وقال
أصــابت عمــر جنابــة وهــو علــى راحلتــه ومعــه عمــرو بــن العــاص فأســرعوا حــىت أتــوا املــاء : قــال 

يـا صـاحب احلـوض ال : يا صـاحب احلـوض أيـرد حوضـك السـباع ؟ فقـال عمـر: فقال عمرو 
ل ، فأسرع إليه ، فتوضأ واغتسل فنز : قال .حاجة لنا خبربك فإن السباع ترد علينا ونرد عليها 

.اهـ فيه نظر ، حسان وشيخه خيطيان ، كأنه أدخل حديثا يف حديث منه
حدثنا وكيع عن سـفيان عـن حبيـب عـن ميمـون بـن أيب شـبيب ]1516[ابن أيب شيبة وقال 

إنــه تــرده الســباع والكــالب : اســقوين منــه فقــالوا: مــر حبــوض جمنــة فقــالعمــر بــن اخلطــابأن 
رواه الطــــربي .ومــــا بقــــي فهــــو لنــــا طهــــور وشــــراب: : قــــالفواحلمــــري

عـن سـفيان عـن حبيـب بـن أيب ثابـتثنا ثنا عبد الرمحن قال حدثنا ابن بشار قال]2082[
.بنحوه اهـ وهذا مرسل صاحلميمون بن أيب شبيب

ذا اختلط املاء إ: أنه قال مسعودبنابن جريج قال أخربت عن اعن ]262[عبد الرزاق-
اهـوالدم فاملاء طهور

ب بــن حــدثنا كعــحــدثنا ابــن عليــة عــن إســرائيل عــن الزبرقــان قــال]1520[ابــن أيب شــيبة -
املاء ال : فقال ائضفانتهينا إىل غدير فيه امليتة وتغتسل فيه احلحذيفةكنا مع : قال عبد اهللا
ن الزبرقان بن عبد اهللا عن كعب ثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل ع]138[أبو عبيد .جينب 

غتسل فيـه احلـيض فقـال ويتهينا إىل غدير يطرح فيه امليتةفانحذيفةكنا مع : قال بن عبد اهللا

.: حيث قلت -1
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ثنـــا أبـــو غســـان ثنـــا حـــدثنا علـــي]178[ابـــن املنـــذر .فـــإن املـــاء ال يـــنجس توضـــأ : حذيفـــة 
.حنوه اهـ على رسم ابن حبان إسرائيل 

أبــاأنــه ســأل ا ابــن عليــة عــن حبيــب بــن شــهاب عــن أبيــهحــدثن]1519[ابــن أيب شــيبة -
أبو عبيد .ال حيرم املاء شيء: مار فقال عن سؤر احلوض تردها السباع ويشرب منه احلهريرة

أرأيت : هريرةأليبقلت : قال ثنا ابن أيب عدي عن حبيب بن شهاب عن أبيهحد]208[
ب منهــا احلمــار ويشــر غ فيهــا الكــالب سـؤر يف احلــوض تصــدر عنهــا اإلبــل فرتدهــا الســباع وتلــال

حـــدثين يعقـــوب قـــال ثنـــا ]2085[الطـــربي . ال حيـــرم املـــاء شـــيء :هـــل أتطهـــر منـــه ؟ فقـــال 
عـن سـؤرة احلـوض يشـربأبـا هريـرةسـألت : قـال إمساعيل قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه

مــدجل ، اهـــ حبيــب بــن شــهاب بــن ال حيــرم املــاء شــيء:قــال منهــا احلمــار ويلــغ فيــه الكلــب 
.صحيح 

عــن توبــة حــدثنا ابــن املثــىن قــال ثنــا حممــد بــن جعفــر قــال ثنــا شــعبة]2084[الطــربيوقــال
قلـت : قـالأبا هريرةسألت : قال مسع سلمان بن عتاب حيدث عن جده العنربي حيدث أنه 

: ويشــرب منــه احلمــار ؟ قــال ســؤرة مــن املــاء فيلــغ فيــه الكلــبإنــا نــرى احلــوض يكــون فيــه ال: 
ذكـره البخـاري يف التـاريخ وقـال سـلمى بـن عتـاب عـن اهـنه ، فإن املاء ال حيرمه شيء توضأ م
.على رسم ابن حبان .جده 

عـة عـن قال حدثين ابن هليحدثنا حممد بن نصر ثنا أبو الوليد ثنا الوليد]176[ابن املنذر -
دلـوا مل ينجســه إذا كـان املـاء أربعــني:أنـه قــال هريــرةأبـيعــن يزيـد بـن أيب حبيــب عـن عمـرو 

عن ثنا ابن أيب مرمي عن ابن هليعة قال ثنا يزيد بن أيب حبيب]154[ورواه أبو عبيد .شيء 
إذا بلـغ املـاء أربعـني : قـال هريـرةأيبعن املزين عن عبد الرمحن بن أيب هريرةسليمان بن سنان 
ب عـن عمـرو بـن ثنا عمرو بـن خالـد عـن ابـن هليعـة عـن يزيـد بـن أيب حبيـ. قلة مل حيمل خبثا 

ورواه .ال خيبث أربعني دلوا شيء وإن استحم فيـه جنـب :قال هريرةأيبحريث املصري عن 
،عــن عمــرو بــن خالــد عــن ابــن هليعــةيحممــد بــن حيــىي الــذهلمــن طريــق ] 1294[البيهقــي 
. وضعفه 

أخربنـــا عبـــدان قـــال أخربنـــا عبـــد اهللا قـــالحـــدثين عبـــد اهللا قـــال]2284[لكـــن رواه الطـــربي 
ال :قال أبي هريرةعن عمرو بن حريث عن يزيد بن أيب حبيبحدثين أخربنا ابن هليعة قال
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ال صـاحل وهـذا إسـناد . اهـ عبد اهللا شيخ الطربي هو ابن حممد احلنفـيشيء أربعني دلواجينب
حــدثين عبــد اهللا بــن حممــد احلنفــي قــال أخربنــا عبــدان قــال]2283[الطــربي وقــال. بــأس بــه 

دثنا بشــري بــن أيب عمـــرو حـــد بــن أيب أيــوب قــال أخربنــا ســـعياهللا بــن املبـــارك قــالأخربنــا عبــد 
املـاء أربعـني غربـا مل يفســده إذا كـان:قـالهريـرةأيبعـن اخلـوالين عـن عكرمـة مـوىل ابـن عبـاس

.اهـ حسن صحيح شيء
لأخربنـا عبـد اهللا قـاقـال حدثين عبد اهللا بن حممد قال أخربنا عبدان]2297[وقال الطربي 

يم بن عبد اهللا بـن جنـادة الفهمـيعن سلأخربنا ابن هليعة عن سعيد بن نشيط موىل بين نصر
وردت املـــاء اجلـــاري فســـم اهللا واشـــرب ، وإذاإذا وردت يعـــين الكـــالب : قـــالأبـــي هريـــرةعـــن 

اهــــ ابـــن نشـــيط مث اشـــرب ، وإذا وردت احلكـــر الصـــغري فـــال تطعمـــهالركيـــة فانضـــح منهـــا ثالثـــا 
.امت حو قاله أبجمهول 

قـال عمرابنعن حدثنا ابن علية عن عاصم بن املنذر عن رجل ]1537[ابن أيب شيبة -
ثين يعقـــوب بـــن حـــد] 2296[الطـــربي .حنوهـــاأو كلمـــةا بلـــغ املـــاء قلتـــني مل حيمـــل جنســـاإذ

وقـال حنـوه اهــعن ابـن عمـر ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن عاصم بن املنذر عن رجل حدإبراهيم
حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محـاد أخربنـا عاصـم بـن املنـذر عـن عبيـد اهللا ]65[أبو داود 

إذا كـان املـاء :قـالأن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أيببن عبد اهللا بـن عمـر قـال حـدثين
محـاد هـو والـذي رفعـه اهــقال أبـو داود محـاد بـن زيـد وقفـه عـن عاصـم. قلتني فإنه ال ينجس 

أسامة عن الوليد بن كثـري عـن حممـد بـن جعفـر بو داود وغريه من طريق أيبورواه أ.بن سلمة 
خزميـة وابـن حبـان نوصـححه ابـ. مرفوعـا بن الزبري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيـه

.
ثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم عـن عبـد السـالم عـن ليـث حـد] 173[ابـن املنـذر وقال 

.ضعيف ليث اهـ إذا كان املاء قدر قلتني مل ينجسه شيء:قالابن عمرعن عن جماهد 
ابــن حــدثنا حفــص عــن حجــاج وعبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]321[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح أنه كان ال يرى بأسا بسؤر الفرسعمر
أنـه كـان يتوضـأ بسـؤر البعـري والبقـرة عمـرابنقال نافع عن ] 1/123املدونة[قال ابن وهب و 

.شاة والربذون والفرس واحلائض واجلنب اهـ هذا معلق ، وهو حسن ثابت وال
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عبــد اهللا بــن عـن حــدثنا وكيــع عــن سـفيان عــن حممــد بــن املنكــدر ]1535[ابـن أيب شــيبة -
بـد اهللا بـن ثنا عحـد]153[أبـو عبيـد .إذا كان املاء أربعني قلة مل ينجسه شـيء: قال عمرو

إذا بلغ املاء أربعني قلة مل : قال عن عبد اهللا بن عمروعن حممد بن املنكدرداود عن سفيان
عــن عــن ســفيانحــدثنا علــي بــن احلســن ثنــا عبــد اهللا]174[ورواه ابــن املنــذر . حيمــل جنســا

عـن من طريق وكيع وأيب نعيم عن سـفيان ]27/ 1[ورواه الدارقطين . حممد بن املنكدر مثله 
أمحــد بــن منصــور حــدثنا عبــد الــرزاق طريــقمــن] 1294[البيهقــي و . مثلــهحممــد بــن املنكــدر 

حـدثنا محيــد بــن ]2091[ورواه الطــربي . مثلــه ومعمــر عـن حممــد بــن املنكـدر يأخربنـا الثــور 
ورواه . عـن حممـد بـن املنكـدرمسعدة السامي قال ثنـا يزيـد بـن زريـع قـال ثنـا روح بـن القاسـم

ريب نا عبيد اهللا بـن عمـر نـا يزيـد نا أمحد بن حممد بن زياد نا إبراهيم احلأ] 27/ 1[الدارقطين 
.اهـ صحيح بهبن زريع عن روح بن القاسم عن حممد بن املنكدر

حـــدثنا إبـــراهيم بـــن محـــزة وعلـــي بـــن حبـــر املعـــىن واحـــد قـــاال حـــدثنا حـــامت بـــن ]55[األثـــرم -
يف الســاعديســعدبــنســهلإمساعيــل حــدثنا حممــد بــن أيب حيــىي عــن أمــه قالــت دخلنــا علــى 

وقــد واهللا ســقيت رســول اهللا بيــدي ، لــو أين أســقيكم مــن بضــاعة لكــرهتم ذلــك :نســوة فقــال 
القطــان حــدثنا حــامت بــن إمساعيــل يبــن حبــر بــن بــر يعلــمــن طريــق] 1266[البيهقــي .منهــا

احلـــديث رواه أمحـــد وأبـــو يعلـــى ، ويف بعـــض اهــــهـــذا إســـناد حســـن موصـــول:وقـــال،فـــذكره
.بدل أمه النسخ عن أبيه

حدثنا إسحاق األزرق عن املثىن عـن سـلمة بـن وهـرام عـن عكرمـة ]1536[ة ابن أيب شيب-
اهــ مثـىن هـو ابـن الصـباح ، تابعـه إذا كـان املـاء ذنـوبني مل ينجسـه شـيء: قال ابن عباسعن 

حــدثين حــدثنا حممــد بــن نصــر قــال ]175[ابــن املنــذر قــال . زمعــة بــن صــاحل ومهــا ضــعيفان 
إذا : قـالعبـاسابنعن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن أمحد بن عمرو ثنا أبو داود عن زمعة

.ليس بثابت اهـمل حيمل خبثاكان املاء قدر ذنوبني
حدثين حممـد بـن سـنان القـزاز قـال حـدثنا أبـو عاصـم عـن ابـن جـريج ]2293[الطربي وقال 

مل حيمـل إذا كـان املـاء قلتـني:قالابن عباسأخربين لوط عن أيب إسحاق عن جماهد عن قال
.اهـ لوط بن حيىي أبو خمنف متهم جنسا 
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أخربنــا أخربنــا عبــد اهللا قــالأخربنــا عبــدان قــالحــدثين عبــد اهللا قــال] 2285[الطــربي وقــال
احلوض ال يغتسل فيه اجلنـب إال أن يكـون أربعـني : قال ابن عباسأن ثين يزيدابن هليعة قال

.هو ابن أيب حبيب ، يزيد نقطعمهذا أحسنها ، كلهم فقهاء ، وهو اهـ غربا 
عبـــاسبـــناعـــن أبيـــه عـــن عكرمـــة أن ]260[عبـــد الـــرزاق-

.اهـ ال باس به فنحيت مث توضأ منه
.إن املـاء يطهـر وال يطهـر:قـالعبـاسبـناعن معمر عـن قتـادة أن ]256[عبد الرزاق-

.منقطع 
ابـن عبـاسيب عمـرو البهـراين عـن عـن أحدثنا وكيـع عـن األعمـش]1530[ابن أيب شيبة -

.اهـ صوابه أبو عمر حيىي بن عبيد ، سند جيد املاء طهور ال ينجسه شيء: قال 
عن الثوري عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال كان ]721[عبد الرزاق -

ا احلســني نــ] 39/ 1[الــدارقطين . يــأمر أهلــه أن يتوضـأ مــن فضــل سـواكه جريـر بــن عبــد اهللا
أنــه  يـل بـن أيب خالــد عـن قـيس عــن جريـر بـن إمساعيـل نــا إبـراهيم بـن حمشــر نـا هشـيم أنــا إمساع

ا احلسني نا حفص بـن عمـرو نـا حيـىي بـن سـعيد ن. كان يأمر أهله أن يتوضئوا بفضل السواك 
، كان جرير يقول ألهله توضـؤوا مـن هـذا الـذي أدخـل فيـه سـواكه : نا إمساعيل ثنا قيس قال 

.اهـ يأيت قريبا سناد صحيحهذا إ
: قالتعائشةحدثنا يزيد بن املقدام عن أبيه املقدام عن جده عن ]1525[ابن أيب شيبة -

ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عـن يزيـد حد]25428[أمحد .إنه ليس يكون على املاء جنابة
ينجســه ســألت عائشــة عــن الغســل مــن اجلنابــة فقالــت إن املــاء ال: الرشــك عــن معــاذة قالــت 

شيء قد كنت أغتسل أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مـن إنـاء واحـد يبـدأ فيغسـل يديـه 
..اهـ حسن صحيح وله شاهد يف السنن 

زوج ميمونــةاعــن ]297[عبــد الــرزاق-
قــال فكنــا نــأيت الغـــدير فيــه اجلعــالن أمواتــا فنأخــذ منــه املــاء يعـــين ســلمالنــيب صــلى اهللا عليــه و 

بــن عيينــة عــن منبــوذ عــن أمــهحــدثنا ســفيان ]1518[ابــن أيب شــيبة .فيشــربونه
أبــو .هلــا منــه ، فتتوضــأ وتشــربىفتمــر بالغــدير فيــه اجلعــالن والبعــر فيســتقميمونــةتســافر مــع 

ياحلميدمن طريق] 1268[البيهقي ورواه . حنوه نة ثنا سفيان بن عيي]170الطهور[عبيد 
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تمــر بالغــدير فيــه البعــر كنــا نســافر مــع ميمونــة ف: حــدثنا ســفيان حــدثنا منبــوذ عــن أمــه قالــت 
تشـــرب إن وهـــذا لـــيس بشـــك ، إمنـــا أراد: قـــال ســـفيان . فتشـــرب منـــه أو توضـــأ بـــهواجلعـــالن

.اهـ ال باس به منبوذ ثقة أرادت أو توضأ إن أرادت
نــا احلســني بــن إمساعيــل نــا العبــاس بــن حممــد بــن حــامت نــا احلســن بــن ] 39/ 1[لــدارقطين ا-

هــانئأمالربيــع نــا أبــو إســحاق الفــزاري عــن األوزاعــي عــن رجــل قــد مســاه عــن 
.ضعيف د نس، تغري ماء يسري اهـ هذا ألنه يتوضأ باملاء الذي يبل فيه اخلبز 

املاء وحنوهالفارة وحنوها والنجاسة تقع يف
بن شـهاب عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعود عـن عبـد اعن ]1748[مالك -

سـلم ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و أسـلم يمونة زوج النيب صـلى اهللا عليـه و اهللا بن عباس عن م
.رواه البخاري.انزعوها وما حوهلا فاطرحوه:سئل عن الفأرة تقع يف السمن فقال

حــدثنا وكيــع عــن محــزة الزيــات عــن عطــاء بــن الســائب عــن زاذان]1723[شــيبة ابــن أيب-
ثناحــد]162[أبــو عبيــد . ح إىل أن يغلــبهم املــاءنــز ت:قــال يف الفــأرة تقــع يف البئــر علــيعــن 

لدجاجـة والسـنور والفـأرة سألت القاسم بن الوليد اهلمـذاين حيـدث عـن اقالشجاع بن الوليد 
.يــأمر بــالنزح: أو قــال يــرى النــزح قــال شــجاعابــن مســعودكــان : قــال تقــع يف البئــر فتمــوت
نا حيـــدث عـــن منصـــور بـــن أيب األســـود عـــن عطـــاء بـــن الســـائب عـــن أيب وكـــان بعـــض أشـــياخ

]872[ابـن املنـذر .ينزح ماؤهـا كلـه: قال يف الفأرة متوت يف البئر فتفسخعليعن البخرتي
علــيعــن عطــاء عـن ميســرة وزاذان عــن حـدثنا موســى بــن هـارون أنبــأ حيــىي احلمــاين ثنـا شــريك 

: قــال
ن عـن عطـاء بـثنا حيـىي بـن حيـىي أنـا جريـرحدثنا حممد بن نصرابن املنذر وقال. استصبح به

يف البئـــر فماتـــت ذا وقعـــت الفـــارةإ:علـــيقـــال : قـــالوا الســـائب عـــن ميســـرة وأصـــحاب علـــي
نا حممــد بــن محيــد بــن هشــام الــرعيين قــال ثنــا حــدث] 34[الطحــاوي . فانتزحوهــا حــىت تغلــبكم 

إذا :قـــالعلـــيعـــن قـــال ثنـــا موســـى بـــن أعـــني عـــن عطـــاء عـــن ميســـرة وزاذانعلـــي بـــن معبـــد
عطـاء بـن السـائب تغـري حفظـه اهــ البئـر فانزحهـا حـىت يغلبـك املـاء سقطت الفأرة أو الدابة يف 

.ة بأخر 
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حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثنـــا حجـــاج ثنـــا محـــاد عـــن عطـــاء بـــن ]185[ابـــن املنـــذر وقـــال
الطحــاوي . هــا ؤ ينــزح ما: يف بئــر وقعــت فيــه فــارة فماتــت قــالعليــاأن الســائب عــن ميســرة 

ثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن ثنا حممد بن خزمية قال ثنا حجاج بن املنهال قالحد]33[
اهـــ وهــذا قــال يف بئــر وقعــت فيهــا فــأرة فماتــت قــال ينــزح ماؤهــاعليــاالســائب عــن ميســرة أن

.، وميسرة صاحب علي ال بأس بهإسناد جيد محاد بن سلمة مسعه قدميا
حــدثنا حيــىي بــن حممــد ثنــا أبــو عمــر ثنــا محــاد ثنــا عطــاء بــن الســائب ]879[ابــن املنــذر وقــال

خـذوها ومـا حوهلـا فـألقوه وكلـوا مـا إذا ماتـت الفـأرة يف مسـن جامـد ف: قالعليعن ميسرة عن 
وإن ماتــــت يف بئــــر تــــأكلوه وإن ماتــــت يف خــــل فــــال تــــأكلوهبقــــي، وإن ماتــــت يف ذائــــب فــــال 

اهـفانتزعوا ماءها
إذا : قـال عليـاعن إبراهيم بن حممد عن جعفر بن حممـد عـن أبيـه أن ]273[عبد الرزاق-

ن كانـت الفـأرة كهيئتهـا مل تقطـع نـزع سقطت الفأرة يف البئر فتقطعت نزع منها سبعة أدالء فـإ
إبـراهيم . منها دلو ودلوان فإن كانـت منتنـة أعظـم مـن ذلـك فلينـزع مـن البئـر مـا يـذهب الـريح

.األسلمي مرتوك هو ابن أيب حيىي 
ن ســئل عــعليــاأن حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن خالــد بــن ســلمة ]1732[ابــن أيب شــيبة -

.ـ ابن سلمة هو املخزومي مرسل اهتنزح: صيب بال يف البئر ؟ قال 
حدثنا موسى بن هارون ثنا حيىي ثنا قيس عن أيب حصني عـن حيـىي بـن ]873[ابن املنذر -

أي اهــ مـا قـال علـيمثـلاهللاعبدوثاب عن مسروق عـن 
.سند جيد . ، وإن كان ذائبا استصبح بهوأكل

علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بـن الوليـد عـن سـفيان ثنـا محـران بـن حدثنا ]875[ابن املنذر -
ن، سـئل ابــن مســعود عــن فــأرة وقعــت يف مســ:عــن أيب حــرب بــن أيب األســود الــديلي قــالأعـني
.اهـ محران ليس بشيء إمنا حرم اهللا من امليتة حلمها ودمهامسعودابنفقال 

أن وزغـا مـات هلـم بن حصينعمرانبن جريج قال أخربت عن اعن ]294[عبد الرزاق -
فلتوا به سويقا فشرب منه مث أخرب بالذي كان من أمره فقال هل علمـتم قـالوا ال فصـفق بيديـه 
وقال بيعوا السمن والسويق من غري أهل دينكم وبينوا هلم الذي كان من أمره قال بعـض أهلـه 

اهـال نستسرج به قال بلى إن شئتمأ
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أبــيبــن ســريين أن وزغــا وقــع يف مســن آلل اأيــوب عــن عــن معمــر عــن ]293[عبــد الــرزاق-
ابــن املنــذر . فلتــوا بــه ســويقا مث أخــربوه فقــال بيعــوه ممــن يســتحله مث أعلمــوهاألشــعريموســى

حدثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا عن سفيان عن خالد احلـذاء عـن ابـن سـريين عـن ]877[
عـوه وبينـوا، وال تبيعـوه مـن بي: وسـىوقعت فـأرة يف مسـن، فقـال أبـو م:قالاألشعريموسىأيب

.اهـ مرسل صحيح مسلم 
فـأرة وقعـت يف نأعمربناعن معمر والثوري عن أيوب عن نافع عن ]286[عبد الرزاق-

.اهـ سند صحيح بن عمر استسرجوا به وادهنوا به األدمازيت عشرون قرطال فقال 
وضـي ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن أيب حدثنا حيىي بن حممد ثنا أبو عمـر احل]880[ابن املنذر -

اهــ أبـو : يقولهريرةأباقال مسعت املهزم
.املهزم يزيد بن سفيان تركوه 

حنـو هـذا أبـي سـعيد الخـدريعن معمر عن أيب هارون العبـدي عـن ]280[عبد الرزاق-
هـارون عـن أيب يبأعـن معمـر عـن مث روى.به قـال نعـمقال أبو هارون قلنا أليب سعيد ينتفع 

حـدثنا علـي بـن احلسـن ثنـا عبـد اهللا بــن ]876[ابـن املنــذر .سـعيد قـال انتفعـوا بـه وال تـأكلوا
يف الفـأرة تقـع يف السـمن أو : أنـه قـالاخلدريسعيدأيبعن أيب هارون عن نالوليد عن سفيا

.هارون ال حيتج به اهـ أبوانتفعوا به وال تأكلوه : يت، قالالز 
عبـاسابـنعـن ثنا شريك عن مساك عن عكرمةثنا حيىيحدثنا موسى]874[ابن املنذر -

أي. مثلــه
.اهـ سند ضعيف ذائبا استصبح به

باب ما روي يف نزح زمزم
أن عبــاسبــنار قــال ســقط رجــل يف زمــزم فمــات فيهــا فــأمر عــن معمــ]275[عبــد الــرزاق-

حــدثنا عبــاد بــن ]1734[ابــن أيب شــيبة . فحشــوه فيهــا مث نــزح ماؤهــا حــىت مل يبــق فيهــا نــنت
: عبــاس أن زجنيــا وقــع يف زمــزم فمــات قــالالعــوام عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن قتــادة عــن ابــن

ضــع دلــوك : انزفــوا مــا فيهـا مــن مــاء مث قــال للـذي يف البئــر : فـأنزل إليــه رجــال فأخرجـه مث قــال 
ثنـا عبـاد بـن ]160[أبـو عبيـد .
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دثنا عبـد اجلبـار بـن العـالء قـال ثنـا ح]1109[الفاكهي . بهالعوام عن سعيد بن أيب عروبة 
إن إنسـانا وقـع يف زمـزم فمـات فـأمر ابـن عبـاس أن : سفيان عن ابن أيب عروبة عن قتـادة قـال 

حــدثنا أبـــو الفــتح نصــر بـــن املغــرية قــال نـــا ]981[)1(ابـــن أيب خيثمــة. 
ا وقـع يف بئـر زمـزم فمـات إن إنسـان: سفيان بن عيينة عن سـعيد بـن أيب عروبـة عـن قتـادة قـال 

وال يعـــرف أهـــل مكـــة هـــذا : قـــال ســـفيان . فـــأمر ابـــن عبـــاس بـــالعيون فســـدت وأن ينـــزح املـــاء 
.ضعيف إسناد بصري اهـ)2(وإمنا جاء من قبل العراق، احلديث 

حدثنا عبد اهللا بن حممد بـن زيـاد نـا أمحـد بـن منصـور نـا حممـد بـن ] 33/ 1[الدارقطين قالو 
أن زجنيــا وقــع يف زمــزم يعـين فمــات فــأمر بــه نــا هشـام عــن حممــد بــن سـرييننصــاريعبـد اهللا األ

ءن تنــزح قــال فغلبــتهم عــني جــاأعبــاسبــنا
اهــ هـذا إسـناد بصـري صـحيح بالقباطي واملطارف حـىت نزحوهـا فلمـا نزحوهـا انفجـرت علـيهم 

.مرسل ، وهشام هو ابن حسان 
حــدثنا هشــيم عــن منصــور عــن عطــاء أن حبشــيا وقــع يف زمــزم ]1733[ن أيب شــيبة ابــوقــال

فنظــروا : قــال فجعــل املــاء ال ينقطــع: أن ينــزف مــاء زمــزم قــال الزبيــرابــنفــأمر : قــال فمــات 
ـــزبري : ا عـــني تنبـــع مـــن قبـــل احلجـــر األســـود قـــال فـــإذ رواه أبـــو عبيـــد .حســـبكم: فقـــال ابـــن ال

حـدثنا علـي ثنـا أبـو ]187[ابن املنذر . منصور بن زاذان أخربناثنا هشيم قالحد]159[
حـدثنا صـاحل بـن عبـد الـرمحن ]31[ورواه الطحـاوي .بـهعبيد ثنا هشيم ثنا منصور بن زاذان 

عطـاء هـو . فـذكره اهــ سـند صـحيح ور قـال ثنـا هشـيم قـال ثنـا منصـورثنا سعيد بن منصقال
.ابن عباس، واستفتوا بري ة ابن الز إمار ذلك كان يف وكأن. ابن أيب رباح 

واالغتسالميماء احلالوضوء بامل
كــان عمـر بــن الخطـابأخربنـا معمــر عـن زيـد بــن أسـلم عـن أبيــه أن ]675[عبـد الـرزاق -

ا عبـد العزيـز بـن حممـد الـدراوردي عـن زيـد حـدثن]255[ابن أيب شيبة .يغتسل باملاء احلميم 

.حيث ذكرت ابن أيب خيثمة فإمنا أعزو إىل كتابه التاريخ الكبري-1
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبـو الوليـد الفقيـه حـدثنا عبـد اهللا بـن شـريويه قـال مسعـت ] 1308[قال البيهقي -2

غريا وال كبريا يعرف حديث أنا مبكة منذ سبعني سنة مل أر أحدا ص: ابن عيينة يقول أبا قدامة يقول مسعت سفيان يعين
.اهـ سند صحيح زم ، ما مسعت أحدا يقول نزح زمزمزمقالوا إنه وقع يفيالذيالزجن
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ثنـا ابـن أيب ]230[أبـو عبيـد .ه فيـه املـاءكـان لـه قمقـم يسـخن لـعمـرأن بن أسـلم عـن أبيـه
عمــر بــن أن اد عــن عبــد العزيــز بــن حممــد قــال ثنــا زيــد بــن أســلم عــن أبيــهونعــيم بــن محــمــرمي

حــدثنا وكيــع عــن هشــام بــن ]256[ابــن أيب شــيبة .كــان يغتســل ويتوضــأ بــاحلميماخلطــاب
ابـــن املنـــذر. أن عمـــر كـــان لـــه قمقـــم يســـخن لـــه فيـــه املـــاءم عـــن أبيـــهعـــن زيـــد بـــن أســـلســـعد 

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا أنــا ابــن وهــب حــدثين هشــام بــن ســعد وحفــص بــن ميســرة ]161[
حـدثنا موسـى بـن هـارون ثنـا عثمـان بـن ]166[ابـن املنـذر . حنـوهأبيـهعـنعن زيد بن أسلم 

كـان لعمـر : قـالعـن أبيـهعن زيد بن أسلم ثنا هشام بن سعد ثنا احلسني بن حفصطالوت
مـــــن طريـــــق هشـــــام بـــــن ســـــعد ] 1/37[رواه الـــــدارقطين و . املـــــاء فيتوضـــــأقمقــــم يســـــخن فيـــــه

.وصححه 
. كان يتوضـأ باملـاء احلمـيمبن عمراعن معمر عن أيوب عن نافع أن ]676[عبد الرزاق -

ســـألت نافعـــا عـــن املـــاء : قـــال حـــدثنا إمساعيـــل ابـــن عليـــة عـــن أيـــوب]257[ابـــن أيب شـــيبة 
.اهـ صحيح احلميميتوضأ بابن عمركان : السخن ؟ فقال 

كــان يســخن لــه املــاء ســلمةأن مســعدة عــن يزيــد حــدثنا محــاد بــن ]262[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا حممد بن يونس ثنـا نصـر بـن علـي ثنـا محـاد بـن مسـعدة ]6219[الطرباين .فيتوضأ به
ثنا ابـن أيب مــرمي حــد]232[أبـو عبيـد . عــن سـلمة أنــه كـان يسـخن لــه املـاء فيتوضــأعـن يزيـد

يســخن لــه األكــوعبــنســلمةكــان :زيــد عــن عيــاض قــال حــدثين يزيــد بــن أيب عبيــد قــال عــن ي
.صحيح . اهـ يزيد بن أيب عبيد موىل سلمة بن األكوع ثقة املاء فيتوضأ به يف الربد

شـد بـن معبـد ثنا راحدثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم]166[ابن املنذر -
اهـــ يف الشــتاء ، مث يغتســل بــه يــوم اجلمعــةمالــكبــنألنــسيســخن رأيــت املــاءالواســطي قــال

.
ال بـأس أن يغتسـل :يقـولبـن عبـاساأخـربين عطـاء أنـه مسـع ... قال ]677[عبد الرزاق-

حح سـندهوصـخمتصـرا ، عزاه ابـن حجـر يف التلخـيص إىل عبـد الـرزاق اهـباحلميم ويتوضأ منه 
.أظن سقط من الناسخ ابن جريج . 
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حــدثنا أبــو د بــن عمــرو قــالحــدثنا حممــقــالحــدثنا حممــد بــن بشــر ]259[ابــن أيب شــيبة -
توضأ باحلميم وقد أغلي ونندهن بالدهن وقد طبخ على النارإنا: ابن عباسقال قالسلمة

.من وجه آخر اهـ صحيح تقدم يف ما مست النار على النار
ثنـــا حـــدثنا حممـــد بـــن النضـــر األزدي ثنـــا علـــي بـــن عبـــد احلميـــد املعـــىن]1282[اين الطـــرب -

: يسـخن املـاء ألصـحابه مث يقـولرفاعةأبوكان : قال مان بن املغرية عن محيد بن هاللسلي
رواه ابــن املبــارك يف اهـــفيتوضــأ باملــاء البــارد ، فسأحســن مــن هــذا ، أحســنوا الوضــوء مــن هــذا 

انتهيـت اىل : يمان بن املغرية عـن محيـد بـن هـالل قـال قـال أبـو رفاعـة عن سل]159[اجلهاد 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو خيطب فقلت يا رسول اهللا رجل غريب يسـأل عـن دينـه 
ال يــدري مــا دينـــه فأقبــل رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســـلم إيل وتــرك خطبتـــه حــىت انتهـــى إيل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليـه فجعـل يعلمـين فأتى بكرسي خلت قوائمه حديدا فقعد 
قـال وكـان أبـو رفاعـة يقـول مـا عزبـت عـين .مما علمه اهللا عز و جل مث أتى خطبتـه فـأمت آخرهـا

سورة البقرة منذ علمنيها اهللا عز و جل أخذت معها ما أخذت من القـرآن ومـا رفعـت ظهـري 
الســفر فيقــول أحســنوا الوضــوء مــن وكــان يســخن ألصــحابه املــاء يف:قــال.مــن قيــام ليلــي قــط

شـيبان عـن اهــ صـحيح رواه مسـلم املرفـوع منـهفيتوضـأ بالبـارد ، نـا مـن هـذا أوسأحسن ، هذا 
.بن فروخ حدثنا سليمان بن املغرية حدثنا محيد بن هالل

وبيان نكارتهاملاء املشمسما روي يف 
الــزبري عــن عبــد اهللا عــن أيبصــدقة بــن أخربنــا إبــراهيم بــن حممــد أخــربين]1/3م[الشــافعي -

ضعيف جدا اهـإنه يورث الربص: كان يكره االغتسال باملاء املشمس ، وقال عمرأن جابر
.، وصدقة ضعيف كذبه مالك وغريه إبراهيم بن حممد األسلمي مرتوك  

حـدثنا داود بـن رشــيد حـدثنا أبـو سـهل بـن زيـاد حـدثنا إبـراهيم احلـريب]91[وقـال الـدارقطين 
صفوان بن عمرو عن حسـان بـن أزهـر أن عمـر بـن اخلطـاب إمساعيل بن عياش حدثينحدثنا 
أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا ]13[البيهقـــي.ال تغتســـلوا باملـــاء املشـــمس فإنـــه يـــورث الـــربص : قـــال 

بــن يحــدثنا علــياحلــافظ حــدثنا أبــو الوليــد الفقيــه حــدثنا حممــد بــن ســليمان بــن خالــد العبــد
عمـرعياش عن صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر قال قـال حجر حدثنا إمساعيل هو ابن 

محـص وشـيخه هاهـ ابن عياش قوي يف أهل بلدال تغتسلوا باملاء املشمس فإنه يورث الربص: 



تقريب فقه السابقني األولني

128

ابـن حبـان نقـل غـري واحـد عـنوحسـان بـن أزهـر .صفوان بـن عمـرو السكسـكي محصـي ثقـة 
ه ابــن أيب حــامت يف اجلــرح والتعــديل وذكــر .الثقــات ، ومل أجــده يف املطبــوعأنــه ذكــره يف كتــاب

روى عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب يف املـــاء املشـــمس يزهـــر بـــن حســـان السكســـكأ]1175[قـــال 
وهـذا . زهـرأعنه العلم ممن امسـه يباب تسمية من رو ذكره يف اهـروى عنه صفوان بن عمرو

ة مـن هـذا وعمـر وأين فقهـاء املدينـ.األخباروما مثله يتحمل عنه ، إال يف هذا األثر ال يعرف 
ومثــل هــذا اخلــرب إذا .نوا يتوضــؤون مــن احليــاض وهــي مشمســة وقــد كــا. بــني أظهــرهم ســنني 

.جاوز املدينة ضعف خناعه 
.هو منكر باتفاق احلفاظ وما روي مرفوعا 

وسوسة الوضوءما جاء يف 
قـــال حـــدثنا زكريـــا بـــن أيب زائـــدة قـــال قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن بشـــر ]1792[ابـــن أيب شـــيبة -

دثين جماهد عن احلكم بن سفيان الثقفـي أنـه رأى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم توضـأ حمنصور 
.وصححه األلباين وابن ماجة النسائي واه ر اهـمث أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه

حـدثنا ابـن دكـني عـن قـرة عـن بـديل العقيلـي عـن مطـرف بـن عبـد ]1637[ابن أيب شـيبة -
فكــل أخالقــه أعجبتــين إال خلقـــا ذرأبــاصــحبت : أعــرايب قــال اهللا بــن الشــخري قــال حــدثين 

]5445[ابــن ســعد .كــان إذا خــرج مـن اخلــالء اسـتنجى: ومـا هــو ؟ قـال : واحـدا ، قلــت 
عـن أخربنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا بديل بـن ميسـرة عـن مطـرف 

قـه كلهـا إال خلقـا واحـدا قلـت ومـا تين أخالصـحبت أبـا ذر فـأعجب: رجل من أهل البادية قال
هـــذا لـــدفع اهــــفكـــان إذا خـــرج مـــن اخلـــالء انتضـــح، كـــان رجـــال فطنـــا : ال؟ قـــذاك اخللـــق
.الوسواس 

مة ثنــا محــاد بــن ســلعبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــالحــدثنا علــي بــن ]9230[الطــرباين -
إن الشـيطان : قـالودعبد اهللا بن مسععن محاد عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عـن 

فـريى أنـه قـد أحـدث فـال ينصـرف حـىت يسـمع كم يف صالته فيأخـذ بشـعرة مـن دبـرهيأيت أحد 
.يأيت يف السهو .اهـ صحيح صوتا أو جيد رحيا

قـال اليمـانبـنحذيفـةعن معمـر عـن أيـوب عـن محيـد بـن هـالل أن ]591[عبد الرزاق -
إذا توضــأت مث خــرج مــين شــيء بعــد ذلــك فــإين ال أعــ
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حــدثنا حممــد بــن أيب عــدي عــن يــونس عــن محيــد بــن ] 8095[ابــن أيب شــيبة .علــى إصــبعه 
مـا كنـت أبـايل إذا كـان : سئل حذيفـة عـن الرجـل جيـد البلـة بعـد الوضـوء ، فقـال : هالل قال 

.جيد أومأ بيده إىل فيه اهـ مرسلذلك بعد الوضوء ذاك كان أو هذا ، و 
ثابـــتبـــنوزيـــداليمـــانبـــنحذيفـــةبـــن التيمـــي عـــن أبيـــه أن اعـــن ]592[عبـــد الـــرزاق لوقـــا

ابـن أيب شـيبة .واحلسن وعطاء كانوا ال يرون بأسا بالبلـل جيـده الرجـل يف الصـالة مـا مل يقطـر 
حـــدثنا معتمـــر أنـــه مســـع أبـــاه حيـــدث أن زيـــد بـــن ثابـــت وحذيفـــة واحلســـن البصـــري ] 8093[

:إال أن تقطـر قـال: إال أن عطـاء قـال، الرجـل وهـو يصـلي ة جيـدهاوعطـاء مل يـروا بأسـا بالبلـ
يراهـا وال عليـه إعـادة وال طهـور اهــ وهـذا وإن قطر علـى رجلـك فـال: وقال سعيد بن املسيب

.مرسل صحيح 
حـدثنا معتمـر عـن أبيـه قـال حـدثين شـيخ عـن احلسـن بـن علـي ] 8094[ابـن أيب شـيبة وقـال 

، فرخص فيه اهـن ذلك أنه سأل زيد بن ثابت ع
كـــان ســـلمةأن حـــدثنا محـــاد بـــن مســـعدة عـــن يزيـــد مـــوىل ســـلمة]1785[ابـــن أيب شـــيبة -

أخربنا محاد بن مسعدة عـن يزيـد بـن أيب عبيـد ]6155[ابن سعد . ينضح بني جلده وثيابه
ونضـح بيـده جسـده وثيابـهوغسـل قدميـهأنـه توضـأ فمسـح مقـدم رأسـه عن سلمة بن األكوع 

.اهـ صحيح 
: عمـن حدثـه قـال ثنا هشيم وحممد بن يزيد عن العـوام بـن حوشـب حد]106[و عبيد أب-

اهـاقتصد يف الوضوء: أبو الدرداءقال 
إذا : هريــرةأبــوقــال : حــدثنا هشــيم عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال ] 8092[ابــن أيب شــيبة -

احلصــى فليمســح إحــدامها بــاألخرى شــك أحــدكم يف البلــة وهــو يف الصــالة فليضــع يديــه علــى 
.مرسلوليمض يف صالته اهـ 

إذا توضـأ ال يغسـل عمـربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع قال كان ] 588[عبد الرزاق -
.اهـ العمري ليس باحلافظ أثر البول ولكنه كان ينضح 

: قـال حـدثنا علـي بـن مسـهر عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع]1786[ابن أيب شـيبة وقال
.اهـ صحيح وكان أيب يفعل ذلك: عبيد اهللا إذا توضأ نضح فرجه ، قال عمرابنكان 
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عــن الثــوري عــن احلســن بــن عبيــد اهللا النخعــي عــن أيب الضــحى قــال ]589[عبــد الــرزاق -
عـن ]590[عبد الـرزاق .توضأ مث نضح حىت رأيت البلل من خلفه يف ثيابه عمربنارأيت 

توضـأ مث عمـربـنابن عبيد اهللا قال مسعت مسلم بن صبيح يقول رأيت بن عيينة عن احلسن ا
.اهـ صحيح فصبها بني إزاره وبطنه على فرجهأخذ غرفة من ماء

شكوت : قال حدثنا وكيع عن ابن أيب ذئب عن موىل البن أزهر]1788[ابن أيب شيبة -
ـــنإىل  ـــه عنـــه:قـــالفالبـــولعمـــراب ابـــن املنـــذر .شـــيطانفإنـــه مـــن الإذا توضـــأت فانضـــح وال

حـدثين مـوىلقالحدثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا مسدد ثنا حيىي عن ابن أيب ذئب]156[
: خيــرج مـين البــول قــال: انضــحه قلـت: خيـرج مــين البــول قـال عمــرالبـنقلــت : قـال ابـن أزهــر

.اهـ موىل ابن أزهر إن كان أبا عبيد فثقة انضحه ودعه
بــن عبــاساعمــش عــن ســعيد بــن جبــري وغــريه عــن وري عــن األعــن الثــ]583[عبــد الــرزاق -

قاتـل : قـال . إين أكـون يف الصـالة فيخيـل إيل أن بـذكري بلـال : شكا إليـه رجـل فقـال : قال 
فـإذا توضـأت فانضـح ، إنه ميس ذكـر اإلنسـان يف صـالته لرييـه أنـه قـد أحـدث ، اهللا الشيطان 
]788[البيهقـي . الرجـل ذلـك فـذهبففعل. هو من املاء فإن وجدت قلت ، فرجك باملاء 

ببغــداد أخربنــا محــزة بــن حممــد بــن العبــاس أخربنــا أبــو القاســم عبــد الــرمحن بــن عبيــد اهللا احلــريف
حـدثنا أمحـد بــن الوليـد الفحــام حـدثنا كثــري بـن هشــام حـدثنا الفــرات عـن األعمــش عـن ســعيد 

: ال ابـن عبـاس فقـ. يأجـد بلـال إذا قمـت أصـلإين: فقـال عبـاسابـنبن جبـري أن رجـال أتـى 
وإذا وجدت من ذلك شيئا فقل هو منه فذهب الرجل فمكـث مـا شـاء انضح بكأس من ماء

مل يسـمعه األعمـش مـن سـعيد اهــاهللا مث أتاه بعد ذلك فزعم أنه ذهب ما كان جيـد مـن ذلـك
ن سـعيد ثنـا املنهـال عـو أسامة قـال ثنـا األعمـش قـال حدثنا أب] 8091[ابن أيب شيبة قال . 

إن الشيطان يطيف بالعبد ليقطع عليه صالته فـإذا أعيـاه نفـخ يفبري عن ابن عباس قالبن ج
ويأتيـه فيعصـر ذكـره فرييـه أنـه أخـرج منـه شـيء دبره فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا

.اهـ إسناد جيد فال ينصرف حىت يستيقن
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عن املنهـال بـن عمـرو حدثنا سالم بن أيب مطيع عن منصور بن املعتمر]120[مسدد ورواه
إذا توضأ أحدكم فليأخ:عن ابن عباس قال عن سعيد بن جبري

.اهـ حسن صحيح )1(فليقل إن ذلك منهفإن أصابه شيء فرجه 
حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا ثنا عبد اهللا بن محدان ثنا أبان بن صـمعة ]153[ابن املنذر قالو 

مث ينضـح ، ا يتوضـأ وضـوءا حسـن: أنه قال يف الذي جيد البلـة قـالباسعابنعن عكرمة عن 
اهـــ فيوشــك أن يــذهب عنــه ، هــذا مــن املــاء : فــإذا وجــد شــيئا قــال، فرجــه فيوســعه مــن املــاء 

.حسن 
إن : قـال عبـاسابـنحدثنا ابـن فضـيل عـن يزيـد عـن مقسـم عـن ]1787[ابن أيب شيبة -

فمــن رأبــه ذلــك يريــه أنــه قــد أحــدث فيبــل إحليلــه حــىت الشــيطان يــأيت أحــدكم وهــو يف الصــالة 
ضـعيف يزيد بن أيب زياد اهـ هو عمل املاء: من ذلك شيء فليقل فلينتضح باملاء ، فمن رأبه 

.
كـان يقـال : هيم التيمي قـال ثنا إبراثنا هشيم قال أخربنا العوام قال حد]110[أبو عبيد -

.صحيح اهـمن قبل الطهور إن أول ما يبدأ الوسواس
كــان يقــال: ثنا هشـيم قــال أخربنــا العــوام عـن حمــارب بــن دثـار قــال حــد]109[أبـو عبيــد -

.اهـ صحيح من وهن علم الرجل ولوعه باملاء يف الطهور 
: كـان يقـال :ثنـا حصـني عـن هـالل بـن يسـاف قـال ثنا هشيم قالحد]107[أبو عبيد -

.اهـ صحيح وإن كنت على يف كل شيء إسرافا حىت يف املاء إن 
عــن عمــري بــن إســحاق حــدثنا ابــن عــونأخربنــا روح بــن عبــادة قــال]10289[ابــن ســعد -

أيـت كان من أدركت من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أكثر ممـن سـبقين ، فمـا ر : قال 
حدثنا أبو أسامة عن ابـن ]36710[ابن أيب شيبة . وال أقل تشديدا منهمقوما أهون سرية

أدركت من أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أكثـر : قال عن عمري بن إسحاقعون

عن عبد امللك بن أيب سليمان قـال مسعـت سـعيد بـن جبـري قـال وسـأله رجـل فقـال إين ألقـى ]584[عبد الرزاق -1
أطعين إفعل ما آمرك مخسة عشـر يومـا توضـأ مث ادخـل من البول شدة إذا كربت ودخلت يف الصالة وجدته فقال سعيد 

احلدث فإنه ال جيب عليه الوضوء حىت وقال عبد اهللا بن املبارك إذا شك يف: اهـ وقال الرتمذي يف صالتك فال تنصرفن 
اهـيستيقن استيقانا يقدر أن حيلف عليه



تقريب فقه السابقني األولني

132

ثنا حــد] 128[الــدارمي .وال أقــل تشــديدا مــنهمممــن ســبقين مــنهم فلــم أر قومــا أهــون ســرية
.صحيح.مثلهبن إسحاق ريعن عمنبن عو انا أعثمان بن عمر

البول يف املغتسلما يكره من 
اهللا معمر عن مهام بن منبه قال مسعت أبا هريـرة يقـول قـال رسـول عن]299[عبد الرزاق -

اهـــ رواه ال يبــولن أحــدكم يف املــاء الــدائم الــذي ال جيــري مث يتوضــأ منــه:ســلمصــلى اهللا عليــه و 
.مسلم

ال يبل : قال هريرةأبيعن حدثنا ابن علية عن هشام عن حممد]1509[ابن أيب شيبة -
بـن عن سـلمة حدثنا ابن علية]1510[ابن أيب شيبة .يغتسل منهمثأحدكم يف املاء الدائم

أبـو .مث يتطهـر منـهأحـدكم يف املـاء الـدائمال يبـل: قـال هريـرةأيبعـن علقمة عن ابـن سـريين 
وقــال . موقوفــا مثلــهعــن ابــن ســريين ثنا هشــيم قــال أخربنــا يــونس وهشــام حــد]145[عبيــد 

أيبعــن ل ثنــا محــاد عــن أيــوب عــن حممــدقــاثنــا حجــاج حــدثنا حممــد قــال] 36[الطحــاوي 
ورواه غــري واحــد عــن ، مرفوعــا جريــر عــن هشــام عــن حممــدطريــق ن مــرواه مســلم .مثلــههريــرة

.وقف رمبا أوابن سريين كان ابن سريين مرفوعا ، 
: قـالحدثنا حممد بن خزميـة قـال ثنـا حجـاج قـال ثنـا محـاد عـن أيب املهـزم]35[الطحاوي -

فإنـه ميـر بـه أخـوه املسـلم فيشـرب ال : عـن الرجـل ميـر بالغـدير أيبـول فيـه ؟ قـالهريرةأباسـألنا 
.اهـ أبو املهزم ضعيفوإن كان جاريا فليبل فيه إن شاء،منه ويتوضأ 

حاق أنـــا جريـــر عـــن عطـــاء بـــن الســـائب عـــن ميســـرة وحـــدثت عـــن إســـ]266[ابـــن املنـــذر -
.اهـ عطاء ضعيف غتسلهأنه كان ينهى أن يبول الرجل يف معليعن وأصحاب علي

أنــه كــره البــول عبــد اهللاعــن حــدثنا عمــر عــن عيســى عــن الشــعيب]1206[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف يف املغتسل

بـنعمـرانعن الثوري عن علقمة بن مرثد عـن سـليمان بـن بريـدة عـن ]980[عبد الرزاق-
ثنا وكيـــع عـــن حـــد]1200[ابـــن أيب شـــيبة . مل يتطهـــر مـــن بـــال يف مغتســـله:قـــالحصـــين

مـن بـال يف : قـالحصـنيبـنعمـرانسفيان عـن علقمـة بـن مرثـد عـن سـليمان بـن بريـدة عـن 
.اهـ صحيح مغتسله فلم يتطهر



تقريب فقه السابقني األولني

133

حــدثنا شــعبة عــن قتــادة عــن عقبــة بــن صــهبانحــدثنا شــبابة قــال]1208[ابــن أيب شــيبة -
رواه .الوســواسالبــول يف املغتســل يأخــذ منــه : يقــول المزنــيمغفــلبــناهللاعبــدمسعــت قــال

عـــن قتـــادة أنـــه مســـع عقبـــة بـــن عمـــرو بـــن مـــرزوق حـــدثنا شـــعبةمـــن طريـــق ] 488[البيهقـــي 
.إسناد صحيح .صهبان

د بــن عبيــد الصــفار حــدثنا وأخربنــا أبــو احلســن بــن عبــدان أخربنــا أمحــ]486[وقــال البيهقــي 
دة عـن سـعيد حدثنا يزيد بـن إبـراهيم حـدثنا قتـايحممد بن غالب حدثنا أبو عمر احلوضمتتام 

إن : املغتسـل وقـال أنـه كـان يكـره البـول يفمغفـلبـناهللاعبـداحلسـن عـن عن احلسن بـن أيب
.الوجه األول أصحاهـ منه الوسواس

.يقـول البـول يف املغتسـل يأخـذ منـه اللمـم أنسـاعن الثوري عمن مسـع ]979[عبد الرزاق-
إمنــا كــره : يقــول نــس بــن مالــكأعمــن مســع حــدثنا وكيــع عــن ســفيان ]1209[ابــن أيب شــيبة 

حــدثنا علــي بــن احلســني ثنــا عبــد اهللا عــن ]265[ابــن املنــذر .خمافــة اللمــمغتســل البــول يف امل
: يكــره البــول يف املغتســل ؟ قــال مل : قلــت : قــال أنــسعــن ســفيان عــن أبــان بــن أيب عيــاش

.اهـ أبان ضعيف يأخذ منه اللمم 
مـا طهـر اهللا :قالـتعائشـةيـث عـن عطـاء عـن بن التيمـي عـن لاعن ]982[عبد الرزاق -

ابـــن أيب شـــيبة .رجـــال يبـــول يف مغتســـله قـــال ليـــث قـــال عطـــاء إذا كـــان لـــه خمـــرج فـــال بـــأس بـــه
مـا طهـر اهللا رجـال يبـول يف : قالـت عائشـةعـن حدثنا معتمر عن ليـث عـن عطـاء]1201[

.عف يضبن أيب سليم اهـ ليث إذا كان يسيل فال بأس: قال عطاء مغتسله ، و 

الوضوء من أواني أهل الكتاب
ربيعـــة بـــن يزيـــد حـــدثنا أبـــو عاصـــم عـــن حيـــوة بـــن شـــريح قـــال حـــدثين]5496[البخـــاري -

صـلى قـال أتيـت النـيبأبو ثعلبة اخلشـينقال حدثينأبو إدريس اخلوالينقال حدثينيالدمشق
م ، وبأرض صيد آنيتهفقلت يا رسول اهللا إنا بأرض أهل الكتاب ، فنأكل يفاهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليـه فقال النيب. ليس مبعلم يالذاملعلم ، وبكليب، وأصيد بكليبي، أصيد بقوس

آنيـتهم ، إال أن ال جتـدوا بــدا ، أمـا مـا ذكـرت أنـك بـأرض أهـل كتـاب فـال تـأكلوا يف:وسـلم 
ك ، فإن مل جتدوا بدا فاغسلوها وكلوا ، وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد ، فما صـدت بقوسـ
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فاذكر اسم اهللا وكل ، وما صدت بكلبك املعلم ، فاذكر اسم اهللا وكـل ، ومـا صـدت بكلبـك 
اهـفكله ليس مبعلم ، فأدركت ذكاتهيالذ
ضـوء فلـم وَ لعمـربن عيينة عن زيد بن أسلم عـن أبيـه أنـه الـتمس اعن ]254[عبد الرزاق-

من أين هذا : فقال عمر ، حسنه ال عند نصرانية فاستوهبها وجاء به إىل عمر فأعجبه إجيده 
فكشـفت .أسـلمي: فقال هلـا ، فتوضأ مث دخل عليها . من عند هذه النصرانية : فقال له ؟ 

]231[؟ رواه ابــن املنــذر أبعــد هــذه الســن: عــن رأســها فــإذا هــو كأنــه ثغامــة بيضــاء فقالــت 
توضأ من مـاء نصـرانية عمرأن أخربنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه 

نا خــالد بــن أســلمحــدثحــدثنا احلســني بــن إمساعيــل]64[ورواه الــدارقطين . نصــرانيةيف جــرة 
.وهذا إسناد صحيح .مثله عن أبيه عن زيد بن أسلمنا سفيانحدث
حدثنا احلسني بن إمساعيل نا أمحد بن إبراهيم البوشنجي نا سفيان بن ]63[الدارقطين ورواه

ملا كنا بالشـام أتيـت عمـر بـن اخلطـاب مبـاء : حدثونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قالعيينة قال 
: قـالوال ماء مسـاء أطيـب منـه: فتوضأ منه فقال

أيتهــا العجــوز : فقــال، فلمــا توضــأ أتاهــا ، جئــت بــه مــن بيــت هــذه العجــوز النصــرانية : قلــت
فكشفت رأسها فـإذا مثـل : قال، حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق أسلمي تسلمي بعث اهللا

أمحـد بـن إبـراهيم اهــاللهم اشـهد: فقال عمر، برية وإمنا أموت اآلن عجوز ك: الثغامة فقالت
، وذكــره ي قــال الــدارقطين لــيس بــالقوي يعتــرب بــه ، ترمجتــه يف تــاريخ بغــداد بــن مهــران البوشــنج
سـعدان بـن من طريق]131[البيهقي روى. ابعه سعدان بن نصروقد ت.الذهيب يف الضعفاء

روايـة حنـوه اهــفـذكر . عـن أبيـه-ومل أمسعـه-ثنا سفيان قال حدثونا عن زيد بن أسـلمنصر 
.واهللا أعلم ولعله مما حدث به سفيان بأخرة ، ، الشافعي واجلماعة أوىل 

معا والغسلوضوء الرجال ونسائهم
عـن عـروة يذئـب عـن الزهـر إياس قال حـدثنا ابـن أيبنا آدم بن أيبحدث]250[البخاري -

مــن إنــاء واحــد مــن قــدح صــلى اهللا عليــه وســلمكنــت أغتســل أنــا والنــيب: عــن عائشــة قالــت 
.ذكر الفرق أظنه من كالم ابن شهاباهـق رَ يقال له الفَ 

بييب قـال عن إسرائيل بن يونس عن مساك بن حرب عن أيب سالمة احل]246[عبد الرزاق -
عمر بن الخطابرأيت 
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فقـال مـا تـرى فقـال عليـاقال لصاحب احلوض اجعل للرجال حياضا وللنسـاء حياضـا مث لقـي 
.اهـ مساك يضعف 

خالد عن حممد بن صاحل عن محيد بـن نـافع عـن أم بنحدثنا محاد]376[بة ابن أيب شي-
ابـن ســعد .كنــت أغتسـل أنــا وزيـد مــن إنـاء واحــد مـن اجلنابــةقالـتثابــتبــنزيــدسـعد امـرأة 

امللك بن عمرو أبو عامر العقدي حدثنا حممد بـن صـاحل التمـار قـالأخربنا عبد]11882[
كنــت أغتســل أنــا وزيــد بــن : ســعد بــن الربيــع قالــت عــن أم ســعد بنــتحــدثنا محيــد بــن نــافع

نا القعنــيب حــدثنا ابــن أيب الزنــادحــدث]71[األثــرم ورواه .ثابــت مــن إنــاء واحــد وكانــت امرأتــه
نـا وزيـد مـن كنت أغتسل أ:قالتزيد بن ثابتعن أبيه عن أم سعد ابنة سعد بن الربيع امرأة 

.حسن صحيح . اهـ أم سعد امسها مجيلةاجلنابة من إناء واحد
أنـه أبـي هريـرةحدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أيب سـهلة عـن ]386[ابن أيب شيبة -

بـن عبـد اهللا حـدثنا إبـراهيم ]196[ابـن املنـذر .
ن إنــاء أيب هريــرةعــن ثنــا يزيــد أنــا ســليمان عــن أيب ســهلة

:والصحيح ما روى . أبو سهلة هذا مل أعرفه ، وما أظنه موىل عثمان اهـواحد 
عـن حبيـب بـن شـهاب عـن أبيـه أنـه سـأل أبـا حدثنا إمساعيل ابن عليـة]379[ابن أيب شيبة 
.اهـ صحيح إن كنا لننقز حول قصعتنا نغتسل منها كالنا: هريرة ؟ فقال 

ثنا مسـدد ثنـا حيـىي عـن أشـعث عـن حممـد عـن أيب هريـرة حدثنا حيىي]200[وقال ابن املنذر 
.اهـ حسن ال بأس أن يغتسل الرجل واملرأة من اإلناء الواحد: قال 

قال ال سرجِ عبد اهللا بن سَ عن معمر عن عاصم بن سليمان مسعت ]385[عبد الرزاق-
.ح يأيتاهـ صحية من إناء واحد فإذا خلت به فال تقربهأبأس أن يغتسل الرجل واملر 

إن كـان الرجـال والنسـاء يف زمـان :كان يقولعبد اهللا بن عمرافع أن عن ن]44[مالك -
بــن جــريج عــن اعــن ]245[عبــد الــرزاق.رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم ليتوضــؤون مجيعــا

أبــو بكــر حممــد بــن حيــىي املــروزي يف .كنــا نتوضــأ حنــن والنســاء معــا: قــال عمــربــنانــافع عــن 
ثنا خلف بن هشام قال ثنا علي بن مسهر عن عبيـد اهللا عـن نـافعحد] 135[طهور زوائد ال

.اهـ صحيح ون من إناء واحد مجيعا ؤ كان الرجال والنساء يتوض:قال ابن عمرعن 
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كنــا نغتســل :بــن عمــر قــالاعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]400[عبــد الــرزاقورواه 
كـذا قـال العمـرياهــ  نا مـن إنـاء واحـدؤ لم حنـن ونسـاعلى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـ

.غتسل ، والصحيح الوضوءن
ال بأس : بن عمر كان يقول ابن جريج قال أخربين نافع أن اعن ]1035[عبد الرزاق وقال

ثنا حفــص بــن حــد]377[ابــن أيب شــيبة . ة جنبــا مجيعــا يف إنــاء واحــدأباغتســال الرجــل واملــر 
اهــال بأس أن يدليا اجلنبان من إناء واحد: عن ابن عمر قالغياث عن ابن جريج عن نافع

.صحيح
حدثنا وكيع عن مسـعر عـن قـيس بـن مسـلم عـن أم احلجـاج اجلدليـة ]378[ابن أيب شيبة -

حـدثنا حممـد بـن عبـد الوهـاب ثنـا ]199[ابـن املنـذر . رمبـا نازعـت عبـد اهللا الوضـوء:قالت
رمبــا نازعــت عبــد اهللا : ســلم عــن أم احلجــاج قالــت جعفــر بــن عــون ثنــا مســعر عــن قــيس بــن م

، كذلك قال ابن سعد ومل يبني حاهلا أحد علمتـه ، اهـ أم احلجاج عائشة بنت عجرة الوضوء 
.وما أدري من عبد اهللا

والغسلالوضوء بفضل املرأة
بــن عبـاس أن امــرأة اعـن الثــوري عـن مســاك بـن حــرب عـن عكرمــة عـن ]396[عبـد الــرزاق-

النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم اســتحمت مــن جنابــة فجــاء النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن نســاء
رواه أبـو داود اهــإن املـاء ال ينجسـه شـيء:فتوضأ من فضـلها فقالـت إين اغتسـلت منـه فقـال

.وصححه ابن حبان والرتمذي
صـم حـدثنا شـعبة عـن عايالطيالسـيعـينحدثنا ابن بشار حـدثنا أبـو داود]82[أبو داود -

حاجـــب عـــن احلكـــم بـــن عمـــرو وهـــو األقـــرع أن النـــيبعـــن أيب
أبـو حاجـب هـو .ضـعفه البخـاريرواه الرتمذي وحسـنه و اهـ يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة

.، وأظن األشبه املوقوف شيخ ثقةسوادة بن عاصم
: قــال عــن ســوادة بــن عاصــم حــدثنا وكيــع عــن عمــران بــن حــدير ]357[ابــن أيب شــيبة رواه

أال : فقلــت، ينهــاهم عــن فضــل طهــور املــرأة باملربــد وهــووهــوالحكــم الغفــاريانتهيــت إىل 
اهــ سـند لـك وألصـحابك: وقـال ، فأخـذ شـيئا فرمـاه بـه ، حبذا صفرة ذراعيها أال حبذا كذا 

.جيد
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كـان : قالـت عن عائشة ابنة سـعدحدثنا حيىي بن سعيد عن اجلعد]900[ابن أيب شيبة -
: فيقـول! إ: ن اجلـرة ، فـتغمس يـدها فيهـا فيقـاليأمر جاريته فتناوله الطهور مـسعد

ثنا حيــىي بــن ســعيد عــن اجلعــد بــن أوس حــد]180[أبــو عبيــد .إن حيضــتها ليســت يف يــدها
كــان يــأمر اجلاريــة أن تســكب لــه الوضــوء فتــدخل ســعداأن قــال حــدثتين عائشــة بنــت ســعد

إن :يـــا: فيقولـــون ف مث يقـــرب لـــه وضـــوءايـــدها فيـــه فتغـــر 
.اهـ اجلعد بن عبد الرمحن بن أوس ، سند صحيح حيضتها ليست يف يدها 

هريـرةأبـاأنـه سـأل حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عـن أبيـه]348[ابن أيب شيبة -
اهــــ قصــعتنا نغتســل منهــا كالنــاز حـــولإن كنــا لننقــ: قــال.ور املــرأة يتطهـــر منــهعــن ســؤر طهــ
.صحيح تقدم 

: قـال عبد اهللا بـن سـرجسعن معمر عن عاصم بن سليمان مسعت ]385[عبد الرزاق-
]70[األثـــرم .فـــإذا خلـــت بـــه فـــال تقربـــه، ة مـــن إنـــاء واحـــد أال بـــأس أن يغتســـل الرجـــل واملـــر 

عبـد اهللا بـن مسعـت : حدثنا أيـوب بـن سـليمان األزدي حـدثنا عبـد الواحـد حـدثنا عاصـم قـال
قــال عبــد الواحــد يف إشــارته كــان اإلنــاء يقــول اغتســال مجيعــا هــي هكــذا وأنــت هكــذاســرجس

حدثنا احلسني بن إمساعيل نا ] 117/ 1[وقال الدارقطين .بينهما، وإذا خلت به فال تقربنه
تتوضـأ : قـال عبـد اهللا بـن سـرجساحلسن بن حيىي نا وهب بن جرير نا شعبة عن عاصـم عـن 

ملرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره وال يتوضأ الرجل بفضـل غسـل املـرأة وال طهورهـا ا
اهـوهذا موقوف صحيح . 
بفضـل املـرأة يغتسـلال بـأس أن :كـان يقـولعبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]117[مالك -

عـن ]383[عبد الـرزاقورواه، عن مالكالشافعياه كذا رو و اهـما مل تكن حائضا أو جنبا
الرجـل بفضـل املـرأة مـا مل تكـن حائضـا يتوضـأال بـأس أن :قـالعمـربـنامالك عن نافع عـن 

ال :قـالبـن عمـر اعن معمر عن أيوب عـن نـافع عـن]386[عبد الرزاقوقال اهـأو جنبا
فـإذا خلـت ، بأس بالوضوء من فضل شراب املرأة وفضل وضوئها ما مل تكن جنبـا أو حائضـا 

أنـه  عـن نـافع عـن ابـن عمـرحـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب ]349[ابـن أيب شـيبة .به فـال تقربـه
حـدثنا ]351[ابـن أيب شـيبة . أو جنبـارأة بأسا ، إال أن تكـون حائضـا كان ال يرى بسؤر امل

.صحيح . حنوهعن نافع حفص بن غياث عن عبيد اهللا بن عمر 
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بـــن اعـــن عكرمـــة عـــن عـــن معمـــر قـــال مسعـــت قتـــادة أو غـــريه حيـــدث]379[عبـــد الـــرزاق-
هـي أنظـف ثيابـا : ة وال بفضل وضـوئها ويقـول أأنه كان ال يرى بأسا بفضل شراب املر عباس

عـن أيب يزيـد املـديين يـوب عـن أحـدثنا ابـن عليـة]350[ابـن أيب شـيبةاهــ وقـالوأطيب رحيـا
حســـناهــــوأطيـــب رحيـــاهـــي ألطـــف بنانـــا: عـــن ســـؤر املـــرأة ؟ فقـــالعبـــاسابـــنســـئل : قـــال
.يح صح

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا حجـاج ثنـا محـاد عـن احلجـاج عـن حيـىي ]177[ابن املنذر -
نــه يغتســل منــه اجلنــب فإأتطهــر مــن مــاء احلمــام: عبــاسالبــنقلــت : بــن عبيــد اهلمــداين قــال 

أخربنـــا أبـــو بكـــر بـــن احلســـن ]1311[البيهقـــي . إن املـــاء ال يـــنجس : فقـــال وغـــري الطـــاهر
بن دحيم حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا أخربنا وكيـع عـن األعمـش عـن حيـىي بـن أخربنا أبو جعفر

ورواه شـــعبة عـــن اهــــ املـــاء ال جينـــب: مـــاء احلمـــام فقـــال عـــن عبـــاسابـــنســـألت : عبيـــد قـــال 
.صحيح األعمش ، يأيت ، وهو خرب

ابـنعـن حدثنا سفيان حـدثنا زكريـا عـن الشـعيبياحلميدمن طريق]1312[البيهقيوروى
زكريا بن أيب زائدة كان يدلس اهـ اإلنسان واملاء والثوب واألرضأربع ال ينجسن: قال اسعب

.، يأيت يف الباب بعده ، سفيان هو ابن عيينة ، أظنه أخذه من جابر اجلعفي
حدثنا مسلم بن إبراهيم عـن شـعبة عـن املهـاجر أيب احلسـن عـن مـوىل جلويريـة ]76[األثرم -

عـن معمـر عـن جـابر ]377[عبـد الـرزاق.فضـل وضـوئها فنهتـهيشـربجويريةعن 
ال تتوضــأ :زوج النــيب صــلى اهللا عليــه و جلويريــةبــن يزيــد اجلعفــي عــن ذي قرابــة 

اهـ بفضل وضوئي
حدثنا وكيع عن املسعودي عن املهاجر أيب احلسن عن كلثـوم بـن ]358[ورواه ابن أيب شيبة 

اهــ تابعـه أبـو فنهتـينضـأت فـأردت أن أتوضـأ بفضـل وضـوئهاتو احلارثجويرية بنت أن عامر 
أبـو عبيـد وقـال . لـه البخـاري ، وهـذا مـن صـحيح حديثـهنعيم وابن املبـارك عـن املسـعودي ، قا

كلثـوم بـن عـامر بـن حدثينالقثنا حجاج عن املسعودي عن مهاجر أيب احلسن حد]174[
فذكره اهـ صحيح على رسم ابـن حبـان هي عمته و توضأت جويرية ابنة احلارث : القاحلارث

.
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لعبـد الـرمحن بـن عـن ابـن أبو عبيـد ثنـا اهليـثم بـن مجيـل عـن شـريك عـن مهـاجر الصـائغمث قال
.اهـ ضعيف ففعلت به مثل ذلكسلمةأمأنه دخل على عوف 

كنــت عنــد : حــدثنا وكيــع عــن خالــد بــن دينــار عــن أيب العاليــة قــال ]361[ابــن أيب شــيبة -
ال : ن مــاء عنــده ، فقــال مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فــأردت أن أتوضــأ مــرجــل

.اهـ صحيح توضأ به فإنه فضل امرأة

عن ابن عمر من فيه وبيان ما روي املاء يشرع فيه اجلنب قبل أن يغسل يديه
الشدة

ن وأبــو الطــاهر وأمحــد بــن عيســى مجيعــا عــيحــدثنا هــارون بــن ســعيد األيلــ]684[مســلم -
عمـرو بـن احلـارث عـن بكـري بـن األشـج أن أبـا أخـربينقال هارون حدثنا ابن وهبابن وهب 

الســائب مــوىل هشــام بــن زهــرة حدثــه أنــه مســع أبــا هريــرة يقــول قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
قـال ؟ كيف يفعل يا أبا هريرة : فقال . املاء الدائم وهو جنب ال يغتسل أحدكم يف:وسلم 

اهـاواليتناوله تن: 
إيـــاس حـــدثنا شــعبة عـــن يزيـــد الرشـــك عـــن معـــاذة آدم بـــن أيبمـــن طريـــق]919[البيهقــي -

عائشــةالعدويــة عــن 
ء ، ولكن ليبدأ فيغسل يده ، قد كنت أنا ورسول اهللا يإن املاء ال ينجسه ش: يغتسل فقالت 
إبـراهيم بـن مـرزوق مـن طريـق]1314[البيهقي .نغتسل من إناء واحدوسلمصلى اهللا عليه

ليسـت : حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن يزيد ال
.من وجه آخر عن معاذة خمتصرارواه مسلم صحيح ، اهـ ابةعلى املاء جن

كـان : عن عائشة ابنة سـعد قالـت حدثنا حيىي بن سعيد عن اجلعد]900[ابن أيب شيبة -
: فيقـول! إ: ن اجلـرة ، فـتغمس يـدها فيهـا فيقـاليأمر جاريته فتناوله الطهور مـسعد

.اهـ صحيح إن حيضتها ليست يف يدها
جـابر بن جريج عن سليمان بـن موسـى عـن رجـل قـال سـألت اأخربنا ]303[عبد الرزاق-

ولكــن اغــرتف منــه ، ال :قــال؟يــه وقــد دخلــه اجلنــبعــن املــاء النــاقع أغتســل فبــن عبــد اهللا
اهـغرفا



تقريب فقه السابقني األولني

140

أنــه ســئل عــن الرجـــل جــابرعــن حــدثنا هشــيم عــن أيب الـــزبري]1506[ابــن أيب شــيبة وقــال
ثنا هشـيم قـال حـد]156[أبـو عبيـد .يغتسل يف ناحية منه: اجلنب ينتهي إىل الغدير ؟ قال 

نا علـي بـن هاشـم حـدث]1507[ابن أيب شـيبة . مثلهجابر بن عبد اهللاعن أخربنا أبو الزبري
كنـــا نســـتحب أن نأخـــذ مـــن مـــاء الغـــدير : قـــال جـــابرعـــن عـــن ابـــن أيب ليلـــى عـــن أيب الـــزبري

الزبري أمحد بن منيع حدثنا هشيم عن أيبمن طريق]1183[البيهقي .ونغتسل به يف ناحية
، مبعـىن اهـ صحيح نهناحية مالغدير وهو جنب فيغتسل يفكان أحدنا يأيت: قال جابرعن 

.واحد 
ابــن حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن أيب ســنان ضــرار عــن حمــارب عــن ]897[ابــن أيب شــيبة -

من اغرتف من ماء وهـو جنـب فمـا بقـي منـه جنـس ، وال تـدخل املالئكـة بيتـا فيـه : قال عمر
اجلنـب :قلـت : قـال كوسـج ]325/ 2[ويف مسـائل أمحـد . اهـ رواه سـعيد بـن منصـور بول

، مث ُحـدثت عـن شـعبة عــن كنـت ال أرى بـه بأسـا: قـال؟و احلـائض يغمـس يـده يف اإلنـاءأ
روى إن كان مبعىن ما ، حسن كويف اهـ هذا إسناد  ،  حمارب بن دثار عن ابن عمر

، ال أن مـن أدخـل يـده يف املـاء مـا بقـي مـن املـاء بعـد فـراغ اجلنـب يـنجس أن، يرىنافع قبل
.يصـلح لــه أن يغتســل بـه ، هــذا عنــه منكـر ال يشــبه مــا روى عنـه أبطــن النــاس وهـو جنــب مل 

.وأهل املدينة مث أهل مكة أعلم بعبد اهللا بن عمر من أهل الكوفة 
إن أصـابتك : قـالبـن عبـاساعن معمر عن رجـل مـن أهـل الكوفـة أن ]304[عبد الرزاق-

سـال فيـه فـال تبـال وال تـدخل فيـه جنابة ومررت بغدير فاغرتف منه اغرتافا فاصببه عليـك وإن 
اهـإن استطعت

لــيس علــى :قــالبــن عبــاساعــن الثــوري عــن جــابر عــن الشــعيب عــن ]309[عبــد الــرزاق-
الثوب جنابة وال على األرض جنابة وال على الرجل ميسه اجلنب جنابة وليس على املاء جنابة 

جــابر اهـــ غســلهما فــال بــأسيقــول إذا ســبقته يــداه فأدخلهمــا يف املــاء وهــو جنــب قبــل أن ي، 
.اجلعفي ضعيف

عبــاسبــناعــن معمــر وســعيد بــن بشــري عــن قتــادة عــن عكرمــة عــن ]1142[عبــد الــرزاق -
بـــن يعلـــأخربنـــا أبــو احلســـن]1165[البيهقـــي . هــر وال يطهـــر إمنـــا جعـــل اهللا املـــاء يطِّ :قــال

ا أبــو اجلمــاهر أمحــد بــن عبــدان أخربنــا أمحــد بــن عبيــد الصــفار حــدثنا عبيــد بــن شــريك حــدثن
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يصـب ياإلنـاء فينتضـح مـن الـذالرجـل يغتسـل يفيفعباسابنحدثنا سعيد عن عكرمة عن 
.حسناهـ إن املاء طهور وال يطهر: اإلناء قال عليه يف

ثنـا شـعبة قـال ثنـا يزيـد بـن زريـعقال حدثنا محيد بن مسعدة السامي]2042[الطربي وقال
غتســل يف يَ ،احلمــام: ســأله رجــل قــال : قــال عبــاسابـنعــن عـن ســليمان عــن حيــىي بــن عبيــد

حدثنا ابـن بشـار قـال مث قال. إن املاء ال ينجسه شيء :؟ فقال فيهم اجلنباحلوض الرهط 
عــن عبــاسابــنســئل : قــال ثنــا زائــدة عــن األعمــش عــن حيــىي أيب عمــرقــال ثنــا عبــد الــرمحن
.حسن صحيح اهـينجسه شيء املاء ال : قال حلمام يغتسل فيه اجلنبالغسل من ماء ا

ثنـــا ســـعيد بـــن عـــامر عـــن شـــعبة عـــن إبـــراهيم بـــن مـــرزوق مـــن طريـــق]1182[البيهقـــي ورواه 
مثانيـة رهـط اغتسـلوا مـن حـوض واحـد أنه سئل عن عباسابنسليمان عن حيىي بن يعمر عن 
.حيىي أيب عمر عن اهـ الصواب ءيإن املاء ال ينجسه شأحدهم جنب فقال ابن عباس

أصـــحاب رســـول اهللا كـــان : عـــن معمـــر عـــن جـــابر عـــن الشـــعيب قـــال ]310[الـــرزاقعبـــد-
ســلم يــدخلون أيـديهم املــاء وهــم جنــب والنسـاء وهــن حــيض وال يفســد ذلــك صـلى اهللا عليــه و 

كـان : عـن عـامر قـال ثنـا سـفيان عـن جـابرحدثنا وكيـع قـال ]901[ابن أيب شيبة.عليهم
دخلون أيــديهم يف اإلنــاء وهــم جنــب ، والنســاء أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــ

.اهـ ال بأس به قبل أن يغسلوها: لك بأسا ، يعين وهن حيض ، ال يرون بذ

املاء املتطايرما يعفى عنه من 
جيعـل إنـاءه الـذي بـن عمـراأيـن كـان : بن جريج قال قلـت لنـافع اعن ]314[عبد الرزاق-

.اهـ صحيح إىل جنبه:قال؟يتوضأ فيه
بــناعــن الثــوري عــن العــالء بــن املســيب عــن رجــل عــن إبــراهيم عــن ] 315[عبــد الــرزاق-

ابـن . قـال فلـم يـر بـه بأسـا، ضـح فيـه تنيأنه سئل عن رجل يغتسل أو يتوضأ مـن املـاء و عباس
عبـاسابـنعـن ن محـاد عـن إبـراهيم عحدثنا حفص عن العالء بن املسيب]789[أيب شيبة 

إسناد جيـداهـ ال بأس به: نائه من غسله ، فقال ، فينتضح يف إيف الرجل يغتسل من اجلنابة 
.البخاري علقهوقد .
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يفعبـاسابـناجلمـاهر حـدثنا سـعيد عـن عكرمـة عـن أيبمـن طريـق]1165[البيهقي روىو 
إن املــاء طهـــور وال : اإلنـــاء قــال يصــب عليــه يفياإلنـــاء فينتضــح مــن الـــذالرجــل يغتســل يف

.ه ، تقدمحسن ال بأس باهـ يطهر
حــدثنا محــاد بــن خالــد عــن احلســام بــن مصــك عــن أيب معشــر عــن ]795[ابــن أيب شــيبة -

جسـمي يف إنـائي ؟ أغتسـل فريجـع مـن : قـال فيـه حبشـية هريـرةأبـاسأل رجل : قال إبراهيم 
.اهـ ابن مصك تركوه ال بأس به: قال 

وذكر من عافهالوضوء يف آنية النحاسجواز 
سـلمة قـال حـدثنا ثنا أمحـد بـن يـونس قـال حـدثنا عبـد العزيـز بـن أيبحد]197[البخاري -

صـــلى اهللا عليـــه وســـلمأتـــى رســـول اهللا : عمـــرو بـــن حيـــىي عـــن أبيـــه عـــن عبـــد اهللا بـــن زيـــد قـــال 
ني ، ومســح فغســل وجهــه ثالثــا ويديــه مــرتني مــرتفتوضــأ، تــور مــن صــفر مــاء يففأخرجنــا لــه

اهـوغسل رجليه برأسه فأقبل به وأدبر
:ومن حديث محـاد بـن زيـد عـن هشـام عـن حممـد بـن سـريين قـال ]237[ال ابن املنذر ق-

واخللفــاء إذا أراد أحــدهم أن يصــلي توضــأ ، وإن كــان يف املســجد دعــا وعمــربكــرأبــوكــان 
.، يأيت يف الوضوء لكل صالة جيداهـ مرسل بالطست

رأيـت : احلسـن قـال حدثنا ابـن عليـة عـن شـعيب بـن احلبحـاب عـن ]397[ابن أيب شيبة -
أخربنـا إمساعيـل بـن إبـراهيم األسـدي عـن ]9915[ابـن سـعد .يصب عليه مـن إبريـقعثمان

أبـو عبيــد .شـعيب بـن احلبحــاب عـن احلســن أنـه رأى عثمـان بــن عفـان يصــب عليـه مـن إبريــق
]234[ابـــن املنـــذر . مثلـــهثنا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم عـــن شـــعيب بـــن احلبحـــاب حـــد]115[

ورواه أبـو .لي ثنـا سـعيد ثنـا إمساعيـل بـن إبـراهيم عـن شـعيب بـن احلبحـابحدثنا حممد بن ع
حـدثنا سـعيد بـن زيـد عـن : قـالحدثين سليمان بن حرب] 682[زرعة الدمشقي يف التاريخ 

اهـــ وغـالم يصـب عليـه مـن إبريـقرأيـت عثمــان يتوضـأ: شـعيب بـن احلبحـاب عـن احلسـن قـال
.صحيح 

يتوضـأ يف كـوزكـانعثمـانة أن نـعـن أم غـراب عـن بناحـدثنا وكيـع ]652[ابن أيب شيبة -
، مل أعـرف عثمان بـن عفـان خادمراب طلحة وثقها ابن حبان وبنانة أم غاهـأو تور من برام

.أمرها 
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عــن عبــد امللــك بــن ســلع عــن عبــد حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان]401[ابــن أيب شــيبة -
توضـــأ مث نصــرف دعـــا الغــالم بالطســـت ففلمـــا ايومـــا صـــالة الغــداةعلــيكنــا مـــع : قـــال خــري 

تابعـه اهــهكذا رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم توضـأ: مث قال أدخل إصبعيه يف أذنيه
حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل ثنــا شــريك عــن ]240[ابــن املنــذر ورواه .صــحيح .يــأيت ابــن منــري

.يأيت اهـتيتوضأ من ركوة يف طسعليارأيت : قالخالد بن علقمة عن عبد خري
كـان يكــره أن عبــد اهللا بـن عمــربـن جـريج قــال أخـربين نـافع أن اعــن ]171[عبـد الـرزاق-

عـن حدثنا عبد اهللا بن منري عن عبيد اهللا عن نافع ]404[ابن أيب شيبة .يتوضأ يف النحاس 
حدثنا علـي ]238[ابن املنذر.وال يتوضأ فيهأنه كان ال يشرب يف قدح من صفرعمرابن

كان يكره أن يتوضأ يف عمرابنأن ن احلسن ثنا عبيد اهللا بن موسى أنا ابن جريج عن نافعب
.صحيح اهـ النحاس

أنـه كـان ال يتوضـأ عمـربـناعن الثوري عن عبـد اهللا بـن دينـار عـن ]172[عبد الرزاقورواه
عـن ينـارحدثنا سفيان عن عبـد اهللا بـن دحدثنا وكيع قال ]406[ابن أيب شيبة. يف الصفر

.اهـ صحيح )1(يكره الصفر ، وكان ال يتوضأ فيهأنه كانعمرابن
ان أنــه كــعمــرابــنعــن حــدثنا وكيــع عــن جريــر بــن حــازم عــن نــافع]653[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح أو يف قدح خشبيتوضأ يف أدم
أخربنا سليمان بـن حـرب قـال حـدثنا جريـر بـن حـازم قـال شـهدت ]5219[ابن سعد وقال

املا استسقى فأيت مباء يف قدح مفضض فلما مد يديه إليـه فـرآه كـف يديـه ومل يشـرب فقلـت س
: قلت : ي مسع من أبيه يف اإلناء املفضض قالالذ: مينع أبا عمر أن يشرب ؟ قالما: لنافع 

ابــن عمــر يشــرب يف : وقــال فغضــب : ؟ قــال يف اإلنــاء املفضــضأومــا كــان ابــن عمــر يشــرب 
يف أي شـيء كـان يتوضـأ ؟ قـال : قلت . يتوضأ يف الصفرعمرابنكان فواهللا ما! املفضض 

.اهـ صحيح يف الركاء وأقداح اخلشب: 
سـى بـن عـن عيحـدثنا حـامت بـن إمساعيـلأخربنا الفضل بن دكني قـال]5128[ابن سعد -

فــأىب أن يشــرب، فأتيتــه بقــدح مــن قــوارير ، استســقاين ابــن عمــر : قالــت أيب عيســى عــن أمــه

ال : لنحاس ؟ فقال طاء عن الوضوء يف احدثنا حيىي بن سليم عن ابن جريج قال سألت ع]400[ابن أيب شيبة -1
بن جريج عن عطاء قـال ذكـرت لـه  اعن ] 174[عبد الرزاق . يكرهون رحيه: قال ! ناس يكرهونهفإن ال: بأس به قلت

.ح اهـ صحيبن عمر يف النحاس قال الوضوء يف النحاس ما يكره من النحاس شيء إال لرحيه قطاكراهية 
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وأتيته فأىب أن يتوضأ، فأتيته بتور وطست ، وسأل طهورا ، فشرب ، ته بقدح من عيدان فأتي
.ضعيفاهـ بركوة فتوضأ

جــاء : قــال ثنا حجــاج عــن شــعبة عــن عبــد اهللا بــن خــري األنصــاري حــد]117[أبــو عبيــد -
رده وائتــين بــه يف: تيتــه بتــور مــن مــاء فقــال فأإىل بــين عبــد األشــهل فطلــب وضــوءاعمــرابــن

ابــن أيب شــيبة قــال عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن جــرب ، ابــن جــرب وهــو اهـــ صــوابه قصــعة أو ركــوة 
أتانـا : قـال بن عبد اهللا بن جرب بن عتيك عن عبد اهللاحدثنا وكيع عن أيب العميس ]651[

اهـــ ســند ائتــوين حبجــر أو خشــب: اس فكرهــه وقــال فأتينــاه بوضــوء يف حنــيف دارنــاعمــرابــن
.صحيح 

رأيـت : قـال حدثنا وكيـع عـن عثمـان الشـيباين عـن األزرق بـن قـيس]398[أيب شيبة ابن-
.اهـ  عثمان بن مطر يضعف توضأ يف طستأنسا

عباسبناعن إبراهيم بن حممد عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ]175[عبد الرزاق-
.ضعيف جدا اهـأنه كان يتوضأ يف آنية النحاس

والفضةنية الذهبالوضوء يف آالنهي عن 
: بة عن احلكم عن ابن أيب ليلى قالحدثنا حفص بن عمر حدثنا شع]5309[البخاري -

إين مل أرمـه إال : فقـال ، فأتـاه دهقـان بقـدح فضـة فرمـاه بـه ، باملداين فاستسقى حذيفةكان 
ب يف آنيـة الشـر وإن النيب صلى اهللا عليـه و ، ينته 

اهـهن هلم يف الدنيا وهي لكم يف اآلخرة :وقال،الذهب والفضة
.تقدم عن ابن عمر يف املفضض 

الوضوء من وعاء مل يدبغ
عـن صـاحل حدثنا زهري بن حرب حدثنا يعقوب بـن إبـراهيم حـدثنا أيب]2221[البخاري -

أخـربه أن رسـول هللا بن عبـاساهللا أخربه أن عبد اابن شهاب أن عبيد اهللا بن عبد قال حدثين
:قـال . . هـال اسـت:اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بشـاة ميتـة فقـال

اهـإمنا حرم أكلها 
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بـنعمـربن جريج قال مسعت عبد اهللا بن أيب مليكـة يقـول تـربز اعن ]181[عبد الرزاق -
وهــي مـــن -قالــت أم مهــزول. بــوا لـــه ضــوء فلــم يهيف أجيــاد مث رجــع فاســـتوهب وَ الخطــاب

والعلبـة الـيت . يـا أمـري املـؤمنني هـذا مـاء ولكنـه يف علبـة -ا التسع اللوايت كـن يف اجلاهليـةالبغاي
هلـم فــإن اهللا جعـل املــاء :فقـال.نعــم:قـال؟هـي:فقـال عمــر خلالـد بـن طحيــل. مل تـدبغ 

أن الشـهيد عـن ابـن أيب مليكـةثنـا حيـىي بـن سـعيد عـن حبيـب بـن]137[أبو عبيـد . طهورا
إن :ي كانــت فقــال بغــمـا جنــده إال يف بيــت أم مهــزول: دعــا بوضــوء فقــالاخلطــاببــنعمـر

.جيد اهـ مرسل اهللا عز وجل قد جعل املاء طهورا 
حـدثنا املعتمـر بـن سـليمانقـال الصـنعاينحـدثنا حممـد بـن عبـد األعلـى ]2065[الطـربي -

ــن الخطــابحريــز أن عــامرا حدثــه أن عــن أيبقــرأت علــى فضــيل : قــال  قــال لــبعض عمــر ب
إنـه : هور ، فذهب الرجل ليأتيه ، فإذا هو بسقاء معلق ، فقالـت لـه امـرأة إيتين بطُ : أصحابه 

عمر ودفع : نعم ، فأتاه منه بطهور فتطهر ، قال : ارجع إليها فسلها ، فقالت : ميتة ، قال 
لووالسباعفيه الكالبإن هذا قد ولغت : فقال بعضهممن ماء السماءيوما إىل ضحضاح

مث أعــــاده بســــياق أمت فقــــال . املــــاء شــــيء وال جينــــب: فقــــال تقــــدمت
قـــرأت علـــى : قـــال حـــدثنا املعتمـــرقـــالنا حممـــد بـــن عبـــد األعلـــى الصـــنعاينحـــدث]2426[

هللا عليـــه قـــال رضـــوان اعمـــر بـــن اخلطـــابأن ز أن عـــامرا الشـــعيب حدثـــه عـــن أيب حريـــالفضـــيل 
إنــه :فقالــت املــرأة بطهــور فــانطلق الرجــل إىل بيــت فــإذا بســقاء معلــق ائتــين: لــبعض أصــحابه 

؟ فسـلها أدبيـغ هـوارجع إليها: : : ميتة فرجع الرجل إىل عمر فقال 
بطهـور فتطهـرنعم ، فأتاه منه: فرجع إليها فسأهلا ، فقالت ن كان دبيغا فائتين منه بطهورفإ
.مرسل حسن . أبو حريز عبد اهللا بن احلسني ، وفضيل هو ابن ميسرة اهـ
بـن املثـىن عـن ريـاح عـن صـدقة حدثنا أبو كريـب قـال حـدثنا ابـن فضـيل ]2428[الطربي -

فــأخرب أنــه يف ســطيحة ميتــة ، يقــرئ القــرآن ، فــدعا مبــاءمســعودابــنكــان : قــال بــن احلــارث 
ثـــىن ثنـــا مســـدد ثنـــا حيـــىي بـــن حـــدثنا معـــاذ بـــن امل]9221[الطـــرباين . :فقـــال 

يف امليتــة دباغهـــا : قـــالاح بـــن احلــارث أن ابـــن مســعوديــســعيد عـــن صــدقة بـــن املثــىن حـــدثين ر 
.صحيحاهـ 
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إســحاق بــن منصــور وأبــو بكــر بــن إســحاق عــن عمــرو بــن الربيــع حــدثين]841[مســلم -
يابـن وعلـة السـبئاخلـري حدثـه قـال حـدثينن ربيعـة عـن أيبأخربنا حيىي بـن أيـوب عـن جعفـر بـ

:قــال ســألت عبــد اهللا بــن عبــاس قلــت
مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : فقال ابن عباس ؟ تراه يأرأ: فقلت . والودك فقال اشرب

يـأيت .بن مضر عن جعفر بن ربيعة ، رواه النسـائي تابعه بكر اهـدباغه طهوره:وسلم يقول 
.إن شاء اهللاللباسكتاب منيف دباغ اجللود مما ههنا

السواكالرتغيب يف 
عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ]145[مالك -

.ومسلمري اهـ رواه البخا:قال 
أنـه قـال أبي هريرةبن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن اعن ]146[مالك -
.اهـ صحيح لوال أن يشق على أمته ألمرهم بالسواك مع كل وضوء: 
]3859[ابـن سـعد -

ورواه وكيـع عـن مسـعر عـن اهــ ما ، وأكثـرهم سـواكاأكثـر النـاس صـياعمـررأيت : حدير قال 
.، يأيت يف الصومالقاسم بن حممد األسدي ، صحيح 

حدثنا أبو معاوية عن األعمـش عـن سـعد بـن عبيـدة عـن أيب عبـد ]1810[ابن أيب شيبة -
يـل فتسـوك لفإن الرجل إذا قام مـن الإذا قام أحدكم من الليل فليستك : قال عليالرمحن عن 

ل يدنو منه حىت فال يزالك حىت يقوم خلفه يستمع القرآنجاءه املمث توضأ مث قام إىل الصالة
حـــدثنا ] 35[اآلجـــري يف قيـــام الليـــل .فـــال يقـــرأ آيـــة إال دخلـــت جوفـــهيضـــع فـــاه علـــى فيـــه

الفريـايب قــال حــدثنا عثمــان بــن أيب شــيبة قــال حــدثنا جريــر ووكيــع عــن األعمــش عــن ســعد بــن 
عـن ]4184[عبـد الـرزاق .هحنو عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب عبيدة 

بن عيينة عن احلسـن بـن عبيـد اهللا النخعـي عـن سـعد بـن عبيـدة عـن أيب عبـد الـرمحن السـلمي ا
إن الرجـل إذا قـام يصـلي دنـا امللـك : حث علي بن أيب طالب الناس على السواك وقال :قال

نو حىت أنه يضع فاه على فيه فما يلفـظ مـن آيـة إال يقـع يف جـوف يستمع القرآن فما يزال يد
أخربنا سفيان بن عيينة حدثنا احلسن بن عبيد ]1224[اهـ ورواه ابن املبارك يف الزهد امللك 

حـدثنا عبـد حدثنا أبو كريب]22[ورواه علي بن حممد احلمريي يف جزئه . اهللا ، فذكر حنوه 
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ن بــن عبيــد اهللا عــن ســعد بــن عبيــدة عــن أيب عبــد الــرمحن مسعــت احلســ: قــالاهللا بــن إدريــس
.حسن صحيح .حنوه السلمي

عن حممـد بـن إبـراهيمحدثنا يعلى بن عبيد عن حممد بن إسحاق ]1797[ابن أيب شيبة -
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : قـال ن عبد الـرمحن عـن زيـد بـن خالـد اجلهـينبعن أيب سلمة 

زيد بـن خالـدفكان : لوال أن أشق على : وسلم 
صـــالة إال اســـنت ، مث رده يف ســـواكه علـــى أذنـــه موضـــع القلـــم مـــن أذن الكاتـــب ، فـــال يقـــوم ل

.والرتمذي وصححه اهـ رواه أبو داودموضعه
عـن صـاحل بـن كيسـان حدثنا أبو خالد األمحـر عـن أسـامة بـن زيـد]1805[ابن أيب شيبة -
واك صــلى اهللا عليــه وســلم كــانوا يروحــون والســعبــادة بــن الصــامت وأصــحاب رســول اهللاأن

حدثنا وكيـع عـن أسـامة بـن زيـد عـن صـاحل بـن كيسـان]1821[ابن أيب شيبة . 
اهــ أسـامة كان الرجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يروح والسواك على أذنه: قال 

.ضعيف احلفظ 
محــر عــن حــرام بــن عثمــان عــن أيب عتيــق عــن حــدثنا أبــو خالــد األ]1799[شــيبة ابــن أيب -

كان يستاك إذا أخذ مضجعه ، وإذا قام من الليل ، وإذا خرج إىل الصبح ، قـال : قال جابر
إن أسـامة أخـربين أن رسـول اهللا : : فقلت له : 

.اهـ حرام جرحوه هذا السواكصلى اهللا عليه وسلم كان يستاك 
أنـــه كـــان يســـتاك جريـــرحـــدثنا وكيـــع عـــن إمساعيـــل عـــن قـــيس عـــن ]1827[ابــن أيب شـــيبة -

حنبــل بــن إســحاق حــدثنا مــن طريــق]1248[البيهقــي .ويــأمرهم أن يتوضــؤوا بفضــل ســواكه
أنـــه كـــان يـــأمر أهلـــه جريـــرخالـــد عـــن قـــيس عـــن قبيصـــة حـــدثنا ســـفيان عـــن إمساعيـــل بـــن أيب

.اهـ صحيح )1(بفضل سواكهونؤ يتوض
عمـرابـنعـن أخربنا عمر بن حممد بن زيد أن نافعا أخربه]1228[ابن املبارك يف الزهد -

.اهـ صحيح وحني يصبحأنه كان يتسوك حني يريد النوم وبكرة

كــان أبــو عبيــدة يســتاك بعــد الــوتر قبــل : ا جريــر عــن مغــرية عــن مــوىل للحــي قــال حــدثن]1823[ابــن أيب شــيبة -1
: حـدثنا جريـر عـن مغـرية عـن أيب معشـر قــال ابـن أيب شـيبة وقـال . اهــ أظنـه أبـا عبيـدة بـن عبـد اهللا بـن مسـعود الـركعتني

. اهـ ثقات ركعتنييستاكون بعد الوتر قبل الومن يطيق السواك ؟ كانوا: سألت إبراهيم عن السواك ؟ فقال 
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ابــن عــن حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســفيان عــن عبــد اهللا بــن دينــار]1815[ابــن أيب شــيبة -
ون اســـتقبلت مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرت يعـــين يف الســـواك أحـــب إيل مـــن كـــألن أ: قـــال عمـــر

ابــن املبــارك يف الزهــد . الطعــام إال اســنت يعـين اســتاكوكــان ابــن عمـر ال يأكــل: قــال وصـيفني 
كـــان ابـــن عمـــر ال يأكـــل طعامـــا إال : عـــن عبـــد اهللا بـــن دينـــار قـــالأخربنـــا ســـفيان]1229[

. ســتدبرت منــه كــان أحــب إيل مــن وصــيفني لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا ا: اســنت، وكــان يقــول
أخربنــا اخلليــل بــن أمحــد أخربنــا حممــد ]136[وقــال أبــو العبــاس املســتغفري يف فضــائل القــرآن 

: كــان ابــن عمــر يقــول: عــن عبــد اهللا بــن دينــار قــالســفيانأخربنــا بــن معــاذ حــدثنا احلســني
، بينهمـا عمـر بـن نـة اهــ مل يسـمعه سـفيان بـن عييالسواك بعد الطعـام أحـب إىل مـن وصـيفني

.، وهو ثقة سعيد الثوري أخو سفيان 
حـــدثنا حممـــد بـــن الفضـــل البلخـــي بســـمرقند قـــال ثنـــا ]167/ 7[الثقـــات ابـــن حبـــان يف قـــال

قال عمربناإبراهيم بن يوسف قال ثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عبد اهللا بن دينار عن 
بـن صـاعد يف زوائـد الزهـد البـن حيـىي اه وروااهــيفتني صـمـن و السواك بعـد الطعـام أحـب إيل: 

أخربنـا سـفيان بـن : قـاالثنا عبد اجلبار بـن العـالء العطـار وأبـو عبيـد اهللاحد]1230[املبارك 
السـواك بعـد الطعـام أحـب : أن ابـن عمـر قـالد عن عبد اهللا بن دينـارعن عمر بن سعيعيينة

.صحيح اهـإيل من وصيفني
ابن عباسعن حوص عن أيب إسحاق عن التميميبو األحدثنا أ]1804[ابن أيب شيبة -

حـدثنا وكيـع ]1820[ابـن أيب شـيبة .أنـه سـينزل فيـهلقد كنا نؤمر بالسواك حـىت ظننـا:قال 
.صحيح . ورواه الطيالسي من طريق شعبة . مثلهعن أيب إسحاق قال حدثنا إسرائيل

حــدثنا يزيــد بــن قــان قــال بــن هشــام عــن جعفــر بــن بر حــدثنا كثــري]1812[ابــن أيب شــيبة -
صـلى اهللا عليـه وسـلم منقعـا يف مـاءزوج النـيب ميمونة ابنة الحـارث كان سواك : قال األصم 

أخربنـا كثــري ]11216[ابـن سـعد . فـإن شـغلها عنـه عمـل أو صـالة واإل فأخذتــه واسـتاكت
كــان مســواك ميمونــة بنــت : حــدثنا يزيــد بــن األصــم قــال بــن هشــام حــدثنا جعفــر بــن برقــان 

حلارث زوج النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم منقعـا يف مـاء فـإن شـغلها عمـل أو صـالة وإال أخذتـه ا
ثنا حممــد بــن جعفــر بــن ســفيان الرقــي ثنــا علــي بـــن حــد]24/43[الطــرباين . فاســتاكت بــه

وكــان يزيــد جعفــر بــن برقــان عــن يزيــد بــن األصــم عــن ميمونــةعــنميمــون ثنــا خالــد بــن حيــان
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ســـواكا ال يـــزال يف إنـــاء فـــإن شـــغلها عمـــل أو صـــالة وإال أخـــذت فـــذكر أن يتيمـــا يف حجرهـــا
.اهـ سند حسن السواك فاستاكت

االستعانة يف الوضوءما جيوز من 
حدثنا حيىي قال حدثنا أبو معاوية عن األعمـش عـن مسـلم عـن مسـروق ]356[البخاري -

يـا مغـرية خـذ :كنت مـع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف سـفر فقـال :عن مغرية بن شعبة قال 
. اإلداوة 

وعليه جبة شأمية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصـببت عليـه 
اهـفتوضأ وضوءه للصالة ومسح على خفيه مث صلى

يب عـن الزهـري قـال أخـربين عبيـد اهللا بـن حدثنا أبو اليمان أخربنـا شـع]4895[البخاري -
بــنعمــرمل أزل حريصــا علــى أن أســال :قــال عبــد اهللا بــن عبــاس عبــد اهللا بــن أيب ثــور عــن 

إن تتوبـا إىل (سـلم اللتـني قـال اهللا تعـاىل من أزواج النـيب صـلى اهللا عليـه و عن املرأتنيالخطاب
ه بـإداوة فتـربز مث جـاء حـىت حـج وحججـت معـه وعـدل وعـدلت معـ)اهللا فقد صـغت قلوبكمـا

.احلديث . فسكبت على يديه منها فتوضأ
حدثنا عبد اهللا الرومـي ي بن مسعدة قال عن علحدثنا أبو أسامة]2056[ابن أيب شيبة -

فقـال لـو أمـرت بعـض اخلـدم: قوم من الليل فيلي طهوره بنفسه فيقال له يعثمانكان : قال 
أخربنا أبو أسـامة محـاد بـن أسـامة عـن علـي ]2950[ابن سعد .إين أحب أن أليه بنفسي: 

لـو : لـه فقيـل: قال ضوء الليل بنفسهيلي وَ عثمانكان :بن مسعدة عن عبد اهللا الرومي قال
اهـــ الرومــي هــذا مســتور ، الليــل هلــم يســرتحيون فيــه، ال :فقــال، أمــرت بعــض اخلــدم فكفــوك 

.ليس هو عبد اهللا بن عبد الرمحن 
: عـن عبيـد بـن بـاب قـال حـدثنا ابـن عـون خربنا روح بن عبـادة قـالأ]6305[ابن سعد -

: أيــن تريــد ؟ قــال : وهــو يتوضــأ فمــر بــه رجــل فقــال مــن إداوةهريــرةأبــيكنــت أصــب علــى 
: إن استطعت أن تشرتي املوت من قبل أن ترجع فافعل ، مث قال أبو هريـرة : السوق ، فقال 

.م ابن حبان اهـ على رسستعجل القدرألقد خفت اهللا مما 
ابـن وضـأت : عن عباية قـال حدثنا أبو حيانحدثنا يعلى قال ]27172[ابن أيب شيبة -

مـن أيـن أخـذت هـذا : بصـره فقـال د يفّ فلمـا فـرغ صـعّ ، فقمت عن ميينه أفرغ عليه املاءعمر
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ثنا حـــد]332[ابـــن املنـــذر .هنيئـــا لـــك: قـــال : قـــال رافـــعمـــن جـــدي : األدب ؟ فقلـــت 
عمـرابـنوضـأت : د الرزاق عن الثوري عن أيب حيان عن عباية بن رفاعة قالعن عبإسحاق

.حيىي بن سعيد بن حيان ، صحيحهو فذكر حنوه اهـ أبو حيان هفقمت عن ميين
: عن مساك بن حرب قـالثنا محاد بن سلمة أخربنا حيىي بن عباد قال ]5161[ابن سعد -

ــن عمــرأيت  اهـــوأحســبه كــان يكــره أن يصــب عليــه: لقــابإجنانــة مــن خــزف فتوضــأ منهــااب
.ضعيف

وهــو عمــربــناكنــا نوضــىء : عــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل قــال ] 28[عبــد الــرزاق -
قـال وأخـربين أيـوب عـن نـافع قـال فنسـينا . مريض فيأمرنا أن منسح بأذنيه على ما كـان ميسـح 

أذنيــه وال نــدري مــا يريــد مــرة أن منســح بأذنيــه فجعــل يــدين يديــه إىل أذنيــه فــال يطيــق أن يبلــغ
.اهـ سند صحيح يأيت نتبهنا بعد فمسحنامها فسكناحىت 

هل التسمية عند الوضوء سنة ؟
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حممد بن موسى عن يعقوب بن سـلمة عـن ]101[أبو داود -

ه وال ال صــالة ملــن ال وضــوء لــ:هريــرة قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمأبيــه عــن أيب
حدثنا أمحد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن مث قال.)1(وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا تعاىل عليه

ال :صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال وذكـــر ربيعـــة أن تفســـري حـــديث النـــيبيوهـــب عـــن الـــدراورد
وضــوءا للصــالة وال ييتوضــأ ويغتســل وال ينــو يأنــه الــذ،وضــوء ملــن مل يــذكر اســم اهللا عليــه

.يؤخذ من العمل إمنا قلت مل يثبت يف العمل التسمية ، ومثل ذا اهـ جنابةغسال لل
كيــف  : ســألت عائشــة : قالــت حــدثنا عبــدة عــن حارثــة عــن عمــرة]16[ابــن أيب شــيبة -

ملــاء كــان إذا توضــأ فوضــع يــده يف ا: كانــت صــالة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ قالــت 
لــيس : أيب الرجــال منكــر احلــديث قــال ابــن معــني اهـــ حارثــة بــنويســبغ الوضــوءمســى فتوضــأ

.يف الكامل ذكره ابن عدييكتب حديثه وهذا احلديث أنكره أمحد 

ال وضــوء ملــن مل : فمــا وجــه قولــه: قلــت أليب عبــد اهللا أمحــد بــن حنبــل] 631[قــال أبــو زرعــة الدمشــقي يف التــاريخ -1
يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا قمـتم إىل الصـالة (فيه أحاديث ليست بذاك، وقـال اهللا تبـارك وتعـاىل: يذكر اسم اهللا عليه؟ قال

اهـفال أوجب عليه، وهذا التنزيل، ومل تثبت سنة)إىل املرافقفاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
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بكـرأبـيعمارة عـن عن حسني بنحدثنا خلف بن خليفة عن ليث]17[ابن أيب شيبة -
لــه وإذا توضــأ ومل طهــر جســده كذكر اســم اهللا حــني يأخــذ يف وضــوئهفــإذا توضــأ العبــد: قــال 

.اهـ ضعيف جداإال ما أصابه املاءيطهر منهمليذكر اسم اهللا 
وقــد  ،: قلــت 

نعــم يشــرع ذكــر اســم اهللا مطلقــا ال مواظبــا عليــه حــىت يــدخل يف ســنن .كــان مالــك ينكرهــا 
:ال منهالوضوء وال أحسب ما روي عن عمر يف الغسل إ

قـالحدثنا موسى بن هارون ثنا أيب ثنا حممد بن بكري ثنـا ابـن جـريج]331[ابن املنذر قال
يغتسـل إىل بعـري عمـربينما : قال أخربين صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيهقالأخربين عطاء

.لاحلمااهـ موسى بن هارون بن عبد اهللا بسم اهللا :يعلى الساتر قال، وأنا أسرت عليه بثوبٍ 
.اتثق، هو الذي بني ابن جريج وهارون احلمال الربساينبكربنأظنه احممدو 

غسل اليدين قبل الشروع
لم ســرة أن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و عــن أيب الزنـاد عــن األعــرج عـن أيب هريــ]37[مالـك -

حـدكم ال فـإن أ، ضـوئه إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يـدخلها يف وَ :قال 
.اهـ رواه البخاري ومسلميدري أين باتت يده

ثنا إمساعيل بن جعفر عن حممد بن عمـرو عـن أيب سـلمة عـن حد]279الطهور[أبو عبيد -
فليفـرغ علـى ، إذا قـام أحـدكم مـن النـوم : قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: قالأيب هريرة

فــإذا جـاء مهراســكم : فقـال قــني األشـجعي.فإنــه ال يـدري أيــن باتـت يــداه، يديـه مــن وضـوئه 
.اهـ إسناد جيد أعوذ باهللا من شركم: قال، )1(هذا فكيف تصنع

ن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن احلارث عن حدثنا أبو بكر ب]1066[ابن أيب شيبة -
هكــذا رأيــت : قبــل أن يــدخلهما يف اإلنــاء ، مث قــال ثالثــادعــا مبــاء فغســل يديــه: قــال علــي

.ضعيف ، يأيت من وجه أحسنسند اهـ اهللا صلى اهللا عليه وسلم صنعرسول 
نا أبو بكر النيسابوري نا أمحـد بـن عبـد الـرمحن بـن وهـب نـا عمـي نـا ] 49/ 1[الدارقطين -
بـن شـهاب عـن سـامل بـن عبـد اهللا عـن ابن هليعة وجابر بـن إمساعيـل احلضـرمي عـن عقيـل عـن ا

حجر منقور مسـتطيل عظـيم هـرس كـاحلوض : قال األصمعي وغريه املِهراس ]4/185[قال أبو عبيد يف الغريب -1
اهـالناس ال يقدر أحد على حتريكهيتوضأ منه



تقريب فقه السابقني األولني

152

إذا استيقظ أحدكم مـن منامـه فـال يـدخل يـده : سلم ه و ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليأبيه قا
فقال .يف اإلناء حىت يغسلها ثالث مرات فإنه ال يدري أين باتت يده منه أو أين طافت يده

ك عـن رسـول اهللا صـلى اهللا أخـرب : وقـال عمـربنافحصـبه ، أرأيت إن كان حوضا : له رجل 
اهـسناد حسنإ. ن كان حوضا إأرأيت :قولسلم وتعليه و 

وقــال عبــد الــرزاق يف مصــنفه عــن ابــن جــريج أخــربين ]154/ 2[وقــال ابــن حجــر يف التغليــق 
.اهـ سند صحيح أنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها يف الوضوءعمرابننافع عن 

عبد اهللا بن أباه أخربه أن أنأخربنا عمر بن حممد بن زيد]1234[ابن املبارك يف الزهد -
فـي إغفـاء الطـائر، مث يه ماء فيصلي ما قدر لـه، مث يصـري إىل الفـراش فيغكان له مهراس فعمر

فيتوضــأ، مث يصــلي، ع إىل فراشــه، فيغفــي إغفــاء الطــائر مث يثــبمث يرجــيقــوم فيتوضــأ مث يصــلي
يـأيت يف الزهـد .اهــ صـحيح ، ويـروى حنـوه عـن أبيـه فيفعل ذلك يف الليلة أربع مرات أو مخسا

.إن شاء اهللا تعاىل 
حدثنا ابـن منـري عـن األعمـش عـن إمساعيـل بـن رجـاء عـن أبيـه عـن ]1065[ن أيب شيبة اب-

.)1(هـذا حـرف أستحسـنه: قـال األعمـش. خـل يـده يف املطهـرة قبـل أن يغسـلهاأنـه أدالبراء
.سند جيد 

كيف الوضوء باب 
م إىل املرافـق  يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجـوهكم وأيـديك  (ل اهللا تعاىل اق

]6املائدة[)وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني
إبراهيم بن سعد عـن قال حدثينيحدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويس]159[البخاري -

ابــن شــهاب أن عطــاء بــن يزيــد أخــربه أن محــران مــوىل عثمــان أخــربه أنــه رأى عثمــان بــن عفــان 
اإلنـــاء فمضـــمض ، ار فغســـلهما ، مث أدخـــل ميينـــه يفدعــا بإنـــاء ، فـــأفرغ علـــى كفيـــه ثـــالث مـــر 

واستنشق ، مث غسل وجهه ثالثا ، ويديه إىل املرفقني ثالث مرار ، مث مسـح برأسـه ، مث غسـل 
مـن توضـأ حنـو :صـلى اهللا عليـه وسـلم قال قال رسـول اهللارجليه ثالث مرار إىل الكعبني ، مث

كان أصحاب عبد اهللا إذا ذكر عندهم : اهيم قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبر ]1058[ابن أيب شيبة -1
.اهـ احلديث ال يتناول املهراس كيف يصنع أبو هريرة باملهراس الذي باملدينة: حديث أيب هريرة قالوا 
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اهــ رواه مسـلم فـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه غلى ركعتـني ال حيـدث فيهمـا نفسـهمث صهذايوضوئ
قــال ابــن شــهاب وكــان علماؤنــا : مــن طريــق ابــن وهــب عــن يــونس عــن ابــن شــهاب وقــال فيــه 

اهـهذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصالة: يقولون 
زيـد بـن عاصـم أن رجـال قـال لعبـد اهللا بـن عن عمرو بن حيىي املازين عـن أبيـه] 32[مالك -

هــل تسـتطيع أن تــريين كيـف كــان رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم : حيـىيوهـو جــد عمـرو بــن
ضوء، فأفرغ على يده اليمـىن، فغسـل يـده مـرتني، بوَ نعم، فدعا: فقال عبد اهللا بن زيديتوضأ؟ 

مث مضمض واستنشق ثالثا، مث غسل وجهه ثالثا، مث غسل يديـه إىل املـرفقني مـرتني، مث مسـح 

رواه هــــذه روايــــة أيب مصــــعب واحلــــدثاين ، و اهـــــ إىل املكــــان الــــذي بــــدأ منــــه، مث غســــل رجليــــه
.عن معن بن عيسى كذلك ومسلمعن عبد اهللا بن يوسف ، البخاري 

علقمـة ثنـا عبـد خـري ثنا عبد الرمحن ثنـا زائـدة بـن قدامـة عـن خالـد بـنحد]1133[أمحد -
تـاه الغـالم بإنـاء أهـور فبعد ما صلى الفجر يف الرحبة مث قال لغالمـه ائتـين بطُ يعلجلس : قال

فأخـذ بيمينـه اإلنـاء فأكفـأه علـى يـده ، فيه ماء وطست قال عبد خري وحنن جلوس ننظر إليه 
سـل كفيـه فعلـه فرغ علـى يـده اليسـرى مث غأاليسرى مث غسل كفيه مث أخـذ بيـده اليمـىن اإلنـاء فـ

ثــالث مـــرار قــال عبـــد خــري كـــل ذلــك ال يـــدخل يــده يف اإلنـــاء حــىت يغســـلها ثــالث مـــرات مث 
أدخل يده اليمىن يف اإلناء فمضـمض واستنشـق ونثـر بيـده اليسـرى فعـل ذلـك ثـالث مـرات مث 
أدخــل يــده اليمــىن يف اإلنــاء فغســل وجهــه ثــالث مــرات مث غســل يــده اليمــىن ثــالث مــرات إىل 

ل يده اليسرى ثالث مرات إىل املرفـق مث أدخـل يـده اليمـىن يف اإلنـاء حـىت غمرهـا املرفق مث غس
مث ةاملاء مث رفعها مبا محلت من املاء مث مسحها بيـده اليسـرى مث مسـح رأسـه بيديـه كلتيهمـا مـر 

صب بيده اليمىن ثالث مرات على قدمه اليمىن مث غسلها بيـده اليسـرى مث صـب بيـده اليمـىن 
مث غســلها بيــده اليســرى ثــالث مــرات مث أدخــل يــده اليمــىن فغــرف بكفــه علــى قدمــه اليســرى 

ن ينظـر إىل طهـور نـيب أسـلم فمـن أحـب ا طهور نـيب اهللا صـلى اهللا عليـه و هذ:فشرب مث قال
.اهـ صححه ابن حبان من طريق زائدة اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهذا طهوره 

بـن جــريج اقـال أنبأنـا حجــاج قـال قـال أخربنـا إبـراهيم بـن احلســن املقسـمي ]95[النسـائي -
أن احلسني بن علي قـال دعـاين أيب بن علي أخربه قال أخربين أيب عليحدثين شيبة أن حممد 
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بوضوء فقربته له فبدأ فغسل كفيـه ثـالث مـرات قبـل أن يـدخلهما يف وضـوئه مث مضـمض علي
املرفق ثالثا مث اليسـرى  ثالثا واستنثر ثالثا مث غسل وجهه ثالث مرات مث غسل يده اليمىن إىل 

كـــذلك مث مســـح برأســـه مســـحة واحـــدة مث غســـل رجلـــه اليمـــىن إىل الكعبـــني ثالثـــا مث اليســـرى  
كـــذلك مث قـــام قائمـــا فقـــال نـــاولين فناولتـــه اإلنـــاء الـــذي فيـــه فضـــل وضـــوئه فشـــرب مـــن فضـــل 

ســلم رأيــت أبــاك النــيب صــلى اهللا عليــه و وضــوئه قائمــا فعجبــت فلمــا رآين قــال ال تعجــب فــإين 
اهـــ صــححه يقــول لوضــوئه هــذا وشــرب فضــل وضــوئه قائمــا ، صــنع مثــل مــا رأيتــين صــنعت ي

.، وصححه الضياء يف املختارة من طريق النسائي األلباين
أخربنــا احلســني بــن حريــث قــال حــدثنا الفضــل بــن موســى عــن جعيــد بــن ]100[النســائي -

ذبــاب قـال أخـربين أبـو عبــد عبـد الـرمحن قـال أخــربين عبـد امللـك بـن مــروان بـن احلـارث بـن أيب 
ف كـان رسـول اهللا فـأرتين كيـتسـتعجب بأمانتـه وتسـتأجره عائشـةاهللا سامل سبالن قال وكانت 

فتمضمضت واستنثرت ثالثـا وغسـلت وجههـا ثالثـا مث غسـلت ، سلم يتوضأ صلى اهللا عليه و 
حة ووضـعت يـدها يف مقـدم رأسـها مث مسـحت رأسـها مسـ، يدها اليمىن ثالثـا واليسـرى ثالثـا 

قــال ســامل كنــت آتيهــا . )1(مث أمــرت يــديها بأذنيهــا مث مــرت علــى اخلــدين، واحــدة إىل مــؤخره 
مكاتبا ما ختتفي مين فتجلس بني يدي وتتحدث معي حـىت جئتهـا ذات يـوم فقلـت ادعـي يل 
بالربكــة يــا أم املــؤمنني قالــت ومــا ذاك قلــت أعتقــين اهللا قالــت بــارك اهللا لــك وأرخــت احلجــاب 

.، على رسم ابن حبان اهـ صححه األلباينبعد ذلك اليوم دوين فلم أرها
حــدثنا حممــد بــن عبـد الــرحيم قــال أخربنــا أبـو ســلمة اخلزاعــي منصــور بــن ]140[البخـاري -

سلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباسسلمة قال أخربنا ابن بالل يعين سليمان عن زيد بن أ
واستنشـــق مث أخـــذ غرفـــة مـــن مـــاء 

اليسـرى مث 
اهـقال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ 

.هذا حرف ال يتابع عليه ، ولعلها فعلت ذلك تكف من شعرها -1
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عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عـن عبـد الـرمحن بـن غـنم ]2499[عبد الرزاق -
صــالة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه أنــه قــال لقومــه اجتمعــوا أصــلي بكــماألشــعريمالــكأبــاأن 

بــن ابــن أخــت لنــا قــال فــإن اغــريكم قــالوا ال إال ســلم فلمــا اجتمعــوا قــال هــل فــيكم أحــد مــن و 
أخـت القـوم مـنهم فـدعا جبفنــة فيهـا مـاء فغسـل يديـه ومضــمض واستنشـق وغسـل وجهـه ثالثــا 

كعتني األوليــني بفاحتــة الكتــاب تكبــرية يكــرب إذا ســجد وإذا رفــع رأســه مــن الســجود وقــرأ يف الــر 
.يأيت يف كتاب الصالة . وهذا إسناد متصل ، ه وكان حيسناهـ رواه أمحد ويسمع من يليه 

ثنا عمــر بــن يــونس اليمــامي عــن جهضــم بــن عبــد اهللا بــن أيب الطفيــل حــد]72[أبــو عبيــد -
عـن هريـرةأبـاأنـه سـأل هموىل بين قيس بن ثعلبـة قـال حـدثين شـعيب بـن عبـد الـرمحن عـن أبيـ

فغضـب ، فتنحيـت عنـه ، فجلســت ، فبينمـا أنـا جـالس إذ أيت أبـو هريـرة بإنــاء : الوضـوء قـال 
ادن مــين ، فــدنوت ، فــأفرغ علــى يديــه ثــالث مــرات ، : إىل الصــغر مــا هــو ، فقــال أبــو هريــرة 

ومضـــمض ثـــالث مـــرات ، واستنشـــق ثـــالث مـــرات ، وغســـل وجهـــه ثالثـــا ، وغســـل يديـــه إىل 
مث وضع يده يف اإلناء فأخذ بكفه اليمىن فصب على اليسـرى ، فمسـح برأسـه املرفقني ثالثا ،

هكـــذا : وأذنيـــه ، فكـــأين بـــه يـــدير أصـــبعيه يف أذنيـــه وغســـل رجليـــه إىل الكعبـــني ثالثـــا ، وقـــال 
.ال بأس به اهـرأيت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم يصنع 

عائــذ ســيف الســعدي وأثــىن ثنا إمساعيــل ثنــا ســعيد اجلريــري عــن أيبحــد]18560[أمحــد -
: وكـان أمـريا بعمـان وكـان كخـري األمـراء قـال قـال أيب البراء بن عـازبعليه خريا عن يزيد بن 

سلم يتوضأ وكيف كان يصلي فـإين ال ف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و اجتمعوا فألريكم كي
شـق وغسـل أدري ما قدر صحبيت إياكم قـال فجمـع بنيـه وأهلـه ودعـا بوضـوء فمضـمض واستن

اليسـرى مث مسـح رأسـه وأذنيـه وجهه ثالثا وغسل اليد اليمىن ثالثا وغسل يده هذه ثالثا يعـين
اليسـرى اليمىن ثالثا وغسل هـذه الرجـل ثالثـا يعـينظاهرمها وباطنهما وغسل هذه الرجل يعين

مث . ن أريكــم كيــف كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم يتوضــأ أهكــذا مــا ألــوت : قــال . 
ل بيتــه فصــلى صــالة ال نــدري مــا هــي مث خــرج فــأمر بالصــالة فأقيمــت فصــلى بنــا الظهــر دخــ

مسعـــت منـــه آيـــات مـــن يـــس مث صـــلى العصـــر مث صـــلى بنـــا املغـــرب مث صـــلى بنـــا ينأحســـب أف
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ســلم يتوضــأ وكيــف كــان م كيــف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ن أريكــأالعشــاء وقــال مــا ألــوت 
.يف وثقه ابن حبان وأثىن عليه اجلريري س. اهـ صححه األرنؤوط لشواهده يصلي 

حدثنا إبراهيم قال حـدثنا إبـراهيم بـن احلجـاج السـامي قـال ]2905[الطرباين يف األوسط -
حدثنا بكار بن سقري قال حـدثين راشـد أبـو حممـد احلمـاين قـال رأيـت أنـس بـن مالـك بالزاويـة 

ن فإنــه بلغــين أنــك كنــت فقلــت أخــربين عــن وضــوء رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم كيــف كــا
توضئه قال نعم فدعا بوضوء فأيت بطست وبقـدح حنـت يقـول كمـا حنـت يف أرضـه فوضـع بـني 
يديــه فأكفــأ علــى يديــه مــن املــاء فــأنعم غســل كفيــه مث مضــمض ثالثــا واستنشــق ثالثــا وغســل 
وجهـــه ثالثـــا مث أخـــرج يـــده اليمـــىن فغســـلها ثالثـــا مث غســـل اليســـرى ثالثـــا مث مســـح برأســـه مـــرة 

اهــ دة غري أنه أمرها على أذنيه فمسح عليهما مث أدخل كفيه مجيعا يف املاء فذكر احلديث واح
أخرجــه املقدســي يف األحاديــث الصــحيحة املختــارة احلــديثإبــراهيم هــو ابــن هاشــم البغــوي ، 

.هكذا من طريق سليمان بن أمحد الطرباين 
: عـن فـالن بـن زيـد قـال ثنا خالد بن عمرو عن شـريك بـن عبـد اهللاحد]270[أبو عبيد -

.سند ضعيف اهـ)1(ه سنايسن املاء على وجهعمرابنرأيت 

ءالوضوالعدد يف 
حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء ]157[بخاري ال-

.اهـ تقدم )2(مرة مرة صلى اهللا عليه وسلمتوضأ النيب: بن يسار عن ابن عباس قال 
حــدثنا حســني بــن عيســى قــال حــدثنا يــونس بــن حممــد قــال حــدثنا فلــيح ]158[البخـاري -

بن سليمان عن عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن متيم عن عبد اهللا بن زيـد 
اهـأن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ مرتني مرتني 

إن أمــي إذا : قــال الفضـل إلبــراهيم : ألعمـش قــال ثنا ابـن أيب زائــدة وحيــىي بـن ســعيد عــن احــد]272[أبـو عبيــد -1
وضـوء أمت ، أو قـال أعـم مـن وأي: توضأت أخذت املاء بكفيها مث صبته ، مث مسحت وجهها بكفيها ، فقـال إبـراهيم 

مل يكونــوا :ثنا هشــيم قــال أخربنــا حصــني ومغــرية عــن إبــراهيم قــال حــدوقــال. مــا كــانوا يلطمــون وجــوههم باملــاء ، هــذا 
.اهـ حسن صحيح جوههم باملاء يف الوضوء يلطمون و 

عن داود بن قيس عن عبيد اهللا بن مقسم عن القاسم بـن حممـد أنـه سـئل عـن ثـالث غرفـات ]130[عبد الرزاق -2
.اهـ حسن من كان حيسن أن يتوضأ كفته غرفة واحدة: يف الوضوء فقال 
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بـــنعمـــرأى عـــن الثـــوري عـــن محـــاد عـــن إبـــراهيم قـــال أنبـــأين مـــن ر ]135[عبـــد الـــرزاق -
عـــن معمـــر عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن ]136[عبـــد الـــرزاق. يتوضـــأ مـــرتنيالخطـــاب

اهـ يتوضأ مرتني مرتنياخلطاببنعمراألسود بن يزيد أنه رأى 
مـة ركب علق: حدثنا إمساعيل قال أخربنا ابن عون عن إبراهيم قال]1/438[الفسوي وقال

وقـال .كان مما حفظت أنه توضأ مـرتني مـرتني: قالفلما رجعحتفظ لنا منه: إىل عمر فقالوا
قـــالوا ثنا األنصـــاري حممـــد بـــن عبـــد اهللا عـــن ابـــن عـــون عـــن إبـــراهيم قـــالحـــد] 81[أبـــو عبيـــد 

ومسعتـه حـني دخـل .رأيتـه توضـأ مـرتني مـرتني: فلمـا قـدم قـال.عمـراحفظ لنا عـن :ةلعلقم
اهــــ عـــاىل جـــدك وال إلـــه غـــريكمـــدك وتبـــارك امســـك وتســـبحانك اللهـــم وحب: يف الصـــالة قـــال

.له شاهد يأيت يف القنوت صحيح من الوجهني ، 
عمــرُ نا عَ يـَّ َشــ: قــال حــدثنا ابــن عيينــة عــن بيــان عــن الشــعيب عــن قرظــة]67[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ضأ فغسل مرتنيفتو رإىل صرا
مسعـت قـالأشعث عن الشـعيب عـن قرظـةعن حدثنا أبو خالد األمحر]68[ابن أيب شيبة -

.إسناد ال بأس بهاهـ الوضوء ثالث ثالث وثنتان جتزيان: يقول عمر
قـال يف املضمضـة عمـرعـن ثنا أبو خالد عن هشام عن احلسنحد] 69[ابن أيب شيبة وقال

اهــ مرسـلوثـالث أفضـل، ئـان ثنتـان جتز : وغسـل اليـدين والـرجلني واالستنشاق وغسل الوجـه
.جيد 

توضـأ مـرتنيعمـرأن حدثنا وكيع عـن إسـرائيل عـن جـابر عـن الشـعيب]75[ابن أيب شيبة -
.اهـ جابر ضعيف بكرأبووفعله قال عامر

يب ليلــى توضــأ رأيــت عبــد الــرمحن بــن أ:قــالحــدثنا جريــر عــن يزيــد]71[ابــن أيب شــيبة -
ح برأسـه وغسـل ومسوجهه ثالثا وذراعيه ثالثا ثالثاوغسل أو مرتنيفمضمض واستنشق مرة

.ال بأس به حسناهـ توضأعلياهكذا رأيت : ومل أره خلل حليته ، مث قال جليه ثالثا ثالثار 
بــناكنــت أوضــىء :عــن الثـوري عــن ســلمة بـن كهيــل عــن جماهـد قــال]137[عبـد الــرزاق -

.اهـ سند صحيح مرارا مرتني ومرارا ثالثاعمر
: قال هللا عن مسلم بن صبيححدثنا ابن فضيل عن احلسن بن عبيد ا]70[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند جيد ثا ثالثا ، مث مسح برأسه وأذنيهيتوضأ ثالعمرابنرأيت 
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أنه توضـأ مـرة عباسبناعن الثوري عن حيىي بن سعيد عن رجل عن ]131[عبد الرزاق-
قـال حدثنا أبو معاوية عن حيىي بن سـعيد عـن إمساعيـل بـن إبـراهيم]73[ابن أيب شيبة . مرة
وثقــه ابـــن اهـــ إمساعيــل بـــن إبــراهيم الســلميتوضــأ يف دار النـــدوة مــرة مــرةعبــاسابــنأيــت ر : 

أو يعقـوب عـن إمساعيـل بـن فـالنثنا هشـيم عـن حيـىي بـن سـعيدحـد]94[أبو عبيـد .حبان 
ابــن ورواه. اهـــ هشــيم كــان رمبــا وهــم يف األمســاء توضــأ مــرة مــرة أنــهابــن عبــاسبــن خالــد عــن 

: قــالعبــاسبــناشــريك عــن حيــىي بــن ســعيد عــن عبــد الوهــاب عــن نــاخرب أ]2417[اجلعــد 
وقد تقدم من رواية عطاء بن يسـار .اهـ شريك ليس باحلافظ يكفي أو جيزي الوضوء مرة مرة 

.

االستنشاق والنثرالعمل يف 
حــدثنا ابــن إدريــس عــن حممــد بــن عجــالن عــن زيــد بــن أســلم عــن ]409[ابــن أيب شــيبة -

بــاس أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم توضــأ ، فغــرف غرفــة متضــمض عطــاء بــن يســار عــن ابــن ع
اهـ منها واستنشق

أخربنـا الفضـل بـن احلبـاب قـال حـدثنا أبـو الوليـد قـال حـدثنا عبـد ]1076[وقال ابـن حبـان 
أن النـيب صـلى اهللا عليـه ن عطاء بـن يسـار عـن ابـن عبـاسعالعزيز بن حممد عن زيد بن أسلم

اهــ رواه البخـاري مـن طريـق ســليمان ع بـني املضمضـة واالستنشـاق، ومجـوسـلم توضـأ مـرة مـرة
.بن بالل عن زيد مبعناه ، تقدم 

عـن طلحـة حدثنا محيد بن مسـعدة حـدثنا معتمـر قـال مسعـت ليثـا يـذكر ]139[أبو داود -
صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو يتوضـأ واملـاء يسـيل النـيبىعلـيعـينعن أبيه عن جده قال دخلـت

.ضعيفاهـ ته على صدره فرأيته يفصل بني املضمضة واالستنشاقمن وجهه وحلي
عمــرحــدثنا وكيــع عــن ابــن عــون عــن إبــراهيم عــن علقمــة أنــه رأى ]284[ابــن أيب شــيبة -

.االستنشاق و املضمضة مجعأراه . صحيح سند اهـ توضأ فنثر مرتني مرتني
: عبــد اهللا بــن رهيمــة قــالحــدثنا أبــو عــامر العقــدي عــن الــزبري بــن ] 743[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ مــن اجلنابــة يشــوص فــاه بإصــبعه ثــالث مــراتاغتســلكــان إذا عثمــانحــدثتين جــديت أن 
جدتــه هــي رهيمــة خــادم عثمــان ، وثقهــا وحفيــدها ابــن حبــان والــزبري هــو ابــن عبــد اهللا بــن أيب 

د وقـ. يكتب حديثه ، وروى لـه ابـن عـدي أحاديـث مرفوعـة واسـتنكرها: خالد قال ابن معني 
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ثنا محاد بـن خالـد عـن الـزبري بـن عبـد اهللا مـوىل آل عمـر عـن حد]266[روى اخلرب أبو عبيد 
اهــ إمنـا هـو مـوىل يسـوك فـاه بإصـبعه توضأكان عثمان إذا : جدته رهيمة خادم عثمان قالت 

.هذا خرب ضعيف غري قائم .عثمان 
سـعيد ن يـونس حـدثينحـدثنا زيـاد بـحـدثنا حممـد بـن داود اإلسـكندراين]108[أبو داود -

مليكـة عـن الوضـوء فقـال قـال سـئل ابـن أيبيبن زياد املؤذن عن عثمان بن عبـد الـرمحن التيمـ
مبيضـأة فأصـغى علـى يـده اليمـىن مث سـئل عـن الوضـوء فـدعا مبـاء فـأيتعثمان بـن عفـانرأيت 

مــىن وغســل وجهــه ثالثــا مث غســل يــده الي، فتمضــمض ثالثــا واســتنثر ثالثــا ، املــاء أدخلهــا يف

وظهورمها مرة واحدة مث غسل رجليه مث قال أين السائلون عـن الوضـوء هكـذا رأيـت رسـول اهللا 
.فصل املضمضة عن النثر ظاهره. اهـ صححه األلباين صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ

أيب لبابـة قـال مسعـت شـقيق بـن سـلمةبن ثوبان عن عبدة بن انا خرب أ]3406[ابن اجلعد -
توضأ ثالثا ثالثا وذكر أنه أفرد املضمضة من االستنشاق مث قال هكـذا عثمانشهدت : قال 

ه الضـياء وأخرجـ. صـدوقعبد الرمحن بن ثابت بن ثوباناهـتوضأ النيب صلى اهللا عليه وسلم 
.، غري أن ما روى محران ظاهره أنه مجعهما يف غرفة واحدةه عل، وال أعلم شيئا ييف املختارة 

.وكالمها سنة إن شاء اهللا 
:قــالةمعــن عبــدة قــال مسعــت شــقيق بــن ســلأخربنــا ابــن ثوبــان] 3407[وقــال ابــن اجلعــد 

توضـأ رسـول اهللا توضأ ثالثا ثالثا وأفرد املضمضة مـن االستنشـاق مث قـال هكـذاعلياشهدت 
.ه الضياء يف املختارة أخرجاهـسلم صلى اهللا عليه و 

حــدثنا حممــود بـن خالــد الدمشــقي حــدثنا ]413[وقـد روامهــا ابــن ماجـة بلفــظ خمتصــر فقـال 
:ن أيب لبابـة عـن شـقيق بـن سـلمة قـال مشقي عـن ابـن ثوبـان عـن عبـدة بـدالوليد بن مسلم ال

صـلى اهللا عليــه وضـوء رســول اهللايتوضـآن ثالثــا ثالثـا ويقــوالن هكـذا كــانعليــاو عثمـان رأيـت 
وإمنـا .لكثـرة شـواهده ومـراده يف تصـحيحه الوضـوء ثالثـا ، األلباين الشيخ اهـ وصححه سلم و 

.حديث ابن ثوبان على ما يف رواية ابن اجلعد من البيان 
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: قـال علـيحـدثنا شـريك عـن خالـد بـن علقمـة عـن عبـد خـري عـن ]408[ابن أيب شيبة -
هـذا وضـوء نبـيكم صـلى اهللا : وقـال ، ف واحـدة مـن كـتوضأ فمضمض ثالثا واستنشـق ثالثـا

اهـعليه وسلم
حــدثنا مسـدد حــدثنا أبــو عوانــة عـن خالــد بــن علقمـة عــن عبــد خــري ]111[وقـال أبــو داود 

وقــد صــلى فــدعا بطهــور فقلنــا مــا يصــنع بــالطهور وقــد صــلى مــا يريــد إال أن يأتانــا علــ:قــال
إلنــاء علــى ميينــه فغســل يديــه ثالثــا مث متضــمض بإنــاء فيــه مــاء وطســت فــأفرغ مــن ايعلمنــا فــأيت

يأخــذ فيــه مث غسـل وجهــه ثالثــا مث غســل يــده يواسـتنثر ثالثــا فمضــمض ونثــر مـن الكــف الــذ
اإلنـــاء فمســـح برأســـه مـــرة واحـــدة مث اليمـــىن ثالثـــا وغســـل يـــده الشـــمال ثالثـــا مث جعـــل يـــده يف

علـم وضـوء رسـول اهللا صـلى غسل رجله اليمىن ثالثا ورجله الشمال ثالثا مث قال مـن سـره أن ي
.ه األلباينحاهـ صحاهللا عليه وسلم فهو هذا

شـــعبة قـــال حممـــد بـــن جعفـــر حـــدثينحـــدثنا حممـــد بـــن املثـــىن حـــدثين]113[وقـــال أبـــو داود 
بكـوز فقعـد عليـه مث أيتيبكرسـأيترفطة مسعت عبد خـري قـال رأيـت عليـامسعت مالك بن ع

اهــ صـحيح وذكـر احلـديث. ستنشاق مبـاء واحـدمن ماء فغسل يديه ثالثا مث متضمض مع اال
ومهـــا ظاهرهـــا أنـــه فصـــلوروايـــة أهـــل بيتـــه . كالمهـــا صـــريح يف اجلمـــع بـــني املضمضـــة والنثـــر . 

.)1(واقعتان
عمــرابــنرأيــت : قــال حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن مجيــل بــن زيــد]407[ابــن أيب شــيبة -

وا يف تكلمـبـه اهــلعـوام عبـاد بـن اثنـا]264[أبو عبيـد .متضمض واستنشق من كف واحدة
.مجيل بن زيد الطائي 

بــنأنــسرأيــت : قــال هــارون عــن راشــد بــن معبــدحــدثنا يزيــد بــن ]410[ابــن أيب شــيبة -
.بهحيتجال اهـ راشد ميضمض ويستنشق من كف واحدةمالك

ثالثامضمضمث: مبا تقدم يف صفة الوضوء عن عليوقد احتج أبو عبيد جلواز الفصل بني املضمضة واالستنشاق -1
وإمنا فصلوا ذلك لسنة عملـوا . احلديثومضمض ثالث مرات ، واستنشق ثالث مرات: وعن أيب هريرة . ثالثاواستنثر

.
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يـه مـن فأكفـأ علـى يد:قال دعا بوضوء أنه أنس بن مالك عنأبو حممد احلماينراشد وروى 
.ذكر احلديث و ، املاء فأنعم غسل كفيه مث مضمض ثالثا واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا

.رواه الطرباين يف األوسط وصححه الضياء املقدسي ، تقدم 

من ترك املضمضة واالنتثار
ول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم عــن أيب الزنـاد عــن األعــرج عـن أيب هريــرة أن رســ]33[مالـك -

البخـاري رواه اهــومـن اسـتجمر فليـوتر، توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء مث لينثر إذا: قال 
.مسلمو 
أخربنــا عبــد الــرمحن بــن إبــراهيم دحــيم وســليمان بــن داود واللفــظ لــه عــن ]120[النســائي -
: بن نافع عن داود بن قـيس عـن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـار عـن أسـامة بـن زيـد قـال ا

قـــال ، فـــذهب حلاجتـــه مث خـــرج )1(فلى اهللا عليـــه وســـلم وبـــالل األســـوادخـــل رســـول اهللا صـــ
ذهب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم حلاجتـه مث : فقال بالل ؟ ما صنع : فسألت بالال : أسامة 

اهـــ صــححه ابــن خزميــة توضــأ فغســل وجهــه ويديــه ومســح برأســه ومســح علــى اخلفــني مث صــلى
ه شــــواهد عــــن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه ، ولــــفيــــه تــــرك مســــح األذنــــني أيضــــا . وابــــن حبــــان

.)2(وسلم
عن أبيه عن أيب إسحاق عن بن احلارث أخربنا ابن أيب زائدةحدثنا املنجاب]31[األثرم -

فأذهب ما كـان يف املنخـرين عرك أنفك مث انثر اإذا توضأت ف:قالعليأيب حية الوادعي عن 
.اهـ سند ضعيف من خبث

.وقع يف كثري من النسخ األسواق بالقاف وهو خطأ -1
رك املضمضــة واالستنشــاق يف اجلنابــة والوضــوء أربــع فــرق ، وافــرتق أهــل العلــم فيمــا جيــب علــى تــا: قــال ابــن املنــذر -2

.إذا تركهما يف الوضـوء يعيـدمها ، هكـذا قـال عطـاء ومحـاد وابـن أيب ليلـى والزهـري وإسـحاق بـن راهويـه : فقالت طائفة 
كـم ال إعادة عليه هكذا قـال احلسـن البصـري وإىل هـذا القـول رجـع عطـاء بـن أيب ربـاح وكـذلك قـال احل: وقالت طائفة 

وقتادة والزهري وربيعة وحيىي األنصاري ومالك بن أنس والليث بن سعد واألوزاعي والشافعي ، وقالت فرقة يعيد إذا ترك 
االستنشاق خاصة وليس على من ترك املضمضة شيء هذا قول أمحد بن حنبل وأيب عبيد وأيب ثور ، وقالت فرقـة رابعـة 

روي هــذا القـول عـن احلسـن وبــه . ولـيس علـى مــن تركهمـا يف الوضـوء شـيء جيـب عليـه اإلعـادة إذا تركهمــا يف اجلنابـة : 
قيـاس لألثـر الـذي جـاء مها سواء يف القياس غري أنا نـدع ال: قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ، وقال أصحاب الرأي 

. ت عجرد عائشة بنفذكر خرب. واحلديث عن ابن عباس يف هذا الباب غري ثابت : ابن املنذرقال . عن ابن عباس
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:كــان يقـــولأبـــا موســىنا موســى حــدثنا أبـــان عــن قتــادة أن حـــدث]29[أبــو بكــر األثــرم -
.أبان هو ابن يزيد ، مرسل اهـ نشاق فإن الشيطان يدخل مدخل الدمعليكم باالست

بـال يف السـوق مث توضـأ فغسـل وجهـه ويديـه عبـد اهللا بـن عمـرأن عـن نـافع ]73[مالـك -
علــى خفيــه مث صــلى ومســح رأســه مث دعــي جلنــازة ليصــلي عليهــا حــني دخــل املســجد فمســح

.اهـ صحيح عليها
أتـى قبـا أنـس بـن مالـكرأيـت بـن عبـد الـرمحن بـن رقـيش أنـه قـال عـن سـعيد]74[مالك -

فبــال مث أيت بوضــوء فتوضــأ فغســل وجهــه ويديــه إىل املــرفقني ومســح برأســه ومســح علــى اخلفــني 
.اهـ صحيح مث جاء املسجد فصلى

: بـن لبيبـة قـال اد اهللا بـن عثمـان بـن خثـيم عـن أخربنا معمر عن عبـ]2040[عبد الرزاق -
:نعــم قــال:قلــت؟قــال يل أتقــرأ ســورة املائــدة:، فــذكر احلــديث مث قـال هريــرةأبــيجئـت إىل 

وذكـر احلـديث . )1(مـا أراك إال عرفـت وضـوء الصـالة: فقال ، ، فاقرأ علي آية الوضوء 
.هذا سند حسن ، يأيت يف الصالة كامال . 
حدثنا حفص بن غياث عـن حجـاج عـن عائشـة بنـت عجـرد عـن ]2071[يب شيبة ابن أ-

إذا صــلى الرجــل فنســي أن ميضــمض ويستنشــق مــن جنابــة أعــاد املضمضــة : قــال ابــن عبــاس
حدثنا أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت ] 97[أبو نعيم اهـ ورواهواالستنشاق

يعيـد : بـة فينسـى املضمضـة واالستنشـاق قـال عجرد عن ابن عباس يف الرجل يغتسـل مـن اجلنا
عائشــة بنــت عجــرد ال : مــن طــرق مث قــالالــدارقطينرواهاهـــيعــين إذا صــلى : قــال أبــو نعــيم

اهـ

ختليل اللحية

سئل عطاء عن رجل : ثنا ابن إدريس قال مسعت عبد امللك يقولحدثنا أبو كريب قال ]11362[بن جرير اقال -1
.اهـ سند صحيح ما مل يسَّم يف الكتاب جيزئه: ال، قصلى ومل يتمضمض
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حدثنا حيىي بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن إسـرائيل عـن عـامر بـن شـقيق ]31[الرتمذي -
قـال أبـو . سـلم كـان خيلـل حليتـهأن النـيب صـلى اهللا عليـه و انعثمان بـن عفـعن أيب وائل عـن 

أبـو حـامت حيـىي و ، وضعفه أمحـد و اهـ وصححه ابن حبان هذا حديث حسن صحيح :عيسى
.
ــاأن حــدثنا وكيــع عــن أيب عاصــم عــن رجــل مل يســمه]111[ابــن أيب شــيبة - مــر علــى علي

اهـخلل يعين حليته: رجل يتوضأ فقال 
ثنا زيــد بــن احلبــاب عــن عبــد الــرمحن بــن أيب املــوايل مــوىل بــين هاشــم حــد]283[أبــو عبيــد -

عليـه السـالم كـان إذا عليـاعـن جـده أن ي بن حممد بن احلنفيـة عـن أبيـهثنا حسن بن علقال
حـدثنا علـي بـن احلسـن ثنـا اجلـدي ثنـا عبـد الـرمحن بـن ]347[ابن املنذر . حليته توضأ خلل
رأيـت عبــد اهللا بـن احلســن واحلسـن بــن علـي يفعــالن : بـد الــرمحن قــال ع: حنـوه وزاد أيب املـوايل

.، وهذا أحيانا اهـ ال باس به ذلك
: قـالحـدثنا أبـو أمحـد الـزبريي: قـالحـدثنا علـي بـن معبـد]1328[وقال الدواليب يف الكىن 
رأيــت عليـــا عليــه الســـالم : حــدثين مـــوالي يزيــد بـــن بــالل قـــال: قـــالحــدثنا كيســان أبـــو عمــر

.د ضعيف ناهـ سورأيت عليه قلنسوة بيضاء مضربة : لل حليته قاليتوضأ فخ
حدثنا جرير بن عبـد احلميـد عـن يزيـد عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى ]123[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند حسن توضأعلياهكذا رأيت : مث قال رأيته توضأ ومل أره خلل حليته: قال 
بــن عــن حســان ن عبــد الكــرمي بــن أيب أميــةنــة عــحــدثنا ســفيان بــن عيي] 278[أبــو عبيــد-

رأيـت رسـول : أتفعـل هـذا ؟ فقـال : حليتـه فقيـل لـه توضأ فخللأنهعمار بن ياسربالل عن 
.ه غري واحدفضعو رواه الرتمذي ، اهـ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله 

بحدثنا زيد بن حباب عن عمر بن سليم الباهلي عن أيب غال]37618[ابن أيب شيبة -
رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا : توضــأ ثالثــا ثالثــا ، وخلــل حليتــه ، وقــال أمامــةأبــارأيــت : قــال 

.ه أبو حامت وغريهفرواه الطرباين يف الكبري ، ضعاهـ عليه وسلم فعله
عبــد اهللا بــن أبــي عــن ثنا مــروان بــن معاويــة عــن أيب الورقــاء العبــديحــد]279[أبــو عبيــد -

رأيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم :ه يف غسل وجهه ، مث قال حليتأنه توضأ فخلل أوفى
.يتهم امسه فائد بن عبد الرمحن الورقاءوأباهـ يفعل هكذا 
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لــي بــن ســهل قــاال حــدثنا الوليــد قــال قــال أبــو حــدثنا أبــو الوليــد وع]11392[ابــن جريــر-
.نقطعم.حليتهأي أنه كان خيلل.حنو ذلكاألشعريموسىأبيعن عمرو وأخربين عبدة

أنــه  عمــرابــنعــن حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري عــن عبيــد اهللا عــن نــافع ]100[ابــن أيب شــيبة -
حــدثين حممــد بــن بكــر ار قــالحــدثنا حممــد بــن بشــ]11385[ابــن جريــر.كــان خيلــل حليتــه

كـان يبُـّل أصـول شـعر حليتـه، عمـرابـنأن و عاصم قاال أخربنا ابن جريج قـال أخـربين نـافعوأب
.اهـ صحيح غلِغل بيده يف أصول شعرها حىت َيكثر الَقطَراُن منهاوي

: قــال حــدثنا وكيــع عــن املعلــى بــن جــابر عــن األزرق بــن قــيس]104[ابــن أيب شــيبة وقــال
حـدثنا يزيـد حـدثنا ابـن أيب الشـوارب قـال]11388[ابـن جريـر .رأيت ابن عمر خيلـل حليتـه

.ـ معلى مستور فذكره اهال حدثنا معلى بن جابر اللقيطي ق
قــال حــدثنا أبــو عمــرو عــن حــدثنا الوليــدحــدثنا أبــو الوليــد قــال]11391[وقــال ابــن جريــر

أنه كان إذا توضأ عَرك َعارضيه بعض العرك، وشبَّك حليتـه بأصـابعه أحيانـا عمرابنعن نافع
بـُد الواحـد اهـ أظنه من تسوية الوليد بن مسلم ، بني أيب عمرو األوزاعي ونـافع عويرتك أحيانًا

] 1/152[بـــن قـــيس وهـــو ضـــعيف أو عبـــد اهللا بـــن عـــامر األســـلمي مـــرتوك ، رواه الـــدارقطين 
ي عــن عبــد حــدثنا إمساعيــل بــن حممــد الصــفار نــا إبــراهيم بــن هــانئ نــا أبــو املغــرية ثنــا األوزاعــ

كــان إذا توضــأ يعــرك عارضــيه ويشــبك حليتــه بأصــابعه عمــربــناأن الواحــد بــن قــيس عــن نــافع
حـدثنا أبـو العبـاس يأخربنـا أبـو عبـد اهللا السوسـ]254[وقال البيهقي . رتك أحيانا أحيانا وي

عبـد اهللا بـن قـال حـدثينيأخربنـا األوزاعـأيباألصم أخربنا العباس بن الوليـد بـن مزيـد أخـربين
ك كان يعرك عارضيه ويشبك حليته بأصابعه أحيانا ويرت عبد اهللا بن عمرأن نافععامر حدثين

اهـ
ضـــحاك بـــن ثنا إســـحاق بـــن ســـليمان الـــرازي عـــن أيب ســـنان عـــن الحـــد]286[عبيـــد أبـــو-

يـا : فخللـت أصـابعي فقـال: قـال .يـا ضـحاك خلـل: أتوضأ فقـالابن عمررآين :مزاحم قال
اهــ هـذا وهـم الضـحاك مل وأشار إسحاق إىل حليته فخللها من حتت ذقنهضحاك خلل هكذا

نان سعيد بن سنان كـان صـدوقا ال يقـيم احلـديث ، يلق ابن عمر وكأن احلمل فيه على أيب س
.واهللا أعلم 
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ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن حيـىي البكـاء ا علي بـن احلسـن ثنـا اجلـديحدثن]351[ابن املنذر -
.اهـ البكاء مرتوك كان يتوضأ وال خيلل حليتهابن عمرأن 
توضــأ أنســارأيــت: قــال حــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن أيب معــن]101[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ أبو معن ال يعرف فخلل حليته
قـال ثنـا معتمـر بـن يالسـر بن أيبابن قتيبة ثنا اثنا حد] 4/250[وقال ابن حبان يف الثقات 

.اهـ حسن توضأ خيلل حليته أنس بن مالكرأيت : سليمان عن زيد بن املعلى قال 
ــرأيــت : قــال حــدثنا هشــيم عــن أيب محــزة]99[ابــن أيب شــيبة - خيلــل حليتــه إذا ن عبــاساب

: قـال حدثنا حيىي بن حممد ثنا احلجيب ثنـا أبـو عوانـة عـن أيب محـزة]349[ابن املنذر .توضأ
مث صابعه فيها وحيك وخيلل عارضيهخيلل حليته إذا توضأ من باطنها ويدخل أعباسابنرأيت 

.بن أيب عطاء ، أبو محزة عمراناهـ حسن يفيض املاء على طول حليته فيمسحها إىل أسفل
ابن عباسأن يث ابن وهب عن عبد اجلبار بن عمرمن حد]125/ 1املدونة [سحنون -

.اهـ عبد اجلبار منكر احلديث مل يكن خيلل حليته عند الوضوء 

حتريك اخلامت
حدثنا زيد بن احلباب عـن ابـن هليعـة عـن عبـد اهللا بـن هبـرية عـن أيب ]426[ابن أيب شيبة -

كــان إذا توضــأ حــرك خامتــه ، وأن أبــا متــيم كــان يفعلــه ، عبــد اهللا بــن عمــروأن متــيم اجليشــاين 
حدثنا أبو زكريـا السـيلحيين ثنـا ابـن هليعـة عـن عبـد اهللا ]43[األثرم .وأن ابن هبرية كان يفعله

بن هبرية عـن أيب متـيم اجليشـاين قـال رأيـت عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص إذا توضـأ نـزع حلقـة  
اهــ ابـن هليعـة  قـال عبـد اهللا بـن هبـرية أنـا وأبـو متـيم نفعـل ذلـك. ذا فـرغ لبسـهاكانت يف يده فإ

:والصحيح ما روى . كان اختلط 
خربنـا عبـد اهللا بـن يوسـف التنيسـي أحدثنا يـونس بـن عبـد األعلـى)1(]4678ك[الطحاوي 

لـت دخة عـن أيب اخلـري عـن أيب متـيم اجليشـاين قـالحدثنا جعفـر بـن ربيعـحدثنا بكر بن مضر 
ك ءكيـف يـتم وضـو :فقال له عمر ، وعلى بعضهم خامتعمر بن الخطابأنا وإخويت على 

.أعين بالكاف أنه رواه يف مشكل اآلثار -1
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اهـــ ســند صــحيح ، أبــو اخلــري هــو مرثــد بــن عبــد اهللا ، وأبــو متــيم ، فنزعــه ، فألقــاه وهــذا عليــك
.امسه عبد اهللا بن مالك 

اب عـن حدثنا زيد بـن احلبـاب عـن حممـد بـن يزيـد عـن جممـع بـن عتـ]424[ابن أيب شيبة -
الفضــل بــن دكــني حــدثنا مــن طريــق]264[البيهقــي .فحــرك خامتــهعليــاوضــأت : أبيــه قــال 

: قــال مسعــت جممــع بــن عتــاب بــن مشــري عــن أبيــه قــال عبــد الصــمد بــن جــابر بــن ربيعــة الضــيب
.ال باس به اهـفكان إذا توضأ حرك خامتهعلياوضأت 

اح البــزاز عــن علــي بــن ثابــت عــن بــن الصــبوذكــر احلســن ]2035[وقــال الــدواليب يف الكــىن 
رأيت علي بن أيب طالب توضأ فرأيته : عن جدته عمرية قالتإسحاق بن إبراهيم أيب يعقوب

.أظن فيه سقطا اهـ حيرك خامته
حدثنا عبد اهللا بـن عمـر بـن حممـد بـن أبـان حـدثنا طلحـة بـن سـنان عـن نـافع ]42[األثرم -

.اهـ سند حسن أنه كان إذا توضأ أزال خامتهعمرابنعن 
املقـــرئ بالكوفـــة يبـــن خشـــيش التميمـــيأخربنـــا أبـــو احلســـني حممـــد بـــن علـــ]265[البيهقـــي-

أمحـد بـن نصـر ثنـا أبـو عبـد اهللا حممـد بـن بـن دحـيم الشـيباينيأخربنا أبـو جعفـر حممـد بـن علـ
زرق األثنا وكيع ويزيد بن زريع عن املعلى بن جابر عن ثنا حيىي بن عبد احلميد احلماينالتمار 

.معلى مل يذكر مبا يعرف اهـإذا توضأ حرك خامتهابن عمررأيت بن قيس قال

غ اإلبطبلأحب أن يمن 
هريـرةأبـابن جـريج قـال أخـربين زيـاد أن فلـيح بـن سـليمان أخـربه أن اعن ]3[عبد الرزاق-

أمحد اه رو .
نـه رقـى إىل أيب أحد]8394[

مسعـت رسـول اهللا ينإهريرة على ظهر املسجد وهو يتوضأ فرفع يف عضديه مث أقبل علي فقـال 
ن أمــيت يــوم القيامــة هــم الغــر احملجلــون مــن آثــار الوضــوء فمــن إ:صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول

ن يطيـل غرتـه أقولـه مـن اسـتطاع ، ال أدري :ن يطيـل غرتـه فليفعـل فقـال نعـيمأتطاع منكم اس
اهـسلم أو من قول أيب هريرة ن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و فليفعل م

حـــدثنا قتيبـــة بـــن ســـعيد حـــدثنا خلـــف يعـــين ابـــن خليفـــة عـــن أيب مالـــك ]609[مســـلم وقـــال 
هريرة وهو يتوضـأ للصـالة فكـان ميـد يـده حـىت كنت خلف أيب : األشجعي عن أيب حازم قال
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يـا بـين فـروخ أنـتم هاهنـا لـو علمــت :فقـال!؟تبلـغ إبطـه فقلـت لـه يـا أبـا هريـرة مـا هــذا الوضـوء
تبلــغ احلليــة :أنكــم هاهنــا مــا توضــأت هــذا الوضــوء مسعــت خليلــي صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول

اهـمن املؤمن حيث يبلغ الوضوء
: قـــالحـــدثنا ابـــن فضـــيل عــن عمـــارة بـــن القعقـــاع عـــن أيب زرعـــة]611[ابـــن أيب شـــيبة وقــال

فلمــا فلمــا غســل ذراعيــه جــاوز املــرفقنيدار مــروان فــدعا بوضــوء فتوضــأدخلــت مــع أيب هريــرة
اهـــ رواه هــذا مبلــغ احلليــة: مــا هــذا ؟ فقــال : جــاوز الكعبــني إىل الســاقني فقلــتغســل رجليــه 

ن هـــارون عـــن شـــعبة عـــن األعمـــش عـــن أيب ثنا يزيـــد بـــحـــد]20[أبـــو عبيـــدوقـــال. البخـــاري 
كــان أبـو هريــرة يتوضـأ علــى نصــف : قــال أحـدمها : قــالعــن أيب زرعـةتيـاحصـاحل وعــن أيب ال

اهـــ إن احلليــة تبلــغ إىل مواضــع الوضــوء : وقــالعضــدكــان يتوضــأ إىل ال: الســاق فقــال اآلخــر 
.صحيح 

و كريـب حممـد بـن العـالء أبـحـدثين]602[قـال مسـلم. وليس بـالقوي خالد بن خملدرفعه 
والقاسم بن زكرياء بن دينار وعبد بن محيد قـالوا حـدثنا خالـد بـن خملـد عـن سـليمان بـن بـالل 

يعمــارة بــن غزيــة األنصــار حــدثين
رى حــىت العضــد مث يــده اليســفغســل وجهــه فأســبغ الوضــوء مث غســل يــده اليمــىن حــىت أشــرع يف

الســاق مث غســل رجلـــه العضــد مث مســح رأســـه مث غســل رجلــه اليمــىن حـــىت أشــرع يفأشــرع يف
. هكــذا رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يتوضــأالســاق مث قــال اليســرى حــىت أشــرع يف

أنتم الغر احملجلون يـوم القيامـة مـن إسـباغ الوضـوء :وقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهـع منكم فليطل غرته وحتجيله فمن استطا 

:مل ينفرد به أبو هريرة بل روي عن ابن عمر و 
أنـه كـان رمبـا عمـرابـنحـدثنا وكيـع عـن العمـري عـن نـافع عـن ]609[قال ابـن أيب شـيبة-

اهللا بـــن صـــاحل عــن الليـــث عـــن ثنا عبــد حـــد]19[أبـــو عبيــد.بلــغ بالوضـــوء إبطــه يف الصـــيف
أنه كان يتوضأ يف الصيف فرمبا بلغ يف الوضوء إبطيـهعمرابنعن حممد بن عجالن عن نافع

.اهـ حسن 

العمل يف مسح الرأس
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أن رسـول اهللا عبد اهللا بن زيـدعن مالك عن عمرو بن حيىي عن أبيه عـن ]5[عبد الرزاق-
صلى اهللا عليه و 

.اهـ تقدم الذي بدأ منهإىل املكان
خلـت د: قـال د بـن أيب زيـاد عـن يزيـحدثنا عبد الرحيم بن سليمان]138[ابن أيب شيبة -

وغسل قدميه ثالثا ثالثـا ، على عبد الرمحن بن أيب ليلى فدعا بوضوء فتوضأ ومسح رأسه مرة
.اهـ حسن يتوضأعلياهكذا رأيت : قال 

معاوية عن عبد امللك بـن سـلع اهلمـداين عـن عبـد خـريحدثنا مروان بن ]307[أبو عبيد -
.صحيح ، تقدم حسناهـ توضأ فمسح رأسه مرة نهأعليعن 

توضـأ عليـاعن إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو بن عـامر قـال رأيـت ]12[عبد الرزاق -
ابـــن ســـعد . مث أخـــذ كفـــا مـــن مـــاء فوضـــعه علـــى رأســـه فرأيتـــه ينحـــدر علـــى نـــواحي رأســـه كلـــه

عـن عمـرو أخربنا حسن بن صاحل عن أيب إسحاقأخربنا عبيد اهللا بن موسى قال]9012[
اهـــ عمــرو ال رأيــت عليــا توضــأ مث أخــذ كفــا مــن مــاء فصــبه علــى رأســه مث دلكــه: ذي مــر قــال 

.يعرف 
أنـس بـن مالـكأكـان : حـدثنا سـهل بـن يوسـف قـال قلـت حلميـد ]151[ابـن أيب شـيبة -
يف فوائـده عـن نيرواه حيـىي بـن معـ.اهــ سـند صـحيح ال: ل ا مسح رأسه يقلـب شـعره ؟ قـاإذ

.حنوه سهل 
ميســح مقــدم ســلمةكــان : حــدثنا محــاد بــن مســعدة عــن يزيــد قــال ]155[ابــن أيب شــيبة -

.، تقدم اهـ صحيح رأسه
كـان يضـع بطـن كفـه اليمـىن عمـربـناخربين نـافع أن أبن جريج قال اعن ]6[عبد الرزاق -

ابـن .، ينفضها على املاء مث ال 
حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا حممــد بــن بكــري قــال أخربنــا ابــن جــريج قــال]11435[جريــر

كــان يضــع بطــن كفــه اليمــىن علــى املــاءعمــرابــنأخـربين نــافع أن 
حــًدة، مث ال يزيــد عليهــا يف كــل ذلــك مســحٌة واحــدة، مقبلــًة مــن اجلبــني بــني قـَْرنيــه إىل اجلبــني وا

كـان يـدخل يديـه يف عمـربـناعن معمر عـن أيـوب عـن نـافع أن ] 7[عبد الرزاق .إىل القرن
عــن الثــوري عــن عبــد ربــه ] 8[عبــد الــرزاق .
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حـدثنا ابـن عليـة عـن ]154[ابـن أيب شـيبة . مرةأنه كان ميسح رأسه عمربناعن نافع عن 
ووضـع أيـوب كفـه وسـط رأسـه ، مث أمرهـا كان ميسح رأسـه هكـذاابن عمرأن أيوب عن نافع

حدثنا عبد اهللا بن منري عـن حيـىي بـن سـعيد عـن نـافع]136[ابن أيب شيبة .على مقدم رأسه
حـدثنا علـي بـن عبـد ]369[ابـن املنـذر.أنه كان ميسح مقدم رأسه مرة واحدةعمرابنعن 

حـدثنا ابـن بشـار ]11434[ابـن جريـر. العزيز عـن أيب النعمـان ثنـا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب
كـان إذا توضـأ عمـرابـنأن ثنا عبد الوهاب قال مسعت حيىي بن سعيد يقول أخربين نافعقال
]11438[ربـــن جريـــا.مث مســـح بيديـــه مقـــدَّم رأســـهفـــه اليمـــىن إىل املـــاء ووضـــعهما فيـــهردَّ ك

: عـن نـافع قـالعبـد اهللا األشـجعي عـن سـفيان عـن ابـن عجـالنحـدثنا حدثنا أبو كريب قـال
.صحيح .مسح بَيافوخه مسحةعمرابنرأيت 

ســئل : قــال ثنا خلــف بــن هشــام ثنــا حممــد بــن ثابــتحــد]69زوائــد الطهــور[وقــال املــروزي 
ووضـع يـده علـى ة واحـدة مسـح: كـان ابـن عمـر ميسـح رأسـه ؟ قـال كيـف: نافع وأنا شاهد 

.اهـ حسن مث مسح إىل مقدمة رأسهامتهه
عـن حدثنا نصر بن علي اجلهضمي قال حدثنا محاد بن مسـعدة]11433[بن جريروقال ا

ابـن نـافع كيـف كـان يـا : ذكر عند القاسم بن حممد مسُح الرأس فقال: عيسى بن حفص قال
ابـن : لقاسـمفقال ا.رأسه إىل وجههمسحًة واحدة ووصف أنه مسح مقدَّمميسح؟ فقالعمر

.صحيح اهـ عمر أفقُهنا وأعلُمنا
ان كـعمـرابـنأن حدثنا ابن عليـة عـن خالـد احلـذاء قـال بلغـين]1853[ابن أيب شيبة وقال 
ووضع كفيـه مث ميسح رأسه هكذاا يف املاءووصف أنه يغمسهميكفيه من املاء هكذا : يقول 

اهـسهمث أمرمها إىل مقدم رأوسط رأسه
ثنــا حيــىي بــن بــن يوســف قــالثنــا عبــد اهللاحــدثنا ابــن أيب داود قــال]134[الطحــاوي وقــال 

إسـناد .أنـه كـان ميسـح مبقـدم رأسـه إذا توضـأمحزة عن الزبيدي عن الزهري عـن سـامل عـن أبيـه
.جيد 

أخربنا عبد الواحد أخربنا أبو القاسم بن عمرو حدثنا أبو حصـني حـدثنا ]282[البيهقي -
أنه كان إذا مسح رأسـه ابن عمرحيىي حدثنا أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن جماهد عن 

.أبو إسرائيل املالئي ليس باحلافظ اهـ مسح قفاه مع رأسه
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بـن عبـاساعن إبراهيم بن حممـد عـن داود بـن احلصـني عـن عكرمـة عـن ]45[عبد الرزاق -
.اهيم مرتوك اهـ إبر إن نسي املسح بالرأس أعاد الصالة: قال 

حـدثنا الوليـد بـن مسـلم حـدثنا عبـد اهللا حـدثنا مؤمـل بـن الفضـل احلـراين]124[أبو داود -
توضــأ للنـاس كمــا معاويـةمالــك أن بـن العـالء حــدثنا أبـو األزهـر املغــرية بـن فــروة ويزيـد بـن أيب

بشـماله رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها
حــىت وضــعها علــى وســط رأســه حــىت قطــر املــاء أو كــاد يقطــر مث مســح مــن مقدمــه إىل مــؤخره 

. ومــن مــؤخره إىل مقدمــه
.اهـ صححه األلباين ثالثا وغسل رجليه بغري عدد

ثنا الفضــل بــن موســى عــن جعيــد بــن أخربنــا احلســني بــن حريــث قــال حــد]100[النســائي -
عبـد الـرمحن قـال أخــربين عبـد امللـك بـن مــروان بـن احلـارث بـن أيب ذبــاب قـال أخـربين أبـو عبــد 

ف كـان رسـول اهللا فـأرتين كيـتسـتعجب بأمانتـه وتسـتأجره عائشـةاهللا سامل سبالن قال وكانت 
مث ، ثالثـــا وغســـلت وجههـــا ، فتمضمضـــت واســـتنثرت ثالثـــا ، ســـلم يتوضـــأ صـــلى اهللا عليـــه و 

ووضـعت يـدها يف مقـدم رأسـها مث مسـحت رأسـها ، غسلت يدها اليمىن ثالثا واليسرى ثالثـا 
.صحيح تقدم . احلديث . يديها بأذنيها مث أمرت ، مسحة واحدة إىل مؤخره 

وبيان ضعفهأكثر من مرةالرأسمسح ما روي يف 
ن املثىن حدثنا الضـحاك حدثنا حممد ب]107[أبو داود وذكر حديث محران عن عثمان قال

: محـران قـال أبـو سـلمة بـن عبـد الـرمحن حـدثينبن خملد حـدثنا عبـد الـرمحن بـن وردان حـدثين
ومسـح : فذكر حنـوه ومل يـذكر املضمضـة واالستنشـاق وقـال فيـه . رأيت عثمان بن عفان توضأ

توضأ هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مث قال . رأسه ثالثا مث غسل رجليه ثالثا 
ابــن ، وغــريهاهـــ ضــعفه أبــو داود ومل يــذكر أمــر الصــالة. مــن توضــأ دون هــذا كفــاه :وقــال ، 

.وال يصح يف الثالث شيء . وردان ليس بالقوي 
قـاال حـدثنا وكيـع عـن بـو بكـر بـن أيب شـيبة وعلـي بـن حممـدحـدثنا أ]438[وقال ابـن ماجـة 

توضـأ رسـول :اء قالـت ع بنـت معـوذ بـن عفـر سفيان عن عبد اهللا بن حممد بن عقيـل عـن الربيـ
اهـــ هــذا حــرف بينــه بشــر بــن املفضــل عــن ابــن اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم فمســح رأســه مــرتني 

حدثنا مسدد حدثنا بشر بن املفضل حدثنا عبد اهللا بن حممـد ]126[قال أبو داود عقيل ، 
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اهللا عليــه وســلم يأتينــا بــن عقيــل عــن الربيــع بنــت معــوذ ابــن عفــراء قالــت كــان رســول اهللا صــلى 
ضـوء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قالـت فـذكرت وُ .ضـوءا وَ يلاسـكيب:فحدثتنا أنه قال 

فيه فغسل كفيه ثالثا ووضأ وجهه ثالثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثالثا ثالثا ومسح 
ووضـأ رجليـه ثالثـا 

عــن ســفيان حنــو أيضــا وكــذلك رواه وكيــع اهـــقــال أبــو داود وهــذا معــىن حــديث مســدد. ثالثــا
.وابن عقيل ليس بالقوي .مبني معىن العدد يف مسح الرأس وهذا. رواه أمحد ، رواية بشر 

.مسـح رأسـه مـرتنيعمـرن إبـراهيم أن عـعـن أيب حنيفـة عـن محـاد]19اآلثار[أبو يوسف -
.، ومعىن مسحه مرتني أنه أقبل بيديه وأدبر ه بو حنيفة ال حيتج بأ

أنـه  أنـسحدثنا إسحاق األزرق عن أيوب أيب العالء عن قتادة عن ]203[ابن أيب شيبة -
] 140[وقال ابـن أيب شـيبة .كان ميسح على الرأس ثالثا يأخذ لكل مسحة ماء على حدة

هـذا اهــ تـادة عـن أنـس أنـه كـان ميسـح رأسـه ثالثـاثنا يزيـد بـن هـارون عـن أيب العـالء عـن قحد
رواه و .، وأيـــوب بـــن أيب مســـكني شـــيخ لـــيس بـــالقوي وهـــو يـــدلس مرســـل قتـــادة كـــان أعمـــى 

ثنا حممــد بــن حــرب قــال ثنــا يزيــد بــن هــارون قــال أنــا أبــو حــد]117[يف تــاريخ واســط حبشــل
مــا أراه إال وهــذا هـــانــه كــان ميســح رأســه ثالثــاأهاشــم البــاهلي عــن قتــادة عــن أنــس بــن مالــك 

.خطأ إمنا هو أبو العالء الواسطي 
قلـــت :حـــدثنا ســـهل بـــن يوســـف قـــال]151[والصـــحيح عـــن أنـــس مـــا روى ابـــن أيب شـــيبة 

سـند صـحيح ، وقـد اهـال: ا مسح رأسه يقلب شعره ؟ قال أكان أنس بن مالك إذ: حلميد 
.هللا عليه وسلم أنس يف مسح الرأس واحدة عن رسول اهللا صلى اعن يتقدم ما رو 

مسح الراس مباء جديد
حــدثنا مســدد حــدثنا عبــد اهللا بــن داود عــن ســفيان بــن ســعيد عــن ابــن ]130[أبــو داود -

اهـ يدهصلى اهللا عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان يفعقيل عن الربيع أن النيب
اهللا بـن حممـد بـن حـدثنا عبـد : قـال حدثنا قيس بن الربيع]1729[داود الطيالسيوقال أبو 

أسأهلا أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه بن احلسني إىل الربيع بنت معوذأرسلين علي: قال عقيل
رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا : فقالـت، توضـأ عنـدهم ، فأتيتهـا ، فسـألتها وسلم كان كثريا مـا ي

، أصــح هــذا، و ابــن عقيــل تابعــه شــريك عــن اهـــ عليــه وســلم يتوضــأ فأخــذ لرأســه مــاء جديــدا
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أنـه رأى النـيب صـلى عن عبـد اهللا بـن زيـديرو و . واحلمل فيه على ابن عقيل مل يكن باحلافظ 
.، يأيترواه مسلم . مسح رأسه مباء غري فضل يديهسلم توضأ و اهللا عليه و 

حـدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس عـن ابـن عجـالن عـن زيـد بـن أسـلم عـن ]208[ابن أيب شـيبة -
س أن النيب صلى اهللا عليه وسلم غرف غرفة ، فمسح رأسه وأذنيهعطاء بن يسار عن ابن عبا

.وحنوه عن علي ،تقدم صحيح اهـ 
: سـألته فقـال : قـالحدثنا أبو داود الطيالسـي عـن شـعبة عـن قتـادة]204[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل يأخذ لرأسه ماءعلي بن أبي طالبكان 
ون عن محاد بـن سـلمة عـن قتـادة عـن خـالسحدثنا يزيد بن هار ]219[ابن أيب شيبة وقال

ن ميســح برأســه فوجــد يف حليتــه بلــالإذا توضــأ الرجــل فنســي أ: قــال علــيعــن علــم محــادفيمــا ي
حدثنا موسى بن هارون ثنا طالوت بن عباد ]190[ابن املنذر .أخذ من حليته فمسح رأسه

يس عـن عطـاءوق، فيما حيسب محاد عليعن ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن خالس 
إن وجــد يف حليتــه بلــال فليأخــذ برأســه : ى أن ميســح برأســه حــىت صــلى قــال قــاال يف الــذي ينســ
.اهـ فيه ضعفوليستقبل الصالة 

وحدثت عن أيب زرعة ثنا عبد السالم بن مطهر ثنا جعفـر بـن سـليمان ]192[ابن املنذر -
ن ميسح برأسه حىت يـدخل الصـالة إن نسي الرجل أ: قال أمامةأبيعن أيب غالب أظنه عن 

.ال يثبتاهـ)1(فوجد يف حليته بلال فليأخذ من حليته فليمسح رأسه
عبـد الـرزاق. كان حيدث لرأسه مـاءعمربناأخربنا معمر عن نافع أن ]19[عبد الرزاق -
ابــن أيب شــيبة . مثلــهعمــربــناعــن الثــوري عــن أيب النضــر عــن ســعيد بــن مرجانــة عــن ] 25[
ن يأخــذ لرأســه أنـه كــاابــن عمــرعـن حـدثنا أبــو معاويــة عـن حيــىي بــن سـعيد عــن نــافع ]209[

.اهـ صحيح ماء جديدا

يـه ديث أن الواجـب يف مسـح الـرأس جتديـد املـاء ، وهـذا هـو األمـر الـذي علفقد بني يف هذه األحا:قال أبو عبيد -1
وأصــحاب الــرأي كلهــم بــه ، ال جيــزئ يف املســح إال مــاء جديــد ، وال النــاس مــن أهــل احلجــاز والعــراق ومــن يقــول بــاألثر

عبد الرزاق اهـ ببلل حليتهيكون ببلل اليد يف االبتداء أبدا ، إمنا الناس خمتلفون يف الناسي يذكره بعد ذلك فيمسح رأسه 
أتوضـأ وأغسـل وجهـي : عن إسرائيل عن موسى بن أيب عائشة قال مسعـت مصـعب بـن سـعد وسـأله رجـل فقـال ] 18[

.اهـ صحيح بل أحدث لرأسك ماء، ال : قال ، يف يدي لرأسي أو أحدث لرأسي ماءوذراعي فيكفيين ما
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نا أبو شـيبة ثوحدثونا عن أيب زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا الوليد]191[قال ابن املنذر-
مـن نسـي مسـح رأسـه فليمسـح بفضـل :قـال عمرابنعن حيىي بن عبد الرمحن عن ابن أنعم

.وقد تقدم مما ههنا .ف ضعياهـ يتهحل

يف مسح األذننيمراأل
بن إدريس عن حممـد بـن عجـالن عـن زيـد بـن أسـلم حدثنا عبد اهللا]172[ابن أيب شيبة -

داخلهمـا صـلى اهللا عليـه وسـلم مسـح أذنيـه أن رسـول اهللاعن عطاء بن يسـار عـن ابـن عبـاس
.اهـ صحيح تقدم مسح باطنهما وظاهرمهااهر أذنيه ف،بالسبابتني

أمحـد بـن بـد اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو احلسـنحممد بن عأخربنا أبو عبد اهللا]311[البيهقي -
حدثنا اهليثم بن خارجة حدثنا عبد يحدثنا عثمان بن سعيد الدارميحممد بن عبدوس العنز 

أن أبـاه حدثـه أنـه ياألنصـار عمرو بـن احلـارث عـن حبـان بـن واسـعاهللا بن وهب قال أخربين
فأخـذ ألذنيـه مـاء مسع عبـد اهللا بـن زيـد يـذكر أنـه رأى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يتوضـأ

.هذا حديث غري حمفوظ اهـ أخذ لرأسهيخالف املاء الذ
بــن خشــرم أخربنــا عبــد اهللا بــن وهــب حــدثنا يحــدثنا علــ]35[والصــحيح مــا روى الرتمــذي 

أنــه رأى النـيب صــلى اهللا واســع عـن أبيـه عــن عبـد اهللا بــن زيـدبــان بـن رث عـن حاعمـرو بـن احلــ
اهـ مل يذكر األذنني ، رواه مسلم مطوال سلم توضأ وأنه مسح رأسه مباء غري فضل يديه عليه و 

.
ن بن ربيعـة عـن شـهر بـن اأنا محاد بن زيد عن سنحدثنا حممد بن زياد]444[ابن ماجة -

وكـان .األذنـان مـن الـرأس:صـلى اهللا عليـه و سـلم قـالحوشب عن أيب أمامة أن رسول اهللا
ويف لفـــظ .أبــو داود والرتمــذي وضــعفه أمحـــد اهـــ رواه وكـــان ميســح املــأقني. ميســح رأســه مــرة 

.ميسح على املوقني 
يوسف بن موسى القطـان حـدثنا سـليمان بـن حـرب أخربنـا من طريق ]316[البيهقي روىو 

أمامة أنه وصف وضـوء رسـول عن شهر بن حوشب عن أيبمحاد بن زيد عن سنان بن ربيعة
األذنـان : كـان إذا توضـأ مسـح مأقيـه باملـاء وقـال أبـو أمامـة : اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فقـال

أمامة ، فمن قال إمنا هو من قول أيب،األذنان من الرأس: ليمان بن حربقال س. من الرأس
.ضعف فيه اهـأخطأيغري هذا فقد بدل أو كلمة قاهلا سليمان أ
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حدثنا زيد بن احلباب قال حدثنا داود بن أيب الفرات عن حممـد بـن ]177[ابن أيب شيبة -
أصــبعيه يف بــاطن توضــأ فأدخــلالخطــاببــنعمــرزيــد عــن إبــراهيم عــن األســود بــن يزيــد أن 

عـن تثنا ابن مهدي عن داود بن أيب الفراحد]321[أبو عبيد.فمسحهماأذنيه وظاهرمها
فمسـح أذنيـه فتوضـأخـرج مـن اخلـالءعمـررأيـت : مد بن زيد عن إبراهيم عن األسود قـال حم

.حممد بن زيد العبدي ، سند حسن اهـمن ظاهر وباطن 
أخربنــا اجلريــري عــن عــروة بــن قبيصــة عــن القــحــدثنا يزيــد بــن هــارون ]80[ابــن أيب شــيبة -

ف كـان وضـوء رسـول اهللا صـلى اهللا أال أريكـم كيـ: قـال عثمانأن رجل من األنصار عن أبيه
بلـــى فـــدعا مبـــاء فمضـــمض ثالثـــا واستنشـــق ثالثـــا وغســـل وجهـــه ثالثـــا : عليـــه وســـلم ؟ قـــالوا 

: مث قــال واعلمــوا أن األذنــني مــن الــرأس : مث قــال وذراعيــه ثالثــا ومســح برأســه وغســل قدميــه
ن يزيــد بـــن عــاهـــ رواه أمحـــد أو توخيــت لكــم وضـــوء رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلمحتريــت
.مثله هارون 

أنـــه توضـــأ عثمـــانعـــن إســـرائيل عـــن عـــامر عـــن شـــقيق بـــن ســـلمة عـــن ]34[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ ال بأس به سلم يفعلهلنيب صلى اهللا عليه و فمسح بأذنيه ظاهرمها وباطنهما وقال رأيت ا

مـع كنا: قال حدثنا ابن منري عن عبد امللك بن سلع عن عبد خري]176[ابن أيب شيبة -
مث توضأ مث أدخل إصبعيه يف أذنيهفلما انصرف دعا الغالم بالطست فيوما صالة الغداةعلي

.حسناهـ وسلم توضأهكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال لنا 
إمساعيــل ثنــا حممــد بــن إســحاق حــدثين حممــد بــن طلحــة بــن يزيــد بــن حــدثنا]625[أمحــد -

بيــيت فــدعا بوضــوء فجئنــا يعلــدخــل علــي : بــن عبــاس قــال اركانــة عــن عبيــد اهللا اخلــوالين عــن
ال أتوضــأ لــك أبــن عبــاس ابقعــب يأخــذ املــد أو قريبــه حــىت وضــع بــني يديــه وقــد بــال فقــال يــا 

وضـوء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم قلـت بلــى فـداك أيب وأمـي قـال فوضـع لـه إنـاء فغســل 

أذنيه قال مث عاد يف مثل ذلك ثالثا مث أخذ كفـا مـن مـاء بيـده اليمـىن فأفرغهـا علـى ناصـيته مث 
أرســلها تســيل علــى وجهــه مث غســل يــده اليمــىن إىل املرفــق ثالثــا مث يــده األخــرى مثــل ذلــك مث 
ا علـى قدميـه وفيهمـا النعـل 
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اهــ رواه أبـو داود وصـححه ابـن قلـت ويف النعلـني قـال ويف النعلـنيويف النعلني قال ويف النعلني 
، ية عطاء بن يسـار ورأى الصحيح رواضعفه البخاري ، وهو سند غريب .خزمية وابن حبان 

.من حنو هذا رتمذي ، وابن إسحاق ليس حبجة يف ما ينفرد بهحكاه ال
أخربنا حممد بن إبراهيم التيمي عـن أيب سـعيد عقـيص قال ثنا هشيم حد]332[أبو عبيد-

هـل رأيتـه : فقلـت أليب سـعيد : وقـال فمسـح أذنيـه ظاهرمهـا وباطنهمـا توضأعليارأيت :قال
.اهـ دينار أبو سعيد ال حيتج به ال : صمخ أذنيه؟ قال 

ذنـان األ: قـال أبـي هريـرةعن عبد اهللا بن حمرر عن يزيد بن االصم عن ] 27[عبد الرزاق -
.اهـ ابن حمرر مرتوك من الرأس

حــدثنا أبــو حــدثنا احلســن بــن مكــرم حــدثنا أبــو النضــر]402[يف أماليــه أبــو جعفــر الــرزاز -
إذا : قـــالهريـــرةأبـــيني عـــن األعمـــش عـــن ذكـــوان عـــن مالـــك النخعـــي عبـــد امللـــك بـــن حســـ

العبــاس بــن مــن طريــق]38[اهـــ ورواه اخلطــايب يف الغريــب توضــأت فــأمر علــى عيــار األذنــني 
حممــد الــدوري أنبأنــا أبــو النضــر أخربنــا أبــو مالــك النخعــي عــن األعمــش عــن ذكــوان عــن أيب 

رتفـع منهــا وكـل عظــم نـاتىء مــن العيـار مــا عـار ونتــأ مـن األذن أي أشــرف وا: مث قــال . هريـرة 
.اهـ أبو مالك ضعيف البدن عري

أبــيعــن حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن أشــعث عــن احلســن]159[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ضعيف األذنان من الرأس: قال موسى

أنـس بـن رأيـت :ان بن معاوية عـن محيـد الطويـل قـالثنا هشيم ومرو حد]323[أبو عبيد -
ـــك . إن ابـــن مســـعود كـــان يـــأمر بـــاألذننيأ فمســـح أذنيـــه ظاهرمهـــا وباطنهمـــا مث قـــالضـــتو مال

حـدثنا مث قال. حنوهثنا هشيم بة قال ثنا حيىي بن حيىي قالثنا علي بن شي]150[الطحاوي 
اهـــ فــذكر مثلــهداود قــال ثنــا ابــن أيب مــرمي قــال ثنــا حيــىي بــن أيــوب قــال حــدثين محيــدابــن أيب

.وظ أنه مسح اخلفني ، يأيت قريبا رجاله ثقات ، واحملف
عبـد وقـال .كـان يأخـذ املـاء بأصـبعيه ألذنيـهعبـد اهللا بـن عمـرعن نـافع أن ]67[مالك -

بـــن عمـــر كـــان يـــدخل يديـــه يف الوضـــوء اأخربنـــا معمـــر عـــن أيـــوب عـــن نـــافع أن ] 30[الـــرزاق
هما يف أذنيه مث 

اهـ
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كــان ميســح بأذنيــه مــع عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع أن ]29[عبــد الــرزاق وقــال 
اهـ

ابـن هللا بـن عمـر عـن نـافع عـن حدثنا عبـد اهللا بـن منـري عـن عبيـد ا]173[ابن أيب شيبة وقال 
ا فمســـح باطنهمـــأنـــه كـــان إذا توضـــأ أدخـــل اإلصـــبعني العمـــر

.اهـ صحاح
بـــن عمـــر وهـــو اكنـــا نوضـــىء : عـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن ســـامل قـــال ] 28[عبـــد الـــرزاق -

ميسح قال وأخربين أيوب عن نافع قال فنسينا مـرة مريض فيأمرنا أن منسح بأذنيه على ما كان
أن منســح بأذنيــه فجعــل يــدين يديــه إىل أذنيــه فــال يطيــق أن يبلــغ أذنيــه وال نــدري مــا يريــد حــىت 

ال يـرى مســحهما كـان اهــ سـند صـحيح ، فيـه داللـة علـى أنـه  نتبهنـا بعـد فمسـحنامها فسـكنا
.فرضا 

بـــن أيب خالـــد عـــن ليمان عـــن إمساعيـــل ســـحـــدثنا عبـــد الـــرحيم بـــن ]175[ابـــن أيب شـــيبة -
اهـــ فرأيتــه ميســح ظــاهر أذنيــهعمــرابــنوضــأت : قــال وكــان مــن غلمــة ابــن الــزبريعثمــان قــال 

.إسناد حسن صحيح 
األذنــان مــن : قــال عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]24[عبــد الــرزاق وقــال
ان عن حممد بـن إسـحاق عـن نـافع حدثنا عبد الرحيم بن سليم]164[ابن أيب شيبة .الرأس
وقــــال الــــدواليب يف الكــــىن . مهــــا مــــن الــــرأس: ويقــــول، كــــان ابــــن عمــــر ميســــح أذنيــــه : قــــال 

حــدثنا أبــو يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم بــن ســعد بــن : حــدثنا علــي بــن معبــد قــال]2037[
حـدثين نـافع مـوىل عبـد: قـالحـدثين أيب عـن ابـن إسـحاق: إبراهيم بن عبد اهللا بن عوف قال

اهـــ حســن : اهللا بــن عمــر أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يقــول
.صحيح 

ثنا علي بن احلسن ثنـا عبـد اهللا عـن سـفيان عـن سـامل أيب النضـر حد]378[ابن املنذروقال
الــدواليب يف . األذنــان مـن الــرأس:قـال مسعــت سـعيد بــن مرجانـة يقــول مسعــت ابـن عمــر يقـول

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ســامل أيب : حــدثنا بشــر بــن عبــد الوهــاب قــال]1902[الكــىن 
.اهـ صحيحاألذنان من الرأس: قالالنضر عن سعيد بن مرجانة عن ابن عمر
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حدثنا أبـو أسـامة عـن أسـامة عـن هـالل بـن أسـامة عـن ابـن عمـر ]163[ابن أيب شيبة وقال
.اهـ هالل ال يعرف من الرأساألذنان: قال

ثنا هشيم قال أخربنا غيالن موىل بين خمـزوم قـال مسعـت ابـن عمـر حد]328[أبو عبيد وقال 
حدثنا علـي بـن مبشـر نـا حممـد بـن حـرب نـا ]98/ 1[الدارقطين . األذنان من الرأس: يقول

بن عمر وحدثنا أمحد بـن عبـد اهللا النحـاس اعبد احلكيم بن منصور نا غيالن بن عبد اهللا عن 
بــن عمــر اا هشــيم عــن غــيالن بــن عبــد اهللا مــوىل بــين خمــزوم قــال مسعــت ثنــا احلســن بــن عرفــة نــ

حـــدثين ]11370[بـــن جريـــراروايـــةه فســـر وقـــد .اهــــ صـــحيح األذنـــان مـــن الـــرأس:يقـــول
مسعـت ابـن عمـر سـأله قـاليعقوب قال ثنا هشيم قال أخربين غيالن بـن عبـد اهللا مـوىل قـريش

ومل يـر ،األذنان مـن الـرأس: فقال ابن عمره توضأ ونسي أن ميسح أذنيه قال إن: سائل قال
ومل ، هذا . )1(ه شعبةوروااهـ عليه بأسا

.، واهللا أعلم يكن ابن عمر يرى استيعاب الرأس باملسح فرضا 
ميسـح ثنا عباد عن حيىي بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كـانحد]329[أبو عبيد وقال

.وإمنا ذكر هنا املسح ثقات ،اهـأذنيه مع وجهه 
بن عمـر كـان يغسـل ظهـور أذنيـه ابن جريج قال أخربين نافع أن اعن ]26[عبد الرزاق وقال

ويـدخل بإصـبعيه بعـد مـا ميسـح برأسـه يف املـاء ، 
وهـو ميـوت توضـأ مث أدخـل إصـبعيه يف املـاء فجعـل وقـال فرأيتـه. مث يدخلهما يف الصـماخ مـرة 

يريــــد أن يــــدخلهما يف صــــماخه فــــال يهتــــديان وال ينتهــــي حــــىت أدخلــــت أنــــا إصــــبعي يف املــــاء 
.غـري ابـن جـريج هكـذا نـافعمل يـروه عـنو ، يغسـلكـان وقـال هنـا  اهــ فأدخلتهما يف صـماخه

.واهللا أعلم .ميسحهما مع الرأس ويرامها منهكان واحملفوظ عن ابن عمر أنه  
حــدثنا أمحــد بــن معاويــة ثنــا ســليمان بــن داود القــزاز الــرازي ثنــا أبــو ]587[وقــال ابــن املقــرئ 

ين عن األذنني أمها من الرأس داود ثنا حممد بن مسلم حدثين جدي قال رجل البن عمر أخرب 
مقــــدمهما مــــن الوجــــه ومؤخرمهــــا مــــن الــــرأس ، وإذا توضــــأت فاغســــل مقــــدمهما ، وإذا : قــــال

جعفر قال حدثنا شـعبة قـال مسعـت مـوىل لقـريش قـال مسعـت حدثنا غندر حممد بن ]1860[قال أمحد يف العلل -1
اهـقال هشيم هو غيالن بن عبد اهللا موىل قريشمحدقال أ.مها من الرأس:بن عمر سئل عن األذنني فقالامن 
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شــيخ لــيس بــراهيم بــن مســلم بــن مهــرانإبــن هــو احممــد اهـــ مســحت رأســك فامســح مؤخرمهــا 
.بالقوي 

فمسـح توضـأابن عباسرأيـت :و محزة قال أخربنا أبحدثنا هشيم قال ]324[أبو عبيد -
لي بن شيبة قال ثنا حيـىي بـن حيـىي قـالحدثنا ع]152[الطحاوي . أذنيه ظاهرمها وباطنهما 

.حنوه اهـ حسن فذكر ثنا هشيم
حدثنا وكيع عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عـن يوسـف بـن ]160[ابن أيب شيبة وقال

حــدثنا علــي بــن عبـــد ]377[ابــن املنــذر .األذنــان مــن الــرأس: مهــران عــن ابــن عبــاس قــال 
.به اهـ ابن زيد بن جدعان يضعف العزيز ثنا حجاج عن محاد 

مـد عـن حسـني بـن عبـد اهللا بـن عبيـد اهللا عـن عكرمـة عن إبـراهيم بـن حم]37[عبد الرزاق-
األذنــان ليســتا مــن الوجــه وليســتا مــن الــرأس ولــو كانتــا مــن الــرأس لكــان : قــال عبــاسبــناعــن 

ينبغـــي أن حيلـــق مـــا عليهـــا مـــن الشـــعر ولـــو كانتـــا مـــن الوجـــه لكـــان ينبغـــي أن يغســـل ظهورمهـــا 
.وكاهـ إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي مرت 

وحنوهااملسح على العمامةما جاء يف 
حـدثنا املعتمـر عـن أبيـهقـاال حدثنا أمية بن بسطام وحممد بـن عبـد األعلـى]247[مسلم -

مسح علـى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثين بكر بن عبد اهللا عن ابن املغرية عن أبيهقال 
.تبوك هذا خمتصر من قصةاهـومقدم رأسه وعلى عمامتهاخلفني

حـدثنا إمساعيـل ابـن عليـة وابـن منـري عـن حممـد بـن إسـحاق عـن يزيـد ]221[ابن أيب شيبة -
رأيـت : بن أيب حبيب عن مرثد بن عبـد اهللا اليـزين عـن عبـد الـرمحن بـن عسـيلة الصـناحبي قـال 

حـدثنا أبـو أمحـد حممـد بـن عبـد الوهـاب ثنـا ]472[ابـن املنـذر .ميسح على اخلمـاربكرأبا
ثنا سـعيد بـن حـد] 128/ 2املعرفـة[وقال يعقوب بـن سـفيان . به نا حممد بن إسحاق يعلى أ

أخـربين يزيـد بـن أيب حبيـب عـن مرثـدمنصور ثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم حـدثنا حممـد بـن إسـحق 
إسـناد اهـ رأيت أبا بكر ميسح على اخلمار: بن عبد اهللا اليزين عن عبد الرمحن الصناحبي قال

.حسن
سـلم عـن سـويد عـن عمـران بـن محدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن سـفيان]226[شيبةابن أيب -

اهـــ مرســـل ، وإن شــئت فانزعهـــاإن شــئت فامســـح علــى العمامـــةعمـــرقــال : قـــال بــن غفلــة
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حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن ]227[ابن أيب شيبة قال. بينهما نباتة الواليب 
عـن املسـح علـى اخلطاببنعمرسألت : قالاتةعمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نب

.، يأيت سند صحيح اهـن شئت فامسح عليها وإن شئت فالإ: العمامة قال
: أنـه قـالرضـي اهللا عنـهروى اخلالل بإسناده عن عمـر] 219/ 1[وقال ابن قدامة يف املغين 

عـن ] 305/ 1[حمللـى ابن حزم يف اهوذكر اهـمن مل يطهره املسح على العمامة فال طهره اهللا
قـال : عبد الرمحن بن مهدي عن أيب جعفر عبد اهللا بن عبد اهللا الرازي عن زيـد بـن أسـلم قـال

.صــححه ابــن حــزم اهـــ مــن مل يطهــره املســح علــى العمامــة فــال طهــره اهللا: عمــر بــن اخلطــاب
ثنــا نثنا أبــو عبــد الــرمححــد]20خمطــوط [ورواه عبــاس بــن عبــد اهللا الرتقفــي الزاهــد يف جزئــه 

بد اجلبار بن عمر األيلي أبو عمر ثنا يزيد بن أيب مسية عن هشام بـن إمساعيـل عـن صعصـعة ع
مـن مل يطهـره املسـح علـى اخلمـار فـال طهـره اهللا عـز : قـال عمـر بـن اخلطـاب: قالبن صوحان

.اهـ وإسناده ضعيف وجل
رأيت : لبيد قال حدثنا وكيع بن اجلراح عن الربيع بن سليم عن أيب]233[ابن أيب شيبة -

أتــى الغـــيط علــى بغلــة لــه وعليـــه إزار ورداء وعمامــة وخفــان فرأيتـــه بــال مث توضــأ فحســـر عليــا
صــابع مــن الشــعر فمســح برأســه مث مســح عليــه مثــل خــط األالعمامــة فرأيــت رأســه مثــل راحــيت 

.والربيع ضعفه حيىيأبو لبيد امسه ملازة ، اهـعلى خفيه
عــن حممـد بــن زيــدحـدثنا يــونس بـن حممــد عـن داود بــن أيب الفـرات]229[ابـن أيب شــيبة -

فـرأى رجـال ينـزع سـلمانكنـت مـع : قـال عن أيب شريح عن أيب مسلم موىل زيد بن صوحان 
امسـح علـى خفيـك وعلـى مخـارك وبناصـيتك ، فـإين رأيـت : خفيه للوضوء ، فقال له سـلمان 

حــدثنا ]14[أبــو بكــر األثــرم .خلمــاررســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ميســح علــى اخلفــني وا
.رواه ابن ماجة وضعفه األلباين .بنحوه عفان حدثنا داود بن أيب الفرات 

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد القطــان عــن ابــن أيب عروبــة عــن أشــعث عــن ]222[ابــن أيب شــيبة -
بـنحـدثنا حيـىي ]476[ابـن املنـذر .خرج من اخلالء فمسح علـى قلنسـوتهأبا موسىأن أبيه 

حممد ثنا مسدد ثنا بشر بن املفضـل ثنـا سـعيد بـن أيب عروبـة عـن األشـعث بـن سـليم عـن أبيـه
إمنـا هـو أشـعث بـن اهــ والقلنسـوةموضع ذكره ميسـح علـى اخلفـنيخرج منموسىأباأنه رأى 
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كذلك كان ابن أيب عروبة حيدث قدميا ، وهـو ،  )1(أسلم العجلي يرويه عن أبيه عن أيب موسى
.صحيحسند بصري 

بـال مث قـام فتوضـأ أنـس بـن مالـكرأيـت :عن الثوري عن عاصم قال]738[عبد الرزاق -
حـدثنا ]225[ابـن أيب شـيبة .فمسح على خفيه وعلى عمامته مث قام فصلى صالة مكتوبـة 

ابــن املنـــذر .ميســـح علــى اخلفــني والعمامـــةأنســارأيــت : قـــال عبــدة بــن ســـليمان عــن عاصــم 
توضــأ أنســارأيــت : قــال عمــار ثنــا يزيــد بــن هــارون أنــا عاصــم حــدثنا إمساعيــل بــن ]475[

.اهـ صحيح ه وخفيه وصلى بنا صالة الفريضةومسح على عمامت
بــن مالــك أنــسحججــت مــع : نــا شــريك عــن عاصــم قــالخرب أ]2158[ابــن اجلعــد وقــال

وأنزلتـه مــن احملمــل فبــال فأتيتــه مبــاء فتوضــأ وغسـل أثــر البــول واستنشــق ومضــمض ثالثــا وغســل
كــذلك قــال اهـــ  قلنســوته وخفيــه وأمنــا إىل راحلتــهوجهــه ثالثــا وذراعيــه ثالثــا ثالثــا ومســح علــى

.شريك 
عــن الثــوري عــن األعمــش عــن ســعيد بــن عبــد اهللا بــن ضــرار قــال ]745[عبــد الــرزاق وقــال

فمسـح علـى القلنسـوة ، زرورة مـالء مث خرج وعليه قلنسـوة بيضـاء أتى اخلأنس بن مالكرأيت 
.سند حسناهـ ني له مرعزا أسودين مث صلى وعلى جورب

سئل عن املسـح علـى العمامـة فقـالاألنصاري جابر بن عبد اهللاأنه بلغه أن ]68[مالك -
حـدثنا إمساعيـل ابـن عليـة عـن عبـاد ]232[ابـن أيب شـيبة اهــ رواهال حىت ميسح الشعر باملاء

عـن املسـح علـى جـابراسـألت : قـال عبيدة بن حممـد بـن عمـار بـن ياسـرعن أيببن إسحاق 
حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا ]102[رواه الرتمــذي و .أمــس املــاء الشــعر: العمامــة ؟ فقــال 

عبيـدة بـن حممـد بـن عمـار عـن أيبيبشر بـن املفضـل عـن عبـد الـرمحن بـن إسـحاق هـو القرشـ
قـال . يالسنة يا ابـن أخـ:عن املسح على اخلفني فقالجابر بن عبد اهللابن ياسر قال سألت 

.اهـ صححه األلباين املاءأمس الشعر :وسألته عن املسح على العمامة فقال

بـن أيب احـدثين أيب قـال حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد يعـين ]1184[قال عبد اهللا بن أمحد يف العلل عن أبيه -1
ســألت أيب عــن .قــال حــدثين أشــعث قــال حــدثين أيب أنــه رأى أبــا موســى خــرج مــن اخلــالء فمســح علــى القلنســوةعروبــة

هـذا جـد أيب :قال أبـو عبـد الـرمحن،بن أيب عدي عن سعيد عن أشعث بن أسلم العجليافحدثنا عن ، أشعث هذا 
. يف التاريخاهـ تابعه عبد األعلى عن سعيد ، رواه البخارياألشعث أمحد بن املقدام
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أبــارأيــت : قــال حــدثنا وكيــع عــن محــاد بــن ســلمة عــن أيب غالــب]223[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنـا محـاد ]478[ابن املنذر .ميسح على العمامةأمامة

.اهـ حسن فني والعمامة أنه كان ميسح على اخلمةأماأيبعن عن أيب غالب
ابــنعــن حــدثنا حيــىي بــن آدم عــن ســفيان عــن عبيــد اهللا عــن نــافع]234[ابــن أيب شــيبة -

حدثنا إمساعيل ثنـا حيـىي عـن سـفيان ]481[ابن املنذر .أنه كان ال ميسح على العمامةعمر
ني بــن إمساعيــل حــدثين ســعيد حــدثين احلســ]1/107[الــدارقطين . بــهعــن عبيــد اهللا بــن عمــر 

أنـه كـان إذا عمـربـنابن حيـىي األمـوي حـدثين أيب نـا حيـىي بـن سـعيد األنصـاري عـن نـافع عـن 
.اهـ صحيح مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه 

املرأة متسح على مخارهااألمر يف 
أم ن عــحــدثنا ابــن منــري عــن ســفيان عــن مســاك عــن احلســن عــن أمــه]250[ابــن أيب شــيبة -

حـدثنا ]152[مث قـال ه فوائـدرواه حيىي بن معـني يف اهـسلمة
عبيد اهللا بن موسى عن احلسن بـن صـاحل عـن مسـاك حـدثين رجـل عـن احلسـن عـن أمـه عـن أم 

فهــو .اهـــ روايــة ســفيان أصــح ومساعــه قــدمي ةســلم
.جيدإسناد 

قــال ابــن وهــب عــن عمــرو بــن احلــارث وابــن هليعــة عــن ]124/ 1املدونــة[ســحنونقــال-
عائشةبكري بن عبد اهللا عن أم علقمة موالة عائشة عن 

زوج النـيب صـلى اهللا جويريـةوبلغـين عـن : قال ابن وهـب قـال. حتت الوقاية ومتسح برأسها كله
وســعيد بــن املســيب وابــن شــهاب وحيــىي بــن ســعيد ونــافع )1(ابــن عمــرعليــه وســلم وصــفية امــرأة 

حممــد بــن حيــىي حــدثنا أبــو العبــاسأخربنــا حيــىي بــن إبــراهيم بــن ]286[البيهقــي . مثــل ذلــك
حممد بـن يعقـوب أخربنـا حممـد بـن عبـد اهللا حـدثنا ابـن وهـب قـال وحـدثنا حبـر قـال قـرئ علـى 

ن بكــري بــن عبــد اهللا عــن أم علقمــة مــوالة ابــن وهــب أخــربك ابــن هليعــة وعمــرو بــن احلــارث عــ

عن نافع أنه رأى صفية بنت أيب عبيد امرأة عبد اهللا بـن عمـر تنـزع مخارهـا ومتسـح علـى رأسـها باملـاء ]70[مالك -1
.اهـ صحيح ونافع يومئذ صغري
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مــن عائشــةعــن صــلى اهللا عليــه وســلمزوج النــيبعائشــة
.اهـ حسن صحيح حتت الوقاية متسح برأسها كله

املرأة على اخلضاب؟هل متسح 
شــةعائحــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن ابــن أيب جنــيح عمــن مســع ]1294[قـال ابــن أيب شــيبة -

أخربنـــا ]1091[الـــدارمي .ألن تقطعـــان أحـــب إيل مـــن أن أمســـح علـــى اخلضـــاب: قالـــت
بــن أيب جنــيح عمــن مســع عائشــة ســئلت عــن املــرأة متســح علــى اســعيد بــن عــامر عــن شــعبة عــن 

من ] 368[رواه البيهقي . اخلضاب فقالت ألن تقطع يدي بالسكاكني أحب إيل من ذلك 
مـن مسـع عائشـة أم املـؤمنني جنيح قال حدثينعن ابن أيبإياس حدثنا شعبة آدم بن أيبطريق 
أو ذكــــر يلبلغــــين: تقــــول 
اهـمن أن أفعل ذلكبالسكاكني أحب إيليألن تقطع يد.للصالة

حـــدثنا وكيـــع عـــن عمـــر بـــن الفضـــل عـــن حيـــة بنـــت عبـــد اهللا عـــن ]1290[ابــن أيب شـــيبة -
مرطـــا فقـــد كنـــت أفعلـــه وكنـــت أحســـن اجلـــواري أو امرطيـــه عنـــد الصـــالة:ائشـــةع

.مل أعرفها وحية اهـ عمر ثقةخضاباأخوايت
حــدثنا وكيــع عــن ابــن عــون عــن أيب ســعيد رضــيع كــان لعائشــة ]1289[ابــن أيب شــيبة وقــال
البيهقــي .رغميــهأو اســلتيه: قالــت.أم املــؤمنني أأصــلي يف اخلضــابســألت امــرأة عائشــة: قــال

أم يســعيد ابــن أخــعبيــد أخربنــا هشــيم ومعــاذ عــن ابــن عــون عــن أيبأيبمــن طريــق]367[
اســـلتيه : املـــرأة تتوضـــأ وعليهـــا اخلضـــاب قالـــت املـــؤمنني عائشـــة مـــن الرضـــاعة عـــن عائشـــة يف

بيـد أبو سعيد كثـري بـن عاهـبه عنكيقوهلا أرغميه تقول أهينيه وارم: قال أبو عبيد . وأرغميه
بـن عـون ابن عامر عن أخربنا سعيد ]1092[الدارمي أبو حممد قاللكن . وثقه ابن حبان 
قـال أبـو .ن امرأة سـألت عائشـة تصـلي املـرأة يف اخلضـاب قالـت اسـلتيه ورغمـاأعن أيب سعيد 

كـذا يف كـل اهــ  بن أيب العنبس واسم أيب العنبس سعيد بـن كثـري بـن عبيـد احممد أبو سعيد هو 
وباجلملـة فـاخلرب عنهـا لـه أصـل ، .طبوعة ابن أيب العنبس ، وإمنا هو أبـو أيب العنـبس النسخ امل

.وقد كانت ال متسح على اخلمار 
كــن بــن عمــران نســاء أحجــاج ثنــا محــاد عــن أيــوب عــن نــافع حــدثنا ]1094[الــدارمي -

.اهـ سند صحيح خيتضنب وهن حيض 
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ابــن عبــاستــادة عــن أيب جملــز عــن حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن ق]1291[ابــن أيب شــيبة -
الــدارمي .خيتضــنب بعــد العشــاء وينــزعن قبــل الفجــر، تضــنب أحســن خضــاب نســاؤنا خي: قــال

كـــن : بـــن عبـــاس قـــال اأخربنـــا عفـــان ثنـــا أبـــو عوانـــة عـــن قتـــادة عـــن أيب جملـــز عـــن ]1093[
كـان نساءنا خيتضنب بالليـل فـإذا أصـبحن فتحنـه فتوضـأن وصـلني مث خيتضـنب بعـد الصـالة فـإذا

]1095[الـدارمي. عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلني فأحسن خضابا وال مينـع مـن الصـالة 
كـن نسـاءنا إذا بـن عبـاس قـالاحدثنا مسلم بن إبـراهيم ثنـا هشـام ثنـا قتـادة عـن أيب جملـز عـن 

صــــلني العشــــاء اآلخــــرة اختضــــنب فــــإذا أصــــبحن أطلقنــــه وتوضــــأن وصــــلني وإذا صــــلني الظهــــر 
اهـن الصالةن يصلني العصر أطلقنه فأحسن خضابه وال حيبسن عأاختضنب فإذا أردن 

عمرو بن احلارث عن قتادة أنـه حدثـه ابن وهب قال أخربينمن طريق] 369[البيهقي ورواه 
أخـربك  : أنه سأل ابن عباس عن اخلضاب فقـال ابـن عبـاس ن أبا العالية حدثه أو رجل آخر أ

فــإذا كـان صــالة الصــبح ركنب اخلضــاب فيـنمن العشــاء مث يـكيـف ختتضــب نسـاؤنا يصــلني يعـين
عــن ال يشـغلن ن صـالة الظهــر نزعنـه بأحسـن خضــاب فـإذا كــافتوضـئن وصــلني مث ركبنـهنزعنـه
مث روى . صــلى اهللا عليــه وســلم كــن خيتضــنب بعــد صــالة العشــاء اآلخــرةفــإن أزواج النــيبوضــوء

لت ابـن عبــاس عــن ســأ: روح حـدثنا شــعبة عــن قتـادة عــن الحــق بـن محيــد أنـه قــال مـن طريــق
الصبح ، مث نظفن أيـديهن أما نساؤنا فيختضنب من صالة العشاء إىل صالة : اخلضاب فقال 

خضاب ، وال مينعهن ذلـك مث يعدن عليه من صالة الصبح إىل صالة الظهر بأحسن فتطهرن 
.اهـ صحيح من الصالة

واصل بـن عبـد ة أخربنا حممد بن عيسى قال زعم لنا هشيم عن أيب حر ]1090[الدارمي -
أمحــد يف العلــل . رأيــت نســاء مــن نســاء املدينــة يصــلني يف اخلضــاب: الــرمحن عــن احلســن قــال

رأيــت نســاء مــن نســاء أهــل :حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا أبــو حــرة عــن احلســن قــال]2182[
إن صح فقد قالت فيهن و . واصل يدلس عن احلسناهـ)1(املدينة يصلني يف اخلضاب بالومسة

.، ولعلهن فعلن بعد الوضوء تها عائشة مقال

كــان يســتحب أن ختتضــب املــرأة إذا :عــن احلســن قــالهشــامبــن العــوام عــن ثنا عبــاد حــد]1288[ابــن أيب شــيبة -1
اهـــ اختضـبت وهـي حـا

كـان يسـتحب أن ختتضـب املـرأة وهـي : حـدثنا احملـاريب عـن حجـاج عـن عطـاء قـال ]1295[ابـن أيب شـيبة .صحيح 
.اهـ ال بأس به حائض
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املسح على العصائب
قـــال إذا كــان اجلـــرح بـــن عمــراعـــن عبــد اهللا بـــن حمــرر عــن نـــافع عــن ]625[عبــد الــرزاق -

.اهـ ابن حمرر ال حيتج به معصوبا فامسح حول العصابة 
بـــن عمـــر اعـــن معمـــر عـــن رجـــل مـــن أهـــل اجلزيـــرة عـــن نـــافع عـــن ]626[عبـــد الـــرزاقوقـــال 

اهـ)1(مثله
بــن الغــاز عــن نــافع عــن ابــن عمــر ثنــا هشــام قــال حــدثنا شــبابة]1458[ابــن أيب شــيبة قــالو 

اهـ هـذا سـند به جرح معصوب فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله وال يغسلهمن كانقال
.صحيح 

حدثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق ثنا الوليد بن مسلم عـن ابـن الغـاز ]504[ابن املنذر -
وإن مل يكـن عليـه عصـاب غسـل إذا كـان عليـه عصـاب مسـحه: قـال ن ابن عمـرعن نافع ع

.اهـ إسناد صحيحما حوله ومل ميسه املاء
الوليـد نـا سـعيد بـن أيب عروبـة ثنـاثنا موسى بن هـارون ثنـا إسـحاق حد]505[ابن املنذر -

فكـان مـرارةفألقمهـا عمـرابـنجرحـت : عـن نـافع قـال حدثين سليمان بن موسى
حــــدثنا يعقــــوب حــــدثنا ]1327[املعجــــميف ابــــن املقــــرئ أبــــو بكــــر وقــــال اهـــــيتوضــــأ عليهــــا

بـد العزيـز عـن حـدثنا سـعيد بـن عنا عبد األعلى بن مسهر الدمشـقي حدثالضحاك بن حجوة
:عــن ابــن عمــر قــال ســليمان بــن موســى عــن نــافع

.حسنـ اهعليها ، يعين ابن عمر 
وســى بــن يســار عــن الوليــد حــدثنا حيــىي بــن محــزة عــن معــنبإســناده ] 1121[البيهقــي وروى

غســل ســـوى أنــه توضــأ وكفــه معصــوبة فمســح عليهــا وعلــى العصــاب ، و نــافع عــن ابــن عمــر
اهـصحيحعمرابنهو عن مث قال . ذلك

ثنـا احلسـني بـن د بـن عبـد الـرمحنأنا محيوحدثونا عن احلنظلي إسحاق]506[ابن املنذر -
امســح علــى اجلــرح إذا خشــيت علــى : قــال ابــن عبــاسعــن صــاحل عــن ليــث عــن ابــن جبــري

.ليث ضعيفاهـنفسك يف الوضوء

لنــا علــى أيب العاليــة الريــاحي وهــو وجــع عــن معمــر قــال أخــربين عاصــم بــن ســليمان قــال دخ] 628[عبــد الــرزاق -1
.اهـ صحيح 
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ما جاء يف غسل الرجلني
.تقدم فيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وجوه 

: ن زيـاد قـالشعبة قال حدثنا حممد بحدثنا آدم بن أيب إياس قال حدثنا ]163[البخاري-
فـــإن أبـــا ســـبغوا الوضـــوءأ:وكـــان ميـــر بنـــا والنـــاس يتوضـــؤون مـــن املطهـــرة قـــالأبـــا هريـــرةمسعـــت 

اهـويل لألعقاب من النار:سلم قالالقاسم صلى اهللا عليه و 
بن عيينة عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سـعيد قـال توضـأ اعن ] 69[عبد الرزاق -

مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا فقالت له أسبغ الوضـوء فـإينةعائشعبد الرمحن بن أيب بكر عند 
.اهـ رواه مسلم من وجه آخر قول عائشةسلم يقول ويل لألعقاب من النارعليه و 

إبـراهيم حدثنا عبد اهللا بن منري عن حجاج عـن الـزبري بـن عـدي عـن]186[ابن أيب شيبة -
بــن جريــرا.غســلهما غســالكــان ينعــم: يغســل قدميــه قــالعمــرأكــان ســألت األســود: قــال 

اهـــ عــن الــزبري بــن عــدي ثنــا ســفيانثنــا عبــد الــرمحن قــال حــدثنا ابــن بشــار قــال]11452[
.صحيح 

ـــن حـــدثنا شـــريك عـــن زيـــاد بـــن عالقـــة عـــن ابـــن غربـــاء أن ]188[ابـــن أيب شـــيبة - عمـــر ب
أبـــو عبيـــد مل تركتهمـــا للنـــار؟طنهمـــا فقـــالرأى رجـــال غســـل ظـــاهر قدميـــه وتـــرك باالخطـــاب

رأى عمــر بــن اخلطــاب رجــال قــد قــالثنــا شــريك عــن زيــاد بــن عالقــة عــن ابــن عريــا]344[
اهـ مل أعـرف مـن ابـن غربـاء أو ابـن عريـا إن للنار تركته اهر قدميه وترك باطنهما فقالغسل ظ

. مل يكن غلطا
حــدثين يعقــوب قــال ثنــا ابــن عليــة عــن خالــد عــن أيب قالبــة أن ]11455[ابــن جريــرروى و 

طـــاب رأى رجـــال قـــد تـــرك علـــى ظهـــر قدمـــه مثـــل الظُُفـــر، فـــأمره أن يعيـــد وضـــوءه عمـــر بـــن اخل
.يأيت حنوه يف من ترك شيئا من وضوئه حسن ، اهـ مرسل وصالته

قـال علـيعـن حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن احلـارث]189[ابن أيب شيبة -
ا أبـــو األحـــوص عـــن أيب حـــدثن]192[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال .اغســـل القـــدمني إىل الكعبـــني: 

أردت أن أريكـم: وقـال توضأ فغسل قدميه إىل الكعبنيعليارأيت قالإسحاق عن أيب حية
.اهـ ال بأس بهطهور نبيكم صلى اهللا عليه وسلم



تقريب فقه السابقني األولني

186

أبو حممـد مـوىل قال أخربنا هشيم قال أخربينمن طريق سعيد بن منصور ] 333[البيهقي -
يف تفســري هــو كــذلك اهـــ) وأرجَلكــم(أنــه كــان يقرؤهــا يعلــقــريش حــدثنا عبــاد بــن الربيــع عــن 

.أبو حممد جمهول .سعيد بن منصور 
رجـع إىل غسـل القـدمني يف : قـال بـن مسـعوداعن معمر عـن قتـادة أن ]59[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل حسن )1()وأرجلكم إىل الكعبني(قوله 
ملبــارك عــن قــيس عــن عاصــم حــدثنا أبــو كريــب قــال حــدثنا ابــن ا]11461[بــن جريــراوقــال

داودمـن طريـق أيب]334[البيهقـي . بالنصب) َوأَْرُجَلُكمْ (عن زر عن عبد اهللا أنه كان يقرأ
ابـن مسـعود حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم عـن زر بـن حبـيش عـن عبـد اهللا يعـينالطيالسي

.اهـ صحيح قال رجع األمر إىل الغسل) وأرجلكم إىل الكعبني(أنه كان يقرأ 
عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا قــال ثنــا ثنــا أبــو عــامرقــال حــدثنا ابــن مــرزوق]219[الطحــاوي -

.اهـ سند جيد أنه كان يغسل رجليه إذا توضأعمرابنعن املاجشون عن عبد اهللا بن دينار
وحــدثونا عــن ابــن النجــار ثنــا ســلمة بــن ســليمان عــن ابــن املبــارك عــن ]419[ابــن املنــذر -

نـزل جربيـل باملسـح وسـن : يقـولعمـرابـنمسعـت : قـالعـن عبـد اهللا بـن بـدرحممد بن جـابر 
.ف يضعاهـالنيب صلى اهللا عليه وسلم غسل القدمني

ختليل األصابعما جاء يف 
عـة عـن يزيـد حدثنا ابن أيب عقيل قال أنا ابن وهـب قـال أخـربين ابـن هلي]171[الطحاوي -

مسعت املستورد بـن شـداد عبد اهللا بن يزيد يقولبد الرمحنمسعت أبا عبن عمرو املعافري قال
اهــ )2(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدلك خبنصره ما بني أصـابع رجليـه: القرشي يقول

.رواه الرتمذي وقال حسن غريب

مسعتـه : حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن احلسن بن صاحل عن أيب اجلحاف عن احلكم قال ]191[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند حسن سلم واملسلمني يعين بغسل القدمنيول اهللا صلى اهللا عليه و مضت السنة من رس: يقول 

باب ما ذكر من اتباع مالـك آلثـار رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال ابن أيب حامت يف مقدمة اجلرح والتعديل -2
بن وهب قـال ابن أخي امحن نا أمحد بن عبد الر .ونزوعه عن فتواه عندما حدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خالفه

فرتكته : قال .ليس ذلك على الناس: مسعت عمي يقول مسعت مالكاً سئل عن ختليل أصابع الرجلني يف الوضوء فقال 
حـدثنا الليـث بـن سـعد وابـن هليعـة وعمـرو :قلـت؟ومـا هـي:فقـال. عندنا يف ذلك سنة : حىت خف الناس فقلت له 

عـن املسـتورد بـن شـداد القرشـي قـال رأيـت رسـول اهللا يافري عن أيب عبد الرمحن احلبلـبن احلارث عن يزيد بن عمرو املع
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هاشـم عـن عاصـم حدثنا قتيبة وهناد قاال حدثنا وكيع عـن سـفيان عـن أيب]38[الرتمذي -
إذا توضـأت فخلـل األصـابع:صـلى اهللا عليـه وسـلمبيه قـال قـال النـيببن لقيط بن صربة عن أ

.اهـ وصححه
كان خيلـل أصـابعه إذا توضـأأبا بكرعن معمر عن حيىي بن أيب كثري أن ]72[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل 
أبـا بكـر الصـديقأن حـدثنا أبـو داود الطيالسـي عـن هشـام عـن حيـىي]96[ابن أيب شـيبة -

.اهـ مرسل اهللا بالنارأصابعكم باملاء ، أو ليخللنهالتخللن: قال 
رأى ابـن عمـر قومـا : عـن مصـعب قـال حدثنا حيىي عن سفيان حـدثين واقـد ]97[مسدد -

ابــن أيب شــيبة قــال . عمــرهــو عــناهـــ هــذا خطــأ يعــين بــني األصــابعخللــوا:يتوضــئون فقــال 
علـــى قـــوم عمـــرمـــر : قـــالحـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن واقـــد عـــن مصـــعب بـــن ســـعد]85[

بشار قال حدثنا عبـد الـرمحن قـال حدثنا ابن ]11450[ابن جرير.خللوا: فقال يتوضؤون
عمـر رأى : مسعـت مصـعب بـن سـعد يقـول: قـالثنا سفيان عن واقد مـوىل زيـد بـن خليـدةحد

.جيد اهـ مرسل خلِّلوا: قوما يتوضأون فقالبن اخلطاب
: قــال عبــد اهللاعــن ســفيان عــن منصــور عــن طلحــةحــدثنا وكيــع عــن ]91[ابـن أيب شــيبة -

حـدثنا حممـد بـن النضـر ]9213[الطـرباين . م باملاء قبل أن حتشوها النـارخللوا بني أصابعك
حــدثت عــن قــال ائــدة عــن منصــور عــن طلحــة بــن مصــرفثنــا ز األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو

اهــ طلحـة بـن مصـرف ناراخللوا األصابع اخلمس ال حيشوها اهللا: أنه قالعبد اهللا بن مسعود
.يروي عن هزيل بن شرحبيل 

عبـد اهللاقال : قال حدثنا أبو األحوص عن أيب مسكني عن هزيل]86[ابن أيب شيبة وقال
. اهـ أبو مسكني امسه حر بن مسـكني أو لتنهكنه الناركن الرجل ما بني أصابعه باملاء لينه: 

: قـالبـن مسـعودان هزيـل بـن شـرحبيل عـن عـن الثـوري عـن أيب مسـكني عـ] 68[عبد الرزاق
حدثنا حممـد بـن ] 9212[الطرباين . لينتهكن رجل بني أصابعه يف الوضوء أو لينتهكنه النار

، إن هذا احلديث حسن وما مسعت به قط إال الساعة :فقال.صلى اهللا عليه وسلم يدلك خبنصره ما بني أصابع رجليه
يف نفسه حىت علم أنه سنة ، وإمنا كأنه كان يراه من عزائم ابن عمراهـمث مسعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل األصابع

.قبل احلديث لصحته على شرطه عنده ، وهو أن يكون له أصل يف عمل أهل املدينة 
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: قــالأبــو مســكني عــن هزيــل عــن عبــد اهللاثنــا النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة
.صحيح اهـ حسن لينتهكن رجل بني أصابعه بالطهور أو لتنتهكه النار

نـا عبـد ثرائيل قـال ثنـا إسـثنـا يزيـد بـن زريـع قـالثنا محيد قـال حد]11448[بن جريراوقال 
ال ختلَّلهـا لـوا األصـابع باملـاءلخ: قـالثنا هزيل بن شرحبيل عن ابـن مسـعوداهللا بن حسن قال 

جيـد عبد اهللا بن احلسن هو أبو حممد اهلامشي كذلك قال أمحد شـاكر ، وهـذا إسـناد اهـالنارُ 
.
حذيفــةحــدثين مــن مســع قــالحــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق ]87[ابــن أيب شــيبة -

اهـع يف الوضوء قبل أن ختللها النارخللوا بني األصاب: يقول 
قـاال وحذيفـة بـن اليمـانعن الثوري عن منصور عن طلحة بن مصـرف ] 71[عبد الرزاق -
.عنقطاهـ مخللوا األصابع ال حيثهن اهللا نارا: 
كـــان يف توضـــئه ينقـــي رجليـــه بـــن عمـــرابـــن جـــريج عـــن نـــافع أن اعـــن ]73[عبـــد الـــرزاق -

عن عبد اهللا ] 74[عبد الرزاق . وينظف أصابع يديه مع أصابع رجليه ويتبع ذلك حىت ينقيه
.اهـ صحيح كان خيلل أصابعه إذا توضأبن عمرابن عمر عن نافع أن 

: قــال صــاحعــن حممــد بــن إســحاق عــن شــيبة بــن نِ حــدثنا ابــن عليــة ]89[ابــن أيب شــيبة -
صــحبت القاســم بــن حممــد إىل مكــة فرأيتــه إذا توضــأ للصــالة يــدخل أصــابع يديــه بــني أصــابع 

رأيــت : مل تصــنع هــذا ؟ فقــال يــا أبــا حممــد: وهــو يصــب املــاء عليهــا فقلــت لــه : ه قــال رجليــ
ثنا ابـن عليـة عـن حـدثين يعقـوب قـال حـد]11456[ابـن جريـر .يصـنعهعبد اهللا بن عمـر
صـحبت القاسـم بــن حممـد إىل مكـة، فرأيتــه إذا : عــن شـيبة بـن ِنصــاح قـالحممـد بـن إسـحاق

: مل تصـنع هـذا؟ قـاليـا أبـا حممـد: رجليه يصب عليهـا املـاء قلـتتوضأ للصالة يُدخل أصابع 
.إسناد حسن إن كان ابن إسحاق مسعه اهـيصنعهابن عمررأيت 

أنـه ابـن عمـرعـندثنا ابـن منـري عـن حيـىي بـن سـعيد عـن القاسـم حـ]90[ابن أيب شيبة قالو 
حدثنا ابن بشـار قـال حـدثنا ]11451[ابن جرير.مث خيلل أصابعهرآه يف سفر ينزع خفيه

أ كـان ابـن عمـر خيلـع خفَّيـه، مث يتوضـ: مسعت حيىي قال مسعت القاسم قال: عبد الوهاب قال
.ح ياهـ صحفيغسل رجليه، مث خيلِّل أصابعه
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ابــن عمــررأيــت ثنا هشــيم قــال أخربنــا غــيالن مــوىل بــين خمــزوم قــالحــد]349[أبــو عبيــد -
، سـند بـن عبـد اهللا الواسـطيهـو اغـيالن اهــ ورأيتـه يتتبـع مـا بـني األصـابعغسل قدميه غسـال 

.صحيح 
توضـأ عبـاسابـنرأيـت : قـال طاءعن عمران بن أيب عحدثنا هشيم]88[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند حسن حىت تتبع بني أصابعه فغسلهندميه فغسل ق

العدد يف غسل الرجلني
بـن مسـلم قـال ثنـا عبـد اهللا بـن اثنا علي بن حبـر قـال ثنـا الوليـد يعـين حد]16901[أمحد -

يريهم وضوء زهر حيدثان عن وضوء معاوية قالبن أيب مالك وأبا األانه مسع يزيد يعين أالعالء 
اهـــ رواه أبــو داود لم فتوضــأ ثالثــا ثالثــا وغســل رجليــه بغــري عــدد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســ

.، وهو متصل وصححه األلباين 
وأبـو الطـاهر يهارون بـن سـعيد األيلـحدثنا هارون بن معروف ح وحدثين]582[مسلم -

عمـرو بـن احلـارث أن حبـان بـن واسـع حدثـه أن أبـاه حدثـه أنـه قالوا حدثنا ابـن وهـب أخـربين
يــذكر أنــه رأى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم توضــأ بــن زيــد بــن عاصــم املــازينمســع عبــد اهللا 

فمضمض مث استنثر مث غسل وجهه ثالثـا ويـده اليمـىن ثالثـا واألخـرى ثالثـا ومسـح برأسـه مبـاء 
اهـغري فضل يده وغسل رجليه حىت أنقامها

أيب بكـر املقـدمي ين حممـد بـن حـدث]472[وقال عبد اهللا بن أمحـد يف زوائـده علـى املسـند -
رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : قـالحدثنا محاد بن زيد عن احلجاج عن عطاء عن عثمان

اهــــ ســـند وغســـل رجليـــه غســـالثالثـــا، ويديـــه ثالثـــا ومســـح برأســـهوســـلم توضـــأ فغســـل وجهـــه
.ضعيف 

عائشـة عـن عمـرو بـن حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانـة عـن موسـى بـن أيب]135[أبو داود -
صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال يـا رسـول اهللا كيـف ب عـن أبيـه عـن جـده أن رجـال أتـى النـيبشعي

إنــاء فغســل كفيــه ثالثــا مث غســل وجهــه ثالثــا مث غســل ذراعيــه ثالثــا مث فــدعا مبــاء يف؟الطهــور
مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتني يف

هكــذا الوضــوء فمــن زاد علــى هــذا أو نقــص :غســل رجليــه ثالثــا ثالثــا مث قــال بــاطن أذنيــه مث 
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اهـ رواه النسائي وابـن خزميـة يف صـحيحه ولفظـه جـاء أعـرايب ظلم وأساء أو،فقد أساء وظلم 
.
مسعـت أشعث عن الشـعيب عـن قرظـة قـالعن حدثنا أبو خالد األمحر]68[ابن أيب شيبة -

أخربنا يزيد بن هارون ]280[اهـ الدارمي ، وثنتان جتزيانلوضوء ثالث ثالث ا: يقول عمر
رهطـا مـن عمـر بـن اخلطـاببعـث : بـن كعـب قـال ةعـن قرظـنا أشعث بن سوار عن الشعيبأ

األنصـــار إىل الكوفـــة فبعثـــين معهـــم فجعـــل ميشـــي معنـــا حـــىت أتـــى صـــرار وصـــرار مـــاء يف طريـــق 
ن الكوفة فتأتون قوما هلـم أزيـز بـالقرآن املدينة فجعل ينفض الغبار عن رجليه مث قال إنكم تأتو 

فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب حممد قدم أصحاب حممد فيـأتونكم فيسـألونكم عـن احلـديث 
.ال بأس به .احلديث. ن أسبغ الوضوء ثالث وثنتان جتزيانأفاعلموا 

د زيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا سـفيان عـن عمـر بـن حممـحدثنا علي بن عبـد الع]384[ابن املنذر -
اهللاعبـدبنزيدبنحممدبنعمراهـ يغسل قدميه سبعا سبعاابن عمركان : عن نافع قال

.سند صحيح .اخلطاببنعمربن
كــان يغســل قدميــه عمــربــناعــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد عــن نــافع أن ] 76[عبــد الــرزاق -

.صحيح حسن اهـ )1(بأكثر وضوئه
عـنثنـا أبـو عوانـة عـن أيب بشـرقـال ثنـا يعقـوبقـالحدثنا ابن مرزوق]217[الطحاوي -

كان ابن عمـر يغسـل رجليـه غسـال وأنـا أسـكب : فقالجماهد أنه ذكر له املسح على القدمني
عــن ثنــا شــعبة عــن أيب بشــرحــدثنا ابــن مــرزوق قــال ثنــا عبــد الصــمد قــال .عليــه املــاء ســكبا

.أبو بشر ليس بقوي يف جماهداهـ عن ابن عمر مثلهجماهد
ثنا أبو عوانة عـن أيب محـزة ثنا أبو ربيعة قالحدثنا حممد بن خزمية قال]215[الطحاوي -

.سند حسن اهـيغسل رجليه ثالثا ثالثا ابن عباسرأيت : قال

: قـالأرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحـدة أو اثنتـني أو ثالثـا؟: قلت لعبد الرمحن بن القاسم: قال سحنون-1
مل يكــن مالــك يوقــت يف : قــال ابــن القاســم.اآلثــار يف التوقيــتال إال مــا أســبغ، ومل يكــن مالــك يوقــت، وقــد اختلفــت

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا قمــتم إىل الصــالة فاغســلوا (إمنــا قــال اهللا تبــارك وتعــاىل : وقــال. الوضــوء مــرة وال مــرتني وال ثالثــا
قال .واحدة من ثالثفلم يوقت تبارك وتعاىل)وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبني

يتوضـأ أو : ما رأيت عند مالك يف الغسل والوضـوء توقيتـا ال واحـدة وال اثنتـني وال ثالثـا، ولكنـه كـان يقـول: ابن القاسم
]113/ 1املدونة [اهـ يغتسل ويسبغهما مجيعا
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.واهللا أعلم ، أكثر اآلثار على أن أسبغ الوضوء ثالث وهو السنة : قلت 

مكشوفتني وبيانهالرِجلنيذكر ما روي يف مسح 
علـيحدثنا وكيع عن األعمش عـن أيب إسـحاق عـن عبـد خـري عـن ]183[يب شيبة ابن أ-

ولكـن رأيـت رسـول ، لو كان الدين برأي كان باطن القدمني أحق باملسح مـن ظاهرمهـا : قال 
.اهـ إمنا ذكر هذا يف مسح اخلف كما عند أيب داود اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح ظاهرمها

عــن عبــد اهللا بـــن حممــد بــن عقيـــل عــن الربيــع أن رســـول اهللا عــن معمـــر ]65[عبــد الــرزاق -
بــن عبــاس قــد دخــل علــي اإن : صــلى اهللا عليــه وســلم غســل قدميــه ثالثــا ثالثــا مث قالــت لنــا 

وجنـد يف كتـاب اهللا تعـاىل ، ال الغسـل إيـأىب النـاس : فأخربته فقـال ، فسألين عن هذا احلديث 
.ضعيف يل ابن عقو ،اهـ رواه أمحد املسح يعين القدمني

بــن عبــاساعــن معمــر عــن قتــادة عــن جــابر بــن يزيــد أو عكرمــة عــن ]54[عبــد الــرزاق وقــال 
أال تــــرى أنــــه ذكــــر التــــيمم فجعــــل مكــــان الغســــلتني ، افــــرتض اهللا غســــلتني ومســــحتني : قــــال 

.اهـ هذا إسناد ضعيف مسحتني وترك املسحتني
ينار أنه مسع عكرمـة يقـول قـال بن جريج قال أخربين عمرو بن داعن ] 55[عبد الرزاق وقال

حدثنا أبـو كريـب قـال ]11474[وقال ابن جرير . الوضوء مسحتان وغسلتان: بن عباس ا
عن ابـن عبـاس حدثنا حممد بن قيس اخلراساين عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة

.هذا منكراهـ الوضوء غسلتان ومسحتان: قال
ن مبــارك عــن خالــد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس أنــه قــرأ حــدثنا ابــ]193[ابــن أيب شــيبة قــال

ثنا هشــيم قــال أخربنــا خالــد حــد]358[أبــو عبيــد .يعــين رجــع األمــر إىل الغســل)كــموأرجلَ (
عـاد إىل : بالنصـب وقـال )كمفامسحوا برءوسكم وأرجلَ (عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها 

ثنا هشــيم أخربنـا خالـد عــن سـعيد بــن منصـور حـدمــن طريـق]332[ورواه البيهقـي . الغسـل
عـــاد األمـــر إىل : قـــال) كـــموامســـحوا برءوســـكم وأرجلَ (عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه كـــان يقـــرأ 

د الوهــاب بــن عبــد حــدثنا عبــحــدثنا ابــن وكيــع قــال]11459[اهـــ ورواه ابــن جريــر الغســل
، وقـد صـح عنـه أنـه كـان يغسـل صـحيح .مثلـه عـن ابـن عبـاساألعلى عن خالد عن عكرمة

وخيلـــل أصـــابعه ، وكـــان ينمـــي ذلـــك إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، وإمنـــا كـــان رجليـــه
.ميسح على اخلفني 
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:قلـت لعطـاء : لـك قـال عبـد املثنا حممد بن كثـري عـن زائـدة عـن حد]357[وقال أبو عبيد 
كــان ميســح علــى قدميـــه ؟ هــل علمــت أحــدا مــن أصــحاب رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســلم

وقال ابـن . اهـ صحيح ، عطاء كان من أفاضل أصحاب ابن عباس هللا ما أعلمه ال وا: فقال 
أدركــتَ : قلــت لــه : قــال نا حيــىي بــن ميــان عــن عبــد امللــك عــن عطــاءحــدث]201[أيب شــيبة 

حــدثنا أبــو كريــب ]11469[ابــن جريــر . حمــدث: أحــدا مــنهم ميســح علــى القــدمني ؟ قــال 
.مل أر أحدا ميسح على القـدمني: عن عطاء قالكقال حدثنا ابن ميان قال حدثنا عبد املل

قلت : حدثنا فهد ثنا حممد بن سعيد ثنا عبد السالم عن عبد امللك قال] 211[الطحاوي 
: ؟ قـالأبلغك عن أحد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنـه مسـح القـدمني: لعطاء
.املعىن واحد ال اهـ

حـدثنا ابــن عيينـة عـن عمـرو بــن ]180[ابـن أيب شـيبة والصـحيح أنـه مـن قـول عكرمــة ، قـال 
رأيــت : حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب قـال وقــال.غسـلتان ومسـحتان: دينـار عـن عكرمـة قـال 

اهـ ورواه ابن جرير من وجه آخر عنـه ، وهـذا أصـح عكرمة ميسح على رجليه ، وكان يقول به
ض ما حيدث ، وقد تكلـم النـاس ولئن صح عن عكرمة رواية فما سلم ثقة من مناكري يف بع.

.، وسيأيت ما أنكره عطاء على عكرمة يف املسح على اخلفني )1(فيه قدميا يف حنو هذا 
ح عـن محيـد حـدثنا محيـد بـن مسـعدة قـال حـدثنا بشـر بـن املفضـل]11475[ابن جريـر -

قــال موســى بــن أنــسقــالحــدثنا محيــد وحــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا ابــن عليــة قــال
:هــور فقــالوحنــن معــه فــذكر الطيــا أبــا محــزة إن احلجــاج خطَبنــا بــاألهواز: وحنــن عنــدهألنــس

ن آدم أقـَرب اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسـكم وأرجَلكـم، وإنـه لـيس شـيء مـن ابـ
صــدق اهللا وكــذَب : فقــال أنــس. فاغســلواإىل َخَبثــه مــن قدميــه

. وكــان أنــس إذا مســح قدميــه بلَّهمــا: قــال)وامســحوا برءوســكم وأرجِلكــم(اهللاحلجــاج قــال 
بــن حـدثنا ابـن بشــار قـال حـدثنا ابـن أيب عـدي عــن محيـد عـن موسـى]11477[ابـن جريـر 
:خطــب احلجــاج فقــال: أنــس قــال

صــــدق اهللا وكــــذب احلجــــاج قــــال اهللا: أنــــسقــــال .قيَبهمــــا، فــــإن ذلــــك أدىن إىل خبــــثكموعرا

سـعد عـن أبيـه عـن سـعيد حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويسـي حـدثنا إبـراهيم بـن ] 2/5[قال يعقوب يف املعرفة -1
اهـ سند صحيح ، أهـل يا برد ال تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس : بن املسيب أنه كان يقول لربد مواله

.احلجاز يقولون ملن أخطأ كذب 
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اهـ ذكره يف من يروى عنه املسح ، وما أرى أنسـا )وامسحوا برءوسكم وأرجِلكم إىل الكعبني(
فإمنــا أنكــر أنــس بــن مالــك القــراءة دون الغســل : رواه البيهقــي يف الكــربى مث قــال ،أراد ذلــك

اهــ وسـلم مـا دل علـى وجـوب الغسـلصـلى اهللا عليـه فقد روينا عن أنـس بـن مالـك عـن النـيب
روى ابــــن جريــــر وقــــدوقــــال ابــــن املنــــذر مثلــــه أن أنســــا كــــان يقرؤهــــا بــــاجلر ويوجــــب الغســــل ، 

حــدثنا علــي بــن ســهل قـــال حــدثنا مؤمــل قــال حـــدثنا محــاد قــال حــدثنا عاصـــم ]11476[
.اهـ حسن )1(والسنة الغسلُ ، نزل القرآن باملسح: قالأنسعن األحول
إذا مســح أنــسكــان : حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن محيــد قــال ]182[شــيبة ابــن أيب وقــال 

حــدثنا حممــد بــن أيب ]187[ابــن أيب شــيبة قــال اهـــ معنــاه إذا دلكهمــا ،علــى قدميــه بلهمــا
.اهـ صحيح قدميه ورجليه حىت يسيل املاء يغسلكان أنساعدي عن محيد أن 

عــن ن أيب بشــر عــن جماهــدعـن شــعبة حــدثنا حممــد بـن أيب عــدي عــ]190[ابـن أيب شــيبة -
ثنا ابــن حـد] 217[الطحـاوي.فيغسـل رجليــهإن كنـت ألسـكب عليــه املـاء: قــالابـن عمـر

مــرزوق قــال ثنــا يعقــوب قــال ثنــا أبــو عوانــة عــن أيب بشــر عــن جماهــد أنــه ذكــر لــه املســح علــى 
.بأس بهالاهـ أسكب عليه املاء سكبايغسل رجليه غسال وأناابن عمركان القدمني فقال

عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمـان بـن أيب سـويد أنـه ] 61[عبد الرزاق -
ة مـن أصـحاب حممـد ذكر لعمر بن عبد العزيـز املسـح علـى القـدمني فقـال لقـد بلغـين عـن ثالثـ

سـلم غسـل أن النـيب صـلى اهللا عليـه و املغـرية بـن شـعبةبن عمـك اسلم أدناهم صلى اهللا عليه و 
ثنــا ثين حممــد بــن خلــف قــال ثنــا إســحاق بــن منصــور قــال حــد]11453[ابــن جريــر . قدميــه

عـن عمـر بـن عبـد العزيـز أنـه قـال البـن أيب سـويد بلغنـا عن إبراهيم بـن ميسـرةحممد بن مسلم
عن ثالثة كلهـم رأوا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يغسـل قدميـه غسـال أدنـاهم ابـن عمـك املغـرية

.اهـ سند جيد 

على اخلفنيباب املسح
حـــدثنا قـــيس بـــن حفـــص حـــدثنا عبـــد الواحـــد حـــدثنا األعمـــش قـــال ]5798[البخـــاري -

صـلى انطلـق النـيب: املغرية بـن شـعبة قـال مسروق قال حدثينأبو الضحى قال حدثينحدثين

.فرأى أن املسح أعم من الغسل. ذكر ابن جرير أن الغسل واملسح سواء وهو مسح الرِّجل باملاء وهو الدلك -1
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حلاجتــــه مث أقبــــل ، فتلقيتــــه مبــــاء ، فتوضــــأ وعليــــه جبــــة شــــأمية ، فمضـــــمض اهللا عليــــه وســــلم
فذهب خيرج يديه مـن كميـه فكانـا ضـيقني ، فـأخرج يديـه مـن حتـت واستنشق وغسل وجهه ،

: ورواه عــروة بــن املغــرية عــن أبيــه حنــوه وقــال اهـــاجلبــة ، فغســلهما ومســح برأســه وعلــى خفيــه 
.اهـ رواه البخاري ومسلم أدخلتهما طاهرتني فإيندعهما :فأهويت ألنزع خفيه فقال 

ثنا شعبة عن أيب بكر بن حفص عـن قالبكريحدثنا حيىي بن أيب ]1941[ابن أيب شيبة -
الرمحن بن عوف كنت جالسا مع عبد قالأيب عبد اهللا موىل التيم بن مرة عن أيب عبد الرمحن 

كـــان رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم فســألناه عـــن املســح علـــى اخلفــني فقــالبـــاللفمــر بنــا 
اهــــ رواه أبـــو داود قني والعمامـــةتوضـــأ وميســح علـــى املـــو فيحاجتـــه مث خيـــرج فنأتيـــه باملـــاء يقضــي 

.ورواه مسلم من وجه آخر عن بالل .وصححه احلاكم والذهيب 
عــن محيــد عــن أيب رجــاء عــن عمــه أيب إدريــس أنــه كــان نــا زهــريخرب أ]2669[ابــن اجلعــد -

مــؤذن رســول اهللا صــلى اهللا قاعــدا بدمشــق فــأراد أن يتوضــأ فــأراد أن خيلــع خفيــه فمــر بــه بــالل
كـان : فقـال ، سلم يتوضـأ ف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و كي: باللال يا سلم فقعليه و 

أبــو بكــر األثــرم .وتــرك خفيــه فلــم خيلعهمــا ، احلمــد هللا : فقــال . ميســح علــى اخلفــني واخلمــار 
حـــدثنا أبـــو جعفـــر النفيلـــي حـــدثنا زهـــري حـــدثنا محيـــد الطويـــل عـــن أيب رجـــاء عـــن أيب ]13[

.خمتصرايف الصحيح ةرواه أمحد وابن خزمي. إدريس
عــن احلكــم عــن ابــن أيب ليلــىعــن ليــثحــدثنا حيــىي بــن يعلــى ]1942[ابــن أيب شــيبة وقــال

كـــانوا ميســـحون علـــى وعمـــربكـــروأبـــاأن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلمبـــاللعـــن عــن كعـــب 
.اهـ ليث بن أيب سليم ليس باحلافظ اخلفني واخلمار

قـدم الكوفـة عبـد اهللا بـن عمـرعـن نـافع وعبـد اهللا بـن دينـ]72[مالك -
وهـو أمريهـا فـرآه عبـد اهللا بـن عمـر ميسـح علـى اخلفـني فـأنكر ذلـك سعد بن أبي وقـاصعلـى 
عـن عمـرفقـدم عبـد اهللا فنسـي أن يسـأل . سل أباك إذا قدمت عليـه : فقال له سعد . عليه 

فقـــال عمـــر إذا أدخلـــت ذلـــك حـــىت قـــدم ســـعد فقـــال أســـألت أبـــاك فقـــال ال فســـأله عبـــد اهللا
رجليــك يف اخلفــني ومهــا طاهرتـــان فامســح عليهمــا قــال عبـــد اهللا وإن جــاء أحــدنا مــن الغـــائط 

بــن نصــر يف جزئــه روايــة ابــن ســعدان رواهو .نعــم وإن جــاء أحــدكم مــن الغــائط: فقــال عمــر 
ســألت : مسعــت ابــن عمــر يقــول: قــالحــدثنا ســفيان عــن عبــد اهللا بــن دينــار]21[األعــرايب 
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نعم، إذا أدخلهما ومهـا طاهرتـان: ؟ قالأيتوضأ أحدنا ورجليه يف اخلفني: مر بن اخلطابع
اهـ

أنكـرت علـى : قـال عمـربـنابن جـريج قـال أخـربين نـافع عـن اعن ]762[عبد الرزاقوقال 
وهــو ؟وهــو أمــري بالكوفــة املســح علــى اخلفــني فقــال وعلــي يف ذلــك بــأسوقــاصأيببــنســعد

ل عبد اهللا ملا قال ذلك عرفت أنه يعلم مـن ذلـك مـا ال أعلـم فلـم أرجـع إليـه مقيم بالكوفة فقا
فقــال ســعد اســتفت أبــاك فيمــا أنكــرت علــي يف شــأن اخلفــني فقلــت عمــرشــيئا مث التقينــا عنــد 

بـــن اقـــال . أرأيــت أحـــدنا إذا توضــأ ويف رجليـــه اخلفــان عليـــه يف ذلـــك بــأس أن ميســـح عليهمــا 
بن عمر حيـدث مثـل حـديث نـافع إيـاي وزاد عـن عمـر إذا ات جريج وزادين أبو الزبري قال مسع

.رواه ابن خزمية من طريق أيوب عن نافع اهـ أدخلت رجليك فيهما وأنت طاهر 
عمـــرو عـــن ابـــن وهـــب قـــال حـــدثينيحـــدثنا أصـــبغ بـــن الفـــرج املصـــر ]202[وقـــال البخـــاري 

وقـاص سعد بن أيبسلمة بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عمر عن أبو النضر عن أيبحدثين
اهللا بـن عمـر سـأل عمـر عـن وأن عبـد ،صلى اهللا عليه وسلم أنه مسـح علـى اخلفـني عن النيب

. هللا عليه وسلم فال تسـأل عنـه غـريهصلى اإذا حدثك شيئا سعد عن النيب، نعم : ذلك فقال
أن سـعدا حدثـه فقـال عمـر لعبـدأبـو النضـر أن أبـا سـلمة أخـربه وقال موسى بـن عقبـة أخـربين

عــن معمــر عــن الزهــري عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن ]760[عبــد الــرزاق وقــال اهـــحنــوه اهللا
.مرسال .حنوه

عمــرابــنأخربنــا حصــني عــن حمــارب عــن حــدثنا هشــيم قــال ]1898[ابــن أيب شــيبة وقــال 
امســــح عليهمــــا: بالقادســــية يف املســــح علــــى اخلفــــني فقــــال ســــعد وســــعداختلفــــت أنــــا :قــــال
أمل تـر أن : فقـال لـه ذكر ذلـك لـه سـعد اخلطاببنعمرفلما قدمنا على .كرت أنا ذلكوأن

أمسـح : ن سـعدا يقـول إيـا أمـري املـؤمنني: فقلـت : قـال ابن عمر ينكر املسح على اخلفـني ؟
ابــــن أيب شــــيبة .أال بعــــد اخلــــراءةأال بعــــد احلــــدث : فقــــال عمــــر : ال عليهمــــا بعــــد احلــــدث قــــ

سـألت ابـن عمـر عـن : قال ونس عن احلكم بن األعرجأخربنا يهشيم قال حدثنا]1899[
.فذكر حنوه املسح على اخلفني 
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بـن شـهاب عـن سـامل بـن عبـد اهللا عـن ابـن جـريج قـال حـدثين اعن ]766[عبد الرزاق وقال
إذا أدخــل الرجــل رجليــه يف اخلفــني ومهــا طاهرتــان مث ذهــب للحاجــة مث توضــأ : قــال عمــربــنا

.اهـ صحاحعمرأمر بذلك : كان يقول وإن  ، للصالة مسح على خفيه 
د بـن حبـاب عـن خالـد بـن أيب بكـر أخـربين سـامل بـن حـدثنا زيـ]1884[ابن أيب شيبة وقال

عــن املســح علــى اخلفــني ؟ ســعد بــن أيب وقــاصســأله عمــر بــن اخلطــابأن عبــد اهللا عــن أبيــه
لبســهما ومهــا إذايــه وســلم يــأمر باملســح علــى اخلفــنيمسعــت النــيب صــلى اهللا عل: فقــال عمــر 

.اهـ خالد فيه ضعفطاهرتان
عـن أخيـه عيسـى بـن عبـد الـرمحن حـدثنا هشـيم عـن ابـن أيب ليلـى]1917[ابن أيب شـيبة -

حـىت إين ألنظـر : ومسح علـى خفيـه قـال بال فتوضأ عمر بن الخطابرأيت : قال عن أبيه
ثنا حـد] 695خلـرية إحتـاف ا[ورواه مسدد .اهـ هشيم كان يدلسأصابعه على خفيهإىل أثر

عـن أبيـه محاد بن زيد عن احلجاج بن أرطـاة عـن احلكـم بـن عتيبـة عـن عيسـى بـن عبـد الـرمحن
رأيـت عمـر بـال قائمـا، مث دعـا مبـاء فتوضـأ ومسـح علـى : أو عن عبد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـال

.اهـ سند ضعيف اخلفني، فكأين أنظر إىل أثر أصابعه على خفيه خطوطا
حـدثنا إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن حممـد قـال أخربنا حممد بن عبيد ]8647[ابن سعد وقال

نريـد أن نسـأله عـن املسـح علـى اخلفـني فقـام فبـال مث عمـرأتينا : قال بن عبد الرمحن عن أبيه
إمنـــا : إمنـــا أتينـــاك لنســـألك عـــن املســـح علـــى اخلفـــني فقـــال : توضـــأ ومســـح علـــى خفيـــه فقلنـــا 

.حممد بن عبد الرمحن هو ابن يزيد النخعي اهـ سند صحيحصنعت هذا من أجلكم
حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن صـــاحل قـــال حـــدثين بـــن شـــريح عبـــد ]1079[وقـــال البخـــاري يف األدب 

الرمحن أنه مسع واهب بن عبد اهللا املعافري يقول حدثين عبد الرمحن بن معاوية بن حديج عـن 
مكانك حـىت خيـرج إليـك فاستأذنت عليه فقالوا يلالخطاببنعمرقدمت على : أبيه قال 

فقعــدت قريبــا مــن بابــه قــال فخــرج إيل فــدعا مبــاء فتوضــأ مث مســح علــى خفيــه فقلــت يــا أمــري 
.اهـ حسنه األلباين من البول أو من غريه : قال ؟ املؤمنني أمن البول هذا 

عمر بـن الخطـاب أن أخربنا مغرية عن إبـراهيمحدثنا هشيم قال]1895[ابن أيب شيبة -
إن كـان مغـرية اهــ هـذا مرسـل جيـد علـى اخلفـنيكانوا ميسحون مالك وابن مسعودوسعد بن 

عـن إبـراهيم قـال يدةعن عبحدثنا هشيم]1917[ابن أيب شيبة وقد رواه.بن مقسم مسعه 
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عمــر بــن اخلطــاب وســعد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مســح علــى اخلفــني مــن أصــحاب: 
األنصاري وحذيفة واملغرية بن شـعبة والـرباء بـن عـازببن أيب وقاص وابن مسعود وأبو مسعود

.معتب يضعفنعبيدة باهـ 
ل بــن موســى بــن عيســى حــدثنا الفضــ]273/ 1[وقــال وكيــع ابــن خلــف يف أخبــار القضــاة 

حدثين أيب عن عبد اهللا بـن بريـدةقال احلسنحدثنا عون بن كهمس بن قالموىل بين هاشم
مرمي احلنفي وهو يف سكة مـن سـكك املدينـة وقـد خلـع على أيبعمر بن الخطابمر : قال

لـيس فطـرة ابـن عمـك، فطـرة النـيب حممـد: ضـرب ظهـره، وقـاليا أبـا مـرمي، و : قالخفيه يتوضأ
.حسن اهـما ألوت عن اخلري: أبو مرمي: قال.املسح على اخلفني

عـن شـريح حدثنا أبو معاوية عن األعمش عـن القاسـم بـن خميمـرة ]1878[ابن أيب شيبة -
فإنــه أعلــم بــذلك مــين عليــاائــت : عــن املســح فقالــت عائشــةبــن هــانئ احلــارثي قــال ســألت 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يأمرنـا أن : فقال .فاسأله فأتيت عليا فسألته عن املسح
.اهـ رواه مسلم املسافر ثالثاو ميسح املقيم يوما وليلة 

ــاأن ن عبــد امللــك بــن ســلع عــن عبــد خــريحــدثنا حفــص عــ]1906[ابــن أيب شــيبة - علي
.اهـ صحيح مسح على اخلفني

عن إسـرائيل بـن يـونس عـن عيسـى بـن أيب عـزة عـن عـامر الشـعيب قـال ]755[عبد الرزاق -
وعلــى النعلــني وعلــى ، نعــم : فقــال ، وســئل عــن املســح علــى اخلفــني عليــاأخــربين مــن مســع 

اهـاخلمار 
د بن شعيب قال حدثنا قتيبة بـن سـعيد قـال حـدثنا شـعيب أخربين أمح] 1010[الدواليب -

يف الرحبــة فقــام إىل مطهــرة علــيكنــت عنــد : بــن راشــد عــن ســامل أيب زيــاد عــن أيب مطــر قــال
.تقدم .اهـ شعيب ال يعرف حاله فتوضأ ومسح على خفيه مث تقدم وصلى بالناس

عن إسحاق موىل زائـدة حدثنا أبو بكر احلنفي عن أسامة بن زيد]1945[ابن أيب شيبة -
أمتســـح : خـــرج مـــن اخلـــالء فتوضـــأ ومســـح علـــى خفيـــه ، فقيـــل لـــه ســـعد بـــن أبـــي وقـــاصأن 

فـــني ومهـــا طاهرتـــان إذا أدخلـــت القـــدمني اخلنعـــم: قـــد خرجـــت مـــن اخلـــالء ؟ قـــال عليهمـــا و 
.ال بأس به اهـفامسح عليهما وال ختلعهما إال جلنابة
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نا أبـو زرعـة نـا أبـو نعـيم الفضـل بـن دكـني نـا حـدث]31[يف جزئـه ابـن حـذمل وقال أبو احلسن
فتوضــأ ومســح عبــد الســالم بــن حــرب عــن حجــاج عــن حيــىي بــن عبيــد أنــه كــان مــع ابــن ســعد

وزعـم أنـه رأى ، يصـنعه سعد بن أبي وقاصرأيـت : فقال، فأنكرت ذلك عليه ، خفيه على 
.اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنعهارسول

عن معمر عن أيوب عن يزيد بـن سـفيان عـن مطـرف بـن عبـد اهللا أنـه ]764[عبد الرزاق -
بـن سـفيان اهــ يزيـد وقد خرج من اخلالء فتوضأ ومسح على خفيـه عمار بن ياسردخل على 

]1922[ابــن أيب شــيبة وقــال . مــا أحســب أيــوب روى عــن أيب املهــزم ال أراه إال تصــحيفا ،
عــن دثنا أيــوب الســختياين عــن يزيــد بــن معنــق حــالــوارث قــال حــدثنا عفــان قــال حــدثنا عبــد 

اهــفوافقته وهو يف اخلالء فخـرج فتوضـأ ومسـح علـى اخلفـنيعماردخلت على : مطرف قال 
.إسناد جيد 

وحدثت عن الدارمي نا عفـان عـن عبـد الـوارث عـن أيـوب عـن يزيـد ]465[قال ابن املنذر و 
اهــ عمار فرأيته يتوضـأ وميسـح علـى اجلـوربنيدخلت على : بن معنق احلرشي عن مطرف قال

.اخلفني أصح 
حـدثنا معاويـة بـن صـاحل األشـعري قـال حـدثنا منصـور بـن ]1435[وقال الـدواليب يف الكـىن 

ن راشد أبو عبد اهللا عن أيب فـزارة عـن مطـرف بـن عبـد اهللا بـن قال حدثنا شعيب بأيب مزاحم
ر بـــن ياســـر دارا مـــن دورهـــا فبـــال، فتوضـــأ ملـــا افتـــتح علـــي البصـــرة ودخـــل عمـــا: قـــالالشـــخري

.اهـ شعيب جمهول ومسح على خفيه
نضــر األزدي ثنــا احلســن بــن الربيــع ثنــا أبــو األحــوص حــدثنا حممــد بــن ال]9238[الطــرباين -

كـان يلـبس خفيـه عنـد عبـد اهللاأن حـدثتين أمـين عبـد اهللاعـن أيب عبيـدة بـعن عبد األعلى
.اهـ ال بأس به يأوي إىل فراشهمث ال ينزعهما حىت صالة الفجر

كــان األنصــاريأيــوبأبــابــن ســريين أن اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]769[عبــد الــرزاق -
يفيت باملسح على اخلفني وكان ال ميسح فقيل له فقال أتروين أفتيكم بشيء مهنـأه لكـم ومأمثـه 

وب وابــن حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــ]1915[ابــن أيب شــيبة . علــي ولكنــه حبــب إيل الطهــور 
ابــن .كــان يــأمر أصــحابه باملســح علــى اخلفــنيأيــوبأبــانبئــت أن : قــال عــون عــن ابــن ســريين

حدثنا هشيم قال أخربنا منصور عن ابن سريين عن أفلح موىل أيب أيوب ]1865[أيب شيبة 
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كيف ى اخلفني وكان هو يغسل قدميه فقيل له يف ذلكأنه كان يأمر باملسح علأيب أيوبعن 
قــد رأيــت لكــم ومأمثــه علــي هبــئس مــا يل إن كــان مهنــأ: ســح وأنــت تغســل ؟ فقــال تــأمر بامل

] 429[ابـن املنـذر .ولكـن حبـب إيل الوضـوءاهللا عليه وسلم يفعله ويأمر بهرسول اهللا صلى
مـوىل حممد بن علـي ثنـا سـعيد ثنـا هشـيم قـال أخربنـا منصـور عـن ابـن سـريين عـن أفلـح ثناحد
ــأيبعــن األنصــاريأيــوبأيب ]3982[الطــرباين . باملســح علــى اخلفــنيأنــه كــان يــأمر وبأي

يبة ح وحـدثنا علـي بـن عبــد العزيـز ثنـا سـعيد بــن ثنــا أبـو بكـر بـن أيب شــحـدثنا عبيـد بـن غنـام
وحــدثنا العبــاس بــن الفضــل األســفاطي ثنــا عمــرو بــن عــون ح وحــدثنا أبــو حصــني ح منصــور

بـن زاذان عـن ابـن سـريين عـن أفلـح مـوىل ا منصـورأنـثنـا هشـيمقـالوا القاضي ثنا حيىي احلمـاين
أنــه كــان يــأمر باملســح علــى اخلفــني ويغســل رجليــه فقيــل لــه يف ذلــك أيب أيــوب عــن أيب أيــوب

بـــئس مـــايل إن كـــان مهنـــؤه لكـــم ومأمثـــه علـــي، رأيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : فقـــال
.اهـ صحيح ميسح على اخلفني ويأمر به ولكين حبب إيل الوضوء

حدثنا حممد بن عبيد حدثنا األعمش عن املسيب بن رافـع عـن علـي ]23574[محد وقال أ
رأيــت رســول اهللاأمــا إين قــد: فقــالرأيــت أبــا أيــوب نــزع خفيــه فنظــروا إليــه: قــالبــن مــدرك

أخربنـا أبـو ]5625[البيهقـي . ولكن حبب إيل الوضـوء صلى اهللا عليه وسلم ميسح عليهما
خربنـا احلسـن بـن حممـد بـن إسـحاق حـدثنا يوسـف بـن يعقـوب بـن حممـد املقـرئ أياحلسن عل

حـدثنا األعمـش عـن املسـيب بـن يحدثنا أبـو موسـى حـدثنا حممـد بـن عبيـد الطنافسـيالقاض
.سند صحيح . مثله بن مدرك يرافع عن عل

حـدثنا يـونس عـن داود بـن أيب الفـرات عـن حممـد بـن زيـد عـن أيب ]1881[ابن أيب شـيبة -
فــرأى رجــال ينــزع خفيــه ســلمانمــوىل زيــد بــن صــوحان قــال كنــت مــع شــريح عــن أيب مســلم

فــإين رأيــت ، امســح علــى خفيــك وعلــى مخــارك وامســح بناصــيتك : فقــال لــه ســلمانللوضــوء 
رواه ابـن ماجـة وضـعفه األلبـاين اهــرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على اخلفني واخلمار

.على رسم ابن حبان . 
حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن اجلريـــري عـــن أيب العـــالء بـــن الشـــخري عـــن ]1910[ابـــن أيب شـــيبة -

يف بعـض البسـاتني فأخـذ يف حاجـة وانطلقـت موسـىأبـيخرجنـا مـع : عياض بـن نضـلة قـال 
ذرمهـا وامسـح عليهمـا حـىت تضـعهما حيـث : حلاجيت فرجعـت وأنـا أريـد أن أخلـع خفـي فقـال 
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أنبأنا اجلريري عـن أيب العـالء : قاالثنا إمساعيل وخالدحد] 702إحتاف اخلرية [مسدد .تنام
خرجنــا مــع أيب موســى يف بعــض البســاتني، فأخــذتين : عــن عيــاض بــن نضــلة قــالبــن الشــخري

حاجة فانطلقت حلاجيت، فرجعت فجلست على جـدول، فـأتى علـي أبـو موسـى وأنـا أريـد أن 
نا حـــدث]432[ابـــن املنـــذر .أقرمهـــا، وامســـح حـــىت تضـــعهما حـــني تنـــام : أخلـــع خفـــي، فقـــال

.عياض وثقه ابن حبان .به حممد بن إمساعيل ثنا سعيد ثنا إمساعيل بن إبراهيم أنا اجلريري 
ان أنـه كـأمامـةأبـيعن حدثنا علي ثنا حجاج ثنا محاد عن أيب غالب ]430[ابن املنذر -

.اهـ حسن العمامةو ميسح على اجلوربني واخلفني
يف السـوق مث توضـأ فغسـل وجهـه ويديـه بـالعبـد اهللا بـن عمـرأن عـن نـافع ]73[مالـك -

ومســح رأســه مث دعــي جلنــازة ليصــلي عليهــا حــني دخــل املســجد فمســح علــى خفيــه مث صــلى 
.، أرى هذا كان يف مكة اهـ صحيح عليها

عـن املسـح عمـربنامسعت رجال يسأل : عن أيب الزبري قال أنا زهري ]2610[ابن اجلعد -
.ح اهـ صحيعلى اخلفني فأمره أن ميسح 
علي بن عبد العزيـز قـال حـدثنا أبـو نعـيم من طريق]143/ 11[وروى أبو عمر يف التمهيد 

قال حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن أيب سلمة بن عبد الـرمحن أن ابـن عمـر 
ال حييكن يف صدر امرئ املسـح علـى اخلفـني وإن جـاء مـن الغـائط فـإين كنـت مـن أشـد : قال 

.ثقات ـاهالناس يف املسح
حدثنا حيىي عن منصـور عـن سـعد بـن عبيـدة عـن حممـد بـن يعـيش ]1944[ابن أيب شيبة -

إين ألدخل مث أخـرج فأمسـح : ل عبد اهللا امسح ؟ فقا: أتاه رجل فقال عمرابنعن البكري
.اهـ ابن يعيش مل أعرفه على اخلف

عـن عمـرابـنألت سـ: قـال حـدثنا هشـيم عـن جمالـد عـن الشـعيب]1896[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ ال باس به امسح عليهما: على اخلفني ؟ فقال املسح 

أتـى قبـا أنـس بـن مالـكرأيت : بن عبد الرمحن بن رقيش أنه قال عن سعيد]74[مالك -
فبــال مث أيت بوضــوء فتوضــأ فغســل وجهــه ويديــه إىل املــرفقني ومســح برأســه ومســح علــى اخلفــني 

حدثنا علي قال ]450[خزمية يف حديث علي بن حجر ابنورواه . مث جاء املسجد فصلى
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أنــس بــن مالــك أتــى قبــاء ثنــا ســعيد بــن عبــد الــرمحن بــن رقــيش األســدي أنــه رأى ثنــا إمساعيــل
.اهـ صحيح ومسح على اخلفني مث صلىفبال قائما مث توضأ

أنــس بــن رأيــت : قــالأخربنــا عاصــمقــالحــدثنا يزيــد بــن هــارون]1935[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا عفــان حــدثنا ]19[أبـو بكــر األثــرم .مث توضــأ ومســح علــى عمامتــه وخفيــهبـال لــكما

ل وراحلتـه بينـه وبـني القبلـة فبـامالـكبـنأنـسأمنـا : ثابت بن زيد حدثنا عاصم األحول قال 
.اهـ صحيحمث توضأ ومسح على عمامته وخفيه

أنـس سـألت : قـال يعفورحدثنا علي ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن أيب]427[ابن املنذر -
.اهـ صحيح امسح عليهما:عن املسح على اخلفني فقال بن مالك 

أنـه ييعفور العبـدسفيان عن أيبسعدان بن نصر حدثنا من طريق] 1348[البيهقي وروى 
ح ياهــ صـحدعا مباء فتوضأ ، ومسـح علـى خفيـهدار عمرو بن حريثيفأنس بن مالكرأى 

.
فجعــل توضــأأنســارأيـت : قــال ثنا أبــو خالـد األمحــر عــن محيـدحـد]171[ابـن أيب شــيبة-

رواه و اهــــ كـــان يـــأمر بـــذلكمســـعودابـــنإن ميســـح ظـــاهر أذنيـــه وباطنهمـــا فنظـــرت إليـــه فقـــال
رفة نا هشـيم عـن محيـد حدثنا أمحد بن عبد اهللا الوكيل نا احلسن بن ع]106/ 1[الدارقطين 

بـن اإن : مث قـال ، أذنيـه ظاهرمهـا وباطنهمـا توضـأ فمسـحأنس بن مالـكرأيت : الطويل قال
ورواه ابــن خزميــة يف حــديث علــي بــن . ذنــني ذكــره يف ســنة األاهـــ مســعود كــان يأمرنــا بــاألذنني

: توضـــأ أنـــس وحنـــن عنـــده، قـــال: قـــالحـــدثنا محيـــد]107[حجـــر عـــن إمساعيـــل بـــن جعفـــر 
ـــا إليـــه قـــال مســـعود كـــان يـــأمر إن ابـــن: فمســـح بـــاطن أذنيـــه وظاهرمهـــا، فلمـــا رأى شـــدة نظرن

عمـرو حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن بن أيباأخربنا أبو سعيد ]306[البيهقي وقال . باألذنني
وحنـن أنـستوضـأ : يعقوب حدثنا حممد بـن هشـام حـدثنا مـروان بـن معاويـة حـدثنا محيـد قـال 

ن إن ابـن مسـعود كـا: فجعل ميسح باطن أذنيـه وظاهرمهـا ، فـرأى شـدة نظرنـا إليـه فقـال عنده
رأيــت : عــن محيــد قــال يســفيان الثــور عــن حســني بــن حفــص مث روى مــن طريــق. 

كــان ابــن أم عبــد : فنظرنــا إليــه فقــال وضــأ ومســح أذنيــه ظاهرمهــا وباطنهمــاأنــس بــن مالــك ت
اهـيأمرنا بذلك
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ثنا سـفيان عـن محيـد حـديم ثنا أبـو نعـحـدحدثنا علي بن عبد العزيز ]444[ابن املنذر ورواه
إن:فقال،رأيت أنسا يتوضأ فمسح على خفيه ظاهرمها وباطنهما فنظرنا إليه: لطويل قالا

، عـن ســفيان وهـو الصــحيح ،اهـــ ذكـره يف املسـح علــى اخلفـنيابـن أم عبـد كــان يأمرنـا بـذلك 
ه من رسول أخذوهذا يدل على أن أنسا مل ي.فقيه هوو ،أبو نعيم كان أعلم حبديث الثوري 

.اهللا 
أنس بـن مالـكأنه مسع حدثنا ابن علية عن حيىي بن أيب إسحاق]1925[ن أيب شيبة اب-

صـلى اهللا أمسعتـه مـن النـيب : فقـالوا لـه، امسح عليهما : لى اخلفني ؟ فقال سئل عن املسح ع
سـح علـى اخلفـني وإن املممن مل يتهم من أصـحابنا يقولـونولكن مسعته، ال : عليه وسلم قال 
ثنا إمساعيل أبنا حيـىي بـن ]700ة إحتاف اخلري [رواه أمحد بن منيعو . يكينالصنع كذا وكذا

صـلى اهللا مسعتـه مـن النـيب: فقـال لـه رجـل. كنـا منسـح خفافنـا: مسعت أنسا يقـولأيب إسحاق
أمســح علــى اخلفــني، : ولكنــا مسعنــاه ممــن ال يــتهم مــن أصــحابنا يقــول. ال: عليــه وســلم ؟ قــال

.اهـ صحيح يكينغري أنه ال،وأضع كذا وكذا
نـــا حممـــد نـــا أبـــو معاويـــة عـــن عاصـــم عـــن مـــورق أخرب ]486[وقـــال ابـــن األعـــرايب يف معجمـــه 

هــذا إســناد اهـــذاك التكلــف: للوضــوء فقــالســئل عــن مســح اخلفــني: قــالأنــسعــن العجلــي
عــن مــورق أن أنــس فقــال ]27678[جيــد ، ويف املــنت خطــأ ، ذكــره اهلنــدي يف كنــز العمــال 

بــن الاهـــ وعــزاهذاك التكلــف: عــن الــذي خيلــع خفيــه ال ميســح عليهمــا؟ قــالبــن مالــك ســئل 
.جرير

حدثنا ابن علية عن عباد بن إسحاق عن أيب عبيدة بن حممـد بـن ]1909[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن سنة: ن املسح على اخلفني فقالعجابراسألت : عمار قال

ا حيــىي بــن أيب بكــري ثنــا إســرائيل عــن أيب حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل ثنــ]452[ابــن املنــذر -
ل العامري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وكان يكـىن أبـا الصـامت أنـه سـافر حوم
ــد اهللا مــع  ــن عب يف الكــىنالــدواليبورواه . فكانــا ميســحان علــى اخلفــنيأبــي ســعيدوجــابر ب

حدثنا حيىي بن أيب بكـري حدثين أبو جعفر حممد بن إمساعيل بن سامل الصائغ قال ]1171[
بـن الوليـد بـن عبـادة بـن الصـامت وكـان ل عن أيب حومل العامري عن عبادة قال حدثنا إسرائي
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فكانـا ميسـحان : قـال ن عبد اهللا أو أيب سعيد اخلـدري يكىن أبا الصامت أنه سافر مع جابر ب
.أبو حومل أو حرمل اختلفوا فيه ال يعرف اهـعلى اخلفني 

ابــن عـن حــدثنا وكيـع عــن سـفيان عـن الــزبري بـن عــدي عـن عطــاء]1908[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح أنه مسحعباس

أنــه مســح عبــاسبــنانــا شــريك عــن الزبرقــان عــن الضــحاك عــن خرب أ]2410[ابــن اجلعــد -
.اهـ منقطع على اخلفني بعدما خرج من الغائط 

بـن احلـارث قـال رأيـت عن الثوري عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن مهـام]756[عبد الرزاق -
بــال مث مســح علــى خفيــه فقيــل لــه فقــال رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم فعــل جريــرا
اهــ رواه ألن جريـرا آخـرهم إسـالما ، وكانوا يرون املسح كان بعـد املائـدة : قال إبراهيم . ذلك 

.البخاري مسلم 
ميسـح علـى سـمرةبـنبرجـاعن إسرائيل عن مساك بن حرب أنه رأى ]771[عبد الرزاق -

.اهـ حسن اخلفني 
عــن معمــر عــن عاصــم بــن أيب النجــود عــن زر بــن حبــيش قــال أتيــت ]793[عبــد الــرزاق -

: قـال . جئـت أبتغـي العلـم : قـال قلـت ؟ مـا حاجتـك : فقـال صفوان بـن عسـال المـرادي
طلـب علـم ما من خارج خيرج من بيتـه يف : سلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و فإين

جئتــك أســألك عــن املســح علــى : قلــت . إال وضــعت لــه املالئكــة أجنحتهــا رضــى مبــا يصــنع 
سـلم فأمرنـا أنبعثـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و كنت يف اجليش الـذي،  نعم : فقال . اخلفني 

مهـا علـى طهـور ثالثـا إذا سـافرنا وليلـة إذا أقمنـا وال خنلعهمـا منسح على اخلفـني إذا حنـن أدخلنا
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ال مــن جنابــة قــال ومسعــتإغــائط وال بــول وال نــوم وال خنلعهمــا مــن

إن باملغرب بابا مفتوحا مسريته سبعني سنة ال تغلق حىت تطلع الشمس من حنوه : سلم يقولو 
.وصححه ابن خزمية وابن حبان رواه الرتمذي والنسائي اهـ
قـال مسعـت مسرة ثنا املقري ثنـا موسـى بـن علـيحدثنا عبد اهللا بن أيب]446[ابن املنذر -

ورواه . فتوضـــأ ومســـح علـــى خفيـــه،رجـــع مـــن جنـــازةعمـــرو بـــن العـــاصرأيـــت : أيب يقـــول
:ن علـي بـن ربـاح قـال مسعـت أيب يقـولنـا موسـى بـحـدثنا املقـرئ]11[الفاكهي يف حديثه 

.يح اهـ حسن صحرأيت عمرو بن العاص رجع من جنازة فتوضأ ومسح على خفيه 
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عبــد قـال : عـن أبيـه قـال حـدثنا وكيـع عـن سـوادة بــن أيب األسـود ]1912[ابـن أيب شـيبة -
اهـــ أبــو علــ: اهللا بــن عمــرو 

.األسود عبد اهللا بن خمراق ، حسن ال باس به 
الطــائي عــن علــي بــن ربيعــة عــن حــدثنا وكيــع عــن ســعيد بــن عبيــد ]1913[ابــن أيب شــيبة -

حــدثنا الفضــل بــن دكــني وعبيــد اهللا عــن ســعيد بــن عبيــد .مســح علــى اخلفــنيســمرةرجــل أن 
اهــ صـحيح الطائي عن علي بن ربيعة عن عبد الرمحن بن مسرة عن أبيه أنه مسح علـى اخلفـني

.
بـنيسقـرأيـت : نا شعبة عن أيب إسحاق عن هبرية بـن يـرمي قـال خرب أ]448[ابن اجلعد -

وهــو علــى شــط دجلــة بــال فتوضــأ ومســح علــى خفــني مــن أرنــدج فرأيــت أثــر عبــادةبــنســعد
]6629[ابـن سـعد .وإمنا هو والده يرمي بن أسعد أبـو العـالء،اهـ كذا أصابعه على اخلفني

سـحاق عـن إحـدثين زهـري بـن معاويـة عـن أيب أخربنا الفضل بن دكني واحلسن بن موسـى قـاال
كنـت مـع قـيس بـن سـعد بـن عبـادة يف شـرطته : قـال وكان إمام مسجد حيهميرمي أيب العالء 

وهم عشرة آالف بعثه علي وكان خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نزول على شـط 
: دجلــة ، فبــال وعليــه خفــان مــن أرنــدج مث أتــى شــط دجلــة فتوضــأ ومســح علــى خفيــه ، قــال 

: وعنــدي أبــو ميســرة ، فقــال أبــو ميســرة : حاق فأنــا رأيــت أثــر أصــابعه عليهمــا ، قــال أبــو إســ
حــدثنا قــال أخربنــا يعلــي بــن عبيــد ]6634[مث قــال .نعــم: أنــت رأيتــه يــا أبــا العــالء؟ قــال 

رأيـت قـيس بـن سـعد علـى شـرطة اخلمـيس : قـال األجلح عـن أيب إسـحاق عـن يـرمي بـن سـعد
ألربـــع أصـــابع علـــى مث أتـــى دجلـــة فتوضـــأ ومســـح علـــى اخلفـــني ، فكـــأين أنظـــر إىل أثـــر ا: قـــال 

]431[ابـــن املنـــذر . اهــــ كـــذا يف املطبــوع والصـــواب ابـــن أســعد اخلــف ، مث تقـــدم فـــأم النــاس
قـيسكنـت مـع : ثنا يونس عن أيب إسـحاق عـن يـرمي بـن أسـعد قـال حدثنا علي ثنا أبو نعيم

ومســح علــى خفيــه ، فأمنــا ى اهللا عليــه وســلم ســبع ســنني توضــأوقــد خــدم النــيب صــلســعدبــن
حــدثنا علــي ]451[ابــن املنــذر وقــال .اهـــ ورواه شــريك عــن أيب إسـحاق شــرة آالفوحنـن ع

: بــن احلســن ثنــا عبــد اهللا بــن الوليــد عــن ســفيان قــال حــدثين أبــو إســحاق عــن أيب العــالء قــال 
إحتــاف اخلـــرية [مســدد .مث أتــى دجلـــة فتوضــأ ومســح علــى خفيــهبــالقــيس بــن ســعدرأيــت 
رأيـت قـيس بـن : عـن يـرمي أيب العـالء قـالأبـو إسـحاقثنا حيىي عن سفيان حـدثين حد] 693
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هكــذا بكفــه بأصــابعه : مســح علــى خفيــه مــرة وقــالرحلــه فتوضــأســعد بــن عبــادة بــال مث أتــى 
عـــن أيب حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب إســـحاق ]1919[ابـــن أيب شـــيبة .علـــى ظهـــر خفيـــه

سـول اهللا صـلى اهللا دم ر خـاقـيس بـن سـعدواسـتعمل علينـا إىل صـفنيعلـيبعثنـا : العالء قـال 
قيســا بـال مث أتـى شـط دجلــة فتوضـأ ومسـح علــى فرأيـتا مسـكن فسـرنا حــىت أتينـعليـه وسـلم

حـدثنا عبيـد اهللا بـن ]3/175[الفسـوي يعقـوب ورواه .فرأيـت أثـر أصـابعه علـى خفيـهخفيه
ســعد اهلمــداين قــال زهــري بــن بــن أاق عــن يــرمي أيب العــالء اموســى عــن إســرائيل عــن أيب إســح

رأيــت قــيس بـن ســعد وحنــن مبســكن فرأيتــه بــال ومســح : قــالوكــان إمامــاً يف مســجدهممعاويـة
، مث تقـدم فأمنـا وحنـن عشـرة على خفني له من أزيدج كأين أنظـر إىل أثـر أصـابعه علـى اخلفـني

.على رسم ابن حباناهـ آالف
بــن حــدثنا حممــد بــن علــي ثنــا ســعيد ثنــا عبــد اهللا بــن وهــب عــن عمــرو ]451[ابــن املنــذر -

صــاحب الزبيــديعبــد اهللا بــن الحــارثحــدثين ســليمان بــن زيــاد احلضــرمي أنــه مســع احلــارث
.اهـ صحيح سح على اخلفني مي: النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حـــدثنا أبـــو الربيـــع الزهـــراين نـــا عبـــد احلميـــد بـــن ]2943[مســـند ابـــن اجلعـــديف وقـــال البغـــوي 
ذهبـت : العزيز بن أيب حازم قاال نا أبو حـازم قـال سليمان وحدثنا يعقوب بن إبراهيم نا عبد 

إىل قبـاء فرأيتـه بـال قائمـا مث جلـس فتوضـأ ومسـح علـى خفيـه فقـال فقلـت سهل بن سعدمع 
لـه بلــت قائمــا وأنـت شــيخ كبــري إمنــا بولـك بــني رجليــك ال يـذهب مث توضــأت ومســحت علــى 

. لفــظ أليب الربيــعين ومنــك يفعــل والبــن أخــي رأيــت مــن هــو خــري مــاخفيــك فقــال هكــذا يــا 
عن الرمحن بن سلم ثنا سهل بن عثمان ثنا عبد اهللا بن جعفرحدثنا عبد ]5817[الطرباين 

ائم رأيت سهل بن سـعد صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بـال وهـو قـ:أيب حازم قال
ال،: أال تنــزع؟ قــال: مث توضــأ ومســح علــى اخلفــني، فقلــت لــهبــول الشــيخ الكبــري يكــاد يســبقه

اهللا بـن ناحيـة حـدثنا عبـد ]5801[وقـال الطـرباين . قد رأيت من هو خري مين مسح عليهما
ه نظــر إىل ســهل بــن عــن أيب حــازم أنــثنــا أمحــد بــن منيــع ثنــا حســني بــن حممــد عــن أيب غســان

رأيـت مـن هـو خـري مـين : فقلت ما هذا يا أبـا العبـاس قـالسعد يبول قائما فمسح على خفيه
دثنا حيىي بن أيوب العالف املصري ثنا سعيد بـن أيب مـرمي ح]5822[وقال . مسح عليهما

رأيــت ســهل بــن ســعد يبــول قائمــا: حــدثين أبــو حــازم قــالثنــا ســعيد بــن عبــد الــرمحن اجلمحــي
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مث دعــا مبــاء، فتوضــأ، ومســح علــى : قــالن كــرب، حــىت ال يكــاد ميلــك ذلــك منــهوقــد كــا: قــال
ن يف يورواه أبو جعفـر لـو اهـ ين يصنع ذلكرأيت خريا م: أال تنزع خفيك؟ قال: خفيه، فقلت

عـن سـهل بـن سـعد أنـه رآه حدثنا سعيد بن عبد الـرمحن اجلمحـي عـن أيب حـازم]66[جزئه 
ال أنزعهمـا، قـد رأيـت مـن : انزع اخلفني قـال: بال قائما، مث توضأ ومسح على خفيه، قلت له

.حسن حديث اهـ ه وسلمفتأول الناس أنه رسول اهللا صلى اهللا علي. هو خري مين يفعل هذا
أراه : قــال بيــان حــدثنا ابــن فضــيل عــن بيــان عــن قــيس عــن رجــل]1930[ابــن أيب شــيبة -

اخلفـني لتحرجـت لـو حترجـت مـن املسـح علـى : قـال أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلممن 
.اهـ حسن من الصالة فيهما

لـــي بـــن مهـــران عـــن مسعـــت علـــي بـــن احلســـن أخـــربين ع]2459[وقـــال البخـــاري يف التـــاريخ 
أرادوا كــان أصـــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســـلم إذا احلســني بــن واقــد عــن مطـــر عــن احلســن

.فيه ضعفاهـ لكي ميسحوابادروا لبس خفافهمالبول
مســــح : أخربنــــا مغــــرية عــــن إبــــراهيم قــــال : حــــدثنا هشــــيم قــــال ]1897[ابــــن أيب شــــيبة -

، فمــن تــرك ذلــك رغبــة عنــه فإمنــا هــو مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم علــى اخلفــني 
.اهـ سند صحيح الشيطان

عنه إنكار املسح على اخلفني وبيانهرويمن 
: علــيقــال : حــدثنا حــامت بــن إمساعيــل عــن جعفــر عــن أبيــه قــال ]1958[ابــن أيب شــيبة -

، وقـد ثبـت عـن علـي املسـح مـن فعلـه وأمـره ، وكـأن جيـدمرسل هذا اهـ سبق الكتاب اخلفني
.ىن هذا تفضيل الغسل على املسح ، على حنو ما صح عن أيب أيوب مع
عائشـةبـن جـريج قـال أخـربين أبـو بكـر بـن حفـص بـن عمـر عـن اعـن ]860[عبد الرزاق -

ابـن ورواه، اهـ هـذا مرسـلألن يقطع قدمي أحب إيل من أن أمسح على اخلفني: 
ثنـــا شـــعبة عـــن أيب بكـــر بـــن حفـــص قـــال ثنا حيـــىي بـــن أيب بكـــري قـــال حـــد]1965[أيب شـــيبة

ألن أحزمها أو أحز أصابعي بالسكني أحب إيل من : مسعت عروة بن الزبري عن عائشة قالت 
.متصل ، ومل يذكر اخلفني اهـ صحيح أن أمسح عليهما
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عــن عبــد عــن شــعبةقــال الشــافعي أخربنــا بعــض أصــحابنا]2029[وقــال البيهقــي يف املعرفــة 
أحــب إيل -تعــين رجليهــا -ألن يقطعــا : أبيــه عــن عائشــةعــنالــرمحن بــن القاســم 

.اهـ يف بعض أصحاب الشافعي من ال حيتج به ، واهللا أعلم من أن أمسح على اخلفني
ثنا هشــيم عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد عــن عائشــةحــد]356[أبــو عبيــد وقـال 
] 1956[ابــن أيب شــيبة . ح عليهمــاألن أحزمهــا بالســكاكني أحــب إيل مــن أن أمســ: قالــت 

ألن أحزمهــا : حــدثنا هشــيم قــال أنــا حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد عــن عائشــة قالــت 
ا .، ومل يـــذكر اخلفـــني اهــــ ســـند صـــحيح بالســـكاكني أحـــب إيل مـــن أن أمســـح عليهمـــا

صــح عنهــا وقــد .، كــذلك قــال بعــض أهــل احلــديث أرادت املســح علــى القــدمني مكشــوفتني 
شـريح بــن هـانئ أحسـبه متقــدما سـؤالو .ا، ومل تنكرهــيف سـنة املسـح أحالـت علـى علــي 

ه، فهــذا يــدل علــى أن علمهــا عــن علــي أو غــري أصــغر منــه بكثــري القاســمعــن روايــة القاســم ، 

.، واهللا أعلم ، وقد فعله ناس بأخرة شوفتني ميسح على القدمني مك
ولقد كان يسوغ لقائل جيمع بني الروايتني عنها ، أن حيمل إنكارهـا املسـح علـى مـن ميسـح يف 

، لـوال أن بـن أنـس احلضر ، وخَرب ابن هانئ ملن ميسـح يف السـفر ، وهـو قـول روي عـن مالـك 
.واهللا أعلم . لحملتمِ ، إال هذا احلرف اأحدا مل ينقل ذلك عنها من مذهبها 

حدثنا قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قالحدثنا يونس بن حممد]1964[ابن أيب شيبة -
ــرةأبــوقــال : إمساعيــل بــن مسيــع قــال حــدثين أبــو رزيــن قــال  مــا أبــايل علــى ظهــر خفــي : هري

كــويف ســند.أبــو رزيــن مســعود بــن مالــك صــاحب أيب هريــرةاهـــمســحت أو علــى ظهــر محــار
حـــدثنا قتيبـــة بـــن أخـــربين أمحـــد بـــن شـــعيب قـــال ]988[ورواه الـــدواليب يف الكـــىن .يح صـــح
قــال حــدثنا أبــو رزيــن مســعود مــوىل أيب حــدثنا عبــد الواحــد عــن إمساعيــل بــن مسيــعقــال ســعيد

يزعمــون أين أكــذب علــى رســول اهللا صــلى : يقــول يف هــذا املســجدمسعــت أبــا هريــرةوائــل قــال 
اهــــ هكـــذا باخلـــاء أبـــايل علـــى ظهـــر مخـــار مســـحت أو علـــى خفـــياهللا عليـــه وســـلم، واهللا مـــا 

.، وأراه خطأ املعجمة 
عن يزيد بن زاذان قالحدثنا حممد بن املثىن ثنا حممد ثنا شعبة]89[يف التمييزمسلموقال

فدخل أبو هريرة دار : قال. سألت أبا هريرة عن املسح على اخلفني: أبا زرعة قالمسعت: 
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ما أمرنا اهللا أن منسح على جلود : وقالم فبال مث دعا مباء فتوضأ وخلع خفيهن احلكمروان ب
.ه مسلم فيهحاهـ صح)1(البقر والغنم

عن أيب زرعة بـن عمـرو قـال حدثنا وكيع حدثنا جرير بن أيوب ]1894[وقال ابن أيب شيبة 
ل رســول اهللا قــا: قــال أبــو هريــرة : وقــال أبــو زرعــة : رأيــت جريــرا ميســح علــى خفيــه ، قــال : 

ثالثـا ح عليهماإذا أدخل أحدكم رجليه يف خفيه ومها طاهرتان فليمس: صلى اهللا عليه وسلم 
.اهـ جرير بن أيوب منكر احلديث للمسافر ، ويوما للمقيم

أخربنـــا احلســـن بـــن ســـفيان قـــال حـــدثنا أبـــو كامـــل ]1334[وقـــال ابـــن حبـــان يف صـــحيحه 
عــن أيب حــدثنا موســى بــن عقبــة عــن أيب حــازماجلحــدري قــال حــدثنا فضــيل بــن ســليمان قــال

يـــا رســـول اهللا أرأيـــت الرجـــل حيـــدث : هريـــرة أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ســـئل فقيـــل 
وهــذا إن صــح عــن أيب هريــرة ال اهـــال بــأس بــذلك: فيتوضــأ وميســح علــى خفيــه أيصــلي قــال

.، واهللا أعلم يكون إال مرسال 
: فضــيل عــن ضــرار بــن مــرة عــن ســعيد بــن جبــري قــال حــدثنا ابــن]1961[ابــن أيب شــيبة -

هــذا اهـــهــذاعلــى اخلفــني أو مســحت علــى ظهــر خبــيتمــا أبــايل مســحت: ابــن عبــاسقــال 
.إسناد رجاله ثقات ، وقد ضعفه ابن عبد الرب

حـدثنا علـي بـن مسـهر عـن عثمـان بـن حكـيم عـن عكرمـة عـن ]1959[ابن أيب شيبة وقال
، وإمنـا هـو رخصـة توسـع فيـهعلـى مـن وكأن إنكـارهاهـاخلفنيسبق الكتاب: ابن عباس قال

بن طـاوس عـن أبيـه قـال مسعـت رجـال حيـدث اعن معمر عن ]768[عبد الرزاق روى فقد، 

حدثنا أبـو بكـر بـن أيب شـيبة ثنـا زيـد بـن حبـاب ثنـا عمـر بـن عبـد اهللا بـن أيب خـثعم حـدثين ]88[ال يف التمييز ق-1
للمقـيم يـوم وليلـة :يـا رسـول اهللا مـا الطهـور بـاخلفني؟ قـال: حيىي بن أيب كثري عـن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة أن رجـًال قـال

وذلك أن أبا هريـرة مل حيفـظ املسـح .سح عن أيب هريرة ليست مبحفوظةهذه الرواية يف امل.وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن
فقـد صـح بروايـة أيب : مث ذكـر ذلـك وقـال .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره املسح على اخلفـني

ى اهللا عليـه وسـلم كـان ن قد حفـظ املسـح عـن النـيب صـلاولو ك.زرعة وأيب رزين عن أيب هريرة إنكاره املسح على اخلفني
مــا أمرنــا اهللا أن منســح علــى جلــود البقــر : فلمــا أنكــره الــذي يف اخلــرب مــن قولــه. أجــدر النــاس وأوالهــم للزومــه والتــدين بــه

ن ذلـك أنـه غـري حـافظ املسـح عـن رسـول اهللا أوالقول اآلخر ما أبايل على ظهر محار مسحت أو علـى خفـي، بـ. والغنم
أســند ذلــك عنــه عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم واهــي الروايــة، أخطــأ فيــه إمــا ســهواً أو وإن مــن. صــلى اهللا عليــه وســلم

وإن صح من الوجه اآلخر قلنا مسعه بعُد ، فرجع إليه . اهـ حديث عمر بن عبد اهللا بن أيب خثعم رواه ابن ماجة تعمدا
.ن عائشة وأيب هريرة وابن عباس وقد ضعف ابن عبد الرب يف التمهيد كل هذه الروايات ع. يف من رجع ، فأرسله 
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لو قلتم هذا يف السفر : بن عباس ابن عمر يف املسح على اخلفني قال ابن عباس خبرب سعد و ا
حــدثنا ابــن عليــة عــن روح بــن القاســم ]1960[ابــن أيب شــيبة وقــال . البعيــد والــربد الشــديد 

اهـــ الوا ذلـك يف السـفر والـربد الشـديدلـو قـ: قـال ابــن عبـاس : عـن ابـن طـاووس عـن أبيـه قـال 
.ح ا صح
إن عكرمــة : قلــت لعطــاء : حــدثنا ابــن إدريــس عــن فطــر قــال ]1963[ابــن أيب شــيبة وقــال

أنـا رأيــت ابــن ، عكرمــة كـذب: فقـال عطــاء ، سـبق الكتــاب اخلفــني : عبــاسابـنقــال يقـول 
ابـن فضـيل عـن مـن طريـق] 1339[رواه البيهقـيو اهــ إسـناد صـحيح ،عباس ميسـح عليهمـا

: يقـول ابن عباسكان : يا أبا حممد إن عكرمة كان يقول : فطر بن خليفة قال قلت لعطاء 
امسـح علـى : كـان ابـن عبـاس يقـول كـذب عكرمـة  : قـال . لـى اخلفـنيسبق الكتـاب املسـح ع

وروى املســح عنــه موســى بــن ســلمة بــن احملبــق اهلــذيل ، اهـــ)1(ني وإن خرجــت مــن اخلــالءاخلفــ
.يأيت يف التوقيت 

حـدثنا أبـو الوليـد حـدثنا أبـو عوانـة عـن عطـاء عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]2975[وقال أمحد 
، فاسألوا هؤالء الذين قد مسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اخلفني: ابن عباس قال

أو بعد املائـدة؟ واهللا مـا مسـح قبل نزول املائدة: عمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسحيز 
الطـرباين . أحـب إيل مـن أن أمسـح عليهمـا ، وألن أمسح على ظهـر عـابر بـالفالةبعد املائدة

عن عطاء حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا أبو عوانة]12287[
عطـاء إسناد ضعيف ، أبو عوانـة مسـع .فذكره ب عن سعيد بن جبري عن ابن عباسائبن الس

.حفظه تغري بعدما بن السائب 
بن جريج قـال أخـربين اوروح قال ثنا .بن جريجاثنا عبد الرزاق أنا حد]3462[أمحد وقال

نــا أ:بــن عبــاس أخــربه قــال ان أن مقســما مــوىل عبــد اهللا بــن احلــرث بــن نوفــل أخــربه أخصــيف 
بـن افقضـى عمـر لسـعد فقـال ، بن عمـر عـن املسـح علـى اخلفـني اعند عمر حني سأله سعد و 

ولكــن ن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مســح علــى خفيــهأيــا ســعد قــد علمنــا : فقلــت : عبــاس 

لــيس يف املســح علــى اخلفــني اخــتالف أنــه جــائز، : وقــد روينــا عــن ابــن املبــارك أنــه قــال]434/ 1[قــال ابــن املنــذر -1
وذلك أن كل من روي عنه من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كره املسح على اخلفني فقـد روى عنـه غـري : قال

اهـذلك
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ن النـيب صـلى اهللا عليـه أال خيربك أحد : قال فقال روح أو بعدها قال ؟ أقبل املائدة أم بعدها 
.ضعيف خصيف اهـ هما بعد ما أنزلت املائدة فسكت عمر وسلم مسح علي

الوقت يف املسح على اخلفني
أخربنــا داود بــن عمــرو عــن بســر بــن حــدثنا هشــيم بــن بشــري قــال]1864[ابــن أيب شــيبة -

أن رسـول وف بـن مالـك األشـجعي حـدثنا عـقـالاخلـوالينعـن أيب إدريـسعبيد اهللا احلضرمي 
للمسـافر يهن ثالثـة أيـام وليـالباملسـح علـى اخلفـني يف غـزوة تبـوكاهللا صلى اهللا عليه وسلم أمـر

يف البـاب عـن صـفوان بـن . اهـ حسـنه البخـاري رواه عنـه الرتمـذي يف العلـل ويوم وليلة للمقيم
.وغريه عسال 

حـدثنا الفضــل بـن دكـني عــن سـفيان عـن أبيــه عـن إبـراهيم التيمــي ]1876[ابـن أيب شـيبة -
جعــل رســول اهللا : عبــد اهللا اجلــديل عــن خزميــة بــن ثابــت قــال عــن عمــرو بــن ميمــون عــن أيب

ولـو مضـى السـائل علـى اخلفـني ثالثـة أيـام للمسـافر ويومـا للمقـيمصلى اهللا عليه وسلم املسح
اهـــ رواه البيهقــي عــن إبــراهيم التيمــي حــدثنا عمــرو فــذكره ورواه أمحــد يف مســألته جلعلهــا مخســا

ســألت حممـد بـن إمساعيـل عـن هـذا احلــديث : العلـل وصـححه ابـن حبـان ، وقـال الرتمـذي يف 
ألنـــه ال يعـــرف أليب عبـــد اهللا ، ال يصـــح عنـــدي حـــديث خزميـــة بـــن ثابـــت يف املســـح : فقـــال 

.، مث حكى عن ابن معني أنه صححه اجلديل مساع من خزمية بن ثابت
هارون عن أيب مالك األشجعي عن أيب حـازم عـنحدثنا يزيد بن] 1892[ابن أيب شيبة -

سـافر ثـالث وللمقـيم يـوم إىل للم: قال يف املسح على اخلفني عمر بن الخطابأن ابن عمر
.اهـ صحيح الليل

د احلـذاء عـن عـن خالـحـدثنا حيـىي بـن حممـد ثنـا أبـو بكـر ثنـا أبـو عوانـة]448[ابن املنذر -
ع أبـا اهــ خالـد مل يسـمميسـح إىل السـاعة الـيت توضـأ فيهـا : قـال عمـرعـن أيب عثمان النهدي 

عن عبد اهللا بن املبارك قال حدثين عاصـم بـن سـليمان عـن أيب ]808[عبد الرزاق .عثمان 
بن عمر خيتصمان إىل عمـر يف املسـح علـى اخلفـني فقـال اعثمان النهدي قال حضرت سعدا و 

ثنـا قـال حـدثنا فهـد]531[الطحـاوي .ميسح عليهما إىل مثل سـاعته مـن يومـه وليلتـه عمر
من أدخل :قالأنا حفص عن عاصم عن أيب عثمان أن عمرقال ألصبهاينحممد بن سعيد ا
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هــذا يف .اهـــ صــحيح قدميــه ومهــا طاهرتــان فليمســح عليهمــا إىل مثــل ســاعته مــن يومــه وليلتــه 
.املقيم 

قـال عمـرعن الثوري عن محاد عن إبراهيم عن األسـود عـن نباتـة عـن ]794[عبد الرزاق -
آدم حــــدثنا مــــن طريــــق] 1359[رواه البيهقــــي.م يــــوم وليلـــة للمســـافر ثالثــــة أيــــام وللمقــــي: 

سـح للمسـافر ثالثـة أيـام امل: قـال عمـرشعبة عن محاد عـن إبـراهيم عـن األسـود عـن نباتـة عـن 
.اهـ صحيح ولياليهن

حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن عمـــران بـــن مســـلم قـــال قلنـــا لنباتـــة ]1893[ابـــن أيب شـــيبةقـــالو 
للمســافر ثالثــة : له فقــال فســأاملســح علــى اخلفــني ســأله عــنيعمــروكــان أجرأنــا علــى اجلعفــي

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]438[ابــن املنــذر . اهـــ ســقط منــه ســويدليلــةوللمقــيم يــوم و أيـام
فأمرنـا قـدمنا مكـة: بن يونس ثنا زهري ثنا عمران بن مسلم عـن سـويد بـن غفلـة قـال ثنا أمحد

يــوم إىل : ســح علــى اخلفــني فســأله فقــال ليــه عــن املوكــان أجرأنــا ععمــرنباتــة الــواليب أن يســأل 
حدثنا عفان حدثنا أبـو عوانـة حـدثنا ]18[األثرم . م يف أهله وثالثة أيام للمسافرالليل للمقي

بـــنعمـــرعمـــران بـــن مســـلم عـــن ســـويد بـــن غفلـــة قـــال أرســـلنا نباتـــة بـــن عبـــد اهللا اجلعفـــي إىل 
سح على اخلفني يف السفر فأخرب أنه قـال وكان أجرأنا عليه فقلنا سله عن الوضوء واملاخلطاب

ا مل ينزعهمــا مــن شــيء مســح عليهمــا يومــا إىل للمقــيم يف أهلــه إذا لــبس خفيــه غــدوة طــاهرا مــ
وإن شاء مسح عن رأسـه وإن شـاء مسـح يـده علـى قلنسـيته . الليل وللمسافر ثالث ولياليهن

.، نباتة ثقة ، كان معلما زمان عمر اهـ صحيح وعمامته
عــن معمــر عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن زيــد بــن وهــب اجلهــين قــال كنــا ]796[لــرزاقعبــد ا-

الثــا إذا ســافرنا وليلــة إذا أن منســح علــى اخلفــني ثعمــر بــن الخطــاببأذربيجــان فكتــب إلينــا 
بـن حـدثنا زيـدزيد بن أيب زيـاد قـالحدثنا هشيم قال أخربنا ي]1891[ابن أيب شيبة . أقمنا
يف املسـح علـى اخلفـني ثالثـة أيـام وليـاليهن للمسـافربن اخلطـابعمركتب إلينا : قال وهب

.ال باس به اهـ ويوما وليلة للمقيم
حــدثنا محـاد بــن خالـد عــن معاويـة بـن صــاحل عـن عيــاض بـن عبــد ]1949[ابـن أيب شـيبة -

إىل عقبة بـن عـامر الجهنـياهللا القرشي عن يزيد بن أيب حبيب أن أبا عبيدة بن اجلراح بعـث 
ـــ ، فســـأله عمـــر مـــىت وقـــدم يـــوم اجلمعـــةبفـــتح دمشـــق فخـــرج يـــوم اجلمعـــةن الخطـــابعمـــر ب
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قــال ابــن و .قــد أحســنت:قــال عمــرمل أخلــع يل خفــا منــذ خرجــت : قــالو فــأخربه.خرجــت
عن عمرو بن احلارث وابن هليعة والليث بن سـعد عـن يزيـد بـن أيب ]144/ 1املدونة [وهب 

عقبـة بـن عـامر ع علي بن رباح اللخمـي خيـرب عـن حبيب عن عبد اهللا بن احلكم البلوي أنه مس
: قدمت على عمـر بـن اخلطـاب بفـتح مـن الشـام وعلـي خفـان فنظـر إليهمـا فقـال: قالاجلهين

قـــد : قـــالا يـــوم اجلمعـــة واليـــوم اجلمعـــة مثـــانلبســـتهم: قلـــت: مل تنزعهمـــا؟ قـــالذكـــم لـــك مـــ
لــو: ب أنــه قــالومسعــت زيــد بــن احلبــاب يــذكر عــن عمــر بــن اخلطــا: قــال ابــن وهــب. أصــبت

لبست اخلفـني ورجـالي طاهرتـان وأنـا علـى وضـوء مل أبـال أن ال أنزعهمـا حـىت أبلـغ العـراق أو 
أخـربين عمـرو وابـن قـال حدثنا يـونس أنـا ابـن وهـب ] 499[اهـ رواه الطحاوي أقضي سفري

عــن يزيــد بــن أيب حبيــب عــن عبــد اهللا بــن احلكــم البلــوي أنــه مســع علــي بــن ربــاح والليــثهليعــة
حــدثنا مطلــب بــن شــعيب األزدي ]738[الطــرباين .لخمــي خيــرب عــن عقبــة بــن عــامر مثلــهال

ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن عبد اهللا بن احلكم البلوي عن علي بـن ربـاح اللخمـي 
قدمت على عمر بـن اخلطـاب يـوم اجلمعـة وعلـي خفـان فقـال : قالعن عقبة بن عامر اجلهين

: ، قــالنعــم: واليــوم اجلمعــة ، قلــت: قــال، يــوم اجلمعــة: ما؟ قلــتيــا عقبــة، مــىت لبســته: يل
اهـأصبت

ثنـا موسـى بـن قـال ثنـا بشـر بـن بكـر قـالحدثنا سليمان بن شعيب]497[وقال الطحاوي 
فخرجـت مـن عمـر بـن اخلطـابارتددت من الشـام إىل : قالعقبة بن عامرعلي عن أبيه عن 
خفــان جمرمقانيــان فــدخلت علــى عمــر وعلــي . اجلمعــة ودخلــت املدينــة يــوم الشــام يــوم اجلمعــة

هما يـوم اجلمعـة وهـذا اجلمعـة فقـاللبسـت: مىت عهدك يا عقبة خبلـع خفيـك ؟ فقلـت: فقال يل
ثنـا املفضـل بـن فضـالة حدثنا أبو بكـرة قـال ثنـا إبـراهيم بـن أيب الـوزير قـال.أصبت السنة : يل

عقبـة بـن عـامرن احلكـم البلـوي عـن قاضي أهل مصر عـن يزيـد بـن أيب حبيـب عـن عبـد اهللا بـ
. علــى شــرط مســلماحلــاكم والــذهيب صــححه و ، وصــححه الــدارقطينابــن ماجــة و رواه و . مبثلــه

. غـــري حمفوظـــة " الســـنة"أصـــبت ، وزيـــادة : وذكـــر الـــدارقطين يف العلـــل أن احملفـــوظ قـــول عمـــر 
.واهللا أعلم .وهذا خرب غريب ، واقعة حال ، وقد صح عنه التوقيت 

حــدثنا حيــىي ثنــا أبــو عمــر ثنــا شــعبة عــن احلكــم عــن القاســم بــن خميمــرة ]420[ملنــذرابــن ا-
.املسافر ميسح على اخلفني ثالثة أيام، واملقيم يوما وليلة: قالعليعن شريح بن هانئ عن 
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عن الثوري عن عمرو بن قيس عن احلكم بن عتيبة عن القاسم بن ]789[عبد الرزاق وقال
أســأهلا عــن املســح علــى اخلفــني فقالــت عليــك عائشــةئ قــال أتيــت خميمــرة عــن شــريح بــن هــان

فاســأله فإنــه كــان يســافر مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم فأتيتــه فســألته بــابن أيب طالــب
رواه اهـفقال جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر و ليلة للمقيم

، وأنــه  ن تــرى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ميســح يف املدينــة . مســلم 
.واهللا أعلم ،كان ال يكثر املسح 

حــدثنا عائـذ بــن حبيـب عــن طلحـة بـن حيــىي عـن أبــان بـن عثمــان ]1921[ابـن أيب شـيبة -
ثالثـة أيـام وليـاليهن ، نعم: املسح على اخلفني ؟ فقالعنسعد بن أبي وقاصسألت : قال 

.حسن اهـة للمقيمليلويوم و للمسافر 
ـــن اعـــن إســـرائيل عـــن عـــامر بـــن شـــقيق عـــن شـــقيق بـــن ســـلمة عـــن ] 801[عبـــد الـــرزاق - ب

: قـــال أبـــو وائـــل . وللمقـــيم يـــوم ، للمســـافر ثالثـــة أيـــام ميســـح علـــى اخلفـــني : قـــال مســـعود
.اهـ عامر بن شقيق بن مجرة يضعفوسافرت مع عبد اهللا فمكث ثالثا ميسح على اخلفني 

عــن الثــوري عــن األعمــش عــن أيب وائــل عــن عمــرو بــن احلــارث بــن ]800[لــرزاق عبــد اوقــال
ابـن أيب شـيبة .ثالثا إىل املدينة مل ينزع خفيـه عبد اهللا بن مسعودسافرت مع : املصطلق قال 

خرجــت : حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن شـقيق عـن عمـرو بـن احلـارث قـال ]1903[
]696إحتــاف اخلــرية[مســدد .ال ينزعــهاخلفــني ثالثــافمســح علــى ملــدائنإىل ااهللاعبــدمــع 
خرجـت مـع عبـد اهللا : عـن عمـرو بـن احلـارث قـالثنا أبو معاوية عن األعمش عن شـقيقحد

لنضـر األزدي حدثنا حممـد بـن ا] 9242[الطرباين .إىل املدينة فكان ميسح على اخلف ثالثا
عمــرو بــن احلــارث بــن املصــطلقثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن األعمــش عــن شــقيق عــن 

ســــافرت مــــع عبــــد اهللا إىل املدينــــة فلــــم ينــــزع خفيــــه ثالثــــة أيــــام وليــــاليهن وقــــال ســــليمان : قــــال
عـن عمـرو بـن احلـارث هـذا وأنـا حـدثين أبـو عبيـدة: فحدثت إبراهيم حديث شقيق هذا فقـال

.اهـ صحيح احلديث
ابـن مسـعودإبـراهيم عـن أخربنـا حصـني عـنحـدثنا هشـيم قـال]1900[ابن أيب شـيبة وقال
وقــال. ويــوم وليلــة للمقــيمكــان يقــول يف املســح علــى اخلفــني ثالثــة أيــام وليــاليهن للمســافر أنــه

: حــدثنا هشــيم عــن مغــرية عــن إبــراهيم عــن عمــرو بــن احلــارث قــال ]1902[ابــن أيب شــيبة 
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حـــدثنا علـــي ثنـــا]422[ابـــن املنـــذر .فلـــم ينـــزع خفيـــه ثالثـــايف ســـفرمســـعودابـــنصـــحبت 
سـافرت : قـال نة عن مغرية عن إبراهيم عن عمرو بـن احلـارث بـن املصـطلق ثنا أبو عواحجاج

عبد العزيـز ثنـا حدثنا علي بن ]9243[الطرباين . ثالثافكان ميسح على خفيهعبد اهللاع م
مثلـه عن عمرو بن احلارث بن املصطلقحجاج بن املنهال ثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم

.األعمش أجودها ، وإبراهيم كان يرسل اهـ حديث
ســحاق عــن ابــن ادريــس عــن يزيــد عــن حممــد بــن إقــال يل] 579[وقــال البخــاري يف التــاريخ 

.اهـ وهذا سند حسنرت مع ابن مسعود فلم ينزع ثالثاعمرو بن احلارث عن أبيه ساف
بـن سـويد عن الثوري عن سلمة بن كهيـل عـن إبـراهيم عـن احلـارث ]799[عبد الرزاق وقال
]1938[ابــن أيب شــيبة . ثالثــة أيــام للمســافر ويــوم للمقــيم : قــال عبــد اهللا بــن مســعودعـن 

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سـلمة بـن كهيـل عـن إبـراهيم التيمـي عـن احلـارث بـن سـويد 
ارث مــا أخلــع خفــي وقــال احلــ: قــال . وللمقــيم يــوم وليلــة ثــالث للمســافر: قــالعبــد اهللاعــن 

ســلمة بــن كهيــل عــن إبــراهيم ســفيان حــدثينمــن طريــق] 1361[البيهقــي. يحــىت آيت فراشــ
عـن حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبـو نعـيم ثنـا سـفيان]9240[الطرباينورواه .مثلهيالتيم

د اهللا املســح جعــل عبــ: قــالبــن أيب ثابــت عــن إبــراهيم التيمــي عــن احلــارث بــن ســويدحبيــب
.صحيحاهـويوما للمقيمثالثة أيام للمسافر

عبـــد اهللا بـــن عـــن عبـــد اهللا بـــن حمـــرر عـــن أيب معشـــر عـــن إبـــراهيم أن ]798[عبـــد الـــرزاق -
كانـــا يقـــوالن ميســـح املســـافر علـــى اخلفـــني ثالثـــة أيـــام وليـــاليهن مســـعود وحذيفـــة بـــن اليمـــان 

.اهـ سند واه وللمقيم يوم وليلة 
جـابرمسعـت قـال مسـاك حدثنا أبو داود الطيالسـي عـن شـعبة عـن]1911[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ما أبايل لو مل أنزع خفي ثالثا: قال سمرةبن
ثنـا سـالم بـن مسـكني عـن عبـد ة قـالبـثنـا هدحدثنا ابن أيب داود قـال]539[الطحاوي -

.ثالث للمسافر ويوم للمقيم اهـ صحيح : قال أنسالعزيز عن 
أبـي ن سلمة عن سعيد بـن قطـن عـن حدثنا علي ثنا حجاج ثنا محاد ب]454[ابن املنذر -

سـح املسـافر ثالثـة أيـام مي: رجل من أصحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال زيد األنصاري
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ثنــا قــال حجــاجثنــا حــدثنا ابــن خزميــة قــال]540[الطحــاوي . وللمقــيم يــوم وليلــةوليــاليهن
.شيخ وابن قطن قال أبو حامت. أبو زيد هو عمرو بن أخطب . عيد بن قطنعن سمحاد

حدثنا وكيـع عـن موسـى بـن عبيـدة عـن حممـد بـن عمـرو بـن عطـاء ]1905[ابن أيب شيبة -
.اهـ ابن عبيدة فيه ضعف وللمقيم يوم وليلةللمسافر ثالث : قال عباسابنعن 

حــدثنا ابــن عليــة عــن ابــن أيب عروبــة عــن قتــادة عــن موســى بــن ]1923[ابــن أيب شــيبة وقــال 
وللمقـيم ، علـى اخلفـني ثالثـة أيـام وليـاليهنميسـح املسـافر : قـال سلمة اهلـذيل عـن ابـن عبـاس 

حــدثنا حيــىي بــن حممــد ثنــا أبــو عمــر ثنــا شــعبة عــن قتــادة عــن ]423[ابــن املنــذر .يــوم وليلــة
للمسـافر ثالثـة أيـام:سألت ابن عباس عـن املسـح علـى اخلفـني فقـال : موسى بن سلمة قال 

ثنـا شـعبة ال ثنـا عبـد الصـمد قـالنا ابـن مـرزوق قـحـدث]536[الطحـاوي . وللمقيم يوم وليلة
. فــذكر بإســناده مثلــهثنــا شــعبةبــو بكــرة قــال ثنــا أبــو الوليــد قــالحــدثنا أوقــال. بــهعــن قتــادة

ســـليمان بـــن مـــن طريـــق]1338[البيهقـــي ورواه ورواه مســـدد حـــدثنا ســـليمان بـــن حـــرب ، 
ت ابن عباس عن املسح سأل: حرب حدثنا شعبة عن قتادة قال مسعت موسى بن سلمة قال 

وهــذا إســناد : قــال . وللمقــيم يــوم وليلــة، للمســافر ثالثــة أيــام وليــاليهن : علــى اخلفــني فقــال 
اهـصحيح

سـعد بـن مالـك بـن عمـراأتـى :عن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع قـال]763[عبد الرزاق -
فاجتمعنــا . م نعــ: فقــال ســعد ، إنكــم لتفعلــون هــذا : بــن عمــر افــرآه ميســح علــى خفيــه فقــال 

: فقـال عمـر ، بـن أخـي يف املسـح علـى اخلفـني افـت أيـا أمـري املـؤمنني : عند عمر فقال سعد 
بـن افقـال . سـلم منسـح علـى أخفافنـا ال نـرى بـذلك بأسـا ا وحنن مع نبينا صـلى اهللا عليـه و كن

فع قال نـا. نعم وإن جاء من الغائط والبول : فقال عمر ؟وإن جاء من الغائط والبول: عمر 
عبــد وقــال.)1(ومل يوقــت هلمــا وقتــابعــد ذلــك ميســح عليهمــا مــا مل خيلعهمــا بــن عمــرافكــان : 

، الوقـت بدعـة : ثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي قـال مسعـت مالـك بـن أنـس يقـول حد]2373[العلل يف د أمحقال -1
وقد كان قبل ذلـك : قال. ال ميسح املقيم على خفيه: قال مالك] 1/144[ويف املدونة . يعين يف املسح على اخلفني 

وكــان مالـك بــن أنـس ال يؤقــت يف : ذر قـال ابــن املنـاهــ وميســح املسـافر ولــيس لـذلك وقــت: ميسـح عليهمــا، قـال: يقـول
املســح علــى اخلفــني وقتــا ، مل خيتلــف قولــه يف ذلــك ، وإمنــا اختلفــت الروايــات عنــه يف املســح يف احلضــر ، وقــد أخــرب ابــن 

.إىل العام الذي قال فيه غري ذلك، كان مالك يقول باملسح على اخلفني: ، قال ابن بكريهبه األول واآلخربكري مذ
وأبو بكـر وعمـر وعثمـان عليه وسلم باملدينة عشر سننيكان يقول أقام رسول اهللا صلى اهللا: ما قال ؟ قال و : قيل له 
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مسـح علـى اخلفـني مـا مل ا: بـن عمـر قـال اعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]804[الرزاق 
اهـ ختلعهما كان ال يوقت هلما وقتا 

زهـر ثنـا روح ح وحـدثنا أبـو حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أبو األ]196/ 1[الدارقطين وقال 
بكر ثنا حممد بن حيىي نا عبد اهللا بن بكر قاال نا هشام بن حسان عن عبيد اهللا بن عمر عـن 

حدثنا حممد بن عمر بن أيوب .كان ال يوقت يف املسح على اخلفني وقتابن عمرانافع عن 
ثنا عبد اهللا ين أيب السر املعدل بالرملة حدثنا عبد اهللا بن وهيب الغزي أبو العباس ثنا حممد ب

ليس يف املسـح علـى اخلفـني وقـت : قال بن عمرابن رجاء نا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن 
حـــدثنا أبـــو بكـــر الشـــافعي ثنـــا إبـــراهيم احلـــريب ثنـــا شـــجاع وإســـحاق بـــن .مســـح مـــا مل ختلـــع ا

ميسـح : قـال بـن عمـراإمساعيل قاال نا عبد اهللا بن رجاء عن عبيد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن 
احلــارث بــن أيبمــن طريــق]1382[اهـــ ورواه البيهقــي )1(املســافر علــى اخلفــني مــا مل خيلعهمــا

ابـن أسامة حدثنا روح بن عبادة حدثنا هشام بن حسان عن عبيد اهللا بن عمر عـن نـافع عـن 
.ح يصحاهـ املسح على اخلفني وقتايوقت يفأنه كان العمر
أخربنـا غـيالن نا هشـيم قـالثحـد]1901[بـن أيب شـيبة اقـال، روي عنـه خـالف ذلـك وقد

سـأله رجـل مـن األنصـار عـن املسـح علـى عمـرابـنمسعـت : قـالبن عبـد اهللا مـوىل بـين خمـزوم
حدثنا صـاحل قـال ثنـا ]538[الطحاوي.وللمقيم يوم وليلةثالثة أيام للمسافر: خلفني قالا

ونــافع أعــرف ، إســناد حســنمثلــه اهـــ ثنــا هشــيم قــال أخــربين غــيالن بــن عبــد اهللاســعيد قــال
.مبذهب ابن عمر 

باب يف فضل الغسل على املسح
عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب عـن أبيـه عـن أيب هريـرة أن رسـول اهللا ]384[مالك -

أال أخــربكم مبــا ميحــو اهللا بــه اخلطايــا ويرفــع بــه الــدرجات إســباغ :صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال 

ورحـم اهللا مالكـا ، بـل يـدل علـى تفضـيل الغسـل كمـا فعـل أبـو اهــفلم يبلغنا أن أحـدا مـنهم ميسـح علـى اخلفـني باملدينـة 
.واحلسن البصري ال يوقتون يف املسح على اخلفني وقد كان عروة بن الزبري وأبو سلمة بن عبد الرمحن.أيوب 

ميسـح مــا مل : بـن عمـر احـدثنا عبــد اهللا بـن رجـاء قـال قــال عبيـد اهللا قـال نـافع قــال ]5841[قـال أمحـد يف العلـل -1
افع وكـان يقـول قـال عبيـد اهللا قـال نـ:قال . فقلت البن رجاء قل حدثنا عبيد اهللا :قال .خيلع وكان ال يؤقت يف اخللع

اهـ وذكر قبله حـديثا عـن احلسـن بن رجاء هذين احلديثني ومل أكتبهمااومسعت من :قال .بن عمر كذا كان يقولاقال 
.، ابن رجاء هو املكي 
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اره وكثـــرة اخلطـــا إىل املســـاجد وانتظـــار الصـــالة بعـــد الصـــالة فـــذلكم الربـــاط الوضـــوء عنـــد املكـــ
.اهـ رواه مسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط 

بن عبد اهللا ثنـا عبـد العزيـز بـن حممـد عـن عمـارة بـن غزيـة عـن يثنا علحد] 5873[أمحد -
ن اهللا إ: بــن عمــر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم احــرب بــن قــيس عــن نــافع عــن 

.اهـ صححه ابن خزمية وابن حبان ن تؤتى معصيته أحيب أن تؤتى رخصه كما يكره 
ثنــا جعفــر بــن ثنــا حممــد بــن بشــارحــدثنا أبــو جعفــر حممــد بــن صــاحل ]444[ابــن املنــذر -

زل بواد نعمرأن مسعت جرب بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أيب بكرقال ثنا شعبة قال)1(حممد
: ال وقـ. وخلـع هـو خفيـه وتوضـأ ، عقارب فأمرهم أن ميسحوا علـى خفـافهم يقال له وادي ال

.مرسل جيداهـألنه حبب إيل الطهورإمنا خلعت
أخربنــا منصــور عــن ابــن ســريين عــن أفلــح مــوىل حــدثنا هشــيم قــال]1865[ابـن أيب شــيبة -

فقيـل ، ه وكـان هـو يغسـل قدميـ، أنـه كـان يـأمر باملسـح علـى اخلفـني أبي أيوبعن أيب أيوب 
لكم ومأمثه هبئس ما يل إن كان مهنأ: كيف تأمر باملسح وأنت تغسل ؟ فقال : له يف ذلك 

.قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله ويأمر بـه ، ولكـن حبـب إيل الوضـوء، علي 
حدثنا حممد بن علي ثنا سـعيد ثنـا هشـيم أنـا منصـور عـن ابـن سـريين عـن ]445[ابن املنذر 

.، تقدم حنوه اهـ صحيح أفلح 
مسعــت : قة بــن يســار قــال عــن صــدا حممــد ثنــا ســعيد ثنــا ســفيان حــدثن]446[ابــن املنــذر -

القاسـم أنـه  هوقد روى عن.اهـ صحيح ملولع بغسل قدمي فال تقتدوا يب إين: يقول عمرابن
.يف التخليل تقدم . كان خيلع خفيه ويغسل رجليه 

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيبأخربنــا أبــو ]1354[البيهقــي -
عبـد بن عفان حـدثنا زيـد بـن احلبـاب حـدثينيالعباس حممد بن يعقوب حدثنا احلسن بن عل

صـلى عـن أبيـه أن رسـول اهللابكـرةيأبـعن خالـد احلـذاء عـن عبـد الـرمحن بـن يالوهاب الثقف
للمقــيم للمسـافر ثالثــة أيــام وليــاليهن ، و :اهللا عليـه وســلم ســئل عــن املسـح علــى اخلفــني فقــال 

عبـد الـرمحن بـن عبيـد اهللا وأخربنـا أبـو القاسـم.ينزع خفيـه ويغسـل رجليـهوكان أيب. يوم وليلة 
يأخربنا احلسن بن علالكويفيبن حممد بن الزبري القرشيعلببغداد حدثنا أبو احلسن احلريف

.كذا يف املطبوع ، وهو خطأ ، صوابه حممد بن جعفر هو غندر -1
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عــن املهــاجر ياعــة عــن عبـد الوهــاب الثقفــوهــذا احلــديث رواه مج:قـال. بـن عفــان فــذكره مبثلــه
خملـد ورواه زيـد بــن احلبـاب عنـه عــن خالـد احلـذاء فإمــا أن يكـون غلطـا منــه أو مـن احلســن أيب

ايــة اجلماعـــة أوىل أن ورو ، وإمــا أن يكــون عبــد الوهـــاب رواه علــى الــوجهني مجيعــا ، يبــن علــ
.اهـ املهاجر بن خملد ضعيف تكون حمفوظة

فنيكيف املسح على اخل
حـدثنا حممـد بـن علـي ثنـا سـعيد ثنـا عبـد الـرمحن بـن أيب الزنـاد عـن أبيـه ]454[ابن املنذر -

رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ميسـح : قال املغرية بـن شـعبة : قال عن عروة بن الزبري
.والرتمذي وحسنهاهـ رواه أمحد على ظهور اخلفني

عــن مــش عــن أيب إســحاق عــن عبــد خــريععــن األحــدثنا حفــص ]1907[ابــن أيب شــيبة -
لكـــان بـــاطن القـــدمني أوىل وأحـــق باملســـح مـــن ظاهرمهـــا ، لـــو كـــان الـــدين بـــالرأي: قـــال علـــي

ه ابـن حجـرصـححاهــ رواه أبـو داود و صـلى اهللا عليـه وسـلم مسـح ظاهرمهـاولكين رأيت النيب
.يف التلخيص 

ثنـا إمساعيـل اعيـل بـن أيب أويـسحدثنا هشام ثنـا حممـد بـن حيـىي ثنـا إمس]450[ابن املنذر -
أنــه كــان ميســح علــىعــن أبيهــاســعد بــن أبــي وقــاصبــن إبــراهيم بــن عقبــة عــن عائشــة بنــت 

.اهـ حسن صحيح اخلفني ظاهرا وباطنا 
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا ســفيان عــن محيــد الطويــل]444[ابــن املنــذر -

ابـن أم إن :فقـالظاهرمهـا وباطنهمـا فنظرنـا إليـهفمسـح علـى خفيـه يتوضأأنسارأيت : قال
.اهـ سند صحيح كان يأمرنا بذلكعبد

د بـن أيبيعـن سـعحدثونا عن احلسن بن الصباح ثنا عبد اهللا بن يزيـدو ]452[ابن املنذر -
ــن مالــكرأيــت راق املــديين قــالخمــبــنأيــوب حــدثين محيــد : قلــت مســح علــى خفيــه أنــس ب

مــن ]1444[البيهقـي .مسـح ظاهرمهـا بكفيـه مسـحة واحـدة : كيـف مسـح عليهمـا ؟ قـال
أيـوب حـدثينحـدثنا عبـد اهللا بـن يزيـد حـدثنا سـعيد بـن أيبالبخـاري حممد بن إمساعيـل طريق

ة بقبـــاء مســـح ظـــاهر خفيـــه بكفـــه مســـحأنـــس بـــن مالـــكأنـــه رأى يمحيـــد بـــن خمـــراق األنصـــار 
.ه ابن حبان ابن خمراق وثقرواه البخاري يف التاريخ ، و اهـ واحدة
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ميســح عليهمــا يعــين بــن عمــرارأيــت :بــن جــريج قــال قــال عطــاءاعــن ]855[عبــد الــرزاق -

]456[ابـن املنـذرقـال. اهـ ال أدري ما ذكر عطاء ، إمنا هو حديث نافع جلنازة دعي إليها
رأيــت ابــن عمــر ميســح : قــال يل نــافع : قــال ثنا إســحاق عــن عبــد الــرزاق عــن ابــن جــريجحــد

وقد أهراق قبل ذلـك املـاء فتوضـأ عليهما يعين مسحة واحدة 
زيـــد بـــن حبـــاب حـــدثنا ســـفيان مـــن طريـــق ] 1433[البيهقـــي ورواه .هـــذا جلنـــازة دعـــي إليهـــا

اهـــ افع عــن ابــن عمــر أنــه كــان ميســح علــى ظهــر اخلــف وباطنــهعــن ابــن جــريج عــن نــيالثــور 
عــن ]1/143املدونــة[وقــال ابــن وهــب . عــن نــافع حنــوه ، تقــدم ، وقــد رواه مالــك صــحيح 

.صحيح . ميسح أعالمها وأسفلهماكانأسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر
ن ســليمان عــن ســليمان بــن حـرب حــدثنا غالــب بــقــال يل] 906[وقـال البخــاري يف التــاريخ 

اهــ إبـراهيم هـو ابـن صابعه على خفيـهأثر أنظر إىل أيت ابن عمر مسح فكأين أر :براهيم قالإ
.سند صحيح .أيب حرة 

ثنــا زيــاد بــن عبــد اهللاحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا زكريــا بــن زمحويــه ]455[ابــن املنــذر -
لــى ضــأ وميســح علــى خفيــه عيتو جــابر بــن عبــد اهللارأيــت البكــائي ثنــا الفضــل بــن مبشــر قــال

ورأيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا ظهورمهـــا مســـحة واحـــدة إىل فـــوق مث يصـــلي الصـــلوات كلهـــا قـــال
رواه ابـن اهــ ضـعيفرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فأنا أصنع كما رأيتليه وسلم يصنعه ع

.ماجة
يــث عــن عــن لحــدثين عبــد اهللاثنــا ســعيد قــالحــدثنا حممــد بــن علــي]457[ابــن املنــذر -

.اهـ سند ضعيف مرة واحدة :على اخلفني قال يف املسحابن عباسعن عطاء 

من مسح ثم خلع
عليـايب ظبيـان اجلنـيب قـال رأيـت أعن معمر عن يزيد بن أيب زياد عـن ]783[عبد الرزاق -

بــال قائمــا حــىت أرغــى مث توضــأ ومســح علــى نعليــه مث دخــل املســجد فخلــع نعليــه فجعلهمــا يف  
رأيت عليا :عن الثوري عن األعمش عن أيب ظبيان قال]784[عبد الرزاق .ىكمه مث صل

ليـه مث قـام بال وهو قائم حىت أرغى وعليه مخيصة له سوداء مث دعا مباء فتوضـأ فمسـح علـى نع
حـــدثنا عبـــد الواحـــد حـــدثنا ]143[عفـــان بـــن مســـلم يف حديثـــه .فنزعهمـــا مث صـــلى الظهـــر
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رأيـت عليـا عليـه السـالم يف هـذه : صني بن جندب قـالحدثنا أبو ظبيان حسليمان األعمش
الرحبــة مــع النــاس عليــه إزار أصــفر ومخيصــة ونعــالن ومعــه عنــزة، فوضــع مخيصــة مث أتــى جــدار 

مث أتى بكوز من مـاء فغسـل كفيـه ومتضـمض واستنشـق : املسجد فبال وهو قائم حىت رغا بوله
مسـح نعليـه مث دخـل املسـجد وغسل وجهه ويديه، مث جعـل مـاء يف كفـه فوضـعه علـى رأسـه، و 

فخلــع نعليــه وصــلى، قــال فحــدثت بــه : أحســبه قــال صــالة العصــر قــال: فأقيمــت الصــالة قــال
أال تعجــب : إبــراهيم النخعــي، قــال فلقينــا أبــا ظبيــان فســأله إبــراهيم عنــه فحدثــه، فقــال إبــراهيم

ظبيــان ابـن منـري عـن األعمـش عـن أيبمـن طريـق] 1418[البيهقـي .مث خلـع نعليـه: مـن قولـه
بكـوز مـن مـاء فغسـل يديـه طالب بالرحبة بال قائما حىت أرغى فـأيتبن أيبيرأيت عل: قال 

واستنشــق ومتضــمض وغســل وجهــه وذراعيــه ومســح برأســه مث أخــذ كفــا مــن مــاء فوضــعه علــى 
رأسه حىت رأيت املاء ينحدر على حليته مث مسح علـى نعليـه مث أقيمـت الصـالة فخلـع نعليـه مث 

إذا رأيـــت أبـــا ظبيـــان : قـــال ابـــن منـــري قـــال األعمـــش فحـــدثت إبـــراهيم قـــال . تقـــدم فـــأم النـــاس
هذا أبو ظبيان فأتاه فسأله عـن احلـديث: الكناسة فقلت فرأيت أبا ظبيان قائما يف. فأخربين

.صحيح ، أبو ظبيان امسه حصني بن جندب اهـ 
عـن قـابوس أخربنا الفضل بـن دكـني قـال حـدثنا حـنش بـن احلـارث ]9004[ابن سعد وقال

رأيــت عليــا يبــول يف الرحبــة حــىت أرغــى بولــه مث ميســح : بــن حصــني بــن جنــدب عــن أبيــه قــال 
.اهـ وهذا إسناد حسن على نعليه ويصلي

الين عـــن حيـــىي بـــن اعبـــد الســـالم بـــن حـــرب عـــن يزيـــد الـــدحـــدثنا]1970[ابـــن أيب شـــيبة -
يف الرجــل ميســح أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمعــن رجــل مــن إســحاق بــن أيب طلحــة

أخربنـا أبـو ]1422[البيهقـي رواه .يغسـل قدميـه: قـال على خفيه مث يبدو له أن ينزع خفيه
جعفـر بــن أمحـد أخربنــا األشــج يعــينعبـد اهللا احلــافظ أخربنـا أبــو الوليـد الفقيــه حــدثنا الشـامايت

عن حيـىي ينحدثنا يزيد بن عبد الرمحن وهو الداالأبا سعيد حدثنا عبد السالم بن حرب يعين
صــلى اهللا عليــه وســلم يفمــرمي عــن رجــل مــن أصــحاب النــيببــن إســحاق عــن ســعيد بــن أيب

بخـاري يف التـاريخ ورواه الاهـيغسل قدميه: الرجل ميسح على خفيه مث يبدو له فينزعهما قال 
قــال أبــو نعــيم حــدثنا عبــد الســالم عــن يزيــد : فقــال ]1703[يف ترمجــة ســعيد بــن أيب مــرمي 

صــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إذا أســحاق عــن ســعيد رجــل مــن إعــن حيــىي بــن الــداالين
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م ال وال أىي مسـع سـعيدا ن حيـأوال يعـرف : مث قـال .توضأ ومسح مث خلع خفيه يغسـل قدميـه
مــا أراه إال مــن منــاكري عبــد الســالم بــن اهـــصــلى اهللا عليــه وســلم صــحاب النــيبأمــن ســعيدا
.حرب 

اجلوربنيواملسح على النعلنيمجاع
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب قــيس عــن هــذيل عــن مغــرية بــن ]1985[ابــن أيب شــيبة -

أبــــو داود واه اهــــ ر شـــعبة أن رســـول اهللا صــــلى اهللا عليـــه وســــلم مســـح علــــى اجلـــوربني والنعلــــني
كـان عبـد الـرمحن بـن : وقـال أبـو داود .صححه وابـن خزميـة وابـن حبـانالرتمذي و و والنسائي 

صــلى اهللا عليــه وســلم مســح ال حيــيمهــد
مـا نعلـم أحـدا تـابع أبـا قـيس علـى هـذه الروايـة والصـحيح عـن : اهـ وقال النسائي على اخلفني

حـديث : وقـال البيهقـي يف املعرفـة اهــ مسـح علـى اخلفـنيصلى اهللا عليه وسلماملغرية أن النيب
ن الثوري وعبد الـرمحن بـن مهـدي وأمحـد بـن حنبـل وحيـىي بـن معـني وعلـي منكر ، ضعفه سفيا

ح على اخلفني ، ويـروى عـن حديث املسن احلجاج ، واملعروف عن املغريةومسلم ببن املديين
.وذكر األسانيد إليهم يف السنن اهـمجاعة 

يان حــدثنا هدبـــة بـــن خالـــد حـــدثنا محـــاد بـــن أخربنـــا احلســـن بـــن ســـف]1339[ابــن حبـــان -
رأيـت أيب توضـأ فمسـح علـى نعليـه : قالأوس بن أبي أوسعن سلمة حدثنا يعلى بن عطاء
رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه :فقــال؟أمتســح علــى النعلــني:فــأنكرت ذلــك عليــه فقلــت

عـن شـعبة قـال حـدثنا حيـىي]16588[أمحـد اهــ كـذا رواه محـاد ، وقـال وسلم ميسح عليهما
قــال رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه أوسأوس بــن أيبحــدثنا يعلــى بــن عطــاء عــن أبيــه عــن 

عطـاء العـامري وثقـه ابـن هـذا أسـند ، و اهــ )1(وسلم توضأ ومسح على نعليـه مث قـام إىل الصـالة
.على من توضأ من غري حدث هو وشيخه ابن خزمية ، ومحل احلديث حبان 

عــن جــالس بــن عمــرو أن حــدثنا وكيــع عــن أيب جنــاب عــن أبيــه]1986[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ أبو جناب ضعيفومسح على جوربيه ونعليهم مجعةتوضأ يو عمر

عليه وسلم ، ومن بعدهم من التابعني مضت السنة من أصحاب النيب صلى اهللا: وقال إسحاق : قال ابن املنذر -1
.إمنا اخلالف يف النعلني : اهـ قلت يف املسح على اجلوربني ، ال اختالف بينهم يف ذلك
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حـدثنا : حـدثنا حبيـب بـن عطـاء اخلراسـاين قـال]4[روايـة البغـوي عنـهطالوت بن عبادقالو 
سـالم ميسـحون علـى حيىي بن يعمر قال كان عمر بـن اخلطـاب وعلـي بـن أيب طالـب عليهمـا ال

.اهـ هذا مرسل ، وحبيب مل أعرفه 
بـال عليـارأيـت : عن الثوري عن الزبرقان عن كعـب بـن عبـد اهللا قـال ]773[عبد الرزاق -

أخربنــا عبيــد اهللا بــن ]8991[ابــن ســعد ورواه . مث قــام يصــلي ، فمســح علــى جوربيــه ونعليــه 
مسعــت كعــب بــن عبــد اهللا : عبــد اهللا العبــدي قــالموســى قــال أخربنــا إســرائيل عــن الزبرقــان بــن 

.مث قــام فصــلى لنــا الظهــر، رأيــت عليــا قــام فبــال مث توضــأ ومســح علــى جوربيــه ونعليــه : يقــول 
حممـد بـن أمحـد بـن بالويـه حـدثنا أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخـربين]1403[البيهقـي وقـال 

ورقاء مسع رجـال مـن ثنا شعبة عن أيبحدحممد بن غالب حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب
اهـــ  ال مث مســح علــى اجلــوربني والنعلــنيرأيــت عليــا بــ: قومــه يقــال لــه عبــد اهللا بــن كعــب يقــول 

.على رسم ابن حبان. كعب بن عبد اهللا أصح 
حــدثنا مســعود بــن ســعد اجلعفــي عــن قــال أخربنــا الفضــل بــن دكــني ]9005[ابــن ســعد -

جلس فبـال مث دعـا عليارأيت : قال عن مالك بن اجلونعمرو بن قيس عن خالد بن سعيد
.اهـ على رسم ابن حبان مباء فتوضأ ومسح على اجلوربني والنعلني

: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد اهللا بن سعيد عن خالس قال]1992[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف مسح على جوربيه ونعليهمثالبعليارأيت 

حدثنا وكيع قـال حـدثنا يزيـد بـن مردانبـة عـن الوليـد بـن سـريع عـن ]1998[ابن أيب شيبة -
صــوابه عمــرو بــن حريــث الصــحايب اهـــتوضــأ ومســح علــى اجلــوربنيعليــاعمــرو بــن كريــب أن 

حـدثنا حممـد بـن عبـد الوهـاب ثنـا جعفـر بـن ]458[ابـن املنـذر .يروي عنه الوليد بـن سـريع 
رأيــت عليــا بــال مث : ريع عــن عمــرو بــن حريــث قــال عــون ثنــا يزيــد بــن مردانبــة ثنــا الوليــد بــن ســ

.اهـ إسناد حسن توضأ ومسح على اجلوربني
عليـارأيت :يب ظبيان اجلنيب قالأعن معمر عن يزيد بن أيب زياد عن ]783[عبد الرزاق -

. اهـ تقدم عن علي بال قائما حىت أرغى مث توضأ ومسح على نعليه 
جريــر بـن عبـد احلميـد عـن عبــد العزيـز بـن رفيـع عــن أيب حـدثنا ]2012[ابـن أيب شـيبة وقـال 

اهـظبيان أنه رأى عليا بال يف الرحبة مث توضأ ومسح على نعليه
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حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن حبيـــب عـــن زيـــد أن عليـــا بـــال ]2007[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
يعلــى بــن عبيــد حــدثنا ســفيان عــن مــن طريــق]1416[البيهقــي ورواه .ومســح علــى النعلــني

وهـــو قـــائم مث توضـــأ ومســـح علـــى يبـــال علـــ: ثابـــت عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــالحبيـــب بـــن أيب
وهـو يبـال علـ: ظبيان قال وبإسناده قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أيب. النعلني

.اهـ صحيح عن علي قائم مث توضأ ، ومسح على النعلني مث خرج فصلى الظهر
فيان عن الزبري بـن عـدي عـن أكيـل عـن سـويد حدثنا وكيع عن س]2011[ابن أيب شيبة -

أكيل مؤذن إبراهيم النخعي وثقه رجاله ثقات ، اهـ بال ومسح على النعلنيعلياأن بن غفلة
.لعجلي ابن حبان وا

حــدثنا حممــد بــن أيب إمساعيــل عــن معقــل أخربنــا حممــد بــن عبيــد قــال]8998[ابــن ســعد -
.اهـ اجلعفي ال يعرف مسح على نعليهيف الرحبة مث توضأ و عليبال : قال اجلعفي

وقـال شـعيب بـن حـرب حـدثنا احلـر بـن جرمـوز قـال : ]216/ 3[التـاريخ وقال البخـاري يف 
طالــب فبــال يبأبــن يعــن خيثمــة بــن عبــد الــرمحن كنــت مــع علــيحــدثنا عمــرو بــن مــرة اجلملــ

.اهـ إسناد صاحلومسح على احلذاء
يعلـى ثنـا أبـو سـعد البقـال عـن عبـد الـرمحن بـن أيب حـدثنا أبـو أمحـد أنـا]463[ابن املنذر -

اهــــ ســـعيد بـــن قضـــى حاجتـــه مث توضـــأ ومســـح علـــى جوربيـــه وخفيـــهبـــالالرأيـــت : ليلـــى قـــال 
.حبديثه تجاملرزبان أبو سعد ال حي

كـان ميسـح علـى بـن مسـعوداعن معمر عن األعمـش عـن إبـراهيم أن ]781[عبد الرزاق -
.صحيح سل مر اهـ خفيه وميسح على جوربيه 

أبـــاحـــدثنا ابـــن منـــري عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن مهـــام أن ]1983[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
عن الثوري عن األعمـش عـن إبـراهيم ]777[عبد الرزاق .كان ميسح على اجلوربنيمسعود

رواه الطرباين مـن و .عن مهام بن احلارث عن أيب مسعود أنه كان ميسح على اجلوربني والنعلني 
.صحيح د اسنوهو إ. ه خبار لدبري عن عبد الرزاق وقال عن ابن مسعود يف سياق أطريق ا

حــدثنا وكيـــع عــن األعمـــش عــن املســـيب بــن رافـــع عــن يســـري بـــن ]2000[ابــن أيب شـــيبة -
أيبعـنيف الفـنت اهــ ورواهال مث توضـأ ومسـح علـى اجلـوربنيبـأبـا مسـعودرأيـت : قـال عمرو
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إمنـــا هـــو أبـــو مســـعود مـــن الناســـخ ، خطـــأ وهـــود ، و ، وفيـــه ابـــن مســـعاألعمـــش عـــن أســـامة
.األنصاري 

أبـو مسـعودكـان : عـن الثـوري عـن منصـور عـن خالـد بـن سـعد قـال ]774[عبد الـرزاق -
حـدثنا وكيـع عـن ]1984[ابـن أيب شـيبة .األنصاري ميسح على جوربني له من شعر ونعليه 

. سح علـى جـوربني مـن شـعرأنه معقبة بن عمروعن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد
بــن خــالد قــال حــدثنا حيــىي قــال حــدثنا احــدثين ]4964[عبــد اهللا بــن أمحــد يف العلــل ألبيــه 

سفيان قال حدثين منصور عن إبراهيم قال حدثين خالد بـن سـعيد أن أبـا مسـعود كـان ميسـح 
خالـد بـن ه اهـ صوابه فلقيت خالد بن سعيد فحدثين مبثل:قال منصور.على اجلوربني والنعلني

آدم حدثنا شعبة عن منصور قال مسعت خالد بن سـعد من طريق]1405[لبيهقي ا. سعد 
اهــ خالـد مـوىل أيب مسـعود ، ميسح على اجلوربني والنعلـنييأبا مسعود األنصار رأيت : يقول 

.صحيح 
عــن واصــل األحــدبن حــدثنا مهــدي بــن ميمــو حــدثنا وكيــع قــال]1999[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح نه توضأ ومسح على اجلوربنيأعقبة بن عمروعن عن أيب وائل
أنـــه كـــان ميســـح علـــى أنـــس بـــن مالـــكأخربنـــا معمـــر عـــن قتـــادة عـــن ]779[عبـــد الـــرزاق -

حــدثنا وكيــع عــن ]1990[ابــن أيب شــيبة .نعــم ميســح عليهمــا مثــل اخلفــني :قــال؟اجلــوربني
حـدثنا أبـو مسـلم ]686[طـرباين ال. أنـه كـان ميسـح علـى اجلـوربنيأنسهشام عن قتادة عن 
ســـند هــذا اهــــ أن أنســا كـــان ميســح علـــى اجلــوربني يم ثنــا هشـــام ثنــا قتـــادةثنــا مســـلم بــن إبـــراه
.قتادة كان بصريا ، صحيح فيه إرسال 

حدثنا ابـن مهـدي عـن سـفيان عـن واصـل عـن سـعيد بـن عبـد اهللا ]1994[ابن أيب شيبة -
أخربنــا ]1407[البيهقــي .وربني مرعــزيتوضــأ ومســح علــى جــأنــس بــن مالــكبــن ضــرار أن 
حــدثنا حممــش بــن عصــام يحممــد بــن عبــد اهللا الشــعري احلــافظ حــدثنا أبــو الطيــب أبــو عبــد اهللا 

عـن األعمـش أظنـه يإبـراهيم بـن طهمـان عـن سـفيان الثـور حدثنا حفـص بـن عبـد اهللا حـدثين
مسـح علـى قلنسـية و أتـى اخلـالء فتوضـأأنس بن مالـكرأيت : عن سعيد بن عبد اهللا أنه قال 

عن الثوري عـن األعمـش عـن اهـ رواه عبد الرزاق ين مرعزينبيضاء مزرورة وعلى جوربني أسود
.سن وهو حديث ح.مل يشك ،سعيد بن عبد اهللا بن ضرار
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حممــــد بــــن احلســــن أخربنــــا أبــــو طــــاهر يالروذبــــار يأبــــو علــــأخربنــــا]1409[وقــــال البيهقــــي 
املنادى حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عاصم األحول عن حدثنا حممد بن عبد اهللاياحملمداباذ

جوربـــان أســـفلهما جلـــود دخـــل اخلـــالء وعليـــه مالـــكبـــنأنـــسرأيـــت : راشـــد بـــن جنـــيح قـــال 
رواه علـــي بـــن مســـهر ]2478[وقـــال الـــدارقطين يف العلـــل اهــــ وأعالمهـــا خـــز فمســـح عليهمـــا

أن أنسا مسح على خفيهوثابت بن يزيد وزهري وطلحة بن سنان عن عاصم عن أنس موقوفا 
.، تقدم يف باب العمامة وهو حديث صحيح . اهـ هذا أشبه 

حـدثنا يعقـوب : قـالحـدثنا حاجـب بـن سـليمان املنبجـي]1662[وقال الـدواليب يف الكـىن 
حدثين راشد أبو حممد احلماين: قالحدثنا مهيان بن مثامة الزماين: قالبن إسحاق احلضرمي

.اهـ ضعيف توضأ فمسح على نعليه وصلىرأيت أنس بن مالك : قال
عن عمرو بن علي قال أخربين سهل بـن أخربين أمحد بن شعيب]1009ك[وقال الدواليب

أحـدث فغسـل أنـس بـن مالـكرأيـت :زياد أبو زياد الطحان قال حدثنا األزرق بن قيس قـال
: قــالأمتســح عليهمــا؟ ف: وجهــه ويديــه ومســح برأســه، ومســح علــى جــوربني مــن صــوف فقلــت

.اهـ على رسم ابن حبان 
حــدثين حممــد بــن عبيــد بــن حســاب قــال ]5644[وقــال عبــد اهللا بــن أمحــد يف العلــل ألبيــه 

اهــ رأيـت أنـس بـن مالـك ميسـح علـى اجلـوربني:حدثنا أبو رجاء الكلييب عن أيب الطفيـل قـال
.يل هو شبيل بن عوفحسن ، أبو رجاء امسه روح بن املسيب ، وأبو الطف

أبــا رأيــت : حــدثنا وكيــع عــن محــاد بــن ســلمة عــن أيب غالــب قــال]1991[ابــن أيب شــيبة -
ثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج ثنــا حــد]464[املنــذرابــن .ميســح علــى اجلــوربنيأمامــة

حـديثاهــ ميسـح علـى اجلـوربني واخلفـني والعمامـةمحاد عن أيب غالب عن أيب أمامـة أنـه كـان
.حسن 

حـــدثنا زيـــد بـــن حبـــاب عـــن هشـــام بـــن ســـعد عـــن أيب حـــازم عـــن ]2002[ابـــن أيب شـــيبة -
وحــدثونا عــن بنــدار ثنــا عبــد ]466[ابــن املنــذر .أنــه مســح علــى اجلــوربنيســهل بــن ســعد

.اهـ صحيح ميسح على اجلوربنيسهالرأيت : الرمحن ثنا هشام بن سعد عن أيب حازم قال 
ن أيب داود قــال ثنــا أمحــد بــن احلســني اللهــيب قــال ثنــا ابــن أيب حــدثنا ابــ]160[الطحــاوي -

أنــه كــان إذا توضــأ ونعــاله يف قدميــه مســح عمــرابــنفــديك عــن ابــن أيب ذئــب عــن نــافع عــن 
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ثقـــات  اهــــ كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يصـــنع هكـــذا : ظهـــور قدميـــه بيديـــه ويقـــول
يم حــدثنا إبــراه]5918[البــزار قــالو .يــينكلهــم ، واللهــيب ترمجتــه يف رجــال معــاين اآلثــار للع
عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ ونعـاله يف بن سعيد حدثنا روح بن عبادة عن ابن أيب ذئب

تفـرد بـه اهــكذلك كان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يفعـل: رجليه وميسح عليهما ويقول 
.ابن أيب ذئب 

بــن إدريــس عــن عبيــد اهللا ومالــك اقــال حــدثنا أخربنــا حممــد بــن العــالء]117[النســائي وقــال 
رأيتـك تلـبس هـذه النعـال : البـن عمـربن جريج عن املقربي عن عبيـد بـن جـريج قـال قلـت او 

اهــ أصـله سلم يلبسـها ويتوضـأ فيهـا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و السبتية وتتوضأ فيها قال
.، ومحله البخاري على غسلهما يف النعلني يف الصحيحني 

ســفيان نــا حممــد بــن أخربنــا عبــد اجلبــار بــن العــالء نــا]199[ورواه ابــن خزميــة يف صــحيحه 
: البــن عمــرقيــل : املقــربي عــن عبيــد بــن جــريج قــال هــو ابــن أيب ســعيدعجــالن عــن ســعيد

رأينـاك تلـبس هـذه النعـال : وما هـو ؟ قـالوا : قال ،رأيناك تفعل شيئا مل نر أحدا يفعله غريك
اهــ إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها وميسح عليهـا : السبتية قال 

الفـاكهي يف أخبـار وقـال، عبد اجلبار بن العالء ليس بالقوي ، وقد خالف يف بعض ما روى
مثــل روايـــة ،عــن حممــد بـــن عجــالنثنـــا ســفيانحــدثنا حممــد بـــن أيب عمــر قــال]95[مكــة 

.واهللا أعلم . اجلماعة 
: عــن حيــىي البكــاء قــالحــدثنا وكيــع قــال حــدثنا أبــو جعفــر الــرازي]2006[أيب شــيبة ابــن-

] 2991[ابــن اجلعــد .املســح علــى اجلــوربني كاملســح علــى اخلفــني: يقــول عمــرابــنمسعــت 
.أخربنا أبو جعفر عن حيىي به اهـ ضعيف 

أنــه  عمــربـن اعــن الثـوري عــن حيـىي بــن أيب حيـة عــن أيب اجلـالس عــن ]776[عبـد الـرزاق -
.اهـ سند ضعيف كان ميسح على جوربيه ونعليه 

ـــن بلغـــين أن حـــدثنا الثقفـــي عـــن إمساعيـــل بـــن أميـــة قـــال]1995[ابـــن أيب شـــيبة - البـــراء ب
ن وسـعيد بــســعد بــن أبـي وقــاصوبلغـين عـن كـان ال يــرى باملسـح علــى اجلـوربني بأســاعـازب
هـايريان بأسا باملسح على اجلوربنياملسيب
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عــن الثــوري عــن األعمــش عــن إمساعيــل بــن رجــاء عــن أبيــه قــال رأيــت ]778[عبــد الــرزاق -
عـــن حـــدثنا وكيـــع ]1996[ابـــن أيب شـــيبة .ميســـح علـــى جوربيـــه ونعليـــه البـــراء بـــن عـــازب

توضـأ فمسـح علـى اجلـوربنيالرباءرأيت : قال مش قال حدثنا إمساعيل بن رجاء عن أبيه األع
بـن عفـان حــدثنا ابـن منـري عـن األعمــش ياحلسـن بــن علـمـن طريـق]1406[رواه البيهقـي .

سح على اجلوربني فمبال مث توضأالرباء بن عازب رأيت : عن إمساعيل بن رجاء عن أبيه قال 
.اهـ صحيحوالنعلني مث صلى

الصــحيح األوثــق يف املســح علــى النعلــني إذا كانــا مــع اجلــوربني ، ويف بعــض الروايــات اختصــار  
.واهللا أعلم الرباء ، كما يف خرب

من ترك شيئا من وضوئهاألمر يف 
حدثين سلمة بن شبيب حدثنا احلسن بن حممد بن أعني حدثنا معقل عن ] 599[مسلم -

أن رجــال توضــأ فــرتك موضــع ظفــر علــى قدمــه اخلطــاببــنعمــرأيب الــزبري عــن جــابر أخــربين 
اهـءك فرجع مث صلىارجع فأحسن وضو :فأبصره النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

حدثنا حرملة بن حيىي حدثنا ابن وهـب ح وحـدثنا ابـن محيـد حـدثنا ]711[ورواه ابن ماجة 
رأى : الزبري عن جابر عن عمر بن اخلطاب قال زيد بن احلباب قاال حدثنا ابن هليعة عن أيب

عيـــد رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم رجـــال توضـــأ فـــرتك موضـــع الظفـــر علـــى قدمـــه فـــأمره أن ي
.إسناد صحيح اهـفرجع: قال . الوضوء والصالة

حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن أيب ســفيان عــن جــابر أن ]457[ابــن أيب شــيبة وقــال 
رأى يف قـــدم رجـــل مثـــل موضـــع الفلـــس مل يصـــبه املـــاء ، فـــأمره أن يعيـــد الوضـــوء ويعيـــد عمـــر

أبـــو ســـفيان .بـــهعمـــش عـــن األيســـفيان الثـــور مـــن طريـــق] 400[البيهقـــي ورواه.الصـــالة
الـــزبري عـــن جـــابر عـــن عمـــر مرفوعـــا ، ألنـــه أيبروايـــةهطلحـــة بـــن نـــافع صـــدوق ، ولـــيس يدفعـــ

.واهللا أعلم ، سندوهو أخمتصر ، 
الخطــاببــنعمــرعــن معمـر عــن خالـد احلــذاء عــن أيب قالبـة أن ]118[عبــد الـرزاق وقـال

ابــن أيب .يــد الوضــوء والصــالةرأى رجــال يصــلي وقــد تــرك مــن رجليــه موضــع ظفــرة فــأمره أن يع
.جيد وه اهـ مرسل حنحدثنا ابن علية عن خالد ]450[شيبة 
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أخربنا قـيس قال حدثنا محاد بن سلمةأخربنا عفان بن مسلم قال]5623[وقال ابن سعد 
يـا أبـا الـدرداء : ى أبـا الـدرداء مبقـع الـرجلني فقـالأن عمـر بـن اخلطـاب رأبن سعد عن جماهـد

اهـ هذا مرسـل أجد اآلن الطهور: ملؤمنني، فبعث إليه خبميصة وقالقر يا أمري اال: مالك؟ قال
.جيد 

حدثنا عبد الـرحيم بـن سـليمان عـن حجـاج عـن عطـاء عـن عبيـد ]449[ابن أيب شيبة قالو 
ا املـاء حـني يطهـر ، فقـال لـه رأى رجـال يف رجلـه ملعـة مل يصـبهعمـر بـن اخلطـاببن عمري أن 

رواه الــدارقطين.وأمــره أن يغســل اللمعــة ويعيــد الصــالة! ر الصــالة: عمــر 
حـدثنا أمحـد بـن عبـد اهللا نـا احلسـن بـن عرفـة نـا هشـيم عـن احلجـاج وعبـد امللـك ]109/ 1[

رأى رجــال وبظهــر رجلــه ملعــة مل عمــر بــن اخلطــابعــن عطــاء عــن عبيــد بــن عمــري الليثــي أن 
ر الصــالة قــال يــا أمــري املــؤمنني الــربد شــديد ومــا 

غسـل مـا تركـت مـن قـدمك وأعـد الصـالة اله بعد ما هم به قـال فقـال لـه قَّ رَ معي ما يدفيين فَـ 
.هشيم يدلس ، وحجاج ليس باحلافظ ، رواية أيب قالبة أقوىاهـ وأمر له خبميصة

توضـأ فغسـل وجهـه ويديـه بـال يف السـوق مثعبـد اهللا بـن عمـرأن عـن نـافع ]73[مالـك -
ومســح رأســه مث دعــي جلنــازة ليصــلي عليهــا حــني دخــل املســجد فمســح علــى خفيــه مث صــلى 

وإمنـا وجـه هـذا األثـر أنـه مل . اهـ احتج به الشافعي علـى أن متابعـة الوضـوء غـري واجـب عليها
.صحيح .خيرج من عمل الوضوء بعد

جواز البدء بالشمال يف الوضوءيف رويما 
حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عـن ]358[املنذر ابن -

ال يضــرك بــأي يــديك بــدأت وال بــأي رجليــك بــدأت وال علــى أي : قــال علــيعــن احلــارث
.اهـ سند ضعيف جانبيك انصرفت

حـدثنا معتمـر بـن سـليمان عـن عـوف عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن ]421[ابن أيب شيبة وقال
]291[أبــو عبيــد .مــا أبــايل إذا متمــت وضــوئي بــأي أعضــائي بــدأت: قــال علــي : هنــد قــال 

حـدثنا حممـد ]214[قـال أمحـد يف العلـل . وهذا منقطـع .هفذكر ثنا األنصاري عن عوفحد
بن عبد اهللا األنصاري قال حدثنا عوف بن أيب مجيلة األعـرايب قـال حـدثين عبـد اهللا بـن عمـرو 
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مــا أبــايل بــأي أعضــائي :قــال-عــوف ومل يســمعه مــن علــي قــال-بــن هنــد اجلملــي أن عليــا 
.، وال يصحاليسرى قبل اليمىن تقدمي اه معناهـبدأت إذا أمتمت الوضوء

قــال : خالــد عــن زيــاد قــال أيب حــدثنا حفــص عــن إمساعيــل بــن ]422[ابــن أيب شــيبة وقــال
ثنا حــد] 291[يـد ورواه أبـو عب.إذا توضـأتايل لـو بـدأت بالشــمال قبـل اليمـنيمـا أبـ: علـي 

هشيم قال أخربنا إمساعيل بـن أيب خالـد عـن زيـاد مـوىل بـين خمـزوم عـن علـي عليـه السـالم وأيب 
ثنا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن حممــد الوكيــل نــا احلســن بــن حــد] 301[رواه الــدارقطين . هريــرة مثلــه

حــدثنا ابــن صـــاعد]299[الــدارقطينوقــال.بــهعرفــة نــا هشــيم عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد 
بن يحدثنا عبد اجلبار بن العالء حدثنا مروان حدثنا إمساعيل عن زياد قال جاء رجل إىل عل

به مث دعـا مبـاء فبـدأ يطالب فسأله عن الوضوء فقال أبدأ باليمني أو بالشمال فأضرط علأيب
يحــدثنا حممــد بــن القاســم بــن زكريــا حــدثنا إمساعيــل ابــن بنــت الســد.بالشــمال قبــل اليمــني

خمزوم قال سأل رجل عليـا خالد عن زياد موىل بينبن مسهر عن إمساعيل بن أيبيحدثنا عل
رواه اهــ مث دعا مبـاء فبـدأ بشـماله قبـل ميينـهيالوضوء فأضرط به عليفأبدأ بالشمال قبل مييين

.وزياد ضعفه ابن معني .منقطع مل يسمعه من علي : البيهقي وقال 
كان يبدأ مبيامنه هريرةأباأن ربنا مغرية عن إبراهيمأخثنا هشيم قال حد]290[أبو عبيد -

.فيه نكارة، لساهـ مر )1(عليه السالم فبدأ مبياسرهعليافبلغ ذلك يف الوضوء
حــدثنا حفــص عــن ابــن جــريج عــن ســليمان بــن موســى عــن جماهــد ]423[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ كــذا قــال حفــص ، تبــدأ برجليــك قبــل يــديك يف الوضــوءال بــأس أن: عبــد اهللاقــال : قــال
أخـربين سـليمان عن عبـد الـرزاق عـن ابـن جـريج قـالحدثنا إسحاق]359[ابن املنذر ورواه

رواه .مـــا أبـــايل بأيهمـــا بـــدأت بـــاليمىن أو اليســـرى: قـــال مســـعودابـــنأن األحـــول عـــن جماهـــد
يثبت اهـمرسل وال: وقال ]89/ 1[الدارقطين

مــن نــا املســعودي عــن أيب حممــد اهلــاليل عــن نــاسثنا هشــيم أخرب حــد]292[أبــو عبيــد وقــال
ال بـأس :قبـل ميامنـه يف الوضـوء ، فقـال يبـدأ مبياسـرهعـن الرجـلمسـعودابنمهقو 

كـان صـاحب السـنة :مسعتـه وذكـر مغـرية بـن مقسـم الضـيب فقـال]218[قال عبد اهللا بـن أمحـد يف العلـل عـن أبيـه -1
ول عامة ما روى عن إبراهيم إمنا مسعه من محاد ومن يزيد بن الوليد واحلارث ذكيا حافظا وعامة حديثه عن إبراهيم مدخ

اهـــ مــا صــححته مــن روايــة مغــرية عــن العكلــي وعــن عبيــدة وعــن غــريه وجعــل يضــعف حــديث املغــرية عــن إبــراهيم وحــده
.إبراهيم فِلما وجدت فيه من الَشبه لرواية الثقات للخرب 
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ابـــنن أيب العبيـــدين عـــن عـــنـــا املســـعودي عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل أخرب قـــالثنا هشـــيم حـــد.بـــه
نا احلسن بن عرفـة نـا هشـيم عـن نا أمحد بن عبد اهللا الوكيل]306[الدارقطين . مثلهمسعود

نــه أعبــد اهللا بـن مســعود عبـد الــرمحن املسـعودي حــدثين سـلمة بــن كهيــل عـن أيب العبيــدين عـن 
أبـو العبيـدين امسـه .صـححه الـدارقطين اهــ ال بـأس : سئل عن رجل توضـأ فبـدأ مبياسـره فقـال 

.من أصحاب عبد اهللا معاوية بن سربة 
بـــن ااحلســـني بـــن بشـــران العـــدل ببغـــداد أخربنـــا أبـــو عمـــرو أخربنـــا أبـــو ]414[البيهقـــي وقـــال

أمحد بن حنبـل حـدثنا وكيـع حـدثنا السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو عبد اهللا يعين
يتوضـأ فيبـدأ عن الرجـلمسعودابنسئل ر قال حدثنا أشياخنا اهلالليونحبعن أيبياملسعود

امسـه هللا مسعـت وكيعـا يقـول أبـو حبـر اهلـاليلقـال أبـو عبـد ا. ذلـكفـرخص يفبشماله قبل ميينـه 
مسـعودابـنمسـع ورواه فرات بن أحنف مسـع أبـاه مسـع عبـد اهللا اهلـاليل: بيهقيال الق. أحنف

أبـو حبـر وثقـه ابــن و . وكيـع قـال أمحــد مسـع املسـعودي قـدميا اهــالوضـوء بيسـارهإن شـاء بـدأ يف
.حبان 

حـدثنا موسـى حـدثنا عبـد الواحـد ]1650[خ قـال هقي رواه البخاري يف التاريوما علقه البي
ن شـاء بـدأ إ: اهلاليل مسع ابـن مسـعودبن بشريباه مسع عبد اهللاأحنف مسع أمسع الفرات بن 

بيـه أحنـف عـن أوقـال موسـى بـن هـارون وحـدثنا عبـدة مسـع فـرات بـن قال .يف الوضوء بيساره
خربنــا أحســني بــن حريــث قــال يلو قــال .تــاهمأن ابــن مســعود أعــن عبــد اهللا بــن بشــري اهلــاليل 

تانـا أعـن عبـد اهللا بـن بشـريحنـف بـن مشـرحأبيـه أحنف عن أمروان بن معاوية مسع فرات بن 
.فرات هو ابن أيب حبر وكان كوفيا صاحل احلديث اهـابن مسعود

.مل يثبت غري البدء باليسرى ، والعمل كان على الرتتيب كما هو يف آية الوضوء 

من الصالةزلتهومنإسباغ الوضوء
حـــدثنا ســعيد بـــن منصــور وقتيبـــة بــن ســـعيد وأبــو كامـــل اجلحــدري واللفـــظ ]329[مســلم -

دخـل عبـد اهللا : لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حرب عـن مصـعب بـن سـعد قـال
إين : قـال ، أال تدعو اهللا يل يا ابـن عمـر : فقال ، بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض 

ال تقبل صالة بغـري طهـور وال صـدقة مـن غلـول:ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رس
اهـعلى البصرةوكنتَ ، 
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حـدثنا هشـام بـن عبـد امللـك واحلجـاج بـن منهـال يحدثنا احلسن بن عل]858[أبو داود -
بــن حيـىي بــن خــالد عــن يطلحــة عـن علــقـاال حــدثنا مهــام حـدثنا إســحاق بــن عبـد اهللا بــن أيب

فقـال رســول اهللا صــلى اهللا -يف حــديث املسـيء صــالته قــال –عــن عمـه رفاعــة بــن رافـع أبيـه 
:عليه وسلم

.يأيت يف الصالة صحيح. احلديث . ويديه إىل املرفقني وميسح برأسه ورجليه إىل الكعبني
حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن أيب حصني عن املستورد ]33[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح أُراه مرسال ال تقبل صالة بغري طهور: عمرقال : قال بن األحنف
د الــرمحن بــن مهــدي عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن أيب حــدثنا عبــ]38[ابــن أيب شــيبة -

وقـال ابـن أيب . لطهـور شـطر اإلميـانأن اعلـيحـدثنا : قـالليلى الكندي عن حجر بـن عـدي 
حــدثنا ســفيان عــن أيب إســحاق عــن أيب ليلــى الكنــدي : قــال حــدثنا وكيــع]31072[شــيبة 

يا غالم نـاولين الصـحيفة مـن : أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط ، فقال عن غالم حلجر
اهـالطهور نصف اإلميان: الكوة فسمعت عليا يقول 

حـدثنا قـال حدثنا يـونس بـن أيب إسـحاق خربنا حيىي بن عباد قالأ]8974[ابن سعد وقال
إين رأيــت : قلــت حلجــر : حــدثين غــالم حلجــر بــن عــدي الكنــدي قــال عمــري بــن قمــيم قــال

نـاولين الصـحيفة مـن الكـوة فقـرأ بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم : قال ، ابنك دخل اخلالء ومل يتوضأ 
اهـ)1(ور نصف اإلميانهذا ما مسعت علي بن أيب طالب يذكر أن الطه

عـن أيب عبيـدة قـالحدثنا األعمش عـن أيب إسـحاقحدثنا وكيع قال ]31[ابن أيب شيبة -
.مرسل اهـ ال تقبل صالة إال بطهور: عبد اهللاقال 

ابــنعــن حــدثنا جممــع بــن حيــىي عــن خالــد بــن زيــدحــدثنا وكيــع قــال ]32[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند جيد ال تقبل صالة بغري طهور: قال عمر

: يقـولبـن عمـراعن الثوري عـن آدم بـن علـي الشـيباين قـال مسعـت ]3742[عبد الرزاق -
يـنقص : قـال ؟ يـا أبـا عبـد الـرمحن ومـا املنقوصـون : قيل .ليدعن أناس يوم القيامة املنقوصني
حــدثنا أبــو األحــوص عــن آدم بــن ]30[ابــن أيب شــيبة . أحــدهم صــالته يف وضــوئه والتفاتــه

: إن أناســا يـدعون املنقوصـون يــوم القيامـة ، فقـال رجــل : يقـول عمـرابــنمسعـت : قـال ي علـ

.اهـ سند صحيحالوضوء شطر الصالة: ان أيب يقولك: امة عن هشام قال حدثنا أبو أس]41[ابن أيب شيبة -1
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اهــــ ســـند كـــان أحـــدهم يـــنقص طهـــوره والتفاتـــه يف صـــالته: ؟ قـــال مـــن هـــم أبـــا عبـــد الـــرمحن
.صحيح 

ما يعفى عنه من ترك اإلسباغ ملن مل حيدث
:عن أنس قالعن محيديحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أيب عد]11325[ابن جرير -

اهــــ هـــذا وضـــوء مـــن مل حيـــدث: فقـــال، اوضـــوًءا فيـــه جتـــوٌّز خفيفـــعمـــر بـــن الخطـــابتوضـــأ 
.صحح إسناده ابن كثري 

عـــنحـــدثنا هشـــيم عـــن مغـــرية: قـــالحـــدثين يعقـــوب بـــن إبـــراهيم]11327[بـــن جريـــرا-
هـذا وضـوء مـن مل حيـدث:، فقالزٌ فتوضأ وضوًءا فيه جتوُّ ، اكتاَل من ُحبٍّ علياأن إبراهيم

حـدثنا ابـن املثـىن قـال حـدثين وهـب بـن ]11326[بـن جريـراهـ صـفة هـذا التجـوز مـا روى ا
صــلى الظهــر مث رأيــت ال قــالعــن النــز عــن عبــد امللــك بــن ميســرةجريــر قــال أخربنــا شــعبة

هــذا : ، وقــالقعــد للنــاس يف الرَّْحبــة، مث أِيتَ مبــاء فغســل وجهــه ويديــه، مث َمَســح برأســه ورجليــه
]130[النســائي رواه .وضــوء مــن مل حيــِدث

صـلى عليـارأيـت : قال حدثنا شعبة عن عبد امللك بن ميسرة قال مسعت النزال بن سربة قال 
بتـور مـن مـاء فأخـذ منـه كفـا فمسـح بـه الظهر مث قعـد حلـوائج النـاس فلمـا حضـرت العصـر أيت

إن ناسـا يكرهـون هـذا وقـد : وقـال ، ذراعيه ورأسه ورجليه مث أخذ فضله فشرب قائما وجهه و 
صــححه ابــن خزميــة.وهــذا وضــوء مــن مل حيــدثاهللا عليــه وســلم يفعلــهرأيــت رســول اهللا صــلى 

املــروي عــن علــي بــن أيب طالــب ابــن حبــان يف وضــوء مــن مل حيــدث وبــني أن مســح الــرجلني و 
.لبيهقي يف املعرفة كان يف ذلك ، وكذا ارمحه اهللا  

بينمـا حنـن :أنـه قـال عن حيـىي بـن عبـد اهللا عـن أيب ماجـد احلنفـي]46اآلثار[أبو يوسف -
صـب علـى مثإذ أقبلوا جبفنـة فوضـعت فأكـل عبـد اهللا وأصـحابه وشـربابن مسعودقعود مع 

بـن اهــ حيـىيهذا وضوء مـن مل حيـدث : وقال يديه من املاء فغسلهما مث مسح بوجهه وذراعيه
حيـىي اجلـابر ثقـة فيمـا روى عـن : قـال علـي]112/ 3املعرفـة [عبـد اهللا اجلـابر ، قـال الفسـوي 

اهــ وقـال غري أيب ماجد، ألن أبا ماجد جمهول ال يعرف، فأما حديثه عن غـريه فلـيس بـه بـأس
.فيه النسائي وابن عدي منكر احلديث 
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فضل الوضوءما جاء يف 
رة أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه عن أبيـه عـن أيب هريـعن سهيل بن أيب صاحل]61[مالك -
إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر :سلم قال و 

إليهــا بعينيـــه مــع املـــاء أو مــع آخـــر قطــر املـــاء فـــإذا غســل يديـــه خرجــت مـــن يديــه كـــل خطيئـــة 
رجليــه خرجــت كــل خطيئــة مشــتها بطشــتها يــداه مــع املــاء أو مــع آخــر قطــر املــاء فــإذا غســل

.اهـ رواه مسلمرجاله مع املاء أو مع آخر قطر املاء حىت خيرج نقيا من الذنوب
عـن حممـد بـن املنكـدرا عبدة بن سليمان عن عثمان بن حكيم حدثن]49[ابن أيب شيبة -

مــن توضــأ فأحســن الوضــوء وأســبغه وأمتــه ، خرجــت : يقــول عثمــانمسعــت : قــال عــن محــران
اهـــ رواه مســلم عــن عثمــان عــن رســول اهللا مــن جســده حــىت ختــرج مــن حتــت أظفــارهيــاهخطا

.، تقدم صلى اهللا عليه وسلم
ي عـن كثـري بـن مـدرك عـن أيب مالـك األشـجعحدثنا أبو خالـد األمحـر]45[ابن أيب شيبة -

دام لوضـوء بالسـربات ونقـل األقـالكفـارات إسـباغ ا: عبـد اهللاقـال : قـال عن األسود بـن يزيـد
.اهـ صحيح وانتظار الصالة بعد الصالةإىل اجلمعات 

سـلمانعـن حدثنا وكيع عن األعمش عن شقيق عن سـلمة بـن سـربة]50[ابن أيب شيبة -
كمـا يتحـات عـذق النخلـةطاياه على رأسه فتحاتـت  وضعت خإذا توضأ الرجل املسلم: قال 

.صحيح .مثلهحدثنا جرير عن منصور عن شقيق]51[ابن أيب شيبة .

ما يقال بعد الوضوء
أبو عثمان عـن جبـري بـن نفـري عـن عقبـة بـن عـامر قـال كانـت علينـا حدثين] 576[مسلم -

فأدركــت رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلم قائمـــا يفروحتهـــا بعشــرعايــة اإلبــل فجـــاءت نــوبيت
عتـني ركيما من مسلم يتوضأ فيحسن وضـوءه مث يقـوم فيصـل:حيدث الناس فأدركت من قوله 

فــإذا قائــل بــني . مــا أجــود هــذه:قــال فقلــت. مقبــل عليهمــا بقلبــه ووجهــه إال وجبــت لــه اجلنــة 
مــا :قــد رأيتــك جئــت آنفــا قــالإين: فنظــرت فــإذا عمــر قــال . قبلهــا أجــودالــيت:يقــولييــد

أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن : الوضــوء مث يقــول -أو فيســبغ -مــنكم مــن أحــد يتوضــأ فيبلــغ 
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اهـــــ رواه اهللا ورســـوله إال فتحـــت لـــه أبـــواب اجلنـــة الثمانيـــة يـــدخل مـــن أيهـــا شـــاء حممـــدا عبـــد 
.وضعفها. اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين : الرتمذي عن عمر وزاد 

عـن الثـوري عـن أيب هاشـم الواسـطي عـن أيب جملـز عـن قـيس بـن عبـاد ]730[عبـد الـرزاق -
سـبحانك اللهـم وحبمـدك : مث فـرغ مـن وضـوئه فقـال مـن توضـأ:قـالأبي سعيد الخدريعن 

ختم عليها خبامت مث وضعت حتـت العـرش فلـم . ال اهللا أستغفرك وأتوب إليكإإله أشهد أن ال
ومن قرأ سورة الكهف كما أنزلت مث أدرك الدجال مل يسلط عليـه ومل . تكسر إىل يوم القيامة 
رواه النســائي يف ، صــحيح اهـــ إىل مكــة ورفــع لــه نــور مــن حيــث يقرأهــا ، يكــن لــه عليــه ســبيل 

.الكربى 
علــيعمــش عــن ســامل بــن أيب اجلعــد عــن عــن حيــىي بــن العــالء عــن األ]731[عبــد الــرزاق-

للهــم االرجــل فليقــل أشــهد أن ال إلــه اال اهللا وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله أإذا توضــ:قــال
.كاهـ حيىي مرتو ن التوابني واجعلين من املتطهريناجعلين م

حــدثنا األعمــش عــن ســامل بــن أيب اجلعــد عــن علــي ]62[ورواه حممــد بــن فضــيل يف الــدعاء 
أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا، أشـــهد أن حممـــدا : إذا توضـــأ أحـــدكم فليقـــل: أنـــه قـــالعليـــه الســـالم

.اهـ مل يسمعه األعمش رسول اهللا، اللهم اجعلين من التوابني، واجعلين من املتطهرين
وعبد اهللا بن داود عن األعمش عـن إبـراهيم حدثنا عبد اهللا بن منري ]20[ة ابن أيب شيبقال

أشــهد أن ال : قـال إذا فـرغ مـن وضـوئه علـيكـان : عـن سـامل بـن أيب اجلعـد قــال بـن املهـاجر
اهــ ورسـوله رب اجعلـين مـن التـوابني واجعلـين مـن املتطهـرينوأشهد أن حممدا عبـده إله إال اهللا

.ابن مهاجر يضعف 
حذيفـةكـان : قـال حدثنا عبدة بن سليمان عن جويرب عن الضحاك]25[بن أيب شيبة ا-

اللهـــم اجعلـــين مـــن ســـوله وأشـــهد أن حممـــدا عبـــده ور أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا: قـــال إذا تطهـــر
.اهـ ضعيف واجعلين من املتطهرينالتوابني

الوضوء لكل صالةما جاء يف 
ن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عـن أبيـه قـالأخربنا الثوري ع]158[عبد الرزاق-
:سلم الصلوات بوضوء واحد ومسح علـى خفيـه فقـال لـه عمـرصلى النيب صلى اهللا عليه و :
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، اهــ رواه مســلمإين عمـدا صـنعته يـا عمـر:قـال!يـا رسـول اهللا صـنعت شـيئا مل تكـن تصـنعه
.يدل على أن سنته اجلارية الوضوء لكل صالة 

الخلفــاءكانــت : قــال حــدثنا وكيــع عــن ابــن عــون عــن ابــن ســريين]304[شــيبة ابــن أيب-
أخربنـا محـاد بـن زيـد هـارون قـال ا يزيـد بـنحـدثن]305[ابـن أيب شـيبة .)1(توضأ لكل صالة

فيمــا يعلــم أبــو خالــد وعثمــانوعمــربكــرأبــوكــان : قــالعــن هشــام بــن حســان عــن حممــد 
اهـ أبو خالد هو يزيـد بـن هـارون تسجد دعوا بالطسيتوضؤون لكل صالة ، فإذا كانوا يف امل

زكريــا بــن حيــىي بــن أيب زائــدة قــال حــدثنا أزهــر عــن ابــن حــدثنا]11324[وقــال ابــن جريــر .
.صحيح مرسل اهـ ون لكل صالةؤ عن ابن سريين أن اخللفاء كانوا يتوضعون

ويسـتنثر لكـل كـان ميضـمض عمـربن جريج قـال أخربنـا نـافع أن اعن ]169[عبد الرزاق-
.اهـ مرسل صالة

ســليمان : ن رجــل يقــال لــه عــحــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن جــابر ]293[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف لظهر والعصر واملغرب بوضوء واحديصلي اعمرعمن رأى البصري 

عــن رجــل مــن أهــل مصــر قــال أخربنــا فضــيل بــن مــرزوق اهلمــداين أن ]168[عبــد الــرزاق-
اهـضأ لكل صالةكان يتو عليا

قــال : قــالحــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن مســعود بــن علــي عــن عكرمــة]303[ابــن أيب شــيبة -
إذا قمـتم إىل الصـالة فاغسـلوا (علـيوقـال .حتـدثإذا توضأت فصـلي بوضـوئك مـا مل: سعد

ثنا عبـد الصـمد بـن عبـد الـوارث ثنـا شـعبة ثنـا حـد] 660[رواه الـدارمي .)وجوهكم وأيديكم
عليــاكــان يصــلي الصــلوات كلهــا بوضــوء واحــد ، وأن ســعدالــي عــن عكرمــة أن مســعود بــن ع

. )سـلوا وجـوهكم وأيـديكمإذا قمـتم إىل الصـالة فاغ(كان يتوضـأ لكـل صـالة وتـال هـذه اآليـة 
حـــدثنا محيـــد بـــن مســـعدة قـــال حـــدثنا ســـفيان بـــن حبيـــب عـــن ]11322[ورواه ابـــن جريـــر 

ا عبـد اهللا، أتوضـأ لصـالة الغـداة، مث آيت يـا أبـ: قـال قلـتمسـعود بـن علـي قـال سـألت عكرمـة
كـان علـي بـن أيب طالـب رضـوان اهللا عليـه يقـول: السوق فتحضر صالة الظهر، فأصلي؟ قال

حـدثنا . ) يا أيهـا الـذين آمنـوا إذا قمـتم إىل الصـالة فاغسـلوا وجـوهكم وأيـديكم إىل املرافـق(:

أتوضأ لكـل صـالة ؟ : قلت لشريح:حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون عن ابن سريين قال]298[ابن أيب شيبة-1
.اهـ صحيح انظر ماذا يصنع الناس: قال 
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قــال مسعــت مســعود بــن علــي حممــد بــن املثــىن قــال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة 
كان علي رضي اهللا عنه يتوضأ عند كل صالة، ويقرأ هـذه : مسعت عكرمة يقولالشيباين قال

وفيـه نظـراهـ مرسـل اآلية)إىل الصالة فاغسلوا وجوهكميا أيها الذين آمنوا إذا قمتم(:اآلية
.، يأيت عن عكرمة ما خيالفه 

ال : قـــال أبـــي موســـىهـــالل عـــن قتـــادة عـــن عـــن أيبحـــدثنا وكيـــع]296[ابـــن أيب شـــيبة -
:أرسله أبو هالل الراسيب ، ورواه قتادة من وجهني صاحلني اهـ وضوء إال من حدث

عن معمر عن قتادة عن يونس بن جبري أيب غالب عـن حطـان بـن ]159[عبد الرزاقوقال
ذ حضـرت يف جيش على سـاحل دجلـة إأيب موسى األشعريكنا مع : عبد اهللا الرقاشي قال 

أال ال :للوضــوء أيضــا فــأمر مناديــه فنــادىحضــرت العصــر نــادى منــادي العصــر فهــب النــاس
قــد أوشــك العلــم أن يــذهب ويظهــر اجلهــل حــىت يضــرب الرجــل ، وضــوء إال علــى مــن أحــدث 

.اهـ سند صحيح هلأمه بالسيف من اجل
مسعــت واقــع بــن ســحبان : حــدثنا حجــاج عــن شــعبة عــن قتــادة قــال ]41[أبــو عبيــد وقــال

كنا مع أيب موسـى بشـط دجلـة ، فصـلينا الظهـر مث : حيدث عن يزيد بن مطرف بن يزيد قال 
. إنـه ال وضـوء إال علـى مـن أحـدث: فقال أبو موسـى ، حضرت العصر فقام ناس يتوضئون 

حــدثنا ابــن بشــار وابــن املثــىن قــاال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال]11306[ر وقــال ابــن جريــ
حــدثنا شــعبة قــال مسعــت قتــادة حيــدث عــن واقــع بــن ســحبان عــن طريــف بــن يزيــد أو يزيــد بــن 

يزيــد بــن طريــف هصــواباهـــ ، فــذكر حنــوهكنــت مــع أيب موســى بشــاطئ دجلــة: طريــف قــال
.ثقات 
دثنا احلجــاج حــنا حممــد بــن خزميــة بــن راشــد قــالحــدث]4[أحكــام القــرآنيف الطحــاوي وقــال

أن حدثنا محـاد بـن سـلمة عـن أيب عمـران اجلـوين عـن أنـس بـن مالـكبن املنهال األمناطي قال
توضــئوا وصــلوا الظهــر، فلمــا حضــرت العصــر قــاموا ليتوضــئوا، أيب موســى األشــعريأصــحاب 
يقتـــل ليوشـــك أن!ثالوضـــوء مـــن غـــري حـــد: ال، فقـــال: مـــالكم أحـــدثتم؟ فقـــالوا: فقـــال هلـــم

إمنـا قـال .اهــ صـحيح أو ابـن عمـه وهـو يتوضـأ مـن غـري حـدثأحدكم أبـاه أو أخـاه أو عمـه
.، واهللا أعلم ذلك ملا التزمه الناس وتأولوا فيه غري ما مضى 
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: يقــول أنــس بــن مالــكعــن الثـوري عــن عمــرو بــن عـامر قــال مسعــت ]162[عبـد الــرزاق-
.رواه البخاري اهـحيدثكان أحدنا يكفيه الوضوء ما مل 

أنـــه كـــان يصـــلي ســـلمةعـــن حـــدثنا حفـــص عـــن يزيـــد مـــوىل ســـلمة]288[ابـــن أيب شـــيبة -
حــدثنا حفــص عــن يزيــد بــن أيب ]121[حيــىي بــن معــني يف فوائــده . الصــلوات بوضــوء واحــد

.كــان يصـــلي الصــلوات بوضـــوء واحــد، وكـــان يــوتر قبـــل أن ينـــامعبيــد أن ســـلمة بــن األكـــوع
.صحيح 

. كـان يتوضـأ لكـل صـالةعمـربـناعن معمر عن أيوب عـن نـافع أن ]170[د الرزاقعب-
.سند صحيح 

أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس قال حدثنا أبو شهاب قال أخـربين ]5211[ابن سعد -
، ال تطيقونــه : يف منزلـه ؟ قـال عمـرابــنمـا كـان يصـنع : حبيـب بـن الشـهيد قـال قيــل لنـافع 

.، وهو خرب عن عمله يف منزله جيد د سناهـ ما بينهماواملصحف فيالوضوء لكل صالة
عـن حـدثنا سـفيان عـن عبـد اهللا بـن جـابربن عقبـة قـالأخربنا قبيصة ]5167[ابن سعد -

ورثـت مـن : وقال ابن عمر : يصلي الصلوات بوضوء واحد ، قال عمرابنكان : نافع قال 
اهـ هذا إسناد حسـن ، عبـد اهللا بـن جـابر أبـو محـزة نعله كثرية الفضة، أيب سيفا شهد به بدرا 

.وثقه ابن معني ، لعله يف مقامه مبكة أو حنو هذه احلال 
: قـال عمـرابـنحدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن عطية عـن ]292[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف لظهر والعصر واملغرب بوضوء واحدكان جيلس فيصلي ا
ربين عبـد الـرمحن بـن زيـاد بـن أخـ: أنا ابـن وهـب قـال: دثنا يونس قالح]225[الطحاوي -

الظهـر فانصـرف عبد اهللا بن عمر بن الخطـابصليت مع : عن أيب غطيف اهلذيل قالأنعم
يف جملس يف داره فانصرفت معه، حىت إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ مث خـرج وخرجـت 

، حـــىت إذا نـــودي بـــاملغرب دعـــا بوضـــوء معـــه فصـــلى العصـــر مث رجـــع إىل جملســـه ورجعـــت معـــه
وقـد : أي شـيء هـذا يـا أبـا عبـد الـرمحن ؟ الوضـوء عنـد كـل صـالة ؟ فقـال: فقلت لـه. فتوضأ 

فطنــت هلــذا مــين ؟ ليســت بســنة إن كــان لكــاف وضــوئي لصــالة الصــبح صــلوايت كلهــا مــا مل 
تـب اهللا من توضأ علـى طهـر ك: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولأحدث ، ولكين مسعت رسول 
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وقـــال البيهقـــي اهــــ رواه أبـــو داود ففـــي ذلـــك رغبـــت يـــا ابـــن أخـــي ،لــه بـــذلك عشـــر حســـنات 
.حديث منكر

بـن إسـحاق عـن حممـد بـن حيـىي بـن اأخربنـا أمحـد بـن خالـد ثنـا حممـد هـو ]658[الدارمي -
لكـل صـالة طـاهرا بـن عمـراحبان عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر قـال قلـت أرأيـت توضـأ 

بـن حنظلـة بـن ن عبـد اهللا أحدثتـه أمسـاء بنـت زيـد بـن اخلطـاب :قال؟طاهر عم ذلكأو غري
ســلم أمــر بالوضــوء لكــل صــالة طــاهرا أو غــري رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و أيب عــامر حــدثها أن 

ن بـه علـى ذلـك قـوة أبن عمر يـرى اطاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صالة وكان 
احلـــاكم والـــذهيب ابـــن خزميـــة و وصـــححه اهــــ رواه أبـــو داود صـــالة فكـــان ال يـــدع الوضـــوء لكـــل 

ثنا يعقوب ثنا أيب عن ابن اسـحاق حـدثين حممـد بـن حيـىي الضياء يف املختارة من طريق أمحد و 
.فذكرهبن حبان األنصاري

عبــد اهللا بــن حــدثنا حممــد بــن عبــاد بــن موســى قــال أخربنــا زيــاد بــن]11318[بــن جريــرا-
يصـلي الصـلوات جـابر بـن عبـد اهللارأيت : حدثنا الفضل بن املبشر قاللالطفيل البكائي قا

أبـا عبـد اهللا، : فقلـت. بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدَث، توضأ ومسح بفضـل َطهـوره اخلفـني
بل رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنعه، فأنا أصـنعه كمـا : أشيء تصنعه برأيك؟ قال

.رواه ابن ماجةاهـ زياد ضعيفوسلم يصنعول اهللا صلى اهللا عليه رأيت رس
حدثنا ابن محيد قال حدثنا حيىي بن واضح قال حدثنا عبيد اهللا قال]11300[ابن جرير -

فكـلَّ )إذا قمتم إىل الصالة فاغسـلوا وجـوهكم وأيـديكم إىل املرافـق(عكرمة عن قول اهللاسئل 
اهـــ عبيــد اهللا هــو أبــو املنيــب ال وضــوء إال مــن َحــَدث: ابــن عبــاسقــال : ســاعة يتوضــأ؟ فقــال
.العتكي ، سند جيد 

بــن عبــاس أن املســور اعــن صــاحب لــه عــن أيب ذئــب عــن شــعبة مــوىل ] 167[عبــد الــرزاق -
بـن اهل لك حبر يف عبيد بن عمري إذا مسع النداء خـرج فتوضـأ قـال عباسالبنبن خمرمة قال 

ه فقــال مــا حيملــك علــى مــا عبــاس هكــذا يصــنع الشــيطان إذا جــاء فــآذنوين فلمــا جــاء أخــربو 
بـن عبـاسافتال اآلية فقـال )إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم(تصنع فقال إن اهللا يقول 

اهـليس هكذا إذا توضات فأنت طاهر ما مل حتدث

وأنه عفويف املسجد على غري وضوءاجللوسباب 
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سـلم صلى اهللا عليـه و رة أن رسول اهللاعن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هري]380[مالك -
غفـر ااملالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى فيه ما مل حيدث اللهم :قال 

حممـــد بــن حـــامت وحــدثين]1541[وقــال مســـلم .اهــــ رواه البخــاري ومســـلم رمحــهالــه اللهـــم 
ى اهللا هريرة أن رسول اهللا صلرافع عن أيب

: وتقول املالئكة ، مصاله ينتظر الصالة صالة ما كان يفال يزال العبد يف:عليه وسلم قال 
يفســو أو : قــال ؟ مــا حيــدث : قلــت . حــىت ينصــرف أو حيــدث . اللهــم اغفــر لــه اللهــم ارمحــه

اهـيضرط
: قــال عــن حيــىي بــن عبــادثنا جريــر بــن عبــد احلميــد عــن ليــثحــد]1549[ابــن أيب شــيبة-

ســـند اهـــ ســجد فبــال مث دخـــل فتحــدث مــع أصــحابه ومل ميــس مــاءمــن املأبــو الــدرداءخــرج 
.، وسيأيت إن شاء اهللافيه داللة على حكم حتية املسجدإن صح كانت و .ضعيف 

ويف البخـاري أن ابـن عمـر كـان شـابا ينـام يف املسـجد يف حيـاة ، ويف الباب خرب أهـل الصـفة 
.آثار منه ، يأيت إن شاء اهللا يف الصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اجلنب مير باملسجدما جاء يف 
)وال جنبا إال عابري سبيل(وقوله تعاىل 

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بـن زيـاد حـدثنا األفلـت بـن خليفـة قـال ]232[أبو داود -
يه وسلم جاء رسول اهللا صلى اهللا عل: جسرة بنت دجاجة قالت مسعت عائشة تقول حدثتين

مث دخـل . وجهـوا هـذه البيـوت عـن املسـجد :املسـجد فقـالووجوه بيوت أصحابه شارعة يف
فخرج إليهم بعد ، صلى اهللا عليه وسلم ومل يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة النيب

اهـــــ ال أحــــل املســــجد حلــــائض وال جنــــبفــــإين، وجهــــوا هــــذه البيــــوت عــــن املســــجد :فقــــال
.ومعناه اجللوس فيه.وضعفه أمحد والبخاريةصححه ابن خزمي

مسعـــت هـــذا : حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن حيـــىي بـــن أيب إســـحاق قـــال ]1550[ابـــن أيب شـــيبة -
ــاأحســبه قبــل وقعــة ابــن األشــعث أن  ابــن أيب . بــال مث اجتــاز يف املســجد قبــل أن يتوضــأعلي

هــو جنــب فقــال لــه حــدثنا هشــيم عــن العــوام أن عليــا كــان ميــر يف املســجد و ]1561[شــيبة 
أحكـام [إمساعيل القاضـي .مسعته قريبا من مخسني سنة: بعض أصحابنا ممن مسعت هذا؟ قال

حــدثنا حيــي بــن عبــد احلميــد قــال حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا العــوام بــن حوشــب ] 141القــرآن
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ال يصـح حدثنا شيخ منذ أربعني سنة أن عليا كان مير يف املسجد وهو جنب جمتـازا اهــ:قال
.
ا حممد بن حيىي ثنا عبيد اهللا بن موسى عـن ابـن أيب ليلـى ثنحدثنا زكريا]613[ابن املنذر -

ال يقـرب الصـالة إال : قـال ) لوال جنبـا إال عـابري سـبي(يف قولـه علـيعن عن املنهال عن زر 
ابــــــــن أيب حــــــــامت .فيتـــــــيمم ويصــــــــلي حـــــــىت جيــــــــد املـــــــاء، أن يكـــــــون مســــــــافرا تصـــــــيبه اجلنابــــــــة 

أبو بدر حدثين عبد الـرمحن بـن ثناثنا أمحد بن حيىي بن مالك السوسيحد]5398التفسري[
علـيعـن وليس هو املسعودي عن املنهال بن عمرو عن زر بـن حبـيش: عبد اهللا قال أبو بدر

أجنــب إذا :قــال)وال جنبــا إال عــابري ســبيل حــىت تغتســلوا(نزلــت هــذه اآليــة يف املســافر: قــال
ورواه ابـن جريـر اهــ املاء اغتسل وصلىفإذا أدرك يدرك املاءفلم جيد املاء ويتيمم فيصلي حىت

.وال يصح، 
عــن معمــر عــن عبــد الكــرمي اجلــزري عــن أيب عبيــدة بــن عبــد اهللا عــن ]1613[عبــد الــرزاق -
ال إوال جنبـا (أنه كان يرخص للجنب أن مير يف املسجد جمتازا وال أعلمه إال قـال مسعودبنا

.اهـ مرسل جيد) عابري سبيل
جــابربــن أيب ليلــى عــن أيب الــزبري عــن اأخربنــا عبــد اهللا بــن موســى عــن ]1174[الــدارمي -

حدثنا ]1560[ابن أيب شيبة .كنا منشي يف املسجد وحنن جنب ال نرى بذلك بأسا: قال 
]631[ابـن املنـذر .كـان اجلنـب ميـر يف املسـجد جمتـازا: قـال جـابرهشيم عن أيب الزبري عـن 

أحكــــام [إمساعيـــل القاضــــي .عـــن أيب الــــزبري عـــن جــــابر حجــــاج ثنـــا هشــــيم ا علــــي ثنـــا حـــدثن
كــان : قــالجــابر بــن عبــد اهللاحــدثنا علــي حــدثنا هشــيم أخربنــا أبــو الــزبري عــن ] 140القــرآن
أخربنـا أبـو حـازم احلـافظ أخربنـا ]4498[البيهقـي.نا مير يف املسجد وهـو جنـب جمتـازا أحد

التفسري حدثنا زياد بـن أيـوب يفيمد بن إسحاق الثقفأبو أمحد احلافظ أخربنا أبو العباس حم
املسـجد وهـو جنـب جمتـازاكـان أحـدنا ميـر يف: قـال جـابرحدثنا هشيم أخربنا أبو الـزبري عـن 

.اهـ صحيح
أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا احلسـن بـن أيب جعفـر ثنـا سـلم العلـوي عـن ]1171[الدارمي -

البيهقــــي .اجلنــــب جيتــــاز املســــجد وال جيلــــس فيــــه: قــــال)وال جنبــــا إال عــــابري ســــبيل(أنــــس
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس هو األصم حـدثنا إبـراهيم بـن مـرزوق ]4500[



تقريب فقه السابقني األولني

241

بــنأنــسعــن يعــن ســلم العلــو يجعفــر األزدحــدثنا مســلم بــن إبــراهيم عــن احلســن بــن أيب
.اهـ ضعيفجيلسجيتاز وال : قال ) سبيليوال جنبا إال عابر (قوله يفمالك

يـد اهللا بـن موسـى عـن أيب جعفـر حـدثنا عبحدثنا أمحد بن حـازم قـال]9553[ابن جرير -
ال : قـال)وال جنبـا إال عـابري سـبيل(عبـاسابـنعـن الرازي عن زيد بن أسـلم عـن ابـن يسـار

حــدثنا ]611[ابــن املنــذر . تقــرب املســجد إال أن يكــون طريقــك فيــه، فتمــر مــارا وال جتلــس
عبـاسابـنعـن ا أبو نعيم ثنا أبو جعفـر الـرازي عـن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـارعلي ثن

بـد اهللا أخربنـا أبـو ع]4497[البيهقـي .إال وأنت مار فيـه: قال ) وال جنبا إال عابري سبيل(
بكـري حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا حيـىي بـن أيباحلافظ حدثنا أبو العباس

قولـه يفعبـاسابـنحدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسـار عـن يالراز عينحدثنا أبو جعفر ي
إال أن يكـون ال تـدخل املسـجد وأنـت جنـب: قال ) سبيل حىت تغتسلوايوال جنبا إال عابر (

.اهـ صحيح طريقك فيه وال جتلس
ثــىن قــاال حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا حممــد بــن بشــار وحممــد بــن امل]9535[ابــن جريــر -

)وال جنبـا إال عـابري سـبيل(عـن ابـن عبـاس يف قولـهحدثنا شعبة عـن قتـادة عـن أيب جملـزقال 
حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبـد الـرمحن قـال وقال .يف السفر: وقال ابن املثىن.املسافر : قال

حـدثنا علـي بـن ]507[ابن املنـذر .عن ابن عباس مبثلهحدثنا هشام عن قتادة عن أيب جملز
سـئل عـن هـذه اآليـةعبـاسابـنثنا أبو نعيم ثنا هشام عـن قتـادة عـن أيب جملـز عـن عبد العزيز

حدثنا حممد بن علي ثنا أمحد بـن شـبيب وقال. هو املسافر: قال)وال جنبا إال عابري سبيل(
وال (كـان يتأوهلـا ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة عن الحق بن محيد وهـو أبـو جملـز أن ابـن عبـاس

حيرمهــا أن ال يقــرب الصــالة وهــو جنــب إال وهــو مســافر ال جيــد : قــال)ســبيلجنبــا إال عــابري 
.وكان ابن عباس يرى للقرآن وجوها .اهـ صحيح املاء فيتيمم ويصلي

عــن ]9555[وقـال ابـن جريـر 
.اهـ ضعيف مل جيلسا فيهال بأس للحائض واجلنب أن ميرا يف املسجد ما: ابن عباس قال

كــان : قــال حــدثنا وكيــع عــن هشــام بــن ســعد عــن زيــد بــن أســلم]1567[ابــن أيب شــيبة -
حـــدثنا ]2530[ابـــن املنـــذر .مث يتوضـــأ مث يـــدخل املســجد فـــيجلس فيـــهالرجــل مـــنهم جينـــب 

م عـــن ثنـــا أبـــو عاصـــ: قـــالا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن اجلنيـــد الـــدقاقحـــدثنقـــالموســـى بـــن هـــارون
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كــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم جيتنبــون : قــالي عــن زيــد بــن أســلمالــدراورد
حـدثنا ] 139أحكـام القـرآن [إمساعيـل بـن إسـحاق القاضـي اهـ ورواهوهم جنب يف املسجد 

علي بن عبد اهللا قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
صــحاب رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســلم تصـــيبهم كــان رجــال مـــن أ: عطــاء بــن يســار قـــال 

وهـو .صـحيح مرسـل أشـبه ، وهـو خـرباجلنابة فيتوضؤون مث يأتون املسجد فيتحدثون فيـه اهــ
.املسجد ةحجة يف حكم حتي

احلراماملسجد بالوضوء ما جاء يف 
ن قـال رجـل مـعـن خالـد بـن دينـار عـن أيب العاليـة قـالحـدثنا وكيـع ]395[ابن أيب شيبة -

ى اهللا عليــه وســلم توضــأ يف حفظــت لــك أن النــيب صــل: أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 
.إسناده حسن : اهـ رواه أمحد عن وكيع ، وقال اهليثمي املسجد

ابــن عبــاسحــدثنا سـفيان بــن عيينــة عــن عبيـد اهللا بــن أيب يزيــد عــن ]387[ابـن أيب شــيبة -
الفـــاكهي .هـــي لشـــارب ومتوضـــىء حـــل وبـــلو أحلهـــا ملغتســـل يغتســـل يف املســـجدال: قـــال 

ثنــا ســفيان عــن قــاالحــدثنا حممــد بــن أيب عمــر وعبــد اجلبــار بــن العــالء]1104أخبــار مكــة[
آل املغـرية اغتســل يف إن رجـال مـن بـين خمـزوم مـن : عـن ابـن عبـاس قـال عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد

هي لشـارب ومتوضـئ و ال أحلها ملغتسل :من ذلك ابن عباس وجدا شديدا وقال فوجدزمزم 
.صحيح.يعين يف املسجد: قال سفيان .حل وبل 

. يف املسـجد أكـان يتوضـعمـربـنابـن جـريج قـال أخـربت أن اعن ]1639[عبد الرزاق -
عمــربــناعــن الثــوري قــال وأخــربين أبــو هــارون العبــدي أنــه رأى ]1641[عبــد الــرزاقوقــال 
.ليس بثقة اهـ أبو هارون عمارة بن جوينيف املسجدأيتوض
ابـنرأيـت : قـالحـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن حجـاج عـن عطيـة ]389[ابن أيب شيبة وقال
ريري قـال ثنا القـواحـد]125[زوائـد الطهـوريف املـروزي .توضأ يف املسجد بعـد مـا بـالعمر

توضـــأ يف ابـــن عمـــر أخربنـــا احلجـــاج بــن أرطـــأة عـــن عطيـــة العـــويف أن ثنــا يزيـــد بـــن هـــارون قـــال
.إسناد حسن إن كان حجاج مسعه اهـ املسجد 

املنديل بعد الوضوء
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حــدثنا ابــن إدريــس عــن األعمــش عــن ســامل عــن كريــب عــن ابــن ]1602[ابــن أيب شــيبة -
ول باملــاء عبــاس عــن ميمونــة أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أيت باملنــديل فلــم ميســه وجعــل يقــ

.اهـ رواه البخاري ينفضههكذا يعين
نــة خــادم ألم البنــني حــدثتين بناقالــت حــدثنا وكيــع عــن أم غــراب]1585[ابــن أيب شــيبة -

أخربنــا حممــد بــن ]2946[ابــن ســعد .توضــأ فمســح وجهــه باملنــديلعثمــانأن امــرأة عثمــان
وثقهـا ابـن أم غـراب .يتنشـف بعـد الوضـوءعثمانكان : عن بنانة قالتربيعة عن أم غراب

.حبان
حسـن اعيل بن أيب خالد عـن حكـيم بـن جـابر أن عن الثوري عن إمس]713[عبد الرزاق -

أتوضبن علي
حـدثنا وكيـع عـن إمساعيـل بـن ]1584[ابـن أيب شـيبة .من الليل كأين أقيء كبـدي يف املنـام 

احلسن بن علي فرأتـه توضـأ فأخـذ أرسل أيب موالة لنا إىل: أيب خالد عن حكيم بن جابر قال
]94[األثــرم .

أخربنـا أبـو ]7338[وقـال ابـن سـعد .بـهحدثنا معاويـة بـن عمـرو حـدثنا زائـدة عـن إمساعيـل 
حـدثتين مـوالة : قـال معاوية وعبد اهللا بن منري عن إمساعيل بن أيب خالد عن حكـيم بـن جـابر

 :
ما هذا إال ممـا جعلـت يف : فكأين مقته على ذلك ، فرأيت يف املنام كأين أقئ كبدي ، فقلت 

.ثقات ، واملوالة مبهمةاهـنفسي للحسن بن علي
حممد بن علي ثنا سعيد ثنا أبو معاوية ثنا عمر بن يعلى الثقفـي حدثنا ]403[ابن املنذر -

اهــ عمـر أنه كان ميسـح وجهـه باملنـديل بعـد الوضـوءالحسينحلسني عن موىل اعن أيب سعيد
.بن يعلى ُمساء

جـابر بـن عبـد بن عيينة عن منصور عـن عطـاء بـن أيب ربـاح عـن اعن ]708[عبد الرزاق -
ابــن أيب .، ومنصــور ال يــدلس بــن يســافاهـــ بينهمــا هــالل نــدل إذا توضــأت فــال مت:قــالاهللا

ال متنـدل : قـالجـابرعـن حدثنا ابن عيينة عن منصـور عـن هـالل عـن عطـاء]1603[شيبة 
عـن ن عن منصور عن هالل بـن يسـاف عـن عطـاءحدثنا سفيا]121[مسدد .إذا توضأت

العباس بن حممـد من طريق]910[البيهقي . جابر أنه كرهه يعين املسح على الوجه باملنديل 
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ابــن يســاف عــن أخربنــا حيــىي بــن معــني حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن منصــور عــن هــالل يعــين
.ه ابن حجر يف املطالب العاليةحاهـ صحال متندل إذا توضأت: قال جابرعطاء عن 

أنــه كــان يتوضــأ أنــسعــن ن عليــة عــن ليــث عــن رزيــق حــدثنا ابــ]1592[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ضعيف وجهه ويديهوميسح 

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج ثنــا محــاد عــن عبيــد اهللا بــن أيب ]402[ابــن املنــذر -
حـدثنا موسـى ]93[األثـرم .ميسـح وجهـه باملنـديل بعـد الوضـوءأنس بن مالـكأنـه رأى بكر 

.فذكره اهـ صحيح بن إمساعيل حدثنا محاد 
أنـه مسـح وجهـه عمـرابـنعـن عن شعبة عن احلكـم حدثنا وكيع]1597[ابن أيب شيبة -

ــناكــان : نــا شــعبة عــن احلكــم قــال خرب أ]295[ابــن اجلعــد .بثوبــه يتجفــف باخلرقــة عمــرب
.، أراه متصالجيدسند اهـهكذا ونعته شعبة عند الوضوء 

أنــه كــره أن بــن عبــاساعــن الثــوري عــن قــابوس عــن أيب ظبيــان عــن ]709[عبــد الــرزاق -
حـدثنا ]1604[ابـن أيب شـيبة . ديل من الوضوء ومل يكرهه إذا اغتسل من اجلنابة ميسح باملن

وال يتمســح مــن يتمســح مــن طهــور اجلنابــة : قــال عبــاسابــنعــن جريــر عــن قــابوس عــن أبيــه
ابــن قــال : حــدثنا قــيس عــن قــابوس عــن أيب ظبيــان قــال ] 107[أبــو نعــيم.طهــور الصــالة

.يضعف اهـ قابوس ال متندل للوضوء : عباس
: حــدثنا حيــىي بــن حممــد ثنــا اجلمحــي ثنــا أبــو عوانــة عــن أيب محــزة قــال ]407[ابــن املنــذر -

.اهـ حسن )1(يتوضأ مث يقوم إىل الصالة ومل أره ميس منديالعباسابنرأيت 
حــدثنا حممــد ثنــا ســعيد ثنــا أبــو معاويــة ثنــا مســعر عــن ثابــت بــن عبيــد]404[ابــن املنــذر -

حـــدثنا ]95[األثـــرم .ميســـح باملنـــديلوكـــان لـــه صـــحبة بـــي مســـعودبشـــير بـــن أرأيـــت : قـــال
.فذكره اهـ صحيح الفضل بن دكني حدثنا مسعر 

لعبـد اهللا بـن الحـارث بن عيينة عن يزيد بن أيب زياد قـال كانـت اعن ]715[عبد الرزاق -
.حسن سنداهـ بن نوفل

ل املهـدب أميسـح الرجـل بـه املـاء؟ فـأىب أن يـرخص سـئل عطـاء عـن املنـدي: عـن ابـن جـريج قـال] 706[عبد الرزاق -1
فــال بـأس بــه إذاً اهـــ : أرأيــت إن كنـت أريــد أن يُـذهب املنــديل عـين بــرد املــاء؟ قـال: قلــت. هـو شــيء أحـدث: فيـه، وقــال

.صحيح
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باب منه
عليـاحدثنا وكيع عن مسعر عن سويد موىل عمـرو بـن حريـث أن ]1586[ابن أيب شيبة -

حـدثنا مسـعر عـن ] 105الصـالة[أبو نعـيم.اغتسل مث أخذ ثوبا فدخل فيه يعين تنشف به
وقـد اغتسـل فأخـذ ثوبـاً فلبسـه اسويد موىل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه أتى علي

.سويد وثقه ابن حبان .ضل بن دكني حدثنا الف]101[رواه األثرم .أو قال دخل فيه 

هوبيان ضعفالوضوء بالنبيذما روي يف 
عــن الثــوري وإســرائيل عــن أيب فــزارة العبســي قــال حــدثنا أبــو زيــد مــوىل ]693[عبــد الــرزاق -

ملـا كـان ليلـة اجلـن ختلـف مـنهم رجـالن فقـاال : عمرو بن حريث عـن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم معـك مـاء قلـت لـيس معـي نشهد الفجر معك يا رسول اهللا

ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم مترة طيبـة ومـاء طهـور فتوضـأ 
أبـو زيـد جمهـول ال هـذا خـرب منكـر أعلـه احلفـاظ ، و اهـ قال إسرائيل يف حديثه مث صلى الصبح 

حــدثنا حيــىي بــن حيــىي أخربنــا خالــد بــن ]1038[م وقــال مســل. عبــد اهللا يعــرف يف أصــحاب 
معشر عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد اهللا قـال مل أكـن ليلـة اجلـن عبد اهللا عن خالد عن أيب

اهـكنت معهمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووددت أين
حــدثنا أبــو معاويــة عــن حجــاج عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]265[ابــن أيب شــيبة -

تفــرد بــه : مث قــال ]1/78[رواه الــدارقطين .نــه كــان ال يــرى بأســا بالوضــوء مــن النبيــذأعلــي
نا أبو بكر الشافعي نا حممد بن شاذان ] 79/ 1[مث قال. حجاج بن أرطاة ال حيتج حبديثه 

نا معلى نا هشيم عن أيب إسحاق الكويف عـن مزيـدة بـن جـابر عـن علـي ح وثنـا أبـو سـهل نـا 
بــد اهللا بــن عمـر نــا وكيــع عــن أيب ليلــى اخلراسـاين عــن مزيــدة عــن جــابر عــن إبـراهيم احلــريب نــا ع

.اهـ وال يصح ال بأس بالوضوء بالنبيذ : علي عليه السالم قال 
حدثنا أبو سهل نا إبراهيم احلريب نـا حممـد بـن سـنان نـا أبـو ]76/ 1سنن ال[الدارقطين وقال

قال النبيـذ وضـوء ملـن مل بن عباساعن بكر احلنفي نا عبد اهللا بن حمرر عن قتادة عن عكرمة
اهـ بن حمرر مرتوك احلديث ، اجيد املاء 
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كيف الغسل من اجلنابة
]6املائدة[)وإن كنتم جنبا فاطهروا(قال اهللا تعاىل 

عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة أم املــؤمنني أن رســول اهللا صــلى اهللا ]98[مالـك -
ابة بدأ بغسل يديـه مث توضـأ كمـا يتوضـأ للصـالة مث يـدخل عليه وسلم كان إذا اغتسل من اجلن

.اهـ رواه البخاري ومسلم ويف بعضها بدأ بفرجهاملاء على جلده كله
بـن اريـب مـوىل عن الثوري عن األعمش عن سامل بـن أيب اجلعـد عـن ك]998[عبد الرزاق -

ســلم فاغتســل مــن اجلنابــة فبــدأ ســرتت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : عبــاس عــن ميمونــة قالــت
فغسل يديه مث صب على مشاله بيمينه فغسل فرجه ومـا أصـابه مث ضـرب بيـده علـى احلـائط أو 

اهــ رواهاألرض مث توضأ وضوءه للصالة إال رجليه مث أفاض عليه املاء مث حنـى قدميـه فغسـلهما 
.البخاري ومسلم 

أبــو جعفــر حــدثنا أبــو نعــيم قــال حــدثنا معمــر بــن حيــىي بــن ســام حــدثين]256[البخــاري -
كيـف : قـال -يعـرض باحلسـن بـن حممـد ابـن احلنفيـة -ابـن عمـك أتاين: جابر قال قال يل

صــلى اهللا عليــه وســلم يأخــذ ثالثــة أكــف ويفيضــها كــان النــيب: فقلــت ؟ الغســل مــن اجلنابــة 
فقلــت  . رجــل كثــري الشــعر احلســن إينفقــال يل. ه ، مث يفــيض علــى ســائر جســده علــى رأســ
اهـصلى اهللا عليه وسلم أكثر منك شعرا كان النيب

حـــدثين عبـــد الصـــمد بـــن عبـــد الوهـــاب احلمصـــي وكـــان ]591[وقـــال الـــدواليب يف الكـــىن -
رة البصـري يلقب صميد قـال ثنـا حيـىي بـن صـاحل الوحـاظي قـال ثنـا حممـد بـن سـليمان أبـو ضـم

أسـأهلا عـن الغسـل عائشـةأرسلين عطية بـن عـازب إىل : قال حدثين عبد اهللا بن أيب قيس قال
مــن اجلنابــة وعــن الرجــل جينــب فيدركــه الصــبح وهــو يريــد الصــيام، فلمــا جئتهــا فســلمت عليهــا 

ابـن عفيـف؟ : مـن هـو؟ قلـت عطيـة بـن عـازب قالـت: قالـت. أرسـلين إليـك أحـد بنيـك: قلت
مث ، مث توضـــأ ، أمـــا الغســـل مـــن اجلنابـــة فاغســـل فرجـــك : قالـــت. ســـلين إليـــكأر ، نعـــم : قلـــت

وأمــا الرجــل يدركــه الصــبح . صــبب املــاء علــى رأســك ثــالث مــرات وأفــض املــاء علــى جســدك ا
وقـد رواه ليـث . وهذا سند حسن إن كـان حمفوظـا . اهـ مل يذكر متام احلديث ... وهو جنب



تقريب فقه السابقني األولني

247

ن صـاحل عـن معاويـة بـن صـاحل عـن ابـن أيب قـيس بن سعد وابن مهدي وابن وهب وعبـد اهللا بـ
.سأل عائشة مرفوعا رواه مسلم وأمحد وغريمها 

أخربنا املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب ثنا يزيد بن أيب حبيـب عـن ]186املطالب[إسحاق -
، ينقي الشعر ويروي البشرة:؟ فقالت عن غسل الرجلسلمةأمسألت ناعم موىل أم سلمة
اهـــ نــاعم بــن ُأجيــل ، ســند :ل املــرأة فقالــت وســألتها عــن غســ

.صحيح 
عــن معمــر عــن أيب إســحاق عــن رجــل يقــال لــه عاصــم أن رهطــا أتــوا ]987[عبــد الــرزاق -

مرأتـــه افســـألوه عـــن صـــالة الرجـــل يف بيتـــه تطوعـــا وعمـــا حيـــل للرجـــل مـــن عمـــر بـــن الخطـــاب
ما صالة الرجل يف بيته تطوعا فهو نور فنوروا بيـوتكم أ:فقال.حائضا وعن الغسل من اجلنابة

مرأتــه حائضــا فلــك مــا فــوق اإلزار وال اوأمــا مــا حيــل للرجــل مــن .ومــا خــري بيــت لــيس فيــه نــور
وأمــا الغســل مــن اجلنابــة فتوضــأ وضــوءك للصــالة مث اغســل .تطلعــون علــى مــا حتتــه حــىت تطهــر

عــن إســرائيل عــن أيب ]988[اق عبــد الــرز .رأســك ثــالث مــرات مث أفــض املــاء علــى جلــدك 
إســحاق عــن عاصــم بــن عمــرو البجلــي أن نفــرا مــن أهــل الكوفــة أتــوا عمــر بــن اخلطــاب فقــالوا 

مرأتـه اجئناك نسألك عن ثالث خصال عن صالة الرجل يف بيته تطوعا وعما حيل للرجل من 
.ال:الواقــ؟قــال أفكهنــة أنــتم. ال:قــالوا؟قــال أفســحرة أنــتم.حائضــا وعــن الغســل مــن اجلنابــة

لقـد :قـال؟مـن أهـل الكوفـة:قـالوا؟من أي العراق:قال.من العراق:قال؟من أين أنتم:قال
سألتموين عن خصال ما سألين عنهن أحد منذ سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عـنهن 

عـــن أيب إســـحاق عـــن أخربنـــا زهـــري] 2568[ابـــن اجلعـــد ورواه . مث ذكـــر مثـــل حـــديث معمـــر
فـذكر و الشامي عن أحـد النفـر الـذين أتـوا عمـر بـن اخلطـاب وكـانوا ثالثـة قـالوا عاصم بن عمر 

قــال حــدثنا املســعودي عــن عاصــم بــن عمــرو البجلــي ]49[ورواه أبــو داود الطيالســي . حنــوه 
سـعيد و ]17103[رواه ابـن أيب شـيبة و . بنحـوهعن أحد النفر الذين أتـوا عمـر بـن اخلطـاب 

األحوص عن طارق بن عبـد الـرمحن البجلـي عـن عاصـم بـن نا أبو قاال ]2143[بن منصور 
] 1556[البيهقـي.فـذكر مثلـهخرج نفـر مـن أهـل العـراق إىل عمـر بـن اخلطـاب: عمرو قال
بــن أمحــد بــن عبــدان حــدثنا أمحــد بــن عبيــد الصــفار حــدثنا إمساعيــل بــن الفضــل يأخربنــا علــ

ـــ أنيســـة عـــن أيببـــن أيبحـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن عمـــرو عـــن زيـــديحـــدثنا عمـــرو بـــن قســـيط الرق
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جـاء نفـر مـن أهـل العـراق إىل عمـر : إسـحاق عـن عاصـم بـن عمـرو عـن عمـري مـوىل عمـر قـال
جئنــا نســأل عــن : فمــا جــاء بكــم؟ قــالوا : قــال . نعــم: أبــإذن جئــتم؟ قــالوا : فقــال هلــم عمــر

، ومــا يصــلح للرجــل مــن يبيتــه تطوعــا مــا هــصــالة الرجــل يف: ومــا هــن؟ قــالوا : قــال . ثــالث
ال يــا أمــري : أســحرة أنــتم؟ قــالوا : فقــال عمــر . حــائض ، وعــن الغســل مــن اجلنابــةيأتــه وهــامر 

عــنهن أحــد منــذ عــن ثالثــة أشــياء مــا ســألينلقــد ســألتموين: قــال . املــؤمنني مــا حنــن بســحرة
بيتــه نــور ، فنــور ســألت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــنهن قــبلكم ، أمــا صــالة الرجــل يف

وأما احلائض فما فوق اإلزار ولـيس لـه مـا حتتـه ، وأمـا الغسـل مـن اجلنابـة بيتك ما استطعت ، 
اإلنـاء فتغسـل فرجـك ومـا أصـابك ، مث توضـأ فتفرغ بيمينك على يسارك ، مث تـدخل يـدك يف

وضوءك للصالة ، مث تفرغ على رأسك ثالث مرات ، تدلك رأسك كل مرة ، مث تغسـل سـائر 
اهللا بــن عمــرو عــن عبيــدمــن طريــق ] 1/153[ختــارة اهـــ رواه الضــياء املقدســي يف املجســدك

.ه وصحح. زيد بن أيب أنيسة عن أيب إسحاق عن عاصم بن عمر عن عمري موىل عمر
حدثنا حممد بن فضيل عن العالء بـن املسـيب عـن فضـيل بـن عمـرو ]742[ابن أيب شيبة -

. ذا مرســل جيــداهـــ هــغتســلت مــن اجلنابــة فتمضــمض ثالثــا فإنــه أبلــغإذا ا: عمــرقــال : قــال
.واهللا أعلم . )1(فإنه أبلغ دليل على أنه فضل ال فرض: وقوله 

ال يطهـره ذلـك : أنـه قـال علي بن أبي طالبوبلغين عن ] 1/71املدونة [قال ابن وهب -
.أي الرجل ينغمس يف النهر وحنوه حىت يذكر غسله من اجلنابة اهـ

العبـاس األصـبهاين ثنـا سـهل بـن عثمـانهللا بـن حممـد بـنحدثنا عبد ا]10411[الطرباين -
السـنة : قـالعبـد اهللاعـن ة حـدثين أيـوب عـن عاصـم عـن شـقيقثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائـد

يف الغســل مــن اجلنابــة أن تغســل كفيــك حــىت تنقــي، مث تــدخل ميينــك اإلنــاء فتصــب بيمينــك 
فتـدلكها، مث على يسارك فتغسل فرجك حـىت تنقـي، مث تضـرب بيسـارك علـى احلـائط واألرض 

اهـــ ثقــات وشــيخ الطــرباين ذكــره يف تصــب عليهــا بيمينــك فتغســلها، مث توضــأ وضــوءك للصــالة
.صاحب أصول : أخبار أصبهان وقال 

كانوا يستحبون أن: حدثنا عبيد اهللا عن شيبان عن منصور عن أيب معشر عن إبراهيم قال ]747[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند حسن يستنشقوا من اجلنابة ثالثا
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:عـن غسـل اجلنـب قـالأبـو الـدرداءعن معمر عن قتادة قال سـئل ]1001[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل يبل الشعر وينقي البشرة

:قـالأبـي هريـرةسلم قـال قـد أثبـت لنـا عـن أمر عن زيد بن عن مع]1011[عبد الرزاق -
بـاب ذكـره يف . إذا غسلت رأسك وأنت جنب مث غسلت سائر جسدك بعد فقد أجزأ عنـك 

وفيــه أن مــن مل : قلــت . الرجــل يغســل رأســه وهــو جنــب مث يرتكــه حــىت جيــف مث يغســل بعــد
.واهللا أعلم، يتوضأ يف غسله أجزأ عنه 

كـان إذا اغتسـل مـن اجلنابـة بـدأ فـأفرغ علـى عبد اهللا بـن عمـرع أن عن ناف]100[مالك -
ســـتنثر مث غســـل وجهـــه ونضـــح يف عينيـــه مث ايـــده اليمـــىن فغســـلها مث غســـل فرجـــه مث مضـــمض و 

]990[عبد الـرزاق .غسل يده اليمىن مث اليسرى مث غسل رأسه مث اغتسل وأفاض عليه املاء
كــان يفــرغ : بــد اهللا بــن عمــر مــن اجلنابــة قــال بــن جــريج قــال أخــربين نــافع عــن اغتســال عاعــن 

مث يغرف بيده اليمىن فيصب على فرجه فيغسله بيده الشـمال فـإذا فـرغ ، على يديه فيغسلهما 
مــن غســل فرجــه غســل الشــمال مث مضــمض واســتنثر ونضــح يف عينيــه مث بــدأ بوجهــه فغســله مث 

قـال .ائر جسـده بعـد فغسـلهبرأسه مث بيده اليمىن مث بالشمال مث غرف بيديـه كلتيهمـا علـى سـ
ومل يكن عبد اهللا بن عمر ينضح يف عينيه املاء إال يف غسل اجلنابة فأما الوضوء للصالة فـال : 

.أراه ألن عنده علما بأن حتت كل شعرة جنابة .اهـ صحيح 
فــديك عــن ابــن أيبحــدثنا ابــن أيباخلراســاينيحــدثنا حســني بــن عيســ]246[أبــو داود -

كـان إذا اغتسـل مـن اجلنابـة يفـرغ بيـده اليمـىن علـى يـده عبـاسابـنإن : ل ذئب عن شعبة قـا
. يكــم أفرغــت فقلــت ال أدر مــرة كــم أفــرغ فســألينياليســرى ســبع مــرار مث يغســل فرجــه فنســ

مث يتوضـأ وضـوءه للصـالة مث يفـيض علـى جلـده املـاء . يال أم لك وما مينعك أن تدر : فقال 
اهــــ شـــعبة مـــوىل ابـــن عبـــاس اهللا عليـــه وســـلم يتطهـــرهكـــذا كـــان رســـول اهللا صـــلى : مث يقـــول 
.ضعيف

إذا : قالـت هـانئأمعـن حدثنا وكيع عـن أيب مكـني عـن أيب صـاحل]709[ابن أيب شيبة -
اهــ أبـو مكـني نـوح بـن ربيعـة ، أبـو صـاحل جلنابة ، فاغسل كل عضو منـك ثالثـااغتسلت من ا

.موىل أم هانئ باذام يضعف 

حني يفرغهرجليمن أحب أن يغسل 
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إذا اغتسـل عثمانكان : بن املسيب قال اعن معمر عن قتادة عن ]1000[عبد الرزاق -
.اهـ سند صحيح من اجلنابة تنحى عن مكانه فغسل رجليه 

حـدثنا ابـن عليـة عـن سـعيد عـن قتـادة عـن مسـلم بـن يسـار عـن ]761[ورواه ابن أيب شـيبة 
رواه اهـــ رج مــن مغتســله غســل بطــون قدميــه فخــمحــران أن عثمــان كــان إذا اغتســل مــن اجلنابــة

.مسلم 
م عـــن مطـــرف عــن أيب جعفـــر األشـــجعي حــدثنا يعقـــوب بـــن إبــراهي]770[ابــن أيب شـــيبة -

. أفـض عليـك مث تـنح فاغسـل رجليـك: من اجلنابة ؟ فقـال عن الغسلابن عمرسألت : قال
.أدري من هو ال : وأبو جعفر وثقه ابن حبان ، وقال أبو حامت بن طريف ،هو امطرف 

وبشرهتعاهد شعره منالرجل يؤمرما 
حــدثنا عبــدان قــال أخربنــا عبــد اهللا قــال أخربنــا هشــام بــن عــروة عــن أبيــه ]272[البخــاري -

عــن عائشــة قالــت كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا اغتســل مــن اجلنابــة غســل يديــه ، 
حــىت إذا ظـــن أن قــد أروى بشـــرتهه ، وتوضــأ وضــوءه للصـــالة مث اغتســل ، مث خيلــل بيـــده شــعر 

اهـاء ثالث مرات ، مث غسل سائر جسدهأفاض عليه امل
شــيبة قــال حيـــىي حــدثنا حيــىي بـــن حيــىي وقتيبــة بـــن ســعيد وأبــو بكــر بـــن أيب]766[مســلم -

إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبـري بـن أخربنا وقال اآلخران حدثنا أبو األحوص عن أيب
أمــا أنــا : عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال بعــض القــوم الغســلمطعـم قــال متــاروا يف

أفـيض علـى أما أنا فإين:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كذا وكذا يأغسل رأسفإين
.رواه البخاري اهـثالث أكف يرأس
ن األخـنس عـن املعـرور بـن سـويد حدثنا وكيع عن مسعر عن بكري ب]704[ابن أيب شيبة -

. مثلــه حــدثنا مســعر ] 75[أبــو نعــيم.أمــا أنــا فــأفيض علــى رأســي ثالثــا: عمــرقــال : قــال
حـدثين املعـرور قـال حدثنا حيىي عن مسعر بن كدام حدثين بكري بن األخنس]182[مسدد 

.صحيح . على رأسي ثالث حفنات أما أنا فأحفن :قال عمر : 
د أخربنــا عطــاء بــن الســائب عــن حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا محــا]249[أبــو داود -

مـن تـرك موضـع شـعرة مـن جنابـة مل :أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال يزاذان عن عل
يفمـن مث عاديـت رأسـيفمـن مث عاديـت رأسـيعلـقـال . يغسلها فعل به كذا وكذا مـن النـار 
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مسـلم ثنـا عفـان بـن مـن طريـق ] 453[اهـ صححه الضـياء يف املختـارة وكان جيز شعره. ثالثا
فيه دليل على أن املراد بالشعر شـعر .فذكره محاد بن سلمة وشعبة قاال أنا عطاء بن السائب

.وفيه أن اللحية ال جيوز حلقها . الرأس 
أنـه  علـيحدثنا وكيع عـن شـريك عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن ]707[ابن أيب شيبة -

ثنا زهـــري عـــن أيب إســـحاق عـــن حـــد] 89[أبـــو نعـــيم. كـــان يغســـل رأســـه مـــرتني مـــن اجلنابـــة
]778[ابــن أيب شـــيبة .ال يضـــرك بــأي جــانيب رأســك بــدأت : احلــارث عــن علــي عنــه قــال 

من غسل رأسـه بغسـل وهـو : قال عليحدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث عن 
وهــو : وقــال أبــو إســحاق وزاد ثنا إســرائلحــد]85[رواه أبــو نعــيم .جنــب فقــد أبلــغ الغســل

مـن :عـن معمـر عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن علـي قـال]1007[عبـد الـرزاق . يطماخلِ 
قـــال أبـــو إســـحاق .غســـل رأســـه بغســـل وهـــو جنـــب فقـــد أبلـــغ مث يغســـل ســـائر جســـده بعـــد

طمي أميــا جنــب غســل رأســه بــاخلِ :يقــولبــن مســعوداوأخــربين احلــارث بــن األزمــع قــال مسعــت 
.صحيحعن عبد اهللا هو و ، اهـ احلارث اهلمذاين ال حيتج به فقد أبلغ

حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن زكريــا عــن أيب إســحاق عــن ]779[ورواه ابــن أيب شــيبة 
طمي وهـو جنـب فقـد مـن غسـل رأسـه بـاخلِ : يقـولعبـد اهللامسعـت : قـال احلارث بن األزمـع

عبــد .طمــي علــى رأســه أيضــاولكــن ال يعيــد مــا ســال مــن اخلِ : احلــارث وقــال. أبلــغ الغســل 
أال :زمــــع فقــــالعــــن الثــــوري عــــن أيب إســــحاق قــــال لقيــــين احلــــارث بــــن األ]1008[زاق الــــر 

عبـد .أميا جنب غسل رأسه باخلطمي فقـد أبلـغ :مسعته يقولعبد اهللاأحكيك ما مسعت من 
ابـن أيب شـيبة . زمـع مثلـه بن عيينة عن أيب إسحاق عـن احلـارث بـن األاعن ]1009[الرزاق 

مـن عبـد اهللاقـال : قال ن األزمععن احلارث بأيب إسحاقحدثنا أبو األحوص عن ]776[
حدثنا حممد بن النضر ]9255[الطرباين. غسل رأسه باخلطمي وهو جنب فقد أبلغ الغسل

إن : عـن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال ثنا معاوية ثنا زهري عن أيب إسحاق عن احلارث بن األزمـع
حـدثنا مث قـال. ن ال يصـب عليـه املـاءوال يضـره أ، لـغغسل رأسه وهو جنب خبطمـي فقـد أب

ن احلــارث بــن األزمــع عــن عبــد اهللاعــأبــو خليفــة ثنــا حممــد بــن كثــري ثنــا شــعبة عــن أيب إســحاق
مث اغتسل بعد ذلك فليغسل رأسـه إن شـاء غسل أحدكم رأسه وهو جنب باخلطميإذا : قال

.صحيح اهـباملاء
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ق قــال مسعــت أو حــدثين احلــارث بــن نــا شــعبة عــن أيب إســحاخرب أ]431[ورواه ابــن اجلعــد 
إذا غســـل أحـــدكم رأســـه بـــاخلطمي وهـــو : قـــالمســـعودبـــنااألزمـــع عـــن رجـــل مـــن مهـــدان عـــن 
وكـان احلـارث مـن أصـحاب ،اهــ واحملفـوظ روايـة اجلماعـةجنب مث اغتسل فال يغسله إن شاء

.واخلطمي بالكسر نبات يتخذ ِغسال .ابن مسعود 
إذا عبـد اهللاقـال : ا حفص عـن األعمـش عـن إبـراهيم قـال حدثن]781[ابن أيب شيبة ورواه
ال يعيــد : أو قــال وقــال إبــراهيم مثــل ذلــك : ل اجلنــب رأســه بــاخلطمي أجــزأه ذلــك قــال غســ
حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن ]9258[الطــرباين . عليــه

رأسـه بـاخلطمي أجـزأه ذلـك مــن أن إذا غســل اجلنـب: عـن عبـد اهللا قـالاألعمـش عـن إبـراهيم
.صحيح مرسلاهـ )1(يغسله باملاء

وحفـــص عـــن . حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن األعمـــش عـــن ســـامل ]782[ابـــن أيب شـــيبة -
سـئل عبـد اهللا عـن اجلنـب يغسـل : األعمش عن سامل عن سـارية ومل يـذكر سـفيان سـارية قـال 

مــن ]900[البيهقــي ورواه .علــى رأســهجيزئــه إذا غســل أن ال يعيــد : رأســه بــاخلطمي ؟ فقــال 
اجلعد عـن يعقوب بن سفيان حدثنا عبيد اهللا عن شيبان عن األعمش عن سامل بن أيبطريق

وهو جنـب فقـد أجـزأه وليغسـل يمن غسل رأسه خبطم: سارية بن عبد اهللا قال قال عبد اهللا 
نا علـي بـن عبـد حـدث]268/ 3[فيـه اهـ كذلك هو يف املعرفة ، مث قال يعقوب سائر جسده

اهللا قــال ثنــا حيــىي بــن محــاد عــن أيب عوانــة عــن ســليمان بــن مهــران األعمــش عــن ســامل بــن أيب 
إذا غســل الرجــل رأســه وهــو : اجلعــد عــن ثابــت بــن قطبــة الثقفــي عــن عبــد اهللا بــن مســعود قــال

حـدثنا عبـد : حدثنا علي بن عبد اهللا قال. جنب خبطمي فحسبه بعد أن يغسل سائر جسده
ثنـا أبـو عوانـة ومنصـور بـن أيب األسـود عـن األعمـش عـن سـامل بـن أيب : ن مهدي قالالرمحن ب

مسعــت أنــا وأبــو : قــال يل منصــور: قــال عبــد الــرمحن.اجلعــد عــن ثابــت بــن قطبــة عــن عبــد اهللا
ثنـا سـفيان : ثنا عبد الرمحن قالحدثنا علي قال.واحلديث حديث سفيان: قال علي.عوانة

إذا غســل اجلنــب رأســه : اجلعــد عــن ســارية عــن عبــد اهللا قــالعــن األعمــش عــن ســامل بــن أيب

ر وأنق البشرة اغسل الشع: كان يقال : حدثنا أبو األحوص عن منصور عن إبراهيم قال ]1070[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح يف اجلنابة
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ب ن صــح، وثابــت بــن قطبــة ثقــة ممــاهـــ صــحيح فقــد أجــزأ عنــه: بــاخلطمي فقــد أبلــغ أو قــال
.عبد اهللا 

ثنا علــي بــن عيســى الكراشــكي قــال ثنــا اهليــثم قــال ثنــا حيــىي بــن محــزة حــد]520[احملــاملي -
ن رسـول اهللا أنصـارياأليـوبأبـيأبـن نـافع عـن يب حكـيم قـال حـدثين طلحـة أعن عتبة بن 

الصـــلوات اخلمـــس واجلمعـــة إىل اجلمعـــة وأداء االمانـــة كفـــارة مـــا : صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال 
اهـــ حيــىي بــن ن حتــت كــل شــعرة جنابــة إغســل اجلنابــة فــ:قــال؟داء االمانــةأومــا : فقلــت .بينهــا

علي بن عيسى بـن يزيـد الكراجكـيومحزة هو ابن واقد احلضرمي ، واهليثم هو ابن خارجة ، 
رواه ابــن ماجــة عــن هشــام بــن عمــار عــن .كلهــمالشــني مــن شــيوخ الرتمــذي ، ثقــات  و بــاجليم

حــدثنا حممـد بــن حيــىي ثنــا ]511[ورواه ابــن نصــر يف تعظــيم قـدر الصــالة . حيـىي بــن محــزة بـه 
بــن نــافع قــال اهليـثم بــن خارجــة ثنـا حيــىي بــن محـزة عــن عتبــة بــن أيب حكـيم قــال حــدثين طلحـة 

الصـــلوات اخلمـــس :حــدثين أبـــو أيــوب األنصـــاري أن رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه و ســـلم قــال
غسـل :قـال؟ ومـا أداء األمانـة : فقلـت لـه . واجلمعة إىل اجلمعة وأداء األمانة كفارة ما بينها 

. اهـــ صــحح إســناده مغلطــاي يف شــرح كتــاب ابــن ماجــة فــإن حتــت كــل شــعرة جنابــة ، اجلنابــة 
.فيه موقوف ومرفوع ، واهللا أعلم و 
حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن عثمة قـال حـدثنا سـعيد عـن قتـادة عـن ]1698[الطربي -

حممــد بــن ابــن عثمــة هــو اهـــ حتــت كــل شــعرة جنابــة : قــال أبــي الــدرداءيــونس بــن جبــري عــن 
.كان اختلط بن أيب عروبة  سعيد و خالد بن عثمة ، 

قـال حذيفةشعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت أبا البخرتي عن أخربنا ]124[ابن اجلعد -
ابــن أيب . كــل شــعرة ال يصــيبها املــاء جنابــة فمــا فوقهــا ولــذلك عاديــت رأســي ورأســه جمــزوز: 

خـــرج : قـــال حـــدثنا غنـــدر عـــن شـــعبة عـــن عمـــرو بـــن مـــرة عـــن أيب البخـــرتي]1072[شـــيبة 
فلـــذلك ، وهـــا فعافملـــاء جنابـــة كـــل شـــعرة ال يصـــيبها اإن حتـــت  : وقـــد طـــم شـــعره فقـــالحذيفـــة

ثنـا حدثنا حممد بن جعفـر حدثنا ابن املثىن قال]1700[الطربي . عاديت رأسي كما ترون
.اهـ صحيح وقد طم رأسه جز شعره واستأصله : يعين بقوله : مث قال . شعبة به

قــال ابــن بشــار نــا غنــدر مســع شــعبة عــن ســيف مســع أبــا ]2370[وقــال البخــاري يف التــاريخ 
.اهـ على رسم ابن حبان كل شعرة ال يصيبها املاء جنابة فما فوقها: حذيفةئل مسع وا
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حتـت كـل شـعرة جنابـة : حدثنا أبو داود عـن قـرة عـن احلسـن قـال ]1074[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ابــن ]1699[الطــربي .وأنقــي البشــرأمــا أنــا فأبــل الشــعر : أبــو هريــرةوقــال: قــال 

حتــت كــل شــعرة :قــالأيب هريــرةحــدثنا قــرة عــن احلســن عــن ر قــالحــدثنا أبــو عــامبشــار قــال
.سند جيداهـ ، فبلوا الشعر ، وأنقوا البشرجنابة

عــن ســعيد بــن أيب حممــد بــن عجــالنعــن حــدثنا أبــو خالــد األمحــر]701[ابــن أيب شــيبة -
كــان : كــم أفــيض علــى رأســي وأنــا جنــب ؟ قــال : ســأله رجــل : قــال هريــرةأبــيســعيد عــن 

إن شـعري طويـل :وسلم حيثو على رأسه ثالث حثيـات فقـال الرجـلاهللا صلى اهللا عليهرسول
اهــــ رواه ابـــن ماجـــة عليـــه وســـلم أكثـــر شـــعرا منـــك وأطيـــبكـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا: فقـــال 

.وصححه األلباين 
ــد اهللابــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار قــال مسعــت اعــن ]996[عبــد الــرزاق - جــابر بــن عب

حـدثنا ابـن ]706[ابـن أيب شـيبة .اجلنـب علـى رأسـه ثـالث غرفـات مـن املـاء يغرف: يقول 
حــدثنا ابـن عيينــة ] 80[أبـو نعـيم.يغـرف علــى رأسـه ثالثــا: قـال جــابرعيينـة عـن عمــرو عـن 

.اهـ صحيح عمرو بن دينار قال مسعت جابراعن
مسعـــت  :عقيـــل قـــال حـــدثنا شـــريك عـــن عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن ] 67الصـــالة[أبـــو نعـــيم -

.ال بأس بهاهـ جيزئ من غسل اجلنب صاع من ماء : قال جابراً 
جـابرعـن ن ابن أيب ليلى عـن أيب الـزبريعحدثنا يعقوب بن إبراهيم]777[ابن أيب شيبة -

.إسناد ضعيف .من غسل رأسه باخلطمي وهو جنب ، فقد أبلغ الغسلأي . مثله
أن ســعيدأبــيعــن عــن مــرزوق عــن عطيــةحــدثنا وكيــع عــن فضــيل ]710[ابــن أيب شــيبة -

كـان رسـول اهللا صـلى اهللا: إن شـعري كثـري ، فقـال : اغسل ثالثا ، فقـال : فقال رجال سأله
.اهـ ضعيف رواه ابن ماجة عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب

كـان إذا اغتسـل : قـالبـن عمـر اعـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]991[عبد الـرزاق -
وال أعلم أحدا نضح املـاء يف : قال قال عبد اهللا . نضح املاء يف عينيه وخلل حليته من اجلنابة 
قال ثنا إسحاق بن املنذر قال أخربنا ]335زوائد الطهور[املروزيوقال .بن عمر اعينيه إال 

ابــن أيب . كــان ابــن عمــر إذا اغتســل فــتح عينيــه ليــدخل املــاء فيهمــا: أبــو معشــر عــن نــافع قــال
حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن نـافع أن ابـن عمـر كـان إذا اغتسـل مـن ]1075[شيبة 
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حــدثنا معـــاذ بـــن ]13070[الطـــرباين .اجلنابــة ، أدخـــل املــاء يف عينيـــه وأدخــل يـــده يف ســرته
املثــىن ثنــا مســدد ثنــا عبــد اهللا بــن داود عــن فضــيل بــن غــزوان عــن نــافع أن ابــن عمــر كــان إذا 

أخربنــا أبــو احلســن بــن عبــدان ]870[البيهقــي . ســرتهاغتســل فــتح عينيــه وأدخــل إصــبعيه يف
حدثنا عبيد اهللا بـن عمـر حـدثنا يالفسو يأخربنا أمحد بن عبيد الصفار حدثنا احلسن بن عل

كان إذا اغتسل من اجلنابة : عن قتادة عن نافع عن ابن عمر قال أيبمعاذ بن هشام حدثين
.صحيح اهـسرتهوأدخل أصبعه يف، عينيه نضح املاء يف

كـان يـدلك حليتـه وذلـك عمـربنابن جريج قال أخربين نافع أن اعن ]992[عبد الرزاق -
.صحيح اهـأين سألته عن تشريبه أصول شعره 

: قـول يابـن عبـاسمسـع حدثنا ابن عيينة عن عبيد اهللا بـن أيب يزيـد]705[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح )1(اجلنب يغرف على رأسه ثالثا

عبـاسابـنعـن حدثنا وكيع عن شعبة عـن أيب نوفـل بـن أيب عقـرب ]780[يب شيبة ابن أ-
.سند صحيح . اهـ أي من غسل باخلطمي جيزئه أن ال يعيد على رأسه الغسل: قال 

ابـن عبـاسأيب املغرية عن سـعيد بـن جبـري عـنحدثنا مندل عن جعفر بن ] 95[أبو نعيم-
مل يزل جنباً حىت يصـيبها فبقيت شعرة مل تصبها  املاءلو اغتسل اإلنسان من اجلنابة ، : قال 
.اهـ مندل بن علي شيخ ضعيف املاء

من اجلنابةإذا اغتسلتاملرأة رأسهاهل تنقض 
شــيبة وعمــرو الناقــد وإسـحاق بــن إبــراهيم وابــن أيبحــدثنا أبــو بكــر بـن أيب]770[مسـلم -

وب بـن موسـى عـن سـعيد بـن أيبعمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخربنا سـفيان عـن أيـ
عن عبد اهللا بن رافـع مـوىل أم سـلمة عـن أم سـلمة قالـت قلـت يـا رسـول اهللا إينيسعيد املقرب 

علــى رأســك يال إمنــا يكفيــك أن حتثــ:قــال ؟فأنقضــه لغســل اجلنابــةيامــرأة أشــد ضــفر رأســ
اهـثالث حثيات مث تفيضني عليك املاء فتطهرين 

قـال ابـن أصـل إمساعيـل بـن عيـاشمـد بـن عـوف قـال قـرأت يفحـدثنا حم]255[أبو داود -
ضمضـم بـن زرعـة عـن شـريح بـن عبيـد قـال وحـدثنا حممـد بـن إمساعيـل عـن أبيـه حـدثينعوف

فـات يغرف الرجـل ذو اجلمـة علـى رأسـه ثـالث غر :بن جريج عن عطاء قال كان يقالاعن ]1004[عبد الرزاق -1
.اهـ صحيح مث يشرب املاء أصول الشعر مع كل غرفة 
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صـلى اهللا عليـه أفتاين
سله حىت يبلغ أصـول الشـعر وأمـا املـرأة فـال أما الرجل فلينشر رأسه فليغ:وسلم عن ذلك فقال

اهـ ضعفه مغلطـاي يف شـرح ابـن عليها أن ال تنقضه لتغرف على رأسها ثالث غرفات بكفيها 
.ماجة 

لــتحفن : ســئلت عــن غســل املــرأة مــن اجلنابــة فقالــت عائشــةأنــه بلغــه أن ]101[مالــك -
اهـعلى رأسها ثالث حفنات من املاء ولتضغث رأسها بيديها

: قـال حدثنا ابن علية عـن أيـوب عـن أيب الـزبري عـن عبيـد بـن عمـري]798[ابن أيب شيبة -
: يأمر النساء إذا اغتسـلن ، أن ينقضـن رؤوسـهن ، فقالـت عبد اهللا بن عمروأن عائشةبلغ 

قـد كنـت أنـا ورسـول اهللا صـلى ! يا عجبـا البـن عمـرو هـذا ، أفـال يـأمرهن أن حيلقـن رؤوسـهن 
اهــ ى أن أفـرغ علـى رأسـي ثـالث إفراغـاتغتسل من إناء واحد ، فال أزيد علـاهللا عليه وسلم ن

.رواه مسلم 
حدثنا خالد بن حيىي قال حدثنا إبراهيم بـن نـافع عـن احلسـن بـن مسـلم ]277[البخاري -

كنا إذا أصابت إحدانا جنابة ، أخذت بيديها ثالثا : عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت 
اهـبيدها على شقها األمين ، وبيدها األخرى على شقها األيسر فوق رأسها ، مث تأخذ

عـن امـرأة شـكت إىل حدثنا وكيع عن مسعر عن عثمان بـن موهـب]800[ابن أيب شيبة-
املـرأة اهــصـيب ثالثـا فمـا أصـاب أصـاب ومـا أخطـأ أخطـأ: فقالـتالغسـل مـن اجلنابـةعائشة
.مبهمة 

ين يزيـد بـن زادويـه عـن أيب زرعـة بـن عمـرو عـن عن هشـيم قـال حـدث]1048[عبد الرزاق -
ة إذا اغتسـلت تـنقض شـعرها فقالـت عائشـة وإن كانـت قـد أعن املـر عائشةأيب هريرة أنه سأل 

يزيــد بــن هــواهـــ ابــن زادويــه غــت علــى رأســها ثالثــا فقــد أجــزأ ذلــكأنفقــت عليــه أوقيــة إذا أفر 
.سند صحيح .وهو ثقةعم يزيد بن هارون زاذي
محيــد عــن أيب زرعــة أخربنــا ســعيد بــن عــامر عــن شــعبة عــن يزيــد بــن]1150[ي الــدارموقــال 

ن أنفقت فيه أوقية إعن املرأة تغتسل تنقض شعرها فقالت بخ و عائشةنه سأل أعن أيب هريرة
.يزيد بن محيد الضبعي ، سند صحيح اهـن تفرغ على رأسها ثالثا أإمنا يكفيها 
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حـدثنا مجيــع بــن عمــري رجــل مــن بــين تــيم اهللا قــال حــدثنا العــالء بــن صــاحل] 78[أبـو نعــيم-
الرجـل يكفيـه ثـالث : اجلنابـة ذكـرتِ : فسـألتها أو قـال عائشةدخلت مع خاليت على : قال 

أخربنـا أبـو الوليـد ثنـا زائـدة عـن ]1149[الـدارمي . مرات ع
دخلـت مـع : تـيم اهللا بـن ثعلبـة قـال صدقة بن سعيد احلنفـي حـدثين مجيـع بـن عمـري أحـد بـين 

ت كـان رســول اهللا فسـألتها إحـدامها كيــف تصـنعني عنـد الغسـل فقالـعائشـةأمـي وخـاليت علـى 
يض علـى سلم يتطهر طهوره للصالة ويفيض على رأسه ثالث مرات وحنـن نفـصلى اهللا عليه و 

.رؤوسنا مخسا من أجل الضفر
بن عيينة عن مسعر عن أيب بكر بن عتبة الزهري عن عمه عـن اعن]1050[عبد الرزاق -
أبو بكـر بـن عمـرو بـن عتبـة اهـ :قالتسلمةأم

حدثنا وكيع قال حدثين مسـعر عـن أيب بكـر بـن ]871[ابن أيب شيبة وقال .الثقفي مستور 
إن كانــت إحــدانا إذا اغتســلت مــن اجلنابــة : قالــتســلمةأمعمــارة بــن رويبــة عــن امــرأة عــن 

.اهـ ال يصح 
أن امـرأة سـألت حدثنا أبو داود عن هشام عن حيـىي بـن أيب كثـري]801[ابن أيب شيبة وقال 

.ضـعي بعضـه علـى بعـض: فقالـت كثريإن شعري  : فقالت ، صيب ثالثا : فقالت سلمةأم
.ضعيف

ســلمةأمج ثنــا محــاد عــن علــي بــن زيــد عــن أم حممــد عــن حــدثنا حجــا ]1156[الــدارمي -
.اهـ ضعيف ال ينقضن عقصهن من حيض وال من جنابة: أ

أخربنا املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب ثنا يزيد بن أيب حبيـب عـن ]186املطالب[إسحاق -
، البشرةينقي الشعر ويروي :؟ فقالت عن غسل الرجلسلمةأمسألت موىل أم سلمةناعم

.صحيح اهـ:وسألتها عن غسل املرأة فقالت 
ابـنعـن عـن عكرمـةحدثنا أبو داود عن زمعـة عـن سـلمة بـن وهـرام]802[ابن أيب شيبة -

.اهـ زمعة بن صاحل يضعف جيزئ املمتشطة ثالث: أنه قال عباس
ال ينقضـن عمـربـناع قـال كـن نسـاء عن عبد اهللا بـن عمـر عـن نـاف]1047[عبد الرزاق -

حـدثنا علـي بـن مسـهر عـن ]810[ابن أيب شيبة .واحليضرؤوسهن إذا اغتسلن من اجلنابة 
وال واحلـــيضوأمهــات أوالده كـــن يغتســـلن مــن اجلنابـــة عمـــرابـــنعبيــد اهللا عـــن نـــافع أن نســاء 
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نــة عــن علــي أخربنــا حممــد بــن عيي]1165[الــدارمي .ولكــن يبــالغن يف بلهــاينقضــن رؤوســهن
حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن عبيد اهللا بن ]1155[الدارمي . مثله سواء بن مسهر 

وأمهــات أوالده كـــن إذا اغتســلن مل ينقضـــن عقصــهن مـــن عمـــربــنان نســـاء أعمــر عـــن نــافع 
.اهـ صحيح وال جنابةحيض

ابر بــن جــبــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــار قــال مسعــت اعــن ]1049[عبــد الــرزاق -
أو بلغين عنه أنه كان يقـول تغـرف املـرأة علـى رأسـها ثـالث غرفـات قلـت لعمـرو فـذو عبد اهللا

.اهـ ثقات اجلمة قال ما أراه إال مثلها 
: قـال جـابرحدثنا أبو خالد األمحر عـن حجـاج عـن أيب الـزبري عـن ]807[ابن أيب شيبة -

الــــدارمي .اهـــــ حجــــاج يــــدلس وال ينقضــــاناملــــاء علــــى رؤوســــهمااحلــــائض واجلنــــب يصــــبان 
بـن أيب ليلـى عـن أيب الـزبري عـن اأخربنا عمـرو بـن عـون عـن خالـد بـن عبـد اهللا عـن ]1161[

إذا اغتســلت املــرأة مــن اجلنابــة فــال تــنقض شــعرها ولكــن تصــب املــاء علــى أصــوله : قــال جــابر
.اهـ ثقات وتبله 

قـال حذيفـة بـن اليمـانعن معمر عن رجل عن إبراهيم النخعي أن ]1053[عبد الرزاق -
الطـربي وقـال . البنة له أو المرأته خللي رأسك باملاء قبل أن خيلله اهللا بنار قليل بقـاءه عليهـا 

حـدثنا سـعيد بـن أيب عروبـةقـالحـدثنا يزيـد بـن زريـع قال حدثنا محيد بن مسعدة ]1703[
ء ال ختللـه نــار خللـي شـعرك باملــا: قـال المرأتــه حذيفـةأن حـدثنا أبــو معشـر عـن النخعــيقـال

اهـال ، ختلله بأصابعها وال تنقضه: أتنقضه ؟ قال : فقلت أليب معشر .قليلة البقيا عليه
حذيفـةعـن حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عـن مهـام]808[ابن أيب شيبة وقال 
]661[ر ابــن املنــذ.ال ختللــه نــار قليــل بقياهــا عليــهخللــي رأســك باملــاء: مرأتــهقــال ال: قــال 

البيهقـي . حنـوهعن مهـام حدثنا احلسن بن علي بن عفان أنا ابن منري عن األعمش عن إبراهيم 
: أنـه قـال حذيفـةروح حدثنا شعبة عن منصور عـن إبـراهيم عـن مهـام عـن من طريق]889[

بـنحذيفـةعـن منصـور بإسـناده عـن يورواه الثـور قال. خللها باملاء ال ختللها نار قليل بقياها
]1701[الطربي .رأسك باملاء ال ختلله نار قليل بقياها عليهيخلل: أنه قال المرأته مانالي

قــال : حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن مهــام بــن احلــارث قــال قــالحــدثنا ابــن محيــد
أخربنـا ]1158[الـدارمي . ال ختلليه نارا قليلة البقيـا عليـكاستأصلي شعرك : المرأتهحذيفة
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: نـه قـال المرأتـه أحذيفةد ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلارث عن أبو الولي
اهــ استأصـلي أي قـال منصـور يعـين اجلنابـة . ال ختلله نار قليل بقياها عليه ، استأصلي الشعر 

.صحيح . باألصابعابلغي باملاء أصوله 
عـن راهيم عـن علقمـة حدثنا أبوخالـد عـن حجـاج عـن فضـيل عـن إبـ]812[ابن أيب شيبة -

حــدثنا عبــد اهللا بــن ســعيد ثنــا أبــو خالــد ]1151[الــدارمي.للــه بأصــابعهاخت: قــال اهللاعبــد
.حجاج بن أرطأة يدلسبه اهـ عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم 

قـال أخــربين رجـل مـن األنصــار ]عـن[عـن معمــر عـن زيـد بــن أسـلم ]1051[عبـد الـرزاق -
امتشـطت حبنـاء رقيـق مث  احليضـةاألول إذا أرادت إحداهن أن تطهر من أدركت نساءنا : قال 

زائـدة " عن"اهـ كذا هو يف املطبوع ، وأظن كفاها ذلك لغسلها من احليضة فلم تغسل رأسها 
.

يض؟احلمنغسلالهل تنقض شعرها يف 
يـه أن النـيب صـلى اهللا علحدثنا وكيع عن هشام عن أبيـه عـن عائشـة]870[ابن أيب شيبة -

اهــ هـذا خمتصـر مـن حـديث حجـة الـوداع انقضـي شـعرك واغتسـلي: احليضقال هلا يف وسلم
فــأدركين...:هشــام عــن أبيــه عــن عائشــة قالــتمــن حــديث]2972[وســياقه عنــد مســلم 

:صلى اهللا عليـه وسـلم فقـالفشكوت ذلك إىل النيبيوم عرفة وأنا حائض مل أحل من عمريت
] 2977[مث روى مســلم .احلــديث . بــاحلجيوأهلــيتشــطرأســك واميعمرتــك وانقضــيدعـ

. رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فأفضــت فلمــا كــان يــوم النحــر طهــرت فــأمرين: عنهــا قوهلــا 
اهـــنزلنــا مــىن فتطهـرت مث طفنــا بالبيــتحــىتحجـيتقالــت فخرجــت يف: ويف لفــظ .احلـديث 

ام ال غســــل احلــــيض حــــر تحلــــل وابتــــداء اإلللكــــانول  أن غســــلها األهــــذا يــــدل علــــى
، وامتشــاطها ، وتطهــرت مــن حيضــها مبــىن اغتســلت وهــي حــائض ، وإمنــا طهــرت يــوم النحــر 

.واهللا أعلم، ونقضها الشعر حتلل من العمرة 
حــدثنا يابــن مهــدحــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم حــدثنا عبــد الــرمحن يعــين]359[أبــو داود -

أم ســـلمة فســـألتها امـــرأة مـــن قـــريش عـــن قالـــت دخلـــت علـــى جـــديتبكـــار بـــن حيـــىي حـــدثتين
ثوب احلائض فقالت أم سـلمة قـد كـان يصـيبنا احلـيض علـى عهـد رسـول اهللا صـلى الصالة يف

كانـت تقلـب فيـه فـإن ياهللا عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها مث تطهر فتنظـر الثـوب الـذ
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فيه يا ذلك من أن نصلء تركناه ومل مينعنيأصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن مل يكن أصابه ش
وأمــا املمتشــطة فكانــت إحــدانا تكــون ممتشــطة فــإذا اغتســلت مل تــنقض ذلــك ولكنهــا حتفــن . 

أصـــول الشـــعر دلكتـــه مث أفاضـــت علـــى ســـائر علـــى رأســـها ثـــالث حفنـــات فـــإذا رأت البلـــل يف
.اهـ بكار ال يعلم حاله جسدها

ســلمةأمأم حممــد عــن حــدثنا حجــاج ثنــا محــاد عــن علــي بــن زيــد عــن ]1156[الــدارمي -
حـدثنا علـي ]659[ابـن املنـذر اهـ ال من جنابةال ينقضن عقصهن من حيض و : أ

.ضعيفبن جدعان علي بن زيد . بهعن علي بن زيد ثنا حجاج ثنا محاد 
حدثنا علي ثنا حجاج ثنا محاد عـن احلجـاج عـن عطـاء وأيب الـزبري عـن ]660[ابن املنذر -

تصب املـاء علـى رأسـها ثالثـا وال تـنقض شـعرها : عائشةلليثي عن عبيد بن عمري ا
عن عبيـد أيوب عن أيب الزبري ، ورواهحجاج بن أرطأة ليس باحلافظاهـ من جنابة وال حيض 

] 52[ورواه أبو الشيخ يف ما رواه أبو الزبري عن غـري جـابر . يف سياق غسل اجلنابة بن عمري 
اصــبب : قالــتالليــث بــن ســعد مــن طريــق

وإســناده .اهــ هــذا أصــح مــن حــديث حجــاج علـى رأســك ثالثــا مث أفــض علــى ســائر جســدك
.واهللا أعلم . جيد ، يشبه رواية أيوب 

حذيفــةعــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن مهــام]808[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ، ال ختلله نار قليل بقياها عليهخللي رأسك باملاء : مرأتهالقال : قال
عمــرابــنأن نســاء حــدثنا علــي بــن مســهر عــن عبيــد اهللا عــن نــافع]810[ابــن أيب شــيبة -

ن رؤوسـهن ، ولكـن يبـالغن يف بلهـاوال ينقضـواحلـيضأوالده كن يغتسلن مـن اجلنابـة وأمهاتِ 
.تقدم اهـ إسناد صحيح 

: قـال جـابرحدثنا أبو خالد األمحر عـن حجـاج عـن أيب الـزبري عـن ]807[ة ابن أيب شيب-
.اهـ ابن أرطاة يدلس املاء على رؤوسهما وال ينقضاناحلائض واجلنب يصبان 

الرجل ينصرف من غسله حلدث
حدثنا إمساعيل ابن علية عن أيب هـارون الغنـوي عـن أيب جملـز قـال ]1502[ابن أيب شيبة -

إذا اغتسل أحدكم من اجلنابة فبال قبل أن يفرغ من غسله فليفـرغ علـى رأسـه : عمرابنقال 
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حـدثنا ابـن مبـارك عــن أيب هـارون عـن أيب جملـز عـن ابـن عمــر ]1503[ابـن أيب شـيبة . املـاء
.اهـ صحيح الغسل: يعيد يعين : قال

الوضوء بعد الغسلما جاء يف 
إســحاق عــن األســود عــن أيبثنا حيــىي بــن آدم قــال ثنــا حســن عــنحــد]26200[أمحــد -

اهـــ رواه الرتمــذي ســلم ال يتوضــأ بعــد الغســل كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : عائشــة قالــت 
.وصححه 

عــن أيب حـدثنا معتمـر بـن سـليمان عــن أبيـه عـن عطـاء بـن السـائب]759[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ سند ضعيف سلكان يتوضأ بعد الغعلياالبخرتي أن 

اهيم عـــن عـــن إبـــر حـــدثنا عبـــاد بـــن العـــوام عـــن حجـــاج عـــن طلحـــة]756[ابـــن أيب شـــيبة -
اهــ ال بـأس بـه م أن يغسل من لـدن قرنـه إىل قدمـه حـىت يتوضـأ أما يكفي أحدك: قال حذيفة

.
عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق ]758[ابن أيب شيبة -

لـو كانـت عنـدي مل تفعـل : بعـد الغسـل ، قـال إن فالنـة توضـأت: اهللالعبـدقـال رجـل : قال
.ضعيف سند اهـ )1(ذلك

إذا مل : كــان يقــول بــن عمــرابـن جــريج قــال أخــربين نـافع عــن اعــن ]1039[عبـد الــرزاق -
.اهـ صحيح متس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل 

أن أيب يغتسـل مث يتوضـكـا: أخربنا معمر عن الزهري عن سامل قال ]1038[عبد الرزاق -
وأي وضــوء أمت مــن الغســل : قــال. لغســلوأي وضــوء أمت مــن ا، أمــا جيزيــك الغســل : فــأقول ، 

] 877[البيهقي .ري الشيء فأمسه فأتوضأ لذلكولكنه خييل إيل أنه خيرج من ذك، للجنب 
ر هللا بـن عمـعن سـامل بـن عبـد ايسفيان بن عيينة عن الزهر سعدان بن نصر أخربنا من طريق

.صحيح اهـوء أمت من الغسل إذا اجتنب الفرجوضيوأ: عن أبيه أنه كان يقول

مل يـروه عـن أيب :محـد قـال أ. كان حيىي بن سعيد ينكر هذا احلديث جـدا :مث قال] 3081[ذكره أمحد يف العلل -1
اهـإمنا هذا يرويه األعمش عن إبراهيم عن علقمة، نراه وهم ، إسحاق غري أيب بكر بن عياش 



تقريب فقه السابقني األولني

262

حــــدثنا ســــهيل بــــن عمــــار ثنــــا حممــــد بــــن مصــــعب القرقســــاين ثنــــا ]652[ورواه ابــــن املنــــذر 
أنه كان يرى أن الغسل من اجلنابـة جيـزي صـاحبه عمرابنعن األوزاعي عن الزهري عن سامل

.اهـ صحيحمن الوضوء 
ابـن عـن و معاويـة عـن عاصـم األحـول عـن غنـيم بـن قـيسحـدثنا أبـ] 748[أيب شـيبة ابن -

سـند جيـداهــ وأي وضوء أعم من الغسـل : فقال سئل عن الوضوء بعد الغسل ؟ : قال عمر 
.
عمـربـناعن الثوري عن مطرف عـن رجـل مـن أشـجع قـال سـألت ]1041[عبد الرزاق-

ابــن أيب شــيبة . ال لقــد تعمقــت يــا عبــد أشــجع اجلنابــة فقــقــال قلــت الوضــوء مــن الغســل بعــد
: عمـرالبـنقـال رجـل مـن احلـي : قـال حدثنا أبو األحوص سالم عـن أيب إسـحاق ]750[

.ضعيف اهـلقد تعمقت: ضأ بعد الغسل قال إين أتو 
عـــن هشـــيم عـــن جعفـــر بـــن أيب وحشـــية عـــن أيب ســـفيان قـــال ســـئل ]1045[عبـــد الـــرزاق -

اهــ ال ال إال أن يشـاء يكفيـه الغسـل : يتوضـأ بعـد الغسـل قـال عـن اجلنـبجابر بـن عبـد اهللا
.باس به 

الطهـر قبـل : كـان يقـال : قـال حـدثنا جريـر عـن مغـرية عـن إبـراهيم]757[ابن أيب شـيبة -
.اهـ ثقات الغسل

اجلنب خيرج منه املين بعد الغسل
: قـــال علـــيحـــدثنا شـــريك عـــن أيب إســـحاق عـــن احلـــارث عـــن ]1490[ابـــن أيب شـــيبة -

وحـــدثونا عـــن حيـــىي بـــن حيـــىي قـــال قـــرأت علـــى شـــريك عـــن أيب ]617[ابـــن املنـــذر .يتوضـــأ
يعيـد الوضـوء : يف اجلنب خيـرج مـن ذكـره املـين بعـد الغسـل قـال عليعن إسحاق عن احلارث

.اهـ سند ضعيف 
كـان عليـاأن حـدثنا علـي ثنـا حجـاج ثنـا محـاد عـن عطـاء بـن السـائب]618[ابن املنـذر -

إذا كــان بـال قبــل أن : إذا اغتســل الرجـل مــن اجلنابـة فخــرج منـه شــيء بعـد ذلــك قـال :يقـول 
.جيدمرسلاهـ يغتسل فال إعادة عليه وإن مل يبل حىت اغتسل أعاد 

حدثنا هشيم عن منصور عن حيان اجلويف عـن جـابر بـن زيـد عـن ]1491[ابن أيب شيبة -
حممـد بـن علـي ثنـا سـعيد ثنـا هشـيم ثنـا حـدثنا ]616[ابـن املنـذر .يتوضـأ: قـال ابن عبـاس
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أنـه سـئل عـن اجلنـب خيـرج منـه املـين عباسابنعن عن جابر بن زيد ويفان اجليمنصور عن ح
.اهـ صحيح يتوضأ : بعد الغسل قال 

يف الوضوء والغسلالنهي عن االسراف
سـا ابن جرب قال مسعـت أنحدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثين]201[البخاري -

بالصــــاع إىل مخســـة أمــــداد ، أو كــــان يغتســـلصــــلى اهللا عليـــه وســــلم يغســـل يقـــول كــــان النـــيب
.اهـ وفيه عن جابر حنوه ويتوضأ باملد 

: قـال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أيب خالد عن جابر بـن زيـد]716[ابن أيب شيبة -
اهـــبلــى: ال جــابرفقــ، مــا أرى يكفيــين : فقــال. صــاع: عــن غســل اجلنابــة فقــالجــابرســئل 

.صحيح 
قال : قال حدثنا أبو األحوص عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة ]737[ابن أيب شيبة -

.اهـ أبو محزة ميمون ضعيف ملاء جيزئ وليس بعد الثالث شيءاملاء على أثر ا: اهللاعبد
ضـأ مـن  تو عمـرابـنرأيـت : قـال حدثنا وكيع عن مسعر عن عطيـة]720[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن وأفضل: يكون مدا ؟ قال : وز وأفضل فيه قلت ك
عمــرابــنرأيــت : قــال حــدثنا وكيــع عــن شــريك عــن خالــد بــن زيــد]736[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ال باس به وضأ فكان يسن املاء على وجهه سنايت
أبــارأيــت: قــال حــدثنا قطــن بــن عبــد اهللا أبــو مــري عــن أيب غالــب]724[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ حسن توضأ بكوز من ماءأمامة
: قـال حـدثنا محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن حسـن بـن صـاحل عـن مسـاك]725[ابن أيب شيبة -

.وأنـا أنظـركوز من ماء فتوضأ ومسح على خفيـه مث صـلى العصـرأيت بسمرةبنجابررأيت 
.إسناد حسن 

: قــال الـدرداءأبــيأخــربه عـن عمـنأخربنــا العـوامحــدثنا يزيـد قـال]731[ابـن أيب شـيبة -
اهـاقصد يف

: يقـول عبـاسابـنمسـع حدثنا ابن عيينة عن عبيد اهللا بـن أيب يزيـد]717[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح أو بعده ال أدري قبل الوضوء : بيد اهللا فقال ع. جيزىء الصاع للجنب
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كــان : قــال ن فضــيل عــن حصــني عــن هــالل بــن يســافحــدثنا ابــ]723[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح من الوض: يقال 

: قــال حــدثنا حســني بــن علــي عــن زائــدة عــن منصــور عــن إبــراهيم]722[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح يكفي الرجل لغسله ربع الفرق: ال كان يق

يقولــون  كــانوا : قــال دثنا األعمــش عــن إبــراهيمحــحــدثنا وكيــع قــال]733[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح كثرة الوضوء من الشيطان

كـانوا يكرهـون : قـال حـدثنا األعمـش عـن إبـراهيمحدثنا وكيع قـال]734[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح أن يلطموا وجوههم باملاء ل

ا يـرون مـدا كـانو : قـال ا يزيد بن هارون عن هشام عن احلسنحدثن]721[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح للوضوء ، وللغسل صاعا

حــدثنا القعنــيب حــدثنا ســليمان يعــين ابــن بــالل عــن عبــد الــرمحن بــن عطــاء أنــه ]88[األثــرم -
مســع ســعيد بــن املســيب ورجــال مــن أهــل العــراق يســأله عمــا يكفــي اإلنســان مــن غســل اجلنابــة 

يل تــورا يســع مــدين مــن مــاء أو حنــو ذلــك فأغتســل بــه فيكفيــين ويفضــل منــه فقــال ســعيد إن
تـأمرين إن  فقال الرجل فواهللا إين ألستنثر وأمتضمض مبدين من ماء فقال له سعيد فمـا. فضل 

فقــال لــه الرجــل فــإن مل يكفــين فــإين رجــل كمــا تــرى عظــيم فقــال لــه كــان الشــيطان يلعــب بــك 
إن يل ركـوة : وقـال سـعيد.أمـداد قليـل فقـال لـه سـعيد فصـاعسعيد ثالثة أمداد فقال إن ثالثة 

قــال .فضــالهأو قــدحا مــا يســع إال نصــف املــد مــاء أو حنــوه مث أبــول مث أتوضــأ منــه وأفضــل منــ
عبد الرمحن فذكرت هذا احلديث الذي مسعت من سعيد بن املسيب لسليمان بن يسـار فقـال 

ار رمحن فذكرت ذلك أليب عبيـدة بـن عمـقال عبد ال.سليمان بن يسار وأنا يكفيين مثل ذلك
اهــــ اب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلممسعنـــا مــن أصـــحبــن ياســـر فقـــال أبـــو عبيـــدة وهكـــذا

.إسناد جيد 

كل يوم ومل يره من السرفالغسلأحب من 
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: عــن أيب صــخرة جــامع بــن شــداد قــال حــدثنا وكيــع عــن مســعر]2098[ابــن أيب شــيبة -
طهــوره ، فمــا أتــى لعثمــانكنــت أضــع : عثمــان بــن عفــان يقــول مــوىلمسعــت محــران بــن أبــان

.اهـ رواه مسلم وهو يفيض عليه فيه نطفة من ماءعليه يوم إال
حـــدثنا عبـــد الصـــمد بـــن عبـــد الـــوارث عـــن محـــاد بـــن ســـلمة عـــن ]2093[ابـــن أيب شـــيبة -

جيـد اهــ إسـناد كـان يغتسـل يف كـل يـوم مـرةعثمـانأن 
.موصول 

بن علية عن شعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن زاذان قـال سـأل اأخربنا ] 163/ 7م [الشافعي-
.ال الغسل الـذي هـو الغسـل:فقال. اغتسل كل يوم إن شئت :عن الغسل فقالعليارجل 

.سند جيد . اهـ يأيت يف كتاب العيدين يوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر:قال
حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بـن مـرة عـن حيـىي بـن اجلـزار عـن ]2094[أيب شيبة ابن-

حـدثنا وكيـع ومحيـد عـن ]2097[ابـن أيب شـيبة اهــإين ألغتسل يف الليلة البـاردة: قال علي
قــال علــي إين ألغتســل يف الليلــة : األعمــش عــن عمــرو بــن مــرة عــن عبــد اهللا بــن ســلمة قــال 

.اهـ حسنلد به وأتطهرالباردة من غري جنابة ألجت
حـدثنا سـالم بـن أيب مطيـع عـن هشـام بـن أخربنا املعلى بـن أسـد قـال ]7623[ابن سعد -

.اهـ سند جيد كان يغتسل كل ليلة مرة وكل يوم مرةالزبيرابنأن عمه عروة 
حدثنا سهل بن موسى الرامهرمزي ثنا حممد بـن بشـار ثنـا حيـىي بـن سـعيد ]702[الطرباين -

كـان يكـره أن أنس بن مالـكأن حدثتين ريطة أم ولد أنس بن مالكبد ربه بن أيب رافعثنا ع
.اهـ ضعيف يغتسل بنصف النهار وعند العتمة 

احلجامةبعداالغتسال من أحب 
كـان عليـاعن إسـرائيل بـن يـونس عـن ثـوير بـن أيب فاختـة عـن أبيـه أن ]701[عبد الرزاق -

.عيف اهـ ضيستحب أن يغتسل من احلجامة 
أو يف الرجـل حيـتجمعلـيعن حدثنا احملاريب عن ليث عن جماهد]485[ابن أيب شيبة وقال

.اهـ ضعيف يغتسل: أو ينتف إبطيه قال حيلق عانته
عليــاوكيــع عــن األعمــش عــن عمــرو بــن مــرة عــن زاذان أن أخربنــا]165/ 7م[الشــافعي -

.الغسل ، كان علي يدمياهـ إسناد حسن كان يغتسل من احلجامة
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أنـه كـان عمـرابنعن حدثنا ابن منري قال أخربنا عبيد اهللا عن نافع]471[ابن أيب شيبة -
حدثنا حممد بن علي ثنا سعيد بن منصور ثنـا ]71[ابن املنذر .إذا احتجم غسل أثر حمامجه
ابـن املنــذر . أنـه كـان إذا احـتجم غسـل أثـر حمامجـه عمـرابـنعـن هشـيم ثنـا حجـاج عـن نـافع

عمـرابـنعـن حدثنا حممد بن نصر ثنا حيـىي بـن حيـىي ثنـا هشـيم عـن حجـاج عـن نـافع]73[
.اهـ صحيح ويتوضأ وال يغتسليغسل أثر حمامجهأنه كان إذا احتجم 

إين : قال عبد اهللا بن عمروعن الثوري عن األعمش عن جماهد عن ]702[عبد الرزاق -
قــــال . احلمــــام واجلنابــــة ويــــوم اجلمعــــة ألحــــب أن أغتســــل مــــن مخــــس مــــن احلجامــــة واملوســــى و 

مـــا كــان يـــرون غســال واجبـــا إال غســل اجلنابـــة وكـــانوا : عمــش فـــذكرت ذلــك إلبـــراهيم فقــالاأل
حـدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن جماهــد ]483[ابــن أيب شــيبة .لغســل يــوم اجلمعــةيسـتحبون ا

] 3/147املعرفــة[يعقــوب بــن ســفيان . اغتســل مــن احلجامــة: قــال عبــد اهللا بــن عمــروعــن 
حـدثين جماهـد عـن عبـد اهللا حدثين عمر بن حفص قال حـدثين أيب قـال حـدثنا األعمـش قـال

]1483[البيهقــي .اغتســل مــن اجلمــاع واجلمعــة واجلنابــة واحلجامــة واملوســى: بــن عمــرو قــال
كنــا : قــال عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاصمعاويــة عــن األعمــش عــن جماهــد عــن مــن طريــق أيب

قـــال األعمـــش . احلجامـــة واحلمـــام ونتـــف اإلبـــط واجلنابـــة ويـــوم اجلمعـــةمـــن نغتســـل مـــن مخـــس 
مــــا كــــانوا يــــرون غســــال واجبــــا إال مــــن اجلنابــــة ، وإن كــــانوا : فــــذكرت ذلــــك إلبــــراهيم فقــــال 

اهـ سند جيد ، واختلفوا يف مساعه من عبـد اهللا بـن عمـرو ، ليستحبون أن يغتسلوا يوم اجلمعة
.رواية الثوري أمثل 

بــناعــن احلســن بــن عمــارة عــن احلكــم بــن عتيبــة عــن أيب عمــر عــن ]700[عبــد الــرزاق -
.اهـ ضعيف أنه كان يغسل أثر احملاجمعباس

: قـالعبـاسابنعن حدثنا جرير عن املغرية عن املسيب بن رافع]482[وقال ابن أيب شيبة
.اهـ ضعيف الغسل من احلجامة
ربنـا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عـن سـعيد حـدثنا عبيـد اهللا قـال أخ]487[وقال ابن أيب شـيبة 

]76[ابــن املنــذر .إذا احــتجم الرجــل فليغتســل ومل يــره واجبــا:بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال
وحــدثونا عــن حممــد بــن حيــىي قــال ثنــا عبيــد اهللا بــن موســى عــن إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن 

.اهـ ضعيف إذا احتجم الرجل فليغتسل:سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
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.شاء رجل يليس فيها سنة إال أن 

اختالفهم يف اإلكسالذكر 
حـــدثنا إســـحاق قـــال أخربنـــا النضـــر قـــال أخربنـــا شـــعبة عـــن احلكـــم عـــن ]180[البخـــاري -

أرســل إىل رجــل صــلى اهللا عليــه وســلمأن رســول اهللايســعيد اخلــدر صــاحل عــن أيبذكــوان أيب
: فقـال . لعلنـا أعجلنـاك:عليـه وسـلم صـلى اهللامن األنصار فجاء ورأسه يقطر ، فقال النيب

. ذا أعجلــت أو قحطــت ، فعليــك الوضــوءإ:صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال رســول اهللا. نعــم 
اهـقال أبو عبد اهللا ومل يقل غندر وحيىي عن شعبة الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة 

بـو نعـيم عـن هشـام وحدثنا أمعاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ححدثنا]287[البخاري -
إذا جلس بـني شـعبها : عن قتادة عن احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

اهـاألربع مث جهدها فقد وجب الغسل
حـــدثنا أبـــو حـــدثنا املعتمـــر حـــدثنا أيبيحـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن معـــاذ العنـــرب ]803[مســـلم -

ليــه وسـلم ينســخ حديثــه بعضـه بعضــا كمــا العـالء بــن الشـخري قــال كــان رسـول اهللا صــلى اهللا ع
اهـينسخ القرآن بعضه بعضا

عمر بـن الخطـاب وعثمـان بـن بن شهاب عن سعيد بن املسـيب أن اعن ]102[مالك -
إذا مــس اخلتــان اخلتــان فقــد :زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــانوا يقولــون عفــان وعائشــة
عمــر بــن املســيب قــال كــان اي عــن عــن معمــر عــن الزهــر ]936[عبــد الــرزاق.وجــب الغســل

. إذا مـــس اخلتـــان اخلتـــان فقـــد وجـــب الغســـل: يقولـــون وعثمـــان وعائشـــة واملهـــاجرون األولـــون
.صحيح 

عليــاعــن حممــد بــن مســلم عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب جعفــر أن ]942[عبــد الــرزاق وقــال
أيب شـــيبة ابـــن .حلـــدين اجللـــد أو الـــرجم أوجـــب الغســـلمـــا أوجـــب ا:قـــالواوعمـــربكـــروأبـــا

أبــو بكــر وعمــر اجتمــع املهــاجرون: أيب جعفــر قــال عــنحــدثنا حفــص عــن حجــاج]946[
]339[الطحـاوي اهــ وقـالوالرجم أوجب الغسلأن ما أوجب احلدين اجللدوعثمان وعلي

ثنـا محـاد بـن زيـد عـن احلجــاج نــا حيـىي بـن عبـد اهللا بـن بكـري قــالثحـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال
أوجـب عليـه احلـد مـن اجللـد اجتمع املهـاجرون أن مـا : مد بن علي قالعن أيب جعفر عن حم

.ضعيف اهـأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أوجب الغسل والرجم
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ابــن إدريــس عــن الشــيباين عــن بكــري بــن األخــنس عــن ســعيد حــدثنا ]945[ابــن أيب شــيبة -
مل يغتســل جــامع مث مل ينــزل و جــل فعلــه يعــينبر ىال أوتــ: عمــرقــالَ قــالبــن املســيب

عـن بكـري بـن عـن أيب إسـحاق الشـيباينأخربنـا أسـباط بـن حممـد]6866[ابن سـعد .عقوبة
ال أجـد أحـدا جـامع : وهـو يقـول مسعت عمر على املنرب: أخنس عن سعيد بن املسيب قال 

حـدثنا احلسـن بـن علـي بـن عفـان ]558[ابـن املنـذر .فلم يغتسل أنزل أو مل ينـزل إال عاقبتـه
يقـول علـى عمـرمسعـت : قال لشيباين عن بكري بن األخنس عن ابن املسيب عن اا أسباطثن

.اهـ صحيح ال أجد أحدا جامع امرأته ومل يغتسل أنزل أو مل ينزل إال عاقبته:املنرب
حــدثنا عبــد األعلــى بــن عبــد األعلــى عــن حممــد بــن إســحاق عــن ]952[ابــن أيب شــيبة وقــال

ة موىل ابنة صفوان عن عبيد بن رفاعة بـن رافـع عـن بيببن أيب حيزيد بن أيب حبيب عن معمر
يـا أمـري : بينا أنا عند عمر بـن اخلطـاب إذ دخـل عليـه رجـل ، فقـال : أبيه رفاعة بن رافع قال 

: املؤمنني هذا زيـد بـن ثابـت يفـيت النـاس يف املسـجد برأيـه يف الغسـل مـن اجلنابـة ، فقـال عمـر 
أي عـدو نفسـه قـد بلغـت أن تفـيت النـاس برأيـك ؟ : عمـر قـالعلي به ، فجاء زيد ، فلمـا رآه

مـن يا أمري املؤمنني ، باهللا ما فعلت ، ولكين مسعت من أعمامي حديثا ، فحدثت بـه: فقال 
: أيب أيــوب ومــن أيب بــن كعــب ومــن رفاعــة بــن رافــع ، فأقبــل عمــر علــى رفاعــة بــن رافــع فقــال 

قد كنـا نفعـل : أة فأكسل مل يغتسل ؟ فقال وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من املر 
ذلك على عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فلـم يأتنـا مـن اهللا فيـه حتـرمي ، ومل يكـن مـن 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم ذاك ؟ : 
فشـاورهم ، فأشـار النـاس عـوا لـهر ، فجمال أدري ، فأمر عمر جبمع املهاجرين واألنصـا: قال 

إذا جـاوز اخلتـان اخلتـان فقـد : 
هــذا وأنــتم أصــحاب بــدر ، وقــد اختلفــتم ، فمــن بعــدكم أشــد : وجــب الغســل ، فقــال عمــر 

من شأن رسول اهللا صـلى : فقال علي : اختالفا قال 
: اهللا عليه وسلم من أزواجه ، فأرسل إىل حفصة فقالت 

فعل ذلك ، ال أمسع برجل : إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل ، فقال عمر : فقالت 
عبـد الـرمحن حدثنا صـاحل بـن عبـد الـرمحن قـال ثنـا أبـو]335[اهـ الطحاوي إال أوجعته ضربا

مسعت عبيد بن : ثنا ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن معمر بن أيب حبيبة قالاملقرئ قال
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فقــال . كنــا يف جملــس فيــه زيــد بــن ثابــت فتــذاكرنا الغســل مــن اإلنــزال : رفاعــة األنصــاري يقــول
قـام ف. ويتوضأ وضوءه للصـالة ، ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إال أن يغسل فرجه : زيد

اذهــب أنــت بنفســك : فقــال عمــر للرجــل. فــأتى عمــر فــأخربه بــذلك ، 
وعنــد عمــر نـاس مــن أصــحاب ، فــذهب فجــاء بـه . فـائتين بــه حــىت يكـون أنــت الشــاهد عليـه 

أنـت : عمـر: رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـيهم علـي بـن أيب طالـب ومعـاذ بـن جبـل فقـال
أم واهللا ما ابتدعته ولكين مسعته من عماي رفاعة : ؟ فقال زيد، عدو نفسك 

فقــال عمــر ملـن عنــده مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه . بـن رافــع ومــن أيب أيــوب األنصــاري 
فمـن أسـأل بعـدكم وأنـتم أهـل ، يـا عبـاد اهللا : فقال عمـر. ما تقولون ؟ فاختلفوا عليه : وسلم

فأرسل إىل أزواج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فإنـه : الببدر األخيار ؟ فقال له علي بن أيب ط
ال علـم يل بـذلك : فأرسل إىل حفصة فسـأهلا فقالـت. ظهرت عليه ، إن كان شيء من ذلك 

فقـال عمـر عنـد . فقد وجـب الغسـل، ز اخلتان اخلتان إذا جاو : مث أرسل إىل عائشة فقالت، 
عبــد اهللا أيب عبــد الــرمحن اهـــ روايــة كــاالمث مل يغتســل إال جعلتــه ن، ال أعلــم أحــدا فعلــه : ذلــك

.وهذا سند صحيح.بن يزيد املقرئ عن ابن هليعة صحيحة
نا حيىي بـن عبـد اهللا بـن بكـري قـال حـدثين ثلحدثنا روح بن الفرج قا]338[ورواه الطحاوي 

تذاكر أصحاب : حدثين معمر بن أيب حبيبة عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار قالالليث قال
إذا : فقـال بعضـهم. سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند عمر بن اخلطاب الغسل من اجلنابـة ر 

قـــد : إمنـــا املـــاء مـــن املـــاء فقـــال عمـــر: جـــاوز اخلتـــان اخلتـــان فقـــد وجـــب الغســـل وقـــال بعضـــهم
يـا : فكيف بالناس بعدكم ؟ فقال علي بـن أيب طالـب، اختلفتم علي وأنتم أهل بدر األخيار 

فأرسل إىل أزواج النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فسـلهن ، إن أردت أن تعلم ذلك ، أمري املؤمنني 
: فقــال. إذا جــاوز اخلتــان اخلتــان فقــد وجــب الغســل : فأرســل إىل عائشــة فقالــت. عــن ذلــك 

اهــ عبيـد بـن رفاعـة أصـح املاء من املاء إال جعلتـه نكـاال:ال أمسع أحدا يقول عند ذلكعمر 
.

حدثنا حيىي بن سعيد ثنا ليث بن سـعد عـن يزيـد بـن أيب حبيـب ]203[ورواه أمحد بن منيع 
أنه كان يقص فيقول يف قصصه ية عن عبيد بن رفاعة عن زيد بن ثابت بعن معمر بن أيب حي

، فقــام رجــل مــن عنــد زيــد فــأتى عمــر لط املــرأة فلــم ينــزل فــال غســل عليــهإن الرجــل إذا خــا: 
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بــه لتكــون عليــه شــهيدا ، فلمــا جــاءه قــال لــه اذهــب إليــه فــائتين: فــأخربه ، فقــال عمــر للرجــل 
واهللا يــا أمــري املــؤمنني مــا : يــا عــدو اهللا ، أنــت الــذي تضــل النــاس بغــري علــم فقــال زيــد : عمــر 

]4536[ورواه الطــرباين .فــذكر احلــديث ابتدعتـه مــن قبــل نفسـي ، وإمنــا أخــربين بــه أعمـامي 
ثين الليــث حــدثين يزيــد بــن أيب حــدثنا مطلــب بــن شــعيب األزدي ثنــا عبــد اهللا بــن صــاحل حــد

، يــأيت يف كتــاب النكــاح صــحيح .حنــوه حبيــب عــن معمــر بــن أيب حبيبــة عــن عبيــد بــن رفاعــة
.بسياق أطول 

إذا جـاوز :عمـرقـال : حدثنا مسعر عن أيب عون عـن ابـن أيب ليلـى قـال ] 30[أبو نعيم -
حـدثنا ابـن ]958[شـيبة ابـن أيب.وجـب الغسـل مس اخلتان اخلتـان: ن أو قال اخلتان اخلتا

أو من أخيه مسعـه عمرعلية عن شعبة عن أيب عون عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه مسعه من 
من شعبة أظنه الشك، اهـ صحيح اوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسلإذا ج: من عمر قال

.
قـال :عـن ابـن عمـر قـالاملعن سـحدثنا وكيع عن حنظلة اجلمحي ]939[ابن أيب شيبة -

حدثنا سفيان عن حنظلة ] 31[أبو نعيم .إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل: عمر
.صحيح . مثلهعمرعن سامل عن ابن عمر عن 

علي بن معبـد قـال ثنـا عبيـد اهللا عـن زيـد عـن جـابر ثنا قالفهدحدثنا]348[الطحاوي-
إن نسـاء األنصـار : الخيطـب فقـالخطـاببـنعمـرمسعـت : عن أيب صـاحل قـالهو ابن يزيد

وإنـه لـيس كمــا .لــى املـرأة الغسـل وال غسـل عليـهفـإن ع، تفتـني أن الرجـل إذا جـامع فلـم ينـزل 
.اهـ ضعيفوإذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل ، أفتني 

أبـو حدثنا أبـو معمـر حـدثنا عبـد الـوارث عـن احلسـني قـال حيـىي وأخـربين]292[البخاري -
عفــانبــنعثمــانأخــربه أنــه ســأل ســار أخــربه أن زيــد بــن خالــد اجلهــينســلمة أن عطــاء بــن ي

قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصالة ، ويغسل . فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم مين 
بــن يفســألت عــن ذلــك علــ. قــال عثمــان مسعتــه مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم. ذكــره 

فـأمروه بـذلك اهللا عـنهميبـن كعـب رضـعبيـد اهللا وأيبطالب والزبري بن العوام وطلحة بنأيب
خـربه أنـه مسـع ذلـك مـن أبو سـلمة أن عـروة بـن الـزبري أخـربه أن أبـا أيـوب أقال حيىي وأخربين. 

.من قدمي قوهلمأُرى هذا اهـصلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
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ال كمــا جيــب قــعليــاعــن معمــر عــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عقيــل أن ]937[عبــد الــرزاق -
عـن يالـدراوردوحـدثينقـال ابـن بكـريمن طريق] 812[البيهقي . احلد كذلك جيب الغسل 

.حسنمرسل اهـ ما أوجب احلد أوجب الغسل: يقول كانعلياجعفر عن أبيه أن 
ذا جـــاوز إ:قــالعلــيحــدثنا مطــرف بــن معقــل قــال مسعــت الشــعيب عــن ] 33[أبــو نعــيم-

حــدثنا مســعر عــن غالــب أيب اهلــذيل عــن إبــراهيم ] 32[نعــيمأبــو .اخلتــان فقــد وجــب الغســل
ابـن .مثلـهعلـيحدثنا حممد بن قيس عن علي بن ربيعة عن ] 34[أبو نعيم. مثله عليعن 

وعـــن غالـــب أيب علـــيعـــن حـــدثنا وكيـــع عـــن مســـعر عـــن معبـــد بـــن خالـــد]944[أيب شـــيبة 
أبـــو بكـــر بـــن عيـــاش عـــن حـــدثنا ]938[ابـــن أيب شـــيبة .مثلـــهعلـــيعـــن اهلـــذيل عـــن إبـــراهيم

حدثنا حيىي ثنا مسدد ثنا محـاد بـن زيـد عـن ]559[ابن املنذر .مثلهعليعن عاصم عن زر
وقال البخاري .إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل: قال عليعن 

تقـى إذا ال: قـاليقـال أبـو الوليـد حـدثنا زائـدة عـن عاصـم عـن زر عـن علـ] 727[يف التـاريخ 
.حا اهـ صحاخلتانان وجب الغسل

حــدثنا : حــدثنا أمحــد بــن عبــد اجلبــار التميمــي مث العطــاردي قــال]2110ك[الــدواليب وقــال
إذا التقــى : علــيقــال : قــالحممــد بــن فضــيل عــن أيب يعفــور عبــد الــرمحن عــن الســائب بــن يزيــد

حـدثنا مـروان بـن قال اجلعفي ]727[وقال البخاري يف التاريخ . اخلتانان فقد وجب الغسل
اهــ مثلـهيقـال علـبا حيىي السائب بـن زيـدأسطاس مسع معاوية مسع عبد الرمحن بن عبيد بن ن

.صحيح 
حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن منصــور عــن هــالل بــن يســاف عــن ]967[ابــن أيب شــيبةوقــال

: قيـل ؟فلـم يغتسـليف الغسـل مـن اجلمـاع إذا مل ينـزل:أنـه قـالعلـيعـن خرشة بـن حبيـب 
حــدثنا حيــىي ثنــا ]566[ابــن املنــذر .وإن هزهــا بــه حــىت يهتــز قرطاهــا: ؟ قــالإن هزهــا بــهو 

عن علـي مسدد ثنا حيىي عن شعبة حدثين منصور عن هالل بن إساف عن خرشة بن حبيب 
خرشــة أخــو أيب عبــد اهـــلــيس عليــه غســل: الرجــل يــأيت أهلــه فــال ينــزل قــال: قــال لــهأن رجــال

.منكر .وقال ابن املديين جمهول حبان والعجلي الرمحن السلمي وثقه ابن
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علـــيعـــن الثـــوري عـــن جـــابر عـــن الشـــعيب قـــال حـــدثين احلـــارث عـــن ]938[عبـــد الـــرزاق-
إذا جــاوز اخلتــان اخلتــان وجــب الغســل : قــالواعائشــةومســروق عــن بــن مســعوداوعلقمــة عــن 

اهـقال مسروق فكانت عائشة أعلمهن بذلك 
: عـن أبيـه قـال ا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم التيمـيحدثن]964[ابن أيب شيبة -

حدثنا حيىي ثنا مسدد ثنا حيـىي عـن سـفيان ]548[ابن املنذر .املاء من املاء: عبد اهللاقال 
املـاء مــن : يقـول مســعودابـنمسعـت : وشـعبة عـن األعمـش عــن إبـراهيم التيمـي عـن أبيــه قـال 

.يأيت يف كتاب البيوع . اهللا رجع عنه وقول قدمي لعبد. صحيح سند اهـ املاء
مسـعودبـناعن الثوري عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن ]947[عبد الرزاق وقال

ثنا أبـــو معاويـــة عـــن حـــد]943[ابـــن أيب شـــيبة . تســـلغاإذا بلغـــت :ســـئل عـــن ذلـــك فقـــال
.هـا اغتسـلتأمـا أنـا فـإذا بلغـت ذلـك من: قـال اهللاعبـداألعمش عن إبراهيم عن علقمـة عـن 

وقـــال .هللاســـليمان عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة عـــن عبـــدحـــدثينعـــن ســـفيان] 188[مســـدد 
وقـال . شـك األعمـش فيـهعـن علقمـةأراهعـن إبـراهيم حدثنا عبد اهللا بن داود عـن األعمـش

حدثنا يزيد قال ثنا عبـد الـرمحن قـال ثنـا سـفيان عـن األعمـش عـن إبـراهيم ] 341[الطحاوي 
اهـمثلهاهللاعبد عن عن علقمة

لــو بلغــت ذلــك منهــا: عــن عبــد اهللا قــالعــن منصــور عــن إبــراهيمعــن ســفيانرواه مســدد و 
ســفيان ثنــاحــدثنا يزيــد قــال ثنــا عبــد الــرمحن بــن مهــدي قــال]340[الطحــاوي . الغتســلت

إذا بلغـــت ذلـــك : قـــال، يف الرجـــل جيـــامع فـــال ينـــزل عبـــد اهللاعـــن عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم
.كان عبد اهللا أتبع الفقهاء لقول عمر و صحيح ، وهو مرسل ، أصح هذااهـ اغتسلت

حـدثنا عمـرو بـن مـرزوق أخربنـا ييوسف بن يعقوب القاضمن طريق]817[البيهقي روىو 
اوز اخلتان اخلتان فقد وجـب إذا ج: قالاهللاعبدعن علقمة عن شعبة عن جابر عن الشعيب

.حسناهـ الغسل
ضــر مــوىل عمــر بــن عبيــد اهللا عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن بــن عــن أيب الن]103[مالــك -

مـا يوجـب الغسـل فقالـت هـل :زوج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمعائشـةعوف أنه قال سـألت 
إذا جـاوز اخلتـان ، تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها 

.صحيح اهـاخلتان فقد وجب الغسل
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ــا موســى األشــعريعــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب أن ]104[مالــك - أتــى أب
الف أصــحاب النــيب اخــتيلقــد شــق علــ:ســلم فقــال هلــا زوج النــيب صــلى اهللا عليــه و عائشــة

مـا هـو مـا كنـت سـائال عنـه :فقالت.سلم يف أمر إين ألعظم أن أستقبلك بهصلى اهللا عليه و 
يكســـل وال ينـــزل فقالـــت إذا جـــاوز اخلتـــان الرجـــل يصـــيب أهلـــه مث :فقـــال.أمـــك فســـلين عنـــه

اهـــ اخلتــان فقــد وجــب الغســل فقــال أبــو موســى األشــعري ال أســأل عــن هــذا أحــدا بعــدك أبــدا
.، رواه مسلم من وجه آخر صحيح 

عائشــةحــدثنا مسـعر عــن داود بــن أيب هنـد عــن الشــعيب عـن مســروق عــن ] 35[أبـو نعــيم-
حدثنا ابن علية عن ]940[ابن أيب شيبة . سلمس اخلتان اخلتان فقد وجب الغإذا : قالت 
.صحيح .همثلداود 
م عـن أبيـهعـن عبـد الـرمحن بـن القاسـحـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب ]941[ابن أيب شـيبة وقال 

.ح ياهـ صحد وجب الغسلإذا خالف اخلتان اخلتان فق: عائشةقالت : وعن نافع قاال 
قـالحـدثين عبـد الـرمحن بـن األسـوداألزدي قـالحدثنا العالء بـن زهـري ]38[أبو نعيموقال

]9288[ابــن ســعد .إذا التقــى املواســي فقــد وجــب الغســل: فقالــت عائشــةدخلــت علــى 
حــدثنا محــاد بـن زيــد عـن الصــقعب بــن زهـري عــن عبـد الــرمحن بــن قـال أخربنـا عــارم بـن الفضــل

ب تهــا مــن وراء احلجــافأتيتهــا فنادييب إىل عائشــة أســأهلا ســنة احتلمــتبعثــين أ: قــال األســود 
اهـــإذا التقــت املواســي: ؟ قالــت مــا يوجــب الغســل: قلــت قــال أيب. أفعلتهــا أي لكــع: فقالــت
.صحيح

حـدثنا اليمـان أبـو حذيفـة عـن عمـرة قالـت مسعـت امـرأة سـألت ]68[وقال طالوت بن عبـاد 
يكـون ال إال أن: عائشة فقالت الرجل يغشى املرأة دون الفرج هـل يكـون عليهـا غسـل قالـت 

.اهـ منكر ، ميان بن املغرية ليس بشيء منها دفق
مسعـت هـالال حيـدث عـن : ال قـحدثنا غندر عن شعبة عن منصـور ]968[ابن أيب شيبة -

اهـيأتيها ، فإذا مل ينزل مل يغتسلأن سعدا كانوقاصأبيبنلسعدعن أم ولد املرقع
منصور عن جماهـد عـن مصـعب بـن وحدثونا عن إسحاق أنا جرير عن ]554[ابن املنذر -

ثقـاتاهــ فـإذا مل تنـزل مل تغتسـلتعزل عن امـرأة: ه أنه كان يقولعن أبيوقاصأبيبنسعد
.
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حدثونا عن بندار ثنا حممد ثنا شـعبة مسعـت محيـد بـن نـافع حيـدث عـن ]555[ابن املنذر -
مل ينـزل مل يغتسـلكـان يأتيهـا فـإذاأيـوبأباابن وهب عمن تزوج امرأة أيب أيوب فحدثته أن 

اهـ
بــن جــريج قــال حــدثين هشــام بــن عــروة عــن عــروة عــن أيب أيــوب اعــن ]957[عبــد الــرزاق -

أرأيـت إذا : عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم قـال كعـببـنأبياألنصاري قال حـدثين 
جـــامع أحـــدنا فأكســـل ومل ميـــن فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم يغســـل مـــا مـــس منـــه 

.، رواه مسلم اهـ صحيح أبو أيوبا قال فكان وليتوض
أن حممـود اهللا بن كعب موىل عثمـان بـن عفـانعن حيىي بن سعيد عن عبد]105[مالك -

عـن الرجـل يصـيب أهلـه مث يكسـل وال ينـزل فقـال زيـد ثابـتبـنزيـدبن لبيد األنصاري سأل 
ان ال يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أيب بن  ككعببنأبييغتسل فقال له حممود إن 

حدثنا أبو خالـد األمحـر عـن حيـىي ]954[ابن أيب شيبة .كعب نزع عن ذلك قبل أن ميوت
عـن الرجـل ثابـتبـنزيـدسـألت : عـن حممـود بـن لبيـد قـال بن سـعيد عـن عبـد اهللا بـن كعـب

إن أبيـا : فقـال ان ال يـرى ذلـك كـأبيـاإن : لـهقلـت: عليه الغسل قـال: قال.مث ال ينزلجيامع
حـدثنا إبـراهيم بـن عبـد اهللا أنـا يزيـد أنـا حيـىي ]552[ابـن املنـذر .نزع عن ذلك قبل أن ميوت

الطحـاوي .فـذكرهثابـتبـنزيـدأنـه سـأل عن حممـود بـن لبيـدعن عبد اهللا بن كعب احلمريي 
عيد عـن عبـد اهللا بـن  أنا حيىي بن سـهارون قالثنا يزيد بن حدثنا علي بن شيبة قال]330[

.صحيح .زيد بن ثابتأنه سأل كعب عن حممود بن لبيد
ســيف بــن وهــب عــن أيب حــرب بــن أيب األســود عــن عمــرية بــن يثــريب عــن أيب بــن كعــب وروى 

اهـ رواه عبد اهللا بـن أمحـد يف العلـل ألبيـه إذا التقيا ملتقامها من وراء اخلتان وجب الغسل:قال
.وسيف ضعيف . 
إذا جــاوز اخلتــان اخلتــان فقــد : كــان يقــول عبــد اهللا بــن عمــرأن عــن نــافع ]106[مالــك -

أنــه كــان عمــربــنابــن جــريج قــال أخربنــا نــافع عــن اعــن ]946[عبــد الــرزاق.وجــب الغســل
ابــن أيب شــيبة .تقولــه عائشــةقــال وكانــت . يقـول إذا جــاوز اخلتــان اخلتــان فقــد وجــب الغســل 

إذا جاوز اخلتـان اخلتـان : قال عمرابناهللا عن نافع عن حدثنا أبو أسامة عن عبيد ]956[
]561[ابـن املنـذر .هابن منري عن عبيد اهللا بـمن طريق] 814[رواه البيهقي .وجب الغسل
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حــدثنا ]346[الطحــاوي .بــهحــدثنا علــي بــن احلســن ثنــا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن عبيــد اهللا 
قـالاهللاعبدعن ثنا جويرية عن نافع: اء قالثنا عبد اهللا بن حممد بن أمس: قالأمحد بن داود

.اهـ صحيح إذا خلف اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل :
ن قـد أدرك وكـاالسـاعديسـعدبـنسـهلعن معمر عن الزهـري عـن ]951[عبد الرزاق -

نصار املاء من املاء رخصة يف أول االسالم مث إمنا كان قول األ:سلم قالالنيب صلى اهللا عليه و 
حـدثنا عبـد األعلـى ]957[ابـن أيب شـيبة .ذنا بالغسل بعد ذلـك إذا مـس اخلتـان اخلتـان أخ

حدثنا أمحـد بـن صـاحل حـدثنا ابـن ]214[أبو داود قال . مل يسمعه الزهري .حنوهعن معمر 
سـهل بـن أن ىبعـض مـن أرضـابـن احلـارث عـن ابـن شـهاب حـدثينيعـينعمـرووهب أخربين
إمنــا جعــل مصــلى اهللا عليــه وســلأخــربه أن رســول اهللا ن كعــببــأيبأخــربه أن يســعد الســاعد

.حسن اهـذلك رخصة للناس يف
عـن حممـد أيبحدثنا مبشر احلليبيحدثنا حممد بن مهران البزاز الراز ]215[وقال أبو داود 
أن الفتيـا الـىت كـانوا يفتـون أن كعـببـنيأبـحدثينسهل بن سعدحازم عن غسان عن أيب

بــدء اإلســالم مث أمــر املــاء مــن املــاء كانــت رخصــة رخصــها رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف
بــالفتح وابــن أيب حــدثنا يزيــد بــن ســنان]329[الطحــاويصــحيح ، ورواه اهـــ باالغتســال بعــد

قــال : قــالعقيــل عــن أبيــهحــدثين قـاال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين الليــث قــالداود
.صححه الدارقطين .فذكر مثلهسهل بن سعد الساعدي 

بن جريج عن عمرو بن دينار عن رجـل مـن بـين شـيبان أنـه نكـح اعن ]965[عبد الرزاق-
فأخربتـه أن رافعـا كـان يصـيبها فـال ينـزل فيقـول ال تغتسـلي وكـان خديجبنلرافعامرأة كانـت 
بـــن عيينـــة عـــن عمـــرو بـــن دينـــار قـــال أخـــربين إمساعيـــل اعـــن ]966[عبـــد الـــرزاق.

فأخربته أن رافعا كان يعزل عنها من أجل قـروح  خديجبنلرافعالشيباين أنه خلف على امرأة 
بن عيينة فأخربين عثمـان بـن أيب سـليمان عـن نـافع بـن جبـري اقال . 

.اهـ سند صحيح أنت أعلم إن أنزلت فاغتسلي عن إمساعيل الشيباين أن رافعا كان يقول هلا
حـدثنا أبـو بكـر احلميـدي قـال ثنـا سـفيان مسـع إمساعيـل ]107/ 3[ورواه يعقوب يف املعرفة 

خلفــت علــى امــرأة رافــع بــن خــديج، فــأخربتين إن رافــع بــن خــديج كــان يعــزل : الشــيباين يقــول
اد بـن زيـد يقـول فيـه كـان ال ن محـإفـ: قيل لسفيان.
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أخـربين : مث قـال. ولقد مسعت من جانب آخـر. ما حفظته إال يعزل: يعزل عنها ؟ قال سفيان
أنـت : عثمان بن أيب سليمان إنه مسع نافع بن جبري حيـدث عـن إمساعيـل الشـيباين قـال ويقـول

نـار كـأن يف نسـخة بـن ديوإمنـا يـروي عنـه عمـر الشـيباينإمساعيـل بـن إبـراهيم السـلمياهــأعلم
.املعرفة سقطا 

أبــوقــال : عــن أبيــه قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن حبيــب بــن شــهاب ]942[ابــن أيب شــيبة -
ثنـا قـالحـدثنا ابـن مـرزوق]333[الطحـاوي .إذا غابت املـدورة فقـد وجـب الغسـل: هريرة

؟سـلمـا يوجـب الغهريـرةأبـاسـألت : قـالعـن أبيـهمحيد الصـائغ قـال ثنـا حبيـب بـن شـهاب
.اهـ صحيح ذا غابت املدورةإ:فقال

حـــدثين علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثنـــا حجـــاج ثنـــا محـــاد عـــن قتـــادة ومحيـــد ]563[ابـــن املنـــذر -
إذا غشـي الرجـل امرأتـه فقعـد بـني شـعبها األربـع مث : قـال هريـرةأبـيوحبيب عـن احلسـن عـن 

.حلسن مرفوعا ، رواه اصحيح اهـ
مسعــــت قــــالحــــدثنا غنــــدر عــــن شــــعبة عــــن أيب عبــــد اهللا الشــــامي]959[ابــــن أيب شــــيبة -

اهـــ أبــو عبــد اهللا شــيخ يغتســلقــالل يف الرجــل إذا أكســل فلــم ينــزليقــو بشــيربــنالنعمــان
.مستور 

حدثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا عن سفيان عن األعمـش عـن ذكـوان ]550[ابن املنذر -
.اهـ سند صحيح إذا أتى أحدكم أهله فأعجز ومل ينزل فال يغتسل: قال سعيديأبعن 

ثنــا : ثنــا ســفيان قــال: ثنــا إبــراهيم بــن بشــار قــال: حــدثنا أبــو بكــرة قــال]310[الطحــاوي -
ـــي ســـعيد الخـــدريعمـــرو بـــن دينـــار عـــن عـــروة بـــن عيـــاض عـــن  قلـــت إلخـــواين مـــن : قـــالأب

حــىت ال ال واهللا : م إن اغتســل ؟ فقــالواأرأيــتاء مــن املــاءأنزلــوا األمــر كمــا تقولــون املــ: نصــاراأل
وابن بشار رمبا أخطأ اهـ هذا إسناد مكي صحيح يكون يف نفسك حرج مما قضى اهللا ورسوله 

د نـا أيب نـا أمحـحدثنا عبد اهللا بـن ]1639[مسند ابن اجلعديف البغوي ورواه. على سفيان 
أيب ذكــروا عنــد : عــن عبيــد اهللا بــن اخليــار قــال حممــد بــن جعفــر نــا شــعبة نــا عمــرو بــن دينــار 

حـىت ال يكـون يف قلبـك : فقـال أبـو سـعيد ، فتكلم رجل كأنه شدد فيه ، ذاك سعيد اخلدري
اهــــال غســـل عليـــه : يعـــين قـــول أيب ســـعيد . ســـلم قـــول رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و حــرج مـــن 

.ورجاله ثقات.شبهوهذا أ.صوابه عبيد اهللا بن عياض
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أمـا أنـا : قـال عبـاسبـنابن طاووس عن أبيه عـن ابن عيينة عن اعن]949[لرزاق عبد ا-
بـن طــاووس عـن أبيـه عــن اعـن معمــر عـن ]950[عبــد الـرزاق .أهلـي اغتسـلتإذا خالطـت

.اهـ صحيح مثله عباسبنا
املـاء مـن : يقـول عبـاسبـناقـال عطـاء مسعـت )1(بن جريج قـالاعن ]967[عبد الرزاق -

.ه ابن حجرحوصحواه مسدد عن حيىي عن ابن جريج ،ر . املاء
ابـنمسعـت بـن دينـار قـال أخـربين رجـل قـالحدثنا ابن عيينة عن عمرو ]40[وقال أبو نعيم 

حـدثنا ابـن عيينـة عـن ]963[ابـن أيب شـيبة .غسل إال على من أنزل املـاءال:يقولعباس
] 965[ابـن أيب شـيبةاهــ وقـالاءاملـاء مـن املـعبـاسابـنعـن عمرو عـن رجـل مـن أهـل اجلـدر

املـاء مـن قـالابـن عبـاسعـن حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن سليم بـن عبـد اهللا
كأنـه يف الـذي جيـامع دون الفـرج ، . ما أُراه من هذا البـابو .اهـ رواية ابن جريج أجودهااملاء

.أو حنو هذا
ى نــا ابــن وهــب قــال خــربين خمرمــة بــن محــد بــن عيســأقــال ] 536[وقــال البخــاري يف التــاريخ 

قـال عبـد اهللا بـن عبـاسعبد اهللا عن القاسم بن حممـد عـن بيه عن الفضيل بن أيبأبكري عن 
.اهـ سند صحيح الغسل على من أهراق على شهوة

اجلحاف عن عكرمـة عـن بن حجر أخربنا شريك عن أيبيحدثنا عل]112[وقال الرتمذي 
قـال أبــو عيسـى مسعـت اجلــارود يقـول مسعــت . االحــتالمن املـاء يفإمنـا املــاء مـ:قــالابـن عبـاس

قـال أبــو عيسـى وأبــو اجلحـاف امســه داود . مل جنــد هـذا احلــديث إال عنـد شــريك: وكيعـا يقـول 
ثنـا شـريك عـن : ثنا أبـو غسـان قـال: حدثنا فهد قال]321[الطحاوي وقال .عوفبن أيب

إذا رأى أنــه ، إمنــا ذلــك يف االحــتالم ،اءاملــاء مــن املــ: قولــهعبــاسابــنداود عــن عكرمــة عــن 
.اهـ ضعفه األلباين ، تفرد به شريك جيامع مث مل ينزل، فال غسل عليه

بـــن عبـــاس قـــال اعـــن الثـــوري عـــن األشـــعث قـــال مسعـــت عكرمـــة عـــن ]973[عبـــد الـــرزاق-
.سند ضعيف . اهـ أي الذي يصيب امرأته يف ما دون الفرج يغتسل 

لالالرجل حيتلم وال يرى ب
حدثنا إبراهيم بن عرعرة قال نا حيىي بـن سـعيد القطـان عـن ابـن جـريج قـال ]350[يثمة يف التاريخ قال ابن أيب خ-1

.اهـ سند صحيح إذا قلت قال عطاء فأنا مسعته منه ، وإن مل أقل مسعت 
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حـــدثنا محـــاد بـــن خالـــد عـــن العمـــري عـــن عبيـــد اهللا بـــن عمـــر عـــن ]868[ابـــن أيب شـــيبة -
ومل يـر إذا استيقظ أحدكم فرأى بلـال: القاسم عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

.اهـ رواه الرتمذي وضعفههوإذا رأى أنه احتلم ومل ير بلال فال غسل عليأنه احتلم فليغتسل 
أخربنا سـعيد بـن أيب عروبـة عـن علـي بـن حدثنا يزيد بن هارون قال]859[شيبة ابن أيب-

لــو : أنــه ســئل عــن رجــل اســتيقظ مــن منامــه فــرأى بلــة ؟ قــال ابــن عمــرثابــت عــن نــافع عــن 
حدثنا حيـىي بـن حممـد ثنـا أبـو الربيـع الزهـراين ]571[ابن املنذر .وجدت ذلك الغتسلت منه
سـئل عـن الرجـل يسـتيقظ فيجـد البلـة ، قـال ابـن عمـرن نافع أن ثنا محاد بن زيد أنبا أيوب ع

.اهـ صحيح أما أنا فلو وجدت ذلك اغتسلت: ابن عمر 
. يغتسـل:قـالعبـاسابـنحـدثنا سـفيان عـن أشـعث عـن عكرمـة عـن ]119[أبو نعـيم-

نـا أبـو أمحـد حممـد بـن عبـد الوهـاب أنبـا عبيـد اهللا بـن موسـى عـن سـفيانث]570[ابن املنـذر 
:جــل ينــام ويقــوم وعلــى طــرف ذكــره بلــل قــاليف الر ابــن عبــاسعــن عــن أشــعث عــن عكرمــة

: قـال عبـاسابـنحدثنا حفص عـن أشـعث عـن عكرمـة عـن ]854[ابن أيب شيبة . يغتسل
أشـعث اهـومل ير أنه احتلم فعليه الغسلوإذا رأى بلال، احتلم ومل ير بلال فال غسل عليه إذا 

.ال باس به 

تلماملرأة حت
حدثنا مسدد حدثنا حيىي عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينـب بنـت ]3150[البخاري -

يــا رســول اهللا إن اهللا ال يســتحيي مــن احلــق فهــل : ســلمة عــن أم ســلمة أن أم ســليم قالــتأيب 
فضـحكت أم سـلمة فقالـت حتـتلم . نعـم إذا رأت املـاء :على املرأة الغسل إذا احتلمت ؟ قـال

اهـفبم يشبه الولد :سلم سول اهللا صلى اهللا عليه و فقال ر املرأة ؟
ــــوري عــــن أيب إســــحاق عــــن احلــــارث عــــن ]1097[عبــــد الــــرزاق - إذا :قــــالعلــــيعــــن الث

أخربنــا : حــدثنا عبيــد اهللا قــال ]894[ابــن أيب شــيبة . ة فأنزلــت املــاء فلتغتســلأاحتلمــت املــر 
حـدثنا : حـدثنا وكيـع قـال ]895[ابـن أيب شـيبة .مثلـهعن احلـارثإسرائيل عن أيب إسحاق 
.احلارث ال حيتج به .مثلهعن احلارث سفيان عن أيب إسحاق
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علــيســئل : عــن أيب الضــحى قــال حــدثنا حفــص عــن أيب ســربة]893[ابــن أيب شــيبةوقــال 
أبـو سـربة امسـه اهــ نعـم إذا رأت البلـة: أتغتسـل ؟ قـال رأة ترى يف منامها ما يـرى الرجـلعن امل

.جيد ة ، مرسل عبد اهللا بن سرب 

يؤخر الغسلاجلنب السنة يف 
حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن عاصم األحـول عـن أيب املتوكـل ]141[الرتمذي -

إذا أتــى أحــدكم أهلــه مث أراد أن :عــن أيب ســعيد اخلــدري عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
.توكل مثله عن عاصم عن أيب املاهـ رواه مسلميعود فليتوضأ بينهما وضوءا 

حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عـن عبـد اهللا قـال ]289[البخاري -
اهـنعم ، إذا توضأ :قال ؟أينام أحدنا وهو جنبصلى اهللا عليه وسلماستفىت عمر النيب: 
سـلمة قـال حدثنا أبو نعـيم قـال حـدثنا هشـام وشـيبان عـن حيـىي عـن أيب]286[البخاري -

اهـنعم ويتوضأ : يرقد وهو جنب قالت صلى اهللا عليه وسلمت عائشة أكان النيبسأل
شـيبة حـدثنا ابـن عليـة ووكيـع وغنـدر عـن شـعبة عـن حدثنا أبو بكر بن أيب]726[مسلم -

كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا  : احلكم عن إبـراهيم عـن األسـود عـن عائشـة قالـت 
اهـينام توضأ وضوءه للصالةكان جنبا فأراد أن يأكل أو 

حــدثنا قتيبــة بــن سـعيد حــدثنا ليــث عــن معاويــة بـن صــاحل عــن عبــد اهللا بــن ]731[مسـلم-
، فــذكر احلــديث . ســألت عائشــة عــن وتــر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: قــيس قــال أيب

ل اجلنابــة أكــان يغتســل قبــل أن ينــام أم ينــام قبــل أن يغتســكيــف كــان يصــنع يف: قلــت قــال 
احلمــد هللا : قلــت . ورمبــا توضــأ فنــام، رمبــا اغتســل فنــام ، كــل ذلــك قــد كــان يفعــل : قالــت 

اهـاألمر سعةجعل يفيالذ
عائشةحدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعيب عن مسروق عن ]9659[ابن أيب شيبة -

قوم فيغتسـل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بالل فيؤذنه بالصالة في: قالت 
قـال .يظـل صـائمامث، فأنظر إىل حتدر املاء مـن رأسـه مث خيـرج فـأمسع صـوته يف صـالة الفجـر 

رواه أمحـد وابـن ماجـة اهــ سواء رمضان وغـريه، نعم : ؟ قاليف رمضان: مطرف فقلت لعامر
يس كـذلك ، إمنـا صححه األلباين يف آداب الزفاف واحتج به على تـرك الوضـوء قبـل النـوم ولـو 

، ، وإمنــا ســيق ملســألة أخــرى يف مــن أصــبح جنبــا يف رمضــان هــل يــتم صــومه أم ال هــو خمتصــر 
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حدثنا داود بن رشـيد حـدثنا ]4706[وقد قال أبو يعلى .فاختصر يف غري حمل االستدالل 
شعيب بن اسحاق الدمشقي حدثنا عباد بن منصور عـن عطـاء أن مسـروقا سـأل عائشـة قـال 

ــ:  أصــبح رســول اهللا جنبــا مــن : ا هــل يصــوم يومــه ذلــك ؟ فقالــت يــا أمتــاه الرجــل يصــبح جنب
.مرسل جيداهـمجاع غري احتالم فريضة غري تطوع فاغتسل وصلى وأمت صومه

ســألت : حــدثنا أمحــد بــن يــونس ثنــا زهــري ثنــا أبــو إســحاق قــال]40[وقــال مســلم يف التمييــز 
كـان : ليـه وسـلم قالـتاألسود بن يزيد عما حـدثت عائشـة عـن صـالة رسـول اهللا صـلى اهللا ع

ينام أول الليل وحييي آخره وإن كانت له حاجة إىل أهله قضى حاجته ومل ميس ماء حـىت ينـام
فهـــذه الروايـــة عـــن أيب إســـحاق خاطئـــة وذلـــك أن النخعـــي وعبـــد الـــرمحن بـــن : قـــال مســـلم. 

.)1(فذكرها .إسحاقاألسود جاءا خبالف ما روى أبو
زوج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم عائشةعن أبيه عن عن هشام بن عروة]108[مالك وقال

إذا أصاب أحدكم املرأة مث أراد أن ينـام قبـل أن يغتسـل فـال يـنم حـىت يتوضـأ :
: حدثنا وكيع عـن هشـام عـن أبيـه عـن عائشـة قالـت ]666[ابن أيب شيبة .وضوءه للصالة

مســدد .يــدري لعلــه يصــاب يف منامــهإذا أراد أحــدكم أن يرقــد وهــو جنــب فليتوضــأ ، فإنــه ال
إذا كـان أحــدكم : حـدثنا حيـىي حــدثنا هشـام بــن عـروة حـدثين أيب عــن عائشـة قالــت ]214[

حـدثنا حممـد بـن ]577[ابن املنذر. لعل نفسه تصاب يف منامهفإنه ال يدري فال يرقد جنبا 
كم جنابـة مــن إذا أصـاب أحــد : عبـد الوهـاب ثنــا حماضـر ثنــا هشـام عــن أبيـه عــن عائشـة قالــت

أهله أو غريهم فلم يغتسل فأراد أن ينام فليتوضأ وضوء الصـالة فإنـه ال يـدري لعلـه يصـاب يف 
قـال ثنـا حممـد بـن سـعيد قـال حـدثنا يزيـد]773[وذكر الطحاوي رواية مالك مث قال . منامه

. فإنـه ال يـدري لعـل نفسـه تصـاب يف نومـه :أخـربين أيب عـن عائشـة مثلـه وزاد أنا هشام قـال
حدثنا سهل بن صاحل بن األنطاكي ثنـا عبـدة عـن ] 75[ورواه ابن أيب داود يف مسند عائشة 

حدثنا إسحاق عن عبـد الـرزاق عـن الثـوري عـن أيب إسـحاق عـن األسـود بـن يزيـد ]584األوسط[قال ابن املنذر-1
ن عـن هـذا سـألت سـفيا: قـال ابـن مهـدي .كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ينام جنبا ال ميـس مـاء : ئشة قالت عن عا

وقال الرتمـذي اهـهو وهم يعين حديث الثوري عن أيب إسحاق عن األسود عن عائشة: وقال احلديث فأىب أن حيدثين
اهــ ورواه أبـو داود مـن أيب إسـحقغلـطهـذايـرون أنالثوري وغري واحد و و ى عن أيب إسحق هذا احلديث شعبةُ وَ وقد رَ 

حديث أيبيعين. هذا احلديث وهم:قال مسعت يزيد بن هارون يقوليالواسطيحدثنا احلسن بن علمث قال] 228[
.كانت عائشة تفيت بالوضوء: اهـ قلتإسحاق
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إذا أجنــب الرجــل مث أراد أن ينــام قبــل أن يغتســل : قالــتهشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة
معناه إن شـاء اهللا أن .حيصحاهـأن تصاب يف منامه، نفسه لَ جَ فإنه ال يدري أَ ، فليتوضأ 

.يبة املوت تصاب مبص
يف الرجــل عائشــةحــدثنا عثــام بــن علــي عــن هشــام عــن أبيــه عــن ]681[ابــن أيب شــيبة وقــال
.اهـ ذكر التيمم غري حمفوظيتوضأ أو يتيمم: ه جنابة من الليل فرييد أن ينام قالت تصيب

إذا جـامع :بـن جـريج قـال أخـربين عطـاء عـن عائشـة قالـتاعـن ] 1072[عبد الـرزاقوقال 
وإذا توضأ فليحسـن ، وليتوضأ وضوءه للصالة ، فليغسل فرجه ، رأته فنام ومل يغتسل الرجل ام

.، وهو قوهلا ، أراه مما أرسله عطاء عن عائشة صحيحإسناد اهـ
بـن عيينـة عـن عاصـم بـن سـليمان عـن أيب عثمـان النهـدي قـال اعن ]1062[عبد الرزاق -

ه عن شـيء فقلنـا عـم سـألته فقـال سـألته فسألعمررأيت سلمان بن ربيعة الباهلي أصغى إىل 
حدثنا ابـن عليـة ]875[ابن أيب شيبة . عن الرجل جيامع امرأته مث يريد أن يعود فقال يتوضأ 

إذا أتيـــت يـــا ســلمان: عمــرقـــال يل : عــن ســـلمان بــن ربيعـــة قــالعثمـــانعــن أيبعــن التيمـــي
ابـن .نهمـا وضـوءاتوضـأ بي: قـال كيـف أصـنع: مث أردت أن تعود كيف تصنع ؟ قلـت أهلك
حدثنا علـي ثنـا عبـد اهللا عـن سـفيان ثنـا عاصـم األحـول وسـليمان التيمـي عـن ]595[املنذر 

.صحيح .حنوه أيب عثمان
قـال كـان علـيعن الثوري عـن منصـور عـن سـامل بـن أيب اجلعـد عـن ]1078[عبد الرزاق -

ثنا سـفيان عـن منصـور حـد]53[أبـو نعـيم. يأكل أو ينام يتوضأ وضوءه للصالةإذا أراد أن 
ابــن . جلنــب أن ينــام توضــأ وضــوءه للصــالةإذا أراد ا: قــالعلــيعــن ســامل بــن أيب اجلعــد عــن 

: علـيقـال قـالعـن سـامل بـن أيب اجلعـدرحـدثنا أبـو األحـوص عـن منصـو ]664[أيب شـيبة
أخربنـا ]9023ك[النسـائي .أو ينام توضأ وضـوءه للصـالةعم إذا أجنب الرجل فأراد أن يط

إذا أجنــب الرجــل : عــن علــي قــالهنــاد بــن الســري عــن أيب األحــوص عــن منصــور عــن ســامل
حـدثنا علـي ثنـا عبـد اهللا ]578[ابـن املنـذر .أو يطعم فليتوضـأ وضـوءه للصـالةفأراد أن ينام

ينـام أو إذا كـان جنبـا فـأراد أن: قـالعليـاعـن سـامل بـن أيب اجلعـد أن عن سـفيان عـن منصـور 
.مرسل جيداهـ صالةيأكل توضأ وضوءه لل
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خــنس عــن مصــعب بــن عــن الثــوري عــن أيب ســلمة عــن بكــري بــن األ]1090[عبــد الــرزاق -
اهـــ أبــو ســلمة هــو إذا أجنــب توضــأ وضــوءه للصــالة مث خــرج حلاجتــهســعدكــان : ســعد قــال

ثنــا مســعر عــن بشــر العبــدي قــال حــدثنا حممــد بــن ]828[ابــن أيب شــيبة .مســعر بــن كــدام 
ـــحـــدثنا حيـــىي ] 198[مســـدد .بـــهبكـــري بـــن األخـــنس  ا مســـعر حـــدثين بكـــري بـــن األخـــنس ثن

.صحيح. بنحوه
سـعد بـن مالـكأن حدثنا ابن إدريـس عـن هشـام عـن ابـن سـريين]1574[ابن أيب شيبة -

مرسـل اهــشـرة فقامـت فنـام فاسـتحيت أن توقظـهمث أقام العاه يف ليلةطاف على تسع جوار ل
.صحيح 

نومــة بعــد : قــال حذيفــةو إســرائيل عــن طلحــة بــن مصــرف عــن حــدثنا أبــ] 47[أبــو نعــيم -
حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحـة بـن ]686[ابن أيب شيبة . اجلنابة أوعب خلروجه

.اهـ مرسل صحيح بعد اجلنابة أوعب للغسلةنوم: حذيفةقال : مصرف قال
أنـه  حذيفـةر عـنعمش عن إبـراهيم عـن أيب معمـحدثنا سفيان عن األ]48[وقال أبو نعيم 

]685[ابـن أيب شـيبة .هـو أوعـب خلروجـه : ينام نومة بعد ما جينب وقـالكان يستحب أن 
.صححه مغلطـاي يف حاشـيته علـى ابـن ماجـة. بهحدثنا الفضل بن دكني قال حدثنا سفيان 

.اجلارية ، ليس فيه تصريح خبالف السنة كأن معناه االسرتخاء بعد الوقاع 
نا ابن وهب قال أخربين ابن هليعة عـن ابـن هبـرية خرب نا يونس قال أثحد]785[الطحاوي -

فقـد بـات طـاهراإذا توضـأ اجلنـب قبـل أن ينـام:قـالزيد بن ثابتعن عن قبيصة بن ذؤيب
.اهـ إسناد صحيح 

كــان إذا أراد أن ينــام أو يطعــم وهــو جنــب عبــد اهللا بــن عمــرأن عــن نــافع ]109[مالـك -
عن عبـد ]1074[عبد الرزاق .رفقني ومسح برأسه مث طعم أو نامغسل وجهه ويديه إىل امل

ســلم هــل ينــام ر أنــه ســأل النــيب صــلى اهللا عليــه و بــن عمــر عــن عمــااهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن 
إذا بـن عمـرافكان : قال نافع . أحدنا أو يطعم وهو جنب فقال نعم يتوضأ وضوءه للصالة 

]1075[عبــد الــرزاق.الة مــا خــال رجليــهتوضــأ وضــوءه للصــأراد أن يفعــل شــيئا مــن ذلــك
بـن جـريج قـال اعـن ]1077[عبـد الـرزاق.حنـوهبن عمراعن معمر عن أيوب عن نافع عن 

حـدنا وهـو أأينـام :بن عمر أن عمر استفىت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم فقـالاأخربين نافع عن 
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إذا أراد أن بــن عمــرعبــد اهللاجنــب قــال نعــم ليتوضــأ مث ليــنم حــىت يغتســل إذا شــاء قــال وكــان 

فرجــه مث مضــمض واســتنثر ونضــح يف عينيــه وغســل وجهــه ويديــه إىل املــرفقني ومســح برأســه مث 
حدثنا إمساعيـل ابـن]665[ابن أيب شيبة . اد أن يطعم شيئا وهو جنب فعل ذلكنام وإذا أر 

أنـه كـان إذا أراد أن يأكـل ، أو ينـام وهـو جنـب غسـل ابن عمـرعن علية عن أيوب عن نافع
حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن حيــىي بــن ]876[ابــن أيب شــيبة .وجهــه ويديــه ، ومســح برأســه

ابـــن .مث أراد أن يعــود غســـل وجهــه وذراعيــهكــان إذا أتـــى أهلــهابـــن عمــرأن ســعيد عــن نــافع
أنـه كـان إذا عمـرابـني ثنا حجاج ثنا محاد عن أيوب عن نافع عن حدثنا عل] 583[املنذر 
فــــأراد أن يأكــــل أو يشــــرب أو ينــــام غســــل كفيــــه ومتضــــمض واستنشــــق وغســــل وجهــــه أجنــــب

يشــبه واهللا أعلــم أنــه رآه وضــوء الغســل ألن : اهـــ قلــتوذراعيــه وغســل فرجــه ومل يغســل قدميــه
.املغتِسل يبدأ بالوضوء خال رجليه 

عــن الثــوري عــن منصــور عــن ســامل بــن عبــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن ]1080[زاقعبــد الــر وقــال 
وقـــال اهــــ عمـــر كـــان إذا أراد أن يأكـــل أو ينـــام أو يشـــرب وهـــو جنـــب توضـــأ وضـــوءه للصـــالة

أخربنا حممد بـن املثـىن قـال حـدثنا حممـد قـال حـدثنا شـعبة عـن ]9022[النسائي يف الكربى 
مر أنه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب وهـو منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن ابن ع

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ]679[ابــن أيب شــيبة وقــالاهـــجنــب توضــأ وضــوءه للصــالة
إذا أراد اجلنـب : قـالمنصور عن سامل بن أيب اجلعد عن سـامل بـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن أبيـه

أخربنـــا حممـــد بـــن بشـــار قـــال ]9021ك[ورواه النســـائي . أو يشـــرب توضـــأأن يأكـــل أو ينـــام 
حدثنا عبد الرمحن قـال حـدثنا سـفيان عـن منصـور عـن سـامل بـن أيب اجلعـد عـن سـامل بـن عبـد 
اهللا بـــن عمـــر عـــن ابـــن عمـــر أنـــه كـــان إذا أراد أن يأكـــل أو ينـــام أو يشـــرب وهـــو جنـــب توضـــأ 

.وهذا أصح اهـوضوءه للصالة
مــن أتــى أهلــه : قــالابــن عمــرارب بــن دثــار عــنحــدثنا مســعر عــن حمــ]42[أبــو نعــيموقــال 

حدثنا وكيع عن مسعر عن حمارب]877[ابن أيب شيبة . فليتوضأأو املعاودةدفأراد أن يعو 
صـني عـن حمـارب بـن أنـا ححدثنا حممد بن علي ثنا سعيد ثنا هشـيم ]596[ابن املنذر .به



تقريب فقه السابقني األولني

284

اهـ اود فليتوضأ يعإذا أراد أن ينام أو يطعم أو: ، فقالعن اجلنبعمرابندثار قال سألت 
.صحاح كلها

عــن حــدثنا ابــن مهــدي عــن محــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن أيب قالبــة]668[ابــن أيب شــيبة -
فإنـــه نصـــف إذا أجنـــب أحـــدكم مـــن الليـــل مث أراد أن ينـــام فليتوضـــأ : قـــال أوسبـــنشـــداد
ب عــن أيب حــدثنا حيــىي بــن حممــد ثنــا أبــو الربيــع ثنــا محــاد عــن أيــو ]579[ابــن املنــذر .اجلنابــة
ورواه . إذا أصـــاب أحـــدكم جنابـــة مث أراد أن ينـــام فليتوضـــأ: قـــال شـــداد بـــن أوسعـــن قالبـــة

حـدثنا عـارم حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن ]37[أحاديث أيـوب القاضي إمساعيل بن إسحاق يف 
.أراه مرسالسند صحيح .مثله أيوب عن أيب قالبة عن شداد بن أوس

بن علي ثنا سعيد ثنـا سـفيان عـن عاصـم األحـول عـن أيب حدثنا حممد]580[ابن املنذر -
وقـد اهــ سـند صـحيح إذا أراد أن ينـام أو يأكـل فليتوضـأاجلنـب: قـال أبـي سـعيداملتوكل عن 

.رفعه وأفىت به 
.يتوضــأ:قـالعبـد اهللا بـن عمـروة عـن حـدثنا هشـام الدسـتوائي عـن قتـاد] 62[أبـو نعـيم -

بن حممد ثنـا أبـو عمـر ثنـا مهـام ثنـا قتـادة عـن شـريك بـن ثنا حيىيحد]588[ابن املنذر وقال 
اهـــ توضــأ وضــوءك للصــالة : قــال؟آكــل وأنــا جنــب:اهللا بــن عمــرولعبــدقلــت خليفــة قــال

]392[وقال أمحد يف العلل 
حديثه وكـان مـن األزارقـة قـال سـألت عبـد 

صـحيح ، روايـة مهـام اهــ)1(آكل وأنا جنـب قـال توضـأ وضـوؤك للصـالة مث كـل: اهللا بن عمرو 
.واهللا أعلم.أصح

وافـق :قلـت!كيـف يـا جمنـون:قـال.أخطـأ هشـام وسـعيد وأصـاب مهـام:قـال عفـان قلـت ليحـىيقال أمحـد : متامه -1
وقال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن : محدقال أ.سعيد مهاما على عبد اهللا بن عمرو ووافق هشام مهاما على شريك

وقــال اهـــ بــن عمــر يف اجلنــب يغســل رأســهاوقــال هشــام عــن شــريك بــن خليفــة عــن .أيب أيــوب عــن عبــد اهللا بــن عمــرو
قال عفان قلـت ليحـىي بـن سـعيد أن مهامـا قـال عـن قتـادة عـن شـريك بـن خليفـة سـألت ]2652[البخاري يف التاريخ 

أو يأكل يتوضأ، وقال هشام عن قتادة عن شريك عـن عببـد اهللا بـن اجلنب إذا أراد أن يشرب: عبد اهللا بن عمرو فقال
ع سعيد مهاما يف عبد اهللا تابعه هشام يف شريك، وقال سعيد عن قتادة عن أيب أيوب عن عبد اهللا بن عمرو فتاب،عمر 

.واهللا أعلم . بن عمرو فهمام أصوب منهما مجيعا 



تقريب فقه السابقني األولني

285

ين عبــد أخــرب حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم أنبــا ابــن وهــبحــدثنا ]590[ابــن املنــذر -
أنـه كـان إذا أجنـب عبـد اهللا بـن عمـرون عـالرمحن بـن زيـاد بـن أنعـم عـن حبـان بـن أيب جبلـة

.اهـ ابن أنُعم اإلفريقي ضعيففأراد أن يأكل أو يشرب ماء مل يزد على غسل كفيه
يتوضـأ وضـوءه :قـالعبـاسابـنحدثنا إسرائيل عن مساك عن عكرمـة عـن ]54[أبو نعيم-

عبـاسابـنعـن حدثنا إسحاق األزرق عن هشـام عـن عكرمـة]827[ابن أيب شيبة .للصالة
اهــ وقـالويتوضأ وضوءه للصالة يغسل فرجه : قالة ويأيت السوقيف الرجل اجلنب يأيت احلاج

عبـاسابـنمسعـت ة األسـديأنبا أبو محـز حدثنا حممد ثنا سعيد ثنا هشيم ]581[ابن املنذر 
.اهـ صحيح فليتوضأ : أو يطعم قال أل عن اجلنب إذا أراد أن يناميس
إذا : قـــال ابـــن عبــاسعــن دثنا شـــريك عــن إبــراهيم عـــن جماهــدحــ]688[ابــن أيب شــيبة -

بــــن املهــــاجراهـــــ شــــريك وإبــــراهيمأس أن يــــؤخر الغســــلمث أراد أن يعــــود فــــال بــــجــــامع الرجــــل
، وإن صـح  واحملفـوظ عنـه مـا قبلـه رمحـه اهللا ،، وقد حسـنه األلبـاين يف آداب الزفـاف ضعيفان

.كان معناه يؤخر الغسل إذا توضأ 

خمالطة اجلنب وأنه ال ينجسما جاء يف 
نا حــدثنا علــي بــن عبــد اهللا قــال حــدثنا حيــىي قــال حــدثنا محيــد قــال حــدث]279[البخــاري -

سلم لقيه يف بعض طريق املدينة وهـو أن النيب صلى اهللا عليه و بكر عن أيب رافع عن أيب هريرة
كنـت جنبـا :لقـا؟أين كنت يـا أبـا هريـرة:جنب فاخننست منه فذهب فاغتسل مث جاء فقال

اهـسبحان اهللا إن املسلم ال ينجس:فكرهت أن أجالسك وأنا على غري طهارة فقال
حدثنا هناد حدثنا وكيع عن حريث عن الشعيب عن مسروق عـن عائشـة ]123[الرتمذي -

فضـممته إيل ومل يبرمبا اغتسل النيب صلى اهللا عليه وسـلم مـن اجلنابـة مث جـاء فاسـتدفأ: قالت 
.قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأساهـ أغتسل 

كـان عمـرأن عن سفيان عن نسـري عـن إبـراهيم التيمـيحدثنا وكيع]829[ابن أيب شيبة -
عــن الثــوري عــن نســري بــن ذعلــوق عــن ]1066[عبــد الــرزاق . يســتدفئ بامرأتــه بعــد الغســل

ظنـه ابـن حممـد بـن طلحـة اهــ إبـراهيم أكان يقوله ويأمر بـه عمر بن اخلطابإبراهيم التيمي أن 
.جيد مرسل . التيمي 
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قـال ال عليعن احلسن بن عمارة عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]1067[عبد الرزاق -
ــــأس أن يســــتدىفء الرجــــل بامرأتــــه إذ ــــة قبــــل أن تغتســــلب ابــــن أيب شــــيبة .ا اغتســــل مــــن اجلناب

نه كان يغتسل أعليعن ن احلارثعحدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أيب إسحاق]837[
ابـــن أيب .مـــن اجلنابـــة ، مث جيـــيء فيســـتدفئ بامرأتـــه قبـــل أن تغتســـل ، مث يصـــلي وال ميـــس مـــاء

إذا : قـال علـيعـن احلـارث عـن حدثنا أبو خالد عن حجاج عـن أيب إسـحاق]838[شيبة 
.اهـ احلارث ال حيتج به د أن يباشر امرأته ، فعل إن شاءاغتسل اجلنب ، مث أرا

كــان يســتدىفء بامرأتــه بــن مســعودابــن جــريج قــال أخــربت أن اعــن ]1070[عبــد الــرزاق -
]9194[الطــرباين . 

قــال السـالم بـن حـرب عـن ليـث عـن احلكـمثنـا عبـد حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم
.اهـ ضعيف الشتاء: عبد اهللا بن مسعود

عـن أم الـدرداءحدثنا وكيع عن محاد بن سلمة عن عطـاء اخلراسـاين]830[ابن أيب شيبة -
.اهـ عطاء يرسليبمث جييء وله قرقفة يستدفئ يغتسل الدرداءأبوكان : قالت 

قال حدثنا حيـىي حدثنا إمساعيل ابن علية عن حجاج بن أيب عثمان ]833[ابن أيب شيبة -
مث الرجـــل يغتســـل مـــن اجلنابـــة: هريـــرةإلبـــيقلـــت : قـــال بـــن أيب كثـــري قـــال حـــدثين أبـــو كثـــري

ابـن وقـال. ذينـةأيزيـد بـن عبـد الـرمحن بـن اهــ أبـو كثـري هـو ال بأس: قال، يضطجع مع أهله 
حـــدثين زفـــر بـــن يزيـــد قـــال حـــدثنا مـــالزم: قـــالثنا حيـــىي بـــن معـــنيحـــد]1237[أيب خيثمـــة 

مث ، عـن الرجـل يـأيت أهلـهيعـين أبـا هريـرة وسـألته : قـاليزيد بـن عبـد الـرمحنعن أبيه حيميالس
لقد كان يعجبـين أن أسـتدفئ بأخـت : قال.مث يعود معها يف حلافها وهي جنب، يقوم يغتسل

وهـــو خـــرب .اهــــ يف احلـــديث طـــول أنـــا اختصـــرته ، يـــأيت يف كتـــاب البيـــوعبـــين قـــيس بـــن ثعلبـــة
.صحيح

يقـول بـن عمـراعن الثوري عن جبلة بن سحيم التيمي قـال مسعـت ]1065[اقعبد الرز -
.و مث أتكــ، إين ألحــب أن أســبقها إىل الغســل فأغتســل : 

إين : قــال عمــرابــنحــدثنا حفــص ووكيــع عــن مســعر عــن جبلــة عــن ]831[ابــن أيب شــيبة 
.اهـ صحيح أن تغتسلالغتسل من اجلنابة مث أتكوى باملرأة قبل 
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كـان يعـرق يف الثـوب وهـو جنـب مث يصـلي عبـد اهللا بـن عمـرعـن نـافع أن ]118[مالك -
.صحيح اهـفيه

بـن عمـر اسـئل : بـن املسـيب قـال اعن الثوري عن أيب سعيد عن ]1429[عبد الرزاق وقال 
البارحــة قـد جامعــت يف ثـويب الــذي علـي: بــن عمـر ايف الثـوب الــذي جيـامع فيــه فقـال يأيصـل

.، سعيد هو ابن مسروق والد سفيان ح ياهـ صحوأنا أصلي فيه 
إن هـذه : قـالعمـرابـنحدثنا وكيع عن بشري عـن أيب حـازم عـن ]8494[ابن أيب شيبة -

سـند  . بن سلمان ، وأبو حازم سلمان األشجعيهو ااهـ بشري لتعلم أنا جنامع فيه ونصلي فيه
.صحيح كويف 

حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن إبــراهيم بــن املهــاجر عــن عبــد اهللا بــن ]832[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ يش يف الشتاءذاك عيش قر : قال عباسابنعن شداد 

لــيس علــى :قــالبــن عبــاساعــن الثــوري عــن جــابر عــن الشــعيب عــن ]457[عبــد الــرزاق-
.اهـ ال بأس به الرجل ميسه الرجل جنابة

مسعــت قــال حــدثنا زكريــا بــن أيب زائــدة قــالحــدثنا حممــد بــن بشــر]1838[شــيبة ابــن أيب -
ابــن أيب .وال اإلنســانال جينــب املــاء وال الثــوب وال األرض : قــالعبــاسابــنعــامرا يــذكر عــن 

.الثــوب ال جينــب: قــال عبــاسابــنعــن حــدثنا وكيــع عــن زكريــا عــن الشــعيب]2111[شــيبة 
ال حـــدثنا ابـــن إدريـــس عـــن زكريـــا بـــن أيب زائـــدة عـــن حـــدثنا أبـــو كريـــب قـــ]2044[الطـــربي 
.اهـ صحيحأربع ال تنجس األرض والثوب واملاء واإلنسان:قال ابن عباسعن الشعيب

ال بـأس أن : قـال عبـاسبناعن هشام بن حسان عن عكرمة عن ]1430[عبد الرزاق -
هشـيم قـال أخربنـا حـدثنا ]2015[ابـن أيب شـيبة . يف الثوب الـذي يعـرق فيـه اجلنـب ييصل

ابـن أيب شـيبة .أنه كان ال يرى بأسا بعـرق اجلنـب واحلـائضعباسابنعن هشام عن عكرمة 
أخربنـــا حيـــىي بـــن حيـــىي ثنـــا ]1031[الـــدارمي .بـــهعـــن هشـــام حـــدثنا ابـــن مبـــارك]2018[

حــدثنا ]748[ابــن املنــذر . بــن عبــاسابــن حســان عــن عكرمــة عــن اهشــيم عــن هشــام هــو 
يف :أنــه قــالابــن عبــاسعــن ا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن هشــام عــن عكرمــةعلــي بــن احلســن ثنــ

أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ وأبـــو ] 4292[البيهقـــي . ال بـــأس بـــه : اجلنـــب يعـــرق يف الثـــوب
طالـب أخربنـا عبـد الوهـاب بـن عمرو قاال حدثنا أبو العباس حدثنا حيىي بن أيبسعيد بن أيب
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درعهـا سئل عـن املـرأة حتـيض يفابن عباسأن عكرمةخربنا هشام هو ابن حسان عن عطاء أ
وكــذلك نعــم مــا مل يكــن فيــه دم: يــه؟ قــال فيأتصــلهــا أيــام حيضــتها فتعــرق فيــه، فيكــون علي

.اهـ صحيح فيه يثوبه فيصلاجلنب يعرق يف
أضـع :عبـاسالبـنبن جـريج قـال أخـربين عطـاء أن رجـال قـال اعن ]1435[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح نعم : ي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه قال املصحف على فراش
عـن رجـل مـن قـريش عـن سـعيد بـن أيب عروبـة عـن قتـادة عـن معـاذة ]1433[عبد الـرزاق -

عائشةالعدوية عن 
.ال يصح اهـت تكره أن يصلى فيه

عائشـةعـن حدثنا ابن عيينة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن القاسـم]2019[ابن أيب شيبة -
بــن عيينـة عــن حيــىي بــن ســعيد اعــن ]1431[عبــد الــرزاق .كانـت ال تــرى بعــرق اجلنــب بأسـا
يـه فقالـت عـن الرجـل يصـيب املـرأة يف الثـوب فيعـرق فعائشةعن القاسم بن حممد قال سألت 

قد كانت املرأة إذا كان ذلك تعد خرقة أو اخلـرق فتمسـح بـه وميسـح بـه الرجـل ومل يـر بـه بأسـا 
أخربنـا عمـرو بـن عـون ثنـا سـفيان بـن عيينـة عـن حيـىي ]1026[الـدارمي . فيهيتعين أن يصل

ســئلت عــن الرجــل يصــيب املــرأة مث يلــبس الثــوب عائشــةن أبــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد 
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج ثنــا ]750[ابــن املنــذر . فلــم تــر بــه بأســا فيعــرق فيــه

يف الثـوب يعـرقسئلت عن اجلنـبعائشةأن قاسمعن السفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد
.اهـ صحيح ال : أينجسه ذلك؟ قالت

رج من احلمامأراد أن خيإذافيض عليه املاءيمن أحب أن
كــان يغتســل إذاخــرج مــن عليــان معمــر عــن محــاد عــن إبــراهيم أن عــ]1138[عبــد الــرزاق -

.حسن اهـ مرسل احلمام 
الطهــارات ســت :قــالعليــاأخربنــا إســرائيل عــن أبيــه عــن جماهــد أن ]1140[عبــد الــرزاق -

. مــة والغســل للجمعــة والغســل للعيــدينمــن اجلنابــة ومــن احلمــام ومــن غســل امليــت ومــن احلجا
.فيه نظرمرسل 

قال إين وعمر بناهللاعبدعن الثوري عن األعمش عن جماهد عن ]1141[اق عبد الرز -
مـن احلجامـة واحلمـام واملوسـى واجلنابـة وعـن غسـل امليـت ويـوم :ألحب أن أغتسل من مخس
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ما كانوا يرون غسال واجبا إال غسل اجلنابـة وكـانوا : قال ذكرت ذلك إلبراهيم فقال . اجلمعة 
.تقدم ، د صحيحسناهـ يستحبون غسل اجلمعة 

: قـالحدثنا األعمش عن حيـىي بـن عبيـد البهـراين حدثنا وكيع قال]1156[ابن أيب شيبة -
.تقدم سند جيد ،اهـ املاء ال جينب: فقال ،ء احلمام عن ماعباسابنسألت 

: قـالعبـاسابنعـن ب بن رافععن املسيحدثنا جرير عن املغرية]1160[ابن أيب شيبة -
.اهـ مغرية يدلس ماء احلمامالغسل من 

.ليس هذا بسنة إال أن يشاء رجل 
.والزينةيأيت إن شاء اهللا يف كتاب اللباسوسنن الفطرة وما جاء يف دخول احلمام 

اختالفهم فيه للجنبوالتيمم
وإن كنــتم مرضــى أو علــى ســفر أو جــاء أحــد مــنكم مــن الغــائط أو المســتم  (قــال اهللا تعــاىل 

ماء فتيمموا صـعيدا طيبـا فامسـحوا بوجـوهكم وأيـديكم منـه مـا يريـد ا         النساء فلم جتدوا 
]6املائدة[)ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

:]120[مالــك -
لم يف بعــض أســفاره حــىت إذا كنــا بالبيــداء أو بــذات ســنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و خرج

ســلم علــى التماســه وأقــام النــاس معــه فأقــام رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و اجلــيش انقطــع عقــد يل 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى النـاس إىل أيب بكـر الصـديق فقـالوا أال تـرى مـا صـنعت 

نــاس وليســوا علــى مــاء ولــيس معهــم مــاء ســلم وبالقامــت برســول اهللا صــلى اهللا عليــه و عائشــة أ
سلم واضع رأسه على فخذي قد نـام ل اهللا صلى اهللا عليه و قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسو 

سلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم مـاء قالـت ت رسول اهللا صلى اهللا عليه و فقال حبس
خاصـريت فـال مينعـين عائشة فعاتبين أبـو بكـر فقـال مـا شـاء اهللا أن يقـول وجعـل يطعـن بيـده يف

فنـام رسـول اهللا صـلى سلم على فخذيعليه و من التحرك إال مكان رأس رسول اهللا صلى اهللا
ســلم حــىت أصــبح علــى غــري مــاء فــأنزل اهللا تبــارك وتعــاىل آيــة التــيمم فتيممــوا فقــال اهللا عليــه و 
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عليــه أســيد بــن حضــري مــا هــي بــأول بــركتكم يــا آل أيب بكــر قالــت فبعثنــا البعــري الــذي كنــت
.رواه البخاري ومسلماهـفوجدنا العقد حتته

ثنـا عمـي عبـد اهللا بـن وهـب عـن ابــن ن قـالحـدثنا أمحـد بـن عبـد الـرمح]668[الطحـاوي -
أقبلنـا مـع رسـول اهللا صـلى : هليعة عن أيب األسود حدثه أنـه مسـع عـروة خيـربه عـن عائشـة قالـت

يبــا مــن املدينــة نعســت مــن الليــل وكانــت اهللا عليــه وســلم مــن غــزوة لــه حــىت إذا كنــا بــاملعرس قر 
فلمــا نزلــت مــع . علــي قــالدة تــدعى الســمط تبلــغ الســرة فجعلــت أنعــس فخرجــت مــن عنقــي

يـا رسـول اهللا خـرت قـالديت مـن عنقـي : قلـت، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة الصبح 
يكـن معهـم مـاء : فقال. 

فمـنهم مـن . 
فبلــغ ذلــك رســول اهللا . تــيمم إىل الكــف ومــنهم مــن تــيمم إىل املنكــب وبعضــهم علــى جســده 

.كذا رواه ابن أخي ابن وهب عن عمه اهـ  صلى اهللا عليه وسلم فأنزلت آية التيمم 
يونس عن ابن حدثنا أمحد بن صاحل حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين]318[بو داود أوقال

متســـحوا وهـــم مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بالصـــعيد لصـــالة الفجـــر فضـــربوا بـــأكفهم 
واحـــدة مث عـــادوا فضـــربوا بــــأكفهم الصـــعيد مـــرة أخــــرى الصـــعيد مث مســـحوا وجـــوههم مســــحة 

وضــعفه إســحاقاهـــ صــححه فمســحوا بأيــديهم كلهــا إىل املناكــب واآلبــاط مــن بطــون أيــديهم
.وروي عن الزهري أنه امتنع من روايته وأنكره ، أمحد 

عمـرعـن براهيم عـن األسـودعن إعن األعمش ةحدثنا أبو معاوي]1679[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح يمم اجلنب وإن مل جيد املاء شهرايتال: قال 

عن الثوري قال أخربين سلمة بن كهيل عن أيب مالك عن عبد الـرمحن ]915[عبد الرزاق -
يــا أمرياملــؤمنني إنــا : فقــالعمــر بــن الخطــابجــاء رجــل مــن أهــل الباديــة إىل :قــالىبــز أبــن 

نـا فلـم أكـن ألصـلي حـىت أجـد املـاء فقـال منكث الشهر والشـهرين ال جنـد املـاء قـال عمـر أمـا أ
جنبــت قــال نعــم أأمــا تــذكر إذ أنــا وأنــت بــأرض كــذا نرعــى اإلبــل فــتعلم أين عمــار بــن ياســر

سلم فضـحك وقـال إن كـان ليكفيـك فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و فتمعكت يف الرتاب 
لــى وجهــه :مـن ذلــك الصـعيد أن تقــول هكـذا
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فبمــا :قــال فقــال عمــار.اتــق اهللا يــا عمــار:فقــال عمــر،وذراعيــه إىل قريــب مــن نصــف الــذراع 
علي لك من حق يا أمري املؤمنني إن شئت أن ال أذكره ما حييت فقـال عمـر كـال واهللا ولكـن 

.كذا قالاهـ  أوليك من أمرك ما توليت 
احلكم عن ذر عن سعيد بن عبـد حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا]338[وقال البخاري 

أجنبـت فلـم أصـب إين:جـاء رجـل إىل عمـر بـن اخلطـاب فقـال:الرمحن بن أبزى عن أبيه قال
سـفر أنـا وأنـت فأمـا أنـت أمـا تـذكر أنـا كنـا يف:فقال عمار بن ياسر لعمر بن اخلطاب. املاء 

صـلى قـال النـيبفصلى اهللا عليه وسـلمفلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت للنيب
بكفيه األرض ، صلى اهللا عليه وسلمفضرب النيب. إمنا كان يكفيك هكذا:اهللا عليه وسلم 

اهـ
بــو معاويــة عــن األعمــش عــن شــقيق حــدثنا حممــد بــن ســالم قــال أخربنــا أ]347[البخــاري -

لــو أن رجــال :فقــال لــه أبــو موســىعبــد اهللا وأبــي موســى األشــعريكنــت جالســا مــع : قــال
. أجنب فلم جيد املاء شهرا أما كان يتيمم ويصلي 

هـذا ألوشـكوا إذا بـرد لـو رخـص هلـم يف:فقال عبـد اهللا)فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا(
فقــال أبـو موســى . ؟ قــال نعـم وإمنـا كــرههم هـذا لـذا :قلــت. علـيهم املـاء أن يتيممــوا الصـعيد 

أمل تســمع قــول عمــار لعمــر بعثــين رســول اهللا يف حاجــة فأجنبــت فلــم أجــد املــاء فتمرغــت يف 
إمنـا يكفيـك أن تصـنع :سلم فقـالفذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و الصعيد كما مترغ الدابة 

ظهــر :هكــذا
اهـ؟فقال عبد اهللا أفلم تر عمر مل يقنع بقول عمار. 

ـــد اهللاأخربنـــا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن شـــقيق عـــن ]164/ 7م[الشـــافعي - قـــال عب
.اهـ سند صحيح اجلنب ال يتيمم 

كنــت لــو  : عبــد اهللاحــدثنا زهــري عــن أيب إســحاق عــن أيب عبيــدة قــال ]147[أبــو نعــيم-
حــدثنا شــريك عــن أيب إســحاق . جنبــاً فمكثــت شــهراً ال أجــد املــاء مــا صــليت حــىت أجــد املــاء

عبــد الــرزاق .لــو أجنبــت ومل أجــد املــاء شــهراً مل أتــيمم : اهللاعبــدقــال  : عــن أيب عبيــدة قــال 
قـالمسـعودبـناعن حيىي بن األعرج عن الثوري عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن ]922[
حـــدثنا حممـــد بـــن النضـــر ]9571[الطـــرباين .هرا مـــا صـــليتومل أجـــد املـــاء شـــجنبـــت ألـــو :
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لــو  : األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زهــري ثنــا أبــو إســحاق عــن أيب عبيــدة عــن عبــد اهللا قــال 
حدثنا ]494[ابن املنذر . كنت جنبا فمكثت شهرا ال أجد املاء ما صليت حىت أجد املاء 

ابــن أيب شــيبة.بــهســفيان عــن أيب إســحاق عــن أيب عبيــدة علــي بــن احلســن ثنــا عبــد اهللا عــن
إذا كنــت يف : عبــد اهللاقــال : قــال حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن مغــرية عــن إبــراهيم]1680[

.اهـ حسناملاء ، وإن أحدثت فتيمم ، مث صلسفر فأجنبت فال تصل حىت جتد 
نــزل عــن مســعودبــنابــن عيينــة عــن أيب ســنان عــن الضــحاك أن اعــن ]923[عبــد الــرزاق -

دثنا ســفيان بــن عيينــة حــ]1681[ابــن أيب شــيبة .قولــه يف اجلنــب أن ال يصــلي حــىت يغتســل
.به اهـ منقطع عن أيب سنان 

جنبــت أقــال إذا علــيعــن إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]924[عبــد الــرزاق -
عبد الرزاق. غتسل فاسأل عن املاء جهدك فإن مل تقدر فتيمم وصل فإذا قدرت على املاء فا

قـال ينتظـر املـاء مـا مل يفتـه وقـت علـيعن إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عـن ]931[
.اهـ احلارث ال حيتج به تلك الصالة 

حدثنا علي بن هاشم عن ابـن أيب ليلـى عـن املنهـال عـن عبـاد بـن ]1675[ابن أيب شيبة -
الـــذي ال جيـــد املـــاء يتـــيمم املـــار: ال قـــ)وال جنبـــا إال عـــابري ســـبيل(علـــيعـــن عبـــد اهللا وزر

أنبـأ حدثنا املنذر بن شاذان ثنا عبيد اهللا بن موسى]5408التفسري[ابن أيب حامت . ويصلي
تصـيبه : قـال)فلـم جتـدوا مـاء(:يعين قولهعليعن ابن أيب ليلى عن املنهال عن زر بن حبيش

ثنا أبـو سـعيد األشـج حـد]5412[مث قـال.املاء يتـيمم فيصـلي حـىت جيـد املـاءاجلنابة ال جيد 
فلـم (يعـين قولـهعلـيعـن وهارون بن إسحاق ثنا عبدة عن هشام بن عروة عن زر بن حبـيش

.اهـ حسن املاء يتيمم فيصلي حىت جيد املاءتصيبه اجلنابة ال جيد قال)جتدوا ماء
ن حـــدثنا علـــي ثنـــا حجـــاج ثنـــا محـــاد عـــن عطـــاء بـــن الســـائب عـــن زاذا]509[ابـــن املنـــذر -

أن يــؤثر ومعــه مــاء قليــل وهــو خيــاف العطــشيف املســافر إن أصــابته جنابــة علــيعــن وميســرة 
يزيـــد بـــن هـــارون أنـــا شـــعبة عـــن عطـــاء بـــن مـــن طريـــق]1/202[الـــدارقطين . نفســـه وليتـــيمم

يف الرجل يكون يف السفر فتصيبه اجلنابـة ومعـه املـاء القليـل : قال عليالسائب عن زاذان عن 
عبيــد اهللا بــن معــاذ مــن طريــق] 1149[البيهقــي .تــيمم وال يغتســل خيــاف أن يعطــش قــال ي

ذا أصــابتك جنابــة فــأردت أن إ: قــال يعلــحــدثنا شــعبة عــن عطــاء عــن زاذان عــن حــدثنا أيب
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اهــــ حســـن اء إال مـــا تشـــرب وأنـــت ختـــاف فتـــيممولـــيس معـــك مـــن املـــتتوضـــأ أو قـــال تغتســـل
.وكان علي وأبو موسى يشبه علمهم بعضه بعضا .صحيح 

عـن الثـوري وداود بـن قـيس عـن حممـد بـن عجـالن عـن أيب العـوام قـال  ]919[عبد الرزاق -
؟عزب يف إبلي أفأجـامع إذا مل أجـد املـاءأإين :فجاءه رجل فقالعمربناكنت جالسا عند 

فـإن فعلـت ذلـك فـاتق اهللا واغتسـل إذا وجـدت ، أمـا أنـا فلـم أكـن أفعـل ذلـك :بن عمـراقال 
.ام أراه عبد العزيز بن ربيع ثقة اهـ أبو العو املاء
ابــنعــن حــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب عروبــة عــن قتــادة عــن أيب جملــز]1677[ابــن أيب شــيبة -

أحكــــام [رواه إســــحاق القاضــــي .هــــو املســــافر: قــــال )وال جنبــــا إال عــــابري ســــبيل(عبــــاس
ة عن الحق حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتاد] 154القرآن

ال يقـرب يقولقال ) وال جنبا إال عابري سبيل(يتأول هذه اآلية عباسابنبن محيد قال كان 
.و مسافر ال جيد ماء يتيمم ويصلي اهـ صحيح الصالة وهو جنب إال وه

ريك عـن عطـاء ثنـا شـحدثنا موسى بن هارون ثنا حيىي بن عبـد احلميـد]510[ابن املنذر -
تصـيبه عـن الرجـل يكـون يف السـفر ومعـه مـن املـاء بقـدر سـقيه فبـاسعابـنعـن عن ابن جبـري

حـــدثنا محيـــد بـــن عبـــد ]1126[ابـــن أيب شـــيبة.ويبقـــي مـــاءه لســـقيه يتـــيمم : اجلنابـــة ، قـــال 
: قـالابـن عبـاسعـن ائب عـن سـعيد بـن جبـريعـن عطـاء بـن السـعن حسن بن صـاحلالرمحن 

خفــت إن توضــأت أن متــوت مــن أو أنــت علــى غــري وضــوء ، فإذا كنــت مســافرا وأنــت جنــب 
.اهـ حسن احبسه لنفسكالعطش ، فال توضه و 

ثنــا أبــو حيــىي احلمــاين عــن ونا عــن إســحاق وأمحــد بــن عمــر قــاالحــدث]514[ابــن املنــذر-
طيع أن عــن رجــل يف طــني ال يســتعبــاسابــنســئل : النضــر بــن عبــد الــرمحن عــن عكرمــة قــال 

لطني فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم بهيأخذ من ا: قال، يأخذ منه : خيرج منه قال 
.النضر مرتوك حديثه اهـ

كيف التيممباب 
بـن عمـارعن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة أن ]827[عبد الرزاق -

سـلم يف سـفر ومعـه عائشـة فهلـك عقـدها نه كان مع النيب صـلى اهللا عليـه و ياسر كان حيدث أ
تغائـــه حـــىت أصـــبحوا ولـــيس معهـــم مـــاء فنـــزل التـــيمم قـــال عمـــار فقـــاموا فـــاحتبس النـــاس يف اب
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ا فضــربوا بأيــديهم ثانيــة
قـال عبـد الـرزاق وقـد كـان معمـر حيـدث عـن الزهـري .أيديهم إىل اإلبطني أو قـال إىل املناكـب

كان ميسح بالتيمم وجهـه مسـحة واحـدة مث يعـود ن ياسرعمار بعن عبيد اهللا بن عبد اهللا أن 
حــدثنا عبــد اهللا ]517[اهــ ابــن املنـذر فيمسـح بيديــه إىل اإلبطـني وكــان خيتصـره معمــر هكــذا 

تيممنا إىل : قال عماربن أمحد ثنا احلميدي ثنا سفيان ثنا الزهري عن عبيد اهللا عن أبيه عن 
ئي وغـريهم ، وحكـى الرتمـذي عـن إسـحاق أنـه كـان رواه الرتمـذي والنسـا، و اهـ تقدم املناكب 

.أوال ، مث ملا علم النيب عمارا كان يفيت بالكفني وضربة واحدة كما يف رواية البخاري 
حــدثنا آدم قــال حــدثنا شــعبة حــدثنا احلكــم عــن ذر عــن ســعيد بــن عبــد ]338[البخــاري -

أجنبــت فلــم أصــب إينالــرمحن بــن أبــزى عــن أبيــه قــال جــاء رجــل إىل عمــر بــن اخلطــاب فقــال 
سـفر أنـا وأنـت فأمـا أنـت فقال عمـار بـن ياسـر لعمـر بـن اخلطـاب أمـا تـذكر أنـا كنـا يف. املاء 

صـلى صلى اهللا عليه وسـلم فقـال النـيبفلم تصل ، وأما أنا فتمعكت فصليت ، فذكرت للنيب
األرض ، بكفيه صلى اهللا عليه وسلمفضرب النيب،إمنا كان يكفيك هكذا :اهللا عليه وسلم 

اهـ
التــيمم :قــال عمــارحــدثنا شــريك عــن حصــني عــن أيب مالــك عــن ] 154[أبــو نعــيموقــال

حـدثنا ابـن ]1697[ابـن أيب شـيبة .مـا يديـه ووجهـهوضرب بيـده األواحدة
مث نفضـهما ، مث أنه تيمم فمسـح بيديـه الـرتاب ،عمارإدريس عن حصني عن أيب مالك عن 

ابـــن املنـــذر . رواه ابـــن جريـــر مـــن هـــذا الوجـــه.
وضع قالحدثنا حممد بن علي ثنا سعيد ثنا أبو األحوص ثنا حصني عن أيب مالك ]527[

هكــذا : مث قــال، ضــهما فمســح وجهــه وكفيــه مــرة واحــدةكفيــه يف الــرتاب مث رفعهمــا فنفعمــار
عـدي عـن شـعبة عـن حصـني ثنـا ابـن أيبقـال وحـدثونا عـن بنـدار ]528[ابن املنذر . التيمم

.التــيمم هكــذا وضــرب ضــربة للوجــه والكفــنييقــول يف خطبتــهعمــاراأنــه مســع عــن أيب مالــك
عمــار عـنمالـك أيببـن عبـد الـرمحن عـن عـن حصــني وزائـدة شـعبة مـن طريـقالـدارقطين ورواه

عن أيب مالك عن عبد الرمحن بـن أبـزى عـن بن كهيلن سلمة عورواه الثوري.مثلهبن ياسر
.، واهللا أعلم ، وحصني بن عبد الرمحن رمبا غلط وهذا أشبه .عمار مرفوعا
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عـــن إبـــراهيم بـــن طهمـــان اخلرســـاين عـــن عطـــاء بـــن الســـائب عـــن أيب ]824[عبـــد الـــرزاق -
م [الشافعي. الرسغنيإىل ضربة يف الوجه وضربة يف اليدين:قال يف التيممعلياالبخرتي أن 

قـــال يف التـــيمم ضـــربة للوجـــه عليـــاأخربنـــا هشـــيم عـــن خالـــد عـــن أيب إســـحاق أن ] 163/ 7
ثنا إمساعيــل بـن علــي ثنـا إبــراهيم احلــريب ثنـا ســعيد بــن حــد] 709[الـدارقطين.للكفــنيوضـربة 

علـيسليمان وشجاع قاال نا هشـيم نـا خالـد عـن أيب إسـحاق عـن بعـض أصـحاب علـي عـن 
.اهـ ضعيف للذراعنيضربتان ضربة للوجه وضربة :قال
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنـا أبـو بكـر بـن إسـحاق أخربنـا عبـد اهللا ]1055[البيهقي -

أيـوب عـن يزيـد بـن بن حممد حدثنا احلسن بن عيسى أخربنا ابـن املبـارك حـدثنا سـعيد بـن أيب
.اهـ مرسل الوجه والكفني: تيمم الكانا يقوالن يفعليا وابن عباسحبيب أن أيب
:قـــالبـــن عبـــاساعـــن إبـــراهيم بـــن حممـــد عـــن داود عـــن عكرمـــة عـــن ]825[عبـــد الـــرزاق -

.ضعيف سند اهـ التيمم للوجه والكفني 
حدثنا حيىي بن موسى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشـيم عـن حممـد ]145[الرتمذي -

فقال،أنه سئل عن التيمم ابن عباسن بن خالد القرشي عن داود بن حصني عن عكرمة ع
وقــال يف ) فاغســلوا وجــوهكم وأيــديكم إىل املرافــق(إن اهللا قــال يف كتابــه حــني ذكــر الوضــوء :

فكانــت ) والســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما(وقــال ) فامســحوا بوجــوهكم وأيــديكم(التــيمم 
هـذا حـديث :قال أبو عيسى.إمنا هو الوجه والكفان يعين التيمم،السنة يف القطع الكفني
.)1(والرتجيحهذا استدالل لإللزام اهـحسن غريب صحيح 

]121[مالــك .كــان يتــيمم إىل املــرفقنيعبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ]122[مالــك -
مـن اجلـرف حـىت إذا كانـا باملربـد نـزل عبـد اهللا فتـيمم عبـد اهللا بـن عمـرعن نافع أنـه أقبـل هـو و 

عــن معمــر عــن ]818[عبــد الــرزاق . وجهــه ويديــه إىل املــرفقني مث صــلىصــعيدا طيبــا فمســح 
حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن ]1685[ابـن أيب شـيبة .مثله بن عمراأيوب عن نافع عن 

أقبلنـا مـن الغابـة : قـال عمـرابـنحدثنا أبو معشر عن نافع عـن ]149[أبو نعيم.مثلهنافع 

حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عـن سـعيد وابـن جـابر أن ]9653[قال ابن جرير -1
فاغســـلوا وجـــوهكم (لكفـــني إىل الكـــوع ويتـــأول مكحـــول القـــرآن يف ذلـــكالتـــيمم ضـــربة للوجـــه وا: مكحـــوال كـــان يقـــول
)إىل املرافـق(ومل يستثن فيـه كمـا اسـتثىن يف الوضـوء)فامسحوا بوجوهكم وأيديكم(وقوله يف التيمم) وأيديكم إىل املرافق

اهـلكوعفإمنا تقطع يد السارق من مفصل ا) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما(قال اهللا: قال مكحول
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]9658[ابــن جريــر . فتــيمم وصــلى مث دخــل املدينــة صــرحــىت إذا كنــا مبربــد الــنعم حانــت الع
حـدثنا أيـوب عـن نـافع قـال حـدثنا عبـد الـوراث بـن سـعيد قـالحدثنا عمران بن موسى القزاز 
فضــرب ضــربة فمســح وجهــه، وضــرب ضــربة فمســح يديــه إىل أن ابــن عمــر تــيمم مبربــد الــنعم،

.اهـ صحيح املرفقني
أنـــه كـــان إذا تـــيمم بـــن عمـــراســامل عـــن عـــن معمــر عـــن الزهـــري عـــن]817[عبــد الـــرزاق -

.اهـ صحيح املرفقني وال ينفض يديه من الرتاب 
عـن مسعـت عبيـد اهللا: حدثنا املعتمـر قـالحدثنا ابن عبد األعلى قال]9659[ابن جرير -

: العن عبد اهللا أنـه قـنافع
حــدثنا حيــىي بــن حــدثين ابــن املثــىن قــال. 

ضـــربة للوجـــه، وضـــربة للكفـــني إىل : عـــن ابـــن عمـــر يف التـــيمم قـــاليــد اهللا قـــال أخـــربين نـــافععب
عــن ب قــاال حــدثنا ابــن إدريــس عــن عبيــد اهللا عــن نــافعأبــو الســائحــدثنا أبــو كريــب و . املــرفقني

حــدثنا علــي ]519[بــن املنــذر ا.كــان يقــول يف املســح يف التــيمم إىل املــرفقني: ابــن عمــر قــال
: أنـه قـال ابـن عمـربن احلسن ثنا عبـد اهللا بـن الوليـد عـن سـفيان عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن 

هشيم نا عن] 699[ورواه الدارقطين . رفقنيالتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إىل امل
ضـربة للوجـه :بـن عمـر أنـه كـان يقـول التـيمم ضـربتاناعبيد اهللا بن عمر ويونس عن نـافع عـن 

عبيــــد اهللا بـــن عمـــر وعبــــد مـــن طريـــق]678[ورواه الطحــــاوي . وضـــربة للكفـــني إىل املـــرفقني
اهــــ فع عـــن ابـــن عمـــر مثلـــههشـــام بـــن عـــروة عـــن نـــاو عبـــد العزيـــز بـــن أيب رواد و الكـــرمي اجلـــزري 

.صحيح 
عـن ابـن حدثنا أبو داود الطيالسـي عـن محـاد بـن اجلعـد عـن قتـادة]1694[ابن أيب شيبة -

وابــنوقـال سـعيد بـن املسـيب. والكفـان التـيمم الوجـه: 
.اهـ ابن اجلعد ليس باحلافظ الوجه والذراعان: عمر

إين :لرجل فقاجاء: قالجابرحدثنا عزرة بن ثابت عن أيب الزبري عن ]145[أبو نعيم-
ســح فضــرب يــده بــاألرض فم! محــاراً أصــرت: أصــابتين جنابــة وإين متعكــت يف الــرتاب ، فقــال

الطحـاوي . هكذا التـيمم : وجهه مث ضرب بيده األخرى فمسح



تقريب فقه السابقني األولني

297

أيب نعــــيم طريــــقنمــــ] 1036[رواه البيهقــــيو . بــــهنعــــيم ثنــــا أبــــو حــــدثنا فهــــد قــــال]682[
.وصححه

أنــه جــابرعــن حــدثنا وكيــع عــن عــزرة بــن ثابــت عــن أيب الــزبري]1700[ابــن أيب شــيبة وقــال

ونا عــن احلســن بــن عيســى أنــا ابــن وحــدث]520[ابــن املنــذر وقــال .
.مثله اهـ صحيح جابرعن املبارك أنا عزرة بن ثابت عن أيب الزبري

من قال بـاملرفقني فأصـله حـديث القـالدة يف بـدء التـيمم ، ومـن قـال بـالكفني فلحـديث عمـار 
.يف الصحيح وهو آخر األمرين إن شاء اهللا

الطيبالصعيد
أن رسـولا حجـاج ثنـا محـاد عـن ثابـت ومحيـد عـن أنـسحدثنا علـي ثنـ]755[ابن املنذر -

احـتج بـه ابـن اهــوجعلـت يل كـل أرض طيبـة مسـجدا وطهـورا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
رجالـه ثقـات أشـار إليـه .الـنجسمـنالطـاهرة املنذر علـى أن التـيمم ال يكـون إال مـن األرض

.جر يف الفتح وابن حوصححه الضياء يف املختارة الرتمذي يف اجلامع 
ـــاساعـــن الثـــوري عـــن قـــابوس عـــن أيب ظبيـــان قـــال ســـئل ]814[عبـــد الـــرزاق - ـــن عب أي ب

ورواه . عـن أبيـهعن قابوس حدثنا جرير ]1714[ابن أيب شيبة.احلرثالصعيد أطيب قال
حســنه ابــن بــن أيب ظبيــان عــن أبيــه اهـــ عــن قــابوس ابــن إدريــس مــن طريــق]1065[البيهقــي 

.لعاليةحجر يف املطالب ا
بكـري عـن سـعيد بـن عـن مـرزوق أيبحـدثنا شـريكقـالحدثنا وكيـع]654[ابن أيب شيبة -

: إنا ننتجع الكأل وال جنـد املـاء فنتوضـأ بـاللنب ؟ قـال: قال ابن عباسسأل رجل : قال جبري
مـوىل عـن شـريك عـن مـرزوقثنا خالـد بـن عمـرو حـد]241[أبـو عبيـد .عليكم بالتيمم، ال 

ابـن .اهــ خمتصـر منـه بـاللنبأنـه كـان يكـره أن يتوضـأعبـاسابـنعن عيد بن جبري التيم عن س
قـــرأت علــى شــريك عـــن : حــدثنا حممــد بـــن نصــر ثنــا حيـــىي بــن حيــىي قــال ]215/ 1[املنــذر 

ال توضــئوا : أنــه ســئل عــن الوضــوء بــاللنب ، فقــال عبــاسابــنعــن ق عــن ســعيد بــن جبــريرزو مــ
.اهـ ضعيف فليتيمم بالصعيد د أحدكم املاءباللنب ، إذا مل جي
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نعـيم بـن محـاد عـن بقيـة عـن عبـد امللـك بـن حممـد عـن أيب جبـرية حـدثنا] 243[أبو عبيـد -
يعـة عـن حممـد بـن محـري قـال أبـو عبيـد وحـدثنا حممـد بـن رب.عن ابن عمـر األنصاري عن نافع
، فقـال عمـر ب أصاب الناس ثلج باجلابيـة ، ملـا نزهلـا عمـر بـن اخلطـا: قاال عن زيد بن حنني

]232/ 2فــتح البــاري[وقــال ابــن رجــباهـــأيهــا النــاس إن الــثلج ال يتــيمم بــه :بــن اخلطــاب 
عبـد العزيـز عـن أيب جبـرية زيـد ثنـا سـويد بـناهويـهابـن ر هوثنا إسحاق وروى حرب الكرماين

أصـاب النـاس الـثلج علـى عهـد : قـال عمـرعـن ابـنبن جبـرية عـن داود بـن حصـني عـن نـافع
ىن الثلج ال يتيمم بـه ، وال يصـلإ: عليه ، وقال بساطا مث صلى، فبسطالخطابعمر بن

فـإن زيـد بـن جبـرية وسـويد بـن عبـد ،وإسناده ضـعيف ..عليه 
.اهـ مث ذكر رواية أيب عبيد وضعفهاالعزيز ضعيفان 

؟يصلي بالتيممصالة كم 
.فسماه جنبا ما مل يغتسل) لوال جنبا إال عابري سبي(وقول اهللا 

علـيحدثنا هشيم عن حجـاج عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن ]1703[ابن أيب شيبة -
حـدثنا إمساعيـل بـن علـي نـا إبـراهيم احلـريب نـا ] 1/184[الـدارقطين . تيمم لكـل صـالة: قال 

مـن ابن املنذر ورواه ابن جرير و .مثلهسعيد بن سليمان نا هشيم عن حجاج عن أيب إسحاق 
.ضعيف. هشيم عن احلجاج طريق

ــاساعــن الثــوري عــن رجــل عــن ]831[عبــد الــرزاق- ــن عب عبــد .قــال يتــيمم لكــل صــالةب
مـن السـنة :قـالبـن عبـاساعن احلسـن بـن عمـارة عـن احلكـم عـن جماهـد عـن ]830[الرزاق

ذكــــره الــــدارقطين.أن ال يصــــلي الرجــــل بــــالتيمم إال صــــالة واحــــدة مث يتــــيمم للصــــالة األخــــرى
.وضعفه بابن عمارة 

حممـد بـن حيـىي عـن يزيـد بـن هـارون عـن إسـرائيل عـن ومـن حـديث ]535[قال ابن املنذر -
أبو . جيزي املتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد:قالعباسابنعن أيب عمر عن عكرمة
.ثقة عمر النضر بن عريب

ان ثنـا عبـد الـوارث ثنـا عـامر حدثنا موسى بن هارون ثنا األزهر بـن مـرو ]532[ابن املنذر -
ـــن عمـــرعـــن األحـــول عـــن نـــافع  حـــدثنا ]1/184[الـــدارقطين . يتـــيمم لكـــل صـــالة: قـــالاب

الـــوارث نـــا عـــامر القاضـــي أبـــو عمـــر نـــا إمساعيـــل بـــن إســـحاق نـــا إبـــراهيم بـــن احلجـــاج نـــا عبـــد
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حـدثين عبـد اهللا ]9676[ابـن جريـر . كان يتيمم لكل صالة عمربناأن األحول عن نافع
حممد قال حدثنا عبدان املروزي قال أخربنا ابن املبارك قال أخربنـا عبـد الـوراث قـال أخربنـا نب

أخربنــا ]1093[ورواه البيهقــي . عــن نــافع أنــه حدثــه عــن ابــن عمــر مثــل ذلــكعــامر األحــول
أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخربنا عبد اهللا بن حممـد حـدثنا احلسـن 

ابــن األحــول عــن نــافع عــن ى حــدثنا ابــن املبــارك أخربنــا عبــد الــوارث عــن عــامر يعــينبــن عيســ
اهـ)1(إسناده صحيح:مث قال. ل صالة وإن مل حيدثيتيمم لك: قال عمر

حنــدث لكــل صــالة :قــالعمــرو بــن العــاصعــن معمــر عــن قتــادة أن ]833[عبــد الــرزاق -
حــدثنا ابــن مهــدي عــن ]1707[شــيبةابــن أيب . قــال معمــر وكــان قتــادة يأخــذ بــه . تيممــا 

وكــان يفــيت بــذلك ،يتــيمم لكــل صــالة : قــال عمــرو بــن العــاصعــن مهــام عــن عــامر األحــول
.حسناهـقتادة

عن احلسن حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخربنا هشام]9683[ابن جرير -
اهــ قولـه وكـذلك التـيمم.كان الرجل يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد مـا مل حيـدث: قال
حدثنا ابن بشار قـال حـدثنا أبـو ]9685[قال ابن جرير . وكذلك التيمم من كالم احلسن: 

اهـــ يصــلي الصــلوات بــالتيمم مــا مل حيــدث: عــن احلســن قــالداود قــال حــدثنا أيب عــن قتــادة
.وهو صحيح عنه.تابعه يونس عن احلسن

للعذرتيمم ال
)وإن كنتم مرضى أو على سفر(
نا حممد بن حيىي نا عمر بن حفص بـن غيـاث نـا أيب أخـربين الوليـد بـن ]273[ابن خزمية -

مر أن رجـال أجنـب يف شـتاء فسـأل فـأُ : عبيد اهللا بن أيب رباح أن عطاء حدثه عن ابـن عبـاس 
مـا هلـم قتلـوه قـتلهم اهللا: سلم فقال نيب صلى اهللا عليه و لكر ذلك لبالغسل فاغتسل فمات فذُ 

اهـــ صــححه )2(شـك يف ابــن عبـاس مث أثبتــه بعـد.أو التـيمم طهــورال اهللا الصــعيدثالثـا قــد جعـ
.بن أيب رباحوهو ابن أخي عطاءابن حبان ، والوليد وثقه ابن معني

.أما حديث علي وابن عباس فغري ثابت عنهما وحديث ابن عمر أحسنها إسنادا : قال ابن املنذر -1
أمجعوا أن الرجل يكـون يف أرض بـاردة فأجنـب فخشـي علـى نفسـه :مسعت الثوري يقول]877[عبد الرزاق قال -2

اهـاملوت يتيمم وكان مبنزلة املريض
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إذا :قــالعلــيعــن عطــاء عــن زاذان عــن حــدثنا أبــو األحــوص]1124[ابــن أيب شــيبة -
.حسناهـ وليتيمم بالصعيد، باملاء لرجل يف أرض فالة ومعه ماء يسري فليؤثر نفسه أجنب ا

بن جريج قال أخربين أبان عن النخعي عن علقمة أن رجـال كـان اعن ]872[عبد الرزاق -
ال إسـناد اهــفقـرب لـه تـراب يف طسـت أو تـور فتمسـح بـالرتاببـن مسـعودابه جـدري فـأمره 

.باس به 
املنبـه حـدثنا أبـوضـح قـالحـدثنا ابـن محيـد قـال حـدثنا حيـىي بـن وا]9570[وقال ابن جريـر 

: قــال)وإن كنــتم مرضــى أو علــى ســفر(عــن ابــن مســعود قولــهعــن الضــحاكالفضـل بــن ســليم
فـــإذا أصــابت اجلنابـــة الكســـري . املــريض الـــذي قــد أرخـــص لـــه يف التــيمم، هـــو الكســري واجلـــريح

.اهـ سند ضعيف اغتسل، واجلريح ال حيل جراحته، إال جراحة ال خيشى عليها
بــنابــن جـريج قـال أخــربين مـن أصـدق عــن سـعيد بـن جبــري عـن اعـن ]874[اقعبـد الـرز -

حـدثنا ] 158[أبـو نعـيم.إن رخصة للمريض يف التمسح بالرتاب وهـو جيـد املـاء:قالعباس
ض رخص للمـري:قالعباسابنعيد بن جبري عن سفيان عن عاصم األحول عن قتادة عن س

حـدثنا إسـحاق ]502[ابـن املنـذر يـف يصـنع ؟ ككأنـه صـمغة  أرأيت إن كان جمدوراً . التيمم
: ل قـاعبـاسابـنعـن عن عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم األحول عن قتادة عن ابـن جبـري

كـــان جمـــدرا كأنـــه أرأيـــت إن: بالصـــعيد وقـــال ابـــن عبـــاس رخـــص للمـــريض يف الوضـــوء التـــيمم
حــدثنا قــالحــدثنا شــاذانحــدثنا أمحــد قــال]657[زاز أبــو جعفــر الــر .كيــف يصــنعمغةصــ

مــريض يف رخصــة لل:  قـال ابـن عبــاسعــنسـفيان بــن سـعيد عــن عاصـم عــن سـعيد بــن جبـري
. يتـــيمم: فـــإن كــان جمــدورا كأنــه صـــمغة فكيــف يصــنع ؟ قــال: الوضــوء بــالتيمم بالصــعيد قــال

إيــاس حــدثنا شــعبة عــن عاصــم األحــول عــن قتــادة آدم بــن أيبمــن طريــق]1108[البيهقــي
ه إذا أجنـــب قـــال يتـــيمم يفعبـــاسابـــنعـــن عـــن عـــزرة عـــن ســـعيد بـــن جبـــري

.صحيح . اهـ رواية أيب نعيم عن سفيان أصحها بالصعيد
ثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري حد]1076[ابن أيب شيبةوقال
ري فخـوف علـى نفسـه إن هـو اغتسـل إذا أجنب الرجل وبه اجلراحة واجلدقالابن عباسعن 
: القـحـدثنا أبـو موسـى: حـدثنا زكريـا قـال]1813التفسـري[ابـن املنـذر .يتيمم بالصـعيدقال

يف عباسابنعن حدثنا شجاع بن الوليد بن قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري



تقريب فقه السابقني األولني

301

: قـــال)وإن كنـــتم مرضـــى(هـــذه اآليـــة 
حـدثنا األشـج ثنـا شـجاع بـن ]5401التفسـري[ابـن أيب حـامت رواه.م اغتسل أن ميـوت فيتـيم

بن عاصم أخربنا عطاء بن السائب عن سعيد بـن يعلمن طريق]1106[البيهقي .الوليد 
: راحــة خيــاف إن اغتســل أن ميــوت قــالالرجــل تصــيبه اجلنابــة وبــه اجليفابــن عبــاسجبــري عــن 

حــدثنا أبـــو قـــالحــدثنا إبــراهيم بـــن مــرزوق]70أحكــام القـــرآن[الطحـــاوي .فليتــيمم وليصــل
.به حنوهطاء بن السائبعن عالوليد الطيالسي عن زائدة بن قدامة

حــدثنا أبــو ســعيد األشــج ثنــا ابــن منــري عــن شــريك عــن الســدي ]5410[ابــن أيب حــامت وقــال 
املريض إذا خاف على نفسه تـيمم: لقا)فتيمموا صعيدا طيبا(ابن عباسعن عن أيب مالك

.هـ حسن ا

يف الوقتتيمم ثم وجد املاءالمن صلى ب
أخربنـا عبـد اهللا بـن نـافع عـن الليـث بـن سييبحدثنا حممد بن إسحاق امل]338[أبو داود -

خـرج رجـالن يف: قـال يسـعيد اخلـدر سعد عـن بكـر بـن سـوادة عـن عطـاء بـن يسـار عـن أيب
الوقــت مث وجـدا املـاء يفسـفر فحضـرت الصـالة ولـيس معهمـا مـاء فتيممـا صـعيدا طيبـا فصـليا

فــذكرا ا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمفأعــاد أحــدمها الصــالة والوضــوء ومل يعــد اآلخــر مث أتيــ
لـك :توضـأ وأعـاديوقـال للـذ. أصبت السـنة وأجزأتـك صـالتك:مل يعديذلك له فقال للذ

ناجيـة عـن بكـر قال أبو داود وغري ابن نافع يرويه عن الليث عن عمرية بن أيب.األجر مرتني
سـعيد قـال أبـو داود وذكـر أيب. صـلى اهللا عليـه وسـلمبن سوادة عن عطاء بن يسار عن النـيب

. ححه احلــاكم والــذهيب واأللبــاين صــاهـــهــذا احلــديث لــيس مبحفــوظ وهــو مرســليفياخلــدر 
.حجة يسارابنِ مرسلُ 

يغتسـل إذا : لقـاعلـيعـن إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن ]887[عبد الرزاق -
علــيحــدثنا شــريك عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]8117[ابــن أيب شــيبة .وجــد املــاء 

وإن مل جيــد املــاء تــيمم آخــر الوقــت ، فــإن وجــد املــاء توضــأيتلــوم اجلنــب مــا بينــه وبــني : قــال 
.وضعفه ] 1147[رواه البيهقي .ومل يعد الصالةوصلى فإن وجد املاء بعد اغتسل

أقبلنا مـن الغابـة حـىت إذا  : قال عمرابنحدثنا أبو معشر عن نافع عن ]149[أبو نعيم-
عـــن ] 884[عبـــد الـــرزاق.عصـــر ، فتـــيمم وصـــلى مث دخـــل املدينـــةكنـــا مبربـــد الـــنعم حانـــت ال
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تيمم وصلى العصـر وبينـه وبـني املدينـة عمربناالثوري عن حممد وحيىي بن سعيد عن نافع أن 
مــن طريــق ]1/186[الــدارقطين. دوالشــمس مرتفعــة فلــم يعــو مــيالن مث دخــل املدينــة أميــل 

حــدثنا حيــىي بــن حممــد ثنــا أبــو ]512[ابــن املنــذر . حنــوهســفيان نــا حيــىي بــن ســعيد عــن نــافع 
أنه أقبل من أرضه الـيت بـاجلرف حـىت إذا كـان ابن عمرعن ب عن نافععن أيو الربيع ثنا محاد 

]536[ابــن املنــذر .ر إىل بيــوت املدينــةيمم وإنــه لينظــمبربــد الــنعم حضــرت صــالة العصــر فتــ
أنــه تـيمم مبربــد ابـن عمـرربيـع أنــا الشـافعي أنـا ســفيان عـن ابـن عجــالن عـن نـافع عــن أخربنـا ال

.اهـ صحيح فلم يعد الصالة، النعم وصلى العصر مث دخل املدينة والشمس مرتفعة 
ثنــا صــاحل حــدثهموان بــن كتــب إيل الوليــد بــن محــاد يــذكر أن صــف]513[ابــن املنــذر وقــال
حضـرت الصـالة واملـاء حـائز علـى الطريـق أجيـب أن أعـدل : قال سألت األوزاعي قلت الوليد

أنــه كـان يكــون يف السـفر واملــاء عمـرابــنعـن إليـه ؟ فقـال حــدثين موسـى بــن يسـار عـن نــافع
أخربنـا أبـو بكـر بـن احلـارث ] 1145[البيهقـي ورواه .على غلوتني وحنو ذلك فـال يعـدل إليـه

حــدثنا إبــراهيم بــن حممــد بــن احلســن حــدثنا أبــو فقيــه أخربنــا أبــو حممــد بــن حيــان األصــبهاينال
حضــرت الصـــالة : ياألوزاعــعمـــرو يعــينابـــن مســلم قــال قيــل أليبعــامر حــدثنا الوليــد يعــين

موســى بــن يســار عــن نــافع أن أعــدل إليــه؟ قــال حــدثينيواملــاء جــائر عــن الطريــق ، أجيــب علــ
وتني وحنـو السـفر فتحضـره الصـالة واملـاء منـه علـى غلـوة أو غلـكـون يفأنه كـان يابن عمرعن 

.اهـ صحيح ذلك ، مث ال يعدل إليه
ثنـا أبـو الربيـع احلـارثي ثنـا ابـن أيب فـديك ثنـا عبـد بـن زهـريحدثنا أمحـد ]5715[الطرباين -

أن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــانوا يــأتوناملهــيمن بــن عبــاس عــن أبيــه عــن جــده
.اهـ ال بأس به العالية، فيدركون املغرب عند مربد النعم، فيتيممون

عادم املاء ميس أهله
حــدثنا عبــد الصــمد بــن : قــالحــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق]118أحكــام القــرآن[الطحــاوي -

حـدثنا عطـاء بـن السـائب عـن ميسـرة وزاذان وأيب : قـالحيـىيحـدثنا مهـام بـنعبد الـوارث قـال
. ال ميـس أهلـه:أنـه قـال يف رجـل سـافر ومعـه مـاء قليـل قـالطالـبأبيبنعليعن البخرتي

ائب عــن زاذان عــن عطــاء بــن الســحــدثنا علــي ثنــا حجــاج ثنــا محــاد]495[ابــن املنــذر رواه 
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وكل يومني وثالثة ، فال يغشـىإذا كان املسافر سائرا يرد املاء كل يوم: قال عليوميسرة عن 
.حسن أصح ، وهو إسناداهـ هذا أهله حىت يرد املاء

حدثنا حممد بن علي ثنا سعيد ثنا عتاب بن بشري أنا خصيف عن أيب ]498[ابن املنذر -
.سند ضعيفاهـ ال ينبغي لرجل أن يأيت أهله وهو ال جيد املاء: قال عبيدة عن أبيه

كـــان يف ســـفر أبـــا ذرأن حـــدثنا هشـــيم عـــن حجـــاج عـــن عطـــاء]1050[ابـــن أيب شـــيبة -
.سند ضعيفاهـ هله وليس عنده ماءفوطئ أ

عـن الثـوري وداود بـن قـيس عـن حممـد بـن عجـالن عـن أيب العـوام قـال  ]919[عبد الرزاق -
عـزب يف إبلـي أفأجـامع إذا مل أجـد املـاء أإين :فجـاءه رجـل فقـالعمربناكنت جالسا عنـد 

ل إذا وجــدت فــإن فعلــت ذلــك فــاتق اهللا واغتســأمــا أنــا فلــم أكــن أفعــل ذلــك:بــن عمــراقــال 
.بهحدثنا أبو خالد األمحر عن حممد بن عجالن عن أيب العوام ]1044[ابن أيب شيبة .املاء

.حسن 
: ال قـحـدثنا وكيـع عـن علـي بـن صـاحل عـن أيب عبـد اهللا املوصـلي]1045[ابن أيب شـيبة -

فعـابوا ذلـكفواقـع ابـن عبـاسجيـدون املـاءيف سـفر الوابن عمرابن عوف وابن عباس كـان 
: قــال ابــن عبــاسحــدثنا ابـن فضــيل عــن ليــث عــن عطـاء عــن ]1049[ابــن أيب شــيبة .عليـه

.ومعه امرأته ، فليقـع عليهـا إن شـاء، فأصابه شبق خياف فيه على نفسهإذا كان بأرض فالة 
حيـدث عــن عطــاء مسعــت ليثــاحـدثونا عــن إســحاق بـن راهويــه أنــا املعتمـر]499[ابـن املنــذر 

هـم مـاء ، فلـم يـر بأسـا أن يغشـىيكون مع أهله يف السـفر ولـيس معيف الرجلعباسابنعن 
حــدثنا نعــيم بــن حــدثنا حيــىي بــن عثمــان قــال]91أحكــام القــرآن[الطحــاوي .أهلــه ويتــيمم 

ابــن عمــر وابــن ا حيــىي بــن محــزة عــن الوضــني بــن عطــاء عــن يزيــد بــن مرثــد عــن حــدثنمحــاد قــال
: وقـال ابـن عبـاسال يفعـل: فقـال ابـن عمـر،يف الرجل يصيب أهله وهـو ال جيـد املـاءعباس

فصــلينا فحضــرت الصــالة فتــيممال بــأس ومهــا يف ســفر مث إن ابــن عبــاس أصــاب مــن جاريــة لــه
.اهـ ضعاف مجيعا

أن رجــالحــدثنا إبــراهيم بــن منقــذ ثنــا املقــرئ ثنــا حيــوة ثنــا أبــو صــخر ]496[ابــن املنــذر -
إذا أعـزب األعـرايب عـن املـاء فـال : يقـول بـاسعابنأنه مسع أخربه أن عكرمة موىل ابن عباس

. اهـ ضعيف ينبغي له أن جيامع
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حــدثنا عيســى بــن يــونس عــن األعمــش عــن ]1052[ابــن أيب شــيبة وأحســن منهــا مــا روى
فتخلــف ، فأصــاب منهــا مث أدركنــايف ســفر ومعــه جاريــة لــهعبــاسابــنكنــا مــع : قــال جماهــد
البيهقـــــي ورواه. أمـــــا إين قـــــد علمـــــت ذاك فتـــــيمم: ال ، قـــــال : معكـــــم مـــــاء ؟ قلنـــــا : فقـــــال 

بــن إســحاق أخربنــا إمساعيــل بــن قتيبــة اأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو بكــر ]1084[
أنـه أصـاب عبـاسابـنحدثنا حيىي بن حيىي أخربنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سـعيد عـن 

.اهـ حسن )1(

بتيممال يصلي إمامالرج
قــال مسعــت حيــىي بــن حــدثنا ابــن املثــىن أخربنــا وهــب بــن جريــر أخربنــا أيب]334[أبــوداود -

أنـــس عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن جبـــري حبيـــب عـــن عمـــران بـــن أيبأيـــوب حيـــدث عـــن يزيـــد بـــن أيب
غـزوة ذات السالسـل فأشـفقت ليلة باردة يفاحتلمت يف: عن عمرو بن العاص قال ياملصر 

صـلى اهللا عليـه الصبح فذكروا ذلك للنيبلت أن أهلك فتيممت مث صليت بأصحايبإن اغتس
مـن االغتسـال منعـينيفأخربته بالـذ. يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب :وسلم فقال 

فضــحك رســول ) وال تقتلــوا أنفســكم إن اهللا كــان بكــم رحيمــا(مسعــت اهللا يقــول وقلــت إين، 
.اهـ صححه ابن حبان واحلاكم شيئااهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يقل

عـن صـاحب لـه عـن حممـد عـن حممـد بـن جـابر عـن أيب إسـحاق أو ]3668[عبد الرزاق -
قال وقال علي ال يؤم املقيد املطلقني .قال ال يؤم املتيمم املتطهرينعليغريه عن احلارث عن 

حاق عـن احلـارث بن حممد ثنا مسدد ثنـا حفـص عـن أيب إسـحدثنا حيىي]540[ابن املنذر. 
حــــدثنا احلســــني بــــن ]1/185[الــــدارقطين. أنــــه كــــره أن يصــــلي املتــــيمم باملتوضــــئعلــــيعـــن 

ال : قالعليإمساعيل ثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم نا حجاج عن أيب إسحاق عن احلارث عن 
.وضعفه] 1152[اهـ رواه البيهقي يؤم املقيد املطلقني وال املتيمم املتوضئني 

أخـــربين معاويـــة بـــن صـــاحل حـــدثونا عـــن إســـحاق عـــن زيـــد بـــن احلبـــاب]542[ابـــن املنـــذر -
يف عمـرابـنصـحبت : قال ربين العالء بن احلارث احلضرمي حدثين نافعقاضي األندلس أخ

ال جيامع الرجل امرأته مبفازة حىت يعلم أن : عن يونس عن ابن شهاب أنه قال] 136/ 1املدونة [قال ابن وهب -1
قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أيب طالب وابن مسعود وابن عمر وأيب اخلري املري وحيـىي . معه ماء

اهـبن سعيد وابن أيب س
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 .
هللا أخربنــا أبــو بكــر أخربنــا عبــد اهللا حــدثنا إســحاق أخربنــا أبــو عبــد ا] 1153[رواه البيهقــي 

.به اهـ سند جيد أخربنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صاحل 
: قــال حــدثنا جريــر عــن أشــعث عــن جعفــر عــن ســعيد بــن جبــري]1042[ابــن أيب شــيبة -

عمـاريف سفر مع أناس من أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـيهم ابن عباسكان 
،بــن ياســر

أخربنــا حممــد بــن علــي ثنــا ســعيد ثنــا جريــر عــن ]541[ابــن املنــذر .
.مثله اهـ حسن غرية عن ابن جبري أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أيب امل

أبواب احليض 
باب بيان الطهر
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]128[مالك -
أم املــــؤمنني بالدرجــــة فيهــــا الكرســــف فيــــه الصــــفرة مــــن دم احليضــــة عائشــــةالنســــاء يبعــــثن إىل 

تعجلـن حـىت تـرين القصـة البيضـاء تريـد بـذلك الطهـر مـن ال: يسألنها عن الصالة فتقـول هلـن 
أخربنا معمر عـن علقمـة بـن أيب علقمـة قـال أخربتـين أمـي أن ]1159[عبد الرزاق .احليضة

عن احلائض تغتسل إذا رأت الصـفرة وتصـلي فقالـت عائشـة ال حـىت تـرى عائشةنسوة سألت 
.صحيح . اهـ أم علقمة امسها مرجانة القصة البيضاء 

حــدثنا ابــن عليــة عــن عبــاد بــن إســحاق عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر ]1001[ابــن أيب شــيبة -
ول تنهى النساء أن ينظرن إىل أنفسهن يف احمليض لـيال ، وتقـعائشةكانت : قالت عن عمرة

بـن عليـة عـن اأخربنـا حممـد بـن عيسـى ثنـا ]857[الدارمي . إنه قد تكون الصفرة والكدرة: 
إحتـــــاف [مســـــدد . مثلـــــه ق عـــــن عبـــــد اهللا بـــــن أيب بكـــــر عـــــن عمـــــرة عبـــــد الـــــرمحن بـــــن إســـــحا

لرمحن بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمـرة د ابا عأنبأنا إمساعيل حدثن]734اخلرية
حدثنا ابن صاحل ثنا أمحد بـن املقـدام أبـو األشـعث]815[ابن املنذر . مثلهبد الرمحن بنت ع

عائشـةعـن حاق عـن عبـد اهللا بـن أيب بكـر عـن عمـرةزيد بن زريـع ثنـا عبـد الـرمحن بـن إسـثنا ي
بن حجر حدثنا إمساعيل عن عباد بن إسـحاق عـن يعلمن طريق]1652[البيهقي . مثله

مثلــه اهـــ عبــاد بــن إســحاق ويقــال عبــد الــرمحن بــن عائشــةبكــر عــن عمــرة عــن عبــد اهللا بــن أيب
.صحيح . إسحاق 

بيـــد الدمشـــقي عـــن حممـــد بـــن راشـــد عـــن أخربنـــا زيـــد بـــن حيـــىي بـــن ع]863[الـــدارمي وقـــال
إذا رأت الــدم فلتمســك : قالــت عائشــةســليمان بــن موســى عــن عطــاء بــن أيب ربــاح عــن 

من طريق]1661[البيهقي . عن الصالة حىت ترى الطهر أبيض كالفضة مث تغتسل وتصلي 
موسـى ابـنابـن راشـد عـن سـليمان يعـيناحلسن بن مكرم حدثنا أبو النضـر حـدثنا حممـد يعـين

إذا رأت املـرأة الـدم فلتمسـك عـن الصـالة حـىت تـراه أبـيض  : عائشـةعن عطـاء عـن 
كالقصــة ، فــإذا رأت ذلــك فلتغتســل ولتصــل ، فــإذا رأت بعــد ذلــك صــفرة أو كــدرة فلتتوضــأ 

، وكـان عطـاء رمبـا أرسـل عـن عائشـة حسـناهــفإذا رأت دما أمحر فلتغتسل ولتصلولتصل ، 
.
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حــدثنا عبــد األعلــى بــن عبــد األعلــى عــن حممــد بــن إســحاق عــن ]1013[ة ابــن أيب شــيب-
كنا يف حجرها مع بنات ابنتها فكانـت : قالت أسماء بنت أبي بكرفاطمة بنت املنذر عن 

اعتـزلن الصـالة مـا : إحدانا تطهر ، مث تصلي ، مث تنكس بالصفرة اليسـرية ، فنسـأهلا ؟ فتقـول 
أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا ]861[الــدارمي .اض خالصــارأيــنت ذلــك ، حــىت ال تــرين إال البيــ

كنـا : قالـت أمسـاءالرقاشـي عـن يزيـد بـن زريـع ثنـا حممـد بـن إسـحاق قـال حـدثتين فاطمـة عـن 
نا حتـيض مث تطهـر فتغتسـل وتصـلي مث تنكسـها الصـفرة اليسـرية احدإنكون يف حجرها فكانت 

حدثنا علي بن ]816[ابن املنذر . البياض خالصاإالنعتزل الصالة حىت ال نرى أنفتأمرنا 
فـذكر بن إسحاق حـدثتين فاطمـة بنـت املنـذر ثنا حممد ثنا أمحد بن يونس ثنا زهريزعبد العزي

حـدثتين أخربنا ابـن عليـة ثنـا حممـد بـن إسـحاق ]218املطالب العالية[حنوه اهـ ورواه إسحاق 
معنــاه واهللا . بنحــوه اهـــ إســناد حســن صــحيح فاطمــة بنــت املنــذر

.الطهر قبل القصة البيضاء 
أن عــن ابنــة زيــد بــن ثابــت أنــه بلغهــا عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر عــن عمتــه]129[مالــك -

كــن يــدعون باملصــابيح مــن جــوف الليــل ينظــرن إىل الطهــر فكانــت تعيــب ذلــك علــيهن نســاءً 
.اهـ صحيح ، علقه البخاريما كان النساء يصنعن هذا: وتقول 

بعد الطهراملرأة ما تراه 
مل نكن :قالتأم عطيةبن سريين عن اأخربنا معمر عن أيوب عن ]1216[عبد الرزاق -

.اهـ رواه البخاري نرى الصفرة والكدرة شيئا
حدثنا موسى بن إمساعيـل أخربنـا محـاد عـن قتـادة عـن أم اهلـذيل عـن ]307[وقال أبو داود 

كنــا ال نعــد الكــدرة والصــفرة بعــد :ى اهللا عليــه وســلم قالــتصــلوكانــت بايعــت النــيبعطيــةأم
.أخت حممد أم اهلذيل هي حفصة بنت سريين اهـ)1(الطهر شيئا

بن عمارة عن اأخربنا املالئي هو أبو نعيم ثنا مسعر عن أيب بكر ]219املطالب[إسحاق -
البيهقــــي .: قالــــت ســــلمةأمعــــن امــــرأة مــــن قــــريش 

بكر بن عمارة بن رويبة عن أخـت جعفر بن عون حدثنا مسعر عن أيبمن طريق]1664[

كـانوا ال يـرون بالصـفرة والكـدرة : حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن ابن سـريين قـال ]1005[ابن أيب شيبة -1
.سند صحيح اهـبعد الغسل: بأسا ، يعين 
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إن كان: قالت سلمةأمبكر بن عمرو بن عتبة عن أيب
.اهـ أبو بكر بن عمارة وثقه ابن حبان وروى له مسلم وأخت أيب بكر مل أعرفها

قـال علـيربنـا معمـر وإسـرائيل عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن أخ]1161[عبد الـرزاق -
إذا رأت املرأة بعد الطهر ما يريبها مثـل غسـالة اللحـم أو مثـل غسـالة السـمك أو مثـل قطـرات 
الــدم قبــل الرعــاف فــإن ذلــك ركضــة مــن ركضــات الشــيطان يف الــرحم فلتنضــح باملــاء ولتتوضــأ 

الـــدارمي .طـــا ال خفـــاء بـــه فلتـــدع الصـــالة زاد إســـرائيل يف حديثـــه فـــإن كـــان دمـــا عبي.ولتصـــل
حــدثنا حجــاج وعفــان قــاال ثنــا محــاد عــن احلجــاج عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]869[

اهــ احلـارث : نه قال أعلي
.ال حيتج به 

عــن ثوبــانمكحــوال يقــول ســألت بــن املبــارك عــن رجــل مســعاعــن ]1217[عبــد الــرزاق -
يَّ الرتَِّ 

ما تراه املرأة من بقية حميضها من صفرة أو بيـاض ..الرتية : اهـ قال اخلليل يف العني بل مسعته 
.قبل أو بعد

:قــالبــن عبــاسان احلصــني عــن عكرمــة عــن عــن رجــل عــن داود بــ]1218[عبــد الــرزاق -
اهـكان ال يرى بالرتية والصفرة بأسا ويرى فيها الوضوء 

دع الصالةتإن رأت الدم هلاحلامل
أخربنــا أبــو زكريــا حيــىي بــن حممــد العنــربي ثنــا حممــد بــن عبــد الســالم ثنــا ] 3821[احلــاكم -

ملـا نزلـت : بن كعب قـالإسحاق أنبأ جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سامل عن أيب
اآليــة الـــيت يف ســـورة البقـــرة يف عـــدد مـــن عـــدد النســاء قـــالوا قـــد بقـــي عـــدد مـــن عـــدد النســـاء مل 
يــذكرن الصــغار و الكبــار و ال مــن انقطعــت عــنهن احلــيض و ذوات األمحــال فــأنزل اهللا عــز و 

والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم ف(جل اآلية اليت يف سورة النساء 
فيـه . صححه والذهيب اهـ ) أشهر والالئي مل حيضن وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن
.داللة على أن احلامل يف أصل فطرة احلمل ال حتيض ، إال ندرة 

عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلادي عن حممد بـن إبـراهيم بـن احلـارث التيمـي ]1419[مالك -
ن امــرأة هلــك عنهــا زوجهــا فاعتــدت أربعــة أاهللا بــن أيب أميــة عــن ســليمان بــن يســار عــن عبــد 
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أشهر وعشرا مث تزوجت حني حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشـهر ونصـف شـهر مث ولـدت 
فــذكر ذلــك لــه فــدعا عمــر نســوة مــن نســـاء الخطـــاببــنعمــرولــدا تامــا فجــاء زوجهــا إىل 

ن هــذه املــرأة هلــك عنهــا نــا أخــربك عــأاجلاهليــة قــدماء فســأهلن عــن ذلــك فقالــت امــرأة مــنهن 

الذي نكحها وأصاب الولـد املـاء حتـرك الولـد يف بطنهـا وكـرب فصـدقها عمـر بـن اخلطـاب وفـرق 
عبـد الـرزاق اهــ ورواه حلـق الولـد بـاألول أال خـري و إنـه مل يبلغـين عنكمـا إأمـا :بينهما وقال عمر

.احلدودوالبيهقي ، وهذا سند صحيح ، يأيت يف كتاب 
يف املــرأة احلامــل زوج النـيب صــلى اهللا عليــه وسـلم قالــت عائشــةأنــه بلغــه أن ]131[مالـك -

عــن الليــث بــن ســعد وابــن ]155/ 1املدونــة [رواه ابــن وهــب .
عائشــةة مــوالة عائشــة عــن هليعــة عــن بكــري بــن عبــد اهللا عــن أم علقمــ

اهـــ رواه ابــن املنــذر والبيهقــي مــن ال تصــلي حــىت يــذهب عنهــا الــدم: الــتتــرى الــدم أتصــلي؟ ق
.صحيح .طريق ابن وهب مثله

إذا : أعائشةأخربنا حجاج ثنا محاد عن حيىي بن سعيد عن ]928[ورواه الدارمي 
حــدثنا حممــد بــن ]426ك[الطحــاوي . ن الصــالة فإنــه حــيض رأت احلبلــى الــدم فلتمســك عــ

وقـال .عـن عائشـة خزمية حدثنا حجاج بن منهال حدثنا محاد بن سـلمة عـن حيـىي بـن سـعيد 
أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخربنـــا أبـــو بكـــر بـــن إســـحاق قـــال وروى ]15827[البيهقـــي 

عائشـةيد عـن عمـرة عـن عـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن حيـىي بـن سـعيإسحاق عـن زكريـا بـن عـد
.اهـ الصواب عن حيىي بن سعيد مرسل إذا رأت احلامل الدم تكف عن الصالة: قالت

ال أمـرٌ : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عـن حيـىي بـن سـعيد قـال ]924[وقال الدارمي 
وقــال .أاملــرأة احلبلــى إذا رأت الــدم : عائشــةخيتلــف فيــه عنــدنا عــن 

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو بكــر بــن إســحاق أخربنــا إبــراهيم ]15828[البيهقــي 
حدثنا موسـى بـن إمساعيـل حـدثنا محـاد بـن سـلمة قـال وأخربنـا إبـراهيم حـدثنا عبيـد اهللا احلريب

أن يفعائشــةال خيتلــف عنــدنا عــن : بــن عمــر حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن حيــىي بــن ســعيد قــال 
.اهـ هذا هو الصحيح عن عائشة احلامل 
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ارث وعبــدة بــن ســليمان عــن ســعيد عــن حــدثنا خالــد بــن احلــ]6099[وقــال ابــن أيب شــيبة 
]934[الـدارمي .ال مينعها ذلك مـن الصـالةيف احلامل ترى الدمعائشةعن مطر عن عطاء

يف احلامـــل تـــرى الـــدم قـــال عائشـــةمطـــر عــن عطـــاء عـــن أخربنــا يزيـــد بـــن هـــارون ثنـــا مهـــام عـــن 
حدثنا موسى ثنا شـجاع بـن خملـد ثنـا عبـد اهللا بـن املبـارك ]820[ابن املنذر . تغتسل وتصلي

]1/219[الدارقطين ورواه . حنوه عائشةأخربين يعقوب بن القعقاع عن مطر عن عطاء عن 
: احلامــل تــرى الــدم قالــت يفعائشــةيعقــوب بــن القعقــاع عــن مطــر عــن عطــاء عــن طريــق ن مــ

يعقـوب بـن القعقـاع مـن طريـق]15831[ورواه البيهقـي . احلامل ال حتـيض تغتسـل وتصـلي
.)1(اهـ مطر الوراق ضعيف جداعائشةعن مطر عن عطاء عن 

أخربنــا حممــد بــن راشــد قــال حــدثنا ســليمان بــن موســى عــن ]1214[عبــد الــرزاقوقــد رواه 
إذا رأت احلامـــل الصـــفرة توضـــأت وصـــلت وإذا رأت : ت قالـــعائشـــةعطـــاء بـــن أيب ربـــاح عـــن 

أخربنا زيـد بـن حيـىي ]945[الدارمي . الدم اغتسلت وصلت وال تدع الصالة على كل حال 
عائشــةالدمشــقي عــن حممــد بــن راشــد عــن ســليمان بــن موســى عــن عطــاء بــن أيب ربــاح عــن 

أبـــو بكـــر بـــن إســـحاق أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخربنـــا ]15832[وقـــال البيهقـــي . حنـــوه
قــاال حــدثنا حممــد بــن راشــد عــن يحــدثنا أبــو نعــيم واحلوضــأخربنــا إبــراهيم بــن إســحاق احلــريب

حتـيض إذا رأت الـدم احلامـل ال: قالت عائشةرباح عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أيب
، ولسـليمان بـن موسـى الدمشـقي منـاكري ، عائشـةكان يرسـل عـنعطاء  ي اهـفلتغتسل وتصل

.)2(يكن حممد بن راشد املكحويل باحلافظومل

حيىي بن سعيد تحدثنا حممد بن خزمية حدثنا حجاج بن منهال حدثنا مهام قال حدث]427ك[الطحاوي قال-1
بـن احـدثنا ]6/185الكامـل[وقال ابن عدي . شة رضي اهللا عنها ال تصليحبديث مطر الوراق فأنكره وقال قالت عائ

أيب عصمة ثنا أبو طالب أمحد بن محيد سألت أمحد بن حنبـل عـن حـديث مهـام عـن مطـر عـن عائشـة قالـت احلامـل ال 
اهـبن أيب ليلى ومطرا عن عطاءاقال كان حيىي يضعف .حتيض إذا رأت الدم صلت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مسعـت أبـا سـعيد املـؤذن يقـول مسعـت أبـا بكـر حممـد بـن ]15834[قال البيهقي -2
مــا : أمحــد بــن حنبــل يقــول قــال يليإســحاق يقــول مسعــت عبيــدة بــن الطيــب يقــول مسعــت إســحاق بــن إبــراهيم احلنظلــ

أيـن : أمحـد فقـال يلقـال .اهللا عنهـايواحتججت خبرب عطاء عن عائشة رضيتصل: احلامل ترى الدم؟ قلت تقول يف
مث قال . قال إسحاق فرجعت إىل قول أمحد.اهللا عنها فإنه أصحيأنت عن خرب املدنيني خرب أم علقمة عن عائشة رض

وقـد روى . البيهقي
إذا رأت احلامـل : مبنزلـة املستحاضـة وروى احلجـاج عـن عطـاء قـال يهـ: دم قال احلامل ترى الابن جريج عن عطاء يف
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أخربنــا زيــد بــن حيــىي بــن عبيــد الدمشــقي عــن حممــد بــن راشــد عــن ]863[وقــد قــال الــدارمي 
إذا رأت الــدم فلتمســك : أســليمان بــن موســى عــن عطــاء بــن أيب ربــاح عــن عائشــة 

هــــو يف ، اهـــــ هــــذا أصــــح عــــن الصــــالة حــــىت تــــرى الطهــــر أبــــيض كالفضــــة مث تغتســــل وتصــــلي 
وهـو أقـيس ، فالـدم وهـم أعلـم بقوهلـا ، ورواية أهل املدينة عنها أصـح .وقد تقدماملستحاضة 

، فــإذا نــزل تــرتك الصــالة حــىت الــذي رمبــا نــزل مــن احلامــل هــو دم احلــيض الــذي اجتمــع للولــد 
.يذهب 

ريبأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخربنـــا أبـــو بكـــر أخربنـــا إبـــراهيم احلـــ]15829[البيهقـــي -
عقـال عـن حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا عبد اهللا بن نافع عن محزة بن عبـد الواحـد عـن أيب

م بــن وكــذلك رواه إبــراهي. نعــم: وســئل عــن احلامــل أتــرتك الصــالة إذا رأت الــدم؟ فقــال أنــس
.اهـ أبو عقال هالل بن زيد موىل أنس بن مالك ال حيتج به املنذر عن عبد اهللا بن نافع

دم احليض يصيب الثوباألمر يف 
عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن فاطمــة بنــت املنــذر بــن الــزبري عــن أمســاء ]134[مالــك -

سلم فقالت أرأيت امرأة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سألت :
ه فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــ

اهــ سلم إذا أصاب ثـوب إحـداكن الـدم مـن احليضـة فلتقرصـه مث لتنضـحه باملـاء مث لتصـل فيـهو 
.رواه البخاري ومسلم 

عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن عيسى بـن طلحـة ]129/ 1املدونة [ابن وهب -
لثــوب؟ يـا رســول اهللا أفرأيـت إن مل خيـرج الــدم مـن ا: عـن أيب هريـرة أن خولــة بنـت يسـار قالــت

أخربنـا ابـن عبـد احلكـم أن ابـن وهـب ]710[ابـن املنـذر .يكفيك املاء وال يضرك أثـره : الق
.صحيح . فذكره أخربين ابن هليعة : أخربهم قال

ثنا األوزاعــي عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم حــدأخربنــا حممــد بــن يوســف ]1008[الــدارمي -
إذا طهـــرت املـــرأة مـــن احلـــيض: قالـــت عائشـــةعـــن أبيـــه عـــن 

نــا حــدثنا ســهل بــن عمــار]706[ابــن املنــذر . فلتغســل مــا أصــابه مــن األذى مث تصــلي فيــه 

اهـالغسل واهللا أعلماهللا عنها يفيوهذا خيالف رواية من روى عنه عن عائشة رض. وال تغتسلي
!وقد خالفهم الطحاوي يف املشكل فرجح الرواية الضعيفة 
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إذا تطهـرت املـرأة : قالتعائشةعن مصعب نا األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه
يء صـلت وإن مل يكـن أصـابه شـ، 

.اهـ سند صحيح فيه
قال أخربين ابن وهب قال أخربين عمرو بن احلارث عـن غحدثنا أصب]302[وقال البخاري 

كانــت إحــدانا حتــيض مث تقــرتص : قالــتعائشــةقاســم حدثــه عــن أبيــه عــن عبــد الــرمحن بــن ال
كيــه اهــ كانـت عائشـة حت

.وتفيت به 
سـئلت عـن دم احليضـة يغسـل باملـاء عائشـةعن معمر عن قتادة أن ]1225[عبد الرزاق -

أخربنـا أبـو احلسـن ]4284[اهـ رواه البيهقي قد جعل اهللا املاء طهورا :فال يذهب أثره قالت
املقرئ أخربنا احلسن بن حممد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن املنهـال 

عروبــة عــن قتــادة عــن معــاذة أن امــرأة ســألت ابــن أيبدثنا يزيــد بــن زريــع حــدثنا ســعيد يعــينحــ
اهـءيليس بش: فقالت . فيبقى أثرهالثوب فيغسلعن دم احليض يكون يفعائشة

أخربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عـن يزيـد الرشـك قـال مسعـت معـاذة ]1012[وقال الدارمي 
: قطعـه قالـتغسـله فـال يـذهب فأأالدم يكون يف الثوب ف:امرأةقالت هلاعائشةالعدوية عن 
أخربنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثنا أبـــو العبـــاس بـــن ]4283[البيهقـــي . املـــاء طهـــور

يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير وبشر بـن عمـر قـاال حـدثنا شـعبة عـن 
الثـــوب ، وقـــال بشـــر يفلـــدم يكـــون يفعـــن اعائشـــةســـألت : يزيـــد الرشـــك عـــن معـــاذة قالـــت 

اهـــ املــاء طهــور: فقالــت . فــال يــذهب أثــرهأرأيــت الثــوب يصــيبه الــدم فأغســله:حديثــه قلــت
. صحيح 

أيبحـدثنا أمحـد بـن إبـراهيم حـدثنا عبـد الصـمد بـن عبـد الـوارث حـدثين]357[أبو داود -
عــن احلــائض عائشــةت عــن معــاذة قالــت سـأليبكــر العــدو جــدة أيبيعــينأم احلســنحـدثتين

قالــت ولقــد  . ء مــن صــفرةيقالــت تغســله فــإن مل يــذهب أثــره فلتغــريه بشــ. 
اهــ ثوبـاكنت أحـيض عنـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ثـالث حـيض مجيعـا ال أغسـل يل

.صححه األلباين 
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نــت عائشــةعــن عــامر عــن عاصــم األحــول عــن معــاذة عــن ]1207[عبــد الــرزاق-
تــــأمر النســــاء إذا طهــــرن مــــن احلــــيض أن يتــــبعن أثــــر الــــدم بالصــــفرة يعــــين بــــاخللوق أو بالــــذريرة 

]1164[الـــدارميورواه .اهــــ مل أعــرف مـــن عــامر إال أن يكـــون خطــأ مـــن الناســخ الصــفراء
إذا : قالــتعائشــةأخربنــا أبــو النعمــان ثنــا ثابــت بــن يزيــد ثنــا عاصــم عــن معــاذة العدويــة عــن 

أخربنـا أبـو النعمـان ]1011[اهــ الـدارمي من احليض فلـتمس أثـر الـدم بطيـباغتسلت املرأة 
إذا غسـلت املـرأة الـدم فلـم : قالـتعائشـةثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن معـاذة العدويـة عـن 

. اهــ وهـذا سـند صـحيح ، ثابـت هـو أبـو زيـد األحـول ذهب فلتغـريه بصـفرة ورس أو زعفـراني
حيىي بن حممد نا أبو الربيـع نـا محـاد نـا عاصـم عـن معـاذةحدثنا]708[ورواه ابن املنذر 

: قالـت. إنـه ال يـذهب: قلـت. اغسـليه: يصـيب الثـوب قالـتعن دم احلـيضعائشةسألت 
.اهـ صحيح فلطخيه بشيء من الزعفران

أخربنــا حممــد بــن املنهــال حــدثتين حبيبــة بنــت محــاد حــدثتين عمــرة ]1163[الــدارمي وروى
أمــا تســتطيع إحــداكن إذا تطهــرت : أم املــؤمنني عائشــةســهمية قالــت قالــت يل بنــت حيــان ال

ن تدخن شيئا مـن قسـط فـإن مل جتـد فشـيئا مـن آس فـإن مل جتـد فشـيئا مـن نـوى أحيضهامن 
.اهـ حبيبة وعمرة مل أعرف حاهلما فإن مل جتد فشيئا من ملح

مسعت : قالت ة ابنة مهامحدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن كرمي]2089[ابن أيب شيبة -
غســـلته فلـــم : اغســـليه ، فقالـــت : وســـئلت عـــن دم احملـــيض يصـــيب الثـــوب ؟ فقالـــت عائشـــة

أخربنــا ســعيد بــن الربيــع ]1020[الــدارمي .اغســليه فــإن املــاء طهــور: يــذهب أثــره ، فقالــت 
.إسناد غريب . حنوه عن علي بن املبارك قال مسعت كرمية

: ثنا أبو خالد األمحر عن حجـاج عـن محـاد عـن إبـراهيم قـالحد]1019[وقال ابن أيب شيبة
منـــا يكفـــي إحـــداكن أن إ: عائشـــةقالـــت : ســـألته عـــن دم احليضـــة يكـــون يف الثـــوب ؟ فقـــال 

.اهـ مرسل تغسله باملاء
جنيح عن جماهـد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أيب]312[البخاري -

دم ، ء مـن يإلحـدانا إال ثـوب واحـد حتـيض فيـه ، فـإذا أصـابه شـما كـان: عائشةقال قالت 
اهـقالت بريقها فقصعته بظفرها 
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عائشــةبــن جــريج قــال أخــربين عطــاء عــن اأخربنــا ]1228[عبــد الــرزاق -

عائشـةبن أيب جنيح عـن عطـاء عـن اعن سفيان بن عيينة عن ]1229[زاق عبد الر .وتصلي 
] 1009[الـدارمي .قد كانت إحدانا تغسل دم احليضـة بريقهـا تقرصـه بظفرهـا:عائشةقالت 

كــان : قالــتعائشــةبــن أيب جنــيح عــن عطــاء عــن ابــن عيينــة عــن اأخربنــا حممــد بــن يوســف ثنــا 
ترى فيه القطـرة مـن دم حيضـها فتقصـعه بريقهـا يكون إلحدانا الدرع فيه حتيض وفيه جتنب مث

.اهـ صحيح 
حدثنا حبيب بـن أيب اخلزيـر قـال ]26الصالة[أبو نعيم -

يـا أم املـؤمنني املـرأة حتـيض يف الثـوب مث تطهـر: فقالـت إحـداهن عائشـةكانت يف نسوة عند 
مل تـر دمـاً فلتنضـحه سـبع مـرار باملـاء ، مث ه ، وإنإن رأت دمـاً فلتغسـل: أتصلي فيه ؟ فقالـت 

.هؤالء جماهيل اهـلتصلي فيه 
أن ســلمةأمعــن حــدثنا غنــدر عــن أشــعث عــن احلســن عــن أمــه]1017[ابــن أيب شــيبة -

م غسلت إن كان فيه د: امرأة سألتها عن احلائض تلبس الثوب تصلي فيه ؟ فقالت أم سلمة 
.ال بأس به اهـموضع الدم ، وإال صلت فيه

حــدثونا عــن الــدورقي نــا عبــد الــرمحن عــن بكــار بــن حيــىي عــن جدتــه ] 707[وقــال ابــن املنــذر 
قــد كــان يصــيبنا : فقالــت أم ســلمةفســألتها امــرأة ســلمةأمدخلــت علــى :قــال حــدثتين قالــت

فتنظـر د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضتها مث تطهـراحليض على عه
وإن مل يكـن أصـابه شـيء ، الذي كانت متكث فيه فـإن أصـابه دم غسـلناه وصـلينا فيـهالثوب 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو ]4278[البيهقي . ومل يكن مينعنا ذلك أن نصلي فيهتركناه

حممد بن يعقوب حدثنا هارون بن سـليمان حـدثنا أبو العباسعمرو قاال حدثنا سعيد بن أيب
، فسـألتها أم سـلمةدخلت على : عن بكار بن حيىي عن جدته قالت يهدعبد الرمحن بن م

قــد كــان يصــيبنا احلــيض علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا : امــرأة مــن قــريش ، فقالــت أم ســلمة 
كانـت تبيـت فيـه ، فـإن يعليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ، مث تطهر فتنظـر الثـوب الـذ

فيـه يومل مينعنـا ذلـك أن نصـلء تركنـاهييكن أصـابه شـأصابه دم غسلناه وصلينا فيه ، وإن مل
لكنهـا حتفـن و تشـطة ، فـإذا اغتسـلت مل تـنقض ذلـك، وأما املمتشطة فكانت إحدانا تكون مم



تقريب فقه السابقني األولني

315

مث أفاضــت علــى ســائر رأت البلــل علــى أصــول الشــعر دلكتــهفــإذا علــى رأســها ثــالث حفنــات
.اهـ بكار وجدته ال يعرفان جسدها

عبــد اهللا أن نسـاء عـن نـافع حـدثنا الثقفـي عـن عبيـد اهللا بـن عمـر]1018[ابـن أيب شـيبة -
عمــــربــــن

.اهـ سند صحيح إن رأينت دما فاغسلنه: يقول عمرابنحيضتهن ، وكان 
: سعيد بـن جبـري قـال عنحدثنا وكيع عن سفيان عن أيب هاشم]2081[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ريقها

عمل املستحاضة
عــن نــافع عــن ســليمان بــن يســار عــن أم ســلمة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه ]136[مالــك -

سـلم فاسـتفتت هلـا أمعهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و 
لتنظـــر إىل عـــدد الليـــايل واأليـــام الـــيت كانـــت : ســـلم فقـــال لمة رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـ

.اهـ صحيح رواه النسائي وغريه خلفت ذلك فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث لتصلي
بـن عمـرو بـن ابن أيب عدي عن حممد وهـو اد بن املثىن حدثنا أخربنا حمم]215[النسائي -

اعلقمة بن وقاص عن 
إذا كان دم احليض فإنه دم أسود يعرف : تستحاض فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهــ صـححه ابـن حبـان واحلـاكم هـو عـرق فأمسكي عن الصالة فإذا كان اآلخر فتوضـئي فإمنـا

تفرد به حممد بن عمرو عن ابن شهاب ، واحلفـاظ " أسود يعرف"لكن هذا احلرف . والذهيب 
مالك وسفيان وابن املبارك وعبد العزيز وأبو أسامة ومحاد ووكيـع وابـن منـري وعبـدة ومجاعـة رووه 

وحكــى ابــن أيب . يف العلــل واســتغربه الــدارقطين. عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه بــذكر األيــام 
اهـوهو منكر،ع حممد بن عمرو على هذه الروايةمل يتاب: حامت يف العلل عن أبيه قوله 

صــلى عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة زوج النــيب]135[والصــحيح مــا روى مالــك 
هـر أفـأدع يـا رسـول اهللا إين ال أط:قالـت فاطمـة بنـت أيب حبـيش : 

فـإذا ، إمنا ذلك عـرق وليسـت باحليضـة : فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ؟الصالة
اهـ رواه البخـاري فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي ، أقبلت احليضة فاتركي الصالة 
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الصـالة قـدر األيـام يدعـ: من طريق مالك وسفيان وأيب أسامة عن هشام ، ولفظ أيب أسـامة 
ي اهـــ ورواه مســلم مــن طريــق ابــن منــري وأيب معاويــة وصــليكنــت حتيضــني فيهــا ، مث اغتســللــيتا

.وجرير ووكيع عن هشام بن عروة بنحوه 
: قـــال ]1360[ابـــن أيب شـــيبة -

: ائشــةعأرســلت امــرأيت إىل امــرأة مســروق فســألتها عــن املستحاضــة ، فــذكرت عــن 
.اهـ حديث صحيح يأيت قريبا مث تغتسل وتوضأ لكل صالةجتلس أيام أقرائها

قـال لنـا علـي بـن إبـراهيم حـدثنا حممـد بـن أيب الشـمال ] 115/ 1[وقال البخاري يف التـاريخ 
.اهـ ال يصح دم احمليض حبراين أسود: قالت فقال حدثتين أم طلحة سألت عائشة

بـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن بشـــران العـــدل ببغـــداد أخربنـــا يأخربنـــا علـــ]1649[البيهقـــي -
ابــن هــارون حــدثنا إمساعيــل بــن حممــد الصــفار حــدثنا حممــد بــن عبــد امللــك حــدثنا يزيــد يعــين

الدم منذ يفعباسابنكتبت امرأة إىل : ابن حبيب قال عن طلق يعينيالتيمسليمان يعين
جتلـس وقـت أقرائهـا : عنـده علـم إال أنبأهـا بـه فقـال سنتني ، فكتبت إليه تعظـم عليـه إن كـان

.اهـ سند صحيح عليها شهران حىت طهرتى، فما أتيمث تغتسل وتصل
حدثنا أبو خالد األمحر عن محيد عن عمـار بـن أيب عمـار مـوىل ]14746[ابن أيب شيبة -

: ؟ فقـال يـت تطـوف املستحاضـة بالب: فقالـت عبـاسابـنجاءت امرأة إىل : بين هاشم قال 
: فقـال : قـال؟هل تـدخل الكعبـة: فقالت : تقعد أيام أقرائها مث تغتسل وتطوف بالبيت قال 

أخربنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن عمار ] 792[الدارمي .فري وادخليثاستدخلي واست
يف املستحاضــة تــدع الصــالة أيــام أقرائهــا مث تغتســل مث حتتشــي عبــاسابــنمــوىل بــين هاشــم عــن 

وإن كانـــت تســـيل مثـــل هـــذا : وإن كانـــت تســـيل؟ قـــال : فقـــال الرجـــل . ر مث تصـــلي وتســـتثف
.اهـ صحيح املثعب 

]797[الدارمي -
تنتظر قدر ما كانت حتـيض فلتحـرم الصـالة : عن املرأة تستحاض قال عباسبناسئل : قال 

، مث لتغتسل ولتصل 
.اهـ حسن ن يكفر إحداهن أمن الشيطان يريد 
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: قــال حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن خالــد عــن أنــس بــن ســريين]1377[ابــن أيب شــيبة -
دم أمـــا مـــا رأت الـــ: ؟ فقـــال عبـــاسابـــناستحيضـــت امـــرأة مـــن آل أنـــس ، فـــأمروين فســـألت 

الـــدارمي .البحـــراين فـــال تصـــلي ، وإذا رأت الطهـــر ولـــو ســـاعة مـــن النهـــار فلتغتســـل وتصـــلي
: نـــا خالـــد عـــن أنـــس بـــن ســـريين قـــال أبـــن عليـــة اثنا حـــدأخربنـــا حممـــد بـــن عيســـى ]827[

أمـا مـا رأت الـدم البحـراين : فقـال عبـاسبـنااستحيضت امـرأة مـن آل أنـس فـأمروين فسـألت 
وقال أبو زرعة الدمشقي يف . فال تصلي فإذا رأت الطهر 

حدثنا خالـد احلـذاء : حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عبيد اهللا بن عمر قال] 684[التاريخ 
فأمروين أن أسـأل ولد آلل أنس بن مالك قد استحيضتكانت أم : عن أنس بن سريين قال

ــــدارمي و .أمســــكت عــــن الصــــالةبحــــراينإذا رأت الــــدم ال: ابــــن عبــــاس، فســــألته فقــــال قــــال ال
: قــالأخربنــا أبــو النعمــان حــدثنا يزيــد بــن زريــع حــدثنا خالــد عــن أنــس بــن ســريين]828[
إذا : فقــالأســتفيت ابــن عبــاس فســألتهفــأمروين أنانــت أم ولــد ألنــس بــن مالــك استحيضــتك

حيح هنــا أحاهلــا اهـــ صــ)1(فلتغتســل ولتصــل، فــإذا رأت الطهــررأت الــدم البحــراين فــال تصــلي
.

املستحاضة تغتسل لكل صالة أو تتوضأ
ذئـب عـن ابـن أيبحدثنا إبراهيم بن املنذر قـال حـدثنا معـن قـال حـدثين]327[البخاري -

أن أم حبيبــة صــلى اهللا عليــه وســلمابــن شــهاب عــن عــروة وعــن عمــرة عــن عائشــة زوج النــيب
عـــن ذلـــك ، فأمرهـــا أن صـــلى اهللا عليـــه وســـلمضـــت ســـبع ســـنني ، فســـألت رســـول اهللا استحي

اهـفكانت تغتسل لكل صالة . هذا عرق:تغتسل فقال 
بــن جــريج عــن عبــد اهللا بــن حممــد عــن إبــراهيم بــن حممــد بــن اقــال ]1174[عبــد الــرزاق -

كثـرية كنـت أسـتحاض حيضـة  : طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه ابنـة جحـش قالـت 
سـلم أســتفتيه وأخـربه فوجدتــه يف بيـت أخــيت زينــب قالــت فجئـت النــيب صـلى اهللا عليــه و طويلـة 

فقلــت يــا رســول اهللا إن يل إليــك حاجــة قــال مــا هــي قلــت إين ألســتحيي بــه قــال ومــا هــي أي 
هنتاه قالت قلت إين أسـتحاض حيضـة طويلـة كبـرية قـد منعتـين الصـالة والصـوم فمـا تـرى فيهـا 

ىل البحـر والبحـر عمـق إونسـبه ، منا مسـاه حبرانيـا لغلظـه وشـدة محرتـه حـىت يكـاد يسـود إو : يب قال ابن قتيبة يف الغر -1
اهـتعمق فيه وتوسع : تبحر فالن يف العلم أي : ومنه قيل . الرحم وكل عمق وكل شق حبر 
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لكرسف فإنه يذهب الدم قالت قلـت هـو أكثـر مـن ذلـك قـال فتلجمـي قلـت قال أنعت لك ا
هو أكثر من ذلك قال فاختذي ثوبا قلت هو أكثر من ذلك إمنا يثج ثجا قال سـآمرك بـأمرين 

وقـال إمنـا هـذه ركضـة ،بأيهما فعلت فقد أجزأك اهللا من اآلخر فإن قويت عليهما فأنت أعلـم
يام أو سبعة يف علم اهللا مث اغتسلي حىت إذا رأيت فتحيضي ستة أ:من ركضات الشيطان قال

أنـــك قـــد طهـــرت واســـتيقنت فصـــلي أربعـــة وعشـــرين ليلـــة وأيامهـــا وصـــومي فـــإن ذلـــك جيزيـــك 
وإن .وكـــذلك فـــافعلي يف كـــل شـــهر كمـــا حتـــيض النســـاء ويطهـــرن مليقـــات حيضـــهن وطهـــرهن

ملغـرب وتعجلـني قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي هلما مجيعا مث تـؤخري ا
العشاء فتغتسلني هلما وجتمعـني بـني الصـالتني وتغتسـلني مـع الفجـر مث تصـلني وكـذلك فـافعلي 

ك قـال رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـذا أعجـب األمــرين إيلوصـومي إن قويـت علـى ذلـ
، وقـال حسـن صـحيح وصـححه ي عـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عقيـلاهـ رواه أبو داود والرتمـذ

.ي وأمحدالبخار 
حــدثنا يزيــد عــن أيــوب بــن أيبيحــدثنا أمحــد بــن ســنان القطــان الواســط]299[أبــو داود -

مث توضأ مرة واحدةتعيناملستحاضة تغتسليفعائشةمسكني عن احلجاج عن أم كلثوم عن 
.اهـ صححه األلباين إىل أيام أقرائها

امـــرأة مســـروق عـــن مـــريعـــن معمـــر عـــن عاصـــم بـــن ســـليمان عـــن قَ ]1170[عبـــد الـــرزاق -
جتلـــس أيـــام أقرائهـــا مث تغتســـل غســـال واحـــدا :عائشـــة
بيـان عـن عاصـم ثنـاأبـو األحـوص ثناحـد] 733إحتاف اخلرية[مسدد . لكل صالة أوتتوض

تنتظـــر : عـــن غســـل املستحاضـــة ، فقالـــت عائشـــةســـألت : عـــن قمـــرياء امـــرأة مســـروق قالـــت 
ت حتيضــها فتجلســها كمــا كانــت جتلــس ، فــإذا أكملتهــا اغتســلت مث توضــأت أيامهــا الــيت كانــ
.اهـ صحيح عند كل صالة

حــدثنا جريــر عــن مغــرية عــن الشــعيب أن امــرأة مســروق ســألت ]1359[ابــن أيب شــيبة وقــال
]799[الـــدارمي .توضـــأ لكـــل صـــالة وحتتشـــي وتصـــلي: عائشـــة عـــن املستحاضـــة ؟ قالـــت 

عائشـةيان عـن فـراس عـن الشـعيب عـن قمـري امـرأة مسـروق عـن أخربنا حممد بن يوسف ثنا سـف
ورواه ابـن . قرائها مث تغتسل غسال واحدا وتتوضأ لكل صالة أاملستحاضة جتلس أيام : قالت 
وهــب بــن جريــر عــن شــعبة عــن داود وعاصــم عــن الشــعيب عــن قمــري مــن طريــق]54[املنــذر 
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حممــد بــن إســحاق الصــغاينمــن طريــق]1648[البيهقــي و . مثلــهعــن عائشــةامــرأة مســروق
بكري وأبو النضر قاال حدثنا شعبة عن عبـد امللـك بـن ميسـرة وجمالـد وبيـان حدثنا حيىي بن أيب

عائشــةحيــدث عــن قمــري امــرأة مســروق عــن بكــري يفقــال ابــن أيب
.وءااملستحاضــة تــدع الصــالة أيــام حيضــها مث تغتســل مث توضــأ عنــد كــل صــالة وضــ: قالــت 

ن ميسـرة ثنا عبد امللـك بـثنا آدم قال ثنا شعبة قالبكر بن إدريس حدثنا ]645[الطحاوي 
عـن عائشـة مسعنا عـامر الشـعيب حيـدث عـن قمـري امـرأة مسـروق : قالوا

مثله اهـ هذا هو الصحيح عن عائشة تتوضأ لكل صـالة ، وقـد رواه محـاد بـن سـلمة عـن داود 
.هند خبالف رواية اجلماعة بن أيب 

ن أأخربنا حجاج ثنا محاد عن داود عن الشعيب عن قمري امرأة مسـروق ]814[قال الدارمي 
.اهـ ورواية اجلماعة أوىلتغتسل كل يوم مرة :عائشة قالت يف املستحاضة

]1360[ورواه ســليمان بــن حيــان أبــو خالــد فــزاد يف الســند امــرأة عــامر ، قــال ابــن أيب شــيبة 
أرسـلت امـرأيت إىل امـرأة مسـروق : قـال 

مث تغتسـل وتوضـأ جتلس أيام أقرائها: عائشةفسألتها عن املستحاضة ، فذكرت عن 
.واهللا أعلم . اهـ واألول أصح لكل صالة

يف : عائشـةيـه عـن نـا أبـو جعفـر عـن هشـام عـن أبخرب أ]2999[وقال ابن اجلعد 
.اهـ إسناد جيد املستحاضة تقعد أيام أقرائها مث تغتسل غسال واحدا مث توضأ لكل صالة 

حـدثنا شـريك عـن أيب اليقظـان عـن عـدي بـن ثابـت عـن أبيـه عـن ]1375[ابن أيب شيبة -
وم ، وتوضـــأ لكـــل صـــالة ، وتصـــاملستحاضـــة تـــدع الصـــالة أيـــام أقرائهـــا ، مث تغتســـلأن علـــي

.اهـ ضعفه البخاري يف التاريخ وتصلي
إمساعيـل حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا عبد اهللا بن منري عـن حممـد بـن أيب]302[أبو داود -

املستحاضـــة إذا انقضـــى حيضـــها :قـــاليعلـــعـــن يوهـــو حممـــد بـــن راشـــد عـــن معقـــل اخلثعمـــ
.اهـ ضعفه األلبايناغتسلت كل يوم واختذت صوفة فيها مسن أو زيت

بـن اوعليـا ن أأخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري ]899[لدارمي ا-
.اهـ منقطع املستحاضة تغتسل عند كل صالة : كانا يقوالن مسعود



تقريب فقه السابقني األولني

320

وابـــنعليـــاأن حـــدثنا حممـــد بـــن يزيـــد عـــن أيب العـــالء عـــن قتـــادة]1368[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ صحيح مبا يايت قريبا تغتسل لكل صالة: يف املستحاضة قاالعباس

يف علـــيعـــن حـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن ليـــث عـــن احلكـــم]1371[ابـــن أيب شـــيبة -
: املستحاضـــة تـــؤخر مـــن الظهـــر وتعجـــل مـــن العصـــر ، وتـــؤخر املغـــرب وتعجـــل العشـــاء ، قـــال 

مـا جنـد : اال فقـالبن الزبير وابن عباسفذكرت ذلك : قال . وتغتسل للفجر : وأظنه ، قال 
.اهـ ليث ضعيف ما قال عليهلا إال

يـوب عـن سـعيد بـن جبـري أن امـرأة مـن أهـل الكوفـة  أعن معمـر عـن ]1173[عبد الرزاق -
بـــن ابكتـــاب فدفعـــه إىل ابنـــه ليقـــرأه فتعتـــع فيـــه فدفعـــه إيل فقرأتـــه فقـــال بـــن عبـــاساكتبـــت إىل 

أة مستحاضـة فـإذا يف الكتـاب إين امـر )1(أما لو هـذرمتها كمـا هـذرمها الغـالم املصـري: عباس 
ســئل عـن ذلــك علـي بــن أبـي طالـبأصـابين بـالء وضــر وإين أدع الصـالة الزمـان الطويــل وإن 

افأفتاين أن أغتسل عند كل صالة فقال 
جتمع بني الظهر والعصر بغسل واحد واملغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر قال فقيـل 

عبد الـرزاق. لو شاء البتالها بأشد من ذلك: قال الكوفة أرض باردة وإنه يشق عليهان له إ
بــن اعــن الثــوري عــن أشــعث بــن أيب الشــعثاء عــن ســعيد بــن جبــري قــال كنــت عنــد ]1178[

: فكتبـــت إليـــه امـــرأة أين استحضـــت منـــذ كـــذا وكـــذا وإين حـــدثت أن عليـــا كـــان يقـــول عبـــاس
عبــــد الــــرزاق .علــــيمــــا أجــــد هلــــا إال مــــا قــــال : عبــــاس بــــن افقــــال . تغتســــل عنــــد كــــل صــــالة 

بن جريج قال أخربين أبو الزبري أن سعيد بن جبري أخربه قـال أرسـلت امـرأة اأخربنا ]1179[
ـــرامستحاضـــة إىل  ـــن الزبي غالمـــا هلـــا أو مـــوىل هلـــا أين مبـــتالة مل أصـــل منـــذ كـــذا وكـــذا قـــال ب

نــت يل يف ديــين قــال وكتبــت إليــه أين حســبت أنــه قــال منــذ ســنتني وإين أنشــدك اهللا إال مــا بي
ابـــــن أيب شـــــيبة . ذلـــــك إالبـــــن الـــــزبري ال أجـــــد هلـــــا اأفتيـــــت أن أغتســـــل يف كـــــل صـــــالة فقـــــال 

كنت عند : قال حدثنا وكيع قال حدثنا األعمش عن املنهال عن سعيد بن جبري ]1370[
تغتسل : قال عليافإذا فيه إين امرأة مستحاضة ، وإن فجاءت امرأة بكتاب فقرأتهعباسابن

عيد بـن أخربنا عمرو بن عاصم قال حدثنا مهـام قـال حـدثنا قتـادة عـن أيب حسـان عـن سـ]9094[رواه ابن سعد -1
فـدفع الصـحيفة إيل : فـدفع الكتـاب إىل ابنـه فلـبس قـال : جبري أن امرأة كتبت إىل ابن عباس بعـد مـا ذهـب بصـره قـال 

.اهـ بالضاد املعجمة ، واهللا أعلم أال هذرمتها كما هذرمها الغالم املضري: 
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أخربنــا عبــد ]902[الـدارمي .مــا أجــد هلـا إال مــا قـال علــي: اس لكـل صــالة ، فقـال ابــن عبـ
كتبـت : الصمد بن عبد الـوارث ثنـا شـعبة حـدثنا أبـو بشـر قـال مسعـت سـعيد بـن جبـري يقـول 

ال أفتيتمــاين وإينإأين اســتحاض فــال أطهــر وإين أذكركمــا اهللا بــن الــزبريابــن عبــاس و اامــرأة إىل 
مـا : سألت عن ذلك فقالوا كان علي يقول تغتسل لكل صالة فقـرأت وكتبـت اجلـواب بيـدي 

لو شاء اهللا البتالهـا بأشـد مـن : فقيل إن الكوفة أرض باردة فقال . أجد هلا إال ما قال علي 
اهللا بــن عــن عبــد حــدثنا علــي بــن احلســن ثنــا عبــد اهللا عــن ســفيان]56[اهـــ ابــن املنــذر ذلــك 

ثنــا : حــدثنا ســليمان بــن شــعيب قــال]626[الطحــاوي . بنحــوهبــن جبــريمســلم عــن ســعيد 
أتـت أن امـرأةثنا مهام عن قتادة عن أيب حسان عن سعيد بن جبـري : اخلصيب بن ناصح قال

فقــال ، فدفعــه إيل فقرأتــه ، بكتــاب بعــدما ذهــب بصــره فدفعــه إىل ابنــه فترتتــر فيــه عبــاسابــن
مـن امـرأة مــن بسـم اهللا الـرمحن الــرحيم؟ فــإذا فيـه ملصـريهذرمتـه كمـا هذرمــه الغـالم اأال: البنـه

اللهـم ال أعلـم :فأمرهـا أن تغتسـل وتصـلي فقـال، عليـافاستفتت ، املسلمني
إن : نــه قيــل لــهعــن ســعيد أوأخــربين عــزرة: قــال قتــادة. القــول إال مــا قــال علــي ثــالث مــرات 

اء اهللا البتالهـا مبـا هـو لـو شـ:فقـال، ة وأنـه يشـق عليهـا الغسـل لكـل صـالالكوفة أرض بـاردة
.اهـ صحاح أشد منه

ثنـــا يزيـــد بـــن : قـــالثنـــا اخلصـــيب: حـــدثنا ســـليمان بـــن شـــعيب قـــال]627[وقـــال الطحـــاوي 
مـن أهـل الكوفـة استحيضـت  فكتبـت إىل عـن أيب الـزبري عـن سـعيد بـن جبـري أن امـرأةإبراهيم

إين امـــرأة : تناشـــدهم اهللا وتقـــولن الـــزبريوعبـــد اهللا بـــن عبـــاس وعبـــد اهللا بـــاهللا بـــن عمـــرعبـــد
فكـان أول مـن وقـع فمـا تـرون يف ذلـك ؟ ، إمنـا استحضـت منـذ سـنتني ، مسلمة أصابين بالء 

وتغتســل عنــد كــل صــالة ، مــا أعلــم هلــا إال أن تــدع قروءهــا :الكتــاب يف يــده ابــن الــزبري فقــال
.كذا قال اهـ  فتتابعوا على ذلك، وتصلي 

: ثنـا عبـد الـوارث قـال: ثنـا أبـو معمـر قـال: حـدثنا ابـن أيب داود قـال]634[وقال الطحـاوي 
جاءتـه : قـالعبـاسابـنعـن مد بـن جحـادة عـن إمساعيـل بـن رجـاء عـن سـعيد بـن جبـريثنا حم

، فسـألته عمـرابـنفأتـت : قـال. سلي غـريي : وقال هلا، فلم يفتها ، امرأة مستحاضة تسأله 
إن كاد رمحه اهللا: فقال ، جعت إىل ابن عباس فأخربته فر ، ال تصلي ما رأيت الدم : فقال هلا
أو قرحــة يف ، تلــك ركــزة مــن الشــيطان : فقــالطالــبأيببــنعلــيمث ســألت : قــال. ليكفــرك 
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، فســألته ، فلقيــت ابــن عبــاس بعــد : قــال. وصــل ، اغتســلي عنــد كــل صــالتني مــرة ، الــرحم 
.كثر مل يذكروا ابن عمر واهللا أعلم اهـ رجاله ثقات ، واألما أجد لك إال ما قال علي : فقال

البــنأخربنــا حجــاج بــن منهــال ثنــا محــاد عــن قــيس عــن جماهــد قــال قيــل ]910[الــدارمي -
تــؤخر الظهــر وتعجــل العصــر وتغتســل غســال وتــؤخر : إن أرضــها أرض بــاردة فقــال : عبــاس

بـن حـدثنا ا]635[الطحـاوي . للفجـر غسـالاملغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسـال وتغتسـل
.مثله اهـ صحيح خزمية قال ثنا حجاج قال ثنا محاد عن قيس بن سعد عن جماهد

عبــاسابــنن عبــد العزيــز بــن رفيـع عــن عطــاء عــن عــحــدثنا جريــر ]8156[ابـن أيب شــيبة -
تقــرن بينهمــا وتغتســل مــرة واحــدة وتــؤخر تــؤخر املستحاضــة الظهــر وتعجــل العصــر ، و : قــال 

أخربنـا احلسـن ]831[الـدارمي.وتغتسـل للفجـرواحـدة عجل العشاء وتغتسل مرةوتاملغرب 
يقـول كان ابـن عبـاس : قالعن عطاءاألحوص عن عبد العزيز بن رفيعحدثنا أبوبن الربيع

: والعشـاء، وكـان يقـولحدا للظهر والعصر، وغسال للمغربتغتسل غسال وا: يف املستحاضة
.اهـ صحيح اءشوتعجل العلظهر وتعجل العصر، وتؤخر املغربتؤخر ا

أخربنـا وهـب بـن سـعيد عـن شـعيب حـدثنا األوزاعـي أخـربين عطـاء أن ]906[وقال الدارمي 
.صحيح . لكل صالتني اغتسالة وتفرد لصالة الصبح اغتسالة : كان يقول عباسبنا

بــناأخربنــا شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة قــال مسعــت إبــراهيم النخعــي عــن ]115[ابــن اجلعــد -
تــؤخر الظهــر وتعجــل العصــر وتغتســل هلمــا غســال وتــؤخر املغــرب : ة قــاليف املستحاضــعبــاس

.اهـ صحيح وتعجل العشاء وتغتسل هلما غسال وتغتسل للصبح غسال 
كــان : قــالأخربنــا يزيــد بــن هــارون حــدثنا محيــد عــن عمــار بــن أيب عمــار]816[الــدارمي -

أدخــل : امــرأة فقالــتأتتــه،، مث رخــص بعــدمــن أشــد النــاس قــوال يف املستحاضــةعبــاسابــن
اهـــ مث ادخلــيعــم وإن كنــت تثجينــه ثجــا اســتدخلي مث اســتثفرين: الكعبــة وأنــا حــائض؟ قــال

.سند صحيح 
د ثنــا هاشــم بــن القاســم عــن ثنــا أبــو عبيــحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ]52[وقــال ابــن املنــذر 

هــو عــرق إمنــا :ســئل عــن االستحاضــة ، فقــال عبــاسابــنعــن شــعبة عــن عمــار بــن أيب عمــار
، قيــل وتوضــأ لكــل صــالةمث تغتســل عانــد أو ركضــة مــن الشــيطان فلتــدع الصــالة أيــام أقرائهــا 

.اهـ صحيح وإن سال مثل هذا الشعب: وإن سال ؟ قال 
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أخربنــا مــروان عــن بكــري بــن معــروف عــن مقاتــل بــن حيــان عــن نــافع عــن ]842[الــدارمي -
وهــو قــول : قــال مــروان . إىل ظهــراملستحاضــة تغتســل مــن ظهــر : نــه كــان يقــول أعمــربــنا

رواه أبـــو داود عـــن ابـــن .األوزاعـــي اهــــ مـــروان هـــو ابـــن حممـــد الطـــاطري ، إســـناد ال بـــأس بـــه 
ألظن حديث ابـن املسـيب مـن طهـر إىل إين: قال مالك : مث قال ، املسيب من طريق مالك 

دخل فيه اهـولكن الوهم، فقلبها الناس من ظهر إىل ظهر . طهر

تطوف وتصلياملستحاضة 
ة عـن أبيـه عـن زينـب بنـت أيب سـلمة عـن هشـام بـن عـرو ]137[وقال مالك 

بنـــت جحـــش الـــيت كانـــت حتـــت عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف وكانـــت تســـتحاض فكانـــت تغتســـل 
حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن هشــام عــن أبيــه عــن زينــب ]1378[ابــن أيب شــيبة .وتصــلي 

مث ، حاضـة ختـرج مـن املـركن والـدم غالبـه وكانت مستجحشابنةرأيت : قالتبنت أم سلمة 
.اهـ الصحيح أم حبيبة أخت زينب زوِج نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصلي

نــه  أن أبــا مــاعز األســلمي عبــد اهللا بــن ســفيان أخــربه أعــن أيب الــزبري املكــي ]827[مالــك -
طــوف أن أأقبلــت أريــد ينإفجاءتــه امــرأة تســتفتيه فقالــت عبــد اهللا بــن عمــركــان جالســا مــع 

بالبيــت حــىت إذا كنــت ببــاب املســجد هرقــت الــدماء فرجعــت حــىت ذهــب ذلــك عــين مث أقبلــت 
حىت إذا كنت عند باب املسجد هرقت الدماء فرجعـت حـىت ذهـب ذلـك عـين مث أقبلـت حـىت 
إذا كنـــت عنــــد بــــاب املســــجد هرقـــت الــــدماء فقــــال عبــــد اهللا بــــن عمـــر إمنــــا ذلــــك ركضــــة مــــن 

عــن أيب نــا زهــريخرب أ] 2619[ابــن اجلعــد . مث اســتثفري بثــوب مث طــويف الشــيطان فاغتســلي
بـن عمـر فقالـت إين أتوضـأ مث أخـرج إىل املسـجد اجـاءت امـرأة إىل : الزبري عـن أيب مـاعز قـال 

فينصــب مـــين الــدم حـــىت يســـيل علــى قـــدمي قــال أنـــت امـــرأة مستحاضــة انطلقـــي إىل بيتـــك مث 
.اهـ صحيح استذفري مث طويف بالبيت 

حــدثنا علــي بــن حممــد بــن عبيــد نــا أمحــد بــن أيب خيثمــة نــا عمــر بــن ]1/213[الــدارقطين -
يف املستحاضـة تصـلي وإن قطـر عائشـةحفص ثنا أيب عن األعمش عن حبيب عن عروة عـن 

بـن مبشـر ثنـا ابـن العـالء ثنـا أبـو عبيـدة بـن أيب السـفر ح وحـدثنا احـدثنا .الدم علـى حصـريها
ــ عائشــةو أســامة قــال األعمــش ثنــا عــن حبيــب عــن عــروة عــن حممــد بــن عبــادة قــاال ثنــا أب
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تابعهمـا أسـباط بـن . ال تـدع الصـالة وإن قطـر علـى احلصـري : سئلت عن املستحاضة فقالت 
.اهـ وحكى عن ابن معني إنكاره مساع حبيب من عروة حممد 

ابـنكـان : أخربنا يزيد بن هارون ثنا محيد عـن عمـار بـن أيب عمـار قـال ] 793[الدارمي -
أدخـل الكعبـة : من أشد النـاس قـوال يف املستحاضـة مث رخـص بعـد ، أتتـه امـرأة فقالـت عباس

، ومعنـاه مث استثفري مث ادخلي اهــ صـحيح ، نعم وإن كنت تثجينه ثجا : وأنا حائض ؟ قال 
.مستحاضة 

.يف الباب ما يدل عليه بعض ما تقدم 

املسجدلس يفاحلائض ال جت
.تقدم . جسرة عن عائشة فيه حديث أفلت عن 

عـن ابـن عـون عـن حممـد يعدحدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا ابن أيب]981[البخاري -
قال ابن عون أو . أمرنا أن خنرج فنخرج احليض والعواتق وذوات اخلدور : قال قالت أم عطية 

ن مصــالهم 
اهـ
مد بن حامت كلهم عن حيىي بن سعيدزهري بن حرب وأبو كامل وحمحدثين] 717[مسلم -

بينمـا رسـول اهللا : هريـرة قـال حـازم عـن أيبعن يزيد بن كيسـان عـن أيبقال زهري حدثنا حيىي
. حــائضإين: فقالــت. الثــوب يــا عائشــة نــاوليين:املســجد فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم يف

ى ثابـت بـن عبيـد هـذا احلـديث يفسـر مـا رو اهــفناولته.يدك إن حيضتك ليست يف:ل فقا
عنـد لـه ويف لفـظ .كـان فيـه اختصـار . نـاوليين اخلمـرة مـن املسـجد : عائشـة عن القاسم عن 

.مل يقل من املسجد . ناوليين اخلمرة : أمحد 
عبــد اهللا البهــي دي عــن حــدثنا أبــو ســعيد قــال ثنــا زائــدة قــال ثنــا الســ]24791[وقــال أمحــد 

: ن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم كـــان يف املســـجد فقـــال للجاريـــة أقـــال حـــدثتين عائشـــة
ن إ: إ: قالــــت. ن يبســــطها فيصــــلي عليهــــا أأراد : قالــــت .نــــاوليين اخلمــــرة

.اهـ صححه شعيب وصححه ابن حبان حيضتها ليس يف يدها 
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مسعودبناي عن األعمش عن إبراهيم عن أيب معمر عن عن الثور ]5115[عبد الرزاق -
كـــان الرجـــال والنســـاء يف بـــين إســـرائيل يصـــلون مجيعـــا فكانـــت املـــرأة هلـــا اخلليـــل تلـــبس : قـــال 

أخـروهن حيـث : بـن مسـعود يقـول افكـان .
حــدثنا ســفيان ثنــا األعمــش بــن العــالء نــا عبــد اجلبــار أخرب ]1700[ابــن خزميــة . أخــرهن اهللا

كــان إذا رأى مســعودبــناهللاعبــدأن عــن عمــارة و هــو ابــن عمــري عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد
: قـال و . أخـروهن حيـث جعلهـن اهللا : النساء قال 

لـيهن املسـاجد كانت املرأة تلبس القالـب فتطـال خلليلهـا فسـلطت علـيهن احليضـة و حرمـت ع
معـىن تســليط احلـيض علــيهن اهـــأخـروهن حيــث جعلهـن اهللا : كـان عبــد اهللا إذا رآهـن قــال و . 

.واهللا أعلم أن حيض إحداهن صار يطول به األيام 
كــان : قالــت عائشــةعــن معمــر عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن ]5114[عبــد الــرزاق -

يف املســـاجد فحـــرم اهللا علـــيهن نســـاء بـــين إســـل يتخـــذن أرجـــال مـــن خشـــب يتشـــرفن للرجـــال
فيـــه داللــة علــى أن احليضــة مــانع مــن إتيـــان . اهـــ صــحيح املســاجد وســلطت علــيهن احليضــة 

.املسجد 
كن : قال عباسبناأخربنا عتاب بن بشري نا خصيف عن عكرمة عن ]638[إسحاق -

اهللا علـيهن نساء بين إسرائيل يتخـذن قوالـب يتطـاولن بـذلك يف املسـاجد لـريين الرجـال فسـلط 
.اهـ خصيف ليس بالقوي احليضة 

: كان يقولعبد اهللا بن عمرعن نافع أن ] 757[مالك -

وال لبيـــت وال بـــني الصـــفا واملـــروة 
.يف احلج اهـ صحيح ، يأيترتقرب املسجد حىت تطه

تذكر رهبااحلائض 
حدثنا إبراهيم بن منقـذ بـن عبـد اهللا اخلـوالين نـا أيـوب بـن سـويد عـن ]1093[ابن خزمية -

كـان رسـول : عتبة بن أيب حكم عن أيب سفيان طلحة بـن نـافع عـن عبـد اهللا ابـن عبـاس قـال 
ســلم وعــد العبــاس ذودا مــن اإلبــل فبعثــين إليــه بعــد العشــاء وكــان يف بيــت صــلى اهللا عليــه و اهللا
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وســـدها ميمونــة بنــت احلــارث فنــام رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فتوســدت الوســادة الــيت ت
سـلم فنـام غـري كبـري أو غـري كثـري مث قـام عليـه السـالم فتوضـأ فأسـبغ رسول اهللا صلى اهللا عليـه و 

قــل هراقــة املــاء مث افتــتح الصــالة فقمــت فتوضــأت فقمــت عــن يســاره وأخلــف بيــده الوضــوء وأ
فأخــذ بــأذين فأقــامين عــن ميينــه فجعــل يســلم مــن كــل ركعتــني وكانــت ميمونــة حائضــا فقامــت 

؟ أشـيطانك أقامـك: فقـال هلـا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فتوضأت مث قعدت خلفه تذكر اهللا
غري أن اهللا ، إي والذي بعثين باحلق ويل : يل شيطان ؟ قال بأيب وأمي يا رسول اهللا و : قالت 

فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة مث ركع ركعيت الفجر مث اضـطجع علـى . أعانين عليه فأسلم 
رواه سـعيد بـن جبـري وعطـاء وكريـب وغـريهم عـن اهـ شقه األمين حىت أتاه بالل فآذنه بالصالة 

.وظا فما أراه حمابن عباس مل يذكروا فعل ميمونة ، 
أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب أيوب قال حدثين خالد بن يزيد ]973[الدارمي -

أننه كان يأمر املرأة احلائض عنـد أوان الصـالة أالجهنيعامربنعقبةالصديف عن أبيه عن 
و عبــد حــدثنا أبــ]7348[ابــن أيب شــيبة . توضــأ وجتلــس بفنــاء مســجدها فتــذكر اهللا وتســبح 

عقبـةعـن عـن أبيـهحدثين خالد بـن يزيـد الصـديفاملقرىء عن سعيد بن أيب أيوب قالالرمحن
.خالد بن يزيد بن أسيد من أهل مصر ، مل أتبني حاهلما . مثله رعامبن
أخربنــا عبــد اهللا بــن ســعيد ثنــا أبــو أســامة عــن اجلريــري عــن أيب عطــاف ]1000[الــدارمي -

إالال حيرمن على جنب وال حائض سـبحان اهللا واحلمـد هللا وال إلـه أربع : قال أبي هريرةعن 
.اهـ سند ضعيف اهللا واهللا أكرب 

أخربنا أمحد بـن محيـد ثنـا عبـد الـرحيم بـن سـليمان ثنـا احلسـن بـن عبيـد ]1001[الدارمي -
ال :قــال، نــه ســئل عــن احلــائض تســمع الســجدة أبــن عبــاسااهللا عــن مســلم بــن صــبيح عــن 

.اهـ سند صحيح صالة 
بـن انـا السـائب بـن عمـر عـن أأخربنا عبيـد اهللا بـن موسـى وأبـو نعـيم قـاال ]996[الدارمي -

.، وهو مرسلثقات رجاله اهـ كانت ترقي أمساء وهي عارك عائشةن أكة يأيب مل
أخربنــا حممــد بــن يوســف حــدثنا حيــىي بــن أيــوب قــال مسعــت احلكــم بــن ]971[الــدارمي -

ن تتوضـأ وضـوءها للصـالة مث تسـبح اهللا وتكـربه أكان يعجبهم يف املـرأة احلـائض : عتيبة يقول 
.اهـ سند ال بأس به ، وما هذا بسنة يف وقت الصالة 
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ما يذكر يف أكثر احليض وأقله
ختاصـم علـيجـاءت امـرأة إىل : أخربنا يعلـى ثنـا إمساعيـل عـن عـامر قـال ]855[الدارمي -

اقـض بينهمـا : فقال علـي لشـريح ، يف شهر ثالث حيض قد حضت : زوجها طلقها فقالت 
يا أمري املـؤمنني وأنـت هـا : قال ، اقض بينهما : قال ؟ يا أمري املؤمنني وأنت ها هنا : قال . 

جاءت مـن بطانـة أهلهـا ممـن يرضـى دينـه وأمانتـه تـزعم إن: فقال . اقض بينهما : قال ؟ هنا 
قـالون: فقـال علـي . ي جـاز هلـا وإال فـال حاضت ثالث حيض تطهر عند كل قـرء وتصـل

.يأيت يف الطالق.اهـ صحيح وقالون بلسان الروم أحسنت .
أنـس بـن مالـكأخربنا جعفر بن عون حدثنا الربيع بن صبيح عمـن مسـع ]841[الدارمي -

.اهـ ضعيف ةما زاد على العشرة فهي مستحاض: يقول 
ن أيــوب عــن أيب إيــاس معاويــة بــن قــرة عــن عــن الثــوري عــن اجللــد بــ]1150[عبــد الــرزاق -

اهــ رواه غـري واحـد عـن اجللـد تفـرد أجل احليض عشر مث هي مستحاضـة:قالأنس بن مالك
.به ، وهو ضعيف جدا 

حدثنا أبو بكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد نا عبـد اهللا بـن ]1/210[الدارقطين -
اود عــن عبــد العزيــز بــن حممــد الــدراوردي عــن شــبيب ثنــا إبــراهيم بــن املنــذر عــن إمساعيــل بــن د

فـإذا زادت ، هي حـائض فيمـا بينهـا وبـني عشـرة : قال أنسعبيد اهللا بن عمر عن ثابت عن 
يســرق : إمساعيــل بــن داوداهـــ فهــي مستحاضــة
.احلديث ويسويه 

أدىن : نـه قـال أأنـسيان بلغـين عـن أخربنا حممد بن يوسف قـال قـال سـف]843[الدارمي -
اهـاحليض ثالثة أيام 

حــدثنا يــزداد بــن عبــد الــرمحن حــدثنا أبــو ســعيد األشــج حــدثنا خالــد ]1/209[الــدارقطين -
عبـدبن حيان الرقـي عـن هـارون بـن زيـاد القشـريي عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن 

ســـــع وعشـــــر فـــــإن زاد فهـــــي احلـــــيض ثـــــالث وأربـــــع ومخـــــس وســـــت وســـــبع ومثـــــان وت:قـــــالاهللا
.مستحاضــة

اهـوليس هلذا احلديث عند الكوفيني أصل عن األعمش واهللا أعلم 
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عــن عــن قــيس عــن احلســنعــن أشــعث حــدثنا حممــد بــن فضــيل]19643[ابــن أيب شــيبة -
ملستحاضـة يومـا وال يـومني وال ثالثـة حـىت تبلـغ عشـرة ال تكون ا: قال عثمان بن أبي العاص

حــدثنا محيــد عــن ]8958[ابــن أيب شــيبة .أيــام ، فــإذا بلغــت عشــرة أيــام كانــت مستحاضــة
إذا رأت املـــرأة : قـــال العـــاصأيببـــنعثمـــانعـــن احلســـن بـــن صـــاحل عـــن أشـــعث عـــن احلســـن

عدتــه مــن يومــا أو يــومنيإذا زادت علــى أيــام حيضــتها :الصــفرة يف أيــام غــري حيضــتها ، قــال 
حيضــتها ، فــإن زادت علــى يــومني فهــي مستحاضــة ، إذا كانــت حتــيض ســتة أيــام فــرأت الــدم 

الـــدارقطين .مثانيــة أيـــام عدتـــه مـــن حيضــتها ، فـــإن رأتـــه أكثـــر مـــن مثانيــة أيـــام فهـــي مستحاضـــة
حـدثنا احلسـني بـن إمساعيـل ثنـا خـالد بـن أسـلم نـا حممـد بـن فضـيل عـن أشـعث عــن ] 827[

ال تكون املرأة مستحاضة يف يوم وال يـومني وال ثالثـة : قال عثمان بن أيب العاصن عن احلس
اهــ أشـعث بـن سـوار لـيس ت مستحاضـة أيام حىت تبلـغ عشـرة أيـام فـإذا بلغـت عشـرة أيـام كانـ

حدثنا عثمان بن أمحد الدقاق حـدثنا حيـىي بـن أيب طالـب ]828[وقال الدارقطين . باحلافظ 
: الثقفـــي قـــالعثمــان بـــن أيب العــاصهشــام بـــن حســـان عــن احلســـن أن نــا عبـــد الوهــاب أنـــا

احلســـن مـــا مســـع اهــــاحلـــائض إذا جـــاوزت عشـــرة أيـــام فهـــي مبنزلـــة املستحاضـــة تغتســـل وتصـــلي
.)1(عثمان

.ليس يف الباب شيء موقت ، وإمنا أحيل النساء على أحواهلن 

عمل النفساء
دثنا شــجاع بــن الوليــد أبــو بــدر عــن حــدثنا نصــر بــن علــي اجلهضــمي حــ]139[الرتمــذي -

كانــت النفســاء : قالــت ســلمةأميــة عــن األعلــى عــن أيب ســهل عــن مســة األزدعلــي بــن عبــد
فكنا نطلي وجوهنا بالورس مـن ،سلم أربعني يومال اهللا صلى اهللا عليه و جتلس على عهد رسو 

حـدثنا عبـاس بـن حممـد حـدثنا حممـد بـن مصـعب قـال مسعـت حدثنا القاسم بـن إمساعيـل ] 3925[قال الدارقطين -1
اهـعندنا ها هنا امرأة حتيض غدوة وتطهر عشية : يقول ياألوزاع
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وصــــححه .)1(اهـــــ واســــتغرب الرتمــــذي ســــنده ، ورواه احلــــاكم يف املســــتدرك شــــاهدا الكلــــف
.بسياق آخر يأيت 

بـــن اعـــن أخربنـــا معمـــر عـــن جـــابر اجلعفـــي عـــن عبـــد اهللا بـــن يســـار]1197[عبـــد الـــرزاق -
إذا ولـــدت ينتظـــر البكـــرَ : قـــال عمـــر بـــن الخطـــاباملســـيب عـــن 

عــن عبــد اهللا بــن يســار عــن ســعيد بــنحــدثنا إســرائيل عــن جــابر] 126[نعــيمأبــو .تغتســل
]17740[ابــن أيب شــيبة .جتلــس أربعــني ليلــة مث تغتســل مث تصــلي:قــال عمــرب عــن املســي

حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل ثنــا ]826[ابــن املنــذر .مبثلــهعــن جــابرعــن إســرائيلحــدثنا وكيــع
حـــدثنا حممـــد بـــن خملـــد ثنـــا حممـــد بـــن ] 221/ 1[الـــدارقطين. حيـــىي ثنـــا إســـرائيل عـــن جـــابر

عمـرر عن سعيد بـن املسـيب عـن ن جابر عن عبد اهللا بن يساإمساعيل ثنا وكيع نا إسرائيل ع
اهــ مثلـه : مالـكبـنأنـسلس النفساء أربعني يوما وعن جابر بن سليمان البصري عن جتقال

.جابر بن يزيد اجلعفي مجع الروايتني عن عمر وأنس وهو ضعيف 
تنتظـر : ل قـاأنس بن مالـكأخربنا معمر عن جابر عن خيثمة عن ]1198[عبد الرزاق -

.اهـ جابر هو اجلعفي 
نا منصور بن وردان عن علـي بـن عبـد األعلـى حدث]150[وقال أبو سعيد األشج يف حديثه 

.اهـ ضعيف مرسل وقت النفساء أربعون: عن أبيه قال قال عمر 
عن عرفجـة عبد اهللا بن يعلى بن مرة الثقفينحدثنا إسرائيل عن عمر ب] 127[أبو نعيم-

اهـــ عرفجــة بــن ال حيــل هلــا إذا رأت الطهــر إال أن تغتســل وتصــلي : يقــول عليــاً مسعــت : قــال 
.وعمر ضعيف. عبد اهللا الثقفي وثقه ابن حبان والعجلي

ابــنن يوســف بــن ماهــك عــن حــدثنا أبــو عوانــة عــن جعفــر بــن إيــاس عــ] 128[أبــو نعــيم-
عـن جعفـر بـن أيب حـدثنا أبـو الربيـع مث قـال.نفساء حنـواً مـن أربعـني ليلـة لس الجت:قالعباس

]17743[ابـن أيب شـيبة . قعـد أربعـني يومـاتعبـاسابـنماهك عـن وحشية عن يوسف بن
جتلــس : قــال عبـاسابــنعـن عــن يوسـف بــن ماهــكعــن أيب بشـرحـدثنا وكيــع عـن أيب عوانــة 

وقــد أمجــع أهــل العلــم مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم والتــابعني ومــن بعــدهم علــى أن : مث قــال الرتمــذي -1
النفساء تدع الصالة أربعني يوما إال أن ترى الطهر 

اهـأهل العلم قالوا ال تدع الصالة بعد األربعني وهو قول أكثر الفقهاء 
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أخربنـا أبـو الوليـد الطيالسـي ثنـا أبـو عوانـة عـن ]954[مي الدار .النفساء حنوا من أربعني يوما
. تنتظـر النفسـاء أربعـني يومـا أو حنوهـا : قـال عبـاسبـناأيب بشر عـن يوسـف بـن ماهـك عـن 

عـن أيب بشـر عـن يوســف حـدثنا حيـىي بـن حممـد ثنـا احلجـيب ثنـا أبـو عوانـة]827[ابـن املنـذر 
]1672[البيهقـــي .أو حنـــوهيومـــاالنفســـاء تنتظـــر أربعـــني: قـــالعبـــاسابـــنعـــن ن ماهـــكبـــ

قـاال حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب عمـرو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب
بشـر عـن يوسـف بـن أبـو عوانـة عـن أيبثـينيثنـا عبـد الـرمحن بـن مهـدثنا هارون بن سليمان 
.سمثله اهـ حديث حسن ، وأبو بشر هو جعفر بن إياماهك عن ابن عباس 

قـال إن بـن عبـاسابـن جـريج قـال أخـربت عـن عكرمـة مـوىل اعن ] 1196[عبد الرزاق وقال
ورواه .مل تطهــــر البكــــر يف ســــبع فــــأربع عشــــرة وإحــــدى وعشــــرين وأقصــــى ذلــــك أربعــــني ليلــــة 

عــن بشــر بــن يعبــد الــرمحن بــن مهــدمــن طريــق هــارون بــن ســليمان ثنــا] 1673[البيهقــي 
النفســاء ســبعا ، فــإن تنتظــر يعــين: قــالعبــاسبــنامنصــور عــن ابــن جــريج عــن عكرمــة عــن 

ي طهرت وإال فأربعة عشر فإن طهرت وإال فواحدة وعشرين فإن طهـرت وإال فـأربعني مث تصـل
.اهـ عن عكرمة أصح 

أبـــيبـــنعثمـــانعـــن عـــن احلســـنعـــن أشـــعث حـــدثنا حفـــص]17739[ابـــن أيب شـــيبة -
عـن ]1201[عبـد الـرزاق .ة يف النفـاسال تشرفن يل دون أربعني ليلـ: لنسائهأنه قال العاص

أنـه كـان ال يقـرب نسـاءه إذا تنفسـت عثمان بن أيب العـاصالثوري عن يونس عن احلسن عن 
أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن يونس بن عبيد ]950[الدارمي . إحداهن أربعني ليلة
الــــدارمي. مــــاكــــان ال يقــــرب النفســــاء أربعــــني يو نـــه  أالعــــاصأيببــــنعثمــــانعـــن احلســــن عــــن 

عثمـان بـن أيب العـاصإمساعيـل بـن مسـلم عـن احلسـن عـن أنـاأخربنا جعفر بن عون ]951[
ك[الطـــرباين . وقـــت النفســـاء أربعـــني يومـــا فـــإن طهـــرت وإال فـــال جتـــاوزه حـــىت تصـــلي : قـــال 

حدثنا حممد بن حيىي بن منده األصبهاين ثنا أبو كريب ثنا إسحاق بن سليمان عن ]8383
وقــت للنفســاء : اعيــل بــن مســلم عــن احلســن عــن عثمــان بــن أيب العــاص قــال عنبســة عــن إمس

حدثنا عبد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل ثنـا أبـو الربيـع الزهـراين ثنـا حبـان بـن علـي عـن . أربعني يوما
ابـن املنـذر . وقـت للنفسـاء أربعـون يومـا : أشعث عن احلسـن عـن عثمـان بـن أيب العـاص قـال 

أيببـنعثمـانعـن ن يـونس ثنـا زائـدة عـن هشـام عـن احلسـنحدثنا حيـىي ثنـا أمحـد بـ] 828[
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]220/ 1[الـدارقطين . متكث النفساء أربعني ليلة إال أن ترى الطهـر قبـل ذلـك: قالالعاص
حدثنا يزداد بن عبد الرمحن ثنا أبو سعيد األشج ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن احلسـن 

وفن يل دون األربعــــني وال جتــــاوزن أنــــه كــــان يقــــول لنســــائه ال تشــــعثمــــان بــــن أيب العــــاصعــــن 
.اهـ احلسن عن عثمان مرسل األربعني يعين يف النفاس 

عـن عـن معاويـة بـن قـرةعـن اجللـد بـن أيـوبحدثنا عبد األعلى ]17738[ابن أيب شيبة -
ان ممـن بـايع حتـت الشـجرةوكـ، رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عائذ بن عمرو

ســت فــرأت الطهــر لعشــرين ليلــة فاغتســلت مث جــات فــدخلت معــه يف أن امــرأة مــن نســائه نف
إذا قـد رأيـت : أولـيس قـد نفسـت ؟ قالـت : فالنـة ، فقـال : من هذه ؟ فقالت : حلافه فقال 

ال تغرين عن ديين حىت ميضـي : : الطهر ، قال 
بــن حممـد ثنـا أبــو الربيـع ثنــا محـاد ثنــا اجللـد بــن حــدثنا حيـىي]829[ابــن املنـذر . أربعـون يومـا

د جلـأخربنـا سـعيد بـن عـامر عـن هشـام عـن ]966[الـدارمي . حنـوهأيوب عن معاوية بن قرة 
.جلد بن أيوب ضعيف جدا . عن معاوية بن قرة 

سهم موىل بين سليم أن موالتـه أم يوسـف ولـدت مبكـة ]2463[قال البخاري يف التاريخ -
قالـه لنـا موسـى .أنـت امـرأة طهـرك اهللا، فلمـا نفـرت رأت : فقالتعائشةقيت فلم تر دما فل

.اهـ سهم وثقه ابن حبان بن إمساعيل

كفارةن أتى حائضاملهل وقت
بن جريج قاال أخربنا عبد الكرمي عن مقسم اأخربنا حممد بن راشد و ]1264[عبد الرزاق -

وسلم من أتى امرأتـه يف حيضـتها فليتصـدق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه بن عباساعن 
بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسـل فنصـف دينـار كـل ذلـك عـن النـيب صـلى اهللا 

، وأبـو أميـة منكــر عـن عبـد الكـرمي هـو أبــو أميـة موقوفـا سـفيان بـن عيينــة ورواهاهــ عليـه وسـلم 
.احلديث

عـن ابـن سـليمانيعـينهـر حـدثنا جعفـرا عبـد السـالم بـن مطحـدثن]2171[وقـال أبـو داود 
: قـال ابـن عبـاسعن مقسم عن ياحلسن اجلزر عن أيببن احلكم البناينيعل

اهـ أبو احلسن جمهول قاله ابـن املـديين ، انقطاع الدم فنصف دينار
.ك يكىن أبا عمر وقال احلاكم هو عبد احلميد بن عبد الرمحن وليس بصحيح ذا
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حدثنا غندر عـن شـعبة عـن احلكـم عـن عبـد احلميـد بـن عبـد ]12509[وقال ابن أيب شيبة 
يتصـدق بـدينار ، أو :قـالالرمحن عن مقسم عـن ابـن عبـاس عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم

.اهـ رفعه احلكم بن عتيبة نصف دينار
احلكـم عـن عبــد احلميـد عـن مقســم حـدثنا أبــو الوليـد ثنـا شــعبة عـن ]1106[وقـال الـدارمي 

شـــك ، دق بـــدينار أو نصـــف دينـــار يف الـــذي يـــأيت امرأتـــه وهـــي حـــائض يتصـــبـــن عبـــاساعـــن 
أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن احلكـم عـن عبـد احلميـد عـن مقسـم عـن مث قال . احلكم

: يف الــذي يغشــى امرأتــه وهــي حــائض يتصــدق بــدينار أو نصــف دينــار قــال شــعبة عبــاسبــنا
ما فالن وفالن فقاال غري مرفوع قال بعض القوم حدثنا حبفظـك ودع أحفظي فهو مرفوع و أما 

أواهللا ما أحب : فقال . ما قال فالن وفالن 
عبد احلميد بن زيد بن عبد الـرمحن بـن زيـد بـن : الدارمي قال أبو حممد . أو سكت عن هذا 
اهـعمر بن عبد العزيز على الكوفة اخلطاب وكان وايل

حممـد بـن أمحـد بـن بالويـه عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكـرأبوأخربنا] 1569[وقال البيهقي 
يحـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدأيبمـن أصـل كتابـه حـدثنا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل حـدثين

قسـم عـن ابـن عبـاس يفابـن عبـد الـرمحن عـن محدثنا شعبة عن احلكـم عـن عبـد احلميـد يعـين
. إنك كنـت ترفعـه: فقيل لشعبة يقال ابن مهد. حائض فذكره موقوفايامرأته وهيأيتيالذ

فقد رجع شعبة عن رفع احلـديث وجعلـه مـن : قال البيهقي. كنت جمنونا فصححتإين: قال 
اهـ قول ابن عباس

ابـنعـن محـدثنا حفـص عـن األعمـش عـن احلكـم عـن مقسـ] 12511[وقال ابن أيب شـيبة 
الـدارمي .أو نصف دينـاريتصدق بدينار: الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يفعباس

بـــن غيـــاث عـــن األعمـــش عـــن احلكـــم اأخربنـــا عبـــد اهللا بـــن حممـــد ثنـــا حفـــص هـــو ]1112[
حدثنا حيىي بن حممد بن حيىي ثنا أمحد بن يونس ثنـا أبـو بكـر عـن ]797[ابن املنذر . بنحوه

يف الذي يقع على امرأته وهي حـائض قـال ابـن عباسابنعن عن مقسماألصلح عن احلكم
وكان إبراهيم يقول : قال.إذا كان يف فور الدم فدينار وإذا كان يف آخره فنصف دينار: عباس
.اهـ هذا خرب منكر مضطرب ، ما أحكمه احلكم ذلك
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إن :قــال بــن عبــاساعــن معمــر عــن خصــيف عــن مقســم عــن ]1261[عبــد الــرزاق وقــال
حـــدثنا حيـــىي ثنـــا أمحـــد بـــن يـــونس ثنـــا ]796[ابـــن املنـــذر .

: يف الــذي يــأيت امرأتــه وهــي حــائض قــال:عبــاسابــنعــن صــيف عــن مقســمعــن خإســرائيل
.اهـ خصيف ضعيف يتصدق بدينار أو بنصف دينار

. دينار:  قال عباسابنحدثنا سفيان عن ابن أيب ليلى عن عطاء عن ] 10[وقال أبو نعيم 
البـنقلـت : قـال أخربنا ابن أيب ليلى عن عطـاءحدثنا هشيم قال]12519[ابن أيب شيبة 

اهـ ابن أيب ليلـى ضـعيف يتصدق بدينار: ه وهي حائض ، قال الرجل يقع على امرأت: عباس
.

و عمــر وأبــو ســعيد بــن أيبيأبــو بكـر أمحــد بــن احلســن القاضـأخربنــا] 1586[وقـال البيهقــي 
حـدثنا أبـو اجلـواب قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاق الصـغاين

يامرأتــه وهــالرجــل يــأيتيفابــن عبــاسعــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن يحــدثنا ســفيان الثــور 
غـــري الـــدم تصـــدق بنصـــف الـــدم تصـــدق بـــدينار ، وإن أتاهـــا يفإن أتاهـــا يف: قـــال ، حـــائض 

فوظ إمنا رواه سفيان عن ابن أيب ليلى ، وأبو نعيم أعلم بـالثوري مـن أيب اهـ وهذا غري حمدينار
.اجلواب وامسه أحوص بن جواب 

حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن أيب بشــر احلبلــي عــن أيب حــرة]12522[ابــن أيب شــيبة -
لـيس عليـه كفـارة : ال مـا تـرى يف رجـل وقـع علـى امرأتـه وهـي حـائض ؟ قـعليـاسأل عمرأن 

.اهـ  أبو بشر وشيخه مل أعرفهما ، وأراه مرسال يتوبإال أن
الصـديقألبي بكـرعن معمر عن أيوب عن أيب قالبة أن رجال قال ]1270[عبد الرزاق -

. ك وهــي حــائض فاســتغفر اهللا وال تعــدأنــت رجــل تــأيت امرأتــ: قــال رأيــت يف املنــام أبــول دمــا
حـدثنا ]1102[الـدارمي .بهيب قالبة عن أحدثنا معتمر عن أيوب]12510[ابن أيب شيبة

.به اهـ مرسل جيد سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة 
: جيـامع امرأتـه وهـي حـائض فقـال سـئل سـفيان عـن الرجـل ] 4[وقال أبو نعـيم يف الصـالة -

.اهـ سند صحيح ما كانوا يرون عليه إال االستغفار:قال األعمش عن إبراهيم قال 

احلائض والنفساء ال تقضي الصالة وتقضي الصوم
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عـــن معمـــر عـــن عاصـــم األحـــول عـــن معـــاذة العدويـــة قالـــت ســـألت ]1277[عبـــد الـــرزاق -
أحروريــة أنــت : فقالــت ، مــا بــال احلــائض تقضــي الصــوم وال تقضــي الصــالة : فقلــت عائشــة
صــلى اهللا لــك مــع رســول اهللاقــد كــان يصــيبنا ذ: قالــت ، ســأل ألســت حبروريــة ولكــين : قلــت 
.اهـ رواه البخاري )1(سلم فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة عليه و 

بناسـألت : أخربنا يعلى عن حممد بن عون عن أيب غالب عجالن قال ]985[الدارمي -
ذا أزواج النـيب صـلى اهللا عن النفساء واحلائض هل تقضيان الصالة إذا تطهرن قـال هـوعباس
، اهـــ حممــد بــن عــون اخلراســاين ال حيــتج بــه فعلــن ذلــك أمرنــا نســاءنا بــذلك ســلم فلــو عليــه و 

.وعجالن شيخ 
حـدثنا عبـد اهللا حـيبيعـينسن بـن حيـىي أخربنـا حممـد بـن حـامتحدثنا احل]312[أبو داود -

مســـة قالـــت يعـــيناألزديـــةبـــن املبـــارك عـــن يـــونس بـــن نـــافع عـــن كثـــري بـــن زيـــاد قـــال حـــدثتين
يــأمر النســاء جنــدببــنســمرةفقلــت يــا أم املــؤمنني إن مةســلأمحججــت فــدخلت علــى 

صلى اهللا عليـه وسـلم كانت املرأة من نساء النيب،  ني ال يقض: فقالت . يقضني صالة احمليض
اهـــ صــلى اهللا عليــه وســلم بقضــاء صــالة النفــاسال يأمرهــا النــيب، النفــاس أربعــني ليلــة تقعــد يف

دارقطين ، لكن مىت ولدت نساء رسول اهللا ؟ رواه احلاكم وصححه والذهيب ، وضعفه ال
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطـان أخربنـا عبـد اهللا بـن جعفـر حـدثنا ]1898[البيهقي -

وهو ثبيت الراسيبيعقوب بن سفيان حدثنا حيىي بن محاد حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن أيب
نت عـن العشـاء خمافـة أن حيضـن ، الخطـاببنعمراجلوزاء أن ثقة عن أيب

.وهو كذلك يف املعرفة ليعقوب . اهـ مرسل يريد صالة العشاء

ما قبل وقتهاإذا طهرت هل تقضي 
إذا : قـال عبـد الـرحمن بـن عـوفبن جريج قـال حـدثت عـن اعن ]1285[عبد الرزاق -

لفجــر طهــرت املــرأة قبــل غــروب الشــمس صــلت صــالة النهــار كلهــا وإذا طهــرت قبــل طلــوع ا
عن حممـد بـن عثمـان حدثنا حامت بن إمساعيل ] 24[رواه أبو نعيم .صلت صالة الليل كلها 

هذا ما اجتمع : قال ؟ عمن : قلت ، احلائض تقضي الصوم : عن معمر عن الزهري قال ]1280[عبد الرزاق -1
أتقضـي : أخربنا ابن جريج عن عطاء قـال قلـت لـه] 1277[عبد الرزاق .اإلسناد الناس عليه وليس يف كل شيء جند

.صحاحال ذلك بدعة اهـ : احلائض الصالة؟ قال
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عبـد الـرمحن بن سعيد بن يربوع املخزومي عن موىل لعبد الرمحن بـن عـوف عـن بن عبد الرمحن 
الظهــر والعصــر ، وإذا طهــرت طهــرت املــرأة قبــل غــروب الشــمس صــلتإذا:قــالبــن عــوف

اهـ ت املغرب والعشاءلوع الفجر صلقبل ط
:حدثنا حامت بن إمساعيل عن حممـد بـن عثمـان املخزومـي قـال]7282[ورواه ابن أيب شيبة 

: مسعته يقـول: قال عبد الرمحن بن عوفعن ف أخربتين جديت عن موىل لعبد الرمحن بن عو 
رت قبـــل الفجـــر إذا طهـــرت احلـــائض قبـــل غـــروب الشـــمس صـــلت الظهـــر والعصـــر ، وإذا طهـــ

. اهـــ ذكــره البخـاري وأبــو حـامت وقــال عــن جـده عبــد الـرمحن بــن ســعيد املغــرب والعشـاءصـلت 
عـن حممـد بـن عثمـان بـن يعبـد العزيـز بـن حممـد الـدراوردمـن طريـق]1889[ورواه البيهقي 

عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرمحن عن موىل لعبد الرمحن بن عوف عن عبد 
مل يــذكروا يف الــرواة مــوىل لعبــد الــرمحن بــن عــوف غــري مينــاء وكــان حنــوه اهـــ الــرمحن بــن عــوف 

.وهذا إسناد غري قائم . متهما 
أخربنا عبد اهللا بن حممد عن أيب بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زياد عن ]889[الدارمي -

إذا طهرت قبل املغرب صلت الظهر والعصـر وإذا طهـرت قبـل الفجـر : عباسبنامقسم عن 
ابـنعـن دثنا هشـيم عـن يزيـد عـن مقسـم ح]7284[ابن أيب شيبة .ب والعشاء صلت املغر 

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن منهال ثنا أبو عوانة ]825[ابن املنذر .مثلهعباس
اهــــ يزيـــد بـــن أيب زيـــاد ضـــعيف ، وقـــد رواه عبـــاسابـــنعـــن عـــن يزيـــد بـــن أيب زيـــاد عـــن مقســـم

زيـــاد عـــن بـــن عمـــرو حـــدثنا زائـــدة حـــدثنا يزيـــد بـــن أيبمعاويـــةمـــن طريـــق]1890[البيهقـــي 
سـليم عـن طـاوس وعطـاء عـن ابـن ليـث بـن أيبورواه مـن طريـق. حنـوه طاوس عن ابـن عبـاس 

.)1(وال يصح. وإذا طهرت قبل الفجر صلت املغرب والعشاء: عباس قال 
إذا : قـال أنـسأخربنا حجاج ثنا محاد عن يونس ومحيد عن احلسن عـن ]896[الدارمي -

.اهـ سند صحيح طهرت يف وقت صالة صلت تلك الصالة وال تصلي غريها 

أويــس حــدثنا عبــد الــرمحن بــن أيبإمساعيــل بــن إســحاق حــدثنا إمساعيــل بــن أيبمــن طريــق]1893[روى البيهقــي -1
أهــل املدينــة يقولــون فــذكر يمــن تــابعالــذين ينتهــى إىل قــوهلم يعــينكــان مــن أدركــت مــن فقهائنــا : الزنــاد أن أبــاه قــال 

يالصـوم ، والـذيوقـت صـالة فليصـلها ، وهـو يقضـالصـالة إال أن يفيـق وهـو يفيأحكاما وفيها املغمى عليـه ال يقضـ
: قالوا . الظهر والعصر ، وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى املغرب والعشاءييغمى عليه فيفيق قبل غروب الشمس يصل

اهـوكذلك تفعل احلائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع الفجر
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جامع كتاب احليض
حــدثنا ابــن عليــة عــن يــونس عــن احلســن أنــه قــال يف الرجــل يصــيب ]845[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح حيب هلا أن تغتسلأنسكان : امرأته مث حتيض قبل أن تغتسل قال 
بـن ابـن عيينـة عـن رجـل سـأل انا معمـر قـال أخربنـا واصـل مـوىل أخرب ]1220[عبد الرزاق -

بــنا
بن أيب جنيح يسأل عن ذلـك فلـم اقال معمر ومسعت . بن عمر ماء األراك ابأسا ونعت عمر

.ثقة اهـ إمنا هو واصل موىل أيب عيينة ير به بأسا 
حدثين أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبـل ]8448[احلاكم -

حدثين أيب ثنـا عبـد الـرمحن بـن مهـدي ثنـا عكرمـة بـن عمـار عـن محيـد بـن عبـد اهللا الفلسـطيين 
أول مــا تفقــدون مــن : حــدثين عبــد العزيــز ابــن أخــي حذيفــة عــن حذيفــة رضــي اهللا عنــه قــال 

عـرى اإلسـالم عـروة عـروة نَّ ُضـو لتنقُ . آخر ما تفقدون من دينكم الصـالة و ، ع دينكم اخلشو 
حذو القذة بالقذة و حـذو ملتسلكن طريق من كان قبلكو . ليصلني النساء و هن حيض و . 

حـــىت تبقـــى فرقتـــان مـــن فـــرق كثـــرية فتقـــول . النعـــل بالنعـــل ال ختطئـــون طـــريقهم و ال خيطـــأنكم 
أقم (تعاىل إمنا قال اهللا تبارك و ، لقد ضل من كان قبلنا ، مس ما بال الصلوات اخل: إحدامها 

إميان املؤمنني باهللا  : تقول األخرى و . ال تصلوا إال ثالثا )الصالة طريف النهار و زلفا من الليل
قـــال . حــق علـــى اهللا أن حيشــرمها مـــع الــدجال . مــا فينـــا كــافر و ال منـــافق ، كإميــان املالئكـــة 

.اهـ وصححه الذهيب يح اإلسناد و مل خيرجاه هذا حديث صح:احلاكم 
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فرض الصالة وفضلها
حــدثنا إبــراهيم بــن محــزة قــال حـدثين ابــن أيب حــازم والــدراوردي عــن يزيــد ]505[البخـاري -

ه مسع رسـول اهللا صـلى اهللا أنسلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرةعن حممد بن إبراهيم عن أيب 
م مخسـا مـا تقـول ذلــك أر :سـلم يقـول عليـه و 

فـذلك مثـل الصـلوات اخلمـس ميحـو اهللا :مـن درنـه شـيئا قـاليال يبقـ:قـالوا؟يبقي من درنـه
اهـ

ل حـــدثين شـــقيق قـــال حـــدثنا مســـدد قـــال حـــدثنا حيـــىي عـــن األعمـــش قـــا]502[البخـــاري -
ه أيكم حيفـظ قـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـ:عند عمر فقالكنا جلوسا: مسعت حذيفة قال

فتنة الرجـل يف :قلت.جلريءأو عليهاإنك عليه :قال. أنا كما قاله :سلم يف الفتنة ؟ قلتو 
ليس هذا أريد : قال .أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة والصوم والصدقة واألمر والنهي

ليس عليك منهـا بـأس يـا أمـري املـؤمنني إن بينـك :قال.البحرولكن الفتنة اليت متوج كما ميوج 
إذا ال يغلق أبدا قلنا أكان عمـر :قال.يكسر:أيكسر أم يفتح ؟ قال:قال.مغلقااوبينها باب

فهبنـا أن . يعلم الباب ؟ قال نعم كما أن دون الغد الليلة إين حدثته حبـديث لـيس باألغـاليط 
اهـالباب عمر :ه فقالنسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأل

عـامر اخلـزاز صـاحل أخربنـا أبـوربنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قالأخ]3476[ابن سعد -
بكـرأبـيدخلـت علـى : قال سـلمان : عن أسري قال بن رستم قال حدثين أبو عمران اجلوين

تعهــد إيل يــا خليفـة رسـول اهللا ، اعهــد إيل عهـدا ، فـإين ال أراك : الصـديق يف مرضـه ، فقلـت 
: بعد يومي هذا ، قال 

منها ، ما جعلت يف بطنـك ، أو ألقيتـه علـى ظهـرك ، واعلـم أنـه مـن صـلى الصـلوات اخلمـس 
فإنــه يصــبح يف ذمــة اهللا وميســي يف ذمــة اهللا ، فــال تقــتلن أحــدا مــن أهــل ذمــة اهللا فيطلبــك اهللا 

.سند حسن . اهـ أسري هو ابن جابر فيكبك اهللا على وجهك يف النار،بذمته
عــن املســور بــن يــع بــن اجلــراح عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــهأخربنــا وك]4103[ابــن ســعد -
نعــم ، ال حــظ: الصــالة ، فقــال : بعــد مــا طعــن فقــال عمــرأن ابــن عبــاس دخــل علــى مــةخمر 

ربنـا إمساعيـل بـن إبـراهيم أخمث قـال.يثعب دمافصلى واجلرح المرئ يف اإلسالم أضاع الصالة 
أن عمــر ملــا طعــن جعــل يغمــى أيب مليكــة عــن املســور بــن خمرمــةعــن أيــوب عــن ابــن األســدي
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الصــالة يــا : إنكــم لــن تفزعــوه بشــيء مثــل الصــالة إن كانــت بــه حيــاة ، فقــال : عليــه ، فقيــل 
حـظ يف اإلسـالم ملـن والإذاالصـالة هـاء اهللا: فانتبـه فقـال ، أمري املؤمنني الصالة قد صـليت

عــن معمــر عــن]5010[عبــد الــرزاق .فصــلى وإن جرحــه ليثعــب دمــا: قــال، تــرك الصــالة 
ال حــــظ يف :يقــــولعمــــرمسعـــت :بـــن عبــــاس قــــالاالزهـــري عــــن عبيــــد اهللا بـــن عبــــد اهللا عــــن 

.، يأيت يف عمل الصالةاهـ صحيحاإلسالم ألحد ترك الصالة 
مللـك بـن عمـري عـن عبـد احـدثنا شـريكلفضـل بـن دكـني قـالأخربنـا ا]8800[ابن سـعد -

علـى املنـرب ؟ : قيـل لشـريك .ال إسـالم ملـن مل يصـل: يقـول عمرمسعت : ال قعن أيب املليح 
عـــن أيب نعـــيم رواه حممـــد بـــن نصـــر يف تعظـــيم قـــدر الصـــالةاهــــ نعـــم مسعتـــه علـــى املنـــرب: قـــال 

: قــالحــدثنا عبــد اهللا بــن جعفــر الرقــي: قــالحــدثنا حممــد بــن حيــىي]931[، مث قــال الفضــل
قــال عمــر بــن اخلطــاب : قــالحــدثنا عبيــد اهللا عــن عبــد امللــك بــن عمــري عــن أيب امللــيح اهلــذيل

.اهـ حسن صحيحال إسالم ملن مل يصل الصالة: رضي اهللا عنه
وهو يف نـاس مـن معاذأتى على عمرإن : قال حدثنا محاد عن أيب قالبة]227[مسدد -

وهي الفطرة ، والصالة وهي امللـة اإلخالص : يا معاذ ما قوام هذا األمر قال : ال أصحابه فق
.مرسل جيداهـ ، والطاعة

حدثنا حفص عن حممد بن أيب حيىي عن امرأة منهم عن جـدة هلـا  ]3503[ابن أيب شيبة -
دعيـه فليسـت عليـه حـىت: مر بـامرأة وهـي تـوقظ صـبيا هلـا يصـلي وهـو يتلكـأ ، فقـال عمرأن 

حــــدثنا إســــحاق بــــن إبــــراهيم حــــدثنا خالــــد بــــن ]296[ابــــن أيب الــــدنيا يف العيــــال . يعقلهــــا
إمساعيـل عـن حممـد بـن أيب حيـىي عـن أمـه عـن جدتـه أن عمـر بـن اخلطـاب مـر علـى امـرأة وهـي 
اهـــ 

.ضعيف 
: قـال سـعر عـن أيب صـخرة جـامع بـن شـدادحـدثنا محدثنا وكيع ]7730[يبة ابن أيب ش-

طهــوره فمــا أتــى عليــه يــوم إال لعثمــانكنــت أضــع : ت محــران بــن أبــان مــوىل عثمــان يقــولمسعــ
حدثنا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عنـد : وهو يفيض منه عليه نطفة من ماء فقال عثمان

مـــا أدري أحـــدثكم  أو : فقـــال العصـــرلأراه قـــا: ررافنا مـــن صـــالتنا هـــذه ، فقـــال مســـعانصـــ
وإن كــان غــري عليــه وســلم إن كــان خــريا فحــدثناقلنــا يــا رســول اهللا صــلى اهللا: أســكت ، قــال 
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ما من رجل يتوضـأ فيحسـن : ذلك فاهللا ورسوله أعلم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
.اهــ رواه البخـاري ومسـلم حنـوه ألخـرىالوضوء ، مث يصلي إال غفر لـه مـا بينـه وبـني الصـالة ا

.وهذا إسناد صحيح 
أيب إمساعيـــل عـــن معقـــل حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منـــري عـــن حممـــد بـــن ]7722[ابـــن أيب شـــيبة -

، يـــأيت يف جـــامع أمـــور اهــــ معقـــل جمهـــولمـــن مل يصـــل فقـــد كفـــر: قـــال علـــيعـــن اخلثعمـــي 
.االعتقاد إن شاء اهللا 

ســعدأبــو الربيــع ثنــا محــاد عــن عاصــم عــن مصــعب بــن حــدثنا]293املطالــب[أبــو يعلــى-
أينـا ال يسـهو  )(يا أبتاه ، أرأيت قوله تعاىل : قلت أليب: قال

.إضــاعة الوقــت يلهــو حــىت يضــيع الوقــتلــيس ذلــك ، إمنــا هــو : أينــا ال حيــدث نفســه ؟ قــال 
امت عــن مســاك عــن مصــعب بــن ســعدحــدثنا زكريــا بــن حيــىي الواســطي ثنــا صــاحل بــن عمــر ثنــا حــ

: سألت أيب فقلت : قال 
ـــا نفعـــل ذلـــك ؟ ولكـــن الســـاهي فـــذكره: حـــديث نفســـه ؟ قـــال ســـعد  حســـن اهــــأولـــيس كلن

.يأيت.صحيح
كنــا نعــرض املصــاحف: قــال زرعــنحــدثنا شــريك عــن عاصــم]7719[ابــن أيب شــيبة -
:يـا أبـا عبـد الـرمحن أي األعمـال أفضـل ؟ قـال : فقـال فسـأله رجـل مـن ثقيـفعبد اهللاى علـ

حــدثنا أيب ]772[اهـــ رواه عبــد اهللا بــن أمحــد يف الســنة الصــالة ، ومــن مل يصــل فــال ديــن لــه
مـن مل يصـل :قـالعبـد اهللارمحه اهللا نا وكيع وعبد الرمحن عـن سـفيان عـن عاصـم عـن زر عـن 

حـــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنـــا أبــو نعــيم ثنــا ســفيان عـــن ]8941[الطــرباين . فــال ديــن لــه 
يزيــد القراطيســي ثنــا حــدثنا أبــو .مــن مل يصــل فــال ديــن لــه : عاصــم عــن زر عــن عبــد اهللا قــال 

مـن مل يصـل فـال : قـالأسد بن موسى ثنا شـيبان أبـو معاويـة عـن عاصـم عـن زر عـن عبـد اهللا
.اهـ حسن صحيحدين له

صـم عـن عـن عاأنـا شـعبةحـدثنا يوسـف القاضـي ثنـا عمـرو بـن مـرزوق]9823[الطـرباين-
ــن مســعودأن رجــال أتــى زر الصــلوات : أي درجــات اإلســالم أفضــل؟ قــال: فقــالعبــد اهللا ب

عبـد العزيـز ثنـا حجـاج بـن املنهـال ثنـا محـاد حدثنا علـي بـن ]9824[وقال الطرباين . لوقتها
ن حبـــيش أن ابـــن مســـعود وكـــان عنـــده غـــالم فقـــرأ 
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أي درجـات يـا أبـا عبـد الـرمحن: فقـالخضرمة: فجاء رجل يقال لهاملصحف وعنده أصحابه
بــر الوالــدين، : مث أي؟ قــال: الزكــاة، قــال: مث أي؟ قــال: الصــالة، قــال: اإلســالم أفضــل؟ قــال

.اهـ حسن صحيحمع من أحب: أحسبه قال: فمع من املرء؟ قال: قال
جـل إن اهللا عـز و : لعبد اهللاقيـل : نا املسعودي عن القاسم قال خرب أ]1924[ابن اجلعد -

()(يكثــر ذكــر الصــالة يف القــرآن 
.ال إن تركهـا كـافر :قـال.ما كنا نـرى إال أن يرتكهـا:قالوا.ذلك على مواقيتها:قال)دائمون
حدثنا علي بن عبـد العزيـز ثنـا حجـاج بـن املنهـال ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن ]8939[ين الطربا

من ترك الصـالة كفـر: قالعبد الرمحن املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابن مسعود
ثنا أسد بن موسى ثنا املسعودي عن القاسم عن عبد اهللاحدثنا أبو يزيد القراطيسيمث قال .

إن اهللا عـز وجـل يكثـر ذكـر : قيل لعبد اهللا: قالعبد الرمحن بن عبد اهللاسعد عنواحلسن بن
فقــال عبــد )()(الصــالة

]1079[ابـن املنـذر .فـإن تركهـا الكفـر: قـالتركهـاما كنا نـراه إال : ذلك ملواقيتها ، قلنا: اهللا
عـن عبـد ثنـا احلسـن بـن سـعدقـالاملسـعوديثنـا قـالثنا املقربيقالحدثنا عبد اهللا بن أمحد

الذين هـم علـى (إن اهللا أكثر ذكر الصالة يف القرآن : لعبد اهللاقلت : قالالرمحن بن عبد اهللا
، ذلــك علــى مواقيتهــا:فقــال عبــد اهللا)(و )

اهــــ املقـــربي أظنـــه تركهـــا كفـــر: أبـــا عبـــد الـــرمحن إال تركهـــا قـــالمـــا كنـــا نـــرى ذلـــك يـــا : فقـــالوا
ثنــا أيب قـالحـدثنا ابـن وكيـع]216/ 18[ابـن جريـر .تصـحيفا مـن العنـربي معـاذ بـن معـاذ 

: أنـه قيـل لـهابـن مسـعودعـن عن املسعودي عن القاسـم بـن عبـد الـرمحن واحلسـن بـن مسـعود
(و) الــــذين (اهللا يكثــــر ذكــــر الصــــالة يف القــــرآنإن 

مــا كنــا نــرى : علــى مواقيتهــا ، قــالوا: فقــال ابــن مســعود ) (و) دائمــون
.حسن صحيحاهـ ذاك الكفر: ، قالذلك إال على الرتك

عبـد اهللا بـن مسـعودعن الثوري عن األعمـش عـن أيب وائـل قـال قـال ] 147[عبد الرزاق -
حـدثنا أبـو معاويـة ]7726[ابـن أيب شـيبة .ملا بينهن مـا اجتنبـت الكبـائرالصلوات كفارات

رات ملا بينهن ما الصلوات احلقائق كفا: عبد اهللاقال : عن األعمش عن أيب وائل قال ووكيع 
ثنـا ثنا معاويـة بـن عمـروحدثنا حممد بن النضر األزدي]8740[الطرباين . اجتنبت الكبائر
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إن هـــؤالء الصـــلوات احلقـــائق كفـــارات ملـــا : قـــالقيق عـــن عبـــد اهللازائـــدة عـــن األعمـــش عـــن شـــ
.اهـ صحيحبينهن ما اجتنبت الكبائر

قـال : عن القاسـم بـن عبـد الـرمحن قـالأخربنا مسعر بن كدام]903[ابن املبارك يف الزهد -
ابــن . حــىت عــد الصــلوات كلهــاحيرتقــون حــىت إذا صــلوا الفجــر غســلت: عبــد اهللا بــن مســعود

عبــد قــال : قــال حــدثنا وكيــع حــدثنا مســعر عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن]7735[يبة أيب شــ
مث حيرتقــون فــإذا حيرتقــون فــإذا صــلوا العصــر غســلتمثحيرتقــون فــإذا صــلوا الظهــر غســلت: اهللا

حـدثنا وكيـع حـدثنا ]7736[ابـن أيب شـيبة .صلوا املغرب غسلت حىت ذكر الصلوات كلهن
عـن لقـيط بـن قبيصـة اجلعفـري رجـل مـن أصـحاب عبـد نالـرمحعن القاسم بن عبـد املسعودي
حـدثنا عمـر بـن حفـص السدوسـي ثنـا ]8739[الطـرباين.فذكر مثلهعبد اهللاكان : اهللا قال 

حترتقـون : قـال عبـد اهللا بـن مسـعود: قالعاصم ثنا املسعودي عن القاسم عن لقيط بن قبيصة
حترتقـون حـىت إذا صـلوا الظهـر غسـلتحترتقـون حـىت إذا صـلوامث حىت إذا صلوا الفجر غسلت

.اهـ صحيح العصر غسلت، حىت عد الصلوات كلها هكذا
عــن الثــوري عــن األعمــش عــن عمــارة عــن أيب األحــوص قــال قـــال ]7299[عبــد الــرزاق -

ــد اهللا : حــدثنا وكيــع قــال ]3516[ابــن أيب شــيبة .حــافظوا علــى أبنــائكم يف الصــالة : عب
قـال عبـد اهللا حـافظوا علـى أبنـائكم علـى : أيب األحوص  قال حدثنا األعمش عن عمارة عن 

عـن أيب جعفر بن عون أنبأ األعمش عـن عمـارةمن طريق] 5096[ورواه البيهقي .الصالة
اهـحافظوا على أبنائكم يف الصالة :قال عبد اهللا: األحوص قال

عـن علـي بـن سـعوديحدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا امل]9155[الطرباين ورواه 
وعـودوهم اخلـري حـافظوا علـى أبنـائكم يف الصـالة: قـالاألقمر عـن أيب األحـوص عـن عبـد اهللا

جعفـر مـن طريـق]5297[البيهقـي ورواه .اهــ أبـو نعـيم مسـع املسـعودي قـدميافإن اخلري عادة
الصـالة حـافظوا علـى أبنـائكم يف: عبـد اهللابن عون أخربنا أبو العميس عن القاسم قـال قـال 

حممـد بـن اهـ خالفه خملد بن يزيد ، رواه البيهقي من طريـقفإمنا اخلري بالعادة، مث تعودوا اخلري 
حـدثنا خملـد بـن يزيـد حـدثنا أبـو عمـيس يإسحاق بن خزمية حدثنا مجيل بن احلسـن اجلهضـم

الصــالة حــافظوا علــى أوالدكــم يف: قــال عبــد اهللاألحــوص عــن بــن األقمــر عــن أيبيعــن علــ
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يف الســـنن معنـــاهواحلـــديث املرفـــوع يف. صـــحيح خـــرب اهــــ)1(لمـــوهم اخلـــري فإمنـــا اخلـــري عـــادةوع
.مشهور 

حــدثنا أبــو بكــر ثنــا ســفيان عــن مســعر عــن معــن مــن كتــاب أبيــه عــن ] 2/688[الفســوي -
.اهـ مرسل وحلف يل معن بأنه خط أبيه: قال مسعر. الصالة نور: أنه قالعبد اهللا

أو سـأله رجـل أكنـتم جـابراسـألت : عـن أيب الـزبري قـال نـا زهـريخرب أ]2634[ابن اجلعـد -
ســـند اهــــ تـــرك الصـــالة : وســـئل مـــا بـــني العبــد والكفـــر فقـــال . ال : قـــال ب شـــركانتعــدون الـــذ

.رواه مسلم ، عن أيب الزبري رفعه ابن جريج .موقوف صحيح
: الفارسـيلمانسـعن معمر عن أبـان عـن سـعيد بـن جبـري قـال قـال ] 144[عبد الرزاق -

إن العبــد املـــؤمن إذا قـــام إىل الصـــالة وضـــعت خطايـــاه علـــى رأســـه فـــال يفـــرغ مـــن صـــالته حـــىت 
وقــد تقــدم حنــوه يف اهـــ ســند ضــعيف تتفــرق منــه كمــا تفــرق عــذوق النخلــة تســاقط ميينــا ومشــاال

حــدثنا وكيــع حــدثنا األعمــش ]7725[ابــن أيب شــيبة هنــا مــا روىيشــهد لــه فضــل الطهــور و 
الصــلوات : قــالســلمانن بــن ميســرة واملغــرية بــن شــبل عــن طــارق بــن شــهاب عــن ليماعــن ســ

]148[عبـــد الـــرزاق ورواه.اهــــ ســـند صـــحيحارات ملـــا بيـــنهن مـــا اجتنبـــت املقتـــلاخلمـــس كفـــ
ينظـر سـلمانأخربنا الثوري عن أبيه عن املغرية بن شبيل عـن طـارق بـن شـهاب أنـه بـات عنـد 

، فــذكر ذلــك لــه ، يــل فكأنــه مل يــر الــذي كــان يظــن فقــام فصــلى مــن آخــر الل:اجتهــاده قــال
:فقال سلمان

ومـنهم مـن عليـه ، فإذا أمسى النـاس كـانوا علـى ثـالث منـازل فمـنهم مـن لـه وال عليـه ، املقتلة 
يل وغفلة النـاس فقـام يصـلي حـىت أصـبح فرجل اغتنم ظلمة الل.ومنهم ال له وال عليه،وال له 

رجــل اغتــنم غفلــة النــاس وظلمــة الليــل فركــب رأســه يف املعاصــي فــذلك و ، فــذلك لــه وال عليــه 
فإيـــاك واحلقحقـــة وعليـــك . ورجـــل صـــلى العشـــاء مث نـــام فـــذلك ال لـــه وال عليـــه ، عليـــه وال لـــه 
.اهـ سند صحيحبالقصد ودوام

عـن أيب عقبـة عـن محـاد بـن سـلمة عـن علـي بـن زيـدحدثنا قبيصة بـن ]52[ابن أيب شيبة -
مسعـت رسـول : قـال غصـنا مـن شـجرة يابسـة فحتـه مث فأخـذسـلمانكنت مـع : قال مانعث

مـــن توضـــأ فأحســـن الوضـــوء حتاتـــت خطايـــاه كمـــا يتحـــات : م يقـــول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـل

اهـكان يؤمر الصيب بالصالة إذا أثغر : عن الثوري عن مغرية عن إبراهيم قال ]7296[عبد الرزاق -1
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زوائـد الطهـوريف اهـ كذا رواه يف فضـل الطهـور وهـذا إسـناد ضـعيف ، وقـد قـال املـروزيالورق
حــدثنا ســليمان التيمــي زريــعثنا القــواريري عبيــد اهللا بــن عمــر ثنــا يزيــد بــن حــد]5[أليب عبيــد 

يتوضـأ مث مـا مـن رجـل أو رجـل مسـلم : أنـه قـالالفارسيسلمانعن أيب عثمان النهدي عن 
اهــ م الزائـرادة إال كان زائـرا هللا عـز وجـل وحـق علـى املـزور أن يكـر يأيت مسجدا ال يأتيه إال لعب

.سند صحيح 
لسـالم بـن حـرب عـن ثنـا عبـد احدثنا علي بن عبد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم]6054[الطرباين -

صــلي: جاريــة، فقــال هلــا بالفارســيةســلمانأصــاب : عــن أيب البخــرتي قــالعطــاء بــن الســائب
جدة؟ يــا أبــا عبــد اهللا، ومــا تغــين عنهــا ســ: ال، قيــل: قالــت.اســجدي واحــدة: ال، قــال: قالــت
اهــ عطـاء اخـتلط : قال

.، يروى حنوه عن عبد اهللا ، يأيت إن شاء اهللا يف جامع االعتقاد 
حدثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عـن أيب نصـر التمـار وهـو عبـد اهللا بـن ] 3/154[الفسوي -

،اهـــ أبــو نصــر الضــيب ثقــة الصــالة مكيــال: ســلمانعــن عبــد الــرمحن عــن ســامل بــن أيب اجلعــد 
.مرسل جيد. وليس التمار عبد امللك بن عبد العزيز 

حنـــرق علـــى : قـــال األشـــعريموســـىأبـــاعـــن معمـــر عـــن الزهـــري أن ] 143[عبـــد الـــرزاق -
أنفســنا فــإذا صــلينا املكتوبــة كفــرت الصــالة مــا قبلهــا مث حنــرق علــى أنفســنا فــإذا صــلينا كفــرت 

وثنــا حــدثنا أبــو اليمــان أنبــأ شــعيب]392/ 1[وقــال الفســوي يف املعرفــة . ة مــا قبلهــاالصــال
كنانــة ممــن يتبــع الفقــه يقــال لــه حجــاج عــن جــده عــن الزهــري أخــربين رجــل مــن بــين مالــك بــن

إذا ، أحـــدثكم حـــديث صـــالتكم هـــذه :النحـــام أنـــه مســـع أبـــا موســـى األشـــعري وهـــو حيـــدثهم
خنرق على أنفسنا، فإذا صلينا العشاء نريـد العتمـة كفـرت مـا اجتنبتم الكبائر، نصلي الظهر مث

اهـــ أبــو بينهمـا مث خنــرق علــى أنفســنا، فــإذا صــلينا الفجــر كفــرت مــا بينهمــا إذا اجتنبــتم الكبــائر
.على رسم ابن حبان .عبيد النحام الكناين 

بـن زهـري عـن قسـامة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا عـوف واجلريـري]7728[ابن أيب شيبة -
: قال موسىأبيعن 

. صحيحسند اهـ ، فماذا يبقني بعد عليه من درنهيوم مخس مرات
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اهيم مسعـت إبـر : قـال حدثنا غندر عن شـعبة عـن يعلـى بـن عطـاء]7729[ابن أيب شيبة -
مثل الصـلو : قال الدرداءأبيبن حينس عن 

ابـن حيـنس ذكـره ابـن حبـان .رجالـه ثقـاتاهــمخس مرات فماذا يبقي ذلـك مـن درنـهكل يوم 
.يف الثقات يروي عن أيب الدرداء 

حــدثنا دحــيم قــال حــدثنا ابــن شــعيب قــال ]96[حممــد بــن الفضــل الغســاين يف أخبــاره قــالو 
عمــرو بــن عبــادة بــن أويف النمــري أنــه حــدثهم أنــه مســع مسعــت يزيــد بــن أيب مــرمي حيــدث عــن 

ومــن :هــل يســتطيع الرجــل مــنكم أن يغتســل يف اليــوم والليلــة مخــس مــرات قــالوا: يقــول ةَســبَ عَ 
اهــ حسـن ، ال بـأس بـه بلى الصلوات اخلمس كل صالة تغسل مـا قبلهـا:قال!يستطيع ذلك

.
أبــيعــن عبــد الواحــد بــن قــيس عــن حــدثنا وكيــع حــدثنا األوزاعــي ]7731[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ضعيف مرسلل حلاء ركعتانتكفري ك: قال هريرة
أبـيمـررت مـع : قـال حدثنا حفص عـن أيب مالـك عـن أيب حـازم]7715[ابن أيب شيبة -

ا هـذا أحـب إليـه مـن لركعتان خفيفتـان ممـا حتتقـرون زادمهـ: على قرب دفن حديثا ، فقال هريرة
.صحيح اهـبقية دنياكم

بن التيمي قال حدثين عبد امللك بن عمري قال حدثين احلواري اعن ]5012[عبد الرزاق -
.فســكت؟ أال جتاهـد :فجـاءه رجــل شـاب فقــالعمــربــناكنـت جالســا عنـد : بـن زيـاد قــال

سالم بين على أربـع إن اإل:بن عمرامث أعرض عنه مث عاد فسكت وأعرض عنه مث سأله فقال 
يتاء الزكاة ال تفرق بينهما وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليـه إقام الصالة وإ: دعائم 
.اهـ احلواري ذكره أبو حامت يف كتاب الثقات وإن اجلهاد والصدقة من العمل احلسن.سبيال

عن إبراهيم بن حممـد عـن صـاحل مـوىل التوأمـة عـن السـائب بـن خبـاب ] 149[عبد الرزاق -
يف بيتـه نـور وإذا قـام الرجـل إىل الصـالة علقـت خطايـاه صالة الرجل: قال زيد بن ثابتعن 

.اهـ سند ضعيف إفوقه فال يسجد سجدة 
: غالــب قــالحــدثنا أبــوحــدثنا يزيــد بــن هــارون أخربنــا ســليم بــن حيــان]22196[أمحــد -

صلي كانـت إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفورا لك، فإن قام ي: يقولأمامةأبامسعت 
يـا أبـا أمامـة أرأيـت إن قـام فصـلى : فقـال لـه رجـل. له فضـيلة وأجـرا، وإن قعـد قعـد مغفـورا لـه 



تقريب فقه السابقني األولني

10

كيـف تكـون لـه نافلـة وهـو . إمنـا النافلـة للنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم. ال:أتكون لـه نافلـة؟ قـال
رجالــه :وقــال اهليثمــي اهـــ رواه الطــرباينيســعى يف الــذنوب واخلطايــا؟ تكــون لــه فضــيلة وأجــرا 

.موثقون
عـن أبيـهحدثنا مسعر وشـعبة عـن سـعيد بـن أيب بـردةحدثنا وكيع]7734[ابن أيب شيبة -

.مــا صــليت صــالة إال وأنــا أرجــو أن تكــون كفــارة ملــا أمامهــا: يقــول عمــرابــنمسعــت : قــال 
.سند صحيح

حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن عبــد الــرمحن بــن إســحاق عــن حمــارب ]8554[ابــن أيب شــيبة -
: كـان يسـتحب الـدعاء عنـد أذان املغـرب ، وقـال : قـال ابـن عمـرعـن 

.أبو شيبة ضعيف الواسطيعبد الرمحناهـفيها الدعاء
يعلـم : قـال عمـرابنحدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع عن ]3504[ابن أيب شيبة -

حـدثنا علـي بـن اجلعـد ]302العيـال[ابـن أيب الـدنيا .الصيب الصالة إذا عرف ميينه من مشاله
كان يعلم الصيب الصـالة إذا عـرف :حدثنا أبو معاوية عن احلجاج عن نافع عن ابن عمر قال

حدثنا حفص عن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر ]3515[ابن أيب شيبة .ميينه من مشاله 
.صحيح .مثله

بـــن عبـــد اهللا قـــال حـــدثين أم بـــن املبـــارك قـــال حـــدثين حســـني اعـــن ]7298[عبـــد الـــرزاق -
ابـن .أيقظـوا الصـيب يصـلي ولـو بسـجدة : يقـول كـانعبـاسبـنابـن عبـاس أن اياسني خادم 

حـدثتين أم يـونس خـادم : حدثنا ابن مبارك عن حسني بن عبـد اهللا قـال ]3502[أيب شيبة 
.اهـ ضعيف أيقظوا الصيب يصلي ولو سجدة: ول كان ابن عباس يق: ابن عباس قالت 

أنـه وقـع يف عينـه عبـاسبـنانا شريك عن مساك عن عكرمة عن خرب أ]2336[ابن اجلعد -
املاء فقيل له ننزع املاء من عينك على أنك ال تصـلي سـبعة أيـام فقـال ال إنـه مـن تـرك الصـالة 

، يــأيت يف لــيس بــذاكههــذا خــرب حســن ، وإســناداهـــ وهــو يقــدر لقــي اهللا وهــو عليــه غضــبان 
.سجود املريض 

حـــدثنا الفضـــل بـــن إســـحاق حـــدثنا أبـــو قتيبـــة عـــن ابـــن أيب ]304العيـــال [أيب الـــدنيا ابـــن-
حسـن بـن املوايل حدثين حسن بن علي بن حسن بن علي عن أبيه قال دخلت مـع أيب علـى 

.اهـ ال بأس به قال فمره بالصالة،سبع سنني :قال؟كم البنك هذا من سنة :فقالعلي
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تمــيمزرارة بــن أوىف عــن عــن هشــيم عــن داود بــن أيب هنــدحــدثنا ]7855[ابــن أيب شــيبة -
انظـروا لـه تطـوع ، : قيـل الإإن أول مـا حياسـب بـه العبـد الصـالة ، فـإن أمتهـا و : قـال الداري

يف اإلميان عن هشـيم أنـا داود ، ورواه ورواه اهـ تطوع فأكملوا املكتوبة من التطوعفإن كان له 
رواه موقــوف ، ورفعـه محــاد بـن ســلمة صـحيح خــربهـو ه ، و حنــو عـن يزيــد بـن هــارون عـن داود 

رواه أبـو داود والرتمـذي وحسـنه عـن أيب و . ، والوقف أشـبه أمحد وابن ماجة وصححه احلاكم 
.هريرة عن النيب حنوه

بن عيينة عن مسعر عن عمرو بـن مـرة عـن أيب كثـري الزبيـدي عـن اعن ] 146[عبد الرزاق -
ت يف عنـــق آدم شـــأفة يعـــين بثـــرة فصـــلى صـــالة َجـــرَ خَ :قـــال العـــاصبـــنعمـــروبـــناهللاعبـــد

فاحندرت إىل صدره مث صلى صالة فاحندرت إىل احلقو مث صلى صالة فاحندرت إىل الكف مث 
.سند صحيح اهـ

عائشـةكانـت : قالـت حدثين بشر عـن زينـب ]297[مسدد -
.ضعيفاهـولوقت سحورها 

جامع وقوت الصالة
أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسـق الليـل وقـرآن الفجـر إن قـرآن الفجـر كـان (قال اهللا تعاىل 

]78اإلسراء [)مشهودا
حـدثنا عبـد الصـمد حـدثنا مهـام حـدثنا يأمحـد بـن إبـراهيم الـدورقحدثين]1419[مسلم -

وقــت :عمــرو أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــالأيــوب عــن عبــد اهللا بــن قتــادة عــن أيب
الظهـــر إذا زالـــت الشـــمس وكـــان ظـــل الرجـــل كطولـــه مـــا مل حيضـــر العصـــر ووقـــت العصـــر مـــا مل 
تصفر الشمس ووقت صالة املغرب ما مل يغـب الشـفق ووقـت صـالة العشـاء إىل نصـف الليـل 

طلعـــت الشـــمس األوســـط ووقـــت صـــالة الصـــبح مـــن طلـــوع الفجـــر مـــا مل تطلـــع الشـــمس فـــإذا 
اهـشيطان 

زهـري قـال د اهللا بـن سـعيد كالمهـا عـن األزرقزهري بن حـرب وعبيـحدثين]1422[مسلم -
حـدثنا سـفيان عـن علقمـة بـن مرثـد عـن سـليمان بـن بريـدة حدثنا إسـحاق بـن يوسـف األزرق

صـل معنـا :ه عن وقت الصـالة فقـال لـه صلى اهللا عليه وسلم أن رجال سألعن أبيه عن النيب
اليــومني فلمــا زالــت الشــمس أمــر بــالال فــأذن مث أمــره فأقــام الظهــر مث أمــره فأقــام يعــين. هــذين 
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العصــر والشــمس مرتفعــة بيضــاء نقيــة مث أمــره فأقــام املغــرب حــني غابــت الشــمس مث أمــره فأقــام 
أمـره لمـا أن كـان اليـوم الثـاينالعشاء حني غاب الشفق مث أمره فأقام الفجر حني طلع الفجر ف

كان ي
وصــلى املغــرب قبــل أن يغيــب الشــفق وصــلى العشــاء بعــد مــا ذهــب ثلــث الليــل وصــلى الفجــر 

:قــال. ول اهللاأنــا يــا رســ: فقــال الرجــل . أيــن الســائل عــن وقــت الصــالة :
اهـوقت صالتكم بني ما رأيتم 

أن عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوما فدخل عليـه عـروة بـن بن شهاب اعن ]1[مالك -
الـــزبري فـــأخربه أن املغـــرية بـــن شـــعبة أخـــر الصـــالة يومـــا وهـــو بالكوفـــة فـــدخل عليـــه أبـــو مســـعود 

فصــلى رســول اهللا زل فصــلىمــا هــذا يــا مغــرية ألــيس قــد علمــت أن جربيــل نــ:األنصــاري فقــال
سـلم مث صـلى فصـلى رسـول فصـلى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم مث صـلىصلى اهللا عليـه و 

فصــلى ســلم مث صــلىفصــلى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم مث صــلى
مــا فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز اعلــم . : ســلم مث قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 

سـلم وقـت الصـالة أقـام لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و حتدث به يا عروة أو إن جربيل هو الـذي 
قــال عــروة ولقــد . يب مســعود األنصــاري حيــدث عــن أبيــه كــذلك كــان بشــري بــن أ: قــال عــروة 

سلم كان يصلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و حدثتين 
.ومسلم اهـ رواه البخاري العصر والشمس

أخربنـا عـوف عـن سـيار حدثنا حممد بن مقاتل قـال أخربنـا عبـد اهللا قـال ]522[البخاري -
ف كـان رسـول اهللا كيـ:دخلـت أنـا وأيب علـى أيب بـرزة األسـلمي فقـال لـه أيب: بن سـالمة قـال

كــان يصــل:ســلم يصــلي املكتوبــة ؟ فقــالصــلى اهللا عليــه و 
.تــدحض الشــمس ويصــلي العصــر مث يرجــع أحــدنا إىل رحلــه يف أقصــى املدينــة والشــمس حيــة

ــونســيت مــا قــال يف املغــرب وكــان يســتحب أن يــؤخر العشــاء الــيت  ت
يســه ويقــرأ النــوم قبلهــا واحلــديث بعــدها وكــان ينفتــل مــن صــالة الغــداة حــني يعــرف الرجــل جل

اهـبالستني إىل املائة 
عفر قـال حـدثنا شـعبة عـن جحدثنا حممد بن بشار قال حدثنا حممد بن ]535[البخاري -

بــن عبــد اهللاا جــابرَ نَ قــدم احلجــاج فســألْ : مــد بــن عمــرو بــن احلســن بــن علــي قــالســعد عــن حم



تقريب فقه السابقني األولني

13

س نقيـة واملغـرب سـلم يصـلي الظهـر باهلـاجرة والعصـر والشـمكان النـيب صـلى اهللا عليـه و :فقال
عجــل وإذا رآهــم أبطــؤوا أخــر والصــبح  إذا وجبــت والعشــاء أحيانــا وأحيانــا إذا رآهــم اجتمعــوا 

اهـكان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصليها بغلس كانوا أو  
كتب إىل عماله إن أهـم عمر بن الخطابعن نافع موىل عبد اهللا بن عمر أن ] 6[مالك -

ومــن ضــيعها فهــو ملــا ســواها ، وحــافظ عليهــا حفــظ دينــه أمــركم عنــدي الصــالة فمــن حفظهــا
مث كتب أن صلوا الظهـر إذا كـان الفـيء ذراعـا إىل أن يكـون ظـل أحـدكم مثلـه والعصـر .أضيع

، والشــمس مرتفعــة بيضــاء نقيــة قــدر مــا يســري الراكــب فرســخني أو ثالثــة قبــل غــروب الشــمس 
ث الليـل فمـن نـام فـال نامـت عينـه واملغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إىل ثلـ

عبــد . والصــبح والنجــوم باديــة مشــتبكة، نــه فمــن نــام فــال نامــت عينــه فمــن نــام فــال نامــت عي
إىل أهــل عمــركتــب :بــن عمــر قــالاعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]2037[الــرزاق 

األمصــــار أن صــــلوا الظهــــر إذا زالــــت الشــــمس إىل أن يكــــون ظــــل كــــل شــــيء مثلــــه والعصــــر 
دخل يـشمس باقية قدر ما يسـري الراكـب فرسـخني أو ثالثـة واملغـرب حـني تغـرب الشـمس و وال

الليل والعشاء إذا غاب الشفق إىل ثلث الليل ال تشاغلوا عن الصالة فمن نام فال نامت عينه 
عمـربـناعن معمر عن أيـوب عـن نـافع عـن ]2039[عبد الرزاق . فمن نام فال نامت عينه

.صحيح.مثله
كتــب إىل أيب موســى أن اخلطـاببــنعمـرأن عـن عمــه أيب سـهيل عــن أبيــه ]7[لــك اوقـال م

صـل الظهـر إذا زاغـت الشـمس والعصـر والشـمس بيضـاء نقيـة قبـل أن يـدخلها صـفرة واملغـرب 
فيهــا قــرأ اإذا غربــت الشــمس وأخــر العشــاء مــا مل تــنم وصــل الصــبح والنجــوم باديــة مشــتبكة و 

إمساعيـل بـن جعفـر ، قـال ابـن خزميـة يف حـديث علـي هوصـلاهــبسورتني طويلتني مـن املفصـل
عـن ربيعـة بـن حمـرز كاتـب حدثنا علي ثنـا إمساعيـل ثنـا أبـو سـهيل عـن أبيـه]461[بن حجر 

عمـــر بـــن اخلطـــاب أن عمـــر كتـــب إىل أيب موســـى األشـــعري فـــأمره أن يصـــلي الصـــبح والنجـــوم 
ضـاء نقيـة مل يـدخلها بادية مشـتبكة، ويصـلي الظهـر حـني تزيـغ الشـمس، والعصـر والشـمس بي
.سند جيداهـصفرة، واملغرب حني تغرب الشمس، والعشاء اآلخرة تؤخرها ما مل ينم

الخطـاببـنعمـرعن معمر عن قتادة عـن أيب العاليـة الريـاحي أن ]2035[عبد الرزاق -
أن صـــل الظهـــر إذا زالـــت الشــمس عـــن بطـــن الســـماء وصـــل العصـــر إذا موســـىأيبكتــب إىل 
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وهـي بيضـاء نقيـة وصـل املغـرب إذا وجبـت الشـمس وصـل العشـاء إذا غـاب تصوبت الشـمس 
الشــفق إىل حــني شــئت فكــان يقــال إىل نصــف الليــل درك ومــا بعــد ذلــك إفــراط وصــل الصــبح 

الصـــالتني مـــن غـــري عـــذر مـــن علـــم أن مجعـــا بـــنياو ، وأطـــل القـــراءة .والنجـــوم باديـــة مشـــتبكة
.ورجاله ثقات ، يأيت ، فيه إرسال ،يرويه معمر عن أيوباهـ الكبائر

عــن ســفيان عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن نــافع بــن حــدثنا وكيــع ]3250[ابــن أيب شــيبة -
أن صــل الظهــر إذا زالــت الشــمس ، وصــل العصــر موســىأبــيإىل عمــركتــب : قــال جبــري

ل شـئت والشمس بيضاء حية ، وصل املغرب إذا اختلط الليل والنهار ، وصل العشاء أي الليـ
، رجالـه ثقـاتمرسـل وهـو . ورواه أبو نعيم عن سـفيان مفرقـا اهـ ر إذا نور النور، وصل الفج

.نافع بن جبري من أصحاب زيد بن ثابت 
عن املغرية بن النعمان عن علي بن عمـرو حدثنا وكيع عن سفيان]3249[ابن أيب شيبة -

ظهـــر إذا زالـــت أن صـــلوا الفجـــر والنجــوم مشـــتبكة نـــرية ، وصـــلوا ال: عمـــرأتانـــا كتـــاب : قــال 
الشمس عن بطن السماء ، وصلوا العصـر والشـمس بيضـاء نقيـة ، وصـلوا املغـرب حـني تغـرب 

.ابن عمرو مل أعرفه اهـءالشمس ، ورخص يف العشا
أخربنــا عثمــان بــن عمــر ثنــا ابــن أيب ذئــب عــن مســلم بــن ]271املطالــب العاليــة[إســحاق -

ـــإن : قـــال جنـــدب عـــن احلـــارث بـــن عمـــرو اهلـــذيل كتـــب إىل أيب موســـى ن الخطـــابعمـــر ب
كتبت يف الصالة ، وأحق ما تعاهد املسـلمون أمـر ديـنهم ، وقـد رأيـت النـيب صـلى :األشعري 

اهللا عليـــه وســـلم يصـــلي ، حفظـــت مـــن ذلـــك مـــا حفظـــت ، ونســـيت منـــه مـــا نســـيت ، فصـــل 
ختــف رقــاد الظهــر بــاهلجري ، والعصــر والشــمس حيــة ، واملغــرب لفطــر الصــائم ، والعشــاء مــا مل

.صحيحاهـوأطل القراءة فيها الناس ، والصبح بغلس
حـرب عـن ثنـا عبـد السـالم بـنحدثنا علي بن عبد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم]9193[الطرباين -

أن : أن رجــال ســأل عبــد اهللا عــن وقــت الظهــر؟ قــالليــث عــن ميمــون بــن مهــران عــن علقمــة
صــلها: قــت العصــر؟ فقــالينتعــل الرجــل ظلــه إىل أن يصــري ظــل كــل شــيء مثلــه وســأله عــن و 

اهـــــ ســــند إذا وقعــــت الشــــمس: ؟ فقــــالوســــأل عــــن وقــــت املغــــرب، والشــــمس بيضــــاء حيــــة 
.ضعيف 
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زوج النـيب صـلى اهللا عليـه عن يزيد بن زياد عن عبد اهللا بن رافع مـوىل أم سـلمة] 9[مالك -
ر إذا  أنــا أخــربك صــل الظهــ: فقــال أبــو هريــرة ، عــن وقــت الصــالة هريــرةأبــاأنــه ســأل و ســلم 

والعشـاء مـا ، واملغرب إذا غربت الشمس ، والعصر إذا كان ظلك مثليك ، كان ظلك مثلك 
.اهـ سند صحيح)1(الصبح بغبش يعين الغلسوصل ، بينك وبني ثلث الليل 

: بـن لبيبـة قـال اأخربنا معمر عن عبـد اهللا بـن عثمـان بـن خثـيم عـن ]2040[عبد الرزاق -
يف املسجد احلـرام قـال قلـت صـفه يل قـال كـان رجـال آدم ذا وهو جالس هريرةأبيجئت إىل 

عــن صــالتنا )2(أخــربين عــن أمــر االمــور نبــع:ضــفريتني بعيــد مــا بــني املنكبــني أقنــع الثنتــني قلــت
ممــن :قــال.:قــال؟فمــن أنــت:قــال.الــذي ال بــد لنــا منهــا

فرأيـت كـان عمـرو :قـال قلـت؟مـرو بـن أوسفـأين أنـت مـن ع:قـال.مـن ثقيـف:قلـت؟أنت
فقرأت لـه فاحتـة الكتـاب :قال.نعم:قلت؟من القرآن شيئاأأتقر :قال.ولكين جئتك أسالك

قــال مث )ولقــد آتينــاك ســبعا مــن املثــاين والقــرآن(هــذه الســبع املثــاين الــيت يقــول اهللا تعــاىل :فقـال
مـا أراك : فقال :.أ علي آية الوضوءفاقر :قال.نعم:قلت؟ أتقرأ سورة املائدة :قال يل

دري مـا دلـوك تـأ)أقم الصـالة لـدلوك الشـمس(أما مسعت اهللا يقول .إال عرفت وضوء الصالة
إذا زالت الشمس عن كبد السماء أو عن بطن السماء بعـد نصـف :قال.ال:قلت؟الشمس
.نقيــة جتــد هلــا مســاوصــل العصــر والشــمس بيضــاء، فصــل الظهــر حينئــذ ، نعــم :قــال.النهــار

نعـم فاحـدرها يف أثرهـا مث :قـال.نعم غـروب الشـمس:قال قلت؟أتدري ما غسق الليل:قال
وصــل العشــاء إذا ذهــب الشــفق وادألم الليـل مــن هــا هنــا وأشــار إىل املشــرق .احـدرها يف أثرهــا

وصـل الفجـر .وما عجلـت بعـد ذهـاب بيـاض األفـق فهـو أفضـل، فيما بينك وبني ثلث الليل 
إذا :قال قلـت، ليس كل الناس يعرفه :قال.نعم:قال قلت؟أتعرف الفجر، إذا طلع الفجر 

وقـال يف حديثـه . مث إىل السـدف ، فصلها حينئذ إىل السدف ، نعم :قال.اصطفق بالبياض

غلسنا أي سرنا بغلـس، : يقال. الغلس الظالم من آخر الليل: قال الليث] 69/ 8[قال األزهري يف -1
أول الصبح الصادق املنتشر يف اآلفاق، وكذلك الغبس، ومها سواد خيالطه بياض يضرب إىل احلمرة قليال، : الغلس: قلت

ل، خيالطها ومعناها بقية الظلمة يف آخر اللي: قلت.الغبش والغلس والغبس واحد: قال مالك: اهـ وقال وكذلك الصبح
.اهـ كالم األزهريبياض الفجر الثاين، فيتبني اخليط األبيض من اخليط األسود

عـن صـالتنا الـيت ال بـد لنـا منهـاتبـعٌ لـهُ األمـورُ فقلـت أخـربين عـن أمـرٍ : بسنده وفيـه ] 385/ 2[رواه يف التفسري -2
.احلديث
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أمــا :وإيـاك واحلبــوة وحتفــظ مـن الســهو حــىت تفــرغ قـال قلــت أخــربين عــن الصـالة الوســطى قــال
ومـن بعـد (اآليـة )أقم الصـالة لـدلوك الشـمس إىل غسـق الليـل وقـرآن الفجـر(مسعت اهللا يقول 

حـــافظوا علـــى الصـــلوات (فـــذكر الصـــلوات كلهـــا مث قـــال )صـــالة العشـــاء ثـــالث عـــورات لكـــم
.، تقدم يف الطهور سند جيداهـ أال وهي العصر أال وهي العصر )والصالة الوسطى

إذا : قـال اهللا بـن عمـرو بـن العـاصعبـدعن معمر عـن قتـادة عـن ]2215[عبد الرزاق -
وصـالة العصـر دركــا .زالـت الشـمس عـن بطـن السـماء فصـالة الظهــر دركـا حـىت حيضـر العصـر

وصــالة العشــاء درك حــىت نصــف الليــل فمــا بعــد . حــىت يــذهب الشــفق فمــا بعــد ذلــك إفــراط 
أيب ابـن . وصالة الفجر درك حىت تطلع قـرن الشـمس فمـا بعـد ذلـك فهـو إفـراط .ذلك إفراط

عبـد اهللا عـن مسعت أبا أيوب حيدث: قال دثنا غندر عن شعبة عن قتادةح]3247[شيبة 
وقـت الظهـر مـا مل حيضـر وقـت العصـر ، ووقـت العصـر مـا مل تصـفر الشـمس : قال بن عمرو

ووقت املغرب ما مل يسقط ثور الشفق ، ووقت العشاء إىل نصف الليل ، ووقت الصبح ما مل 
.، تقدم عند مسلم وهو صحيحاه مرفوعااهـ مث رو تطلع الشمس

عـــن حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن عقيـــل ]3251[ابـــن أيب شـــيبة -
الظهر كامسها ، والعصر والشمس بيضاء حية ، واملغرب كامسها ، كنـا نصـلي مـع : قال جابر

مواقــع النبــل ، فنــرى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم املغــرب ، مث نــأيت منازلنــا علــى قــدر ميــل
.اهـ حسنويؤخر وكان يعجل بالعشاء

بــن األزرق عــن عاصــم عــن أيب رزيــن قــال خاصــم نــافعُ يعــن الثــور ]1772[عبــد الــرزاق -
فسـبحان (مث قـرأ عليـه .نعـم:فقـال؟يف القـرآنهـل جتـد الصـلوات اخلمـسَ :فقـالالعبـاسبنَ ا

الظهــر )وحــني تظهــرون(العصــر )وعشــيا(املغــرب والفجــر )ن وحــني تصــبحوناهللا حــني متســو 
هللا بـن حممـد بـن سـعيد بـن حدثنا عبـد ا]10596[الطرباين . )ومن بعد صالة العشاء(قال 

: عـن أيب رزيـن قـالان عن عاصم بن أيب النجودثنا سفيأيب مرمي ثنا حممد بن يوسف الفريايب
فقـرأ نعـم: جتد الصلوات اخلمـس يف كتـاب اهللا؟ قـال: قالخاصم نافع بن األزرق ابن عباس ف

وحــني (العصــر)وعشــيا(الصــبح)وحــني تصــبحون(املغــرب)فســبحان اهللا حــني متســون(عليــه 
احلـــاكمصـــححه اهــــصـــالة العشـــاء: قـــال)ومـــن بعـــد صـــالة العشـــاء(الظهـــر: قـــال)تظهـــرون
ثنــا ابــن ثنــا أبــو بكــر قــالحــدثنا موســى بــن هــارون قــال]933[وقــال ابــن املنــذر .والــذهيب 
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مجعــت هــذه اآليــة مواقيــت : قــالعبــاسابــنعــن إدريــس عــن ليــث عــن احلكــم عــن أيب عيــاض
العصـر)وعشيا(الفجر )وحني تصبحون(املغرب والعشاء)فسبحان اهللا حني متسون(الصالة 

.اهـ ليث ليس بالقوي الظهر)وحني تظهرون(
حــدثنا أصــحابنا ن إبــراهيم السكســكي قــال عــوكيــع عــن مســعر]34603[ابــن أيب شــيبة -

إن أحـــب العبـــاد إىل اهللا الـــذين حيبـــون اهللا : إن شـــئتم ألقســـمن لكـــم:قـــالالـــدرداءأبـــيعـــن 
ابـن املبـارك .وحيببون اهللا إىل عباده والذين يراعون الشـمس والقمـر والنجـوم واألظلـة لـذكر اهللا 

أيب حــــدثنا أصــــحابنا عــــن قــــاليبــــراهيم السكســــكإأخربنــــا مســــعر عــــن ]1303[يف الزهــــد 
إن أحــــب عبــــاد اهللا إىل اهللا الــــذين حيبــــون اهللا وحيببــــون اهللا إىل النــــاس والــــذين : قــــال الــــدرداء

مـن طريـق]1855[البيهقـي . يراعون الشمس والقمر والنجوم واالظلـة لـذكر اهللا عـز و جـل 
أنه قـال داءالدر أيبأصحابنا عن حدثينيجعفر بن عون أخربنا مسعر عن إبراهيم السكسك

والــذين يراعــون الشــمس اهللا وحيببــون اهللا إىل النــاس إن أحــب عبــاد اهللا إىل اهللا الــذين حيبــون : 
اختلفــوا يف وقفــه ورفعــه وصــححه احلــاكم وابــن شــاهني اهـــالقمــر والنجــوم واألظلــة لــذكر اهللاو 

.واأللباين مرفوعا 
مــد بــن حيــان أخربنــا ابــن أيبأبــو بكــر بــن احلــارث أخربنــا أبــو حمأخربنــا]1856[البيهقــي -

أيــوب عاصــم حــدثنا حممــد بــن أمحــد أبــو يوســف حــدثنا حممــد بــن ســلمة عــن واصــل عــن أيب
ــعــن ياألســوار  أال إن خيــار أمــة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم الــذين يراعــون : قــال هريــرةيأب

ة هـو أبو يوسف هو الصيدالين ، وحممد بـن سـلماهـس والقمر والنجوم ملواقيت الصالةالشم
وهو يروي عن .يروي عن أيب واصل عبد احلميد بن واصل ، تصحف امسه هاحلراين ، وشيخ

.ثقات كلهم .، يروي عن أيب هريرة أيب أيوب األزدي حيىي بن مالك 

وقت الظهر
كالمهــا عــن حيــىي القطــان وابــن حــدثنا حممــد بــن املثــىن وحممــد بــن بشــار  ]1435[مســلم -

عـن شـعبة قـال حـدثنا مسـاك بـن حـرب عـن جـابر حيىي بن سـعيد قال ابن املثىن حدثينيمهد
عـن شـعبة عـن مسـاك عـن جـابر بـن مسـرة يبن مسرة قال ابن املثىن وحدثنا عبد الرمحن بن مهد

اهـالظهر إذا دحضت الشمسيوسلم يصلصلى اهللا عليهقال كان النيب
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بـن سـلمة عـن مسـاك حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محـاد]3292[ابن أيب شيبة -
اهـــ صــحيح ، هــو حــديث يــؤذن إذا دحضــت الشــمسبــاللكــان : عــن جــابر بــن مســرة قــال 
.شعبة السابق عند مسلم 

عائشـةعـن األسـودعن الثوري عن حكيم بن جبري عن إبراهيم عن ]2054[عبد الرزاق -
مـا :لم قـالسـهر من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و ما رأيت أحدا كان أشد تعجيال للظ: قالت 

يم بــن جبــري عــن إبــراهيم حــدثنا إســرائيل عــن حكــ] 340[أبــو نعــيم.اســتثنت أباهــا وال عمــر
صــلى اهللا عليــه إال بعــد رســول اهللا مــا صــلى أحــد يعــين الظهــر: قالــتعائشــةعــن عــن األســود

حـدثنا وكيـع ]3283[ابـن أيب شـيبة . عمـروال بكـرأبـاما اسـتثنت من استعجاله هلاوسلم
مـا رأيـت أحـدا  : عـن عائشـة قالـت عـن حكـيم بـن جبـري عـن إبـراهيم عـن األسـود عن سفيان

اهــ رواه عمـروال بكـرأبـوكان أشد تعجيال للظهر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، وال 
إسـحاق بـن يوسـف األزرق عـن سـفيان عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن ورواه . الرتمذي وحسـنه 

زرق ، إمنــا هــو حــديث حكــيم بــن جبــري ، قالــه أمحــد يف ، أخطــأ فيــه األاألســود عــن عائشــة
.وحكيم بن جبري ضعيف متشيع وهذا احلرف فيه غمز يف أيب بكر وعمر . العلل

عمـر بـن بن التيمي عن أبيـه عـن أيب عثمـان النهـدي قـال كـان اعن ]2059[عبد الرزاق -
ر عن التيمي حدثنا جري]3284[ابن أيب شيبة . يصلي الظهر حني تزول الشمس الخطاب

.اهـ سند صحيحيصلي الظهر حني تزول الشمسعمركان : قالعن أيب عثمان
أخربنا مسلم بن إبـراهيم قـال حـدثنا إسـحاق بـن عثمـان القرشـي قـال ]9805[ابن سعد -

الظهــر مث نــروح إىل رحالنــا عمــر بــن الخطــابكنــا نصــلي مــع : حــدثنا شــويس العــدوي قــال 
.اهـ على رسم ابن حبانفنقيل

سـلمة عـن ثنـا محـاد بـن قـالثنا حجـاجقالحدثنا علي بن عبد العزيز]948[ابن املنذر -
أن وقـت الظهـر إذا كـان الظـل ذراعـا عمـر بـن اخلطـابكتـب : قـالأيوب عن نافع عن أسـلم

.اهـ صحيحإىل أن يستوي أحدكم بظله
كتــب : مــرو قــالحــدثنا ســفيان عــن املغــرية بــن النعمــان عــن علــي بــن ع] 342[أبــو نعــيم -

علـــي مل اهـــإلينـــا أن صــلوا الظهــر إذا زالــت الشــمس عـــن وســط الســماءالخطــاببــنعمــر
.تقدم من رواية ابن أيب شيبة .أعرفه
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كــان ســويد يــؤذن : حــدثنا حــنش بــن احلــارث عــن علــي بــن مــدرك قــال ] 344[أبــو نعــيم-
، فأيت بسويد بن غفلـة فقـال : باهلاجرة فسمعه احلجاج وهو يف الدير فقال 

ال تؤذن لقومك : قال. وعمربكرأبيصليتها مع : ما محلك على الصالة باهلاجرة ؟ قال : 
أرسـل احلجــاج إىل سـويد بـن غفلــة يف صـالة الظهــر حـدثنا نفاعــة بـن مسـلم قــال.وال تـؤمهم 

اخلطـاببـنعمـرصـليتها مـع : ما هذه الصالة اليت تصليها هذه الساعة؟ قـال : فسأله عنها 
حــدثنا حــنش بــن احلــارث عــن علــي قـالأخربنــا الفضــل بــن دكــني ]8350[رواه ابـن ســعد . 

ائتــوين : وهــو بالــدير فقــال كــان يــؤذن باهلــاجرة فســمعه احلجــاجأن ســويد بــن غفلــة  بــن مــدرك 
صـليتها مـع : ما محلك على الصالة باهلاجرة ؟ فقال : 

حــدثنا علــي ]1009[ابــن املنــذر ورواه .ال تــؤذن لقومــك وال تــؤمهم: وعمــر فقــال أيب بكــر
حدثين علي بـن مـدرك أن سـويد بن احلارث قالقيسثنا ثنا أبو نعيم قالبن عبد العزيز قال

: وهو بالدير فقالكان يؤذن باهلاجرة فسمعه احلجاجبن غفلة
ال تـــؤذن : فقـــالوعمـــربكـــرصـــليت مـــع أيب : لـــى الصـــالة باهلـــاجرة؟ قـــالمـــا محلـــك ع: فقـــال

.صوابه حنش بن احلارثقيس. اهـ صحيحلقومك وال تؤمهم
حـدثين ميمـون قـالحدثنا كثري بن هشـام عـن جعفـر بـن برقـان]3290[ابن أيب شيبة ورواه 

احلجــاج ال أن ســويد بــن غفلــة كــان يصــلي الظهــر حــني تــزول الشــمس فأرســل إليــه بــن مهــران
هكذا ، واملوت أقرب إيل مـن وعمربكرأبيقد صليتها مع : تسبقنا بصالتنا ، فقال سويد 

.جيدسند اهـأن أدعها
ا حممــد بــن ســعيد بــن األصــبهاين ثنــ: قــالحــدثنا فهــد بــن ســليمان]1130[الطحــاوي ورواه 
ج أذانـــه مســـع احلجـــا : أنـــا أبـــو بكـــر بـــن عيـــاش عـــن أيب حصـــني عـــن ســـويد بـــن غفلـــة قـــالقـــال

عمـرومـع بكـرأيبصليت مـع : ما هذه الصالة قال: بالظهر وهو يف اجلبانة فأرسل إليه فقال
ابـن عيـاش يضـعفاهــال تؤذن وال تـؤم : فصرفه وقال: حني زالت الشمس قال، عثمانومع 

.
حدثنا ابن فضيل عن إمساعيل بن مسيع عن مسلم البطني عـن أيب ]3291[ابن أيب شيبة -

ق املنطلــق إىل قبــاء فيجــدهم ينصــرف مــن اهلجــر يف احلــر ، مث ينطلــعمــركــان : قــال البخــرتي 
.مرسل جيداهـيصلون
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ثنـا محـاد عـن أيـوب عـن قـالثنا عارمقالحدثنا علي بن عبد العزيز]1008[ابن املنذر -
أن صل صالة الظهـر حـني تزيـغ إىل أيب موسىعمركتب : قالحممد بن سريين عن املهاجر

.وقد تقدم شاهده. مستور بصرياهـ مهاجر شيخ حني تزول الشمس: أو قالالشمس
حـــني تـــزول علـــيحـــدثنا داود بـــن يزيـــد عـــن أبيـــه أنـــه كـــان يصـــلي مـــع ] 346[أبـــو نعـــيم-

.ضعيف بن يزيد األودي اهـ داود الشمس 
صــليت : ســألت أيب قلــت : عــن أيب العنــبس قــال حــدثنا حفــص ]3297[ابــن أيب شــيبة -

اهــ أبـو العنـبس سـعيد ا زالـت الشـمسإذ: فأخربين كيف كـان يصـلي الظهـر ؟ فقـال عليمع 
.وأبوه ذكره ابن حبان يف الثقات .ثقة التيمي بن كثري بن عبيد 

حدثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قالحدثنا وكيع ]3285[ابن أيب شيبة -
والـذي ال إلـه هـذا: مث قـال ت الشـمس الظهـر حـني زالـعبـد اهللا بـن مسـعودصلى بنا : قال 

ثنـا ابـن حـدثنا احلسـن بـن علـي بـن عفـان قـال]1010[ابـن املنـذر .غريه وقت هذه الصـالة
الظهـر عبـد اهللا بـن مسـعودصـلى بنـا : قـالعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسـروقمنري عن األ

]1111[وي الطحـا. هـذا والـذي ال إلـه غـريه وقـت هـذه الصـالة: حني زالت الشـمس وقـال
وحـدثنا ابـن خزميـةح ثنـا شـجاع بـن الوليـد عـن سـليمان بـن مهـرانقـالحدثنا أبو بشر الرقـي

: قـالعـن سـليمان عـن عبـد اهللا بـن مـرة عـن مسـروقأنـا زائـدةقـالأنـا عبـد اهللا بـن رجـاءقال
هذا والذي ال إله إال هـو:الظهر حني زالت الشمس فقالعبد اهللا بن مسعودصليت خلف 

ة بـن عمـرو ثنـا معاويـحـدثنا حممـد بـن النضـر األزدي]9277[الطـرباين . ذه الصالة وقت ه
صـــلى عبـــد اهللا حـــني زالـــت : قــالثنــا زائـــدة عـــن األعمـــش عـــن عبــد اهللا بـــن مـــرة عـــن مســـروق

هـــذا والـــذي ال إلـــه إال هـــو : نعـــم، مث قـــال عبـــد اهللا: الظهـــر؟ قـــال: فقلـــت لســـليمانالشـــمس
.اهـ صحيح ميقات هذه الصالة

ــناقــال :بــن ســريين قــالاعــن معمــر عــن ]2061[عبــد الــرزاق - ال :ألصــحابهمســعودب
.نقطعماهـحني زالت الشمس : : قال ، آلوكم عن الوقت

عبـد كـان : زيـد بـن جبـري عـن خشـف بـن مالـك قـالحدثنا سفيان عن]343[أبو نعيم -
حــدثنا وكيــع ]3296[ابــن أيب شــيبة .يف الرمضــاءوإن اجلنــادب تنــاقزيصــلي بنــا الظهــراهللا

وإن اجلنــادب عبــد اهللاصــلى بنــا : عــن زيــد بــن جبــري عــن خشــف بــن مالــك قــال عــن ســفيان
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نـا شـريك عـن زيـد بـن جبـري عـن اخلشـف خرب أ]2350[ابن اجلعد .لتنقز من شدة الرمضاء
اهــ سـند صـحيح ضـاء أنه كان يصلي الظهر واجلنادب تنقـز مـن الرممسعودبنابن مالك عن 

.
حــدثنا حممـــد بــن فضــيل عــن أيب مالـــك األشــجعي عــن كثــري بـــن ]3308[ابــن أيب شــيبة -

إن أول وقــت الظهــر أن تنظــر إىل قــدميك : عبــد اهللاقــال : مــدرك عــن األســود بــن يزيــد قــال 
عة أقــدام ، فتقــيس ثالثــة أقــدام إىل مخســة أقــدام ، وإن أول الوقــت األخــر مخســة أقــدام إىل ســب

شـيبة حـدثنا عبيـدة بـن محيـد حدثنا عثمان بـن أيب]400[أبو داود . يف الشتاء: ه قال أظن
ســـعد بـــن طـــارق عـــن كثـــري بـــن مـــدرك عـــن األســـود أن عبـــد اهللا بـــن يمالـــك األشـــجععـــن أيب

الصـيف ثالثـة أقـدام إىل كانـت قـدر صـالة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف: مسعود قال 
.اهـ صححه األلباين سة أقدام إىل سبعة أقدامالشتاء مخمخسة أقدام ويف

ملـا : قـال عـن مسـلم عـن مسـروقحدثنا أبو معاوية عن األعمـش]3286[ابن أيب شيبة -
أيـن صـاحبكم ؟ هـذا وقـت هـذه الصـالة ، فلـم يلبـث : فقـال موسـىأبوزالت الشمس جاء 

.اهـ سند صحيح مسرعا ، فصلى الظهرعبد اهللاأن جاء 
أنــس مسعــت : قــال جريــر عــن مســحاج بــن موســى الضــيبحــدثنا]3536[بة ابــن أيب شــي-

أزالــت الشــمس أو مل تــزل أو : إذا كنــت يف ســفر فقلــت : يقــول حملمــد بــن عمــرو بــن مالــك
اهــــ مســـحاج شـــيخ مل يكـــن مـــن أهـــل )1(انتصـــف النهـــار أو مل ينتصـــف فصـــل قبـــل أن ترحتـــل

مسعـت : قـال عبة عـن محـزة الضـيب كيـع عـن شـحدثنا و ]3538[وقال ابن أيب شيبة . الشأن 
كــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إذا نــزل منــزال مل يرحتــل حــىت يصــلي الظهـــر ، : يقــول أنســا

محـزة بـن اهــ وإن كـان نصـف النهـار: ان نصـف النهـار؟ قـالوإن كـ: فقال له حممد بن عمـرو 

لضىب من أهل الكوفة سكن واسط كان مجاال للحاج مسحاج بن موسى ا: ]32/ 3[-1
روى عنـــه املغــرية بـــن مقســـم روى حـــديثا واحــدا منكـــرا يف تقـــدمي صــالة الظهـــر قبـــل الوقـــت .يــروى عـــن أنـــس بــن مالـــك

مسعت أمحد بـن حممـد بـن احلسـني مسعـت احلسـن بـن عيسـى قلـت البـن املبـارك حـدثنا .للمسافر، ال جيوز االحتجاج به
مـا هـو؟ قلـت حـدثنا أبـو نعـيم عـن مسـحاج عـن أنـس بـن مالـك قـال كنـا مـع رسـول اهللا :قـال.حسـنأبو نعيم حبـديث 

فقـال ابـن املبـارك ومـا . أو مل تـزل صـالة الظهـر مث ارحتـلصلى اهللا عليه وسلم يف سفر ونزلنـا منـزال فقلنـا، زالـت الشـمس
اهـ!؟وال وقبل الوقتقبل الز يحسن هذا احلديث أنا أقول كان النيب عليه الصالة والسالم يصل
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وال وجـه لـه إال شيخ ، لكن مثـل ذا إمنـا يؤخـذ عـن أهـل العلـم والفقـه ،الضيبيعمرو العائذ
.تعجيلها أول وقتها 

القطــان عــن حبيــب بــن شــهاب عــن أبيــه حــدثنا حيــىي بــن ســعيد]3289[ابــن أيب شــيبة -
إذا زالت الشمس عن نصف النهار ، وكـان : عن وقت الظهر ؟ فقال أبا هريرةسألت : قال

.سند صحيح اهـالظل قيس الشراك فقد قامت الظهر
:قـالجـابرلثوري قال حدثين عبد اهللا بن حممد بـن عقيـل عـن عن ا]2056[عبد الرزاق -

.حسن ، تقدماهـ مسها يقول بالظهريةاالظهر ك
حـــدثنا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم عـــن ابـــن جـــريج عـــن ابـــن أيب مليكـــة ]3288[ابـــن أيب شـــيبة -

كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أشــد تعجــيال للظهــر مــنكم ، وأنــتم : أم ســلمة قالــت 
.اهـ ثقاتتأخريا للعصر منهأشد 

اإلبراد بالظُهر
حدثنا علي بن عبد اهللا قال حدثنا سفيان قال حفظناه مـن الزهـري عـن ]512[البخاري -

إذا اشــتد احلـر فــأبردوا : م قـالســلهريـرة عــن النـيب صــلى اهللا عليـه و سـعيد بــن املسـيب عــن أيب
واشـتكت النـار إىل، بالصالة فإن شدة احلـر مـن فـيح جهـنم 

بعضا فأذن هلا بنفسني نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف فهو أشد ما جتـدون مـن احلـر وأشـد 
اهـما جتدون من الزمهرير 

: عن معمر عن أيوب ويزيد بن أيب زياد عـن عكرمـة بـن خالـد قـال ]2060[عبد الرزاق -
أن ينخــرق مريطــاؤك قــال يــا أمــري مكــة فــأذن لــه أبــو حمــذورة فقــال لــه أمــا خشــيتعمــرقــدم 

فأحببــتُ املــؤمنني قــدمتَ 
حـــدثين احلســـن بـــن ]1260[الفـــاكهي . فـــأبرد مث أبـــرد مـــرتني أو ثالثـــا مث أذن مث ثـــوب آتـــك

ز عــن ابــن أيب مكــرم قــال حــدثين أبــو عبيــد بــن يــونس بــن عبيــد لصــلبه قــال ثنــا أبــو عــامر اخلــزا
يـا أبـا حمـذورة أمـا خفـت أن : فقـال يل مكـة أذنـت ملـا قـدم عمـر : مليكة عن أيب حمذورة قال 

بـالد حـارة إن مكةقال يا أمري املؤمنني أحببت أن أمسعك آذاين : قال قلتينشق مريطاؤك ؟ 
د بــن حــدثنا احلســن حــدثنا أبــو عبيــ]482[أبــو جعفــر الــرزاز .مث أبــردفــأبرد بالصــالة مث أبــرد

.، فـذكر حنـوهحدثنا أبو عامر اخلزاز عن ابـن أيب مليكـة عـن أيب حمـذورة قـال يونس بن عبيد 
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حدثنا حامت بن أيب صغرية عن ابن ربنا عبد اهللا بن بكر السهمي قالأخ]6863[ابن سعد 
أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أعطـــى أبــا حمــذورة األذان ، فقــدم عمــر قدمـــة أيب مليكــة 

ــ يــا أبــا حمــذورة مــا : فقــال عمــر فــأذن أبــو حمــذورة مث أتــاه يســلم عليــهزل دار الدومــة ،مكــة فن
يــا أمــري املــؤمنني ، : أمــا ختشــى أن تنشــق مريطــاؤك مــن شــدة صــوتك ؟ فقــال أنــدى صــوتك 

يـا أبـا حمـذورة إنـك بـأرض شـديدة احلـر فـأبرد عـن : فقال . قدمت فأحببت أن أمسعك صويت 
حـدثنا ]3303[ابن أيب شيبة .جتدين عندكرد عنها مث أذن مث أقم بمث أالصالة مث أبرد عنها 

بصـالة الظهـر مبكـة أذن أبـو حمـذورة: قـال علي بن مسهر عن يزيد بن عبد الرمحن بـن سـابط 
ه لك يـا أمـري املـؤمنني ذخرتنعم: ا حمذورة الذي مسعت ؟ قال أصوتك يا أب: عمر، فقال له 

.أرض شـــديدة احلـــر فـــأبرد بالصـــالةإنـــك بـــيـــا أبـــا حمـــذورة: ألمسعكـــه فقـــال عمـــر 
عـن ثنـا عبـد اهللا بـن نـافعقالثنا أبو بكر احلنفييزيد بن سنان قال ثنا] 1131[الطحاوي 

مث أبرد فأبردإنك بأرض حارة شديدة احلر: مبكةحمذورةأليبقال عمرأن عن ابن عمرأبيه
حـدثنا إبـراهيم بد اهللا بـن الـزبري احلميـدي قـالعأخربنا]6865[ابن سعد .باألذان للصالة 

إنـك بـأرض حـارة يـا أبـا حمـذورة : أن عمـر قـال لـه حـدثين جـدي عـن أبيـهبن عبد العزيز قـال 
أخربنـاقـالمث.آتـك ال تـأتينومسجد ضاحي فأبرد مث أبرد مث أذن واركع ركعتني وأقـم الصـالة

حـــدثنا جـــدي عـــن أيب عبـــد العزيـــز قـــالحـــدثنا إبـــراهيم بـــنعبـــد اهللا بـــن الـــزبري احلميـــدي قـــال
إين جتشمت ألمري : أما ختشى على مريطائك ؟ قال : أن عمر قال له حني مسع نداه حمذورة

.أنثويـــه: مريطـــاه : قـــال إبـــراهيم . وكـــان أبـــو حمـــذورة جهـــري الصـــوت : قـــال جـــدي . املــؤمنني 
راهيم بـن عبـد العزيـز حدثين حممد بن إدريس قال ثنا احلميدي قـال ثنـا إبـ]1149[الفاكهي 

يـا أبـا : قـال لـهإن عمـر بـن اخلطـاب : قال حدثين جدي عبد امللك عـن أبيـه أيب حمـذورة قـال 
مريطـاء الرجـل مـن .اهــ حسـن صـحيح حمذورة إنك بأرض حـارة ومسـجد ضـاح فـأبرد مث أبـرد 

العزيـز إبراهيم بـن عبـدوهو ، وهو قريب من قول إبراهيم قاله األصمعي وغريه سرته إىل العانة 
.بن عبد امللك بن أيب حمذورة

: قـال حـدثنا إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن منـذر: قال حدثنا وكيع ]3307[ابن أيب شيبة -
منـذر بـن أيب األشـرس . اهــ صـحيح لظهر فإن شـدة احلـر مـن فـيح جهـنمأبردوا با: عمرقال 

.ذكره ابن حبان يف الثقات 
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مطعــم بــن أيب ثابــت عــن نــافع بــن جبــري بــنبحــدثنا ســفيان عــن حبيــ]341[أبــو نعــيم-
، حســنمرســل اهـــ وســى أن صــل الظهــر إذا زالــت الشــمس وأبــرد إىل أيب معمــركتــب :قــال

.تقدم 
عــن احلســن بــن عبيــد اهللا عــن أيب بكــر بــن أيب حــدثنا ابــن فضــيل]3302[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح أبردوا بالصالة: أنه كان يقول موسىأبيموسى عن 
أبـــردوا :يقـــولأبـــا هريـــرةبـــن جـــريج عـــن عطـــاء قـــال مسعـــت اعـــن ]2048[عبـــد الـــرزاق -

.اهـ صحيح بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم
حدثنا ابـن عليـة عـن اجلريـري عـن عـروة عـن عبـد اهللا بـن شـقيق ]3304[ابن أيب شيبة وقال 
.اهـ صحيح بالظهرر من فيح جهنم ، فأبردوا احلر أو شدة احل: قال أبي هريرةعن 

بلغـه كثـرية يف إذاكـان عمـربـنابن جريج قال أخربين نافع أن اعن ]2065[عبد الرزاق -
الســفر وقــد زاغــت الشــمس وهــو يف منزلــه فريكــب قبــل أن يصــلي فيســري أميــاال ينــيخ فيصــلي 

.، واحلرف يف املنت مل أتبينه صحيح سند اهـ الظهر 
مــا أدركــت :الــرمحن عــن القاســم بــن حممــد أنــه قــال عــن ربيعــة بــن أيب عبــد ] 12[مالــك -

.اهـ صحيح )1(لون الظهر بعشيالناس إال وهم يص
ردوا أبــ: كــان يقــال : قــال عــن قــيسإمساعيــل: حــدثنا وكيــع قــال ]3306[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح بالظهر فإن أبواب جهنم تفتح
حــدثنا ابــن : بــن إبــراهيم قــالحــدثين عبــد الــرمحن] 607[أبــو زرعــة الدمشــقي يف التــاريخ -

صلى بنا الوليد بن هشام الظهر عند ميـل النهـار : شعيب عن يزيد بن أيب مرمي أنه مسعه يقول
مــن عبــادة بــن أوىف النمــريييقــال لــه ميينــهقــال شــيخ كنــت عــنو عنــد نصــفه، فلمــا انصــرفأ

دوا عـــن أبـــر : لـــو كـــان أبـــرد عـــن الصـــالة شـــيئا، فإنـــه كـــان يقـــول:أصـــحاب عمـــرو بـــن عبســـة
.اهـ حسن صحيحالصالة، فإن حرها من فيح جهنم

صالة العصروقت 
ال بأس : ثنا أبو املليح عن ميمون بن مهران قال: ثنا علي بن معبد قال: حدثنا فهد قال]1132[قال الطحاوي -1

، وإمنــا كــانوا يكرهــون الصــالة نصــف النهــار ، بالصــالة نصــف النهــار 
.القاسم يروي عن أهل املدينة .اهـ سند صحيح : يكن هلم ظالل فقال
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حــدثنا أبــو اليمــان قــال أخربنــا شــعيب عــن الزهــري قــال حــدثين أنــس بــن ]525[البخــاري -
)1(ســلم يصــلي العصــر والشــمس مرتفعــة حيــةكــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : مالــك قــال 

وبعــض العــوايل مــن املدينــة علــى أربعــة .مرتفعــةفيــذهب الــذاهب إىل العــوايل فيــأيتهم والشــمس
اهـأميال أو حنوه 

ثنـا : قـاليبأمحـد بـن خالـد الـوه: حدثونا عن حممـد بـن حيـىي قـال ثنـا]1018[ابن املنذر -
بكــرأبــولقــد صــلى : حممــد بــن إســحاق عــن وهــب بــن كيســان عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال

ة وعنــدنا جــزور وقــد تشــركنا عليهــا فنحرناهــا العصــر بالنــاس مث جاءنــا وحنــن يف دور بــين ســلم
.اهـ ثقات وجزيناها وصنعنا له فأكل قبل أن تغيب الشمس

ـــنعمـــرهشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه أن عـــن]8[مالـــك - كتـــب إىل أيب موســـى الخطـــابب
وأن صـل ، األشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسـري الراكـب ثالثـة فراسـخ 

عبــد . بــني ثلــث الليــل فــإن أخــرت فــإىل شــطر الليــل وال تكــن مــن الغــافلني العشــاء مــا بينــك و 
أن اخلطــاببــنعمــرعــن معمــر عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال كتــب ]2076[الــرزاق

مرســل اهـــ صــلوا والشــمس بيضــاء نقيــة قــدر مــا يســري الراكــب فرســخني إىل أن تغــرب الشــمس 
.صحيح 

محـاد عـن أيـوب ثنـا : قالثنا حجاج: قاللعزيزحدثنا علي بن عبد ا]1017[ابن املنذر -
بيضــاء نقيــة أن وقــت العصــر والشــمسعمــر بــن الخطــابكتــب : قــالعــن نــافع عــن أســلم

.اهـ صحيح بقدر ما يسري الراكب فرسخني أو ثالثة
بــن عيينــة عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد مسعــت عمــرو بــن ميمــون اعــن ]2078[عبــد الــرزاق -
ن ملســجد يف إمــارة بشــر بــن مــروان قــال أصــليتم العصــر قــال قلــت اآلودي وأنــا خــارج مــن ااأل

.اهـ صحيح العصر هذا احلني عمرلقد كنت أصلي مع : صليت الظهر قال 
حــدثنا ابــن فضــيل عــن ليــث عــن عبــدة عــن عبــد الــرمحن بــن غــنم ]3318[ابــن أيب شــيبة -

إذا كانــــت العصــــر أســــأله عــــن وقــــت العصــــر ؟ فكتــــب إيل أن صــــل عمــــركتبــــت إىل : قــــال 
.اهـ ليث ضعيف الشمس بني الشقني

.:حـــدثنا يوســـف بـــن موســـى حـــدثنا جريـــر عـــن منصـــور عـــن خيثمـــة قـــال] 406[أبـــو داود -1
.صحيح 
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إسـحاق عــن عـن أيبأخربنــا إسـرائيلأخربنـا عبيــد اهللا بـن موسـى قـال]8645[ابـن سـعد -
صالة العصر ما يسري الراكب فرسـخني واملاشـي : قاال عمر وعبد اهللاعبد اهللا بن خليفة عن 

.على رسم ابن حبان اهـفرسخا 
عليــاا وكيــع عــن ابـن عــون عــن أيب عاصـم عــن أيب عــون أن حـدثن]3327[ابـن أيب شــيبة -

.أبو عون مل أعرفهاهـعصر حىت ترتفع الشمس على احليطانكان يؤخر ال
حدثنا أبو بكر حممـد بـن أمحـد بـن بالويـه اجلـالب ثنـا حممـد بـن شـاذان ]690ك[احلاكم -

حاق الشـــيباين عـــن اجلـــوهري ثنـــا املعلـــى بـــن منصـــور ثنـــا عبـــد الـــرحيم بـــن ســـليمان ثنـــا أبـــو إســـ
يف املســجد علــيمــع اكنــا جلوســ: ن زيــاد بــن عبــد الــرمحن النخعــي قــالالعبــاس بــن ذريــح عــ

الصـالة يـا أمـري املـؤمنني للعصـر فقـال : خصاص فجاءه املؤذن فقـال أاألعظم و الكوفة يومئذ 
فصلى :هذا الكلب يعلمنا بالسنة فقام علي: اجلس فجلس مث عاد فقال ذلك فقال علي : 
العصــر مث انصــرفنا فرجعنــا إىل املكــان الــذي كنــا فيــه جلوســا فجثونــا للركــب فتــزور الشــمس بنــا

، لـيس هـوال يعـرف،وإمنـا هـو زيـاد بـن عبـد اهللاهــ صـححه هـو والـذهيب ،للمغيب نرتاءها 
ـــا أبـــو أســـامة عـــن إســـحاق بـــن ]8996[ابـــن ســـعد رواه .هـــذا ثقـــة ابـــن عبـــد الـــرمحن أخربن

كنا قعـودا : عن زياد بن عبد اهللا النخعي قال بيه عن العباس بن ذريحسليمان الشيباين عن أ
قـال ، الصـالة الصـالة : فجاءه ابن النباح يؤذنـه بصـالة العصـر فقـال علي بن أيب طالبعند 

مث قـــام بعـــد ذلـــك فصـــلى بنـــا العصـــر فجثونـــا للركـــب نتبصـــر الشـــمس وقـــد ولـــت وإن عامـــة : 
حـــدثنا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن ]1002[يف الســـنن الـــدارقطينوقـــال .الكوفـــة يومئـــذ ألخصـــاص

حــدثنا حيــىي بــن آدم ح القطــانحــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن حيــىي بــن ســعيد يعــينيصــاحل األزد
يوأمحـــد بــن حممــد بــن زيــاد قـــاال حــدثنا حممــد بــن شــاذان اجلـــوهر يوحــدثنا أبــو بكــر الشــافع

عـن العبـاس بـن شـيباينحدثنا معلـى بـن منصـور قـاال حـدثنا عبـد الـرحيم بـن سـليمان حـدثنا ال
املســجد األعظــم والكوفــة يفيعلــكنــا جلوســا مــع :قــاليذريــح عــن زيــاد بــن عبــد اهللا النخعــ

فجلـس مث . الصالة يـا أمـري املـؤمنني للعصـر فقـال اجلـس:يومئذ أخصاص فجاءه املؤذن فقال
صرفنا فصلى بنا العصر مث انيهذا الكلب يعلمنا بالسنة فقام عل:يعاد فقال ذلك فقال عل

قـال . كنـا فيـه جلوسـا فجثونـا للركـب لنـزول الشـمس للمغيـب نرتاءاهـايفرجعنا إىل املكان الذ
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ســند كــويف اهـــجمهــول مل يــرو عنــه غــري العبــاس بــن ذريــحيزيــاد بــن عبــد اهللا النخعــ: احلــافظ 
.ضعيف

مـع صـليتَ : سـألت أيب قلـت: حدثنا حفص عن أيب العنبس قال]3322[ابن أيب شيبة -
اهـ سـند كان يصلي العصر والشمس مرتفعة: فقال.ين كيف كان يصلي العصرفأخربِ ،علي
.جيد

بـــن اعـــن الثـــوري عـــن أيب إســـحاق عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد أن ]2089[عبـــد الـــرزاق -
وإسـرائيل عن علي بـن صـاحلحدثنا وكيع ]3329[ابن أيب شيبة. كان يؤخر العصرمسعود

سـند كـويف اهــ )1(صـرأنـه كـان يـؤخر الععبـد اهللان يزيد عن عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن ب
.صحيح

بعـد الظهــر أنـس بــن مالــكدخلنـا علــى :عـن العــالء بـن عبــد الـرمحن قــال ]514[مالـك -
فقــام يصــلي العصــر فلمــا فــرغ مــن صــالته ذكرنــا تعجيــل الصــالة أو ذكرهــا فقــال مسعــت رســول 

نــــافقني تلــــك صــــالة املنــــافقني تلــــك صــــالة تلــــك صــــالة امل: ســــلم يقــــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه و 
املنـــافقني جيلـــس أحـــدهم حـــىت إذا اصـــفرت الشـــمس وكانـــت بـــني قـــرين الشـــيطان أو علـــى قـــرن 

حـدثنا حيـىي ] 1443[اهـ ورواه مسلم قال ربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليالالشيطان قام فنقر أ
ل بـن جعفـر عـن العـالء بـن بن أيوب وحممد بن الصباح وقتيبة وابـن حجـر قـالوا حـدثنا إمساعيـ

داره بالبصــرة حــني انصــرف مــن الظهـــر وداره عبــد الــرمحن أنــه دخــل علــى أنــس بــن مالــك يف
. أصـليتم العصـر فقلنـا لـه إمنـا انصـرفنا السـاعة مـن الظهـر:جبنب املسجد فلما دخلنا عليه قال

ليــه وســلم فقمنــا فصــلينا فلمــا انصــرفنا قــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا ع. قــال فصــلوا العصــر
الشـيطان قـام فنقرهـا تلك صالة املنافق جيلس يرقب الشمس حىت إذا كانت بـني قـرين:يقول 

اهـأربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليال

. كـان مـن قـبلكم أشـد تـأخريا للعصـر مـنكم: حدثنا وكيع عـن األعمـش عـن إبـراهيم قـال]3331[ابن أيب شيبة -1
غلبنــا : أتيــت عبـد الــرمحن بــن األســود وهـو يتوضــأ ، فقــال : مهـدي عــن ســفيان عــن أيب إسـحاق قــال حــدثنا ابــنوقـال 

إمنـا مسيـت العصـر : حدثنا ابن عليـة عـن خالـد عـن أيب قالبـة قـال وقال.
.اهـ أسانيد صحاح ، وهو عمل أهل الكوفة والبصرة ميسون بالعصرلتعتصر
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: بــن مردانبــة عــن ثابــت بــن عبيــد قــالحــدثنا وكيــع عــن يزيــد]3335[ابــن أيب شــيبةوقــال
اهــ يـال إىل أن تغـرب الشـمسسـري سـتة أموقتهـا أن ت: فقـال،عن وقـت العصـرأنساسألت 

.حديث بصري صحيح 
ثنـا زائـدة عـن ليـث : ثنا أمحد بن يونس قال: قالحدثنا حيىي بن حممد]952[ابن املنذر -

.اهـ ليث ضعيف ما بني العصر واملغرب وقت: قالعباسابنعن طاوس عن 
؟ العصـر يصـليبـن عمـرابن جـريج قـال قلـت لنـافع مـىت كـان اعن ]2084[عبد الرزاق -

ابـن أيب شـيبة .السري سـار قبـل الليـل مخسـة أميـال ن أسرعَ مَ ، والشمس بيضاء مل تتغري :قال
يصـــلي العصـــر ابـــن عمـــركـــان : حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن ابـــن جـــريج عـــن نـــافع قـــال ]3319[

.اهـ صحيح قية ، يعجلها مرة ، ويؤخرها أخرىوالشمس بيضاء ن
ابـن عمـرصـليت مـع: قـال ن عمران عن أيب جملـزوكيع عحدثنا]3312[ابن أيب شيبة -

اهــــ ســـند صـــحيح ، لظلـــي فقســـته ، فوجدتـــه ثالثـــة أذرعفـــأردت أن أقـــيس صـــالته ، ففطنـــت
.عمران هو ابن حدير 

هريرةأبيعن حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن شبيب ]3328[ابن أيب شيبة -
وحـدثونا عـن ]1024[ابـن املنـذر .سقـد اصـفرت الشـم: أنه كـان يـؤخر العصـر حـىت أقـول 

أيب هريـرةعـن سـوار بـن شـبيب عـن عـن أيب املنبـه السـعديأنـا أبـو معاويـة: قـالحيىي بن حيـىي
.اهـ سند صحيح ، أبو املنبه هو عمر بن منبه أنه كان يؤخر العصر

د بــن أيب ثنــا يزيــ: قــالثنــا نعــيم بــن محــاد: قــالحــدثنا ابــن أيب داود]1153[الطحــاوي -
فلـم يصـل العصـر ، يف جنـازة هريـرةأبـيكنـا مـع :قـالحكيم عن احلكم بن أبان عن عكرمة

حـــىت رأينـــا الشـــمس علـــى رأس أطـــول جبـــل فلـــم يصـــل العصـــر، ا وســـكت حـــىت راجعنـــاه مـــرار 
.ضعيفاهـباملدينة

قـــدم رجـــل علـــى : قـــال حـــدثنا أبـــو أســـامة عـــن هشـــام عـــن أبيـــه]3323[ابـــن أيب شـــيبة -
؟ فقــد كنــت عصـرمل تــؤخر ال: علـى الكوفــة فــرآه يـؤخر العصــر فقـال لــهوهــوةشــعببــنالمغيـرة

بـــين عمـــرو بـــن عـــوف أصـــليها مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، مث أرجـــع إىل أهلـــي إىل
.اهـ سند صحيح ، أرى صاحبه أبا مسعود البدري ملا تقدم يف املوطأ والشمس مرتفعة
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يقال هلا متيمة قالت ع ثنا زياد بن الحق عن امرأة حدثنا وكي]301املطالب[ابن أيب عمر -
إنـا آل : مث قالـت ني الصالتني عائشةدخلت على : 

حــدثنا القاضــي يوســف بــن يعقــوب مــن طريــق]2185[البيهقــي . حممــد ال نصــلي الصــفريا 
متيمة بنت سـلمةحدثتينبكر حدثنا حيىي بن سعيد عن زياد بن الحق قالحممد بن أيب

. يــا أم املــؤمنني نســألك عــن مواقيــت الصــلوات: نســوة مــن أهــل الكوفــة فقلنــا أتــت عائشــة يف
اجلسن فجلسنا ، فلما كانت الساعة اليت: قالت 

بالدنـا نصـف يـا أم املـؤمنني إنـا نـدعو هـذه يف: قائمة وسـطنا ، فلمـا انصـرفت قلـت هلـا يوه
حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم مث جلسـنا ، فلمـا كانـت السـاعة هـذه صـالتنا آلَ : قالت . النهار
يــا أم املــؤمنني إنــا نــدعو هــذه يف: الــيت

د ال صــلى اهللا عليــه وســلم إنــا آل حممــهــذه صــالتنا آل حممــد: قالــت . بالدنــا بــني الصــالتني
: قالت . الصفراءينصل

إال عنـد الوقـت حـني وجبـت ، وجهـرت بـالقراءة يجتب ، ولكن قد عرفت أن عائشة ال تصل
هلـن صـواحب احلمامـاتال تـأذين: املغرب ، واستأذن عليها نسوة مـن أهـل الشـام فقالـت يف
يف سؤاالت الربقاين ابن حبان يف الثقات ومتيمة جدته زياد ذكرهاهـ
.

ما الصالة الوسطى
)حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني(قال اهللا تعاىل 

شيبة وزهري بن حرب وأبو كريـب قـالوا حـدثنا أبـو حدثنا أبو بكر بن أيب]1457[مسلم -
قـال قـال رسـول اهللا يعمـش عـن مسـلم بـن صـبيح عـن شـتري بـن شـكل عـن علـمعاوية عن األ

شـــغلونا عـــن الصـــالة الوســـطى صـــالة العصـــر مـــأل اهللا :صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يـــوم األحـــزاب 
.اهــ رواه البخــاري بنحــوه مث صــالها بـني العشــاءين بــني املغـرب والعشــاء. 

ســـل عليــا عـــن : قلـــت لعبيــدة الســلماين : زر قــال عـــنأبــو عوانـــة عــن عاصــم و ســفيانوروى 
.، وذكر احلديثملا كان يوم األحزاب: الصالة الوسطى ، فسأله عنها ، فقال

عــن زيــد بــن أســلم عــن القعقــاع بــن حكــيم عــن أيب يــونس مــوىل عائشــة أم ]313[مالــك -
هـذه اآليـة فـآذين إذا بلغـتَ :أن أكتـب هلـا مصـحفا مث قالـتعائشـةأمـرتين :املؤمنني أنه قال 
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فلمـا بلغتهـا آذنتهـا فأملـت علـي )حافظوا علـى الصـلوات والصـالة الوسـطى وقومـوا هللا قـانتني(
قالـــت عائشـــة )حـــافظوا علـــى الصـــلوات والصـــالة الوســـطى وصـــالة العصـــر وقومـــوا هللا قـــانتني(

.اهـ رواه مسلم سلمها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و مسعت
بن جريج قال أخربين عبد امللك بن عبد الرمحن عـن أمـه أم ار ذك]2203[عبد الرزاق وقال

حـــدثنا علـــي بـــن ]1027[الطحـــاوي اهــــ هكـــذا يف املطبـــوع ورواه عائشـــةلت أ
عـن قـال ابـن جـريج أخـربين عبـد امللـك بـن عبـد الـرمحن: قـالثنا احلجاج بـن حممـد: قالمعبد

: فقالت)الصالة الوسطى(اهللا عز وجلعن قولعائشةسألت أمه أم محيد بنت عبد الرمحن
حـــافظوا علـــى (علـــى عهـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى احلـــرف األولكنـــا نقرؤهـــا 

ورواه حيـىي بـن سـعيد األمـوي اهــ ) الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصـر وقومـوا هللا قـانتني
.على رسم ابن حبان . عن ابن جريج 

عائشــةقــرأت يف مصــحف : عــن هشــام بــن عــروة قــال عــن معمــر]2201[عبــد الــرزاق -
.صحيح اهـ ) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وصالة العصر وقوموا هللا قانتني(
عائشـةعـن حدثنا حممد بن عمرو عن القاسم: قال حدثنا وكيع ]8695[ابن أيب شيبة-

حممـد بـن أيب بكـر عـن عـن القاضـي إمساعيـلورواه اهــلعصـرالصالة الوسـطى صـالة ا: قالت 
حممــد و .ذكــره أبـو عمــر يف التمهيـد.ابـن مهـدي عــن حممـد بــن عمـرو عــن القاسـم عــن عائشـة

حـدثنا ســفيان ]5396[قـال ابـن جريــر . سـهل األنصــاري بـو هـو ابـن عبيــد أهــذا بـن عمـرو 
عــن عــن القاســم بـن حممــدن حممــد بـن عمــرو أيب ســهل األنصـاريعــبـن وكيــع قــال حـدثنا أيب

.اهـ حسنصالة العصر: قالت)الصالة الوسطى(وله عائشة يف ق
أيــوب عــن أيب حــدثنا ســهل بــن يوســف عــن التيمــي عــن قتــادة]8715[ابــن أيب شــيبة وقــال 
حـــدثين ســـليمان ]13[رواه األنصـــاري .صـــالة الوســـطى صـــالة العصـــر: قالـــت عائشـــةعـــن 
.حيح ص. ورواه معتمر وحيىي القطان عن سليمان مثله .به عن قتادةي التيم
عـن معمـر عـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن اجلحشـي عـن أيب بكـر بـن ]2200[عبد الـرزاق وقال

يسأهلا عن الصـالة عائشةمواله حرملة إىل زيد بن ثابترسل أ:حممد بن عمرو بن حزم قال
فكــان زيــد يقــول هــي الظهــر فــال أدري أعنهــا أخــذه أم :هــي الظهــر قــال:قالــت، الوســطى 

.وهو مرسل .كأن ذكر عائشة فيه وهم،  ، وما أراه حمفوظا عيد صدوقاهـ سغريها 
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كنـــت أكتـــب مصـــحفا :عـــن زيـــد بـــن أســـلم عـــن عمـــرو بـــن رافـــع أنـــه قـــال ]314[مالـــك -
حـــافظوا علـــى الصـــلوات والصـــالة (إذا بلغـــت هـــذه اآليـــة فـــآذين :أم املـــؤمنني فقالـــتلحفصـــة

فظوا علـى الصـلوات والصـالة حـا(يفلمـا بلغتهـا آذنتهـا فأملـت علـ)الوسطى وقومـوا هللا قـانتني
حــدثنا علــي بــن معبــد بــن ]1024[الطحــاوي . )وصــالة العصــر وقومــوا هللا قــانتنيالوســطى
حــدثين أبــو : عــن ابــن إســحاق قــالثنــا أيب: ثنــا يعقــوب بــن إبــراهيم بــن ســعد قــال: نــوح قــال

خلطـاب أن عمـرو بـن رافـع مـوىل عمـر بـن اعلي ونافع مـوىل عبـد اهللا بـن عمـرجعفر حممد بن
ــــه وســــلم قــــال :حــــدثهما أنــــه كــــان يكتــــب املصــــاحف علــــى عهــــد أزواج النــــيب صــــلى اهللا علي

ا بلغـت إذ: بنـت عمـر زوج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مصـحفا، وقالـت يلحفصةاستكتبتين 
فـال تكتبهـا حـىت تـأتيين فأمليهـا عليـك كمـا حفظتهـا مـن رسـول اهللا هذه اآلية من سورة البقـرة

حــافظوا (اكتــب : فلمــا بلغتهــا أتيتهــا بالورقــة الــيت أكتبهــا فقالــت: قــال. لم صــلى اهللا عليــه وســ
حـدثنا علـي ]1028[مث قـال الطحـاوي . ) على الصـلوات والصـالة الوسـطى وصـالة العصـر

عــن عمــرو بــن رافــععــن أيب ســلمةأنــا حممــد بــن عمــروقــالثنــا يزيــد بــن هــارونقــالبــن شــيبة
حـافظوا علـى الصـلوات والصـالة الوسـطى (مـر بنـت عحفصـةكان مكتوبا يف مصـحف : قال

بـــن جـــريج قـــال اعـــن ]2202[ورواه عبـــد الـــرزاق اهــــ) هـــي صـــالة العصـــر وقومـــوا هللا قـــانتنيو 
ســلم دفعــت مصــحفا إىل مــوىل هلــا يكتبــه زوج النــيب صــلى اهللا عليــه و حفصــةأخــربين نــافع أن 

فــآذين فلمــا بلغهــا )حــافظوا علــى الصــلوات والصــالة الوســطى(إذا بلغــت هــذه اآليــة :وقالــت
تبـــت بيـــدها حـــافظوا علـــى الصـــلوات والصـــالة الوســـطى وصـــالة العصـــر وقومـــوا هللا جاءهـــا فك

كنـــا :وســـألت أم محيــد بنـــت عبـــد الــرمحن عائشـــة عـــن الصــالة الوســـطى فقالـــت:قـــال.قــانتني
الصــلوات ىحــافظوا علــ(ســلم ى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و نقرأهــا يف العهــد األول علــ

.صحيح اهـ)الوسطى وصالة العصر وقوموا هللا قانتنيوالصالة 
عـن سـامل أخربين رجـل: قال أخربنا أبو بشر: قال حدثنا هشيم]8688[ابن أيب شيبة -

).وقوموا هللا قانتني(الصالة الوسطى صالة العصر : أم املؤمنني قالتحفصةبن عبد اهللا أن 
أم سـلمةأمـرتين :بد اهللا بـن رافـع يقـولعن داود بن قيس أنه مسع ع]2204[عبد الرزاق -

فــأخربين )حــافظوا علـى الصـلوات والصـالة الوسـطى(أن أكتـب هلـا مصـحفا وقالـت إذا بلغـت 
حــافظوا علــى الصــلوات والصــالة الوســطى وصــالة العصــر وقومــوا هللا (اكتــب :
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عـن اهللا بـن رافـعن عبـد عـحـدثنا وكيـع عـن داود بـن قـيس ]8689[ابـن أيب شـيبة . )قانتني
)حــافظوا علــى الصــلوات والصــالة الوســطى(فلمــا بلغــت ،ســلمةأم

اهــــ عبـــد اهللا بـــن رافـــع أبـــو رافـــع مـــوىل أم ســـلمة ثقـــة وداود بـــن قـــيس اكتـــب العصـــر: قالـــت 
.الصنعاين وثقه ابن حبان 

م حــدثنا الفضــيل أخربنــا حيــىي بــن آديحــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم احلنظلــ]1460[مسـلم -
ــن عــازببــن مــرزوق عــن شــقيق بــن عقبــة عــن  ــراء ب حــافظوا علــى (قــال نزلــت هــذه اآليــة الب

حـافظوا علـى الصـلوات (فقرأناها ما شاء اهللا مث نسـخها اهللا فنزلـت . )الصلوات وصالة العصر
:فقال الـرباء. صالة العصرإذاً يه:فقال رجل كان جالسا عند شقيق له) والصالة الوسطى

اهـواهللا أعلم. زلت وكيف نسخها اهللاأخربتك كيف نقد
الصالة : كانا يقوالن علي بن أبي طالب وعبد اهللا بن عباسأنه بلغه أن ]316[مالك -

أحــب مـا مسعــت إيل يف ذلــك )1(بـن عبــاساوقـول علــي و :قــال مالــك.الوسـطى صــالة الصـبح
اهـ

الــرمحن قــال حــدثنا ســفيان عــن حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا عبــد]5423[ابــن جريــر وقــال 
. ســل علــي بــن أيب طالــب عــن الصــالة الوســطى: قلــت لعبيــدة الســلماين: عــن زر قــالعاصــم

كنا نراهـا الصـبح أو الفجـر حـىت مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : فسأله، فقال
اهــنـارامـأل اهللا قبـورهم وأجـوافهم،شغلونا عن الصالة الوسـطى صـالة العصـر:يوم األحزاب

، وهــو يف الصــحيحني رواه أمحــد وابــن ماجــة خمتصــرا وصــححه ابــن خزميــة وابــن حبــان صــحيح 
.واهللا أعلم .لعل هذا اخلرب عن علي بلغ مالكا خمتصراف.من وجه آخر

ه ، أظـــن مالكـــا أخـــذه مـــن ثـــور أو عبـــد العزيـــز الـــدراوردي عـــن ثـــور بـــن زيـــد عـــن عكرمـــة عنـــرواه قـــول ابـــن عبـــاس-1
وال يوجد هذا القول يف الصالة الوسطى عن علي إال من ] 189/ 2[االستذكار وقال أبو عمر يف . يأيت . الدراوردي 

وحسـني هــذا . رضـي اهللا عنـهأيب ضـمرية عـن علــين جــده ضـمرية بـنطريـق حسـني بـن عبـد اهللا بــن ضـمرية عـن أبيـه عـ
روى حــديث حســـني هــذا عنــه إمساعيـــل بــن أيب أويــس وحيـــىي بــن حيــىي األندلســـي ، مــرتوك احلــديث جممــع علـــى ضــعفه

وقـال قـوم إن مـا أرسـله مالـك ] 287/ 4[اهــ وقـال يف التمهيـد . وغريمها
إال أنـه ، ابـن ضـمرية هـذا رمحه اهللا يف م

والصحيح عن علي من وجوه شىت صحاح أنه قال يف الصالة الوسطى صالة العصر، ال يوجد عن علي إال من حديثه 
يقولون أن مرسالت مالك اليت ]4115[وقال أمحد يف العلل. اهـ ابن ضمرية مدين مل يكن مالك يستحل الرواية عنه 

اهـيقول بلغين عن فالن أخذها من كتب بكري يقولون عن ابنه



تقريب فقه السابقني األولني

33

عليعن حدثنا ابن عيينة عن مسعر عن سلمة عن أيب األحوص ]8700[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح سلمة هو ابن كهيلد وهي العصرليت فرط فيها ابن داو هي ا: قال 

بـد اهللا بـن عبـد احلكـم املصـري قـال حـدثنا أبـو حـدثين حممـد بـن ع]5386[وقال ابـن جريـر 
أخربنــا أبــو صــخر أنــه مســع أبــا معاويــة زرعــة وهــب بــن راشــد قــال أخربنــا حيــوة بــن شــريح قــال

سـألت علـي بـن أيب طالـب :مسعت أبـا الصـهباء البكـري يقـول: البجلي من أهل الكوفة يقول
: عن الصالة الوسطى فقال

.صحح إسناده أمحد شاكراهـ عليه وسلم
نا إمساعيـل بـن إبـراهيم عـن أيب حيـان التيمـي حـدث]394[وقال سعيد بن منصور يف التفسري 

عن صالة الوسطى، فلم يرد عليه شيئا، وأقيمت رضي اهللا عنه علياسأل رجل : عن أبيه قال
هــي : قــال. أنــا هــذا: أيــن الســائل عــن الصــالة الوســطى؟ قــال: صــالة العصــر، فلمــا فــرغ، قــال

. ورواه ابـــن جريـــر مـــن طريـــق إمساعيـــل ومصـــعب بـــن ســـالم عـــن أيب حيـــان اهــــ هـــذه الصـــالة
.صحيح 

علـيالقـيس عـن من عبـدعن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن رجل ]2195[عبد الرزاق -
.وهو الصحيح عنه .اهـ ورواه أبو إسحاق عن احلارث عن علي هي العصر:نه قالأ

عبـد عـن بـو داود عـن حممـد بـن طلحـة عـن زبيـد عـن مـرةحـدثنا أ]8696[ابن أيب شـيبة -
حـــدثنا عــون بـــن ســـالم ]1458[قـــال مســلم . صـــحيح موقــوفاهــــ هـــي العصــر: قــال اهللا

حــبس املشــركون :عــن زبيــد عــن مــرة عــن عبــد اهللا قــاليمــد بــن طلحــة اليــامأخربنــا حمالكــويف
رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عـــن صـــالة العصـــر حـــىت امحـــرت الشـــمس أو اصـــفرت فقـــال 

وافهم شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مـأل اهللا أجـ:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مهـام عـن وروى ابن حبان من طريـق اهـم وقبورهم نارا حشا اهللا أجوافه:أو قال. وقبورهم نارا

: قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: عــن عبــد اهللا قــالقتــادة عــن مــورق عــن أيب األحــوص
اهـصالة الوسطى صالة العصر

حـــدثنا خالـــد عـــن أيب : حـــدثنا وهـــب قـــال : قـــال حـــدثنا عفـــان]8713[ابـــن أيب شـــيبة -
ـــعـــن قالبـــة عـــن أيب املهلـــب  ـــي ب قـــالو اهــــ ة الوســـطى صـــالة العصـــرالصـــال: قـــالن كعـــبأب

وب عـن أيـثنـا وهيـب بـن خالـد:قـالثنـا عفـان: قـالحدثنا ابـن مـرزوق]1042[الطحاوي 
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عمرو امسه أبو املهلب اهـالصالة الوسطى صالة العصر:قالأيب بن كعبعن أيب قالبة عن 
.وابهما صواهللا أعلم وهذا إسناد مشكل ، . بن معاوية عم أيب قالبة 

ن إسـرائيل عـن عبـد عـحدثنا ابن أيب زائدة عن أبيـه] 293[وقال أبو عبيد يف فضائل القرآن 
أنـــه كـــان يقرؤهـــا كـــذلك كعـــببـــنأبـــيعـــن امللـــك بـــن عمـــري عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب ليلـــى

ســـند هكـــذا بغـــري واو ، وهـــو اهــــ ) حـــافظوا علـــى الصـــلوات والصـــالة الوســـطى صـــالة العصـــر(
.صحيح 

حـــدثنا ابـــن بشـــار قـــال حـــدثنا وهـــب بـــن جريـــر قـــال حـــدثنا أيب قـــال ]5418[ريـــر ابـــن ج-
عـن سـعيد بـن احلكـم مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيـد بـن أيب حبيـب عـن مـرة بـن خممـر

علــى رســم ابــن حبــان ، وقــد اهـــصــالة الوســطى صــالة العصــر: يقــولأيــوبأبــامسعــت : قــال
.امهري وغوالبيهقي عبد الرب ابنُ ،رواه الناس عن أيب أيوب يف اخلالف 

ــن مسعــت :بــن يربــوع املخزومــي أنــه قــالاعــن داود بــن احلصــني عــن ]315[مالــك - ــد ب زي
.اهـ صحيح الصالة الوسطى صالة الظهر:يقولثابت
ن بــحــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن ســعد بــن إبــراهيم عــن حفــص ]8707[ابــن أيب شــيبة وقــال

ثابـتبـنزيـدعـن عمـرابـنعـن عيد بن املسـيبوعن قتادة عن س. ثابتبنزيدعن عاصم 
حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا ]5446[ابن جرير . رالصالة الوسطى صالة الظه: قال 

ثابتبنزيدعن حدثنا قتادة عن سعيد بن املسيب عن ابن عمرعفان قال حدثنا مهام قال
رمـي قـال حـدثنا أبـو عـامر نا حممـد بـن عبـد اهللا املخحـدث. الصالة الوسـطى صـالة الظهـر: قال

. يعين ابـن ثابـت مثلـهن عمر عن زيدعن ابقال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب
: عن سعد بن إبـراهيم قـالحدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة

الطحـاوي. الصـالة الوسـطى الظهـر: ثابـت قـالمسعت حفص بن عاصم حيدث عن زيد بـن
عـن سـعيد بـن املسـيب عـن ثنـا مهـام عـن قتـادةثنـا عفـان قـالحدثنا ابن مرزوق قال]995[

.صحيح .مثلهثابتبنزيدابن عمر عن 
ن عبيــد عــحــدثنا عبــد العزيــز بــن حممــد: قــالحــدثنا مصــعب]3760[ورواه ابــن أيب خيثمــة 
ن ثابـت فأرسـلنا ذكرنا الصالة الوسطى فمر زيد ب: قالحفصعن جده اهللا بن عمر عن أبيه
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، ذكره البخاري يف التاريخ خ، وأظنه خطأ من الناساهـ كذا وجدتههي العصر: فقال،فسألناه
.الدراوردي ، وقال الظهرعبد العزيز من طريق 

ثنــا شــعبة عــن ثنــا حجــاج بــن حممــد قــالحــدثنا أبــو بشــر الرقــي قــال]994[الطحــاوي وقــال
هـي :قـالزيـد بـن ثابـتعـن ن عثمـان عـن أبيـهعمرو بن سليمان عن عبد الـرمحن بـن أبـان بـ

نــه أأنــا أبـو صــخرثنــا املقــرئ عـن حيــوة وابــن هليعـة قــاالحـدثنا ابــن معبــد قـالمث قــال.الظهـر 
مسعــت أيب : يقــولثابــتبــنزيــدمسعــت خارجــة بــن : يقــولمســع يزيــد بــن عبــد اهللا بــن قســيط

.صحاح.زيد بن ثابت ورواه محاد بن سلمة عن عبيد اهللا عن نافع عن اهـيقول ذلك
الـرمحن ثنا خالـد بـن عبـد يع بن سليمان املرادي املؤذن قالحدثنا رب]992[الطحاوي وقال
، : ثنا ابن أيب ذئب عن الزبرقان قالقال

رجــالن إليـه هــي الظهـر فقــام : فقـال، فأرسـلوا إليــه غالمـني هلــم يسـأالنه عــن الصـالة الوســطى 
كـان يصـلي الظهـر بـاهلجري فـال ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمإهـي الظهـر: فقال، منهم 

حــافظوا علــى (فــأنزل اهللا تعــاىل يكــون وراءه إال الصــ
لينتهـــني رجـــال أو ألحـــرقن : فقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم)الصـــلوات والصـــالة الوســـطى

حــدثنا أبـو داود الطيالسـي عـن ابــن أيب ]8691[ابـن أيب شـيبة قـال .هـذا مرســل اهــ ب
فسـئل عـن صـالة زيد بن ثابـتكنا جلوسا يف املسجد مع : ذئب عن الزبرقان عن زهرة قال 

هــي الظهــر ، كــان رســول اهللا صــلى : فســئل فقــال أســامةهــي الظهــر ، فمــر : الوســطى فقــال 
أبـا عقيـل أظنـه ابـن معبـد وزهـرة ، ثقة زبرقان هو ابن عمرو ـاهباهلجرياهللا عليه وسلم يصليها 

.
حممــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة حــدثينحــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثين]411[وقــال أبــو داود 

حكيم قال مسعت الزبرقان حيدث عن عروة بن الزبري عن زيد بن ثابت قال كان عمرو بن أيب
صـــالة أشـــد علـــى يالظهـــر باهلـــاجرة ومل يكـــن يصـــليصـــلرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ي

حــــافظوا علـــى الصــــلوات والصــــالة (أصـــحاب رســــول اهللا صـــلى اهللا عليــــه وســــلم منهـــا فنزلــــت 
رمحـه اهللا ، وأظـن أن اهــ صـححه األلبـاين إن قبلها صالتني وبعدها صـالتني :وقال ) الوسطى

.، بينهما أبو عقيلالزبرقان مل يسمعه من عروة 
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حـدثنا نـافع بـن يزيـد : حدثنا سعيد بـن عفـري قـال] 619[رعة الدمشقي يف التاريخ أبو ز قال
وإبـراهيم بـن حممـد نه كان قاعدا هو وعروة بن الزبريعن أيب عقيل أنه مسع سعيد بن املسيب أ

صــالة الوســطى هــي : يقــولأبــا ســعيد الخــدريمسعــت : فقــال ســعيد بــن املســيببــن طلحــة
ــد اهللاصــالة العصــر، فمــر بنــا  ــن عمــرعب : أرســلوا إىل ابــن عمــر فســلوه، قــال: ، فقــال عــروةب

فشـككنا يف قـول الغـالم، .هي صـالة الظهـر: فأرسلنا إليه غالما فسأله، فجاءنا الرسول فقال
حــدثنا ابــن محيــد قــال]5451[ورواه ابــن جريــر . هــي الظهــر: فقمنــا مجيعــا فســألناه، فقــال

يح وابـن هليعـة قـاال حـدثنا أبـو عقيـل زهـرة بـن حدثنا حيوة بـن شـر قالحدثنا عبد اهللا بن يزيد
ال أُبعد أن يكونوا سألوا املشايخ يف .سند صحيح .حدثه فذكره معبد أن سعيد بن املسيب
.جملس واحد ، واهللا أعلم 

حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا عفان بن مسلم قال حـدثنا مهـام ]5392[ابن جرير وقال 
الطحاوي .الصالة الوسطى صالة العصر: قالالخدريدسعيأبيعن عن قتادة عن احلسن

ســعيدأيبعــن ثنــا عفــان عــن مهــام عــن قتــادة عــن احلســن: قــالحــدثنا ابــن مــرزوق]1043[
.مرسل جيد.مثله اخلدري

ثنــا : قــالثنــا حيــىي بـن عبــد اهللا بــن بكـري: قـالحـدثنا روح بــن الفــرج]998[الطحــاوي وقـال
أن نفـرا مـن أصـحابه يب الوليد املديين عن عبد الرمحن بن أفلحعن الوليد بن أموسى بن ربيعة

وأخـربهم اقـرأ علـيهم السـالم : فقـاليسـأله عـن الصـالة الوسـطىعبد اهللا بن عمـرأرسـلوه إىل 
يقــرءون عليــك : فقلــت، فــردوين إليــه الثانيــة : قــال. 

اقرأ علـيهم السـالم وأخـربهم أنـا كنـا نتحـدث : هي ؟ فقالبني لنا أي صالة :السالم ويقولون
وقــد عرفناهــا هــي : 

.ثقات كلهم اهـالظهر
قـــال ا عبــد العزيــز بــن حممـــد الــدراوردي عــن زيــد بــن أســلمحــدثن]8718[ابــن أيب شــيبة -

نا عبــد حــدث]398[ســعيد بــن منصــور . ى صــالة الصــبحالوســط: يقــول عمــرابــنمسعــت 
رواه و .هــي صــالة الصــبح: مسعــت ابــن عمــر يقــول: قــالالعزيــز بــن حممــد عــن زيــد بــن أســلم

ذكره أبو عمـر يف التمهيـد .إمساعيل القاضي عن ابن املديين وإبراهيم بن محزة عن عبد العزيز 
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بـن أسـلم عـن ابـن عمـر ن زيد ري بن حممد ومصعب بن سعد عوروى زه] 284/ 4[، وقال
.صحيح اهـالصالة الوسطى صالة الصبح: قال 
عـن عن ابن أيب جنيح عـن جماهـدنا داود بن عبد الرمحنحدث]397[سعيد بن منصور وقال

.اهـ سند صحيح صالة الوسطى صالة الصبح: قالابن عمر
قـال ثنا حيـان األزديحدقال حدثنا شعبة : قال حدثنا شبابة]8706[ابن أيب شيبة وقال

هـي العصـر ، : يقـول أبـا هريـرةإن : وسئل عن الصالة الوسـطى وقيـل لـه عمرابنمسعت : 
صـحيح ، حيـان بـن إيـاس سـنداهــهـي الصـبح: يكثر ، ابن عمـر يقـول إن أبا هريرة: فقال 

.البارقي ثقة 
حـــدثينحـــدثين يـــونس بـــن عبـــد األعلـــى قـــال أخربنـــا ابـــن وهـــب قـــال]5490[ابـــن جريـــر -

ســلوا نافعــا عــن : ومعنــا رجــاء بــن حيــوة، فقــال لنــا رجــاءكنــا عنــد نــافع: هشــام بــن ســعد قــال
هـي فـيهن، : فقـالرجـلٌ اهللا بـن عمـر عبدَ قد سأل عنها : فسألناه ، فقال،الصالة الوسطى

.أمحد شاكر هاهـ صحح سندفحافظوا عليهن كلهن
مـــر أن رســـول اهللا بـــن عاامل عـــن عـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن ســـ]2074[عبـــد الـــرزاق وقـــال

بـن افكـان :الـذي تفوتـه صـالة العصـر فكأمنـا وتـر أهلـه ومالـه قـال:سـلم قـالصلى اهللا عليه و 
مــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد حــدثين حم]5389[ابــن جريــر . عمــر

ب عــن احلكـم قــال حـدثنا أيب وشــعيب بـن الليــث عـن الليــث عـن يزيــد بـن اهلــاد عـن ابــن شـها
مـن فاتتـه :مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول: عـن عبـد اهللا قـالسامل بـن عبـد اهللا

فكــان ابــن عمــر يــرى لصــالة العصــر فضــيلة للــذي قــال . صــالة العصــر فكأمنــا وتــر أهلــه ومالــه
حـدثنا حممـد ]1009[الطحاوي . 

ثنا عبد : حدثين الليث ح وحدثنا يونس قال: ثنا عبد اهللا بن صاحل قال: قاالفهدبن خزمية و 
: عن سامل عـن أبيـه قـالعن ابن شهابحدثين ابن اهلاد: ثنا الليث قال: اهللا بن يوسف قال

، أراه صــحيح . ورواه عمــرو بــن احلــارث عــن ابــن شــهاباهـــ الصــالة الوســطى صــالة العصــر
.رجع إىل قول أيب هريرة 

أبـي هريـرةعـن حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن أيب صاحل]8714[ابن أيب شيبة -
ا ســـليمان التيمـــي عـــن أيب ثنحـــد]12[رواه األنصـــاري .صـــالة الوســـطى صـــالة العصـــر: قـــال
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موقوف وهو . )1(ابن علية وبشر بن املفضل عن سليمانمعتمر و ورواه اهـ أيب هريرةعن صاحل 
.صحيح

هــي : قــال أبــي هريــرةبــن لبيبــة عــن ابــن خثــيم عــن اعــن معمــر عــن ]2197[عبـد الــرزاق -
.تقدمحسن صحيح ،.مبثله عن معمرابن املباركورواه ابن جرير من طريق. العصر 

قـالثنـا صـدقة بـن خالـدقـالثنا أبـو مسـهرقالحدثنا ابن أيب داود]1038[الطحاوي -
أبي هريـرةعن كهيل بن حرملة النمريد سبالن عنأخربين خالقالحدثين خالد بن دهقان

فتـذاكروا لدوسـي فـأتى املسـجد فجلـس يف غربيـةأنه أقبل حىت نـزل دمشـق علـى آل أيب كلـثم ا
وحنــن بفنــاء بيــت ، كمــا اختلفــتم ، اختلفنــا فيهــا : فقــال، فــاختلفوا فيهــا ، الصــالة الوســطى 

بــن عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد وفينــا الرجــل الصــاحل أبــو هاشــم ، رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
، فأتى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وكـان جريـا عليـه ، أنا أعلم لكم ذلك : فقال، مشس 

اهـــ هــذا اخلــرب رواه ابــن حبــان يف ،مث خــرج إلينــا ، فاســتأذن فــدخل 
ورواه . يف الثقـات وابـن سـبالن وابـن دهقـان ذكرمهـا أيضـا. الثقات يف ترمجة كهيل بن حرملـة 

.احلاكم ومل يذكر فيه شيئا 
عبـاسبـناعن جعفر بن سليمان عن عوف عن أيب رجاء أنه مسـع ]2207[عبد الرزاق -

ن أيب عـأخربنـا عـوف: قـال حـدثنا هشـيم]8692[ابن أيب شـيبة . هي صالة الغداة:يقول
عـن قـرةدثنا وكيـع حـ]8717[ابـن أيب شـيبة .هـي صـالة الفجـر: قـال ابن عبـاسرجاء عن 

هــذه : الصــبح يف مســجد البصــرة ، فقــالابــن عبــاسصــليت مــع : لقــاحــدثنا أبــو رجــاء: قــال
ثنا أبو عاصم الضـحاك بـن خملـدقالأبو بكرةحدثنا ]1011[الطحاوي .الصالة الوسطى

هـذه : وقـالالغـداة فقنـت قبـل الركـوعابـن عبـاسصليت خلـف : عن عوف عن أيب رجاء قال
ثنـا قـالثنـا قـرةقـال ثنـا أبـو داودقـالحدثنا أبو بكرة]1012[الطحاوي . ىالصالة الوسط
ثنـا عفـان عـن مهـام قـالحـدثنا ابـن مـرزوق.هي صالة الصبح :قالعباسابنأبو رجاء عن 

ثنـا حـدثنا ابـن أيب داود قـال.مثلـهعبـاسابـنعـن عن قتادة عن أيب اخلليل عن جابر بـن زيـد

حدثين أيب قال حدثنا حيىي بن سعيد عن التيمي عن أيب صاحل ]1186[قال عبد اهللا بن أمحد يف العلل عن أبيه -1
صـاحل الســمان وال بــاذام هــذا بصــري أراه ميــزان لــيس هــو أبــو :قــال أيب. عـن أيب هريــرة الصــالة الوســطى صــالة العصـر 

.اهـ ميزان وثقه ابن معنييعين امسه ميزان أبو صاحل



تقريب فقه السابقني األولني

39

عبــاسابــند بــن عبــد الــرمحن عــن عمــرو بــن دينــار عــن جماهــد عــن ثنــا داو قــالســعيد بــن عفــري
.ح ا اهـ صحمثله

ثنـا ل ثنـا خالـد بـن خـداش املهلـيب قـالقـاحدثنا أمحـد بـن أيب عمـران]1022[الطحاوي -
الصــالة :قــالعبــاسابــنراوردي عــن ثــور بــن زيــد عــن عكرمــة عــن عبــد العزيــز بــن حممــد الــد

/ 4[التمهيـد أبـو عمـر يف قـال و .د الليل وبيـاض النهـاربني سوالٌ صْ فَ ، الوسطى هي الصبح 
أخربنا عبد العزيز بن حممد عن ثور عن عيل قال حدثنا إبراهيم بن محزة قالاذكر إمس] 284

الصالة الوسطى صالة الصبح تصلى يف سواد من الليل :عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول
حممـد بـن أيب هبـعيـل وحـدثنا اقـال إمس.اسوهي أكثر الصلوات تفوت الن، وبياض من النهار 

اهــــ بـــن جعفـــر عـــن ثـــور بـــن زيـــد عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس مثلـــهقـــال حـــدثنا عبـــد اهللا بكـــر 
.ورواه خصيف عن عكرمة عن ابن عباس.صحيح 

: يب العاليــة قــال أعــن أيب جعفــر الــرازي عــن الربيــع بــن أنــس عــن ]2208[عبــد الــرزاق وقــال
أي صـالة :سلم صالة الغـداة فلمـا فرغنـا قلـتصلى اهللا عليه و أصحاب رسول اهللاصلينا مع 

ثنـا أبـو : قـالحـدثين أبـو بكـرة]1015[الطحـاوي . اليت صـليت اآلن:قال؟صالة الوسطى
أيبصـليت خلـف : قـالثنا عبـد اهللا بـن املبـارك عـن الربيـع بـن أنـس عـن أيب العاليـة: قالداود

جنـــيب مـــن أصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه فقـــال رجـــل إىل، صـــالة الصـــبح األشـــعريموســـى
حدثنا حممد بـن املثـىن قـال حـدثنا ]5479[وقال ابن جرير اهـ هذه الصالة الوسطى:وسلم

سـألت ابـن عبـاس بالبصـرة هـا هنـا، وإن : عن أيب العالية قـالعبد الوهاب قال حدثنا املهاجر
ذكـر اهللا يف القـرآن، أال يا أبا فـالن، أرأيتـك صـالة الوسـطى الـيت: فخذه لعلى فخذي، فقلت
ألـيس قـد صـليت : وذلـك حـني انصـرفوا مـن صـالة الغـداة، فقـال: حتدثين أي صالة هي؟ قـال

مث تصــــلي األوىل : مث صــــليت هــــذه؟ قــــال: قــــال.بلــــى: املغــــرب والعشــــاء اآلخــــرة؟ قــــال قلــــت
.صحيح اهـ فهي هذه: قال.بلى: والعصر؟ قال قلت

ن أيب إســحاق عــن عمــري بــن حــدثنا شــعبة عــ: الحــدثنا وكيــع قــ]8699[ابــن أيب شــيبة -
صـالة العصـر)حافظوا علـى الصـلوات والصـالة الوسـطى(يقول عباسابنمسعت : سعيد قال

، ورجـح أمحــد شــاكر أنــه هبــرية يف روايــة شــعبة اختلفــت النســخ يف اســم شـيخ أيب إســحاق اهــ 



تقريب فقه السابقني األولني

40

ألــوان ، يــأيت يف وقــد روي عــن أيب إســحاق بــأخرة.رجالــه ثقــاتوهــو ســند كــويف . بــن يــرمي 
.جامع التفسري إن شاء اهللا

صــالة : بــن عبــاس قــال اأخــربين أبــو األشــهب عــن أيب حــازم عــن ]3144[ابــن اجلعــد وقــال
حـافظوا علـى (اس أنه كان يقرأ بعوقد روي عن ابن .صحيح سند اهـ الوسطى صالة العصر 

لـــق مبـــا مســـع مـــن فلعـــل مـــن روى عنـــه العصـــر تع) الصـــلوات والصـــالة الوســـطى وصـــالة العصـــر
اآلية على أن الوسطى غري كأن ابن عباس تأول 

.واهللا أعلم .)1(العصر
بشري عن حدثنا سعيد بنحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن عثمة قال]5483[ابن جرير -

ـ هــذا وهــم ، ابــن بشــري اهــالصــالة الوســطى صــالة الصــبح: قــالجــابر بــن عبــد اهللاعــن قتــادة
قـال ابـن . ليس باحلافظ ، إمنا هو قتادة عن صاحل أيب اخلليل عن جابر بن زيد عن ابن عبـاس

قتــادة عــن حــدثناحــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا عفــان قــال حــدثنا مهــام قــال]5472[جريــر 
اهـــالصــالة الوســطى صــالة الفجــر: عــن ابــن عبــاس قــالصــاحل أيب اخلليــل عــن جــابر بــن زيــد

.مصحيح ، وقد تقد
أخـربين موســى : قـالحـدثنا زيـد بــن حبـاب عـن معاويـة بــن صـاحل]8690[ابـن أيب شـيبة-

اهــــ ال أحســـبها إال الصـــبح: فقـــال، عـــن الصـــالة الوســـطى أمامـــةأبـــاســـألت : بـــن يزيـــد قـــال
.موسى ذكره ابن حبان يف الثقات 
عـن معاويـة بـن عدان بـن يزيـدحدثنا حامد بن س]1994[وقال الطرباين يف مسند الشاميني 
ال أحسـبها : أنه سأل أبا أمامة عـن الصـالة الوسـطى، فقـالصاحل عن القاسم أيب عبد الرمحن

إال صـــالة الصـــبح، وذلـــك أن قبيلـــة مـــن قبائـــل العـــرب قـــدموا علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
مث .وا أربعـاصـل: يـا رسـول اهللا إن الصـلوات اخلمـس يـثقلن، فخفـف عنـا، فقـال: وسلم، فقـالوا

: فقـالوا.صـلوا العصـر والصـبح: مث اسـتثقلوا الـثالث، فقـال.صلوا ثالثا: استثقلوا األربع، فقال
فأحســبها صــالة الصــبح .ال أراكــم تريــدون مــن الــدين شــيئا: يــا رســول اهللا ضــعها عنــا، فقــال

.ثقات ، والقاسم رمبا أغرب اهـالوسطى 
إال أن الرواية عنـه ، الف عن اختُ ] 190/ 2[الستذكار قال أبو عمر يف او -1

. أعلمواهللا، 
اهـ
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عبــد اهللا عــن التيمــي عــن قتــادة عــن أيب أيــوبثناحــد]14[حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري -
.اهـ سند صحيح صالة العصر صالة الوسطى: قالبن عمرو

حــدثنا ثـىن قـاال حـدثنا حممــد بـن جعفـر قـالحـدثنا ابـن بشــار وابـن امل]5492[ابـن جريـر -
كـان أصـحاب رسـول اهللا صـلى : مسعـت قتـادة حيـدث عـن سـعيد بـن املسـيب قـال: شعبة قال

اهــــ وشـــبك بـــني أصـــابعه، يف الصـــالة الوســـطى ، يعـــين خمتلفـــني ، لم فيـــه هكـــذا اهللا عليـــه وســـ
.ه أمحد شاكرحصح

.يف جامع التفسريمن هذا الباب أيت إن شاء اهللا ي

الساعات اليت هني عن الصالة فيها
ل أخـربين أيب قـال حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي بن سـعيد عـن هشـام قـا]582[البخاري -

ال حتــــروا بصــــالتكم طلــــوع :قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم : قــــالعمــــر ابــــن أخــــربين 
ــ. إذا :ســلم ه و وقــال حــدثين ابــن عمــر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا علي

طلع حاجب الشمس فأخروا الصـالة حـىت ترتفـع وإذا غـاب حاجـب الشـمس فـأخروا الصـالة 
اهـحىت تغيب

حـدثنا موسـى بـن علـي عـن أبيـه عـن عقبـة بـن : قـال وكيـعحدثنا ]7435[ابن أيب شيبة -
ثـــالث ســـاعات كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ينهانـــا أن : مسعتـــه يقـــول : قـــال عـــامر 

نصـــلي فيهـــا أو أن نقـــرب فـــيهن موتانـــا حـــني تطلـــع الشـــمس بازغـــة حـــىت ترتفـــع وحـــني تضـــيف 
.مسلماهـ رواهللغروب حىت تغيب وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل

بـن جـريج قـال مسعـت عبـد ربـه بـن سـعيد أخـو حيـىي بـن سـعيد اعـن ]4016[عبد الـرزاق -
سـلم يف الصـبح ومل يكـن لصبح فدخل النـيب صـلى اهللا عليـه و خرج إىل ا:حيدث عن جده قال

ســلم مث قــام حــني فــرغ مــن الصــبح فركــع ر فصــلى مــع النــيب صــلى اهللا عليــه و ركــع ركعــيت الفجــ
خربه فسـكت النـيب فـأ؟ما هذه الصالة:سلم فقالالنيب صلى اهللا عليه و جر فمر بهركعيت الف

حــدثنا ]1269[وقــال أبــو داود .اهـــ رواه أمحــد ســلم ومضــى ومل يقــل شــيئا صــلى اهللا عليــه و 
حممد بن إبـراهيم عـن قـيس بـن شيبة حدثنا ابن منري عن سعد بن سعيد حدثينعثمان بن أيب

بعـد صـالة الصـبح ركعتـني فقـال يعليه وسلم رجال يصـلرأى رسول اهللا صلى اهللا:عمرو قال
مل أكــن صــليت إين:فقــال الرجــل. صــالة الصــبح ركعتــان :رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
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رواه ابــن اهـــفســكت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم. الــركعتني اللتــني قبلهمــا فصــليتهما اآلن
.حبان بنحوه

أبان قـال حـدثنا غنـدر قـال حـدثنا شـعبة عـن أيب التيـاح حدثنا حممد بن] 562[البخاري -
صــحبنا رســول إنكــم لتصـلون صــالة لقـد : ران بــن أبــان حيـدث عــن معاويـة قــالقـال مسعــت محـ

اهـيعين الركعتني بعد العصرسلم فاهللا صلى اهللا عليه و 
لواحد بن أمين قال حـدثين أيب أنـه مسـع حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد ا]565[البخاري -

والــذي ذهــب بــه مــا تركهمــا حــىت لقــي اهللا ومــا لقــي اهللا تعــاىل حــىت ثقــل عــن : قالــتعائشــة
لعصــر وكــان النــيب صــلى اهللا الصــالة وكــان يصــلي كثــريا مــن صــالته قاعــدا تعــين الــركعتني بعــد ا

متـه وكـان حيـب مـا خيفـف سلم يصليهما وال يصليهما يف املسـجد خمافـة أن يثقـل علـى أعليه و 
اهـعنهم 

حدثنا ثابت بن عمارة عـن أيب متيمـة اهلجيمـي : حدثنا وكيع قال ]7416[ابن أيب شيبة -
صـليت مـع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ومـع أيب بكـر وعمـر وعثمـان فــال : عـن ابـن عمـر قـال 

.اهـ سند صحيح بعد الغداة حىت تطلع الشمسصالة 
كــان عمــر بــن الخطــاببــن دينــار عــن عبــد اهللا بــن عمــر أن عــن عبــد اهللا]517[مالــك -

:يقـــول 
ــ. وكــان يضــرب النــاس علــى تلــك الصــالة . ه ابــن خزميــة يف حديث

بـن دينـار أنـه مسـع ابـن عمـرحدثنا عبـد اهللاعن علي بن حجر عن إمساعيل بن جعفر] 35[
.صحيح .، فذكره يقول قال عمر

عــن ســفيان عــن زيــد بــن ثنــا عبــد اهللا: قــالحــدثنا علــي بــن احلســن]1834[ابــن املنــذر-
قـال . يضرب علـى الصـالة نصـف النهـارالخطاببنعمركان : قالجبري عن أيب البخرتي

.جيدكويف مرسل  اهـ إن جهنم تسعر نصف النهار: أبو البخرتي
ال : قـــال علـــينـــا إســـرائيل عـــن أيب إســـحاق عـــن احلـــارث عـــن خرب أ]1940[ابـــن اجلعـــد -

أنــــا إســــرائيل عــــن أيب ]1938[ابــــن اجلعــــد .يصــــلي حــــني تطلــــع الشــــمس وال حــــني تغــــرب
.اهـ احلارث األعور ضعيفال يصلي نصف النهار: قال عليإسحاق عن احلارث عن 
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حـدثنا يوسـف بـن صـهيب عـن حبيـب بـن قـال بن عبيـد أخربنا حممد ]9000[ابن سعد -
عليــاأن يســار عــن أيب رملــة

فأرســل إلــيهم فــدعاهم فســأل . يف املســجد يــا أمــري املــؤمنني : أيــن هــم ؟ فقــالوا : عــنهم فقــال 
فلمـا أتـوه . جـالس يف حـديث من بني قـائم يف صـالة أو: 

يا أيها الناس إياكم وصالة الشـيطان ولكـن إذا كانـت الشـمس قـيس رحمـني فلـيقم : قال علي 
.اهـ أبو رملة ال يعرف الرجل فليصل ركعتني فتلك صالة األوابني

قـال أخـربين عمـرو عـن حدثنا حيىي بن سليمان قال حـدثين ابـن وهـب ]1176[البخاري -
عائشــةن ابــن عبــاس واملســور بــن خمرمــة وعبــد الــرمحن بــن أزهــر أرســلوه إىل أبكــري عــن كريــب

إنـا أخربنـا : فقالوا اقرأ عليها السالم منا مجيعا وسلها عـن الـركعتني بعـد صـالة العصـر وقـل هلـا 
وكنـت عبـاسابـنوقـال . نهـا سـلم بلغنـا أن النـيب صـلى اهللا عليـه و وقـدأنك تصلينهما

فـدخلت علـى عائشـة فبلغتهـا مـا : فقـال كريـب . عنهـا الخطـاببـنعمـرأضرب الناس مـع 
ســلمةأمأرســلوين فقالــت ســل 

فقالــت أم ســلمة مسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم ينهــى عنهــا مث . أرســلوين بــه إىل عائشــة 
سـوة مـن بـين حـرام مـن األنصـار فأرسـلت رأيته يصليهما حني صـلى العصـر مث دخـل وعنـدي ن

إليــه اجلاريــة فقلــت قــومي جبنبــه قــويل لــه تقــول لــك أم ســلمة يــا رســول اهللا مسعتــك تنهــى عــن 
هاتني وأراك تصليهما ؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت اجلارية فأشار بيده فاستأخرت 

لعصـر وإنـه أتـاين نـاس مـن يا بنت أيب أمية سـألت عـن الـركعتني بعـد ا:فلما انصرف قال.عنه
اهـعبد القيس فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر فهما هاتان

ثنـا شـعبة عـن جبلـة بـن سـحيم ثنـا وهـب قـالحدثنا ابن مرزوق قـال]1829[الطحاوي -
يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر حىت ينصـرف عمررأيت : يقولمسعت ابن عمر قال

.اهـ صحيح من صالته 
ثنــا عبيــد اهللا بــن إيــاد بــن : قــالثنــا أبــو داود: قــالحــدثنا أبــو بكــرة]1831[الطحــاوي -

بـنعمـربعثـين سـلمان بـن ربيعـة بريـدا إىل : قـالإياد بن لقيط عـن الـرباء بـن عـازبعن لقيط
فـإين أخـاف علـيكم أن ال تصـلوا بعـد العصـر:يف حاجة له فقـدمت عليـه فقـال يلالخطاب

.اهـ سند صحيح ترتكوها إىل غريها



تقريب فقه السابقني األولني

44

يضـرب عمـر بـن الخطـاببن شهاب عـن السـائب بـن يزيـد أنـه رأى اعن ]518[مالك -
عن الثوري عن معمر عن الزهري عـن ]3964[عبد الرزاق .املنكدر يف الصالة بعد العصر 

ابـــــن أيب شـــــيبة. املنكـــــدر إذ رآه ســـــبح بعـــــد العصـــــرعمـــــرضـــــرب :الســـــائب بـــــن يزيـــــد قـــــال
عمـررأيـت : قـال ذئـب عـن الزهـري عـن السـائب حـدثنا ابـن أيبل قاحدثنا وكيع]7418[

الطحـــــاوي .يعــــين الــــركعتني،املنكـــــدر علــــى الســــجدتني بعــــد العصـــــريضــــرب اخلطــــاببــــن
عقيــل عــن حــدثين قــالحــدثين الليــثقــال ثنــا أبــو صــاحل قــالحــدثنا ابــن أيب داود ]1826[

.صحيح.ابن شهاب فذكر مثله
وجـد املنكـدر عمر بن اخلطاببن جريج قال أخربين حممد أن اعن ]2086[عبد الرزاق -

فــاتتين مــن .فانصــرِ ،مــا هــذه الصــالة:يصــلي بعــد العصــر فجلــس إىل جنبــه معــه الــدرة قــال
و بعضـــها فـــال يطـــول حـــىت تدركـــه صــــفرة أإذا فاتـــت أحـــدكم العصـــر :فقـــال.العصـــر ركعتـــان

.وفيه سقط.مرسل . اهـ حممد أظنه ابن املنكدر الشمس 
عــن معمــر عــن أيب هــارون العبــدي عــن أيب ســعيد اخلــدري قــال لقــد ]3963[عبــد الــرزاق -

.أبو هارون تركاهـ يضرب عليها رؤوس احلبال يعين ركعتني بعد العصر عمررأيت 
يـل بـن أيب كثـري عـن ثنـا إمساعثنـا علـي بـن معبـد قـالقـال حدثنا فهد]1834[الطحاوي -

: عـن أيب سـعيد اخلـدري أنـه قـالك بـن املغـرية بـن نوفـللـعـن عمـر بـن عبـد املحممد بن عمـرو
ورواه ابــن . مــن كــان يصــلي بعــد العصــر الــركعتني بالــدرة أن أضــربعمــر بــن الخطــابأمــرين 

عــن حــدثنا حممــد]224[خزميــة يف حــديث علــي بــن حجــر عــن إمساعيــل بــن جعفــر أنــه قــال 
أمرين عمر بن اخلطـاب : قالعن أيب سعيد اخلدري أنهر بن عبد امللك بن مغرية بن نوفلعم

.اهـ على رسم ابن حبانأن أضرب من كان يصلي الركعتني بعد العصر بالدرة
، كــان عمــرأن عــن مغــرية عــن إبــراهيم عــن األســود قــالحــدثنا أبــو عوانــة]325[مســدد -

إســـناده صـــحيح ، وهـــو يف :قـــال ابـــن حجـــر رمحـــه اهللا . يضـــرب علـــى الـــركعتني بعـــد العصـــر 
اهـجه آخرالصحيح من و 

عمـر بــن رأيـت :عـن الثـوري عـن عاصـم عـن زر بـن حبـيش قـال]3965[عبـد الـرزاق وقـال
بن التيمي قال مسعـت اعن ]3966[عبد الرزاق. يضرب على الصالة بعد العصرالخطاب

يضـرب النـاس علـى عمـر بـن اخلطـابعبد امللك بن عمري يقول حـدثين أبـو غاديـة قـال رأيـت 
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حدثنا ابـن فضـيل عـن حصـني عـن عبـد اهللا بـن ]7411[بن أيب شيبة ا.الركعتني بعد العصر
ابن أيب شيبة .أبصر رجال يصلي بعد العصر فضربه حىت سقط رداؤهعمررأيت : قال شقيق 

عمــران  عــن ســويد وعــن أيب حصــني عــن عــن حــدثنا حســني بــن علــي عــن زائــدة ]7419[
.ح ا اهـ صحلعصريضرب على الركعتني بعد اعمركان : قاال قبيصة بن جابر 

عـن أنـس بـن مالـكسـألت : قـال املختـارعـن حدثنا ابـن فضـيل ]7420[ابن أيب شيبة -
، اهــ صـحيحضـرب األيـدي علـى الصـالة بعـد العصـريعمـركـان : فقـالالصالة بعـد العصـر 

.رواه مسلم 
ة ال تصـلح الصـال: قال حدثنا الثقفي عن املهاجر عن أيب العالية]7408[ابن أيب شيبة -

يضـرب عمـروكـان :بعد العصر حىت تغيب الشـمس وبعـد الصـبح حـىت تطلـع الشـمس ، قـال
.هـ مهاجر بن خملد يكتب حديثهاعلى ذلك

أن عبـد اهللاا أبو معاوية ووكيع عـن األعمـش عـن شـقيق عـن حدثن]7410[ابن أيب شيبة-
ثنا حممــد بــن حــد]8834[الطــرباين .كــره الصــالة بعــد العصــر وإين أكــره مــا كــره عمــرعمــر

إن : قــالالنضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن األعمــش عــن شــقيق عــن عبــد اهللا
حـدثنا يزيـد بــن ]1827[الطحـاوي . عمـر كـره الصـالة بعـد العصـر ، وأنـا أكــره مـا كـره عمـر

كــان :قـالعبــد اهللاعـن ثنـا األعمــش عـن أيب وائــلقـال ثنــا حيـىي بــن سـعيد القطــان قـالسـنان
.اهـ صحيحكره الصالة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر يعمر

بيــد مسعــت ع: قــال حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن ســعد بــن إبــراهيم]7415[ابــن أيب شــيبة -
يومــا وأنــا أصــلي بعــد الخطــاببــنعمــررآين : عــن أبيــه قــال اهللا بــن رافــع بــن خــديج حيــدث 

سـبقتين بشـيء مـن الصـالة  : قلـت مـا هـذه الصـالة ؟ ف: العصر فانتظرين حىت صليت ، فقال 
حـدثنا ]1832[الطحـاوي .لو علمت أنك تصلي بعد العصـر لفعلـت وفعلـت: فقال عمر 

مسعـت عبـد اهللا بـن : قـالأنبأين سـعد بـن إبـراهيمقالثنا شعبةقالثنا أبو داودقالأبو بكرة
وجــاء إيل ، ين ركعتــان مــن العصــر فقمــت أقضــيهمافــاتت: قــالرافــع بــن خــديج حيــدث عــن أبيــه

فــــاتتين ركعتــــان فقمــــت : مــــا هــــذه الصــــالة ؟ فقلــــت:قــــال، ومعــــه الــــدرة فلمــــا ســــلمت عمــــر
حـدثنا . لفعلـت بـك وفعلـت ولـو فعلـت ذلـك، تصلي بعد العصر ظننتك: فقال، أقضيهما 
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اهـ فذكر مثلهثنا شعبة عن سعد عن عبيد اهللا بن رافع عن أبيهقالثنا وهبقالابن مرزوق
.ان ، بنو رافع منهم عبد اهللا وعبيد اهللا وعبد الرمحن على رسم ابن حب

بن جريج قال مسعـت أبـا سـعد األعمـى خيـرب عـن رجـل يقـال اأخربنا ]3972[عبد الرزاق -
وهـو خليفـة الخطـاببـنعمرأنه رآه الجهنيخالدبنزيدله السائب موىل الفارسيني عن 

يصـلي كمـا هـو فلمـا انصـرف قـال زيـد ركع بعد العصر ركعتـني فمشـى إليـه فضـربه بالـدرة وهـو
ســلم رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و اضــرب يــا أمــري املــؤمنني فــواهللا ال أدعهمــا أبــدا بعــد إذ

يصليهما قال فجلس إليه عمر وقال يا زيد بن خالد لوال أين أخشى أن يتخذها الناس سـلما 
قـالنا حممـد بـن إمساعيـلحـدث]1105[ابن املنـذر . ضرب فيهما أإىل الصالة حىت الليل مل 

قـالثنا أبو عاصمقالحدثنا أبو بكرة]1803[الطحاوي .مثلهقال ابن جريجثنا حجاج
.اهـ أبو سعد جمهول مسعت أبا سعد األعمى قالثنا ابن جريج

كــان األنصــاريأيــوبأبــابــن طـاووس عــن أبيــه أن اعــن معمـر عــن ]3977[عبـد الــرزاق -
تركهمــا فلمــا تــويف ركعهمــا عمــرني بعــد العصــر فلمــا اســتخلف يصــلي قبــل خالفــة عمــر ركعتــ

.مرسلاهـ إن عمر كان يضرب الناس عليهما:ما هذا فقال:فقيل له
القاسـم بـن سـنان الـدقاق أخربنـا أبـو عمـرو حممـد بـن]56[وقال أبو أمحد احلـاكم يف فوائـده 

عــن ابــنيــوبعمــري عــن أثنــا هــارون يعــين ابــن زيــاد احلنــائي ثنــا احلــارث يعــين ابــنباملصيصــة
إن اهللا ال : العصــر ركعتــني، فنهــاه زيــد بــن ثابــت، فقــالســريين أن أبــا أيــوب كــان يصــلي بعــد

: يعذبين على أن أصلي، ولكن يعذبين على أن ال أصلي، فقال
مــن ال مــا عليـك بــأس أن تصـلي ركعتــني بعـد العصــر، ولكـين أخــاف أن يـراك : خـٌري مــين، قـال

.اهـ مرسل غريب ، ورجاله ثقات يعلم فيصلي يف الساعة اليت حرم فيها الصالة
رأيــت :قـالعبــاسابـنحــدثنا وكيـع عـن شــعبة عـن أيب مجـرة عــن ]7414[ابـن أيب شـيبة-

حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب]1830[الطحاوي.يضرب على الركعتني بعد العصرعمر
رأيـت عمـر :سـألت ابـن عبـاس عـن الصـالة بعـد العصـر فقـاللقـاثنا شعبة عن أيب مجـرةقال

.أبو مجرة نصر بن عمران الضَُّبعي اهـ صحيحيضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر 
بـن عبـاس اعـن هشـيم أو غـريه قـال أخـربين أبـو محـزة قـال سـألت ]3974[عبـد الـرزاق وقال

ولقــد رأيــت عمــر يضــرب الرجــل صــل مــا شــئت إىل الليــل قــال :عــن الصــالة بعــد العصــر فقــال
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حدثين احلسن بن إبراهيم البياضي قال ثنا األسود ]464[الفاكهي . يراه يصلي بعد العصر 
سـئل عـن الصـالة بعـد العصـر فقـال : بن عامر قال ثنا شعبة عن أيب محزة عن ابن عباس قال 

هــــ أبـــو اركعتـــنيصــليت بعـــدها ســـجدتني فافعـــل يعــينإن اســتطعت أن ال تصـــلي صـــالة إال: 
.مجرة باجليم أصح

ثنــا قــالأخربنــا وهيــبقــالثنــا عفــانقــالحــدثنا حممــد بــن إمساعيــل]1087[ابــن املنــذر -
عمـرأوهـم : عائشـةاهللا بن طـاوس عـن أبيـه عـن عبد 

.اهـ صحيح 
حــدثين يزيــد بــن قــالثنــا حيــىي عــن شــعبةقــالحــدثونا عــن أيب قدامــة]1097[ملنــذر ابــن ا-

هـى كتـب إىل عمـري بـن سـعد ينعمـرأن بن زائد أو يزيد عن جبـري بـن نفـريعن عبد اهللا محري
رواه الطـــرباين اهــــأمـــا أنـــا فـــال أدعهمـــا: الـــدرداءأبـــوفقـــال النـــاس عـــن الـــركعتني بعـــد العصـــر

بن عبدوس بن كامل السراج ثنا علي بن اجلعد ثنا شعبة عـن يزيـد نا حممدحدث]13/110[
كتـب إىل ع عبد اهللا بن يزيد أو زيد حيدث عن جبري بن نفري أن عمر بن اخلطابمسبن مخري

فقــال .عمــري بــن ســعد األنصــاري وهــو علــى محــص ينهــى النــاس أن يصــلوا ركعتــني بعــد العصــر
ثقــات وعبــد اهللا بــن يزيــد مل اهـــاخلضــع فليخضــعأمــا أنــا فــال أدعهمــا فمــن شــاء: أبــو الــدرداء

.وال إخاله وقد شك يف امسهأعرفه إال أن يكون اخلطمي 
حــدثنا حريــز عــن ســليم بــن عــامر عــن احلــارث الكنــدي] 55[احلســن بــن موســى األشــيب -

ركبـــت إىل عمـــر بـــن اخلطـــاب لـــثالث خصـــال أســـأله عنهـــا، مل يعملـــين شـــيئا غـــريهن، : قـــال
فشـاك عـن : من الشام، قال: من أين قدمت؟ قال: وكان يب عارفا، فقالفقدمت على عمر،

ثـالث خصـال حببـت أسـألك عنهـا، إن لنـا خمرجـا : مـا أعملـك؟ قـال: الشام وعـن أهلـه، قـال
خنــرج إليــه إذا غــزا النــاس بنســائنا وأبنائنــا، ويل فســيطيط صــغري، فــإن صــلت صــاحبيت خلفــي،  

فاجعــل بينــك : ســطاط، كانــت حيــايل، قــالكانــت خــارج الفســطاط، وإن صــلت معــي يف الف
فإن قومي يريدوين أن أقرأ علـيهم وأقـص، : قلت.فصل، ولتصلي-سرتا : يقول-وبينها ثوبا 

فـــإين أخـــاف عليـــك أن تقـــرأ علـــيهم وتقـــص، وتقـــرأ علـــيهم وتقـــص، حـــىت تـــراهم منـــك  : قـــال
اهـــ هــاين عنهمــاكالثريــا، فيجعلــك اهللا حتــتهم بقــدر ذلــك، وســألته عــن الــركعتني بعــد العصــر فن

.، يأيت يف اللباس إن شاء اهللاسند جيد. رمبا قُلب امسهغضيف بن احلارث ، و 
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ــاعــن معمــر عــن الزهــري أن ]3967[عبــد الــرزاق - ســبح يف ســفر بعــد العصــر ركعتــني علي
أمــا واهللا لقــد علمــت أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان ينهــى :وقــالعمــرفتغــيظ عليــه 

ثنـــا ســالمة بـــن روح عـــن حـــدثنا حممــد بـــن عزيــز األيلـــي قــال]1809[اوي الطحــ. عــن هـــذا
سـبح بعـد علـي بـن أيب طالـبأخـربين حـزام بـن دراج أن : حدثين ابن شهاب قـالعقيل قال

واهللا لقــد علمــت أن رســول اهللا : فتغــيظ عليــه وقــالعمــرفــدعاه ، بطريــق مكــة العصــر ركعتــني 
واخلــرب رواه .ره ابــن حبــان يف الثقــات ـ حــزام ذكــاهــصــلى اهللا عليــه وســلم كــان ينهانــا عنهمــا 

.البخاري يف التاريخ ، ونبه على االختالف يف اسم شيخ ابن شهاب ، وما هو باملعروف
عن عاصم بن ضمرة عن أيب إسحاق حدثنا وكيع عن إسرائيل ]7430[ابن أيب شيبة وقال
حـدثنا علـي ]1095[ابـن املنـذر.أنـه صـلى بفسـطاطه بصـفني ركعتـني بعـد العصـرعليعن 

حدثين عاصم بن قالثنا أبو إسحاققالثنا زهريقالثنا أمحد بن يونسقالبن عبد العزيز
مث دخل فسطاطه  فصلى ركعتني ، صلى وهو منطلق إىل صفني العصر ركعتني علياضمرة أن 

يوسـف بــن يعقـوب حــدثنا حفـص بــن مـن طريــق]4581[البيهقــي . فلـم أره صــالها بعـد، 
ســـفر ، يفيعلـــكنـــا مـــع : إســـحاق عـــن عاصـــم بـــن ضـــمرة قـــال حـــدثنا شـــعبة عـــن أيبعمـــر 

.اهــ حسـن صـحيح فصلى بنا العصر ركعتـني ، مث دخـل فسـطاطه وأنـا أنظـر ، فصـلى ركعتـني
.وهذا أجود من حديث رجل ال يُعرف باحلديث

حدثنا ابن مهدي عن سـفيان عـن قـيس بـن مسـلم عـن طـارق بـن ]7437[ابن أيب شيبة -
: قـــال بـــاللعـــن هابشـــ

عـن قـيس ثنـا حيـىي عـن شـعبةقـالثنا مسـددقالحيىيحدثنا]1108[ابن املنذر .الشيطان
وع الشمسإال عند طلمل ينه عن الصالة:قالباللعن بن مسلم عن طارق بن شهاب

حـدثنا أبـو مسـلم الكشـي ثنـا عمـرو بـن حكـام ]1070[رباين الطـ. تطلع بني قرين الشيطان
.اهـ صحيح مبثلهثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 

مـا أحـب أن : عبـد اهللاقـال :عن الثوري عن محاد عن إبراهيم قال]3954[عبد الرزاق -
يب شــيبة ابــن أ.تصــفر بفلســني حــىت ترتفــع قيــد خنلــةصــالة رجــل حــني حتمــر الشــمس أو قــال

مـا : مسـعودابـنقـال : قـالمحـاد عـن إبـراهيمعـنحـدثنا سـفيان قـال حدثنا وكيع]7445[
.حسن صحيحاهـ الة الرجل حني تصفار الشمس فلسنيأحب أن يل بص



تقريب فقه السابقني األولني

49

: قـال عبـد اهللاعـن حدثنا أبو بكر بن عياش عـن عاصـم عـن زر ]7436[ابن أيب شيبة -
ع عـــن الصـــالة عنـــد طلـــو فكنـــا ننهـــى: ن قـــال قـــرين شـــيطاإن الشـــمس تطلـــع حـــني تطلـــع بـــني

وية بن عمرو ثنا معاحدثنا حممد بن النضر األزدي]9280[الطرباين .الشمس 
إن الشـمس تطلـع بـني قـرين شـيطان فـال ترتفـع : قـالثنا زائدة عن عاصم عن زر عـن عبـد اهللا

: قــالهلــا أبــواب جهــنمنتصــف النهــار فتحــت وإذا اة إال فــتح هلــا بــاب مــن أبــواب جهــنمقصــب
ونصــف النهــار حــني تطلــع حـىت ترتفــعفكـان عبــد اهللا ينهانــا عـن صــالتني يف هــاتني السـاعتني 

.، وزائدة أوثق من ابن عياش رمحهم اهللا صحيح اهـ حسن 
عائشـةبن جريج عن عطاء عن عـروة بـن الـزبري عـن اعن ]3955[عبد الرزاق -

ا الصـــالة حـــىت إذا كانـــت الســـاعة الـــيت تكـــره الصـــالة فيهـــا قـــاموا انظـــروا إىل هـــؤالء الـــذين تركـــو 
. أظــن حــني حــان طلــوع الشــمس :قــال عطــاء.وذلــك حــني قــام القــاص بكــرة:قــال.يصــلون

حدثين عروة : قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب عن عطاء]7438[ابن أيب شيبة 
وا عنــد املــذكر حــىت إذا كــان عنــد طلــوع أن أناســا طــافوا بالبيــت بعــد الفجــر ، مث قعـدبـن الــزبري

لــيت يكــره فيــه الصــالة قعــدوا حــىت إذا كانــت الســاعة ا: عائشــةالشــمس قــاموا يصــلون ، قالــت 
.رواه البخاري عن حبيب عن عطاء مبثلهاهـ صحيح قاموا يصلون

كانتــا تركعــان بعــد عائشــة وأم ســلمة بــن جــريج عــن عطــاء أن اعــن ]3969[عبــد الــرزاق -
.صحيح مرسل اهـالعصر 

ثنـا محـاد عـن علـي : قـالثنـا حجـاج: قـالحدثنا علي بن عبد العزيـز]1100[ابن املنذر -
كانــت تصــلي ركعتــني عائشــةبــن زيــد ومحيــد عــن طلــق بــن حبيــب عــن حنــة بنــت املطلــب أن 

إن عائشـة تصـلي : هلـافقيـل، تصلي أربـع ركعـات وهـي قاعـدة سلمةأموكانت ، وهي قائمة 
وأنـا عجـوز فأصـلي أربـع ، فتصـلي وهـي قائمـة إن عائشـة شـابة: فقالـت، مـة ي قائركعتني وهـ

قالثنا حجاجقالحدثنا علي]1101[ابن املنذر .حنة مل أعرفها اهـركعات متام ركعتيها
تصــلي بعــد العصــر عائشــةرأيــت : قــالعطــاء بــن الســائب عــن ســعيد بــن جبــريعــن ثنــا محــاد

فيــه ضــعف ، اهـــ فــذكر حنــوه، صــلي أربعــا وهــي قاعــدة تميمونــةوكانــت ، ركعتــني وهــي قائمــة 
.يأيت يف كتاب الصالة
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عمـــررأى : حــدثنا ســعيد بــن ســليمان عــن بيــان عــن وبــرة قــال ]327املطالــب[احلــارث -
مل يـا عمـر تضـربين علـى صـالة : يصـلي بعـد العصـر فضـربه بالـدرة ، فقـال متـيم الداريتميما

لــيس كــل النــاس يعلــم مــا يــا متــيم: قــال عمــر ســلم ؟ فصــليتها مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 
حــدثنا مطلــب بــن ]1281[الطــرباين ولــه شــاهد يرويــه ، رجالــه ثقــات هــذا مرســل اهـــتعلــم 

شــعيب األزدي ثنــا عبــد اهللا بــن صــاحل حــدثين الليــث عــن أيب األســود عــن عــروة بــن الــزبري قــال 
خرب متيم الداري أو أخربت عنه أن متيما الـداري ركـع ركعأ

تاه فضربه بالدرة فأشار إليه متيم أن اجلس وهو يف صـالته فجلـس عمـر أالصالة بعد العصر ف
: مل ضربتين ؟ قال : حىت فرغ متيم فقال لعمر 

سـلم فقـال عمـرليـه و عفإين قد صليتهما مع من هو خري منك مع رسول اهللا صلى اهللا: قال 
إين ليس يب إياكم أيها الرهط ولكين أخـاف أن يـأيت بعـدكم قـوم يصـلون مـا بـني العصـر إىل : 

ـ هـذا مرسـل اهـقد رأينا فالنا وفالنا يصلون بعـد العصـر : وصلوا بني الظهر والعصر مث يقولون 
.حسن ال بأس به 

حدثنا حممد بن إمساعيل قـال ثنـا عفـان قـال ثنـا محـاد قـال أخربنـا ]1098[ابن املنذر وقال 
وزعـم أن الـزبري ، هشام بن عروة عن أبيه عـن متـيم الـداري أنـه كـان يصـلي بعـد العصـر ركعتـني 

.ثقات اهـوعبد اهللا بن الزبري كانا يصليان بعد العصر ركعتني
بــن عــروة عــن هشــامحــدثنا محــاد بــن ســلمةقــال حــدثنا عفــان ]7429[ابــن أيب شــيبة لوقــا

كـذا قـال محـاد بـن اهــصـر ركعتـنيكانا يصليان بعـد الععبد اهللا بن الزبيروالزبيرعن أبيه أن 
حـدثنا حممـد بـن حيـىي قـال ]268[الفـاكهي وقـال.سلمة ، وما أرى ذكر الزبري فيـه حمفوظـا

رأينــا ابــن الــزبري إذا صــلى العصــر أتــى : و بــن دينــار وهشــام بــن عــروة قــاال ثنــا ســفيان عــن عمــر 
.اهـ سند صحيح وجه الكعبة فصلى فيه ركعتني 

إذا ابـــن الزبيـــررأيـــت : حـــدثين جـــدي عـــن ســـفيان عـــن عمـــرو قـــال ] 281/ 1[األزرقـــي -
.اهـ صحيح صلى العصر تقدم إىل وجه الكعبة فصلى ركعتني
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الزبيــربــناكنــا نصــلي مــع :معمــر عــن هشــام بــن عــروة قــالعــن]3979[عبــد الــرزاق -
العصر يف املسجد احلرام فكان يصلي بعد العصر ركعتـني وكنـا نصـليهما معـه نقـوم صـفا خلفـه 

.اهـ صحيح 
: قــال ن أيب إســحاق عـحـدثنا عبــد الوهـاب بــن عطــاء عـن شــعبة]7433[ابـن أيب شــيبة -

حـدثونا عـن ]1099[ابـن املنـذر .ك مل تضراكإن مل تنفعا: عنهما فقال أبا جحيفةسألت 
عـن ركعتـني بعـد أبا جحيفـةت سأل: عن أيب إسحاق قالثنا شعبة: ثنا حممد قال: بندار قال

.اهـ سند صحيح إن مل تنفعا مل تضرا: فقالالعصر
: حـــدثنا ابـــن إدريـــس عـــن يزيـــد عـــن عبـــد اهللا بـــن احلـــارث قـــال ]7424[ابـــن أيب شـــيبة -

ـــابـــندخلـــت مـــع  ـــةعلـــى اسعب مـــا ركعتـــان : فأجلســـه معاويـــة علـــى الســـرير مث قـــال لـــهمعاوي
: يصليهما الناس

أخربتـــين ذلـــك : ، فأرســـل إىل ابــن الـــزبري فســـأله ، فقـــال ابـــن الزبيـــرذلــك مـــا يفـــيت بـــه النـــاس 
ـــــين ذلـــــك أم ســـــلمة ، فأرســـــل إىل أم ســـــلمة : ت عائشـــــة ، فأرســـــل إىل عائشـــــة ، فقالـــــ أخربت

إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بينمـا هـو .
يف بيــيت يتوضــأ للظهــر وكــان قــد بعــث ســاعيا وكثــر عنــد

ضــرب البــاب فخــرج إليــه فصــلى الظهــر ، مث جلــس يقســم مــا جــاء بــه فلــم يــزل كــذلك حــىت 
صــلى العصــر ، فلمــا فــرغ رآه بــالل فأقــام الصــالة فصــلى العصــر مث دخــل منــزيل فصــلى ركعتــني 

شـغلين أمـر : ما ركعتان رأيتك تصليهما بعد العصر مل أرك تصـليهما ، فقـال : فلما فرغ قلت 
قـــد صـــالمها رســـول اهللا : فقـــال ابـــن الـــزبري .الســـاعي مل أكـــن صـــليتهما بعـــد الظهـــر فصـــليتهما

.يزيد بن أيب زياد يضعفاهـ صلى اهللا عليه وسلم فأنا أصليهما
بن عيينة عن عبد اهللا بـن أيب لبيـد قـال مسعـت أبـا سـلمة بـن اعن ] 3971[عبد الرزاق وقال

املدينـة فقـال قـم يـا كثـري بـن الصـلت إىل أم املـؤمنني فاسـأهلا عـن ويةمعاعبد الرمحن يقول قدم 
بــن عبـاس عبـد اهللا بــن احلـارث فأتينــا االـركعتني بعـد العصــر قـال أبــو سـلمة فقمـت معــه وأرسـل 

فقالــت دخــل علينــا رســول اهللا صــلى ســلمةأمال أدري ســلوا أم ســلمة فأتينــا :فقالــتعائشــة
بعــد العصــر مل أكــن أراه يصــليهما فقلــت يــا رســول اهللا مــا اهللا عليــه وســلم يومــا فصــلى ركعتــني
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هاتــان الركعتــان قــال قــدم وفــد مــن بــين متــيم أو قــال قــدمت صــدقة وكنــت أصــلي ركعتــني بعــد 
.ه تكرر سؤاهلما كأن.صحيح سند اهـالظهر فلم أكن صليتهما فهما هاتان

عبيدة بن محيد حدثينحدثنا احلسن بن حممد هو الزعفراينحدثين]1630[البخاري وقال
.ركعتــني ييطــوف بعــد الفجــر ، ويصــلعبــد اهللا بــن الزبيــررأيــت : عبــد العزيــز بــن رفيــع قــال 

ركعتـني بعـد العصـر ، وخيـرب أن عائشـة حدثتـه يقال عبد العزيز ورأيت عبـد اهللا بـن الـزبري يصـل
علـى أم سـلمة يف فكأمنـا أحالـت اهــصلى اهللا عليه وسلم مل يدخل بيتها إال صالمها أن النيب

.أصل الركعتني 
حـــدثنا العبـــاس بـــن الفضـــل األســـفاطي ثنـــا إمساعيـــل بـــن أيب أويـــس ]19/713[الطـــرباين -

بعـد معاويـةأرسـل إيل : عـن أبيـه قـالأيب ذئب عن عبد اهللا بـن السـائبعن ابنحدثين أخي
قـال نعـم، ف: تصلي بعـد العصـر؟ ، فقلـت: فقالكنت أصلي: أين كنت؟ قلت: فقالرالعص

.سند جيداهـ فإين أعلم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفال تفعل: معاوية
حدثنا الفضل بـن دكـني عـن مسـعر عـن عبيـد بـن احلسـن عـن ابـن ]7440[ابن أيب شيبة -

كـره فيهـا أو يف السـاعة الـيت ترجـال يصـلي عنـد طلـوع الشـمسأبـو مسـعودرأى: قال معقل
.يح صحاهـالصالة فأمر رجال فنهاه

دأبي سـعيحدثنا أبو هالل عن ابن بريدة عـن : قال حدثنا وكيع]7421[ابن أيب شيبة -
.اهـ ال بأس به بزبد أحب إيل من صالة بعد العصرمترتان: قال 

بن عطاء بن أيب اخلـوار عـن عبـد اهللا بـن ابن جريج قال أخربين اعن ]3959[عبد الرزاق -
مسعــت أبــا أبــي ســعيد الخــدريعيــاض وعــن عطــاء بــن خبــت كالمهــا عــن 

وال ، ال صــالة بعــد صــالة الصــبح حــىت تطلــع الشــمس :ســلم يقــولالقاســم صــلى اهللا عليــه و 
يصـلي بعـد الزبيـربـناإن : فقال لـه عبـد اهللا بـن عيـاض .صالة بعد صالة العصر حىت الليل

قــد كــان يعيــب ذلــك علــى أمــا إنــه :العصــر وقبــل طلــوع الشــمس يف فتيــة فقــال لــه أبــو ســعيد
وعبــد اهللا بــن عيــاض صــوابه عبيــد اهللا وثقــه ابــن . عمــر بــن عطــاء ثقــة اهـــالقــوم يعــين بــين أميــة 

.حبان 
بـنارأيـت :قـالالخـدريسـعيدأبـيعن معمر عن أيب هارون عن ]3962[عبد الرزاق -

صـلى اهللا العصـر ركعتـني فقلـت مـا هـذا فقـال أخربتـين عائشـة أن رسـول اهللايصـلي بعـدالزبير
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عليــه وســلم كــان يصــلي بعــد العصــر ركعتــني قــال فــذهبت إىل عائشــة فســألتها فقالــت صــدق 
ال صـــالة بعـــد العصـــر حـــىت :فقلـــت فأشـــهد لســـمعت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول

تغرب الشمس وال بعد الفجـر حـىت تطلـع الشـمس فرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يفعـل مـا 
أخربنـا احلسـن بـن علـي أخربنـا ]277[ذم الكـالميف اهــ رواه اهلـروي مرناأمر وحنن نفعل ما أ

زاهر بن أمحد أخربنا حممد بن وكيع حدثنا حممد بن أسلم حدثنا حفص بـن حيـىي حـدثنا نـوح 
كان عبد اهللا بـن الـزبري :قالاخلدريسعديأيببن قيس الطاحي عن أيب هارون العبدي عن 

وهو إذ ذاك يدعى أمري املؤمنني فقلت يا ابن الزبري ما ركعتـاك يصلي بعد العصر ركعتني فأتيته
هاتان اللتان تركع بعد العصر فأخذ بيدي فانطلق يب حىت أقامين علـى حجـرة عائشـة فقـال يـا 
أم املـــؤمنني أحـــدثتيين أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان يصـــلي بعـــد العصـــر ركعتـــني يتجـــوز 

شـهد أن نـيب اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم نـادى مناديـه أن أ:قال أبـو سـعيد:نعم:قالت؟فيهما
بــنعمــرال صــالة بعــد الفجــر حــىت تطلــع الشــمس وبعــد العصــر حــىت تغــرب الشــمس ورأيــت 

. يضــرب عليهمــا رؤوس الرجــال فقالــت عائشــة نــيب اهللا خــري لكــم وأعلمكــم بالســنةاخلطــاب
ر بـه وحنـن نفعـل مـا أمرنـا بـه فقال إن ذاك كذاك ولكن نبينا صلى اهللا عليـه وسـلم يفعـل مـا أمـ

.، واخلرب منكر موضوع العبدي مرتوكاهـ نبينا
ن عبــد الــرمحن بــن أبــن شــهاب عــن محيــد بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف اعــن ]820[مالــك -

بعــد صــالة الصــبح فلمــا قضــى عمــر بــن الخطــاب نــه طــاف بالبيــت مــع أعبــد القــارىء أخــربه 
احلـارث .أناخ بـذي طـوى فصـلى ركعتـني عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حىت

حـــدثنا عاصـــم بـــن علـــي ثنـــا ابـــن أيب ذئـــب عـــن الزهـــري عـــن محيـــد بـــن عبـــد ]329املطالـــب[
بعـد صـالة الفجـر ، فركـب فلـم عمـرطفـت مـع :قـال الرمحن عن عبد الرمحن بن عبد القاري

بـــن حممـــد مـــن طريـــق]4601[البيهقـــي رواهو .يصـــبح حـــىت أتـــى ذا طـــوى ، فركـــع ركعتـــني 
يعـن عـروة عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد القـار يأخربنا سفيان بن عيينة عـن الزهـر عيسى املدائين

الصــبح مبكــة ، مث طــاف بالبيــت ســبعا ، مث خــرج وهــو يريــد املدينــة ، فلمــا  عمــرصــلى : قــال 
عـن سـفيان ، يوكـذلك رواه احلميـد:قـال .طوى وطلعـت الشـمس صـلى ركعتـنييكان بذ

.صحيحاهـمحيد بن عبد الرمحنعنيوالصحيح عن الزهر 
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كنـــت : بــن عيينـــة عــن عبيـــد اهللا بــن أيب يزيـــد عــن قزعـــة قــال اعـــن ]3960[عبــد الــرزاق -
: فنهـاين عنهمـا فقـال أتركهمـا لـك قـال أبـو سـعيد الخـدريأصلي ركعتني بعد العصـر فلقيـين 

. صحيح ، قزعة بن حيىي ثقة سند اهـ نعم 
أبـــو قــدم علينــا : أبيـــه قــالعــنعــن ابــن أيب جنــيحنحــدثنا ســـفيا]29[بــن نصــرســعدان-

: فطـــاف بعـــد الصـــبح، فقلنـــا انظـــروا اآلن، كيـــف يصـــنع أيصـــلي أم ال؟ قـــالســـعيد الخـــدري
.اهـ سند صحيح ، وراه البيهقي من طريق سعدان فجلس حىت طلعت الشمس، مث صلى

لي يــوم يصــعمــربــنابــن جــريج عــن نــافع قــال قلــت لــه رأيــت اعــن ]3968[عبــد الــرزاق -
بــن عمــر اقــال ال وال يف غــري يــوم النحــر حــىت ترتفــع الشــمس قــال وكــان ؟النحــر يف أول النهــار

:يقول

إ:وقال
.عن أيوب عن نافع حنوهالبخاري اهرو و . سند صحيح اهـ 

ثنا عبيـد اهللا بـن حـد: قـاال عبـد اهللا بـن منـري وأبـو أسـامةحـدثنا]7434[وقال ابن أيب شيبة 
ال تتحيـنن عنـد: قـال عمرابنعـن عمر عن نافع

.اهـ صحيح اهللا عليه وسلم كان ينهى عن ذلكرسول اهللا صلى
بن ابن جريج قال أخربين صاحل بن كيسان عن خمرب أخربه عـن اعن ]4018[عبد الرزاق -

مـا رأينـاك تصـلي هـذه :أنه ركع يف الضحى ركعتني ومل يصل صالة الضحى قط فقيل لـهعمر
اهـإين كنت نسيت ركعيت الفجر فركعتهما اآلن :قال.قطالصالة 

رأيت أنا وعطـاء : أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ]4596هق[الشافعي-
.اهـ هـذا سـند صـحيحطاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمسابن عمررباح بن أيب

ري ثنــا عبــدة بــن عبــد اهللا الســمحــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن اجلهــم ]13648[وقــال الطــرباين 
: قـالمسـلم الطـائفي عـن عمـرو بـن دينـارثنا حممد بـنالصفار ثنا عوف بن حممد أبو غسان

يكـــره عنـــد طلـــوع إمنـــا: مث قـــالف بعـــد صـــالة الصـــبح، مث صـــلى ركعتـــنيرأيـــت ابـــن عمـــر طـــا
ـاهإن الشمس تطلع بني قرين شيطان: ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالشمس
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عمــرو قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه وأبــو ســعيد بــن أيب]4597[البيهقــي وقــال 
مـزاحم حـدثنا حيـىي حممـد بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن إسـحاق حـدثنا منصـور بـن أيبالعباس

طـاف عبـد اهللا بـن عمـررأيـت : ربـاح قـالبن محزة عن موسى بن يسار أنه مسع عطاء بن أيب
كــذب : فــذكرت ذلــك لنــافع ، فقــال نــافع .طلــوع الشــمس ، مث ركــعبعــد صــالة الصــبح قبــل
.، موسى بن يسار دمشقي صاحل احلديث وهذا سند حسن اهـأهل مكة على ابن عمر

دخل املسجد والقـوم عمربناعن معمر عن أيوب عن نافع عن ]4017[وقال عبد الرزاق 
يف الصالة ومل يكـن صـلى ركعـيت الفجـر فـدخل مـع القـوم يف صـ

اهـــ ة وهــو يف الطــرق صــالمها يف الطريــقوكــان إذا أقيمــت الصــال:قــال.لــه الشــمس قضــاها
.صحيح 

حــدثنا ]295[وقــال ابــن خزميــة عــن علــي بــن حجــر يف حديثــه عــن إمساعيــل بــن جعفــر قــال 
حىت صـلينا بـه من مىن، فبتنا باحملصب عبد اهللا بن عمرصدرت مع : أنه قالالعالء عن أبيه

الصبح، مث ركبنا حىت أتينـا املسـجد، فـإذا عبـد اهللا بـن الـزبري يصـلي ألهـل مكـة صـالة الصـبح، 
فوقــف ابــن عمــر ينتظــره، فلمــا فــرغ دخــل وطــاف بالبيــت، مث ركــب فلــم يصــل، فســار حــىت إذا 

.اهـ حسن صحيح ارتفع الضحى نزل فصلى
: مليكـة قـال بـن جـريج عـن ابـن أيب]4599هق[الشافعي -

.مل يذكر ابن جريج مساعااهـ طاف بعد العصر وصلىابن عباسرأيت 
يطـوف بعـد عبـد اهللا بـن عبـاسرأيـت :نـه قـال لقـد أعن أيب الزبري املكـي ]821[مالك -

لقــد :نــه قــال أعــن أيب الــزبري املكــي و . صــالة العصــر مث يــدخل حجرتــه فــال أدري مــا يصــنع 
.اهـ صحيح لبيت خيلو بعد صالة الصبح وبعد صالة العصر ما يطوف به أحدرأيت ا

بن جريج قال أخربين عمرو بن املصـعب أن طاووسـا أخـربه أنـه اعن ]3975[عبد الرزاق -
بـن عبـاس اال أدعهمـا فقـال :عن ركعتني بعد العصر فنهاه عنهـا فقـال فقلـتعباسبناسأل 

الطحـــاوي . فـــتال هـــذه اآليـــة إىل مبينـــا )اهللا ورســـوله أمـــرامـــا كـــان ملـــؤمن وال مؤمنـــة إذا قضـــى (
أخـــربين عـــامر بـــن : قـــالعـــن ابـــن جـــريجثنـــا أبـــو عاصـــم: قـــالحـــدثنا ابـــن مـــرزوق]1836[

ومــا كــان (: بعــد العصــر فنهــاه، وقــالعــن الــركعتنيعبــاسابــنعــن طــاوس أنــه ســأل مصــعب
اهــ الـذي يـروي عنـه ) رية من أمرهمملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخل
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حــدثنا ســفيان ]323املطالــب[وقــد رواه ابــن أيب عمــر . ابــن جــريج عــامر وهــو غــري معــروف 
: فقـال طـاوس أنـه كـان يصـلي بعـد العصـر فنهـاه ابـن عبـاسعن هشام بن حجري عن طاوس

اهللا منـــة إذا قضـــىومـــا كـــان ملـــؤمن وال مؤ (
ورواه .اآليـة ، ومـا أدري أتعـذب عليهـا أم تـؤجر )هلـم اخلـرية مـن أمـرهمتكون ورسوله أمرا أن

حـدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن هشـام بـن حجـريبـن نصـر سعدان من طريق]4551[البيهقي 
اهـ إسناده صحيح ، وأصله يف النسائي:قال ابن حجر. مثله 

عبـاسابـنعـن ن بسـطام بـن مسـلم عـن أيب رجـاءحدثنا وكيـع عـ]7439[ابن أيب شيبة -
يف قـــرين شـــيطان : قـــال 

.اهـ صحيح ولكن إذا صفت وعلت
أخربنـا جعفـر بـن عـون: حدثنا أبـو أمحـد حممـد بـن عبـد الوهـاب قـال]1106[ابن املنذر -

ال صـالة بعـد : قـالعبد اهللا بن عمرواهللا بن يزيد عن ن بن زياد عن عبد ثنا عبد الرمح: قال
.ابن زياد بن أنعم اإلفريقي ضعيف حفظه اهـأن مضى الفجر إال ركعيت الفجر

عمـرو حدثنا وكيع بن اجلراح عن ثور عن سليمان بن موسى عـن ]5470[ابن أيب شيبة -
.حسن مرسلاهـإال يوم مجعةكان يكره الصالة نصف النهار: ل قابن العاص

عــن ســعد بــن إبــراهيم عــن نصــر بــن عبــد حــدثنا غنــدر عــن شــعبة ]7399[ابــن أيب شــيبة -
بعـد الصـبح و بعـد العصـر معاذ بـن عفـراءأنه طاف بالبيت مع عن جده معاذ القرشيالرمحن 

تني بعــد ال صــالة بعــد صــال: مقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســل: فلــم يصــل فســألته فقــال
ثنا حممـد حد]17955[أمحد .وبعد العصر حىت تغرب الشمسالشمسالغداة حىت تطلع

نا شعبة عن سعد بـن إبـراهيم عـن نصـر بـن عبـد الـرمحن عـن أبن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال 
حــدثنا ابــن مــرزوق قــال ثنــا وهــب ]1817[الطحــاوي . مثلــه جــده معــاذ بــن عفــراء القرشــي

جلهالــة نصــر وجــده وقــد ذكرمهــا لبــاين وشــعيب ورواه النســائي وضــعفه األ. مبثلــه قــال ثنــا شــعبة
.ابن حبان يف الثقات 

ثنــا شــريك عــن قــالثنــا األســود بــن عــامرقــالحــدثونا عــن الرمــادي]1102[ابــن املنــذر -
يصـلي بشـيربـنالنعمـانكـان : كاتـب النعمـان بـن بشـري قـالإبراهيم بن مهاجر عـن حبيـب

.اهـ إسناد ضعيف بعد العصر ركعتني
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ثنـا مسـعود قـال ثنـا أبـو غسـان قـالحدثنا احلسني بن احلكـم اجليـزي]1835[الطحاوي-
عــن األشــرت بــن ســعد عــن احلســن بــن عبيــد اهللا عــن حممــد بــن شــداد عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد

اهـ رواه النسائي يف الكربى يضرب الناس على الصالة بعد العصر خالد بن الوليدكان : قال
ن حممد قال أنا مالك بن إمساعيل قال ثنا مسعود بـن سـعد أخربنا حممد بن حيىي ب]8271[

مثله اهـ علـى شرت اهللا عن حممد بن شداد عن عبد الرمحن بن يزيد عن األعن احلسن بن عبيد
.رسم ابن حبان 

الـدرداءأبـاإن رجـال رأى :عـن أيب الـزبري قـالحدثنا حرب بن أيب العاليـة]320[مسدد -
ن الصــالة بعــد الفجــر وبعــد تنهــون عــيــا أصــحاب حممــد :صــلى وقــد اصــفرت الشــمس فقــال

ابـــن أيب شـــيبة هـــذا مرســـل ، وقـــال اهــــ إال أن هـــذا البيـــت لـــيس كغـــريه ، أجـــل : قـــال؟العصـــر
حـدثنا الفضـل بــن دكـني عـن إبــراهيم بـن طهمــان عـن أيب الـزبري عــن عبـد اهللا بــن ]13421[

: فقـال. فقيـل لـه .طاف بعد العصر وصـلى ركعتـنيالدرداءأبارأيت : باباه قال 
.فيه ضعف ، يأيت يف كتاب احلجاهـكسائرها من البلدان

حيــىي أن قــرة عــنثنــا أبــان: قــاال حــدثنا هدبــة وإبــراهيم الســامي ]328املطالــب[أبــو يعلــى -
ال تصـل: أنه رأى رجـال يصـلي بعـد العصـر فزجـره وقـال حدثه أسيدأباحدثه أن بن أيب قرة
لفـظ .ال صـالة بعـد العصـر :ين مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول فـإبعد العصر

.ثقات .حيىي هو ابن أيب كثري ، وأبان هو ابن يزيد العطارو ، قرة وثقه ابن حباناهـهدبة
رمـة عـن حدثنا هارون بـن معـروف حـدثنا عبـد اهللا بـن وهـب أخربنـا خم]1572[أبو يعلى-

رآين أبــو هبــرية األنصــاري صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه :أبيــه عــن ســعيد بــن نــافع قــال
ول إن رســ: وســلم وأنــا أصــلي الضــحى حــني طلعــت الشــمس فعــاب ذلــك علــي و 

.: اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال
محـد أقـال : كـره البخـاري يف التـاريخ قـالوذ .ذكره يف مسند أيب هبـرية األنصـاري وهـو صـحايب

ين أبــو بشــري آبيــه عــن ســعيد بــن نــافع قــال ر أخــربين خمرمــة عــن أبــن عيســى نــا ابــن وهــب قــال 
الضـحى حـني طلعـت الشـمس فعـاد يصلأنا أنصاري صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم و األ
إفيعلــ

.واهللا أعلم . وسعيد بن نافع وثقه ابن حبان .كالمها صحايباهـشيطان
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الحســـــن أن شــــعبةعــــن أيبأخربنــــا ســـــفيان عــــن عمــــار الـــــدهين]4598هــــق[الشــــافعي -
، والـدهين أجـده أبـو شـعبة البكـري يـروي عنـه عمـار ملاهــطافا بعد العصر وصـلياوالحسين

.احلج يأيت يف كتاب .يتشيع
حــدثنا مســلم بــن أمحــد بــن حممــد بــن الوليــد األزرقــي قــالأخربنــا ]7466[ابــن ســعد وقــال

اهــ سـند يطوفـان بعـد العصـر ويصـليانحسـيناوحسنارأيت : قال خالد عن عمرو بن دينار
.حسن 

مسعـــت قـــالنا عيســـى بـــن محيـــد الراســـيبحـــدثقـــال حـــدثنا وكيـــع]7444[ابـــن أيب شـــيبة -
وا يكرهــون الصــالة عنــد طلــوع الشــمس حــكــان: احلســن يقــول 

.ال بأس بهاهـ تغيب
: قــالاهلجيمــيأخربنــا خالــد بــن احلــارث : قــالحــدثونا عــن إســحاق]1836[ابــن املنــذر -

وهــم يتقــون يب ســعيد أنــه أدرك النــاسأخــربين ســعيد بــن أ: قــالحــدثين عبــد احلميــد بــن جعفــر
.اتثقاهـ م اجلمعةالصالة نصف النهار يو 

وذكر األثرم قال حدثنا منجـاب بـن احلـارث قـال أخربنـا ]26/ 4[وقال أبو عمر يف التمهيد 
كنـت أرى أصـحاب رســول : خالـد بـن سـعيد بــن عمـرو بـن سـعيد بــن العاصـي عـن أبيـه قــال 

ن اهــ إسـناد حسـفإذا زالت الشمس يـوم اجلمعـة قـاموا فصـلوا أربعـا، اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
.، وفيه نظر 

الركعتان قبل صالة املغرب
حــدثنا حممــد بــن بشــار قــال حــدثنا غنــدر قــال حــدثنا شــعبة قــال مسعــت ]589[البخــاري -

كـــان املـــؤذن إذا أذن قـــام نـــاس مـــن : عمـــرو بـــن عـــامر األنصـــاري عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال
عليـه وســلم أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم يبتـدرون الســواري حـىت خيـرج النــيب صـلى اهللا

قـال عثمـان بـن . وهم كـذلك يصـلون الـركعتني قبـل املغـرب ومل يكـن بـني األذان واإلقامـة شـيء
اهـجبلة وأبو داود عن شعبة مل يكن بينهما إال قليل

حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب شــيبة وأبــو كريــب مجيعــا عــن ابــن فضــيل قــال أبــو ]1382[مســلم -
عـن التطـوع بعـد مالـكبـنأنـسسألت :فل قالبكر حدثنا حممد بن فضيل عن خمتار بن فل

وكنـا نصـلي علـى عهـد النـيب . كان عمر يضرب األيدي على صالة بعد العصـر:العصر فقال
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صلى اهللا عليه وسلم ركعتني بعد غروب الشمس قبل صالة املغرب فقلت له أكـان رسـول اهللا 
اهـمل ينهناصلى اهللا عليه وسلم صالمها قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا و 

عبد الرحمن بن عن الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش قال كان ]3981[عبد الرزاق -
حـدثنا شـريك ]7456[ابـن أيب شـيبة . يصـليان الـركعتني قبـل املغـرب أبي بن كعب وعوف 

املـؤذن للمغـرب إذا أذن أيب بـن كعـبو عبـد الـرمحن بـن عـوف رأيـت : قال عن عاصم عن زر 
حفـص احلسني بنمن طريق]4677[ورواه البيهقي .صحيح حسن اهـقاما فصليا ركعتني

يصـليان قبـل بـن كعـبعبـد الـرمحن بـن عـوف وأيبكـان : عن سـفيان عـن عاصـم عـن زر قـال
عمــرو بــن عــامر قــال قــال ســفيان وحــدثين.نأخــذ بقــول إبــراهيمقــال ســفيان. املغــرب ركعتــني

، ياهللا عليـه وسـلم يبتـدرون السـوار كان كبار أصـحاب رسـول اهللا صـلى: مسعت أنسا يقول 
يريد سـفيان بقـول إبـراهيم مـا رواه عـن منصـور عـن : قال البيهقي . يصلون ركعتني قبل املغرب

يوقـد أخـرج البخـار . مل يصل أبو بكـر وال عمـر وال عثمـان قبـل املغـرب ركعتـني: إبراهيم قال 
اهـعن قبيصة عن سفيان حديث عمرو بن عامر

وال بكـرأبـومل يصـل : عن الثوري عـن منصـور عـن إبـراهيم قـال ]3985[عبد الرزاق وقال
.اهـ صحيح مرسل الركعتني قبل املغربعثمانوال عمر

مــرمي أخربنــا حــدثنا ابــن أيبحممــد بــن إســحاق الصــغاينمــن طريــق]4682[البيهقــي روىو 
يـه رسـول اهللانـزل عليالـذياألنصـار أيـوبأبـاابن طـاوس عـن أبيـه أن حيىي بن أيوب حدثين
يبعد غـروب الشـمس قبـل الصـالة ، مث مل يكـن يصـلبكرأيبصلى مع صلى اهللا عليه وسلم

صــلى اهللا عليــه صــليت مــع النـيبإين: ، فـذكر ذلــك لــه فقـال عثمــان، مث صـلى مــع عمــرمـع 
وســلم مث صــليت مــع أىب بكــر ، وفرقــت مــن عمــر فلــم أصــل معــه ، وصــليت مــع عثمــان ، إنــه 

خالفــه اهـــال يرامهــا ، فلــم يصــلهما أبــو أيــوب معــه ، وصــالمها مــع عثمــان لــني ، وكــان عمــر
.حيىي بن أيوب الغافقي يهم . معمر فقال بعد العصر ، وهو أصح 

ن يزيــد بــن عبــد الــرمحن الــداالين حــدثنا عبــد الســالم بــن حــرب عــ]4567[ابــن أيب شــيبة -
أى رجـال صـلى ركعتــني ر عمـر بـن الخطــابأن عـن عبـد امللـك بـن ميســرة عـن زيـد بـن وهــب

ال : به بالدرة حـني قضـى الصـالة وقـالبعد غروب الشمس وقبل الصالة ، فجعل يلتفت فضر 
.اهـ سند صحيح تلتفت ، ومل يعب الركعتني
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عن هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء عن مثامة بن عبـد اهللا بـن أنـس ]3982[عبد الرزاق-
اهـــ وســلم يصــلون الــركعتني قبــل املغــربكــان نــاس مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه: قــال 

.صحيح
ال المهـاجرونكـان : بـن املسـيب قـال اعن معمـر عـن الزهـري عـن ]3984[عبد الرزاق -

يركعهمـا أنـسوكـان : قال الزهـري . األنصاروكانت ، يركعون الركعتني قبل املغرب 
.اهـ صحيح 

أبو سعيد عبد الرمحن بـن حدثنا : قالوازحدثنا حممد بن منصور اجل]2096ك[الدواليب -
رأيـت أنـس بـن مالـك يصـلي ركعتـني : قـالحدثنا زريب أبو حيىي: قالعبد اهللا موىل بين هاشم

.اهـ ال بأس به قبل املغرب
عـن سـعيد بـن املسـيبعـن قتـادة حـدثنا وكيـع عـن ابـن أيب عروبـة ]7464[ابن أيب شـيبة -

كيــع مســع و ضــعيف ، اهـــ ســعد بــن أبــي وقــاصغــرب إال مــا رأيــت فقيهــا يصــلي قبــل امل: قــال 
.اختلط بعدماسعيد بن أيب عروبة 

: حــدثنا يزيـــد ثنــا شــعبة عـــن أيب التيــاح عــن عبـــد اهللا بــن أيب اهلــذيل قـــال ]647[مســدد -
دعوت رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل منزيل فلما أذن مؤذن املغرب فصـلى 

.اهـ سند صحيح يصليهماأبي بن كعبان ك: فسألت عن ذلك فقال 
بــن يزيــد أبــو عبــد ثنا عبــد اهللاحــد]12خمطــوط [وقــال عبــاس بــن عبــد اهللا الرتقفــي يف جزئــه 

حــدثين أبــو مرحــوم عــن حممــد بــن يوســف : قــالالــرمحن املقــرئ ثنــا ســعيد يعــين ابــن أيب أيــوب
ا إذا قمنـا، يعـين كنـا نركعهمـ:قـالالدمشـقي عـن قبيصـة بـن ذؤيـب عـن عبـد الـرمحن بـن عـوف

علـى رسـم ابـن حبـان . اهـ رواه البخاري يف التاريخ عن املقـرئ بني األذان واإلقامة من املغرب 
.إن شاء اهللا 

بـردة عـن عـن أيبيبـردة يـرو عبد الرمحن بن سعيد بن أيب]9112[ابن حبان يف الثقات -
وهو أخو موسى بـن ، زائدة بن أيبارواه عنه ، قبل املغرب ركعتني يأنه كان يصلموسىيأب

اهـإدريس بن أيبابردة الذي روى عنه سعيد بن أيب
مسعـت : مسعت شيخا بواسط يقول : قال حدثنا وكيع عن شعبة]7465[ابن أيب شيبة -

وقــال أبــو داود .عــن الــركعتني قبــل املغــرب فلــم ينــه عنهمــاعمــرابــنســألت : طاووســا يقــول 



تقريب فقه السابقني األولني

61

س و شـعيب عـن طـاو مد بن جعفر حدثنا شـعبة عـن أيبحدثنا ابن بشار حدثنا حم]1286[
قال سئل ابن عمر عن الـركعتني قبـل املغـرب فقـال مـا رأيـت أحـدا علـى عهـد رسـول اهللا صـلى 

قال أبو داود مسعت حيىي بـن معـني . الركعتني بعد العصرورخص يف. اهللا عليه وسلم يصليهما
.اهـ ضعفه األلباينامسهوهم شعبة يفيقول هو شعيب يعين

عن حبيب بن أيب ثابت عن جماهدحدثنا ابن مهدي عن سفيان]7460[ابن أيب شيبة -
وسـلم يصـلون عنـد كـل تـأذينأدركـت أصـحاب حممـد صـلى اهللا عليـه: قال ن ابن أيب ليلىع

.ثقاتاهـ 
حدثنا عبد اهللا بن يزيد هو املقرئ قال حدثنا سعيد بن أيب أيوب قال ]1112[البخاري -

ــن عــامريــد بــن أيب حبيــب قــال مسعــت مرثــد بــن عبــد اهللا اليــزين قــال أتيــت حــدثين يز  ــة ب عقب
أال أعجبــك مــن أيب متــيم يركــع ركعتــني قبــل صــالة املغــرب فقــال عقبــة إنــا كنــا : فقلــتالجهنــي

اهـنفعله على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت فما مينعك اآلن قال الشغل
ر بــن مشيــل أخربنــا شــعبة عــن يزيــد بــن مخــري قــال مسعــت النضــمــن طريــق]4680[البيهقـي -

قــد رأيــت أصــحاب رســول اهللا : خالــد بــن معــدان عــن رغبــان مــوىل حبيــب بــن مســلمة قــال 
رغبـان اهــالـركعتني قبـل املغـربصلى اهللا عليه وسلم يهبون إليها كما يهبون إىل املكتوبـة يعـين

.على رسم ابن حبان شامي ، 
: ن يسار قالعن راشد بشعبة عن سليمان بن عبد الرمحند ثناحدثنا يزي] 648[مسدد -

عبـــد الوهـــاب بـــن عطـــاء حـــدثنا مـــن طريـــق] 4681[البيهقـــي . يصـــلون ركعتـــني قبـــل املغـــرب 
أشـهد علـى مخسـة نفـر ممـن بـايع : شد بن يسـار قـالشعبة عن سليمان بن عبد الرمحن عن را

اهــ علـى عتـني قبـل املغـرب، منهم مرداس أو ابـن مـرداس ، حتت الشجرة 
.رسم ابن حبان 

يــل قــال حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق أبــو إمساعأخربنــا مســلم بــن إبــراهيم]7609[ابــن ســعد -
كــان : قــال وكــان خادمــا لعبــد اهللا بــن الــزبريأيبحــدثناالثقفــي مــوىل احلجــاج بــن يوســف قــال

فـإذا انصــرف مــةقــام فصـلى ركعتــني بـني األذان واإلقاإذا مســع أذان املغـرب عبـد اهللا بــن الزبيـر
.رواه البخاري يف التاريخ ، على رسم ابن حباناهـ من الصالة انصرف عن ميينه
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حـدثنا احلسـن بـن صـاحل عـن لخربنـا أمحـد بـن عبـد اهللا بـن يـونس قـاأ]8248[ابن سعد -
هبط الكوفـة ثالمثئـة مـن أصـحاب الشـجرة وسـبعون مـن أهـل بـدر ال : قال عبيدة عن إبراهيم

.اهـ عبيدة بن معتب ضعيفنعلم أحدا منهم قصر وال صلى الركعتني اللتني قبل املغرب
ن حدثنا شيبان بن عبد الرمحن عن أشـعث بـ] 22[وقال احلسن بن موسى األشيب يف جزئه 

أصـحاب رسـول اهللا عليـه السـالم كـان بالكوفـة خيـار : قـالأيب الشـعثاء عـن إبـراهيم النخعـي
أخــربين مــن رمقهــم كلهــم فمــا رأى ، ألنصــاري وعمــاروأبــو مســعود اعلــي وعبــد اهللا وحذيفــة
.وهذا قول الكوفيني .اهـ أي قبل املغرب أحدا منهم يصلي قبل

معنى دلوك الشمس
ن عــحــدثنا إســحاق بــن ســليمان عــن أيب ســنان عــن أيب إســحاق ]6340[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ منقطع : قال علي
حــدثنا علــي بــن مســهر عــن الشــيباين عــن عبــد الــرمحن بــن األســود ]6334[ابــن أيب شــيبة -

أقـم (: عبـد اهللاكنت جالسا مع عبـد اهللا يف بيتـه ، فوجبـت الشـمس ، فقـال : عن أبيه قال 
هـــذا واهللا الـــذي ال إلـــه غـــريه حـــني أفطـــر : مث قـــال )ك الشـــمس إىل غســـق الليـــلالصـــالة لـــدلو 

واصـل بـن عبـد األعلـى حـدثين ]513/ 17[ر بـن جريـرواه ا.الصائم وبلغ وقت هذه الصـالة
عــن أيب إســحاق يعــين الشــيباين عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن ثنــا ابــن فضــيلاألســدي قــال 

أقم الصالة لدلوك (على سطح حني غربت الشمس فقرأعبد اهللا بن مسعودأبيه أنه كان مع 
والـــذي نفســـي بيـــده إن هـــذا حلـــني : حـــىت فـــرغ مـــن اآليـــة، مث قـــال) الشـــمس إىل غســـق الليـــل

حــدثنا ابــن بشــار قــال ثنــا ابــن أيب عــدي عــن .دلكــت الشــمس وأفطــر الصــائم ووقــت الصــالة
عبـد اهللا بـن كتـب إليـه أن عبيـدة بـن عبـد اهللاأبـا سعيد عن قتادة عن عقبة بن عبـد الغـافر أن 

ويفطــر عنــدها إن كــان صــائما، ويقســم عليهــا . كــان إذا غربــت الشــمس صــلى املغــربمسـعود
ميينــا مــا يقســمه علــى شــيء مــن الصــلوات بــاهللا الــذي ال إلــه إال هــو، إن هــذه الســاعة مليقــات 

أقـــم الصـــالة لـــدلوك الشـــمس إىل غســـق(هـــذه الصـــالة، ويقـــرأ فيهـــا تفســـريها مـــن كتـــاب اهللا
ثنـا ابـن أيب عـدي عـن شـعبة عـن عاصـم عـن أيب وائـل عـن حدثنا حممد بـن املثـىن قـال.)الليل

مث قـــال .وهـــذا غســـق الليـــل، وأشـــار إىل املشـــرق واملغـــربهـــذا دلـــوك الشـــمس: قـــالعبـــد اهللا 
أخربنا الثـوري عـن أيب إسـحاق عـن األسـود زاق قالأخربنا عبد الر حدثنا احلسن بن حيىي قال
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وهــو كـــذلك يف اهـــدلكــت، يعــين بــراح مكانــا: حــني غربــت الشــمس ه قــالأنــعبــد اهللاعــن 
ثنا سـفيان بـن حدثين سعيد بن الربيع قال]17/514[مث قال ابن جرير . تفسري عبد الرزاق

عبـد اهللا بـن مسـعودكـان : عيينة مسع عمرو بن دينار أبا عبيـدة بـن عبـد اهللا بـن مسـعود يقـول
أقــم الصــالة (وحيلــف أنــه الوقــت الــذي قــال اهللايصــلي املغــرب حــني يغــرب حاجــب الشــمس

: ثنـا جريـر عـن مغـرية عـن إبـراهيم قـالحـدثنا ابـن محيـد قـال).لدلوك الشمس إىل غسق الليل
: وقــال. ه وقــت هــذه الصــالةهــذا واهللا الــذي ال إلــه غــري : حــني غربــت الشــمسعبــد اهللاقــال 

ثنـا زائـدة ثنـا أمحـد بـن يـونس قـالثنـا حيـىي بـن حممـد قـال]940[ابن املنـذر . 
]9128[وقــال الطــرباين . : قــالعبــد اهللاعــن عــن عاصــم عــن شــقيق

مة عـن عاصـم عـن زر عـن ثنـا محـاد بـن سـلحدثنا علي بـن عبـد العزيـز ثنـا حجـاج بـن املنهـال
براح إذا دلكت الشمس إذا غربت الشمس: :قالعبد اهللا

يس عـن عاصـم عـن زر عـن عبـد ثنـا قـحدثنا احلسني بن إسحاق التسـرتي ثنـا حيـىي احلمـاين.
حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنـا زائـدة مث قال. : قالاهللا

دلـوك الشـمس : قـالق بـن سـلمة عـن عبـد اهللا بـن مسـعودعن شـقيعن عاصم بن أيب النجود
دثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش عن إبـراهيمح.

مـا : صـلى عبـد اهللا املغـرب، فلمـا انصـرف جعلنـا نلتفـت، فقـال: عن عبد الرمحن بن يزيـد قـال
ال إله إال هو ميقـات هـذه هذا واهللا الذي: نرى أن الشمس طالعة، فقال: لكم تلتفتون؟ قلنا

فهـذا دلـوك الشـمس، وهـذا غسـق )أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل(مث قرأالصالة
حدثنا حممد بن علي الصائغ املكي ثنا سعيد بن منصـور ثنـا أبـو معاويـة عـن األعمـش . الليل

صـلى عبـد اهللا ذات يـوم وجعـل رجـل ينظـر : قالعن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد
واهللا الذي ال إله غريه ميقات هذه الصـالة تنظرون هذاما:فقال عبد اهللاهل غابت الشمس
فهــذا دلــوك الشــمس وهــذا )أقــم الصــالة لــدلوك الشــمس إىل غســق الليــل(يقــول اهللا عــز وجــل

.، يأيتح ياهـ صحغسق الليل
ثنــا ســفيان عــن : ثنــا عبــد الــرمحن قــال: حــدثنا ابــن بشــار قــال]514/ 17[بــن جريــروقــال ا

دلوكهـا ميلهـا، يعـين : قـالعبـد اهللاعن عن عبد الرمحن بن يزيدعن عمارة بن عمرياألعمش
.اهـ أي إىل الغروب الشمس
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حـدثنا أبـو العمـيس قـال حـدثين وبـرة دثنا الفضل بن دكني قـالح]6339[ابن أيب شيبة -
اهـ صحيح ، عبد اهللا دلوكها حني تغرب: قاال وابن عباس عبد اهللا عن عن سعيد بن جبري

.وهو عنه مرسل هو ابن مسعود
عبـاسابـنعـن حدثنا وكيع عن سفيان عن منصـور عـن جماهـد] 6331[وقال ابن أيب شيبة 

وابـــــــن جريـــــــر . : قـــــــال)أقــــــم الصـــــــالة لـــــــدلوك الشـــــــمس إىل غســـــــق الليــــــل(
ثنــا ســفيان عــن منصــور عــن جماهــدثنــا عبــد الــرمحن قــالحــدثنا ابــن بشــار قــال] 17/513[

حــدثنا احلســن بــن مث قــال .دلكــت بــراح: دلــوك الشــمس: عبــاسابــنقــال : قــال
: قـالعبـاسابـنعـن أخربنا الثـوري عـن منصـور عـن جماهـد: أخربنا عبد الرزاق قال: قالحيىي

. وهذا سند صحيح . اهـ وهو كذلك يف التفسري لعبد الرزاق: دلوكها
عـــن عـــن مغـــريةثنـــا هشـــيمقـــالحـــدثين يعقـــوب بـــن إبـــراهيم ]514/ 17[وقـــال ابـــن جريـــر 

ورواه .زواهلــادلوكهــا: قــال) أقــم الصــالة لــدلوك الشــمس(يف قولــهقــالعبــاسابــنالشــعيب عــن 
عبـاسابـنعـن حدثنا أبو عوانة وخالـد عـن مغـرية عـن الشـعيب]1775هق[سعيد بن منصور 

ثنـا قـال ثنـا احلجـيبحدثنا حيىي بن حممد قال]937[ابن املنذر .دلوك الشمس زواهلا: قال 
.ثقات اهـدلوكها زواهلا: قالعبد اهللا بن عباسعن املغرية عن عامرأبو عوانة عن

:كـان يقـولعبـد اهللا بـن عبـاسأن )1(عن داود بن احلصني قال أخـربين خمـرب] 20[مالك -
اهـدلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته 

ثنـا حممـد بـن ثـور عـن معمـر عــن ا ابـن عبـد األعلـى قــالحـدثن]515/ 17[وقـال ابـن جريـر 
هــذا اهـــ ، يعــين الظــلزيغهــا بعــد نصــف النهــاردلــوك الشــمس: قــال عبــاسابــنعــن الزهــري
.رواية جماهد وسعيد أصح و . مرسل 

ابــن أيب . دلــوك الشــمس ميلهــا:كــان يقــول عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ] 19[مالــك -
دلــوك (: قــال عمــرابــنبــن ســعيد عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن حــدثنا حيــىي ]6330[شــيبة 

ثنا الليث بن سعد عن نافع عـن ابـن حد]14[أبو اجلهم .ميلها بعد نصف النهار)الشمس
حـدثنا أبـو أسـامة عـن عبـد ]6335[ابـن أيب شـيبة . دلوك الشمس ميلها : كان يقول عمر  

بن عباس وكان مالك يكتم امسه لكالم اعكرمة وكذلك رواه الدراوردي عن عكرمة عن اههناملخرب : قال أبو عمر -1
]64/ 1االستذكار [اهـ سعيد بن املسيب فيه وقد صرح به يف كتاب احلج 
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حـدثين ]17/515[ابن جرير.لهادلوكها مي: قال عمرابناحلميد بن جعفر عن نافع عن 
احلسـن بـن مـن طريـق]1774[البيهقـي . بـه مثلـهثنـا أبـو أسـامة: موسى بن عبد الرمحن قـال

دلــوك : قــال ابــن عمــربــن عفــان حــدثنا ابــن منــري عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن يعلــ
.اهـ صحيح الشمس ميلها بعد نصف النهار

قــال بــن عمــراعـن معمــر عـن الزهــري عـن ســامل عـن عـن الثــوري]2052[ورواه عبـد الــرزاق 
.اهـ صحيح دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار وذلك وقت الظهر 

ثنــا احلســني بــن : قــالثنــا حيــىي بــن واضــح: حــدثنا ابــن محيــد قــال]515/ 17[بــن جريــرا-
ذا إ: قـال) أقم الصالة لدلوك الشمس(قولهأبي برزة األسلميواقد عن سيار بن سالمة عن 

ثنـا سـيار : ثنا احلسـني بـن واقـد قـال: ثنا أبو متيلة قال: حدثنا ابن محيد مرة أخرى قال.زالت
فسأله والدي عـن مواقيـت صـالة رسـول اهللا صـلى اهللا برزةأباأتيت : بن سالمة الرياحي قال 

كــان رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم يصـلي الظهــر إذا زالـت الشــمس، مث : عليـه وســلم، قـال
.ابن واضح هو أبو متيلة . اهـ سند حسن ) أقم الصالة لدلوك الشمس(تال
أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن األوزاعــي عــن واصــل عــن جماهــد بــن جــرب ]8062[ابــن ســعد -

أيب احلجاج موىل السائب قال ح وأخربنا الفضل بن دكني قال حدثنا إمساعيل بن عبـد امللـك 
اب عن جماهد قال كنت أقـود مـوالي السـائب وهـو بن أيب الصفرياء قال حدثين يونس بن خب

اهــ واصـل بـن أيب فـإذا قلـت نعـم قـام فصـلى الظهـر؟يـا جماهـد دلكـت الشـمس: أعمى فيقول
حـدثنا حممـد ]18/931[وقال الطـرباين . ال شيء : ابن معني مجيل ويونس بن خباب قال 

نـيب عمـرو بـن هاشـم ثنـا بن عبدوس بن كامل السـراج ثنـا أبـو هشـام الرفـاعي ثنـا أبـو مالـك اجل
أدلكـت الشـمس؟ : كنت أقود موالي قيس بن السائب فيقول: مسلم املالئي عن جماهد قال

هكـذا كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يفعـل وكـان : نعـم صـلى الظهـر ويقـول: فإذا قلت
النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يصـــلي العصـــر والشـــمس بيضـــاء حيـــة وكـــان النـــيب صـــلى اهللا عليـــه 

سلم يصلي املغرب والصائم يتمارى أن يفطر وكان النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـلي الفجـر و 
.اهـ سند ضعيف حني يتغشى النور السماء 

املغربصالة وقت 
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: نا يزيـد بـن أيب عبيـد عـن سـلمة قـالحـدثنا املكـي بـن إبـراهيم قـال حـدث]536[البخاري -
اهـإذا توارت باحلجاب سلم املغرباهللا عليه و كنا نصلي مع النيب صلى 

حـــدثنا حممـــد بـــن مهـــران قـــال حـــدثنا الوليـــد قـــال حـــدثنا األوزاعـــي قـــال ]534[البخـــاري -
كنــا : خــديج قــال مسعــت رافــع بــن خــديج يقــولحــدثنا أبــو النجاشــي صــهيب مــوىل رافــع بــن 

اهـسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبلهاملغرب مع النيب صلى اهللا عليه و نصلي 
عـن الثــوري عـن عمــران بــن مسـلم اجلعفــي عـن ســويد بـن غفلــة قــال ]2092[د الــرزاق عبـ-

. للمغـرب ، صـلوا صـالتكم هـذه الصـالة والفجـاج مسـفرة : يقـول عمر بن الخطابمسعت 
: عن سويد بن غفلـة قـال أبو األحوص عن عمران بن مسلم حدثنا ]3340[ابن أيب شيبة 

حـــدثنا ]930[الطحـــاوي.يعـــين املغـــربفرةلصـــالة والفجـــاج مســـصـــلوا هـــذه ا: عمـــرقـــال 
عــن عمــران بــن ثنــا زهــري بــن معاويــة: قــالثنــا عبــد الــرمحن بــن زيــاد: قــالســليمان بــن شــعيب

.لصـالة يعـين املغـرب والفجـاج مسـفرةصـلوا هـذه ا:عمـرقـال : مسلم عن سويد بن غفلـة قـال
وقال . كر مثله بإسناده فذ ثنا شعبة عن عمران: قالثنا وهب: حدثنا ابن مرزوق قالقال مث

اهــ فـذكر مثلـه بإسـنادهثنـا أبـو عوانـة عـن عمـران: قالثنا حجاج: قالحدثنا حممد بن خزمية
.صحيح 

كتـب :بـن املسـيب قـالاعن الثوري عن طارق بن عبـد الـرمحن عـن ]2093[عبد الرزاق -
ــــن الخطــــاب املنتظــــرين إىل أهــــل االمصــــار أن ال تكونــــوا مــــن املســــبوقني بفطــــركم والعمــــر ب

حدثنا أبو األحوص عن طارق عن سعيد ]3341[ابن أيب شيبة . بصالتكم اشتباك النجوم
تنتظـــروا بصـــالتكم اشــــتباك يكتـــب إىل أمـــراء األمصــــار أن العمـــركــــان : بـــن املســـيب قـــال 

عـن طـارق بـن ثنـا شـعبة: قـالثنـا وهـب: قالحدثنا ابن مرزوق]934[الطحاوي . النجوم
كتــب إىل أهــل اجلابيــة أن صــلوا املغــرب قبــل أن عمــريد بــن املســيب أن عبــد الــرمحن عــن ســع

.صحيح اهـ حسن تبدو النجوم
ـــا يزيـــد بـــن : ثنـــا أبـــو عمـــر احلوضـــي قـــال: حـــدثنا ابـــن أيب داود قـــال]933[الطحـــاوي - ثن

أن : موسىأبيكتب إىل الخطاببنعمرثنا حممد بن سريين عن املهاجر أن : إبراهيم قال
هــذا ســند يتكــرر واملهــاجر ال يعــرف وابــن ســريين كــان اهـــني تغــرب الشــمس صــل املغــرب حــ

.ينتقي الرجال ، وليس يف املنت من نكر 
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أنــا نــافع عــن : ثنــا ابــن أيب مــرمي قــال: حــدثونا عــن حممــد بــن حيــىي قــال]957[ابــن املنــذر -
حدثه عـن حدثين احلسن بن ثوبان أن حممد بن عبد الرمحن الغساين مث األسدي: قال)1(يزيد

حىت طلع جنمان اشتغل به غري ناسٍ أخر صالة املغرب عن شغلعمر بن الخطابجده أن 
قــال ]529[رواه ابــن املبــارك يف الزهــد اهـــفــأعتق رقبتــني لتــأخريه املغــرب حــىت طلــع النجمــان

ن حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن أيب أأخربنا حيوة بن شريح قال حدثنا احلسـن بـن ثوبـان اهلمـداين 
نـه صـلى مـع عمـر بـن اخلطـاب أو حدثـه مـن صـلى أاألزدي أخربه عن جـده أيب مسـلم مسلم

األزدي صـــوابه األســـدي ذكـــره ابـــن حبـــان يف الثقـــات وجـــده مل اهــــعتـــق رقبتـــني أصـــالته تلـــك 
.أعرفه 

عمـر بـن الخطـاب وعثمـان ب عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن أن بن شهااعن ]636[مالك -
كانــا يصــليان املغــرب حــني ينظــران إىل الليــل األســود قبــل أن يفطــرا مث يفطــران بعــد بــن عفــان 

.اهـ مرسل صحيح الصالة وذلك يف رمضان 
سـألت أيب  : حدثنا حفـص عـن أيب العنـبس عمـرو بـن مـروان قـال ]3347[ابن أيب شيبة -

كان يصلي إذا سـقط : ؟ فقال فأخربين كيف كان يصلي املغرب عليمع قد صليت: قلت 
.اهـ إسناد جيد القرص

بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار قــال مسعــت ابنــا لعبــد اهللا يعــين اعــن ]2096[عبــد الــرزاق -
يصلي املغرب حني يغرب حاجب الشـمس عبد اهللا بن مسعودعبد اهللا بن مسعود يقول إن 

)أقـم الصـالة لـدلوك الشـمس إىل غسـق الليـل(لـذي قـال اهللا تبـارك وتعـاىل وحيلف أنه الوقـت ا
عــن معمــر عــن أيــوب عــن ]2095[عبــد الــرزاق .قــال ذكــر الصــلوات كلهــن فلــم أحفظهــن 

كــان يصــلي املغــرب حــني تغــرب مســعودبــنابــن مســعود أن ابــن ســريين عــن بعــض أصــحاب ا
ابـن أيب شـيبة. مـن الصـالة غريهـا هذا واهللا وقتها وكان ال حيلـف علـى شـيء:الشمس فيقول

يصـــلي عبـــد اهللاكـــان : عـــن أيب إســـحاق عـــن األســـود قـــالحـــدثنا أبـــو األحـــوص ]3342[
الطحـاوي .وقـت هـذه الصـالةهـذا والـذي ال إلـه إال هـو: املغرب حني تغرب الشـمس ويقـول

ثنــا إبــراهيم : ثنــا أيب عــن األعمــش قــال: ثنــا عمــرو بــن حفــص قــال: حــدثنا فهــد قــال]935[

.يد هو الكالعي املصري كذا وجدته ، وأظنه نافع بن يز -1
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فقـام أصـحابه يـرتاءون ، بأصـحابه صـالة املغـرب عبـد اهللاصـلى : عن عبد الرمحن بن يزيد قال
ذي ال هـذا واهللا الـ: فقـال عبـد اهللا. مـا تنظـرون ؟ قـالوا ننظـر أغابـت الشـمس : الشمس فقـال

)أقــم الصــالة لــدلوك الشــمس إىل غســق الليــل(مث قــرأ عبــد اهللا إلــه إال هــو وقــت هــذه الصــالة
هــذا دلــوك : فقــال، هــذا غســق الليــل وأشــار بيــده إىل املطلــع : إىل املغــرب فقــالوأشــار بيــده 

إســحاق مــن طريــق]1803[البيهقــي .نعــم : قيــل حــدثكم عمــارة أيضــا ؟ قــال. الشــمس 
كــان عبــد اهللا : أخربنــا جريــر عــن األعمــش عــن إبــراهيم وعمــارة عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد قــال

: أن الشمس طالعة قال فنظرنا يوما إىل ذلك فقال املغرب وحنن نرىييصلمسعودابنيعين
ال إلـه غـريه ميقـات هـذه الصـالة يهـذا والـذ: قـال عبـد اهللا . إىل الشمس: ما تنظرون؟ قالوا 

الطحــــاوي . فهــــذا دلــــوك الشــــمس) الليــــلأقــــم الصــــالة لــــدلوك الشــــمس إىل غســــق (مث قــــال 
عــن مغــرية ا أبــو األحــوصثنــ: قــالثنــا يوســف بــن عــدي: قــالحــدثنا روح بــن الفــرج]936[

بأصـحابه املغـرب حـني غربـت ابـن مسـعودصـلى : عبد الـرمحن بـن يزيـد: قال: قالعن إبراهيم
: قالثنا عمر: قالفهدحدثنا.هذا والذي ال إله إال هو وقت هذه الصالة:مث قالالشمس

ـ صـحيح ، اهمثلهاهللاعبدبن مرة عن مسروق عن حدثين عبد اهللا: قالثنا أيب عن األعمش
.تقدم قريبا 

السـدي عـن أيب مالـك عـن حدثنا حسني بن علـي عـن زائـدة عـن ]3350[ابن أيب شيبة -
ــد اهللاصــليت مــع : قــالمســروق اهـــ ى موضــعهمقــدار مــا إذا رمــى رجــل بســهم رأاملغــربعب
.صحيح حسن 

ثنــاقــالثنــا أيبقــالثنــا عمــر بــن حفــص بــن غيــاثقــالحــدثنا فهــد]926[الطحــاوي -
يـا : فقـال مسـروقعائشةعلى دخلت أنا ومسروق: قالعمش عن عمارة عن أيب عطيةاأل

أمــا . اخلــريكالمهــا ال يــألوا عــنأصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلمرجــالن مــنأم املــؤمنني
ويؤخر اإلفطار ر يؤخر املغرب حىت تبدو النجوم واآلخرب ويعجل اإلفطارأحدمها فيعجل املغ

كـذلك  :قالـت عائشـةعبـد اهللا: أيهمـا يعجـل الصـالة واإلفطـار قـال:تقال. موسىأبايعين 
.اهـ رواه مسلم كان يفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بــن إســحاق قــال حــدثين يزيــد بــن أيب اثنا يعقــوب قــال ثنــا أيب عــن حــد]17367[أمحــد -
لينــا أبــو أيــوب قــدم ع: هللا اليــزين ويــزن بطــن مــن محــري قــالحبيــب املصــري عــن مرثــد بــن عبــد ا
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سـلم مصـر غازيـا وكـان عقبـة بـن صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و خالد بن زيد األنصـاري
مــره علينــا معاويــة بــن أيب ســفيان قــال فحــبس عقبــة بــن عــامر بــاملغرب أعــامر بــن عــبس اجلهــين 

رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا فقـال لـه يـا عقبـة أهكـذااألنصـاريأيـوبأبـوفلما صلى قام إليـه 
ال تـزال أمـيت : سلم يصلي املغرب أما مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول يه و عل

فمــا :قــال.بلــى:قــال فقــال؟خبــري أو علــى الفطــرة مــا مل يــؤخروا املغــرب حــىت تشــتبك النجــوم
ن يظـن النـاس أال إأما واهللا ما يب :قال فقال أبو أيوب.شغلت:قال.محلك على ما صنعت

وصـححه ابـن خزميـة رواه أبـو داودو اهــسلم يصـنع هـذا ول اهللا صلى اهللا عليه و رأيت رسنكأ
.واحلاكم والذهيب
وحبـــان بـــن حـــدثنا حممـــد بـــن حـــامت املـــروزي ثنــا ســـويد بـــن نصـــر]17/863[ورواه الطــرباين 

عـن أسـلم أيب بارك عن حيـوة بـن شـريح عـن يزيـد بـن أيب حبيـبموسى قاال ثنا عبد اهللا بن امل
صــلى بنــا عقبــة بــن عــامر املغــرب فأخرهــا وحنــن بالقســطنطينية ومعنــا أبــو أيــوب : عمــران قــال

مل تـؤخر هـذه الصـالة وأنـت مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا : األنصاري فقال له أبو أيـوب
:يا: فقلنايراك من مل يصحبه فيظن أنه وقتهاعليه وسلم 

تابعـه ابـن اهــ نعـم: قـال؟كـذاك يـا عقبـة،  كنا نصليها حني جتب الش
وهــو . كــذلك قــال أبــو زرعــة الــرازي هــذا أصــح مــن حــديث ابــن إســحاق ،  هليعــة عــن يزيــد ، و 

.حديث صحيح
مـا :كان يقولبن عمرابن جريج قال أخربين نافع أو غريه أن اعن ]2098[عبد الرزاق -

اهـرب صالة أخوف عندي فواتا من املغ
بـناعن الثوري عن حيىي بن سعيد قال قلت لسامل ما أبعد مـا أخـر ]2101[عبد الرزاق -

، يف املطبـوع كـذااهــ  وبينهمـا مثانيـة أميـالوقفـالعذات املغرب قال من ذات اجليش إىل عمر
مـا أشـد مـا رأيـت أبـاك : عبـد اهللاعن حيىي بن سعيد أنـه قـال لسـامل بـن ]336[ورواه مالك 

املغـرب يف السـفر فقــال سـامل غربـت الشــمس وحنـن بـذات اجلــيش فصـلى املغـرب بــالعقيقأخـر 
.اهـ صحيح 

كنــت أمســع : قــال حــدثنا معــاذ بــن معــاذ عــن حاجــب بــن عمــر ]3346[ابــن أيب شــيبة -
كنــت أقبــل : عمـي احلكــم بـن األعــرج يســأل درمهـا أبــا هنـد عــن هــذا احلـديث ؟ فيقــول درهـم 
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، فأمتـارى غربـت الشـمس يسـاربـنمعقـلمنصـرفني السوق فيتلقاين النـاس من
.صحيح بصري اهـ سند أو مل تغرب

الــداناج  اهللاعبـدعـن يعلــى بـن عبيـد عـن حجــاج الصـوافحـدثنا]3345[ابـن أيب شـيبة -
اهــــ الـــداناج )1(كـــان أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يتناضـــلون بعـــد املغـــرب: قـــال 

.صحيح سند . ، يروي عن أنس وأيب برزة ملبالفارسية العا

غيميوم الإذا كان 
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشـام قـال حـدثنا حيـىي بـن أيب كثـري ]528[البخاري -

بكـــروا :فقـــال، كنـــا مـــع بريـــدة يف غـــزوة يف يـــوم ذي غـــيم :عـــن أيب قالبـــة عـــن أيب امللـــيح قـــال
من ترك صـالة العصـر فقـد حـبط عملـه : سلم قال فإن النيب صلى اهللا عليه و ، العصر بصالة 

اهـ
حـدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن إمساعيـل عـن محـاد عـن إبـراهيم عـن ]6345[ابن أيب شـيبة -

اهــ إمساعيـل هـو ابـن فعجلـوا العصـر وأخـروا الظهـرإذا كـان يـوم الغـيم: قـالعمـراألسود عـن 
.سند جيد . أيب خالد 

إذا  : عبد اهللاقال: يب حصني عن حزام بن جابر قال عن أقيسحدثنا ] 311[أبو نعيم-
: قــال حــدثنا وكيــع]6347[ابــن أيب شــيبة . كـان يــوم الغــيم فعجلــوا الظهــر وأخــروا اإلفطــار 

إذا كان يـوم : يقول مسعودابنمسعت : قال حدثنا قيس عن أيب حصني عن حزام بن جابر 
وحــدثونا عــن أمحــد ]1070[ن املنــذر ابــ.وأخــروا املغــربالغــيم فعجلــوا الظهــر وأخــروا العصــر

ابــنمسعــت : قــالبــن عمــرو قــال أخربنــا وكيــع عــن قــيس عــن أيب حصــني عــن حــرام بــن جــابر
اهــ ال أدري مـن حـزام وأجلـوا املغـربالظهـر والعصـرإذا كـان بيـوم غـيم فعجلـوا: يقـولمسعود

.، إن مل يكن حكيم بن جابربن جابر

العشاءصالة وقت 

وأمجـع كـل مـن حنفـظ عنـه مـن أهـل العلـم علـى أن تعجيـل صـالة املغـرب :]356/ 2[قـال ابـن املنـذر يف األوسـط -1
.وكذلك الظهر يف غري حال شدة احلر تعجيلها أفضل واختلفوا يف سائر الصلوات ، أفضل من تأخريها 
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بشــر عــن بشــري بــن ثابــت عــن حــدثنا مســدد حــدثنا أبــو عوانــة عــن أيب]419[أبــو داود -
أنا أعلم الناس بوقت هذه الصالة صـالة العشـاء : حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال 

رواه الرتمـذي و اهــ كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـليها لسـقوط القمـر لثالثـة،  اآلخرة 
.صححه ابن حبانو 

حدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي عـن سـفيان عـن أيب يعفـور عـن ]4744[علل وقال أمحد يف ال
اهـ سند صـحيح العشاءالنعمان بن بشيرفما نلبث أن يصلي ، كنا نصلي املغرب :أبيه قال

.، أبو يعفور امسه عبد الرمحن بن عبيد بن نسطاس 
أيب إىلعمــركتــب :عــن معمــر عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال]2108[عبــد الــرزاق -

موســى أن صــلوا صــالة العشــاء فيمــا بيــنكم وبــني ثلــث الليــل فــإن أخــرمت فــإىل شــطر الليــل وال 
. عــن الثــوري عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه مثلــه ]2109[عبــد الــرزاق . تكونــوا مــن الغــافلني

.به اهـ صحيح تقدم عن هشام بن عروة حدثنا وكيع]3358[ابن أيب شيبة 
ثنـا محـاد عـن أيـوب عـن : ثنا عارم قال: علي بن عبد العزيز قالحدثنا ]973[ابن املنذر -

أن صـل صـالة العشـاء اآلخـرة : إىل أيب موسـىعمـركتـب : حممد بن سريين عن املهاجر قـال
ثنــا أبــو : حــدثنا ابــن أيب داود قــال]954[الطحــاوي.إىل نصــف الليــل األول أي حــني تبيــت

حممـد بـن سـريين عـن املهـاجر أن عمـر كتـب ثنـا: ثنا يزيد بـن إبـراهيم قـال: عمر احلوضي قال
حـدثنا .أي حـني شـئت،أن صل صالة العشاء من العشـاء إىل نصـف الليـل : إىل أيب موسى
.ثنـا هشـام بـن حسـان عـن حممـد بـن سـريين عـن املهـاجر مثلــه: قـالثنـا وهـب: أبـو بكـرة قـال

عـــن حممـــد عـــن أنـــا عبــد اهللا بـــن عـــون: ثنــا يزيـــد بـــن هـــارون قـــال: حــدثنا علـــي بـــن شـــيبة قـــال
.اهـ تقدم وال أدري ذلك إال نصفا لك :املهاجر مثله وزاد

صــل :قــالالخطــاببــنعمــرعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع عــن ]2128[عبــد الــرزاق-
وقـد ، اهــ صـحيح العشاء فيما بينك وبني ثلث الليل فمن نام بعد ثلث الليل فال نامت عينه 

قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]971[املنـذر ابـنالوقـ.تقدم عن عمر يف جامع الوقـوت 
العشـاء اآلخـرة كتـب أن وقـتعمرفع عن أسلم أن عن ناثنا محاد عن أيوبقالثنا حجاج

]953[الطحــاوي . وال تــؤخروا ذلــك إال مــن شــغل، إذا غــاب الشــفق إىل ثلــث الليــل اآلخــر 
بـنعمرأن عن أسلمعفمحاد عن أيوب عن ناثنا قالثنا حجاجقالحدثنا حممد بن خزمية
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خـرة إذا غـاب الشـفق إىل ثلـث الليـل وال تـؤخروه إىل ذلـك إن وقت العشاء اآل: كتباخلطاب
.اهـ صحيح قاهلا ثالثا، فال نامت عيناه فمن نام قبلها، تناموا قبلها وال، إال من شغل

قــال عــن الثــوري عــن إبــراهيم بــن عبــد األعلــى عــن ســويد بــن غفلــة]2129[عبــد الــرزاق-
ابـن أيب . امـل صلوا العشـاء قبـل أن ينـام املـريض ويكسـل الع:يقولعمر بن الخطابمسعت 
يان عن إبـراهيم بـن عبـد األعلـى عـن سـويد بـن حدثنا سف: حدثنا وكيع قال ]3369[شيبة 
ابـــن املنـــذر .وينـــام املـــريضجلـــوا العشـــاء قبـــل أن يكســـل العامـــلع: عمـــرقـــال : قـــال غفلـــة

عن إبراهيم بن عبـد ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان: قالبن احلسنحدثنا علي]1040[
عجلـــوا العشـــاء قبـــل أن ينـــام عنهـــا املـــريض ويكســـل : عمـــرقـــال عـــن ســـويد بـــن غفلـــةاألعلـــى
.اهـ سند صحيح العامل

: ســـألت أيب قلـــت : قـــال حـــدثنا حفـــص عـــن عمـــرو بـــن مـــروان ]3361[ابـــن أيب شـــيبة -
.صحيحاهـ إذا غاب الشفق: لي العشاء ؟ قال كان يصفأخربين كيف  عليصليت مع 

عن سفيان عن أيب إسحاق عن عبـد الـرمحن بـن يزيـد حدثنا وكيع ]3359[ابن أيب شيبة -
.صحيح د اسنإاهـ يؤخر العشاءمسعودابنكان : قال 

عبـــادة بـــن كـــان :عـــن ثـــور بـــن يزيـــد قـــال مسعـــت مكحـــوال يقـــول]2111[عبـــد الـــرزاق -
وهــو :قــال مكحــول.يصــليان العشــاء اآلخــرة إذا ذهبــت احلمــرةبــن أوسالصــامت وشــداد

كــان : حــدثنا ابــن منــري ووكيــع عــن بــرد عــن مكحــول قــال ]3382[ابــن أيب شــيبة . الشــفق 
/ 1[دارقطين الـ.يصليان العشـاء اآلخـرة إذا غابـت احلمـرةعبادة بن الصامت وشداد بن أوس

شــاذان نـا معلــى نــا حيـىي بــن محــزة عـن ثــور بــن حـدثنا أبــو بكـر الشــافعي ثنــا حممـد بــن ] 269
الشـــفق شـــفقان احلمـــرة : قـــاالشـــداد بـــن أوسو عبـــادة بـــن الصـــامتيزيـــد عـــن مكحـــول عـــن 

والفجــر فجــران املســتطيل واملعــرتض فــإذا انصــدع .والبيــاض فــإذا غابــت احلمــرة حلــت الصــالة
.جيدمرسلاهـاملعرتض حلت الصالة

كـان ال يبـايل أقـدمها عمـربـناقـال أخـربين نـافع أن بـن جـريج اعن ]2118[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح أم أخرها إذا كان ال يغلبه النوم عن وقتها 

عبـاسبنابن جريج قال أخربين عبيد اهللا بن أيب يزيد أنه مسع اعن ]2120[عبد الرزاق -
حــدثنا أبـو كريــب قــال حــدثنا حيــىي]18631[ابــن جريــر .لــيس بتــأخري العتمــة بـأس:يقـول
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كــان ابــن عبــاس يعجبــه التــأخري بالعشــاء : عــن عبيــد اهللا بــن أيب يزيــد قــالبــن آدم عــن ســفيان
ثنــا قــالثنــا ســعيدقــالحــدثنا حممــد بــن علــي]1032[ابــن املنــذر).وزلفــا مــن الليــل(ويقــرأ

وزلفـا (يستحب تأخري العشاء ويقـرأ عباسابنمسعت : قالسفيان عن عبيد اهللا بن أيب يزيد
.اهـ صحيح اآلية)من الليل

إذا أراد أنس بن مالك كان :عمر عن عاصم بن سليمان قالمعن ]2124[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح وى األفقانتانظر هل اس:أن يصلي العشاء قال لغالم له أو ملوىل له

ثنــا ثنــا إمساعيــل قــالقــالشــجاعثنــا حــدثين موســى بــن هــارون قــال]967[ابــن املنــذر قــالو 
إذا : كـان يصـعد اجلاريـة فـوق البيـت فيقـول هلـاأنسـاحدثين موسى بن أنس أن قالابن عون 

.صحيح اهـاستوى األفق ناديين
عن عبد اهللا بن عثمان عـن ابـن لبيبـة حدثنا ابن املبارك عن معمر]3357[ابن أيب شيبة -

ــو هريــرةقــال يل : قــال  بــني ثلــث صــل العشــاء إذا ذهــب الشــفق وادالم الليــل مــا بينــك و : أب
حـدثنا ابـن أيب ]939[الطحـاوي .الليل ، وما عجلـت بعـد ذهـاب بيـاض األفـق فهـو أفضـل

ش عــن عبــد اهللا بــن عثمــان بــن ثنــا إمساعيــل بــن عيــا: قــالثنــا خطــاب بــن عثمــان: قــالداود
.تقدم اهـ حسن صحيح عن عبد الرمحن بن لبيبةخثيم

وحـدثنا ثنـا الليـث ح: يوسـف قـالثنـا عبـد اهللا بـن : حـدثنا يـونس قـال]958[الطحاوي -
عـن عبيـد بـن يـد بـن أيب حبيـبعـن يز ثنـا الليـث: ثنا شـعيب بـن الليـث قـال: قالربيع املؤذن

.اهـ إسناد صحيح طلوع الفجر:؟ قالما إفراط صالة العشاء: ألبي هريرةجريج أنه قال 
.وهذا يف املعذور 

كنــا : قــال لــرمحن بــن عبيــد عــن أبيــهن عبــد اعــحــدثنا ابــن فضــيل]3368[ابــن أيب شــيبة -
عبـد الـرمحن اهــ فمـا خيـرج آخرنـا حـىت يبـدأ بالعشـاءاملغرب بشيرابنيعين النعماننصلي مع 

.سند جيد .بن عبيد بن نسطاس
يصـلي املغـرب مث معاويـةلقـد رأيـت : بن جريج عن عطاء قال اعن ]2126[عبد الرزاق -

فكـان عطـاء :قـال.فيصـلي العشـاء ومل يغـب الشـفقما أطوف إال سبعا أو سبعني حـىت خيـرج 
وإين ألطـوف أحيانـا سـبعا بعـد املغـرب :قـال عطـاء.صل العشاء قبل أن يغيب الشفق:يقول

.الشفق األبيض هنا أراد أظنه.اهـ صحيح مث أصلي العشاء
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معنى الشفق
الشـــفق :كــان يقــولعمـــربــناعــن عبـــد اهللا بــن نــافع عـــن أبيــه أن ]2122[عبــد الــرزاق -

: قـــال ابـــن عمـــرعـــن نـــافع عــن عـــن العمــريحــدثنا وكيـــع ]3381[ابـــن أيب شـــيبة . احلمــرة 
ثنا حممــد بــن خملــد احلســاين ثنــا وكيــع ثنــا العمــري حــد] 269/ 1[الــدارقطين.الشــفق احلمــرة

ثنــا : قــالالزهــريثنــا أبــو مصــعب : قــالحــدثنا موســى بــن هــارون]964[ابــن املنــذر .مثلــه
.احلمـــرة: الشـــفق: قـــالعبـــد اهللا بـــن عمـــرمـــر عـــن نـــافع عـــن اهللا بـــن ععـــن عبيـــدالـــدراوردي
.صحيح .مبثلهيمصعب حدثنا الدراوردأيبمن طريق]1814[البيهقي 

: قــالثنـا هشـيم: قــالثنــا أمحـد بـن حنبـل: حـدثونا عــن أيب قدامـة قـال]965[ابـن املنـذر -
صـوابه .احلمـرةالشـفق: قـالسابـن عبـاان بـن أيب حبلـة عـن يـن حثنا عبـد الـرمحن بـن حيـىي عـ

أخربنــا أبـو احلســني بـن بشــران أخربنـا أبــو عمـرو بــن ]1817[البيهقـي . حبـان باملوحـدة ثقــة 
أمحـد بـن حنبـل حـدثنا هشـيم السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قـال مسعـت أبـا عبـد اهللا يعـين

حبـان بـن أيبعـنهو أخو معاويـة بـن حيـىي الصـديفالرمحن بن حيىي قال أبو عبد اهللاعن عبد 
قـالحـدثنا موسـى بـن هـارون]968[ابـن املنـذر .الشـفق احلمـرة: قـال ابن عباسجبلة عن 
: قـالعبـاسابـنبلة عن جان بن أيب يثنا هشيم عن عبد الرمحن بن حيىي عن حقالثنا سريج

كـذلك قـال البخـاري يف ،  قلـب امسـههشـيمحيـىي بـن عبـد الـرمحن الكنـاين اهــ البيـاض: الشفق
وقــد قــال جماهــد وســعيد بــن جبــري هــو احلمــرة ، وهــو الصــحيح عــن ابــن .ثقــة وهــواريخ ،التــ

.عباس إن شاء اهللا 
نــا القاضــي احلســني بــن إمساعيــل ثنــا عبــاس الــدوري نــا يعقــوب بــن ] 269/ 1[الــدارقطين -

حممد الزهري نا حممد بـن إبـراهيم بـن دينـار ثنـا أبـو الفضـل مـوىل طلحـة بـن عمـر بـن عبيـد اهللا 
.حسناهـ الشفق احلمرة : قال هريرةأبيبن أيب لبيبة عن ان ع

.وقد تقدم ما رواه مكحول عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس

كراهة السمر بعد العشاء والنوم قبلها
أن النــيب عـن أيب بـرزةعـن أيب املنهـال حـدثنا ابـن عليـة عـن عـوف ]6750[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ رواه البخاري النوم قبلها وعن احلديث بعدها
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حدثنا حممود قال أخربنا عبـد الـرزاق قـال أخـربين ابـن جـريج قـال أخـربين ]545[البخاري -
سـلم شـغل عنهـا ليلـة فأخرهـا عليـه و أن رسول اهللا صلى اهللانافع قال حدثنا عبد اهللا بن عمر

خــرج علينــا النــيب صــلى اهللا عليــه اســتيقظنا مث حــىت رقــدنا يف املســجد مث اســتيقظنا مث رقــدنا مث
وكان ابن عمر ال يبـايل أقـدمها أم .ليس من أهل األرض ينتظر الصالة غريكم :سلم مث قالو 

قــال ابــن جــريج قلــت . وكــان يرقــد قبلهــا ، أخرهـا إذا كــان ال خيشــى أن يغلبــه النــوم عــن وقتهــا 
لى اهللا عليـه وسـلم ليلـة بالعشـاء حـىت أعتم رسول اهللا صـ:لعطاء فقال مسعت ابن عباس يقول

رقــد النــاس واســتيقظوا ورقــدوا واســتيقظوا فقــام عمــر بــن اخلطــاب فقــال الصــالة قــال عطــاء قــال 
سلم كأين أنظر إليه اآلن يقطر رأسه ماء واضعا يـده س فخرج نيب اهللا صلى اهللا عليه و ابن عبا

كيـف ءً عطـافاسـتثبتُّ . هكـذا :على رأسه فقال 
سـلم علـى رأسـه يـده كمـا أنبـأه ابـن عبـاس فبـدد يل عطـاء أصـابعه وضع النيب صـلى اهللا عليـه و 

شــيئا مــن تبديــد مث وضــع أطــراف أصــابعه علــى قــرن الــرأس مث ضــمها ميرهــا كــذلك علــى الــرأس 
ر وال وال يقصـــ

اهـ:يبطش إال كذلك وقال
بـراهيم عـن علقمـة عـن عمـرعـن إحدثنا أبو معاوية عـن األعمـش ]6752[ابن أيب شيبة -

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمر عند أيب بكر الليلة كذاك يف األمـر مـن أمـر : قال 
.اهـ حسنه الرتمذي ه مسر عنده ذات ليلة وأنا معهوإناملسلمني وأنا معه ، 

حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان أنـه ]3581[البخاري -
صـلى اهللا عليـه وأن النـيبأصحاب الصـفة كـانوا أناسـا فقـراءأنبكرحدثه عبد الرمحن بن أيب

بثالــث ، ومــن كــان عنــده طعــام أربعــة مــن كــان عنــده طعــام اثنــني فليــذهب :قــال مــرة وســلم
صلى اهللا عليه وأن أبا بكر جاء بثالثة وانطلق النيبأو كما قال. فليذهب خبامس أو سادس 

يوخـادمهـل قـال امـرأيتيوال أدر يوأمـوسلم بعشـرة ، وأبـو بكـر وثالثـة ، قـال فهـو أنـا وأيب
اهللا عليـه وسـلم مث لبـث حـىت صـلىوأن أبا بكر تعشى عنـد النـيببكربني بيتنا وبني بيت أيب

فجاء بعد ما مضى صلى اهللا عليه وسلممث رجع فلبث حىت تعشى رسول اهللاصلى العشاء ،
قـال أو عشـيتهم . من الليل ما شاء اهللا ، قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك 

. غنثـــر يـــا : فقـــال علـــيهم فغلبـــوهم ، فـــذهبت فاختبـــأتء ، قـــد عرضـــوايقالـــت أبـــوا حـــىت جتـــ
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قال وامي اهللا ما كنا نأخذ من اللقمة إال ربا من . فجدع وسب وقال كلوا وقال ال أطعمه أبدا 
ء أو يأسفلها أكثر منها حـىت شـبعوا ، وصـارت أكثـر ممـا كانـت قبـل ، فنظـر أبـو بكـر فـإذا شـ

رات اآلن أكثر مما قبل بثالث ميهلقالت ال وقرة عيين. فراس أكثر قال المرأته يا أخت بين
مث أكـل منهـا لقمـة ، مث محلهـا إىل ميينـهيعـين، وقال إمنـا كـان الشـيطانفأكل منها أبو بكر . 

وكــان بيننــا وبــني قــوم عهــد ، فمضــى األجــل ، . صــلى اهللا عليــه وســلم فأصــبحت عنــده النــيب
اهللا أعلـم كـم مـع كـل رجـل ، غـري أنـه بعـث . فتفرقنا اثنا عشر رجال مع كل رجل منهم أنـاس 

اهـأكلوا منها أمجعون :قالمعهم ،
مان بن مسهر عن خرشة بن احلـر عن الثوري عن األعمش عن سلي]2132[عبد الرزاق -

عـن ]2134[عبـد الـرزاق . يضرب الناس علـى السـمر بعـدهاباالخطبنعمررأيت : قال
بــنعمــرمعمــر عــن األعمــش عــن ســليمان بــن مســهر عــن خرشــة بــن احلــر الفــزاري قــال رأى 

ابـن . ا مـن أولـه ونومـا مـن آخـرهرً َمسَـأَ :قـالما مسروا بعد العشاء ففرق بينهم بالـدرة فقو اخلطاب
عــن األعمــش عــن ســليمان بــن مســهر عــن خرشــة بــن احلــرحــدثنا وكيــع ]6744[أيب شــيبة 

أمسـر أول : يضـرب النـاس علـى احلـديث بعـد العشـاء ، ويقـول اخلطـاببـنعمـررأيـت : قال 
حدثنا ابـن منـري قـال حـدثنا ]206[ن إسحاق يف أحكام القرآن إمساعيل ب. الليل ونوم آخره 

.صحيح .سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلروكيع قال حدثنا األعمش عن
مــر : بــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــار عــن حيــىي بــن جعــدة قــال اعــن ]2133[عبــد الــرزاق -

ال اهللا إن إلـــه والــذي ال إلــه إال هــو مــا مــ:علــى ســامر فســلم عليـــه وقــالعمــر بــن الخطــاب
.مكي رجاله ثقاتمرسل اهـ وأوصيكم بتقوى اهللا 

عـــن عـــن أيب حصـــني عـــن أيب وائـــلحـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن عيـــاش ]6742[ابـــن أيب شـــيبة -
إين أذم لـــك احلـــديث بعـــد صـــالة يـــا ســـلمان: عمـــرقـــال يل : قـــال يعـــين ابـــن ربيعـــة ســـلمان
عمـش عـن شـقيق عـن سـلمان بـن حـدثنا عبـدة عـن األ]6743[ابـن أيب شـيبة وقال .العتمة
إمساعيـل بـن إسـحاق .جيدب لنـا السـمر بعـد صـالة النـومعمر بن اخلطابكان : قال ربيعة

: مان بـن ربيعـة قـالعمـش عـن شـقيق عـن سـلحدثنا علي قال حدثنا سـفيان عـن األ]204[
.يـذم:قـال؟ جيـدب يءعمـش أي شـوقيـل لأل. كان عمر جيدب لنـا السـمر بعـد صـالة النـوم
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: عمــش عــن شــقيق عــن ســلمان بــن ربيعــة قــالبــو معاويــة عــن األأابــن منــري قــال حــدثنا حــدثنا
.سند صحيح اهـر جيدب لنا السمر بعد صالة النومكان عم

حذيفـةطلبـت :عن حيىي بن العالء عن األعمـش عـن أيب وائـل قـال]2136[عبد الرزاق -
ن حيــذر باحلــديث بعــد كــاعمــر بــن الخطــاب مل طلبتــين قــال قلــت للحــديث فقــال إن :فقــال

حدثنا ابن فضيل عن مغرية عن أيب وائل ]6749[ابن أيب شيبة . اهـ حيىي كذبوهصالة النوم
مـا جـاء بـك ؟ : فدق الباب فخرج إليه حذيفـة ، فقـال حذيفةجاء رجل إىل : قاال وإبراهيم

عـد جـدب لنـا السـمر بعمـرإن : مث قال للحديث ، فسفق حذيفة الباب دونهجئت : فقال 
بــو أحـدثنا عبــد الواحـد بـن غيـاث قـال حـدثنا ]212[إمساعيـل بـن إسـحاق . صـالة العشـاء

:قــال.غلــق البــابأالعشــاء و ىمــا صــلحذيفــة بعــدىتــأن رجــال أبــراهيمإعوانــة عــن مغــرية عــن 
ن إ: وقــال ، غلق البــاب بينهمــا أفــ، جئــت للحــديث :قــال فقــال، ففــتح لــه وظــن لــه حاجــة 

. )1(، وهو مرسل ، وفيه نظرثقاتـاهعمر جدب لنا احلديث
حــدثنا ســليمان بــن حــرب قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد قــال ]213[وقــال إمساعيــل بــن إســحاق 

اهـــ هــذا لينــا عمــر الســمر بعــد العشــاءإجــدب : يب وائــل قــالأحــدثنا عطــاء بــن الســائب عــن 
سـلمة محـاد بـن ورواه الطحاوي من طريق وهيب وهدبـة بـن خالـد عـن . موقوف إسناده جيد 

حبــب إلينــا رســول اهللا صــلى اهللا :ثنــا عبــد اهللا قــال: عــن عطــاء بــن الســائب عــن أيب وائــل قــال
.اهـ وهذا خطأعليه وسلم السمر بعد صالة العتمة 

ثنـا محـاد بـن سـلمة : ثنـا حجـاج قـال: حـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال]7204[وقال الطحـاوي 
اهـ هذا عمر السمر بعد العشاء اآلخرةحبب إلينا : عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا قال

.)2(، صوابه جدبأليب جعفر ف لفظ تصح
أبـاأن حدثنا عباد بن عوام عن ليـث عـن أيب بكـر بـن أيب موسـى]6756[ابن أيب شيبة -

مـا جـاء بـك ؟ :فقـال لـه عمـر بـن اخلطـاب: قـال بعد العشـاء عمر بن الخطابأتى موسى
، فتحـدثا لـيال طـويالإنه فقه فجلس عمر: اعة؟ قالهذه الس: جئت أحتدث إليك قال: قال

اهـــ وكنــا ال نكتـب عنــه إال مــا قــال حــدثنا إبــراهيم، غــرية يــدلس كــان امل: حممــد بـن فضــيل نعــيم بــن محــاد عــن قـال -1
]399/ 28الكمال [. مساعه ثابت من أيب وائل

َجـَدَب : قولـه . يف حديث عمر رضي اهللا عنه أنه جدب السََّمر بعـد َعَتمـة ] 308/ 3[أبو عبيد يف الغريبقال-2
ـاهالسَّمر يعين عابه وَذّمه وكل عائب فهو جادب 
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اهــ ليــث إنـا يف صـالة: ال الصـالة يــا أمـري املـؤمنني ؟ قـ: قـال مث إن أبـا موسـى: حسـبته قـال 
.ضعيف 

عــن أيب أخربنــا اجلريــري عــن أيب نضــرةقــال أخربنــا يزيــد بــن هــارون ]3883[وقــال ابــن ســعد 
طــاب يعــس املســجد بعــد العشــاء فــال يــرى فيــه كــان عمــر بــن اخل: ســعيد مــوىل أيب أســيد قــال 

أحــدا إال أخرجــه إال رجــال قائمــا يصــلي ، فمــر بنفــر مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
، نفـر مـن أهلـك يـا أمـري املـؤمنني: مـن هـؤالء ؟ قـال أيب : وسلم فـيهم أيب بـن كعـب ، فقـال 

فجلـــس معهـــم ، مث قـــال : جلســـنا نـــذكر اهللا ، قـــال : قـــال مـــا خلفكـــم بعـــد الصـــالة ؟: قـــال 
فدعا فاستقرأهم رجال رجال يدعون حىت انتهى إيل وأنا إىل جنبـه : خذ ، قال : ألدناهم إليه 

: هات ، فحصرت وأخذين من الرعدة أفكـل حـىت جعـل جيـد مـس ذلـك مـين ، فقـال : فقال 
القــوم مث أخـذ عمـر يـدعو فمـا كـان يف: اللهـم اغفـر لنـا ، اللهـم ارمحنـا ، قـال : ولـو أن تقـول 

اهـ يزيد مسع اجلريري بعد ما أنكـروا اآلن فتفرقواإيها : أكثر دمعة وال أشد بكاء منه ، مث قال 
ثنـا عبـد الـرمحن بـن زيـاد : سليمان بن شـعيب قـالحدثنا] 7205[وقال الطحاوي . حديثه 

: مسعــت أبــا نضــرة حيــدث عــن أيب ســعيد مــوىل األنصــار قــال: قــال ثنــا شــعبة عــن اجلريــري قــال
. ، ارجعــوا :يقــول، ن عمــر ال يــدع ســامرا بعــد العشــاء كــا

:مــا يقعــدكم ؟ قلنــا:وأيب ذر فقــالمســعود وأيب بــن كعــبوأنــا قاعــد مــع ابــن ، فــانتهى إلينــا 
.وأبو سعيد وثقه ابن حبان .اهـ هذا أجودفقعد معهم ، أردنا أن نذكر اهللا 

بـن سـعيد يب عـن املثـىنأخربنـا أحـدثنا نصـر بـن علـي قـال ]207[وقال إمساعيل بن إسحاق 
خـــرة كـــان عمـــر يطـــوف يف املســـجد بعـــد العشـــاء اآل: بـــن املســـيب قـــالعـــن ســـعيد عـــن قتـــادة 

.اهـ صحيحن يرزقكم صالة يف ليلتكمأاحلقوا برحالكم عسى :ويقول
أيــوب عـن عبـد اهللا بــن عمـر ومالـك بـن أنـس عــن نـافع ومعمـر عـن]2142[عبـد الـرزاق -

ابــن أيب شــيبة . مــن نــام قبــل العشــاء فــال نامــت عينــه :قــالعمــر بــن الخطــابعــن نــافع أن 
وال ينــام قبــل أن عمــركتــب : قــال ن نــافع عــن أســلمعــحــدثنا الثقفــي عــن أيــوب ]7256[

عــن عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن صــفية حــدثنا أبــو أســامة .يصــليها فمــن نــام فــال نامــت عينــه
.صحيح تقدم مرسل أوىل ، وهو اهـ فيبنحو من حديث الثقعمر
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علـــي بـــن هاشـــم عـــن ابـــن أيب ليلـــى عـــن املنهـــال واحلكـــم حـــدثنا]6753[ابـــن أيب شـــيبة -
عــن ]2147[عبــد الــرزاق .علــيأن أبــا ليلــى مســر عنــد وعيســى وعبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى

قالــت كــان بــن أيب ليلــى عــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا عــن جدتــه وكانــت ســرية علــي االثــوري عــن 
ن وابــحــدثنا حفــص]7268[ابــن أيب شــيبة .يتعشــى مث ينــام وعليــه ثيابــه قبــل العشــاء علــي

ن عبـد اهللا بـن عبـد اهللا الـرازي عـن جدتـه وكانـت سـرية لعلـيعـفضيل ووكيع عن ابن أيب ليلى
.حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى فيه ضعف اهـا غفا قبل العشاءرمبعلياأن 
حدثنا علي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا توبـة بـن ]208[سحاق إمساعيل بن إ-

ــيب وقــاص أبــراهيم بــن ســعد بــن إســامل قــال حــدثنا  خيــرج بعــد العشــاء ومعــه ســعدكــان : الق
رواه البخـــاري يف . رحيـــوا كتـــابكمأ، هليكم أاحلقـــوا بـــ: فيقـــول ملـــن وجـــد يف الطريـــق ، غالمـــه 
ثنــا توبــة بــن : بــن مســلمة حــدثنا مــروان بــن معاويــة قــالعبــد اهللاقــال يل]156/ 2[التــاريخ 

.حديث حسن. فذكرهسامل 
نام عن العشـاءخباباأن حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب حصني]7269[ابن أيب شيبة -

.مرسل ، اهـ أبو حصني عثمان بن عاصم 
الء بـن بـدرحدثنا العـ: قال حدثنا أبو أسامة عن حيىي بن ميسرة]6745[ابن أيب شيبة -

فمـن فعـل ذلـك إياكم ومسر أول الليل فإنه مهدنـة أو مذهبـة آلخـره : يقول سلمانعمن مسع 
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان ]5974[ابــن أيب شــيبة .فليصــل ركعتــني ، قبــل أن يــأوي إىل فراشــه

علـيكم بالصـالة فيمـا :سـلمانقـال : عن األعمش عن العـالء بـن بـدر عـن أيب الشـعثاء قـال
فإنه خيفف عن أحدكم مـن حزبـه ويـذهب عنـه ملغـاه أول الليـل فـإن ملغـاه أول اءينبني العش

صـحيح ، يـأيت . اهـ أبو األشعث هو احملاريب يـروي عـن سـلمان أو مذهبة آلخرهالليل مهدنة
.من كتاب الصالة يف التطوع بعد صالة املغرب 

وابــنحذيفــةن أن حــدثنا ابــن عليــة عــن ابــن عــون عــن ابــن ســريي]6757[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل جيد مسرا عند الوليد بن عقبةمسعود

مسعــت أبــا عمــرو :بــن عيينــة عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد قــالاعــن ]1654[عبــد الــرزاق -
يعس املسجد فـال يـدع سـوادا إال أخرجـه إال رجـال عبد اهللا بن مسعودكان : الشيباين يقول 

.كتاب الصالةجد من  النوم يف املساهـ صحيح ، يأيت يف مصليا 
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عن امرأة مـن أنسااألعمىعن معمر عن أبان قال سأل أبو خلف ]2135[عبد الرزاق -
أهله تنام قبل العشاء اآلخرة قال آمرها أن ال تصلي بعد النوم أي ال تنام حىت تصلي قال إمنا 

قظهـــا فـــال يـــأمر بعـــض أهلهـــا أن يوقظهـــا إذا أذن املـــؤذن قـــال مرهـــا قلنـــا مـــر الـــذي أمرتـــه أن يو 
.اهـ أبان ضعيف يدعها أن تنام 

كنـت أبيـت : تقـول حدثين إبراهيم بن عقبة قال مسعت كبشة بنت كعب ]306[مسدد -
، مالـكبـنأنـسفبلغـين أنـه يكـره ، فسـألت قبل العتمة ، فإذا مسعت اإلقامة قمـت فصـليت 

.حاله ال يعرف الراسيب إبراهيماهـال تنامي قبلها :فكرهه وقال 
: قـال أنـسبلغـين عـن : قـال حـدثنا معتمـر بـن سـليمان عـن أبيـه]7255[ابن أيب شـيبة -

اهـكنا جنتنب الفرش قبل صالة العشاء
ــنابــن جــريج عــن نــافع أن اعــن ]2146[عبــد الــرزاق - كــان رمبــا رقــد عــن العشــاء عمــرب

عـن نـافعا ابـن عليـة عـن أيـوبحـدثن]7272[ابـن أيب شـيبة . هاآلخرة ويأمر أهلـه أن يوقظـو 
قد كان ينام ويوكل من يوقظه: ال يعين العشاء ، قينام عنهاابن عمرأكان : قلت له : قال 

.اهـ صحيح 
ســـألت يزيـــد الفقـــري : قـــال حـــدثنا وكيـــع وابـــن فضـــيل عـــن مســـعر]7263[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ صحيح نعم:قال؟يكره النوم قبلهاابن عمرأمسعت 
عمـرابـنكـان : قـال نا جرير عن مغرية عـن إبـراهيم وجماهـدحدث]7254[ابن أيب شيبة -

.اهـ ثقات عن العشاءيكاد أن يسب الذي ينام
أن عمــرابــنعــن األعمــش عــن اهليــثم املــرادي عــن حــدثنا وكيــع]7259[ابــن أيب شــيبة -

صـل : لثالثـة مث من ، قـال مث قـال لـه ذلـك ثالثـا ، فقـال يف اصـل : رجال سأله عن ذلك فقال 
القصـب ذكـره ابـن اهـ اهليثم مل أعرفه إن مل يكن أبـا اهليـثم املـرادي بيـاع من فال نامت عينكمث 

.حبان يف الثقات 
من خشي أن :قالهريرةباأأخربنا معمر عن الزهري قال بلغين أن ]2150[عبد الرزاق -

.اهـ ضعيف ينام قبل صالة العشاء فال بأس أن يصلي قبل أن يغيب الشفق 
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أبـيعـن عـن سـعيد بـن يسـارعن ليث حدثنا عبد اهللا بن إدريس]7258[يب شيبة ابن أ-
إن منـــا احملـــارج واملضـــارب فهـــل علينـــا حـــرج أن ننـــام قبـــل : جـــاءه رجـــل ، فقـــال : قـــال هريـــرة

.اهـ ضعيف نعم وحرج وحرجان وثالثة أحراج: صالة العشاء ؟ قال
وليـــد بـــن مســـلم عـــن الوليـــد بـــن حـــدثنا علـــي قـــال حـــدثنا ال]215[إمساعيـــل بـــن إســـحاق-

مـن قـرض بيـت شـعر : عمرو يقـول عبد اهللا بنمسعت: شعث قالبا األأسليمان قال مسعت 
حــدثنا أبــو ]1238[وقــال الطــرباين يف الشــاميني ـ اهــيصــبحبعــد العشــاء مل تقبــل صــالة حــىت

ثنــاســلمثنــا موســى بــن أيــوب النصــييب ثنــا الوليــد بــن معبــد امللــك أمحــد بــن إبــراهيم الدمشــقي 
مسعـت عبـد اهللا : يقـولمسعـت أبـا األشـعث الصـنعاين: قـالالوليد بن سليمان بن أيب السائب

من قـرض بيـت شـعر بعـد العشـاء مل تقبـل : يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قالبن عمرو
إمسـه شـراحيل بـن ثكـذا قـال موسـى ، والصـواب وقفـه ، وأبـو األشـعاهـ  له صالة حىت يصبح

.بن مسلمإن سلم من الوليداتثق. آدة
ابـنعـن حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حصني عـن زيـاد أيب حيـىي]6754[ابن أيب شيبة -

حــدثنا حممــد بــن كثــري ]220[إمساعيــل بــن إســحاق . مســرامخرمــةبــنوالمســورأنــه عبــاس
املسـور ن ابـن عبـاس مسـر هـو و أنصارحصني عن زياد موىل األخربنا سفيان بن كثري عنأقال 

ال إفمـا انتبـه .فقام فنام! ما جيلسك قد طلعت الزهرة :تته جارية فقالتأبن خمرمة بن نوفل ف
اهــــ ســـند صـــحيح ، يـــأيت يف وتر وصـــلى ركعـــيت الفجـــر والفجـــرأهـــل الـــزوراء فقـــام فـــأصـــوات أب

.الصالة
ــن مســر : قــال حــدثنا وكيــع عــن عمــران بــن حــدير عــن عكرمــة]6759[ابــن أيب شــيبة - اب

.، يأيت يف الوتر صحيح اهـحىت ذهب هزيع من الليلمعاويةعند سعبا
م عـن شـهر بـن حوشـب عـن حدثنا وكيع]7261[ابن أيب شيبة -

.مرسل ال بأس بهاهـ ما أحب النوم قبلها وال احلديث بعدها: قال عباسابن
ويـــة بــن إســـحاق الطلحــي عـــن حــدثنا وكيـــع عــن ســـفيان عــن معا]6755[ابــن أيب شـــيبة -

.اهـ سند صحيح مسر هو ورجلالحسن بن عليأن عائشة ابنة طلحة
عائشـةبن جريج قال حدثين من أصدق عـن اعن ]2137[عبد الرزاق -

مــا رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا ، مــا هــذا احلــديث بعــد العتمــة : يتحــدث بعــد العتمــة فقالــت 
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عبـد الـرزاق . بلها وال متحدثا بعدها إما مصليا فيغنم أو راقـدا فيسـلم عليه و سلم راقدا قط ق
كنــت : عــن جعفــر بــن ســليمان عــن رجــل مــن أهــل مكــة عــن عــروة بــن الــزبري قــال ]2149[

أال تــريح كاتبيــك يــا عريــة إن رســول اهللا صــلى اهللا عائشــةأحتــدث بعــد العشــاء اآلخــرة فنــادتين 
حدثنا ]307املطالب[ابن أيب عمر وقال. دث بعدهاسلم كان ال ينام قبلها وال يتحو عليه 

أم املـؤمنني كالمـي عائشـةمسعـت : مسعت أيب يقـول : قال حيىي بن سليم عن هشام بن عروة
، فقالـت وكنـا يف حجـرة بيننـا وبينهـا سـعف: بعد العشاء اليت تسميها األعراب العتمة ، قـال 

أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نائما قبل ما هذا السمر ؟ إين ما ر يا عرية أو يا عروة : 
.اهـ حسن هذه الصالة ، وال متحدثا بعدها ، إما نائما فيسلم ، وإما مصليا فيغنم 

أنــه كــان يســمر بعـــد حــدثنا ابـــن إدريــس عــن هشــام عــن أبيـــه]6758[ابــن أيب شــيبة وقــال
نا سـليمان قـال حـدث]223[إمساعيل بن إسحاق. قد أصبحتم: عائشةالعشاء حىت تقول 

كنـــا نتحـــدث عنـــد حجـــرة عائشـــة : بيـــه قـــالأحـــدثنا محـــاد بـــن زيـــد عـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن 
ورواه حيــىي بــن .اهـــ صــحيح ، كأنــه منهــا إنكــار!خــيت قــد طلــع الفجــرأن بــفكانــت تنادينــا يــا ا

كنـا نشـهد : قـالنا عباد بن عباد املهليب عن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه]19[معني يف فوائده 
اهـــ ســياق ابــن إدريــس أصــبحتم أو أســحرمت، يــا بـين : بعـد ال
.أصح ومحاد 

حــدثنا وكيــع عــن الســائب عــن ابــن أيب مليكــة أن قومــا مــن قــريش  ]6760[ابــن أيب شــيبة -
اهــ السـائب بـن إىل أهلـيكم فـإن هلـم فـيكم نصـيباانقلبوا : عائشةفرتسل إليهم كانوا يسمرون 

.سند صحيح . ومي عمر املخز 
هــو ابــن قــال معاويــة ثنــا ابــن وهــبحــدثنا هــارون بــن معــروف ]309املطالــب[أبــو يعلــى -

زوج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ورضـي اهللا عائشـةعـن اهللا األنصـاري وحدثين أبـو عبـد صاحل
.اهـ ضعيف جداأو متهجد بالليل لعروس أو مسافر: لثالث السمر :  عنها قالت 

يســتحبون إذا أوتــر كــانواحــدثنا عبــدة عــن األعمــش عــن خيثمــة]6746[شــيبة ابــن أيب -
.اهـ سند صحيح الرجل أن ينام

تسميتها العتمةمن كره
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حــدثنا أبــو معمــر هــو عبــد اهللا بــن عمــرو قــال حــدثنا عبــد الــوارث عــن ]538[البخــاري -
سـلم لنيب صلى اهللا عليـه و أن ابريدة قال حدثين عبد اهللا املزيناحلسني قال حدثنا عبد اهللا بن 

اهـقال وتقول األعراب هي العشاء . كم األعراب على اسم صالتكم املغرب بال تغل:قال
إذا مسعهــم يقولــون عمــربــناعــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد قــال كــان ]2154[عبــد الــرزاق -

بـن حـدثنا عبـد العزيـزحدثنا وكيع قال] 8162[أيب شيبة ابن. العتمة غضب وصاح عليهم
ابن عمر كان : أيب رواد عن نافع قال

أنا سفيان عـن ابـن أخربنا الربيع قال أخربنا الشافعي قال]1044[ابن املنذر 
: أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالرأيب لبيد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن ابن عم

عمـرابـنوكـان .ال
.اهـ صحيح إذا مسعهم يقولون العتمة صاح وغضب

ثنا شريك عن أيب فزارة العبسي عن ميمون حد: قال حدثنا وكيع]8164[ابن أيب شيبة -
ابـن .الشـيطان: ا العتمـة ؟ قـال مـن أول مـن مساهـ: لعبد اهللا بن عمرقلـت : قال بن مهران
اهــ أبـو فـزارة بنحـوهعمـرابـنعـن حدثنا شريك عن أيب فزارة عن ميمون]8165[أيب شيبة 

.راشد بن كيسان ثقة 
.تقدم مما ههنا 

صبحالصالة وقت 
حدثنا إسـحاق بـن إمساعيـل حـدثنا سـفيان عـن ابـن عجـالن عـن عاصـم ]424[أبو داود -

قــال رســول اهللا:عمــان عــن حممــود بــن لبيــد عــن رافــع بــن خــديج قــالبــن عمــر بــن قتــادة بــن الن
رواه اهــــ أو أعظـــم لألجـــر ،أصـــبحوا بالصـــبح فإنـــه أعظـــم ألجـــوركم:صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

.ابن حبان و صححه الرتمذي و 
عن حيىي بن سعيد عن عمرة بنـت عبـد الـرمحن عـن عائشـة زوج النـيب صـلى اهللا ]3[مالك -

إن كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم ليصــلي الصــبح فينصــرف :الــت 
.اهـ رواه البخاري ومسلم النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس 

حـــدثنا عمـــر بـــن حفـــص بـــن غيـــاث حـــدثنا أيب حـــدثنا األعمـــش قـــال ]1598[البخـــاري -
سـلم صـلى لى اهللا عليـه و مـا رأيـت النـيب صـ: قـالعبـد اهللان عن حدثين عمارة عن عبد الرمح
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مث قـالاهــ
حرجنا : إسحق عن عبد الرمحن بن يزيد قالحدثنا عبد اهللا بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أيب 

ان وإقامـة والعشـاء مع عبد اهللا إىل مكة مث قدمنا مجعا فصلى الصالتني كـل صـالة وحـدها بـأذ
بينهما مث صلى الفجر حني طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول مل يطلـع الفجـر مث 

إن هــاتني الصــالتني حولتــا عــن وقتهمــا يف هــذا :ســلم قــالال إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و قـ
مث . ةيعتمــوا وصــالة الفجــر هــذه الســاعاملكــان املغــرب والعشــاء فــال يقــدم النــاس مجعــا حــىت

فمـا أدري أقولـه كـان . وقف حىت أسفر مث قال لـو أن أمـري املـؤمنني أفـاض اآلن أصـاب السـنة 
اهـأسرع أم دفع عثمان فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة يوم النحر 

كـان :ياش عن أيب حصني عن خرشة بـن احلـر قـالحدثنا أبو بكر بن ع] 337[أبو نعيم-
عــن أيب بكــر بــن عيــاش عــن أيب احلصــني ]2168[د الــرزاق عبــ. يغلــس بــالفجر وينــور عمــر

الة الصــبح ويســفر ويصــليها بــني يغلــس بصــعمــر بــن اخلطــابكــان :عــن خرشــة بــن احلــر قــال
أنــا أبــو بكــر بــن عيــاش قــالثنــا ابــن األصــبهاينقــال حــدثنا فهــد]1076[الطحــاوي . ذلــك

بالفجر ويغلس ويصـلي ينور عمر بن اخلطابكان : قالعن أيب حصني عن خرشة بن احلر
]3279[ابن أيب شـيبة .وقصار املثاين واملفصلأ بسورة يوسف ويونس ويقر ، فيما بني ذلك 
بالنـاس الفجـر عمـرصـلى : قـالن علي عن زائدة عن أيب حصني عـن خرشـةحدثنا حسني ب

.اهـ صحيح ذلك، فغلس ونور
لــت لعطــاء أي حــني أحــب إليــك أن أصــلي بــن جــريج قــال قاعــن ]2169[عبــد الــرزاق -

مث تطـول يف القـراءة والركـوع والسـجود .حـني ينفجـر الفجـر اآلخـر:قـال؟ الصبح إماما وخلـوا 
كــان الخطــاببــنعمــرم النــاس ولقــد بلغــين أن اهــا وقــد ســطع الفجــر وتتــحــىت تنصــرف من

اهـيصليها حني ينفجر الفجر اآلخر وكان يقرأ يف إحدامها سورة يوسف 
أن صـل الصـبح عمـرعن معمر عن قتادة عن أيب العالية قال كتـب ]2170[بد الرزاق ع-

.اهـ صحيح ، تقدم إذا طلع الفجر والنجوم مشتبكة بغلس وأطل القراءة 
أخـربين املهـاجرن سـريين قـال إدريس عن هشـام عـن ابـحدثنا ابن ]3254[ابن أيب شيبة -

قيــت الصــالة ، فلمــا انتهــى إىل الفجــر  أو فيــه مواأبــي موســىإىل عمــرقــرأت كتــاب : قــال 



تقريب فقه السابقني األولني

85

حــدثنا ] 1049[ابــن املنــذر.وأطــل القــراءةقــم فيهــا بســواد أو بغلــس: الغــداة قــال إىل: قــال
.حنوهزيد عن أيوب عن حممد بن سريين عن املهاجرثنا محاد بنقالعلي ثنا عارم

يمـون األودي بـن عيينـة عـن منصـور بـن حيـان عـن عمـرو بـن ماعـن ]2171[عبد الـرزاق -
ولـو كـان ابـين إىل جنـيب مـا عرفـت وجهـه ، الصـبح عمر بن الخطابكنت أصلي مـع : قال

حدثنا سفيان بن عيينـة قـال أخربنيـه منصـور بـن حيـان بـن أيب اهليـاج: اهـ رواه أمحد يف العلل 
ور بــن حيــان عــن عمــرو بــن ميمــون حــدثنا ســفيان عــن منصــ] 335[أبــو نعــيموقــال. فــذكره 

ابـن أيب شـيبة . عرفتـه ان بيـين وبـني ابـين ثالثـة أذرع مـايصلي بنا الفجر فلو كـعمركان :قال
مسعـت عمـرو بـن ميمـون قـالأخربنـا منصـور بـن حيـانقـال حدثنا يزيد بن هـارون]3255[

الفجــر ، ولــو أن ابــين مــين ثالثــة عمــر بــن اخلطــابإن كنــت ألصــلي خلــف : األودي يقــول 
ثنـا عبـد اهللا عـن قـالحدثنا علي بن احلسن]1050[املنذر ابن .أذرع ما عرفته حىت يتكلم

.صحيح .حنوه سفيان عن منصور بن حيان األسدي عن عمرو بن ميمون
حدثنا عمرو بن الربيع أخربين حيي بن أيوب عـن يـونس عـن ]372/ 1[يعقوب الفسوي -

بــــن عمــــر قــــال : ابــــن شــــهاب أخــــربين عكرمــــة بــــن عبــــد الــــرمحن بــــن احلــــارث بــــن هشــــام قــــال
ال يغرنكم ذنب سرحان هذا حىت تروه يستطري عرضـا، وأشـار بإصـبعه يريـد الفجـر : الخطاب
.اهـ مرسل صحيح يف األفق

ابـن الزبيـركنـا نصـلي مـع : عـن عمـرو هـو ابـن دينـار قـال حـدثنا سـفيان ]284[مسـدد -
غلــس بعمــركنــا نصــلي مــع :وقــال ابــن الــزبري.الفجــر مث نــأيت جيــاد فنقضــي حاجتنــا مث نرجــع

حـدثنا سـعيد بـن عبـد الـرمحن وحممـد ]2440[الفاكهي . فينصرف أحدنا وال يعرف صاحبه
كنــا نصــلي مــع ابــن الــزبري الصــبح مث : بــن منصــور قــاال ثنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار قــال 

حـدثنا حيـىي ]1051[ابـن املنـذر رواه. أدخل جياد فأقضي حاجيت فما أعرف وجـه صـاحيب
بغلـس كنا نصلي مع ابـن الـزبري : قالدينارن سفيان عن عمرو بنثنا مسدد عقالبن حممد

كنـا نصـلي مـع عمـر الفجـر فينصـرف : قـال ابـن الـزبري.مث نرجـعمث نأيت جياد فنقضي حاجتنا
بـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار اعـن ]2172[وقـال عبـد الـرزاق اهــ أحدنا وال يعرف صاحبه

مث أنصـرف فـال أعـرف وجـه عمـرنـت أصـلي مـع يقـول كالـزبريبـناقـال حـدثين لقـيط أنـه مسـع 
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وهـو عـن ابـن الـزبري صـحيح .اهـ لقيط ذكره ابن حبـان يف الثقـات وهـو غـري منسـوب صاحيب 
.موصول 

عثمـــانخـــدمت الركـــب يف زمـــن : حـــدثنا مســـعر عـــن أيب ســـلمان قـــال] 332[أبـــو نعـــيم-
عــــن أيب حـــدثنا وكيـــع عـــن مســـعر]3257[ابـــن أيب شـــيبة . فكـــانوا يغلســـون حـــىت أصـــيب

اهـــ أبــو ســلمان ون بــالفجرفكــان النــاس يغلســعثمــانخــدمت الركــب يف زمــان : ســلمان قــال 
.أراه املؤذن مؤذن احلجاج جمهول 

اهللا أخـربين عبـد: قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة: قال حدثنا عفان]3260[ابن أيب شيبة -
ومــا يعــرف بعضــنا فننصــرفالفجــرعثمــانكنــا نصــلي مــع : قــال بــن إيــاس احلنفــي عــن أبيــه

ثنـا ابـن مهـدي: قالثونا عن أمحد بن إبراهيم الدورقيحد]1057[ابن املنذر .وجوه بعض
عفـانبـنعثمـانكـان : قـالبـد اهللا بـن إيـاس احلنفـي عـن أبيـهعـن عثنـا محـاد بـن سـلمة: قال

.اهـ على رسم ابن حبان يصلي الفجر يف نعليه وينصرف وما يعرف بعضنا بعضا
ثنـا األوزاعـي : قـالثنـا بشـر بـن بكـر: قـالحدثنا سليمان بن شعيب]1065[ر ابن املنذ-

غلـس بصـالة الفجـر فـأنكرت الزبيـرابـنإن : قـالثنا مغيث بن مسـي: قال
هــذه صــالتنا مــع : مــا هــي الصــالة، قــال: فقلــتعمــرابــنإىل ذلــك عليــه، فلمــا ســلم التفــتُّ 

الطحاوي . عثمان، فلما قتل وعمربكربيوأرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حـدثنا ححـدثين األوزاعـي: قالثنا بشر بن بكر: قالحدثنا سليمان بن شعيب]1053[

عن مغيـث بـن مسـي: قالثنا األوزاعي: قالثنا حممد بن كثري: قالفهد
]254/ 2[قــد قــال يعقــوب الفســوي و .

وهؤالء رجال الشام لـيس فـيهم -عن مغيث بن مسي األوزاعي -ال بأس به -يرمي األوزاعي 
مــا : ىل ابــن عمــر فقلــتإصــلى بنــا عبــد اهللا بــن الــزبري الغــداة بغلــس، فالتفــتّ : قــال-إال ثقــة 

هـذه صـالتنا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وأيب بكـر وعمـر، فلمـا : هذه الصالة ؟ قـال
.جيداهـ سند 

حــدثنا ســعيد بــن أيب مــرمي قــال حــدثنا نــافع عــن ابــن  ] 1/298املعرفــة[يعقــوب بــن ســفيان -
يصـلي الصـبح بغلــس ؟ ابـن الزبيـرأكـان : لكميـل قـال جلسـت إىل عمـر بـن عبـد العزيـز فقـا
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إن ابـــن الـــزبري مل يكـــن : قـــال. عمـــرســـنة أبيـــك : ومـــا يريـــد بـــذلك ؟ قلـــت: قـــال. نعـــم: قلـــت
طـول سـجودا وأمت جلسـة وأقـل التفاتـاوأاوأطـول ركوعـله غشا مل نر رجال أطـول قيامـاللصالة 

حــىت إذا ويل ، اصــماً وأكــيس خمزبري ومل نــر مــن النــاس أكــيس خطيبــاوأكمــل صــالة مــن ابــن الــ
نافع بن يزيد ثقـة ، وابـن كميـل مل أعرفـه إال أن يكـون ابـن كهيـل اهـأنكر منه ما كانوا يعرفون

.ثقة وهو سلمة 
ــامسعــت :حــدثنا ســعيد بــن عبيــد الطــائي عــن علــي بــن ربيعــة قــال]318[أبــو نعــيم- علي

حـدثنا شـريك عـن سـعيد ]3263[أيب شـيبة ابن .يا ابن التياح أسفر أسفر بالفجر:يقول 
]2165[عبـد الـرزاق .أسـفر بـالفجريا ابـن النبـاح: قالعلياأن بن عبيد عن علي بن ربيعة

يقـول ملؤذنـه أسـفر أسـفر عليـاعن الثـوري عـن سـعيد بـن عبيـد عـن علـي بـن ربيعـة قـال مسعـت 
ثنـــا عبـــد اهللا عـــن : قـــالحـــدثنا علـــي بـــن احلســـن]1059[ابـــن املنـــذر . يعـــين صـــالة الصـــبح 

أســفر يقــول لقنــربعليــامسعــت : قــالســفيان عــن ســعيد بــن عبيــد الطــائي عــن علــي بــن ربيعــة
ثنــا : ثنــا مؤمــل قــال: قــالحــدثنا أبــو بكــرة]1074[الطحــاوي اهـــ أســفر يعــين بصــالة الغــداة

اهــ يـا قنـرب أسـفر أسـفر: يقولعليامسعت : قالن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعةعسفيان
.صحيح

الفجـر علـيأنه كان يصلي مععن أبيهدثنا داود بن يزيد األوديح] 319[م أبو نعيقالو 
حـدثنا يزيـد األودي : حدثنا حيىي بن أيب اهليثم قـال. اآلن تطلع الشمس: 

الطحـــاوي . تطلـــع الشـــمس الغـــداة مث ألتفـــت فيخيـــل إيل أنـــه علـــيكنـــت أصـــلي وراء : قـــال
:ا شجاع بن الوليد عن داود بن يزيد األودي عن أبيه قالثنيأبو بشر الرقثناحد]1073[

اهــ خمافة أن تكون قد طلعتيصلي بنا الفجر وحنن نرتاءى الشمسطالبأيببنعليكان 
يف وابـن أيب اهليـثم ثقـة يزيد بن عبد الرمحن األودي ذكره ابن حبان يف الثقات وابنه داود ضـع

.
قلت لعبد :الربمجي عن عبد امللك بن سلع قالرون حدثنا سيف بن ها] 336[أبو نعيم-

الطحـاوي . ا:ينور بالفجر ؟ قالعليهل كان : خري 
عــن عبــد نــا ســيف بــن هــارون الربمجــيأ: ثنــا ابــن األصــبهاين قــال: حــدثنا فهــد قــال]1075[
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، فجر أحيانا ينور بالعليكان : عن عبد خري قالامللك بن سلع اهلمداين
.اهـ سيف ضعيف

مـؤذن فجعـل لعلـيكـان: حدثنا أبو إسرائيل عن فضيل بن عمـرو قـال ] 225[أبو نعيم -
وأبــو إســرائيل هــو إمساعيــل بــن إســحاق اهـــينفجــر الفجــر لكــي ال يــؤذن حــىتمعــه مؤذنــاً آخــر

.مرسل .حسن احلديث ، وفضيل ثقة
هــارون بــن إســحاق اهلمــداين قــال حــدثنا مصــعب بــن املقــدام حــدثنا ]3001[ابــن جريــر -

هـذا : أنه ملـا صـلى الفجـر قـالعليقال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن هبرية عن 
اهـ هبرية بن يـرمي عـن علـي ال حيـتج بـه حني يتبني اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر

ا جريــر عــن منصــور عــن أيب إســحاق عــن حــدثنا ابــن محيــد قــال حــدثن]3010[ابــن جريــر. 
هذا حـني يتبـني اخلـيط األبـيض مـن : صلى علي بن أيب طالب الفجر، مث قال: أيب السفر قال

.اهـ ضعيف اخليط األسود من الفجر 
عبد كان :عن الثوري عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال]2160[عبد الرزاق -

حــدثنا ســفيان عــن أيب إســحاق عــن عبــد الــرمحن ] 321[أبــو نعــيم. يســفر بصــالة الغــداةاهللا
حـدثنا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عـن عبـد . أنه كـان يسـفر بصـالة الغـداةبن يزيد عن عبد اهللا

حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن أيب ]3268[ابـن أيب شـيبة .مثلـهالرمحن بـن يزيـد عـن عبـد اهللا
]1060[ابـن املنـذر .نـور بـالفجركان ابن مسـعود ي: قالإسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد

ثنا عبد اهللا عن سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـدحدثنا علي بن احلسن قال
وقـــــد رواه الطحـــــاوي .يشـــــهد لـــــه مـــــا روى البخـــــاري يف صـــــالة املزدلفـــــة ناد صـــــحيح اهــــــ إســـــ

ثنـا : قـالثنـا زهـري بـن معاويـة : ثنـا عمـرو بـن خالـد قـال: حدثنا روح بن الفرج قال]1061[
. حـج عبـد اهللا فـأمرين علقمـة أن ألزمــه : مسعـت عبـد الـرمحن بـن يزيـد يقـول: أبـو إسـحاق قـال

أقــم فقلــت يــا أبــا عبــد الــرمحن إن هــذه الســاعة مــا : فلمــا كانــت ليلــة مزدلفــة وطلــع الفجــر قــال
إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان ال يصـلي يعـين هـذه : فقـال. رأيتك تصلي فيهـا قـط 

مها صـالتان حتـوالن عـن : قال عبد اهللا. ة إال هذه الساعة يف هذا املكان من هذا اليوم الصال
وصـالة الغـداة حـني ينـزع الفجـر رأيـت ، صالة املغرب بعدما يأيت النـاس مـن مزدلفـة ، وقتهما 

اهـرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك 
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ن إبــراهيم عــن عبــد الــرمحن بــن عــن حيــىي بــن العــالء عــن األعمــش عــ]2161[عبــد الــرزاق -
صالة الغداة فجعلنا نلتفت حني انصرفنا فقال ما لكم فقلنا مسعودبناصلينا مع :يزيد قال

أقـم الصـالة لـدلوك (ال إلـه غـريه ميقـات هـذه الصـالة ينرى أن الشمس تطلع فقال هذا والذ
، وإمنا قاهلـا يف ك اهـ حيىي مرتو لشمس وهذا غسق الليل افهذا دلوك )الشمس إىل غسق الليل

.صالة املغرب 
كنـا : قـال عـن أبيـهن إبـراهيم التيمـي عحدثنا وكيع عن األعمش ]3262[ابن أيب شيبة -

ــن مســعودنصــلي الفجــر فيقــرأ إمامنــا بالســورة مــن املئــني وعلينــا ثيابنــا ، مث نــأيت  فنجــده يف اب
.اهـ إسناد صحيح الصالة

أخربين عمرو بن دينار أنه مسـع ابنـا لعبـد اهللا بـن بن جريج قالاعن ]2162[عبد الرزاق -
ويصــلي الزبيــربــناعبــد اهللا بــن مســعودكــان :مســعود يقــول

إىل غســق الليــل وقــرآن الفجــر إن (املغــرب حــني تغــرب الشــمس ويقــول واهللا إنــه لكمــا قــال اهللا 
.يروى عن أيب عبيدة اهـ )قرآن الفجر كان مشهودا

بـن الزبيـرابن عيينة عن عمـرو بـن دينـار قـال كنـت أصـلي مـع اعن ]2173[بد الرزاق ع-
حـــدثنا ]3259[ابـــن أيب شـــيبة . الصــبح مث أذهـــب إىل أجيـــاد فأقضــي حـــاجيت حـــىت يغلــس 

فكــان يغلــس بــالفجرابــن الــزبريوكيــع عــن نــافع بــن عمــر عــن عمــرو بــن دينــار أنــه صــلى مــع 
.، تقدم يح اهـ صحفينصرف وال يعرف بعضنا بعضا

حدثنا محاد بن زيد عـن أيـوب عـن ابـن أخربنا سليمان بن حرب قال]7642[ابن سعد -
؟ اهــأواقـع هـؤالء قبـل الصـبح: وقـالصلى الصبح بغلس الزبيرابنحضرت : قالأيب مليكة
.كان هذا يف فتنة احلجاج . صحيح 

بـنايصـلي مـع عمـربـناكـان :عن معمر عـن أيـوب عـن نـافع قـال]2174[عبد الرزاق-
. )1(لزبري كـان يصـلي بليـل أو قـال بغلـسبن ااالصبح مث يرجع إىل منزله مع الصالة ألن الزبير

.صحيح. همثلعمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]2176[عبد الرزاق 

من صلى صـالة الصـبح بليـل فإنـه يعيـدها إذا طلـع الفجـر ويعيـد :عن معمر عن قتادة قال]2175[عبد الرزاق -1
اهـأمجع أهل العلم على أن أول وقت صالة الصبح طلوع الفجر: ]347/ 2األوسط[وقال ابن املنذر . اإلقامة 
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كـــان إذا تبـــني لـــه عمـــربـــنابـــن جـــريج قـــال أخـــربين نـــافع أن اعـــن ]2177[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ صحيح فيهما أناخ فصلى الصبح الصبح ال شك

ملــا نــزل احلجــاج بــابن :عــن عبــد العزيــز بــن أيب رواد عــن نــافع قــال]2178[عبــد الــرزاق -
مـا حيملـك علـى تـأخري الصـالة عمربنا

يس عليـك خـوف أن تصـلي بـن عمـر لـاإنا قوم حماربون خـائفون فـرد عليـه :إىل هذا القوم قال
.سند حسناهـ بن عمر معه اوصلى ، الصالة لوقتها فال تؤخرها إىل هذا احلني 

أعـــاد ركعـــيت عمـــربـــناعـــن الثـــوري عـــن أيب إســـحاق عـــن وبـــرة أن ]4763[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ سند صحيحالفجر يف ليلة ثالث مرات ألنه صالها بليل 

ــن عمــرأن عــن أيــوب عــن نــافعحــدثنا ابــن عليــة]7279[ابــن أيب شــيبة - أعــاد صــالة اب
قـد صـلى الصبح جيمع يف يوم ثالث مرات صلى فإذا هو قد صلى بليل ، مث أعادها فـإذا هـو 

.اهـ إسناد صحيح بليل ، مث أعادها الثالثة
ثنـا قـالثنـا زهـريقـالثنا عمرو بـن خالـدقالحدثنا عالن بن املغرية]1056[ابن املنذر -

صـالة الفجـر عبـد اهللا بـن عمـرصـلى : يقـولمسعـت عطـاء بـن أيب ربـاح: قـالأبـو إسـحاق
.اهـ سند صحيح بغلس

مــا كــانوا : قالــت عائشــةحــدثنا زهــري عــن أيب إســحاق عــن األســود عــن ] 219[أبـو نعــيم-
عـــن ]4628[وقـــال عبـــد الـــرزاق . وإمنـــا هـــو قـــول األســـود اهــــ كـــذا ،يؤذنـــون حـــىت يصـــبحوا 

بـني األذان : مىت تـوترين قالـتعائشةن األسود بن يزيد قال سألت الثوري عن أيب إسحاق ع
ثنـــا حـــدثنا ابـــن مـــرزوق قـــال]869[الطحـــاوي .ومـــا يؤذنـــون حـــىت يصـــبحوا: قـــال.واإلقامـــة

إذا :؟ قالـتمىت تـوترينقلت يا أم املؤمنني: عن األسود قالعن أيب إسحاقشعبةعن وهب
.هــو مـــن قــول األســـود أصـــح اهــــنـــون بعـــد الصــبحوإمنـــا كــانوا يؤذ: قـــال األســود.أذن املــؤذن

.صحيح 
أن حدثنا حيىي بن سعيد القطـان عـن حبيـب بـن شـهاب عـن أبيـه]3258[ابن أيب شيبة -

أخربنــا قـالحـدثنا إبـراهيم بـن عبـد اهللا]1054[ابـن املنـذر .صـلى الفجـر بسـوادأبـا موسـى
يصــلي األشــعريموســىبــوأكــان : مسعــت أيب يقــول: قــالثنــا حبيــب بــن شــهابقــالروح
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وهــو ، معنــاه الســواد يف األرض بعــد انشــقاق النــور يف األفــق اهـــ ســند صــحيح الصــبح بســواد
.والغبش الغلس 

ــي حــدثنا وكيــع عــن ثابــت بــن عمــارة عــن غنــيم بــن قــيس عــن ]9165[ابــن أيب شــيبة - أب
عـــين يســـتطيل ، ولكـــن الفجـــر الـــذي هكـــذا يعـــين امللـــيس الفجـــر الـــذي هكـــذا : قـــال موســـى
.اهـ إسناد حسن املعرتض

رأيــت : قــال حــدثنا أبــو أســامة عــن أيب روق عــن زيــاد بــن املقطــع]3265[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ زياد مل أعرفه أسفر بالفجر جداالحسين بن علي

حدثنا ابن مهدي عـن معاويـة بـن صـاحل عـن أيب الزاهريـة عـن جبـري ]3266[ابن أيب شيبة-
.فإنه أفقه لكم: الدرداءأبوفقال بغلس عاويةمصلى بنا : قالبن نفري

ثنــا معاويــة بــن صــاحل عــن ومــن حــديث بنــدار قــال ثنــا عبــد الــرمحن قــال]1062[ابــن املنــذر
.حنوه اهـ حسن صحيح أبو الزاهرية حدير بن كريب أيب الزاهرية عن جبري بن نفري

فعي ثنـا حممـد بـن شـاذان نـا معلـى نـا حيـىي بـن حدثنا أبـو بكـر الشـا] 269/ 1[الدارقطين -
الشــفق : قـاالعبــادة بـن الصـامت وشــداد بـن أوس محـزة عـن ثـور بـن يزيــد عـن مكحـول عـن 

والفجـر فجـران املسـتطيل واملعـرتض .شفقان احلمرة والبياض فـإذا غابـت احلمـرة حلـت الصـالة
.مرسل جيد اهـفإذا انصدع املعرتض حلت الصالة

: قـال حدثنا حسني بن علي عـن زائـدة عـن عبـد امللـك بـن عمـري]3280[ابن أيب شيبة -
أو مل تطلـــعقـــد طلعـــت الشـــمس : الصـــبح فغلـــس ونـــور حـــىت قلـــتشـــعبةبـــنالمغيـــرةصـــلى 

.اهــ سـند صـحيح ن النبـاح ، ومل يكـن لـه مـؤذن غـريهوصلى فيمـا بـني ذلـك ، وكـان مؤذنـه ابـ
خرشـة عـن عمـر ، وكالمهـا صـحيح وروى حنوه حسني بن علي عن زائدة عن أيب حصني عـن 

.إن شاء اهللا 
، مهـا الفجـران : يقـول عباسبنابن جريج عن عطاء أنه مسع اعن ]4765[عبد الرزاق -

فأمــا الفجــر الــذي يســطع يف الســماء فلــيس بشــيء وال حيــرم شــيئا ولكــن الفجــر الــذي ينتشــر 
يف السـماء وسـطوعه فأمـا إذا سـطع سـطوعا:فقـال عطـاء.على رؤوس اجلبال فهو الذي حيـرم

، أن يذهب يف السماء طـوال فإنـه ال حيـرم لـه يف الشـراب لصـيام وال صـالة وال يفـوت لـه حـج 
:عمــروقـال . ولكـن إذا انتشـر علـى رؤوس اجلبــال حـرم الشـراب علــى الصـوم وفـات لــه احلـج 
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ابـن ورواه . سـند صـحيحاهــالفجر الذي كأنه ذهب السرحان يقول ذلك الساطع يف السـماء 
حــدثنا ابــن جــريجحــدثنا روح بــن عبــادة قــالحــدثنا احلســن بــن عرفــة قــال]2994[ريــر ج

فأمـا الـذي يسـطع يف السـماء فلـيس مهـا فجـران: يقـولابـن عبـاسأخربين عطاء أنه مسـع : قال
.حيــل وال حيــرم شــيئا، ولكــن الفجــر الــذي يســتبني علــى رءوس اجلبــال هــو الــذي حيــرم الشــراب

حلســني بــن حفــص عــن ســفيان عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن امــن طريــق]1840[البيهقــي 
فجـــر يطلـــع بليـــل حيـــل فيـــه الطعـــام والشـــراب وال حيـــل فيـــه : الفجـــر فجـــران : قـــال عبـــاسابـــن

ينتشــر علــى رءوس يالصــالة ، وفجــر حيــل فيــه الصــالة وحيــرم فيــه الطعــام والشــراب وهــو الــذ
صححه ابن خزمية فيان رفعه ، هذا موقوف صحيح ، ورواه أبو أمحد الزبريي عن ساهـ اجلبال

واملوقــوف أصــح ، قالــه .هوقــد تفــرد بــ،مــن طريــق أيب أمحــد الــزبريي مرفوعــاوالــذهيب واحلــاكم 
.البيهقي وغريه 

مل يكونــــوا : قـــال و معاويـــة عـــن األعمـــش عــــن مســـلمحـــدثنا أبــــ]9168[ابـــن أيب شـــيبة -
ابــن جريــر .البيــوت والطــرقيعــدون الفجــر فجــركم هــذا ، إمنــا كــانوا يعــدون الفجــر الــذي ميــأل

ة الســوائي قــال حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن مســلمحــدثين ســلم بــن جنــاد]2992[
.مل يكونــوا يعــدون الفجــر فجــركم هــذا، كــانوا يعــدون الفجــر الــذي ميــأل البيــوت والطــرق: قــال

ذي عـن مسـلم مـا كـانوا يـرون إال أن الفجـر الـحدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام عن األعمش
.اهـ سند صحيح يستفيض يف السماء

كانوا حيبـون أن ينصـرفوا : قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن حممد]3273[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح ة الصبح ، وأحدهم يرى موضع نبلهمن صال

مـــا أمجـــع : قـــالن ســـفيان عـــن محـــاد عـــن إبـــراهيمعـــحـــدثنا وكيـــع ]3275[ابـــن أيب شـــيبة -
الطحــاوي . اهللا عليــه وســلم علــى شــيء مــا أمجعــوا علــى التنــوير بــالفجرأصــحاب حممــد صــلى 

ثنـا عيسـى بـن يـونس عـن األعمـش عـن قالثنا القعنيبحدثنا حممد بن خزمية قال ]1097[
مــا اجتمــع أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم علــى شــيء مــا اجتمعــوا علــى :إبــراهيم قــال

.كان حمفوظا إن  الكوفة ، أراه يريد من كان بمرسل حسناهـ )1(التنوير

مسعــت متــيم بــن حــذمل وكــان مــن : ني الضــيب قــالحــدثنا ابــن مهــدي عــن ســفيان عــن الــرك]3282[ابــن أيب شــيبة -1
ثنا بعــض حــد]161/ 3[رواه ابــن عــدي يف الضــعفاء .نــور نــور بالصــالة: أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول
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ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعتان
حدثنا أمحـد بـن عبـدة الضـيب حـدثنا عبـد العزيـز بـن حممـد عـن قدامـة بـن ]419[الرتمذي -

أن رسـول ن يسار موىل ابن عمر عن ابـن عمـرموسى عن حممد بن احلصني عن أيب علقمة ع
صـححه . وقـال غريـب . )1(ر إال سـجدتنيال صـالة بعـد الفجـ:سـلم قـالاهللا صلى اهللا عليه و 

.األلباين
عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]4613[البيهقيوقال

سـليمان حممد بن يعقـوب حـدثنا الربيـع بـن سـليمان حـدثنا عبـد اهللا بـن وهـب أخـربينالعباس
علقمــة مــوىل البــن عبــاس قــال يببــن بــالل عــن قدامــة بــن موســى عــن أيــوب بــن احلصــني عــن أ

بعـد الفجـر ، فصـليت صـالة كثـرية ، يقمـت أصـل: يسار موىل لعبد اهللا بن عمر قال حدثين
: فقـال عبـد اهللا. يال أدر : يـا يسـار كـم صـليت؟ قـال قلـت: وقالعبد اهللا بن عمرفحصبين
فتغــيظ ة هـذه الصـاليإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم خـرج علينـا وحنـن نصـل، ال دريـت

ال صـــالة بعـــد طلـــوع الفجـــر إال ركعـــيتليبلـــغ شـــاهدكم غـــائبكم: علينـــا تغيظـــا شـــديدا مث قـــال
أويس عن ورواه أبو بكر بن أيب. أقام إسناده عبد اهللا بن وهب عن سليمان بن بالل. الفجر

.تابعهوذكر مُ اهـإسناده ، والصحيح رواية ابن وهبسليمان بن بالل فخلط يف
بن ميناء أبو عبد الـرمحن بـن مينـاء أو ابن جريج قال أخربين اعن ]4754[رزاق عبد الوقال

ســليم مــوىل ســعيد قــال وكالمهــا مــا علمــت كــان مصــليا قــال فــأخربين أحــدمها قــال قلــت جئــت 
إين مل :قــال قلــت!مــا هــذا: عمــربــنااملســجد بعــد الفجــر قــال فجعلــت أصــلي أتــابع فقــال 

اهـإمنا مها ركعتان ، يد أن ختربين اآلن أتر : بن عمر افقال .أصل البارحة
: أنـه قـالعمـرابنأخربنا حجاج عن نافع عن حدثنا هشيم قال]7448[ابن أيب شيبة -

حــدثنا حممــد بــن علــي ]1107[ابــن املنــذر .ال صــالة بعــد ركعــيت الفجــر حــىت تصــلي الفجــر
أنـه كـان ابـن عمـرأخربنـا حجـاج عـن نـافع عـن قال ثنا سـعيد بـن منصـور قـال ثنـا هشـيم قـال

.حسن صحيحاهـ ال صالة بعد ركعيت الفجر حىت يصلى الفجر: يقول

يقول وكان من أصحاب عبد اهللالشيوخ عن بندار ثنا عبد الرمحن ثنا سفيان عن ركني الضيب قال مسعت متيم بن حذمل 
اهـأعلم لركني الضيب هذا غري هذا املقطوع الذي يروي عنه سفيانال : مث قال . ملؤذنه نور نور

.أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجراوهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهو : قال الرتمذي عقبه -1
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ي عــن عــن أيب حممــد اليمــامحــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حجــاج ]7447[ابــن أيب شــيبة -
اهـ سند بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجرال صالة: قاال عباسوابنعمرابنعن طاووس

.بن حممد ثقة صحيح ، أبو حممد هو النضر
بن أيب جنيح قال قال جماهد لطاووس يـا أبـا عبـد ابن عيينة عن اعن ]4759[عبد الرزاق -

بعـد مـا ذهـب بصـره يسـأل غالمـه عـن الفجـر فـإذا أخـربه أنـه قـد بـن عبـاساالرمحن إين رأيـت 
يلتفـت فـإذا رأى الفجـر صـلى ركعتـني مث جلـس عمـربـناطلع صلى ركعتـني مث جلـس ورأيـت 

]4758[عبــد الــرزاق.إذا طلــع الفجــر فصــل مــا شــئت؟ أتعقــل :فقــال لــه طــاووس: قــال 
ال يبصـر وكـان يبصـر لـه فـإذا طلـع الفجـر ركـع عبـاسبـنابن جريج قال قال جماهد كـان اعن 

، صـحيح اهـ ينظر فإذا طلع الفجر ركع ركعتني مث جلس عمربناركعتني مث جلس قال وكان 
.أرسله ابن جريج 

عـــن الثـــوري عـــن أيب ريـــاح عـــن ابـــن املســـيب أنـــه رأى رجـــال يكـــرر ] 4755[ق عبـــد الـــرزا-
ال ولكـن : قـال! يا أبـا حممـد أيعـذبين اهللا علـى الصـالة؟: الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال

زرعـة حـدثنا أبـو نعـيم حـدثنا أيبمـن طريـق] 4621[البيهقـي .يعذبك علـى خـالف السـنة 
بعـد طلـوع الفجـر أكثـر مـن يأنـه رأى رجـال يصـلسـيبرباح عن سـعيد بـن املسفيان عن أيب

اهللا علــى الصــالة ؟ يــا أبــا حممــد يعــذبين: ركعتــني ، يكثــر فيهــا الركــوع والســجود فنهــاه ، فقــال 
اهــــ خالفهمـــا قبيصـــة بـــن عقبـــة ، قـــال الـــدارمي ال ولكـــن يعـــذبك علـــى خـــالف الســـنة: قـــال 

رأى ســعيد : يخ مــن آل عمـر قـالن عــن أيب ربـاح شـنـا سـفياأحـدثنا قبيصــة ]436[أبوحممـد 
بــن املســيب رجــال يصــلي بعــد العصــر الــركعتني يكثــر فقــال لــه يــا أبــا حممــد أيعــذبين اهللا علــى 

.اهـ الصحيح بعد الفجر ال ولكن يعذبك اهللا خبالف السنة :قال؟الصالة
أنـا حممـد بـن احلسـني بـن الفضـل القطـان أنـا عثمـان] 381[الفقيه واملتفقـهيف اخلطيب وقال

بن أمحد الـدقاق نـا أبـو اإلصـبع القرقسـاين نـا خملـد بـن مالـك احلـراين نـا عطـاف بـن خالـد عـن 
عبد الرمحن بن حرملة أن سعيد بن املسيب نظر إىل رجل صلى بعد النداء من صالة الصبح، 

إذا مل يكن أحدكم يعلم فليسـأل، إنـه ال صـالة بعـد النـداء إال : فأكثر الصالة فحصبه مث قال
بــل : يــا أبــا حممــد، أختشــى أن يعــذبين اهللا بكثــرة الصــالة؟ قــال: فانصــرف فقــال: القــ. ركعتــني
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أخشــى أن يعــذبك اهللا بــرتك الســنة اهـــ أبــو اإلصــبع هــو حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن كامــل بــن 
.خرب صحيح . موسى بن صفوان األسدي 

فريط يف الوقتـــالت
:صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــالول اهللاعـــن نـــافع عـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر أن رســـ]21[مالـــك -

.اهـ رواه البخاري ومسلم الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر أهله وماله 
: قـاال لرجـل وعمربكرأبابن سريين أن اعن معمر عن أيوب عن ]5013[عبد الرزاق -

]3231[ابــن أيب شــيبة . طهــا اهللكــةصــل الصــالة الــيت افــرتض اهللا عليــك لوقتهــا فــإن يف تفري
تعبـد : كانـا يعلمـان النـاسأبـا بكـر وعمـر  نبئـت أن : قـالابن علية عن أيوب عن حممدحدثنا

اهــــ إن يف تفريطهـــا اهللكـــةوال تشــرك بـــه شـــيئا وتقـــيم الصـــالة الـــيت افـــرتض اهللا ملواقيتهـــا ، فـــاهللا
.، رواه ابن نصر يف تعظيم الصالةجيد مرسل 

عن مصـعب بـن ن أيب النجودعن عاصم بحدثنا وكيع عن سفيان]3237[ابن أيب شيبة-
.تقدم.صحيححسن اهـ السهو الرتك عن الوقت: قالسعدعن سعد 

للصــالة وقــت كوقــت :قــالبــن مســعودامعمــر عــن قتــادة عــن عــن] 2034[عبــد الــرزاق -
ثنـا : قـالحـدثنا سـهل بـن عمـار]1080[ابن املنـذر .مرسل اهـاحلج فصلوا الصالة لوقتها 

إن (يف قـــول اهللا ابـــن مســـعودعـــن ا عصـــام عـــن شـــعبة عـــن قتـــادةثنـــ: قـــالاليســـع بـــن ســـعدان
إن للصــالة وقتــا كوقــت احلــج فصــلوا :قــال، اآليــة )الصــالة كانــت علــى املــؤمنني كتابــا موقوتــا

.اهـ سهل بن عمار متهمالصالة لوقتها
حدثنا أبو خالد عن حجاج عن احلسن بن سعد عن عبد الـرمحن ]3230[ابن أيب شيبة-

اهــــ علـــى مواقيتهـــا: قـــال)(مســـعودابـــناهللا عـــن بـــن عبـــد 
.صحيح وقد تقدم

وسـأله رجـل هريرةأباعن الثوري عن عثمان بن موهب قال مسعت ]2216[عبد الرزاق -
. فمن فعل ذلك فقد فرط ، أن تؤخروها إىل الوقت اليت بعدها :عن التفريط يف الصالة فقال

]3389[ابـن أيب شـيبة .يك عن عثمان بن عبد اهللا بـن موهـبأنا شر ]2263[ابن اجلعد 
يســأل مــا التفــريط يف أبــا هريــرةمسعــت : حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن عثمــان بــن موهــب قــال 



تقريب فقه السابقني األولني

96

حـــدثنا أبـــو ]989[الطحـــاوي .أن تؤخرهـــا حـــىت يـــدخل وقـــت الـــيت بعـــدها: الصـــالة ؟ قـــال 
: ثنا قيس وشريك: ثنا أبو داود قال: بكرة قال

اهــ صـحيح أن تـؤخر حـىت جيـيء وقـت األخـرى: ما التفريط يف الصالة ؟ قال: هريرةأبوسئل 
.ال يريد أن الفجر ينتهي بوقت الظهر .

بـن سـعيد وعـن األعـرجعن عطاء بن يسار وعن بسر عن زيد بن أسلم]5[مالكفقد روى
من أدرك ركعة من الصبح: لم قالأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسيرةعن أيب هر كلهم حيدثه 

ومـن أدرك ركعـة مـن العصـر قبـل أن تغـرب الشـمس قبل أن تطلـع الشـمس فقـد أدرك الصـبح،
عبــد الــرزاق عــن الثــوري عــن األعمــش عــن ورواه.اهـــ رواه البخــاري ومســلم فقــد أدرك العصــر

.موقوفا عن أيب هريرةذكوان
بـن جـريج قـال أخـربين عطـاء وعبـد الـرمحن بـن عـامر عـن عطـاء اعن ]2232[زاق عبد الر -

، إن خشـيت مـن العصـر فواتـا فاحـذف الـركعتني األوليـني : يقـولهريـرةبـاأبن حينس أنه مسع 
بـن اعـن ] 2233[عبـد الـرزاق . وطوهلما إن بـدا لـك، خريني 

إن خشيت مـن الصـبح فواتـا : ء بن حينس عن أيب هريرة قالجريج قال أخربين عطاء عن عطا
ابـن اهـالشمس فال تعجل باآلخرة أن تكملها، فبادر بالركعة األوىل الشمس

.حينس وابن عامر يف ثقات ابن حبان 
بـة  عـن أيب قالأخربنـا عبـاد بـن ميسـرة املنقـري:قـالحدثنا هشيم ]3464[ابن أيب شيبة -

تـرك العصـر حـىت تفوتـه مـن : أبـو الـدرداءقـال : فقـال أبـو قالبـة واحلسن
مـن تـرك صـالة : وقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قـال من غري عذر فقـد حـبط عملـه

.اهـ عباد ضعيف تفوته من غري عذر فقد حبط عملهمكتوبة حىت 
قــال وقــت عبــاسبــناطــاووس عــن بــن اعــن الثــوري عــن ليــث عــن ]2226[عبــد الــرزاق -

اهــ ليـث ضـعيف الظهر إىل العصر والعصر إىل املغرب واملغرب إىل العشاء والعشاء إىل الصبح
ابـنعبـد اهللا بـن الوليـد عـن سـفيان عـن ليـث عـن طـاوس عـن من طريق]1783[البيهقي .

عشـــاء إىل والعصـــر إىل املغـــرب واملغـــرب إىل العشـــاء والوقـــت الظهـــر إىل العصـــر : قـــال عبـــاس
حبيــب صــاحب األمنــاط عــن عمــرو بــن هــرم عــن تابعــه حبيــب بــن أيب: قــال البيهقــي. الفجــر

ووقـت صـالة الظهـر حـني تـزول الشـمس : وقـت الظهـر فقـال جابر بن زيد عن ابن عباس يف
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وحديثــه رواه أبــو .حبيــب لــيس بــذاكاهـــوقــت مــا صــليت فقــد أدركــتيإىل صــالة العصــر أ
.داود الطيالسي والنسائي

عـن ليـث  ثنـا سـفيان بـن عيينـةحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال]988[الطحاوي وقال
ابــن أيب شــيبة .ال يفــوت صــالة حــىت جيــيء وقــت األخــرى:قــالابــن عبــاسعــن عــن طــاوس

تني وقـتبـني كـل صـال: قـال عبـاسابـنعن حدثنا حفص عن ليث عن طاووس ]3385[
.اهـ ضعيف 

مـن أدرك : قـالعبـاسبـنابن طاووس عن أبيـه عـن اعن معمر عن ]2227[عبد الرزاق -
.اهـ سند صحيح من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها 

بــنكثيــرمسعــت : حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن أيب األصــبغ قــال ]3388[ابــن أيب شــيبة -
اريخ عـن ورواه ابـن أيب خيثمـة يف التـاهــ ال تفـوت صـالة حـىت ينـادى بـاألخرى:يقـول عباس

أبو األصبغ موىل بين سـليم .كثري صحايب صغري أخو عبد اهللا بن عباس. أيب نعيم ثنا مسعر 
.تا عنه كذكره البخاري وابن أيب حامت وس

ثنـا هشـيمقـالثنا يعقوب بن إبراهيمقالام بن إمساعيلنشخحدثنا ]1001[ابن املنذر -
إن الرجـل : قـالابـن عمـرعـن اجلرشـين ن عبـد الـرمحبـعـن الوليـد أخربنا يعلـى بـن عطـاءقال

.سند صحيحاهـ ليصلي الصالة وملا فاته من وقتها خري من أهله وماله
: أنــه قــال أنــسحــدثنا مهــام عــن قتــادة عــن حــدثنا عفــان قــال]34514[ابــن أيب شــيبة -

ومــا ، حــىت انتصــف النهــارفلــم أصــل صــالة الصــبح : شــهدت فــتح تســرت مــع األشــعري قــال
أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال حــدثنا ]6478[ابــن ســعد .لــك الصــالة الــدنيا مجيعــايســرين بت

شـهدت فـتح تسـرت مـع األشـعري فلـم يصـل : مهام بن حيىي عن قتادة عن أنس بن مالك قـال 
اهـــ ســند ومــا يســرين بتــأخري الصــالة الــدنيا ومــا فيهــا: صـالة الصــبح حــىت انتصــف النهــار قــال 

.خلوفيف صالة اعلقه البخاري ، صحيح 
: قـالأنـسحدثنا مهدي عن غيالن عن حدثنا موسى بن إمساعيل قال]506[البخاري -

ألـيس :الصـالة ؟ قـال:قيـل. سـلم ن علـى عهـد النـيب صـلى اهللا عليـه و ما أعـرف شـيئا ممـا كـا
أبـو ة قـال أخربنـا عبـد الواحـد بـن واصـلحـدثنا عمـرو بـن زرار :وقـال. فيها ضيعتمما ضيعتم

دخلــت : عبــد العزيــز قــال مسعــت الزهــري يقــولعــن عثمــان بــن أيب رواد أخــي عبيــدة احلــداد
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ال أعـرف شـيئا ممـا أدركـت :بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك ؟ فقـالأنس بن مالكعلى 
اهـوهذه الصالة قد ضعيت ، إال هذه الصالة 

ة حــدثنا محــاد بــن ســلمأخربنــا حيــىي بــن عبــاد واحلســن بـن موســى قــاال]7592[ابـن ســعد -
فلمــا كــان عنــد غــروب ارتــث يــوم اجلمــلعبــد اهللا بــن الزبيــرأن عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه

اهــــ ســـند ولكـــن أكـــرب، أمـــا الصـــالة فـــإين ال أســـتطيعها : فقـــال ، الصـــالة : الشـــمس قيـــل لـــه 
.صحيح 

من نام عن صالة أو نسيها
قـال عـن حيـىيكالمهـايحممد بن حامت ويعقوب بن إبراهيم الدورقحدثين] 1593[مسلم -

: هريـرة قـال ابن حامت حدثنا حيىي بن سـعيد حـدثنا يزيـد بـن كيسـان حـدثنا أبـو حـازم عـن أيب
صـلى اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فلـم نسـتيقظ حـىت طلعـت الشـمس فقـال النـيبعرسـنا مـع نـيب
:قـال. فـإن هـذا منـزل حضـرنا فيـه الشـيطان ، ليأخذ كل رجل برأس راحلتـه :اهللا عليه وسلم

مث أقيمــت .وقــال يعقــوب مث صــلى ســجدتني.فعلنــا مث دعــا باملــاء فتوضــأ مث ســجد ســجدتنيف
اهـالصالة فصلى الغداة

مسعــت عبــد : قــالحــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن جــامع بــن شــداد]4771[ابــن أيب شــيبة -
صــلى اهللا أقبلنــا مــع رســول اهللا : قــالعبــد اهللا بــن مســعودمسعــت : قــالالــرمحن بــن أيب علقمــة 

: قــال الرمــل: يعــين بالــدهاسفــذكوســلم مــن احلديبيــةعليــه
، فقــال النــيب صــلى اهللا أنــا : مــن يكلؤنــا؟ فقــال بــالل: ال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمفقــ

فاسـتيقظ نـاس فـيهم فـالن : قـالفناموا حىت طلعت عليهم الشمس: قالإذا ننام: عليه وسلم
سـتيقظ النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمفا: قـال اهضـبوا يعـين تكلمـوا: ، فقلنا وفالن وفيهم عمر 

رواه أمحـد وأبـو اهــكذلك ملن نام أو نسـي: ففعلنا قال : قالما كنتم تفعلونافعلوا ك: فقال 
.داود وصححه األلباين

بن عيينة وحيـىي بـن العـالء عـن األعمـش عـن زيـد بـن وهـب قـال اعن ]2242[عبد الرزاق-
إين منت عن صالة الصبح حىت طلعـت الشـمس فقـال عبـد اهللا : فقال بن مسعودارجل أتى 

ذهب فتوضأ كأحسن ما كنت متوضـأ وصـل كأحسـن مـا كنـت مصـليا مث أعـاد عليـه القـول ا: 
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خـف حـني)1(حـىت أعبـد اهللافلـم يدعـه نفسـه مـن عظـم خطيئتـه يف نفسـه .فقال لـه مثـل ذلـك
اد عليـه القـول قـال فأخـذ عبـد اهللا بيـده وقـال إمنـا يقــال مـن عنـده فقـال يـا أبـا عبـد الـرمحن فأعـ

الطـرباين . ذهب فتوضأ كأحسـن مـا كنـت متوضـأ وصـل كأحسـن مـا كنـت مصـليا الك لتفعل 
حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش عن زيد ]9504[

الـرمحن إين منـت عـن صـالة الفجـر يـا أبـا عبـد: جـاء رجـل إىل عبـد اهللا فقـال : بن وهب قال 
حسن ما كنت متوضأ وصـل أحسـن مـا كنـت أتوضأ : حىت طلعت الشمس فقال له عبد اهللا 

يـا أبـا عبـد الـرمحن : فعـاد فقـال : فرأى أن عبد اهللا مل يفهم من كرب ما أتى قـال : مصليا قال 
مــا كنــت توضــأ أحســن : إين منــت عــن صــالة الفجــر حــىت طلعــت الشــمس فقــال لــه عبــد اهللا 

يـا أبـا عبـد : فسـكت حـىت إذا خـف مـن عنـده قـال لـه .متوضأ وصل أحسن مـا كنـت مصـليا
فأخـذ عبـد اهللا بأصـبعه فعصـرها : الرمحن إين منت عن صالة الفجر حىت طلعت الشمس قال 

اهــحسـن مـا كنـت متوضـئا وصـل أحسـن مـا كنـت مصـليا أإمنا قيل لك لتعقل توضأ : مث قال 
.صحيح

دخــل: حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال ]2554[ابــن أيب شــيبة-
فقومـوا فصـلوا : ال قـال: صـلى هـؤالء بعـد؟ قـاال: عبـد اهللاألسود وعلقمة على عبد اهللا فقـال 

فلمـا ،ومل يأمر بأذان وال إقامة وتقدم هـو فصـلى بنـا فـذهبنا نتـأخر فأخـذ بأيـدينا فأقامنـا معـه 
ركبتيــه ، فنظــر عبــد اهللا فأبصــره فضــرب يــده فنظــر األســود فــإذا ركعنــا وضــع األســود يديــه علــى 

إذا كنــتم ثالثــة : يــدا عبــد اهللا بــني ركبتيــه وقــد خــالف بــني أصــابعه ، فلمــا قضــى الصــالة قــال 
فرش ذراعيك فخذيك فكأين أنظر إىل اختالف أصابع النيب افليؤمكم أحدكم ، وإذا ركعت ف
: مث قـال.صلى اهللا عليه وسلم وهـو راكـع 

فمــن أدرك ذلــك مــنكم فليصــل الصــالة وصــالة مــن ال جيــد بــداصــالة مــن هــو شــر مــن محــار 
.حنوه رواه مسلم اهـ مرسل صحيح ، 

: قال عليعن حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث]4774[ابن أيب شيبة -
.اهـ احلارث ال حيتج به أو ذكرالة أو نسي فليصل إذا استيقظ إذا نام الرجل عن ص

.كذا يف املطبوع والسياق بني يفسره ما بعده -1
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: حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب محـــزة عـــن مـــوىل أليب بكـــرة قـــال ]4765[ابـــن أيب شـــيبة -
فطاف فيه ونظر إليه ونسـي صـالة العصـر حـىت مالـت الشـمس ، فلمـا بستانابكرةأبودخل 

ابـــن أيب شــــيبة .ا وجبــــت قـــام فصـــلى العصــــر ، مث صـــلى املغــــربذكرهـــا توضـــأ وجلــــس ، فلمـــ
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن حممد بن سريين عن بعض بين أيب بكـرة ]4786[

: قـال فاسـتيقظ عنـد غـروب الشـمس الية هلم وظننا أنه قد صلى العصرنام يف دبكرةأباأن 
عــن معمــر والثــوري عــن أيــوب ]2250[عبــد الــرزاق .فــانتظر حــىت غابــت الشــمس مث صــلى

أتاهم يف بستان هلم فنام عن صـالة العصـر قـال فرأينـا أنـه قـد كـان بكرةأبابن سريين أن اعن 
.اهـ صحيحفتوضأ ومل يصل حىت غابت الشمسصلى ومل يكن صلى فقام 

عن الثوري عن سعد بن إسحاق بن كعب بـن عجـرة عـن رجـل مـن ]2251[عبد الرزاق -
أصــلي فــدعاين الفجــر حــىت طلعــت الشــمس قــال فقمــت أنــه نــام عــنرةعجــبــنكعــبولــد 

ابــــن أيب شــــيبة .قــــم فصــــل:ت الشــــمس وابيضــــت مث قــــالفأجلســــين يعــــين كعبــــا حــــىت ارتفعــــ
عبـد الـرمحن بـن عبـد امللـك بـن عـن خالد األمحر عـن سـعد بـن إسـحاقحدثنا أبو]4787[

يف مـــال لنـــا خـــارفون وحنـــنمنـــت عـــن الفجـــر حـــىت طلـــع قـــرن الشـــمس: قـــال عـــن أبيـــهكعـــب
أصـلي قـد : مـا شـأنك ؟ قلـت : فبصـر يب أيب فقـال : قـال فملت إىل شربة من النخل أتوضأ 

ضــربين ملسـجدفلمـا أن تعلـت الشـمس وابيضـت وأتيـت اوضـأت فـدعاين فأجلسـين إىل جنبـهت
عبــد امللــك بــن كعــب اآلن اهـــ ســند صــحيح تنســى ؟ صــل : الصــالة ، وقــال قبــل أن أقــوم إىل

.ثقة بن عجرة
أيب عيينـة عـن رجـل عن هشام عن واصل مـوىل حدثنا ابن إدريس ]4766[ابن أيب شيبة -

مث أتيــت بيتــا ألهلــي فــدخلت فيــه فنمــت صــليت يف رمضــان مــع النــاس: ســعد قــال : يقــال لــه
صـليت : قـال فصـنعت مـاذا ؟ : قـال .فأخربتـهعمرابنفأتيت ي وليليت حىت الغدليليت ويوم

أحسنت ، قال  مث مـاذا : صليت العصر ، قال : مث ماذا ؟ قال : قال تأحسن: الظهر قال 
: صــــليت العشــــاء ، قــــال: مــــاذا ؟ قــــال مث: صــــليت املغــــرب ، قــــال أحســــنت قــــال : ؟ قــــال 

مث مــاذا ؟: مــا كنــت تصــنع بــالوتر ؟ قــال : أوتــرت ، قــال : أحســنت ، قــال ، مث مــاذا ؟ قــال 
سعد املكي كان يفيت مبكة ، يف ثقات ابن ، و ثقات اهـ أحسنت: قال صليت الصبح: قال 

.حبان 
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حصــينبــنعمــرانأن حــدثنا ابــن عليــة عــن يــونس عــن احلســن]4775[ابــن أيب شــيبة -
يصـليها إذا ذكرهـا ، وقـال : اختلفا يف الذي ينسى صالته ، فقال عمـران جندببنوسمرة
.مساع منهما اهـ سند صحيح للحسنصليها إذا ذكر ويف وقتها من الغدي: مسرة 

ن دكــني عــن إســرائيل عـن جــابر عــن أيب بكــر بــن حــدثنا الفضــل بـ]4777[ابـن أيب شــيبة-
اهـ جـابر  اجلعفـي إذا ذكرها ويصلي مثلها من الغديصليها : قال : قال سعدعن أيب موسى 
.ال حيتج به 

ن عـحدثنا وكيع عن علي بن صاحل عن مساك عـن سـربة بـن خنـف]4776[ابن أيب شيبة -
.ذكـره ابـن حبـان. اختلفـوا يف امسـه، ل مسـرة بـن حيـىي اقـياهــ يصلي إذا ذكر: قال عباسابن

ثنـا قال ثنـا أبـو األحـوص قـالثنا سعيدحدثنا حممد بن علي قال]1131[ابن املنذر وقال 
ابـننسيت صالة العتمة حـىت أصـبحت فغـدوت علـى : مساك بن حرب عن مسرة بن حيىي قال

قـــم فصـــلها، مث قـــرأ قولـــه :نســـيت الصـــالة حـــىت أصـــبحت، فقـــالإين: لـــتيف أهلـــه فقعبـــاس
اهـ أخشى أن يكون االخـتالف مـن مسـاك فقـد كـان فيـه ضـعف ) وأقم الصالة لذكري(: تعاىل

.
ــناعــن معمــر عــن قتــادة أن املســور بــن خمرمــة دخــل علــى ]2230[عبــد الــرزاق - ــاسب عب

من عنده املسور بن خمرمة فلم يسـتيقظ بن عباس وانسل افحدثه وهو متكئ على وسادة فنام 
ن ختــرج الشــمس أربعــا يعــين العشــاء أحــىت أصــبح فقــال لغالمــه أتــرى أســتطيع أن أصــلي قبــل 

. نعــم فصــالهن :قــال.وثالثــا يعــين الــوتر وركعتــني يعــين الفجــر وواحــدة يعــين ركعــة مــن الصــبح
دخـل املسـور بـن :قـاليب اجلـوزاء أعن عبد اهللا بن حمـرر عـن قتـادة عـن ]2231[عبد الرزاق 
فكسوت البن عباس وسادة فنام عليها فتحدث عنده املسـور بـن خمرمـة عباسبناخمرمة على 

قلـيال فخــرج ونــام بـن عبــاس عــن العشـاء والــوتر حــىت أصـبح فقــال لغالمــه أتـراين أصــلي العشــاء 
وتـر والوتر وركعيت الفجر وركعة قبل طلوع الشـمس قـال نعـم قـال فصـلى بـن عبـاس العشـاء مث أ

اهــــ ابـــن حمـــرر مـــرتوك ، وصـــلى ركعـــيت الفجـــر مث صـــلى الصـــبح وقـــد كـــادت الشـــمس أن تطلـــع 
.مرسل ، يأيت يف الصالة مسندا
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أبـي ذرعـن عـن أيب ملـيحعن عبيد اهللا بن أيب محيد حدثنا وكيع]4779[ابن أيب شيبة -
يب محيـــد اهــــ ابـــن أيصـــليها إذا ذكرهـــا: قـــاال،تنســـى يف الصـــالةوعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف

.ضعيف منكر احلديث 

قضاء ركعيت الفجر
رجال يصلي بعد صالة الصبح ركعتني فقال رسول تقدم حديث قيس بن عمرو أن رسول اهللا 

إين مل أكــــن صــــليت الــــركعتني اللتــــني قبلهمــــا : فقــــال الرجــــل. صــــالة الصــــبح ركعتــــان: اهللا 
اهـفسكت رسول اهللا . فصليتهما اآلن

فاتتــه ركعتـا الفجـر فقضــامها بعـد أن طلعــت عبـد اهللا بــن عمـر أن أنـه بلغــه] 286[مالـك -
دخـل املسـجد عمـربـناعـن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع عـن ]4017[عبد الـرزاق . الشمس

ة وهـو يف الطـرق صـالمها يف الطريـقوكـان إذا أقيمـت الصـال:قـال.أشرقت له الشمس قضاها
أنـه جـاء عمـرابـنحدثنا وكيع عن فضيل بن غـزوان عـن نـافع عـن ]6506[ابن أيب شيبة . 

إىل القـــوم وهـــم يف الصـــالة ، ومل يكـــن صـــلى الـــركعتني فـــدخل معهـــم ، مث جلـــس يف مصـــاله ، 
ابـــن حـــدثنا وكيـــع عـــن يزيـــد وربيـــع عـــن]6507[ابـــن أيب شـــيبة .فلمـــا أضـــحى قـــام فقضـــامها

مـن طريـق]4739[البيهقـي .اهــ صـحيح أنـه صـالمها بعـد مـا أضـحىعمـرابـنسريين عن 
مـن يكـان ال يصـلابـن عمـرأن حدثنا محاد عـن أيـوب عـن نـافعيعبد اهللا بن معاوية اجلمح

فصلى يوما فسئل عن ذلك وذلك حـني طلعـت الشـمس :قالأول النهار حىت تزول الشمس 
.صحيح اهـالغداةعيتمل أكن صليت ركإين: فقال 

بن جريج قال أخـربين صـاحل بـن كيسـان عـن خمـرب أخـربه عـن اعن ]4018[وقال عبد الرزاق 
أنـه ركـع يف الضـحى ركعتـني ومل يصـل صـالة الضـحى قـط فقيـل لـه مـا رأينـاك تصـلي بن عمـرا

]1743[ابـن أيب شـيبة . هذه الصالة قط قال إين كنت نسيت ركعيت الفجر فركعتهما اآلن 
إين  : وقـال صـلى يومـا مـن الضـحىعمـرابـندثنا إمساعيل بن علية عن أيوب عـن نـافع أن ح

وأظــن هــذا كــان يف إعــادة .اهـــ صــحيح تقــدم يف مــس الــذكركنــت مسســت ذكــري فنســيت
.صالة الصبح 
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ابــنرأيــت : حــدثنا وكيــع عــن فضــيل بــن مــرزوق عــن عطيــة قــال ]6509[ابــن أيب شــيبة -
ثنـا أبـو قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]2752[ابن املنذر .امقضامها حني سلم اإلمعمر
ركعتني بعـد الفجـر، فقـال عمرابنصلى : قالعن عطيةابن مرزوق قال ثنا فضيل يعيننعيم

اهـــال، ولكــين مل أكــن صــليت ركعتــني قبــل الفجــر: أبعــد صــالة الفجــر صــالة؟ قــال: لــه رجــل
.عطية بن سعد العويف يضعف 

يلقضاء صالة الل
عمـر أن القـارئعن داود بن احلصني عن األعرج عن عبـد الـرمحن بـن عبـدٍ ]471[مالك -

من فاته حزبه من الليل فقرأه حني تزول الشمس إىل صالة الظهر فإنه مل :قالبن الخطاب
اهـيفته أو كأنه أدركه 

نبــعمــرأن القــارئعــن معمــر عــن الزهــري عــن عــروة عــن عبــد ]4748[عبــد الــرزاق وقــال 
من نام عن حزبه أو قال عن جزئـه مـن الليـل فقـرأه فيمـا بـني صـالة الفجـر إىل : قال اخلطاب

اهـصالة الظهر فكأمنا قرأه من الليل
راهيم عن محيـد بـن عبـد حدثنا وكيع عن مسعر عن سعد بن إب]4816[ابن أيب شيبة ورواه 

فكأمنــا وبــني الظهــر بينــهفصــلى مــابالليــلقراءتــهمــن فاتــه شــيء مــن : عمــرقــال : الــرمحن قــال
أخربنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محيد بـن ]1249[ابن املبارك يف الزهد .صلى بالليل
مـــن فاتـــه ورده مـــن الليـــل، فليصـــل بـــه يف صـــالة قبـــل : أن عمـــر بـــن اخلطـــاب قـــالعبـــد الـــرمحن

اهـ
يــد عــن ابــن شــهاب عــن الســائب بــن يزيــد ابــن وهــب عــن يــونس بــن يز رواه مســلم مــن طريــق و 

اري قــال مسعــت عمــر بــن اخلطــاب وعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا أخــرباه عــن عبــد الــرمحن بــن عبــد القــ
قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن نــام عــن حزبــه أو عــن شــيء منــه فقــرأه فيمــا : يقــول

.الدارقطين وقفه ورجحاهـبني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل
حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيـىي بـن أيب ] 185[أبو عبيد يف فضائل القرآن وقال 
اسـتأذنت علـى عمـر : قالمحن عن عبد الرمحن بن عبد القاريعن أيب سلمة بن عبد الر كثري

ن يعقـــوب بـــوقـــال . إين كنـــت يف قضـــاء وردي: وقـــال، باهلـــاجرة، فحبســـين طـــويال، مث أذن يل 
حدثنا أبو نعيم قـال ثنـا هشـام الدسـتوائي عـن حيـي بـن أيب كثـري ] 2/655[سفيان يف املعرفة 
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. أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن أنه دخل علـى عمـر فوجـده يصـلي قبـل الظهـرعن
وبلغين أنه كان يقـول عـن عبـد .: ما هذه الصالة أو ما هذه؟ قال: فقال

اهـــبــن عبــد القــاري، فلــم ينســبه بعــد مــا قيــل لــهإنــه عبــد الــرمحن : فقيــل لــه. عــوفن الــرمحن بــ
.ثقات 
عن أيب بكـر بـن عمـرو بـن عن عبدة عن األوزاعيحدثنا وكيع]4817[ابن أيب شيبة وقال

ين كنــت منــت إ: مث أذن لــه ، فقــال باهلــاجرة فحجبــه طــويالعمــرحــزم أن رجــال اســتأذن علــى 
.جيدمرسل اهـعن حزين ، فكنت أقضيه

الخطـاببـنعمـرعن الثوري عن يونس عن احلسن أن رجال رأى ]4749[عبد الرزاق -
وهـو (يصلي يف حني مل يكن يصلي فيه من النهار فقال له فقال فاتين من الليـل وقـد قـال اهللا 

.صحيحمرسلاهـ)الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا
حـــدثنا وكيـــع عـــن إســـرائيل عـــن عثمـــان الثقفـــي عـــن أيب عبيـــد اهللا ]4818[شـــيبة ابـــن أيب-

فكأمنـا صـاله من حزبه فصاله ارتفـاع النهـارمن فاته شيء: عليقال : موىل ابن عباس قال 
.منقطع .عثمان أراه ابن املغرية ثقة ، وأبو عبيد اهللا ذكره ابن حبان يف الثقاتاهـبالليل

ابنعن ثنا عاصم عن الحقحدثنا أبو أمحد قال أخربنا حماضر قال]2676[ابن املنذر -
.اهـ حماضر بن املورع صدوق ال حيتج بهيوما ما أوترت حىت أصبحت: قالعمر

قبــل عائشــةكنــا نــأيت : حــدثنا وكيــع عــن أفلــح عــن القاســم قــال ]4819[ابــن أيب شــيبة -
زيب يف هـذه الليلـة فلـم منـت عـن حـ: صالة الفجر فأتيناها ذات يوم فإذا هي تصلي ، فقالـت

عـــن حـــدثنا قتيبـــة أخربنـــا وكيـــع عـــن أفلـــح]140[الفريـــايب يف فضـــائل القـــرآن . أكـــن ألدعـــه
.سند صحيح .، وقال بعد الفجر مثله القاسم 

قضاء املغمى عليه
.أغمي عليه فذهب عقله فلـم يقـض الصـالةعبد اهللا بن عمرأن عن نافع ] 24[مالك -

وذلــك فيمــا نــرى واهللا أعلــم أن الوقــت قــد ذهــب فأمــا مــن أفــاق يف الوقــت فإنــه :قــال مالــك
لـب فيهـا اشـتكى مـرة غعمـربـنابـن جـريج عـن نـافع أن اعـن ]4158[عبـد الـرزاق.يصلي

.اهـ صحيح مث أفاق فلم يصل ما ترك من الصالة، على عقله حىت ترك الصالة
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أغمـي عليـه عمـربـناليلـى عـن نـافع أن بـن أيباعـن الثـوري عـن ]4153[عبد الـرزاق رواهو 
شـيم حـدثنا ه]6648[ابـن أيب شـيبة .ق فيـهشهرا فلم يقض ما فاته وصلى يومه الـذي أفـا

أنــه أغمــي عليــه أيامــا ، فأعــاد صــالة يومــه عمــرابــنعــن نــافع عــن عــن ابــن أيب ليلــى وأشــعث 
حــدثنا قــال وكيــعحــدثنا]6649[ابــن أيب شــيبة .الــذي أفــاق فيــه ، ومل يعــد شــيئا ممــا مضــى

شـهرا ، فصـلى : راه قـال أ: أنـه أغمـي عليـه ، قـال وكيـع عمـرابـنابن أيب ليلى عن نـافع عـن 
عـن ]4152[عبـد الـرزاق ورواه . اهـ حممد بـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى ضـعيف صالة يومه

ابــن أيب. يومــا وليلــة فلــم يقــض مــا فاتــهعمــربــناعبـد اهللا بــن عمــر عــن نــافع قــال أغمــي علــى 
أنه أغمي عليه يـومني عمرابنعن حدثنا العمري عن نافعقال حدثنا وكيع]6662[شيبة 

.اهـ العمري ضعيففلم يقض
عــن عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافعحــدثنا إســحاق]2331[ابــن املنــذر ورواه 
ابــن املنـــذر. أيامــا مل يعقـــل الصــالة مث صــح وعقـــل فلــم يقــض مـــا فاتــهعمــرابـــنمــرض : قــال

ابــنعــن ثنــا محــاد عــن أيــوب عــن نــافعحــدثنا حجــاجحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]2332[
، مــا أظــن نافعــا حفــوظمبمــا عــدد األيــام اهـــأنــه أغمــي عليــه ثالثــة أيــام فلــم يعــد الصــالةعمــر

.ذكر شيئا
بغداد ثنا حممد بن سعيد بن سابق ثنا عمـرو بحدثنا كثري بن شهاب]2333[ابن املنذر-

اهــ إسـناد فلـم يقـض صـالتهمالـكبـنأنـسأغمـي علـى : قـالبن أيب قيس عـن عاصـميعين ا
.حسن قوي 

رمــى عمــار بــن ياســرعــن الثــوري عــن الســدي قـال حــدثين يزيــد أن ]4156[عبـد الــرزاق -
فأغمى عليه يف الظهر والعصر واملغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهـر مث العصـر مث 

حدثنا سفيان عن السدي عـن : قال حدثنا وكيع]6646[أيب شيبة ابن. املغرب مث العشاء
فأفـاق والعشـاء أنـه أغمـي عليـه الظهـر والعصـر واملغـربعمار بن ياسريزيد عن لهيقالرجل 

حــدثنا ]2334[ابــن املنــذر.اهـــ إمساعيــل الســدي يكتــب حديثــه يف بعــض الليــل فقضــاهن
عــن بــن عيســى ثنــا عبــد اهللا بــن احلــارث بــنثنــا مموســى بــن هــارون ثنــا أبــو موســى األنصــاري

أنـه أغمـي عليـه ثالثـا فـرتك الصـالة مث عمار بـن ياسـرموالة فضيل اخلطمي عن أبيه عن لؤلؤة
اهــ ثقـات ولؤلـؤة مل أعرفهـا أفاق فدعا بوضوء فتوضأ، مث ابتدأ صـلوات الـثالث حـىت فـرغ منهـا
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ثنـا حممـد بـن ا هـارون بـن عبـد اهللار األثـرم ثنـثنا أبـو بكـحدثنا موسى]2335[ابن املنذر .
ث حـــدثين عبـــد اهللا بـــن احلـــار : احلســـن وهـــو حممـــد بـــن احلســـن بـــن أيب احلســـن املخزومـــي قـــال

أنــه غشــي عليــه ثالثــا ال عمــارمــوالة عمــار وكانــت جاريــة عــن أبيــه عــن أم ســعيدياألنصــار 
:مـــا صـــليت منـــذ ثـــالث، فقـــال: هـــل صـــليت؟ فقـــالوا: مث اســـتفاق بعـــد ثـــالث فقـــاليصـــلي

.أسانيد ضعافاهـأعطوين وضوءا فتوضأ مث صلى تلك الثالث 
بــنلعمــرانقيــل : قــال عــن التيمــي عــن أيب جملــزحــدثنا حفــص]6647[ابــن أيب شــيبة -

يقضـي مـع كـل صـالة مثلهـا ، فقـال : يقـول يف املغمـى عليـه جنـدببـنسـمرةإن : حصين
حــدثنا عبـد العزيــز ثنـا أمحــد ]2336[ابــن املنـذر .لـيس كمــا قـال ، يقضــيهن مجيعـا: عمـران 
املغمـى عليـه تـرك :قالجندببنمسرةأن نس ثنا زهري ثنا سليمان التيمي عن أيب جملزبن يو 

بـنعمـرانوقـال : يرتك الصالة يصلي مع كـل صـالة مثلهـا حـىت يقضـيها قـال: الصالة أو قال
.جيد مرسلاهـ ليصلهن مجيعا: حصني

لوقتامن صلى خمطئا 
قــال ســعيد: قــالثنــا الوليــد بــن مســلمقــالحــدثونا عــن أيب الوليــد]1074[ابــن املنــذر-

فأعـــاد صـــلى الفجـــر بليـــلعمـــر بـــن الخطـــابأن وأخـــربين قتـــادة عـــن احلـــارث بـــن أيب ربيعـــة
.ضعيفاهـ الصالة

عــن مالــك عــن جعفــر بـــن ســليمان قــال أخــربين يزيــد الرشــك قـــال ]3638[عبــد الــرزاق -
صـالة العصـر يف يـوم مطـري أبو موسى األشعريصلى بنـا :ين قالحدثنا صفوان بن حمرز املاز 

مــا روايــةوال أدري ، فيــه نظــراهـــ فلمــا أصــحت إذا هــو قــد صــالها لغــري وقــت فأعــاد الصــالة 
.جعفرمالك عن

نبئت : قال بن علية عن أيوب عن ابن سرييناحدثنا إمساعيل ]7278[ابن أيب شيبة وقال
يف يـوم ثـالث مـرات صـلى ، مث قعـد حـىت تبـني لـه صـالة الصـبحأعاد األشعريموسىأباأن 

ابن وقال اهـ نه صلى بليل مث أعادها الثالثةأأنه صلى بليل مث أعادها مث صلى وقعد حىت تبني
ثنــا محــاد عــن عمــران بــن قــالثنــا حجــاجقــالحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]1073[املنــذر 
وقـال ابـن .اهــ صـحيح عاد الفجـر ثـالث مـرارأأبا موسى األشعريأيب عثمان أن عنحدير
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: قـال كتابـه عـن عمـران بـن حـدير عـن أيب عمـرانوروى وكيع يف]63/ 6[رجب يف الفتح 
. )1(ري علــى قــومِغــصــليت مــع أيب موســى الغــداة ثــالث مــرات يف غــداة واحــدة ، كأنــه أراد أن يُ 

.مان يهذا أجود من حديث جعفر بن سل
ثنــا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن حممــد بــن : ا علــي بــن احلســن قــالحــدثن]1071[ابــن املنــذر -

تقـدم . اهـ صـحيح ألنه صالها بليلأعاد الصبح ثالث مراتابن عمرن أعجالن عن نافع
.يف وقت صالة الفجر حنوه عن أيوب عن نافع 

يف شــكوا: قــال أخربنــا منصــور عــن احلســن: قــال حــدثنا هشــيم]7280[ابــن أيب شــيبة -
: قـــال عبـــاسابـــنر يف عهـــد طلـــوع الفجـــ

ركــع مثقــام فاســتفتح آل عمـران حــىت ختمهــامثتمهــا مث ركـع مث ســجد واسـتفتح البقــرة حــىت خ
.اهـ مرسل وسجد ، قال وأضاء هلم الصبح

عن محيدادثنا مححدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال]1072[ابن املنذر قالو 
يف القبلـة فاسـتفتح فعرف الليـل الفجرأنه دخل يف صالة ابن عباسعن عن بكر بن عبد اهللا

حــدثنا علــي بــن ]1076[ابــن املنــذر وقــال.ثقــاتاهـــ فركــع وقــد طلــع الفجــربســورة البقــرة
حـدثين محـاد عـن علـي بـن زيـد عـن عبـد اهللا بـن احلـارث أن : قـالثنـا حجـاج: قالعبد العزيز

فركع بعد ما طلـع الفجـر ، فاستفتح بسورة البقرة ، عليه ليال عباسابنفرأى ذن أقام بليلاملؤ 
وكــان وراءهــم ملــك يأخــذ  (فقــرأ ، فلمــا أتــى علــى هــذه اآليــة ، فقــرأ ســورة الكهــف ، مث قــام ، 

وأراه صـلى . اآلية اهـ أخشى أن يكون محاد بن سلمة اضـطرب يف القصـة ) كل سفينة غصبا
.تقدم عنه يف وقت الصبح ما يوهن هذا .أو غيميف غلس 

ثنا شريك عن مساك عن : قالثنا حيىي: حدثنا موسى بن هارون قال]1075[ابن املنذر -
: قــال. ســئل عــن رجــل صــلى الظهــر يف الســفر قبــل أن تــزول الشــمسابــن عبــاسعكرمــة عــن 

ألــيس ذلــك قــد فقضــاه قبــل حملــهأرأيــت إن كــان علــى أحــدكم ديــن إىل أجــل:مث قــال، جتزيــه 
.جدا اهـ ضعيف قضيناه

ا موسى األشعري ملا أراد اإلغارة عجل بصالة الصبح ، مث تبـني أنـه صـالها قبـل طلـوع أن أب: ومعىن هذا : مث قال -1
اهـالفجر ، فأعادها ، فعل ذلك ثالث مرات يف يوم واحد 
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اجلمع يف السفر
)إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا(وقول اهللا تعاىل 

حـدثنا ثابـت عـن ابـن املغـريةيعـينا شيبان بن فروخ حدثنا سـليمانحدثن]1594[مسلم -
فكـان أول . تنا احفظـوا علينـا صـال:مث قال، ، فذكر احلديثقتادة عبد اهللا بن رباح عن أيب
:فقمنــا فــزعني مث قــال :قــالظهــرهوالشــمس يفصــلى اهللا عليــه وســلممــن اســتيقظ رســول اهللا 

ء مـن يفيهـا شـيفركبنا فسرنا حىت إذا ارتفعت الشـمس نـزل مث دعـا مبيضـأة كانـت معـ. اركبوا 
:قتـادةء مـن مـاء مث قـال أليبيفيها شيوبق:قال.فتوضأ منها وضوءا دون وضوء:قالماء

صــلى اهللا مث أذن بــالل بالصــالة فصــلى رســول اهللا . ســيكون هلــا نبــأ احفــظ علينــا ميضــأتك ف
وركــب رســول اهللا :قــال لغــداة فصــنع كمــا كــان يصــنع كــل يــومركعتــني مث صــلى اعليــه وســلم

فجعــل بعضــنا يهمــس إىل بعــض مــا كفــارة مــا صــنعنا :قــال صــلى اهللا عليــه وســلم وركبنــا معــه
النــوم تفــريط إمنــا أمــا إنــه لــيس يف:مث قــال . أســوةأمــا لكــم يف:مث قــال صــالتنا بتفريطنــا يف

ء وقـت الصـالة األخـرى فمـن فعـل ذلـك فليصـلها يالتفريط على من مل يصـل الصـالة حـىت جيـ
.احلديث. حني ينتبه هلا فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها

كتــب إىل عمــريــة أن عــن معمــر عــن أيــوب عــن قتــادة عــن أيب العال]4422[عبــد الــرزاق -
]8338[ابـن أيب شـيبة . الصالتني من الكبائر إال مـن عـذرواعلم أن مجعا بني: موسىأيب

قـالعمـررجـل عـن أيب العاليـة عـن عـنحدثنا سفيان عن هشام بـن حسـانقالحدثنا وكيع 
احلســني بــن مــن طريــق]5769[البيهقــي .اجلمــع بــني الصــالتني مــن غــري عــذر مــن الكبــائر

مجــع الصــالتني مــن : قــال عمــرالعاليــة عــن ســفيان عــن ســعيد عــن قتــادة عــن أيبحفــص عــن
العـذر يكـون بالسـفر واملطـر ولـيس هـذا :سـنن حرملـةيفيقـال الشـافع.غري عذر مـن الكبـائر

واإلسـناد املشـهور هلـذا األثـر يهـو كمـا قـال الشـافع:بيهقـيقال ال. بثابت عن عمر هو مرسل
عبد الرمحن بن بشر حدثنا حيىي بن سعيد عـن حيـىي من طريقوىر مث اهـما ذكرنا وهو مرسل

كتـب إىل عامـل لـه عمـرأن يالعـدو قتـادة يعـينمحيد بن هالل عن أيببن صبيح قال حدثين
أبــو . والنهــىب، والفــرار مــن الزحــف ، اجلمــع بــني الصــالتني إال مــن عــذر ثــالث مــن الكبــائر : 

فهــو موصــول وإال فهــو إذا انضــم إىل األول أدرك عمــر فــإن كــان شــهده كتــب يقتــادة العــدو 
.حديث حسن اهـصار قويا 
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ن حنظلــة السدوســي عــن عــحــدثنا أبــو هــالل : قــال حــدثنا وكيــع ]8337[ابــن أيب شــيبة -
.ال بأس بهاهـ الصالتني من غري عذر من الكبائراجلمع بني: قال موسىأبي
امر بن واثلة أن معاذ بن جبـل أخـربه عن أيب الزبري املكي عن أيب الطفيل ع]328[مالك -

فكــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ســلم عــام تبــوكوا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 
فــأخر الصــالة يومــا مث خــرج فصــلى :قــال.ســلم جيمــع بــني الظهــر والعصــر واملغــرب والعشــاءو 

إنكم ستأتون غدا :الالظهر والعصر مجيعا مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجيعا مث ق
وإنكم لن تأتوها حىت يضحى النهار فمن جاءها فال ميس من مائهـا ، إن شاء اهللا عني تبوك 

أهلما رسـول فجئناها وقد سبقنا إليها رجالن والعني تـبض بشـيء مـن مـاء فسـ،شيئا حىت آيت
اهللا صلى سبهما رسولف.نعم:فقاال؟ سلم هل مسستما من مائها شيئا اهللا صلى اهللا عليه و 

مث غرفـوا بأيـديهم مـن العـني قلـيال قلـيال حـىت ، سلم وقال هلما ما شـاء اهللا أن يقـول اهللا عليه و 
اجتمـــع يف شـــيء مث غســـل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فيـــه وجهـــه ويديـــه مث أعـــاده فيهـــا 

عـاذ ستقى الناس مث قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يوشـك يـا مافجرت العني مباء كثري ف
وقـال ابـن وهـب .رواه مسـلم خمتصـرا .إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانـا 

]244[ذكره اجلوهري يف مسند املوطأ اهـجتري مباء ضعيف تبض بشيء من ماء:
سـلم كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه و :قال عبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]329[مالك -

.والبخاري من حديث ساملاهـ رواه مسلمبني املغرب والعشاء إذا عجل به السري جيمع 
عقيـل عـن قـال حـدثنا املفضـل بـن فضـالة عـن يحدثنا حسان الواسـط]1111[البخاري -

صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا ارحتـل قبـل أن تزيـغ كـان النـيب:قـالابن شـهاب عـن أنـس بـن مالـك
اهـ، وإذا زاغت صلى الظهر مث ركب الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر ، مث جيمع بينهما 

عن أبيـه  عبد اهللا بن حممد بن عمر بن عليعن حدثنا أبو أسامة ]8330[ابن أيب شيبة -
كان يصلي املغرب يف السفر ، مث يتعشى ، مث يصلي العشاء على إثرهـا  مث علياأن ده عن ج
هللا ذكــره ابــن حبــان يف اهـــ عبــد اول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يصــنعهكــذا رأيــت رســ: يقــول 

.ووهنه رواه أبو داود .الثقات وقال خيطئ وخيالف 
: عــن معمــر عــن عاصــم بــن ســليمان عــن أيب عثمــان النهــدي قــال ]4406[عبــد الــرزاق -

من الكوفة إىل مكة وخرجنا موافدين فجعـل سـعد جيمـع سعد بن أبي وقاصاصطحبت أنا و
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هذه قليال ويؤخر من هذه قليال حىت جئنا مكـة بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء يقدم من
سـعدو خرجـت أنـا : قـال حدثنا عبـدة عـن عاصـم عـن أيب عثمـان ]8319[ابن أيب شيبة . 

إىل مكــة ، فكــان جيمــع بــني الصــالتني بــني الظهــر والعصــر يــؤخر مــن هــذه ويعجــل مــن هــذه 
ابــن .قــدمنا مكــةويصــليهما مجيعــا ويــؤخر املغــرب ويعجــل العشــاء ، مث يصــليهما مجيعــا حــىت 

عاصـم األحـول ثنـاقـالثنـا عبـد اهللا عـن سـفيانقالحدثنا علي بن احلسن]1153[املنذر 
فكـان جيمـع بـني الصـالتني ، إىل مكـة وحنـن موافـدون سـعدخرجـت مـع : قـالعن أيب عثمـان

]990[الطحـاوي . يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر املغرب ويعجـل العشـاء وجيمـع بينهمـا
ة عن عاصم األحول ثنا أبو خيثمقالثنا حيىي بن حيىيقالد بن النعمان السقطيحدثنا حمم

للحــج فكنــا جنمــع بــني الظهــر وحنــن نبــادر مالــكبــنســعدو وفــدت أنــا : قــالعــن أيب عثمــان
، نقـــدم مـــن هـــذه ، وجنمـــع بـــني املغـــرب والعشـــاء ، ونـــؤخر مـــن هـــذه نقـــدم مـــن هـــذهوالعصـــر

.صحيح اهـ ونؤخر من هذه حىت قدمنا مكة 
حـــدثنا أبـــو األحـــوص عــــن أيب إســـحاق عـــن عبـــد الـــرمحن بــــن ]14596[ابـــن أيب شـــيبة -

ــد اهللاقــال : األســود عــن علقمــة واألســود قــاال  ال جيمــع بــني الصــالتني إال بعرفــة الظهــر : عب
.اهـ منكر والعصر

هـريثنـا ز قـالثنا عبد اهللا بن حممد النفيلـيقالحدثنا فهد بن سليمان]991[الطحاوي -
عبـد اهللا بـنصـحبت :يقـولمسعت عبد الرمحن بن يزيـد:قالثنا أبو إسحاققالبن معاوية
، ويـــؤخر املغـــرب ويعجـــل العشـــاء ويعجـــل العصـــر، فكـــان يـــؤخر الظهـــر ، يف حجـــة مســـعود

.وهذا يف سفرهم قبل عرفة .، وقد تقدم سند صحيح اهـويسفر بصالة الغداة 
أسـامة كـان : قـال بـو أسـامة عـن اجلريـري عـن أيب عثمـانحدثنا أ]8326[ابن أيب شيبة -

أخربنـا أبـو احلسـني ]5750[ورواه البيهقـي . ا عجل به السـري مجـع بـني الصـالتنيإذبن زيد
طالــب أخربنــا بــن بشــران العــدل ببغــداد أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد الصــفار حــدثنا حيــىي بــن أيب

ســعيد كــان : قــاليعثمــان النهــدن أيبعــيوســليمان التيمــياجلريــر بــن عاصــم أخــربينيعلــ
. لظهـر والعصـر وبـني املغـرب والعشـاءأسامة بن زيـدوبن زيد 

زيدبنسعيدعن الثوري عن سليمان التيمي عن أيب عثمان قال خرج ]4407[عبد الرزاق
حــــدثنا ]8321[ابــــن أيب شــــيبة.ان الظهــــر والعصــــر واملغــــرب والعشــــاءفكانــــا جيمعــــأســــامةو 
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زيـدبـنسـعيدو زيـدبـنأسـامةسـافرت مـع : مد عـن التيمـي عـن أيب عثمـان قـالأسباط بن حم
.اهـ صحيح عنهماني الظهر والعصر واملغرب والعشاءوكانا جيمعان ب

أبــيعــن حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن حبيــب بــن شــهاب عــن أبيــه]8320[ابــن أيب شــيبة-
ابــن .مــع بــني الظهــر والعصــر وبــني املغــرب والعشــاءفكــان جيصــحبته يف ســفر : قــالموســى
: قــالنــا حيــىي القطــان عــن حبيــب بــن شــهابقــال ثحــدثونا عــن أيب قدامــة]1147[املنــذر 

اهـــ فكــان جيمــع بــني الظهــر والعصــر واملغــرب والعشــاءأبــا موســىصــحبت : حــدثين أيب قــال
.صحيح 

عـن عبـد ثنا أبو األحوص: قالدثنا سعي: قالحدثنا حممد بن علي]1154[ابن املنذر -
إذا سـافر مجـع بـني الظهــر والعصـر وبـني املغــرب عمــرابـنكـان : قـالمي اجلـزري عـن نــافعالكـر 

.اهـ سند صحيح والعشاء يؤخر من هذه ويعجل من هذه
أن صفية عمربناعن عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع قال أخربين ]4400[عبد الرزاق -

أظلمنا وظننا أنه قد نسي قال فجعلنا نقول الصـالة حىتته متوت قال سارمرأابنت أيب عبيد 
وهو ال جييبنا حىت ذهب حنو من ربع الليل قدر مـا يسـري املثقلـون مـن عرفـة إىل مزدلفـة مث نـزل 
فصلى املغرب مث أقبل علينا فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كـان إذا عجلـه املسـري أو 

بــن اعــن ]4401[عبــد الــرزاق .ع بــني هــاتني الصــالتني مث صــلى العشــاء أزمــع بــه املســري مجــ
بن عمر بني الصالتني مرة واحدة قال جاءه خرب عن صـفية اجريج قال أخربين نافع قال مجع 

لصــالة فلــم يرجــع إليــه مث كلمــه آخــر فلــم يرجــع إليــه املغــرب فكلمــه رجــل مــن أصــحابه فقــال ا
وكلمه آخر فلم يرجع إليه شيئا مث كلمه آخر فقـال إين رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 

عــن معمــر ]4402[عبــد الــرزاق .إذا اســتعجل أخــر هــذه الصــالة حــىت جيمــع بــني الصــالتني
امرأتــه وهــو يف ســفر فــأخر بــن عمــر بوجــعاعــن أيــوب وموســى بــن عقبــة عــن نــافع قــال أخــرب 

املغرب فقيل له الصالة فسكت وأخرها بعد ذهاب الشفق حىت ذهب هـوي مـن الليـل مث نـزل 
فصــلى املغــرب والعشــاء مث قــال هكــذا كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يفعــل إذا أجــد بــه 

افع أن عن معمر عن إمساعيل بن أميـة عـن نـ]4403[عبد الرزاق .السري أو أجد به املسري 
بــن عمــر كــان يصــلي يف الســفر كــل صــالة لوقتهــا إال صــالة أخــرب بوجــع امرأتــه فإنــه مجــع بــني ا
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ســلم يفعــل إذا جــد بــه صــلى اهللا عليــه و املغــرب والعشــاء فقيــل لــه فقــال هكــذا كــان رســول اهللا 
اهــ املسري مجع بني املغـرب والعشـاء فكـان يف بعـض حـديثهم إىل الربـع مـن الليـل أخرمهـا مجيعـا 

وقـد رواه .، ومسـلم عـن نـافع من حديث زيد بن أسلم عن أبيـه عـن ابـن عمـره البخاري روا
حـــدثين : ثنـــا عبـــد اهللا بـــن صـــاحل قـــال: حـــدثنا يزيـــد بـــن ســـنان وفهـــد قـــاال]972[الطحـــاوي 
صرخ علـى وكان قد است، حدثين نافع أن عبد اهللا بن عمر عجل السري ذات ليلة : الليث قال

فـأىب ، وأصـحابه ينادونـه للصـالة ، هـم الشـفق أن يغيـبفسار حـىت بعض أهله ابنة أيب عبيد 
إين رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم جيمـع بـني هـاتني : عليهم حىت إذا أكثروا عليـه قـال

قـالو .حلـال أيب صـاحل اهــ وهـذا حـرف ضـعيف وأنا أمجع بينهمـا، الصالتني املغرب والعشاء 
ثنا العطاف بن خالـد قال ثنا أبو عامر العقدي قالانحدثنا يزيد بن سن]983[الطحاوي 

أقبلنا مـع ابـن عمـر حـىت إذا كنـا بـبعض الطريـق استصـرخ علـى زوجتـه : املخزومي عن نافع قال
حـىت غابــت الشـمس فنــودي بالصـالة فلــم ينـزل حــىت إذا أمســى ، بنـت أيب عبيــد فـراح مســرعا 
الشـــفق أن يغيـــب نـــزل فصـــلى فســـكت حـــىت إذا كـــاد ، الصـــالة : فظننـــا أنـــه قـــد نســـي  فقلـــت

هكــذا كنــا نفعــل مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : وغــاب الشــفق فصــلى العشــاء وقــال، املغــرب 
اهـــ عطــاف بــن خالــد تكلــم فيــه مالــك وقــال ابــن حبــان يــروي عــن وســلم إذا جــد بنــا الســري

.الثقات ما ال يشبه حديثهم 
ا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن ثنثنا فهد قال ثنا احلماين قالحد]975[الطحاوي قالو 

هبنـــا أن نقــول لـــه ، فلمــا غربـــت الشــمس عمـــرابــنكنــت مـــع : إمساعيــل بـــن أيب ذؤيــب قـــال
فنــزل فصــلى ثالثــا املغــرب ، فســار حــىت ذهبــت فحمــة العشــاء ورأينــا بيــاض األفــق ، الصــالة 

ناد جيــد إســاهـــ هكــذا رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يفعــل : واثنتــني العشــاء مث قــال
.بن عبد الرمحن بن ذؤيبهو اإمساعيل 

ثنا حيـىي عـن عبـد اهللا عـن نـافع : ثنا مسدد قال: حدثنا ابن أيب داود قال]980[الطحاوي 
بعـــدما يغيـــب الشـــفق ، أنـــه كـــان إذا جـــد بـــه الســـري مجـــع بـــني املغـــرب والعشـــاء عمـــرابـــنعـــن 

الطحــاوي . مجــع بينهمــا، لســري إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان إذا جــد بــه ا: ويقــول
: ثنـا عبــد اهللا بـن املبــارك عـن أســامة بـن زيــد قــال: ثنــا احلمـاين قــال: حـدثنا فهــد قـال]981[

فـراح روحـة مل ينـزل إال لظهـر أو لعصـر وأخـر املغـرب ، جد به السري عمرابنأخربين نافع أن 
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، غيبوبـة الشـفق حـىت إذا كـان عنـد، فصـمت ابـن عمـر ، الصـالة : قال، حىت صرخ به سامل 
رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يصــنع هكــذا إذا جــد بــه :وقــال، نــزل فجمــع بينهمــا 

حـدثين ابـن جـابر : ثنـا بشـر بـن بكـر قـال: حـدثنا ربيـع املـؤذن قـال]982[الطحاوي . السري
،فنزلنـا منـزال : قـال، وهو يريـد أرضـا لـه عبد اهللا بن عمرخرجت مع : حدثين نافع قال: قال

فخــرج مســرعا . وال أظــن أن تــدركها ، : فأتــاه رجــل فقــال لــه
وكـــان عهـــدي ، فســـرنا حـــىت إذا غابـــت الشـــمس مل يصـــل الصـــالة ، ومعـــه رجـــل مـــن قـــريش 

فلمـــا التفـــت إيل ، فلمـــا أبطـــأ قلـــت الصـــالة رمحـــك اهللا . بصـــاحيب وهـــو حمـــافظ علـــى الصـــالة 
نزل فصـلى املغـرب مث العشـاء وقـد تـوارت مث ، يف آخر الشفق حىت إذا كان ، ومضى كما هو 
اهــــكـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إذا عجـــل بـــه أمـــر صـــنع هكـــذا: أقبـــل علينـــا فقـــال

بعدما ، نحو رواية نافعكورواه عنه عبد اهللا بن دينار  .الصحيح أنه مجعهما يف وقت العشاءو 
.رواه أبو داود غاب الشفق ، 

أنـه ســار عمــرابـنحـدثنا أزهـر عــن ابـن عــون عـن نـافع عــن ]13879[يب شــيبة ابـن أوقـال 
أخربنــا أزهــر ]5143[ابــن سـعد .مـن مكــة إىل املدينـة يف ثــالث حـني استصــرخ علــى صـفية

وذلـك ، أن ابن عمر سـار مـن مكـة إىل املدينـة ثالثـا السمان عن ابن عون عن نافعبن سعد
.َجدَّ به السري كان .اهـ صحيح أنه استصرخ على صفية

إذا كــان :قــالعبــاسبــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن أيب قالبــة عــن ]4412[عبــد الــرزاق -
بـني القوم يف السفر فلم يتهيأ هلم املنـزل سـاروا حـىت بلغـوا املنـزل وأخـروا شـيئا مث نزلـوا فجمعـوا 

العزيـــزحـــدثنا علـــي بـــن عبـــد ]1146[ابـــن املنـــذر . الصـــالتني وإذا أبطـــأوا يف املنـــزل فكـــذلك
إذا كنـتم سـائرين : قـالعبـاسابـنعن ثنا محاد عن أيوب عن أيب قالبة: قالثنا حجاج: قال

فنـــابكم املنـــزل فســـريوا حـــىت تصـــيبوا منـــزال فتجمعـــوا بينهمـــا وإن كنـــتم نـــزوال فعجـــل بكـــم أمـــر 
إمساعيــل بــن إســحاق حــدثنا حجــاج مــن طريــق] 5744[البيهقــي. فــامجعوا بينهمــا مث ارحتلــوا

إذا كنـــتم : قـــالعبـــاسابـــنقالبـــة عـــن حـــدثنا محـــاد بـــن ســـلمة عـــن أيـــوب عـــن أيببـــن منهـــال
م وإن كنـتم نـزوال فعجـل بكـحـىت تصـيبوا منـزال جتمعـون بينهمـاسائرين فنبا بكـم املنـزل فسـريوا 

.أراه مرسال اهـ سند صحيح أمر فامجعوا بينهما مث ارحتلوا
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كنا جنمـع بـني : قال بن عباساعن معمر عن طاووس عن أبيه أن ]4408[عبد الرزاق -
.اهـ سند صحيح الظهر والعصر يف السفر 

خـرج مـن أرضـه مـن عباسبنابن جريج قال أخربين عطاء أن اعن ]2214[عبد الرزاق -
مر حني أفطر الصائم يريد املدينة فلم يصل املغرب حىت جاء احملجة من الظهران جيمع بينهما 

بـن جـريج قـال أخـربين عطـاء أن اعن ]2103[عبد الرزاق . الصالة:وبني العشاء ويقال له
حــني أفطــر الصــائم يريــد املدينــة فلــم يصــل املغــرب حــىت جــاء مــرخــرج مــن أرضــهعبــاسبــنا

احملجة من الظهران فجمـع بينهـا وبـني العشـاء ويقـال لـه قبـل ذلـك الصـالة فيقـول مشـروا عـنكم 
.اهـ سند صحيح 

حـدثنا عمـران بـن حـدير عـن عبـد اهللا بـن شـقيق القـحدثنا وكيـع]8316[ابن أيب شيبة -
مث قال الصالة فسكت: فسكت ، مث قال له الصالة : عباسالبنقال رجل : قال العقيلي

ال أم لك أنت تعلمنا بالصالة ، قد كنا جنمع بني الصالتني على : الصالة ثالثا ، فقال : له 
فقــد  والتفســري أراه لوكيــع .رواه مســلماهـــاهللا عليــه وســلم ، يعــين يف الســفرعهــد النــيب صــلى
حـدثين أبـو الربيـع الزهـراين حـدثنا محـاد عـن الـزبري بـن ]1154[مسلم ال، وقكان رمبا أدرج 

يومـا بعـد العصـر حـىت غربـت الشـمس ابـن عبـاسخطبنـا :اخلريت عن عبد اهللا بن شـقيق قـال
ن بـين متـيم ال يفـرت وال وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصالة الصـالة قـال فجـاءه رجـل مـ

أتعلمــين بالســنة ال أم لــك مث قــال رأيــت رســـول اهللا :فقــال ابــن عبــاس. ينثــين الصــالة الصــالة
قـــال عبـــد اهللا بـــن شـــقيق . صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مجـــع بـــني الظهـــر والعصـــر واملغـــرب والعشـــاء

اهـفحاك يف صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته
مجــع بــني املغــرب بــن عبــاسابــن جــريج قــال أخــربين عطــاء أن اعــن ]4409[زاق عبــد الــر -

فكان من مجع بينهما يؤخر من الظهر ويعجـل مـن العصـر :قال.والعشاء ليلة خرج من أرضه
.اهـ سند صحيح مث جيمعان ويؤخر من املغرب ويعجل من العشاء مث جيمعان 

ــن أقبــل : قــال حجــاج عــن عطــاءد بــن هــارون عــنحــدثنا يزيــ]8318[ابــن أيب شــيبة - اب
ابـــن املنـــذر .مـــن الطـــائف فـــأخر صـــالة املغـــرب ، مث نـــزل فجمـــع بـــني العشـــاء واملغـــربعبـــاس

عــن ثنــا حجــاج: قــالثنــا أبــو معاويــة: قــالثنــا ســعيد: قــالحــدثنا حممــد بــن علــي]1152[
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ـ اهــأنــه مجــع بــني املغــرب والعشــاء مــا غــاب الشــفق وجــاء مــن الطــائفابــن عبــاسعطــاء عــن 
.حجاج يدلس 

ثنـا حدثنا حممد بـن عبـدوس بـن كامـل ثنـا حممـد بـن عبـد اهللا بـن منـري]12826[الطرباين -
:قـالعبـاسابـنعـن بن سليمان عن سعيد بن أيب عروبـة عـن قتـادة عـن جـابر بـن زيـدعبدة 

عبـــد الوهـــاب بـــن مـــن طريـــق]5749[البيهقـــي . مـــن الســـنة اجلمـــع بـــني الصـــالتني يف الســـفر
أنه كان جيمع بني الصالتني يفعباسابنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن عطاء أخربن

.صحيحسند اهـسنةيه:السفر ويقول
ــنارأيــت :بــن جــريج عــن عبــد اهللا بــن أيب يزيــد قــالاعــن ]2081[عبــد الــرزاق - ــاسب عب

ه ابـن اهــ مل يسـمعيصلي العصر أحيانا حني يصلي الظهـر ويصـلي الظهـر أحيانـا حـني العصـر 
عن حممد بن عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج]24[رواه حيىي بن معني يف فوائده ، جريج 

أنــه كــان يصــلي العصــر يف وقــت الظهــر، والظهــر يف بــن أيب يزيــد عــن أبيــه عــن ابــن عبــاساهللا 
.اهـ على رسم ابن حبان وقت العصر

عن حفص بـن عبيـد حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن إسحاق]8317[ابن أيب شيبة -
فكـان إذا زالـت الشـمس وهـو يف منـزل مل مالـكبـنأنـسكنـا نسـافر مـع : قـال اهللا بن أنـس

، فـإن سـار مــن منزلـه قبــلفـإذا راح فحضــرت العصـر صـلى العصــريركـب حـىت يصــلي الظهـر ،
ســريوا ، حــىت إذا كــان بــني الصــالتني : الصــالة ، فيقــول: أن تــزول ، فحضــرت الصــالة قلنــا لــه

إذا وصـل رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: مع بني الظهـر والعصـر ، مث يقـول نزل فج
حـدثنا أبـان : قـالحـدثنا أبـو سـلمة]4207[ابـن أيب خيثمـة . ضحوته بروحتـه صـنع هكـذا

أن أنــس بــن مالــك كــان جيمــع بــني بــن يزيــد عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن حفــص بــن عبيــد اهللا
.سن حاهـاملغرب والعشاء يف السفر

حـــدثنا قتيبـــة قـــال حـــدثنا املفضـــل بـــن فضـــالة عـــن عقيـــل عـــن ابـــن ]1112[البخـــاري وقـــال 
إذا ارحتـل قبـل أن تزيـغ صـلى اهللا عليـه وسـلمكـان رسـول اهللا:شهاب عن أنس بن مالك قـال

الشــمس أخــر الظهــر إىل وقــت العصــر ، مث نــزل فجمــع بينهمــا ، فــإن زاغــت الشــمس قبــل أن 
السـفر إذا أراد أن جيمـع بـني الصـالتني يف:ورواه مسلم ولفظه اهـيرحتل صلى الظهر مث ركب 

يـؤخر الظهـر إىل : ويف لفـظ لـه اهــأخر الظهـر حـىت يـدخل أول وقـت العصـر مث جيمـع بينهمـا
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أول وقــت العصــر فيجمــع بينهمــا ويــؤخر املغــرب حـــىت جيمــع بينهــا وبــني العشــاء حــني يغيـــب 
اهـالشفق

عائشـةيم بن حممـد عـن حممـد بـن املنكـدر عـن أم ذرة عـن عن إبراه]4416[عبد الرزاق -
.ضعيف سند اهـ 

اجلمع يف احلضرما جاء يف 
عـن ينارحدثنا أبو النعمان قال حدثنا محاد هو ابن زيد عن عمرو بن د]518[البخاري -

سـلم صـلى باملدينـة سـبعا ومثانيـا الظهـر ى اهللا عليـه و أن النـيب صـلجابر بن زيد عـن ابـن عبـاس
أيـوب ســأل أبــا اهـــعســى :لعلـه يف ليلــة مطــرية ؟ قـال:فقــال أيــوب.والعصـر واملغــرب والعشـاء

.الشعثاء
بـن عبـد اهللا قـال حـدثنا سـفيان عـن عمـرو قـال مسعـت يحـدثنا علـ]1174[البخـاري وقال

صـلى اهللا صـليت مـع رسـول اهللا :قـالهللا عنـهايأبا الشعثاء جابرا قـال مسعـت ابـن عبـاس رضـ
يـا أبـا الشـعثاء أظنـه أخـر الظهـر وعجـل العصـر : قلـت . مثانيا مجيعا وسـبعا مجيعـاعليه وسلم

هـذا يـدل علـى أن أبـا الشـعثاء مل يعلـم مـن اهــوأنـا أظنـه : قال . وعجل العشاء وأخر املغرب 
.ابن عباس وجه اجلمع 

حدثنا حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر أن ابـن عبـاس ]2736[وقال أبو داود الطيالسي 
مجــع بــني الظهــر والعصــر مــن شــغل، وزعــم ابــن عبــاس أنــه صــلى مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

أخربنــا أبــو عاصــم خشــيش بــن أصــرم ]590[النســائي . وســلم باملدينــة الظهــر والعصــر مجيعــا
ن عمـرو بـن هـرم عـن جـابر بـن أيب حبيـب عـاقال حـدثنا حبـان بـن هـالل حـدثنا حبيـب وهـو 

بــن عبــاس أنــه صــلى بالبصـرة األوىل والعصــر لــيس بينهمــا شــيء واملغــرب والعشــاء ابـن زيــد عــن 
بـن عبـاس أنـه صـلى مـع رسـول اهللا صـلى اهللا اوزعـم ، ليس بينهما شيء فعـل ذلـك مـن شـغل 

ب اهــ حبيـب بـن أيب حبيـعليه وسلم باملدينة األوىل والعصر مثان سجدات ليس بينهما شـيء 
.األمناطي ليس بالقوي ، وقد تفرد به

أنـه قـالعبد اهللا بن عباسعن أيب الزبري املكي عن سعيد بن جبري عن ]330[مالك وقال
صلى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم الظهـر والعصـر مجيعـا واملغـرب والعشـاء مجيعـا يف غـري :
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عـن الثـوري ]4435[اق عبد الـرز .)1(أرى ذلك كان يف مطر: قال مالك . خوف وال سفر 
سـلم مجـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و :لقـاعبـاسبـناعن أيب الـزبري عـن سـعيد بـن جبـري عـن 

قـال قلـت البـن عبـاس ومل تـراه فعـل ذلـك .بني الظهر والعصر باملدينة يف غـري سـفر وال خـوف
.رواه مسلم من حديث أيب الزبرياهـأراد أن ال حيرج أحدا من أمته : قال 

القـــدمي أخربنـــا بعـــض أصـــحابنا عـــن رمحـــه اهللا يفيقـــال الشـــافع]168/ 3[البيهقـــي قـــال-
املطـــر قبـــل مجــع بينهمـــا يفعبـــاسابـــنأســامة بـــن زيـــد عــن معـــاذ بـــن عبــد اهللا بـــن خبيـــب أن 

.فيه ضعف اهـالشفق 
عمـــر بـــن عـــن إبـــراهيم بـــن حممـــد عـــن صـــفوان بـــن ســـليم قـــال مجـــع ]4440[عبــد الـــرزاق -

.اهـ ضعيف جدا والعصر يف يوم مطري بني الظهرالخطاب
ع لنــا بــن جــريج عــن عمــرو بــن شــعيب قــال قــال عبــد اهللا مجــاعــن ]4437[عبــد الــرزاق-

ســلم مقيمــا غــري مســافر بــني الظهــر والعصــر واملغــرب فقــال رجــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 
ج أمتـه إن مجـع ال حيـر ألن : قـال ، مل ترى النيب صلى اهللا عليه وسـلم فعـل ذلـك : عمرالبن
.ضعيف منقطع اهـرجل

كــان إذا مجــع األمــراء بــني املغــرب والعشــاء عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ]331[مالــك -
عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن أهــل املدينــة  ]4441[عبــد الــرزاق .يف املطــر مجــع معهــم

ال يعيــب ذلــك عمــربــناكــانوا جيمعــون بــني املغــرب والعشــاء يف الليلــة املطــرية فيصــلي معهــم 
عـن داود بــن قـيس قـال مسعـت رجــاء بـن حيـوة يسـأل نافعــا ]4439[عبـد الـرزاق .)2(علـيهم

مجيـع مـا يف هـذا الكتـاب مـن احلـديث فهـو معمـول بـه وقـد أخـد بـه بعـض :الصـغري العلل مقدمة قال الرتمذي يف -1
بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجـع بـني الظهـر والعصـر باملدينـة واملغـرب اديث ما خال حديثني ح، أهل العلم 

إذا شرب اخلمـر فاجلـدوه فـإن :وحديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال، وال مطروالعشاء من غري خوف وال سفر 
البيهقي أن رواية من روى أنه يف تبـوك وهـم اهـ وقد ذكر وقد بينا علة احلديثني مجيعا يف الكتاب.عاد يف الرابعة فاقتلوه

زهـري حـدثنا أبـو الـزبري عـن أيب مـن طريـق] 1149[الرواه مسـلم دخل عليه حديث أيب الزبري عن أيب الطفيل عن معاذ
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر مجيعا : الطفيل عامر عن معاذ قال

وذكر أبو عمر يف التمهيـد أن ذكـر املطـر . اهـ وقد نبه مسلم على هذا يف ترتيب أحاديثه فتأملهاوالعشاء مجيعاواملغرب 
.وهو كما قال فإن من رواه كذلك أفقه ممن خالفوهم. وهم ، والصحيح من غري خوف وال سفر 

دثنا هشـام بــن عـروة أن أبــاه بنـدار حــدثنا بشـر بــن عمـر حــدثنا سـليمان بــن بـالل حــمـن طريــق]5767[البيهقـي -2
كـانوا جيمعـون بـني املغـرب يعروة وسعيد بن املسـيب وأبـا بكـر بـن عبـد الـرمحن بـن احلـارث بـن هشـام بـن املغـرية املخزومـ
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ابــن أيب . جيمــع مــع النــاس بــني الصــالتني إذا مجعــوا يف الليلــة املطــرية قــال نعــم بــن عمــراأكــان 
انـت ككـان أمراؤنـا إذا  : قـالحدثنا عبيد اهللا عـن نـافعقالحدثنا أبو أسامة ]6324[شيبة 

يصـــلي عمـــرابـــن، فكـــان وعجلـــوا العشـــاء قبـــل أن يغيـــب الشـــفقأبطـــؤوا بـــاملغربليلـــة مطـــرية 
نــا الليــث عــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عمــرخرب أ]12[أبــو اجلهــم .يــرى بــذلك بأســا معهــم ال 

حـدثنا حممـد ]6328[ابـن أيب شـيبة .كان يصلي معهم إذا مجعوا بني الصـالتني ليلـة املطـر 
يصلي مع مروان ، وكـان مـروان عمرابنكان : قال د بن إسحاق عن نافعبن عبيد عن حمم

ابــن املنــذر .إذا كانــت ليلــة مطــرية مجــع بــني املغــرب والعشــاء ، وكــان ابــن عمــر يصــليهما معــه
وحممـــد بـــن ثنـــا عبـــد اهللا عـــن ســـفيان عـــن عبيـــد اهللاحـــدثنا علـــي بـــن احلســـن قـــال]1157[

نــت ليلــة مطــرية كانــت أمــراؤهم يصــلون املغــرب إذا كا:قــالابــن عمــرعجــالن عــن نــافع عــن 
.صحيحاهـعمر ال يعيب ذلكبل أن يغيب الشفق ويصلي معهم ابنويصلون العشاء ق

وبإسـناده حـدثنا سـليمان بـن بـالل عـن موسـى بـن . الليلة املطرية إذا مجعـوا بـني الصـالتني وال ينكـرون ذلـكوالعشاء يف
د العزيز كان جيمع بني املغرب والعشاء اآلخرة إذا كان املطر وإن سعيد بن املسيب وعروة بن الـزبري عقبة أن عمر بن عب

اهـوأبا بكر بن عبد الرمحن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم وال ينكرون ذلك
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اب األذانـــتـــك
 عن رسول ا

وأصحابه
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فضل األذانما جاء يف 
)ومــن أحســن قــوال ممــن دعــا إىل اهللا وعمــل صــاحلا وقــال إنــين مــن املســلمني(وقــول اهللا تعــاىل 

]33فصلت [
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إمساعيل بن جعفر عن محيـد عـن أنـس ]585[البخاري -
ســلم كــان إذا غــزا بنــا قومــا مل يكــن يغــزو بنــا حــىت يصــبح عليــه و ن مالــك أن النــيب صــلى اهللابــ

قــال فخرجنــا إىل خيــرب . وينظــر فــإن مســع أذانــا كــف عــنهم وإن مل يســمع أذانــا أغــار علــيهم 
نتهينـــا إلـــيهم لـــيال فلمـــا أصـــبح ومل يســـمع أذانـــا ركـــب وركبـــت خلـــف أيب طلحـــة وإن قـــدمي اف

فلمـا رأوا النـيب وا إلينـا مبكـاتلهم ومسـاحيهم لتمس قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم قال فخرج
م رسول اهللا صلى اهللا عليـه هآسلم قالوا حممد واهللا حممد واخلميس قال فلما ر صلى اهللا عليه و 

اهــاهللا أكرب اهللا أكرب خربت خيرب إنـا إذا نزلنـا بسـاحة قـوم فسـاء صـباح املنـذرين:وسلم قال
.هذا بيان أن األذان حيقن الدماء 

عن عبد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن أيب صعصـعة األنصـاري مث ]151[ك مال-
إين أراك حتــب الغــنم والباديــة فــإذا  :قــال لــه أبــا ســعيد الخــدرياملــازين عــن أبيــه أنــه أخــربه أن 

كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى صـوت 
شــيء إال شــهد لــه يــوم القيامــة قــال أبــو ســعيد مسعتــه مــن رســول اهللا املــؤذن جــن وال أنــس وال

.اهـ رواه البخاري صلى اهللا عليه وسلم 
سـلم رة أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه و عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هري]152[مالك -

اء أقبـل إذا نودي للصالة أدبر الشيطان له ضـراط حـىت ال يسـمع النـداء فـإذا قضـي النـد:قال 
: حىت إذا ثوب بالصالة أدبـر حـىت إذا قضـي التثويـب أقبـل حـىت خيطـر بـني املـرء ونفسـه يقـول 

اهــ رواه البخـاري حىت يظل الرجل إن يـدري كـم صـلى ، ذكر كذا ملا مل يكن يذكر اذكر كذا ا
حارثـة إىل بـينأيبقـال أرسـلينبن أيب صـاحلسهيلطريقنم]884[وروى مسلم .ومسلم 
علـى يمعـيوأشـرف الـذقـالفناداه مناد من حائط بامسهأو صاحب لناغالم لنايعقال وم

فقـال لـو شـعرت أنـك تلقـى هـذا مل أرسـلك ولكـن إذا احلائط فلم ير شـيئا فـذكرت ذلـك أليب
مسعـت أبـا هريـرة حيـدث عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم مسعـت صـوتا فنـاد بالصـالة فـإين
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ا يشـبه مـا روى ابـن خزميـة هـذاهــبالصـالة وىل ولـه حصـاص ينـودإن الشـيطان إذا :أنه قال 
قـال رسـول اهللا : ثنا جابر بـن عبـد اهللا قـال البصرياحلسن]2548[من طريقيف الصحيح

صلى اهللا عليه و 
كم بالدجلـــة فـــإن األرض تطـــوى بالليـــل و إذا تغـــولتكم و إذا ســـافرمت يف اجلـــذب فـــاجنوا و علـــي

.رواه أمحد والنسائي يف الكربى اهـ
عمــرعــن أســري بــن عمــرو قــال ذكــر عنــد عــن الثــوري عــن الشــيباين]9249[عبــد الــرزاق -

ولكــــن فـــيهم ســــحرة مــــن ، إنـــه ال يتحــــول شـــيء عــــن خلقــــه الـــذي خلــــق لـــه :الغـــيالن فقــــال
حــدثنا ابــن فضــيل]30361[ابــن أيب شــيبة .فــإذا رأيــتم مــن ذلــك شــيئا فــأذنوا ، ســحرتكم 

لــيس إنــه: رمحــه اهللا فقــالعمــرذكــرت الغــيالن عنــد : قــال عـن الشــيباين عــن يســري بــن عمــرو 
مــن شــيء يســتطيع أن يتغــري عــن خلــق اهللا خلقــه ، ولكــن هلــم ســحرة كســحرتكم ، فــإذا رأيــتم 

.صحيح اهـمن ذلك شيئا فأذنوا
حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا عبدة عن طلحة بن حيـىي عـن عمـه ]878[مسلم -

ل معاويــة مسعــت ســفيان فجــاءه املــؤذن يــدعوه إىل الصــالة فقــاكنــت عنــد معاويــة بــن أيب:قــال
اهـ)1(املؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

األذان شـــعار :قـــالأبـــا بكـــر الصـــديقعـــن معمـــر عـــن الزهـــري أن ]1858[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ مرسلاإلميان 

عاويــة قــالأخربنــا زهــري بــن مقــال خربنــا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونسأ]3860[ابــن ســعد -
لـو كنـتُ : عمر بن الخطـابقال : عن قيس بن أيب حازم قال أخربنا إمساعيل بن أيب خالد

قال : قال ووكيع عن إمساعيلحدثنا يزيد]2360[ابن أيب شيبة.أطيق مع اخلليفى ألذنت
عــن ]1869[عبــد الــرزاق .ت أطيــق األذان مــع اخلليفــى ألذنــتلــو كنــ: عمــرقــال : قــيس 

لــو كنــت أطيــق األذان مــع اخلليفــا عمــرقــال :يــان عــن قــيس بــن أيب حــازم قــالالثــوري عــن ب
لـو : عمـرقـال : قـال حدثنا ابن فضيل عن بيـان عـن قـيس]2348[ابن أيب شيبة .ألذنت 

املؤذنون : صلى اهللا عليه وسلم يقول معىن قول النيبداود مسعت أيببكر بن أيبعن أيب]2119[روى البيهقي -1
ليس إن أعناقهم تطول ، وذلك أن الناس يعطشون يوم القيامـة فـإذا عطـش اإلنسـان انطـوت ،أطول أعناقا يوم القيامة 

اهـن فأعناقهم قائمةواملؤذنون ال يعطشو ، عنقه 



تقريب فقه السابقني األولني

4

حــدثنا احلســن عــن بيــان عــن قــيس بــن ]193[أبــو نعــيم.ت األذان مــع اخلليفــى ألذنــتأطقــ
حـــدثنا ]296[أبـــو نعـــيم. باخلليفـــا ألذنـــتلـــو أطقـــت األذان: عمـــرقـــال : أيب حـــازم قـــال 

لــو أطقــت األذان أو :اخلطــاببــنعمــرقــال: قــالبيــان عــن قــيس بــن أيب حــازمحســن عــن
ثنـا عبـد اهللا عــن قــالحـدثنا علــي بـن احلسـن]1200[ابــن املنـذر . ألذنـت يفـا التـأذين باخلل

لــو : قــالخلطــابعمــر بــن اأن حــدثين قــيس بــن أيب حــازمقــالانأخــربين ابــن ميــقــالســفيان
جعفــر بــن مــن طريــق]2124[البيهقــي . أطلقــت التــأذين مــع اخلليفــة ألذنــت يعــين اخلالفــة

ســعيد بــن منصــورمثلــه اهـــ حــازمخالــد عــن قــيس بــن أيبابــن أيبعــون أخربنــا إمساعيــل يعــين
: ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس قـال قـال عمـرثنا هشيمحد]522/ 1التلخيص احلبري[

حــدثنا ]192[أبــو نعــيم وأحســب معنــاه مــا روى.صــحيح اهـــمــع اخلليفــا ألذنــتلــو أطيــق 
وال أن أخـاف أن تكـون لـ:عمـرقـال قـالَ سـنان عـن عبـد اهللا بـن أيب اهلـذيلإسرائيل عـن أيب

عن إسرائيل عن أيب سنان عـن عبـد اهللا بـن أيب ]1870[وعبد الرزاق .األذانسنة ما تركت
ســند اهـــأخــاف أن يكــون ســنة مــا تركــت األذانلــوال أين :لقــاعمــر بــن اخلطــاباهلــذيل أن 

.ابن أيب اهلذيل ثقة يروي عن عمر ذكره ابن سعد . صحيح
عن الثوري عن إمساعيل بن أيب خالد عن شبيل بـن عـوف قـال قـال ]1871[عبد الرزاق -

يب شـيبة ابـن أ. إن ذلك بكم لنقص كثـري:قال.عبيدناقال موالينا و ؟من مؤذنوكم اليوم: عمر
من :عمرقال : قال حدثنا إمساعيل عن شبيل بن عوف: حدثنا يزيد ووكيع قاال ]2359[

كثـري: إال أن وكيعـا قـال . إن ذلـك لـنقص بكـم كبـريا : عبيـدنا وموالينـا قـال: مؤذنوكم ؟ قـالوا
قـــالثنـــا يعلـــى بـــن عبيـــدقـــالحـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب]1199[ابـــن املنـــذر .أو كبـــري
عبيـــدنا : مـــن مـــؤذنكم؟ قـــالوا:جللســـائهعمـــرقـــال : قـــالإمساعيـــل عـــن شـــبل بـــن عـــوفأخربنـــا 

ى أنــا إمساعيــل عــن شــبيل بــن ثنــا عيســ]252[مســدد . إن ذلــك لنقصــا كثــريا: والينــا، قــالوم
!موالينـا وعبيـدنا:قـال.عبيـدنا وموالينـا:مـن مـؤذنكم؟ قـالواقال جللسـائه عمرإن عوف قال

.صحيحاهـإن ذلك بكم لنقص كثري 
الليـث حـدثنا أبـو حنبل بن إسحاق حدثنا إبراهيم بـن أيبمن طريق]2084[البيهقيورواه 

بــنعمــرحــازم قــال قـدمنا علــى خالــد عــن قـيس بــن أيبإمساعيـل املــؤدب عــن إمساعيـل بــن أيب
وموالينـا عبيدنا : عبيدنا وموالينا فقال بيده هكذا يقلبها : من مؤذنوكم؟ فقلنا: قال اخلطاب
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اهــ ابـن أيب الليـث ضـعيف لـو أطقـت األذان مـع اخلليفـى ألذنـتن ذلكم بكم لنقص شديدإ
.
حلـوم حمرمـة علـى النـار مث ذكـر : قال عمرعن الثوري عن شيخ عن ]1868[عبد الرزاق -

اهـاملؤذنني 
لـو كنـت مؤذنـا :عمـرقـال : قـال حدثنا الوصايف عن أيب معشـر ]187الصالة[أبو نعيم -

: حــدثنا الوصــايف عــن أيب معشــر قــال .أن ال أحــج وال أعتمــر إال حجــة اإلســالم مــا باليــت 
.اهـ ضعيف لو كانت املالئكة نزاالً يف األرض ما غلبهن أحد على األذان : عمرقال 

ال يسـتحي رجـل أن يكـون : عمـرقـال : حدثنا مبارك عن احلسـن قـال ] 189[أبو نعيم-
.اهـ سند ضعيف مؤذنا

عـن امرعـن عـحـدثنا شـريك عـن جـابر]2350[ابـن أيب شـيبة و ]153[عـيم أبـو نوقال -
.ضعيف اهـأحج وأعتمر وأجاهدإيل من أن ألن أقوى على األذان أحب : قالسعد

رجل قـد حدثنا أبو فاطمة: حدثنا يزيد عن الربيع بن صبيح قال ]2358[ابن أيب شيبة -
، مـــا لــو كنــت مؤذنــا: مســعودابــنقـــال : قــال أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمأدرك 

.اهـ ضعيف باليت أن ال أحج وال أغزو
حــدثنا وكيــع عــن عبيــد اهللا بــن الوليــد عــن عبــد اهللا بــن عبيــد بــن ]2361[ابــن أيب شــيبة -

ومـن أحسـن قـوال ممـن دعـا (مـا أرى هـذه اآليـة نزلـت إال يف املـؤذنني : قالـتعائشـةعن عمري
حـــدثنا وكيـــع عـــن ]2362[ابـــن أيب شـــيبة .)نـــين مـــن املســـلمنيإىل اهللا وعمـــل صـــاحلا وقـــال إ

ال أرى هــذه اآليــة نزلــت إال يف : قالــت عائشــةعــن عبيــد اهللا بــن الوليــد عــن حممــد بــن نــافع
أبـو نعـيم).وقـال إنـين مـن املسـلمنيممـن دعـا إىل اهللا وعمـل صـاحلا ومن أحسن قوال(ؤذننيامل
.عبيد اهللا الوصايف ضعيف . حنوهنافعحدثنا حممد بن حدثنا الوصايف قال] 191[
عـن حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثـري عـن أبيـه:قال حدثنا وكيع ]2364[ابن أيب شيبة -

]152[أبـو نعـيم .فإنـه يشـهد لـك كـل شـيء مسعـكذانارفـع صـوتك بـاأل: قـال هريـرةأبي
هد لــه يــوم القيامــة فإنــه يشــمــن أذن فليســمع : قـال هريــرةأيبعــن حـدثنا أبــو العنــبس عــن أبيــه

وأبــرواهوقــد . كثــري بــن عبيــد ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات اهـــمــن انتهــى إليــه صــوته ممــن مسعــه
.عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه وابن حبان داود 
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عـن حدثنا ابن مهـدي عـن سـفيان عـن الـزبري بـن عـدي عـن رجـل]2366[ابن أيب شيبة -
يشـهد لـك  ، لعمل عملك نعم ا: األذان ، قال : ما عملك ؟ قال : جل أنه قال لر عمرابن

.بن أيب شيبة الزاهعو اهـ ذكره يف الدر املنثور عن عمر كل شيء مسعك
عـن صــفوان بــن سـليم عــن حممــد بـن يوســف بــن عبـد اهللا بــن ســالم ]1873[عبـد الــرزاق -

مـا أذن يف قـوم بليـل إال أمنـوا ال:قـالعبد اهللا بن سالمعن 
.اهـ ثقات وحممد ذكره أبو حامت يف الثقات أمنوا العذاب حىت ميسوا 

كنـت مـع : نا شـريك وهشـيم عـن يعلـى بـن عطـاء عـن أبيـه قـال خرب أ]2320[ابن اجلعد -
أذن واشدد صوتك فإنه ال يسمعك من حجر :فلما حضرت الصالة قالعبد اهللا بن عمرو

وال بشر إال شـهد لـك يـوم القيامـة وال يسـمعك مـن شـيطان إال وىل ولـه نفـري ومدر وال شجر 
.اهـ حسن حىت ال يسمع صوتك وأنتم ألمد الناس أعناقا يوم القيامة 

: ثنـا أيب ثنـا هشـيم قـالمـام أمحـد قـال عبـد اهللا ابـن اإل]3/471[الفـتح ابن رجـب يف قال و 
، فأقرع بينهم سعدعلى األذان ، فارتفعوا إىل تشاح الناس بالقادسية : قال خربناأابن شربمة 

ســألت أمحــد : مساعيــل بــن ســعيد الشــالنجيإقــال : وقــال ابــن رجــب.وهــذا إســناد منقطــع .
ثنــا : وقــال .القرعــة يف ذلــك حســن : عــن القــوم إذا اختلفــوا يف األذان فطلبــوه مجيعــاً ؟ فقــال 

ألذان ، فـأقرع بيـنهم سـعد يف ذلـك أن الناس تشـاحوا يـوم القادسـية يف اهشيم عن ابن شربمة
نـازعين قال أبو طالب: ]435[الطرق احلكميةيف وقال ابن قيم، احتج به أمحد : قلت اهـ

إن أصـحاب رسـول اهللا صـلى : إىل أيب عبـد اهللا رمحـه اهللا فقـالابن عمـي يف األذان فتحاكمنـا 
ـــا أذهـــب إىل اة فـــأقرع بيـــنهم ســـعداهللا عليـــه وســـلم تشـــاحوا يف األذان يـــوم القادســـي لقرعـــة فأن

وجـدت يف كتـايب : أخربنـا احلسـن بـن عبـد الوهـاب قـال : ل قال اخلال: وقال ابن القيم.أقرعا
عــن أيب عثمــان النهــدي عــن عـن طلــق بــن عمــار عــن قـيس بــن الربيــع عــن عاصــم بـن ســليمان

ـــن فقضـــى ألحـــدهم بـــالفجر  وقضـــى للثـــاين ا ثالثـــة اختصـــموا إليـــه يف األذانأن نفـــر عمـــراب
.أظنه طلق بن غنام اهـرب والعشاء الظهر والعصر ، وقضى للثالث باملغب
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)1(كيف األذان واإلقامة

ثنا يعقوب قال حدثين أيب عن حممد بن إسـحاق قـال حـدثين حممـد بـن ]16525[أمحد -
إبراهيم بن احلارث التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بـن عبـد ربـه قـال حـدثين عبـد اهللا بـن 

ســـلم بالنـــاقوس ليضـــرب بـــه للنـــاس يف اجلمـــع ا أمـــر رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ملـــ: زيـــد قـــال 
للصالة طاف يب وأنا نائم رجل حيمل ناقوسا يف يده فقلت لـه يـا عبـد اهللا أتبيـع النـاقوس قـال 
ما تصنع به قال فقلـت نـدعو بـه إىل الصـالة قـال أفـال أدلـك علـى مـا هـو خـري مـن ذلـك قـال 

ال اهللا أشــهد إاهللا أكــرب اهللا أكــرب اهللا أكــرب اهللا أكــرب أشــهد أن ال إلــه فقلــت لــه بلــى قــال تقــول 
ال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حـي إأن ال إله 

سـتأخر اال اهللا مث إعلى الصالة حـي علـى الفـالح حـي علـى الفـالح اهللا أكـرب اهللا أكـرب ال إلـه 

حــدثنا يحــدثنا أبــو الوليــد أمحــد بــن عبــد الــرمحن القرشــاملــروزي حممــد بــن نصــر مــن طريــق]2053[روى البيهقــي -1
األذان؟ وعمـن أخـذمت مـا تقولـون أنـتم يف: األذان ، فقـال سـألت مالـك بـن أنـس عـن السـنة يف: الوليد بن مسلم قـال 

عيد بن عبد العزيز وابن جـابر وغريمهـا أن بـالال مل يـؤذن ألحـد بعـد رسـول اهللا صـلى ساألذان؟ قال الوليد فقلت أخربين
عـن اجلهـاد وإن كنـت هللا فال حتبسينإن كنت أعتقتين: اهللا عليه وسلم وأراد اجلهاد ، فأراد أبو بكر منعه وحبسه فقال 

اب اجلابية ، فسـأل املسـلمون عمـر فخلى سبيله ، فكان بالشام حىت قدم عليهم عمر بن اخلط. لنفسك أقمتأعتقتين
بن اخلطاب أن يسأل هلم بالال يؤذن هلم ، فسأله فأذن هلم يوما أو قالوا صالة واحدة قالوا فلم ير يوما كان أكثر باكيا 

فــنحن نــرى أو نقــول إن أذان أهــل : قــالوا . مــنهم يومئــذ حــني مسعــوا صــوته ذكــرا مــنهم لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
زمــان هــذا املســجد يفأذن ســعد القــرظ يف!مــا أذان يــوم أو صــالة يــوميمــا أدر : فقــال مالــك . أذانــه يومئــذالشــام عــن 

عمر بن اخلطاب وأصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم متـوافرون فيـه ، فلـم ينكـره مـنهم أحـد ، فكـان سـعد وبنـوه 
فكيـف كـان : فقيـل ملالـك . لرأيـت أن جيمـع يؤذنون بأذانـه إىل اليـوم ، ولـو كـان وال يسـمع مـين

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكـرب ، أشـهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، أشـهد أن : 
ه إال اهللا أشـهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا ، مث يرجع فيقول أشـهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن ال إلـ

على الفالح يعلى الفالح حيعلى الصالة ، حيعلى الصالة حيحممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا ، ح
فـأرى فقهـاء أصـحاب : ال أبـو عبـد اهللا حممـد بـن نصـر قـ. واإلقامة مرة مـرة:قال. ، اهللا أكرب اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا 

حمـــذورة مــنهم مالـــك بــن أنـــس األذان ، فاختـــار بعضــهم أذان أيباد اإلقامـــة ، واختلفــوا يفاحلــديث قـــد أمجعــوا علـــى إفــر 
كــان خيتــار تثنيــة األذان يقــال الشــيخ مــنهم األوزاعــ.واختــار مجاعــة مــنهم أذان عبــد اهللا بــن زيــد.يوالشــافع

يوحممـد بـن سـريين والزهـر يواحلسـن البصـر وإفراد اإلقامة ، وإىل إفراد اإلقامة ذهب سـعيد بـن املسـيب وعـروة بـن الـزبري
اهـــ نــص املدونــة عــن مالــك تثنيــة اهللا عــنهميمشــيخة جلــة ســواهم مــن التــابعني رضــومكحــول وعمــر بــن عبــد العزيــز يف

.واستدل يف املوطأ بقول مالك بن أيب عامر ، يأيت . األذان 
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ال اهللا أشـهد أن إول إذا أقيمت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب أشـهد أن ال إلـه غري بعيد مث قال تق
حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الفـالح قـد قامـت الصـالة قـد قامـت الصـالة اهللا 

سـلم فأخربتـه مبـا أتيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و ال اهللا فلمـا أصـبحتإأكرب اهللا أكرب ال إله 
ن شاء اهللا فقم مع بالل فألق عليه ما رأيـت فليـؤذن بـه فإنـه أنـدى إؤيا حق إرأيت فقال 

صــوتا منــك قــال فقمــت مــع بــالل فجعلــت ألقيــه عليــه ويــؤذن بــه قــال فســمع بــذلك عمــر بــن 
ياخلطــاب وهــو يف بيتــه فخــرج جيــر رداءه يقــول والــذي بعثــك بــاحلق لقــد رأيــت مثــل الــذي أر 

الرتمـذي وابـن خزميـةو رواه أبـو داوداهــلم فلله احلمد قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س
ولــيس يف أســانيد أخبــار عبــد اهللا : ورواه ابــن املنــذر وقــال . هكــذا برتبيــع التكبــري .وصـححاه

اهـوسائر األسانيد فيها مقالأصح من هذا اإلسنادن زيد إسنادب
ثنا عبد الرمحن بـن : قالأن احلميدي حدثهم أخربنا حامت بن ميمون]1164[ابن املنذر -
حــدثين عبــد اهللا بــن حممــد بــن عمــار وعمــار :قــالعد بــن عمــار بــن ســعد بــن عائــذ القــرظســ

:  أنـه مسعـه يقـولوعمر ابنا حفص بن عمر بن سعد عن عمار بن سـعد عـن أبيـه سـعد القـرظ
اهللا كـرباهللا أ: عليـه وسـلم وإقامتـهإن هذا األذان أذان بالل الذي أمره به رسول اهللا صلى اهللا

أشــهد أنأن حممــدا رســول اهللاأشــهد أن ال إلــه إال اهللا، أشــهد ال إلــه إال اهللاأكــرب، أشــهد أن 
حي علـى الفـالح، اهللا حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح

احـدة، قـد قامـت الصـالة مـرة و : واإلقامة واحدة واحدة، ويقول. أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا
فرقيت : وكان إذا جاء قبا يؤذن له بالل، فجاء يوما ليس معه بالل، قال سعد بن عائذ: قال

يـا سـعد إذا أصـبت : يف عذق، فأذنت فاجتمع الناس، فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
بـارك اهللا فيـك : صـلى اهللا عليـه وسـلم رأسـه، وقـال، فمسـح رسـول اهللا مل تر بالال معي فأذن

، فــأذن ســعد لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بقبــا ثــالث مــرات، فلمــا قــبض رســول ديــا ســع
فإىل من أدفـع األذان، : فقال عمر، يعين لبالل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر احلديث قال

: إىل سعد، فإنه قد أذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقباء، فدعا عمر سـعدا، فقـال: قال
ىل عقبك من بعدك، وأعطاه عمر العنزة اليت كان حيمل بالل لرسول اهللا صـلى األذان إليك وإ

: اهللا عليه وسلم، فقال
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فلـم يـزل يفعـل : عليه وسلم حىت تركزها باملصلى حيث أصلي بالناس، ففعل، قال عبد الـرمحن
.هذا سند ضعفه ابن معني من جهة الرواية اهـ )1(ذلك أوالدنا حىت اليوم

أخربنا عبد اهللا بن حممد األزدي قال حدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم قـال ]1680[ابن حبان -
بــن جــريج قــال أخــربين عبــد العزيــز بــن عبــد امللــك بــن أيب اأخربنــا حممــد بــن بكــر قــال أخربنــا 

جــر أيب حمــذورة حــني جهــزه إىل الشــام حمــذورة أن عبــد اهللا بــن حمرييــز أخــربه وكــان يتيمــا يف ح
قلـــت أليب حمـــذورة إين أريـــد أن أخـــرج إىل الشـــام وإين أســـأل عـــن تأذينـــك فـــأخربين قـــال :قـــال

خرجـت يف نفـر فكنـا يف بعـض طريـق حنـني مقفـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن حنـني 
صـلى اهللا عليـه فلقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يف بعـض الطريـق فـأذن مـؤذن رسـول اهللا

وســلم بالصــالة عنــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فســمعنا الصــوت وحنــن متنكبــون عــن الطريــق 
قــال أيكــم يعــرف هــذا الــذي أمســع الصــوت؟: حنكيــه فســمع الصــوت فقــالنســتهزئفصــرخنا 

القــوم كلهــم إيل قــال قــال فأشــارأيكــم صــاحب الصــوت؟: فجــيء بنــا فوقفنــا بــني يديــه فقــال
ممـــا يـــأمرين بـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ين عنـــده وال شـــيء أكـــره إيلفأرســـلهم وحبســـ

قــل اهللا أكــرب : فـأمرين بــاألذان وألقــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــي نفســه األذان فقــال
اهللا أكــرب اهللا أكــرب اهللا أكــرب أشــهد أن ال إلــه إال اهللا أشــهد أن ال إلــه إال اهللا أشــهد أن حممــدا 

أشـهد أن ال : قـال )2(يل ارجـع وامـدد صـوتك: مث قـال.شهد أن حممدا رسول اهللارسول اهللا أ
إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشـهد أن حممـدا رسـول اهللا حـي 
على الصـالة حـي علـى الصـالة حـي علـى الفـالح حـي علـى الفـالح اهللا أكـرب اهللا أكـرب ال إلـه 

اللهـم بـارك فيـه : قـالغ من التأذين دعاين فأعطاين صرة فيها شـيء مـن فضـة و فلما فر .إال اهللا
قـال فعـاد كـل شـيء .قـد أمرتـك بـه: قال فقلت يا رسول اهللا مـرين بالتـأذين قـال.وبارك عليه

األذان : ك والشــافعي ومـن تبعهمـا مـن أهـل احلجــازاختلـف أهــل العلـم يف سـنة األذان، فقـال مالـ: قـال ابـن املنـذر -1
والشافعي .اهللا أكرب اهللا أكرب مرتني: مل خيتلفا يف ذلك إال يف أول األذان، فإن مالكا كان يرى أن يقالأذان أيب حمذورة

: مث قـال .ائر األذاناهللا أكـرب اهللا أكـرب واتفقـا يف سـاهللا أكـرب اهللا أكـرب: يرى أن يكرب املؤذن يف أول األذان أربعا، يقول
فأما سفيان الثوري وأصحاب الرأي فمذهبهم يف األذان أنه مثىن مثىن علـى حـديث عبـد اهللا بـن زيـد، وكـذلك قـوهلم يف 

اهـ
بعــض الروايــات عــن أيبيفيوقــد رو : مث قــال -يــأيت ســياقه يف تثويــب بــالل –رواه البيهقــي مــن طريــق أيب داود -2
مـع خمالفتـه الروايـات املشـهورة وعمـل يهذا احلديث الرجوع إىل كلمة التكبري بعد الشهادتني وليس ذلك بقو ذورة يفحم

اهـأهل احلجاز
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مــن الكراهيــة يف القلــب إىل احملبــة فقــدمت علــى عتــاب بــن أســيد عامــل رســول اهللا صــلى اهللا 
رواه أمحد وأبو داود اهـ ن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمذن مبكة عؤ عليه وسلم فكنت أ

.حنوه وصححه ابن خزمية 
حـــدثنا عفـــان قـــال حـــدثنا مهـــام بـــن حيـــىي عـــن عـــامر األحـــول أن ]2132[ابـــن أيب شـــيبة -

حدثـه قـال علمـين النـيب صـلى اهللا محـذورةأبامكحوال حدثه أن عبد اهللا بن حمرييز حدثه أن 
اهللا أكــرب اهللا أكــرب : شــرة كلمــة ، األذان تســع عشــرة كلمــة واإلقامــة ســبع ععليــه وســلم األذان 

اهللا أكرب اهللا أكـرب أشـهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن حممـدا رسـول اهللا 
أشــهد أن حممــدا رســول اهللا أشــهد أن ال إلــه إال اهللا أشــهد أن ال إلــه إال اهللا أشــهد أن حممــدا 

أشـهد أن حممـدا رسـول اهللا حــي علـى الصـالة حـي علــى الصـالة حـي علـى الفــالح رسـول اهللا 
اهللا أكـرب اهللا اهللا أكـرب  اهللا أكرب : واإلقامة .ال إله إال اهللاحي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب 

أشــهد أن أشــهد أن حممــدا رســول اهللا أكــرب أشــهد أن ال إلــه إال اهللا أشــهد أن ال إلــه إال اهللا
د قـى الفـالح حـي علـى الفـالححـي علـرسول اهللا حي على الصالة حي علـى الصـالة حممدا 

اهـــ رواه أبــو داود والرتمــذياهللاال إلــه إالاهللا أكــربقــد قامــت الصــالة اهللا أكــربقامــت الصــالة 
.وصححاهابن حبانو 
مالــك بــن عبــد الواحــد وإســحاق بــن إبــراهيم يأبــو غســان املســمعحــدثين]868[مســلم -

وحـدثينيبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخربنا معـاذ بـن هشـام صـاحب الدسـتوائقال أ
اهللا صــلى حمــذورة أن نــيبعــن عــامر األحــول عــن مكحــول عــن عبــد اهللا بــن حمرييــز عــن أيبأيب

اهللا أكرب اهللا أكرب أشـهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن ال إلـه :اهللا عليه وسلم علمه هذا األذان 
أشــهد أن ال :مث يعــود فيقــول ل اهللا أشــهد أن حممــدا رســول اهللاد أن حممــدا رســو إال اهللا أشــه

يإله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشـهد أن حممـدا رسـول اهللا حـ
اهللا أكـرب اهللا أكـرب ال إلــه إال اهللا :زاد إسـحاق . علـى الفــالح مـرتني يحـعلـى الصـالة مـرتني

اهـ
أخربنــا ســليمان التيمــي عــن حبيــب : حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال ]2136[أيب شــيبة ابــن-

عــن أبيــه أنــه كــان خيفــض صــوته بــاألذان مــرة مــرة ، حــىت إذا محــذورةأبــيبــن قــيس عــن ابــن 
: أشــهد أن حممــدا رســول اهللا ، أشــهد أن حممــدا رســول اهللا ، رجــع إىل قولــه : انتهــى إىل قولــه 
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أشهد أن ال إله إال اهللا
.اهـ ثقات )1(الصالة خري من النوم ، يف أذان األول من الفجر: قال 

أخربنـا ثابـتحـدثنا محـاد بـن سـلمة قـالأخربنـا عفـان بـن مسـلم قـال]6858[ابن سعد -
ـــه إال اهللا ، : مسعـــت أبـــا حمـــذورة ، يـــؤذن يقـــول : عـــن أيب أيـــوب األزدي قـــال  أشـــهد أن ال إل

.اهـ صحيح ، أبو أيوب امسه حيىي بن مالك أشهد أن ال إله إال اهللا ، مرارا
حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة مسعــت أبــا ]510[أبــو داود -

ا كـان األذان علـى عهـد رسـول اهللا إمنـ: قـال ابـن عمـر املثـىن عـن جعفر حيدث عن مسـلم أيب
مرتني مرتني واإلقامة مرة مـرة غـري أنـه يقـول قـد قامـت الصـالة قـد قامـت لى اهللا عليه وسلمص

جعفــر قــال شــعبة ومل أمســع مــن أيب. الصــالة فــإذا مسعنــا اإلقامــة توضــأنا مث خرجنــا إىل الصــالة
.صححه ابن خزمية وابن حباناهـ غري هذا احلديث

بـن سـعد القـرظ اعمرو بن دينار أنـه مسـع بن جريج قال أخربين اعن ]1780[عبد الرزاق -
يـــؤذن األوىل أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا أشـــهد أن الزبيـــربـــنايف إمـــارة 

حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسـول اهللا حـي علـى الصـالة مـرتني حـي علـى الفـالح مـرتني 
ورواه البيهقــي يف اهـــ لــون اإلقامــة قلــت لعمــرو يف اإلقامــة مــرتني قــال ال أدري كيــف كــانوا يقو 

.صحيح.والفاكهي عن ابن جريج بنحوهعن الثقة ،املعرفة عن الشافعي
أرســلين ســـويد بــن غفلـــة إىل : حـــدثنا زهــري عـــن عمــران بـــن مســلم قـــال] 242[أبــو نعــيم -

رواه و .بـــاللفإنـــه أذان ه بـــال إلـــه إال اهللا واهللا أكـــرب ،قـــل لـــه خيـــتم أذانـــ: مؤذننـــا ريـــاح فقـــال 
حــدثنا عبــد اهللا بــن ســعيد بــن أيب مــرمي ثنــا حممــد بــن يوســف الفريــايب ثنــا ]1074[الطــرباين 

كــان آخــر أذان بــالل ال إلــه إال اهللا : ســفيان عــن عمــران بــن مســلم عــن ســويد بــن غفلــة قــال 

احلافظ أخربنا أبو إسحاق إبـراهيم بـن عبـد اهللا قـال قـال حممـد بـن يأخربنا أبو بكر بن عل]2051[قال البيهقي -1
ذان مــع تثنيــة اإلقامــة مــن جــنس االخــتالف املبــاح فمبــاح أن يــؤذن املــؤذن فريجــع يفاألالرتجيــع يف: إســحاق بــن خزميــة 

صلى اهللا عليه وسلم فأمـا األذان ويفرد اإلقامة ، إذ قد صح كال األمرين من النيباإلقامة ، ومباح أن يثيناألذان ويثين
كلمــات صـحة التثنيــة يفويف: قـال الشــيخ . مــاتثنيـة األذان واإلقامــة فلـم يثبــت عـن النــيب

اخــتالف الروايــات مــا يــوهم أن يكــون األمــر بالتثنيــة عــاد إىل كلمــيتياإلقامــة نظــر ، ففــاإلقامــة ســوى التكبــري وكلمــيت
حمــذورة وأوالده علـى ترجيــع األذان وإفـراد اإلقامــة مـا يوجــب ضـعف روايــة مـن روى تثنيتهمــا ، أو دوام أيباإلقامـة ، ويف

حـرم اهللا تعـاىل ، وحـرم رسـول اهللا صـلى اهللا عليه هو وأوالده وسعد القرظ وأوالده يفيأن األمر صار إىل ما بقييقتض
اهـأيام املصريني واهللا أعلمعليه وسلم إىل أن وقع التغيري يف
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. مــــن طــــرق كلهــــا معلولــــة عــــن أيب حمــــذورة روي حنــــوه ، و اهـــــ هــــذا املــــنت مقلــــوب واهللا أكــــرب 
عن معمر عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود أنـه ]1778[عبد الرزاق ل قاوالصحيح ما 

أنــا ]2596[ابــن اجلعــد .اهللا أكــرب اهللا أكــرب ال إلــه إال اهللا بــالليف آخــر أذان :كــان يقــول
آخـر التـأذين اهللا أكـرب اهللا أكـرب ال : ن إبراهيم عن األسـود عـن بـالل قـالزهري عن األعمش ع

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن ]2167[شــيبةابــن أيب .إلــه إال اهللا 
ــــه إال اهللاهللا أكــــرب اهللا أكــــرب : األذان كــــان آخــــر: قــــالبــــاللعــــن األســــود ــــدارقطين .ال إل ال

حدثنا حممد بن خملد نا احلساين ثنا وكيع ثنا سفيان عن منصـور عـن إبـراهيم عـن ]1/244[
حـدثنا أبـو عمـر ثنـا .أكرب اهللا أكـرب ال إلـه إال اهللا آخر أذان بالل اهللا: قالباللاألسود عن 

: بن اجلنيد ثنا األسود بن عامر نا زهري عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود عـن بـالل قـال 
عـن حـدثنا أبـو معاويـة]2156[ابـن أيب شـيبة .آخر األذان اهللا أكرب اهللا أكرب ال إلـه إال اهللا

ابــن أيب شــيبة .ال إلــه إال اهللا: بــاللكــان آخــر أذان :قــال عــن إبــراهيم عــن األســود األعمــش
: بــاللكــان آخــر أذان : قــاالحــدثنا أبــو األحــوص عــن مغــرية عــن إبــراهيم والشــعيب]2157[

.اهـ صحيح اهللا أكرب ال إله إال اهللاهللا أكرب
أخربنـا عفـان بـن مسـلم قـال حـدثنا شـعبة عـن عبـد الـرمحن بـن عـابس ]6859[ابن سـعد -

ابــن أيب . ال إلــه إال اهللاهللا أكـرب اهللا أكــرب: خــر أذانــه يــؤذن فكـان آمحــذورةأبــات قـال مسعــ
مسعـت أبـا : حـدثنا عبـد الـرمحن بـن عـابس قـال قـالحـدثنا غنـدر عـن شـعبة ]2160[شيبة 

ن مثـــىن ، وأن اهللا أكـــرب اهللا أكــرب ال إلـــه إال اهللا إال أن أذانــه كـــا: حمــذورة يقـــول يف آخــر أذانـــه 
.صحيحسند اهـاهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا:أذانهوخامتةنت واحدةإقامته كا

أن أذانـه  محـذورةأبـيحـدثنا جريـر عـن عبـد العزيـز بـن رفيـع عـن ]2139[ابن أيب شـيبة -
حــدثنا ابــن خزميــة قــال ]838[الطحــاوي .اهـــ مرســل كــان مثــىن ، وأن إقامتــه كانــت واحــدة

، مسعـت أبـا حمـذورة يـؤذن مثـىن مثـىن : عبـد العزيـز بـن رفيـع قـالثنا حممد قـال ثنـا شـريك عـن 
أخــربين قائــد أيب : حــدثنا أبــو األحــوص عــن عبــد العزيــز قــال]232[أبــو نعــيم . ويقــيم مثــىن

.ف شريك فيه ضعاهـ حمذورة أنه كان أذانه مثىن مثىن
لعزيز بن رفيع اعن عبد حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن الشيباين ]2168[ابن أيب شيبة وقال
اهللا عليــه وســلم جعــل لــه أذان مكــة وكــان رســول اهللا صــلىأيب حمــذورةكــان آخــر أذان : قــال 
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حـدثنا أبـو األحــوص ] 239[أبـو نعـيم . ال إلـه إال اهللاهللا أكـربااهللا أكـرب: وكـان آخـر أذانـه 
اهللا : ة أذانـه نـه كـان خامتـأعن عبد العزيز بن رفيع قال أخربين قائد أيب حمذورة عن أيب حمذورة 

اهـأكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا
حدثنا كامل أبـو العـالء قـال مسعـت أبـا صـاحل قـال مسعـت أبـا حمـذورة إذا ]238[أبو نعيم -

.اهـ صحيح يعين خيتم أذانه : قال أبو نعيم . اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا : أذن قال 
األذان :يقــولعمــربــناب عــن نــافع قــال كــان عــن معمــر عــن أيــو ]1785[عبــد الــرزاق -

فقــال أوتــر مبــؤذنعمــربــناعــن معمــر عــن قتــادة قــال مــر ]1784[عبــد الــرزاق . ثالثــا ثالثــا
قـال حـدثنا عبـد الوهـابقـال حـدثنا أمحـد]645[أبو جعفر الـرزاز .أذانك فإن األذان وتر

أوتـر أوتـر أذانـك: قـال مـر ابـن عمـر علـى رجـل وهـو يـؤذن ف: أخربنا ابن عون عـن حممـد قـال
: قــال ابــن عمــرعــن حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن نــافع]2133[ابــن أيب شــيبة . أذانــك 

شــهدت أن ال إلــه هللا شــهدت أن ال إلــه إال ارب اهللا أكــرباهللا أكــكــان أذان ابــن عمــر اهللا أكــرب
مـدا رسـول إال اهللا شهدت أن ال إله إال اهللا ثالثا شـهدت أن حممـدا رسـول اهللا شـهدت أن حم

اهللا شهدت أن حممدا رسول اهللا ثالثا حي على الصالة ثالثا حي على الفالح ثالثا اهللا أكرب 
، وال يـؤذَّن ، وإمنـا كـان يـؤذن ابـن عمـر يف السـفر ثقات كلهماهـ ال إله إال اهللا: ال أحسبه ق

.له فيه 
ابـنعـن نـافع عـن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر حدثنا عبدة بن]2162[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ال إله إال اهللارب اهللا أكرباهللا أك: أنه كان جيعل آخر أذانه عمر
عــن عمــر بــن حممــد العمــري أنــه رأى ســامل بــن عبــد اهللا يف ] 159/ 1املدونــة[ابــن وهــب -

الســفر حــني يــرى الفجــر ينــادي بالصــالة علــى البعــري فــإذا نــزل أقــام وال ينــادي يف غريهــا مــن 
وكــان ابــن عمــر ال يزيــد علــى :قــال.يفعــل ذلــكعمــرابــنوكــان : إال اإلقامــة، قــالالصــلوات 
.اهـ عمر بن حممد صدوق قال وكان سامل يفعل ذلك.اإلقامةواحدة يف

ان يـأمر كـعمـرابنأن حدثنا عبدة عن إمساعيل عن أيب املثـىن]2148[ابن أيب شيبة وقال
أُراهسـند صـحيحوهـذا اهــ م املار األذان من اإلقامةليعلويوتر اإلقامة املؤذن أن يشفع األذان 

.أبو املثىن هو مسلم بن املثىن . ، يأيت ما يدل عليه عند أيب داود يف احلضر 
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املدينـة إىل مـنعمـرابـنصحبت :حدثنا ثوير قال حدثنا اسرائيل قال] 231[أبو نعيم -
: حـــدثين ثـــوير قـــال : ل قـــال حـــدثنا إســـرائي] 240[أبـــو نعـــيم .مكـــة ، فكـــان إذا أذن ثـــىن 

ال إلــه إال اهللا : مــن مكــة إىل املدينــة فكــان مؤذننــا وكــان جيعــل آخــر أذانــه عمــرابــنصــحبت 
.ضعفياهـ ثوير واهللا أكرب 

حـــدثين رجــــل يف : قـــال حـــدثنا ابـــن عليـــة عــــن ســـليمان التيمـــي]2145[ابـــن أيب شـــيبة -
اهـكذلك أذان بالل: مة واحدة ، قال اإلقا: قال عمرابنعن مسجد الكوفة

أن حــدثنا هشــيم عــن عبــد الــرمحن بــن حيــىي عــن اهلجنــع بــن قــيس ]2149[ابــن أيب شــيبة -
أال جعلتهــا : وأتــى علــى مــؤذن يقــيم مــرة مــرة ، فقــال األذان مثــىن واإلقامــة: ان يقــول كــعليــا

.مرسل. اهـ صوابه حيىي بن عبد الرمحن قلب هشيم امسه صدوق مثىن ؟ ال أم لآلخر
أمــر : قــالأنــسعــن حــدثنا عبــد األعلــى عــن خالــد عــن أيب قالبــة]2142[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ رواه البخاري ومسلم )1(بالل أن يشفع األذان ، ويوتر اإلقامة
األذان مثـىن ، : ال قـأنـسحدثنا عبـدة عـن سـعيد عـن قتـادة عـن ]2144[ابن أيب شيبة -

عبــد اهللا احلــافظ وأبــو بكــر بــن احلســن وأبــو أخربنــا أبــو ]2033[البيهقــي .واإلقامــة واحــدة
عمـــرو قـــالوا حـــدثنا أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن يعقـــوب حـــدثنا هـــارون بـــن ســـليمان ســـعيد بـــن أيب

كـان مالـكبـنأنـسأن عـن أبـان بـن يزيـد عـن قتـادةيحدثنا عبد الرمحن بن مهداألصبهاين
.اهـ سند صحيح وإقامته مرة مرة،ذانه مثىن مثىن أ

كــان األذان أن : حــدثنا ابــن عليــة عــن ابــن عــون عــن حممــد قــال]2134[ة ابــن أيب شــيب-
اهللا أكـــرب اهللا أكـــرب أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا أشـــهد أن حممـــدا : يقـــول

رسـول اهللا أشـهد أن حممـدا رسـول اهللا حــي علـى الصـالة حـي علــى الصـالة حـي علـى الفــالح 
.اهـ سند صحيح أكرب ال إله إال اهللا واهللا أكربحي على الفالح اهللا أكرب اهللا 

ما أعرف شيئا مما أدركـت : عن أبيه أنه قالمالكعن عمه أيب سهيل بن ]233[مالك -
اهـــ مالــك بــن أيب عــامر األصــبحي جــد مالــك بــن أنــس أدرك !عليــه النــاس إال النــداء بالصــالة

.صحيح .عمر بن اخلطاب ، مات زمن عبد امللك بن مروان 

بعني وبه يقول مالك وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم والتا: رواه الرتمذي وقال -1
.اهـ أي إفراد اإلقامة و الشافعي و أمحد و إسحق 
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تثنية اإلقامةما روي يف 
حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة مسعــت أبــا ]510[أبــو داود -

ا كـان األذان علـى عهـد رسـول اهللا إمنـ: قـال ابـن عمـر املثـىن عـن جعفر حيدث عن مسـلم أيب
قـد قامـت مرتني مرتني واإلقامة مرة مـرة غـري أنـه يقـول قـد قامـت الصـالة صلى اهللا عليه وسلم

جعفــر قــال شــعبة ومل أمســع مــن أيب. الصــالة فــإذا مسعنــا اإلقامــة توضــأنا مث خرجنــا إىل الصــالة
عبـد امللـك يالعقـديعـينبـن حيـىي بـن فـارس حـدثنا أبـو عـامرحـدثنا حممـد.غري هـذا احلـديث

جعفر مؤذن مسجد العريان قال مسعت أبا املثىن مؤذن مسجد بن عمرو حدثنا شعبة عن أيب
.صححه ابن حبان واحلاكم والذهيباهـ وساق احلديث، يقول مسعت ابن عمر األكرب

حدثنا سـليمان بـن حـرب قـال حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن مسـاك بـن عطيـة ]580[البخاري -
أمـــر بـــالل أن يشـــفع األذان وأن يـــوتر اإلقامـــة إال : عـــن أيـــوب عـــن أيب قالبـــة عـــن أنـــس قـــال 

:قـالأنـسأخربنا معمر عن أيوب عن أيب قالبـة عـن ]1794[عبد الرزاق اهـ وقالاإلقامة
اهـــ ســند يثــين األذان ويــوتر اإلقامــة إال قولــه قــد قامــت الصــالة قــد قامــت الصــالة بــاللكــان 

.صحيح 
إن: قـال حدثنا أبو أسامة عن سـعيد عـن أيب معشـر عـن إبـراهيم]2155[ابن أيب شيبة -

عن الثـوري عـن أيب معشـر عـن إبـراهيم ]1791[ق عبد الرزا. ةبالال كان يثين األذان واإلقام
أخربنـا معمـر ]1790[عبد الرزاق . قال كان أذانه وإقامته مرتني مرتنيباللعن األسود عن 

كــان يثــين األذان ويثــين اإلقامــة وإنــه كــان بــالالعــن محــاد عــن إبــراهيم عــن األســود بــن يزيــد أن 
وأحسـب األمـر كمـا زعـم . صحيح ث الثوري وحدي. كذا قالاهـ  يبدأ بالتكبري وخيتم بالتكبري

.البيهقي تثنية اإلقامة أي قد قامت الصالة مرتني 
خــربين مــن مــع أعــن الثــوري عــن أيب عمــرو عــن مســلم البطــني قــال ]1792[عبــد الــرزاق -

.ضعيف اهـجيعل اإلقامة مرتني مرتنيعليمؤذن 
ــحــدثنا و ]2150[ابــن أيب شــيبة - ل عــن عبيــد مــوىل ســلمة بــن كيــع عــن إبــراهيم بــن إمساعي

: قـالحدثنا ابن أيب داود]836[الطحاوي .كان يثين اإلقامةاألكوعبنسلمةأن األكوع 
اعيل بن جممع بـن جاريـة عـن عبيـدعن إبراهيم بن إمسثنا وكيع: قالثنا عبد احلميد بن صاحل



تقريب فقه السابقني األولني

16

يف اجلـــرح اهــــ عبيـــد ذكـــرهكـــان يثـــين اإلقامـــةاألكـــوعبـــنســـلمةمـــوىل ســـلمة بـــن األكـــوع أن 
.ضعيف ابن إمساعيلو . والتعديل وسكت عنه 

قـال حدثنا موسى بن هارون قال ثنا حممـد بـن أمحـد قـال ثنـا حيـىي]1237[ابن املنذر ورواه
ن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع أنه كان إذا فاتته الصالة مع القوم أذن عثنا عاصم 
بـن اجلنيـد احدثنا أبـو عمـر القاضـي ثنـا ] 932[رقطين الداوقال. اهـ كذاين اإلقامةثوأقام، وي

أنــه كــان إذا مل يــدرك الصــالة مــع القــوم أذن يزيــد بــن أيب عبيــد عــن ســلمةنــا أبــو عاصــم عــن
.ثقاتاهـ موقوف ، وأقام ويثين اإلقامة 

حـــدثنا : حـــدثنا عبـــد الواحـــد بـــن زيـــاد قـــال : حـــدثنا عفـــان قـــال ]2154[ابـــن أيب شـــيبة -
عبــد اهللا كــان أصــحاب علــي وأصــحاب : حــدثنا أبــو إســحاق قــال : اة قــال احلجــاج بــن أرطــ

.اهـ حسنيشفعون األذان واإلقامة
:ذكر لـه اإلقامـة مـرة مـرة فقـال:عن الثوري عن فطر عن جماهد قال]1793[عبد الرزاق -

حـــدثنا يزيـــد بـــن ]839[الطحـــاوي . اإلقامـــة مـــرتني مـــرتني، هـــذا شـــيء قـــد اســـتخفته األمـــراء 
.صحيح .عن جماهدثنا فطر بن خليفة: ثنا حيىي بن سعيد القطان قال: قالسنان 

الصالة خري من النوم
يب أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه بن املساعن معمر عن الزهري عن ]1820[عبد الرزاق -
بـن أم مكتـوم اذان بالل حـىت يـؤذن أيؤذن بليل فمن أراد الصوم فال مينعه بالالسلم قال إن و 

وكان أعمى فكان ال يؤذن حىت يقال له أصبحت فلما كـان ذات ليلـة أذن بـالل مث جـاء قال
سـلم فقيـل لـه إنـه نـائم فنـادى بـالل الصـالة خـري مـن النـوم فـأقرت اهللا عليـه و يؤذن النيب صلى 

قـال حـدثينيشـعيب عـن الزهـر اليمـان أخـربينأيبمن طريـق]2063[البيهقي .يف الصبح 
: التــأذين مث زاد بـالل يف: قصـة عبــد اهللا بـن زيـد ورؤيـاه إىل أن قـال سـعيد بـن املسـيب فـذكر

الصــالة خـــري مـــن النــوم ، وذلـــك أن بـــالال أتــى بعـــد مـــا أذن التأذينــة األوىل مـــن صـــالة الفجـــر 
فأذن . نائمصلى اهللا عليه وسلمإن النيب: بالصالة فقيل له صلى اهللا عليه وسلمليؤذن النيب

البيهقــــي .التــــأذين لصــــالة الفجــــرفــــأقرت يف. الة خــــري مــــن النــــومالصــــ: بــــالل بــــأعلى صــــوته 
عــن ياحلسـن بــن مكـرم حــدثنا عثمـان بــن عمـر أخربنــا يـونس عــن الزهـر مـن طريــق]2062[

قــال عليــه وســلمصــلى اهللا رســول اهللاحفــص بــن عمــر بــن ســعد املــؤذن أن ســعدا كــان يــؤذن ل
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ليؤذنــه بصــالة الفجــر ليــه وســلمصــلى اهللا عأن بــالال أتــى رســول اهللا يأهلــفحــدثين: حفــص 
صـالة الفجـرفـأقرت يف. مـن النـومالصالة خـري: فنادى بالل بأعلى صوته . إنه نائم: فقالوا 

.ثقاتاهـ 
حـدثنا مسـدد حـدثنا احلـارث بـن عبيـد عـن حممـد بـن عبـد امللـك بـن أيب]500[أبو داود -

يقال فمسـح مقـدم رأسـ. ذانسنة األحمذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول اهللا علمين
:وقـال 

إال اهللا أشهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن حممـدا رسـول اهللا أشـهد أن حممـدا رسـول اهللا ختفـض 
هد أن ال إله إال اهللا أشهد أن 

علــى يعلــى الصــالة حــيعلــى الصــالة حــيحممــدا رســول اهللا أشــهد أن حممــدا رســول اهللا حــ
على الفالح فإن كان صالة الصبح قلت الصالة خري مـن النـوم الصـالة خـري مـن يالفالح ح
نا إبـــراهيم بــــن حـــدثيحـــدثنا النفيلـــ]504[مث قــــال . أكـــرب اهللا أكـــرب ال إلـــه إال اهللالنـــوم اهللا

حمـذورة يـذكر أنـه عبـد امللـك بـن أيبيحمـذورة قـال مسعـت جـدإمساعيل بن عبد امللـك بـن أيب
فـذكر مثلـه األذان حرفـا حرفـاصـلى اهللا عليـه وسـلمرسول اهللا يمسع أبا حمذورة يقول ألقى عل

ححاه اهـــ رواه الرتمــذي وابــن حبــان وصــالفجــر الصــالة خــري مــن النــوموكــان يقــول يف: مث قــال
.وعليه العمل مبكة : وقال الرتمذي 

كـان : قـال م بن عبد األعلى عن سويد بن غفلةحدثنا قيس عن إبراهي] 251[أبو نعيم-
أنـه   بـاللحدثنا شريك عن عمران بن مسلم عـن سـويد عـن ] 253[.حيث يف الفجر بالل

عمــران بــن دثنا وكيــع عــن ســفيان عــنحــ]2171[ابــن أيب شــيبة اهـــ كــان يثــوب يف الفجــر 
الصـالة : إذا بلغت حي على الفـالح ، فقـل : أنه أرسل إىل مؤذنه مسلم عن سويد بن غفلة

: قـالأنـا يعلـى: قـالحـدثنا أبـو أمحـد]1172[ابـن املنـذر .بـاللخري مـن النـوم ، فإنـه أذان 
الصـالة خـري مـن النـوم، : أنـه كـان يقـول يف أذانـه:بـاللعـن ثنا سـفيان عـن عمـران عـن سـويد

.صحيح مرسل اهـ الة خري من النوم الص
ححدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن أيب حمـذورة]2170[ابن أيب شيبة -

ابن أيب شيبة .الصالة خري من النوم: وعن طلحة عن سويد عن بالل أنه كان آخر تثويبهما 
سـول اهللا حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عـن عطـاء عـن أيب حمـذورة أنـه أذن لر ]2180[
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أبو نعـيم .الصالة خري من النوم: صلى اهللا عليه وسلم وأليب بكر وعمر فكان يقول يف أذانه 
ا أذن حـــي علـــى مسعـــت أبـــا حمـــذورة إذ: مسعـــت أبـــا صـــاحل قـــال: حـــدثنا كامـــل قـــال]245[

حدثنا سفيان عن أيب .الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم الصالة حي على الفالح
حــي علــى الصــالة حــي علــى : نــه كــان يقــولأراء عــن أيب ســلمان عــن أيب حمــذورة جعفــر الفــ

.حسن صحيحاهـ الفالح ، الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم 
وعـن ) ح(محذورةأبيعن حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء ]2184[ابن أيب شيبة -

.باللعن طلحة عن سويد
يؤذنه لصالة الصـبح فوجـده عمر بن الخطابأن املؤذن جاء إىل بلغه أنه]154[مالك -

ابـــن أيب شـــيبة . الصـــالة خـــري مـــن النـــوم فـــأمره عمـــر أن جيعلهـــا يف نـــداء الصـــبح:نائمـــا فقـــال
: قـال إمساعيـل : حدثنا عبدة بن سـليمان عـن هشـام بـن عـروة عـن رجـل يقـال لـه ]2172[

وقــال فأعجــب بــه عمــرالصــالة خــري مــن النــوم: الة الصــبح فقــال بصــعمــرجــاء املــؤذن يــؤذن 
عبـــد وقـــال.، ومل يعرفـــه أبـــو عمـــر إال مـــن هـــذا الوجـــهضـــعيف اهــــأقرهـــا يف أذانـــك: للمـــؤذن 
أول مـن قـال الصـالة سـعدابن جـريج قـال أخـربين عمـر بـن حفـص أن اعن ]1829[الرزاق 

.ضعيفاهـوإن بالال مل يؤذن لعمر . بدعة مث تركه: فقال عمرخري من النوم يف خالفة 
ثنـا أبـو أسـامة عـن ابـن عـون : قـالثنـا أبـو بكـر: قـالحدثنا إمساعيـل]1171[ابن املنذر -

. )1(الصــالة خـري مــن النــوم: مـن الســنة أن يقــول يف صـالة الفجــرأنــسقــال : قـالعـن حممــد
وحــدثنا ح هشــيمأنــا : قــالثنــا حيــىي بــن حيــىي: قــالحــدثنا علــي بــن شــيبة]843[الطحــاوي

عـون عـن حممـد بـن سـريين عـن عـن أيبأنـا هشـيم: ثنا عمرو بـن عـون قـال: قالابن أيب داود
الصـالة خـري : املؤذن حـي علـى الفـالح قـال: كان التثويب يف صالة الغداة إذا قال:قالأنس

بـن عمـريأخربنـا أبـو بكـر بـن احلـارث الفقيـه أخربنـا علـ]2064[البيهقي .من النوم مرتني
احلافظ حدثنا احلسني بن إمساعيل حدثنا حممد بن عثمـان بـن كرامـة حـدثنا أبـو أسـامة حـدثنا 

على الفالح يحأذان الفجرمن السنة إذا قال املؤذن يف: قال أنسابن عون عن حممد عن 
وكـذلك . ال إله إال اهللامن النوم ، اهللا أكرب اهللا أكربالصالة خري من النوم الصالة خري : قال 

ليس من : قال : حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن حممد قال ]2174[وقع يف املطبوع من ابن أيب شيبة هكذا -1
.نس من السنةصوابه قال قال أ. اهـ وهو خطأ من الناسخ الصالة خري من النوم: السنة أن يقول يف صالة الفجر 
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حـدثنا أمحـد بـن عبـد ]39[ورواه الدارقطين اهـأسامة وهو إسناد صحيحواه مجاعة عن أيبر 
كــان : قــالأنــسبــن ســريين عــن ابــن عــون عــن ااهللا الوكيــل ثنــا احلســن بــن عرفــة نــا هشــيم عــن 

التثويــب يف صــالة الغــداة إذا قــال املــؤذن يف أذان الفجــر حــي علــى الفــالح حــي علــى الفــالح 
.اهـ صحيح من النوم الصالة خري من النوم فليقل الصالة خري 

حــدثنا حممــد بــن خملــد ثنــا حممــد بــن إمساعيــل احلســاين ثنــا وكيــع عــن ]1/243[الــدارقطين -
ووكيـع عـن سـفيان عـن حممـد بـن عجـالن عـن نـافع عمـربـن عمـر عـن االعمري عـن نـافع عـن 

فقـل الصـالة خـري أنه قال ملؤذنه إذا بلغت حي على الفالح يف الفجـرعمربن عمر عن اعن 
.صحيح حسن اهـ من النوم الصالة خري من النوم 

أنـه كـان يقـول عمـرابـنعـن حدثنا عبدة عـن عبيـد اهللا عـن نـافع]2173[ابن أيب شيبة -
عــن الثــوري عــن حممــد بــن عجــالن ]1822[عبــد الــرزاق .الصــالة خــري مــن النــوم: يف أذانــه 

أبــو نعــيم.الفــالح الصــالة خــري مــن النــومحــي علــى : أنــه كــان يقــول عمــربــناعــن نــافع عــن 
كــان يف األذان :قــال عمــرابــنحــدثنا ســفيان عــن حممــد بــن عجــالن عــن نــافع عــن ] 244[

]1174[ابــن املنــذر .خــري مــن النــومالصــالة، الصــالة خــري مــن النــوم : األول بعــد الفــالح 
ابـنعـن نـافععـنعـن حممـد بـن عجـالنثنـا عبـد اهللا عـن سـفيانقـالحدثنا علي بن احلسـن

الصـالة خـري مـن النـوم، الصـالة خـري حي على الفالح حـي علـى الفـالح: أنه كان يقولعمر
مــن طريــق أيب ]423/ 1[رواه البيهقــي. مــن النــوم، يف األذان األول مــرتني، يعــين يف الصــبح

: قـولبإسناده عن ابن عمر أنه كان ييعن الثور ورواه عبد اهللا بن الوليد العدين: نعيم مث قال
يفاألذان األول مـــرتني يعـــينالصـــالة خـــري مـــن النـــوم يفعلـــى الفـــالحيعلـــى الفـــالح حـــيحـــ

.صحيحاهـالصبح
وكـان ابـن عمـر إذا رأى : قـال عن العمري وأسامة بن زيد عـن نـافع] 481[ورواه ابن وهب 

اهـالصالة خري من النوم: الفجر أذن لصالة الصبح بالنداء األول، ويقول يف أذانه
اهـــ الفجــركــانوا يثوبــون يف: حــدثنا ســفيان عــن زبيــد عــن خيثمــة قــال ] 254[أبــو نعــيم-

.سند صحيح 

التثويب احملدث
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ملــا قــدم : قــال حــدثنا جريــر عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن جماهــد]3534[ابــن أيب شــيبة -
صالة حـي حي على الأمري املؤمننيالصالة يا: وقد أذن ، فقال محذورةأبومكة أتاه عمر

أجمنــون أنــت ؟ أمــا كــان يف وحيــك : حــي علــى الفــالح ، قــال حــي علــى الفــالحعلــى الصــالة
حـــدثنا عبـــد الســـالم بـــن ]1270[الفـــاكهي. الـــذي دعوتنـــا مـــا نأتيـــك حـــىت تأتينـــادعائـــك 

.اهـ مرسل عاصم قال ثنا جرير بن عبد احلميد عن عبد العزيز بن رفيع عن جماهد
فسـمع عمـربـنابن عيينة عـن ليـث عـن جماهـد قـال كنـت مـع اعن ]1832[عبد الرزاق -

حممـد حـدثنا]538[دأبـو داو .رجال يثوب يف املسجد فقال اخرج بنا من عند هـذا املبتـدع 
فثــوَّب رجــل يف عمــرابــنكنــت مــع :بــن كثــري أنــا ســفيان ثنــا أبــو حيــىي القتــات عــن جماهــد قــال

.حسن هـاخرج بنا فِإن هذه بدعةا: الظهر أو العصر قال

من قال حي على خري العمل
ــنابــن جــريج عــن نــافع عــن اعــن ]1797[عبــد الــرزاق - أنــه كــان يقــيم الصــالة يف عمــرب

.حي على الصالة حي على خري العملالسفر يقوهلا مرتني أو ثالثا يقول حي على الصالة
إذا قـال كـان عمربناعن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن رجل أن ]1786[عبد الرزاق -

.أكــرب اهللا أكــرب ال إلــه إال اهللالعمــل مث يقــول اهللايف األذان حــي علــى الفــالح قــال حــي علــى
أنــه كــان عمــرابــنعــن حــدثنا أبــو خالــد عــن ابــن عجــالن عــن نــافع]2254[ابــن أيب شــيبة 

ابــن أيب شــيبة .حــي علــى خــري العمــل: قــال ورمبــاالصــالة خــري مــن النــوم ، : يقــول يف أذانــه 
زاد يف رمبـا عمـرابـنكان : قال حدثنا عبيد اهللا عن نافع: حدثنا أبو أسامة قال ]2255[

عبـد الوهــاب بـن عطــاء حــدثنا مـن طريــق]2073[البيهقــي . حــي علـى خــري العمـل: أذانـه 
النــداء ثالثــا ويشــهد ثالثــا ، وكــان يكــرب يفعمــرابــنكــان : مالــك بــن أنــس عــن نــافع قــال 

بشـر ومـن طريـقاهــ علـى خـري العمـليحـ: ح قـال علـى إثرهـا على الفـاليأحيانا إذا قال ح
ال عمــرابــنكــان : بــن موســى حــدثنا موســى بــن داود حــدثنا الليــث بــن ســعد عــن نــافع قــال 

علـى يحـ: وأحيانـا يقـول . علـى الفـالحيعلـى الصـالة حـيحـ: وكان يقـولسفرهيؤذن يف
.اهـ صحيح خري العمل

بـن إمساعيـل عـن جعفـر عـن أبيـه ومسـلم بـن أيب مـرميحدثنا حـامت]2253[ابن أيب شيبة -
العمـــل حــي علـــى خــري: قـــال حــي علـــى الفــالح: أن علــي بــن حســـني كــان يـــؤذن فــإذا بلـــغ 
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بشــر بــن موســى حــدثنا موســى بــن مــن طريــق] 2075[البيهقــي. هــو األذان األول: ويقــول
سـني كـان يقـول يفبـن احليأن علـإمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيهداود حدثنا حامت بن 

اهـــ هــو األذان األول: علــى خــري العمــل ويقــول يحــ: علــى الفــالح قــال يأذانــه إذا قــال حــ
.سند صحيح 

أخربنا أبـو بكـر أمحـد بـن حممـد بـن احلـارث الفقيـه أخربنـا أبـو حممـد بـن ] 2076[البيهقي -
بــن محيــد بــن  حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا بــن رســته حــدثنا يعقــوب حيــان أبــو الشــيخ األصــبهاين

كاسب حدثنا عبد الرمحن بن سعد املؤذن عن عبد اهللا بن حممد بن عمار وعمـار وعمـر ابـين
: بالصبح فيقول يأنه كان ينادد عن آبائهم عن أجدادهم عن باللحفص بن عمر بن سع

الصـالة خـري مـن : صـلى اهللا عليـه وسـلمعلى خري العمـل ، فـأمره النـيبيح
صــلى اهللا وهـذه اللفظـة مل تثبـت عـن النـيب: قـال الشـيخ . علـى خـري العمـليوتـرك حـالنـوم ، 

اهـفيما علم بالال وأبا حمذورة وحنن نكره الزيادة فيه وباهللا التوفيقعليه وسلم

األذان قبل الفجر
حدثنا أمحد بن يـونس قـال حـدثنا زهـري قـال حـدثنا سـليمان التيمـي عـن ]596[البخاري -

ال ميــنعن :ســلم قــال مســعود عــن النــيب صــلى اهللا عليــه و لنهــدي عــن عبــد اهللا بــنأيب عثمــان ا
أحدكم أو أحدا منكم أذان بالل من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليـل لريجـع قـائمكم ولينبـه 

وقـال بأصـابعه ورفعهـا إىل فـوق وطأطـأ إىل أسـفل . نائمكم وليس أن يقـول الفجـر أو الصـبح 
اهـ)1(بسبابتيه إحدامها فوق األخرى مث مدها عن ميينه ومشالهوقال زهري. حىت يقول هكذا 

: قالباللأبو خالد عن حجاج عن طلحة عن سويد عن حدثنا]2235[ابن أيب شيبة -
حدثنا أبو خالـد األمحـر عـن ]2236[ابن أيب شيبة وقال. كان ال يؤذن حىت ينشق الفجر

وعمـربكـروأليبعليـه وسـلم صـلى اهللاأنـه أذن لرسـول اهللاحمـذورةأيبعـن حجاج عن عطـاء
.اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي فكان ال يؤذن حىت يطلع الفجر

: يقـال لـه لعمـرأن مؤذنـا حدثنا وكيع عن ابـن أيب رواد عـن نـافع]2322[ابن أيب شيبة -
حــــدثنا أيــــوب بــــن ]533[رواه أبــــو داود .مســــروح أذن قبــــل الفجــــر ، فــــأمره عمــــر أن يعيــــد

: ابن بكري قال قال مالك من طريق]1881[روى البيهقي -1
.مث ذكر حنوه عن الشافعي يف مكة .
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رواد أخربنا نافع عن مـؤذن لعمـر يقـال ر حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أيبمنصو 
قــال أبــو داود وقــد رواه محـاد بــن زيــد عــن . لـه مســروح أذن قبــل الصـبح فــأمره عمــر فــذكر حنـوه

قــال أبــو داود . عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع أو غــريه أن مؤذنــا لعمــر يقــال لــه مســروح أو غــريه
عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال كــان لعمــر مــؤذن يقــال لــه مســعود يورواه الــدراورد

اهـــ ضــعفه الرتمــذي مرفوعــا وموقوفــا وحكــى حنــوه عــن ابــن وذكــر حنــوه وهــذا أصــح مــن ذلــك
.املديين 

: قلت لنافع : قال حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا]2240[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح كان النداء إال مع الفجرما  : ال قبل الفجر ؟ ق

عائشـةعـن حدثنا جرير عن منصور عن أيب إسـحاق عـن األسـود ]2237[ابن أيب شيبة -
حـدثنا زهـري عـن أيب إسـحاق ] 219[أبـو نعـيم.ما كانوا يؤذنون حىت ينفجـر الفجـر: قالت 

]4628[لـرزاق اهـ وقال عبد اما كانوا يؤذنون حىت يصبحوا : قالت عائشةعن األسود عن 
بـني : مـىت تـوترين قالـت عائشـةعن الثوري عن أيب إسـحاق عـن األسـود بـن يزيـد قـال سـألت 

.اهـ هذا أصح هو من قول األسود وما يؤذنون حىت يصبحوا : األذان واإلقامة قال 
شـيعنا علقمـة : قـال حدثنا شريك عن علـي بـن علـي عـن إبـراهيم]2238[ابن أيب شيبة -

أمــا هــذا فقــد خــالف ســنة أصــحاب : نــا بليــل ، فســمع مؤذنــا يــؤذن ، فقــال إىل مكــة ، فخرج
الطحـاوي . ن أخـري لـه ، فـإذا طلـع الفجـر أذنحممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ، لـو كـان نائمـا كـا

أنــا شــريك عــن علــي بــن : قــالثنــا حممــد بــن ســعيد بــن األصــبهاين: حــدثنا فهــد قــال]871[
كان ممن : اهـ علي بن علي بن مثلهعن إبراهيمعلي

.خيطئ 
شـــكوا يف طلـــوع : قـــال حـــدثنا هشـــيم عـــن منصـــور عـــن احلســـن ]2241[ابـــن أيب شـــيبة -

.فيه ضعف ، تقدم يف الوقوتاهـ فأمر مؤذنه فأقام الصالةعباسابنالفجر يف عهد 
كــان احلســـن إذا : قـــال ســني بـــن علــي عـــن أيب موســىحـــدثنا ح]2323[ابــن أيب شــيبة -

علــوج فــراغ ال يصــلون إال بإقامــة ، لــو أدركهــم : ذكــر عنــده هــؤالء الــذين يؤذنــون بليــل ، قــال 
اهـــ ســند صــحيح ، أبــو موســى هــو ألوجعهــم ضــربا ، أو ألوجــع رؤوســهمالخطــاببــنعمــر

.إسرائيل بن موسى البصري 
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التفات املوذن
فيان عن عون بن أيب جحيفة عن حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا س]608[البخاري -

اهـأبيه أنه رأى بالال يؤذن فجعلت أتبع فاه ههنا وههنا باألذان 
: قــال حــدثنا ابــن منــري عــن حــالم بــن صــاحل عــن فائــد بــن بكــري]2194[ابــن أيب شــيبة -

و وهـلتيـاح مـؤذن الوليـد بـن عقبـة يـؤذنإىل املسجد صـالة الفجـر ، وابـن احذيفةخرجت مع 
: فـةأشهد أن ال إله إال اهللا ، يهوي بأذانه ميينا ومشاال ، فقال حذيأكرب اهللا أكرباهللا : يقول 

.اهـ حالم وفائد ذكرمها ابن حبان يف الثقات اهللا أن جيعل رزقه يف صوته فعلمن يرد 
عـن الثـوري عـن مغـرية عـن إبـراهيم قـال كـانوا يقولـون مسـتقبل القبلـة ]1805[عبد الرزاق -

.، ومغرية يدلسثقاتاهـ بالتكبري والشه
حــدثنا أبــو : حــدثنا زهــري قــال : حــدثنا مالــك بــن إمساعيــل قــال ]2247[ابــن أيب شــيبة -

إذا أذنت فاسـتقبل القبلـة ، فإنـه مـن السـنة: أذنت مرارا ، فقال يل سويد : مطر اجلعفي قال 
.اهـ أبو مطر ال يعرف 

ذننيوضع اإلصبعني يف األ
حــدثنا عبــاد بــن عــوام عــن احلجــاج عــن عــون بــن أيب جحيفــة عــن ]2196[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ رواه الرتمذي وصححه)1(أذنيهووضع إصبعيه يفركز العنزة مث أذنبالالأن أبيه
يــؤذن وهــو عمــربــناعــن الثــوري عــن نســري بــن ذعلــوق قــال رأيــت ]1816[عبــد الــرزاق -

دثنا وكيـع حـ]2198[ابـن أيب شـيبة .ال :قـال.بعيه يف أذنيـهال قلت له أواضع إصـراكب ق
رأيتـه : قلـت لـه : يـؤذن علـى بعـريه ، قـال سـفيان ابن عمـررأيت : قال عن سفيان عن نسري

ورواه الـدواليب يف الكـىن مـن طريـق شـريك عـن نسـري بـن اهــ ال: جيعل إصبعيه يف أذنيه ؟ قال 
.صحيح .ذعلوق مثله 

هراألذان على غري ط
املؤذن إصبعيه يف أذنيه يف األذان وقال بعض أهل العلم وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل: مث قال -1

اهـويف اإلقامة أيضا يدخل إصبعيه يف أذنيه وهو قول األوزاعي
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عاويـــة بـــن حيـــىيحـــدثنا علـــي بـــن حجـــر حـــدثنا الوليـــد بـــن مســـلم عـــن م]200[الرتمـــذي -
.ســلم قــال ال يــؤذن إال متوضــئالصـديف عــن الزهــري عــن أيب هريــرة عــن النـيب صــلى اهللا عليــه و 

أبــوحــدثنا حيــىي بــن موســى حــدثنا عبــد اهللا بــن وهــب عــن يــونس عــن ابــن شــهاب قــال قــال 
قــال .وهــذا أصــح مــن احلــديث األولقــال أبــو عيســىمتوضــئ ال ينــادي بالصــالة إال: هريــرة

هــو أصــح مــن حــديث الوليــد بــن مســلم وحــديث أيب هريــرة مل يرفعــه ابــن وهــب و أبــو عيســى
الزهري مل يسـمع مـن أيب هريـرة واختلـف بعـض أهـل العلـم يف األذان علـى غـري وضـوء فكرهـه و 

أهــل العلــم وبــه يقــول بعــض أهــل العلــم وبــه يقــول الشــافعي و إســحق ورخــص يف ذلــك بعــض
اهـو ابن املبارك و أمحد الثوريسفيان 

قــال أبــو : حــدثنا عمــر بـن هــارون عــن األوزاعــي عـن الزهــري قــال ]2208[ابـن أيب شــيبة -
اهـضئاال يؤذن املؤذن إال متو : هريرة 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد أخربنا أبو حممد جعفر بن ]1913[البيهقي -
حــدثنا صــدقة بــن ارون حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن ســنان حــدثنا ســلم بــن ســليمان الضــيبهــ

حــق وســنة : حــدثنا احلــارث بــن عتبــة عــن عبــد اجلبــار بــن وائــل عــن أبيــه قــال عبيــد اهللا املــازين
مـــن ]1933[روىو .مســـنونة أن ال يـــؤذن الرجـــل إال وهـــو طـــاهر ، وال يـــؤذن إال وهـــو قـــائم

ل بــن بشــر حــدثنا عمـري بــن عمــران العــالف حــدثنا احلــارث بــن عتبــة عبــدان حــدثنا هــالطريـق
حــق وســنة مســنونة أن ال يــؤذن إال وهــو طــاهر وال : عــن عبــد اجلبــار بــن وائــل عــن أبيــه قــال 

اهـ)1(عبد اجلبار بن وائل عن أبيه مرسل: قال . يؤذن إال وهو قائم
مســنونة أن ال يــؤذن بــن جــريج قــال قــال يل عطــاء حــق وســنة اعــن ]1799[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيحمؤذن إال متوضأ قال هو من الصالة وهو فاحتة الصالة فال يؤذن إال متوضأ 

ر يف اإلقامةدالرتسل يف األذان واحل
حــدثنا أمحــد بــن احلســن حــدثنا املعلـــى بــن أســد حــدثنا عبــد املــنعم هـــو ]195[الرتمــذي -

ء عــن جــابر بــن عبــد اهللا أن صــاحب الســقاء قــال حــدثنا حيــىي بــن مســلم عــن احلســن و عطــا
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لــبالل يــا بــالل إذا أذنــت فرتســل يف أذانــك وإذا أقمــت 

عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كانوا ال يرون بأسا أن يؤذن املؤذن علـى غـري وضـوء]1801[عبد الرزاق -1
.يريد أصحاب ابن مسعود . اهـ سند صحيح 
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فاحدر واجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله والشارب من شربه واملعتصر 
.اهـ مث ضعفه إذا دخل لقضاء حاجته وال تقوموا حىت تروين 

حــدثنا مرحــوم بــن عبــد العزيــز عــن أبيــه عــن أيب الــزبري مــؤذن بيــت ]2248[ابــن أيب شــيبة-
أبـو .إذا أذنـت فرتسـل ، وإذا أقمـت فاحـذم: فقـال الخطـاببـنعمـرجاءنـا : املقدس قال 

حدثين أيب عن أيب الزبري مؤذن بيت : حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال ] 226[نعيم 
حــدثنا حممــد بــن خملــد ثنــا احلســن بــن عرفــة حــدثنا مرحــوم ]1238[الــدارقطين .حنــوهاملقــدس 

جاءنا عمـر بـن اخلطـاب فقـال : بن عبد العزيز عن أبيه عن أيب الزبري مؤذن بيت املقدس قال 
]2092[البيهقــي .رواه الثــوري وشــعبة عــن مرحــوم ، إذا أذنــت فرتســل وإذا أقمــت فاحــذم 

الـــزبري مــؤذن بيـــت ر عــن أبيـــه عــن أيبحــدثنا مرحـــوم بــن عبـــد العزيــز العطـــاالقعنـــيبمــن طريــق
مرحـوم ثقـة اهــ)1(وإذا أقمـت فاحـدرإذا أذنت فرتسـل : مر بن اخلطاب عاملقدس قال قال يل

.وأبوه عبد العزيز موىل آل معاوية وأبو الزبري ذكرمها ابن حبان يف الثقات 
رتـل كـان يعمـرابـنأن حـدثنا شـريك عـن عثمـان عـن أيب جعفـر]2249[ابن أيب شـيبة -

أنـه  ابـن عمـرحـدثنا شـريك عـن ابـن أيب زرعـة عـن ] 227[أبو نعيم .األذان ، وحيدر اإلقامة
نــا شــريك عــن عثمــان بــن أيب زرعــة عــن أيب خرب أ]2161[ابــن اجلعــد .يف األذان كــان يرتــل

.ضعيفاهـ يرتل األذان وحيدر اإلقامة عمربناكان : جعفر قال 
أنـه عمـرابـنعـن عن مسعر عن أيب بكر بن حفصحدثنا وكيع ]2251[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح كان حيذف اإلقامة

من أذن يقيم
حدثنا هناد حدثنا عبـدة و يعلـي بـن عبيـد عـن عبـد الـرمحن بـن زيـاد ]199[قال الرتمذي -

أمـرين رسـول : ضرمي عن زياد بن احلرث الصدائي قـال بن أنعم اإلفريقي عن زياد بن نعيم احل
ســلم أن أؤذن يف صــالة الفجــر فأذنــت فــأراد بــالل أن يقــيم فقــال رســول اهللا عليــه و اهللا صــلى 

قـال ويف البـاب عـن ابـن .خا صداء قد أذن ومـن أذن فهـو يقـيماهللا صلى اهللا عليه وسلم إن أ

احلَـْذم احلَـْدر يف اإلقامـة وقطـع : قـال األصـمعي . إذا أّذنـَت فـَتَـَرسَّـْل وإذا أقمـَت فاْحـِذم : قال أبو عبيد يف الغريـب -1
وقال غـريه . وأصل احلذم يف املشي إمنا هو اإلسراع منه وأن يكون مع هذا كأنه يَهِوي بيديه إىل َخْلفه : قال . التطويل 

.شي األرنب هو كالنتف يف املشي شبيه مب: 
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هـو ضـعيف عنـد د إمنا نعرفـه مـن حـديث اإلفريقـي واإلفريقـيعمر قال أبو عيسى وحديث زيا
قــالقـال أمحــد ال أكتـب حــديث اإلفريقـيسـعيد القطــان وغـريهأهـل احلـديث ضــعفه حيـىي بــن 

أكثـروالعمـل علـى هـذا عنـد. مقـارب احلـديث أمره ويقول هو يورأيت حممد بن إمسعيل يقو 
اهـأهل العلم أن من أذن فهو يقيم 

رأيـت : حدثنا حفص عـن الشـيباين عـن عبـد العزيـز بـن رفيـع قـال ]2256[ابن أيب شيبة -
يعقوب بـن من طريق]1945[البيهقي .وقد أذن إنسان ، فأذن هو وأقامجاءمحذورةأبا

عن عبد العزيز بن رفيـع قـال الشيباينحدثنا حفص بن غياث حدثينيسفيان حدثنا احلميد
وهــذا إســناد صــحيح شــاهد ملــا . رأيــت أبــا حمــذورة جــاء وقــد أذن إنســان قبلــه فــأذن مث أقــام: 

.، خالفه سالم بن سليم أم الال أدري وصله حمفوظ اهـتقدم
ملعاويــةأذن مــؤذن : بــن أيب مليكــة قــال ابــن جــريج عــن اأخربنــا ]1783[وقــال عبــد الــرزاق 

.اهـ ابن جريج يدلس فألقاه يف بئر زمزم حمذورةأبومبكة فاحتمله 
عــن الثــوري عــن منصــور عــن هــالل بــن يســاف عــن أيب عبــد الــرمحن ]1836[عبــد الــرزاق -

املـؤذن أملــك بــاألذان واإلمـام أملــك باإلقامـة قــال سـفيان يعــين يقــول لــيعقـال :السـلمي قــال
حــدثنا ســفيان عــن ]288[أبــو نعــيم. ن تــأخر حــىت أتوضــأ أو أصــلي ركعتــنياإلمــام للمــؤذ

سـعد بـن عبيـدة عـن أيب عبـد الـرمحنمنصور عن هالل بن يساف عن أيب عبد الرمحن أو عـن
ابـــن أيب شـــيبة . أملـــك باإلقامـــة ذان واإلمـــامبـــاألاملـــؤذن أملـــك علـــيســـفيان عـــن لهكـــذا قـــا

حـدثنا سـفيان عـن منصـور عـن هـالل بـن يسـاف عـن أيب عبـد : قـال حدثنا وكيـع ]4194[
املــؤذن أملـــك : علــيقــال : قــال عــن أيب عبــد الــرمحنعــن ســعد بــن عبيــدة الــرمحن أو هــالل

. د الـرزاق ري مـن عبـاهــ أبـو نعـيم ووكيـع أحفـظ حلـديث الثـو باألذان ، واإلمام أملك باإلقامـة
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبـو بكـر بـن إسـحاق أخربنـا حممـد ]2371[ورواه البيهقي 

وعمــرو بــن مــرزوق ومســلم بــن إبــراهيم قــالوا أخربنــا شــعبة يبــن غالــب أخربنــا أبــو عمــر احلوضــ
:قـال يعلـعـن يعبد الـرمحن السـلمعن منصور قال مسعت هالل بن يساف حيدث عن أيب

.اهـ سند صحيح واإلمام أملك باإلقامة، املؤذن أملك باألذان 
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عـن حدثنا يزيد بن هارون عـن حجـاج عـن شـيخ مـن أهـل املدينـة]2257[ابن أيب شيبة -
كـان ابـن أم مكتـوم يـؤذن ، ويقـيم بـالل ، : بعض بين مؤذين النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 

اهـا أذن بالل ، وأقام ابن أم مكتومورمب
ســـفر فـــأذن يفعمـــرابـــنكنـــت مـــع :عـــن أيب طعمـــة قـــال...دثنا حـــ] 299[أبـــو نعـــيم-

.نسري بن ذعلوق اهـ هكذا يف املطبوع وأراه عن الثوري عن أيب طعمة للمغرب وأقام 

األذانما يعفى من أمر
حدثنا وكيع عن حممد بن طلحـة عـن أيب صـخرة جـامع بـن شـداد ]2211[ابن أيب شيبة -

كانت له صـحبة كـان يـؤذن يف العسـكر صردبنسليمانعبد اهللا بن يزيد أن عن موسى بن 
بـن طلحـة بـن مصـرف حـدثنا حممـد ] 212[أبـو نعـيم.، فكان يأمر غالمه باحلاجة يف أذانه

كــان صــردبــنســليمانعــن موســى بــن عبــد اهللا بــن يزيــد أن أيب صــخرةعــن جــامع بــن شــداد
حـدثنا علـي بـن ]1205[ابـن املنـذر .يف أذانـه العسكر فيأمر غالمه باحلاجـة وهـويؤذن يف

ثنا حممد بن طلحة عن جـامع بـن شـداد بـن أيب صـخرة عـن : قالثنا حجاج: قالعبد العزيز
كــان يــؤذن يف العســكر وكانــت لــه صــحبةصــردبــنســليمانأن موســى بــن عبــد اهللا بــن يزيــد

بــن أمحــد يبــو احلســن علــأخربنــا أ]1939[البيهقــي . فيــأمر غالمــه باحلاجــة لــه وهــو يف أذانــه
حــدثنا عبــد اهللا بــن بــن عبــدان أخربنــا أمحــد بــن عبيــد الصــفار حــدثنا هشــام بــن علــى الســريايف

ابـن طلحـة بـن مصـرف عـن جـامع بـن شـداد عـن موسـى بـن عبـد اهللا رجاء حـدثنا حممـد يعـين
أنــه كــان يــؤذن بالعســكر فيــأمر ن بــن صــرد وكانــت لــه صــحبةبــن يزيــد األنصــارى عــن ســليما

.اهـ إسناد حسن أذانهباحلاجة وهو يفغالمه
اد عن أيوب وعبد احلميـد صـاحب الزيـادي مححدثنا مسدد قال حدثنا ]591[البخاري -

يف يـوم ردغ فلمـا بلـغ املـؤذن عبـاسابـنوعاصم األحول عن عبد اهللا بـن احلـارث قـال خطبنـا 
إىل بعض فقال فعلـى حي على الصالة فأمره أن ينادي الصالة يف الرحال فنظر القوم بعضهم

اهـ)1(هذا من هو خري

عــن الثــوري عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال كــانوا يكرهــون للمــؤذن إذا أخــذ يف أذانــه أن يــتكلم ]1809[عبــد الــرزاق -1
.
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أنــه  عمــرابــنعــن حــدثنا عبــدة عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع]2228[ابــن أيب شــيبة -
اهـ صحيح ، تقدم ذكره عن أيب طعمة نسري بـن ذعلـوق ن يؤذن على البعري ، وينزل فيقيمكا
عـن يعبـد الوهـاب بـن عطـاء حـدثنا عبـد اهللا العمـر مـن طريـق]1914[البيهقي وقد رواه. 

أخربنا أبو عبـد قال و .رمبا أذن على راحلته الصبح مث يقيم باألرضابن عمركان : نافع قال 
اهللا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقـوب حـدثنا أبـو قالبـة حـدثنا سـعيد بـن عـامر حـدثنا شـعبة 

.اهـ صحيح ؤذن على راحلتهكان يعمرابنأن طعمةعن أيبيعن سفيان الثور 
: عـن احلسـن العبـدي قـالعن علي بـن مبـارك اهلنـائي حدثنا وكيع]2230[ابن أيب شيبة -

ــارأيــت  ــدأب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وكانــت رجلــه أصــيبت يف ســبيل اهللاصــاحبزي
: أخربنـا عبـد امللـك بـن عمـرو أبـو عـامر العقـدي قـال ]9539[ابـن سـعد .يؤذن وهو قاعـد

، أقبلــت أنــا ورجــل مــن املســجد اجلــامع: عــن احلســن أيب حممــد قــال حــدثنا علــي بــن املبــارك
ى اهللا وقــد كانــت رجلــه أصــيبت يــوم أحــد مــع رســول اهللا صــلفــدخلنا علــى أيب زيــد األنصــاري

ورواه .فصــل بنــاتقــدم: مث قــال لرجــل عليــه وســلم فحضــرت الصــالة فــأذن قاعــدا وأقــام قاعــدا
احلســن بــن مكــرم حــدثنا عثمــان بــن عمــر أخربنــا إمساعيــل بــن طريــقمــن]1917[البيهقــي 

فــأذن وأقــام وهــو جــالس يزيــد األنصــار دخلــت علــى أيب: مســلم عــن احلســن بــن حممــد قــال 
اهــ احلسـن بـن حممـد سـبيل اهللا تعـاىلقال وتقدم رجـل فصـلى بنـا وكـان أعـرج أصـيب رجلـه يف

حســنه . عــن عمــرو بــن أخطــب أيب زيــد العبــدي أبــو حممــد ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات يــروي 
.األلباين يف اإلرواء 

القعود بعد األذانما روي يف 
حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة عـن ابـن أيب : حدثنا وكيع قال ]2262[ابن أيب شيبة -

ن مثــىن ، وأقــام مثــىن ، أن بــالال أذاهللا عليــه وســلمحــدثنا أصــحاب حممــد صــلى: قــال ليلــى
.، يأيتحنوه أبو داود هاهـ رواوقعد قعدة

إذاعمـرابـنكـان : قال حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن خالد]2261[ابن أيب شيبة -
وخالــد مل .اهـــ حنظلــة أراه ابــن أيب ســفيان وهــو ثقــة أذن جلــس ، حــىت متــس مقعدتــه األرض

ابـن أعرفه إال أن يكون عكرمة بن خالد املخزومي يـروي عنـه حنظلـة بـن أيب سـفيان وهـو عـن 
.وهذا مبعىن الفصل واالنتظار .عمر 
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أذان األعمى
ول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن رساعن ]162[مالك -

بـن أم مكتـوم ابـن أم مكتـوم قـال وكـان اشربوا حـىت ينـادي اإن بالال ينادي بليل فكلوا و :قال
عن ابن عمـر اهـ رواه البخاري ومسلم رجال أعمى ال ينادي حىت يقال له أصبحت أصبحت

.
ان عـن واصـل األحـدب عـن قبيصـة بـن برمـةعن سـفيحدثنا وكيع ]2266[ابن أيب شيبة -

وال وحسـبته قـال: وكم عميـانكم قـالمـا أحـب أن يكـون مؤذنـ: يقولمسعودابنمسعت قال
ألسـدي عن الثـوري عـن واصـل األحـدب عـن قبيصـة بـن برمـة ا]1818[عبد الرزاق . قراؤكم
أبــو . كم حسـبته قــال وال قـراءكمحـب أن يكــون مؤذنـوكم عميــانأأنــه قـال مــا بــن مسـعوداعـن 
مـا :عبـد اهللاقـال: حدثنا سفيان عن واصل األحدب عن قبيصة بن برمة قـال] 204[نعيم 

حـدثنا ]9270[الطرباين . وال قراؤكم:وأحسبه قالقالأحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم
و ثنـا زائـدة عـن سـفيان عـن واصـل عـن قبيصـة بـن ثنـا معاويـة بـن عمـر ألزديحممد بن النضـر ا

قبيصــة بــن برمــة قيــل لــه صــحبة ، ذكــره ابــن حبــان يف ، ثقــات اهـــمثلــهبرمــة عــن ابــن مســعود
.كان سيدا شريفا يف قومه أي عريفا :الثقات وابن سعد وقال

أنـه كـره عبـاسابـنعـن حدثنا وكيع عن مهام عن قتادة عن عقبـة]2267[ابن أيب شيبة -
.يروي عن عقبة بن صهبان وابن عبد الغافر وكالمها ثقة قتادة .ثقات اهـإقامة األعمى

حــدثنا عبــد الوهــاب بــن عطــاء عــن ابــن أيب عروبــة عــن مالــك بــن ]2268[ابــن أيب شــيبة -
ــرابــندينــار عــن أيب عروبــة أن  ]244[الــرزاز .كــان يكــره أن يــؤذن املــؤذن وهــو أعمــىالزبي

ن أيب عروبــة عــن مالــك بــن عاصــم حــدثنا ســعيد بــأخربنــا علــي بــنحــدثنا حيــىي بــن أيب طالــب
البيهقـي . الـزبري يكـره أن يكـون املـؤذن أعمـىكان ابـن : أخربين أبوك أبو عروبة قالدينار قال

حــدثنا ســعيد بــن عــامر عــن ســعيد بــن أيبحممــد بــن إســحاق الصــغاينمــن طريــق]2087[
اهــ كـان يكـره أن يكـون املـؤذن أعمـىالـزبريابـنأن عروبـةار عـن أيبعروبة عـن مالـك بـن دينـ

.مهران أبو عروبة ذكره ابن حبان يف الثقات 

والقفاراألذان يف السفر
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يب حــدثنا حممــد بــن يوســف قــال حــدثنا ســفيان عــن خالــد احلــذاء عــن أ]604[البخــاري -
لسـفر فقـال سـلم يريـدان اعليـه و أتى رجالن النيب صـلى اهللا: قالبة عن مالك بن احلويرث قال

اهـإذا أنتما خرجتما فأذنا مث أقيما مث ليؤمكما أكربكما :النيب صلى اهللا عليه وسلم
ابــن ســعيد عــن محــاد بــن ســلمة زهــري بــن حــرب حــدثنا حيــىي يعــينحــدثين]873[مســلم -

ع الفجر يغري إذا طلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كا
. وكــان يســتمع األذان فــإن مســع أذانــا أمســك وإال أغــار فســمع رجــال يقــول اهللا أكــرب اهللا أكــرب

مث قـال أشـهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن . علـى الفطـرة:ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال رس
ا هــو فنظــروا فــإذ. خرجــت مــن النــار :فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم. إلــه إال اهللاال

اهـمعزى يراع
ســـلمانيب عثمـــان النهـــدي عـــن أبـــن التيمـــي عـــن أبيـــه عـــن اعـــن ]1955[عبـــد الـــرزاق -

إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصالة : سلم ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و الفارسي قا
فليتوضــأ فــإن مل جيــد مــاء فليتــيمم فــإن أقــام صــلى معــه ملكــاه وإن أذن وأقــام صــلى خلفــه مــن 

حـدثنا معتمـر بـن سـليمان عـن أبيـه عـن ]2291[ابـن أيب شـيبة .اهللا ما ال يرى طرفـاهجنود
ال يكــون رجــل بــأرض قــي فيتوضــأ ، فــإن مل جيــد مــاء تــيمم ، مث : قــالســلمانعــن أيب عثمــان

]1207[ابــن املنــذر .ينــادي بالصــالة ، مث يقيمهــا ، إال أم مــن جنــود اهللا مــا ال يــرى طرفــاه
ثنا محاد عن سليمان التيمـي عـن أيب عثمـان : قالثنا حجاج: قالعزيزحدثنا علي بن عبد ال

مـا مـن مسـلم يكـون بفـيء مـن األرض فيتوضـأ أو يتـيمم فيـؤذن : أنـه قـالسـلمانعن النهدي
]341[ابــن املبــارك يف الزهــد . ويقــيم إال أم جنــودا مــن املالئكــة ال يــرى طرفــاهم أو أطــرافهم

إذا كــان الرجــل بــأرض قــي : عــن ســلمان قــالان النهــديأخربنــا ســليمان التيمــي عــن أيب عثمــ
نــود فتوضــأ، وإن مل جيــد املــاء فتــيمم، مث ينــادي بالصــالة، مث يقيمهــا، مث يصــليها، إال أم مــن ج

وزادين سـفيان عـن داود بـن أيب هنـد : قـال. أو ما يرى طرفـاه اهللا عز وجل صفا ما يرى طرفه
.ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائـهيركعون بركوعه،: عن سلمان قالعن أيب عثمان
قـال حـدثنا أبـو عثمـان: حدثنا ابن علية عن أيب هارون الغنوي قال ]2292[ابن أيب شيبة 

مـا كـان رجـل يف أرض قـي فـأذن وأقـام ، إال صـلى خلفـه مـن خلـق اهللا مــا ال : سـلمانقـال : 
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بــن هــارون عــن ســليمان مــن طريــق عبــد الوهــاب اخلفــاف ويزيــدالبيهقــي ورواه اهـــيــرى طرفــاه
.موقوفصحيح . حنوه 

إذا :قـال علـيحدثنا زهـري عـن أيب إسـحاق عـن عاصـم بـن ضـمرة عـن ] 270[أبو نعيم-
مث قـــال. إن شـــئت فـــأقمفتخـــري وأذن وأقـــم أوأو يف قـــي مـــن األرضخرجـــت قيـــاً مـــن األرض

مــت أذن وأقــم ، وإن أق:قــالعلــيحــدثنا شــريك عــن أيب إســحاق عــن عاصــم عــن ]272[
علـييب إسـحاق عـن عاصـم بـن ضـمرة عـن أعـن الثـوري عـن ]1950[عبـد الـرزاق .أجزأك 

قــال أميــا رجــل خــرج يف أرض قــي يعــين قفــر فليتخــري للصــالة ولــريم ببصــره ميينــا ومشــاال فلينظــر 
أســهلها موطئــا وأطيبهــا ملصــاله فــإن البقــاع تنــافس الرجــل املســلم كــل بقعــة حيــب أن يــذكر اهللا 

حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب ]2290[ابـــن أيب شـــيبة . ن وإن شـــاء أقـــامفيهـــا فـــإن شـــاء أذ
فحضـرت الصـالةأميا رجل خـرج إىل أرض قـي : عليقال : إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال

وإن اهللا فيها ، فإن شاء أذن وأقامفإن كل بقعة حتب أن يذكرفليتخري أطيب البقاع وأنظفها
ثنـا عبـد اهللا : قـالحدثنا علي بن احلسن]1211[ابن املنذر.شاء أقام إقامة واحدة وصلى

املســافر إن شــاء أذن : أنــه قــالعلــيعــن إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرةعــن ســفيان عــن أيب
.سنحاهـ إسناد وأقام، وإن شاء أقام

حــدثنا حممــد بــن عبيــد عــن األعمــش عــن مالــك بــن احلــارث عــن ]2282[ابــن أيب شــيبة -
لـو خرجـت : التمر يف دار الربيد ، فأذن وأقام ، فقلنـا لـه بعنيموسىأبيكنا مع : قال أبيه 

.صحيح ، يأيت يف الصالةاهـ ذاك وذا سواء: فقال إىل الربية ؟
شـعبة عـن يعلـى بـن ثنـا: قـالثنا اجلدي: قالحدثنا علي بن احلسن]1208[ابن املنذر -

نعـم وارفـع : ذن؟ قـالو أأ: يف سـفر فقلـت لـهعبد اهللا بن عمـروكنت مع :قالعطاء عن أبيه
وعبـد امللـك بـن إبـراهيم . عطاء العامري ذكره ابـن حبـان يف الثقـات . اهـ سند حسن صوتك

.وقد تقدم.اجلدي من أهل جدة صدوق ال بأس به 
إذا  :قــالعبــد اهللا بــن عمــرعــن رجــل عــن عــن معمــر عــن منصــور]1951[عبــد الــرزاق -

صـلى معـه أربعـة آالف مـن املالئكـة أو أربعـة كان الرجل بفالة من االرض فأذن وأقام وصلى
اهـ اآلف ألف من املالئكة
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كـان ال يزيـد علـى اإلقامـة يف الســفر إال يف عبـد اهللا بـن عمـرعـن نـافع أن ]158[مالـك -
ابن .لإلمام الذي جيتمع الناس إليهإمنا األذان:الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول 

عبـد اهللا بـن عمـرن عبد اهللا بن عمر وأسـامة بـن زيـد عـن نـافع أن ع]1/160املدونة[وهب
إمنا التثويب باألوىل يف السفر : كان ال يؤذن يف السفر باألوىل ولكنه كان يقيم الصالة ويقول

عـن معمـر ]1893[عبـد الـرزاق .م النـاس ليجتمـع النـاس إىل الصـالةمع األمراء الذين معهـ
أنه كان يقيم يف السفر لكل صالة إقامة إال صالة الصـبح عمربناعن الزهري عن سامل عن 
عــن و . مثلــهعمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن قــالو . فإنــه كــان يــؤذن هلــا ويقــيم 

بــن اعــن هشــام بــن حســان عــن القاســم بــن حممــد عــن و. مثلــهعمــربــنامعمــر عــن نــافع عــن 
يـؤذن يف السـفر قـال أذانـني إذا عمـربـنابن جريج قال قلت لنافع كم كان اعن و .مثله عمر

طلـع الفجـر أذن بـاألوىل فأمـا سـائر الصـلوات فإقامـة إقامـة لكـل صـالة كـان يقـول إمنـا التـأذين 
جلــيش أو ركــب ســفر علــيهم أمــري فينــادي بالصــالة ليجتمعــوا هلــا فأمــا ركــب هكــذا فإمنــا هــي 

كـان يقـيم عمرابنأن حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع]2272[ابن أيب شيبة و .اإلقامة
.اهـ صحيح إنه كان يؤذن ويقيمفيف السفر إال يف صالة الفجر

ثنــا زهــري: قــالثنــا أمحــد بــن يــونس: قــالحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]1210[ابــن املنــذر -
البيهقـي .يف األذان يف السفر ملن تؤذن للفـارةابن عمرعن حدثين أخ يل عن أيب الزبري: قال

حــدثنا أبــو النضــر حــدثنا زهــري بــن معاويــة أبــو يالعبــاس بــن حممــد الــدور مــن طريــق]2021[
ملــن : الســفر؟ قــال أؤذن يفعمــرابــنســألت : الــزبري قــال خيثمــة عــن أخيــه الرحيــل عــن أيب

:وقال عبد الرمحن بـن أيب حـامت والرحيل ذكره ابن حبان يف الثقات سند جيداهـتؤذن للفأر
اهـوثقهم زهري مث رحيلأخوة إكانوا ثالثة : قالعن زهري ورحيل وحديج فأيبسئل 

ثنــا محــاد بــن زيــد عــن خالــد احلــذاء ثنــا مســددحــدثنا معــاذ بــن املثــىن]13052[الطــرباين -
أنه كان إذا أراد أن يصحبه رجل يف سفر اشرتط عليه أن ال عمرابنعن مسع جماهدا حيدث

اهـ صحيح يـأيت يف الصـوم ن إال بإذننايصحبه على بعري جالل، وال تنازعنا األذان، وال تصوم
.
كـانوا يـؤمرون يف : قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سريين]2274[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ذنوا ويقيموا ، وأن يؤمهم أقرؤهمالسفر أن يؤ 
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جتزئــه اإلقامــة إال يف : قــال حــدثنا وكيــع عــن يزيــد عــن ابــن ســريين ]2275[ابــن أيب شــيبة -
اهـــ صــحيح ، يزيــد بــن طهمــان الرقاشــي ثقــة لــيس يــؤذن ويقــيم: يقولــون الف

.وال خيالف ما تقدم عن حممد. ذاك ضعيف هو ابن أبان 
كــانوا يـــرون إذا : قــال حــدثنا معتمــر عــن ابــن عــون عــن إبــراهيم]2294[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ر فإنه يؤذن ويقيمالفجإال يفصر وحده ، فإنه جتزئه اإلقامة صلى يف امل

يقيم؟غري مجاعة املسجد يوذن ومن صلى يف 
واألسـود وعثمـانمسـعودبـناعن الثوري عن محاد عـن إبـراهيم أن ]1962[عبد الرزاق-

.كذا عثمان وإمنا هو علقمةاهـ  صلوا بغري أذان وال إقامة قال سفيان كفتهم إقامة املصر 
أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود وعلقمـةحـدثنا]2303[ابن أيب شـيبة -

فقومــوا فصــلوا :قــال .ال: أصــلى هــؤالء خلفكــم؟ قلنــا : داره ، فقــال يفعبــد اهللاأتينــا : قـاال 
.اهـ رواه مسلموال إقامةفلم يأمر بأذان

: قـــال حــدثنا عطــاء: حــدثنا وكيـــع عــن أيب عاصــم الثقفــي قـــال ]2298[ابــن أيب شــيبة -
اهـــ فحضــرت الصـالة فــأذن وأقــام: قــالاهللاعبــدبـنجــابربـن احلســني علــى ت مــع علــي دخلـ

.حممد بن أيب أيوب الثقفي ثقة أبو عاصم سند صحيح ، 
:عــن معمــر عــن أيــوب يف رجــل نســي اإلقامــة حــىت قــام يصــلي قــال]1963[عبــد الــرزاق -

.صحيح اهـ مرسلإذا كان يف مصر تقام فيه الصالة أجزأ عنه عمربناكان 
بــن عيينــة عــن عمــرو بـن دينــار عــن عكرمــة بــن خالــد عــن عبــد اعــن ]1965[عبـد الــرزاق-

عمــربــناكــان :اهللا بــن واقــد قــال
عمـرو عـن عكرمـة بـن خالـد عـن عبـد عـن حدثنا ابـن عيينـة]2304[ابن أيب شيبة . لنفسه 

] 287[أبــو نعـــيم.عمــرابــنعــن اهللا بــن واقــد
ال عمـرابـنكـان : قـالحدثنا سفيان عـن عمـرو عـن عكرمـة بـن خالـد عـن عبـد اهللا بـن واقـد 

.اهـ ابن واقد حفيد ابن عمر ذكره ابن حبان يف الثقات يقيم يف أرض تقام فيه الصالة 
ا محـاد بـن ثنـ: قالثنا أبو النعمان: عبد العزيز قالحدثنا علي بن]1232[وقال ابن املنذر

: أنــه قــالابــن عمــرعــن فقــريعــن يزيــد الزيــد عــن عمــرو بــن دينــار
]209/ 2[وقـال يعقـوب بـن سـفيان يف املعرفـة . اهـ كذا رواه محاد بـن زيـد ويقام أجزأ ذلك
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إذا  : قـال ابـن عمـر: ار عـن يزيـد الفقـري قـالحدثنا سليمان ثنا محاد بن زيد عن عمـرو بـن دينـ
مسعت : حدثنا احلميدي حدثنا سفيان قالوقال.كنت يف قرية يؤذن فيهم ويقام أجزأك ذاك

نـه مسـع حيـدث عـن عبـد اهللا بـن واقـد أن ابـن عمـر كـان ال أعمرا حيدث عن عكرمـة بـن خالـد 
يف السفر، وكان ال يدعهما وكان ال يصلي ركعيت الفجر. 

عــن يزيــد : يقــول يف هــذا احلــديث أو يف بعضــه: قــال محــاد بــن زيــد: قيــل لســفيان.يف احلضــر
مـا مسعـت عمـرا ذاكـرا يزيـد الفقـري قـط، مـا قـال لنـا إال أنـه مسـع عكرمـة : فقال سـفيان. الفقري 

.اهـ هذا أصح حيدث عن عبد اهللا بن واقد
أخربنـا عمـر بـن قـيس عـن عمـرو هو اخلفافعبد الوهابمن طريق]1993[البيهقي وقال

أقيمـــت فيـــه الصـــالة أجزأتـــه مســـجد قـــد مـــن صـــلى يف: بـــن دينـــار قـــال كـــان ابـــن عمـــر يقـــول 
.عمر بن قيس سندل ليس بشيءاهـإقامتهم

أنسعن الثوري عن يونس بن عبيد عن اجلعد أيب عثمان قال جاء ]3418[عبد الرزاق -
بعـــد مجاعـــة اجلماعـــة يـــأيت يف، صــحيح اهــــفــأذن وأقـــام وأم أصـــحابه عنــد الفجـــر وقـــد صـــلينا

.اإلمام
ثنـا قـالثنـا حيـىيقالثنا حممد بن أمحدقالحدثنا موسى بن هارون]1237[ابن املنذر -

أنـه كـان إذا فاتتـه الصـالة مـع القـوم أذن سـلمة بـن األكـوعن يزيد بن أيب عبيـد عـن ععاصم 
بـن اجلنيـد نـا أبـو احـدثنا أبـو عمـر القاضـي ثنـا ] 241/ 1[الـدارقطين . ين اإلقامةث، ويوأقام

أنه كان إذا مل يدرك الصالة مع القوم أذن وأقام ويثين يزيد بن أيب عبيد عن سلمةعاصم عن
.سند جيداهـ اإلقامة موقوف 

بلغنـا أن رجـاال : حـدثنا شـبابة عـن ابـن أيب ذئـب عـن الزهـري قـال]2302[ابن أيب شيبة -
م إذا صـلى يف داره أذن بـاألوىل واإلقامــة كـان أحــدهاب النـيب صــلى اهللا عليـه وسـلمأصـحمـن

.صحيحاهـ يف كل صالة

األذان يف الليلة الباردة
نــافع حــدثنا مســدد قـال أخربنــا حيــىي عـن عبيــد اهللا بــن عمـر قــال حــدثين]632[البخـاري -

رحـالكم ، فأخربنـا أن رسـول اهللاصـلوا يف: ليلة باردة بضـجنان مث قـال يفعمرابنقال أذن 
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يف. الرحـــال أال صـــلوا يفمؤذنـــا يـــؤذن ، مث يقـــول علــى إثـــرهصــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان يــأمر
اهـالسفر الليلة الباردة أو املطرية يف

حــدثنا عبــد اهللا بــن عبــد الوهــاب قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد قــال حــدثنا ]628[البخــاري -
يف يـوم عبـاسابـنل مسعـت عبـد اهللا بـن احلـارث قـال خطبنـا عبد احلميد صـاحب الزيـادي قـا

ذي ردغ فــأمر املــؤذن ملــا بلــغ حــي علــى الصــالة قــال قــل الصــالة يف الرحــال فنظــر بعضــهم إىل 

وعـن محـاد عـن عاصـم عـن عبـد اهللا بــن . م
احلـــارث عـــن ابـــن عبـــاس حنـــوه غـــري أنـــه قـــال كرهـــت أن أؤمثكـــم فتجيئـــون تدوســـون الطـــني إىل 

بــاب هــل يصــلي اإلمــام مبــن حضــر وهــل ذكــره البخــاري يف هــذا يف اجلمعــة و قــد اهـــ ركــبكم
أخربنـا عـوف : قـالحدثنا هشيم ]6321[وقال ابن أيب شيبة. خيطب يوم اجلمعة يف املطر

أن صـلوا فـأمر مناديـا فنـادىعبـاسابـنأصابنا مطر يف يوم مجعـة يف عهـد : قالعن أيب رجاء 
.اهـ وهذا سند صحيح يف رحالكم

عن الثوري عن خالد احلـذاء عـن أيب قالبـة عـن أيب ملـيح بـن أسـامة ]1924[عبد الرزاق -
نــا مــع رســول اهللا رأيتأســامةأيب قـال صــلينا العشــاء بالبصــرة ومطرنــا مث جئــت أســتفتح فقــال يل 

سلم زمـان احلديبيـة ومطرنـا فلـم تبـل السـماء أسـفل نعالنـا فنـادى منـادي النـيب صلى اهللا عليه و 
.، رواه أبو داود اهـ سند صحيح سلم أن صلوا يف رحالكم عليه و صلى اهللا

األذان عند مجع الصالتني
لزهري عن سامل بـن عبـد اهللا عـن حدثنا آدم حدثنا ابن أيب ذئب عن ا]1561[البخاري -

مجــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بــني املغــرب والعشــاء جبمــع  : ابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا قــال
ويف حــديث اهـــكــل واحــدة منهمــا بإقامــة ومل يســبح بينهمــا وال علــى إثــر كــل واحــدة منهمــا

.د مسلم بأذان واحد وإقامتنينجابر ع
الــد حــدثنا زهــري حــدثنا أبــو إســحاق قــال مسعــت حــدثنا عمــرو بــن خ]1563[البخــاري -

فأتينا املزدلفة حـني األذان بالعتمـة أو ، رضي اهللا عنهعبد اهللاعبد الرمحن بن يزيد يقول حج 
قريبــا مــن ذلــك فــأمر رجــال فــأذن وأقــام مث صــلى املغــرب وصــلى بعــدها ركعتــني مث دعــا بعشــائه 

شك إال من زهري مث صـلى العشـاء ركعتـني فتعشى مث أمر أرى فأذن وأقام قال عمرو ال أعلم ال
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فلمـــا طلـــع الفجـــر قـــال إن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان ال يصـــلي هـــذه الســـاعة إال هـــذه 
الصــالة يف هـــذا املكـــان مــن هـــذا اليـــوم قـــال عبــد اهللا مهـــا صـــالتان حتــوالن عـــن وقتهمـــا صـــالة 

يــت النــيب صــلى اهللا عليــه املغــرب بعــد مــا يــأيت النــاس املزدلفــة والفجــر حــني يبــزغ الفجــر قــال رأ
.يأيت يف احلج اهـوسلم يفعله

جعفــر بــن عــون أخربنــا أبــو العمــيس عــن احلكــم عــن إبــراهيم مــن طريــق]1961[البيهقــي -
اهللا يرضـاهللاعبدواآلخر صـحب عمرأن أحدمها صحب وعبد الرمحن بن يزيدعن األسود 

عــا ، فصــليا املغــرب بــأذان وإقامــة مث 
.يأيت يف احلج مبينا اهـهذا إسناد صحيح. تعشيا مث صليا بأذان وإقامة

علــي اتفــق: وص عــن أيب إســحاق عــن أيب جعفــر قــالحــدثنا أبــو األحــ]274[أبــو نعــيم-
.اهـ مرسل أن كل صالة بأذان وإقامة جبمع وعبد اهللا

نـه أعمرابنن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري عن حدثنا سفيان ع]271[أبو نعيم-
.، رواه مسلم مرفوعا اهـ سند صحيحصلى املغرب والعشاء جبمع بإقامة واحدة 

والعشــاء صــلى املغــربابــن عمــرأن حــدثنا عمــر بــن ذر عــن جماهــد] 273[أبــو نعــيم وقــال 
.ري وغريه مرسل إمنا أخذه عن سعيد بن جباهـ سند صحيح وذلك بإقامة واحدة جبمع

مل ســاصــليت خلــف: حــدثنا مســعر عــن عبــد الكــرمي البصــري قــال]275[وقــال أبــو نعــيم 
: لقيـت نافعـاً فقلـت لـه:حدثنا مسعر عـن عبـد الكـرمي قـال.جبمع املغرب والعشاء بإقامتني

ورواه .لكـرمي بـن أيب املخـارق ال حيـتج بـه اهــ عبـد اهكـذا : ؟ قـاليصـنععبد اهللاكيف كان 
.ي عن سامل بإقامتني ، رواه البخاري ، يأيت يف سياق االختالف على عبد اهللالزهر 

هل يؤذن للفائتة
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سـليمان يعـين ابـن املغـرية حـدثنا ثابـت عـن ]1099[مسلم -

خطبنــا رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم فقــال إنكـــم : عبــد اهللا بــن ربـــاح عــن أيب قتــادة قـــال
يتكم وليلتكم وتأتون املاء إن شاء اهللا غدا فانطلق الناس ال يلوي أحد على أحد تسريون عش

فنعس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غري أن أوقظه حىت 
اعتــدل علــى
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أوقظه حىت اعتدل على راحلته قال مث سار حىت إذا كان من آخر السحر مال ميلـة هـي أشـد 
من امليلتني األوليني حىت كاد ينجفـل فأتيتـه فدعمتـه فرفـع رأسـه فقـال مـن هـذا قلـت أبـو قتـادة 

ين قلـــت مـــا زال هـــذا مســـريي منـــذ الليلـــة قـــال حفظـــك اهللا مبـــا قـــال مـــىت كـــان هـــذا مســـريك مـــ
حفظت به نبيه مث قال هل ترانا خنفى على الناس مث قـال هـل تـرى مـن أحـد قلـت هـذا راكـب 
مث قلت هذا راكب آخر حـىت اجتمعنـا فكنـا سـبعة ركـب قـال فمـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

التنا فكـان أول مـن اسـتيقظ رسـول اهللا وسلم عن الطريق فوضع رأسه مث قال احفظوا علينا ص
صلى اهللا عليه وسلم والشـمس يف ظهـره قـال فقمنـا فـزعني مث قـال اركبـوا فركبنـا فسـرنا حـىت إذا 
ارتفعت الشمس نـزل مث دعـا مبيضـأة كانـت معـي فيهـا شـيء مـن مـاء قـال فتوضـأ منهـا وضـوءا 

ينـا ميضـأتك فسـيكون دون وضوء قـال وبقـي فيهـا شـيء مـن مـاء مث قـال أليب قتـادة احفـظ عل
بالصــالة فصــلى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ركعتــني مث صــلى الغــداة أذن بــاللهلــا نبــأ مث 

فصــنع كمــا كــان يصــنع كــل يــوم قــال وركــب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وركبنــا معــه قــال 
فجعــل بعضــنا يهمــس إىل بعــض مــا كفــارة مــا صــنعنا بتفريطنــا يف صــالتنا مث قــال أمــا لكــم يف

أســوة مث قــال أمــا إنــه لــيس يف النــوم تفــريط إمنــا التفــريط علــى مــن مل يصــل الصــالة حــىت جيــيء 
وقــت الصــالة األخــرى فمــن فعــل ذلــك فليصــلها حــني ينتبــه هلــا فــإذا كــان الغــد فليصــلها عنــد 
وقتها مث قال ما ترون الناس صنعوا قال مث قال أصبح الناس فقدوا نبيهم فقال أبـو بكـر وعمـر 

صلى اهللا عليه وسلم بعدكم مل يكن ليخلفكم وقـال النـاس إن رسـول اهللا صـلى اهللا رسول اهللا
عليه وسلم بـني أيـديكم فـإن يطيعـوا أبـا بكـر وعمـر يرشـدوا قـال فانتهينـا إىل النـاس حـني امتـد 
النهار ومحي كل شيء وهم يقولون يا رسول اهللا هلكنـا عطشـنا فقـال ال هلـك علـيكم مث قـال 

ودعا بامليضأة فجعل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـب وأبـو قتـادة أطلقوا يل غمري قال
يسـقيهم فلـم يعـد أن رأى النـاس مـاء يف امليضـأة تكـابوا عليهـا فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
وســلم أحســنوا املــأل كلكــم ســريوى قــال ففعلــوا فجعــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يصــب 

رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال مث صــب رســول اهللا وأســقيهم حــىت مــا بقــي غــريي وغــري 
صلى اهللا عليه وسلم فقال يل اشرب فقلت ال أشرب حىت تشرب يا رسول اهللا قال إن ساقي 
القوم آخرهم شربا قال فشربت وشـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال فـأتى النـاس املـاء 

هـذا احلـديث يف مسـجد اجلـامع إذ قـال جامني رواء قال فقـال عبـد اهللا بـن ربـاح إين ألحـدث
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عمران بن حصني انظر أيها الفىت كيـف حتـدث فـإين أحـد الركـب تلـك الليلـة قـال قلـت فأنـت 
أعلـــم باحلـــديث فقـــال ممـــن أنـــت قلـــت مـــن األنصـــار قـــال حـــدث فـــأنتم أعلـــم حبـــديثكم قـــال 

تـهفحدثت القوم فقال عمران لقد شهدت تلك الليلـة ومـا شـعرت أن أحـدا حفظـه كمـا حفظ
.اهـ رواه البخاري خمتصرا 

خرجــت مــع :يــد بــن الصــلت أنــه قــال بز أبيــه عــن عــن هشــام بــن عــروة عــن ]111[مالـك -
إىل اجلـرف فنظـر فـإذا هـو قـد احـتلم وصـلى ومل يغتسـل فقـال واهللا مـا أراين عمر بن الخطـاب

غتســل وغســل مــا رأى يف ثوبــه ونضــح اإال احتلمــت ومــا شــعرت وصــليت ومــا اغتســلت قــال ف
.، يأيت يف الصالة صحيحاهـ ا مل ير وأذن أو أقام مث صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا م

أذان النساء
: قـال علـيحدثنا حيىي بن ميان عـن ابـن أيب ذئـب عـن رجـل عـن ]2334[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف ال تؤذن وال تقيم
هــل أنســاا نســأل كنــ: قــال حــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه]2331[ابــن أيب شــيبة -

.سند صحيح اهـال ، وإن فعلن فهو ذكر: ة ؟ قال على النساء أذان وإقام
لـــيس علـــى :قـــالعمـــربـــناعـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر عـــن نـــافع عـــن ]5022[عبـــد الـــرزاق -

صححه ابن حجـر و .عن العمري ] 1/158املدونة[ورواه ابن وهب . النساء أذان وال إقامة 
.يف التلخيص

: قـالحـدثنا أبـو خالـد عـن ابـن عجـالن عـن وهـب بـن كيسـان]2338[أيب شيبة ابن وقال
.سند حسن اهـ عن ذكر اهللاى: هل على النساء أذان؟ فغضب قالعمرابنسئل 

عـن وهـب بـن  حدثنا وهيب حدثنا حممـد بـن عجـالن]63[وقال عفان بن مسلم يف حديثه 
اهـ كذا وإمنا هـو ابـن : لهل على النساء أذان؟ قا: كيسان قال سئل عمر

.عمر 
ة لنفســـها إذا أرادت أن أبـــن جـــريج عـــن عطـــاء قـــال تقـــيم املـــر اعـــن ] 5015[عبـــد الـــرزاق -

اهــــ ابـــن جـــريج يـــدلس ، تـــؤذن وتقـــيم عائشـــةبـــن جـــريج قـــال طـــاووس كانـــت اقـــال .تصـــلي
عـن ] 5016[قعبـد الـرزا.وحديث طاووس إمنا يعرف عن ليث بن أيب سليم وهو ضعيف 

ابـن أيب .تـؤذن وتقـيمعائشـةطـاووس قـال كانـت بن التيمي وإبراهيم بن حممـد عـن ليـث عـن ا
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. عائشـةعـن حـدثنا ابـن عليـة عـن ليـث عـن طـاووس ] 2336[شيبة
ابــن أيب .مثلــهعائشــةعــن حــدثنا ابــن إدريــس عــن ليــث عــن عطــاء] 2337[ابــن أيب شــيبة

اهــ كانت تـؤذن وتقـيمعائشةأن معتمر عن ليث عن عطاء وطاووس حدثنا]2341[شيبة
اهــ تقـيم كانـت تـؤذن و عائشـةأن حدثنا إسرائيل عن جـابر عـن عـامر]303[وقال أبو نعيم 

.سند ضعيف مرسل 
الفقيــه أخربنــا أبــو حممــد بــن حيــان حــدثنا ابــن يأخربنــا أبــو بكــر احلــارث]1999[البيهقــي -

سـألت ابـن ثوبـان : سلمة قـال حدثنا عمرو بن أيبيالرحيم الربقصاعد حدثنا أمحد بن عبد
فـأقمن إذا أذنَّ : سـألت مكحـوال فقـال : أن أباه حدثه قال فحدثين، هل على النساء إقامة 

وإن مل يقمن ، فـإن : قال ابن ثوبان . فذلك أفضل ، وإن مل يزدن على اإلقامة أجزأت عنهن
ثابـت بـن ثوبـان ثقـة ، اهــبغـري إقامـةيكنـا نصـل: قالـتعائشةحدث عن عروة عن يالزهر 

.وأنكره ابن اجلوزي .وعمرو بن أيب سلمة صدوق فيه ضعف 
حـدثنا هـرمي عـن حجـاج عـن أيب : حدثنا مالـك بـن إمساعيـل قـال ]2343[ابن أيب شيبة -

حـدثنا موسـى بـن هـارون ]1220[ابـن املنـذر .تقـيم املـرأة إن شـاءت: قـال جابرالزبري عن 
أنه سئل أتقـيم املـرأةجابرأخربنا معمر عن حجاج عن أيب الزبري عن قال ثنا ابن الصباح قال

.ال بأس به .ة اهـ هرمي بن سفيان ثقنعم : ؟ قال
ــناعــن إبــراهيم بــن حممــد عــن داود بــن احلصــني عــن عكرمــة عــن ]5024[عبــد الــرزاق - ب

.اهـ ضعيف قال ليس على النساء أذان وال إقامةعباس

ذان يوم اجلمعةاأل
حــدثنا آدم قــال حــدثنا ابــن أيب ذئــب عــن الزهــري عــن الســائب بــن يزيــد ]870[البخــاري -

علـى عهـد النـيب صـلى اهللا عليـه كان النداء يوم اجلمعة أوله إذا جلس اإلمام على املنـرب: قال 
اهـفلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراءأبي بكر وعمرسلم وو 
ذان يف يــوم كــان األ: بــن املســيب قــال اعــن معمــر عــن الزهــري عــن ]5342[عبــد الــرزاق -

أذانــا واحــدا حــىت خيــرج وعمــربكــروأبــياجلمعــة علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
هكذا اهـ ول وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة ذان األكثر الناس فزاد األعثمانفلما كان ، االمام 

.صحيح هسندابن املسيب ، و قال عن 
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ذان أول مــن زاد األ: بــن جــريج قــال قــال ســليمان بــن موســى اعــن ]5340[عبــد الــرزاق -
اهـــكــال إمنــا كــان يــدعو النــاس دعــاء وال يــؤذن غــري أذان واحــد : قــال عطــاء . عثمــانباملدينــة 
.مرسل 

أول مـن زاد عثمـانبـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار أن اعـن ]5341[عبد الرزاق -
وأما أول من زاده :األذان األول يوم اجلمعة ملا كثر الناس زاده فكان يؤذن به على الزوراء قال

.اهـ سند صحيح ببالدنا فاحلجاج 
ال يـؤذن الزبيـربـنارأيـت :بن جريج عن عمرو بـن دينـار قـالاعن ]5344[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح واحدا يوم اجلمعة ال أذانا إله حىت جيلس على املنرب وال يؤذن له 
مسعتـه : قـال أخربنا شيخ من قريش عـن نـافع: قال حدثنا هشيم ]5478[ابن أيب شيبة -

األذان يــوم اجلمعــة الــذي يكــون عنــد خــروج اإلمــام ، والــذي : أنــه قــال ابــن عمــرحيــدث عــن 
غــاز عــن حــدثنا هشــام بــن ال: قــال حــدثنا شــبابة]5479[ابــن أيب شــيبة .قبــل ذلــك حمــدث

حـــدثنا ]5483[ابـــن أيب شـــيبة .األذان األول يــوم اجلمعـــة بدعـــة: قـــال عمـــرابـــنعـــن نــافع
عــن األذان األول يــوم عمــرابــنســألت نافعــا مــوىل : قــال حــدثنا هشــام بــن الغــاز : قــال وكيــع

يف املنتقــى مــن حديثــه املخلــص أبــو طــاهرورواه اهـــ بدعــة:عمــرابــنقــال : اجلمعــة ؟ فقــال 
إمنـا  :عمـر قـالابـن عـن مصعب بن سالم عن هشام بـن الغـاز عـن نـافعطريقمن] 2560[

فـإذا فـرغ النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يه وسلم إذا صعد املنرب أذن بـاللكان النيب صلى اهللا عل
.اهـ صحيح من خطبته أقام الصالة، واألذان األول بدعة

ورة حــني يطلــع خالــد بــن بــن جــريج عــن عطــاء رأيــت أبــا حمــذاعــن ]5269[عبــد الــرزاق -
يت خالد مقامه الذي خيطب فيه أسعيد من باب بين خمزوم يوم اجلمعة يؤذن ساعة يطلع فال ي

أخربنـــا ]8034[ابـــن ســـعد. ذورة قـــال وكـــذلك كـــان يصـــنع مـــن مضـــىال وقـــد فـــرغ أبـــو حمـــإ
رأيت أبا حمذورة ال يؤذن حىت: قال الفضل بن دكني عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء

حدثنا حممد بن أيب عمر ]1875[الفاكهي .يرى خالد بن العاص داخال من باب املسجد
رأيت أبا حمذورة ال يؤذن يـوم اجلمعـة حـىت يـرى : ا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالقال ثن

.اهـ صحيح ص داخال من باب بين خمزومخالد بن العا

باب منه
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بــن شــهاب عــن ثعلبــة بــن أيب اعــن ]233[مالــك -
فــإذا خــرج عمــر وجلــس علــى ، يصــلون يــوم اجلمعــة حــىت خيــرج عمــر اخلطــاببــنعمــرزمــان 

وقــام عمــر خيطــب املؤذنــونفــإذا ســكت ، جلســنا نتحــدث : قــال ثعلبــة املؤذنــوناملنــرب وأذن 
كالمــه يقطــع فخــروج اإلمــام يقطــع الصــالة و : بــن شــهاب اقــال .أنصــتنا فلــم يــتكلم منــا أحــد

فذكره مثله بـاجلمع أخربنا مالك]5893هق[ي شافعورواه ال، اهـالكالم 
أخربنـــا : قـــالأخربنـــا الشـــافعي: قـــالأخربنـــا الربيـــع بـــن ســـليمان] 1826[ورواه ابـــن املنـــذر . 

ورواه أبـو مصـعب وابـن بكـري وسـويد عـن مالـك . املـؤذنحـىت إذا سـكت : فذكره وقالمالك
.سكت املؤذن حىت إذا : لوا فقا

وإذا (وقد قال اهللا تبارك امسه ، هو من التصرف يف الرواية ، أراد مؤذنا واحدا هذا االختالف
.وإمنا املنادي إىل الصالة واحد ) ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا

ابـــن عـــن كـــذلك رواه معمـــر وشـــعيب بـــن أيب محـــزة وابـــن أيب ذئـــب ويـــونس بـــن يزيـــد األيلـــي و 
.شهاب 

لـك القرظـي اأخربنـا معمـر عـن الزهـري قـال أخـربين ثعلبـة بـن أيب م]5352[عبـد الـرزاق قال
يـؤذن وحنـن نتحـدث فـإذا قضـى املـؤذن واملـؤذنجيـيء فـيجلس علـى املنـرب عمـرقـد كـان : قال 

ذئـب فـديك عـن ابـن أيبابن أيبحدثين]5895هق[الشافعي رواه اهـ و أذانه انقطع حديثنا 
أن قعــود اإلمــام يقطــع الســبحة ، وأن كالمــه مالــكثعلبــة بـن أيبشــهاب قــال حــدثينعـن ابــن

املـؤذنجـالس علـى املنـرب فـإذا سـكت عمـر
إذا قامـــت الصـــالة ونـــزل عمـــر اخلطبتـــني كلتيهمـــا ، فـــيقـــام عمـــر فلـــم يـــتكلم أحـــد حـــىت يقضـــ

حــدثنا أبــو اليمــان أخربنــا شــعيب ]408/ 1[رفــة عفيان يف املورواه يعقــوب بــن ســ.تكلمــوا
كنــا نتحــدث : عــن الزهــري أخــربين ثعلبــة بــن مالــك القرظــي وقــد أدرك عمــر بــن اخلطــاب قــال

تأذينـه ويـتكلم عمـر، فـإذا تكلـم املـؤذنحني جيلـس عمـر بـن اخلطـاب علـى املنـرب حـىت يقضـي 
ورواه الطحـاوي .قضـي اإلمـام خطبتـهعمر انقطع حديثنا فصـمتنا فلـم يـتكلم أحـد منـا حـىت ي

أخـربين أخربين يونس عن ابن شهاب قالأخربين ابن وهب قالحدثنا يونس قال]2174[
، وكالمـه يقطـع الكـالم أن جلوس اإلمام على املنرب يقطـع الصـالةثعلبة بن أيب مالك القرظي
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. املــؤذنســكت : وقــال
. وذكر احلديث 

.ال يصح غري ذلكو ،أن األذان األول كان واحدا يرويكانوابن شهاب  
عن هشيم بن بشري قـال أخـربين حممـد بـن قـيس أنـه مسـع موسـى بـن ]5384[عبد الرزاق -

يؤذنـون وهـو يسـأل النـاس واملؤذنـونجالسا على املنرب يوم اجلمعة عثمانرأيت : طلحة يقول 
اهـعارهم وأخبارهم عن أس

أخربنـا هشـيم عبد امللـك أبـو الوليـد الطيالسـي قـالأخربنا هشام بن]2945[ابن سعد رواه
عثمـان بـن عفـانرأيـت : طلحة بـن عبيـد اهللا قـالعن موسى بن أخربين حممد بن قيس: قال 

.اهـ صحيح ، وهو حيدث الناس يسأهلم ويستخربهم عن األسعار واألخباريؤذنواملؤذن
إبـراهيم بـن سـعد عـن صـاحل عـن حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا حـدثين]6830[البخاري -

كنـت أقـرئ : ابن شهاب عن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعود عـن ابـن عبـاس قـال 
منزله مبىن ، وهو عند عمر بن رجاال من املهاجرين منهم عبد الرمحن بن عوف ، فبينما أنا يف

لـــو رأيـــت رجـــال أتـــى أمـــري : هـــا، إذ رجـــع إىل عبـــد الـــرمحن فقـــالجـــة حجآخـــر حاخلطـــاب يف
ر لقـد بايعـت فالنـافالن يقول لو قد مـات عمـاملؤمنني اليوم فقال يا أمري املؤمنني هل لك يف

إن شــاء اهللا لقـــائم فغضــب عمــر مث قــال إين. فتمــت بكــر إال فلتـــةفــواهللا مــا كانــت بيعــة أيب
قــال عبــد الــرمحن . ء الــذين يريــدون أن يغصــبوهم أمــورهم النــاس ، فمحــذرهم هــؤالالعشــية يف

النـاس ، وأنـا أخشـى أن تقـوم فتقـول مقالـة يطريهـا عنـك كـل يغلبون على قربك حني تقـوم يف
مطــري ، وأن ال يعوهــا ، وأن ال يضــعوها علــى مو 

أهــل ياهلجــرة والســنة ، فــتخلص بأهــل الفقــه وأشــراف النــاس ، فتقــول مــا قلــت متمكنــا ، فيعــ
فقال عمر أما واهللا إن شاء اهللا ألقومن بـذلك أول . 

احلجـــة ، فلمـــا كـــان يـــوم يعقـــب ذقـــال ابـــن عبـــاس فقـــدمنا املدينـــة يف. مقـــام أقومـــه باملدينـــة 
اجلمعــة عجلنــا الــرواح حــني زاغــت الشــمس ، حــىت أجـــد ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيـــل 

ركبتـــه ، فلـــم أنشـــب أن خـــرج عمـــر بـــن جالســـا إىل ركـــن املنـــرب ، فجلســـت حولـــه متـــس ركبـــيت
لـة مل اخلطاب ، فلما رأيته مقبال قلت لسعيد بن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل ، ليقـولن العشـية مقا
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قبلــه فجلــس عمــر مــا عســيت أن يقــول مــا مل يقــل : وقــالييقلهــا منــذ اســتخلف ، فــأنكر علــ
.وذكر احلديث . قام فأثىن على اهللا مبا هو أهلهاملؤذنونعلى املنرب ، فلما سكت 

بـن شـهاب احـدثنا إسـحاق بـن عيسـى الطبـاع ثنـا مالـك بـن أنـس حـدثين ]391[رواه أمحد 
فجلـس : فـذكره وقـال فيـه بـن عبـاس أخـربهان أبـن عتبـة بـن مسـعود عن عبيد اهللا بن عبد اهللا

.وذكره بتمامه. قام فأثىن على اهللا مبا هو أهلهاملؤذنعمر على املنرب فلما سكت 
جويريــة بــن أمســاء عــن مالــك بــن أنــس عــن مــن طريــق]414[ورواه ابــن حبــان يف صــحيحه 
، اهللا بــن عبــاس أخــربهود أخــربه أن عبــداهللا بــن عتبــة بــن مســعالزهــري عــن عبيــد اهللا بــن عبــد

.فلما أن سكت قام عمراملؤذنفلما جلس على املنرب أذن : فذكره ، وقال 
يف املــؤذنفلمــا صــعد عمــر املنــرب أخــذ : فيــهوقــال، ذلك رواه ابــن عيينــة عــن ابــن شــهابوكــ

.وغريه رواه البزار . أذانه
بـن ان عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة عـن عن معمر عن الزهري ع]9758[عبد الرزاق ورواه 
فلما ارتقى عمـر املنـرب أخـذ املـؤذن يف أذانـه فلمـا فـرغ مـن أذانـه قـام : فذكره ، وقال فيه عباس
.عمر

.ار هلا تعلق بالباب أخبيأيت إن شاء اهللا يف كتاب اجلمعة 

األذان للعيد
أن ابــن جــريج أخــربهم قــال حــدثنا إبــراهيم بــن موســى قــال أخربنــا هشــام ]958[البخـاري -

صـلى اهللا عليـه وسـلم خـرج يـوم قال مسعته يقول إن النـيببن عبد اهللاجابرعطاء عن أخربين
يفالزبيرابنأرسل إىل عباسابنعطاء أن قال وأخربين. الفطر ، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة 

وأخــربين.عــد الصــالة أول مــا بويــع لــه إنــه مل يكــن يــؤذن بالصــالة يــوم الفطــر ، إمنــا اخلطبــة ب
عطاء عن ابن عباس وعـن جـابر بـن عبـد اهللا قـاال مل يكـن يـؤذن يـوم الفطـر وال يـوم األضـحى 

اهـ
جــابر بــن وعــنبــن عبــاس ابــن جــريج قــال أخــربين عطــاء عــن اعــن ]5627[عبــد الــرزاق -

مث ســألته بعــد حــني. الضــحى مل يكــن يــؤذن يــوم الفطــر وال يــوم ا: قــاال نصــاريعبــد اهللا األ
خــربين جــابر بــن عبــد اهللا االنصــاري أن ال أذان للصــالة يــوم الفطــر أ: فــأخربين قــال عــن ذلــك 
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حني خيرج االمام وال بعد أن خيـرج وال إقامـة وال نـداء وال شـيء قـال وال نـداء يومئـذ وال إقامـة
.اهـ صحيح 

نـه أعلـيعـن عمـن حدثـهعن عن يزيد بن أيب زيـادحدثنا معتمر ]5718[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف وال إقامةصلى يوم عيد بغري أذان 

بـــناأرســـل إىل عبـــاسبـــنابـــن جـــريج قـــال أخـــربين عطـــاء أن اعـــن ]5628[عبـــد الـــرزاق -
بـن اأول ما بويـع أنـه مل يكـن يـؤذن للصـالة يـوم الفطـر فـال تـؤذن هلـا قـال فلـم يـؤذن هلـا الزبير

الصـالة وإن ذلـك قـد كـان يفعـل قـال فصـلى الزبري يومئذ وأرسل إليه مع ذلك إمنا اخلطبـة بعـد 
بــن صــفوان وأصــحاب لــه قــالوا هــل ال آذنتنــا فـــاتتهم ابــن الــزبري قبــل اخلطبــة فســأله أصــحابه ا

ابن أيب . بن عباس ابن الزبري ألمر ابن عباس مل يعد االصالة يومئذ فلما ساء الذي بينه وبني 
عباسابنسأل الزبريابنأن عن ابن جريج عن عطاء حدثنا حيىي بن سعيد]5710[شيبة 

فلمـا سـاء الـذي بينهمـا أذن وأقـامال تؤذن وال تقم: فقال وكان الذي بينهما حسن : ؟ قال 
.اهـ صحيح 

يف يـوم شـعبةبنالمغيرةيل عن مساك قال بلغين أنه شهد ئعن إسرا]5630[عبد الرزاق -
بـه علـى بعــريه حـىت خطـب بعــد 

: قــال حــدثنا ابــن مهــدي عــن زائــدة عــن مســاك]5706[ابــن أيب شــيبة . الصــالة علــى بعــريه 
ابـن .وال إقامـةلون يـوم الفطـر واألضـحى بـال أذانوزيـادا يصـوالضـحاك شعبةبناملغريةرأيت 

صــلى يــوم أنــه املغــرية بــن شــعبةحــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن مســاك عــن ]5707[أيب شــيبة 
ثنــا أبــو : ثنــا احلجــيب قــال: قــالحــدثنا حيــىي]2121[ابــن املنــذر .وال إقامــةعيــد بغــري أذان 

فلـم يـؤذن، ومل يقـم: يف يـوم عيـد قـالاملغرية بـن شـعبةأنه صلى مع عوانة عن مساك بن حرب
.، يأيت يف العيدين اهـ مساعهم من مساك بعد االختالط ، وهو حسن 

قلــت أليب : قــال حــدثنا مــروان بــن معاويــة عــن عيســى بــن املغــرية]5714[ابــن أيب شــيبة -
.صحيحاهـ ال: نون يف األضحى والفطر ؟ قال كانوا يؤذ: وائل 

حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عـن ابـن املسـيبحدثنا وكيع]36905[ابن أيب شيبة -
حــــدثنا ]145[ائـــل أبـــو عروبـــة يف األو . أول مـــن أحـــدث األذان يف العيـــدين معاويـــة: قـــال 

بندار وأبو موسى قاال حدثنا معاذ بن هشام قال أخربين أيب عن قتادة عن سـعيد بـن املسـيب 
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اهــومل يكـن قبـل ذلـك أذان وال إقامـةأول من أذن وأقـام يف يـوم الفطـر والنحـر معاويـة،:قال
.سند صحيح 

عــن أيب قالبــةعــن عاصــم بــن ســليمانحــدثنا أيبثنا وكيــعحــد]36906[ابــن أيب شــيبة -
.سند صحيح أي مبكة اهـأول من أحدث األذان يف العيدين ابن الزبري: قال 

: قــال حــدثنا عبــد الوهــاب بــن عطــاء عــن ابــن عــون عــن حممــد]37145[ابــن أيب شــيبة -
.بصري سند صحيح اهـأول من أحدث األذان يف الفطر واألضحى بنو مروان

بن شـوذب عن احدثنا ضمرة: قالارون بن معروفحدثنا ه]4285[وقال ابن أيب خيثمة 
ن واإلقامـــة يف اجلســـنا إىل عبـــد الـــرمحن بـــن أبـــزى فـــذكر األذ: قـــالعـــن عبـــد اهللا بـــن القاســـم
أي : قـال.هكـذا أدركنـا النـاس: فقلـت أنـا لـه: قـال.ذلـك بدعـة: العيدين فعاب ذلك، وقال

.)1(؟ اهـ إسناد جيدومىت أدركت الناس، بين 

األذانما يقال بعد 
سـاعتان :أنـه قـال السـاعديسـعدبـنسـهلعن أيب حازم بن دينار عـن ]153[مالك -

يفتح هلما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصـالة والصـف يف سـبيل اهللا 
.اهـ صحيح 

حــدثنا علــي بــن عيــاش قــال حــدثنا شــعيب بــن أيب محــزة عــن حممــد بــن ]589[البخــاري-
مـن قـال حـني يسـمع :سلم قال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ن جابر بن عبد اهللاملنكدر ع

اللهـــم رب هـــذه الـــدعوة التامـــة والصـــالة القائمـــة آت حممـــد الوســـيلة والفضـــيلة وابعثـــه : النـــداء 
اهـمقاما حممودا الذي وعدته حلت له شفاعيت يوم القيامة 

عبـد اهللا بـن وهـب عـن حيـوة وسـعيد حـدثنايحدثنا حممد بن سلمة املـراد]875[مسلم -
أيوب وغريمها عن كعب بن علقمة عن عبد الرمحن بن جبري عن عبد اهللا بن عمرو بن بن أيب

إذا مسعــتم املــؤذن فقولــوا مثــل مــا يقــول مث :صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول العــاص أنــه مســع النــيب
ا اهللا يليفإنــه مــن صــلى علــيصــلوا علــ

ف مـن عبـد اهللا ين بن القاسم ، ووقع يف نفسي أنه تصـحكنت كتبته يف املنتخل عن الفسوي ، ووقع فيه عبد الرمح-1
.فاحلمد هللا على توفيقه.بن القاسم ، قبل أن أقرأ التاريخ الكبري البن أيب خيثمة
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الوســيلة إال لعبــد مــن عبــاد اهللا وأرجــو أن أكــون أنــا هــو فمــن ســأل يلياجلنــة ال تنبغــمنزلــة يف
اهـحلت له الشفاعة 

يإســـحاق بــن منصــور أخربنـــا أبــو جعفــر حممـــد بــن جهضــم الثقفـــحــدثين]876[مســلم -
محن بــن إســاف عــن حــدثنا إمساعيــل بــن جعفــر عــن عمــارة بــن غزيــة عــن خبيــب بــن عبــد الــر 

حفص بن عاصم بن عمر بـن اخلطـاب عـن أبيـه عـن جـده عمـر بـن اخلطـاب قـال قـال رسـول 
فقـــال أحـــدكم اهللا أكـــرب اهللا . إذا قـــال املـــؤذن اهللا أكـــرب اهللا أكـــرب:اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 

مــدا قــال أشــهد أن ال إلــه إال اهللا مث قــال أشــهد أن حم. مث قــال أشــهد أن ال إلــه إال اهللا. أكــرب
قـال ال حـول وال قــوة . علـى الصـالةيمث قـال حـ. قـال أشـهد أن حممـدا رسـول اهللا. رسـول اهللا

.مث قال اهللا أكرب اهللا أكرب. قال ال حول وال قوة إال باهللا. على الفالحيمث قال ح. إال باهللا
اهـل اجلنة من قلبه دخقال ال إله إال اهللا. ه إال اهللامث قال ال إل. قال اهللا أكرب اهللا أكرب

حـــدثنا حممـــد بـــن رمـــح أخربنـــا الليـــث عـــن احلكـــيم بـــن عبـــد اهللا بـــن قـــيس ]877[مســـلم -
ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن احلكيم بن عبد اهللا عن عامر بـن سـعد بـن يالقرش

مــن قــال :وقــاص عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال وقــاص عــن ســعد بــن أيبأيب
ن أشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا وحــــده ال شــــريك لــــه وأن حممــــدا عبــــده ورســــوله حـــني يســــمع املــــؤذ

مـن :روايتـه قـال ابـن رمـح يف. غفـر لـه ذنبـه . رضيت باهللا ربا ومبحمد رسـوال وباإلسـالم دينـا
اهـومل يذكر قتيبة قوله وأنا. قال حني يسمع املؤذن وأنا أشهد 

اهللا قال أخربنا أبو بكر بن عثمـان بـن حدثنا ابن مقاتل قال أخربنا عبد]872[البخاري -
وهــو ســفيانبــنمعاويــةمسعــت : بــن حنيــف قــالســهل بــن حنيــف عــن أيب أمامــة بــن ســهل

جالس على املنرب أذن املؤذن قال اهللا أكرب اهللا أكرب قال معاوية اهللا أكـرب اهللا أكـرب قـال أشـهد 
ول اهللا فقـال معاويـة وأنـا فلمـا أن أن ال إله إال اهللا فقال معاوية وأنا فقال أشـهد أن حممـدا رسـ

.هذا يف اجلمعة اهـحني أذن املؤذن يقول ما مسعتم مين من مقاليت 
كـان إذاعثمـانأن حدثنا عبدة بن سليمان عن سـعيد عـن قتـادة]2381[ابن أيب شيبة -

حـي علـى الصــالة ، : مسـع املـؤذن يـؤذن يقـول كمـا يقـول يف التشـهد والتكبـري كلـه ، فـإذا قـال 
مرحبـــا : ل قـــاقـــد قامـــت الصـــالة : ذا قـــال وإوال حـــول وال قـــوة إال بـــاهللامـــا شـــاء اهللا: قـــال 
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حـدثنا ]129[الطـرباين.مث يـنهض إىل الصـالةرحبـا وأهـالوبالصـالة مبالقائلني عـدال وصـدقا
أن عثمـان بـن عفـان ى ثنـا أبـو هـالل الراسـيب عـن قتـادةالقراطيسـي ثنـا أسـد بـن موسـأبو يزيد 

مرحبـا بالقـائلني عـدال وبالصـالة مرحبـا : رضي اهللا عنه كان إذا جاءه مـن يؤذنـه بالصـالة قـال 
عــن عبــد حــدثنا النضــر بــن إمساعيــل]259[أمحــد بــن منيــع .أصــح ســعيداهـــ روايــة وأهــال 

بـــا مرح:إذا مســع األذان قــالعثمـــانكــان :قــال اهللا بــن عكـــيم ن إســحاق عـــن عبــدالــرمحن بــ
.حسن خمتصراهـوبالصالة مرحبا وأهال بالقائلني عدال

اق عـن النعمـان عن عبد الرمحن بن إسـححدثنا النضر بن إمساعيل ]260[أمحد بن منيع -
وأحتملهـا د:قال رضي اهللا عنه إذا مسع األذان عليكان : قال بن سعد

]8619[كذا قال عبد الـرمحن بـن إسـحاق بـن احلـارث ، ورواه ابـن سـعد اهـعن كل جاحد 
خربنا حممد بن الفضيل بن غزوان عن عبد الرمحن بن إسحاق عن عبـد اهللا القرشـي عـن عبـد أ

أشهد أن ال إله إال : أنه كان إذا قال املؤذن وعبد اهللا بن عكيم عن عليالرمحن بن أيب ليلى
اهــــ عبـــد اهللا وإن الـــذين كـــذبوا حممـــدا جلاحـــدون: قـــال ، وأشـــهد أن حممـــدا رســـول اهللا ، هللا ا

.وابن إسحاق ضعيف . القرشي أخو ابن شهاب الزهري 
عبـد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن املسيب بن رافع عن ]2383[ابن أيب شيبة -

حــدثنا ] 197[أبــو نعــيم .ا يقــولمث ال تقــول مثــل مــمــن اجلفــاء أن تســمع األذان: قــال اهللا
مــن اجلفــاء أن ال تقــول مثــل مــا :قــالعبــد اهللام عــن املســيب بــن رافــع عــن شــريك عــن عاصــ

حدثنا علي بـن عبـد العزيـز ثنـا حجـاج بـن املنهـال ثنـا محـاد ]9501[الطرباين .يقول املؤذن 
مـن اجلفـاء إن: أنـه قـالابـن مسـعود

اهللا أكـرب اهللا أكـرب أشـهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن ال إلـه إال : أربعة أن يسمع املـؤذن يقـول 
ن يصـلي أاهللا فال يقول مثل ما يقول وأن ميسح وجهه قبل أن يقضي صالته وأن يبول قائما و 

معاويــة بــن حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا مث قــال . ولــيس بينــه وبــني القبلــة شــيء يســرته 
أربــع مــن اجلفــاء أن : ب رفــع احلــديث إىل عبــد اهللا قــال يعمــرو ثنــا زائــدة عــن عاصــم عــن املســ

يسـمع املــؤذن يكــرب فــال يكــرب ويتشــهد فــال يتشــهد وميســح جبهتــه مــن الــرتاب وهــو يصــلي وأن 
.صاحلمرسل اهـيصلي يف األرض الفضاء ليس بينه وبني القبلة سرتة 
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عبد الوهاب بن عطـاء أخربنـا شـعبة عـن عاصـم األحـول عـن من طريق]2017[البيهقي -
اللهــــم رب هــــذه الــــدعوة : إذا مســــع األذان قــــالعمــــرابــــنكــــان : قــــاليعيســــى األســــوار أيب

مــن واجعلــينعليهــاوأحيــينعليهــااملســتجابة املســتجاب هلــا دعــوة احلــق وكلمــة التقــوى تــوفين
.مرةثقات ، لعله قاهلا اهـصاحل أهلها عمال يوم القيامة

األجرة على األذان
عــن أيبيحــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا محــاد أخربنــا ســعيد اجلريــر ]531[أبــو داود -

موضــع العــاص قــال قلــت وقــال موســى يفالعــالء عــن مطــرف بــن عبــد اهللا عــن عثمــان بــن أيب
أنـت إمـامهم واقتـد:قـاليإمـام قـومالعـاص قـال يـا رسـول اهللا اجعلـينآخر إن عثمان بن أيب

.هاصححاحلاكم و رواه الرتمذي و اهـبأضعفهم واختذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا 
بــناعــن جعفــر بــن ســليمان قــال مسعــت حيــىي البكــاء يقــول رأيــت ]1852[عبــد الــرزاق -

يسعى بني الصفا واملروة ومعه ناس فجاءه رجل طويل اللحية فقال يا أبا عبد الرمحن إين عمر
بــن عمــر المــوه وكلمــوه ابــن عمــر لكــين أبغضــك يف اهللا فكــأن أصــحاب األحبــك يف اهللا فقــال 

حدثنا وكيـع عـن عمـارة بـن ]2387[ابن أيب شيبة .خذ عنه أجراأفقال إنه يبغي يف أذانه وي
وهو يطوف بالكعبـة ، فلقيـه رجـل مـن عمرابنكنت آخذا بيد : قال زاذان عن حيىي البكاء

إين ألبغضــك يف اهللا ، إنــك : هللا ، فقــال ابــن عمــر إين ألحبــك يف ا: مــؤذين الكعبــة ، فقــال 
حدثنا عمارة بن زاذان عـن حيـىي البكـاء قـال ] 203[أبو نعيم.حتسن صوتك ألخذ الدراهم

فاسـتقبله رجـل مـن مـؤذينعمـرابـنمع سعيد بن جبري وهـو آخـذ بيـدي فمـر كنت أطوف : 
ابــــن املنــــذر . ذ الــــدراهمإنــــه حيســــن صــــوته ألخــــ: قــــال . هللاإين ألبغضــــك يف ا: الكعبــــة فقــــال 

أن ابــن عـن حيـىي البكـاءدثنـا محـاقـالثنـا حجـاجقـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]1239[
: يــا أبــا عبــد الــرمحن إين أحبــك يف اهللا، فقــال لــه ابــن عمــر: لعبــد اهللا بــن عمــرأيب حمــذورة قــال 

إنــك : ابــن عمــرســبحان اهللا أحبــك يف اهللا وتبغضــين يف اهللا، فقــال: وأنــا أبغضــك يف اهللا قــال
.اهـ البكاء ال حيتجون به تأخذ على أذانك أجرا 

أن رجـــال قـــال إين قـــيسبـــنالضـــحاكعـــن معمـــر عـــن قتـــادة عـــن ]1853[عبـــد الـــرزاق -
ألحبك يف اهللا قال لـه ولكـين أبغضـك يف اهللا قـال مل قـال إنـك تبغـي يف أذانـك وتأخـذ األجـر 

محيـد األنصـاري عـن حيـىي بـن إسـحاق حدثين أمحد بن]1262[الفاكهي . على كتاب اهللا 
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قال أنا محاد بن سلمة عن عبـد اهللا بـن عثمـان القرشـي ولـيس بـابن خثـيم عـن بـالل بـن سـعد 
إين أحبك يف : إن مؤذنا من مؤذين الكعبة لقيه فقال : الدمشقي عن الضحاك بن قيس قال 

أذانــك وتأخــذ علــى ألنــك تبغــي يف: مل ؟ فقــال : لكــين أبغضــك يف اهللا ، قــال : اهللا ، فقــال 
.حسناهـأذانك أجرا 

عـــن حـــدثنا ابـــن منـــري عـــن حـــالم بـــن صـــاحل عـــن فائـــد بـــن بكـــري ]2391[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ ثقات ، تقدم ء اهللا أن جيعل رزقه يف صوته فعلمن شا: قال حذيفة

عن األسلمي بن حممد عن إسحاق بن حممـد عـن إسـحاق بـن عبـد ]1857[عبد الرزاق -
.اهـ ضعيف جداأيب فروة قال أول من رزق املؤذنني عثماناهللا بن

علــيهن كــان يقــال أربــع ال يؤخــذ : ســم قــال حــدثنا املســعودي عــن القا] 202[أبــو نعــيم-
.اهـ ال بأس به واملقاسم القرآن واألذان والقضاء : رزقا

الرجل يؤذن ويؤم
عــن عبــد اهللا بــن أيب مــرة حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن ضــرار بــن ]4128[ابــن أيب شــيبة -

.، تقدم اهـ سند صحيح لوال أن يكون سنة ألذنت: عمرقال : اهلذيل العنزي قال 
يف سـفر وكـان عمـرابـنصـحبت :حدثنا ثوير قالحدثنا إسرائيل قال] 295[أبو نعيم-

كـان : قـال حدثنا وكيع عـن ابـن أيب رواد عـن أصـبغ]4127[ابن أيب شيبة .مؤذننا وإمامنا
.، له شاهد يأيت يف الصوم اهـ حسن يؤذن لنا ويؤمنا يف السفرعمرابن
: ن عـن زهـري عـن عمـران بـن مسـلم قـالحدثنا محيد بن عبد الـرمح]4126[ابن أيب شيبة -

فــذكرت ذلــك ملصــعب بــن ســعد : لــو اســتطعت لكنــت أؤذن هلــم وأؤمهــم قــال : قــال ســويد 
.اهـ صحيح ذنا وإماماأما إن ذلك ليس من السنة أن يكون مؤ : فقال 
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وانتظار الصالةاخلطا إىل املساجدفضل 
إنـا حنـن حنيـي املـوتى ونكتـب مـا قـدموا وآثـارهم وكـل شـيء أحصـيناه يف إمـام (وقول اهللا تعـاىل 

]12يس[)مبني
شـكت :عـن الثـوري عـن طريـف عـن أيب نضـرة عـن أيب سـعيد قـال ]1982[عبد الـرزاق -

نكتــب مــا (ســلم بعــد منــازهلم يف املســجد فــأنزل اهللا ة إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و بنــو ســلم
اهــ رواه فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم علـيكم منـازلكم فإمنـا تكتـب آثـاركم )قدموا وآثـارهم

.مسلم 
توضـــأ مـــن :يقـــول هريـــرةأبـــا]63[مالـــك -

وإنـــه ، فأحســـن وضـــوءه مث خـــرج عامـــدا إىل الصـــالة فإنـــه يف صـــالة مـــا دام يعمـــد إىل الصـــالة 
فإذا مسع أحدكم اإلقامة فال . وميحى عنه باألخرى سيئة ، يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة 

اهــ من أجـل كثـرة اخلطـا: قال ، مل يا أبا هريرة : قالوا ، يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا 
أيبعــن عــن حممــد عــن ابــن عــونحــدثنا أبــو أســامة]4096[ابــن أيب شــيبة ، وقــال صــحيح

والبخــاري مــن رواه مســلماهـــ كم يف صــالة مــا دامــت الصــالة حتبســهال يــزال أحــد : قــال هريــرة
.جه آخر 

ثنـا أبـو ثنا خلـف بـن هشـام قـالحـد]8[أليب عبيـد الطهـورعلى كتـاب هزوائديف املروزي-
إذا توضــأ العبــد مث :قــالســلمانعــن أيب هنــد عــن أيب عثمــان النهــديشــهاب عــن داود بــن 

إســناد اهـــ وحــق علــى املــزور أن يكــرم مــن زاره يصــلي فيــه فهــو زائــر هللا عــز وجــلأتــى املســجد
.جيد 

ثابتبنزيدقال وضع أنسعن جعفر بن سليمان عن ثابت عن ]1983[عبد الرزاق -
.صحيح يأيت حسن اهـخطوه يده علي وهو يريد الصالة فجعل يقارب 

عـن جـده ثوبـانعن معمـر عـن رجـل عـن حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن ]1992[عبد الرزاق -
ما من خطوة خيطوها املسلم إىل مسجد إال كتب اهللا: قال 

اهـ
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ن عدي حدثنا أبو نعيم عن إياس بن دغفل عن عروة بن قبيصة ع]794[أمحد يف العلل -
ورواه اهــ وخطوة درجـة، خطوة كفارة ، اجلمعة خطوتان :قالعبسةبنعمروبن أرطأة عن 

.، على رسم ابن حبانصحيح .تابعه وكيع عن إياسالبخاري يف التاريخ عن أيب نعيم ، و 

اإلسراع إىل الصالةما جاء يف 
ري عــن ســعيد بــن حــدثنا آدم قــال حــدثنا ابــن أيب ذئــب قــال حــدثنا الزهــ]610[البخــاري -

وعـن الزهـري عـن أيب سـلمة عـن أيب . املسيب عن أيب هريرة عـن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم 
إذا مسعــتم اإلقامــة فامشــوا إىل الصــالة وعلــيكم :ن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال هريــرة عــ

اهـبالسكينة والوقار وال تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا 
حـدثين مـوالي : قـال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فـراهيج]7485[يبة ابن أيب ش-

الزبيــر بــن العــوامفلحقــين : قــال ان ينطلــق إىل املســجد وهــو يســتعجلأنــه كــســفيان بــن زيــاد 
اقصــد يف مشــيك فإنــك يف صــالة لــن ختطــو خطــوة إال رفــع اهللا : فقــال 

.ال بأس به حسن اهـ
بـن اعن الثوري عن عمرو بن قيس املالئـي عـن سـلمة بـن كهيـل أن ]3410[عبد الرزاق -

ابــن أيب . أو لــيس أحــق مــا ســعيت إليــه الصــالة : ســعى إىل الصــالة فقيــل لــه فقــال مســعود
ســفيان عــن عمــرو بــن قــيس املالئــي عــن ســلمة بــن  حــدثنا قــال حــدثنا وكيــع ]7476[شــيبة 
صـاحل مرسـل اهــ أحـق مـا سـعينا إليـه الصـالة: عبـد اهللاقال: قال عن عمارة بن عمري كهيل

.رواية وكيع أقوى ، ، عمارة يروي عن أصحاب عبد اهللا 
انة عن ليث ثنا أبو عو حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال]9259[الطرباين -

ل خــرج إىل املســجد فجعــل يهــرو مســعودابــنأن بيــهعــن أبــن أيب ســليم عــن رجــل مــن طيــئ
ابن املنذر .إمنا بادرت حد الصالة التكبرية األوىل: أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: فقيل له

نـا ليـث عـن رجـل ثقـالثنـا أبـو األحـوصقـالثنا سـعيدقالحدثنا حممد بن علي]1929[
جـت ليلـة فرأيتـه يشـتد فخر سعي إىل الصالةينهانا عن العبد اهللاكان : قالمن طيئ عن أبيه

فرأيتـــك الليلـــة يـــا أبـــا عبـــد الـــرمحن كنـــت تنهانـــا عـــن الســـعي إىل الصـــالة: الة فقلـــتإىل الصـــ
.اهـ سند ضعيف إين بادرت حد الصالة: إليها؟ قالاشتددت 
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إسـحاق عـن أيب عبيـدةحـدثنا سـفيان عـن أيب:الحدثنا وكيع ق]7482[ابن أيب شيبة -
.جيد مرسل اهـ واذكروا اهللاوقاربوا بني اخلطاامشوا إىل الصالة: قال اهللاعبدعن 

حدثنا املسعودي عن علي بـن األقمـر عـن أيب قالحدثنا وكيع]7483[ابن أيب شيبة وقال 
وكيـع اهــ صـحيحإنا لنقارب بني اخلطا إىل الصالةلقد رأيتنا و : عبد اهللاقال : قال األحوص

.قدمي السماع 
أبـي بن دينار عن رجل مساه عـن او بن جريج قال أخربين معمر اعن ]2400[عبد الرزاق -

مــن أقبــل ليشــهد الصــالة فأقيمــت وهــو بــالطريق فــال يســرع وال يزيــد علــى هيئــة : أنــه قــال ذر
وال ميســح إذا صــلى وجهــه . وىل فمــا أدرك فليصــل مــع اإلمــام ومــا مل يــدرك فليتمــه مشــيته األ

]2402[الـرزاق عبـد . فإن مسح فواحدة وإن يصرب عنها خري له من مائة ناقة سود احلدق 
بن عيينة عن عمرو بن دينار عن رجل من بين غفار عن أيب بصرة عن أيب ذر اعن معمر عن 

إذا دنيت الصالة فامش على هيئتك فصل ما أدركت وأمت ما سبقك وال متسـح األرض : قال 
ابــن أيب شــيبة اهـــ وقــالإال مســحة وأن تصــرب عنهــا خــري لــك مــن مائــة ناقــة كلهــا ســود احلدقــة

إذا أقيمـت : حدثنا ابن علية عن أيـوب عـن عمـرو عـن أيب نضـرة عـن أيب ذر قـال ]7480[
]1927[ابن املنذر .الصالة فامش إليها كما كنت متشي فصل ما أدركت واقض ما سبقك

ثنـا محـاد بـن زيـد عـن عمـرو بـن دينـار عـن أيب : ثنـا عـارم قـال: حدثنا علي بن عبد العزيز قـال
كمــا كــان ميشــي قبــل ذلــك، قيمــت الصــالة فلــيمش إليهــا أحــدكمإذا أ: قــالنضــرة عــن أيب ذر

.يأيت يف مسح احلصى ،مضطرب ضعيف اهـ فما أدرك فليصل، وما فاته فليتمه
مـــن توضـــأ :يقـــول هريـــرةأبـــا]63[مالـــك -

يعمد إىل الصالة وإنه يكتب فأحسن وضوءه مث خرج عامدا إىل الصالة فإنه يف صالة ما دام 
له بإحدى خطوتيه حسنة وميحى عنه باألخرى سـيئة فـإذا مسـع أحـدكم اإلقامـة فـال يسـع فـإن 

عبـــد الـــرزاق . أعظمكـــم أجـــرا أبعـــدكم دارا قـــالوا مل يـــا أبـــا هريـــرة قـــال مـــن أجـــل كثـــرة اخلطـــا
صــالة قــال إذا كــان أحــدكم مقــبال إىل الأيب هريــرةبــن جــريج عــن عطــاء عــن اعــن ]3402[

اهــ فأقيمت الصالة فلـيمش علـى رسـله فإنـه يف صـالة فمـا أدرك فصـلى ومـا فاتـه فليقضـه بعـد
.صحيح 
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إذا ثـوب : قالهريرةأبيحدثنا الثقفي عن أيوب عن حممد عن ]7481[ابن أيب شيبة -
صـحيحاهــواقضـوا مـا سـبقكم، فصلوا ما أدركتم ، بالصالة فامشوا وعليكم السكينة والوقار 

.واه هشام بن حسان مرفوعا ، رواه مسلم ، ر 
عـــن جعفـــر بـــن ســـليمان قـــال مسعـــت ثابـــت البنـــاين يقـــول أقيمـــت ]3408[عبـــد الـــرزاق -

واضع يده علـي قـال فجعلـت أهابـه أن أرفـع يـده عـين وجعـل يقـارب أنس بن مالكالصالة و
ا مــا كـان فاتنــا بـني اخلطـى فانتهينــا إىل املسـجد وقــد سـبقنا بركعــة وقـد صــلينا مـع اإلمــام وقضـين

زيـد فقال يل أنس بن مالك يا ثابت اعمل بالذي صنعت بك قلت نعـم قـال صـنعه يب أخـي 
ن أبــو األشــهب حــدثنا جعفــر بــن حيــاقــال حــدثنا وكيــع]7484[ابــن أيب شــيبة .بــن ثابــت

إىل املسـجد فأسـرعت ثابـتبـنزيـدخرجـت مـع : قـال أنـس بـن مالـكعن ثابت البناين عـن 
أخربنـا محيـد الطويـل عـن قالحدثنا يزيد بن هارون ]7489[ن أيب شيبة اب.املشي فحبسين

هكـذا كـان : فقـال فجعل ميشي رويدا إىل الصالة مث التفت إيل أنسأخذ بيدي : قال ثابت 
هللا بن حممد بن سـعيد بـن حدثنا عبد ا]4796[الطرباين . لتكثر خطاهثابتبنزيديصنع 

عـن أنـس بـن مالـك يب ثنا السري بن حيىي عن ثابت البناينوسف الفرياثنا حممد بن يأيب مرمي
أتــدري مل مشــيت بــك هــذه : فقــارب يف اخلطــى فقــالكنــت أمشــي مــع زيــد بــن ثابــت: قــال

.اهـ صحيح لتكثر خطانا يف املشي إىل الصالة : فقالال: املشية؟ فقلت
رع املشـي إىل البقيع فأسـمسـع اإلقامـة وهـو بـعبـد اهللا بـن عمـرعن نافع أن ] 156[مالك -

.اهـ صحيح املسجد 
ن جريج عن رجل من أهل املدينة عن حدثنا اب: قال حدثنا وكيع ]7472[ابن أيب شيبة -

قـــال حـــدثنا وكيـــع ]7477[ابـــن أيب شـــيبة اهــــ وقـــالأنـــه كـــان يهـــرول إىل الصـــالةعمـــرابـــن
يف كسـوف ل إىل املسـجد يهـرو عمـرابـنرأيـت : قـال حدثنا سفيان عـن عاصـم بـن عبيـد اهللا 

، وهـو يف الكسـوف ، لـه أصـل يف فعـل رسـول اهللا صـلى اهللا د حسن اسنإهذااهـ ومعه نعاله
.عليه وسلم 

حــدثنا ابــن فضــيل عــن أيب ســنان عــن حممــد بــن زيــد بــن خليــدة ] 7488[ابــن أيب شــيبة -
اهـــ مشــت معــه منلــة لرأيــت أن ال يســبقهافلــو ، إىل الصــالة عمــرابــنكنــت أمشــي مــع : قــال
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ورواه مندل بن علي فأخطأ فيه ، قال ابن سعد . حسن سند . )1(نان هو ضرار بن مرةأبو س
حـدثين زيـد بـن عبـد قـال حـدثنا منـدل عـن أيب سـنان أخربنا الفضل بن دكني قـال]5120[

رأيـــت ابـــن عمـــر إذا مشـــى إىل الصـــالة دب دبيبـــا لـــو أن منلـــة مشـــت معـــه : قـــال اهللا الشــيباين
اهـال يسبقها: قلت 

نتظار الصالةفضل ا
إذا صـلى أحـدكم مث :يقـول أبا هريـرة]383[مالك -

رمحـه فـإن قـام مـن مصـاله اغفـر لـه اللهـم اجلس يف مصاله مل تزل املالئكة تصـلي عليـه اللهـم 
ا موقــوف صـــحيح ، ذاهـــ هـــفجلــس يف املســجد ينتظـــر الصــالة مل يـــزل يف صــالة حــىت يصـــلي

.عن أيب هريرة مرفوعا ، متفق عليه وغريه األعرج ورواه 
أبــوقــدم : أيب إســحاق عــن إمــام مســجد ســعد قــالعــننــا زهــريخرب أ]2540[ابــن اجلعــد -

أنـه كـان قريبـا الكوفة فصلى الظهر والعصر واجتمع عليه الناس قال فذكر قربا منـه يعـينهريرة
لون علــى أيب هريــرة الدوســي فتغــامز منــه قــال فســكت فلــم يــتكلم مث قــال إن اهللا ومالئكتــه يصــ

القوم فقالوا إن هذا ليزكي نفسـه قـال مث قـال وعلـى كـل مسـلم مـا دام يف مصـاله مـا مل حيـدث 
ثنا حجــاج بــن حممــد ثنــا حــد]124العلــم[رواه أبــو خيثمــة خمتصــرا .حــدثا بلســانه أو بطنــه 

يصلون على أيب هريرة إن اهللا ومالئكته : قال أيب هريرةيونس عن أيب إسحاق عن األغر عن 
.بعدما اختلط اهـ زهري ويونس مسعا َعمراوجلسائه

حديث املسيء صالته
رواية أبي هريرة

إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيـد اهللا بـن عمـر حدثين]6667[البخاري -
ورســول اهللا صــلى اهللا يهريــرة أن رجــال دخــل املســجد يصــلســعيد عــن أيبعــن ســعيد بــن أيب

. ارجــع فصــل فإنــك مل تصــل :ناحيــة املســجد ، فجــاء فســلم عليــه فقــال لــه عليــه وســلم يف

و مشـت منلـة إىل بن عمر لابن خليدة كان احدثنا سفيان بن عيينة عن حصني عن ]4735[قال أمحد يف العلل -1
اهـهذا حديث أيب سنان ضرار أخطأ سفيان وليس من حديث حصني:قال.الصالة مل يسبقها
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الثالثــــة قــــال يف. وعليــــك ، ارجــــع فصــــل ، فإنــــك مل تصــــل :فرجــــع فصــــلى ، مث ســــلم فقــــال 
إذا قمـــت إىل الصـــالة فأســـبغ الوضـــوء ، مث اســـتقبل القبلـــة فكـــرب ، واقـــرأ مبـــا :قـــال . فـــأعلمين

عتـدل قائمـا ، مث اركـع حـىت تطمـئن راكعـا ، مث ارفـع رأسـك حـىت تتيسر معـك مـن القـرآن ، مث
وتطمـئن جالسـا ، مث اسـجد حـىت تطمـئن يمث ارفـع حـىت تسـتو ، سـاجدا اسجد حىت تطمـئن

اهـصالتك كلها قائما ، مث افعل ذلك يفيساجدا ، مث ارفع حىت تستو 
هريــرة وقــال يفعــن أيبيســعيد املقــرب عــن ســعيد بــن أيبقــال القعنــيب]856[وقــال أبــو داود 

فـــإذا فعلـــت هـــذا فقـــد متـــت صـــالتك ومـــا انتقصـــت مـــن هـــذا شـــيئا فإمنـــا انتقصـــته مـــن :آخـــره 
اهـصالتك

اق املزكــى إســحوأبــو زكريــا بــن أيبيأخربنــا أبــو بكــر بــن احلســن القاضــ]4117[البيهقــي -
هـب أخـربك حممد بن يعقوب حدثنا حبر بن نصر قـال قـرئ علـى ابـن و قاال حدثنا أبو العباس

هريــرة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم رأى عــن أيبيعبيــد اهللا بــن عمــر عــن ســعيد املقــرب 
املســجد ، فلمــا فــرغ الرجــل جــاء فســلم علــى رســول اهللا صــلى اهللا يومــا وهــو يفيرجــال يصــل

فرجــع فصــلى ، مث جــاء . وعليــك الســالم ، ارجــع فصــل فإنــك مل تصــل : عليــه وســلم فقــال 
فرجع فصلى مـرتني أو ثالثـا : صلى اهللا عليه وسلم فقال له مثل ذلك ، قال فسلم على النيب

إذا قمـت : ؟ فقـال لـه يكيـف أصـليـا رسـول اهللا مـا أحسـن غـري مـا تـرى ، فعلمـين: ، مث قال 
إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث كـرب ، فـإذا اسـتويت قائمـا قـرأت بـأم القـرآن ، مث قـرأت مبـا معـك 

مسـع : ىت تطمئن راكعا ، مث ترفـع رأسـك حـىت تعتـدل قائمـا ، وتقـول من القرآن ، مث ركعت ح
اهللا ملن محده ، مث تسجد حىت تطمئن ساجدا ، مث ترفع رأسك حىت تطمئن قاعـدا ، مث تفعـل 

.سند صحيحاهـصالتك كلها ذلك يف
.أرسله ، ورواه رفاعة بن رافع و كان قبل إسالم أيب هريرةأرى هذا  

رواية رفاعة
حدثنا موسى بن إمساعيل حـدثنا محـاد عـن إسـحاق بـن عبـد اهللا بـن أيب]857[اود أبو د-

بن حيىي بن خالد عن عمه أن رجال دخل املسـجد فـذكر حنـوه قـال فيـه فقـال يطلحة عن عل
. النــاس حــىت يتوضــأ فيضــع الوضــوءإنــه ال تــتم صــالة ألحــد مــن: صــلى اهللا عليــه وســلم النــيب
عليه ويقرأ مبـا تيسـر مـن القـرآن مث يقـول اهللا اهللا جل وعز ويثينمث يكرب وحيمد :مواضعه يعين
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قائمـا مث يقـول اهللا يأكرب مث يركع حىت تطمئن مفاصله مث يقول مسـع اهللا ملـن محـده حـىت يسـتو 
قاعـــدا مث يأكـــرب مث يســـجد حـــىت تطمـــئن مفاصـــله مث يقـــول اهللا أكـــرب ويرفـــع رأســـه حـــىت يســـتو 

فإذا فعـل ذلـك فقـد متـت . مفاصله مث يرفع رأسه فيكرب يقول اهللا أكرب مث يسجد حىت تطمئن
.اهـ صححه األلباين صالته 

حـدثنا هشـام بـن عبـد امللـك واحلجـاج بـن منهـال يحدثنا احلسن بن عل]858[أبو داود -
بــن حيـىي بــن خــالد عــن يطلحــة عـن علــقـاال حــدثنا مهــام حـدثنا إســحاق بــن عبـد اهللا بــن أيب

:مبعنــاه قــال فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أبيــه عــن عمــه رفاعــة بــن رافــع
صــالة أحــدكم حــىت يســبغ الوضــوء كمــا أمــره اهللا عــز وجــل فيغســل وجهــه ويديــه إىل املــرفقني 
وميسح برأسه ورجليـه إىل الكعبـني مث يكـرب اهللا عـز وجـل وحيمـده مث يقـرأ مـن القـرآن مـا أذن لـه 

قـال مهـام ورمبــا . مث يكـرب فيسـجد فـيمكن وجهــه :ال فـذكر حنــو حـديث محـاد قــ. فيـه وتيسـر 
قاعـدا علـى مقعـده يمث يكـرب فيسـتو يجبهته من األرض حىت تطمئن مفاصله وتسـرتخ:قال 

ال تتم صالة أحدكم حىت يفعـل :فوصف الصالة هكذا أربع ركعات حىت فرغ . ويقيم صلبه 
.اهـ صححه األلباين ذلك 

بـن يعـن علـابـن عمـرويعـينبقية عن خالـد عـن حممـدثنا وهب بن حد]859[أبو داود -
إذا قمــت فتوجهـت إىل القبلــة :

فكــرب مث اقــرأ بــأم القــرآن ومبــا شــاء اهللا أن تقــرأ وإذا ركعــت فضــع راحتيــك علــى ركبتيــك وامــدد 
اهــــ ىاقعـــد علــى فخــذك اليســر إذا ســجدت فمكـــن لســجودك فــإذا رفعــت ف:وقــال . ظهــرك 

.حسنه األلباين 
حــدثنا مؤمــل بــن هشــام حــدثنا إمساعيــل عــن حممــد بــن إســحاق حــدثين]860[أبــو داود -
صــلى اهللا عليــه بــن حيــىي بــن خــالد بــن رافــع عــن أبيــه عــن عمــه رفاعــة بــن رافــع عــن النــيبيعلــ

اقرأ ما تيسر عليك من صالتك فكرب اهللا تعاىل مث إذا أنت قمت يف:
وسط الصـالة فـاطمئن وافـرتش فخـذك اليسـرى مث تشـهد فإذا جلست يف:وقال فيه . القرآن 

.اهـ حسنه األلباين مث إذا قمت فمثل ذلك حىت تفرغ من صالتك 
أخــربينابــن جعفــريعــينحــدثنا إمساعيــليحــدثنا عبــاد بــن موســى اخلتلــ]861[أبــو داود -

ــيحيــىي بــن علــ عــن أبيــه عــن جــده عــن رفاعــة بــن رافــع أن ين خــالد بــن رافــع الزرقــبــن حيــىي ب
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فتوضـأ كمـا أمـرك اهللا جـل وعـز :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقص هذا احلديث قال فيـه 
:وقــال فيــه . بــه وإال فامحــد اهللا وكــربه وهللــهمث تشــهد فــأقم مث كــرب فــإن كــان معــك قــرآن فــاقرأ 

.اهـ صححه األلباين تك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صال
حــدثنا علــي بــن حجــر أخربنــا إمساعيــل بــن جعفــر عــن حيــىي بــن علــي بــن ]302[الرتمــذي -

أن الرسول صلى اهللا عليـه عن جده عن رفاعة بن رافععن أبيهحيىي بن خالد بن رافع الزرقي 
فصـلى و سلم بينما هو جالس يف املسجد يوما قال رفاعة وحنن معه إذ جـاءه رجـل كالبـدوي 

فأخف صالته مث انصرف فسلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و 
قـــال وعليـــك ســـلم وعليـــك فـــارجع فصـــل فإنـــك مل تصـــل فرجـــع فصـــلى مث جـــاء فســـلم عليـــه ف

ذلــك يــأيت النــيب صــلى اهللا عليــه مــرتني أو ثالثــا كــلففعــل ذلــكفــارجع فصــل فإنــك مل تصــل
سلم وعليـك فـارجع يه وسلم فيقول النيب صلى اهللا عليه و صلى اهللا علسلم فيسلم على النيب و 

فصــل فإنــك مل تصــل فخــاف النــاس وكــرب علــيهم أن يكــون مــن أخــف صــالته مل يصــل فقــال 
الرجــل يف آخــر ذلــك فــأرين وعلمــين فإمنــا أنــا بشــر أصــيب وأخطــئ فقــال أجــل إذا قمــت إىل 

معــك قــرآن فــاقرأ وإال فامحــد اهللا وكــربه الصــالة فتوضــأ كمــا أمــرك اهللا مث تشــهد وأقــم فــإن كــان
وهللــه مث اركـــع فـــاطمئن راكعـــا مث اعتـــدل قائمـــا مث اســـجد فاعتـــدل ســـاجدا مث اجلـــس فـــاطمئن 
جالســـا مث قـــم فـــإذا فعلـــت ذلـــك فقـــد متـــت صـــالتك وإن انتقصـــت منـــه شـــيئا انتقصـــت مـــن 

مــن صــالتك قــال وكــان هــذا أهــون علــيهم مــن األول أنــه مــن انــتقص مــن ذلــك شــيئا انــتقص 
اهـ حسنه الرتمذي وصححه ابن خزمية من حديث إمساعيل بن جعفر صالته ومل تذهب كلها 

.األلباين صححه ، و 
بــن عجــالن عــن علــي بــن اأخربنــا قتيبــة قــال حــدثنا بكــر بــن مضــر عــن ]1053[النســائي -

كنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا: حيىي الزرقي عـن أبيـه عـن عمـه رفاعـة بـن رافـع وكـان بـدريا قـال 
سـلم يرمقـه وال يشـعر فصـلى ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و عليه و سلم إذ دخـل رجـل املسـجد 

مث انصـرف فـأتى رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و سـلم فســلم عليـه فــرد عليـه الســالم مث قـال ارجــع 
فصل فإنك مل تصل قال ال أدري يف الثانية أو يف الثالثة قال والـذي أنـزل عليـك الكتـاب لقـد 

وأرين قـال إذا أردت الصـالة فتوضـأ فأحسـن الوضـوء مث قـم فاسـتقبل القبلـة مث  جهدت فعلمـين
كـــرب مث اقـــرأ مث اركـــع حـــىت تطمـــئن راكعـــا مث ارفـــع حـــىت تعتـــدل قائمـــا مث اســـجد حـــىت تطمـــئن 
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ســاجدا مث ارفــع رأســك حــىت تطمــئن قاعــدا مث اســجد حــىت تطمــئن ســاجدا فــإذا صــنعت ذلــك 
. اهــ صـححه األلبـاين إمنـا تنقصـه مـن صـالتك فقد قضيت صالتك ومـا انتقصـت مـن ذلـك ف

أخربنــا ســويد بــن نصــر قــال أنبأنــا عبــد اهللا بــن املبــارك عــن داود بــن ]1314[ورواه النســائي 
قــيس قــال حــدثين علــي بــن حيــىي بــن خــالد بــن رافــع بــن مالــك األنصــاري قــال حــدثين أيب عــن 

.فذكر حنو لفظه عم له بدري قال
أبو خالـد األمحـر عـن حممـد بـن عجـالن عـن علـي بـن حيـىي حدثنا]2975[ابن أيب شيبة -

كنا جلوسا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : قال ن أبيه عن عمه وكان بدرياعبن خالد
، فـدخل رجــل فصــلى صـالة خفيفــة ال يــتم ركوعــا ، وال سـجودا ، ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

فسلم على النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فصلى ، مث جاء : وسلم يرمقه وحنن ال نشعر ، قال 
أعـد : ففعـل ذلـك ، ثالثـا ، كـل ذلـك يقـول لـه : أعد فإنك مل تصـل ، قـال : فرد عليه فقال 

يــا رســول اهللا ، علمــين ، فقــد واهللا اجتهــدت ، : فإنــك مل تصــل ، فلمــا كــان يف الرابعــة ، قــال 
قرأ ، مث اركـع ، حـىت تطمـئن راكعـا إذا قمت إىل الصالة فاستقبل القبلة ، مث كرب ، مث ا: فقال 

، مث ارفع حىت تطمئن قائما ، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا ، مث اجلس حىت تطمـئن جالسـا 
، مث قــــم ، فــــإذا فعلــــت ذلــــك فقــــد متــــت صــــالتك ، ومــــا نقصــــت مــــن ذلــــك ، نقصــــت مــــن 

ــ]1787[ورواه ابــن حبــان .صــالتك ن أمحــد بــن ســنان القطــان بواســط قــال أخربنــا جعفــر ب
حـدثنا حيـىي القطـان عـن ابـن عجـالن عـن علـي بـن حيـىي بـن خـالد عـن أيب وبندار قاالحدثنا 

حـدثنا يزيـد بـن هـارون أخربنـا ر قال حدثنا أيب قالوأخربنا جعف. أبيه عن عمه رفاعة بن رافع
عـن رفاعـة بـن رافـع الزرقـي حممد بن عمرو عن علي بن حيىي بن خالد الزرقي أحسبه عـن أبيـه

جــاء رجــل ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه : يب صــلى اهللا عليــه وســلم قــالوكــان مــن أصــحاب النــ
وســلم يف املســجد فصــلى قريبــا منــه مث انصــرف إليــه فســلم عليــه فقــال لــه رســول اهللا صــلى اهللا 

فرجــع فصــلى حنــوا ممــا صــلى مث انصــرف إىل : أعــد صــالتك فإنــك مل تصــل ، قـال: عليـه وســلم
أعـد صـالتك فإنـك : ول اهللا صلى اهللا عليه وسـلمرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له رس

إذا استقبلت القبلة فكرب مث اقرأ بـأم القـرآن : يا رسول اهللا كيف أصنع؟ فقال: فقال. مل تصل 
مث اقــرأ مبــا شــئت فــإذا ركعــت فاجعــل راحتيــك علــى ركبتيــك وامــدد ظهــرك فــإذا رفعــت رأســك 

فمّكـــن ســـجودك فـــإذا رفعـــت فــإذا ســـجدت ،فــأقم صـــلبك حـــىت ترجـــع العظـــام إىل مفاصـــلها 
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اهــ ومحـل ابـن حبـان قولـه اقـرأ رأسك فاجلس على فخذك اليسرى مث اصنع ذلـك يف كـل ركعـة
.ما تيسر على الفاحتة 

،الرجـــل املـــذكور امســـه خـــالد] : 583/ 2[األمســـاء املبهمـــة وقـــال ابـــن بشـــكوال يف غـــوامض
رمحه اهللا قال أنبـأ أبـو القاسـم احلجة يف ذلك ما قرئ على شيخنا أيب حممد وأنا أمسع عن أبيه

بن غيث قال ثنا عبد اهللا بن يوسف قـال ثنـا ابـن وضـاح ثنـا ابـن أيب شـيبة ثنـا عبـاد بـن العـوام 
عن حممد بن عمرو عن علي بـن حيـىي بـن خـالد عـن رفاعـة بـن رافـع أن خـالدا دخـل املسـجد 

ى النـيب صـلى اهللا عليـه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أظنه قال جالس فصلى منه قريبا مث أت
. وســلم فســلم عليــه فقــال لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أعــد صــالتك فإنــك مل تصــل 

]2540[رواه بقــي بــن خملــد عــن ابــن أيب شـــيبة و ،ابــن وضـــاح كــذا رواه فــذكر احلــديث اهـــ  
عــن رفاعــة بــن رافــع  حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن حممــد بــن عمــرو عــن علــي بــن حيــىي بــن خــالد

وهـــو .وذكـــره عبـــد احلـــق يف األحكـــام عـــن ابـــن أيب شـــيبة كـــذلك .كروا
.احملفوظ 

استقبال القبلةجامع 
قــد نــرى تقلــب وجهــك يف الســماء فلنولينــك قبلــة ترضــاها فــول وجهــك شــطر (قــال اهللا تعــاىل 

]144ة بقر ال) [املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
حــدثنا عبــد اهللا بــن رجـاء قــال حــدثنا إســرائيل عـن أيب إســحق عــن الــرباء ]390[البخـاري -

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى حنـو بيـت املقـدس سـتة عشـر أو : بن عازب قال 
سبعة عشر شـهرا وكـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم حيـب أو يوجـه إىل الكعبـة فـأنزل اهللا 

وقال السفهاء من الناس وهـم اليهـود . وجه حنو الكعبة فت)قد نرى تقلب وجهك يف السماء(
مــا والهــم عــن قبلــتهم الــيت كــانوا عليهــا قــل هللا املشــرق واملغــرب يهــدي مــن يشــاء إىل صــراط (

فصلى مع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم رجـل مث خـرج بعـدما صـلى فمـر علـى قـوم مـن )مستقيم
هد أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا األنصار يف صالة العصر حنو بيت املقدس فقال وهو يش

اهـعليه و سلم وأنه توجه حنو الكعبة فتحرف القوم حىت توجهوا حنو الكعبة
أبو بكر بن إسحاق أخربنا أبو أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ أخربين]2284[البيهقي -

عــن يكنــدإســحاق عــن عمــرية بــن زيــاد الاملثــىن حــدثنا حممــد بــن كثــري حــدثنا ســفيان عــن أيب
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اهـــ ورواه )1(قبلــه) شــطره(قــال ) املســجد احلــرامفــول وجهــك شــطر(اهللا تعــاىل عنــه يرضــيعلــ
.صحيحوهو خرب .أيب طلحة عن ابن عباس مثله علي بن ة عن أبو صاحل عن معاوي

ما بني املشرق واملغـرب قبلـة إذا توجـه :قالعمر بن الخطابعن نافع أن ]461[مالك -
: عمـرقـال : قـال عن أيـوب عـن نـافعحدثنا ابن علية ]7510[يب شيبة ابن أ.قبل البيت 

عـن الثـوري عـن عبيـد ]3633[عبد الرزاق .واملغرب قبلة ما استقبلت القبلةما بني املشرق
عبـد الـرزاق.مـا بـني املشـرق واملغـرب قبلـة :قـالعمـربن عمر عن ااهللا بن عمر عن نافع عن 

ابــن . عمـربـن عمـر عـن الثـوري عـن عبيـد اهللا عــن نـافع عـن عـن الثـوري وعبـد اهللا ا]3634[
ابـــن أيب شــــيبة .بـــه حـــدثنا عبيـــد اهللا بــــن عمـــر قـــالأخربنـــا أبـــو أســــامة]7509[أيب شـــيبة 

البيهقـــي .عمـــرعـــن العمـــري عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــرحـــدثناقـــال حـــدثنا وكيـــع ]7517[
نــافع عبيــد اهللا أخــربينعبــد اهللا بــن هاشــم حــدثنا حيــىي بــن ســعيد حــدثنا مــن طريــق]2322[

خالـد بـن خملـد حـدثنا ومـن طريـق. ما بني املشرق واملغرب قبلـة: قال عمرعن ابن عمر عن 
مـا بـني املشـرق واملغـرب : قـال عمـر بـن اخلطـابنعيم عن نافع عن ابن عمر عن نافع بن أيب

.رفعه غري حمفوظ ، و صحيح موقوف اهـ البيتقبلة إذا توجهت قبل
حـدثنا إسـرائيل عـن عبـد األعلـى بـن عـامر الثعلـيب قـالحدثنا وكيع]7513[بة ابن أيب شي-

.اهـ ال بأس به ما بني املشرق واملغرب قبلة: القعليعن أيب عبد الرمحن السلمي عن 
مـا بـني املشــرق :قـالعمـربـناعـن معمـر عـن أيـوب عـن نــافع عـن ]3636[عبـد الـرزاق -

: القـبـن عمـران نـافع عـن عـنا شـريك عـن عبيـد اهللا خرب أ]2405[ابن اجلعد.واملغرب قبلة
حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا وكيع ]7511[ابن أيب شيبة . ما بني املشرق واملغرب قبلة

ابــــن أيب شــــيبة .مــــا بــــني املشــــرق واملغــــرب قبلــــة:قــــالعمــــرابــــنعــــن عــــن عبــــد اهللا بــــن بريــــدة
إذا : قـالعمـرابـند الـرمحن عـن سم بـن عبـعن القاثنا املسعوديثنا وكيع قالحد]7512[

.اهـ صحيحجعلت املغرب عن ميينك واملشرق عن يسارك فما بينهما قبلة ألهل الشمال

أويس حدثنا عبد الرمحن بـن أيبحدثنا إمساعيل بن أيبيإمساعيل بن إسحاق القاضمن طريق]2340[البيهقي -1
من صـلى علـى غـري طهـر أو علـى غـري قبلـة أعـاد الصـالة  : 

اهـالوقت أو غري الوقت إال أن يكون خطؤه القبلة حترفا أو شيئا يسرياكان يف
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حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا محاد بن مسعدة عن عبيـد اهللا ]278[الفاكهي وقال
اهــ تفـرد بـه ما بني املشـرق واملغـرب قبلـة إال عنـد البيـت: بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال 

.محاد ، وهو صحيح 
عبـد األعلـى عـن سـعيد بـن عنحدثنا إسرائيل : قال حدثنا وكيع ]7514[ابن أيب شيبة -

.ال باس بهاهـ ما بني املشرق واملغرب قبلة: ال قعباسابنعن جبري 
مسعـت : عـن مسـاك احلنفـي قـال حـدثنا مسـعر : قـال ع حـدثنا وكيـ]3398[ابن أيب شيبة -

وقـد  جـوف الكعبـةاهــ هـذا يف مت به مجيعااو ال جتعل شيئا من البيت خلفا: يقول باسعابن
.صحيح .مث كان ابن عباس يكره الصالة 

جامع التكبري
بن شهاب عن أيب سلمة بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف أن أبـا هريـرة كـان اعن ]166[مالك -

ين ألشـبهكم بصـالة رسـول اهللا واهللا إ: يصلي هلم فيكرب كلمـا خفـض ورفـع فـإذا انصـرف قـال 
.اهـ رواه البخاري ومسلم صلى اهللا عليه و سلم 

ن خملــد ح وحــدثنا حــدثنا أمحــد بــن حنبــل حــدثنا أبــو عاصــم الضــحاك بــ]730[أبــو داود -
حممـد أخـربينابـن جعفـريعـينأخربنـا عبـد احلميـدوهـذا حـديث أمحـد قـالمسدد حـدثنا حيـىي

عشــرة مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى يفييــد الســاعدبــن عمــرو بــن عطــاء قــال مسعــت أبــا مح
أنـا أعلمكـم بصـالة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : اهللا عليه وسلم منهم أبو قتادة قـال أبـو محيـد 

: قــالوا . قـال بلـى. فـواهللا مـا كنـت بأكثرنـا لـه تبعـا وال أقـدمنا لـه صـحبة؟ فلـم : قـالوا . وسـلم
ه وســـلم إذا قـــام إىل الصـــالة يرفـــع يديـــه حـــىت كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــ: قـــال . فـــاعرض

موضـعه معتـدال مث يقـرأ مث يكـرب فريفـع يديـه 
يحىت حياذ

مث يرفــع. مســع اهللا ملــن محــده :مث يرفــع رأســه فيقــول 
رجلـــه يديـــه عـــن جنبيـــه مث يرفـــع رأســـه ويثـــينإىل األرض فيجـــايفيمث يهـــو . اهللا أكـــرب :يقـــول 

ويرفع رأسه . اهللا أكرب :اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد مث يقول 
األخــرى مثــل ضــعه مث يصــنع يفرجلــه اليســرى فيقعــد عليهــا حــىت يرجــع كــل عظــم إىل مو ويثــين

يذلــك مث إذا قــام مــن الــركعتني كــرب ورفــع يديــه حــىت حيــاذ
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فيهــا التســليم أخــر رجلــه بقيــة صــالته حــىت إذا كانــت الســجدة الــيتالصــالة مث يصــنع ذلــك يف
عليــه صــلى اهللايصــدقت هكــذا كــان يصــل: قــالوا . اليســرى وقعــد متوركــا علــى شــقه األيســر

.، ورواه البخاري يأيت اهـ رواه الرتمذي وصححه وسلم
حــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن شــعبة عــن احلســن بــن عمــران عــن ]2512[ابــن أيب شــيبة -

فكـان ت خلف النيب صلى اهللا عليـه وسـلمصلي: قال سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه
.عيف اهـ منكر ، احلسن بن عمران ضال يتم التكبري

أخربنا الثوري عن عبـد الـرمحن األصـم عـن أنـس بـن مالـك قـال كـان ]2501[عبد الرزاق -
يثبتون التكبـري إذا رفعـوا وإذا وضـعواوأبو بكر وعمر وعثمانرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن عبــد الــرمحن األصــم عــن أنــس قــال ]2492[ابــن أيب شــيبة .
الطحـــاوي .ال ينقصـــون التكبـــريوعثمـــانوعمـــربكـــروأبـــوى اهللا عليـــه وســـلم كـــان النـــيب صـــل

عبيــد اهللا بــن عمــر القــواريري قــال ثــىن حيــىي بــن ســعيد ثنــاحــدثنا ابــن أيب داود قــال]1329[
كان رسـول اهللا صـلى اهللا : يقولأنسامسعت : حدثين عبد الرمحن األصم قالعن سفيان قال

وإذا قــاموا مـــن يكـــربون إذا ســجدوا وإذا رفعـــوا،التكبــري يتمـــونوعمــربكـــروأبــوعليــه وســـلم 
ثنـــا أبـــو عاصـــم وأبـــو حذيفـــة عـــن ســـفيان عـــن عبـــد الـــرمحن : حـــدثنا ابـــن مـــرزوق قـــال. الركعـــة 

مسـدد حـدثنا أبـو مـن طريـق]2599[ورواه البيهقـي . اهـ صـحيحاألصم فذكر بإسناده مثله
ــعوانــة عــن عبــد الــرمحن األصــم  د وأيب نعــيم عــن ســفيان عــن عبــد ، ومــن طريــق يعلــى بــن عبي

.صحيح . الرمحن األصم عن أنس بذكر عثمان 
: قلـت 

.بنو أمية 
حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب إســـحاق عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن ]2491[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال

اهللا عليـه وسـلم يكـرب يف كـل كـان النـيب صـلى: ود عن عبـد اهللا قـال األسود عن علقمة واألس
ثنـا : حدثنا حيىي بن حممـد قـال]1372[ابن املنذر .وأبو بكر وعمروقيام وقعودووضعرفع

إسـحاق عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود عـن األسـود أبـو ثنـا : ثنـا أبـو األحـوص قـال: مسدد قـال
خفــض ورفــعصــلى اهللا عليــه وســلم يكــرب يف كــل كــان رســول اهللا: وعلقمــة عــن عبــد اهللا قــال
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ثنـا شـجاع عـن حدثنا أبو بشر الرقـي قـال]1322[الطحاوي .وقيام وقعود وأبو بكر وعمر
.)1(حمفوظا ، هو من كالم أصحابه مرسلذكر عبد اهللاما أظناهـ ثنا أبو إسحاقزهري

عمـر مـون قـال كـانعـن إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عـن عمـرو بـن مي]2507[عبد الـرزاق -
حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن ]2493[ابــن أيب شــيبة .يــتم التكبــري يف الصــالة بــن الخطــاب

.اهـ صحيح كان يتم التكبريعمرأن احلكم عن عمرو بن ميمون 
قال : قالحدثنا حيىي بن سعيد عن نعيم بن حكيم عن أيب مرمي]2494[ابن أيب شيبة-

. إذا ركــع وإذا ســجدضــل إال إحيــاء هــاتني التكبريتــني يعــينفمــن العلــيلــو مل يــدرك : عمــار
.مرمي قيس الثقفي جمهول أبو

حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن أيب إســحاق عــن بريــد بــن أيب ]2506[ابــن أيب شــيبة وقــال
رسـول اهللا صـلى يـوم اجلمـل صـالةعليصلى بنا : قال أبي موسىمرمي عن 

نكون نسيناها وإما أن نكـون تركناهـا عمـدا يكـرب يف كـل رفـع وخفـض أن فإما اهللا عليه وسلم 
قـــال حـــدثنا أمحـــد ]591[ورواه الـــرزاز أبـــو جعفـــر . ويســـلم عـــن ميينـــه ويســـارهم وقعـــودوقيـــا

أيب مـرمي عـن رجـل مـن بـين متـيم عن بريد بن زهري عن أيب إسحاقحدثناحدثنا أبو نعيم قال
صلى اهللا عليـه طالب صالة كنا نصليها مع رسول اهللا لقد ذكرنا ابن أيب:عن أيب موسى قال

الطحــاويرواه و .يكــرب يف كــل رفــع ووضــع وقيــام وقعــودإمــا نســيناها وإمــا تركناهــا عمــداوســلم
عـن أيب إسـحاق عـن األسـود بـن ثنـا إسـرائيلقـالثنـا أسـدحدثنا ربيع املـؤذن قـال]1326[

يها مــع النــيب صــلى اهللا عليــه كنــا نصــلصــالةعلــيذكرنــا أبــو موســى األشــعريقــال : قــاليزيــد
أبـو جعفـر . وكلمـا سـجد عمدا يكـرب كلمـا خفـض وكلمـا رفـعوإما تركناها إما نسيناهاوسلم
حدثنا إسرائيل عـن أيب إسـحاق حدثنا أبو نعيم قالقال حدثنا أمحد بن زهري ]590[الرزاز 

نصـليها مــع رســول اهللالـب صــالة كنــا لقـد ذكرنــا ابــن أيب طا: عـن األســود عـن أيب موســى قــال
وكلمـا تركناهـا عمـدا كـان يكـرب كلمـا رفـع وكلمـا وضـع نسـيناها وإمـا صلى اهللا عليـه وسـلم إمـا 

.اضطرب فيه أبو إسحاقاهـ سجد 
حـدثنا الوليـد عـن حـدثنا سـعيد قـالقـالحـدثنا حممـد بـن بشـر ]2507[ابن أيب شيبة وقال

حصــينبـنوعمـرانصـليت أنـا : ال قـعـن مطـرف بـن عبـد اهللا بـن الشـخري غـيالن بـن جريـر

.صحيح اهـأول من نقص التكبري زياد: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال ]2515[ابن أيب شيبة -1
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صــلى : قـال عمـران رفـع رأســه ، فلمـا انفتـل مـن صــالتهوإذا فجعـل يكــرب إذا سـجدعلـيمـع 
حـدثنا علـي بـن ]18/257[الطـرباين . ة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمبنا هـذا مثـل صـال

محــد بــن حنبــل وحــدثنا عبــد اهللا بــن أعبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال وعــارم أبــو النعمــان ح
ثنــا سـليمان بــن حـرب قــالوا حـدثين حممـد بــن أيب بكـر املقــدمي ح وحـدثنا أبــو مسـلم الكشـي

ن أيب صليت خلف علي بـ: عن مطرف بن عبد اهللا قالثنا محاد بن زيد عن غيالن بن جرير
ه كـربفكان إذا سجد كرب وإذا رفع رأسـطالب أنا وعمران بن احلصني

ذا صــالة حممــد لقــد ذكــرين هــ: مــا قضــى الصــالة أخــذ بيــدي عمــران بــن حصــني فقــالفلكــرب
عبــد الــرزاق . ولقــد صــلى بنــا هــذا صــالة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلمصــلى اهللا عليــه وســلم

أخربنا معمر عن قتادة وغريه عـن مطـرف بـن عبـد اهللا بـن الشـخري قـال صـليت أنـا ]2498[
يكــرب هــذا التكبــري حــني يركــع وحــني أيب طالــبعلــي بــنبالكوفــة خلــف عمــران بــن حصــنيو 

يســجد فيكــربه كلــه فلمــا انصــرفنا قــال يل عمــران مــا صــليت منــذ حــني أو منــذ كــذا وكــذا أشــبه 
الطـــــرباين . ســـــلم مـــــن هـــــذه الصـــــالة يعـــــين صـــــالة علـــــية رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه و بصـــــال

نــزار ثنــا أيب ثنــا دثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن التســرتي ثنــا خالــد بــن طــاهر بــن حــ]18/230[
.صحيح. مثله عن مطرف إبراهيم بن طهمان عن احلجاج بن احلجاج عن قتادة

أنــه كــان علــيعـن حـدثنا أبــو معاويـة عــن األعمــش عـن أيب رزيــن]2499[ابـن أيب شــيبة -
لسي عن شعبة عن عاصم عن حدثنا أبو داود الطيا. يكرب كلما سجد وكلما رفع 

.اهـ صحيحفكانا يتمان التكبريمسعودوابنعلييت خلف صل: قال أيب رزين
بناعن معمر عن عاصم بن أيب النجود عن شقيق بن سلمة أن ]2500[عبد الرزاق وقال

.اهـ إسناد جيد كان يكرب كلما خفض ورفع مسعود
بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عون بن عبد اهللا قـال قـال اعن ]2511[عبد الرزاق وقال
: قــال . نعــم : قــال قلــت عمــربــناو عمــرعمــر بــن عبــد العزيــز أعــدالن عنــدك يل 

.والصحيح عنهما إثبات التكبري .اهـ مرسل )1(يكونا يكربان هذا التكبري

صليت خلف عمر بن عبد العزيز ، فكان ال يتم : سف عن محيد قال حدثنا سهل بن يو ]2514[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند صحيح التكبري
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عـن إمساعيـل بـن عبـد امللـك عـن عـون بـن عبـد اهللاحدثنا وكيع ]2498[وقال ابن أيب شيبة 
.هـ مرسل صحيح ايتم التكبريمسعودابنكان : قال 

حـدثنا أبـو قطـن قـال أخربنـا املسـعودي عـن عـون بـن عبـد اهللا ]5742[وقال أمحد يف العلـل 
اهــــ عمـــرو بـــن اهليـــثم أبـــو قطـــن صـــحيح كـــان أبـــو هريـــرة يكـــرب إذا وضـــع رأســـه وإذا رفعــه:قــال

.سند صحيح. السماع من املسعودي
بـن عـون قـال صـلى قاسـم اعـن عـن إمساعيـل بـن عبـد اهللا أيب الوليـد]2512[عبد الـرزاق -

بن حممد املغرب أمنا فيها فلم يكرب هذا التكبري حني يرفع وحني يسـجد فلمـا فرغـت قلـت لـه 
فكرب حني يرفع وحني يسـجد قـال فغضـب وقـال أبي هريرةفإن نافعا أخربين أنه صلى خلف 

عبـد اهللا بـن ال أبا لك أتراه احلق علي أن أصنع كلما كـان أبـو هريـرة يصـنع أفـال سـألته أكـان
]2513[وقـال عبـد الـرزاق اهــمـا تركـه أحـد يعقـل الصـالة : يفعله فسألت نافعا فقـال عمر

بـن أبـزى عـن أبيـه أن عمـر بـن اعن إمساعيل أيضا قال أخربين شعبة بن احلجاج عن رجل عن 
ابـن بنــت هـو البصــريإن كـان اهــ إمساعيــل بـن عبــد اهللا اخلطـاب أمهـم فلــم يكـرب هــذا التكبـري 

.الوليد اأبهل يكىن هو أو أبوهلكن ، شيخ صدوق فن سرييناب
حــدثنا أبــو اليمــان قــال حــدثنا شــعيب عــن الزهــري قــال أخــربين أبــو بكــر ]761[البخــاري -

كـان يكـرب يف  هريـرةأبـابن عبد الـرمحن بـن احلـارث بـن هشـام وأبـو سـلمة بـن عبـد الـرمحن أن 
فيكـرب حـني يقـوم مث يكـرب حـني يركـع مث يقـول كل صالة من املكتوبة وغريها يف رمضان وغريه 

مســـع اهللا ملـــن محـــده مث يقـــول ربنـــا ولـــك احلمـــد قبـــل أن يســـجد مث يقـــول اهللا أكـــرب حـــني يهـــوي 
ســاجدا مث يكــرب حــني يرفــع رأســه مــن الســجود مث يكــرب حــني يســجد مث يكــرب حــني يرفــع رأســه 

يف كـل ركعــة حــىت يفــرغ مـن الســجود مث يكــرب حـني يقــوم مــن اجللــوس يف االثنتـني ويفعــل ذلــك 
مــن الصــالة مث يقــول حــني ينصــرف والــذي نفســي بيــده إين ألقــربكم شــبها بصــالة رســول اهللا 

اهـصلى اهللا عليه وسلم إن كانت هذه لصالته حىت فارق الدنيا
هريــرةأبــيصــليت خلــف :بــن جــريج قــال أخــربين عطــاء قــالاعــن ]2492[عبــد الــرزاق -

يركـع وحـني يصـوب للسـجود مث حـني يرفـع رأسـه مث حـني فسمعته يكرب حـني يسـتفتح و حـني 
يصــوب رأســه مث حــني يصــوب رأســه ليســجد الثانيــة مث حــني يرفــع رأســه مث حــني يســتوي قائمــا 

.اهـ صحيح كذلك التكبري يف كل صالة : قال يل . من ثنتني 
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أبـــيصـــليت مـــع :عـــن داود بـــن قـــيس عـــن ميمـــون بـــن ميســـرة قـــال]2494[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ حسنان يكرب بنا هذا يعين التكبري إذا ركع وإذا سجد فكهريرة

أن الثقفــي عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافعحــدثنا عبــد الوهــاب]2497[ابــن أيب شــيبة -
.صحيح. تكبرييتم العمرابنفكان يتم التكبري وكان هريرةأبامروان كان يستخلف 

حدثنا مسعر عن أيب عـون : بو نعيم قالحدثنا أ] 647[وقال أبو زرعة الدمشقي يف التاريخ 
اهـ سند صحيح ، أبو عـون هـو حممـد بـن مسعت أبا هريرة كرب حني رفع رأسه من الركعة: قال

عبيد اهللا الثقفـي ، ومعنـاه أنـه كـرب حـني رفـع مـن الركعـة األوىل أي بعـد السـجدة الثانيـة ، ففيـه 
.أنه كرب حني الرفع 

عبــد العزيــز ثنــا معلــى بــن أســد العمــي ثنــا عبــد العزيــز حــدثنا علــي بــن ]11918[الطـرباين -
وكـان يكـرب : قـالهريـرةأبـيصـليت مـع : بن املختـار ثنـا عبـد اهللا الـداناج حـدثين عكرمـة قـال

ال أم لــك أولــيس تلــك ســنة أيب القاســم : فقــالعبــاسالبــنإذا رفــع، وإذا وضــع فــذكرت ذاك 
ثنـــا عبـــد العزيـــز بـــن : داود قـــالحـــدثنا ابـــن أيب]1324[الطحـــاوي .صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

صلى بنا أبو هريرة فكان يكرب إذا رفع : ثنا عكرمة قال: ثنا عبد اهللا الداناج قال: املختار قال
أو لـيس ذلـك سـنة أيب القاسـم صـلى اهللا : فأتيت ابـن عبـاس فأخربتـه بـذلك فقـال. وإذا وضع

أخربنــا أبــو : نــا هشــيم قــالث: ثنــا ســعيد قــال: حــدثنا صــاحل بــن عبــد الــرمحن قــال.عليــه وســلم 
.اهـ صحيحبشر عن عكرمة مثله ومل يذكر أبا هريرة 

ــن عبــاساعــن معمــر عــن قتــادة قــال جــاء رجــل إىل ]2506[وقــال عبــد الــرزاق  فقــال إين ب
بـن عبـاس وحيــك اصـليت مـع فـالن فكـرب اثنتــني وعشـرين تكبـرية وكأنـه يريـد بــذلك عيبـه فقـال 

حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل قـال ثنـا عفـان قـال ثنـا ]1375[ابـن املنـذر . تلك سنة أيب القاسم
صـــليت خلـــف شـــيخ مبكـــة فكـــرب يف صـــالة الظهـــر ثنتـــني : مهـــام عـــن قتـــادة عـــن عكرمـــة قـــال

إين صـــليت خلـــف شـــيخ أمحـــق فكـــرب يف صـــالة : وعشـــرين تكبـــرية فأتيـــت ابـــن عبـــاس فقلـــت
م صــلى اهللا عليــه ثكلتــك أمــك تلــك صــالة أيب القاســ: ، فقــالالظهــر ثنتــني وعشــرين تكبــرية

.ثقات اهـوسلم
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تـذاكرنا زيـادة : بـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار قـال اعـن ] 2510[عبد الـرزاق وقال
اهـــ فمــا مسعتــه يكــربه عبــاسبــناقــد صــليت وراء : هــذا التكبــري يف الصــالة فقــال أبــو الشــعثاء 

.، إمنا نفى السماع صحيح سند 
يكـرب يف كـانعبـد اهللا بـن عمـرأن بـن عبـد اهللا شهاب عن سـاملبن اعن ]167[مالك-

بــن ابــن جــريج قــال أخــربين نــافع أن اعــن ]2504[عبــد الــرزاق .الصــالة كلمــا خفــض ورفــع 
كــان يكــرب يف الصــالة حــني يســتفتح وحــني يركــع وحــني يتصــوب ليســجد قبــل أن يضــع عمــر

حــني يرفــع رأســه وحــني يرفــع مــن الســجدة مث حــني يضــع يعــود ليســجد قبــل أن يضــع وجهــه و 
.اهـ صحيح رأسه من السجدة مث حني يستوي من املثىن قائما

كــان : قـال حـدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن مسـعر عـن يزيـد الفقـري]2519[ابـن أيب شـيبة -
ذا فـإحنـط بعـد الركـوع للسـجود مل يكـربإذا ا: يـنقص التكبـري يف الصـالة  قـال مسـعرابن عمـر 

يف الصـف خلـف اإلمـام ند صحيح ، لعلـه مل يسـمعه كـرب اهـ سأراد أن يسجد الثانية مل يكرب
وسـبحان الـذي .، ومل يكن ابنُ 

.جعل لكل بدعة شبهة 
أنــه كــان يعلمهــم جــابر بــن عبــد اهللاعــن أيب نعــيم وهــب بــن كيســان عــن ] 169[مالــك -

.اهـ صحيحأمرنا أن نكرب كلما خفضنا ورفعنا فكان ي: التكبري يف الصالة قال 
عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عـن عبـد الـرمحن بـن غـنم ]2499[عبد الرزاق -

ــاأن  صــالة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه اجتمعــوا أصــلي بكــم: قــال لقومــه األشــعريمالــكأب
بــن النــا قــال فــإن بــن أخــتاســلم فلمــا اجتمعــوا قــال هــل فــيكم أحــد مــن غــريكم قــالوا ال إال و 

أخـت القـوم مـنهم فـدعا جبفنــة فيهـا مـاء فغسـل يديـه ومضــمض واستنشـق وغسـل وجهـه ثالثــا 

اب تكبــرية يكــرب إذا ســجد وإذا رفــع رأســه مــن الســجود وقــرأ يف الــركعتني األوليــني بفاحتــة الكتــ
حــدثنا حــدثنا أبــان قــالأخربنــا عفــان بــن مســلم قــال ]6340[ابــن ســعد. ويســمع مــن يليــه 

عن أيب مالك األشعري أنه مجع أصحابه قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم
فـدعا جبفنـة : وكـان رجـال مـن األشـعريني قـال : قال . هلم أصلي بكم صالة أم بنا : فقال ، 

وغسـل وجهـه ثالثـا وذراعيـه ثالثـا ، ومسـح ، ثالثـا متضـمض واستنشـق فغسل يديه ، من ماء 



تقريب فقه السابقني األولني

20

فقرأ فيها بفاحتة الكتاب اثنتـني وعشـرين ، فصلى الظهر : وغسل قدميه ، قال ، برأسه وأذنيه 
.، يأيت مطوال اهـ رواه أمحد ، ال بأس به تكبرية

ثــيم عــن عبــد بــن جــريج قــال حــدثين عبـد اهللا بــن عثمــان بــن خاعــن ]2618[عبـد الــرزاق -
صـلى باملدينـة للنـاس العتمـة فلـم يقـرأ معاويـةيب بكر بن حفص بن عمر بـن سـعد أن أاهللا بن 

بسم اهللا الرمحن الرحيم ومل يكرب بعض هـذا التكبـري الـذي يكـرب النـاس فلمـا انصـرف نـاداه مـن 
مســع ذلــك مــن املهــاجرين واألنصــار فقــالوا يــا معاويــة أســرقت الصــالة أم نســيت أيــن بســم اهللا

مرسل رجالـه ثقـاتاهـ 
.، يأيت يف البسملة 

يـع عـن مسـعر عـن عثمـان الثقفـي عـن سـاملووكحدثنا ابـن فضـيل]2398[ابن أيب شيبة -
بـن عـون ورواه جعفـر اهــ وشعار الصالة التكبـري،شيء شعارلكل : أبو الدرداءقال : قال 

.جيد سامل ابن أيب اجلعد ، مرسلعثمان هو ابن املغرية و . عن مسعر 

رفع اليدينجامع 
أن رسـول اهللا عبد اهللا بـن عمـربن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن اعن ] 163[مالك -

سلم كان إذا افتتح الصـالة رفـع يديـه حـذو منكبيـه وإذا رفـع رأسـه مـن الركـوع صلى اهللا عليه و 
حلمــــد وكــــان ال يفعــــل ذلــــك يف ذلك أيضــــا وقــــال مســــع اهللا ملــــن محــــده ربنــــا ولــــك ارفعهمــــا كــــ

.اهـ رواه البخاري )1(السجود
حدثنا حيىي بن حيىي أخربنـا خالـد بـن عبـد اهللا عـن خالـد عـن أيب قالبـة أنـه ]588[مسلم -

ع وإذا أراد أن يركــع رفــع يديــه وإذا رفــ، إذا صــلى كــرب مث رفــع يديــه مالــك بــن الحــويرثرأى 
اهــ وحـدث أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان يفعـل هكـذا، رأسه من الركوع رفع يديه 

.ورواه البخاري وقال كرب ورفع يديه 

محــزة وعقيـل بـن خالــد اتفقـت روايــة مالـك بـن أنـس وابــن جـريج وسـفيان بــن عيينـة وشـعيب بـن أيب: قـال البيهقـي -1
الرفـع حـذو املنكبـني ، وسـلم يفصـلى اهللا تعـاىل عليـهعـن سـامل عـن أبيـه عـن النـيبيويونس بن يزيد وغـريهم عـن الزهـر 

محيـد روايـة أيبصـلى اهللا تعـاىل عليـه وسـلم وكـذلك هـو يفرواية أيوب عن نـافع عـن ابـن عمـر عـن النـيبوكذلك هو يف
اهـصلى اهللا تعاىل عليه وسلمعشرة من أصحاب النيبيفيالساعد
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حممــــد بــــن عبــــد اهللا احلــــافظ حــــدثنا أبــــو عبــــد اهللاأخربنــــا أبــــو عبــــد اهللا]2620[البيهقــــي -
صـليت يبـن إمساعيـل السـلمأصل كتابه قال قـال أبـو إمساعيـل حممـد الصفار الزاهد إمالء من

حـني رفـع رأسـه و فضل فرفع يديه حني افتتح الصـالة وحـني ركـع النعمان حممد بن الخلف أيب
زيد فرفع يديـه حـني افتـتح الصـالةصليت خلف محاد بن : فقال من الركوع فسألته عن ذلك 

صــــليت خلــــف أيــــوب : فســــألته عــــن ذلــــك فقــــال وحــــني ركــــع وحــــني رفــــع رأســــه مــــن الركــــوع
وإذا رفــع رأســه مــن الركــوع ، فســألته كــان يرفــع يديــه إذا افتــتح الصــالة وإذا ركــعفاينالســختي
بـــاح يرفـــع يديـــه إذا افتـــتح الصـــالة وإذا ركـــع وإذا رفـــع رأســـه مـــن ر رأيـــت عطـــاء بـــن أيب: فقـــال 
كـان يرفـع يديـه إذا افتـتح الصـالة وإذا فصليت خلف عبد اهللا بن الزبري : فسألته فقال الركوع

بكــريأبـصــليت خلـف : عبــد اهللا بـن الزبيـرفسـألته فقـال .فـع رأسـه مــن الركـوع وإذا ر ركـع
وقـال أبـو بكـر ه إذا افتتح الصالة وإذا ركـع وإذا رفـع رأسـه مـن الركـوعفكان يرفع يديالصديق

ان يرفـع يديـه إذا افتـتح الصـالة وإذا ركـعصليت خلـف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فكـ: 
احلافظ حدثنا اإلمام أبو وأخربنا أبو عبد اهللامث قال اهـ رواته ثقات. كوعوإذا رفع رأسه من الر 

احلافظ أمحد بن إسحاق بن أيوب أخربنا حممد بن صاحل بن عبد اهللا أبو جعفر الكيليينبكر
أخذ أهل مكة الصـالة مـن ابـن جـريج : حدثنا سلمة بن شبيب قال مسعت عبد الرزاق يقول 

بكــر ، وأخــذ عطــاء مــن ابــن الــزبري ، وأخــذ ابــن الــزبري مــن أيب، وأخــذ ابــن جــريج مــن عطــاء 
قـال سـلمة وحـدثنا أمحـد بـن حنبـل .صـلى اهللا عليـه وسـلمالصديق ، وأخذ أبو بكـر مـن النـيب

مــن جربيــل وأخــذ جربيــل عليــه صــلى اهللا عليــه وســلموأخــذ النــيب: عــن عبــد الــرزاق وزاد فيــه 
.صحيح اهـفكان ابن جريج يرفع يديه: اق لرز قال عبد ا. السالم من اهللا تبارك وتعاىل

عمـر بـن عن الثوري عن الزبري بن عدي عن إبراهيم عن األسود أن ]2532[عبد الرزاق -
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن ]2428[ابن أيب شيبة .كان يرفع يديه إىل املنكبنيالخطاب

.الصــالة حــذو منكبيــهكــان يرفــع يديــه يف عمــرأن الــزبري بــن عــدي عــن إبــراهيم عــن األســود 
عـن إبـراهيم ياحلسني بن حفص عـن سـفيان عـن الـزبري بـن عـدمن طريق]2401[البيهقي 

.اهـ صحيحكان يرفع يديه إىل املنكبنيعمرعن األسود أن 
حــدثنا حيــىي بــن آدم عــن حســن بــن عيــاش عــن عبــد امللــك بــن ]2469[ابــن أيب شــيبة وقــال

فلــم يرفــع يديــه يف عمــرصــليت مــع : قــال ن األســودأجبــر عــن الــزبري بــن عــدي عــن إبــراهيم عــ
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ثنـا قـالحـدثنا ابـن أيب داود] 1364[الطحـاوي .شيء من صـالته إال حـني افتـتح الصـالة
عن الزبري بن عديعن عبد امللك بن أجبرعن احلسن بن عياشثنا حيىي بن آدمقالاحلماين

عنـه يرفـع يديـه يف أول تكبـرية رضـي اهللاخلطـاببـنعمررأيت : قالعن األسودعن إبراهيم
.اهـ سند صحيحورأيت إبراهيم والشعيب يفعالن ذلك: قال، مث ال يعود 

قـــد رأيـــت تكـــرب بيـــدك حـــني : بـــن جـــريج قـــال قلـــت لعطـــاء اعـــن ]2527[عبـــد الـــرزاق -
تســتفتح وحــني تركــع وحــني ترفــع رأســك مــن الســجدة األوىل ومــن األخــرية وحــني تســتوي مــن 

بلغــك أن تكبــري اإلســتفتاح باليــدين أكــرب ممــا ســوامها قــال ال قلــت :قلــت.جــلأ:قــال.املثــىن
قـال . أنه كان خيلف بيديه أذنيـهعثمانخيلف باليدين األذنني قال ال قال قد بلغين ذلك عن 

.مرسلاهـ مسعت عبد اهللا بن عبيد بن عمري يذكر ذلك عن عثمان ابن جريج 
عــن يب بكــر بــن عبــد اهللا بــن قطــاف النهشــليعــن أحــدثنا وكيــع ]2457[ابــن أيب شــيبة -

ابـن املنـذر . كـان يرفـع يديـه إذا افتـتح الصـالة ، مث ال يعـودعليـاعـن أبيـه أن عاصم بن كليـب 
ثنـا أبـو بكـر يعـين النهشـلي عـن : قـالثنا أبو نعيم: قالحدثنا علي بن عبد العزيز]1389[

وال يرفـع يرفـع يديـه يف األوىلفكـان: قـالبصـفنيعلـيعن أبيه أنـه كـان مـع عاصم بن كليب
ثنــا أبــو بكــر : قــالثنــا أبــو أمحــد: بكــرة قــالوأبــثنــا] 1353[الطحــاوي .فيمــا ســوى ذلــك

كان يرفع يديه يف أول تكبرية من الصـالة  علياعن أبيه أن ثنا عاصم بن كليب: قالالنهشلي
عـن نا أبـو بكـر النهشـليث: قالثنا أمحد بن يونس: قالحدثنا ابن أيب داود.مث ال يرفع بعد 
عثمان من طريق]2637[البيهقي . مثلهعليعن وكان من أصحاب علي عاصم عن أبيه
عـن عاصـم بـن كليـب عـن يحدثنا أمحد بن يـونس حـدثنا أبـو بكـر النهشـليبن سعيد الدارم

.)1(ء منهـايشـالتكبرية األوىل من الصالة ، مث ال يرفع يفأنه كان يرفع يديه يفيعلأبيه عن 
أبــو بكــر النهشــلي ي اهــ عــن علــيمــن هــذا الطريـق الــواهيفهـذا قــد رو : يقـال عثمــان الــدارم

.ليس بالقوي ، وكأنه حديث عبد اهللا ، رواه سفيان عن عاصم ، يأيت قريبا 

اهــ وقـال ابـن أيب ري أيب بكـر النهشـلي أعلمـهمل يـروه عـن عاصـم غـ: قـال مث] 717[رواه أمحد يف العلل عن وكيع -1
كـان أصـحاب عبـد اهللا وأصـحاب علـي ال : حدثنا وكيع وأبـو أسـامة عـن شـعبة عـن أيب إسـحاق قـال ]2461[شيبة 

.اهـ صحيح مث ال يعودون: يرفعون أيديهم إال يف افتتاح الصالة ، قال وكيع 
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كـان يرفـع يديـه مسـعودبناعن الثوري عن حصني عن إبراهيم عن ]2533[عبد الرزاق -
بـن عيينـة عـن حصـني عـن إبـراهيم عـن اعـن وقال عبد الرزاق. )1(يف أول شيء مث ال يرفع بعد

حـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي ثنـا أمحـد بـن يـونس ]9299[الطـرباين . بن مسـعود مثلـها
كـــان عبـــد اهللا ال يرفـــع يديـــه يف شـــيء مـــن :ثنـــا أبـــو األحـــوص عـــن حصـــني عـــن إبـــراهيم قـــال

حــدثنا ابــن أيب داود قــال ثنــا أمحــد بــن ]1363[الطحــاوي . الصــالة إال يف التكبــرية األوىل
كان عبد اهللا ال يرفـع يديـه يف شـيء :يونس قال ثنا أبو األحوص عن حصني عن إبراهيم قال

حـدثنا وكيـع عـن مسـعر عـن أيب معشـر ]2458[ابـن أيب شـيبة . من الصالة إال يف االفتتاح
حـدثنا علـي بـن .ال يرفعهمـامثكـان يرفـع يديـه يف أول مـا يفتـتحعن إبـراهيم عـن عبـد اهللا أنـه

عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة عــن محــاد عــن إبــراهيم عــن عبــد اهللا بــن 
.صحيحمرسل اهـ مسعود أنه كان إذا دخل الصالة رفع يديه مث ال يرفع بعد ذلك

نــا إســرائيل عــن بعــض أصــحابه عــن إبــراهيم قــال قيــل لــه إن خرب أ]1981[ابــن اجلعــد وقــال
وائــال احلضــرمي يــذكر أنــه رأى النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم يرفــع يديــه إذا كــرب الفتتــاح الصــالة 
وإذا كرب للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع قال إبراهيم ما أظنه صلى معه إال صالة أو صالتني 

بـــن مســـعود ســـنني فلـــم يـــر أو مل يكـــن يرفـــع يديـــه إال يف أول تكبـــرية الفتتـــاح اوقـــد صـــلى معـــه 
لنضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدةحــدثنا حممــد بــن ا]22/8[الطــرباين اهـــالة الصــ

عــن النــيب صــلى اهللا عليــه ذكــر عمــرو بــن مــرة عــن علقمــة بــن وائــل عــن أبيــه: عــن حصــني قــال
مـا أدري لعـل وائـال مل يـر النـيب صـلى : فقـال إبـراهيم: قال حصني.وسلم يف رفع يديه للصالة

ري ذلك اليوم، فكيف حفظه؟ ومل حيفظه عبد اهللا وأصحابه هـو أعلـم برسـول اهللا عليه وسلم غ
أخربنــا ]2638[البيهقـي .اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أم عبـد اهللا فإمنـا كـان يرفـع يديـه افتتاحـا

أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخربنا حممد بن أمحـد بـن النضـر حـدثنا 
يثنا زائـدة عـن حصـني ح وأخربنـا أبـو بكـر بـن احلـارث الفقيـه أخربنـا علـمعاوية بن عمرو حد

بـن عمـر احلـافظ أخربنـا احلسـني بـن إمساعيـل وعثمـان بـن حممـد بـن جعفـر قـاال حـدثنا يوسـف 
دخلنا على إبراهيم فحدثـه عمـرو بـن : قالبن موسى حدثنا جرير عن حصني بن عبد الرمحن

حديث الثوري عن حصـني عـن إبـراهيم عـن عبـد اهللا أنـه كـان ذكرت أليب]712[قال عبد اهللا بن أمحد يف العلل -1
وهشيم ، مل جيز به إبراهيم ، قال أيب حدثنا هشيم قال حدثنا حصني عن إبراهيم .يرفع يديه يف أول الصالة مث ال يعود

.اهـ كذا قال أمحد رمحه اهللا ، ومل يتفرد به الثوري أعلم حبديث حصني
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أنــه رأى رســول اهللا علقمــة بــن وائــل عــن أبيــهدثينمســجد احلضــرميني فحــصــلينا يف: مـرة قــال 
مــا أرى أبــاه : يم فقــال إبــراه. صــلى اهللا عليــه وســلم رفــع يديــه حــني يفتــتح الصــالة ، وإذا ركــع

مل حيفظ عبد اهللاإال ذاك اليوم الواحد ، فحفظ ذلك ، و رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مرسـل اهــلفـظ حـديث جريـر. عند افتتـاح الصـالةإمنا رفع اليدين : مث قال إبراهيم . ذلك منه
.صحيح

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عـن عبـد الـرمحن بـن ]2456[ابن أيب شيبة -
؟ فلـم ة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمأال أريكـم صـال: قـالعبد اهللاعن األسود عن علقمة
.وسفيان فقيه حافظ .للفظ رواه اهـ)1(يرفع يديه إال مرة

ثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبـو نعــيم ثنــا مســعر عــن أيب معشــر عــن حــد] 9201[الطـرباين-
. ورفـع مسـعر يديـه فـوق صـدره، فقـال هكـذا حـني افتـتح الصـالةعبد اهللاكرب : قالإبراهيم

.صحيح 
ســلمة عــن حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن محــاد بــن]1577[أمحــد يف مســائل صــاحل -

.اهـ صحيح وكان يرفع يديهموسىأبوصلى بنا :األزرق بن قيس عن حطان قال
كـــان إذا افتـــتح الصـــالة رفـــع يديـــه حـــذو عبـــد اهللا بـــن عمـــرأن عـــن نـــافع ] 168[مالـــك -

.اهـ صحيح الركوع رفعهما دون ذلك منكبيه وإذا رفع رأسه من 
أنـه كـان عمـرابـنعـن اهللا عـن نـافعحدثنا ابن إدريـس عـن عبيـد ]2429[ابن أيب شيبة -

.صحيح اهـيرفع يديه حذو منكبيه
إذا  عبـد اهللا بـن عمـربن جريج قال قلت لنافع هل كنت ترى اعن ]2516[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح نعم قليال : كرب يف الصالة يرفع رأسه ووجهه قبل السماء قال 
حدثنا عبد األعلى حدثنا عبيد اهللا عن بن الوليدحدثنا العياش]46رفع اليدين[البخاري -

مسع اهللا ملن محده رفع : أنه كرب ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه وإذا قال : ابن عمرعن نافع

سألت أيب عن حديث رواه الثوري عـن عاصـم بـن كليـب عـن عبـد الـرمحن بـن ]258[لل قال ابن أيب حامت يف الع-1
هـذا خطـأ ، : قـال أيب .األسود عن علقمة عن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قـام فكـرب فرفـع يديـه ، مث مل يعـد

صلى اهللا عليه وسلم افتتح فرفع أن النيب: وروى هذا احلديث عن عاصم مجاعة ، فقالوا كلهم .وهم فيه الثوري: يقال 
اهـيديه ، مث ركع فطبق وجعلها بني ركبتيه ، ومل يقل أحد ما رواه الثوري
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اهــ صـحيح تقـدم أول البـاب عـن يديه ، ويرفع ذلك ابـن عمـر إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم
.سامل مثله 

حدثنا ن عبد اهللا بن حوشب حدثنا عبد الوهاب دثنا حممد بح]75رفع اليدين[البخاري -
وإذا قـال ه إذا دخـل يف الصـالة ، وإذا ركـع أنـه كـان يرفـع يديـعمرابنيد اهللا عن نافع عن عب
.اهـ صحيح مسع اهللا ملن محده ، وإذا قام من الركعتني يرفعهما: 

: قـال بـن إدريـسحدثنا علي بن عبد اهللا حـدثنا عبـد اهللا ]106رفع اليدين [البخاري وقال
يرفـع يديـه يف كـل تكبـرية علـى اجلنـازة ، وإذا أنـه كـانابـن عمـرعـن مسعت عبيد اهللا عـن نـافع

.اهـ صحيح قام من الركعتني
عبــد اهللا بــن عمــرحــدثنا صــاحل عــن نــافع أن حــدثنا إمساعيــل]54رفــع اليــدين[البخــاري -
بـن هـو ااهـ إمساعيـل أسه من الركوع ، وإذا رفع ر منكبيهن إذا افتتح الصالة رفع يديه حذوكا

.ال يعرف حالهبن حسني الزهريهو او وصاحل ، أيب أويس 
كـان يكـرب بيديـه حـني بن عمـرابن جريج قال أخربين نـافع أن اعن ]2520[عبد الرزاق-

يستفتح وحني يركع وحني يقول مسع اهللا ملن محـده وحـني يرفـع رأسـه مـن الركعـة وحـني يسـتوي 
أكـان : قلـت لنـافع. ومل يكن يكرب بيديه إذا رفع رأسه من السـجدتني : قال . قائما من مثىن

بن عمر جيعل األوىل منهن أرفعهن قال ال سواء قلت أكان خيلف بشـيء مـنهن أذنيـه قـال ال ا
.اهـ صحيح وال يبلغ وجهه فأشار يل إىل الثديني أو أسفل منهما 

مان حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب أويــس عــن أخربنــا أيــوب بــن ســلي]12رفــع اليــدين[البخــاري -
كـــان إذا رفـــع رأســـه مـــن : أن أبـــاه عبـــد اهللاســـليمان بـــن بـــالل عـــن العـــالء أنـــه مســـع ســـامل بـــن 

.اهـ العالء هو ابن عبد الرمحن ، منكر السجود فأراد أن يقوم رفع يديه 
حـدثنا العـالء عـن]303[ورواه ابن خزمية يف حديث علي بن حجر عن إمساعيل بـن جعفـر 

الركعــة ويف الثالثــة يرفــع يديــه يف الصــالة حــني يقــوم يفعــن أبيــه أنــه كــان ال ســامل بــن عبــد اهللا
.وبعده السجود قبلرفع ترك الهو يف و وهذا أصح ، اهـحني يرفع من السجود

عبـد اهللا أخربين نـافع أن حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثنا الليث ]13رفع اليدين[البخاري -
وإذا قــام مــن وإذا رفــع رأســه مــن الركــوعا ركــع وإذاســتقبل الصــالة رفــع يديــه ان إذاكــبــن عمــر

.اهـ صحيح السجدتني كرب ورفع يديه
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راهيم بـن طهمـان حدثنا إبإبراهيم بن املنذر حدثنا معمرحدثنا ]47رفع اليدين[البخاري -
أذنيـه ، وحـني حني قام إىل الصالة رفع يديه حىت حتـاذيابن عمر رأيت : عن أيب الزبري قال 

.اهـ سند صحيح يرفع رأسه من الركوع واستوى قائما فعل مثل ذلك 
لــو : قــال عــن عاصــم بــن كليــب عــن حمــارب حــدثنا ابــن إدريــس]2435[ابــن أيب شــيبة -

.حسناهـ هكذا ورفع يديه حذو وجهه: إذا قام إىل الصالة قالعبد اهللا بن عمررأيت 
بــن فضــيل عــن عاصــم بــن كليــب عــن حمــارب بــن دثــار حــدثنا ا]2454[ابــن أيب شــيبة وقــال

كـان : مـا هـذا ؟ فقـال : رأيته يرفع يديه يف الركوع والسـجود ، فقلـت لـه : عن ابن عمر قال 
ثنا حـد]6328[وقـال أمحـد . ام يف الـركعتني كـرب ورفـع يديـهالنيب صلى اهللا عليه وسـلم إذا قـ

بـن عمـر يرفـع يديـه  ارأيـت : ل بـن كليـب عـن حمـارب بـن دثـار قـاحممد بـن فضـيل عـن عاصـم 
كلما ركع وكلما رفع رأسـه مـن الركـوع قـال فقلـت لـه مـا هـذا قـال كـان النـيب صـلى اهللا عليـه و 

حدثنا إسحاق بـن ]24رفع اليدين[البخاري وقال . سلم إذا قام يف الركعتني كرب ورفع يديه 
: دثــار قــال إبــراهيم احلنظلــي حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن عاصــم بــن كليــب عــن حمــارب بــن

كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : رأيت ابن عمر يرفع يديه يف الركوع فقلت له يف ذلـك فقـال 
.، وذكر السجود وهم اهـ صحيح رواه أبو داودوسلم إذا قام من الركعتني كرب ورفع يديه 

رب بـن ثنـا حمـا)1(نـا عبـد الواحـد بـن زيـادثحدثنا أبو النعمان ]48رفع اليدين[البخاري وقال
إذا افتــتح الصــالة كــرب ، ورفــع يديــه وإذا أراد أن يركــع : رأيــت عبــد اهللا بــن عمــر : دثــار وقــال 

.وهذا أصح اهـرفع يديه ، وإذا رفع رأسه من الركوع
قال مسعـت زيـد بـن واقـد حدثنا احلميدي أنبأنا الوليد بن مسلم ]14رفع اليدين[البخاري -

ـــن عمـــرحيـــدث عـــن نـــافع أن  رأى رجـــال ال يرفـــع يديـــه إذا ركـــع ، وإذا رفـــع رمـــاه إذا كـــاناب
ل مسعـت زيـد بـن ثنا الوليد بن مسـلم قـاحد]627[رواه احلميدي يف مسنده قال . باحلصى

أن عبــد اهللا بـــن عمــر كـــان إذا أبصــر رجـــال يصــلي ال يرفـــع يديــه كلمـــا واقــد حيـــدث عــن نـــافع
.بن واقد الدمشقي ه زيد تفرد ب، وهو غريب اهـ ثقات خفض ورفع حصبه حىت يرفع يديه 

.وقع يف بعض النسخ عبد الواحد بن زياد الشيباين -1
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مـا رأيـت : قـال ر بن عياش عـن حصـني عـن جماهـدحدثنا أبو بك]2467[ابن أيب شيبة -
ثنـا قـالحـدثنا ابـن أيب داود]1357[الطحـاوي .يرفـع يديـه إال يف أول مـا يفتـتحعمـرابن

.منكرهذا .)1(عن جماهدثنا أبو بكر بن عياش عن حصنيقالأمحد بن يونس
أخربنــا عبــد اهللا بــن حممــد أخربنــا أبــو عــامر حــدثنا إبــراهيم بــن ]52رفــع اليــدين[ري البخــا-

كان إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت حتاذي ابن عباسطهمان عن أيب الزبري عن طاوس أن 
.اهـ صحيح أذنيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، واستوى قائما فعل مثل ذلك

جريج قال أخـربين حسـن بـن مسـلم قـال مسعـت طاووسـا بناعن ]2525[وقال عبد الرزاق 
وهو يسأل عن رفع اليدين يف الصالة فقال رأيت عبـد اهللا وعبـد اهللا وعبـد اهللا يرفعـون أيـديهم 

رفــع [البخــاري . )2(لعبــد اهللا بــن عمــر وعبــد اهللا بــن عبــاس وعبــد اهللا بــن الزبيــريف الصــالة 
أخـربين احلسـن : عـن ابـن جـريج قـراءة قـالحممد بن مقاتـل حـدثنا عبـد اهللاحدثنا ]26اليدين

رأيــت عبــد اهللا وعبــد اهللا: ســأل عــن رفــع اليــدين يف الصــالة قــالأنــه مســع طاوســا يبــن مســلم
قـــال لعبـــد اهللا بـــن عمـــر وعبـــد اهللا بـــن عبـــاس وعبـــد اهللا بـــن الـــزبري.وعبـــد اهللا يرفعـــون أيـــديهم 

: قلــت لعطــاء. ســوامها بــالتكبري ممــايف التكبــرية األوىل الــيت لالســتفتاح باليــدين أرفــع: طــاوس 
.صحيحاهـال : ؟ قال وىل أرفع مما سوامها من التكبريأبلغكم أن التكبرية األ

بـــناعـــن هشـــيم قـــال أخـــربين أبـــو محـــزة مـــوىل بـــين أســـد قـــال رأيـــت ]2523[عبـــد الـــرزاق -
ــــاس يبةابــــن أيب شــــ.إذا افتــــتح الصــــالة يرفــــع يديــــه وإذا ركــــع وإذا رفــــع رأســــه مــــن الركــــوععب

ه إذا افتــتح يرفــع يديــابــن عبــاسرأيــت : أخربنــا أبــو محــزة قــال: حــدثنا هشــيم قــال]2446[
حـدثنا مسـدد حــدثنا ]19رفـع اليــدين[البخـاري . وإذا رفــع رأسـه مـن الركــوعالصـالة وإذا ركـع 

يرفـع يديـه حيـث كـرب ، وإذا رفـع رأسـه مـن الركـوععبـاسابنرأيت : عن أيب محزة قال هشيم
.جيد عمران بن أيب عطاء ، إسناد أبو محزةاهـ 

، حديث أيب بكـر عـن حصـني إمنـا هـو تـوهم منـه : قال حيىي بن معني ]88ص[قال البخاري يف جزء رفع اليدين -1
.صححه الطحاوي ينصر مذهب النعمان : اهـ قلت ل لهال أص

بـــن جـــريج قـــال أخـــربين حســـن بـــن مســـلم عـــن طـــاووس أنـــه قـــال التكبـــرية األوىل الـــيت اعـــن ]2526[عبـــد الـــرزاق -2
بـن طـاووس خيلـف ابـن جـريج رأيـت أنـا الال

اهـسه بيديه رأ
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: قالحدثنا وهيب: قالحدثنا أبو سلمة موسى بن إمساعيل]4097[وقال ابن أيب خيثمة 
ابـن عبـاسبـن معبـد بـن العبـاس بـن عبـد املطلـب عـن عكرمـة عـن حدثنا العبـاس بـن عبـد اهللا 

.د جيد اسنإاهـ السنة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو حنومها: قال
عبـاسابـنحدثنا ابن فضـيل عـن عطـاء عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]2465[أيب شيبة ابن -

إذا قــام إىل الصــالة ، وإذا رأى البيــت ، وعلــى الصــفا : ترفــع األيــدي يف ســبعة مــواطن : قــال 
.ابن فضيل مسعه آخرا ضعيف ، اهـ عرفات ، ويف مجع ، وعند اجلمارواملروة ، ويف

عـن عطـاء قـال مالك بن إمساعيل حدثنا شريك عن ليـث حدثنا ]16رفع اليدين[البخاري -
يرفعـون أيـديهم إذا افتتحـوا الصـالة ، وإذا وجـابراوابـن الزبيـر وأبـا سـعيدابن عبـاسرأيت : 

د اهللا أخربنـا شـريك عـن ليـث عن عبحدثنا حممد بن مقاتل]57رفع اليدين[البخاري .ركعوا
يرفعــون د اخلــدري وابــن عبــاس وابــن الــزبريجــابر بــن عبــد اهللا وأبــا ســعيرأيــت :عــن عطــاء قــال 

ليـــث فيـــه اهــــ أيـــديهم حـــني يفتتحـــون الصـــالة ، وإذا ركعـــوا ، وإذا رفعـــوا رءوســـهم مـــن الركـــوع 
.ضعف

: قـال حدثنا سفيان بن عيينـة عـن إمساعيـل بـن حممـد عـن األعـرج]2437[ابن أيب شيبة -
يديــه حــىت جتــاوزمــنكم مــن يقــول هكــذا ، ورفــع ســفيان : يقــول أبــا هريــرةمسعــت 

حـــذو : ن يقـــول هكـــذا ، يعـــين ووضـــع يديـــه عنـــد بطنــه ، ومـــنكم مـــومــنكم مـــن يقـــول هكـــذا
.سند صحيح ، إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص اهـمنكبيه

حدثنا حممد بـن الصـلت حـدثنا أبـو شـهاب عبـد ربـه عـن حممـد ]17رفع اليدين[البخاري -
أنه كان إذا كرب رفع يديـه ، وإذا ركـع  وإذا هريرةأبيعن األعرج بن إسحاق عن عبد الرمحن 

.سند حسناهـ رفع رأسه من الركوع
س بـن عـن قـيبـن حـرب حـدثنا يزيـد بـن إبـراهيمحـدثنا سـليمان ]20رفع اليدين[البخاري -

اهـــ ســند صــحيح  فكــان يرفــع إذا كــرب وإذا ركــعأبــي هريــرةصــليت مــع : عــن عطــاء قــالســعد
.عد املكي أبو عبد امللك قيس بن س

ان يرفـع يديـه إذا أنـه كـأنـسعـن حـدثنا معـاذ بـن معـاذ عـن محيـد ]2448[ابن أيب شـيبة -
حـــدثنا ]70رفـــع اليـــدين[البخـــاري .دخـــل يف الصـــالة وإذا ركـــع وإذا رفـــع رأســـه مـــن الركـــوع

رفع [ري البخا. أنه كان يرفع يديه عند الركوعأنسعن عياش حدثنا عبد األعلى حدثنا محيد
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أنـه كـان يرفـع يديـه أنـسعـن حدثنا حممد بن بشار عن حيىي بن سـعيد عـن محيـد ]93اليدين
.اهـ صحيح عند الركوع 

عــن عاصــم األحــول حــدثنا مسـدد حــدثنا عبــد الواحــد بـن زيــاد]18رفــع اليــدين[البخـاري -
رفع رأسـه مـن ورفع يديه ، ويرفع كلما ركع و إذا افتتح الصالة كرب أنس بن مالكرأيت : قال 

حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا عبــد الواحــد بــن زيــاد]61رفــع اليــدين[البخــاري .الركــوع 
ورفــع إذا افتــتح الصــالة كــرب ورفــع يديــه كلمــا ركــعأنــس بــن مالــكرأيــت : حــدثنا عاصــم قــال 

.اهـ صحيح رأسه من الركوع 
يل عـن أيب إسـحاق حدثنا إسحاق بـن منصـور وعبيـد اهللا عـن إسـرائ]2433[ابن أيب شيبة-

اهــــ ثقـــات كـــان أصـــحابنا إذا افتتحـــوا: عـــن أيب ميســـرة قـــال
.عمرو بن شرحبيل يروي عن ابن مسعود وعلي وعلماء الكوفة 

: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن قـال]2447[ابن أيب شيبة-
وإذا ،م كـــأن أيـــديهم املـــراوح إذا ركعـــواكـــان أصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا

حدثنا يزيـد بـن زريـع عـن سـعيد حدثين مسدد قال]27رفع اليدين[البخاري.رفعوا رؤوسهم
، كـان أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كأمنـا أيـديهم املـراوح :عـن احلسـن قـالعن قتادة

أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا احلــافظ ]2626[البيهقــي.ا إذا ركعــوا وإذا رفعــوا رءوســهم
أخربنــا أبــو بكــر بــن إســحاق أخربنــا أبــو املثــىن حــدثنا حممــد بــن املنهــال حــدثنا يزيــد بــن زريــع 

كــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : حلســن قــالحــدثنا ســعيد عــن قتــادة عــن ا
.سند جيد اهـوع كأمنا أيديهم مراوحوإذا رفعوا رءوسهم من الرك، يرفعون أيديهم إذا ركعوا 

حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا أبــو هــالل عــن محيــد بــن ]28[اليــدين رفــعالبخــاري يف -
كــان أصـــحاب النــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم إذا صــلوا:هــالل قـــال

محيـد يـروي . د إن كان أبـو هـالل أقامـه ، وحـديث قتـادة عـن احلسـن أجـو اهـ حسن ، املراوح
.عن عبد اهللا بن مغفل وأنس وعبد الرمحن بن مسرة وحنوهم 

حممــد بــن صــاحل حــدثنا يعقــوب بــن أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا حــدثين] 2627[البيهقــي -
سـليمان يوسف األخرم حدثنا احلسن بـن عيسـى أخربنـا ابـن املبـارك أخربنـا عبـد امللـك بـن أيب

ء يــزين بــه الرجــل يهــو شــ: الصــالة فقــال اليــدين يفأنــه ســئل عــن رفــع عــن ســعيد بــن جبــري
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عنـد االفتتـاح ، و يرفعـون أيـديهم يفب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، كان أصحا)1(صالته
.جيداهـ سند الركوع ، وإذا رفعوا رءوسهم

حــدثنا الســاحليين واألشــيب عــن ابــن هليعــة عــن عبــد اهللا ]1575[أمحــد يف مســائل صــاحل -
إن الرجـل بكـل إشـارة :قـالعـامربـنعقبـةأيب مصـعب مشـرح بـن هاعـان عـن بن هبـرية عـن

.اهـ سند ضعيفبكل أصبع:قال الساحليين.
أمرأيـت : عـن عبـد ربـه بـن زيتـون قـال حـدثنا إمساعيـل بـن عيـاش]2485[ابن أيب شيبة-

ة ، وإذا قـال اإلمـام مسـع اهللا ملـن محـده ، ترفع يـديها حـذو منكبيهـا حـني تفتـتح الصـالالدرداء
حـــدثنا ]22رفـــعال[البخـــاري .اللهـــم ربنـــا لـــك احلمـــد: ة ، وقالـــت رفعـــت يـــديها يف الصـــال

أم الــدرداءت رأيــ: عــن عبــد ربــه بــن ســليمان بــن عمــري قــال خطــاب بــن عثمــان عــن إمساعيــل
بــن مقاتــل حــدثنا حــدثنا حممــد]23رفــع ال[البخــاري .منكبيهــاترفــع يــديها يف الصــالة حــذو

أم الـدرداءمان بن عمري قـال رأيـت حدثين عبد ربه بن سلييلأخربنا إمساععبد اهللا بن املبارك
مسـع اهللا ملـن :توحني تركع وإذا قالحني تفتتح الصالةمنكبيهاترفع يديها يف الصالة حذو

عبــد ربــه بــن و الصــغرى ، م الــدرداء هــياهـــ أربنــا ولــك احلمــد :رفعــت يــديها ، وقالــت محــده
بن زيتون دمشقي وثقه ابـن حبـان ، وروايـة ابـن عيـاش عـن أهـل بلـده الشـام سليمان بن عمري

.سند حسن . حمتملة

وضع اليمني على الشمال
كـان النـاس يـؤمرون :عن أيب حازم بـن دينـار عـن سـهل بـن سـعد أنـه قـال ]376[مالك -

ال أعلـم إال أنـه : قـال أبـو حـازم . الة أن يضع الرجل اليـد اليمـىن علـى ذراعـه اليسـرى يف الصـ
.اهـ رواه البخاريينمي ذلك 

حــدثنا زهــري بــن حــرب حــدثنا عفــان حــدثنا مهــام حــدثنا حممــد بــن جحــادة ]923[مســلم -
حــدثين

صــف مهــام و الصــالة كــربفــع يديــه حــني دخــل يفصــلى اهللا عليــه وســلم ر حجــر أنــه رأى النــيب

: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن زيد عن هشام عن حممـد قـال ]1574[وقال أمحد يف مسائل صاحل -1
.اهـ صحيح هو من متام الصالة رفع اليدين
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مث التحــف بثوبــه مث وضــع يــده اليمــىن علــى اليســرى فلمــا أراد أن يركــع أخــرج يديــه حيــال أذنيــه
رفع يديه فلمـا سـجد سـجد . مسع اهللا ملن محده :من الثوب مث رفعهما مث كرب فركع فلما قال 

اهـبني كفيه
: عن سليمان األعمش عن مـورق العجلـي قـالأخربنا عبيدة بن محيد]5643[ابن سعد -

ووضع الرجل التبكري باإلفطار والتبليغ باإلسحار: ثالث من مناقب اخلري : أبو الدرداءقال 
حـدثنا وكيـع ]3957[ابـن أيب شـيبة وقـال .اهــ عبيـدة لـيس بقـوييده على يـده يف الصـالة

: قـال الـدرداءأيبعـن جلـيعن إمساعيل بن أيب خالد عن األعمش عـن جماهـد عـن مـورق الع
حــدثنا ]9050[ابــن أيب شــيبة .مــن أخــالق النبيــني وضــع اليمــني علــى الشــمال يف الصــالة
ثـــالث مـــن : قـــال أيب الـــدرداءعـــن أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن جماهـــد عـــن مـــورق العجلـــي

ووضـــع اليمـــني علـــى الشـــمال يف التبكـــري يف اإلفطـــار واإلبـــالغ يف الســـحور :أخـــالق النبيـــني
ثنا محاد بن زيدقال ثنا حجاج قالحدثنا علي بن عبد العزيز]1285[ابن املنذر .الصالة

ثــالث مــن مناقــب اخلــري : قــالأبــا الــدرداءعــن مــورق العجلــي أن ثنــا علــي بــن أيب العاليــةقــال
مـورق ، اهـ صحيحووضع األيدي على األيدي يف الصالةالتكبري باإلفطار والتبليغ بالسحور

.أيب الدرداء يروي عن
حدثنا حيىي بن سـعيد عـن ثـور عـن خالـد بـن معـدان عـن أيب زيـاد ]3967[ابن أيب شيبة -

كان إذا قـام يف الصـالة ، قـال أبا بكرما رأيت فنسيت فإين مل أنس أن : موىل آل دراج قال 
ثنـــا قـــالحـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد]1283[ابـــن املنـــذر .هكـــذا فوضـــع اليمـــىن علـــى اليســـرى: 

عـن أيب زيـاد مـوىل آل ا ثور بن يزيد عن خالد بن معـدانثنقالقال ثنا حيىي بن سعيدمسدد
كــان إذا قــام يف الصــالة قــام أبــا بكــر الصــديقأمــا مــا رأيــت فنســيت فــإين مل أنــس : دراج قــال

أبـو زيـاد قـال اهــهكذا، وأخذ حيـىي بـن سـعيد بكفـه اليمـىن علـى ذراعـه اليسـرى الزقـا بـالكوع
.له إدراك : وذكره ابن حجر يف اإلصابة وقال . يرتك ، يعرف الدارقطين ال 

حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السالم بن شداد اجلريري أبو طالوت ]3961[ابن أيب شيبة-
يف الصـالة وضـع ميينـه علـى رسـغه إذا قـامعليكان : عن أبيه قالعن غزوان بن جرير الضيب

البيهقـــــي . أو حيــــك جســـــدهأن يصـــــلح ثوبـــــهيـــــزال كــــذلك حـــــىت يركـــــع مــــىت مـــــا ركــــع إال فــــال
زم حــدثنا غــزوان بــن حــامســلم بــن إبــراهيم حــدثنا عبــد الســالم بــن أيبمــن طريــق]2427[
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إذا قـام إىل الصـالة يكـان علـ: طالـب قـال بـن أيبيأنه كان شديد اللـزوم لعلـجرير عن أبيه
أن حيـك جلـدا أو فكرب ضرب بيده اليمىن على رسغه األيسر ، فال يزال كذلك حىت يركـع إال

سالم علـيكم ، مث يلتفـت عـن مشالـه فيحـرك شـفتيه ، : يصلح ثوبه ، فإذا سلم سلم عن ميينه 
ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه ، ال حـول وال قـوة إال بـاهللا ، : ما يقـول مث يقـول يفال ندر 

مث قال . و عن مشالهعن ميينه انصرف أمث يقبل على القوم بوجهه ، فال يبايل. ال نعبد إال إياه
.رواه أبوداود خمتصرا اهـهذا إسناد حسن: 
حــدثنا يزيــد بــن زيــاد بــن أيب اجلعــد عــن عاصــم حــدثنا وكيــع قــال]3962[ابــن أيب شــيبة -

وضـع اليمـني علـى : قـال )فصـل لربـك واحنـر(يف قولـه عليعن اجلحدري عن عقبة بن ظهري
ثنـا قـالثنـا حجـاجقـالعلي بن عبد العزيـزحدثنا]1284[ابن املنذر .الشمال يف الصالة

رضـوان اهللا علـي بـن أيب طالـبعـن عقبـة بـن ظبيـانه عـنم اجلحـدري عـن أبيـعـن عاصـمحاد
فوضـع يـده اليمـىن علـى سـاعده اليسـرى مث وضـعها )فصـل لربـك واحنـر(أنه قـال يف اآليـة عليه

ن إمساعيــل حــدثنا موســى بــمــن طريــق ]2424[البيهقــي .قــال عــن أبيــهكــذااهـــعلــى صــدره 
قـال ) فصـل لربـك واحنـر(يعلـعن عقبة بن صـهبان عـن يمحاد بن سلمة عن عاصم اجلحدر 

عـن عقبـة بـن يا عاصـم اجلحـدر كـذا قـال شـيخن. هـو وضـع ميينـك علـى مشالـك ىف الصـالة: 
قال البخارى قال لنا قتيبة عن محيد بن عبد الرمحن عن .اهـ رواه البخاري يف التاريخ صهبان
يعـــن علـــيعـــن عقبـــة مـــن أصـــحاب علـــياجلعـــد عـــن عاصـــم اجلحـــدر بـــن زيـــاد بـــن أيبيزيـــد 

أمحد بـن حممـد بـن احلـارث أخربنا أبو بكر]2431[البيهقيقالو .وضعهما على الكرسوع
حـدثنا شـيبان حـدثنا الفقيه أخربنا أبو حممد بن حيان أبـو الشـيخ حـدثنا أبـو احلـريش الكـاليب

عـن أبيـه عـن عقبـة بـن صـهبان كـذا قـال إن عليـا قـال ير محاد بن سلمة حدثنا عاصـم اجلحـد
مث وضـعهما يده اليسـرىوضع يده اليمىن على وسط : قال ) فصل لربك واحنر(هذه اآلية يف

ثنـا قـالين عبد الرمحن بن األسود الطفـاويحدث]24/651[ورواه ابن جرير اهـعلى صدره
ن عاصــم اجلحــدري عــن عقبــة بــن عــعــديزيــد بــن أيب زيــاد بــن أيب اجلقــال ثــينحممــد بــن ربيعــة

.وضـــع اليمـــني علـــى الشـــمال يف الصـــالة: قـــال) فصـــل لربـــك واحنـــر(يف قولـــه علـــيعـــن ظهـــري
ثنا محاد بن سلمة عن عاصم اجلحدري عن عقبـة : قالثنا عبد الرمحن: قالحدثنا ابن بشار

حـدثنا .صـالةوضع اليد على اليـد يف ال: قال) فصل لربك واحنر(عن علي بن ظبيان عن أبيه
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عاصـم اجلحـدري عـن عقبـة بـن ظهـري عـن عـن ثنـا مهـران عـن محـاد بـن سـلمة: قـالابن محيـد
وضــع يــده اليمـــىن علــى وســـط ســاعده اليســـرى، مث : قـــال) فصــل لربـــك واحنــر(عــن علـــي أبيــه

ثنا وكيع عن يزيد بن أيب زياد عـن عاصـم : قالحدثنا أبو كريبوقال . وضعهما على صدره
وضـع اليمـني علـى الشـمال : قـال) فصـل لربـك واحنـر(عـن علـي بن ظهـرياجلحدري عن عقبة

ثنــا محــاد عــن عاصــم : قــالثنــا أبــو صــاحل اخلراســاين: قــالحــدثنا ابــن محيــدوقــال .يف الصــالة
فصـل لربـك (أن علـي بـن أيب طالـب قـال يف قـول اهللاجلحدري عن أبيـه عـن عقبـة بـن ظبيـان

اهـــ هــذا عده األيســر، مث وضــعهما علــى صــدرهاوضــع يــده اليمــىن علــى وســط ســ: قــال) واحنــر
.واهللا أعلم ، ، وفيه اضطراب منهم الدارقطين يف العلل خرب توقفوا فيه 

عــن زيــاد بــن زيــد عــن عبــد الـرمحن بــن إســحاق حــدثنا أبــو معاويــة]3966[ابـن أيب شــيبة -
ت وضــع األيـدي علـى األيـدي حتــمـن سـنة الصـالة : قـال علــيالسـوائي عـن أيب جحيفـة عـن 

.السوائي جمهول . اهـ رواه أبو داود وغريه السرر
حــدثنا حممــد بــن القاســم ثنــا أبــو كريــب ثنــا حفــص بــن غيــاث عــن ] 286/ 1[الــدارقطين -

إن مـن سـنة الصـالة : أنـه كـان يقـول علـيعبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بـن سـعد عـن 
.اهـ إسناد ضعيف وضع اليمني على الشمال حتت السرة 

يإسحاق أخربنا احلسـن بـن يعقـوب بـن البخـار أخربنا أبو زكريا بن أيب]2433[هقي البي-
عمرو بن طالب أخربنا زيد بن احلباب حدثنا روح بن املسيب قال حدثينأخربنا حيىي بن أيب

: قـال ) فصـل لربـك واحنـر(قول اهللا عز وجل يفعباسابناجلوزاء عن عن أيبيمالك النكر 
.اهـ سند ضعيف الصالة عند النحرمال يفعلى الشوضع اليمني

حــدثنا مسـدد حــدثنا عبــد الواحـد بــن زيـاد عــن عبــد الـرمحن بــن إســحاق ]758[أبـو داود -
أخــذ األكــف علــى األكــف : هريــرةأبــووائــل قــال قــال احلكــم عــن أيبعــن ســيار أيبالكــويف

محن بـن إسـحاق قال أبو داود مسعت أمحـد بـن حنبـل يضـعف عبـد الـر . الصالة حتت السرةيف
.رواه ابن املنذر والدارقطين وغريهم.اهـ ضعيفالكويف

بـن املـدين قـال ثنـا عبـد اهللا يثنا أبو خليفة قال ثنا علـحد]4626[ابن حبان يف الثقات -
عبــد اهللا بــن جــابر رأيـت :عائشـة يقــولبـن سـفيان بــن عقبـة قــال مسعـت جــدي عقبـة بــن أيب
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عليه و سـلم يضـع إحـدى يديـه علـى ذراعـه يف الصـالة صاحب رسول اهللا صلى اهللا البياضي 
.اهـ على رسم ابن حبان 

عـن منصـور بـن ثنا هشـيم: قالثنا سعيد: قالحدثنا حممد بن علي]1287[ابن املنذر -
ثــالث مــن النبــوة، تعجيــل اإلفطــار، : قالــتعائشــةعــن زاذان عــن حممــد بــن أبــان األنصــاري

حــدثنا ]1/284[الـدارقطين .الصــدرلــى اليسـرى يف وتـأخري الســحور، ووضـع اليــد اليمـىن ع
عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا شـجاع بـن خملـد ثنـا هشـيم قـال منصـور ثنـا عـن حممـد بـن 

ثالثــة مــن النبــوة تعجيــل اإلفطــار وتــأخري الســحور ووضــع : أبــان األنصــاري عــن عائشــة قالــت 
حبان يف الثقات ممن يروي عن القاسم حممد ذكره ابناهـالصالةاليد اليمىن على اليسرى يف 

.وعروة ، وعن عائشة مرسل وقال مدين ثبت
أخربنا أبو أمحد عن العـالء بـن صـاحل عـن زرعـة بـن يحدثنا نصر بن عل]754[أبو داود -

.صــف القــدمني ووضــع اليــد علــى اليــد مــن الســنة: يقــول الزبيــرابــنعبــد الــرمحن قــال مسعــت 
حــدثنا عمــرو بــن حممــد الناقــدقــال د اهللا بــن أمحــد بــن حنبــلحــدثنا عبــ]13/298[الطــرباين 

قـال حدثنا زرعة بـن عبـد الـرمحنقال حدثنا العالء بن صاحلقال حدثنا أبو أمحد الزبرييقال 
اهــ ووضع اليد علـى اليـد يف الصـالة مـن السـنةصف القدمني: يقولعبد اهللا بن الزبريمسعت 
.صحيح حسن

مسعــت عمــرو بــن قــال حــدثنا يزيــد بــن إبــراهيم قــالثنا عفــان حــد]3971[ابــن أيب شــيبة -
قال أخربنـا عفـان بـن ]7611[ابن سعد .إذا صلى يرسل يديهالزبيرابنكان : دينار قال 
إذا صـلى ابـن الـزبريكـان : مسعـت عمـرو بـن دينـار قـالقـالحدثنا يزيد بن إبراهيممسلم قال
.يطيل القيام ، فلعله كان مما يراوح به كان ابن الزبري .سند صحيح اهـ)1(يرسل يديه

ل يف القيامعمالجامع 

وقـــال ]291/ 2االســـتذكار [. وهـــو عنـــد مجـــيعهم حســـن ولـــيس بواجـــب : ذكـــر أبـــو عمـــر اخلـــالف فيـــه مث قـــال -1
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم والتابعني ومن بعـدهم يـرون والعمل] 252[الرتمذي 

ورأى بعضــهم أن يضــعهما فــوق الســرة ورأى بعضــهم أن يضــعهما حتــت .يضــع الرجــل ميينــه علــى مشالــه يف الصــالة أن
اهـالسرة وكل ذلك واسع عندهم 
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كـان إذا بـن الزبيـراوأبا بكـر عن الثوري عن منصور عن جماهـد أن ]3302[عبد الرزاق -
احلميــد عـــن منصــور عـــن حــدثنا جريـــر بــن عبـــد]7322[ابــن أيب شـــيبة .صــلى كأنــه عمـــود

وحـدثت: قال جماهد .كأنه عود من اخلشوعم يف الصالة  إذا قاالزبريكان ابن : قال جماهد 
أخربنـا إسـرائيل أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى قـال]7608[ابن سـعد .كان كذلكأبا بكرأن 

نـه عـود ، وكـان أبـو أنـه كـان يقـوم يف الصـالة كأعن منصور عـن جماهـد عـن عبـد اهللا بـن الـزبري
حـدثنا أبـو صـاحل ]1514[الفـاكهي.هـو اخلشـوع يف الصـالة: قـال جماهـد بكر يفعل ذلك

كـان ابـن الـزبري إذا قـام : حممد بن زنبور قال ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن جماهد قـال 
حـدثنا أبــو بشـر قــال ثنـا عبـد الــرمحن بـن مهـدي قــال أخـربين شــعبة مث قـال. يصـلي كأنـه عــود 

ي البيهقـــ. كأنـــه خرقـــةأحســـن النـــاس صـــالةكـــان ابـــن الـــزبري : عـــن منصـــور عـــن جماهـــد قـــال 
حدثنا أمحد بن يونس حدثنا فضيل بن عيـاض يالعباس بن حممد الدور من طريق]3663[

، وحــدث أن أبــا الصــالة كأنــه عــود كــان ابــن الــزبري إذا قــام يف: عــن منصــور عــن جماهــد قــال 
اهــ صـحيح عـن ابـن الـزبري ، وكـان الصـالةوكان يقال ذاك اخلشوع يف: قال. بكر كان كذلك

.ابن الزبري أخذ صالته عن أيب بكر أهل مكة يتحدثون أن 
أخربنــا عفــان بـن مســلم و عــارم بــن الفضــل قـاال حــدثنا محــاد بــن زيــد ]7606[ابـن ســعد -

ملقــام يصــلي كأنــه كنــا منــر بــه خلــف ا: قــال الزبيــرابــنذكــر : قــال قــال حــدثنا ثابــت البنــاين
يد بـــن حـــدثنا احلســـني بـــن منصـــور قـــال ثنـــا ســـع]958[الفـــاكهي . شـــيء منصـــوب موضـــوع

مــررت بعبــد اهللا بــن الــزبري وهــو يصــلي : هبــرية قــال ثنــا محــاد بــن زيــد قــال حــدثنا ثابــت قــال 
.اهـ صحيح خلف املقام كأنه خشبة 

ثنا جعفــر ثنــا عبيـد اهللا بــن عمــر ثنــا معاويـة يعــين ابــن عبــد حــد]33[احلـريبعلـي بــن عمــر -
لقـد كـان نـاس يلتمسـون أن :قـال عبد اهللا بن الزبيـرالكرمي قال حدثين قيس عن عطاء عن 

.اهـ قيس هو ابن سعد املكي ، سند صحيح يروه بعد السجدة فما يروه إال قائما
حـــدثنا فرقـــد : قـــال زيـــد بـــن حبـــاب عـــن مهـــام بـــن حيـــىي حـــدثنا ]8100[ابـــن أيب شـــيبة -

اهـــ فرقــد لــيس كــره للرجــل أن يصــلي ويف رجليــه قيــدأنــه  عمــرعــن عــن مــرة الطيــبالســبخي 
.ة بن شراحيل بقوي يف مر 
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عـن الثـوري عـن رجـل عـن املنهـال بـن عمـرو عـن أيب عبيـدة قـال مـر ]3306[عبد الـرزاق -
مسعودبنا

بــن عمــر الرقــي ثنــا قبيصــة بــن عقبــة ثنــا ســفيان حــدثنا حفــص ]9347[وقــال الطــرباين .إيل 
حـدثنا عثمـان .مثلـهن حبيب عن املنهال بـن عمـرو عـن أيب عبيـدة عـن عبـد اهللاعن ميسرة ب

زوق أنـا شـعبة عـن ميسـرة قاال ثنا عمر بـن مـر بن عمر الضيب وحممد بن حممد التمار البصريان
]7135[ابــن أيب شــيبة . حنــوهال بــن عمــرو عــن أيب عبيــدة عــن عبــد اهللاعــن املنهــبــن حبيــب

عبــد اهللاخــرج: عــن املنهــال عــن أيب عبيــدة قــال ســرة النهــديحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن مي
فقــال عبــد اهللا أمــا هــذا فقــد أخطــأ ، فــإذا رجــل يصــلي صــافا بــني قدميــهمــن داره إىل املســجد

حـدثنا حفـص بـن غيـاث ]7134[ابـن أيب شـيبة .السنة ولو راوح بني قدميه كان أحب إيل
رجــال يصــلي صــافا بــني قدميــه ، اهللاعبــدقــال رأى ش عــن املنهــال عــن أيب عبيــدة عــن األعمــ

حممـد بـن بكـرأيبمـن طريـق]3713[البيهقـي .لو راوح هذا بني قدميه كـان أفضـل: فقال 
عبد اهللاعبيدة عن الفرج األزرق حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن ميسرة عن املنهال عن أيب

أمــا إنــه لــو راوح كــان أخطــأ الســنة ،: الصــالة فقــال يفأنــه رأى رجــال صــف بــني قدميــه يعــين
.جيد اهـ مرسلأحب إيل

قــال :عــن الثــوري عــن األعمــش عــن أيب الضــحى عــن مســروق قــال]3305[عبــد الــرزاق -
حـدثنا أبـو معاويـة عـن ]7323[ابن أيب شيبة .قاروا الصالة يقول اسكنوا اطمئنوا عبد اهللا

ابـن .، يعـين اسـكنوا فيهـاقاروا الصـالة: عبد اهللاقال : قال األعمش عن مسلم عن مسروق
عبــد قــال : عــن منصــور عــن أيب الضــحى عــن مســروق قــال حــدثنا جريــر]7327[أيب شــيبة

عــن منصــور عــن زائــدة حــدثنا حســني بــن علــي]7328[ابــن أيب شــيبة .قــاروا الصــالة: اهللا
فقلـت ملنصـور : دة قـال زائـ.قـاروا الصـالة: عبـد اهللاقـال : قـال عن مسروقعن أيب الضحى

حــدثنا حممــد بــن النضــر ]9343[الطــرباين .الــتمكن فيهــا: فقــال : ؟ قــال مــا يعــين بــذلك:
عاوية بن عمـرو ثنـا زائـدة عـن منصـور عـن أيب الضـحى عـن مسـروق عـن عبـد اهللاثنا ماألزدي

ليــتمكن يف صــالته إذا ركــع وإذا : مــا يعــين بــذلك؟ فقــال: فســئل منصــور.قــاروا الصــالة: قــال
األعمش عن احلسني بن حفص عن سفيان قال حدثينمن طريق]3664[البيهقي . سجد

.اهـ صحيح قاروا للصالة:بد اهللا بن مسعودالضحى عن مسروق قال قال عأيب
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رأيــت : حــدثنا ابــن مهــدي عــن شــعبة عــن ســعد بــن إبــراهيم قــال ]7147[ابــن أيب شــيبة -
/ 1[أخبــار القضــاة بــن خلــف يفاورواه وكيــع .يصــلي صــافا بــني قدميــه فيمــا نعلــمعمــرابــن

دثنا عيســى بــن يــونس عــن حــقــالحــدثنا علــي بــن خشــرمقــالحــدثين أمحــد بــن علــي]164
. عمـر قـد مجـع بـني قدميـه يف الصـالة قائمـا يصـليرأيت ابـن: قالعد بن إبراهيمعن سشعبة

نـا أبـو عـامر العقـدي وأبـو ثنا علـي بـن مسـلم الطوسـي حـد] 1523مسند ابن اجلعد[البغوي 
بـن عمـر يصـلي صـافا قدميــه ارأيــت : نـا شـعبة عــن سـعد بـن إبـراهيم قـال : قـالوا داود ووهـب 

وليس معناه اإللـزاق فقـد روى . اهـ سند صحيحوأنا غالم شاب : زاد أبو عامر ، فيما أعلم 
:

كـان يقـرأ البقـرة يف ركعـة بـن عمـرابـن جـريج قـال أخـربين نـافع أن اعـن ]3300[عبد الـرزاق 
رب بأصابع رجله على االرض وسألت عطـاء عـن ضـم املـرء قدميـه يف وكان بطيء القراءة فيض

بــن جــريج ولقــد االصـالة فقــال أمــا هكــذا حـىت متــاس بينهمــا فــال ولكـن وســطا مــن ذلــك فقـال 
اهــ كـان ال يفرسـخ بينهمـا وال ميـس إحـدامها األخـرى قـال بـني ذلـك بـن عمـراأخربين نافع أن 

.صحيح .يضبطه ، وكأنه ملهذه أجود من حكاية غالم رآه مرة 
كنــت مــع أيب يف : قــال حــدثنا وكيــع عــن عيينــة بــن عبــد الــرمحن]7136[ابــن أيب شــيبة -

لقــد رأيــت يف هــذا !إحــدامها بــاألخرىألــزق: املســجد فــرأى رجــال صــافا بــني قدميــه ، فقــال 
لم مــا رأيــت أحـدا مــنهم فعــل هــذا مثانيــة عشــر مـن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليـه وســاملسـجد 

.)1(صـف القـدمنيمن وكيع يفسـرإن مل تكن مدرجة ، أَلَزق على التعجب: قال إمنااهـقط
.سند صحيح 

ابــنأن حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن هشــام بــن عــروة عــن رجــل ]7143[ابــن أيب شــيبة -
عـن هشـام بـن حدثنا وكيـع]7144[ابن أيب شيبة .كان يصف بني قدميه يف الصالةالزبير
اهــ بني قدميـه وألـزق إحـدامها بـاألخرىيصلي قد صف الزبريابنمن رأى أخربين : قال عروة

حـدثنا حيـىي بــن آدم قـال حــدثنا حسـن بـن صــاحل عـن موســى ]1623[وقـال أمحـد يف العلــل 

خرى يف حال قيامه ملا روى األثرم عن عيينة بن عبد الرمحن قال ويكره أن يلصق إحدى قدميه باأل:قال ابن قدامة-1
لقـد أدركـت يف : كنت مع أيب يف املسجد فرأى رجال يصلي وقد صف بني قدميه وألزق إحدامها بـاألخرى فقـال أيب : 

ان ابـن وكـ. هذا املسجد مثانية عشرة رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ما رأيت أحدا منهم فعل هـذا قـط
]696/ 1املغين [اهـ عمر ال يفرج بني قدميه وال ميس إحدامها باألخرى ولكن بني ذلك ال يقارب وال يباعد 
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]7607[ابـن سـعد .بـن الـزبري قائمـا يف الصـالة قـد صـف قدميـهارأيـت :بن أيب عائشة قـال
كـان : قـال بن صاحل عـن موسـى بـن أيب عائشـةأخربنا حسنأخربنا عبيد اهللا بن موسى قال

.اهـ صحيح ابن الزبري يصف قدميه يف الصالة
حـدثنا عبـد اهللا بـن شـبيب الربعـي قـال ثنـا إمساعيـل بـن أيب أويـس قـال ]1513[الفـاكهي -

عبـد اهللا إن أول مـن صـف رجليـه يف الصـالة : حدثين أيب قال حدثين وهب بـن كيسـان قـال 
اهـ سند حسن ، أبو أويس إمسه عبد اهللا بن ه كثري من القراء وكان جمتهدا فاقتدى ببن الزبير

.عبد اهللا بن أويس 
حدثنا عمرو بن حممـد الناقـدقال حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل]13/298[الطرباين -

قـال حدثنا زرعة بـن عبـد الـرمحنقال حدثنا العالء بن صاحلقال حدثنا أبو أمحد الزبرييقال 
اهـ ووضع اليد على اليد يف الصالة من السنةصف القدمني: يقولعبد اهللا بن الزبيرعت مس

.، تقدم سند صحيح 

على اجلدار وحنوهعتماداال
)فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته(وقول اهللا تعاىل 

عــن ث عــن عبــد العزيــز بــن صــهيب حــدثنا أبــو معمــر حــدثنا عبــد الــوار ]1099[البخـاري -
:سلم فإذا حبل ممـدود بـني السـاريتني فقـال دخل النيب صلى اهللا عليه و : أنس بن مالك قال

:سـلم فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه و . قالوا هذا حبل لزينب فإذا فرتت تعلقـت . ما هذا احلبل
اهـحلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا فرت فليقعد ، ال 
عــن شــيبان عــن حـدثنا أيبيحــدثنا عبــد الســالم بـن عبــد الــرمحن الوابصــ]949[أبـو داود -

هــل بعــض أصــحايبحصـني بــن عبــد الــرمحن عــن هــالل بــن يســاف قــال قــدمت الرقــة فقــال يل
صلى اهللا عليه وسلم قال قلت غنيمة فـدفعنا إىل وابصـة قلـت رجل من أصحاب النيبلك يف

ة الطئــة ذات أذنــني وبــرنس خــز أغــرب وإذا هــو نبــدأ فننظــر إىل دلــه فــإذا عليــه قلنســو لصــاحيب
أم قـــيس بنـــت حمصـــن أن فقـــال حـــدثتين. صـــالته فقلنـــا بعـــد أن ســـلمنامعتمـــد علـــى عصـــا يف

. مصــاله يعتمــد عليــهرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ملــا أســن ومحــل اللحــم اختــذ عمــودا يف
.األلباين احلاكم والذهيب و صححه 
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حـدثنا مصـعب بـن ثابـت بـن حـدثنا محيـد بـن األسـود]1212إحتاف اخلـرية [قال مسدد -
فقعـد أنـسجاء : قال فقعدت إىل حممد بن مسلم بن خبابجئت : عبد اهللا بن الزبري قال 

كــان رســول اهللا : قلنــا ال ، قــال : أتــدرون مــا هــذا العــود ؟ قــال : مكانــك هــذا ، مث قــال لنــا 
اعتـدلوا سـووا صـفوفكم : التفـت فقـال صلى اهللا عليـه وسـلم إذا قـام إىل الصـالة أخـذ بيـده مث

عمـر بـن فالتمسـه صـفوفكم ، فلمـا هـدم املسـجد فقـد اعتدلوا سـووا: مث أخذ بيساره ، فقال 
اهـــ فوجــده قــد أخــذه بنــو عمــرو بــن عــوف فجعلــوه يف مســجدهم ، فانتزعــه فأعــادهالخطــاب

ج بـه لألمـر بتســوية رواه أبـو داود وضـعفه األلبـاين ورواه ابــن حبـان يف صـحيحه وأظنـه إمنــا احـت
.الصف 

: قالــت حــدثنا ابــن فضــيل عــن حصــني عــن أيب حــازم عــن موالتــه]3422[ابــن أيب شــيبة -

ا عـوا هـذه احلبـال وأفضـو اقط: ، فقـال أبـو بكـرفـأتى: نقوم عليهما من غلظ األرض ، قالت 
صــحبة قالــه الطــرباين يف األشــجعية لعــزة و ســلمان األشــجعي األعــرجاهـــ أبــو حــازمإىل األرض

.سند حسن.وأبو نعيم يف املعرفة الكبري 
حيسـبه أبـو بكـر مد بن قيس عن رجل قد مساهعن حمحدثنا وكيع]3423[ابن أيب شيبة -

.لتعلق مــن أســفل هكــذاين بــايعــ، إمنــا يفعــل ذلــك اليهــود : قــالحذيفــةعمــرو بــن مــرة عــن 
.ثقات إن كان ذكر عمرو حمفوظا 

عـن إسـرائيل بـن يـونس قـال أخـربين حممـد بـن عبـد الـرمحن أنـه أخـربه ]3351[عبد الرزاق -
اهـيصلي وهو معتمد على اجلدر جابر بن عبد اهللامن رأى 

من رأى أخربين: حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن أبيه قال ]3425[ابن أيب شيبة -
اهـيصلي متوكئا على عصاذرأبا
: حــدثنا وكيــع عــن عكرمــة بــن عمــار عــن عاصــم بــن مشــيخ قــال ]3424[ابــن أيب شــيبة -

ــا ســعيد الخــدريرأيــت  اهـــ رواه ابــن حبــان يف الثقــات يف ترمجــة يصــلي متوكئــا علــى عصــاأب
ال ثنـا يعقـوب بـن أخربنا إبراهيم بن خزمي قال ثنا عبد اهللا بـن محيـد قـ]4659[عاصم فقال 

قـال أتيـت إسحاق احلضرمي قـال ثنـا عكرمـة بـن عمـار قـال حـدثين عاصـم بـن مشـيخ الغـيالين
سعيد اخلدري فادخلوىن عليـه فـإذا شـيخ كبـري املدينة يف طلب عبد يل أبق فانطلقوا يب إىل أيب
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يصــلى حــني زالــت الشــمس معتمــدا علــى جريــدة إذا قــام اعتمــد عليهــا وإذا ركــع أســندها إىل 
.اهـ ووثقه العجلي القبلة وإذا سجد اعتمد عليها 

عتمـاد علـى اجلـدر عـن االعمـربـناعن معمـر عـن قتـادة قـال سـئل ]3352[عبد الرزاق -
وقــال عبــد الــرزاق.اهـــ ثقــات مرســل يف الصــالة فقــال إنــا لنفعلــه وإن ذلــك يــنقص مــن األجــر 

قـال قـد بـن عمـرام أن اعن ]3353[
بـن اهـ أبو حممد هو عطـاء علمت أنه ينقص األجر وضع اإلنسان يده على اجلدر يف الصالة 

.إن شاء اهللا حسن . أيب رباح 
كـانوا يتوكـؤون علـي : بن أيب ذئب عن يزيد بن السائب قـال انا خرب أ]2826[ابن اجلعد -

.يح اهـ صحعصيهم من شدة القيام يف عهد عمر يف رمضان 
عـن عـن عبـد الـرمحن بـن عـراك بـن مالـك حـدثنا مـروان بـن معاويـة ]3429[ابن أيب شيبة -

. أدركــت النــاس يف شــهر رمضــان تــربط هلــم ا: أبيــه قــال 
.رجاله ثقات 

كـان أصـحاب : قـالحـدثنا حفـص ويزيـد عـن حجـاج عـن عطـاء ]3426[ابن أيب شـيبة-
البيهقـي . زاد يزيد إذا استووا. على العصا يف الصالةاهللا عليه وسلم يتوكؤونرسول اهللا صلى

كـان : عطـاء قـال سعدان بـن نصـر حـدثنا أبـو معاويـة عـن احلجـاج عـن من طريق]3715[
اهــــ حجـــاج بـــن الصـــالةيفييتوكئـــون علـــى العصـــأصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

.أرطأة فيه كالم

قام الصالةاألمر بالعربية إل
أتانــا  : نــا شــعبة عــن قتــادة قــال مسعــت أبــا عثمــان النهــدي يقــول خرب أ]995[ابــن اجلعــد -

وحنـن بأذربيجـان مـع عتبـة بـن فرقـد أمـا بعـد فـائتزوا وارتـدوا وانتعلـوا عمـر بـن الخطـابكتـاب 

مساعيل وإياكم والتنعم وزي العجـم ومتعـددوا واخشوشـنوا واخلولقـوا واقطعـوا الركـب وانـزوا نـزوا إ
وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ، ض وارموا األغرا

عبة عــن عاصــم عــن نــا شــخرب أ.علمنــا أنــه يعــين األعــالمفمــا: بإصــبعه الســبابة والوســطى قــال 
بـدون ذكـر العربيـة خمتصـرا رواه مسلم اهـوتعلموا العربية : وزاد فيه ، حنوه عثمان عن عمرأيب
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: قــالثنــا حجــاجقــال حــدثنا أبــو محيــد املصيصــي]8514[، وقــال أبــو عوانــة يف املســتخرج 
ثنـا شـعبة أخـربين قتـادةقـال مسعت شعبة حيدث عن قتادة ح وحـدثنا أبـو أميـة قثنـا أبـو النضـر

وحنـن بأذربيجـان مـع عتبـة أتانـا كتـاب عمـر بـن اخلطـاب:قالأبا عثمان النهديمسعت : قال
فــاتزروا وارتــدوا وانتعلــوا وارمــوا باخلفــاف وألقــوا الســراويالت وعلــيكم بلبــاس أمــا بعــد: بــن فرقــد

فـإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـهواقطعوا الركب وارموا األغراض وانزوا نـزواواخشوشنوا واحلولقوا 
: والســبابة، وقــال أبــو محيــدالوســطىوســلم

شـعبة حـدثين : قال.وأشار حجاج بأصبعيه السبابة، والوسطى، فما علمت أنه يعين األعالم 
فكــان : شــعبة بنحــو مــن هــذا وزاد فيــه، وتعلمــوا العربيــة، قــال عاصــم األحــول عــن أيب عثمــان

ثنـا قـال ثنـا أبـو النضـرقـال حدثنا أبـو أميـة: قال أبو عوانة .عن أيب عثمانأحفظهماعاصم
]2366[البيهقي اهـ وتعلموا العربيةعثمان وذكر بعض هذا وذكرعن أيب شعبة عن عاصم

يعثمــان عــن عمــر بــن اخلطــاب رضــعــن أيبآدم حــدثنا شــعبة عــن عاصــم األحــول مــن طريــق
.اللباس كتاب ، يأيت يف  اهـ صحيح تعلموا العربية: ىل عنه أنه قال اهللا تعا

كتـب : عـن عمـر بـن زيـد قـال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور]30534[ابن أيب شيبة -
نــه لقــرآن فإوأعربــوا ا، وتفقهــوا يف العربيــة ، أمــا بعــد فتفقهــوا يف الســنة : موســىأبــيإىل عمــر
.اهـ مرسل ومتعددوا فإنكم معديون، عريب 

ن شـعبة عـن أيب رجـاء حممـد بـن عـنا عبد الـرمحن بـن زيـاد]89التفسري[سعيد بن منصور -
ال بأس به ، أومـا بلغـك عـن  : سألت احلسن عن مصحف ينقط بالعربية ؟ قال : قال سيف

عبـد الـرزاق .ين وأحسـنوا عبـارة الرؤيـا الـدتعلموا العربية ، وتفقهـوا يف:أنه كتب عمركتاب 
عن عبد اهللا بن كثري عن شعبة قال أخربين حممـد بـن سـيف أبـو رجـاء قـال سـألت ]7948[

ال بــأس بــه أمــا بلغــك كتــاب عمــر بــن اخلطــاب  : احلســن عــن املصــحف أيــنقط بالعربيــة قــال 
حدثنا ]30542[بة ابن أيب شي.كتب تفقهوا يف الدين وأحسنوا عبارة الرؤيا وتعلموا العربية

: سـألت حممـدا عـن نقـط املصـاحف فقـال : قـال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أيب رجـاء
أمــا بلغــك مــا كتــب بــه : وســألت احلســن فقــال أخــاف أن تزيــدوا يف احلــروف أو تنقصــوا منهــا

.جيد مرسل اهـة وتفقهوا يف الدينر أن تعلموا العربية وحسن العبا: عمر 
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د بــن عــن يزيــحــدثنا محــاد بــن زيــد: حــدثنا حيــىي بــن آدم قــال ]30544[ابــن أيب شــيبة -
إىل قـوم يقـرئ بعضـهم بعضـا ، فلمـا رأوا عمـر عمـرانتهـى : قـال حازم عن سليمان بن يسار

اقـرؤوا ، وال تلحنـوا: فقـال ، ضـا كـان يقـرئ بعضـنا بع: ما كنتم تراجعون قلنـا : سكتوا فقال 
عن يزيد بن حـازم عـن سـليمان بـن يسـار قـالبن زيدنا محادحدث] 37[سعيد بن منصور . 
: ؟ فقـالوامـا هـذا: ، فقـالخرج عمر بن اخلطاب على قوم يقرأون القرآن، ويرتاجعون فيه: 

فضـائل ورواه أبو العباس املسـتعفري يف .تراجعوا، وال تلحنوا : نقرأ القرآن، ونرتاجع فيه، فقال
حدثنا محاد بن زيد عـن يزيـد بـن حـازم عـن جاجالقطيعي حدثنا حمن طريق]103[القرآن 

: خرج عمر من خوخته فأتى علـى قـوم يقـرؤون فلمـا رأوه أنصـتوا فقـال: سليمان بن يسار قال
اهــ مرسـل صـحيح فاقرؤوا، وال تلحنـوا: كان يقرئ بعضنا بعضا قال: ما كنتم تراجعون؟ فقال

.
: عمـــرقــال : قـــال مـــورق حـــدثنا أبـــو معاويـــة عــن عاصـــم عـــن ]30546[ابــن أيب شـــيبة -

حـدثنا حيـىي هـو قتيبـةمن طريق] 104[املستغفري . وا اللحن والفرائض فإنه من دينكمتعلم
قال عمر بـن اخلطـاب: ابن زكريا بن أيب زائدة عن عاصم عن سليمان عن مورق العجلي قال

]1674[الشــعبيف البيهقــي ورواه .تعلمــوا الفــرائض والســنن واللحــن كمــا تعلمــون القــرآن: 

: قـال عمـر : قـال حممد بن عبد اهللا أبو حيىي ثنا مروان ثنا عاصم األحول عن مـورق العجلـي
.صحيحاهـالفرائض و اللحن كما تتعلمون القرآن تعلموا السنة و 

حدثنا موسى قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن كثـري أيب حممـد عـن ]881األدب[البخاري -
بــرجلني يرميــان فقــال أحــدمها لآلخــر عمــر بــن الخطــابمــر : عبــد الــرمحن بــن عجــالن قــال 

.اهـ ضعفه األلباين سوء اللحن أشد من سوء الرمي :أسبت فقال عمر
عمـــر بـــن عـــن حيـــىي بـــن العـــالء عـــن طلحـــة عـــن عطـــاء قـــال بينمـــا]9793[عبـــد الـــرزاق -

بتغيــا إىل ايطــوف بالكعبــة إذ مســع رجلــني خلفــه يرطنــان فالتفــت إليهمــا فقــال هلمــا الخطــاب
حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر ثنــا ســفيان عــن ابــن جــريج قــال]303[الفــاكهي . العربيــة ســبيال 

ورواه أبــو . ابتغيــا إىل العربيــة ســبيال :فقــال يتكلمــان بالفارســية يف الطــواف مســع عمــر رجلــني
حدثنا علي بن حممد حدثنا احلسن بن علـي بـن عفـان حـدثنا ]23[سم احلريف يف فوائده القا
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زيد بن احلبـاب حـدثين طلحـة بـن عمـرو املكـي حـدثنا عطـاء بـن أيب ربـاح قـال بلغـين أن عمـر 
ابتــغ إىل العربيــة : بــن اخلطــاب مســع رجــال يــتكلم بالفارســية يف الطــواف، فأخــذ بعضــديه فقــال

.ضعيف مرسل . يف الشعب رواه البيهقي.سبيال
حـدثنا ابـن فضـيل عـن ليـث عـن طلحـة عـن إبـراهيم عـن علقمـة]30533[ابن أيب شـيبة -

حـــدثنا وكيــع عـــن ســفيان عـــن ]30537[ابـــن أيب شــيبة .أعربـــوا القــرآن: قــالعبـــد اهللاعــن 
] 348[أبو عبيـد .أعربوا القرآن فإنه عريب: قال عبد اهللا : عقبة األسدي عن أيب العالء قال

: قالحدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عقبة األسدي عن أيب العالء عن عبد اهللا بن مسعود
.له شواهدحسناهـ فإنه عريبأعربوا القرآن

حــدثنا : قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد: قــال حــدثنا حيــىي بــن آدم]30535[ابــن أيب شــيبة -
ا تعلمـو : قـال كعـببـنأبـين عـحيىي بن عقيل عن حيىي بـن يعمـرعن واصل موىل أيب عيينة 

اهـ إسناد صحيح مرسل حيىي بن يعمر حنوي نقـط املصـحف العربية كما تعلمون حفظ القرآن
.

إبـراهيم بـن نصـر أخربنـا أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد]105[فضـائل القـرآن وقال املستغفري يف 
لغنـوي عـن رجـل عن أيب هارون احدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا يزيد بن إبراهيم

تعلمـوا اللحـن يف القـرآن  : عـن أيب بـن كعـب قـالمسلم بن شداد عن عبيد بن عمرييقال له 
.هـ حسن كما تعلمون القرآن

ملـا قـدم : قـال حـدثنا أبـو أسـامة عـن عـوف عـن خليـد العصـري]30548[ابن أيب شيبة -
قرئوه رجـال عربيـا ، فاسـتقرأنا القـرآن عـريب فاسـت: فقـال ، أتينـاه ليسـتقرئنا القـرآن سلمانعلينا 

ثقـات اهــ أمي اهللا: صـاب ، قـال زيد بن صوحان ، فكان إذا أخطأ أخذ عليه سلمان ، فإذا أ
.مرسل ابن معنيقال، 
أعربـوا : قـال ابـن عمـرحـدثنا معتمـر عـن ليـث عـن جماهـد عـن ]30536[ابن أيب شـيبة -

.اهـ ليث بن أيب سليم يضعف القرآن
: حدثنا أبو نعيم قـال حـدثنا سـفيان عـن عبيـد اهللا عـن نـافع قـال ]880دباأل[البخاري -

حــدثنا عبــد اهللا بــن ]26163[ابــن أيب شــيبة .يضــرب ولــده علــى اللحــن عمــربــناكــان 
.أنــه كــان يضــرب ولــده علــى اللحــنعمــرابــنعــن إدريــس عــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع
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حــدثنا أبـو أسـامة عــن عبيـد اهللا عــن بـن عفـان ياحلسـن بـن علــمـن طريــق ]2367[البيهقـي 
.صحيح اهـ عمر إذا مسع بعض ولده يلحن ضربهكان ابن: قال عمرابننافع عن 

احلسن بن علي ثنـا زيـد بـن احلبـاب ثنـا أبـو من طريق]1680[الشعبيف البيهقي وروى -
علـــى كانــا يضــربان أوالدمهــاعبــاسابــنو عمـــرابــنأن لربيــع الســمان ثنــا عمــرو بــن دينــارا

.اهـ أبو الربيع مرتوك اللحن 
دةعــن ابــن بريــحــدثنا علــي بــن مســهر عــن يوســف بــن صــهيب ]30538[ابــن أيب شــيبة -

ألن أقرأ اآليـة بـإعراب أحـب إيل مـن : قال صحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن رجل من أ
.اهـ إسناد صحيح أن أقرأ كذا وكذا آية بغري إعراب

: قـالنـا عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا: قالنا حصني: قالنا هشيمثحد]91[سعيد بن منصور -
.اهـ سند صحيح يسأل عن عربية القرآن، فينشد الشعرعبد اهللا بن عباسرأيت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف فوائـد الشـيخ ثنـا مكـي بـن بنـدار ]1684الشعب[البيهقي -
يــدام ي مبصـر ثنــا هـارون بـن حممــد بـن أيب اهلالزجنـاين ببغـداد ثنــا حممـد بـن أمحــد بـن رجــاء احلنفـ

عمــرو بــن العــالء حــدثين أيب ثنــا أيبالعســقالين ثنــا عثمــان بــن طــالوت اجلحــدري ثنــا بشــر بــن
: أعـرايب إىل علـي بـن أيب طالـب فقـالجـاء : الذيال بن حرملة عن صعصعة بـن صـوحان قـال 

وإال اخلــاطون كــل و اهللا خيطــالســالم علــيكم يــا أمــري املــؤمنني كيــف تقــرأ هــذا احلــرف ال يأكلــه 
صـدقت واهللا يـا أمـري املـؤمنني مـا  : قـال )ال يأكلـه إال اخلـاطئون(فتبسم علي و قـال يـا أعـرايب 

إن األعــاجم قــد دخلــت : إىل أيب األســود الــدؤيل فقــال يكــان اهللا ليســلم عبــده مث التفــت علــ
لـه الرفـع و النصـف يف الدين كافة فضع للناس شـيئا يسـتدلون بـه علـى صـالح ألسـنتهم فرسـم

قـال أبـو .عمـرو بـن العـالء املـازينبشـر بـن أيب: قـال الـذهيب يف امليـزان اهــو اخلفض إىل هنا 
.أحاديثه موضوعة: وقال ابن طاهر.جمهول: حامت

ما يقال يف افتتاح الصالة
حــدثنا موســى بــن إمساعيــل قــال حـدثنا عبــد الواحــد بــن زيــاد قــال حــدثنا ]744[البخـاري -

صـلى اهللا كـان رسـول اهللا: ثنا أبـو هريـرة قـال عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حـد
فقلـت بـأيب-قـال أحسـبه قـال هنيـة -عليه وسلم يسكت بـني التكبـري وبـني القـراءة إسـكاتة 

وبـني أقول اللهم باعـد بيـين:يا رسول اهللا ، إسكاتك بني التكبري والقراءة ما تقول قال يوأم
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من اخلطايا كمـا ينقـى الثـوب األبـيض كما باعدت بني املشرق واملغرب ، اللهم نقينيياخطا
اهـباملاء والثلج والربد يمن الدنس ، اللهم اغسل خطايا

ثنـا حممـد بـن : أنا بكر بن بكـار قـال: حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال]1266[ابن املنذر -
ــا بكــرحــول أن ثنــا مك: عبــد اهللا بــن املهــاجر الشــعيثي قــال : كــان إذا اســتفتح الصــالة قــالأب

.ضعيف بكر اهـ سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك
عمــروعــن بكــرأبــيبــن جــريج قــال حــدثين مــن أصــدق عــن اعــن ]2558[عبــد الــرزاق -

وتبـارك مسعودبناوعن عثمانوعن 
اهـامسك وتعاىل جدك وال إله غريك

أبـا بكـربلغـين أن : قـال محر عن ابن عجالن حدثنا أبو خالد األ]2408[ابن أيب شيبة -
.اهـ هذه املراسيل عن أيب بكر موتفقة كان يقول مثل ذلك

إذا عمـرعـن الثـوري عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن األسـود قـال كـان ]2557[عبد الرزاق -
ابـن .ح الصـالة قـال سـبحانك اللهـم وحبمـدك تبـارك امسـك وتعـاىل جـدك وال إلـه غـريك استفت

أنـه قـال حـني كـرب عمـرنـا شـعبة عـن احلكـم عـن إبـراهيم عـن األسـود عـن خرب أ]183[اجلعـد 
]1267[ابــن املنــذر .ســبحانك اللهــم وحبمــدك وتبــارك امســك وتعــاىل جــدك وال إلــه غــريك 

أنـه  عمـرعـن ابن منـري عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـودثنا : قالحدثنا احلسن بن عفان
وتعاىل جدك وال إله غريكبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسكس: كان إذا افتتح الصالة قال

أخربنـــا حصـــني عـــن أيب وائـــل عـــن : قـــال حـــدثنا هشـــيم]2402[ابـــن أيب شـــيبة اهــــ وقـــال 
ك اللهـم سبحان: ة فكرب ، مث قال افتتح الصالعمر بن اخلطابرأيت : قال األسود بن يزيد 

قـال حدثنا هشيم عـن مغـرية عـن إبـراهيم. وتبارك امسك وتعاىل جدك ، وال إله غريكوحبمدك
: : إذا افتتح الصالة كرب ، فذكر مثل حديث حصني ، وزاد فيه عمركان : 

ن إبـراهيم عـن علقمـةحـدثنا وكيـع عـن ابـن عـون عـمث قـال.: وقال 
فيمــا حفظــت أنــه : احفــظ لنــا مــا اســتطعت ، فلمــا قــدم قــال : فقــالوا لــه عمــرأنــه انطلــق إىل 

ســــبحانك اللهــــم : ة ، قــــال توضــــأ مــــرتني ونثــــر مــــرتني ، فلمــــا كــــرب ، أو فلمــــا قــــام إىل الصــــال
حـــدثنا أبـــو خالـــد األمحـــر عـــن مث قـــال .وال إلـــه غـــريكوحبمـــدك وتبـــارك امســـك وتعـــاىل جـــدك 

ســبحانك : كــان إذا افتــتح الصــالة  قــالعمــرأن اعيــل بــن أيب خالــد عــن حكــيم بــن جــابرإمس
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حدثنا أبو بكر بن عياش مث قال .اللهم وحبمدك ، وتبارك امسك وتعاىل جدك ، وال إله غريك
سـبحانك اللهـم وحبمـدك : كان عمر إذا افتتح الصالة ، قال : قال عن عاصم عن أيب وائل
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن منصـور .يسـمعناجـدك ، وال إلـه غـريك ، ، وتبارك امسك وتعاىل
سـبحانك اللهـم وحبمـدك ، : أنه قـال حـني اسـتفتح الصـالة عمرعن عن إبراهيم عن األسود

ـــه غـــريك عـــن حـــدثنا أبـــو معاويـــةمث قـــال ابـــن أيب شـــيبة.وتبـــارك امســـك وتعـــاىل جـــدك ، وال إل
يقـول يسـمعناإذا افتـتح الصـالة رفـع صـوته مـرعكان : قال األعمش عن إبراهيم عن األسود

عـن حدثنا غنـدرمث قال .وال إله غريكسبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك : 
الصــبح وهــو مســافر عمــرصــلى بنــا : قــال مسعــت عمــرو بــن ميمــون: قــال شــعبة عــن احلكــم

مــدك ، وتبــارك امســك اهللا أكــرب ، ســبحانك اللهــم وحب: بــذي احلليفــة وهــو يريــد مكــة ، فقــال 
حدثنا األعمـش حدثنا وكيع قال]8943[ابن أيب شيبة وقال.وتعاىل جدك ، وال إله غريك

إذا افتتح الصالة سـبحانك اللهـم وحبمـدك : يقول عمرمسعت : قال عن إبراهيم عن األسود
ابــــن اجلعــــد وقــــال .يســــمعناها: وتبــــارك امســــك وتعــــاىل جــــدك  وال إلــــه غــــريك ، قــــال األســــود 

عمــرصــليت مــع : أخربنــا شــعبة أخــربين احلكــم قــال مسعــت عمــرو بــن ميمــون يقــول ]148[
الفجــر بــذي احلليفــة وهــو يريـــد مكــة فقــال حــني كــرب ســـبحانك اللهــم وحبمــدك تبــارك امســـك 
وتعاىل جدك وال إله غريك مث قرأ بيا أيها الكافرون واهللا الواحد الصمد قال احلكـم ومهـا هكـذا 

وكـــان يـــتم التكبـــري مث أتـــاه عثمـــان بـــن حنيـــف فجعـــل يكلمـــه مـــن وراء يف قـــراءة عبـــد اهللا قـــال
الفسطاط يقول واهللا لو وضعت على كـل جريـب درمهـا وقفيـزا مـن طعـام وزدتنـا علـى كـل رأس 

ابـن املنـذر .درمهني ال يشق ذلك عليهم وال جيهدهم قـال فكـان مثانيـة وأربعـني فجعلـه مخسـني
ثنــا شــعبة عــن احلكــم عــن : هل بــن بكــار قــالثنــا ســ: قــالحــدثنا حيــىي بــن حممــد]1268[

اهللا أكرب، سبحانك اللهم وحبمدك، : بذي احلليفة فقالعمرصلى بنا : عمرو بن ميمون قال
حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق]1175[الطحــاوي .وتبــارك امســك وتعــاىل جــدك وال إلــه غــريك

عمـرصـلى بنـا : العن احلكم عن عمرو بـن ميمـون قـثنا شعبة: ب بن جرير قالثنا وه: قال
مث قــال.وتبــارك امســك وتعــاىل جــدك اهللا أكــرب ســبحانك اللهــم وحبمــدك:بــذي احلليفــة فقــال

عـن حـدثنا سـفيان الثـوري: قالأمحد حممد بن عبد اهللا بن الزبريثنا أبو : حدثنا أبو بكرة قال
نا إبـراهيم حـدث.بـذي احلليفـة :غري أنه مل يقل مثلهعمرعن عن األسودمنصور عن إبراهيم
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أنـا سـعيد بـن أيب عروبـة عـن أيب معشـر عـن : قـالثنـا حممـد بـن بكـر الربسـاين: قـالبن مرزوق
: وكمـا حـدثنا أبـو بكـرة قـال.يسمع من يليه :مثله وزادعمرعن إبراهيم عن علقمة واألسود

ا وكمـا حـدثن.مثلـهعمـرعـن إبـراهيم عـن األسـود عـن عـن احلكـمثنا شعبة: ثنا أبو الوليد قال
حـدثين إبـراهيم: قـالثنا األعمش: ثنا أيب  قال: قالثنا عمر بن حفص بن غياث: قالفهد

حـدثنا أبـو ]3857[ابـن أيب خيثمـة . كـرب  فرفـع صـوتهعمر
كـــان عمـــر إذا افتـــتح : قـــالحـــدثنا ســـفيان عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم عـــن األســـود:قـــال نعـــيم

.ح اهــ صـحياللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعـاىل جـدك وال إلـه غـريكسبحانك: الصالة قال
.بيانا بالعمل وإمنا جهر يعلمهم 

كـان عمـرعن املثىن بن الصباح قال أخـربين عكرمـة بـن خالـد أن ]2555[عبد الرزاق وقال
يعلــم النــاس إذا قــام الرجــل للصــالة أن يقــول ســبحانك اللهــم وحبمــدك وتبــارك امســك وتعــاىل 

اهـمثله عمرعن معمر عن قتادة عن ]2556[عبد الرزاق . إله غريك قبل القراءةجدك ال
حــدثنا إسـرائيل عـن أيب إســحاق عـن عبــد : قـال حــدثنا عبيـد اهللا]2420[ابـن أيب شـيبة -

ال إلـه أنـت سـبحانك  : مسعتـه حـني كـرب يف الصـالة ، قـال : قـال علـيعـن اهللا بن أيب اخلليل
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان .يل ذنــويب ، إنــه ال يغفــر الــذنوب إال أنــتإين ظلمــت نفســي فــاغفر 

.حسناهـ مثلهعليعن وعلي بن صاحل عن أيب إسحاق عن ابن أيب اخلليل
عــن احلســن بــن عمــارة عــن أيب إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة قــال  ]2566[عبــد الــرزاق -

ك إين ظلمت نفسـي فـاغفر اهللا أكرب ال إله إال أنت سبحان:إذا افتتح الصالة قالعليكان 
يل إنـه ال يغفـر الـذنوب إال أنـت لبيـك وسـعديك واخلـري يف يـديك والشـر لـيس إليـك واملهـدي 
من هديت وعبدك بـني يـديك وعبـدك بـني يـديك ومنـك وإليـك وال ملجـأ وال منجـا منـك إال 

.ضعيفاهـ إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت 
بـن عمـراأيب إسـحاق عـن اهليـثم بـن حـنش أنـه رأى عن الثوري عـن ]2560[عبد الرزاق-

وصلى معه إىل جنبه فقال اهللا أكرب اهللا أكرب كبـريا واحلمـد هللا كثـريا وسـبحان اهللا بكـرة وأصـيال 
حـدثنا وكيـع ]2422[ابـن أيب شـيبة. إيل وأحسن شيء عندي اللهم اجعلك أحب شيء

: فتـتح الصـالةيقـول حـني يعمـرابـن مسعـت : عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب اهليثم قال
لـه أحـب شـيء إيل وأخشـى شـيء اللهم اجعاهللا أكرب كبريا وسبحان اهللا وحبمده بكرة وأصيال
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اهــ اهليـثم مل يـرو عنـه غـري أيب إسـحاق وأخشـى أن يكـون وهـم يف امسـه فقـد رواه شـعبة عندي
ثنا عبـــد اهللا دحــ]97زوائــد الطهــور[املــروزي عــن اهليــثم بــن حبيــب الصــرييف وهــو ثقــة ، قــال

عمــرابــنمسعــت :قــالاهليــثم بــن حبيــب مسعــتقــال القــواريري ثنــا حيــىي بــن ســعيد عــن شــعبة
لـك أحـب شـيء إيل وأخشـى شـيء اللهم اجع: حني دخل يف الصالة أو افتتح الصالة يقول

.ثقاتاهـ عندي
حيح بإسـناٍد صـكتـاب الـذكروروى جعفـر الفريـايب يف]193/ 5[وقال ابن رجب يف الفـتح 

اللهــم اغفــر يل وأرمحــين ، : أنــه رأى رجــالً دخــل يف الصــالة ، فكــرب ، مث قــال عمــرابــنعــن 
اهـأبدأ حبمد اهللا عز وجل والثناء عليه : فضرب ابن عمر منكبيه وقال 

ابـن عـن حدثنا أبو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود]2423[ابن أيب شيبة -
.سند صحيح .آنفا ابن عمرعنروىأي حنو ما .حنوهمسعود

أنـه  عبـد اهللاعـن حدثنا عبد السـالم عـن خصـيف عـن أيب عبيـدة]2406[ابن أيب شيبة -
امسـك وتعـاىل جـدك ، وال سـبحانك اللهـم وحبمـدك ، وتبـارك: كان إذا افتتح الصـالة ، قـال 

.اهـ خصيف ضعيف إله غريك
عــن األعمــش عــن إبــراهيم التيمــي وأبــو معاويــةحــدثنا ابــن فضــيل]2418[ابــن أيب شــيبة -

إن مـن أحـب الكـالم إىل اهللا أن يقـول الرجـل : ابن مسعودقال : قال عن احلارث بن سويد
ســبحانك اللهــم وحبمــدك ، وتبــارك امســك وتعــاىل جــدك ، وال إلــه غــريك ، رب إين ظلمــت : 

.اهـ سند صحيح يب ، إنه ال يغفر الذنوب إال أنتنفسي فاغفر يل ذنو 
حــدثنا شــعبة عــن لقــاغنــدرحــدثنا قــالحــدثنا حممــد بــن بشــار ]171القــراءة[ري البخــا-

فلمـا كـرب هريـرةأبـيصـليت مـع :قال مسعت عبد الرمحن األعرج: قال حممد بن عبد الرمحن 
عن شعبةتابعه معاذ وأبو داود: البخاري قال .احلمد هللا رب العاملني: سكت ساعة مث قال 

ســند . بــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن اســعد بــن زرارة االنصــاريحممــد بــن عبــد الــرمحناهـــ 
.يأيت . رواه ابن أيب شيبة وابن املنذر .صحيح 

أرأيـــت إن قلـــت وجهـــت وجهـــي لعطـــاءبـــن جـــريج قـــال قلـــت اعـــن ]2571[عبــد الـــرزاق -
قــال عطــاء . ه النــاس ذلــك شــيء أحدثــ: قــال .للــذي فطــر الســماوات واألرض إىل املســلمني
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بتـدأ أحـدهم فكـرب مث ذكـر اهللا مث يسـأل مث يقـرأ مث يركـع ركعتـني اان ممن يعوقد ك
.صحيح اهـمث يقوم فيصلي أو يستقبل صالته

االستعاذة
حـدثنا حممـد بـن موسـى البصـري حـدثنا جعفـر بـن سـليمان الضـبعي عـن ]242[الرتمذي -

كـان رسـول اهللا صـلى اهللا : دري قـال علي بن علي الرفاعي عن أيب املتوكل عـن أيب سـعيد اخلـ
عليــه و ســلم إذا قــام إىل الصــالة بالليــل كــرب مث يقــول ســبحانك اللهــم وحبمــدك وتبــارك امســك 
وتعـــاىل جـــدك وال إلـــه غـــريك مث يقـــول اهللا أكـــرب كبـــريا مث يقـــول أعـــوذ بـــاهللا الســـميع العلـــيم مـــن 

.اهـ ضعفه أمحد الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه 
افتـتح : قـال حدثنا حفص عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود]2470[يب شيبة ابن أ-

سـبحانك اللهـم وحبمـدك ، وتبـارك امسـك وتعـاىل جـدك ، وال : مث كرب ، مث قـال الصالةعمر
حــدثنا ابــن فضــيل عــن . إلــه غــريك ، أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، احلمــد هللا رب العــاملني

سـبحانك اللهـم : فقال افتتح الصالة وكربعمرمسعت : ال قحصني عن سفيان عن األسود
.عنه اهـ صحيح جدك وال إله غريك ، مث يتعوذتبارك امسك وتعاىلوحبمدك

اج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة ثنــا حجــحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]9302[الطــرباين -
ين إاللهـم : نه كـان يقـولأمسعودابنعن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن السلمي عن 

.اهـ إسناد صحيح ونفثهوذ بك من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخهأع
:قـالاهللاعبـدحـوص عـن يب إسـحاق عـن أيب األأعـن الثـوري عـن ]2581[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح مهزه املؤتة يعين اجلنون ونفخه الكرب ونفثه الشعر 
عن هل تدري كيـف بن عمراقال سألت نافعا موىل بن جريج اعن ]2577[عبد الرزاق -

اهـــ رواه ابــن اللهــم أعــوذ بــك مــن الشــيطان الــرجيم :يســتعيذ قــال كــان يقــولعمــربــناكــان 
.صحيح .اللهم إين أعوذ بك : الرزاق بلفظاملنذر من طريق الدبري عن عبد

كان يتعـوذ عمرابنعن ريج عن نافععن ابن جحدثنا حفص ]2472[ابن أيب شيبة وقال
اهــالسميع العليم مـن الشـيطان الـرجيمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، أو أعوذ باهللا : يقول 

.سند صحيح 
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قراءة بسم ا الرمحن الرحيم
حــدثنا حممــد بــن املثــىن وابــن بشــار كالمهــا عــن غنــدر قــال ابــن املثــىن حــدثنا ]916[مســلم -

ة حيــدث عــن أنــس قــال صــليت مــع رســول اهللا حممــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة قــال مسعــت قتــاد
بســم اهللا الــرمحن (بكــر وعمــر وعثمــان فلــم أمســع أحــدا مــنهم يقــرأ صــلى اهللا عليــه وســلم وأيب

اهـ)الرحيم
خلف صليت: قالعن شعبة عن قتادة عن أنس حدثنا وكيع]4167[ورواه ابن أيب شيبة

.)بسـم اهللا الــرمحن الــرحيم(جيهــروا بـــ فلـم وعثمــانوعمـرأيب بكــرالنـيب صــلى اهللا عليـه وســلم و 
صـليت : مالـك قـالنـا شـعبة وشـيبان عـن قتـادة قـال مسعـت أنـس بـنخرب أ]922[ابن اجلعـد 

خلف النيب صلى اهللا عليه و سلم وأيب بكر وعمر وعثمـان فلـم أمسـع أحـدا مـنهم جيهـر ببسـم
.اهـ صحيح اهللا الرمحن الرحيم

حـدثين ابـن قـالة عـن اجلريـري عـن قـيس بـن عبايـة حدثنا ابن عليـ]4151[ابن أيب شيبة-
ومل أر رجــال مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان :عبــد اهللا بــن مغفــل عــن أبيــه قــال
يـا : قـال)بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم(مسعين أيب وأنا أقـرأ: نه قال أشد عليه حدث يف اإلسالم م

عمــر وأبــي بكــر واهللا عليـه وســلمف رسـول اهللا صــلىفــإين قـد صــليت خلــبـين إيــاك واحلـدث 
رواه اهــــ) احلمــد هللا رب العــاملني(يقـــول ذلــك إذا قــرأت فقــل فلــم أمســع أحــدا مــنهم عثمــانو

.الرتمذي وحسنه 
عن معمر قال مسعت أيوب يسأل عاصـم بـن أيب النجـود مـا مسعـت ]2621[عبد الرزاق -

يفتـتح احلمـد الخطاببنعمرمسع يف قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم قال أخربين أبو وائل أنه
.اهـ صحيح هللا رب العاملني

حــدثنا إســحاق بــن ســليمان الــرازي عــن أيب ســنان عــن محــاد عــن ]4171[ابــن أيب شــيبة -
بســم اهللا (ســبعني صــالة ، فلــم جيهــر فيهــا بـــ عمــرصــليت خلــف : عــن األســود قــال إبــراهيم

.اهـ سند جيد ) الرمحن الرحيم
خملد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن عبـد حدثنا خالد بن ]4180[ابن أيب شيبة -

]1187[الطحــاوي ).بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(جهــر بـــ عمــرعــن أبيــه أن الــرمحن بــن أبــزى 
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عـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن بـن عـن أبيـهثنا عمـر بـن ذرقال ثنا أبو أمحد قالحدثنا أبو بكرة
وكــان أيب جيهــر )بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(ب صــليت خلــف عمــر فجهــر :عــن أبيــه قــالأبــزى

بــن أمحــد بــن عمــر بــن يعلــأخربنــا أبــو احلســن ]2498[البيهقــي .ببســم اهللا الــرمحن الــرحيم 
حفص املقرئ ببغداد أخربنـا أمحـد بـن سـلمان الفقيـه قـال قـرئ علـى عبـد امللـك بـن حممـد وأنـا 

ذر عـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن أمسع حدثنا سليمان بـن داود حـدثنا ابـن قتيبـة حـدثنا عمـر بـن
)بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم(فجهـر ب عمـر بـن اخلطـابصليت خلف : بن أبزى عن أبيه قال 

.لعله للتعليم . إسناد حسن صحيح اهـ
أخربنــا زاهــر بــن أمحــد أخربنــا ابــن منيــع حــدثنا جــدي حــدثنا حممــد بــن ]641[املســتغفري -

كــان جيهـر بــالقراءة يف العيـدين ويــوم عثمــانن عبـد اهللا األنصـاري حــدثنا أشـعث عــن احلسـن أ
.اهـ حسن ) احلمد هللا رب العاملني(اجلمعة وكان يفتتح القراءة يف الصالة بـ 

ثنـا قـالثنـا علـي بـن معبـدقـالبـن شـعيب الكيسـاينحدثنا سـليمان ]1208[الطحاوي -
بسـم اهللا (ن بال جيهـراعليوعمر كـان : قالعن أيب وائلعن أيب سعيد أبو بكر بن عياش

حـدثنا حممـد ]9304[الطرباين . اهـ صوابه أبو سعد وال بالتأمني وال بالتعوذ)الرمحن الرحيم
احلضرمي ثنا أمحد بن يـونس ثنـا أبـو بكـر بـن عيـاش عـن أيب سـعد البقـال عـن أيب بن عبد اهللا

اهــ وال بـآمنيجيهران ببسم اهللا الرمحن الرحيم وال بالتعوذوابن مسعود الكان علي: قالوائل
.ضعيف 

كـان ال جيهـر عليـاعن إسـرائيل عـن ثـوير بـن أيب فاختـة عـن أبيـه أن ]2601[عبد الرزاق -
حــدثنا ]4169[ابــن أيب شــيبة .ببسـم اهللا الــرمحن الــرحيم كـان جيهــر باحلمــد هللا رب العـاملني 

.به حنوه اهـ ال بأس به وكيع عن إسرائيل عن ثوير 
حدثنا شاذان قال حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب وائل أن ]4172[ابن أيب شيبة -

.ال بأس بهاهـ )بسم اهللا الرمحن الرحيم(كانا ال جيهران بـ عليا وعمارا
حدثنا يأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو بكر حممد بن أمحد الزيق]2499[البيهقي-

حــدثنا أيبص بــن عبــد اهللا حــدثينحــدثنا أمحــد بــن حفــيبــن احلســن الزيقــيعلــأبــو احلســن
بـنيعلـرأيـت : قـالإبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد بن مسروق عـن أبيـه عـن الشـعيب
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، أُرى ســند جيــداهـــ)بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(هــر بوصــليت وراءه فســمعته جيطالــبيأبــ
.هذا كان للتعليم 

أمحد حدثنا العباس بـن الفضـل أخربنا أبو حممد حدثين أبو القاسم بن] 588[املستغفري -
أســـباط بـــن نصـــر بـــن شـــاذان حـــدثنا أبـــو حـــامت حـــدثنا خـــالد يعـــين ابـــن خـــالد املقـــرئ حـــدثنا

عــن ســبع املثــاين فقــال علــي بــن أبــي طالــبســئل : عــن عبــد خــري قــالاهلمــداين عــن الســدي
شـي أي : بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم منـه فقيـل لـه: إمنا هـي سـت آيـات فقـال: فقيل)احلمد هللا(

.اهـ سند ضعيف : املثاين؟ قال
بن أيب عروبـة عـن عاصـم عن سعيد حدثنا حيىي بن سعيد القطان ]4155[ابن أيب شيبة -

ــــد اهللاعــــن عــــن زر ـــــ عب ابــــن أيب شــــيبة ).احلمــــد هللا رب العــــاملني(أنــــه كــــان يفتــــتح القــــراءة ب
أنــه كــان عبــد اهللاأبــو وائــل عــن حــدثنا: قــال حــدثنا هشــيم عــن ســعد بــن مرزبــان]8945[

.حسن سعيد ، صوابهاهـ وربنا لك احلمدم ، واالستعاذة خيفي بسم اهللا الرمحن الرحي
أبـي بـن كعـبالكرمي أيب أمية أن بن التيمي عن مطر عن عبداعن ]2607[عبد الرزاق -

.اهـ ضعيف جداكان يفتتح ببسم اهللا الرمحن الرحيم 
أنــه كــان يســتفتح أنــسحــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن محيــد عــن ]4156[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح ) احلمد هللا رب العاملني(القراءة بـ 
صـلى املغـرب فلمـا قـرأ بـن عمـراعـن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع أن ]2827[عبد الرزاق -
إذا (قلت جعل يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مرارا ورددها ف)غري املغضوب عليهم وال الضالني(

.اهـ صحيحفقرأها فلما فرغ مل يعب ذلك علي )زلزلت
عــن نــافع عــنحــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر: قــال أســامة حــدثنا أبــو ]4178[ابــن أيب شــيبة -

بسم (فإذا فرغ من احلمد قرأ )بسم اهللا الرمحن الرحيم(لصالة قرأاأنه كان إذا افتتح عمرابن
بــنابــن جــريج قــال أخــربين نــافع أن اعــن ]2608[د الــرزاقعبــاهـــ وقــال) اهللا الــرمحن الــرحيم

الطحــاوي .كــان ال يــدع بسـم اهللا الــرمحن الــرحيم يفتـتح القــراءة ببســم اهللا الـرمحن الــرحيم عمـر
أنـه  ابن عمرعن عن نافعأنا ابن جريج: ثنا أبو عاصم قال: قالحدثنا أبو بكرة]1189[

.إذا قـرأ بسـورة أخـرى يف الصـالة ل السـورة وبعـدهاقبـ)بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم(كان ال يـدع 
أن حدثنا جويرية بن أمساء عن نـافععبد اهللا بن حممد بن أمساءمن طريق]3181[البيهقي 
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فـإذا ) بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم(الصـالة قـال القراءة يفكان إذا ابتدأ يفابن عمرعبد اهللا يعين
حممـد بـن عبـد اهللا بـن منـري مـن طريـقو .تح السـورةفرغ من فاحتة الكتاب قال ذلك حـني يسـتف

بسـم اهللا (أنـه كـان جيهـر إذا قـرأ ابـن عمـرحدثنا حممد بن بشر حدثنا عبيـد اهللا عـن نـافع عـن 
حبـر بـن مـن طريـق]2500[البيهقـي روىو اهــ) مالرمحن الرحي

عبـد اهللا ر وأسـامة بـن زيـد عـن نـافع عـن نصر قال قرئ على ابن وهب أخربك عبد اهللا بن عم
.ح ياهـ صح) بسم اهللا الرمحن الرحيم(كان يفتتح أم الكتاب ب بن عمر

قـال ثنــا أبـو داود قـال ثنـا أبــو بكـر النهشـلي قــالحـدثنا أبــو بكـرة ] 1190[وقـال الطحـاوي 
املسـتغفري . )بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم(أنه كان يفتـتح القـراءة ب عمرابنثنا يزيد الفقري عن 

أخربنا أبو بكـر النهشـلي عـن يزيـدحيىي هو ابن أيب طالب أخربنا أبو داودمن طريق ]574[
]575[وقـــال املســـتغفري . كـــان ابـــن عمـــر يســـتفتح ببســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم: الفقـــري قـــال

أخربنـا عبــد امللـك بــن سـعيد أخربنــا اهليـثم بــن كليـب حــدثنا احلسـن بــن علـي بــن عفـان حــدثنا 
صـليت خلـف ابـن عمـر فجهـر ببسـم اهللا : هو ابن احلباب عن مسعر عن يزيد الفقري قالزيد

.اهـ حسن صحيح الرمحن الرحيم مث قرأ سورة فجهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم
أخربنــا أبــو حممــد عبــد اهللا بــن حممــد بــن زر أخربنــا أبــو حممــد عبــد ]573[وقــال املســتغفري 

ناين أخربنــا أبــو بكــر بــن أيب العــوام حــدثنا ســلمة هــو ابــن الــرمحن بــن أمحــد بــن أيب جعفــر الســم
سليمان املوصلي حدثنا عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع عن ابن عمر أنـه كـان يفتـتح الصـالة 

فـــإذا ختمهـــا قـــرأ بســـم اهللا الـــرمحن )احلمـــد هللا رب العـــاملني(ببســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم مث يقـــرأ 
.اهـ سلمة ضعيف ؟مل كتبت إذا يف املصحف: قولالرحيم مث قرأ السورة اليت يريد وي

حجـر أخربنـا ابـن أيب توبـة أخربنـا حيـىي بـن ساسـويه حـدثنا علـي بـن ]571[وقال املستغفري 
عن أيب الزبري عـن ابـن عمـر أنـه كـان إذا قـام يف حدثنا عبيد اهللا هو ابن عمرو عن عبد الكرمي

بسـم اهللا : رحيم فـإذا فـرغ مـن فاحتـة الكتـاب قـالبسـم اهللا الـرمحن الـ: الصالة فأراد أن يقرأ قال
.اهـ صحيح 

أخربنــا عبــد امللــك بــن سـعيد أخربنــا اهليــثم بــن كليــب حــدثنا احلســن ]642[وقـال املســتغفري 
بـن عمـر بن علي بن عفان حدثنا زيد هو ابن احلباب عن سفيان عن واصل عن إبراهيم عن ا

.وكأنه عن ابن مسعود.اهـ مرسل أنه كان ال جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم
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أخربنـا سـعيد بـن أيبهـو اخلفـاف عبـد الوهـاب بـن عطـاء من طريق]2502[البيهقي روىو 
.)بسم اهللا الـرمحن الـرحيم(أنه كان يفتتح الصالة ب ابن عمرعروبة عن أيوب عن نافع عن 

أنــه كــان يقــول ابــن عبــاسقــال وأخربنــا ســعيد عــن 
.صحاحاهـ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(تفتتح القراءة ب 

بـن عمـرابـن عبـاس و اعن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ]2620[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح كانا يفتتحان ببسم اهللا الرمحن الرحيم

ـــاسبـــناعـــن أيـــوب عـــن عمـــرو بـــن دينـــار أن عـــن معمـــر]2610[عبـــد الـــرزاق - كـــان عب
.أُراه .اهـ صحيح يستفتح الصالة ببسم اهللا الرمحن الرحيم 

بـن عبـاس اعن الثوري عن عبـد امللـك بـن أيب بشـري عـن عكرمـة عـن ]2605[عبد الرزاق-
حـدثنا وكيـع عـن ]4166[ابـن أيب شـيبة . قال اجلهر ببسم اهللا الرمحن الـرحيم قـراءة األعـراب

ثنــا : حــدثنا علــي بــن احلســن قــال]1359[ابــن املنــذر .ســفيان عــن عبــد امللــك بــن أيب بشــري
حــدثنا ســليمان بــن ]1209[الطحــاوي .عبــد اهللا عــن ســفيان عــن عبــد امللــك بــن أيب بشــري

مسعــت عاصــما وعبــد : ثنــا زهــري بــن معاويــة قــال: ثنــا عبــد الــرمحن بــن زيــاد قــال: شــعيب قــال
.، كأنـه أراد الـدوام اهـ صحيح ن أيب بشري عن عكرمة عن ابن عباسامللك ب

.للتعليم كجهره بالفاحتة يف اجلنازة يعلمهم
بــن ثنــا محــاد : قــالثنــا أبــو النعمــان: قــالحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]1356[ابــن املنــذر -

م اهللا الـــرمحن الـــرحيم كـــان يســـتفتح القـــراءة ببســـ: ابـــن عبـــاسأن زيـــد عـــن أيـــوب عـــن عكرمـــة
. اهـ سند صحيح إمنا هو شيء اسرتقه الشيطان من الناس : ويقول

أنا شـريك عـن عاصـم عـن : ثنا حممد بن سعيد قال: حدثنا فهد قال]1188[الطحاوي -
.ال بأس بهاهـ ابن عباسسعيد بن جبري عن 

أبــو يعلـــى حــدثنا حيـــىي بــن أيـــوب أخربنـــا حممــد بـــن علــي أخربنـــا ]585[املســتغفري وقــال -
عن عبد اهللا بن عباس بن جعفر حدثين عمر بن ذر عن أبيهحدثنا ابن أيب مرمي أخربنا حممد 

.إن الشــيطان اســرتق مــن أهــل القــرآن أعظــم آيــة يف القــرآن بســم اهللا الــرمحن الــرحيم: أنــه قــال
أبــو ســهل بــن زيــاد أخربنــا أبــو احلســني بــن الفضــل القطــان ببغــداد أخربنــا]2511[البيهقــي 
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مـرمي أخربنـا حممـد بـن جعفـر بـن القطان حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك حدثنا ابن أيب
اهـوهو منقطع:مثله ، مث قال عمر بن ذر عن أبيه عن عبد اهللا بن عباس كثري أخربينأيب
ولقـد بن جريج قال أخربين أيب عـن سـعيد بـن جبـري أخـربه قـال اعن ]2609[عبد الرزاق -

قـال . اهللا لكـم فمـا أخرجهـا ألحـد قـبلكمقـد أخرجهـا: بـن عبـاساالرحيم اآلية السابعة قال 
آية الـرمحن بن جريج بسم اهللا الرمحن الرحيم آية احلمد هللا رب العاملنياعبد الرزاق قرأها علينا 

هــدنا الصــراط املســتقيم آيــة االــرحيم آيــة مالــك يــوم الــدين آيــة إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعني آيــة 
ثنــا أبــو حــدثنا أبــو بكــرة قــال]1192[الطحــاوي .صــراط الــذين أنعمــت علــيهم إىل أخرهــا 

ولقـد آتينـاك سـبعا مـن (عبـاسابـنعـن عن سعيد بن جبـريأنا ابن جريج عن أبيه صم قالعا
هــي اآليـــة : وقــال)ن الــرحيمبســم اهللا الــرمح(مث قــرأ ابــن عبــاس، فاحتــة الكتــاب :قــال)يناملثــا

أخربنـا ] 2497[البيهقـي .وقرأ على سعيد بن جبري كما قرأ عليـه ابـن عبـاس: قال.السابعة 
عبد أخربنا أبو املوجه أخربنا عبدان أخربنا يأبو عبد اهللا احلافظ أخربنا احلسن بن حليم املروز 

إبــراهيم بــن حممــد بــن حيــىي حــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن حريــث قــال وحــدثنا أبــو إســحاق. اهللا
حــدثنا عبــد اهللا بــن املبــارك عــن ابــن جــريج عــن أبيــه عــن حــدثنا ســعيد بــن يعقــوب الطالقــاين

فاحتـة الكتـاب قرأهـا ابـن عبـاس ب يهـ: قـال السبع املثـاينسعيد بن جبري عن ابن عباس يف
أخــربك ســعيد بــن جبــري عــن ابــن قــال ابــن جــريج فقلــت أليب. ســبعا) يمبســم اهللا الــرمحن الــرح(

قرأهــا ابــن : مث قــال. نعــم: مــن كتــاب اهللا؟ قــال آيــة ) بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(عبــاس أنــه قــال 
حـدثين ]17/133[ورواه ابـن جريـر .الـركعتني مجيعـايف) بسم اهللا الرمحن الـرحيم(عباس ب 

أخربنا أيب عـن سـعيد بـن جبـري عـن قالثنا ابن جريجقالثين أيبقالسعيد بن حيىي األموي
هي فاحتـة الكتـاب ، : قال) ولقد آتيناك سبعا من املثاين(أنه قال يف قول اهللا تعاىلابن عباس

وقرأهـــا ابـــن : بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم اآليـــة الســـابعة ، قـــال ســـعيد: فقرأهـــا علـــي ســـتا، مث قـــال
: بسم اهللا الرمحن الرحيم، فقال ابن عباس: اآلية السابعةعلي كما قرأها عليك، مث قال سابع

: قــالأخربنــا ابــن وهــب: قــالحـدثين يــونس.قـد أخرجهــا اهللا لكــم ومــا أخرجهــا ألحــد قــبلكم
فاسـتفتح ببسـم : قـال يل ابـن عبـاس: قـالأن أباه حدثه عن سعيد بن جبريين ابن جريجرب أخ

ولقـــد آتينـــاك ســـبعا مـــن (تـــدري مـــا هـــذا: قـــالاهللا الـــرمحن الـــرحيم ، مث قـــرأ فاحتـــة الكتـــاب، مث
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ثنــا محــاد بــن زيــد وحجــاج عــن ابــن : قــالثنــا احلســني: قــالحــدثنا القاســممث قــال . )املثــاين
ه ســأل ابــن عبــاس عــن الســبع املثــاينأنــه أخــربه أنــأخــربين أيب عــن ســعيد بــن جبــري: قــالجــريج
قرأهــا : قــال أيب) الــرمحن الــرحيمبســم اهللا(وقــرأ منهــامث قرأهــا: أم القــرآن ، قــال ســعيد: فقــال

: قلـت البـن عبـاس: وقرأ فيها بسم اهللا الرمحن الرحيم ، قال سـعيدقرأها ابن عباسسعيد كما
هــــي أم القــــران، اســــتثناها اهللا حملمــــد صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، فرفعهــــا يف أم : فمـــا املثــــاين؟ قــــال

أخــربك : قلــت أليب: ، قــالالكتــاب، فــذخرها هلــم حــىت أخرجهــا هلــم، ومل يعطهــا ألحــد قبلــه 
قــال ابــن . نعــم: بســم اهللا الــرمحن الــرحيم ، آيــة مــن القــرآن؟ قــال: ســعيد أن ابــن عبــاس قــال لــه

رواه اهــ القـرآن: وهي سبع ببسم اهللا الرمحن الـرحيم، واملثـاينفاحتة الكتاب: قال عطاء: جريج
.احلاكم وصححه واملقدسي يف املختارة

ا القاضي أبو سعيد اخلليل بن أمحد أخربنا الثقفي حدثنا قتيبـة أخربن]582[وقال املستغفري 
مـن تـرك بسـم : حدثنا عبد الـوارث هـو ابـن سـعيد عـن حنظلـة عـن شـهر عـن ابـن عبـاس قـال

.اهـ سند ضعيفاهللا الرمحن الرحيم مل يقرأها يف الصالة فقد ترك آية من كتاب اهللا
ــرةمــوىل التوءمــة أنــه مســع عــن إبــراهيم بــن حممــد عــن صــاحل]2611[عبــد الــرزاق - ــا هري أب

.اهـ ضعيف جدا يقول يفتتح ببسم اهللا الرمحن الرحيم يف الصالة 
عــن يــد ثنــا حجــاج عــن أيب بكــر اهلــذيلثنــا أبــو عب: قــالحــدثنا علــي]1352[ابــن املنــذر -
اهـــ اآليــة السادســة )صــراط الــذين أنعمــت علــيهم(: قــالأبــي هريــرةتــادة عــن أيب نضــرة عــن ق

.عيف جدا سند ض
أخربنا أبو معشر عن سعيد بـن أيب سـعيد عـن : حدثنا هشيم قال]4174[ابن أيب شيبة -

.اهـ أبو معشر جنيح ضعيف ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(أنه كان جيهر بـأبي هريرة
ثنــا : قــاالثنــا عبــد الــرمحن وحممــد بــن حــزم: قــالوحــدثونا عــن بنــدار]1341[ابــن املنــذر -

هريـرةأبـيصـليت مـع :قـالمسعـت عبـد الـرمحن األعـرج: قـالن عبد الرمحنعن حممد بشعبة
.تقدم اهـ صحيح ) احلمد هللا رب العاملني(: فلما كرب سكت ساعة، مث قال

ثنـا أيب : قـالثنـا حممـد بـن عبـد احلكـم: قالحدثنا موسى بن هارون]1353[ابن املنذر -
أبـي صـليت وراء : ثنـا خالـد عـن ابـن أيب هـالل: عن الليث قالوشعيب
ــرة غــري املغضــوب علــيهم وال (حــىت بلــغ لــرمحن الــرحيم، مث قــرأ بــأم القــرآنفقــرأ ببســم اهللا اهري



تقريب فقه السابقني األولني

57

وإذا قــام مــن اهللا أكــرب: كلمــا ســجد قــال: ويقــولآمــني،: آمــني، وقــال النــاس: قــال)الضــالني
إين ألشـبهكم صـالة نفسـي بيـدهأما والـذي: ذا سلم قالاهللا أكرب، وإ: اجللوس يف اثنتني قال

ثنـا : قـالحدثنا صاحل بـن عبـد الـرمحن]1185[الطحاوي .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أخــربين خالــد بــن يزيــد عــن ســعيد بــن أيب : قــالأنــا الليــث بــن ســعد: قــالســعيد بــن أيب مــرمي

حــدثنا يبور حــدثنا أبــو بكــر النيســا]1180[وقــال الــدارقطين اهـــ هــالل
وشــعيب بــن الليــث قــاال حــدثنا الليــث بــن ســعد حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم حــدثنا أيب

عن خالد بن يزيد عـن سـعيد بـن أيب
وال غـري املغضـوب علـيهم (مث قـرأ بـأم القـرآن حـىت بلـغ ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(هريرة فقرأ أيب

قــال آمــني وقــال النــاس آمــني ويقــول كلمــا ســجد اهللا أكــرب وإذا قــام مــن اجللــوس مــن ) الضــالني
ألشـــبهكم صـــالة برســـول اهللا بيـــده إينياثنتـــني قـــال اهللا أكـــرب مث يقـــول إذا ســـلم والـــذى نفســـ

ابــن خزميــة وابــن حبــانصــححهاهـــوهــذا صــحيح ورواتــه كلهــم ثقــات. صــلى اهللا عليــه وســلم
.وصححه البيهقي يب على شرط الشيخني احلاكم والذهو 
بــن جــريج قــال حــدثين عبـد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم عــن عبــد اعــن ]2618[عبـد الــرزاق -

صـلى باملدينـة للنـاس العتمـة فلـم يقـرأ معاويـةيب بكر بن حفص بن عمر بـن سـعد أن أاهللا بن 
فلمـا انصـرف نـاداه مـن بسم اهللا الرمحن الرحيم ومل يكرب بعض هـذا التكبـري الـذي يكـرب النـاس 

أيـن بسـم اهللا ،فقالوا يا معاوية أسرقت الصـالة أم نسـيتواألنصارالمهاجرينمسع ذلك من 
ابــــن املنــــذر .

: القــ: قــالأخربنــا الشــافعي: قــالأخربنــا الربيــع]1354[
أخـربه أن أنـس بـن مالـك خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمـرحدثين عبد اهللا بن عثمان بن

باملدينة صـالة فجهـر فيهـا بـالقراءة، فقـرأ بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم ألم معاويةصلى :أخربه قال

يــا : مــن كــل مكــاناملهــاجرينقضــى تلــك الصــالة، فلمــا ســلم نــاداه مــن مســع ذلــك مــن حــىت
معاويــة أســرقت الصــالة أم نســيت؟ فلمــا صــلى بعــد ذلــك قــرأ بســم اهللا الــرمحن الــرحيم للســورة 

.اهــ صـححه احلـاكم والـذهيب علـى شـرط مسـلم اليت بعد أم القرآن وكـرب حـني يهـوي سـاجدا 
.واملرسل أصح
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الزبيــروابــنعــن هشــام عــن أبيــهحــدثنا أبــو أســامة ]4162[ابــن أيب شــيبة-
.اهـ سند صحيح جيهران

ابــنمسعــت : قــال عــن األزرق بــن قــيس حــدثنا وكيــع عــن شــعبة ]4177[ابــن أيب شــيبة -
ــر بســم اهللا الــرمحن (مث قــرأ )احلمــد هللا رب العــاملني(مث قــرأ)بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(قــرأالزبي

حممـد بـن يعقـوب د اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو العبـاسأخربنـا أبـو عبـ]3183[البيهقي .)يمالرح
صــليت : حــدثنا حممــد بــن إســحاق حــدثنا أبــو النضــر حــدثنا شــعبة عــن األزرق بــن قــيس قــال 

بســم اهللا (قــال ) وال الضــالني(فــإذا قــال ) بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(فكــان يقــرأ الــزبريابــنوراء 
بـن أمحـد املقــرئ ببغـداد أخربنـا أمحــد يأخربنــا أبـو احلسـن علــ] 2505[وقـال)الـرمحن الـرحيم

بن سلمان قال قرئ على عبد امللك بن حممد وأنا أمسع حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن 
. )بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(صــليت خلــف ابــن الــزبري فقــرأ فجهــر ب : األزرق بــن قــيس قــال 

ثنـا شــعبة عــن األزرق بــن : قــالثنــا مســلم بـن إبــراهيم: لقــاحــدثنا علـي]1357[ابـن املنــذر 
غــري (القــراءة ببســم اهللا الــرمحن الــرحيم فلمــا قــرأفاســتفتح الــزبريابــنصــليت خلــف :قــالقــيس

حــدثنا ]1191[الطحــاوي . بســم اهللا الــرمحن الــرحيم : قــال)املغضــوب علــيهم وال الضــالني
اهــ سـند حنـوهثنـا شـعبة عـن األزرق بـن قـيس :قـالثنا أبو زيـد اهلـروي: قالإبراهيم بن مرزوق

..صحيح 
ابـن أن عاذ بن معاذ عن محيد عن بكرومحدثنا سهل بن يوسف]4179[ابن أيب شيبة-

املســتغفري .مــا ميــنعهم منهــا إال الكــرب: ويقــول )بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(كــان جيهــر بـــ الزبيــر
بــد الــرمحن بــن أمحــد أخربنــا أبــو علــي إمساعيــل بــن حممــد الصــفار أخربنــا أبــو ســعيد ع]590[

: حــدثنا ســعدان بــن نصــر حــدثنا معــاذ بــن معــاذ عــن محيــد الطويــل عــن بكــر بــن عبــد اهللا قــال
.مــا ميــنعهم منهــا إال الكــرب: كــان ابــن الــزبري يســتفتح القــراءة ببســم اهللا الــرمحن الــرحيم ويقــول

الفضــل القطــان ببغــداد أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد أخربنــا أبــو احلســني بــن ]2504[البيهقــي 
.أُراه ينكر على بين أمية.سند صحيح .فذكره الصفار حدثنا سعدان بن نصر 

أخربنا عبد الرمحن بن أمحد حدثنا أبو الوليد حسان بـن حممـد القرشـي ] 591[املستغفري -
: عـن يزيـد الفقـري قـالحدثنا احلسن بن سفيان حدثنا يزيد بن صاحل حدثنا أبو بكر النهشـلي
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صـــليت خلـــف نفـــر مـــن أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كلهـــم جيهـــرون ببســـم اهللا 
.، تقدم من الرواية عن ابن عمر ضعيفاهـ الرمحن الرحيم

أنهليعـةثنا عبد اهللا بـن وهـب عـن ابـن: حدثنا إبراهيم بن منقذ قال]1211[الطحاوي -
ومــــا أدركــــت األئمــــة:عــــن عبــــد الــــرمحن األعــــرج قــــالثــــهســــنان بــــن عبــــد الــــرمحن الصــــديف حد

. صــوابه ســيار بــن عبــد الــرمحن الصــديف اهـــ) احلمــد هللا رب العــاملني(ـيســتفتحون القــراءة إال بــ
.سند حسن 

بـن هليعـة عـن احدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد اهللا بـن وهـب عـن ]1112[الطحاوي -
أدركت األئمة وما يستفتحون القراءة إال ب : قال ي أنه أأيب األسود عن عروة بن الزبري مثله 

هو أبو االسود . كذلك حكى ابن رجب يف الفتح من رواية األثرم و .)احلمد هللا رب العاملني(
.سند صحيح . يحممد بن عبد الرمحن بن نوفل القرش

حيـىي اثنـ: قـالثنا سعيد بن كثري بـن عفـري: حدثنا روح بن الفرج قال]1213[الطحاوي -
اهــ ال بـأس بـه ت رجاال من علمائنـا لقد أدرك: قالبن أيوب عن حيىي بن سعيد

.
:قــالعــن أيب وائــلثنا خالــد عــن حصــنيحــد] 1/358نصــب الرايــة [ســعيد بــن منصــور -

.اهـ صحيح والتعوذ يف الصالة كانوا يسرون البسملة
جهــر اإلمــام بـــ : غــرية عــن إبــراهيم قــالحــدثنا هشــيم قــال أخربنــا م] 4161[ابــن أيب شــيبة -
اجلهــر ببســم اهللا : شــعبة عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــالتابعــهبدعــة اهـــ ) بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(

.حيصح.رواه وكيع الرمحن الرحيم بدعة اهـ

الفاحتةاألمر يف 
عـــن يبـــن عبـــد اهللا قـــال حـــدثنا ســـفيان قـــال حـــدثنا الزهـــر يحـــدثنا علـــ]756[البخـــاري -

ال صــالة :ود بـن الربيـع عـن عبـادة بـن الصـامت أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال حممـ
حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد وابـن السـرح قـاال ]822[رواه أبـو داود اهــملن مل يقـرأ بفاحتـة الكتـاب

سفيان هو ابن اهـوحدهيملن يصل: قال سفيان :ي ، فذكره مث قال حدثنا سفيان عن الزهر 
.عيينة 
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حدثنا أبو حنيفة عن إبراهيم بن حممد بن املنتشـر عـن أبيـه عـن عبـد ]2اآلثار[يوسف أبو -
ال جتــزئ صــالة إال : رضــي اهللا عنــه أنــه قــال اخلطــاببــنعمــرالــرمحن بــن زيــاد احلنظلــي عــن 

.اهـ أبو حنيفة ضعيف بفاحتة الكتاب ومعها شيء
عـن حـديث شـعبة عـن إبـراهيم بـن سألته]1896[وقال عبد اهللا بن أمحد يف العلل عن أبيه 

حممــد بــن املنتشــر عــن أبيــه عــن عبايــة بــن رداد مســع عمــر ال صــالة إال بفاحتــة الكتــاب قــال أيب 
اهـهو عباية بن ربعي

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن خيثمة عـن عبايـة بـن ربعـي]3644[ابن أيب شيبة وقال
قــال ســحنون .الكتــاب وآيتــني فصــاعداال جتــزئ صــالة ال يقــرأ فيهــا بفاحتــة: عمــرقــال : قــال

حــــدثين مــــن مســــع عمــــر بــــن قــــال وكيــــع عــــن األعمــــش عــــن خيثمــــة قــــال]165/ 1املدونـــة [
، يــأيت حســناهـــ أ فيهــا بفاحتــة الكتــاب وبشــيء معهــاال جتــزئ صــالة مل يقــر : اخلطــاب يقــول

.قريبا
عليـاان يعـين عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن أيب رافع قال ك]2656[عبد الرزاق -

قـال الزهـري وكـان . يقرأ يف االوليني من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وال يقرأ يف االخـريني 
يقرأ يف الركعتني األوليني مـن الظهـر والعصـر بـأم القـرآن وسـورة ويف األخـريني جابر بن عبد اهللا

حــدثنا عثمــان بــن ]1ةالقــراء[البخــاري .والقــوم يقتــدون بإمــامهم : قــال الزهــري . بــأم القــرآن 
د اهللا بــن أيب رافــع يــســعيد مســع عبيــد اهللا بــن عمــر وعــن إســحاق بــن راشــد عــن الزهــري عــن عب

إذا مل جيهــر اإلمــام يف الصــلوات فــاقرأ بــأم : علــي بــن أيب طالــبمــوىل بــين هاشــم حدثــه عــن 
ظهـر الكتاب وسورة أخرى يف األوليني مـن الظهـر والعصـر وبفاحتـة الكتـاب يف األخـريني مـن ال

.صحيحاهـخريني من العشاءوالعصر ويف اآلخرة من املغرب ويف األ
ســــفيان عــــن أيب عــــنثنــــا عبــــد اهللا: قــــالحــــدثنا علــــي بــــن احلســــني]1337[ابــــن املنــــذر -

أمتمــت : قــاليت ومل أقــرأ؟إين قــد صــل: أن رجــال جــاءه فقــالعلــيعــن إســحاق عــن احلــارث
.تج به اهـ احلارث ال حيمتت صالتك : نعم، قال: قالوالسجود؟الركوع

عمـران عـن عـن ابـن بريـدةإمساعيـل ابـن عليـة عـن اجلريـريحـدثنا]3642[ابن أيب شـيبة -
ابــن أبــو بكــر. ال جتــوز صــالة ال يقــرأ فيهــا بفاحتــة الكتــاب وآيتــني فصــاعدا: قــال بــن حصــين

عــن حــدثنا حممــد ثنــا عمــرو بــن علــي حــدثنا بشــر بــن املفضــل حــدثنا اجلريــري]207[املقــرئ 
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ال جتـــزئ صــالة إال بفاحتـــة الكتـــاب وآيتـــني : عبــد اهللا بـــن بريـــدة عــن عمـــران بـــن حصــني قـــال 
.اهـ صحيح افصاعد

أنا : قالثنا محاد: ثنا حجاج قال: قالحدثنا علي بن عبد العزيز]1305[ابن املنذر وقال
ال : قـالصعثمان بن أيب العـاعن عمران بن حصني أن بن بريدةعن عبد اهللا سعيد اجلريري

.األول أصحاهـ وثالث آيات فصاعداة الكتابتتم صالة إال بفاحت
عــــن بشــــر بــــن رافــــع قــــال أخــــربين درع بــــن عبــــد اهللا عــــن أيب أميــــة ]2627[عبــــد الــــرزاق -

.اهـ سند ضعيفقرأ بأم القرآن يف كل ركعة اعبادة بن الصامتاألسدي قال قال يل 
مسعـت محلـة : ل شـعبة عـن أيب النضـر مسـلم قـاحـدثنا غنـدر عـن ]2985[ابن أيب شـيبة -

فقال ففزع الرجلتم الركوع وال السجود فأخذ بيدهرجال ال يعبادةرأى : بن عبد الرمحن قال
اهــــ ســـند حســـن نـــه ال جتـــزيء صـــالة إال بـــأم الكتـــابوال بأمثالـــه ، إ: عبـــادة 

.صحيح ، على رسم ابن حبان 
: قـالأبـي هريـرةعن عطـاء عـن نا يزيد بن هارون عن حجاجحدث]3648[ابن أيب شيبة-

] 8القــراءة[البخــاري .نعــم: لفريضــة؟ فقــاليف ا: فلقيتــه بعــد فقلــت: لكتــاب قــالجتــزئ فاحتــة ا
ي جيز : قالهريرةأيبعن حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاءلحدثنا حممد بن يوسف قا

ثنـا مسـدد: قـالحدثنا حيـىي بـن حممـد]1304[ابن املنذر. بفاحتة الكتاب وإن زاد فهو خري
من قرأ يف املكتوبـة بفاحتـة الكتـاب : قالهريرةأيبعن ثنا حيىي عن عبد امللك عن عطاء: قال

.اهـ صحيح أجزأ عنه وإن زاد معها شيئا فهو أحب إيل
بـا أعن معمر عن الزهري عن عبد الـرمحن بـن هرمـز األعـرج أنـه مسـع ]2624[عبد الرزاق -

يف  : ال اهــ رواه ابـن املنـذر وقـقرأ بأم القرآن يف كل ركعة أو قال يف كل صالة الخدريسعيد 
.كل صالة اهـ صحيح 

أبـي سـعيدعـن أيب نضـرة عـن عن سعيد بـن يزيـدحدثنا ابن علية ]3643[ابن أيب شيبة -
.سند صحيح . اهـ سعيد أبو مسلمة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاديف كل صالة

كنـــا : قـــال جـــابرعـــن يزيـــد الفقـــري عــن حـــدثنا وكيـــع عـــن مســـعر]3653[يب شـــيبة ابــن أ-
.اهـ صحيحإال بقراءة فاحتة الكتاب فما زادأنه ال صالة نتحدث 
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جلست : حدثنا ابن علية عن خالد عن عبد اهللا بن احلارث قال ]3645[ابن أيب شيبة -
ال : ر ، فــذكروا الصــالة وقــالوا إىل رهــط مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن األنصــا

هــل تســمي : فقلــت لعبــد اهللا بــن احلــارث : صــالة إال بقــراءة ولــو بــأم الكتــاب ، قــال خالــد 
حدثنا حيىي بن حممـد ]1301[ابن املنذر رواه .خوات بن جبيرنعم ،: منهم أحدا ؟ قال 

، عبـد اهللا صـحيح اهــد احلـذاء عـن عبـد اهللا بـن احلـارثثنـا خالـ: قـالثنـا بشـر: قـالبن حيىي
.بن احلارث أبو الوليد البصري 

مل يكـن ليـدع أن يقـرأ بـن عمـرابن جريج قال أخـربين نـافع أن اعن ]2625[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح بأم القرآن يف كل ركعة من املكتوبة

ن أيب احلسـناء حـدثنا أبـو العاليـةوقال لنـا أبـو نعـيم حـدثنا احلسـن بـ]19القراءة[البخاري -
إين ألستحي من رب هذه البنية أن أصـلي صـالة : أ يف الصالة قالمبكة أقر ابن عمرفسألت 

يعقــوب بــن ســفيان حــدثنا ابــن مــن طريــق] 3018[البيهقــي . ال أقــرأ فيهــا ولــو بــأم الكتــاب
عـن ياألزهـر الضـبعابن املبارك أخربنا كهمس بـن احلسـن عـن أيبعثمان أخربنا عبد اهللا يعين

يا أبا عبد الرمحن : عمرالبنرباء ، فذكر قصة وفيها أن عبد اهللا بن صفوان قال العالية الأيب
من رب هذه البنية أن أركع ركعتـني ال أقـرأ فيهمـا بـأم يألستحيإين: ؟ قالكل صالة تقرأأيف

قــال يعقــوب وحــدثنا عمــرو بــن عاصــم حــدثنا ســليمان بــن .القــرآن فزائــدا ، أو قــال فصــاعدا
اهـ العالية الرباء حنوهحدثنا أبو األزهر عن أيبيد اجلرير املغرية حدثنا سعي

بـن عمـر يقـول اعن معمر عن أيوب عـن أيب العاليـة قـال مسعـت ]2626[ورواه عبد الرزاق 
إين ألســتحيي مــن رب هــذه البنيــة أن أصــلي صــالة ال أقــرأ فيهــا بــأم القــرآن وشــيء معهــا قــال 

ابـــن أيب شـــيبة . ثـــر ولـــيس مـــن القـــرآن قليـــل قـــرأ منـــه مـــا قـــل أو كابـــن عبـــاس فقـــال اوســـألت 
أيف كــل : قلــت البــن عمــر: عاليــة الــرباء قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن أيب ال]3650[

إين ألســتحيي مــن رب هــذا البيــت أن ال أقــرأ يف كــل ركعــة بفاحتــة الكتــاب : ركعــة أقــرأ ؟ فقــال 
.منـه وإن شـئت فـأكثرهـو إمامـك فـإن شـئت فأقـل : وسـألت ابـن عبـاس ؟ فقـال . وما تيسـر

ثنـــا عبيـــد اهللا بـــن حممـــد التيمـــي : حـــدثنا أمحـــد بـــن داود بـــن موســـى قـــال]1221[الطحـــاوي 
سـألت ابـن : ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب العاليـة الـرباء قـال: وموسى بن إمساعيل قال

، هـو إمامـك فـاقرأ منـه مـا قـل ومـا كثـر: يف الظهـر والعصـر فقـال، عباس أو سئل عن القـراءة 
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: مسعت يزيد بن هـارون قـال: حدثنا حسني بن نصر قالقالو .وليس من القرآن شيء قليل 
وسـألت ابـن : سـألت ابـن عبـاس فـذكر مثلـه قـال: أنا سـعيد بـن أيب عروبـة عـن أيب العاليـة قـال

.اهـ صحيح إين ألستحي أصلي صالة ال أقرأ فيها بأم القرآن وما تيسر:عمر فقال
بـناعن إسرائيل عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث قـال مسعـت ]2628[عبد الرزاق -

]1306[ابـن املنـذر . ال تصلني صالة حىت تقرأ بفاحتة الكتـاب يف كـل ركعـة :يقولعباس
ثنــا شــعبة عــن أيب إســحاق عــن العيــزار عــن ابــن حــدثنا علــي بــن احلســن قــال ثنــا اجلــدي قــال

ال قـرأ فيهـا بفاحتـة الكتـاب وشـيء معهـا، مـن اسـتطاع مـنكم أن ال يصـلي صـالة إ: عباس قال
ثنا أبو حدثنا علي بن شيبة قال]1220[الطحاوي . فإن مل يستطع فال يدع فاحتة الكتاب

شـهدت ابـن عبـاس فسـمعته : ثنا يـونس بـن أيب إسـحاق عـن العيـزار بـن حريـث قـالقالنعيم
.اهـ صحيح ال تصل صالة إال قرأت فيها ولو بفاحتة الكتاب : يقول

واألمر يف الفاحتةخلف اإلمامامع القراءة ج
عـن قتـادة ي هيم أخربنا جرير عـن سـليمان التيمـحدثنا إسحاق بن إبرا]932[قال مسلم -

ي موســى األشــعر قــال صــليت مــع أيبياشــعــن يــونس بــن جبــري عــن حطــان بــن عبــد اهللا الرق
التيمـي ،رد بـه سـليمان اهـ هذا احلـرف تفـوإذا قرأ فأنصتوا: فذكر ما علمهم من الصالة وفيه 

. والـــدارقطين وطائفـــة وأبـــو داود قالـــه ابـــن معـــني وأبـــو حـــامت . أصـــحاب قتـــادة مجاعـــة وخالفـــه 
.وصححه مسلم 

بــن أكيمــة الليثــي عــن أيب هريــرة أن رســول اهللا صــلى ابــن شــهاب عــن اعــن ]193[مالــك -
كم أحد آنفـا فقـال اهللا عليه وسلم انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي من

ســلم إين أقــول مــا يل أنــازع فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و رجــل نعــم أنــا يــا رســول اهللا قــال
ر فيـه رسـول سـلم فيمـا جهـءة مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و النـاس عـن القـراىفـانته. القرآن 

اهـ رواه سلم ه و صلى اهللا عليسلم بالقراءة حني مسعوا ذلك من رسول اهللاهللا صلى اهللا عليه و 
فانتهى : قوله : بن فارس قال مسعت حممد بن حيىي: ورواه أبو داود وقال .البخاري ومسلم 

.وقاله أمحد وغريهم ي اهـمن كالم الزهر ،الناس
عن الثوري عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن حممـد بـن أيب عائشـة ]2766[عبد الرزاق -

عليه وسلم قال قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم لعلكـم صحاب حممد صلى اهللا أعن رجل من 
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تقرؤون واإلمام يقرأ مرتني أو ثالثا قالوا نعم يا رسول اهللا إنا لنفعل قـال فـال تفعلـوا إال أن يقـرأ 
حــدثنا يزيــد بــن زريــع : حــدثنا عبــدان قــال ]37القــراءة[البخــاري . أحــدكم بفاحتــة الكتــاب

صــلى : حممــد بــن أيب عائشــة عــن مــن شــهد ذاك قــال حــدثنا خالــد عــن أيب قالبــة عــن: قــال 
إنــا لنفعــل : ؟ قــالواأتقــرؤون واإلمــام يقــرأ: النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فلمــا قضــى صــالته قــال

هـذا : ورواه البيهقـي مث قـال اهــ فال تفعلوا إال أن يقرأ أحـدكم بفاحتـة الكتـاب يف نفسـه : قال
.إسناد جيد

أيــوب عــن أيب عــنأنبأنــا عبــد اهللا : قــال نا حيــىي بــن يوســف حــدث]156القــراءة[البخــاري -
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى بأصحابه ، فلما قضى صالته أقبل عليهم قالبة عن أنس 
أتقرءون يف صالتكم واإلمام يقرأ ؟ فسكتوا فقاهلا ثـالث مـرات ، فقـال قائـل : بوجهه ، فقال 

اهـ ثقات كلهم وليقرأ أحدكم بفاحتة الكتاب يف نفسه فال تفعلوا:إنا لنفعل قال : أو قائلون 
.
حـدثنا حممـد بـن إسـحاق عـن مكحـول عـن : قال حدثنا ابن منري]3777[ابن أيب شيبة -

صــلى بنــا رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم : قــال حممــود بــن الربيــع عـــن عبــادة بــن الصـــامت 
علكـم تقـرؤون خلـف إمـامكم ؟ قـال ل: صالة العشاء فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال 

: أجل يا رسول اهللا إنا لنفعل ، قال : قلنا : 
بـن اأخربنـا ]1/319[حسن إسـناده الـدارقطين مث قـال رواه أبو داود والرتمذي وحسنه ، و اهـ 

حاق حدثين مكحول بن إساصاعد ثنا عبيد اهللا بن سعد ثنا عمي ثنا أيب عن 
ا قـال ال تفعلـوا إال 

حــدثنا حيــىي بــن حممــد بــن ] 319/ 1[مث قــال اهـــ
اهليـثم بـن محيـد قـال أخـربين صاعد ثنا حممـد بـن إسـحاق ثنـا عبـد اهللا بـن يوسـف التنيسـي ثنـا

عـن عبـادةأبطـأ : زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن حممود بن الربيع األنصاري قال نافع 
صـــالة الصـــبح فأقـــام أبـــو نعـــيم املـــؤذن الصـــالة وكـــان أبـــو نعـــيم أول مـــن أذن يف بيـــت املقـــدس 

و نعــيم جيهــر فصــلى بالنــاس أبــو نعــيم وأقبــل عبــادة وأنــا معــه حــىت صــففنا خلــف أيب نعــيم وأبــ
بــالقراءة فجعــل عبــادة يقــرأ بــأم القــرآن فلمــا انصــرف قلــت لعبــادة قــد صــنعت شــيئا فــال أدري 

ذاك قـال مسعتـك تقـرأ بـأم القـرآن وأبـو نعـيم جيهـر قـال أسنة هي أم سهو كانت منك قال ومـا
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أجـــل صـــلى بنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم بعـــض الصـــلوات الـــيت جيهـــر فيهـــا بـــالقراءة 
ســت عليــه القــراءة فلمــا انصــرف أقبــل علينــا بوجهــه فقــال هــل تقــرءون إذا جهــرت بــالقراءة فالتب

فقال بعضنا إنا لنصنع ذلك قال فال تفعلوا وأنا أقول مـايل أنـازع القـرآن فـال تقـرؤوا بشـيء مـن 
]1785[ورواه ابــن حبــان يف صــحيحه اهـــكلهــم ثقــات .القــرآن إذا جهــرت إال بــأم القــرآن

إسحاق بن خزمية حدثنا مؤمـل بـن هشـام اليشـكري حـدثنا إمساعيـل بـن عليـة أخربنا حممد بن 
عـن عبـادة بـن عن حممد بن إسحاق حدثين مكحول عن حممود بن الربيع وكان يسكن إيليـاء

صــلى بنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم صــالة الصــبح فثقلــت عليــه القــراءة : الصــامت قــال
: أجل يـا رسـول اهللا هـذا قـال: قلنا: قال. اء إمامكم إين ألراكم تقرؤون ور : فلما انصرف قال

.اهـ ورواه ابن حزمية يف صحيحه 
بـن صـاعد ثنـا حممـد بـن زجنويـه وأبـو زرعـة عبــد احـدثنا أبـو حممـد ]1/320[الـدارقطين وقـال

حممد بن املبارك الصوري ثنا صـدقة بـن خالـد ثنـا الرمحن بن عمرو الدمشقي واللفظ له قاال نا 
زيـد بـن واقــد عـن حـرام بــن حكـيم ومكحـول عــن نـافع بـن حممــود بـن الربيـع كــذا قـال إنـه مســع 
عبادة بن الصامت يقرأ بـأم القـرآن وأبـو نعـيم جيهـر بـالقراءة فقلـت رأيتـك صـنعت يف صـالتك 

جيهــر بــالقراءة قــال نعــم صــلى بنــا شــيئا قــال ومــا ذاك قــال مسعتــك تقــرأ بــأم القــرآن وأبــو نعــيم 
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم بعــض الصــلوات الــيت جيهــر فيهــا بــالقراءة فلمــا انصــرف قــال 
منكم من أحد يقرأ شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة قلنا نعم يا رسول اهللا فقـال رسـول اهللا 

أحـد مـنكم شـيئا مـن القـرآن إذا صلى اهللا عليه و سلم وأنا أقـول مـايل أنـازع القـرآن فـال يقـرأن 
ورواه ، هذا إسناد حسن ورجاله ثقات كلهـم :قال الدارقطين . جهرت بالقراءة إال بأم القرآن

اهـــحيــىي البــابليت عــن صــدقة عــن زيــد بــن واقــد عــن عثمــان بــن أيب ســودة عــن نــافع بــن حممــود 
صـلى اهللا النيبيح عن عبادة بن الصامت عنواحلديث صح: ورواه البيهقي من طرق مث قال 

اهـوله شواهدمعليه وسل
بـن عـون قـال حـدثنا رجـاء بـن حيـوة اعن جعفر بـن سـليمان عـن ]2771[عبد الرزاق وقال
فســمعته يقــرأ خلــف اإلمــام فلمــا قضــينا صــالتنا عبــادة بــن الصــامتصــليت إىل جنــب : قــال 

هـــ جعفــر كــان رمبــا وهــم ، ا
حــدثنا وكيــع عــن ابــن عــون عـن رجــاء بــن حيــوة عــن حممــود بــن ]3791[ورواه ابـن أيب شــيبة 
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: فقـرأ بفاحتـة الكتـاب ، قــال : صـليت صـالة وإىل جنــيب عبـادة بـن الصـامت قــال : ربيـع قـال 
.أجل ، إنه ال ص: يا أبا الوليد ، أمل أمسعك تقرأ بفاحتة الكتاب ؟ قال : فقلت له 
بن أمحد املقرئ ببغداد أخربنا أمحد بـن سـلمان حـدثنا إبـراهيم يأخربنا عل]3053[البيهقي 

بــن إســحاق حــدثنا أبــو ســلمة حــدثنا محــاد أخربنــا عبــد اهللا بــن عــون عــن رجــاء بــن حيــوة عــن 
تقــرأ خلــف : مسعــت عبــادة بــن الصــامت يقــرأ خلــف اإلمــام فقلــت لــه : حممــود بــن الربيــع قــال 

حـدثنا صـدقة بــن ]35القــراءة[البخـاري قـالاهـــ و ال صـالة إال بقـراءة: م؟ فقـال عبــادة اإلمـا
خالد حدثنا زيد بن واقد عن حـرام بـن حكـيم ومكحـول عـن ابـن ربيعـة األنصـاري عـن عبـادة 
بــن الصــامت وكــان علــى إيليــاء  فأبطــأ عبــادة عــن صــالة الصــبح ، فأقــام أبــو نعــيم الصــالة ، 

املقــدس فجئــت مــع عبــادة ، حــىت صــف النــاس ، وأبــو نعــيم جيهــر وكــان أول مــن أذن ببيــت 
مسعتــك تقــرأ بــأم : بــالقراءة ، فقــرأ عبــادة بــأم القــرآن حــىت فهمتهــا منــه ، فلمــا انصــرف قلــت 

نعــم صــلى بنــا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بعــض الصــلوات الــيت جيهــر فيهــا : القــرآن ، فقــال 
اهــ حممـود بـن الربيـع ويقـال القراءة إال بأم القـرآن ال يقرأن أحدكم إذا جهر ب: بالقرآن ، فقال 

.صحيح . ابن ربيعة 
النضر قـال مسعـت بن اجلعد أخربنا شعبة عن مسلم أيبيعلمن طريق]3054[البيهقي -

أنـه رأى رجـال ال يـتم ركوعـه وال سـجوده بن الصـامتعبادةمحلة بن عبد الرمحن حيدث عن 
ال تشبه: ، فأتاه فأخذ بيده فقال 

مـن عـن ميينـك ومـن ينفسـك ، وإن كنـت وحـدك فـأمسع أذنيـك وال تـؤذخلف إمـام فـاقرأ يف
.، تقدم ثقاتي اهـ الشاميهو مسلم بن عبد اهللا العك. عن يسارك

ى رسـول اهللا صـلى عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه قـا]2810[عبد الرزاق -
ــاســلم عــن القــراءة خلــف اإلمــام قــال وأخــربين أشــياخنا أن اهللا عليــه و  قــال مــن قــرأ خلــف علي

وأبــواإلمــام فــال صــالة لــه قــال وأخــربين موســى بــن عقبــة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
.اهـ منقطع كانوا ينهون عن القراءة خلف اإلمام وعثمانوعمربكر

عن الثوري عن سليمان الشيباين عن جواب عن يزيد بن شريك أنه ]2776[عبد الرزاق -
نعم قلت وإن قـرأت يـا أمـري املـؤمنني قـال نعـم وإن قـرأت :قال؟أقرأ خلف اإلماملعمرقال 

أخربنـــا الشـــيباين عـــن جـــواب بـــن عبيـــد اهللا : قـــال حـــدثنا هشـــيم]3769[ابـــن أيب شـــيبة .
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عـن عمـر بـن اخلطـابسـألت : قـال مـي أبـو إبـراهيمزيـد بـن شـريك التيحـدثنا ي: قـال التيمي 
وإن كنت خلفي ، : وإن كنت خلفك ؟ قال : اقرأ ، قلت : القراءة خلف اإلمام ؟ فقال يل 

وقــال لنــا حممــد بــن يوســف]21القــراءة[البخــاري .وإن قــرأت: وإن قــرأت ؟ قــال : قلــت 
ســألت : قــال ن شــريك عــن ســليمان الشــيباين عــن جــواب التميمــي عــن يزيــد بــحــدثنا ســفيان

: وإن قــرأت يـا أمــري املـؤمنني قــال : نعــم ، قلـت : أقــرأ خلـف اإلمــام قـال : اخلطـاببــنعمـر
قـالثنا سـعيد بـن منصـورحدثنا صاحل بن عبد الرمحن قال]1303[الطحاوي .وإن قرأت

بــن ثنــا يزيــد : أنــا أبــو إســحاق الشــيباين عــن جــواب بــن عبيــد اهللا التيمــي قــال: ثنــا هشــيم قــال
:عـن القـراءة خلـف اإلمـام فقـالعمـر بـن اخلطـابسـألت : شريك أبو إبراهيم التيمي أنـه قـال

وإن :وإن قــرأت ؟ قــال: قلــت.وإن كنــت خلفــي:وإن كنــت خلفــك ؟ قــال: فقلــت.يل اقــرأ
حدثنا أبو سعيد األصطخري احلسن بن أمحد مـن كتابـه ] 317/ 1[وقال الدارقطين .قرأت 

بــن نوفــل ثنــا أيب ثنــا حفــص بــن غيــاث عــن أيب إســحاق الشــيباين عــن ثنــا حممــد بــن عبــد اهللا 
أنــه ارث بــن ســويد عــن يزيــد بــن شــريكجــواب التيمــي وإبــراهيم بــن حممــد بــن املنتشــر عــن احلــ

وإن كنــت أنــت قــال : قلــت ، عــن القــراءة خلــف اإلمــام فقــال اقــرأ بفاحتــة الكتــاب عمــرســأل 
حـدثنا حممـد : مث قـال اهــكلهـم ثقـات وإن كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهـرت رواتـه

بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عـن الشـيباين عـن جـواب عـن يزيـد بـن 
وإن كنـت أنـت : عن القراءة خلف اإلمام فأمرين أن أقرأ قال قلـت عمرسألت : شريك قال 

إسـناد صــحيح هـذا: قـال الــدارقطين .قـال وإن كنـت أنــا قلـت وإن جهـرت قــال وإن جهـرت
.صحيح اهـ
بـن التيمـي عـن ليـث عـن أشـعث عـن أيب يزيـد عـن احلـارث بـن اعـن ]2777[عبد الرزاق -

.اهـ سند ضعيف أن نقرأ خلف اإلمام الخطاببنعمرأمرنا :سويد ويزيد التيمي قاال
أخربنا إمساعيل بن إبراهيم ويزيد بن هارون عـن شـعبة عـن إبـراهيم بـن ]8775[ابن سعد -
ــن الخطــابمسعــت : مــد بــن املنتشــر عــن أبيــه عــن عبايــة بــن رداد قــال حم ال : يقــول عمــر ب

فـاقرأ يف : فإن كنت خلـف إمـام قـال : فقال له رجل . صالة إال بفاحتة الكتاب وشيء معها 
النضــر بــن مشيــل أخربنــا شــعبة عــن إبــراهيم بــن حممــد مــن طريــق]3049[البيهقــي . نفســك

متــيم قــال مسعــت عمــر بــن يقــول مسعــت عبايــة رجــال مــن بــينأيبابــن املنتشــر قــال مسعــتيعــين
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أرأيـــت إذا كنـــت خلــــف : قـــال قلـــت . ال صـــالة إال بفاحتـــة الكتـــاب ومعهـــا: يقـــولاخلطـــاب 
قال ثنا احلجيب قالحدثنا حيىي بن حممد]1323[ابن املنذر . نفسكاقرأ يف: اإلمام؟ قال

كنـا نسـري مــع عمـر بــن : عبايــة بـن رداد قــالثنـا أبـو عوانــة عـن إبـراهيم بــن حممـد عــن أبيـه عـن 
يـا : فقـال رجـل: ال جتوز صالة ال يقـرأ فيهـا بفاحتـة الكتـاب وشـيء معهـا قـال: اخلطاب قال

اهـــ اقــرأ يف نفســك: ؟ قــالأمــري املــؤمنني أرأيــت إن كنــت خلــف إمــام أو كــان بــني يــدي إمــام
، مث ن منصور عن أيب عوانـة من طريق سعيد ب] 192[ورواه البيهقي يف القراءة خلف اإلمام 

عـن خيثمـة ورواه سـليمان األعمـش، عن إبراهيم بـن حممـد وكذلك رواه سفيان الثوري: قال 
وعبايــة بــن الــرداد ، عــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه عــن عبايــة بــن ربعــيبــن عبــد الــرمحن 

خيثمــة بــن عبــد عبايــة بــن الــرداد و : وعبايــة بــن ربعــي واحــد إال أن حممــد بــن املنتشــر يقــول لــه
وهـذا اهــعبايـة بـن ربعـي قالـه البخـاري رمحـه اهللا يف التـاريخ: الرمحن وسـلمة بـن كهيـل يقـوالن

.حسن صحيححديث
بــن أيب ليلــى عــن رجــل عــن عبــد اهللا بــن أيب ليلــى اعــن الثــوري عــن ]2805[عبــد الــرزاق -

عبـــد الـــرزاق . ام كـــان ينهــى عـــن القـــراءة خلــف اإلمـــعليـــاأخــي عبـــد الـــرمحن بــن أيب ليلـــى أن 
عن احلسن بن عمارة عن عبد الرمحن بن األصبهاين عن عبد اهللا بن أيب ليلى قـال ]2801[

حــدثنا ]3802[ابــن أيب شــيبة . يقــول مــن قــرأ خلــف اإلمــام فقــد أخطــأ الفطــرة عليــامسعــت 
: قـال علـيعن ابن أيب ليلـى عـن حممد بن سليمان األصبهاين عن عبد الرمحن بن األصبهاين

ثنـا أبـو نعـيم: قـالحـدثنا فهـد]1306[الطحـاوي .قرأ خلف اإلمـام فقـد أخطـأ الفطـرةمن
حـــدثين : ومـــر علـــى دار ابــن األصـــبهاين قـــالحممـــد بــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب ليــلمسعـــت: قــال

وكــان قــد قــرأ علــى أيب عبــد الــرمحن عــن املختــار بــن عبــد اهللا بــن أيب ليلــى صــاحب هــذه الــدار
بــن اعــن ]2804[عبــد الــرزاق .خلــف اإلمــام فلــيس علــى الفطــرة مــن قــرأ : علــيقــال : قــال

أن ال تقـرأوا مـع اإلمـام اخلطـاببـنعمـرعيينة عن أيب إسحاق الشـيباين عـن رجـل قـال عهـد 
لـيس مــن :قـالعلـيبـن عيينـة فأخربنــا أصـحابنا عـن زبيـد عــن عبـد اهللا بـن أيب ليلـى عــن اقـال 

عبد اهللا بن أيب ليلى ابن حبان يف اجلروحني يف ترمجة رواه ، اهـ منكر الفطرة القراءة مع اإلمام 
ــ: وقــال  يشــهد يغــري هــذا احلــرف املنكــر الــذيرجــل جمهــول مــا أعلــم لــه شــيئا يرويــه عــن عل

اهـإمجاع املسلمني قاطبة ببطالنه
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ن عبيــد اهللا بــن أيب عــحــدثنا عبــد األعلــى عــن معمــر عــن الزهــري ]3774[ابــن أيب شــيبة -
ـــاأن رافـــع اقـــرأ يف الظهـــر والعصـــر خلـــف اإلمـــام يف كـــل ركعـــة بـــأم الكتـــاب : قـــول كـــان يعلي

مسعـت حـدثنا شـعبة حـدثنا سـفيان بـن حسـني: وقال لنـا آدم ]24القراءة[البخاري .وسورة
أنه كان يأمر وحيـب أن يقـرأ خلـف اإلمـام يف طالبأيببنعليعن عن ابن أيب رافعالزهري 

/ 1[الــدارقطين .ســورة ويف األخــريني بفاحتــة الكتــابالظهــر والعصــر بفاحتــة الكتــاب ، وســورة 
حدثنا إمساعيل بن حممد الصفار ثنـا عبـاس بـن حممـد ثنـا عبـد الصـمد بـن النعمـان ثنـا ] 322

كـان يـأمر أو يقـول عليـاأن بن أيب رافع عن أبيه االزهري عن شعبة عن سفيان بن حسني عن 
. اب وســورة ويف األخــريني بفاحتــة الكتــاب اقــرأ خلــف اإلمــام يف الــركعتني األوليــني بفاحتــة الكتــ

حدثنا حممد بن خملد ثنا حممد بـن إسـحاق الصـاغاين ثنـا شـاذان ثنـا شـعبة عـن سـفيان مث قال 
أنـه كـان يـأمر أو حيـب أن بـن أيب رافـع عـن أبيـه عـن علـي اعـن بن حسني قـال مسعـت الزهـري 

رة ويف األخريني بفاحتـة الكتـاب يقرأ يف الظهر والعصر يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسو 
ثنا احلسن بن اخلضر ثنا أبو عبد الرمحن اهـ مث قال خلف اإلمام هذا إسناد صحيح عن شعبة 

النسائي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا يزيد بن زريـع عـن معمـر عـن الزهـري عـن عبيـد اهللا بـن أيب رافـع 
والعصــر خلــف اإلمــام بفاحتــة اقــرءوا يف الــركعتني األوليــني مــن الظهــر :كــان علــي يقــول: قــال 

واخلـــرب .تقـــدم وقـــد.ورجـــح البيهقـــي روايـــة معمـــر اهــــالكتـــاب وســـورة وهـــذا إســـناد صـــحيح 
.صححه البيهقي يف القراءة

عليــاأن حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن أشــعث عــن احلكــم ومحــاد ]3775[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ أشعث بن سوار ضعيف كان يأمر بالقراءة خلف اإلمام

مـن قـرأ مـع علـيعن داود بن قيس عن حممد بـن عجـالن قـال قـال ]2806[الرزاق عبد-
الخطـاببـنعمـرملىء فـوه ترابـا قـال وقـال مسعودبنااإلمام فليس على الفطرة قال وقال 

.منقطع ضعيف اهـ وددت أن الذي يقرأ خلف اإلمام يف فيه حجر 
نـا حـديج بـن معاويـة عـن أيب ثالقـثنـا أبـو داودقـالةحدثنا أبو بكـر ]1310[الطحاوي -

.ليــت الــذي يقــرأ خلــف اإلمــام ملــئ فــوه ترابــا :قــالابــن مســعودعــن إســحاق عــن علقمــة
حنـوهعن الزبري عن إبراهيم عن علقمـةثنا سفيانقال ثنا أبو نعيم قالحدثنا حسني بن نصر

.جهر يعين إذا .اهـ صحيح 
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ز ثنا حجاج بن املنهـال ثنـا محـاد بـن سـلمة حدثنا علي بن عبد العزي]9312[وقال الطرباين 
ال تقــرأ خلــف اإلمــام إال أن : أنــه قــالمســعودابــنإبــراهيم عــن علقمــة عــن عــن عــن أيب محــزة

.ضعيف اهـ أبو محزة هو ميمون القصاب يكون إماما ال يقرأ
اد بــن ســلمة ثنــا محــحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال]9313[الطــرباين -

. وكــان إبــراهيم يأخــذ بــه.كــان ال يقــرأ خلــف اإلمــاممســعودابــنأن محــاد عــن إبــراهيمعــن 
سـند اهــ وال يقـرأ يف األخـريني بشـيءإمامـا قـرأ يف الـركعتني األوليـنيوكان ابـن مسـعود إذا كـان

.جيد
فقــال يــا أبــا عبــد اهللاعــن منصــور عــن أيب وائــل قــال جــاء رجــل إىل ]2803[عبــد الــرزاق -

ن أقرأ خلف اإلمام قال أنصت للقرآن فإن يف الصالة شغال وسيكفيك ذلك اإلمام عبد الرمح
جاء رجل إىل : قال حدثنا أبو األحوص عن منصور عن أيب وائل]3801[ابن أيب شيبة .

وسـيكفيك ذاك إن يف الصـالة شـغال: أقـرأ خلـف اإلمـام ؟ فقـال لـه عبـد اهللا : فقال عبد اهللا
ارون ثنــا حيــىي بــن أيــوب املقــابري ثنــا عبــد حــدثنا موســى بــن هــ]10435[الطــرباين .اإلمــام

قيــت منصــور بــن املعتمــر مث لالوهــاب الثقفــي ثنــا أيــوب عــن منصــور بــن املعتمــر هــذا احلــديث
: أنـه قــال يف القـراءة خلــف اإلمــامفسـألته عنــه فحـدثنا عــن أيب وائـل عــن عبــد اهللا بـن مســعود

الطحــــــاوي . وســــــيكفيك ذاك اإلمــــــامغالمــــــرت فــــــإن يف الصــــــالة شــــــأنصــــــت للقــــــراءة كمــــــا أ
عن منصور بن ثنا وهيب بن خالد: قالثنا اخلصيب: حدثنا نصر بن مرزوق قال]1307[

وسـيكفيك ، أنصـت للقـراءة فـإن يف الصـالة شـغال :قـالابن مسعودعن أيب وائل عن املعتمر
ة عـن عـن شـعبكأنا أشوأبو جابر ثنا أبو عاصم: قالحدثنا مبشر بن احلسن.ذلك اإلمام 

: قـالثنا يوسف بـن عـدي: قالحدثنا روح بن الفرج.مثلهعبد اهللاعن منصور عن أيب وائل
حـدثنا ]208[ابـن املقـرئ .حنـوهمسـعودابـننصـور عـن أيب وائـل عـن عن مثنا أبو األحوص

أبو عبد اهللا حممد بـن سـهل بـن محـاد اخلـالل التسـرتي بتسـرت حـدثنا حيـىي بـن غـيالن عـن عبـد 
سـلمة عـن بـنبن بزيع حدثين روح بن القاسم عن منصور بن املعتمر عـن أيب وائـل شـقيق اهللا

وإذا قــرئ (أنصــت للقــراءة يف الصــالة كمــا قــال اهللا عــز وجــل : عبــد اهللا بــن مســعود أنــه قــال 
]3015[البيهقـي .وسوف يكفيك ذلـك اإلمـام) القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون

عــن يأخربنــا هــارون بــن ســليمان حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــداألصــمالعبــاسأيبمــن طريــق
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خلـف اإلمـام عـن القـراءة ابـن مسـعودأن رجـال سـأل وائـلسفيان وشعبة عـن منصـور عـن أيب
.صحيح اهـوسيكفيك ذاك اإلمام، الصالة شغالفإن يف، أنصت للقرآن : فقال

د الــرمحن بــن ثــروان عــن هــذيلحــدثنا ابــن عليــة عــن ليــث عــن عبــ]3772[ابــن أيب شــيبة -
.أنــه قــرأ يف العصـر خلــف اإلمــام يف الـركعتني بفاحتــة الكتــاب وســورةعبــد اهللا بــن مســعودعـن 

عـن أيب حدثنا شريك عـن أشـعث بـن سـليم]3773[ابن أيب شيبة ليث فيه ضعف ، وقال 
الظهـر صليت إىل جنبه فسمعته يقرأ خلف بعض األمراء يف : قال عبد اهللاعن مرمي األسدي 

وقال لنا إمساعيـل بـن أبـان حـدثنا شـريك عـن أشـعث بـن أيب ]25القراءة[البخاري .والعصر
حــدثنا علــي ]8962[الطــرباين .يقــرأ خلــف اإلمــاممســعودابــنمسعــت الشــعثاء عــن أيب مــرمي

بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا شــريك عــن أشــعث بــن ســليم عــن عبــد اهللا بــن زيــاد األســدي
حــدثنا ]9389[مث قــال . فســمعته يقــرأجنــب عبــد اهللا يف الظهــر أو العصــرقمــت إىل : قــال

ا زائدة عن أشعث بن أيب الشعثاء عن عبد اهللا ثننضر األزدي ثنا معاوية بن عمروحممد بن ال
من ]3056[البيهقي .يف إحدى صاليت النهارمسعت قراءة عبد اهللا: قالبن زياد األسدي

: قـال يعن أشعث بن سليم عن عبد اهللا بن زياد األسـدبن حجر حدثنا شريك يعلطريق
الظهــر م ، فســمعته يقــرأ يفاهللا عنــه خلــف اإلمــايرضــعبــد اهللا بــن مســعودصــليت إىل جنــب 

.صحيح اهـ حسن والعصر
سـعدحدثنا وكيع عـن قتـادة عـن داود بـن قـيس عـن أيب جبـاد عـن ]3803[ابن أيب شيبة -

وروى : قال البخاري يف جزء القراءة اهـمام يف فيه مجرةلذي يقرأ خلف اإلوددت أن ا: قال 
لذي يقرأ خلف اإلمام وددت أن ا: اد رجل من ولد سعد عن سعد جبعن ابن داود بن قيس 

.وثقه ابن حبان اهـاد مل يعرف وال مسيجبوابن ، وهذا مرسل ، يف فيه مجرة
ثنا زيــاد البكـائي عــن أيب فــروة حـد: قــال حـدثنا مالــك بـن إمساعيــل]22القــراءة[البخـاري -

.اهـ ضعيفكان يقرأ خلف اإلمام أنهأبي بن كعبعن عن أيب املغرية
بــن ســنان عــن عبــد اهللا بــن أيب اهلــذيل أن اعــن حيــىي بــن العــالء عــن ]2772[عبــد الــرزاق -

.اهـ ابن العالء مرتوك خلف االمام يف الظهر والعصر أكان يقر أبي بن كعب
وقـــال يل عبيـــد اهللا حـــدثنا إســـحاق بـــن ســـليمان عـــن أيب ســـنان ]23القـــراءة[وقـــال البخـــاري 

اهـــ هــذا خطــأ نعــم: أقــرأ خلــف اإلمــام قــال : قلــت أليب بــن كعــب : عبــد اهللا بــن اهلــذيل قــال 
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قال البخاري يف كتاب القراءة خلف االمام وقال عبيد : من الناسخ ، قال املزي يف التهذيب 
عن أيب سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قلـت أليب بـن كعـب اهللا حدثنا إسحاق بن سليمان 

حـــدثنا حممـــد بـــن ]1326[ابـــن املنـــذر اهــــ فيـــه انقطـــاع ، قـــالاقـــرأ خلـــف االمـــام قـــال نعـــم
مسعت أبا جعفر يذكر عن أيب سنان عن عبد اهللا : ثنا إسحاق بن سليمان قال: إمساعيل قال

/ 1[الـــدارقطين .نعـــم : اإلمـــام؟ قـــالأقـــرأ خلـــف: قلـــت أليب بـــن كعـــب: بـــن أيب اهلـــذيل قـــال
حــدثنا حممــد بــن خملــد ثنــا إبــراهيم بــن حممــد العتيــق ثنــا إســحاق الــرازي عــن أيب جعفــر ]317

أقـرأ خلـف اإلمـامأيب بن كعبسألت : الرازي عن أيب سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال 
.سند حسناهـنعم :قال؟
مسعــت أبــا شــيبة : عــن شــعبة عــن أيب الفــيض قــال حــدثنا غنــدر ]3780[ابــن أيب شــيبة -
إذا كــان يســمع قراءتــه قــرأ : أنــه قــال يف الرجــل يصــلي خلــف اإلمــام معــاذري حيــدث عــن ْهــاملَ 
أو حنوهـا ، : قـال شـعبة )قـل أعـوذ بـرب الفلـق(و)قـل أعـوذ بـرب النـاس(و)قل هو اهللا أحد(
مـن ]3057[البيهقـي .من عن مشالهوال يؤذ من عن ميينه و ذا كان ال يسمع القراءة فليقرأ وإ

: يقـوليالفـيض قـال مسعـت أبـا شـيبة املهـر حدثنا شعبة عن أيبهو الطيالسيداودأيبطريق
قــل (إذا قــرأ فــاقرأ بفاحتــة الكتــاب و: ســأل رجــل معــاذ بــن جبــل عــن القــراءة خلــف اإلمــام قــال 

اهــمـن عـن مشالـكمـن عـن ميينـك واليوال تـؤذنفسـك وإذا مل تسمع فاقرأ يف) هو اهللا أحد
ذكـره ابـن حبـان يف الثقـات ، ال يعـرف حالـه ، وأبـو شـيبة ، موسـى بـن أيـوبهـو أبو الفـيض 

.مرسل 
بـنزيـدعـن عـن موسـى بـن سـعدعن عمر بن حممـد حدثنا وكيع]3809[ابن أيب شيبة -

عن داود بن قيس قال ]2802[عبد الرزاق .من قرأ خلف اإلمام فال صالة له: قال ثابت
بـنزيـدأخربين عمر بن حممد بن زيد بن عمر بن اخلطاب قـال حـدثين موسـى بـن سـعيد عـن 

اهـــ هــو موســى بـن ســعد بــن زيــد بــن ثابــت وعبــد مــن قــرأ مــع اإلمــام فـال صــالة لــه :قــالثابـت
مـــن طريـــق]3029[البيهقـــي ورواه. ذكـــره ابـــن حبـــان يف الثقـــات. الـــرزاق يقـــول ابـــن ســـعيد 

عمر بن حممد عن موسى بن سـعد عـن ابـن زيـد بـن ثابـت احلسني بن حفص عن سفيان عن
مث حكـى عـن البخـاري أنـه اهــمـن قـرأ وراء اإلمـام فـال صـالة لـه: قـال زيـد بـن ثابـتعن أبيه 
.ضعفه 
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حــدثنا وكيــع عــن الضــحاك بــن عثمــان عــن عبــد اهللا بــن يزيــد عــن ]3808[ابــن أيب شــيبة -
اهــ حممـد بـن إلمـام إن جهـر وال إن خافـتال تقرأ خلف ا: ال قزيد بن ثابتعن ابن ثوبان

.صحيح سند . عبد اهللا بن يزيد موىل االسود بن سفيانعبد الرمحن بن ثوبان و
عــن يزيــد بــن عبــد اهللا بــن نا ابــن عليــة عــن عبــاد بــن إســحاقحــدث]3804[ابــن أيب شــيبة -

ــد بــن ثابــتعطــاء بــن يســار عــن عــنقســيط حــاوي الطاهـــال قــراءة خلــف اإلمــام: قــال زي
أخربين خمرمة بن بكري على قال أنا عبد اهللا بن وهب قالحدثنا يونس بن عبد األ]1314[

ال تقرأ خلـف اإلمـام يف شـيء مـن : مسعه يقولزيد بن ثابتعن أبيه عن عطاء بن يسار عن 
ثنــا إمساعيــل بــن أيب كثــري عــن يزيــد بــن : ثنــا علــي بــن معبــد قــال: حــدثنا فهــد قــال.الصــلوات

حـدثنا حيـىي بـن حيـىي وحيـىي ]1326[ورواه مسـلم . مثلـهزيـدء بن يسـار عـن قسيط عن عطا
بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال حيىي بن حيىي أخربنـا وقـال اآلخـرون حـدثنا إمساعيـل 
وهو ابن جعفر عن يزيد بـن خصـيفة عـن ابـن قسـيط عـن عطـاء بـن يسـار أنـه أخـربه أنـه سـأل 

وزعم أنه قرأ على رسول ءيشم فقال ال قراءة مع اإلمام يفعن القراءة مع اإلمازيد بن ثابت
.اهـ صحيح فلم يسجد) والنجم إذا هوى(وسلم اهللا صلى اهللا عليه

كانــا ال بــن عمــراوزيــد بــن ثابــت بــن ذكــوان عــن اعــن الثــوري عــن ]2815[عبــد الــرزاق -
.اهـ مرسل يقرآن خلف اإلمام

كـان إذا ســئل هــل يقـرأ أحــد خلــف اإلمــام مــرعبــد اهللا بــن ععــن نــافع أن ]192[مالـك -
قــال . وإذا صــلى وحــده فليقــرأ ، إذا صــلى أحــدكم خلــف اإلمــام فحســبه قــراءة اإلمــام : قــال 

ياحلســن بــن علــمــن طريــق]3016[البيهقــي . وكــان عبــد اهللا بــن عمــر ال يقــرأ خلــف اإلمــام
مـن : أنـه كـان يقـول ابـن عمـربن عفان حـدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن 

.اهـ صحيح ى وراء اإلمام كفاه قراءة اإلمامصل
ثنا شعبة عن عبد اهللا بـن دينـار: قالثنا وهب: قالحدثنا ابن مرزوق]1318[الطحاوي 

.اهـ صحيح يكفيك قراءة اإلمام: قالعبد اهللا بن عمرعن 
عبـــد اهللا قـــال بـــن جـــريج عـــن الزهـــري عـــن ســـامل بـــن اعـــن معمـــر و ]2811[عبـــد الـــرزاق -

بــن شـهاب عــن ســامل أن ابـن جــريج وحـدثين ايكفيـك قــراءة اإلمـام فيمــا جيهـر يف الصــالة قــال 
.اهـ صحيح ينصت لإلمام فيما جيهر به يف الصالة وال يقرأ معه : كان يقول بن عمرا
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أقـرأ بن عمراعن هشام بن حسان عن أنس بن سريين قال سـألت ]2812[عبد الرزاق -
حـدثنا ابـن ]3805[ابـن أيب شـيبة اهــقـراءة اإلمـام ، إنـك لضـخم الـبطن :قـالف؟مع اإلمام

ابــن .يكفيـك قــراءة اإلمــام: ابــن عمــر قـال : قــاال عليـة عــن أيــوب عـن نــافع وأنــس بـن ســريين 
عـن القـراءة خلـف عمـربـناسـألت : عن أنس بـن سـريين قـال نا شعبةخرب أ] 1150[اجلعد 

.اهـ صحيح تكفيك قراءة اإلمام: االمام فقال 
حـدثين أيب قـال أخربنـا وكيـع قـال أخربنـا ]5690[وقال عبد اهللا بن أمحـد يف العلـل عـن أبيـه 

بـن عمـر عـن القـراءة خلـف اإلمـام فقـال اسليمان بـن املغـرية عـن حممـد بـن سـريين قـال سـألت 
ومل يكــن يف نســختنا حممــد بــن ، قــال وكيــع حممــد بــن ســريين :قــال أيب.تكفيــك قــراءة اإلمــام

اهـ كأنه يرى أن وكيعا وهم فيه،وإمنا هذا معروف عن أنس بن سريين:قال أيب، ين سري 
حدثنا عبد الوهاب قال أخربنا ابن عـون عـن حدثنا أمحد قال]637[أبو جعفر الرزاز وقال
.، أُرى حممدا أرسله عن أخيه اهـ صحيح تكفيك قراءة اإلمام : قال ابن عمرأن حممد

كان ينهى عن بن عمراأخربنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن ]2814[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح القراءة خلف اإلمام

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]3020[البيهقــي -
العباس حممد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا احلسني بن حفص عـن سـفيان حـدثنا 

ال يقــرأ خلــف اإلمــام جهــر أو مل جيهــر ، عمــرابــنكــان : القاســم بــن حممــد قــال أســامة عــن
إسحاق أخربنـا أبـو عبـد اهللا بـن وأخربنا أبو زكريا بن أيب. وكان رجال أئمة يقرءون وراء اإلمام

: يعقــوب حــدثنا حممــد بــن عبــد الوهــاب أخربنــا جعفــر بــن عــون أخربنــا أســامة بــن زيــد قــال 
إن قــرأت فقــد قــرأ قــوم كــان فــيهم : ن القــراءة خلــف اإلمــام فقــال ســألت القاســم بــن حممــد عــ

وكــان ابــن عمــر ال : قــال . أســوة واألخــذ بــأمرهم ، وإن تركــت فقــد تــرك قــوم كــان فــيهم أســوة
.صحيح حسن اهـيقرأ
أخربنــا أبــو جعفــر : وقــال عبــد الـرمحن بــن عبــد اهللا بــن سـعد الــرازي ]20القــراءة[البخـاري -

مـا كـانوا يـرون بأسـا أن يقـرأ : خلـف اإلمـام فقـال عـن القـراءةابـن عمـرسئل عن حيىي البكاء
.اهـ حيىي ال حيتج به بفاحتة الكتاب يف نفسه
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أخربين حيوة بن شـريح عـن بكـر حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال]1312[الطحاوي -
بر بـن عبـد عبد اهللا بن عمر وزيد بـن ثابـت وجـابن عمرو عن عبيد اهللا بن مقسم أنه سأل 

حــدثنا يــونس قــال ثنــا ابــن وهــب .ال تقــرءوا خلــف اإلمــام يف شــيء مــن الصــلوات: فقــالوااهللا
مسعــت جــابر بــن عبــد اهللا مث ذكــر : أخــربين خمرمــة عــن أبيــه عــن عبيــد اهللا بــن مقســم قــالقــال

.صحيحاهـ احلديث مثل ذلك
مـن صـلى :يقولجابر بن عبد اهللاعن أيب نعيم وهب بن كيسان أنه مسع ]187[مالك -

حــدثنا ابــن ]3641[ابــن أيب شــيبة . ركعــة مل يقــرأ فيهــا بــأم القــرآن فلــم يصــل إال وراء اإلمــام 
من مل يقـرأ: جابر بن عبد اهللاقال : قال علية عن الوليد بن أيب هشام عن وهب بن كيسان
.اهـ صحيح يف كل ركعة بأم القرآن فلم يصل إال خلف اإلمام

مسعـت : عـن يزيـد الفقـري قـال حـدثنا مسـعرقـال حدثنا أبو نعـيم]176ءةالقرا[البخاري -
يقرأ يف الركعتني األوليني بفاحتـة الكتـاب وسـورة سـورة ويف األخـريني : يقول جابر بن عبد اهللا
]3064[البيهقــي . وكنــا نتحــدث أنــه ال جتــزي صــالة إال بفاحتــة الكتــاب ، بفاحتــة الكتــاب 

حلافظ أخربنـا أبـو بكـر بـن إسـحاق أخربنـا عبـد اهللا بـن حممـد حـدثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا ا
جــابر بــن حممـد بــن حيـىي حــدثنا سـعيد بــن عـامر حــدثنا شـعبة عــن مسـعر عــن يزيـد الفقــري عـن 

األوليــني بفاحتــة الكتــاب الــركعتنيالظهــر والعصــر خلــف اإلمــام يفكنــا نقــرأ يف: قــال عبــد اهللا
.اهـ صحيح األخريني بفاحتة الكتابويفوسورة

جــابر بــن عــن داود بــن قــيس عــن عبيــد اهللا بــن مقســم قــال ســألت ]2819[عبــد الــرزاق-
]3807[ابـن أيب شـيبة . ال: فقـال ، أتقرأ خلف اإلمام يف الظهر والعصـر شـيئا : عبد اهللا

ال تقـرأ خلـف : قـال جـابرعـن حدثنا وكيع عن الضحاك بن عثمـان عـن عبيـد اهللا بـن مقسـم
.صحيحهسندذا أجود ، و هاهـ اإلمام

أبا سعيدسـألت : عن أيب هارون قال حدثنا معتمر حدثنا معمر]3812[ابن أيب شيبة -
.أبو هارون العبدي متهماهـ يكفيك ذاك اإلمام: إلمام ؟ فقال عن القراءة خلف ا

املـازين حدثنا حيىي بن سعيد عن العوام بـن محـزة : قال لنا مسدد ]27القراءة[البخاري وقال
مث.فاحتـة الكتـاب: سألت أبـا سـعيد عـن القـراءة خلـف اإلمـام فقـال : حدثنا أبو نضرة قال 

حدثنا الليث عن جعفر بـن ربيعـة عـن عبـد الـرمحن : وتابعه حيىي بن بكري قال : قال البخاري 
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. ال يـــركعن أحـــدكم حـــىت يقـــرأ بفاحتـــة الكتـــاب: بـــن هرمـــز أن أبـــا ســـعيد اخلـــدري كـــان يقـــول 
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو بكــر بــن إســحاق أخربنــا أبــو بكــر ]3065[قــي البيه

حممد بن حيىي بن سهل حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بـن عبـد اهللا بـن املثـىن حـدثنا العـوام 
بفاحتـة : عن القراءة خلف اإلمام فقال يسألت أبا سعيد اخلدر : نضرة قال بن محزة عن أيب

.ن حساهـ الكتاب
وهـو حـدثنا زيـاد: قال حدثنا عبد اهللا بن منري مسع يزيد بن هارون ]29القراءة[البخاري -

صـالة مسـلم ال تزكـو:قـال عمـران بـن حصـينحـدثين : قال حدثنا احلسن: اجلصاص قال 
اهــ زيــاد إال بطهـور وركـوع وســجود وراء اإلمـام وإن كـان وحــده بفاحتـة الكتـاب وآيتــني وثـالث 

.ضعيف 
عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب أنـه مسـع أبـا السـائب مـوىل هشـام بـن ]188[مالك -

مــن صــلى :ســلم يقـول مسعـت رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و يقــولأبــا هريــرةزهـرة يقــول مسعـت 
يا أبا : قال فقلت . صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غري متام 

اون وراء اإلمام قال فغمـز ذراعـي مث قـال هريرة إين أحيانا أك
سلم يقول قـال اهللا تبـارك وتعـاىل قسـمت الصـالة بيـين وبـني مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ل قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه عبــدي نصــفني فنصــفها يل ونصــفها لعبــدي ولعبــدي مــا ســأ
يقـول اهللا تبـارك وتعـاىل محـدين عبـدي ويقـول )هللا رب العـاملنياحلمد(سلم اقرؤوا يقول العبد و 

يقــول اهللا )مالــك يــوم الــدين(يقــول اهللا أثــين علــي عبــدي ويقــول العبــد )الــرمحن الــرحيم(العبــد 
فهـذه اآليـة بيـين وبـني عبـدي ولعبـدي مـا )إياك نعبد وإياك نستعني(جمدين عبدي يقول العبد 

ملسـتقيم صـراط الـذين أنعمـت علـيهم غـري املغضـوب علـيهم اهـدنا الصـراط ا(سأل يقـول العبـد 
.رواه مسلم اهـولعبدي ما سأل ، فهؤالء لعبدي )وال الضالني

ثنــا حممــد بــن إســحاق قــال ثنــا عبــد األعلــىقــال ثنا العبــاسحــد]46القــراءة[البخــاري رواه و 
زهرة عـن أيب هريـرة موىل بين ن يعقوب احلرقي عن أيب السائبثنا العالء بن عبد الرمحن بقال 
، يقرأ فيها بـأم الكتـاب فهـي خـداجمن صلى صالة ال:قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وهــو كيــف أصــنع إذا كنــت مــع اإلمــام: هريــرةأبــايــا : قلــت .مث هــي خــداج غــري متــام ثالثــا 
هللا عليـه يا فارسيويلك: قال جيهر بالقراءة



تقريب فقه السابقني األولني

77

فـذكره . قسمت الصالة بيين وبني عبدي ولعبـدي مـا سـأل: إن اهللا تعاىل قال : وسلم يقول 
.اهـ تفرد به ابن إسحاق 

حــدثنا محــاد عــن حممــد بــن عمــرو عــن أيب : حــدثنا موســى قــال ]165القــراءة[البخــاري -
د هـارون حـدثنا أبــو وزا. لإلمــام سـكتتان فـاغتنموا القــراءة فيهمـا بفاحتـة الكتــاب : سـلمة قـال 

أبـي هريـرةعـن أيب سـلمة عـن وحـدثنا محـاد عـن حممـد بـن عمـر : سعيد موىل بين هاشم قـال 
.اهـ حسنهما األلباين يف الضعيفة املقطوع واملوقوف 

ال بـد أن يقـرأ :قـالعبـاسبـناعن التيمي عن ليث عن عطاء عـن ]2773[عبد الرزاق -
حـدثنا حفـص عــن ]3776[ابـن أيب شـيبة .جيهــر بفاحتـة الكتـاب خلـف اإلمـام جهـر أو مل 

أخربنــا أبــو بكــر بــن احلــارث الفقيــه ]3059[البيهقــي .حنــوهليــث عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس 
أخربنا أبو حممد بن حيان أبو الشيخ حدثنا حممد بن العباس حدثنا ابن عرفة حدثنا ابن علية 

.حنوه اهـ ليث ضعيف عن ليث عن عطاء عن ابن عباس 
وكيـــع عـــن إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن العيـــزار بـــن حريـــث حـــدثنا ]3793[يب شـــيبة ابــن أ-

حـدثنا ]1324[ابـن املنـذر .اقرأ خلف اإلمام بفاحتـة الكتـاب: قال ابن عباسعن العبدي 
ابـن عبـاسثنـا العيـزار عـن قـالعيـلثنـا إمساقـالثنـا أبـو أسـامةقـالاحلسن بن علـي بـن عفـان

قــال ثنــا شــيبةحــدثنا علــي بــن ]1219[الطحــاوي .ة الكتــاباقــرأ خلــف اإلمــام بفاحتــ: قــال
اقـرأ :قـالعبـاسابـنأنا إمساعيل بن أيب خالد عـن العيـزار بـن حريـث عـن يزيد بن هارون قال

احلميـــدى مـــن طريـــق]3058[البيهقـــي .م بفاحتـــة الكتـــاب يف الظهـــر والعصـــرخلـــف اإلمـــا
اقــرأ : بــن حريــث عــن ابــن عبــاس قــال خالــد عــن العيــزارحــدثنا وكيــع حــدثنا إمساعيــل بــن أيب

.اهـ صحيح خلف اإلمام بفاحتة الكتاب
ثنــا محــاد بـــن : ثنــا أبــو صــاحل احلـــراين قــال: حــدثنا ابــن أيب داود قـــال]1316[الطحــاوي -

بـن أيب داود اهــ اال :فقـال. أقرأ واإلمام بني يـدي البن عباسقلت : قالسلمة عن أيب محزة
.سند حسن. أظنه أبا مجرة نصر بن عمران .ظ احلافإبراهيم الربلسيهو 

أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل ببغــداد أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد ]3000[البيهقــي -
عــن ثابــت بــن عجــالن عــن الصــفار حــدثنا ســعدان بــن نصــر حــدثنا مســكني بــن بكــري احلــراين

صـالة مفروضـة يـه إال يفسعة من االسـتماع إلاملؤمن يف: قال عباسابنسعيد بن جبري عن 
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إذا قــــرئ القــــرآن فاســــتمعوا لــــه (أو يــــوم فطــــر أو يــــوم أضــــحى يعــــينةأو مكتوبــــة أو يــــوم مجعــــ
.اهـ سند حسن ) وأنصتوا

بن خثيم عـن سـعيد بـن جبـري أنـه ابن جريج قاال أخربنا اعن معمر و ]2789[عبد الرزاق -
وا إذا كـرب اإلمـام سـكت سـاعة ال قال ال بد أن تقرأ بأم القرآن مع اإلمام ولكن من مضى كان

أخربنـا عبـد اهللا : قـال حـدثنا صـدقة]164القـراءة[البخـاري . يقرأ قدر مـا يقـرؤن أم القـرآن 
أقـرأ خلـف اإلمـام ؟ : قلت لسعيد بـن جبـري : قال بن رجاء عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم

ونه إن السـلف كـان إذا أم : قال 
اهــ أحدهم الناس كرب مث أنصت حـىت يظـن أن مـن خلفـه قـد قـرأ فاحتـة الكتـاب مث قـرأ وأنصـتوا 

.صحيح 
عبـد اهللا بـن عمـروعن الثوري عن األعمش عن جماهد قال مسعت ]2774[عبد الرزاق -

نـة عـن حصـني بـن عيياعـن ]2775[عبد الرزاقاهـ وقالقرأ خلف اإلمام يف الظهر والعصر
بــن عبــد الــرمحن قــال مسعــت عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة يقــرأ يف الظهــر والعصــر مــع اإلمــام 
فسـألت إبـراهيم فقـال ال تقـرأ إال أن يهــم اإلمـام وسـألت جماهـدا فقــال قـد مسعـت عبـد اهللا بــن 

: أخربنــا أبــو بشــر عــن جماهــد قــال حــدثنا هشــيم قــال]3770[ابــن أيب شــيبة .عمــرو يقــرأ 
.عـــت عبـــد اهللا بـــن عمـــرو بـــن العـــاص يقـــرأ خلـــف اإلمـــام يف صـــالة الظهـــر مـــن ســـورة مـــرميمس

أنــا أبــو بشــر عــن : ثنــا هشــيم قــال: ثنــا ســعيد قــال: حــدثنا صــاحل قــال]1304[الطحــاوي 
صــليت إىل : أخربنــا حصــني قــال حــدثنا هشــيم قــال ]3771[ابــن أيب شــيبة .مثلــه جماهــد 

فلقيـت جماهـدا : فسمعته يقرأ خلف اإلمـام ، قـال : قال جنب عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة
البخـاري .مسعت عبد اهللا بن عمرو يقرأ خلف اإلمـام: فقال جماهد : فذكرت له ذلك ، قال 

حـدثنا حصـني عـن جماهـد مسعـت عبـد : وقال لنا ابن سيف حدثنا إسرائيل قال ]30القراءة[
ثنـــا أبـــو داود : دثنا أبـــو بكــرة قـــالحـــ]1305[الطحـــاوي .اهللا بــن عمـــرو يقـــرأ خلـــف اإلمــام

صــليت مـع عبـد اهللا بــن عمـرو الظهــر : مسعـت جماهــدا يقـول: ثنـا شــعبة عـن حصــني قـال: قـال
سعيد بن منصـور حـدثنا من طريق] 3060[البيهقي ورواه .والعصر فكان يقرأ خلف اإلمام

ته يقــرأ صــليت إىل جنــب عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة فســمع: هشــيم أخربنــا حصــني قــال 
خلف اإلمام فلقيت جماهدا فذكرت ذلك له فقال جماهد مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
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أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ مث قـال البيهقـي .يقرأ خلف اإلمام ىف صالة الظهر مـن سـورة مـرمي
حــدثنا ســعيد بــن مســعود حــدثنا النضــر بــن مشيــل أخربنــا شــعبة عــن أخربنــا أبــو العبــاس احملبــويب

الظهـــر والعصـــر خلـــف مسعـــت عبـــد اهللا بـــن عمـــرو يقـــرأ يف: صــني قـــال مسعـــت جماهـــدا قـــال ح
.صحيح اهـهذا إسناد صحيح وكذلك ما قبله. اإلمام

حممــــد بــــن عبـــــد اهللا التــــاريخ أخـــــربينأخربنــــا أبــــو عبـــــد اهللا احلــــافظ يف]3067[البيهقــــي -
حــدثنا يالنيسـابور ه يعـينحـدثنا حممـد بـن إسـحاق بـن خزميــة حـدثنا حممـد بـن الوجيـياجلـوهر 

كــان يأمرنــا بــالقراءة : قــال أنــسالنضــر بــن مشيــل أخربنــا العــوام بــن حوشــب عــن ثابــت عــن 
وكنــت أقــوم إىل جنــب أنــس فيقــرأ بفاحتــة الكتــاب وســورة مــن املفصــل ، : قــال . خلــف اإلمــام

عـن أمحـد كتاب القراءة خلف اإلمام كذا قال ورواه ابن خزمية يف. ويسمعنا قراءته لنأخذ عنه
أخربنـــاه أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ . عـــن النضـــر عــن العـــوام قـــال وهـــو ابـــن محــزةيبــن ســـعيد الـــدارم

حـــدثنا يحممـــد بـــن يعقـــوب أخربنـــا حممـــد بـــن إســـحاق حـــدثنا أمحـــد بـــن ســـعيد الـــدارمحـــدثين
.صاحلاهـوهذا أصحلعوام وهو ابن محزة فذكره مبثلهالنضر بن مشيل حدثنا ا

ل يف القــراءة أنــه قــاأنــسعــن حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن ثعلبــة]3790[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ثعلبة بن مالك موىل أنس أبو حبر ثقة خلف اإلمام التسبيح

عـن عمـر حـدثنا محـاد عـن حيـىي بـن أيب إسـحاققـال حجـاج ]31القـراءة[البخـاري وقـال-
ر خلـف اإلمـام يف أنه كان يقـرأ يف الظهـر والعصـعبد اهللا بن مغفلالبهزي عن يمحبن أيب س

وحـدثونا ]1316[ابن املنذر .األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويف األخريني بفاحتة الكتاب
عن عمـر بـن أيب سـحيم أخربنا يزيد بن زريع عن حيىي بن أيب إسحاق: قالعن حيىي بن حيىي

بـــالقراءة، يأمرنـــا إذا صـــلينا مـــع اإلمـــام يف صـــالة ال جيهـــر فيهـــا عبـــد اهللا بـــن مغفـــلكـــان : قـــال
البيهقــي .فــاقرءوا يف الــركعتني األوليــني بــأم القــرآن وســورة، ويف الــركعتني األخــريني بــأم الكتــاب

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أخربنا أبو حممد بن حيان حدثنا أمحد بـن حممـد ]3069[
سـلمة إسـحاق ومحـاد بـن بن يونس حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن حيـىي بـن أيبيحدثنا عل

بــن كــان عبــد اهللا: ســحيم قــال إســحاق عــن عمــر بــن أيبويزيــد بــن زريــع عــن حيــىي بــن أيب
الظهــر يعلمنــا أن نقــرأ خلــف اإلمــام يفصــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلممغفــل املــزين
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تابعـــه . األخـــريني بفاحتـــة الكتـــابويفالـــركعتني األوليـــني بفاحتـــة الكتـــاب وســـورة ،والعصـــر يف
.ثقات . عمر وثقه ابن حبان اهـمر عن شعبةسعيد بن عا

حــدثنا عمــر بــن حفــص السدوســي ثنــا عاصــم بــن علــي ثنــا ســليمان ]22/443[الطــرباين -
صالة فأسـرع املشـي فـدخل يف إىل العامربنهشامجاء : عن محيد بن هالل قالبن املغرية

أتقـرأ خلـف : قيـل لـهفلمـا قضـى صـالتهالنفس فجهر بالقراءة خلف اإلماموقد حفزهالصالة
مان حدثنا وكيع حدثنا سليياحلميدمن طريق]3066[البيهقي . إنا لنفعل: اإلمام؟ قال

إنـا : قـرأ خلـف اإلمـام؟ قـال أت: قـرأ فقيـل لـه هشام بن عامرأن بن املغرية عن محيد بن هالل
.اهـ سند صحيح لنفعل

مشــافهة أن يأبــو حيــىي الســمرقندأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثين]3070[البيهقــي -
حممــد بـــن نصــر حـــدثهم حــدثنا حممـــد بــن حيـــىي حــدثنا حممـــد بــن يوســـف حــدثنا ســـفيان عـــن 

ــوعــن عائشــةعاصــم عــن ذكــوان عــن  هريــرةيأب
بـن عبـد اهللا بـن حيـان أخربنـا حممـداوأخربنا أمحد بن حممد بن احلارث أخربنا أبو حممـد .جيهر

الظهـــر والعصـــر يفعائشـــةو هريـــرةأيبصـــاحل عـــن 
األخــريني بفاحتــةء مــن القــرآن ، وكانــت عائشــة تقــرأ يفيالــركعتني األوليــني بفاحتــة الكتــاب وشــ

.رواية سفيان أحسن . عكرمة ضعفه ابن معني اهـالكتاب
حـدثين معاويـة بـن قـالثنا عبـد اهللا بـن وهـبقالحدثنا حبر بن نصر]1288[الطحاوي-

ثنـا قـالثنا عبد الـرمحن بـن مهـديقالثنا حممد بن املثىنقالوحدثنا أمحد بن داودح صاحل
يـا رسـول : قـالأن رجـالالـدرداءأبـيعـن مـرةأيب الزاهريـة عـن كثـري بـنمعاوية بن صـاحل عـن

: الدرداءأبووقال : وجبت قال: فقال رجل من األنصار.نعم:اهللا يف كل الصالة قرآن ؟ قال
حــــــدثنا أبــــــو بكــــــر ]1/338[دارقطين رواه الــــــ.فقــــــد كفــــــاهمأرى أن اإلمــــــام إذا أم القــــــوم

الــدقاق قـاال نــا حبـر بــن نصـر ثنــا النيسـابوري عبـد اهللا بــن حممـد بــن زيـاد وعبــد امللـك بــن أمحـد 
عبد اهللا بن وهـب حـدثين معاويـة بـن صـاحل عـن أيب الزاهريـة عـن كثـري بـن مـرة عـن أيب الـدرداء 

قام رجل فقـال يـا رسـول اهللا أيف كـل صـالة قـرآن قـال نعـم فقـال رجـل مـن القـوم وجـب : قال 
ورواه . م القوم إال قد كفـاهم يا كثري وأنا إىل جنبه ال أرى اإلمام إذا أالدرداءأبوفقال . هذا 
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فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
بـن اسلم ما أرى اإلمام إال قد كفاهم ووهم فيه والصـواب أنـه مـن قـول أيب الـدرداء كمـا قـال و 

.أبو الزاهرية حدير بن كريب.صحيح متصل موقوف اهـوهب واهللا أعلم 
أخربنــا أمحــد بــن حممــد بــن احلــارث الفقيــه أخربنــا أبــو حممــد بــن حيــان ]3063[البيهقــي -

وعمـرو بـن عثمـان وحممـود بـن خالـد ياحلـوار داود حدثنا أمحد بـن أيبحدثنا أبو بكر بن أيب
عـن حسـان بـن يبن سهل قالوا حدثنا الوليد هو ابن مسلم عـن األوزاعـيوكثري بن عبيد وعل

هـذا . ال ترتك قـراءة فاحتـة الكتـاب خلـف اإلمـام جهـر أو مل جيهـر: قال لدرداءاأباعطية أن 
وإن كـان : زاد عمـرو وحـده .ولـو أن تقـرأ وأنـت راكـع: ياحلوار وابن أيبيلفظ كثري وزاد عل

.الوليد يدلس اهـراكعا فاقرأها إذا علمت أنك تدرك آخرها

ما جاء يف التأمني
بــن شــهاب عــناعــن ]194[مالــك -

إذا أمـن اإلمــام فـأمنوا فإنـه مــن :ســلم قـالرة أن رســول اهللا صـلى اهللا عليـه و أخـرباه عـن أيب هريـ
اهللا صـلى بـن شـهاب وكـان رسـول اقـال . وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

.ري ومسلم اهـ رواه البخاسلم يقول آمني اهللا عليه و 
بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن بشــران العــدل ببغــداد أخربنــا يأخربنــا علــ]2553[وقــال البيهقــي 

يحــدثنا حيــىي بــن عثمــان بــن صــاحل حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم الزبيــديبــن حممــد املصــر يعلـ
عــن أيبيالزهــر قــال أخــربينيعمــرو بــن احلــارث حــدثنا عبــد اهللا بــن ســامل عــن الزبيــدأخــربين

قــراءة أم إذا فــرغ مــن كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: أبــا هريــرة قــال ســعيد أن ســلمة و 
عـن إسـحاق بـن إبـراهيم يوكـذلك رواه أبـو األحـوص القاضـ. آمني : القرآن رفع صوته فقال 

ي اهـ حسن إسناده الدارقطين وصـححه احلـاكم والـذهيب علـى شـرط البخـاري بن العالء الزبيد
.ومسلم 

العنــبس حــدثنا حممــد بــن كثــري أخربنــا ســفيان عــن ســلمة عــن حجــر أيب]933[أبــو داود -
) وال الضـالني( عن وائل بن حجر قال كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا قـرأ ياحلضرم

.حسـنه الرتمــذي وصـححه ابــن خزميـة وابــن حبـان واحلــاكم اهـــ،آمــني :قـال 
.وفيه داللة على تأخره 
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يقــول إذا هريــرةبــاأبــن جــريج قــال مسعــت عطــاء قــال مسعــت اعــن ]2646[لــرزاق عبــد ا-
.اهـ صحيحوافقت آمني يف االرض آمني يف السماء غفر له ما تقدم من ذنبه 

حـدثنا ابـن أيب حـامت عـن العـالء : حممد بن عبيـد اهللا قـال حدثين]146القراءة[البخاري -
إذا قــرأ اإل: قــال هريــرةأبــيعــن أبيــه عــن 

]172[اهـــ مث قــال آمــني ، مــن وافــق ذلــك قمــن أن يســتجاب هلــم : الضــالني قالــت املالئكــة 
إذا قـرأ : قـالهريرةأيبحممد بن عبد اهللا قال حدثنا ابن أيب حازم عن العالء عن أبيه عن قال 

إن اإلمام إذا قضى السورة قال غـري املغضـوب علـيهم وال 
آمــــني ، فــــإذا وافــــق قولــــك قضــــاء اإلمــــام أم القــــرآن كــــان قمنــــا أن : قالــــت املالئكــــة الضــــالني

وابـــن أيب حـــازم عبـــد العزيـــز ، .اهــــ الصـــواب حممـــد بـــن عبيـــد اهللا أبـــو ثابـــت املـــدين يســـتجاب 
.ثقات 

كـــان :يقـــولهريـــرةأبـــيأيب عبـــد اهللا عـــن عـــن بشـــر بـــن رافـــع عـــن]2651[عبـــد الـــرزاق -
قـول آمـني اسـم مـن موسى بن عمران إذا دخل أمن هارون على دعائه قال ومسعت أبا هريـرة ي

.اهـ سند ضعيف جلأمساء اهللا عز و 
هريـرةأبيعن داود بن قيس عن منصور بن ميسرة قال صليت مـع ]2634[عبد الرزاق -

ال الضالني قال آمني حىت يسـمعنا فيـؤمن مـن خلفـه قـال فكان إذا قال غري املغضوب عليهم و 
.ه عرفاهـ منصور مل أوكان يكرب بنا هذا التكبري إذا ركع وإذا سجد 

عن معمر عـن حيـىي بـن أيب كثـري عـن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن عـن ]2637[عبد الرزاق -
. ال يسـبقه بـآمني أنـه كـان مؤذنـا للعـالء بـن احلضـرمي بـالبحرين فاشـرتط عليـه بـأنهريرةأبي

أنــه كــان مؤذنــا هريـرةأيبعــن بشـر بــن رافــع عــن حيـىي بــن أيب كثــري عــن ]2638[عبـد الــرزاق 
]2639[عبد الرزاق . ال أؤذن لك للعالء بن احلضرمي فقال له أبو هريرة لتنظرين بآمني أو

مــام دخــل املســجد واإلهريــرةأبــاعــن بشــر بــن رافــع عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن أيب ســلمة أن 
حـدثنا أبـو أسـامة ]8061[ابن أيب شيبة وقال.ثقاتاهـ فناداه أبو هريرة ال تسبقين بآمني

اهـــ ال تســبقين بــآمني: فقــال لإلمــام كــان مؤذنــا بــالبحرين هريــرةأبــاعــن حممــد أنعــن هشــام 
ثنـا محـاد بـن زيــد: قـالثنـا عـارم: قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيــز]1961[ابـن املنـذر وقـال

فاشرتطت على اإلمـام كنت مؤذنا بالبحرين: قالأيب هريرةعن أيب دالن عن ثنا واصل: لقا
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.أبو دالن امسه حيان بن يزيد ترمجـه ابـن سـعد وقـال كـان قليـل احلـديث اهـأن يسبقين بآمني
.حسن صحيح 

عــن حـدثنا كثــري بـن زيــد عـن الوليــد بـن ربــاحقــال حــدثنا وكيـع]8045[ابــن أيب شـيبة وقـال
.اهـ كثري لني ال تسبقين بآمني: فقال لإلمام أنه كان مؤذنا بالبحرين هريرةأيب

حــدثنا حجــاج بــن منهــال يإمساعيــل بــن إســحاق القاضــمــن طريــق]2554[البيهقــيوروى
فاشرتط كان يؤذن ملروان بن احلكمأبا هريرةأن رافعحدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أيب

قـال ) وال الضالني(دخل الصف فكان إذا قال مروان يعلم أنه قد أن ال يسبقه بالضالني حىت
إذا وافق تـأمني أهـل األرض تـأمني أهـل السـماء غفـر : وقال، آم: أبو هريرة

.كذا رواه محاد ، وهم ثقاتاهـهلم
كـــان إذا خـــتم أم بـــن عمـــرابـــن جـــريج قـــال أخـــربت نـــافع أن اعـــن ]2641[عبـــد الـــرزاق -

آن قــال آمــني ال يــدع أن يــؤمن إذا ختمهــا وحيضــهم علــى قوهلــا قــال ومسعــت منــه يف ذلــك القــر 
وهـو . اهـ كذا يف املطبوع ونقله ابن حجر عن املصنف عن ابن جريج قال أخربنا نافع بـهخربا 

.سند صحيح 
يـؤمن علـى الزبيـربـنابن جريج عن عطاء قـال قلـت لـه أكـان اعن ]2640[عبد الرزاق -

رآن قـال نعـم ويـؤمن مـن وراءه حـىت أن للمسـجد للجـة مث قـال إمنـا آمـني دعـاء وكـان إثر أم القـ
ــــو ــــرةأب ــــآمني هري ــــرزاق .يــــدخل املســــجد وقــــد قــــام االمــــام قبلــــه فيقــــول ال تســــبقين ب عبــــد ال

بـــن جــريج قـــال قلــت لعطـــاء آمــني قـــال ال أدعهــا أبـــدا قــال إثـــر أم القـــرآن يف اعــن ]2643[
أمســع األئمــة يقولــون علــى إثــر أم القــرآن آمــني هــم أنفســهم املكتوبــة والتطــوع قــال ولقــد كنــت

حــدثنا : حــدثنا وكيــع قــال ]8058[ابــن أيب شــيبة .ومــن وراءهــم حــىت أن للمســجد للجــة 
غــــري (لقــــد كــــان لنــــا دوي يف مســــجدنا هــــذا بــــآمني إذا قــــال اإلمــــام : الربيــــع عــــن عطــــاء قــــال 

مسلم بن خالد عن ابـن جـريج أخربنا]2555هق[شافعي ال).املغضوب عليهم وال الضالني
ن خلفهـم آمـني حـىت ومن بعده يقولون آمني ومـالزبريابنكنت أمسع األئمة : عن عطاء قال 

ــ]1788[الفــاكهي .إن للمســجد للجــة ا ســفيان عــن ابــن حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثن
علـيهم غـري املغضـوب : زمـن ابـن الـزبري إذا قـال اإلمـامكـان املسـجد يف: جريج عن عطاء قـال

] 2556[البيهقـي . مـا انفـرد بـه أهـل مكـة عـن األمصـاراهـ ذكـره يفوال الضالني يرتج بآمني 
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حممــد بــن احلســني القطــان أخربنــا أبــو بكــرمحــزة بــن عبــد العزيــز الصــيدالينأخربنــا أبــو يعلــى
بن احلسـن بـن شـقيق أخربنـا أبـو محـزة عـن مطـرف يحدثنا عليحدثنا أمحد بن منصور املروز 

صــلى اهللا عليــه أدركــت مــائتني مــن أصــحاب النــيب: أيــوب عــن عطــاء قــال بــن أيبعــن خالــد
مسعــت هلــم رجــة ) غــري املغضــوب علــيهم وال الضــالني(هــذا املســجد إذا قــال اإلمــام يفوســلم
.اهـ صحيح : حلسن وقال بن ايعن عليورواه إسحاق احلنظل. بآمني

أدركــت : قــال مسعـت عكرمــة يقـولحــدثنا فطـرقـال وكيــعثناحـد]8046[ابـن أيب شــيبة -
.)غــري املغضــوب علــيهم وال الضــالني(مســاجدهم بــآمني إذا قــال اإلمــام النــاس وهلــم رجــة يف

.صحيح 

القراءة بعد الفاحتةجامع 
عن معمر عن الزهري عـن حممـود بـن الربيـع عـن عبـادة بـن الصـامت ]2623[عبد الرزاق -

واه ر اهـــ بــأم القــرآن فصــاعداأال صــالة ملــن مل يقــر : لى اهللا عليــه وســلم قــال قــال رســول اهللا صــ
تفــرد بــه معمــر عــن " فصــاعدا"وقولــه: مســلم مــن طريــق عبــد الــرزاق بــه ورواه ابــن حبــان وقــال 

.وقاله البخاري يف القراءة ، الزهري دون أصحابه
عـن رجـاء بـن حيـوة حدثنا عبد اهللا بن مبارك ووكيع عن ابن عون]3748[ابن أيب شيبة -

املغرب فـدنوت منـه حـىت مسـت بكرأبيصليت مع : قال عن حممود بن ربيع عن الصناحبي
ثيــايب ثيابــه ، أو يــدي ثيابــه ، شــك ابــن مبــارك ، فقــرأ يف الركعــة الثالثــة بفاحتــة الكتــاب  وقــال 

وا يقـاربون بـني كـان.يـأيت يف القـراءة يف املغـرب . اهــ صـحيح)ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا(
.الصفوف 

إىل عمـركتـب : حدثنا أبو معاوية عن الشيباين عن الشعيب قـال ]3744[ابن أيب شيبة -
ابـــن املنـــذر .يقـــرأ يف األوليـــني بفاحتـــة الكتـــاب وســـورة ، ويف األخـــريني بفاحتـــة الكتـــابشـــريح

ن أخربنــــا أبــــو معاويــــة عــــن أيب إســــحاق الشــــيباين عــــ: وحــــدثونا عــــن إســــحاق قــــال]1330[
كتـب إليـه أن اقـرأ يف الـركعتني األوليـني بفاحتـة الكتـاب عمر بن اخلطـابالشعيب عن شريح أن 

]192/ 2[وقال وكيع ابن خلف يف أخبـار القضـاة اهـ وسورة، ويف األخريني بفاحتة الكتاب
عن ذكر الشيباين: قالحدثنا أبو معاويةحدثنا ابن األصفهاين قالحدثنا أمحد بن زهري قال

ويف األخـريني وسـورةكتـب إيل  عمـر اقـرأ يف األوليـني بفاحتـة الكتـاب : يب عن شريح قـالالشع
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قـالحدثنا ابن منـريأخربين حممد بن عبد اهللا بن سليمان احلضرمي قالوقال . بفاحتة الكتاب
عمـــر أن اقـــرأ يف كتـــب إيل: عـــن شـــريح قـــالحـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن الشـــيباين عـــن الشـــعيب

.جيدإسناد اهـالكتاب وسورة، ويف األخريني بفاحتة الكتاباألوليني بفاحتة 
قال ال بد للرجـل املسـلم عمر بن الخطابعن معمر عن قتادة أن ]2750[عبد الرزاق -

من ست سور يتعلمهن للصالة سورتني لصالة الصبح وسورتني للمغـرب وسـورتني للصـالة يف 
.اهـ مرسل العشاء 

أخربنـا ادي حـدثنا عبـد اهللا حـدثنا حممـد بـن حـرب بـن مقاتـل أخربنا احلـد]665[املستغفري 
ـــن عـــن أيب املنهـــال أن رجـــال مـــن املســـلمني مـــر علـــى النضـــر بـــن مشيـــل أخربنـــا عـــوف عمـــر ب

وهو يتهجد من الليل وهو يقرأ فاحتة الكتاب ال يزيد عليها مث يسبح ويكرب ويهلـل، الخطاب
مسعت يا أمري املؤمنني وأنـت تقـرأ : جل قالويذكر اهللا طويال، مث يركع ويسجد، فلما أصبح الر 

عبد اهللا هو ابن حممـود السـعدي .نقطعاهـ مألمك الويل أو ليس تلك صالة املالئكة: عمر
.، واحلدادي هو حممد بن احلسني أبو الفضل 

عبيــد اهللا بــن أيب عــن الزهــري عــن حــدثنا عبــد األعلــى عــن عمــه ]3747[شــيبة ابــن أيب -
يقـرأ اإلمـام ومـن خلفـه يف الظهـر والعصـر يف الـركعتني األوليـني : أنـه كـان يقـول علـيرافع عن 

حـدثنا حممـد بـن ]1331[ابـن املنـذر .بفاحتة الكتاب وسورة ، ويف األخريني بفاحتة الكتـاب
: قـالثنا شعبة عـن سـفيان بـن حسـني: ثنا عبد الرمحن بن زياد قال: قالثنا سعيد: قالعلي

أن يقـرأ يف أنـه كـان يـأمر علـيعـن أبيـه عـن حيـدث عـن أيب رافـع وابـن أيب رافـعمسعت الزهـري 
والعصــــر يف الــــركعتني األوليــــني بفاحتــــة الكتــــاب وســــورة، ويف الــــركعتني األخــــريني بفاحتــــة الظهــــر

.ليس بالقوي، وسفيان تقدم حسن ،اهـ الكتاب
عليـاعن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن أيب رافع قال كان يعـين ]2656[عبد الرزاق -

قـال الزهـري وكـان . خـريني وليني من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وال يقرأ يف األيقرأ يف األ
ة ويف األخـريني يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر والعصر بأم القـرآن وسـور جابر بن عبد اهللا

.صحيحاهـ قال الزهري والقوم يقتدون بإمامهم . بأم القرآن 
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قـال كـان ال يقـرأ علـيعن الثوري عن أيب إسحاق عن احلـارث عـن ]2657[عبد الرزاق -
بــــو األحــــوص عــــن أيب حــــدثنا أ]3764[ابــــن أيب شــــيبة .يف األخــــرتني ويســــميهما ســــبحتني

ابـن أيب شـيبة .ويسـبح يف األخـرينيرأ يف األوليـنييقـ: أنـه قـال علـيعـن إسحاق عـن احلـارث 
يسبح ويكرب : قال علييب إسحاق عن احلارث عن عن سفيان عن أحدثنا وكيع]3768[

ثنـا : قـالثنـا سـعيد: قـالحدثنا حممـد بـن علـي]1335[ابن املنذر .يف األخريني تسبيحتني
.ضعيف اهـ سندعليعن أبو األحوص وخديج عن أيب إسحاق عن احلارث

: عبــد اهللاوعلــيعـن حــدثنا شـريك عــن أيب إســحاق ]3763[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف اقرأ يف األوليني وسبح يف األخريني

نبئــت : قـال عـن ابـن سـريينثنا إمساعيـل ابـن عليـة عـن أيـوب حـد] 3743[ابـن أيب شـيبة -
األوليني بفاحتة الكتاب وما تيسـر  ويف كان يقرأ يف الظهر والعصر يف الركعتني ابن مسعودأن 

ثنـا ثنا حممـد بـن علـي قـال ثنـا سـعيد قـالحـد] 1333[ابـن املنـذر .األخريني بفاحتة الكتـاب
أنــه كــان يقــرأ يف الــركعتني ابــن مســعودعــن ثنــا أيــوب عــن حممــد بــن ســريينمحــاد بــن زيــد قــال

حــدثنا ]9306[الطــرباين .األوليــني بفاحتــة الكتــاب ومــا تيســر ويف األخــريني بفاحتــة الكتــاب
ثنا حجاج بـن املنهـاعلي بن عبد العزيز

بفاحتـة الكتـاب وسـورة والعصـر يف الـركعتني األوليـني كـان يقـرأ يف الظهـرمسـعودابنأن سريين
.صحيحاهـ مرسل ويف األخريني بفاحتة الكتابيف كل ركعة

اد بـن سـلمة عـن ثنا مححدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال]9313[الطرباين-
وكــان . وكــان إبــراهيم يأخــذ بــه.كــان ال يقــرأ خلــف اإلمــاممســعودابــنأن محــاد عــن إبــراهيم

جيـد اهــ مرسـلوال يقـرأ يف األخـريني بشـيءإماما قرأ يف الركعتني األوليـنيابن مسعود إذا كان
.
جــابر بــن عــن داود بــن قــيس عــن عبيــد اهللا بــن مقســم قــال ســألت ]2661[عبــد الــرزاق -

أما أنا فأقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر والعصـر بفاحتـة الكتـاب وسـورة ويف : قال عبد اهللا
عـن الثـوري عـن أيـوب بـن موسـى عـن عبيـد ]2662[عبد الرزاق .األخريني بفاحتة الكتاب 

.اهـ صحيح مثلهجابر بن عبد اهللاهللا بن مقسم عن 
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يقــرأ يف : قـال جــابرحـدثنا وكيــع عـن مسـعر عــن يزيـد الفقـري عـن ]3749[ابـن أيب شـيبة -
الــركعتني األوليــني بفاحتــة الكتــاب وســورة ويف األخــريني بفاحتــة الكتــاب ، كنــا نتحــدث أنــه ال 

بشـران بـن حممـد بـن يأخربنـا علـ]2577[البيهقـي .صالة إال بقـراءة فاحتـة الكتـاب فمـا زاد
ببغداد أخربنا أبو جعفر الرزاز حـدثنا عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن منصـور حـدثنا حيـىي بـن سـعيد 

الــركعتني يقــرأ يف: يقــول جــابر بــن عبــد اهللايزيــد الفقــري قــال مسعــت حــدثنا مســعر قــال حــدثين
ال وكنا نتحدث أنـه : قال.األخريني بفاحتة الكتاباألوليني بفاحتة الكتاب وسورة ، ويفيعين

.تقدم صحيح اهـأو قال ما أكثر من ذاكفوق ذاكصالة إال بفاحتة الكتاب فما 
بـن جـريج قـال قلـت لعطـاء أواجبـة قـراءة أم القـرآن قـال أمـا أنـا اعـن ]2622[عبد الرزاق -

ــا هريــرةفــال أدعهــا يف املكتوبــة والتطــوع فاحتــة القــرآن قــال وأمــا أنــا فســمعت  إذا قــرأ :يقــولأب
رواه البخاري ومسـلم اهـ صحيح رآن فإن انتهى إليها كفته وإن زاد عليها فخري أحدكم بأم الق

.بسياق آخر
عن معمر بن راشد عن حيـىي بـن أيب كثـري عـن يعـيش بـن الوليـد عـن ]2664[عبد الرزاق -

أقـــرأ يف الـــركعتني األوليـــني مـــن الظهـــر والعصـــر :كـــان يقـــولأبـــا الـــدرداءخالـــد بـــن معـــدان أن 
ابــن .م القـرآنيف كـل ركعـة بــأم القـرآن وسـورة ويف الركعـة اآلخـرة مــن املغـرب بـأوالعشـاء اآلخـرة

حدثنا علي بن مبارك عن حيىي بن أيب كثري حدثنا أبو عامر العقدي قال]3745[أيب شيبة 
ول اهللا صـلى مسعـت هشـام بـن إمساعيـل علـى منـرب رسـ: قـال عن حممد بن إبراهيم بن احلـارث

اقــرؤوا يف الــركعتني األوليــني مــن صــالة الظهــر : يقــول الــدرداءأبــون كــا: اهللا عليــه وســلم يقــول
واقــرؤوا يف الــركعتني األوليــني مــن العصــر بــأم رة ويف األخــريني بفاحتــة الكتــاببــأم الكتــاب وســو 

ويفة اآلخــرة مــن املغــرب بــأم الكتــاب ويف الركعــرة ويف األخــريني بفاحتــة الكتــابالكتــاب وســو 
ابـــن أيب شـــيبة وقـــال. اهــــ تابعـــه حـــرب بـــن شـــداد عـــن حيـــىيلكتـــابالـــركعتني مـــن العشـــاء بـــأم ا

: قــــالحـــدثنا عبــــد اهللا بـــن املبــــارك عـــن هشــــام الدســـتوائي عــــن حيـــىي بــــن أيب كثـــري]3746[
لظهــــر والعصــــر بفاحتــــة اقــــرؤوا يف الــــركعتني األوليــــني مــــن ا: كــــان يقــــولأبــــا الــــدرداءحــــدثت أن 

، ويف الركعـــة اآلخـــرة مـــن صـــالة املغـــربيف، و الكتـــاب وســـورة، ويف األخـــريني بفاحتـــة الكتـــاب
وفيــه داللــة . ، وهــو مرسـلهـذا أصــح عــن حيـىياهـــ ريني مـن العشــاء بــأم الكتـابالـركعتني األخــ

.على ترك القراءة خلف اإلمام إذا جهر 
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كان إذا صلى وحده يقرأ يف األربع مجيعا يف  عبد اهللا بن عمرأن عن نافع ] 174[مالك -
سورة من القرآن وكان يقـرأ أحيانـا بالسـورتني والـثالث يف الركعـة الواحـدة كل ركعة بأم القرآن و 

.اهـ صحيح رب كذلك بأم القرآن وسورة سورة ويقرأ يف الركعتني من املغ. من صالة الفريضة 
حممــد بــن يعقــوب عمــرو حــدثنا أبــو العبــاس بــن أيبأخربنــا أبــو ســعيد]2565[البيهقــي -

عبـد أن نافعمة عن الوليد بن كثري حدثينحدثنا أبو أسايارثحدثنا أمحد بن عبد احلميد احل
ـــن عمـــر ســـجدة الواحـــدة مـــن الصـــالة الكـــان جيمـــع الســـورتني والـــثالث مـــن املفصـــل يفاهللا ب

.اهـ سند صحيح املكتوبة
يقــرأ يف الركعــة مــن عمــربــنابــن جــريج قــال قلــت لنــافع أكــان اعــن ]2670[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح ال :قال؟لطويلة مث يركعاملكتوبة ببعض السورة ا
يقـرأ يف ابن عمـركـان : قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع]3751[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح األربع ، يسوي بينهن
بــن ســريين قــال كــانوا يقــرؤون يف الظهــر اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]2671[عبــد الــرزاق -

اهــــ ألخـــريني بفاحتـــة الكتـــابويف ا، لكتـــاب ومـــا تيســـر والعصـــر يف الـــركعتني األوليـــني بفاحتـــة ا
: قــال حفــص عــن أشــعث عــن ابــن ســريين حــدثنا]3753[ابــن أيب شــيبة وقــال. صــحيح 

األول اهــ سـورة ، ويف اآلخـرة بفاحتـة الكتـاباقـرأ يف األوليـني بفاحتـة الكتـاب و : كانوا يقولون 
.أصح

حـدثين عمـر بـن أيب قـالن أيب إسـحاقعـن حيـىي بـحدثنا ابن عليـة ]3752[ابن أيب شيبة-
يأمر بالصالة اليت ال جيهـر فيهـا اإلمـام أن يقـرأ يف الصـالة عبد اهللا بن مغفلكان قالسحيم 

.اهـ حسن رة ويف األخريني بفاحتة الكتابيف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسو 
عثمـــان بـــن حكـــيم حـــدثنا أمحـــد بـــن يحـــدثنا حممـــد بـــن خملـــد البجلـــ]1294[الـــدارقطين -

خالـد عـن حـدثنا هـرمي بـن سـفيان عـن إمساعيـل بـن أيبيحدثنا سهل بن عامر البجلـياألود
أول ركعـة باحلمـد وأول آيـة بالبصـرة فقـرأ يفعبـاسابـنحازم قال صـليت خلـف قيس بن أيب

بـل علينـا الثانية فقرأ باحلمد واآلية الثانية من البقـرة مث ركـع فلمـا انصـرف أقمن البقرة مث قام يف
وفيـه ، هـذا إسـناد حسـن : قـال الـدارقطين .)فاقرءوا ما تيسر منه ( فقال إن اهللا تعاىل يقول 
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واهللا . إمنــا هــو بعــد قــراءة فاحتــة الكتــاب) فــاقرءوا مــا تيســر منــه(حجــة ملــن يقــول إن معــىن قولــه 
.أما إن السنة اجلارية سورة ، وبني هلم ابن عباس لئال ينكروا اهـأعلم

كانــت تقــرأ يف عائشــةعــن الثــوري عــن عبــد العزيــز عــن ذكــوان أن ]2663[الــرزاق عبــد-
.اهـ كذا قال ، وهم ثقاتاألخريني بفاحتة الكتاب 

حــدثين ثنــا عبــد اهللا عــن ســفيان قــالحــدثنا علــي بــن احلســن قــال]1334[ابــن املنــذر وقــال
بفاحتـــة الكتـــاب يف عائشـــةعـــن عاصـــم بـــن أيب النجـــود عـــن ذكـــوان 

إيــــاك نعبــــد وإيـــاك نســــتعني اهــــدنا الصــــراط (تعــــين قولـــهاهـــــ إمنــــا هـــو دعــــاء : األخـــريني وتقــــول
.حسنوهذا سند ، ) املستقيم

عائشـةعـن حدثنا الثقفي عن خالد عن حممد]3757[ابن أيب شيبة -
اهــــ يف األخـــريني بفاحتـــة الكتـــابرة و صـــالة النهـــار يف الـــركعتني األوليـــني بفاحتـــة الكتـــاب وســـو 

.مرسل صحيح 

قراءةال بصالة الما جاء يف 
يف كـــل : يقـــول هريـــرةأبـــابـــن جـــريج عــن عطـــاء قـــال مسعـــت اعـــن ]2743[عبــد الـــرزاق -

خفينــا أعنــا ىســلم أمسعنــاكم ومــا أخفــمسعنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و فمــا أ، صــالة قــراءة 
.ومسلم رواه البخارياهـبقراءة ال صالة إال : يقول فسمعته، عنكم 

عن الثوري عن أيب خالد عـن إبـراهيم عـن عبـد اهللا بـن أيب أوىف قـال ]2747[عبد الرزاق -
، إين ال أستطيع أن أتعلـم القـرآن فمـا جيـزئين :جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

قـال . وال إلـه إال اهللا واهللا أكـرب تقول سبحان اهللا واحلمـد هللا وال حـول وال قـوة إال بـاهللا: قال 
تقـــول اللهـــم اغفـــر يل : قـــال ، هـــذا هللا : هكـــذا ومجـــع أصـــابعه اخلمـــس فقـــال : فقـــال الرجـــل 

وارمحين واهدين وارزقين قال فقبض الرجل كفيه مجيعا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أمـا هـذا 
،أبــو داود أمحــد و اهـــ رواه وكـان حســاب العــرب كـذلك : فقـد مــأل يديــه مـن اخلــري قــال ســفيان

.صححه ابن خزمية وابن حبان والدارقطين واحلاكم والذهيبو 
عـن عبـد اهللا بـن عمـر قــال حـدثنا حممـد بـن إبـراهيم التيمـي عــن أيب ]2748[عبـد الـرزاق -

صـلى صـالة فلــم يقـرأ فيهـا فقيــل لـه ذلـك فقــال عمـر بـن الخطــابسـلمة بـن عبـد الــرمحن أن 
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]4028[ابـــن أيب شـــيبة .قـــالوا نعـــم قـــال فلـــم يعـــد تلـــك الصـــالة ؟أمتمـــت الركـــوع والســـجود
صلى : عن عبيد اهللا بن عمر عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة قال حدثنا عبد اهللا بن منري 

فكيــف كــان : إنــك مل تقــرأ ، قــال : املغــرب فلــم يقــرأ ، فلمــا انصــرف ، قــال لــه النــاس عمــر
: ، فقــال نعــم : الركــوع والســجود تــام هــو ؟ قــالوا 

ابــن بكــري حــدثنا مالــك عــن حيــىي بــن ســعيد مــن طريــق]4028[البيهقــي .
يكـان يصـلاخلطـاببـنعمـرسـلمة بـن عبـد الـرمحن أن عـن أيبيعن حممد بـن إبـراهيم التيمـ

فكيــف كــان الركــوع : قــال . تمــا قــرأ: بالنــاس املغــرب فلــم يقــرأ فيهــا ، فلمــا انصــرف قيــل لــه 
اهــــ )1(ورواه مـــن طريـــق الشـــافعي عـــن مالـــك. فـــال بـــأس إذا: قـــال . حســـنا: والســـجود؟ قـــالوا 

نـا آدم بـن أيب إيـاسثقـالحـدثنا بكـر بـن إدريـس]2366[الطحـاوي .وليس هو يف املوطأ 
يت إين صــل: عــن حممــد بــن إبــراهيم أن عمــر قــال لــه رجــلعــن حيــىي بــن ســعيدثنــا شــعبةقــال

، بلــى : قــالألــيس قــد أمتمــت الركــوع والســجود ؟:عمــرفقــال لــه . صــالة مل أقــرأ فيهــا شــيئا 
قلـــت حملمـــد بـــن : مـــري قـــالعقـــال شـــعبة فحـــدثين عبـــد اهللا بـــن عمـــر ال.متـــت صـــالتك:قـــال

.رجاله ثقاتمرسل .ن أيب سلمة عن عمر م: ممن مسعت هذا احلديث ؟ فقال: إبراهيم
كامـل بـن طلحـة حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن محـاد بـن أيبريقمن ط]4151[البيهقي روىو 

اهللا عنـه صـلى بالنـاس صـالة املغـرب يرضـاخلطـاببـنعمـرأن يسليمان عـن إبـراهيم النخعـ
جهـزت عـريا إىل إين: فقـال . إنك مل تقـرأ شـيئا : فلم يقرأ شيئا حىت سلم ، فلما فرغ قيل له 

قـال . محاهلـاالشام ، فجعلت أنزهلا منقلة منقلة حىت قدمت
محزة عن إبـراهيم أن أبـا موسـى كامل حدثنا محاد عن أيبومن طريقاهـ فأعاد عمر وأعادوا: 

فأعـاد . فإنـك مل تقـرأ: قـال . ال: ؟ قـال نفسـكيـا أمـري املـؤمنني أقـرأت يف: قـال ياألشعر 
اهـالصالة

حـدثين أيب قـال حـدثنا معمـر بـن سـليمان الرقـي ]751[اه وقال صاحل بن أمحد يف مسائله أب
قال حدثنا احلجاج عن احلكم بن عتيبة عن النخعي عن مهام بن احلارث عن عطاء عن عبيد 
بــن عمــري أن عمــر بــن اخلطــاب صــلى بالنــاس الفجـــر قــال ومــن النــاس مــن يقــول هــي صـــالة 

كيف : فقال ! إنك مل تقرأ : ليس العمل على قول عمر حني ترك القراءة فقالوا له: ]1/113املدونة [قال مالك-1
.كأنه رجح الرواية األخرى إذاً اهـفال بأس : قال.حسن : كان الركوع والسجود ؟ قالوا
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جهـزت عـريا مث نـك مل تقـرأ قـال إيناملغرب فلم يقرأ فلما انصرف قـال النـاس يـا أمـري املـؤمنني إ
اهـــ كـذا وجدتـه ، أظــن نزلتهـا منـزال منـزال حــىت أتيـت الشـام مث قـال للمــؤذن أقـم فأعـاد الصـالة

.واحلجاج بن أرطأة ليس بالقوي . فيه حتويال من احلجاج 
: عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن مهــام قــال حــدثنا أبــو معاويــة]4034[ابــن أيب شــيبة وقــال

إنك مل تقـرأ ، فقـال ؤمننييا أمري امل: قالوا له رب فلم يقرأ فيها ، فلما انصرف ملغاعمرصلى 
فلــم أزل أجهزهــا حــىت دخلــت الصــالة بعــري وجهتهــا مــن املدينــةإين حــدثت نفســي وأنــا يف: 

ثنا حيـىي حممد بن النعمان قالثنا] 2365[الطحاوي .مث أعاد الصالة والقراءة: قال الشام 
رضـي عمـرعـن مهـام بـن احلـارث أن عـن إبـراهيمثنا األعمـش قالنا أبو معاويةثقالبن حيىي

اهــ ورواه أمحـد يف مسـائل ابنـه صـاحل بعنه نسي القراءة يف صالة املغـر اهللا 
.وسنده صحيح . عن أيب معاوية 

صـــلى عمـــربـــن عـــون عـــن الشـــعيب أن اعـــن الثـــوري عـــن جـــابر و ]2754[عبـــد الـــرزاق وقـــال
]4153[البيهقــي . مث أعــاد الصــالة ، فـأمر املــؤذن فأعــاد األذان واإلقامـة ، املغـرب فلــم يقــرأ 

بـنلعمـرقـال يأبـا موسـى األشـعر أن كامل حـدثنا محـاد عـن ابـن عـون عـن الشـعيبمن طريق
ـــا أمـــري املـــؤمنني أقـــرأت يف: اخلطـــاب نوا وأقـــاموا وأعـــاد فـــأمر املـــؤذنني فـــأذ. ال: نفســـك قـــالي

اهـم
وكيـــع عـــن عيســـى بـــن يـــونس عـــن أيب إســـحاق عـــن : قـــال] 1/165املدونـــة[وقـــال ســـحنون 

ال صـالة إال : وقـال، الصـالة صلى املغرب فلم يقـرأ فيهـا فأعـاد اخلطاببنعمرالشعيب أن 
اهـبقراءة

حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن الشـعيب ]755[وقال أمحد يف رواية صاحل 
اهـال صالة إال بقراءة:ن اخلطاب صلى املغرب فنسي أن يقرأ فأعاد الصالة وقالأن عمر ب

حـــدثنا قبيصــــة أخربنـــا يــــونس عـــن عــــامر يعــــينيالبخــــار مــــن طريـــق]4154[البيهقـــي رواهو 
اهـ فلم يقرأ فأعادعمرصلى : قال موسىأيبابن عياض خنت عن زياد يعينالشعيب

بر عــن عــن جــاأخربنــا إســرائيل: قــال د اهللا بــن موســى أخربنــا عبيــ]8782[وقــال ابــن ســعد 
. صلى بنا عمر بن اخلطاب العشاء باجلابية فلم أمسعه قـرأ فيهـا: عامر عن زياد بن عياض قال

قـال عـن الشـعيب أخربنا أبو أسامة محاد بن أسامة عن ابن عـون : مث قال . ويف احلديث طول
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ن اخلطـاب املغـرب فلـم يقـرأ بنـا فيهـا شـيئا صلى بنا عمر ب: سىوليس بأيب مو قال األشعري: 
عــن إســرائيل بــن يــونس عــن ] 2756[عبــد الــرزاق . يــا أمــري املــؤمنني إنــك مل تقــرأ: فقلــت 

العشـاء اخلطـاببـنعمـرجابر بن اجلعفي قال حدثنا زياد بن عياض األشعري قال صلى بنـا 
يـــا أمـــري املـــؤمنني؟ قـــال فلـــم أمســـع قراءتـــه فيهـــا فقـــال لـــه أبـــو موســـى األشـــعري مـــا لـــك مل تقـــرأ 

قال فأمر املؤذن فأقام الصالة وقرأ قراءة فسـمعتها . أكذلك يا عبد الرمحن بن عوف قال نعم 
إين كنـت ألصـلي وأحـدث نفسـي بعـري بعثتهـا مـن :وأنا يف مؤخر الصفوف فلما انصـرف قـال

]756[ة صــاحل أمحــد يف روايــ. أيت وإنــه ال صــالة إال بقــراءة 
حدثنا وكيع قال نا سفيان عن جابر عن عامر عـن زيـاد بـن عيـاض األشـعري أنـه أمـر املـؤذنني 

قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس عن الشعيب عـن و . يعين عمر فأذنوا وأعاد الصالة
ري 

صـدق فــأمر :قـال؟مـا يقـول:املـؤمنني مـا قـرأت شـيئا فأقبـل علـى عبـد الـرمحن بـن عـوف فقـال
إمنـا شـغلين عـن ، ال صـالة ليسـت فيهـا قـراءة :مؤذنه فأقام ومل يؤذن فلما فرغ مـن صـالته قـال

اهـ
يب عـدي عـن ابـن عـون عـن الشـعيب قـالحدثنا حممد بـن أ]752[وقال أمحد يف رواية صاحل 

قــال األشــعري صــلى بنــا عمــر فــدخل ومل يقــرأ فاتبعتــه واتبعتــه حــىت أتيــت األطنــاب فقلــت يــا : 
لقــد رأيتــين : قــال .مــا قــرأت شــيئا:قلــت!؟مــا قــرأت شــيئا:قــال.أمــري املــؤمنني إنــك مل تقــرأ

قـال حـدثنا و .نني فأذنوا وأقاموا وأعاد بنا الصالةفأمر املؤذ:قال. أجهز عريا بكذا وأفعل كذا 
صـلى بنـا عمـر :معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعيب عـن أيب موسـى األشـعري قـال

قال حدثنا حيىي بن أيب زائدة قال حدثنا و . بن اخلطاب املغرب فدخل ومل يقرأ شيئا فذكر مثله
ى عمر املغرب بالناس فلم يقرأ فيهـا شـيئا صل: بن عون عن عامر قال قال أبو موسىعبد اهللا 

.، وإسناده صحيح أصحعن الشعيب اهـ هذافذكر معناه
يوقد رو ]4155[البيهقي مث قال
حــــدثنا عمــــر بــــن حفــــص يأمحــــد بــــن يعقــــوب الثقفــــد اهللا احلــــافظ أخربنــــا أبــــو ســــعيد أبـــو عبــــ
ــمــة بــن عمــار ح وأخربنــا أبــو احلســنحــدثنا عكر يدثنا عاصــم بــن علــحــيالسدوســ بــن يعل

ببغــداد أخربنــا أمحــد بــن ســلمان الفقيــه حــدثنا عبــد امللــك بــن حممــد يأمحــد املقــرئ ابــن احلمــام
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حدثنا أبـو عتـاب حـدثنا شـعبة حـدثنا عكرمـة بـن عمـار عـن ضمضـم بـن جـوس عـن عبـد اهللا 
الركعــة األوىل املغــرب ، فلــم يقــرأ يفاخلطــاببــنعمــرصــلى بنــا : بــن حنظلــة بــن الراهــب قــال 

الركعة الثانية قرأ بفاحتة الكتاب وسورة ، مث عاد فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة شيئا ، فلما قام يف
روايـة عاصـم بـن لفظ حـديث شـعبة ويف. ، فلما فرغ من صالته سجد سجدتني بعد ما سلم

. وزاد عنـد قولـه شـيئا نسـيها. مث سـلمالسهومث مضى فصلى صالته ، مث سجد سجديتيعل

عــن ]2751[رواه عبــد الــرزاق اهـــوإن كــان بعضــها مرســال واهللا أعلــمالروايــات أكثــر وأشــهر
حــدثنا عكرمـة بـن عمـار قـال حـدثين ضمضـم بـن جــوس اهلفـاين عـن عبـد اهللا بـن حنظلـة قـال 

املغــرب فلــم يقــرأ يف الركعـــة اخلطـــاببــنعمــروهــو جــالس مــع أيب هريــرة قـــال صــليت خلــف 
اهـــاألوىل بشــيء مث قــرأ يف الثانيــة بــأم القــرآن مــرتني وســورتني مث ســجد ســجدتني قبــل التســليم

.فيه ضعفهذا عكرمةو . ورواه أمحد يف مسائل صاحل عن وكيع ثنا عكرمة حنوه
اخلطـاببـنعمربن جريج قال أخربين عكرمة بن خالد أن اعن ]2752[عبد الرزاق وقال

فرغ فلما فرغ دخل فأطاف به عبد الرمحن بـن خرة باجلابية فلم يقرأ فيها حىتصلى العشاء اآل
عوف وتنحـنح لـه حـىت مسـع عمـر بـن اخلطـاب حسـه وعلـم أنـه ذو حاجـة فقـال مـن هـذا قـال 

ل فادخــل فـدخل فقـال أرأيـت مـا صــنعت قـال ألــك حاجـة قـال نعـم قـاعـوفبـنالـرمحنعبـد
سـلم أم رأيتـه يصـنعه قـال ومـا هـو قـال مل تقـرأ يف ليـك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و آنفا عهده إ

العشـاء قـال أو فعلــت قـال نعــم قـال فــإين سـهوت جهــزت عـريا مــن الشـام حــىت قـدمت املدينــة 
طـب قـال ال صـالة ملـن قال من املؤذن فأقام الصالة مث عـاد فصـلى العشـاء للنـاس فلمـا فـرغ خ

مل يقرأ فيها إن الذي صنعت آنفا إين سهوت إين جهـزت عـريا مـن الشـام حـىت قـدمت املدينـة 
اهــ عكرمـة قـال ال أدري غـري أين مل آخـذه إال مـن ثقـة ؟عمـن حتـدث هـذا: قلـت . فقسمتها 

ه ، كــذلك قــال أمحــد يف مســائل ابنــروايــة اإلعــادة أصــح .بــن خالــد بــن العــاص املخزومــي ثقــة 
.صاحل 

أن رجـال جـاءه علـيعن إسرائيل عن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن ]2749[عبد الرزاق -
فقـال إين صــليت ومل أقـرأ فقــال أمتمـت الركــوع والســجود قـال نعــم قـال متــت صـالتك قــال نعــم 
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حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب ]4031[ابــن أيب شــيبة .قــال مــا كــل أحــد حيســن القــراءة
.ه اهـ احلارث ضعيف حنو إسحاق عن احلارث 

قــال إذا نســي علــيعــن إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]2756[عبــد الــرزاق -
الرجل أن يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر والعصر والعشاء فليقرأ يف الركعتني األخريني وقـد 

.اهـ ضعيف أجزأ عنه
أخربنـا أبـو حنيفـة قـال حـدثنا الصـ]212[حممد بـن احلسـن -

أحــق مــا بلغنــا عــن إمــامكم أنــه يقــوم يف الصــالة وال يقــرأ القــرآن وال : أنــه قــال ابــن عمــرعــن 
.سند ضعيف اهـ؟ يركع

كــانوا : قــال دثنا حممــد بــن أيب عــدي عــن أشــعث عــن حممــدحــ]8915[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ال بأس به أقولهراءة قوال شديدا ، أهاب أن يقولون يف الذي يصلي بغري ق

يف ركعةالسورقراءة 
.قرأ بسورتني يف ركعة عثمانعن معمر عن الزهري أن ]2844[عبد الرزاق -
عثمـانبن عيينة عن يزيد بـن خصـيفة عـن السـائب بـن يزيـد أن اعن ]2845[عبد الرزاق-

.سند صحيح اهـ قرأ بالسبع الطوال يف ركعة
أن أخربنــا هشـــام عــن حممـــد بــن ســـريينيزيــد بـــن هــارون قـــالأخربنـــا ]3009[ابــن ســعد -

أخربنــا أبــو معاويــة الضــرير ]3011[مث قــال .كــان حييــي الليــل فيخــتم القــرآن يف ركعــةعثمــان
لقـد قتلتمـوه : قالـت امـرأة عثمـان حـني قتـل عثمـان : عن ابن سريين قال عن عاصم األحول 

أخربنــا قــال حــدثنا هشــيم ]3710[شــيبة ابــن أيب.وإنــه ليحيــي الليــل كلــه بــالقرآن يف ركعــة
فقتلــوه ، عثمــانقالــت نائلــة ابنــة الفرافصــة الكلبيــة حيــث دخلــوا علــى منصــور عــن ابــن ســريين

ورواه ابــن اهـــ يــي الليــل بركعــة جيمــع فيهــا القــرآنإن تقتلــوه ، أو تــدعوه فقــد كــان حي: فقالــت 
.حيح مرسل سند ص. املبارك يف الزهد عن عاصم بن سليمان عن حممد مثله 

عـن حممـد بـن إبـراهيم  يـد بـن هـارون عـن حممـد بـن عمـرو حدثنا يز ]3720[ابن أيب شيبة -
ال يغلبين عليه أحـد قمت خلف املقام أصلي ، وأنا أريد أن : عن عبد الرمحن بن عثمان قال 

عثمــان بــن فــإذا رجــل يغمــزين مــن خلفــي فلــم ألتفــت مث غمــزين فالتفــتفــإذا : تلــك الليلــة قــال
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أخربنـا ]3010[وراه ابـن سـعد . انصـرفمثيت وتقـدم ، فقـرأ القـرآن يف ركعـةفتنح،عفان
عـن عبـد الـرمحن بـن عثمـان أخربنـا حممـد بـن عمـرو عـن حممـد بـن إبـراهيميزيد بن هارون قـال

.يأيت صحيح حسن د اسنإاهـ مثله 
الــداريتميمــاأن عــن عاصــم عــن ابــن ســريينحــدثنا أبــو معاويــة ]3711[ابــن أيب شــيبة -

.مرسل يأيت د جيد اسنإاهـ كان يقرأ القرآن كله يف ركعة
كان إذا صلى وحده يقرأ يف األربع مجيعا يف  عبد اهللا بن عمرأن عن نافع ] 174[مالك -

كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقـرأ أحيانـا بالسـورتني والـثالث يف الركعـة الواحـدة 
عبـد الـرزاق. وسـورة سـورةرب كـذلك بـأم القـرآن لـركعتني مـن املغـمن صالة الفريضة ويقرأ يف ا

أ يف ركعــة الــثالث ســور يف كــان يقــر عمــربــنابــن جــريج قــال أخــربين نــافع أن اعــن ]2846[
يقــرأ كــانعمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]2847[عبــد الــرزاق.بعــض ذلــك

ود بـن قــيس قـال مسعــت رجـاء بــن عــن دا]2848[عبــد الـرزاق.بالسـورتني والــثالث يف ركعـة
ابـن أيب .وسـور، نعـم : بني سـورتني يف ركعـة قـال جيمع بن عمراحيوة يسأل نافعا هل كان 

أنــه  ابــن عمــرحــدثنا عبيــد اهللا بـن عمــر عــن نــافع عـن حــدثنا أبــو أسـامة قــال]3714[شـيبة
بن أيب رواد ان ع]2849[عبد الرزاق.كان يقرن بني السورتني يف ركعة من الصالة املكتوبة

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد ]20652[أمحــد . كــان يقــرأ بالســور يف ركعــةعمــربــناعــن نــافع أن 
فضــائل [أبــو عبيــد . والــثالث رمبــا أمنــا ابــن عمــر بالســورتني:قــالعــن عبيــد اهللا حــدثين نــافع

أنــه كــان يقــرأ يف م عــن أيــوب عــن نــافع عــن ابــن عمــرحــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهي] 175القــرآن
.صحاح .لركعة من الفريضة بالسورتني والثالث واألربعا

أنـه كـان عمـربـناعن الثوري عن عاصم عـن حممـد بـن سـريين عـن ]2854[عبد الرزاق -
عــن ابــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن عاصــم]3709[ابــن أيب شــيبة . يقــرأ بعشــر ســور يف ركعــة 

]174[أبـــو عبيـــد . وأقـــليف الركعـــة بعشـــر ســـور وأكثـــرأنـــه كـــان يقـــرأ ابـــن عمـــرســـريين عـــن 
أنه كـان يقـرأ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم األحول عن ابن سريين عن ابن عمر

قـــد كنـــت أفعلـــه، حـــىت : فـــذكرت ذلـــك أليب العاليـــة قـــال: قـــال عاصـــم. عشـــر ســـور يف الركعـــة
اهــ لكـل سـورة حظهـا مـن الركـوع والسـجود: حدثين من مسع النيب صلى اهللا عليه وسـلم يقـول

.يأيت.سند جيد
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بــن نــافع بــن لبيبــة قــال قلــت اعــن هشــيم عــن يعلــي بــن عطــاء عــن ]2855[عبــد الــرزاق -
أو قـال غـريي إين قـرأت املفصـل يف ركعـة قـال أفعلتموهـا إن اهللا لـو شـاء أنزلـه مجلـة عمـرالبن

حـدثنا حجـاج عـن ]174[أبـو عبيـد . واحدة فأعطوا كل سورة حظها من الركـوع والسـجود 
قـرأت : أتـاه فقـالة عـن يعلـى بـن عطـاء عـن عبـد الـرمحن بـن لبيبـة عـن ابـن عمـر أن رجـالشعب

أفعلتموهـا؟ لـو شـاء اهللا ألنزلـه مجلـة واحـدة، : يف ركعـة فقـال ابـن عمـر: القرآن يف ليلة أو قال
، عبــد الـرمحن بـن نــافع بـن لبيبــةاهــ وإمنـا فصـله لتعطــى كـل سـورة حظهــا مـن الركــوع والسـجود

.يأيتسند جيد ، 
ثنـا إمساعيـل بـن قـالثنـا خطـاب بـن عثمـانقـالحدثنا ابـن أيب داود]2046[الطحاوي-

أنـه كـان يقـرأ بالسـورتني عمرابنعـن عن نافععبيد اهللا بن عمر وموسى بن عقبةعن عياش
ثنا إمساعيـل عـن حممـد قالثنا خطاب بن عثمانقالحدثنا ابن أيب داود.والثالث يف ركعة 

وكـــان يقســـم الســـورة الطويلـــة يف الـــركعتني مـــن مثلــه وزادعمـــرابـــنعـــن عـــن نـــافعبــن إســـحاق
.اهـ إسناد ضعيف املكتوبة

بــنزيــدعــن نا عبيــد اهللا بــن موســى عــن عيســى عــن الشــعيبحــدث]3728[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا وكيـع .ما أحب أين قرنـت سـورتني يف ركعـة ولـو أن يل محـر الـنعم: قال الجهنيخالد

ال ضــعيف عيســى بــن أيب عيســى احلنــاط اهـــمثلــهخالــدبــنزيــدعــن شــعيب عــن الســى عــن عي
.حيتج به 

قراءة السورة يف ركعتني
حـدثنا عبـدة ووكيـع عـن هشـام عـن أبيـه عـن أيب أيـوب أو زيـد بـن ]3732[ابن أيب شيبة -

د وابــن اهـــ رواه أمحــرأ يف املغــرب بــاألعراف يف ركعتــنيثابــت أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــ
.ه معناورواه البخاري من وجه آخر عن عروة حنو.، والشك من هشام خزمية يف صحيحه 

قـرأ يف املغـرب بكـرأبـاأن حدثنا عبدة ووكيع عـن هشـام عـن أبيـه]3733[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح مرسل ، أُراه حمفوظا باألعراف يف ركعتني

قـرأ بـالبقرة يف أبـا بكـرأن ن هشـام عـن أبيـهحدثنا عبدة ووكيـع عـ]3734[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل صحيح الفجر ركعتني
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صـليت خلــف : أخربنـا معمـر عـن الزهـري عــن أنـس بـن مالـك قـال ]2711[عبـد الـرزاق -
حـني فـرغ قـال يغفـر اهللا لـك لقـد  عمـرالفجر فاستفتح البقـرة فقرأهـا يف ركعتـني فقـام بكرأبي

الشـــــافعي . لـــــو طلعـــــت أللفتنـــــا غـــــري غـــــافلني:القـــــ.كـــــادت الشـــــمس تطلـــــع قبـــــل أن تســـــلم
صـلى بالنـاس أبـا بكـر الصـديقأن نـا ابـن عيينـة عـن ابـن شـهاب عـن أنـسأخرب ]4186هق[

لـو طلعـت مل : فقـال. كربـت الشـمس أن تطلـع: عمـرالصبح ، فقـرأ بسـورة البقـرة ، فقـال لـه 
.اهـ صحيحجتدنا غافلني

د بــن عمــرو عــن حيــىي بــن عبــد الــرمحن بــن حــدثنا عبــدة عــن حممــ]3735[ابــن أيب شــيبة -
مرسـلاهــ ني مـن العشـاء قطعهـا يعـين فيهمـاقرأ بآل عمران يف الركعتني األوليعمرحاطب أن 

.حسن 
أنــه  ابــن عمــرحــدثنا عبــدة عــن حممــد بــن إســحاق عــن نــافع عــن ]3739[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ابن إسحاق يدلس كان يقسم السورة يف ركعتني

ملغربالقراءة يف ا
اهللاعبدبن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن اعن ]172[مالك-
فقالت له يا بـين لقـد )واملرسالت عرفا(بنت احلارث مسعته وهو يقرأ الفضلأمأن عباسبن

.اهـ رواه البخاري ومسلم غربامل
بــن جــريج قــال مسعــت عبــد اهللا بــن أيب مليكــة يقــول أخــربين اخربنــا أ] 2691[عبــد الــرزاق -

مــا لــك تقــرأ يف املغــرب ثابــتبــنزيــدالــزبري أن مــروان بــن احلكــم أخــربه قــال قــال يل بــنعــروة 
ب بطـويل الطـوليني قـال بقصار املفصل وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف صالة املغـر 

ومــا الطوليــان قــال : قــال قلــت البــن أيب مليكــة . األعــراف : الطــوليني قــال ومــا طــوىل: قلــت 
.وغريمها اهـ رواه البخاري وأبو داود فكأنه قال من قبل رأيه األنعام واألعراف 

عــن أيب عبيــد مــوىل ســليمان بــن عبــد امللــك عــن عبــادة بــن نســي عــن قــيس ]173[مالــك-
الصـــديقبكـــرأبـــيقــدمت املدينـــة يف خالفـــة :حلـــارث عـــن أيب عبـــد اهللا الصـــناحبي قـــال بــن ا

فصــليت وراءه املغــرب فقــرأ يف الــركعتني األوليــني بــأم القــرآن وســورة ســورة مــن قصــار املفصــل مث 
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الشــافعي اهــ) ال تـزغ قلوبنـا بعـد إذ هـديتنا وهـب لنـا مــن لـدنك رمحـة إنـك أنـت الوهـابربنـا (
: وقال سفيان بن عيينة :عن مالك مثله وزاد ]2580هق[

عبــد اهـــ إن كنــت لعلــى: قــال الصــديقبكــرأيبعــن 
بــن عــون عــن رجــاء بــن حيــوة عــن ايــل بــن عبــد اهللا أيب الوليــد عــن عــن إمساع]2699[الــرزاق 

املغـرب حيـث ميـس ثيـايب ثيابـه فلمـا  بكـرأيبحممود بن ربيـع أن الصـناحبي قـال صـليت خلـف 
إىل الوهــاب قــال أبــو )ربنــا ال تــزغ قلوبنــا بعــد(كــان يف الركعــة اآلخــرة قــرأ فاحتــة الكتــاب مث قــرأ 

ت رجـــال حيـــدث بـــه مكحـــوال عـــن ســـهل بـــن ســـعد بكـــر وأخـــربين حممـــد بـــن راشـــد قـــال مسعـــ
السـاعدي أنـه مســع أبـا بكـر قرأهــا يف الركعـة الثالثـة فقــال لـه مكحـول إنــه مل يكـن مـن أيب بكــر 

.صحيح اهـقراءة إمنا كان دعاء منه
عــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون قــال صــلى بنــا ]2697[عبــد الــرزاق -

ا يف الركعـة األوىل بـالتني والزيتـون وطـور سـينني ويف الركعـة صالة املغرب فقـر عمر بن الخطاب
ــــر وإل ــــن أيب شــــيبة .يــــالف مجيعــــا األخــــرية أمل ت ــــو األحــــوص عــــن أيب حــــد]3613[اب ثنا أب

فقــرأ يف الركعــة األوىل بــــ صــالة املغــربعمــرصـــلى بنــا : قــال إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون 
)إليـالف قـريش(و)ف فعل ربك بأصحاب الفيلأمل تر كي(ويف الركعة الثانية )التني والزيتون(
بــن ســعيد عــن ســفيان حــدثنا أبــو إســحاق عــن مــن طريــق حيــىي ]1013[ورواه املســتغفري .

)وطـور ســينني. والتـني والزيتـون(
قتيبــة حــدثنا حيــىي مــن طريــق]1003[ورواه.)إليــالف قــريش(و )أمل تــر(وقــرأ يف الثانيــة بـــ 

مسعـت عمـر : عن أيب إسـحاق عـن عمـرو بـن ميمـون قـالابن زكريا بن أيب زائدة عن أبيههو
وهـــذا البلـــد (مث رفــع صـــوته فقــال : قـــال)وطـــور ســيننيوالتـــني والزيتــون(يقــرأ مبكـــة يف املغــرب 

مجيعــا )الفيــلأمل تــر كيــف فعــل ربــك بأصــحاب (و)إليــالف قــريش(، وقــرأ يف الثانيــة )األمــني
.اهـ صحيح من أجل أن فيهن ذكر البلد

عــن الثــوري عــن علــي بــن زيــد بــن جــدعان عــن احلســن وغــريه قــال  ]2672[عبــد الــرزاق -
إىل أيب موســى أن اقــرأ يف املغــرب بقصــار املفصــل ويف العشــاء بوســط املفصــل ويف عمــركتــب 

زيـد عـن زرارة علـي بـنعـنحـدثنا شـريك]3614[ابـن أيب شـيبة اهــالصبح بطـوال املفصـل
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.أن اقـــرأ بالنـــاس يف املغـــرب بـــآخر املفصـــل: عمـــركتـــاب موســـىأبـــوأقـــرأين : قـــال بـــن أوىف
ن أخربنــا شــريك عــن علــي بــ: ثنــا ابــن األصــبهاين قــال: حــدثنا فهــد قــال]1281[الطحــاوي 

آخر إليه اقرأ يف املغرب بـعمركتاب موسىأبوأقرأين :قالزيد بن جدعان عن زرارة بن أوىف
.اهـ ابن جدعان يهم املفصل

: عـــن قــرة عــن النـــزال بــن عمــار قـــال حـــدثنا أبــو داود الطيالســي ]3615[ابــن أيب شــيبة -
)قـــل هـــو اهللا أحـــد(املغـــرب فقـــرأ أبـــو مســـعودصـــلى بنـــا : قـــال حـــدثين أبـــو عثمـــان النهـــدي 

.اهـ صحيح من حسن صوتهفوددت أنه كان قرأ سورة البقرة 
كـان : عن زائدة عن هشام عن احلسن قـالحدثنا حسني بن علي]3621[ابن أيب شيبة-

.اهـ سند صحيح ) العاديات(و)إذا زلزلت األرض(يقرأ يف املغرب عمران بن حصين
يقـرأ يف بـن عمـرابن عيينة عن عمرو بـن دينـار عـن رجـل مسـع اعن ]2695[عبد الرزاق -

]3618[رواه ابــن أيب شــيبة . ن مــرة كــأن الرجــل هــو عمــرو بــاهـــ  )(املغــرب 
وكـان اهــ يف املغـرب)ق(يقـرأ بعمـرابـنمسعـت : قـالحدثنا ابن عيينـة عـن عمـرو بـن مـرة

.ابن عيينة رمبا دلس عن الثقات
قـرأ مـرة ابـن عمـرأن حدثنا عبدة عن عبيد اهللا بن عمر عن نـافع]3619[ابن أيب شيبة -

حدثنا ابن علية عن ليـث عـن ]3620[ابن أيب شيبةلوقا. اهـ صحيح )يس(يف املغرب بـ 
.اهـ ليث يضعف ) عم يتساءلون(و)يس(أنه قرأ يف املغرب بـعمرابننافع عن 

عــن حممــد بــن مســلم عــن إبــراهيم بــن ميســرة قــال أخــربين صــاحل بــن  ]2696[عبــد الــرزاق -
.هـ سند حسن ا)إنا فتحنا لك فتحا مبينا(قرأ يف املغرب بن عمراكيسان أنه مسع 

حدثنا ابن مرزوق قـال ثنـا أبـو عـامر قـال ثنـا داود بـن قـيس عـن نـافع ]2045[الطحاوي-
.اهـ صحيحجيمع بني السورتني يف الركعة الواحدة من صالة املغرب ابن عمرقال كان 

أن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن خالــد عــن عبــد اهللا بــن احلــارث]3616[ابــن أيب شــيبة-
.اهـ سند صحيح الدخان يف املغربقرأ عباسابن
ـــن عـــن عـــن شـــعبة عـــن أيب نوفـــل بـــن أيب عقـــربحـــدثنا وكيـــع ]3617[ابـــن أيب شـــيبة- اب

.اهـ سند صحيح ) إذا جاء نصر اهللا والفتح(مسعته يقرأ يف املغرب : قال عباس
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صالة املغرب وتر صالة النهار
ن ابــن ســريين عــن ابــن عمــر حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن هشــام عــ]6773[ابــن أيب شــيبة -

وصـححه العراقـي اهــ رواه أمحـدملغرب وتر النهارصالة ا: قال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
.ويشبه أن يكون موقوفا.

صـالة املغــرب :كـان يقـولعبــد اهللا بـن عمـرعـن عبـد اهللا بـن دينـار أن ]276[مالـكوقـال
حـدثنا سـفيان: حممـد بـن منصـور قـال ثناحـد]360ك[الـدواليب ر اهــ وقـالوتر صـالة النهـا

يــا أبــا عبــد : البــن عمــرقلــت : أخــربين عبــد الــرمحن بــن أميــن قــال : عــن عمــرو بــن دينــار قــال
.صحيح اهـنعم: الرمحن املغرب وتر النهار ؟ قال 

عمـرابـنعـن حـدثنا علـي بـن مسـهر عـن الشـيباين عـن حبيـب]6775[ابن أيب شيبة وقال
اهـ)1(يعين املغرب آخر الصلواتوتر وصالة النهار عليها وترهاصالة الليل علي: قال
حــدثنا األعمــش عــن مالــك بــن احلــارث عــن حــدثنا ابــن منــري قــال] 6779[ابــن أيب شــيبة -

اهــــ ســـند الـــوتر ثـــالث كصـــالة املغـــرب وتـــر النهـــار: عبـــد اهللاقـــال عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد قـــال
.صحيح 

: قالـت عائشـةعـن د األمحر عن داود عن الشعيبحدثنا أبو خال]6774[ابن أيب شيبة -
.جيدمرسلاهـ أول ما فرضت الصالة ركعتني

ال : قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن أيب عـــدي عـــن ابـــن عـــون عـــن حممـــد]6776[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ صحيح تلفون أن املغرب وتر صالة النهارأعلمهم خي

هراجلىما ذكر يف أدن
بـناعن الثوري عن أشعث بن أيب الشعثاء عن أسود بن هالل عـن ]4203[عبد الرزاق -

حــــدثنا حفــــص عــــن ]3700[ابــــن أيب شــــيبة . مل خيافــــت مــــن أمســــع نفســــه :قــــالمســــعود
: عبـد اهللاقـال : األعمش واحلسن بن عبيد اهللا عن جامع بن شداد عن األسود بن هـالل قـال

سـفيان يعـد علـ:حدثين بن خالد قال مسعت حيىي القطـان يقـول]4957[قال عبد اهللا بن أمحد يف العلل ألبيه -1
بن عمر وأنا أمسـع عـن اوسئل ، بن عمر ثالثة يعين حديث الضالة وتأتونا باملعضالت اعن حبيب بن أيب ثابت مسعت 

اهـبن عمراليس غري هذه عن :مث قال.رجل وهب البنه ناقة
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عـــن حـــدثنا ســـفيان حـــدثنا وكيـــع قـــال]8175[أيب شـــيبة ابـــن.مـــن أمســـع أذنيـــه فلـــم خيافـــت
. مــن أمســع أذنيــهمل خيافــت: قــالعبــد اهللالشــعثاء عــن األســود بــن هــالل عـن أشـعث بــن أيب

حدثنا حممد بن النضـر األزدي ثنـا معاويـة بـن عمـرو ثنـا زائـدة عـن أشـعث ]9398[الطرباين 
.مل خيافت من أمسـع أذنيـه: قالسعودبن أيب الشعثاء عن األسود بن هالل عن عبد اهللا بن م

إســحاق التســرتي ثنــا حيــىي احلمــاين ثنــا شــريك وأبــو األحــوص ويعلــى بــن حــدثنا احلســني بــن 
حــدثنا احلســني بــن .عــن عبــد اهللا مثلــهاحلــارث وأبــو عوانــة عــن أشــعث عــن األســود بــن هــالل

عبيــد اهللاواحلســن بــن عــن األعمــشإســحاق التســرتي ثنــا حيــىي احلمــاين ثنــا حفــص بــن غيــاث
.اهـ صحيح مثلهعن جامع بن شداد عن األسود بن هالل عن عبد اهللا

القراءة يف العشاء
بــن أيب مليكـة يقــول أخــربين علقمــة بــن ابــن جـريج قــال مسعــت اعــن ]2703[عبـد الــرزاق -

يقرأ يف العشاء اآلخرة سورة يوسف قال وأنا يف مـؤخر عمر بن الخطابأيب وقاص قال كان 
الصــواب علقمــة بــن اهـــمسعــت نشــيجه وأنــا يف مــؤخر الصــفوفذا ذكــر يوســفالصــف حــىت إ
وأبو سعيد بـن أيبيأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاض]3489[البيهقي .وقاص الليثي

عمرو قاال حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن إسـحاق حـدثنا حجـاج قـال 
كــان عمــر بــن : علقمــة بــن وقــاص قــال أخــربينمليكــة يقــولقــال ابــن جــريج مسعــت ابــن أيب

مــؤخر الصــفوف حــىت إذا جــاء العتمــة بســورة يوســف وأنــا يفاهللا عنــه يقــرأ يفياخلطــاب رضــ
.صحيح سنداهـمؤخر الصفذكر يوسف مسعت نشيجه يف

: قـــال حـــدثنا معـــاذ بـــن معـــاذ عـــن علـــي بـــن ســـويد بـــن منجـــوف]3636[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ حسن ) إذا السماء انشقت(العشاء فقرأ عمرصليت مع :قال حدثنا أبو رافع

أبو أقرأين : عن زرارة بن أوىف قال حدثنا شريك عن علي بن زيد]3631[ابن أيب شيبة -
.اهـ فيه ضعف لأن اقرأ بالناس يف العشاء بوسط املفص: إليه عمركتاب موسى

د بـن جـدعان عـن زرارة بــن أوىفيـعـن علـي بـن ز نا ابـن عليـةحـدث]3632[ابـن أيب شـيبة -
مث قـام فقـرأ مث سـجد)الـنجم(يعين العتمة بــ قرأ يف العشاء عثمانجدع أن عن مسروق بن األ

.اهـ ابن جدعان ضعيف ) التني والزيتون(بـ
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بـــناعـــن الثـــوري عـــن أيب إســـحاق عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد أن ]2668[عبـــد الـــرزاق -
عبـد . مـن األنفـال مث قـرأ يف الثانيـة بسـورة مـن املفصـل مسعود
بـــن اعـــن معمــر عـــن أيب إســحاق عـــن عبـــد الــرمحن بـــن يزيــد قـــال صــلى بنـــا ]2669[الــرزاق 
)نعـم املـوىل ونعـم النصـري(صـالة العشـاء اآلخـرة فاسـتفتح بسـورة األنفـال حـىت إذا بلـغ مسعود

حــدثنا أبــو األحــوص عــن ]3629[شــيبة ابــن أيب.ركــع مث قــرأ يف الثانيــة بســورة مــن املفصــل 
آلخـرة ، فـافتتح األنفـال أمنـا عبـد اهللا يف العشـاء ا: قـال أيب إسحاق عن عبد الـرمحن بـن يزيـد

.ركع ، مث قام فقرأ يف الثانيـة بسـورة)فاعلموا أن اهللا موالكم نعم املوىل ونعم النصري(حىت بلغ
يب إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــدحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أ]3630[ابــن أيب شــيبة 

ثنـا قـالثنـا عمـرو بـن خالـدقالحدثنا روح بن الفرج]2050[الطحاوي .مثلهعبد اهللاعن 
]9309[وقـــال الطـــرباين .، فـــذكرهعـــن أيب إســـحاق حدثـــه عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد زهـــري

أذكـرت سـحاق سـئل أبـو إ: قـالحدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بـن عمـرو ثنـا زائـدة
يســــألونك عــــن (قــــرأ يف العشــــاء اآلخــــرة يف أول ركعــــة أن عبــــد اهللاعــــن عبــــد الــــرمحن بــــن يزيــــد

: مث قـرأ يف الثانيـة بسـورة مـن املفصـل؟ قـالركـعمث )نعم املوىل ونعم النصـري(حىت بلغ )األنفال
الصــائغ املكــي ثنــا ســعيد بــن منصــور ثنــا أبــو األحــوص عــن أيب حــدثنا حممــد بــن علــي .نعــم 

ة العشـــاء اآلخـــرة يف صـــالأمنـــا عبـــد اهللا بـــن مســـعود:قـــالإســـحاق عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد
ركــع، مث قــام فقــرأ يف الركعــة الثانيــة )نعــم املــوىل ونعــم النصــري(فقــرأ حــىت إذا بلــغ فــافتتح األنفــال

.صحيح اهـ بسورة 
أبــامســع أنــه حــدثين هــاللقــالحــدثنا معتمــر عــن عبــاد بــن عبــاد]3633[ابــن أيب شــيبة -

اهـ عباد بـن عبـاد بـن علقمـة املـازين وهـالل بـن يزيـد يف العشاء)والعاديات ضبحا(يقرأ هريرة
.املازين ، إسناد حسن صحيح 

كـان ابـن عمـرن حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا بن عمر عـن نـافع أ]3634[ابن أيب شيبة-
عبـد اهللا بـن حممـد بـن أخـربين]912[املستغفري . ) الفتح(و )الذين كفروا(يقرأ يف العشاء بـ

أخربنا أبو زهري عن عبيد اهللا زر أخربنا أمحد بن خالد بن احلروري حدثنا موسى هو ابن نصر
أبـو : قـال الشـيخ.عن نافع عن ابن عمر أنه كـان يقـرأ يف عشـاء اآلخـرة بالـذين كفـروا والفـتح
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مل يكـــن عبـــد اهللا يـــؤم يف .اهــــ صـــحيح زهـــري الـــداري امســـه عبـــد الـــرمحن بـــن مغـــراء بـــن عيـــاض
.املساجد ، لكن إذا سافر 

صــليت مــع : حــدثنا ســهل بــن يوســف عــن محيــد عــن ثابــت قــال ]4698[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح العتمة فتجوز ما شاء اهللاأنس

القراءة يف الصبح
عــن زائــدة حــدثنا يشــيبة حــدثنا حســني بــن علــحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]1055[مســلم -

الفجـر ب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان يقـرأ يفبن حرب عن جابر بن مسـرة قـال إن النـيبمساك
اهـوكان صالته بعد ختفيفا) (
أن النــيب وف عـن أيب املنهـال عـن أيب بـرزةعـن عـحـدثنا ابـن عليـة]3564[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ رواه مسلم ين يف الفجرصلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستني إىل املئة ، يع
صـلى الصـبح فقـرأ فيهـا أبـا بكـر الصـديقعن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه أن ]182[مالك -

.اهـ صحيح تقدم سورة البقرة يف الركعتني كلتيهما 
أبـيأخربنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال صليت خلـف ]2711[عبد الرزاق -

حـــني فـــرغ قـــال يغفـــر اهللا لـــك لقـــد  عمـــريف ركعتـــني فقـــام الفجـــر فاســـتفتح البقـــرة فقرأهـــابكـــر
ابـــن أيب شـــيبة .لـــو طلعـــت أللفتنـــا غـــري غـــافلني:قـــال.كـــادت الشـــمس تطلـــع قبـــل أن تســـلم

قــرأ يف صــالة الصــبح بــالبقرةأبــا بكــرحــدثنا ابــن عيينــة عــن الزهــري عــن أنــس أن ]3565[
اهـــ ت مل جتــدنا غــافلنيلــو طلعــ: ، قــال كربــت الشــمس أن تطلــع : حــني فــرغ عمــرفقــال لــه 

. خالفه قتادة
فاسـتفتح بكرأيبأخربنا معمر عن قتادة عن أنس صليت خلف ]2712[عبد الرزاقوقال

بسورة آل عمران فقام إليـه عمـر فقـال يغفـر اهللا لـك لقـد كـادت الشـمس تطلـع قبـل أن تسـلم 
ثنـا قـالعيبشـحـدثنا سـليمان بـن ]1088[الطحـاوي .قال لو طلعت أللفتنا غري غافلني 

صــلى بنــا أبــو بكــر : قــال عــن أنــس بــن مالــكثنــا شــعبة عــن قتــادةقــالعبــد الــرمحن بــن زيــاد
صالة الصبح فقرأ بسورة آل عمران فقالوا قد كـادت الشـمس تطلـع فقـال لـو طلعـت مل جتـدنا 

عبــد املعــروف الفقيــه أخربنــا أبــو ســعيدأخربنــا أبــو احلســن بــن أيب]1852[البيهقــي .غــافلني
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حـدثنا حممـد بـن أيـوب حـدثنا مسـلم بـن إبـراهيم حـدثنا يبن حممـد بـن عبـد الوهـاب الـراز اهللا
: صـلى بنـا أبـو بكـر صـالة الصـبح فقـرأ آل عمـران فقـالوا : هشام حدثنا قتـادة عـن أنـس قـال 

.ورواية الزهري أصح اهـ لو طلعت مل جتدنا غافلني: قال . كادت الشمس تطلع
أيب مـرمي قـال أنـا ابـن هليعـة ثنـا سـعيد بـن ابن أيب داود قالحدثنا ]1089[الطحاوي ورواه

بكـرأبـوصـلى بنـا : ثنا عبيد اهللا بن املغرية عن عبد اهللا بن احلـارث بـن جـزء الزبيـدي قـالقال
كـــادت عمـــرلـــه : فلمـــا انصـــرف قـــال، فقـــرأ بســـورة البقـــرة يف الـــركعتني مجيعـــا ، صـــالة الصـــبح 

.ابن هليعة فيه ضعف اهـ غافلني لو طلعت مل جتدنا:الشمس تطلع فقال
عـن معمـر عـن عاصـم بـن سـليمان عـن أيب ]2717[عبد الرزاق وروي مثله عن عمر ، قال

صــالة الغــداة فمــا انصــرف حــىت عــرف كــل ذي بــال أن عمــرعثمــان النهــدي قــال صــلى بنــا 
الشمس قد طلعت قال فقيل له ما فرغت حىت كادت الشمس تطلـع فقـال لـو طلعـت أللفتنـا 

أخربنــا أبــو ســعيد أخربنــا أبــو حممــد بــن يوســف األصــبهاين]1853[والبيهقــي . غــافلني غــري
عثمــان حــدثنا ســعدان بــن نصــر حــدثنا أبــو معاويــة عــن عاصــم األحــول عــن أيببــن األعــرايب

الفجر فما سلم حـىت ظـن الرجـال ذوو العقـول أن الشـمس عمرصليت خلف : النهدى قال 
ء مل يفـتكلم بشـ: قـال . أمـري املـؤمنني كـادت الشـمس تطلـعيا : قد طلعت ، فلما سلم قالوا 

اهــــ وهـــذا إســـناد لـــو طلعـــت مل جتـــدنا غـــافلني: ا قـــال ؟ فقـــالو ء قـــاليشـــيأ: أفهمـــه فقلـــت 
.صحيح 

قـالثنـا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريجقالحدثنا يزيد بن سنان]1078[ورواه الطحاوي 
فقـرأ فيهـا الصـبحعمـرصليت خلـف : قالمسعت السائب بن يزيد :قالثنا حممد بن يوسف

لـــو طلعـــت مل جتـــدنا : فقـــال. طلعـــت : فقـــالوا، ا انصـــرفوا استشـــرفوا الشـــمس فلمـــ، بـــالبقرة 
.رمحة اهللا عليهما فاقتدى عمر بأيب بكر . صحيح سند اهـ غافلني 

:عبــد اهللا بــن عــامر بــن ربيعــة يقــولعــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أنــه مســع]183[مالــك -
:الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة احلج قراءة بطيئة فقلـتعمر بن الخطابا وراء صلين

اهـــ ورواه أمحــد يف العلــل عــن ابــن )1(أجــل: قــال ، كــان يقــوم حــني يطلــع الفجــر ا لقــد  واهللا إذً 
أبــو . هشــام هلــم جــرا مالكــا يف هــذا اإلســناد يف هــذا احلــديثفخــالف أصــحابُ ]: 105[قــال مســلم يف التمييــز -1

صليت خلـف عمـر فقـرأ سـورة احلـج وسـورة يوسـف قـراءة : أسامة عن هشام قال أخربين عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال
فهـؤالء . صـلى بنـا عمـر:اهللا بـن عـامر قـالوحامت عن هشام عن عبـد.خربين عبد اهللا بن عامروكيع عن هشام أ.بطيئة
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عــن ]2715[عبــد الــرزاق .مهــدي عــن مالــك عــن هشــام بــن عــروة مســع عبــد اهللا بــن عــامر
مــا حفظــت ســورة : أبيــه عــن عبـد اهللا بــن عــامر بــن ربيعــة قــال معمـر عــن هشــام بــن عــروة عــن
كـــان :فقـــال. جـــر مـــن كثـــرة مـــا كـــان يقرؤمهـــا يف صـــالة الفعمـــريوســـف وســـورة احلـــج إال مـــن 

ة قــال ثنــا ســفيان عــن هشــام بــن عــرو حــدثنا يــونس] 1081[الطحــاوي .يقرؤمهــا قــراءة بطيئــة
يف الصــبح بســـورة الكهــف وســـورة قــرأ اخلطـــاببــنعمــرأن عــن أبيــه عـــن عبــد اهللا بــن عـــامر

. سفيان بن عيينة مساعامل يذكر اهـ يوسف
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ]3568[ابن أيب شيبةورواه
.صحيحخرباهـيقرأ يف الفجر بسورة يوسف قراءة بطيئةعمرمسعت : قال
عــن عبــد امللــك بــن ميســرة عــن زيــد بــن عــن مســعر حــدثنا وكيــع ]3567[ابــن أيب شــيبة -

ثنـــا : قـــالحـــدثنا ابـــن مـــرزوق]1079[الطحـــاوي .بـــالكهفالفجـــرقـــرأ يفعمـــروهـــب أن 
صــلى بنــا : قــالد امللــك بــن ميســرة عــن زيــد بــن وهــبثنــا شــعبة عــن عبــ: قــالوهــب بــن جريــر

حــىت جعلــت أنظــر إىل جــدر املســجد طلعــت بــين إســرائيل والكهــفصــالة الصــبح، فقــرأعمــر
ثنــا مســعر قــال ثنــا حيــىي بــن ســعيد قــالحــدثنا يزيــد بــن ســنان]1080[الطحــاوي . مسالشــ
يف صالة الصـبح بـالكهف عمرقرأ : قالأخربين عبد امللك بن ميسرة عن زيد بن وهب: قال

.اهـ صحيح وبين إسرائيل
قـرأ يف الفجـر عمـرعن معمر عن أيوب عن حفصة بنت سريين أن ]2709[عبد الرزاق -

.ـ مرسل صحيح اهوسف فرتدد فعاد إىل أوهلا مث قرأ فمضى يف قراءته بسورة ي
: قـال أخربنا أنس بن عيـاض الليثـي عـن موسـى بـن عقبـة عـن نـافع]11873[ابن سعد -

يقـــرأ يف صـــالة الفجـــر ســـورة عمـــر بـــن الخطـــابأخربتـــين صـــفية بنـــت أيب عبيـــد
ب عـن نـافع عـن صـفية بنـت أيب عن معمر عـن أيـو ]2710[عبد الرزاق .أصحاب الكهف

قــرأ يف صــالة الفجــر بــالكهف ويوســف أو يوســف وهــود قــال فــرتدد يف يوســف عمــرعبيــد أن 
.اهـ صحيح فلما تردد رجع إىل أول السورة فقرأ مث مضى فيها كلها

اهـوالصواب ما قالوا دون ما قال مالك ، عدة من أصحاب هشام كلهم قد أمجعوا يف هذا اإلسناد على خالف مالك 
.ذكروا عن أبيه ورواه حيىي بن سعيد وعبد اهللا بن إدريس وابن منري وأبو معاوية عن هشام مل ي
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الخطـاببـنعمـربن جريج قال أخربين سليمان بن عتيق أن اعن ]2718[عبد الرزاق -
.مرسل اهـ ل عمرانقرأ يف الصبح سورة آ

بن املنكدر قـال حـدثنا ربيعـة بـن عبـد اهللا اعن إبراهيم بن حممد عن ]2722[عبد الرزاق -
.اهـ ضعيف يقرأ باحلديد وأشباهها عمربن اهلدير قال كان 

بن عيينة عن األعمش عن إبـراهيم التيمـي عـن حصـني اعن الثوري و ]2724[عبد الرزاق -
.لفجر بيوسف مث قرأ يف الثانية بـالنجم فسـجد فقـام فقـرأ إذا زلزلـت قرأ يف اعمربن سربة أن 

عـن إبـراهيم التيمـي عـن حصـني بـن عـن األعمـشحـدثنا أبـو معاويـة]3584[ابن أيب شـيبة 
ة بــالنجم مث قــرأ يف الثانيــرأ يف الركعــة األوىل بســورة يوســففقــعمــرصــليت خلــف : ســربة قــال 

قـالحـدثنا ابـن مـرزوق]1085[الطحـاوي . مث ركـع)زلزلـت األرضإذا(مث قـام فقـرأ فسجد
عــن إبــراهيم التيمــي عــن حصــني بــن ســربةحيــدث مسعــت األعمــشقــالثنــا أيبقــالثنــا وهــب

حـدثنا ابـن أيب ]1084[الطحـاوي ورواه.صـحيح سـند. فـذكر مثلـهعمـرصلى بنا : قال
ي عــن أبيــه أنــه صــلى مــع ثنــا شــعبة عــن احلكــم عــن إبــراهيم التيمــثنــا أبــو الوليــد قــالداود قــال

اهـ رواية األعمش أصـح ويف الثانية بالنجم فسجد، الفجر فقرأ يف الركعة األوىل بيوسف عمر
.
أخربنا سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقـاص ]8665[ابن سعد -

هـو يقـرأ وأنـا يف آخـر الصـفوف و عمـرمسعـت نشـيج : مسع عبـد اهللا بـن شـداد بـن اهلـاد يقـول 
بـن عيينـة اعن ]2716[عبد الرزاق .)إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا(سورة يوسف حني بلغ 

عــن إمساعيــل بــن حممــد بــن ســعد قــال مسعــت عبــد اهللا بــن شــداد قــال مسعــت نشــيج عمــر وإين 
إمنا أشكو بثـي وحـزين إىل (لفي الصف خلفه يف صالة وهو يقرأ سورة يوسف حىت انتهى إىل 

حــدثنا ابــن عيينــة عــن إمساعيــل بــن حممــد بــن ســعد عــن عبــد ]3585[ن أيب شــيبة ابــاهـــ )اهللا
إمنـا (الصفوف يف صالة الصـبح وهـو يقـرأ مسعت نشيج عمر وأنا يف آخر : اهللا بن شداد قال 

.ذلك كأنه تكرر منه . اهـ صحيح )أشكو بثي وحزين إىل اهللا
نضـر بـن إمساعيـل عـن عـن أيب عبيـد عـن البن عبد العزيزحدثنا علي ]1607[ابن املنذر -

صـالة الفجـر، عمـر بـن الخطـابصـلى بنـا : عن عطاء عن عبيد بـن عمـري قـالابن أيب ليلى
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اآلية، بكى حـىت )وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم(فافتتح سورة يوسف، فقرأها حىت بلغ 
.اهـ ابن أيب ليلى يهم يف األسانيد انقطع، فركع

حــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن الــزبري بــن خريــت عــن عبــد اهللا بــن ]3566[بــن أيب شــيبة ا-
اهــــ ســـند وهـــود وحنومهـــاالغـــداة فقـــرأ بيـــونس عمـــرصـــليت خلـــف : شـــقيق عـــن األحنـــف قـــال 

.صحيح 
ثنـا محـاد : ثنـا مسـلم بـن إبـراهيم قـال: قـالحـدثنا حممـد بـن خزميـة]1082[الطحـاوي وقال

صــلى بنــا األحنــف بــن قــيس : قــالعبــد اهللا بــن شــقيقميســرة عــنثنــا بــديل بــن: قــالبــن زيــد
: والثانيـــة بســـورة يوســـف قـــال، صـــالة الصـــبح بعـــاقول الكوفـــة فقـــرأ يف الركعـــة األوىل الكهـــف 

.سند صحيح هذا أوىل ، و اهـ ، صالة الصبح عمروصلى بنا 
: عـن أيب رافـع قـالأيب العـالءحدثنا عبد األعلى عن اجلريري عـن ]3583[ابن أيب شيبة -

من املثاين أو من صدور املفصـل ويتبعها بسورة يف صالة الصبح مبئة من البقرة يقرأعمركان 
اهـ أبو العالء يزيد بن بسورة من املثاين أو من صدور املفصلويتبعهاويقرأ مبئة من آل عمران

.ند صحيح س. وأبو رافع نفيع بن رافع الصائغ . عبد اهللا بن الشخري 
عـــن احلكــم قـــال )1(عـــن عبــد اهللا بــن كثـــري عــن شـــعبة عــن احلجــاج]2733[عبــد الــرزاق -

بذي احلليفة وهو يريد مكـة صـالة الفجـر فقـرأ عمرمسعت عمرو بن ميمون يقول صليت مع 
عبـــــد الـــــرزاق .بـــــن مســـــعودايف قـــــراءة ) الواحـــــد الصـــــمد ( و ) قـــــل يـــــا أيهـــــا الكـــــافرون ( ب 

مالــك بــن مغــول عــن احلكــم عــن عمــرو بــن ميمــون قــال صــحبت عــن الثــوري عــن]2735[
ابــن أيب شــيبة . )قــل هــو اهللا أحــد(و) قــل يأيهــا الكــافرون(يف ســفر فقــرأ ب اخلطــاببــنعمــر

: قـال ع احملـاريب عـن عمـرو بـن ميمـون عن غيالن بن جامحدثنا وكيع عن سفيان]3703[
اهــــ ) قـــل هـــو اهللا أحـــد(و)كـــافرونقـــل يـــا أيهـــا ال(الفجـــر يف الســـفر ، فقـــرأ بــــ عمـــرصـــلى بنـــا 

.، هذا يف السفر صحيح 
عـــن الثـــوري عـــن أيب إســـحاق التيمـــي عـــن عمـــرو بـــن ميمـــون قـــال ]2736[عبـــد الـــرزاق -

و)(يف العـــام الـــذي قتـــل فيـــه مبكـــة صـــالة الصـــبح فقـــرأ عمـــرصــليت مـــع 
أخربنـــا مســـعر عـــن قـــالأخربنـــا الفضـــل بـــن دكـــني]4095[ابـــن ســـعد . )والتـــني والزيتـــون(

.كذا وجدته ، وأظنه عن شعبة بن احلجاج-1
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ال (صــلى عمــر الفجــر يف العــام الــذي أصــيب فيــه فقــرأ : عــن عمــرو بــن ميمــون قــال مهــاجر 
.، كأنه غري ما قبله حسناهـ )والتني والزيتون(و)

ثنــا زهــري عــن قــالثنــا عمــرو بــن خالــدقــالحــدثنا روح بــن الفــرج]2049[الطحــاوي وقــال
فقـــرأ يف الركعـــة عمـــر بـــن الخطــابحججــت مـــع :قـــالميمــونأيب إســحاق عـــن عمــرو بـــن 

.اهـ سند ضعيف اآلخرة من املغرب أمل تر و إليالف
عمــرعـن معمــر عـن األعمــش عـن املعــرور بــن سـويد قــال كنـت مــع ]2734[عبـد الــرزاق -

مث رأى )لئــيالف قــريش(و )أمل تــر كيــف فعــل ربــك(بــني مكــة واملدينــة فصــلى بنــا الفجــر فقــرأ 
ينزلــون فيصــلون يف مســجد فســأل عــنهم فقــالوا مســجد صــلى فيــه النــيب صــلى اهللا عليــه أقوامــا

حـدثنا أبـو معاويـة ]3702[ابـن أيب شـيبة .املساجد فحضرت الصالة فليصل وإال فلـيمض 
حجاجـا ، فصـلى بنـا الفجـر عمـرخرجنا مـع : سويد قال ووكيع عن األعمش عن املعرور بن

يهاشـم العلـو زيـد بـن أيبو القاسـمأخربنا أب]4193[البيهقي ).إليالف(و)أمل تر(فقرأ بـ 
أخربنـــا إبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا أخربنـــا وكيـــع عـــن بالكوفـــة أخربنـــا أبـــو جعفـــر بـــن دحـــيم الشـــيباين

اهللا عنـه حجاجـا ، يرضـعمـر بـن اخلطـابخرجنـا مـع : األعمش عـن املعـرور بـن سـويد قـال 
.صحيح اهـ)إليالف قريش(و ) أمل تر( فصلى بنا الفجر فقرأ 

ثنــــا أبــــو : قــــالثنــــا يوســــف بــــن عــــدي: قــــالحــــدثنا روح بــــن الفــــرج]1083[الطحــــاوي -
عمرصلى بنا : قالاألحوص عن أيب إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى

وابيضـت عينـاه (حـىت بلـغ ، فقـرأ يف الركعـة األوىل بيوسـف ، الة الفجـر مبكـة صـالخطـاببن
مث قــام فقــرأ إذا ، مث قــام فقــرأ يف الركعــة الثانيــة بــالنجم فســجد ، مث ركــع )مــن احلــزن فهــو كظــيم
الطحــاوي .ورفــع صــوته بــالقراءة حــىت لــو كــان يف الــوادي أحــد ألمسعــه،زلزلــت األرض زلزاهلــا 

اهــ ثنـا أبـو األحـوص: قـالثنا يوسف بن عـدي: قالبد الرمحنحدثنا صاحل بن ع]2048[
.أبو األحوص متأخر السماع من أيب إسحاق 

أخربنـا أمحـد بـن عمـري بـن يوسـف قـراءة عليـه حـدثنا ]42تـاريخ داريـا[عبد اجلبـار اخلـوالين -
ا أبـو أبو أيوب سليمان بن عبد احلميد البهـراين حـدثنا أبـو اليمـان يعـين احلكـم بـن نـافع حـدثن

بكـــر يعـــين ابـــن أيب مـــرمي عـــن حبيـــب بـــن عبيـــد عـــن أيب راشـــد احلـــرباين عـــن عمـــرو بـــن األســـود 
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صــالة الفجــر يف بيــت املقــدس ، فقــرأ يف إحــدى عمــر بــن الخطــاب صــلى بنــا : العنســي قــال 
اهــــفســـجد فيهـــا ، مث قـــام فقـــرأ بقيـــة الســـورة مث ركـــع وســـجد )إذا الســـماء انشـــقت(الـــركعتني 
.ضعيف 

أخــــربين ابــــن : قــــال حــــدثنا عبيــــد اهللا: حــــدثنا أبــــو أســــامة قــــال ]3569[يبة ابــــن أيب شــــ-
اهـ الصحيح عـن عثمـان يف الصبحعمرتعلمت سورة يوسف خلف : قال ن أبيه عالفرافصة

.
بـنعمـركنـا نسـمع قـراءة :عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه أنه قـال] 179[مالك -

قــال] 460[خزميــة يف حــديث علــي بــن حجــر ابــن. عنــد دار أيب جهــم بــالبالط الخطــاب
عـن أبيـه أنـه مسـع قـراءة عمـر بـن اخلطـاب يف الصـبح يف يلثنا أبو سهحدثنا علي ثنا إمساعيل

عبـــد الـــرزاق وقـــال . فكـــان بينهمـــا حنـــو مـــن ســـبعمائة ذراع: قـــال إمساعيـــل.دار أيب جهـــيم
كانــت تســمع قــراءة بــن ســهيل بــن مالــك عــن أبيــه قــال  اعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن ]3859[

والعمري فيه ضعف .صحيح خرب هذا اهـ يف صالة الصبح من دار سعد بن أيب وقاص عمر
.
عــن حيــىي بــن ســعيد وربيعــة بــن أيب عبــد الــرمحن عــن القاســم بــن حممــد أن ]184[مالــك -

إياهـا عثمان بن عفـانما أخذت سورة يوسف إال من قراءة :الفرافصة بن عمري احلنفي قال 
.، وكان عثمان يتحرى عمل عمر اهـ صحيح بح من كثرة ما كان يرددها لنايف الص

عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أيب عبـد الـرمحن السـلمي قـال ]2708[عبد الرزاق -
ىلإيف الفجــر فقــرأ باألنبيــاء فــرتك آيــة مث قــرأ برزخــا مث عــاد علــيأمنــا : 

حـدثنا ابـن فضـيل عـن عطـاء بـن ]3581[ابـن أيب شـيبة .ن يقرؤهـا أحداثه ورجع إىل ما كـا
، إنــه قــرأ بنــا يف صــالة علــيمــا رأيــت رجــال أقــرأ مــن : الســائب عــن أيب عبــد الــرمحن أنــه قــال 

إذا بلـــغ رأس ســـبعني تـــرك منهـــا آيـــة فقـــرأ مـــا بعـــدها ، مث ذكـــر فرجـــع : الفجــر باألنبيـــاء ، قـــال 
، أظنه قرأ إىل سورة املومنون اهـ صحيح قرأ ، ملا يتتعتعمكانه الذي كانفقرأها ، مث رجع إىل 

.األنبياء سورة ، مث عاد إىل 
يقـرأ عليـامسعـت : عـن إدريـس األودي عـن أبيـه قـال حدثنا وكيـع]3571[ابن أيب شيبة -

حدثنا ابن إدريس عن احلسـن]3578[ابن أيب شيبة ).سبح اسم ربك(يف اآلخرة منهما بـ 



تقريب فقه السابقني األولني

110

سـبح اسـم ربـك (فقـرأ بــالصـبحعلـيصـليت خلـف : قـال بـن إدريـسان جـد بن عبيـد اهللا عـ
نـــا حيـــىي بـــن أيب بكـــري مســـع زائـــدة عـــن أخرب ]347/ 8[ورواه البخـــاري يف التـــاريخ . )األعلـــى

شهدت عليـا صـلى صـالة الفجـر، فقـرأ بسـبح اسـم : اهللا عن أيب ادريس قال احلسن بن عبيد
.صحيح.والد عبد اهللا بن إدريس الرمحنعبدبنيزيدبنإدريساهـ ربك االعلى 

صليت يوم : عن الثوري عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون قال ]2740[عبد الرزاق -
قتل عمر الصبح فما منعين أن أقـوم مـع الصـف األول إال هيبـة عمـر قـال فمـاج النـاس فقـدموا 

ابــن أيب .) ك الكــوثرإنــا أعطينــا(و) الفــتحإذا جــاء نصــر اهللا و (فقــرأ عبــد الــرحمن بــن عــوف
ملــا : حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون قــال ]4705[شــيبة 

إنـــا (طعـــن عمـــر ومـــاج النـــاس تقـــدم عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف فقـــرأ بأقصـــر ســـورتني يف القـــرآن 
زيـد بـن احلبـاب مـن طريـق]4194[البيهقي .)إذا جاء نصر اهللا والفتح(و)أعطيناك الكوثر

أن عمــر بــن اخلطــاب ملــا طعــن يإســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون األودفيان عــن أيبأخربنــا ســ
)إنـا أعطينـاك الكـوثر(و) إذا جاء نصر اهللا(

أخربنــا هشــام أبــو الوليــد الطيالســي قــال أخربنــا شــعبة قــال أنبأنــا أبــو ]4098[ابــن ســعد . 
شــهدت عمــر مــن حــني طعــن وطعــن الــذي طعنــه ثالثــة : ل إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون قــا

عشــر أو تســعة عشـــر ، فأمنــا عبـــد الــرمحن بـــن عــوف فقـــرأ بأقصــر ســـورتني يف القــرآن بالعصـــر 
.اهـ صحيح وسفيان أحفظ يف الفجر)إذا جاء نصر اهللا(و
: قالثنا أيب عن األعمش: قالثنا عمر بن حفص: قالحدثنا فهد]1091[الطحاوي -

، أنـه كـان يصـلي مـع إمـامهم يف التـيم راهيم التيمي عـن احلـارث بـن سـويدبحدثين إ
.اهـ صحيح فيجده يف صالة الفجرعبد اهللامث يأيت ، سورة من املئني 

ثنــا آدم بــن أيب : قــالو الــدرداء هاشــم بــن حممــد األنصــاريحــدثنا أبــ]1092[الطحــاوي -
ابنكنا نصلي مع : قالعن عبد الرمحن بن يزيداقثنا أبو إسح: قالثنا إسرائيل: قالإياس

.، يعين يطيلها اهـ سند حسن فكان يسفر بصالة الصبحمسعود
عـــن أيب عمـــرو عـــن ســـفيان عـــن ســـلمة بـــن كهيـــلحـــدثنا وكيـــع]3570[ابـــن أيب شـــيبة -

ســند اهـــالفجــر فقــرأ بســورتني اآلخــرة منهمــا بنــو إســرائيلعبــد اهللاصــلى بنــا : الشــيباين قــال 
.صحيح 
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حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن العــالء عــن حممــد بــن احلكــم عــن أيب ]3706[ابــن أيب شــيبة -
احلمـد هللا الـذي مل (فقرأ بآخر بـين إسـرائيل الفجر يف السفرمسعودابنصلى بنا : قال وائل

اهـ العالء هو ابن املسيب ، وحممد هو األسدي الكـاهلي وثقـه ابـن حبـان مث ركع)يتخذ ولدا
.
لسـالم بـن حـرب عـن ثنـا عبـد اثنا علي بن عبد العزيـز ثنـا أبـو نعـيمحد] 9190[طرباينال-

عــض صــلى عبــد اهللا بــن مســعود يف ب:قــالعطــاء بــن الســائب عــن أيب عبــد الــرمحن الســلمي
ني يف املفصــل علــى تــأليف عبــد اهللامســاجد بــين أســد الفجــر

ال . أال أر : فلما قضى الصالة قال
.بأس به 

أخربنــا حممــد بــن حممــد بــن عبــد اهللا أخربنــا أمحــد بــن حممــد بــن كلثــوم]843[املســتغفري -
قرأ : عن أيب محزة عن زيد بن جبري عن خشف بن مالك قالأخربنا أبو املوجة أخربنا عبدان

اهــ ال بـأس بـه فجر يف إحدى الـركعتني طسـم موسـى وفرعـونيف صالة العبد اهللا بن مسعود
.
كان يقرأ يف الصبح يف السفر بالعشر السـور عبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]185[مالك -

.اهـ صحيح األول من املفصل يف كل ركعة بأم القرآن وسورة 
: قــال رعمــابــنعــن ســامة عــن عبيــد اهللا عــن نــافع حــدثنا أبــو أ]3574[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح كان يقرأ يف الفجر بالسورة اليت يذكر فيها يوسف ، واليت يذكر فيها الكهف
خالـــد عـــن حـــدثنا إمساعيـــل بـــن أيبحـــدثنا يعلـــى بـــن عبيـــد قـــال ]3707[ابـــن أيب شـــيبة -

إذا (فقــرأ بنــا، ســفر فصــلى بنــا الفجــر يفعمــرابــنكنــت مــع : عمــران بــن أيب اجلعــد قــال
.سند صحيح اهـ) الشمس كورت

فكان يقرأ بنا أنسخرجت مع : قال حدثنا أبو معاوية عن داود ]3705[ابن أيب شيبة -
.سند حسن ، داود أبو اليمان اخلشكاهـوأشباهها)سبح اسم ربك األعلى(يف الفجر بـ

أبيعن ثنا معتمر عن الزبري بن خريت عن عبد اهللا بن شقيق حد]3572[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح صليت خلفه صالة الغداة فقرأ بيونس وهود: ال قهريرة
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مسعــت : حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن حبيــب بــن أيب ثابــت قــال ]3573[ابــن أيب شــيبة -
ــنمعــاذأن ســعيد بــن جبــري حيــدث عــن عمــرو بــن ميمــون ــلب صــلى الصــبح بــاليمن فقــرأ جب

لقد قـرت : ن خلفه قال رجل م)ليالواختذ اهللا إبراهيم خ(لنساء ، فلما أتى على هذه اآليةبا
.اهـ سند صحيح عني أم إبراهيم

ثنـا عبـد الـرمحن بـن ثنـا حممـد بـن املثـىن قـالحدثنا أمحد بن داود قال]1095[الطحاوي -
معاويــةصــلى بنــا : قــالثنــا معاويــة بــن صــاحل عــن أيب الزاهريــة عــن جبــري بــن نفــريمهــدي قــال

إمنـا تريـدون أن ختلـوا ، أس: الدرداءأبو: الصبح بغلس فقال
.اهـ سند صحيح حبوائجكم

أنه مسع أبا سوار القاضي عن توبة العنربيحدثنا غندر عن شعبة]3579[ابن أيب شيبة -
أمل تــر كيــف فعــل ربــك بعــاد إرم ذات (الصــبح فســمعته يقــرأ الزبيــرابــنصــليت خلــف : قــال 

ون يف السـند أخشى أن يك. متأخرأبو السوار بد اهللا بن سوار العنربيعثقات ، اهـ )العماد
.سقط

بـــن جـــريج قـــال قلـــت لعطـــاء كـــان يـــؤمر اإلمـــام برفـــع الصـــوت اعـــن ]3858[عبـــد الـــرزاق -
اهــ هـو يرفع صوته بالقراءة حـىت أن لقراءتـه يف املسـجد للجـة الزبيربالقرآن قال نعم وقد كان 

.صحيح . ابن الزبري 

والقراءة فيهاالفجرةسبحختفيف
حـــدثنا شـــعبة عـــن حممـــد بـــن عبـــد حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن معـــاذ حـــدثنا أيب]1718[مســـلم -

مسع عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت كان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه يالرمحن األنصار 
.اري خبالرواه اهـوسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتني أقول هل يقرأ فيهما بفاحتة الكتاب

عاويــة عــن عمــر قــاال حــدثنا مــروان بــن محممــد بــن عبــاد وابــن أيبحــدثين]1723[مســلم -
هريــرة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــرأ يفحــازم عــن أيبعــن أيبهــو ابــن كيســانيزيــد

اهـ)قل هو اهللا أحد(و ) قل يا أيها الكافرون(الفجر ركعيت
شــيبة حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن عثمــان بــن حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]1725[مســلم -

حكيم عن سـعيد بـن يسـار عـن ابـن عبـاس قـال كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـرأ يف
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تعـالوا إىل كلمـة سـواء بيننـا ( آل عمـران يفوالـيت) قولوا آمنـا بـاهللا ومـا أنـزل إلينـا(الفجر ركعيت
اهـ)وبينكم

إبــراهيم بــن مهــاجر عــن عــن در عــن شــعبةوغنــعليــةحــدثنا ابــن ]6397[ابــن أيب شــيبة -
قبـل الغـداة بــ : أو قـال . يقـرأ يف الـركعتني قبـل صـالة الصـبح مسـعودابـنكان : قال إبراهيم 

الطحـاوي .ويف الـركعتني بعـد املغـرب: زاد غندر . )قل هو اهللا أحد(و)قل يا أيها الكافرون(
اهــ سـند عـن إبـراهيم بـن املهـاجرثنا شعبة: قالثنا أبو داود: قالحدثنا أبو بكرة]1789[

.ال بأس به 
أتيـت : قـال يعفـور عـن إبـراهيم عـن صـلةعـن أيبحـدثنا ابـن منـري]6409[ابن أيب شيبة -

عبـد اهـ أبو يعفور كعتني خفيفتني ، مث أقيمت الصالةمث أتينا املسجد فصلى ر يف داره حذيفة
.سند صحيح . الرمحن بن عبيد بن نسطاس

أو بن عباسابن جريج عن رجل عن سعيد بن جبري أنه سأل اعن ]4791[عبد الرزاق-
)قـل هـو اهللا أحـد(و)قل يا أيهـا الكـافرون(فقال ؟ ما تقرأ يف ركعيت الفجر : بن عباس اسئل 

اهـ
ثنـا بكـر بـن قـاال حـدثنا عبـد اهللا بـن يوسـف قـالحدثنا يونس وفهـد]1793[الطحاوي -

عبـد بن ربيعة عن عقبة بن مسلم عـن عبـد الـرمحن بـن جبـري أنـه مسـع حدثين جعفرقالمضر
.صحيح مصري د اسنإاهـيقرأ يف ركعيت الفجر بأم القرآن ال يزيد معها شيئا اهللا بن عمرو

أوقـــظ يومـــا وهـــو يســـمع عبـــد اهللاأن ثنا الليـــث بـــن ســـعد عـــن نـــافعحـــد]63[أبـــو اجلهـــم -
.اهـ صحيح مث خرج ، فأدرك الصالة اإلقامة من الصبح ، فقام فسجد سجدتني ،

: عـن الثـوري عــن عبـد اهللا بـن أيب لبيـد عــن سـعيد بـن املسـيب قــال ]4767[عبـد الـرزاق-
حــدثنا وكيـع عــن ســفيان ]6411[ابــن أيب شـيبة. ختففــان الركعتـان قبــل صـالة الفجــركانتـا

.عتــان قبــل الفجــركانتــا ختففــان الرك: عــن عبــد اهللا بــن أيب لبيــد عــن ســعيد بــن املســيب قــال
.سند صحيح 

ة عــن اجلريــري عــن أيب السـليل عــن غنــيم بــن قــيسحــدثنا ابــن عليـ]6398[ابـن أيب شــيبة -
قــل يــا أيهــا (ني قبــل الصــبح ، أو قبــل الغــداة بـــكنــا نــؤمر أن ننابــذ الشــيطان يف الــركعت: قــال 

.اهـ سند صحيح ) قل هو اهللا أحد(و)الكافرون
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كـانوا يقـرؤون : قـال دثنا ابن إدريس عن هشام عن ابـن سـريينح]6401[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ) قل هو اهللا أحد(و)قل يا أيها الكافرون(فيهما بـ 

قل (ستحب أن يقرأ يف ركعيت الفجر عن معمر عن قتادة قال كان يُ ]4787[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح )حدأقل هو اهللا (و)يا أيها الكافرون

ل صالة الصبحفضل الركعتني قب
حــدثنا بيــان بــن عمــرو حــدثنا حيــىي بــن ســعيد حــدثنا ابــن جــريج عــن ]1169[البخــاري -

ء يصــلى اهللا عليــه وســلم  علــى شــعطــاء عــن عبيــد بــن عمــري عــن عائشــة قالــت مل يكــن النــيب
اهـالفجر من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعيت

عمـرقـال : قـال عيد بـن جبـرين سـعـحـدثنا هشـيم عـن أيب بشـر ]6384[ابن أيب شـيبة -
.اهـ سند صحيح مرسل هلما أحب إيل من محر النعم: فجر يف الركعتني قبل ال

عبـد اهللا بـن أبـي بـن عيينـة عـن مهـاجر بـن القطبيـة قـال فاتـت اعن ]4780[عبد الرزاق -
ن صـوابه مهـاجر بـ.اهــ صـحايب والـد عمـر بـن أيب ربيعـة الشـاعرركعتا الفجر فأعتق رقبة ربيعة

.سند صحيح . القبطية 
يـا محـران اتـق اهللا وال : حلمـران عمـربـناعن معمـر عـن أيـوب قـال ]4781[عبد الرزاق -

متــت وعليــك ديــن فيؤخــذ مــن حســناتك ال دينــار مث وال درهــم وال تنتفــي مــن ولــدك فتفضــحه 
. اهــ هـذا مرسـلفيفضحك اهللا بـه يـوم القيامـة وعليـك بـركعيت الفجـر فـإن فيهمـا رغـب الـدهر 

عـن حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبـد الـرمحن]6383[ابن أيب شيبة وقال
.حسن .قبل الفجر ، فإن فيهما الرغائبال تدع ركعتنييا محران: أنه قالعمرابن
قـــالحــدثنا حفـــص بـــن غيــاث عـــن حممـــد بــن زيـــد عـــن عبــد ربـــه]6382[ابــن أيب شـــيبة -

وحممـد عبـد ربـه بـن سـيالناهــ ع ركعيت الفجر ولو طرقتك اخليلال تد : يقولهريرةأبامسعت 
.على رسم ابن حبان .بن زيد بن مهاجر بن قنفذ 

مسعـت عمـرو بـن ميمـون : قـال أخربنـا حصـني قـالحـدثنا هشـيم ]6385[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح نوا ال يرتكون أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الفجر على حالكا: يقول 
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عائشـةبلغـين أن : قال ري بن هشام عن جعفر بن برقان حدثنا كث]6386[ن أيب شيبة اب-
.اهـ مرسللفجر ، فإن فيهما اخلري والرغائبحافظوا على ركعيت ا: كانت تقول 

والعصرالقراءة يف الظهر
د اهللا بــن أيب قتــادة حــدثنا أبــو نعــيم قــال حــدثنا شـيبان عــن حيــىي عــن عبــ]725[البخـاري -

ســلم يقــرأ يف الــركعتني األوليــني مــن صــالة الظهــر كــان النــيب صــلى اهللا عليــه و : بيــه قــالعــن أ
بفاحتـة الكتــاب وسـورتني يطــول يف األوىل ويقصـر يف الثانيــة ويسـمع اآليــة أحيانـا وكــان يقــرأ يف 
العصر بفاحتة الكتاب وسـورتني وكـان يطـول يف األوىل وكـان يطـول يف الركعـة األوىل مـن صـالة 

اهـقصر يف الثانية الصبح وي
حــدثنا شــعبة عــن يحــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــد]1057[مســلم -

الليــل إذا (الظهــر ب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــرأ يفمســاك عــن جــابر بــن مســرة قــال كــان النــيب
اهـالصبح أطول من ذلكويف، العصر حنو ذلك ويف) يغشى

مان حدثنا أبـو عوانـة عـن عبـد امللـك بـن عمـري عـن جـابر حدثنا أبو النع]758[البخاري -
يالعشـصـاليتصلى اهللا عليه وسـلميكنت أصلسعدبن مسرة قال قال 

اهـذلك الظن بك عمرفقال . األخريني األوليني وأحذف يفال أخرم عنها ، أركد يف
عــن أيب املتوكــل النــاجي أن حــدثنا وكيــع عــن إمساعيــل بــن مســلم]3594[ابــن أيب شــيبة -

.مرسل اهـ ) والذاريات()ق(قرأ يف الظهربـعمر
ثنا عبيد اهللا بن حممـد وموسـى بـن إمساعيـلقالحدثنا أمحد بن داود]1243[الطحاوي -

بــنعمــرمسعــت مـن : قـالعلــي بـن زيــد عـن أيب عثمـان النهــديثنـا محــاد بـن ســلمة عـن قـاال
.اهـ فيه ضعفرضي اهللا عنه يقرأ يف الالخطاب

عمــرأن حــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن التيمــي عــن أيب عثمــان]7844[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح ر عند زوال الشمس ويطيل أول ركعةكان يصلي الظه

حـدثنا أبـو عوانـة عـن عمـر بـن أيب سـلمة عـن : حدثنا عفـان قـال ]7849[ابن أيب شيبة -
يطيـل الـركعتني األوليـني مـن الظهـر يقـرأ فيهمـا بسـورة البقـرةعفـانبـنعثمـانكان : ه قال أبي

.حسن مرسلاهـ 
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ثنـا سـفيان : قـالثنـا شـعبة: قـالثنـا آدم: قـالحدثنا بكر بن إدريس]1244[الطحاوي -
علــي بــن أبــي طالــبعــن مسعــت الزهــري حيــدث عــن ابــن أيب رافــع عــن أبيــه: قــالبــن حســني
يف الـــركعتني قـــرأ خلـــف اإلمـــام يف الظهـــر والعصـــرأنـــه كـــان يـــأمر أو حيـــب أن يعنـــهرضـــي اهللا

.تقدم.صحيح اهـ خربويف األخريني بفاحتة الكتاب ، األوليني بفاحتة الكتاب وسورة 
حدثنا ابن إدريس عن هشام عن مجيل بن مرة عن مـورق العجلـي ]3596[ابن أيب شيبة -

حـدثنا أبـو بكـرة ]1246[الطحـاوي .فقرأ بسورة مـرميالظهر عمرابنصليت خلف : قال 
: ثنــا وهــب بــن جريــر قــال: قــال

فلمــا . فقــرأ بقــاف والــذاريات أمسعهــم بعــض قراءتــه ، 
هـذا اهــ حنـو مـا أمسعنـاكم فقرأ بقاف والـذاريات وأمسعنـاصليت خلف ابن عمر: انصرف قال

.صحيح أشبه، وهو خرب 
بـن عمـراعن جعفر بن سليمان عن أبان عن مورق قال صلينا مـع ]2689[عبد الرزاق -

.اهـ سند ضعيف العصر فقرأ باملرسالت وعم يتساءلون 
أنه كان يقـرأ يف الظهـر عمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]2681[عبد الرزاق -

عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع عــن ]2682[عبــد الــرزاق . فــروا ويف إنــا فتحنــا لــك الــذين ك
.صحيح اهـمثلهبن عمرا

كــان يقــرأ يف الركعــة األوىل مــن بــن عمــراعــن معمــر عــن قتــادة أن ]2685[عبــد الــرزاق -
.اهـ مرسل الظهر والذاريات 

أنـا : وابـن هليعـة قـاالوةعن حيـثنا املقرئ: حدثنا إبراهيم بن منقذ قال]1247[الطحاوي -
إذا صـليت وحـدك فـاقرأ يف :قـال لـهعمرابنبكر بن عمرو أن عبيد اهللا بن مقسم أخربه أن 

ني بـــأم ويف الـــركعتني األخـــري، بـــأم القـــرآن وســـورة ســـورة كعتني األوليـــني مـــن الظهـــر والعصـــرالـــر 
حــدثنا .ن عمــرفقــاال مثــل مــا قــال ابــجــابر بــن عبــد اهللاوزيــد بــن ثابــتفلقيــت : قــالالقـرآن

ثنــا ســفيان عــن أيــوب بــن موســى عــن عبيــد اهللا بــن : ثنــا الفريــايب قــال: حســني بــن نصــر قــال
يف أمـا أنـا فـأقرأ: فقـال، هـر والعصـر سـألت جـابر بـن عبـد اهللا عـن القـراءة يف الظ: مقسم قال

بـد ثنـا ع: قـالدحـدثنا فهـ. األوليني بفاحتة الكتاب وسورة سـورة ويف األخـريني بفاحتـة الكتـاب
حــدثين أســامة بــن زيــد عــن عبيــد اهللا بــن مقســم عــن : حــدثين الليــث قــال: اهللا بــن صــاحل قــال
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جابر بن عبد اهللا أنه سـأله كيـف تصـنعون يف صـالتكم الـيت ال جتهـرون فيهـا بـالقراءة إذا كنـتم 
، بفاحتة الكتاب وسـورة ، نقرأ يف األوليني من الظهر والعصر يف كل ركعة : يف بيوتكم ؟ فقال

أخـربين خمرمـة عـن : ثنا ابن وهب قال: حدثنا يونس قال.أ يف األخريني بأم القرآن وندعوونقر 
إذا صليت وحدك شيئا من : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول: أبيه عن عبيد اهللا بن مقسم قال

حــدثنا .بــأم القــرآن ورة مــع أم القــرآن ويف األخــريني فــاقرأ يف الــركعتني األوليــني بســ، الصــلوات 
حـدثين يزيـد الفقـري عـن ثنـا مسـعر بـن كـدام قـال: سـعيد قـالثنـا حيـىي بـن: ن سنان قـاليزيد ب

وسـورة ويف األخــريني لـركعتني األوليـني بفاحتـة الكتـابيقــرأ يف ا: جـابر بـن عبـد اهللا مسعتـه يقـول
أو ، وكنا نتحدث أنه ال صالة إال بقراءة فاحتة الكتاب فمـا فـوق ذلـك : قال.بفاحتة الكتاب

.اهـ صحاح من ذلكفما أكثر
حدثنا يوسف بـن يعقـوب القاضـي ثنـا أبـو الربيـع الزهـراين ثنـا أبـو شـهاب ]678[الطرباين -

الظهــر والعصــر فســمعناه يقــرأ مالــكبــنأنــسصــلينا خلــف : عــن محيــد و عثمــان البــيت قــاال 
.اهـ صحيح ، له شاهد يأيت )سبح اسم ربك األعلى(
عبــد اهللا بــن مسعــت : قــال عــن ســيف عــن جماهــدحــدثنا وكيــع]3597[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح )كهيعص(يقرأ يف الظهر بـعمرو
حــدثين أيــوب بــن جــابر عــن هــالل : حــدثنا علــي بــن هشــام قــال ]187القــراءة[البخــاري -

مـا آلـو : صلى بنا الظهر فقرأ بالنجم والسـماء والطـارق مث قـال عدي بن حاتمعن بن املنذر
الة النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وأشــهد أن هــذا كــذاب ثــالث مــرات يعــين أن أصــلي بكــم صــ

.صوابه بالل بن املنذر جمهول اهـ املختار مث مات بعد ذلك بثالثة أيام 
ثنـا حـرب بـن شـداد عـن حيـىي حدثنا أبـو بكـرة قـال ثنـا أبـو داود قـال]1253[الطحاوي -

إمساعيـل عنـد منـرب رسـول اهللا صـلى مسعـت هشـام بـن : بن أيب كثري عـن حممـد بـن إبـراهيم قـال
اقـرءوا يف الـركعتني األوليـني مـن الظهـر والعصـر بفاحتـة : أبو الـدرداءقال : اهللا عليه وسلم يقول

.ما فيهاهـ ثقات تقدم ويف األخريني بفاحتة الكتاب ، الكتاب وسورتني 
اهللا حــدثنا مســدد حــدثنا عبــد الــوارث عــن موســى بــن ســامل حــدثنا عبــد]808[أبــو داود -

هاشـم فقلنـا لشـاب منـا سـل ابـن شـباب مـن بـينبن عبيد اهللا قال دخلت على ابـن عبـاس يف
:فقيــل لــه. ال : الظهــر والعصــر فقــال عبــاس أكــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــرأ يف
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، فقال مخشا هذه شر من األوىل كـان عبـدا مـأمورا بلـغ مـا أرسـل بـه . نفسهفلعله كان يقرأ يف
ــــاس بشــــومــــا اخت ــــثالث خصــــال أمرنــــا أن نســــبغ الوضــــوء وأن ال نأكــــل يصــــنا دون الن ء إال ب

حدثنا زياد بن أيـوب حـدثنا هشـيم أخربنـا اهـ مث قال احلمار على الفرسيالصدقة وأن ال ننز 
أكـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـرأ يال أدر : حصني عن عكرمة عن ابن عباس قـال 

نا حصني أثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم حد]2246[ال أمحد وق.الظهر والعصر أم اليف
ال أدري أكــان رســول اهللا ينأقــد حفظــت الســنة كلهــا غــري : بــن عبــاس قــال اعــن عكرمــة عــن 

وال أدري كيــف كــان يقــرأ هــذا احلــرف . صــلى اهللا عليــه و ســلم يقــرأ يف الظهــر والعصــر أم ال 
.به وعكرمة فقيه وهذا أشاهـأو عسيا)قد بلغت من الكرب عتياو (

بـن االعرين قال قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن احلسن يعين]2085[وقال أمحد 
هــاما ندري أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف الظهر والعصر ولكنا نقرأ : عباس 
.جيد مرسل وهذا 
ثنــا أيب حــازم قــالحــدثنا ابــن مــرزوق قــال ثنــا وهــب بــن جريــر بــن ]1216[الطحــاويوقــال
أنـه قيـل لـه إن ناسـا يقـرءون يف ابـن عبـاسمسعت أبا يزيد املدين حيدث عن عكرمة عـن : قال

ول اهللا صـلى اهللا عليـه إن رسـلقلعـت ألسـنتهملو كـان يل علـيهم سـبيل: الظهر والعصر فقال
إحتـــاف[وقـــال عبـــد بـــن محيـــد .فكانـــت قراءتـــه لنـــا قـــراءة وســـكوته لنـــا ســـكوتا ، وســـلم قـــرأ

أبــا يزيــد املــديين حيــدث عــن مسعــت : قــال حــدثنا وهــب بــن جريــر حــدثنا أيب]1076اخلــرية
إن ناســا يقــرؤون : لــيس يف الظهــر والعصــر قــراءة فقيــل لــه : أنــه قــال عكرمــة عــن ابــن عبــاس

لــو كـــان يل علــيهم ســـلطان لقطعــت ألســنتهم ، قـــرأ رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم : فقــال 
اهـ ما أراه حمفوظا و الصـحيح عـن عكرمـة مـا كت فسكوته لنا سكوت ا قراءة ، وسفقراءته لن

.قبله 
قــد كانــت العصــر جتعــل أخــف : بــن جــريج عــن عطــاء قــال اعــن ]2686[عبــد الــرزاق وقــال

.، وعطاء من أعيان أصحاب ابن عباس اهـ سند صحيح من الظهر يف القراءة 

من جهر ببعض القراءة للتعليم
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كثــري عــن عبــد اهللا بــن إبـراهيم عــن هشــام عــن حيـىي بــن أيبيملكــحــدثنا ا]762[البخـاري -
مـن الظهـر والعصـر الـركعتني يقـرأ يفصلى اهللا عليـه وسـلم قتادة عن أبيه قال كان النيببن أيب

اهـوسورة سورة ، ويسمعنا اآلية أحيانا بفاحتة الكتاب 
قـالنن أيب عثمـاحدثنا ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عـ]3664[ابن أيب شيبة-

.اهـ ابن زيد ضعيف يف الظهر)ق(نغمة من عمرمسعت من 
عن أشعث بـن سـليم يعن الثور يعن عبد الرمحن بن مهد]4031هق[حكى الشافعي -

]1245[اهــ الطحــاوي الظهـر والعصـريقـرأ يفعبــد اهللامسعـت : عـن عبـد اهللا بـن زيـاد قـال 
عــن أشــعث بــن أيب الشــعثاء ثنــا شــعبة: قــالبــو داودثنــا أ: قــاالوابــن مــرزوقحــدثنا أبــو بكــرة 

.صحيح. يقرأ يف الظهرابن مسعودمسعت :مسعت أبا مرمي األسدي يقول: قال
عبــد عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة قــال صــليت إىل جنــب ]4045[عبــد الــرزاق -

أيب شـــيبة ابـــن . فعلمـــت أنــه يف طـــه )زدين علمـــا(فمــا علمـــت مـــا يقــرأ حـــىت مسعتـــه يقــول اهللا
صـليت إىل جنـب : حدثنا األعمش عن إبـراهيم عـن علقمـة قـال قالحدثنا وكيع ]3679[

فظننت أنه يقرأ )رب زدين علما(بالنهار ، فلم أدر أي شيء قرأ حىت انتهى إىل قولهعبد اهللا
حــدثين مــن نا حفــص عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــالحــدث]3680[ابــن أيب شــيبة.يف طــه

حـدثنا جريـر ]3687[ابـن أيب شـيبة .فـذكر حنـوا مـن حـديث وكيـععودمسـابـنصلى خلف 
وهـو يصـلي يف املسـجد ، عبـد اهللاقمـت إىل جنـب : قـال عن منصور عن إبراهيم عن علقمة

اهــــ فعلمـــت أنـــه يقـــرأ يف ســـورة طـــه)رب زدين علمـــا(حـــىت مسعتـــه يقـــولفمـــا علمـــت أنـــه يقـــرأ 
.صحيح 

أنا شـريك عـن زكريـا عـن عبـد قالابن األصبهاينثنا قال حدثنا فهد]1252[الطحاوي -
ابـن . والعصـر إذا زلزلـت يقرأ يف الظهرخبابامسعت :قالعن خالد بن عرفطةاهللا بن خباب

كـان : عـن منصـور عـن حيـىي بـن عبـاد قـال حدثنا جريـر بـن عبـد احلميـد ]3659[أيب شبية 
حـدثنا وكيـع عـن ]3660[يبة ابـن أيب شـ.جيهر بـالقراءة يف الظهـر والعصـرخباب بن األرت

اهـــ يف العصــرخبــابخلــف )إذا زلزلــت األرض(تعلمــت : قــال كــالب بــن عمــرو عــن عمــه
.، أي اجلهر 
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ابـنعـن حدثنا غندر عن شعبة عن أيب بشر عن سـعيد بـن جبـري]3681[ابن أيب شيبة -
نهـار ال جيهـر فيهـا ، فأسـر إن صـالة ال: عمر

.جيداهـ سند قراءتك
يسـمعك القـراءة يف عمـربـنابن جـريج قـال قلـت لنـافع أكـان اعن ]4198[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح التطوع بالنهار قال نعم من السورة الشيء وهو يسري 
عــن قــراءة عمــربــناســألنا : عــن معمــر عــن أيب عمــر املــدين قــال ]4206[عبــد الــرزاق -

.أبو عمر أُراه عبد اهللا بن كيسان ثقةاهـ فرمبا أمسعنا اآلية ، فقام يصلي ، النهار 
يصـلي عمـربـناعـن معمـر عـن قتـادة عـن مـورق العجلـي قـال كـان ]2679[عبد الرزاق -

قـال معمـر فـأخربين شـيخ لنـا عـن مـورق العجلـي قلنـا مـن أيـن .فيقرأ يف الظهـر بقـاف واقرتبـت
عــن جعفــر بــن ســليمان عــن أبــان ]2680[عبــد الــرزاق . نــه اآليــة علمــت قــال رمبــا مسعــت م

ولـه .أخشى أن يكـون قتـادة دلسـه ، وأبـان ضـعيفاهـ عن مورق العجلي مثل حديث قتادة
.شاهد تقدم

مسعـت : حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عـن عقبـة بـن نـافع قـال ]3601[ابن أيب شيبة -
.إسناد حسن صحيح ـاهرر والعصيهمس بالقراءة يف الظهابن عمر

يصلي بنا الظهر والعصر فرمبـا أمسعنـا أنسعن معمر عن ثابت كان ]2687[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح )سبح اسم ربك األعلى(و)إذا السماء انفطرت(من قراءته 

أنـــسصـــليت خلـــف : قـــال حـــدثنا محـــاد بـــن مســـعدة عـــن محيـــد ]3595[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ صحيح وجعل يسمعنا اآلية)ربك األعلىسبح اسم(الظهر فقرأ بـ 

جهـــر يف أنســـاعـــن قتـــادة أن حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـعيد بـــن بشـــري]3667[ابـــن أيب شـــيبة -
.حسناهـ فلم يسجدالظهر والعصر 

ســعيد بــن العــاصعــن الشــعيب أن حــدثنا عبــد األعلــى عــن داود ]3661[ابــن أيب شــيبة -
لقراءة فســبح القــوم ، فمضــى يف قراءتــه ، فلمــا فــرغ صــلى بالنــاس الظهــر أو العصــر ، فجهــر بــا

يف كــل صــالة قــراءة ، وإن صــالة النهــار ختــرس ، وإين  : صــعد املنــرب ، فخطــب النــاس ، فقــال 
أخربنـا أبـو ]4032[البيهقـي اهــ ورواهكت ، فال ترون أين فعلت ذلـك بدعـةكرهت أن أس

د بــن الوليــد الفحــام حــدثنا عبــد أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد الصــفار حــدثنا أمحــيالروذبــار يعلــ
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. حنـوه اهــ صـحيح هند عن عامر عن سـعيد بـن العـاصالوهاب بن عطاء حدثنا داود بن أيب
.يأيت يف السهو

عبـد اهللا كنت جالسا إىل جنـب : نا زهري عن أيب إسحاق قال خرب أ]2545[ابن اجلعد -
وسـجد مث جلـس فتشـهد أحسـبه وهو يصلي ويقرأ من سورة النور فأقام املؤذن فركـع بن مغفل

حـىت )واهللا خـالق كـل دابـة مـن مـاء(قال مث سلم مث قام مع اإلمام فأخذ من حيث انتهى إليـه 
.

.تقدم مما ههنا 

جامع القراءة يف الصالة
بـن املسـيب أن نا شعبة قال أخربين عمرو بـن مـرة قـال مسعـت سـعيد خرب أ]93[ابن اجلعد -

إن آخر ما عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا : حدث قالعثمان بن أبي العاص
.رواه مسلماهـ 

بــن ثابــت عــن الــرباء يحــدثنا حفــص بــن عمــر حــدثنا شــعبة عــن عــد]1223[أبــو داود -
العشــاء اآلخــرة فقــرأ يفســفر فصــلى بنــاقــال خرجنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف

.اهـ صححه األلباين إحدى الركعتني بالتني والزيتون
يأبو بكر بن نافع العبدحدثين] 1089[مسلم -

ما صليت خلف أحد أوجز صـالة مـن صـالة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف: أنس قال 
. بكــر متقاربــة اهللا عليــه وســلم متقاربــة وكانــت صــالة أيبمتــام كانــت صــالة رســول اهللا صــلى
صالة الفجر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إذا قـال فلما كان عمر بن اخلطاب مد يف

مث يسـجد ويقعـد بـني السـجدتني حـىت نقـول .قام حىت نقول قـد أوهـم. مسع اهللا ملن محده :
اهـقد أوهم

عمري قال حدثنا جابر بن أخربنا عبد امللك بنهشيم قال حدثنا ]7841[ابن أيب شيبة -
فكتـب إليـه : قـال قـال وشـكوه يف الصـالةعمر بـن الخطـابإىل سعداأن أناسا شكوا مسرة

إين : فقال سعد فذكر الذي شكو : عمر فقدم عليه ، قال 
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.اهـ رواه البخاري ومسلم ذلك الظن بك يا أبا إسحاق: قال األخريني ،
قـال كـان سـعد بـن أبـي وقـاصعن موسـى اجلهـين عـن مصـعب بـن ]3729[عبد الرزاق -

مــة إنــا أئ: قــال ، يــا أبتــاه مل تفعــل هــذا :أيب يطيــل الصــالة يف بيتــه وخيفــف عنــد النــاس فقلــت
حـدثنا عبـاد بـن العـوام عـن موسـى احلنفـي عـن مصـعب ]4699[ابـن أيب شـيبة .يقتدى بنا 

كان أيب إذا صلى يف املسجد خفف الركوع والسجود وجوز ، وإذا : قالبن سعد أنه حدث
الطـرباين . إنـا أئمـة يقتـدى بنـا: ه أطـال الركـوع والسـجود والصـالة فقلـت لـه فقـالصلى يف بيتـ

ذ بن املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد عن موسى اجلهين ثنا مصـعب بـن حدثنا معا]317[
كــان أيب إذا صـــلى يف املســـجد جتــوز وأمت الركـــوع والســجود وإذا صـــلى يف البيـــت : ســعد قـــال 

يا أبتـاه إذا صـليت يف املسـجد جـوزت وإذا خلـوت يف : أطال الركوع والسجود والصالة قلت 
.اهـ صحيح ئمة يقتدى بنا يا بين إننا أ: البيت أطلت ؟ قال 

فصـلى والزبيـرطلحـةعـن معمـر عـن أيب رجـاء العطـاردي قـال قـدم ]3727[عبد الرزاق -
.اهـ منقطع بادرت الوسواس :قال!؟ما هذا:بنا طلحة فخفف فقلنا

صـالة الزبيرصلى بنا : عن الثوري عن عوف عن أيب رجاء قال ]3730[عبد الرزاق وقال
.اهـ سند صحيح إين أبادر الوسواس فخفف فقيل له فقال

رأيـــت : قـــال عـــن أيب رجـــاءعـــن ابـــن أيب عروبـــةحـــدثنا عبـــدة]4700[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
أنتم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى صالة خفيفة ، فقلت الزبير بن العوام
.اهـ سند صحيح حمفوظ إنا نبادر هذا الوسواس: الة قال أخف الناس ص

قـال عمار بن ياسـرعن الثوري عن نسري بن ذعلوق عن خليد عن ]3728[عبد الرزاق -
دثنا وكيـــع عـــن حـــ]4701[ابـــن أيب شـــيبة .احـــذفوا هـــذه الصـــالة قبـــل وسوســـة الشـــيطان: 

وا هـــذه الصـــالة قبـــل احـــذف: قـــال عمـــارســـفيان عـــن قـــيس عـــن نســـري عـــن خليـــد الثـــوري عـــن 
.لربيع األسدي سند صحيح ، قيس بن ااهـوسوسة الشيطان

ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا قال حدثين سعيد بن أيب سعيد عـن حد]18899[أمحد -
صــلى ركعتــني فقــال لــه عبــد عمــاران أبــن عبــد الــرمحن بــن احلــرث عــن أبيــهعمــر بــن أيب بكــر

ال قـد خففتهمـا قـال هـل نقصـت مـن حـدودها شـيئا إالرمحن بن احلرث يا أبا اليقظان ال أراك 
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مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه ينإينإولكـــن خففتهمـــا قـــال قـــال ال
ال عشـرها أو تسـعها أو مثنهـا إن ال يكـون لـه مـن صـالته أولعله ين الرجل ليصلإسلم يقول و 

.اهـ صححه ابن حبان أو سبعها حىت انتهى إىل آخر العدد 
أنـه حذيفـةعـن ن زيد بن وهـب ل عن األعمش عحدثنا ابن فضي]4702[ابن أيب شيبة -

اهـ رواه النسائي مـن طريـق الرجل ليخفف الصالة ويتم الركوع والسجودإن : فقال علم رجال
أخربنــا ] 1894[، وابــن حبــان بــن مغــول عــن طلحــة بــن مصــرف عــن زيــد بــن وهــبمالــك 

حـدثنا سـفيان حـدثنا عمـرو بـن علـي قـال حـدثنا بـن مهـدي قـالعمر بن حممد اهلمداين قـال
مـذ كـم : رأى حذيفة رجال عند أبواب كندة ينقر فقـال :ن األعمش عن زيد بن وهب قالع

علـى غـري الفطـرة الـيت فطـر مـتلـو مـت : منـذ أربعـني سـنة قـال : قـال ، صليت هذه الصالة 
ورواه البخـاري اهــ عليها حممد صلى اهللا عليه وسلم إن الرجـل ليخفـف ويـتم الركـوع والسـجود

.يف الصحيح خمتصرا 
ثنـــا معاويـــة بـــن عمـــرو ثنـــا زائـــدة عـــن حـــدثنا حممـــد بـــن النضـــر األزدي]9282[الطـــرباين -

وزوا يف جتـــ: يقـــولعبـــد اهللاكـــان : قـــالاألعمـــش عـــن إبـــراهيم التيمـــي عـــن احلـــارث بـــن ســـويد
وكنــا نصــلي مــع إمامنــا وعلينــا ثيابنــا فيقــرأ .وذا احلاجــةالصــالة فــإن خلفكــم الكبــري والضــعيف

.صحيح ، تقدماهـ مث ننطلق إىل عبد اهللا فنجده يف الصالةالسورة من املئني، 
عن حيىي بن العالء عن شعبة عن عمه عـن أيب إسـحاق عـن علقمـة ]2895[عبد الرزاق -

يصـلي فركـع فافتتحـت سـورة األعـراف ففرغـت قبـل أن عبد اهللاقال دخلت املسجد فوجدت 
.اهـ ابن العالء مرتوك يسجد

يســوي بــني عمــربــناهــل كــان : بــن جــريج قــال قلــت لنــافع اعــن]3711[عبــد الــرزاق-
القيـام يف الظهــر والعصــر والعشـاء اآلخــرة قــال كـان يســوي بــني ذلـك كلــه حــىت مـا يكــاد شــيء 

.اهـ صحيح من صالته يكون أطول من شيء 
: قــال لــه رجــل عمــربــنانــا شــعبة عــن حيــان األزدي قــال مسعــت خرب أ]866[ابــن اجلعــد -

سـلم أخـف مـن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و كانتا ركعتان من: الة قال إمامنا يطيل الص
.اهـ حيان بن إياس ، صحيح ركعة من صالته 
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وأقبـل مالـكبـنأنـسخربنا معمر عن ثابت البنـاين قـال كنـت مـع أ] 2739[عبد الرزاق -
الة الغـداة عن أرضه يريد البصرة وبينها وبني البصرة ثالثة أميال أو ثالث فراسخ فحضـرت صـ

بن له يقال له أبو بكر فصلى بنا فقرأ سـورة تبـارك فلمـا سـلم قـال لـه أنـس طولـت علينـا افقام 
.سند صحيح . اهـ هذا يف السفر

مــا رأيــت أحــدا أشــبه : هريــرةأبــونــا شــعبة عــن ثابــت قــال قــال خرب أ]1366[ابــن اجلعــد -
]9497[ابـن ســعد . أنســابــن أم سـليم يعـيناصـالة برسـول اهللا صـلى اهللا عليــه و سـلم مـن 

مــا : حــدثنا ثابــت أن أبــا هريــرة قــالحــدثنا محــاد بــن ســلمة قــالأخربنــا عفــان بــن مســلم قــال 
يعين أنس بن مالـكاهللا عليه وسلم من ابن أم سليم رأيت أحدا أشبه صالة برسول اهللا صلى 

. مرسالأراه اهـ سند صحيح 
بن أيب فديك عـن الضـحاك بـن اال حدثنا أخربنا هارون بن عبد اهللا ق]982[وقال النسائي 

ما صليت وراء أحد : قال هريرةأبيعثمان عن بكري بن عبد اهللا عن سليمان بن يسار عن 
كـان يطيـل الـركعتني : قـال سـليمان .أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من فـالن

ب بقصـار املفصـل ويقـرأ يف األوليني من الظهر وخيفـف األخـريني وخيفـف العصـر ويقـرأ يف املغـر 
اهـــ رواه ابــن ماجــة مــن طريــق الضــحاك العشــاء بوســط املفصــل ويقــرأ يف الصــبح بطــول املفصــل 

ثنا عبــد اهللا بــن احلــارث حــدثين الضــحاك عــن حــد]10895[بــن عثمــان مثلــه ، ورواه أمحــد 
اء مــا صــليت ور : نــه قــال أبكــري بــن عبــد اهللا بــن األشــج عــن ســليمان بــن يســار عــن أيب هريــرة 

قـال الضـحاك .أحد أشـبه صـالة برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم مـن فـالن إنسـانا قـد مسـاه
نه قال صليت وراء ذلك الرجل فرأيته يطـول أفحدثين بكري بن عبد اهللا عن سليمان بن يسار 

الــركعتني األوليــني مــن الظهــر وخيــف اآلخــرين وخفــف العصــر ويقــرأ يف املغــرب بقصــار املفصــل 
اهـــ عشــاء بالشــمس وضــحاها ومــا يشــبهها مث يقــرأ يف الصــبح بــالطوال مــن املفصــلويقــرأ يف ال

.صححه ابن خزمية وابن حبان 
كان يصـلي خلـف : حدثنا ابن إدريس عن إمساعيل عن أبيه قال ]4703[ابن أيب شيبة -

: وكانــت صــالته حنــوا مــن صــالة قــيس يــتم الركــوع والســجود وجيــوز ، قــال : قــال هريــرةأبــي
.وأجـــوزنعـــم: ال هكـــذا كانـــت صـــالة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ؟ قـــ: يب هريـــرة فقيـــل أل

حــــدثنا ســــفيان حــــدثنا ييعقــــوب بــــن ســــفيان حــــدثنا احلميــــدمــــن طريــــق]5476[البيهقــــي 
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هريـرة وكـان بينـه وبـني قدمت املدينة فنزلت على أيب: خالد عن أبيه قال إمساعيل هو ابن أيب
ريــرة أهكــذا كانــت صــالة رســول اهللا يــا أبــا ه: فيخفــف فقلــت فكــان يــؤم النــاس . قرابــةمــوايل

.اهـ صحيح رواه أمحد نعم وأوجز: عليه وسلم قال صلى اهللا 
: قـال ىي بن الوليد بـن املسـري الطـائي حدثنا زيد بن حباب عن حي]4697[ابن أيب شيبة -

جود ، فـإن فينـا ركـوع والسـإن مـن أمنـا فليـتم ال: قـال عدي بن حـاتمعـن أخربين حمل الطائي
هكـذا كنـا نصـلي مـع رسـول اهللا صـلى اهللا الضعيف والكبري واملريض والعابر سـبيل وذا احلاجـة

.، حمل هو ابن خليفة رواه أمحد صحيح اهـ ه وسلمعلي
كانوا يتمون ويـوجزون : لز قال حدثنا وكيع عن عمران عن أيب جم]4707[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ن الوسوسةويبادرو 
كـــان : عـــن إبـــراهيم قـــال حـــدثنا األعمـــش : قـــال حـــدثنا وكيـــع ]3704[ابـــن أيب شـــيبة -

.جيد مرسل اهـم يقرؤون يف السفر بالسور القصارأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
: قــال وكيــع عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن حيــىي بــن رافــعحــدثنا ]8437[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ حيــىي يــروي عـــن ة يف الصــالة فيعــرض لـــك الشــيطان فيفتنــكال تطيــل القــراء: كــان يقــال 
.صحيح .عثمان ، يف الثقات البن حبان 

بني ظهراني تالوتهمن دعا
شـــيبة حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منـــري وأبـــو معاويـــة ح حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن أيب] 1850[مســـلم -

ش ح وحــدثنا لهـم عــن األعمـوحـدثنا زهـري بــن حـرب وإســحاق بـن إبــراهيم مجيعـا عـن جريــر ك
حـدثنا األعمـش عـن سـعد بـن عبيـدة عـن املسـتورد بـن األحنـف واللفظ لـه حـدثنا أيبابن منري

صــلى اهللا عليــه وســلم ذات ليلــة فــافتتح عــن صــلة بــن زفــر عــن حذيفــة قــال صــليت مــع النــيب
مث . يمث مضــى فقلــت يصــل. البقــرة فقلــت يركــع عنــد املائــة

نساء فقرأها مث افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مرتسـال إذا مـر بآيـة فيهـا تسـبيح سـبح وإذا افتتح ال
فكـان ركوعـه . العظـيم سبحان ريب:مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ مث ركع فجعل يقول 

:مث قـــام طـــويال قريبـــا ممـــا ركـــع مث ســـجد فقـــال . مســـع اهللا ملـــن محـــده :حنـــوا مـــن قيامـــه مث قـــال 
حـديث جريـر مـن الزيـادة فقـال قـال ويف. فكان سجوده قريبا من قيامـه. األعلى سبحان ريب

اهـمسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد :
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أنـه كـان إذا عمرحدثنا أبو أسامة عن اجلريري عن أيب نضرة عـن ]8738[ابن أيب شيبة -
.سند صحيح مرسل اهـقال سبحان ريب األعلى)سبح اسم ربك األعلى(قرأ 
خــربين عبــد اهللا بــن قــال أحــدثنا حجــاج عــن ابــن جــريج]149فضــائل القــرآن[أبــو عبيــد -

عمـــر بـــن أخـــر : قـــالعثمـــان بـــن خثـــيم عـــن يوســـف بـــن ماهـــك عـــن عبـــد اهللا بـــن الســـائب
والـذاريات (كرم اهللا وجهه العشاء اآلخرة فصليت، ودخل فكـان يف ظهـري، فقـرأتالخطاب

: فرفع صـوته حـىت مـأل املسـجد)زقكم وما توعدونويف السماء ر (حىت أتيت على قوله )ذروا
حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن إياس اجلريـري عـن مث قال أبو عبيد .اهـ سند جيد أشهد

دخـــل عمـــر بـــن اخلطـــاب رضـــوان اهللا عنـــه املســـجد، وقـــد ســـبق بـــبعض  : قـــالجعفـــر بـــن إيـــاس
وأنـا : فقـال عمـر)توعـدونويف السـماء رزقكـم ومـا(وقرأ اإلمام ، الصالة، فنشب يف الصف 

.اهـ وهذا مرسل أشهد
قـرأ عليـاعن الثوري عن السدي عن عبد خـري اهلمـداين قـال مسعـت ]4049[عبد الرزاق -

]8731[ابـــن أيب شـــيبة .فقـــال ســـبحان ريب األعلـــى )ســـبح اســـم ربـــك األعلـــى(يف صـــالةٍ 
ســـبح اســـم ربـــك (قـــرأ عليـــاعـــن عبـــد خـــري أن حـــدثنا عبـــدة ووكيـــع عـــن ســـفيان عـــن الســـدي

] 24/367[ابـن جريـر .وهـو يف الصـالة: سبحان ريب األعلى ، قال عبدة : فقال )األعلى
مسعـت عليـا : قـالسفيان عن السدي عـن عبـد خـريقال ثنا عبد الرمحنقال حدثنا ابن بشار

ورواه أبو عبيد عن عبـد الـرمحن بـن .سبحان ريب األعلى : فقال) سبح اسم ربك األعلى(قرأ
عــن عبــد يوكيــع عــن ســفيان عــن الســدمــن طريــق]3845[البيهقــي و . عــن ســفيان مهــدي 

أخربنــا عبيــد عبــد بــن محيــدمــن طريــق] 85[ورواه املســتغفري .مثلــه عليــامسعــت : خــري قــال
سـبح (اهللا بن موسى عن عيسى بن عمر عن املسيب بن عبد خـري عـن أبيـه عـن علـي أنـه قـرأ 

.اهـ صحيح علىسبحان ريب األ: فقال)اسم ربك األعلى
إذا مـر : عبـد اهللاقـال : قـال حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعيب]6093[ابن أيب شيبة -

بــذكر اجلنــة ، فليســأل اهللا أحــدكم يف الصــالة بــذكر النــار ، فليســتعذ بــاهللا مــن النــار ، وإذا مــر
.اهـ ضعيف اجلنة
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عـن إسـحاق عـن رجـل حـدثنا سـفيان عـن أيب: قـال حدثنا وكيـع ]8059[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ابــن مهــدي عــن ]8062[ابــن أيب شــيبة .آمــني: أنــه كــان إذا خــتم البقــرة قــال معــاذ

.حنوهسفيان 
أبـا موسـى األشـعريعن الثوري عن مسعر عن عمـري بـن سـعيد أن ]4050[عبد الرزاق -

هـــل أتـــاك حـــديث (فقـــال ســـبحان ريب األعلـــى و )ســـبح اســـم ربـــك األعلـــى(قـــرأ يف اجلمعـــة 
مسعـت : حدثنا وكيع عن مسـعر عـن عمـري بـن سـعيد قـال]8729[ابن أيب شيبة .)غاشيةال

ابــن أيب .ســبحان ريب األعلــى: فقــال )ســبح اســم ربــك األعلــى(قــرأ يف اجلمعــة بـــ موســىأبــا
صـليت مــع : قـال دثنا عبـدة بـن سـليمان عـن مسـعر عـن عمـري بـن سـعيدحـ]8730[شـيبة 

ــــ موســـىأيب ســـبحان ريب األعلـــى وهـــو يف :فقـــال )م ربـــك األعلـــىســـبح اســـ(اجلمعـــة فقـــرأ ب
.فـذكرهعـن عمـري بـن سـعيدحـدثنا أبـو نعـيم قـال ثنـا مسـعر]658/ 2[الفسوي . الصالة

.صحيح 
أنــه قــرأ عمــرابــنعــن حــدثنا هشــيم عــن أيب بشــر عــن ســعيد بــن جبــري]154[أبوعبيــد -
حـــدثين ]367/ 24[ر ابـــن جريـــ. ســـبحان ريب األعلـــى: فقـــال)ســـبح اســـم ربـــك األعلـــى(

أنـه  عمـرابـنعـن أخربنـا أبـو بشـر عـن سـعيد بـن جبـريقـال ثنـا هشـيمقال يعقوب بن إبراهيم
وهـي يف : قـال) الـذي خلـق فسـوى(سبحان ريب األعلـى) سبح اسم ربك األعلى(كان يقرأ

ســند ورواه عبــد بــن محيــد عــن حجــاج بــن منهــال عــن هشــيم ، اهـــ قــراءة أيب بــن كعــب كــذلك 
ورواه أبـو إسـحاق .أبو بشر جعفر بن إياس ثبت يف ما يروي عن سـعيد بـن جبـري ، صحيح

.وقال عن ابن عباس ، وكالمهما إن شاء اهللا حمفوظ 
عبـاسبـناعـن معمـر عـن أيب إسـحاق عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]4051[عبد الـرزاق وقال

وإذا قـرأ .للهـم بلـىسـبحانك ا: قـال )املـوتىيبقادر على أن حييكأليس ذل(أنه كان إذا قرأ 
وكيــع حــدثنا]8734[ابــن أيب شــيبة .قــال ســبحان ريب األعلــى )ســبح اســم ربــك األعلــى(

)سـبح اسـم ربـك األعلـى(أنه قرأابن عباسعن عن أبيه عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري
حدثنا زهري بن حرب حـدثنا وكيـع عـن ] 883[اهـ وقال أبو داود سبحان ريب األعلى: فقال
صـلى إسحاق عن مسلم البطني عن سعيد بن جبـري عـن ابـن عبـاس أن النـيبيل عن أيبإسرائ

قــال أبــو . األعلــىســبحان ريب:قــال ) ســبح اســم ربــك األعلــى(اهللا عليــه وســلم كــان إذا قــرأ 
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إسحاق عن سعيد بن جبـري هذا احلديث ورواه أبو وكيع وشعبة عن أيبداود خولف وكيع يف
مـــن طريـــق]72[واه أبـــو العبـــاس املســـتغفري يف فضـــائل القـــرآن ور اهــــ عـــن ابـــن عبـــاس موقوفـــا

إذا قــرأت : حــدثنا حيــىي عــن شــعبة حــدثين أبــو إســحاق عــن ســعيد عــن ابــن عبــاس قــالبنــدار
أليس ذلك بقادر على أن (وإذا قرأت .سبحان ريب األعلى : فقل)سبح اسم ربك األعلى(

]19074[ن أيب حـــامت يف التفســـري وقـــال ابـــاهــــ ســـبحانك اللهـــم فبلـــى: فقـــل)حيـــىي املـــوتى
عن مسلم ن عن أيب إسحاقثنا سفياحدثنا أمحد بن سنان الواسطي حدثنا أبو أمحد الزبريي

ألـيس ذلـك بقـادر علـى أن حييـي (
بـن عبـد اهللا بـن الـزبريحممـدكـذا قـال أبـو أمحـد الـزبريي وامسـه فبلى اهـسبحانك: قال)املوتى

حــدثنا عبــد الــرمحن عــن ســفيان عــن أيب ]151[فضــائل القــرآن وأخطــأ ، وقــال أبــو عبيــد يف 
ألــيس ذلــك بقــادر علــى أن (أنــه قــرأ يف الصــالة إســحاق عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس

، هـو مـن فعـل ابـن عبـاس ال وهـذا أصـح إن شـاء اهللا اهــ سـبحانك وبلـى: فقـال)حييي املـوتى
.عـــن أيب إســـحاق قبـــل تغــــريه ى، وكالمهـــا رو ســـفيان الثـــوري أثبـــت مــــن شـــعبة مـــره ، كـــانأ

.وباجلملة هو خرب صحيح 
ثنا مهران عـن خارجـة عـن داود عـن زيـاد قال حدثنا ابن محيد]368/ 24[وقال ابن جرير 

سـبحان ) سـبح اسـم ربـك األعلـى(يقـرأ يف صـالة املغـربعبـاسابنمسعت : قالبن عبد اهللا
.ال بأس به حسن سند اهـ يب األعلى ر 
عائشــةعــن الثــوري عــن األعمــش عــن أيب الضــحى أن ]4048[عبــد الــرزاق -

.رب مــن علــي وقــين عــذاب الســموم : فقالــت )فمــن اهللا علينــا ووقانــا عــذاب الســموم(اآليــة 
عـنحـدثنا األعمـش عـن أيب الضـحى عـن مسـروق حـدثنا وكيـع قـال ]6091[ابن أيب شيبة 

اللهـم مـن علينـا : فقالـت )فمـن اهللا علينـا ووقانـا عـذاب السـموم(عائشة
يف : يف الصــــالة ؟ فقــــال : فقيــــل لألعمـــش.وقنـــا عــــذاب الســـموم ، إنــــك أنـــت الــــرب الـــرحيم

.اهـ صحيح الصالة
حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عبـد الوهـاب عـن جـده عبـاد ]6092[ابن أيب شيبة -
: قـال )فمـن اهللا علينـا ووقانـا عـذاب السـموم(وهـي تقـرأ أسـماءدخلـت علـى : ن محـزة قـال ب

حــاجيتفـذهبت إىل الســوق فقضـيت: قـال عبــاد . فوقفـت عليهـا ، فجعلــت تسـتعيذ وتــدعو 
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وحــدثت ]159فضـائل القـران[أبـو عبيــدقـالو .مث رجعـت ، وهـي فيهــا بعـد تسـتعيذ وتــدعو
وة عن عبد الوهاب بن حيىي بـن محـزة عـن أبيـه عـن جـده قـال عن أيب معاوية عن هشام بن عر 

فمـــن اهللا علينـــا (ســـورة الطـــور ، فلمـــا انتهـــت إىل قولـــه تعـــاىل بكـــرأيببنـــتأمســـاءافتتحـــت : 
ي تكررهــا ووقانـا عــذاب ذهبـت إىل السـوق يف حاجــة ، مث رجعـت وهـ) ووقانـا عـذاب الســموم

بــن عبــد اهللا بــن ىي بــن عبــاد بــن محــزةعبــد الوهــاب بــن حيــاهـــوهــي يف الصــالة: الســموم قــال
.حسن زبريي سند . عبدة أقوى من الضرير . تانوجده عباد ثقأبوه حيىي ، شيخالزبري

سـبح اسـم (يقـرأ الزبيـرابـنمسعـت : قال حدثنا عبدة عن هشام]8732[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ]8733[بــن أيب شــيبةا.ســبحان ريب األعلــى وهــو يف الصــالة: فقــال )ربــك األعلــى

ســبحان ريب : فقــال )ســبح اســم ربــك األعلــى(يقــرأ الــزبريابــنمسعــت : عــن هشــام قــال وكيــع 
أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد احلــاجيب أخربنــا إبــراهيم بــن نصــر حــدثنا ] 84[املســتغفري .األعلــى

ســـبح اســـم ربـــك (حـــدثنا هشـــام بـــن عـــروة قـــال مسعـــت ابـــن الـــزبري يقـــرأ يوســـف حـــدثنا وكيـــع
محـاد بـن جنـيح عنحدثنا وكيع]8735[ابن أيب شيبة .سبحان ريب األعلى: لفقا)األعلى

.اهـ صحيح مثلهالزبريابنعن عن أيب املتوكل
إذا قال الرجل : قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن احلسن]6097[ابن أيب شيبة -

صــــلوا عليــــه وســــلموا يــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا اهللا ومالئكتــــه يصــــلون علــــى النــــيبإن(يف الصــــالة 
ا بـه مـا لـيس كـانوا إذا قـرؤوا القـرآن مل خيلطـو : وقـال ابـن سـريين : قـال .فليصـل عليـه)تسليما

.اهـ سند صحيح منه ، وميضون كما هم

من خلط سورة وسورة
عن عبد الرمحن بن حرملة عـن سـعيد بـن حدثنا حامت بن إمساعيل]8910[ابن أيب شيبة -

هللا صلى اهللا عليه وسلم على بالل وهو يقرأ من هذه السورة ، ومـن مر رسول ا: قال املسيب
مــررت بــك يــا بــالل وأنــت تقــرأ مــن هــذه الســورة ، ومــن هــذه الســورة ، : هــذه الســورة ، فقــال 

اقــرأ الســورة : بــأيب أنــت يــا رســول اهللا ، إين أردت أن أخلــط الطيــب بالطيــب ، قــال : فقــال 
حــدثنا أبــو حصــني ]1332[وقــال أبــو داود .ف يضــعاألســلمي اهـــ ابــن حرملــة وهــاعلــى حن

هريـرة عـن سـلمة عـن أيبحدثنا أسباط بن حممـد عـن حممـد بـن عمـرو عـن أيبيبن حيىي الراز 
وقـد مسعتـك يـا بـالل وأنـت تقـرأ مـن هـذه السـورة :يف حديث قالصلى اهللا عليه وسلم النيب
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صـلى اهللا فقـال النـيب. بعـضكالم طيب جيمـع اهللا تعـاىل بعضـه إىل: قال . ومن هذه السورة 
.اهـ حسنه األلباين كلكم قد أصاب : عليه وسلم 

خيلـط مـن هـذه عمـاركـان : قـال حدثنا شـريك عـن أيب إسـحاق]8911[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف؟أتروين أخلط فيه ما ليس منه: فقال.السورة فقيل لهالسورة ومن هذه 

حــدثين قــال حــدثنا الوليــد بــن مجيــع قــالبــن دكــني حــدثنا الفضــل ]8913[ابــن أيب شــيبة -
فقــرأ مـن ســور شــىت ، مث التفـت إلينــا حــني الوليــدبــنخالــدأنــه أم النــاس بـاحلرية رجـل أثــق بـه

أخربنــا الفضــل بــن ]5831[ابــن ســعد . قــرآنشــغلين اجلهــاد عــن تعلــم ال: انصــرف ، فقــال 
جـل أثـق بـه أن خالـد بـن الوليـد أم حـدثين ر الوليد بن عبد اهللا بـن مجيـع قـالحدثنادكني قال

شـغلين عـن تعلـيم : الناس باحلرية فقـرأ مـن سـور شـىت مث التفـت إىل النـاس حـني انصـرف فقـال 
.، والرجل مبهم الوليد صاحل احلديث اهـالقرآن اجلهاد

مسعـت حدثين إمساعيـل عـن قـيس قـالأخربنا عبد اهللا بن منري قال]5830[وقال ابن سعد 
.صحيح سند اهـيد يقول لقد منعين كثريا من القراءة اجلهاد يف سبيل اهللاخالد بن الول

سكتات القراءةما جاء يف 
علـى أخربنـا أبـو يعلـى قـال حـدثنا حممـد بـن املثـىن قـال حـدثنا عبـد األ]1807[ابن حبان -

ســكتتان حفظتهمــا عــن : عــن مســرة بــن جنــدب قــالحــدثنا ســعيد عــن قتــادة عــن احلســنقــال
.حفظنــا ســـكتة: صــلى اهللا عليــه وســلم فــذكرت ذلـــك لعمــران بــن حصــني فقــالرســول اهللا 

فقلنـا لقتـادة ومــا : قـال ســعيد. فكتبنـا إىل أيب بـن كعـب باملدينــة فكتـب إيل أن مسـرة قــد حفـظ
احلسـن :ابن حبـان قال اهـ إذا دخل يف صالته وإذا فرغ من القراءة: ؟ قالهاتان السكتتان

علــى عمــران مســع مــن عمــران بــن حصــني هــذا اخلــرب واعتمادنــا فيــهو ، مل يســمع مــن مســرة شــيئا 
.صححه ابن خزمية واحلاكم والذهيب رواه أبو داود والرتمذي وحسنه و اهـ دون مسرة 

: عن حممد بـن عبـد الـرمحن األنصـاري قـالحدثنا غندر عن شعبة]2860[ابن أيب شيبة -
: لمــا كــرب ســكت ســاعة ، مث قــال فهريــرةأبــيصــليت مــع : قــال مسعــت عبــد الــرمحن األعــرج

.وكان يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، تقدم.اهـ صحيح )احلمد هللا رب العاملني(

الركوعالعمل يف 
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حدثنا عبـاد بـن العـوام عـن حممـد بـن عمـرو عـن علـي بـن حيـىي بـن ]2540[ابن أيب شيبة -
إذا اسـتقبلت القبلـة فكـرب : ل لرجـلخالد عن رفاعة بن رافع أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـا

اهـــ ســند ومكــن لركوعــكواقــرأ مبــا شــئت ، فــإذا أردت أن تركــع فاجعــل راحتيــك علــى ركبتيــك
.تقدم ، صحيح حسن 

بـن عـدي عـن مصـعب عـن الـزبريحدثنا عبدة ووكيع عن إمساعيل ]2544[ابن أيب شيبة -
: مث قــاليـديســعدضـرب ت يـدي بــني ركبـيت ، ففجعلـجنــب أيبركعـت إىل : قــالسـعدبـن 

.رواه مسلم حنوهاهـكنا نفعل هذا ، مث أمرنا بالركب
حدثنا حفص عن اجلعد رجل من أهل املدينة عـن ابنـة لسـعد]2592[ابن أيب شيبة -

لـى إمنـا يكفيـك إذا وضـعت يـديك ع: سـعدكانت تفرط يف الركوع تطأطؤا منكرا ، فقال هلـا 
.محن بن أوس يروي عن عائشة بنت سعد ، ثقات اهـ اجلعد بن عبد الر ركبتيك

بــن عيينــة عــن أيب حصــني قــال رأيــت شــيخا كبــريا عليــه بــرنس اعــن ]2863[عبــد الــرزاق -
بــن عيينــة يعــين األســود بــن يزيــد إذا ركــع ضــم يديــه بــني ركبتيــه قــال فأتينــا أبــا عبــد الــرمحن اقــال 

قــد ســن لكــم عمــرود ولكــن الســلمي فأخربنــاه فقــال نعــم أولئــك أصــحاب عبــد اهللا بــن مســع
نـا شـعبة عـن أيب حصـني قـال مسعـت أبـا عبـد خرب أ]573[ابـن اجلعـد .الركب فخـذوا بالركـب

]2552[ابــن أيب شــيبة .أمســوا فقــد ســنت لكــم الركــب : عمــرالــرمحن الســلمي يقــول قــال 
ســنت لكــم الركــب : عمــرقــال : قــال حــدثنا ابــن عيينــة عــن أيب حصــني عــن أيب عبــد الــرمحن

أخربنــا ســويد بــن نصــر قــال أنبأنــا عبــد اهللا عــن ســفيان ]1035[النســائي .ا بالركــبفأمســكو 
. إمنـــا الســـنة األخـــذ بالركـــب : عـــن أيب حصـــني عـــن أيب عبـــد الـــرمحن الســـلمي قـــال قـــال عمـــر 

ثنـا : وحيـان بـن هـالل قـاالثنا بشر بـن عمـر: قالحدثنا يزيد بن سنان]1371[الطحاوي 
جعفـر بـن مـن طريـق]2648[البيهقـي .أيب عبـد الـرمحنأخـربين أبـو حصـني عـن: شعبة قال

أيهـا : فقـال عمـرأقبـل : قـال يعبد الرمحن السـلمحصني عن أيبعون أخربنا مسعر عن أيب
إســرائيل عــن أيبمــن طريــق]2649[البيهقــي .النــاس ســنت لكــم الركــب فأمســكوا بالركــب

ا أيــدينا بــني أفخاذنــا ، فقــال كنــا إذا ركعنــا جعلنــ: قــال يعبــد الــرمحن الســلمحصــني عــن أيب
.يشبه املتصلح ياهـ صحإن من السنة األخذ بالركب: عمر 
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أخربنــا حممــد بــن بشــار قــال حــدثين أبــو داود قــال حــدثنا شــعبة عــن ]1034[النســائي ورواه 
سنت لكم الركـب فأمسـكوا بالركـب: األعمش عن إبراهيم عن أيب عبد الرمحن عن عمر قال 

.بايناهـ صحح إسناده األل
رأيــت : قــال عــن أيب إســحاق عــن األســودحــدثنا أبــو األحــوص ]2542[ابــن أيب شــيبة -

ثنـا قـالحـدثنا حيـىي بـن حممـد]1397[ابـن املنـذر . راكعا وقد وضع يديه على ركبتيهعمر
راكعـا عمـررأيـت : قـالثنا أبو إسحاق اهلمداين عن األسودقالثنا أبو األحوصقالمسدد

.صحيحاهـ ركبتيهقد وضع يديه على
حـدثنا ابــن فضـيل وأبــو معاويــة عـن األعمــش عـن إبــراهيم عــن أيب ]2543[ابـن أيب شــيبة -

ربنـا يعلــى أخ]8558[ابـن سـعد . كــان إذا ركـع وضـع يديـه علـى ركبتيــهأنـه  عمـرعـن معمـر 
كــان عمــر إذا ركـع وضــع يديــه علــى : قــال بـن عبيــد عــن األعمـش عــن إبــراهيم عــن أيب معمـر

.صحيح ،أبو معمر عبد اهللا بن سخربة اهـركبتيه
دخــل: قــال حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن األعمــش عــن إبــراهيم]2554[ابــن أيب شــيبة -

فقومــوا : ال ، قـال : قــاال صـلى هــؤالء بعـد ؟: عبـد اهللافقــال األسـود وعلقمـة علــى عبـد اهللا
أخر فأخذ بأيدينا فأقامنـا معـه ، فذهبنا نتال إقامة، وتقدم هو فصلى بناو فصلوا ومل يأمر بأذان 

فنظـر األســود عنــا وضـع األســود يديـه علــى ركبتيـه فنظــر عبـد اهللا فأبصــره فضـرب يــده، فلمـا رك
إذا كنـتم ثالثـة : قـالفلمـا قضـى الصـالة د خـالف بـني أصـابعه فإذا يـدا عبـد اهللا بـني ركبتيـه وقـ

اخــتالف أصــابع ، فكــأين أنظــر إىلفرش ذراعيــك فخــذيكافليــؤمكم أحــدكم ، وإذا ركعــت فــ
أمـراء مييتـون الصـالة شـرق املـوتى، إنـه سـيكون: نيب صلى اهللا عليه وسلم وهـو راكـع، مث قـالال

وصــالة مــن ال جيــد بــدا ، فمــن أدرك ذلــك مــنكم فليصــل 
علقمـــة واألســـود كـــان: 

إن النـاس : نعـم، قلـت: تفعـل أنـت ذلـك ؟ قـال: ت إلبـراهيم نعـم ، قلـ: ذلـك ؟ قـاليفعـالن
يضــع يديــه عمــررأيــت : قــولمسعــت أبــا معمــر ي: أيــديهم علــى ركــبهم ؟ فقــال إبــراهيميضــعون 

.اهـ رواه مسلم خمتصرا )1(على ركبتيه

: عـين يحدثنا وكيـع قـال حـدثنا ابـن عـون عـن إبـراهيم أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فعلـه ]2558[ابن أيب شيبة -1
اهـلعله فعله مرة: فذكرته البن سريين ، قال : قال ابن عون . يطبق يديه يف الركوع 
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يطبــق هللاعبــد ابــن التيمــي عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال كــان اعــن ]2865[عبــد الــرزاق وقـال
إذا ركع جعل يديه بني ركبتيه ويفرش ذراعيه وفخذيه فقلت إلبراهيم فما منعك من ذلك قـال 

قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن مغــرية]2556[ابــن أيب شــيبة .وكــان يضــع يديــه علــى ركبتيــه
جليـه ويفـرش يطبق بإحـدى يديـه علـى األخـرى فيجعلهمـا بـني ر عبد اهللاأكان : قلت إلبراهيم

كـــان يطبـــق عمـــرإن : أال أفعـــل ذلـــك ؟ قـــال : نعـــم ، قلـــت : ؟ قـــالذيـــه إذا ركـــعذراعيـــه فخ
.كأن إبراهيم ترك قول عبد اهللا بأخرة .اهـ صحيحبكفيه على ركبتيه

ركـع مسعودبناعن معمر عن أيب إسحاق عن علقمة واألسود أن ]2952[عبد الرزاق -
عبـــد الـــرزاق قـــال . إســـحاق بـــأخرة ورواه أبـــو.اهــــ صـــحيحفطبـــق يديـــه فجلعهمـــا بـــني ركبتيـــه

فلما ركـع عبد اهللاعن إسرائيل عن أيب إسحاق عن علقمة واألسود قاال صلينا مع ]2866[
بعد فصلى بنا يف بيتـه عمرطبق كفيه ووضعهما بني ركبتيه وضرب أيدينا ففعلنا ذلك مث لقينا 

ه فلمــا انصــرف قــال مــا فلمــا ركــع طبقنــا كفينــا كمــا طبــق عبــد اهللا ووضــع عمــر يديــه علــى ركبتيــ
أخشـى أن يكـون دخـل أليب اهــ هذا فأخربناه بفعل عبد اهللا قال ذاك شيء كان يفعل مث ترك 

.إسحاق حديث عبد اهللا يف حديث سعد 
ثنـا إسـحاق يعـين : ثنـا عمـرو الناقـد قـال: حدثنا عالن بن املغـرية قـال]1396[ابن املنذر -

إمنـا فعلـه النـيب صـلى اهللا عليـه : قـالابـن عمـرابن يوسف األزرق عن ابـن عـون عـن نـافع عـن 
.أظن أن التطبيق كان قبل اهلجرة .جيدسند اهـوسلم مرة يعين التطبيق

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو بكــر بــن إســحاق الفقيــه أخربنــا ]2650[البيهقــي -
بـن مـرة عـن خيثمـة حممد بن أيوب أخربنا أبـو الوليـد حـدثنا أبـو عوانـة عـن حصـني عـن عمـرو 

قـدمت املدينـة فجعلـت أطبـق كمـا يطبـق أصـحاب : قـال يسربة اجلعفـبن عبد الرمحن بن أيب
اهللا كــان عبــد : يــا عبــد اهللا مــا حيملــك علــى هــذا؟ قلــت : عبــد اهللا وأركــع ، قــال فقــال رجــل 

نصـدق عبـد اهللا ، ولكـ: قـال .كـان يفعلـهيفعله ، وذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم
رمبــا صــنع األمـر ، مث أحــدث اهللا لــه األمــر اآلخــر ، فــانظر مــا رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

.صحيح سند اهـ )1(فلما قدم كان ال يطبق: قال. اجتمع عليه املسلمون فاصنعه

صـلى صـفة ركـوع النـيبوغـريه يفيمحيـد السـاعدحديث أيبصار األمر إليه موجود يفيوهذا الذهقيمث قال البي-1
.ذلك ما دل على أن أهل املدينة أعرف بالناسخ واملنسوخ من أهل الكوفة ، وباهللا التوفيقاهللا عليه وسلم ويف
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حــدثنا إمساعيــل بــن عيــاش عــن عبــد العزيــز بــن عبيــد اهللا عــن أيب ]2548[ابــن أيب شــيبة -
ك ، وابسط ظهرك ، وال تقنـع رأسـكركعت فضع كفيك على ركبتيإذا : قالعليعن جعفر

.اهـ سند ضعيف تصوبه وال متتد وال تقبضوال
حاق عـــن عاصـــم بـــن قـــال حـــدثنا فطـــر عـــن أيب إســـحـــدثنا وكيـــع]2553[ابـــن أيب شـــيبة -

إذا ركعت ، فـإن شـئت قلـت هكـذا ، وإن شـئت وضـعت يـديك علـى : قال عليضمرة عن 
.اهـ سند ضعيف طبقت: لت هكذا ، يعين وإن شئت قركبتيك ،

كـان : قـال حدثنا وكيع عن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن خيثمـة]2545[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح إذا ركع وضع يديه على ركبتيهابن عمر

بــن جــريج قــال أخــربين حســن بــن مســلم أنــه مســع علقمــة بــن اعــن ]4119[عبــد الــرزاق -
قـال بينـا رجـل يصـلي حمتبيـا قـد صـف بـني ركبتيـه فألصـق يديـه عمربنانضلة حيدث أنه رأى 

بــن عمــر مث أشــار إليــه أن ضــع كفيــك اإحــدامها بــاألخرى فجعلهمــا كــذلك بــني ركبتيــه اجتذبــه 
.سند جيد اهـعلى ركبتيك 

: عن رجل مـن ثقيـف قـالعن عبد اهللا بن عثمانحدثنا ابن عيينة]2602[ابن أيب شيبة-
.صاحل. أظنه ابن لبيية اهـواحلدبةاتق احلنوة يف الركوع: قال فهريرةأباسألت 

ندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طـارق بـن شـهابحدثنا غ]2546[ابن أيب شيبة -
ــ: قــال  ،ه وســلم مــن األنصــار يــوم القادســيةقــام فينــا رجــل مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا علي
.اهـ صحيحىت يعلو عجب ذنبهبتيه ، وليمكن حإذا ركع فليضع يديه على رك: فقال 

بـــن جـــريج قـــال قـــال إنســـان لعطـــاء إين أرى أناســـا إذا ركعـــوا اعـــن ]2858[عبـــد الـــرزاق -

.اهـ صحيحيصنعون ذلك قال فكيف قال وسط من الركوع كركوع الناس اآلن 
بن جريج قال قال إنسان لعطاء كان يقال ال يصـوب االنسـان اعن ]2870[لرزاق عبد ا-

.اهـ سند صحيح )1(؟رأسه يف الركوع وال يقنعه فقال ال ومل يصوبه

: إذا قلـت : القطـان عـن ابـن جـريج قـال حـدثنا إبـراهيم بـن عرعـرة قـال نـا حيـىي بـن سـعيد]350[ابن أيب خيثمـة -1
.اهـ صحيح قال عطاء فأنا مسعته منه ، وإن مل أقل مسعت 
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والسجودما يقال يف الركوع
شـــيبة حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منـــري وأبـــو معاويـــة ح حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن أيب]1850[مســـلم -

هـم عــن األعمـش ح وحــدثنا ســحاق بـن إبــراهيم مجيعـا عـن جريــر كلوحـدثنا زهـري بــن حـرب وإ
حـدثنا األعمـش عـن سـعد بـن عبيـدة عـن املسـتورد بـن األحنـف حـدثنا أيبابن منري واللفظ لـه 

صــلى اهللا عليــه وســلم ذات ليلــة فــافتتح عــن صــلة بــن زفــر عــن حذيفــة قــال صــليت مــع النــيب
مث . يمث مضــى فقلــت يصــل. البقــرة فقلــت يركــع عنــد املائــة

افتتح النساء فقرأها مث افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مرتسـال إذا مـر بآيـة فيهـا تسـبيح سـبح وإذا 
فكـان ركوعـه . العظـيم سبحان ريب:مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ مث ركع فجعل يقول 

سـبحان :يال قريبا مما ركع مث سجد فقـالمث قام طو . مسع اهللا ملن محده :حنوا من قيامه مث قال
اهـوده قريبا من قيامهفكان سج. األعلى ريب
أيبحــدثنا يوســف املاجشــون حــدثينيبكــر املقــدمحــدثنا حممــد بــن أيب]1848[مســلم -

صلى طالب عن رسول اهللابن أيبيرافع عن علعن عبد الرمحن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب
فطـــر الســـموات يللـــذيوجهـــت وجهـــ:ان إذا قـــام إىل الصـــالة قـــال اهللا عليـــه وســـلم أنـــه كـــ

ـــا مـــن املشـــركني إن صـــاليت ـــايونســـكواألرض حنيفـــا ومـــا أن هللا رب العـــاملني ال وممـــايتيوحمي
وأنــا أنــت ريب. شــريك لــه وبــذلك أمــرت وأنــا مــن املســلمني اللهــم أنــت امللــك ال إلــه إال أنــت

مجيعـــا إنـــه ال يغفـــر الـــذنوب إال أنـــت نـــويبذفـــاغفر يلواعرتفـــت بـــذنيبيعبـــدك ظلمـــت نفســـ
ســيئها ال يصــرف عــينألحســنها إال أنــت واصــرف عــينيألحســن األخــالق ال يهــدواهــدين

يـــديك والشـــر لـــيس إليـــك أنـــا بـــك وإليـــك لبيـــك وســـعديك واخلـــري كلـــه يف. ســـيئها إال أنـــت 
منـت ولـك اللهم لـك ركعـت وبـك آ:وإذا ركع قال. تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك 

اللهــم ربنــا لــك :وإذا رفــع قــال . وعصــيبيوعظمــيوخمــيوبصــر يأســلمت خشــع لــك مسعــ
وإذا . ء بعــدياحلمــد مــلء الســموات ومــلء األرض ومــلء مــا بينهمــا ومــلء مــا شــئت مــن شــ

خلقـه وصـوره يللذياللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه:سجد قال 
مث يكـــون مـــن آخـــر مـــا يقـــول بـــني التشـــهد . القني وشـــق مسعـــه وبصـــره تبـــارك اهللا أحســـن اخلـــ

ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسـرفت ومـا أنـت اللهم اغفر يل:والتسليم 
اهـأنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت أعلم به مين
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الخطــاببـنعمـرعـن حممـد بــن مسـلم عـن إبـراهيم بـن ميســرة أن ]2885[عبـد الـرزاق -
ابــن أيب شــيبة .ل يف ركوعــه ويف ســجوده قــدر مخــس تســبيحات ســبحان اهللا وحبمــدهكــان يقــو 

عمـربلغـين أن : قـال بن مسلم عن إبـراهيم بـن ميسـرةعن حممدحدثنا ابن مبارك]2576[
اهــــ حممـــد بـــن وحبمـــدهكـــان يقـــول يف الركـــوع والســـجود قـــدر مخـــس تســـبيحات ، ســـبحان اهللا

.، مرسلمسلم الطائفي صدوق ال بأس به 
عــن احلســن بــن عمــارة عــن أيب إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة عــن ]2902[عبــد الــرزاق -

يقول إذا ركع اللهم لك خشـعت ولـك ركعـت ولـك أسـلمت وبـك آمنـت عليعلي قال كان 
وأنــت ريب وعليــك توكلــت خشــع لــك مسعــي وبصــري وحلمــي ودمــي وخمــي وعظــامي وعصــيب 

فــإذا قــال مســع اهللا ملــن محــده قــال اللهــم وشــعري وبشــري ســبحان اهللا ســبحان اهللا ســبحان اهللا
ربنا لك احلمد فإذا سجد قال اللهم لك سجدت ولك أسـلمت وبـك آمنـت وعليـك توكلـت 
وأنت ريب سجد لك مسعي وبصري وحلمـي ودمـي وعظـامي وعصـيب وشـعري وبشـري سـبحان 

حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن عيـــاش عـــن أيب]2577[ابـــن أيب شـــيبة .اهللا ســـبحان اهللا ســـبحان اهللا 
اللهـم لـك ركعـت ، : إذا ركع أحـدكم فليقـل : عليقال : إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال 

ا سـجد ، ولك خشـعت ، وبـك آمنـت ، وعليـك توكلـت ، سـبحان ريب العظـيم ، ثالثـا ، وإذ
حان ريب العظــيم ، وتــرك ســب: ثالثــا ، فــإن عجــل بــه أمــر ، فقــال ســبحان ريب األعلــى: قــال 

حـــدثنا حيـــىي بـــن آدم قـــال حـــدثنا ]1176[أمحـــد يف العلـــل وقـــال .اهــــ ضـــعيف ذلـــك أجـــزأه
متــام :عــن عاصــم بــن ضــمرة قــال-وهــو أبــو الــوازع محــدقــال أ-إســرائيل عــن زهــري بــن مالــك 

اللهـم لـك ركعـت ولـك خشـعت ولـك أسـلمت وبـك آمنـت وعليـك توكلـت:الركوع أن يقـول
.اهـ هذا أصح 

كـان : قـال عاصـم عـن أيب الضـحىحدثنا وكيع عـن سـفيان عـن ]2588[ابن أيب شيبة -
.ثالثــاســبحان ريب األعلــى: ويف ســجوده ثالثــاســبحان ريب العظــيم : يقــول يف ركوعــه علــي

ثنـا محـادحدثنا علي قال ثنا حجاج قال]1472[ابن املنذر 
حان ريب ســبحان ريب العظــيم ثالثــا، ويف ســجوده ســب: كــان يقــول يف ركوعــهعليــاالضــحى أن 
.حسن مرسل اهـ األعلى ثالثا
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أخربنـــا إبـــراهيم بـــن لقمـــان أخربنـــا حممـــد بـــن عقيـــل حـــدثنا علـــي بـــن ]1385[املســـتغفري -
زر بــن أخربنــا وكيــع عــن مســعر وســفيان عــن عاصــم بــن أيب النجــود قــال ســفيان عــنخشــرم

اهللا إن مــن أحــب الكــالم إىل: قــالعلــيعــن أيب وائــل عــن عــن زر أو: حبــيش وقــال مســعر
اهــــ ســــند حســــن ، رب إين ظلمــــت نفســـي فــــاغفر يل: تعـــاىل أن يقــــول الرجـــل وهــــو ســـاجد

.سفيان أحفظ 
عـن بشـر بـن رافـع عـن حيـىي بـن رافـع عـن أيب عبيـدة بـن عبـد اهللا أن ]2880[عبد الرزاق -
كــان إذا ركــع قــال ســبحان ريب العظــيم ثالثــا فزيــادة وإذا ســجد قــال ســبحان ريب مســعودبــنا

سـلم كـان النـيب صـلى اهللا عليـه و حبمده ثالثا فزيادة قال أبو عبيدة وكان أيب يذكر أناألعلى و 
.اهـ بشر ضعيفيقوله 

: قـالمسـعودابنعن حدثنا أبو خالد عن ابن عجالن عن عون]2575[ابن أيب شيبة -
، مرسـل بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعودهـو اعـون اهــثالث تسبيحات يف الركـوع والسـجود

.ن حس
ابـنعـن حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن زيـاد املصـفر عـن احلسـن]2587[ابـن أيب شـيبة وقال

.مرسل حسناهـوالسجود وسطثالث تسبيحات يف الركوع : قال مسعود
عـن الثـوري عـن علـي بـن االقمـر عـن أيب األسـود وشـداد بـن األزمـع ]2891[عبـد الـرزاق -

ســود كــان عبــد اهللا يقــول يف ســجوده ســبحانك ال قــال اختلفنــا فقــال أبــو األمســعودبــناعــن 
وقــال .متصــل اهـــ ســند صــحيح رب غــريك وقــال شــداد كــان يقــول ســبحانك ال إلــه إال أنــت

زيز ثنا أبو نعيم ثنا املسـعودي عـن علـي بـن األقمـر حدثنا علي بن عبد الع]9167[الطرباين 
د اهللا ليسـمعان مـا يقـول عن رجلني من أصحاب عبد اهللا

: مسعتـــه يقـــول: ســـبحانك ال إلـــه غـــريك وقـــال اآلخـــر: مسعتـــه يقـــول: قـــال أحـــدمهايف ســـجوده
.صحيح اهـ حسن سبحانك ال رب غريك

ة بـــن عمـــرو ثنـــا زائـــدة عـــن ثنـــا معاويـــحـــدثنا حممـــد بـــن النضـــر األزدي]9320[الطـــرباين -
ســبحانك :ول يف ركوعــه وســجودهممــا يكثــر أن يقــعبــد اهللاكــان :قــالســليمان عــن شــقيق

.اهـ سند صحيح وحبمدك ال إله غريكاللهم
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ابــنأن حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن احلكــم عــن حيــىي بــن اجلــزار]2591[ابــن أيب شــيبة -
أخربنـــا شـــعبة عـــن احلكـــم قـــال ]160[ابـــن اجلعـــد .رب اغفـــر يل: قـــال يف ركوعـــه مســـعود

الطـــرباين . يقـــول يف ركوعـــه رب اغفـــر يلدمســـعو بـــناكـــان : مسعـــت حيـــىي بـــن اجلـــزار يقـــول 
ضــي ثنــا ســليمان بــن حــرب ثنــا شــعبة عــن احلكــم عــن حيــىي بــن حــدثنا يوســف القا]9319[

.اهـ مرسلأن عبد اهللا كان يقول يف ركوعه رب اغفر يل اجلزار
عــن أشـعث بــن أيب حـدثنا علــي بـن عبـد العزيــز ثنـا أبـو نعــيم ثنـا مسـعر]9206[الطـرباين -

ال حـول وال قــوة : يقــول وهـو راكـع عبـد اهللاأنـه مسـع ن عبـد اهللا بـن زيــاد األسـديثاء عـالشـع
أخربين أمحد بن شعيب عن هارون بن إسحاق عن حممد بن ]1755ك[الدواليب . إال باهللا 

عبــد الوهــاب عــن مســعر بــن كــدام عــن أشــعث بــن أيب الشــعثاء عــن عبــد اهللا بــن زيــاد أيب مــرمي 
.صحيح اهـال حول وال قوة إال باهللا :ود يقول وهو راكععبد اهللا بن مسعمسعت : قال
قـال اركـع عبـاسبـنابن جريج قال أخربين عطـاء اخلرسـاين أن اعن ]2886[عبد الرزاق -

حىت تستمكن كفيك من ركبتيك قدر ثالث تسبيحات مث ارفع صلبك حـىت يأخـذ كـل عضـو 
.رسلاهـ عطاء يمنك موضعه 

ن عيينـــة عـــن مســـعر عـــن ســـعيد بـــن أيب بـــردة عـــن أبيـــه قـــال بـــاعـــن ]2890[عبـــد الـــرزاق -
فســـمعته يقـــول وهـــو ســـاجد يقــول رب قـــين عـــذابك يـــوم تبعـــث عمـــربـــناصــليت إىل جنـــب 

.اهـ سند صحيح عبادك 
إســحاق بــن عبــد اهللا بــن أيب عــنحــدثنا عبــد الســالم بــن حــرب ]2578[ابــن أيب شــيبة -

إين رجــل أعــور ، فمــا نقــول يف : ، فقــال رةهريــأبــاأنــه ســأل فــروة عــن إمساعيــل بــن عبيــد اهللا
.اهـ ابن أيب فروة مرتوكثالث تسبيحات: التسبيح يف السجود ؟ قال 

أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل ببغــداد أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد ]2670[البيهقــي -
بر جـاالصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا معاذ بن معاذ عن محيـد الطويـل عـن احلسـن عـن 

قــال وحــدثنا معــاذ عــن .كنــا نســبح ركوعــا وســجودا ونــدعو قيامــا وقعــودا: قــال بــن عبــد اهللا
نــا جنعــل ك: فقــال الركــوععبــد اهللا عــن القــراءة يفســئل جــابر بــن: األشــعث عــن احلســن قــال 

.إن كان مسعه احلسن اهـ حسن الركوع تسبيحا
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كثـريا يقـول بـن الزبيـراأمسـع بـن جـريج عـن عطـاء قـال كنـت اأخربنا ] 2901[عبد الرزاق -
.اهـ سند صحيح سبقت رمحة ريب غضبه ، سبوح قدوس رب املالئكة والروح : يف سجوده 

تقـول يف أم سـلمة]2892[عبد الرزاق -
كثــري عــن وذكــره عبــد اهللا بــن.

.اهـ حسن شعبة عن قتادة عن أم احلسن عن أم سلمة 

القراءة يف الركوع والسجودالنهي عن 
دثنا ابن عيينة عن سـليمان بـن سـحيم عـن إبـراهيم بـن عبـد اهللا ح]8143[ابن أيب شيبة -

ســـتارة كشـــف رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ال: قـــال بـــن معبـــد عـــن أبيـــه عـــن ابـــن عبـــاس 
نه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا إيا أيها الناس ، : وقال خلف أيب بكر والناس صفوف

رواه مسـلم . أو سـاجداأال و ، الصاحلة يراها املسلم أو ترى له 
.
قال ال تقرأ وأنت عليعن الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]2835[عبد الرزاق -

مثله اهــ عن أيب إسحاق حدثنا أبو األحوص ]8145[ابن أيب شيبة .ساجدراكع وال أنت 
.احلارث ال حيتج به 

مـــرو ثنـــا زائـــدة عـــن ثنـــا معاويـــة بـــن عحـــدثنا حممـــد بـــن النضـــر األزدي]9341[الطـــرباين -
عبـد جـاء رجـل إىل قـالعبـد اهللامـن أصـحاب األعمش عن مالك بن احلارث عـن أيب خالـد

فقـال عبـد اهللا إن القـرآن وهـو راكـع ويقـرأ وهـو سـاجدفـالن يقـرأبـد الـرمحنيا أبا ع: فقالاهللا
كأنـه أراد تعهـده اهــفإذا دخل يف القلب فرسخ فيه نفـعيقرءون القرآن ال جياوز تراقيهمرجاال

.سند جيدأبو خالد أظنه الواليب ، . استعجاال 
كـان يكـره عبـاسبناأن بن جريج قال أخربين عطاء اخلرسايناعن ]2837[عبد الرزاق -

.اهـ عطاء يرسلالقراءة إذا كان الرجل راكعا أو ساجدا 
بـــن عيينـــة عـــن مســـعر عـــن ســـعيد بـــن أيب بـــردة عـــن أبيـــه قـــال اعـــن ]2893[عبـــد الـــرزاق -

رب مبا أنعمت علي فلـن أكـون ظهـريا للمجـرمني : فسمعته يقول عمربناصليت إىل جنب 
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اهـــ يت صـالة قـط إال رجـوت أن يكــون كفـارة ملـا قبلهـا مــا صـل: فلمـا قضـى صـالته قـال يل . 
.، بل هو ذكر تالوة ليس هذا، سند صحيح

فقرأ ابن الزبيرعن شيخ كان مع حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة]8149[ابن أيب شيبة -
رأســه فقــرأ البقــرة وهــو راكــع ، مث رفــع رأســه فقــرأ آل عمــران ، مث ســجد فقــرأ النســاء ، مث رفــع

.اهـ أبان كان اختلط ةاملائد
، واهللا مؤقــت ذكــريف النهــي عــن قــراءة القــرآن يف الركــوع والســجود داللــة علــى أنــه مل يكــن َمثَّ 

.أعلم 

إمتام الركوع والسجود
عن الثوري عن األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمـر عـن أيب ]3736[عبد الرزاق -

جتــزئ صــالة ال يقــيم الرجــل فيهــا صــلبه يف ال: مســعود قــال قــال النــيب صــلي اهللا عليــه وســلم 
.ه و وصححوابن حبانالرتمذي وابن خزميةأبو داود و رواه اهـالركوع والسجود 

أن حدثنا حيىي بن آدم عن مفضل بن مهلهل عـن بيـان عـن قـيس]2998[ابن أيب شيبة -
ملـة عيسـى ا مات علـى غـريلو مات هذ: وال السجود ، فقال رأى رجال ال يتم الركوع بالال

ح وحـدثنا ن أمحـد بـن عمـر الـوكيعي حـدثين أيبحدثنا إبراهيم ب]1085[الطرباين . ابن مرمي
حممــد بــن عبـــد اهللا احلضــرمي ثنـــا موســى بـــن عبــد الـــرمحن املســروقي قـــاال ثنــا حيـــىي بــن آدم ثنـــا 

أنـه رأى رجـال يسـيء الصـالة ال بيان عن قيس بن أيب حازم عـن بـاللمفضل بن مهلهل عن 
ورواه . ت علـى غـري ملـة عيسـى عليـه السـالملـو مـت اآلن ملـ: ركوعها وال سجودها فقـال يتم 

أخربنـا جريـر عـن بيـان بـن قـال حدثنا إسحاق]943[حممد بن نصر يف تعظيم قدر الصالة 
رأى بالل رجـال يصـلي ال يـتم ركوعـا وال سـجودا : قالبشر األمحسي عن قيس بن أيب حازم

ة لـــو مـــت اآلن مـــا مـــت علـــى ملـــة عيســـى ابـــن مـــرمي عليهمـــا يـــا صـــاحب الصـــال: فقـــال بـــالل
أخربنا حيىي بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن بيان عـن قال حدثنا إسحاق.الصالة والسالم
.اهـ سند صحيح)1(مثلهقيس عن بالل

لـو : وصـح عـن بـالل رضـي اهللا عنـه أنـه رأى رجـال ال يـتم الركـوع وال السـجود فقـال : كذا وقال ابـن حجـر اهليثمـي-1
]362/ 1رتاف الكبائرالزواجر عن اق[.مات هذا مات على غري ملة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
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حذيفــةعــن الثــوري عــن األعمــش عــن زيــد بــن وهــب قــال كنــا مــع ]3733[عبــد الــرزاق -
صلى صالة جعل ينقر فيهـا وال يـتم ركوعـه فقـال لـه حذيفـة منـذ  فجاءه رجل من أبواب كندة 

كم صليت هذه الصالة قـال منـذ أربعـني سـنة قـال مـا صـليت منـذ أربعـني سـنة ولـو مـت ملـت 
سـلم مث قـال حذيفـة إن الرجـل خيفـف فطر عليهـا حممـدا صـلى اهللا عليـه و على غري الفطرة اليت 

.دم اهـ رواه البخاري وقد تقمث يتم ركوعه وسجوده
أنـه مـر برجـل أبـي الـدرداءعن الثوري قال حدثين رجل أثق بـه عـن ]3734[عبد الرزاق -

حـــدثنا ]2997[ابـــن أيب شـــيبة .ال يـــتم ركوعـــا وال ســـجودا فقـــال شـــيء خـــري مـــن ال شـــيء 
أنـه الـدرداءأيبعـن حدثنا سفيان عن حجـاج بـن فرافصـة عمـن ذكـره: قال معاوية بن هشام

اهــ شيء خـري مـن ال شـيء: أبو الدرداء فقيل له ، فقال ع وال السجودمر برجل ال يتم الركو 
.مرسل 

ـــن مســـعوداعـــن معمـــر عـــن قتـــادة أو غـــريه عـــن ]3735[عبـــد الـــرزاق - أنـــه رأى رجلـــني ب
يصليان أحدمها مسبل إزاره واآلخر ال يتم ركوعه وال سجوده فضحك قالوا مما تضحك يا أبا 

ني أما املسبل إزاره فال ينظر اهللا إليه وأما اآلخر فـال يقبـل عبد الرمحن قال عجبت هلذين الرجل
حــدثنا علــي بـن عبــد العزيــز ثنــا احلجـاج بــن املنهــال ثنــا محــاد ]9367[الطــرباين . اهللا صـالته 

بينـا ابـن مسـعود جـالس مـع أصـحابه يف املسـجد، إذ دخـل رجـالن : أنا محاد عن إبـراهيم قـال
سـبل إزاره واآلخـر ال يـتم ركوعـه وال سـجوده فجعــل فقامـا خلـف سـاريتني فصـلى أحـدمها قـد أ

أجـل أمـا هـذا فـال ينظـر : لقـد شـغلك هـذان عنـا قـال: ابن مسعود ينظر إليهما فقـال جلسـاؤه
اهــ اهللا إليه يعين املسبل إزاره وأما هذا فال يقبـل اهللا منـه يعـين الـذي ال يـتم ركوعـه وال سـجوده 

ي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا محـاد عـن حدثنا عل]9368[وقال الطرباين .حسن صحيح
عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي عـن ابـن مسـعود أنـه رأى أعرابيـا يصـلي قـد أسـبل إزاره 

.اهـ سند جيد املسبل إزاره يف الصالة ليس من اهللا عز وجل يف حل وال حرام: فقال
إذا : قـال دابـن مسـعو عـن نا هشيم عن جرير عـن الضـحاك حدث]2593[ابن أيب شيبة -

.اهـ منقطع الرجل يديه من ركبتيه واألرض من جبهته فقد أجزأهأمكن 
سـلمانعـن الثـوري عـن أيب نصـر عـن سـامل بـن أيب اجلعـد قـال قـال ]3750[عبد الـرزاق -

ابــــن أيب شــــيبة .الصــــالة مكيــــال مــــن أوىف أويف بــــه ومــــن طفــــف فقــــد علمــــتم مــــا للمطففــــني 
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سـلمانعـن هللا بن عبد الرمحن عن سـامل بـن أيب اجلعـد عن عبد احدثنا ابن فضيل]2996[
: الصـالة مكيـال ، فمـن أوىف أوىف اهللا لــه ، وقـد علمـتم مـا قـال اهللا يف الكيــل : قـال الفارسـي

عمــرو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]3729[البيهقــي .)ويــل للمطففــني(
دثنا احلسـني بـن حفـص عـن سـفيان حـدثنا قاال حدثنا أبـو العبـاس حـدثنا أسـيد بـن عاصـم حـ

الصــالة مكيــال ، فمــن وىف : أنــه قـال ياجلعــد عــن سـلمان الفارســأبـو نصــر عــن سـامل بــن أيب
وأخربنــا أبــو احلســني بــن الفضــل القطــان .لــه ، ومــن نقــص فقــد علمــتم مــا قيــل للمطففــنيأويف

نا ســفيان عــن أيبأخربنــا عبــد اهللا بــن جعفــر حــدثنا يعقــوب بــن ســفيان حــدثنا أبــو نعــيم حــدث
.اهـ سند صحيح د اهللا بن عبد الرمحن مبعناهنصر وهو عب

مسعت محلة بن : حدثنا غندر عن شعبة عن أيب النضر مسلم قال]2985[ابن أيب شيبة -
فقـال رجال ال يتم الركوع وال السجود فأخـذ بيـده ، ففـزع الرجـل عبادةرأى : قالعبد الرمحن

.حسناهـ نه ال جتزيء صالة إال بأم الكتابإ.بأمثاله: عبادة
عـن حـدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن حممـد بـن عمـرو عـن أيب سـلمة]2980[ابن أيب شيبة -

وال يــتم ا تقبــل لــه صــالة لعلــه يــتم الركــوعإن الرجــل ليصــلي ســتني ســنة مــ: قــال هريــرةأبــي
.صحيح اهـ سند حسن ، ويتم السجود ، وال يتم الركوعالسجود

هريرةأباأن حدثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن أيب حيىي عن أبيه]2987[ابن أيب شيبة -
.سند صحيح . اهـ حممد بن مسعان األسلميكذبت: رأة تصلي وهي تنقر ، فقالرأى ام

يقول أبا هريرةعن إبراهيم بن حممد عن صاحل موىل التوأمة أنه مسع ]2862[عبد الرزاق -
.اهـ سند ضعيف إال بركوعال صالة: 
أنــس بــن مالــكرأيــت : قــولمسعــت األعمــش يحــدثنا وكيــع قــال]2989[ابــن أيب شــيبة -

فكـان قائمـا يصـلي معتـدال يف صـالته: فمـا عرضـت لـه ، قـال مبكة قائما يصـلي عنـد الكعبـة
حـدثين حممـد بـن ]957[الفـاكهي . حىت تستوي غضـون بطنـهتصب قائمافإذا رفع رأسه ان

رأيــت : يــس قــال حــدثنا احلميــدي قــال ثنــا ســفيان قــال ثنــا األعمــش أو أخــربت عنــه قــال إدر 
أنـــس بـــن مالـــك خلـــف املقـــام إذا رفـــع رأســـه أقـــام صـــلبه هكـــذا ، فرأيـــت غضـــون بطنـــه ، ومـــد 

مــن ]55/ 5[أبــو نعــيم يف احلليــة ورواه .اهـــ شــك ابــن عيينــة احلميــدي صــدره حــىت اســتوى
رأيـت أنـس بـن مالـك يصـلي يف املسـجد : ا األعمـش قـالثنـسى بن يونسثنا عيمسددطريق 
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يف السـري رواه الـذهيب اهــ احلرام، فكان إذا رفع رأسـه مـن الركـوع أقـام صـلبه حـىت يسـتوي بطنـه
اهـهذا حديث صحيح اإلسناد: مث قال 

عـــن ي عـــن محـــاد بـــن ســـلمة عـــن علـــي بـــن زيـــدحـــدثنا ابـــن مهـــد]2991[ابـــن أيب شـــيبة -
، فلـم أعـد ، فـأىب: رأى رجـال ال يـتم ركوعـه وال سـجوده ، فقـال لـه أنـهمخرمـةبـنالمسور

.ال بأس بهاهـ يدعه حىت أعاد
ابــنعــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن أيب مالــك عــن ســعد بــن عبيــدة]2595[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ فيه نظر ذا وضع الرجل جبهته باألرض أجزأهإ: قال عمر
لدمشــقي حــدثنا الوليــد بــن مســلم ن عبــد الــرمحن اأخربنــا ســليمان بــ]11529[ابــن ســعد -

مــوىل أســامة بــن زيــد أنــه بينــا هــو حــدثين حرملــةمحن بــن منــر عــن الزهــري قــالحــدثنا عبــد الــر 
صـلى صـالة مل يـتم ركوعـه وال سـجودهدخـل احلجـاج بـن أميـن فعبد اهللا بـن عمـر جالس مع 

نـك مل تصــل فعــد صــليت ؟ إأي أخــي أحتسـب أنــك قـد: فـدعاه ابــن عمـر حــني سـلم  فقــال 
احلجـاج بـن : من هذا ؟ قلت : ، قال يل عبد اهللا بن عمر احلجاجُ ىلَّ فلما وَ : قال لصالتك 

ألحبه فذكر حبه ما ولدت أم أمينلو رأى هذا رسول اهللا : أمين ابن أم أمين ، فقال ابن عمر 
بن الفضل أخربنا أبو احلسني] 4168[البيهقي . وكانت حاضنة النيب صلى اهللا عليه وسلم

القطــان ببغــداد أخربنــا عبــد اهللا بــن جعفــر حــدثنا يعقــوب بــن ســفيان حــدثنا ســليمان بــن عبــد 
يالرمحن وأبو سعيد وصفوان قالوا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الرمحن بن منـر عـن الزهـر 

دخل احلجاج بـن عبد اهللا بن عمرأنه بينما هو جالس مع حرملة موىل أسامة بن زيد حدثين
وكان أمين أخا ألسامة بن زيد كـان أكـرب مـن أسـامة ، ابن أم أمين وهو رجل من األنصارمينأ

قال حرملة فصلى احلجاج صالة مل يتم ركوعه وال سجوده ، فدعاه ابن عمر حني سلم فقـال 
فلمـا وىل احلجـاج قـال . أحتسب أنك قد صليت؟ إنك مل تصل فعد لصالتكيابن أخيأ: 
لـو رأى : قال ابن عمـر . احلجاج بن أمين ابن أم أمين: من هذا؟ قلت : عبد اهللا بن عمر يل

نة وكانــت حاضــفــذكر حبــه مــا ولــدت أم أميــن . حبــههــذا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أل
.صحيح سند . اهـ هو يف املعرفة للفسوي كذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ة عـن أيب فـروة عـن ابـن أيب ليلـىزائـدعـنحـدثنا حسـني بـن علـي ]2990[ابن أيب شـيبة -
فــذكرت ذلــك : قــال جد رجــل فصــلى صــالة ال يــتم ركوعهــا وال ســجودهادخــل املســ: قــال 
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حـدثنا ]2993[ابـن أيب شـيبة .هـي علـى مـا فيهـا خـري مـن تركهـا: فقـال لعبد اهللا بن يزيـد
يــتم أنــه ســئل عــن رجــل العبــد اهللا بــن يزيــدعــن ابــن فضــيل عــن مطــرف عــن حيــىي بــن عبيــد

.اهـ حسن صحيح هي خري من ال شيء: لسجود ؟ فقال وال االركوع
عبـد كان : قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه]2632[ابن أيب شيبة -

برية ، فكأنـــه يف أرجوحـــة حـــىت إذا رفـــع رأســـه مـــن الركعـــة هـــوى بـــالتكاهللا بـــن يزيـــد الخطمـــي
.لرفع من الركوع فصال بني الركوع والسجود كأنه رأى ا.اهـ إسناد حسن صحيح يسجد

ل يف الرفع من الركوعقوال
شــيبة حــدثنا هشــيم بــن بشــري أخربنــا هشــام بــن حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]1100[مســلم -

صــلى اهللا عليــه وســلم كــان إذا حسـان عــن قــيس بــن ســعد عــن عطــاء عـن ابــن عبــاس أن النــيب
مــد مــلء الســموات ومــلء األرض ومــا بينهمــا اللهــم ربنــا لــك احل:رفــع رأســه مــن الركــوع قــال 

ملـا منعـت وال ييوملء ما شـئت مـن شـ
اهـينفع ذا اجلد منك اجلد 

: قـال ألعمش عن إبراهيم عن األسودحدثنا ا: قال حدثنا يعلى]2569[ابن أيب شيبة -
اهـــ ســند قبــل أن يقــيم ظهــرههللا ملــن محــدهمســع ا: القــإذا رفــع رأســه مــن الركــوع عمــركــان 

.صحيح 
كــان : قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق عــن احلــارث]2562[ابــن أيب شــيبة -

مســع اهللا ملــن محــده ، اللهــم ربنــا لــك احلمــد ، حبولــك : إذا رفــع رأســه مــن الركــوع ، قــال علــي
إسحاق عـن عن أيبيلرزاق عن الثور عبد امن طريق]2719[البيهقي .وقوتك أقوم وأقعد

.سند ضعيف . مثله ياحلارث عن عل
إذا أراد أن : قــال علــيحــدثنا شــريك عــن جــابر عــن احلكــم عــن ]4867[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند ضعيف يستغفر اهللا: اهللا أكرب ، قال : يقول مسع اهللا ملن محده ، فقال 
ز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا املسـعودي عـن احلكـم عـن حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـ]8985[الطرباين -

اللهــم لــك احلمــد مــلء الســماوات ومــلء : يقــول بعــد الركــوع عبــد اهللا كــان : أيب عبيــدة قــال 
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.حسن اهـ مرسل منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 
بــن جــريج عــن إمساعيــل بــن أميــة عــن ســعيد بــن أيب ســعيد أنــه اعــن ]2915[عبــد الــرزاق-

،اللهـم ربنـا لـك احلمـد، وهو إمـام للنـاس يف الصـالة يقـول مسـع اهللا ملـن محـده أبا هريرةمسع 
.اهـ سند صحيحكرب يرفع بذلك صوته ونتابعه معاأاهللا 

يرفـع هريـرةأبـامسعـت : حـدثنا معتمـر عـن أيـوب عـن األعـرج قـال]2570[ابن أيب شيبة -
.سند صحيحاهـ اللهم ربنا ولك احلمدصوته بـ

أبـيعـن حفص عن ابـن جـريج عـن الزهـري عـن أيب سـلمةحدثنا]2565[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح اللهم ربنا لك احلمد: قال أنه كان إذا رفع رأسههريرة

أخربنــا ابــن عــون عــن حممــدقــالنــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري أخرب ]6495[ابــن ســعد -
اهــ صـحيح أطال حىت نقول قـد نسـيإذا صلى فركع مث رفع رأسهأنس بن مالككان : قال 

.
سنة إذا رفعت رأسك من الركعـة أو : بن جريج عن عطاء قال اعن ]2906[عبد الرزاق -

السجدة فانتصب حىت يرجع كل عظم منها مفصـله فـإذا فعلـت فحسـبك وقـد كـان يقـال فـال
سلم بعد ما رفع رأسه من الركعة فانتصب قل اللهـم ربنـا لـك لنيب صلى اهللا عليه و أدري أقاله ا

احلمـــد مـــأل الســـماوات ومـــأل األرض ومـــأل مـــا شـــئت مـــن شـــيء بعـــد ال مـــانع ملـــا أعطيـــت وال 
.اهـ سند صحيح معطي ملا منعت وال يعصم ذا اجلد منك اجلد 

باب
يوأبـو كامـل فضـيل بـن حسـني اجلحـدر يكـراو حدثنا حامد بـن عمـر الب]1085[مسلم -

محيـد عـن عبـد الـرمحن بـن عن هالل بـن أيبقال حامد حدثنا أبو عوانةعوانةكالمها عن أيب
رمقـت الصـالة مــع حممـد صـلى اهللا عليــه وسـلم فوجــدت : ليلـى عـن الــرباء بـن عـازب قــال أيب

فسـجدته فجلسـته مـا بـني قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعـه فسـجدته فجلسـته بـني السـجدتني 
اهـــ فيــه داللــة علــى أن لفــظ القيــام يف الصــالة ال يتنــاول التســليم واالنصــراف قريبــا مــن الســواء

ومل يوقـت يف .االعتدال من الركوع ، إمنا هو فصـل بـني الركـوع والسـجود شـرع فيـه االطمئنـان 
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الصـالة داللـة علـى .هيئة اليدين شيء 
.ذلك ، واهللا أعلم 

كـان يرفـع يديـه مسـعودبناعن الزهري عن محاد عن إبـراهيم أن ]7952[عبد الرزاق وقال
إن كـــان –وفيـــه . ، وقــد كـــان قنوتــه قبـــل الركــوع غريـــباهــــ مرســل يف الــوتر مث يرســـلهما بعــد 

.يأيت يف القنوت .ل اليدين بعد الركوع أنه كان يرس-حمفوظا 

ما يقول من خلف اإلمام إذا رفع من الركوع
عن مسي موىل أيب بكر عـن أيب صـاحل السـمان عـن أيب هريـرة أن رسـول اهللا ]197[مالك -

اللهـــم ربنـــا لـــك : فقولـــوا ، إذا قـــال اإلمـــام مســـع اهللا ملـــن محـــده :صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم قـــال 
.اهـ رواه البخاري ومسلم من ذنبه فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم ، احلمد 

حـدثنا أبـو جحيفـة قالحدثنا يزيد بن أيب زياد قالحدثنا هشيم]2561[ابن أيب شيبة -
لـــك احلمـــد  مـــلء اللهـــم ربنـــا:ل إذا رفـــع اإلمـــام رأســـه مـــن الركـــوعأنـــه كـــان يقـــو عبـــد اهللاعـــن 

.يزيد ضعيف اهـالسماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد
عبد اهللاعن حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن أيب األحوص ]2612[بن أيب شيبة ا-

ابــن املنــذر .اللهــم ربنــا لــك احلمــد: قــال مــن خلفــه اهللا ملــن محــدهمســع إذا قــال اإلمــام: قــال 
يب عــن أثنـا عبـد اهللا عـن سـفيان عـن سـلمة بـن كهيـلقـالحـدثنا علـي بـن احلسـن]1419[

: فليقـل مـن خلفـهمسـع اهللا ملـن محـده: ا قـال اإلمـامإذ:قـالسـعودعبـد اهللا بـن ماألحوص عن 
فيان ثنـا سـحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبـو نعـيم]9323[الطرباين .اللهم ربنا لك احلمد 

ح وحـــدثنا إســـحاق بـــن إبـــراهيم عـــن عبـــد الـــرزاق عـــن الثـــوري عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل عـــن أيب 
. ع اهللا ملن محده فليقل مـن خلفـه ربنـا لـك احلمـدمسإذا قال اإلمامقالاألحوص عن عبد اهللا

يب األحـوص عـن أحدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعيب عن سلمة بـن كهيـل
. ربنـــا لـــك احلمـــد: ملـــن محـــده فليقـــل مـــن خلفـــهمســـع اهللاإذا قـــال اإلمـــام :قـــالعـــن عبـــد اهللا

متأخربنــا أبــو حــايالتــاجر بــالر عبــد العزيــز بــن عبــد اهللاأبــو القاســم أخربنــا]2725[البيهقــي
عـن سـلمة بـن كهيـل يحممد بن عيسـى أخربنـا إسـحاق بـن إبـراهيم عـن عبـد الـرزاق عـن الثـور 
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إذا قـال اإلمــام مسـع اهللا ملـن محـده فليقــل مـن خلفـه ربنــا : األحـوص عـن عبــد اهللا قـال عـن أيب
.صحيح اهـ لك احلمد

ختياين قــال مسعــت عبــد الــرمحن بــن يــوب الســأبــن عيينــة عــن اعــن ]2916[عبــد الــرزاق -
إذا رفع اإلمام رأسـه مـن الركـوع فقـال مسـع اهللا ملـن : يقول هريرةأباهرمز األعرج يقول مسعت 

.اهـ صحيح)1(ربنا لك احلمد:محده فقل

اخلرور للسجودكيف 
حممــد بــن حــدثنا ســعيد بــن منصــور حــدثنا عبــد العزيــز بــن حممــد حــدثين]840[أبــو داود -

هريرة قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه الزناد عن األعرج عن أيببن حسن عن أيبعبد اهللا
حـدثنا مث قـال . )2(إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيـه:وسلم

الزنــاد عــن قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا عبــد اهللا بــن نــافع عــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن حســن عــن أيب
صـــالته يعمــد أحــدكم يف:هريــرة قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم األعــرج عــن أيب

هـو عبـد اهللابـن حممـد .صـححه األلبـاينرواه الرتمذي واستغربه ، و اهـ فيربك كما يربك اجلمل
.النفس الزكية 

وحســني بــن عيســى قــاال حــدثنا يزيــد بــن هــارون يحــدثنا احلســن بــن علــ]838[أبــو داود -
صــلى اهللا عاصــم بــن كليــب عــن أبيــه عــن وائــل بــن حجــر قــال رأيــت النــيبأخربنــا شــريك عــن

حــدثنا مث قــال.
حممد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا مهام حدثنا حممد بـن جحـادة عـن عبـد اجلبـار 

فـذكر حـديث الصـالة قـال فلمـا سـجد وقعتـا .ليه وسـلمصلى اهللا عبن وائل عن أبيه أن النيب
عاصم بن كليب عن قال مهام وحدثنا شقيق قال حدثين. ركبتاه إىل األرض قبل أن تقع كفاه

أنـــه يفيوأكـــرب علمـــ-حـــديث أحـــدمهاصـــلى اهللا عليـــه وســـلم مبثـــل هـــذا ويفأبيـــه عـــن النـــيب

مسـع اهللا : ال يقل القوم خلـف اإلمـام : حدثنا حممد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال ]2613[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح اللهم ربنا لك احلمد: ملن محده ، ولكن ليقولوا 

فـإن كـان حمفوظـا كـان دلـيال : مث قـال . وليضـع يديـه علـى ركبتيـه : رواه البيهقي من طريق سـعيد بـن منصـور بلفـظ -2
اهـعلى أنه يضع يديه على ركبتيه عند اإلهواء إىل السجود



تقريب فقه السابقني األولني

148

الرتمـذي رواهاهــ على فخذه-حديث حممد بن جحادة
.ابن حبان ابن خزمية و صححه و وقال حسن غريب 

العبــاس بــن حممــد الــدوري ثنــا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب ثنــا حــدثنا ]2461[احلــاكم -
رأيــت : العــالء بــن إمساعيــل العطــار ثنــا حفــص بــن غيــاث عــن عاصــم األحــول عــن أنــس قــال 

سلم كرب فحاه و رسول اهللا صلى اهللا علي
هذا إسناد صـحيح علـى شـرط الشـيخني و ال قال .و احنط بالتكبري حىت سبقت ركبتاه يديه 

وحســـنه اهــــعلـــى شـــرطهما وال أعـــرف لـــه علـــة: وقـــال الـــذهيب.أعـــرف لـــه علـــة و مل خيرجـــاه 
.)1(املنذري

بـن حممـد ثنا عبـد العزيـزقالثنا أصبغقالريةحدثنا عالن بن املغ]1430[ابن املنذر وقال
وكـان رسـول اهللا صـلى : قـالكـان يضـع يديـه قبـل ركبتيـهابـن عمـرأن عن عبيد اهللا عـن نـافع

الطحــــاوي . ححه احلــــاكم والــــذهيب علــــى شــــرط مســــلم اهـــــ صــــاهللا عليــــه وســــلم يفعــــل ذلــــك 
ثنا أصبغ بن الفرج قال ن بن حممد بن املغرية الكويف قالحدثنا علي بن عبد الرمح]1513[

أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه عمرابننافع عن ثنا الدراوردي عن عبيد اهللا بن عمر عن
.ســند صــحيح اهـــ كــان النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يصــنع ذلــك : وكــان يقــول ، قبــل ركبتيــه 

.وأهل املدينة على هذا 
هــذا مــا املشــهور عــن عبــد اهللا بــن عمــر يفو :مث قــال . مــا أراه إال ومهــا : وقــال رواه البيهقــيو 

بن حممد املقرئ أخربنا احلسن بن حممد بن إسحاق حدثنا يوسف بـن يأخربنا أبو احلسن عل
حــدثنا سـليمان بــن حــرب حـدثنا محــاد بــن زيـد عــن أيــوب عـن نــافع عــن ابــن ييعقـوب القاضــ

ن تســجدان كمــا إذا ســجد أحــدكم فليضــع يديــه ، فــإذا رفــع فلريفعهمــا فــإن اليــدي: عمــر قــال 
واهللا تعـاىل ، التقـدمي فيهمـا واملقصـود منـه وضـع اليـدين ىف السـجود ال:مث قـال.يسجد الوجـه

.خرب ابن عمر رواه أبو داود والنسائي وابن حبان اهـ أعلم

وسألت أيب عن حديث رواه عبـاس بـن حممـد الـدوري عـن العـالء بـن إمساعيـل ]539[قال ابن أيب حامت يف العلل -1
اهللا عليـه وسـلم إذا  رأيـت رسـول اهللا صـلى: العطار عن حفص بن غياث عـن عاصـم األحـول عـن أنـس بـن مالـك قـال 

فقـال .
اهـهذا حديث منكر: أيب 
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كـان إذا ركـع عمـرعـن الثـوري ومعمـر عـن األعمـش عـن إبـراهيم أن ]2955[عبد الرزاق -
حدثنا وكيع عـن ]2718[ابن أيب شيبة .قبل يديه ويكرب ويهوي يقع كما يقع البعري ركبتاه 

حــدثنا يعلــى عــن األعمــش عــن .كــان يضــع ركبتيــه قبــل يديــهعمــرعــن إبــراهيم أن األعمــش 
قالحدثنا أبو أمحد]1431[ابن املنذر .كان يقع على ركبتيهعمرأن إبراهيم عن األسود 

إذا كـرب كـرب وهـو مـنحط، : عمـركـان : قالسودا األعمش عن إبراهيم عن األثنقالثنا يعلى
حـدثنا ين أبـو السـائب سـلم بـن جنـادة قـالحـدث]2696[وقـال الطـربي . ويقع علـى ركبتيـه

أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال كــان أصــحاب عبــد اهللا إذا ذكــر القنــوت يعــين يف 
ـــا مـــن : الفجـــر قـــالوا مـــدك  ك اللهـــم وحبســـبحان: ه كـــان إذا افتـــتح الصـــالة قـــالأنـــعمـــرحفظن

وال إلــه غــريك ، وإذا ركــع كــرب ووضــع يديــه علــى ركبتيــه وإذا احنــط وتبــارك امســك وتعــاىل جــدك 
للســجود احنــط بــالتكبري ، فيقــع كمــا يقــع البعــري ، تقــع ركبتــاه قبــل يديــه ويكــرب إذا ســجد وإذا 

فهد بن حدثنا ]1528[الطحاوي .
عـــن حـــدثين إبـــراهيم بـــن حفـــص قـــال ثنـــا أيب قـــال ثنـــا األعمـــش قـــالثنـــا عمـــرســـليمان قـــال

يف صالته أنه خر بعد ركوعه علـى عمرحفظنا عن :فقاالأصحاب عبد اهللا علقمة واألسود
ومل يـروه عـن عمـر إال أهـل .صـحيح إسـناد اهــ ووضع ركبتيه قبل يديه ، ركبتيه كما خير البعري 

.العراق 
ابــنعــن يم عــن ابــن أيب ليلــى عــن نــافعحــدثنا يعقــوب بــن إبــراه]2720[ابــن أيب شــيبة -

اهـ ابن أيب ليلى ، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيهأنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه عمر
.يهم 

متى يكرب
كــان : قــال حــدثنا يعلــى عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود]2633[ابــن أيب شــيبة -

قبل أن يقيم ظهره ، وإذا كرب كـرب وهـو مسع اهللا ملن محده: قال إذا رفع رأسه من الركوع رعم
أخربنـــا شـــريك عـــن األعمـــش عـــن : قـــال حـــدثنا عبيـــد اهللا]2635[ابـــن أيب شـــيبة .مـــنحط

عـن األعمـش محـرحـدثنا أبـو خالـد األ. أنـه كـان يهـوي بـالتكبريعمـرعـن إبراهيم عن األسـود
.اهـ صحيح مسع اهللا ملن محده احندر مكربا: إذا قال عمران ك: قال عن إبراهيم
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مـا :قـالالزبيـربـنابن جريج قال أخربين عمرو بـن دينـار عـن اعن ]2959[عبد الرزاق -
وقـــال ابـــن أيب شـــيبة .اهــــكـــان يكـــرب إال وهـــو يهـــوي فنهضـــته للقيـــام 

كـان ابـن الـزبريأن جريج عـن عمـرو بـن دينـارحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ابن ]2504[
.اهـ سند صحيح يكرب لنهضته

-يف الركعـة الثالثـة معاويةبن جريج قال أخربين عطاء أنه رأى اعن ]2960[عبد الرزاق -
والثالثــة مــن الركــوع إذا رفــع رأســه مــن الســجود مل يتلبــث قــال يــنهض وهــو -كــذا قــرأ الــدبري 

اهـــ حــىت بلغــين أن األمــر كــان علــى ذلــكعطــاء تعجبــت مــن ذلــك
.سند صحيح وقد تقدم من هذا الباب يف جامع التكبري 

جامع مسح احلصى
ســلمة قــال حــدثينحــدثنا أبــو نعــيم حــدثنا شــيبان عــن حيــىي عــن أيب]1207[البخــاري -

إن  :سـجد قـال الـرتاب حيـث ييالرجـل يسـو قـال يفصـلى اهللا عليـه وسـلممعيقيب أن النـيب
اهـكنت فاعال فواحدة 

حدثنا الفضل بن دكني عن زهري عن جابر عـن سـامل بـن عبـد اهللا ]7906[ابن أيب شيبة -
.فمسـح احلصـى فأمسـك بيـدهعمـرعن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب أنـه صـلى إىل جنـب 

ثنـا زهـري قـالدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أمحد بن يونس قـال ثنـاح]1614[ابن املنذر 
فمسـح عمـر بـن اخلطـابجابر عن سامل بن عبد اهللا أن عبد الرمحن بن يزيد صلى إىل جنب 

.جابر ضعيف اهـاحلصى فأمسك بيده
أراد عمـرحدثنا ابـن منـري قـال حـدثنا هشـام بـن عـروة عـن أبيـه أن ]8926[ابن أيب شيبة -

فإنـه ا أمـري املـؤمنني يـبلـى : فـي قـالعليه سـفيان بـن عبـد اهللا الثقفأشار أن ال حيصب املسجد 
حـدثنا أبـو ]4486[وقـال البيهقـي . احصـبوه: أوطأ للمجلس ، فقال عمر أغفر للنخامة و 

مبكة أخربنا املفضل بـن يأخربنا حممد بن نافع بن إسحاق اخلزاعحممد بن يوسف األصبهاين
أول مـن : بيـه قـال عمر حدثنا سفيان عن هشام بـن عـروة عـن أابن أيبحدثينيحممد اجلند

أبطحـوه مـن : بطح املسجد مسـجد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عمـر بـن اخلطـاب وقـال
.مرسل جيد. اهـ وهو يف فضائل املدينة للجندي العقيق املبارك يعينيالواد
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أخربنا محاد بن سلمة عن علي بن زيـد أخربنا عفان بن مسلم قال]3835[وقال ابن سعد 
أول مــن ألقــى احلصــى يف مســجد رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه : ن إبــراهيم قــال عــن عبــد اهللا بــ

فــأمر ا رءوســهم مــن الســجود نفضــوا أيــديهموســلم عمــر بــن اخلطــاب ، وكــان النــاس إذا رفعــو 
اهــ ابـن زيـد عمر باحلصى فجيء به مـن العقيـق فبسـط يف مسـجد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم

.بن جدعان يضعف 
نـــا حممـــد بـــن عبـــد امللـــك بـــن أيب أخرب ]466[أمحـــد يف فضـــائل الصـــحابة وقـــال عبـــد اهللا بـــن 

أول من حصـب املسـاجد : بن سريين قالاالشوارب قثنا عبد الواحد بن زياد قثنا عاصم عن 
ثقـات مرسـلاهــن يتنخـع أثـاره بقدمـه أعمر بن اخلطاب كان املسجد سبخة فـإذا أراد الرجـل 

.
مسـح احلصـباء مسـحة :كـان يقـول ذرأبـابلغـه أن عن حيىي بن سعيد أنـه ]372[مالك -

أيب ذرعن معمر عن أيوب رفع إىل ]2401[عبد الرزاق .واحدة وتركها خري من محر النعم
]2400[عبـد الـرزاق . قال رخص يف مسحة للسجود وتركها خري من مائة ناقـة سـود العـني 

أنــه قــال مــن أقبــل ذرأيببــن دينــار عــن رجــل مســاه عــن ابــن جــريج قــال أخــربين معمــر و اعــن 
وىل فمــا أدرك ليشــهد الصــالة فأقيمــت وهــو بــالطريق فــال يســرع وال يزيــد علــى هيئــة مشــيته األ

فليصل مع اإلمام وما مل يدرك فليتمه وال ميسح إذا صلى وجهه فإن مسح فواحـدة وإن يصـرب 
نـة عـن بـن عيياعن معمر عـن ]2402[عبد الرزاق . عنها خري له من مائة ناقة سود احلدق 

قـــال إذا دنيـــت الصـــالة ذرأيبعمـــرو بـــن دينـــار عـــن رجـــل مـــن بـــين غفـــار عـــن أيب بصـــرة عـــن 
فــامش علــى هيئتــك فصــل مــا أدركــت وأمت مــا ســبقك وال متســح األرض إال مســحة وأن تصــرب 

أخربنــا أبــو بكــر بــن ]3691[قــال البيهقــي .عنهـا خــري لــك مــن مائــة ناقــة كلهــا سـود احلدقــة
ن جعفر بن أمحد حدثنا يونس بن حبيـب حـدثنا أبـو داود حـدثنا محـاد فورك أخربنا عبد اهللا ب

مسـح احلصـى واحـدة : قـالذرأيبعـن يبصـرة الغفـار بن سـلمة عـن عمـرو بـن دينـار عـن أيب
اختلفـوا فيـه علـى هذا حديث مضطرب اهـمن مائة ناقة سود احلدقوأن ال أفعلها أحب إيل

. صرة الغفاري وهو محيـل بـن بصـرة فهـو منقطـع ولئن كان حمفوظا عن أيب ب.عمرو بن دينار 
.أو عن أيب نضرة منذر بن مالك فمرسل 
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بن عيينة عن عمرو بن دينار عن حممـد بـن طلحـة وعبـد اهللا اعن ]2405[عبد الرزاق قالو 
رض ال متسـح إال مسـحة إن األ: فقـال ، وأنا أصـلي أبو ذرمر : بن عياش بن أيب ربيعة قال 

عـن عمـرو عـن حممـد بـن حدثنا ابن عيينـة ]7912[ابن أيب شيبة ، وقالاهـ كذا يف املطبوع
إن : ال وأنا أصـلي قـذرأبومر يب : قال عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة عن طلحة بن ركانة

.رجاله ثقات اهـ وهذا إسناد صحيح األرض ال متسح إال واحدة
لــة قــال حــدثنا ابــن وهــب قــال أخربنــا ابــن قتيبــة قــال حــدثنا حرم] 2274[وقــال ابــن حبــان 

حـــدثنا يـــونس عـــن ابـــن شـــهاب أن أبـــا األحـــوص مـــوىل بـــين ليـــث حدثـــه يف جملـــس ســـعيد بـــن 
:أنـه مسـع أبـا ذر يقـول إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالاملسيب وابن املسيب جالس

رواه اهــفـال حيـرك احلصـى أو ال ميـس احلصـى، إذا قام أحـدكم يف الصـالة فـإن الرمحـة تواجهـه 
.أمحد وأبو داود والرتمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة 

عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود حدثنا أبو األحوص عن أيب إسـحاق]7913[ابن أيب شيبة -
حدثنا علي ]7914[ابن أيب شيبة .يرخص يف مسحة واحدة للحصىعبد اهللا كان : قال 

رأيـت ابـن مسـعود يسـوي : مـه قـال بن مسهر عن الشيباين عن عبد الرمحن بن األسـود عـن ع
: حـدثنا وكيـع قـال ]7915[ابن أيب شـيبة .احلصى بيده وهو يصلي خبطه بيده ، مث سجد

رأيــت عبــد اهللا بــن : حــدثنا ســفيان عــن الشــيباين عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن أبيــه قــال 
.اهـ رواية سفيان أصح خبط احلصى بيده مث سجدمسعود

حــدثنا العبــاس حــدثنا عقبــة حــدثين األوزاعــي أنــه ] 79[يف حديثــه وقــال أبــو العبــاس األصــم
ميســحها إن األرض تــزين للمصــلي فــال: حدثــه هــارون بــن رئــاب قــال كــان ابــن مســعود يقــول 

منقطـعاهــ فإن كان ماسحها ال حمالة فمرة وأن يرتكها خري من مئـة ناقـة سـود املقـل، أحدكم 
.
عبـد إسحاق عن عبد الرمحن بن زيد قـال كـان عن إسرائيل عن أيب]2407[عبد الرزاق -

يسوي احلصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسـجد ويقـول يف سـجوده لبيـك اللهـم اهللا بن زيد
.اهـ سند ضعيف لبيك وسعديك 

أنـه جـابرعـن ن غيـاث عـن أشـعث عـن أيب الـزبريحدثنا حفص بـ]7904[ابن أيب شيبة -
.ار ضعيف اهـ أشعث بن سو كان يكره مسح احلصى
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عـن حدثنا ابن منـري عـن عثمـان بـن احلكـم عـن شـرحبيل أيب سـعد]7905[ابن أيب شيبة -
حلصــى ، إال مــا أحــب أن يل محــر الــنعم وأين مســحت مكــان جبيــين مــن ا: قــال الــدرداءأبــي

.سند ضعيف اهـأن يغلبين فأمسح مسحة
: حذيفــةقــال : قــال حــدثنا أبــو أســامة عــن ابــن عــون عــن حممــد]7920[ابــن أيب شــيبة -

ية احلصـى ، أو شـيء يف يعين تسـو : قال أبو أسامة .ومسح بيده األرضهكذا واحدة أو دع 
.اهـ مرسل جيد موضع سجوده

حــدثنا إســرائيل عــن أيب حصــني عــن أيب صــاحل حــدثنا وكيــع قــال ]7925[ابــن أيب شــيبة -
رواه .تناشـد صـاحبهاإن احلصاة إذا أخرجت من املسجد: أو عن كعب قال أبي هريرةعن 

حــدثنا عبيــد اهللا بــن موســى أخربنــا إســرائيل عــن يعبــاس الــدور مــن طريــق]4487[البيهقــي 
حصــني أيبورواه شــريك عــن. فــذكره هريــرة أو عــن كعــب صــاحل عــن أيبحصــني عــن أيبأيب

حـــدثنا ]459[والصــحيح مــا قــال أبــو داود . ، رواه أبـــو داود هريــرة صــاحل عــن أيبعــن أيب
صــاحل قــال كــان شــيبة حــدثنا أبــو معاويــة ووكيــع قــاال حــدثنا األعمــش عــن أيببــن أيبعثمــان
.)1(اهـ سند صحيحإن الرجل إذا أخرج احلصى من املسجد يناشده: يقال 

أنه كان يرخص هريرةأبيعن حدثنا حفص عن ليث عن جماهد]7916[ابن أيب شيبة -
اهـــــ ليــــث إن مل يفعــــل فهــــو أحــــب إيلو : ، قــــال أن تســــوى احلصــــى يف الصــــالة مــــرة واحــــدة 

.ضعيف 
عن عاصم ثنا محاد: ثنا حجاج قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال]1612[ابن املنذر -

اهــــ أي موضـــع الســـجود مـــن امســـح واحـــدة: قـــالهريـــرةأبـــيعـــن 
.ثقات.األرض

عــن أيبيمــر بــن ســليم البــاهلحــدثنا ســهل بــن متــام بــن بزيــع حــدثنا ع]458[أبــو داود -
املسجد فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت األرض يفيعن احلصى الذعمرابنالوليد سألت 

ثوبــه فيبســطه حتتــه فلمــا قضــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه باحلصــى يفمبتلــة فجعــل الرجــل يــأيت

حـديث : حدثنا مالك بن مغول عن زبيد بن احلـارث عـن جماهـد قـال : حدثنا وكيع قال ]7926[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند صحيح احلصى من املسجد صاحت أو سبحتإذا أخرجت: ليس مبحدث
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، بــأس بــهاهـــ ضــعفه األلبــاين ، وقــال البيهقــي إســناده المــا أحســن هــذا :وســلم الصــالة قــال 
.ورواه ابن خزمية وتردد يف ثبوته 

إذا أهـوى ليسـجد عبـد اهللا بـن عمـررأيت :عن أيب جعفر القارئ أنه قال]371[مالك -
.اهـ صحيح ، أبو جعفر يزيد بن القعقاع مسح احلصباء ملوضع جبهته مسحا خفيفا 

كـان : قـال نـافعحدثنا أبو أسامة عن عبد احلميد بن جعفر عن]7917[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند حسن احلصى برجله وهو قائم يف الصالةمما يسويعمرابن

يـد أخـربين عاصـم بـن حممـد بـن ز : قـالحـدثنا علـي بـن اجلعـد] 3799[وقال ابن أيب خيثمة 
ابـن زيــد بــن عبــد اهللا بــن عمــر يعــين بـن عبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطـاب عــن أيب بكــر بــن حممــد

ا توجـه إىل القبلـة يسـوي احلصـى برجلـه قبـل أن يكـرب، مث يكـرب بعـد، أنـه كـان إذعن ابـن عمـر
اهـــ 

.صحيحمرسل 
حــدثنا عمــران بــن زائــدة بــن نشــيط عــن نفيــع : قــال حــدثنا وكيــع ]7924[ابــن أيب شــيبة -

عباس من املسجد فخلعت خفـي فسـمع وقـع حصـاة ، فقـال خرجت مع ابن : قال أيب داود
.اهـ نفيع مرتوك متهم خاصمتك يوم القيامةالإردها و : عباسابن
اعــن ]2414[عبــد  الــرزاق -

.إذاهـا اهللا، أجـل : قـال،للحصى ملوضع اجلبني مـا ال يشـددون يف مسـح الوجـه مـن الـرتاب
.سند صحيح 

صـــليت إىل : حـــدثنا وكيـــع عـــن مســـعر عـــن زيـــاد بـــن فيـــاض قـــال ]7936[ابـــن أيب شـــيبة -
إنه يقال يف هـذا : قال جنب أيب عياض فمسست احلصى فضرب يدي ، فلما قضى صالته 

عمرو بن ذير و مسلم بن نَ عياضأيبزياد بن فياض يروي عن اثنني ، صحيحاهـ قول شديدا
.ي ، أحسبه عمروا العنساألسود

السجودالعمل يف
حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه ]812[البخاري -

أمـرت أن أسـجد علـى سـبعة أعظـم علـى :صلى اهللا عليه وسلم اس قال قال النيبعن ابن عب
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وال نكفـت الثيـاب واليـدين ، والـركبتني وأطـراف القـدمني ،-وأشار بيـده علـى أنفـه -اجلبهة 
اهـوالشعر

عـن حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتـادة ]509[البخاري -
اعتــدلوا يف الســجود وال يبســط ذراعيــه كالكلــب : ســلم قــال أنــس عــن النــيب صــلى اهللا عليــه و 

اهـذا بزق فال يبزقن بني يديه وال عن ميينه فإنه يناجي ربه إو 
البــراءحــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن ]2690[يبة ابــن أيب شــ-

مسعـت الــرباء : حـدثنا وكيــع عـن شـعبة عـن أيب إســحاق قـال . السـجود علـى أليــة الكـف: قـال
أخربنــا أبـو عبـد اهللا أخربنــا ] 2777[البيهقـي .السـجود علـى أليــة الكفـني: بـن عـازب يقــول 

حـدثنا عفـان بـن مسـلم ومسـلم بـن إبـراهيم وأبـو أبو بكر بن إسـحاق أخربنـا حممـد بـن غالـب
إذا : أبو إسحاق عن الرباء قـال وعمرو بن مرزوق قالوا حدثنا شعبة قال أنبأينعمر احلوض

.ي اهـ صحيح واللفظ للحوض. سجد أحدكم فليسجد على ألية الكف
السجود ينعت لناالبراءرأيت : نا زهري عن أيب إسحاق قال خرب أ]2510[اجلعد ابن وقال
شـريك واحلسـني بـن واقـد رواه و اهــ ورفع الرباء عجيزته : يلزق إلييت الكف باألرض قال : فقال

.عن أيب إسحاق مرفوعا ، واملوقوف أصح 
حــدثنا مي قــال حــدثنا يزيــد بــن زريــع قــالحــدثنا محيــد بــن مســعدة الســا]2236[الطــربي -

عليــه رضـوان اهللا الخطــاببــنعمــرنبئـت أن : قــال مسعــت حممـد بــن سـريين: التسـرتي قـال 
اهـ التسرتي هـو يزيـد بـن وقدماهكبتاهور وجهه وكفاه : د من ابن آدم سبعة أعظم يسج:قال 

حدثين يعقوب بن إبـراهيم قـال حـدثنا إمساعيـل قـال حـدثنا ]2238[وقال الطربي . إبراهيم 
-اجلبهــة :أو قــال -الوجــه : الســجود بســبعة :قــال عمــرنبئــت أن : أيــوب عــن حممــد قــال

.رجاله ثقاتمرسل اهـ والقدمني واليدين والركبتني 
وجه ابن آدم : قال عمرعن يونس عن احلسن عن حدثنا هشيم]2695[ابن أيب شيبة -

حــدثنا ]2237[الطــربي .والقــدمنياجلبهــة والــراحتني والــركبتنيللســجود علــى ســبعة أعضــاء 
قــال يقــولمسعــت احلســن : بــن إبــراهيم قــال حــدثنا يزيــد د قــال حــدثنا يزيــد بــن زريــع قــالمحيــ

وركبتــاهوجهــه وكفــاه: د مــن ابــن آدم ســبعة أعظــم يســج: رضــوان اهللا عليــه اخلطــاببــنعمـر
.صحيح مرسل اهـ وقدماه
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حـــدثنا زاز قـــال حـــدثنا عبـــد الـــوارث قـــالحـــدثنا عمـــران بـــن موســـى القـــ]2239[الطـــربي -
ضــع : فقــال يل وقــد رفعــت إحــدى قــدميوأنــا ســاجد رآين أبــو جملــز: قــالعمــران بــن حــدير 

حــدثنا ]2240[الطــربي جتعلهــا مخســا وهــي ســبع ؟: عمــرقــال : قــدمك بــاألرض ، وقــال 
رآين أبــو جملــز وقــد : حــدثنا محــاد عـن عمــران بــن حــدير قــالدثنا احلجــاج قــالحــقــال املقـدمي

قـدماه سـاجدا قـد شـالت رضوان اهللا عليه رجـالاخلطاببنعمررأى : فقال شالت قدماي
.صحيح مرسل اهـ جتعلها مخسا وهي سبع: ، فقال 

: قال عليعن حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث]2663[ابن أيب شيبة -
حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن أيب ]2668[ابن أيب شيبة .إذا سجد الرجل فليخو

وال يفــرتش ذراعيــه افــرتاش ،إذا ســجد أحــدكم فليعتـدل : قــال علـيعــن احلــارث عــن إسـحاق
.اهـ احلارث ضعيف الكلب

إذا : عبـــد اهللاقـــال :عـــن الثــوري عـــن االعمـــش عــن أيب وائـــل قـــال]2942[عبــد الـــرزاق -
سجد أحدكم فال يسجد متوركا وال مضطجعا فإنه إذا أحسن السجود سجدت عظامه كلها 

عـــن ن عمـــرو ثنـــا زائـــدةحـــدثنا حممـــد بـــن النضـــر األزدي ثنـــا معاويـــة بـــ]9326[الطـــرباين .
وال متوركـا إذا سجد أحـدكم فـال يسـجد مضـطجعا: قال ألعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا

يعلـى بـن عبيــد مــن طريـق]2824[البيهقـي . فإنـه إذا أحسـن السـجود سـجد كــل عضـو منـه
يســـجدن أحـــدكم موركـــا وال الابـــن مســـعودثنـــا األعمـــش عـــن شـــقيق قـــال قـــال عبـــد اهللا يعـــين

.اهـ صحيح )1(فإنه إذا أحسن السجود سجدت عظامه كلها، مضطجعا 
سيب بن رافع عن عـامر بـن عن املحدثنا أبو أسامة عن األعمش ]2673[ابن أيب شيبة -

ابـن اهـ وقالاسجدوا حىت باملرافقهيئت عظام ابن آدم لسجوده : عبد اهللاقال : قال عبدة 
: قـالعـن أيب األحـوص لـك بـن ميسـرة عن شعبة عن عبد املحدثنا وكيع]2679[أيب شيبة

أحســب .اهـــ صـحيحيعـين يســتعني مبرفقيـهبـاملرافقإذا ســجدمت فاسـجدوا حــىت: عبـد اهللا قـال 
وادعـم علـى راحتيـك وأبـد ضـبعيك فإنـك :معىن االستعانة برفـع املرفـق مثـل مـا قـال ابـن عمـر 

عبة عــن حــدثنا حيــىي عــن شــ]463[وقــال مســدد اهـــإذا فعلــت ذلــك ســجد كــل عضــو منــك

وقولـه مضـطجعا يعـين أن يتضـام . قوله متوركا يعين أن يرفع وركيه إذا سـجد حـىت يُفحـش يف ذلـك : قال أبو عبيد -1
]110/ 2غريب احلديث [اهـ ويلصق صدره باألرض ويدع التجاَيف يف سجوده ولكن يقول بني ذلك 
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نضـع أمرنـا عبـد اهللا بـن مسـعود إذا سـجدنا أن:قـال عبد امللك بن ميسـرة عـن أيب األحـوص 
معناه واهللا أعلـم أخطـأ حـني اهـكذب: فذكرته لطاوس فقال .مرافقنا وسواعدنا على األرض

.)1(روى باملعىن
م بـن أيب عـن عاصـحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا سـفيان]8570[الطرباين -

مـا حـال أحـب إىل اهللا أن جيـد العبـد فيـه مـن أن : قالعبد اهللاعن وائل بن ربيعة عن النجود
.اهـ إسناد جيد جيده عافرا وجهه

كان إذا سجد وضع كفيـه علـى الـذي يضـع عبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]388[مالك -
ليخـرج كفيـه مـن حتـت بـرنس لـه ولقـد رأيتـه يف يـوم شـديد الـربد وأنـه: قال نافع . عليه جبهته 

.اهـ صحيح حىت يضعهما على احلصباء 
عن ابن عمر أنه كـان خيـرج يديـه أخربنا وكيع عن العمري عن نافع]5243[وقال ابن سعد 

.اهـ حسن من الربنس إذا سجد
مـــن وضــع جبهتـــه بـــاألرض :كــان يقـــولعبـــد اهللا بـــن عمـــرعـــن نــافع أن ]389[مالــك -

ذي يضــع عليــه جبهتــه مث إذا رفــع فلريفعهمــا فــإن اليــدين تســجدان كمــا فليضــع كفيــه علــى الــ
خـربين نـافع أن أبـن جـريج قـال اعـن ]2934[وقـال عبـد الـرزاق .اهــ صـحيح يسجد الوجـه 

إذا ســجد أحــدكم فليضــع يديــه مــع وجهــه فــإن اليــدين تســجدان كمــا : كــان يقــول عمــربــنا
عـن عبـد اهللا بـن ]2935[عبـد الـرزاق الأهــ وقـيسجد الوجـه وإذا رفـع رأسـه فلريفعهمـا معـه 

فــإن اليــدين تســجدان مــع فلريفــع يديــهإذا ســجد أحــدكم :قــالعمــربــناعمــر عــن نــافع عــن 
.اهـ ما أحسب العمري إال رواه مبعىن ما قبله الوجه 

عن حيىي بن سعيد عن حممـد بـن حيـىي بـن حبـان عـن عمـه واسـع بـن حبـان ]456[مالك -
إن أناسـا يقولـون إذا قعـدت علـى حاجتـك فـال تسـتقبل :كـان يقـولأنـهعبد اهللا بن عمـر عن 

القبلة وال بيـت املقـدس قـال عبـد اهللا لقـد ارتقيـت علـى ظهـر بيـت لنـا فرأيـت رسـول اهللا صـلى 
اهللا عليــه و ســلم علــى لبنتــني مســتقبل بيــت املقــدس حلاجتــه مث قــال لعلــك مــن الــذين يصــلون 

كــان أصــحاب عبــد اهللا إذا : حــدثنا شـريك عــن أشــعث بـن ســليم عــن قـيس بــن الســكن قـال]16[جزئــه لـوين يف-1
.اهـ سند جيد سجدوا وضعوا جباههم بني أكفهم، ودون ذلك، وأمام ذلك
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مالــك يعــين الــذي يســجد وال يرتفــع علــى األرض علــى أوراكهــم قــال قلــت ال أدري واهللا قــال 
.صحيح اهـيسجد وهو الصق باألرض 

يضـم ابن عمركان : حدثنا عاصم عن ابن جريج عن نافع قال ]2675[ابن أيب شيبة -
اهـ كذا يف املطبوع عاصم وأراه أبا عاصـم الضـحاك بـن خملـد ، وابـن يديه إىل جنبيه إذا سجد

.جريج يدلس 
ه كـان إذا أنـعمـرابنعن حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع]2711[ة ابن أيب شيب-

.اهـ ال بأس بهسجد وضع أنفه مع جبهته
إذا عمــربــنارأيــت : قــال نــا هشــيم عــن الشــيباين عــن الشــعيبأخرب ]2487[ابــن اجلعــد -

بـن عمـر وجهـي اأنفـك عـن األرض فقـال سجد جيايف أنفه عن األرض فقلت لـه رأيتـك جتـايف
.اهـ هشيم يدلس أنا أكره أشني وجهي و 
وأنــا أصــلي ال عمــربــنارآين : عــن الثــوري عــن آدم بــن علــي قــال ]2927[عبــد الــرزاق -

وادعـم علـى راحتيـك ، بـن أخـي ال تبسـط بسـط السـبع ايا : أجتاىف عن االرض بذراعي فقال 
.اهـ سند صحيح وأبد ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك 

عــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن حفــص بــن ]2933[رزاق عبــد الــ-
بــن اففرجــت بــني أصــابعي حــني ســجدت فقــال يــا عمــربــناصــليت إىل جنــب : عاصـم قــال 

عــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن ]2932[عبــد الــرزاق، ورواه حــديث حســن هــذا اهـــ مــع الوجــه 
بن عمرانافع قال كان 

حــدثنا عبــدة بــن ســليمان ]2728[ابــن أيب شــيبة قــال و . هــو يضــم أصــابعه ضــما ويبســطها 
بل القبلـة بيديـه جد أحـدكم فليسـتقإذا س: أنه كان يقول عمرابنعن عبيد اهللا عن نافع عن 

.اهـ صحيح 
أنــه  عمــرابــنعــن حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن عثمــان عــن ســامل]2733[ابــن أيب شــيبة -

أخربنـا مسـعر عـن عثمـان عـن : قـال حـدثنا يزيـد بـن هـارون. كره أن يعـدل بكفيـه عـن القبلـة
أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا ]2805[البيهقـــي . مثـــل حـــديث وكيـــععمـــرابـــنعـــن ســـامل عـــن نـــافع

بن قانع احلافظ حدثنا احلسـني بـن أمحـد بـن منصـور سـجادة حـدثنا ياحلافظ حدثنا عبد الباق
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اجلعـد عـن نـافع أبو معمر حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عثمان بن املغرية عـن سـامل بـن أيب
.اهـ سند صحيح يكره أن ال مييل بكفيه إىل القبلة إذا سجد: قالعن ابن عمر 

مـا : بن جريج قال أخربين إبراهيم بن ميسـرة عـن طـاووس قـال اعن ]2936[عبد الرزاق -
اهـــ ســند أشــد اســتقباال للكعبــة بوجهــه وكفيــه وقدميــه عبــد اهللا بــن عمــررأيــت مصــليا كهيئــة 

.ى العبادلة وجابرا وغريهم أطاووس ر .صحيح 
ىي بـن حبـان قـال كـان بن عجـالن عـن حممـد بـن حيـاعن الثوري عن ]2937[عبد الرزاق -
ابـن سـعد اهــ هـذا مرسـل ، وقـالحيب أن يعتدل يف الصالة حـىت أصـابعه إىل القبلـة عمربنا
بــن حبــان عــن عمــه عــن حممــد بــن حيــىي أخربنــا محــاد بــن مســعدة عــن ابــن عجــالن]5138[

كــان ابــن عمــر حيــب أن يســتقبل كــل شــيء منــه القبلــة إذا صــلى حــىت  : واســع بــن حبــان قــال
.موصول حسن إسناد اهـ كان يستقب

عمـربـناعمش عن حبيب عن أيب الشـعثاء عـن عن الثوري عن األ]2941[عبد الرزاق -
قلـت مـا تقلـب .تؤثرهـاال تقلب صورتك يقول ال،ال: أنه رأى رجال يتنحى إذا سجد قال 

.ثقاتاهـ تغري ال ختنس: صورتك قال ال 
يضــع يديــه إذا بــن عمــرابــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع قــال كــان عــن ع]2949[عبــد الــرزاق -

.اهـ ال بأس بهسجد حذو أذنيه 
بــن عــون عــن إبــراهيم اعــن إمساعيــل بــن عبيــد اهللا بــن أيب الوليــد عــن ]2950[عبــد الــرزاق -

رميهمــا حيــث ا:ن يضــع الرجــل يــده إذا ســجد فقــاليــأ: عمــربــناعــن األســود قــال ســئل 
ابــن أيب وقـال . ن إمساعيـل بـن عبـد اهللا بـن احلـارث يـروي عـن ابـن عـونإمنـا يـروي عـاهــوقعتـا 
أخربنا مغرية عن إبراهيم عن األسود بن يزيد عن ابن عمـر حدثنا هشيم قال ]2684[شيبة 

جاءتاأو كيفمايضعهما حيث تيسرا: ع يديه ؟ قال أنه سئل عن الرجل إذا سجد كيف يض
وابــن عــون عــن املغــرية أخربنــا شــعبة: قــالاجلعــدحــدثنا علــي بــن] 3873[ابــن أيب خيثمــة . 

كيــف أضــع يــدي يف الســجود إذا كــان : ســألت ابــن عمــر يعــين: قــالعــن إبــراهيم عــن األســود
.صحيح اهـكيفما جاءتا: قال،زحام
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قلـت : قـال أخربنـا حصـني عـن أيب حـازم: قـال حـدثنا هشـيم]2685[ابن أيب شـيبة وقال
اهـــ ضــعهما حيــث تيســر: ؟ قــال ه ضــيق كيــف أضــع يــدييف الصــف وفيــأكــون: عمــرالبــن

.صحيح 
سـأل رجـل : حدثنا األعمش عن حبيـب قـالري قالحدثنا ابن من]2678[ابن أيب شبية -

اهــــاســـجد كيـــف تيســـر عليـــك: أضـــع مرفقـــي علـــى فخـــذي إذا ســـجدت؟ فقـــال: عمـــرابـــن
.لسمر 
عبـاسابـنعـن طـاووس عـن أخربنا أبـو بشـر : حدثنا هشيم قال ]2696[ابن أيب شيبة -

ابــــن أيب شــــيبة .والقــــدمنيوالــــراحتني والــــركبتنياجلبهــــة :الســــجود علــــى ســــبعة أعضــــاء : قــــال 
يســجد علـى ســبعة : قـال عبــاسابـنحـدثنا ابـن فضــيل عـن عطــاء عـن ســعيد عـن ]2699[

.صحيح عن طاووس أصح ،اهـوركبتيهأعظم يديه ورجليه وجبهته
إذا سـجدت :قـالبـن عبـاسابن حريث عن عكرمة عـن عن مساك]2978[عبد الرزاق -

نــا شــريك خرب أ]2332[ابـن اجلعــد .كــذا والصـواب مســاك بــن حــرب.فألصـق أنفــك بــاألرض
أنفـه بـاألرض إذا سـجد أحـدكم فليضـع : قـال عباسبناعن مساك بن حرب عن عكرمة عن 

ك عـن عكرمـة مسـاعـنحـدثنا أبـو األحـوص]2703[ابن أيب شـيبة .فإنكم قد أمرمت بذلك
إذا سجد أحـدكم فليلـزق أنفـه باحلضـيض ، فـإن اهللا قـد ابتغـى : أنه كان يقول عباسابنعن 

ثنا أبو قالثنا سعيد بن منصورقالحدثنا حممد بن علي]1454[ابن املنذر .ذلك منكم
إذا ســـجد أحـــدكم : ابـــن عبـــاسقـــال : قـــالثنـــا مســـاك بـــن حـــرب عـــن عكرمـــةقـــالاألحـــوص

مــــن طريــــق] 2762[البيهقــــي .ضــــيض، فــــإن اهللا قــــد ابتغــــى ذلــــك بيــــنكمفليلصــــق أنفــــه باحل
سـعدان بـن نصــر حـدثنا أبـو معاويــة عـن إبــراهيم بـن طهمـان عــن مسـاك بـن حــرب عـن عكرمــة 

وص عن مساك عن عكرمة عن ابن عبـاسنعيم أخربنا أبو األحومن طريق أيب. عن ابن عباس
.رمة اهـ مسعوا من مساك بعدما اختلط ، وهو أضعف يف عك

ي قال حدثنا سعيد بن الفضل قـالحدثين عبد اهللا بن يوسف اجلبري ]2189[الطربي وقال 
مــن ســـجد فلـــم يضـــع أنفـــه علـــى :قـــال عبـــاسابـــنعــن حــدثنا عاصـــم األحـــول عـــن عكرمـــة

.اهـ سعيد قال أبو حامت منكر احلديث األرض فلم يصل 
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اهــ إذا سـجد جـاىفأنـسن كـا: قـال حدثنا أبـو خالـد عـن محيـد]2659[ابن أيب شيبة -
.سند صحيح 

حــدثنا وكيــع عــن أبيــه عــن أشــعث بــن أيب الشــعثاء عــن قــيس بــن ]2676[ابــن أيب شــيبة -
كــان بعضــهم ينضــم وبعضــهم كــل ذلــك قــد كــانوا يفعلــون ينضــمون ويتجــافون: قــال ســكن 

.اهـ سند حسن جيايف
كــانوا يســتحبون إذا :عــن حممــد قــال نحــدثنا أزهــر عــن ابــن عــو ]2686[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ول بيديه هكذا ، وضم أزهر أصابعهسجد الرجل أن يق
كـانوا يسـتحبون : قـال يع عن ابـن عـون عـن ابـن سـريينحدثنا وك]2698[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح واجلبهةعلى اليدين والركبتني والقدمنيالسجود على سبعة أعظم
قـد كـان مـن مضـى يقولـون يسـجد : عـن عطـاء قـال بن جـريج اعن ]2975[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح املرء على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه وال يكف شعرا وال ثوبا 
: قــال دثنا ابــن عليــة عــن خالــد احلــذاء عــن احلكــم بــن األعــرجحــ]2672[ابــن أيب شــيبة -

خـص أن يعتمـد علـى اهـ ذكـره يف مـن ر يهمسودا ما بني رسغه إىل مرفقأبا ذرأخربين من رأى 
.سند ضعيف . مرفقيه

عــن األوزاعــي قــال أخــربين هــارون بــن رئــاب عــن األحنــف بــن قــيس ]3561[عبــد الــرزاق -
دخلــت بيــت املقــدس فوجــدت فيــه رجــال كثــري الســجود فوجــدت يف نفســي مــن ذلــك : قــال 

فلمـــا انصـــرف قلـــت أتـــدري أعلـــى شـــفع انصـــرفت أم علـــى وتـــر قـــال إن أك ال أدري فـــإن اهللا 
مث قال أخربين حيب أبو القاسم مث بكا مث قال أخربين حـيب أبـو القاسـم مث بكـا مث قـال . دري ي

أخربين حيب أبو القاسم مث بكا مث قال أخـربين حـيب أبـو القاسـم صـلى اهللا عليـه و سـلم أنـه مـا 

صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم أبـو ذرأخـربين مـن أنـت رمحـك اهللا قـال قال قلت
حـــدثنا حممـــد بـــن كثـــري عـــن األوزاعـــي عـــن ]1461[الـــدارمي . فتقاصـــرت إيل نفســـي: قـــال 

دخلـت مسـجد دمشـق فـإذا رجـل يكثـر الركـوع : هارون بن رياب عن األحنف بـن قـيس قـال 
يدري هذا ينصرف أم على وتر فلما فـرغ قلـت نظر أعلى شفع أوالسجود قلت ال أخرج حىت 

ن ال أدري فــإن اهللا يــدري مث قــال إيــا عبــد اهللا أعلــى شــفع تــدري انصــرفت أم علــى وتــر فقــال 
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ما من عبد يسـجد هللا سـجدة اال : إين مسعت خليلي أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم يقول 
نـــا أبـــو ذر قـــال أقـــال 

أخربنـا أبـو عبـد اهللا إسـحاق بـن حممـد بـن يوسـف ]4764[البيهقـي . فتقاصرت إيل نفسـي 
حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حـدثنا حممـد بـن عـوف حـدثنا أبـو املغـرية حـدثنا يالسوس
دخــل األحنــف بــن قــيس مســجد دمشــق فــإذا : هــارون بــن رئــاب قــال قــال حــدثينياألوزاعــ
واهللا ال أبرح حىت أنظر على شفع ينصرف أم علـى وتـر ، : كثر الركوع والسجود فقال برجل ي

أعلـى شـفع انصـرفت أم علـى وتـر؟ ييا عبد اهللا هـل تـدر : فلما انصرف الرجل قال له : قال 
ـــا القاســـم صـــلوات اهللا عليـــه يمسعـــت خليلـــ، إيني، فـــإن اهللا يـــدر يأال أكـــون أدر : قـــال  أب

أبا القاسـم صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول يإىن مسعت خليل: ، مث قال وسالمه يقول ، مث بكى
قــال فقـــال . مــا مــن عبــد يســـجد هللا: 

ممـا وقـع ينفسـفتقاصـرت إيل: قال . أبو ذر: من أنت يرمحك اهللا؟ قال : األحنف بن قيس 
.صحيح اهـعليهينفسيف

عن إمساعيل بن عبد اهللا عن داود بن أيب هند وخالـد احلـذاء عـن ]3562[زاق عبد الر وقال
أيب عثمــان النهـــدي عــن مطـــرف قـــال كنــت أمشـــي مــع كعـــب فمررنـــا برجــل يركـــع ويســـجد ال 

قلــت ألرشــدن هــذا فتخلفــت فقلــت يــا أبــا عبــد اهللا شــفع هــو أم علــى وتــر قــاليــدري أعلــى 
ن كفـاك قـال الكـرام الكـاتبون قـال مث قـال أعلى شفع أنت أم على وتر قال قد كفيـت قلـت مـ

 :
قــال فقلــت ثكلــت مطرفــا أمــه أيب ذر يعــرف الســنة قــال فقــال  ذرأبــو: قلــت مــن أنــت قــال 

علـى وتـر فقـال  كعب أين مطرف قال قيل ختلف يرشد رجال رآه ال يدري أعلـى شـفع هـو أم
 .

عـن مطـرف بـن عبـد حدثنا علي بن مسهر عن داود عـن أيب عثمـان]4664[ابن أيب شيبة 
: أتيـت الشــام فـإذا أنــا برجـل يصــلي يركـع ويســجد وال يفصـل ، فقلــت : قــال اهللا بـن الشـخري 
يـا عبـد : فجلسـت ، فلمـا قضـى الصـالة قلـت لـه : أرشـد هـذا الشـيخ ، قـال لو قعـدت حـىت

ومن يكفيك ؟ قـال : قد كفيت ذلك ، قلت : اهللا ، أعلى شفع انصرفت أم على وتر ؟ قال 
 :
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ثكلــت مطرفــا أمــه يعلــم أبــا ذر الســنة ، فلمــا : قلــت ذرأبــو: مــن أنــت يــا عبــد اهللا ؟ قــال : 
قـال يل ، قد سأل عنك ، فلما لقيتـه ذكـرت لـه أمـر أيب ذر ، ومـا : أتيت منزل كعب قيل يل 

.، سياق ابن أيب شيبة أمثل اهـ صحيح فقال يل مثل قوله: قال 
قعدت إىل : بن زيد عن مطرف قاليثنا محاد بن سلمة عن علحد]21355[ورواه أمحد 

نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي يركع ويسجد مث يقوم مث يركع ويسجد ال يقعـد فقلـت 
ينصـرف علـى شـفع أو وتـر فقـالوا أال تقـوم إليـه فتقـول لـه قـال فقمــت يواهللا مـا أرى هـذا يـدر 
يمـــا أراك تـــدري تنصـــرف علـــى شـــفع أو علـــى وتـــر قـــال ولكـــن اهللا يـــدر : فقلـــت يـــا عبـــد اهللا 

: ســلم يقــولصــلى اهللا عليــه و مسعــت رســول اهللا

ن أعلــم رجــال مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا أفقلــت جــزاكم اهللا مــن جلســاء شــرا أمرمتــوين 
.يه ضعف اهـ علي بن زيد بن جدعان فعليه و سلم 

حـــدثنا جريـــر بـــن عبـــد احلميـــد عـــن منصـــور عـــن ســـامل بـــن أيب ]8438[ابـــن أيب شـــيبة وقــال
هو يف سـفح : أين أبو ذر ؟ فقالوا : بالربذة فقال ذرأيبحدثين أن رجال أتى إىل قال اجلعد 

فأتيتـــه فـــإذا هــو يصـــلي وإذا هــو يقـــل القيــام ويكثـــر الركـــوع : ذلــك اجلبـــل يف غنيمــة لـــه ، قــال 
يــــا أبــــا ذر رأيتــــك تصــــلي تقــــل القيــــام وتكثــــر الركــــوع : فلمــــا صــــلى قلــــت : ود ، قــــال والســــج

إين حــدثت أنــه مــا مــن مســلم يســجد هللا ســجدة إال رفعــه اهللا : والســجود ، فقــال 
حـدثنا أبــو األحــوص ]4662[وقـال ابــن أيب شــيبة . اهـــ سـند ضــعيف 

بالربــذة وأنــا حــاج فــدخلت عليــه منزلــه ، ذربــأيبت مــرر : عــن أيب إســحاق عــن خمــارق قــال 
ويكثــر )إذا جــاء نصــر اهللا(و)إنــا أعطينــاك الكــوثر(فرأيتــه يصــلي خيفــف القيــام قــدر مــا يقــرأ 

يـا أبـا ذر ، رأيتـك ختفـف القيـام وتكثـر الركـوع : الركوع والسجود ، فلما قضى صالته ، قلت 
مـا مـن عبـد يسـجد هللا : عليه وسلم يقول إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا: والسجود ؟ فقال 

الطحـــاوي .
ثنـا أبـو األحـوص وحـديج: قـالثنا حيىي بـن عبـد احلميـد احلمـاين: قالحدثنا فهد]2730[

موســى حــدثنا أســد بــن مــن طريــق]4883[البيهقــي . بنحــوه. عــن أيب إســحاق عــن املخــارق
ذر بالربذة وأنا حـاج ، فـدخلت مررت بأيب: إسحاق عن املخارق قال أبو األحوص عن أيب
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إذا جاء نصر (و ) إنا أعطيناك الكوثر( خيفف القيام قدر ما يقرأ يعليه منزله ، فوجدته يصل
م يــا أبــا ذر رأيتــك ختفــف القيــا: ويكثــر الركــوع والســجود ، فلمــا قضــى الصــالة قلــت لــه ) اهللا

ما مـن عبـد :ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول قال فقال مسع. وتكثر الركوع والسجود
اهـ خمارق شيخ 

.ال يعرف 
و أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثنا أبـــو العبـــاس هـــ]2813[وقـــال البيهقـــي يف الشـــعب -

األصـم حـدثنا سـعيد بـن عثمـان حـدثنا عثمـان بــن سـعيد بـن كثـري بـن دينـار حـدثنا حريـز عــن 
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يكثر أبي فاطمة األنصاريابن أيب عوف عن 

لكـن اهللا : قـاليا أبا فاطمـة أشـفعت أم أوتـرت: فقال له رجل من الناس، السجود والركوع 
امي صــحيح ، وقــد روى ابــن ماجــة وابــن ســعد وابــن نصــر عــن أيب فاطمــة اهـــ إســناد شــيــدري 

.عن رسول اهللا األمر بكثرة السجود حنو ما روى أبو ذر 
حـدثنا محيـد بـن : قـال حـدثنا أبـو هـالل: حدثنا أبـو أسـامة قـال ]8938[ابن أيب شيبة -

ركـوع ، فلـم من غري دخل على أخته وهي تسجد األشعريموسىأباأن هالل عن أيب بردة
.غريب ضعيف ،اهـ يعب ذلك عليها

حـدثين معاويـة بـن صـاحل ثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل قـالثنا فهـد قـالحد]2732[الطحاوي -
رأى فىت وهو عبد اهللا بن عمرعن العالء بن احلارث عن زيد بن أرطاة عن جبري بن نفري أن 

فقـال عبـد ، قـال رجـل أنـا مـن يعـرف هـذا: فلمـا انصـرف منهـا قـال. يصلي قد أطال صالته 
فـإين مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ، لو كنت أعرفه ألمرته أن يطيـل الركـوع والسـجود : اهللا

فكلمــا ركــع أو ، أســه وعاتقيــه فجعلــت علــى ر بذنوبــهإذا قــام العبــد يصــلي أيت:وســلم يقــول
ن وهــب بــاأخربنــا بــن قتيبــة حــدثنا حرملــة حــدثنا ]1734[ابــن حبــان . تســاقطت عنــهســجد 

قــال مسعــت معاويــة بــن صــاحل حيــدث عــن العــالء بــن احلــارث عــن زيــد بــن أرطــاة عــن جبــري بــن 
مـــن : أن عبـــد اهللا بـــن عمـــر رأى فـــىت وهـــو يصـــلي قـــد أطـــال صـــالته وأطنـــب فيهـــا فقـــالنفـــري

لـــو كنـــت أعرفـــه ألمرتـــه أن يطيـــل الركـــوع : فقـــال عبـــد اهللا،أنـــا: ؟ فقـــال رجـــليعـــرف هـــذا
إن العبــد إذا قــام يصــلي أيت بذنوبــه : لنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــولوالســجود فــإين مسعــت ا

مــن ]4884[البيهقــي . فوضــعت علــى رأســه أو عاتقــه فكلمــا ركــع أو ســجد تســاقطت عنــه
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ن زيـد بـن أرطـاة عـن معاوية وهـو ابـن صـاحل عـن العـالء بـن احلـارث عـابن وهب حدثينطريق 
.صحيح .جبري بن نفري

حــدثنا وكيــع عــن املســعودي عــن عثمــان الثقفــي أن عائشــة رأت ]2730[ابــن أيب شــيبة -
اهـ مساع وكيـع قـدمي ، أراهـا عائشـة اعدهلما إىل القبلة: رجال مائال بكفيه عن القبلة ، فقالت 

.بنت سعد ، وإال فمنقطع 

العذريذوسجود املريض
احلسني ينحدثنا عبدان عن عبد اهللا عن إبراهيم بن طهمان قال حدث]1117[البخاري -

صــلى اهللا بواســري فســألت النــيبقــال كانــت يبب عــن ابــن بريــدة عــن عمــران بــن حصــنياملكتــ
صــل قائمــا ، فــإن مل تســتطع فقاعــدا ، فــإن مل تســتطع فعلــى :عليــه وســلم عــن الصــالة فقــال 

اهـجنب 
: حدثنا مروان بن معاوية عـن محيـد عـن بكـر بـن عبـد اهللا املـزين قـال]2845[ابن أيب شيبة-
.حسن مرسل اهـ يكره أن يسجد الرجل على العودعمرن كا
عن الثوري عن أيب إسحاق عن زيد بن معاوية عـن علقمـة واألسـود ]4144[عبد الرزاق -

دخل على عتبة أخيـه وهـو يصـلي علـى مسـواك يرفعـه إىل وجهـه فأخـذه فرمـى بن مسعوداأن 
بد اهللا أخربنا أبو ع] 3823[قي البيه.به مث قال أوم إمياء ولتكن ركعتك أرفع من سجدتك 

حممد بن جعفر العدل حدثنا حيىي بن حممد حدثنا عبيد اهللا بن معاذ احلافظ أخربنا أبو عمرو
دخلت مع عبد : إسحاق عن زيد بن معاوية عن علقمة قال حدثنا شعبة عن أيبحدثنا أيب

ها فانتزعها منه عبـد اهللا على أخيه عتبة نعوده وهو مريض ، فرأى مع أخيه مروحة يسجد علي
اســجد علــى األرض فــإن مل تســتطع فــأومئ إميــاء ، واجعــل الســجود أخفــض مــن : اهللا وقــال 

ألعمــش عــن إبــراهيم عـــن عــن احــدثنا أبــو معاويــة ]2846[ابــن أيب شــيبة اهـــ وقــالالركــوع
: على أخيه عتبة يعـوده ، فوجـده علـى عـود يصـلي فطرحـه وقـال عبد اهللادخل : قال علقمة 
اهـــ فــإن مل تســتطع فــأومئ إميــاءضــع وجهــك علــى األرضا شــيء عــرض بــه الشــيطانإن هــذ
مســعودابــندخــل : قــال نا وكيــع عــن زكريــا عــن الشــعيبحــدث]2848[ابــن أيب شــيبة وقــال

اهـــ وقــالأومــئ إميـاء: وهـو يســجد علــى سـواك ، فرمــى بـه وقــال علـى أخيــه عتبـة وهــو مــريض
دخــل : قــال عــن األعمــش عــن مســلم عــن مســروق حــدثنا ابــن منــري ]2852[ابــن أيب شــيبة 
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أومــئ إميــاء حيــث مــا : ل علــى أخيــه ، فــرآه يصــلي علــى عــود فانتزعــه ورمــى بــه ، وقــاعبــد اهللا
.ح ا اهـ صحيبلغ رأسك

عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة حــدثنا علــي بــن ]9393[الطــرباين -
مل يقــدر علــى إن: ه قــال يف املــريض إذا صــلىأنــمســعودابــنعــن أيب محــزة عــن إبــراهيم عــن 

.حسن مرسل اهـ وليجعل سجوده أخفض من ركوعهاألرض فليومئ إمياء
لنضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن حــدثنا حممــد بــن ا]9395[الطــربين وقــال

دتإن أم األســود أقعــ: فقــاالعبــد اهللاواألســود علــى دخــل علقمــة: قــالمنصــور عــن إبــراهيم
ـــالعود : قـــالعـــود املروحـــة تصـــلي عليـــه فمـــا تـــرى؟وإنـــه يركـــز هلـــا إين ألرى الشـــيطان يعـــرض ب

.صحيح إسناد اهـ لتسجد على األرض إن استطاعت، وإال تومئ إمياء
إذا مل يسـتطع املـريض السـجود :كان يقـول عبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]403[مالك -

.اهـ صحيح شيئا أومأ برأسه إمياء ومل يرفع إىل جبهته
ض ال يقــدر إذا كــان املـري:قـالعمــربـناعــن أيـوب عــن نـافع عــن ]4142[عبـد الـرزاق -

.اهـ صحيح على الركوع أومأ برأسه
كــان يصــلي وهــو عبــد اهللاإن قــال نــافع: قــال نــا الليــث بــن ســعد أخرب ]16[أبــو اجلهــم -

لـك إذا مل يسـتطع يسـجد وهـو مريض جالس ال يرفع إىل وجهه شيئا ، ولكنـه يـومئ برأسـه وذ
.اهـ صحيح جالس 

: يســأل عمــربــناعــن الثــوري عــن جبلــة بــن ســحيم قــال مسعــت ]4139[عبــد الــرزاق -
مــن ، ال آمــركم أن تتخــذوا مــن دون اهللا أوثانــا : أيصــلي الرجــل علــى العــود وهــو مــريض فقــال 

ع فمضـــطجعا اســـتطاع أن يصـــلي قائمـــا فليصـــل قائمـــا فـــإن مل يســـتطع فجالســـا فـــإن مل يســـتط
حدثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا عن سفيان ثنا جبلة بن ]2304[ابن املنذر .يومئ إمياء 

كم أن ال آمـــر : يصـــلي علـــى العـــود؟ فقـــاليســـأل عـــن املـــريضابـــن عمـــرمسعـــت : قـــالســـحيم
مــن اســتطاع مــنكم أن يصــلي قائمــا فليصــل قائمــا فــإن مل يســتطع تتحــذوا مــن دون اهللا أوثانــا

أخربنـــا أبـــو عبــــد اهللا ]3822[البيهقـــي .ن مل يســـتطع فمضـــطجعا يـــومي إميـــاء فقاعـــدا، فـــإ
احلـافظ أخربنــا أبـو عمــرو بــن مطـر حــدثنا حيـىي بــن حممــد حـدثنا عبيــد اهللا بـن معــاذ حــدثنا أىب 

ال : ســئل ابــن عمــر وأنــا أمســع عــن الصــالة علــى املروحــة فقــال : حــدثنا شــعبة عــن جبلــة قــال 
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ال تتخـذ هللا أنـدادا ، صـل قاعـدا واسـجد علـى األرض ، فـإن : ل أو قاآخرتتخذ مع اهللا إهلا 
ابـن أيب شـيبة وقـال.اهـ صـحيح ء ، واجعل السجود أخفض من الركوعمل تستطع فأومئ إميا

عــن صــالة عمــرابــنســألت : قــال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن جبلــة بــن ســحيم]2834[
إن استطعت أن تصـلي ،ثانان اهللا أو ال آمركم أن تتخذوا من دو : املريض على العود ؟ فقال 

.اهـ سياق اجلماعة أصح وإال فمضطجعاقائما وإال فقاعدا
علـــى صـــفوان عمـــربـــنادخـــل : بـــن جـــريج عـــن عطـــاء قـــال اعـــن ]4137[عبـــد الـــرزاق -

. الطويل وهو يصلي علـى وسـادة فنهـاه أن يصـلي علـى حصـى أو علـى وسـادة وأمـره باإلميـاء 
إذا كــان أحــدكم مريضــا فلــم : كــان يقــول عمــربــناثنا نــافع أن فقــال ســليمان بــن موســى حــد

يستطع سجودا على األرض فال يرفـع إىل وجهـه شـيئا وليجعـل سـجوده ركوعـا وليـومىء برأسـه 
يف مرضــه الــذي مــات فيــه صــلى فوضــع جبهتــه مــرة واحــدة مث مل عمــربــناوقــد رأى نــافع أن 

بن عيينة عن عمرو بن دينـار اعن ]4138[عبد الرزاق .يستطع بعد فجعل سجوده ركوعا 
بــن صــفوان الطويــل فوجــده يســجد علــى وســادة فنهــاه اعلــى بــن عمــراعــن عطــاء قــال دخــل 

حــدثنا ابــن عيينــة ]2823[ابــن أيب شــيبة .مــىء واجعــل الســجود أخفــض مــن الركــوعوقــال أو 
أومئ إمياء: صفوان فوجده يسجد على وسادة فنهاه وقالعمرابنعاد عن عمرو عن عطاء

.صحيح خرب هـ ا
إذا كـــان : قـــال عمـــربـــناعـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن ســـامل عـــن ]4141[عبـــد الـــرزاق -

.اهـ صحيح املريض ال يستطيع ركوعا وال سجودا أومأ برأسه يف الركوع والسجود وهو يكرب 
عــن إمساعيــل بــن عبــد اهللا عــن داود بــن أيب هنــد عــن أيب حــرب بــن ]4143[عبــد الــرزاق -

أيرفـع إليـه شـيئا إذا صـلى عمـربـناديلي قـال أصـاب والـدي الفـاجل فأرسـلين إىل أيب األسود ال
حدثنا ابن فضيل عـن ]2825[ابن أيب شيبة .بن عمر أيضا بني عينيك أومىء إمياء افقال 

فكــان ال اشــتكى أبــو األســود الفــاجل ،: قــال داود بـن أيب هنــد عــن أيب حــرب بــن أيب األســود 
إن : فقـالعمـرابـنوأرسل إىل فقة يسجد عليها ، فسألنا عن ذلكمر يسجد إال ما رفعناه له

.اهـ صحيح استطاع أن يسجد على األرض ، وإال فيومئ إمياء
ابــن عمــرمــا رأيــت : حــدثنا عبــدة عــن عبيــد اهللا عــن نــافع قــال ]4639[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح يصلي جالسا إال من مرض
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عبيــد اهللا بــن عمــر عــن عبيــد اهللا أبيــه عــن نــافع أن عــن أيب بكــر بــن ]4130[عبـد الــرزاق -
كـذلك رواه الـدارقطين اهــيصلي املريض مسـتلقيا علـى قفـاه تلـي قـدماه القبلـة : قال عمربنا

عباس بن يزيد حدثنا عبد الرزاق أخربنا أبو بكر بن عبيد اهللا بن عمر عن والبيهقي من طريق 
.يب بكر ومل أجد ذكرا أل.أبيه عن نافع عن ابن عمر

زوج ســلمةأمأخربنــا معمــر عــن قتــادة عــن أم احلســن قالــت رأيــت ]4145[عبــد الــرزاق -
ابــن املنــذر .ســلم تســجد علــى مرفقــة وهــي قاعــدة أعــين تصــلي قاعــدة النــيب صــلى اهللا عليــه و 

أمعــن قتــادة عــن أم احلســنثنــا أبــو عوانــةحــدثنا حيــىي ثنــا احلجــيب قــال]2314[
عليـة عـن حـدثنا ابـن ]2817[ابن أيب شـيبة . مرفقة من وجع كان بعينهاتسجد علىسلمة

عينهـا ، فثنيـت هلـا وسـادة رمـدت أم سلمةحدثتين أم احلسنيونس عن احلسن قال
.مثلــهســلمةأمعــن حـدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عـن احلســن . فجعلــت تســجد عليهــامـن أدم

: مثلـــه ، إال أنـــه قـــالســـلمةأمعـــن أمـــهعـــن عاصـــم عـــن احلســـن عـــنحـــدثنا علـــي بـــن مســـهر
ثنــا هشــيم قــال حــدثنا حممــد بــن علــي ثنــا ســعيد قــال]2315[ابــن املنــذر .اشــتكت عينهــا

ســلمةأمأخربنــا منصــور ويــونس عــن احلســن عــن أمــه عــن 
مــه قــة عــن يــونس عــن احلســن عــن أأخربنــا الث]3824هــق[يشــافعال.

تسـجد علـى وسـادة مـن أدم مـن رمـد صـلى اهللا عليـه وسـلمزوج النـيبأم سلمةرأيت : قالت
يأخربنــا أبــو نصــر بــن قتــادة أخربنــا أمحــد بــن إســحاق بــن شــيبان اهلــرو : وقــال البيهقــي .

بـن يوعلأخربنا معاذ بن جندة حدثنا كامل بن طلحة حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت البناين
على وسادة مـن رمـد  ين عبيد عن احلسن عن أم احلسنس بزيد ويون

خــرباهـــبــن فضــالة عــن احلســن عــن أمــه مبثلــهقــال وحــدثنا كامــل حــدثنا مبــارك.كــان بعينهــا
.ح يصح

ســألت : عــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن أيب فــزارة الســلمي قــال ]4146[عبــد الــرزاق -
ــــنا ــــاسب ــــهاملرفقــــة الطــــاهرة فقــــال ال بــــعــــن املــــريض يســــجد علــــى عب ــــن أيب شــــيبة .أس ب اب
يسـجد : عبـاسابـنقـال : ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن أيب فـزارة قـالحد]2816[

عـن عبـد العزيـز عـن حدثنا إسحاق]2316[ابن املنذر .املريض على املرفقة والثوب الطيب
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عن املريض يسجد على باسعابنسألت :قالأيب إسحاق عن أيب فزارة السلميعنالثوري
.اهـ أبو فزارة جمهول ال بأس به : املرفقة الظاهرة، فقال

عبــاسبــناأخربنــا الثــوري عــن قــابوس بــن أيب ظبيــان عــن أبيــه عــن ]4148[عبــد الــرزاق -
.اهـ سند ضعيف ال بأس بأن يكف الثوب املريض ويسجد عليه :قال
ــن ألعمــش عــن املســيب بــن رافــع عــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن ا]6343[ابــن أيب شــيبة - اب

بعا ال تصـلي إال مسـتلقيا إن صـربت يل سـ: ملا كـف بصـره أتـاه رجـل ، فقـال لـه : قال عباس
وغريمهـا مـن هريـرةوأبـيعائشةفأرسل ابن عباس إىل : قال .ورجوت أن تربأ عينك داويتك

يف هـذه السـبعأرأيت إن مـت: لون فكلهم يقو : أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
حـدثنا حيـىي بـن ]2321[ابن املنذر .فرتك عينه ، فلم يداوها: كيف تصنع بالصالة ؟ قال 

إىل ابـن عبـاسأرسـل : ثنا أبو عوانة عن األعمش عن املسيب بـن رافـع قـالحممد ثنا أبو عمر
يف أرأيت إن كان األجـل: عائشةاستلق سبعا، فقالت : أيب صفية لشرح املاء من عينيه فقال

حـدثنا : قـالحـدثنا علـي بـن عثمـان] 2/806[ورواه حـرب يف مسـائله . تلك السبعة األيام
.ثقات .فذكره عن املسيب بن رافعأبو عوانة عن األعمش

حــدثنا ابــن مهــدي عــن ســفيان عــن جــابر عــن أيب الضــحى أن ]6344[ابــن أيب شــيبة وقــال 
ســبعا ، وال تصــلي إال مســتلقيا ؟ فبعــث أتســتلقي: أوقــع يف عينيــه املــاء ، فقيــل لــه عبــاسابــن
.اهـ جابر ضعيف فسأهلما ، فنهتاهسلمةوأمعائشةإىل 

أخربنــا عبــد اهللا بــن بكــر الســهمي قــال حــدثنا حــامت يعــين ابــن أيب ]7122[ابــن ســعد وقــال 
صغرية عن مساك أن ابن عباس سقط يف عينيه املاء فـذهب بصـره ، فأتـاه هـؤالء الـذين يثقبـون 

خل بيننا وبني عينيك نسيل ماءمها ولكنك متسك مخسـة أيـام : يسيلون املاء ، فقالوا العيون و 
ال واهللا وال ركعـــة واحـــدة إين حـــدثت أنـــه مـــن تـــرك صـــالة : قـــال .ال تصـــلي إال علـــى عمـــود 

.اهـ ورواه شريك عن مساك وقد تغري حفظه بأخرة اهللا وهو عليه غضبانيواحدة متعمدا لق
أخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو حامــد بــن بــالل حــدثنا حيــىي بــن ]3834[البيهقــي وقــال

ابن عباس املـاء أراد أن يعـاجل منـه عيينملا وقع يف: حدثنا سفيان عن عمرو قال يالربيع املك
وهــو خــرب ، هــذا مرســل اهـــ إال مضــطجعا فكرهــهي، فقيــل لــه متكــث كــذا وكــذا يومــا ال تصــل

.حسن 
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أنـه أنـسعـن سـريينعن ابندثنا عبدة بن سليمان عن عاصمح]2820[ابن أيب شيبة -
ثنـاقـالحـدثنا موسـى بـن هـارون ثنـا حمـرز بـن عـون]2319[ابـن املنـذر .سجد علـى مرفقـة

أنــه كــان إذا اشــتكى أنــسعــن علــي بــن مســهر عــن عاصــم بــن ســليمان عــن حممــد بــن ســريين
.اهـ صحيح سجد على مرفقة

: قــال ني بــن علــي عــن زائــدة عــن املختــار بــن فلفــلحــدثنا حســ]2840[ابــن أيب شــيبة -
.يصــلي جالســا ، ويســجد علــى األرض: عــن صــالة املــريض كيــف يصــلي؟ قــالأنســاســألت 

ثنـــا : قــالثنــا عبــد الواحــد بــن زيــاد: قــالحــدثونا عــن حممــد بــن عبيــد]2312[ابــن املنــذر 
ص يف أن يرفــع يســجد ومل يــرخ: عــن صــالة املــريض فقــالأنســاســألت : قــالاملختــار بــن فلفــل

.اهـ صحيح إليه شيئا
حدثنا سـعيد بـن زيـد قـال حـدثنا أبـو عبـد اهللا : حدثنا عفان قال ]2843[ابن أيب شيبة -

يف الخــدريســعيدأبــيكنــا عنــد : الشــقري عــن إمساعيــل بــن رجــاء بــن ربيعــة عــن أبيــه قــال 
الصالة يا أبا سـعيد : قلنا له : فأغمي عليه ، فلما أفاق ، قال : مرضه الذي تويف فيه ، قال 

: قــال : رواه ابــن ســعد ، ولفظــهاهـــ يريــد كفــان ، يعــين أومــأ: أبــو بكــر قــال .كفــان: ، قــال 
ســعيد أخــو محــاد بــن زيــد ، و الشــقري ســلمة بــن متــام اهـــكفــاين يعــين كفــى مــا يب قــد صــليت

.، يأيتإسناد حسن 
مسيع عن مالك بن عمري حدثنا مروان بن معاوية عن إمساعيل بن ]2850[ابن أيب شيبة -

مرض فكان يصلي وقد جعل لـه وسـادة وجعـل لـه لـوح يسـجد حذيفةحدثين من رأى : قال 
: ثنـا أبـو معاويـة قـال: قـالثنـا سـعيد: حدثنا حممد بـن علـي قـال]2318[ابن املنذر .عليه

أنـه مـرض فوضـعت لـه حذيفـةعـن احلنفي عن مالك بن عمري عـن رجـلثنا إمساعيل بن مسيع 
.ضعيفاهـ ة ووضع عليها لوح، وكان يصلي ويسجد عليهاوساد

عـن ن يـونس ثنـا زهـري عـن أيب الـزبريثنـا أمحـد بـحدثنا حيىي بـن حممـد]2308[ابن املنذر -
مــن كـان مريضـا فصـلى قاعــدا فليسـجد علـى األرض، فــإن مل يسـتطع فليـوم برأســه : قـالجـابر

.اهـ ثقات وال يسجد على عود
حـدثين حممـد قـال ثنـا حيـىي بـن آدم عـن إسـرائيل عـن ] 2/631املعرفة [يعقوب بن سفيان -

رجـــال جســـيما أعـــور، فرأيتـــه يســـجد علـــى جـــدار حـــاتمبـــنعـــديرأيـــت : أيب إســـحاق قـــال
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ـــا أبـــو ســـعيد بـــن أيب] 3827[البيهقـــي .ارتفاعـــه عـــن األرض ذراع أو قريـــب مـــن ذراع أخربن
طالب أخربنا بكر بن بكار أبـو عمـرو عمرو حدثنا أبو العباس هو األصم حدثنا حيىي بن أيب

املسـجد يسجد على جـدار يفحامتبنيعدرأيت : حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق قال 
.حسناهـارتفاعه قدر ذراع

هــانئ عــن حــدثنا إســرائيل عــن جمــزأةأخربنــا عبيــد اهللا بــن موســى قــال]6178[ابــن ســعد -
فكان إذا سجد جعل حتت ركبته وسادة، وكان ممن شهد الشجرة أنه اشتكى ركبتهبن أوس

حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد حــدثنا أبــو عــامر حــدثنا إســرائيل عــن ]4173[رواه البخــاري اهـــ
عن رجل منهم من أصحاب الشجرة امسه أهبان بن أوس وكان اشـتكى ركبتـه ، جمزأة بن زاهر

.اهـ يف سياق حديث اختصرته وكان إذا سجد جعل حتت ركبته وسادة 

كور العمامةالثوب وسجود على ال
حــدثنا حممــد يعــين ابــن مقاتــل قــال أخربنــا عبــد اهللا قــال أخربنــا خالــد بــن ] 542[البخــاري -

كنـا : عبد الرمحن حدثين غالب القطـان عـن بكـر بـن عبـد اهللا املـزين عـن أنـس بـن مالـك قـال 
.نا اتقاء احلرإذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثياب

إذا عمــرعــن الثــوري عــن منصــور عــن فضــيل عــن إبــراهيم قــال قــال ]5466[عبــد الــرزاق -
حـدثنا جريـر عـن ]2783[ابن أيب شـيبة .آذى أحدكم احلر يوم اجلمعة فليسجد على ثوبه 

يف يوم شديد احلر ، ذات يوم بالناس اجلمعةعمرصلى : قال منصور عن فضيل عن إبراهيم
يــا أيهــا النــاس إذا وجــد أحــدكم : ثوبــه بــاألرض ، فجعــل يســجد عليــه ، مث قــال فطــرح طــرف

فضـيل عـن األعمـش عـن حـدثنا ابـن ]2787[ابن أيب شـيبة .احلر فليسجد على طرف ثوبه
بينـه وبـني األرض ، مث إذا وجـد أحـدكم حـر األرض ، فليضـع ثوبـه : عمـرقـال : قـال إبراهيم 

.اهـ مرسل صحيح ليسجد عليه
رافـع عـن زيـد عـن املسـيب بـنحـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش]2784[ابن أيب شيبةوقال 

إذا مل يســتطع أحــدكم أن يســجد علــى األرض مــن احلــر والــربد ، : قــال عمــربــن وهــب عــن 
ثنا عبـد اهللا عـن سـفيانحدثنا علي بن احلسن قال]1457[ابن املنذر .فليسجد على ثوبه
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إذا اشـــتد احلـــر : قـــالعمـــر بـــن اخلطـــابعـــن وهـــبألعمـــش عـــن املســـيب عـــن زيـــد بـــن عـــن ا
.صحيح ، وذكر الربد غري حمفوظ اهـفليسجد على ثوبه

عائشـة عـن عـن موسـى بـن أيب حدثنا وكيع عـن احلسـن بـن صـاحل]2758[ابن أيب شيبة -
إذا سـجد أحـدكم فليباشـر : عمـرقـال : قال عبد الرمحن بن أيب عاصم عن أيب هند الشامي

.اهـ منقطع ف عنه الغال ، إن غل يوم القيامة، لعل اهللا يصر بكفيه األرض 
ذئب عن العبـاس بـن سـهل أخربنا ابن أيب قالأخربنا معن بن عيسى]7313[ابن سعد-

وأنــا ابــن مخــس عشــرة ســنة والنــاس يضــعون أيــديهم علــى عثمــانكنــا يف زمــن : بــن ســعد قــال
احلكـم قـال أنـا ابـن أخربنـا ابـن عبـد ]1458[ابـن املنـذر .الثياب يف السجود من الربد واحلـر

أنـه أدرك النـاس ن عباس بن سهل الساعدي أنـه أخـربهعحدثين ابن أيب ذئبأيب فديك قال
أبــو زرعــة يف . عثمــان بــن عفــانيف زمــن 
بــن أيب ذئــب عــن حــدثين عبــد الــرمحن بــن إبــراهيم عــن ابــن أيب فــديك عــن ا] 618[التــاريخ 

.صحيح .مثله العباس بن سهل 
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبـد األعلـى الثعلـيب عـن عبـد الـرمحن ]2771[ابن أيب شيبة -

ابـــن املنـــذر .إذا صـــلى أحـــدكم فليحســـر العمامـــة عـــن جبهتـــه: قـــال علـــيعـــن بـــن أيب ليلـــى
علــى عــن عــن عبــد األيلثنــا إســرائحـدثنا حممــد بــن إمساعيــل قــال ثنــا أبــو نعـيم قــال]1460[

فــإذا ســجد فلريفعهــا إذا صــلى الرجــل وعليــه العمامــة: القــعلــيعــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى
أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو ]2767[البيهقـي .عن جبهته، ويسجد على األرض

د بكــر بــن إســحاق أخربنــا عبــد اهللا بــن حممــد حــدثنا هنــاد حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن عبــ
فليحسـر العمامـة عـن جبهتـهيإذا كان أحدكم يصـل: قال يليلى عن علاألعلى عن ابن أيب

.ضعيف اهـ عبد األعلى
قـال مـا كنـا نكشـف ثوبـا بـن مسـعودابن التيمـي عـن أبيـه عـن اعن ]1573[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل خيرج يديه وكان احلسن ال يفعله عمربناقال وكان 
كان عمرابنأن عن أيوب عن حممد حدثنا عبد الوهاب الثقفي ]2760[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح خيرج يد
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كـان يكـره أن يسـجد بـن عمـراعـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع أن ]1570[عبد الـرزاق -
عن أيـوب حدثنا إمساعيل ابن علية]2772[ابن أيب شيبة .على كور عمامته حىت يكشفها

مــن طريــق]2768[البيهقــي .ال يســجد علــى كــور العمامــةعمــرابــنكــان : قــالعــن نــافع
امـة كـان إذا سـجد وعليـه العمعمـرابـنأن دة عن عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافعهناد حدثنا عب

.اهـ صحيح يرفعها حىت يضع جبهته باألرض
ابــنكــان : قــال وبــرةحــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن جماهــد أو]2744[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ثقات يلتحف بامللحفة ، مث يسجد فيهاعمر
قـرئ علـى ابـن وهـب أخـربك أنـس بـن عيـاض ] 439[وقال حبر بن نصر يف جامع ابن وهب 

عــن عيســى بــن أيب عيســى احلنــاط عــن نــافع أن نســاء عبــد اهللا بــن عمــر وجواريــه كــن خيضــنب، 
اهــ هـذا منكـر فـال ينكـره عبـد اهللا بـن عمـر،، وهن على وضـوءويصلني واحلناء على أيديهن

عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافع أن نسـاء عبـد اهللا بـن والصحيح ما روى . احلناط ضعيف جدا ، 

.، تقدم يف الطهور شيبةرواه ابن أيباهـ إن رأينت دما فاغسلنه: وكان ابن عمر يقول 
يحـدثنا علـيأخربنا أبو احلسـن الكـارز يأخربنا أبو عبد الرمحن السلم] 2781[البيهقي -

صـلى سـعداأن ا حفص بن غيـاث عـن ليـث عـن احلكـم بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثن
اهــ  ذا مرسـلوهـ. الفـرو الطويـل الكمـنيواملسـتقة: قال أبـو عبيـد . مستقة يداه فيهابالناس يف

.سند ضعيف . كذلك رواه يف الغريب 
أوفـىأبـيابنرأيت : قال ة عن أيب ورقاءحدثنا مروان بن معاوي]2768[ابن أيب شيبة -

.اهـ أبو الورقاء سامل بن خمراق قال أبو حامت شيخ جمهول متهيسجد على كور عما
حممـــد بــن عبـــادة عـــن حــدثنا وكيـــع عــن ســـكن بــن أيب كرميـــة عــن]2770[ابــن أيب شـــيبة -

.أنه كان إذا قام إىل الصالة حسر العمامة عن جبهتهالصامتبنعبادةعن حممود بن ربيع
أخربنــا أبــو عبــد اهللا أخربنــا أبــو بكــر أخربنــا عبــد اهللا حــدثنا هنــاد حــدثنا ]2769[البيهقــي 

الصـامتد بن الربيع عن عبادة بـن كرمية عن حممد بن عبادة عن حممو وكيع عن سكن بن أيب
.اهـ على رسم ابن حبان إىل الصالة حسر العمامة عن جبهتهأنه كان إذا قام 
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حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضـرمي ثنـا أمحـد بـن يـونس ثنـا كثـري بـن سـليم ]688[الطرباين -
.كثري ال حيتج به اهـيسجد على عمامته مالكبنأنسرأيت : قال 

إن أصـحاب النـيب : قـال مة عن هشـام عـن احلسـنحدثنا أبو أسا]2754[ابن أيب شيبة -
.

أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخربنـا حممـد أخربنا]2774[البيهقي 
كــان : ام عـن احلســن قـال بـن أمحـد بــن النضـر حـدثنا معاويــة بـن عمــرو حـدثنا زائـدة عــن هشـ

م ، ويسجد الرجل مـنهم يسجدون وأيديهم يفصلى اهللا عليه وسلمأصحاب رسول اهللا 
.علقه البخاري.اهـ صحيح على عمامته

كف الثوب والشعرما جاء يف 
انـة عــن عمـرو عـن طــاوس حـدثنا موسـى بــن إمساعيـل قـال حــدثنا أبـو عو ]816[البخـاري -

أمـرت أن أسـجد علـى سـبعة ، ال أكـف :قـال صلى اهللا عليـه وسـلمعن النيبعن ابن عباس
اهـشعرا وال ثوبا 

بــن جــريج قــال حــدثين عمــران بــن موســى عــن ســعيد بــن أيب اعــن ]2991[عبــد الــرزاق -
وحسـن علـيبـنبحسـنموىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مـر رافعأباسعيد عن أبيه أنه رأى 

فــاه فحلهــا أبــو رافــع فالتفــت إليــه مغضــبا فقــال لــه أبــو رافــع يصــلي قائمــا وقــد غــرز ضــفرته يف ق
ذلك كفل : أقبل على صالتك وال تغضب فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

رواه أبـــو داود والرتمـــذي وحســـنه وابـــن اهــــالشـــيطان يقـــول مقعـــد الشـــيطان يعـــين مغـــرز ضـــفرته 
.خزمية وابن حبان 

بــنعمــروري عــن أيب هاشــم الواســطي عــن جماهــد قــال مــر عــن الثــ]2992[عبــد الــرزاق -
ابــــن أيب شــــيبة .يصــــلي ورأســــه معقــــوص فجبــــذه حــــىت صــــرعهبــــن لــــه وهــــو اعلــــى الخطــــاب

اخلطــاببــنعمــرحــدثنا ابــن مهــدي عــن ســفيان عــن أيب هاشــم عــن جماهــد عــن ]8127[
مرسـل اهــ فذكرايف الرجل يصلي وهو عاقص شعرهوحذيفة
.حسن 
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عـن زيـد بـن أسـلم عـن أبـان عن زهري بن حممـد حدثنا ابن مهدي]8128[ابن أيب شيبة -
يـا ابـن أخـي مثـل الـذي : رجـال يصـلي وقـد عقـد شـعره ، فقـال عثمانرأى : قـال بن عثمان 

.اهـ زهري ال بأس به قص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوفيصلي وقد ع
قــال يكــره أن علــيلثــوري عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن عــن ا]2994[عبــد الــرزاق -

اهـ ورواه وكيع يصلي الرجل ورأسه معقوص أو يعبث باحلصى أو يتفل قبل وجهه أو عن ميينه 
.ضعيف .وعبد اهللا بن الوليد عن سفيان بنحوه 

عبـد اهللا عن معمر والثوري عن األعمش عن زيد بن وهب قال مـر ]2996[عبد الرزاق -
علـى رجـل سـاجد ورأسـه معقـوص فحلـه فلمـا انصـرف قـال لـه عبـد اهللا ال تعقـص ودبن مسع

فــإن شــعرك يســجد وأن لكــل شــعرة أجــرا قــال إمنــا عقصــته لكــي ال يتــرتب قــال أن يتــرتب خــري 
عبــد عــن األعمــش عــن زيــد بــن وهــبعــن حــدثنا أبــو معاويــة]8130[ابــن أيب شــيبة .لــك 
بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة حــدثنا حممــد ]9332[الطــرباين .حنــوهاهللا

قــد عقــص رأســه فحــل عقيصــته مــر عبــد اهللا علــى رجــل ســاجد: قــالعــن األعمــش عــن زيــد
إن شــعرك يســجد معــك فــال تعقصــه، فــإن لــك : فقــال عبــد اهللافأرســلها مث انتظــر حــىت صــلى

ن يتـرتب خـري لـكإ: فقـال عبـد اهللا.إين خفت أن يترتب: بكل شعرة منه أجرا ، فقال الرجل
د الطيالسي ثنا شعبة عن األعمش عن زيد بن وهب عن عبد ثنا أبو الوليحدثنا أبو خليفة.

عن زيـد ثنا ابن منري عن األعمشحدثنا احلسن بن عفان قال]1465[ابن املنذر . مثلهاهللا
.اهـ سند صحيح حنوهبن وهب 

عــن األعمــش عــن أيب وائــل عــن عاويــة وابــن إدريــسحــدثنا أبــو م]8136[ابــن أيب شــيبة -
اهـ سند صـحيح وال نكف شعرا وال ثوبا يف الصالةكنا ال نتوضأ من موطأ ، : قال عبد اهللا

.
عبـد كان شعر : عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي قال نا زهريخرب أ] 2562[ابن اجلعد -

.اهـ زهري مسع منه آخرا يبلغ ترقوته فإذا صلى جعله خلف أذنيه اهللا 
بابنـه حذيفـةعن الثوري عن أيب هاشم الواسطي عن جماهد قال مر ]2995[عبد الرزاق -

وهــو يصــلي ولــه ضــفرتان قــد عقصــهما فــدعا بشــفرة فقطــع بإحــدامها مث قــال إن شــئت فاصــنع 
ثنـا عبـد : حـدثنا علـي بـن احلسـن قـال]1466[ابـن املنـذر . األخرى كذا وإن شئت فدعها 
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بـــابن لـــه قـــد عقـــص شـــعره، ولـــه حذيفـــةمــر : ن جماهـــد قـــالعـــاهللا عــن ســـفيان عـــن أيب هاشـــم
اصــنع بــاآلخر إن : ضــفران إذا ســجد وقامهــا مــن الــرتاب، فأخــذ بشــفرة فقطــع أحــدمها مث قــال

.اهـ مرسل جيد شئت كذا أو دع
عبـاسابنكان : قال حدثنا ابن منري عن شريك عن أيب إسحاق]8129[ابن أيب شيبة-

ثنا عبد اهللا بـن منـري عـن شـريك عـن أيب حد]7207[ن سعد اب.إذا صلى وقع شعره األرض
ابـــن املنـــذر .رأيـــت ابـــن عبـــاس أيـــام مـــىن ولـــه شـــعر إذا ســـجد أصـــاب األرض: قـــال إســـحاق 

: عــن أيب إســحاق قــالثنــا شــريكحــدثنا احلســن بــن ســفيان قــال ثنــا ابــن منــري قــال]1468[
د بـــن عـــامر قـــال حـــدثنا حـــدثنا أســـو ]198[أمحـــد يف العلـــل . فـــذكر حنـــوهعبـــاسابـــنرأيـــت 

.حسنحديث. بن عباس ارأيت :شريك عن أيب إسحاق قال
أخربنا عبد اهللا بن وهب أخربنا عمرو بـن يحدثنا عمرو بن سواد العامر ]1129[مسلم -

أنـه رأى عبـد عبـد اهللا بـن عبـاساحلارث أن بكريا حدثه أن كريبا موىل ابن عبـاس حدثـه عـن 
معقــوص مــن ورائــه فقــام فجعــل حيلــه فلمــا انصــرف أقبــل إىل ابــن ورأســه ياهللا بــن احلــارث يصــل

إمنـا مثـل :مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول فقـال إينيعباس فقال ما لك ورأس
اهـوهو مكتوف ييصليهذا مثل الذ

وجلوسهاسجود املرأة
قــــال إذا علــــيعــــن إســــرائيل عــــن أيب إســــحاق عــــن احلــــارث عــــن ]5072[عبــــد الــــرزاق -

حـــــدثنا أبـــــو ]2793[ابـــــن أيب شـــــيبة.أة فلتحتفـــــز ولتلصـــــق فخـــــذيها ببطنهـــــاســـــجدت املـــــر 
ولتضـــم إذا ســـجدت املـــرأة فلتحتفـــز: قـــالعلـــيعـــن األحـــوص عـــن أيب إســـحاق عـــن احلـــارث 

ســــعيد بــــن منصــــور حــــدثنا أبــــو األحــــوص عــــن أىب مــــن طريــــق]3322[البيهقــــي .فخــــذيها
.اهـ سند ضعيف يإسحاق عن احلارث قال قال عل

حــدثنا إســحاق بــن يوســف األزرق عــن شــريك عــن زهــري بــن ]1177[وقــال أمحــد يف العلــل 
مالــك النهــدي قــال زهــري يقــول ذلــك قــال مسعــت عاصــم بــن ضــمرة يقــول قــال زهــري وال أرى 

سجود الرجل يف الصالة أن خيوي وال يفـرتش ذراعيـه وسـجود املـرأة :ن علي قالال عحدثنيه إ
.مرة أشبهضضعيف ، وهو بقول عاصم بن ـاهتفرش فخذيها بطنها وتضمهما
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بـن ثنـا عبـد اهللا بـن عمـر حدثنا موسـى حـدثنا داود بـن عمـرو الضـيب]2301[ابن املنذر -
أنه كان يأمر نسـاءه يـرتبعن يف ابن عمرعن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب عن نافع

.)1(اهـ ال بأس بهالصالة
رمحن املقــرئ عــن ســعيد بــن أيب أيــوب عــن يزيــد حــدثنا أبــو عبــد الــ]2794[ابــن أيب شــيبة -

؟ أنــه ســئل عـن صــالة املــرأةابــن عبــاسعـن بـن أيب حبيــب عـن بكــري بــن عبـد اهللا بــن األشــج
.اهـ سند صحيح جتتمع وحتتفز: فقال 

كانت جتلس يف أم الدرداءحدثنا وكيع عن ثور عن مكحول أن ]2801[ابن أيب شيبة -
حــدثنا أبــو نعــيم قــال ]906[)2(البخــاري يف التــاريخ الصــغريوقــالاهـــ الصــالة كجلســة الرجــل

حدثين أمحد بن عبد اهللا قال حدثنا حيىي بـن سـعيد عـن ثـور عـن مكحـول قـال مث قال. فقيهة
.ري يف اجلامع الصحيح اهـ سند صحيح ، علقه البخارأيت أم الدرداء جتلس

حدثنا إمساعيل بن علية عن حممد بن إسحاق عن زرعـة بـن إبـراهيم ]2799[ابن أيب شيبة-
جيلســن والأن يــرتبعن إذا جلســن يف الصــالة كــن النســاء يــؤمرن:عــن خالــد بــن اللجــالج قــال
أس بـه اهـ ال بـرأة خمافة أن يكون منها الشيءيتقي ذلك على املجلوس الرجال على أوراكهن

.

ما يكره من أثر السجدة يف اجلبهة
عثمــان بــن ســعيد حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل عــن معاويــة بــن مــن طريــق]3697[البيهقــي -

) ن أثر السجودوجوههم مسيماهم يف(قوله يفعباسابنطلحة عن بن أيبيصاحل عن عل
.اهـ حسن )3(السمت احلسن: قال 

عن عبد اهللا بن عمر عن نافع قال كانت صفية بنت أيب عبيد إذا جلست يف مثىن أو أربـع ]5074[عبد الرزاق -1
. حدثنا أبو خالد عن حممد بن عجالن عن نـافع أن صـفية كانـت تصـلي وهـي مرتبعـة]2800[بن أيب شيبة ا. تربعت

.صحيح ، صفية زوج ابن عمر 
.املطبوع باسم التاريخ األوسط ، واألثر عزاه ابن حجر يف التغليق إىل الصغري -2
عــن جماهــد عنــه ، رواهــا أبــو صــاحل كاتــب هــذا ممــا روى علــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس ، وهــي صــحيفة تلقاهــا -3

وقد . الليث عن معاوية بن صاحل عنه ، ورواها الناس عن أيب صاحل ، وتلقاها العلماء بالقبول منهم البخاري يف تعاليقه 
تتبعتها فما علمت فيها شيئا منكرا خيالف مذهب ابـن عبـاس وجماهـد غـري شـيء يسـري ، لكـن أظنهـا ال ختلـو مـن إدراج 
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: قــال ألحــوص عــن أشـعث بــن أيب الشــعثاء عــن أبيــهحــدثنا أبــو ا]3154[ابـن أيب شــيبة -
إن صـورة الرجـل : فـرأى رجـال قـد أثـر السـجود يف وجهـه ، فقـال ابـن عمـر كنـت قاعـدا عنـد 

نا شريك عن األشـعث عـن أبيـه خرب أ]2253[ابن اجلعد .وجهه ، فال يشني أحدكم صورته
ة وجهــك وإن صــورة أنــه رأى رجــال قــد أثــر بأنفــه الســجود فقــال إن أنفــك صــور عمــربــناعــن 

أخربنـا أبـو سـعيد ] 3699[البيهقـي . وجهك أنفـك فـال تعلـب وجهـك وال تشـينن صـورتك
حـدثنا أبـو نعـيم حـدثنا عمرو أخربنا أبو عبـد اهللا الصـفار حـدثنا أمحـد بـن حممـد الـربيتبن أيب

إن يـا عبـد اهللا: أنـه رأى أثـرا فقـال ابـن عمـرالشعثاء عن أبيه عن إسرائيل عن أشعث بن أيب
نـا شـعبة عـن حبيـب خرب أ]550[ابن اجلعد اهـ وقال صورة الرجل وجهه ، فال تشن صورتك

ب لُـــــعْ ال تَـ : لرجـــــلعمـــــربـــــنابـــــن أيب ثابـــــت قـــــال مسعـــــت أبـــــا الشـــــعثاء قـــــال قـــــال فـــــالن أراه 
مــن طريــق أيب داود الطيالســي عــن ] 358[ورواه اخلرائطــي يف اعــتالل القلــوب اهـــ )1(صــورتك
، يرويــه الطيالســي مــن عــن أبيــهبــن قدامــة عــن أشــعث بــن أيب الشــعثاءزائــدة بــه ، وعــن شــعبة 

.صحيح وهو خرب . الوجهني
عـــن ســـامل أيب حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن عمـــرأخربنـــا خالـــد بـــن خملـــد قـــال]5175[ابـــن ســـعد -

مـا هـذا ؟ : قـال جليسـك: مـن هـذا ؟ قـالوا : فقـال عمـرابـنسـلم رجـل علـى : النضر قال 
مــن بعــده وعمــروأبــا بكــر بت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمصــحمــىت كــان بــني عينيــك ؟ 

أخربنا أبو حممد جنـاح ]3698[البيهقي .وعثمان فهل ترى هاهنا من شيء يعين بني عينيه
بالكوفـة أخربنـا أبـو جعفـر بـن دحـيم حـدثنا أمحـد بـن حـازم أخربنـا بن نـذير بـن جنـاح احملـاريب

: فسـلم عليـه قـال عمـرابـنجاء رجل إىل : ضر قال النعن سامل أيبيأبو نعيم حدثنا العمر 
مـا هـذا األثـر بـني : ورأى بني عينيه سجدة سـوداء فقـال . أنا حاضنك فالن: من أنت؟ قال 

؟ فقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكـر وعمـر وعثمـان فهـل تـرى هـا عينيك
.ال بأس بهاهـ ء؟يهنا من ش

فالشـأن االعتبـار . تفسري جماهد ، أو بعض أصحابه ، وبعض سياقها يشبه سـياقة ابـن أيب جنـيح عـن جماهـد أحسبه من
.واهللا أعلم . 

ال : يقول . ال تـَْعُلْب صورتك : اهللا بن عمر أنه رأى رجال بأنفه أثر السجود قال يف حديث عبد:قال أبو عبيد -1
مـن ... يـَْتبَـْعَن ناجيـة كـأّن بـَدفِّها : قال ابن الرِّقاع .َعَلْبُت الشيء أْعلُبه َعْلباً وُعُلوباً إذا أثّرت فيه : يقال. تؤثِّر فيها أثرا

]253/ 4غريب احلديث [اهـ َغْرِض َنْسَعِتها ُعلوَب َمَواِسمِ 
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أنــه أبــي الــدرداءنا وكيــع عــن ثــور عــن أيب عــون األعــور عــن حــدث]3155[ابــن أيب شــيبة -
أمـا إن هـذا لـو مل يكـن بـني عينيـك كـان خـريا : رأى امرأة بني عينيها مثل ثفنـة الشـاة ، فقـال 

بــن محشــاذ حـدثنا يزيــد بــن يعلـأخربنـا أبــو عبــد اهللا احلـافظ حــدثين] 3700[البيهقــي .لـك
: عـون قـالعن سفيان عن ثـور بـن يزيـد عـن أيبيالليث األشجعاهليثم حدثنا إبراهيم بن أيب

لو مل يكن هذا بوجهـك كـان خـريا : امرأة بوجهها أثر مثل ثفنة العنز ، فقال الدرداءأبورأى 
.وفيه حجة على جواز كشف املرأة وجهها .أراه مرسال . اهـ أبو عون وثقه ابن حبان لك
رأيــت : الل بــن أيب مســلم قــال حــدثنا بــأخربنــا معــن بــن عيســى قــال]5734[ابــن ســعد -

.اهـ سند جيد ليس بني عينيه أثر السجودجابر بن عبد اهللا
حــدثنا عمــر بــن أيــوب عــن جعفــر بــن برقــان عــن يزيــد بــن األصــم]3156[ابــن أيب شــيبة -

ر السـجود ، : لميمونةقلت : قال 
.اهـ سند حسن له يلجدعه لع: فقالت 

: قـــال حـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن حجـــاج عـــن أيب إســـحاق ]3159[ابـــن أيب شـــيبة -
اهـ حجـاج يـدلس وأثار السجود يف جباههم وأنوفهمرأيت أصحاب علي وأصحاب عبد اهللا

.
ثنا حممـــد بـــن رزيـــق بـــن جـــامع البصـــري ثنـــا عبـــدة بـــن عبـــد الـــرحيم حـــد] 6685[الطـــرباين -

السـائبكنـت عنـد : قـالعـن اجلعيـد بـن عبـد الـرمحنينضـل بـن موسـى السـينااملروزي ثنـا الف
ويف وجهـه أثـر السـجود، فلمـا رآه ن بـن عـوفإذ جاءه الزبري بن سهيل بن عبد الرمحيزيدبن

لقـد أفســد هــذا وجهـه، أمــا واهللا مـا هــي السـيماء الــيت مساهــا : الـزبري قــال: قيــلمــن هـذا؟: قـال
أخربنـا ] 3701[البيهقـي . انني سنة ما أثر السجود بني عيينولقد صليت على وجهي مثاهللا

أخربنا أبـو املعروف الفقيه أخربنا أبو سهل بشر بن أمحد بن بشر املهرجاينأبو احلسن بن أيب
حـدثنا الفضـل حـدثنا حممـد بـن عبـد العزيـز اخلراسـاينيالقطـان البغـداديحممد احلسن بن علـ

إذ جـاءه الـزبري بـن يزيـدبـنالسـائبكنـا عنـد : قـال بن موسى عن محيد هو ابن عبـد الـرمحن
واهللا لقـد صـليت سـيماءيقد أفسد وجهـه واهللا مـا هـ: سهيل بن عبد الرمحن بن عوف فقال 

.، جعيد أصح حسن اهـشيئايوجهمذ كذا وكذا ما أثر السجود يفيعلى وجه
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ما رأيت سجدة : قالحدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق ]3160[ابن أيب شيبة -
حـدثنا إسـحاق بـن ] 2/632املعرفـة[يعقوب بن سـفيان . الزبيرابنيعين سجدة أعظم منها 

م مـا رأيـت رجـال قـط أعظـ: إبراهيم قـال ثنـا أبـو بكـر بـن عيـاش قـال مسعـت أبـا إسـحاق يقـول
حــدثنا أبــو صــاحل حممــد بــن ]1516[الفــاكهي .بــن الــزبريســجدة بــني عينيــه مــن عبــد اهللا 

قــال مسعــت أبــا إســحاق نــا أبــو بكــر بــن عيــاش ثدثنا حممــد بــن عقبــة السدوســي قــال زنبــور وحــ
اهــ ورواه ما رأيت أحـدا كـان أعظـم سـجدة بـني عينيـه مـن عبـد اهللا بـن الـزبري: السبيعي يقول

.ال بأس به سند حسن وهو أمحد بن حنبل عن أيب بكر ، 
: دثنا صــفوان بــن عمــرو قــالقــال حــدثنا احلكــم بــن نــافع قــال حــ] 214التــاريخ[أبــو زرعــة -

.اهـ سند صحيح أثر السجودعبد اهللا بن بسررأيت يف جبهة 

أو سبقهمن رفع رأسه قبل اإلمام
حيىي بن بكـري حـدثنا بكـر بـن مضـر عـن جعفـر قال يل] 2467[قال البخاري يف التاريخ -

إذا : لقـاعمـربن ربيعة عن يعقوب بن االشج عـن بسـر بـن سـعيد عـن احلـارث بـن خملـد عـن 
ابـن هلــ وقـالرفع رأسه من السجدة قبل االمام فليسجد فإذا رفع االمام فليمكث قدر مـا رفـع

حدثين عمرو بـن قالثنا ابن وهبقالثنا سعيدقالحدثنا حممد بن علي]2013[املنذر 
احلــارث عــن بكــري بــن األشــج عــن بســر بــن ســعيد عــن احلــارث بــن خملــد الرزقــي عــن عمــر أنــه 

ع أحــدكم رأســه قبــل اإلمــام فليعــد مث ليمكــث بعــد أن يرفــع اإلمــام رأســه بقــدر مــا  إذا رفــ: قــال
.وذكروا أن احلارث يروي عن عمر. هـ احلارث وثقه ابن حبان اكان رفعه

بـن أيب ذئـب عـن يعقـوب بـن عبـد اهللا بـن اعن عبـد الوهـاب عـن ]3758[عبد الرزاق وقال
أميـا رجـل رفـع رأسـه : عمـرأبيـه قـال قـال األشج عن بسر بن سعيد عن احلارث بن خملـد عـن 

]4656[ابـــن أيب شـــيبة . قبـــل اإلمـــام يف ركـــوع أو يف ســـجود فليضـــع رأســـه بقـــدر رفعـــه إيـــاه 
حــدثنا ابــن إدريــس عــن حممــد بــن إســحاق عــن يعقــوب بــن عبــد اهللا بــن األشــج عــن بســر بــن 

مــام فليعــد ، مــن رفــع رأســه قبــل اإل: قــال عمــر : ســعيد عــن احلــارث بــن املخلــد عــن أبيــه قــال 
ابــن هليعــة الوليــد أخــربينمــن طريــق]2706[البيهقــي .وليمكـث حــىت يــرى أنــه أدرك مــا فاتــه

عــن بكــري بــن عبــد اهللا بــن األشــج عــن احلــارث بــن خملــد عــن أبيــه أنــه مســع عمــر بــن اخلطــاب 
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إذا رفـــع أحـــدكم رأســـه فظـــن أن اإلمـــام قـــد رفـــع فليعـــد رأســـه ، فـــإذا رفـــع اإلمـــام رأســـه : يقـــول 
لـه شـاهد عـن ابـن .إن شـاء اهللا ال بـأس بـه اهـ هذا أشبه ، وهو حسن قدر ما تركفليمكث

.مسعود ، وكان يوافق عمر يف أكثر قوله 
عبـد عـن الثـوري عـن زيـاد بـن الفيـاض عـن متـيم بـن سـلمة قـال قـال ]3752[عبد الـرزاق -

لينتهـــني أقـــوام ،مـــا يـــؤمن الرجـــل إذا رفـــع رأســـه قبـــل اإلمـــام أن يعـــود رأســـه كـــرأس كلـــب : اهللا
حــدثنا وكيــع عــن ]7225[ابــن أيب شــيبة .يرفعــون أبصــارهم إىل الســماء أو ال ترجــع إلــيهم 

أما خياف الذي يرفع رأسه : عبد اهللاقال : قال ياد بن فياض عن متيم بن سلمة عن ز سفيان
ثنـا حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ]9173[الطـرباين . إلمام أن حيول اهللا رأسه رأس كلبقبل ا

قـال قـال عبـد عن أيب احلسني يعين زيـاد بـن فيـاض عـن متـيم بـن سـلمةأبو نعيم ثنا املسعودي
ولينتهــني م رأســه أن يعــود رأســه رأس كلــبمــا يــأمن الــذي يرفــع رأســه قبــل أن يرفــع اإلمــا: اهللا

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو .أقوام يرفعون أبصـارهم إىل السـماء أو لـيخطفن أبصـارهم
مـا يـأمن أحـدكم أن : قال عبـد اهللا: قالم ثنا مسعر عن زياد بن فياض عن متيم بن سلمةنعي

ولينتهـني أقـوام يرفعـون أبصـارهم يف بيرفع رأسه يف الصالة قبل اإلمـام أن يعـود رأسـه رأس كلـ
.مرسل جيداهـ الصالة أو ال ترجع إليهم

قـال مسـعودبـناص عـن عن معمر عن أيب إسـحاق عـن أيب األحـو ]3756[عبد الرزاق -
عـــن أيب حـــدثنا أبـــو األحـــوص]7221[ابـــن أيب شـــيبة .ال يركـــع قبـــل اإلمـــام وال يرفـــع قبلـــه

كـرب فكـربوا وإذا إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فـإذا: عبد اهللاقال : قال إسحاق عن أيب األحوص 
]9378[الطـــرباين . فإنـــه أول مـــن يرفـــع وأول مـــن يضـــعوإذا ســـجد فاســـجدواركـــع فـــاركعوا

ي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن أيب األحـوص حدثنا حممد بن النضر األزد
إمنــا جعــل اإلمــام ليــؤمت بـه فــإذا ركــع فــاركعوا وإذا رفــع فــارفعوا وال تســبقوه إذا : قــالعـن عبــد اهللا

قـبلكمكم بـه فإنـه يسـجد فإن كنتم إمنا بكم أن تـدركوا مـا سـبقركع وال إذا رفع وال إذا سجد
.جيداهـ سند ويرفع قبلكم فتدركوا ذلك

بن عيينة عن حصني بن عبد الرمحن عن هالل بن يسـاف عـن اعن ]3757[عبد الرزاق -
ال تبــادروا أئمــتكم بــالركوع وال بالســجود فــإن ســبق : بــن مســعوداســحيم بــن نوفــل قــال قــال 

قــال حــدثنا هشــيم]4654[ابــن أيب شــيبة اهـــ وقــالأحــد مــنكم فليضــع قــدر مــا يســبق بــه 
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وكان من أصحاب عبد اهللا قال أخربنا حصني عن هالل بن يساف عن أيب حيان األشجعي 
وإذا رفــــع أحــــدكم رأســــه واإلمــــام أئمــــتكم بــــالركوع وال بالســــجود ال تبــــادروا: عبــــد اهللاقـــال : 

حـــدثنا ابـــن ]4655[ابـــن أيب شـــيبة .مث ليمكـــث قـــدر مـــا ســـبق بـــه اإلمـــامســـاجد فليســـجد
ورواه ابـن سـعد . فـذكر حنـوهعبـد اهللاقـال : قـال صني عـن هـالل عـن أيب حيـانعن حإدريس 

ا شعبة عن حصني بـن عبـد الـرمحن عـن هـالل بـن أخربنأخربنا يزيد بن هارون قال]8940[
إذا رفـع أحـدكم رأسـه مـن :مسعـت عبـد اهللا بـن مسـعود يقـولقـاليساف عن ختنه أيب حيـان 

، عــن أيب حيــان حياهـــ صــحتثبــت بقــدر مــا رفــع رأســهالســجود قبــل اإلمــام فســجد الثانيــة فلي
.واألثر علقه البخاري يف الصحيح .أصح وامسه املنذر 

: حــدثنا حممــد بــن هــارون البصــري عــن ســليمان بــن كنــدير قــال ]4657[ابــن أيب شــيبة -
الـــدواليب يف رواه . رأســـي قبـــل اإلمـــام ، فأخـــذه فأعـــادهفرفعـــتابـــن عمـــرصـــليت إىل جنـــب 

قـال أنبأ حممـد بـن مـروان البجلـي بصـري: إسحاق بن إبراهيم قالمن طريق] 1175[الكىن 
فرفعت رأسي : حدثنا سليمان بن كندير ويكىن أبا صدقة، أنه صلى إىل جنب ابن عمر قال 

. اهـــ كــذا كنــاه أبــا صــدقة ، ويقــال أبــو الســري فــأهوى ابــن عمــر إىل رأســي فــرده، قبــل اإلمــام 
حــدثنا يعلــى بــن : حــدثنا إبــراهيم بــن يعقــوب الســعدي قــال]1032[قــال أبــو بشــر الــدواليب 

صــليت إىل جنــب ابــن عمــر فرفعــت : حــدثنا أبــو الســري ســليمان بــن كنــدير قــال: عبيــد قــال
أما خشيت أن حيول اهللا رأسك رأس محار:رأسي قبل اإلمام فأخذ برأسي فلما انصرفت قال

.حسن حديث اهـ 
ن هـارون قـال ثنـا عبـد األعلـى قـال ثنـا وهـب قـالحـدثنا موسـى بـ]2010[ابن املنـذر وقال

أتيت املدينة يف حاجـة فصـليت إىل : ثنا أيوب عن قيس بن عباية عن رجل من األنصار قال
فلمـا سـلم اإلمـام ذهبـت ألقـوم فأخـذ ردائـي بل اإلمـام وأضـعفجعلت أرفع قابن عمرجانب 

: قلـت: دري مـن هـذا؟ قـالأتـ: فلفه ابن عمـر علـى يـده، فجعلـت أنازعـه فمـر يب رجـل، فقـال
فسـقطت يـدي وابـن عمـر يف : قـال. هذا ابن عمـر: فقال الرجل: قال. ال، غري أنه رجل سوء

يـا ابـن : فابتسـمت لـه، قـال. مـن األنصـار: ممن أنت؟ قلـت: فلما فرغ، قال: قال. بقية دعائه
وهــا رأيتــين: قلــت: 

فــــأين : قـــال. رأيتــــك تضـــع قبــــل اإلمـــام وترفــــع، وال صـــالة ملــــن خـــالف اإلمــــام: قـــال. صـــليت
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وذكــر ]496/ 1االســتذكار[وقــال ابــن عبــد الــرب اهـــ!هنــاك: قــال. بــالعراق: نشــأت؟ قلــت
بــن عليــة عــن أيــوب عــن أيب قالبــة عــن أيب الــورد األنصــاري قــال صــليت إىل اســنيد قــال قــال 

ل اإلمــام وأضــع قبلــه فلمــا ســلم اإلمــام أخــذ بــن عمــر بيــدي بــن عمــر فجعلــت أرفــع قبــاجنــب 
فلواين وجذبين فقلت ما لك قال من أنت قلت فالن بن فالن قال أنت من أهل بيت صدق 
فما منعك أن تصلي قلت أو ما رأيتين إىل جنبك قال قـد رأيتـك ترفـع قبـل اإلمـام وتضـع قبلـه 

.د مل أعرفه ثقات وأبو الور اهـوإنه ال صالة ملن خالف اإلمام 
د عـن ثنـا محـا: قـالثنـا أبـو النعمـان: قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]2011[ابن املنذر -

ورأى : قــال. ال صــالة ملــن خــالف اإلمــام: قــالعمــرابــنعــن أيــوب عــن أيب نعامــة الســعدي
ثنــا قــالثنــا أبــو الربيــعقــالوحــدثناه حيــىي بــن حممــدقــال.رجــال يرفــع رأســه قبــل اإلمــام ويضــع

.أبــو نعامــة عبــد ربــه ، ثقــات اهـــابــن عمــرعــن ثنــا أيــوب عــن أيب نعامــة عــن رجــلقــالادمحــ
.مرسل 

أبــيعــن حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة عــن ملــيح بــن عبــد اهللا الســعدي عــن ]208[مالــك -
عبـد الـرزاق .الـذي يرفـع رأسـه وخيفضـه قبـل اإلمـام فإمنـا ناصـيته بيـد شـيطان :أنه قـالهريرة

عيينــة عــن حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة بــن وقــاص عــن ملــيح بــن عبــد اهللا بــناعــن ]3753[
إن الـــذي يرفـــع رأســـه قبـــل اإلمـــام وخيفـــض قبلـــه فإمنـــا : يقـــول هريـــرةأبـــاالســـعدي قـــال مسعـــت 
حــدثنا عبـدة عــن حممــد بــن عمــرو عــن ملــيح ]7223[ابــن أيب شــيبة .ناصـيته بيــد الشــيطان 

ــــ ــــل بــــن جعفــــر . ه حنــــوه ب ــــد اهللا مــــوىل نا حممــــدحــــدث]230[ورواه إمساعي عــــن ملــــيح بــــن عب
.صحيح.يف حديثه عن علي بن حجر عنهمثله ، رواه ابن خزمية عن أيب هريرة عدينيالس
مـن سلمانقال : قالمد بن فضيل عن ليث عن طلحة حدثنا حم]7222[ابن أيب شيبة -

اهـ ضـعيف عهااصيته بيد الشيطان يرفعها ويضرفع رأسه قبل اإلمام ووضع رأسه قبل اإلمام فن
.
أن حـدثنا حممـد بـن قـيس عـن علـي بـن مـدرك: حدثنا وكيـع قـال ]7236[ابن أيب شيبة -

إذا رأيتمـــوين صـــنعت شـــيئا يف الصـــالة : ملـــا قـــدم الـــيمن كـــان يعلـــم النخـــع ، فقـــال هلـــم معـــاذا
فاصنعوا مثله ، فلما سجد أضر بعينيه غصن شجرة فكسـره يف الصـالة فعمـد كـل رجـل مـنهم 
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حــــني يف الصــــالة فكســــره ، فلمــــا صــــلى ، قــــال إين إمنــــا كســــرته ألنــــه أضــــر بعيــــينإىل غصــــن 
.، علي بن مدرك خنعي مرسل جيداهـ سجدت وقد أحسنتم فيما أطعتم

رفع البصر يف الصالةما جاء يف 
بــن عبـد اهللا قـال أخربنــا حيـىي بـن ســعيد قـال حـدثنا ابــن أيبيحـدثنا علـ]750[البخـاري -

مـا :صـلى اهللا عليـه وسـلم ادة أن أنـس بـن مالـك حـدثهم قـال قـال النـيبعروبة قال حـدثنا قتـ
لينـتهن :ذلـك حـىت قـال فاشـتد قولـه يف. بال أقوام يرفعـون أبصـارهم إىل السـماء يف

اهـعن ذلك أو لتخطفن أبصارهم 
سـعر وسـفيان عـن زيـاد بـن فيـاض عـن متـيم بـن عـن محـدثنا وكيـع]6377[ابن أيب شيبة -

أبصارهم إىل السماء يف الصـالة أو ال ترجـع لينتهني أقوام يرفعون: عبد اهللاقال : ال قسلمة
أنه عبد اهللاحدثنا هشيم عن حصني عن إبراهيم عن ]6378[اهـ وقال ابن أيب شيبة إليهم

عـل بصـره سـيلتمع قبـل مـا يـدري هـذا ؟ ل: رأى رجال رافعا بصره إىل السـماء ، فقـال عبـد اهللا 
عمــرو ثنــا ثنــا معاويــة بــن حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي]9274[الطــرباين . هأن يرجــع إليــ

ه إىل الســـماء رأى عبــد اهللا بـــن مســـعود رجــال رافعـــا يديـــ: عــن إبـــراهيم قـــالزائــدة عـــن حصـــني
ما يدري لعـل بصـره يلتمـع قبـل أن يرجـع إليـه: فقال عبد اهللا بن مسعوديدعو وهو يف صالته

.اهـ صحيح 
: قالحذيفةنا شعبة عن عمار العبسي عن عبد اهللا بن يسار عن خرب أ]571[ابن اجلعد-

ابـــن أيب شـــيبة . يف الصـــالة أن ال يرجـــع إليـــه طرفـــهأمـــا خيشـــى الـــذي يرفـــع رأســـه إىل الســـماء
قــال : يقــول مسعــت ابــن يســار: قــال حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن عمــار العبســي]6376[

يعــين وهــو يف الســماء أن ال يرجــع إليــه بصــرهإىلأمــا خيشــى أحــدكم إذا رفــع بصــره : حذيفــة
.حسن صحيح. بن عتبةااهـ ابن يسار اجلهين وعمار بن عقبة وقيل لصالةا

هل ترفع األيدي بني السجدتني
بــن أيب عــدي عــن شــعبة عــن اأخربنــا حممــد بــن املثــىن قــال حــدثنا ]1085[قــال النســائي -

رأى النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم رفــع ه ن عاصــم عــن مالــك بــن احلــويرث أنــقتــادة عــن نصــر بــ
يديــه يف صــالته وإذا ركــع وإذا رفــع رأســه مــن الركــوع وإذا ســجد وإذا رفــع رأســه مــن الســجود 
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حــدثنا حممــد بــن املثــىن قــال حــدثنا عبــد األعلــى قــال حــدثنا . 
صـلى اهللا عليـه و رأى النـيبهبـن عاصـم عـن مالـك بـن احلـويرث أنـسعيد عـن قتـادة عـن نصـر
أخربنا حممد بـن املثـىن قـال حـدثنا معـاذ بـن هشـام قـال حـدثين أيب .سلم رفع يديه فذكر مثله 

عن قتادة عن نصر بن عاصم عـن مالـك بـن احلـويرث أن نـيب اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم كـان 
الركــوع إذا دخــل يف الصــالة فــذكر حنــوه وزاد فيــه وإذا ركــع فعــل مثــل ذلــك وإذا رفــع رأســه مــن 

اهــــ ذكـــره يف بـــاب رفـــع اليـــدين فعـــل مثـــل ذلـــك وإذا رفـــع رأســـه مـــن الســـجود فعـــل مثـــل ذلـــك 
.للسجود 

قال حدثنا خالد بن عبد اهللا عن خالـد عـن يحدثنا إسحاق الواسط]737[وقال البخاري 
قالبة أنه رأى مالك بن احلويرث إذا صلى كـرب ورفـع يديـه ، وإذا أراد أن يركـع رفـع يديـه ، أيب
صـلى اهللا عليـه وسـلم صـنع هكـذا وع رفع يديه ، وحدث أن رسـول اهللاإذا رفع رأسه من الركو 

حــدثنا أبــو عوانــة عــن يأبــو كامــل اجلحــدر حــدثين]891[مســلم وقــال. أبــو قالبــة فقيــه اهـــ 
قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن احلويرث أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان إذا  

يوإذا ركــع رفــع يديــه حــىت حيــاذ، يحيــاذكــرب رفــع يديــه حــىت 
.اهـ وهذا أصح فعل مثل ذلكمحده مسع اهللا ملن:رأسه من الركوع فقال 

رأيـت النـيب : قـال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سـامل عـن أبيـه]2810[ابن أيب شيبة -
البخـاري ومسـلم ، وقـال البخـاري رواه اهــ تنيوسـلم ال يرفـع يديـه بـني السـجدصـلى اهللا عليـه

بــن عبــد اهللا أن قــال أخربنــا ســامليحــدثنا أبــو اليمــان قــال أخربنــا شــعيب عــن الزهــر ]738[
الصـالة ، فرفـع يديـه افتـتح التكبـري يفصـلى اهللا عليـه وسـلمال رأيـت النـيبقـعبد اهللا بن عمـر

لــه ، وإذا قــال مســع اهللا ملــن ع فعــل مثحــني يكــرب حــىت جيعلهمــا حــذو منكبيــه ، وإذا كــرب للركــو 
وال يفعـل ذلـك حـني يسـجد وال حـني يرفـع رأسـه . ربنا ولك احلمـد:وقال ، فعل مثله محده

اهـمن السجود 
بــن أيب الزنـاد عـن موسـى بــن احـدثنا سـليمان بـن داود ثنــا عبـد الـرمحن يعـين]717[أمحـد -

بـن ربيعــة بـن احلــرث بـن عبــد املطلــب عقبـة عــن عبـد اهللا بــن الفضـل بــن عبـد الــرمحن بـن فــالن
اهلـامشي عـن عبـد الـرمحن األعـرج عـن عبيــد اهللا بـن أيب رافـع عـن علـي بـن أيب طالـب رضــي اهللا 

نـه كـان إذا قـام إىل الصـالة املكتوبـة كـرب ورفـع يديـه أعنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
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ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ن يركع أحذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد 
وإذا قــام مــن الســجدتني رفــع يديــه كــذلك ، وال يرفــع يديــه يف شــيء مــن صــالته وهــو قاعــد ، 

.اهـ رواه أبو داود والرتمذي وصححه وابن خزمية وكرب 
أخرب ]694[وقال ابن خزمية يف صحيحه 

التجييب أخربنا حيىي بـن أيـوب عـن ابـن جـريج عـن ابـن شـهاب عـن أيب بكـر بـن يعين ابن حيىي 
ســلم إذا كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : عبــد الــرمحن بــن احلــارث أنــه مســع أبــا هريــرة يقــول 

افتــتح الصــالة كــرب مث جعــل يديــه حــذو منكبيــه وإذا ركــع فعــل مثــل ذلــك وإذا ســجد فعــل مثــل 
مث . وإذا قــام مــن الــركعتني فعــل مثــل ذلــك ، مــن الســجود وال يفعلــه حــني يرفــع رأســه، ذلــك 
نـا ابـن جـريجأورواه عثمان بن احلكم اجلذامي قـال :قال 

حدثنيــه أبــو الــيمن ياســني بــن أيب زرارة املصــري ، كــرب ورفــع يديــه حــذو منكبيــه : مثلــه وقــال 
.، وغريمها يف ابن جريج أقوىقواه اهـ و القتباين عن عثمان بن احلكم اجلذامي 

حــدثنا دعلــج بــن أمحــد ثنــا عبــد اهللا بــن شــريويه ثنــا إســحاق بــن ]1/292[وقــال الــدارقطين 
راهويه نا النضر بن مشيل نا محاد بن سـلمة عـن األزرق بـن قـيس عـن حطـان بـن عبـد اهللا عـن 

م فكرب ورفع يديه هل أريكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: أيب موسى األشعري قال 
مث كرب ورفع يديه للركوع مث قال مسع اهللا ملن محده مث رفع يديه مث قال هكـذا فاصـنعوا وال يرفـع 

.اهـ رجاله ثقات بني السجدتني 
دثنا حـحدثنا إسحاق بـن إبـراهيم حـدثنا نصـر بـن علـي اجلهضـمي]5100ك[الطحاوي -

مـر أنـه كـان يرفـع يديـه يف كـل ن ابـن ععـعبد األعلـى بـن عبـد األعلـى عـن عبيـد اهللا عـن نـافع 
ويـزعم أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه فـع وركـوع وسـجود وقيـام وقعـود بـني السـجدتنيور خفض

يف الصــــحيح الصـــحيح مــــا قـــال البخــــاري وحكــــم بشــــذوذه ، و اهــــ)1(وســـلم كــــان يفعـــل ذلــــك
عمــر  حــدثنا عيــاش قــال حــدثنا عبــد األعلــى قــال حــدثنا عبيــد اهللا عــن نــافع أن ابــن]739[

ا قــال مســع اهللا ملــن محــدهالصــالة كــرب ورفــع يديــه ، وإذا ركــع رفــع يديــه ، وإذكــان إذا دخــل يف
صـلى اهللا عليـه اهللاورفـع ذلـك ابـن عمـر إىل نـيب. رفع يديـه ، وإذا قـام مـن الـركعتني رفـع يديـه 

اإلمساعيلي عن مجاعـة مـن مشـاخيه احلفـاظ عـن نصـر وهذه رواية شاذة فقد رواه: ]223/ 2الفتح[قال ابن حجر -1
اهـاملذكور بلفظ عياش شيخ البخاري وكذا رواه هو وأبو نعيم من طرق أخرى عن عبد األعلى كذلكيبن عل
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صـلى اهللا عليـه وسـلميوب عن نافع عن ابن عمر عـن النـيبرواه محاد بن سلمة عن أ. وسلم 
اهـورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة خمتصرا . 
أنــه كــان عمــرابـنعــن عـن نــافعحـدثنا أبــو أســامة عـن عبيــد اهللا]2812[ابـن أيب شــيبة -

اهـــ ه إذا رفــع رأســه مــن الســجدة األوىليرفــع يديــ
.يدلس

حممــد بــن عبــد الســالم اخلشــين ثنــا حممــد بــن يــقمــن طر ] 10/ 3[وروى ابــن حــزم يف احمللــى 
أنـه  اهللا بن عمر عـن نـافع عـن ابـن عمـر

، ، وإذا ســجدمســع اهللا ملــن محــده: وإذا ركــع وإذا قــالكــان يرفــع يديــه إذا دخــل يف الصــالة
رواه ر ســــنده ، ومــــا هــــو بصــــحيح ، وصــــححه لظــــاهاهـــــ، يرفعهمــــا إىل ثدييــــهوبــــني الــــركعتني

هـــو حـــدثنا حممـــد بــن عبـــد اهللا بــن حوشـــب حـــدثنا عبــد الوهـــاب ]75رفـــع اليــدين[البخــاري 
حدثنا عبيد اهللا عن نافع عن ابـن عمـر أنـه كـان يرفـع يديـه إذا دخـل يف الصـالة ، وإذا الثقفي 

ا هـو احملفـوظ عـن عبيـد هذاهـ وإذا قام من الركعتني يرفعهمامسع اهللا ملن محده: ع وإذا قال رك
.اهللا 

كــان يكــرب بيديــه بــن عمــرابــن جــريج قــال أخــربين نــافع أن اعــن ]2520[عبــد الــرزاق وقــال
حــني يســتفتح وحــني يركــع وحــني يقــول مســع اهللا ملــن محــده وحــني يرفــع رأســه مــن الركعــة وحــني 

قلـــت . ومل يكـــن يكـــرب بيديـــه إذا رفـــع رأســـه مـــن الســـجدتني : قـــال . يســتوي قائمـــا مـــن مثـــىن 
بن عمر جيعل األوىل منهن أرفعهن قال ال سواء قلت أكـان خيلـف بشـيء مـنهن اأكان : لنافع

.اهـ صحيح أذنيه قال ال وال يبلغ وجهه فأشار يل إىل الثديني أو أسفل منهما 
حــدثنا أمحــد بــن عبــد الوهــاب قــال حــدثنا أيب قــال حــدثنا ]16[وقــال الطــرباين يف األوســط 

أن النــيب كــان يرفــع يديــه عنــد بــن عمــرارطــاة بــن املنــذر عــن نــافع عــن اجلــراح بــن ملــيح عــن أ
مل يرو هذا احلديث عـن أرطـاة إال : مث قال . ساجدا يالتكبري للركوع وعند التكبري حني يهو 

.، واجلراح والد وكيع ليس باحلافظ منكر غريب اهـ هذا خرب اجلراح 
ى البصــري قــال حــدثنا النضــر بــن  أخربنــا موســى بــن عبــد اهللا بــن موســ]1146[النســائي -

صـــلى إىل جنـــيب عبـــد اهللا بـــن طـــاوس مبـــىن يف مســـجد اخليـــف : كثـــري أبـــو ســـهل األزدي قـــال 
فكـــان إذا ســـجد الســـجدة األوىل فرفـــع رأســـه منهـــا رفـــع يديـــه تلقـــاء وجهـــه فـــأنكرت أنـــا ذلـــك 
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مل فقلت لوهيب بن خالد إن هذا يصنع شيئا مل أر أحدا يصـنعه فقـال لـه وهيـب تصـنع شـيئا 
ــنارأيــت أيب يصــنعه وقــال أيب رأيــت :فقــال عبــد اهللا بــن طــاوس!؟نــر أحــدا يصــنعه ــاسب عب

صــححه اهـــســلم يصــنعه رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و يصــنعه وقــال عبــد اهللا بــن عبــاس
وقــد تقــدم يف جــامع رفــع اليــدين مــا يــدل علــى .)1(وقــد تكلمــوا يف النضــر بــن كثــري .األلبــاين
.نكارته 

حــدثنا وكيــع عــن محــاد بــن ســلمة عــن حيــىي بــن أيب إســحاق عــن ]2811[شــيبة ابــن أيب-
حـــدثنا موســـى بـــن ]101رفـــع اليـــدين[البخـــاري .أنـــه كـــان يرفـــع يديـــه بـــني الســـجدتنيأنـــس

رأيت أنس بن مالك رضي اهللا : إمساعيل حدثنا محاد بن سلمة عن حيىي بن أيب إسحاق قال 
.أراه أراد بعد التشهد األولجيد ، إسناد اهـ عنه يرفع يديه بني السجدتني

أن النـيب صـلى اهللا عليـه حـدثنا الثقفـي عـن محيـد عـن أنـس]2449[وقد قـال ابـن أيب شـيبة 
رواه معـــاذ بـــن معـــاذ و ، اهــــ رجـــح الـــدارقطين وقفـــه وســـلم كـــان يرفـــع يديـــه يف الركـــوع والســـجود

أنــه  يـد عـن أنـس حـدثنا معـاذ بـن معـاذ عـن مح]2448[بسـياق أحسـن ، قـال ابـن أيب شـيبة 
.اهـ وهذا أصح كان يرفع يديه إذا دخل يف الصالة ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع

والسنن ال تؤخذ مـن أفـراد .روايات النفي أصح وأكثر و .رفع اليدين مما ههنا جامع يف تقدم
.الروايات 

تنيل بني السجدقوال
يـد بـن حبـاب عـن كامـل أيب العـالء عـن حدثنا سلمة بن شبيب حـدثنا ز ]284[الرتمذي -

حبيــب بــن أيب ثابــت عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان 
مث قـال هـذا حـديث . اللهـم اغفـر يل وارمحـين واجـربين واهـدين وارزقـين : يقول بـني السـجدتني 

رواه أبـو داود اهــ ابـتقال الدارقطين تفرد به كامـل بـن العـالء عـن حبيـب بـن أيب ثو اهـغريب 
.، على اختالف يف بعض ألفاظه وابن ماجة وصححه احلاكم والذهيب

. رأيـت نافعـا وطاووسـا يرفعـان أيـديهما بـني السـجدتني: حدثنا ابن علية عـن أيـوب قـال ]2813[ابن أيب شيبة -1
.كأن معناه بعد التشهد إسناد صحيح ، و 
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أنــه كــان يقــول علــييب إســحاق عــن احلــارث عــن أعــن الثــوري عــن ]3009[عبــد الــرزاق -
حــدثنا أبــو ]8929[ابــن أيب شــيبة .بــني الســجدتني رب اغفــر يل وارمحــين واجــربين وارزقــين 

رب : كان علي يقول بني السـجدتني : قال علين احلارث عن األحوص عن أيب إسحاق ع
ثنــا أبــو نعــيم : حــدثنا أبــو أمحــد قــال]1482[ابــن املنــذر .اغفــر يل وارمحــين واجــربين وارفعــين

اللهـم : أنـه كـان يقـول بـني السـجدتنيعلـيثنا سفيان عن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن : قال
أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل ]2858[البيهقــي.وارزقــين اغفــر يل وارمحــين واجــربين

طالـــب أخربنـــا عبـــد الوهـــاب أخربنـــا أخربنـــا إمساعيـــل بـــن حممـــد الصـــفار حـــدثنا حيـــىي بـــن أيب
رب اغفـر يل: اهللا عنـه كـان يقـول بـني السـجدتني يأن عليـا رضـبلغين: قال يسليمان التيم

.اهـ ضعيف واجربين، وارفعينوارمحين
ادة عــن أم احلســن عــن قتــحــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن أيب هــالل]8931[ابــن أيب شــيبة -

اللهـم اغفـر وارحـم واهـد السـبيل : أو السـجدتني أم سلمةعـن 
.اهـ ضعيف األقوم

.)1(ما يف الباب شيء موقت

كيف اجللوس بني السجدتني
قـال ينا مـروان بـن معاويـة الفـزار أخرب يحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظل]1136[مسلم -

حـدثنا عبيــد اهللا بـن عبــد اهللا بــن األصـم عــن يزيـد بــن األصــم أنـه أخــربه عـن ميمونــة زوج النــيب
كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا ســجد خــوى بيديــه : صــلى اهللا عليــه وســلم قالــت 

ه وار اهــــ رىحـــىت يـــرى وضـــح إبطيـــه مـــن ورائـــه وإذا قعـــد اطمـــأن علـــى فخـــذه اليســـجـــنحيعـــين
.باب كيف اجللوس بني السجدتنييف النسائي 

اإلقعــاء : قــال علــيعــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]3027[عبــد الــرزاق -
ن عـــحـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن أيب إســـحاق]2950[ابـــن أيب شـــيبة .عقبـــة الشـــيطان 

ابــــن أيب شــــيبة .طانعقبــــة الشــــي: أنــــه كــــره اإلقعــــاء يف الصــــالة ، وقــــال علــــيعــــن احلــــارث

مــا أقــول : قــال ؟ تقــول بــني الســجدتني شــيئا : عــن الثــوري عــن منصــور قــال قلــت إلبــراهيم ]3013[عبـد الــرزاق -1
.صحيح.ليس فيه شيء موقت: حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال ]8934[وقال ابن أيب شيبة . بينهما شيئا
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أنـه كـره علـيعـن عن حجـاج عـن أيب إسـحاق عـن احلـارثحدثنا يزيد بن هارون ]2951[
ثنا عبد اهللا عن سـفيان : حدثنا علي بن احلسن قال]1489[ابن املنذر .اإلقعاء يف الصالة

اإلقعـــاء يف الصـــالة عقبـــة : أنـــه قـــالعلـــي بـــن أيب طالـــبعـــن أيب إســـحاق عـــن احلـــارث عـــن 
، ورواه الرتمـــذي مرفوعـــا عـــن احلـــارث ، وحكـــى خـــالف احلـــارث ال حيـــتج بـــه اهــــ)1(الشـــيطان

.الصحابة يف اإلقعاء بني السجدتني 
قـال أبا هريـرةبن لبيبة أن ابن خثيم عن ابن جريج عن اعن معمر و ]3026[عبد الرزاق-

ســـند هــــ اوحتفـــظ مـــن الســـهو حـــىت تفـــرغ مـــن املكتوبـــة ، واإلقعـــاء ، حبـــوة الكلـــب إيـــاك و : لـــه 
.حسن

: قـال بـن سـعيد عـن ابـن عجـالن عـن سـعيد املقـربيحـدثنا حيـىي]2952[ابن أيب شـيبة -
وقــال اهـــ فانتصـبت علــى صـدور قــدمي فجـذبين حــىت اطمأننـتهريــرةأبـيصـليت إىل جنــب 

صـليت إىل جنـب :قـال حـدثنا حيـىي عـن ابـن عجـالن حـدثين سـعيد املقـربي]458[مسـدد 
ــــرة رضــــي اهللا عنــــ ه ، فانتصــــبت علــــى صــــدور قــــدمي وركبــــيت ، فضــــرب فخــــذي حــــىت أيب هري

.يف املطالب اهـ صححه ابن حجر اطمأننت 
: قـال هريـرةأبـيعـن حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن جماهـد]2949[ابن أيب شيبة -

.اهـ ليث ضعيف اين خليلي أن أقعي كإقعاء القرد
ىعبــد اهللا بــن أيب يزيــد أنــه رأعــن عمــرو بــن حوشــب قــال أخــربين]3031[عبــد الــرزاق -

كذا يف املطبوع عمرو والصواب عمـر جمهـول حالـه اهـيقعيان بني السجدتني بن عمراعمر و 
.يروي عن احلسن وكريب وحنومها إمنا بن أيب يزيد ا، و 
كــان : قــال عمــرابــنعــن حــدثنا ابــن فضــيل عــن ليــث عــن نــافع]2959[ابــن أيب شــيبة-

.سن اهـ حي بني السجدتنييقع

قـال . اإلقعـاء جلـوس الرجـل علـى أليتيـه ناصـبا فخذيـه مثـل إقعـاء الكلـب والسـبع :قال أبو عبيدة : قال أبو عبيد -1
: أبو عبيد 

قـال .عقـب الشـيطان : هو احلديث الذي فيه 
وقــد روي عــن النــيب أنــه أكــل . وتفســري أيب عبيــدة يف اإلقعــاء أشــبه بــاملعىن ألن الكلــب إمنــا يقعــي كمــا قــال : أبــو عبيــد 

]210/ 1غريب احلديث [اهـ مقعيا فهذا يبني لك أن اإلقعاء هو هذا وعليه تأويل كالم العرب 
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بـن الزبيـر ابـن عمـر و ابن طاووس عـن أبيـه أنـه رأى اعن معمر عن ]3029[عبد الرزاق -
.سند صحيح اهـيقعون بني السجدتنيبن عباساو 
بــن ابــن عيينـة عـن إبـراهيم بــن ميسـرة عـن طــاووس قـال مسعـت اعـن ]3033[عبـد الـرزاق -

ورأيـت العبادلـة يقعـون : قـال قـال طـاووس. من السنة أن ميـس عقبـك إليتيـك :يقولعباس
.اهـ سند صحيح بن الزبيرابن عباس و ابن عمر و ا

حــدثنا احلميــدي قــال ثنــا ســفيان قــال حــدثنا أبــو زهــري ] 3/119[يعقــوب بــن ســفيان وقــال
ما رأيتين ولكنهـا :فقال. رأيتك تقعي: فقلت له. رأيت طاووسا يقعي: معاوية بن حديج قال

عبـد اهللا بـن عبـاس وعبـد اهللا بـن عمـر وعبـد اهللا : يفعلـون ذلـكالصالة، رأيت العبادلـة الثالثـة 
.اهـ سند صحيح وقد رأيته يقعي: قال أبو زهري.بن الزبري يفعلونه
ــ]2846[وقــال البيهقــي  أمحــد بــن إســحاق بــن و نصــر بــن قتــادة أخربنــا أبــو حممــدأخربنــا أب
حيــىي بــن صــفوان الكــويفياهلــرو يشــيبان البغــداد

رأيت ابن عمر وابـن عبـاس : حدثنا إبراهيم بن طهمان عن احلسن بن مسلم عن طاوس قال 
فسألت عطاء عن ذلك ، : قال إبراهيم . بني السجدتني على أطراف أصابعهماومها يقعيان 

ذلـــــك فعلـــــت أجـــــزأك ، إن شـــــئت علـــــى أطـــــراف أصـــــابعك ، وإن شـــــئت علـــــى يأ: فقـــــال 
.ن صحيح اهـ حس)1(عجزك

رأيــت العبادلــة: حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن عطيــة قــال ]2960[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا ابـن .عبد اهللا بن الزبير وابن عمر وابن عباسيعين يقعون يف الصالة بني السجدتني 

عمـرابـنرأيـت : رأيـت عطيـة يقعـي بـني السـجدتني فقلـت لـه فقـال : منري عـن األعمـش قـال 
.العويف هو اهـ سند جيد ، عطية يقعون بني السجدتنيالزبريوابنعباسوابن

بــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع طاووســا يقــول قلنــااعــن ]3035[عبــد الــرزاق -
بـن اإنـا لنـراه جفـاء بالرجـل قـال : هي السنة فقلنا : يف اإلقعاء على القدمني قال البن عباس

يف والرتمــذي ورواه أبــو داود رواه مســلماهـــعليــه وســلمبــل هــي ســنة نبيــك صــلى اهللا: عبـاس 
.اإلقعاء بني السجدتني 

أو املســنون علــى مــا روينــا عــن ابــن عبــاس وابــن عمــر ، وهــو أن يضــع فهــذا اإلقعــاء املــرخص فيــه : مث قــال البيهقــي -1
اهـأطراف أصابع رجليه على األرض ، ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه باألرض
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ـــنابـــن جـــريج قـــال أخـــربين عطـــاء أنـــه رأى اعـــن ]3034[عبـــد الـــرزاق - يفعـــل يف عمـــرب
السجدة األوىل من الشفع والوتر خصلتني قال رأيته يقعي مرة إقعاء جاثيا على أطراف قدميـه 

علـى أطـراف سرى فيبسـطها جالسـا مجيعا ومرة يثين رجله الي
قال رأيته يصـنع ذلـك يف السـجدة االوىل مـن السـجدتني ويف السـجدة الثالثـة مـن قدميه مجيعا

.اهـ صحيح الوتر مث يثبت فيقوم
أخربنــا أبــو احلســني بــن بشـــران العــدل ببغــداد أخربنــا أبــو جعفــر الـــرزاز ]2843[البيهقــي -

نا حممد بن اهليثم حدثنا حيىي بن بكري حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بـن أيبحدث
إذا ســجد حــني عبــد اهللا بــن عمــرأنــه رأى د بــن عجــالن أن أبــا الــزبري أخــربههــالل عــن حممــ

اهـــ ســعيد إنــه مــن الســنة: راف أصــابعه ويقــول يرفــع رأســه مــن الســجدة األوىل يقعــد علــى أطــ
لكنمـا يرويـه .املصـري ثقـة بـن يزيـد اجلمحـياالد هو أبو عبد الرحيموخ. صدوق ال بأس به 

.أبوالزبري عن طاوس عن ابن عباس 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر بن إسحاق أخربنا حممـد بـن ]2844[البيهقي -

ــد اهللا بــن عمــر وابــن أن هشــام حــدثنا أبــو الــزبري عــن جماهــدأيــوب حــدثنا مســلم حــدثنا  عب
يـــوب بــن حيــىي بـــن أحممــد بــن ي اهــــوكـــان طــاوس يقعــ: قــال أبــو الــزبري . كانــا يقعيـــانبــاس ع

.ثقات.هو الدستوائي وهشام . الفراهيديبراهيم إالضريس ومسلم بن 
ثنا بكـر عـن عيسـى عـن حممـد : حدثنا حممد بن إسحاق أسباط قال]1490[ابن املنذر -

ال تقتـدوا يب يف اإلقعـاء فـإين إمنـا : وقال لبنيـهأنه كان يقعي يف الصالةابن عمرعن نافع عن 
.عيسى أراه احلناط ضعيف اهـ)1(فعلت هذا حني كربت

يرجـع عبد اهللا بن عمـرعن صدقة بن يسار عن املغرية بن حكيم أنه رأى ]200[مالك -
ايف سجدتني يف الصالة على صدور قدميـه فلمـا 

.اهـ صحيح إمنا أفعل هذا من أجل أين أشتكي الصالة و 
سـعيدوأبيجابرمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عـن حدثنا حم]2958[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف دتني

السجود ، وهكذا كان يضع يديه باألرض بني السجدتني ، فال يفارقان األرض حىت يعيدمعناه أنه: قال اخلطايب -1
اهـن يفعل ذلك حني كربت سنهيفعل من أقعى ، وكا
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)جلسة االسرتاحة(كيف ينهض من السجدة الثانية
قالبــة قــال ن أيــوب عــن أيبحــدثنا معلــى بــن أســد قــال حــدثنا وهيــب عــ]824[البخــاري -

بكـــم ، ومـــا أريـــد يألصـــلمســـجدنا هـــذا فقـــال إينجاءنـــا مالـــك بـــن احلـــويرث فصـــلى بنـــا يف
قــال أيــوب . يصــلى اهللا عليــه وســلم يصــلالصــالة ، ولكــن أريــد أن أريكــم كيــف رأيــت النــيب

عمـرو بـن سـلمة قـال قالبة وكيف كانت صالته قال مثـل صـالة شـيخنا هـذا يعـينفقلت أليب
وب وكان ذلك الشيخ يتم التكبري ، وإذا رفع رأسه عن السـجدة الثانيـة جلـس واعتمـد علـى أي

اهـاألرض ، مث قام 
بـــن زيـــد ثنـــا أيـــوب عـــن أيب قالبـــة عـــن اثنا يـــونس ثنـــا محـــاد يعـــينحـــد]20558[ورواه أمحــد 

ال أراكـم قـال أيـوب فرأيـت عمـرو بـن سـلمة يصـنع شـيئا : فذكره وقال فيـه مالك بن احلويرث
اهـكان إذا رفع رأسه من السجدتني استوى قاعدا مث قام من الركعة األوىل والثالثة صنعونهت

حدثنا إسحاق بن منصور أخربنا عبد اهللا بن منري حدثنا عبيد اهللا عـن ]6251[البخاري -
هريـرة أن رجـال دخـل املسـجد ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه سـعيد املقـربى عـن أيبسعيد بن أيب

صــلى اهللا جــاء فســلم عليــه فقــال لــه رســول اهللاناحيــة املســجد فصــلى ، مث س يفوســلم جــال
. فرجــع فصــلى ، مث جــاء فســلم . م ارجــع فصــل فإنــك مل تصــلوعليــك الســال:عليــه وســلم 

بعـــدها الـــيتالثانيـــة أو يففقـــال يف. وعليـــك الســـالم فـــارجع فصـــل ، فإنـــك مل تصـــل :فقـــال 
ت إىل الصالة فأسبغ الوضـوء ، مث اسـتقبل القبلـة فكـرب ، إذا قم:فقال . يا رسول اهللا علمين

قائمـا ، يمث اقرأ مبا تيسر معك من القـرآن ، مث اركـع حـىت تطمـئن راكعـا ، مث ارفـع حـىت تسـتو 
مث اسجد حىت تطمئن ساجدا ، مث ارفع حىت تطمئن جالسا ، مث اسجد حـىت تطمـئن سـاجدا 

:األخـري وقال أبـو أسـامة يف. صالتك كلها، مث ارفع حىت تطمئن جالسا ، مث افعل ذلك يف
سعيد عن حيىي عن عبيد اهللا حدثينحدثنا ابن بشار قال حدثينمث قال. قائما يحىت تستو 

اهــ روايـة مث ارفـع حـىت تطمـئن جالسـا :صلى اهللا عليه وسـلم هريرة قال قال النىبأبيه عن أيب
وروايــة حيــىي بــن ســعيد الــيت ذكــر ،أيب أســامة تقــدم ذكرهــا يف ســياق حــديث املســيء صــالته 

حـدثنا حممـد بـن ]757[البخاري خمتصرة رواها يف باب وجوب القراءة لإلمـام واملـأموم فقـال 
، هريـرة سـعيد عـن أبيـه عـن أيبسعيد بـن أيببشار قال حدثنا حيىي عن عبيد اهللا قال حدثين

ل قائمـا ، مث اسـجد حـىت مث اركع حىت تطمئن راكعا ، مث ارفع حىت تعتد:فذكر احلديث وفيه 



تقريب فقه السابقني األولني

194

وقــــال اهـــــصــــالتك كلهــــا تطمـــئن ســــاجدا ، مث ارفــــع حــــىت تطمــــئن جالســــا ، وافعــــل ذلــــك يف
عـن يحيىي بن سعيد عن عبيد اهللا قال حدثنا سعيد املقـرب حدثنا مسدد قال أخربين]793[

مث مث اركــع حــىت تطمــئن راكعــا ، مث ارفــع حــىت تعتــدل قائمــا ، : وقــال فيــه هريــرةأبيــه عــن أيب
اسجد حىت تطمئن ساجدا ، مث ارفع حىت تطمئن جالسـا ، مث اسـجد حـىت تطمـئن سـاجدا ، 

وحــديث أيب أســامة . لــيس فيــه إثبــات جلســة االســرتاحة اهـــصــالتك كلهــا مث افعــل ذلــك يف
عـن عبيـد وابـن وهـب خالفه ابن منري وحيىي بن سـعيد ، تفرد به حرف غري أنه صريح يف نفيها

.ة رفاعة ذكر هذه اجللسة وليس يف رواي.اهللا 
أخربنــا حممــد بــن احلســن بــن قتيبــة قــال حــدثنا حرملــة بــن حيــىي قــال ]1797[ابــن حبــان -

حــدثنا ابــن وهــب قــال أخــربين حيــوة قــال أخــربين خالــد بــن يزيــد عــن ســعيد بــن أيب هــالل عــن 
لكتــاب بســم اهللا الــرمحن الــرحيم مث قــرأ بــأم ا: فقــالأبــي هريــرةصــليت وراء :

فلمــا ركــع .آمــني: آمــني وقــال النــاس: قــال)غــري املغضــوب علــيهم وال الضــالني(حــىت إذا بلــغ 
فلمـا رفـع .اهللا أكـرب مث سـجد: مسـع اهللا ملـن محـده مث قـال: فلما رفع رأسه قـال.اهللا أكرب: قال
مـــع اهللا أكـــرب مث اســـتقبل قائمـــا : فلمـــا رفـــع قـــال.اهللا أكـــرب: فلمـــا ســـجد قـــال.اهللا أكـــرب: قـــال

والـــذي نفســـي بيـــده إين : فلمـــا ســـلم قـــال.اهللا أكـــرب: فلمـــا قـــام مـــن الثنتـــني قـــال.التكبـــري
.اهـ ورواه ابن خزمية ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حد]22957[أمحد -
يا معشر األشـعريني اجتمعـوا : مجع قومه فقال ا مالك األشعريأبثنا عبد الرمحن بن غنم أن 

وامجعــــوا نســــاءكم وأبنــــاءكم أعلمكــــم صــــالة النــــيب صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم صــــلى لنــــا باملدينــــة 
فــاجتمعوا ومجعــوا نســاءهم وأبنــاءهم فتوضــأ وأراهــم كيــف يتوضــأ فأحصــى الوضــوء إىل أماكنــه 

فصـف الرجـال يف أدىن الصـف وصـف الولـدان حىت ملا أن فاء الفيء وانكسـر الظـل قـام فـأذن
خلفهـــم وصـــف النســـاء خلـــف الولـــدان مث أقـــام الصـــالة فتقـــدم فرفـــع يديـــه فكـــرب فقـــرأ بفاحتـــة 
الكتاب وسورة يسـرمها مث كـرب فركـع فقـال سـبحان اهللا وحبمـده ثـالث مـرار مث قـال مسـع اهللا ملـن 

مث كرب فانتهض قائمافسجد محده واستوى قائما مث كرب وخر ساجدا مث كرب فرفع رأسه مث كرب
فكـان تكبــريه يف أول ركعــة ســت تكبــريات وكــرب حــني قــام إىل الركعــة الثانيــة فلمــا قضــى صــالته 
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رسـول اهللا صـلى اهللا مث إن. صلى اهللا عليه و سلم اليت كان يصلي لنا كذا الساعة من النهـار 
يـــا أيهـــا النـــاس امسعـــوا واعقلـــوا : عليـــه و ســـلم ملـــا قضـــى صـــالته أقبـــل إىل النـــاس بوجهـــه فقـــال 

واعلمـــوا أن هللا عـــز و جـــل عبـــادا ليســـوا بأنبيـــاء وال شـــهداء يغـــبطهم األنبيـــاء والشـــهداء علـــى 
نــيب اهللا 
صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم فقـــال يـــا نـــيب اهللا نـــاس مـــن النـــاس ليســـوا بأنبيـــاء وال شـــهداء يغـــبطهم 

نعــتهم لنــا يعــين صــفهم لنــا فســر وجــه رســول ا
من اهللا صلى اهللا عليه و سلم لسؤال األعرايب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هم ناس 

أفنــاء النــاس ونــوازع القبائــل مل تصــل بيــنهم أرحــام متقاربــة حتــابوا يف اهللا وتصــافوا يضــع اهللا هلــم 

ال بـأس بـه اهـ إسـناد القيامة وال يفزعون وهم أولياء اهللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون 
.، كان أمحد حيتج بشهر 

ثنـا وهيـب عـن عطـاء : ثنـا عبـد األعلـى قـال: حـدثنا موسـى قـال]1496[ابن املنـذر قال-
رفع رأسـه مـن السـجدة الثانيـة فـنهض قائمـاعمررأيت : عن عمارة بن عمري قالبن السائب

.إمنا رأى ابن عمر التيمي وعمارة ،اهـ وهيب متأخرالسماع منه 
حـــدثنا أبــو خالــد األمحـــر عــن عيســى بـــن ميســرة عــن الشـــعيب أن ]4004[يب شــيبة ابــن أ-

هضون يف الصالة على صدور صلى اهللا عليه وسلم كانوا ينوأصحاب رسول اهللاعمر وعليا
.اهـ عيسى ضعيف جداأقدامهم

اجلعد عن عن يزيد بن زياد بن أيبحدثنا وكيع عن حممد بن يزيد ]4000[ابن أيب شيبة -
اهـــ حممــد أظنــه يــنهض يف الصــالة علــى صــدور قدميــهعلــيكــان : قــال د بــن أيب اجلعــد عبيــ

.أراه مرسال .ثقات . العطار الكويف 
يــاد بــن زيــد عــن ز عــن عبــد الـرمحن بــن إســحاقحــدثنا أبــو معاويــة]4020[ابـن أيب شــيبة-

ض الرجـل يف : قالعليعن السوائي عن أيب جحيفة 
زيـاد .ال أن يكـون شـيخا كبـريا ال يسـتطيعإأن ال يعتمد بيديـه علـى األرض الركعتني األوليني

.، ورواه البيهقي مثله وضعفه جمهول 
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كـان : عـن إبـراهيم قـال يل بن إبراهيم عن أيب املعلى حدثنا إمساع]4008[ابن أيب شيبة -
اهــ أبـو املعلـى هـو عـد حـني يريـد أن يقـوم حـىت يقـوميقيف الركعة األوىل والثالثة المسعودابن

.صحيحمرسل . حيىي بن ميمون العطار
حــدثين حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن ]9330[الطــرباين وقــال

ــد اهللاكــان : حصــني عــن إبــراهيم قــال  اهـــعب
.مرسل صحيح 

بــن أيب ليلــى قــال مسعــت عبــد الــرمحن بــن يزيــد اعــن بــن عيينــةاعــن ]2966[بــد الــرزاق ع-
يف الصالة فرأيته ينهض وال جيلس قال ينهض على صـدور عبد اهللا بن مسعودرمقت : يقول 

اويـة عـن األعمـش عـن حدثنا أبو مع]3999[ابن أيب شيبة .قدميه يف الركعة األوىل والثالثة 
.يـنهض يف الصــالة علـى صـدور قدميــهعبـد اهللاكـان : ن بـن يزيـد قــال عـن عبـد الــرمحإبـراهيم 

عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال كـان ]2967[عبد الرزاق 
ابـــن أيب .خـــرة ويف الركعـــة األوىل والثالثـــةيـــنهض علـــى صـــدور قدميـــه مـــن الســـجدة اآلعبـــد اهللا

عــن األعمــش عــن عمــارة عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد حــدثنا أبــو خالــد األمحــر ]4001[شــيبة 
حـدثنا ابـن ]1498[ابـن املنـذر .يـنهض يف الصـالة علـى صـدور قدميـهعبـد اهللاكان : قال 

عبـد اهللا بـن أنـه رأى عن عبد الـرمحن بـن يزيـدبن منري عن األعمش عن إبراهيمعفان قال ثنا ا
بـــن النضـــر األزدي ثنـــا حـــدثنا حممـــد]9328[الطـــرباين.يـــنهض علـــى صـــدور قدميـــهمســـعود

: معاوية بن عمرو ثنا زائدة عـن األعمـش عـن عمـارة بـن عمـري عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد قـال 
ســفيان عــن مــن طريــق]2875[البيهقــي ورواه . كــان عبــد اهللا يــنهض علــى صــدور قدميــه 

وال فرأيتـه يـنهض علـى صـدور قدميـهابـن مسـعودرمقـت : عبدة عن عبد الرمحن بن يزيد قـال
.وصححهاهـ السجوديأول ركعة حني يقضصلى يفس إذا جيل

حدثنا علي بـن عبـد العزيـز ثنـا حجـاج بـن املنهـال ثنـا أبـو عوانـة عـن ]9329[الطرباين وقال
أن ابــن مســعود كــان يــنهض علــى ن عمــري حــدثين عبــد الــرمحن بــن يزيــداألعمــش عــن عمــارة بــ

ن بــن يزيــد أن ابــن مســعود كــان حــدثين عبــد الــرمحقدميــه فــذكرت ذلــك البــراهيم فقــالصــدور
قــال ثنــا عبــد ثنــا عفــان حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل قــال]1499[ابــن املنــذر اهـــ وقــاليفعلــه 

رأيت عمارة يصلي من قبل أبواب كنـدة فرأيتـه :ثنا سليمان األعمش قالالواحد بن زياد قال
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ذلــك لــه، ركــع مث ســجد، فلمــا قــام مــن الســجدة األخــرية قــام كمــا هــو، فلمــا انصــرف ذكــرت
: قــال األعمــش.يفعـل ذلــك عبـد اهللا بــن مســعودحــدثين عبــد الـرمحن بــن زيــد أنــه رأى : فقـال

زيــد أنــه رأى يحــدثين عبــد الــرمحن بــن : 
عبـد اهللا بـن رأيـت : فقـالك، فحدثت به خيثمـة بـن عبـد الـرمحنعبد اهللا بن مسعود يفعل ذل

رأيـت عبـد الـرمحن : فقـالحدثت به حممد بن عبد اهللا الثقفـيم على صدور قدميه، فيقو عمر
ابـن عمـر وابـن رأيـت : فقـالدور قدميـه، فحـدثت بـه عطيـة العـويفبن أيب ليلى يقوم علـى صـ

]2870[البيهقــي .يقومــون علــى صــدور أقــدامهمعبــاس وابــن الزبيــر وأبــا ســعيد الخــدري
حممـد بـن عبـد اهللا الصـفار حـدثنا أبـو إسـحاق نـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخرب أخربنا أبو عبـد اهللا

حــدثنا عفــان بــن مســلم حــدثنا عبــد الواحــد بــن زيــاد يإبــراهيم بــن إمساعيــل بــن حممــد الســوط
فرأيتـه :من قبل أبـواب كنـدة قـاليرأيت عمارة بن عمري يصل: حدثنا سليمان األعمش قال 

فلما انصرف ذكرت ذلـك لـه ، فقـال كما هوم من السجدة األخرية قام  فلما قاركع مث سجد
.الصـالةيقـوم علـى صـدور قدميـه يفعبـد اهللا بـن مسـعودعبد الرمحن بن يزيد أنه رأى حدثين

عبــد الــرمحن بــن فقــال إبــراهيم حــدثيني: قــال األعمــش 
: عبــد الــرمحن فقــال فحــدثت بــه خيثمــة بــن.يفعــل ذلــكعبــد اهللا بــن مســعوديزيــد أنــه رأى 

فقـال يفحدثت بـه حممـد بـن عبيـد اهللا الثقفـ.يقوم على صدور قدميهعبد اهللا بن عمررأيت 
: فقــال فحــدثت بــه عطيــة العــويف.ليلــى يقــوم علــى صــدور قدميــهرأيــت عبــد الــرمحن بــن أيب: 

يقومــون علــى صــدور أقــدامهم يفيأبــا ســعيد اخلــدر و ابــن الــزبري و ابــن عبــاس و ابــن عمــر رأيــت 
.صحيح ال مطعن فيه ، واهللا أعلماهـ الصالة

عـن عطيـة ثنـا األعمـشحدثنا أبو أمحد قال أنـا جعفـر بـن عـون قـال]1500[ابن املنذر-
.صحيحاهـ يقومان على صدور أقدامهماعبد اهللا بن عمر وابن عباسرأيت قال
بــن عمــراس و بــن عبــااعـن الثــوري عـن األعمــش عــن أيب عطيـة أن ]2968[عبـد الــرزاق -

سـند صـحيح . أبـو عطيـة الـوادعي . يقومـان اهـ أي على صدور أقـدامهما كانا يفعالن ذلك 
.

قـالابـن عمـرعـن خيثمـة عـن حدثنا أبو معاوية عن األعمـش ]4002[ابن أيب شيبةوقال
.اهـ إسناد صحيح رأيته ينهض يف الصالة على صدور قدميه
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أنــه  عمــرابــنعــن أســامة والعمــري عــن نــافع عــن حــدثنا وكيــع ]4007[ابــن أيب شــيبةوقــال
.وكأن هذا كان منه أحيانا . حسن اهـ ن ينهض يف الصالة على صدور قدميهكا

أنـه كـان يقـوم إذا رفـع رأسـه عمـربـناعن عبد اهللا عن نـافع عـن ]2964[عبد الرزاقوقال
حدثنا وكيـع ]4018[ابن أيب شيبة اهـ وقالمن السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما 

ينهض يف الصالة ويعتمد على عمرابنرأيت : عن محاد بن سلمة عن األزرق بن قيس قال 
ــ]2920[البيهقــي.يديــه أمحــد بــن إســحاق بــن و نصــر بــن قتــادة أخربنــا أبــو حممــدأخربنــا أب

يشـيبان بــن البغــداد
رض إذا قــام مــن الــركعتني اعتمــد علــى األابــن عمــررأيــت : األزرق بــن قــيس قــال عــن ســلمة
اهـــال ولكــن هــذا يكــون: الكــرب؟ قــالوالعلــه يفعــل هــذا مــن : فقلــت لولــده وجللســائه. بيديــه

.صحيح 
يف الركعة الثالثة كذا معاويةبن جريج قال أخربين عطاء أنه رأى اعن ]2960[عبد الرزاق-

والثالثــة مــن الركــوع إذا رفــع رأســه مــن الســجود مل يتلبــث قــال يــنهض وهــو يكــرب يف قــرأ الــدبري
.اهـ صحيح 

هشــام بــن عــروة عــن وهــب بــن  حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن ]4005[ابــن أيب شــيبة-
ابـن .السجدة الثانيـة قـام كمـا هـو علـى صـدور قدميـهإذا سجدالزبيرابنرأيت قالكيسان

سـند . بنحـوهابـن الـزبريوهب بن كيسان عـن عنحدثنا وكيع عن هشام]4006[أيب شيبة
.صحيح 

عن النعمان بـن أيب عن حممد بن عجالنحدثنا أبو خالد األمحر]4011[ابن أيب شيبة -
عليه وسلم ، فكان إذا رفـع رأسـه أدركت غري واحد من أصحاب النيب صلى اهللا: قال عياش 

ابـن النعمان يـروي عـن .اهـ صحيحمن السجدة يف أول ركعة والثالثة ، قام كما هو ومل جيلس
.عمرو بن العاص وجابر وأيب سعيد

عـن الزهــريأخربنـا حممـد بـن عمـرو: قــال حـدثنا يزيـد بـن هـارون ]4009[ابـن أيب شـيبة -
يعــين إذا رفــع أحــدهم رأســه مــن الســجدة الثانيــة يف الركعــة كــان أشــياخنا ال ميــايلون ،: قــال 

.اهـ إسناد حسن صحيح والثالثة ينهض كما هو ، ومل جيلساألوىل 
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حدثنا وكيع عن حممد بن علي السلمي عن إبـراهيم بـن معبـد عـن ]7373[ابن أيب شيبة -
ــاسابــن ذه خطــوة هــ: يف الرجــل يــنهض يف الصــالة فيقــدم إحــدى رجليــه فكرهــه ، وقــال عب

.على رسم ابن حبان اهـ ملعونة

يف الصالةللتشهد اجللوس كيف 
حدثنا حيىي بـن بكـري قـال حـدثنا الليـث عـن خالـد عـن سـعيد عـن حممـد ]828[البخاري -

حبيــب بــن عمــرو بــن حلحلــة عــن حممــد بــن عمــرو بــن عطــاء وحــدثنا الليــث عــن يزيــد بــن أيب
حممد بن عمـرو بـن عطـاء أنـه كـان جالسـا ويزيد بن حممد عن حممد بن عمرو بن حلحلة عن

صلى اهللا عليه وسلم فقال صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا صالة النيبمع نفر من أصحاب النيب
أنــا كنـت أحفظكــم لصـالة رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم رأيتــه إذا كــرب يأبـو محيــد السـاعد

ظهره فـإذا رفـع رأسـه اسـتوى جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر
حـــىت يعـــود كـــل فقــــار مكانـــه ، فـــإذا ســــجد وضـــع يديـــه غــــري مفـــرتش وال قابضـــهما واســــتقبل 

الركعتني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن بأطراف أصابع رجليه القبلة ، فإذا جلس يف
ع ومسـ. الركعة اآلخرة قدم رجلـه اليسـرى ونصـب األخـرى وقعـد علـى مقعدتـه ، وإذا جلس يف

قـال أبـو . حبيب ويزيـد مـن حممـد بـن حلحلـة وابـن حلحلـة مـن ابـن عطـاء الليث يزيد بن أيب
يزيــد بــن أيبوقــال ابــن املبــارك عــن حيــىي بــن أيــوب قــال حــدثين. صــاحل عــن الليــث كــل فقــار 

اهـحبيب أن حممد بن عمرو حدثه كل فقار 
عـن أيب إسـحاق عـن ل عـن إسـرائيحـدثنا وكيـع والفضـل بـن دكـني]2946[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف أنه كان ينصب اليمىن ويفرتش اليسرىعلياحلارث عن 
أنــه كــان إذا عمـرابــنحـدثنا الثقفــي عـن عبيــد اهللا عــن نـافع عــن ]2965[ابـن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح جلس ثىن قدميه
ىن جيلـس جيلـس يف مثـعمربنابن جريج عن عطاء قال رأيـت اعن ]3039[عبد الرزاق -

على يسراه فيبسطها جالسا عليها ويقعي على أصابع ميناه جاثيا عليهـا تأتيهـا وراءه علـى كـل 
.اهـ صحيحمثل خرب عطاء عمربنابن جريج أخربين نافع عن اقال. بعهاأصا
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وصــلى إىل جنبــه رجــل عبــد اهللا بــن عمــرعــن عبــد اهللا بــن دينــار أنــه مســع ]199[مالــك -
رجليـــه فلمـــا انصـــرف عبـــد اهللا عـــاب ذلـــك عليـــه فقـــال بـــع تربـــع وثـــىنفلمـــا جلـــس الرجـــل يف أر 

عــن ]3041[عبــد الــرزاق .الرجــل فإنــك تفعــل ذلــك فقــال عبــد اهللا بــن عمــر فــإين أشــتكي 
عمــربــنامعمــر عــن أيــوب عــن نــافع قــال تربــع 

ن عبـــد العزيــز حـــدثنا أبــو نعـــيم حــدثنا علـــي بــ]2303[ابــن املنـــذر .ولكــين أشــتكي رجلـــي 
.اهـ صحيح عن عبد اهللا بن دينارحدثنا سفيان

أنـه  عن عبد الرمحن بن القاسم عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمـر أنـه أخـربه]201[مالك -
يرتبـع يف الصـالة إذا جلـس قـال ففعلتـه وأنـا يومئـذ حـديث السـن عبد اهللا بن عمـركان يـرى 

إمنا سنة الصالة أن تنصب رجلـك اليمـىن وتثـين رجلـك اليسـرى فقلـت :فنهاين عبد اهللا وقال 
.رواه البخاري اهـإن رجلي ال حتمالين : فقال ، له فإنك تفعل ذلك 

عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد أن القاســـم بـــن حممـــد أراهـــم اجللـــوس يف التشـــهد ]202[مالـــك مث قـــال
جيلـس علـى قدمـه مث قـال رجله اليسرى وجلس على وركه األيسـر وملفنصب رجله اليمىن وثىن

.صحيحاهـ وحدثين أن أباه كان يفعل ذلك عبد اهللا بن عمرأراين هذا عبد اهللا بن 
عـن القاسـم حـدثنا ابـن فضـيل وأبـو أسـامة عـن حيـىي بـن سـعيد]2944[ابن أيب شـيبة وقال

وأن مـــن ســـنة الصـــالة أن تفـــرتش اليســـرى إن : قـــال عمـــرابـــنعـــن عــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا 
نــا يزيــد بــن هــارون أخرب حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا قــال]1484[ابــن املنــذر .صــب اليمــىنتن

يب ثنـا حيـىي أثنـا سـعيد االمـوي ثنـا ]278[احملـاملي ورواه .حنـوه أخربنا حيىي عن القاسـمقال
نـه قـالأبيـه أنه مسع عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر حيـدث عـن أبن سعيد عن القاسم بن حممد 

.صحيح اهـ ن تنصب رجلك اليمىن وتضجع رجلك اليسرىأسنة الصالة ن من إ
ــنابــن جــريج قــال أخــربين نــافع أن اعــن ]3055[عبــد الــرزاق - رأى رجــال جالســا عمــرب

عبــــد الــــرزاق .معتمــــدا علــــى يديــــه فقــــال مــــا جيلســــك يف صــــالتك جلــــوس املغضــــوب علــــيهم 
أنـه رأى رجـال جالسـا عمـربـنابن عيينة عن حممد بن عجالن عن نـافع عـن اعن ]3056[

أخربنـا ]2925[البيهقـي .معتمدا بيـده علـى األرض فقـال إنـك جلسـت جلسـة قـوم عـذبوا 
بـن حممـد بـن الـزبري يببغداد حـدثنا علـعبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريفأبو القاسم

عـا يقـول حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا جعفر بن عـون عـن هشـام بـن سـعد قـال مسعـت ناف



تقريب فقه السابقني األولني

201

ال تصـــل : ســـاقطا علـــى ركبتيـــه متكئـــا علـــى يـــده اليســـرى فقـــال يرأى عبـــد اهللا رجـــال يصـــل: 
.اهـ صحيح ا ، إمنا جيلس هكذا الذين يعذبونهكذ

أخربنـا سـعيد : قـاال أخربنـا وكيـع بـن اجلـراح وأخربنـا الفضـل بـن دكـني ]4614[ابن سـعد -
: إىل الـيمن معلمـا ، قـال معـاذ بـن جبـلملـا بعـث : عن بشري بن يسار قـال بن عبيد الطائي

وكان رجال أعرج ، فصلى بالناس يف اليمن ، فبسـط رجلـه فبسـط القـوم أرجلهـم ، فلمـا صـلى 
اهــ قد أحسنتم ، ولكن ال تعـودوا ، فـإين إمنـا بسـطت رجلـي يف الصـالة ألين اشـتكيتها: قال 

.ثقات ، مرسل 
عـن يحـدثنا أبـو هشـام املخزومـييسـالقيحدثنا حممد بن معمر بن ربعـ]1335[مسلم -

عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه حدثنا عثمان بن حكيم حدثينوهو ابن زيادعبد الواحد
الصــالة جعــل قدمــه اليســرى بــني فخــذه قــال كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا قعــد يف

ضــع يــده اليمــىن علــى وفــرش قدمــه اليمــىن ووضــع يــده اليســرى علــى ركبتــه اليســرى وو ، وســاقه 
حـدثنا ]990[داود ورواه أبـو .اهـ محله البيهقي علـى الشـكوى فخذه اليمىن وأشار بإصبعه

حممد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زيـاد حـدثنا عثمـان بـن حكـيم 
سـلم إذا قعـد حدثنا عامر بن عبد اهللا بن الـزبري عـن أبيـه قـال كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و 

الصـــالة جعـــل قدمـــه اليســـرى حتـــت فخـــذه اليمـــىن وســـاقه وفـــرش قدمـــه اليمـــىن ووضـــع يـــده يف
وأرانــا عبــد . اليســرى علــى ركبتــه اليســرى ووضــع يــده اليمــىن علــى فخــذه اليمــىن وأشــار بأصــبعه

.وفيه فرش اليمىن .مثل اهـ هذا سياق أالواحد وأشار بالسبابة

الصالة مرتبعاما جاء يف 
عـن الثـوري عــن حصـني بـن عبـد الـرمحن عــن اهليـثم بـن شـهاب قــال ]4108[الـرزاق عبـد-

ألن جيلس الرجل على الرضـفني خـري مـن أن جيلـس يف الصـالة مرتبعـا قـال عبـد : عبد اهللاقال 
اهـــ الــرزاق يقــول إذا كــان صــلى قائمــا فــال جيلــس يتشــهد مرتبعــا فأمــا إذا صــلى قاعــدا فليرتبــع 

حـدثنا حممـد بـن فضـيل عـن ]6187[ابـن أيب شـيبة .صـني مثلـه ورواه عن ابـن عيينـة عـن ح
حصني عن اهليثم بن شهاب أنه رأى رجال من قومه وهو يصلي قاعدا مرتبعا فنهاه ، فأىب أن 

ألن أقعـد علـى رضـفتني أحـب إيل : يقـول عبـد اهللا بـن مسـعودمسعـت : يطيعه ، فقـال اهليـثم 
خربنـا حممـد بـن الفضـيل بـن غـزوان عـن أ]8938[ابـن سـعد .من أن أقعد مرتبعـا يف الصـالة
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ألن أقعد على رضفتني أحب : يقول مسعت ابن مسعود : قال احلصني عن اهليثم بن شهاب
حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا ]9391[الطــرباين . إيل مــن أن أقعــد مرتبعــا يف الصــالة 

: يقـولبـن مسـعودمسعـت اقـال ئـدة عـن حصـني عـن اهليـثم بـن شـهابثنـا زامعاوية بـن عمـرو
ابـــــن املنـــــذر . ألن يقعـــــد أحـــــدكم علـــــى رضـــــفتني خـــــري لـــــه مـــــن أن يقعـــــد يف الصـــــالة مرتبعـــــا

خربنا عون أخربنا سـليمان التيمـي عـن حصـني بـن أحدثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال]2302[
ألن أصـلي علـى رضـفة أحـب إيل مـن أن : قـالعبـد اهللا بـن مسـعودأن عبد الرمحن عن اهليـثم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو عمرو بن مطـر حـدثنا ]3818[البيهقي . بعاأصلي مرت 
حــدثنا شــعبة عــن حصــني عــن اهليــثم عــن حيــىي بــن حممــد حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا أيب

إىل مــن أن أقعــد مرتبعــا ألن أقعــد علــى مجــرة أو مجـرتني أحــب : عبـد اهللا هــو ابــن مســعود قـال 
.يد اهـ سند جالصالةيف
أنــه كــان يكــره عبــاسبــناعــن عبــد اهللا عــن شــعبة عــن احلكــم عــن ]4109[عبــد الــرزاق -

ال بـأس بـه يف التطـوع : فسألت عنـه محـادا فقـال : قال شعبة . الرتبع يف الصالة يعين التطوع 
سـألت احلكـم عـن : نـا شـعبة قـال خرب أ]289[ابن اجلعد وقال. اهـ عبد اهللا أُراه ابن املبارك 

حـــدثنا ]6188[ابـــن أيب شـــيبة . كرهـــه عبـــاسبـــنايف الصـــالة فكرهـــه وقـــال أحســـب الرتبـــع
: قـــال . ســألت احلكـــم عــن الرتبـــع يف الصــالة ؟ فكأنـــه كرهــه : قـــال حـــدثنا شــعبةقــال وكيــع 

.على الشك يف ذكر ابن عباس إمنا رواهاهـ كرهه ابن عباس: وأحسبه قال 
: مغـرية عـن مسـاك بـن سـلمة الضـيب قـال حدثنا جرير وهشـيم عـن]6176[ابن أيب شيبة -

مل يسـمعه هشـيم : اهـ قال أمحد يف العلـلومها مرتبعان يف الصالةعباسوابنعمرابنرأيت 
حـدثنا حممـد بـن علـي حـدثنا سـعيد ثنـا جريـر عـن مغـرية عـن ]2299[ابن املنـذر .من مغرية

اهـ رتبعني يف الصالةشككت أنا ماأو عباسابن عمر وابن عباسرأيت : مساك بن سلمة قال
.مل يذكر مساعامغرية 

حــدثنا جريــر بــن حــازم عــن املغــرية بــن حكــيم : قــال حــدثنا وكيــع]6191[ابــن أيب شــيبة -
مرتبعــا يف آخــر صــالته حــني رفــع رأســه مــن الســجدة اآلخــرةعمــرابــنرأيــت : قــال الصــنعاين 

ل بـــن حممـــد الصـــفار يف ورواه إمساعيـــاهــــ إين أشـــتكي رجلـــي: قلـــت لـــه ؟ فقـــال فلمـــا صـــلى ،
جريـر بـن حـازم ري حدثنا يزيد بن هـارون أخربنـا مَّ حدثنا حممد بن اجلهم السِ ]637[حديثه 
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رأيــت ابــن عمــر ملــا رفــع رأســه مــن الســجدة األخــرية تربــع، فنظــر :قــالعــن املغــرية بــن حكــيم
.صحيح اهـ إن هذا ليس من السنة ولكين وجع: الناس إليه، فلما سلم قال

صـلى مرتبعـا عمـرابـنأن حدثنا ابن عليـة عـن أيـوب عـن نـافع]6192[أيب شيبة ابنوقال 
.اهـ صحيح من وجع

ابـن عمـرنبئـت أن عـن أيـوب عـن ابـن سـريين حـدثنا ابـن عليـة]6194[ابن أيب شيبة وقال
اهـإنه ليس بسنة ، إمنا أفعله من وجع: وقال صلى مرتبعا

. يصـلي مرتبعـا أنسـارأيـت لمـن األنصـار قـاعـن الثـوري عـن شـيخ]4107[عبد الرزاق -
رأيــت : قــال عــن عمــر األنصــاري نحــدثنا ســفيا: قــال حــدثنا وكيــع]6179[ابــن أيب شــيبة 

حــدثنا حفــص عــن عقبــة]6177[ابــن أيب شــيبة اهـــ وقــاليصــلي مرتبعــا علــى طنفســةأنســا
ن ســعيد بــن حــدثنا وكيــع عــ]6178[ابــن أيب شــيبة وقــال .يصــلي مرتبعــاأنســارأيــت : قــال 

ابــن .اهـــ عقبــة بــن عبيــد أبــو الرحــال يصــلي مرتبعــاأنســارأيــت : قــال عبيــد الطــائي عــن أخيــه
الرحــال حــدثنا أبــو: قــالحــدثنا حممــد ثنــا ســعيد حــدثنا عيســى بــن يــونس]2300[املنــذر 
]6201[ابـن أيب شـيبة . يصـلي يف مسـجد الكوفـة مرتبعـاأنس بن مالـكرأيت : قالالطائي

يصــلي مرتبعــا ، فــإذا أراد أنســارأيــت : قــال حــدثنا حســن عــن أيب حفــص : ال قــحــدثنا وكيــع
أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران أخربنــا أبــو عمــرو ]3813[البيهقــي وقــال .أن يركــع ثــىن رجلــه

أمحد بن حنبـل حـدثنا عمـر بـن بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو عبد اهللا يعين
. مرتبعـا علـى فراشـهيرأيت أنس بـن مالـك يصـل: ويل قال قال مسعت محيد الطياملقدميعل

اهــ ن عبـاد يرويـه ال يقـول فيـه مرتبعـاوكا: قال . مسعته إال منه ال أعلم أين: قال أبو عبد اهللا 
.صحيح حسن 

أبــو بكــر بــن بالويــه حــدثنا حممــد أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخـربين] 3814[وقـال البيهقــي 
وبإســناده .الصــالةأنــه كــان يرتبــع يفأنــسثنا شــعبة عــن قتــادة عــن بــن يــونس حــدثنا روح حــد

كـان : ين الصـالة فقـال قـال حممـد بـن سـري سألت قتادة عن الرتبع يف: قال حدثنا شعبة قال 
.حممد بن يونس الكدميي ليس بشيءاهـ يفعلهعبد اهللا بن عمر

بعــض نســائهم بــن جــريج قــال أخــربين يوســف بــن ماهــك عــناعــن ]4125[عبــد الــرزاق -
فصـلت العصـر مث قامـت فصـلت بعـدها ركعتـني قـال مث دخلـت علـى عائشـة
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زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم فصلت العصر مث قامت فصلت بعـدها ركعـات وهـي سلمةأم
جالسة فقالت املرأة أي أم سلمة إين دخلت علـى أختـك عائشـة فصـلت ركعتـني لبعـد العصـر 

.ضعيفاهـ ائشة أشب مين وأنا كبرية قالت أم سلمة إن ع
ثنـا محـاد عـن علـي : قـالثنـا حجـاج: قـالحدثنا علي بن عبد العزيـز]1100[ابن املنذر -

كانــت تصــلي ركعتــني عائشــةبــن زيــد ومحيــد عــن طلــق بــن حبيــب عــن حنــة بنــت املطلــب أن 
شـة تصـلي إن عائ: هلـافقيـل، تصلي أربـع ركعـات وهـي قاعـدة سلمةأموكانت ، وهي قائمة 
وأنـا عجـوز فأصـلي أربـع ، فتصـلي وهـي قائمـة إن عائشـة شـابة: فقالـت، ي قائمـة ركعتني وهـ

.اهـ حنة مل أعرفها ركعات متام ركعتيها

يف التشهداإلشارةجامع 
عبـد عن مسلم بن أيب مرمي عن علي بن عبـد الـرمحن املعـاوي أنـه قـال رآين ]198[مالك -

صـنع كمـا كـان رسـول اوأنا أعبث باحلصباهللا بن عمر
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـنع قـال 
كــان إذا جلــس يف الصــالة وضــع كفــه اليمــىن علــى فخــذه اليمــىن وقــبض أصــابعه كلهــا وأشــار 

اهـــ خــذه اليســرى وقــال هكــذا كــان يفعــل 
.مسلمرواه 

أخربنـا علـي بـن حجـر قـال حـدثنا ]1160[ورواه النسائي يف باب موضع البصر يف التشهد 
محن املعافري عـن عبـد اهللا بن جعفر عن مسلم بن أيب مرمي عن علي بن عبد الر اإمساعيل وهو 

فلمــا انصــرف قــال لــه عبــد اهللا ال أنــه رأى رجــال حيــرك احلصــى بيــده وهــو يف الصــالة بــن عمــر
حترك احلصى وأنت يف الصالة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصـنع كمـا كـان رسـول اهللا صـلى 
اهللا عليه و سلم يصنع قال وكيف كان يصنع قال فوضع يده اليمىن على فخذه اليمـىن وأشـار 
كــذا رأيــت رســول اهللا 

اهـــ إمنــا صــنع ذلــك ملكــان التعلــيم ، لــيس إتبــاع البصــر اإلصــبع صــلى اهللا عليــه و ســلم يصــنع 
.، واهللا أعلم بسنة التشهد 

ن وائـل أحدثنا عبد الصمد ثنا زائدة ثنا عاصم بن كليب أخربين أيب ]18890[أمحد وقال
صــلى اهللا عليــه و ســلم كيــف ألنظــرن إىل رســول اهللا: بــن حجــر احلضــرمي أخــربه قــال قلــت 
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يصلي قال فنظرت إليه قام فكـرب ورفـع يديـه حـىت حاذتـا أذنيـه مث وضـع يـده اليمـىن علـى ظهـر  
ن يركـع رفـع يديـه مثلهـا ووضـع يديـه علـى ركبتيـه أكفه اليسرى والرسغ والساعد مث قال ملا أراد 

د فـافرتش رجلـه اليسـرى مث رفع رأسه فرفـع يديـه مثلهـا مث سـجد فجعـل كفيـه حبـذاء أذنيـه مث قعـ
فوضع كفه اليسرى علـى فخـذه وركبتـه اليسـرى وجعـل حـد مرفقـه األميـن علـى فخـذه اليمـىن مث 

رواه ابـن اهــزمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب حتـرك أيـديهم مـن حتـت الثيـاب مـن الـربد 
ورواه النسـائي اهــذكـره ةليس يف شيء من األخبار حيركها إال يف هذا اخلرب زائد: خزمية وقال 

ووضع يده اليمـىن علـى فخـذه اليمـىن ونصـب : من طريق سفيان عن عاصم بن كليب ولفظه 
مث أتيــتهم مــن قابــل فــرأيتهم : قــال . أصــبعه للــدعاء ووضــع يــده اليســرى علــى فخــذه اليســرى 

وزهـري بـن معاويـة اهـ سفيان فقيه ورواه شـعبة وعبـد الواحـد بـن زيـادن أيديهم يف الربانس يرفعو 
عامـة األحاديـث الثابتـة فيهـا اإلشـارة .وهـو الصـحيح . أشـار بأصـبعه السـبابة : قالوا وغريهم 

.ال التحريك 
أنــه كــان ابــن عمــرحــدثنا أبــو خالــد عــن حجــاج عــن عطــاء عــن ]8520[ابــن أيب شــيبة -

.ال بأس بهاهـ بإصبعه يف الصالةيشري
وأنـــا أدعـــو وأشـــري عبـــد اهللا بـــن عمـــررآين :عـــن عبـــد اهللا بـــن دينـــار قـــال ]505[مالـــك -

.اهـ صحيح بأصبعني أصبع من كل يد فنهاين
حدثنا علي بن عبد العزيـز ثنـا عـارم أبـو النعمـان ثنـا أيـوب عـن حممـد ]13057[الطرباين -

إمنــا اهللا إلــه : وقــاليــدعو بإصــبعيه فقــبض بإحــدى إصــبعيهرجــالرأى عمــرابــنأن بــن ســريين
.فيه إرسال اهـ سند صحيح واحد
حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن حممـد بـن سـريين عـن  ]8519[ابن أيب شيبة وقال

قلـت هكـذا وأشـار ابـن عليـة بإصـبعيهصـليت فلمـا كـان يف آخـر القعـدة : قـال كثري بن أفلـح
.اهـ صحيح ذه يعين اليسرىهعمرابنفقبض 

هريـرةأبـيغيـاث عـن هشـام عـن ابـن سـريين عـن حدثنا حفص بن]8513[ابن أيب شيبة-
.اهـ صحيحنهاه ، وقال بإصبع واحدة باليمىنأنه رأى رجال يدعو بإصبعيه كلتيهما ف
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عـن عباسبناسئل :عن الثوري عن أيب إسحاق عن التميمي قال]3244[عبد الرزاق -
اهــ ذكـر التحريـك ال يتـابع عليـه عـن )1(ذلك اإلخـالص:صبعه يف الصالة فقالالرجل إحتريك 
حدثنا وكيع عن سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن التميمـي ]8515[ابن أيب شيبة قال. سفيان 

أخربنـا أبـو ] 2907[البيهقـي .صـبعخـالص ، يعـين الـدعاء باإلهـو اإل: عـن ابـن عبـاس قـال 
بن احلسن حـدثنا يحدثنا سفيان بن حممد حدثنا علير العراقبكر بن إبراهيم حدثنا أبو نص

وهـو أربـدة عـن ابـن عبـاس يإسحاق عن التميمعن أيبيعبد اهللا بن الوليد عن سفيان الثور 
. اهـ أربدة صدوق هو اإلخالص: قال 

مسعـت أبـا إسـحاق حيـدث : حـدثنا حممـد بـن جعفـر حـدثنا شـعبة قـال]3152[وقال أمحد 
ســألت ابــن عبــاس عــن قــول الرجــل بإصــبعه هكــذا يعــين يف : مــن بــين متــيم قــالأنــه مســع رجــال

اهـذاك اإلخالص : الصالة قال
حممد بن يعقـوب بد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباسأخربنا حممد بن ع]2906[البيهقي وقال 

:إسحاق عـن العيـزار قـال حدثنا أمحد بن عبد اجلبار حدثنا ابن فضيل عن األعمش عن أيب
العيــزار اهـــهــو اإلخــالص: فقــال ابــن عبــاس عهسـئل ابــن عبــاس عــن الرجــل يــدعو يشــري بإصـب

.هو ابن حريث
حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن ابــن عجــالن عــن العبــاس بــن ]29408[وقــال ابــن أيب شــيبة 

اإلخــالص هكــذا، وأشــار بإصــبعه، والــدعاء هكــذا، يشــري ببطــون  : ذريــح عــن ابــن عبــاس قــال
واخلـــرب . وهــذا مرســـل حســن اهــــرة هكــذا، ورفـــع يديــه، ووىل ظهرمهـــا وجهــهكفيــه، واالســـتخا

.واهللا أعلم . صحيح عن ابن عباس دون ذكر التحريك 
أنــس بــن عــن عيــاش عــن أبــان بــن أيبيالثــور ســفيانمــن طريــق] 2907[البيهقــي وروى -

.اهـ ضعيف جدا ذلك التضرع: قال مالك
قــيس بــن ســعدعــن ن مســعر عــن معبــد بــن خالــدحــدثنا وكيــع عــ]8525[ابــن أيب شــيبة -

: قــالحــدثنا أبــو نعــيم]3743[ابــن أيب خيثمــة . كــان ال يــزاد هكــذا وأشــار بإصــبعه: قــال 
يـــزال هكـــذا رافعـــا أصـــبعه كـــان قـــيس بـــن ســـعد ال: قـــالحـــدثنا مســـعر عـــن معبـــد بـــن خالـــد

الدعاء هكـذا وأشـار : حدثنا حفص بن غياث عن عثمان بن األسود عن جماهد أنه قال ]8517[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح بإصبع واحدة مقمعة الشيطان
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، وهــوفعلــه أشـبهمـناهــأخربنـا رأيتــه: أراه قـال: قـال مســعر.يعـين يف الصــالة يـدعواملسـبحة
.األنصاريقيس بن سعد بن عبادة.صحيح 

حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن عجالن عن سليمان بن أيب حيـىي]8516[ابن أيب شيبة -
شــارة كــان أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يأخــذ بعضــهم علــى بعــض ، يعــين اإل: قــال 
.اهـ سند حسن صبع يف الدعاءباإل
بن جريج أخـربين اأخربنا أيوب بن حممد الوزان قال حدثنا حجاج قال ]1270[النسائي -

زيــاد عــن حممــد بــن عجــالن عــن عــامر بــن عبــد اهللا بــن الــزبري عــن عبــد اهللا بــن الــزبري أن النــيب 
وزاد عمـرو : بـن جـريج اقـال .)1(صلى اهللا عليه و سلم كان يشـري بأصـبعه إذا دعـا وال حيركهـا

ســلم يــدعو  ه أنــه رأى النــيب صــلى اهللا عليــه و بــن الــزبري عــن أبيــقــال أخــربين عــامر بــن عبــد اهللا
، ورواه ليـث بـن سـعد جيـدهـذا إسـناد اهــكذلك ويتحامل بيده اليسـرى علـى رجلـه اليسـرى

كــأن زيــاد بــن و ،وأشــار بإصــبعه الســبابة : عــن ابــن عجــالن بلفــظ وغريمهــا وأبــو خالــد األمحــر 
.واهللا أعلم ، ورواية اجلماعة أوىل عىن ، باملسعد رواه

أخربنا أبـو بكـر أمحـد بـن حممـد بـن احلـارث الفقيـه أخربنـا أبـو حممـد بـن ]2904[البيهقي -
حممد بن سلمة عن حممـد أبو األصبغ عبد العزيز بن حيىي حدثينحدثينحيان حدثنا الفريايب

رجـل مـن أهـل املدينـة القاسـم قـال حـدثينأنس عن مقسـم أيببن إسحاق عن عمران بن أيب
: الصالة فقال يفيأشري بإصبعبن رحضة ، فرآينإيماءبنخفافصليت إىل جنب : قال 

قـد أصـبت : قـال . رأيـت خيـار النـاس وفقهـاءهم يفعلونـهإين: مل تفعـل هـذا؟ قلـت يابن أخ
صـالته ، وكـان كان يشـري بإصـبعه إذا جلـس يتشـهد يفلمصلى اهللا عليه وسرأيت رسول اهللا 
ورواه أمحــداهــالتوحيـدصـلى اهللا عليـه وســلميريـد النــيبوإمنـا. منـا يســحرناإ: املشـركون يقولـون 

.يف الضعيفة باالضطراب وضعفه األلباين وأبو يعلى
حـــدثنا بشـــر بـــن موســـى ثنـــا أبـــو عبـــد الـــرمحن املقـــرئ عـــن ابـــن هليعـــة ]17/819[الطــرباين -

عقبــة بــن عــامر ه مســع أن أبــا املصــعب مشــرح بــن هاعــان املعــافري حدثــه أنــةحــدثين ابــن هبــري 

اهـــ ركهــاحــدثنا أبــو خالــد عــن هشــام بــن عــروة أن أبــاه كــان يشــري بإصــبعه يف الــدعاء وال حي]8524[ابــن أيب شــيبة-1
.سند جيد ، فيه داللة على أن اإلشارة مغايرة للتحريك 
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إنه يكتب يف كل إشارة يشريها الرجل بيده يف الصالة بكـل أصـبع حسـنة أو : يقولالجهني
.إسناده حسن: قال اهليثمي اهـ درجة

عائشــةعــن معمــر عــن قتــادة عــن رجــل عــن ]3243[عبــد الــرزاق-
إمنــا هــو اهللا إلــه واحــد تنهاهــا عــن : ئشــة 

اهـذلك 
إن اهللا : قالـتعائشـةعـن أيب علقمـة عـن عن مسـعر حدثنا وكيع ]8518[ابن أيب شيبة -

وسـكت البخـاري يف التـاريخ ذكـرهاهـ أبو علقمة أن يدعا هكذا وأشارت بإصبع واحدةحيب 
.)1(عنه
كــانوا إذا رأوا : قــال ريينابــن ســعــنحــدثنا وكيــع عــن ابــن عــون ]8522[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح إمنا هو إله واحد: دامها وقالوا إنسانا يدعو بإصبعيه ضربوا إح

ما يقال يف التشهد
عبـد اهللا حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف قال مسعت جماهدا يقول حدثين]6265[البخاري -

صـلى اهللا عليـه وسـلم رسـول اهللاعلمـين: بن سخربة أبو معمـر قـال مسعـت ابـن مسـعود يقـول 
التحيــات هللا والصــلوات والطيبــات:نالســورة مــن القــرآبــني كفيــه التشــهد كمــا يعلمــينيوكفــ

، السـالم علينـا وعلـى عبـاد اهللا الصـاحلني ، أشـهد )2(ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليك أيها النيب
ا ، فلمـا قـبض قلنـا السـالم وهو بني ظهرانين.أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

اهـصلى اهللا عليه وسلم على النيبيعين. 
عـــن ســـفيان عـــن زيـــد العمـــي عـــن أيب حـــدثنا الفضـــل بـــن دكـــني ]3007[ابـــن أيب شـــيبة -

كمـا يعلـم الصـبيان نـربكـان يعلمهـم التشـهد علـى املبكرأباأن عن ابن عمرالصديق الناجي
أيهـــا النـــيب ورمحـــة اهللا وبركاتـــه الســـالم عليـــك ات التحيـــات هللا والصـــلوات والطيبـــ:يف الكتـــاب

سـألت أيب عـن شـيخ روى عنـه مسـعر أبـو علقمـة عـن عائشـة إن اهللا حيـب أن يـدعى ]340العلل: [قال عبد اهللا -1
اهـال أدري : هكذا وأشار بأصبعه فقال 

قـال رسـول : السائب عن زاذان عـن عبـد اهللا قـالحدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهللا بن ]8705[ابن أيب شيبة -2
اهـــ صــححه ابــن حبــان واحلــاكم إن هللا مالئكــة ســياحني يف األرض يبلغــوين عــن أمــيت الســالم: اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

.والذهيب 
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، وأشــهد أن حممــدا عبـــده الســالم علينــا وعلــى عبــاد اهللا الصــاحلني ، أشــهد أن ال إلــه إال اهللا
.يف التلخيص حسنه ابن حجر اهـورسوله

بــن شــهاب عــن عــروة بــن الــزبري عــن عبــد الــرمحن بــن عبــد القــارىء أنــه اعــن ]203[مالــك -
قولـــوا التحيـــات هللا :ى املنـــرب يعلـــم النـــاس التشـــهد يقـــولوهـــو علـــخطـــابعمـــر بـــن المســـع 

الزاكيــات هللا الطيبــات الصــلوات هللا الســالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة اهللا وبركاتــه الســالم علينــا 
عبد الـرزاق .وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

.مثلـهالزهري عـن عـروة بـن الـزبري عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد القـارىء عن معمر عن]3067[
حدثنا عبد األعلى عن معمـر عـن الزهـري عـن عـروة عـن عبـد الـرمحن ]3009[ابن أيب شيبة 

التحيـات هللا : يعلم الناس التشهد على املنرب اخلطاببنعمرشهدت : بن عبد القاري قال 
الم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة اهللا وبركاتــه  الســالم علينــا الزاكيــات هللا الطيبــات الصــلوات هللا الســ

اهـــــ أشـــهد أن حممـــدا عبـــده ورســـولهوعلـــى عبـــاد اهللا الصـــاحلني ، أشـــهد أن ال إلــــه إال اهللا ، و 
.صحيح . ورواه عمرو بن احلارث ويونس بن يزيد عن ابن شهاب 

الزهـري إال عـن معمـر عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه مثـل حـديث]3069[عبـد الـرزاق قالو 
وقـــال ابـــن .أنــه كـــان يقـــول يف أولــه بســـم اهللا خـــري األمســاء وجيعـــل مكـــان الزاكيــات املباركـــات 

ال ثنــا يعقــوب بــن عبــد الــرمحن قــالثنــا ســعيد قــحــدثنا حممــد بــن علــي قــال]1524[املنــذر 
إذاعمـر بـن اخلطـابرأيـت القـاريحدثين هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد

حـدثنا ]3029[وقـال ابـن أيب شـيبة . التحيات املباركـاتبسم اهللا خري األمساء: التشهد ق
اهـــ وقــالبســم اهللاقــال يف التشــهد عمــرأن حــامت بــن إمساعيــل عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه

مبكــة مــن أصــل كتابــه حــدثنا يعبــد اهللا بــن حممــد بــن إســحاق اخلزاعــأخــربين]980[اكماحلــ
حـدثنا عبـد العزيـز بـن حممـد عـن هشـام عبد اهللا بن مسلمة القعنـيببن عبد العزيز حدثنايعل

وهـو خيطـب النـاس الصـالةبن عروة عن أبيه أن عمر بن اخلطاب كان يعلم الناس التشـهد يف
بسـم اهللا خـري : إذا تشـهد أحـدكم فليقـل :صـلى اهللا عليـه وسـلم فيقـول على منـرب رسـول اهللا 

الطيبــــات هللا ، الســــالم عليــــك أيهــــا النــــىب ورمحــــة اهللا األمســــاء ، التحيــــات الزاكيــــات الصــــلوات
إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه وبركاته ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، أشهد أن ال

صـلى اهللا عليـه وسـلمابـدءوا بأنفسـكم بعـد رسـول اهللا :قـال عمـر . وأن حممدا عبده ورسـوله
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زيـادة التسـمية ليسـت يف روايـة : قلـت .حه والـذهيب اهـ صحوسلموا على عباد اهللا الصاحلني
ابن شهاب ، وقد اختلفوا على هشام يف إسناده ، وكان رمبا دلس عن أبيه ، فاألثبت ما رواه 

.الزهري ، واهللا أعلم 
أخربنا أبو طاهر الفقيه من أصله أخربنا أبو حامـد بـن بـالل حـدثنا ]2951[البيهقي قال و 

ابــن شــهاب عــن ابــن إســحاق قــال حــدثينب بــن إبــراهيم حــدثنا أيبأبــو األزهــر حــدثنا يعقــو 
عـن عـروة بـن الـزبري عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد وهشام بن عـروة بـن الـزبري كالمهـا حـدثينيالزهر 
يمسعـت عمـر بـن اخلطـاب رضـ: وكان عـامال لعمـر بـن اخلطـاب علـى بيـت املـال قـال يالقار 

: يقـول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلملى منربالصالة وهو عاهللا عنه يعلم الناس التشهد يف
فليقــل بســم اهللا خــري وســطهاأيهــا النــاس إذا جلــس أحــدكم ليســلم مــن صــالته أو يتشــهد يف

األمساء ، التحيات الصلوات الطيبات املباركـات هللا أربـع ، أيهـا النـاس أشـهد أن ال إلـه إال اهللا 
ناس قبل السـالم ، السـالم عليـك أيهـا النـيب، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ، التشهد أيها ال

ورمحـــة اهللا وبركاتـــه الســـالم علينـــا وعلـــى عبـــاد اهللا الصـــاحلني ، وال يقـــول أحـــدكم الســـالم علـــى 
جربيــل ، الســالم علــى ميكائيــل الســالم علــى مالئكــة اهللا ، إذا قــال الســالم علينــا وعلــى عبــاد 

ومل . األرض مث ليســـلموات أو يفالســـماهللا الصـــاحلني فقـــد ســـلم علـــى كـــل عبـــد هللا صـــاحل يف
. الزاكيــات: خيتلـف حــديث ابـن شــهاب وال حـديث هشــام بــن عـروة إال أن ابــن شـهاب قــال 

قال . قال ابن إسحاق وال أرى إال أن هشاما كان أحفظهما للزومه. املباركات : وقال هشام 
د وعمــرو ورواه مالــك ومعمــر ويــونس بــن يزيــ.كــذا رواه حممــد بــن إســحاق بــن يســار: الشــيخ 

الشـهادة التسـليم علـى كلمـيتبن احلارث عن ابن شهاب مل يذكروا فيه التسمية وقدموا كلميت
.وضعف رواية ابن إسحاق هذه اهـ، واهللا تعاىل أعلم

علـيعـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن عن األعمشحدثنا وكيع]3030[ابن أيب شيبة -
.ضعفه البيهقي اهـاء اسم اهللاخري األمسبسم اهللا: ه كان يقول إذا تشهد أن
حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثنـــا أبـــو نعـــيم ثنـــا عيســـى بـــن عبـــد الـــرمحن ]9184[الطـــرباين -

يقــول بعــد مســعودابــنكــان : مسعــت مالكــا ســأل الشــعيب عــن التشــهد؟ فقــال: الســلمي قــال
، حيح اهـــــ مرســــل إســــناده صــــالســــالم علينــــا مــــن ربنــــا: الســــالم عليــــك أيهــــا النــــيب ورمحــــة اهللا

.واملعروف أنه من قوهلم زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم ، رواه البخاري 
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عــن معمــر عــن قتــادة عــن يــونس بــن جبــري عــن حطــان بــن عبــد اهللا ]3065[عبــد الــرزاق -
صـــلى بأصـــحابه صـــالة قـــال فلمـــا جلـــس قـــال رجـــل مـــن القـــوم أقـــرت أبـــا موســـىالرقاشـــي أن 

و موسى من صالته قال أيكم القائل كلمة هذا وكذا فـأرم الصالة بالرب والزكاة قال فلما فرغ أب
القــوم فقــال أبــو موســى يــا حطــان لعلــك قائلهــا قــال قلــت ال واهللا مــا قلتهــا ولقــد خشــيت أن 

وسلم خطبنا فبني لنا سننا وعلمنـا صـالتنا فقـال كيف صالتكم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم مث ليؤمكم أحدكم فإذا كرب فكربوا وإذا قال غري املغضوب علـيهم 
وال الضالني فقولوا آمني جيبكم اهللا وإذا كرب وركع فكربوا واركعوا فإن اإلمام يركـع قـبلكم ويرفـع 

م فتلــك بتلـك وإذا قــال مســع اهللا ملـن محــده فقولــوا ربنــا ســلكم قــال نــيب اهللا صـلى اهللا عليــه و قـبل
سلم مسـع اهللا ملـن محـده ى على لسان نبيه صلى اهللا عليه و لك احلمد يسمع اهللا لكم فإنه قض

فـإذا كــان عنــد القعــود فليقـل أحــدكم أول مــا يقعــد التحيـات هللا الطيبــات الصــلوات هللا الســالم 
م علينـا وعلـى عبـاد اهللا الصـاحلني أشـهد أن ال إلـه إال عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السـال

.اهـ رواه مسلماهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
بشـــر مسعـــت حـــدثنا شـــعبة عـــن أيبحـــدثىن أيبيحـــدثنا نصـــر بـــن علـــ]973[أبـــو داود -

التشـــهد التحيـــات هللا جماهـــدا حيـــدث عـــن ابـــن عمـــر عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف
زدت فيها : قال قال ابن عمر . ورمحة اهللا وبركاته الطيبات السالم عليك أيها النيبالصلوات 

قـال ابـن عمـر زدت . السالم علينا وعلى عبـاد اهللا الصـاحلني أشـهد أن ال إلـه إال اهللا . وبركاته
، هــو معلــولرجالــه ثقــات ، و اهـــ وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله . فيهــا وحــده ال شــريك لــه

:، ومما يعله ما رواه نافع البدعنتخل يفذكرته يف امل
كـان يتشـهد فيقـول بسـم اهللا التحيـات هللا عبد اهللا بـن عمـرعن نـافع أن ]204[مالك قال

الصــلوات هللا الزاكيــات هللا الســالم علــى النــيب ورمحــة اهللا وبركاتــه الســالم علينــا وعلــى عبــاد اهللا 
رســــول اهللا يقــــول هــــذا يف الــــركعتني الصــــاحلني شــــهدت أن ال إلــــه إال اهللا شــــهدت أن حممــــدا

تشهده مبا بدا له فإذا جلس يف آخر صالته تشـهد كـذلك أيضـا إال ىاألوليني ويدعو إذا قض
أنه يقدم التشهد مث يدعو مبا بدا لـه فـإذا قضـى تشـهده وأراد أن يسـلم قـال السـالم علـى النـيب 
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سـالم علـيكم عـن ميينـه مث يـرد علـى ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلـى عبـاد اهللا الصـاحلني ال
.ومل يذكر الصالة على النيب . اهـ صحيح اإلمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه

يتشــهد فقــال  عمــربــنابــن جــريج قــال قلــت لنــافع كيــف كــان اعــن ]3073[عبــد الــرزاق -
النـيب ورمحـة اهللا كان يقول بسم اهللا التحيات هللا الصلوات هللا الزاكيات هللا السـالم عليـك أيهـا 

مث يتشــهد شــهدت أن ال إلــه إال اهللا شــهدت .وبركاتــه الســالم علينــا وعلــى عبــاد اهللا الصــاحلني
.اهـ صحيح 

قلـت : ثنـا ابـن جـريج قـالقـالثنا أبـو عاصـمقالحدثنا أبو بكرة]1552[وقال الطحاوي 
بســم اهللا التحيــات هللا والصــلوات هللا : كــان يقــول: قــال، كيــف كــان ابــن عمــر يتشــهد : لنــافع

والزاكيـــــات هللا الســـــالم عليـــــك أيهـــــا النـــــيب ورمحـــــة اهللا وبركاتـــــه الســـــالم علينـــــا وعلـــــى عبـــــاد اهللا 
.شــــهدت أن حممــــدا رســــول اهللا ، شــــهدت أن ال إلــــه إال اهللا : مث يتشــــهد فيقــــول.الصــــاحلني

ثنـا حيـىي بـن قـالثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل ح وحـدثنا روح بـن الفـرجقـالحدثنا نصر بـن مـرزوق
قـالحدثين عقيل بن خالد عن ابن شـهابقالحدثنا الليث بن سعدقاالعبد اهللا بن بكري

مث ذكــر مثــل تشــهد عمــر : إذا تشــهد أحــدكم فليقــل: أخــربين ســامل بــن عبــد اهللا عــن أبيــه قــال
.وي قبله عن عمر رواية ابن شهاب وذكر الطحا.اهـ صحاحرضي اهللا عنه

ابــنعــن حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حيــىي بــن ســعيد عــن نــافع]3014[ابــن أيب شــيبة -
، الســالم علينــا وعلــى عبــاد اهللالســالم عليــك أيهــا النــيب: أنــه كــان يقــول يف الــركعتني عمــر

.اهـ سند صحيح الصاحلني
قـالثنـا أبـان بـن يزيـدقالعفان بن مسلمثناقالحدثنا ابن مرزوق]1569[الطحاوي -

فلمـا عبـد اهللا بـن عمـرصـليت إىل جنـب :حدثين عبـد اهللا بـن بـايب املكـي قـالقالثنا قتادة
أال أعلمــك حتيـة الصــالة كمــا كــان رســول اهللا : فقــال، قضـى صــالته ضــرب يــده علـى فخــذي 

يف حــديث ابــن مســعود مثــل مــا،فــتال هــؤالء الكلمــات : قــال، صــلى اهللا عليــه وســلم يعلمنــا 
.اهـ سند صحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

زوج النـيب صـلى اهللا عليـه عائشـةعن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـن أبيـه عـن ]205[مالك -
التحيـات الطيبـات الصـلوات الزاكيـات هللا أشـهد أن ال :
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دا عبــده ورســوله الســالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة اهللا إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه وأن حممــ
.اهـ سند صحيح وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني السالم عليكم 

عائشــةعــن حيــىي بــن ســعيد األنصــاري عــن القاســم بــن حممــد أنــه أخــربه أن ]206[مالــك -
الطيبـــات الصــــلوات التحيـــات :ذا تشـــهدتإســـلم كانـــت تقـــول زوج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و 

الزاكيــات هللا أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه وأشـــهد أن حممـــدا عبـــد اهللا ورســـوله 
الســـالم عليـــك أيهـــا النـــيب ورمحـــة اهللا وبركاتـــه الســـالم علينـــا وعلـــى عبـــاد اهللا الصـــاحلني الســـالم 

اهللا بــن حــدثنا عبــدوفهــد قــاالحــدثنا حممــد بــن خزميــة]1555[الطحــاوي اهـــ ورواه علــيكم 
كانــت : قــالعــن القاســمعــن حيــىي بــن ســعيد حــدثين ابــن اهلــادقــالحــدثين الليــثقــالصــاحل
.اهـ الطحاوي اختصره مث ذكر مثله، تعلمنا التشهد وتشري بيدها عائشة
حدثنا حجاج قـال قـال ابـن جـريج أخـربينيالعباس الدور من طريق] 2956[البيهقي ورواه

تعلمنــا التشــهد وتشــري كانــت عائشــة: اســم بــن حممــد يقــول حيــىي بــن ســعيد قــال مسعــت الق
ورمحة اهللا وبركاته ، التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات هللا ، السالم على النيب: بيدها تقول

الســالم علينــا وعلــى عبــاد اهللا الصــاحلني ، أشــهد أن ال إلــه إال اهللا ، وأشــهد أن حممــدا عبـــده 
عائـذ بـن حبيـب عـن حـدثنا ]3010[ابن أيب شـيبة اهـه مث يدعو اإلنسان لنفسه بعدورسول

التحيات الطيبات : تعد بيدها تقول عائشةرأيت : قال حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد
ورمحــــة اهللا ، الســــالم علينــــا وعلــــى عبــــاد اهللا الســــالم علــــى النــــيب، الصــــلوات الزاكيــــات هللا ، 

مث يــدعو لنفســه : قــال مــدا عبــده ورســوله ،وأشــهد أن حمحلني ، أشــهد أن ال إلــه إال اهللالصــا
.إن شاء اهللا اهـ هكذا السالم على النيب ، واألول أصح مبا بدا له

سـعيدأبـاسـألنا : قـالحدثنا ابن علية عن خالـد عـن أيب املتوكـل]3008[ابن أيب شيبة-
محـــة اهللا ك أيهـــا النـــيب ور الســـالم عليـــالتحيـــات الصـــلوات الطيبـــات هللا : ؟ فقـــالعـــن التشـــهد

وأشـــهد أن حممـــدا أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا، علينـــا وعلـــى عبـــاد اهللا الصـــاحلني الســـالموبركاتـــه
.سند صحيح . القرآن والتشهدكنا ال نكتب شيئا إال: فقال أبو سعيد. عبده ورسوله

يقوالن بن الزبيرابن عباس و ابن جريج عن عطاء قال مسعت اعن ]3070[عبد الرزاق -
ورمحــة الســالم علــى النــيبتشــهد يف الصــالة التحيــات املباركــات هللا الصــلوات الطيبــات هللا يف ال

اهللا وبركاتــه الســالم علينــا وعلــى عبــاد اهللا الصــاحلني أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأشــهد أن حممــدا 
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يعلمهن الناس قال ولقـد مسعـت املنرببن الزبري يقوهلن على القد مسعت : قال . عبده ورسوله 
رواه اهــــ ال :قـــال.بـــن الـــزبريابـــن عبـــاس و اقلـــت فلـــم خيتلـــف فيهـــا .ن عبـــاس يقـــوهلن كـــذلكبـــا

سـئل عطـاء: أنـا ابـن جـريج قـالحدثنا أبو بكرة قال أنا أبو عاصم قال] 1568[الطحاوي 
: مث ذكـر مثلـه، مث قـالالصـلوات هللالطيبـات التحيـات املباركـات: فقـالعن التشـهدوأنا أمسع

ولقـد مسعــت عبـد اهللا بــن ، يعلمهـن النــاس ، بـن الــزبري يقـوهلن علــى املنـرب لقـد مسعـت عبــد اهللا
ال: عباس يقول مثل ما مسعـت ابـن الـزبري يقـول قلـت فلـم خيتلـف ابـن الـزبري وابـن عبـاس فقـال

.اهـ صحيح 
ســئل حممــد : قــال حــدثنا معــاذ بــن معــاذ عــن حبيــب بــن الشــهيد]3011[ابــن أيب شــيبة -

يزيــد عبــاسابــنكــان : مث قــال : التحيــات الصــلوات الطيبــات ، قــال : عــن التشــهد ؟ فقــال 
.اهـ سند صحيح الربكاتفيها

قـال ثنـا إمساعيـل بـن إبـراهيم قـالثنا سعيد حدثنا حممد بن علي قال]1526[ابن املنذر -
فـانتهره. التحيـات هللا، بسم اهللا: مسع رجال يقولابن عباسعن أيب العالية أن أخربنا داود

.بعديأيت ، احلمد هللا: سند صحيح ، رواه الثوري وابن فضيل وقاال اهـ 
بن جـريج عـن عطـاء أن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم اعن ]3075[عبد الرزاق -

ســلم حــي الســالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة اهللا وبركاتــه ا يســلمون والنــيب صــلى اهللا عليــه و كــانو 
.اهـ صحيحنيب ورمحة اهللا وبركاته فلما مات قالوا السالم على ال

بـن طـاووس عـن أبيـه أنـه كـان يقـول يف ابـن جـريج قـال أخـربين اعـن ]3071[عبـد الـرزاق -
التشهد بسم اهللا الرمحن الرحيم التحيات املباركات والصـلوات الطيبـات هللا السـالم عليـك أيهـا 

ني أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأشـهد النيب ورمحة اهللا وبركاته السـالم علينـا وعلـى عبـاد اهللا الصـاحل
بـن اعـن وقـال .م القـرآن علَّـم كما يُ قال طاووس يف التشهد كان يعلَّ . أن حممدا عبده ورسوله 

بن طاووس إال أنـه مل اجريج قال أخربين سليمان األحول عن طاووس يف التشهد كما أخربين 
رت ذلك لسعيد بن جبـري فقـال إن فذك)1(قال عبد الرمحن. جيعل فيه بسم اهللا الرمحن الرحيم 

فـت ذلـك طاووسـا فـأنكر أن يكـون رجـع عـن شـيء منـه وقـال طاووسا قد رجع عن بعضـه فعرّ 

.ما أدري ما هذا إال أن يكون فيه سقط أو تصحيف -1
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، وزيــادة التســمية غــري صــحيح إســناد اهـــ لــو أين مل أمســع عبــد اهللا بــن عبــاس إال مــرة أو مــرتني 
.حمفوظة 

بن رمـح بـن املهـاجر حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا حممد]929[مسلم وقال
الــزبري عــن ســعيد بــن جبــري وعــن طــاوس عــن ابــن عبــاس أنــه قــال كــان أخربنــا الليــث عــن أيب

:رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يعلمنــا التشــهد كمــا يعلمنــا الســورة مــن القــرآن فكــان يقــول
ه الســالم ورمحــة اهللا وبركاتــالتحيــات املباركــات الصــلوات الطيبــات هللا الســالم عليــك أيهــا النــيب

روايـة ويفاهللا وأشـهد أن حممـدا رسـول اهللاعلينا وعلى عبـاد اهللا الصـاحلني أشـهد أن ال إلـه إال
اهـابن رمح كما يعلمنا القرآن

ثنـا جعفـر بـن مـرزوق : ثنـا شـبابة قـال: حدثنا حممـد بـن إمساعيـل قـال]1520[ابن املنذر -
: العظمــة هللا، والصــلوات قــال:التحيــات قــال: قــالعبــاسابــنعــن جــويرب عــن الضــحاك عــن 

.اهـ سند ضعيف األعمال الزاكية : الصلوات اخلمس، والطيبات قال
ن إبـراهيم بـن العـالء احلمصـي ثنـا جـدي حدثنا عمرو بن إسـحاق بـ]19/891[الطرباين -

إبـراهيم بـن العـالء ح وحـدثنا جعفـر بـن حممـد الفريـايب حـدثين إبـراهيم بـن العـالء احلمصـي ثنـا 
معاويــة بــن أبـــي عــن ن عيــاش عــن حريــز بــن عثمــان عــن راشــد بــن ســعد املقرائــيإمساعيــل بــ

التحيـات : أنه كان يعلم الناس التشهد وهو على املنرب عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمسفيان
هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاتـه، السـالم علينـا وعلـى عبـاد 

ـــه إال اهللا، وأشـــهد أن حممـــدا عبـــده ورســـولهاهللا الصـــاحلني، أشـــه اهــــ إســـناد محصـــي د أن ال إل
.رجاله ثقات 

ما يدل على أن التشهد ال تصرف فيه
: قـــال حــدثنا عبــد الـــرمحن بــن محيــد: قـــال حـــدثنا حيــىي بــن آدم]3019[ابــن أيب شــيبة -

ــ يــه وســلم كــان رســول اهللا صــلى اهللا عل: قــال عبــاسابــنزبري عــن طــاووس عــن حــدثين أبــو ال
.، تقدم اهـ رواه مسلم د ، كما يعلمنا السورة من القرآنيعلمنا التشه

حــدثنا إبــراهيم قــال حــدثنا أيب قــال حــدثنا حيــىي بــن آدم قــال حــدثنا ]2690س[الطــرباين -
يعلـم رجـال عبـد اهللا بـن مسـعودكان :الء بن املسيب عن أبيه قالمفضل بن مهلهل عن الع

هد أن ال إلــه إال اهللا وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله فقــال الرجــل التشــهد فقــال عبــد اهللا أشــ
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مل :قــال الطــرباين . وحــده ال شــريك لــه فقــال عبــد اهللا هــو كــذلك ولكــن ننتهــي إىل مــا علمنــا 
تابعــه جريــر بــن : قلــت اهـــ يــرو هــذا احلــديث عــن العــالء بــن املســيب إال مفضــل تفــرد بــه حيــىي 

حــدثنا-هــو ابــن موســى القطــان-ثنا يوســف حــد]90[ه رواه احملــاملي يف أماليــعبــد احلميــد 
كــان عبــد اهللا بــن مســعود يعلــم رجــال التشــهد فلمــا بلــغ :عــن العــالء عــن املســيب قــالجريــر

اهـ ىل ما علمنا إننتهي : وحده ال شريك له فقال عبد اهللا : ال اهللا قال إله إن ال أشهد أ
ن مفضــل بــن مهلهــل عــن احلســن بــن حــدثنا حيــىي بــن آدم عــ]1174[وقــال أمحــد يف العلــل 

كان عبد اهللا يعلم الناس التشـهد كمـا يعلمهـم :عبيد اهللا عن عمارة بن عمري عن األسود قال
اهـالسورة من القرآن

ثنـا سـفيان عـن األعمـش: ثنا أبو أمحد قال: حدثنا أبو بكرة قال]1579[الطحاوي وقال
يأخـذ علينـا الـواو يف التشـهد عبد اهللاكان :قالعن عبد الرمحن بن يزيدعن عمارة بن عمري

اهـ
رأيـت : قـال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسـحاق عـن األسـود]3018[ابن أيب شيبة وقال

أخربنـا ]8469[ابـن سـعد . كمـا يـتعلم السـورة مـن القـرآنعبـد اهللاعلقمة يتعلم التشهد مـن 
لقــد رأيــت عبــد اهللا : ال قــحــدثنا ســفيان عــن أيب إســحاق عــن األســودقــال قبيصــة بــن عقبــة 

اهـ يعلم علقمة التشهد كما يعلمه السورة من القرآن
: قـال حدثنا ابن فضيل عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود ]3024[ابن أيب شيبة وقال

لقــرآن ، يأخــذ علينــا األلــف كمــا يعلمنــا الســورة مــن ايعلمنــا التشــهد يف الصــالةاهللاعبــدكــان 
.، وليس هو باختالف ، واهللا أعلمصحاح حمفوظة اهـ هذه أسانيد والواو

: قـــال حـــدثنا هشـــيم عــن حجـــاج عـــن عمـــري بــن ســـعيد النخعـــي]3022[ابــن أيب شـــيبة -
.، يأيت ثقاتاهـ هذا التشهد ، يعين تشهد عبد اهللامع أيب ، فعلمنا مسعودابنأتيت 

مسـعودابـنعـن أخربنا جـويرب عـن الضـحاك: قال حدثنا هشيم]3023[ابن أيب شيبة -
األحاديــث إال االســتخارة مــا كنــا نكتــب يف عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن: قــال 

.منقطع ـاهوالتشهد
مسع : قال حدثنا وكيع عن إسحاق بن حيىي عن املسيب بن رافع]3031[ابن أيب شيبة -

اهـــــلــــى الطعــــامإمنــــا يقــــال هــــذا ع: فقــــال بســــم اهللا: رجــــال يقــــول يف التشــــهد مســــعودابــــن
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ســحاق بــن ثنـا إ: قــالثنـا ســفيان: قــالثنـا مؤمــل: قــالحــدثنا أبـو بكــرة]1580[الطحـاوي 
بســم اهللا التحيــات هللا  : رجــال يقــول يف التشــهدعبــد اهللامســع : قــالحيــىي عــن املســيب بــن رافــع

.اهـ إسحاق منكر احلديثأتأكل ؟ :فقال له عبد اهللا
بــن أخــي يعقــوب ثنــا عبيــد اهللا بــن ســعدحــدثنا أيب]14906[يف التفســريابــن أيب حــامت-

حدثين داود بن حصني عن عكرمة عن اقثنا أيب عن ابن إسحبن إبراهيم بن سعد ثنا عمي
فـإذا دخلـتم (ال مـن كتـاب اهللا، مسعـت اهللا يقـولمـا أخـذت التشـهد إ: ابن عبـاس كـان يقـول 

التحيـات املباركـات لتشـهد يف الصـالةفا)بيوتا فسلموا على أنفسـكم حتيـة مـن عنـد اهللا مباركـة
عليـك أيهـا النـيب الطيبات هللا أشهد إن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممـدا عبـده ورسـوله، السـالم

اهـ منكر ، ، مث يدعوا لنفسه ويسلمورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني
.داود بن احلصني ضعيف يف عكرمة 

رجــال بــن عبــاساعــن الثــوري عـن داود عــن أيب العاليــة قــال مســع ]3058[اق عبــد الــرز وقـال
ابـن أيب .احلمد هللا قبل التشـهد فـانتهره يقـول ابتـدئ بالتشـهد :حني جلس يف الصالة يقول

عبـاسابـنمسع : حدثنا ابن فضيل عن داود بن أيب هند عن أيب العالية قال ]3025[شيبة 
فقــال ابــن عبــاس : يــات هللا ، قــال احلمــد هللا ، التح: قــال رجــال يصــلي ، فلمــا قعــد يتشــهد ،

أخربنـا ] 2949[البيهقـي .إذا قعـدت فابـدأ بالتشـهد بالتحيـات هللا!احلمـد هللا :وهو ينتهره 
إبــراهيم بــن حممــد بــن حــامت الزاهــد حــدثنا حممــد بــن أبــو إســحاقأبــو عبــد اهللا احلــافظ أخــربين

: العاليــة قــال عــن داود عــن أيبيهــو الثــور حــدثنا ابــن جعشــم عــن ســفيانإســحاق الصــغاين
: فــانتهره وقــال . هداحلمــد هللا قبـل التشــ: الصـالة يقــول مسـع ابــن عبــاس رجـال حــني جلــس يف

.اهـ سند صحيح ابدأ بالتشهد
حدثنا هشيم عن حصني عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الـرمحن ]3017[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح نتعلم السورة من القرآنتشهد كماكنا نتعلم ال: قال السلمي
كـــانوا : قـــال حـــدثنا األعمـــش عـــن إبـــراهيم: قـــال حـــدثنا وكيـــع ]3027[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ سند صحيح يتعلمون التشهد ، كما يتعلمون السورة من القرآن

حكم التشهد
.لذي أساء صالتهبالتشهد لمر األوقد ذكر حممد بن إسحاق يف حديث رفاعة 
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ة رجـل لَـعـن عبـد اهللا بـن كثـري عـن شـعبة عـن مسـلم الشـامي عـن محََ ]3080[الرزاق عبد -
]8805[ابـن أيب شـيبة .ال جتـوز صـالة إال بتشـهد : قـال الخطـاببـنعمرمن عك عن 

ال : قال عمـر : حدثنا وكيع أو غريه عن شعبة عن مسلم أيب النضر عن ابن عبد الرمحن قال 
حـدثنا شـعبة عــن : حـدثنا الفضـل بـن دكـني قـال ]8807[ابـن أيب شـيبة.صـالة إال بتشـهد

.ال صـالة إال بتشـهد: قـال عمـر : ة بن عبد الرمحن يقـول لَ مسعت محََ : مسلم أيب النضر قال 
ثنــا شــعبة : ثنــا مســلم بــن إبــراهيم قــال: حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال]1538[ابــن املنــذر 

قـال حممـد بـن بشـار حـدثنا حممـد بـن جعفـر ] 443[وذكره البخاري يف التاريخ قال .بنحوه 
ال إالصــالة : بـا النضـر مسـع محلـة بــن عبـد الـرمحن مسـع عمـر بـن اخلطـاب قـالأمسـع شـعبة مسـع 

حــدثنا حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا ابــن املثــىن قــال]411[الطــربي اهـــ وقــالبتشــهد
عمـر بـن اخلطـاب مسعـت : قـالالـرمحنمسعـت محلـة بـن عبـد: با النضـر قـالشعبة قال مسعت أ

ال حــدثنا ابــن أيب زائــدة قــال حــدثنا أبــو كريــب قــمث قــال. ال جتــوز صــالة إال بتشــهد : يقــول 
البيهقــــي . ه ثلــــمأخربنــــا شــــعبة عــــن مســــلم أيب النضــــر عــــن محلــــة بــــن عبــــد الــــرمحن عــــن عمــــر 

أخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو بكـر بـن إسـحاق الفقيـه أخربنـا عبـد اهللا بـن ]2938[
قـاال حـدثنا شـعبة يمد حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر وعبد الرمحن بـن مهـدحم

قال مسعـت مسـلما أبـا النضـر قـال مسعـت محلـة بـن عبـد الـرمحن قـال مسعـت عمـر بـن اخلطـاب 
قـال حـدثنا حيـىي عـن ]1361إحتاف اخلرية[ورواه مسدد . ال جتوز صالة إال بتشهد: يقول 

ال صـالة إال بتشـهد : قـال عمـر : عن محلة بن عبد الـرمحن قـال شعبة عن مسلم بن عبد اهللا
.صحيح اهـمن مل يتشهد فال صالة له: ، وقال 

قــال علــيعــن إسـرائيل عــن أيب إســحاق عـن عاصــم بــن ضـمرة عــن ]3232[عبـد الــرزاق -
ابــن أيب . إذا تشــهد الرجــل وخــاف أن حيــدث قبــل أن يســلم اإلمــام فليســلم فقــد متــت صــالته 

: حدثنا أبو معاوية عن حجـاج عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن علـي قـال ]8556[شيبة 
ابــن أيب شــيبة .إذا جلــس اإلمــام يف الرابعــة ، مث أحــدث فقــد متــت صــالته فلــيقم حيــث شــاء

إذا رعـف يف : حدثنا هشيم عن أيب إسحاق الكويف عن أيب سعيد عـن علـي قـال ]8557[
عبيـــد بــن إمساعيـــل حــدثين]388[الطـــربي .هصــالته بعـــد الســجدة اآلخـــرة فقــد متـــت صــالت

: حدثنا عبد اهللا بن منري عن حجاج عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن علـي قـال اهلباري قال 
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حـدثنا علــي بــن ]389[الطــربي . إذا أمت الرجـل الركــوع والسـجود فأحــدث فقـد متــت صـالته 
حاق عـن احلـارث حدثنا احلسن بن بالل عـن محـاد عـن احلجـاج عـن أيب إسـسهل الرملي قال

ه اهـ رواية إذا رفع املصلي رأسه من آخر السجود مث أحدث فقد مضت صالت:عن علي قال 
.ال يصحإسرائيل أجودها ، و 

حدثنا ابن أيب عدي عـن سـعيد عـن : حدثنا ابن بشار وابن املثىن قاال ]390[الطربي وقال
. جدة فقــد مضــت صــالتهإذا رفــع رأســه مــن آخــر الســ:قــال علــي بــن أيب طالــب: قتــادة قــال 

ثنا أبو عاصم عن أيب عوانة عـن احلكـم عـن : حدثنا أبو بكرة قال]1635[الطحاوي ورواه 
البيهقــي . إذا رفــع رأســه مــن آخــر ســجدة فقــد متــت صــالته: عاصــم بــن ضــمرة عــن علــي قــال

يعاصم أخربنـا أبـو عوانـة عـن احلكـم عـن عاصـم بـن ضـمرة عـن علـأيبمن طريق]3083[
.)1(اهـ ضعفه البيهقيمقدار التشهد مث أحدث فقد متت صالتهإذا جلس: قال
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو بكــر بــن إســحاق الفقيــه أخربنــا ]4134[البيهقــي -

إسحاق عـن عبد اهللا بن حممد حدثنا حممد بن حيىي حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو وكيع عن أيب
.يأيت اهـ حسن له شاهد شهد متام الصالةالت: قال عبد اهللاألحوص عن أيب

ختفيف التشهد األول
بكـرأبـوكـان : قـال عن منصور عن متيم بـن سـلمة حدثنا جرير]3034[ابن أيب شيبة -

.جيداهـ مرسل كأنه على الرضف ، يعين حىت يقومإذا جلس يف الركعتني

حممـد ا أبو بكر بن إسـحاق الفقيـه قـال قـال أبـو عبـد اهللا يعـينأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثن]2939[البيهقي -1
مـن يفحديث عل: قلت . يعيد: سألت أمحد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال : بن سعيد قال يعلبن نصر حدثين

حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبـو عوانـة عـن احلكـم ]939[وقال أمحد يف العلل .ال يصح: فقال . قعد مقدار التشهد
أكرهــت أبـا عوانــة :قـال يل أبــو عاصـم.إذا جلـس قــدر التشـهد فقــد متـت صــالته:ن عاصـم بــن ضـمرة عــن علـي قــالعـ

عوانـة عـن احلكـم عـن عاصـم روى أبـو: مسعـت أيب يقـول] 306[اهـ وقال ابن أيب حـامت يف العلـل على هذين احلديثني
ال أعلـم روى ،هـذا حـديث منكـر: قـال أيب. إذا قعد املصـلي مقـدار التشـهد فقـد متـت صـالته: بن ضمرة عن علي قال

مل يكــن ذاك : احلكـم، وقـال احلكـم بـن عتيبـة عـن عاصـم بـن ضـمرة شـيئا ، وقــد أنكـر شـعبة علـى أيب عوانـة روايتـه عـن
حـدثنا شـبابة عـن ] 8802[اهـ وقـال ابـن أيب شـيبة وال يشبه هذا احلديث حديث احلكم : قال أيب.الذي لقيته احلكم

اهـــ أكــل النــاس حيســن يتشــهد ؟ جــازت صــالته: فقــاال ،احلكــم ومحــادا عــن الرجــل ينســى التشــهد ســألت: شــعبة قــال 
.سند صحيح 
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بكــرأبـيصـلى خلـف شـعبة عـن احلكـم عـن إبــراهيم عـن رجـلنـا خرب أ]204[ابـن اجلعـد -
]3035[ابــن أيب شــيبة . الصــديق فكــان يف الــركعتني األوليــني كأنــه علــى الرضــف حــىت يقــوم 

فكـــان يف بكـــرأيبعـــن رجـــل صـــلى خلـــف حـــدثنا غنـــدر عـــن شـــعبة عـــن احلكـــم عـــن إبـــراهيم
ســـند ، بـــن عتيبـــة كأنـــه علـــى اجلمـــر حـــىت يقـــومالـــركعتني األوليـــني  

.وكأنه حديث مسروق.إبراهيمصحيح إىل
حـدثنا ابــن فضــيل عـن حيــىي بــن سـعيد عــن عيــاض بـن مســلم عــن ]3037[ابـن أيب شــيبة -

احلســن بــن علــي بــن . ت الراحــة يف الــركعتني إال للتشــهدمــا جعلــ: أنــه كــان يقــول عمــرابــن
حيــىي بــن ســعيد عــن عيــاض بــن مســلم عــن ابــن أنــا: قــالثنا جعفــر بــن عــونحــد]38[عفــان 

.اهـ سند صحيح إمنا جعلت الراحة يف الركعتني يف الصالة للتشهد : قالعمر
بن عمرو أنا أشـك اأو عمربناهللاعبدعن معمر عن الزهري عن ]3681[عبد الرزاق -

أي مــن تــرك التشــهد ، اهـــ قــال فصــل الصــالة التســليم قــال وكــان الزهــري يقــول يعيــد الصــالة 
.مرسل 

إخفاء التشهد
ثنـا قـالأنا أبو سعيد يعـين األشـجحدثنا عبد الرمحن بن يوسف قال]1519[ابن املنذر -

: قـالعبـد اهللاعـن د بن إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيـهعن حمميونس بن بكري
احلـاكم والـذهيب علـى رواه أبو داود من طريق ابن بكري وصـححه .من السنة أن خيفى التشهد

أمحـد بـن بـد اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو نصـر أخربنـا أبـو ع]2961[البيهقي ورواه . شرط مسلم 
حــدثنا العــالء بــن عبــد اجلبــار العطــار يســهل الفقيــه ببخــارى حــدثنا ســهل بــن املتوكــل البخــار 

حـدثنا عبــد الواحـد بــن زيـاد حــدثنا احلسـن بــن عبيـد اهللا عــن عبـد الــرمحن بـن األســود عـن أبيــه 
.اهـ حسن صحيح التشهديلصالة أن ختفمن سنة ا: عن عبد اهللا هو ابن مسعود قال 

الصالة على النيبجامع 
عن عبد اهللا بـن أيب بكـر بـن حـزم عـن أبيـه عـن عمـرو بـن سـليم الزرقـي أنـه ]395[مالك -

يا رسول اهللا كيف نصلي عليك فقال قولـوا اللهـم :
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على آل إبراهيم وبارك على حممد وأزواجـه وذريتـه  صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت
.اهـ رواه البخاري ومسلمكما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد 

حــدثنا نــوح بــن قــيس عــن مــد بــن وزيــر بــن قــيس الواســطي قــالحــدثنا حم]352[الطــربي -
لــى رضــوان اهللا عليــه يعلــم النــاس الصــالة ععلــي بــن أبــي طالــبكــان : ســالمة الكنــدي قــال 

وجبـار قولـوا اللهـم داحـي املـدحوات ، وبـاريء املسـموكات: النيب صلى اهللا عليه وسلم يقـول 
أفـة حتننــك ور اجعــل شـرائف صـلواتك ونـوامي بركاتـك،وسـعيدها 

والـــدامغ علـــن احلـــق بـــاحلقواملخلـــامت ملـــا ســـبق والفـــاتح ملـــا أغلـــقاعلـــى حممـــد عبـــدك ورســـولك
نكــل يف لغــري. كمــا محــل فاضــطلع بــأمرك لطاعتــك مســتوفزا يف مرضــاتك يــل  األباطجيشــات

أورى قبســا علــى نفــاذ أمــرك حــىتماضــياعيــا لوحيــك حافظــا لعهــدك واقــدم وال وهــن يف عــزم 
ت القلـوب بعـد خوضـات الفـنت واإلمث موضـحات بـه هـديسـبابهآالء اهللا تصـل بأهلـه ألقابس

املخــــزون م فهــــو أمينــــك املــــأمون وخــــازن علمــــك األعــــالم ومنــــريات اإلســــالم وثــــائرات األحكــــا
فسـح لـه مفتسـحا يف عـدلك االلهـم ،عيثك نعمة ورسـولك بـاحلق رمحـة وبوشهيدك يوم الدين

وجـزل فـوز ثوابـك املعلـولمـن له مهنيـات غـري مكـدراتواجزه مضاعفات اخلري من فضلك ،
واجـزه ك ونزلـه وأمتـم لـه نـورهبناءه وأكرم مثواه لديعل على بناء البنائني احمللول اللهم عطائك 

وحجـــة وبرهـــان ة فضـــلوخطـــمقبـــول الشـــهادة مرضـــي املقالـــة ذا منطـــق عـــدلمـــن ابتعاثـــك لـــه
هــذا روايتــه أي مرســل وقــال ابــن أيب حــامت اهـــ ثقــات وســالمة قــال ابــن حبــان شــيخ ، عظــيم 

.وما أشبهه باملوضوع .احلديث 
ن بـــن عبـــد اهللا عـــن رجـــل عـــن عـــن الثـــوري عـــن أيب ســـلمة عـــن عـــو ]3109[عبـــد الـــرزاق -

اللهـم اجعـل صـلواتك ورمحتـك وبركتـك علـى :أنه كـان يقـولمسعودبنااألسود بن يزيد عن 
سيد املرسلني وإمام املتقني وخامت النبيـني حممـد عبـدك ورسـولك إمـام اخلـري وقائـد اخلـري ورسـول 

لـى حممـد وعلـى آل الرمحـة اللهـم ابعثـه مقامـا حممـودا يغـبط بـه األولـون واآلخـرون اللهـم صـل ع
حممــد كمــا صــليت علــى آل إبــراهيم إنــك محيــد جميــد اللهــم بــارك علــى حممــد وعلــى آل حممــد  

الطـــربي .أبـــو ســـلمة هـــو مســـعر بـــن كـــدامهــــاكمــا باركـــت علـــى آل إبـــراهيم إنـــك محيـــد جميـــد 
حــدثنا أبــو قطــن عــن املســعودي عــن عــون نصــر بــن عبــد الــرمحن األودي قــال حــدثنا ]353[

لى إذا صــليتم علــى رســول اهللا صــ: قــال عبــد اهللاأيب فاختــة عــن األســود عــن بــن عبــد اهللا عــن
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اتكوبركاجعل صلواتك اللهمقولوا: قالعلمنا:فأحسنوا عليه الصالة قالوااهللا عليه وسلم 
وقائـد إمام اخلريحممد عبدك ورسولك وإمام املتقني وخامت النبينيورمحتك على سيد املسلمني

مــد صـل علــى حمابعثــه مقامـا حممــودا يغبطــه بـه األولــون واآلخــروناللهــم . ةورســول الرمحـاخلـري 
وبــارك علــى حممــد ، جميــدإنــك محيــدإبــراهيم وآل إبــراهيمكمــا صــليت علــىوعلــى آل حممــد  

]8594[الطــرباين . إنــك محيــد جميــد إبــراهيمكمــا باركــت علــى إبــراهيم وآلحممــدوعلــى آل 
سلم الكشي ثنـا عبـد اهللا بـن رجـاء ح ح وحدثنا أبو منعيمثنا أبوحدثنا علي بن عبد العزيز

ابــن قــال علــي ثنــا أبــو نعــيم ثنــا املســعوديثنــا عاصــم بــن وحــدثنا عمــر بــن حفــص السدوســي
قـال عبـد : قـالرجاء أنا املسعودي عن عون بن عبد اهللا عن أيب فاختـة عـن األسـود بـن يزيـد

سلم فحسنوا الصـالة عليـه، فـإنكم ال تـدرون إذا صليتم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و : اهللا
اللهم اجعل صالتك ورمحتك وبركاتـك: قولوا:، قالفعلمنا: ، قاللعل ذلك يعرض عليه

إمــام اخلــري وقائــد اخلــري علــى ســيد املرســلني وإمــام املتقــني وخــامت النبيــني حممــد عبــدك ورســولك
لـون واآلخـرون، اللهـم صـل علـى حممـدو ورسول الرمحة، اللهم ابعثـه مقامـا حممـودا يغبطـه بـه األ

صــحيح ، إســناد اهـــ وعلــى آل حممــد كمــا صــليت علــى إبــراهيم وآل إبــراهيم إنــك محيــد جميــد 
.، ومل يذكر أنه يف الصالة املسعودي وهذا من قدمي حديث

عبـد بين أسد عـن حدثنا رجل من: قال حدثنا هشيم عن العوام ]8790[ابن أيب شيبة -
عليــه وســلم كتبــت لــه عشــر حســناتمــن صــلى علــى النــيب صــلى اهللا: قــال أنــهاهللا بــن عمــر

عـن أيب حنـوه ى و ر اهــ هـذا إسـناد ضـعيف ، ويـورفع لـه عشـر درجـاته عشر سيئات وحط عن
.هريرة وأيب طلحة مرفوعا 

يب بلـج ثنـا ثـوير مـوىل بـين هشـام أبراهيم بن جمشـر ثنـا هشـيم عـن إثنا حد]294[احملاملي -
ــقلــت :قــال كيــف الصــالة علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال فقــال ابــن عمــر عمــرنالب

مام املتقني وخامت النبيـني عبـدك ورسـولك إاللهم اجعل صالتك وبركاتك على سيد املسلمني و 
مام اخلري وقائد اخلري اللهم ابعثه يوم القيامة مقاما يغبطه به االولون واالخرون صلى اهللا علـى إ

اهـ أبو بلج حيـىي بـن أيب سـليم نك محيد جميد إبراهيم إما صليت على حممد وعلى آل حممد ك
وقـــال إمساعيـــل القاضـــي يف فضـــل .انضـــعيفوابـــن جمشـــر وثـــوير بـــن أيب فاختـــة . الفـــزاري ثقـــة 

ثنـا أبـو حدثنا حيىي احلماين قال ثنا هشيم قـال ]62[الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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. فــذكر حنــوه قلــت لعبــد اهللا بــن عمــرو أو ابــن عمــر: قــالمــوىل بــين هاشــم بلــج حــدثين يــونس
.، وأراه مصّحفا من ثوير ضعيف 

أنـه كـان يقـول عبـاسبـنابـن طـاووس عـن أبيـه عـن اعن معمر عـن ]3104[عبد الرزاق -
اللهم تقبـل شـفاعة حممـد الكـربى وارفـع درجتـه العليـا وآتـه سـؤله يف اآلخـرة واألوىل كمـا آتيـت 

اهــ بن عباس ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ان معمر رمبا ذكره عن إبراهيم وموسى وكا
.، كأن معمرا مل يضبطه ثقات 

قــال حــدثنا معتمــر بــن ســليمان قــالحــدثنا احلجــاج حــدثنا املقــدمي قــال]442[الطــربي -
كنا نعلم التشـهد: يقولمسعت مطرف بن عبد اهللا بن الشخري مسعت إسحاق بن سويد قال

يصـلي علـى النـيب ويثـين عليـه مثحيمـد ربـه مبـا يشـاءبـده ورسـولهشـهد أن حممـدا عوأ:فإذا قـال
.اهـ سند صحيح صلى اهللا عليه وسلم مث يسأل حاجته 

حــدثنا حممــد بـــن يأخربنــا أبــو أمحــد بــن عــدأخربنــا أبــو ســعد املــاليين]2986[البيهقــي -
عــن يعبــد الــرمحن بــن مهــدحــدثنا أمحــد بــن الفــرات حــدثنا أبــو داود حــدثنا يإبــراهيم العقيلــ

صـلى آل حممد : احلسن بن صاحل عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال 
.حلال ابن عقيل سند ضعيف اهـاهللا عليه وسلم أمته

حكم الصالة على رسول ا صلى ا عليه وسلم
أبـو دثنا حيوة أخـربينحدثنا أمحد بن حنبل حدثنا عبد اهللا بن يزيد ح]1483[أبو داود -

عمــرو بــن مالــك حدثــه أنــه مســع فضــالة بــن عبيــد صــاحب يهــانئ محيــد بــن هــانئ أن أبــا علــ
مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم رجـال يـدعو يف: رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول 

ى اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال رسـول اهللا صـلصالته مل ميجد اهللا تعاىل ومل يصل على النيب
إذا صــلى أحــدكم فليبــدأ بتحميــد ربــه :مث دعــاه فقــال لــه أو لغــريه . عجــل هــذا :عليــه وســلم 

. مث يــدعو بعــد مبــا شــاء ، صــلى اهللا عليــه وســلم مث يصــلى علــى النــيبوالثنــاء عليــهجــل وعــز
.صححه الرتمذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم والذهيب 

حدثنا أبو محزة عن جابر دثنا حيىي بن واضح قال قال حابن محيد ثناحد]359[الطربي -
لى اهللا لــو صــليت صــالة مل أصــل فيهــا علــى النــيب صــ: قــال أبــي مســعودعــن أيب جعفــر عــن 

البيهقيورواه .ضعفه الطربي ألجل جابر ولالنقطاعاهـمل تتم عليه وسلم ظننت أن صاليت
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حـدثنا إسـرائيل عـن جـابر يعقوب بن سفيان حدثنا عبيد اهللا بـن موسـىمن طريق]4138[
فيهــا علــى آل حممــد يلــو صــليت صــالة ال أصــل: مســعود قــال عــن أيبيعــن حممــد بــن علــ

، ورواه مـن طريـق شـريك وإسـرائيل عـن جـابر. ال تتملرأيت أن صاليتصلى اهللا عليه وسلم
.جدا ضعيف اهـيتفرد به جابر اجلعف:مث قال 

ســـلمة عـــن عـــون بـــن عبـــد اهللا عـــن رجـــل عـــن يبأعـــن الثـــوري عـــن ]3112[عبـــد الـــرزاق -
اهـــ صــحيح قــال إذا صــليتم فأحســنوا الصــالة علــى نبــيكم بــن مســعودااألســود بــن يزيــد عــن 

.تقدم قريبا 
حــــدثنا أبـــو األحــــوص عـــن أيب إســــحاق عـــن أيب األحــــوص وأيب ]3043[ابـــن أيب شـــيبة -

ــد اهللاعبيــدة عــن  هللا عليــه وســلم ، مث يتشــهد الرجــل ، مث يصــلي علــى النــيب صــلى ا: قــال عب
عـــون بـــن ســـالم حـــدثنا ســـالم بـــن ســـليم أبـــو مـــن طريـــق]2993[البيهقـــي. يـــدعو لنفســـه

يتشـهد الرجـل مث :عبيدة قـاال قـال عبـد اهللاألحوص وأيبإسحاق عن أيباألحوص عن أيب
، مـا أراه مساع أيب األحـوص متـأخر اهـصلى اهللا عليه وسلم مث يدعو لنفسهعلى النيبييصل

.فوظا حم
حدثنا حيىي بن آدم ثنا زهري ثنا احلسن بن احلر قال حـدثين القاسـم بـن ]4006[وقال أمحد 

ن رسـول اهللا صـلى أأن عبد اهللا بن مسعود أخـذ بيـده و يمرة قال أخذ علقمة بيدي وحدثينخم
اهللا عليه و سـلم أخـذ بيـد عبـد اهللا فعلمـه التشـهد يف الصـالة قـال قـل التحيـات هللا والصـلوات 

لطيبــات الســالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة اهللا وبركاتــه الســالم علينــا وعلــى عبــاد اهللا الصــاحلني وا
. قـال زهـري حفظــت عنـه ان شــاء اهللا أشـهد أن ال إلــه اال اهللا وأشـهد أن حممــدا عبـده ورســوله 

ن شـئت أن تقـوم فقـم إفإذا قضيت هذا أو قـال فـإذا فعلـت هـذا فقـد قضـيت صـالتك : قال 
آخـر احلـديثاهــ رواه أبـو داود وصـححه ابـن خزميـة وابـن حبـان ، و قعد فاقعد وأن شئت أن ت

.فإذا قضيت هذا : موقوف من كالم ابن مسعود 
سفيان عن منصور حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا]383[الطربي وقال

الة علــى صــال: قلــت. خبمــس كلمــات جوامــعكــانوا يــدعون بعــد التشــهد : عــن إبــراهيم قــال 
حــدثنا جريــر ل وحــدثنا ابــن محيــد قــا]385[الطــربي . يزيــدون علــيهنمــا كــانوا : ؟ قــال النــيب
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صــلى تشــهد يكفــيهم مــن الصــالة علــى النــيبال: كــانوا يقولــون :عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال 
.اهـ صحيح اهللا عليه وسلم 

ال يصلى على غري النيب
بــن ال عثمــان بــن حكــيم عــن عكرمــة عــن عــن الثــوري عــن أيب ســه]3119[عبــد الــرزاق -

حـدثنا علـي ]11813[الطـرباين .ال ينبغي الصالة على أحد إال علـى النبيـني: قال عباس
: بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن حكـيم عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال

ابـــن أيب شـــيبة . ال ينبغـــي الصـــالة مـــن أحـــد علـــى أحـــد إال علـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
مــا : حـدثنا هشـيم قـال أخربنـا عثمـان بـن حكـيم عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال ]8808[

إمساعيــل بــن .أعلــم الصــالة تنبغــي مــن أحــد علــى أحــد إال علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم
حـدثنا عبــد اهللا بـن عبـد الوهــاب قـال ثنـا عبــد الـرمحن بـن زيــاد حـدثين عثمــان ]75[إسـحاق 

ال تصـلوا صـالة علـى أحـد : عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قـالبن حكيم بن
. ولكــــن يــــدعى للمســــلمني واملســــلمات باالســــتغفار، إال علــــى النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم

سعيد بـن عمرو وأبو عثمانأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب]2990[البيهقي 
حممد بن يعقوب حدثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا أبو العباسن عبدان قالوا حدحممد بن حممد ب

ما : ن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قالحدثنا حفص بن غياث عن عثمان بيالعطارد
.اهـ صحيحصلى اهللا عليه وسلمالصالة من أحد على أحد إال على النيبيينبغ

ما يقال بعد التشهد
شـقيق عـن عبـد اهللا ىي عـن األعمـش حـدثينحدثنا مسدد قال حدثنا حيـ]835[البخاري -

الصالة قلنـا السـالم علـى اهللا مـن عبـاده ، صلى اهللا عليه وسلم يفكنا إذا كنا مع النيب: قال 
. ال تقولــوا الســالم علــى اهللا :صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال النــيب. الســالم علــى فــالن وفــالن 

الصــلوات والطيبــات ، الســالم عليــك أيهــا فــإن اهللا هــو الســالم ، ولكــن قولــوا التحيــات هللا ، و 
فـإنكم إذا قلـتم أصـاب كـل . ورمحة اهللا وبركاته ، السالم علينا وعلـى عبـاد اهللا الصـاحلني النيب

الســـماء أو بـــني الســـماء واألرض ، أشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وأشـــهد أن حممـــدا عبـــده عبـــد يف
اهـورسوله ، مث يتخري من الدعاء أعجبه إليه فيدعو 
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مسعـت مصـعب : حدثنا غندر عن شعبة عن زيـاد بـن فيـاض قـال ]3041[ابن أيب شيبة -
ان اهللا مـــلء الســـماوات ومـــلء ســـبح: أنـــه كـــان إذا تشـــهد فقـــال ســـعدبـــن ســـعد حيـــدث عـــن 

د هللا مـلء السـماوات ومـلء األرض ومـا بيـنهن ومـا واحلمـ، األرض وما بينهن وما حتت الثـرى
قـال شـعبة . اوات وملء األرض وما بينهن وما حتت الثـرى أكرب ملء السمواهللا، حتت الثرى

إلـه إال اهللا وحـده أو احلمد هللا ، واحلمد هللا محدا طيبا مباركا فيه ، القبلال أدري اهللا أكرب : 
ين أسألك من اخلري كلـه له امللك وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم إال شريك له 

نا ابـن املثـىن قـال حـدثنا حممـد بـن جعفـر قـال أخربنـا شـعبة حدث]381[الطربي .، مث يسلم
: لأنـه كـان إذا تشـهد قـاسعدمسعت مصعب بن سعد حيدث عن : بن فياض قالعن زياد

ال : قــال شـــعبة. ســبحان اهللا مــلء الســـموات ومــلء األرض ومــلء مـــا بيــنهن ومــا حتـــت الثــرى
يــه ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه لــه اهللا أكــرب أو احلمــد هللا محــدا كثــريا طيبــا مباركــا ف: أدري

اللهم إين أسألك من اخلري كله ما علمت منه ومـا . امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير
.سند صحيح اهـمث يسلم . مل أعلم وأعوذ بك من  الشر كله ما علمت منه وما مل أعلم 

أنــه  مســعودبــناعـن الثــوري عــن األعمـش عــن عمـري بــن ســعد عـن]3082[عبـد الــرزاق -
اللهـم إين أســألك مـن اخلـري كلــه مـا علمـت منــه ومـا مل أعلــم : كـان يعلمهـم التشــهد مث يقـول 

اللهـم إين أسـالك مـن خـري مـا سـألك . وأعوذ بك مـن الشـر كلـه مـا علمـت منـه ومـا مل أعلـم 
ا عبادك الصاحلون وأعوذ بك مـن شـر مـا اسـتعاذ بـه عبـادك الصـاحلون اللهـم ربنـا آتنـا يف الـدني

حســنة ويف االخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار ربنــا اغفــر لنــا ذنوبنــا وكفــر عنــا ســيئاتنا وتوفنــا مــع 
اهــ صـوابه األبرار ربنا وآتنا مـا وعـدتنا علـى رسـلك وال ختزنـا يـوم القيامـة إنـك ال ختلـف امليعـاد 

حـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن األعمـــش عـــن عمـــري بـــن ]3042[ابـــن أيب شـــيبة .عمـــري بـــن ســـعيد 
إذا فرغ أحدكم مـن التشـهد : يعلمنا التشهد يف الصالة ، مث يقول عبد اهللاكان : سعيد قال

اللهــم إين أســألك مــن اخلــري كلــه ، مــا علمــت منــه ، ومــا مل أعلــم ، وأعــوذ : يف الصــالة فليقــل 
بك من الشر كله ، ما علمت منه ، وما مل أعلم ، اللهم إين أسـألك مـن خـري مـا سـألك منـه 

وأعــوذ بــك مــن شــر مـــا عــاذ منــه عبــادك الصــاحلون ، ربنــا آتنــا يف الـــدنيا عبــادك الصــاحلون ، 
وكفـر عنـا سـيئاتنا ، بنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبناحسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ر 

م القيامـة ، إنـك ال ختلـف وتوفنا مـع األبـرار ، ربنـا وآتنـا مـا وعـدتنا علـى رسـلك ، وال ختزنـا يـو 
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حـــدثنا ابـــن بشـــار قـــال حـــدثنا عبـــد الـــرمحن قـــال حـــدثنا زائـــدة عـــن ]374[ي الطـــرب .امليعـــاد
إذا جلـــس أحـــدكم يف الصـــالة :عبـــد اهللاقـــال : األعمـــش عـــن عمـــري بـــن ســـعيد النخعـــي قـــال

التحيــات هللا والصــلوات والطيبــات الســالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة اهللا وبركاتــه الســالم : فليقــل 
اللهم إين . هد أال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسولهعلينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أش

أسـألك مـن اخلـري كلــه مـا علمـت منــه ومـا مل أعلـم ، وأعـوذ بــك مـن الشـر كلــه مـا علمـت منــه 
اللهم إين أسألك من خري ما سـألك منـه عبـادك الصـاحلون وأعـوذ بـك مـن شـر . وما مل أعلم

الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة حســنة وقنــا عـــذاب ربنــا آتنــا يف. مــا اســتعاذ منــه عبــادك الصــاحلون
ربنـا إننــا آمنـا فــاغفر لنـا ذنوبنــا وكفـر عنـا ســيئاتنا وتوفنـا مــع األبـرار وال ختزنــا يـوم القيامــة . النـار

وحــدثنا هــارون بــن إســحاق اهلمــداين قــال حــدثنا ابــن فضــيل عــن قــال . إنــك ال ختلــف امليعــاد
ن مســعود يعلمنــا التشــهد يف الصــالة مث كــان عبــد اهللا بــ: األعمــش عــن عمــري بــن ســعيد قــال

اللهــم إين أســألك مــن اخلــري كلــه مــا : إذا فــرغ أحــدكم مــن التشــهد يف الصــالة فليقــل: يقــول
اللهــم إين ، علمــت منــه ومــا مل أعلــم وأعــوذ بــك مــن الشــر كلــه مــا علمــت منــه ومــا مل أعلــم 

منـــه عبـــادك وأعـــوذ بـــك مـــن شـــر مـــا عـــاذ خـــري مـــا ســـألك منـــه عبـــادك الصـــاحلونأســـألك مـــن
. ربنا آتنا يف الدنيا حسـنة ويف اآلخـرة حسـنة وقنـا عـذاب النـار وتوفنـا مـع األبـرار . الصاحلون

وحــدثين مث قــال .ربنــا وآتنــا مــا وعــدتنا علــى رســلك وال ختزنــا يــوم القيــام إنــك ال ختلــف امليعــاد
د علي بن سعيد الكندي قال حدثنا علي بن غراب عن األعمش عن عمري بن سعيد عـن عبـ

اللهم إين أسـألك مـن  اخلـري كلـه : فإذا فرغ أحدكم من التشهد ، فليقل : اهللا مثله إال أنه قال
اللهـم إين . وأعـوذ بـك مـن الشـر كلـه مـا علمـت منـه ومـامل أعلـم . ما علمت منه ومـا مل أعلـم

ربنــا آتنــا يف (أســألك ممــا ســألك عبــادك الصــاحلون وأعــوذ بــك ممــا عــاذ منــه عبــادك الصــاحلون
ربنـا إننــا (. إىل آخرهــا)ا حسـنة ويف اآلخــرة حسـنة وقنــا عـذاب النــار رمبـا وآتنـا مــا وعـدتناالـدني

حـدثنا أبـو كريـب قـال حـدثنا احملـاريب عـن احلجـاج وقال .إىل آخر اآلية)آمنا فاغفر لنا ذنوبنا
أخــذ عبــد اهللا بــن مســعود بيــدي وأنــا مــع عمــي فعلمــين : عــن عمــري بــن ســعيد النخعــي قــال 

اللهــم إين :وإذا فرغــت مــن التشــهد فقــل: وعلمــين دعــوات بعــد التشــهد فقــال :التشــهد قــال
عبـــادك الصـــاحلون وأعـــوذ بـــك مـــن شـــر مـــا عـــاذ منـــه عبـــادك أســـألك مـــن خـــري مـــا ســـألك منـــه

وحـدثنا أبـو كريـب . اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النـار. الصاحلون
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كــان عبــد اهللا بــن : ألعمــش عــن عمــري بــن ســعيد قــال قــال حــدثنا احملــاريب عــن ســفيان عــن ا
وحــدثنا ابــن مقاتــل قــال حــدثنا أبــو زهــري .مســعود يــدعو بعــدما يفــرغ مــن التشــهد فــذكر حنــوه 

كان عبد اهللا يقول بعد التشهد : عبد الرمحن بن مغراء عن األعمش عن عمري بن سعيد قال 
علــم وأعــوذ بــك مــن الشــر كلــه مــا اللهــم إين أســألك مــن اخلــري كلــه مــا علمــت منــه ومــا مل أ: 

اللهــم إين أســألك مــن خــري مــا ســألك منــه عبــادك الصــاحلون وأعــوذ . علمــت منــه ومــا مل أعلــم
اللهم آتنـا يف الـدنيا حسـنة ويف اآلخـرة حسـنة وقنـا . بك من شر ما عاذ منه عبادك الصاحلون

ربنـا وآتنـا مـا . نا مع األبـرارربنا إننا آمنا ، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوف. عذاب النار
وحدثنا ابن مقاتل قال حدثنا . وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد 

إذا تشـهد : احلارث بن مسلم عن سفيان الثوري عن األعمش عن عمري أن ابـن مسـعود قـال 
زهــري غــري أنــه قــال اللهــم إين أســألك مــن اخلــري كلــه مث ذكــر مثــل حــديث أيب : أحــدكم فليقــل 

)ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسـنة وقنـا عـذاب النـار ربنـا إننـا آمنـا فـاغفر لنـا ذنوبنـا(
حدثنا حممد بن األزدي ثنا معاويـة بـن عمـرو ثنـا ]9941[اهـ ورواه الطرباين إىل آخر الدعاء 

.سنده صحيح . مثله عن األعمش عن عمري بن سعيد زائدة
كــان مســعودبــنابــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــار أن اعــن ]4040[عبــد الــرزاق-

وقال عمرو بن دينار وغريه من علمائنا ما من صالة . امحلوا حوائجكم على املكتوبة : يقول 
اســتفتاح بــن جــريج وأقــول ونظــرت يفاأحــب إيل مــن أن أدعــو فيهــا حــاجيت مــن املكتوبــة قــال 

املكتوبــة أجــدهم يــدعون ويســتغفرون يف بعــض ركــوعهم ســلم وأصــحابهالنــيب صــلى اهللا عليــه و 
.اهـ مرسل وسجودهم فال بأس بذلك

: قــال حــدثنا محــاد بــن مســعدة عــن حممــد بــن عجــالن عــن عــون]3048[ابــن أيب شــيبة -
.مرسل جيداهـ وا يف صالتكم بأهم حوائجكم إليكمادع: عبد اهللاقال 

كـان : قـال بـن أيب إسـحاق عـن أيب بـردة نس عـن يـو حدثنا وكيـع ]3050[ابن أيب شيبة -
ويسـر يل أمـري ، وبــارك يل يف اللهـم اغفـر يل ذنـيب ، : إذا فـرغ مـن صـالته ، قــال موسـىأبـو

.وحيتمل أنه بعد السالم .اهـ سند صحيح رزقي
دا مسعـت حممـ: لحدثنا أبو داود الطيالسي عن احلكم بن عطية قا]3055[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن كان أحب دعائهم ما وافق القرآن: الصالة؟ فقالوسئل عن الدعاء يف
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.يف الباب غري هذا ، وليس فيه شيء موقت 

كيف التسليم من الصالة
شــيبة قــال حــدثنا وكيــع عــن مســعر ح وحــدثنا أبــو  حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]998[مســلم -

بـن القبطيـة عـن جـابر اعبيـد اهللا زائدة عن مسـعر حـدثينكريب واللفظ له قال أخربنا ابن أيب
ة اهللا كنا إذا صلينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلنا السالم علـيكم ورمحـ: بن مسرة قال

:وأشـــار بيـــده إىل اجلـــانبني فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم. الســـالم علـــيكم ورمحـــة اهللا
يـده علـى فخـذه أحدكم أن يضـع يإمنا يكف، 

اهـمث يسلم على أخيه من على ميينه ومشاله 
حـدثنا عبـد اهللا بـن يحـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم أخربنـا أبـو عـامر العقـد] 1343[مسـلم -

جعفر عن إمساعيل بن حممد عن عامر بـن سـعد عـن أبيـه قـال كنـت أرى رسـول اهللا صـلى اهللا 
اهـخدهعليه وسلم يسلم عن ميينه وعن يساره حىت أرى بياض

عــن جعفــر بــن ســليمان قــال أخــربين الصــلت بــن دينــار قــال مسعــت ]3145[عبــد الــرزاق -
يســـلمونكـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وأبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان: احلســـن يقـــول 
.اهـ الصلت تركوه تسليمة واحدة 

عليـه وسـلم حدثنا وكيع عـن الربيـع عـن احلسـن أن النـيب صـلى اهللا]3081[ابن أيب شيبة -
.اهـ ربيع بن صبيح ضعيفكانوا يسلمون تسليمة واحدةوأبا بكر وعمر

حــدثنا زهــري عــن أيب إســحاق عــن عبــد حــدثنا حيــىي بــن آدم قــال]3063[ابــن أيب شــيبة -
كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : الــرمحن بــن األســود عــن علقمــة واألســود عــن عبــد اهللا قــال 

ســـفيان وأبــو األحــوص وزائـــدة اهـــ ورواهه وأبـــو بكــر وعمــروســلم يســلم عــن ميينـــه وعــن يســار 
صـلى اهللا عليـه وسـلم  أن النـيبعن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا وعمر بن عبيد 

الســـالم علـــيكم ورمحـــة اهللا الســـالم ينـــه وعـــن مشالـــه حـــىت يـــرى بيـــاض خـــدهكـــان يســـلم عـــن مي
، وابــن خزميــة واحلــاكم رتمــذي وصــححه والرواه أبــو داود اهـــ وهــذا أصــح ،علــيكم ورمحــة اهللا

كـان اهــأن يكون مرفوعـاإسحاقحديث أيبشعبة كان ينكر هذا احلديث: وقال أبو داود
.سفيان أحفظ من شعبة 
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أخربنا هشـام الدسـتوائي عـن محـاد عـن أيب أخربنا يزيد بن هارون قال]8401[ابن سعد -
، فســلم عــن ميينــه وعــن مشالــهأبــي بكــر الصــديقصــليت خلــف : قــالالضــحى عــن مســروق 

حــدثنا عبــد اهللا بــن ] 4050[ابــن أيب خيثمــة .فلمــا ســلم كــان كأنــه علــى الرضــف حــىت قــام
ابــن أيب ســليمان يعـين بـن عمــرو عـن زيــد بـن أيب أنيســة عـن محــادقــال حـدثنا عبيــد اهللاجعفـر

ارهأيب بكـر فسـلم عـن ميينـه وعـن يسـكنا إذا صلينا خلـف : قالعن أيب الضحى عن مسروق
: قــالحــدثنا مســلم بــن إبــراهيم.فكأمنــا جلــس علــى الرضــف حــىت يقــوم أو ينفتــل مــن جملســه

ابـن املنـذر .عـن أيب بكـر حنـوهحدثنا هشام الدستوائي عن محاد عن أيب الضحى عن مسروق
اد عــن أيب الضــحى عــن محــثنــا بــن عبــد العزيــز قــال ثنــا حجــاج قــالحــدثنا علــي ]1542[

.حىت يرى بيـاض خـدهعن ميينه وعن مشالهكان يسلم تسليمتنيأبا بكر الصديقأن مسروق
ثنـا سـفيانوعلي بن شيبة قال ثنا أبـو نعـيم قـالحدثنا حسني بن نصر]1615[الطحاوي 

مث وعــن مشالــهيســلم عــن ميينــهبكــرأبــوكــان : قــالعــن مســروقعــن محــاد عــن أيب الضــحى 
ثنــا شــعبة ووهــب قــاالنــا أبــو داودثقــالأبــو بكــرةحــدثنا.ينتقــل ســاعتئذ كأنــه علــى الرضــف

اهــفـذكر بإسـناده مثلـهثنـا هشـام عـن محـادقـالثنا أبو عامرقالوحدثنا أبو بكرةح وهشام
مســروق معمــر والثــوري عــن محــاد عــن أيب الضــحى عــن ىورو .هــذا حــديث حســن صــحيح 

.أعلم واهللا. الرواية عن أيب بكروهنوال ي. محاد على الوجهنيرواه. عن عبد اهللا رفعه
كيف بلغك كان بدء السالم قال : بن جريج قال قلت لعطاء اعن ]3124[عبد الرزاق -
كـانوا يسـلمون : قـال ، عمـر بـن الخطـابغري أن أول من رفع صوته بالتسليم ، ال أدري : 

ال : 
، اهـــ مرســل لــون الســالم علــيكم يف أنفســهم مث يقومــون حــىت رفــع عمــر صــوته ولكــن كــانوا يقو 

.أراه أخذه من طاووس 
بن جريج عن عمرو بن دينار أن جماهـدا أخـربه عـن طـاووس اعن ]3125[عبد الرزاق وقال

حـدثنا حممـد بـن أيب ]1878[الفـاكهي .عمـر بـن اخلطـابأن أول من رفع صوته بالتسليم 
أال ينتهـي هـذا يعـين إبـراهيم حسـني قـال لقيـين طـاوس فقـال ن عـن ابـن أيب عمر قـال ثنـا سـفيا

صــار ذلــك بــن هشــام عمــا يفعــل ؟ إن أول مــن جهــر بالســالم أو بــالتكبري عمــر فــأنكرت األن
عــــن شــــعبة ، حــــدثنا غنــــدر]36904[ابــــن أيب شــــيبة ورواه .أردت أن يكــــون إذنــــا: فقــــال
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بــن ان جعفــر نــا شــعبة عــن حبيــب يعــين ثنا حممــد بــحــد] 452[أمحــد يف فضــائل الصــحابة و 
أول مــن أعلــن التســليم يف الصــالة عمــر بــن : بــن أيب جنــيح عــن جماهــد أنــه قــال االشــهيد عــن 

حــدثين عمــرو بــن حممــد بــن بكــري الناقــد قثنــا ســفيان عــن عمــرو ابنــه وقــال عبــد اهللا . اخلطــاب 
نصار ذلك عليه أول من جهر بالسالم عمر فأنكرت األيعين بن دينار عن جماهد عن طاوس

بـن أيب حسـني عـن طـاوس أول مـن جهـر بالسـالم عمـر اعمرو بن حممد قثنا سفيان عـن ثنا.
حـدثين ]467[وقـال عبـد اهللا . فأنكرت األنصار فقالـت مـا هـذا قـال أردت أن يكـون أذانـا

أول مــن جهــر : بــن أيب حســني عــن طــاوس قــال اأبــو خيثمــة زهــري بــن حــرب نــا ســفيان عــن 
، اهـ مرسل ن يكون أذانا أالت األنصار وعليك السالم ما شأنك قال أردت بالسالم عمر فق

.فيه نظر
ذكـر التسـليم عنـد : قـال حدثنا ابن إدريس عن احلسـن بـن عمـرو]3065[ابن أيب شيبة -

السـالم علـيكم ورمحـة: فكالمهـا يسـلم يقـول اهللاوعبدعمرقد صليت خلـف : فقال شقيق
.اهـ صحيحاهللاهللا ، السالم عليكم ورمحة

كـان يسـلم عـن علياعن معمر والثوري عن عاصم عن أيب رزيـن أن ]3131[عبد الرزاق -
عـــن الثـــوري عـــن ]3133[عبـــد الـــرزاق .ميينـــه وعـــن يســـاره الســـالم علـــيكم الســـالم علـــيكم 

حـدثنا حسـني بـن نصـر قـال ثنـا ]1619[الطحـاوي .األعمش عـن أيب رزيـن عـن علـي مثلـه
. كان علي يسلم عن ميينه وعن مشاله : ا سفيان عن عاصم عن أيب رزين قالقال ثنمأبو نعي

اهـنعم : علي ؟ قال: قيل لسفيان
مسعـت أبـا رزيـن : حدثنا ابن فضيل عن إمساعيل بـن مسيـع قـال ]3069[ابن أيب شيبة وقال 
اهـضمسعت عليا يسلم يف الصالة عن ميينه وعن مشاله ، واليت عن مشاله أخف: يقول 

ثنــا حــدثنا ســليمان بــن شــعيب قــال ثنــا عبــد الــرمحن بــن زيــاد قــال]1618[الطحــاوي قــال و 
طالــب فســلم عــن ميينــهصــليت خلــف علــي بــن أيب : شــعبة عــن األعمــش عــن أيب رزيــن قــال

بـن اجلعـد حـدثنا يعلـمـن طريـق] 3104[البيهقـي .اهـ ابن زياد هو الرصاصـي وعن يساره 
الطحـاوي اهــ أنه سلم عن ميينـه وعـن يسـاره مث قـاميلرزين عن عشعبة عن األعمش عن أيب

ثنــا شــعبة عــن عاصــم عــن أيب رزيــن حــدثنا ابــن مــرزوق قــال ثنــا بشــر بــن عمــر قــال]1620[
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. أبــو رزيــن هــو مســعود بــن مالــك اهـــصــليت خلــف علــي وعبــد اهللا فســلما تســليمتني : قــال
.صحيح 

: شـــقيق بـــن ســـلمة قـــال حـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن األعمـــش عـــن ]3068[ابـــن أيب شـــيبة -
السـالم علـيكم ورمحـة اهللا ، السـالم علــيكم : فسـلم عـن ميينـه وعـن مشالـه علـيصـليت خلـف 

أمحـد بـن يــونس ثنـاحـدثنا علـي بــن عبـد العزيـز قـال]1544[ابـن املنـذر اهــ ورواهورمحـة اهللا
وعـن أنـه كـان يسـلم عـن ميينـهثنا أبو إسحاق عن شقيق بن سلمة عن علي قال ثنا زهري قال

حـدثنا ابـن ]1621[الطحـاوي .السالم علـيكم ورمحـة اهللا، السـالم علـيكم ورمحـة اهللا مشاله
ثنا زهري عن أيب إسحاق عن شـقيق بـن سـلمة عـن علـي ثنا عمرو بن خالد قالأيب داود قال

أبــو بكــرة قــال حــدثنا ]1623[الطحــاوي . أنــه كــان يســلم يف الصــالة عــن ميينــه وعــن مشالــه 
ثنـا زهـري بـن معاويـة عـن أيب إسـحاق عـن شـقيق عـن علـي أنـه كـان يسـلم يف قـالثنا أبو داود

.اهـ صحيح الصالة عن ميينه وعن مشاله 
حـدثنا شـعبة عـن ال قـمللـك بـن عمـرو أبـو عـامر العقـدي أخربنا عبـد ا]8858[ابن سعد -

فسـلم تسـليمتني السـالم علـيكمعلـيأنـه صـلى خلـف أن رجال حدثه عـن أيب الكنـوداحلكم
، وثقـه ابـن سـعد وابـن وقيـل ابـن عـوميرأبو الكنود امسـه عبـد اهللا بـن عمـراناهـالسالم عليكم 

.حبان 
حـدثنا أيب حدثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي حدثنا مسـهر بـن عبـد امللـك]225[الطربي -

مث احنـرف : ، فسـلم عـن ميينـه وعـن يسـاره قـال علـيصلينا الفجر خلف : عن عبد خري قال 
.اهـ سند ضعيف ميينه ، فجلس إىل طلوع الشمس على 

يت خلـف ابـن أيب صـل: عن سعيد بن مرزبان قـال حدثنا أبو خالد]3083[ابن أيب شيبة-
.ضعيف اهـفسلم واحدةعليمث صليت خلف ليلى فسلم واحدة

ثنـا مهـام عـن عطـاء قـالثنـا اخلصـيبقـالحدثنا سليمان بن شـعيب]1622[الطحاوي -
فكالمهـا يسـلم مسـعودوابـنعلـيأنـه صـلى خلـف السـلميعن أيب عبـد الـرمحن بن السائب

ابــــن املنــــذر .الســــالم علــــيكم ورمحــــة اهللا ، عــــن ميينــــه وعــــن يســــاره الســــالم علــــيكم ورمحــــة اهللا 
أخربنــا عطــاء بــن الســائبحجــاج قــال ثنــا مهــام بــن حيــىي قــالثنــاحــدثنا علــي قــال]1543[

الســالم علــيكم ورمحــة اهللا فســلم عــن ميينــهعلــيى خلــف أبــو عبــد الــرمحن أنــه صــلثنــا: قــال
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فصــنع مثــل صــنيع مســعودابــن، وصــلى خلــف وبركاتــه، وعــن مشالــه الســالم علــيكم ورمحــة اهللا
حــدثنا عبــدان بــن أمحــد ثنــا زيــد بــن احلــريش ثنــا عبيــد بــن ]10192[الطــرباين . علــي ســواء 

صــليت مــع علــي وعبــد اهللا : عــن أيب عبــد الــرمحن الســلمي قــالعمــرو عــن عطــاء بــن الســائب
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا الســالم علــيكم ورمحــة فرأيتهمــا 

سـالم علـيكم ، اهللا
عطـاء  اهــ اجلـانبنيالسـالم علـيكم ورمحـة اهللا حـىت يـرى بيـاض خـده مـن ورمحـة اهللا وعـن يسـاره

.كان تغري حفظه
بـناعـن معمـر عـن خصـيف اجلـزري عـن أيب عبيـدة بـن عبـد اهللا أن ]3129[عبد الرزاق -

كـــان يســـلم عــن ميينـــه الســـالم علـــيكم ورمحـــة اهللا وبركاتـــه وعـــن يســـاره الســـالم علـــيكم مســـعود
.ضعيفاهـ يهماورمحة اهللا وبركاته جيهر بكلت

ن منصـور عـن جماهـد عـن أيب معمـر عـن عثنا غندر عن شعبة حد]3078[ابن أيب شيبة -
. أىن علقهـا: فقـال عبـد اهللا، إن رجال من أهل مكة يسـلم تسـليمتني : أنه قيل لهعبد اهللا

.رواه مسلم 
حدثنا ابن أيب داود قال ثنا عثمان بن أيب شيبة قال ثنا جريـر عـن ]1624[وقال الطحاوي 

صـلى مبكـة )1(عبـد الـرمحن بـن يزيـد عـن عبـد اهللا أن أمـريااألعمش عن مالـك بـن احلـارث عـن 
.ثقاتاهـ فسلم تسليمتني فقال ابن مسعود أترى من أين علقها

بــنعمــارعــن معمــر عــن أيب إســحاق عــن حارثــة بــن مضــرب أن ]3134[عبــد الــرزاق -
ن أيب ابـ.كـان يسـلم عـن ميينـه السـالم علـيكم ورمحـة اهللا وبركاتـه وعـن يسـاره مثـل ذلـك ياسـر
صــليت : حــدثنا أبـو األحــوص عـن أيب إســحاق عــن حارثـة بــن مضـرب قــال ]3066[شـيبة 

]1545[ابـــن املنـــذر .فســـلم عـــن ميينـــه وعـــن مشالـــه الســـالم علـــيكم ورمحـــة اهللاعمـــارخلـــف 
ثنـا أبـو إسـحاق عـن أنـا أمحـد بـن يـونس قـال ثنـا زهـري قـالحدثنا حيىي بن حممد بن حيـىي قـال

يسـلم عـن ميينـه وعـن مشالـه السـالم علـيكم ورمحـة اهللا عمـارارأيـت أنـا: حارثة بن مضـرب قـال
اهـــ ورواه إســرائيل عــن أيب حــىت أرى بيــاض خــده فيهــا، الســالم علــيكم ورمحــة اهللا يف كلتيهمــا

حــدثنا حيــىي عــن شــعبة حــدثين أبــو إســحاق عــن حارثــة بــن ]581[وقــال مســدد .إســحاق

.ذكر عطاء بن أيب رباح أنه نافع بن عبد احلارث اخلزاعي ، رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه مرسال -1
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صـالة إال سـلم عـن ميينـه وعـن يسـارهلى بنـا كان عمار علينا أمريا سنة ، فما صـ:قالمضرب 
حـدثنا ابـن مـرزوق ]1625[الطحـاوي . السـالم علـيكم ورمحـة اهللا السالم عليكم ورمحة اهللا

أمــريا عمــاركــان : عــن أيب إســحاق عــن حارثــة بــن مضــرب قــالةثنــا شــعبقــال ثنــا وهــب قــال
الســالم ، م ورمحــة اهللا الســالم علــيكصــالة إال ســلم عــن ميينــه وعــن مشالــهال يصــلي علينــا ســنة

.، زيادة الربكة يف السالم غري حمفوظة اهـ صحيح عليكم ورمحة اهللا 
وعمـاراسـعيداأن حدثنا يزيد بن هارون عن أشـعث عـن الشـعيب ]3075[ابن أيب شيبة -

.اهـ ال بأس به سلما تسليمتني
حـدثين قـالبكـريثنـا حيـىي بـن عبـد اهللا بـن قـال حدثنا روح بن الفرج]1626[الطحاوي -

إذ انصـرف مـن الصـالة سـهل بـن سـعد السـاعديأنـه رأى زيز بـن أيب حـازم عـن أبيـهعبد الع
.اهـ سند صحيح وعن مشاله سلم عن ميينه

يسـلم بـن عمـرابـن جـريج قـال أخـربين نـافع وسـألته كيـف كـان اعـن ]3142[عبد الـرزاق -
.صحيح اهـكم قال عن ميينه واحدة السالم عليكم إذا كان إمامَ 

إذا كــان يف عمـربـناكــان : بـن جــريج قـال أخـربين نـافع قـال اعـن ]3147[عبـد الـرزاق -
النــاس رد علــى اإلمــام مث ســلم عــن ميينــه وال يســلم عــن يســاره إال أن يســلم عليــه إنســان فــريد 

.اهـ صحيح عليه 
كـان أنـه  ابـن عمـرعـن حدثنا وكيع عن مالك بن دينـار عـن نـافع]3093[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح يسلم تسليمة
عمـرابـنعـن حدثنا عبد األعلى عـن خالـد عـن أنـس بـن سـريين]3088[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح أنه كان يسلم تسليمة
عبــد اهللا بــنأخربنــا أســامة أن ثنــا ابــن وهــب قــالحــدثنا الربيــع قــال]1547[ابــن املنــذر -

الســالم علــيكم، وكــان إذا صــلى وحــده طميينــه فقــكــان إذا أم أحــدا مث ســلم يســلم عــنعمــر
.اهـ مرسل حسن فعل ذلك 

ثنـا ابـن جـريج قـالقـالثنـا روح بـن عبـادةقـالحدثنا علي بـن شـيبة]1600[الطحاوي -
أخربين عمرو بن حيىي املازين عن حممد بن حيـىي بـن حبـان عـن عمـه واسـع بـن حبـان أنـه سـأل 

ض كـان يكـرب كلمـا خفـ: عليـه وسـلم فقـالعـن صـالة رسـول اهللا صـلى اهللاعبد اهللا بن عمر
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اهــ كــذا الســالم علـيكم ورمحـة اهللا السـالم علــيكم ورمحـة اهللا ورفـع ويسـلم عـن ميينــه وعـن مشالـه
عـن حممـد بـن حيـىي بـن حبـان عـن عمـه األنصـاري بـن سـعيد قال عمرو بن حيىي ، وروى حيـىي 

إىل جـدار القبلـة فلمـا كنـت أصـلي وعبـد اهللا بـن عمـر مسـند ظهـره:واسع بن حبان أنه قال
قضـــيت صـــاليت انصـــرفت إليـــه مـــن قبـــل شـــقي األيســـر فقـــال عبـــد اهللا بـــن عمـــر مـــا منعـــك أن 
تنصرف عن ميينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبـد اهللا فإنـك قـد أصـبت إن قـائال 

فإذا كنت تصـلي فانصـرف حيـث شـئت إن شـئت عـن ميينـك وإن ، يقول انصرف عن ميينك 
.وهذا أشبه رواه مالك ، اهـ شئت عن يسارك

.يسلم واحـدةأنسكان : قال حدثنا أبو خالد األمحر عن محيد]3082[ابن أيب شيبة -
ثنــا محيــد حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا قــال أخربنــا عبــد اهللا بــن بكــر قــال]1546[ابــن املنــذر 

.اهـ صحيح السالم عليكمفكان يسلم تسليمة واحدةأنسصليت مع : قال
واحلســن وأبــا أنســارأيــت : قــال حــدثنا وكيــع عــن يزيــد بــن درهــم]3091[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيحوأبا رجاء يسلمون تسليمةالعالية
شيبان بن فروخ ثنـا غالـب بـن حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا]694[الطرباين -

اهــ غالـب م علـيكم ورمحـة اهللا كان يسلم عن ميينـه وعـن يسـاره السـالأنس بن مالك أن فرقد
.ه مل أعرف

أوفــىأبــيابــنرأيــت : قــال حــدثنا وكيــع عــن ســليمان بــن زيــد]3092[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سليمان كذبه ابن معني يسلم تسليمة

عــن أخربنــا أنــس بــن عيــاض: وحــدثونا عــن إســحاق بــن راهويــه قــال]1550[ابــن املنــذر -
يسـلم تسـليمة إذا انصـرف مـن الصـالة األكـوعابـنوهـو مةسـلرأيت : يزيد بن أيب عبيد قال

.سند صحيح اهـقبل وجهه إذا كان مع اإلمام
عائشــةبلغــين عــن حيــىي بــن ســعيد عــن عبيــد اهللا عــن القاســم عــن ]3090[ابــن أيب شــيبة -

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال ثنـا يعلـى بـن ]1549[ابن املنـذر .
ت تسـلم تسـليمة عائشـةثنـا وهيـب عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن القاسـم عـن أسد قال

رواه البيهقـي و .اهـ رواه ابن خزمية من طريق وهيب موقوفا السالم عليكم واحدة قبالة وجهها
مــن طريــق]3106[
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الصـالة تسـليمة واحـدة قبـل وجههـا السـالم عمر عن القاسم عن عائشـ
نا بندار نـا حيـىي عـن عبيـد اهللا عـن القاسـم حدث]732[ورواه ابن خزمية .صحيح اهـعليكم

حدث.رأيت عائشة تسلم واحدة : قال 
.، ورفعه غري حمفوظ موقوف صحيح اهـا وال عن مشاهلا وزاد وال تلتفت عن ميينه،مثله 

حــدثنا علــي بــن حجــر أخربنــا عبــد اهللا بــن املبــارك و هقــل بــن زيــاد عــن ]297[الرتمــذي -
ــرةأبــياألوزاعــي عــن قــرة بــن عبــد الــرمحن عــن الزهــري عــن أيب ســلمة عــن  حــذف : قــالهري

قــال أبــو .عــين أن ال متــده مــداقــال علــي بــن حجــر قــال عبــد اهللا بــن املبــارك ي. الســالم ســنة 
.صححه احلاكم والذهيب على شرط مسلم اهـعيسى هذا حديث حسن صحيح 

يد األيلـي قـال أنبـأ خالـد بـن نـزارحدثنا أبو جعفـر هـارون بـن سـع]1333ك[وقال الدواليب 
حـدثين سـليمان بـن احلجـاج الطـائفي قـالمـر القـارئ وامسـه املبـارك بـن يزيـدقال حـدثين أبـو ع

اهــ أخربه أن أبا هريرة كان يسلم واحدة ينفخ فيها قبل وجهـهأيوب بن موسى عن عطاءعن 
.ضعيف 

عـن حـدثوين عـن ورقـاءحـدثنا أبـو بكـر حـدثنا سـفيان قـال ] 2/744[يعقوب بن سفيان -
اهـكان يسلم واحدةالزبيرابنبن دينار أن عمرو 

رد السالم على اإلماممن 
أنه كان يـرد ابن عمرعن ا أبو خالد عن عبيد اهللا عن نافع حدثن]3148[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح )1(السالم على اإلمام
حــدثنا موســى بــن هــارون قــال ثنــا العــالء بــن ســامل قــال ثنــا يزيــد قــال]2084[ابــن املنــذر -

اهـأنه كان يأمر بالرد على اإلمامابن عمرأخربنا شريك عن أيب إسحاق عن نافع عن 
عـن أيب ثنا حجـاج عـن محـاد عـن محيـدقالثنا علي بن عبد العزيزحد]2083[ابن املنذر-

ضـعيف. السـالم عليـك أيهـا القـارئقـالأنه كان إذا سـلم اإلمـامهريرةأبيعن أو غريهرافع
.

حـدثين أبـو عقيـل أنـه رأى : يب أيـوب قـال حـدثنا أبـو عبـد الـرمحن املقـرئ عـن سـعيد بـن أ]3153[ابـن أيب شـيبة -1
.سند صحيح . اهـ أبو عقيل زهرة بن معبد ينه وعن يساره مث يرد على اإلمامسعيد بن املسيب يسلم عن مي
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قـالثنـا مهـام بـن حيـىيقالثنا حجاجقالحدثنا علي بن عبد العزيز]2086[ابن املنذر -
ث عــن مكحــول أن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان مسعــت ســليمان بــن حيــىي حيــد

السـالم علـى رسـول اهللا السـالم علينـا وعلـى عبـاد اهللا الصـاحلني : أحدهم إذا سلم اإلمام قال
كذا يف املطبوع سـليمان بـن حيـىي ، أراه اهـ، مث يسلم عن ميينه وعن يسارهمث يرد على اإلمام

.علم ، واهللا أسليمان بن موسىتصحيفا من 

جامع السالم من الصالة
شـيبة حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن ابـن عقيـل عـن حـدثنا عثمـان بـن أيب]618[أبو داود -

مفتــاح :اهللا عنـه قــال قـال رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم يرضــيحممـد ابــن احلنفيـة عــن علـ
.وغريهضعفه العقيلي اهـ الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم 

: حدثنا أبو األحـوص عـن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص قـال ]2394[ابن أيب شيبة وقال
ار قـالحـدثنا ابـن بشـ]428[الطربي .حترمي الصالة التكبري وحتليلها التسليم: عبد اهللاقال 

مفتــاح الصــالة التكبــري : عــن أيب األحــوص عــن عبــد اهللا قــال قحــدثنا زائــدة عــن أيب إســحا
وحــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا حيــىي عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن أيب .م وحتليلهــا التســلي

وحـدثنا ابـن املثـىن قـال . حـد الصـالة التكبـري وانقضـاؤها التسـليم: األحوص عن عبد اهللا قـال 
حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عـن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص عـن عبـد اهللا قـال 

وحدثنا محيد بـن مسـعدة قـال حـدثنا يزيـد بـن زريـع . التسليممفتاح الصالة التكبري وانقضاؤها 
إذا ســلم : وزاد فيـه . قـال حـدثنا شـعبة عــن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص عــن عبـد اهللا مثلـه 

حدثنا متيم بن املنتصر قال أخربنا إسحاق عن شريك عـن أيب حصـني .اإلمام فقم إن شئت 
الطــرباين .ة التكبــري ، وقضــاؤها التســليم حــد الصــال: عــن أيب األحــوص عــن عبــد اهللا أنــه قــال 

حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائـدة عـن أيب إسـحاق عـن ]9271[
حتــرمي الصــالة التكبــري وحتليلهــا التســليم وإذا ســلمت فعجلــت :أيب األحــوص عــن عبــد اهللا قــال

ليمان بن شعيب قال حدثنا س]1644[الطحاوي . بك حاجة فانطلق قبل أن يقبل بوجهه
: اهللا قــالثنـا حيـىي بـن حسـان قـال ثنـا أبـو وكيـع عـن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص عـن عبـد 

عـــن ] 161/ 1املدونـــة [ســـحنونهذكـــر و . والتســـليم إذن بانقضـــائهاالتشـــهد انقضـــاء الصـــالة
: قـال عبـد اهللا بـن مسـعود: علي بن زياد عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص قال
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يوســف بــن يعقــوب مــن طريــق]2354[البيهقــي.الصــالة التكبــري وانقضــاؤها التســليمحتــرمي
األحـوص عـن عبـد اهللاإسـحاق عـن أيبحدثنا حفص بن عمر حـدثنا شـعبة عـن أيبيالقاض
حممـــد بـــن مـــن طريـــق]3084[البيهقـــي .وانقضـــاؤها التســـليممفتـــاح الصـــالة التكبـــري : قـــال

األحــوص قــال إســحاق عــن أيبعــن شــعبة عــن أيبحــدثنا ســعيد بــن عــامرإســحاق الصــغاين
اهـــ إذا ســلم اإلمــام فقــم إن شــئت، مفتــاح الصــالة التكبــري وانقضــاؤها التســليم : اهللاقــال عبــد

.وابن حجروصححه البيهقي 
عبــاسابـنعـن أبـو خالـد األمحـر عـن ابــن كريـب عـن أبيـهحـدثنا]2396[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ رشدين بن كريب ضعيف ري وحتليلها التسليمميها التكبوحتر مفتاح الصالة الطهور: قال 

بعد السالمالعمل يف الذكر
امســـه عمـــارعـــن أيبيحـــدثنا داود بـــن رشـــيد حـــدثنا الوليـــد عـــن األوزاعـــ]1362[مســـلم -

أمســـاء عـــن ثوبـــان قـــال كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إذا عـــن أيبشـــداد بـــن عبـــد اهللا
اللهـــم أنـــت الســـالم ومنـــك الســـالم تباركـــت ذا :وقـــال ، ر ثالثـــا انصـــرف مـــن صـــالته اســـتغف

أســـتغفر اهللا : كيـــف االســـتغفار قـــال تقـــول : يقـــال الوليـــد فقلـــت لألوزاعـــ. اجلـــالل واإلكـــرام 
اهـأستغفر اهللا

عــن أيب عبيــد مــوىل ســليمان بــن عبــد امللــك عــن عطــاء بــن يزيــد الليثــي عــن ]494[مالــك -
دبــر كــل صــالة ثالثــا وثالثــني وكــرب ثالثــا وثالثــني ومحــد ثالثــا مــن ســبح: أنــه قــالأبــي هريــرة

وثالثني وختم املائة بال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كـل شـيء 
من طريق سهيل بن أيب صاحل عن اهـ رواه مسلم قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

.مرفوعاأيب عبيد 
بـنكعببن أيب ليلى قال مسعت انا شعبة عن احلكم قال مسعت خرب أ]139[ابن اجلعد -

معقبات ال خييب قـائلهن أو فـاعلهن أن يكـرب اهللا أربعـا وثالثـني وأن يسـبح اهللا : يقول عجرة
اهـــ رواه ثالثــا وثالثــني وحيمــد اهللا ثالثــا وثالثــني يف دبــر كــل صــالة قــال احلكــم يعــين املكتوبــة 

مرفوعـا إىل نـيب اهللا صـلى اهللا مغـول ومحـزة الزيـات عـن احلكـم مبثلـه مـن طريـق مالـك بـنمسـلم 
.عليه وسلم 
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حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد امللك بن عمـري ]2822[البخاري -
يعلــم بنيــه هــؤالء الكلمــات كمــا يعلــم املعلــم ســعدقــال كــان يمسعــت عمــرو بــن ميمــون األود

:كـان يتعـوذ مـنهن دبـر الصـالة صـلى اهللا عليـه وسـلمإن رسـول اهللاان الكتابـة ، ويقـول الغلم
الـدنيا أعوذ بك من اجلنب ، وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة اللهم إين

اهـفحدثت به مصعبا فصدقه . ، وأعوذ بك من عذاب القرب
صـبغ بــن نباتـة قــال قــال بــن عيينـة عــن أيب محــزة الثمـايل عــن األاعـن ]3196[عبـد الــرزاق -

مــن ســره أن يكتــال باملكيــال األوىف فليقــل عنــد فروغــه مــن صــالته ســبحان ربــك رب : علــي
.اهـ ضعيف العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني 

حــدثنا وكيــع عــن عبــد الســالم بــن شــداد اجلريــري عــن غــزوان بــن ]3116[ابــن أيب شــيبة -
علـى حسـن ، اهــ لـه إال اهللا وال نعبـد إال اهللاال إ:م أنه قال حـني سـلعلين عجرير عن أبيه

.رسم ابن حبان 
ــنمعــاذعــن معمــر عــن إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن رجــل عــن ]3195[عبــد الــرزاق - ب

مـن قـال بعـد كـل صـالة أسـتغفر اهللا الـذي ال إلـه إال هـو احلـي القيـوم وأتـوب إليـه : قـال جبل
.اهـ ضعيف عنه ذنوبه وإن كان فر من الزحف ثالث مرات كفر اهللا

ــدرداءأبــابــن التيمــي عــن ليــث أن اعــن ]3198[عبــد الــرزاق - كــان يقــول إذا فــرغ مــن ال
عرتفــت أعــوذ بــريب مــن شــر مــا اقرتفــت يــا مقلــب القلــوب انصــرفت وبــذنويب اصــالته حبمــد ريب 

.اهـ سند ضعيف قلب قليب على ما حتب وترضى 
حــدثنا قــال حــدثنا مــروان بــن معاويــة قــال حــدثنا حممــد بــن منصــور]1856ك[الــدواليب -

كـان : عـن عبـد اهللا بـن أيب اهلـذيل أيب املغـرية قـالعاصم بـن سـليمان عـن عوسـجة بـن الرمـاح
اللهـــم أنـــت الســـالم ومنـــك الســـالم تباركـــت يـــا ذا : يقـــول بعـــد التســـليمعبـــد اهللا بـــن مســـعود

، وقـد روي غريـب موقـوف حسـن األحـول ، وهـو تابعـه شـعبة عـن عاصـم اهـ اجلالل واإلكرام
.يأيت يف كتاب الذكر إن شاء اهللا .عن عاصم مرفوعا 

حدثنا هشيم قال أخربنا حصني عـن أيب اليقظـان عـن حصـني بـن ]3115[ابن أيب شيبة -
اللهـم إين أسـألك : أنـه كـان يقـول إذا فـرغ مـن الصـالة عبـد اهللا بـن مسـعودعـن يزيـد الثعلـيب

اللهم من كل بر والسالمة من كل إمث وأسألك الغنيمة ئم مغفرتك رمحتك ، وعزامن موجبات 
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إال فرجتـه وال وال مهـا للهم ال تدع لنا ذنبا إال غفرتـهاالفوز باجلنة واجلواز من النارإين أسألك
.اهـ أبو اليقظان عثمان بن عمري منكر احلديث حاجة إال قضيتها

حــدثنا األعمــش عــن عمــرو بــن مــرة اهللا بــن منــري قــالحــدثنا عبــد]3112[ابــن أيب شــيبة -
اللهـم أنـت : يقـول يف دبـر الصـالة عمرابنمسعت : حدثين شيخ عن صلة بن زفر قال قال 

عمروبناهللاعبدمث صليت إىل جنب . السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام 
يقول مثل الذي تقـول فقـال عبـد اهللا إين مسعت ابن عمر : فقلت له : فسمعته يقوهلن ، قال 

اهـإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقوهلن: بن عمرو 
أخربنـا أمحـد بـن سـعد بـن احلكـم بـن أيب مـرمي قـال حـدثنا عمــي ]10125ك[نسـائي وقـال ال

: أن عــون بــن عبــد اهللا بــن عتبــة قــالحــدثين جعفــر بــن ربيعــةقــال أخربنــا حيــىي بــن أيــوب قــال 
أنت السالم : ، فسمعه حني سلم يقولجنب عبد اهللا بن عمرو بن العاصيصلى رجل إىل

مث صــلى إىل جنــب عبــد اهللا بــن عمــر حــني .ومنــك الســالم، تباركــت يــا ذا اجلــالل واإلكــرام
إين : مـا أضـحكك؟ قـال: سلم فسمعه يقول مثل ذلك، فضـحك الرجـل، فقـال لـه ابـن عمـر

كـــان : ، قـــال ابـــن عمـــريقـــول مثــل مـــا قلـــتصــليت إىل جنـــب عبـــد اهللا بـــن عمـــرو فســـمعته 
حيــىي ابــن أيــوب عنــده : قــال أبــو عبــد الــرمحن. رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول ذلــك

اهـ، وليس هو بذلك القوي يف احلديثأحاديث مناكري
كـانوا : قـال ذيل عـن ابـن أيب اهلـحدثنا ابـن فضـيل عـن أيب سـنان ]3120[ابن أيب شيبة -

اللهــم أنــت الســالم ومنــك الســالم ، تباركــت يــا ذا اجلــالل : نصــرفوا مــن الصــالة يقولــون إذا ا
.سند صحيح .اهـ عبد اهللا بن أيب اهلذيل يروي عن اخللفاء وابن مسعود واإلكرام

ذكـرت للقاسـم أن رجـال : قـال حدثنا الثقفي عن حيـىي بـن سـعيد]3121[ابن أيب شيبة -
ة املكتوبــــة كــــربوا ثــــالث ا إذا ســــلم اإلمــــام مــــن صــــالمــــن أهــــل الــــيمن ذكــــر يل أن النــــاس كــــانو 

اهــ صــحيح ، أراه ليصــنع ذلـكالزبيـرابـنواهللا إن كـان : فقـال القاســم ت تكبـريات 
.على ما روى أبو الزبري املكي عنه 

الـزبري حـدثنا هشـام عـن أيبحدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيب]1371[مسلم قال
ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه لـه :دبر كل صالة حـني يسـلم الزبري يقول يفقال كان ابن 

ال إله إال اهللا وال نعبد ، ال حول وال قوة إال باهللا ، امللك وله احلمد وهو على كل شىء قدير 
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ـــه الفضـــل ولـــه الثنـــاء احلســـن ال إلـــه إال اهللا خملصـــ ـــه النعمـــة ول ـــاه ل ـــه الـــدين ولـــو كـــره إال إي ني ل
وحـدثناه أبـو .وقال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. ن الكافرو 

الزبري موىل هلم أن عبـد شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أيببكر بن أيب
يقـول ابـن الـزبري  آخره مثمبثل حديث ابن منري وقال يف. اهللا بن الزبري كان يهلل دبر كل صالة

يعقـوب بـن إبـراهيم وحـدثين.اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمكان رسول
أبـو الـزبري قـال مسعـت عبـد اهللا عثمـان حـدثينحدثنا ابن علية حـدثنا احلجـاج بـن أيبيالدورق

يقول إذا سـلم صلى اهللا عليه وسلمن رسول اهللا بن الزبري خيطب على هذا املنرب وهو يقول كا
حممــد بــن ســلمة وحــدثين.فــذكر مبثــل حــديث هشــام بــن عــروة. و الصــلواتدبــر الصــالة أيف

حــدثنا عبـد اهللا بــن وهــب عـن حيــىي بــن عبـد اهللا بــن سـامل عــن موســى بـن عقبــة أن أبــا ياملـراد
ـــزبري املكـــ ـــزبري وهـــو يقـــول يفيال مبثـــل .إثـــر الصـــالة إذا ســـلمحدثـــه أنـــه مســـع عبـــد اهللا بـــن ال

كــان ابــن اهـــصــلى اهللا عليــه وســلملــك عــن رســول اهللا خــره وكــان يــذكر ذآحــديثهما وقــال يف
.فعل يف أمور احلج كان ي

حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن احلكم عن عبد الرمحن بـن يزيـد]8539[ابن أيب شيبة -
يفــرغ مــن صــالته مســتقبل القبلــة ثنتــان مهــا بدعــة أن يقــوم الرجــل بعــد مــا : قــال عبــد اهللاعــن 

يلــزق أليتيـه بــاألرض قبـل أن يــنهضيـدعو وأن يســجد السـجدة الثانيــة فـريى أن حقــا عليـه أن
.اهـ ثقات ، حجاج يدلس 

أنـه بلغـه أن عبـد اهللاعـن حدثنا ابن منري عن جويرب عن الضحاك]8542[ابن أيب شيبة -
فـاذكروا اهللا (مسعنـا اهللا يقـول: نكراء ؟ قـالوا الما هذه: قوما يذكرون اهللا قياما فأتاهم ، فقال 

ع الرجـــل أن يصـــلي قائمـــا صـــلى هـــذا إمنـــا إذا مل يســـتط: فقـــال )قيامــا وقعـــودا وعلـــى جنـــوبكم
.اهـ سند ضعيف قاعدا

: أنـه قـالعبـاسابـنعن عطاء عن عن ابن أيب ليلىحدثنا وكيع ]8536[ابن أيب شيبة-
.اهـ سند ضعيف ود يف كنائسهادعون كما تصنع اليهال تقوموا ت

عمــرابــنرأيــت : قــال حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن مجيــل بــن زيــد]8543[ابــن أيب شــيبة -
مث خرجـت وتركتـه قائمـا دخـل البيـت فصـلى ركعتـني ، مث حتـول فصـلى ركعتـني ممـا يلـي الـركن ، 

.اهـ مجيل اتفقوا على ضعفه يدعو ويكرب
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عمــرابــنعــن ع عــن عمــران بــن حــدير عــن أيب جملــزحــدثنا وكيــ]8546[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيحيعين يف رفع الصوت بالدعاءأيها الناس إنكم ال تدعون أصم وال غائبا: قال
وعــن ربيــع  . أنــسعــن يزيــد بــن أبــان عــن حــدثنا وكيــع عــن الربيــع ]8547[ابــن أيب شــيبة -

.هـ سند ضعيفايسمع الرجل جليسه شيئا من الدعاء
كـــانوا جيتهـــدون يف : قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن مبـــارك عـــن احلســـن]8548[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ حسن اء وال تسمع إال مهساالدع
ون مـن رغـلت لعطاء دعاء أهل مكـة بعـد مـا يفبن جريج قال قاعن ]5000[عبد الرزاق -

ذلـك مبكـة حـىت أحـدث أدركـت النـاس ومـا يصـنع: قال ، بدعة : الوتر يف شهر رمضان قال 
.اهـ سند صحيح حديثا 

عقد التسبيح ما روي يف 
آخــرين قــالوا حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر بــن ميســرة وحممــد بــن قدامــة يف]1504[أبــو داود -

رأيـت : حدثنا عثام عن األعمش عن عطاء بن السائب عن أبيـه عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال 
اهــــ تابعـــه شـــعبة بيمينـــه: قـــال ابـــن قدامـــة ، لتســـبيح يعقـــد ارســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

وهـو .وصححه ابن حبان وغـريه حسن غريب : الرتمذي قال.وسفيان بلفظ يعقد التسبيح 
عـن الثـوري عـن عطـاء بـن السـائب ]3189[عبـد الـرزاق الثوري مطـوال ، قـال خمتصر ، رواه

خصــلتان ال : عليــه وســلمقــال رســول اهللا صــلى اهللا: عــن أبيــه عــن عبــد اهللا بــن عمــرو قــال 

يســبح أحــدكم عشــرا وحيمــد عشــرا ويكــرب عشــرا يف دبــر كــل صــالة فتلــك مخســون : اهللا قــال 
ومحـــده وإذا أوى أحـــدكم إىل فراشـــه كـــرب اهللا. ومائـــة باللســـان وألـــف ومخـــس مائـــة يف امليـــزان 

فـأيكم يعمـل يف يومـه وليلتـه ألفـني ومخـس ، وسبحه مائة فتلك مائة باللسـان وألـف يف امليـزان 
: قـالوا ، سـلم يعـد هكـذا وعـد بأصـابعه ولقد رأيـت النـيب صـلى اهللا عليـه و : قال . مائة سيئة 

ة  يأيت أحدكم الشيطان يف صالته فيقول له أذكر حاجـ: قال ، يا رسول اهللا كيف ال حنصيها 
ورواه الرتمـذي اهـويأتيه عند منامه فينومه ومل يذكر ، كذا وحاجة كذا حىت ينصرف ومل يذكر 

حـدثنا أمحـد بـن منيـع حـدثنا إمساعيـل بــن عليـة حـدثنا عطـاء بـن السـائب عـن أبيــه ]3410[
وقـد روى شـعبة و الثـوري عـن عطـاء بـن السـائب هـذا : مث قـال . مثلـه عن عبد اهللا بن عمرو
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عقــد كأمنــا أريــد بفاهـــ وى األعمــش هــذا احلــديث عــن عطــاء بــن الســائب خمتصــرا ور ، احلــديث 
.، واهللا أعلم رو هذا إال عن ابن عمرو البيان باإلشارة ، ومل يُ تأكيد العدد ، من بيان اليد

.ويُذكر عن سعد بن أيب وقاص ويسرية شيء ، وليس فيه أنه بعد الصالة 
حدثنا ابن مشيـل أخربنـا ابـن عـون عـن ابـن سـريين حدثنا إسحاق قال ]482[البخاري وقال

قـال ابـن يالعشـإحـدى صـاليتصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة قال عن أيب
قــال فصــلى بنــا ركعتــني مث ســلم ، فقــام إىل خشــبة مساهــا أبــو هريــرة ولكــن نســيت أنــاســريين

اليمـىن علـى اليسـرى ، وشـبك املسـجد فاتكـأ عليهـا ، كأنـه غضـبان ، ووضـع يـده معروضة يف
بــني أصـــابعه ، ووضـــع خـــده األميـــن علـــى ظهــر كفـــه اليســـرى ، وخرجـــت الســـرعان مـــن أبـــواب 

.احلديث . القوم أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ويف. املسجد فقالوا قصرت الصالة 
عمـر رأى : حدثنا ابـن فضـيل عـن وقـاء عـن سـعيد بـن جبـري قـال ]7751[ابن أيب شيبة -

سـبحان : إمنا جيزئه من ذلك أن يقـول : رجال يسبح بتسابيح معه ، فقال عمر الخطاببن 
احلمـــــد هللا مـــــلء : اهللا مـــــلء الســـــماوات واألرض ومـــــلء مـــــا شـــــاء مـــــن شـــــيء بعـــــد ، ويقـــــول 

ت واألرض اهللا أكرب ملء السماوا: السماوات واألرض وملء ما شاء من شيء بعد ، ويقول 
.د ضعيف سناهـوملء ما شاء من شيء بعد

حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن حســن عــن موســى القــارئ عــن ]7744[ابــن أيب شــيبة -
علمين علياأخذت من أم يعفور تسابيح هلا ، فلما أتيت : طلحة بن عبد اهللا عن زاذان قال 

.اهـ طلحة قال أبو حامت جمهول عمر اردد على أم يعفور تسابيحهايا أبا: قال 
عـن مـوالة حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن حكيم بن الديلم]7740[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ابـن مهـدي عـن ]7741[ابن أيب شـيبة .كان يسبح باحلصى والنوىسعداأن لسعد
عـن حكـيم بــن أخربنـا قبيصـة بـن عقبـة عــن سـفيان]3246[ابـن ســعد .مبثلـه سـواء سـفيان 

.فيه ضعفمرسل اهـكان يسبح باحلصىسعداديلم أن ال
عبـد اهللاكـان : قـال حدثنا أبو معاوية عـن األعمـش عـن إبـراهيم]7749[ابن أيب شبية -

.املنتخلاهـ صحيح تقدم منه يف على اهللا حسناته؟نُّ ميَُ أَ : يكره العدد ويقول 
نبأنـا ثابـت بـن عجـالن عـن القاسـم بـن عبـد أحدثنا مسكني بن بكري ]141الزهد[أمحد -

و حنوهـا يف كـيس وكـان أنـوى مـن نـوى العجـوة حسـبت عشـرا لـدرداءابـيألالرمحن قـال كـان 
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ذا إأخــذ الكـــيس فــأقعــى علـــى فراشــه فأذا صــلى الغــداة إ
بــا أم الــدرداء فتقــول يــا أأدن فــن

هــوالقاســممرســل ضــعيف ، اهـــائمك قــد حضــر فرمبــا قــال ارفعــوه فــاين صــءن غــداإالــدرداء 
.الشامي

ابــنســألت : قــال عــن عقبــةعــن ابــن عــون حــدثنا أزهــر الســمان ]7750[ابــن أيب شــيبة-
.ثقـاتاهـ عقبة أراه ابـن حريـث ، ؟حياسبون اهللا: فقال،ويعقد عن الرجل يذكر اهللاعمر

حدثنا مسعر عـن أيب بكـر :حدثنا أبو نعيم قال] 646[وقال أبو زرعة الدمشقي يف التاريخ 
حصـىعلـى اهللا أحصـي؟ اهللا أَ : فقـالبيح باحلصـىسألت ابـن عمـر عـن التسـ: بن حفص قال

.اهـ سند صحيح 
حـدثين مـوىل عن عبيد اهللا بن األخنس قـالحدثنا حيىي بن سعيد]7742[ابن أيب شيبة -

سـبح ويضـع أنه كان يأخذ ثالث حصيات فيضعهن علـى فخـذه فيسعيدأبيعن أليب سعيد
وقال واحدة ، مث يسبح ويضع أخرى ، مث يسبح ويضع أخرى ، مث يرفعن ويصنع مثل ذلك ، 

.اهـ ثقات واملوىل مبهم ال تسبحوا بالتسبيح صفريا: 
ية عـن اجلريـري عـن أيب نضـرة عـن رجـل مـن الطفـاوة حدثنا ابن عل]7743[ابن أيب شيبة -

ى ، أو نـوى فيقـول سـبحان اهللا سـبحان اهللا ومعه كيس فيـه حصـهريرةأبينزلت على : قال 
اهـــ رواه أبــو داود يــة ســوداء فجمعتــه ، مث دفعتــه إليــهحــىت إذا نفــد مــا يف الكــيس ألقــاه إىل جار 

.وضعفه األلباين 
: محـاد بـن سـلمة عـن أيب املهـزم قـالأخربنا كثري بن هشام قال حـدثنا]6264[ابن سعد -

.مرتوك يزيد بن سفيانأبو املهزماهـىمكوك يسبح فيه بالنو ألبي هريرة كان 
أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري قــال حــدثنا شــيخ مــن أهــل قــال]6265[ابــن ســعد -

.ضعيف اهـمكة أنه ر 
أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر أنا احلسني بن حيىي بـن عيـاش ]723[البيهقي -

مـوىل النـيب أبي صفيةألشعث ثنا املعتمر بن سليمان ثنا أبو كعب عن جده بقية عن ثنا أبو ا
أنــه كــان يوضــع لــه نطــع و يــؤتى بزنبيــل فيــه حصــا فيســبح بــه إىل نصــف لى اهللا عليــه وســلم صــ

ورواه ابـن .هو وجـدهجمهوالن اهـالنهار مث يرفع فإذا صلى األوىل أيت به فيسبح به حىت ميسي 
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حدثنا يونس بـن حدثنا عبد الواحد بن زياد قالا عفان بن مسلم قالأخربن]9617[سعد 
قالـت . رأيت أبا صفية رجـال مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : قالت عبيد عن أمه

ورواه اهــكان جارنا هاهنا ، فكان إذا أصبح يسبح باحلصى والنـوى ، وال أراه إال باحلصـى: 
.أم يونس مل أعرف حاهلا و . ري والقواريأمحد يف العلل عن عفان

حدثنا حيىي بن سـعيد القطـان عـن التيمـي عـن أيب متيمـة عـن امـرأة ]7739[ابن أيب شيبة -
أيــن الشــواهد ؟ تعــين : لــت أســبح بتســابيح معــي ، فقاعائشــةرأتــين : قالــت مــن بــين كليــب

.اهـ سند ضعيف األصابع

جاه القبلةبعد التسليم واإلمامثكم مك
حــدثنا حيــىي بــن عثمــان بــن صــاحل ثنــا ســعيد بــن أيب مــرمي ثنــا عبــد اهللا بــن ]727[اين الطــرب -

صــليت مــع رســول اهللا صــلى اهللا : عــن أنــس بــن مالــك قــال فــروخ عــن ابــن جــريج عــن عطــاء
عليــه و ســلم وكــان ســاعة يســلم يقــوم مث صــليت مــع أيب بكــر فكــان إذا ســلم وثــب كأنــه يقــوم 

.اكم اهـ صححه ابن خزمية واحلعن رضفة 
إذا سـلم كأنـه علـى الرضـف أبـو بكـرعن معمر عن قتادة قـال كـان ]3215[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل صحيح حىت ينهض 
أباعن معمر والثوري عن محاد وجابر وأيب الضحى عن مسروق أن ]3214[عبد الرزاق -

سـاعتئذ كأمنـا  كـان إذا سـلم عـن ميينـه وعـن مشالـه قـال السـالم علـيكم ورمحـة اهللا مث انفتـل بكر
أبـو زرعــة يف وقــال. اهــ كــذا ، وأظنـه عــن أيب الضـحى ، وقــد تقـدمكـان جالســا علـى الرضــف 

حـدثنا سـفيان عـن محـاد عـن أيب الضـحى عـن مسـروق : حدثنا أبو نعيم قـال] 654[التاريخ 
وقــال . فصــمث ينفتــل ســاعتئذ كأنــه علــى الر وعــن مشالــهكــان أبــو بكــر يســلم عــن ميينــه: قــال

حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــرو عــن زيــد بــن أيب أنيســة عــن : هللا بــن جعفــر الرقــي قــالحــدثين عبــد ا
كنــا إذا صــلينا خلــف أيب بكــر ســلم عــن ميينــه وعــن : محــاد عــن أيب الضــحى عــن مســروق قــال

مــن رواهــا .، تقــدم صــحيح اهـــيســاره، فكأمنــا هــو الرصــف، حــىت يقــوم أو ينفتــل عــن جملســه
ومـــن قـــال الرضـــف باملعجمـــة . بعضـــها إىل بعـــض الرصـــف باملهملـــة معنـــاه حجـــارة مرصـــوف 

.واهللا أعلم . فحجارة حممية ، وهذا أوىل 
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: عمــرقــال : قــال حــدثنا علــي بــن مســهر عــن ليــث عــن جماهــد]3100[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ وهم يف تسمية عمرجلوس اإلمام بعد التسليم بدعة

صـليت خلـف : رزين قال حدثنا أبو أسامة عن األعمش عن أيب]3099[ابن أيب شيبة -
.سند صحيح ، تقدماهـ فسلم عن ميينه وعن يساره ، مث وثب كما هوعلي

مسلم عـن طـارق عن قيس بن دثنا وكيع عن أيب عاصم الثقفيح]8728[ابن أيب شيبة -
اهــ أبـو عاصـم هـو حممـد عصر فلما سلم أقبل علينا بوجهـهالعليصلى بنا : قال بن شهاب 

.ند صحيح بن أيب أيوب ، س
أبـوكـان : حـدثنا وكيـع عـن حممـد بـن قـيس عـن أيب حصـني قـال ]3101[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح مرسل حىت يقومإذا سلم كأنه على الرضفالجراحبنعبيدة
قـال مسـعودبـناعن معمر عن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص عـن ]3218[عبد الرزاق -

ف عن جملسه قلت فيجزيـه أن ينحـرف عـن جملسـه ويسـتقبل إذا سلم اإلمام فليقم وإال فلينحر 
عـن إسـرائيل ]3221[عبـد الـرزاق . حنراف أن يغرب أو يشـرق عـن غـري واحـد القبلة قال اال

حنـرف او أأنه كان إذا سلم قام عن جملسـه بن مسعوداعن أيب إسحاق عن أيب االحوص عن 
ســحاق عــن أيب األحــوص عــن عــن معمــر عــن أيب إ]3222[عبــد الــرزاق . مشــرقا أو مغربــا 

قـال إذا كنـت خلـف اإلمـام فـال تركـع حـىت يركـع وال تسـجد حـىت يسـجد وال ترفـع مسعودبنا
رأســك قبلــه فــإذا فــرغ اإلمــام ومل يقــم ومل ينحــرف وكانــت لــك حاجــة فاذهــب ودعــه فقــد متــت 

عــن أيب إســحاق عــن أيب األحــوصحــدثنا أبــو األحــوص ]3097[ابــن أيب شــيبة . صــالتك 
ثقـاتاهــ نحرفإذا قضى الصالة انفتل سريعا ، فإما أن يقوم  وإما أن يعبد اهللاان ك: قال 

.
إذا ســلم اإلمــام عمــرالبــنبــن ســريين قــال قلــت اعــن أيــوب عــن ]3216[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح كان اإلمام إذا سلم انكفت وانكفتنا معه : انصرف قال 
ابـنعـن ور وخالـد عـن أنـس بـن سـريينحدثنا هشـيم عـن منصـ]3098[ابن أيب شيبة وقال
.اهـ صحيح احنرف: إذا سلم قام ، وقال خالد كان اإلمام : قال عمر

عمـرو حـدثنا أبـو العبـاس األصـم حـدثنا حممـد أخربنا أبو سـعيد بـن أيب]3122[البيهقي -
مسعــت : الزنــاد قــال زيــاد عــن أيبحــدثنا حجــاج عــن ابــن جــريج أخــربينيبــن اجلهــم الســمر 
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الســنة يف: بــن زيــد يعيــب علــى األئمــة جلوســهم يفخارجــة
.اهـ زياد بن سعد ، ثقات ة يسلمذلك أن يقوم اإلمام ساع

من كره أن يقول انصرفنا
حــدثنا الــزبري بــن اخلريــت قــال حــدثنا عفــان حــدثنا ســعيد بــن زيــد]7689[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ ا مــن الصــالة ولكــن قــد قضــيت الصــالةانصــرفنيقــالال : قــال عمــرابــنعــن عــن عكرمــة 
.سند جيد 

عن عمري بن يـرمي أيب هـالل  حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق]7687[ابن أيب شيبة -
ال يقـول انصـرفنا مـن الصـالة فـإن قومـا انصـرفوا فصـرف اهللا : يقـول ابن العباسمسعـت : قال 

نعــيم أيبعــن ]3239[اه البخــاري يف التــاريخ رو . قــد قضــيت الصــالة: 
اهــ انصـرفنا: ال تقولوا: خربين أبو هالل التغليب عن ابن عباسأسحاق إيبأحدثنا سفيان عن 

.إسناده حسن 
نـــا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن مســـلم بـــن أخرب ]5/301الســـنن[ســـعيد بـــن منصـــور ورواه 

ولكــن ، ال تقولــوا انصــرفنا فــإن : قــال عبــاسابــنصــبيح عــن 
.صحيح اهـ قد قضينا الصالة: قولوا 

:وقد جاء عنهم الرتخص يف ذلك . حيذر قوله حيث وهذا على التنزه

اخلروج عن اليمني والشمال
قـال ال عليعن معمر عن الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]3206[عبد الرزاق -

حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب ]3128[ابــن أيب شــيبة .ت يضــرك علــى أي جانبيــك انصــرف
إذا قضـيت الصـالة وأنـت تريـد حاجـة فكانـت حاجتـك : قـال علـيإسحاق عن احلارث عـن 

.اهـ احلارث ال حيتج به ينك ، أو عن يسارك فخذ حنو حاجتكعن مي
عن حدثنا وكيع عن عبد السالم بن شداد عن غزوان بن جرير ]3129[ابن أيب شيبة وقال 

وقــال البخــاري يف . انصــرف علــى ميينــه ، أو علــى مشالــهكــان إذا ســلم ال يبــايلعليــاأبيــه أن 
غـزوان بـن جريـر أبو نعيم حدثنا عبد السالم بن شداد قـال حـدثينقال يل]2226[التاريخ 

.حسن حديث اهـ ميينه انصرف أو مشالهعنن عليا كان ال يبايلأبيه أعن 
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أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمـري عـن حدثنا ]852[البخاري -
ال جيعل أحدكم للشيطان شـيئا مـن صـالته ، يـرى أن حقـا عليـه أن عبد اهللاألسود قال قال 

اهـصلى اهللا عليه وسلم كثريا ينصرف عن يساره ال ينصرف إال عن ميينه ، لقد رأيت النيب
أنـه  مسـعودبـناإسحاق عـن أيب األحـوص عـن عن الثوري عن أيب]3209[عبد الرزاق -

إذا سلم اإلمام فانصرف حيث كانت حاجتك ميينا أو مشاال وال تستدر استدارة :كان يقول
.اهـ سند صحيح احلمار 

إذا كانـت حاجتـه عـن مسـعودبـناكـان :عـن معمـر عـن قتـادة قـال]3210[عبد الرزاق-
.اهـ مرسل ينه انصرف عن ميينه يساره انصرف عن يساره وإذا كانت حاجته عن مي

زيز ثنا أبـو نعـيم ثنـا املسـعودي عـن عمـرو بـن حدثنا علي بن عبد الع]9334[وقال الطرباين 
ت حاجتـه عـن ميينـه انفتـل إن كانـال يستدير يف صالةكان عبد اهللا: قالمرة عن أيب عبيدة

.بأس به ال مرسل اهـ عن يسارهعن ميينه وإن كانت حاجته عن يساره انفتل
حــدثنا أبــو ســفيان وحممــد بــن املغــرية عــن النعمــان عــن ]48[وقــال حممــد بــن عاصــم يف جزئــه 

أبصــر عبــد اهللا رجــال : قــالأيب عبيــدة بــن عبــد اهللاســفيان عــن أيب إســحاق عــن ناجيــة عــن 
. اهـ النعمان هـو ابـن عبـد السـالم أصاب هذا السنة: ، فقالانصرف من صالته عن يساره

ى رجـال أنه رأنا شعبة عن أيب إسحاق عن رجل عن أيب عبيدةخرب أ]450[عد وقال ابن اجل
حـــدثنا وكيـــع عـــن ]3131[ابـــن أيب شـــيبة . أصـــاب هـــذا الســـنة: فقـــالانصـــرف عـــن يســـاره

أمـا : سفيان عن أيب إسحاق عـن ناجيـة أن أبـا عبيـدة رأى رجـال انصـرف عـن يسـاره ، فقـال 
.ناجية هو ابن إياسد حسن ، هذا أصح ، وإسنااهـ هذا فقد أصاب السنة

عن حيىي بن سعيد عن حممـد بـن حيـىي بـن حبـان عـن عمـه واسـع بـن حبـان ]407[مالك -
مسـند ظهـره إىل جـدار القبلـة فلمـا قضـيت صـاليت عبد اهللا بن عمركنت أصلي و:أنه قال 

انصرفت إليه مـن قبـل شـقي األيسـر فقـال عبـد اهللا بـن عمـر مـا منعـك أن تنصـرف عـن ميينـك 
قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قـال عبـد اهللا فإنـك قـد أصـبت إن قـائال يقـول انصـرف عـن 

.ميينك فإذا كنت تصلي فانصـرف حيـث شـئت إن شـئت عـن ميينـك وإن شـئت عـن يسـارك 
يعلــى بــن عبيــد عــن حيــىي بــن ســعيد عــن حممــد بــن حيــىي بــن حــدثنا ]3133[ابــن أيب شــيبة 

.حيح حنوه اهـ صعن عمه واسع بن حبان حبان
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يبـايل علـى أي ذلـك بـن عمـرابن جريج عن نافع قال ما كـان اعن ]3211[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح قال وذلك أين سألته عن ذلك ، نصرف عن ميينه أو عن مشاله ا

يكــره أن أنــه كــانأنــسعــن حــدثنا عبــدة عــن ســعيد عــن قتــادة]3130[ابــن أيب شــيبة -
.، علقه البخاري بنحوه سند صحيحاهـ ماريستدير الرجل يف صالته كما يستدير احل

اإلماممتى يقوم املسبوق إذا سلم 
حدثنا مروان بن معاوية عن اجلريري عن الريان الراسيب عن أشـياخ ]3138[ابن أيب شيبة -

ليتقـدم : صليا يف بعض مساجدهم ومل يكـن اإلمـام مث فقلنـا هلمـاوالزبيرطلحةبين راسب أن 
أيــنأيــن اإلمــام : لم ، فأبيــا وقــاال ابة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســفإنكمــا مــن صــحأحــدكما

تصــنعونه كــل صــالتكم كانــت مقاربــة إال شــيئا رأيتــه: 
إذا ســلم اإلمــام فــال يقــومن رجــل مــن خلفــه : مــا هــو ؟ قــاال : لــيس حبســن يف صــالتكم فقلنــا

.اهـ سند ضعيف مكانهاإلمام بوجهه أو ينهض منحىت ينفتل 
عـــن أيب عـــن أيب إســـحاقحـــدثنا أبـــو خالـــد األمحـــر عـــن حجـــاج ]3143[ابـــن أيب شـــيبة -

تنظـر قيامــه ، ال : إذا ســلم اإلمـام فقــم واصـنع مــا شـئت يقــول : قـال عبــد اهللاألحـوص عـن 
حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بـن عمـرو]9339[الطرباين . وال حتوله من جملسه

وللرجـل حاجـة إذا سـلم اإلمـام: قـالثنا زهري ثنـا أبـو إسـحاق عـن أيب األحـوص عـن عبـد اهللا
فإن فصل الصالة التسليم ، فكان عبد اهللا إذا سـلم مل ينتظره إذا سلم أن يستقبله بوجههفال 

.، له شاهد تقدم اهـ ثقات يلبث أن يقوم أو يتحول من مكانه، ويستقبلهم بوجهه
أخربنــا منصــور وخالــد عــن أنــس بــن ســريين : قــال حــدثنا هشــيم]3140[ابــن أيب شــيبة-

أو إلمام ، فـأقوم فأقضـي مـا سـبقت بـهأسبق ببعض الصالة فيسلم ا: عمرالبنقلت : قال 
كان اإلمـام إذا : كان اإلمام إذا سلم قام ، وقال خالد : أنتظر أن ينحرف ؟ فقال ابن عمر 

.اهـ صحيح يمانكفأ ، كان االنكفاء مع التسلسلم 
نـــه كـــان أابـــن عمـــريـــد اهللا عـــن نـــافع عـــنعـــن عبحـــدثنا حفـــص]3144[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ صحيح ونافع يفعلون ذلكوكان القاسم وسامل : قال ،وال ينتظر اإلماميقضي 
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صليت باملدينة فسـبقت : قالأخربنا أبو هارونقال حدثنا هشيم ]3145[ابن أيب شيبة -
بـه ، فجبـذين رجـل كـان إىل جنـيب لما سلم اإلمام قمت ألقضي ما سـبقتببعض الصالة ، ف

كه ذلــفــذكرت لــأبــا ســعيدفلقيــت : قــال ينبغــي لــك أن ال تقــوم حــىت ينحــرف كــان : مث قــال
.اهـ أبو هارون العبدي شيعي مرتوك حنوهاأو كلمةفكأنه مل يكره ما صنعت 

وسنتهاملسبوقمتى يدرك 
مد بن حيىي بن فارس أن سعيد بن احلكـم حـدثهم أخربنـا نـافع حدثنا حم]893[أبو داود -

هريـرة قـال عـن أيبيالعتـاب وابـن املقـرب سـليمان عـن زيـد بـن أيبحيـىي بـن أيببن يزيد حدثين
إذا جئــــتم إىل الصــــالة وحنــــن ســــجود فاســــجدوا وال :قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم

، وصـــححه رواه ابـــن خزميــة وتـــردد فيـــه اهــــة تعــدوها شـــيئا ومـــن أدرك الركعـــة فقــد أدرك الصـــال
.احلاكم 

بـن اعلي و عن إسرائيل عن أيب إسحاق أن هبرية بن يرمي أخربه عـن ]3371[عبد الرزاق -
حـدثنا ]2630[ابـن أيب شـيبة . الركعة األوىل فال يعتد بالسـجدةمن مل يدرك: قاال مسعود

ال يعتـد بالسـجود : هبرية عن علي قـال حيىي بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن 
حدثنا علي بـن عبـد العزيـز قـال ثنـا أبـو غسـان قـال ]2025[ابن املنذر .إذا مل يدرك الركوع

من مل يـدرك الركعـة : إسحاق عن هبرية بن يرمي عن علي وابن مسعود قاالأيبثنا إسرائيل عن
حاق عن هبرية بن يرمي عـن عن معمر عن أيب إس]3372[عبد الرزاق .فال يعتد بالسجدة

حـدثنا حيـىي بـن ]2631[ابـن أيب شـيبة . بن مسعود قال من فاته الركوع فال يعتـد بالسـجودا
إذا مل : آدم قــال حــدثنا إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن أيب األحــوص وهبــرية عــن عبــد اهللا قــال 

.فيه ضعفاهـ تدرك الركوع فال تعتد بالسجود
حـدثين بشـر بـن املفضـل ا حيىي بن حممد قال ثنـا مسـدد قـالحدثن]2023[وقال ابن املنذر 

: قـالابـن مسـعودمسعـت أبـا األحـوص حيـدث عـن الد احلذاء عـن علـي بـن األقمـر قـالعن خ
ضـي ثنـا عمـرو بـن مـرزوق حـدثنا يوسـف القا]9350[الطرباين . من أدرك الركوع فقد أدرك

مــن أدرك الركعــة فقــد : قــالألحــوص عــن ابــن مســعودعــن أيب اأنــا شــعبة عــن ســلمة بــن كهيــل
بــن عاصــم حــدثنا خالــد ياحلســن بــن مكــرم حــدثنا علــمــن طريــق]2681[البيهقــي.أدرك
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مــن مل : ابــن مســعود قــال األحــوص عــن عبــد اهللا يعــينبــن األقمــر عــن أيبياحلــذاء عــن علــ
.اهـ صحيح يدرك اإلمام راكعا مل يدرك تلك الركعة

عبـد قـال : عـن أيب وائـل قـالن عـامر بـن شـقيقحـدثنا شـريك عـ]4188[ابن أيب شيبة-
وقــال .ضــعيف ، ومعنــاه أدرك أجــر اجلماعــة اهـــمــن أدرك التشــهد فقــد أدرك الصــالة: اهللا

أدرك قومــــا جلوســــا يف آخــــر مســــعودبــــناعــــن معمــــر عــــن قتــــادة أن ]3387[عبــــد الــــرزاق 
عمر عن محاد قال عن م]5480[عبد الرزاق وقالاهـ دركت إن شاء اهللاأ

إذا أدركهم جلوسا يف آخر الصالة يوم اجلمعة صلى ركعتني قال معمر قال قتـادة يصـلي أربعـا 
جـاءهم جلوسـا يف آخـر الصـالة فقـال ألصـحابه اجلسـوا أدركـتم مسـعودبنافقيل لقتادة كان 

.اهـ منقطع إن شاء اهللا فقال قتادة انفاي يقول أدركتم األجر 
مـن أدرك الركعـة :كانـا يقـوالنعبد اهللا بن عمر وزيـد بـن ثابـته أن أنه بلغ]17[مالك -

بــن اعــن معمــر عــن الزهــري أن زيــد بــن ثابــت و ]3355[عبــد الــرزاق . )1(فقــد أدرك الســجدة
عمـر كانـا يفتيــان الرجـل إذا انتهــى إىل القـوم وهــم ركـوع أن يكــرب تكبـرية وقــد أدرك الركعـة قــاال 

حـــدثنا عبـــد ]2618[ابـــن أيب شـــيبة . تـــد بـــذلك وإن وجـــدهم ســـجودا ســـجد معهـــم ومل يع
إن وجـدهم وقـد : األعلى عن معمر عن الزهـري عـن سـامل عـن ابـن عمـر وزيـد بـن ثابـت قـاال 

.اهـ صحيح
ــنابــن جــريج قــال أخــربين نــافع أن اعــن ]3374[عبــد الــرزاق - كــان يــدرك اإلمــام عمــرب

.اهـ صحيح ساجدا فسج
إذا فاتتـك الركعــة : كـان يقـول عبـد اهللا بــن عمـر بـن الخطــابعـن نـافع أن ]16[مالـك -

.اهـ صحيح فقد فاتتك السجدة
إذا أدركـــت :قـــالبـــن عمـــرابـــن جـــريج قـــال أخـــربين نـــافع عـــن اعـــن ]3361[عبـــد الـــرزاق-

ابـن أيب شـيبة . رفع قبل أن تركع فقد فاتتكت وإناإلمام راكعا فركعت قبل أن يرفع فقد أدرك
إذا جئـت واإلمـام راكـع : قـالعمـرابنبن جريج عن نافع عن عن اثنا حفصحد] 2534[

بـن بكـري وأكثـر رواه املوطـأ فـرووه اوأما القعنـيب و ، هكذا رواه حيىي بن حيىي ]62/ 1[قال أبو عمر يف االستذكار -1
من أدرك الركعة قبل أن يرفع اإلمام رأسه فقد أدرك :لغه أن عبد اهللا بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقوالنعن مالك أنه ب

اهـالسجدة 
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مــن طريــق] 2683[البيهقــي. أســه فقــد أدركــتفوضــعت يــديك علــى ركبتيــك قبــل أن يرفــع ر 
مــن أدرك :عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه كــان يقــولمالــك وابــن جــريج الوليــد بــن مســلم أخــربين

مل يشـــرتط .اهــــ صـــحيحاإلمـــام رأســـه فقـــد أدرك تلـــك الركعـــةاإلمـــام راكعـــا فركـــع قبـــل أن يرفـــع 
.الطمأنينة ألن حكم املؤمت ال كهو منفرد 

عمـرابـنعـن بن إدريس عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافعحدثنا ا]2623[ابن أيب شيبة -
حـــدثنا ]656[جعفـــر الــرزازأبــو . ال وجـــدت اإلمــام فاصـــنع كمــا يصـــنععلـــى أي حــ: قــال 

عـن ابـن بـن برقـان عـن نـافععـن جعفـر دثنا سـفيان بـن سـعيدحـقـال حدثنا شاذانأمحد قال
] 3764[البيهقـــي . إذا أدركــت اإلمـــام فوجدتــه علــى حــال فاصـــنع كمــا يصــنع : قــال عمــر

قـوب حممـد بـن يعبـو العبـاسعمـرو قـاال حـدثنا أأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب
حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا احلسني بن حفص عن سفيان حدثنا جعفر بن برقان عـن نـافع 

.اهـ صحيح ت اإلمام على حال فاصنع كما يصنعإذا وجد: قال عمرابنعن 
بـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن بشـــران العـــدل ببغـــداد أخربنـــا يأخربنـــا علـــ]3763[البيهقـــي -

شـعيب يعـينالكرمي بـن اهليـثم حـدثنا أبـو اليمـان أخـربينإمساعيل بن حممد الصفار حدثنا عبد
ض الصـالة صـلى مـع إذا وجـد اإلمـام قـد صـلى بعـعمـرابنوكـان محزة قال قال نافعابن أيب

قـال ، ءيشـاإلمـام صـالته ال خيالفـه يفيإن قام قام وإن قعد قعـد حـىت يقضـاإلمام ما أدرك
.اهـ صحيح اتتك السجدةا فاتتك الركعة فقد فإذ: يقولوكان ابن عمر

ومـن ، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة :كان يقول هريرةأباأنه بلغه أن ]18[مالك -
.احملفوظ عن أيب هريرة خالفهاهـ)1(فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خري كثري

ن ثنا أبـو عوانـة عـحـدثنا مسـدد قـال حدثنا حيىي بن حممد قال حد] 2026[ابن املنذرقال
اهــ من أدرك القوم ركوعا فال يعتـد بالركعـة: قالأبي هريرةحممد بن إسحاق عن األعرج عن 

.عند البخاري يف جزء القراءة، يأيت ، أراه ملذهبه يف الفاحتة جيدسند 

بـن وضــاح ومجاعــة معــه افــإن ،مـن فاتتــه قــراءة أم القـرآن فقــد فاتــه خـري كثــري :وأمـا قــول أيب هريــرة : قـال أبــو عمــر -1
من وافق تأمينه تـأمني املالئكـة غفـر لـه مـا تقـدم مـن :يعنون قوله عليه السالم . واهللا أعلم ، ذلك ملوضع التأمني :قالوا
]63/ 1االستذكار [اهـ ذنبه 
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ثنـا محـاد بـن زيـد حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبـو النعمـان قـال]2100[ابن املنذر -
إذا جـاء الرجـل قبـل أن يسـلم اإلمـام : قـالأبـي هريـرةري عن عطـاء عـن عن كثري هو ابن شنظ

.اهـ ال باس به ، تقدم 

ما يفعل من أدرك اإلمام راكعا
عــن اعيــل قــال حــدثنا مهــام عــن األعلــم وهــو زيــادثنا موســى بــن إمسحــد]783[البخــاري -

وهـو راكـع ، فركـع قبـل أن يصـل صلى اهللا عليه وسلم بكرة أنه انتهى إىل النيباحلسن عن أيب
.زادك اهللا حرصا وال تعد:فقال صلى اهللا عليه وسلم إىل الصف ، فذكر ذلك للنيب

يـاد األعلـم عـن احلسـن عـن أيب أخربنا ز لمةحدثنا عفان حدثنا محاد بن س]20457[أمحد 
فركـع دون الصـف، مث مشـى إىل الصـفأنه جاء ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راكع،بكرة

: فقـال أبـو بكـرةذا الـذي ركـع، مث مشـى إىل الصـف؟مـن هـ:فقال النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم
اهــ فيـه داللـة علـى أن الــذي عـد زادك اهللا حرصــا، وال ت: قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمأنـا، ف

. شعر به النيب صلى اهللا عليه وسلم من فعل أيب بكرة جلبته وسـعيه ، فنهـاه عنـه إن شـاء اهللا 
عــن يــونس عــن احلســن عــن أيب ورواه بــاملعىن عبــد اهللا بــن عيســى اخلــزاز وهــو ضــعيف احلــديث 

أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم صـــلى صـــالة الصـــبح، فســـمع نفســـا شـــديدبكـــرة
أنت صاحب هذا الـنفس؟: أليب بكرةخلفه، فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

نعم، جعلين اهللا فداك، خشيت أن تفوتين ركعة معك فأسرعت املشـي، فقـال رسـول اهللا : قال
اهـــــ رواه زادك اهللا حرصـــا وال تعــــد صـــل مـــا أدركــــت واقـــض مــــا ســـبق : صـــلى اهللا عليـــه وســــلم

عبـد حـدثنا بـن مـرداس أبـو عبـد اهللا األنصـاري قـالحـدثنا حممـد]125[يف القراءة البخاري 
.اهللا بن عيسى أبو خلف اخلزاز

ة نا بكار أبو بكر نا الصاغاين نا مسلم بن إبراهيمحدث]638[املعجميف ابن األعرايب وروى
لـى عهـد النـيب دخـل املسـجد عبن عبد العزيز بن أيب بكرة قال مسعت أيب حيدث أن أبـا بكـرة

صلى اهللا عليه وسلم وهو يف الصالة قائما قال فسعيت حىت دخلت مع النـيب صـلى اهللا عليـه 
؟مـن السـاعي: فلما أن قضى النيب صلى اهللا عليه وسـلم صـالته قـال: وسلم يف الصالة قال
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ه فيــد وهــذا إســنااهـــزادك اهللا حرصــا وال تعــد: قــال ، أنــا يــا نــيب اهللا : قلــت: بكــرةقــال أبــو 
.إن شاء اهللا وهو مبعىن ما قبله .ضعف 

وقـــال ابـــن خزميـــة يف مـــا رواه مـــن حـــديث علـــي بـــن حجـــر عـــن إمساعيـــل بـــن جعفـــر أنـــه قـــال 
رجل كانت له صحبة أنه كان خيرج بكرةأبيحدثنا محيد عن القاسم بن ربيعة عن ]123[

خل يف الصـف، مث يعتـد من بيته، فيجد الناس قد ركعوا، فريكع معهم، مث يدرج راكعا حـىت يـد
.، مبني ملا اختلفوا فيه من احلديث املرفوع اهـ سند صحيح 

ابن ثوبان عن أبيـه عـن مكحـول عـن الوليد بن مسلم أخربينمن طريق] 2688[البيهقي -
دخــال زيــد بــن ثابــتوأبــا بكــر الصــديق أن عبــد الــرمحن بــن احلــارث بــن هشــام بكــر بــنأيب

هــذا مرســل حســن ، اهـــقــا بالصــفركعــا مث دبــا ومهــا راكعــان حــىت حلف، املســجد واإلمــام راكــع
.وهو عن زيد صحيح . ابن ثوبان هو عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان 

زيد بن دخل :بن شهاب عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال اعن ]393[مالك -
]2639[شيبة ابن أيب.فركع مث دب حىت وصل الصف، املسجد فوجد الناس ركوعا ثابت

مث ركـع قبـل أن يصـل إىل الصـف زيـد بـن ثابـتأن حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أيب أمامـة
عـن أيب أمامـة بـن عن الزهري ثنا سفيانقالحدثنا يونس]2324[الطحاوي .مشى راكعا

فمشـى حـىت إذا أمكنـه أن يصـل دخـل املسـجد والنـاس ركـوعزيـد بـن ثابـترأيـت :قالسهل
املدونــة [ســحنون . كــرب فركــع مث دب وهــو راكــع حــىت وصــل الصــف ، هــو راكــع إىل الصــف و 

أخربين أبو أمامة بن سهل عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قالعن ابن وهب ]166/ 1
فمشـى حـىت إذا أمكنـه أن يصـل دخل املسجد واإلمام راكعزيد بن ثابتبن حنيف أنه رأى 

: قــال ابــن وهــب قــال.كــع حــىت وصــل الصــفإىل الصــف وهــو راكــع كــرب فركــع مث دب وهــو را 
.وابـن شـهاب مثلـهعبـد اهللا بـن مسـعودوأخربين رجـال مـن أهـل العلـم عـن القاسـم بـن حممـد و 

حــدثنا أمحــد قــال]658[أبــو جعفــر الــرزاز .رواه البيهقــي مــن طريــق ابــن وهــب حــديث زيــد
مامـة بـن سـهل أخربنا سفيان بن سـعيد عـن األوزاعـي عـن الزهـري عـن أيب أقال حدثنا شاذان

حـدثنا أمحـد قـالمث قـال.إلمام راكع فركع حىت استوى بالصفدخل زيد وا: بن  حنيف قال
دثنا ســفيان عــن معمــر عــن الزهــري عــن أيب أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف حــقــال حــدثنا شــاذان 

مــن ]5424[البيهقــي . إلمــام راكــع فركــع حــىت اســتوى بالصــفدخــل زيــد املســجد وا:قــال
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أمامة بن سهل عن أيبيعن الزهر يسفيان بن سعيد عن معمر واألوزاعشاذان حدثنا طريق
دون الصـــف حـــىت دخـــل زيـــد بـــن ثابـــت املســـجد واإلمـــام راكـــع فركـــع يعـــين: بـــن حنيـــف قـــال 

.اهـ صحيح الصفاستوى يف
حــدثين إبــراهيم عــن ابــن ]1436[نســخة إبـراهيم بــن ســعد وقـال أبــو صــاحل كاتــب الليــث يف

إذا دخـل املسـجد والقـوم ركـوع، ركـع رأيـت زيـد بـن ثابـت: قـالبشهاب عن قبيصـة بـن ذؤيـ
.اهـ إسناد جيد إذا أمكنه أن يدركها، مث يدب راكعا، حىت يصل الصف

حــدثنا ابــن أيب داود قــال ثنــا ابــن أيب مــرمي قــال أنــا ابــن أيب الزنــاد ]2326[وقــال الطحــاوي 
كـان يركـع علـى عتبـة املسـجد قال أخربين أيب عـن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت أن زيـد بـن ثابـت

، ووجهه إىل القبلة 
وابــن أيب مــرمي هــو ســعيد بــن احلكــم . اهـــ كــذا روى عبــد الــرمحن بــن أيب الزنــاد عــن أبيــه يصــل 

دثنا ابــن أيب أخربنــا حممــد بــن معاويــة النيســابوري قــال حــ]6418[وقــال ابــن ســعد .مصــري 
الزنــاد عــن أبيــه عــن خارجــة بــن زيــد أن زيــد بــن ثابــت وجــد النــاس ركوعــا فــدب حــىت دخــل يف 

.ابن معاوية ال حيتج بهاهـ الصف
رمحن بـن موهـب عـن كثـري بـن عن عبيد اهللا بن عبد الحدثنا وكيع]2640[ابن أيب شيبة -

اهــ ف ، مث دخـل يف الصـففركـع دون الصـأنـه دخـل والقـوم ركـوع ،ثابـتبـنزيـدعـن أفلح
.صحيح 

كـان يركـع مث زيـد بـن ثابـت بن جريج عن سعد بن إبراهيم أن اعن ]3380[عبد الرزاق -
.صحيح حسن اهـ يتمشى راكعا 

بــناو دخلــت أنـا : عــن الثـوري عــن منصـور عـن زيــد بـن وهــب قـال ]3381[عبـد الـرزاق -
وينا يف الصـف فلمـا فـرغ اإلمـام قمـت املسجد واإلمام راكع فركعنـا مث مضـينا حـىت اسـتمسعود

حــدثنا أبــو األحــوص عــن منصــور عــن زيــد ]2637[ابــن أيب شــيبة . أصــلي فقــال قــد أدركتــه 
ملســجد ركــع اإلمــام فلمــا توســطنا اره إىل املســجدمــن داعبــد اهللاخرجــت مــع : قــال بــن وهــب 

حـىت رفـع القـوم ينـا إىل الصـفمث ركـع وركعـت معـه ، مث مشـينا راكعـني حـىت انتهفكرب عبد اهللا
الصــالة قمــت أنــا أرى أين مل أدرك فأخــذ بيــدي عبــد اهللا فلمــا قضــى اإلمــام : قــال. رؤوســهم
ثنـا عبـد حـدثنا علـي بـن احلسـن قـال]2024[ابن املنذر .إنك قد أدركت: وقال فأجلسين
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عبــد اهللا بــن مســعودجئــت أنــا و : قــالحــدثين منصــور عــن زيــد بــن وهــباهللا عــن ســفيان قــال
قــال يل عبــد بالصــف فلمــا ســلم اإلمــام فقمــت أقضــيفركعنــا حــىت اســتوينا يعــين راكــعواإلمــام 

ثنـا حيـىي بـن حدثنا حممد بن عمرو بن يونس قال]2322[الطحاوي . إنك قد أدركت: اهللا
ابـــن مســـعوددخلــت املســـجد أنـــا و : عـــن منصـــور عــن زيـــد بـــن وهـــب قـــالعيســى عـــن ســـفيان

فلمــا قضــى اإلمــام الصــالة . الصــفنا حــىت اســتوينا بفركعنــا مث مشــيفأدركنــا اإلمــام وهــو راكــع
حـــدثنا حممـــد بـــن ]9353[الطـــرباين . قـــد أدركـــت الصـــالة:فقـــال عبـــد اهللاقضـــي قمـــت أل

دخلـت أنـا : قـالزائـدة عـن منصـور عـن زيـد بـن وهـبثنـاالنضر األزدي ثنا معاوية بـن عمـرو
القــوم فرفعــوا رءوســهم ورفعنــا مث مشــينا حــىت دخلنــا يفكــوع فركعنــاوعبــد اهللا املســجد، والقــوم ر 

مث . قد أمتمت الصالة: فقالما أن فرغنا من الصالة قمت ألقضي فحدثين عبد اهللامعهم، فل
ملنهـال ثنـا أبـو عوانـة عـن منصـور عـن زيـد بـن ثنـا حجـاج بـن احـدثنا علـي بـن عبـد العزيـزقال 
مشـينا راكعـني وركعـت معـه، و دخلت املسجد مع ابن مسـعود والنـاس ركـوع فركـع: قالوهب

تين فانتهينـــا إىل الصـــف فرفعـــوا رءوســـهم فصـــلينا صـــالتنا، فلمـــا ســـلم اإلمـــام ظننـــت أن قـــد فـــات
مـن طريـق]2690[البيهقـي . إنـك قـد أدركـت: وقـالذبين ابـن مسـعودفجـفقمت ألقضي

خرجــت مــع : ســعيد بــن منصــور حــدثنا أبــو األحــوص حــدثنا منصــور عــن زيــد بــن وهــب قــال 
فلمـا توسـطنا املسـجد ركـع اإلمـام ، فكـرب عبـد مسـعود مـن داره إىل املسـجدابن عبد اهللا يعين

اهللا وركــع وركعــت معــه ، مث مشــينا راكعــني حــىت انتهينــا إىل الصــف حــني رفــع القــوم رءوســهم ، 
، مث وأجلســينيمل أدرك ، فأخــذ عبــد اهللا بيــدفلمــا قضــى اإلمــام الصــالة قمــت وأنــا أرى أين

.ح اهـ صحيإنك قد أدركت: ل قا
أن أبـا عبيـدة حدثنا إمساعيل ابن علية عن أيوب عـن ابـن سـريين]2638[ابن أيب شيبة -

مشى حىت دخل يف الصف ، مث حدث عن أبيه مبثل جاء والقوم ركوع فركع دون الصف ، مث
.اهـ مرسل صحيح ذلك

حدثنا أبو نعـيم عـن بشـري بـن سـلمان عـن سـيار أيب احلكـم]1049[البخاري يف األدب -
كنــا عنــد عبــد اهللا جلوســا فجــاء آذنــه قــد قامــت الصــالة فقــام وقمنــا معــه : عــن طــارق قــال 

فــدخلنا املســجد فــرأى النــاس ركوعــا يف مقــدم املســجد فكــرب وركــع ومشــينا وفعلنــا مثــل مــا فعــل 
. صــدق اهللا وبلــغ رســوله :فقــال.علــيكم الســالم يــا أبــا عبــد الــرمحن:فمــر رجــل مســرع فقــال
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:علــى أهلــه وجلســنا يف مكاننــا ننتظــره حــىت خيــرج فقــال بعضــنا لــبعضفلمــا صــلينا رجــع فــوجل
بـني :سـلم قـاله و فسأله فقال عـن النـيب صـلى اهللا عليـ.أنا أسأله: قال طارق ؟أيكم يسأله

يدي الساعة تسليم اخلاصة وفشو التجارة حىت تعني املرأة زوجها علـى التجـارة وقطـع األرحـام 
حــدثنا فهــد ]2323[الطحــاوي . الزور وكتمــان شــهادة احلــقلشــهادة بــلــم وظهــور اقوفشــو ال

كنـا : قـالعـن طـارقحدثين سيار أبو احلكمثنا بشري بن سليمان قالقال ثنا أبو نعيم قال
، فقـام وقمنـا فـدخل املسـجد ، قـد قامـت الصـالة : جلوسـا فجـاء آذنـه فقـالمسـعودابنمع 

اهـــ ورواه أمحـــد وفعلنــا مثــل مــا فعــلى يف مقــدم املســجد فكــرب فركــع ومشــفــرأى النــاس ركوعــا
.، يأيت يف اللباسه احلاكم والذهيب وغريمهاحوصح

ال بــأس أن تركــع دون : قــال مســعودبــناعــن معمــر عــن قتــادة أن ]3382[عبــد الــرزاق -
.اهـ مرسل الصف 

عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة حــدثنا علــي بــن ]9357[الطــرباين -
إذا ركــع : قــالمســعودابــنبــن يزيــد النخعــي عــن زيــد بــن أمحــر عــن عــن عبــد اهللاحلجــاجعــن ا

.اهـ صوابه يزيد بن أمحر وثقه ابن حبان ، وحجاج يدلس 
أنـه علــم الزبيـربـنابـن جـريج عــن كثـري بـن كثـري عـن أبيـه عــن اعـن ]3383[عبـد الـرزاق -

اهــ هـذا إسـناد صـحيح بـن الـزبري يفعلـه االناس على املنرب يقول لريكع مث ليمش راكعا وإنه رأى 
بــن وهــب احــدثنا حممــد بــن نصــر ثنــا حرملــة بــن حيــىي نــا ]7016األوســط[وقــال الطــرباين . 

إذا دخـل أحـدكم املسـجد : علـى املنـرب يقـول بريالـز بـنابن جـريج عـن عطـاء أنـه مسـع اأخربين 
والناس ركوع فلريكـع حـني يـدخل مث يـدب راكعـا حـىت يـدخل يف الصـف فـإن ذلـك السـنة قـال 

البيهقـــي . وقـــد رأيـــت عطـــاء يصـــنع ذلـــك: بـــن جـــريج اقـــال . عطـــاء وقـــد رأيتـــه يصـــنع ذلـــك 
ين حممـــد بـــن البلخـــعبيـــد اهللا بـــأبـــو احلســـنيأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخـــربين]5423[

مـرمي أخـربينحـدثنا سـعيد بـن احلكـم بـن أيبيالتاجر ببغداد حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل السـلم
علـى عبـد اهللا بـن الـزبريربـاح أنـه مسـع ابـن جـريج عـن عطـاء بـن أيبعبد اهللا بـن وهـب أخـربين

دب راكعا إذا دخل أحدكم املسجد والناس ركوع فلريكع حني يدخل مث لي: املنرب يقول للناس 
.اهـ صحيح قال عطاء وقد رأيته هو يفعل ذلك. الصف فإن ذلك السنةحىت يدخل يف
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دخلـــت أنـــا: قـــال حـــدثنا عبيـــد اهللا عـــن عثمـــان بـــن األســـود]2646[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
ومشينا راكعني حىت دخلنا الصف ، فلما فركعت أنا وهووعمرو بن متيم املسجد فركع اإلمام

: مـن جماهـد ، قـال : الـذي صـنعت آنفـا ممـن مسعتـه ؟ قلـت : قـال يل عمـرو قضينا الصـالة ،
.اهـ صحيح فعلهابن الزبيرقد رأيت 

حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حممــد بــن عجــالن عــن األعــرج عــن ]2648[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا حيـىي بـن ]2651[مث قـال .ال تكرب حىت تأخـذ مقامـك مـن الصـف: قال هريرةأبي

إذا دخلــت واإلمــام راكــع فــال : قــال هريــرةأيبن حممــد بــن عجــالن عــن األعــرج عــن ســعيد عــ
حــدثنا حيـىي عــن ابـن عجــالن حــدثين ]435[مسـدد . تركـع حــىت تأخـذ مقامــك مـن الصــف 

ال ، حــىت تأخــذ :يكــرب ؟ قــال يف الرجــل يــدخل املســجد والقــوم ركــوعاألعــرج عــن أيب هريــرة
ثنــا أبــو جعفــر حممــد بــن بكــر الــرازي قــالحــدثنا ]1994[ابــن املنــذر . مقامــك يف الصــف 

ثنــا عبــد اهللا بــن رجــاء املكــي عــن ابــن عجــالن عــن ســميت قــالخالــد بــن يوســف بــن خالــد ال
حـــدثنا موســـى بـــن هـــارون قـــال ثنـــا جماهـــد بـــن ]1997[ابـــن املنـــذر. أيب هريـــرةاألعـــرج عـــن 

لرجـل يـدخل املسـجد يف اهريـرةأيبثنـا ابـن عجـالن عـن األعـرج عـن موسى قال ثنا حيـىي قـال
.يف املطالبصححه ابن حجراهـ ال حىت تأخذ مكانك من الصف: وهم ركوع قال

نا حـدثحدثنا مسدد وموسى بن إمساعيـل ومعقـل بـن مالـك قـالوا]93القراءة[البخاري وقال
ال جيزئــك إال أن تــدرك : قــالهريــرةأبــيعــن عــن األعــرجعــن حممــد بــن إســحاق أبــو عوانــة

أبـو عوانـة عـن حممـد بـن حـدثنا: قـال حـدثنا معقـل بـن مالـك]173[قالمث . اإلمام قائما
إذا أدركــت القــوم ركوعــا مل تعتــد بتلــك :قــال هريــرةأيبعــن إســحاق عــن عبــد الــرمحن األعــرج

حدثنا يونس قال حدثنا ابـن إسـحاق حدثنا عبيد بن يعيش قال]94القراءة[وقال . الركعة 
ال جيزئك إال أن تدرك اإلمام قائمـا قبـل أن :يقول أبا هريرةعت مس: قال أخربين األعرجقال

.اهـ حسن صحيح يركع 
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حـدثين الليـث قـال حـدثين جعفـر بـن حدثنا عبد اهللا بن صـاحل قـال]95القراءة[البخاري -
ال يركـــع أحـــدكم حـــىت يقـــرأ بـــأم : أبـــو ســـعيدقـــال : قـــال ربيعـــة عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن هرمـــز

.اهـ صحيح )1(القرآن

هل يكرب تكبرية أو ثنتني
عمـرابـنعن حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن سامل]2520[ابن أيب شيبة -

أظـن .اهــ صـحيحإذا أدرك الرجـل القـوم ركوعـا فإنـه جيزئـه تكبـرية واحـدة: قـاالثابـتبنوزيد
.ذكر زيد مدرجا من الزهري

عــن عــروة بــن إمساعيــل عــن الزهــري حــدثنا وكيــع عــن إبــراهيم بــن]2521[ابــن أيب شــيبة -
تكبـرية االفتتـاح للصـالة وللركعـةثابـتبـنوزيدالزبري 

ســعيد بــن منصــور حــدثنا إبــراهيم بــن مــن طريــق]2691[البيهقــي .اهـــ كــذا قــال ابــن جممــع
هو راكع  ا أتيا اإلمام و كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذ: سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب قال 

حممـد بـن اهللا احلافظ حدثنا أبو العبـاس أخربنا حممد بن عبدمث قال.
محــزة عــن أبيــه عــن حــدثنا بشــر بــن شــعيب بــن أيبييعقــوب حــدثنا حممــد بــن خالــد بــن خلــ

كـرب ، مث ركـع كان زيد بن ثابت إذا دخل املسجد والناس ركوع استقبل القبلة ف: قال يالزهر 
ذاك أبــو أمامــة بــن ســهل بــن أخــربين: قــال حممــد . مث دب وهــو راكــع حــىت يصــل إىل الصــف

كـان عـروة : قال شعيب وقال هشام بـن عـروة بـن الـزبري .عن زيد بن ثابتيحنيف األنصار 
.اهـ صحيح يفعل ذلك

إذا : أنــه كــان يقــول مســعودبــنابــن جــريج قــال أخــربت عــن اعــن ]3394[عبــد الــرزاق -
وجـدت اإلمــام والنــاس جلـوس يف آخــر الصــالة فكـرب قائمــا مث اجلــس وكـرب حــني جتلــس فتلــك 

فقــد وجــب عليــك الصــالة واســتفتحت فيهــا ولكــن ال تعتــد جبلوســك معهــم وقــل كمــا يقولــون 
اهـوأنت جالس معهم 

إمنـا أجـاز إدراك الركـوع مـن أصـحاب النـيب : وكانت عائشة تقول ذلك ، وقال علي بن عبد اهللا : قال البخاري مث -1
منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر فأما مـن رأى القـراءة صلى اهللا عليه وسلم الذين مل يروا القراءة خلف اإلمام

اهـ: : فإن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال 
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أخربنــــا أبـــو بكــــر بــــن احلـــارث الفقيــــه أخربنــــا أبـــو حممــــد بــــن حيــــان ]2694[البيهقــــي وقـــال
ابـن مسـلم حدثنا إبراهيم بـن حممـد بـن احلسـن حـدثنا أبـو عـامر حـدثنا الوليـد يعـيناألصبهاين

إن : قـالابـن مسـعودوائـل عـن عـن محـاد عـن أيبقال قلت ملالك بن أنس إن بعضهم أخربين
الركــوع والســجود أمــا يف: فقــال مالــك .دا أو جلوســا يكــرب تكبريتــنيأدركهــم ركوعــا أو ســجو 

يكــرب واحــدة : قلــت . ال أعــرف هــذانعرفــه ، وأمــا تكبريتــني للجلــوس فــإينيفــذلك األمــر الــذ
وأخربنـا أبـو بكـر بـن احلـارث الفقيـه أخربنـا أبـو حممـد بـن .نعـم: 

إمساعيل عن عمرو بن مهاجر امر حدثنا الوليد قال وأخربينحيان حدثنا إبراهيم حدثنا أبو ع
تكبـــرية الفتتـــاح الصـــالة: إذا أدركهـــم ركوعـــا كـــرب تكبريتـــني : عـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز قـــال 
اهـوتكبرية للركوع وقد أدرك الركعة

ما أدركه مع اإلمام هل هو أول صالته؟
ال حـدثنا الزهـري عـن سـعيد بـن حدثنا آدم قال حـدثنا ابـن أيب ذئـب قـ]600[البخاري -

املســيب عــن أيب هريــرة عــن النـــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وعـــن الزهــري عــن أيب ســلمة عـــن أيب 
إذا مسعــتم اإلقامـــة فامشــوا إىل الصـــالة وعلـــيكم : عـــن النــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم قـــال هريــرة

وى ابــن عيينــة ومعمــر ور اهـــبالســكينة والوقــار وال تســرعوا فمــا أدركــتم فصــلوا ومــا فــاتكم فــأمتوا
وأبــو ورواه مهــام بــن منبــه يف صــحيفته عــن أيب هريــرة ، ورواه ابــن ســريين . عــن الزهــري فاقضــوا 

وهــو مــن الروايــة . عــن أيب هريــرة ، ورواه ســعد بــن إبــراهيم عــن أيب ســلمة عــن أيب هريــرة رافــع 
اهـكيسأراد به فاقضوا على اإلمتام ال على التع: قال ابن حبان .باملعىن الواحد 

حدثنا عمرو بن مرزوق أخربنـا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة قـال مسعـت ابـن ]506[أبو داود -
ليلى ح وحدثنا ابن املثىن حدثنا حممد بن جعفر عـن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة مسعـت ابـن أيب
مبـا وحـدثنا أصـحابنا قـال وكـان الرجـل إذا جـاء يسـأل فيخـَرب :فذكر احلـديث مث قـالليلىأيب
بق مــنُسـ

قــال ابــن املثــىن قــال عمــرو وحــدثين. ومصــل مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
قـال شـعبة وقـد مسعتهـا مـن حصـني فقـال ال أراه علـى حـال . ليلى حىت جاء معـاذعن ابن أيب

فجــاء : قــال أبــو داود مث رجعــت إىل حــديث عمــرو بــن مــرزوق قــال . إىل قولــه كــذلك فــافعلوا
معــاذ فأشــاروا إليــه قــال شــعبة وهــذه مسعتهــا مــن حصــني قــال فقــال معــاذ ال أراه علــى حــال إال  
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صــححه ، اهــ احلـديث إن معـاذا قـد ســن لكـم سـنة كـذلك فـافعلوا:قـال فقـال. كنـت عليهـا
ون عمـا سـبقوا فيصـلونه مث يـدخلون مـع اإلمـام ، .وفيه إرسال األلباين 

وفيـه داللـة علـى أن األمـر األول هـو . جاء صرحيا يف روايات أخر أعرضت عنها حلال الطـول 
واهللا أعلـم . فعـل معـاذ ا قال رسـول اهللا يف مبمتابعة اإلمام يف النية ، ويشبه أن يكون منسوخا 

.
مجيعــا عــن عبــد الــرزاق احللــواينين علــحممــد بــن رافــع وحســن بــحــدثين]979[وقــال مســلم 

ابــن شــهاب عــن حــديث عبــاد بــن قــال ابــن رافــع حــدثنا عبــد الــرزاق أخربنــا ابــن جــريج حــدثين
:فـــذكر احلـــديث وقـــال زيـــاد أن عـــروة بـــن املغـــرية بـــن شـــعبة أخـــربه أن املغـــرية بـــن شـــعبة أخـــربه 

أدرك رســول اهللابــن عــوف فصــلى هلــم فــفأقبلــت معــه حــىت جنــد النــاس قــد قــدموا عبــد الــرمحن 
صلى اهللا عليه وسلم إحدى الركعتني فصلى مع الناس الركعة اآلخرة فلما سلم عبد الرمحن بن 

داللــة إن شــاء اهللا اهـــ احلــديث ، فيــه عــوف قــام رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــتم صــالته 
.على اإلمتام 

عمـرأن بـد الـرمحنحـدثنا إمساعيـل بـن عيـاش عـن ربيعـة بـن أيب ع]7191[ابن أيب شـيبة -
.مـا أدركـت مـن صـالة اإلمـام فاجعلـه أول صـالتك: كانـا يقـوالن الـدرداءوأبـاالخطاببن

عمـر بـن اخلطـابإمساعيل عن ربيعة أن الوليد بن مسلم أخربينمن طريق]3777[البيهقي 
ت قـال الوليـد فـذكر .ما أدركت من آخر صالة اإلمام فاجعله أول صالتك: قاال أبا الدرداءو 

مــا أدركــت مــن صــالة اإلمــام : فقــاال ولســعيد بــن عبــد العزيــزياألوزاعــعمــرو يعــينذلــك أليب
.اهـ إمساعيل يضعف أول صالتك

أشـعث عـن أيب إسـحاق عـن احلـارثعـن حدثنا أبو خالد األمحر]7196[ابن أيب شيبة -
ابـن املنـذر .اإلمـاميقرأ يف سـكتة: قال الرجل تفوته مع اإلمام الركعة أو الركعتانيفعليعن 

علـيعـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن ثنا إسرائيلحدثنا علي بن عبد العزيز قال]2092[
وال جيعـــل أول امإذا ســـبق الرجـــل بشـــيء مـــن الصـــالة فليقـــرأ فيمـــا يـــدرك إزاء مهلـــة اإلمـــ:قـــال

.ضعيف اهـ صالته آخرها
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أخربنــــا احلســــن بــــن يأخربنــــا حممــــد بــــن موســــى بــــن الفضــــل النيســــابور ]3775[البيهقــــي -
ثنــا إســرائيل عــن أيبالــب أخربنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء طيعقــوب العــدل حــدثنا حيــىي بــن أيب

.اهـ ضعيف ما أدركت فهو أول صالتك: أنه قاليعلإسحاق عن احلارث عن 
قــال مــا أدركــت مــع اإلمــام فهــو أول عليــاعــن معمــر عــن قتــادة أن ]3160[عبــد الــرزاق -

عـن ابـن أيب حـدثنا عبـدة]7194[ابـن أيب شـيبة . بقك به من القـراءة صالتك واقض ما س
وقـال . اهـ رواه ابـن املنـذر عـن عمـر وعلـي وأيب الـدرداء وضـعفهمثلهعليعن عروبة عن قتادة
اهـيفهو شاهد لرواية احلارث عن عليوإن كان مرسال عن عل: البيهقي ورواه 

أنــه كــان علــيربنــا منصــور عــن احلســن عــن حــدثنا هشــيم قــال أخ]7190[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل جيد أ فيما أدركيقر : قال من أدرك مع اإلمام ركعتني : ول يق
مثـــل قـــول علـــيأخـــربين مـــن أصـــدق عـــن : بـــن جـــريج قـــال اعـــن ]3174[عبـــد الـــرزاق-

.)1(عطاء
املثـىن حدثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن أيب حيىي قـال حـدثنا أبـو ]8571[ابن أيب شيبة -

إذا أدرك مع اإلمام ركعة من األربع فـال يقعـد إال يف آخـرهن ، فإنـه ال : قال سعداجلهين عن 
.ثقات مرسل . اهـ حممد هو ابن مسعان يقعد من الصالة إال يف قعدتني

اهـ قرأ فيما فاتك ا: قال بن مسعوداعن معمر عن قتادة أن ]3164[عبد الرزاق -
ابنن سريين عـن عن ابحدثنا وكيع عن محاد بن سلمة عن قتادة ]7198[ابن أيب شيبة -

حــدثنا علــي بــن عبــد ] 9369[الطــرباين .اجعــل آخــر صــالتك أول صــالتك: قــال مســعود
يف ادة عـن ابـن سـريين عـن ابـن مسـعودعـن قتـالعزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا محاد بـن سـلمة

ابـن املنـذر . يدرك مع اإلمام آخـر صـالتهجيعل ما : قاللرجل يفوته بعض الصالة مع اإلماما
عـن ابـن سـريين عـن ال ثنا حجاج عن محاد عن قتادةقثنا علي بن عبد العزيزحد]2093[

.مرسل حسناهـ جيعل ما أدرك مع اإلمام آخر صالته: قالمسعودابن
عبـد اهللاحـدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس عـن حصـني عـن إبـراهيم عـن ]7197[ابن أيب شـيبة -
.اهـ مرسل صحيح ا أدركت مع اإلمام فهو آخر صالتكم: ال ق

هــر بــن جــريج قــال قلــت لعطــاء أرأيــت لــو فــاتتين ركعتــان مــن العشــاء اآلخــرة فقمــت أجاعــن ]3173[هــو مــا رواه -1
.اهـ صحيح 



تقريب فقه السابقني األولني

263

عن الثوري عن جابر عن الشعيب أن جندبا ومسروقا أدركا ركعـة مـن ] 3165[عبد الرزاق -
فلمــا ســلم اإلمــام قامــا يقضــيان فجلــس . جنــدب ومل يقــرأ مســروق خلــف اإلمــاماملغــرب فقــرأ

فلمــا انصــرفا تــذاكرا ذلــك فأتيــا .ة ومل جيلــسمســروق يف الثانيــة والثالثــة وقــام جنــدب يف الثانيــ
اهـــ جــابر كــل قــد أصــاب أو كــل قــد أحســن ونفعــل كمــا فعــل مســروق :فقــالمســعودبــنا

عـن معمـر عـن جعفـر اجلـزري عـن احلكـم أن جنـدبا ومسـروقا ]3166[عبد الرزاق . ضعيف
ءة ومل يقـرأ اآلخـر يف أدركا ركعة من املغرب فقرأ أحـدمها يف الـركعتني األخـريني مـا فاتـه مـن القـرا

فقـال كالكمـا حمسـن وأنـا أصـنع كمـا صـنع هـذا الـذي قـرأ يف الــركعتني مسـعودبـناركعـة فسـئل 
حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن ]8569[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال . ، مرســـل اهــــ جعفـــر هـــو ابـــن برقـــان

ام قـــام فلمــا ســلم اإلمــدرك مســـروق وجنــدب ركعــة مــن املغـــرب أ: قــال األعمــش عــن إبــراهيم
مث جلـــس يف آخرهـــا فـــذكر وق فأضـــاف إليهـــا ركعـــة مث جلـــس وقـــام جنـــدب فيهمـــا مجيعـــامســـر 

الطـــرباين .كالمهـــا قـــد أحســـن وأفعـــل كمـــا فعـــل مســـروق أحـــب إيل: ، فقـــال لعبـــد اهللاذلـــك 
ســليمان األعمــش عــن عــن حــدثنا أبــو خليفــة ثنــا أبــو الوليــد الطيالســي ثنــا شــعبة]9374[

بركعــة فلــم يقــرأ مســروق وقــرأ جنــدب ىل اإلمــام وقــد ســبقا وجنــدبا انتهيــا إإبــراهيم أن مســروقا
ابــن أيب . والقــول مــا صــنع مســروق كالكمــا مل يــأل عــن األمــر: فقــالفــذكروا ذلــك لعبــد اهللا

أن جنـدبا ومسـروقا خرجـا يريـدان أخربنا مغرية عن إبـراهيمحدثنا هشيم قال]8570[شيبة 
ام جلــس مســروق يف الركعــة الثانيــة ومل إلمــصــالة املغــرب فأدركــا مــع اإلمــام ركعــة ، فلمــا ســلم ا

فـذكرا لـه مسعودابنفأتيا ركعة اليت أدرك ومل يقرأ مسروق قال وقرأ جندب يف الجيلس جندب 
]9373[الطــرباين . كمـا قـد أحسـن وأفعـل كمـا فعـل مسـروقكال : فقـال عبـد اهللا مـا صـنعا

صلى : قالن مغرية عن إبراهيمثنا زائدة عحدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو
فقامــــا يقضــــيان، فقعــــد ومل يــــدركا مــــع اإلمــــام إال ركعــــةجنــــدب ومســــروق يف مســــجد املغــــرب

: فـذكرا ذلـك لـه فقـالركعة من القضاء، فأتيا عبد اهللامسروق يف الثانية، وقام جندب يف أول
بـد العزيـز عحـدثنا علـي بـن ]9372[الطـرباين . وافعلوا كما فعـل مسـروقكالكما قد أحسن

أدركـا مـن ثنا حجاج بن املنهال ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن محـاد عـن إبـراهيم أن جنـدبا ومسـروقا
ق وقعـد مسـرو كعـة الثانيـةفقـام جنـدب يف الر صالة املغرب ركعة فلما سلم اإلمام قاما يقضيان
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مرسل اهـ وأصنع كما صنع مسروقكالكما قد أحسن: فقالفيهما مجيعا فقاال البن مسعود
.ة عن األعمش أشبه مبذهب عبد اهللا شعبسياق و ، حيح ص
كــان إذا فاتـه شــيء مــن الصـالة مــع اإلمــام اهللا بــن عمــرعبــدأن عــن نـافع ] 180[مالـك -

فقـرأ لنفسـه فيمـا يقضـي فيما جهر فيه اإلمام بالقراءة أنه إذا سلم اإلمام قام عبد اهللا بن عمر 
أنـه كـان عمـرابـنعـن يـد اهللا عـن نـافعحدثنا حفص عـن عب]7200[ابن أيب شيبة . وجهر 

حــدثنا أبــو معاويــة ]7201[ابــن أيب شــيبة .إذا أدرك مــع اإلمــام مل يقــرأ فــإذا قــام يقضــي قــرأ
.صحيح اهـاقرأ فيما تقضي:أنه قالعمرابنعن عن عبيد اهللا عن نافع 

ن جيعـل أنـه كـاعمـرابـنعـن حدثنا ابن عليـة عـن أيـوب عـن نـافع]7199[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ما أدرك مع اإلمام آخر صالته

أخربنا احلسن بـن يعقـوب يأخربنا حممد بن موسى بن الفضل النيسابور ] 3775[البيهقي-
ابــن أيبأخربنــا ســعيد يعــينطالــب أخربنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاءالعــدل حــدثنا حيــىي بــن أيب

تك اهــ مسـاع عبـد الوهـاب ا أدركـت فهـو أول صـالمـعمـرابـنعروبة عن أيوب عن نـافع عـن 
.وقد تكلموا يف حيىي بن أيب طالب. واحملفوظ رواية اجلماعة. قبل االختالط

عبـد اهللا بـن عمـروبـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار أن اعـن ]3172[عبد الرزاق -
أين فاتتـه ركعــة مــن املغــرب االوىل مــنهن وأنــه أخــربه رفــع صــوته بــالقراءة يف اآلخــرة الثالثــة قــال كــ

.اهـ سند صحيح أمسع إىل قوله نارا تلظى
أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيـه أخربنـا أبـو حممـد بـن حيـان حـدثنا ]3782[ورواه البيهقي 

ابـن جـريج عـن إبراهيم بن حممد بن احلسن حدثنا موسى بن عامر حـدثنا الوليـد قـال وأخـربين
ملغرب ، فلما سـلم اإلمـام قـام حـىت رفـع أنه فاتته ركعة من اعمرو بن دينار عن عبيد بن عمري 

.اهـ موسى بن عامر فيه ضعف )فأنذرتكم نارا تلظى(أمسع قراءته صوته بالقراءة ، فكأين
مــا صــالة جيلــس يف كــل :أنــه قــالبــن شــهاب عــن ســعيد بــن املســيباعــن ]409[مالــك -

. الة كلهـــا هـــي املغـــرب إذا فاتتـــك منهـــا ركعـــة وكـــذلك ســـنة الصـــ: ركعـــة منهـــا مث قـــال ســـعيد 
حـدثنا سـعيد يمحزة عن الزهـر شعيب بن أيباليمان أخربينأيبمن طريق]3781[البيهقي 

إن السنة إذا أدرك الرجل ركعة من صالة املغرب مع اإلمام أن جيلـس مـع اإلمـام ، بن املسيب
شــهد فــإذا ســلم اإلمــام قــام فركــع الثانيــة فجلــس فيهــا ، وتشــهد مث قــام فركــع الركعــة الثالثــة ، فت
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قـال سـعيد بـن يقـال الزهـر . فيها مث سلم ، والصلوات علـى هـذه السـنة فيمـا جيلـس فيـه مـنهن
تلــك : بــثالث ركعــات يتشــهد فــيهن ثــالث مــرات ، فــإذا ســئل عنهــا قــال حــدثوين: املســيب 

اهـــ صــحيح ، قولــه شــهد فيهمــاصــالة املغــرب يســبق الرجــل منهــا بركعــة ، مث يــدرك ركعتــني فيت
.واهللا أعلم . ، هو شاهد للرواية عن عمر ل قبله سنة حكاية عن العم

واقض ما ، ما أدركت مع اإلمام فهو أول صالتك وقد روى معمر عن قتادة عن ابن املسيب 
.رواه عبد الرزاق . سبقك به من القرآن

اإلمامةتابعمن ماملسبوق ما يؤمر به 
.رواه البخاري ومسلم . إمنا جعل اإلمام ليؤمت به: وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

. كان يأمت بـه وال جيلـسبن عمراعن عبد اهللا بن عمر عن نافع أن ]3179[عبد الرزاق -
بــنابــن جــريج عــن رجــل عــن نــافع أن اعــن ]3180[عبــد الــرزاق . أي إذا قــام اإلمــام للرابعــة

.وهو األمر عندهم . اهـ حسن كان يأمت به وال جيلسعمر
إذا كــان لــه عمــربــناكــان :عــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل قــال]3096[عبــد الــرزاق -

. اهـــ أي أنــه كــان يتشــهدوتــر واإلمــام يف شــفع ال يســلم يف تشــهده كــان يــراه فســخا لصــالته 
.صحيح 

مـن أدرك : قـال علـيعـن مقاتـل عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن ]3090[عبد الرزاق -
تقـدم وقـد .اهــ ضـعيف مـام وليهلـل حـىت يقـومركعة مع اإلمام أو فاته ركعة فال يتشهد مع اإل

.مما ههنا 

متى يقوم املسبوق إىل قضاء ما فاته
.، يأيت فيه حديث املغرية بن شعبة يف تبوك 

كـان إذا فاتتـه ركعـة أو بن عمـرابن جريج قال أخربين نافع أن اعن ]3169[عبد الرزاق -
البيهقــي . ام ومل ينتظــر قيــام اإلمــام شــيء مــن الصــالة مــع اإلمــام فســلم قــام ســاعة يســلم اإلمــ

قـــاال حـــدثنا أبـــو يإســـحاق وأبـــو بكـــر بـــن احلســـن القاضـــأخربنـــا أبـــو زكريـــا بـــن أيب]3765[
أخـربك ابـن جـريج أن نافعــا العبـاس هـو األصـم حـدثنا حبـر بــن نصـر قـال قـرئ علـى ابــن وهـب
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مام فسلم اإلمام قام ء من الصالة مع اإليكان إذا فاتته ركعة أو شعبد اهللا بن عمرأن أخربه
.اهـ رواه ابن وهب يف اجلامع ، صحيح لم ، ومل ينتظر قيام اإلمامساعة يس

إذا سبق بشيء من بن عمراكان : بن أيب رواد عن نافع قال اعن ]3156[عبد الرزاق -
اهــ سبق بشيء مل يقم حىت يقوم اإلمـاموإذا مل ي، الصالة فإذا سلم اإلمام قام يقضي ما فاته 

.حديث ابن جريج خمتصر.ند جيد س
صــليت مــع أهــل املدينــة : عــن معمــر عــن أيب هــارون العبــدي قــال ]3158[عبــد الــرزاق -

ســعيدألبــيركعــة مــن الصــبح فلمــا ســلم اإلمــام قمــت ألقضــي ركعــيت فجــذبوين فــذكرت ذلــك 
احلـارث بـن عـنابـن وهـب اهور .فقـال كـذلك كـانوا يفعلـون ولكـنهم خـافوا السـيف الخدري

.اهـ أبو هارون جمروح السنةيه: قال يأبا سعيد اخلدر أن يهارون العبدبهان عن أيبن

هل يسجد املسبوق بعد السالم
مجيعـا عـن عبـد الـرزاق قـال احللـواينيحممد بن رافـع وحسـن بـن علـحدثين]979[مسلم -

ن زيـاد أن ابن شهاب عن حديث عباد بابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج حدثين
عروة بن املغرية بن شعبة أخربه أن املغرية بن شعبة أخربه أنه غـزا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

فتـربز رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قبـل الغـائط فحملـت معـه إداوة قـال املغـريةوسـلم تبـوك 
يديـه مـن قبل صالة الفجر فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم إىل أخـذت أهريـق علـى 

اإلداوة وغسل يديه ثالث مرات مث غسـل وجهـه مث ذهـب خيـرج جبتـه عـن ذراعيـه فضـاق كمـا 
وغسـل ذراعيـه إىل املـرفقني مث . اجلبـة حـىت أخـرج ذراعيـه مـن أسـفل اجلبـةجبته فأدخل يديه يف

فأقبلـت معـه حـىت جنـد النـاس قـد قـدموا عبـد الـرمحن بـن قال املغرية.توضأ على خفيه مث أقبل 
فصــلى هلــم فــأدرك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إحــدى الــركعتني فصــلى مــع النــاس عــوف 

صلى اهللا عليـه وسـلم يـتم صـالته عبد الرمحن بن عوف قام رسول اهللالركعة اآلخرة فلما سلم 
صـــلى اهللا عليـــه وســـلم صـــالته أقبـــل فـــأكثروا التســـبيح فلمـــا قضـــى النـــيبفـــأفزع ذلـــك املســـلمني

اهــ رواه أبـو يغـبطهم أن صـلوا الصـالة لوقتهـا. قـد أصـبتم:أو قـال. م أحسـنت:علـيهم مث قـال 
مــن أدرك الفــرد مــن الصــالة : يقولــونأبــو ســعيد اخلــدري وابــن الــزبري وابــن عمــر:داود مث قــال 

.يف ما تقدم عن ابن مسعود وغريه داللة على ترك السجدتني اهـعليه سجدتا السهو
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بــنافاتــت :قــال مســلم بــن مصــبح بــن الــزبري قــالبــن جــريج اعــن ]3099[عبــد الــرزاق -
بـــن الـــزبري فـــأمت الركعـــة فلمـــا ســـلم ســـجد ســـجديت اركعـــيت الظهـــر فلمـــا ســـلم اإلمـــام قـــام الزبيـــر

حــدثنا إســحاق عــن عبــد الــرزاق عــن ابــن جــريج]1682[، ورواه ابــن املنــذر ذا اهـــ كــالســهو 
، فلمـا الزبري ركعة مـن الظهـرفاتت ابن: قالين مسلم بن مصبح مؤذن ابن الزبريأخرب : قال 

مســلم هــذا مل اهـــو ، فلمــا ســلم ســجد ســجديت الســهســلم اإلمــام قــام ابــن الــزبري فــأمت الركعــة
.أعرفه 

ابــنحــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن رجــل عــن عطــاء أن ]4718[ابــن أيب شــيبة -
ــاالزبيــروابــنعبــاس اإلمــام ، ســجدوا ر مــن صــالة عمــروابــنســعيدوأب

منـري عـن عبـد حدثنا ابـن]4719[ابن أيب شيبة .وال يصحاهـ كذا قال ابن عباسسجدتني
إذا فاته بعـض الصـالة قـام فقضـى: قالواالزبريوابنعمروابنسعيدأيبعن امللك عن عطاء

اخلــدريســعيدأيببــن جــريج عــن عطــاء عــن اعــن ]3100[عبــد الــرزاق .وســجد ســجدتني
بــن جــريج وأخــربت بعــد مــا مــات عطــاء أنــه يــأثر اقــال . نــا يفعــالن ذلــكاعمــربــناو 

ابــن أيب . اهـــ إمساعيـل ثقــةبــن عمـر عــن إمساعيـل بــن عبـد الــرمحن بـن ذويــب األسـدي احـديث 
الـزبريوابنعمروابنسعيدأيبحدثنا ابن منري عن عبد امللك عن عطاء عن ]4598[شيبة 

يصــنع كمــا يصــنع اإلمــام ، فــإذا : فاتــه بعــض الصــالة، قــالوااإلمــام وقــد يف الرجــل يــدخل مــع 
.صحيحاهـ ام صالته قام فقضى ، وسجد سجدتنيقضى اإلم

كـــان إذا أدرك مـــع بـــن عمـــراعـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر عـــن نـــافع أن ]3396[عبـــد الـــرزاق -
عبــد الــرزاق . االمــام ســجدة ســجد إليهــا أخــرى وإذا فــرغ مــن صــالته ســجد ســجديت الســهو

عــن معمــر عــن ]3398[عبــد الــرزاق . بــن عمــر مثلــهاعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]3397[
. ومل أعلـم أحـدا فعلـه أصـال: بن عمر كان يفعل ذلـك قـال الزهـري االزهري عن سامل مثله أن 

عبـد الـرزاق . حدثنا ابن علية عن أيوب عـن نـافع عـن ابـن عمـر مثلـه]4721[ابن أيب شيبة 
بــن عمــر يفوتــه ركعــة فجلــس يف وتــر اافع قــال رأيــت بــن جــريج قــال أخــربين نــاعــن ]3101[



تقريب فقه السابقني األولني

268

عبــد . )1(واإلمــام يف شــفع فــإذا ســلم اإلمــام قــام فــأوىف مــا بقــي عليــه مث ســجد ســجديت الســهو
بــن عمــر مثلــه قــال الزهــري وأخــربين اعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن ]3102[الــرزاق 

إذا أقيمـت الصـالة :لم قـالسعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـ
فال تأتوهـا تسـعون ولكـن ائتوهـا وأنـتم متشـون وعلـيكم السـكينة ومـا أدركـتم فصـلوا ومـا فـاتكم 

مـن أن قـول الزهـري مل أعلـم أحـدا فعلـه داللـة علـى ويف.ا اهــ صـحيح فأمتوا فلم يذكر سـجود
.هم ال يقول بقوهلمسوا
أنــه فاتتــه أنــسن ســعيد عــن قتــادة عــن حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــ]4724[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ ســند صــحيح ، لكــن ركعــة فقــام فتطــوع مث ذكــر فصــلى الركعــة الــيت فاتتــه وســجد ســجدتني
.وفيه داللة على ما حنن فيه .نسيوهذا ألنه .قتادة كان أعمى 

إعادة الصالة مع اإلمام
حمجـن عـن أبيـه عن زيد بن أسلم عن رجل من بين الديل يقال له بسـر بـن]296[مالك -

حمجــن أنــه كــان يف جملــس مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــأذن بالصــالة فقــام رســول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم فصلى مث رجع وحمجن يف جملسـه مل يصـل معـه فقـال لـه رسـول اهللا صـلى 
اهللا عليــه وســلم مــا منعــك أن تصــلي مــع النــاس الســت برجــل مســلم فقــال بلــى يــا رســول اهللا 

إذا جئــت فصــل مــع : قــد صــليت يف أهلــي فقــال لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم ولكــين
.ححه احلاكماهـ صالناس وإن كنت قد صليت 

يعلــى بــن عطــاء عــن جــابر حــدثنا حفــص بــن عمــر حــدثنا شــعبة أخــربين]575[أبــو داود -
الم شــاب بـن يزيـد بـن األسـود عـن أبيـه أنـه صـلى مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو غـ

يفلما صلى إذا رجالن مل يصليا يف
ال تفعلــوا إذا صــلى أحــدكم :فقــال. رحالنــاقــاال قــد صــلينا يف. مــا منعكمــا أن تصــليا معنــا:

بـان اهــ صـححه ابـن خزميـة وابـن حيف
.

بن جريج عن عطـاء قـال إذا فاتتـك ركعـة مـع اإلمـام فجلـس فتشـهد يف شـفع وأنـت يف اعن ]3098[عبد الرزاق -1
قال مـن أجـل أنـه ال ؟وتر فإذا انصرف اإلمام فأوف مما بقي من صالتك مث اسجد سجديت السهو قلت فلم أسجدمها

.نعم :قال؟يتشهد فيه ومن أجل أنه جلس يف وتر قلت ينزل ذلك منه مبنزلة السهو واخلطإجيلس يف وتر وال
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زيـــاد بـــن فيـــاض عـــن أيب عـــن حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان ومســـعر]6740[ابـــن أيب شـــيبة -
. صــحيح ، عمــرو بــن األســود أُراه اهـــ أبــو عيــاض ال تعــاد الصــالة: عمــرقــال عيــاض قــال

.معناه واهللا أعلم ال يعيدها ولكن جيعلها سبحة 
عـن احلـارث يب إسـحاق حدثنا أبو خالد األمحر عن حجـاج عـن أ]6715[ابن أيب شيبة -

.سند ضعيفاهـ صالته األوىل: قال عليعن 
أبـا أيـوب األنصـاريعن عفيف السهمي عن رجل من بين أسد أنـه سـأل ]299[مالك -

أفأصــلي معــه فقــال أبــو أيــوب يإين أصــلي يف بيــيت مث آتــى املســجد فأجــد اإلمــام يصــل:فقــال 
]578[أبـو داود . )1(و مثل سهم مجعنعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم مجع أ

أخـربين عمـرو عـن بكـري أنـه مسـع عفيـف قـال قرأت على ابن وهبقال حدثنا أمحد بن صاحل
حدثين رجل من بين أسد بـن خزميـة أنـه سـأل أبـا أيـوب األنصـارييقول بن عمرو بن املسيب

معهـم فأجـد يف يصـلي أحـدنا يف منزلـه الصـالة، مث يـأيت املسـجد وتقـام الصـالة فأصـلي: فقال
: فقــالعــن ذلــك النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمســألنا : نفســي مــن ذلــك شــيئا، فقــال أبــو أيــوب

ســهم مجــع أي يضــاعف لــه األجــر قالــه ابــن . ســكت عنــه أبــو داود اهـــذلــك لــه ســهم مجــع
.وهب 

حـدثنا عبـاد بـن العـوام عـن حسـني املكتـب عـن عمـرو بـن شـعيب ]6738[ابن أيب شيبة -
ونــاس : علــى الــبالط قــالوهــو جــالسعمــرابــنأتيــت علــى : يســار قــال عــن ســليمان بــن

ت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه إين مسعــ: يــا أبــا عبــد الــرمحن أال تصــلي ؟ فقــال : فقلنــا يصــلون
حــدثنا حســني بــن نصــر ]1879[الطحــاوي . صــالة يف يــوم مــرتنيال تصــلى : يقــول وســلم

لــم عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ســليمان مــوىل أنــا حســني املعقــال مسعــت يزيــد بــن هــارون قــال
أال تصـلي مـع : أتيت املسجد فرأيت ابن عمر جالسـا والنـاس يف الصـالة فقلـت: ميمونة قال

]162/ 2االستذكار [قال أبو عمر وذكره -1
آلثار كلها وما كان مثلها عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم مث عـن أصـحا

يف إعادة الصالة مع اإلمام وقد صلى وحده بئس ما فعلت إذ صليت وحدك وكيف تصلي وحدك وال صالة ملـن صـلى 
ن علـى مـن يشـاء بفضـله وتوفيقـهميـوحده بل مجيعهم سكت له عن ذلك وندبه إىل إعادة الصالة للفضل ال لغـريه واهللا 

اهـ
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)1(قــد صــليت يف رحلــي: النــاس ؟ فقــال

وقــــال.ن حبــــانوابــــرواه أمحــــد وأبــــو داود والنســــائي وصــــححه ابــــن خزميــــة اهـــــفريضــــة مــــرتني
اهـ، واهللا أعلمتفرد به احلسني املعلم عن عمرو بن شعيب: الدارقطين

: عــــن جماهــــد قــــالحــــدثنا الثقفــــي عــــن عبـــد اهللا بــــن عثمــــان]6739[وقـــال ابــــن أيب شــــيبة 
حـىت إذا نظرنـا إىل بـاب املسـجد إذ النـاس يف خرجت مع ابن عمر من دار عبد اهللا بن خالـد

هـذا سـند اهــ إين صـليت يف البيـت: اقفـا حـىت صـلى النـاس ، وقـال صالة العصر ، فلم يزل و 
.جيد

إين أصــلي يف بيــيت مث : فقــال عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن رجــال ســأل ]297[مالــك -
: فقـــال الرجـــل ، نعـــم : فقـــال لـــه عبـــد اهللا بـــن عمـــر ، أدرك الصـــالة مـــع اإلمـــام أفأصـــلي معـــه 

يتهمـا أجيعـل ، إمنـا ذلـك إىل اهللا ، أو ذلـك إليـك : بـن عمـر افقال له ؟ أيتهما أجعل صاليت 
.اهـ صحيحشاء

أتيـت : أخربنا يونس عن احلكم بن األعـرج قـالحدثنا هشيم قال]6709[ابن أيب شيبة -
يــا أبــا عبــد الــرمحنوالنــاس يف صــالة الظهــر فظننتــه علــى غــري طهــر فقلــت لــهعمــرابــنعلــى 

فـــذكرت : قـــال يـــونس ؟ ســـب فبأيهمـــا أحتت إين علـــى طهـــارة وقـــد صـــلي: قـــال؟هـــرآتيـــك بط
ســـند .فجعـــل األوىل املكتوبـــة وهـــذه نافلـــةيـــرحم اهللا أبـــا عبـــد الـــرمحن: ذلـــك للحســـن فقـــال

.صحيح 
عثمــان بــن عــن دثنا وكيــع عــن ربيعــة بــن عثمــان وأيب العمــيسحــ]6706[ابــن أيب شــيبة -

ابـن ثناحـد] 1880[حـاوي الط.)2(صـالته األوىل:قـالعمرابنعن عبيد اهللا بن أيب رافع
رأرسلين حمر : قالعن عثمان بن سعيد بن أيب رافعثنا املاجشونقالثنا الوهيبقالأيب داود

والنـاس ، أسأله إذا صلى الرجل الظهـر يف بيتـه مث جـاء إىل املسـجد ابن عمربن أيب هريرة إىل 
مســند ابــن [البغــوي .صــالته األوىل:أيتهمــا صــالته ؟ فقــال ابــن عمــر، يصــلون فصــلى معهــم 

: حدثنا بشر بن الوليد نا عبد العزيز عـن عثمـان بـن سـعيد بـن أيب رافـع قـال ]2923اجلعد
فأدركتـــه يصـــلي عنـــد دار أيب اجلهـــم بـــالبالط فقلـــت عمـــربـــناأرســلين احملـــرر بـــن أيب هريـــرة إىل 

.واهللا أعلم.قول من قال أنه صالها يف مجاعة قبل هذا اللفظ يدفع-1
.ء ، واهللا تعاىل أعلميذلك ما مل يبلغه حني مل يقطع فيها بشفكأنه بلغه يف: ذكره البيهقي وقال -2
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ه قـال الرجل يصلي الظهر يف بيته مث يأيت املسـجد والنـاس يصـلون فيصـلي معهـم فأيهمـا صـالت
عثمـان وثقـه و . عثمـانوالـداهـ أرى عبـد العزيـز املاجشـون غلـط يف اسـم األوىل منهما صالته 

.ابن حبان 
أنا التميمـيقالثنا قريش بن أنسالقحدثنا إبراهيم بن عبد اهللا]1120[وقال ابن املنذر 

لظهــر يف إين خشــيت أن ال أدرك صــالة ا: فقــالعمــرابــنقــال نــافع جــاء احملــرر إىل : قــال
فصـليت معهـم يف اجلماعـة، يصلوا بعد املسجد فصليت يف أهلي الظهر مث جئت فإذا هم مل 

.حسن صحيحاهـ أيهما أجعل صاليت؟ قال األوىل منهما
ابـنأن حدثنا أبو خالد األمحر عن الضحاك بن عثمان عن نـافع]6725[ابن أيب شيبة -

اهـــ بــين عــوف وهــم يصــلون فصــلى معهــمســجدمث مــر مباشــتغل ببنــاء لــه فصــلى الظهــر عمــر
.الضحاك صدوق 

مـن صـلى املغـرب أو الصـبح مث :كـان يقـولعبد اهللا بـن عمـرعن نافع أن ]300[مالك -
بن جريج قال أخربين نـافع أن اعن ]3939[اهـ عبد الرزاق هلما أدركهما مع اإلمام فال يعد

الة يف املسـجد مـع اإلمـام فصـل إن كنت قد صليت يف أهلـك مث أدركـت الصـ: قال بن عمرا
.

كــان إذا صــلى يف :قــالبــن عمــراعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]3940[عبــد الــرزاق 
]6726[ابــن أيب شــيبة.بيتــه مث خــرج فوجــد اإلمــام يصــلي صــلى معــه إال الصــبح واملغــرب 

بيتـه ، مث أدرك إذا صـلى الرجـل يف : قـال عمـرابـنعن منري عن عبيد اهللا عن نافعحدثنا ابن
عــن ن نــافععــثنــا الليــث بــن ســعد ]61[أبــو اجلهــم .إال املغــرب والفجــرمجاعــة صــلى معهــم 

. عبـــد اهللا بـــن عمـــر أنـــه كـــان إذا صـــلى وحـــده ، مث أدرك اإلمـــام أعادهـــا إال املغـــرب والصـــبح 
أخــربين نــافع ثنـا أبــو عاصــم عـن ابــن جــريج قـالحــدثنا ابـن مــرزوق قــال]2147[وي الطحـا

يت يف أهلك مث أدركت الصالة فصلها إال الصبح واملغربإن صل:قالعمرابنأن 
.اهـ صحيح يعادان يف يوم 

عـن اجلريــريثنـا خالـد بــن عبـد اهللاقـالوحـدثونا عــن وهـب بـن بقيــة]1122[ابـن املنـذر -
يصـــلي املكتوبـــة يف بيتـــه مث يـــدرك عـــن الرجـــلابـــن عمـــرســـئل : قـــالعـــن أيب هنيـــدة العـــدوي



تقريب فقه السابقني األولني

272

املكتوبـــــة والنــــــاس يف الصــــــالة، فقـــــال فــــــرض اهللا يف اليــــــوم والليلــــــة مخـــــس صــــــلوات فمــــــا بــــــال 
.اهـ ثقات خالد الواسطي أراه متأخر السماع )1(السادسة

حــدثنا ]295[جعفــر قــال وقــال ابــن خزميــة عــن علــي بــن حجــر يف حديثــه عــن إمساعيــل بــن
من مىن، فبتنا باحملصب حىت صـلينا بـه عبد اهللا بن عمرصدرت مع : أنه قالالعالء عن أبيه

الصبح، مث ركبنا حىت أتينـا املسـجد، فـإذا عبـد اهللا بـن الـزبري يصـلي ألهـل مكـة صـالة الصـبح، 
حــىت إذا فوقــف ابــن عمــر ينتظــره، فلمــا فــرغ دخــل وطــاف بالبيــت، مث ركــب فلــم يصــل، فســار

.اهـ حسن صحيح ارتفع الضحى نزل فصلى
عن الثوري عن جابر عن سعيد بـن عبيـد عـن صـلة بـن زفـر العبسـي ]3935[عبد الرزاق -

. فمــر مبســجد فصــلى معهــم املغــرب وشــفع بركعــة وقــد كــان صــلى حذيفــةخرجــت مــع : قــال 
: ر قــال نــا شــريك عــن جــابر عــن ســعد بــن عبيــد عــن صــلة بــن زفــخرب أ]2359[ابــن اجلعــد 

دخلت مع حذيفـة مسـجدا فأقيمـت فيـه صـالة الظهـر فصـلى معهـم وقـد كـان صـلى ودخلـت 
ودخلـت معـه مسـجدا ، معه مسجدا فأقيمت فيه صالة العصر فصـلى معهـم وقـد كـان صـلى 

ابــن املنــذر . مث قــام فشــفع بركعــة ، فأقيمــت فيــه صــالة املغــرب فصــلى معهــم وقــد كــان صــلى 
اهللا عـن سـفيان عـن جـابر عـن سـعيد بـن عبيـد عـن صـلة ثنـا عبـدقـالحدثنا علـي]1110[

.جابر ضعيف. حنوه حذيفةعن بن زفر
سـئل :حدثنا حفص عن عاصم عن بكـر بـن عبـد اهللا املـزين قـال]6727[ابن أيب شيبة -

وجلـسمروا مبسجد فدخل أحدهم فصلى ومضى واحدمثعن ثالثة صلوا العصرعباسابن
وأمــا الــذي مضــى أمــا الــذي صــلى فــزاد خــريا إىل خــري: عبــاسواحــد علــى البــاب؟ فقــال ابــن 

.اهـ سند جيد جلس على الباب فأخسهمفمضى حلاجته ، وأما الذي 
النعمـانكـان : قـال أنـسحدثنا سهل بن يوسف عن محيد عـن ]6724[ابن أيب شيبة -

علــى جنــد أهــل البصــرة ، وكنــت األشــعريموســىوأبــوعلــى جنــد أهــل الكوفــة ، بــن مقــرن
ابه ، مث جـاء وأنـا بينهما ، فاتعدا أن يلتقيا عندي غدوة ، فصلى أحدمها صـالة الغـداة بأصـح

وقد كان إسحاق يقول معىن حديث ابن عمر أي مل يفرض اهللا صالة يف يوم ]407/ 2األوسط [قال ابن املنذر -1
حدة، وإمنا كان ابن عمر خارجا من املسجد فإذا كان يف املسجد فإنه يصليها لغري معىن قضـاء الفـرض ولكـن إال مرة وا

اهـالفرض، واهللا أعلم
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ثنـا حجـاج قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]1109[اهـ وقال ابن املنذر أصلي فصلى معي
فصـلى بنـا العصـر األشـعريموسـىأيبقـدمنا مـع : قـالأنـسعـن ثنا محـاد عـن ثابـت ومحيـد

بالنــاس والرجــال والنســاء يصــلي شــعبةبــناملغــريةفــإذا نا إىل مســجد اجلــامعربــد مث جلســيف امل
]111[ابـن خزميـة يف حـديث علـي بـن حجـر عـن إمساعيـل بـن جعفـر . فصـلينا معـهخمتلطون

قــدمنا مــع أيب موســى أمــريا علــى البصــرة فصــلى باملربــد : قــالحــدثنا محيــد أن أنــس بــن مالــك
. ســجد وقــد أقيمــت الصــالة فصــلينا مــع املغــرية بــن شــعبة مث انتهينــا إىل امل: صــالة الغــداة قــال

عبـــدوس بـــن احلســـني و طـــاهر الفقيـــه حـــدثنا أبـــو الفضـــل أخربنـــا أبـــ] 3799[البيهقـــي وقـــال 
حممــد بــن عبــد اهللا بــن املثــىن حــدثينيعــينيحــدثنا األنصــار يالسمســار حــدثنا أبــو حــامت الــراز 

، فصـلى بنــا الغــداة باملربــد ، مث ير موســى األشــعقــدمنا مـع أيب: محيـد الطويــل قــال قـال أنــس 
.انتهينا إىل املسجد ، فأقيمـت الصـالة فصـلينا مـع املغـرية بـن شـعبة

مـان بـن مقـرن علـى كان أبو موسى على جند أهل البصـرة والنع: محيد الطويل قال قال أنس
أحــدمها بأصــحابه مث لى فصــغــدوةيوكنــت بينهمــا فتواعــدا أن يلتقيــا عنــدجنــد أهــل الكوفــة
.، ومها قصتان ح ياهـ صحجاء فصلى معنا

ثنا يـونس قـال ثنـا عبـد اهللا بـن يوسـف قـال ثنـا ابـن هليعـة قـال ثنـا حـد]2146[الطحاوي -
كنــت أدخــل املســجد لصــالة : يزيــد بــن أيب حبيــب عــن نــاعم بــن أجيــل مــوىل أم ســلمة قــال

جلوسا يف آخر املسجد ، هللا عليه وسلم فأرى رجاال من أصحاب رسول اهللا صلى ا، املغرب 
.اهـ ابن هليعة ضعيف 

باب منه
أيب إســحاق عــن احلــارث عــن عــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن حجــاج]6722[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ضعيف فع بركعة ، يعين إذا أعاد املغربيش: قال علي
ان عـن جـابر عـن سـعد بـن عبيـدة حـدثنا سـفي: قـال وكيـعحـدثنا ]6716[ابن أيب شـيبة -

ابــن أيب .وشــفع يف املغــرب بركعــةحذيفــةأعــدت الصــلوات كلهــا مــع : قــال عــن صــلة بــن زفــر
أنــه صــلى الظهــر حذيفــةعــن نعــيم عــن صــلة عــن عــن ليــثحــدثنا حفــص ]6720[شــيبة 

.اهـ ضعيف وشفع يف املغرب بركعةمرتني والعصر مرتني واملغرب مرتني 
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ثنــا محــاد عــن أيب حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال ثنــا حجــاج قــال]1114[ابــن املنــذر -
فوجدتــه يريــد أن أبــا موســىصــليت الفجــر مث أتيــت : قــالأنــس بــن مالــكعمــران اجلــوين عــن 

: فـإين قـد صـليت، قـال: يصلي فجلست ناحية فلما قضى صالته قال ما لك مل تصل؟ قلت
.اهـ سند جيد فإن الصالة كلها تعاد إال املغ

ثنـا أيـوب قـالثنـا محـادقـالثنـا أبـو الربيـعقـالحدثنا حيىي بـن حممـد]1115[ابن املنذر -
:قالابن مسعودعن عن أيب قالبة
ا معهـم فصـلوا إال املغـربصـلوا الصـالة لوقتهـا فـإن أدركتموهـ: فما تأمرنا؟ قال: عن وقتها قال

.اهـ مرسل ، وأظن الزيادة مدرجة 
: قـالحدثنا حممد بن أيب عدي عن ابن عون عن أنس بن سريين]5935[ابن أيب شيبة -

فأراد أن يعيد ، صلى ركعة فشـفعها مث صـلى إذا شك الرجل يف صالة املغرب : كانوا يقولون 
.اهـ سند صحيح ثالثة

.تقدم عن ابن عمر فيه 

وحكم خمالفة النيةوهو مع اإلمامفذكرها من نسي صالة 
.وفيه حديث معاذ . تقدم مما ههنا 

من نسـي صـالة فلـم يـذكرها إال :كان يقولعبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]406[مالك -
ابــن . وهــو مــع اإلمــام فــإذا ســلم اإلمــام فليصــل الصــالة الــيت نســي مث ليصــل بعــدها األخــرى 

وهـب قـال أخـربين أخربنـا ابـن ا حممد بـن عبـد اهللا بـن عبـد احلكـم قـالخربنأ] 1138[املنذر 
مـن نسـي صـالة مــن : قـالعبـد اهللا بـن عمــرأن عبـد اهللا بـن عمـر ومالـك بـن أنــس عـن نـافع

صــالته فلــم يــذكرها إال وهــو وراء اإلمــام فــإذا ســلم اإلمــام فليصــل الصــالة الــيت نســي مث ليصــل 
ثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل ثنـا حممـد بـن محيـد قـالحـد]2685[الطحـاوي.بعد الصـالة األخـرى

اجلمحــي عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع مثلــه اهـــ عــن ســعيد بــن عبــد الــرمحنثنــا الليــثقــال
.صحيح

ابـنعـن ص بن غياث عن مالك بـن أنـس عـن نـافعحدثنا حف]4799[وقال ابن أيب شيبة 
مث مل تصــل الظهــر مضــيت فيهــات تصــلي العصــر أنــكإذا ذكــرت وأنــ: أنــه كــان يقــولعمــر
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كــذا اهـــ  ت أنــك مل تصــل الظهــر فصــليت أجزأتــكفــإذا صــليت العصــر وذكــر ، صــليت الظهــر 
.قال حفص

حـدثين الليـثقـالثنـا أبـو صـاحلقـالحـدثونا عـن حممـد بـن حيـىي]1139[ابـن املنـذر وقـال
ة وهــو يف مــن نسـي صــال: أنـه قــالعمــرابــنعـن حــدثين سـعيد بــن عبــد الـرمحن عــن نــافعقـال

.ابن رقيشأُراه، سعيد ثقاتاهـ صالة فليبدأ بالذي بدأ اهللا به
هللا بـن عمـر عـن نـافع عـن قال ثنا سعيد عـن عبـد احدثنا ابن مرزوق]2372[الطحاوي -

.اهـ حسن مث يصلي العصر يصلي الظهر : قالابن عمر
أقبلـت : بـن أفلـح قـال نا أبو هالل نا حممد بـن سـريين عـن كثـري خرب أ]3126[ابن اجلعد -

مسـجد من سفر أو من أرض فلما بلغت املدينة قلت ألؤخـرن صـالة املغـرب حـىت أصـليها يف
فدخلت املسـجد فـإذا القـوم يف صـالة العشـاء فـدخلت : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ملغــرب ثالثــا مث صــليت العشــاء أربعــا فلمــا أصــبحت ســألت أهــل املدينــة فقهــاءهم وعلمــاءهم ا
بن سـريين عـن اعن معمر عن أيوب عن ]2257[عبد الرزاق . فقالوا ما أحسن ما صنعت 

نتهيـــت إىل املدينـــة وهـــم يصـــلون العصـــر ومل أكـــن صـــليت الظهـــر قـــال ا: كثـــري بـــن أفلـــح قـــال 

بـن سـريين اقـال مث سـألت باملدينـة فكلهـم أمـرين بالـذي فعلـت قـال .الظهر مث صليت العصـر 
سـند . اهـ هذا أصح من روايـة أيب هـالل اهللا صلى اهللا عليه و وأصحاب رسول

بــن  بــن ثابــت وأيب عثمــان وزيــد عمــر و كثــري مــوىل أيب أيــوب األنصــاري يــروي عــن . صــحيح 
.كانوا رمبا أبردوا بالظهر .كعب 

أدركـــت العصـــر فاجعـــل الـــيت : قـــال عطـــاء :بـــن جـــريج قـــالاعـــن ]2259[عبـــد الـــرزاق -
هــق[الشــافعي . كــان يفعــل ذلــك : أدركــت مــع اإلمــام الظهــر وصــل العصــر بعــد ذلــك قــال 

ن أدركت العصر ومل تصل الظهر إ:عن عطاء قال ]1541
قــال ابــن جـريج قــال عطــاء .فاجعـل الــيت أدركــت مـع اإلمــام الظهــر ، وصـل العصــر بعــد ذلـك 

قد كان يقال ذلك إذا أدركت العصر ومل تصل الظهر فاجعـل الـيت : بعد ذلك وهو خيرب ذلك 
.اهـ صحيح أدركت مع اإلمام الظهر
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انتهى إىل أهل الدرداءأباساين أن اعطاء اخلر عن معمر عن قتادة و ]2264[عبد الرزاق -

الطـــــــربي . فاعتـــــــد بـــــــثالث املغـــــــرب وجعـــــــل الـــــــركعتني تطوعـــــــا مث صـــــــلى العشـــــــاء بعـــــــد ذلـــــــك
طـاء اخلراسـاين حدثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليـة قـال أخربنـا داود عـن ع]391[

وهـم يلسـجدةانتهـى إىل االـدرداءأبـاوسعيد عن قتـادة أن 
.اهـ مرسل وثنتني بعدهافصلى ركعة ، فجعل ثالثا املغرباملغرب ، فإذا هي العشاء ، فقام 

النـاس يف القيـام يف شـهر أي من أتـى أنسعن معمر عن قتادة عن ]2270[عبد الرزاق -
.خرة اهـ سند صحيحان جعلهما من العشاء اآلوقد بقيت ركعترمضان

حممــد بــن أخربنــا أبــو بكــريحممــد بــن احلســني العلــو أخربنــا أبــو احلســن]5315[البيهقــي -
حـدثنا مـروان بـن حممـد حـدثنا حيـىي بـن ياحلسني بن اخلليل القطان حدثنا أبـو األزهـر السـليط

دخـل ثالثـة نفـر مـن : ظ بن علقمة عن ابن عائذ قـال محزة حدثنا الوضني بن عطاء عن حمفو 
صالة العصر قد فرغوا من صـالة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد والناس يف

: قــال أحــدهم. كيــف صــنعتم: نــاس ، فلمــا فرغــوا قــال بعضــهم لــبعضالظهــر فصــلوا مــع ال
وقـــال . مث صـــليت الظهـــرجعلتهـــا العصـــر : وقـــال اآلخـــر. جعلتهـــا الظهـــر مث صـــليت العصـــر

اهـــ ســندهــر والعصــر فلــم يعــب بعضــهم علــى بعــضجعلتهــا للمســجد مث صــليت الظ: اآلخــر 
، يـروي عـن ابن عائـذ هـو عبـد الـرمحن األزدي مروان بن حممد هو الطاطري ، و جيد ، شامي 

.وفقهاء الشام وعوف بن مالك النعمان بن بشري 

صالة القاعد
معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسني املعلـم عـن حدثنا أبو ]1116[البخاري -

وقــال أبــو معمــر مــرة عــن عمــران وكــان رجــال مبســوراعبــد اهللا بــن بريــدة أن عمــران بــن حصــني 
مــن صــلى قائمــا :صــلى اهللا عليــه وســلم عــن صــالة الرجــل وهــو قاعــد فقــال قــال ســألت النــيب

صــلى نائمــا فلــه نصــف أجــر فهــو أفضــل ، ومــن صــلى قاعــدا فلــه نصــف أجــر القــائم ، ومــن
اهـمضطجعا ها هنا يقال أبو عبد اهللا نائما عند. القاعد 

عــن جماهــد عــن زهـري عــن إبـراهيم بــن مهـاجر حـدثنا حيــىي بـن آدم]4670[ابـن أيب شــيبة -
: ال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمقـ: عن صالة القاعد ؟ فقالـت عائشةأن السائب سأل 
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نـا زهـري عـن إبـراهيم خرب أ] 2685[ابـن اجلعـد .من صـالة القـائمصالة القاعد على النصف 
.ال باس به . حنوه 

عبـد اهللا بـن عمـروعن حصني عن جماهد عن حدثنا ابن إدريس]4669[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح القاعد على النصف من صالة القائمصالة : قال 
قــال ســألتأبــا موســى احلــذاءحبيــب قــال مسعــت نــا شــعبة عــنخرب أ]551[ابــن اجلعــد وقــال

اهــ علـى رسـم أيب على نصـف أجـر القـائم : عن صالة الرجل قاعدا فقال عبد اهللا بن عمرو
.ابن حبان حامت 

وإليهاالصالة بني القبور
حــدثنا هاشــم بــن القاســم حــدثنا شــيبان عــن هــالل بــن أيب محيــد ]7629[ابــن أيب شــيبة -

قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف : قالــت عائشــةاألنصــاري عــن عــروة بــن الــزبري عــن 
ولـوال ذلـك .لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجد: مرضه الذي مل يقم منه 

.اهـ رواه البخاري ومسلم ربه ، إال إنه خشي أن يتخذ مسجداألبرز ق
عمـر بـن رآين قـال أنـس بـن مالـكعن معمر عن ثابت البناين عـن ]1581[عبد الرزاق -

: فحســـبته يقـــول القمـــر قـــال : قـــال ، القـــرب : وأنـــا أصـــلي عنـــد قـــرب فجعـــل يقـــول الخطـــاب
فكــان : فجعلـت أرفــع رأسـي إىل الســماء فـأنظر فقــال إمنـا أقــول القـرب ال تصــل إليـه قــال ثابـت 

]7657[ابـن أيب شـيبة .أنس بن مالك يأخـذ بيـدي إذا أراد أن يصـلي فيتنحـى عـن القبـور 
وأنــا أصــلي إىل قــرب فجعــل يقــول يــا أنــس عمــررآين : قــال أنــسعــن عــن محيــدحــدثنا حفــص

ابـــن أيب شـــيبة .إمنـــا هـــو يقـــول القـــرب: القـــرب ، فجعلـــت أرفـــع رأســـي أنظـــر إىل القمـــر ، فقـــالوا 
وأنــا أصــلي ، عمــررآين : قــال أنــسحــدثنا وكيــع حــدثنا ســفيان حــدثنا محيــد عــن ]7658[

موسى بن الفضل حدثنا أبو أخربنا حممد بن]4450[قي البيه.القرب أمامك فنهاين: فقال 
حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن هشــام حــدثنا مــروان بــن معاويــة حــدثنا محيــد عــن العبــاس

القـرب القـرب ، فظننـت : عمـرقرب ال أشعر به ، فناداىن يوبني يديقمت يوما أصل: قالأنس
ورواه ابـن خزميـة يف . القـرب فتنحيـت عنـهإمنا يعـين: بعض من يليينالقمر ، فقال يلأنه يعين

حـدثهم أنـه أن أنسـاحـدثنا محيـد قـال ]97[إمساعيـل بـن جعفـر حديث علي بـن حجـر عـن
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القمـــر، : فظننـــت أنـــه يقـــول: القـــرب قـــال: قــام يصـــلي إىل قـــرب وال يشـــعر بـــه، فنـــاداه عمـــر فقـــال
.البخاري ، علقهاهـ صحيح القرب فتنحيت : إنه يقول: فرفعت رأسي فقال يل رجل

ـــيعـــن ]كـــذا[عـــن معمـــر والثـــوري عـــن أيب إســـحاق واحلـــارث]1586[عبـــد الـــرزاق - عل
.سند ضعيفاهـ شرار الناس من يتخذ القبور مساجدمن : وأحسب معمرا رفعه قال 

ال تصل : عليقال : قال عن ليث عن احلكمحدثنا أبو معاوية]7671[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف ةوال مقرب جتاه حش وال محام

كـره أن كـان ي: قـال أنـسعـن حدثنا وكيع حدثنا مهام عن قتادة ]7662[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح يبىن مسجد بني القبور

بـن عبـاساعن الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عـن أيب ظبيـان عـن ]1585[عبد الرزاق -
.حبيب يدلساهـ تصلني إىل حش وال يف احلمام وال يف املقربةال:قال

عبد اهللا بن عمروحدثنا جرير عن منصور عن أيب ظبيان عـن ]7659[ابن أيب شيبة وقال
حـــدثنا حممـــد بـــن ]762[ابـــن املنـــذر .ال تصـــل إىل احلـــش وال إىل محـــام وال إىل مقـــربة: قــال 

تكـره الصـالة: قـالعـن عبـد اهللا بـن عمـروعلي ثنا سعيد ثنا جرير عن منصور عن أيب ظبيان
كذا روى جرير بن عبد احلميد عن منصور هو ابـن املعتمـر ، اهـ  إىل حش ويف محام ويف مقربة

حــدثنا حجــاج قــال أخربنــا شــعبة عــن منصــور ]1801[قــال أمحــد يف العلــل خالفــه شــعبة ، و 
قـال شـعبة .عن رجل عن أيب ظبيان عن عبد اهللا بن عمرو أنه كان يكره أن يصلي يف احلمـام

بن أيب األشرس أعـرف ذلـك كمـا أعـرف أنـك اعنه منصور حبيب يعين الرجل الذي حدث: 
هـــذا أشـــبه ، . ورواه حيـــىي بـــن معـــني يف التـــاريخ عـــن حجـــاج اهــــمل تقتـــل اليـــوم عشـــر أناســـي

.حبيب بن حسان بن أيب األشرس كويف ضعيفو 
ـــد بـــن يزيـــد ثنـــا خحـــدثنا حممـــد بـــن علـــي ثنـــا ســـعيد]764[ابـــن املنـــذر - بـــن أيب مالـــك ال

غــري أنــه ال يســترت ، يصــلي بنــا صــالة الفريضــة يف املقــربة واثلــةكــان : شـقي عــن أبيــه قــالالدم
.خالد ضعيفاهـبقرب

زيــدبــن جــريج قــال قــال يل عطــاء اختــذ يف بيتــك مســجدا فــإن اعــن ]1533[عبــد الــرزاق -
.مرسل جيداهـ ال تتخذوا بيوتكم مقابر واختذوا فيها مساجد :قالالجهنيخالدبن
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بـن املسـيب أنـه ابن شـهاب قـال حـدثين ابن جريج قال أخربين اعن ]1589[عبد الرزاق -
اهــ صـحيح هـو يف الصـحيح يقول قاتل اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد هريرةأبامسع 

.حنوه مرفوعا 
كــانوا يكرهــون أن يتخــذوا :عــن الثــوري عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــالوا]1583[عبــد الــرزاق -

.ثقات. بلة قِ أراها اهـ ثة أبيات قلبة القرب واحلمام واحلش ثال

الصالة يف آثار األنبياء
عمـر أخربنـا ابـن عـون عـن نـافع قـال بلـغ قـال حدثنا معـاذ بـن معـاذ ]7627[ابن أيب شيبة-

.مرسل صحيح . أن ناسا يأتون الشجرة اليت بويع حتتهابن الخطاب
:عـــن األعمـــش عـــن املعـــرور بـــن ســـويد قـــال حـــدثنا أبـــو معاويـــة ]7632[ابـــن أيب شـــيبة -

)أمل تر كيـف فعـل ربـك بأصـحاب الفيـل(يف حجة حجها فقرأ بنا يف الفجرعمرخرجنا مع 
مسـجد : مـا هـذا ؟ فقـالوا : ما قضـى حجـه ورجـع والنـاس يبتـدرون فقـالفل)إليالف قريش(و

هكــذا هلــك أهــل الكتــاب اختــذوا آثــار : صــلى فيــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، فقــال
كم فيه الصـالة فـال أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيه الصالة فليصل ومن مل تعرض له من

.نتخلكتاب املال، تقدم يف اهـ صحيح يصل
يكرهــون أن كــانوا: حــدثنا معــاذ عــن ابــن عــون عــن حممــد قــال ]7633[ابــن أيب شــيبة -

.صحيح اهـ يغريوا آثار األنبياء
حدثنا إبراهيم بن املنـذر قـال حـدثنا أنـس بـن عيـاض قـال حـدثنا موسـى ]470[البخاري -

ســـلم كـــان ينـــزل بـــذي ه أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و بـــن عقبـــة عـــن نـــافع أن عبـــد اهللا أخـــرب 
احلليفــة حــني يعتمــر ويف حجتــه حــني حــج حتــت مســرة يف موضــع املســجد الــذي بــذي احلليفــة 

و كان يف تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهـر مـن وكان إذا رجع من غز 
بطـــن واد أنـــاخ بالبطحـــاء الـــيت علـــى شـــفري الـــوادي الشـــرقية فعـــرس مث حـــىت يصـــبح لـــيس عنـــد 
املسجد الذي حبجارة وال على األكمة اليت عليها املسجد كان مث خليج يصلي عبد اهللا عنـده 

ليــه و ســلم مث يصـــلي فــدحا الســيل فيــه بالبطحـــاء يف بطنــه كثــب كــان رســـول اهللا صــلى اهللا ع
حدثـه أن النـيب صـلى اهللا وأن عبـد اهللا.حىت دفن ذلك املكان الذي كان عبد اهللا يصلي فيـه 
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سـلم صـلى حيـث املسـجد الصـغري الـذي دون املسـجد الـذي بشـرف الروحـاء وقـد كـان عليـه و 
ه و ســلم يقــول مث عــن ميينــك عبــد اهللا يعلــم املكــان الــذي كــان صــلى فيــه النــيب صــلى اهللا عليــ

حني تقوم يف املسجد تصلي وذلـك املسـجد علـى حافـة الطريـق اليمـىن وأنـت ذاهـب إىل مكـة 
وأن ابن عمر كان يصلي إىل العـرق الـذي .بينه وبني املسجد األكرب رمية حبجر أو حنو ذلك 

ي بينــه عنــد منتصــف الروحــاء وذلــك العــرق انتهــاء طرفــه علــى حافــة الطريــق دون املســجد الــذ
وبني املنصرف وأنت ذاهـب إىل مكـة وقـد ابتـين مث مسـجد فلـم يكـن عبـد اهللا يصـلي يف ذلـك 

وكـان عبـد اهللا بـروح مـن . املسجد كان يرتكه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إىل العـرق نفسـه 
الروحاء فال يصلي الظهر حىت يأيت ذلك املكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فـإن مـر 

وأن عبـد اهللا حدثـه .به ق
أن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم كــان ينــزل حتــت ســرحة ضــخمة دون الرويثــة عــن ميــني الطريــق 
ووجـــاه الطريـــق يف مكـــان بطـــح ســـهل حـــىت يفضـــي مـــن أكمـــة دويـــن بريـــد الوريثـــة مبيلـــني وقـــد 

وأن عبـد اهللا .وهـي قائمـة علـى سـاق ويف سـاقها كثـب كثـرية انكسر أعالها فانثىن يف جوفها
بـــن عمـــر حدثـــه أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم صـــلى يف طـــرف تلعـــة مـــن وراء العـــرج وأنـــت 
ذاهــب إىل هضــبة عنــد ذلــك املســجد قــربان أو ثالثــة علــى القبــور ضــم مــن حجــارة عــن ميــني 

هللا يـروح مـن العـرج بعـد أن متيـل الطريق عند سـلمات الطريـق بـني أولئـك السـلمات كـان عبـد ا
وأن عبـــد اهللا حدثـــه أن النـــيب صـــلى اهللا .الشـــمس باهلـــاجرة فيصـــلي الظهـــر يف ذلـــك املســـجد 

عليــه و ســلم نــزل عنــد ســرحات عــن يســار الطريــق يف مســيل دون هرشــي ذلــك املســيل الصــق 
أقــرب وكــان عبــد اهللا يصــلي إىل ســرحة هــي . بكــراع هرشــي بينــه وبــني الطريــق قريــب مــن غلــوة 

وأن عبـد اهللا حدثـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم كـان .السرحات إىل الطريق وهي أطوهلن 
ينزل يف املسيل الذي يف أدىن مر الظهران قبل املدينة حني يهبط من الصفراوات ينزل يف بطـن 
ذلك املسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إىل مكة ليس بني منزل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه 

وأن عبد اهللا حدثـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم كـان .سلم وبني الطريق إال رمية حبجر و 
ينزل بذي طوى ويبيـت حـىت يصـبح يصـلي الصـبح حـني يقـدم مكـة ومصـلى رسـول اهللا صـلى 
اهللا عليه و سلم ذلك على أكمة غليظة ليس يف املسجد الذي بين مث ولكـن أسـفل مـن ذلـك 

د اهللا حدثه أن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم اسـتقبل فرضـيت اجلبـل وأن عب.على أكمة غليظة 
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الـذي بينـه وبـني اجلبـل الطويـل حنـو الكعبــة فجعـل املسـجد الـذي بـين مث يسـار املسـجد بطــرف 
األكمة ومصلى النيب صلى اهللا عليه وسـلم أسـفل منـه علـى األكمـة السـوداء تـدع مـن األكمـة 

اهـفرضتني من اجلبل الذي بينك وبني الكعبة عشرة أذرع أو حنوها مث تصلي مستقبل ال
مـع عبيد قـال كنـت آيتبن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أيبيحدثنا املك]502[البخاري -

فقلـــت يـــا أبـــا مســـلم أراك . عنـــد املصـــحف عنـــد األســـطوانة الـــيتيفيصـــلســـلمة بـــن األكـــوع
يتحـــرى هللا عليـــه وســـلمصـــلى ارأيـــت النـــيبقـــال فـــإين. تتحـــرى الصـــالة عنـــد هـــذه األســـطوانة 

اهـالصالة عندها

اإلبلمبارك الغنم ومرابضالصالة يف 
يــد بــن محيــد عــن حــدثنا آدم قــال حــدثنا شــعبة قــال أخربنــا أبــو التيــاح يز ]234[البخــاري -

اهـمرابض الغنميصلى قبل أن يبىن املسجد يفصلى اهللا عليه وسلمأنس قال كان النيب
حـدثنا أبـو عوانـة عـن عثمـان يمل فضيل بـن حسـني اجلحـدر حدثنا أبو كا]828[مسلم -

ثــور عــن جــابر بــن مســرة أن رجــال ســأل رســول اهللا بــن عبــد اهللا بــن موهــب عــن جعفــر بــن أيب
. إن شــئت فتوضــأ وإن شــئت فــال توضــأ :صــلى اهللا عليــه وســلم أأتوضــأ مــن حلــوم الغــنم قــال 

مــرابض الغــنم يفيقــال أصــل. ل نعــم فتوضــأ مــن حلــوم اإلبــ:قــال أتوضــأ مــن حلــوم اإلبــل قــال 
اهـال :مبارك اإلبل قال يفيقال أصل. نعم :قال 

حيىي بن سـعيد عـن حسـني املعلـم عـن ابـن بريـدة عـن مـاعز حدثنا ]3903[ابن أيب شيبة -
.على رسم ابن حباناهـ فدخل زرب غنم لنا فصلى فيهأبو ذرأتانا : قالبن نضلة

وة عــن أبيــه عــن رجــل مــن املهــاجرين مل يــر بــه بأســا أنــه عــن هشــام بــن عــر ]408[مالــك -
أأصـلي يف عطـن اإلبـل فقـال عبـد اهللا ال ولكـن صــل يف عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العــاصسـأل 

قــال حــدثنا هشــام بــن عــروة قــالحــدثنا وكيــع ]3914[ابــن أيب شــيبة رواهو .)1(مــراح الغــنم
لغنم ، وال تصلوا يف أعطان اإلبـلصلوا يف مرابض ا: قال عبد اهللا بن عمروحدثين رجل عن 

حدثين رجل من املهاجرين قالثنا هشام بن عروةحد]1142إحتاف اخلرية [ورواه مسدد . 

وخالفــه مجاعــة رووه عــن : مث قـال ]29[ســياق األحاديــث الــيت خولـف فيهــا مالــك ذكـره أبــو احلســن الـدارقطين يف -1
منهم محاد ، وهو الصواب ، مل يذكروا فيه عروة هشام بن عروة عن شيخ من املهاجرين أنه أخربه عن عبد اهللا بن عمرو

اهـورواه مالك يف اجلامع على الصواب، بن سلمة وشعيب بن إسحاق وغري واحد
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يصـلى يف مـراح الغـنم : سألت عبد اهللا بـن عمـرو عـن الصـالة يف أعطـان اإلبـل، فنهـى وقـال: 
.حسن صحيحإسناد اهـ 
أيب جنــيح عــن إمساعيــل بــن عبــد الــرمحنعــن ابــنحــدثنا ابــن عيينــة]3906[ابــن أيب شــيبة -
، وهو من رواية بقي بن خملـد يف املطبوعة عن عمر كذا اهـصلى يف مكان فيه دمنعمرأن

عـن ابـن عـن إمساعيـل بـن قتيبـة عـن ابـن أيب شـيبة ورواه ابـن املنـذر ، طأ مـن الناسـخ خأحسبه 
.صحيح هإسناد.الصوابعمر وهو

مــن أهــل املدينــة يقــال لــه عبــد اهللا بــن ســعيد بــن أيب هنــد عــن شــيخ ]1600[عبــد الــرزاق -
أنـه قـال هريـرةأبيقال أخربين حممد بن عمرو بن أيب حلحلة الديلي عن محيد بن مالك عن 

.يح اهـ صوابه حممد بن عمرو بن حلحة ، سند صحاجلنة 
عمش عـن مالـك بـن احلـارث عـن أبيـه قـال صـلى عن الثوري عن األ]1606[عبد الرزاق -

]7837[ابـــن أيب شـــيبة .يف دار الربيـــد علـــى مكـــان فيـــه ســـرقني أبـــو موســـى األشـــعريبنـــا 
يف موسـىأيبكنـا مـع : عن أبيـه قـال حدثنا األعمش عن مالك بن احلارثقال حدثنا وكيع 

بـك فقلنـا تصـلي بنـا هنـا والربيـة إىل جنة فصلى بنا علـى روث وتـنب الصالدار الربيد فحضرت
الصــالة عــن األعمــش ذكــره ابــن كتــاب ورواه أبــو نعــيم يف  اهـــ الربيــة وهــا هنــا ســواء: ؟ فقــال 

.صحيح. حجر يف التغليق 
جـابر عـن جعفـر بـن أيب ثـور عـن بـن قـيسعن حممد حدثنا وكيع ]3902[ابن أيب شيبة -

، ورواه د جيـد اسـنإاهــ الغنم ، وال يصـلى يف أعطـان اإلبـلصلى يف مرابض ي: قال بن سمرة
.عثمان بن موهب وغريه عن جعفر مرفوعا ، رواه مسلم 

حــدثنا عبـد الــرمحن بـن مهــدي عـن صــخر بـن جويريــة عـن عاصــم ]3907[ابـن أيب شـيبة -
بنــا يف مــراح الغــنم إىل املزدلفــة يف غــري أشــهر احلــج ، فصــلى ابــن الزبيــرخــرج : قــال بـن املنــذر

.اهـ صحيح وما رأيته فعل ذلك إال لريينالو شاء لصلى فيهماجيد أمكنة سواهاوهو 
مسعــت حممــدا يقــول: قــال ثنا أبــو داود عــن احلكــم بــن عطيــةحــد]3908[ابــن أيب شــيبة-

.يف مـــرابض الغـــنم ومـــرابض اإلبـــل صـــلوا يف مـــرابض الغـــنمكـــانوا إذا مل جيـــدوا إال أن يصـــلوا 
.ن حس
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أدركـوا عـن صـالتكم مـا :قـالعبـاسبناعن ليث عن طاووس عن ]1604[عبد الرزاق -
.اهـ سند ضعيف استطعتم وأشد ما يتقى عليها مرابض الكالب

حدثنا حممد بن نـوح اجلنديسـابوري نـا هـارون بـن إسـحاق نـا ]228/ 1سننال[الدارقطين -
هـذه احليطـان الـيت تلقـى فيهـا هـذه أنـه سـئل عـنبـن عمـرابن فضيل عن أبـان عـن نـافع عـن ا

العذرات وهذا الزبل أيصلى فيها قال إذا سقيت ثـالث مـرات فصـل فيهـا ورفـع ذلـك إىل النـيب 
.اهـ سند ضعيف صلى اهللا عليه وسلم اختلفا يف اإلسناد واهللا أعلم 

الصالة يف بيع أهل الكتاب
حـني قـدم الشـام عمـرعن معمر عـن أيـوب عـن نـافع عـن أسـلم أن ]1611[عبد الرزاق -

صـنع لـه رجـل مـن النصـارى طعامـا وقـال لعمـر إين أحـب أن جتيئـين وتكـرمين أنـت وأصــحابك 
وهو رجل من عظماء النصارى فقـال عمـر إنـا ال نـدخل كنائسـكم مـن أجـل الصـور الـيت فيهـا 

.يأيت يف كتاب اللباس والزينة .علقه البخاري ، اهـ صحيح يعين التماثيل 
ال: قـال عمر بـن الخطـابعن الثوري عن أيب عطاء بن دينار أن ]1609[عبد الرزاق -

تعلموا رطانـة األعـاجم وال تـدخلوا علـيهم يف كنائسـهم يـوم عيـدهم فـإن السـخطة تنـزل علـيهم 
أخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو بكــر ]19333[وقــال البيهقــي .كــذا عــن أيب عطــاءاهـــ  

حــدثنا حممـد بــن يوسـف حــدثنا سـفيان عــن ثـور بــن يالقطـان حـدثنا أمحــد بـن يوســف السـلم
ال تعلمـوا رطانـة األعـاجم وال تـدخلوا علـى املشـركني : يزيد عن عطاء بن دينار قال قال عمـر 

حـدثنا ]26281[وقال ابـن أيب شـيبة اهـ كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهميف
وال تــدخلوا علــيهم يف كنائســهم ،ال تعلمــوا رطانــة األعــاجم: وكيــع عــن ثــور عــن عطــاء قــال

.، عطاء مصري متأخر اهـ وهذا سند صحيح مرسل فإن السخطة تنزل عليهم
مـرمي أنـا نـافع بـن يزيـد مسـع سـليمان بـن قال لنـا ابـن أيب]1804[خاري يف التاريخ وقال الب

اجتنبـوا: زينب وعمرو بـن احلـارث مسـع سـعيد بـن سـلمة مسـع أبـاه مسـع عمـر بـن اخلطـابأيب
.سعيد جمهول اهـأعداء اهللا يف عيدهم
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كتبــت إىل : قــال حــدثنا ســهل بــن يوســف عــن محيــد عــن بكــر ]4896[ابــن أيب شــيبة -
انضــحوها مبــاء وســدر : فكتــب ،مل جيــدوا مكانــا أنظــف وال أجــود مــن بيعــة مــن جنــرانعمــر

.، وسنده صحيح عمرابنبكر املزين إمنا يروي عن اهـصلوا فيهاو 
عـن الثـوري عــن حبيـب بـن أيب ثابـت عـن نــافع بـن جبـري بـن مطعــم ]1612[زاق عبـد الـر -

كان يلتمس مكانـا يصـلي فيـه فقالـت لـه علجـة الـتمس قلبـا طـاهرا وصـل الفارسيسلمانأن 
.اهـ ثقات ، نافع بن جبري من أصحاب زيد بن ثابت الفقهاء حيث شئت فقال فقهت 

أنـه كـان يكـره عبـاسبـنامقسـم عـن عـن الثـوري عـن خصـيف عـن ]1608[عبد الرزاق -
حدثنا إسـحاق عـن عبـد ]774[ابن املنذر ورواه . أن يصلى يف الكنيسة إذا كان فيها متاثيل

أنـه كـان ال يصـلي يف كنيسـة فيهـا عبـاسابـنعـن الثـوري عـن خصـيف عـن مقسـمعـن الرزاق
وكيــع عــن حــدثنا]4902[ابــن أيب شــيبة .متاثيــل وإن صــار إىل ذلــك خيــرج فيصــلي يف املطــر

أنـــه كـــره الصـــالة يف الكنيســـة إذا كـــان فيهـــا ابـــن عبــاسعـــن ســفيان عـــن خصـــيف عـــن مقســـم 
أنـه كـان عبـاسبـناشريك عن خصيف عن مقسم عن نا خرب أ]2353[ابن اجلعد .تصاوير

اهـــ ضــعيف يصــلي يف البيــع مــا مل يكــن يف متاثيــل فــإن كــان فيهــا متاثيــل خــرج فصــلى يف املطــر 
.السند 
حــدثنا حممــد بــن علــي ثنــا ســعيد ثنــا أبــو عوانــة عــن خصــيف عــن ]775[نــذر ابــن املوقــال

اهــــ ع إذا اســـتقبل القبلـــةَيـــأنـــه كـــان ال يـــرى بالصـــالة يف البِ عبـــاسابـــنعـــن عكرمـــة أو مقســـم
.ضعيف 

حدثنا حممد بن علي ثنـا سـعيد ثنـا فـرج بـن فضـالة عـن األزهـر بـن عبـد ]776[ابن املنذر -
أيهـا : وصـلى حبمـص يف كنيسـة تـدعى حنيـا مث خطـبهم وقـالقـالموسـىأبـياهللا احلرازي عـن 

الناس إنكم يف زمان لعامل اهللا فيه أجر واحد وسيكون من بعدكم زمان يكون لعامـل اهللا فيـه 
حـدثنا أبـو فضـالة قـالحدثنا وكيـع ]4906[ابن أيب شيبة اهـ كذا يف املطبوع ، وقالأجران 

اهــ سـند ة بدمشـق يقـال هلـا كنيسـة حينـالى يف كنيسـصـأبا موسـىأن حدثنا أزهر احلرازي قال
.ضعيف 

ب منهبا
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حدثنا معتمر بن سليمان عن عمـارة الصـيدالين عـن ثابـت البنـاين]6300[ابن أيب شيبة -
حمـدث هـذا ؟ فـإذا : فيأيت علـى املسـجد فيسـمع األذان ، فيقـول أنسكنت أكون مع : قال 
.ة ال بأس به اهـ عمار نعم ، جتاوزه إىل غريه: قالوا 

وما يكره من دخوهلاالصالة يف أرض العذاب
بـن عمـر قـال ملـا مـر رسـول اهللا اعن معمر عـن الزهـري عـن سـامل أن ]1624[عبد الرزاق -

نفســهم إال أن تكونــوا أال تــدخلوا مســاكن الــذين ظلمــوا : صــلى اهللا عليــه وســلم بــاحلجر قــال 
ســلم رأســه وأســرع اهللا صــلى اهللا عليــه و قنــع رســول

.اهـ رواه البخاري ومسلم السري حىت أجاز الوادي
ابن هليعة وحيىي بن حدثنا سليمان بن داود أخربنا ابن وهب قال حدثين]490[أبو داود -

مـر ببابـل وهـو اهللا عنـهيرضـعليـاأن يصاحل الغفـار عن أيبيادأزهر عن عمار بن سعد املر 
ه املؤذن يؤذن بصالة العصر فلما برز منهـا أمـر املـؤذن فأقـام الصـالة فلمـا فـرغ قـال يسري فجاء
يفيأن أصـليفيأن أصلإن حبييب

.اهـ ضعفه األلباين ملعونة
ن أيب احملـل قـال عن الثوري عن عبد اهللا بن شريك عن عبد اهللا ب]1623[عبد الرزاق وقال

ــــيمررنــــا مــــع  ــــل فكــــره أن يصــــلي فيــــه حــــىت جــــاوزه عل ابــــن أيب شــــيبة .باخلســــف الــــذي بباب
أيب احملـلبـن العـامري عـن عبـد اهللا عن عبد اهللا بن شريك حدثنا وكيع عن سفيان]7639[

حدثنا ابن عيينة عـن عبـد اهللا ]7640[ابن أيب شيبة .أنه كره الصالة يف اخلسوفعليعن 
]9009[ابـن سـعد . علياأن ك عن ابن أيب احمللبن شري

ن الثــوري عــن عبــد اهللا بــن شــريك عــن حــدثنا ســفيا:خربنــا إســحاق بــن يوســف األزرق قــالأ
.على رسم ابن حبان.ه مثلعبد اهللا بن أيب احملل 

دي عـــن حجـــر بـــن الكنـــحـــدثنا وكيـــع حـــدثنا املغـــرية بــن أيب احلـــر ]7638[ابــن أيب شـــيبة -
إىل النهروان حىت إذا كنا ببابل حضـرت صـالة العصـر عليخرجنا مع : قال عنبس احلضرمي 

كنـت مـا  : الصالة فسكت ، مث قلنا الصالة فسكت ، فلما خرج منهـا صـلى ، مث قـال : قلنا 
.د حسن صحيح اسنإاهـ 
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واألكلالنوم يف املسجد
عمـرابـنبـن عمـر عـن نـافع عـن عـن عبيـد اهللاحـدثنا أبـو أسـامة ]4950[شيبة ابن أيب-

اهـــ عليــه وســلم يف املســجد ونقيــلكنــا وحنــن شــباب نبيــت يف عهــد رســول اهللا صــلى اهللا قــال
.حنوه عن أبيهسند صحيح وهو يف البخاري عن الزهري عن سامل

ب بــن خالــد عــن يــونس بــن أخربنــا عــارم بــن الفضــل قــال أخربنــا وهيــ]2954[ابــن ســعد -
]4513[البيهقــي .ينــام يف املســجد متوســدا رداءهعثمــانرأيــت : عبيــد عــن احلســن قــال 

أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد الصــفار ثنــا العبــاس بــن أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل ببغــداد 
سـئل عـن احلسـن األسود أخربنا عبد اهللا بن عيسى حدثنا يونس أن ثنا أبو بكر بن أيبحممد 

املســجد ويقــوم رأيــت عثمــان بــن عفــان وهــو يومئــذ خليفــة يقيــل يف: فقــالاملســجدالقائلــة يف
قــال يــونس بإصــبعه وحــرك أبــو . هــذا أمــري املــؤمنني هــذا أمــري املــؤمننيوأثــر احلصــى جبنبــه فيقــول

قتـل عثمـان؟ ابن كم كان احلسن يوم : قلت ليونس. ابة وحنن يومئذ غلمانبكر إصبعه السب
، صــحيحاهـــ ولــد احلســن لســنتني بقيتــا مــن خالفــة عمــر بــن اخلطــاب ، ابــن أربــع عشــرة: قــال

.هذا يف القائلة 
بـــن عيينـــة عـــن إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد قـــال مسعـــت أبـــا عمـــرو اعـــن ]1654[عبـــد الـــرزاق -

يعس املسجد فـال يـدع سـوادا إال أخرجـه إال رجـال عبد اهللا بن مسعودكان : الشيباين يقول 
با أمسعت مساعيلإحدثنا علي حدثنا سفيان قال قال ]209[إمساعيل بن إسحاق .مصليا 

خرجـه إال إيت عبد اهللا بن مسعود يعس املسجد فما يدع فيه سـوادا أر : عمرو الشيباين يقول 
حــدثنا إمساعيــل بــن أيب : حــدثنا وكيــع قــال]4956[ابــن أيب شــيبة . ال رجــال قائمــا يصــليإ

ســوادا فـال يـدعيعـس يف املسـجد لـيالرأيـت ابــن مسـعود: قـال خالـد عـن أيب عمـرو الشـيباين
حــدثنا حممــد بــن عبــدوس بــن كامــل الســراج ]9559[الطــرباين . إال أخرجــه إال رجــال يصــلي

رأيــت : ثنــا علــي بــن اجلعــد ثنــا شــعبة عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن أيب عمــرو الشــيباين قــال 
اهــ ى فيه سوادا إال أخره إال رجل قائما يصلي عبد اهللا بن مسعود يعس املسجد بالليل فال ير 

.سند صحيح 
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بيــه عــن أيب عبيــدة عــن أحــدثنا ابــن منــري قــال حــدثنا ابــن ]210[إمساعيــل بــن إســحاق وقــال
ال إحـدا أكان عبد اهللا يعس املسـجد بالليـل فـال يـرتك فيـه : بيه قالأعمش عن القاسم عن األ
.اهـ صحيحخرجهأ

كـان ال يـرى بـالنوم يف بـن عمـرابد اهللا بـن عمـر عـن نـافع أن عن ع]1646[عبد الرزاق -
.اهـ حسن املسجد بأسا قال كان ينام فيه

ال بـأس : قـال عمربنانا سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عـن خرب أ]1762[وقال ابن اجلعد 
لثنا علي بن اجلعـد قـاحدثنا موسى قال]2539[ابن املنذر . بالنوم يعين يف املسجد احلرام

.صحيح . مثله ثنا سفيان بن سعيد
عمـرابنكان : عن جماهد قال حدثنا هشيم قال أخربنا حصني]6497[ابن أيب شيبة -

وكـان : قـال ولـه فـإن رأى أحـدا منـا نعـس حركـهمث حيتيب وحنـن حإذا طلع الفجر صلى ركعتني 
.اهـ صحيح تب ، مث تقام الصالة فينهض ويصليينعس وهو حم

مساعيل ثنا محاد بن سلمة ثنا ثابت قال إحدثنا أيب ثنا موسى بن ]1215[امت ابن أيب ح-
ن مينـع الـذين ينـامون يف املسـجد أمري ال مكلم األإراين أما : قلت لعبد اهللا بن عبيد بن عمري 

هم العـاكفون : سئل عنهم فقال عمرابنن إال تفعل ف: إاحلرام ف
مساعيل ثنـا محـاد يعـين ابـن سـلمة عـن ثابـت عـن عبـد إا أبو زرعة ثنا موسى بن حدثنمث قال.

مــري يف هــؤالء الــذين ينــامون يف ال مكلــم األإراين أمــا : قلــت لــه : اهللا بــن عبيــد بــن عمــري قــال 
.هـم العـاكفون : ن ابـن عمـر سـئل عـنهم فقـالإفـال تفعـل فـ: املسجد فيجنبون وحيدثون قـال 

مد بن أيب عمر قال ثنا أبو مطيع البلخي وحدثنا ابن أيب مسرة حدثنا حم]1200[الفاكهي 
قلـت لعبـد اهللا بـن عبيـد : قال ثنا موسى بـن إمساعيـل قـال ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن ثابـت قـال 

ال تفعـل : بن عمري ما أراين إال مكلما األمري يف هؤالء الـذين ينـامون يف املسـجد احلـرام فقـال 
يعـين ابـن إمساعيـل يف روايتـه –وقـال موسـى .هم العـاكفون: سئل عنهم فقالفإن ابن عمر 

بن إمساعيل هـو أبـو سـلمة موسى صحيح ، اهـ هم العاكفون: فإين مسعت ابن عمر يقول -
.املِنقري

بـن عبـاساعن الثوري عن ليث عن خليد أيب إسـحاق قـال سـألت ]1653[عبد الرزاق -
]2543[ابــن املنــذر .وطــواف فــال بــأس عــن النــوم يف املســجد فقــال إن كنــت تنــام لصــالة
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ابـن عبـاسعـن عـن طـاوسحدثنا محاد عن ليـثقالثنا عارمقال أخربنا علي بن عبد العزيز
ثنـا احلجـيب قـال ثنا حيىي بـن حممـدحد]2545[ابن املنذر .ال تتخذوا املسجد مرقدا: قال

إن كنت تتخـذه مقـيال قالابن عباسعن ليث بن أيب سليم عن أيب البالدعنعن أيب عوانة
حـدثنا حممـد بـن زنبـور ]1204[الفـاكهي .وإن كنت تنام فيه لصالة فـال بـأسأو مبيتا فال

فاحتملـت فأتيـت منـت خلـف املقـام: يب الـبالد قـالقال ثنا فضيل بن عيـاض عـن ليـث عـن أ
شــيبة ابــن أيبوقــال.ضــعيف ليــث اهـــ أمــا أن تتخــذه مبيتــا أو مقــيال فــال : ابــن عبــاس فقــال 

منـــت يف إين: عبـــاسالبـــنقـــال رجـــل : قـــال عـــن عطـــاء عـــن يزيـــد حـــدثنا جريـــر ]4951[
أمــا أن تتخــذه مبيتــا أو مقــيال فــال وأمــا أن تنــام تســرتيح أو : املســجد احلــرام فاحتلمــت فقــال 

.خرب ضعيف .اهـ يزيد بن أيب زياد ضعيف تنتظر حاجة فال بأس
عيـــل بـــن أميـــة قـــال حـــدثنا املغـــرية بـــن حكـــيم عـــن الثـــوري عـــن إمسا]1648[عبـــد الـــرزاق -

الصــنعاين قــال أرســلين أيب إىل ســعيد بــن املســيب يســأله عــن النــوم يف املســجد فقــال فــأين كــان 
حدثنا وكيع قال حـدثنا سـفيان]4958[ابن أيب شيبة .ومل ير به بأسا، أهل الصفة ينامون 

.صحيح .به حنوه
: قـــال يســـى عـــن احلـــارث بـــن عبـــد الـــرمحنحـــدثنا صـــفوان بـــن ع]4947[ابـــن أيب شـــيبة -

وقــد كــان كيــف تســألون عــن هــذا : جد ؟ فقــال ســألت ســليمان بــن يســار عــن النــوم يف املســ
حدثنا أبو بشر قال ثنا صـفوان بـن ]1199[الفاكهي .أهل الصفة ينامون فيه ويصلون فيه

سار عن النوم سألت سليمان بن ي: عيسى قال ثنا احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب قال 
كيف تسألون عن هذا وقد كان أصحاب الصـفة ينـامون فيـه ويصـلون فيـه : يف املسجد فقال 

.صحيح اهـ
كنـا نبيـت: قـالحـدثنا سـفيان عـن عمـروقـال حدثنا حممد بن علـي]2540[ابن املنذر -

حــدثين جــدي عــن ســفيان عــن عمــرو ]2/63[األزرقــي .الزبيــرابــنيف املســجد علــى عهــد 
حـدثنا حممـد ]1191[الفـاكهي.كنا ننام يف املسجد احلرام زمان ابـن الـزبري: ار قالبن دين

نــزل ننــام يف املســجد يف زمــن ابــن مل: بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار قــال 
.اهـ صحيح الزبري 
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حدثنا حممود بن غيالن قال ثنا حيـىي بـن آدم قـال ثنـا إسـرائيل عـن أيب]1185[الفاكهي -
بـارك : الغـداء فقـال : وحنـن نتغـدى يف املسـجد مبكـة ، فقلنـا الـزبريابـنمر بنـا : إسحاق قال 

.حسن اهـاهللا فيكم

د إىل القبلةاالستناما ذكر يف 
عــن الثــوري ومعمــر عــن األعمــش عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن عــن ]4798[عبــد الــرزاق -

ظهورهم إىل القبلة فقال تأخروا عن القبلة عند الفجر وهم مستندون عبد اهللاجاء : أبيه قال 
حـدثنا حممـد بـن ]8946[الطـرباين .
ن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيـهعالنضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش

عبـد . ومعمـرلة فذكر مثل حـديث الثـوريوقوم مسندو ظهورهم حنو القبجاء عبد اهللا: قال
بـناعن معمر عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عـن أبيـه قـال دخـل ]4799[الرزاق 
املسـجد قبـل صـالة الفجـر فـرأى قومـا قـد اسـتندوا ظهـورهم إىل القبلـة واسـتقبلوا النـاس مسعود

]6498[ابـــن أيب شـــيبة .
دخــل عبــد اهللا املســجد لصــالة : حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن القاســم عــن أبيــه قــال 

تنحــوا عــن القبلــة ، ال حتولــوا بــني : الفجــر ، فــإذا قــوم قــد أســندوا ظهــورهم إىل القبلــة ، فقــال 
بـن هـو القاسـم ا، اهـ سند صـحيح إن هاتني الركعتني صالة املالئكةو ، 

.عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود
أخربنـــا املســـعودي عـــن القاســـم بـــن عبـــد ثنا هشـــيم قـــالحـــد]6496[ابـــن أيب شـــيبة قـــالو 

حـدثنا علـي بـن عبـد ]8943[اهــ وقـال الطـرباين ذكرهدخل املسجد فابن مسعودالرمحن أن 
أن عبد اهللا خـرج إىل صـالة مرةالعزيز ثنا أبو نعيم ثنا املسعودي عن القاسم أو عن عمرو بن

اهـــ أخــروا هكــذا عــن وجــوه املالئكــة: فقـالأضــاف قــوم ظهــورهم إىل قبلــة املســجدوقــد الغـداة
حــدثنا علـي بـن عبـد العزيــز]8944[وقـال الطـرباين .أبـو نعـيم قـدمي السـماع مــن املسـعودي

ن ابـن مسـعودثنا حجاج ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن عبـد الـرمحن املسـعودي عـن عمـرو بـن مـرة عـ
ال حتولـوا بـني : أنه رأى قومـا قـد أسـندوا ظهـورهم إىل القبلـة بـني أذان الفجـر، واإلقامـة، فقـال

.كأن املسعودي مل يقم إسنادهاهـ  املالئكة
.من الناس ذلك كثر إذا  إن شاء اهللا معناه و 
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واسـع بـن حبـان بـان عـن عمـهعن حيىي بن سعيد عن حممـد بـن حيـىي بـن ح] 407[مالك -
مسـند ظهـره إىل جـدار القبلـة فلمـا قضـيت صـاليت عبد اهللا بن عمركنت أصلي و:أنه قال

انصرفت إليه مـن قبـل شـقي األيسـر فقـال عبـد اهللا بـن عمـر مـا منعـك أن تنصـرف عـن ميينـك 
قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قـال عبـد اهللا فإنـك قـد أصـبت إن قـائال يقـول انصـرف عـن 

. كنـت تصــلي فانصـرف حيــث شـئت إن شــئت عـن ميينــك وإن شـئت عــن يســاركميينـك فــإذا
.صحيح تقدم 

وما يكره من زخرفتهاجدابنيان املسالسنة يف 
حــدثنا علــي بــن عبــد اهللا قــال حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم بــن ســعد قــال ]435[البخــاري -

ــ ى ســجد كــان علــأن املال حــدثنا نــافع أن عبــد اهللا أخــربهحــدثين أيب عــن صــاحل بــن كيســان ق
سلم مبنيا باللنب وسقفه اجلريد وعمده خشب النخل فلم يزد عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ســلم عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و فيــه أبــو بكــر شــيئا وزاد فيــه عمــر وبنــاه علــى بنيانــه يف
احلجــارة بــاللنب واجلريــد وأعــاد عمــده خشــبا مث غــريه عثمــان فــزاد فيــه زيــادة كثــرية وبــىن جــداره ب

.الساج خشب جيد اهـاملنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج 
أكـن النـاس مـن املطـر ، وإيـاك :وأمر عمر ببناء املسـجد وقـال: وقال البخاري يف رأس الباب 

اهـأن حتمر أو تصفر ، فتفنت الناس 
جنـــة مـــن جـــص يف رأى أتر عثمـــانعـــن معمـــر عـــن أيـــوب أن ]19494[عبـــد الـــرزاق وقـــال

حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن ]4617[ابــن أيب شــيبة اهـــ ورواه
الـداخل جعلوا يف سـقفه أترجـة ، فكـان عثمانملا بين املسجد يف عهد : عطاء اخلراساين قال 

مرســل هــذا أصــح ، وهــو اهـــ فنزعــتإذا دخــل يســمو بصــره إليهــا 
رأيـت : بـن أيب حبيبـة قـالورواه سفيان الثوري عن شيخ من أهل املدينة عن عبد اهللا.حسن 

اهـعثمان بن عفان رأى أترجة من جص يف املسجد فكسرها
حـدثتين لبابـة : عـن أيب عثمـان قـال حدثنا ابـن مهـدي عـن خالـد ]4620[ابن أيب شيبة -

تابوت فيـه متاثيـل ان يصلي إىلكعفانبنعثمانوكانت ختدم عثمان بن عفان أن عن أمها
.تقدم عن عمر يف الصالة بالكنائس . اهـ لبابة وأمها مل أعرفهما فأمر به فحك
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ميـر علـى علـيعن الثوري عن أيب فزارة عـن مسـلم البطـني قـال كـان ]5128[عبد الرزاق -
.مرسل حسناهـ مسجد لتيم مشرف فيقول هذه بيعة التيم 

قــال إن القــوم عليــالثــوري أو غــريه عــن إبــراهيم بــن املهــاجر أن عــن ا]5134[عبـد الــرزاق -
.اهـ سند ضعيف إذا زينوا مساجدهم فسدت أعماهلم 

عــن إمساعيــل بــن عيــاش عــن أيب عثمــان القرشــي عــن علــي بــن أيب ]5132[عبــد الــرزاق-
. إذا حليــتم مصــاحفكم وزخــرفتم مســاجدكم فالــدبار علــيكم: قــال الــدرداءبــيأطلحــة عــن 

يــوب عــن عمـرو بــن احلــارث عـن بكــر بــن أأخربنــا حيــىي بـن ]797[ابـن املبــارك يف الزهـد رواه 
اهــــ تم مســـاجدكم فالـــدمار علـــيكم قـــذا حليـــتم مصـــاحفكم وزو إ:ســـوادة عـــن أيب الـــدرداء قـــال
.مرسل ضعيف من الوجهني

ابنعن حدثنا ليث عن جماهدقالحدثنا هرميقالحدثنا مالك]3172[ابن أيب شيبة -
.اهــ مالـك هـو ابـن إمساعيـل النهـدي أن نصـلي يف مسـجد مشـرف: قـال عمر

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أخربنا أبـو حممـد بـن حيـان حـدثنا حممـد ] 4475[البيهقي 
بن حيىي حدثنا القاسـم بـن زكريـا بـن دينـار حـدثنا إسـحاق بـن منصـور حـدثنا هـرمي بـن سـفيان 

.ليث يضعف .مثله ابن عمرعن ليث عن جماهد عن
أنـس بـن مالـكعـن حـدثين رجـلحدثنا ابن علية عن أيوب قـال]3163[ابن أيب شيبة -

ليــأتني علــى النـــاس زمــان يبنــون املســاجد يتبــاه: كــان يقــال : قــال
اهـقليال

ــ]1716[ابــن اجلعــد - أبــارأيــت : ال أنــا شــعبة عــن منصــور بــن زاذان مسعــت أبــا قحــذم ق
.اهـ أبو قحذم مل يذكروه بشيء حيذف بناء املسجدبكرة

قـالعبـاسابنعـن حدثنا خلف بن خليفة عن موسى عن رجل ]3169[ابن أيب شيبة-
.اهـ سند ضعيف )1(واملدائن شرفاأمرنا أن نبين املساجد مجا 

شـاة : وأصل هذا يف الغنم يقـال ،ا اجلّم اليت ال ُشَرف هلا مجُّ : قوله ]225/ 4[بو عبيد يف غريب احلديثقال أ-1
ومـن هـذا قيـل للرجـل الـذي . مجاء إذا مل تكن ذات قرن ومنه احلديث يف يوم القيامة أنه يـُْقَتصُّ اَجلّماء من ذات القـرن 

اهـجمّ : وكذلك البناء إذا مل يكن له ُشرف فهو أجّم ومجعه .. ُجمّ : أَجمُّ ومجعه : ال ُرْمَح معه يف احلرب 
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عــن ابــن جــريج قــال عبــد اهللا بــن حممــد حــدثنا ســفيانوقــال يل: وقــال البخــاري يف الصــحيح 
]1/178[اهـ يا عبد امللك: مليكة ابن أيبقال يل

يــوب عــن عبــد اهللا بــن شــقيق قــال كانــت أعــن معمــر والثــوري عــن ]5126[عبــد الــرزاق -
حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن ]3168[ابـــن أيب شـــيبة .املســـاجد تبـــىن مجـــا وكانـــت املـــدائن تشـــرف 

وإن مـــا شـــرف النـــاس ا ،إمنـــا كانـــت املســـاجد ُمجـــ: قـــال عبـــد اهللا بـــن شـــقيق : ل قـــااجلريـــري 
.مل يكونوا يتخذون مآذن كاليت عند الناس اليوم .اهـ صحيح حديث من الدهر

بــن ابــن خالــة اعــن الثــوري عــن أيب فــزارة عــن يزيــد بــن االصــم وكــان ]5127[عبــد الــرزاق -
: عبـاسبـناا أمـرت بتشـييد املسـاجد قـال وقـال عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم مـ

.اهـ رواه أبو داود وابن حبان يف الصحيح ما واهللا لتزخرفنها أ
ابـــنقــال : حــدثنا أبـــو األحــوص عــن خصـــيف عــن مقســم قـــال ]4616[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند ضعيف ال تصل يف بيت فيه متاثيل: عباس

ثواب من بنى مسجدا
عـن حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم التيمـي عـن أبيـه]3173[ابن أيب شـيبة -

البيهقــي .بــين لــه بيــت يف اجلنــةىن هللا مســجدا ولــو مثــل مفحــص قطــاةمــن بــ: قــال ذرأبــي
عمـرو بـن عبــد اهللا بــن املؤمـل حـدثنا أبـو عثمــانياحلســن بـن علـأخربنـا أبـو حممـد]4464[

لـــى بـــن عبيـــد حـــدثنا األعمـــش عـــن إبـــراهيم حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب أخربنـــا يعيالبصـــر 
من بىن هللا عـز وجـل مسـجدا ولـو مفحـص قطـاة بـىن اهللا لـه : قال ذرأيبعن أبيه عن يالتيم

.غريه وقفه و ، ورجح الدارقطين رواه ابن حبان يف الصحيح مرفوعا اهـاجلنة بيتا يف
ح وحــدثنا عمــارحــدثنا أمحــد بــن املعلــى الدمشــقي ثنــا هشــام بــن]22/213[الطــرباين -

ثنا سليمان بن عبد موسى بن هارون ثنا اهليثم بن خارجة ح وحدثنا جعفر بن حممد الفريايب
وحنـن أتانـا واثلـة بـن األسـقع : عن بشر بن حيـان قـالثنا احلسن بن حيىي اخلشينالرمحن قالوا 

مــن : لمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــو : مث قــالنبــين مســجدا فوقــف علينــا فســلم
.اهـ احلسن بن حيىي يضعف بىن هللا مسجدا يصلى فيه بىن اهللا له بيتا يف اجلنة أفضل منه

تطييب املساجدما جاء يف 
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عمـر حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن: حدثنا وكيع قال ]7523[ابن أيب شيبة -
.فيه ضعفاهـ كان جيمر املسجد يف كل مجعةبن الخطاب

مسعــت حممــد بــن : أخربنــا زهــري بــن حــرب عــن الوليــد بــن مســلم قــال ]7769[ابــن ســعد -
عجالن أن الوالة قبل عمر بن عبد العزيز كانوا جيرون على إمجار مسجد رسول اهللا صلى اهللا 

فلمــا ويل عمــر بــن عبــد ، عليــه وســلم للجمــع وتطييبــه يف شــهر رمضــان مــن العشــر والصــدقة 
فأنـا رأيـتهم : قال ابـن عجـالن .طيب من املسجدالعزيز كتب بقطع ذلك ومبحو آثار ذلك ال
.اهـ سند صحيح يغسلون آثار ذلك الطيب باملاء واملالحف

ملا بىن الكعبة طلى زبيرابنأن حدثنا ابن علية عن ابن أيب جنيح]7521[ابن أيب شيبة -
.اهـ  سند صحيح مرسل باملسك

ل املسجدودخاألمر يف
عبـــد حيـــىي بـــن حيـــىي أخربنـــا ســـليمان بـــن بـــالل عـــن ربيعـــة بـــن أيبحـــدثنا]1685[مســـلم -

أسـيد قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا أو عـن أيبمحيـدن عبد امللك بن سعيد عـن أيبالرمحن ع
وإذا خـرج فليقـل . أبـواب رمحتـكإذا دخل أحدكم املسجد فليقل اللهم افـتح يل:عليه وسلم 

عت حيىي بن حيىي يقول كتبـت هـذا احلـديث مـن  قال مسلم مس. أسألك من فضلك اللهم إين
وقـــال ابـــن حبـــان .أســـيديقـــول وأيبأن حيـــىي احلمـــاينقـــال بلغـــين. كتـــاب ســـليمان بـــن بـــالل

حـدثنا أخربنا أبـو يعلـى قـال حـدثنا أبـو خثيمـة قـال حـدثنا أبـو عـامر العقـدي قـال]2049[
عــت أبــا محيــد وأبــا مس:ســليمان بــن بــالل عــن ربيعــة عــن عبــد امللــك بــن ســعيد بــن ســويد قــال

.فذكره أسيد يقوالن
عــن يحــدثنا إمساعيــل بــن بشــر بــن منصــور حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــد]466[أبــو داود -

أنـــك عبـــد اهللا بـــن املبـــارك عـــن حيـــوة بـــن شـــريح قـــال لقيـــت عقبـــة بـــن مســـلم فقلـــت لـــه بلغـــين
ان إذا دخــل صـلى اهللا عليــه وســلم أنـه كــحـدثت عــن عبــد اهللا بـن عمــرو بــن العـاص عــن النــيب

: قـال. مي مـن الشـيطان الـرجيمأعـوذ بـاهللا العظـيم وبوجهـه الكـرمي وسـلطانه القـد:املسجد قـال
اهــ صــححه سـائر اليـومالشـيطان حفــظ مـين: فــإذا قـال ذلـك قـال : قـال . نعـم: قلـت؟ أقـط

.األلباين



تقريب فقه السابقني األولني

294

عيد حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن عجـالن عـن سـعيد بـن أيب سـ]3434[ابن أيب شيبة -
إذا دخلـت املسـجد فسـلم علـى النـيب صـلى : عجـرةبـنكعـبقـال يل : قال هريرةأبيعن 

اللهم افتح يل أبواب رمحتك ، وإذا خرجـت فسـلم علـى النـيب صـلى اهللا : اهللا عليه وسلم وقل 
اهـــ رواه ابــن خزميــة وابــن حبــان عــن أيب هريــرة يطاناللهــم احفظــين مــن الشــ: عليــه وســلم وقــل 

.اهللا عليه وسلم عن النيب صلى
حــدثنا أبــو معاويــة عــن عبــد الــرمحن بــن إســحاق عــن النعمــان بــن ]3433[ابــن أيب شــيبة -

اللهـم اغفـر يل ذنـويب وافـتح يل أبـواب رمحتـك  : قـال إذا دخـل املسـجد : قـال علـيسعد عن 
رواه حممــد بــن فضــيل اهـــ يل ذنــويب ، وافــتح يل أبــواب فضــلكاللهــم اغفــر: وإذا خــرج ، قــال 

.ضعيف . لضيب يف الدعاء عن عبد الرمحن بن إسحاق ا
كـــان إذا دخـــل عبـــاسبـــناأخربنـــا معمـــر عـــن عمـــرو بـــن دينـــار أن ]1667[عبـــد الـــرزاق -

.سند صحيح اهـاملسجد قال السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 
كثري حدثنا أبو عامر العقدي عن علي بن مبارك عن حيىي بن أيب]3435[ابن أيب شيبة -

كان إذا دخـل املسـجد سـلم علـى النـيب صـلى عبد اهللا بن سالمأن عن حممد بن عبد الرمحن
اللهـم افـتح يل أبـواب رمحتـك ، وإذا خـرج سـلم علـى النـيب صـلى اهللا : اهللا عليه وسلم ، وقال 

.اهـ سند صحيح أراه مسع عبد اهللا لم وتعوذ من الشيطانعليه وس
يعمـر بـن جعفـر البصـر و عبـد اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو حفـصأخربنـا أبـ]4494[البيهقي -

حــدثنا شــداد أبــو طلحــة يحــدثنا أبــو الوليــد الطيالسـياملفيـد ببغــداد حــدثنا أبــو خليفـة القاضــ
مـن السـنة إذا دخلـت : أنـه كـان يقـول أنـس بـن مالـكقال مسعت معاوية بن قـرة حيـدث عـن 

تفــرد بــه شــداد بــن . أ برجلــك اليســرىاملســجد أن تبــدأ برجلــك اليمــىن ، وإذا خرجــت أن تبــد
وحسـنه والـذهيب علـى شـرط مسـلم اهـ صححه احلاكم وليس بالقويسعيد أبو طلحة الراسيب

.األلباين يف الصحيحة 
وكان ابن عمر يبـدأ برجلـه اليمـىن فـإذا خـرج بـدأ برجلـه اليسـرى: وقال البخاري يف الصحيح 

.

كمهماوبيان حملن دخل املسجدنيالركعتاألمر يف 
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عــن عـامر بــن عبــد اهللا بـن الــزبري عــن عمـرو بــن ســليم الزرقـي عــن أيب قتــادة ]386[مالـك -
إذا دخـل أحـدكم املسـجد فلريكـع ركعتـني :سلم قـال ري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و األنصا

.اهـ رواه البخاري ومسلم قبل أن جيلس 
لــد حــدثنا زيــد بــن واقــد هشــام بــن عمــار حــدثنا صــدقة بــن خاحــدثين]3661[البخــاري -

كنت جالسـا عنـد النـيب: قال الدرداءإدريس عن أيبعن بسر بن عبيد اهللا عن عائذ اهللا أيب
صـلى اهللا عليــه وســلم إذ أقبـل أبــو بكــر آخـذا بطــرف ثوبــه حـىت أبــدى عــن ركبتـه ، فقــال النــيب

وبــني ابــن كــان بيــينإين: فســلم ، وقــال . أمــا صــاحبكم فقــد غــامر:صــلى اهللا عليــه وســلم 
، فأقبلـت إليـك فقـال يفـأىب علـء فأسرعت إليه مث نـدمت ، فسـألته أن يغفـر يلياخلطاب ش

بكــر فســأل أمث أبــو بكــر ثالثــا ، مث إن عمــر نــدم فــأتى منــزل أيب. يغفــر اهللا لــك يــا أبــا بكــر:
سلم صلى اهللا عليه و ، فسلم فجعل وجه النيبصلى اهللا عليه وسلمفأتى إىل النيب. فقالوا ال 

يتمعر حىت أشفق أبو بكر ، فجثا على ركبتيه فقال يا رسـول اهللا ، واهللا أنـا كنـت أظلـم مـرتني 
وقـال أبـو بكـر صـدق . إليكم فقلتم كذبت إن اهللا بعثين:صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب. 
اهـــ وفيــه بعــدهايفمــا أوذ، مــرتني . صــاحيببنفســه ومالــه ، فهــل أنــتم تــاركو يلوواســاين. 

.وغريُه حديث توبة كعب 
عــن إســحاق بــن عبــد اهللا بــن أيب طلحــة عــن أيب مــرة مــوىل عقيــل بــن أيب ]1724[مالــك -

ســلم بينمــا هــو جــالس يف املســجد أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و طالــب عــن أيب واقــد الليثــي 
واحــد سـلم وذهـبن إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و والنـاس معـه إذ أقبـل نفـر ثالثـة فأقبـل اثنـا

سلم سلما فأما أحدمها فرأى فرجة يف احللقـة جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه و فلما وقفا على
فجلس فيها وأما اآلخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسـول اهللا صـلى اهللا 

ا اآلخـر عليه و سلم قال أال أخربكم عـن النفـر الثالثـة أمـا أحـدهم فـأوى إىل اهللا فـآواه اهللا وأمـ
.رواه البخاري. فاستحيا فاستحيا اهللا منه وأما اآلخر فأعرض فأعرض اهللا عنه 

حــدثنا معاويــة بــن يحــدثنا هــارون بــن معــروف حــدثنا بشــر بــن الســر ]1120[أبــو داود -
صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم الزاهريـة قـال كنـا مـع عبـد اهللا بـن بسـر صـاحب النـيبصاحل عـن أيب

طــى رقــاب النــاس فقــال عبــد اهللا بــن بســر جــاء رجــل يتخطــى رقــاب اجلمعــة فجــاء رجــل يتخ
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:صــلى اهللا عليــه وســلمصــلى اهللا عليــه وســلم خيطــب فقــال لــه النــيبالنــاس يــوم اجلمعــة والنــيب
.اهـ صححه ابن خزمية واحلاكم والذهيب اجلس فقد آذيت 

لخطـابعمر بـن اعن الثوري عن قابوس عن أيب ظبيان قال دخل ]5136[عبد الرزاق -
املسجد فركع ركعة فقيل له فقال إمنا هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص كرهت أن أختذه 

ابــن أيب . بــهعــن قــابوس حــدثنا ســفيان: قــال حــدثنا وكيــع]6305[ابــن أيب شــيبة . طريقــا 
.حنوه اهـ قابوس ضعيف ، مرسل حدثنا جرير عن قابوس ]6304[شيبة 

طلحـة أخربنـا مـن رأى ثنا شريك عـن مسـاك قـال يع قالثنا وكحد]6307[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيفمر يف املسجد فسجد سجدةبن عبيد اهللا

الزبيـررأيـت ثنا وكيع عن سيف بن ميسرة عن أيب سعيد قـالحد]6308[ابن أيب شيبة -
اهـــ شــيخ ســـيف ال كعــة أو ســجد ســجدةفمــر باملســجد فركــع ر خــرج مــن القصــرالعــوامبــن

.يعرف 
بـن مسـعودامـن أهـل الكوفـة عـن وغـريهعن معمر عن أيب إسحاق ]1678[الرزاق عبد -

اهـــ وقــال مــرة أخــرى أو مــن أشــراط الســاعة أن ميــر الرجــل يف املســجد فــال يركــع ركعتــني : قــال 
عـن الثــوري عـن حصــني عـن عبــد االعلـى قــال دخلـت املســجد ]5137[عبـد الــرزاق .غـريه
و راكــع فســلم عليــه فقــال صــدق اهللا ورســوله فلمــا فركــع فمــر عليــه رجــل وهــمســعودبــنامــع 

مـــن أشـــراط الســـاعة أن يســـلم الرجـــل علـــى الرجـــل للمعرفـــة وتتخـــذ : انصـــرف قـــال كـــان يقـــال 
ة وأن يتجـرد الرجـل املساجد طرقـا وأن تغلـو النسـاء اخليـل وأن تـرخص فـال تغلـو إىل يـوم القيامـ

ابـن أيب شـيبة .خارجـة بـن الصـلت اهـ كذا قـال الثـوري ومـنهم مـن أدخـل بينهمـاواملرأة مجيعا
ن عبد األعلى بن احلكم عـن خارجـة بـن الصـلت عحدثنا ابن إدريس عن حصني ]3439[

راط السـاعة أن تتخـذ املسـاجد مـن اقـرتاب أو مـن أشـ: كـان يقـال: قـال عبـد اهللالربمجي عـن 
بـن حدثنا شعبة عن حصني عن عبد األعلى عن خارجـة]393[أبو داود الطيالسي . طرقا

إن مـن أشـراط الســاعة أن تتخـذ املســاجد : كـان يقــال: قــالالصـلت عـن عبــد اهللا بـن مسـعود
أتـــه مجيعـــا وأن تغلـــو مهـــور طرقـــا وأن يســـلم الرجـــل علـــى الرجـــل باملعرفـــة وأن يتجـــر الرجـــل وامر 

مل نســمع عــن : قــال شــعبة: قــال أبــو داود.تــرخص فــال تغلــو إىل يــوم القيامــةمثالنســاء واخليــل
إال هــذا وروى الثــوري هــذا احلــديث عــن حصــني عــن عبــد األعلــى عــن كــان يقــال ابــن مســعود  
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فســلم عليــه قــال دخلــت مــع عبــد اهللا املســجد فركــع فمــر عليــه رجــل وهــو راكــع :الصــلت قــال
حدثنا حممد بـن ]9487[الطرباين .كان يقالعبد اهللا صدق اهللا ورسوله فلما انصرف قال

ا زائدة ثنا حصني عن عبد األعلى بن احلكم الكليب عن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثن
كـان : أتينا املسجد مع عبـد اهللا بـن مسـعود فقـال عبـد اهللا : خارجة بن الصلت الربمجي قال 

وكـذلك قـال جعفـر بـن برقـان وأبـو عوانـة اهــيقال من اقرتاب السـاعة أن تتخـذ املسـاجد طرقـا 
.صححه احلاكموقد. اري يف التاريخعن عبد األعلى بن احلكم عن خارجة قاله البخ

ا محـاد عـن أيب ثنـثنـا حجـاج قـالقـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]2527[ابن املنـذر وقال
: فجــاء أعــرايب فقــالابــن مســعودوبينهمــا محــزة عــن إبــراهيم عــن علقمــة أنــه كــان مــع مســروق

مسعـت النـيب : مـا يضـحكك؟ فقـال: فقلنـاك يا ابن أم عبد، فضـحك ابـن مسـعودالسالم علي
مير الرجل باملسجد فال وأنمن أشراط الساعة السالم باملعرفةإن : صلى اهللا عليه وسلم يقول

وأن يتطـاول احلفـاة العـراة رعـاة الشــاة يف د الشـاب الشـيخ فيمـا بـني األربعـنيوأن يـر يصـلي فيـه
عمــر بــن حــدثنا عبــدان بــن أمحــد ثنــا هشــام بــن عمــار ثنــا]9490[وقــال الطــرباين. البنيــان

وقـال .أبـو محـزة القصـاب ضـعيف .حنـوه يب محـزة عـن إبـراهيم عـن علقمـة املغرية عن ميمون أ
حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنـا معاويـة بـن عمـرو ثنـا زائـدة عـن منصـور ]9488[الطرباين 

دخـل ابـن مسـعود املسـجد فقـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : عن سامل بن أيب اجلعد قال 
.إن من أشراط الساعة أن مير الرجل يف طول املسجد وعرضه ال يصلي فيه ركعتـني : و سلم

حـدثنا حممـد بـن علـي بـن شـعيب السمسـار .هكذا رواه منصور ووصـله قتـادة : قال الطرباين 
ثنــا احلســن بــن بشــر البجلــي ثنــا احلكــم بــن عبــد امللــك عــن قتــادة عــن ســامل بــن أيب اجلعــد عــن 

ليــك يــا ابــن مســعود فقــال ابــن مســعودالســالم ع: عود رجــال فقــال لقــي ابــن مســ: أبيــه قــال 
مــن ل اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــولصــدق اهللا ورســوله صــلى اهللا عليــه و ســلم مسعــت رســو 

أشراط الساعة أن مير الرجل يف املسجد ال يصلي فيه ركعتني وأن ال يسلم الرجل إال على مـن 
.يف البابحسنوهو خرب اهـ يعرف وأن يربد الصيب الشيخ 

عـن عمـر بـن حدثنا أبو أسامة عن عبيد اهللا بن عمـر عـن املقـربي]3443[ابن أيب شيبة -
دخــل املســجد فصــلى أنــهعمــار بــن ياســرعــن ث بــن هشــام عــن أبيــه عبــد الــرمحن بــن احلــار 

.سند صحيح اهـركعتني خفيفتني
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أيب عمـــرو بـــن حــدثنا يزيـــد بـــن هــارون عـــن حممــد بـــن عمـــرو عــن]3440[ابــن أيب شـــيبة -
جد فــأتى ســارية أنــه دخــل املســأبــي ذرمحــاس عــن مالــك بــن أوس بــن احلــدثان النضــري عــن 

.جيدسند اهـفصلى عندها ركعتني
بن عمراعن إبراهيم بن حممد عن العالء بن عبد الرمحن قال رأيت ]1679[عبد الرزاق -

.جدا ضعيف اهـدخل املسجد وخرج منه فلم يصل فيه
ابـنعن عبـد اهللا بـن سـعيد بـن أيب هنـد عـن نـافع أن حدثنا وكيع]3448[شيبة ابن أيب -

.اهـ سند صحيح وال يصلي فيهكان مير يف املسجد عمر
: قــال مــد الــدراوردي عــن زيــد بــن أســلم حــدثنا عبــد العزيــز بــن حم]3447[ابــن أيب شــيبة -

: ن وال يصــلون قــال كــان أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يــدخلون املســجد ، مث خيرجــو 
.، تقدم اهـ سند صحيح )1(يفعلهعمرابنورأيت 

كـان إذا جـاء املسـجد عبـد اهللا بـن عمـرعـن ربيعـة بـن أيب عبـد الـرمحن أن ]404[مالك -
عبــد الــرزاق اهـــ أُراه مرســال ، وقــالوقــد صــلى النــاس بــدأ بصــالة املكتوبــة ومل يصــل قبلهــا شــيئا 

إذا انتهــى إىل املســجد وقــد بــن عمــراكــان : قــال عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع]3434[
.اهـ صحيح صلي فيه بدأ بالفريضة 

اقـض مـا : ه قـال أنـعمـربـنابـن جـريج قـال حـدث نـافع عـن اعـن ]3436[عبد الـرزاق -
حـدثنا عبـاد بـن العـوام عـن ]7153[ابـن أيب شـيبة . ابـدأ باملكتوبـة، عليك واجبا خريا لـك

، هــذا خــرب إســناده غــري قــائماهـــ قــال يبــدأ باملكتوبــةعمــرنابــابــن أيب جنــيح عــن رجــل عــن 
.والصحيح من فعله 

: قـالعبـاسابـنعن العباس بن ذريـح عـن حدثنا وكيع عن مسعر ]7160[ابن أيب شيبة-
ابـن أيب شـيبة .مثل الذي يدخل املسجد وقد صلى فيه فيتطوع مثل الذي يعتمر قبل أن حيـج

دخــل يف رجـل عبـاسابـنعـن عر عـن العبـاس بـن ذريـحعـن مسـحـدثنا ابـن مبـارك]7162[
.اهـ حسن مسجدا وقد صلى أهله أيتطوع قال هو كرجل يتطوع قبل أن حيج

ما مينع موالك إذا : حدثنا سفيان عن سامل أيب النضر عن أيب سلمة أنه قال]128[يف جزئه بن نصر سعدان قال -1
. ائـده عـن ابـن عيينـة ورواه ابن املبارك يف الزهد وحسني املروزي يف زو اهـ

.صحيح 
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.كـانوا يبـدؤون بالفريضـةقـال احلكـم: قـالحدثنا غندر عـن شـعبة]7159[ابن أيب شيبة -
.صحيح .اهـ أي من سبق بالصالةكانوا يبدؤون بالفريضة: وقال أبو إسحاق 

، وكــــانوا تصــــيبهم اجلنابــــة فيتوضــــؤون مث يــــأتون املســــجد الــــوتر حكــــمعبــــادة يف ثحــــديفيــــه 
.، واهللا أعلم يتحدثون فيه ، والقول بوجوب حتية املسجد بدعة 

السالح يف املسجد
حـدثنا موسـى بـن إمساعيـل قـال حـدثنا عبـد الواحـد قـال حـدثنا أبـو بـردة ]452[البخاري -

مــن مــر يف:قــال صــلى اهللا عليــه وســلمبــردة عــن أبيــه عــن النــيببــن عبــد اهللا قــال مسعــت أبــا
وقفــه اهـــء مــن مســاجدنا أو أســواقنا بنبــل ، فليأخــذ علـى نصــاهلا ، ال يعقــر بكفــه مســلما يشـ

حـدثنا وكيـع عـن بريـد بـن عبـد اهللا عـن ]26081[قـال ابـن أيب شـيبة . بريد ، وليس بـاملتني 
اهـاملسجد بنبل فليمسك بنصاهلام يفإذا مر أحدك: قال أيب بردة عن أبيه

: عـن نـافع قـال أخربنا جويريـة بـن أمسـاءأخربنا مسلم بن إبراهيم قال]5841[ابن سعد -
ــنخالــدملــا قــدم  مــن الشــام قــدم ، ويف عمامتــه أســهم ملطخــة بالــدم قــد جعلهــا يف الوليــدب

مسجد النيب صلى أتدخل: ملا دخل املسجد فنزعها من عمامته وقال عمرعمامته فاستقبله 
وقــد جاهــدت وقاتلــت وقــد جاهــد املســلمون قبلــك ! اهللا عليــه وســلم ومعــك أســهم فيهــا دم ؟

.جيد مرسل اهـ وقاتلوا
جـابر بـن عبـد اهللابن جريج عن سليمان بن موسى قال سـئل اعن ]1733[عبد الرزاق -

ـــ ل يف عـــن ســـل الســـيف يف املســـجد فقـــال قـــد كنـــا نكـــره ذلـــك وقـــد كـــان رجـــل يتصـــدق بالنب
النــيب صــلى اهللا عليــه و املســجد فــأمره 

.اهـ حنوه يف الصحيحني من حديث جابر مجيعا 
بـن أبـزى قـال كـان يكـره سـل السـيف اأخربنـا الثـوري عـن أسـلم عـن ]1734[عبد الرزاق -

.اهـ أسلم املنقري ، سند صحيح يف املسجد 
بن جريج قال قال إنسـان لعطـاء أكـان ينهـى عـن سـل السـيف اعن ]1732[اقعبد الرز -

اهـــعلــى نصــاهلاوكــان ينهــى أن ميــر بالنبــل يف املســجد إال ممســكا، نعــم : يف املســجد فقــال 
.صحيح 
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وما يكره من ذلكمدافعة األخبثني
م ال يصلني أحدكم وهـو ضـا:قالعمر بن الخطابسلم أن أعن زيد بن ]379[مالك -

ال تــدافع  : قـال عمــرحـدثنا ســفيان عـن ليــث عـن جماهــد عـن ] 171[أبـو نعــيم . بـني وركيــه 
عـــن الثـــوري عـــن منصـــور عـــن ليـــث عـــن ]1762[عبـــد الـــرزاق .الغـــائط والبـــول : األخبثـــني

ابـــن أيب .ال تــدافعوا األخبثـــني يف الصـــالة الغــائط والبـــول:عمــر بـــن اخلطـــابجماهــد قـــال قـــال 
ال تعـاجلوا األخبثـني : عمـرقـال : قـال ن عليـة عـن ليـث عـن جماهـد ابحدثنا]8013[شيبة 

حدثنا هشيم عن أيب حرة عن احلسن عن ]8014[ابن أيب شيبة .يف الصالة الغائط والبول
.صحيح حسن اهـ بنحو ذلكعمر

قــال : قــالعــن اجلريــري عــن عبــد اهللا بــن بريــدةحــدثنا ابــن عليــة ]8012[ابــن أيب شــيبة-
ســـند. احيـــة ثــويب أو نازعــاين يف صــاليتمـــا أبــايل كانــا مصــرورين يف ن: عمــروبــنعبــد اهللا
.صحيح 

:قـالعبـاسبـناعن هشام بن حسـان أنـه مسـع عكرمـة حيـدث عـن ]1758[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح ألن أمحله يف ناحية ردائي أحب إيل من أن أزاحم الغائط والبول 

ال يصـــلني :قـــالعبـــاسبـــنان هـــالل عـــن يـــوب عـــن محيـــد بـــأعـــن ]1767[عبـــد الـــرزاق -
حــدثنا ابــن عليــة عــن ]8015[ابــن أيب شــيبة . الغــائطأحــدكم وهــو يــدافع بــوال وطوفــا يعــين

ال يصـلني أحـدكم وهـو يـدافع الطـوف الغـائط : قال عباسابنأيوب عن محيد بن هالل عن 
.اهـ صحيح نا سليمان عن محيد بن هالل خرب أ]3086[ابن اجلعد .والبول

مـا أبــايل :قــال عبــاسابـنحــدثنا شـريك عــن إمساعيـل عــن احلسـن عــن ] 172[أبـو نعـيم -
.سند ضعيفاهـأدافع األذى أو كان يف ثويب صليت وأنا 

ــد اهللا بــن األرقــمعــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن ]378[مالــك - كــان يــؤم أصــحابه عب
هللا صـــلى اهللا عليـــه فحضـــرت الصـــالة يومـــا فـــذهب حلاجتـــه مث رجـــع فقـــال إين مسعـــت رســـول ا

عـــن ] 1760[عبـــد الـــرزاق. إذا أراد أحـــدكم الغـــائط فليبـــدأ بـــه قبـــل الصـــالة : وســـلم يقـــول 
كنا معه يف سفر وكان يـؤمهم :قالعبد اهللا بن األرقمالثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

ل فلما حضرت الصالة قال ليؤمكم بعضكم فإين مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـو 
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وابـــن صـــححهو الرتمـــذيرواهاهــــإذا حضـــرت الصـــالة وأراد أحـــدكم احلاجـــة فليبـــدأ باحلاجـــة
.خزمية وابن حبان واحلاكم 

مــا  : قــالبــن عمــرعبــد اهللاعــن الســدي عــن التيمــي عــن ]139/ 1املدونــة [ابــن وهــب-
ابـــنوذكـــر عـــن .كنـــت أبـــايل أن يكـــون يف جانـــب ردائـــي إذا كنـــت مـــدافعا لغـــائط أو لبـــول 

.سند حسن اهـمثل قول ابن عمرعودمس
إين :قــالحذيفـةعــن الثـوري عـن منصــور عـن ليـث عــن جماهـد عــن ]1763[عبـد الـرزاق -

.اهـ سند ضعيف ألتقي أحدمها كما أتقي اآلخر الغائط والبول 
حدثنا آدم قال ثنا شعبة قال حدثين إدريـس األودي ] 3/192املعرفة [يعقوب بن سفيان -

ال يصــلي أحــدكم وهــو جيــد : قــالهريــرةأبــيهللا بــن إدريــس ثقــة عــن أبيــه عــن وهــو أبــو عبــد ا
.، وقيل مرفوع اهـ يزيد بن عبد الرمحن بن األسود األودي وثقه ابن حبان اخلبث

عـــن يعقـــوب بـــن هـــو ابـــن إمساعيـــلحـــدثنا حممـــد بـــن عبـــاد حـــدثنا حـــامت ]1274[مســـلم -
حديثا وكان القاسم رجـال حلانـة عائشةعند عتيق قال حتدثت أنا والقاسم جماهد عن ابن أيب

قــد هــذا أمــا إينيمــا لــك ال حتــدث كمــا يتحــدث ابــن أخــ: وكــان ألم ولــد فقالــت لــه عائشــة 
فغضـب القاسـم وأضـب عليهـا قـالهذا أدبتـه أمـه وأنـت أدبتـك أمـك. علمت من أين أتيت

: قــال . ت اجلــسقالــ. يأصــل: قــال ؟قالــت أيــن. فلمــا رأى مائــدة عائشــة قــد أيت
ال صـالة :مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول قالـت اجلـس غـدر إين. يأصلإين

اهـحبضرة الطعام وال وهو يدافعه األخبثان 
أي الرجل ذكرت ذلك حملمد: قال حدثنا ابن علية عن ابن عون ]8029[ابن أيب شيبة-

.صحيح .أي ما مل يعجله عن صالته اهـكانوا يرونه ما وجد بدا: فقال جيد البول

بالطعام إذا وضع ءالبد
فع عـن ابـن أسـامة عـن عبيـد اهللا عـن نـاحدثنا عبيد بن إمساعيـل عـن أيب]673[البخاري -

إذا وضــع عشــاء أحــدكم وأقيمــت الصــالة :صــلى اهللا عليــه وســلمعمــر قــال قــال رســول اهللا
ن ابـن عمـر يوضـع لـه الطعـام وتقـام الصـالة وكـا. بالعشاء ، وال يعجل حـىت يفـرغ منـهفابدءوا 

اهـفال يأتيها حىت يفرغ ، وإنه ليسمع قراءة اإلمام 
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حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن ابن أليب امللـيح عـن أبيـه]8004[ابن أيب شيبة -
وقـد خـرج لصـالة املغـرب وأذن املـؤذن فتلقـي بقصـعة فيهـا ثريـد وحلـم بكـرأبـيكنا مـع : قال 

اء فغســـل أطـــراف أصـــابعه مث دعـــا مبـــصـــنع الطعـــام ليؤكـــل فأكـــل اجلســـوا فكلـــوا فإمنـــا :فقـــال 
اهـومضمض وصلى

دعانـا ميمـون بـن مهـران علـى : عن معمر عن جعفر بـن برقـان قـال ]2185[عبد الرزاق -
أمـا واهللا لقـد كـان حنـو : طعام ونودي بالصالة فقمنا وتركنا طعامه فكأنه وجد يف نفسه فقـال 

.اهـ صحيح فبدأ بالطعام عمرعهد هذا على 
عمـر بـن عن عامر عن أيب عاصم العبسي عن يسار بـن منـري خـازن ]2186[عبد الرزاق -

دعانـا يسـار علـى طعـام فأردنـا أن نقـوم حـني حضـرت الصـالة فقـال إن عمـر  : قال الخطاب
]8005[ابـــن أيب شـــيبة .الة ووضـــع الطعــام أن نبـــدأ بالطعــامكــان يأمرنـــا إذا حضــرت الصـــ

ر بــن منــري إىل دعانــا يســا: علــي بــن عبيــد اهللا قــال)1(حــدثنا ابــن إدريــس عــن أيب عاصــم عــن
مث افرغــــوا ابــــدؤوا بطعــــامكم : كــــان يقــــولإن عمــــر بــــن اخلطــــاب: طعــــام عنــــد املغــــرب فقــــال

حــدثنا أبــو هاشــم زيــاد بــن أيــوب قــال حــدثنا ]1227[ورواه الــدواليب يف الكــىن .لصــالتكم
دعانـا يسـار بـن منـري : قـال مسعـت أبـا عاصـم علـي بـن عبيـد اهللا يـذكر قـالعبد اهللا بن إدريـس 

إذا اجتمـع صـالتكم : إن عمـر كـان يقـول: الصـالة، فقـال يسـار: إىل طعام عند املغرب فقـالوا
أخــربين أمحــد بــن شــعيب قــال أنبــأ مث قــال . وطعــامكم فابــدءوا بطعــامكم مث افرغــوا لصــالتكم

: إدريس عن علي بن عبيد اهللا الغطفاين أن أبا عاصـم قـالحممد بن العالء يف حديثه عن ابن 
فقـال يســار . الصـالة: دعانـا يسـار بـن منـري فأتينـا بالطعـام وحضــرت الصـالة فقـال بعـض القـوم

إذا حضــرت صــالتكم وطعــامكم فابــدءوا بطعــامكم مث افرغــوا : إن عمــر كــان يقــول: بــن منــري
يسـار عـن أيب عاصـم عـنيع عن مسعرثنا وكحد] 8006[ابن أيب شيبة قالاهـ و لصالتكم
قـالثنـا أبـو نعـيمقـالحدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]1911[ابن املنذر.حنوه خمتصرابن منري 

.صحيح اهـفذكرهأخربين يسار بن منري عن أيب عاصم العبسي قالثنا سفيان

.كذا يف املطبوع عن علي وهي زائدة خطًأ من الناسخ ، هو علي بن عبيد اهللا الغطفاين يكىن أبا عاصم -1
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عـن أشـياخحدثنا مروان بن معاوية عن قنـان بـن عبـد اهللا النهمـي]8007[ابن أيب شيبة -
أفطــروا ، فإنــه أحســن : علــيكنــا عنــد علــي وحضــر الفطــر يف رمضــان ، فقــال لنــا : قــالوا هلــم

.اهـ قنان ثقة لصالتكم
ثنا سفيان عن أيب إسحاق اهلمـداين عـن عبـد الـرمحن لحدثنا يونس قا]3950[الطحاوي-

ا خمتصــر ، رواه هــذاهـــجيعــل العشــاء باملزدلفــة بــني الصــالتني مســعودابــنبــن يزيــد قــال كــان 
.البخاري ومسلم ، يأيت سياقه يف احلج 

أبـيو كعـببـنأبـيقـال كنـت مـع أنـسعن معمر عـن ثابـت عـن ]2187[عبد الرزاق -
ورجـــال مــن األنصـــار فنــودي بالصـــالة وحنـــن علــى طعـــام لنــا قـــال أنــس فوليـــت لنخـــرج طلحــة

حـدثنا ]8003[شـيبة ابـن أيب.فحبسوين وقالوا أفتيا عراقية فعابوا ذلك علي حـىت جلسـت 
كنــا علــى طعــام لنــا : قــال مالــكبــنأنــسعــن عــن ثابــتحــدثنا محــاد بــن ســلمة : قــال وكيــع 

حدثنا شـبابة عـن سـليمان بـن ]8011[ابن أيب شيبة .طلحةأبووحضرت الصالة فحبسين 
ومعـه مـن شـاء اهللا طلحةأيبقدمت من العراق فقرب عشاء : قال أنساملغرية عن ثابت عن 

قـد: فقـال حـىت أصـلي: هلم فكـل فقلـت: ل يل فقاحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم صمن أ
.اهـ صحيح أخذت بأخالق أهل العراق هلم فكل

ر ثنــا أبــو أخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا عبــدوس بــن احلســني السمســا] 5243[البيهقــي -
ملغرب وقـــد حضـــر اكنـــا عنـــد أنـــس فـــأذن املـــؤذن بـــ: محيـــد قـــالثـــينقـــال يثنـــا األنصـــار حـــامت 

اهـــ صــحيح ، معــه مث صــلينا وكــان عشــاؤه خفيفــا ابــدءوا بالعشــاء فتعشــيناأنــسالعشــاء فقــال 
.وأصله يف البخاري ومسلم 

أخـربين ابـن هليعـة أن حدثنا الربيع بن سليمان قال ثنا ابن وهب قـال]1912[ابن املنذر-
عبـد اهللا بـن عمـرو فع حيـدث عـن عبد اهللا بن عياض أخربه أنه مسع أبا عبيدة بن عقبة بـن نـا

فال يعجل عـن عشـائه حـىت ه عشاؤه فيسمع اإلقامة وهو يتعشىأنه كان يقرب إليبن العاص
.مل أعرفهأبو عبيدة وثقه ابن حبان وابن عياض اهـيفرغ منه

إذا كـان أحـدكم : قـال جـابر بـن عبـد اهللاعـن معمـر عـن قتـادة أن ]2188[عبد الـرزاق -
.اهـ ثقات عامه ونودي بالصالة فال يعجل عنه حىت يفرغ على عشائه أو ط
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كـان يقـرب إليـه عشـاؤه فيسـمع قـراءة االمـام وهـو عمـربـنان أعـن نـافع ]1747[مالك -
بن جريج اعن ]2189[عبد الرزاق .يف بيته فال يعجل عن طعامه حىت يقضي حاجته منه 

ئم فيقــدم لــه العشــاء وقــد نــودي أحيانــا نلقــاه وهــو صــابــن عمــراقــال أخــربين نــافع قــال كــان 
بصـــالة املغـــرب مث تقـــام وهـــو يســـمع يعـــين الصـــالة فـــال يـــرتك عشـــاءه وال يعجـــل حـــىت يقضـــي 

ال تعجلــوا عــن :ســلم كــان يقــولن نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه و إعشــاءه مث خيــرج فيصــلي ويقــول 
مـربـن عاعن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع أن ]2190[عبد الرزاق .عشائكم إذا قدم إليكم 

صـحيح ، اهــ كان يكون على طعامه وهو يسمع قراءة اإلمام فما يقوم حىت يفـرغ مـن طعامـه 
.عن عبيد اهللا ، تقدم ومسلم رواه البخاري 

حــدثنا الضــحاك يثنــا أبــو بكــر احلنفــيبــن مســلم الطوســيثنا علــحــد]3761[أبــو داود -
عبد إىل جنب الزبريابنن زمايفبن عثمان عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال كنت مع أيب

فقــال . فقـال عبـاد بـن عبـد اهللا بـن الـزبري إنـا مسعنـا أنـه يبـدأ بالعشـاء قبـل الصـالةاهللا بـن عمـر
.اهـ حسنه األلباين عبد اهللا بن عمر وحيك ما كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك

ن يقــول كــاالحســن بــن علــيعــن أيب إســحاق أن حــدثنا شــريك ]8008[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ضعيف وامةالعشاء قبل الصالة يذهب النفس الل

ن الثقفي عن رجل يقال لـه زيـادعن عثماحدثنا وكيع عن شريك ]8009[ابن أيب شيبة -
حــىت ال: وشــواء لــه يف التنــور وحضــرت الصــالة فقلنــا لــه ، فقــال عبــاسابــنكنــا عنــد : قــال 

عـن عثمـان بـن أيب زرعـة أخربنا شـريك] 2146[ابن اجلعد .نأكل ال يعرض لنا يف صالتنا
يـأكالن طعامـا وشـواء هريـرةوأبـوعبـاسبـناكـان : بن عباس قـال اعن زياد أو أيب زياد موىل 

بـن عبـاس ال تعجـل حـىت نأكـل هـذا الشـواء ال نكـون يف افجاء املـؤذن ليقـيم الصـالة فقـال لـه 
حـــدثنا حممـــد بـــن ]1913[ذرابـــن املنـــ.أنفســنا منـــه أو يف صـــدورنا شـــيء وحنـــن يف الصــالة 

زيــاد مــوىل ابــن أو أيبعــن عبــد الكــرمي اجلــزري عــن زيــادثنــا شــريكقــالثنــا ســعيدعلــي قــال
وكالمها يأكالن طعاما يف التنـور سـواء، فأخـذ ابن عباس وأيب هريرةدخلت على : قالعباس

أنفسـنا منـه شـيءال تعجـل باإلقامـة ال نقـوم إىل الصـالة ويف : فقال ابن عبـاس، املؤذن يقيم
.، ضعيف اهـ اختلفوا فيه على شريك 
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إذا جـيء : قـال عبـد اهللا بـن الحـارث عـن حدثنا جرير عن يزيـد ]8010[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح ك ونودي بالصالة فابدأ بالعشاء مث الصالةبعشائ

النفخ يف الصالة
أيب صـــاحل أن قريبـــا ألم عـــنحـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب محـــزة]6611[ابـــن أيب شـــيبة -

ال تفعــل ، فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : ســلمةأمفقالــت ســلمة صــلى فــنفخ 
.اهـ رواه الرتمذي وضعفه ترب يا رباح وجهك: رباح : لغالم لنا أسود يقال له 

ن منصـور قــال ثنـا أبـو معاويــة ثنــا سـعيد بـثنا حممــد بـن علـي قـالحـد]1583[ابـن املنـذر -
ألن أسـجد : ابـن مسـعودقـال : ثنا أبو إسحاق الشيباين عن عبـد اهللا بـن أيب اهلـذيل قـالقال

.اهـ سند صحيح على مجرة أحب إيل من أن أنفخ مث أسجد
أبــي هريــرةعــن قــيس بــن الربيــع عــن أيب حصــني عــن أيب صــاحل عــن ]3019[عبــد الــرزاق -

بـراهيم بـن حممـد عـن صـاحل مـوىل عـن إ]3020[عبد الرزاق اهـ)1(قال النفخ يف الصالة كالم
.اهـ ضعيف ال ينفخ أحدكم يف صالته : نه مسع أبا هريرة يقول أالتوأمة 

حدثين أمحـد بـن حممـد النـوفلي قـال ثنـا حممـد بـن محيـد الـرازي قـال ثنـا ]1232[الفاكهي -
قدامـة بـن عبـد اهللا بـن عمـار الكالبـيسـألت : سلمة بن الفضل قال ثنا أمين بـن نابـل قـال 

إن ريـش احلمـام قـد كثـر يف املسـجد ، فـإذا سـجد : ب النيب صلى اهللا عليه وسـلم فقلـتاحص
اهللا أخربنـــا أبـــو عبـــد]3496[البيهقـــي . يعـــين الـــريشانفخـــوا : ا دخـــل يف عينـــه فقـــال أحـــدن

حممــد بــن يعقــوب حــدثنا العبــاس بــن حممــد حــدثنا حيــىي بــن معــني احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس 
مار الكاليبلقدامة بن عبد اهللا بن عأمين بن نابل قال قلت حدثينحدثنا سلمة األبرش قال 

احلـــرام إذا مســـجد إنـــا نتـــأذى بـــريش احلمـــام يف: صـــلى اهللا عليـــه وســـلمصـــاحب رســـول اهللا 
سند جيـد ، أميـن شـيخ صـدوق . اهـ هو كذاك يف التاريخ البن معني انفخوا: فقال . سجدنا

.له صحبة، وقدامة 
مــن نفــخ يف :يقــولعبــاسبــناعــن الثــوري عــن منصــور عمــن مســع ]3017[عبــد الــرزاق -

عـن ]3018[عبـد الـرزاق .اهـ أراه مسلم بن صـبيح ، يـروي عنـه منصـور الصالة فقد تكلم 

.]3/248األوسط[وال يثبت عن ابن عباس وأيب هريرة أن النفخ مبنزلة الكالم: قال ابن املنذر -1
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الــنفخ يف الصــالة مبنزلــة : بــن عبــاس قــال ابــن عيينــة عــن األعمــش عــن مســلم بــن صــبيح عــن ا
األعمـش عـن مسـلم عـن ابـن عبـاس حدثنا ابـن فضـيل عـن ]6604[ابن أيب شيبة . الكالم 
ثنـا حـدثنا حيـىي قـال ثنـا احلجـيب قـال]1585[ابـن املنـذر .الـنفخ يف الصـالة كـالم: أنه قال 

. النفخ يف الصالة مبنزلة الكـالم: قال ابن عباس: أبو عوانة عن األعمش عن أيب الضحى قال
الضـحى عـن ابـن بن اجلعد ثنا شعبة عن األعمـش عـن أيبيعلمن طريق]3495[البيهقي 

ابـــــن أيب شـــــيبة اهــــــ ورواه الصـــــالةالـــــنفخ يفعبـــــاس أنـــــه كـــــان خيشـــــى أن يكـــــون كالمـــــا يعـــــين
حـدثنا حممــد بــن فضــيل عــن احلســن بــن عبيــد اهللا عــن أيب الضــحى عــن ابــن عبــاس ]6605[
وقـد ضـعفه ابـن املنـذر ، وروايـة شـعبة رجاله ثقات ، اهـ النفخ يف الصالة يقطع الصالة: ل قا

، وكراهــة الــنفخ حمفوظــة عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاسةيــارو لــه أبــو الضــحى أمثلهــا ، 
.وعطاء بن أيب رباح 

ليلـى عـن ابـن أيب اهللا بن موسىثنا عبيدثنا قطن بن إبراهيم قالحد]1584[ابن املنذر -
وال ال متسـح جبهتـك وأنـت يف الصـالة: لقـاعبـاسابـنعـن عن احلكم عـن سـعيد بـن جبـري

.اهـ ال بأس به تفرغ من صالتكتنفخ حىت 
ن مــ: كــان يقــال : قــال حــدثنا وكيــع عــن كهمــس عــن ابــن بريــدة]6609[ابــن أيب شــيبة -

.)1(اهـ صحيحاجلفاء أن ينفخ الرجل يف صالته

الكالم يف الصالة
وتقاربــا يفشــيبةحــدثنا أبــو جعفــر حممــد بــن الصــباح وأبــو بكــر بــن أيب]1227[مســلم -

كثـري عـن حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عـن حجـاج الصـواف عـن حيـىي بـن أيبقااللفظ احلديث
يقــال بينـا أنـا أصــليميمونـة عــن عطـاء بـن يســار عـن معاويـة بــن احلكـم السـلمهـالل بـن أيب

القـوم فرمـاين. مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ عطس رجل مـن القـوم فقلـت يرمحـك اهللا
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخـاذهم . أنكم تنظرون إيلبأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما ش

هــو ســكت فلمــا صــلى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فبــأيبلكــينفلمــا رأيــتهم يصــمتونين
وال شـتمينوال ضـربينمـا رأيـت معلمـا قبلـه وال بعـده أحسـن تعليمـا منـه فـواهللا مـا كهـرينيوأم

أي . كــانوا يكرهــون الـنفخ ألنــه يــؤذي جليســه: ش عــن إبـراهيم قــال عــن الثـوري عــن األعمــ]3023[عبـد الــرزاق-1
.أصحاب عبد اهللا 
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م النـاس إمنـا هـو التسـبيح والتكبـري وقـراءة ء مـن كـاليإن هـذه الصـالة ال يصـلح فيهـا شـ:قال 
حــديث عهــد أو كمــا قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قلــت يــا رســول اهللا إين. القــرآن 

قــال ومنــا . :قــال . جباهليــة وقــد جــاء اهللا باإلســالم وإن منــا رجــاال يــأتون الكهــان
فــال قــال ابــن الصــباح. صــدورهم فــال يصــدء جيدونــه يفيذاك شــ:قــال .رجــال يتطــريون

مــن األنبيــاء خيـط فمــن وافــق خطــه كـان نــيب:قــال . قــال قلــت ومنـا رجــال خيطــون. يصـدنكم 
قبل أحد واجلوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب جارية ترعى غنما يلقال وكانت يل. فذاك 
صـككتها صـكةآدم آسـف كمـا يأسـفون لكـينهب بشـاة مـن غنمهـا وأنـا رجـل مـن بـينقد ذ

:قلت يا رسول اهللا أفـال أعتقهـا قـال يفعظم ذلك علفأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قالـت أنـت رسـول . مـن أنـا:قـال.السـماءقالـت يف. أيـن اهللا:. 

اهـ:قال . اهللا
بـن محشـاذ العـدل حـدثنا حممـد يا علـأخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ حـدثن]3455[البيهقي -

شيبة حـدثنا حيـىي بـن عبـد احلميـد حـدثنا شـريك عـن عمـران بـن ظبيـان عـن بن عثمان بن أيب
الصالة صالة الفجر وهو يفعليانادى رجل من الغالني : حكيم بن سعد قال حتيا يعينأيب

تكـــونن مـــن إليــك وإىل الـــذين مـــن قبلــك لـــئن أشـــركت ليحــبطن عملـــك وليولقـــد أوحـــ(فقــال 
فاصـــرب إن وعـــد اهللا حـــق وال يســـتخفنك الـــذين ال (الصـــالة وهـــو يفيفأجابـــه علـــ) اخلاســـرين

.اهـ ضعيف  تقدم عن ابن مسعود يف حديث خارجة بن الصلت )يوقنون
ـــاأن عيد عـــن ابـــن عجـــالن عـــن مكحـــول ثنا حيـــىي بـــن ســـحـــد]4551[ابـــن أيب شـــيبة - أب

طـرا بلـغ مـنهم فلمـا صـلى فمطـروا م: قـال رجون وهـم خـاالدرداء
ابــن خزميـة عــن . فإنــا قـد مطرنـايــا هـذا خفـف : ان يف القـوم فقيــه يقـول أمــا كـ: قـال أو سـلم

حـدثنا ربيعـة أنـه مسـع مكحـوال ]345[علي بن حجر يف حديثه عن إمساعيل بن جعفـر قـال 
لمسـجد إال سـقيفة واحـدة أن أبا الدرداء صـلى بالنـاس ومل يـر مطـر، ولـيس لالدمشقي حيدث

أمــا يف املســجد رجــل : 
جيـد ، ربيعـة هـو ابـن اهــ مرسـل : فقيه يقول

.أيب عبد الرمحن 
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يف رجل نام يف هريرةأبين عحدثنا أبو عوانة عن مغرية عن محاد]46[عفان بن مسلم -
.اهـ ضعيف ال تفسد صالته: صالة فتكلم، قال

مـر علـى رجـل يصـلي عمـربـنابن جريج قال أخـربين نـافع أن اعن ]3595[عبد الرزاق -
إذا كــان أحــدكم يف الصــالة يســلم عليــه فــال : عمــربــنافســلم عليــه فــرد عليــه الرجــل فقــال لــه 

.يأيت قريبا. هـ صحيحايتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده
حــدثنا إمساعيــل بــن قتيبــة قــال ثنــا ملــيح بــن وكيــع قــال ثنــا الوليــد بــن ]1644[ابــن املنــذر -

ابــن عمــرمسعــت : مسعــت أبــا طلحــة قــالعبــد الــرمحن بــن يزيــد بــن جــابر قــالثنــامســلم قــال
ن يف ذكــره ابــن حبــادينــارأبــو طلحــة حكــيم بـن اهـــالعــاطس يف الصــالة جيهــر باحلمـد: يقـول

بـن مسـلم نـا الوليـد محد الدمشقيأنا سليمان بن يف اجلرح والتعديلحامت أبوالثقات ، وقال 
اهـال عمن شهد له بالطلبإال يؤخذ العلم :قال مسعت عبد الرمحن بن يزيد بن جابر يقول

حدثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عجالن عن حممد بـن يوسـف ]4550[ابن أيب شيبة-
ال أدري: قلـت: كـم فـاتين؟ قـال: بعض الصالة فقال يل بيدهالزبيرابنفات : ال عن أبيه ق

ثقــات فصــلى وســجد ســجدتني اهـــ: ا وكــذا ، قــال كــذ: كــم صــليتم ؟ قلــت: مــا تقــول؟ قــال
.ان ذكره البخاري ووثقه ابن حبانخال يوسف موىل عثمان بن عف

الرجل يدعو يسمي يف دعائه
عليـاوكيـع عـن حسـن بـن صـاحل عـن جمالـد عـن الشـعيب أن حدثنا]8187[ابن أيب شيبة -

.، كأنه يف القنوت اهـ سند ضعيف كان يسمي الرجال بعد الصالة
عــن حــدثنا عكرمــة بــن عمــارأخربنــا موســى بــن مســعود النهــدي قــال]5621[ابــن ســعد -

ث مئـة ستون وثالالدرداءألبيكان : عن أم الدرداء قالت مد بن عبيد احلنفيأيب قدامة حم
إنــه لــيس : خليــل يف اهللا ، يــدعو هلــم يف الصــالة ، قالــت أم الــدرداء فقلــت لــه يف ذلــك فقــال 

رجل يدعو ألخيه يف الغيب إال وكـل اهللا بـه ملكـني يقـوالن ولـك مبثـل ، أفـال أرغـب أن تـدعو 
حـدثنا القاسـم بـن حـدثنا صـاحل املـري قـال أخربنا عمرو بن عاصـم الكـاليب قـال.يل املالئكة

دخلـــت علـــى أم الـــدرداء : قـــال حـــدثنا معاويـــة بـــن قـــرة ورمبـــا قـــال و عـــن معاويـــة بـــن قـــرةعمـــر 
يـدعو وهـو سـاجد لـثالث مئـة ومخسـني كنت أمسع سـيدي تعـين أبـا الـدرداء: فسمعتها تقول 

.منهما ضعيف اهـ
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: أبـو الـدرداءقـال : قـالحدثنا وكيع عن شعبة عن أيب إياس]8186[ابن أيب شيبة وقال
حـــدثنا حممــــد بـــن عبــــد ]1579[ابـــن املنــــذر .إين ألدعـــو لســـبعني مــــن إخـــواين وأنــــا ســـاجد

: أبـو الــدرداءقـال : عـن معاويـة بـن قـرة قـالأخربنـا احلسـن بـن الوليـد عـن شـعبةالوهـاب قـال
لبيهقــي ا. أمســيهم بأمســائهم وأمســاء آبــائهمني أخــا مــن إخــواين وأنــا يف الصــالةإين ألدعــو لســبع

بــن عبــد الــرمحن بــن مــايتيأخربنــا علــيالظفــر بــن حممــد العلــو حــدثنا أبــو منصــور]3454[
أيبإيــاس عــن غــرزة أخربنــا قبيصــة حــدثنا ســفيان عــن شــعبة عــن أيببالكوفــة حــدثنا ابــن أيب

اهـــ بــائهموأنــا ســاجد أمســيهم بأمســائهم وأمســاء آألدعــو لثالثــني مــن إخــواينإين: قــال الــدرداء
.أصح سبعون ، وسل جيدوهذا مر 
حــدثنا ميمــون بــن احلكــم قــال ثنــا عبــد اهللا بــن إبــراهيم بــن عمــر بــن  ]960[الفــاكهي وقــال 

بينما أنا يف املسـجد احلـرام: كيسان عن يوسف بن حممد األبرقوهي عن أبيه عن طاوس قال 
اللهـــم فـــاطر الســـموات (إذا أنـــا برجـــل ســـاجد خلـــف املقـــام وهـــو يقـــول يف ســـجودهبالســـحر 

إن كنـت كتبتـين )واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون
عنــدك ســعيدا وأثبتــينامح عــين اســم الشــقاءفــشــقيا حمرومــا مقــدرا علــي يف رزقــييف الكتــاب

)ميحــو اهللا مــا يشــاء ويثبــت وعنــده أم الكتــاب(فإنــك تقــول يف كتابــك موســعا علــي يف رزقــي
س بن عبد املطلب وفالنة أمه قد مساها إال أنه قد نسي عبد اهللا امسها من النار وأعتقين والعبا

مث خرجت ليلة فإذا أنا برجل ساجد حتت امليزاب وهو : قال .عبد اهللا بن عباس، فإذا هو 
وأعتقـين والـزبري بـن العـوام وأمسـاء بنـت أيب بكـر : وزاد فيـه هـذا الكـالم أيضـا يقول يف سجوده

.يوسف بن حممد وأبوه مل أعرفهما اهـعبد اهللا بن الزبيرفإذا هو : من النار قال
: قـالحـدثنا وكيـع عـن هشـام عـن حيـىي بـن أيب كثـري عـن الفرافصـة ]8191[ابن أيب شيبة -

اللهـــم اغفـــر للـــزبري اللهـــم اغفـــر ألمســـاء بنـــت أيب بكـــر : وهـــو ســـاجد مسعـــت ابـــن الـــزبري يقـــول
.ة اهـ سند صحيح ، أراه عرو )1(الصديق

السالم على املصلي
ابـن أيب .حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام أن أباه كان يدعو للزبري يف صـالته ويسـميه]8185[ابن أيب شيبة -1

ري وهـو يصـلي وهـو يقـولروة بـن الـزبأخـربين مـن رأى عـحدثنا هشيم قال أخربنا الفضل بـن عطيـة قـال]8188[شيبة 
اهـاللهم اغفر ألمساء بنت أيب بكراللهم اغفر للزبري
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: حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن زيــد بــن أســلم عــن ابــن عمــر قــال ]4846[ابــن أيب شــيبة -
يسـلم عليـه ؟ قـال سألت صهيبا كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع حيث كـان 

رواه النســـائي وابـــن ماجـــة وصـــححه ابـــن خزميـــة وابـــن حبـــان واحلـــاكم اهــــكـــان يشـــري بيـــده: 
.يب والذه

عـن أنا شـريك عـن األعمـشحدثنا فهد قال ثنا حممد بن سعيد قال]2624[الطحاوي -
.اهـ ال بأس بهأنه كره أن يسلم على القوم وهم يف الصالةعبد اهللاعن إبراهيم

كـان إذا سـلم عليـه وهـو مسـعودبنابن جريج قال أخربت أن اعن ]3605[عبد الرزاق -
اهـيصلي أشار برأسه

عـن رجـل مـن بـين عـامر  عليـة عـن أيـوب عـن أيب قالبـة حدثنا ابن ]4843[أيب شيبة ابن-
ابـــــن املنـــــذر . وهـــــو يصـــــلي فســـــلمت عليـــــه فمـــــا رد علـــــيذرأبـــــيقمـــــت إىل جنـــــب : قـــــال 

أيب قالبـة عـن رجـل مـن بـين عـن ثنـا محـاد عـن أيـوبثنا علي قال ثنـا حجـاج قـال]1601[
فلـم يـرد علـي حـىت قضـى صـالته، مث رد عليـهليوهـو يصـذرأيبسـلمت علـى : أنه قالعامر

اهـ
مـر علـى رجـل وهـو يصـلي فسـلم عليـه فـرد عبـد اهللا بـن عمـرعن نـافع أن ]405[مالك -

الرجل كالما فرجع إليه عبد اهللا بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فال يتكلم 
ابــن عــن بــن عمـر عــن نـافع ثنا عبــدة عــن عبيـد اهللا حـد]4851[ابـن أيب شــيبة . وليشـر بيــده

عــن ]3596[عبــد الــرزاق.إذا ســلم علــى أحــدكم وهــو يف الصــالة فليشــر بيــده: قــال عمــر
ســلم علــى رجــل وهــو يف الصــالة فــرد عليــه الرجــل عمــربــنامعمــر عــن الزهــري عــن ســامل أن 

بــن عمــر فقــال إذا ســلم عليــك وأنــت تصــلي فــرد عليــه إشــارة قــال معمــر وأخــربين افرجــع إليــه 
حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا]1593[ورواه ابــن املنــذر .مثلــهعمــربــناعــن نــافع عــن أيــوب 

حـىت عبـد اهللا بـن عمـرأخربنا حيىي أن نافعا أخربه أنه أقبل مـع قال أخربنا يزيد بن هارون قال
ي فســلم عليــه مث قعــد فــرد عليـــه فمــر برجــل قــائم يصــلذا دخــال املســجد مــن قبــل دار مــروانإ

فإذا سلم عليك أحـد وأنـت تصـلي ، إن املصلي ال يتكلم : ورجع الدار فقالاملصلي السالم
ثنـا ابـن بـن عفـان ياحلسـن بـن علـمن طريق] 3538[البيهقيورواه . فأشر بيدك وال تتكلم

فــرد عليــه ييصـلأنـه ســلم علـى رجــل وهــوابــن عمــراهللا بــن عمــر عـن نــافع عـن منـري عــن عبيـد
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اهــــفـــال يـــتكلم ولكـــن يشـــري بيـــدهيحـــدكم وهـــو يصـــلإذا ســـلم علـــى أ: الرجـــل كالمـــا فقـــال
، والـذي ينهـى تقوم مقامه وتغين عن بعضه فيه داللة على أن اإلشارة مبنزلة الكالم .صحيح 

.الناس خطاب عنه يف الصالة هو 
رأيـت موسـى بـن مجيـل وكـان مصـليا :بن جريج عن عطـاء قـالاعن ]3598[عبد الرزاق -
بـن الكعبة قال فرأيت موسى صلى مث يعود مث انصرف فمـر علـى يصلي ليال إىل اعباسبناو

كفـه قـال بن عباس على يد موسى هكذا وقـبض عطـاء بكفـه علـىاعباس فسلم عليه فقبض 
]2073[يف التــاريخ ابــن أيب خيثمــة . بــن عبــاس تكلــم اعطــاء فكــان ذلــك منــه حتيــة ومل أر 

علـى ابـن عبـاس وهـو يصـلي دخـل رجـل: قـالحدثنا ابن جـريج عـن عطـاء: حدثنا هوذة قال
عبــد الــرزاق .

بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن عطــاء قــال رأيــت موســى بــن عبــد اهللا بــن اعــن ]3599[
.بـن عبـاس يـده ابن عباس يصلي يف قبل الكعبة فأخذ او عباسبنامجيل اجلمحي سلم على 

حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن عطــاء ]269[كهي الفــا 
إن موسى بن عبد اهللا بن مجيل سلم على ابن عباس وهو يصلي يف وجه الكعبـة فأخـذ : قال 

أن حـــدثنا ســـفيان حـــدثنا عمـــرو عـــن عطـــاءياحلميـــدمـــن طريـــق]3539[البيهقـــي . بيـــده 
ابـن أيب . فأخـذ بيـدهيوهـو يصـلعبـاسابـنم على سليموسى بن عبد اهللا بن مجيل اجلمح

يب ثابت عن عطاء حدثنا سفيان عن حبيب بن أحدثنا وكيع بن اجلراح قال]4855[شيبة 
.وغمـز يـدهفأخـذ بيـده فصـافحهالصـالة وهـو يف عبـاسابـنأن رجال سـلم علـى بن أيب رباح 

ثنــا جريــر بــن قــالمثنــا عــار قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن خشــيش]2631[الطحــاوي 
وغمـزه فلم يرد عليه شـيئا وهو يصليسلم عليه رجلعباسابنأن حازم عن قيس عن عطاء

.صحيح .بيده
ابـنسـلمت علـى : قـال ابن عيينة عن عمرو عـن عطـاءحدثنا]4847[ابن أيب شيبة وقال

ن حـدثنا حفـص عـ]4848[ابـن أيب شـيبة.فأخـذ بيـديوهـو يصـلي يف وجـه الكعبـةعبـاس
وبسـط يـده إيل وهـو يف الصـالة فلـم يـرد علـيعلـى ابـن عبـاسسـلمت : قـال ليث عن عطـاء

.اهـ إن كان حمفوظا فهما واقعتان وصافحين



تقريب فقه السابقني األولني

312

عـن أيب عيـاض  حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عـن عبـد ربـه ]4849[ابن أيب شيبة -
وحـدثونا ]1595[نـذر ابـن امل.ك وأنـت يف الصـالة فـردإذا سـلم عليـ: قـال هريـرةأبـيعن 

هريـرةأباعن بندار قال ثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض أن 
عبـد ربـه ابـن أيب يزيـد قـال ابـن املـديين اهــكان إذا سلم عليه وهو يف الصالة رده حـىت يسـمع

.جمهول 
ال لــو مــررت قــجــابرعــن الثــوري عــن األعمــش عــن أيب ســفيان عــن ]3600[عبـد الــرزاق -

عــن حــدثنا حفــص وأبــو معاويــة ]4850[ابــن أيب شــيبة.بقــوم يصــلون مــا ســلمت علــيهم 
ى رجـــل وهـــو يصـــلي زاد أبـــو مـــا كنـــت ألســـلم علــ: قـــال جــابرعمــش عـــن أيب ســـفيان عـــن األ

ثنــا حــدثنا علــي بــن احلســن قــال]1592[ابــن املنــذر .ولــو ســلم علــي لــرددت عليــه: معاويــة
لــو دخلـت علــى قــوم وهــم : قــالجــابرعـن عمــش عــن أيب ســفيانعبـد اهللا عــن ســفيان عـن األ
حـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد بـــن حيـــىي قـــال ثنـــا ]1596[ابـــن املنـــذر . يصـــلون مـــا ســـلمت علـــيهم

لــو ســلم علــي وأنــا : قــالجــابرعــن عوانــة عــن األعمــش عــن أيب ســفيانثنــا أبــو احلجــيب قــال
قـال ثنـا أيب قـال ثنـا ثنا عمر بن حفـصثنا فهد قالحد]2628[الطحاوي . أصلي لرددت
مــا أحـب أن أســلم علــى الرجــل وهــو : يقــولجــابرامسعــت : قـالثــين أبــو ســفياناألعمـش قــال

ثنـا أبـو قـالنا أمحد بن إشكاب ثقالثنا حممد بن خزمية.يصلي ولو سلم علي لرددت عليه 
.لرددت عليه يعين بعد الصالة .اهـ صحيح فذكر بإسناده مثله معاوية عن األعمش

ســأل : ثنــا مهــام قــالثنــا ســفيان قــالثنا موســى بــن هــارون قــالحــد]1600[ابــن املنــذرلقــا
عـــن الرجـــل يســـلم عليـــك وأنـــت جـــابر بـــن عبـــد اهللاســـألت : ســـليمان بـــن موســـى عطـــاء قـــال

ثنا علــي بــن زيــد حــد]2630[الطحــاوي . ال تــرد عليــه حــىت تنقضــي صــالتك: تصــلي؟ قــال
عـن جـابراأسـألت عطـاءسأل سـليمان بـن موسـى: لقاثنا مهامقالثنا موسى بن داودقال

اهـــ نعــم: ؟ فقــالال تــرد عليــه حــىت تقضــي صــالتك: فقــالالرجــل يســلم عليــك وأنــت تصــلي
.صحيح 

االلتفات يف الصالة
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حدثنا مسدد قال حدثنا أبو األحوص قال حدثنا أشعث بن سـليم عـن ]718[البخاري -
لم عـن االلتفـات يف اهللا صـلى اهللا عليـه وسـسألت رسول: أبيه عن مسروق عن عائشة قالت 

اهـهو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد:الصالة ؟ فقال
يـــونس عـــن ابـــن حـــدثنا أمحـــد بـــن صـــاحل حـــدثنا ابـــن وهـــب قـــال أخـــربين]910[أبـــو داود-

جملــس ســعيد بــن املســيب قــال قــال أبــو ذر قــال شــهاب قــال مسعــت أبــا األحــوص حيــدثنا يف
صـالته مـا مل ال يزال اهللا عز وجل مقبال على العبد وهـو يف:لى اهللا عليه وسلمرسول اهللا ص

.واحلاكم والذهيببن خزميةاهـ صححه ايلتفت فإذا التفت انصرف عنه 
ابـن سـالم ابـن سـالم عـن زيـد يعـينحدثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعـين]2503[أبو داود -

أالسلويلأنه مسع أبا سالم قال حدثين
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يـوم حنـني فـأطنبوا السـري حـىت كانـت عشـية فحضـرت الصـالة 

انطلقـت بـني يـا رسـول اهللا إين: عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجـل فـارس فقـال 
ى بكـــرة آبـــائهم بظعـــنهم ونعمهـــم 

تلـــك غنيمـــة : فتبســـم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وقـــال. وشـــائهم اجتمعـــوا إىل حنـــني
أنـا يـا : يمرثـد الغنـو قـال أنـس بـن أيب. مـن حيرسـنا الليلـة: مث قـال. املسلمني غدا إن شاء اهللا 

عليـه وسـلم فقـال لـه فركب فرسا له فجاء إىل رسـول اهللا صـلى اهللا. فاركب : قال . رسول اهللا
أعــاله وال نغــرن مــن اســتقبل هــذا الشــعب حــىت تكــون يف: رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

فلمـا أصـبحنا خـرج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل مصـاله فركـع ركعتـني مث . قبلك الليلة 
عــل فثــوب بالصــالة فج. يــا رســول اهللا مــا أحسســناه: قــالوا . هــل أحسســتم فارســكم : قــال 

وهـو يلتفـت إىل الشـعب حـىت إذا قضـى صـالته وسـلم يرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يصـل
الشـعب فـإذا هـو قـد فجعلنـا ننظـر إىل خـالل الشـجر يف. أبشروا فقد جاءكم فارسكم : قال 

انطلقــت حـىت كنــت إين: جـاء حـىت وقــف علـى رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم فسـلم فقـال 
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فلمــا أصــبحت اطلعــت أمــرينأعلــى هــذا الشــعب حيــثيف

هـل نزلــت : فقـال لــه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . الشـعبني كليهمـا فنظـرت فلـم أر أحـدا
قـد : مفقـال لـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل. ال إال مصـليا أو قاضـيا حاجـة: قـال . الليلة 

.ححه احلاكم والذهيباهـ صأوجبت فال عليك أن ال تعمل بعدها 
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أن رسـول اهللا عن أيب حازم سلمة بن دينـار عـن سـهل بـن سـعد السـاعدي ]390[مالك -
ســلم ذهـــب إىل بـــين عمــرو بـــن عــوف ليصـــلح بيـــنهم وحانــت الصـــالة فجـــاء صــلى اهللا عليـــه و 

فجـاء رسـول املؤذن إىل أيب بكر الصديق فقـال أتصـلي للنـاس فـأقيم قـال نعـم فصـلى أبـو بكـر
سلم والناس يف الصالة فتخلص حىت وقف يف الصف فصفق الناس وكـان اهللا عليه و اهللا صلى

فـرأى رسـول اهللا أبو بكر ال يلتفـت يف صـالته فلمـا أكثـر النـاس مـن التصـفيق التفـت أبـو بكـر
سـلم أن أمكـث مكانـك فرفـع أبـو إليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سلم فأشارصلى اهللا عليه و 

ســلم مــن ذلــك مث اســتأخر ره بــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ى مــا أمــبكــر يديــه فحمــد اهللا علــ
سـلم فصـلى مث انصـرف فقـال يـا أبـا وتقدم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و حىت استوى يف الصف 

يـدي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان البـن أيب قحافـة أن يصـلي بـني
سـلم مـايل رأيـتكم أكثـرمت مـن اهللا صلى اهللا عليه و فقال رسولسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اهــ التصفيح من نابه شيء يف صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفـت إليـه وإمنـا التصـفيح للنسـاء
.رواه البخاري ومسلم 

عــن ابــن أيب مليكــة حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حيــىي بــن ســعيد]4566[ابــن أيب شــيبة -
.جيد مرسلاهـ ال يلتفت إذا صلىأبو بكركان : قال عن عبيد بن عمري 

ن يزيــد بــن عبــد الــرمحن الــداالين حــدثنا عبــد الســالم بــن حــرب عــ]4567[ابــن أيب شــيبة -
رأى رجـال صـلى ركعتــني عمـر بـن الخطــابأن عـن عبـد امللـك بـن ميســرة عـن زيـد بـن وهــب

ال : ة وقـالبه بالدرة حـني قضـى الصـالبعد غروب الشمس وقبل الصالة ، فجعل يلتفت فضر 
.سند صحيح اهـتلتفت ، ومل يعب الركعتني

حـدثنا أبـو يأخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخربنـا احلسـن بـن حلـيم املـروز ]3658[البيهقي -
أبـو سـنان عـن عبيـد أخـربينياملوجه أخربنا عبدان أخربنا عبد اهللا أخربنا عبد الـرمحن املسـعود

الــذين هـــم يف(أنــه ســئل عــن قـــول اهللا عــز وجــل طالـــبيأبــبــنيعلـــرافــع عــن اهللا بــن أيب
رء املسـلم وأن ال تلتفـت يفالقلـب وأن تلـني كتفـك للمـاخلشـوع يف: قـال ) 

.اهـ صححه احلاكم والذهيب صالتك
إن : قـال مسـعودابـنعن ةلثقفي عن خالد عن أيب قالبحدثنا ا]4568[ابن أيب شيبة -

]9345[الطــرباين . مل حيــدث أو يلتفــتمــا عبــد مــا دام يف صــالته بال علــى الاهللا ال يــزال مقــ
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عـن خالـد احلـذاء عـن أيب ةثنا محاد بن سـلمحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال
اهـــال يــزال اهللا مقــبال علــى العبــد بوجهــه مــا مل يلتفــت أو حيــدث:قــالقالبــة عــن ابــن مســعود

.جيد مرسل 
تادة عـن أيب عن قنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا املسعوديحدث]8981[الطرباين -

. وبصـــرهإذا قـــام يف الصـــالة خفـــض فيهـــا صـــوته ويـــدهكـــان عبـــد اهللاأن جملـــز عـــن أيب عبيـــدة
.مرسل صاحل 

جعفـر حـدثينبن معاويـة عـن منصـور بـن حيـان قـالثنا مروانحد]4569[ابن أيب شيبة -
الصـالة إيـاكم وااللتفـات يفأيهـا النـاس: الـدرداءأبـوقـال لقـابن كثـري بـن املطلـب السـهمي

رجالــه مرســل هــذا. بــوا علــى املكتوبــةوإن غلبــتم علــى تطــوع فــال تغلفإنــه ال صــالة للملتفــت
ئــي رَ أبــا حممــد املَ ثنا حممــد بــن بكــر قــال ثنــا ميمــون يعــينحــد]27537[أمحــد ورواه ، ثقــات

صـــحبت أبـــا : ســـف بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـالم قـــال التميمـــي قـــال ثنـــا حيـــىي بـــن أيب كثـــري عـــن يو 
الــدرداء أتعلــم منــه فلمــا حضــره املــوت قــال آذن النــاس مبــويت فآذنــت النــاس مبوتــه فجئــت وقــد 
ملـــئ الـــدار ومـــا ســـواه قـــال فقلـــت قـــد آذنـــت النـــاس مبوتـــك وقـــد ملـــئ الـــدار ومـــا ســـواه قـــال 

مسعـــت رســـول اهللا ينإأخرجـــوين فأخرجنـــاه قـــال أجلســـوين قـــال فأجلســـناه قـــال يـــا أيهـــا النـــاس 
ســبغ الوضــوء مث صــلى ركعتــني يتمهمــا أعطــاه اهللا مــا أســلم يقــول مــن توضــأ فصــلى اهللا عليــه و 

سأل معجال أو مؤخرا قال أبو الدرداء يا أيها الناس إياكم وااللتفـات فإنـه ال صـالة للملتفـت 
.بن موسىهو اميمون اهـن غلبتم يف التطوع فال تغلنب يف الفريضة إف
مي عـــن يزيـــد بـــن أيب رَ حـــدثنا ُهـــحـــدثنا إســـحاق بـــن منصـــور قـــال]4580[ابـــن أيب شـــيبة -

: قــال )(حصــينبــنعمــرانحبيــب عــن أيب األســود عــن 
.حسن أبو األسود أراه يتيم عروة ، مرسل اهـالذي ال يلتفت يف صالته

.اهـ صحيح لتفت يف صالته مل يكن يبن عمراعن نافع أن ]391[مالك -
أنـه كـان يكـره ابن عمـرعن نافع عن عن عبيد اهللاحدثنا حفص]4570[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح االلتفات يف الصالة
يقــول بــن عمــراعــن الثــوري عــن آدم بـن علــي الشــيباين قــال مسعــت ]3742[عبـد الــرزاق -

لـرمحن ومـا املنقوصـون قـال يـنقص أحـدهم ليدعن أناس يوم القيامة املنقوصني قيـل يـا أبـا عبـد ا
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: نا أبـو األحـوص عـن آدم بـن علـي قـالحـدث]30[ابـن أيب شـيبة . صالته يف وضـوئه والتفاتـه
مـن هـم أبـا عبـد : ملنقوصون يـوم القيامـة فقـال رجـلإن أناسا يدعون ا: يقول عمرابنمسعت 
.ح اهـ صحيوالتفاته يف صالتهينقص طهورهكان أحدهم: ؟ قال الرمحن

ورائـي وال عبـد اهللا بـن عمـركنت أصلي و:ر القارئ أنه قالعن أيب جعف]392[مالك -
.اهـ صحيح أشعر فالتفت فغمزين

قيـل : قـال حـدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن محيـد عـن معاويـة بـن قـرة]4587[ابن أيب شيبة -
ـــن ـــنإن : عمـــرالب ـــراب ـــا نلتفـــت : الصـــالة مل يلتفـــت ومل يتحـــرك قـــالإذا قـــام إىلالزبي لكن

.، أراه للحاجة تعرض إن كان محيد مسعه اهـ سند صحيح ونتحرك
رأيـت : قـال أخربنـا خالـد عـن أنـس بـن سـريينقـالحدثنا هشـيم ]4586[ابن أيب شيبة -

حـدثنا هشـيم أنـا ] 4083[أمحـد . ف إىل الشيء ينظـر إليـه يف الصـالةيتشر مالكبنأنس
رف لشـيء وهـو يف الصـالة ينظـر أنس بن مالك يستشـرأيت: خالد عن أنس بن سريين قال 

.اهـ سند صحيح إليه
ـــنرأيـــت : حـــدثنا وكيـــع عـــن فطـــر قـــال ]4590[ابـــن أيب شـــيبة - اهــــ أي يفعلـــهمغفـــلاب

.سند صحيح .االلتفات اليسري للحاجة
هريــرةأبــامسعــت : عــن عطــاء قــال حــدثنا غنــدر عــن ابــن جــريج ]4572[ابــن أيب شــيبة -

وبلغـين أن الـرب : ا صليت فإن ربك أمامك وأنت مناجيه فال تلتفت ، قـال عطـاء إذ: يقول 
عـن ]3270[عبـد الـرزاق .إىل من تلتفت ؟ أنا خري لك ممن تلتفت إليـهبن آدمايا: يقول 

إذا صـلى أحـدكم فـال يلتفـت إنـه ينـاجي ربـه :يقولهريرةأبابن جريج عن عطاء قال مسعت ا
.حسن صحيح اهـإن ربه أمامه وإنه يناجيه

عــن احلســن بــن عمــارة عــن احلكــم بــن عتيبــة عــن عبــد اهللا يعــين بــن ]3272[عبــد الــرزاق -
إن العبــد إذا توضــأ فأحســن وضــوءه مث قــام إىل الصــالة اســتقبله اهللا : قــال حذيفــةمعبــد عــن 

اهــ سـند بوجهه يناجيه فلم يصرفه عنه حىت يكون هـو الـذي يصـرف أو يلتفـت ميينـا أو مشـاال 
.يف ضع
عـــن الثـــوري عـــن األعمـــش عـــن عمـــارة عـــن أيب عطيـــة قـــال ســـألت ]3275[عبـــد الـــرزاق -

ابـن أيب .اختالس خيتلسه الشيطان من الصالةهو : لتفات يف الصالة فقالت عن االعائشة
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مالـك بـن أبـو عطيـة اهلمـذاينبـه اهــحـدثنا حفـص عـن األعمـش عـن عمـارة ]4571[شيبة 
.تقدم . رواه مسروق عنها مرفوعا .صحيح .بن عمري هو اعامر ، وعمارة 

كـان الرجـل إذا مل يبصـر  : بن سريين قال اعن معمر عن أيوب عن ]3264[عبد الرزاق -
.اهـ سند صحيح كذا وكذا يؤمر أن يغمض عينيه 

لـم يصـح نظـر إىل موضـع سـجوده ، فيف هذا البـاب وغـريه داللـة علـى أن لـيس علـى املصـلي ال
ة ء كنـتم تعلمـون قـراءيشـبـأي : وقـد قـال أبـو معمـر خلبـاب .ت فيـه شـيء فيه سنة ، ومل يوقـَّ

كـان رسـول اهللا: وقـال الـرباء بـن عـازب . باضـطراب حليتـه : قـال ه وسـلمالنـيب صـلى اهللا عليـ
صـلى مل حين أحد منا ظهـره حـىت يقـع النـيب،إذا قال مسع اهللا ملن محده صلى اهللا عليه وسلم

خسـفت الشـمس :عبـد اهللا بـن عبـاسوقـال .مث نقع سجودا بعده ساجدا ، اهللا عليه وسلم
فصلى ، قالوا يا رسول اهللا ، رأينـاك تنـاول شـيئا يفصلى اهللا عليه وسلمعلى عهد رسول اهللا

أريـت اجلنـة ، فتناولـت منهـا عنقـودا ، ولـو أخذتـه إين:قـال . مقامـك ، مث رأينـاك تكعكعـت 
وحناهـألكلتم منه ما بقيت الدنيا 

تفــات داللــة علــى ذلــك لويف النهــي عــن رفــع البصــر إىل الســماء واال. مل يكونــوا يتحــرون ذلــك 
.واهللا أعلم أيضا ، 

التصفيق ملن نابه شيء
ســلمة عــن أيبيبــن عبــد اهللا حــدثنا ســفيان حــدثنا الزهــر يحــدثنا علــ]1203[البخــاري -

اهـالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء :قال صلى اهللا عليه وسلمهريرة عن النيبعن أيب
: قـــال أبـــي هريـــرةعـــن الثـــوري عـــن األعمـــش عـــن ذكـــوان عـــن ]4070[عبـــد الـــرزاق وقـــال

.صحيح موقوف اهـ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
يقـول التسـبيح هريـرةأبـابـن جـريج قـال أخـربين عطـاء أنـه مسـع اعن ]4067[عبد الرزاق -

للرجال والتصفيق للنساء إس إس يف الصالة قال عطـاء وتكلـم أبـو هريـرة بـإس إس يف الصـالة 
قــال قــال أبــو هريــرة يف الصــالة كــذلك مــن قــول الرجــال والنســاء وأحــب إىل عطــاء أن يســبحن 

.اهـ صحيح من التصفيق من إس إس قال عطاء وتصفق أبو هريرة بيديه 
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: لقـاجابرحدثنا محيد بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب الزبري عن ]7333[ابن أيب شيبة-
.اهـ سند صحيح الصالة للرجال والتصفيق للنساءالتسبيح يف

اســتأذن رجــل : قــال حــدثنا عبــد األعلــى عــن هشــام عــن احلســن ]7335[ابــن أيب شــيبة -
.صحيح اهـ مرسل فسبح فدخل فجلس حىت انصرفجابر بن عبد اهللاعلى 

مررت : قال عن عمرو بن دينارعن جعفر بن برقان حدثنا وكيع]7342[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند حسن وهو يصلي فانتهرين بتسبيحهعمربابن

واإلشارة فيهااحلركة يف الصالة
عمـرو عـن ابـن وهـب قـال أخـربينحدثنا حيىي بن سليمان قال حـدثين]1233[البخاري -

صـلى اهللا مسعت النـيب:قالت الركعتني بعد العصر عن أم سلمة، فذكر خرببكري عن كريب 
نسـوة مـن يوعنـديعليه وسلم ينهى عنها مث رأيته يصليهما حني صلى العصر ، مث دخل علـ

لـه تقـول لـك أم سـلمة يـا جبنبـه قـويليحرام من األنصـار فأرسـلت إليـه اجلاريـة فقلـت قـومبين
ففعلـت . عنه يفإن أشار بيده فاستأخر . تصليهما رسول اهللا مسعتك تنهى عن هاتني وأراك 

أميـة سـألت عـن الـركعتني يـا بنـت أيب:اجلارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلمـا انصـرف قـال 
عــن الــركعتني اللتــني بعــد الظهــر فهمــا نــاس مــن عبــد القــيس فشــغلوينبعــد العصــر وإنــه أتــاين

اهـهاتان 
حـدثنا عمـرو بـن يالليـث حـدثنا سـعيد املقـرب حدثنا أبـو الوليـد حـدثنا]5996[البخاري -

العــاص وأمامــة بنــت أيبصــلى اهللا عليــه وســلمخــرج علينــا النــيب: ســليم حــدثنا أبــو قتــادة قــال 
اهـعلى عاتقه ، فصلى فإذا ركع وضعها ، وإذا رفع رفعها 

صـالة عنـد عمـرصـلى : قـال حدثنا جرير عـن مغـرية عـن إبـراهيم]8578[ابن أيب شيبة -
فليعبــدوا رب هــذا البيــت الــذي (فجعــل يــومئ إىل البيــت ويقــول )إليــالف قــريش(ت فقــرأ البيــ

ثين يعقــوب بــن إبــراهيمحــد]623/ 24[الطــربي . )أطعمهــم مــن جــوع وآمــنهم مــن خــوف
( فقــرأصــلى املغــرب مبكــةأن عمــر بــن اخلطــاب أخربنــا مغــرية عــن إبــراهيمقــالثنــا هشــيمقــال

اهــــأشـــار بيـــده إىل البيـــت) فليعبـــدوا رب هـــذا البيـــت(لـــهفلمـــا انتهـــى إىل قو ) إليـــالف قـــريش 
.جيد مرسل 
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ثنــا حجــاج عــن عبــد الــرمحن بــن أيب عــن أيب عبيــد قــال ثنا علــيحــد]1608[ابــن املنــذر -
حـىت لـو ويتأوهويتمايلوهو يرتجحعمرأخربين من رأى : عن سليمان بن سحيم قالالزناد

وإذا ألقوا منها مكانا (وذلك لذكر النار إذا مر بقولهل أصيب الرج: ه غرينا ممن جيهله لقالآر 
اهـأو شبه ذلكاآلية)ضيقا مقرنني دعوا هنالك ثبورا

قـال يكـره للرجـل علـيعن الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عـن ]3311[عبد الرزاق -
.ضعيف . رواه وكيع وغريه عن سفيان مثله اهـ أن يعبث باحلصى وهو يصلي 

قــال عبــد اهللاعــن الثــوري عــن معــن بــن عبــد الــرمحن عــن شــيخ عــن ]3315[ق عبــد الــرزا-
رأى رجــال حيــرك احلصــى وهــو يف الصــالة فقــال عبــد اهللا إذا ســألت ربــك يف صــالة فــال تســأله 

حـدثنا سـفيان عـن معمـر عـن عبـد حـدثنا وكيـع قـال ]7940[ابن أيب شـيبة . وبيدك احلجر 
فمسست احلصى فلما صـلى قـال عبد اهللاصليت إىل جنب رجل من أصحاب: الرمحن قال 

ويف نســـخة عـــن اهــــال يســـألن أحـــدكم ربـــه شـــيئا مـــن اخلـــري ويف يـــده احلجـــر: قـــال عبـــد اهللا : 
حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ]9207[ورواه الطـرباين .معـنالصـحيح و معمـر بـن عبـد الـرمحن 

إذا سـألت : اهللا لرجلقال عبد: قالثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن معن بن عبد الرمحن عن رجل
اهـربك اخلري فال تسأل وبيدك حجر

أخربنـا عبـد ثنا حممـد بـن علـي قـال ثنـا سـعيد قـال ثنـا هشـيم قـالحد] 1646[ابن املنذر -
عــن الرجــل يــروح يف الصــالةمســعودابــنســئل : عــن اهلجنــع بــن قــيس قــالالــرمحن بــن حيــىي

قـال عبـد اهللا، نعـم: ؟ قـالوالك كان قبيحـافعلوا ذأرأيتم لو أن الناس كلهم : فقال عبد اهللا
.اهـ هو حيىي بن عبد الرمحن قلبه هشيم ، مرسل جيد ما قبح للعامة قبح للرجل الواحد : 
حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن النعمــان بــن ســامل عــن ابــن أيب أوس ]8579[ابــن أيب شــيبة -

اهــ عمـرو بـن طيـه نعليـهإيل وهـو يف الصـالة فأعأحيانـا يصـلي فيشـريأوسكـان جـدي : قال 
.أوس ، ثقات 

كنــا بــاألهواز نقاتــل : ثنــا األزرق بــن قــيس قــال ثنا آدم ثنــا شــعبة حــد]1211[البخــاري -
بــة تنازعــهعلــت الداوإذا جلــام دابتــه بيــده فجياحلروريــة فبينــ
ن اخلوارج يقول اللهم افعل فجعل رجل م، يهو أبو برزة األسلم: قال شعبة، وجعل يتبعها

غزوت مع رسول اهللا صلى وإين، ت قولكم مسعإين: فلما انصرف الشيخ قال . 
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ـــااهللا عليـــه وســـلم  أن كنـــت أن وإين، وشـــهدت تيســـريه ســـت غـــزوات أو ســـبع غـــزوات ومثاني
سـليمان رواه معمـر و اهــيمن أن أدعها ترجع إىل مألفها فيشق علـأحب إيلأراجع مع دابيت

.التيمي ومحيد وغريهم عن األزرق بن قيس عن أيب برزة األسلمي 
يشـري إيل بـن عمـراعن الثوري عن األعمش عـن خيثمـة قـال رأيـت ]3281[عبد الرزاق -

أخربنا شعبة عـن عمـرو بـن مـرة ]92[ابن اجلعد .وإىل رجل يف الصف ورأى خلال أن تقدم 
فـرأى بـني يديـه خلـال فغمـزين وأشـار إيل عمـرنبـاصليت إىل جنب : قال مسعت خيثمة قال 

مسع منه فلما رآين ال أتقدم تقـدم أأتقدم فلم أتقدم وجعلت أضيق مبكاين إىل جانبه ألجلس ف
.اهـ صحيح ، يأيت هو 

كـان يصـلي فيمسـح احلصـى بـن عمـران أبن جريج قال بلغـين اعن ]3299[عبد الرزاق -
عـن ثنـا ليـثىي بن حممد قال ثنا أمحد بن يونس قالحدثنا حي]1609[ابن املنذر . برجليه 

، لــه شــاهد تقــدم يف حســناهـــ كــان يصــلي فيمســح احلصــى برجلــهعبــد اهللا بــن عمــرنــافع أن 
.مسح احلصى

عـن مسـلم بـن أيب مـرمي حدثنا ابـن عليـة عـن الوليـد بـن أيب هاشـم ]7933[ابن أيب شيبة -
صـاة يف الصـالة فإنـه ال تقلـب احل: فقال ة رجال يقلب احلصى يف الصالابن عمررأى : قال 

.، رواه النسائي ، تقدم يف التشهد اهـ سند صحيح من الشيطان
إذا عبـد اهللاعن الثوري عن األعمش ومنصـور عـن جماهـد قـال كـان ]3303[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح صلى كأنه ثوب ملقى 
عـن حيـىي البكـاء جعفـر الـرازيحدثنا أبو أخربنا الفضل بن دكني قال ]5225[ابن سعد -

يصلي يف إزار ورداء وهو يقول بيديـه هكـذا ويـدخل أبـو جعفـر يـده يف عمرابنرأيت : قال 
.اهـ ضعيف فأدخل أبو جعفر إصبعه يف أنفهويقول بإصبعه هكذاإبطه

عبـاسبـناعن الثوري عن العالء بـن املسـيب عـن أيب مصـعب عـن ] 3294[عبد الرزاق -
حدثنا وكيع عـن ابـن أيب ]7358[اهـ ابن أيب شيبة الرجل أصابعه يف الصالة كره أن ينقض 

ففقعــت أصــابعي فلمــا ابــن عبــاسصــليت إىل جنــب : قــال ذئــب عــن شــعبة مــوىل ابــن عبــاس
]7364[ابـــن ســـعد .ال أم لـــك أتفقـــع أصـــابعك وأنـــت يف الصـــالة: قـــال قضـــيت الصـــالة 
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عن أيب عبيد اهللا موىل ابن مصعب الطحان عن علي بن صاحل عن أيبأخربنا وكيع بن اجلراح
.اهـ ضعيف عباسابنعن عباس

احلكـم عـن سـعيد بـن عن علي بن هاشم عن ابن أيب ليلى حدثنا ]7932[ابن أيب شيبة -
.اهـ ال بأس به إذا كنت يف صالة فال حترك احلصى:قال عباسابنجبري عن 

إذا صلى كأنه كعب راتب الزبيربن جريج عن عطاء قال كان اعن ]3304[بد الرزاق ع-
من طريق الـدبري] 335/ 1[رواه أبو نعيم يف احللية .ابن الزبري خطأ من الناسخ صوابهاهـ 

اهــ بـن الـزبري إذا صـلى كأنـه كعـب راتـبكـان ا: عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال
.سند صحيح 

يشـرب يف الزبيـربـنانا شعبة عن منصور بـن زاذان أنـا مـن رأى خرب أ]1717[اجلعد ابن -
ثنا هشيم عن حدثونا عن حيىي بن حيىي قال]1590[ابن املنذر . صالته وكان من املصلني 

وقــال صــاحل يف . يشــرب املــاء وهــو يف الصــالةالــزبريابــنرأيــت : منصــور عــن أيب احلكــم قــال
ثين أيب قال حدثنا هشيم قال منصور أخربنا عن احلكم قال رأيت حد]1057[مسائله أباه 

أُراه عمـران أوىل و أبـو احلكـم اهــعبد اهللا بن الزبري يشرب وهو يف الصـالة قـال أيب أراد التطـوع
.وكان ميده هذا يف التطوع .بن احلارث الكويف ، ثقات 

أصـــحاب رأيــت :قــالعــن معمـــر عــن ثابــت البنــاين عـــن أيب رافــع ]3278[عبــد الــرزاق -
قــال معمــر . ســلم وإن أحــدهم ليشــهد الشــهادة وهــو قــائم يصــلي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 

عائشـــةوحـــدثين بعـــض أصـــحابنا أن 
ال حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـ]1599[وقـال ابـن املنـذر اهــالصالة فتشري إليها أن زيـدي

كــان جيــيء الــرجالن إىل الرجــل مــن : عــن أيب رافــع قــالعــن ثابــتثنــا محــادحجــاج قــالثنــا
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف الصالة، فيشهد أنه علـى الشـهادة، فيصـغي 

.أبو رافع موىل أم سلمة ثقة اهـهلما بسمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه أي نعم
كــان أيب : قــال عــن شــعبة عــن هشــام و داود الطيالســيحــدثنا أبــ]8580[ابــن أيب شــيبة -

.مرسل جيداهـ تفعلهعائشةوكانت : يومئ يف الصالة ، قال 
عـن الثـوري عـن منصـور عـن جماهـد قـال كـان يقـال يف مسـح اللحيـة ]3316[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح دعيف الصالة واحدة أو
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: بـــن حـــدير عـــن دينـــارموىل عطيـــة قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن عمـــران ]7938[ابـــن أيب شـــيبة -
صــليت إىل جنــب قــيس بــن عبــاد فأخــذت عــودا فرفعتــه إىل فمــي فضــرب ذقــين ، فلمــا صــلى 

مــن عبــث بشــيء يف صــالته كــان : كــان يقــال : قلــت لــه مــا محلــك ؟ وقــد أعجبــين ، فقــال 
.دينار وثقه ابن حبان ، ثقات اهـحظه من صالته

: عـــن يـــونس بـــن أيب إســـحاق عـــن أيب الســـفر قـــال حـــدثنا وكيـــع ]6614[ابـــن أيب شـــيبة -
سـعيد بـن حيمـد يـروي عـن .اهـ أي باملرواحأدركنا أشياخ احلي والشبابُ 

.سند صحيح . ابن عباس والرباء 

قذرالرجل يصلي يف ثوب أصابه 
يعدنعامــة الســحــدثنا موســى بــن إمساعيـل حــدثنا محــاد بــن زيـد عــن أيب]650[أبـو داود -

يقــــال بينمــــا رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يصــــليســــعيد اخلــــدر نضــــرة عــــن أيبعــــن أيب
بأصــحابه إذ خلــع نعليــه فوضــعهما عــن يســاره فلمــا رأى ذلــك القــوم ألقــوا نعــاهلم فلمــا قضــى 

قـالوا رأينـاك . مـا محلكـم علـى إلقـائكم نعـالكم :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صـالته قـال 
إن جربيل صـلى اهللا عليـه :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . لقينا نعالناألقيت نعليك فأ

إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظـر فـإن رأى يف:وقال . أن فيهما قذرا فأخربينوسلم أتاين
.اهـ رواه ابن حبان وابن خزمية نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما

ـــنان الزهـــري عـــن ســـامل عـــن عـــن معمـــر عـــ]3701[عبـــد الـــرزاق - إذا رأى :قـــالعمـــرب
االنسان يف ثوبه دما وهو يف الصالة فانصـرف يغسـله أمت مـا بقـي علـى مـا مضـى مـا مل يـتكلم 

مــن قولــه ، اهـــ كــذا رواه الــدبريبــن عمــر ينصــرف لقليلــه وكثــريهاقــال الزهــري وقــال ســامل كــان 
بـــد الـــرزاق أخربنـــا معمـــر عـــن أمحـــد بـــن منصـــور حـــدثنا عمـــن طريـــق]4261[البيهقـــي رواهو 

ثوبـــه دمـــا فانصـــرف فأشـــار إلـــيهم رأى يفيعـــن ســـامل أن ابـــن عمـــر بينمـــا هـــو يصـــليالزهـــر 
.اهـ وهذا أصح على ما مضى من صالته ومل يعديفجاءوه مباء فغسله مث أمت ما بق

حــدثنا ســليمان بــن شــعيب الكيســاين نــا بشــر بــن بكــر نــا األوزاعــي ]731[ابــن املنــذر وقــال 
كـــان إذا رأى يف ثوبـــه دمـــا وهـــو يف الصـــالة عمـــرابـــنأن ين ابـــن شـــهاب أخـــربين ســـاملأخـــرب 

.اهـ صحيح انصرف حىت يغسله مث يصلي ما بقي من صالته
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أنه كـان إذا  عمرابنحدثنا حامت بن وردان عن برد عن نافع عن ]7364[ابن أيب شيبة -
وإن مل يســتطع أن يضــعه خــرج كــان يف الصــالة فــرأى يف ثوبــه دمــا فاســتطاع أن يضــعه وضــعه

. اهـ صحيح فغسله مث جاء فبىن على ما كان صلى
ييصــلعمــربــناعــن خصــيف قــال حــدثين مــن رأى نــا شــريكخرب أ] 2355[ابــن اجلعــد -

أخربنـا ]4260[البيهقـي . فرأى يف ثوبه دما فألقـاه فـأيت بثـوب آخـر فلبسـه واعتـد مبـا صـلى 
أخربنــا أبــو بكــر بــن خنــب أخربنــا حيــىي بــن أيبيروز أبــو ســهل حممــد بــن نصــرويه بــن أمحــد املــ

ابـن عمـررأيـت : طالب أخربنا يزيد بن هارون أخربنا حممد بن مطرف عن زيد بن أسلم قال 
اهـــ صــالتهومضــى يفم ، فأتــاه نــافع فنــزع عنــه رداءه وألقــى عليــه رداءهردائــه وفيــه ديفييصــل

.حسن صحيح 
صـليت ويف ثـويب جنابـة : ن ابن أفلح عـن أبيـه قـال حدثنا وكيع ع]3994[ابن أيب شيبة -

اهــــ كـــذا يف املطبـــوع وصـــوابه عـــن أفلـــح بـــن محيـــد عـــن أبيـــه ، قـــال فأعـــدتابـــن عمـــرفـــأمرين 
عرسـنا : وكيع عن أفلح بن محيد عن أبيه قالعن]129/ 1املدونة[سحنون عن ابن وهب 

إين : هــار فقلــت البــن عمــرمــع ابــن عمــر بــاألبواء مث ســرنا حــني صــلينا الفجــر حــىت ارتفــع الن
انـــزل فـــاطرح إزارك : صـــليت يف إزاري وفيـــه احـــتالم ومل أغســـله، فوقـــف علـــي ابـــن عمـــر فقـــال

.صحيح سند اهـ وصل ركعتني وأقم الصالة مث صل الفجر ففعلت
عــن أيب بكــر بــن عيــاش عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن جماهــد قــال كــان ]3697[عبــد الــرزاق -
ل إين ألرى يف ثويب منيا وقد صليت فيه فحته بيـده ومل يعـد الصـالة جالسا معنا فقاعمربنا

.اهـ إسناد ضعيف 
أخربنا أبـو احلسـني بـن بشـران ببغـداد أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار ]4269[البيهقي -

بن عبد اهللا حدثنا عبـد العزيـز بـن عبـد الصـمد حـدثنا يأخربنا إمساعيل بن إسحاق حدثنا عل
إذا كـان الـدم فاحشـا فعليـه : أنـه قـال ابن عبـاسعمار عن عن عمار بن أيبيسليمان التيم

.اهـ سند صحيح اإلعادة ، وإن كان قليال فليس عليه إعادة
بــناعــن إبــراهيم بــن حممــد عــن داود بــن حصــني عــن عكرمــة عــن ]3698[عبــد الــرزاق -

.اهـ سند ضعيف من صلى ويف ثوبه دم أو احتالم علم به فال يعيد الصالة : قال عباس
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مسح الوجه يف الصالة
.تقدم فيه عن أيب ذر

كــان : حــدثنا وكيــع عــن كهمــس بــن احلســن عــن ابــن بريــدة قــال ]4747[شــيبة ابــن أيب -
أن ميسح جبهته قبل أن ينصرف أو يبول قائما أو يسـمع املنـادي مث : أربع من اجلفاء :يقال

أخربنـا أبـو زكريـا بـن ]3694[البيهقـي ال وقـ. صـحيح سند اهـ ال جييبه أو ينفخ يف سجوده
إسحاق املزكى أخربنا أبو عبـد اهللا حممـد بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن عبـد الوهـاب أخربنـا أيب

أربــع : دة عـن ابــن مسـعود أنـه كـان يقـولجعفـر بـن عـون أخربنـا سـعيد عــن قتـادة عـن ابـن بريـ
ون بــني يديــه ولــيس بــني يديــه أن يبــول الرجــل قائمــا ، وصــالة الرجــل والنــاس ميــر : مــن اجلفــاء 

صـالته ، وأن يسـمع املـؤذن فـال جييبـه ء يسرته ، ومسـح الرجـل الـرتاب عـن وجهـه وهـو يفيش
.أصح عن ابن بريدة اهـ قولهيف

حدثنا وكيع قال حـدثنا سـفيان عـن عاصـم بـن أيب النجـود عـن ]4751[ابن أيب شيبة وقال
وأن ، أن يصلي الرجل إىل غري سـرتة : اجلفاء أربع من: عبد اهللاقال : املسيب بن رافع قال 

الطـــرباين . ال جييبـــهأو يســـمع املنـــادي مث، أو يبـــول قائمـــا، ميســـح جبهتـــه قبـــل أن ينصـــرف 
صــم عــن عاحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة]9501[

أن يســـمع : اجلفــاء أربعــةإن مــن :عــن ابـــن مســعود أنــه قــال
أشــهد أن ال إلــه إال اهللا، أشــهد أن ال إلــه إال اهللا، فــال يقــول اهللا أكــرب اهللا أكــرب: املــؤذن يقــول

ولــيس صــالته، وأن يبــول قائمــا، وأن يصــليمثــل مــا يقــول، وأن ميســح وجهــه قبــل أن يقضــي 
ة بـن عمـرو ثنـا زائـدة ثنـا معاويـحدثنا حممـد بـن النضـر األزدي. بينه، وبني القبلة شيء يسرته 

يســمع الرجــل أن : أربــع مــن اجلفــاء:قــالعــن عاصــم عــن املســيب رفــع احلــديث إىل عبــد اهللا
وأن يصـلي يف املؤذن يكرب فال يكرب ويتشهد فال يتشهد وميسح جبهته من الرتاب وهو يصلي

قـال حممـد حـدثنا حيـىي بـن]1648[ابـن املنـذر . األرض الفضاء ليس بينه وبني القبلة سـرتة 
.مرسل حسن. حنوه عن عاصمثنا زائدةثنا أمحد بن يونس قال

حــدثنا علــي بــن هاشــم عــن ابــن أيب ليلــى عــن احلكــم عــن مقســم]4745[ابــن أيب شــيبة -
.وال تـنفخ وال حتـرك احلصــباءكنـت يف الصـالة فـال متســح جبهتـكإذا  : قــال عبـاسابـنعـن 

ثنا ابن أيب ليلى ثنا عبيد اهللا بن موسى قالحدثنا قطن بن إبراهيم قال ]1616[ابن املنذر 



تقريب فقه السابقني األولني

325

وال ال متســح جبهتــك وأنــت يف الصــالة: لقــاابــن عبــاسعــن عــن احلكــم عــن ســعيد بــن جبــري
.ضعيفاهـ حترك احلصى

النعاس والعي يف القراءة
عـــن الثـــوري عـــن ســـعيد اجلريـــري قـــال حـــدثنا يزيـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن ]4220[عبـــد الـــرزاق -

يــا رسـول اهللا حــال الشـيطان بيــين وبــني : أيب العـاص الثقفــي قــال قلـت شـخري عــن عثمـان بــن
فـإذا ، ذاك شـيطان يقـال لـه خنـزب : سـلم فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و ، صاليت وقراءيت

.اهـ رواه مسلمواتفل من عن يسارك ثالثا ، حسست به فتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
لم أن سـعائشة زوج النيب صلى اهللا عليـه و أبيه عن عن هشام بن عروة عن]257[مالك -

إذا نعــس أحــدكم يف صــالته فلريقــد حــىت يــذهب عنــه :رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
رواه . فإن أحـدكم إذا صـلى وهـو نـاعس ال يـدري لعلـه يـذهب يسـتغفر فيسـب نفسـه، النوم 

.البخاري ومسلم 
النعـاس يف : عبـد اهللاعن أيب رزين قـال قـال عن الثوري عن عاصم ]4219[عبد الرزاق -

حـدثنا حممـد بـن ]9451[الطـرباين . والنعاس يف القتال أمنـة مـن اهللا ، الصالة من الشيطان 
النعـاس : قـاليع عن عاصم عـن زر عـن عبـد اهللاثنا قيس بن الربالنضر ثنا أبو غسان النهدي

امسـه مسـعود عن أيب رزين أصـح و اهـ انوالنعاس يف الصالة من الشيطعند القتال أمنة من اهللا
.جيد مرسلبن مالك ، 

ال عبـد اهللاعن الثوري عن أيب إسحاق عن أيب األحـوص قـال قـال ]4223[عبد الرزاق -
تغالبوا هذا الليل فإنكم ال تطيقونـه فـإذا نعـس أحـدكم يف صـالته فلينصـرف فليـنم علـى فراشـه 

.اهـ سند صحيح فإنه أسلم له 
أبــيعــن الثــوري عــن عبــدة بــن أيب لبابــة عــن ســويد بــن غفلــة عــن ]4224[عبــد الــرزاق-

مــا مــن رجــل يريــد أن يقــوم ســاعة مــن الليــل فيغلبــه عينــاه عنهــا إال  : قــال ذرأبــيأو الــدرداء
أخربنـا ]1788[رواه النسـائي اهــ 

عـن سـفيان الثـوري عـن عبـدة قـال مسعـت سـويد بـن غفلـة سويد بن نصر قال حـدثنا عبـد اهللا
عبــد اجلبــار بــن العــالء ثناحــد]1175[وقــال ابــن خزميــة اهـــعــن أيب ذر وأيب الــدرداء موقوفــا 
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ذهبت مع زر بـن حبـيش إىل سـويد بـن : حفظته من عبدة بن أيب لبابة قال : ثنا سفيان قال 
ه سويد عن أيب الـدرداء أو عـن أيب ذر غفلة نعوده فحدث سويد أو حدث زر و أكرب ظين أن

مث -مـن الليـل : وقال مـرة -ليس عبد يريد صالة : و أكرب ظين أنه عن أيب الدرداء أنه قال 
.عبدة اضطرب فيه اهـ ينسى فينام إال كان نومه صدقة عليه من اهللا وكتب له ما نوى

أنــه ىعنــده رضــعــن حممــد بــن املنكــدر عــن ســعيد بــن جبــري عــن رجــل ]255[وقــال مالــك 
سـلم تـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و أخربه أن عائشـة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم أخرب 

مــا مــن أمــرئ تكــون لــه صــالة بليــل يغلبــه عليهــا نــوم إال كتــب اهللا لــه أجــر صــالته وكــان :قـال 
عـن ابـن ، قالـه أبـو جعفـر الـرازي قال هو األسود بن يزيـد الرجل الرضى ياهـنومه عليه صدقة 

.املنكدر ، وليس باحلافظ ، ورواه عنه وكيع وقال عن سعيد بن جبري عن عائشة 
:حـــدثنا ســـليمان قـــال حـــدثنا محـــاد عـــن أيـــوب قـــال]3/22املعرفـــة[يعقـــوب بـــن ســـفيان -

إذا نعس أحدكم وهو يف الصالة فليـنم حـىت يعقـل : قالأنسوجدت يف كتاب أيب قالبة عن 
قــرأ : قــال ســليمان.وضــع عــن أيــوب عــن أيب قالبــة عــن أنــسويف م: قــال ســليمان.مــا يقــول

قـد مسعـت هـذا كلـه مـن أيب قالبـة وفيـه مـا : فقـالجرير بـن حـازم علـى أيـوب كتابـا أليب قالبـة
هـــذا ممــا كـــان يف : فكـــان محــاد رمبــا حـــدثنا بالشــيء فيقــول: قــال.أحفظــه وفيــه مـــا ال أحفظــه

.اهـ ثقات الكتاب

التثاؤب يف الصالة
عن أبيـه يذئب عن سعيد املقرب حدثنا ابن أيبيحدثنا عاصم بن عل]6226[البخاري -

إن اهللا حيــب العطــاس ويكــره التثــاؤب ، :قــال صــلى اهللا عليــه وســلمهريــرة عــن النــيبعــن أيب
وأمــا . فــإذا عطــس أحــدكم ومحــد اهللا كــان حقــا علــى كــل مســلم مسعــه أن يقــول لــه يرمحــك اهللا 

، فــإذا تثــاوب أحــدكم فلــريده مــا اســتطاع ، فــإن أحــدكم إذا التثــاؤب فإمنــا هــو مــن الشــيطان 
اهـتثاءب ضحك منه الشيطان 

ســـبع مـــن الشـــيطان الرعـــاف : قـــال عليـــاعـــن معمـــر عـــن قتـــادة أن ]3319[عبــد الـــرزاق -
ورواه . اهــ منقطـع والقـيء وشـدة العطـاس والتثـاؤب والنعـاس عنـد املوعظـة والغضـب والنجـوى 

: قـــال علـــيعـــن عـــن قتـــادة عـــن خـــالس حـــدثنا عبـــدة عـــن ســـعيد ]8068[ابـــن أيب شـــيبة 
.ضعيفاهـ وشدة العطاس والنعاس عند املوعظةالتثاؤب يف الصالة من الشيطان 



تقريب فقه السابقني األولني

327

مسـعودابـنعـن عـن يزيـد عـن أيب ظبيـانحدثنا حممد بـن فضـيل ]8069[ابن أيب شيبة -
]9453[الطــــرباين . اس مـــن الشـــيطان فتعــــوذوا بـــاهللا منـــهالتثـــاؤب يف الصـــالة والعطــــ: قـــال

ي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن أيب حــدثنا حممــد بــن النضــر األزد
يزيــد بــن اهـــ والعطــاس يف الصــالة مــن الشــيطانالتثــاؤب: عــن عبــد اهللا بــن مســعود قــالظبيــان

.، أظنه قال والنعاس ضعيف أيب زياد
كــان عبــاسبــناعــن هــالل بــن يســاف أن عــن الثــوري عــن منصــور]3323[عبــد الــرزاق -

مرسـل جـوده . إذا تثاوب أحـدكم يف الصـالة فليضـع يـده علـى فيـه فإنـه مـن الشـيطان: يقول 
عن هالل بن يساف ثنا سفيان عن منصورثنا وكيع قال حد]8066[ابن أيب شيبة وكيع ،

صـحيح .يـهدكم يف الصالة فليضع يـده علـى فإذا تثاءب أح: قالعباسابنعن ن عطاء ع
.

التخصر يف الصالة
: قـال حـدثنا أبـو أسـامة عـن هشـام عـن حممـد عـن أيب هريـرة]4632[ابن أيب شـيبة -

اهــ رواه وهو أن يضع يده علـى خاصـرته وهـو يصـلي: قال حممد .عن االختصار يف الصالة 
.ومسلم البخاري 

قـال زياد بـن صـبيح احلنفـيعن حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن زياد]4624[ابن أيب شيبة -
هـذا الصـلب يف : فوضعت يدي على خاصريت فلما صلى قـالعمرابنصليت إىل جنب : 

ثنا يزيــد أنـــا حــد]4849[أمحــد . الصــالة كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم ينهــى عنــه
كنـت قائمـا أصـلي إىل البيـت وشـيخ : سعيد بن زياد الشيباين ثنا زياد بن صـبيح احلنفـي قـال 

إىل جانيب فأطلت الصالة فوضـعت يـدي علـى خصـري فضـرب الشـيخ صـدري بيـده ضـربة ال 
يألو فقلت يف نفسي مـا رابـه مـين فأسـرعت االنصـراف فـإذا غـالم خلفـه قاعـد فقلـت مـن هـذا 

هــذا عبــد اهللا بــن عمــر فجلســت حــىت انصــرف فقلــت أبــا عبــد الــرمحن مــا رابــك : الشــيخ قــال 
وكــان رســول اهللا صــلى ، ذاك الصــلب يف الصــالة: ال قــ. نعــم : قلــت؟ أنــت هــو : مــين قــال 
.والنسائي وصححه األلباين وشعيبرواه أبو داود اهـسلم ينهى عنه اهللا عليه و 
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ابـنعـن حدثنا سفيان عن صـاحل مـوىل التوأمـة:حدثنا وكيع قال]4627[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ]1627[املنـذر ابـن.إن الشـيطان حيضـر ذلـك: أنـه كرهـه يف الصـالة ، وقـال عباس

ابــن مسعــت : ثنــا صــاحل مــوىل التوأمــة قــالقــالعــن ســفيانثنــا عبــد اهللاعلــي بــن احلســن قــال
اهـــ فــإن الشــيطان حيضــر ذلــك، إذا قــام أحــدكم فــال جيعــل يديــه يف خاصــرته :يقــولعبــاس

.صحيح ، الثوري مسع صاحلا قبل االختالط 
الضـحى نا سـفيان عـن األعمـش عـن أيبحدثنا حممد بن يوسـف حـدث]3458[البخاري -

خاصرته وتقول إن اليهود تفعلـه يده يفياملصلكانت تكره أن جيعلعائشةعن مسروق عن 
اهـتابعه شعبة عن األعمش . 

عـن عـن خالـد بـن معـدانثنا وكيع قال حـدثنا ثـور الشـاميحد]4626[ابن أيب شيبةوقال 
اهـ صحيح هكذا أهل النار يف النار: فقالترأت رجال واضعا يده على خاصرتهعائشة

يعـــين فعـــل اليهـــود : وقـــال ابـــن حبـــان .عـــن أيب هريـــرة مرفوعـــا وابـــن حبـــان ورواه ابـــن خزميـــة .
اهـوالنصارى وهم أهل النار

التلثم يف الصالةما يكره من 
أنـه كـره االلتثـام علـيعن خالد عـن رجـل عـن حدثنا عبد األعلى ]7390[ابن أيب شيبة -

.األنف يسجد :قلتاهـالصالة على األنف والفميف 
بــنابــن أيب رواد أو أحــدمها عــن نــافع أن اعــن عبــد اهللا بــن عمــر و ]4062[عبــد الــرزاق -

: قــال حــدثنا وكيــع]7384[ابــن أيب شــيبة . كــان يكــره أن يصــلي الرجــل وهــو متلــثم عمــر
.اهـ ال باس به ل يف الصالةنه كره أن يتلثم الرجأعمرابنحدثنا العمري عن نافع عن 

ة يف الرجــل يغطــي عــن قتــادا أبــو داود الطيالســي عــن مهــام حــدثن]7391[ابــن أيب شــيبة -
.صحيح.اهـ أي يغطيهكره األنفعباسابنأن حدثين عكرمة: فقال أنفه يف الصالة

بن عيينة عن حصني بن عبد الرمحن عن هالل بن يساف قـال اعن ]4064[عبد الرزاق -
على رجل مغفرا وهو يصلي فأرسـل إليـه رجـال أن أكشـف املغفـر عـن هبريةبنجعدةأبصر : 

عـــن حــدثنا ابــن فضــيل عـــن حصــني عــن هــالل بــن يســاف]7377[ابــن أيب شــيبة . فيــك 
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مبغفـره هبريةبنجعدة
.صحيح . دة اختلفوا يف صحبته اهـ جعوعمامته فألقامها من خلفه

قتل العقرب وحنوها يف الصالة
كثــري بــن املبــارك عــن حيــىي بــن أيبيحــدثنا مســلم بــن إبــراهيم حــدثنا علــ]922[أبــو داود -

اقتلـــوا :هريـــرة قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عـــن ضمضـــم بـــن جـــوس عـــن أيب
.وابن خزمية واحلاكم والذهيب مذي اهـ صححه الرت الصالة احلية والعقرب األسودين يف

عليـاأن ليلـىعـن ابـن أيبحدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسـن ]5007[ابن أيب شيبة -
.ضعيف .اهـ أي العقربقتلها وهو يف الصالة

حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبري قال سأل رجل]2928[مسلم -
صـلى اهللا عليـه إحدى نسوة النـيبالدواب وهو حمرم قال حدثتينما يقتل الرجل منابن عمر

ويف: قــال . وسـلم أنـه كـان يـأمر بقتـل الكلـب العقــور والفـارة والعقـرب واحلـديا والغـراب واحليـة
ورواه ســريج مل يتــابع عليــه شــيبان ، ، ال أدري قولــه يف الصــالة حمفــوظ أم ال اهـــالصــالة أيضــا

كـأنه ،  ومل يـذكر ورواه زهري بن معاوية عن زيد بن جبري يذكره ، بن النعمان عن أيب عوانة ومل
.امدرجعلى علته ، أُراه ه مسلما نب

ريشـة وهـو ابـن عمـرعن عبد اهللا بـن دينـار رأى حدثنا ابن عيينة ]5008[ابن أيب شيبة -
ن حممـد أخربنـا أبـو سـعيد حيـىي بـ]3578[البيهقي .

يحـدثنا بشـر بـن موسـى حـدثنا احلميـدين حيىي اخلطيب اإلسفرائينب
رأى ريشـــة وهـــو يفعبـــد اهللا بـــن عمـــررأيـــت : حـــدثنا ســـفيان حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن دينـــار قـــال 

اهـ: الصالة فضر 

اللغظواللغوعنتعظيم املساجد
أبو الطاهر أمحد بن عمرو حـدثنا ابـن وهـب عـن حيـوة عـن حممـد حدثنا]1288[مسلم -

عبـد اهللا مــوىل شـداد بــن اهلــاد أنـه مســع أبـا هريــرة يقـول قــال رســول اهللا بـن عبــد الـرمحن عــن أيب
املسـجد فليقـل ال ردهـا اهللا عليـك فـإن مـن مسـع رجـال ينشـد ضـالة يف:صلى اهللا عليـه وسـلم
اهـاملساجد مل تنب هلذا 
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عمـــر بـــن كـــان : بـــن عجـــالن عـــن نـــافع قـــال ابـــن عيينـــة عـــن اعـــن ]1711[اق عبـــد الـــرز -
تكثــروا اللغــط يعــين يف املســجد قــال فــدخل املســجد ذات يــوم فــإذا هــو ال:يقــولالخطــاب

ممــن أنــت قــال مــن ثقيــف :
]470[البخاري قالو ، اهـ سند صحيح مرسل إن مسجدنا هذا ال يرفع فيه الصوت: قال

بــن عبــد اهللا قــال حــدثنا حيــىي بــن ســعيد قــال حــدثنا اجلعيــد بــن عبــد الــرمحن قــال يحــدثنا علــ
رجــلد فحصــبيناملســجيزيــد بــن خصــيفة عــن الســائب بــن يزيــد قــال كنــت قائمــا يفحــدثين

أو مـن ل مـن أنتمـاقـا. . ين فنظرت فإذا عمر بن اخلطاب فقال اذهب فأتين
ترفعـان أصـواتكما كنتمـا مـن أهـل البلـد ألوجعتكمـا قـال لـو. أين أنتما قاال من أهل الطـائف 

اهـمسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف
أن ثنا عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافعحـدحـدثنا حممـد بـن بشـر قـال]7992[ابن أيب شيبة -

عبـد .إياكم واللغـط: الصالة نادى يف املسجد قالخرج إىلكان إذاعمرأن عبد اهللا أخربه
حدثنا جعفر قثنا مزاحم بن سعيد]572[اهللا بن أمحد يف زوائده على فضائل الصحابة ألبيه

أن حـدثين محـزة بـن عبـد اهللا بـن عمـر: عـن الزهـري قـالأنـا يـونس: نا عبد اهللا بن املبارك قـال
.اجتنبـوا اللغـو يف املسـاجد: د بـأعلى صـوتهكان عمر يقول يف املسج: عبد اهللا بن عمر قال

يونس عن ابن شهاب قـال حـدثينابن وهب قال وأخربينمن طريق] 4415[البيهقي ورواه 
املســجد محــزة بــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن ابــن عمــر قــال كــان عمــر بــن اخلطــاب يقــول وهــو يف

.صحيح اهـاملسجداجتنبوا اللغو يف: صوتهبأعلى
عمـرأن حـدثنا العمـري عـن نـافع عـن ابـن عمـرقـال ثنا وكيـعحـد]7987[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن إن مسجدنا هذا ال ترفع فيه األصوات: وقال 
عــن ســعيد بــن يبــن عبــد اهللا حــدثنا ســفيان حــدثنا الزهــر يحــدثنا علــ]3212[البخــاري -

كنـت أنشـد فيـه ، وفيـه مـن هـو خـري املسجد وحسان ينشد ، فقال  يفعمرمر :املسيب قال
صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أمسعـــت رســـول اهللاهريـــرة فقـــال أنشـــدك بـــاهللامنـــك ، مث التفـــت إىل أيب

اهـ، اللهم أيده بروح القدس أجب عين:يقول 
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: قـالحدثنا شعبة عن سعد بـن إبـراهيم عـن أبيـهقالثنا وكيع حد]7986[ابن أيب شيبة -
.اهـــ صــحيح أتــدري أيــن أنــت: رافعــا صــوته يف املســجد فقــالرجــال عمــر بــن الخطــابمســع 

.سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف 
ــــن الخطــــاب أنــــه بلغــــه أن ]422[مالــــك - بــــىن رحبــــة يف ناحيــــة املســــجد تســــمى عمــــر ب

من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إىل هـذه الرحبـة : البطيحاء وقال 
هذا اخلـرب عنـد القعنـيب ومطـرف وأيب مصـعب عـن ]2/368[ر يف االستذكار وقال أبو عم.

بــن عمــر أن عمــر بــن اخلطــاب بــىن رحبــة يف امالـك عــن أيب النضــر عــن ســامل بــن عبــد اهللا عــن 
.صحيح اهـورواه طائفة كما رواه حيىي ، املسجد احلديث 

ن صــــاحل حــــدثين قــــال يل إبــــراهيم بــــن محــــزة نــــا طلحــــة بــــ]2699التــــاريخ[قــــال البخــــاري -
وحنــن غلمــان نلعــب يف املســجد فضــربنا باملخفقــة فخرجنــا عمــر بــن الخطــابرأيــت شــرحبيل

.ضعيف اهـالدرة: قلت لشرحبيل ما املخفقة ؟ قالمن املسجد
بـن سـريين أو غـريه قـال مسـع اعن معمر عن عاصم بن سـليمان عـن ]1724[عبد الرزاق -
ابـن أيب . :أمسـكه وانتهـره وقـالرجال ينشـد ضـالة يف املسـجد فبن مسعودا

وال أعلمه إال عن ابن عون عن : ثنا حفص عن ابن عون أو عاصم قالحد]7989[شيبة 
اهـ ال بـأس رجال ينشد ضالة يف املسجد فقام إليه فنال منهمسعودابنمسع : ابن سريين قال

.به 
علــــى قــــوم مســــعودبــــناخــــرج : بــــن جــــريج عــــن عطــــاء قــــال اعــــن ] 4795[عبــــد الــــرزاق-

. إمنـــا جئـــتم للصـــالة إمـــا أن تصـــلوا وإمـــا أن تســـكتوا: يتحـــدثون فنهـــاهم عـــن احلـــديث وقـــال 
حـدثنا حممــد بـن بشــار قـال حــدثنا روح قـال حــدثنا ابـن جــريح ]211[إمساعيـل بـن إســحاق 

يكــره :قــال؟ فســحر قبــل الفجــر :قلــت لعطــاءقــال عطــاء يكــره احلــديث بعــد الصــالة: قــال
خــرج ابــن مســعود زعمــوا ينتظــرون صــالة الصــبح فنهــاهم : كثرنــا عليــه قــالأفلمــا ، يضــا أذلــك 

وكرهـه يسـحر قبـل ، ن تسـكتوا أما إو ، ن تصلوا أما إف، منا جئتم للصالة إ:عن احلديث وقال
.اهـ مرسل الفجر
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أبـي بـن بـن سـريين قـال مسـع ابن عيينة عن عاصم األحول عن اعن ]1715[عبد الرزاق -
:قـال، أبـا املنـذر مـا كنـت فاحشـا : قـال ، جال يعرتي ضـالة يف املسـجد قـال فعضـه ر كعب

.مرسل جيداهـإنا أمرنا بذلك 
: قال هريرةأبيحدثنا ابن عيينة عن ابن عجالن عن سعيد عن ]7994[ابن أيب شيبة -

.يف نشدان الضالةمعناه صحيح اهـال وجدت:قولوا

البيع يف املسجد
حدثنا احلسن بن علي اخلالل حدثنا عارم حدثنا عبد العزيـز بـن حممـد ]1321[الرتمذي-

أخربنا يزيد بن خصيفة عن حممد بن عبد الرمحن بـن ثوبـان عـن أيب هريـرة أن رسـول اهللا صـلى 
إذا رأيــتم مــن يبيــع أو يبتــاع يف املســجد فقولــوا ال أربــح اهللا جتارتــك وإذا : اهللا عليــه وســلم قــال 

ابــن اهـــ وقــال أبــو عيســى حســن غريــب وصــححه فيــه ضــالة ال رد اهللا عليــك رأيــتم مــن ينشــد 
.ابن حبان خزمية و 

عـن الثـوري عـن يزيـد بـن خصـيفة قـال مسعـت حممـد بـن عبـد الـرمحن ]1725[عبد الرزاق -
إذا نشــد الناشــد الضــالة يف املســجد قــال ال ردهــا اهللا عليــك فــإذا :بــن ثوبــان يقــول كــان يقــال

.وهو الذي قبله .اهـ سند صحيحسجد قيل ال أربح اهللا جتارتك اشرتى أو باع يف امل

والصالةالبزاق يف املسجدما يكره من 
ســلم رأى مــر أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و عــن نــافع عــن عبــد اهللا بــن ع]457[مالــك -

إذا كــان أحــدكم يصــلي فــال يبصــق : بصــاقا يف جــدار القبلــة فحكــه مث أقبــل علــى النــاس فقــال 
.ومسلماهـ رواه البخاري جهه فإن اهللا تبارك وتعاىل قبل وجهه إذا صلى قبل و 

حـــدثنا آدم قـــال حـــدثنا شـــعبة قـــال حـــدثنا قتـــادة قـــال مسعـــت أنـــس بـــن ]405[البخـــاري -
اهـ:سلم ك قال قال النيب صلى اهللا عليه و مال
فقـام حذيفـةكنـا عنـد : األعمـش عـن أيب وائـل قـاللثـوري عـن عن ا]1689[عبد الرزاق -

شــبث بــن ربعــي يصــلي فبصــق بــني يديــه فلمــا انصــرف قــال يــا شــبث ال تبصــق بــني يــديك وال 
فـإن الرجـل إذا توضـأ ، عن ميينك فإن عن ميينك كاتب احلسنات وابصق عن مشالك وخلفك 

صرف عنه حىت يكـون هـو فأحسن الوضوء و قام إىل الصالة استقبله اهللا بوجهه يناجيه فال ين
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حـدثنا األعمـش قـالحـدثنا وكيـع]7532[ابـن أيب شـيبة .ينصـرف أو حيـدث حـدث سـوء 
إن العبــد املســلم إذا توضــأ فأحســن الوضــوء ، مث قــام يصــلي : قــال حذيفــةعــن أيب وائــل عــن 

أو حيدث حدث سوء فـال يبـزق بـني يديـه ه بوجهه حىت يكون هو الذي ينصرفأقبل اهللا علي
ابــن .أو خلــف ظهــرهميينــه كاتــب احلســنات ولكــن يبــزق عــن مشالــهن ميينــه فــإن عــن، وال عــ
عــن أيب ثنــا محــاد عــن عاصــمثنــا عفــان قــالثنا حممــد بــن إمساعيــل قــالحــد]1634[املنــذر 

مـا يقعـدك : فلمـا انصـرف قـال حلذيفـةحذيفـةفقعـد لـه بعي بزق يف قبلتهوائل أن شبث بن ر 
إذا قام الرجل : قبلتك وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالرأيتك بزقت يف: ؟ قاليا حذيفة

، وموقـوف اهــ صـحيح )1(يف صالته أقبل اهللا عليه بوجهه حىت ينصرف أو حيدث حدث سـوء
.أصح 

عـن الشـيباين عـن عـدي بـن ثابـت عـن زر ثنا علـي بـن مسـهر حـد]7534[ابن أيب شـيبة-
موقــوف .بزقتــه يــوم القيامــة يف وجهــهمــن صــلى فبــزق جتــاه القبلــة جــاءت : قــالحذيفــةعــن 

رواه أبــــو داود ورواه جريــــر بــــن عبــــد احلميــــد عــــن أيب إســــحاق الشــــيباين مرفوعــــا ، .صــــحيح 
.صححه ابن خزمية وابن حبان و 
إذا صــليت :يقــولهريـرةأبــابــن جـريج عــن عطـاء قــال مسعـت اعـن ]1680[عبـد الــرزاق -

ولكن عن مشالك فإن كان عن مشالك مـا مامك وال عن ميينك أفإنك تناجي ربك فال تبصق 
.اهـ سند صحيح يشغلك فابصق حتت قدمك 

بـن عيينـة عـن أيب الـومسي عـن رجـل مـن بـين فـزارة يقـال لـه زيـاد اعـن ]1691[عبد الرزاق -
إن املسجد لينزوي من النخامـة كمـا تنـزوي البضـعة أو :يقولهريرةباأبن ملقط قال مسعت 

حــدثنا مسـعر عــن يزيــد بــن ملقــطقــال حـدثنا وكيــع ]7549[شــيبةابــن أيب. اجللـدة يف النــار
.أو النخامــة كمــا تنــزوي اجللــدة يف النــارإن املســجد لينــزوي مــن املخــاط : قــالهريــرةأيبعــن 

ثنا ابن عيينة عن أيب الومسي عن رجل يقال له زياد رجل مـن بـين حد]7550[ابن أيب شيبة
عة أو اجللدة من سجد لينزوي من النخامة كما تنزوي البضإن امل: يقولهريرةأباأنه مسع فزارة
حــدثين أبــو الــومسي أنــه مســع ثنــا ســفيان حــدثنا احلميــدي ]813/ 2[ورواه الفســوي . النــار

إن املســجد لينــزوي مــن النخامــة كمــا تنــزوي : رجــال مــن بــين فــزارة حيــدث عــن أيب هريــرة قــال

.هذا مما يستدل به على أن سنتهم اجلارية يف الصفات إثبات معانيها ال تفويضها -1
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اسـم : ن وحدثنيـه مسـعر عـن أيب الـومسي قـالقـال سـفيا.البضعة أو اجللدة مـن النـارأو يف النـار
.على رسم ابن حبان اهـ، فأما أنا فلم أحفظ امسه إال من مسعر اد بن ملقطيالفزاري ز 

أخربنا كثـري بـن هشـام قـال حـدثنا جعفـر بـن برقـان قـال حـدثنا غالـب ]5429[ابن سعد -
فكــان ، املقـدس يف بيـتذرأبـيكنــت أصـلي مـع : لقيـت رجـال قـال : بـن عبـد الـرمحن قـال 
ولو مجـع مـا يف بيتـه لكـان رداء : فإذا بزق أو تنخع تنخع عليهما قال ، إذا دخل خلع خفيه 

فــذكرت هــذا احلــديث مليمــون بــن مهــران : هــذا الرجــل أفضــل مــن مجيــع مــا يف بيتــه قــال جعفــر 
.ضعيف سند اهـ ما أراه كان ما يف بيته يسوى درمهني: فقال 

قالعمرابنعن األمحر عن ابن سوقة عن نافعدثنا أبو خالد ح]7535[ابن أيب شيبة-
.اهـ صحيح ن يوم القيامة حىت تقع بني عينيهإذا بزق يف القبلة جاءت أمحى ما تكو 

عن إسرائيل عـن الـركني بـن الربيـع عـن أمسـاء بـن احلكـم الفـزاري قـال ]1695[عبد الرزاق -
هــي :م عــن البصــاق يف املســجد فقــالســألت رجــال مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســل

عـن الـركنيحدثنا حسني بن علي عن زائـدة]7552[ابن أيب شيبة . 
سألت عن كل شيء حىت النف: قال عن أبيه عن أمساء بن احلكم

.اهـ سند جيد ، أمساء يروي عن علي بن أيب طالب دفنها
النخامــة يف املســجد خطيئــة : قــال أنــسعــن معمــر عــن قتــادة عــن ]1697[ق عبــد الــرزا-

.، تقدم ، وأصحاب قتادة يرفعونهصحيح موقوف إسناده اهـ 
ن املغـــرية بـــثين يزيـــد بـــن عبـــد امللـــك دحـــقـــال أخربنـــا خالـــد بـــن خملـــد ]6516[ابـــن ســـعد -

يف املســـجد ونســـي أن مالـــكنبـــأنـــستـــنخم : النـــوفلي قـــال حـــدثين يزيـــد بـــن خصـــيفة قـــال 
يــدفنها ، مث خــرج حــىت جــاء إىل أهلــه ، فــذكرها فجــاء بشــعلة مــن نــار وطلبهــا حــىت وجــدها مث 

.ضعيف يزيد اهـحفر هلا فأعمق فدفنها
هللا عــن معمــر عــن أبــان قــال تــنخم رجــل مــن أصــحاب النــيب صــلى ا]1696[عبــد الــرزاق -

.ن بن أيب عياش ال حيتج به اهـ أباسلم ليال فجاء مبصباح فدفنهاعليه و 
عبيـدةأباحدثنا حيىي بن سعيد عن ابن عجالن عن عبيد اهللا أن ]7543[ابن أيب شيبة -

أتــى منزلـــه وقــد بـــزق يف املســجد وســـها أن يــدفنها حـــىت أتــى منزلـــه فــذكر فجـــاء مبصــباح حـــىت 
: ل حـــدثنا ســـيف بـــن ســـليمان املكـــي قـــاقـــال حـــدثنا وكيـــع]7548[ابـــن أيب شـــيبة .واراهـــا
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ج مسعــت جماهــدا يقــول بــزق أبــو عبيــدة بــن اجلــراح يف املســجد لــيال فلــم يــدر أيــن موضــعه فخــر 
.اهـ سندان صحيحان مرسالن فجاء باملصباح فطلبه حىت واراه

ابــنأن حــدثنا أبـو أســامة عــن عبـد الــرمحن بــن يزيـد عــن مكحــول ]7544[ابـن أيب شــيبة -
حــىت أتــى منزلــه فــذكر بعــد انصــرافه فرجــع أو بســق يف املســجد فنســي أن يواريهــاتنخــععمــر

وتوبتـه ، سـجد فهـي خطيئـة من بزق يف امل: بسراج فالتمسها يف املسجد حىت واراها ، مث قال 
.ثقاتاهـ أن يواريها

عــن حيــىي بــن أيب كثــري حــدثنا علـي بــن املبــارك: قــال حــدثنا وكيــع ]7526[ابـن أيب شــيبة -
اهـيف عرض جدار املسجد فحكهى بزاقا رأالدرداءأباأن قال نبئت

قــال عبــاسبــناعــن احلســن بــن عمــارة عــن احلكــم عــن جماهــد عــن ]9146[عبــد الــرزاق -
.اهـ احلسن يضعف سئل عن الرجل يكون يف الكعبة فرييد أن يبزق قال يبزق يف ثوبه 

حدثنا أبو مسلم الكشي ثنـا عبـد اهللا بـن رجـاء أنبـأ فـرج بـن فضـالة]22/212[الطرباين -
مـه دخـل مسـجد دمشـق فصـلى فيـه وبـزق حتـت قداألسـقعبنواثلةرأيت : ثنا أبو سعد قال
اب رسـول اهللا صـلى أتبزق يف املسجد وأنت من أصـحقلت لهفلما انصرفاليسرى مث عركها

.اهـ ضعيفهكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل: قالاهللا عليه وسلم

لصالةالتنخم للقبلة يف غري امن كره 
عــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد قــال كنــا مــع ]1699[عبــد الــرزاق -

فأراد أن يبصق وما عن ميينه فارغ فكره أن يبصق عـن ميينـه وهـو لـيس يف عبد اهللا بن مسعود
مسعـت أبـا إسـحاق : قـال حدثنا غندر عـن شـعبة]27194[وقال ابن أيب شيبة اهـ الصالة 

: عبــد اهللا يكــره أن يبــزق الرجــل عــن ميينــه يف غــري صــالة ، فقــال لــه أبــان كــان: حيــدث قــال 
عـن أيب حـدثنا وكيـع عـن مسـعروقـال . عـن عبـد اهللاعن عبد الرمحن بن يزيد: عمن ؟ فقال 

كـان عبـد اهللا جالسـا مسـتقبل القبلـة ، فـأراد أن يبـزق : عن عبد الرمحن بن يزيد قـال إسحاق 
.صحيح اهـأن يبزق عن ميينهعن مشاله وكان مشغوال فكره 

عــــن الثــــوري عــــن خالــــد احلــــذاء عــــن أيب نضــــرة عــــن عبــــد اهللا بــــن ]1700[عبــــد الــــرزاق -
مـا : كـان مريضـا فبصـق عـن ميينـه أو أراد أن يبصـق فقـال : قـال معاذ بن جبلالصامت عـن 

رواه ابـــن ســـعد وهـــو محيـــد بـــن هـــالل ، اهــــ صـــوابه أبـــو نصـــربصـــقت عـــن مييـــين منـــذ أســـلمت
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ن عـأخربنـا سـفيان عـن خالـد احلـذاءقاال أخربنا الفضل بن دكني وقبيصة بن عقبة]4619[
مـا بزقـت عـن : معـاذقـال : عـن عبـد اهللا بـن الصـامت قـال أيب نصر محيد بـن هـالل العـدوي 

أخربنـا عفـان بـن ]4620[قال ابـن سـعد ، لكن أرسله أيوب ، ثقاتاهـ مييين منذ أسلمت
بـزق عـن ميينـه وهـو جبـلبـنمعـاذأن يوب عن محيـد بـن هـالل ن أعأخربنا وهيب قالمسلم 

ابـن أيب شـيبة . ما فعلـت هـذا منـذ صـحبت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: يف غري صالة فقال
عـن ميينـه حدثنا ابن علية عن أيوب عن محيد بن هالل أن معـاذا تفـل ذات يـوم]27198[

منــذ : اهللا عليــه وســلم ، أو قــال هــاه ، مــا صــنعت هــذا منــذ صــحبت النــيب صــلى: ، مث قــال 
ابــن عليــة عــن أيــوب عــن محيــد بــن هــالل أن مــن طريــق]5185ك[ورواه احلــاكم .أســلمت

النـيب صـلى اهللا مـا فعلـت هـذا منـذ أسـلمت و صـحبت : معاذ بن جبل تفل عن ميينـه مث قـال 
.هذا أقوى اهـ سلم عليه و 

عن محيد بـن حدثنا أبو هالل: حدثنا الفضل بن دكني قال]27199[وقال ابن أيب شيبة 
مـا فعلتـه إال مـرة ، أو : فقـال ، بزق أبو بكـر أو تفـل عـن ميينـه يف مرضـة مرضـها : هالل قال 

.اهـ أبوهالل الراسيب يضعف ، والصحيح عن معاذ غري هذه املرة: قال 

احلدود يف املسجد
يحـدثنا الشـعيثابـن خالـديعـينحـدثنا هشـام بـن عمـار حـدثنا صـدقة ]4492[أبو داود -

أن 
.اهـ حسنه األلباين املسجد وأن تنشد فيه األشعار وأن تقام فيه احلدوديستقاد يف

أيت :عــن الثــوري عــن قــيس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب قــال]1706[عبــد الــرزاق -
.اهـ سند صحيح قال أخرجاه من املسجد فاضرباه برجل يف شيء فعمر

كراهة تشبيك األصابع لعامد الصالة
حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن مشيل أخربنا ابن عون عن ابن سريين عن ]482[البخاري -

قال ابـن سـريين يالعشصلى اهللا عليه وسلم إحدى صاليتهريرة قال صلى بنا رسول اهللاأيب
ن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتني مث سلم ، فقـام إىل خشـبة معروضـة يفمساها أبو هريرة ولك
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املسجد فاتكأ عليها ، كأنه غضبان ، ووضع يده اليمىن على اليسرى ، وشبك بني أصابعه ، 
.احلديث . ووضع خده األمين على ظهر كفه اليسرى 

يد بـن أيب حدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن سـعد بـن إسـحاق عـن سـع]4861[ابن أيب شيبة -
وأنـــا بـــالبالط قــد أدخلـــت بعـــض أصـــابعي يف كعبـــالقيـــت : قـــالســعيد عـــن أيب مثامـــة القمــاح

ت لـه قل: أن نشبك بني أصابعنا يف الصالة قال: وقال فضرب يدي ضربا شديدابعض 
أبــو مثامــة اهـــفهــو يف صــالةمــن توضــأ فعمــد إىل املســجد: ؟ فقــال يرمحــك اهللا تــراين يف صــالة

يـونس يف الصـحيح مـن طريـق ابـن خزميـة قواهوقد .القماح ذكره أبو حامت يف الثقات احلناط و 
وهـذا .ابـن حبـانرواه ، و حنـوهبن عبد األعلى أخربين أنس بن عياض عن سعد بـن إسـحاق 

.أحسن ما روي يف النهي ، واهللا أعلم 
يب بـــن أعـــن النعمـــانبـــو خالـــد األمحـــر عـــن ابـــن عجـــالن حـــدثنا أ]4862[ابـــن أيب شـــيبة -

النعمان يروي عن .حسن اهـيف الصالةيعين كانوا ينهون عن تشبيك األصابع: قال عياش
.ابن عمرٍو وأيب سعيد

: حـدثنا أبـو داود الطيالسـي عـن خليفـة بـن غالـب عـن نـافع قـال ]4864[ابـن أيب شـيبة -
.د جيد اسنإاهـ يشبك بني أصابعه يف الصالةابن عمر رأيت 

والبصلكل الثوممن أ
نــافع عــن ابــن حــدثنا مســدد قــال حــدثنا حيــىي عــن عبيــد اهللا قــال حــدثين]853[البخــاري -

الثـوم من أكل من هـذه الشـجرة يعـين:غزوة خيرب صلى اهللا عليه وسلم قال يفعمر أن النيب
اهـفال يقربن مسجدنا

عــن أيبير عمــرو الناقــد حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن اجلريــحــدثين] 1284[وقــال مســلم 
ســعيد قــال مل نعــد أن فتحــت خيــرب فوقعنــا أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه نضــرة عــن أيب

تلك البقلة الثـوم والنـاس جيـاع فأكلنـا منهـا أكـال شـديدا مث رحنـا إىل املسـجد فوجـد وسلم يف
مــن أكــل مــن هــذه الشــجرة اخلبيثــة شــيئا فــال :رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم الــريح فقــال 

:صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال فبلـغ ذاك النـيب. فقال الناس حرمت حرمت. املسجد نا يفيقرب
اهـولكنها شجرة أكره رحيها حترمي ما أحل اهللا يلأيها الناس إنه ليس يب
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حــدثنا ابــن عليــة عــن ابــن أيب عروبــة عــن قتــادة عــن ســامل بــن أيب ]8749[ابــن أيب شــيبة -
قام يوم مجعـة خطيبـا الخطاببنعمرأن طلحة اليعمريعن معدان بن أيباجلعد الغطفاين

يــا أيهــا النــاس إنكــم تــأكلون شــجرتني ال أرامهــا إال خبيثتــني هــذا : فقــال أو خطبنــا يــوم مجعــة
الثــوم وهــذا البصــل ، لقــد كنــت أرى الرجــل علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يوجــد 

اهـــ آكلهمــا البــد فليمتهمــا طبخــا، فمــن كــانرحيــه منــه فيؤخــذ بيــده حــىت خيــرج بــه إىل البقيــع 
.رواه مسلم 

س بـن أيب إسـحاق أخربنـا يـونحممـد بـن عبـد اهللا األسـدي قـالأخربنا]3249[ابن سعد -
.اهـ سند جيد أنه كان إذا أراد أن يأكل الثوم بداسعدعن عن مصعب بن سعد

حـــدثنا ن عقبـــة قـــاالأخربنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا األســـدي وقبيصـــة بـــ]5496[ابـــن ســـعد -
حذيفــةكــان : قــال ســفيان عــن منصــور عــن موســى بــن عبــد اهللا بــن يزيــد عــن خبــاز حلذيفــة 

.اهـ ثقات ، وصاحب حذيفة مبهم ال جتعل يف طعامي كراثا: يأمرين يقول 
قـال :لبن عيينة عـن صـفوان بـن سـليم عـن عطـاء بـن يسـار قـااعن ]1741[عبد الرزاق -

سلم مـن أكـل هـذه الشـجرة اخلبيثـة فـال يؤذينـا يف مسـجدنا وليقعـد ه و رسول اهللا صلى اهللا علي
ما كان الثوم بأرضـنا إذ ذاك :قالجابربن عيينة فسمعت أبا الزبري حيدث عن اقال ، يف بيته 

.اهـ سند صحيح 

املسجديف قتل اهلوام 
عن معمـر عـن أيـوب عـن يوسـف بـن ماهـك أن عبيـد بـن عمـري رأى ]1743[عبد الرزاق-
.عمـر ينظـر إليـه ومل ينكـر عليـه ذلـكبـن اقملـة يف املسـجد فأخـذها فـدفنها و عمـر◌ِ بناى عل

يب كثــري فقــال يرمحــك اهللا أتــرى كــل حــديث النــيب صــلى اهللا أقــال معمــر فحــدثت بــه حيــىي بــن 
ســلم قــال إذا رأى لنــيب صــلى اهللا عليــه و بــن عمــر مث قــال حيــىي بلغــين أن ااســلم قــد بلــغ عليــه و 

ابـــن أيب .يقتلهـــا يف املســـجد ولكـــن ليصـــرها يف ثوبـــه فـــإذا خـــرج فليقتلهـــا أحـــدكم القملـــة فـــال
رأيت ابن عمـري أخـذ : قالحدثنا ابن علية عن أيوب عن يوسف بن ماهك]7576[شيبة 

]7574[ورواه ابـــن أيب شـــيبة . اهــــ صـــحيحقملـــة فـــدفنها يف املســـجدعمـــرابـــنمـــن ثـــوب 
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ابـنأخـذت عـن : قـال ن عبيـد بـن عمـريعـن احلسـن بـن مسـلم عـحدثنا أبو معاوية عن ليث
اهـدابة وهو يصلي يف املسجد فألقيتها يف ناحية املسجد فلم يعب ذلك عليعمر

رأى علـى ثيابـه قملـة وهـو يف أمامـةأباعن معمر عن أيب غالب أن ]1745[عبد الرزاق -
حــدثنا ]7577[ابــن أيب شــيبة .املسـجد فأخــذها فــدفنها يف املســجد وأبــو غالــب ينظــر إليــه 

يأخذ القمل ويلقيه يف املسجد فقلت يا أبا أمامةرأيت : قطن بن عبد اهللا عن أيب غالب قال
اهــ وقـال )أمل جنعـل األرض كفاتـا أحيـاء وأمواتـا(أخذ القمل وتلقيه يف املسجد قال أبا أمامة ت

أيبعن الثوري عن فطر عن مشـر بـن عطيـة عـن شـهر بـن حوشـب عـن ]1746[عبد الرزاق 
حـدثنا عبـاد بـن عـوام عـن الشـيباين ]7569[ابن أيب شيبة .أنه كان يتفلى يف املسجدةأمام

ابــن أيب .يتفلــى يف املســجد ويدفنــه فيــهأمامــةأبــارأيــت : رجــل قــالعــن املســيب بــن رافــع عــن 
: ثنــا أبــان بــن عبــد اهللا البجلــي عــن أيب مســلم الثعلــيب قــال حــدثنا وكيــع قــال ]7570[شــيبة 
.حسناهـتفلى يف مسجده وهو يدفن القمل يف احلصىيأبا أمامةرأيت 

بـــناعـــن الثـــوري عـــن مســـلم عـــن زاذان عـــن الربيـــع بـــن خثـــيم أن ]1747[عبـــد الـــرزاق -
ابـن أيب .)أمل جنعل األرض كفاتا أحياء وأمواتا(أخذ قملة فدفنها يف املسجد مث قال مسعود
أن عن زاذان عـن الربيـع بـن خثـيمثنا مروان بن معاوية عن مسلم املالئي حد]7568[شبية 

مـن طريـق]3752[البيهقي) .أمل جنعل األرض كفاتا(دفن قملة يف املسجد مث قرأ عبد اهللا
رأى عبـد اهللا يعـين: عـن زاذان عـن الربيـع بـن خثـيم قـاليجعفر بن عون أخربنـا مسـلم املالئـ

أمل جنعــل (مث قــال احلصــى املســجد فأخــذها فــدفنها يفابــن مســعود قملــة علــى ثــوب رجــل يف
عـــن أيب حنيفـــة عـــن ]208[أبـــو يوســـف .اهــــ مســـلم ضـــعيف )األرض كفاتـــا أحيـــاء وأمواتـــا

املسـجد فـدفنها يف أنه أخـذ قملـة وهـو يف مسعودابنعن عاصم بن أيب النجود عن أيب رزين
.اهـ أبو حنيفة ضعيف ) أمل جنعل األرض كفاتا أحياء وأمواتا(احلصى وقرأ

يقتــل االنصــاريأيــوبأبــابــن جــريج قــال أخــربت عمــن رأى اعــن ]1749[عبــد الــرزاق -
اهـقملة يف املسجد بني حصاتني

أبــا هريــرةمــة أنــه رأى أعــن إبــراهيم بــن حممــد عــن صــاحل مــوىل التو ]1750[عبــد الــرزاق -
.اهـ إبراهيم مرتوك يدفن القملة يف املسجد ويقول النخامة شر منها
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الرجــل جيــد يف عبــاسابــنجريــر عــن قــابوس عــن أبيــه عــن ثناحــد]7567[ابــن أيب شــبية-
اهـــ ال قــال ورأيــت أبــا ظبيــان يفعــل ذلــك، يــدفنها يف احلصــباء : القملــة وهــو يف املســجد قــال 

.باس به 

قتل اهلوام يف الصالة
مـــرمي عـــن عبـــد عـــن أيب بكـــر بـــن أيب حـــدثنا إمساعيـــل بـــن عيـــاش ]7556[ابـــن أيب شـــيبة -

الصــالة حــىت يظهــر دمهــا يقتــل القملــة يفعمــر بــن الخطــابكــان : قــال الــرمحن بــن األســود
.اهـ ضعيف على يده

عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن مالـك بـن خيـامر قـال رأيـت ]1752[عبد الرزاق -
وكيـع قـالحـدثنا ] 7560[ابـن أيب شـيبة .يقتـل القملـة والرباغيـث يف الصـالةمعاذ بن جبـل

مــرة راشــد بــن ســعد أو قــال ثــور بــن ســعد عــن مالــك بــن خيــامر اشــد عــن ر حــدثنا ثــور الشــامي 
وقـال . اهــ إسـناد ضـعيف يقتـل القمـل والرباغيـث يف الصـالةمعـاذ بـن جبـلرأيت : قال غريه

: قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري عــن األوزاعــي عــن حســان بــن عطيــة]7555[ابــن أيب شــيبة 
.اهـ مرسل مث يبزق عليهيده حىت يقتلهالصالة فيفركه بيأخذ الربغوث يفمعاذ بن جبلكان 

حل عــن صــدقة أيب توبــة عــن معاويــة بــن صــاحــدثنا محــاد بــن خالــد]7565[ابــن أيب شــيبة -
ثنــا حــدثونا عــن بنــدار قــال]1649[ابــن املنــذر.أنــه كــان يقتــل القمــل يف الصــالةأنــسعــن 

كـان يقتـل القمـل لـكأنـس بـن ماعن توبـة أيب صـدقة أن ثنا معاوية بن صاحلعبد الرمحن قال
حدثنا حممـد بـن بشـار قـال حـدثنا ]1176[رواه الدواليب يف الكىن اهـ والرباغيث يف الصالة

ن مهــدي قــال حــدثنا معاويــة بــن صــاحل عــن توبــة أيب صــدقة أن أنــس بــن مالــكعبــد الــرمحن بــ
.سند جيد اهـ كان يقتل القمل والرباغيث يف الصالة

كنس املساجد
كــان : عــن زيــد بــن أســلم قــال ثنا وكيــع عــن داود بــن قــيسحــد]4037[ابــن أيب شــيبة -

ولـه .جيـد مرسـل اهــأيب بكـرو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد يرش ويقم على عهد
.شاهد يف الصحيح 
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حـدثنا كثـري بـن زيـد عـن املطلـب بـن عبـد اهللا بـن قال حدثنا وكيع ]4038[ابن أيب شيبة -
يــا يرفــأ  : قــال مثمســجد قبــاء علــى فــرس لــه فصــلى فيــهتــىأالخطــاببــنعمــرأن حنطــب

حـدثنا ]1372[وقـال مسـدد .دة فاحتجز عمر بثوبه مث كنسـهفأتاه جبري: قال ائتين جبريدة 
: فقــال لــه تــى عمــر مســجد قبــاء فــأمر أبــا ليلــىأ: ســفيان عــن الوليــد بــن كثــري عــن رجــل قــال 

كـان هـذا املسـجد يف أفـق مـن اآلفـاق أو ولـو: قال . اجتنب العواهن واكنس املسجد بسعفة 
.اهـ ضعيف مصر من األمصار لكان ينبغي لنا أن نأتيه 

من نظر إىل ما يشغله يف الصالة
حـــدثنا أمحـــد بـــن يـــونس قـــال حـــدثنا إبـــراهيم بـــن ســـعد قـــال حـــدثنا ابـــن ]373[البخـــاري -

أعـالم ، فنظـر مخيصة هلـاصلى اهللا عليه وسلم صلى يفشهاب عن عروة عن عائشة أن النيب
بأنبجانيــة جهــم وائتــوينيبهــذه إىل أاذهبــوا خبميصــيت:إىل أعالمهــا نظــرة ، فلمــا انصــرف قــال

وقال هشام بن عروة عـن أبيـه عـن عائشـة قـال النـيب. آنفا عن صاليتأيب
اهـالصالة فأخاف أن تفتنينصلى اهللا عليه وسلم كنت أنظر إىل علمها وأنا يف

أن رجــال مــن األنصــار كــان يصــلي يف حــائط لــه عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر ]223[مالــك -
بـالقف واد مـن أوديـة املدينـة يف زمـان الثمـر والنخـل قـد ذللـت فهـي مطوقـة بثمرهـا فنظـر إليهــا 
فأعجبه ما رأى من مثرها مث رجع إىل صالته فإذا هو ال يدري كم صلى فقال لقد أصابتين يف 

وهـــو يومئـــذ خليفـــة فـــذكر لـــه ذلـــك وقـــال هـــو صـــدقة عثمـــان بـــن عفـــانجـــاء مـــايل هـــذا فتنـــة ف
اهـــ فاجعلــه يف ســبل اخلــري فباعــه عثمــان بــن عفــان خبمســني ألفــا فســمي ذلــك املــال اخلمســني 

.مرسل جيد

االستلقاء على الظهر يف املسجد
ه رأى رســول اهللا صــلى اهللا أنــبــن شــهاب عــن عبــاد بــن متــيم عــن عمــه اعــن ]416[مالــك -
بــن شــهاب عــن اســلم مســتلقيا يف املســجد واضــعا إحــدى رجليــه علــى األخــرى و عــن يــه و عل

اهــــ رواه كانـــا يفعـــالن ذلـــك عمـــر بـــن الخطـــاب وعثمـــان بـــن عفـــانســـعيد بـــن املســـيب أن 
.البخاري ومسلم 
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حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا غنـدر حممـد بـن جعفـر قـال ثنـا ]1271[الفاكهي -
يف عفـانبـنعثمـانإنـه رأى : رية بـن عبيـد بـن ركانـة عـن أبيـه قـال ابن جريج قال حـدثين مغـ

.اهـ على رسم ابن حبان مسجد مبكة مستلقيا ، قد وضع إحدى رجليه على األخرى
أخربنا فرج بـن فضـالة عـن حممـد بـن الوليـدأخربنا يزيد بن هارون قال ]3885[ابن سعد -

أحـدكم اجللـوس يف املسـجد فـال عليـه أن إذا أطـال: قال عمر بن اخلطاب : عن الزهري قال 
.اهـ مرسل ضعيف يضع جنبه ، فإنه أجدر أن ال ميل جلوسه

وعلى احلصري وحنوهالصالة على األرض 
.منه تقدم يف سجود املريض

عبــد اهللا بــن حــدثنا مســدد عــن خالــد قــال حــدثنا ســليمان الشــيباين عــن ]372[البخــاري -
ســـلم يصـــلي وأنـــا حـــذاءه وأنـــا اهللا صـــلى اهللا عليـــه و كـــان رســـول: شـــداد عـــن ميمونـــة قالـــت

اهـ)1(وكان يصلي على اخلمرة : قالت . حائض ورمبا أصابين ثوبه إذا سجد 
أبـا بكـر عن حممد بن راشد عـن عبـد الكـرمي أيب أميـة قـال بلغـين أن ]1552[عبد الرزاق -

.حيتج به اهـ عبد الكرمي الكان يسجد أو يصلي على األرض مفضيا إليها الصديق
أو : حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن منصــور وحصــني قــال ســفيان ]4084[ابــن أيب شــيبة -

ينهــى عــن الصــالة بكــرأبــامسعــت : قالــت أحــدمها عــن أيب حــازم األشــجعي عــن موالتــه عــزة
بـن أيب اعـن الثـوري عـن منصـور وحصـني أو أحـدمها عـن ]1574[عبـد الـرزاق .على الربادع

اهـ أبو بكرال هلا عزة قالت خطبنا حازم عن موالة له يق
حــدثنا حفــص بــن عمــر بــن الصــباح الرقــي ]24/866[الطــرباين قــالو ابــن أيب حــازم خطــأ ،

حـازم عـن مـوالة لـه يقـال هلـا عـزة حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن حصني بن عبد الـرمحن عـن أيب
وقال أبـو نعـيم . التصلوا على الربادع: فقالنا أبو بكرخطب: وكانت من النساء األول قالت

شـــيبان عـــن ثنـــا حـــدثنا ســليمان بـــن أمحـــد ثنــا أبـــو زرعـــة ثنــا آدم]7132املعرفـــة[األصــبهاين 
خطبنــا : ت قالــعــزة وكانــت مــن النســاء األول : منصــور عــن أيب حــازم عــن مــوالة لــه يقــال هلــا 

اخلمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل ويرمل باخليوط وهـو صـغري علـى قـدر مـا يسـجد عليـه : قال أبو عبيد -1
أو فويق ذلك فإن عظم حىت يكفـي الرجـل جلسـده كلـه يف صـالة أو مضـجع لـو أكثـر مـن ذلـك فحينئـذ حصـري املصلي

]277/ 1غريب احلديث [اهـ وليس خبمرة 
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عن حصني ومنصور أو عن أحدمها عـن الثوريورواه.ال تصلوا على الربادع : أبو بكر فقال 
.اهـ عزة هلا صحبة ، صحيح مثلهأيب حازم

عــن الثــوري عــن توبــة عــن عكرمــة بــن خالــد عــن عبــد اهللا بــن عــامر ]1540[عبــد الــرزاق -
حــدثنا وكيــع ]4070[ابــن أيب شـيبة .عبقــريىيصــلي علـالخطــاببـنعمــررأيــت : قـال 

: كرمــة بــن خالــد املخزومــي عــن عبــد اهللا بــن عمــار قــال عــن ســفيان عــن توبــة العنــربي عــن ع
ثنــا عبــد قــالحــدثنا علــي بــن احلســن]2489[ابــن املنــذر.يصــلي علــى عبقــريعمــررأيــت 

رأيـت : قـالثنا توبة العنـربي عـن عكرمـة بـن خالـد عـن عبـد اهللا بـن عمـارعن سفيان قالاهللا
ه ابن سعد يف الطبقات وقال عبد وذكر اهـوهي الزرايب)1(يصلي على عبقريعمر بن اخلطاب
.سند جيد .وثقه العجلي.وكذا قاله حيىي وخطأ سفيان اهللا بن أيب عمار

إذا عمــرعــن الثــوري عــن منصــور عــن فضــيل عــن إبــراهيم قــال قــال ]1558[عبــد الــرزاق -
.يأيت يف اجلمعة جيد مرسل اهـ احلر يوم اجلمعة فليسجد على ثوبهآذى أحدكم 

: قـال أبيه عن رجل من بكر بن وائل عنحدثنا عائذ بن حبيب]4061[بة ابن أيب شي-
.اهـ سند ضعيف مسوح يركع عليه ويسجديصلي على مصلى من عليارأيت 

حدثنا الفضل بن دكني عـن صـفوان عـن عطـاء بـن أيب مـروان عـن ]4053[ابن أيب شيبة -
قــال أبــو زرعــة الدمشــقي .نســفياصــوابهاهـــ أنــه كــان يصــلي علــى اخلمــرةأبــي ذرأبيــه عــن 

انتهيـت : حدثنا سـفيان عـن عطـاء بـن أيب مـروان عـن أبيـه قـال: حدثنا أبو نعيم قال]526[
بــد العزيــز قــال حــدثنا علــي بــن ع]2497[ابــن املنــذر . إىل أيب ذر، فرأيتــه يصــلي علــى مخــرة

فرأيتـه ذرأيبانتهيـت إىل: ثنا سفيان عن عطاء بـن أيب مـروان عـن أبيـه قـالثنا أبو نعيم قال
.اهـ سند صحيح يصلي على مخرة 

منقطـع . صلى على مسـح بن مسعوداعن الثوري عن أيب وائل أن ]1549[عبد الرزاق -
عـن صـاحل بـن حيـان عـن شـقيق بـن حـدثنا مـروان بـن معاويـة]4064[وقال ابن أيب شيبة . 

.ضعيف اهـ صاحلعلى مسح فكان يسجد عليهمسعودابنصليت مع : سلمة قال 

عبقـري هـذه البسـط : قـال أبـو عبيـد . يف حديث عمر رضي اهللا عنـه أنـه كـان يسـجد علـى عبقـري : بو عبيد أقال -1
]400/ 3غريب احلديث [. ري مجع واحدته عبقريةاليت فيها األصباغ والنقوش والعبق
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بــناكــان :الكــرمي اجلــزري عــن أيب عبيــدة قــالعــن الثــوري عــن عبــد]1553[عبــد الــرزاق -
حـدثنا وكيــع ]4082[ابـن أيب شــيبة .ال يســجد أو قـال ال يصـلي إال علــى االرض مسـعود

.به اهـ مرسل صحيح حدثنا سفيان عن عبد الكرمي: قال 
حــوص بــن حكــيم عــن أيب الزاهريــة عــن عــن األحــدثنا أبــو أســامة ]4062[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح كان يصلي على مسح يسجد عليهأبا الدرداءجبري بن نفري أن 
حــدثنا عبــد اهللا بــن مبــارك وعيســى بــن يــونس عــن األوزاعــي عــن ]4067[ابــن أيب شــيبة -

ما أبايل لو صليت على ست طنـافس : قال أبي الدرداءعثمان بن أيب سودة عن خليد عن 
أخربنــا يأخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن إبــراهيم الفارســ]4461[البيهقــياهـــ ها فــوق بعــضبعضــ

حــدثنا حممــد بــن ســليمان بــن فــارس حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل إبــراهيم بــن عبــد اهللا األصــبهاين
ســـودة عـــن خليـــد عـــن أم عـــن عثمـــان بـــن أيبيحـــدثنا أبـــو عاصـــم عـــن األوزاعـــيهـــو البخـــار 

ذكــره البخــاري يف اهـــلــو صــليت علــى مخــس طنــافسمــا أبــايل: الــدرداء قــالالــدرداء عــن أيب
. جمهول يرتك : موىل أم الدرداء قال الدارقطين خليد بن سعد .التاريخ الكبري 

بـن خـالد قـال فحـدثين حيـىي قـال اكتـب إيل ]5047[وقال عبد اهللا بن أمحد يف العلـل ألبيـه 
و الـــدرداء يصـــلي علـــى طنـــافس بيـــت كـــان أبـــ:حـــدثنا ثـــور قـــال حـــدثنا العـــالء بـــن عتبـــة قـــال

.اهـ منقطعسنانه أو حنوهأفسألت ثورا فإذا هو من .املقدس
زيـد رأيت : ن حجاج عن ثابت بن عبيد اهللا قالثنا حفص عحد]4054[ابن أيب شيبة -

بة عـن شـعثنا وكيـع حـد]4055[ابـن أيب شـيبة .يصـلي علـى حصـري يسـجد عليـهبن ثابت
أظن املبهم هـو . يصلي على حصريثابتبنزيدربين من رأى أخ: عن عدي بن ثابت قال

حـدثنا عيسـى بـن يـونس عـن األعمـش عـن ثابـت بـن ]366[وقـال مسـدد .ثابت بن عبيـد 
دخلت على زيد بن ثابت رضي اهللا عنه ، فرأيته يصلي على حصري فسجد عليـه :قال عبيد

.صحيح اهـ
رأيـت : عمـر بـن ذر عـن يزيـد الفقـري قـال حدثناحدثنا وكيع قال ]4050[ابن أيب شيبة -

. اهـ سند صحيح يصلي على حصري من برديجابر بن عبد اهللا
أنــه صــلى علــى جــابرحــدثنا هشــيم عــن جمالــد عــن عــامر عــن ]4060[وقــال ابــن أيب شــيبة 

.اهـ جمالد فيه مقال مسح
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يكـره ن عمـربـابن عمـر أكـان ابن جريج قال قلت لنافع موىل اعن ]1530[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح أن يصلي يف املكان اجلدد ويتتبع البطحاء والرتاب قال مل يكن يبايل 

كـان يصـلي علـى مخـرة عمـربـنابن جريج قال أخربين نـافع أن اعن ]1537[عبد الرزاق-
.اهـ صحيح حتتها حصري بيته يف غري مسجد فيسجد عليها ويقوم عليها 

كـان : عن نافع قـال عن سلمة بن علقمة ر بن مفضلحدثنا بش]4074[ابن أيب شيبة-
.اهـ صحيح إذا صلى على شيء سجد عليهابن عمر

يغسـل قدميـه بـن عمـراعن الثـوري عـن عبـد اهللا بـن دينـار قـال كـان ]1547[عبد الرزاق -
بـن عمــراعـن مالــك عـن نـافع عــن ]1548[عبــد الـرزاق.احلـائض وكـان يصــلي علـى اخلمـرة

.يض م يف احلتقدصحيح . مثله 
ابـن عمـرعـن نـافع عـن وكيع عـن سـفيان عـن توبـة العنـربي حدثنا]4056[ابن أيب شيبة -

.يحاهـ صحأنه كان يصلي على حصري
.كــان يصــلي علــى فراشــهأنــسعــن بــن مبــارك عــن محيــد ثنا احــد]2826[ابــن أيب شــيبة-

.صحيح
أخربنـا علـي قـالثنـا هشـيمالقـثنـا سـعيدقـالثنا حممد بن علـيحد]2498[ابن املنذر -

.اهـ إمنا هو العالء بن زيد مرتوك على مسحأنسصلى بنا : قالبن زيد
عبـاسبـناصـلى : عن معمر عن يزيد بن أيب زياد عن مقسـم قـال ]1541[عبد الرزاق-

بـن عيينـة عـن األعمـش عـن اعـن ]1542[عبد الـرزاق . على طنفسة أو بساط قد طبق بيته
أخربنـــا حـــدثنا هشـــيم قـــال]4068[ابـــن أيب شـــيبة . مثلـــهبـــن عبـــاساعـــن ســـعيد بـــن جبـــري 

على طنفسة قـد طبقـت البيـت صـالة عباسابنصلى بنا : األعمش عن سعيد بن جبري قال 
ثنــا أبــو عوانــة عــن حــدثنا حيــىي بــن حممــد قــال ثنــا مســدد قــال]2496[ابــن املنــذر .املغــرب

.ليهــاويســجد عيصــلي علــى طنفســةأنــه كــانابــن عبــاساألعمــش عــن ســعيد بــن جبــري عــن 
سـألت سـعيد : أخربنا أبـو عمـر النمـري قـال ثنـا شـعبة عـن األعمـش قـال]3/150[الفسوي 

كنا عند ابن عباس فصلى بنا على طنفسة مطبقة : فقال. بن جبري عن الصالة على الطنفسة
ا صــلى بنــ: وكيــع عــن األعمــش ثنــا ســعيد بــن جبــري قــالمــن طريــق]4457[البيهقــي .البيــت

.صحيح اهـعلى طنفسة قد طبقت البيتابن عباس
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بـن عبـاساىعن الثوري عـن محـاد عـن سـعيد بـن جبـري قـال صـل]1544[عبد الرزاق وقال 
أخــربين أيب عــن خــالد بــن عبــد الــرمحن بــن ]1545[عبــد الــرزاق . طنفســة طبــق البيــت ىعلــ

طرفيـه علـى طنفسـة أمهـم يف ثـوب واحـد خمالفـا بـنيبـن عبـاساجندة عـن سـعيد بـن جبـري أن 
.صحيح اهـقد طبقت البيت 

إمساعيـل بـن حممـد يأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أخربنا أبـو علـ]4458[البيهقي -
احلسـني حـدثنا جريـر بـن حـازم عـن الصفار حدثنا جعفر بن حممد الوراق حدثنا عامر بـن أيب

رنــوك قــد طبــق البيــت يركــع علــى دابــن عبــاسصــلى بنــا : يعلــى بــن حكــيم عــن عكرمــة قــال 
نعــم رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : علــى هــذا؟ قــال يأتصــل: ويســجد عليــه فقلــت 

حدثنا عبـد اهللا بـن وهـبحدثنا حرملة بن حيىي]1030[اهـ ابن ماجة عليه ويسجدييصل
.وهو بالبصرة على بساطه ابن عباسصلى : عة بن صاحل عن عمرو بن دينار قال حدثين زم

اهــ صـححه مث حدث أصحابه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم كـان يصـلي علـى بسـاطه 
.يف القلب من زمعة: احلاكم واأللباين وشعيب ، ورواه ابن خزمية يف الصحيح وقال 

أخربنــا موســى بــن إمساعيــل أخربنــا أبــان يعــين ابــن يزيــد أخربنــا قتــادة ] 6937[ابــن ســعد -
ابـــن أيب شـــيبة .حمـــدث: ن الصـــالة علـــى الطنفســـة فقـــالعـــســـألت ســـعيد بـــن املســـيب: قـــال

الصـــالة علـــى : حـــدثنا عبـــدة عـــن ســـعيد عـــن قتـــادة عـــن ســـعيد بـــن املســـيب قـــال] 4057[
.اهـ صحيح الطنفسة حمدث 

الســجود علــى الوســادة : نا الثقفــي عــن أيــوب عــن حممــد قــالحــدث] 2808[ابــن أيب شــيبة -
.صحيححمدث اهـ

ةعلى الدابالفريضةهل تصلى 
.فيه حديث بين قريظة 

حدثنا حيىي بن بكري قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شـهاب عـن ]1097[البخاري -
عبد اهللا بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخربه قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لى اهللا وجــه توجــه ، ومل يكــن رســول اهللا صــيوهــو علــى الراحلــة يســبح ، يــومئ برأســه قبــل أ
يـونس عـن ابـن شـهاب قـال وقـال الليـث حـدثين.الصـالة املكتوبـة عليه وسلم يصنع ذلك يف

حيــث مــا كــان علــى دابتــه مــن الليــل وهــو مســافر ، مــا يبــايلييصــلعبــد اهللاقــال ســامل كــان 
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وجـه يقال ابن عمر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسـبح علـى الراحلـة قبـل أ. وجهه 
اهـر عليها ، غري أنه ال يصلى عليها املكتوبةتوجه ، ويوت

املعــروف الفقيــه املهرجــايننــا أبــو احلســن بــن أيبخرب أ]2313[البيهقــي -
ثنـا ابـن املبـارك والوليـد بـن مسـلم مـد الكاتـب ثنـا نعـيم بـن محـاد ثنـا محـزة بـن حمبشر بـن أمحـد 

السـفر حـىت يصـلوا الفريضـة يفمرضـاه يفأنـه كـان ينـزل عمـرابـنافع عـن عـن نـيعن األوزاع
.اهـ ضعيف حديثهاألرض إال أن ابن املبارك مل يذكر نافعا يف

بـنأنـسعن هشـام بـن حسـان عـن أنـس بـن سـريين قـال كنـت مـع ]4511[عبد الرزاق -
يف يوم مطري حىت إذا كنـا بـأطيط واألرض فضـفاض صـلى بنـا علـى محـاره صـالة العصـر مالك

حــدثنا أبــو ]5002[ابــن أيب شــيبة .اء وجعــل الســجود أخفــض مــن الركــوع يــومىء برأســه إميــ
حــىت إذا  مــن الكوفــةأنــس بــن مالــكأقبلــت مــع : أسـامة عــن هشــام عــن أنــس بــن ســريين قــال 

نــس وهــو علــى محــار واألرض ضحضــاح ، فصــلى أأطط وقــد أخــذتنا الســماء قبــل ذلــك كنــا بــ
عــن ]4512[عبــد الــرزاق .الركــوعاء وجعــل الســجود أخفــض مــن وأومــأ إميــمســتقبل القبلــة 

يقـــول إنـــه كـــان يســـري يف مـــاء وطـــني أنـــس بـــن مالـــكمعمـــر عـــن عاصـــم األحـــول قـــال مسعـــت 
فحضرت الصالة املكتوبة فلـم يسـتطع أن خيـرج مـن ذلـك املـاء قـال وخشـينا أن تفوتنـا الصـالة 

عبـد نا علـي بـنحـدث]680[الطـرباين. القبلـة فأومأنـا علـى دوابنـا إميـاءاهللا واسـتقبلنا فاستخرنا
وحدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا أمحد بن يونس قاال ثنا حالعزيز ثنا حجاج بن املنهال

أقبلنـــا مـــع أنـــس مـــن الكوفـــة حـــىت إذا كنـــا بـــأطط : محـــاد بـــن ســـلمة ثنـــا أنـــس بـــن ســـريين قـــال 
ى مـا صـليت املكتوبـة قـط علـ: فصـلى املكتوبـة علـى دابتـه مث قـال ءأصبحنا واألرض طني ومـا

.ح ياهـ صحدابيت قبل اليوم 
حدثنا حممود بن خالد حدثنا حممد بن شعيب عن النعمـان بـن املنـذر ]1230[أبو داود -

لـدواب قالـت مل هـل رخـص للنسـاء أن يصـلني علـى اعائشـةرباح أنـه سـأل عن عطاء بن أيب
و داود سـكت عنـه أبـاهــاملكتوبـةقـال حممـد هـذا يف. شدة وال رخاءذلك يفيرخص هلن يف

.صححه األلباين و 

التطوع على الدابة
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بن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقولاعن ]4521[عبد الرزاق -
ســلم يصــلي وهــو علــى راحلتــه النوافــل يف كــل جهــة ولكنــه رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : 

.اهـ رواه البخاريخيفض السجود من الركعة يؤميء إمياء
كان عمرعن الثوري عن عبد اهللا بن عون عن القاسم بن حممد أن ]4539[عبد الرزاق-

ت القاسـم عـن سـأل: قـالثنا وكيع عن ابن عـون حد]6986[ابن أيب شيبة .يوتر باألرض
]6987[ابـن أيب شـيبة .كان يوتر باألرضعمرأن زعموا: ؟ فقالرجل يوتر على راحلته

.مرسل حسناهـ يوتر باألرضعمركان : قالعون عن القاسمثنا معتمر عن ابنحد
يوتر علـى عليعن الثوري عن ثوير بن أيب فاختة عن أبيه قال كان ]4538[عبد الرزاق -

]2306[البيهقــي .بــهحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ثــوير ]6994[ابــن أيب شــيبة .دابتــه 
يعقوب حدثنا حبر بن نصر حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أبو عبد اهللا حدثنا أبو العباسأخربنا

اهللا تعـاىل عنـه كـان يأن عليا رضـفاختة عن أبيه عن ثوير بن أيبيسفيان الثور وهب أخربين
أخربناه أبو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد . يومئ إمياءيزاد فيه غريه عن الثور .يوتر على راحلته

سـيد بــن عاصــم حــدثنا احلســني بــن حفــص عــن عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حــدثنا أبـن أيب
بـد الـرمحن عـن زهـري حـدثنا محيـد بـن ع]8596[ابن أيب شيبة اهـ وقالسفيان فذكره بزيادته

يصــلي علــى راحلتــه حيــث توجهــت بــه ، وجيعــل علــيكــان : عــن أيب جعفــر قــال عــن جــابر 
أمحد بن يونسثناقالحدثنا علي بن عبد العزيز]2808[ابن املنذر .السجود دون الركوع

يصـلي علـى راحلتـه علـيكـان : قـالا جابر عـن حممـد بـن علـي أيب جعفـرثنقالثنا زهريقال
.اهـ ثوير وجابر اجلعفي ضعيفانوجيعل السجود أخفض من الركوع حيث ما توجهت به

د قـالثنـا عطـاف بـن خالـثنا حيـىي بـن حممـد قـال ثنـا مسـدد قـالحـد]2806[ابن املنـذر -
قـدمت مـع : يقـولمسعت عبد اهللا بن الـزبري: قالبن عروة بن الزبرين عبد اهللاحدثنا عمر ب

فكنـت أراه يصـلي علـى راحلتـه حيثمـا توجهـت مـن الشـام مـن غـزوة الريمـوكالعوامبنالزبير
.اهـ حسن ال بأس به به
كـان أبا ذرأن عن أيب عثمانن عاصمعحدثنا محيد عن حسن ]8597[ابن أيب شيبة -

ال ولكن  : كنت نائما ؟ قال : على راحلته وهو قبل املشرق وهو خيفق برأسه فقيل له يصلي
ثنـا محـادقـالثنـا حجـاجقـالحدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]2807[ابن املنذر .كنت أصلي
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لــى راحلتــه يصــلي عأبــا ذررأيــت : قــالأخربنــا عاصــم األحــول عــن أيب عثمــان النهــديقــال
ال  كنت : ؟ قالأنائم أنت: فقلت، فدنوت منه ظننته نائماوهو مستقبل مطلع الشمس ف

.اهـ صحيح أصلي
أبــا أيــوبأن عــن حممــد حــدثنا حممــد بــن أيب عــدي عــن أشــعث ]8606[ابــن أيب شــيبة -
.ال بأس بهاهـ ان يصلي على راحلته حيث توجهت بهك
عـن أيب بـردة بـن يثنـا يـونس بـن احلـارث الطـائفثنا وكيـع قـالحـد]8601[ابن أيب شـيبة -

ابـن أيب شـيبة . عـن أبيـه أنـه كـان يصـلي علـى راحلتـه حيثمـا توجهـت بـه يف السـفرأبي موسى
أنه كـان موسىأيبعن عن أيب بردة عن علي بن عتيق ثنا وكيع قال ثنا مسعر حد]8602[

.اهـ حسن صحيح راحلته يف السفر حيثما توجهت بهيصلي على
أنـه كـان يصـلي علـى عمـربـنااهللا بن عمر عن نـافع عـن عن عبيد]4518[عبد الرزاق -

راحلته تطوعا حيـث توجهـت بـه وخيـربهم أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان يفعلـه قـال 
عبد .ورمبا نزل فأوتر باألرض ، كان يوتر على راحلته : كيف كان الوتر قال : سألت نافعا 

بــن عمــر كــان يصــلي يف الســفر علــى ان أخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أ] 4531[الــرزاق
بـن جـريج عـن عمـرو بـن دينـار اعن ]4525[عبد الرزاق .راحلته تطوعا حيث توجهت به 
أبـو .بن عمر أنه كان يصلي على الدابة يف السفر قبل وجهه اقال أخربين من ال أكذب عن 

ى البعـري يـومئ كان عبـد اهللا يصـلي علـ: قال نافع : نا الليث بن سعد قال أخرب ]15[اجلهم 
.حنوه اهـ رواه البخاري ومسلم عن نافع برأسه ويوتر عليه 

بـن عمـر يـوتر علــى ابـن جـريج قـال مسعـت نافعـا يقـول كـان اعـن ]4533[عبـد الـرزاق وقـال
بـن عمــر كـان يــوتر علــى اعــن عبـد اهللا بــن عمــر عـن نــافع أن ]4534[عبــد الـرزاق .راحلتـه 

عـن معمـر عـن قتـادة وأيـوب عـن نـافع أن ]4535[رزاق عبـد الـ.راحلتـه ورمبـا أوتـر بـاألرض 
عن أيب معشر قال مسعـت نافعـا يقـول ]4536[عبد الرزاق .بن عمر كان يوتر على راحلتها

بـن عمـر مـا خلفـك قـال أوتـرت قـال قـد أوتـر علـى بعـري اختلف رجل وحنـن يف السـفر فقـال لـه 
حـدثنا حيـىي بـن ]6993[شـيبة ابـن أيب. من كان خريا منك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كـان وقـالسعيد عن ابـن عجـالن عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه صـلى علـى راحلتـه فـأوتر عليهـا
.صحاح اهـ النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله
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بن أمحد بن عبدان أخربنا أمحد بن عبيد الصـفار حـدثنا يأخربنا عل] 2304[البيهقي وقال
حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن ابـن عـون عـن جريـر بـن حـازم قـال حممد بن غالب حدثنا أبو سـلمة 

وعوهـل للـوتر فضـيلة علـى سـائر التطــ: يـوتر علـى الراحلـة؟ قـال عمـرابـنأكـان : قلـت لنـافع 
آخــره ســلمة هكــذا وزاد يفورواه غــري حممــد بــن غالــب عــن أيب.واهللا لقــد كــان يــوتر عليهــايإ

يأخربنــا أبــو أمحــد بــن عــدو ســعد املــاليينقــال أبــو ســلمة وحدثنيــه جريــر بــن حــازم أخربنــاه أبــ
معشــر حــدثنا حفــص بــن عمــر بــن الصــباح حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا احلســني بــن أيب

حممد بن غالب هو متتام أوثق من ابن الصباح ، إسـناده جيـد اهـا سلمة فذكره بزيادتهأبيعين
.
كـان يـوتر عمـربـناعن هشام بن حسان عن القاسـم بـن حممـد أن]4540[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح على راحلته إذا كان السحر فيصلي الوتر 
عبـد اهللا كنـت أسـري مـع :عـن أيب بكـر بـن عمـر عـن سـعيد بـن يسـار قـال ]269[مالك -

بطريــق مكــة قــال سـعيد فلمــا خشــيت الصــبح نزلــت فــأوترت مث أدركتــه فقــال يل عبــد بــن عمــر
زلـت فـأوترت فقـال عبـد اهللا ألـيس لــك يف اهللا بـن عمـر أيـن كنـت فقلـت لـه خشـيت الصـبح فن

ســلم كــان يــوتر إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : ال فقــ، بلــى واهللا : فقلــت .رســول اهللا أســوة
.رواه البخاري ومسلماهـ على البعري 

كـان إذا أراد عمـربـناعن معمر عن أيوب عن سعيد بـن جبـري أن ]4541[عبد الرزاق -
ة عــن عبــد امللــك حــدثنا عبــد]8600[ابــن أيب شــيبة . بــاألرض يــوتر نــزل عــن راحلتــه فــأوتر 

يصــلي علــى راحلتــه حيــث عــن ابــن عمــر أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــانعــن ابــن جبــري
عبيد اهللا حدثين] 1646[اهـ صحيح ، ورواه مسلم يفعل ذلكابن عمروكان .توجهت به

سـليمان قـال حـدثنا سـعيد بـن أيبحدثنا حيىي بن سعيد عن عبد امللك بنيبن عمر القوارير 
وهو مقبل من مكة إىل يكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصل: جبري عن ابن عمر قال 

اهـ)فأينما تولوا فثم وجه اهللا(وفيه نزلت قالاملدينة على راحلته حيث كان وجهه 
عبــد اهللا عــنة بــن قــارظ حــدثنا عمــر بــن شــيب: حــدثنا وكيــع قــال ]8604[ابــن أيب شــيبة -

مــن مكــة إىل املدينــة ، فكــان يصــلي عبــد اهللا بــن عمــر صــحبت : قــال البهــي مــوىل آل الــزبري
.اهـ حسن صحيح على راحلته إىل غري القبلة
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ابنصحبت : عن جماهد قال أخربنا حصني: قال ثنا هشيمحد]8605[ابن أيب شيبة -
يضة نزل به ، فإذا كانت الفر فكان يصلي على دابته حيث توجهتمن املدينة إىل مكة عمر

ثنـا قـاالثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكارثنا أبو بكرة قالحد]2491[الطحاوي .فصلى
فـإذا  ، كـان يصـلي يف السـفر علـى بعـريه أيـن مـا توجـه بـه عمـرابـنعن جماهـد أن عمر بن ذر

ن أيب عبـد اهللا عـن ثنـا هشـام بـقـالثنا أبو داودقالثنا أبو بكرة.نزل فأوتر كان يف السحر
ثنــا إبــراهيم بــن .فــذكر حنــوهفيمــا بــني مكــة واملدينــةعمــرابــنصــحبت : قــالمحــاد عــن جماهــد

اهــ حنـوهعمرابنعن ثنا عبد اهللا بن أيب زياد عن جماهدقالثنا مكي بن إبراهيمقالمرزوق
.صحيح 

إذا أراد أن كــان ابــن عمــرأن حــدثنا معتمــر عــن محيــد عــن بكــر]6988[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح يوتر نزل فأوتر باألرض

يف السـفر وهـو يصـلي علـى أنـس بـن مالـكعن حيىي بـن سـعيد قـال رأيـت ] 354[مالك -
عبـد .محار وهو متوجه إىل غري القبلة يركع ويسجد إمياء من غـري أن يضـع وجهـه علـى شـيء 

يصــلي علــى مالــكبــنأنــسبــن عيينــة عــن حيــىي بــن ســعيد قــال رأيــت اعــن ]4524[الــرزاق 
حـدثنا عبـدة بـن سـليمان عــن ]8603[ابـن أيب شـيبة .احلتـه تطوعـا وهـو متوجـه إىل الشـامر 

.اهـ صحيح يصلي على محار يومئ بغري القبلةأنسارأيت : قال حيىي بن سعيد
أنس حدثنا محيد الطويل عن أخربنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال ]6503[ابن سعد -

علــى محــاره إذا انطلــق إىل قصــره تطوعــا وإذا رجــع مــن قصــره يــومئ ين يصــلأنــه كــابــن مالــك
أنــه صــلى أنــسأخربنــا محيــد عــن قــالحــدثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا]2805[ابــن املنــذر .إميــاء

.اهـ صحيح يومئ إمياء على محار تطوعا لغري القبلة 
مهـام قـال حـدثنا حـدثنا أمحـد بـن سـعيد قـال حـدثنا حبـان قـال حـدثنا ]1100[البخاري -

علـى يفرأيتـه يصـلحـني قـدم مـن الشـأم فلقينـاه بعـني التمـرأنسـاستقبلنا أنس بن سريين قال ا
فقال لوال . لغري القبلة يفقلت رأيتك تصل. عن يسار القبلةيعينذا اجلانبمحار ووجهه من 

جــاج عــن عــن حرواه ابــن طهمــان. فعلــه مل أفعلــه صــلى اهللا عليــه وســلمهللارأيــت رســول اأين
اهـصلى اهللا عليه وسلم عن النيباهللا عنهيرضأنس بن سريين عن أنس
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عــن الســي عــن عبــاد بــن منصــور عــن عكرمــةحــدثنا أبــو داود الطي]6995[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح الوتر على الراحلة: وقال أنه أوتر عباسابن
: سن أو غريه الشـك مـين عن احلحدثنا هشيم عن العالء بن زيد]8607[ابن أيب شيبة -

ثنــا هشــيمقــالثنــا ســعيدقــالحــدثنا حممــد بــن علــي]2809[ابــن املنــذر .كانــت وجــوههم
كــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : قــالأخربنــا علــي بــن زيــد عــن احلســنقــال

.اهـ إمنا هو العالء مرتوك يصلون
حـــدثنا أبـــو داود الطيالســـي عـــن احلســـن بـــن أيب جعفـــر عـــن أيب ]8450[ابـــن أيب شـــيبة -

قــرأ ســجدة رأيــت جماهــدا أقبــل مــن البطحــاء ، فلمــا انتهــى إىل املســجد احلــرام: قــال الصــهباء
اهللا ؟ كــان أصــحاب رســول اهللا صــلىومــا تعجــب مــن ذا : قــال فســجد فــذكرت ذلــك لعطــاء

.اهـ سند ضعيف عليه وسلم يصلون وهم ميشون

السفينةيفالصالة 
بــن حممـد بـن عقبــة يأبـو عبــد اهللا احلـافظ أخربنـا أبــو احلسـن علـأخربنـا]5698[البيهقـي -

احلنني حدثنا الفضل بن دكـني حـدثنا جعفـر بالكوفة حدثنا حممد بن احلسني بن أيبالشيباين
صــلى اهللا عليــه وســلم عــن ســئل النــيب: برقــان عــن ميمــون بــن مهــران عــن ابــن عمــر قــال بــن

صـــل فيهـــا قائمـــا إال أن ختـــاف : الســـفينة؟ فقـــال يفيكيـــف أصـــل: الســـفينة قـــال الصـــالة يف
ديث صــحيح اإلســناد علــى شــرط مســلم، ومل حــ:، وقــال احلــاكم حســنه البيهقــي اهـــالغــرق 

اهـخيرجاه وهو شاذ مبرة 
أنـسعن هشام بن حسان أن أنس بن سريين أخـربه قـال صـلى بنـا ]4546[الرزاق عبد-
حدثنا هشيم ]6623[ابن أيب شيبة.فينة قعودا على بساط وقصر الصالةيف السمالكبن

: قــال . ن يف ســفينة عظيمــة إىل بــين ســرييأنــسخرجــت مــع : قــال عــن يــونس أن ابــن ســريين
ته نسـخيف عبـادبـنطـالوت.مث صلى بنا ركعتني أخراوينفأمنا فصلى بنا فيها جلوسا ركعتني 

ســافرت مــع أنــس بـــن :حــدثنا أنــس بــن ســريين قـــال: حــدثنا هــارون بــن موســى قـــال]57[
]2499[ابـــن املنـــذر .مالـــك إىل بـــين ســـريين فصـــلى يف الســـفينة قاعـــدا علـــى بســـاط ركعتـــني
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: عـن أنـس بـن سـريين قـالثنا خالد عن خالد احلـذاء حدثنا حممد بن علي قال ثنا سعيد قال
اهــ خالــد هــو الطحــان يف مجاعــة يف ســفينة وحنـن جلــوس علــى فــرشمالــكبـنأنــسصـلى بنــا 
جــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا ح]681[الطــرباين . الواســطي 

وحـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا حعبـــد العزيـــز ثنـــا عـــارم أبـــو النعمـــانوحـــدثنا علـــي بـــن حســـلمة
خرجـت مـع : احلضرمي ثنا أمحد بن يونس قاال حـدثنا محـاد بـن زيـد ثنـا أنـس بـن سـريين قـال 

أنــس إىل أرض بيثــق ســريين حــىت إذا كنــا بدجلــة حضــرت الظهــر فأمنــا قاعــدا علــى بســاط يف 
قـال ثنـا روح قـالحـدثنا أبـو بكـرة]2428[الطحـاوي . السفينة وإن السفينة لتجـر بنـا جـرا 

إىل شق سريين فأمنا يف السـفينة أنس بن مالكخرجنا مع : قالريينثنا شعبة عن أنس بن س
.اهـ صحيح مث صلى بعدها ركعتني، على بساط فصلى الظهر ركعتني 

عبــد .قصــر يف الســفينة أنــس بــن مالــكعــن معمــر عــن قتــادة أن ]4548[عبــد الــرزاق -
صلى بأصـحابه مالكبنأنسعن معمر عن قتادة وعاصم بن سليمان أن ]4554[الرزاق 

.اهـ صحيح يف السفينة قاعدا على بساط 
عمــرو قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]5702[البيهقــي -

حــدثنا يــونس بــن حممــد املــؤدب حــدثنا يالعبــاس بــن يعقــوب حــدثنا العبــاس بــن حممــد الــدور 
ب الســفينة فحضـرت الصــالة أنـه كــان إذا ركـأنــسبـن ميمــون عـن النضــر بـن أنــس عـن حـرب 

.اهـ حرب ضعيف مجاعةوالسفينة حمبوسة صلى قائما وإذا كانت تسري صلى قاعدا يف
عــن الثــوري عــن محيــد الطويــل عــن عبــد اهللا بــن أيب عتبــة قــال كنــت ]4557[عبــد الــرزاق -

منـا يف سفينة فأأبا هريرةوأراه ذكر جابر بن عبد اهللا وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداءمع 
ثنا مـروان بـن معاويـة حـد]6626[ابن أيب شيبة . الذي أمنا قائما ولو شئنا أن خنرج خلرجنا 

اهللا بــن أيب عتبــة مــوىل أنــس عــن الصــالة يف الســفينة ؟ فقــال عبــدأنــسســئل : قــال عـن محيــد 
: قـال محيـد أيب سعيد اخلدري وأيب الدرداء وجابر بن عبد اهللاسافرت مع : وهو معنا جالس 

قد مساهم ، فكان إمامنا يصلي بنا يف السفينة قائما ، ونصلي خلفـه قيامـا ، ولـو شـئنا وأناس
عبــدوس بــن بــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو الفضــلأخربنــا أ]5701[البيهقــي .ألرفأنــا وخرجنــا

قــال حــدثينيحــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــار ياحلســني السمســار حــدثنا أبــو حــامت الــراز 
عتبــة الســفينة فقــال عبــد اهللا بــن أيبســئل أنــس بــن مالــك عــن الصــالة يف:محيـد الطويــل قــال 
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وجـابر بـن عبــد يسـعيد اخلـدر الـدرداء وأيبسـافرت مـع أيب: مـوىل أنـس وهـو معنـا يف
.اهـ صحيح خلرجناولو شئنا ، خلفه قياما يونصل، السفينة مامنا قائما يفإبنا ياهللا يصل

ــناراهيم بــن حممــد عــن داود بــن احلصــني عــن عكرمــة عــن عــن إبــ]4565[عبــد الــرزاق - ب
.اهـ ضعيف جدا قال الذي يصلي يف السفينة والذي يصلي عريانا يصلي جالسا عباس

بطالن الصالة بالضحكما روي يف 
:قـالجابر بـن عبـد اهللاعن معمر عن مطر الوراق عن شعيب عـن ]3766[عبد الرزاق -

]3929[ابــن أيب شــيبة .يعيــد الصــالة وال يعيــد الوضــوءإنــه إذا ضــحك الرجــل يف الصــالة ف
إذا ضـحك الرجـل يف الصـالة: قـالجـابرحدثنا أبو معاوية عن األعمش عـن أيب سـفيان عـن 

.تقدم يف الطهارةحسن ، اهـأعاد الصالة ومل يعد الوضوء
لتبسـم ال يقطـع الصـالة ا: قـال جـابرالثوري عـن أيب الـزبري عـن عن] 3774[عبد الرزاق -

عــن ســفيان عــن أيب الــزبري حــدثنا ابــن مهــدي]3922[ابــن أيب شــيبة .ولكــن يقطــع القرقــرة 
أخـــربك قـــرئ علـــى ابـــن وهـــب ] 445[حبـــر بـــن نصـــر يف جـــامع ابـــن وهـــب .مثلـــهجـــابرعـــن 

البيهقـــي .ال يعيـــد الرجـــل الصـــالة مـــن التبســـم: عـــن جـــابر قـــالأيب الـــزبريســـفيان الثـــوري عـــن
ير الـرزاز حـدثنا أمحـد بـن الوليـد الفحـام حـدثنا أبـو أمحـد الـزبري جعفأيبمن طريق]3490[

سـند اهــ ولكـن القرقـرة، سم ال يقطع الصالة التب: قال جابرالزبري عن حدثنا سفيان عن أيب
.صحيح

حدثنا عثمان بن حممد بن بشـر نـا إبـراهيم احلـريب نـا بشـر بـن الوليـد ]1/174[الدارقطين -
إذا ضـــحك أحـــدكم يف : قـــال مســـعودبـــناســـيب بـــن رافـــع عـــن نـــا إســـحاق بـــن حيـــىي عـــن امل
.مرسل اهـ سند ضعيف الصالة فعليه إعادة الصالة 

عــن الربيــع بــن أنــس عــن رجــل عــن أيب جعفــر الــرازيحــدثنا وكيــع ]3921[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا علـي بـن ]8736[الطـرباين . التبسـم يف الصـالة لـيس بشـيء: قـال ابن مسـعود عن 

عــن رجــل عــن عبــد اهللا بــن سعــن الربيــع بــن أنــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا أبــو جعفــر الــرازيعبــد العزيــ
.اهـ ضعيف ليس عليه يف التبسم يف الصالة شيء: قالمسعود

عـــن محيـــد بـــن عـــن ســـليمان بـــن املغـــريةحـــدثنا الفضـــل بـــن دكـــني]3935[ابـــن أيب شـــيبة-
ور يف بئر أو شيء فضـحك فسقط رجل أعموسىأبو: قالهالل 
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حــدثنا ]132[ابــن املنــذر .فــأمرهم أن يعيــدوا الصــالةلقــوم كلهــم غــري أيب موســى واألحنــفا
موســىأبــوصــلى قــالحممــد ثنــا ســعيد ثنــا هشــيم أنــا ســليمان بــن املغــرية عــن محيــد بــن هــالل 

مــن كــان : شــيئا فضــحكوا منــه فقــال أبــو موســى حيــث انصــرف مــن صــالته رأوابأصــحابه فــ
حدثنا عثمان بن حممد نا إبراهيم احلريب ]1/174[الدارقطين . م فليعد الصالةكمنضحك 

يف وفـد فـيهم موسـىأبوخرج : نا أبو نعيم حدثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل قال 

مسعته يرتدى فيها فما من القوم إال ضحك غريي وغري أيب موسى فلما بئر قال األحنف فلما
اهـــ فــأمرهم فأعــادوا الصــالة ، فــالن تــردى يف بئــر :قــالوا!؟قضــى الصــالة قــال مــا بــال هــؤالء

.مثل أيب العالية واحلسن إذا أرسل محيد بن هالليل سامر 
كــانوا يأمروننــا : قــال عــن ابــن ســريينحــدثنا وكيــع عــن ابــن عــون ]3936[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ضحكنا يف الصالة أن نعيد الصالةوحنن صبيان إذا

وما جاء يف خروج الدميف صالته حيدث يرعف أو الرجل 
عمـرعن هشام بن عـروة عـن أبيـه أن املسـور بـن خمرمـة أخـربه أنـه دخـل علـى ]82[مالك -

وال ، نعــم : لصــبح فقــال عمــر مــن الليلــة الــيت طعــن فيهــا فــأيقظ عمــر لصــالة االخطــاببــن
] 579[عبــد الــرزاق .)1(فصــلى عمــر وجرحــه يثعــب دمــا،حــظ يف اإلســالم ملــن تــرك الصــالة

عــن الثــوري عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال حــدثين ســليمان بــن يســار أن املســور بــن خمرمــة 
إنــه ال حــظ:فقــال.الصــالة:حــني طعــن فقلنــاعمــربــن عبــاس علــى ادخلــت أنــا و :أخــربه قــال

]8474[ورواه ابــن أيب شــيبة .ألحــد يف اإلســالم أضــاع الصــالة فصــلى وجرحــه يثعــب دمــا 
. عـن املسـور بـن خمرمـة عن هشام بن عـروة عـن أبيـه عـن سـليمان بـن يسـار حدثنا أبو معاوية 

:قـالعبـاسبـناعـن معمـر عـن الزهـري عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا عـن ] 581[عبد الرزاق و 

وقــد ، وهــذا مل يســمعه عــروة مــن املســور: مث قــال ] 27[األحاديــث الــيت خولــف فيهــا مالــك ذكــره الــدارقطين يف -1
ومحيــد بـــن األســـود وحممـــد بـــن بشـــر العبـــدي وعبـــد العزيـــز خــالف مالكـــا مجاعـــة مـــنهم ســـفيان الثـــوري والليـــث بـــن ســـعد

الدراوردي ومحاد
وكـذلك رواه الزهـري عـن ، واهللا أعلـم، وهو الصـواب ، أدخلوا بني عروة وبني املسور سليمان بن يسار ، وهو الصواب 

اهـسليمان بن يسار عن املسور عن عمر
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أنا ونفر من االنصار حىت أدخلناه منزله فلم يزل يف غشـية واحـدة حـىت احتملته عمرملا طعن 
الصـالة يـا أمـري املـؤمنني قـال :أسفر فقال رجل إنكم لن تفزعوه بشـيء إال بالصـالة قـال فقلنـا

حـــظ يف االســـالم ألحـــد تـــرك أمـــا أنـــه ال:قـــال.نعـــم:ففـــتح عينيـــه مث قـــال أصـــلى النـــاس قـــال
حــدثنا ]923[وقــال ابــن نصــر يف تعظــيم قــدر الصــالة . فصــلى وجرحــه يثعــب دمــا، الصــالة

أن سـليمان أخربين يونس عن ابن شهاب: قالأخربين ابن وهب: قاليونس بن عبد األعلى
بن يسار أخربه أن املسور بـن خمرمـة أخـربه أن عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه إذ طعـن دخـل 

: الصــالة ففــزع فقــال: فقــالواعليــه هــو وابــن عبــاس رضــي اهللا عــنهم فلمــا أصــبح مــن غــد فزعــوه
وله طرق ، تـأيت إن شـاء اهـ نعم ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة فصلى واجلرح يثعب دما

.صحيح وهو خرب . اهللا يف كتاب اإلميان
حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن عمرو بن احلـارث ]5950[ابن أيب شيبة -

، ينفتـل فيتوضـأ : لرجـل إذا رعـف يف الصـالة ، قـال يف االخطـاببنعمرعن بن أيب ضرار
حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا حجـاج ]59[ابن املنذر . مث يرجع فيصلي ، ويعتد مبا مضى

بــنعمــرأن عــن حممــد بــن احلــارث بــن أيب الضــرارعــن خالــد بــن ســلمة ثنــا محــاد عــن حجــاج
فتوضـأ مث جـاء فصـلى كان يصـلي بأصـحابه فرعـف فأخـذ بيـد رجـل فقدمـه مث ذهـباخلطاب

الرجـل يـؤم ، والصـحيح عـن عثمـان ، يـأيت يف ضـعيفاهــ ما بقـي عليـه مـن صـالته ومل يـتكلم
.القوم وهو غري طاهر

يخ مــن حــدثين شــ: قــال حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن حجــاج ]5951[ابــن أيب شــيبة مث قــال
اهـعمرمبثل قول بكرأبيأهل احلديث عن 

حيـىي عـن جمالـد ثنـا عـامر عـن جريـرمعاذ بن املثىن ثنا مسـدد ثنـاحدثنا ]2213[الطرباين -
عزمــت علــى صــاحب : رضــي اهللا عنــه صــلى بالنــاس فخــرج مــن إنســان شــيء فقــال عمــرأن 

ن يعيـــد أهـــذه إال توضـــأ وأعـــاد صـــالته فقـــال جريـــر أو تعـــزم علـــى كـــل مـــن مسعهـــا أن يتوضـــأ و 
.اهـ ضعيف جدا لك جزاك اهللا خريا فأمرهم بذ: نعما قلت : الصالة ؟ قال 

أن رجـال عن أيب حنيفة عن عبد امللك بن عمري عن معبـد بـن صـبيح]191[أبو يوسف -
فانفتــل يف الصــالة عثمــان بــن عفــانمـن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليـه وســلم أحــدث خلــف 

، ) يصــروا علــى مــا فعلــوا وهــم يعلمــونومل(مث أقبــل وهــو حاســر عــن ذراعــه وهــو يقــول فتوضــأ 
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ثنــا حممــد ]106[اهــ رواه عبــاس الرتقفــي يف جزئـه املخطــوط وصـلى مــا بقــيمضــىفاعتـد مبــا 
صـليت خلـف : قـالبن يوسف نا قيس عن عبد امللك بن عمري عن معبد بـن صـبيح القرشـي

ومل يصــروا (صــليت بغــري وضــوء :عثمــان وعلــي بــن أيب طالــب إىل جنــيب، فانصــرف وهــو يقــول
.اهـ ال بأس به فتوضأ مث صلىفأتى املطهرة )على ما فعلوا وهم يعلمون

علـيثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتـادة عـن خـالس عـن حد]5952[ابن أيب شيبة-
ابـن أيب شـيبة .إذا رعف الرجل يف صالته أو قاء فليتوضأ وال يتكلم وليـنب علـى صـالته: قال

يف رجـل يصـيبهعلـيعـن حدثنا أسباط بن حممد عن سعيد عن قتادة عن خـالس]5967[
اهـــ أســباط مث يبــين علــى صــالته مــا مل يــتكلمينفتــل فيتوضــأ: يف الصــالة قــالالقــيء والرعــاف 

.وخالس إمنا حيدث عن علي من كتاب وقع له . مسع ابن أيب عروبة قبل التغري 
إذا وجـد :قـالعلـيعن الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عـن ]3606[عبد الرزاق ورواه 

فلينصــرف وليضــع يـــده علــى أنفــه فليتوضــأ فــإن تكلــم اســـتقبل وإال أحــد رزا أو رعافــا أو قيئــا 
حــدثنا علــي بــن احلســن ثنــا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن أيب ]78[ابــن املنــذر . اعتــد مبــا مضــى

عن معمـر عـن أيب إسـحاق ]3607[عبد الرزاقورواه . حنوه عليإسحاق عن احلارث عن 
وكيــع قــال حــدثنا علــي بــن صــاحل حــدثنا ]5955[ابــن أيب شــيبة .مثلــهعلــيعـن عاصــم عــن 

ا إذا وجـد أحـدكم يف بطنـه رز : قـال عليوإسرائيل عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 
حـدثنا ]61[ابن املنذر.مث لينب على صالته ما مل يتكلمأو رعافا فلينصرف فليتوضأأو قيئا

عليـاة أن علي ثنا حجاج ثنا محاد عن حجاج عن أيب إسحاق اهلمـداين عـن عاصـم بـن ضـمر 
إذا وجد أحدكم رزا يف بطنه يف الصالة من بول أو قيء أو غائط أو رعـاف فلينصـرف : قال

وكيــع نــا علــي مــن طريــق ] 156/ 1[ورواه الــدارقطين .فليتوضــأ مث لريجــع فليصــل مــا مل يصــله
شـبابة نـا يـونس بـن أيب ومن طريق.عليبن صاحل وإسرائيل عن أيب إسحاق عن عاصم عن 

إذا أم الرجــل القــوم : قــال يعلـأيب إســحاق عـن عاصــم بــن ضـمرة واحلــارث عــن إسـحاق عــن 
فوجد يف بطنه رزءا أو رعافا أو قيئا فليضع ثوبه على أنفه وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمـه 

ال حيــتج احلــارث األعـور وهــو ضـعيف حـديثالصــحيح روايـة ســفيان ، واحلـديث اهــ احلـديث
.به 
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حممد بن أمحد بن بالويه خربنا أبو عبد اهللا بن البياع احلافظ أخربينأ]3518[البيهقي ورواه 
فيمـــا قـــرأت عليـــه حـــدثنا حممـــد بـــن يـــونس حـــدثنا روح حـــدثنا شـــعبة حـــدثنا أبـــو إســـحاق عـــن 

نه رزا أو قيئا فلينصرف فليتوضأبطمن وجد يف: اهللا عنه قال يعاصم بن ضمرة أن عليا رض
اهــــ وحممـــد بـــن يـــونس هـــو تكلـــم اســـتأنف الصـــالةوإن ،فـــإن مل يـــتكلم احتســـب مبـــا صـــلى 

.الكدميي متهم بالكذب 
عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أبو عبد اهللا احلافظ وأبـو سـعيد بـن أيبأخربنا]3520[البيهقي وقال

ثنا يزيد بن سعيد د اهللا بن رجاء ثنا إسرائيل ثنا عبيثنا حممد بن علحممد بن يعقوب العباس
وبـه علـى أنفـه مث فليجعـل ثبطنه بولبطنه رزا أو كان يفوجد يفمن: قال يعلعن أبيه عن 

،  خطــأ اإســنادأراه، البيهقـي اهــ وضــعفه وال يكلـم أحــدا فـإن تكلــم اســتأنفلينفتـل وليتوضــأ
.كان ابن رجاء الغداين كثري التصحيف قاله ابن معني وعمرو بن علي الفالس 

عـن عشـر عـن إبـراهيمعن أيب من سعيدحدثنا أسباط بن حممد ع]5968[ابن أيب شيبة -
ينفتـــل : يف الصـــالة قـــالرجـــل يصـــيبه الرعـــاف أي الـاهـــمبثلـــه إال أنـــه مل يـــذكر القـــيءعبـــد اهللا

.إسناده صحيح مرسل .فيتوضأ مث يبين على صالته ما مل يتكلم
أنــه قــال إذا أحــدث بــن مســعودابــن جــريج قــال حــدثت عــن اعــن ]3619[عبــد الــرزاق -

الته حدثا مث مل يتكلم حىت توضأ أمت ما بقي من صالته على ما مضى منها فـإن الرجل يف ص
اهـتكلم استقبلها مؤتنفة

عـــن الثـــوري عـــن عمـــران بـــن ظبيـــان احلنفـــي عـــن حكـــيم بـــن ســـعد ]3608[عبـــد الـــرزاق -
إذا وجد أحدكم رزا من غائط أو بول فلينصرف فليتوضأ غـري مـتكلم سلماناحلنفي قال قال 

حــدثنا ]5954[ابــن أيب شــيبة .مث ليعــد إىل اآليــة الــيت كــان يقــرأين عمــل عمــال وال بــاغ يعــ
إذا : قــالســلمانحكــيم بــن ســعد عــن حتــىيوكيــع عــن ســفيان عــن عمــران بــن ظبيــان عــن أيب 

، مث ليعـد يف آيتـه الـيت كـان يقـرأأحدث أحدكم يف الصالة فلينصرف غري واع لصنعه فليتوضأ 
د بــن نصــر ثنــا إســحاق أنــا وكيــع عــن ســفيان عــن عمــران بــن حــدثنا حممــ]62[ابــن املنــذر . 

إذا وجد أحدكم يف الصالة رزا أو قيئـا : قالسلمانظبيان عن حكيم بن سعد أيب حتىي عن 
.سند ضعيف . أو رعافا فلينصرف غري راع لصنيعته مث ليتوضأ وليعد إىل بقية صالته
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أنــه كــان عمــرابــنعــن نــافع عــن حــدثنا ابــن منــري عــن عبيــد اهللا]7365[ابــن أيب شــيبة -
.صحيح اهـينصرف من الدم قليله وكثريه

رعـف وهـو يف الصـالة عمـربنابن جريج قال أخربين نافع أن اعن ]3612[عبد الرزاق -
ضـوء فـأيت بـه فتوضـأ مث دخـل فـأمت علـى مـا مضـى منهـا ومل يـتكلم بـني فدخل بيته وأشار إىل وَ 

البيهقـي . بـه ا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نـافع ثنحد]377الطهور[أبو عبيد . ذلك 
إسحاق املزكى قاال حدثنا أبـو العبـاس أخربنا أبو بكر بن احلسن وأبو زكريا بن أيب]3517[

وحـدثنا حبـر بـن . حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنـا ابـن وهـب
يســـفيان اجلمحـــعمـــر وحنظلـــة بـــن أيبنصـــر قـــال قـــرئ علـــى ابـــن وهـــب أخـــربك عبـــد اهللا بـــن

ومالك بن أنس والليث بـن سـعد وأسـامة بـن زيـد أن نافعـا حـدثهم أن عبـد اهللا بـن عمـر كـان 
هـذا : مث قـال . الصالة انصـرف فتوضـأ ، مث رجـع فبـىن علـى مـا صـلى ومل يـتكلمإذا رعف يف

ا ابن أيب ليلى حدثنا هشيم قال أخربن]5953[ابن أيب شيبة وقال اهـعن ابن عمر صحيح
مـن رعـف يف صـالته فلينصـرف فليتوضـأ فـإن مل يـتكلم بـىن علـى : عن نافع عن ابـن عمـر قـال

.من فعله ، ابن أيب ليلى يهم عن نافع الصحيح ـاهصالته وإن تكلم استأنف الصالة
أنـه عبد اهللا بـن عمـربن شهاب عن سامل عن ابن جريج قال اعن ]3610[عبد الرزاق -

رجل إذا رعف يف الصالة أو ذرعـه قـيء أو وجـد مـذيا أن ينصـرف فيتوضـأ مث يـتم كان يفيت ال
عـن معمـر عـن الزهـري عـن سـامل عـن ]3609[عبـد الـرزاق . ما بقي من صالته ما مل يتكلم

إذا رعف الرجل يف الصالة أو ذرعه القيء أو وجد مـذيا فإنـه ينصـرف ويتوضـأ :قالعمربنا
.اهـ صحيح )1(ما مل يتكلممث يرجع فيتم ما بقي على ما مضى

ثنا عبـد اهللا بـن صـاحل عـن الليـث عـن عقيـل بـن خالـد حـد] 378[وقال أبو عبيد يف الطهـور 
يف يت الرجــل إذا رعــفكــان يفــعمــرابــنعــن ابــن شــهاب قــال أخــربين ســامل بــن عبــد اهللا أن 

ابتـدئ :وكان املسور بن خمرمة يقول . القيء ووجد حدثا أن يفعل مثل ذلكصالته أو أدركه 
.أدري أهو عن الزهري أو عن سامل الذي عن املسور ال: قال أبو عبيد .صالتك

أبصـرت سـامل بـن عبـد اهللا صـلى صـالة الغـداة : معتمر عن عبيد اهللا بـن عمـر قـال حدثنا]5958[ابن أيب شيبة -1
]81[وقـال مالـك . ركعة ، مث رعف ، فخرج فتوضأ ، مث جاء فبىن على ما بقي مـن صـالته

.اهـ صحاح توضأ أنه رأى سامل بن عبد اهللا خيرج من أنفه الدم حىت ختتضب أصابعه مث يفتله مث يصلي وال ي
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عـن سـامل بـن ثنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن يونس عن ابن شـهاب مث قال أبو عبيد حد
وكـان : قـال .كان إذا رأى يف ثوبـه دمـا أو رعـف انصـرف مث فعـل مثـل ذلـكعمربناهللاعبد

منهم املسور بن خمرمة إذا رعف أحـدهم انصـرف فتوضـأ مث يعيـد الصـالة رجال من أهل العلم
عــن معمــر قــال قلــت ]1453[عبــد الــرزاق هــو مــن كــالم الزهــري أشــبه ، قــال اهـــمــن أوهلــا

كان ينصـرف عمربناللزهري الرجل يرى يف ثوبه الدم القليل أو الكثري فقال أخربين سامل أن 
عـن ]3620[عبـد الـرزاق وقـال .صلى إال أن يـتكلم فيعيـدلقليله وكثريه مث يبين على ما قد 

يعيــد الصــالة وال يعتــد بشــيء ممــا : قــال املســور بــن خمرمــةبــن جــريج عــن الزهــري أن امعمــر و 
.صحيحمرسل وهو اهـ )1(مضى يف الرعاف

كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه مث يرجـع عباسبناهللاعبدأنه بلغه أن ]78[مالك -
اهـما قد صلىفيبين على 

حـدثنا حيـىي بـن حممـد نـا أمحـد بـن حنبـل نـا أبـو عبـد الصـمد العمـي نــا ]712[ابـن املنـذر -
فعليــه إذا كــان الــدم فاحشــا: قــالعبــاسابــنعــن بــن أيب عمــارســليمان التيمــي عــن عمــار

.، تقدم يف الطهارة اهـ إسناد جيد اإلعادة ولو كان قليال فال إعادة عليه

لصالةحديث النفس يف ا
قـال هو ابـن سـعيداق بن منصور حدثنا روح حدثنا عمرحدثنا إسح]1221[البخاري -

صلى اهللا عليـه قال صليت مع النيباهللا عنهيمليكة عن عقبة بن احلارث رضابن أيبأخربين
وجــوه العصــر ، فلمــا ســلم قــام ســريعا دخــل علــى بعــض نســائه ، مث خــرج ورأى مــا يفوســلم

أو يالصــالة تــربا عنــدنا ، فكرهــت أن ميســذكــرت وأنــا يف:ســرعته فقــال القــوم مــن تعجــبهم ل
اهـيبيت عندنا فأمرت بقسمته 

حـــدثنا القـــواريري حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن عبيـــد اهللا بـــن عمـــر ]1615[وقـــال أبـــو يعلـــى 
أن عمـار بـن ن عبـد الـرمحن بـن احلـارث عـن أبيـهحدثين سعيد املقربي عن عمر بن أيب بكـر بـ

: ركعتــني فقــال لــه عبــد الــرمحن بــن احلــارث يــا أبــا اليقظــان أراك قــد خففتهمــا قــال ياســر صــلى 
إن الرجـــل : 

أمجعـوا علـى أنـه إذا تكلـم اسـتأنف : أخربنا منصور عن ابن سريين قال قالحدثنا هشيم]5969[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح وأنا أحب أن يتكلم ويستأنف الصالة
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ليصلي الصالة لعله أن ال يكون له منهـا إال عشـرها أو تسـعها أو مثنهـا أو سـبعها أو سدسـها 
، ورواه أبـو داود وأمحـد مـن وجـه آخـر اهــ صـححه ابـن حبـان لعدد أو مخسها حىت أتى على ا

.عن عمار خمتصرا 
قـــال : قـــال حـــدثنا حفـــص عـــن عاصـــم عـــن أيب عثمـــان النهـــدي ]8034[ابـــن أيب شـــيبة-

. ذكره البخاري تعليقا . خمتصرصحيح اهـ إين ألجهز جيوشي وأنا يف الصالة:عمر
إين : عمـرقـال : قـال ام بن عروة عن أبيهحدثنا حفص عن هش]8033[ابن أيب شيبة -
.مرسل حسناهـ حسب جزية البحرين وأنا يف الصالةأل
صـلى : ن األعمـش عـن إبـراهيم عـن مهـام قـالعـحدثنا أبو معاوية]4034[ابن أيب شيبة -

إين : يــا أمــري املــؤمنني إنــك مل تقــرأ فقــال: نصــرف قــالوا لـه املغــرب فلـم يقــرأ فيهــا ، فلمــا اعمــر
ت نفسي وأنا يف الصالة بعري وجهتها مـن املدينـة ، فلـم أزل أجهزهـا حـىت دخلـت الشـام حدث

.اهـ صحيح مث أعاد الصالة والقراءة: ، قال 
: قــالنــا أبــو عاصــم عــن عثمــان بــن األســودثحــدثنا ابــن مــرزوق قــال]2604[الطحــاوي -

مث ركعتــني رضــي اهللا عنــه بأصــحابه فســلم يفالخطــاببــنعمــرصــلى : يقــولمسعــت عطــاء
: فقيل له ذلك فقالانصرف

.سنده صحيح مرسل اهـ
عمار بن ياسـرأخربنا شريك عن جابر عن أيب جعفر عـن ]1300[الزهديف ابن املبارك -

.سند ضعيف اهـال يكتب للرجل من صالته ما سها عنه :قال
.ومل أجـد لـه أصـال. منهـاتإال مـا عقلـكمن صـالتكليس ل: يذكر عن ابن عباس أنه قال

.، واهللا أعلم )1(ولكن يذكره ابن تيمية يف كتبه

الرجل حيسن صالته حيث يراه الناس
حدثنا مسدد حدثنا حيىي عـن سـفيان حـدثين سـلمة بـن كهيـل وحـدثنا ]6134[البخاري -

قـال النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم : سفيان عن سلمة قال مسعت جندبا يقول أبو نعيم حدثنا

بــن حممــد بــن حيــان ثنــا حممــد بــن أمحــد بــن معــدان ثنــا أمحــد احــدثنا أبــو حممــد ] 61/ 7[ليــة قــال أبــو نعــيم يف احل-1
يكتب للرجل من صالته : مسعت سفيان الثوري يقول: قال قاسم اجلرمي: البغدادي قال مسعت بشر بن احلارث يقول

اهـما عقل منها
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ومل أمسع أحدا يقول قال النيب صلى اهللا عليه وسلم غريه فـدنوت منـه فسـمعته يقـول قـال النـيب 
اهـمن مسع مسع اهللا به ومن يرائي يرائي اهللا به :صلى اهللا عليه وسلم 

عبـد عـن أيب األحـوص عـن عـن أيب إسـحاقوصحدثنا أبو األح]8490[ابن أيب شيبة -
فإمنا هـي اسـتهانة يسـتهني الإمن صلى صالة والناس يرونه فليصل إذا خال مثلها و : قال اهللا

.اهـ ثقات 
.مثلهحذيفةعن ألحوص عن أيب إسحاق عن رجل حدثنا أبو ا]8491[ابن أيب شيبة -

من خفف صالته ملن معه
عــن يا إبــراهيم بــن موســى قــال أخربنــا الوليــد قــال حــدثنا األوزاعــحــدثن]707[البخــاري -

صـلى اهللا عليـه وسـلمقتـادة عـن النـيبقتـادة عـن أبيـه أيبكثري عن عبد اهللا بن أيبحيىي بن أيب
كراهيـة صـاليتيففـأجتوزن أطول فيها ، فـأمسع بكـاء الصـيبالصالة أريد أألقوم يفإين:قال 

اهـأن أشق على أمه 
حــدثنا قــرة بــن خالــد السدوســي عــن بكــر بــن : حــدثنا وكيــع قــال ]8881[أيب شــيبة ابــن-

ه ، فقال لـه عمـر استأذن على عبد الرمحن بن عوف وهو يصلي يف بيتعمرعبد اهللا املزين أن 
.حسن اهـ مرسل أوجز: 
حـدثنا سـفيان بـن عيينـة حـدثنا زهـري بـن حـرب قـال ] 750/ 2[ابن شبة يف تاريخ املدينـة -

عـن عبيـد اهللا بـن ابـن عجـالن عـن بكـري بـن عبـد اهللا بـن األشـج عـن معمـر بـن أيب حبيبـةعن
: إن العبـد إذا تواضـع هللا رفعـه وقـال: وهـو علـى املنـرب يقـولعمـرمسعت : عدي بن اخليار قال

انـتعش رفعـك اهللا، فهـو يف نفسـه حقـري، ويف أعـني النـاس كبـري، وإذا تكـرب وعـدا طـوره أوهصـه 
اخسأ خسأك اهللا، فهو يف نفسه كبري، ويف أعني الناس حقري، حىت هلـو : وقالاهللا إىل األرض

وكيــف ذاك أصــلحك : ال تبغضـوا اهللا إىل عبــاده، وقــالوا: أحقـر يف أعيــنهم مــن اخلنزيــر، مث قــال
.اهـ صحيح يقوم أحدكم إماما فيكون عليهم حىت يبغض إليهم ما هم فيه : اهللا؟ قال

حــدثنا ســفيان عــن ابــن جــريج عــن رجــل عــن : قــال ا وكيــعحــدثن]8882[ابــن أيب شــيبة -
اهـإىل أحدكم رجل وهو يصلي فلينصرفإذا جلس: قال عمرابنجماهد عن 
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عـن بو جناب حيىي بن أيب حية الكلـيبحدثنا أ: قال حدثنا وكيع ]8883[ابن أيب شيبة -
م ، وعليه قطيفة له وهو يصلي خلف املقاعباسابنجلسنا خلف : أيب اجلويرية اجلرمي قال 

.اهـ ضعيف تكلمنا ، فلما مسع أصواتنا انصرفف: ، قال 

الرجل يوطن املكان يصلي فيه
عـــن متـــيم بـــن عــن عبـــد احلميـــد بـــن جعفـــر عــن أبيـــهحـــدثنا وكيـــع]5016[ابــن أيب شـــيبة -

: قـال حممود عن عبـد الـرمحن بـن شـبل 
وصــححه ابــن حبــان وابــن ، والنســائيرواه أبــو داود اهـــان يصــلي فيــه كمــا يــوطن البعــرياملكــ

.واحلاكم والذهيب خزمية
عـن حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن عبيد اهللا بن عمر عـن نـافع]5017[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ال يتخذ يف بيته مكانا يصلي فيهأنه كانابن عمر
رأيـت : هـان قـال حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن عمـر بـن نبيـه عـن مجُ ]5018[ابن أيب شيبة -

جــاء مــرارا والنــاس يف الصــالة ، فمشــى بــني الصــف واجلــدار حــىت انتهــى إىل مصــاله ، ســعدا
.يأيت قريبا .مجهان وثقه ابن حبان ثقات ، اهـوكان يصلي عند االسطوانة اخلامسة

ثـين إسـحاق بـن عثمـان القرشـي قـال ثنـا قال أخربنا مسلم بن إبراهيم ]6263[ابن سعد -
مســجد يف خمدعــه ومســجد يف بيتــه ومســجد يف حجرتــه هريــرةألبــيكــان : أبــو أيــوب قــال 

أبــو اهـــوإذا دخــل صــلى فيهــا مجيعــا، إذا خــرج صــلى فيهــا مجيعــا .ب دارهومســجد علــى بــا
.موثقون ، أراه مرسال أيوب امسه عبد اهللا بن أيب سليمان 

الوترحكم
حـدثنا يقـريش بـن حيـان العجلـحـدثنا عبـد الـرمحن بـن املبـارك حـدثين]1424[أبو داود -

قـال قـال رسـول يأيـوب األنصـار عـن أيبيعـن عطـاء بـن يزيـد الليثـيبكر بن وائل عن الزهـر 
الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر خبمـس فليفعـل ومـن :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ودويد بـن اهـ تابعه األوزاعي عل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أحب أن يوتر بثالث فليف

.صححه احلاكم .عن ابن شهاب والفريايب نافع
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أيب عـن حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطـاء بـن يزيـد]6930[ابن أيب شيبة وقال
بد األعلى تابعه معمر وشعيب بن أيب محزة وابن علية وعاهـ الوتر حق أو واجب: قال أيوب

.، لفظه الوتر حق موقوف والبيهقي ، وهو األشبه والنسائي ، ورجحه أبو حامت 
بــن حمرييــز أن رجــال اعــن حيــىي بــن ســعيد عـن حممــد بــن حيــىي بــن حبـان عــن ]268[مالـك -

من بين كنانة يـدعى املخـدجي مسـع رجـال بالشـام يكـىن أبـا حممـد يقـول إن الـوتر واجـب فقـال 
فاعرتضت له وهو رائـح إىل املسـجد فأخربتـه بالـذي ادة بن الصامتعباملخدجي فرحت إىل 

: يقــول ت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــال أبــو حممــد فقــال عبــادة كــذب أبــو حممــد مسعــ

إن شاء حبقهن كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة 
.بو داود والنسائي وصححه ابن حبانأرواه اهـ عذبه وإن شاء أدخله اجلنة

أخربنـا أبــو عبـد اهللا احلـافظ حــدثنا أبـو العبـاس حممــد بـن يعقـوب إمــالء ]4628[البيهقـي -
يـد بـن جعفـر بـن عبـد حدثنا حممد بن سنان القزاز حدثنا عبـد اهللا بـن محـران حـدثنا عبـد احلم

أنــه يعمــرة النجــار جعفــر بــن عبــد اهللا عــن عبــد الــرمحن بــن أيبأيباهللا بــن احلكــم قــال حــدثين
صــلى اهللا عليــه عمــل بــه النــيبأمــر حســن مجيــل: عــن الــوتر فقــالعبــادة بــن الصــامتســأل 

.صححه ابن خزمية واحلاكم والذهيب اهـوسلم واملسلمون من بعده وليس بواجب
علـيعن معمر والثوري عن أيب إسحاق عـن عاصـم بـن ضـمرة عـن ]4569[رزاق عبد ال-

اهـــ ســلمسـنها رســول اهللا صــلى اهللا عليـه و الــوتر لـيس حبــتم كهيئــة املكتوبـة ولكنهــا ســنة: قـال 
.رواه الرتمذي وحسنه وصححه ابن خزمية واحلاكم 

. ان حيقــق الــوتركــعليــاالكــرمي أن بــن جــريج قــال حــدثين عبــداعــن ]4581[عبــد الــرزاق -
.سند ضعيف 

قـال : حدثنا ابن علية عـن ابـن عـون عـن عمـران عـن إبـراهيم قـال ]6939[ابن أيب شيبة -
.اهـ عمران اخلياط وثقه ابن حبان إمنا الوتر على أهل القرآن: عبد اهللا

بــن عيينــة عــن عمــار الــدهين عــن ســامل بــن أيب اجلعــد قــال قــال اعــن ]4577[عبــد الــرزاق -
قـالحـدثنا وكيـع]6940[ابـن أيب شـيبة. ال وتر إال على مـن تـال القـرآنبن اليمانحذيفة
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إمنا الوتر : قال حذيفةحدثنا شريك عن عمار بن معاوية الدهين عن سامل بن أيب اجلعد عن 
.مرسل حسناهـ على أهل القرآن

فقـال عبـد عـن الـوتر أواجـب هـوعبد اهللا بن عمـرأنه بلغه أن رجال سأل ]271[مالك -
قــد أوتــر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم وأوتــر املســلمون فجعــل الرجــل يــردد :اهللا بــن عمــر 

ابـن أيب . سـلم وأوتـر املسـلمون ه و عليه وعبد اهللا بن عمر يقـول أوتـر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـ
قـال : قـال عـن مسـلم مـوىل لعبـد القـيسعـن ابـن عـونحدثنا معاذ بن معاذ]6921[شيبة 

ر رســول اهللا صــلى اهللا مــا ســنة ؟ أوتــ: فقــال : ؟ قــال أرأيــت الــوتر ســنة هــو: عمــرالبــنجــل ر 
اهللا أوتـر رسـول اهللا صـلى ؟ مـه أتغفـل: هـو ؟ قـال ةأسـنال : عليه وسلم وأوتر املسلمون قال 

.اهـ صحيح عليه وسلم ، وأوتر املسلمون
مـا أحـب :قـالعمـربـناعن عن الثوري عن محاد قال أخربين خمرب]4578[عبد الرزاق -

عــن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان]6933[ابــن أيب شــيبة .أين تركــت الــوتر ليلــة ويل محــر الــنعم 
.مثلهمحاد 

يقـول إن أبـو هريـرةبـن سـريين قـال كـان اعـن معمـر عـن أيـوب عـن ]4580[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح اهللا وتر حيب الوتر 

.على أن الوتر تطوع يف ما تقدم من التطوع على الدابة داللة

ومن أحب تأخريهالوتر قبل النوم
قـال حـدثنا األعمـش قـال حـدثينحدثنا عمر بن حفص قال حـدثنا أيب]996[البخاري -

وانتهـى صلى اهللا عليه وسـلمكل الليل أوتر رسول اهللا: مسلم عن مسروق عن عائشة قالت 
اهـوتره إىل السحر 

معاوية وحفص عن األعمش عن أيب سفيان عـن جـابرحدثنا أبو]6771[ابن أيب شيبة -
مـن خـاف أن ال يقـوم آخـر الليـل فليـوتر أولـه ، : قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال 

وقـال أبـو . ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليـل ، فـإن صـالة آخـر الليـل مشـهودة 
.اهـ رواه مسلم حمضورة ، وذلك أفضل: معاوية 

كان أبو بكـر الصـديق :عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أنه قال ]270[الك م-
إذا أراد أن يأيت فراشه أوتر وكان عمر بن اخلطاب يوتر آخر الليل قال سعيد بن املسيب فأما 
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بـن شـهاب ابـن جـريج قـال أخـربين اعـن ]4615[عبد الرزاق .أنا فإذا جئت فراشي أوترت 
بكر وعمر تذاكرا الوتر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو بكر بن املسيب أن أبااعن 

أمـا أنـا فأنـام علــى وتـر فـإن اســتيقظت صـليت شـفعا حــىت الصـباح وقـال عمــر لكـين أنـام علــى 
شــفع مث أوتــر مــن الســحر فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم أليب بكــر حــذر هــذا وقــال 

حـدثنا حممـد بـن أمحـد بـن ]1436[رواه أبـو داود و هذا مرسـل صـحيح ، اهـ لعمر قوي هذا 
حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن ثابـت عـن خلف حدثنا أبو زكريا حيىي بـن إسـحاق السـيلحيينأيب

بكــر مــىت تــوتر قــال صــلى اهللا عليــه وســلم قــال أليبقتــادة أن النــيبعبــد اهللا بــن ربــاح عــن أيب
. بكـر أخـذ هـذا بـاحلزمفقـال أليب. يـلقـال آخـر الل. وقال لعمر مىت توتر . أوتر من أول الليل

.اهـ وصححه ابن خزمية واحلاكم والذهيب وقال لعمر أخذ هذا بالقوة 
يويقـول واحـرز كان يوتر أول الليلبكرأباعن معمر عن قتادة أن ]4619[عبد الرزاق -

مـن النهايـة يف غريـب احلـديث وكنـز تهصـححمرسـل ، وقـع فيـه تصـحيف ، اهــ النوافليوأبتغ
.العمال

ويـة عــن ديج بـن معاحـثنا حممـد بــن علـي قـال ثنـا سـعيد قــال ثنـا حـد]2622[ابـن املنـذر -
إن األكيـاس الـذين إذا علمـوا : قـالعمر بن الخطـابعن أيب إسحاق عن مدرك بن عوف

اهــــوإن األقويـــاء الـــذين يـــوترون آخـــر الليـــل وهـــو أفضـــلال يقومـــون أوتـــروا قبـــل أن ينـــاموا
أخربنـا عبيـد ]8799[ورواه ابن سـعد .ومدرك ثقة . ملة ، يضعف يف احلديث حديج بامله

عمــرأخربنــا إسـرائيل عـن أيب إســحاق عـن مـدرك بـن عــوف األمحسـي عـن قـال اهللا بـن موسـى 
وهـو أفضـلقويـاء الـذين يـوترون آخـر الليـل إن األكياس الذين يوترون أول الليل وإن األ: قال
.م الال أدري مسعه أبو إسحاق أاهـ
بـن املختـار عـن عـن عبـد اهللا أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى عـن إسـرائيل]9890[ابن سعد -

كيـف يـوتر مـن أول الليـل أو عمـار بـن ياسـرعـن خـالس بـن عمـرو أنـه سـأل مالك بن دينـار 
فـإذا اسـتيقظت صـليت ركعتـني مـا أمـا أنـا فـأوتر مـن أول الليـل مث أنـام: فقـال عمـار من آخره
.يأيت ـ صحيح اهشاء اهللا

عــن الثــوري عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة قــال ســألته وكــان ]4627[عبــد الــرزاق -
مــىت كــان عبــد اهللا يــوتر قــال كــان يــوتر حــني يبقــى عليــه مــن عبــد اهللا بــن مســعوديبيــت عنــد 
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الليل مثل مـا ذهـب مـن الليـل حـني صـلى املغـرب قـال وكـان عبـد اهللا يسـمع قراءتـه أهـل الـدار 
حـدثنا حممـد بـن النضـر األزدي ثنـا معاويـة بـن عمـرو ثنـا ]9404[وقال الطـرباين . لمن اللي

بــن مســعود ليلــة فقــام أول بــت مــع عبــد اهللا: قــالزهــري ثنــا أبــو إســحاق عــن علقمــة بــن قــيس
يرتــل وال يرجــع يسـمع مــن حولــهمث قــام يصـلي فكــان يقــرأ قـراءة اإلمــام يف مســجد حيـه، الليـل

مث األذان للمغـرب إىل انصـراف منهـابق عليه من الغلـس إال كمـا بـنيوال يرفع صوته حىت مل ي
عــن منصــور عــن حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدةوقــال. أوتــر

اهــ أن عبد اهللا كان يوتر إذا بقي من الليـل حنـو مـا ذهـب إىل صـالة املغـربإبراهيم ثنا علقمة
.صحيح 

يسـأل رافـع بـن خـديجقـال مسعـت عن معمر عن أيب عمرو النـديب]4620[عبد الرزاق -
عــن الــوتر فقـــال أمــا أنـــا فــإين أوتـــر مــن أول الليــل فـــإن رزقــت شـــيئا مــن آخـــره صــليت ركعتـــني 

.اهـ حسن ركعتني حىت أصبح أو قال حىت يدركين الصبح 
ـــن حـــدثنا حفـــص عـــن يزيـــد بـــن أيب عبيـــد أن ]121[حيـــىي بـــن معـــني يف فوائـــده - ســـلمة ب
.اهـ صحيح كان يصلي الصلوات بوضوء واحد، وكان يوتر قبل أن ينامألكوع ا

أمامـةأبـاإن حدثنا أبـو عبيـدة أنبـأ سـليم بـن حيـان عـن أيب غالـب]122[حيىي بن معني -
.اهـ حسن كان يوتر بثالث، وكان يوتر قبل أن ينام

ثنا محاد عـن أيب محـزة ثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قالحد]2621[ابن املنذر -
أبـو .مث منـتأوتـر آخـر الليـل فلمـا أسـننت أوتـرتكنـت : قـالعمـروبنعائذمسعت : قال

.محزة ميمون القصاب ال حيتج به 
أبـو حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حـدثنا أبـو التيـاح قـال حـدثين]1981[البخاري -

عليـه وسـلم بـثالث صـيام ثالثـة أيـام مـن  صـلى اهللا يخليلـقـال أوصـاينهريـرةيأبعثمان عن 
اهـكل شهر ، وركعىت الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام 

بـن زيــد بـن أســلم عـن زيــد بـن أســلم عـن أيب مــرة مــوىل اعـن مالــك و ]4622[عبـد الــرزاق -
حـدثين كيـف كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوتر : فقلـت أبا هريـرةعقيل قال سألت 

، إن شـئت حـدثتك عـن أيب هريـرة : فسكت مث سألته الثالثة فقال ، انية فسكت مث سألته الث
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اهــــ فـــإن اســـتيقظت صـــليت شـــفعا حـــىت أصـــبح ، أمـــا أنـــا فأوترهـــا هنـــا خبمـــس مث أرجـــع فأرقـــد 
.صحيح

حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن ابــن عــون عــن رجــاء عــن قبيصــة بــن ]6695[ابــن أيب شــيبة -
فلـم أدر مـا قـال ، فلمـا انصـرفت افصـل : ي ، فقـالوأنـا أصـلهريـرةأبومر علي : ذؤيب قال 

.اهـ صحيح ة الليل وصالة النهارافصل بني صال: ما أفصل ؟ قال : قلت 
عزيـز ثنـا عـارم ثنـا محـاد بـن زيـد عـن غـيالن بـن حدثنا علـي بـن عبـد ال]13058[الطرباين -

آخـر الليـل : لفجعـل يقـو رعند البيت عن الـوتعمرابنكنت أسأل : قالجرير عن أيب جملز
صــالة نــد ذاك الكوكــب وأشــار إىل الســماءاجعــل أرأيــت ع: ؟ فقــالأرأيــت أرأيــت: فقلــت

.صحيح سند اهـ الليل مثىن مثىن، والوتر ركعة من آخر الليل
زهــري بــن حــرب حــدثنا عبــد الصــمد حــدثنا مهــام حــدثنا قتــادة حــدثين] 1795[وقــال مســلم 

تر فقــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم جملــز قــال ســألت ابــن عبــاس عــن الــو عــن أيب
وسألت ابن عمر فقـال مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . ركعة من آخر الليل :يقول 
اهـركعة من آخر الليل :يقول 

: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]6766[ابـــن أيب شـــيبة -
.شهر يرسلاهـلى وتر خريالنوم ع: قال عباسابنحوشب عن 

مـــن :زوج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كانـــت تقـــولعائشـــةأنـــه بلغـــه أن ] 272[مالـــك -
أن يستيقظ آخـر الليـل فليـؤخر وتـرهومن رجا ، خشي أن ينام حىت يصبح فليوتر قبل أن ينام 

اهـ
ن مــا رأيــت أحــدا ممــ:قــال بــن ســريين اعــن هشــام بــن حســان عــن ]4675[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح يؤخذ عنه يرى إال أن الوتر من آخر الليل أفضل ملن أطاقه 

هل ينقض وترهيصلقام يمن أوتر ثم 
ثنا مســدد ثنــا مــالزم بــن عمــرو ثنــا عبــد اهللا بــن بــدر عــن قــيس بــن حــد]1441[أبــو داود -

لليلـة يـوم مـن رمضـان وأمسـى عنـدنا وأفطـر مث قـام بنـا تلـك ايفيزارنا طلق بن عل: طلق قال 
الـــوتر قـــدم رجـــال فقـــال أوتـــر يوأوتـــر بنـــا مث احنـــدر إىل مســـجده فصـــلى بأصـــحابه حـــىت إذا بقـــ
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اهــ صـححه ليلـة ال وتـران يف:يقـولمسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمبأصحابك فـإين
.يف بعض ما تقدم قبل داللة .ابن خزمية وابن حبان وحسنه الرتمذي 

بـن املسـيب أن أبـا بكـر ابن شهاب عـن اريج قال أخربين بن جاعن ]4615[عبد الرزاق -
وعمر تذاكرا الوتر عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقـال أبـو بكـر أمـا أنـا فأنـام علـى وتـر فـإن 
اســتيقظت صــليت شــفعا حــىت الصــباح وقــال عمــر لكــين أنــام علــى شــفع مث أوتــر مــن الســحر

مرســل اهـــ هــذا وقــال لعمــر قــوي هــذا ســلم أليب بكــر حــذر فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 
.تقدم صحيح 

عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]5040[البيهقي وقال 
سـعيد بـن ق حدثنا أبـو بـدر حـدثنا أبـو سـنانحممد بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاالعباس

عبــد اهللا بــن كــان : ، فقــال ســنان عــن عمــرو بــن مــرة أنــه ســأل ســعيد بــن املســيب عــن الــوتر
مث أوتــر آخــر صــالته أواخــر الليــل ، وكــان نقــض وتــره مث صــلىفــإذا قــام يــوتر أول الليــلعمــر
اهـ حسن يوتر أول الليل ويشفع آخرهبكرأبوومنهما يوتر آخر الليل ، وكان خري مينعمر

.ال بأس به 
عـن عبـد امللـك بـن عمـري بة حدثنا سفيان وشع: قالحدثنا وكيع]6794[ابن أيب شيبة -

مــا أشــبهها إال بالغريبــة مــن : ويقــول أنــه كــان يشــفع بركعــةعثمــانعــن موســى بــن طلحــة عــن 
ثنا محاد عـن عبـد عبد العزيز قال ثنا حجاج قالحدثنا علي بن]2619[ابن املنذر .بلاإل

أمـا :سـئل عـن الـوتر فقـالعثمـان بـن عفـانمسعـت عن موسى بن طلحـة قـالامللك بن عمري
، فإذا قمت من الليل ضممت إليها ركعة أخرى فما أشبهها إال قلوص نادرة أنا فأوتر مث أنام

م بــن عبــد اهللا قــال أخربنــا وهــب بــن حــدثنا إبــراهي]2685[ابــن املنــذر .أضــمها إىل اإلبــل 
أمـا أنـا : قـالعثمـان بـن عفـانعـن موسـى بـن طلحـة عـن ثنـا شـعبة عـن عبـد امللـكجرير قال

أن أقـــوم مـــن الليـــل أوتـــرت بركعـــة مث منـــت، فـــإذا قمـــت وصـــلت إليهـــا أخـــرى، فمـــا فـــإذا أردت
ثنـا بـو بكـرة قـالحـدثنا أ] 2000[الطحـاوي .شبهتها إال الغريبة بني اإلبـل تضـم إىل العربيـة

:قـالعثمـانعن موسى بن طلحـة أن عن عبد امللك بن عمريثنا محاد بن سلمة قالمؤمل
ت من آخر الليل صليت ركعة فمـا شـبهتها إال بقلـوص أضـمها إىل فإذا قمإين أوتر أول الليل
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فـــذكر . ثنــا شــعبة عــن عبـــد امللــك بــن عمــريقـــالثنــا وهــبقــالحــدثنا ابــن مـــرزوق.اإلبــل 
.اهـ صحيح بإسناده مثله

ثنــا ابــن أيب ذئــب عــن قــالثنــا أبــو عــامرقــالحــدثنا أبــو بكــرة]2002[الطحــاويمث قــال
.اهـ منكر كان يفعل ذلكبكرأباعن سعيد بن املسيب أن عمران بن بشري عن أبيه

بن التيمي عن أبيه عن أيب هارون العبدي عن حطـان الرقاشـي اعن ]4684[عبد الرزاق -
إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة مث أوتـرت بعـد ذلـك : قالطالبعلي بن أبيعن 

ابـن .ر حـىت تـوتر مـن آخـر الليـلخـرت الـوتوإن شئت صليت بعد الوتر ركعتـني وإن شـئت أ، 
عـن حطـان ثنا محاد عن أيب هـارون الغنـويحدثنا علي قال ثنا حجاج قال]2690[املنذر 

حــدثنا ]2003[الطحــاوي .كــان ال يــرى بــنقض الــوتر بأســاعليــابــن عبــد اهللا الرقاشــي أن 
: قـالهللارون الغنـوي عـن حطـان بـن عبـد اعـن أيب هـاثنا شعبةقالثنا وهبقالابن مرزوق

، رجـل أوتـر أول الليـل مث اسـتيقظ فصـلى ركعتـني : الوتر على ثالثـة أنـواع: يقولعليامسعت 
ورجـل أخـر كعة فصـلى ركعتـني ركعتـني مث أوتـرورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل إىل وتره ر 

اسحممد بن موسى حـدثنا أبـو العبـأخربنا أبو سعيد ]5045[البيهقي . وتره إىل آخر الليل 
مــن أوتــر : رمحــه اهللا تعــاىل يقــول يحممــد بــن يعقــوب أخربنــا الربيــع بــن ســليمان أخربنــا الشــافع

عـن حطـان يهـارون الغنـو وذكر حديث ابـن عليـة عـن أيب. أول الليل صلى مثىن حىت يصبح
مث اســتيقظ فمــن شــاء أن يــوتر أول الليــل أوتــرالــوتر ثالثــة أنــواع ، يبــن عبــد اهللا قــال قــال علــ

شـــاء صـــلى ركعتـــني ركعتـــني حـــىت يصـــبح مث يـــوتر فعـــل ، وإن ييشـــفعها بركعـــة ويصـــلفشـــاء أن 
أخربنـا أبـو عبـد اهللا ]5046[البيهقـي .وإن شـاء أوتـر آخـر الليـلركعتني ركعتني حـىت يصـبح

احلـافظ أخربنــا أبـو عمــرو بــن مطـر حــدثنا حيـىي بــن حممــد حـدثنا عبيــد اهللا بـن معــاذ حــدثنا أيب
يرضــعليــاقــال مسعــت حطــان بــن عبــد اهللا يقــول مسعــت يالغنــو هــارونحــدثنا شــعبة عــن أيب

الـــوتر ثالثـــة أنـــواع ، فمـــن شـــاء أوتـــر أول الليـــل ، مث إن صـــلى صـــلى ركعتـــني : اهللا عنـــه يقـــول 
ركعتــني حــىت يصــبح ، ومــن شــاء أوتــر مث إن صــلى صــلى ركعــة شــفعا لــوتره ، مث صــلى ركعتــني 

صـحيح ، أبـو هـارون الغنـوي اهــر صـالتهشـاء مل يـوتر حـىت يكـون آخـركعتـني مث أوتـر ، ومـن
أظنــه شــيئا كــانوا يفعلونــه يف زمــان .امســه إبــراهيم بــن العــالء ولــيس بالعبــدي عمــارة بــن جــوين 

.رسول اهللا 
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عـن كليـب اجلرمـي  حدثنا غندر عن شعبة عن إبراهيم بن املهـاجر]6797[ابن أيب شيبة -
]2686[ابــن املنــذر .عتــني ركعتــنيصــليت ركتــرت مث قمــت أمــا أنــا فــإذا أو : قــالســعدعــن 

حـدثين إبـراهيم بـن املهـاجرحدثنا حيىي بـن حممـد قـال ثنـا مسـدد قـال ثنـا حيـىي عـن شـعبة قـال
إذا أوتـــرت مث قمـــت صـــليت ركعـــة مث صـــليت : وليقـــســـعدامسعـــت : عـــن كليـــب اجلرمـــي قـــال

.فيه ضعف ، وقد اضطرب فيهابن مهاجراهـ مث أوترتركعتني
عن جعفـر بـن سـليمان عـن مالـك بـن دينـار قـال حـدثنا خـالس بـن ]4621[عبد الرزاق -

فسـأله رجـل فقـال يـا أبـا اليقظـان كيـف تقـول يف عمار بن ياسـرعمرو قال كنت جالسا عند 
أمــا أنــا فــأوتر قبــل أن أنــام فــإن رزقــين اهللا شــيئا صــليت شــفعا شــفعا حــىت : الــوتر فقــال عمــار 

حــدثنا شــعبة عــن قتــادة عــن خــالس بــن قــال عحــدثنا وكيــ]6798[ابــن أيب شــيبة . الصــبح 
أمــا أنــا فــأوتر فــإذا قمــت صــليت مثــىن مثــىن ، وتركــت وتــري : عمــرو اهلجــري عــن عمــار قــال 

ثنــا قــالثنــا يزيــد بــن هــارونقــالحــدثنا حممــد بــن حبــر]2004[الطحــاوي .األول كمــا هــو
اه رجـل فقـال كنـت جالسـا عنـد عمـار فأتـ: مهام عن قتادة ومالك بن دينار عن خـالس قـال

: أحسـب قتـادة قـال يف حديثـه: قـال، نعـم : قـال، أترضى مبا أصنع : كيف توتر ؟ قال: له
]2019[الطحــاوي .مث أرقــد فــإذا قمــت مــن الليــل شــفعت، فــإين أوتــر بليــل خبمــس ركعــات 

قـالثنـا أبـو عـامر العقـديقـالحدثنا ابن مـرزوق
أمـا أنـا فـأوتر مث أنـام : مسعـت عمـار بـن ياسـر وسـأله رجـل عـن الـوتر، فقـال: السا قالمسعا خ

.اهـ صحيح فإن قمت صليت ركعتني ركعتني
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة ]9427[الطــرباين -

إذا : ن يقـولكـامسـعودابـنعن عطاء بن السائب عن غري واحـد مـن أصـحاب عبـد اهللا أن 
ابن املنـذر. أوتر أحدكم مث نام فقام فلينقض وتره وليصل إليها ركعة أخرى مث ليوتر بعد ذلك

ثنا محاد عن عطاء بن السائب عن غري واحد من حدثنا علي قال ثنا حجاج قال]2691[
يـنقضمث نام فقـام فلإذا أوتر أحدكم: كان يقولأصحاب عبد اهللا بن مسعود أن ابن مسعود

محـاد بـن سـلمة مساعـه مـن عطـاء قـدمي ، اهــمث ليـوتر بعـد ذلـكوتره وليصل إليهـا ركعـة أخـرى
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مـا أظنــه حمفوظـا ، كــان أصـحاب عبــد اهللا ال وكـأن هــذا منهـا ، ، وقـد أخـذ عنــه أشـياء بــأخرة
.، وعطاء ال يروي عن أصحاب عبد اهللا)1(ن نقض الوتررو ي

عمــربــناســألت : إســحاق عــن مســروق قــال نــا شــعبة عــن أيب خرب أ]437[ابــن اجلعــد قــال
]2692[ابـــن املنـــذر .ويـــه عـــن أحـــدهـــو شـــيء أفعلـــه برأيـــي ال أر : عـــن نقضـــه وتـــره فقـــال

ابـن سـألت : عـن مسـروق أنـه قـالقحدثونا عن الدارمي عن حبان عن شعبة عن أيب إسـحا
إمنــا .اهـــ صــحيحال أرويــه عــن أحــدإمنــا هــو شــيء أفعلــه بــرأي: عــن نقضــه الــوتر فقــالعمــر

.مث رواه أبو إسحاق بعُد مبعناه . سأله مسروق استغرابا ، وطلبا للحجة 
ثنـا قـالثنـا زهـري بـن معاويـةقـالثنـا أبـو داودقـالحـدثنا أبـو بكـرة] 2004[الطحـاوي قال

، مث ذكر حنو ذلـك ، شيء أفعله برأيي ال أرويه عمرابنقال : قالأبو إسحاق عن مسروق
مبعـىن إسـناد جيـد اهــ أصحاب ابـن مسـعود يتعجبـون مـن صـنع ابـن عمـر وكان : قال مسروق
.، مسروق من أصحاب عبد اهللا رواية شعبة

مبكـــة والســـماء مغيمـــة عبـــد اهللا بـــن عمـــر كنـــت مــع :عـــن نـــافع أنـــه قـــال ]273[مالــك -
فخشي عبد اهللا الصـبح فـأوتر بواحـدة مث انكشـف الغـيم فـرأى أن عليـه لـيال فشـفع بواحـدة مث 

.اهـ صحيح بعد ذلك ركعتني ركعتني فلما خشي الصبح أوتر بواحدة صلى 
أنـه عمـرابـنعـن أخربنا حصني عـن الشـعيب: قال حدثنا هشيم ]6790[ابن أيب شيبة -

.صحيح . اهـ أي يشفع وتره بركعةكان يفعل ذلك
د بـن ثنـا ابـن أيب ذئـب عـن يزيـثنا أبو عامر قـالحدثنا أبو بكرة قال]2005[الطحاوي -

مــن :قــالعمــرابــنبــان عــن وحممــد بــن عبــد الــرمحن بــن ثو عبــد اهللا بــن قســيط عــن أيب ســلمة
.حسناهـ فليشفع إليها بأخرى حىت يوتر بعدأوتر فبدا له أن يصلي 

أخربنــا ابــن عــون عــن قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال حــدثنا أمحــد]636[أبـو جعفــر الــرزاز -
اهـــ أال تــرى أنــك تشــفع صــالتك ن أول الليــل ويقــولكــان يكــره الــوتر مــعمــرابــنأن حممــد

.، فيه داللة على أنه كان ال يفعل ذلك إال نادرا إسناد صحيح 

سـألت عمـرو بـن ميمـون األودي عـن نقـص : عن الثوري قال أخربين أبو قيس األودي قال]4692[عبد الرزاق -1
إن عمـرا ال يـدري إمنـا الـوتر : فذكرت ذلك لعلقمـة فقـال: قال.فاشفع بركعةلليلمت من امث قإذا أوترت: الوتر؟ فقال

، سند جيد اهـ أبو قيس امسه عبد الرمحن بن ثروان واحدة، فإذا أوترت، مث استيقظت من الليل فصل شفعا حىت تصبح
.
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أنـه كـان إذا نـام علـى بن عمـراعن معمر عن الزهري عن سامل عن ]4682[عبد الرزاق -
ه قــال وتــر مث قــام يصــلي مــن الليــل صــلى ركعــة إىل وتــره فيشــفع لــه مث أوتــر بعــد يف آخــر صــالت

اهـ بن عمر ليوتر يف الليلة ثالث مرات اإن : فلم يعجبه فقال بن عباسافبلغ ذلك : الزهري 
.مرسل عن ابن عباس و صحيح ، 

إذا أوتــر : يقــول بــن عبــاسابــن جــريج عــن عطــاء قــال مسعــت اعــن ]4685[عبــد الــرزاق -
يقــول إذا أوتــر قــال فكــان عطــاء يفــيت. أول الليــل فــال يشــفع بركعــة وصــلى شــفعا حــىت يصــبح 

عـن الثـوري ]4686[عبـد الـرزاق .من أول الليل مث استيقظ بعد فليصـل شـفعا حـىت يصـبح 
إذا أوتــرت مــن أول الليــل فصـــل : قــال بــن عبــاساعــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن عطــاء عــن 

ابـن عن ابن جريج عن عطاء عـن حدثنا حفص ]6802[ابن أيب شيبة . شفعا حىت تصبح 
.اهـ صحيح ني ركعتنيفليصل ركعتأول الليل مث قاممن أوتر: قال عباس

ابـنعـن زعـن أيب جملـأخربنـا سـليمان التيمـي: حدثنا هشيم قال ]6789[ابن أيب شيبة -
أول الليل مث قام مـن آخـر الليـل فليشـفع وتـره بركعـة إذا أوتر الرجل من: أنه كان يقول عباس
قـــال ثنـــا ثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز حـــد]2688[ابـــن املنـــذر .مث ليـــوتر آخـــر صـــالتهصـــلمث لي

عباسابنعن خربين سليمان التيمي عن أيب جملز وعن أيب عثمانأحجاج قال ثنا شعبة قال
، وأهل مكة أعرف باملتأخر من فتياه رجاله ثقات د بصري اسنهذا إاهـ أنه كان ينقض ويوتر

ما أُرى أبا جملز الحق بن محيد ، و بأخرة مكة رجع إىلمث أيام علي بالبصرة ابن عباس ، كان 
.إال أرسله 

بـنأسـامةأن عـن أيب جملـزحـدثنا وكيـع عـن عمـران بـن حـدير]6792[ابن أيب شـيبة وقال
إذا أوترت من أول الليل مث قمت تصـلي فصـل مـا بـدا لـك واشـفع  مث : قاال عباسوابنزيد

ثنــا محــاد عــن عمــران بــن ثنــا حجــاج قــالحــدثنا علــي قــال]2689[ابــن املنــذر .أوتــر بركعــة
أبــو جملــز عــن أســامة احلــب اهـــ كانــا ينقضــان الــوترأســامة وابــن عبــاسعــن أيب جملــز أن حــدير
.مرسل

بــنابــن عبــاس وعائــذحــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن أيب مجــرة عــن ]6799[ابــن أيب شــيبة -
ابـن .وتر أولـهإذا أوتـرت أول الليـل ، فـال تـوتر آخـره ، وإذا أوتـرت آخـره ، فـال تـ: قـاال عمرو
: ثنـا محـاد عـن أيب محـزة قـالحدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنـا حجـاج قـال]2694[املنذر 
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ســألت ابــن عبــاس وعائــذ بــن عمــرو عــن الرجــل يــوتر يف أول الليــل، مث يقــوم مــن آخــر الليــل، 
حـدثنا أبـو ]2018[الطحـاوي .اهـ الصواب أبو مجرة نصر بن عمـران ال تصل وترك : فقال

سـألت ابــن عبـاس عـن الــوتر : ثنـا شـعبة عـن أيب مجــرة قـالقـال ثنـا وهــب بـن جريـر قــالبكـرة 
وســألت : فــال تــوتر أولــه قــالوإذا أوتــرت آخــره، إذا أوتــرت أول الليــل فــال تــوتر آخــره: فقــال

حممــد بــن عبــد اهللا األديــب أخربنــا أبــو عمــرو ]5041[البيهقــي .عائــذ بــن عمــرو فقــال مثلــه
حدثنا أمحد بن حممد بن عبد الكرمي حدثنا حممد بـن بشـار حـدثنا ياعيلأخربنا أبو بكر اإلمس

: قال عن نقض الوتر سألت ابن عباس : مجرة قال حممد هو ابن جعفر حدثنا شعبة عن أيب
ئـذ بـن عمـرو وسـألت عا.وإذا أوتـرت آخـره فـال تـوتر أولـهأوترت أول الليل فـال تـوتر آخـره إذا 

إذا أوترت أوله فال تـوتر : عن نقض الوتر فقال عليه وسلمصلى اهللا وكان من أصحاب النيب
. الصـحيحأخرج البخارى حـديث عائـذ بـن عمـرو يف. آخره ، وإذا أوترت آخره فال توتر أوله

قـال .صـحيح اهــصـلى اهللا عليـه وسـلموكان من أصحاب الشجرة من أصحاب النيب: قال 
بزيـع حـدثنا شـاذان عـن شـعبة عـن حدثنا حممد بن حامت بـن]4176[يف الصحيحالبخاري

صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن مجـــرة قـــال ســـألت عائـــذ بـــن عمـــرو وكـــان مـــن أصـــحاب النـــيبأيب
اهـإذا أوترت من أوله ، فال توتر من آخره : أصحاب الشجرة هل ينقض الوتر قال 

حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن بشــر بــن حــرب أيب حــدثنا وكيــع قــال]6801[ابــن أيب شــيبة -
وتركـت مثـىن مثـىنفـإذا قمـت صـليتأما أنا فـأوتر : قال خديجبنرافعمسعت : العمرو ق

ثنــا محــاد عــن العزيــز قــال ثنــا حجــاج قــالحــدثنا علــي بــن عبــد ]2620[ابــن املنــذر .وتــري
أمــا أنــا فــأوتر، مث أنــام فــإذا :فقــالعــن الــوترخــديجبــنرافــعســألت : بشــر بــن حــرب قــال

.اهـ حسن ركت وتري كما هوقمت صليت ركعتني ركعتني، وت
يــد بــن ثنــا عبــد احلمقـال ثنــا عبــد اهللا بــن محــران قـالحــدثنا أبــو بكــرة]2021[الطحـاوي -

لـو جئـت بـثالث أبعـرة :قالأبا هريرةأن عن عمر بن احلكمجعفر عن عمران بن أيب أنس
ضــربه مــثال وكــان ي: قــال؟ألــيس كــان يكــون ذلــك وتــرامث جئــت ببعــريين فأخنتهمــا، تهــا فأخن

.اهـ عمر بن احلكم بن رافع ، حسن صحيح لنقض الوتر 
عــن زيــد بــن أســلمأنــا ابــن وهــب أن مالكــا حدثــهقــالحــدثنا يــونس]2022[الطحــاوي -

كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه أبا هريرةموىل عقيل بن أيب طالب أنه سأل عن أيب مرة
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إذا صــليت : قــال. أخــربين : قلــتأنــاإن شــئت أخربتــك كيــف أصــنع : وســلم يــوتر ؟ فقــال
فـــإن قمـــت مـــن الليـــل صـــليت مثـــىن مثـــىن وإن مث أنـــامصـــليت بعـــدها مخـــس ركعـــات العشـــاء 
.صحيح .حممدهو يف رواية اهـ أصبحت على وتر أصبحت

بـن شـداد عـن حيـىي ثنـا حـربثنـا أبـو داود قـالثنا أبـو بكـرة قـالحد]2007[الطحاوي -
استفتاه عن رجل أوتر أول الليل أن رجالأبي هريرةرث الغفاري عن يب احلاعن أبن أيب كثري

.اهـ أبو احلارث ال يعرف يتمها عشرا :مث نام مث قام كيف يصنع ؟ قال
عــن ثنــا شــعبة عــن أيب بشــرقــالثنــا أبــو داودقــالثنا أبــو بكــرةحــد]2020[الطحــاوي-

مرسـل جيـداهــ وتـران يف ليلـةال:فقالـتنقـض الـوترعائشةذكر عند : سعيد بن جبري قال
.
عائشــةعـــن إبــراهيم عـــن أخربنــا مغــرية :دثنا هشــيم قـــالحـــ]6809[ابــن أيب شــيبة -

عـــن ]4687[عبـــد الـــرزاق .هـــذا يلعـــب بـــوتره: ســـئلت عـــن الـــذي يـــنقض وتـــره ؟ فقالـــت 
قظ قال ذكر هلا الرجـل يـوتر مث يسـتيعائشةالثوري عن األعمش عن عمارة عن أيب عطية عن 

فيشفع بركعة قالت ذلك يلعب بوتره قال وسألت عائشة عن االلتفات يف الصالة فقالـت هـو 
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ]5044[البيهقــي . اخــتالس خيتلســه الشــيطان مــن الصــالة 

حممـد بـن يعقـوب حـدثنا أسـيد بـن عاصـم حـدثنا عمـرو قـاال حـدثنا أبـو العبـاسسعيد بـن أيب
: قالــت عائشــةعطيــة عــن ن ســفيان عــن األعمــش عــن عمــارة عــن أيباحلســني بــن حفــص عــ

مث الــذى يــوتر مث ينــام ، فــإذا قــام شــفع بركعــة ، مث صــلى يعــينيلعــب بــوتره ، يعــينيذاك الــذ
.اهـ حسن أعاد وتره

اآلخربعد الوترركعتنيالما جاء يف 
عـن سـعيد عـن يعـدحـدثنا حممـد بـن أيبيحدثنا حممـد بـن املثـىن العنـز ]1773[مسلم -

فـــذكر ســـبيل اهللا فقـــدم املدينـــة قتـــادة عـــن زرارة أن ســـعد بـــن هشـــام بـــن عـــامر أراد أن يغـــزو يف
عـن وتـر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه قلـت يـا أم املـؤمنني أنبئيـين:احلديث أنه سـأل عائشـة قـال 

تســوك كنــا نعــد لــه ســواكه وطهــوره فيبعثــه اهللا مــا شــاء أن يبعثــه مــن الليــل في: فقالــت . وســلم
الثامنة فيذكر اهللا وحيمده ويـدعوه مث يـنهض تسع ركعات ال جيلس فيها إال يفيويتوضأ ويصل

التاسعة مث يقعد فيذكر اهللا وحيمده ويدعوه مث يسلم تسـليما يسـمعنا يوال يسلم مث يقوم فيصل
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اهللا فلمـا أسـن نـيبركعتني بعد مـا يسـلم وهـو قاعـد فتلـك إحـدى عشـرة ركعـة يـا بـينيمث يصل
الركعتني مثل صنيعه األول فتلـك تسـع وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع يفصلى اهللا عليه وسلم

حدثنا حممد بن بشار حدثنا حيىي بن سعيد عن ]1345[أبو داود وقال .احلديث . يا بين
مثـــان ركعـــات ال جيلـــس فـــيهن إال عنـــد الثامنـــة ييصـــل: ســـعيد عـــن قتـــادة بإســـناده حنـــوه قـــال 

ركعتـني وهـو جــالس يعـز وجـل مث يـدعو مث يسـلم تسـليما يسـمعنا مث يصـلفـيجلس فيـذكر اهللا
فلمـا أسـن رسـول اهللا صـلى ، فتلـك إحـدى عشـرة ركعـة يـا بـين، ركعـة يبعد ما يسلم مث يصل

وقـــال .عتـــني وهـــو جـــالس بعـــد مـــا يســـلماهللا عليـــه وســـلم وأخـــذ اللحـــم أوتـــر بســـبع وصـــلى رك
د األعلـى قـال حـدثنا هشـام عـن احلسـن عـن عن عبيأخربنا عمرو بن عل]1662[النسائي 

: قالـت فـذكر احلـديث قـالل قدمت املدينة فدخلت على عائشـةسعد بن هشام بن عامر قا
إىل فراشـه فينـام يبالليـل صـالة العشـاء مث يـأو يكـان يصـلإن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم

مثـــاينيســـجد فيصـــلفـــإذا كـــان جـــوف الليـــل قـــام إىل حاجتـــه وإىل طهـــوره فتوضـــأ مث دخـــل امل
ركعتــني يالقــراءة والركــوع والســجود ويــوتر بركعــة مث يصــلبيــنهن يفيأنــه يســو ركعــات خييــل إيل

ورمبـــا يورمبـــا يغفـــيوهـــو جـــالس مث يضـــع جنبـــه فرمبـــا جـــاء بـــالل فآذنـــه بالصـــالة قبـــل أن يغفـــ
لصالة فكانت تلك صـالة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه شككت أغفى أو مل يغف حىت يؤذنه با

صــلى اهللا عليــه قالــت وكــان النــيب.فــذكرت مــن حلمــه مــا شــاء اهللا ، وســلم حــىت أســن وحلــم
إىل فراشــه فــإذا كــان جــوف الليــل قــام إىل طهــوره وإىل يبالنــاس العشــاء مث يــأو ييصــلوســلم

القــراءة بيــنهن يفيأنــه يســو ســت ركعــات خييــل إيليحاجتــه فتوضــأ مث يــدخل املســجد فيصــل
ركعتــني وهــو جــالس مث يضــع جنبــه ورمبــا جــاء بــالل يتر بركعــة مث يصــلوالركــوع والســجود مث يــو 

لـت ورمبا أغفى ورمبا شككت أغفـى أم ال حـىت يؤذنـه بالصـالة قايفآذنه بالصالة قبل أن يغف
أن تكـون الركعتـان بعـد ، اهــ وهـذا أوىل صلى اهللا عليه وسلم فما زالت تلك صالة رسول اهللا 

ومـع هـذا االخـتالف ال .ه اه بـاملعىن فأخطـأحكبعض الرواة ن غري أ،الفجر الوتر هي ركعيت
.واهللا أعلم.إال بالعصمةيؤخذ

وروى أبو سلمة عن عائشة خرب صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم فرواه عنـه حيـىي بـن أيب كثـري 
ورواه ابــن أيب لبيــد وكــان مــن . املــدين ورواه املقــربي ، بإثبــات الــركعتني بعــد الــوتر 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد ]1760[ُعباد أهل املدينة ، قال مسلم 
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عن صالة رسول اهللا أمه أخربيينيأ: لبيد مسع أبا سلمة قال أتيت عائشة فقلت اهللا بن أيب
شـــهر رمضـــان وغـــريه ثـــالث عشـــرة ركعـــة كانـــت صـــالته يف: فقالـــت . صــلى اهللا عليـــه وســـلم

اهـتا الفجربالليل منها ركع
.وقد روى عنها القاسم بن حممد صالة رسول اهللا بالليل ، وكان ينكر الركعتني 

أنــه ســئل عــن حــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن القاســم ]6781[ابــن أيب شــيبة قــال
حبـديث اهـ سند صحيح ، والقاسـم أعلـم النـاس الركعتني بعد

.بها ومذهبعائشة 
حــدثنا حنظلــة عــن القاســم بــن حممــد قــال حــدثنا ابــن منــري حــدثنا أيب]1761[وقــال مســلم 

كانــت صــالة رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم مــن الليــل عشــر ركعــات : مسعـت عائشــة تقــول 
وروى ،اهـــ فهمــا هاتــان الركعتــان الفجــر فتلــك ثــالث عشــرة ركعــةويــوتر بســجدة ويركــع ركعــيت

.واهللا أعلم .الناسأعلمموهوهي رواية أهل املدينة ،عروة عنها حنو هذا
بــن عمــر عــن نــافع عــن حــدثنا عبيــد اهللا: قــال حــدثنا أبــو أســامة]6765[ابــن أيب شــيبة -

اهــ )1(اجعلـوا آخـر صـالتكم بالليـل وتـرا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : قال ابن عمر
.رواه البخاري ومسلم 

ابـــن عـــن حـــدثنا وكيـــع عـــن ابـــن أيب عروبـــة عـــن أيب العاليـــة الـــرباء ]6784[ة ابـــن أيب شـــيب-
وكــان .مســع ابــن أيب عروبــة بــأخرةاهـــ وكيــع )2(رأيتــه يســجد بعــد وتــره ســجدتني: ال قــعبــاس

.ولعلهما سجدتا الفجر إن صح.)3(عطاء بن أيب رباح ينكر ذلك
بن سالم عن العالء بن بدر حدثنا إسحاق بن سليمان عن زكريا ]7001[ابن أيب شيبة -

.مرسل اهـ ثقاتكان يوتر مث يصليسعداأن 

.السحرأن الركعتني بعد الوتر منسوخة ألن وتر النيب انتهى إىليذهب إىل كان البيهقي-1
بن ابن أيب عروبة من أيب العالية الرباء حديثني يعين حديث أنه رأى امسع سعيد يعين ]2889[قال أمحد يف العلل -2

اهـ حديث القراءة تقدم مـن روايـة يزيـد بـن بن عمر عن القراءة يف الظهر والعصراوسألت ، عباس أوتر مث صلى ركعتني 
.هارون ، ومساعه قدمي

أنــتم : فقــال ،ســأل رجــل مــن أهــل الــيمن عنهمــا عطــاء : حــدثنا معتمــر عــن أبيــه قــال ]6782[شــيبة ابــن أيب -3
.اهـ سند صحيح ! 
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صـــاحل البـــارقي عـــن عطيـــة حـــدثنا عـــون بـــن: قـــال حـــدثنا وكيـــع ]6785[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ ال بأس به أنه كره الصالة بعد الوترالخدريسعيدأبيعن العويف

الكالم بني الركعاتما يعفى عن 
كــان يســلم بــني الــركعتني والركعــة يف الــوتر عبــد اهللا بــن عمــرأن عــن نــافع]274[مالــك -

.اهـ صحيح حىت يأمر ببعض حاجته 
أن ن عبـد اهللا املـزينعـن بكـر بـأخربنا منصور : قال حدثنا هشيم ]6874[ابن أيب شيبة -

.أدخلـــوا إيل نـــاقيت فالنـــة ، مث قـــام فـــأوتر بركعـــة: صـــلى ركعتـــني مث ســـلم ، مث قـــال ابـــن عمـــر
م ثنــا هشــيقــالثنــا ســعيد بــن منصــورقــالحــدثنا صــاحل بــن عبــد الــرمحن]1666[طحــاوي ال

يــا غـالم ارحــل لنــا مث : ركعتــني مث قـالابــن عمـرصــلى : قـالعـن منصــور عـن بكــر بـن عبــد اهللا
.اهـ صحيح قام فأوتر بركعة

كم ركعةالوتر يف 
أن رجال سأل رسول اهللا عن نافع وعبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر ]267[مالك -

صـالة الليـل : صلى اهللا عليه و سلم عن صـالة الليـل فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم 
اهــــ رواه فـــإذا خشـــي أحـــدكم الصـــبح صـــلى ركعـــة واحـــدة تـــوتر لـــه مـــا قـــد صـــلى ، مثـــىن مثـــىن 

ابــن وهــب حــدثين عمــرو بــن احلــارث مــن طريــق] 505[ورواه املســتغفري .البخــاري ومســلم 
عــن عبــد اهللا بــن عمــر بــن دثــه أنــه مســع القاســم بــن حممــد خيــربعبــد الــرمحن بــن القاســم حأن

فرأيت النـاس منـذ أدركنـا : قال القاسممثله ، مث اخلطاب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
.اهـ صحيح فإن كان هذا واسعا فأرجو أن ال يكون بشيء منه بأس، يوترون بثالث 

دثنا عبــد اهللا بــن ســليمان بــن األشــعث ثنــا أمحــد بــن صــاحل ثنــا عبــد حــ]2/27[دارقطين الــ-
اهللا بــن وهــب أنبــأ ســليمان بــن بــالل ح وحــدثنا أبــو بكــر النيســابوري ثنــا موهــب بــن يزيــد بــن 
خالد ثنا عبـد اهللا بـن وهـب حـدثين سـليمان بـن بـالل عـن صـاحل بـن كيسـان عـن عبـد اهللا بـن 

رمحن األعـرج عـن أيب هريـرة عـن رسـول اهللا صـلى الفضل عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وعبد الـ
أوتـــروا خبمـــس أو بســـبع وال تشـــبهوا بصـــالة املغـــرب ، ال تـــوتروا بـــثالث : اهللا عليـــه وســـلم قـــال
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، يــأيت عــن أيب والــذهيب احلــاكمابــن حبــان و اهـــ صــححه واللفــظ ملوهــب بــن يزيــد كلهــم ثقــات
.هريرة من وجه آخر 

ن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن بــن عــوفاملقــربي عــعــن ســعيد بــن أيب ســعيد ]263[مالــك -
أنه سأل عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم كيف كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليـه 

مـا كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم يزيـد يف رمضـان وال يف : و سلم يف رمضان فقالت 
وطـوهلن مث يصـلي أربعـا فـال غريه على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فـال تسـأل عـن حسـنهن

ثالثــا فقالــت عائشــة فقلــت يــا رســول اهللا أتنــام قبــل أن يتســأل عــن حســنهن وطــوهلن مث يصــل
اهـتوتر فقال يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب 

بـــن جـــريج قـــال أخـــربين إمساعيـــل بـــن حممـــد بـــن ســـعد بـــن أيب اعـــن ]4639[عبـــد الـــرزاق -
ملــا دفــن أبــا بكــر وفــرغ منــه وقــد  عمــرباق الثقفــي أخــربه أن وقــاص أن ســعيد بــن عبيــد بــن الســ

ابـن أيب .كان صلى صالة العشـاء اآلخـرة أوتـر بـثالث ركعـات وأوتـر معـه نـاس مـن املسـلمني 
عــن ابــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن ابــن جــريج عــن إمساعيــل بــن حممــد بــن ســعد]6891[شــيبة 

أخربنا ]3547[ابن سعد . ر بثالثمث دخل املسجد فأوتدفن أبا بكر ليال عمرالسباق أن 
أن أخربنا ابن جـريج عـن إمساعيـل بـن حممـد بـن سـعد عـن ابـن السـباققال أبو معاوية الضرير 

الطحـــاوي ورواه، مرســـل هـــذا اهـــعمــر دفـــن أبـــا بكــر لـــيال ، مث دخـــل املســجد فـــأوتر بـــثالث
قـــالن وهـــبأنـــا ابـــثنـــا حيـــىي بـــن ســـليمان اجلعفـــي قـــالقـــالحـــدثنا ابـــن أيب داود]1742[

دفنـا أبـا بكـر لـيال: عن ابن السباق عن املسور بـن خمرمـة قـالعن ابن أيب هاللأخربين عمرو
مل يسـلم إال يف آخـرهناتفصلى بنا ثـالث ركعـفقام وصففنا وراءه، إين مل أوتر :عمرفقال 

.اهـ سند جيد 
عمــر بــن عــنعــن مكحــولعــن أيب الــزبري حــدثنا زيــد بــن حبــاب]6901[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ منقطع مل يفصل بينهن بسالمأنه أوتر بثالث ركعاتالخطاب
يحل السـمرقندأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أمحد بن حممـد بـن صـا]5003[البيهقي -

حــدثنا حبــان بــن هــالل حــدثنا يحممــد بــن نصــر حــدثنا أبــو جعفــر الــدارمحــدثنا أبــو عبــد اهللا
الـركعتني مـن كان يسـلم يفابن عمرإن : علم قال قيل للحسن يزيد بن زريع حدثنا حبيب امل
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احــتج بــه اهـــ مرســل جيــد الثالثــة بــالتكبريأفقــه منــه كــان يــنهض يفعمــركــان : فقــال . الــوتر
.احلاكم يف املستدرك 

حممـد لعزيـز بـن قتـادة أخربنـا أبـو الفضـلأخربنا أبو نصر عمر بـن عبـد ا]4975[البيهقي -
وحــدثنا أمحــد بــن جنــدة حــدثنا أمحــد بــن يــونس حــدثنا زهــري حــدثنا .ويــهبــن عبــد اهللا بــن مخري 

مســجد اهللا عنــه يفيرضــعمــر بــن الخطــابمــر : ظبيــان أن أبــاه حدثــه قــال قــابوس بــن أيب
يـا أمـري املـؤمنني : مث انطلـق ، فلحقـه رجـل فقـال فركـع ركعـة واحـدة صلى اهللا عليه وسلمالنيب

رواه الشــافعى . ومــن شــاء نقــصالتطــوع فمــن شــاء زادهــو: قــال . ركعــة واحــدةمــا ركعــت إال
.، تقدم اهـ ضعيف عن قابوسيأصحابه عن سفيان الثور عن بعض 

بـن جــريج قــال أخــربين يزيـد بــن خصــيفة عـن الســائب بــن يزيــد اعــن ]4653[عبـد الــرزاق -
أن رجــال ســأل عبــد الــرمحن بــن عثمــان التيمــي عــن صــالة طلحــة بــن عبيــد اهللا قــال إن شــئت 

قـال نعـم قـال قلـت ألغلـنب الليلـة النفـر علـى احلجـر يريـد عثمان بن عفانربتك عن صالة أخ
املقام قال فلما قمت إذا رجل يزمحين متقنعا قال فنظرت فإذا هو عثمان فتـأخرت عنـه فصـلى 
فإذا هو يسجد سجود القرآن حىت إذا قلت هذا هو أذان الفجر أوتر بركعة مل يصـل غريهـا مث 

بن عيينة عن يزيد بن خصـيفة عـن السـائب بـن يزيـد عـن اعن ]4654[رزاق عبد ال.انطلق 
رجــل مــن قــريش قــال كنــت أصــلي خلــف املقــام فجــاء رجــل مقنــع فقــرأ الســبع الطــوال مث ركــع 

حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا ]961[الفاكهي .عثمانركعتني مث انفتل فنظرت فإذا هو 
كـذا وهـو مـن –ب بن يزيـد عـن رجـل مـن بـين متـيم سفيان قال ثنا يزيد بن خصيفة عن السائ

حـىت تقـدم ، فقـرأت إين ألصلي ليلة خلف املقام إذا أنا برجل متقنـع فـزمحين : قال -بين تيم 
اهـ فإذا هو عثمان بن عفان بالسبع الطوال وما ركع مث إنه ركع ركعة واحدة مث سلم

عـن عبـد يمان عن حممـد بـن املنكـدرأخربنا فليح بن سل]1276[ورواه ابن املبارك يف الزهد 
ألغلــنب الليلــة علــى املقــام، فســبقت إليــه، فبينــا أنــا قــائم : قلــت: الــرمحن بــن عثمــان التيمــي قــال

أصلي، إذ وضع رجل يده على ظهري، فنظرت، فإذا هو عثمان بن عفان رمحة اهللا عليه وهو 
ركعـة مل يـزد عليهـا، فلمـا خليفة، فتنحيـت عنـه، فقـام، فمـا بـرح قائمـا حـىت فـرغ مـن القـرآن يف 

ــــا أمــــري املــــؤمنني، إمنــــا صــــليت ركعــــة، قــــال: انصــــرف، قلــــت ــــري: ي الطحــــاوي .أجــــل هــــي وت
ثنـا حممـد قال ثنا أبو داود قال ثنـا فلـيح بـن سـليمان اخلزاعـي قـالحدثنا أبو بكرة]1750[
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قمــت ف، ال يغلبــين الليلــة علــى القيــام أحــد : قلــت: بــن املنكــدر عــن عبــد الــرمحن التيمــي قــال
فتنحيــت لــه ، عفــانبــنعثمــانأصــلي فوجــدت حــس رجــل مــن خلــف ظهــري فنظــرت فــإذا 

يا أمري : أوهم الشيخ فلما صلى قلت: مث ركع وسجد فقلتفتقدم فاستفتح القرآن حىت ختم
يزيـد من طريـق]4976[البيهقي . هي وتري أجل: فقال، إمنا صليت ركعة واحدة املؤمنني

: مــرو عــن حممــد بــن إبــراهيم عــن عبــد الــرمحن بــن عثمــان قــال بــن هــارون أخربنــا حممــد بــن ع
، فلــم عليــه أحــد تلــك الليلــة ، فــإذا رجــل يغمــزينقمــت خلــف املقــام وأنــا أريــد أن ال يغلبــين

مـن و .ركعـة، فتنحيـت فتقـدم فقـرأ القـرآن يفعفـانبنعثمانفالتفت ، فإذا ألتفت مث غمزين
املنكدر عن عبد الرمحن بن عثمـان قـال قلـت يونس بن حممد حدثنا فليح عن حممد بنطريق

يإذا رجل وضع يده علـى ظهـر يألغلنب على املقام الليلة فسبقت إليه ، فبينا أنا قائم أصل: 
قال فنظرت فإذا عثمان بن عفان وهـو يومئـذ أمـري ، فتنحيـت عنـه ، فقـام فـافتتح القـرآن حـىت 

: مل يزد عليها ، فلما انصـرف قلـت ركعة واحدة فرغ منه ، مث ركع وجلس وتشهد ، وسلم يف
، ورواه ابــن ســريين مرســال . صــحيح اهـــيوتــر يهـ: قــال . يـا أمــري املــؤمنني إمنــا صــليت ركعــة 

.تقدم 
قالت نائلة : قال حدثنا منصور عن ابن سريينقال حدثنا هشيم ]6884[ابن أيب شيبة -
مـع فيهـا القـرآن ، تعـين لليل بركعـة جيأو تدعوه فقد كان حييي اإن تقتلوه: بنة فرافصة الكلبية ا

أخربنا قرة بـن خالـد قال أخربنا مسلم بن إبراهيم ]3014[ابن سعد . عثمانتعين 
ملـا أحـاطوا بعثمـان ودخلـوا عليـه ليقتلـوه : أخربنا حممد بن سريين قال وسالم بن مسكني قاال

اهــــ بركعـــة ، جيمـــع فيهـــا القـــرآنإن تقتلـــوه أو تـــدعوه ، فقـــد كـــان حييـــي الليـــل: قالـــت امرأتـــه 
.وقد تقدم صحيح مرسل

عـن عطـاء بـن أيب أخربنا خالد بـن بكـريأخربنا يوسف بن الغرق قال]3013[ابن سعد -
كانـت املقـام فجمـع كتـاب اهللا يف ركعـةصـلى بالنـاس مث قـام خلـفعثمان بـن عفـانرباح أن 

.ابن الغرق ضعيف اهـ، فسميت البترياءهوتر 
أخربنا عبـد امللـك بـن أيب سـليمان عـن أيب عبـد حدثنا هشيم قال ]6895[أيب شيبة ابن -

ــاالــرحيم عــن زاذان أيب عمــر أن  ]6914[ابــن أيب شــيبة .يــوتر بــثالثكــان يفعــل ذلــكعلي
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كان يـوتر بـثالثعلياحدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن سامل بن عبد الرمحن عن زاذان أن 
.ضعيف اهـ
ثنـا قـالثنا محاد بن زيـدقالثنا عارمحدثنا علي بن عبد العزيز قال]2651[ابن املنذر -

علــي بــن أبــي مسعــت : قــالمسعــت حطــان بــن عبــد اهللا الرقاشــي: قــالأبــو هــارون الغنــوي
.اهـ صحيح الوتر ثالثة: قالطالب

.كــان يــوتر بعــد العتمــة بواحــدةســعد بــن أبــي وقــاصبــن شــهاب أن اعــن ]275[مالــك -
كـان يصـلي بعـدها ركعـة سـعد بـن أيب وقـاصعن معمر عن الزهري أن ]4644[الرزاق عبد 

بـن سـعد بـن أيب وقـاص ا
العشاء فلما فرغ من املكتوبة قام فصلى ركعة فقلـت حـني انصـرف أومهـت يف صـالتك قـال ال 

حـدثنا أبـو ]6356[رواه البخـاري .نفعـل ذلـك أهـل البيـت قلت إنك صليت ركعة قال إنا 
وكــان رســول اهللاعبــد اهللا بــن ثعلبــة بــن صــعريقــال أخــربينياليمــان أخربنــا شــعيب عــن الزهــر 

اهـوقاص يوتر بركعة أنه رأى سعد بن أيبقد مسح عنهصلى اهللا عليه وسلم
بـــن ســـعد قـــال مسعـــت بـــن عيينـــة عـــن إمساعيـــل بـــن حممـــد اعـــن ]4647[عبـــد الـــرزاق وقـــال 

إنــك تــوتر بركعــة واحــدة قــال نعــم أخفــف علــى لســعدمصــعب بــن ســعد بــن أيب وقــاص يقــول 
وســبع أحــب إيل مــن ، ومخــس أحــب إيل مــن ثــالث ، مــن واحــدة ثــالث أحــب إيل، نفســي 
إمساعيــل بــن حممــد بــن حــدثنا ســفيان حــدثينياحلميــدمــن طريــق]4978[البيهقــي .مخــس

نعم ، سـبع أحـب : قال . إنك توتر بركعة : ل قيل لسعد سعد عن عمه مصعب بن سعد قا
مــن واحــدة ، ولكــن أخفــف مــن ثــالث ، وثــالث أحــب إيلومخــس أحــب إيلمــن مخــس إيل

سـعدأخربنا حصني عن مصـعب بـن قالحدثنا هشيم ]6876[ابن أيب شيبة .ي عن نفس
]1752[الطحــاوي .: فقيــل لــه ؟ فقــال : عــن أبيــه أنــه كــان يــوتر بركعــة قــال
ثنــا حصــني عــن قــال ثنــا هشــيم قــالرثنــا ســعيد بــن منصــو حــدثنا صــاحل بــن عبــد الــرمحن قــال

بـن جـريج قـال اعـن ]4643[عبـد الـرزاق . عن أبيه أنه كـان يـوتر بواحـدة سعدمصعب بن 
يصـلي العشـاء مث سـعدأخربين أبو بكر بن حفص بن عمـر بـن سـعد بـن أيب وقـاص قـال كـان 

د اهللا بــن يوســف ثنــا عبــحــدثنا يــونس قــال]1751[وقــال الطحــاوي اهـــ حــدةيــوتر بركعــة وا
عــن عــن يعقــوب بــن عبــد اهللا بــن األشــجحــدثهمعــن جعفــر بــن ربيعــة ثنــا بكــر بــن مضــرقـال
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أيببـنسـعدأن من شـيب مـن آل سـعد بـن أيب وقـاصشهد عندي: سعيد بن املسيب قال
اهـكان يوتر بواحدة وقاص
عـن الثـوري عـن عطـاء بـن السـائب عـن أيب عبـد الـرمحن السـلمي ]4645[عبـد الـرزاق وقال
اهـكان يوتر بركعةسعداأن 

بن عيينة عن يزيد بن خصيفة قال مسعت حممد بن شرحبيل اعن ]4646[عبد الرزاق وقال
البيهقـــي .صـــلى العشـــاء مث صـــلى بعـــدها ركعـــة أوتـــر بعـــدها ســـعد بـــن مالـــكرأيـــت : يقـــول 

حدثنا سـفيان حـدثنا يزيـد بـن خصـيفة عـن حممـد بـن شـرحبيل ياحلميدمن طريق]4979[
اهـالعشاء مث صلى بعدها ركعةييصلوقاصسعد بن أيبرأيت : قال 

ثنا شعبة عـن قال ثنا عبد اهللا بن رجاء قالحدثنا حممد بن خزمية]1753[الطحاوي وقال 
الة العشـاء اآلخـرةيف صـوقـاصأيببـنسـعدأمنـا : قـالعمرو بن مـرة عـن عبـد اهللا بـن سـلمة

يــا أبــا : فصــلى ركعــة فاتبعتــه فأخــذت بيــده فقلــت لــهفلمــا انصــرف تنحــى يف ناحيــة املســجد 
فـذكرت ذلــك ملصـعب بــن ســعد : قـال عمــرو.وتــر أنـام عليــه:إسـحاق مــا هـذه الركعــة ؟ فقـال

.كلها ح  ا اهـ صحيعين سعدا،كان يوتر بركعة :فقال
سئل عطاء عن ركعة يوتر فيها قال حسـن بلغـين بن جريج قال اعن ]4642[عبد الرزاق -

اهـكان يوتر بركعةسعد بن أيب وقاصأن 
حدثنا أبو حممد بن صاعد ثنـا القاسـم بـن حممـد املـروزي ثنـا عبـدان ]2/27[الدارقطين قالو 

رأيـت سـعدا صـلى : عن أيب محزة عن جابر عن املغرية بـن شـبيل عـن قـيس بـن أيب حـازم قـال 
سلم يوتر بركعـة صلى اهللا عليه و رأيت رسول اهللا: قال ، ما هذه : فقلت ،بعد العشاء ركعة 
.اهـ سند ضعيف 

عـن إبـراهيم أن عـن محـادثنـا محـاد ثنا بكار قال ثنا أبو داود قـالحد]1755[الطحاوي -
ثنــا أبــو حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]9422[الطــرباين . ســعدعــاب ذلــك علــى ابــن مســعود

مــا : قــاللــغ ابــن مســعود أن ســعدا يــوتر بركعــةب: قــالمعــن عــن حصــنينعــيم ثنــا القاســم بــن
.اهـ حسن صحيح أجزأت ركعة قط

عبـد اهللا بـن عن رجل عن الثوري عن محـاد عـن إبـراهيم قـال قـال ]4651[عبد الرزاق رواهو 
تــوتر بواحــدة قــال أو لــيس إمنــا الــوتر واحــدة فقــال عبــد اهللا بلــى مســعود لســعد بــن أيب وقــاص
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الث أفضل قال فإين ال أزيد عليها قال فغضب عبد اهللا فقال سـعد أتغضـب علـى أن ولكن ث
اهــ أوتر بركعة وأنت تورث ثالث جدات أفـال تـورث حـواء امـرأة آدم أخربنيـه حيـىي عـن الثـوري 

.كذبوهبن العالء  حيىي 
مســر : بــن سـريين قــال ابــن عـون عــن اعـن إمساعيــل بــن عبـد اهللا عــن ]4658[عبـد الــرزاق-
عند الوليد بن عقبة بن أيب معيط مث خرجا من عنده بد اهللا بن مسعود وحذيفة بن اليمانع

ــــا تباشــــري الفجــــر فــــأوتر كــــل واحــــد منهمــــا بركعــــة  ــــان حــــىت رأي ــــن أيب شــــيبة .فقامــــا يتحادث اب
مســر ابــن مســعود : قــال ثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن ابــن عــون عــن ابــن ســريينحــد]6878[

اهــ عقبة ، مث خرجا فتقاوما ، فلما أصبحا ركع كـل واحـد منهمـا ركعـةوحذيفة عند الوليد بن 
ل ثنـا ثنـا حجـاج بـن املنهـاحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]9433[الطـرباين وقال. مرسل جيد 

عود وابـن مسـأن الوليد بـن عقبـة بعـث إىل حذيفـةمحاد بن سلمة أنا احلجاج عن أيب إسحاق
ابــن مســعود خلــف ســارية فصــلى ت صــالة الفجــر فقــام فأقيمــيســأهلما عــن الصــالة يــوم العيــد

.فيه ضعف اهـ مث دخل معهم ركعتني
أخربنـا عبـد الـرمحن بـن إسـحاق عـن عبـد امللـك قال ثنا هشيمحد]6894[ابن أيب شيبة -

.مرسلاهـ يوتر بثالثمسعودابنكان : قال بن عمري
عــن مالــك بــن احلــارث عــن حــدثنا ابــن منــري قــال حــدثنا األعمــش]6779[ابــن أيب شــيبة -

تابعـه أبـو .كصـالة املغـرب وتـر النهـارالـوتر ثـالث: عبـد اهللاقـال : قـال عبد الرمحن بـن يزيـد
عن الثوري عن األعمش عن مالـك بـن احلـارث ]4635[عبد الرزاق . معاوية عن األعمش 

. مســعودبــن اعــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد قــال وتــر الليــل كــوتر النهــار صــالة املغــرب ثــالث قــول 
ة عن األعمش ثنا زائدحدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو]9420[الطرباين 

الــوتر ثــالث كــوتر النهــار : قــالعبــد الــرمحن بــن يزيــد عــن عبــد اهللاعــن عــن مالــك بــن احلــارث
عــن ســليمان بــن ثنــا شــجاعحــدثنا أبــو بشــر الرقــي قــال]1744[الطحــاوي . صــالة املغــرب

الــوتر : قــالعبــد اهللا بــن مســعودعــن احلــارث عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــدك بــن مهــران عــن مالــ
ثنـا سـفيان عـن ثنـا أبـو حذيفـة قـالحـدثنا ابـن مـرزوق قـال. صالة املغرب ثالث كوتر النهار

ورواه البيهقــي مــن طريــق ابــن منــري عــن . عــن مالــك بــن احلــارث فــذكر مثلــه بإســنادهاألعمــش
عبـــد العزيـــز ثنـــا حجـــاج بـــن حـــدثنا علـــي بـــن ]9421[وقـــال الطـــرباين .األعمـــش وصـــححه 
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بـن عمـري عـن عبـد الـرمحن بـن عن عمـارةاملنهال ثنا محاد بن سلمة عن احلجاج عن األعمش
لـيس بـذاك احلـافظ اهــ حجـاج الوتر ثالث ركعـات كصـالة املغـرب: قاليزيد عن ابن مسعود

.ورواية اجلماعة أسند ،
عبـدسـألت أبـا عبيـدة عـن وتـر : عمـرو بـن مـرة قـال أخربنـا شـعبة عـن]107[ابـن اجلعـد -

حــدثنا وكيــع عــن ]6915[ابــن أيب شــيبة .فقــال كــان يــوتر بــثالث فــاعال يف آخــر الليــل اهللا
ه كان يوتر بثالث من آخر الليـل أنعبد اهللاعن مسعر وشعبة عن عمر بن مرة عن أيب عبيدة

عــن الثــوري عــن عبــد الــرمحن بــن ]4637[عبــد الــرزاق قــالو . قاعــدا و فــاعال كــذا اهـــ  قاعــدا
وقـــال . يـــوتر بـــثالث فـــأعلى عبـــد اهللاعبـــد اهللا عـــن عمـــرو بـــن مـــرة عـــن أيب عبيـــدة قـــال كـــان 

علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا املسـعودي عـن عمـرو بـن مـرة ثنا حـد]9417[الطـرباين 
.اهـ مرسل صحيح كان يوتر بثالث فأعلىأن عبد اهللاعن أيب عبيدة

بالكوفة أخربنا أبو يالعلو زيد بن جعفر بن حممد أخربنا أبو القاسم]5008[البيهقي وقال 
ثنــا وكيــع عــن األعمــش عــن بعــض حــيم ثنــا إبــراهيم بــن عبــد اهللا بــن ديحممــد بــن علــجعفــر

وقيـل عـن األعمـش عـن . الـوتر سـبع أو مخـس وال أقـل مـن ثـالث: عبد اهللاأصحابه قال قال 
اهـوهو منقطع وموقوف.بن مسعودإبراهيم قال قال عبد اهللا

كـــرت ذ : عـــن إبـــراهيم قـــال حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش ]6890[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
قـال : وال أقـل مـن ثـالث ، فقـال سـعيد الـوتر بسـبع أو خبمـس عبـد اهللالسعيد بن جبري قول 

اهـإين ألكره أن يكون ثالثا برتا ولكن سبعا أو مخسا: عباسابن
بـن عبـاسابن عيينة عـن األعمـش عـن سـعيد بـن جبـري عـن اعن ]4648[الرزاق عبدوقال

]1715[الطحـــاوي . قـــال الـــوتر ســـبع أو مخـــس الـــثالث بتـــرياء وإين ألكـــره أن تكـــون بتـــرياء 
عــن ثنــا يزيــد بــن عطــاءقــالثنــا اخلصــيب بــن ناصــحقــالحــدثنا حممــد بــن احلجــاج احلضــرمي

ولكــن ، إين ألكــره أن يكــون بــرتاء ثالثــا :القــابــن عبــاس عــن عــن ســعيد بــن جبــرياألعمــش
األعمــشعــن ثنــا ســفيان بــن عيينــةقــالحــدثنا عيســى بــن إبــراهيم الغــافقي.ســبعا أو مخســا 

أنــا شــعبة عــن قــالثنــا عبــد اهللا بــن رجــاءقــالحــدثنا حممــد بــن خزميــة. فــذكر بإســناده حنــوه 
حدثنا احلميدي قـال ثنـا ]3/150[وقال يعقوب بن سفيان اهـ فذكر بإسناده مثله األعمش
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الـوتر سـبع أو : سفيان قال حدثنا األعمـش قـال مسعـت سـعيد بـن جبـري يقـول قـال ابـن عبـاس
.صحيح اهـ مخس وإين أكره أن ثالثا برتا

عتبــة بــن ]4988هــق[الشــافعي -
أوتـر بركعـة صلى العشاء ، مثمعاويةخربه أنه رأى حممد بن احلارث أن كريبا موىل ابن عباس أ

أعلـم مـن معاويـةلـيس أحـد منـا بـينيأصاب أ: فقالعباسابنواحدة مل يزد عليها فأخرب 
عبــــد الــــرزاق اهـــــ خالفــــهواحــــدة أو مخــــس أو ســــبع إىل أكثــــر مــــن ذلــــك الــــوتر مــــا شــــاءيهــــ
بـن عبـاس اعكرمـة مـوىل بن جـريج قـال أخـربين عتبـة بـن حممـد بـن احلـارث أن اعن ]4641[

بــن عبــاس علــى معاويــة بالشــام فكانــا يســمران حــىت شــطر الليــل فــأكثر قــال اأخــربه قــال وفــد 
بن عباس مع معاويـة العشـاء اآلخـرة ذات ليلـة يف املقصـورة فلمـا فـرغ معاويـة ركـع ركعـة افشهد 

معاويـة بن عبـاس فقلـت لـه أال أضـحك مـناواحدة مث مل يزد عليها وأنا أنظر إليه قال فجئت 
صلى العشـاء مث أوتـر بركعـة مل يـزد عليهـا قـال أصـاب أي بـين لـيس أحـد منـا أعلـم مـن معاويـة 
إمنــا هــي واحــدة أو مخــس أو ســبع أو أكثــر مــن ذلــك يــوتر مبــا شــاء فــأخربت عطــاء خــرب عتبــة 

.ثــالث ركعــات -عطــاء القائــل -أو لــيس املغــرب ، إمنــا مسعنــا أنــه قــال أصــاب : هــذا فقــال 
بن عيينة عن عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد قـال رأيـت معاويـة صـلى اعن ]4652[لرزاق عبد اوقال 

إن مل يكــن اهـــ كــذا قــالالعشـاء مث أوتــر بعــدها بركعــة فـذكرت ذلــك البــن عبــاس فقــال أصـاب 
عبيـد حـدثنا سـفيان حـدثينياحلميـدمن طريق]4987[البيهقي ورواه من الناسخ ، سقطٌ 

ذكرت ذلـك رأيت معاوية صلى العشـاء مث أوتـر بركعـة ، فـ: قالكريب يزيد أخربيناهللا بن أيب
.معاوية و ابن عباس داخلةهذا أصح ، وكريب هو كان ـ اهأصاب: البن عباس ، فقال

أوتــر أخربنــا احلجــاج عــن عطــاء أن معاويــةحــدثنا هشــيم قــال]6877[ابــن أيب شــيبة وقــال
اهــ حجـاج لـيس بـالقوي أصاب السنة: فسئل ابن عباس ؟ فقال، نكر ذلك عليه فأُ ، بركعة

ثنا الوليد بن مسلم ن ميمون البغدادي قالحدثنا حممد بن عبد اهللا ب]1718[الطحاوي.
وهـو ، هـل لـك يف معاويـة أوتـر بواحـدة : قـال رجـل البـن عبـاس: عن األوزاعي عن عطاء قال

.اهـ هذا مرسل أصاب معاوية: فقال ابن عباس، يريد أن يعيب معاوية 
عــن عثمــان بــن حــدثنا احلســن بــن بشــر حــدثنا املعــاىف]3764[يف الصــحيح البخــاري ال وقــ

فـأتى شـاء بركعـة وعنـده مـوىل البـن عبـاسمليكـة قـال أوتـر معاويـة بعـد العاألسود عن ابـن أيب
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حــدثنا ابــن أيبوقــال . ابــن عبــاس فقــال دعــه ، فإنــه صــحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
أمــري املــؤمنني مليكــة قيــل البــن عبــاس هــل لــك يفابــن أيبر حــدثينمــرمي حــدثنا نــافع بــن عمــ

اهـإنه فقيه :قال.أوتر إال بواحدة فإنه ما معاوية
ثنـــا عبـــد مالــك بـــن حيـــىي اهلمــداين حـــدثنا قــالغســـان وأبــثنا حـــد]1719[ورواه الطحــاوي

اس عنـد كنـت مـع ابـن عبـ: الوهاب بن عطـاء قـال أنـا عمـران بـن حـدير عـن عكرمـة أنـه قـال
فقـــال ابـــن ، فقـــام معاويـــة فركـــع ركعـــة واحـــدة ، معاويـــة نتحـــدث حـــىت ذهـــب هزيـــع مـــن الليـــل 

ثنـا عمـران قـالحدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بـن عمـر.من أين ترى أخذها احلمار : عباس
إن شـاء اهللا والصـحيح أبـو غسـان فيـه ضـعف ، اهــ فذكر بإسـناده مثلـه إال أنـه مل يقـل احلمـار

.، وأظن أرسله عكرمة ما تقدم 
أنــا : ثنــا عبــد اهللا بــن حممــد الفهمــي قــال: قــالحــدثنا روح بــن الفــرج]1721[الطحــاوي -

عن الوتر، عبد اهللا بن عباسسألت : قالبد العزيز بن صاحل عن أيب منصورعن عابن هليعة
عـن بـن الوليـد بـن عبـدةعـن عمـرو وحـدثين يزيـد بـن أيب حبيـب: هليعـةقـال ابـنثـالث: فقال

.اهـ سند ضعيف بذلكأيب منصور
الـوتر مثـل عبـاسبناقـال :بن التيمي عن ليث عن عطاء قالاعن ]4671[عبد الرزاق -

.اهـ سند ضعيف صالة املغرب إال أنه ال جيلس إال يف الثالثة 
أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا حممــد بــن إبــراهيم بــن الفضــل ]4986[البيهقــي -

مرحوم بن محد بن سلمة قال مسعت إسحاق بن إبراهيم وسئل عن الوتر فقال أخربينحدثنا أ
صــليت إىل : ربــاح قــال عســل بــن ســفيان عــن عطــاء بــن أيبعبــد العزيــز العطــار قــال حــدثين

بلى ، فقام فركع : وتر؟ قلت أال أعلمك ال: العشاء اآلخرة ، فلما فرغ قال ابن عباسجنب 
.ضعف يعسل اهـركعة

أيــوبأبــيعــن معمــر عــن الزهــري عــن عطــاء بــن يزيــد الليثــي عــن ]4633[د الــرزاق عبــ-
عـل ومـن فالـوتر حـق علـى كـل مسـلم فمـن أحـب أن يـوتر خبمـس ركعـات فلي:قالاألنصاري

أحـــب أن يـــوتر بـــثالث فليفعـــل ومـــن أحـــب أن يـــوتر بواحـــدة فليفعـــل ومـــن مل يســـتطع إال أن 
.د تقدم ، وقاهـ صحيح موقوف يومىء إمياء فليفعل
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عن يزيد بـن أيب مـرميثنا حممد بن كثري عن األوزاعيحدثنا فهد قال]1756[الطحاوي -
يـدخلون املسـجد جبـلبـنومعـاذعبيدبنوفضالةالدرداءأبارأيت :قالعن أيب عبيد اهللا

والناس يف صـالة الغـداة فيتنحـون إىل بعـض السـواري فيـوتر كـل واحـد مـنهم بركعـة مث يـدخلون 
.اهـ ابن كثري تكلموا فيه ناس يف الصالةمع ال

حــدثنا ســليمان بــن شــعيب قــال ثنــا بشــر بــن بكــر قــال ثنــا األوزاعــي ]1669[الطحــاوي -
عـن الـوتر فـأمره أن يفصـل ابـن عمـرحدثين املطلب بن عبد اهللا املخزومي أن رجال سأل قال

مــر تريــد ســنة اهللا وســنة فقــال ابــن ع. إين ألخــاف أن يقــول النــاس هــي البتــرياء : فقــال الرجــل
البيهقـــي . رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ؟ هـــذه ســـنة اهللا وســـنة رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 

قــاال حــدثنا أبـــو يأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبـــو بكــر أمحــد بــن احلســـن القاضــ]4984[
ســلمة عــن حــدثنا عمــرو بــن أيبيالعبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أمحــد بــن عيســى التنيســ

: أتــى عبــد اهللا بــن عمــر رجــل فقــال : قــال ياملطلــب بــن عبــد اهللا املخزومــحــدثينيألوزاعــا
: قــال قــال . إين: قــال . أوتــر بواحــدة: كيــف أوتــر؟ قــال 

.اهـ صحيح رسوله تريد؟ هذه سنة اهللا ورسولهأسنة اهللا و 
هللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقـوب أخربنا حممد بن عبد ا]4985[البيهقي وقال 

حــدثنا ســلمة بــن يحممــد بــن إســحاق حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم الــراز يعــينحــدثنا الصــغاين
منصور موىل سعد حبيب عن أيبحدثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيبيالفضل األنصار 

هــل تعــرف وتــر بــينيــا: ســألت عبــد اهللا بــن عمــر عــن وتــر الليــل فقــال: وقــاص قــال بــن أيب
صــدقت وتــر الليــل واحــدة بــذلك أمــر رســول اهللا صــلى اهللا : قــال. نعــم املغــرب: النهــار؟ قلــت
لــيس يــا بــين: قــال. يــا أبــا عبــد الــرمحن إن النــاس يقولــون إن تلــك البتــرياء: فقلــت. عليــه وســلم

امها مث يقـوم يفركوعها وسجودها وقيالرجل الركعة التامة يفيتلك البترياء إمنا البترياء أن يصل
.اهـ حسن األخرى وال يتم هلا ركوعا وال سجودا وال قياما فتلك البترياء

حــدثنا روح بــن الفــرج قــال ثنــا حيــىي بــن عبــد اهللا بــن بكــري قــال ثنــا ]1667[الطحــاوي وقــال
عن الوتر عبد اهللا بن عمربكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم قال سألت 

بينـا : مث قـال، صدقت أو أحسـنت : نعم صالة املغرب قال: وتر النهار ؟ قلتأتعرف : فقال
حنن يف املسجد قام رجل فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الـوتر أو عـن صـالة الليـل 
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صـــالة الليـــل مثـــىن مثـــىن فـــإذا خشـــيت الصـــبح فـــأوتر : فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
.اهـ صحيحبواحدة

ثنــا علــي بــن حبــر القطــان : حــدثنا أمحــد بــن أيب داود بــن موســى قــال]1664[الطحــاوي -
عـن عبـد اهللا بـن عمـرأخـربين سـامل بـن : بن عطاء قالثنا الوليد بن مسلم عن الوضني: قال
وأخرب ابن عمـر أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ، أنه كان يفصل بني شفعه ووتره بتسليمة أبيه

.قاله ابن حجر يف الفتح اهـ سند قوي كان يفعل ذلك
عمـرابـنعـن بشـر عـن ابـن شـقيق أخربنـا أبـوقـالحـدثنا هشـيم]6875[ابن أيب شـيبة -

.اهـ صحيح صالة الليل مثىن مثىن ، والوتر واحدة: قال 
عـن أيـوب ثنا أبـو النعمـان عـن محـاد: حدثنا علي بن عبد العزيز قال]2641[ابن املنذر -

.اهـ صحيح كان يوتر بركعة أنهعمرابنعن عن نافع
حـدثين بكـرعـن محيـد قـالثنا محـادحدثنا علي قال ثنا حجاج قال]2644[ابن املنذر -

ما أظن الفجر إال قد : كان يطوف بالبيت فإذا رأى السماء قالعمرابنومورق العجلي أن 
.اهـ صحيح حضر فأوتر بركعة

أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار حـدثنا أخربنـا أبـو احلسـني بـن بشـران]4990[البيهقي -
ابـنكـان : محـزة قـال قـال نـافع شعيب بـن أيبعبد الكرمي بن اهليثم حدثنا أبو اليمان أخربين

الصـبح صـلى واحـدة فجعلهـا يبالليل ما قـدر لـه سـجدتني سـجدتني ، فـإن خشـييصلعمر
وقال قال .كرب فصلى الوترأثرمها الوتر ، مثالسجدتني اللتني يفآخر صالته ، ونزل وسلم يف

يــوب بــن موســى عــن نــافع تابعــه إمساعيــل بــن أميــة وأ. يفعــل ذلــكيقــار المعــاذامسعــت : نــافع 
من التـابعني أحـد قـرأة املدينـة ،يمعاذ بن احلارث أبو حليمة القار صحيح ، اهـعنهما مجيعا

.وقد قيل له صحبة
.أنـه كـان يـوتر بـثالث ركعـاتأنـسعـن ثنا هشـيم عـن محيـدحد]6893[ابن أيب شيبة -

ثنــا ثنــا ســعيد بــن منصــور قــالثنا صــاحل بــن عبــد الــرمحن قــالحــد]1746[الطحــاوي وقــال 
اهـــ ســند وكــان يــوتر بــثالث ركعــات، الــوتر ثــالث ركعــات : قــالواأنــسعــن محيــد عــن هشــيم

ومحيــد إمنــا أخــذه مــن .ســعيد بــن منصــور يف هشــيم كشــعبة يف قتــادة وأيب إســحاق .صــحيح 
.ثابت 
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وبـت عنـده قـال أنـسعن معمر عن ثابت البناين قال صـليت مـع ]4636[عبد الرزاق قال
ابـن أيب شـيبة .فرأيته يصلي مثىن مثىن حىت إذا كـان يف آخـر صـالته أوتـر بـثالث مثـل املغـرب 

مل يسـلم إال أنـه أوتـر بـثالثأنـسعـن حدثنا وكيع عن محاد بـن سـلمة عـن ثابـت]6910[
أخربنا هارونأخربنا يزيد بن حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال]2647[املنذرابن .يف آخرهن

ذات يـــوم العشـــاء اآلخـــرة مث جتـــوز بعـــدها أنـــس بـــن مالـــكصـــلى بنـــا :محيـــد عـــن ثابـــت قـــال
: أال يوتر؟ فظننت أنه إمنا يريد أن يـريين وتـره، قـال: مث قال ثابتبركعات
.اهـ صحيح املغرب

يوتر بـثالث أبي بن كعبعن معمر عن قتادة عن احلسن قال كان ]4659[بد الرزاق ع-
عــن هشــام عــن احلســن عــن أيب ]4660[عبــد الــرزاق .ال يســلم إال يف الثالثــة مثــل املغــرب 

بن جريج عن عمـران بـن موسـى عـن يزيـد بـن خصـيفة عـن اعن ]4661[عبد الرزاق .مثله 
بــن اعــن ]7727[عبــد الــرزاقمث قــال. ن يــوتر بــثالثكــاالســائب بــن يزيــد أن أيب بــن كعــب

جــريج قــال أخــربين عمــران بــن موســى أن يزيــد بــن خصــيفة أخــربهم عــن الســائب بــن يزيــد عــن 
اهــ حسـن عمر قال مجع الناس على أيب بن كعب ومتيم الداري فكان أيب يوتر بثالث ركعـات 

.
اد عن عاصم األحول عـن أيب ثنا محثنا علي قال ثنا حجاج قالحد]2643[ابن املنذر-

.كـان بـني مكـة واملدينـأبا موسـىجملز أن 
أخربنـــا أبـــو احلســـن املقـــرئ أخربنـــا احلســـن بـــن حممـــد بـــن إســـحاق حـــدثنا ]4982[البيهقـــي 

يوسف بن يعقـوب حـدثنا سـليمان بـن حـرب حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن عاصـم األحـول عـن 
مث قــام فصــلى ء ركعتــني كــان بــني مكــة واملدينــة فصــلى العشــاياألشــعر موســىأبــاجملــز أن يبأ

حيــث وضــع يمــا ألــوت أن أضــع قــدم: 
.اهـ صحيح سلم قدميه ، وأن أقرأ مبا قرأ بهرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ثنــا محــاد عــن أيب : ثنــا حجــاج قــال: ي بــن عبــد العزيــز قــالحــدثنا علــ]2638[ابــن املنــذر -
إذا صـلى الفجـر ميـر بنـا رجـال رجـال فلمـا أبو موسىكان : العالية السعدي عن أيب متيمة قال

.مخـس أحـب إيل مـن ثـالث، وثـالث أحـب إيل مـن واحـدة: أتى علي سألته عن الوتر، فقال
ابه أبــو نعامــة الســعدي يــروي عنــه اهـــ صــو وســبع أحــب إيل مــن مخــس: وأظنــه قــال: قــال محــاد
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ثنا حيىي عن : ثنا مسدد قال: حدثنا حيىي بن حممد قال]2640[ابن املنذر .محاد بن سلمة
إذا صـلى بنـا الغـداة ميـر بنـا، موسـىأبـوكان : حدثين أبو نعامة عن أيب متيمة قال: شعبة قال

واحـدة ومخــس أحــب مــن ثــالث أحـب إيل: فـأتى علــي فسـأله رجــل إىل جنـيب عــن الــوتر، قـال
.اهـ حسن صحيح وسبع أحب إيل من مخسإيل من ثالث

أبـا موسـى األشـعري وأبـا هريـرة عن عبد اهللا بن حمرر عن قتادة أن ]4672[عبد الرزاق -
.اهـ ضعيف جدا كانا يسلمان فيها بني الركعتني والوتر بن عمراو 
أنه صـلى اق عن أيب عمروثنا عبد األعلى عن حممد بن إسححد]7817[ابن أيب شيبة-

.فيه نظر اهـيسلم مث يقوم فيوتر بركعةوكان يصلي ركعتني مث يف رمضان هريرةأبيخلف 
عـن إمساعيـل بـن زيـدعن عثمـان بـن حكـيم حدثنا يعلى بن عبيد]6892[ابن أيب شيبة -

ة بـن بينهمـا عثمـان بـن عـرو اهــال ينصرف فيهايوتر خبمس ركعات ثابتبنزيدكان : قال 
مسعيـــل حـــدثنا عبــــد إلنــــا موســـى بـــن قـــال :القـــ] 1118[رواه البخـــاري يف التـــاريخ . الـــزبري 

ن زيـدا كـان أمسعيـل بـن زيـد بـن ثابـت إثنا عثمان بن حكيم مسع عثمان بن عـروة عـن الواحد 
حـــدثنا موســـى بـــن ]4248[وقـــال ابـــن أيب خيثمـــة . ال يف اخلامســـةإيـــوتر خبمـــس ال يســـلم 

قال حدثين عثمان بن حدثنا عثمان بن حكيم: قالعبد الواحد بن زيادحدثنا قالإمساعيل
أن أبـاه زيـد بـن ثابـت كـان يـوتر ابن الزبري بن العوام عن إمساعيـل بـن زيـد بـن ثابـتعروة يعين 

يشـــبه، جيـــد إســـناداهــــ وكـــان أيب يفعلـــه، كـــذا قـــال: خبمـــس ال يســـلم إال يف اخلامســـة، قـــال
ثنا موسى بن هارون قال ثنـا إسـحاق بـن راهويـه قـال حد]2640[ابن املنذروقال . رسل امل

زيـدعـن إمساعيـل بـن زيـد أن ثنا عثمـان بـن عـروةأخربنا عيسى قال ثنا عثمان بن حكيم قال
.هذا خطأاهـ كان يوتر بواحدةثابتبن
حـدثين الليـث عـن عيـاش قـالثنـا عبـد اهللا بـن صـاحلقالحدثنا فهد]1749[الطحاوي -

نــاس يف يقــرأ للمعــاذكــان : قتبــاين عــن عــامر بــن حيــىي عــن حــنش الصــنعاين قــالبــن عبــاس ال
. فصل بينها وبـني الثنتـني بالسـالم حـىت يسـمع مـن خلفـه تسـليمهيرمضان فكان يوتر بواحدة 

فقال له الناس. مل يسلم حىت فرغ منهن ، فأوتر بثالث ، ثابتبنزيدفلما تويف قام للناس 
لكـن ال مرسـلاهــ ولكـن إن سـلمت انفـض النـاس، ال : فقـالأرغبت عن سنة صـاحبك ؟ : 
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القـاري فقـد مـات بعـد زيـد يـوم احلـرة مبعاذ، وليس بالناس يف رمضان أم ال معاذ صلىأدري أ
.
: قــال عــن ســليمان بــن حيــان عــن أيب غالــبحــدثنا ابــن مهــدي]6896[ابــن أيب شــيبة -

ثنا أبـو داودقالحدثنا ابن مرزوق]1728[الطحاوي .يوتر بثالث ركعاتأمامةأبوكان 
.اهـ حسنكان يوتر بثالث أمامةأباأن ثنا سليمان بن حيان عن أيب غالبقال 

ثــين ابــن أيب أخربنــا ابــن عبــد احلكــم قــال أخربنــا ابــن أيب فــديك قــال]2660[ابــن املنــذر-
جئت أنا وعطـاء :عن عبد اهللا بن بايب املكي قالإبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقيعن ذئب

يف وقـد ضـرب فسـطاطا يف احلـل وفسـطاطابعرفـةالعـاصعبد اهللا بن عمـرو بـنبن أيب ربـاح 
ففـي احلـل فـإذا جئـت أهلـي احلرم فقلنا له مل صـنعت هـذا قـال أمـا الـذي يف احلـرم فأصـلي فيـه

ســبع مســاوات وســبع أرضــني وســبعة مــا أعجــب إيل الســبع: قــال فســألته كيــف تــوتر قــال قــال
اهـ سند صحيح ، يأيت وسبع حصيات والطواف بني الصفا واملروة والطواف بالبيت سبعأيام 

.يف احلج 
عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد أخربنـا إمساعيـل أخربنا أبو حممد]4981[البيهقي -

حــول عــن ابـــن بــن حممــد الصـــفار حــدثنا ســعدان بـــن نصــر حــدثنا أبـــو معاويــة عــن عاصـــم األ
.يأيت قريبا . اهـ مرسل حسن ركعةأنه قرأ القرآن يفييم الدار تمسريين عن 

و إبـــراهيم الرتمجـــان وإبـــراهيم بـــن احلجـــاج ثنـــا أبـــحـــدثنا موســـى قـــال]2646[ابـــن املنـــذر -
صليت إىل جنـب عبـد اهللا بـن أيب مليكـة العشـاء اآلخـرة : ثنا قزعة بن سويد قالالسامي قاال

: عمـن تأخـذ هـذه الركعـة؟ قـاليا أبا حممد:فأوتر بركعة، فقال له رجل من قريش
.اهـ قزعة ضعيف حفظه عبد اهللا بن الزبير

عائشـةعـن ن العوام عن العالء بن املسيب عـن أبيـهحدثنا عباد ب]6898[ابن أيب شيبة -
.سند صحيح اهـني أو أربعاال توتر بثالث برت ، صل قبلها ركعت: قالت 

عـن عبـد احلميـد ثنـا سـفيانحدثنا حممد بن علي قال ثنـا سـعيد قـال]2658[ابن املنذر -
.الوتر سبع ومخس، والثالث برتاء: قالتعائشةعن بن جبري بن شيبة عن سعيد بن املسيب

عــن عبـــد ثنــا ســفيانقــالثنــا ابـــن أيب عمــرحــدثنا أمحــد بــن داود قــال]1698[الطحــاوي 
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كـان الـوتر :قالـترضي اهللا عنهـاعائشةنعاحلميد بن جبري بن شيبة عن سعيد بن املسيب
.اهـ صحيح والثالث بترياءسبعا ومخسا

عـن ثنـا سـالم بـن أيب مطيـعحيىي بن حممد قال ثنا مسدد قالثناحد]2645[ابن املنذر -
يـأيت .سـند جيـداهــ إذا مسعت الصرخة فـأوتري بركعـة: تقولعائشةمسعت : أم شبيب قالت

.نحوه من حديث محاد بن سلمة ب
:حدثنا سالم حدثتين أم شبيب عن أختها أم عبد اهللا قالت ]634[وقال مسدد 

اهــ أم عبـد عائشة رضي اهللا عنها تصلي خلف املقام فأوترت بركعـة قـرأت فيهـا بسـورة إبـراهيم
.اهللا مل أعرفها 

سـألت أبـا : قـالثنـا أبـو خلـدةثنـا أبـو داود قـالثنا أبو بكرة قالحد]1743[الطحاوي -
علمونــا أن الــوتر مثــل علمنــا أصــحاب حممـد صــلى اهللا عليــه وســلم أو :فقــالالعاليـة عــن الــوتر

.اهـ صحيح)1(وهذا وتر النهار، فهذا وتر الليل ، غري أنا نقرأ يف الثالثة صالة املغرب
أمجـع املسـلمون علـى : قـال حـدثنا حفـص عـن عمـرو عـن احلسـن]6904[ابن أيب شيبة -

.اهـ عمرو بن عبيد مرتوكال يسلم إال يف آخرهنر ثالثوتأن ال

الوتر بعد طلوع الفجر
حدثنا عبد األعلى عن معمر عن حيىي بـن أيب كثـري عـن أيب نضـرة ]6833[ابن أيب شيبة -

اهــ رواه مسـلم أوتـروا قبـل أن تصـبحوا: أنـه قـال عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ثنا عبــدة بــن عبــد اهللا اخلزاعــي أنــا أبــو داود الطيالســي عــن حــد]1092[وقــال ابــن خزميــة . 

ســلم أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و هشــام الدســتوائي عــن قتــادة عــن أيب نضــرة عــن أيب ســعيد 
.احلاكم والذهيب ابن حبان و صححه و اهـمن أدركه الصبح ومل يوتر فال وتر له : قال 

ثنا اهللا بن عبد اجلبار املرادي قال ثنا خالد بن نزار األيلي قالثنا أبو العوام حممد بن عبدحد]1758[الطحاوي -1
عـن السـبعة سـعيد بـن املسـيب وعـروة بـن الـزبري والقاسـم بـن حممـد وأيب بكـر بـن عبـد عبد الـرمحن بـن أيب الزنـاد عـن أبيـه 

الــرمحن وخارجــة بــن زيــد وعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا وســليمان بــن يســار يف مشــيخة ســواهم أهــل فقــه وصــالح وفضــل ورمبــا 
ن الوتر ثالث ال يسـلم أكان مما وعيت عنهم على هذه الصفةف. اختلفوا يف الشيء فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا 

اهـإال يف آخرهن
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قـــانع احلـــافظ ثنـــا زيـــاد بـــن اخلليـــل التســـرتي ثنـــا حـــدثنا عبـــد البـــاقي بـــن ]1136[احلـــاكم -
إبراهيم بن املنذر احلزامي ثنا حممـد بـن فلـيح عـن أبيـه عـن هـالل بـن علـي عـن عبـد الـرمحن بـن 

مل إذا أصـبح أحــدكم و : عليــه و سـلم قـال رسـول اهللا صـلى اهللا: أيب عمـرة عـن أيب هريـرة قــال 
.اهـ وقاله الذهيب ني و مل خيرجاه هذا حديث صحيح على شرط الشيخ:، قال يوتر فليوتر 

بـنعمـرقال : أخربنا يونس عن احلسن قال : حدثنا هشيم قال ]6838[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسلليت مث أوتر بعد ما أصبحألن أوتر بليل أحب إيل من أن أحيي لي: الخطاب

نفـر إىل عن الثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قـال جـاء]4601[عبد الرزاق -
فـأخربوه فقـال لقـد عليـافسألوه عن الوتر فقـال ال وتـر بعـد األذان فـأتوا أبي موسى األشعري

عــن ]4602[عبــد الــرزاق .أغــرق النــزع وأفــرط يف الفتيــا الــوتر مــا بينــك وبــني صــالة الغــداة 
موســىأبــافقــال إن علــيمعمــر عــن أيب إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة قــال جــاء رجــل إىل 

.الفتيـا الـوتر مـا بـني الصـالتنير بعـد األذان فقـال لـه علـي لقـد أغـرق النـزع وأفـرطال وتـ:يقول
أخربنـــا أبـــو احلســـن املقـــرئ أخربنـــا احلســـن بـــن حممـــد بـــن إســـحاق حـــدثنا ]4704[البيهقـــي 

إسحاق عن عاصم بن ضـمرة يوسف بن يعقوب حدثنا عمرو بن مرزوق أخربنا زهري عن أيب
سـألنا أبـا : ؟ فقالوا سألتم عنه أحدا: فقال فسألوه عن الوتراهللا عنهيأن قوما أتوا عليا رض

ء مــا يالفتــوى ، كــل شــلقــد أغــرق النــزع فــأفرط يف: فقــال .ال وتــر بعــد األذان: موســى فقــال 
.حسناهـ وتر ، مىت أوترت فحسنبينك وبني صالة الغداة

جــاء رجــل : ال قــحــدثنا وكيــع عــن نعــيم بــن حكــيم عــن أيب مــرمي]6869[ابــن أيب شــيبة -
إذا اســتيقظت وذكــرت : مس فقــال إين منــت ونســيت الــوتر حــىت طلعــت الشــ: فقــالعلــيإىل 

.اهـ قيس أبو مرمي جمهول فصل
أنـه كـان يـوتر عنـد عليعن معمر عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]4625[عبد الرزاق -

.اهـ احلارث ال حيتج به األذان 
مــرو بــن مــرة عــن أيب البخــرتي عــن أيب عبــد الــرمحن أخربنــا شــعبة عــن ع]121[ابــن اجلعــد -

ثا فظنـوا برسـول يإذا مسعـتم عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حـد: قـال علـيالسلمي عن 
وخـــرج علينـــا حـــني ثـــوب املثـــوب لصـــالة الصـــبح فقـــال أيـــن : قـــال ، اهللا أهنـــاه وأهـــداه وأتقـــاه 

ثنا حممـد بـن جعفـر ثنـا حد] 987[رواه أمحد.السائل عن صالة الوتر هذا حني وتر حسن 
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عن الثوري عن عاصم بن أيب النجود عن أيب عبد ]4630[عبد الرزاق ورواه.فذكره شعبة
والليــل إذا عســعس والصــبح إذا (بــن النبــاح فقــال االــرمحن الســلمي قــال خــرج علــي حــني ثــوب 

طريــق مــن] 4702[ورواه البيهقــي . نعــم ســاعة الــوتر هــذه أيــن الســائلون عــن الــوتر )تــنفس
مـن يخرج عل: قال يعبد الرمحن السلمخالد عن أيبحدثنا إمساعيل بن أيبيعلى بن عبيد 

احلســني بــن ومــن طريــق.مث كانــت اإلقامــة عنــد ذلــك. نعــم ســاعة الــوتر: هــذا البــاب فقــال 
حني ثوب يخرج عل: عبد الرمحن قال النجود عن أيبحفص عن سفيان عن عاصم بن أيب

ون عـن الـوتر؟ نعـم سـاعة أيـن السـائل) والليـل إذا عسـعس والصـبح إذا تـنفس(ابن النبـاح فقـال 
.اهـ صحيح الوتر هذه

كـان : حـدثنا أبـو ظبيـان قـال : ال قـحدثنا هشيم عن حصني ]6820[ابن أيب شيبة وقال
الصــالة الصــالة ، نعــم ســاعة الــوتر : علــي خيــرج إلينــا وحنــن ننظــر إىل تباشــري الصــبح ، فيقــول 

أخربنـا ]4701[البيهقـي .طلع الفجـر صـلى ركعتـني ، مث أقيمـت الصـالة فصـلىهذه ، فإذا
حـدثنا حممـد بـن عبـد الوهـاب يأبو طـاهر الفقيـه أخربنـا أبـو عثمـان عمـرو بـن عبـد اهللا البصـر 

اهللا يرضـيخـرج علـ: ظبيـان قـال خالد عـن أيبأخربنا يعلى بن عبيد حدثنا إمساعيل بن أيب
والليــــل إذا عســــعس (، فقــــام علــــى الــــدرج فاســــتقبل الفجــــر فقــــال عنــــه إىل الســــوق وأنــــا بــــأثره

.اهـ صحيح هذهأين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر ) والصبح إذا تنفس
ثنـــا ابـــن املبـــارك قـــالثنـــا ســـعيد قـــالحـــدثنا حممـــد بـــن علـــي قـــال]2625[ابـــن املنـــذر وقـــال

ــأخــربين جعفــر بــن ح أيــن : تباشــري الفجــر قــالان عــن معاويــة بــن قــرة أن عليــا حــني نظــر إىلي
.اهـ مرسل صحيح السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه 

عـن احلسـن بـن عمـارة عـن أيب إسـحاق عـن عبـد خـري قـال خـرج ]4631[عبـد الـرزاق وقال
وأشــار بيــده إىل املشــرق مث قــال أيــن )والليــل إذا عســعس(علينــا علــي حــني طلــع الفجــر فقــال 

]1999[ورواه الطحـاوي .اهــ ابـن عمـارة ضـعيف لوتر هـذه السائلون عن الوتر نعم ساعة ا
أنـا إسـرائيل وقـال مـرة أخـرى أنـا أبـو إسـرائيل قـالثنـا عبيـد اهللا بـن موسـىحدثنا أبو أمية قـال

أيـن السـائل عـن : فقـال، خـرج علينـا علـي وحنـن يف املسـجد : عن السدي عن عبد خري قـال
صـلى اهللا عليـه وسـلم كــان يـوتر أول الليـل مث بـدا لــه إن رســول اهللا : الـوتر ؟ فانتهينـا إليـه فقـال

.اهـ ضعيف وذاك عند طلوع الفجر: فأوتر وسطه مث ثبت له الوتر يف هذه الساعة قال
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ــن أبــي احتــبس : عــن معمــر عــن رجــل عــن أيب نضــرة قــال ]4609[عبــد الــرزاق - ســعد ب
صــبح قبــل أن أوتــر يومــا عــن الصــالة فقيــل لــه أبطــأت علــى النــاس فقــال لــه أدركــين الوقــاص

اهـفأوترت 
مــا أبــايل لــو :قــالعبــد اهللا بــن مســعودعــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن ]279[مالــك -

عن أيب بكـر بـن حممـد عـن هشـام بـن ]4632[عبد الرزاق .أقيمت صالة الصبح وأنا أوتر
ابـن أيب . يـوتر بعـد الفجـر قـال وكـان أيب يـوتر قبـل الفجـر بن مسـعوداعروة عن أبيه قال كان 

: قال ابن مسعود جاء رجل إىل : قال حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه]6818[شيبة 
ثنــا حـدثنا علــي بـن عبــد العزيـز]9415[الطــرباين . نعــم ، فـأوتر: ال أوتـر واملـؤذن يقــيم ؟ قـ

: أنـه قـالسلمة عن هشام بن عـروة عـن أبيـه عـن ابـن مسـعودثنا محاد بناملنهالحجاج بن
.اهـ مرسل جيد ايل أن يثوب لصالة الفجر وأنا يف وردي مل أوتر بعدما أب

بــن حممــد بــن املنتشــر عــن عــن إبــراهيمحــدثنا وكيــع عــن شــعبة]6830[وقــال ابــن أيب شــيبة 
نعـم ، وبعـد : عـن الـوتر بعـد األذان ؟ فقـال عبـد اهللاسـئل : قـال أبيه عن عمـرو بـن شـرحبيل 

عـن ي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا القاسـم بـن معـنحدثنا علـ]9416[الطرباين .اإلقامة
يــا أبــا عبــد : فقــالجــاء رجــل إىل عبــد اهللا: قــالر عــن أيب ميســرةإبــراهيم بــن حممــد بــن املنتشــ

أخربنـا أبـو عبـد اهللا ]4713[البيهقـي . وبعـد اإلقامـةنعم: هل بعد األذان وتر؟ قال: الرمحن
بـن عيـاش حـدثنا حيـىي بـن حكـيم حـدثنا ابـن أيبياحلـافظ حـدثنا علـياحلـافظ أخربنـا أبـو علـ

مسـجد عمـرو أنـه كـان يفابـن حممـد بـن املنتشـر عـن أبيـه حدثنا شعبة عن إبراهيم يعـينيعد
ســئل : وقـال . كنــت أوتـرإين: فأقيمــت الصـالة ، فجعلـوا ينتظرونــه فجـاء فقـال بـن شـرحبيل

وحــدث : قــال . وبعــد اإلقامــةنعــم: ؟ فقــال هــل بعــد األذان وتــرمســعودابــنيعــينعبــد اهللا
اهـــ ة حــىت طلعــت الشــمس مث قــام فصــلىأنــه نــام عــن الصــالصــلى اهللا عليــه وســلمعــن النــيب
.صحيح 

عبـد بـت مـع : قـيس قـالنعن أيب إسحاق عن علقمة بنا زهريخرب أ] 2534[ابن اجلعد -
ال يرفــــع صــــوته يف داره فنــــام أول الليــــل مث قــــام فكــــان يقــــرأ قــــراءة اإلمــــام يف مســــجد حيــــه اهللا

ويسـمع مــن حولــه يرتــل وال يرجــع حــىت إذا مل يبـق مــن الغلــس إال كمــا بــني األذان بــاملغرب إىل 
حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن أيب إســحاق ]6823[ابــن أيب شــيبة . االنصــراف منهــا أوتــر 
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قــراءة يســمع أهــل صــليت مــع عبــد اهللا ليلــة كلهــا ، فكــان يرفــع صــوته يقــرأ: عــن علقمــة قــال 
وال يرجــع حــىت إذا كــان قبــل أن يطلــع الفجــر مبقــدار مــا بــني أذان املغــرب إىل د ، يرتــل املســج

ثنــا أمحــد بــن : حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال]2628[ابــن املنــذر .االنصــراف منهــا أوتــر
.حسن صحيح .تقدمتابعه إبراهيم ، اهـ فذكر حنوهثنا أبو بكر : يونس قال

الــوتر مــا بــني :قــالمســعودبــنار عــن أيب إســحاق أن عــن معمــ]4604[عبــد الــرزاق وقــال
.اهـ هذا منقطع الصالتني 

عـن معمـر والثـوري عـن أشـعث بـن أيب الشـعثاء وأيب حصـني عـن ]4605[عبـد الـرزاق وقال
عــن ]4606[عبــد الــرزاق. الــوتر مــا بــني الصــالتني: عبــد اهللاألســود بــن هــالل قــال قــال 

ابـن أيب شـيبة . مثـل ذلـكعبـد اهللان األسود بن هـالل عـالثوري عن األعمش عن إبراهيم عن
ثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن جامع بن شداد عن األسود بن هالل عن حد]6824[

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا ]9406[الطــرباين .الــوتر مــا بــني الصــالتني: قــال عبــد اهللا
عبد اهللاعن األسود بن هالل عن ثاءو عوانة عن أشعث بن أيب الشعثنا أبحجاج بن املنهال

عـن حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا شـريكمث قـال . الوتر ما بني الصالتني: قال
: قال عبد اهللا: قالشعثاء وأيب حصني وعياش العامري عن األسود بن هاللأشعث بن أيب ال

مـــد بـــن النضـــر األزدي ثنـــا حـــدثنا حم. وصـــالة الفجـــروتر مـــا بـــني الصـــالتني صـــالة العشـــاءالـــ
عــن األســود بــن هــالل عــن عبــد اهللا بــن معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة ثنــا أبــو حصــني األســدي

حـدثنا حممـد وقـال . وصـالة الفجـرمـا بـني الصـالتني وتـر مـا بـني صـالة العشـاء: مسعود قال
: قــالنــا أبـو إســحاق عــن األسـود بــن هــاللثبـن النضــر األزدي ثنــا معاويـة بــن عمــرو ثنـا زهــري

صــالة الــوتر مــا بــني الصــالتني: د اهللا بــن مســعود لقــد مسعتــه ينــاديأشــهد علــى عبــ
]2564[ابـن اجلعـد . العشاء اآلخرة اليت تسمون العتمـة، وصـالة الفجـر مـىت أوتـرت فحسـن

: بـه نـداء يمسعـت عبـد اهللا بـن مسـعود ينـاد: إسـحاق عـن األسـود قـال أخربنا زهري عـن أيب
البيهقـــــي . مـــــىت مــــا أوتــــرت فحســــنوصــــالة الفجــــر الصــــالتني صـــــالة العشــــاء الــــوتر مــــا بــــني

يأخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو بكــر القطــان حــدثنا أمحــد بــن يوســف الســلم]4705[
إســحاق قــال قــال عبــد خالــد عـن أيبحـدثنا عبيــد اهللا بــن موســى أخربنـا إمساعيــل هــو ابــن أيب
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اهـ صحيح ة العشاء اآلخرة إىل صالة الفجرتني صالالوتر ما بني صال: ابن مسعوداهللا يعين
.
قــال : قــال عــن أيب قالبــةأخربنــا خالــد احلــذاءقــال حــدثنا هشــيم ]6817[ابــن أيب شــيبة -

حـدثين ]2681[ابـن املنـذر .رمبا أوترت وإن اإلمـام لصـاف يف صـالة الصـبح: الدرداءأبو
إين : قــالالــدرداءأبــاأيب قالبــة أن عــنثنــا محــاد عــن خالــد احلــذاءاج قــالثنــا حجــعلــي قــال

.جيد اهـ مرسل ألوتر وقد صف الناس يف صالة الفجر
ال وتر ملن أدركه : قال الدرداءأبيبن جريج قال أخربت عن اعن ]4603[عبد الرزاق -

فقالـت كــذب أبـو الـدرداء كــان النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم يصــبح لعائشـةالصـبح فـذكر ذلــك 
احلـافظ أخربنـا يأخربنـا أبـو أمحـد بـن عـدأخربنـا أبـو سـعد املـاليين]4696[ي البيهقـ.فيوتر 

ببخـارى أخربنـا حممـد بـن حيـىي قـال مسعـت أبـا عاصـم ياحلسني بـن احلسـن بـن سـفيان الفارسـ
مـن : الدرداء أنه خطب فقال 

صـلى اهللا كذب أبـو الـدرداء كـان النـيب: ذكر ذلك لعائشة فقالت ف. أدركه الصبح فال وتر له
عاصــم مــن دون زيــاد قــال حــدثنا ابــن جــريج قــال أخــربينقيــل أليب. عليــه وســلم يصــبح فيــوتر

ثنا أبـــو جعفـــر عبـــد اهللا بـــن حممـــد حـــد]81[ورواه ابـــن نصـــر يف الـــوتر . ابـــن ســـعدزيـــاد يعـــين
ثنا ابــن جــريج أخــرب حــدثنا أبــو عاصــم حــداملســندي 

فـــانطلق رجـــال إىل عائشـــة ، : قـــال . ال وتـــر ملـــن أدركـــه الصـــبح: فيقـــول كـــان خيطـــب النـــاس
مرسـل اهــكذب أبو الدرداء كـان النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـبح فيـوتر : فأخربوها فقالت 

أال يكـــون ه خلقـــ، ومـــا أث لـــيس بـــاملعروف يف محلـــة احلـــدي
.حمفوظا 

ر عـن الوليـد بـن أيب مالـك عسـحـدثنا محدثنا أبو نعيم قـال ] 700[قال أبو زرعة يف التاريخ 
سـند هـذا اهــ واإلمـام يف الصـالةإين ألوتـر وراء عمـود: قاللدرداءاأيبعن أيب عبيد اهللا عن 

.جيد ، أبو عبيد اهللا مسلم بن مشكم 
حــدثنا الشــيخ أبــو بكــر بــن إســحاق الفقيــه أنبــأ حممــد بــن غالــب ثنــا ]1135[وقــال احلــاكم 

حـــامت بـــن ســـامل البصـــري ثنـــا عبـــد الـــوارث بـــن ســـعيد عـــن خالـــد احلـــذاء عـــن أيب قالبـــة عـــن أم 
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رمبــا رأيــت النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم يــوتر و قــد قــام النــاس : الــدرداء عــن أيب الــدرداء قــال 
.وصححه الذهيب اهـسناد و مل خيرجاه هذا حديث صحيح اإل: قال .لصالة الصبح 

ســـألت : عـــن الثـــوري عـــن أيب إســـحاق عـــن األســـود بـــن يزيـــد قـــال ]4628[عبـــد الـــرزاق -
ابـن املنـذر .ومـا يؤذنـون حـىت يصـبحوا : بـني األذان واإلقامـة قـال : مىت توترين قالـت عائشة

حاق اهلمـداين أيب إسـعـن ثنـا أبـو عوانـةىي بن حممد قـال ثنـا احلجـيب قـالحدثنا حي]2682[
ما أوتـر إال بـني األذان واإلقامـة، ومـا يؤذنـون حـىت : عائشةعن عن األسود بن يزيد

عـن عـن أيب إسـحاقشعبةعن ثنا وهبقالحدثنا ابن مرزوق]869[الطحاوي.يصبحوا
وإمنــا  : قــال األســود.إذا أذن املــؤذن:مــىت تــوترين ؟ قالــتقلــت يــا أم املــؤمنني: األســود قــال

أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]4707[البيهقـي .كانوا يؤذنون بعد الصـبح
حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أســيد بــن عاصــم حــدثنا احلســني بــن عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس

: ؟ قالـت سألت عائشة مىت توترين: حفص عن سفيان حدثنا أبو إسحاق عن األسود قال 
.خمتصرا تقدم يف املواقيت اهـ صحيح وما يؤذنون حىت يصبحوا. قامةاإلبني األذان و 

ثنـا محـاد بـن سـلمة نعـيم قـالثنـا أبـوحدثنا علي بن عبـد العزيـز قـال]2679[ابن املنذر -
أم ســند جيــد ، اهـــ إين ألوتــر وأنــا أمســع الصــرخة: قالــتعائشــةحــدثتنا أم شــبيب عــن قــال

.، وال أعلم هلا شيئا منكراعنه يزيد بن اهليثميف رواية وثقها ابن معني العبدية شبيب 
عبــد اهللا عــن عبـد الكــرمي بـن أيب املخــارق البصـري عــن ســعيد بـن جبــري أن ]277[مالـك -

أنظــر مــا صــنع النــاس وهــو يومئــذ قــد ذهــب بصــره : رقــد مث اســتيقظ فقــال خلادمــه بــن عبــاس
فقــام عبــد اهللا بــن عبــاس فــأوتر مث فــذهب اخلــادم مث رجــع فقــال قــد انصــرف النــاس مــن الصــبح 

ثنـا ســفيان عـن حصــني عـن أيب حيــىيحـدثنا يــونس قـال]1723[الطحــاوي .صـلى الصـبح 
حىت طلعت احلمراء مث نام ابن عباس فلـم يسـتيقظ إال عباسوابنمسر املسور بن خمرمة : قال

ر وركعــيت الفجــر يريــد الــوت، أتــرونين أدرك أصــلي ثالثــا : بأصــوات أهــل الــزوراء فقــال ألصــحابه
أبـو حيـىي امسـه زيـاد مـوىل قـيس اهــ فصـلىنعم: قبل أن تطلع الشمس فقالوا، وصالة الصبح 

.له شاهد يأيت صحيح بن خمرمة ، إسناد 
ابـن كـان : قـال حدثنا حممد بـن فضـيل عـن عاصـم عـن أيب جملـز]6819[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن صحيح يوتر عند اإلقامةعباس
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والقاســم بــن حممــد الصــامتبــنوعبــادةعبــد اهللا بــن عبــاسأنــه بلغــه أن ]278[مالــك -
اهـوعبد اهللا بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر 

قال أوتر بن عباساعن عبد اهللا بن حمرر عن قتادة عن عكرمة عن ]4594[عبد الرزاق -
.اهـ ابن حمرر مهجور ما مل تطلع الشمس

أوتــر عبــاسبــناالكــرمي اجلــزري عــن عطــاء أن معمــر عــن عبــدعــن ]4596[عبــد الــرزاق -
.اهـ صحيح بعد طلوع الفجر 

ابــنعــن أبيــه عـن ع عـن ســفيان عــن عاصــم بـن كليــبحــدثنا وكيــ]6829[ابـن أيب شــيبة -
كــويفإســناداهـــ مثــل مــا ذهــب منــه إىل صــالة املغــربأنــه كــان يــوتر إذا بقــي مــن الليــلعبــاس
.عن ابن مسعود ، كأنه إن كان حمفوظا حسن 

يــؤم قومــا فخــرج عبــادة بــن الصــامتكــان :عــن حيــىي بــن ســعيد أنــه قــال ]280[مالــك -
ابـن .يوما إىل الصبح فأقام املؤذن صالة الصبح فأسكته 

أخربنــا حيــىي أن ثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا قــال أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــالحــد]2680[املنــذر
خــرج إىل املســجد وكــان إمــام قومــه، عبــادة بــن الصــامتبــد اهللا بــن هبــرية الشــيباين أخــربه أن ع

تقـــدم فصـــلى فلمـــا رآه املـــؤذن ذهـــب يقـــيم فكفـــه عبـــادة مث أوتـــر، مثليـــلوهـــو يظـــن أن عليـــه
.مرسل . ثقة ي السبائمناتصحيفأُراه اهـ الشيباين مث أمر فأقام الركعتني قبل الفجر 

بـن جـريج عـن عطـاء سـئل عـن رجـل مل يـوتر حـىت فجـر الفجـر اعن ]4592[عبد الرزاق -
بـناقال قد فاته الوتر فال يـوتر قيـل لـه أعلـم أم رأي فحـدث محيـد عـن سـليمان أو مينـاء عـن 

بــناقــال إمنــا مهــا ركعتــان إذا طلــع الفجــر ال صــالة إال ركعتــني مث أخــربين بعــد ذلــك أن عمــر
بـن عبـاس افقـام .الناس يف الصالة: ر فرجع إليه فقال انظر أضاء الفج: قال لغالم له عباس

.اهـ صحيح فأوتر بركعة مث ركع ركعتني قبل الصبح 
مــن صـلى مـن آخــر :قـال عبـد اهللاأن نـا الليــث بـن سـعد عـن نــافعأخرب ]18[أبـو اجلهـم -

اهـــ فليجعــل آخــر صــالته وتــرا ، فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يــأمر بــذلك الليــل
.صحيح حديث .ورواه ابن جريج أخربين نافع . ابعه قتيبة بن سعيد عن ليث ت

حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قاال أخربنا ابـن جـريج حـدثين سـليمان بـن ]6372[أمحد وقال
فـإن ، من صلى بالليل فليجعل آخر صـالته وتـرا : كان يقولموسى حدثنا نافع أن ابن عمر
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فــإذا كــان الفجــر فقــد ذهبــت كــل صــالة الليــل . م أمــر بــذلك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســل
ـــوتر  أعلـــه البخـــاري اهــــ أوتـــروا قبـــل الفجـــر :ل اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــالفـــإن رســـو ، وال

وأحســب معــىن .كنحــو روايــة الليــث بــن ســعد وقــد رواه البخــاري ومســلم خمتصــرا  ،والرتمــذي
.واهللا أعلم .الفجر فتواه على ذم التفريط ، ال منع صالة الوتر عند 

مــن :يقـولعمـربـناعـن الثـوري عـن آدم بـن علــي قـال مسعـت ]4608[عبـد الـرزاق وقـال
.اهـ آدم شيخ ثقة أصبح على غري وتر أصبح على رأسه جرير قدر سبعني ذراعا 

عـن الـوتر بن عمـراعن معمر عن أيوب عن نافع أن رجال سأل ]4612[عبد الرزاق وقال
.اهـ صحيح عمر يطوف بالبيت ليلة فاجأه الصبح فأوتر بنابينا : فقال 

مــع ابــن عمــرجــاء : قــال حــدثنا ابــن فضــيل عــن بيــان عــن وبــرة]6827[ابــن أيب شــيبة -
.سند جيداهـ الفجر فأوتر

عـن ابـن عمـر سـألت : قـال حـدثنا وكيـع عـن مسـعر عـن وبـرة]6861[ابـن أيب شـيبة وقال
تطلــع الشــمس ، ألــيس كنــت لــو منــت عــن الفجــر حــىتأرأيــت: ومل يــوتر ؟ قــال رجــل أصــبح

سـحاق املزكـى أخربنـا إأخربنا أبو زكريا بـن أيب]4712[البيهقي .يوتر: كأنه يقول تصلي ؟  
حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن عبــد الوهــاب أخربنــا جعفــر بــن عــون أخربنــا أبــو عبــد اهللا

: طلـع الشـمس أيصـليها؟ قـال عمـن تـرك الـوتر حـىت تعمـرابـنسـألت : مسعر عـن وبـرة قـال 
قـال . فمه: أرأيت لو تركت صالة الصبح حىت تطلع الشمس ، هل كنت تصليها؟ قال قلت 

.اهـ صحيح فمه: 
عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس أخربنــا أبــو عبــد اهللا وأبــو ســعيد بــن أيب]4699[البيهقــي -

: جملز قـالاصم عن أيبابن عامر عن شعبة عن عحدثنا حممد بن إسحاق حدثنا سعيد يعين
.اهـ صحيح صبح إن شاء اهللا تعاىل مث أوترأو كاد يصبح أو أومل يوترابن عمرأصبح 

ما يقرأ يف الوتر
أخربنا علي بـن ميمـون قـال حـدثنا خملـد بـن يزيـد عـن سـفيان عـن زبيـد ]1699[النسائي -

صـلى اهللا عليـه و عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزي عن أبيه عـن أيب بـن كعـب أن رسـول اهللا
ســلم كــان يــوتر بــثالث ركعــات كــان يقــرأ يف األوىل ب ســبح اســم ربــك األعلــى ويف الثانيــة ب 
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ويقنــت قبــل الركـوع فــإذا فـرغ قــال عنــد ، قـل يــا أيهـا الكــافرون ويف الثالثــة ب قـل هــو اهللا أحـد 
.اهـ صححه ابن حبان وغريه فراغه سبحان امللك القدوس ثالث مرات يطيل يف آخرهن 

حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أنــس بــن ســريين عــن قــالحــدثنا وكيــع ]6946[ابــن أيب شــيبة -
.مرسل جيداهـ كان يقرأ باملعوذتني يف الوترعمر

كـان : حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن عاصـم عـن ابـن سـريين قـال ]6953[ابن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح مرسل يقرأ القرآن كله ، يوتر بهعثمان

حـــدثين بكـــري بـــن األشـــج عـــن : أخربنـــا ابـــن هليعـــة قـــال]1275[ارك يف الزهـــد وقـــال ابـــن املبـــ
قــام بعــد العشــاء فقــرأ القــرآن كلــه يف ركعــة، مل يصــل عثمــان بــن عفــانســليمان بــن يســار أن 

.اهـ مرسل جيد قبلها وال بعدها
أنــه كــان علــيعــن الثــوري عــن ســلم بــن عبــد الــرمحن عــن زاذان عــن ]4699[عبــد الــرزاق -

ثنا حــد]2707[ابــن املنــذر.إنــا أنزلنــاه يف ليلــة القــدر وإذا زلزلــت وقــل هــو اهللا أحــد يــوتر ب
ثنـا عبـد اهللا عـن سـفيان عـن سـلم بـن عبـد الـرمحن النخعـي عـن زاذان أن علي بـن احلسـن قـال
سـند . وقـل هـو اهللا أحـد وإذا زلزلـتلقـدر كـان يـوتر بــ إنـا أنزلنـاه يف ليلـة اعلي بن أيب طالب

نا شريك عن سلم بـن عبـد خرب أ]2400[ابن اجلعد ه شريك ووهم فيه ، قال صحيح ، وروا
يوتر بثالث إذا جاء نصر اهللا والفـتح وإنـا أنزلنـاه يف ليلـة عليكان : الرمحن قال نا زاذان قال 
اهـالقدر وقل هو اهللا أحد

عبـد أخربنا عبـد امللـك بـن أيب سـليمان عـن أيب ثنا هشيم قالحد]6948[ابن أيب شيبة -
مــن آخــر قــرأ يف كــل ركعــة مــنهن بــثالث ســور ييــوتر بــثالثكــانعليــاالــرمحن عــن زاذان أن 

.ح اهـ صحياملفصل
عـــن عبـــد أخربنـــا عبـــد الـــرمحن بـــن إســـحاق : قـــال حـــدثنا هشـــيم ]6947[ابـــن أيب شـــيبة -

يــوتر بــثالث ، يقــرأ يف كــل ركعــة مــنهن بــثالث ســور  ابــن مســعودكــان : امللــك بــن عمــري قــال 
.اهـ سند ضعيف ر املفصل ، من تأليف عبد اهللاآخمن
ثنـا محـاد عـن عاصـم ثنا علي بن عبـد العزيـز قـال ثنـا حجـاج قـالحد]2708[ابن املنذر-

فصـلى مث قـام صـلى العشـاء ركعتـنيكان بني مكة واملدينة فموسىأبااألحول عن أيب جملز أن 
ل اهللا وت أن أضع قدمي حيـث وضـع رسـو ما أل: وقرأ فيها مبائة من النساء قال



تقريب فقه السابقني األولني

403

، اهـ صحيح تقدم وأن أقرأ ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم قدميه
.، أو قصر الصالة وما رفع أراه من عمل احلج أو العمرة 

عــن عــن نــافعأخربنــا عيينــة بــن عبــد الــرمحن: قــال حــدثنا هشــيم ]6955[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح نه كان يقرأ يف وتره من آخر حزبهأعمرابن
ثنـا شـعبة عـن يعلـى بـن عطـاءقـالثنـا أبـو داودقـالحدثنا أبـو بكـرة]2031[الطحاوي -

يف ليلـة : أو قـالإين قـرأت املفصـل يف ركعـة: عمـرالبـنقال رجل : قالمسعت ابن لبيبة: قال
لتعطـى كـل سـورة حظهـا ، لكـن فصـله و ، إن اهللا لـو شـاء ألنزلـه مجلـة واحـدة : فقال ابن عمـر

.اهـ سند جيد من الركوع والسجود 
: حدثنا حيىي بـن سـعيد األمـوي عـن عاصـم قـال حـدثنا أبـو العاليـة قـال]20651[أمحد -

لكــــل ســــورة حظهــــا مــــن الركــــوع : أخــــربين مــــن مســــع رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يقــــول
كان يقرأ يف الركعة بالسـور، فتعـرف عمرابنإن: ، فقلت لهمث لقيته بعد: ، قالوالسجود

حـــدثين منــذ مخســـني إين ألعرفــه، وأعـــرف منــذ كـــم حدثنيــه: مــن حــدثك هـــذا احلــديث؟ قـــال
حـدثنا روح بـن حـرب السمسـار أبـو حـامت يالعباس الدور من طريق]4880[البيهقي .سنة

عمـر يقـرأ عشـر بنكان ا: حدثنا مروان بن معاوية أخربنا عاصم األحول عن ابن سريين قال 
وأنا كنت أقرأ عشرين سورة يف: العالية فقالقال عاصم فذكرت ذلك أليب.كل ركعةسور يف

لكــل ســورة حظهــا : مــن مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول ولكــن حــدثينكــل ركعــة
حسـن اهــالعاليـةحـديث أيبتابعه عبد الواحد بن زيـاد عـن عاصـم يف.من الركوع والسجود 

.حيح ص
ابـنعن حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري]6949[ابن أيب شيبة -

حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل ]6950[ابــن أيب شــيبة .كــان يقــرأ يف الــوتر بــثالث: قــال عبــاس
سـبح اسـم ربـك (أنـه كـان يـوتر بـثالث بــ عبـاسابـنعـن عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبـري

، وفيـه ، وموقـوف أشـبه مرفوعايرو اهـ)قل هو اهللا أحد(و)الكافرونقل يا أيها (و)األعلى
.ضعف 

الداريتميماأن أخربنا عاصم بن سليمان عن ابن سريين]1277[ابن املبارك يف الزهد-
ثنـــا عبـــد قـــالحـــدثنا ســـليمان بـــن شـــعيب ]2051[الطحـــاوي .كـــان يقـــرأ القـــرآن يف ركعـــة
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متـيم كـان : معاويـة عـن عاصـم األحـول عـن ابـن سـريين قـالثنـا زهـري بـن : الرمحن بن زياد قـال
.صحيح مرسلاهـ يف ركعةحييي الليل كله بالقرآن كلهالداري

حدثنا وكيع عن سفيان عن حصني عن أيب الضحى عـن مسـروق ]8456[ابن أيب شيبة -
آمنـوا أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين (ردد هذه اآلية تميما الداريأن 

حــــدثنا حممــــد بــــن عبــــد اهللا ]1251[الطــــرباين . )
بــن هشــام ثنــا ســفيان عــن األعمــش عــن أيب الضــحى عــن حلضــرمي ثنــا أبــو كريــب ثنــا معاويــة ا

اآلية ) أم حسب الذين اجرتحوا السيئات(ردد هذه اآلية حىت أصبح الداريمتيماأن روقمس
حـدثنا شـعبة بـن احلجـاج وشـبابة بـن سـوار قـاال أخربنا يزيد بن هـارون ]7005[ابن سعد . 

هـذا مقـام : قـال يل رجـل مـن أهـل مكـة : عن عمرو بن مرة عن أيب الضحى عن مسروق قال
أم (يقـرأ آيــة ويرددهـا ويبكــي ى ليلـة حــىت أصـبح أو كــرب أن يصـبحأخيـك متـيم الــداري ، صـل

الـــذين آمنـــوا وعملـــوا الصـــاحلات ســـواء حميـــاهم حســـب الـــذين اجرتحـــوا الســـيئات أن جنعلهـــم ك
بكــرة قــال ثنــا أبــو داود قــال ثنــا حــدثنا أبــو]2052[الطحــاوي ). 
قــال يل رجــل مــن : مسعــت أبــا الضــحى حيــدث عــن مســروق قــالشـعبة عــن عمــرو بــن مــرة قــال

ــــن اجلعــــد و .فــــذكرهأهــــل مكــــة ــــن مــــرة ] 110[رواه اب ــــا شــــعبة عــــن عمــــرو ب الطــــرباين .أخربن
حـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي ثنـا أبــو بكـر بـن أيب شـيبة ثنـا غنـدر عـن شــعبة ]1250[

.فــذكرهقــال يل رجــل مــن أهــل مكــة:قــالرو بــن مــرة عــن أيب الضــحى عــن مســروقعــن عمــ
.صحيح عن مسروق 

ا أخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب حـدثن]5054[البيهقي -
إسحاق عن سعيد بن جبري عن حدثنا عمرو بن مرزوق أخربنا زهري عن أيبيإمساعيل القاض

و ) قل يا أيها الكافرون(و ) سبح اسم ربك األعلى(أنه كان يوتر بثالث سور ب هريرةيأب
.ضعفاهـ فيه وقفه زهري ورفعه إسرائيل: اعيل قال إمس) قل هو اهللا أحد(
ثنــا إسـحاق بـن سـعيد عــن قـالثنـا احلمـاينقــالبـن أيب داودحـدثنا ا]2053[الطحـاوي -

.سند ضعيف اهـأنه قرأ القرآن يف ركعة عبد اهللا بن الزبيرعن أبيه
كـــانوا : قـــال حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن إدريـــس عـــن ليـــث عـــن األســـود]8459[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ ال بأس به ن أن يرجعوا باآلية من آخر الليلحيبو 
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سفرالوتر يف ال
ابـنسـألت : قـال عن عمران بن حدير عن أيب جملـزحدثنا وكيع]6968[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ركعة من آخر الليل: ل أرأيت إن سافرت ؟ قا: عن الوتر ؟ فقال عمر
عمـرابنعـن حدثنا وكيع عن أبيه عن طارق عن سعيد بن جبري]6970[ابن أيب شيبة -

.ح اهـ صحيأنه أوتر يف السفر
وابـنعمـرابـنحدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عـامر عـن ]6971[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن الوتر يف السفر سنة: قال عباس
ابــنصــحبت : قــال عــن خالــد بــن دينــار عــن شــيخحــدثنا وكيــع]6969[ابــن أيب شــيبة -

.رة ويف الباب آثار مشهو .اهـ ال يصح يف سفر ، فال أحفظ أنه أوترعباس

بعد صالة املغربما جاء يف التطوع
حدثنا زيد بن حباب عـن إسـرائيل عـن ميسـرة بـن حبيـب النهـدي ]5982[ابن أيب شيبة -

أتيــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فصــليت : عــن املنهــال عــن زر بــن حبــيش عــن حذيفــة قــال 
.انابن حبرواه أمحد وصححه اهـب ، مث قام يصلي حىت صالة العشاءمعه املغر 

ن ثوير بن أيب فاختة عن أبيـه عحدثنا إسرائيل: قال حدثنا وكيع ]5983[ابن أيب شيبة -
يف الغفلــة : ذكــر لــه أن مــا بــني املغــرب والعشــاء صــالة الغفلــة ، فقــال علــي : قــال علــيعــن 
.اهـ سند ضعيف وقعتم

أبيـــه عـــن الثـــوري عـــن جـــابر عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب األســـود عـــن]4725[عبـــد الـــرزاق -
. بـني املغـرب والعشـاء يعـين الصـالةنعم ساعة الغفلة فيما: عبد اهللاألسود بن يزيد قال قال 

عـن ليـث عـن عبـد حـدثنا حممـد بـن فضـيل]5972[ابـن أيب شـيبة وقـال. جابر ال حيتج به 
فيهـا إال وجدتـه يصـليعبـد اهللا بـن مسـعودساعة مـا أتيـت : قال الرمحن بن األسود عن عمه 

حـدثين علـي بـن ]9448[الطـرباين . هـي سـاعة غفلـة: وكـان يقـول عشـاءاملغـرب والمـا بـني
ن األسـود عـن عبـد عـن عبـد الـرمحن بـعبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا أبو عوانة عن ليـث

والعشــاء ، وجدتــه قائمــا يصــلي مــا بــني املغــربســاعة مــا أتيتــه فيهــا إال: قــالالــرمحن بــن يزيــد
.يث ضعيفل.زائدة عن ليث مثله ورواه. مسعوديعين عبد اهللا بن 
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و عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أخربنـــا أبـــ]60[أبـــو العبـــاس املســـتغفري يف فضـــائل القـــرآن -
حـدثنا سـعيد صاحل بن حممود حـدثنا أبـو البخـرتي حـدثنا حيـىي بـن آدمأخربنا حممد بن حامد

فوجدته يف املسجد يصلي بني عبد اهللاطلبت : بن صاحل حدثين أبو إسحاق عن علقمة قال
رب زدين علمــا رب زدين : قــال)رب زدين علمـا(املغـرب والعشــاء فسـمعته يقــرأ طــه فلمـا بلــغ 
.اهـ سند ضعيف علما ثالثا مث ركع فقرأت األعراف وهو راكع

سـلمانعن الثوري عن األعمش عـن العـالء بـن بـدر عـن رجـل عـن ]4726[عبد الرزاق -
املغــرب والعشــاء فإنــه خيفــف عــن أحــدكم مــن حزبــه ويــذهب عنــه ملغــاة صــلوا فيمــا بــني: قــال 

حـــدثنا وكيـــع عـــن ]5974[ابـــن أيب شـــيبة . أول الليـــل فـــإن ملغـــاة أول الليـــل مهدنـــة آلخـــره
علـيكم بالصـالة :سـلمانقـال : قالسفيان عن األعمش عن العالء بن بدر عن أيب الشعثاء

حزبه ويـذهب عنـه ملغـاه أول الليـل فـإن ملغـاه فإنه خيفف عن أحدكم منفيما بني العشاءين
أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران ] 4949[وقــال البيهقــي . أو مذهبــة آلخــرهأول الليــل مهدنــة

أخربنا إمساعيل الصفار حـدثنا حممـد بـن إسـحاق حـدثنا يعلـى بـن عبيـد حـدثنا أبـو سـنان عـن 
سـلمانيهم سلمان قـال فقـال جيش فكنت يف: قالالشعثاء احملاريبالعالء بن بدر عن أيب

وعلـــيكم .تكفـــل اهللا 
اهـــ نكم مــن جــزء ليلــتكم وتكفــيكم اهلــذرلصــالة فيمــا بــني املغــرب والعشــاء با

.سعيد بن سنان هو ان أبو سنحسن صحيح ، 
حـدثنا إبـراهيم بـن نـافع عـن ابـن أيب قـال حيىي بن أيب بكريحدثنا]5980[ابن أيب شيبة -

ان ، يعــين مـا بــني املغــرب مل يكـن يصــليها إال يف رمضـعبــد اهللا بــن عمــر أن جنـيح عــن جماهـد
.سند حسناهـ والعشاء

حدثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بـن خالـد عـن قالثنا وكيعحد]5984[ابن أيب شيبة -
رواه ابـن املبـارك اهــ ملغرب كـان كاملعقـب غـزوة بعـد غـزوةربعا بعد امن صلى أ: قال عمرابن

.ضعيف يف الزهد عن موسى بن عبيدة الربذي ، وهو 
حدثنا مثامة نا خالد بن أيب عثمان القرشي قالال حدثقأخربنا عفان ]6514[ابن سعد -

ى املغــرب ثوبــان علــى املشــجب كــل يــوم ، فــإذا صــلألنــسكــان : بــن عبــد اهللا بــن أنــس قــال 
.صحيح سند ي اهـ لبسهما فلم يقدر عليه ما بني املغرب والعشاء قائما يصل
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أنـسكـان : عـن ثابـت البنـاين قـالأخربنـا عمـارة بـن زاذان]1263[ابن املبـارك يف الزهـد -
ثنا حــد]5977[ابــن أيب شــيبة .هــذه ناشــئة الليــل: يصــلي مــا بــني املغــرب والعشــاء، ويقــول

.سند ضعيف مبثله ، وهوعن عمارة بن زاذان محيد بن عبد الرمحن 
يف قولهأنسثنا سعيد عن قتادة عن ثنا حممد بن بشر قالحد]5981[ابن أيب شيبة وقال 

املغــرب والعشــاءكــانوا يتطوعــون فيمــا بــني الصــالتني : قــال )(
زريـع حـدثنا سـعيد عـن قتـادة حدثنا أبو كامـل حـدثنا يزيـد بـن ] 1323[أبو داود .فيصلون

( هــذه اآليــة عــن أنــس بــن مالــك يف
كانوا يتيقظون ما بني املغرب والعشاء يصـلون وكـان احلسـن يقـول : قال ) ومما رزقناهم ينفقون

عيد عن قتادة عن عن سيعدثنا حممد بن املثىن ثنا حيىي بن سعيد وابن أيبحد.قيام الليل: 
قال كانوا يصـلون فيمـا بـني املغـرب ) كانوا قليال من الليل ما يهجعون(قوله جل وعز أنس يف

.صححه األلباين .)(وكذلكحديث حيىيزاد يف، والعشاء 
يزيـاد حـدثنا عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا األويسـحـدثنا عبـد اهللا بـن أيب]3500[وقال الرتمذي 

(يمان بن بالل عـن حيـىي بـن سـعيد عـن أنـس بـن مالـك أن هـذه اآليـة عن سل
هـذا حـديث :قال أبو عيسى. تدعى العتمةانتظار هذه الصالة اليتنزلت يف) عن املضاجع

اهـحسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه
ن أخيـه عبـد اهللا بـن حدثنا موسى بن عبيـدة عـ: قال حدثنا وكيع]5973[ابن أيب شيبة -

ل املغــرب إىل أن صــالة األوابــني مــا بــني أن ينكفــت أهــ: قــال عبــد اهللا بــن عمــروعــن عبيــدة 
.ضعيف رواه ابن املبارك يف الزهد عن موسى بن عبيدة ، وهو اهـ يثوب إىل العشاء

الحسـن عن معمر عن أيب إسحاق عن عاصـم بـن ضـمرة قـال رأى ]4729[عبد الرزاق -
يصلي بعد املغرب أربـع ركعـات فقـال لـه أفاتـك شـيء مـن املكتوبـة قـال ال قـال رجالبن علي

عـــن إســـرائيل عـــن أيب حـــدثنا وكيـــع ]5985[ابـــن أيب شـــيبة . 
مث صــليت املغــربعلــيبــناحلســنصــليت إىل جنــب : قــال إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة

.ثقاتاهـ إمنا مها ركعتان: قال و فنهرينركعتني بعد املغرب ، مث قمت أصلي 

التطوع بعد صالة العشاء
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حــدثنا آدم قــال حــدثنا شــعبة قــال حــدثنا احلكــم قــال مسعــت ســعيد بــن ]117[البخــاري -
صــلى اهللا عليــه ميمونــة بنــت احلــارث زوج النــيببيــت خــاليتجبــري عــن ابــن عبــاس قــال بــت يف

صــلى اهللا عليــه وســلم تهــا ، فصــلى النــيبليلصــلى اهللا عليــه وســلم عنــدها يفوســلم وكــان النــيب
أو  . نـام الغلـيم :العشاء ، مث جـاء إىل منزلـه ، فصـلى أربـع ركعـات ، مث نـام ، مث قـام ، مث قـال

عن ميينـه ، فصـلى مخـس ركعـات مث صـلى كلمة تشبهها ، مث قام فقمت عن يساره ، فجعلين
اهـة ركعتني ، مث نام حىت مسعت غطيطه أو خطيطه مث خرج إىل الصال

حدثنا وكيع عن عبد اجلبار بن عباس عن قيس بن وهب عن مـرة ]7353[ابن أيب شيبة -
من صلى أربعا بعد العشاء ال يفصل بينهن بتسليم عدلن مبـثلهن مـن ليلـة : قال عبد اهللاعن 

.وعبد اجلبار وثقه أبو نعيم وقال ابن سعد فيه ضعف. ثقات اهـالقدر
عمـروعبـد اهللا بـندثنا ابن إدريس عن حصني عن جماهد عن ح]7351[ابن أيب شيبة -

، ورواه ثقـــاتهـــؤالء اهــــمـــن ليلـــة القـــدرمـــن صـــلى أربعـــا بعـــد العشـــاء كـــن كقـــدرهن : قـــال 
.األعمش من قول جماهد 

عن عبد الـرمحن بـن ثنا حممد بن فضيل عن العالء بن املسيب حد]7352[ابن أيب شيبة -
اهـــ فيــه أربعــة بعــد العشــاء يعــدلن مبــثلهن مــن ليلــة القــدر: تقالــعائشــةعــن عــن أبيــهاألســود
براهيم حدثنا حممـد بـن عبـد اهللا إمحد بن أحدثين ]361[رواه عبد اهللا يف زوائد الزهد علة ،

ســود قــال مــن ســدي حــدثنا مســعر عــن حمــارب بــن دثــار عــن عبــد الــرمحن بــن األبــن الــزبري األ
ال فهـن إن كـن كـذا و إالقـدر قلـت ممـن مسعتـه قـال ربعا بعد العشاء كن كمثلهن يف ليلـةأصلى 
.وقد روي هذا املعىن مرفوعا وال يصح .رمحه اهللا كان للعالء بن املسيب أوهام اهـصواحل

األمر يف نافلة النهار
حدثنا حيىي بن حيىي أخربنا هشيم عن خالد عـن عبـد اهللا بـن شـقيق قـال ]1733[مسلم -

يف يصــلى اهللا عليــه وســلم عــن تطوعــه فقالــت كــان يصــلســألت عائشــة عــن صــالة رســول اهللا
بالنــاس يركعتــني وكــان يصــليبالنــاس مث يــدخل فيصــليقبــل الظهــر أربعــا مث خيــرج فيصــلبيــيت

ركعتــني وكـــان يفيصــلبالنــاس العشــاء ويــدخل بيــيتيركعتــني ويصــلياملغــرب مث يــدخل فيصــل
يال قائمــا ولــيال طــويال قاعــدا لــيال طــو يمــن الليــل تســع ركعــات فــيهن الــوتر وكــان يصــلييصــل
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وكان إذا قرأ وهو قـائم ركـع وسـجد وهـو قـائم وإذا قـرأ قاعـدا ركـع وسـجد وهـو قاعـد وكـان إذا 
اهـطلع الفجر صلى ركعتني

حدثنا وكيع عن حممد بن قيس عن عون بن عبد اهللا بن عتبة عن ]5994[ابن أيب شيبة -
بـن اعـن ]4826[عبـد الـرزاق .يف بيتـهأربـع ركعـات قبـل الظهـرعمـرصليت مـع : قال أبيه

يف بيتـه عمـر بـن اخلطـابرأيـتعيينة عن حممد بن قـيس عـن عـون بـن عبـد اهللا عـن أبيـه قـال 
حدثنا وكيع عن مسعر عـن أيب صـخرة عـن ]5997[ابن أيب شبية . يصلي أربعا قبل الظهر 

.اهـ صحيح يصلي أربعا قبل الظهرعمررأيت : قال عبد اهللا بن عتبة 
حــدثنا حممــد بــن عبيــد عــن األعمــش عــن املســيب بــن رافــع عــن ]6009[ابــن أيب شــيبة -

اهـ)ق(قرأ يف األربع قبل الظهر بـ عمرأن رجل
بــن أيب جنــيح و عــن إبــراهيم بــن حممــد عــن عبــد ابــن عيينــة عــن اعــن ]2684[عبــد الــرزاق-

أشـبه بـن الخطـابعمـرقـال :يب بكر عن أبيـه عـن مالـك بـن أوس بـن احلـدثان قـالأاهللا بن 
.ضعيفاهـصالة النهار بصالة الليل صالة اهلجري

عـن حذيفـة حدثنا اب]6007[ابن أيب شيبة -
اهـإذا زالت الشمس صلى أربعا طواالعليارأيت : بن أسيد قال 

عبد الرمحن بن بديل حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن]6008[ابن أيب شيبة -
أنه كان يصلي يف بيته إذا زالت الشمس أربـع بعبد اهللا بن مسعودحدثين أبطن الناس : قال 

اهــ فجلس يف املسـجد حـىت تقـام الصـالةركعات ، يطيل فيهن ، فإذا جتاوب املؤذنون خرج ،
.ابن بديل مل أعرفه 

عبـد اهللا عـن أيب إسـحاق عــن حـدثين معـاذ بـن شـعبة أنبأنـا شـريك بـن ]696[الطـربي وقـال
مــن تطــوع النهــار يعــدل صــالة الليــل إال لــيس شــيء عبــد اهللاقــال : قــالإبــراهيم عــن علقمــة

حـدثنا ]9446[الطـرباين . هؤالء األربع قبل الظهر
ق عـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي ثنـــا بشـــر بـــن الوليـــد الكنـــدي ثنـــا شـــريك عـــن أيب إســـحا

لـيس شـيء يعـدل صـالة الليـل مـن صـالة النهـار : قـال عبـد اهللا: األسود ومرة ومسـروق قـالوا
، وفضـلهن علـى صـالة النهـار كفضـل صـالة اجلماعـة علـى صـالة الواحـدإال أربعا قبل الظهـر

.فيه ضعف اهـ
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كــان صــالة : نــا شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة قــال مسعــت أبــا عبيــدة قــال ]108[ابــن اجلعــد -
اليت ال يكـاد يـدع أربعـا قبـل الظهـر وركعتـني بعـد الظهـر وركعتـني بعـد املغـرب وركعتـني د اهللاعب

.، يأيت اهـ مرسل صحيح بعد العشاء وركعتني قبل الفجر 
عــن عبــد الــرمحن بــن حــدثنا حممــد بــن عبيــد عــن هــارون بــن عنــرتة]4101[ابــن أيب شــيبة -

فجلسـنا بالبـاب عبـد اهللاأصبت أنا وعلقمة صحيفة ،: قالاألسود عن أبيه
انظــــري مــــن بالبــــاب : وقــــد زالــــت الشــــمس أو كــــادت تــــزول فاســــتيقظ وأرســــل اجلاريــــة فقــــال 

مــا كأنكمـا قـد أطلت: فقـال فــدخلنا مـا ائـذين هل: علقمـة واألســود فقـال: فرجعـت إليـه فقالـت
أن تكـون نائمـا خشـينا : فما منعكما أن تستأذنا ؟ قاال: قال أجل : اجللوس بالباب ؟ قاال 

الطـــربي .إن هـــذه ســـاعة كنـــا نشـــبهها بصـــالة الليـــلمـــا كنـــت أحـــب أن تظنـــوا يب هـــذا : قـــال
حــدثنا أبــو كريــب حــدثنا احملــاريب وهــارون بــن عنــرتة عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن ]697[

الــت فجلســنا بالبــاب ، وقــد ز عبــد اهللاأخــذت صــحيفة أنــا وعلقمــة ، فانطلقنــا إىل : قــال أبيــه
ـــا لســـنا علـــى البـــاب فجننبهـــه مـــن رقدتـــه: الشـــمس أو كـــادت تـــزول فلـــم نســـتأذن عليـــه وقلن

أنـتم جلـوس : ه فقـالفأذن لنا فدخلنا عليـ. علقمة واألسود: فرجعت فقالت فسمعت اجلارية
بــئس مــا : فقــالقــال. ظننــا أنــك راقــد وكرهنــا أن تــوقظ مــن رقــدتك: قلنــا : ومل تســتأذنوا؟ قــال

يـا جاريـة : ربوه بالصـحيفة فقـال فـأخ: قال. تقاس فيها الصالة بصالة الليلعة هذه ساظننتم
حـدثنا أبـو هشـام الرفـاعي حـدثنا حممـد ]879[الطربي . فغسلها وما نظر فيها. اسكيب ماء 

واألسـود أطـال علقمـة: بن فضيل حدثنا حممـد بـن إسـحاق عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود قـال 
فخرجــت اجلاريــة ، فاســتأذنت هلمــا فــأذن صــف النهــار ، حــىت انتعبــد اهللاجللــوس علــى بــاب 

ما كنـت أحـب أن تظنـا يب هـذا ، :فقال ظنناك نائما: ما لكما مل تدخال ؟ قاال: هلما فقال
.اهـ صحيح إنا كنا نعد صالة هذه الساعة بصالة الليل 

اهللاعبدقال : حدثنا عباد بن العوام عن حصني عن إبراهيم قال ]5996[ابن أيب شيبة-
حــدثنا أبــو بشــر الرقــي ]1970[الطحــاوي .أربــع قبــل الظهــر ال يســلم بيــنهن إال أن يتشــهد

قال ثنا أبو معاويـة الضـرير عـن حمـل الضـيب عـن إبـراهيم أن عبـد اهللا بـن مسـعود رضـي اهللا عنـه  
وقـال . اهــ مرسـل صـحيح كان يصلي قبل اجلمعة أربعا وبعدها أربعا ال يفصل بيـنهن بتسـليم

ثنــا إبــراهيم بــن طهمــان عــن حــدثنا ابــن مــرزوق قــال ثنــا أبــو عــامر قــال]1969[الطحــاوي
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وأربـــع ركعـــات بعـــد يصـــلي أربـــع ركعـــات قبـــل الظهـــركـــان عبـــد اهللا: عبيـــدة عـــن إبـــراهيم قـــال
اهـــويف كلهــن القــراءة لــيس فــيهن تســليم فاصــل، طــر واألضــحى اجلمعــة وأربــع ركعــات بعــد الف
.عبيدة بن معتب فيه ضعف 

: قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن داود عــن بكــري بــن عــامر عــن الشــعيب]5990[أيب شــيبة ابــن-
.بكري يضعف اهـيصلي ما بني الظهر والعصرعبد اهللاكان 

عبـد كـان : عن أبيه قـالحدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم]1251[ابن املبارك يف الزهد-
. األذان شــد عليــه ثيابــه وخــرجيصــلي قبــل الظهــر صــالة طويلــة، فــإذا مســع الــرحمن بــن عــوف

جعفــر حـدثنا شــعبة عــن سـعد بــن إبــراهيم حــدثنا حممـد بــن حــدثنا ابـن املثــىن]881[الطـربي 
.اهـ صحيحكان يطيل الصالة قبل الظهر عبد الرمحن بن عوفأن عن أبيه

حــدثنا زيــد بــن حبــاب عــن ابــن : قــالحــدثنا ابــن األصــبهاين]2091[وقــال ابــن أيب خيثمــة 
رأيـت أيب يصـلي أربــع : قـالجعفـر بـن ربيعـة القرشـي عـن أيب ســلمة بـن عبـد الـرمحنهليعـة عـن 

.اهـ كذا رواه ابن هليعة بأخرةركعات قبل الظهر
حــدثين عبيــد اهللا بــن املغــرية أنــه : أخربنــا ابــن هليعــة قــال]1252[وقــال ابــن املبــارك يف الزهــد 

ســبح قبــل صــالة الظهــر حــىت كــان يعبــد الــرمحن بــن عــوفأن مســع أبــا ســلمة بــن عبــد الــرمحن
، اهــ سـند جيـد يفيء الفيء أربع ركعات يطيلهن، حىت أقول قـد قـرأ يف بعضـهن بسـورة البقـرة

.، رؤيته أباه صحيحة ما أُراه إال متصال 
أبـاعن األعمش عن املسيب بـن رافـع أن حدثنا وكيع عن سفيان]6010[ابن أيب شيبة-

]4037[ورواه الطـرباين .اهــ سـند صـحيح مرسـل كان يصلي مثان ركعات قبل الظهرأيوب
عــن ك عــن األعمــشثنــا شــريحــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا بشــر بــن الوليــد الكنــدي

فقيل لـه؟ عن أيب أيوب أنه كان يصلي قبل الظهر أربعااملسيب بن رافع عن علي بن الصلت
فقــال إلتهلى اهللا عليــه وســلم يصــليها فســأإين رأيــت رســول اهللا صــ: فقــال

حــدثنا عبيــد بــن غنــام ثنــا أبــو مث قــال. فأحــب أن يرتفــع يل فيهــا عمــل صــاحلأبــواب الســماء
بكر بـن أيب شـيبة ثنـا حيـىي بـن آدم عـن املسـيب بـن رافـع عـن علـي بـن الصـلت عـن أيب أيـوب

صــلى اهللا قــال رأيــت رســول اهللامــا هــذه الصــالة؟: أنــه كــان يصــلي قبــل الظهــر أربعــا فقيــل لــه
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: عليــه وســلم يصــليها فســألته فقــال
.رواه ابن ماجة من وجه آخر مرفوعا و على رسم ابن حبان ،اهـ فيها عمل صاحل

حـدثنا : قـال أخربنا األصـبغ بـن زيـد: قال حدثنا يزيد بن هارون]6016[ابن أيب شيبة -
أربعـا ، فـإن نسـيت العصـر كانـت صـل بعـد الظهـر : قـال ذرأبـاعمـن أخـربه أن ثور بـن يزيـد

اهـ
أخي جويريـة عمرو بن الحارثعن إسرائيل عن جمزأة بن زاهر عن ]4827[عبد الرزاق-

.صحيح.ما صالة بعد صالة املكتوبة أفضل من أربع ركعات قبل الظهر : اخلزاعي قال 
حـدثنا محـاد بـن سـلمة فان بـن مسـلم وعـارم بـن الفضـل قـاالأخربنا ع]4828[ابن سعد -

أن أبــا ســفيان بــن احلــارث كــان يصــلي يف الصــيف عــن علــي بــن زيــد عــن ســعيد بــن املســيب 
بنصف النهار حىت تكره الصالة ، مث يصلي من الظهر إىل العصر ، فلقيه علي ذات يـوم وقـد 

نــك الــذي كنــت تنصــرف فيــه ؟ مالــك انصــرفت اليــوم قبــل حي: انصــرف قبــل حينــه ، فقــال لــه 
أتيت عثمان بن عفان ، فخطبت إليه ابنتـه ، فلـم حيـر إيل شـيئا ، فقعـدت سـاعة فلـم : فقال 

.اهـ ضعيف أنا أزوجك أقرب منها ، فزوجه ابنته: حير إيل شيئا ، فقال علي 
أنــه كــان عمــرابــنحــدثنا ابــن منــري عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ]6698[ابــن أيب شــيبة -

ثنـا سـفيان قـالثنـا أبـو نعـيمقـالحـدثنا فهـد]1964[الطحاوي .ي بالنهار أربعا أربعايصل
.صحيح .لي بالليل ركعتني وبالنهار أربعاأنه كان يصابن عمرعن عن عبيد اهللا عن نافع

عــن عــن زيــدثنــا عبيــد اهللا قــالثنــا علــي بــن معبــدحــدثنا فهــد قــال]1965[الطحــاوي -
ــنعبــد جبلــة بــن ســحيم عــن  ال يفصــل بيــنهن أنــه كــان يصــلي قبــل اجلمعــة أربعــاعمــراهللا ب

، وعبيـد اهللا إسناد جيد ، زيد هو ابـن أيب أنيسـةاهـ مث أربعا، مث بعد اجلمعة ركعتني ، بسالم 
.هو ابن عمرو الرقي 

أنه كان عمرابنحدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سامل عن ]6000[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن ر أربعايصلي قبل الظه

عمـــرابــنرأيـــت : عــن عبـــد العزيــز بــن رفيـــع  قــال حـــدثنا جريــر]6004[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا أبو األحوص عن عبد العزيـز ]6005[ابن أيب شيبة .يطيلهنيصلي أربعا قبل الظهر 

.اهـ صحيح مثلهعمرابنبن رفيع عن 
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ه  أنــعمــرابــنعمــر عــن نــافع عــن ثنا عبــدة عــن عبيــد اهللا بــنحــد]6011[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح كان يصلي مثان ركعات قبل الظهر

أخربنا ابن هليعة عـن عبيـد اهللا بـن املغـرية أن منقـذ بـن قـيس ]1253[ابن املبارك يف الزهد -
هلجـري حـني تزيـغ الشـمس أربـع ركعـاتأنه كان يصلي يف اعمرابنعن -كذا قال -أخربه

.اهـ ثقات لتأذين األول، ورمبا فرغ منهن بعد التأذينأو ستا، فيفرغ منهن مع ا
كــان إذا زالــتأن ابــن عمــر  أخربنــا عمــر بــن حممــد أن أبــاه أخــربه]1254[وقــال ابــن املبــارك 

الشــمس خــرج إىل املســجد فصــلى، فكانــت لــه صــالة، إن قضــاها قبــل الصــالة دخــل قبــل أن 
.اهـ سند صحيح يسبح، وإن مل يقضها قضاها

أنــه  عمــرابــنحــدثنا عبــدة عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]6013[شــيبة ابــن أيب -
.وهذه أحوال خمتلفة .اهـ صحيح كان يصلي بعدها أربعا

ابــنعــن حــدثنا فضــيل بــن غــزوان عــن نــافع: قــال حــدثنا وكيــع ]5988[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح نه كان حييي ما بني الظهر والعصرأعمر

أنـسعـن عبـد العزيـز بـن صـهيب عـن حـدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم]4099[ابن أيب شيبة -
أخربنا املعتمر بن سـليمان ]1255[ابن املبارك .فإنا كنا نستحبهاصلوا صالة اهلجري : ال ق

ابــن اجلعــد . أحــب الصــالة إىل أصــحابنا باهلــاجرة: عــن أنــس قــالمسعــت محيــدا حيــدث: قــال
مل يكونـوا علـى : يقـول أنـس بـن مالـكال مسعـت نا شعبة عن محيد الطويـل قـخرب أ]1460[

مســـند ابـــن اجلعـــديف قـــال البغـــوي و .شـــيء مـــن التطـــوع أشـــد مـــنهم علـــى صـــالة قبـــل الظهـــر 
بــن حنبــل وحــدثين بــه عبــد اهللا قــال حــدثين أيب أمحــد رأيــت يف كتــاب أيب عبــد اهللا ]1467[

صــالة قبــل الظهــر كــانوا يقولــون : قــال أنــسقــال نــا حممــد بــن جعفــر نــا شــعبة عــن محيــد عــن 
.صحيحاهـتعدل صالة الليل 

الحسـنعن حممـد بـن قـيس عـن أيب عـون الثقفـي أن حدثنا وكيع]6006[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح لي أربعا قبل الظهر ، يطيل فيهن كان يصعليبن
: قـالحدثنا وكيع عن سفيان عن صـدقة بـن يسـار عـن أيب سـلمة]4098[ابن أيب شيبة -

.صحيح اهـصالة اهلجري بصالة يف جوف الليلهونكانوا يشب
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يكـن أصـحاب النـيب صـلى عن الثوري عن محاد عـن إبـراهيم قـال مل ]4829[عبد الرزاق -
سلم على شيء أشد مثابرة منهم علـى أربـع ركعـات قبـل الظهـر وركعتـني قبـل الغـداة اهللا عليه و 

.اهـ صحيح 
مسعت عمرو بن ميمـون : خربنا حصني قال أ: حدثنا هشيم قال ]3951[ابن أيب شيبة -

ابــن أيب .كــانوا ال يرتكــون أربعــا قبــل الظهــر ، وركعتــني قبــل الفجــر علــى حــال: األودي يقــول 
مل يكــــن : قـــال حــــدثنا أبـــو األحــــوص عـــن حصــــني عـــن عمــــرو بـــن ميمــــون]5995[شـــيبة 

بــل الفجــر أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يرتكــون أربــع ركعــات قبــل الظهــر ، وركعتــني ق
.اهـ صحيح حالعلى

.يأيت من هذا الباب يف كتاب الزهد والعمل إن شاء اهللا تعاىل 

يف مكانه بعد الفريضة طوع تيالرجل
ثنا حممـد بـن جعفـر ثنـا شـعبة عـن األزرق بـن قـيس عـن عبـد اهللا بـن حـد]23170[أمحد -

لى اهللا عليــه وســلم ن رســول اهللا صــأســلم صــلى اهللا عليــه و ربــاح عــن رجــل مــن أصــحاب النــيب 
نـه مل يكـن أصلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلـس فإمنـا هلـك أهـل الكتـاب 

.اهـ الصحيحة بن اخلطاب ا
عن الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي عن املنهال بـن عمـرو عـن ]3917[عبد الرزاق -

ــي طالــبعبــد اهللا األســدي عــن عبــاد بــن ــن أب ال يصــلح لإلمــام أن يصــلي يف : قــال علــي ب
حــدثنا]6076[ابــن أيب شــيبة .املكــان الــذي أم فيــه القــوم حــىت يتحــول أو يفصــل بكــالم 

م مل يتطـوع إذا سـلم اإلمـا: قـال علـيعن د بن عبد اهللاعن عباشريك عن ميسرة عن املنهال 
حــدثنا وكيــع عــن ]6082[ابــن أيب شــيبة .نهمــا بكــالمأو يفصــل بيحــىت يتحــول مــن مكانــه 

ال يتطـوع اإلمـام : قـالعليعن سفيان عن ميسرة عن املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهللا
أخربنــا أبــو ]3173[البيهقــي .أو يفصــل بكــالمن الــذي أم فيــه القــوم حــىت يتحــول يف املكــا

ان بـن أمحـد السـماك حـدثنا حيـىي بـن عثمـالقطان ببغـداد أخربنـا أبـو عمـرواحلسني بن الفضل
طالــب أخربنــا عمــرو بــن عبــد الغفــار أخربنــا األعمــش عــن املنهــال بــن عمــرو عــن عبــاد بــن أيب

إن مـن السـنة إذا سـلم اإلمـام أن ال يقـوم مـن : اهللا عنـه يقـول يرضـعليـاعبد اهللا قال مسعـت 
يورواه الثـور .منحرف أو يتحـول أو يفصـل بكـالتطوعا حىت ييصلى فيه يصليموضعه الذ
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روايــة ال ال يصــلح لإلمــام ، ويف: عــن ميســرة بــن حبيــب عــن املنهــال بــن عمــرو إال أنــه قــال 
.س به أاهـ حسن ال بلإلماميينبغ
عن الثوري عن شيخ لنـا يقـال لـه أبـو حبـر عـن شـيخ هلـم قـال جاءنـا ]3924[عبد الرزاق -

د اهللا عـــن الرجـــل يصـــلي املكتوبـــة فأردنـــا أن نقدمـــه فقـــال يتقـــدم بعضـــكم وســـئل عبـــعبـــد اهللا
حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب حبـر عـن ]6070[ابن أيب شيبة .نعم :أيتطوع مكانه فقال

ال : ســئل ابــن مســعود عــن الرجــل يصــلي يف مكانــه الــذي صــلى فيــه الفريضــة قــال: شــيخ قــال
سـعود بـن مابن عيينـة عـن مسـعر عـن رجـل عـن أبيـه أن اعن ]3925[عبد الرزاق .بأس به

أخربنـا أبـو احلسـني بـن بشـران العـدل أخربنـا أبـو ]3178[البيهقـيوقال. مل ير بذلك بأسا 
أمحـد بـن حنبـل حـدثنا أبـو عبـد اهللا يعـينعمرو بن السـماك حـدثنا حنبـل بـن إسـحاق حـدثين

عـن ابـن مسـعود  بن ثابت حدثنا فرات بن أحنف عن أبيه عـن عبـد اهللا بـن بشـر اهلـاليليعل
األحنـف يكـىن أبـا حبـر ي اهـ شك عل. أسا أن يتطوع الرجل مكانه أو رآه فعلهكان ال يرى ب

.، خرب ال يصح اهلاليل
حـدثنا أبــو عوانــة : حـدثنا عــارم قــال: قــالحــدثنا إبــراهيم بـن يعقــوب]1758ك[الـدواليب -

رأيت ابن مسعود صـلى مـع اإلمـام املغـرب فلمـا : عن أيب مرمي قالم بن حكيمقال حدثنا نعي
.أبو مرمي الثقفي جمهولاهـ اإلمام صلى ركعتني بعد املغربسلم

حدثنا عمر بن أيـوب عـن جعفـر بـن برقـان عـن ميمـون بـن مهـران ]6436[ابن أيب شيبة -
املغـرب يف مجاعـة فلمـا سـلم اإلمـام قـام رجـل إىل جنبـه ، فـأراد أن يصـلي حذيفـةصلى : قال 

اهــ مرسـل تؤخر هاتني الركعتني انتظر قلـيالاجلس ال عليك أن: الركعتني فجذبه حذيفة فقال
كانوا حيبون : حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال ]6437[مث قال . 

.اهـ سند جيد تأخري الركعتني بعد املغرب حىت تشتبك النجوم
رأى عمــربــناعــن معمــر عــن قتــادة قــال ذكــرت البــن املســيب أن ]3921[عبــد الــرزاق -

ال أراك تصــلي : بــن عمــر عــن ذلــك وقــال اصــلي يــوم اجلمعــة يف مكانــه تطوعــا فنهــاه رجــال ي
.مرسلاهـ إمنا كره ذلك لإلمام : بن املسيب افقال ، مكانك 

بن عمر وصلى رجل ابن جريج عن عطاء قال أخربين من رأى اعن ]3915[عبد الرزاق -
بن عمر فلما انصرف قال افيه فدفعه املكتوبة مث قام يف مقامه الذي صلى فيه املكتوبة يتطوع 
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بن عمـر هـل تـدري مل دفعتـك قـال ال غـري أين أرى أنـك مل تـدفعين إال خلـري قـال أجـل مـن اله 
أخربنـا ]3175[البيهقـي . أجل أنـك مل تـتكلم منـذ انصـرفت مـن املكتوبـة ومل تصـل أمامـك 

علـى بـن عبيـد حـدثنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو بكر القطان حدثنا أمحد بـن يوسـف حـدثنا ي
صــلى فيــه املكتوبــة يرأيــت ابــن عمــر دفــع رجــال عــن مقامــه الــذ: عبــد امللــك عــن عطــاء قــال 

، وعبــد امللــك هــو ابــن أيب كــان يغلــطيعلــى بــن عبيــد  اهـــ إمنــا دفعتــك لتقــدم أو تــأخر: وقــال 
عبـــد ، وقـــال فيـــه الواســـطة مـــبهمســـليمان ، والصـــحيح مـــا روى عبـــد الـــرزاق عـــن ابـــن جـــريج و 

بن جريج قال أخربين عطاء أن عمرو بـن شـعيب صـلى اجلمعـة مث ركـع اعن ]5528[زاق الر 
إذا صــليت ، مــام فــال مــا اإلأ: عــن ذلــك وقــال عمــربــناعلــى إثرهــا ركعتــني يف املســجد فنهــاه 
اهـــإفانقلــب فصــل يف بيتــك مــا بــدا لــك 

.مرسل 
أنــه كــان يــؤمهم مث عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]3922[عبــد الــرزاق -

عن الثوري ]3923[عبد الرزاق .يتطوع يف مكانه قال وكان إذا صلى املكتوبة سبح مكانه 
عــن حــدثنا ابــن عليــة]6071[ابــن أيب شــيبة .مثلــه عمــربــناعــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن 

حـدثنا ]6072[ابـن أيب شـيبة .ته مكانـهأنـه كـان يصـلي سـبحعمـرابنأيوب عن نافع عن 
مث يتطوعـــان يف املا يصـــليان الفريضـــة وســـرأيـــت القاســـم: قـــال معتمــر عـــن عبيـــد اهللا بـــن عمـــر

مـــن ]3176[البيهقـــي . كـــان ال يـــرى بـــه بأســـاعمـــرابـــنأن وأنبـــأين نـــافع: قـــال.
ثــري عــن حفــص بــن كعــن حيــىي بــن أيبيعبــد الوهــاب بــن عطــاء أخربنــا هشــام الدســتوائطريــق
حبـر بـن نصـر مـن طريـقو .صـلى فيـهيكان إذا صلى حتـول مـن مقامـه الـذعمرابنأن غياث

كـان عبـد اهللا بـن عمـرقال قرئ على عبد اهللا بن وهب أخربك عبد اهللا بـن عمـر عـن نـافع أن 
وكذلك رواه شعبة عن أيوب عن نـافع عـن : مث قال . صلى فيهيمقامه الذسبحته يفييصل

.صحيح اهـابن عمر
جـاج عـن أيب إسـحاق عـن الشـعيبعـن ححدثنا أبو خالد األمحـر]6077[ابن أيب شيبة -

ال اهـــ صـلى اإلمـام أن يتطــوع يف مكانـه ومل يـر بـه لغــري اإلمـام بأسـاأنــه كـره إذاعمـرابـنعـن 
.يأيت يف التطوع بعد اجلمعة مما ههنا .بأس به
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ن إبـراهيم بـن مهـاجر عـن جماهـد عـة عـن حجـاجحدثنا أبو معاويـ]6078[ابن أيب شيبة -
اهــ سـند ي يف مكانـه الـذي صـلى فيـه الفريضـةأنـه كـره لإلمـام أن يصـلعبد اهللا بن عمروعن 

.فيه ضعف 
مـن صـلى :يقـولعبـاسبـنابـن جـريج عـن عطـاء قـال مسعـت اعـن ]3914[عبد الرزاق -

بــن عبــاس إين اذلــك قــال وقــال املكتوبــة مث بــدا لــه أن يتطــوع فليــتكلم أو فلــيمش وليصــل أمــام
.اهـ صحيح ألقول للجارية انظري كم ذهب من الليل ما يب إال أن أفصل بينهما 

: قــال عبــاسابــنحــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن عطــاء عــن ]6066[ابــن أيب شــيبة وقــال
بن أمحد بن عبـدان أخربنـا يأخربنا أبو احلسن عل]3174[وقال البيهقي .أو يتأخريتقدم 

حـدثنا إبـراهيم يأبو بكر أمحد بن حممود بن خرزاذ حدثنا موسـى بـن إسـحاق القاضـيلقاضا
من صلى الفريضة مث أراد : حدثنا داود عن عمرو قال قال ابن عباس يالشافعبن حممد يعين

.اهـ صحيح بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدايأن يصل
ابــنأن يــه عــن رجــل عــن عطــاءحــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن أب]6067[ابــن أيب شــيبة -

ل مــن مكانــه ال يتطــوع حــىت يتحــو : كــانوا يقولــون عمــروابــنســعيدوأبــاالزبيــروابــنعبــاس
اهـالذي صلى فيه الفريضة

: قــالعــن شــعبةعــن أيب ذئــبثنــا أبــو عــامر ثنا ابــن مــرزوق قــالحــد]2197[الطحــاوي -
وكـان ابـن عبـاس ال : قـالا صالتكمافصلو أال تتقون اهللايا أيها الناس:يقولابن عباسكان 

.اهـ حسن يصلي الركعتني بعد املغرب إال يف بيته
بـــن جـــريج قـــال أخـــربين عمـــر بـــن عطـــاء بـــن أيب اخلـــوار عـــن اعـــن ]3916[عبـــد الـــرزاق -

يف املقصــورة فلمــا ســلم قمــت مقــامي معاويــةالســائب بــن يزيــد أخــربه قــال صــليت اجلمعــة مــع 
ال تعد ملا فعلت إذا صليت اجلمعة فال تصلها حـىت تكلـم فصليت فلما دخل أرسل إيل فقال

.اهـ رواه مسلمأو خترج فإن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بذلك 
عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة أنه رأى قوما يصـلون يف املسـجد ]3920[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح يتأخرون فإذا انصرفوا تأخروا ليصلوا بعد الفريضة فقال كانوا يتقدمون وال

مبثلهاالتطوع بعد الفريضة
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عــن الثــوري عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن ســليمان بــن مســهر عــن ]4819[عبــد الــرزاق -
]4820[عبــد الــرزاق .كــان يكــره أن يصــلي علــى إثــر صــالة مكتوبــة مثلهــا عمــرخرشــة أن 

ن اخلطـابعمـر بـعن معمر عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن سـليمان بـن مسـهر عـن خرشـة أن 
حـدثنا جريـر عـن مغـرية ]6050[ابـن أيب شـيبة .قال ال تصلني دبر كل صالة مكتوبة مثلهـا

حــدثنا ]6051[ابـن أيب شـيبة .ال يصـلى بعـد الصــالة مثلهـا: عمـرقــال : قـال عـن إبـراهيم 
: قــال إدريــس عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن ســليمان بــن مســهر عــن خرشــة أبــو معاويــة وابــن

حــدثنا هشــيم عــن ]6057[ابــن أيب شــيبة .ن يصــلى خلــف صــالة مثلهــايكــره أعمــركــان 
كـره أن يصـلى بعـد املكتوبـة أنـهعمـرعـن األعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن احلر

.اهـ صحيح مثلها
قــال : قــاال حــدثنا ابــن إدريــس عــن حصــني عــن إبــراهيم والشــعيب]6052[ابــن أيب شــيبة -

]6053[ابـن أيب شـيبة اهـ مرسل صحيح ، وقـالة مثلهاال يصلى على إثر صال: اهللاعبد
أنـــه كـــان يكـــره أن عبـــد اهللاأخربنـــا حصـــني عـــن أصـــحاب عبـــد اهللا عـــن :حـــدثنا هشـــيم قـــال

.اهـ صحيح يصلى بعد املكتوبة مثلها
كـانوا : قـال حدثنا املسـيب بـن رافـعقالحدثنا هشيم عن العوام]6056[ابن أيب شيبة -

املســـيب يـــروي عـــن أيب ســـعيد وصـــغار . اهــــ صـــحيح بعـــد املكتوبـــة مثلهـــايكرهـــون أن يصـــلوا 
.صحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أ

جامع التطوع
سليمان بن حيان  يعينعبد اهللا بن منري حدثنا أبو خالدحدثنا حممد بن ]1727[مسلم -

ــهنــد عــن النعمــان بــن ســامل عــن عمــرو بــن أوس قــال حــدثينعــن داود بــن أيب ن أيبعنبســة ب
مات فيه حبديث يتسـار إليـه قـال مسعـت أم حبيبـة تقـول مسعـت رسـول يمرضه الذسفيان يف

يـوم وليلـة بـينعشـرة ركعـة يفمن صلى اثنيت:اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
وقــال . قالــت أم حبيبــة فمــا تــركتهن منــذ مسعــتهن مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم. اجلنــة 

وقــال عمــرو بــن أوس مــا تــركتهن منــذ مسعــتهن .فمــا تــركتهن منــذ مسعــتهن مــن أم حبيبــةعنبســة 
اهـوقال النعمان بن سامل ما تركتهن منذ مسعتهن من عمرو بن أوس. من عنبسة
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قاال حدثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان]6021[ابن أيب شيبة -
وركعتــني بعــد املغــرب  وأربعــاالظهــر وركعتــني بعــدهايصــلي مــن التطــوع أربعــا قبــلعلــيكــان : 

.اهـ سند ضعيف بعد العشاء ، وركعتني قبل الفجر
كان يصلي بعـد علياعن إسرائيل عن ثوير بن أيب فاختة عن أبيه أن ]4822[عبد الرزاق-

.اهـ سند ضعيف العشاء ركعتني 
عبــد بيــدة قــال كــان تطــوع عــن الثــوري عــن عمــرو بــن مــرة عــن أيب ع]4815[عبـد الــرزاق -

الــذي ال يــنقص منــه أربعــا قبــل الظهــر وركعتــني بعــدها وركعتــني بعــد املغــرب وركعتــني بعــد اهللا
حـــدثنا وكيـــع عـــن مســـعر عـــن ]6022[ابـــن أيب شـــيبة . العشـــاء وركعتـــني قبـــل صـــالة الغـــداة 
ا قبــل كانــت صـالة عبــد اهللا الــيت ال يــدع مـن التطــوع أربعــ: عمـرو بــن مــرة عـن أيب عبيــدة قــال 

ابــن أيب .الظهـر وركعتــني بعـدها وركعتــني بعـد املغــرب وركعتـني بعــد العشـاء وركعتــني قبـل الفجــر
: حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن عمـــرو بـــن مـــرة عـــن أيب عبيـــدة قـــال ]6025[شـــيبة 

كانـــت صـــالة عبـــد اهللا الـــيت ال يـــدع أربعـــا قبـــل الظهـــر وركعتـــني بعـــدها وركعتـــني بعـــد املغـــرب ، 
حـــدثنا حممـــد بـــن النضـــر ]9441[الطـــرباين . د العشـــاء ، وركعتـــني قبـــل الفجـــربعـــوركعتـــني

كانـت صـالة عبـد : األزدي ثنا معاوية بن عمـرو ثنـا زهـري ثنـا أبـو إسـحاق عـن أيب عبيـدة قـال
اهللا مـــن النهـــار أربعـــا قبـــل الظهـــر وركعتـــني بعـــدها وركعتـــني بعـــد املغـــرب وركعتـــني بعـــد العشـــاء 

حـدثنا حممـد بـن النضـر األزدي مث قـال . ي قبل العصر وال بعـدهاوركعتني قبل الفجر وال يصل
كانــت : ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن األعمــش عــن عمــرو بــن مــرة عــن أيب عبيــدة قــال

صالة عبد اهللا الذي ال يرتك أربعـا قبـل الظهـر واثنتـني بعـدها، واثنتـني بعـد املغـرب واثنتـني بعـد 
.ل صحيح اهـ مرسالعشاء واثنتني قبل الفجر

: قـال حدثنا املسـعودي عـن القاسـم: قال حدثنا يزيد بن هارون ]6037[ابن أيب شيبة -
ليس أحد يصلي أربع ركعات تطوعا بعد صالة مكتوبة ، فيلحقه يومئذ : قال معاذضر ملا حُ 

.اهـ يزيد مساعه متأخر ىت تغرب الشمسذنب إال الشرك باهللا ، ح
غندر عن شعبة عن منصور عن أيب عثمان موىل املغرية بـن حدثنا]6032[ابن أيب شيبة -

لم يصـلي يف يـوم اثنـيت عشـرة ركعـة إال بـىن اهللا لـه مـا مـن عبـد مسـ: قـال هريـرةأبيعـن شعبة 
.اهـ حسن بيتا يف اجلنة
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إن : قــال ابــن عبــاسعــن وكيــع عــن شــعبة عــن أيب مجــرة حــدثنا]6783[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن إال سجدت بعدها سجدتني فافعلة استطعت أن ال تصلي صال

عـن عبـد امللـك بـن ميسـرة عـن حدثنا وكيـع عـن معـرف بـن واصـل]6034[ابن أيب شيبة -
.مرسلاهـ بين له بيت يف اجلنةعشرة ركعةمن صلى أول النهار ثنيت : قالت عائشة

كـــانوا :عـــن الثـــوري عـــن إبـــراهيم عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد قـــال ]4834[عبـــد الـــرزاق -
يســـتحبون أن يركعـــوا بعـــد املغـــرب بقـــل يـــا أيهـــا الكـــافرون وقـــل هـــو اهللا أحـــد وبعـــد العشـــاء يف 
ركعتـني بـآخر ســورة البقـرة آمــن الرسـول وبقـل هــو اهللا أحـد وقبــل الفجـر بقـل يــا أيهـا الكــافرون 

.إبراهيم أراه ابن مهاجر يضعف اهـ حد أوقل هو اهللا 

جلوس الرجل حيث صلى الصبح
حـدثنا أمحـد بـن عبـد اهللا بــن يـونس حـدثنا زهـري حـدثنا مسـاك ح وحــدثنا ]1557[مسـلم -

قـال أخربنـا أبـو خيثمـة عـن مسـاك بـن حـرب قـال قلـت جلـابر بـن مسـرة واللفـظ لـهحيىي بن حيىي 
يأكنـت جتـالس رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قــال نعـم كثـريا كـان ال يقـوم مـن مصـاله الــذ

تطلــع الشــمس فــإذا طلعــت الشــمس قــام وكــانوا يتحــدثون فيــه الصــبح أو الغــداة حــىتييصــل
اهـأمر اجلاهلية فيضحكون ويتبسمفيأخذون يف

عـن أيب ســنان عــن العـالء بــن بــدر عــن أيب حــدثنا يعلـى بــن عبيــد]7853[ابـن أيب شــيبة -
إذا صليتم الغداة فاذكروا اهللا حـىت تطلـع الشـمس ، فـإن مل: قال سلمانالشعثاء احملاريب عن 

.الشيباين سعيد بن سنان ال بأس بهاهـ أبو سنان لوا فناموا فإن النائم ساملتفع
بلغـين عـن رجـل مـن بـين : قـال حدثنا غندر عن شعبة عن احلكم]7852[ابن أيب شيبة -

مــا مــن مســلم يصــلي : وهــو قاعــد يف مصــاله ، وقــال علــيبــنالحســنمتــيم أنــه دخــل علــى 
اهـله حجابا من النارمصاله إال كان الصبح ، مث يقعد يف 

ى بـن عبـد اهللا بـن إسـحاق بـن طلحـة حـدثنا أبـو أسـامة عـن موسـ]7851[ابن أيب شـيبة -
فـال يـربح حـىت حتضـر يثبـت يف مصـاله حيـث صـلىطلحـةكـان : قـال عن موسى بـن طلحـة

.تقدم مما ههنا وقد .حسن اهـ السبحة فيسبح

ىحصالة الض
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زوج النــيب صــلى اهللا عليــه عائشــةن الــزبري عــن بــن شــهاب عــن عــروة بــاعــن ]357[مالــك -
مـا رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـلي سـبحة الضـحى قـط وإين :

ألسبحها وإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليدع العمل وهو حيب أن يعمله خشية أن 
.اهـ رواه البخاري ومسلم يعمل به الناس فيفرض عليهم 

حدثنا وكيع عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن حممـد ]7872[ن أيب شيبة اب-
عـن مسـعر عـن حـدثنا حيـىي]678[مسـدد .كانت تصلي الضـحى صـالة طويلـةعائشةأن 

.اهـ صحيح الضحى فتطيلهاإن عائشة كانت تصلي :سعد بن إبراهيم عن القاسم قال
أعائشــةعــن زيــد بــن أســلم عــن ]358[مالــك -

.، أُراه مرسال صحيح اهـلو نشر يل أبواي ما تركتهن : تقول 
: عـن جدتـه قالـتعن ابن رميثة نا ابن عيينة عن ابن املنكدر ثحد]7894[ابن أيب شيبة -

وقـال إسـحاق بـن إبـراهيم .وهي تصلي من الضحى فصلت مثـان ركعـاتعائشةدخلت على 
بـن رميثـة أن أمـه دخلـت علـى عائشـة ابـن املنكـدر قـال أخـربين انا سفيان عـن أخرب ]1392[

تيف بي
صلى اهللا عليه و سـلم فقالـت مـا أنـا مبخـربك عـن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم شـيئا ولكـن لـو 

اهـتركتها نشر يل أيب أن أتركها ما 
ثنا أبـــو خالـــد األمحـــر عـــن ابـــن عجـــالن عـــن القعقـــاع بـــن حـــد]7897[ابـــن أيب شـــيبةوقـــال 

فرأيتهــا صــلت مــن يــهبيتــا كانــت ختلــو فعائشــةدخلــت علــى : قالــت حكــيم عــن جدتــه رميثــة 
ابــن ســعد أم قــالو ابــن حبــان جــدة القعقــاع بــن حكــيم ،قــالاهـــ رميثــة اتالضــحى مثــان ركعــ

وقــال.وهــي أم حكــيم والــد القعقــاع هلــا صــحبة بــن هاشــم ة بنــت عمــرو أم رميثــيقــالو رمثــة 
حــدثنا وكيــع حــدثنا أيب عــن ســعيد بــن مســروق عــن أبــان بــن صــاحل عــن أم ]25078[أمحــد 

صـليت صـالة كنـت أصـليها علـى عهـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم :قالـتحكيم عـن عائشـة
.ميثة ، وكأنه منقطع أراها ر اهـلو أن أيب نشر، فنهاين عنها، ما تركتها

إين مسعــت : قالــتحكــيمتيعقــوب بــن عبــد اهللا بــن األشــج عــن القعقــاع أن رميثــة بنــوروى 
اهـــمل أزل أصــلي مثــان ركعــات ومــا كنــت ألدعهــن ولــو نشــر يل أيب مــن القــرب: تقــولعائشــة 

.ها رميثة أم حكيم علل
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اجشـون أخـربين أيب عـن حدثنا أمحد بـن حـامت حـدثنا يوسـف بـن امل]4612[وقال أبو يعلى 
أصـبحت عنـد عائشـة فلمـا أصـبحنا قامـت : عمر بن قتادة عن جدته رميثـة قالـتعاصم بن 

ك يـا أم املـؤمنني مـا أصـبحت عنـد: ت فاغتسلت مث دخلت بيتـا هلـا وأجافـت البـاب دوين فقلـ
فــادخلي فــدخلت فصــلت مثــان ركعــات ال أدري أقيــامهن : إال مــن أجــل هــذه الســاعة قالــت 

يـــا رمثيـــة رأيـــت : ركـــوعهن أو ســـجودهن مث التفتـــت إيل فضـــربت فخـــذي مث قالـــت أطـــول أم 
رميثــة رواه النسـائي يف الكـربى اهــرسـول اهللا يصـليهن ولـو نشـر يل أيب علـى تــركهن مـا تـركتهن 

إال أن تكـون مـن جـدة القعقـاع يبعـد أن تكـون، و قاله ابن حبـان وغـريه جدة عاصم بن عمر 
واهللا وإســـناده جيـــد ، وروايـــة ابـــن عجـــالن أشـــبه ، . اق نكـــارة ويف هـــذا الســـي.رضـــاع أو ألم 

.أعلم تعاىل 
عائشـةحـدثنا ابـن عليـة عـن خالـد]7896[ابن أيب شيبة -

.متيمة مل أجدها اهـصلت من الضحى ست ركعات
ةأم ســلمعــن حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن احلكــم عــن رجــل]7898[ابــن أيب شــيبة -

إن : فقالـت تصلي أربعـاعائشةإن : كانت تصلي الضحى مثان ركعات وهي قاعدة فقيل هلا
سلمةأمأنا شعبة عن احلكم عن رجل عن ]266[ابن اجلعد .عائشة امرأة شابة

كانــت تصـليها أربعـا قالـت إن عائشــة عائشـةتصـلي الضـحى مثـان ركعـات قاعــدة فقيـل هلـا إن 
اهــسلم قـال صـالة القاعـد علـى نصـف أجـر القـامين رسول اهللا صلى اهللا عليه و ة وإامرأة شاب

.
أنه قال دخلـت عن أبيه بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة اعن ]360[مالك -

ين حـذاءه عـن باهلـاجرة فوجدتـه يسـبح فقمـت وراءه فقـربين حـىت جعلـعمر بن الخطابعلى 
.اهـ صحيح تأخرت فصففنا وراءه أميينه فلما جاء يرف

مسعــت : حــدثنا وكيــع عــن مســاك عــن عمــه ســلمة بــن مســاك قــال ]7885[ابــن أيب شــيبة -
اهـــ هــذا خطــأ ، رواه ابــن ســعد أضــحوا عبــاد اهللا بصــالة الضــحى: ل يقــو عمــر بــن الخطــاب

مسعـت عـم : نـا شـعبة عـن مسـاك قـال أخربنـا سـليمان أبـو داود الطيالسـي قـال أخرب ]8794[
شهدت عمـر بـن اخلطـاب ورأى قومـا يصـلون الضـحى فقـال : مسلمة بن قحيف يقول : أيب 
أخربنـا إسـحاق بـن يوسـف األزرق قـال حـدثنا زكريـاء بـن أيب مث قـال . أما إذا فعلتم فأضحوا: 
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:مسعــت عمــر بــن اخلطــاب يقــول : زائــدة عــن مســاك بــن حــرب عــن مســلمة بــن قحيــف قــال 
علـى رسـم اهــ عمـر بـن اخلطـاب: عباد اهللا أضحوا بصالة الضحى فسألت مـن هـذا ؟ فقـالوا 

.ابن حبان
حدثنا النضـر بـن مشيـل أنـا أبـو قـرة األسـدي مسعـت سـعيد ]671املطالب العالية[إسحاق -

مـا مـن امـرئ يـأيت فضـاء مـن :رضـي اهللا عنـه قـال الخطـاببـنعمـرعن بن املسيب حيدث 
أصــبحت عبـدك علــى عهــدك اللهــم لــك احلمـد: ه الضـحى ركعتــني مث يقـول يصـلي بــاألرض ف

ووعدك ، أنت خلقتين ومل أك شيئا ، أستغفرك لذنيب ، فإنه قد أرهقتـين ذنـويب ، وأحاطـت يب 
إال غفر اهللا له يف ذلك املقعد ذنبه ، وإن كـان . إال أن تغفرها يل ، فاغفرها يا أرحم الرامحني 

.قرة بدوي ال يعرف أبو اهـمثل زبد البحر 
يوسـف بـن صـهيب عـن حبيـب بـن يسـار حدثنا لحدثنا وكيع قا]7886[ابن أيب شيبة -

هـــال :هـــم يصـــلون الضـــحى عنـــد طلـــوع الشـــمس فقـــالأنـــه رآعلـــيعـــن عـــن أيب رملـــة األزدي 
ابــن ســعد .صــلوها فــذلك صــالة األوابــنيا كانــت الشــمس قيــد رمــح أو رحمــني تركوهــا حــىت إذ

حدثنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسـار عـن أيب مد بن عبيد قالأخربنا حم]9000[
أين : رملة

فأرسـل إلــيهم فــدعا. يف املســجد يــا أمــري املــؤمنني : هـم ؟ فقــالوا 
يـا أيهـا : فلمـا أتـوه قـال علـي . و جـالس يف حـديث مـن بـني قـائم يف صـالة أ: قـال.يصنعون

فليصـــل النـــاس إيـــاكم وصـــالة الشـــيطان ولكـــن إذا كانـــت الشـــمس قـــيس رحمـــني فلـــيقم الرجـــل 
بينـه البخـاري يف التـاريخ ، عبـد اهللا بـن أيب أمامـة هـواهـ أبو رملـة ركعتني فتلك صالة األوابني

حـدثنا قـال حـدثنا وكيـع ]7889[ابـن أيب شـيبة وقـال. ، وإسـناد حسـن شيخ صـدوقوهو 
مـا يصـلون الضـحى عنـد خـرج فـرأى قو عليـاأن لنعمـان بـن نافـذعـن اشريك عن دثار القطـان

باجلبني صلوا فتلـك ما هلم حنروها حنرهم اهللا فهال تركوها حىت إذا كانت : طلوع الشمس فقال
.هذا إسناد ضعيفاهـصالة األوابني

علي بـن أبـي طالـبقال حدثين جعفر بن حممد أن بن جريج اعن ]4865[عبد الرزاق -
صــلوا مــا اســتطعتم فــإن اهللا ال يعــذب :حــدث النــاس فيقــولأكــان يــذكر لــه هــذه الصــالة الــيت 

.اهـ مرسل على الصالة 
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رأيـت :حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عطاء أبـو حممـد قـال]3653[أمحد يف العلل -
.ضعيف عطاء اجلمال مد أبو حماهـعليا يصلي الضحى يف املسجد

–ثقـة كـذا قـال عفـان -حدثنا عفان قال حـدثين خليفـة بـن غالـب ]1739العلل[أمحد -
يصـلي الضـحى مثـان سـعدكـان :سألت عائشة بنت سعد عن تسـبيح الضـحى فقالـت:قال

.اهـ سند جيد ركعات
سـعيد عـن أيب عـن سـعيد بـنثنا عبد األعلى عن ابن إسحاق حد]7895[ابن أيب شيبة -

وهـو يسـبح الضـحى فركـع مثـان ركعـات مالـكبـنسـعدجلسـت وراء :سعيد بن مرجانة قال
.اهـ سند حسن يف آخرهن ، فتشهد مث سلم وانطلقأعدهن ال يقعد فيهن حىت قعد

حـدثنا أبـو أسـامة عـن موسـى بـن عبـد اهللا بـن إسـحاق بـن طلحـة ]7851[ابن أيب شـيبة -
فـال يـربح حـىت حتضـر يثبـت يف مصـاله حيـث صـلىلحـةطكـان : عن موسى بـن طلحـة قـال 

.اهـ حسن السبحة فيسبح
بن عيينة عن جمالد بن سعيد عن الشعيب عن عمـه قـيس بـن اعن ] 4875[عبد الرزاقوقال 

سنة فما رأيتـه مصـليا صـالة الضـحى وال صـائما عبد اهللا بن مسعوداختلفت إىل : عبد قال 
عنـده ذات ليلـة أيت فقيـل لـه هـذا رسـول الوليـد فقـال عبـد يوما من غري رمضان قـال فبينـا حنـن 

: يقول لك أترك هؤالء الكلمات اليت تقـول قـال األمرياهللا اطفئوا املصباح فدخل فقال له إن 
ومــا هــن قــال هــذه الكلمــات قــال فلــم يــزل يــرددهن قــال قولــك كــل حمدثــة بدعــة قــال إين لــن 

.اهـ جمالد ضعيف قال فخرج إىل املدينة أتركهن قال فإنه يقول لك فاخرج قال فإين خارج
مسعــت الشــعيب : بــن عيينــة قــال أخــربين شــيخ مــن جبيلــة قــال اعــن ]4874[عبــد الــرزاق-

ال يصلي الضـحى ويصـلي مـا بـني الظهـر والعصـر مـع عقبـة عبد اهللا بن مسعودكان : يقول 
ن ثنــا بكــري بــنعــيمحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو ]8871[الطــرباين.مــن الليــل طويلــة 

ومل يكـــن يصـــلي ، الصـــالة أحـــب إيل مـــن الصـــوم : قـــالعـــامر عـــن الشـــعيب عـــن ابـــن مســـعود
.يكتب حديثه اهـ بكري جبلي ضعيف الضحى

حــدثنا شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن أيب عبيــدةقــالحــدثنا وكيــع]7860[ابــن أيب شــيبة -
]9447[الطــرباين . الضــحىيصــلي مســعودابــنمل خيــربين أحــد مــن النــاس أنــه رأى : قــال 
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ثنا زهري ثنا أبو إسحاق عن أيب عبيـدة أن نضر األزدي ثنا معاوية بن عمروحدثنا حممد بن ال
.صحيح حسن اهـ مل يكن يصلي صالة الضحىأباه
عــن أيب الضــحى عــن مســروقحــدثنا األعمــشحــدثنا وكيــع قــال ]7861[ابــن أيب شــيبة -

ـــا نقـــرأ يف املســـجد فيثبـــت ال: قـــال ابـــن مســـعود مث نقـــوم فنصـــلي نـــاس يف القـــراءة بعـــد قيـــام كن
عباد اهللا مل حتملوا عباد اهللا ما مل حيملهم اهللا إن كنتم : فقالمسعودابنفبلغ ذلك الضحى

حدثنا وكيع قـال حـدثنا ]25[أبو يعلى يف حديث بندار ورواه اهـال بد فاعلني ففي بيوتكم
ا يقـــرؤن يف املســـجد فـــإذا أشـــرقت الشـــمس األعمـــش عـــن أيب الضـــحى عـــن مســـروق قـــال كـــانو 

فهـــال يف ، نـــاس مـــا مل يكلفـــوا أيهـــا النـــاس مل تكلفـــوا ال: قـــاموا فصـــلو الضـــحى فقـــال عبـــد اهللا
ثنــا زائــدة حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو]9462[الطــرباين . بيــوتكم

بعـده فنثبـت النـاس يف كنـا إذا قـام عبـد اهللا جنلـس : قـالعن األعمش عن مسلم عـن مسـروق
حيملــوا يــرونكم أحتملــون النــاس مــا ال: فقــالالقــراءة فــإذا قمنــا صــلينا فبلغــه ذلــك فــدخلنا عليــه

ا عمـرو بـن قال سليمان حدثنا أيضـ.إن كنتم ال بد فاعلني ففي بيوتكم.
.اهـ صحيح عن عبد اهللامرة عن أيب عبيدة

ن شــعبة عــن ســعد بــن إبــراهيم عــن أبيــه عــن جــده عــن عــن رجــل عــ]4876[عبــد الــرزاق -
جــزء رواه أبــو صــاحل عبــد اهللا بــن صــاحل يف اهـــقــال مــا رأيتــه صــالهاعبــد الــرحمن بــن عــوف

الـرمحن بـن كان عبد: قال حدثين إبراهيم عن أبيه عن جدهقال] 1496[إبراهيم بن سعد 
: قـــالســـى أبـــو ســـلمةحـــدثنا مو ] 3981[ورواه ابـــن أيب خيثمـــة . عـــوف ال يصـــلي الضـــحى

سـعد بـن إبـراهيم يعـين حـدثين أيب: قـالبن إبراهيم بن عبد الرمحن بـن عـوفإبراهيم بن سعد 
أن عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف كـــان ال يصـــلي إبـــراهيم بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوفيعـــين عـــن أبيـــه

.صحيحاهـ الضحى، وكان يصلي الركعتني بعد املغرب يف بيته
عـن ةثنا الفضيل بن فضالحدثنا معاذ بن معاذ ثنا شعبة]204[حيىي بن معني يف فوائده -

ـــورأى : عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــرة قـــال : ناســـا يصـــلون صـــالة الضـــحى، فقـــالبكـــرةأب
ــــه وســــلمليصــــلون صــــالة مــــا صــــال ــــدارمي . وال عامــــة أصــــحابهها رســــول اهللا صــــلى اهللا علي ال

ة عـن الفضـيل بـن فضـالة عـن حـدثنا صـدقة بـن الفضـل ثنـا معـاذ بـن معـاذ ثنـا شـعب] 1459[
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: عبــد الــرمحن بــن أيب بكــرة أن أبــاه رأى ناســا يصــلون صــالة الضــحى فقــال
.اهـ صحيح صالة ما صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال عامة أصحابه

عـن عبيـدة عـن أسـامة بـن عبـد الـرمحنعن موسى بن حدثنا وكيع ]7874[ابن أيب شيبة-
.اهـ موسى يضعف صلى الضحى فأطالذرأباأن اب أيب الرب

ثنــا ســلمة بــن رجــاء قــالثنــا أبــو بشــرحــدثنا حممــد بــن إمساعيــل قــال]2881[ابــن املنــذر -
فقالـت صـلى الضـحى ركعتـنيعبد اهللا بن أبـي أوفـىرأيت : قالتحدثتنا شعثاءقالالكويف

صــلى اهللا عليــه وســلم صــلى الضــحى إن رســول اهللا : مــا صــليتها إال ركعتــني؟ فقــال: لــه امرأتــه
.اهـ ضعيف رواه ابن ماجة يوم الفتح، وحني بشر برأس أيب جهل ركعتني 

أنـه رأى زيد بن أرقمعن معمر عن أيوب عن القاسم الشيباين عن ]4832[عبد الرزاق-
قوما يصـلون بعـد مـا طلعـت الشـمس فقـال لـو أدرك هـؤالء السـلف األول علمـوا أن غـري هـذه 

حـــدثنا زهـــري بـــن ]1780[مســـلم . رمضـــت الفصـــال خـــري منهـــا صـــالة األوابـــني إذاالصـــالة 
أن زيـد بـن عن أيـوب عـن القاسـم الشـيباينوهو ابن عليةرب وابن منري قاال حدثنا إمساعيلح

غـــري هـــذه الســـاعة أرقـــم رأى قومـــا يصـــلون مـــن الضـــحى فقـــال أمـــا لقـــد علمـــوا أن الصـــالة يف
اهـصالة األوابني حني ترمض الفصال :يه وسلم قال إن رسول اهللا صلى اهللا عل. أفضل

حــدثنا مســلم بــن إبــراهيم أخربنــا شــعبة حــدثنا عبــاس بــن اجلريــري وهــو ]1124[البخــاري -
أوصـاين خليلـي بـثالث ال أدعهـن حـىت : ي عن أيب هريـرة قـالابن فروخ عن أيب عثمان النهد

اهـالوتر أموت صوم ثالثة أيام من كل شهر وصالة الضحى ونوم على 
بد عن عأبو املنهال الطائي نصر بن أوس حدثنا ثنا وكيع قالحد]7873[ابن أيب شيبة -

نــاقتني عليــك بســجديت الضــحى مهــا خــري لــك مــن قــال يل: قــالهريــرةأبــياهللا بــن زيــد عــن 
.اهـ على رسم ابن حبان دمهاوين من نتاج بين حبرت

صر بن علـي أنـا محـاد بـن مسـعدة عـن يزيـدنا حممد بن يونس ثنا نحدث]6221[الطرباين -
.اهـ إسناد جيد يصلي الضحىسلمةكان : قال
رأيــت :وهــو شـيخ ال بــأس بــه قــالحــدثنا أبــو نعــيم قـال حــدثنا قبــيس]3/154[الفسـوي -

.كذا اهـيصلي الضحى يف احململأنس بن مالك
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لقـد قتـل عثمـان قـالعمـربـناعن معمر عن الزهري عن سامل عن ]4868[عبد الرزاق -
بـن انـا خرب أ]2777[ابـن اجلعـد .حد يسبحها وما أحدث الناس شيئا أحـب إيل منهـا أوما 

أنه كان إذا سئل عن سبحة الضحى قال ال آمر عمربناأيب ذئب عن الزهري عن سامل عن 

.صحيح اهـ
كـــان يســـأل عـــن صـــالة عبـــد اهللا بـــن عمـــرثنا ليـــث عـــن نـــافع عـــن حـــد]17[أبـــو اجلهـــم -
إمنــا أصــنع كمــا رأيــت أصــحايب يصــنعون ، ولكــن ال :ويقــول ال

.اهـ صحيح 
م اهلمـداين عـن سـعيد بـن عمـرو ثنا حيىي بن مسـلثنا وكيع قال حد]7883[ابن أيب شيبة-

وكــان إذا تعلــم منــه فمــا رأيتــه يصــلي الســبحةألعمــرعبــد اهللا بــنأتبعــين أيب : قــالالقرشــي
بــن مســلم أبــو الضــحاك اهـــ حيــىي مــن أحســن مــا أحــدثوا ســبحتهم هــذه: 

.ضعيف 
سـألت : رج قـال عـن احلكـم بـن األعـحدثنا ابن علية عن اجلريري]7859[ابن أيب شيبة -

: فقـال حجـرة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمعن صالة الضحى وهو مستند ظهره إىلعمرابن
حــدثنا وكيــع]7866[فيــه علــة ، والصــواب مــا روى ابــن أيب شــيبة اهـــبدعــة ونعمــت البدعــة

عــن صـــالة عمـــرابــنســـألت : قــال حــدثنا حاجـــب بــن عمـــر عــن احلكـــم بــن األعـــرج: قــال 
.اهـ صحيح دعةب: الضحى ؟ فقال 
خلــت أنــا حــدثنا قتيبــة حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن جماهــد قــال د]1775[وقــال البخــاري 

جـالس إىل حجـرة عائشـة ، وإذا نـاس يصـلون عبد اهللا بـن عمـرفإذا وعروة بن الزبري املسجد
مث قــال لــه كــم اعتمــر . فقــال بدعــة . . املســجد صــالة الضــحى يف

احلـديث اهــفكرهنـا أن نـرد عليـه رجـبصلى اهللا عليه وسلم قـال أربـع إحـداهن يفرسول اهللا
بــن حــدثنا أبــو مليــل حممــد بــن عبــد العزيــز ]13524[ورواه الطــرباين خمتصــرا .ورواه مســلم 

حممد بن ربيعة الكاليب الكويف ثنا أيب ثنا إبـراهيم عـن سـفيان عـن منصـور عـن جماهـد عـن ابـن 
.صحيح . إبراهيم هو ابن طهمان اهـبدعةصالة الضحى: قالعمر
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: قـالعمـربـنانا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عـن جماهـد عـن خرب أ]2136[ابن اجلعد -
.اهـ سند ضعيف صالة الضحى بدعة ونعم البدعة هي 

عمــربــنامسعــت : بــن عيينــة عــن إمساعيــل عــن الشــعيب قــال اعــن ]4879[عبــد الــرزاق -
حدثنا سفيان عن ابـن أيب ]90[سعدان بن نصر . منذ أسلمت ما صليت الضحى :يقول
مـــا صـــليت الضـــحى منـــذ أســـلمت إال أن : مسعـــت ابـــن عمـــر يقـــول: عـــن الشـــعيب قـــالخالـــد

عــن الشــعيبحــدثنا ابــن أيب خالــدحــدثنا وكيــع قــال]7858[ابــن أيب شــيبة .أطــوف بالبيــت
.اهـ صحيح يتضحى مذ أسلمت إال أن أطوف بالبما صليت ال: قالعمرابنعن 
مل يكــن ابــن عمــر : عــن عبــد اهللا بــن دينــار قــالحــدثنا ســفيان]89[بــن نصــر ســعدان وقــال

اهللا عليـه وسـلم كـان يأتيـه يصلي الضحى إال أن يأيت مسجد قباء فيصلي فيه ألن النـيب صـلى 
.، يأيت يف الصالة بقباء ومسلم اهـ رواه البخاري كل سبت

رمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن سامل بن عبد اهللا قال عن عبد ال]4877[عبد الرزاق -
مـا يل ال أراك تصـلي الضـحى قـال مل أر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و لعبد اهللا بـن عمـرقلت 

.اهـ حسن سلم يصليها 
حـــدثنا شـــعبة عـــن توبـــة العنـــربي عـــن مـــورق : قـــال حـــدثنا وكيـــع ]7857[ابـــن أيب شـــيبة -

: صـالها عمـر ؟ قـال : ال ، قلت : أتصلي الضحى ؟ قال :عمرالبنقلت : قال العجلي 
: عليـه وسـلم ؟ قـال ال ، قلـت صـالها النـيب صـلى اهللا : صالها أبـو بكـر ؟ قـال : ال ، قلت 

.اهـ رواه البخاري ال أخال
صـلى عمـرابـنأن حـدثنا إمساعيـل بـن عليـة عـن أيـوب عـن نـافع]1743[ابن أيب شـيبة -

.اهـ صحيح تقدم يف الطهوركنت مسست ذكري فنسيتإين: وقال يوما من الضحى
حــــدثين أيب وإســــرائيل عــــن أيب إســــحاق عــــن حــــدثنا وكيــــع قــــال ]7862[ابــــن أيب شــــيبة -

.اهـ ثقات وللضحى صالة: صالة الضحى فقال عنعمرابنسألت : قال التميمي
ربنـا أيـوب عـن أخحدثنا محاد بن سلمة قالأخربنا حيىي بن عباد قال]5074[ابن سعد -

أنــه كــان جيلــس يف مســجد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــىت يرتفــع عمــرابــنعــن نــافع 
مث جييء إىل أهله فيبدأ باملسجد ، مث ينطلق إىل السوق فيقضي حوائجه ، الضحى وال يصلي 

.هو الضبعي ، سند جيد ابن عباداهـمث يدخل بيته، فيصلي ركعتني 
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مل يــزل يف : عبــاسبــنامعمــر عــن عطــاء اخلرســاين قــال قــال عــن]4870[عبــد الــرزاق -
.جلبــال معــه يســبحن بالعشــي واإلشــراقنفســي مــن صــالة الضــحى شــيء حــىت قــرأت ســخرنا ا

بن جـريج قـال أخـربين سـليمان األحـول اعن ]4871[اقعبد الرز هذا مرسل ضعيف ، قال 
الضـحى يف القـرآن ولكـن صـالة: يقـول عبـاسبناأنه مسع عطاء اخلرساين يقول لطاووس إن 

بـن اال يغوص عليها إال غائص مث قرأ يسبحن بالعشي واالشراق قـال طـاووس واهللا مـا صـالها 
اهـــ ســند صــحيح ، طــاووس أعلــم بــابن عبــاس وقــد ال أن يطــوف بالبيــت إعبــاس حــىت مــات 

.أنكر على اخلراساين روايته
يـاد عـن عبــد اهللا بـن احلــارث أخربنـا سـفيان عــن يزيـد بــن أيب ز ]668املطالــب[إسـحاق وقـال
هـذه صــالة :قــال ) يسـبحن بالعشــي واإلشـراق(وأتـى علــى هـذه اآليــة ابــن عبــاسقـال : قـال 

.ضعيفيزيد اهـاإلشراق ، يعين مثاين ركعات أول النهار 
عن ابن أيب مليكة عـن حدثنا حممد بن شريك : قال حدثنا وكيع]7880[ابن أيب شيبة -

اهللا وال يغــوص عليهــا إال : الة الضــحى ، فقــال أنــه ســئل عــن صــعبــاسابــن
اهــ )يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيهـا بالغـدو واألصـال(غواص مث قرأ

.ثقات
ــنابــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــار أن اعــن ]4873[عبــد الــرزاق - ــاسب :قــالعب

.ثقاتـ اهصالة الضحى إذا انقطعت الظالل 
: عــن شــعبة مــوىل ابــن عبــاس قــال حــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب زيــد]7887[ابــن أيب شــيبة -

.ال بأس بهاهـ ط الفيئ ؟ فإذا قلت نعم قام فسبحسق: يقول يل ابن عباسكان 
ســئل عكرمــة عــن : قــال ا إمساعيــل عــن حبيــب بــن الشــهيد حــدثن]7875[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح كان يصليها اليوم ويدعها العشر: الضحى ؟ قالعباسابنصالة 
أخربنـــا موســى بـــن إمساعيـــل قــال حـــدثتنا مســـلمة بنــت زبـــان القريعيـــة ]9622[ابــن ســـعد -

يواصـل مـن ثـالث يف الصـيام عسيبأبوكان : قالت مسعت ميمونة بنت أيب عسيب قالت 
وكـان يف : الـت ق.فكان يصلي قاعدا ، وكان يصـوم البـيضوكان يصلي الضحى قائما فعجز

.مسلمة مل أعرفها اهـفإذا حركه جاءتسريره جلجل فيعجز صوته حىت يناديها به
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حــدثنا غنــدر عــن عاصــم بــن ســليمان عــن شــعبة عــن ســعد بــن ]36907[ابــن أيب شــيبة -
رجــل كــان جيــيء إىل الزوائــدذوأول مــن صــلى الضــحى: قــال مسعــت أبــا أمامــة إبــراهيم قــال

: حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن صـــاحل قـــال] 617[أبـــو زرعـــة يف التـــاريخ .ليالســـوق يف احلـــوائج فيصـــ
أول مـن صـلى الضـحى رجـل : حدثين إبـراهيم بـن سـعد عـن أبيـه عـن أيب أمامـة بـن سـهل قـال

حــدثنا حممـــد بــن عبـــد اهللا احلضــرمي ثنـــا ]903[الطــرباين.يقـــال لــه ذو الزوائـــدمــن األنصــار
: عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قالأبيه معمر بن بكار السعدي ثنا إبراهيم بن سعد عن 

أول مـــن صـــلى الضـــحى رجـــل مـــن أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم يكـــىن بـــأيب 
ثنـا حممـد بـن عبـد اهللا حدثنا حممد بـن حممـد قـال]6203[رواه أبو نعيم يف املعرفة.ئدو الزا

.صحيح . مثله مة عن أيب أمااحلضرمي ثنا معمر بن بكار ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه
عــن معمــر عــن الزهــري قــال ســألته عــن صــالة الضــحى فقــال كــان ]4862[عبــد الــرزاق -

يصل رسـول اهللا وملأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلون باهلواجر أو قال باهلجري 
اهـال يوم فتح مكة وإذا قدم من سفر إسلم صالة الضحى قط صلى اهللا عليه و 

مضانالصالة يف رجامع 
أن بن شهاب عن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف عـن أيب هريـرة اعن ]249[مالك -

سلم كان يرغب يف قيام رمضان من غـري أن يـأمر بعزميـة فيقـول مـن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فتـويف رسـول اهللا صـلى بـن شـهاب احتسابا غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه قـال اقام رمضان إميانا و 

وصــدرا مــن بكــرأبــيلم واألمــر علــى ذلــك مث كــان األمــر علــى ذلــك يف خالفــة ســاهللا عليــه و 
.اهـ رواه مسلم الخطاببنعمرخالفة 

حــدثنا الربيــع بــن ســليمان املــرادي حــدثنا عبــد اهللا بــن وهــب أخربنــا ]2208[ابــن خزميــة -
اهللا خــرج رســول : أنــه قــالمســلم بــن خالــد عــن العــالء بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــه عــن أيب هريــرة

ما هؤالء؟ فقيـل: صلى اهللا عليه وسلم وإذا الناس يف رمضان يصلون يف ناحية املسجد، فقال
هؤالء ناس ليس معهم قرآن: 

وكـذا رواه ابـن حبـان يف صـحيحه ، اهــأصـابوا ، أو نعـم مـا صـنعوا: اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم
ورواه البيهقـي اهــمسـلم بـن خالـد ضـعيفي،لـيس هـذا احلـديث بـالقو : و داود وقال رواه أبو 
عبــد الــرمحن بــن ســلمان وبكــر بــن مضــر عــن ينعبــد اهللا بــن وهــب أخــرب مــن طريــق]4794[
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خــرج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : حدثــه قــال يمالــك القرظــابــن اهلــاد أن ثعلبــة بــن أيب
قــال مــا يصــنع هــؤالء؟: ناحيــة املســجد يصــلون فقــال ا يفرمضــان ، فــرأى ناســذات ليلــة يف

بـــن كعـــب يقـــرأ وهـــم معـــه يصـــلون يـــا رســـول اهللا هـــؤالء نـــاس لـــيس معهـــم قـــرآن ، وأيب: قائـــل 
اهـومل يكره ذلك هلم. قد أحسنوا ، أو قد أصابوا : قال . بصالته

هــد رســول بــن جــريج قــال أخــربين عطــاء أن القيــام كــان علــى عاعــن ]7735[عبــد الــرزاق -
اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم يف رمضـــان يقـــوم النفـــر والرجـــل كـــذلك هـــا هنـــا والنفـــر وراء الرجـــل 

بـن جــريج وأخــربين عمـرو بــن دينــار اقــال . ول مــن مجـع النــاس علــى قـارئ واحــد أعمــرفكـان 
اهـقال مجعهم عمر على قارئ واحد

بــنعمــرأن ن أبيــهحــدثنا هشــام بــن عــروة عــحــدثنا وكيــع قــال]7788[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا قتيبـة بـن ]155الصيام[الفريايب .أمر أبيا أن يصلي بالناس يف شهر رمضانالخطاب

حـدثنا شـبابة]7785[ابـن أيب شـيبة .مثلـه سعيد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عـن أبيـه 
: قــال حـدثنا ليــث بـن ســعد عـن ابـن شــهاب عـن عــروة عـن عبـد الــرمحن بـن عبــد القـارئ قـال 
لـو مجعنـا هـؤالء علـى : يف شـهر رمضـان والنـاس يصـلون قطعـا ، فقـال اخلطاببنعمرخرج 

بــن شــهاب عــن اعــن ]250[مالــك .أيب بــن كعــبقــارئ واحــد لكــان خــريا فجمعهــم علــى 
يف عمـر بـن اخلطـابخرجـت مـع :عروة بن الـزبري عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد القـارىء أنـه قـال 

الرجـــل فيصـــلي يالرجـــل لنفســـه ويصـــليمتفرقـــون يصـــلرمضـــان إىل املســـجد فـــإذا النـــاس أوزاع 
بصـــالته الـــرهط فقـــال عمـــر واهللا إين ألراين لـــو مجعـــت هـــؤالء علـــى قـــارئ واحـــد لكـــان أمثـــل 
فجمعهــم علــى أيب بــن كعــب قــال مث خرجــت معــه ليلــة أخــرى والنــاس يصــلون بصــالة قــارئهم 

ون يعــين آخــر الليــل نعمــت البدعــة هــذه والــيت تنــامون عنهــا أفضــل مــن الــيت تقومــ: فقــال عمــر 
عـن معمـر عـن الزهــري عـن عـروة بـن الــزبري ]7723[عبــد الـرزاق .وكـان النـاس يقومـون أولـه 

عن عبد الرمحن بن عبد القارىء وكان يعمل لعمر مع عبد اهللا بن األرقم على بيت املـال قـال 
ي وزاع متفرقــون يصــلأفخــرج عمــر ليلــة ومعــه عبــد الــرمحن بــن عــوف وذلــك يف رمضــان والنــاس 

ن لــو أالرجــل لنفســه ويصــلي الرجــل فيصــلي بصــالته النفــر فقــال عمــر بــن اخلطــاب إين ألظــن 
مجعنــا هــؤالء علــى قــارئ واحــد كــان أفضــل فعــزم أن جيمعهــم علــى قــارئ واحــد فــأمر أيب بــن  
كعــب فــأمهم فخــرج ليلــة والنــاس يصــلون بصــالة قــارئهم فقــال نعــم البدعــة هــذه والــيت تنــامون 
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البخــاري رواه اهـــ ول الليــل أون يريــد آخــر الليــل وكــانوا يقومــون يف عنهــا أفضــل مــن الــيت تقومــ
.ومسلم 

حدثنا متيم بن املنتصـر أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا ابـن أيب ذئـب ]154الصيام[الفريايب -
كنـا نقــوم يف عهــد عمـر بــن اخلطــاب :عــن نوفـل بــن إيــاس اهلـذيل قــال عـن مســلم بـن جنــدب 

هاهنا وهاهنا فكان النـاس مييلـون علـى أحسـنهم صـوتا ، فقـال فرقا يف رمضان يف املسجد إىل
فلـــم : أال أراهـــم قـــد اختـــذوا القـــرآن أغـــاين ، أمـــا واهللا لـــئن اســـتطعت ألغـــرين هـــذا قـــال : عمـــر 

 :
أخربنـا قـال أخربنا يزيد بـن هـارون]6755[عد ابن س. إن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة 

كنـا نقـوم يف عهـد عمـر : عن نوفل بـن إيـاس اهلـذيل قـال عن مسلم بن جندبابن أيب ذئب
فكـــان النـــاس مييلـــون إىل أحســـنهم ، بـــن اخلطـــاب فرقـــا يف املســـجد يف رمضـــان هاهنـــا وهاهنـــا 

. هللا لـئن اسـتطعت ألغـرين هـذا أما وا، أال أراهم قد اختذوا القرآن أغاين : فقال عمر ، صوتا 
: قال 
.، مبعىن ما قبله اهـ حسن لئن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة هي: فقال

نا احلسن بن موسى نا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيبخرب أ: وقال أمحد بن منيع 
اس العاليــــة عــــن أيب بــــن كعــــب أن عمــــر أمــــر أبيــــا أن يصــــلي بالنــــاس يف رمضــــان فقــــال إن النــــ

لليل فقال يا أمري املـؤمنني هـذا فلو قرأت القرآن عليهم بايصومون النهار وال حيسنون أن يقرؤا
رواه الضـياء يف .فصل، قد علمت ولكنه أحسن : فقال ، مل يكن شيء

أخربنــا أبــو عبــد اهللا حممــود بــن أمحــد بــن عبــد الــرمحن الثقفــي بأصــبهان أن ]1161[املختــارة 
سعيد بن أيب الرجاء الصرييف أخربهم قـراءة عليـه أنـا عبـد الواحـد بـن أمحـد البقـال أنـا عبيـد اهللا 
بـن يعقــوب بـن إســحاق أنــا جـدي إســحاق بــن إبـراهيم بــن حممــد بـن مجيــل أنــا أمحـد بــن منيــع

.رازي ليس بالقوي وأبو جعفر ال. فذكره 
بــن ابــن عيينــة عــن إبــراهيم بــن ميســرة عــن طــاووس قــال مسعــت اعــن ]7740[عبــد الــرزاق -

هيعــة النــاس عمــرتغــدى يف شــهر رمضــان فســمع أدعــاين عمــر أتســحر عنــده و :عبــاس يقــول
مـا هـذا فقلـت النـاس حـني خرجـوا مـن املسـجد قـال مـا بقـي : حني خرجوا من املسـجد فقـال 

ن عيينــة عــن إبــراهيم بــن حــدثنا ابــ]7789[ابــن أيب شــيبة .يل ممــا ذهــب مــن الليــل أحــب إ
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ألتغدى عنده ، قال أبو بكر عمردعاين : مسعت ابن عباس يقول : قال ميسرة عن طاووس
مــا هــي ؟ : يعــين الســحور يف رمضــان فســمع هيعــة النــاس حــني خرجــوا مــن املســجد ، قــال : 

اهــ ممـا ذهـب منـهما بقي من الليل خري: ال هيعة الناس حيث خرجوا من املسجد ، ق: قال 
.سند صحيح

: قــال رجــل : عــن حبيــب قــال حــدثنا مســعر: قــال حــدثنا وكيــع ]7795[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل ما بقي من الليل خري مما ذهبعمر: ذهب الليل ، فقال 

وســـف حـــدثنا أســـامة بـــن زيـــد عـــن حممـــد بـــن يقـــالحـــدثنا وكيـــع ]7794[ابـــن أيب شـــيبة -
.حسن اهـ إنكم تدعون أفضل الليل آخره: عمرقال : عن السائب قال األعرج 

عمـر بـن الخطـابعن حممد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر ]251[مالك -
أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعـة قـال وقـد كـان القـارئ يقـرأ الداريوتميماكعببنأبي

ابـن .صي من طول القيام وما كنا ننصرف إال يف فـروع الفجـر باملئني حىت كنا نعتمد على الع
أن أن السائب أخـربه حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن حممد بن يوسف ]7753[أيب شيبة 

يم فكانـــا يصـــليان إحـــدى عشـــرة ركعـــة يقـــرآن بـــاملئني يعـــين يف مجـــع النـــاس علـــى أيب ومتـــعمـــر
عـن حممـد بـن يوسـف عـن السـائب عـن داود بـن قـيس وغـريه ]7730[عبـد الـرزاق.رمضان

بــن يزيــد أن عمــر مجــع النــاس يف رمضــان علــى أيب بــن كعــب وعلــى متــيم الــداري علــى إحــدى 
حدثنا قتيبة حدثنا ]157[الفريايب .وعشرين ركعة يقرؤون باملئني وينصرفون عند فروع الفجر

يف زمـن كنـا: عن السائب بن يزيد قال وكيع عن داود بن قيس عن حممد بن يوسف األعرج
احلبال يف شهر رمضان بني السوارينربط عمر بن اخلطاب نفعله يعين

إمساعيـل بـن جعفـر حـدثنا حممـد بـن يوسـف بـن مـن طريـق] 502[املسـتغفري . فروع الفجـر

ورواه ابن خزمية يف حديث اهـعشرة ركعة يق
هــذا كــان ملــا مجعهــم أول مــرة ، مث زادوا .صــحيح .علــي بــن حجــر عــن إمساعيــل بــن جعفــر 

.العدد بعد 
بــن خصــيفة عــن الســائب بــن يزيــد بــن أيب ذئــب عــن يزيــدانــا خرب أ]2825[قــال ابــن اجلعــد 

يف شــهر رمضــان بعشـرين ركعــة وإن كـانوا ليقــرءون بــاملئني عمــرعلــى عهـد كــانوا يقومـون:قـال
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نا ابــن أيب حــدثثنا متــيم بــن املنتصــر أخربنــا يزيــد بــن هــارونحــد]158[الفريــايب . مــن القــرآن 
يقومون على عهد عمر بـن اخلطـاب يف ذئب عن ابن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا

قرءون باملـائتني يف ركعـة حـىت كـانوا يتوكئـون علـى عصـيهم رمضان عشرين ركعة ، ولكن كانوا ي
.اهـ صحيح من شدة القيام 

عـــن األســلمي عـــن احلــارث بـــن عبــد الـــرمحن بــن أيب ذبـــاب عـــن ]7733[عبـــد الــرزاق وقــال
وقد دنا فروع الفجـر وكـان القيـام عمرالسائب بن يزيد قال كنا ننصرف من القيام على عهد 

.اهـ األسلمي مرتوك ركعة على عهد عمر ثالثة وعشرين
بثالثة قـراء عمرأمر :عن الثوري عن القاسم عن أيب عثمان قال]7732[عبد الرزاق وقال

يقــرؤون يف رمضــان فــأمر أســرعهم أن يقــرأ بثالثــني آيــة وأمــر أوســطهم أن يقــرأ خبمــس وعشــرين 
ابــن .رمضــان قــال الثــوري وكــان القــراء جيتمعــون يف ثــالث يف. وأمــر أدنــاهم أن يقــرأ بعشــرين 

القــراء يف عمـردعــا : قـال حـدثنا أبــو معاويـة عــن عاصـم عـن أيب عثمــان]7754[أيب شـيبة 
سـة وعشــرين آيــة والبطــيء عشــرين رمضـان فــأمر أســرعهم قــراءة أن يقـرأ ثالثــني آيــة والوســط مخ

عيد حدثنا وكيع عن سفيان عـن عاصـم بـن سـليمان حدثنا قتيبة بن س]165[الفريايب .آية
فـأمر بأسـرعهم قـراءة يقـرأ دعا ثالثة قراء يف شهر رمضـانعثمان أن عمر بن اخلطابعن أيب

مث قـال .ثالثني آية وبأوسطهم أن يقرأ مخسا وعشرين آية ، وأمر بأطوهلم أن يقرأ عشرين آية 
مجــع حــدثنا قتيبــة حــدثنا أبــو عوانــة عــن عاصــم األحــول عــن أيب عثمــان أن عمــر بــن اخلطــاب

وأثقلهــم ثالثــني آيــة وأوســطهم مخســا وعشــرينضــان فــأمر أخفهــم أن يقــرأ بالقــراء يف شــهر رم
ياحلســني بــن حممــد بــن فنجويــه الــدينور أخربنــا أبــو عبــد اهللا]4808[البيهقــي . عشــرين آيــة

إبـراهيم بـن عرفـة حـدثنا حممـد د بـن نصـرويه حـدثنا أبـو عبـد اهللابن أمحـيبالدامغان حدثنا عل
يعثمان النهـدحدثنا زائدة حدثنا عاصم األحول عن أيببن شاذان حدثنا معاوية بن عمرو

فـأمر أسـرعهم قـراءة أن يقـرأ للنـاس ثالثـني بثالثـة قـراء فاسـتقرأهم عمر بن اخلطابدعا : قال 
وكــذلك .مــر أبطــأهم أن يقــرأ عشــرين آيــةوأأوســطهم أن يقــرأ مخســا وعشــرين آيــةآيــة ، وأمــر 

.اهـ صحيحاصمعن عيرواه الثور 
نا هاشم بن الوليد قال ثنا أبو بكر بـن عيـاش حدث]55[فضائل رمضان يفالدنيا ابن أيب-

يروحنـا يف رمضـان مـا يـذهب عمركان :قال أخربين الربيع بن سحيم عن زيد بن وهب قال 
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بكـر بـن عيـاش عـن الربيـع بـن أيبمـن طريـق] 4806[البيهقـي . رجل إىل سلع من املسـجد 
رمضــان ، يعــينيروحنــا يفعمــر بــن اخلطــابكــان : ل عــن زيــد بــن وهــب قــايســحيم الكــاهل

.ال بأس بهاهـ من املسجد إىل سلعبني الرتوحيتني قدر ما يذهب الرجل
ر بـن قثنـا جعفـحدثين حممد بن احلارث اخلراز قال ثنا سنان بن حـامت]30[ابن أيب الدنيا -

بــن أيب طالـب عليــه خــرج علـي :لقطعـي عــن أيب إسـحاق اهلمــداين قـالسـليمان قثنـا حبــاب ا
نـور : فقـال ر وكتاب اهللا يتلـى يف املسـاجدالسالم يف أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزه

.اهـ ضعيف كما نورت مساجد اهللا بالقرآن لك يا عمر بن اخلطاب يف قربكاهللا
حدثنا ابن فضيل عن عطاء بـن السـائب عـن أيب عبـد الـرمحن عـن ]7783[ابن أيب شيبة -

ـــعلـــي ـــدنيا . ه قـــام أن حـــدثنا أمحـــد بـــن ]43[يف فضـــائل رمضـــان ابـــن أيب ال
.حنـوه إبراهيم قال ثنـا حممـد بـن فضـيل عـن عطـاء بـن السـائب عـن أيب عبـد الـرمحن عـن علـي 

حدثنا حممد بن يزيد قال ثنا ابن فضيل قال ثنا عطاء بـن السـائب ]46[وقال ابن أيب الدنيا 
أخربنــا أبــو احلســني بــن الفضــل القطــان ببغــداد ]4804[البيهقــي .فــذكرهأن عليــا عــن أبيــه

عمرو بـن متـيم حـدثنا أمحـد حدثنا أبو عامريبن عبدك الراز أخربنا حممد بن أمحد بن عيسى
عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن يــونس حــدثنا محــاد بــن شــعيب عــن عطــاء بــن الســائب عــن أيب

. بالنـاس عشـرين ركعـةيمر منهم رجـال يصـلفأرمضاندعا القراء يف: قال يعلعن يالسلم
.هـ عطاء بن السائب تغري بأخرةايوكان عل: قال 
حدثنا داود بن عمرو الضيب قثنا علي بن هاشم عن جرير عن أيب ]44[ابن أيب الدنيا وقال

غزوت على عهد علي عليه السالم ثالث غزوات ، ولقـد صـليت معـه : األشعث اجلديل قال 
.أبو األشعث جمهول اهـيل يف رمضان تطوعا ، وكان إذا فرغ القارئ خرج فأوتر بثالث بالل
علــيســألت عطــاء هــل كــان : حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش قــال ]7776[ابــن أيب شــيبة -

وأبـو البخـرتي وغـريهم يـدعون كان خيار أصحاب علـي زاذان: قال 
: قــال حــدثنا حممــد بــن يزيــد]45[ابــن أيب الــدنيا .ضــانهلــيهم ويؤمــون يف املســجد يف رمأ

لـي عليـه السـالم يف :قال رجل لعطاء بن السائب : ال قاشمسعت أبا بكر بن عي
.ضعيفاهـ : فقال شهر رمضان ؟ 
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حـــدثنا أمحـــد بـــن حممـــد بـــن يأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا بـــن فنجويـــه الـــدينور ]4805[البيهقـــي -
أخربنا أمحد بن عبد اهللا البزاز حدثنا سـعدان بـن يزيـد حـدثنا احلكـم بـن مـروان إسحاق السين

طالـبيأببنيعلأن احلسناءسعد البقال عن أيبأخربنا احلسن بن صاحل عن أيبيالسلم
واهللا ، هــذا اإلســناد ضــعف ويف، بالنــاس مخــس تروحيــات عشــرين ركعــة يأمــر رجــال أن يصــل

اهـأعلم
أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن حجاج ]8717[ابن سعد -

يعـين : قـال أبـو شـهاب .أمر شرحيا أن يصلي بالنـاس يف رمضـانعلياعن عمري بن سعيد أن 
.ال بأس بهاهـ القيام

عبــد اهللاان كــ: عــن الثــوري عــن األعمــش عــن زيــد بــن وهــب قــال ]7741[عبــد الــرزاق -
ثنا أبو بكر بـن عيـاشحد]7775[ابن أيب شيبة .يصلي بنا يف شهر رمضان فينصرف بليل

ابــــن أيب شــــيبة .يؤمنــــا يف رمضــــانعبــــد اهللاكــــان : عــــن األعمــــش عــــن زيــــد بــــن وهــــب قــــال 
يؤمنــا يف عبــد اهللاكــان :ثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن زيــد بــن وهــب قــالحــد]7782[

.صحيحاهـيلرمضان وينصرف وعليه ل
:عن أيب الضحى عن مسروق قالاألعمشحدثنا وكيع قال نا ]7861[ابن أيب شيبة-

فبلغ .مث نقوم للضحىابن مسعوديف القراءة بعد قيام كنا نقرأ يف املسجد فيثبت الناس
إن كنتم ال بد ؟ اهللا مل حتملوا عباد اهللا ما مل حيملهم اهللاعبادَ :فقالابن مسعودذلك 

.صحيح تقدم اهـعلني ففي بيوتكمفا
ابــن قــال : قــال يب يزيــد املــديينعــن أحــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب ]7791[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند حسن يرتكون منه أفضل مما يقومون فيهما: يف قيام رمضان عباس
:قـــال شـــعبة عـــن أشـــعث بـــن أيب الشـــعثاء عـــن حـــدثنا أبـــو داود]7807[ابـــن أيب شـــيبة -

والناس يصـلون يف مضان واإلمام يصلي بقوم على حدةيف ر الزبيرابندت مكة يف زمان شه
ثنـا شـعبة عـن قـالثنا أبـو داودقالحدثنا ابن مرزوق]2069[الطحاوي .نواحي املسجد

فكـان اإلمـام يصـلي الـزبريابـنأتيـت مكـة وذلـك يف رمضـان يف زمـن : قـالاألشعث بن سـليم
.اهـ صحيح على حدة يف املسجدم يصلون وقو ، بالناس يف املسجد 
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حــدثين أبـو العبــاس أمحـد بــن حممـد قــال ثنـا ابــن أيب مـرمي عــن نـافع بــن ]1288[الفـاكهي -
فجئت إىل أمسـاء فكلمتهـا يف أن تكلـم يل عبـد اهللا بـن : عمر قال أخربين ابن أيب مليكة قال 

قـد طلبـه ، : ه يطيق ذلك ؟ قالت ترين: الزبري أن يأمرين أن أقوم بالناس فقالت له ذلك فقال 
لقــد : فــأمرين فقمــت بالنــاس حــىت قــدم عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز : قــال 

.إسناد جيد اهـسنة كانت قبلي : مهمت أن أمجع الناس على إمام واحد ، مث قلت 
مل جيمـع أهـل مكـةعمـربن جريج عـن سـليمان بـن موسـى أن اعن ]7736[عبد الرزاق -

بــن اعــن ]7737[عبــد الــرزاق .علــى قــارئ واحــد مــن أجــل الطــواف تــرك مــن شــاء طــاف 
مرائهم معاوية أو غريه أراد مجـع أهـل مكـة علـى قـارئ واحـد فقـال أجريج عن عطاء أن بعض 

عبــد .ف ومــن شــاء صــلى بصــالة القــارئ ففعــلمكــره كــرنبس ال تفعــل دع النــاس مــن شــاء طــا
ثت أن أول مـن قـام بأهـل مكـة يف خالفـة عمـر بـن بن جـريج قـال حـداعن ]7738[الرزاق 

اخلطاب زيد بن قنفـذ بـن زيـد بـن جـدعان وكـان مـن شـاء قـام معـه ومـن شـاء قـام لنفسـه ومـن 
عن معمر عن سعيد بن أيب عروبة عـن احلسـن قـال كـانوا ]7731[عبد الرزاق . شاء طاف 

مـــر وغـــريه يصـــومون يقـــرؤون بتســـع وثالثـــني أو إحـــدى وأربعـــني قـــال وكـــان النـــاس مبكـــة زمـــن ع
.اهـ حسن ويطوفون حىت مجعهم القسري 

أن حــدثنا حيــىي بــن أيب كثــريقــالحــدثنا مهــامقــالحــدثنا عفــان]7812[ابــن أيب شــيبة -
عبـادة أنـه كـان عنـد سفيان أن حبري بـن ريسـان حدثـه رجال من أهل الشام حدثه يقال له أبو 

مـام يف رمضـان فجعـل يزجـرهم وهـم شـهد ذلـك ، زجـرهم أن يصـلوا إذا تـروح اإلبن الصامت
اهــ وذكـره البخـاري يف التـاريخ وقـال ال يبالون ، وال ينتهـ

.)1(وأبو سفيان جمهول ال يعرفمل يتابع عليه 
ال بـأس بـه إمنـا : قـال أنـسعـن حدثنا عباد عن سـعيد عـن قتـادة]7815[ابن أيب شيبة-

اهـــ ذكـره يف التعقيــب يف رمضـان أي النافلــة ونــه ويـربؤون مــن شـر خيافونـهيرجعـون إىل خـري يرج
.ضعيف .بعد الرتوايح 

يـــروى عـــن عقبـــة بـــن عـــامر وعبـــادة بـــن ، ال يتطـــوع بـــني الـــرتاويح: قـــال أيب]1304[وقـــال صـــاحل يف مســـائل أبيـــه -1
يرويـــه عيســـى بـــن يـــونس عـــن ثـــور عـــن راشـــد بـــن ســـعد أن أبـــا الـــدرداء كـــان يكـــره الصـــالة بـــني ، الصـــامت وأيب الـــدرداء 

.اهـ رواية راشد مرسلة، وهم ثقات سيب وزيد بن أسلم كانا يكرهان الصالة بني كل شفعوسعيد بن امل، الرتاويح
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كــانوا ينــامون : حــدثنا شــعبة عــن احلكــم قــال : حــدثنا وكيــع قــال ]7793[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح بل القيام يف شهر رمضاننومة ق

عـن الـرمحن بـن عـراك بـن مالـكثنا مـروان بـن معاويـة عـن عبـدحـد]7760[ابن أيب شيبة -
.أدركــت النــاس يف شــهر رمضــان تــربط هلــم احل: أبيــه قــال
.قاله البخاري ،منقطع 

كنــا ننصــرف يف رمضــان :عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر قــال مسعــت أيب يقــول ]254[مالــك -
.اهـ صحيح فنستعجل اخلدم بالطعام خمافة الفجر 

عـن معمـر عـن مطـر عـن احلسـن قـال كـان النـاس يقومـون يف رمضـان ]7739[رزاق عبد الـ-
.اهـ ال باس به فيصلون العشاء حني يذهب ربع الليل وينصرفون وعليهم ربع آخر 

كـــانوا ال يـــرون بأســـا أن :عـــن الثـــوري عـــن مغـــرية عـــن إبـــراهيم قـــال]7745[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ ثقات واإلمام يصلي يصلي الرجل وحده يف مؤخرة املسجد يف رمضان 

حــــدثنا عبــــد اهللا بــــن أيب ســــلمة قــــال مسعــــت احلميــــدي يقــــول مسعــــت ]1173[الفــــاكهي -
أدركنا النـاس علـى هـذا التكبـري حـول البيـت : مسعت املشايخ يقولون : سفيان بن عيينة يقول 

حـــدثنا حممـــد بـــن أيب عمـــر قـــال كنـــا عنـــد علـــي بـــن ]1175[ال الفـــاكهي قـــو . يف رمضـــان 
مــن أحــدث هــذا التكبــري يف رمضــان ؟ فقــال عبــد اهللا بــن حســن أخربنــا عبــد : ســأل عيســى ف

اهــــ أي التكبـــري بـــني أدركـــت النـــاس مبكـــة علـــى هـــذا : 
.، وال يصح عن األولني الرتاويح حول البيت اهـ هذا مما أحدث بعد 

: أنبــا زكريــا بــن أيب مــرمي اخلزاعــي قــال حــدثنا شــجاع قثنــا هشــيم قــال ]54[ابــن أيب الــدنيا -
أحـدثتم قيـام شـهر :اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول صـاحب رسـول مسعت أبا أمامة البـاهلي 

رمضـان ومل يكتــب علــيكم ، إمنـا كتــب علــيكم الصــيام ، فـدوموا علــى القيــام إذا فعلتمــوه ، وال 
ن اهللا ، اهللا علـيهم ابتغـوادعـة مل يكتبهـا ترتكوه ، فإن ناسا من بـين إسـرائيل ابتـدعوا ب

إىل ابتــدعوها مــا كتبناهــا علــيهمورهبانيــة(قــال فعــاقبهم اهللا برتكهــا، فلــم يرعوهــا حــق رعايتهــا 
.اهـ ضعيف ) آخر اآلية

من فضل القيام يف بيته
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حدثنا ابن فضيل عن داود بن أيب هند عن الوليد بـن عبـد الـرمحن ]7695[ابن أيب شيبة -
صــمنا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــالجبــري بــن نفــري احلضــرمي عــن أيب ذراجلرشــي عــن

، فقام بنا حىت ذهب ثلث الليل، مث مل وسلم رمضان فلم يصل بنا حىت بقي سبع من الشهر
لــو يــا رســول اهللا: يقــم بنــا يف السادســة، مث قــام بنــا يف الســابعة حــىت ذهــب شــطر الليــل، فقلنــا

.إنـه مـن قـام مـع اإلمـام حـىت ينصـرف كتـب لـه قيـام ليلـة: ؟ فقـالهقمت بنـا بقيـة ليلتنـا هـذ
فقـام : ، قـالمث صلى بنا حىت بقي ثالث من الشهر، مث صـلى بنـا ومجـع أهلـه ونسـاءه: قال

اهــ رواه أبـو داود السـحور: ؟ قـالومـا الفـالح: قلـت: ، قـالحىت ختوفنا أن يفوتنا الفـالح
هـــذا احلـــديث .ماجـــة وابـــن خزميـــة وابـــن حبـــان وغـــريهم والرتمـــذي وصـــححه والنســـائي وابـــن

علـى االجتمـاع وراء إمـام يف الـرتاويح ، وإمنـا النيب صلى اهللا عليه وسـلم ، هل حضهممشكل 
إال أن يكـون معنــاه مــن قـام مــع اإلمـام يف صــالة العشـاء ، وقــد كــانوا .اجتمعـوا هلــا أيـام عمــر

.واهللا أعلم . ، وفيه نظر ه الفضل 
حــدثنا يحــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم أخربنــا املغــرية بــن ســلمة املخزومــ]1523[مســلم قــالو 

عمرة قـال دخـل عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرمحن بن أيب
مسعت ييا ابن أخعثمان بن عفان املسجد بعد صالة املغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال 

، مجاعـة فكأمنـا قـام نصـف الليـل من صلى العشاء يف:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
اهـمجاعة فكأمنا صلى الليل كله ومن صلى الصبح يف

حـــدثنا إســحاق أخربنـــا عفــان حـــدثنا وهيــب حـــدثنا موســى بـــن عقبـــة ]7290[البخــاري -
صـلى اهللا عليـه وسـلميـد بـن ثابـت أن النـيبمسعت أبا النضر حيدث عن بسـر بـن سـعيد عـن ز 

، حـىت صلى اهللا عليه وسلم فيهـا ليـايلاملسجد من حصري ، فصلى رسول اهللاختذ حجرة يف
اجتمع إليه ناس ، مث فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم 

ولـــو كتـــب كتـــب علـــيكمرأيـــت مـــن صـــنيعكم حـــىت خشـــيت أن ييمـــا زال بكـــم الـــذ:فقـــال 
إال الصـالة بيتـهبيوتكم ، فإن أفضل صالة املـرء يففصلوا أيها الناس يف، عليكم ما قمتم به 

اهـاملكتوبة 
حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عـن حممـد بـن عبـاد عـن عبـد ]7802[ابن أيب شيبة -

عمـرذ مسعـت تكبـري كنـت أصـلي بالنـاس يف رمضـان فبينـا أنـا أصـلي إ: اهللا بن السـائب قـال 
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/ 4[وقـــال ابـــن حجـــر يف اإلصـــابة .ملســـجد قـــدم معتمـــرا فـــدخل فصـــلى خلفـــيعلـــى بـــاب ا
ذكره البغوي يف الصحابة وأورد له مـن طريـق حيـىي بـن : يف ترمجة عبد اهللا بن السائب ]237

بن جريج مسعت حممد بن عباد بن جعفر حيدث عـن عبـد اهللا بـن املسـيب اسعيد األموي عن 
قال ركعت ركعة وأنا أقوم للناس يف رمضان إذ مسعت تكبري عمر قدم معتمرا فصـلى املخزومي

.وقد كان عمر باملدينة يصلي يف بيته .احلج كتاب يأيت يف  اهـ صحيح ورائي ركعة
أنه كان ال يقوم خلف عمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]7743[عبد الرزاق -

حدثنا عبيد اهللا بن عمر عـن قال حدثنا ابن منري]7796[بةابن أيب شي.اإلمام يف رمضان 
وكان سامل والقاسـم ال : قال ، ال يقوم مع الناس يف شهر رمضانأنه كانعمرابنعن نافع

عــن ثنــا ســفيانقــالثنــا أبــو نعــيمقــالثنا فهــدحــد]2060[الطحــاوي .يقومــان مــع النــاس
.اهـ صحيحصلي خلف اإلمام يف رمضان أنه كان ال يعمرابنعن عن نافععبيد اهللا

قـال عمـربناعن الثوري عن منصور عن جماهد قال جاء رجل إىل ] 7742[عبد الرزاق -
فتنصــت كأنــك محــار أنعــم قــال :قــال؟أتقــرأ القــرآن:قــال؟أصــلي خلــف اإلمــام يف رمضــان: 

: قـالد ن سفيان عن منصـور عـن جماهـعثنا وكيع حد]7797[ابن أيب شيبة .صل يف بيتك 
البيهقـي .تنصـت كأنـك محـار: أقـوم خلـف اإلمـام يف شـهر رمضـان فقـالعمرابنسأل رجل 

أخربنـا أبـو عمـرو يعمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة األنصـار أخربنا أبو نصر]4791[
عبـد بن مطر أخربنا أبو خليفة حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان عن منصور عن جماهد عن 

أليس تقرأ ابن عمررمضان؟ قال يعينخلف اإلمام يفيأصل: قال قال له رجلاهللا بن عمر
ورواه مؤمــل . اهـــ صــحيح بيتــكأفتنصــت كأنــك محــار ؟ صــل يف: قــال .نعــم: القــرآن؟ قــال 

ثنــا ســفيان عــن قــالثنــا مؤمــلقــالحــدثنا أبــو بكــرة]2061[الطحــاوي قــال ،علــى املعــىن
أتقـرأ :أصـلي خلـف اإلمـام يف رمضـان ؟ فقـال: عمـرالبن قال رجل قالمنصور عن جماهد

اهـصل يف بيتك :قالنعم: قال؟ القرآن 
أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أخربنا أبو حممد بن حيان حـدثنا أبـو ]4792[البيهقي -

موسـى بـن عـامر حـدثنا الوليـد هـو ابـن بـن حممـد بـن احلسـن حـدثنا أبـو عـامرإسحاق إبراهيم 
شـهر بيتـه يفأنـه كـان يقـوم يفعبـد اهللا بـن عمـرعمـر بـن حممـد عـن نـافع عـن ينمسلم أخـرب 

رمضان ، فإذا انصرف الناس من املسجد أخذ إداوة من ماء ، مث خيرج إىل مسـجد رسـول اهللا 
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عمـر بـن حممـد سند صحيح ، اهـ فيه الصبحيصلى اهللا عليه وسلم مث ال خيرج منه حىت يصل
.بن اخلطاببن زيد بن عبد اهللا بن عمر

الرتاويح بالنساءمجاعة 
أمـر سـليمان عمـر بـن الخطـابعن الثوري عن هشام بن عـروة أن ]5124[عبد الرزاق -

]6205[ابـــن أيب شـــيبة . بـــن أيب حثمـــة أن يـــؤم النســـاء يف مـــؤخر املســـجد يف شـــهر رمضـــان
يف رمضـان جعل عمر بن اخلطاب للناس قارئني : حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال 

أخربنا يزيـد بـن ]6730[ابن سعد.، فكان أيب يصلي بالناس وابن أيب حثمة يصلي بالنساء
هــارون قــال أخربنــا ســفيان عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن ســليمان بــن أيب حثمــة كــان يــؤم 

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلســني بــن ]4788[البيهقــي .النســاء يف عهــد عمــر يف شــهر رمضــان
حدثنا عبيد اهللا بـن حممـد بـن شـنبة حـدثنا حممـد بـن عمـران حـدثنا يه الدينور حممد بن فنجوي

حدثنا سـفيان عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه أن عمـر بـن اخلطـاب ياملخزومأبو عبيد اهللا يعين
بـن كعــب ، والنسـاء علــى اهللا عنـه مجــع النـاس علــى قيـام شــهر رمضـان الرجـال علــى أيبيرضـ

.مرسل اهـ صحيح حثمةسليمان بن أيب
ا شـيخ مـن ولـد طلحـة بـن عبيـد اهللاحـدثنأخربنا عمرو بـن اهليـثم قـال]7724[ابن سعد -

أن أؤم أمـــرين عمـــر بـــن اخلطـــاب رمحـــه اهللا: قـــال معبـــد بـــن خالـــد عـــن عمـــرو بـــن حريـــثعـــن 
.اهـ سند ضعيف النساء يف رمضان

زوج لعائشــةعـن هشــام بـن عــروة عـن أبيــه أن ذكـوان أبــا عمـرو وكـان عبــدا ]255[مالـك-
وقـال البيهقـي .النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ هلا يف رمضـان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ و أبو بكر بن احلسن قاال حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن ]5326[
صـفر سـنة سـبع وسـتنيحبمـص يفياحلمصـييعقوب حدثنا أبو عتبة أمحد بـن الفـرج احلجـاز 

محــزة عـن هشــام بـن عــروة عــن ومـائتني حــدثنا حممـد بــن محـري بــن أنـيس حــدثنا شــعيب بـن أيب
شـهر رمضـان يؤمهـا وهـو أبيه أن أبا عمرو ذكوان كان عبدا لعائشة فأعتقته وكـان يقـوم هلـا يف

.، يأيت عن القاسم مبعناه صحيحاهـعبد
ا إبـراهيم بـن احلكـم وعبـد حـدثونا عـن إسـحاق بـن راهويـه قـال أخربنـ]1936[ابن املنذر -

كنـا نأخـذ الصـبيان : قالـتعائشـةالسالم العرين وغريمها عن احلكم بن أبـان عـن عكرمـة عـن 
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البيهقـــي اهــــ مـــن الكتـــاب فنقـــدمهم يصـــلون لنـــا شـــهر رمضـــان ونعمـــل هلـــم القليـــة واخلشـــكنان
حـــدثنا الفضـــل بـــنيأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلســـني بـــن حممـــد بـــن فنجويـــه الـــدينور ]4797[

يحدثنا العبـاس بـن عبـد اهللا الرتقفـيحدثنا محزة بن احلسني بن عمر البغداديالفضل الكند
كنــا : حــدثنا احلكــم بــن أبــان عــن عكرمــة قــال قالــت عائشــة حــدثنا حفــص بــن عمــر العــدين

رواه اهــشهر رمضان فنعمل هلـم القليـة واخلشـكنانجنأخذ الصبيان من الكتاب ليقوموا بنا يف
.ابن عدي وضعفه

القراءة يف املصحفمن ترخص ب
كانــت تقــرأ يف املصــحف وهــي عائشــةبــن التيمــي عــن أبيــه أن اعــن ]3930[عبــد الــرزاق -

.سند صحيح مرسلاهـتصلي 
أنبـا يـونس بـن عبيـد حدثنا شجاع قثنا هشـيم قـال ]57[يف فضائل رمضان ابن أيب الدنيا -

اهـــ ي يف رمضــان ، يقــرأ يف املصــحف أن عائشــة كانــت تــأمر غالمــا هلــا فيصــلعــن ابــن ســريين 
.مرسل 

كـان يـؤم :مسعـت القاسـم يقـول: حدثنا ابن عليـة عـن أيـوب قـال ]7293[ابن أيب شيبة -
اهـعبد يقرأ يف املصحفعائشة
حـدثنا هشـام بـن عـروة عـن أيب بكـر بـن أيب : حدثنا وكيع قال]7294[ابن أيب شيبة وقال 
. ، فكـــان يؤمهـــا يف رمضـــان يف املصـــحفا عـــن دبـــر أن عائشـــة أعتقـــت غالمـــا هلـــ)1(مليكـــة

قـاال يإسـحاق املزكـى وأبـو بكـر بـن احلسـن القاضـأخربنا أبو زكريا بـن أيب]3497[البيهقي 
حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حبــر بــن نصــر قــال قــرئ علــى عبــد اهللا بــن وهــب 

مليكـة عـن عائشـة عن ابن أيبأخربك جرير بن حازم واحلارث بن نبهان عن أيوب السختياين
إال . رمضــاناملصــحف يفزوج النــيب

صـحيح ذكــره البخــاري يف اهـــاحلـديث عــن أيــوب عـن القاســم عـن عائشــةأن احلـارث قــال يف
.رواه أيوب من الوجهني .الصحيح تعليقا 

ســألت أيب عــن حــديث هشــام بــن عــروة عــن أيب بكــر بــن أيب ]5689[قــال عبــد اهللا بــن أمحــد يف العلــل عــن أبيــه -1
اهـإمنا هو عبد اهللا بن أيب مليكة:قال أيب. مليكة أن عائشة كان يؤمها مدبر هلا 
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حــدثين قــالحــدثنا عيســى بــن طهمــان قــال آدمحــدثنا حيــىي بــن]7300[ابــن أيب شــيبة-
يصــلي وغالمــه ميســك املصــحف خلفــه فــإذا تعايــا يف آيــة فــتح أنــسكــان : ثابــت البنــاين قــال 

أخربنـــا الفضـــل بـــن دكـــني قـــال حـــدثنا عيســـى بـــن طهمـــان قـــال ]6496[ابـــن ســـعد .عليـــه
معـه مصـحفقـام يصـلي قـام خلفـه غـالمكان أنـس بـن مالـك إذا : مسعت ثابتا البناين يقول 

عمـرو أخربنـا أبـو أخربنـا أبـو سـعيد بـن أيب]5999[البيهقـي .فإذا تعايا يف شيء فتح عليه
نعـيم حـدثنا عيسـى بـن طهمـان قـالحـدثنا أبـوعبد اهللا الصـفار حـدثنا أمحـد بـن حممـد الـربيت

قـام خلفـه غـالم معـه مصـحف فـإذا تعايـا يإذا قـام يصـلأنـسكان : يقول مسعت ثابتا البناين
.صحيحسند اهـء فتح عليهيشيف

صالة الليلجامع 
نا حممد بن سهل بن عسكر ثنا عبد اهللا بن صاحل وثنا زكريا بن حيىي ]1135[ابن خزمية -

اخلـوالين عـن بن إبان ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عـن أيب إدريـس
علــيكم بقيــام الليــل فإنــه دأب : و ســلم قــال عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــهأيب أمامــة البــاهلي

اهـــ وصــححه الصــاحلني قــبلكم وهــو قربــة لكــم إىل ربكــم ومكفــرة للســيئات ومنهــاة عــن اإلمث 
.احلاكم الرتمذي و 

ســلمة بــن عبــد الــرمحن عبــد اهللا األغــر وعــن أيبعــن ابــن شــهاب عــن أيب]1808[مالــك -
ينــزل ربنــا تبــارك وتعــاىل كــل ليلــة إىل :قــال هريــرة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن أيب

فأســتجيب لــه ومــن يســألينالســماء الــدنيا حــني يبقــى ثلــث الليــل اآلخــر فيقــول مــن يــدعوين
.اهـ رواه البخاري ومسلم )1(فأغفر لهفأعطيه ومن يستغفرين

حـدثنا شـعبة عـن يزيـد بـن مخـري عـن عبـد اهللا بـن أيب موسـى ]1622[أبو داود الطيالسي -
كـان ال عليه وسـلمال تدع قيام الليل فإن رسول اهللا صلى اهللا: قالت يل عائشة: قالصريالن

والليــث بــن ســعد عــن يومالــك وســفيان الثــور يســئل األوزاعــ: الوليــد بــن مســلم قــالمــن طريــق]4838[البيهقـي -1
كان : قال يداود الطيالسأيبمن طريقو . أمروها كما جاءت بال كيفية: التشبيه فقالواجاءت يفهذه األحاديث اليت

وأبو عوانة ال حيدون وال يشبهون وال ميثلون يروون احلديث وشعبة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وشريك يسفيان الثور 
اهـوال يقولون كيف ، وإذا سئلوا أجابوا باألثر
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رواه أمحــد وأبــو داود وصــححه ابــن اهـــكســل صــلى قاعــدا : يدعــه، وكــان إذا مــرض أو قالــت
.ابن أيب موسى صوابه ابن أيب قيس قاله أمحد وغريه .خزمية واحلاكم 

كـان يصـلي مـن الليـل مـا عمر بـن الخطـابيـه أن عن زيد بن أسلم عن أب]259[مالك -
الصـالة الصـالة مث يتلــو : شـاء اهللا حـىت إذا كـان مـن آخــر الليـل أيقـظ أهلـه للصـالة يقــول هلـم 

) مـر أهلــك بالصـالة واصـطرب عليهــا ال نسـألك رزقـا حنــن نرزقـك والعاقبـة للتقــوىاو (هـذه اآليـة 
.اهـ صحيح 

بـنعمـركـان :السـري بـن حيـىي عـن احلسـن قـال ثنا ابن أيب مرمي عـنحد]59[أبو عبيد -
الطـرباينوقـال. فـإذا اسـتيقظ مـن الليـل ميسـح بـذلك املـاء ، إذا نام وضع ماء عنده الخطاب

حـــدثنا أبـــو خليفـــة الفضـــل بـــن احلبـــاب اجلمحـــي ثنـــا عبـــد اهللا بـــن عبـــد الوهـــاب ]8335ك[
ي ثنـا احلسـن أن عثمـان بـن أيب احلجيب و أبو الوليد الطيالسي قاال ثنا حزم بن أيب حزم القطع

واهللا مـا نكحتهـا حـني نكحتهـا رغبـة يف : مرأة من نساء عمـر بـن اخلطـاب فقـالالعاص تزوج ا
كيـف كانـت صـالة عمـر بالليـل ؟ : فسـأهلا ولكن أردت أن ختربين عن ليل عمرمال وال ولد

يتعـار مـن الليـل كان يصلي العتمة مث يأمرنا أن نضع عند رأسه تورا مـن مـاء ونغطيـه و : قالت 
فيضع يده يف املاء فيمسح وجهه ويديه مث يذكر اهللا تعاىل ما شاء أن يذكر مث يتعار مرارا حىت 

مـن حـدثك ؟ فقـال حـدثتين بنـت م فيها لصالته فقال له ابـن بريـدةيأيت على الساعة اليت يقو 
.اهـ صحيح ثقة واهللا : قال . عثمان بن أيب العاص 

خربنـا عاصـم بـن العبـاس األسـدي قـالقـال أعمـرو بـن عاصـمأخربنـا]3843[ابن سـعد -
يعــين حيــب الصــالة يف كبــد الليــل عمــر بــن الخطــابكــان : مسعــت ســعيد بــن املســيب يقــول 

.عاصم مل أعرفه اهـوسط الليل
حدثنا محاد بن خالد عن الزبري بـن عبـد اهللا بـن رهيمـة عـن جدتـه]6673[ابن أيب شيبة -

.اهـ على رسم ابن حبانويقوم الليل إال هجعة من أولهالدهريصوم عثمانكان : قالت
عبــد عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال ســألنا علقمــة كيــف كانــت قــراءة ]4212[عبــد الــرزاق -

عبــد . بالليــل وكــان يبيــت عنــده قــال كــان يســمع آل عتبــة أخيــه وهــم يف حجــرة بــني يديــه اهللا
كــان يســمع عبــد اهللاعــن علقمــة أنعــن الثــوري عــن األعمــش عــن إبــراهيم]4213[الــرزاق 

إبـراهيم عـن عن حدثنا جرير عن منصور]3693[ابن أيب شيبة .قراءته أهل الدار من الليل
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كـان يسـمع أحيانـا آل عتبـة : بالليـل؟ فقـال عبد اهللاكيف كانت قراءة : قالوا له: علقمة قال
حــدثنا ]3694[يب شــيبة ابــن أ.وكــان علقمــة ممــن يبايتــهوكــانوا يف حجــرة بــني يديــه: قــال ،

ذات ليلة ، فقـالوا لـه عبد اهللابت عند : قال أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة
حـدثنا حممـد بـن ]9396[الطـرباين . مع أهـل الـداركـان يسـ: كيف كانت قراءتـه ؟ قـال : 

يــف  ك: قلــت لعلقمــة: قــالنــا زائــدة عــن األعمــش عــن إبــراهيمثالنضــر ثنــا معاويــة بــن عمــرو
.اهـ صحيح كان يسمع صوته أهل الدار: كانت قراءة عبد اهللا؟ قال

فضــل صـالة الليــل عبـد اهللاعــن الثـوري عــن زبيـد عـن مــرة قـال قــال ]4735[عبـد الـرزاق -
على صالة النهار كفضـل صـدقة السـر علـى صـدقة العالنيـة قـال وقـال عبـد اهللا إنـك مـا كنـت 

ــ ابــن أيب شــيبة .اب امللــك يوشــك أن يفــتح لــه يف صــالة كأنــك تقــرع بــاب امللــك ومــن قــرع ب
إنـك مـا : عبـد اهللاقال : قال ش وسفيان عن زبيد عن مرة عن األعمحدثنا وكيع ]8441[

ابـن أيب شـيبة .دمت يف صالة تقرع باب امللك ومن يكثر قرع باب امللك يوشك أن يفتح لـه
ضــل صــالة الليــل فعبــد اهللاقــال : عــن مســعر عــن زبيــد عــن مــرة قــالحــدثنا عبــدة]6672[

حــدثنا أبــو ]8996[الطــرباين .كفضــل صــدقة الســر علــى صــدقة العالنيــةعلــى صــالة النهــار  
يـدمي مثـل الـذي : قـالخليفة ثنا سليمان بـن حـرب ثنـا شـعبة عـن زبيـد عـن مـرة عـن عبـد اهللا

يف اهـ ورواه ابن املبارك ومن يدمي قرع الباب يوشك أن يفتح لهالصالة مثل الذي يقرع الباب
ثنا حممـــد بـــن النضـــر األزدي ثنـــا معاويـــة بـــن حـــد]8998[وقـــال الطـــرباين .الزهـــد عـــن شـــعبة

فضل صالة الليـل : عبد اهللا قالنصور عن زبيد عن مرة بن شرحبيل عن عن معمرو ثنا زائدة
حـدثنا ]13[ابـن أيب الـدنيا يف التهجـد .على صالة النهار كفضل صدقة السر علـى العالنيـة

يل حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زبيد عن مرة عن عبد اهللا قـال فضـل إسحاق بن إمساع
]4751[البيهقـي . صالة الليل علـى صـالة النهـار كفضـل صـدقة السـر علـى صـدقة العالنيـة

إنـك عبـد اهللا بـن مسـعودن مـرة قـال قـال احلسني بن حفص عن سفيان عن زبيد عـمن طريق
البيهقــي .يكثــر قــرع بــاب امللــك يفــتح لــهومــنالصــالة فإنــك تقــرع بــاب امللــكمــا دمــت يف

عبــد قــال قــال جعفــر بــن عــون أخربنــا مســعر عــن زبيــد عــن مــرة اهلمــداينمــن طريــق]4835[
.صحيح .فذكره اهللا
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عبيــد اهللا بــن عــنحــدثنا عبــدة عــن مســعر عــن عــون بــن عبــد اهللا]6679[ابــن أيب شــيبة -
ه دويـا كـدوي النحـل فسـمعت لـيـون قـامإذا هـدأت الععبـد اهللا كـان : قـال عبد اهللا بن عتبة

.مرسل جيداهـ حىت يصبح
اهللاعبـدعن الثوري عن األعمش عن عمارة عن أيب األحـوص عـن ]4742[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح تعودوا اخلري فإمنا اخلري بالعادة : قال 
ب بـن ميمـون حـدثنا واصـل األحـديحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا مهـد]1948[مسلم -

ا الغـداة فسـلمنا بالبـاب يومـا بعـد مـا صـلينعبـد اهللا بـن مسـعودوائل قال غدونا على عن أيب
قـال فخرجـت اجلاريـة فقالـت أال تـدخلون فـدخلنا فـإذا هـو فمكثنـا بالبـاب هنيـةقـال فأذن لنا

جــالس يســبح فقــال مــا مــنعكم أن تــدخلوا وقــد أذن لكــم فقلنــا ال إال أنــا ظننــا أن بعــض أهــل 
قــال ظننــتم بــآل ابــن أم عبــد غفلــة قــال مث أقبــل يســبح حــىت ظــن أن الشــمس قــد . البيــت نــائم

مل تطلـع فأقبـل يسـبح حـىت إذا يهل طلعت قال فنظرت فإذا هـيطلعت فقال يا جارية انظر 
. قــد طلعــتيهــل طلعــت فنظــرت فــإذا هــيظــن أن الشــمس قــد طلعــت قــال يــا جاريــة انظــر 

قــال ومل يهلكنــا بــذنوبنا:وأحســبه قــاليال مهــدفقــ.أقالنــا يومنــا هــذايفقــال احلمــد هللا الــذ
إنـا لقـد ، فقـال عبـد اهللا هـذا كهـذ الشـعر قـالن القوم قرأت املفصل البارحة كلـهفقال رجل م

كـــان يقــرؤهن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مثانيـــة ألحفــظ القــرائن الــيتمسعنــا القــرائن وإين
.خاري خمتصرا اهـ ورواه البعشر من املفصل وسورتني من آل حم

حدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد عن حممـد بـن حيـىي بـن ]3695[ابن أيب شيبة -
وقظ الوسـنان أين الذي كان ي: فقالمعاذففقده كان رجل إذا قرأ جهر بقراءته: حبان قال

.، إن كان معاذ بن جبل مرسل حسناهـ ؟ ويزجر أو يطرد الشيطان
خربنا الثوري عن أبيه عن املغرية بـن شـبيل عـن طـارق بـن شـهاب أنـه أ]148[عبد الرزاق -

فقــام فصــلى مــن آخــر الليــل فكأنــه مل يــر الــذي كــان : ينظــر اجتهــاده قــال ســلمانبــات عنــد 

كـانوا علـى ثـالث منـازل فمـنهم مـن لـه وال فـإذا أمسـى النـاس  . اجلراحات مـا مل تصـب املقتلـة 
فرجـل اغتـنم ظلمـة الليـل وغفلـة النـاس ، ومـنهم ال لـه وال عليـه ،عليه ومـنهم مـن عليـه وال لـه 

و رجــل اغتــنم غفلــة النــاس وظلمــة الليــل فركــب ، فقــام يصــلي حــىت أصــبح فــذلك لــه وال عليــه 
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م فـذلك ال لـه وال عليـه فإيـاك ورجل صلى العشاء مث نـا، رأسه يف املعاصي فذلك عليه وال له 
.اهـ سند صحيحواحلقحقة وعليك بالقصد ودوام

أبـيقـدمنا البصـرة مـع : عـن أنـس قـال أخـربين أبـو معاويـة عـن ثابـت ] 3458[ابن اجلعد -
وهـو أمـري علـى البصـرة فقـام مـن الليـل يتهجـد فلمـا أصـبح قيـل لـه أصـلح اهللا األمـري لـو موسى

م يســتمعون لقراءتــك فقــال لــو علمــت أن أحــدا يســمع قــراءيت رأيــت إيل نســوتك وقرابتــك وهــ
.سند جيداهـ لزينت كتاب اهللا تعاىل بصويت وحلربته حتبريا 

أبـي سـعيد الخـدريعن الثوري عن علي بن األقمر عن األغـر عـن ]4738[عبد الرزاق -
الــذاكرين اهللا  إذا قــام الرجــل مــن الليــل فــأيقظ امرأتــه فصــليا ركعتــني كتبــا تلــك الليلــة مــن:قــال

حــدثنا إســـحاق حــدثنا حممــد ]287[ورواه أبــو جعفــر الــرزاز يف األمــايل .كثــريا والــذاكرات
أيقـظ الرجـل إذا:حدثنا سفيان عن علي بن األقمر عن األغر عن أيب سعيد اخلـدري أنـه قـال

حـدثنا ]6675[ابـن أيب شـيبة . والـذاكرات ني كتبـا مـن الـذاكرين اهللا كثـريا امرأته فصـليا ركعتـ
إذا : قـاال سـعيدوأيبهريرةأيبعن عن سفيان عن علي بن األقمر عن األغر أيب مسلم وكيع 

ورواه أبونعيم عـن اهـ ن الذاكرين اهللا كثريا والذاكراتكتبا مظ الرجل امرأته من الليل فصليا  أيق
ورفعـــه غـــريهم واملوقـــوف أصـــح ، ورواه جعفـــر بـــن عـــون عـــن مســـعر عـــن ابـــن ، ســـفيان موقوفـــا 
ورواه شيبان بن عبد الرمحن أبو معاوية عن األعمش عن علي بن األقمر فرفعه األقمر فرفعه ، 

، واالخـــتالف علـــى ابـــن األقمـــر واحلـــاكم وصـــححه ابـــن حبـــان ، ، رواه أبــو داود وابـــن ماجـــة 
.قريب 

صــالة الليــل والنهــار مثــىن مثــىن :كــان يقــولعبــد اهللا بــن عمــرأنــه بلغــه أن ]261[مالــك -
حبـر مـن طريـق]4757[رواه البيهقـي .مالـك وهـو األمـر عنـدنا:قـال.ن كـل ركعتـنييسلم مـ

بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخربك عمرو بن احلارث عن بكري بـن عبـد اهللا عـن ابـن أيب
صالة الليـل : يقولعبد اهللا بن عمرسلمة عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان حدثه أنه مسع 

.سند صحيحاهـ به التطوعوالنهار مثىن مثىن يريد
أنـه كـان يصـلي عمـربـناأخربنـا عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]4226[عبـد الـرزاق قالو 

أخربنا معمر عـن أيـوب عـن نـافع والثـوري عـن وقال.بالليل مثىن مثىن وبالنهار أربعا مث يسلم 
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يأيت يف  .واهللا أعلم ، صحيح ، ال يدفع ما قبلههذا اهـمثله عمربناعبيد اهللا عن نافع عن 
.كتاب اجلمعة ما يشهد هلذا 

كـان : قـال أخربنا ابن عون عـن حممـدحدثنا يزيد بن هارون قال]6681[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح كلما استيقظ من الليل صلىعمرابن
ليلــة فصــلى مثــىن مثــىن مث أنــسعــن معمــر عــن ثابــت قــال بــت عنــد ]4228[عبــد الــرزاق -

.ح اهـ صحيسلم 
أخربنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدثين أيب عن مثامة بن عبد ]6469[ابن سعد -

.اهـ صحيح يصلي فيطيل القيام حىت تفطر قدماه دماأنسكان : اهللا قال 
:عن النافلة فقالأبا أمامةيب غالب قال سألت أخربنا معمر عن أ]4842[عبد الرزاق -

.اهـ حسن و سلم نافلة ولكم فضيلة كانت للنيب صلى اهللا عليه 
عن إمساعيل بـن أيب خالـد عـن رجـل عـن احلسـن عـن حدثنا محيد]6357[ابن أيب شيبة -

جعــوا قلـيال ، مث مــدوها إىل ه: قـال )نكــانوا قلـيال مــن الليـل مـا يهجعــو (عبـد اهللا بــن رواحـة
.اهـ هذا يشبه كالم احلسن السحر

عـن عن احلكم عـن سـعيد بـن جبـريعن ابن أيب ليلىثنا وكيعحد]6365[ابن أيب شيبة-
ابــن . : قــال)كــانوا قلــيال مــن الليــل مــا يهجعــون(عبــاسابــن

لـى عـن املنهـال عـن قـال ثنـا ابـن أيب ليثنـا ابـن ميـانقـال حدثنا أبو كريـب]22/407[جرير 
قـال مل يكـن ميضـي علـيهم ) مـا يهجعـونكانوا قليال من الليل (عن ابن عباسسعيد بن جبري

أخربنا أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد ]3738[اهـ وقال احلاكم ليلة إال يأخذون منها ولو شيئا
الصفار ثنا أمحد بن مهران ثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأ إسرائيل عن احلكم عن سعيد بن جبري 

: قــال)هجعــونكــانوا قلــيال مــن الليــل مــا ي(يف قولــه عــز وجــلابــن عبــاسعــن 
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخني و مل : قــال .ينــامون حــىت يصــبحوا يصــلون فيهــا 

.اهـ وصدقه الذهيبخيرجاه 
أخربنا أبو عبد اهللا أخربنا عبد الرمحن حـدثنا إبـراهيم حـدثنا آدم حـدثنا ] 4947[البيهقي -

: قـال ) إن ناشـئة الليـل(قولـه يفبـاسابن عإسحاق عن سعيد بن جبري عـن إسرائيل عن أيب
.اهـ ثقات احلبشية إذا قام الرجل قالوا نشأقيام الليل ، والناشئة بيعين



تقريب فقه السابقني األولني

449

أخربنــا أبــو ســـعيد بــن األعـــرايبأخربنــا عبـــد اهللا بــن يوســف األصـــبهاين]2529[البيهقــي -
البن عباسلت مجرة قال قحدثنا يزيد بن هارون أخربنا محاد عن أيبحدثنا احلسن الزعفراين

مـن ألن أقرأ سورة البقـرة فأرتلهـا أحـب إيل: فقال ابن عباس. أهذ القرآنإينسريع القراءة إين
حـــدثنا أخربنـــا أبـــو حممـــد أخربنـــا ابـــن األعـــرايب]4902[وقـــال .أن أقـــرأ القـــرآن كلـــه هذرمـــة

ل ســريع رجــإين: حــدثنا شـبابة حــدثنا شـعبة حــدثنا أبــو مجـرة قــال قلـت البــن عبـاس الزعفـراين
ألن أقــرأ ســورة واحــدة : فقــال ابــن عبــاس .ليلــة مــرة أو مــرتنيالقــراءة ، ورمبــا قــرأت القــرآن يف

تفعـل ، فـإن كنـت فـاعال ال بـد فـاقرأه قـراءة تسـمع أذنيـك يمن أن أفعل مثل الذأعجب إيل
.حسن صحيحاهـويعيه قلبك

نا حممـد بـن إسـحاق حـدثنا أخربنا أبو عبد اهللا حـدثنا أبـو العبـاس حـدث] 4940[البيهقي -
عـن ناشـئة ابـن الزبيـرسـأل مليكـة عبد الوهاب عن هارون عن عيسى بـن حممـد عـن ابـن أيب

.فيه ضعف اهـوسألت ابن عباس فقال مثل ذلك.أول الليل بعد املغرب: الليل فقال 
أي ذرأبـاأن رجـال سـأل حـدثنا هشـيم عـن أيب حـرة عـن احلسـن]6677[ابن أيب شيبة -

اهـــاف أدجلمــن خــ: ومـن يطيــق ذلــك ؟ قـال : جـوف الليــل األوســط قــال: ؟ قــالل أمســعالليـ
حـدثنا أبــو بكـر بـن أيب النضــر حـدثنا أبــو ]2450[وقـد قـال الرتمــذي .سـند صـحيح مرســل

النضر حدثنا أبو عقيل الثقفي حدثنا أبو فروة يزيد بـن سـنان التميمـي حـدثين بكـري بـن فـريوز 
ســلم مــن خــاف أدجل ومــن أدجل قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : قــال مسعــت أبــا هريــرة يقــول 

قـال أبـو عيسـى هـذا حـديث غريـب .بلغ املنزل أال إن سـلعة اهللا غاليـة أال إن سـلعة اهللا اجلنـة 
وذكــره العقيلــي يف منــاكري ،اهـــ صــححه احلــاكم والــذهيب ال نعرفــه إال مــن حــديث أيب النضــر

.بن سنان يزيد 
نا حممـــد بـــن جعفـــر ثنـــا عـــوف عـــن مهـــاجر أيب خالـــد حـــدثين أبـــو ثحـــد]21595[أمحـــد -

أي قيام الليل أفضل قـال أبـو ذر سـألت رسـول : ذرألبيالعالية حدثين أبو مسلم قال قلت 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما سألتين يشـك عـوف فقـال جـوف الليـل الغـابر أو نصـف الليـل 

.لني اهـ صححه شعيب بطرقه ، ويف مهاجر وقليل فاعله 
بــن حممــد املقــرئ أخربنــا احلســن بــن حممــد بــن يعلــأخربنــا أبــو احلســن ] 4898[البيهقــي -

بكـر حـدثنا عيسـى بـن يـونس حدثنا حممد بن أيبيإسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاض
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إذا قـامهريـرةأبـوكـان : قـالخالـد الـواليبحدثنا عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عـن أيب
صلى اهللا عليـه وسـلم كـان يفعـل ذلـكوكان يذكر أن النيب، را وخفض طورا من الليل رفع طو 

.سند جيد اهـبارك وعبد اهللا بن منري عن عمرانوكذلك رواه ابن امل.
حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن العبـاس اجلريـري أخربنا عارم بـن الفضـل قـال]6271[ابن سعد -

فكـانوا يعتقبـون الليـل أثالثـا ثلثـا . سبعا هريرةأباقال مسعت أبا عثمان النهدي قال تضيفت 
أمـا : كيـف تصـوم يـا أبـا هريـرة ؟ قـال: وقلت أليب هريرة : قال، هو وثلثا امرأته وثلثا خادمه 

سـند صـحيح عبـاس اهــفـإن حـدث حـدث كنـت قـد قضـيته، أنا فإين أصوم من الشهر ثالثـا 
.هو ابن فروخ أبو حممد 

بــن أيب بــردة عــن عــن ســعيد بــن مســهر عــن الشــيباينحــدثنا علــي ]6678[ابــن أيب شــيبة -
ل لـــه أبـــو فقــا. أتفوقـــه تفوقـــا : كيــف تقـــرأ القـــرآن ؟ قــال : موســـىألبـــيقـــال معـــاذاأن أبيــه

وإين ألرجـو أنـام أول الليـل أتقـوى بـه علـى آخـره : يا معاذ ؟ قـال فكيف تقرؤه أنت: موسى 
.حنوه اهـ رواه البخاريجر يف رقديت كما أرجوه يف يقظيتاأل
ن عبـــد اهللا بـــن أيب أويـــس املـــدين وخالـــد بـــن خملـــد أخربنـــا أبـــو بكـــر بـــ]4265[ابـــن ســـعد -

ربين عبــد اهللا بــن عــامر بــن أخــأخربنــا ســليمان بــن بــالل عــن حيــىي بــن ســعيد قــالالبجلــي قــاال
يصلي من الليـل ، وذلـك حـني نشـب النـاس عامر بن ربيعةقام : قال وكان عامر بدرياربيعة

قـم فاسـأل اهللا أن : على عثمان ، فصـلى مـن الليـل مث نـام ، فـأيت يف املنـام فقيـل لـه يف الطعن 
يعيـذك مـن الفتنـة الـيت أعــاذ منهـا صـاحل عبـاده ، فقـام فصــلى ، مث اشـتكى ، فمـا أخـرج بــه إال 

.صحيح اهـجنازة
عــن مغــرية عــن ســلمة بــن حيــىي بــن دجريــر بــن عبــد احلميــحــدثنا ]6680[ابــن أيب شــيبة -

يأخذ نصيبه من قيـام الحسن بن عليكان : قالت عن عمته أم إسحاق بنت طلحة طلحة
.اهـ ثقات يأخذ نصيبه من آخر الليلالحسينالليل من أول الليل ، وكان 

حــدثنا ســليمان بــن أخربنــا عفــان بــن مســلم وعمــرو بــن عاصــم قــاال]9635[ابــن ســعد -
مـا عزبـت عـين سـورة البقـرة : يقـول عـدويالرفاعـةأبوكـان : عن محيد بن هالل قال املغرية

ومــا مــن القــرآنأخــذت معهــا مــا أخــذت معهــا ا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلممنــذ علمنيهــ
أخربنـا عفـان بـن مسـلم قـال حـدثنا سـليمان بـن املغـرية عـن .وجعت ظهري من قيام الليل قط
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م مطيـــق فقمـــت قـــم ، فقـــد قـــا: رأيـــت يف النـــوم قيـــل يل : قـــال رجـــل : محيـــد بـــن هـــالل قـــال 
.سند صحيح اهـفسمعت فإذا صوت أيب رفاعة يصلي من الليل

: قــال حــدثين ثـويرقـال حــدثنا إسـرائيلقـال أخربنــا الفضـل بـن دكــني ]8325[ابـن سـعد -
أبـو اخلطـاب وسـئل عـن : مسعت رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـال لـه 

اهللا يهــبط مــن الســماء الســابعة إىل الســماء الــدنيا إن أحــب أن أوتــر نصــف الليــل: الــوتر قــال
اهــ ثـوير بـن هـل مـن داع حـىت إذا طلـع الفجـر ارتفـعن مذنب هل من مستغفرهل م: فيقول 

.أيب فاختة ضعيف يكتب حديثه 
ثنا ابن هليعة اع روح بن الفرج ثنا عمرو بن خالد احلراينحدثنا أبو الزنب]3216[الطرباين -

عـــن احلجـــاج بـــن عمـــرو بـــن غزيـــة عـــن ابـــن هرمـــز عـــن كثـــري بـــن العبـــاسعـــن جعفـــر بـــن ربيعـــة
حبسـب أحـدكم إذا قـام مـن الليـل يصـلي حـىت : صاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال

إمنا التهجد املرء يصلي الصـالة بعـد رقـدة، مث الصـالة بعـد رقـدة، وتلـك  . 
.اهـ ضعيف كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عن معمر قـال أخـربين سـعيد بـن عبـد الـرمحن اجلمحـي عـن أيب بكـر ]4211[عبد الرزاق -
بـن عمــرو بــن حــزم قـال باتــت عنــدي عمــرة ابنـة عبــد الــرمحن فقمــت أصـلي مــن الليــل فخافــت 
بقــراءيت فقالــت ارفــع صــوتك فقــد كــان معــاذ القــارئ وأفلــح مــوىل أيب أيــوب يوقظاننــا مــن الليــل 

عــن حيــىي بــن ســعيد عــن أيب بكــر حــدثنا أبــو خالــد ]3696[ابــن أيب شــيبة . ا 
أال جتهـر بقراءتـك : باتت بنا عمـرة ليلـة فقمـت أصـلي فأخفيـت صـويت فقالـت: عمرو قالبن

. اهــــ هـــذا يف زمـــان عائشـــةاذ القـــارئ وأفلـــح مـــوىل أيب أيـــوبفمـــا كـــان يوقظنـــا إال صـــوت معـــ
.صحيح 

عــن أخربنــا ابــن وهــب عــن أســامةنــا الربيــع بــن ســليمان قــالأخرب ]2639[ابــن املنــذر وقــال 
ليــه وســلم وكــان يؤمنــا معــاذ القــاريكنــا نقــوم يف مســجد رســول اهللا صــلى اهللا ع: نــافع قــال

فكان يسلم رافعا صوته، مث يقوم فيوتر بواحد، وكان يقوم معه رجال من أصحاب النيب صلى 
، وهـذا يف الـرتاويح معـاذ بـن حسـن صـحيح اهــاهللا عليه وسلم ال ينكر ذلك عليه منهم أحد

.أقامه عمر للناس يف رمضان ممن احلارث كان 
.يأيت من هذا الباب يف كتاب الزهد والعمل إن شاء اهللا 
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من قام من الليل افتتح بركعتني خفيفتني
عن سعد بن حدثنا احلسن قالحدثنا أبو حرة قالحدثنا هشيم ]6682[ابن أيب شيبة -

ي افتـتح كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل يصـل: قالت ائشةهشام عن ع
.اهـ رواه مسلم صالته بركعتني خفيفتني

أبــو قــال : قــال أخربنــا هشــام عــن ابــن ســريينقــال حــدثنا هشــيم ]6683[ابــن أيب شــيبة -
ر الـرزاز يف أماليـهورواه أبـو جعفـ. يـل فليفتـتح بـركعتني خفيفتـنيإذا قـام أحـدكم مـن الل: هريرة

ثنا ابن عون عـن حممـد بـن سـريين عـن أيب هريـرة أنـه حدثنا إسحاقحدثنا حممد حد]285[
:يقـول يريد الصالة فليصل ركعتـني فيهمـا قـال ابـن عـونمن منامه إذا استيقظ أحدكم : قال

.اهـ صحيح جتوز 

عشرة ركعةأكثر من إحدىمن صلى 
املقــربي عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف عــن ســعيد بــن أيب ســعيد]263[مالــك -

صـالة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه سـلم كيـف كانـتعائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و أنه سأل 
سـلم يزيـد يف رمضـان وال يف غـريه ا كان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سلم يف رمضان فقالت مو 

هلن مث يصلي أربعا فال تسـأل على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فال تسأل عن حسنهن وطو 
ثالثــا فقالــت عائشــة فقلــت يــا رســول اهللا أتنــام قبــل أن تــوتر يعــن حســنهن وطــوهلن مث يصــل

.اهـ رواه البخاري ومسلم )1(فقال يا عائشة إن عيين تنامان وال ينام قليب
أبو مجـرة عـن ابـن حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي عن شعبة قال حدثين]1138[البخاري -

اهـبالليل يعين. ثالث عشرة ركعة صلى اهللا عليه وسلمكان صالة النيب:قالعباس
بكـر عـن حدثنا قتيبة بن سعيد عـن مالـك بـن أنـس عـن عبـد اهللا بـن أيب] 1840[مسلم -

ألرمقــن صــالة :أنــه قــالأبيــه أن عبــد اهللا بــن قــيس بــن خمرمــة أخــربه عــن زيــد بــن خالــد اجلهــين
مث صـــلى ركعتـــني طـــويلتني ، لم الليلـــة فصـــلى ركعتـــني خفيفتـــني رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـ

طـــويلتني طـــويلتني مث صـــلى ركعتـــني ومهـــا دون اللتـــني قبلهمـــا مث صـــلى ركعتـــني ومهـــا دون اللتـــني 

ال : قال أبو عمر -1
]70/ 21التمهيد [اهـ شاء استقل ومن شاء استكثر 
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قبلهما مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما مث أوتـر 
اهـفذلك ثالث عشرة ركعة

ثنــا بكــر بــن مضــر عــن قــالثنــا عبــد اهللا بــن يوســفقــالحــدثنا فهــد]1739[اوي الطحــ-
ال : رضــي اهللا عنــه ومل يرفعــه قــالأبــي هريــرةجعفــر بــن ربيعــة حدثــه عــن عــراك بــن مالــك عــن 

ولكـــن أوتـــروا خبمــس أو بســـبع أو بتســـع أو بإحـــدى ، تــوتروا بـــثالث ركعـــات تشــبهوا بـــاملغرب 
ثنـا قـال ثنـا أيب قـالاهر بـن عمـرو بـن الربيـع بـن طـارقحدثنا طـ]2662[ابن املنذر .عشرة

قـال : حـدثين يزيـد بـن أيب حبيـب عـن عـراك بـن مالـك عـن أيب هريـرة قـالقالالليث بن سعد
أو غرب ولكـــن أوتـــروا خبمـــسال تـــوتروا بـــثالث تشـــبهوا بـــامل: رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
]54[اه حممــد بــن نصــر يف الــوتر ورو .أو بــأكثر مــن ذلــكبســبع أو بتســع أو بإحــدى عشــرة

حــدثنا طــاهر بــن عمــرو بــن الربيــع بــن طــارق قــال حــدثين أيب أخربنــا الليــث عــن يزيــد بــن أيب 
ال :رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال: حبيــب عــن عــراك بــن مالــك عــن أيب هريــرة قــال

شــرة وأكثــر تـوتروا بــثالث تشــبهوا املغــرب ولكــن أوتــروا خبمـس أو بســبع أو بتســع أو بإحــدى ع
.واحلاكم وصحح ابن رجب وقفه صحح إسناده العراقي اهـمن ذلك

: بن خصيفة عن السائب بـن يزيـد قـالبن أيب ذئب عن يزيدانا خرب أ]2825[ابن اجلعد -
يف شــهر رمضــان بعشــرين ركعــة وإن كــانوا ليقــرءون بــاملئني مــن عمــركــانوا يقومــون علــى عهــد 

.، تقدم اهـ صحيحالقرآن 
ـــن كـــان النـــاس يقومـــون يف زمـــان :عـــن يزيـــد بـــن رومـــان أنـــه قـــال ]252[مالـــك- عمـــر ب

وقد كان الرتاويح زمان عمر على .مرسل جيداهـ يف رمضان بثالث وعشرين ركعة الخطاب
.أطوار 

عمـر بـن أن حدثنا وكيـع عـن مالـك بـن أنـس عـن حيـىي بـن سـعيد]7764[ابن أيب شيبة -
.مرسل صحيح اهـ ن ركعةالخطاب

حــدثنا وكيــع عــن حســن بــن صــاحل عــن عمــرو بــن قــيس عــن أيب ]7763[ابــن أيب شــيبة -
، وقـد اهــ أبـو حسـناء جمهـولأمـر رجـعليـااحلسناء أن 

.تقدم
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عــن حســن عــن عبــد العزيــز بــن رفيــعنا محيــد بــن عبــد الــرمحنثحــد]7766[ابـن أيب شــيبة -
.املدينـــة عشـــرين ركعـــة ويـــوتر بـــثالثيصـــلي بالنـــاس يف رمضـــان بأبـــي بـــن كعـــبكـــان :قـــال 

.صحيح مرسل 
حــدثنا عمــر بــن حفــص السدوســي ثنــا أبــو بــالل األشــعري ثنــا ابــن أيب ]4865[الطــرباين -

عـن أبيـه أنـه كـان حييـي ليلـة ثـالث وعشـرين مـن ثابـتبـنزيـدالزناد عن أبيه عـن خارجـة بـن 
كيف ختص ليلـة سـبع : يلة سبع وعشرين وال كإحيائه ليلة سبع عشرة فقيل لهشهر رمضان ول

إن فيهــا نـــزل القـــرآن ويف صــبيحتها فـــرق بــني احلـــق والباطـــل وكــان فيهـــا يصـــبح : عشــرة؟ فقـــال
.ال بأس به اهـمبهج الوجه

شــهدت النــاس قبــل وقعــة : حــدثنا شــجاع ثنــا هشــيم أنبــا يــونس قــال ]50[ابــن أيب الــدنيا -
رســول ألشــعث وهــم يف شــهر رمضــان ، فكــان يــؤمهم عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر صــاحبابــن ا

ن ومــروان العبــديوســعيد بــن أيب احلســاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
.اهـ سند جيد ركعة ، وال يقنتون إال يف النصف الثاين ، وكانوا خيتمون القرآن مرتني 

مــا أدركــت النــاس إال وهــم :صــني أنــه مســع األعــرج يقــول عــن داود بــن احل]253[مالــك -
: قـال ، يلعنون الكفـرة يف رمضـان 

.اهـ صحيح يف اثنيت عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف 
النــاس أدركــت: عــن عبــد امللــك عــن عطــاء قــال حــدثنا ابــن منــري ]7770[ابــن أيب شــيبة -

حدثنا ]49[وقال ابن أيب الدنيا يف فضائل رمضان .الوتروهم يصلون ثالثا وعشرين ركعة ب
كـانوا يصـلون :د امللك عن عطاء بن أيب رباح قـال أنبا عبشجاع بن خملد قال ثنا هشيم قال 

.اهـ صحيح يف شهر رمضان عشرين ركعة ، والوتر ثالثا
: قـال ثنـا هشـيم قـال منصـور أنبـا احلسـنلبن خملد قاحدثنا شجاع ]53[ابن أيب الدنيا -

.اهـ حسن كانوا يصلون عشرين ركعة ، فإذا كانت العشر األواخر زاد تروحية شفعني

الضجعة بعد ركعيت الفجرما جاء يف 
كـان رسـول اهللا : ت عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالـ]4721[عبد الرزاق -

طلــع الفجــر يصــلي ركعتــني خفيفتــني مث يضــطجع علــى شــقه األميــن ســلم إذا صــلى اهللا عليــه و 
.اهـ رواه البخاري ومسلم حىت يأتيه املؤذن فيؤذنه بالصالة 
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حــــدثنا عبــــد الواحــــد بــــن زيــــاد حــــدثنا يحــــدثنا بشــــر بــــن معــــاذ العقــــد]422[الرتمــــذي -
ا صــلى إذ:هريــرة قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمصــاحل عــن أيباألعمــش عــن أيب

قـــال أبـــو عيســـى . البـــاب عـــن عائشــةقــال ويف. الفجـــر فليضــطجع علـــى ميينـــه أحــدكم ركعـــيت
عـــن عائشـــة أن يوقـــد رو . هريـــرة حـــديث حســـن صــحيح غريـــب مـــن هـــذا الوجــهحــديث أيب

وقـد رأى . بيتـه اضـطجع علـى ميينـهالفجـر يفصلى اهللا عليـه وسـلم كـان إذا صـلى ركعـيتالنيب
اهـاستحبابابعض أهل العلم أن يفعل هذا

حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيـد اهللا بـن عمـر بـن ميسـرة قـالوا حـدثنا ]1263[أبو داود وقال
هريــرة قـال قـال رســول اهللا صـلى اهللا عليــه صــاحل عـن أيبعبـد الواحـد حــدثنا األعمـش عـن أيب

فقــال لــه مــروان بــن . إذا صــلى أحــدكم الــركعتني قبــل الصــبح فليضــطجع علــى ميينــه :وســلم
حديثــه كـم أمــا جيـزئ أحــدنا ممشـاه إىل املســجد حـىت يضــطجع علـى ميينــه قـال عبيــد اهللا يفاحل

قـال فقيـل البـن عمـر هـل . قال فبلغ ذلك ابن عمـر فقـال أكثـر أبـو هريـرة علـى نفسـه. قال ال
إن  قــال فبلــغ ذلــك أبــا هريــرة قــال فمــا ذنــيب. تنكــر شــيئا ممــا يقــول قــال ال ولكنــه اجــرتأ وجبنــا

اهـــ صــححه ابــن خزميــة وابــن حبــان ، وذكــر الــذهيب أنــه مــن منــاكري ابــن اكنــت حفظــت ونســو 
.

أنـا شـعبة ثـين سـهيل بـن ثنا النضر بـن مشيـلثنا عمر بن هشام حد]1199[وقال ابن ماجة 
سـلم إذا صـلى ركعـيت صـلى اهللا عليـه و كـان رسـول اهللا:صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قـالأيب

.اهـ هذا أشبه ، إسناده صحيح الفجر اضطجع 
عـن جماهـد أن مهـدي عـن سـفيان عـن أيب إسـحاقثنا ابـن حـد]6443[وقال ابن أيب شـيبة 

اهــ سـند ال حـىت تضـطجع: فقـال ، ع بعـد ركعـيت الفجـر ضـطجا عـن االهريرةأبامروان سأل 
.عائشة ، وأن أبا هريرة أرسله أظن خمرج اخلرب عن.مرسل صحيح 

حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدر عن سـعيد : قال كيعحدثنا و ]6448[ابن أيب شيبة -
احصـــــبوه ، أو أال : فقـــــال رجـــــال اضـــــطجع بعـــــد الـــــركعتني ، عمـــــررأى : قـــــال بـــــن املســـــيب

.اهـ صحيح حصبتموه 
قـال : قال اد عن إبراهيما سفيان عن مححدثن: قالحدثنا وكيع]6449[ابن أيب شيبة -

مــا بــال الرجــل إذا صــلى الــركعتني يتمعــك كمــا تتمعــك الدابــة واحلمــار ؟ إذا ســلم : عبــد اهللا
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قـال ومغـرية عـن إبـراهيمأخربنا حصني قال حدثنا هشيم ]6457[ابن أيب شيبة .فقد فصل
حـدثنا حممـد ]9460[الطـرباين . رغ بعـد ركعـيت الفجـر كتمـرغ احلمـارما هـذا التمـ: عبد اهللا

سئل عبـد اهللا عـن : قالبن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن مغرية عن إبراهيم
.اهـ صحيح كتمرغ احلمارما بال أحدكم يتمرغ: رجل يضع جنبه عند ركعيت الضحى؟ قال

قالـت كـان رسـول عائشـةبن جريج قال أخربين مـن أصـدق أن اعن ]4722[عبد الرزاق -
لى اهللا عليه وسلم إذا طلع الفجر يصلي ركعتني خفيفتني مث يضطجع علـى شـقه األميـن اهللا ص

حىت يأتيه املؤذن فيؤذنه بالصالة مل يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلة فيسـرتيح قـال فكـان 
اهـحيصبهم إذا بن عمرا

ويقـول  ، ال نفعله :قالعمرنباعن معمر عن أيوب عن نافع عن ]4720[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح كفى بالتسليم 

أنـه بلغـه أن عبـد اهللا بـن عمـر رأى رجـال عـن نـافع]561[وقال مالـك يف روايـة أيب مصـعب 
أردت أن :صــلى ركعتــني مث اضــطجع، فقــال لــه عبــد اهللا بــن عمــر مــا محلــك علــى هــذا؟ فقــال

سـويد عـن ورواه اهــل مـن السـالموأي فصل أفضـ: أفصل بني صاليت، فقال عبد اهللا بن عمر
وقــال عبــد اهللا بــن .وكــذلك رواه حممــد بــن احلســن . الأن ابــن عمــر رأى رجــمالــك عــن نــافع

بـن اعبـد الـرمحن عـن مالـك عـن نـافع أن :قـرأت علـى أيب]4825[أمحد يف العلـل عـن أبيـه 
.صــلأردت أن أف:عمــر رأى رجــال صــلى ركعــيت الفجــر مث اضــطجع فقيــل لــه يف ذلــك فقــال

قـرأت علـى عبـد الـرمحن وعارضـين :مسعـت أيب يقـول؟وأي فصل أفضـل مـن التسـليم:فقال
اهـــ هــذا وقــرىء علــى مالــك:قــال عبــد الــرمحن. بــن عمــر ابــه مــن كتابــه مالــك أنــه بلغــه عــن 

.أصح عن مالك 
ابنصحبت : قال حدثنا حصني عن جماهد: قال حدثنا هشيم]6446[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح السفر واحلضر فما رأيته اضطجع بعد ركعيت الفجريف عمر
: قــال حــدثنا عمــران بــن حــدير عــن أيب جملــز: قــال حــدثنا وكيــع]6450[ابــن أيب شــيبة -

: لفجـــر ؟ فقـــال عـــن ضـــجعة الرجـــل علـــى ميينـــه بعـــد الـــركعتني قبـــل صـــالة اابـــن عمـــرســـألت
.صحيح اهـيتلعب بكم الشيطان



تقريب فقه السابقني األولني

457

حدثنا مسـعر عـن زيـد العمـي عـن أيب الصـديق : قال حدثنا وكيع ]6455[ابن أيب شيبة -
: ر فأرســل إلــيهم فنهــاهم فقــالواقومــا اضــطجعوا بعــد ركعــيت الفجــعمــرابــنرأى : قــالالنــاجي 

مـن ]5092[البيهقـي .: نريد بذلك السنة ، فقال ابن عمر 
رأى : قــال يالصــديق النــاجعــن أيبيزيــد العمــعبيــد اهللا بــن موســى أخربنــا مســعر عــن طريــق

ارجـــع إلـــيهم : عبـــد اهللا بـــن عمـــر قومـــا قـــد اضـــطجعوا بعـــد الـــركعتني قبـــل صـــالة الفجـــر فقـــال 
ارجــع إلــيهم : نريـد الســنة؟ قــال: فسـلهم مــا محلهــم علــى مـا صــنعوا؟ فــأتيتهم فســألتهم فقــالوا 

.اهـ زيد يضعف 
ابــنرأيــت : قــال أخربنــا غــيالن بــن عبــد اهللا: قــال حــدثنا هشــيم]6442[ابــن أيب شــيبة-

.اهـ غيالن ذكره ابن حبان يف الثقات صلى ركعيت الفجر مث اضطجععمر
أبا موسـى األشـعري ورافـع بن سريين أن اعن معمر عن أيوب عن ]4719[عبد الرزاق -

ابــن أيب .بــذلك كــانوا يضــطجعون عنــد ركعــيت الفجــر ويــأمرون بــن خــديج وأنــس بــن مالــك
األشــعريموســىأبــاأن حــدثنا منصــور عــن ابــن ســريين: قــال حــدثنا هشــيم ]6440[شــيبة 
ابــــن أيب شــــيبة .كــــانوا يضــــطجعون بعــــد ركعــــيت الفجــــرمالــــكبــــنوأنــــسخــــديجبــــنورافــــع

كــانوا وأنسـاخــديجبـنورافــعموسـىأبــاأن حـدثنا ابــن عليـة عــن أيـوب عــن حممـد ]6441[
.صحيح اهـيفعلونه

بعد ركعيت الفجرالدنيا كالم كره ن م
سـامل أبـو النضـر عـن حدثنا بشر بن احلكم حدثنا سفيان قـال حـدثين]1161[البخاري -

صلى اهللا عليه وسلم كـان إذا صـلى سـنة الفجـر اهللا عنها أن النيبيسلمة عن عائشة رضأيب
اهـوإال اضطجع حىت يؤذن بالصالة فإن كنت مستيقظة حدثين

بـنامـر :بن التيمي عن ليث عـن جماهـد قـالاعن حيىي عن الثوري و ]4796[اق عبد الرز -
ابن . يا هذان إما أن تصليا وإما أن تسكتا :برجلني يتكلمان بعد طلوع الفجر فقالمسعود

مســعودابــنرأى : قــال بــن ســليمان عــن ليــث عــن جماهــدثنا معتمــرحــد]6462[أيب شــيبة 
اهــ سـند ضـعيف إما أن تذكر اهللا وإمـا أن تسـكت: قال فرجال يكلم آخر بعد ركعيت الفجر

.



تقريب فقه السابقني األولني

458

عــن الثــوري عــن عمــرو بــن مــرة عــن أيب عبيــدة بــن عبــد اهللا قــال  ]4797[عبــد الــرزاق وقــال
ابـن أيب شـيبة .أن يـتكلم بعـد طلـوع الفجـر إال بـذكر اهللا عبد اهللا بن مسعودكان عزيزا على 

مـا مــن مـرو بـن مـرة عـن أيب عبيـدة قـالحـدثنا عبـد اهللا بـن منـري عـن حجـاج عـن ع]6463[
ابــن أيب شــيبة .مســعودابــنأحــد أكــره إليــه الكــالم بعــد ركعــيت الفجــر حــىت يصــلي الغــداة مــن 

كــان : حــدثنا املســعودي عــن عمــرو بــن مــرة عــن أيب عبيــدة قــال حــدثنا وكيــع قــال ]6464[
قرآن أو بــذكر اهللابعــد الفجــر يعــين بعــد الــركعتني إال بــاليعــز عليــه أن يســمع مــتكلمعبــد اهللا

ي عــن ثنــا املســعودحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم]9434[الطــرباين .حــىت يصــلي
أنــه كــان يعــز عليــه أن يســمع متكلمــا بعــد طلــوع عمــرو بــن مــرة عــن أيب عبيــدة عــن عبــد اهللا

وعبـد . ورواه البيهقـي مـن طريـق ابـن مهـدي عـن املسـعودي حنـوه. الفجر إىل أن يصلى الصـبح
كـــان يكـــره الكـــالم إذا صـــلى ركعـــيت مســـعودبـــناعـــن معمـــر عـــن قتـــادة أن ]4800[رزاق الـــ

ن حـرب أنـا شـعبة عـن ثنا سليمان بحدثنا يوسف القاضي]9435[وقال الطرباين . الفجر
أنـــه كــان يكـــره إذا صـــلى الــركعتني قبـــل الفجـــر أن عمــرو بـــن مــرة عـــن أيب عبيـــدة عــن عبـــد اهللا

سلمة عـن احلجـاج عـن ثنا محاد بن عزيز ثنا حجاج بن املنهالحدثنا علي بن عبد ال. م يتكل
أن عة مــن الســاعات أشــد علــى ابــن مســعودمل تكــن ســا: قــالعمــرو بــن مــرة عــن أيب عبيــدة

.اهـ مرسل حسن يسمع فيها متكلما من لدن انشقاق الفجر إىل طلوع الشمس
ابـن رمبـا تكلـم : قـال حـدثنا العمـري عـن نـافع: قالحدثنا وكيع]6459[ابن أيب شيبة -

.اهـ ال بأس بهبعد ركعيت الفجرعمر 
: قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري عــن حجــاج عــن قرظــة عــن جماهــد]6470[ابــن أيب شــيبة -

اهـ حجـاج يـدلس حتىب ، فلم يتكلم حىت صلى الغداةصلى ركعيت الفجر مث اابن عمررأيت 
.
عمــرو قــاال حــدثنا أبــو وأبــو ســعيد بــن أيبأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ]3154[البيهقــي -

عـن حممـد يحممد بـن يعقـوب حـدثنا هـارون بـن سـليمان حـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدالعباس
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أنـه كـان يكـره احلـديث بعـد عمـرابـنعـن جماهـد عـن يالوضاح عن عبد الكـرمي اجلـزر بن أيب
.صحيح اهـ سند)1(لفجر وكان يستحب أن يسبح ويكرباالفجر أو قال بعد ركعيت

التطوع يف البيتجعل من فضلما ي
حــدثنا عبــد األعلــى بــن محــاد قــال حــدثنا وهيــب قــال حــدثنا موســى بــن ]731[البخــاري -

صـلى اهللا عليـه عيد عـن زيـد بـن ثابـت أن رسـول اهللالنضر عن بسر بـن سـعقبة عن سامل أيب
، فصــلى رمضــان فصــلى فيهــا ليــايلمــن حصــري يفقــال حســبت أنــه قــالاختــذ حجــرة وســلم

يقـد عرفـت الـذ:
بيتـه إال بيوتكم ، فإن أفضل الصالة صالة املرء يفرأيت من صنيعكم ، فصلوا أيها الناس يف

اهـاملكتوبة
مـن حدثنا أبو األحوص عـن طـارق عـن عاصـم بـن عمـرو أن نفـرا ]6521[ابن أيب شيبة -

مـا سـألين عنهـا : فسـألوه عـن صـالة الرجـل يف بيتـه ؟ فقـال عمـر عمرأهل العراق قدموا على 
صــالة الرجــل يف بيتــه نـــور : فقــال أحــد مــذ ســألت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم عنهــا ،

.صحيح تقدم يف الطهور اهـفنوروا بيوتكم
عـن ضـمرة بـن حبيـب عن الثوري عن منصور عن هالل بـن يسـاف]4835[عبد الرزاق -

تطــوع الرجــل يف بيتــه : بــن صــهيب عــن رجــل مــن أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 
عبــد الــرزاق .يزيــد علــى تطوعــه عنــد النــاس كفضــل صــالة اجلماعــة علــى صــالة الرجــل وحــده 

عن معمر عن األعمش عن هـالل بـن يسـاف عـن رجـل مـن أصـحاب النـيب صـلى ]4836[
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هالل ]6516[بن أيب شيبة ا. اهللا عليه وسلم مثله 

: بــن يســاف عــن ضــمرة بــن حبيــب عــن رجــل مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 
تطوع الرجل يف بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صالة الرجل يف اجلماعة على صالته 

.اهـ صحيح وحده

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطـان ببغـداد أخربنـا أبـو سـهل بـن زيـاد القطـان حـدثنا إسـحاق ]3153[لبيهقي ا-1
كانوا يستحبون للرجل إذا صلى الصبح أن ال يطعم طعاما : بن احلسن حدثنا عفان حدثنا ابن املبارك عن احلسن قال 

.مرو الفقيمي يروي عن التابعني اهـ احلسن بن عهللا عز وجل ركعتنييحىت تطلع الشمس ، ويصل
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كانت أفضـل : قالأسامة عن أيب العميس عن القاسم ثنا أبو حد]6515[ابن أيب شيبة-
مرســـل . اهللا بـــن مســـعودالقاســـم هـــو ابـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــداهــــيف بيتـــهعبـــد اهللاصـــالة 

.صحيح 
أيب ذئــب عــن صــاحل مــوىل التوأمــة عــن ثنــا ابــن قــال ثنا شــبابةحــد]6520[ابــن أيب شــيبة -

صـالة الرجـل زيـد بـن ثابـتقال يل فكنت ال أصلي إال يف املسجد: القالسائب بن خباب
.اهـ سند جيدروصالة الرجل يف بيته نو صالته يف املسجد إال املكتوبة يف بيته أفضل من

رأيـــت : قـــالثنا حـــامت بـــن إمساعيـــل عـــن عبـــد اهللا بـــن يزيـــدحـــد]6423[ابـــن أيب شـــيبة -
عبـد اهــتطـوعيعـين ال ي. ن يصـلي فيـه شـيئامث خيرج قبل أيصلي يف املسجديزيدبنالسائب

.صحيح . اهللا بن يزيد بن فنطس 
ســـئل : قـــال حـــدثنا األعمـــش عـــن إبـــراهيم: قـــال حـــدثنا وكيـــع ]6424[ابـــن أيب شـــيبة -

هـم مجيعـا يف إين ألكرهـه ، بينمـا: فقـال ع يف املسـجد ؟ يعـين بعـد الفريضـةعن التطو حذيفة
.مرسل جيداهـ الصالة إذا اختلفوا

قـال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: قال دثنا وكيعح]6432[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ]650[مسـدد . صـلي الـركعتني بعـد املغـرب يف بيتـهيعبد الرحمن بـن عـوفكان : 

إن عبد الرمحن بن عوف كان يصلي يف بيته عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قالحيىي عن شعبة
.، تقدماهـ صحيح بعد املغرب ركعتني 

حــدثنا العبــاس بــن : قــال حــدثنا عبــد األعلــى عــن ابــن إســحاق]6434[يب شــيبة ابــن أ-
فمــا أرى لقــد أدركــت زمــان عثمــان بــن عفــان وإنــه ليســلم مــن املغــرب: قــال ســهل الســاعدي

رجال واحدا يصليهما يف املسجد ، يبتدرون أبواب املسجد 
.اهـ صحيح 

كــــانوا : قــــال عــــن جعفــــر عــــن ميمــــونحــــدثنا كثــــري بــــن هشــــام ]6435[ابــــن أيب شــــيبة -
.اهـ سند حسن يستحبون هاتني

فضل اجلماعةما ذكر يف 
عــن نــافع عــن عبــد اهللا بــن عمــر أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال ]288[مالــك -

.ـ رواه البخاري ومسلم اهصالة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة 
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ـــن بـــن شـــهاب عـــن أيب بكـــر بـــن ســـليمان بـــن أيب حثمـــة أن اعـــن ]294[مالـــك - عمـــر ب
فقد سليمان بن أيب حثمـة يف صـالة الصـبح وأن عمـر بـن اخلطـاب غـدا إىل السـوق الخطاب

ومســكن ســليمان بــني الســوق واملســجد النبــوي فمــر علــى الشــفاء أم ســليمان فقــال هلــا مل أر 
لصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر ألن أشهد صالة الصبح يف سليمان يف ا

عـن معمـر ]2011[عبـد الـرزاق قـال . خالفـه معمـر اهــاجلماعة أحب إىل من أن أقـوم ليلـة 
عن الزهري عن سليمان بـن أيب حثمـة عـن الشـفاء بنـت عبـد اهللا قالـت دخـل علـي بيـيت عمـر 

وما شـأن هـذين مـا شـهدا معـي الصـالة قلـت : فقال بن اخلطاب فوجد عندي رجلني نائمني
يا أمري املـؤمنني صـليا مـع النـاس وكـان ذلـك يف رمضـان فلـم يـزاال يصـليان حـىت أصـبحا وصـليا 
الصبح وناما فقال عمر ألن أصلي الصبح يف مجاعة أحب إيل من أن أصلي ليلة حـىت أصـبح

ن أيب مليكـة يقـول جـاءت شـفاء بابن جريج قال مسعت اعن ]2010[عبد الرزاق اهـ ورواه
إحدى نساء بين عدي بن كعب عمر يف رمضان فقـال مـا يل ال أرى أبـا حثمـة لزوجهـا شـهد 
الصبح وهو أحد رجال بين عدي بن كعب قالت يا أمـري املـؤمنني دأب ليلتـه فكسـل أن خيـرج 

شــيبة ابــن أيب. فصــلى الصــبح مث رقــد فقــال واهللا لــو شــهدها لكــان أحــب إيل مــن دؤوبــه ليلتــه 
كـان : حدثنا عبدة عن حممد بن عمرو عن حيىي بن عبد الـرمحن بـن حاطـب قـال ]3379[

: هللا ، فمـر عليهـا يومـا مـن رمضـان فقـال عمر إذا هبط من السوق مر على الشفاء ابنة عبد ا
قــام بالنــاس ال : ومــا شــهد صــالة الصــبح ؟ قالــت : نــائم ، قــال: قالــت أيــن ســليمان ابنهــا

أحــب إيل مــن قيــام ليلــة حــىت شــهود صــالة الصــبح: فقــال عمــر رب برأســهفضــمث جــاء الليلــة
.اهـ صحيح الصبح

ألن أصـلي العشـاء :قالعمر بن الخطابعن معمر عن قتادة أن ]2013[عبد الرزاق -
عـن شـعبة ثنا شبابةحد]3377[ابن أيب شيبة .عة أحب إيل من أن أحيي الليل كلهيف مجا

ألن أصليهما يف مجاعة أحـب إيل مـن أن : قال عمرالرمحن عن عن أيب عبدعن أيب حصني
عبة عـن أيب بشـر عـن سـعيد ثنـا شـثنا وكيع قال حد]3378[ابن أيب شيبة .أحيي ما بينهما

ألن أشـهد العشـاء : قال عمرعن ابن أيب ليلى عن عن ناجية بن حسان وشعبة بن جبري ح
.حسن صوابه ناجية بن إياس اهـاعة أحب إيل من أن أحيي ما بينهموالفجر يف مجا
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عــن حيــىي بــن ســعيد عــن حممــد بــن إبــراهيم عــن عبــد الــرمحن بــن أيب عمــرة ]295[مالــك -
ـــن عفـــانجـــاء ر :األنصـــاري أنـــه قـــال  إىل صـــالة العشـــاء فـــرأى أهـــل املســـجد قلـــيال عثمـــان ب

أله مـن بن أيب عمرة فجلس إليـه فسـاضطجع يف مؤخر املسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه اف
هــو فــأخربه فقــال مــا معــك مــن القــرآن فــأخربه فقــال لــه عثمــان مــن شــهد العشــاء فكأمنــا قــام 

بـن جـريج عـن اعـن ]2009[عبـد الـرزاق .ومـن شـهد الصـبح فكأمنـا قـام ليلـة، نصف ليلة 
حيىي بن سعيد قال أخربين حممد بـن إبـراهيم بـن احلـارث التيمـي عـن عبـد الـرمحن بـن أيب عمـرة 

حـــدثنا عبـــدة عـــن حممـــد بـــن عمـــرو عـــن حممـــد بـــن ]3376[ابـــن أيب شـــيبة .بـــه االنصـــاري 
جــالس يف املســجد صــالة وعثمــانجئــت : قــال عــن ابــن أيب عمــرة األنصــاريإبــراهيم التيمــي

ة ، وصــالة شــهود صــالة الصــبح كقيــام ليلــ: العشــاء اآلخــرة ، فجلســت إليــه ، فقــال عثمــان 
مــن طريــق عثمــان بــن حكــيم عــن ابــن أيب ، رواه مســلماهـــ صــحيح العشــاء كقيــام نصــف ليلــة

.عمرة مرفوعا 
:قـالمسـعودبـناحـوص عـن عـن الثـوري عـن أيب إسـحاق عـن األ]2003[عبد الرزاق -

ابـــــن أيب شـــــيبة .صـــــالة الرجـــــل وحـــــده بضـــــع وعشـــــرون درجـــــةفضـــــل صـــــالة اجلماعـــــة علـــــى 
تزيــد عبــد اهللاقــال : قــالثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق عــن أيب األحــوصحـد]8488[

.عــا وعشــرين درجــة أو مخســا وعشــرين درجــةصــالة الرجــل يف مجاعــة علــى صــالته وحــده أرب
حـدثنا أبـو بكـر بـن عيـاش عـن أيب حصـني عـن ]8482[ابن أيب شيبة ورواه، سند صحيح 
صـــالة الرجـــل يف مجاعـــة أفضـــل مـــن صـــالته يف ســـوقه أو : عبـــد اهللاقـــال : قـــال أيب األحـــوص 

اهــ ابـن عيـاش مل يكـن ؤمر أن يقـارب بـني اخلطـىوكان ي: قال وحده ببضع وعشرين درجة ،
.باحلافظ 

العمــيس شــيبة حــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن أيبحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]1520[مســلم -
مـن سـره أن يلقـى اهللا غـدا مسـلما : قـال عبـد اهللاألحـوص عـن بن األقمر عـن أيبيعن عل

فإن اهللا شرع لنبيكم صلى اهللا عليـه وسـلم ، ن 
هذا املتخلف يفيبيوتكم كما يصلولو أنكم صليتم يف، 

ومـا مـن رجـل يتطهـر فيحسـن الطهـور .بيته لرتكتم سنة نبيكم ولـو تـركتم سـنة نبـيكم لضـللتم
مث يعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتـب اهللا لـه بكـل
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ولقـد رأيتنـا ومـا يتخلـف عنهـا إال منـافق معلـوم النفـاق ولقـد كـان ، 
اهـالصفالرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف

عــن أيب إســحاق عــن الوليــد البجلــي حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش ]3135[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ضعيف التكبرية األوىلعليكم حبد الصالة: عبد اهللاقال : قال
مـــن يب حيـــىي عـــن جماهـــد قـــال مسعـــت رجـــالأأخربنـــا إســـرائيل عـــن ]2021[عبـــد الـــرزاق -

ال أعلمـــه إال مـــن شــهد بـــدرا قـــال البنـــه أدركـــت :ســلم قـــالأصــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و 
فاتــك منهــا خــري مــن مائــة ناقــة كلهــا الصــالة معنــا قــال أدركــت التكبــرية األوىل قــال ال قــال ملــا 

.اهـ ال باس به سود العني 
]2020[عبـــد الـــرزاق-

.مرسل.ملا فاتك منها خري من ألفبن عمرابن مسعود و ا: الصالة حىت يكرب اإلمام قال 
كـان إذا : قـال بـن عمـراعـن نـافع عـن عن عبد العزيز بن أيب رواد]2016[عبد الرزاق-

. شــهد العشــاء اآلخــرة مــع النــاس صــلى ركعــات مث نــام وإذا مل يشــهدها يف مجاعــة أحيــا ليلــة
.سند حسن 

الصــالة : قــال عمــرابــنعــن نــافع عــن حــدثنا الثقفــي عــن أيــوب]8484[ابــن أيب شــيبة -
، وهــو ليــث بــن ســعدتابعــه اهـــ علــى صــالته وحــده ســبعا وعشــرين درجــةمــع اإلمــام تفضــل 

.مرفوعا ، تقدم صحيح موقوف 
أخربنا أبو احلسن بن عبدان أنبأنا أمحـد بـن عبيـد حـدثنا إمساعيـل بـن ] 20269[البيهقي -

إسحاق حدثنا سليمان بن حرب حـدثنا محـاد بـن زيـد أو سـعيد بـن زيـد عـن واصـل مـوىل أيب
ينا الغـداة فلمـا أسـفرنا إذا احلجـر بعـد مـا صـلأصبحت يف: موسى بن عبيد قال عيينة حدثين

فجعل يستقرئنا رجال رجال يقول أين صليت يا فالن قال يقول ها هنـا عبد اهللا بن عمرفينا 
فقال أين صليت يا ابن عبيد فقلت ها هنـا قـال بـخ بـخ مـا نعلـم صـالة أفضـل يحىت أتى عل

محن أكنـتم تراهنـون عند اهللا مـن صـالة الصـبح مجاعـة يـوم اجلمعـة فسـألوه فقـالوا يـا أبـا عبـد الـر 
نعم لقد راهن على فرس له يقـال هلـا سـبحة :قال؟على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

. فجاءت سابقة
عـن ورواه أمحـد بـن سـعيد الـدارمىبيهقـيقال ال. قال بعد ذلك محاد بن زيد أو سعيد بن زيد
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اهــسليمان بن حرب عن محاد بن زيد من غري شك ورواه أسـد بـن موسـى عـن محـاد بـن زيـد 
.وثقه ابن حبان بن عبيد موسى 

زيد بن ثابتعن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن بسر بن سعيد أن ]291[مالك -
.اهـ صحيح أفضل الصالة صالتكم يف بيوتكم إال صالة املكتوبة :قال 

دخـل : بـن سـريين عـن كثـري بـن أفلـح قـال اعن معمر عن أيـوب عـن ]2025[الرزاقعبد-
بيـت املـال فصـلى بنـا العصـر مث قـال إن صـالة اجلميـع تفضـل علـى صـالة زيد بن ثابـتعلينـا 

و أســامة عــن ابــن عــون عــن حـدثنا أبــ]8487[ابــن أيب شــيبة . الرجـل وحــده بضــعا وعشــرين 
زيدملدينة يف دار أيب يوسف يف حساب لنا حنسبه ومعنا كنا با: قال حممد عن كثري بن أفلح

اهــ على صالته وحده بضـعا وعشـرين درجـةصالة الرجل مع اإلمام تضعف : فقال ثابتبن
.صحيح 

: قــال عــن حجــاج عــن ثابــت بــن عبيــدحــدثنا حفــص بــن غيــاث]8483[ابــن أيب شــيبة -
فضـل صـالة اجلماعـة : قـال و وهو يصـلي علـى حصـري يسـجد عليـهزيد بن ثابتدخلنا على 

.اهـ  حجاج يدلس على صالة الوحدة مخس وعشرون درجة
مسعــت ابــن أيب :نــدر عــن شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة قــالحــدثنا غ]3374[ابــن أيب شــيبة -

فحملـــوه : قـــال، امحلـــوين أال : أنـــه قـــال يف مرضـــه الـــذي مـــات فيـــه الـــدرداءأبـــيعـــن ليلـــى
اء والصــبح العشــحــافظوا علــى هــاتني الصــالتني: خلفكــمامسعــوا وبلغــوا مــن : فــأخرجوه فقــال 

.اهـ صحيح مها ولو حبوا على مرافقكم وركبكمألتيتمو ولو تعلمون ما فيهما
مـن :قـالأنـسحدثنا الثـوري عـن عاصـم األحـول عـن عاصـم عـن ]2019[عبد الرزاق -

من النار وبـراءة مـن النفـاق وىل من الصالة أربعني يوما كتبت له براءتان براءة مل تفته الركعة األ
.ه ضعفرواه الرتمذي و و ، ال أدري من عاصم هذا إن مل يكن عاصم بن عمر بن قتادةاهـ 
هريـرةأبـيعـن داود عـن سـعيد بـن املسـيب عـن حدثنا أبو خالـد]8480[ابن أيب شيبة -

ود سـند جيـد ، دااهــ الة الرجل وحده أربع وعشرون درجةفضل صالة اجلماعة على ص: قال
.هو ابن أيب هند
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عـن أيب جعفـر حـدثنا خلـف بـن خليفـة عـن أيب مالـك األشـجعي ]8481[ابن أيب شـيبة -
.لــى صــالة الوحــدة مخســا وعشــرين درجــةتضــاعف صــالة اجلماعــة ع: قــالأبــي هريــرةعــن 

.حسن
أبـية عـن كثـري بـن شـنظري عـن عطـاء عـن حدثنا إمساعيل ابن عليـ]4187[ابن أيب شيبة -

ر الصــالة فقــد دخــل يف التضــعيف إذا انتهــى الرجــل إىل القــوم وهــم قعــود يف آخــ: ال قــهريــرة
: وقال عطاء كان يقـال.فقد دخل يف التضعيفإذا انتهى إليهم وقد سلم اإلمام ومل يتفرقوا و 

.ال باس به .خرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم أو مل يدركهم فقد دخل يف التضعيفإذا 
ابـن عـن حدثنا أبو خالـد األمحـر عـن عمـرو بـن قـيس عـن عكرمـة]8485[ابن أيب شيبة -

فـإن كـانوا أكثـر لـى صـالة الوحـدة مخـس وعشـرون درجـةفضل صـالة اجلماعـة ع: قالعباس
أربعـني نعـم وإن كـانوا: وإن كـانوا عشـرة األف؟ قـال: على عدد من يف املسجد ، فقـال رجـلف

.عمرو هو املالئي ، اهـ سند صحيح ألفا
يب بشــر جعفــر بــن أيب وحشــية قــال أبــو أعــن هشــيم بــن بشــري عــن ]2023[د الــرزاق عبــ-

ســلم مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه و عمــري بــن أنــس قــال حــدثين عمومــة يل مــن األنصــار
.اهـ حسن صحيح ما شهدمها منافق يعين الفجر والعشاء : يقول 

إجابة النداء
بــن إبــراهيم وســويد بــن ســعيد ويعقــوب حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد وإســحاق ] 1518[مســلم -

عن عبيد اهللا بن األصم قـال حـدثنا يقال قتيبة حدثنا الفزار يكلهم عن مروان الفزار يالدورق
عمــى فقــال يـــا صــلى اهللا عليـــه وســلم رجــل أأتــى النــيب:هريـــرة قــالاألصــم عــن أيبيزيــد بــن 

أن صــلى اهللا عليــه وســلم فســأل رســول اهللا. إىل املســجدقائــد يقــودينرســول اهللا إنــه لــيس يل
فقـال . هل تسمع النداء بالصـالة :بيته فرخص له فلما وىل دعاه فقال يفييرخص له فيصل

اهـفأجب :قال . نعم: 
فقد رجال أياما الخطاببنعمرعن معمر عن حيىي بن سعيد أن ]1921[عبد الرزاق-

ا خرجت لصـالة وال لغريهـا فقـال فإما دخل عليه وإما لقيه قال من أين ترى قال اشتكيت فم
ثنا حـد]3481[ابـن أيب شـيبةوقـال . ل مرسـاهــإن كنت جميبا شـيئا فأجـب الفـالح : عمر 

: سل إليه فجـاء فقـالرجال يف صالة الصبح فأر عمرفقد : وكيع قال ثنا هشيم عن أبيه قال
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فـإن كنــت: فقــال عمـر، ا ولـوال أن رســولك أتـاين مـا خرجـت كنــت مريضـ: أيـن كنـت فقـال
.خطأ إن مل يكنبشري بن القاسم مل أجد ترمجته اهـخارجا إىل أحد فاخرج إىل الصالة

انصــرف مــن صــالة العصــر فلقــي عمــر بــن الخطــابعــن حيــىي بــن ســعيد أن ]22[مالــك -
عــذرا فقــال صــالة العصــر فــذكر لــه الرجــليشــهد العصــر فقــال عمــر مــا حبســك عــن رجــال مل 

.اهـ مرسل عمر طففت 
خـرج : عـن معمـر عـن جعفـر بـن برقـان عـن ثابـت بـن احلجـاج قـال ]1988[د الـرزاق عب-

إىل الصالة فاستقبل الناس فأمر املؤذن فأقام وقـال ال ننتظـر لصـالتنا أحـدا الخطاببنعمر
فلمــا قضــى صــالته أقبــل علــى النــاس مث قــال مــا بــال أقــوام يتخلــف بــتخلفهم آخــرون واهللا لقــد 

.اهـ حسن مرسل هدوا الصالة ء يف أعناقهم مث يقال اشيهم فيجامهمت أن أرسل إل
عن معمـر عـن الزهـري قـال حـدثين عـروة بـن الـزبري عـن عبيـد اهللا بـن ]1991[عبد الرزاق -

وهـو حمصـور وعلـي يصـلي بالنـاس فقـال يـا عثمـان بـن عفـانالعدي بن اخليار أنه دخـل علـى 
ام قــال عثمــان إن الصــالة أحســن مــا أمــري املــؤمنني أنــا أحتــرج أن أصــلي مــع هــؤالء وأنــت اإلمــ

ذا رأيــــتهم يســــيئون فاجتنــــب وإ، فــــإذا رأيــــت النــــاس حيســــنون فأحســــن معهــــم ، عمــــل النــــاس 
ثنـا قـالثنـا عبـد اهللا عـن سـفيانقـالحدثنا علـي بـن احلسـن]1861[ابن املنذر .
]6067[البيهقـــي.عـــن الزهـــري عـــن عبيـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا بـــن عـــدي بـــن اخليـــاراألوزاعـــي

يأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن خالــد بــن خلــ
عـروة بـن الـزبري أن عبيـد قـال أخـربينيمحـزة عـن أبيـه عـن الزهـر حدثنا بشر بن شعيب بـن أيب

بـن يأنه دخل على أمري املؤمنني عثمان الدار وهـو حمصـور وعلـبن اخليار أخربهياهللا بن عد
الصـالة مـع هـؤالء وأنـت حمصـور أحتـرج يفيا أمري املؤمنني إين: للناس فقال يطالب يصلأيب

إن الصـالة أحسـن مـا يعمـل : الصـالة معهـم؟ فقـال لـه عثمـان ، وأنت اإلمام فكيف تـرى يف
.اهـ صحيح الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن مع

عثمـانخـرج : قـالثنا ابن عون عـن ابـن سـريين قال ا وكيع ثنحد]3487[ابن أيب شيبة-
صــحيح .فكرهـت أن أحبسـهإن املنـادي جـاء فـأعجلين: وقـد غسـل أحـد شـقي رأسـه فقــال

.مرسل 
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ال :قــالعلــيبــن عيينــة عــن أيب حيــان عــن أبيــه عــن اعــن الثــوري و ]1915[عبــد الــرزاق -
ديثـه قيـل لعلـي ومـن جـار املسـجد قـال قال الثوري يف ح، صالة جلار املسجد إال يف املسجد 

أخربنـا أبـو حيـان عـن أبيـه عـن : قـال حدثنا هشـيم]3488[ابن أيب شيبة .من مسع النداء 
: ومــن جــار املســجد؟ قــال: قيــل لــه : قــال صــالة جلــار املســجد إال يف املســجدال : قــالعلــي

]5800[البيهقي .وسفيان به اهـ ورواه أمحد يف مسائل صاحل عن هشيمناديمن أمسعه امل
ال صالة جلار املسـجد إال : يجعفر بن عون أخربنا أبو حيان عن أبيه قال قال علمن طريق

مـن طريـق]5139[البيهقـي .ي مـن أمسعـه املنـاد: املسجد قيل ومن جار املسـجد؟ قـال يف
ال صـــالة جلـــار املســـجد إال يف: يعلـــقـــال قـــال أيبحـــدثينيزائـــدة حـــدثنا أبـــو حيـــان التيمـــ

: قـال ياحلسني بن حفص عن سفيان حدثنا أبو حيان عن أبيـه عـن علـمن طريقو .املسجد
مـــن أمسعـــه : ؟ قـــالاملســـجدومـــن جـــار: فقيـــل لـــه. املســـجدال صـــالة جلـــار املســـجد إال يف

.، أبو حيان حيىي بن سعيد بن حيان التيمي جيدسند ي اهـاملناد
مــن مســع :قــالعلــيعــن احلــارث عــن يب إســحاقأعــن الثــوري عــن ]1916[عبــد الــرزاق -

]581[صـاحل .النداء من جريان املسجد فلم جيب وهو صحيح من غري عذر فال صالة لـه 
ال : حــدثين أيب قــال حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن علــي قــال 

.احلارث ال حيتج به اهـ صالة جلار املسجد إال يف املسجد
: أنـه قـالعلـيأخربنا منصور عن احلسن عن : قال حدثنا هشيم]3489[ابن أيب شيبة -

]575[أمحــد يف مســائل صــاحل .إال بالعــذرمل جتــاوز صــالته رأســه لــم يأتــهمــن مســع النــداء ف
مـن مسـع النـداء فلـم يأتـه مل جتـاوز صـالته :احلسن عن علي قالحدثنا هشيم عن منصور عن

ثنـا هشـيمقـالثنـا سـعيدقـالا حممـد بـن علـيحدثن]1901[ابن املنذر. رأسه إال من عذر
.مرسل صاحل.مثله عليأخربنا منصور عن احلسن عن قال
مـن مسـع :قـاالعباسبناو عليابن جريج وإبراهيم بن يزيد أن اعن ]1914[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل بن عباس إال من علة أو عذر االنداء فلم جيب فال صالة له قال 
كيــع عــن شــعبة عــن عــدي بــن ثابــت عــن ســعيد بــن جبــري حــدثنا و ]3483[ابــن أيب شــيبة -

ورواه صـاحل .فـال صـالة لـهاملنـادي مث مل جيـب مـن غـري عـذرمـن مسـع : قـال عبـاسابـنعن 
نـا شـعبة عـن عـدي بـن ثابـت قـال خرب أ] 482[ابـن اجلعـد . بن أمحد عن أبيه عن وكيع مثلـه 
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ن مسع النداء فلم جيب فـال صـالة لـه إال م: قال عباسبنامسعت سعيد بن جبري حيدث عن 
اهــ صـحيح موقـوف ، أكثـر أصـحاب شـعبة علـى وقفـه من عذر رواه هشيم عن شعبة مسـندا 

.، وصححه البيهقي 
بـناشـهدت رجـال أقـام عنـد : عن معمـر عـن ليـث عـن جماهـد قـال ]1989[عبد الرزاق -

وم يف النهـار ويقـوم يف الليـل شهرا يسأله عن هذه املسألة كل يوم ما تقول يف رجـل يصـعباس
ابـن أيب شــيبة و .ورواه عـن الثـوري عــن ليـث.ال يشـهد مجاعـة وال مجعـة أيــن هـو قـال يف النــار 

اختلــف إليــه رجــل : قــال ابــن عبــاسعــن حــدثنا ابــن إدريــس عــن ليــث عــن جماهــد]3494[
: قــال .مــاتوال مجاعــةيــل ، وال يشــهد مجعــة شــهرا يســأله عــن رجــل يصــوم النهــار ويقــوم الل

.اهـ ليث يضعف يف النار
أبـــيعــن وكيــع عــن مســعر عـــن أيب حصــني عــن أيب بــردةحــدثنا]3482[ابــن أيب شــيبة -

أمحــد يف مســائل صــاحل .فــال صــالة لــهمــن مســع املنــادي مث مل جيبــه مــن غــري عــذر: قــالموســى
ن مـ:حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أيب حصني عن أيب بردة عن أيب موسى قـال]576[

أخربنـا أبـو احلسـني بـن ]5798[البيهقـي . مسع املنادي فلم جيب من غري عذر فال صـالة لـه
الفضل القطان أخربنـا أبـو سـهل بـن زيـاد القطـان حـدثنا حممـد بـن ربـح البـزاز حـدثنا أبـو نعـيم 

ب فـال صـالة من مسع النداء فلـم جيـ: بردة عن أبيه قال حصني عن أيبحدثنا مسعر عن أيب
وأخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنـا حممـد مث قال.اهـ ورواه مرفوعا موقوف. ذرله إال من ع

بــن عمــرو حــدثنا حيــىي بــن جعفــر بــن الزبرقــان أخربنــا زيــد بــن احلبــاب حــدثنا زائــدة بــن قدامــة 
مــن مســع األذان : قــال يموســى األشــعر بــردة عــن أيببكــر بــن أيبأخربنــا أبــو حصــني عــن أيب

بـردة وال أراه إال ومهـابكـر بـن أيبكـذا قـال عـن أيب. ب فـال صـالة لـهفارغا صحيحا مث مل جيـ
.الصحيح األول ، موقوف اهـ
حدثنا سـليمان بـن املغـرية عـن أيب موسـى اهلـاليل قالحدثنا وكيع ]3486[ابن أيب شيبة -

ورواه .من مسع املنادي مث مل جيب من غري عذر فـال صـالة لـه: قالمسعودابنعن أبيه عن 
بــن املغــرية عــن أيب موســى حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســليمان]577[د يف مســائل صــاحل أمحــ

نـا سـليمان بـن املغـرية عـن أيب موسـى عـن خرب أ]3087[ابن اجلعـد. اهلاليل عن ابن مسعود 



تقريب فقه السابقني األولني

469

أبو اهـجار املسجد يسمع النداء ال يأتيه من غري علة ال صالة له : قالمسعودبناأبيه عن 
.رفان يف محلة األخبار موسى وأبوه ال يع

ابــنثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حيــىي بــن ســعيد عــن نــافع عــن حــد] 3372[ابــن أيب شــيبة -
البيهقـــي . شـــاء وصـــالة الفجـــر أســـأنا بـــه الظـــنكنـــا إذا فقـــدنا الرجـــل يف صـــالة الع: قـــالعمـــر

قــاال حــدثنا أبـــويأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبـــو بكــر أمحــد بــن احلســـن القاضــ]5152[
العباس حممد بن يعقوب حدثنا أمحد بن عبداجلبار حدثنا أبو معاوية عـن حيـىي بـن سـعيد عـن 

اهـــ ر أســأنا بــه الظــنصــالة العشــاء والفجــكنــا إذا فقــدنا الرجــل يف: قــالعمــرابــننــافع عــن 
.صحيح 

صـــلى ركعتـــني مـــن عمـــربـــناعـــن معمـــر عـــن أيـــوب عـــن نـــافع أن ]1972[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ صحيح مث مسع اإلقامة فخرج إليها املكتوبة يف بيته 

عمـرابنعـن حدثنا حيىي بن سعيد عن نافع: قال حدثنا هشيم]3490[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح إن كنت جميب دعوة فأجب داعي اهللا: أنه قال 

أيب جنـيح املكـي عـن عـنوكيع عن عبـد الـرمحن بـن حصـني حدثنا]3484[ابن أيب شيبة -
ن أن يســمع املنــادي مث ال خــري لــه مــميتلــئ أذن ابــن آدم رصاصــا مــذاباألن: ل قــاهريــرةأبــي
.اهـ مرسل جييبه

أخربنا سويد بن نصر قال أنبأنـا عبـد اهللا بـن املبـارك عـن زائـدة بـن قدامـة ]847[النسائي -
قال حـدثنا السـائب بـن حبـيش الكالعـي عـن معـدان بـن أيب طلحـة اليعمـري قـال قـال يل أبـو 

مسعـت رسـول اهللا صـلى : أين مسكنك قلت يف قرية دوين محص فقـال أبـو الـدرداء : الدرداء 
مــا مــن ثالثــة يف قريــة وال بــدو ال تقــام فــيهم الصــالة إال قــد اســتحوذ : اهللا عليــه و ســلم يقــول 

قــال الســائب يعــين باجلماعــة . علــيهم الشــيطان فعلــيكم باجلماعــة فإمنــا يأكــل الــذئب القاصــية 
اهــــ رواه أبـــو داود خمتصـــرا ، ورواه أمحـــد وصـــححه ابـــن خزميـــة وابـــن حبـــان اجلماعـــة يف الصـــالة 

.واحلاكم 
عائشـةعن إبراهيم بن طهمان عن منصور عن عدي بن ثابت عـن ]1917[عبد الرزاق -

حــدثنا ]3485[ابــن أيب شــيبة .فلــم جيــب فلــم يــرد خــريا ومل يــرد بــهمــن مســع النــداء :قالــت
من مسع املنادي فلم جيبـه : قالتعائشةي بن ثابت عن وكيع عن سفيان عن منصور عن عد
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حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن منصـور ]578[أمحـد يف مسـائل صـاحل .مل يرد خريا ومل يرد به
حفـص بـن غيـاث عـن مسـعر مـن طريـق]5138[البيهقـي . ابـت عـن عائشـةعن عدي بن ث

.صحيح .فذكرهعائشةقال قالت يبن ثابت األنصار يعن عد
مـن مسـع اإلقامـة مث : قالـت عائشـةعن معمر عن زيد بـن أسـلم أن ]1928[لرزاق عبد ا-

.ذوي العذره يف كأن،  اهـ صحيحقام فصلى فكأمنا صلى مع اإلمام 
عـن حممـد حـدثنا ابـن عـون : األنصاري قال حدثنا حممد بن عبد اهللا]9716[ابن سعد -

مــر : قــال د الرحبــة عنــد املكــاريني كانــا عنــأول مــا عــرف معقــل بــن يســار عــامرا ذكــر م: قــال 
واهللا ال كـذبتم: على رجل من أهل الذمة قد أخذ فكلمهـم فيـه فـأبوا فكلمهـم فيـه فـأبوا قـال 

ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا شاهد فنزل فتخلصه ذم: أو قال تظلمون ذمة اهللا اليوم
يصــلي يف املســاجد وال يتــزوج إن عــامرا ال يأكــل اللحــم وال الســمن وال : فقــال النــاس مــنهم

فأتيته فدخلت عليه وعليه بـرنس . إين مثل إبراهيم : قول ويالنساء وال متس بشرته بشرة أحد
أمـــا إنـــا إذا اشـــتهينا أمرنـــا : قـــال أو يقولـــون إنـــك ال تأكـــل اللحـــمإن النـــاس يزعمـــون: فقلـــت
الســمن فــإين وأمــا .نــا مــن حلمهــا ، أحــدث هــؤالء شــيئا ال أدري مــا هــوفأكلة فــذحبت بالشــا

ال آكـل مـا جـاء مـن هاهنـا : وقـال آكل ما جاء من هاهنا وضرب ابـن عـون يـده حنـو الباديـة
ا كان يوم اجلمعة صـليت مـع النـاسوأما قوهلم إين ال أصلي يف املساجد ، فإين إذ.يعين اجلبل

ة فقــــد نفــــس واحــــدفإمنــــا يل وأمــــا قــــوهلم إين ال أتــــزوج النســــاء.مث أختــــار الصــــالة بعــــد هاهنــــا
إين : قـوهلم إين زعمـت أين مثـل إبـراهيم فلـيس هكـذا قلـت إمنـا قلـتوأمـا .خشيت أن تغلبين

اهــ ورواه والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاألرجو أن جيعلين اهللا مع النبيني
حــدثنا عــون بــن عبــد اهللا عــن حممــد بــن ســريين عــن معقــل بــن ]866[ابــن املبــارك يف الزهــد 

قــال كــان أول مــا عرفــت عــامر بــن عبــد اهللا العنــربي أين رأيتــه فوصــف يل قريبــا مــن رحبــة يســار
بين سـليم وهـو علـى دابـة ورجـل مـن أهـل الذمـة يظلـم فنهـى عنـه فلمـا أبـوا قـال كـذبتم واهللا ال 
تظلــم ذمــة اهللا اليــوم وأنــا شــاهد قــال فتخلصــه فلمــا كــان بعــد ذلــك أتيتــه يف منزلــه وكــان النــاس 

امرا ال يأكل السمن وال يأكل اللحم وال يتزوج النساء وال متس بشرته بشرة أحد يقولون إن ع
ويقول إين مثل ابـراهيم فلمـا دخلـت عليـه أخـرج يـده مـن حتـت بـرنس حـىت أخـذ بيـدي فقلـت 
هــذه واحــدة فلمــا حتــدثنا قلــت إن النــاس يقولــون إنــك ال تأكــل اللحــم وال تأكــل الســمن وال 
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ن هـؤالء قـد صـنعوا يف إبراهيم قال أما قوهلم إين ال آكل اللحم فإتزوج النساء وتقول إين مثل 
الذبائح شيئا ال أدري ما هو فإذا اشتهيت اللحم أمرنا بشاة فاشرتيت لنا فذحبناها وأكلنا من 

مــا جيــيء مــن اين ال آكــل مــا جيــيء مــن ههنــا وآكــلحلمهــا وأمــا قــوهلم إين ال آكــل الســمن فــ
منــا هــي نفـس واحــدة لقــد كـادت أن تغلبــين وأمــا قــوهلم إنســاء فههنـا وأمــا قــوهلم إين ال أتـزوج ال

إين مثـــــل ابــــــراهيم فــــــاين قلــــــت إين ألرجــــــو أن جيعلـــــين اهللا مــــــع النبــــــني والصــــــديقني والشــــــهداء 
ل عنـد يـحدثنا روح حدثنا عون عن حممـد قـال ق]1235[اهـ ورواه أمحد يف الزهد والصاحلني 

ال يأكـل اللحـم وال يأكـل السـمن وال يقـرب ن عامر بن عبد قيس العنـربيأعبد اهللا بن عامر 
بـراهيم فـدخل معقـل إنـه خـري مـن أحد وال يقرب املساجد ويزعم أالنساء وال ميس جلده جلد 

الء خلليلـك قـال ومـا يقولـون قـال ال تـرى مـا يقـول هـؤ أفقال عبد اهللا بن عامر ملعقل بـن يسـار 
يقولون كذا ويقولون كذا للذي قالوا فما كلمهم معقل حىت خرج فركب دابته فاتى عامرا وهـو 

تيتــك مــن أيف داره فــاذا هــو قاعــد يف مســجده وعليــه بــرنس فجــاء فجلــس اليــه فقــال لــه معقــل 
مر ومـا حـدثوك فزعين فقـال عـاأنـه قـال فـأإعند هؤالء و 
خـرج أنك تفعـل كـذا وتفعـل كـذا للـذي ذكـروا قـال فمـا كلمـه عـامر بكلمـة حـىت أقال يزعمون 

ــأيــده مــن برنســه فقــبض علــى يــده مث قــال  إمــا قــوهلم ال يأكــل اللحــم ف
مــا أفــذحبناها و ةىل شــاإرســلنا أذا اشــتهيت اللحــم إنــا أالســيب الــذي ال يفقــه االســالم فيــذبح و 

مــا الــذي جيــيء مــن أرض العــرب و أكــل الســمن الــذي جيــيء مــن آهلم ال يأكــل الســمن فــاين قــو 
مـــا قـــوهلم ال يقـــرب أين ال ادري مـــا خيالطـــه فـــذلك الـــذي حيملـــين علـــى تركـــه و إرض العجـــم فـــأ

جـيء أغـر امـرأة مسـلمة مـا أليهن مـن نشـاط ومـا عنـدي مـال فبـأي شـيء إالنساء فواهللا ما يب 
ذا يـوم اجلمعـة ذهبـت فصـليت إين يف مسـجدي هـذا فـإرب املسـاجد فـمـا قـوهلم ال يقـأو يلإ

ين ال إبــراهيم فــإنــه خــري مــن أزعم يــيف مجاعــة املســلمني مث رجعــت اىل مســجدي هــذا وقــوهلم 
.فيه إرسال صحيح اهـن يقول هذاأحدا يتجرى أن أشعر أ

من املسجدخيرجسمع األذانالرجل ي
أبــورأى : ن أيب الشــعثاء عــن أبيــه قــال بــشــعث ثنا املســعودي عــن أحــد]265[أبــو نعــيم -

. فقــد عصــى أبــا القاســمأمــا هــذا: فقــال رج مــن املســجد بعــد مــا أذن املــؤذنرجــالً خــهريــرة
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وعلــى هــذا العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصــحاب النــيب: رواه مســلم ، ورواه الرتمــذي مث قــال 
د األذان إال مــن عــذر أن ســلم ومــن بعــدهم أن ال خيــرج أحــد مــن املســجد بعــصــلى اهللا عليــه و 

اهـيكون على غري وضوء أو أمر ال بد منه
سـعدقـال : رجـل مـن مهـدان قـال حدثنا مسعر عن أيب عون عن شـريح] 264[أبو نعيم-

اهـإذا كنت يف املسجد فنودي باألذان فال خترج 
مســعودبــناالكــرمي عــن زيــاد بــن أيب مــرمي عــن عــن معمــر عــن عبــد]1977[عبــد الــرزاق -

.مرسل حسناهـ إذا فرضت الصالة فال خترج منها إىل غريها :قال
ــنابــن خثــيم عــن جماهــد قــال جئــت أنــا واعــن الثــوري عــن ]1949[عبــد الــرزاق- عمــرب

ذكــره يف الرجــل خيــرج .اهـــ ســند صــحيح والنــاس يف الصــالة فجلســنا عنــد احلــدائق حــىت فرغــوا 
.من املسجد

عن عمرو بن عبيـد قـال سـألت احلسـن قـال قلـت منـر بن عيينةاعن ]1943[عبد الرزاق -
باملسجد فأمسع باإلقامة فأريد أن أجاوزه إىل غريه فقال كان الرجل مـن املسـلمني يقـول ألخيـه 

.عمرو مبتدع متهماهـ إذا مسع اإلقامة احتبست 

من الشدةما يف اإلمامة
ى األشـــيب قـــال حـــدثنا الفضـــل بـــن ســـهل قـــال حـــدثنا احلســـن بـــن موســـ]694[البخـــاري -

هريـرة يسـار عـن أيبحدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن
وإن أخطئـــوا ، فــإن أصــابوا فلكــم، يصـــلون لكــم :قــال صــلى اهللا عليــه وســلمأن رســول اهللا

اهـفلكم وعليهم 
يب هريــرة ثنا وكيـع قــال ثنـا سـفيان عـن األعمــش عـن أيب صـاحل عـن أحـد]10100[أمحـد -
للهــم أرشــد األئمــة اإلمــام ضــامن واملــؤذن مــؤمتن ا: ســلم ل قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و قــا

.ابن حبان ابن خزمية و اهـ رواه أبو داود والرتمذي وصححه واغفر للمؤذنني
علي بن أبـي قال :عن إسرائيل عن ثوير بن أيب فاختة عن أبيه قال]1878[عبد الرزاق -

عت أن ال تؤم أحدا فافعل فـإن اإلمـام لـو يعلـم مـا عليـه مـا أم أو حنـوه ذكـر إن استط: طالب
.اهـ سند ضعيف شيئا 
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حـدثنا روح بـن عبـادة حـدثنا محـاد بـن سـلمة بن املديينيعلمن طريق]2114[البيهقي -
قـال ، واألئمـة ضـمناءاملؤذنـون أمنـاء املسـلمني : يقـول أمامةأباأخربنا أبو غالب قال مسعت 

.اهـ حسن األذان أحب إىل من اإلمامةو : 
بــن عيينــة عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن أيب معمــر قــال أقيمــت اعــن ]1879[عبــد الــرزاق -

قال فقال جماهـد لـيس . لتبتلن هلا إماما أو لتصلن فرادى : حذيفةالصالة فتدافع القوم فقال 
ن وحدانا فقال إبـراهيم سـواء هكذا قال أبو معمر قال قال يل حذيفة لتبتلن هلا إماما أو لتصل

حدثنا ]4142[وقال ابن أيب شيبة .اهـ أبو معمر عبد اهللا بن سخربة وحدانا وفرادى سواء
فأقيمــت : قــال يتخلــف عــن اإلمامــةحذيفــةكــان : هشــيم قــال أخربنــا مغــرية عــن إبــراهيم قــال

: قــال هلــم فتقــدم حذيفــة فلمــا قضــى صــالته : فتخلــف عبــد اهللا قــال: الصــالة ذات يــوم قــال 
عـن قـال أبـو معمـر: جماهـد فقـال : قـال . لتبتغن أو كلمة غريها إماما غريي أو لتصلن فـرادى

البيهقـي .لتصـلن وحـدانا: أو قال : فقال إبراهيم : أو لتصلن وحدانا  قال : حذيفة أنه قال 
معمـر قـال سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن مغرية عن إبراهيم عـن أيبمن طريق]5539[
أو لتصـلن يلتبتلن هلـا إمامـا غـري : : 

فـرادى فقـال :. وحدانا
.اهـ صحيح فرادى ووحدانا سواء: 

يب ظبيـــان عـــن عـــن أحـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن األعمـــش]4137[ابـــن أيب شـــيبة ورواه 
.أو لتصـلن وحـدانالتلتمسـن إمامـا غـريي : خـرج يف سـفر فتقـدم فـأمهم مث قـال: قال حذيفة

.سند صحيح 
إن قـدم أو .اإلمـام ضـامن: قـال بن عمراعن معمر عن قتادة أن ]1840[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل )1(بن عمراليس كل احلديث عن : قال معمر . أخر وأحسن أو أساء 
ن أثنا عفــان ثنــا محــاد بــن ســلمة أنبأنــا أبــو ســنان عــن يزيــد بــن موهــب حــد]475[د أمحــ-

أمـا ، وال أؤم رجلـني ، ال أقضـي بـني اثنـني : فقـال ، اقض بـني النـاس :عثمان قال البن عمر
.بلـى: قـال عثمـان ؟ من عاذ بـاهللا فقـد عـاذ مبعـاذ : سلم يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و 

حدثنا معاذ بن هشام قال حدثين أيب عن قتادة قال حدثين القاسـم عـن سـعيد بـن ]5455[وقال أمحد يف العلل -1
.اهـ القاسم هو ابن عوف الشيباين إن أحسن أو أساء وقدم أو أخر، اإلمام ضامن لصالة القوم :املسيب قال
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وقــال يف الزهــد اهـــ : فأعفــاه وقــال . ن تســتعملين أهللا فــأين أعــوذ بــا: قــال 
ؤم أال : قـال طلحـةبـيأحدثنا عبد الرمحن حدثنا محـاد عـن ثابـت عـن أنـس عـن ] 1120[

.إسناد صحيح و اهـ هذا أصح ، تأمر عليهما أوال ، رجلني 
أخــربين عيســى ثنــا حــدثنا موســى بــن هــارون ثنــا إســحاق بــن راهويــه ]17/908[الطــرباين -

عقبة بن عامر كنا مـع : عن أيب علي اهلمداين مثامة بن شفي قالعبد اهللا بن عامر األسلمي
مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : فحضرت الصالة فسألنا أن يؤمنا فأىب علينـا وقـالالجهني

ن أسـاء وإال يؤم عبـد قومـا إال تـوىل مـا علـي: وسلم يقول
.حبان واحلاكمخزمية وابنرواه أبو داود خمتصرا وصححه ابناهـفعليه وال عليهم

حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن ]9499ك[الطــرباين -
عبـد اهللاكـان : منصور عن إبـراهيم قـال 

.، يأيت سل صحيح اهـ مر إمث ذلك 
بــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــار أنــه مســع أن اإلمــام إذا اعــن ]1881[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح نقص الصالة فإمثه وإمث من وراءه عليه
بن جريج قال قلت لعطـاء أبلغـك أن اإلمـام إذا أنقـص الصـالة اعن ]1882[عبد الرزاق -

.صحيح اهـ نعم: قال ؟ فإمث من وراءه عليه 

له كارهونمالرجل يؤم القوم وه
واقـد حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا علي بن احلسـن حـدثنا احلسـني بـن]360[الرتمذي -

ثالثـة ال : سـلم هللا صلى اهللا عليه و قال رسول ا: عت أبا أمامة يقول حدثنا أبو غالب قال مس
زوجهـا عليهـا سـاخط وإمـام قـوم وامـرأة باتـت و ، 

اهـقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .كارهون ه  وهم ل
حــدثنا حيــىي بــن عثمــان بــن صــاحل ثنــا ســليمان بــن أيــوب قــال حــدثين أيب]210[الطــرباين -

نســيت أن : أنــه صــلى بقــوم فلمــا انصــرف قــال طلحــةعــن جــدي عــن موســى بــن طلحــة عــن 
سـول نعـم ومـن يكـره ذلـك يـا حـواري ر : قدمكم أفرضـيتم بصـاليت ؟ قـالوا أستأمركم قبل أن أت
أميـا رجـل :ل اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـولإين مسعت رسو : سلم ؟ قال اهللا صلى اهللا عليه و 
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سـليمان بـن أيـوب بـن سـليمان بـن عيسـى بـن اهــ أم قوما وهم له كـارهون مل جتـز صـالته أذنـه 
.واه الضياء يف املختارةر ،موسى بن طلحة بن عبيد اهللا

س احلضــرمي عــن العيــزار حــدثنا موســى بــن قــي: حــدثنا وكيــع قــال ]4130[ابــن أيب شــيبة -
إنـــك خلـــروط تـــؤم قومـــا وهـــم  : فقـــال لـــه علـــي علـــين قومـــا شـــكوا إمامـــا هلـــم إىل أبـــن جـــرول

.سند صحيح اهـ)1(كارهون
مسعـت : قـال يزيـد بـن جـابرحدثنا أبو أسامة عن عبد الرمحن بن ]4135[ابن أيب شيبة -

يقدمه قوم يصلسلمانأن القاسم بن خميمرة يذكر
م إين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلاحلمــد هللا: نعــم ، قــال : قــالوا كلكــم راض ؟: 

بـق والرجــل يــؤم القــوم بيتهـا بغــري إذنــه والعبــد اآلاملــرأة ختــرج مــن : يقـول 
.رجاله ثقات مرسل اهـ وهم له كارهون

عبــد اهللا بــن حــدثنا ابــن إدريــس عــن األعمــش عــن املنهــال عــن ]4132[ابــن أيب شــيبة -
ة تعصـي وامـرأإمـام قـوم وهـم لـه كـارهون:ثالثة ال جتاوز صـالة أحـدهم رأسـه : قال الحارث 

.اهـ سند صحيح زوجها وعبد أبق من سيده
عــن منصــور عــن هــالل بــن يســاف عــن زيــاد بــن أيب حــدثنا جريــر]4133[يب شــيبة ابــن أ-

ــن الحــارث بــن المصــطلقاجلعــد عــن  امــرأة أشــد النــاس عــذابا: كــان يقــال : ل قــاعمــرو ب
حـدثنا هنـاد حـدثنا جريـر عـن ]359[الرتمـذي .تعصي زوجها ، وإمـام قـوم وهـم لـه كـارهون

: بـن احلـارث بـن املطلـق قـال وعـد عـن عمـر منصور عن هالل بن يسـاف عـن زيـاد بـن أيب اجل
اثنـــان امـــرأة عصـــت زوجهـــا وإمـــام قـــوم وهـــم لـــه  يـــوم القيامـــةأشـــد النـــاس عـــذابا : كـــان يقـــال 

قــال هنــاد.كــارهون 
.ـ صححه األلباين اهفأما من أقام السنة فإمنا اإلمث على من كرهه ، أئمة ظلمة 

من أحق باإلمامة
حـدثنا حممـد بـن املثـىن وابـن بشـار قـال ابـن املثـىن حـدثنا حممـد بـن جعفـر ]1566[مسلم -

عن شعبة عـن إمساعيـل بـن رجـاء قـال مسعـت أوس بـن ضـمعج يقـول مسعـت أبـا مسـعود يقـول 
قوله خروط يعين الذي يتهور يف األمور ويركب رأسه يف كل ما يريد باجلهل وقلة املعرفة : رقال أبو عبيد وذكر األث-1

]456/ 3غريب احلديث [. اخنرط فالن علينا إذا اندرأ عليهم بالقول السيء وبالفعل: باألمور ومنه قيل 
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دمهم قــراءة فــإن  يــؤم القــوم أقــرؤهم لكتــاب اهللا وأقــ:قــال لنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
، اهلجرة سواء فليـؤمهم أكـربهم سـنا 

بيتــه إال أن يــأذن لــك أو ســلطانه وال جتلــس علــى تكرمتــه يفأهلــه وال يفوال تــؤمن الرجــل يف
اهـبإذنه 

يقـول كـان سـامل عمـربـنابن جـريج قـال أخربنـا نـافع أنـه مسـع اعن ]3807[عبد الرزاق -
سـلم واألنصـار يف مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه و موىل أيب حذيفة يؤم املهـاجرين األولـني

]3473[ابـن أيب شـيبة . ر وأبـو سـلمة وزيـد وعـامر بـن ربيعـةمسجد قبا فيهم أبو بكر وعمـ
كان سامل يؤم املهاجرين واألنصار : قال ابن عمرثنا حفص عن ابن جريج عن نافع عن حد
منري عن عبيد اهللا عن نافع عن ابـن عمـر ثنا ابنحد]3480[ابن أيب شيبة .مسجد قباءيف

جنب قباء فأمهم سـامل مـوىل أيب حذيفـة ألنـه كـان أن املهاجرين حني أقبلوا من مكة نزلوا إىل
]3064[ابــن ســعد . وفــيهم أبــو ســلمة بــن عبــد األســد وعمــر بــن اخلطــاب، أكثــرهم قرآنــا 

أن اض وعبــد اهللا بــن منــري عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــرأخربنــا أنــس بــن عيــ
فـأمهم سـامل مـوىل ينة نزلوا بالعصبة إىل جنب قباءاملهاجرين األولني ملا قدموا من مكة إىل املد

فـيهم عمـر بـن اخلطـاب : قال عبد اهللا بن منري يف حديثـه .أيب حذيفة ألنه كان أكثرهم قرآنا 
.اهـ رواه البخاري أخربنا أنس بن عياض مثله خمتصرا ألسدوأبو سلمة بن عبد ا

عــن ابــن أيبزهــري بــن حــرب حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم حــدثينحــدثين]1934[مســلم -
بعسـفان وكـان عمـر يسـتعمله عمـريشهاب عـن عـامر بـن واثلـة أن نـافع بـن عبـد احلـارث لقـ

ومـن ابـن أبـزى : قـال . بـزىابـن أ: فقـال يمـن اسـتعملت علـى أهـل الـواد:على مكة فقـال
إنــه قــارئ لكتــاب اهللا عــز : قــال . فاســتخلفت علــيهم مــوىل : قــال . مــوىل مــن موالينــا: قــال 

إن اهللا :أمــا إن نبــيكم صــلى اهللا عليــه وســلم قــد قــال : قــال عمــر . وجــل وإنــه عــامل بــالفرائض
اهـ

ذرأبـــامـــر عـــن قتـــادة أن أبـــا ســـعيد صـــنع طعامـــا مث دعـــا عـــن مع]3818[عبـــد الـــرزاق -
مسعودبناوحذيفةو

عبـد . مسـعود قـال نعـم قـال فتـأخر أبـو ذربـناالبيت أحق باإلمامة فقال له أبو ذر كذلك يا 
اود بــن أيب هنـد عــن أيب نضـرة عــن عـن الثــوري وإمساعيـل بــن عبـد اهللا عـن د]3822[الـرزاق 
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سـلم النيب صـلى اهللا عليـه و أيب سعد موىل بين أسيد قال تزوجت وأنا مملوك فدعوت أصحاب 
بــن مســعود وحذيفــة فحضــرت الصــالة فتقــدم حذيفــة ليصــلي بنــا فقــال لــه أبــو ذر أو اأبــو ذر و 

نا حممـد بـن ثحـد]6160[ابـن أيب شـيبة .غريه لـيس ذلـك لـك فقـدموين وأنـا مملـوك فـأممتهم 
تزوجـت وأنـا : فضيل عـن داود بـن أيب هنـد عـن أيب نضـرة عـن أيب سـعيد مـوىل أيب أسـيد قـال 

فــدعوت أناســا مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــيهم أبــو ذر وابــن عبــد مملــوك
: فقـــالوراءك فالتفـــت إىل أصـــحابه: فتقـــدم أبـــو ذر فقـــالمســـعود وحذيفـــة فأقيمـــت الصـــالة

ثنا حـد]1946[ابـن املنـذر .: عم قالن: كذلك ؟ قال
أخربنـا داود بـن أيب هنـد عـن أيب نضـرة عـن قـالثنـا حجـاج ثنـا محـادقـالعلي بن عبد العزيـز

تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأيت نفـر مـن أصـحاب : أيب سعيد موىل أيب أسيد قال
فلمــا حضــرت الصــالة أراد أبــو ذر أن يتقــدم فيصــلي فجبــذه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

قــال أبــو . نعــم: أكــذلك؟ قــال: فقــال أليب مســعود. رب البيــت أحــق بالصــالة: حذيفــة وقــال
وأن إذا أتيــت بــامرأيت أن أصــلي ركعتــنيســعيد

ثنا ســليمان حــد]10[ي يف جزئــه رواه حممــد بــن عبــد اهللا األنصــار .تصــلي خلفــي إن فعلــت
عـن أيب نضـرة أن أبـا سـعيد مـوىل لألنصـار أن مملوكـاً دعـا أبـا ذر وحذيفـة وابـن مسـعود التيمي

فأحدنا يا أبـا ذر قـال أبـو ذر: ال له حذيفة
يعـين أن : قـال سـليمانحرمنـا: نعـم قـال: لقـايـا أبـا عبـد الـرمحن: قـال.يا ابن مسـعودوراءك

أخربنـا أبـو منصـور عبـد القـاهر ]5195[كـذا ، ورواه مـن طريقـه البيهقـي .الرجل أحق ببيتـه
بـن يبن طاهر الفقيه وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة وأبـو القاسـم عبـد الـرمحن بـن علـ

نا أبـو مسـلم حـدثيآخرين قالوا حدثنا أبـو عمـرو إمساعيـل بـن جنيـد السـلميفيمحدان الفارس
نضـرة أن أبـا سـعيد مـوىل األنصـار أو مملوكـا دعـا أبـا حـدثنا سـليمان عـن أيبيحدثنا األنصـار 

: فــةيذر وحذيفــة وابــن مســعود فلمــا حضــرت الصــالة تقــدم أبــو ذر ليصــل
نعـم فتــأخر : مسـعود أو يــا أبـا عبــد الـرمحن قــالأكــذاك يـا ابــن:تـأخر يــا أبـا ذر فقــال أبـو ذر

الحـدثنا إبـراهيم بـن عبـد اهللا قـ]2087[ابن املنذر .إن الرجل أحق ببيتهل سليمان يعينقا
ثنــا هشــام عــن قتــادة عــن أيب نضــرة عــن أيب ســعيد مــوىل أيب أســيد قــالأخربنـا وهــب بــن جريــر

فتقدم أبو ذر فقـال لـه حذيفـةوقد حضرت الصالةوابن مسعودجاءين أبو ذر وحذيفة: قال
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. نعـــم رب البيـــت أحـــق: أكـــذاك يـــا ابــن مســـعود؟ قـــال: قـــال أبـــو ذرحـــقرب البيــت أوراءك
املعــروف الفقيــه أخربنــا أبــو ســعيد عبــد اهللا بــن أخربنــا أبــو احلســن بــن أيب]5529[البيهقــي 

حــدثنا حممــد بــن أيــوب أخربنــا مســلم بــن إبــراهيم حــدثنا هشــام يحممــد بــن عبــد الوهــاب الــراز 
يف ابــن حبــان رواهفــذكر حنــوه اهـــأســيد مــوىل أيبســعيد نضــرة عــن أيبحــدثنا قتــادة عــن أيب

بـن ابـن قتيبـة قـال ثنـا اثنا حـد]6431[أسيد األنصـاريسعيد موىل أيبأيبالثقات يف ترمجة
أسـيد قـال ثنـا أبـو نضـرة قـال مسعـت أبـا سـعيد مـوىل أيبقال ثنا معتمر قال ثنـا أيبيالسر أيب

بــن مســعود وحذيفــة بــن اليمــان فحضــرت ذر وعبــد اهللاكــان يف بيــت أيب: األنصــاري يقــول 
؟ بـن مسـعود اكذلك يـا : بن مسعود فقال االصالة فتقدم أبو ذر فجذبه حذيفة فالتفت إىل 

بـن املعتمـر وكـان مملوكـا يومئـذ افقدموين: قال . نعم : قال 
.يأيت يف النكاح.على رسم ابن حباناهـ حسن 

بــن عيينــة عــن حصــني بــن عبــد الــرمحن عــن مــرة اهلمــداين قــال اعــن ]3821[عبــد الــرزاق -
فأتيتــه فــإذا عبــد اهللا األشــعريموســىأبــيأطلبــه يف داره فقيــل هــو عنــد مســعودبــناأتيــت 

فقــال عبــد اهللا حلذيفــة أنــت صــاحب الكــالم فقــال حذيفــة إي واهللا لقــد قلــت ذلــك  وحذيفــة
ســرائيل قــال فأقيمــت الصــالة فتقــدم أبــو كرهــت أن يقــال فــالن وقــرأه فــالن كمــا تفرقــت بنــو إ

حـــدثنا أبـــو ]3472[ابـــن أيب شـــيبة قـــالو .اهــــ صـــحيح 
كنـت يف بيـت : قـال حـدثنا مـرة بـن شـراحيل وزيد بن إيـاس قـاالخالد عن جمالد عن الشعيب 

: ل هــذا هلــذا الصــالة ، فقــافحضــرتعبــد اهللا بــن مســعود وحذيفــة وأبــو موســى األشــعريفيــه 
: ت قلـوحذيفـة فأخـذا بناحيتيـه فقـدماهوعبد اهللا بني أيب موسـىتقدم: وقال هذا هلذا تقدم

حـدثنا حممـد ]8493[ورواه الطرباين .اهـ جمالد ال حيتج به إنه شهد بدرا: مم ذلك ؟ قال 
عبـد اهللا أبـا تـىأ: قـال إبـراهيم: قـالبن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن مغرية

لقـد : فقـال لـه عبـد اهللاموسى فتحدث عنده فحضرت الصالة فلما أقيمت فتأخر أبو موسى
اهــ فأىب أبـو موسـى حـىت تقـدم مـوىل ألحـدمها.علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت

.رواية حصني أحسن مغرية يدلس ، 
اجلعـد ثنـا شـعبة عـن أيب حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بـن]9560[الطرباين -

إىل مســجدنا وأقيمــت الصــالة مســعودابــنجــاء : قــيس قــال مسعــت هزيــل بــن شــرحبيل قــال 



تقريب فقه السابقني األولني

479

ليتقــدم رجــل مــنكم : إمامنــا لــيس ههنــا قــال : يتقــدم أمــامكم قلنــا : تقــدم فقــال : فقيــل لــه 
و أخربنـا أبـ]5532[البيهقـي . فتقدم رجـل فقـام علـى دكـان يف قبلـة املسـجد فنهـاه عبـد اهللا 

نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسن بـن احلسـني بـن 
قــيس حـدثنا شــعبة عـن أيبيمنصـور حـدثنا حممــد بـن حيــىي بـن ســليمان حـدثنا عاصــم بـن علــ

: إىل مسجدنا فأقيمت الصالة فقلنا لـه مسعودابنجاء : قال مسعت هزيل بن شرحبيل قال 
يتقـدم رجـل مـنكم فقـام : إن إمامنـا لـيس هـا هنـا قـال : إمامكم قال فقلنـا يتقدم : تقدم قال 

.يأيت قريبا حسن صحيحاهـ فنهاه عبد اهللا عن ذلك: سجد قال املعلى دكان يف
نــا شــعبة عــن أيب إســحاق قــال مسعــت أوس بــن ضــمعج قــال قــال خرب أ]442[ابــن اجلعــد -

]18000[ابــن أيب شــيبة .ين العــربصــالة وال نــنكح نســاءكم يعــال نــؤمكم يف ال: ســلمان
: الكندي عـن سـلمان قـال ليلى حدثنا الفضل بن دكني عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب 

.صحيح.وكتاب النكاح يأيت يف أبواب السفراهـ)1(ال نؤمهم وال ننكح نساءهم
ثنــا شـعبة عـن مسـاك بــن حـرب عـن ملحــان أخربنـا حيــىي بـن عبـاد قـال ]8657[ابـن سـعد -
خربنـا أقـالو . قم فذكر قومـك: كان يقول لزيد بن صوحان يوم اجلمعة سلمانأن ثروانبن

أخربنـا أبـو عوانـة عـن مسـاك : ب بـن إسـحاق احلضـرمي قـاال ويعقـو هشام أبو الوليد الطيالسي
م زيـــد بـــن أنـــه كـــان يف جـــيش علـــيهم ســـلمان الفارســـي فكـــان يـــؤمهعـــن النعمـــان أيب قدامـــة 

.حسن صحيح اهـصوحان يأمره بذلك سلمان
قــدم مكــة فأتــاه نــاس يف منزلــه عمــربــناعــن معمــر عــن الزهــري أن ]3820[عبــد الــرزاق -

.مرسل اهـفحضرت الصالة فأمهم فلما سلم قال أمتوا 
اعن ]3824[عبد الرزاق -

وأبـــوه وعبيـــد بـــن عمـــري واملســـور بـــن خمرمـــة ونـــاس كثـــري أم املـــؤمنني بـــأعلى الـــوادي هـــوعائشـــة
موىل عائشة وأبو عمرو غالمها مل يعتق فكان إمام أهلها حممد بن أيب بكر وفيؤمهم أبو عمر 

وعــروة وأهلهمــا إال عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر كــان يســتأخر عنــه أبــو عمــرو قالــت 

عـن سـرائيل عـن أيب إسـحاق إسـألت أيب وأبـا زرعـة عـن حـديث رواه سـفيان و ]299[قال ابن أيب حـامت يف العلـل -1
قلـــت ورواه شـــعبة عـــن أيب إســـحاق عـــن أوس بـــن .ال نـــؤمكم وال نـــنكح نســـاءكم: أيب ليلـــى الكنـــدي عـــن ســـلمان قـــال

.اهـ أبو ليلى ثقةحفظ من شعبة وحديث الثوري أصحأفقاال سفيان .قلت أيهما الصحيح.ضمعج عن سلمان
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عن معمـر عـن ]3825[عبد الرزاق . و حر عائشة إذا غيبين أبو عمرو ودالين يف حفريت فه
قـال .كان يؤمها غالمها يقـال لـه ذكـوانعائشةأيوب عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أن 

بن أيب مليكة كان يؤم من يدخل عليها إال أن يـدخل عبـد اهللا بـن عبـد امعمر قال أيوب عن 
حدثنا علي يم قال ن إبراهأخربنا مسلم ب]7365[ابن سعد .

شـا وخلفـه أن ذكـوان غـالم عائشـة كـان يـؤم قريأخربنا هشام بـن عـروة عـن أبيـهقالبن املبارك 
أخربنــا ســليمان بــن حــرب وعــارم بــن قــالو .ألنــه كــان أقــرأهم للقــرآنعبــد الــرمحن بــن أيب بكــر

كانـت عائشــة : عـن عبـد اهللا بـن أيب مليكـة قـال حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن أيـوبقـاالالفضـل 
فكـان يأتيهــا رجـاالت قــريش  فـإذا حضــرت الصـالة أمنــا عبـد الــرمحن ، جمـاورة بــني حـراء وثبــري 

ثنا حــد]6168[ابـن أيب شـيبة .ضـر عبـد الــرمحن أمنـا فتاهـا ذكــوانفــإذا مل حي، بـن أيب بكـر 
ن يـأتو هللا بن عبيد اهللا بن أيب مليكة روح بن عبادة قال أخربين ابن جريج عن عبد ا

وأبـو فيؤمهم أبو عمـرو مـوىل لعائشـة وأناس كثريأبوه وعبيد بن عمري واملسور بن خمرمةعائشة
]5325هق[الشافعي .عمرو حينئذ غالم مل يعتق

بــأعلى مليكــة عبـد اهللا بــن عبيــد اهللا بـن أيبجـريج أخــربين
وأبـو . هو وعبيد بن عمري واملسور بن خمرمة وناس كثري فيؤمهم أبـو عمـرو مـوىل عائشـةيالواد

.اهـ صحيح بكر وعروةحممد بن أيبعمرو غالمها حينئذ مل يعتق وكان إمام بين
أخربنــا أبــو عبــد اجلليــل عــن عبــد اهللا حــدثنا هشــيم قــال]58[أبــو عبيــد يف فضــائل القــرآن -

يـؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب اهللا تعـاىل ، وأقـدمهم :رضوان اهللا عنها قالـت ائشةعبن فروخ عن 
ال أراهــا أرادت : قــال أبــو عبيــد . يف ذلــك ســواء فليــؤمهم أحســنهم وجهــاهجــرة ، فــإن كــانوا 

.اهـ أبو عبد اجلليل جمهول إال حسن السمت واهلدي
وا يف سـفر قرشـي وعـريب بن جريج قـال قلـت لعطـاء قـوم اجتمعـاعن ]3806[عبد الرزاق -

وموىل وعبد وأعرايب من أهل الباديـة أيهـم يـؤم أصـحابه قـال كـان يـؤمهم أفقههـم فـإن كـانوا يف 
الفقه سواء فأقروهم فإن كانوا يف الفقة والقراءة سواء فأسنهم قلت فإن كانوا يف الفقـه والقـراءة 

ومـا هلـم ال يـؤمهم أعلمهـم سواء وكان العبد أسنهم أيؤمهم لسنه فيؤم القرشي وغريه قـال نعـم 
.اهـ صحيح وأقرؤهم وأسنهم من كان 

إمامة الضيف
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ثنــا أبــان بــن يزيــد العطــار عــن بــديل بــن ميســرة قــال ثنا وكيــع حــد]6175[ابــن أيب شــيبة -
يأتينـــا يف مصـــالنا هـــذا مالـــك بـــن الحـــويرثكـــان : قـــالالعقيلـــي عـــن أيب عطيـــة رجـــل مـــنهم 

م بعضـكم حـىت أحـدثكم مل ال أتقـدمليتقـدال قـالفحضرت الصـالة فقلنـا لـه تقـدم فنتحدث 
اهــ رواه وما فـال يـؤمهم  وليـؤمهم رجـل مـنهمزار قمنمسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

والعمل على هذا عنـد أكثـر أهـل العلـم مـن أصـحاب : مث قال، الرتمذي وصححه أبو داود و 
اهـزل أحق باإلمامة من الزائر صاحب املن: قالوا ، النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم 

حممــد بــن ن عبــدان أخربنــا أبــو بكــر بــن أمحــد بــيعلــأخربنــا أبــو احلســن]5528[البيهقــي -
حدثنا عثمان بن خرزاذ حدثنا سعيد بن سليمان عـن إسـحاق بـن يأمحد بن حممويه العسكر 

بــن يزيــد حيــىي بــن طلحــة بــن عبيــد اهللا حــدثنا املســيب بــن رافــع ومعبــد بــن خالــد عــن عبــد اهللا
. بيتـه فـأذن بالصـالةأتينـا قـيس بـن سـعد بـن عبـادة يف: وكان أمريا علـى الكوفـة قـال ياخلطم

فقـال رجــل . بقـوم مل أكــن علـيهم أمــريايمل أكــن ألصـلإين: قــم فصـل لنــا قـال : فقلنـا لقـيس 
الرجـل:سـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمليس بدونه يقال له عبـد اهللا بـن حنظلـة الغسـيل قـال ر 

قـم : س عنـد ذلـك ملـوىل لـه قـال قـي. رحلـه بصدر فراشـه وأحـق أن يـؤم يفأحق بصدر دابته و 
.تقدم مما ههنا وقد . إسحاق ضعيف اهـفصل هلم

إمامة الصغري
وب عـن أيب قالبـة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن أي]4051[البخاري -

لقاه فتسأله ؟ قال فلقيته فسألته فقـال كنـا مبـاء قال قال يل أبو قالبة أال تعن عمرو بن سلمة
ممر الناس وكـان ميـر بنـا الركبـان فنسـأهلم مـا للنـاس مـا للنـاس ؟ مـا هـذا الرجـل ؟ فيقولـون يـزعم 

أو أوحــــى اهللا بكـــذا فكنـــت أحفـــظ ذلــــك الكـــالم وكأمنـــا يقــــر يف . أن اهللا أرســـله أوحـــى إليـــه 
اتركــوه وقومــه فإنــه إن ظهــر علــيهم فهــو صــدري وكانــت العــرب تلــوم بإســالمهم الفــتح فيقولــون

نــيب صــادق فلمــا كانــت وقعــة أهــل الفــتح بــادر كــل قــوم بإســالمهم وبــدر أيب قــومي بإســالمهم 
صـلوا صـالة كـذا يف من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حقـا فقـالفلما قدم قال جئتكم واهللا

وليـــؤمكم أكثـــركم يـــؤذن أحـــدكم حـــني كـــذا وصـــلوا كـــذا يف حـــني كـــذا فـــإذا حضـــرت الصـــالة فل
فنظـروا فلـم يكـن أحـد أكثـر قرآنـا مـين ملـا كنـت أتلقـى مـن الركبـان فقـدموين بـني أيــديهم . قرآنـا

وأنا ابـن سـت أو سـبع سـنني وكانـت علـي بـردة كنـت إذا سـجدت تقلصـت عـين فقالـت امـرأة 
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من احلي أال تغطون عنا است قـارئكم ؟ فاشـرتوا فقطعـوا يل قميصـا فمـا فرحـت بشـيء فرحـي 
اهـالقميص بذلك

نـــا عمـــرو بـــن أخرب أخربنـــا يزيـــد بـــن هـــارون أخربنــا مســـعر بـــن حبيـــب ]765[ورواه ابــن ســـعد 
أن أباه ونفرا من قومه وفدوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسـلم حـني أسـلم سلمة بن قيس اجلرمي

ليصــل : مــن يصــلي بنــا أو لنــا ؟ فقــال : النــاس وتعلمــوا القــرآن وقضــوا حــوائجهم ، فقــالوا لــه 
فجاؤوا إىل قومهم فسألوا فيهم فلم جيدوا فيهم أحدا : بكم أكثركم مجعا أو أخذا للقرآن قال 

وأنـا يومئـذ غـالم علـي مشلـة ، : أكثر أخذا أو مجع من القرآن أكثر مما مجعت أو أخذت قال 
 :

راهــ مسـعوكـان يصـلي علـى جنـائزهم ويـؤمهم يف مسـجدهم حـىت مضـى لسـبيله: قال مسـعر
.صحيح . بن حبيب جرمي ثقة 

عبـــاسبــناعــن األســلمي عـــن داود بــن احلصــني عــن عكرمـــة عــن ]1872[عبــد الــرزاق -
عـن إبـراهيم بـن ]3847[عبـد الـرزاق . ال يؤم الغالم حـىت حيـتلم وليـؤذن لكـم خيـاركم :قال

أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو بكـر بـن ]6069[والبيهقـي .بهبن احلصني حممد عن داود 
بــن عفــان يحممــد بــن يعقــوب حــدثنا احلســن بــن علــن القاضــى قــاال حــدثنا أبــو العبــاساحلســ

حـدثونا ]1937[ابن املنذر .مثلهحيىي عن داود بن حصني حدثنا حيىي بن آدم عن ابن أيب
ثنا معمر عن حجاج عـن داود بـن حصـني عـن عكرمـةقاليثنا النفيلقالعن حممد بن حيىي

إبــراهيم بــن حممــد بــن أيب حيــىي اهـــ مــداره علــى ال يــؤم الغــالم حــىت حيــتلم: قــالابــن عبــاسعــن 
.األسلمي وهو متهم وحجاج مدلس حيتمل أن يكون أخذه عنه 

أمــر غالمــا قبــل أن حيــتلم فصــلىقــيسبــنالضــحاكعــن معمــر أن ]3849[عبــد الــرزاق -
بالنــاس فقيــل لــه مل فعلــت ذلــك قــال الضــحاك إن معــه مــن القــرآن مــا لــيس معــي فإمنــا قــدمت 

حـدثنا عبـدة ]3521[ابـن أيب شـيبة وقـال.، واألصح األشعث بـن قـيس اهـ منقطع القرآن 
مــا قدمتــه: بوا ذلــك عليــه فقــال ملــا قــدم األشــعث قــدم غالمــا فعــا: قــالعــن هشــام عــن أبيــه 
قـالثنـا حجـاجقـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]1933[بن املنذر ا.ولكين قدمت القرآن

فقيـل لـهفقـدم غالمـاكـان أمـريا علـى جـيشثنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه أن األشعث
.اهـ صحيح إمنا أقدم القرآن: ؟ قالوأنت أمريتقدم غالما: 
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إمامة العبد
ابــن أيب شــيبة .قــدم مملوكــاأبــا ذرن حــدثنا يزيــد عــن ابــن ســريين أ]6156[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا ابــن فضــيل عــن أشــعث عــن ابــن ســريين عــن أيب ذر أنــه صــلى خلــف عبــد ]6157[

حـــدثنا ابـــن إدريـــس عـــن شـــعبة عـــن أيب ]6155[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال. اهــــ مرســـل حبشـــي
فأقيمـت عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر أنه قدم وعلى الربذة عبد حبشي 

أخربنا عفان بن مسلم وعمرو بن عاصـم الكـاليب ]5432[ابن سعد .تقدم: فقال الصالة
: عــن محيــد بــن هــالل قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن الصــامت قــال حــدثنا ســليمان بــن املغــريةقــاال

دخلت مع أيب ذر يف رهط مـن غفـار علـى عثمـان بـن عفـان مـن البـاب الـذي ال يـدخل عليـه 
مث مـا بـدأه بشـيء : قـال ، فسـلم عليـه ، فـانتهى إليـه : ن عليـه قـال وختوفنـا عثمـا: منه ، قال 
لو أمـرتين أن آخـذ ، واهللا ما أنا منهم وال أدركهمأحسبتين منهم يا أمري املؤمنني: إال أن قال 

نعـم ، : فقـال : مث اسـتأذنه إىل الربـذة ، قـال : قـال . 
فنادى أبو ذر دونكم : فتصيب من رسلها ، فقال من نعم الصدقة نأذن لك ونأمر لك بنعم

فـــانطلق : فمــا بــزاه بشـــيء قــال : معاشــر قــريش دنيـــاكم فاغــذموها ال حاجــة لنـــا فيهــا ، قـــال 
فنـودي ، فصادفنا موىل لعثمان غالما حبشيا يـؤمهم : قال ، وانطلقت معه حىت قدمنا الربذة 

تقدم فصل ، فصلى خلفه أبو : ص فأومأ إليه أبو ذر فلما رأى أبا ذر نك، فتقدم ، بالصالة 
.اهـ صحيح ذر
ن بـن القاسـم بـن عـن عبـد الـرمححـدثنا سـفيان: حدثنا وكيع قـال ]6159[ابن أيب شيبة-

.اهـ صحيح تقدم صلت خلف مملوك هلاعائشةأن حممد عن أبيه 
مـــرو بـــن عـــن عحـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن بشـــار بـــن كـــدام الســـلمي]6170[ابـــن أيب شـــيبة -

ئط مـن حيطانـه ، ونـاس مـن أهـل أنـه صـلى خلـف مملـوك يف حـاعلـيبـنالحسنميسرة عن 
.اهـ ضعيف بيته
حدثنا عبد الرمحن بن مهـدي عـن إبـراهيم بـن أيب حبيبـة عـن داود ]6161[ابن أيب شيبة -

بــن احلصــني عــن أيب ســفيان أنــه كــان يــؤم بــين عبــد األشــهل وهــو مكاتــب ، وفــيهم رجــال مــن 
فـأرادوا تـأخريه فلمـا حممـد بـن مسـلمة وسـلمة بـن سـالمةصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أ

حــدثنا زيــد بــن احلبــاب ]6172[وقــال ابــن أيب شــيبة اهـــأمثــل هــذا يــؤخر : مسعــا قراءتــه قــاال 
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خرجـت : حـدثين عبـد اهللا بـن أيب سـفيان عـن أبيـه قـال دثين إبراهيم بن أيب حبيبة قال حقال
فحضـرت الصـالة فقـدموين ،بـن علـي وابـن أيب أمحـد إىل ينبـعن جعفـر وحسـنيمع عبد اهللا ب

حــدثين إبــراهيم بــن البجلــي قــالأخربنــا خالــد بــن خملــد ]7377[ابــن ســعد.
يـؤم بـين عبـد األشـهل أن أبـا سـفيان كـانأخـربين داود بـن احلصـنيبة قـالإمساعيل بن أيب حبي

أخربنا حممد مث قال.هم قوم قد شهدوا بدرا والعقبةوفيوهو مكاتب يف رمضانيف مسجدهم 
أن أبـا سـفيان مـوىل ابـن أيب عـن داود بـن احلصـنيحـدثنا ابـن أيب حبيبـةبن حـرب املكـي قـال

أمحد كـان يـؤم بـين عبـد األشـهل وفـيهم نـاس مـن أصـحاب رسـول اهللا مـنهم حممـد بـن مسـلمة 
مساعيـل بـن أخربنـا إوقال.اتبوهو مك،بن وقش وسلمة بن سالمة

بـن سـعد بـن زيـد بـن سـعد عـن زيـدأخربنا إبـراهيم بـن أيب حبيبـة:قالعبد اهللا بن أيب أويس
أن أبـا ســفيان كــان يــؤم أصــحاب ن عبـد الــرمحن بــن ثابــت األنصــاري وعبــد الــرمحن بــاألشـهلي 

تكلمــوا يف بــةابــن أيب حبياهـــ وهــو مكاتــب لى اهللا عليــه وســلم يف شــهر رمضــانرســول اهللا صــ
.حفظه 

أقيمــت : نــافع قــال ]5531هــق[ي شــافعال-
قريــب مــن ذلــك املســجد أرض يعملهــا وإمــام البــن عمــرمســجد بطائفــة املدينــة والصــالة يف

ذلـك املسـجد مــوىل لـه ومســكن ذلـك املــوىل وأصـحابه مث ، فلمــا مسعهـم عبــد اهللا جـاء ليشــهد 
أنـت أحـق أن : تقـدم فصـل فقـال عبـد اهللا : فقـال لـه املـوىل صـاحب املسـجد . الصـالةمعهم
.اهـ حسن فصلى املوىل مسجدك مينيفيتصل

إمامة ذي العجمة
بـن جـريج قـال أخـربين عطـاء قـال مسعـت عبيـد بـن عمـري يقـول اعـن ]3852[عبد الرزاق -

على الـوادي هـا هنـا قـال ويف اجتمعت مجاعة يف بعض ماء حول مكة قال حسبت أنه قال بأ
احلج فحانـت الصـالة فتقـدم رجـل مـن آل أيب السـائب املخزومـي أعجمـي اللسـان قـال فـأخره 

فلـم يعرفـه بشـيء حـىت جـاء املدينـة فلمـا عمر بن الخطـاباملسور بن خمرمة وقدم غريه وتعني 
أعجمــي اللســان جــاء املدينــة عرفــه بــذلك فقــال املســور أنظــرين يــا أمــري املــؤمنني إن الرجــل كــان 

وكـان يف احلــج فخشـيت أن يســمع بعـض احلــاج قراءتــه فيأخـذ بعجمتــه قـال أو هنالــك ذهبــت 
]5331هــق[الشــافعي .قــال نعــم قــال أصــبت
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حـدثنا سـعيد بـن ]1883[الفـاكهي ورواه . ، فـذكره عطاء قال مسعت عبيد بن عمري يقـول 
كــان رجـل وكــان فيـه عجمــة وكــان يف : ثنــا سـفيان عــن عمـرو بــن دينــار قـالعبـد الــرمحن قـال 

احلــج إمامــا خلــف علــى النــاس وكــان ذلــك بــأعلى مكــة فتقــدم ، فصــلى فــأخره رجــل ، فــذكر 
وقـد يا أمري املؤمنني كـان احلـج فخشـيت أن يتفـرق النـاس عنـه: فقال ك لعمر بن اخلطاب ذل

وكــان الــذي تقــدم املســور بــن : قــال ســفيان .عمــرفلــم ينكــر ذلــك مسعــوا منــه شــيئا يف قراءتــه 
.اهـ صحيح خمرمة أو غريه

بـد اهللا بـن جعفـر عـن أم دثنا عحـقـال أخربنا عبـد امللـك بـن عمـرو ]7688[ورواه ابن سعد 
بكــر قــال مــرة إن املســور وقــال مــرة عــن املســور

وقـدم رجـال ، فغضـب الرجــل ؤم النـاس أرت أو ألثـغ ، فـأخرهعكـاظ فـإذا رجـل مـن األنصـار يـ
فغضــب عمــر وجعــل يــا أمــري املــؤمنني إن املســور أخــرين وقــدم رجــال: فــأتى عمــر فقــال رخاملــؤ 

فأتاه فلما رآهته فلما قدم املسور أخرب بذلكواعجبا لك يا مسور وجعل يرسل إىل بي: يقول 
اخلـري تعجـل يـا أمـري املـؤمنني فـواهللا مـا أردت إالال: واعجبـا لـك يـا مسـور فقـال: طالعا قال 

س كثري عـامتهم : وأىن اخلري يف هذا؟ فقال: قال 
وكـــان الرجـــل أرت أو ألثـــغ فخشــيت أن يتفرقـــوا بـــالقرآن علـــى لســـانه فأخرتـــه مل يســمع القـــرآن

ابــن جعفــر هــو املخرمــي ابــن عبــد اهـــاجــزاك اهللا خــري : وقــدمت رجــال عربيــا بينــا فقــال عمــر 
.ال بأس به ، عمته أم بكر بنت املسور الرمحن بن املسور ، و 

غري القرآناملخلط يف قراءتهاألعرابي وإمامة 
مــر بأهــل مــاء وقــد أقيمــت بــن مســعوداأخربنــا معمــر عــن قتــادة أن ]3854[عبــد الــرزاق -

يف قراءتــه حنـج بيــت ربنـا ونقضــي الــدين الصـالة فــدخل معهـم فــأمهم إنسـان مــنهم فقــرأ وأحلـق
اوزاد غري قتادة وهن كالقطوات يهوين فقال 

.منقطع اهـاإال اختالق قال فنكص األعرايب وتقدم 
بــناعــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن رجــل مــن طــىيء قــال مــر ]3855[عبــد الــرزاق وقــال

على مسجد لنا فتقدم رجل مـنهم فقـرأ بفاحتـة الكتـاب مث قـال حنـج بيـت ربنـا ونقضـي مسعود
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حـــدثنا أبـــو داود الطيالســـي عـــن ]6136[ابـــن أيب شـــيبة .اخـــتالق قـــال فانصـــرف عبـــد اهللا
اهـحج فصلى خلف أعرايبمسعودابنأن اق عن رجل من طيء شعبة عن أيب إسح

بــن جــريج قــال أخــربت أن محيــد بــن احلمــريي قــال صــلى اأخربنــا ]3856[عبــد الــرزاق وقــال
وراء األعـرايب فقــرأ األعـرايب أم القــرآن فلمــا ختمهـا وقــال غـري املغضــوب علــيهم وال مســعودبـنا

بـن مسـعود مـا اقـال .لـى مثـل القطـوات يهـوين حنج بيت ربنا ونقضيه الدين ع:الضالني قال 
بــن مســعود اخــتالق قــال فاســتأخر األعـرايب حــىت تقــدم ا

اهـبن مسعود ما رأيت أعرابيا أفقه منه اعلم أنه أفقه منه فقال 
أن اهــدنا ســفيان بــن عيينــة عــن ابــن أيب جنــيح عــن جمحــدث]6141[ابــن ابــن أيب شــيبة وقــال
.اهـ هذه مراسيل يشد بعضها بعضا صلى خلف أعرايبمسعودابن

إمامة األعمى
عــن ســفيان عــن حممــد بــن ثنــا عبــد اهللاحــدثنا علــي بــن احلســن قــال]1940[ابــن املنــذر -

حممـد بـن اهــ ل مـن أهـل بـدر أصـيب أبصـارهم يؤمـونكـان رجـا: قـالعبد الرمحن عن الزهري
.، صحيح ذئبيبأعبد الرمحن بن املغرية بن 

أن أناسـا مـن أصـحاب حدثنا عبد األعلى عـن معمـر عـن الزهـري ]6116[ابن أيب شيبة -
عتبــان بــن مالــك ومعــاذ بــن عفــراءســلم كــانوا يؤمــون وهــم عميــان مــنهمالنــيب صــلى اهللا عليــه و 

: قــال حــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ذئــب عــن الزهــري ]6117[ابــن أيب شــيبة .وابــن أم مكتــوم
.مرسلاهـ صحيح س من أهل بدر يؤمون يف مساجدهم بعد ما ذهبت أبصارهماكان ن
حـدثنا عبـد األعلـى عـن معمـر عـن الزهـري عـن حممـود بـن ربيـع ]6125[ابن أيب شيبة وقال
حـدثنا خالـد بـن ]6126[ابن أيب شيبة .أنه كان يؤم قومه وهو أعمىعتبان بن مالكعن 
أنـه  عتبـان بـن مالـكعن اب عن حممود بن الربيعشهعن ابنحدثنا مالك بن أنسقال خملد 

.اهـ صحيح كان يؤم قومه وهو أعمى
حدثنا سفيان عن واصـل األحـدب عـن قبيصـة : قال حدثنا وكيع]6134[ابن أيب شيبة -

: قـــال . مـــا أحـــب أن يكـــون مـــؤذنيكم عميـــانكم : عبـــد اهللاقـــال : قـــال بـــن برمـــة األســـدي 
.ند صحيح اهـ سقراءكموال : أحسبه ، قال 
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دخلنــا علــى : قــال حــدثنا حــامت بــن إمساعيــل عــن جعفــر عــن أبيــه]6118[ابــن أيب شــيبة -
، كلمـا وضـعها وهو أعمـىجابر بن عبد اهللا

ابـن أيب .فصـلى بنـانكبيه رجع طرفاها إليـه مـن صـغرها ورداؤه إىل جنبـه علـى املشـجب على م
أمنـا : قـال حدثنا محاد بن زيـد عـن عمـرو عـن أيب جعفـر: قال حدثنا وكيع ]6128[شيبة 
.اهـ صحيح رواه مسلم بنحوه بعد ما ذهب بصرهجابر

بــن اقــال :عــن الثــوري عــن عبــد األعلــى عــن ســعيد بــن جبــري قــال]3833[عبــد الــرزاق -
حـــدثنا ]6132[ابـــن أيب شـــيبة .وهـــم يعـــدلوين إىل القبلـــة حـــني عمـــيكيـــف أؤمهـــمعبـــاس

خربنـا وكيــع بــن اجلــراح وحممــد أ]7127[ابــن ســعد. مثلــهوكيـع عــن ســفيان عــن عبـد األعلــى 
.على الثعليب ضعيف عبد األ.عن عبد األعلى حدثنا سفيانبن عبد اهللا األسدي قاال

بــناعــن أبيــه عــن خــالد بــن عبــد الــرمحن عــن ســعيد بــن جبــري أن ]3834[عبــد الــرزاق -
ابن أيب شيبة .اهـ صحيح د وهو أعمى على بساط قد طبق البيتأمهم يف ثوب واحعباس

حدثنا شريك عـن أيب إسـحاق عـن سـعيد بـن جبـري:قالحدثنا حممد بن احلسن ]6123[
.حسن غريب اهـ أمنا ابن عباس وهو أعمى: قال 

: قــال اجرعــن مهــحــدثنا شــريك: قــال حــدثنا حممــد بــن احلســن]6122[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ضعيف و أعمىيصلي بنا وهاءالبر كان 

أن رجـال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابـن لعمـري عـن أبيـه]6124[ابن أيب شيبة -
اهـعمرأعمى كان يؤم بين خطمة يف زمن 

يخ يكـىن أبـا عـن شـحدثنا الفضل بـن دكـني عـن حسـن بـن صـاحل ]6131[ابن أيب شيبة -
اهـو أعمىأمهم وهابن أبي أوفىأن عبد اهللا

عـــن زيـــاد عـــن حســـن بـــن أيب احلســـناء حـــدثنا الفضـــل بـــن دكـــني]6133[ابـــن أيب شـــيبة -
ابـــن املنـــذر مـــا أفقـــركم إىل ذلـــك ؟: ؟ فقـــال ؤميـــعـــن األعمـــى أنســـاســـألت : قـــال النمـــريي

ثنــا حبيــب بــن أيب حبيــب قــالثنــا ســعيد بــن منصــورقــالحــدثنا حممــد بــن علــي]1942[
ما تقول يف الرجل الضرير يؤم : قلت: قالمالكبنأنسأنه أتى مرييثنا زياد الناجلرمي قال

.ضعيفاهـ وما حاجتهم إليه: أصحابه؟ قال

هاإمامة الرجل أب
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وخـرج أنـس بـن مالـك أخربنا معمر عن ثابت البناين قال كنـت مـع ]3842[عبد الرزاق -
فراسـخ فحضـرت الصـالة فقـدم من أرضه يريد البصرة وبينها وبني البصرة ثالثة أميـال أو ثالثـة 

ابنا له يقال له أبو بكر فصلى بنا صالة الفجر فقرأ بسورة تبارك فلما انصـرف قـال لـه طولـت 
.اهـ صحيح علينا

عبـد الـرمحن بـن سـليمان بـن الغسـيل قـال حـدثنا حـدثنا وكيـع قـال]6173[ابن أيب شيبة -
ين يـا بـ: خلفـي ، فرمبـا قـال يل كـان أيب يصـلي : قـال األنصـاريأسيدأبياملنذر بـن حدثين

.اهـ سند جيد طولت بنا اليوم
كــان الزبيــرعــن عثمــان بــن أيب ســليمان أن نعــن ســعيد بــن قمــادي]3843[عبــد الــرزاق -

عبـــد الـــرزاق .مرســـل . ســـتورمبـــن قمـــاذيناهــــ ســـعيد بـــن مســـلميصـــلي خلـــف ابنـــه عبـــد اهللا
قال وكـان أبـو بكـر يـؤم أبـاهوطلحةزبريالكان يؤم عبد اهللا بن الزبريعن معمر أن ]3844[

.اهـ منقطع 

أمراء السوءإمامة 
بـن سـريين عـن أيب العاليـة قـال سـألت اأخربنـا معمـر عـن أيـوب عـن ]3780[عبد الـرزاق -

بـن أخـي أيب ذر عـن األمـراء إذا أخـروا الصـالة فضـرب ركبـيت فقـال اعبد اهللا بن الصامت وهـو 
ه سـأل رسـول اهللا فعلـت بـك وضـرب ركبـيت وحـدثين أنـعـن ذلـك ففعـل يب كمـاذرأبـاسألت 

سلم ففعل به كما فعل يب وضرب ركبتـه كمـا ضـرب ركبـيت فقـال صـل الصـالة صلى اهللا عليه و 
اهــــ رواه لوقتهـــا قـــال فـــإن أدركـــتم معهـــم فصـــلوا وال يقـــولن أحـــدكم إين قـــد صـــليت فـــال يصـــلي

.مسلم 
ثنا جريـر عـن منصـور عـن هـالل بـن حدثنا حممد بن قدامة بـن أعـني حـد]433[أبو داود -

املثــىن عــن ابــن أخــت عبــادة بــن الصــامت عــن عبــادة بــن الصــامت ح وحــدثنا يســاف عــن أيب
حــدثنا وكيـع عـن سـفيان املعـىن عــن منصـور عـن هـالل بـن يســاف يحممـد بـن سـليمان األنبـار 

ت قـال ابـن امـرأة عبـادة بـن الصـامت عـن عبـادة بـن الصـامَيب أُ عن أيبياملثىن احلمصعن أيب
أمــراء تشــغلهم أشــياء عــن ي:قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

معهم يفقال رجل يا رسول اهللا أصل. تها الصالة لوقتها حىت يذهب وقتها فصلوا الصالة لوق
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اهـنعم إن شئت:معهم قال يوقال سفيان إن أدركتها معهم أأصل. نعم إن شئت :قال، 
.لباين صححه األ

قـال ألصـحابه مسـعودبـنابن سـريين أن اعن معمر عن أيوب عن ]3786[عبد الرزاق -

اهــ صـحيح مرسـل عليكم أمراء يؤخرون الصالة فصلوا الصالة لوقتها فإن أدركتم معهم فصلوا 
.

حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمـرو ثنـا زائـدة عـن ]9495ك[ين الطرباوقال
فمــن أدرك ، ئمــة مييتــون الصــالة أ: قــال عبــد اهللايق عــن قعاصــم عــن شــ

.اهـ صحيح ةذلك منكم فليصلها لوقتها وليجعل صالته معهم سبح
مســعودبــنااألحــوص عــن عــن معمــر عــن أيب إســحاق عــن أيب]3787[عبــد الــرزاق وقــال

قــال إنكــم يف زمــان قليــل خطبــاؤه كثــري علمــاؤه يطيلــون الصــالة ويقصــرون اخلطبــة وإنــه ســيأيت 
عليكم زمان كثري خطباؤه قليل علماؤه يطيلون اخلطبة ويؤخرون الصالة حـىت يقـال هـذا شـرق 

يصــل املــوتى قــال قلــت لــه ومــا شــرق املــوتى قــال إذا اصــفرت الشــمس جــدا فمــن أدرك ذلــك فل
الصـــالة لوقتهـــا فـــإن احتـــبس فليصـــل معهـــم وليجعـــل صـــالته وحـــده الفريضـــة وليجعـــل صـــالته 

.اهـ حسن معهم تطوعا 
عــــن األســــود عـــن إبــــراهيم حــــدثنا أبـــو معاويــــة عــــن األعمــــش ]7673[ابــــن أيب شــــيبة وقـــال

: عبــد اهللاقــال : وعلقمـة قــاال 
بيوتكم ، مث اجعلوا صـالتكم سـبحةفإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا يف، إىل شرق املوتى 

.رواه مسلماهـ 
بـناقـال :عـن الثـوري عـن أيب حصـني عـن الشـعيب عـن مهـدي قـال]3789[عبد الـرزاق -

كيــف أنــت يــا مهــدي إذا ظهــر خبيــاركم واســتعمل علــيكم أحــداثكم وصــليت الصــالة مســعود
ا قال قلت ال أدري قال ال تكن جابيا وال عريفا وال شرطيا وال بريدا وصل الصالة 

حـــدثنا ]27255[وقـــد روى ابـــن أيب شـــيبة ، مســـتوركـــويف مهـــري وهـــو  صـــوابهاهــــلوقتهـــا 
: عـن أيب هريـرة قـال عـن حممـد بـن واسـع عـن املهـريحـدثنا سـالم بـن مسـكني: الفضل قال 

اهـوال شرطياعريفاوالا تكن جابياليا مهري : قال يل 
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قـال سـيحدث مسـعودبـنابن جريج عن عطـاء قـال بلغـين أن اعن ]3791[عبد الرزاق -
اهـ

عن معمر عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا عـن القاسـم بـن عبـد الـرمحن ]3790[عبد الرزاق -
املـؤذن فثـوب بالصـالة مث تقـدم فصـلى مسـعودبـناالوليد بن عقبة الصالة مـرة فـأمر قال أخر 

بــن اقــال ، بالنـاس فأرســل إليــه الوليـد مــا صــنعت أجــاءك مـن أمــري املــؤمنني حـدث أم ابتــدعت 
وكــــل ذلــــك مل يكـــــن ولكــــن أىب علينــــا اهللا ورســـــوله أن ننتظــــرك بصــــالتنا وأنـــــت يف : مســــعود 
حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي عــن عبــد اهللا بــن عثمــان بــن ]5532[ابــن أيب شــيبة .حاجتــك 

جـالس أن الوليد بن عقبة أخر الصالة بالكوفة وأنا خثيم عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه
مـا : د بن عقبة فأرسل إليه الوليفثوب بالصالة فصلى للناسعبد اهللافقام مع أيب يف املسجد 

وطاعـة ، أم ابتـدعت منني أمر فيما قبلنا ، فسمع ؟ أجاءك من أمري املؤ محلك على ما صنعت
أىب اهللا مل يــأتين مــن أمــري املــؤمنني أمــر ومعــاذ اهللا أن أكــون ابتــدعت:مــا صــنعت اليــوم؟ قــال

أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا ]5519[البيهقــي .ورســوله أن ننتظــرك بصــالتنا وأنــت يف حوائجــك
حـدثنا حيـىي بـن يهيم بـن احلـارث البغـدادحممد بن احلسني القطان حـدثنا إبـراأخربنا أبو بكر

خثـيم عـن القاسـم حـدثنا عبـد اهللا بـن عثمـان بـنيبكري حدثنا داود بـن عبـد الـرمحن املكـأيب
يفأن أبـاه أخـربه أن الوليـد بـن عقبـة أخـر الصـالة بالكوفـة وأنـا جـالس مـع أيببن عبد الرمحن 

مـا محلـك علـى مـا : ل إليـه الوليـد فأرسـ. فقام عبد اهللا فثوب بالصالة فصلى بالنـاس. املسجد
مل : صــنعت؟ قــال يصــنعت؟ أجــاءك مــن أمــري املــؤمنني أمــر فســمع وطاعــة ، أم ابتــدعت الــذ

أىب اهللا علينــا ورســوله أن ننتظــرك يف. يأتنــا مــن أمــري املــؤمنني أمــر ومعــاذ اهللا أن أكــون ابتــدعت
.اهـ صحيح صالتنا وتتبع حاجتك

يصـلي عبـد اهللاكـان : ير عن منصـور عـن إبـراهيم قـال حدثنا جر ]7648[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ]9499ك[الطــرباين .معهــم إذا أخــروا عــن الوقــت قلــيال ويــرى أن مــأمث ذلــك علــيهم

كــان : حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال
.صحيح مرسل اهـن إمث ذلك 

حــدثنا حيــىي بــن أيــوب وحممــد بــن الصــباح وقتيبــة وابــن حجــر قــالوا حــدثنا ] 1443[مســلم -
داره بالبصـرة يفأنـس بـن مالـكإمساعيل بن جعفر عن العالء بن عبـد الـرمحن أنـه دخـل علـى 
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نـا لـه أصـليتم العصـر فقل:حني انصـرف مـن الظهـر وداره جبنـب املسـجد فلمـا دخلنـا عليـه قـال
فقمنــا فصــلينا فلمــا انصــرفنا قــال مسعــت . فصــلوا العصــر:قــال. إمنــا انصــرفنا الســاعة مــن الظهــر

تلـــك صــالة املنــافق جيلـــس يرقــب الشــمس حـــىت إذا  :رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســلم يقــول 
.مل يصلها معهماهـالشيطان قام فنقرها أربعا ال يذكر اهللا فيها إال قليالكانت بني قرين

بـن اعن الثـوري وغـريه عـن األوزاعـي عـن عمـري بـن هـانئ قـال رأيـت ]3803[د الرزاقعب-
يتهافتون يف النـار كمـا يتهافـت الـذبان يف :بن عمر يقولاو وجندة واحلجاجبن الزبيراعمر و 
حـدثنا ]7641[ابـن أيب شـيبة .فإذا مسع املؤذن . املرق 

واحلجـاج حماصـر عمـرابـنشـهدت : قـال عن عمـري بـن هـانئن األوزاعيععيسى بن يونس 
هــؤالء ورمبــا حضــر ابــن الــزبري ، فكــان منــزل ابــن عمــر بينهمــا ، فكــان رمبــا حضــر الصــالة مــع 

البيهقـــي روىو . عــن األوزاعــي وموســى بــن أعــني ه ِهقــل بــن زيــاد وروااهـــالصــالة مــع هــؤالء
: سعيد بـن عبـد العزيـز عـن عمـري بـن هـانئ قـال الوليد بن مسلم حدثنا من طريق] 5508[

عبد امللك بن مروان بكتب إىل احلجاج فأتيته وقد نصب على البيـت أربعـني منجنيقـا ، بعثين
فرأيــت ابــن عمــر إذا حضــرت الصــالة مــع احلجــاج صــلى معــه ، وإذا حضــر ابــن الــزبري صــلى 

أخــا أهــل يــا : فقــال . ممــع هــؤالء وهــذه أعمــاهلييــا أبــا عبــد الــرمحن أتصــل: فقلــت لــه . معــه
أهـــل مــا تقــول يف: قــال قلـــت . معصــية اخلــالق وال نطيــع خملوقـــا يفالشــام مــا أنــا هلـــم حبامــد

. مــا أنــا هلــم بعــاذر: ؟ قــالأهــل مكــةفمــا قولــك يف: قلــت . مــا أنــا هلــم حبامــد: الشــام؟ قــال 
هـذه البيعـة ولـك يففمـا ق: قلـت.املرقيقتتلون على الدنيا يتهافتون يف

علــى ا رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلمكنـا إذا بايعنـ: قـال ابـن عمــر . أخـذ علينـا مــروانالـيت
.صحيح اهـالسمع والطاعة يلقننا فيما استطعتم

ثنـا خالـد بـن قـاليبثنا حيىي بن حبيـب بـن عـر قالحدثنا أبو ميسرة]1865[ابن املنذر-
عبـد اهللا بـن الزبيـركنـا مـع :قـالجل مـن أهـل الكوفـة عـن مسـلمثنا أبو املثىن ر قالاحلارث

فــإذا فاتتــه يصــلي مــع ابــن الــزبريعبــد اهللا بــن عمــروكــان احلجــاج حياصــر عبــد اهللا بــن الــزبريو 
يــا أبــا عبــد : فقيــلانطلــق فصــلى مــع احلجــاجع عبــد اهللا مســع أذان مــؤذن احلجــاجالصــالة مــ

إذا دعونا إىل اهللا أجبناهم وإذا دعونـا : قال؟ فواحلجاجتصلي مع عبد اهللا بن الزبري: محنالر 
أظن فيه خطأ أبو اهـالقتال : ؟ قالوما تعين الشيطانيا أبتاه: إىل الشيطان تركناهم فقلت
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مـن طريـق] 2304[رواه الاللكائي . الكوفةبمؤذن مسجد اجلامع مسلم بن املثىناملثىن هو 
كنـا مـع : قـالحـدثين أبـو املثـىنقـال ن حممد بن مهـراننا حيىي بن سعيد عقال مر بن شبةع

فكان عبد اهللا بن عمر يصلي مع ابن الـزبري، فـإذا فاتتـه ، عبد اهللا بن الزبري، واحلجاج حماصره 
أتصلي مـع ابـن الـزبري، ومـع : مع ابن الزبري فسمع مؤذن احلجاج، يصلي مع احلجاج، فقيل له

اهــ ورواه وجـل أجبنـا، وإذا دعونـا إىل الشـيطان تركنـاهمإذا دعونـا إىل اهللا عـز: احلجاج؟ فقال
حيــىي بــن ســعيد القطــان قــال حــدثنا حممــد بــن مهــران بــن مــن طريــق]15[اخلطــايب يف العزلــة 

كنا مع عبد اهللا بن الـزبري واحلجـاج حماصـره وكـان ابـن : مسلم بن املثىن قال حدثين مسلم قال
معه ومسع مؤذن احلجاج، انطلـق فصـلى معـه فقيـل عمر يصلي مع ابن الزبري فإذا فاتته الصالة

إذا دعونــا إىل اهللا أجبنــاهم وإذا دعونــا إىل : ع ابــن الــزبري ومــع احلجــاج؟ فقــالمل تصــلي مــ: لــه
.اهـ حسن الشيطان تركناهم وكان ينهى ابن الزبري عن طلب اخلالفة والتعرض هلا

هللا بـــن عثمـــان عـــن علـــي حـــدثنا وكيـــع حـــدثنا ســـفيان عـــن عبـــد ا]7678[ابـــن أيب شـــيبة -
فأمر : يف رحله ومث ناس وقف قال عمرابنأخر احلجاج الصالة بعرفة فصلى : قال األزدي 

.سند جيداهـ به احلجاج فنخس به
نــا مســلم عــن ابــن جــريجخرب أقــالنــا الشــافعيخرب أقــالنــا الربيــعخرب أ]1863[ابــن املنــذر-

.واحلجــاج مبــىن فصــلى مــع احلجــاجالزبيــرابــناعتــزل مبــىن يف قتــال عمــرابــنعــن نــافع أن 
قتـال أن ابن عمر اعتزل مبـىن يفسلم عن ابن جريج عن نافعأخربنا م]5507هق[ي شافعال

.اهـ حسن بري واحلجاج مبىن فصلى مع احلجاجابن الز 
الصـالة حسـنة ال :قالبن عمراعن معمر عن أيوب عن نافع عن ]3800[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح فيها أبايل من شاركين 
حــدثنا محيــد بــن مهــران الكنــدي قــالأخربنــا مســلم بــن إبــراهيم قــال]5088[ابــن ســعد -

وأصـلي وراء مـن غلـب، ال أقاتـل يف الفتنـة : يقـول عمرابنكـان : قال أخربنا سيف املازين
.على رسم ابن حباناهـ 
يــونس عــن نــافع أخربنــا أمحــد بــن يــونس قــال حــدثنا أبــو شــهاب عــن ]5209[ابــن ســعد -

أتصـــلي مـــع هـــؤالء ومـــع هـــؤالء : زمـــن ابـــن الـــزبري واخلـــوارج واخلشـــبية عمـــرالبـــنقيـــل : قـــال 
حـي : حـي علـى الصـالة أجبتـه ، ومـن قـال : مـن قـال : فقـال : وبعضهم يقتل بعضـا ؟ قـال 
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البيهقـي .ال: حي على قتل أخيك املسـلم وأخـذ مالـه قلـت : على الفالح أجبته ، ومن قال 
عمـرو قـاال حـدثنا أبـو العبـاس حممـد خربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبـو سـعيد بـن أيبأ]5511[

ببغــداد حــدثنا يداود املنــادى املخرمــحممــد بــن عبيــد اهللا بــن أيببــن يعقــوب حــدثنا أبــو جعفــر
كـان : يونس وهو ابن حممد املؤدب حدثنا أبـو شـهاب حـدثنا يـونس بـن عبيـد عـن نـافع قـال 

علـى الصــالة أجبتــهيوهــم يقتتلـون فقــال مــن قـال حــ.واخلـوارجبيةيسـلم علــى اخلشــعمــرابـن
: أخيك املسـلم وأخـذ مالـه قلـت على قتليعلى الفالح أجبته ، ومن قال حيومن قال ح

.حسن .اهـ أبو شهاب عبد ربه بن نافع ال
وأخربنـا الفضـل قـال أخربنـا إسـرائيل ح أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى]5089[ابن سـعد وقال

كـان ابـن عمـر يصـلي : قـال ا زهـري بـن معاويـة مجيعـا عـن جـابر عـن نـافعقـال حـدثنن دكـنيب
اهــــ جـــابر اجلعفـــي فلمـــا أخـــر الصـــالة تـــرك أن يشـــهدها معـــه وخـــرج منهـــا، مـــع احلجـــاج مبكـــة 

.ضعيف 
بن سـليمان حدثين خارجة بن عبد اهللاقالحدثنا زيد بن حباب ]3245[ابن أيب شيبة -

مـد دخلـت أنـا وحم: قـال ني بـن بشـري بـن سـلمان عـن أبيـه حـدثين حسـلبن زيد بن ثابـت قـا
حـدثنا كيـف كانـت الصـالة : فقلنـا لـه جـابر بـن عبـد اهللاعلى بن علي أو رجل من آل علي 

صــلى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم الظهــر : مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ فقــال 
عصــر حــني كــان الظــل مثلــه ومثــل الشــراك ، مثحــني كــان الظــل مثــل الشــراك ، مث صــلى بنــا ال

صــلى بنــا مثصــلى بنــا العشــاء حــني غــاب الشــفقمثصــلى بنــا املغــرب حــني غابــت الشــمس
مث صـلى ،مث صلى بنا من الغد الظهر حني كـان ظـل كـل شـيء مثلـه الفجر حني طلع الفجر 

العنــق ، مث بنــا العصــر حــني كــان ظــل كــل شــيء مثليــه قــدر مــا يســري الراكــب إىل ذي احلليفــة
مث صـلى ،صلى بنا املغرب حني غابت الشمس ، مث صلى بنا العشاء حني ذهب ثلث الليل 

مـا صـلى للوقــت : وهـو يـؤخر؟ فقـالكيـف نصـلي مــع احلجـاج: فقلنـا لـه . بنـا الفجـر فأسـفر 
وحـديثي هـذا عنـدكم أمانـة فـإذا مـتفصلوا معه فإذا أخر فصلوها لوقتها واجعلوهـا معـه نافلـة

.على رسم ابن حباناهـ طاع احلجاج أن ينبشين فلينبشينستفإن ا
أخربنـــا عبيـــد اهللا بـــن موســـى والفضـــل بـــن دكـــني وحممـــد بـــن عبـــد اهللا ]5714[ابـــن ســـعد -

دخلـت علـى : قـال جابر بن عبد اهللاعـن حدثنا سفيان عن حممد بن املنكدراألسدي قالوا
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اهـــ وكــان ال يصــلي خلفــه: ديثــه احلجــاج فمــا ســلمت عليــه ، قــال عبيــد اهللا بــن موســى يف ح
.سند صحيح 

عـن إبـراهيم بـن عـن حسـن بـن صـاحلحدثنا محيد بن عبـد الـرمحن]5528[ابن أيب شيبة -
فلمـا صـلى صـالها أخـر احلجـاج اجلمعـة : قـاليب بكر بن عمرو بن عتبة الزهري املهاجر عن أ

اهـــ ســـند يـــا أبــا بكــر أشــهدك: مث قـــام فوصــلها بــركعتني مث قــالأبــو جحيفــةمعــه 
.ضعيف 

بـــن ةحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن عثمـــان أخربنـــا عبـــد اهللا أنبـــأ حرملـــ]2/293[يعقـــوب الفســـوي -
عقبـةوكنـت مـع : عمران حدثين عبد العزيز بن عبد امللك بن مليـل السـليحي حـدثين أيب قـال

ى علـى املنــرب بـن أيب حذيفـة فاسـتو جالسـاً قريبـاً مــن املنـرب يـوم اجلمعـة، فخـرج حممــد عـامربـن
قـال عقبـة بـن عـامر صـدق وكـان مـن أقـرأ النـاسفخطب الناس مث قرأ علـيهم سـورة مـن القـرآن

ليقــرأ القــرآن رجــال ال جيــاوز : اهللا ورســوله فــأين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول
لـئن  فسـمعنا ابـن أيب حذيفـة فقـال واهللا. تراقيهم ميرقون من الـدين كمـا ميـرق السـهم مـن الرميـة

: قــال عبــد اهللا.إنــك مــنهموأرى مــا علمــت لكــذوبكنــت صــادقاً 
.اهـ على رسم ابن حبان جيمعون معهم ويقولون هلم هذه املقالة

ب بـن محيـد ثنـا عبــد اهللا ثنـا يعقـو حـدثنا أمحـد بـن عمـرو اخلـالل املكــي]3993[الطـرباين -
أبــيحممــد بــن كعــب القرظــي عــن عــن ز بــن عيــاشبــن رجــاء عــن ابــن أيب ذئــب عــن عبــد العزيــ

مــا حيملــك علــى هــذا؟ : فقــال لــه مــروانان خــالف مــروان بــن احلكــم يف صــالتهأنــه كــأيــوب
وإن خالفتـــه وســـلم يصـــلي صـــالة إن وافقتـــه وافقتـــكإين رأيـــت النـــيب صـــلى اهللا عليـــه : فقـــال

.اهـ ال بأس به صليت وانقلبت إىل أهلي
الحسـنكـان : قـال عـن أبيـهعن جعفر ثنا حامت بن إمساعيلحد]7642[ابن أيب شيبة -

قال ان أبوك يصلي إذا رجع إىل البيتأما ك: فقيل له : قال يصليان خلف مروانوالحسين
أخربنـا حـامت بـن ]5509هـق[الشـافعي . فيقول ال واهللا ما كانوا يزيـدون علـى صـالة األئمـة: 

واحلسني كانا يصليان خلف مروان قال فقـال إمساعيل عن جعفر بن حممد عن أبيه أن احلسن 
ابـن .ما كانا يصليان إذا رجعا إىل منازهلما؟ فقال ال واهللا ما كانا يزيـدان علـى صـالة األئمـة: 

سألت أبا جعفـر عـن الصـالة مـع األمـراء : قال حدثنا وكيع حدثنا بسام ]7650[أيب شيبة 
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يبتدران الصالة خلـف مـروان ينوالحسالحسنصل معهم فإنا نصلي معهم قد كان : فقال 
وكيـف إن كـان احلسـن بـن علـي ليسـب : قـال إن النـاس يزعمـون أن ذلـك تقيـة : قلت : قال 

.اهـ صحيح)1(مروان يف وجهه وهو على املنرب حىت يويل
أخربنـا الفضــل بــن دكــني قـال حــدثنا عبــد الــرمحن بـن عبــد ربــه قــال ]7336[ابــن ســعد وقـال

اهــ هـذا حلسني يصليان املكتوبـة خلـف مـروانرأيت احلسن وا: حدثين شرحبيل أبو سعد قال
.إن شاء اهللا من صحيح حديث شرحبيل بن سعد 

حــدثنا احلســني بــن إســحاق التســرتي ثنــا علــي بــن حبــر ثنــا بقيــة بــن ]22/124[الطــرباين -
عــن األســقعبــنواثلــةســألت : الوليــد حــدثين حبيــب بــن عمــر األنصــاري حــدثين أيب قــال 

اهـــال تصــل خلفــه أمــا أنــا لــو صــليت خلفــه ألعــدت صــاليت : لــف القــدري فقــال الصــالة خ
.ضعيف

معاويـــة بـــن صـــاحل عـــن عبـــد الكـــرمي قـــال عبـــد اهللا حـــدثين]1800التـــاريخ[قـــال البخـــاري -
ئمـة اجلـورأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كلهـم يصـلون خلـف أدركت عشرة من أالبكاء 

.اهـ سند جيد 

دهالرجل أحق مبسج
بــن جـريج قــال أخــربين نــافع قـال أقيمــت الصــالة يف مســجد اأخربنــا ]3850[عبـد الــرزاق -

بطائفــة املدينــة قــال ولعبــد اهللا بــن عمــر قريبــا مــن ذلــك املســجد أرض يعملهــا قــال وإمــام أهــل 
وأقــاموا عبــد اهللا بــن عمــرذلــك املســجد مــوىل ومســكن ذلــك املــوىل وأصــحابه مث فلمــا مسعهــم 

معهــم الصـالة فقــال املــوىل صـاحب املســجد البـن عمــر تقـدم فصــل فقــال الصـالة جــاء يشـهد
.تقدم منه . اهـ صحيح عبد اهللا أنت أحق أن تصلي يف مسجدك فصلى املوىل 

ومتى يقام إليهاالصالة تقام فيعرض لإلمام ما يشغله

ال يضــر املــؤمن صــالته خلــف املنــافق ، وال : عــن احلســن قــال حــدثنا هشــيم عــن أيب حــرة ]7644[ابـن أيب شــيبة -1
.اهـ صحيح ينفع املنافق صالة املؤمن خلفه
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: قـــال حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن عبـــد العزيـــز بـــن صـــهيب عـــن أنـــس ]4198[ابـــن أيب شـــيبة -
مــا قــام إىل فوســلم جنــي لرجــل يف جانــب املســجد الصــالة ورســول اهللا صــلى اهللا عليــهأقيمــت 

.اهـ رواه البخاري ومسلم الصالة حىت نام القوم
د اهللا بــن أيب قتــادة حــدثنا أبــو نعــيم قــال حــدثنا شـيبان عــن حيــىي عــن عبــ]612[البخـاري -

قومــوا حــىت ت الصــالة فــال تإذا أقيمــ:ســلم قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : عــن أبيــه قــال
اهـتروين وعليكم بالسكينة

عمــرإن كـان : حـدثنا ابــن عليـة عـن التيمــي عـن أيب عثمـان قــال ]4199[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ سند صحيح الةليقاوم الرجل بعد ما تقام الص

أقيمــت : حــدثنا وكيــع عــن عمــران بــن حــدير عــن أيب جملــز قــال ]4200[ابــن أيب شــيبة -
حـــىت ألقيـــا إىل األرض فكلمـــه ، فأطـــاال القيـــام لعمـــرصـــفت الصـــفوف فانـــدرأ رجـــل الصــالة و 

.مرسل جيداهـ والقوم صفوف
بــن ميســرة عــن عــن عبــد امللــكحــدثنا مســعر:قــال حــدثنا وكيــع]4197[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند جيد انتظر بعد ما أقيمت الصالةعمر بن الخطابأن معقل بن أيب بكر
نـا شـريك عـن عمـران بـن مسـلم عـن سـويد بـن غفلـة أنـه كـان خرب أ]2294[د وقال ابن اجلعـ

. عمــرإذا قــال املــؤذن قــد قامــت الصــالة كــرب قــال فســئل عــن صــالته فقــال كــذا كانــت صــالة 
.ضعيف 

خـرج علينـا : أخربنا حممد بن عبيد عن فطر عن أيب خالـد الـواليب قـال]8668[ابن سعد -
ــنعلــي عبــد الــرزاق . مــا يل أراكــم ســامدين: ه ليتقــدم فقــال وحنــن قيــام ننتظــر طالــبأبــيب

ـــواليب أن ]1933[ ـــد ال ـــاعـــن الثـــوري عـــن فطـــر عـــن أيب خال خـــرج علـــيهم حـــني أقيمـــت علي
زائــدة بـــن حـــدثنا عمــران بــن]292[أبــو نعــيم . الصــالة وهــم قيــام فقــال مـــا لكــم ســامدين 

وقـد أقيمـت الصـالة وهـمعلـي خـرج علينـا : أخربين أيب عن أيب خالـد الـواليب قـال:نشيط قال
علـيأيب خالد الـواليب عـن حدثنا فطر عن زائدة بن نشيط عن.ما لكم سامدين : فقالقيام 

عـن عن زائدة بـن نشـيطعن فطر حدثنا وكيع ]4117[ابن أيب شيبة .مثل حديث عمران 
مــا يل: ه ، فقــال وقــد أقيمــت الصــالة وهــم قيــام ينتظرونــعلــيخــرج : أيب خالــد الــواليب قــال 

أخربنا حممد بن عبيد عن فطر عن أيب خالد الواليب قال]8668[ابن سعد . أراكم سامدين
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اهــ )1(مـا يل أراكـم سـامدين: وحنـن قيـام ننتظـره ليتقـدم فقـال علـي بـن أيب طالـبخرج علينا : 
.ابن حبان وابن نشيط وثقهماأبو خالد امسه هرمز 

كـــذا وصـــوابه –عبـــد اهللا بـــن أيب يزيــد بــن جـــريج قـــال أخــربين اعـــن ]1937[عبــد الـــرزاق -
ــن أبــي طالــبعــن -عبيــد اهللا  قــال ورأيتــه يف حــوض زمــزم الــذي يســقى حســين بــن علــي ب

احلــاج فيــه واحلــوض يومئــذ بــني الــركن وزمــزم فأقــام املــؤذن بالصــالة فلمــا قــال قــد قامــت الصــالة 
يصـف النـاس قام حسني وذلك بعد وفاة معاوية وأهل مكة ال إمـام هلـم فقـال لـه اجلـس حـىت

حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا هشــام بــن ]1119[الفــاكهي . فيقــول قــد قامــت الصــالة
سليمان عن ابن جريج قال أخـربين عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد عـن حسـني بـن علـي بـن أيب طالـب 

رأيته يف حوض زمزم الذي يسـقى فيـه احلـاج ، واحلـوض يومئـذ بـني الـركن وزمـزم ، فأقـام : قال 
قــد : قــد قامــت الصــالة ، قــام حســني حــني قــال املــؤذن : الصــالة ، فلمــا قــال املــؤذن املــؤذن 

قامت الصالة ، وذلك حني قدم احلسني بـن علـي بعـد وفـاة معاويـة ، وأهـل مكـة ال إمـام هلـم 
بن عيينة قـال أخـربين عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد قـال اعن ]1938[عبد الرزاق .من أجل الفتنة 

بـــن الـــزبري وبـــني رجـــل شـــيء عنـــد إقامـــة اوض يف زمـــزم وشـــجر بـــني خيـــحســـني بـــن علـــيرأيـــت 
ابـن . الصالة فرأيت حسينا قائما يف احلوض فيقال له اجلس فيقول قـد قامـت الصـالة مـرتني 

حسـني بـن علـيرأى عبيد اهللا بـن أيب يزيـد : حدثنا سفيان بن عيينة قال] 4123[أيب شيبة 
: ونــادى املنــادي مــام وبعـض النــاس شـيءفشــجر بـني اإلصـالةيف حـوض زمــزم وقـد أقيمــت ال

اهــ سـند صـحيح قد قامت الصالة : اجلس ، فيقول : قد قامت الصالة ، فجعلوا يقولون له 
.
عــن إبــراهيم بــن حممــد عــن حممــد بــن عبيــد اهللا عــن عطيــة قــال كنــا ]1940[عبــد الــرزاق -

جلسـوا فـإذا قـال قـد بـن عمـر اافلمـا أخـذ املـؤذن يف اإلقامـة قمنـا فقـال بـن عمـراجلوسا عند 
. اهـ ضعيف قامت الصالة فقوموا

ـد يسـُمد ويسـَمد ُمسـودا هـسامدين يعين القيام وكـل رافـع رأسـه ف: قوله : قال أبو عبيد -1 ومنـه قـول ،و سـامد وقـد مسَِ
والسـمود أيضـا يف غـري هـذا . لكـن ُقعـودا ويقولـون ذلـك السـمود كـانوا يكرهـون أن ينتظـروا اإلمـام ِقيامـا و : إبراهيم قـال 

: وعـن ابـن عبـاس يف قولـه تعـاىل )وأنـتم سـامدون(السـامدون الالهـون ومنـه قـول اهللا تعـاىل : املوضع اللهو والغناء يقال 
]481/ 3غريب احلديث [اهـ الغناء يف لغة محري ُأْمسدي لنا أي َغينِّ لنا: سامدون قال 
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أخربنا أبـو أخربنا ابن املبارك قالوحدثونا عن احلسن بن عيسى قال]1958[ابن املنذر -
اهــ أبـو يعلـى سـلمة قـد قامـت الصـالة وثـب فقـام: إذا قيـلأنس بـن مالـكرأيت : قاليعلى

.شيء موقت وليس فيه .بن وردان ضعيف صدوق ، وهذا شيء رآه 
بن التيمي عن أيب عامر عن معاوية بن قـرة قـالوا كـانوا يكرهـون اعن ]1850[عبد الرزاق -

اهــ أبـو عـامر اخلـزاز صـاحل بـن رسـتم أن ينهض الرجل إىل الصالة حني يأخذ املـؤذن يف إقامتـه 
.كذا يف املطبوع قالوا.يكتب حديثه 

وسد الفرجتسوية الصفوف
عن الثوري عن األعمش عن عمارة بن عمري عـن أيب معمـر األزدي ]2430[عبد الرزاق -

كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ميســح مناكبنــا يف : قــالاألنصــاريمســعودأبــيعــن 
: الصالة ويقول 

.رواه مسلم اهـاليوم أشد اختالفاو مسعود فأنتمقال أب.
قــال : قــال أنــسعــن أخربنــا محيــد: حــدثنا هشــيم بــن بشــري قــال ]3544[ابــن أيب شــيبة -

فـإين أراكـم مـن وراء ظهـري ، اعتـدلوا يف صـفوفكم وتراصـوا: لم رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـ
عل ذلك و ذهبت تفولأحدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه وقدمه بقدمهلقد رأيت : قال أنس 

.اهـ صحيح لرتى أحدهم كأنه بغل مشوس
كــان يــأمر بتســوية الصــفوف فــإذا جــاؤوه عمــر بــن الخطــابعــن نــافع أن ]373[مالــك -

بـن ابن جريج قـال أخـربين نـافع مـوىل اعن ]2437[عبد الرزاق .فأخربوه أن قد استوت كرب
ىت يأتيـه فيخـربه أن الصـفوف يبعث رجال يقـوم الصـفوف مث ال يكـرب حـعمركان : عمر قال 

ثنا الليــث بــن ســعد عــن نــافع عــن ابــن حــد]21[العــالء بــن موســىأبــو اجلهــم .قــد اعتــدلت
ويوكــل بــذلك بالصــالة للنــاس حــىت تعــدل الصــفوفمل يكــن يكــربأن عمــر بــن اخلطــاب عمــر
ال عمـربـن عمـر قـال كـان اعن معمر عن أيـوب عـن نـافع عـن ]2439[عبد الرزاق . رجاال

.اهـ صحيحىت تعتدل الصفوف يوكل بذلك رجاال يكرب ح
أخربك عمرو بن احلارثقرئ على ابن وهب ] 390[وقال حبر بن نصر يف جامع ابن وهب 

بـن اخلطـاب  هليعة عـن خالـد بـن أيب عمـران أن سـامل بـن عبـد اهللا ونافعـا حـدثاه أن عمـر وابن 
ســبحانك اللهــم :قــالكــان ال يكــرب حــىت يلتفــت إىل الصــفوف ويعتــدل، فــإذا اعتــدل كــرب مث
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. وحبمدك تبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك 
.اهـ مرسل صحيح يفعل ذلك

إذا تقـدم إىل عمـرعن الثوري عن عاصم عن أيب عثمان قال رأيـت ]2436[عبد الرزاق -
.اهـ حسن صحيح الصالة نظر إىل املناكب واألقدام 

كنــت : قــال حــدثنا وكيــع عــن عمــران بــن حــدير عــن أيب عثمــان]3550[بــن أيب شــيبة ا-
حـــدثنا أبـــو ]3557[ابـــن أيب شــيبة .قدامـــه إلقامــة الصـــفعمـــر بــن الخطـــاب فــيمن يقـــيم 

، عمـرما رأيـت أحـدا كـان أشـد تعاهـدا للصـف مـن : قال ن أيب عثمانعمعاوية عن عاصم 
كـرب ، التفــت فنظــر إىل املناكـب واألقــدام ، وإن كــان إن كـان ليســتقبل القبلــة حـىت إذا قلنــا قــد

.اهـ صحيح ون الناس حىت يلحقوهم بالصفوفيبعث رجاال يطرد
ن شدادعن عبد اهللا بحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن األصبهاين]3551[ابن أيب شيبة -

اب خـرب ، ويف البـاهـ صحيح رأى يف الصف شيئا فقال بيده هكذا يعين وكيع فعدلهعمرأن 
.عند البخاري ، يأيت مقتل عمر 

يب عيـاش عـن إبـراهيم عـن علقمـة قـال كنــا أعـن معمـر عـن أبـان بـن ]2433[عبـد الـرزاق -
: فيقـول عمـرنصلي مـع 

.اهـ سند ضعيف حذف 
عمــر بــن الخطــابقــال :م قــالعــن الثــوري عــن محــاد عــن إبــراهي]2434[عبــد الــرزاق -

لرتاصــوا يف الصــف أو يــتخللكم أوالد احلـــذف مــن الشــيطان فـــإن اهللا ومالئكتــه يصــلون علـــى 
.حسن اهـ مرسل الذين يقيمون الصفوف 

بــنعثمــانكنــت مــع :عــن عمــه أيب ســهيل بــن مالــك عــن أبيــه أنــه قــال ]374[مالــك -
أزل أكلمـه وهـو يسـوي احلصـباء بنعليـه فقامت الصالة وأنا أكلمه يف أن يفرض يل فلم عفان

حىت جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصـفوف فـأخربوه أن الصـفوف قـد اسـتوت فقـال يل 
حـدثنا بشـر بـن ]2915مسند ابن اجلعـد[البغوي ورواه، اهـ صحيح استو يف الصف مث كرب 

بعـدما عفـانبـنعثمـانجئـت : الوليد نا عبد العزيز بن عبد اهللا عن سـامل عـن أيب أنـس قـال 
أقيمت الصالة وأنا غالم وهو عنـد املقـام ينتظـر الـذي أمـره أن يسـوي الصـفوف فقلـت افـرض 
يل فإين رجل فقال الصالة أيها الغالم فقلت افرض يل فإين رجل قد بلغت فقال الصـالة أيهـا 
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و عبد العزيز هـو املاجشـون وسـامل أبـاهـالغالم حىت جاء الذي أمره أن يسوي الصفوف فكرب 
.صحيح . النضر وأبو أنس هو مالك بن أيب عامر األصبحي 

عثمـان عن أيب النضـر مـوىل عمـر بـن عبيـد اهللا عـن مالـك بـن أيب عـامر أن ]234[مالك -
إذا قـــام اإلمـــام خيطـــب يـــوم :كـــان يقـــول يف خطبتـــه قـــل مـــا يـــدع ذلـــك إذا خطـــب بـــن عفـــان

احلــظ مثـل مـا للمنصـت الســامع اجلمعـة فاسـتمعوا وأنصـتوا فـإن للمنصــت الـذي ال يسـمع مـن 
فإذا قامت الصالة فاعدلوا الصفوف وحاذوا باملناكـب فـإن اعتـدال الصـفوف مـن متـام الصـالة 

اهـــ مث ال يكــرب حــىت يأتيــه رجــال قــد وكلهــم بتســوية الصــفوف فيخربونــه أن قــد اســتوت فيكــرب 
قـال  عن داود بن قيس عن داود بن حصني موىل عمـر]2443[ال عبد الرزاق وق.صحيح 

عــدلوا الصــفوف وصــفوا األقــدام وحــاذوا املناكــب وامسعــوا وأنصــتوا فــإن ا: يقــولعثمــانكــان 
.اهـ مرسل للمنصت الذي ال يسمع مثل ما للمنصت الذي يسمع 

بن جريج قال أخربين حسن بن مسلم عن بعـض أصـحابه عـن اعن ]2440[عبد الرزاق -
ذوا املناكـــب وأعينـــوا إمـــاءكم وكفـــوا ســـووا صـــفوفكم وحـــا:أنـــه كـــان يقـــولعثمـــان بـــن عفـــان

أنفسـكم فـإن املـؤمن يكـف نفسـه ويعــني إمـاءه وأن املنـافق ال يعـني إمـاءه وال يكـف نفســه وال 
تكلفــوا الغــالم غــري الصــانع اخلــراج فإنــه إذا مل جيــد خراجــه ســرق وال تكلفــوا األمــة غــري الصــانع 

اهـ
وأصــحاب جمالــد عــن الشــعيب عــن احلــارث عــن حــدثنا أبــو خالــد ]3553[شــيبة ابــن أيب-

أنـا ] 2391[ابن اجلعد .وتراصوا ترامحواقلوبكماستووا تستو: يقول عليكان : علي قالوا 
: يسـوي صـفوفنا يف الصـالة ويقـول علـيكـان : عن عامر عن احلـارث قـال شريك عن جمالد

.اهـ سند ضعيف م متاسوا تزامحوا استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبك
عــن الثــوري عـن األعمــش عــن عمــارة بـن عمــران اجلعفــي عــن ســويد ]2435[عبـد الــرزاق -

عمـارة كأنـه حتـرف مـناهــ  يضرب أقـدامنا يف الصـالة ويسـوي مناكبنـا باللبن غفلة قال كان 
]3554[ابــن أيب شــيبة .، أو عــن عمــران بــن مســلم اجلعفــي بــن عمــري عــن عمــران اجلعفــي 

يســوي مناكبنـــا كــان : قــال بــاللعـــن عــن عمــران عــن ســويد عــن األعمـــشحــدثنا ابــن منــري 
ثنا حيــىي عــن ســفيان حــدثين حــد]1211إحتــاف اخلــرية[مســدد ورواه . وأقــدامنا يف الصــالة
كان بالل يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا إلقامة : عن سويد بن غفلة قالعثمان عن عمران
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هـذا بعـد رسـول كـان ، وال أدري مـىت  عثمان هو ابن عاصـم األسـديسند جيد ،اهـالصالة
.اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عـن سـلمة بـن كهيـل عـن أيب عن شعبةاود الطيالسي حدثنا أبو د]3555[ابن أيب شيبة -
حـدثنا يوسـف القاضـي ]9376[الطـرباين . سووا صفوفكم: عبد اهللاقال : قال األحوص 

سـووا : قـالنا شعبة عن سلمة بـن كهيـل عـن أيب األحـوص عـن عبـد اهللاثنا عمرو بن مرزوق أ
.اهـ صحيح أو كأوالد اخلذفوفكم فإن الشيطان يتخللها كاخلذفصف
مـن متـام :كـان يقـولعمـربـنابن جريج قـال أخـربين نـافع أن اعن ]2428[عبد الرزاق -

بـن جـريج قـال أخـربين اعـن ]2475[عبـد الـرزاق وقـال .اهـ صحيح الصالة اعتدال الصف 
.صحيح أي عن عطاء ، اهـ كان يأمرنا أن ال يكون بني الصفوف فرجبن عمراأن 
مــا خطــا رجــل بــن عمــرابــن التيمــي عــن ليــث عــن نــافع عــن اعــن ]2471[عبــد الــرزاق -

.اهـ ليث يضعف خطوة أعظم أجرا من خطوة خطاها إىل ثلمة صف يسدها 
ألن تقــع بــن عمــراز بــن أيب رواد مسعتــه يقــول قــال عــن عبــد العزيــ]2472[عبــد الــرزاق -

]3846[ابــن أيب شــيبة .ثنيتــاي أحــب إيل مــن أن أرى فرجــة يف الصــف أمــامي وال أصــلها 
ألن تسـقط ثنيتـاي أحـب إيل مـن : قـال ابن عمرعن يع عن ابن أيب رواد عن رجل حدثنا وك

العـالء عـن موسـى بـن عـن حيـىي بـن]2473[عبد الرزاق .أن أرى يف الصف خلال ال أسده
يف الصـف ىقال ألن خير ثنيتاي أحب إيل مـن أن أر بن عمراعقبة عن صاحل بن كيسان أن 

.ال يثبتاهـ خلال وال أسده 
عمـرابـنرأى : قـال حدثنا أبو معاوية عـن األعمـش عـن خيثمـة]3841[ابن أيب شيبة -

حــدثنا وكيــع عــن ]3842[ابــن أيب شــيبة.رجــال يصــلي وأمامــه فرجــة يف الصــف فدفعــه إليهــا
فــرأى يف الصـف فرجـة فأومـأ إيل فلــم ابـن عمـرصــليت إىل جنـب : قـال األعمـش عـن خيثمـة

أخربنا شعبة عـن عمـرو بـن مـرة قـال مسعـت ]92[ابن اجلعد .فتقدم هو فسدها: قال أتقدم
فـرأى بـني يديـه خلـال فغمـزين وأشـار إيل أتقـدم فلـم عمـربـناصـليت إىل جنـب : خيثمة قـال 

.مسع منــه فلمــا رآين ال أتقــدم تقــدم هــو أتقــدم وجعلــت أضــيق مبكــاين إىل جانبــه ألجلــس فــأ
ثنا عمرو بن مـرة قالثنا شعبةقالثنا أبو الوليدقالحدثنا ابن مرزوق]2321[الطحاوي 

فـرأى يف الصـف عمـرابـنصـليت إىل جنـب :يقـولمسعت خيثمة بن عبد الرمحن: قالأنبأين
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إذا جلــس أن مينعــين أن أتقــدم الضــيق مبكــاين وجعلــت إمنــان أتقــدم إليــهال فجعــل يغمــزين أخلــ
.اهـ صحيح أبعد منه فلما أن رأى ذلك تقدم هو

نا شعبة قال أخربين يونس بن عبيد قال مسعت زياد بن جبري بن خرب أ]1321[ابن اجلعد -
.حيحاهـ صبعد ما صلى ركعة رأى بني يديه خلال فتقدم عمربنارأيت : حية قال 

أخربنا سعيد بن منصور قال حدثنا فرج بن فضالة عن خالد بـن يزيـد ]6728[ابن سعد -
فــإنكم ال يــا أيهــا النــاس اعقلــوا عــين: بدمشــق فقــال معاويــةخطبنــا : عــن ابــن حلــبس قــال 

جتــدون بعــدي أحــدا أعلــم بــأمر الــدنيا واآلخــرة مــين ، أقيمــوا وجــوهكم وصــفوفكم يف الصــالة 
هللا علــيكم بــني قلــوبكم ، وخــذوا علــى أيــدي ســفهائكم قبــل أن يســلطهم اقبــل أن خيــالف اهللا

فــإن صــدقة املقــل أفضــل مــن قوا وال يقــولن أحــدكم إين مقــل وتصــدفيســومونكم ســوء العــذاب
صدقة الغين ، وإياكم وإياي ورمي احملصنات ، فواهللا لو رمى رجل حمصـنة كانـت يف زمـن نـوح 

هـو يـونس بـن ميسـرة ثقـة ، ابـن حلـبس اهــعت وبلغينلسأله اهللا عنها ، وال يقولن أحدكم مس
.ضعيفابن فضالةو 

وأوىل الناس بهفضل الصف األول
شـــيبة حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن إدريـــس وأبـــو معاويـــة حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن أيب]1000[مســـلم -

كــان :مســعود قــالمعمــر عــن أيبعــن أيبيووكيــع عــن األعمــش عــن عمــارة بــن عمــري التيمــ
اسـتووا وال ختتلفـوا فتختلـف :الصالة ويقـول لى اهللا عليه وسلم ميسح مناكبنا يفرسول اهللا ص
قــال أبــو مســعود . قلــوبكم ليلــين

.تقدم قبل اهـفأنتم اليوم أشد اختالفا
كــان عمــرثمــان أن عــن الثــوري عــن خالــد احلــذاء عــن رجــل عــن ع]2458[عبــد الــرزاق -

يأمر بتسوية الصـفوف مث يقـول تقـدم يـا فـالن تقـدم يـا فـالن تـأخر يـا فـالن قـال سـفيان يقـدم 
بــن التيمــي عــن أبيــه عــن أيب عثمــان اعــن ]2459[عبــد الــرزاق . صــاحليهم ويــؤخر اآلخــرين

ويقـول تقـدم يــا فـالن أراه قــال ال يـزال قــوم ،يــأمر بتسـوية الصــفوفعمـركــان : النهـدي قـال 
.سند جيداهـ تأخرون حىت يؤخرهم اهللايس
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و عمـر بــن راشـد عــن حيـىي بــن أيب كثـري عــن أعـن عكرمــة بـن عمــار ]2454[عبـد الــرزاق -
إن اهللا ومالئكتـــه يصـــلون علـــى الـــذين : قـــال مســـعودبـــنارجـــل عـــن عبـــد اهللا بـــن شـــداد أن 

.اهـ سند ضعيف 
رجــال يف الصــف حذيفــةبــن عيينــة عــن رجــل مــنهم قــال رأى اعــن ]2461[عبــد الــرزاق -

اهـاألول فأخره وقال لست منهم
البـراء حدثنا وكيع عن إمساعيل عن فراس عن إبـراهيم التيمـي عـن ]3826[ابن أيب شيبة -

.مرسلاهـ حسن ومالئكته يصلون على الصف املقدمإن اهللا:قالبن عازب
بــنالمســوررأيـت : بــن عيينـة عــن عبيـد اهللا بــن أيب يزيـد قــال اعـن ]2455[عبـد الــرزاق -

حــدثنا أبــو ]322[ابــن أيب خيثمــة . يتخلــل الصــفوف حــىت ينتهــي إىل األول والثــاينمخرمــة
قـال رأيـت املسـور بـن :مسعتـه منـه قـال ا ابن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قالنغسان قال

اهـــــ ينتهــــي إىل األول أو إىل الثــــاينلــــل الصــــفوف حــــىتخمرمــــة جيــــيء بعــــدما تقــــام الصــــالة يتخ
.صحيح 

إن اهللا : كـان يقـال : قـال حدثنا أبـو معاويـة عـن هشـام عـن أبيـه]3829[ابن أيب شيبة -
.سند صحيحاهـ على الذين يصلون يف الصفوف األولومالئكته يصلون 

بـد اهللا بـن شـدادكنـت مـع ع: عن حصني قال حدثنا ابن فضيل]3831[ابن أيب شيبة -
إن اهللا ومالئكتــه : تقــدموا تقــدموا ، فإنــه كــان يقــال : فجعــل يقــول : فأقمــت الصــالة ، قــال 

.اهـ صحيح ى الذين يصلون يف الصفوف املقدمةيصلون عل
حــدثنا وكيــع عــن مســعر وســفيان عــن ســعد بــن إبــراهيم عــن عــروة]6088[ابــن أيب شــيبة -
.صحيح ـ اهتقدمواتقدموا : كان يقال : ال ق
يسـتحبون كـانوا: حدثنا عبد األعلى عن خالد عن أيب قالبة قال]6085[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح أن يتقدموا يف الصالة وال يتأخروا

تأخري الصبيان يف الصفوف
حــدثنا عبيــد اهللا عــن أبــان العطــار عــن أيب هاشــم عــن إبــراهيم أن ]4192[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل صحيحرأى غالما يف الصف أخرجهكان إذاالخطاببنعمر
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عــن حممــد بــن راشــد عــن خالــد عــن قــيس بــن عبــاد قــال ملــا قــدمت ]2460[عبــد الــرزاق -
املدينـــة دخلـــت املســـجد لصـــالة العصـــر فتقـــدمت يف الصـــف األول فجـــاء رجـــل فأخـــذ مبنكـــيب 

فـت إيل فقـال إمنـا لتافأخرين وقام يف مقامي بعد ما كـرب اإلمـام وكـربت فلمـا فرغنـا مـن الصـالة 
ســــلم أمرنــــا أن يصــــلي يف الصــــف األول املهــــاجرون تــــك أن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه و أخر 

أبــو داود . كعـببــنأبــيك فقلـت مــن هـذا فقـالوا واألنصـار فعرفـت أنــك لسـت مـنهم فأخرتــ
حدثنا شعبة قال أخربين أبو محزة قال مسعت إياس بن قتادة عن قـيس بـن ]555[الطيالسي 
ســلم فلــم يكــن فــيهم أحــد لقــاء أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه و قــدمت املدينــة ل: عبــاد قــال 

فقمـــت يف الصــف األول وخـــرج عمـــر مـــع أصـــحاب حممـــد أيب بـــن كعـــبأحــب إيل لقـــاء مـــن 
ســلم فجــاء رجــل فنظــر يف وجــوه القــوم فعــرفهم غــريي فنحــاين وقــام يف مكــاين لى اهللا عليــه و صــ

يســوءك اهللا فــإين مل آت الــذي أتيــت جبهالــةفمــا عقلــت صــاليت فلمــا صــلى قــال يل يــا بــين ال
كونـوا يف الصـف الـذي يليـين وإين نظـرت يف : سـلم قـال لنـا ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

وجوه القوم فعرفتهم غريك مث حدث فمـا رأيـت الرجـال متحـت أعناقهـا إىل شـيء متوجهـا إليـه 
هلكـوا وأهلكـوا أمـا إين ال آسـى قال فسمعته يقول هلك أهـل العقـدة ورب الكعبـة قاهلـا ثالثـا

علــيهم ولكــين آســى علــى مــن يهلكــون مــن املســلمني فــإذا الرجــل أيب بــن كعــب قــال أبــو داود 
: وزاد ] 1573[اهـــ رواه ابــن خزميــة ق عليــه الــدماء واعتصــبه مث اعتقــدهأهــل العقــدة مــا أهــرا

يف زوائــد مســند ابــن الســائل هــو شــعبة بينــه البغــوي اهـــمــراءاأل: : قلــت 
األمـراء : ] 1293[اجلعد 

.صحيح اهـ
هللا عن حيىي بن هانئ املرادي عن رجل من حدثنا شريك بن عبد ا]4193[ابن أيب شيبة -

ـاهيف الصالة: كان يفرق بني الصبيان يف الصف ، أو قال حذيفةأن قومه

تأخري النساء يف الصفوف
: قــال عــن ســهيل عــن أبيــه عــن أيب هريــرةحــدثنا عبيــدة بــن محيــد]7711[ابــن أيب شــيبة -

خــري صــفوف الرجــال مقــدمها وشــرها مؤخرهــا وخــري : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
.اهـ رواه مسلم ها وشرها مقدمهاصفوف النساء آخر 
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: قــال إبــراهيم بــن مهــاجر عــن إبــراهيم عــن األحــوصحــدثنا أبــو]7705[ابــن أيب شــيبة -
.، له شواهد تأيت اهـ حسن خري صفوف النساء املؤخر: يقول عبد اهللاكان 

ابن مسـعودحدثت أن : أخربنا حصني قال : قال حدثنا هشيم ]7709[ابن أيب شيبة -
خرصـف املـؤ كان يقدم العجائز يف الصف األول من صـفوف النسـاء ، ويـؤخر الشـواب إىل ال

.اهـ يأيت منه يف خروج النساء 
أبـيعـن حيـىي بـن أيـوب عـن أيب زرعـة عـن حدثنا علي بـن مسـهر ]7706[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن صفوف النساء آخرها وشرها أوهلاخري: قال هريرة
: يقـال كـان : حدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن هشـام عـن أبيـه قـال ]3827[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ]7707[ابـن أيب شـيبة .وشـر صـفوف النسـاء مقـدمهاالرجـال مقـدمها خري صـفوف 
.مثله اهـ صحيح وكيع عن هشام عن أبيه

الصفوف يف مكة
إذا قــل النــاس بــن الزبيــرابــن جــريج أخــربين عطــاء قــال كــان اعــن ]2466[عبــد الــرزاق -

مـن وراء املقـام مـن جعلهم من وراء املقام فعيب ذلك عليه فقال إنسان لعطـاء أرأيـت لـو كـان 
لــو جعلهــم حــول البيــت لطــافوا بــه صــفا ولكــن فيــه فــرج أي ذلــك أحــب إليــك فقــال أمــا هــو 

كأنه يقول حفوفهم صـفوفهم حـول البيـت أحـب إيل )وترى املالئكة حافني من حول العرش(
.اهـ صحيح 

أنــا روح بــن عبــادة : حــدثنا حســني بــن حســن قــال ]1174[ورواه الفــاكهي يف أخبــار مكــة 
كـان ابـن الـزبري إذا صـلى بالنـاس مجعهـم أمجعـني وراء : أخـربين عطـاء قـال ن ابن جريج قال ع

أرأيت إن كان وراء املقام من الناس ما لـو : فعيب ذلك عليه ، فقال له إنسان : املقام ، قال 
وتــرى (أي ذلــك أحــب إليــك ؟ فقــالعهــم حــول البيــت أطــافوا بــه واحــدا ولكــن فيــه فــرجمج

قال ابـن جـريج يف .ول البيت أحب إيلصفوفهم ح:يقول )من حول العرشاملالئكة حافني
وية الصـفوف ال يصـلون مـع النـاس يف أول ما أمرهم بتسرأيت أحراس ابن هشام : يثه هذاحد

سبحان اهللا،حىت يصلوا مع الناسال واهللا : أعجبك هذا من األحراس ؟ قال : فقلت لعطاء
.حوه نبورواه األزرقي من وجه آخر اهـ
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ثنـا عـروة بـن عبـد ثنا زهري قالنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس قالأخرب ]7605[ابن سعد -
وكــان :قــال، الزبيــرابــنمــا رأيــت إنســانا أســرع مشــيا حــول البيــت مــن : قــالاهللا بــن قشــري

صـحيح .فإذا فرغ من املكتوبة صلى حتت امليزاب قائمـا مـا حيـرك منـه شـيء، يؤمنا عند املقام
.

يامن الصفوفم
البـراء بـن عـازببن عيينة عن مسعر عن عدي بن ثابت عـن اعن ]2478[عبد الرزاق -

قال يعجبين أن أصلي ممـا علـى ميـني النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ألنـه كـان إذا سـلم أقبـل علينـا 
حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابـت بـن ]3459[ابن أيب شيبة .بوجهه أو قال يبدؤنا بالسالم

ني رسـول اهللا صـلى كنـا حنـب أو نسـتحب أن نقـوم عـن ميـ: عـن أبيـه قـال الـرباءن ابن عبيد ع
.رواه مسلم اهـاهللا عليه وسلم

قـال علــيكم بـن عبــاسابـن جــريج قـال أخـربين غــري واحـد عــن اعــن ]2477[عبـد الـرزاق -
]1172[الفــــاكهي .مبيـــامن الصـــفوف وإيـــاكم ومـــا بــــني الســـواري وعلـــيكم بالصـــف األول 

ا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا مــروان بــن معاويــة عــن إمساعيــل يعــين ابــن مســلم عــن عبــد حــدثن
علــيكم : قــال ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا : الكــرمي بــن أيب املخــارق عــن ســعيد بــن جبــري قــال 

.له شاهد يأيت اهـبالصف األول وعليكم بامليمنة وإياكم وما بني السواري 
عبــد اهللا عــن بــن يــونس عــن ابــن جــريج عـن عطــاءحــدثنا عيســى ]3453[ابـن أيب شــيبة -

حــدثنا أبــو بشــر ]970[الفــاكهي.مث ميــامن املســجدخــري املســجد املقــام : قــالبــن عمــرو
بكر بن خلف قال ثنا حيىي بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن عبد اهللا بن عمرو 

واملـراد هنـا بيـت .صـحيح سـند اهــخري املسجد خلف املقام وعن ميني اإلمام قالبن العاص 
.اهللا احلرام 

يصــلي عنــد أنســارأيــت : حــدثنا وكيــع عــن ســلمة بــن وردان قــال ]6526[ابــن أيب شــيبة -
.وهذا يف مكة . اهـ إسناد حسن إن شاء اهللا احلجر

أنـسرأيـت : قـال حدثنا معن بـن عيسـى عـن سـلمة بـن أيب حيـىي]3457[ابن أيب شيبة -
.اهـ أراه سليمان بن أيب حيىي ، ال باس به األيسر من املسجديصلي يف الشق مالكبن
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ف بني السواريالصما جاء يف 
حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا عبــد الــرمحن حــدثنا ســفيان عــن حيــىي بــن ]673[أبــو داود -

هـــانئ عـــن عبـــد احلميـــد بـــن حممـــود قـــال صـــليت مـــع أنـــس بـــن مالـــك يـــوم اجلمعـــة فـــدفعنا إىل 
هــذا علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه يكنــا نتقــ: رنــا فقــال أنــس فتقــدمنا وتأخيالســوار 
.ه وابن حبان وابن خزمية واحلاكم والذهيب سنحالرتمذي و رواه اهـوسلم

بـن مسـعوداقـال :عن معمر عن أيب إسـحاق عـن معـد يكـرب قـال]2487[عبد الرزاق -
عــن الثــوري ]2488[لــرزاق عبــد ا.التصــفوا بــني الســواري وال تــأمتوا بــالقوم وهــم يتحــدثون 

يقــــول ال بــــن مســــعودابــــن عيينــــة عــــن أيب إســــحاق عــــن معــــد يكــــرب اهلمــــداين قــــال مسعــــت او 
ابــــن أيب شــــيبة .تصــــطفوا بــــني األســــاطني وال تصــــل وبــــني يــــديك قــــوم ميــــرتون أو قــــال يلغــــون

مسـعودابـنحدثنا سفيان عن أيب إسحاق عن معـدي كـرب عـن حدثنا وكيع قال]7580[
أخربنــا ] 1964[اجلعــد ابــن.وال تــأمتوا بقــوم ميــرتون ويلغــونا بــني األســاطنيال تصــفو : قــال 

بـن  ثنـا حممـد حـدثنا أبـو خليفـة]9294[الطرباين .ئيل عن أيب إسحاق بذكر األساطنيار إس
وال ال تـأمتوا بقـوم ميـرتون: قـال عبـد اهللا: قـالكثري أنا شعبة عن أيب إسحاق عن معدي كرب

أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أمحــد بــن ]5411[يهقــي الب. تصــلوا بــني الســواري
سلمان أخربنا حيـىي بـن جعفـر قـراءة عليـه حـدثنا عبـد الوهـاب بـن عطـاء أخربنـا شـعبة عـن أيب

.اهـ صحيح يال تصفوا بني السوار : كرب عن ابن مسعود أنه قال يإسحاق عن معد
ثنـا شـريك ال ثنا أبو الربيع الزهـراين قـالحدثنا موسى بن هارون ق]1991[ابن املنذرقالو 

للواحــد يكــره الصــالة بــني األســاطنيعبــد اهللاكــان : عــن أيب إســحاق عــن معــدي كــرب قــال
ثنا حممـد حدثنا أمحد بن عمرو القطراين]9296[الطرباين. فأما إذا كثروا فال بأسواالثنني

إمنـــا  : قـــالعبـــد اهللالنخعـــي ثنـــا شـــريك عـــن أيب إســـحاق عـــن معـــدي كـــرب عـــنبـــن الطفيـــل
.ضعيفسند اهـ واالثننيكرهت الصالة بني األساطني الواحد

أنه كره حذيفةعن حدثنا فضيل بن عياض عن حصني بن هالل]7581[ابن أيب شيبة -
ثنا حممـد بــن حــد]1992[ابــن املنـذر.اهــ كــذا والصـواب عــن هـالل الصـالة بـني األســاطني

عــن وخالــد عــن حصـني عــن هــالل بـن يســافوهشـيم و عوانــةثنـا أبــقــالثنـا ســعيدعلـي قــال
.اهـ صحيحأنه كان يكره الصف بني األسطوانتني يف الصالة املكتوبةحذيفة
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ثنـا ابـن املبـارك عـن إمساعيـل قـالثنا سـعيدقالثنا حممد بن عليحد]1993[ابن املنذر-
وعلــيكم بالصــف األولعلــيكم : قــالعبــاسابــنعــن املكــي عــن أيب يزيــد املــدين عــن عكرمــة

.حسن اهـوإياكم والصف بني السواريباليمنة

الرجل يصلي خلف الصف وحده
أخربنا الثوري عن معمر عن منصور عن هـالل بـن يسـاف عـن زيـاد ]2482[عبد الرزاق -

بــن أيب اجلعــد عــن وابصــة بــن معبــد قــال رأى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم رجــال يصــلي خلــف 
حـدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس عـن ]5937[ابـن أيب شـيبة .أعـاد الصـالة الصف وحده فـأمره ف

لرقـة ، أخذ بيدي زياد بن أيب اجلعد فأوقفين علـى شـيخ با: حصني عن هالل بن يساف قال 
لنـيب صـلى اهللا عليـه صلى رجل خلف الصف وحـده فـأمره ا: فقال وابصة بن معبد: يقال له 

.ذي وحسنه وابن حبان رواه أبو داود والرتماهـوسلم أن يعيد
: قــال حذيفــةحــدثنا أبــو معاويــة عــن جــويرب عــن الضــحاك عــن ]5942[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند ضعيف ال يعيد: خلف الصفوف وحده ؟ قال سئل عن رجل صلى 

من شق الصفوف حلاجة
أن رسـول اهللا عن أيب حازم سلمة بن دينـار عـن سـهل بـن سـعد السـاعدي ]390[مالك -

ســلم ذهـــب إىل بـــين عمــرو بـــن عــوف ليصـــلح بيـــنهم وحانــت الصـــالة فجـــاء عليـــه و صــلى اهللا
فجـاء رسـول املؤذن إىل أيب بكر الصديق فقـال أتصـلي للنـاس فـأقيم قـال نعـم فصـلى أبـو بكـر

سلم والناس يف الصالة فتخلص حىت وقف يف الصف فصفق الناس وكـان اهللا صلى اهللا عليه و 
فـرأى رسـول اهللا أكثـر النـاس مـن التصـفيق التفـت أبـو بكـرأبو بكر ال يلتفـت يف صـالته فلمـا 

سـلم أن أمكـث مكانـك فرفـع أبـو إليه رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سلم فأشارصلى اهللا عليه و 
ســلم مــن ذلــك مث اســتأخر ره بــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و بكــر يديــه فحمــد اهللا علــى مــا أمــ

سـلم فصـلى مث انصـرف فقـال يـا أبـا عليـه و وتقدم رسـول اهللا صـلى اهللا حىت استوى يف الصف 
يـدي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان البـن أيب قحافـة أن يصـلي بـني

سـلم مـايل رأيـتكم أكثـرمت مـن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
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اهــ إليـه وإمنـا التصـفيح للنسـاءالتصفيح من نابه شيء يف صالته فليسبح فإنه إذا سبح التفـت 
.رواه البخاري ومسلم 

رأيــت : نــة عــن عبيــد اهللا بــن أيب يزيــد قــالثنا ســفيان بــن عييحــد]5019[ابــن أيب شــيبة -
اهــ لـل الصـفوف حـىت ينتهـي إىل الثـاين أو األولبعد مـا تقـام الصـالة يتخالمسور بن مخرمة

.صحيح

مقام الرجل مع اإلمام
عــن ابــن نــا أبــو بشــر عــن ســعيد بــن جبــري أخرب قــالثنا هشــيمحــد]4960[ابــن أيب شــيبة -

عباس قال بت ذات ليلة عند ميمونة بنت احلارث فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي مـن 
.رواه البخاري اهـأو برأسي فأقامين عن ميينهالليل فقمت عن يساره فأخذ بذؤابة كانت يل 

عــن موســى بــن ر عــن شــعبة عــن عبــد اهللا بــن املختــار ثنا غنــدحــد]4961[ابــن أيب شــيبة -
سـند اهــأتيـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو يصـلي فأقـامين عـن ميينـه: أنس عن أنس قال

.جيد
شــرحبيل عـــن عـــن حيــىي بـــن ســعيد عـــن حـــدثنا أبــو خالـــد األمحــر ]4962[ابــن أيب شــيبة-

.اهـ شرحبيل تكلموا فيهعن ميينهاهللا عليه وسلم فأقامين صليت مع النيب صلى : قال جابر
أتيــت : قـال حـدثنا ابــن عيينـة عـن الزهــري عـن عبيـد اهللا عــن أبيـه]4963[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ صحيح اله فجعلين عن ميينهفقمت عن مشوهو يصلي عمر
يف صــالة مــن الصــلوات عبــد اهللا بــن عمــرقمــت وراء :عــن نــافع أنــه قــال ]302[مالــك -

.اهـ صحيح ريي فخالف عبد اهللا بيده فجعلين حذاءهوليس معه أحد غ
بــن عمــر أنــه قــام وحــده إىل ابــن جــريج قــال أخــربين نــافع مــوىل اعــن ]3869[عبــد الــرزاق -

حـدثنا ابـن ]4965[ابـن أيب شـيبة .فجـر بيمينـه حـىت جـره إىل شـقه األميـن عمـربنايسار 
فحولـه عـن يصـلي عـن يسـاره رجـلأنـه قـامعمـرابـنعـن منري عن عبيد اهللا بن عمر عـن نـافع

.اهـ صحيح ميينه
فأقـامين مالـكبـنأنسعن معمر عن ثابت البناين قال صليت مـع ]3871[عبد الرزاق -

حـدثنا حممـد بـن أيب عـدي ]4964[ابـن أيب شـيبة .عن ميينـه وقامـت مجيلـة أم ولـده خلفنـا 
.هـ صحيح اصليت معه فأقامين عن ميينه: قال أنسعن عن محيد عن ثابت 
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ابـنكـان : قـال عن ابن عـون عـن حممـدحدثنا سهل بن يوسف]4966[ابن أيب شيبة -
.صحيح اهـذا صلى معه رجل أقامه عن ميينهإعباس

أين يصفان؟الرجل يؤم الرجلني
عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة ]359[مالك -

عليــه و ســلم لطعــام فأكــل منــه مث قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه دعــت رســول اهللا صــلى اهللا
فقمـت إىل حصـري لنـا قـد أسـود مـن طـول مـا لـبس : قال أنـس ، لكم يفألصل: وسلم قوموا 

ــــيم وراءه ، ســــلم عليــــه رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه و فنضــــحته مبــــاء فقــــام ، وصــــففت أنــــا واليت
.اهـ رواه البخاري ومسلم والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتني مث انصرف 

إذا كــانوا : قــال عمــرعــن معمــر والثــوري عــن محــاد عــن إبــراهيم أن ]3880[عبــد الــرزاق -
.جيدمرسلاهـ ثالثة أقام رجلني خلفه

أنه قال دخلـت عن أبيه بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة اعن ]360[مالك -
ح فقمـت وراءه فقـربين حـىت جعلـين حـذاءه عـن باهلـاجرة فوجدتـه يسـبعمر بن الخطابعلى 

عن معمـر عـن الزهـري عـن ]3888[عبد الرزاق . تأخرت فصففنا وراءه أميينه فلما جاء يرف
وهــو يصــلي يف اخلطــاببــنعمــرقــال دخلــت علــى أبيــهعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة عــن 

أ مــــواله فتــــأخرت اهلــــاجرة تطوعــــا فأقــــامين حــــذوه عــــن ميينــــه فلــــم يــــزل كــــذلك حــــىت دخــــل يرفــــ
بــن ابــن جــريج عــن اعــن معمــر عــن ]3889[عبــد الــرزاق . الصــفوف فصــففنا خلــف عمــر 

عبــد اهللا بــن عتبــة دخــل علــى عمــر فوجــده أبــاهشــهاب قــال أخــربين عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا أن 
يصلي التطوع فقام إىل يساره فأخره عمر إىل ميينه فجاء يرفأ موىل عمر فتأخرت معه فصـليت 

عـن عبيـد حيىي بن سـعيد حدثنا أبو خالد األمحر عن]4982[ابن أيب شيبة .ا وراءهأنا ويرف
ن ميينــه ، فجــاء يرفــأ وهــو يصــلي فجعلــين عــعمــرجئــت إىل : قــال عــن أبيــهاهللا بــن عبــد اهللا

. اهـ صحيح فجعلنا خلفه
قــالثنـا شـعبةقـالدم بـن أيب إيـاسثنـا آقـالحـدثنا بكـر بـن إدريـس]1844[الطحـاوي -

مسعت ابن عتبـة: يقولمسعت سليمان بن يسارقالآل طلحةموىل ثنا حممد بن عبد الرمحن
فجعلهمـا الخطـاببـنوعمـرل أقيمت الصالة وليس يف املسجد أحد إال املؤذن ورج:يقول

.، وال أدري ما هذا حسند اسنإاهـ ، عمر خلفه 
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بـن عـن محـاد دثنا نصري بن أيب األشعث ح: حدثنا أبو نعيم قال ]4983[ابن أيب شيبة -
إذا كـانوا ثالثـة تقـدمهم : قـالعلـيعـن خوار عـن عبـد امللـك بـن ميسـرة عـن النـزال بـن سـربة

.اهـ سند جيد أحدهم
د عـن داود عـن الشـعيب عـن ثنـا محـاثنـا حجـاج قـالحـدثنا علـي قـال]2059[ابن املنذر -

حـدثنا علـي بـن ]9382[الطـرباين . همـاصـلى بـه وباألسـود فقـام بينمسـعودابنأن علقمة
أن ابــن مســعود عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد عــن داود عــن الشــعيب عــن علقمــة

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج ثنــا محــاد عــن مث قــال .صــلى بــه وباألســود فقــام بينهمــا
اهـمثل ذلكمحاد عن إبراهيم عن ابن مسعود

بـناعن معمر عن محاد عن إبراهيم أن علقمة واألسـود أقـبال مـع ]3883[عبد الرزاق وقال
مسـعود

.حفظه فهو قصتان محاد إن كاناهـ 
عبـــد اهللاعــن علقمــة أن عـــن الثــوري عــن األعمــش عـــن إبــراهيم ]3884[عبــد الــرزاق وقــال

وقــال عبــد الــرزاق .صــلى بعلقمــة واألســود فقــام هــذا عــن ميينــه وهــذا عــن مشالــه مث قــام بينهمــا 
إذا كـــانوا ثالثــــة مســــعودبـــناقــــال :عـــن الثــــوري عـــن األعمــــش عـــن إبــــراهيم قـــال]3885[

ثنا حـد]1969[ابـن املنـذر وقـال.فليصفوا مجيعا وإذا كانوا أكثر من ذلك فليتقدم أحدهم 
دخلـت : قـالابن منري عن األعمش عن إبـراهيم عـن األسـودقال ثنا احلسن بن علي بن عفان

: قال. فقوموا فصلوا: قال. ال: وأنتم؟ فقلنا، ء قد صلى هؤال: فقالعبد اهللاأنا وعلقمة على 
إذا كنـتم ثالثـة فصـفوا مجيعـا : فذهبنا لنتأخر فجعل واحـدا عـن ميينـه واآلخـر عـن يسـاره، وقـال

.اهـ صحيح ذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكموإ
حدثنا حممد بن فضيل عن هارون بن عنرتة عن عبد الرمحن بن ]4972[ابن أيب شيبة وقال

إنــه ســيكون أمــراء : فــأذن هلمــا ، وقــال عبــد اهللاســتأذن علقمــة واألســود علــى : قــال األســود 
هكــذا رأيــت : وقــال بيــين وبينــهوقتهــا ، مث قــام فصــلى يشــغلون عــن وقــت الصــالة ، فصــلوها ل
حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن ]4973[ابــن أيب شــيبة .رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فعــل

.مثلــهرفعــهعبــد اهللاعــن هــارون بــن عنــرتة عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن علقمــة واألســود 
بن إسحاقحدثنا يعقوب حدثنا أيب عن ا]4386[أمحد ، وقال له مناكريهارون بن عنرتة 
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دخلت أنـا وعمـي علقمـة : قالالرمحن بن األسود بن يزيد النخعي عن أبيهقال وحدثين عبد 
ظهـر ليصــلي فقمنـا خلفـه، فأخــذ بيـدي ويــد فأقـام ال: علـى عبـد اهللا بــن مسـعود باهلـاجرة قــال
مث قام بيننا فصففنا خلفه صفا واحدا ، قـاليسارهعنعمي مث جعل أحدنا عن ميينه واآلخر

: يصـــنع إذا كـــانوا ثالثـــة ، قـــالان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمهكـــذا كـــ: قـــال مث قـــال: 
فلمـا سـلم : فصلى بنا فلمـا ركـع طبـق، وألصـق ذراعيـه بفخذيـه، وأدخـل كفيـه بـني ركبتيـه، قـال

: أقبـــل علينـــا، فقـــال
، أهـل الكوفـة موقـوف والصحيح عن عبد اهللا اهـ جعلوا الصالة معهم سبحة

.أعرف حبديثه 
: عــن ابـن عـون قــالثنــا معـاذ بـن معـاذقـالحـدثنا أبــو بشـر الرقـي]1839[الطحـاوي وقـال

فقمنـا خلفـه م فحضـرت العصـر فصـلى بنـا إبـراهيمكنت أنا وشعيب بن احلبحـاب عنـد إبـراهي
ابـن قـال قـال إبـراهيموخرجنـا إىل الـدارفلمـا صـلينا : قـال، وعن مشاله فجرنا فجعلنا عن ميينه 

ومل فـذكرت ذلـك حملمـد بـن سـريين : قـال.فصـلوا وال تصـلوا كمـا يصـلي فـالنهكـذا:مسعود
فعلـــه إال قـــد قـــال ذاك عـــن علقمـــة وال أرى ابـــن مســـعود هـــذا إبـــراهيم: فقـــالأســـم لـــه إبـــراهيم

للشــعيب وذكرتــه: قــال. ه ال علــى أن ذلــك مــن الســنةرآه فيــأو لعــذرلضــيق كــان يف املســجد
مـن ] 5378[وقال البيهقي .اهـ إسناد صحيح ابن عون القائلقد زعم ذاك علقمة: فقال
مـا عبد الوهاب بن عطـاء أخربنـا هشـام بـن حسـان قـال ذكـرت ذلـك البـن سـريين يعـينطريق

.ح اهـ صحيكان املسجد ضيقا: فقال ابن سريين فعل ابن مسعود
أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن يحدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارم]1221[مسلم وقال

فقام بينهما وجعل أحدمها عن ميينه واآلخر عـن مشالـه مث ركعنـا فوضـعنا . من خلفكم قاال نعم
على ركبنا فضرب أيدينا مث طبق بني يديه مث جعلهما بني فخذيه فلما صلى قال هكـذا أيدينا 

.هذا هو املرفوع التطبيق اهـفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ابـن أيب .يصـليان وراءه :قـالعمـربنابن جريج عن نافع أن اعن ]3879[عبد الرزاق -

إذا  : أنــه قــال عمــرابــنعــن عــن إبــراهيمحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن محــاد]4974[شــيبة 
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عــن حــدثنا ابــن فضــيل ]4975[ابــن أيب شــيبة.كــانوا ثالثــة تقــدمهم أحــدهم وتــأخر اثنــان
.اهـ صحيح ا صلى ثالث ثالثة جعل اثنني خلفهأنه كان إذعمرابنعن عن نافعليث

وعــن حأنــسعــن عــن ســعيد عــن قتــادةحــدثنا حيــىي بــن ســعيد ]4981[ابــن أيب شــيبة -
اهــــ ثـــة تقـــدمهم أحـــدهم وصـــلى اثنـــان خلفـــهإذا كـــانوا ثال: قـــالوا واحلســـنســـعيد بـــن املســـيب 

.صحيح حيىي القطان مسع ابن أيب عروبة قبل االختالط 

املرأة صف وحدها
ختـار عـن حدثنا أبو داود الطيالسي عن شـعبة عـن عبـد اهللا بـن امل]4984[ابن أيب شيبة -

فجعــل أن النــيبموســى بــن أنــس عــن أنــس
.مسلم حنوه البخاري و اهـ صحيح رواه أنسا عن ميينه واملرأة خلفه

فقمـتأنـسصـليت مـع : قـال عن محيـد عـن ثابـت حدثنا هشيم]4985[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح عن ميينه ، وقامت أم ولده خلفنا

ن أيب العــالء بــرد بــن ســنان عــن عبــادة بــن نســي عــن عــن الثــوري عــ]2391[عبــد الــرزاق -
إنــا نبــدو فــإن خرجــت قــررت وإن خرجــت :قلــت ألمــري املــؤمنني:قــالالحــارثبــنغضــيف

وقـال مسـدد . يت قرت قال فاقطع بينك وبينها بثوب مث صل ولتصل يعـين اقطـع يف اخلبـاء أامر 
: بـن احلـارث قـالحدثنا معتمـر عـن بـرد بـن سـنان عـن عبـادة بـن نسـي عـن غضـيف ] 358[

إنــا خنــرج يف كــل عــام، ويل بنــاء فيــه صــغر، فــإن صــليت فيــه  : أتيــت عمــر بــن اخلطــاب فقلــت
. اقطــع بينكمــا بثــوب، مث صــل كيــف شــئت : كانــت املــرأة حبــذائي، وإن خرجــت قــررت، قــال

بــرد بــن ســنان العــالءعبــد اهللا بــن الوليــد حــدثنا ســفيان عــن أيبمــن طريــق]3851[البيهقــي 
قــال اخلطــاببــنعمــرســألت : قــال يعــن غضــيف بــن احلــارث الكنــدينســعــن عبــادة بــن

: فقـال عمـر . قـرتوإن خرجـت امـرأيتاألبنية فـإن خرجـت قـررت إنا نبدو فنكون يف: لت ق
.اهـــ صـــحيح منكمــااقطــع بينــك وبينهــا ثوبــا مث ليصـــل كــل واحــد

.تخذ ثوبا حاجزا ، مث ليصلي كل لنفسه كانت حبياله لضيق اخلباء ، فرخص له أن أن ي
حدثنا حريز عن سليم بن عامر عن احلـارث الكنـدي] 55[احلسن بن موسى األشيب وقال
لـــثالث خصـــال أســـأله عنهـــا، مل يعملـــين شـــيئا غـــريهن، عمـــر بـــن اخلطـــابركبـــت إىل : قـــال

شـاك عـن ف: من الشام، قال: من أين قدمت؟ قال: فقدمت على عمر، وكان يب عارفا، فقال
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ثـالث خصـال حببـت أسـألك عنهـا، إن لنـا خمرجـا : مـا أعملـك؟ قـال: الشام وعـن أهلـه، قـال
خنــرج إليــه إذا غــزا النــاس بنســائنا وأبنائنــا، ويل فســيطيط صــغري، فــإن صــلت صــاحبيت خلفــي،  

فاجعــل بينــك : كانــت خــارج الفســطاط، وإن صــلت معــي يف الفســطاط، كانــت حيــايل، قــال
فإن قومي يريدوين أن أقرأ علـيهم وأقـص، : فصل، ولتصلي، قلت-ا سرت : يقول-وبينها ثوبا 

فـــإين أخـــاف عليـــك أن تقـــرأ علـــيهم وتقـــص، وتقـــرأ علـــيهم وتقـــص، حـــىت تـــراهم منـــك  : قـــال
اهـــ كالثريــا، فيجعلــك اهللا حتــتهم بقــدر ذلــك، وســألته عــن الــركعتني بعــد العصــر فنهــاين عنهمــا

.املواقيت تقدم يف.حريز هو ابن عثمان ، سند شامي جيد
عـــن قدامـــة عـــن جســـرة بنـــت دجاجـــة ثنا أبـــو خالـــد األمحـــر حـــد]7636[ابـــن أيب شـــيبة-

وجســرةالعــامرياهـــ قدامــة بــن عبــد اهللا وحــدي مــا معــي امــرأةذرأبــيصــليت خلــف :قالــت
.ه مما عند جسرة من العجائب كأنال أدري ما هذا ؟  و ، يف ثقات ابن حبان العامرية

ة ال املــرأ: قالــت حــدثنا حــرب عــن زينــب عــن عائشــة ]30[ســخته يف نطــالوت بــن عبــاد -
.اهـ ال بأس به تصلي أمام القوم وجتر ذيلها

.إن شاء اهللا ب يف كتاب اللباس واالستئذان يأيت من هذا البا

الرجل يؤم النساء
أمـر سـليمان عمـر بـن الخطـابعن الثوري عن هشام بن عـروة أن ]5124[عبد الرزاق -

]6205[ابـــن أيب شـــيبة .ة أن يـــؤم النســـاء يف مـــؤخر املســـجد يف شـــهر رمضـــانبـــن أيب حثمـــ
للنــاس قـــارئني يف اخلطـــاببــنعمــرجعـــل : حــدثنا هشــام عـــن أبيــه قــال : حــدثنا وكيــع قـــال 

أخربنــا ]4788[البيهقــي .وابــن أيب حثمــة يصــلي بالنســاءيصــلي بالنــاسَيب رمضــان فكــان أُ 
حـدثنا عبيـد اهللا بـن حممـد بـن شـنبة حـدثنا يه الدينور أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن فنجوي

حــدثنا ســفيان عــن هشــام بــن عــروة عــن ياملخزومــحممــد بــن عمــران حــدثنا أبــو عبيــد اهللا يعــين
اهللا عنه مجع الناس على قيام شـهر رمضـان ، الرجـال علـى أيبيرضعمر بن اخلطابأبيه أن 

.ل صحيح اهـ مرسحثمةبن كعب ، والنساء على سليمان بن أيب
عــن حممــد بــن عمــارة قــال أخــربين أبــو أميــة الثقفــي عــن عرفجــة أن ]7722[عبــد الــرزاق -

عليا كان يأمر الناس بالقيام يف رمضان فيجعل للرجال إماما وللنساء إماما قـال فـأمرين فأممـت 
عليــاعــن حممــد بــن عمــارة عــن عمــرو الثقفـي عــن عرفجــة أن ]5125[عبــد الــرزاق .النسـاء 
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الناس بالقيام يف شهر رمضان وجيعل للرجال إماما وللنساء إماما قال فأمرين فأممـت كان يأمر
حــدثنا ]6208[ابــن أيب شــيبة .اهـــ صــوابه عمــر بــن عبــد اهللا بــن يعلــى تكلمــوا فيــه النســاء 

يـأمر النـاس عليكان : قال حدثنا عرفجةقالمروان بن معاوية عن عمر بن عبد اهللا الثقفي
فكنـت إمـام فأمرين علي: عرفجةقال. إماما وللنساء ن جيعل للرجال إمامابقيام رمضان وكا

بــن يأخربنــا احلســني بــن فنجويــه حــدثنا موســى بــن حممــد بــن علــ]4789[البيهقــي .النســاء
ببغداد حـدثنا هشـام بـن عمـار حـدثنا مـروان يعبد اهللا حدثنا أمحد بن عيسى بن ماهان الراز 

يرضطالبأيببنيعلكان : قال يحدثنا عرفجة الثقفيقفعبد اهللا الثبن معاوية عن أيب
: ال عرفجــة قــ. وللنســاء إمامــاعنــه يــأمر النــاس بقيــام شــهر رمضــان وجيعــل للرجــال إمامــااهللا 

.اهـ ضعيف فكنت أنا إمام النساء

ؤم النساءـاملرأة ت
قـال لـيععن حدثنا وكيع عن ابن أيب ذئب عن موىل لبين هاشم]4994[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيفال تؤم املرأة: 
عـن الثـوري عـن عمـار الـدهين عـن حجـرية بنـت حصـني قالـت أمتنـا ]5082[عبد الرزاق -
حـدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن ]4988[ابـن أيب شـيبة .يف صالة العصر قامـت بيننـاسلمةأم

ابـن .النسـاءقائمـة وسـط أم سـلمةأمتنا : عمار الدهين عن امرأة من قومه امسها حجرية قالت
أمتنـــا أم ســـلمة يف : أخربنـــا ســفيان عـــن عمـــار الــدهين عـــن حجـــرية قالــت ]11900[ســعد 

نـا عبـد اهللا ثحـدثنا علـي بـن احلسـن قـال]2075[ابـن املنـذر .صالة العصـر فقامـت وسـطنا
يف أم ســـلمةأمتنـــا : حـــدثين عمـــار الـــدهين عـــن حجـــرية بنـــت احلصـــني قالـــتعـــن ســـفيان قـــال

عــن أخربنــا ابــن عيينــة عــن عمــار الــدهين]5563هــق[ي شــافعال.ننــاصــالة العصــر فقامــت بي
حجرية مل أجد فيها اهـامرأة من قومه يقال هلا حجرية ع

.شيئا ومل يرو عنها غريه 
]4989[ابن أيب شيبة وقال
وقـال ابـن اهــ تقوم معهـن يف صـفهنتؤم النساءوج النيب صلى اهللا عليه وسلمز سلمةأمرأت 

حدثنا يونس بن عبد اهللا ثنا أمحد بن عبد اهللا بـن عبـد الـرحيم ثنـا ]136/ 3[حزم يف احمللى 
أمحد بن خالد ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين ثنا حممد بن بشار ثنا حيـىي بـن سـعيد القطـان 
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أم ســـلمةأموبـــة عـــن قتـــادة أن أم احلســـن بـــن أيب احلســـن حـــدثتهم أن عـــن ســـعيد بـــن أيب عر 
وهــــذا إســــناد  : ابــــن حــــزم املــــؤمنني كانــــت تــــؤمهن يف رمضــــان وتقــــوم معهــــن يف الصــــف؟ قــــال 

.وقد حكى الزيلعي عن النووي أنه صحح سنده اهـكالذهب
ن عـــن الثـــوري عـــن ميســـرة بـــن حبيـــب النهـــدي عـــن ريطـــة احلنفيـــة أ]5086[عبـــد الـــرزاق -

أخربنا يزيد بن هارون ]11896[ابن سعد .أمتهن وقامت بينهن يف صالة مكتوبة عائشة
أمتنـــا عائشـــة يف الصـــالة فقامـــت : قـــال أخربنـــا ســـفيان عـــن ميســـرة عـــن ريطـــة احلنفيـــة قالـــت 

حــدثنا وكيــع أيبعبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل حــدثينمــن طريــق]5561[البيهقــي .وســطنا
املكتوبـــة أن عائشـــة أمـــت نســـوة يفحـــازم عـــن رائطـــة احلنفيـــةحـــدثنا ســـفيان عـــن ميســـرة أيب

سـفيان حـدثين ميسـرة من طريقالدارقطين ورواه، اهـ رواه أمحد يف العللفأمتهن بينهن وسطا
وريطة وثقها .صحح سنده النووي حكاه الزيلعي .مثله بن حبيب النهدي عن ريطة احلنفية 

.العجلي
كانـت تـؤم عائشـةأخـربين حيـىي بـن سـعيد أن : ريج قـال بـن جـاعـن ]5087[عبد الـرزاق-

، حيــــىي بــــن ســــعيد هــــو مرســــل صــــحيح هــــذا اهـــــ النســــاء يف التطــــوع تقــــوم معهــــن يف الصــــف 
عــن زيــاد بــن الحــق القطــان حيــىي بــن ســعيد طريــق نمــ]2185[البيهقــي وروى.األنصــاري 
يـا أم املـؤمنني : فقلنـا نسوة من أهل الكوفةمتيمة بنت سلمةقال حدثتين

اجلســن فجلســنا ، فلمــا كانــت الســاعة الــيت: قالــت . نســألك عــن مواقيــت الصــلوات
وهــذا ســند ال بــأس بــه ، .احلــديث . قائمــة وســطنا ينصــف النهــار قامــت ، فصــلت بنــا وهــ

.تقدم يف املواقيت 
ائشــةعأيب ليلــى عــن عطــاء عــن حــدثنا وكيــع عــن ابــن]4990[ابــن أيب شــيبة -

حدثنا علي بن هاشم عـن ابـن أيب ليلـى عـن ]4991[ابن أيب شيبة.تؤم النساء يف الفريضة
حـدثنا ]2077[ابـن املنـذر .تقـوم معهـن يف الصـفلنسـاءعائشةعن عطاء 

وكــانعائشــةيســى عــن حممــد عــن عطــاء عــن ثنــا عقــالثنــا بكــرقــالأبــو جعفــر بــن أســباط
اهـــ وذلــك يف العصــراق فحضــرت الصــالة فــأمتهن وســط الصــفمــن أهــل العــر عنــدها نســوة

مــن طريــق]5562[البيهقـي اهورو . وهـو مرســل حممـد بــن عبـد الــرمحن بـن أيب ليلــى يضــعف
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اء وتقـوم إدريس عن ليث عن عطاء عن عائشة عبد اهللا بن 
.ليث ضعيفاهـوسطهن

انت تؤم النساء عائشةعن عن محاد عن إبراهيمعن أيب حنيفة ]210[أبو يوسف -
وباجلملـــة فـــاخلرب عنهـــا .اهــــ أبـــو حنيفـــة ضـــعيف وتقـــوم يف وســـط الصـــف يف رمضـــان تطوعـــا 

.صحيح 
ــناعــن إبــراهيم بــن حممــد عــن داود بــن احلصــني عــن عكرمــة عــن ]5083[عبــد الــرزاق - ب

أخربنـا أبــو حـازم احلــافظ ]5564[البيهقــي .هن قــال تـؤم املــرأة النسـاء تقــوم يف وسـطعبـاس
حممــد بــن احلســن بــن ســعيد املقــرئ بالكوفــة حــدثنا احلــافظ أخربنــا أبــو جعفــرأخربنــا أبــو أمحــد 

ابــن احلصــني عــن إبــراهيم عــن داود يعــينحيــىي يعــينحــدثنا ابــن أيبيعبــاد بــن يعقــوب األســد
.جدا اهـ ضعيف نتؤم املرأة النساء تقوم وسطه: عكرمة عن ابن عباس قال 

مــد بــن إبــراهيم بــن حــدثين حمابــن إســحاقعــن ] 27[بــن نصــر ويف خمتصــر قيــام رمضــان ال-
كـان يـأمر جاريـة وكـان ذا نسـاء كثـري  التيمـيربيعة بن عبد اهللا بن الهـدير أن احلارث التيمي

ويقمــن عــن كــان يأمرهــا أن تقــوم يف وســط مــنهنفة للقــرآن فتصــلي بنســائه يف رمضــانلــه قارئــ
.ثقات اهـ

املشرفكان الرجل يؤم يف امل
املعــىن قــاال يحــدثنا أمحــد بــن ســنان وأمحــد بــن الفــرات أبــو مســعود الــراز ]597[أبــو داود -

أم النــاس باملــدائن علــى دكــان حذيفــةحــدثنا يعلــى حــدثنا األعمــش عــن إبــراهيم عــن مهــام أن 
بقميصــه فجبــذه فلمــمســعودأبــوفأخــذ 

الشــافعي ورواه ابــن خزميــة وابــن حبــان مــن طريــق اهـــ ذلــك قــال بلــى قــد ذكــرت حــني مــددتين
صلى بنـا حذيفـة علـى دكـان مرتفـع : أخربنا سفيان أخربنا األعمش عن إبراهيم عن مهام قال 

ألـيس : ى الصالة قال أبو مسعود فلما قض، فتابعه حذيفة ، فسجد عليه فجبذه أبو مسعود 
.وصححه احلاكم والذهيب اهـأمل ترين قد تابعتك ؟: 

عــن معمــر عــن األعمــش عــن عبــد اهللا عــن شــعبة عــن أيب قــيس عــن ]3906[عبــد الــرزاق -
فقـال إىل مسجدنا فأقيمت الصالة فقيل له تقدممسعودبناجاءنا : هزيل بن شرحبيل قال 

إن اإلمــام لـيس هــا هنــا قـال فليتقــدم رجــل مـنكم فتقــدم فــأراد أن : ليـؤمكم إمــامكم قيـل لــه : 
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حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن ]6588[ابـن أيب شـيبة اهـيقوم على شبه دكان فنهاه عبد اهللا 
]9560[الطــرباين. كــره أن يرتفــع اإلمــام علــى أصــحابهأنــهعبــد اهللاأيب قــيس عــن هزيــل عــن 

مد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن اجلعد ثنا شعبة عن أيب قيس قـال مسعـت هزيـل حدثنا حم
تقـــدم فقـــال: جـــاء ابـــن مســـعود إىل مســـجدنا وأقيمـــت الصـــالة فقيـــل لـــه : بـــن شـــرحبيل قـــال 
ليتقدم رجل مـنكم فتقـدم رجـل فقـام علـى دكـان : إمامنا ليس ههنا قال : يتقدم أمامكم قلنا 

ثنا علي بن عبد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا سـفيان عـن وقال حد.يف قبلة املسجد فنهاه عبد اهللا
اهـــ أبــوأنــه كــره أن يــؤمهم علــى املكــان املرتفــع س عــن هزيــل بــن شــرحبيل عــن عبــد اهللاأيب قــي

.صحيح .قيس األودي عبد الرمحن بن ثروان
كـــان شـــاذروان : قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن املســـعودي عـــن القاســـم]6589[ابـــن أيب شـــيبة -
.مرسل جيداهـ وأمر به فكسرعبد اهللافكرهه: قال . قصر يقوم عليه اإلمام ال
عـن بـالل العبسـيثنا مـروان بـن معاويـة عـن إمساعيـل بـن مسيـعحد]6591[ابن أيب شيبة-

.هاهنـاصـل: فـاه فحطـه إىل األرض فقـالفأخـذ بقرجال يصـلي علـى رابيـةعماررأى : قال 
.سند حسن

الصالة يف املقصورة
سـألت : قـال حدثنا ابن إدريس عن حصني عن عـامر بـن ذؤيـب ]4648[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند جيد : ؟ فقال عن الصالة من وراء احلجر عمرابن
عـن املقصـورة عمـربـناعـن الثـوري عـن خصـيف الـذياك قـال سـئل ]3911[عبد الـرزاق -

اهــ ال أدري مـا الـذياك وصـاحب الثـوري خصـيف بـن عنـوهمفقال إمنا فعلوا ذلـك خمافـة أن يط
.ف فيه ضععبد الرمحن ، صدوق 

كــان إذا حضــرته عمــرابــنعــن عيســى عــن نــافع أن حــدثنا وكيــع]4653[ابــن أيب شــيبة -
.عيسى أراه ابن عمر اهلمداين ثقة اهـإىل املسجدالصالة وهو يف املقصورة خرج 

أنس بن مالكوري عن عبد اهللا بن يزيد اهلذيل قال رأيت أخربنا الث]3908[عبد الرزاق -
أخربنـا معمـر قـال أخـربين ]3909[عبـد الـرزاق .يصلي مع عمر بن عبد العزيز يف املقصورة 

حدثنا حامت بن إمساعيل]4642[ابن أيب شيبة . واحلسن يصليان يف املقصورةأنسمن رأى 
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عبد يصلي يف املقصورة املكتوبة مع عمر بن مالكبنأنسرأيت : قال عن عبد اهللا بن يزيد
.اهـ صحيح عن أنس العزيز ، مث خيرج علينا منها

بن عبـاس أخـربه أنـه اأخربنا عتبة بن حممد بن احلارث أن كريبا موىل ]3907[عبد الرزاق -
.اهـ سند جيد معاويةيصلي يف املقصورة مع عباسبنارأى 

هللا احلــافظ أخربنــا أبــو عمــرو بــن مطــر حــدثنا حيــىي بــن أخربنــا أبــو عبــد ا]5448[البيهقــي -
حـدثنا شـعبة عـن حصـني عـن عـامر بـن ذؤيـب قـال حممد حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حـدثنا أيب

اهـــنعــم: قــال. املقصــورةخلــف هــؤالء يفيأتصــلعبــاسالبــنقيــل 
.عامر ذكره ابن حبان يف الثقات 

حممـد بو أمحد احلافظ أخربنا أبو جعفرا أبو حازم احلافظ أخربنا أأخربن]5449[البيهقي -
إبـراهيم حيـىي يعـينأخربنـا ابـن أيبيبن احلسن املقرئ بالكوفـة حـدثنا عبـاد بـن يعقـوب األسـد

حبــة املســجد ر ال بــأس بالصــالة يف: قــال عبــاسابــنعــن داود بــن احلصــني عــن عكرمــة عــن 
.وك اهـ إبراهيم مرت والبالط بصالة اإلمام

رأيــــت : حــــدثنا عمــــر بــــن هــــارون عــــن عبيــــد اهللا بــــن يزيــــد قــــال ]4645[ابــــن أيب شــــيبة -
.ضعيف عمر اهـ يصلي املكتوبة يف املقصورةيزيدبنالسائب

احلائل بني اإلمام واملؤمتيف 
عـن عمــرة يحـدثنا حممـد قـال أخربنـا عبـدة عــن حيـىي بـن سـعيد األنصـار ]729[البخـاري -

حجرته ، وجدار من الليل يفييصلصلى اهللا عليه وسلمكان رسول اهللا: عن عائشة قالت 
فقـام أنـاس يصـلون بصـالته ، صـلى اهللا عليـه وسـلمشـخص النـيباحلجرة قصري ، فرأى النـاس 

فأصـبحوا فتحـدثوا بـذلك ، فقـام ليلـة الثانيـة ، فقـام معـه أنـاس يصـلون بصـالته ، صـنعوا ذلــك 
فلـم خيـرج ، ذلـك جلـس رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمعـد ليلتني أو ثالثـة ، حـىت إذا كـان ب

اهـخشيت أن تكتب عليكم صالة الليل إين:فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال 
عمـــر بـــن بـــن التيمـــي عـــن أبيـــه عـــن نعـــيم بـــن أيب هنـــد عـــن اعـــن ]4880[عبـــد الـــرزاق-

أو طريـق أو جـدار الخطاب
قـال : قـال حفص بـن غيـاث عـن ليـث عـن نعـيمحدثنا ]6211[ابن أيب شيبة .فال يأمت به

.حسنمرسلاهـ أو حائط فليس معه: عمر
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عــن إبــراهيم بــن حممــد عــن عبــد احلميــد بــن ســهيل عــن القاســم بــن ]4883[عبــد الــرزاق -
.اهـ ضعيف ا كانت تصلي بصالة اإلمام يف بيتها وهو يف املسجد عائشةحممد عن 

وهـو يف جيمـع مـع اإلمـامأنـسكـان : قالحدثنا هشيم عن محيد]6214[ابن أيب شيبة -
فكــان جيمــع فيــه ع بــن عبــد احلــارث بيــت مشــرف علــى املســجد لــه بــاب إىل املســجد دار نــاف

ثنـا محــادقـالثنـا حجــاجقـالعبــد العزيـزثنا علـي بـن حـد]1871[ابـن املنــذر.ويـأمت باإلمـام
بـاب يصـلي يف دار عبـد اهللا يف المالـكبنأنسرأيت : قالأخربين جبلة بن أيب سليمانقال 

أخربنـا ]5454[البيهقـي .وسـجودهمالصغري الذي يشرف على املسجد وهـو يـرى ركـوعهم
ثنـــا الليـــث اهيم بـــن أيبثنـــا إبـــر بـــن محشـــاذ ثنـــا يزيـــد بـــن اهليـــثم يعلـــثـــينأبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ 

يرأيــت أنــس بــن مالــك يصــل: عــن يــونس بــن عبيــد عــن عبــد ربــه قــالعــن ســفيانياألشــجع
.نااهـ حسسجد البصرةغرفة عند السدة مببصالة اإلمام اجلمعة يف

أبــا هريــرةعــن إبــراهيم بــن حممــد عــن صــاحل مــوىل التوأمــة أنــه رأى ]4888[عبــد الــرزاق -
حـدثنا وكيـع عـن ]6215[ابن أيب شيبة .ة اإلمام وهو حتته يصلي على ظهر املسجد بصال

مفـوق املسـجد بصـالة اإلمـاهريـرةأيبصـليت مـع : قـال ابن أيب ذئب عن صاحل مـوىل التوأمـة 
قـال ثنـا ن الصـباحقـال ثنـا حممـد بـحـدثنا موسـى بـن هـارون]1873[ابن املنـذر.وهو أسفل
بظهـر هريـرةأبـوكـان : قـالحممـد بـن عمـارعـنعـن حممـد بـن عمـروثنـا األوزاعـيالوليد قـال

حــدثنا حممــد بــن ]1245[الفــاكهي .فيصــلي بصــالة اإلمــام معنــا البنــاء علــى ظهــر املســجد
كنــا : منصــور قــال ثنــا ســفيان عــن زيــاد بــن ســعد عــن مــن مســع أبــا هريــرة رضــي اهللا عنــه يقــول 

زيــد عــن ابــن أيب حــدثنا أبــو بشــر قــال ثنــا حممــد بــن يوقــال .نصــلي معــه علــى ظهــر املســجد 
أخربنـا أبـو ]5450[البيهقـي . ذئب عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه حنوه

يحـدثنا أبـو علـيحيـىي بـن منصـور القاضـأبـو حممـديأخربنا جديطاهر العنرب صاحل بن أيب
يصـلكنـت أ: مة قال وأذئب عن صاحل موىل التحدثنا ابن أيبحممد بن عمرو أخربنا القعنيب

.صحيح حسناهـبصالة اإلمام املكتوبةيأنا وأبو هريرة فوق ظهر املسجد نصل
أخربنــا ســفيان عــن األعمــش قــالأخربنــا الشــافعيأخربنــا الربيــع قــال]1956[ابــن املنــذر -

مســعودأبــوفجبــذه علــى مكــان مرتفــع فســجدحذيفــةصــلى بنــا : قــالعــن إبــراهيم عــن مهــام
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: : ة قال له أبو مسعودفتابعه حذيفة فلما قضى الصال
.تقدم اهـ صحيح أمل تر أين قد تابعتك

عـن بعـض حدثنا حممد بـن منصـور قـال ثنـا سـفيان عـن زيـاد بـن سـعد]1246[الفاكهي -
ــاسابــنإن : املــدنيني قــال يــأيت ممــا ههنــا يف  اهـــ)1(صــلى يف حجــرة ميمونــة بصــالة اإلمــامعب
.عة كتاب اجلم

)احملراب(اختاذ الطاق
عن أبيـه حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن املهاجر: قال حدثنا وكيع]4727[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف أنه كره الصالة يف الطاقعليعن 
قــال : قــال ن إدريــس عــن مطــرف عــن إبــراهيمحــدثنا عبــد اهللا بــ]4735[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح وكان إبراهيم ال يقوم فيهااتقوا هذه احملاريب: عبد اهللا
إن مـن : قـال ذرأبـيعـن حدثنا ابن إدريس عـن ليـث عـن قـيس]4736[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف ساعة أن تتخذ املذابح يف املساجدأشراط ال
ذرأبــيرأيــت مســجد : حــدثنا محيــد عــن موســى بــن عبيــدة قــال ]4738[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ حسن فلم أر فيه طاقا
عـن عبيـد عـن يزيـد بـن أيب زيـادحـدثنا سـفيان: حدثنا وكيع قـال ]4729[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند حسن أنه كره املذبح يف املسجدكعببن أيب اجلعد عن 

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس حــدثنا حبــر بــن نصــر قــال قــرئ علــى ابــن وهــب ]5456[هقــي البي-1
أخربنا أبو بكر بن جعفر حدثنا غري واحد ممن أثق به ح وأخربنا أبو أمحد املهرجاينحدثك مالك بن أنس قال حدثين

صـلى اهللا عليـه الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النيبحممد بن إبراهيم حدثنا ابن بكري حدثنا مالك عن الثقة عنده أن 
: صــلى اهللا عليــه وســلم فيصــلون فيهــا اجلمعــة قــال وســلم بعــد وفــاة النــيب

قـال مالـك فمـن صـلى يف. املسـجدوحجر أزواج النيب
تليه فإن ذلك جمزئ عنه ومل يزل ذلك من أمر الناس مل رحابه اليتمن أفنية املسجد الواصلة به من املسجد أو يفء يش

فيهـا بصـالة يألحـد أن يصـليفأمـا دار مغلقـة ال تـدخل إال بـإذن فإنـه ال ينبغـ: قـال مالـك . يعبه أحد من أهل الفقه 
.اهـ صحيح ، يف رواية سويد 
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: قـال أخربنـا عبيـدة عـن عبيـد بـن أيب اجلعـد : قـال حـدثنا هشـيم ]4733[ابن أيب شـيبة -
عة أن تتخـذ املـذابح إن مـن أشـراط السـا: وسـلم يقولـون كان أصحاب حممـد صـلى اهللا عليـه

.اهـ حسن يف املساجد يعين الطاقات
عـــن الـــزبري بـــن حـــدثنا محـــاد بـــن زيـــد : حـــدثنا حيـــىي بـــن آدم قـــال ]8038[ابـــن أيب شـــيبة -

ـــاس رمبـــا أمنـــا : اخلريـــت عـــن عبـــد اهللا بـــن شـــقيق العقيلـــي قـــال  ـــن عب يف زاويـــة املســـجد وال اب
.اهـ صحيحيتوسطه

عن أم عمرو املرادية حدثنا هرمي: قال حدثنا إسحاق بن منصور]4742[ابن أيب شيبة -
.ها عرفأم عمرو مل أاهـيصلي يف الطاقالبراء بن عازبرأيت : قالت 

ما مل تكن سنةسوى رمضاناجلماعة يف التطوعمن ترخص ب
عن حممـود بـن ربيـع عـن حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري ]8902[ابن أيب شيبة -

فأحـب أن لسـيول حتـول بيـين وبـني مسـجد قـوميإن ايـا رسـول اهللا: بن مالك أنه قـال عتبان 
سـنفعل : هللا صـلى اهللا عليـه وسـلمفقـال رسـول الي يف مكان من بييت أختـذه مسـجداتأيت فتص

ل اهللا ل رسـو فلمـا دخـوسلم غدا على أيب بكر فاسـتتبعه فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه 
م رسـول اهللا صـلى فقـا؟ فأشرت له إىل ناحية مـن البيـت أين تريد : قال صلى اهللا عليه وسلم

.اهـ رواه مسلماهللا عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتني
عن عن أيب إسحاق حدثنا سفيان : قال حدثنا معاوية بن هشام]8901[ابن أيب شيبة -

.اهـ ثقاتيؤم أصحابه يف التطوع يف سوى رمضانربيعة كانأن عبد اهللا بن األسود 
.وقد تقدم مما ههنا ، ومل يكن شيئا يصمدون إليه 

النيبالصالة يف مسجد لفض
قــال مــد بــن رمــح مجيعــا عــن الليــث بــن ســعدحــدثنا قتيبــة بــن ســعيد وحم]3449[مســلم -

إن امـرأة : أنه قـال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد عن ابن عباس
ــــت  فــــربأت مث . بيــــت املقــــدساهللا ألخــــرجن فألصــــلني يفإن شــــفاين: اشــــتكت شــــكوى فقال

جتهــزت تريــد اخلــروج فجــاءت ميمونــة زوج النــيب
مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم فـإينيفيما صنعت وصليفكلياجلس: ذلك فقالت 
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صــالة فيــه أفضــل مــن ألــف صــالة فيمــا ســواه :اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول مسعــت رســول
اهـمن املساجد إال مسجد الكعبة 

عـن ثنا وكيـع حـدثنا ربيعـة بـن عثمـان عـن عثمـان بـن عبـد اهللاحـد]7604[ابن أيب شيبة -
.و مسـجد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلماملسـجد الـذي أسـس علـى التقـوى هـ: قـال عمـرابـن
.ان أراه ابن موهب ، سند جيد عثم

ســعيدأبــيعــن عبــد الــرمحن بــن حــدثنا وكيــع عــن أســامة بــن زيــد ]7602[ابــن أيب شــيبة -
و مســجد النــيب صــلى اهللا عليــه املســجد الــذي أســس علــى التقــوى هــ: قــال عــن أبيــهالخــدري

.اهـ حسن وسلم
وب بـن إبـراهيم بـن ســعد حـدثنا أبـو خليفـة ثنـا علـي بـن املـديين ثنـا يعقـ]1055[الطـرباين -

أيب بكـر بـن حممـد بـن عمـرو بـن حـزم عـن مسـلم حـدثين عبـد اهللا بـنثنا أيب عن ابن إسـحاق
إن كــان : وكــان شــيخا كبــريا قــد حــدث نفســه قــالبــن أســلم بــن جبــرة أخــي احلــارث بــن اخلــزرج

ليدخل املدينـة فيقضـي حاجتـه بالسـوق مث يرجـع إىل أهلـه، فـإذا وضـع رداءه ذكـر أنـه مل يصـل
واهللا مـــا صـــليت يف مســـجد رســـول اهللا : يف مســـجد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، فيقـــول

مـن هــبط مـنكم إىل هــذه القريـة فــال يـرجعن إىل أهلــه : عليـه وســلم، فإنـه قــد قـال لنــاصـلى اهللا
اهـــ رمبــا قيــل حممــد بــن أســلم بــن جبــرة ، مث يرجــع إىل أهلــهحــىت يركــع ركعتــني يف هــذا املســجد 

مث يأخـذ : م يف املعرفة من طريـق إبـراهيم بـن سـعد عـن ابـن إسـحاق مثلـه ، وقـال ذكره أبو نعي
رداءه ويرجـــع إىل املدينـــة حـــىت يركـــع يف مســـجد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ركعتـــني ، مث 

.رجاله ثقات : اهـيرجع إىل أهله
.فضل الصالة يف املسجد احلرام يأيت يف كتاب احلج 

فضل الصالة يف مسجد قبا
دثنا أبــو حــ: قــال حــدثنا أبــو أســامة عــن عبــد احلميــد بــن جعفــر]7610[ابــن أيب شــيبة -

النـيب صـلى اهللا أنـه مسـع أسـيد بـن ظهـري األنصـاري وكـان مـن أصـحاب األبرد موىل بين خطمة 
اهـــ صــالة يف مســجد قبــاء كعمــرة: قــال عليــه وســلم حيــدث عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم

بـن حنيـف ، وللحـاكم عـن سـهل ، والبن حبان عن ابن عمر حنـوه والضياء صححه الرتمذي
.وصححه والذهيب 
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عن عبد اهللا بن حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم ]1193[البخاري -
مسـجد قبـاء كـل سـبت ماشـيا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـأيتكان النيب:قالدينار عن ابن عمر

اهـيفعله وكان عبد اهللا. وراكبا
عمـر دخـل : بن جريج قال أخربت عن يعقوب بن جممـع قـال اعن ]9141[عبد الرزاق -

مسجد قباء فقـال واهللا ألن أصـلي يف هـذا املسـجد صـالة واحـدة أحـب إيل مـن بن الخطاب
أن أصــلي يف بيــت املقــدس أربعــا بعــد أن أصــلي يف بيــت املقــدس صــالة واحــدة ولــو كــان هــذا 

عــن الثــوري عــن ]9163[عبــد الــرزاق .ســجد بــأفق مــن اآلفــاق لضــربنا إليــه آبــاط اإلبــل امل
لـو كـان مسـجد قبـاء : يعقوب بن جممع بن جارية عن أبيه قـال جـاء عمـر بـن اخلطـاب فقـال 

]554[ابـن سـعد على رسم ابن حبان ، وقـال اهـيف أفق من اآلفاق ضربنا إليه أكباد املطي 
أخربنا عبد اهللا بـن جعفـر عـن عمتـه أم بكـر بنـت بوعامر العقدي قاالأخربنا خالد بن خملد وأ

لـو كـان مسـجد قبـاء يف أفـق مـن اآلفـاق لضـربنا إليـه أكبـاد : أن عمر بن اخلطاب قالاملسور
.ثقات ، وأم بكر مل أجد فيها كالما اهـاإلبل

عدســعــن عائشــة بنــت حــدثنا أبــو خالــد عــن هاشــم بــن هاشــم ]7614[ابــن أيب شــيبة-
حــــب إيل مــــن أن أصــــلي يف بيــــت ألن أصــــلي يف مســــجد قبــــاء أ: مسعــــت أيب يقــــول : قالــــت 
يأمحـــد بـــن حممـــد العنـــز حـــدثنا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخـــربين]10595[البيهقـــي . املقـــدس

حدثنا محاد بـن أسـامة حـدثنا بن عبد اهللا املديينيحدثنا عليحدثنا عثمان بن سعيد الدارم
: ت عــامر بـن سـعد وعائشــة بنـت سـعد يقــوالن مسعنـا سـعدا يقــول هاشـم بـن هاشــم قـال مسعـ

.اهـ سند جيد بيت املقدسيفيمن أن أصلمسجد قباء أحب إيليفيألن أصل
مان بــن حيــان عــن ســعد بــن إســحاق عــن حــدثنا أبــو خالــد ســلي]7613[ابــن أيب شــيبة -

ريه فصــلى فيــه  غــمـن خــرج يريــد قبــاء ال يريـد: يقــول عمــرابــنمسعــت : قـال سـليط بــن ســعد
.حنوه مرفوعا عن ابن عمر اهـ سند جيد ، والبن حبان كانت عمرة

ابــن عمــر عــن يعــين يــد الطنافســي أخربنــا عبيــد اهللاأخربنــا حممــد بــن عب]552[ابــن ســعد -
حــدثين]3461[مســلم .أنــه كــان يــأيت مســجد قبــاء فيصــلي فيــه ركعتــنيعمــرابــننــافع عــن 

قبـاء كـل كـان يـأيتعمـرابـنيينة عن عبد اهللا بـن دينـار أن ثنا سفيان بن عحدزهري بن حرب 
.تقدم اهـصلى اهللا عليه وسلم يأتيه كل سبتسبت وكان يقول رأيت النيب
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ما ذكر يف بيت املقدس
عن أيب هريرة حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد]7620[ابن أيب شيبة -

حلــرام تشــد الرحــال إال إىل ثالثــة مســاجد املســجد اال: عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 
هـــذا احلـــديث مل يســـمعه أبـــو .اهــــ رواه البخـــاري ومســـلم ومســـجدي هـــذا واملســـجد األقصـــى
، ومــا روى الــدارقطين والطحــاوي بلفــظ الســماع يشــبه أال هريــرة بــدليل مــا يــروي مالــك قريبــا 

.منسوخا احلديثيشبه أن يكون، و يكون حمفوظا 
حــــدثنا حيــــىي بــــن آدم عــــن حممــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن منــــري قــــال خربنــــاأ]8628[ابــــن ســــعد-

تشــد ال : يقــول عمــراألشــجعي عــن ســفيان عــن أيب ســنان عــن عبــد اهللا بــن أيب اهلــذيل مســع 
ثنـا ثنا عبدة بـن عبـد اهللا الصـفار قـالحد]1159[الفاكهي اهـالرحال إال إىل البيت العتيق

ثنـا سـفيان الثـوري عـن أيب سـنان ضـرار بـن مـرةألشـجعي قـال اثنـا عبيـد اهللاحيىي بـن آدم قـال
ال تشــد : عـت عمــر بـن اخلطــاب وخطبنـا بالروحــاء يقـول مس: بــن أيب اهلـذيل قــالعـن عبـد اهللا

.صحيح اهـإال إىل البيت العتيق الرحال 
بــن املســيب االكــرمي اجلــزري عــن بــن عيينــة عــن عبــداعــن معمــر عــن ]9165[عبــد الــرزاق -

إىل بيـت املقـدس فقـال عمـر جتهـز فـإذا فرغـت فـآذين فلمـا فــرغ عمـررجـل فاسـتأذن قـال جـاء
ن عــعــن عبــد الكــرمي حــدثنا ابــن عيينــة]15788[ابــن أيب شــيبة .جــاءه قــال اجعلهــا عمــرة 

اذهـب فتجهـز : فقـال إين أريـد بيـت املقـدس: فقـال عمـرأتى رجل : قال سعيد بن املسيب 
مــد حــدثنا حم]1150[الفــاكهي .اجعلهــا عمــرة: قــال تــاها جتهــزت فــآذين ، فلمــا جتهــز أفــإذ

إن رجــال : عــن ســعيد بــن املســيب قــال بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن عبــد الكــرمي اجلــزري 
اذهــب فتجهــز فــإذا :ه يف إتيــان بيــت املقــدس فقــال رضــي اهللا عنــاخلطــاببــنعمــراســتأذن 

.اهـ صحيح اجعلها عمرة:، فقال فلما فرغ أتاه فآذنه.فرغت فآذين
عمـربينـا : بـن املسـيب قـال االكرمي اجلزري عـن عن معمر عن عبد]9164[عبد الرزاق-

مـن بيـت املقـدس فعالمهـا : من أين جئتما قـاال : يف نعم من نعم الصدقة مر به رجالن فقال 
ا حج كحج البيت قاال يا أمري املؤمنني إنا جئنا من أرض كـذا وكـذا فمررنـ: ضربا بالدرة وقال 

عن عبد حدثنا ابن عيينة]15789[ابن أيب شيبة . به فصلينا فيه فقال كذلك إذا فرتكهما 
ن أيـن ؟ فقـاال م: بل الصدقة إذ أقبل راكبان ، فقاليعرض إعمربينا : قال عن سعيد الكرمي
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حـدثنا ]1153[الفـاكهي.حـج كحـج البيـت: قـال عمر بالدرة فعالمها من بيت املقدس : 
بينــا :ن ســعيد بـن املســيب قـالعـعـن عبــد الكـرمي اجلــزري ثنـا ســفيانعمـر قــالمـد بــن أيب حم

مـن أيـن : فقـالنعما من نعم الصدقة إذ مر به رجالن رضي اهللا عنه يقسم اخلطاببنعمر
إنـا  فقـاال؟ أحجا كحج البيت: ضربا وقالفعالمها بالدرة من بيت املقدس:؟ فقاالقبلتماأ

.اهـ صحيحكنا جمتازين
حدثين جدي قال حدثنا سفيان عـن عبـد الكـرمي اجلـزري عـن سـعيد ]59/ 2[األزرقي ورواه

استأذن رجل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف إتيان بيت املقدس فقال لـه : بن املسيب قال
علهـا عمـرة قـال ومـر اج: اذهب فتجهز فـإذا جتهـزت فـأعلمين، فلمـا جتهـز جـاءه فقـال لـه عمـر

: مـن بيـت املقـدس قـال: من أين جئتمـا؟ فقـاال: إبل الصدقة فقال هلماوهو يعرض به رجالن
.اهـ صحيح إمنا كنا جمتازينأحج كحج البيت؟ قاال: الدرة وقالفعالمها ب

نـا فلـيح عـن حممـد بـن عبـد اهللا بــن حـدثنا سـريج بـن النعمـان قــال]327[ابـن أيب خيثمـة -
فقلنـا : قـال جلـيش الـذين دثين رجل من قومي كـان يف احقال حصني

لرجــل يــا أمــري املــؤمنني رأينــا حــني َقِفْلنــا أن نــأيت بيــت املقــدس فنصــلي فيــه فجعــل يضــرب يَــد ا
وحيــك إن األبــاعر ال ترحــل إال إىل هــذين املســجدين :ويقــول 

.ابن حصني األسلمي وثقه ابن حبان اهـمسجد املدينة ومسجد مكة 
جـاء رجـل : قال يان عن أيب املقدام عن حبة عن سفحدثنا وكيع]7617[ابن أيب شبية -

بـع بعـريك وصـل يف : إين اشـرتيت بعـريا وجتهـزت وأريـد بيـت املقـدس ، فقـال: فقـال عليإىل 
يعــين مســجد الكوفــة فمــا مــن مســجد بعــد مســجد احلــرام ومســجد املدينــة أحــب هــذا املســجد 

أبو املقدام ثابت بـن هرمـز اهـعين مسجد الكوفةيراع أسس مخسمئة ذإيل منه ولقد نقص مما 
.، وحبة العرين وثق على تشيعه ، سند ضعيف 

رو بــن مــرة عــن أيب صــاحل عــن عمــعــن أيب العمــيسحــدثنا وكيــع ]7615[ابــن أيب شــيبة -
حـب إيل ألن أصـلي علـى رملـة محـراء أ: أبـو ذرقـال : قـال احلنفي عـن أخيـه طليـق بـن قـيس

.صحيح اهـن أن أصلي يف بيت املقدسم
حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن مسعر عن عاصم بن أيب ]1157[الفاكهي -

أصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : رضي اهللا عنه لحذيفةقلت : النجود عن زر قال 
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.مث تقــول ذلــكأنــت تقــول ذلــك يــا أصــلع : بلــى ، قــال : قلــت .ال : بيــت املقــدس ؟ قــال 
قد : يقول: هات من احتج بالقرآن فقد قال سفيان : القرآن بيين وبينك، قال حذيفة : قلت

: قال )سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى(احتج فقرأت 
لو صلى فيه لكتب عليكم الصالة فيه كما كتـب علـيكم : ال ، قال : فرتاه صلى فيه ؟ قلت 

.حنوه اهـ رواه ابن حبان يف الصحيح وغريه لصالة يف املسجد احلرام ا
: قـالحذيفـةحدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أيب وائـل عـن ]7616[ابن أيب شيبة -

مـا أتيتـه أو مـا أحببـت أو فرسـخانبيين وبـني بيـت املقـدس إال فرسـخلو سرت حىت ال يكون
.يح اهـ واصل هو ابن حيان ، سند صحأن آتيه

ـــناأخربنـــا الثـــوري عـــن جـــابر عـــن الشـــعيب عـــن شـــقيق قـــال قـــال ]9166[عبـــد الـــرزاق - ب
.اهـ اجلعفي يضعف لو كان بيين وبني بيت املقدس فرسخان ما أتيته : مسعود

ال ثنــا عبــد العزيــز بــن حممــد عــن حــدثنا أبــو مــروان حممــد بــن عثمــان قــ]1161[الفــاكهي -
؟ قـال مـا يل أراك شـاحبا: فقـال أبـو هريـرةلقيـين : عن سلمان األغـر قـالحممد بن طحالء 

ين أقســـم فـــإ:قــال أبـــو هريـــرة . إال إين جتهـــزت وأردت مســـجد إيليـــاء ، ال شـــيء واهللا: قلــت
.حسن صحيح اهـوتنظر فضل زادك فتجعله ألهلك ، عليك لتجعلن وجهك عمرة 

ســعيدأبــيعــن عــن ليــث عــن شــهر حــدثنا أبــو خالــد األمحــر]15790[ابــن أيب شــيبة -
املســجد احلــرام ومســجد النــيب صــلى : ال تشــد الرحــال إال إىل ثالثــة مســاجد : قــال الخــدري

.اهـ سند ضعيف اهللا عليه وسلم ومسجد األقصى
بن سعد قـال ثنـا نـافع عـن إبـراهيم اثنا حجاج قال حدثنا ليث يعينحد]26869[أمحد -

ة اشــتكت شــكوى فقالــت لــئن شــفاين اهللا ن امــرأإ: نــه قــال أبــن عبــد اهللا بــن معبــد بــن عبــاس 
زوج النــيب ميمونــةألخــرجن فألصــلني يف بيــت املقــدس فــربأت فتجهــزت تريــد اخلــروج فجــاءت 

يف يصلى اهللا عليه و 
مـن ألـف سـلم يقـول صـالة فيـه أفضـلمسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و مسجد الرسول فإين

.تقدماهـ رواه مسلم صالة فيما سواه من املساجد اال مسجد الكعبة 

شد الرحال إىل املساجد
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حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثنا عبد امللك بـن عمـري قـال ]1893[البخاري -
مسعت قزعة قال مسعت أبا سعيد اخلـدري رضـي اهللا عنـه وكـان غـزا مـع النـيب صـلى اهللا عليـه و 

ال :مسعـت أربعـا مـن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم فـأعجبنين قـال: ثنيت عشرة غزوة قـال سلم ا
وال صـوم يف يـومني الفطـر واألضـحى ، تسافر املرأة مسرية يومني إال ومعها زوجها أو ذو حمـرم 

وال تشـد الرحـال إال ، وال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس وال بعد العصر حىت تغرب ، 
اهـجد مسجد احلرام ومسجد األقصى ومسجدي هذا إىل ثالثة مسا

عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن حممد بن إبـراهيم بـن احلـارث التيمـي عـن ]241[مالك -
خرجت إىل الطور فلقيـت كعـب : أنه قال أبي هريرةأيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن 

صـلى اهللا عليـه وسـلم فكـان األحبار فجلست معه فحدثين عن التوراة وحدثتـه عـن رسـول اهللا
خري يوم طلعت عليه الشمس يوم :فيما حدثته أن قلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من اجلنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما مـن 
السـاعة إال دابة إال وهي مصـيخة يـوم اجلمعـة مـن حـني تصـبح حـىت تطلـع الشـمس شـفقا مـن

اجلــن واإلنــس وفيــه ســاعة ال يصــادفها عبــد مســلم وهــو يصــلي يســأل اهللا شــيئا إال أعطــاه إيــاه 
قال كعب ذلك يف كل سنة يوم فقلت بل يف كـل مجعـة فقـرأ كعـب التـوراة فقـال صـدق رسـول 

فقـال مـن أيــن بصـرة بــن أبـي بصـرة الغفـارياهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال أبـو هريـرة فلقيـت 
فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن خترج إليه ما خرجت مسعت رسول اهللا صـلى أقبلت 

ال تعمــــــل املطــــــي إال إىل ثالثــــــة مســــــاجد إىل املســــــجد احلــــــرام وإىل : اهللا عليــــــه وســــــلم يقــــــول 
عبـد اهللا بـن مسجدي هذا وإىل مسجد إيلياء أو بيت املقدس يشك قال أبـو هريـرة مث لقيـت 

األحبــار ومــا حدثتــه بــه يف يــوم اجلمعــة فقلــت قــال كعــب فحدثتــه مبجلســي مــع كعــبســالم
ذلك يف كل سنة يوم قال قال عبد اهللا بن سالم كذب كعب فقلت مث قـرأ كعـب التـوراة فقـال 
بـــل هـــي يف كـــل مجعـــة فقـــال عبـــد اهللا بـــن ســـالم صـــدق كعـــب مث قـــال عبـــد اهللا بـــن ســـالم قـــد 
تضــن علــي فقــال عبــد اهللا بــن 
ســالم هــي آخــر ســاعة يف يــوم اجلمعــة قــال أبــو هريــرة فقلــت وكيــف تكــون آخــر ســاعة يف يــوم 
اجلمعــة وقــد قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ال يصــادفها عبــد مســلم وهــو يصــلي وتلــك 

يـه وسـلم الساعة ساعة ال يصلى فيها فقال عبد اهللا بن سـالم أمل يقـل رسـول اهللا صـلى اهللا عل
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من جلس جملسا ينتظر الصالة فهو يف صالة حىت يصـلي قـال أبـو هريـرة فقلـت بلـى قـال فهـو 
الغفــــاري بصــــرة رواه أمحــــد يف مســــند أيب بصــــرة، وقــــد قيــــل عــــن أيبصــــحيح ســــند اهـــــ ذلــــك 

.والطيالسي والطحاوي يف املشكل
عمـرالبـنت بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عرفجة قـال قلـاعن ]9171[عبد الرزاق -

رام ومســجد النــيب إمنــا تشــد الرحــال إىل ثالثــة مســاجد مســجد احلــإين أريــد أن آيت الطــور قــال
]7621[ابــن أيب شــيبة .د األقصــى ودع عنــك الطــور فــال تأتــهســلم واملســجصــلى اهللا عليــه و 

دع الطور : قالآيت الطور عمرابنسألت قالرو عن طلق عن قزعةحدثنا ابن عيينة عن عم
حـدثنا حممـد بـن ]1140[الفاكهي .تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجدال: وال ت

أردت : عــة قـــال أيب عمــر قــال ثنــا ســـفيان عــن عمــرو بــن دينـــار عــن طلــق بــن حبيـــب عــن قز 
إىل : إمنـا تشـد الرحـال إىل ثالثـة مسـاجد : فأتيت ابن عمر فقلـت لـه فقـال اخلروج إىل الطور

عليــه وســلم واملســجد احلــرام واملســجد األقصــى ودع عنــك الطــور مســجد رســول اهللا صــلى اهللا
حدثنا ميمون بن احلكم قال حـدثنا ابـن جعشـم قـال أخـربين ابـن جـريج قـال أخـربين .وال تأته

بــن اعــن ]9160[قعبــد الــرزا.عمــرو بــن دينــار عــن طلــق بــن حبيــب عــن ابــن عمــر بنحــوه
بـن عمـر كـان يقـول تشـد الرحـال ان جريج قال أخـربين عمـرو بـن دينـار عـن طلـق بـن حبيـب أ

سـلم واملسـجد األقصـىومسـجد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و إىل ثالثة مسـاجد املسـجد احلـرام 
.اهـ هذا أشبه ، وإسناده صحيح

وما جاء يف ركعيت الفجرالتطوع إذا أقيمت الصالة
ار عـن ثنا حممـد بـن جعفـر قـال ثنـا شـعبة عـن ورقـاء عـن عمـرو بـن دينـحد]9874[أمحد -

إذا أقيمت الصالة فـال : نه قال أسلم هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و عطاء بن يسار عن أيب
.، وقد كان أبو هريرة يفيت به اهـ رواه مسلم صالة اال املكتوبة 

بـن جــريج والثــوري عـن عمــرو بـن دينــار أن عطـاء بــن يســار اعــن ]3987[عبــد الـرزاق قـال
ابــن أيب شـــيبة . إذا أقيمــت الصــالة فـــال صــالة إال املكتوبــة : ل يقــو أبــا هريـــرةأخــربه أنــه مســع 

إذا أقيمـت : يقـول هريـرةأبـامسـع عـن عطـاء بـن يسـارعن عمروحدثنا ابن عيينة ]4875[
حدثنا ابن علية عن أيوب عـن عمـرو ]4876[ابن أيب شيبة .الصالة فال صالة إال املكتوبة

.الوقف زيالراأبو زرعةوقد صحح .موقوف صحيح .به 
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أنبـأ : أنبـأ سـويد بـن نصـر قـال: قـالأخـربين أمحـد بـن شـعيب]1593[الدواليب يف الكـىن -
رأيــت : عــن ســعيد بــن يزيــد بــن أيب حبيــب عــن أبيــه عــن أيب فــراس يزيــد بــن ربــاح قــالعبــد اهللا

وتـرك النافلـة، فتقـدم إىل الصـالة، يف الصالة النافلـة وأقيمـت الصـالةكرب عبد اهللا بن عمرو
.سند جيد.هو ابن املبارك، وعبد اهللا بن أيب أيوب عن يزيداصوابه سعيد هو اهـ 
عن الثوري عن جابر عن احلسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال ]3988[عبد الرزاق-
.اهـ ضعيف يضرب على الصالة بعد اإلقامة عمر بن الخطابكان : 
عــن ابــن أيب فــروة عــن أيب بكــر بــن ســالم بــن حــربحــدثنا عبــد ال]4880[ابــن أيب شــيبة -

رأى رجال يصـلي ركعتـني واملـؤذن يقـيم فـانتهره ، وقـال عمرأن املنكدر عن سعيد بن املسيب 
.اهـ ضعيف جدا إال الصالة اليت تقام هلا الصالةال صالة واملؤذن يقيم : 
نحــدثين أبــو عثمــاحــدثنا أبــو أســامة عــن عثمــان بــن غيــاث قــال]6475[ابــن أيب شــيبة -

فيصـلي الـركعتني يف جانـب يف صـالة الفجـرالخطـاببـنعمـروقد رأيت الرجل جيـيء : قال
ثنـا قـالحدثنا أبـو بكـرة]2207[ورواه الطحاوي .املس

كنا نـأيت عمـر :قالعن جعفر عن أيب عثمان النهديثنا هشام بن أيب عبد اهللاقالأبو داود
فنصـلي الـركعتني يف آخـر ، وهـو يف الصـالة ، أن نصلي الـركعتني قبـل الصـبح بن اخلطاب قبل 

قــالحــدثنا روح بــن الفــرج]2208[الطحــاوي . ، املســجد 
كنـا :قـالثنـا عاصـم عـن أيب عثمـانقـالثنـا محـاد بـن زيـدقـالثنا حيـىي بـن عبـد اهللا بـن بكـري

مث نــدخل معــه يف ، عنــه يف صــالة الصــبح فنركــع الــركعتني جنــيء وعمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا 
.صحيح اهـالصالة 

أنـه كـان يركعهمـا علـيعن معمر عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن ]4775[عبد الرزاق -
.أي ركعيت الفجر اهـ سند ضعيف . عند االقامة 

: عـــن أيب إســـحاق عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب موســـى قـــالعـــن الثـــوري ]4021[عبـــد الـــرزاق -
واإلمام يصلي الفجر فصلى ركعتني إىل سارية ومل يكن صـلى ركعـيت الفجـر مسعودبناجاءنا 

بـــن اعـــن معمـــر عـــن أيب إســـحاق عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب موســـى عـــن ]4022[عبـــد الـــرزاق .
حــدثنا ســليمان قــال ثنــا خالــد بــن عبــد الــرمحن قــال ثنــا ]2199[الطحــاوي . مســعود مثلــه 

د اهللا بن أيب موسى عن عبد اهللا أنـه دخـل املسـجد واإلمـام يف سفيان عن أيب إسحاق عن عب
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حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة ]9387[الطــرباين . الصــالة فصــلى ركعــيت الفجــر 
أقيمـت الصـالة : بن عمرو ثنا زهـري ثنـا أبـو إسـحاق عـن عبـد اهللا بـن أيب موسـى عـن أبيـه قـال

حـــدثنا ]2198[الطحـــاوي . مث دخـــل املســـجدفتقـــدم عبـــد اهللا إىل املســـجد فصـــلى ركعتـــني 
قـالثنا زهـري بـن معاويـة عـن أيب إسـحاققالثنا عبد الرمحن بن زيادقالسليمان بن شعيب

حدثين عبد اهللا بن أيب موسى عن أبيه حني دعاهم سعيد بن العاص دعـا أبـا موسـى وحذيفـة 
فجلــس أقيمــت الصــالةخرجــوا مــن عنــده وقــد مث قبــل أن يصــلي الغــداةوعبــد اهللا بــن مســعود

]2762[ابـن املنــذر .مث دخـل يف الصــالةفصــلى الـركعتنيبـد اهللا إىل أسـطوانة مــن املسـجد ع
ثنــا عبـــد اهللا عــن ســفيان عــن أيب إســـحاق عــن عبــد اهللا بـــن أيب قــالحــدثنا علــي بــن احلســـن
اهــــ فصـــلى ركعتـــني إىل ســـارية املســـجد دخـــل والنـــاس يصـــلون الفجـــرموســـى أن ابـــن مســـعود

]6476[وروى ابــن أيب شــيبة ، أراه مرســال ابــن أيب موســى مل أعرفــه روايــة الثــوري و الصــحيح
حــدثنا ابــن إدريــس عــن مطــرف عــن أيب إســحاق عــن حارثــة بــن مضــرب أن ابــن مســعود وأبــا 
موسى خرجا من عند سعيد بن العاص فأقيمت الصالة فركع ابن مسعود ركعتني مث دخـل مـع 

.أبو إسحاق كان تغرياهـ خل يف الصفالقوم يف الصالة وأما أبو موسى فد
ثنــا أبــو معاويــة عــن أيب مالــك األشــجعي قــالحــدثنا أبــو بشــر الرقــي]2206[الطحــاوي -

.جيد اهـ مرسل )1(أنه كان يفعل ذلكمسعودابنيعين عبد اهللاعن عن أيب عبيدة
أبــيبــن جــريج قــال أخــربين ســليمان بــن موســى قــال بلغنــا عــناعــن ]4020[عبــد الــرزاق -

لــئن دخلــت والنــاس يف الصــالة ألعمــدن إىل ســارية مــن ، نعــم واهللا : أنــه كــان يقــول الــدرداء
ســواري املســجد مث ألركعنهمـــا مث ألكملنهمــا مث ال أعجــل عـــن إكماهلمــا مث أمشــي إىل النـــاس 

اهـفأصلي مع الناس الصبح

]4000[عبــد الــرزاق -1
صــلوا فصــلى ركعتــني مــن املكتوبــة مث أقيمــت الصــالة قــال يــدخل مــع اإلمــام فيصــلي ركعتــني مث يســلم مث جيعــل البــاقيتني 

ابـن أيب شـيبة . اهيم ما شعرت أن أحدا يفعل هذا قال إن هذا كان يصنعه من كـان قـبلكم تطوعا قال الزبري فقلت إلبر 
حــدثنا ابــن إدريــس عــن احلســن بــن عمــرو عــن فضــيل عــن ســعيد بــن جبــري أنــه رأى رجــال يصــلي عنــد إقامــة ]4877[

ت تكـره الصـالة مـع كانـ: فذكرت ذلك إلبراهيم ، فقـال : صلى ابن فالنة ستا  قال : يسرك أن يقال : العصر ، قال 
.اهـ صحاح اإلقامة
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عـن أيب عبيـد ثنا وكيـع عـن مسـعر عـن الوليـد بـن أيب مالـكحد]6482[ابن أيب شيبةوقال
ـــيعـــن اهللا ـــدرداءأب فأصـــلي إين ألجـــيء إىل القـــوم وهـــم صـــفوف يف صـــالة الفجـــر : قـــالال

أخربنــا جعفــر بــن عــونقــالثنا أبــو أمحــدحــد]2765[ابــن املنــذر. الــركعتني مث أنضــم إلــيهم
إين آليت:قـالالـدرداءأبوثنا قالأخربنا مسعر عن الوليد بن أيب مالك عن أيب عبيد اهللاقال

اهـــ مث انضــم إىل القــوملصــالة فأصــلي الــركعتني قبــل الفجــرأو قــد أقيمــت ام صــفوفالقــوم وهــ
عـــن ثنـــا أبـــو معاويـــةقـــالحـــدثنا أبـــو بشـــر الرقـــي]2205[الطحـــاوي ورواه.ســـند صـــحيح 

سـجد والنـاس أنـه كـان يـدخل املالـدرداءأيبعـن عبيد بن احلسـن عـن أيب عبيـد اهللاعن مسعر
اهــ مث يـدخل مـع القـوم يف الصـالة فيصلي الركعتني يف ناحية املسجدصفوف يف صالة الفجر

.رجاله ثقات ، واألول أشبه 
ابـن عمـررأيـت : قـال حـدثنا وكيـع عـن دهلـم بـن صـاحل عـن وبـرة]6480[ابن أيب شـيبة -

مث فصـالمها يف جانـب املســجدمـرتني جــاء مـرة وهـم يف الصــالةيفعلـه ، وحـدثين مــن رآه فعلـه
.اهـ دهلم يضعف ومل يصلهماخرى فصلى معهم ،دخل مرة أ

رأى رجـــال يصـــلي عمـــربـــناعـــن معمـــر عـــن أيـــوب عـــن نـــافع أن ]4006[عبـــد الـــرزاق -
حــدثنا موســى قــال ثنــا أبــو ]2760[ابــن املنــذر .أتصــلي الصــبح أربعــا : واملــؤذن يقــيم فقــال 

ابـن عمـر كـان يكـره ثنا سعيد عن أيـوب أن نافعـا حـدثهم أن ر قال ثنا حممد بن بشر قالبك
أخربنــا أبــو احلســن املقــرئ أخربنــا ]4730[البيهقــي .أن يصــلي ركعــيت الفجــر واملــؤذن يقــيم 

احلســن بــن حممــد بــن إســحاق حــدثنا يوســف بــن يعقــوب حــدثنا هدبــة حــدثنا محــاد بــن ســلمة 
الركعتني واملؤذن يقـيم فحصـبه ، وقـال يعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر رجال يصل

.صحيح اهـالصبح أربعا؟ يصلأت: 
بينـا هـو يلـبس للصـبح عمـربـناعن عبد اهللا بن عمـر عـن نـافع أن ]4019[عبد الرزاق -

بــن اوكــان : قــال . إذ مســع اإلقامــة فصــلى يف احلجــرة ركعــيت الفجــر مث خــرج فصــلى مــع النــاس 
ع الشـمس عمر إذا وجد اإلمام يصلي ومل يكن ركعهما دخل مع اإلمـام مث يصـليهما بعـد طلـو 

عـــن ثنـــا ســـفيانقـــالثنـــا أبـــو نعـــيمحـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز قـــال]2763[ابـــن املنـــذر .
اإلقامـة، مث يصـلي الـركعتني يف بيتـه وهـو يسـمع ابـن عمـركـان : قالبن عقبة عن نافعموسى

.حسن صحيح اهـفيصلي يأيت املسجد
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خـل املسـجد والقــوم دعمـربــناعـن معمـر عــن أيـوب عـن نـافع عـن ]4017[عبـد الـرزاق -

اهــــ ة وهـــو يف الطـــرق صـــالمها يف الطريـــقوكـــان إذا أقيمـــت الصـــال:قـــال.لـــه الشـــمس قضـــاها
.صحيح 

محـاد ثنـاقالثنا حجاج بن منهالقالحدثنا علي بن عبد العزيز]2764[ابن املنذر وقال 
والنــاس يف دخـل املســجد وقـد أقيمــت الصـالةابــن عمـرأن عـن عبـد الكــرمي املعلـم عــن جماهـد

املعلـم هـو ابـن أيب اهـ فصلى ، فصلى ركعتني مث خرج إىل املسجد الصالة فدخل بيت حفصة
.املخارق 

ثنـا شـيبان بـن قـالثنا احلسن بن موسـىقالحدثنا علي بن شيبة]2204[الطحاوي وقال
أنــه جــاء واإلمــام يصــلي عمــرابــنعــن ن زيــد بــن أســلمعــالــرمحن عــن حيــىي بــن أيب كثــريعبــد 

فصــالمها يف حجــرة حفصــة رضــي اهللا ، ومل يكــن صــلى الــركعتني قبــل صــالة الصــبح ، الصــبح 
حممـد بـن سـابق حـدثنا ورواه أبـو عمـر يف التمهيـد مـن طريـق . مث إنه صـلى مـع اإلمـام، عنها 

.سند حسن . عن زيد ابن أسلم عن ابن عمرشيبان عن حيىي بن أيب كثري
قـــاال ثنـــا عبـــد اهللا بـــن صـــاحل قـــالحـــدثنا حممـــد بـــن خزميـــة وفهـــد]2202[الطحـــاوي وقـــال

مـن بيتـهعبد اهللا بن عمـرخرج : قالحدثين ابن اهلاد عن حممد بن كعبقالحدثين الليث
مث دخـــل ، لطريـــق فركـــع ركعتـــني قبـــل أن يـــدخل املســـجد وهـــو يف ا، فأقيمـــت صـــالة الصـــبح 

.سند جيداهـ املسجد فصلى الصبح مع الناس 
عـــن هشـــام بـــن حســـان عـــن احلســـن قـــال إذا دخلـــت املســـجد ]4025[عبـــد الـــرزاق وقـــال

دخل مـع اإلمـام قـال هشـام وكـان اواإلمام يف الصالة ومل تكن ركعت ركعيت الفجر فصلهما مث 
.حسن مرسل اهـ والنخعي يدخالن مع اإلمام وال يركعان حينئذ عمربنا

مسعـت : قـالثنـا مالـك بـن مغـول: قـالثنا أبو نعيم: حدثنا فهد قال]2203[الطحاوي -
اهـــ فقــام فصـلى الــركعتنيوقــد أقيمـت الصــالة، لصــالة الفجـر عمــرابــنأيقظـت :يقــولنافعـا

.صحيح ، هذا يف بيته 
بــن احلســن بــن ثنــا علــيقــالنا أمحــد بــن عبــد املــؤمن اخلراســاينحــدث]2200[الطحــاوي -

دخلــت املســجد يف : قــالثنــا يزيــد النحــوي عــن أيب جملــزقــالأنــا احلســني بــن واقــدقــالشــقيق
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، فأمــا ابــن عمــر فــدخل يف الصــف . واإلمــام يصــلي عبــاسوابــنعمــرابــنصـالة الغــداة مــع 
فلما سلم اإلمام قعـد ابـن عمـر مكانـه ، مث دخل مع اإلمام ، فصلى ركعتني ، وأما ابن عباس 

.ال بأس بهاهـ فقام فركع ركعتني، طلعت الشمس حىت، 
ثنـــا عبـــد العزيـــز بـــن قـــالثنـــا أبـــو عمـــر الضـــريرقـــالحـــدثنا أبـــو بكـــرة]2201[الطحــاوي -

عبــد اهللا بــن عبــاسجــاء :قــالأنــا مطــرف بــن طريــف عــن أيب عثمــان األنصــاريقــالمســلم
بـــن عبـــاس الـــركعتني خلـــف ومل يكـــن صـــلى الـــركعتني فصـــلى عبـــد اهللاواإلمـــام يف صـــالة الغـــداة

.اهـ صحيح مث دخل معهم، اإلمام 

الفتح على اإلمام
قــاال أخربنــا يحــدثنا حممــد بــن العــالء وســليمان بــن عبــد الــرمحن الدمشــق]907[أبـو داود -

أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه يعـن املسـور بـن يزيـد املـالكيمروان بن معاوية عن حيىي الكاهل
الصـالة فـرتك شـيئا يقـرأ يفشـهدت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالقال حيىي ورمباوسلم 

فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه . مل يقـــرأه فقـــال لـــه رجـــل يـــا رســـول اهللا تركـــت آيـــة كـــذا وكـــذا
اهـ صححه ابـن حبـانحديثه قال كنت أراها نسختقال سليمان يف. هال أذكرتنيها:وسلم

.
عـن رجـل قـد مسـاه بـن منـري عـن قـيس عـن أيب إسـحاق نا عبد اهللاأخرب ]3012[ابن سعد -

كلمـا وغـالم خلفـهت رجـال طيـب الـريح نظيـف الثـوب قائمـا إىل دبـر الكعبـة يصـليرأي: قال 
عن إسرائيل عـن ]2825[عبد الرزاق .عثمان: من هذا ؟ فقالوا : فقلت ، تعايا فتح عليه 

جل يصلي خلـف املقـام طيـب الـريح أيب إسحاق عن عبيدة بن ربيعة قال أتيت املسجد فإذا ر 
ابــن أيب .عثمــانحســن الثيــاب وهــو يقــرتئ ورجــل إىل جنبــه يفــتح عليــه فقلــت مــن هــذا فقــالوا 

حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن عبيــدة بــن ]4828[شــيبة 
يفـتح ورجل إىل جنبهأتيت املقام فإذا رجل حسن الثياب طيب الريح يصلي فقرأ : قال ربيعة
مــــن طريــــق ] 1784[ورواه البخــــاري يف التــــاريخ .عثمــــان: مــــن هــــذا ؟ قــــالوا : فقلــــت عليــــه

حـدثنا احلسـن بـن علـي]2065[ابـن املنـذر و . سفيان عن أيب إسحاق عن عبيدة بـن ربيعـة 
.سند حسن .عن أيب إسحاق عن عبيدة بن ربيعةثنا عبد اهللا عن سفيانقال
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ال يفـــتح : قـــال عليــاعــن أيب إســـحاق عــن احلـــارث أن عــن معمـــر ]2821[عبــد الـــرزاق -
ابــــن أيب شــــيبة .مث رواه مرفوعــــا مــــن الوجــــه نفســــه. علــــى اإلمــــام قــــوم وهــــو يقــــرأ فإنــــه كــــالم 

ابـــــن أيب شـــــيبة .حنـــــوهعلـــــيعـــــن يك عـــــن أيب إســـــحاق عـــــن احلـــــارث حـــــدثنا شـــــر ]4821[
فــتح أنــه كــره العلــيعــن عــن حجــاج عــن أيب إســحاق عــن احلــارث حــدثنا حفــص]4827[

ثنـا أبـو وكيـع عـن ثنـا سـعيد قـال: حممـد بـن علـي قـاحدثنا]2070[ابن املنذر .على اإلمام
.اهـ ضعيف من فتح على اإلمام فقد تكلم: قالعليأيب إسحاق عن احلارث عن 

ى عـن أيب عبـد الـرمحن عن ليـث عـن عبـد األعلـحدثنا ابن إدريس ]4829[ابن أيب شيبة -
حــدثنا حممــد بــن علــي]2067[ابــن املنــذر .اإلمــام فأطعمــهإذا اســتطعمك: قــال علــيعــن 
:قـالعلـيعـن ألعلـى عـن أيب عبـد الـرمحن السـلميعـن عبـد اثنا أبو وكيعقالثنا سعيدقال

أخربنـا أبـو بكـر بـن ]6003[البيهقي .إذا استطعمكم اإلمام فأطعموه، واستطعامه سكوته 
حـدثنا ابـن مجيـل حـدثنا ابـن منيـع حـدثنا هايناحلارث الفقيه أخربنا أبو حممد بن حيـان األصـب

مـن السـنة : يعبد الرمحن قال قـال علـحممد بن ميسر حدثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن أيب
إذا : مـا اسـتطعام اإلمـام؟ قـال : عبـد الـرمحن قلـت أليب. أن تفتح على اإلمـام إذا اسـتطعمك

ــ.ســكت مــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن حمد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاسوأخربنــا أبــو عب
حـدثنا احلسـن هـو ابـن عمـارة عـن عطـاء بـن السـائب عـن خالد حدثنا أمحد بـن خالـد الـوهيب

وأخربنا أبـو بكـر بـن . إذا استطعمكم اإلمام فأطعموه: قال يعن عليعبد الرمحن السلمأيب
حـدثنا داود بـن بن عمـر احلـافظ حـدثنا عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد العزيـز ياحلارث أخربنا عل

أراه يعبـد الـرمحن السـلماألبـار عـن عطـاء بـن السـائب عـن أيبرشيد حدثنا أبـو حفـص يعـين
، وقـد صـححه إن شـاء اهللا اهـ حسـن حمفـوظ إذا استطعمكم اإلمام فأطعموه: ل قايعن عل

.ابن حجر 
مســعودبــناعــن إســرائيل عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن علقمــة عــن ]2823[عبــد الــرزاق -
.اهـ صحيحإذا تعايا اإلمام فال تردد عليه فإنه كالم: ل قا
مسـعودابـنعـن عن ميمون أيب محزة عن إبراهيمحدثنا ابن علية]4823[ابن أيب شيبة -

: أبـايل لقنتـة ، أو قلـت مـا : وقـال إبـراهيم : إمنا هو كالم يلقيـه إليـه ، قـال : يف تلقني اإلمام 
ج ثنا حجا حدثنا علي بن عبد العزيز]9315[قال الطرباين و . أبو محزة ضعيف اهـ يا كبرية
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إنـه  :وقـالابـن مسـعود كـان يكـره تلقـني اإلمـامأن ن إبـراهيمعـبن املنهال ثنـا محـاد عـن محـاد
.اهـ صحيح كالم

يف عمــربــناكنــت ألقــن :بــن جــريج قــال أخــربين نــافع قــالاعــن ]2826[عبــد الــرزاق -
.ح اهـ صحيالصالة فال يقول شيئا 

صـلى املغـرب فلمـا قـرأ بـن عمـراعـن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع أن ]2827[عبد الرزاق -
غــري املغضــوب علــيهم وال الضــالني جعــل يقــرأ بســم اهللا الــرمحن الــرحيم مــرارا ورددهــا فقلــت إذا 

عــن ثنا ابــن فضــيلحــد]4837[ابــن أيب شــيبة.فقرأهــا فلمــا فــرغ مل يعــب ذلــك علــيزلزلــت
صـحيح . ففتحـت عليـه فأخـذ عـين:دد قـالفـرت قالابن عمرصلى بنا قالعن نافعأشعث

.
أمــر رجــال مغفــلابــنحــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام عــن حممــد أن ]4833[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح يلقنه إذا تعاىي
مسعـت : حدثنا عيسى بن طهمـان قـال: أخربنا الفضل بن دكني قال ]6496[ابن سعد -

فــإذا قــام يصــلي قــام خلفــه غــالم معــه مصــحفإذا أنــس بــن مالــككــان : ثابتــا البنــاين يقــول 
.تقدم سند صحيح اهـتعايا يف شيء فتح عليه

كــان مــروان بــن احلكــم يــرد عليــه يف : عــن معمــر عــن الزهــري قــال ]2828[عبــد الــرزاق -
ســلم نــوه وأصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه و ذلــك الزمــان وقــد وكــل بــذلك رجــاال إذا أخطــأ لق

كان مروان : عن الزهري قال ثنا غندر عن معمرحد]4830[ابن أيب شيبة .ذ باملدينةيومئ
.صحيح مرسل اهـصلى اهللا عليه وسلم يف املدينةيلقن يف الصالة وأصحاب رسول اهللا

حــدثنا يأخربنــا أبــو احلســن الكــارز يأخربنــا أبــو عبــد الــرمحن الســلم]6000[البيهقــي وقــال
جعفـر نا أبو عبيد حدثنا هشيم أخربنا حممـد بـن عبـد الـرمحن عـن أيببن عبد العزيز حدثيعل

ريب أليب عبيد غهو كذلك يف الاهـالصالةن يفيفتح على مرواأبا هريرةرأيت : قال يالقار 
.صحيح ، ، وحممد هو ابن ثوبان 

بـن عبـد يبن محشـاذ حـدثنا علـيأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا عل] 5995[البيهقي -
أنـسحـدثنا زيـاد بـن أيـوب حـدثنا جاريـة بـن هـرم حـدثنا محيـد الطويـل عـن يالصمد الطيالس
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يلقـــن بعضـــهم بعضـــا يفكـــان أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: قـــال مالـــكبـــن
.ف يضعجاريةاهـالصالة

قاعدااإلمامصالة
ل قـال رسـول اهللا و عن معمر عن مهـام بـن منبـه أنـه مسـع أبـا هريـرة يقـ]4082[عبد الرزاق -

إمنــا جعــل اإلمــام ليــؤمت بــه فــال ختتلفــوا عليــه فــإذا كــرب فكــربوا وإذا ركــع : ســلم صــلى اهللا عليــه و 
، وإذا سـجد فاسـجدوا ، اللهـم ربنـا لـك احلمـد : مسع اهللا ملن محده فقولـوا : فاركعوا وإذا قال 

.اهـ رواه البخاري ومسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعني 
حـــدثنا قتيبــة بـــن ســعيد حـــدثنا ليــث ح وحـــدثنا حممــد بـــن رمــح أخربنـــا ]955[مســلم وقــال

اشــتكى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فصــلينا وراءه :الــزبري عــن جــابر قــالالليــث عــن أيب
وهـو قاعـد وأبــو بكـر يســمع النـاس تكبـريه فالتفــت إلينـا فرآنــا قيامـا فأشـار إلينــا فقعـدنا فصــلينا 

إن كــدمت آنفــا لتفعلــون فعــل فــارس والــروم يقومــون علــى :قــال ، ا ســلم فلمــ، بصــالته قعــودا 
ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قيامـا وإن صـلى قاعـدا ، فال تفعلوا ، ملوكهم وهم قعود 

.عن رسول اهللا )2(وابن عمروعائشة )1(ه أنسرواو اهـفصلوا قعودا 
ثنا ابـن منـري قـال أخربنـا هشـام بـن عـروة حدثنا زكرياء بن حيىي قال حد]683[وقال البخاري 

بالنـاس يفيأبا بكـر أن يصـلصلى اهللا عليه وسلمأمر رسول اهللا : عن أبيه عن عائشة قالت 

وبلغين أنه ال ينبغي ذلك ألحد غري النـيب صـلى اهللا : يعين معمرا قال أبو عروة: مث قال] 4078[رواه عبد الرزاق -1
وما رأيت الناس إال ]4088[مث قال عبد الرزاق . اهـ أظنه يريد صالة رسول اهللا بأخرة مع أيب بكر والناس عليه وسلم

اهـى اإلمام، إذا صلى قاعدا صلى من خلفه قعودا، وهي سنة من غري واحدعل
يف هذا اخلرب بيان واضح أن صالة املأمومني قعودا إذا صلى : مث قال ] 2110[رواه ابن حبان من طريق ابن عمر -2

ا على إجازته ألن مـن وهو عندي ضرب من اإلمجاع الذي أمجعو ، إمامهم قاعدا من طاعة اهللا جل وعال اليت أمر عباده
، أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة أفتوا به جابر بن عبد اهللا وأبو هريرة وأسـيد بـن حضـري وقـيس بـن قهـد 

واإلمجاع عندنا إمجاع الصحابة الـذين شـهدوا هبـوط الـوحي والتنزيـل وأعيـذوا مـن التحريـف والتبـديل
ومل يرو عن أحد مـن الصـحابة خـالف هلـؤالء األربعـة ال بإسـناد متصـل ، عن ثلم القادحني الدين على املسلمني وصانه

وقـد أفـىت بـه مـن .وال منقطع فكأن الصحابة أمجعوا على أن اإلمام إذا صلى قاعدا كان علـى املـأمومني أن يصـلوا قعـودا
الفه ال بإسـناد صـحيح وال واه فكـأن التـابعني ومل يرو عن أحد من التابعني أصال خب، التابعني جابر بن زيد أبو الشعثاء 

وأول من أبطل يف هذه األمة صالة املأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسـا املغـرية بـن مقسـم صـاحب .أمجعوا على إجازته
.إخل عنه محاد بن أيب سليمان مث أخذ عن محاد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابه النخعي وأخذ
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نفسـه خفـة يفصلى اهللا عليـه وسـلمفوجد رسول اهللا : قال عروة . يمرضه ، فكان يصل
ليــه أن كمــا أنــت ، ، فأشــار إ، فخــرج فــإذا أبــو بكــر يــؤم النــاس ، فلمــا رآه أبــو بكــر اســتأخر 

يبكـــر إىل جنبـــه ، فكـــان أبـــو بكـــر يصـــلحـــذاء أيبصـــلى اهللا عليـــه وســـلمفجلـــس رســـول اهللا
اهـبكر والناس يصلون بصالة أيب، بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حــدثنا شـبابة حــدثنا شــعبة عــن سـعد بــن إبــراهيم عـن عــروة بــن الــزبري ]25258[وقـال أمحــد 
مــروا أبــا :ليــه وســلم يف مرضــه الــذي مــات فيــهقــال رســول اهللا صــلى اهللا ع: قالــتعــن عائشــة

مقامـك تدركـه الرقـة، إن أبا بكر رجل أسيف، فمىت يقـوم : قالت عائشة.بكر يصلي بالناس 
فصـلى .سيوسف، مـروا أبـا بكـر يصـل بالنـاإنكن صواحب :النيب صلى اهللا عليه وسلمفقال

.سند صحيح اهـعليه وسلم خلفه قاعدا أبو بكر، وصلى النيب صلى اهللا
حـدثنا شـعبة عـن نعـيم بـن أيب هنـد قـال حدثنا شبابة بن سوار]7168[ابن أيب شيبة وقال

صـلى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف مرضـه : قالـتعن أيب وائل عن مسروق عن عائشـة
ث حســن صــحيح اهـــ رواه أمحــد والرتمــذي وقــال حــديالــذي مــات فيــه خلــف أيب بكــر قاعــدا

.وحكى الرتمذي االختالف يف خرب عائشة. غريب ، وصححه ابن حبان 
صـلى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف مرضـه خلـف : قـالمحيد عن ثابت عن أنـسوروى 

ورواه ابـن .حـديث حسـن صـحيح:رواه الرتمـذي وقـال .أيب بكر قاعدا يف ثوب متوشـحا بـه
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـع القـوم يف ثـوب واحـد آخر صالة صالها رسو : حبان ، ولفظه 

.متوشحا به يريد قاعدا خلف أيب بكر 
اشـتكى النـيب صـلى اهللا : أخـربين عطـاء قـال: عـن ابـن جـريج قـال]4074[عبد الـرزاق وقال 

عليــه وســلم فــأمر أبــا بكــر أن يصــلي بالنــاس، فصــلى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم للنــاس قاعــدا 
لى اهللا وصــلى النــاس وراءه قيامــا، فقــال النــيب صــ: راءه بينــه وبــني النــاس قــالوجعــل أبــا بكــر و 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إال قعودا بصـالة إمـامكم، مـا كـان : عليه وسلم
عطـاء يعـينعن ابن جريج قـالوقال. يصلي قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا

يه وسلم وأمر أبا بكر فقام حذوه إىل جنبه، فقرأ، فإذا خـتم وكانـت صلى النيب صلى اهللا عل: 
وكم صلى وأيـة صـالة تلـك: الركعة قام النيب صلى اهللا عليه وسلم فركع وسجد بالناس، قلت

.مرسلهذا اهـ : ؟ قال
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رسـول اهللا صـلى اهللا القـ: عـن الشـعيب قـالعن الثوري عن جـابر]4087[عبد الرزاق وقال
.اهـ منكر ال يؤمن رجل بعدي جالسا: عليه وسلم

بن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال اعن ]4084[عبد الرزاق-
ــن قهــد األنصــاريأخــربين  ى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه أن إمــامهم اشــتكى علــقــيس ب

: قــال حــدثنا وكيــع]7220[ابــن أيب شــيبة .ســلم قــال فكــان يؤمنــا جالســا وحنــن جلــوسو 
ا إمـام فمـرض فصـلينا كـان لنـ: قـال قـيس بـن قهـدعن حدثنا إمساعيل عن قيس بن أيب حازم

حدثنا أبو أسـامة عـن إمساعيـل عـن ]7217[ابن أيب شيبة ورواه.اهـ صحيحبصالته قعودا
اإلمـام هريـرةأبـوه ، فقـالعدا أيامـا فصـلينا بصـالتاشتكى إمامنا فصلى قا:قالقيس بن قهد

ابــن أيب .آمــني ، فــإن صــلى قائمــا فصــلوا قيامــا وإن صــلى قاعــدا فصــلوا قعــودا
فــإن اإلمــام أمــري: قــال هريــرةأبــيعــن ثنا وكيــع عــن إمساعيــل عــن قــيسحــد]7216[شــيبة 

نا أبـو أمحـدحـدث]2044[ابن املنذر .صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا
األمــري إمـام فــإن صـلى قائمــا : قـالأيب هريــرةعـن عــن قـيسثنــا إمساعيـلقـالأخربنـا يعلــىقـال

.اهـ صحيح فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا
أخـربين أبـو : قـال حدثنا عبد الوهاب الثقفـي عـن حيـىي بـن سـعيد]7215[ابن أيب شيبة -

اشتكى عندهم مبكة جابراالزبري أن 
ابـن .

أخربنـا حيـىي بـن قـالثنا محادقالثنا حجاجقالحدثنا علي بن عبد العزيز]2043[املنذر 
كـان وجعـا فصـلى بأصـحابه قاعـدا فصـلوا جابر بن عبد اهللا األنصاريأن عن أيب الزبريسعيد
.اهـ صحيح قعودا 

أســيد بــن حضــيربــن عيينــة عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن اعــن ]4085[عبــد الــرزاق -
أخربنـــا الفضـــل بـــن دكـــني عـــن ]4646[ورواه ابـــن ســـعد .اشـــتكى وكـــان يـــؤم قومـــه جالســـا 

بـــن مســـلمة بـــن قعنـــب اهللا عـــن أبيـــه ح وأخـــربين عبـــد ســـفيان بـــن عيينـــة عـــن هشـــام بـــن عـــروة 
أخربنا سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد عن بشري بـن يسـار: قاال احلارثي وخالد بن خملد

قــال ســليمان بــن بــالل يف . 
بـن حـدثنا يزيـد بـن هـارون عـن حيـىي ]7218[ابـن أيب شـيبة اهــفصـلوا وراءه قعـودا: حديثـه 
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أنـه اشـتكى كان يؤم قومـه بـين عبـد األشـهل و أسيد بن حضريسعيد عن عبد اهللا بن هبرية أن 
ال يؤمنـــا أحـــد : قــالوا ال أســتطيع أن أصـــلي : قـــال فقــالوا لـــه تقــدم فخــرج إلـــيهم بعــد شـــكواه

حـدثنا إبـراهيم بـن ]2045[ابن املنـذر .: غريك ما دمت ، فقال 
بــنأســيدأخربنــا حيــىي أن بشــري بــن يســار أخــربه أن نــا يزيــد بــن هــارون قــالأخرب عبــد اهللا قــال

: اهكــان يــؤم قومــه فاشــتكى فخــرج إلــيهم بعــد شــكو حضــري
ابـــن املنـــذر .: وا قـــالفـــإين ال أســـتطيع أن أصـــلي قائمـــا فاقعـــد

هشـام بـن عـروة عـن ثنـا محـاد عـنثنـا حجـاج قـالز قـالحدثنا علي بن عبـد العزيـ]2046[
صــلى بأصــحابه قاعــدا وهــم قعــود أســيد بــن حضــريحممــود بــن لبيــد عــن كثــري بــن الســائب أن 

وهـو خـرب . هشام وحيىي بن سعيد روياه علـى الـوجهني إن شـاء اهللا اهـفكان يؤمهم من وجع
.صحيح 

اجلماعة بعد مجاعة اإلمام
ا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا وهيــب عــن ســليمان األســود عــن أيبحــدثن]574[أبــو داود -

وحــده يأن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أبصــر رجــال يصــلبســعيد اخلــدر املتوكــل عــن أيب
هـذا .حسنه الرتمذي وصححه ابن خزميـة اهـمعهيأال رجل يتصدق على هذا فيصل:فقال

ى الذي تأخر عنهـا ، أنـه مسـكني يتصـدق علرفيق حتريض بّني على اجلماعة األوىل ، وإنكار 
.عليه 

ومعـــه أنـــس بـــن مالـــكمـــر بنـــا : عـــن معمـــر عـــن أيب عثمـــان قـــال ]3416[عبـــد الـــرزاق -
: نعــم قــال : أصــليتم قلنــا : أصــحاب لــه فقــال 

اهللا صـلى اهللا نا عـن رسـول عثمان مث جلس فوضعنا لـه طنفسـة ووسـادتني فحـدثنا حـديثا حسـ
عن جعفر بن سليمان قال حدثنا اجلعـد ]3417[عبد الرزاق .سلم مث ركب فانطلق عليه و 

أبو عثمان قال مر بنا أنس بن مالـك ومعـه أصـحاب لـه زهـاء عشـرة وقـد صـلينا صـالة الغـداة 
فقــال أصــليتم قلنــا نعــم قــال فــأمر بعضــهم فــأذن وصــلى ركعتــني مث أمــره فأقــام مث تقــدم فصــلى 

أنس بأصحابه مث انصرف وقد ألقوا له وسادة ومرفقـة فحـدثنا فكـان ممـا حـدثنا بـه قـال ركعتني
جاءت أمي أم سليم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسـول اهللا بـأمي وأيب أنـت 
يا رسول اهللا لو دعوت له فقال قد دعوت له بثالث دعوات قد رأيت اثنتني وأنا أرجو الثالثة 
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عن الثوري عن يونس بن عبيد عن اجلعد أيب عثمـان قـال جـاء أنـس ]3418[اق عبد الرز . 
حـدثنا حممـد بـن علـي ]1236[ابـن املنـذر .عند الفجر وقد صلينا فأذن وأقام وأم أصـحابه 

أتانـا أنـس : ثنـا اجلعـدي أبـو عثمـان قـالقال ثنا سعيد بن منصـور قـال ثنـا محـاد بـن زيـد قـال
نعـم فقــال : ، فقلنـاتم وذلـك صـالة الغــداةقــد صـلي: ، فقـالبـن مالـك يف مسـجد بــين ثعلبـة

حـــدثنا هشـــيم قـــال ]7169[ابـــن أيب شـــيبة .فـــأذن وأقـــام مث صـــلى يف مجاعـــة أذن: لرجـــل
مـر بنـا أنـس بـن مالـك وقـد : حـدثين أبـو عثمـان اليشـكري قـال : أخربنا يونس بـن عبيـد قـال 

قـال ، مث . مث صلوا ركعتـني قبـل الفجـرصلينا صالة الغداة ومعه رهط فأمر رجال منهم فأذن ،
حدثنا إمساعيل ابن علية عـن اجلعـد ]7170[ابن أيب شيبة .

حــدثنا أبــو عبــد الصــمد ياحلميــدمــن طريــق]5213[البيهقــي.أيب عثمــان عــن أنــس مبثلــه
رفاعــة وجلســنا بــينمســجدصــلينا الغــداة يف: قــال يحــدثنا اجلعــد أبــو عثمــان اليشــكر يالعمــ

نعــم فــأمر بعــض : أصــليتم قلنــا : حنــو مــن عشــرين مــن فتيانــه فقــال فجــاء أنــس بــن مالــك يف
ثنا عبد اهللا بن عمر يالروذبار يوأخربنا أبو علقال مث . 

أيبثنـا أبـو داود عـن سـفيان عـن يـونس عـنشوذب بواسط ثنا شعيب بـن أيـوب بن أمحد بن 
]1994[البيهقـي وقـال . د صلينا فأذن وأقـام وصـلى بأصـحابهجاءنا أنس وق: عثمان قال

ــ بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن بشــران العــدل ببغــداد أخربنــا إمساعيــل بــن يأخربنــا أبــو احلســني عل
حدثنا حممـد بـن يوسـف حـدثنا يعيسى الرتقفحممد الصفار حدثنا عباس بن عبد اهللا بن أيب

جاءنا أنس بن مالك وقد صـلينا الفجـر فـأذن وأقـام مث : عثمان قالنس عن أيبسفيان عن يو 
.اهـ صحيح صلى الفجر بأصحابه

قــال حــدثنا احلــي: قــال وكيــع عــن عبــد ربــه بــن أيب راشــد حــدثنا ]7179[ابــن أيب شــيبة -
اهــ عبـد ربـهأنس بن مالكجاءنا

.يشكري ثقة 
حــدثنا عيســى بــن يــونس عـن حفــص بــن ســليمان عــن معاويــة بــن ]6043[ابـن أيب شــيبة -

ع املسـاجد ، حـىت إذا فاتتـه الصـالة يف مسـجد قومـه ، يعلـق نعليـه ويتبـحذيفةكان : قرة قال 
.اهـ حفص مستور ، وقال البخاري مرسل يصليها يف مجاعة
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زرق عن عبـد امللـك بـن أيب سـليمان عـن سـلمة حدثنا إسحاق األ]7182[ابن أيب شيبة -
هـذا اهــ صـلوا فجمـع بعلقمـة ومسـروق واألسـوددخـل املسـجد وقـد ابن مسـعودبن كهيل أن 

عـــن معمـــر عـــن محـــاد عـــن ]3883[قـــال عبـــد الـــرزاق وإمنـــا كـــان ذلـــك يف البيـــت ، .مرســـل 
قـد صـلوا فرفـع بـن مسـعود إىل مسـجد فاسـتقبلهم النـاساإبراهيم أن علقمة واألسـود أقـبال مـع 

وقـد تقـدم ثقـات ،اهـ 
.

كـــان : قـــال أيب هـــالل عـــن كثـــري عـــن احلســـنعـــنحـــدثنا وكيـــع]7188[ابـــن أيب شـــيبة -
اهــ كثــري ا املســجد وقـد صـلي فيــه صـلوا فــرادىه وســلم إذا دخلـو أصـحاب حممـد صــلى اهللا عليـ

:حسن ال بأس به ، له شاهد . هو ابن شنظري وأبوهالل الراسيب 
عــن احلســنحــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن الســري بــن حيــىي]6049[ابــن أيب شــيبة يرويــه

ا املهاجرين ا رأينم: فيأيت مسجدا آخر ؟ فقال احلسن يف مسجد قومه يف رجل تفوته الصالة 
.صحيح سند اهـ يفعلون ذلك

إمنــا كــانوا : قــال أخربنــا منصــور عــن احلســن: حــدثنا هشــيم قــال ]7177[ابــن أيب شــيبة-
.اهـ صحيح ون أن جيمعوا خمافة السلطانيكره

الرجل يؤم القوم وهو غري طاهر
بن سعد عن صاحل بـن  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال حدثنا إبراهيم ]639[البخاري -

هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خـرج سلمة عن أيبكيسان عن ابن شهاب عن أيب
:مصـاله انتظرنـا أن يكـرب انصـرف قـالحـىت إذا قـام يفوقد أقيمت الصالة وعدلت الصفوف 

ورواه . فمكثنـــا علــى هيئتنــا حـــىت خــرج إلينـــا ينطــف رأســه مـــاء وقــد اغتســـل . علــى مكــانكم
حــدثنا هــارون بــن معــروف وحرملــة بــن حيــىي قــاال حــدثنا ابــن وهــب أخــربين]1397[مســلم

أبــو ســلمة بــن عبــد الــرمحن بـن عــوف مســع أبــا هريــرة يقــول يـونس عــن ابــن شــهاب قــال أخـربين
أقيمت الصالة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن خيرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـأتى 

قبـل أن يكـرب ذكـر فانصـرف وقـال لنـامصـاله وسلم حـىت إذا قـام يفرسول اهللا صلى اهللا عليه 
فلم نزل قياما ننتظره حىت خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكرب فصلى بنا. مكانكم:

. واهللا أعلم ، حمفوظا روي أنه كرب مث ذكر الغسل وليسو اهـ 
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خرجــت مــع :قــال أنــهيــد بــن الصــلتبز أبيــه عــن عــن هشــام بــن عــروة عــن ]111[مالـك -
إىل اجلـرف فنظـر فـإذا هـو قـد احـتلم وصـلى ومل يغتسـل فقـال واهللا مـا أراين عمر بن الخطـاب

غتســل وغســل مــا رأى يف ثوبــه ونضــح اإال احتلمــت ومــا شــعرت وصــليت ومــا اغتســلت قــال ف
عـــن ]3645[عبـــد الـــرزاق . مـــا مل يـــر وأذن أو أقـــام مث صـــلى بعـــد ارتفـــاع الضـــحى متمكنـــا

. صـالة ومل يبلغنـا أن النـاس أعـادوام بـن عـروة عـن أبيـه حنـوه إال أنـه قـال أعـاد المعمر عن هشا
أنـا زائـدة اهللا بـن رجـاء الغـداين قـالثنـا عبـد قـالحدثنا حممـد بـن خزميـة]2363[الطحاوي 
أراين قـــد :قـــال عمـــر:قـــالعـــن زبيـــد بـــن الصـــلت عـــن أبيـــهعـــن هشـــام بـــن عـــروةبـــن قدامـــة

مث أقـام سل ما رأيت وأنضـح مـا مل أرأغ:مث قالا اغتسلتوصليت وماحتلمت وما شعرت 
أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ وأبـــو ]1976[البيهقـــي .فصـــلى متمكنـــا وقـــد ارتفـــع الضـــحى

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا يعــينســعيد بــن أيب
يـد بـن الصـلت خـرج بعروة عن أبيـه أن ز ابن عبد احلكم أخربنا أنس بن عياض عن هشام بن

قـد واهللا مـا أظـن إال وأين: إىل اجلـرف ، فنظـر فـإذا هـو قـد احـتلم فقـال اخلطـاببنعمرمع 
ثوبه ونضح فاغتسل وغسل ما رأى يف: قال . احتلمت وما شعرت ، وصليت وما اغتسلت

.صحيحاهـمث صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، ما مل ير ، وأذن وأقام 
الخطـاببـنعمـرعـن إمساعيـل بـن أيب حكـيم عـن سـليمان بـن يسـار أن ]112[مالك -

لقــد ابتليــت بــاالحتالم منــذ وليــت أمــر : غــدا إىل أرضــه بــاجلرف فوجــد يف ثوبــه احتالمــا فقــال 
مالـك . الناس فاغتسل وغسل ما رأى يف ثوبه من االحتالم مث صلى بعد أن طلعت الشـمس

صـلى بالنـاس الصـبح اخلطـاببنعمرن سليمان بن يسار أن عن حيىي بن سعيد ع]113[
إنــا ملــا أصــبنا الــودك النــت العــروق : حتالمــا فقــال امث غــدا إىل أرضــه بــاجلرف فوجــد يف ثوبــه 

حـدثنا عبـدة عـن ]3993[ابـن أيب شـيبة .غتسل وغسل االحتالم من ثوبـه وعـاد لصـالتهاف
ة الغداة مث غدا إىل أرض لـه بـاجلرف حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر صلى صال

اهـ فغسل االحتالم واغتسل مث أعاد صالة الصبح:فوجد يف ثوبه احتالما قال
عـن معمـر عـن أيـوب عـن سـليمان بـن يسـار قـال حـدثين الشـريد ]3646[عبد الـرزاق وقال 

جالســني بيننــا جــدول قــال فــرأى عمــر يف ثوبــه جنابــة فقــالاخلطــاببــنعمــرقــال وكنــت أنــا و 
. حتالم منذ أكلنـا هـذا الدسـم مث غسـل مـا رأى يف ثوبـه واغتسـل وأعـاد الصـالة فرط علينا اال
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ثنــا عبــد اهللا بــن وهــب عــن أســامة عــن حــدثنا الربيــع بــن ســليمان قــال]2051[ابــن املنــذر 
عمـر بـن اخلطـابحممد بن عمرو بن علقمة بن وقـاص عـن عيسـى بـن طلحـة عـن الشـريد أن 

ينــة، مث خــرج إىل اجلــرف فــذهب يغتســل فــرأى يف فخذيــه احتالمــا، صــلى بالنــاس الصــبح باملد
الـدارقطين . مث أعـاد الصـالة، فاغتسـل .ما يل أراين إال قد صـليت بالنـاس وأنـا جنـب: فقال

حدثنا أبو عبيد القاسـم بـن إمساعيـل ثنـا حممـد بـن حسـان حـدثنا عبـد الـرمحن بـن ]1/364[
أن عمـر بـن املنكـدر عـن الشـريد الثقفـياعـن سـلمةمهدي ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بـن أيب

.اهـ صحيح صلى بالناس وهو جنب فأعاد ومل يأمرهم أن يعيدوا 
إســحاق وأبــو بكــر بــن احلســن قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو زكريــا بــن أيب]4244[البيهقــي -

ال العبـــاس حممـــد بـــن يعقـــوب أخربنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد احلكـــم أخربنـــا ابـــن وهـــب قـــ
وحدثنا حبر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخربك إسحاق بن حيىي بن طلحة بـن عبيـد اهللا 

يرضـعمـر بـن الخطـابصـلى ى بن طلحة عن مطيع بـن األسـود قـالعن عمه عيسيالتيم
أ منـه فـإذا فلما جلس على ربيع منها يتوضـركبت أنا وهو إىل أرضنا مثاهللا عنه بالناس الصبح 

صــرت واهللا مل أشـعر بــه فحكـه مث قـاليهـذا االحـتالم علــى فخـذ: قــالعلـى فخـذه احـتالم ف
وقــال حممــد فمــا أشــعر بــه . مــا ال أشــعر بــهالســن خيــرج مــينحــني أكلــت الدســم ودخلــت يف

.ال باس به اهـ يأمر أحدا بإعادة الصالةوملواغتسل مث أعاد صالة الصبح
عمـــر بـــن عبـــد الـــرمحن أن عـــن الثـــوري عـــن جـــابر عـــن القاســـم بـــن ]3649[عبـــد الـــرزاق -

.ضعيف . أمهم وهو جنب أو على غري وضوء فأعاد الصالة ومل يعد من وراءه الخطاب
بــن جــريج قــال حــدثين بعــض أهــل املدينــة قــال حــديث متثبــت اعــن ]3656[عبــد الــرزاق -

حــدامها ينظــر يف أمــوال يتــامى إكــان يركــب يف كــل مجعــة ركبتــني الخطــاببــنعمــرعنــدنا أن 
هــاجرين واألخــرى ينظــر أرقــاء النــاس مــا يبلــغ مــنهم حــىت إذا كــان يومــا يف بعــض ذلــك أبنــاء امل

بــاجلرف نــزل وقــال أدخــل يــده فوجــد شــيئا فقــال إين ألظنــين قــد صــليت جنبــا إنــا إذا أصــابنا 
.اهـ حسن الودك النت عروقنا مث اغتسل فصلى الصبح ومل يأمر الناس أن يصلوها 

صـــلى عمـــرعـــن إبـــراهيم أن حـــدثنا األعمـــش قـــال ع حـــدثنا وكيـــ]4604[ابـــن أيب شـــيبة -
نا شـعبة عـن احلكـم خرب أ]189[ابن اجلعد .بالناس وهو جنب فأعاد ، وأمرهم أن ال يعيدوا

صــلى بالنــاس وهــو جنــب فلمــا تبــني لــه اغتســل وأعــاد الصــالة ومل يــأمر عمــرأن عــن إبــراهيم



تقريب فقه السابقني األولني

545

]2052[ابــن املنــذر .حــتالمهــيج علينــا االأحــدا باإلعــادة وقــال إنــا إذا أكلنــا هــذا اللحــم
ثنـا حيـىي بـن أيـوب عـن عبيـد اهللا بـن عمـرقـالثنا عمرو بن الربيـعقالحدثنا عالن بن املغرية

بـــنعمـــركنـــت مـــع : قـــالكـــم بـــن عتيبـــة عـــن إبـــراهيم النخعـــي عـــن األســـود بـــن يزيـــدعـــن احل
وغسـل مـا بـني مكـة واملدينـة فصـلى بنـا، مث انصـرف فـرأى يف ثوبـه احتالمـا، فاغتسـلاخلطاب

.اهـ صحيح رأى يف ثوبه، وأعاد الصالة ومل نعد صالتنا 
عـن حسـني بـن مهـران عـن املطـرح أيب املهلـب عـن عبيـد اهللا بـن زحـر ]3662[عبد الرزاق-

بالناس وهو جنـب فأعـاد ومل يعـد عمرعن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة قال صلى 
معــك أن يعيــدوا قــال فنزلــوا إىل قــول علــي قــال قــد كــان ينبغــي ملــن صــلى علــيالنــاس فقــال لــه 

.اهـ ضعيف مثل قول علي مسعودبناقلت ما نزلوا قال رجعوا قال القاسم وقال 
هشــيم عــن خالــد بــن ثنــاقــالثنــا ســعيدقــالحــدثنا حممــد بــن علــي]2053[ابــن املنــذر -

لى بالنـاس صـعثمـانمد بن عمرو بن احلارث بن املصـطلق أن قال حدثين حمسلمة املخزومي
كـــربت واهللا كـــربت واهللا : النهـــار رأى أثـــر اجلنابـــة علـــى فخـــذه فقـــالصـــالة الفجـــر فلمـــا تعـــاىل 

]1/364[دارقطين الــورواه .فاغتســل وأعــاد الصــالة ومل يــأمرهم أن يعيــدواأجنبــت وال أعلــم
حدثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل ثنا حممد بن حسان األزرق ثنا عبد الـرمحن بـن مهـدي ح 

حدثنا علي بن عبد اهللا بن مبشر ثنا أمحد بن سنان ثنا عبد الرمحن ثنـا هشـيم عـن خالـد بـن و 
صــلى بالنــاس وهــو عفــانبــنعثمــانأن بــن عمــرو بــن احلــارث بــن أيب ضــرارســلمة عــن حممــد

جنـب فلمـا أصـبح نظـر يف ثوبـه احتالمــا فقـال كـربت واهللا أال أراين أجنـب مث ال أعلـم مث أعــاد 
قــال عبــد الــرمحن ســألت ســفيان فقــال مسعتــه مــن خالــد بــن ســلمة وال . عيــدوا ومل يــأمرهم أن ي

وال يعيــدون مــا : وقــال عبــد الــرمحن . أجــيء بــه كمــا أريــد 
.اهـ سند جيد أعلم فيه اختالفا

عن عباد بن كثري عن عمرو بن خالد عن حبيب بـن أيب ثابـت عـن ]3661[عبد الرزاق -
بـن النبـاح فنـادى مـن كـان صـلى اأنه صلى بالناس جنبا مث أمر عليصم بن أيب ضمرة عن عا

مع أمري املؤمنني الصبح فليعد الصالة فإنه صلى بالناس وهو جنب وذكره غالب بن عبيـد اهللا 
ورواه الــدارقطين مــن طريــق اهـــمثلــهعلــيعــن عاصــم بــن ضــمرة عــن عــن حبيــب بــن أيب ثابــت 
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ثنــا ورواه احلــارث بــن نبهــان .)1(وضــعفه أمحــد يف العلــلي وضــعفه بــهعمــرو بــن خالــد الواســط
رواه أبـو . حنـوه علـي عـنغالب بن عبيد اهللا عـن حبيـب بـن أيب ثابـت عـن عاصـم بـن ضـمرة

.القاسم املروزي املعروف باحلامض ، وابن نبهان ال حيتج به 
عـن احلـارث  حاق حدثنا أبو خالد األمحر عن حجـاج عـن أيب إسـ]4609[ابن أيب شيبة -

تســل ويعيــد ، ومل آمــرهم آمــره أن يغإذا صــل: قــال علــيعـن 
عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بـن دينـار ]3663[عبد الرزاق وروى.اهـ ضعيف أن يعيدوا

صلى بالناس وهو جنب أو على غري وضـوء فاعـادوا وأمـرهم أن يعيـدواعلياعن أيب جعفر أن 
قـال عليحدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ]4605[ابن أيب شيبة .

.، وإبراهيم بن يزيد اخلوزي ال حيتج به وهذا منقطع اهـيعيد ويعيدون: 
صلى بأصـحابه صـالة عمربناعن معمر عن الزهري عن سامل أن ]3650[عبد الرزاق -

حــدثنا عبــد ]4603[ابــن أيب شــيبة .يعــد أصــحابه العصــر وهــو علــى غــري وضــوء فأعــاد ومل
لى عمرابنعن سامل عن األعلى عن معمر عن الزهري 
.صحيح اهـبغري وضوء فأعاد ، ومل يعيدوا

العمل يف اإلمام يستخلف
قـالبـن وهـبأخربنـا اقـالا حممـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد احلكـمأخربنـ]2095[ابن املنـذر -

أخربنا عمرو بن احلارث عن سعيد بن أيب هالل عن زرعة بن إبراهيم عـن خالـد بـن اللجـالج
صلى يوما للناس فلما جلـس يف الـركعتني األوليـني أطـال اجللـوس، فلمـا عمر بن الخطابأن 

اســتقبل قائمــا نكــص خلفــه وأخــذ بيــد رجــل مــن القــوم، فقدمــه مكانــه، فلمــا خــرج إىل العصــر 
أمــا بعــد، أيهــا : س، فلمــا انصــرف أخــذ جبنــاح املنــرب، فحمــد اهللا وأثــىن عليــه، مث قــالصــلى للنــا

الناس فإين توضأت للصالة فمررت بامرأة من أهلي، فكان مين ومنهـا مـا شـاء اهللا أن يكـون، 
فلما كنت يف صـاليت وجـدت بلـال، فخـريت نفسـي بـني أمـرين إمـا أن أسـتحي مـنكم وأجـرتئ 

مبــرو حــدثنا حيــىي بــن يأبــو بكــر حممــد بــن عبــد اهللا اجلراحــأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثين]4252[البيهقــي -1
ابــن حــدثنا وهــب بــن زمعــة أخربنــا ســفيان بــن عبــد امللــك قــال قــال عبــد اهللا يعــينيساســويه حــدثنا عبــد الكــرمي الســكر 

أصحابه يعيـدون ، واحلـديث اآلخـر أثبـت أن ال احلديث قوة ملن يقول إذا صلى اإلمام بغري وضوء أن ليس يف: املبارك 
اهـيعيد القوم ، هذا ملن أراد اإلنصاف باحلديث
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من اهللا وأجرتئ عليكم، فكان استحيائي مـن اهللا واجرتائـي علـيكم على اهللا، وإما أن أستحي
أحب إيل، فخرجت فتوضأت ووجدت صاليت فمن صنع كما صنعت، فليصـنع كمـا صـنعت

أمحـد بـن راهيم بـن حممـد بـن حيـىي وأبـو بكـرحيـىي بـن إبـأخربنـا أبـو زكريـا]5463[البيهقـي . 
قــوب أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد حممــد بــن يعقــاال حــدثنا أبــو العبــاس ياحلســن القاضــ

احلكم أخربنا ابن وهب قال وحدثنا حبر بـن نصـر قـال قـرئ علـى ابـن وهـب أخـربك عمـرو بـن 
مرســل .مثلــه لجــالجهــالل عــن زرعــة بــن إبــراهيم عــن خالــد بــن الاحلــارث عــن ســعيد بــن أيب

.ضعيف 
ثنـا حممـد بـن ثابـت قـاللحدثنا حيىي بن حممد قال ثنا أبـو الوليـد قـا]2096[ابن املنذر -

خـرج علينـا : قـالابـن عبـاسعـن عن إسحاق بن عبـد اهللا بـن احلـارثحدثين جبلة بن عطية
لصـــالة الظهـــر فلمـــا دخـــل يف الصـــالة فكـــرب قـــدم رجـــال كـــان يليـــه مث رجـــع، وذكـــر بقيـــة عمـــر

.اهـ حممد بن ثابت العبدي ضعيف احلديث
نا أبو عوانـة عـن حصـني عـن عمـرو بـن حدثنا موسى بن إمساعيل حدث]3700[البخاري -

ــنعمــرميمــون قــال رأيــت  قبــل أن يصــاب بأيــام باملدينــة وقــف علــى حذيفــة بــن الخطــابب
اليمان وعثمان بن حنيف ، قال كيف فعلتما أختافان أن تكونا قد محلتما األرض ما ال تطيق 

محلتمـا األرض مـا ال قـال انظـرا أن تكونـا . له مطيقة ما فيها كبري فضـل يقاال محلناها أمرا ه
اهللا ألدعن أرامل أهل العراق ال حيـتجن إىل رجـل فقال عمر لئن سلمين. تطيق ، قال قاال ال 

وبينـه إال عبـد لقـائم مـا بيـينقـال إين. قال فما أتت عليه إال رابعة حىت أصـيب . أبدا يبعد
ذا مل يــر فـــيهن حـــىت إ. اهللا بــن عبــاس غـــداة أصــيب ، وكـــان إذا مــر بـــني الصــفني قـــال اســتووا 

الركعـة األوىل حـىت جيتمـع خلال تقدم فكرب ، ورمبا قرأ سورة يوسف أو النحـل أو حنـو ذلـك يف
حــني طعنــه فطــار العلــج . الكلــبأو أكلــينالنــاس ، فمــا هــو إال أن كــرب فســمعته يقــول قتلــين

، بسكني ذات طـرفني ال ميـر علـى أحـد ميينـا وال مشـاال إال طعنـه حـىت طعـن ثالثـة عشـر رجـال
مات منهم سبعة ، فلما رأى ذلك رجل من املسلمني طرح عليـه برنسـا ، فلمـا ظـن العلـج أنـه 

عمـر فقـد رأى يمأخوذ حنر نفسه ، وتنـاول عمـر يـد عبـد الـرمحن بـن عـوف فقدمـه ، فمـن يلـ
يالذ

.احلديث اهـ. ن اهللا سبحان اهللا سبحا
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عن أيب بكر بن عياش عن إمساعيل بن مسيع قال عـن أيب رزيـن قـال ]3670[عبد الرزاق -
أبـو احلسـن بـن أيبأخربنـا]5464[البيهقـي .فرعف فأخذ رجال فقدمه وتـأخر عليأمنا : 

القطــان يبــن بشــر حــدثنا احلســن بــن علــاملعــروف الفقيــه املهرجــاين
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا إمساعيل بن مسيـع حـدثنا يحدثنا عبيد اهللا بن عمر القوارير 

طالــب فرعــف فالتفــت فأخــذ بيــد رجــل فقدمــه بــن أيبيصــليت خلــف علــ: أبــو رزيــن قــال 
.يفصلى وخرج عل

صــلى بالنــاس فركــع مث طعــن وهــو معاويــةعــن معمــر عــن الزهــري أن ]3687[د الــرزاقعبــ-
. فصـــلى كـــل رجـــل لنفســـه ومل يقـــدم أحـــداأمتـــوا صـــالتكم : ســـاجد أو راكـــع فســـلم مث قـــال 

ثنـا الوليـد وسـليمان بـن عبـد الـرمحن قـاالحـدثين أبـو سـعيد عبـد الـرمحن]413/ 1[الفسوي 
بـن عبـد اهللا بـن ربـاح الســلمي عـن الزهـري أخـربين خالـد ن بـن منـر بـن مسـلم حـدثنا عبـد الـرمح

أنه صلى مع معاويـة يـوم طعـن بإيليـاء ركعـة وطعـن معاويـة حـني قضـاها فمـا زاد أن يرفـع رأسـه 
فقام كل امرئ فأمت صالته ومل يقـدم أحـدا ومل . أمتوا صالتكم: من سجوده فقال معاوية للناس

.اهـ على رسم ابن حبان يقدمه الناس

يف النعلنيالصالة
حدثنا آدم بن أيب إياس قال حدثنا شـعبة قـال أخربنـا أبـو مسـلمة سـعيد ]379[البخاري -

ســألت أنــس بــن مالــك أكــان النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم يصــلي يف : بــن يزيــد األزدي قــال 
اهـنعليه ؟ قال نعم 

تد يشــعمــركــان : قــال حــدثنا عبــدة عــن جــويرب عــن الضــحاك ]7960[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف ةعلى الناس يف خلع نعاهلم يف الصال

بــنعثمــانكنــت مــع :عــن عمــه أيب ســهيل بــن مالــك عــن أبيــه أنــه قــال ]374[مالــك -
فقامت الصالة وأنا أكلمه يف أن يفرض يل فلم أزل أكلمـه وهـو يسـوي احلصـباء بنعليـه عفان

ف قـد اسـتوت فقـال يل حىت جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصـفوف فـأخربوه أن الصـفو 
.، تقدم اهـ صحيح استو يف الصف مث كرب 

اهللا بـن إيـاس عـن عبـد حـدثنا محـاد بـن سـلمة : قـال حدثنا عفان ]7966[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند جيد يصلي يف نعليهعثمانرأيت : قال احلنفي عن أبيه 
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قــال حــدثين أبــو بــن التيمــي قــال حــدثنا عبــد امللــك بــن عمــرياعــن ]1504[عبــد الــرزاق -
أبا هريـرةاألوبر أنه مسع 

: فقــال 
معـة بصـوم إال ال خيصن أحدكم يـوم اجل: سلم يقول د مسعت نيب اهللا صلى اهللا عليه و ثالثا لق

يصـلي وعليــه سـلم هــا هنـا عنـد املقــاملقـد رأيــت النـيب صــلى اهللا عليـه و احلرمـة حـىت قاهلــا ثالثـا
حدثنا معاوية بن عمرو قال ثنـا زائـدة عـن عبـد ]8757[أمحد . نعاله مث انصرف ومها عليه 
أتــى رجــل أبــا هريــرة فقــال أنــت الــذي تنهــى النــاس أن : وبــر قــال امللــك بــن عمــري عــن أيب األ

يصــلوا وعلــيهم نعــاهلم قــال ال ولكــن ورب هــذه احلرمــة لقــد رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 
س

حــدثين أبــو احلســن علــي بــن ]954[الفــاكهي . ال أن يكــون يف أيــام إعــن صــيام يــوم اجلمعــة 
ماهان قال ثنا ليث بن سعد عن يزيـد بـن أيب حبيـب عـن أيب اخلـري عـن عبـد الـرمحن بـن هرمـز 

يا أبا هريرة أنت قلت للناس : هريرة عند املقام يصلي حىت أتاه رجل فقال له بينما أبو: قال 
غـــري أين ورب هـــذه احلرمـــة صـــليت خلـــف رســـول اهللا معـــاذ اهللا: ال يصـــلوا يف نعـــاهلم ؟ فقـــال 

.حسنحديث اهـ ونعاله يف رجليه فانصرف ومها عليه سلم يف هذا املكانصلى اهللا عليه و 
أخربنــا ابــن أيب ذئــب عــن ســعيد املقــربي عــن : قــال حــدثنا وكيــع ]7980[ابــن أيب شــيبة -

ا بـني رجليـك  اجعلهمـ: كيـف أصـنع بنعلـي إذا صـليت ؟ قـال : هريـرةألبيقلـت : قال أبيه 
.، أُراه سأله عن خلعهما يف الصالة اهـ سند صحيح 

بـناأيب األحـوص عـن عـن إسـرائيل بـن يـونس عـن أيب إسـحاق عـن ]1507[عبد الرزاق -
أمهم فخلـع نعليـه فقـال لـه عبـد اهللا مل خلعـت نعليـك أبـالوادي املقـدس موسىأباأن مسعود
عـــن أيب حـــدثنا شـــريك عـــن أيب إســـحاق حـــدثنا وكيـــع قـــال]7978[ابـــن أيب شـــيبة .أنـــت 

يف داره فحضرت الصالة ، فقال أبـو موسـى لعبـد اهللا موسىأباأتى مسعودابنأن األحوص
عبــد اهللا : أنــت أحــق ، فتقــدم أبــو موســى فخلــع نعليــه ، فقــال لــه : م ، فقــال عبــد اهللا تقــد: 

حـــدثنا حممــد بـــن النضــر األزدي ثنـــا معاويــة بـــن ]9262[الطــرباين . أبــالوادي املقــدس أنـــت
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ى أتـى أبـا موسـا زهـري ثنـا أبـو إسـحاق عـن علقمـة ومل يسـمعه أن عبـد اهللا بـن مسـعودثنعمرو
عبـد الـرمحن فإنـك أقـدم تقـدم يـا أبـا : فقـال لـه أبـو موسـىضرت الصالةاألشعري يف منزله فح

ال بل تقدم أنت فإمنا أتيناك يف منزلك، ومسجدك، فتقـدم أبـو موسـى فخلـع : قالسنا وأعلم
ما أردت إىل خلعها أبـالواد املقـدس طـوى أنـت؟ لقـد رأيـت رسـول اهللا : نعليه، فلما صلى قال

.ضعيفاهـ والنعلنينيهللا عليه وسلم يصلي يف اخلفصلى ا
عبــد كــان : قــال حــدثنا أبـو أســامة عــن أيب العمــيس عـن القاســم]7953[ابـن أيب شــيبة -

.جيد مرسل اهـ يصلي يف نعليهاهللا
رأيـت : عن غيالن بن عبد اهللا موىل بـين خمـزوم قـال نا هشيم حدث]7977[ابن أيب شيبة -

.ثقاتهـ اتعل هذه السبتية فإذا صلى خلعهماينابن عمر
قـال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بـن حكـيم احلضـرميحدث]7982[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند جيد خلع نعليه فجعلهما خلفهعمرابنرأيت : 
بـــناعـــن هشـــيم قـــال أخـــربين أبـــو محـــزة مـــوىل بـــين أســـد قـــال رأيـــت ]1508[عبـــد الـــرزاق -

.اهـ حسن فذكر مثلهدثنا هشيمح]7963[ابن أيب شيبة .يصلي يف نعليه عباس
يصـلي سـلمةرأيـت : قـال حدثنا أبو خالـد عـن يزيـد مـوىل سـلمة]7961[ابن أيب شيبة -

.صحيحاهـ يف نعليه
ع بـن جاريـة حدثنا إبراهيم بن إمساعيل بـن جممـ: قال حدثنا وكيع ]7971[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيفن ساعدةعويم بأول من صلى يف نعليه : قال عن يعقوب بن جممع 
شيبة حدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن النعمـان بـن حدثنا أبو بكر بن أيب]1090[ابن ماجة -

الصـالة فأعطيـه نعليـه وهـو يففيشـري إيلييصـلأوسيأوس قـال كـان جـدسامل عن ابن أيب
ز اهـــنعليــهيفيويقــول رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يصــل

صـححه .بـن أيب أوسعمـرو، وهـو ابـن أوس سممل حيفظ ا، وكأنهشعبةعن وغريهم ووكيع 
.وهو كما قال رمحه اهللا األلباين 

لسرتةاجامع 
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أخربنـــا علـــي بـــن حجـــر وإســـحاق بـــن منصـــور قـــاال حـــدثنا ســـفيان عـــن ]748[النســـائي -
اهللا صــلى اهللا صــفوان بــن ســليم عــن نــافع بــن جبــري عــن ســهل بــن أيب حثمــة قــال قــال رســول 

اهـــ ال يقطــع الشــيطان عليــه صــالته ، إذا صــلى أحــدكم إىل ســرتة فليــدن منهــا :عليــه وســلم
.صححه ابن خزمية واحلاكم والذهيب 

حـدثنا معتمـر عـن عبيـد اهللا عـن نـافع يبكـر املقـدمحدثنا حممـد بـن أيب]507[البخاري -
قلــت . إليهــا يراحلتــه فيصــلصــلى اهللا عليــه وســلم أنــه كــان يعــرضعــن ابــن عمــر عــن النــيب
أو قال مـؤخرهإىل آخرته يقال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصل. أفرأيت إذا هبت الركاب 

اهـيفعله عمروكان ابن، 
بـن حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عـن مالـك عـن ابـن شـهاب عـن عبيـد اهللا ]861[البخاري -

ئـذ قـد نـاهزت اكبـا علـى محـار أتـان وأنـا يومأقبلت ر : أنه قال عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس
فمـررت بـني ،)1(بالنـاس مبـىن إىل غـري جـداريصـلى اهللا عليـه وسـلم يصـلاالحتالم ورسول اهللا

يفلــم ينكــر ذلــك علــالصــفبعــض الصــف ، فنزلــت وأرســلت األتــان ترتــع ودخلــت يفييــد
.كان هذا يف حجة الوداعاهـأحد 
بــن اعــن عمــرو بــن مــرة قــال مسعــت حيــىي بــن اجلــزار عــن أخربنــا شــعبة ]90[ابــن اجلعــد وقــال

جئت أنا وغالم من بين هاشـم علـى محـار فمررنـا بـني يـدي النـيب صـلى اهللا عليـه : عباس قال
و ســلم فنزلنــا وتركنــا احلمــار يأكــل مــن بقــل األرض أو قــال مــن نبــات األرض فــدخلنا معــه يف 

هذا إسناد صحيح فيه إرسال اهـ ال:قال؟كان بني يديه عنزة: قال رجل لشعبة . الصالة 
، وإمنــا روي احلــديث قــال أبــو زرعــة مــديين ثقــةمسعــه حيــىي مــن أيب الصــهباء صــهيب البكــري 

.واهللا أعلم .باملعىن 
إن : بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن األسود قال اعن الثوري و ]2316[عبد الرزاق -

]2866[ابـــن أيب شـــيبة .ظعـــائن ميـــررن أمامـــه رمبـــا يركـــز العنـــزة فيصـــلي إليهـــا والعمـــركـــان 
رأيـت عمـر ركـز عنـزة مث : حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش عـن إبـراهيم عـن األسـود قـال 

: قـالحـدثنا احلسـني بـن حممـد] 3856[ابـن أيب خيثمـة .صلى إليها ، والظعن متر بني يديـه

قـول ابـن : قـال يأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس أخربنا الربيـع أخربنـا الشـافع]3617[قال البيهقي -1
اهـواهللا أعلم إىل غري سرتةعباس إىل غري جدار يعين



تقريب فقه السابقني األولني

552

يركــز عنــزة يصــلي إليهــا رأيــت عمــر: قــالحــدثنا شــيبان عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن األســود
حــدثنا عبـد الـرمحن قـال حــدثناحـدثنا ابـن بشـار قـال]488[الطــربي .والظعـن متـر بـني يديـه

كانت تركز العنزة بني يـدي عمـر : سفيان عن منصور واألعمش عن إبراهيم عن األسود قال 
بــن حــدثنا علــي ]2422[ابــن املنــذر . فــال يقطــع صــالته بــني يديــه بــن اخلطــاب والظعــن متــر

حدثنا أبو عوانة عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن األسـود أن عمـر عبد العزيز قال ثنا حجاج قال
ورواه ابن خزمية .اهـ صحيح والظعن متر بني يديه ركز عنزة بني يديه وصلى إليهابن اخلطاب

علـــي ثنـــا إمساعيـــل ثنـــا حبيـــب عـــن إبـــراهيم عـــن حـــدثنا ]468[يف حـــديث علـــي بـــن حجـــر 
فيصـــلي خلفهـــا ، رأيـــت عمـــر بـــن اخلطـــاب يـــوم عرفـــة تركـــز لـــه العنـــزة : القـــاألســـود بـــن يزيـــد

.اهـ حبيب بن حسان ضعيف ويصلي الناس خلفه والظعن متر بني يديه
عمر يوب عن حممد بن سريين قال رأى أعن هشام بن حسان عن ]2304[عبد الرزاق -

تعجـل عـن صـالتك ال: رجال يصلي ليس بني يديه سرتة فجلس بني يديه قال بن الخطاب
حـــدكم فليصــل إىل ســرتة ال حيــول الشــيطان بينــه وبـــني أإذا صــلى : فلمــا فــرغ قــال لــه عمــر ، 

.مرسل جيداهـ صالته 
عن رجل ثقة قـال أخـربين إبـراهيم بـن أيب عبلـة قـال أخـربين مـن رأى ]2302[عبد الرزاق -

.اهـ سند ضعيف يصلي إىل قلنسوته جعلها سرتا له عمر بن الخطاب
بفـىت وهـو يصـلي فقـال عمر بن الخطـابمـر : بن جريج قال اعن ]2309[عبد الرزاق -

عمر فىت يا فىت ثالثا حىت رأى عمر أنه قد عرف صوته تقدم إىل السـارية ال يتلعـب الشـيطان 
.اهـ منقطع ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبصالتك فلست برأي أقوله ولكن مسعته م

حــدثنا إدريــس : قــال عــن ربيعــة بــن عثمــان التيمــي حــدثنا وكيــع]7593[ابــن أيب شــيبة -
املصـلون : عمـرقـال : عمـر قـال ان وكان بريد أهل اليمن إىل يقال له مهدالصنعاين عن رجل 

اجلـــامع يف علقـــه البخـــاري .اهــــ ربيعـــة وشـــيخه موثقـــان دثني إليهـــاأحـــق بالســـواري مـــن املتحـــ
.وكيع ورواه يف التاريخ عن احلميدي عن الصحيح ، 

اويـة بـن قـرة عـن حدثنا حممد بن يزيد عن أيوب أيب العالء عن مع]7582[ابن أيب شيبة -
صـل : ناين إىل سـرتة ، فقـال وأنا أصلي بني أسطوانتني فأخذ بقفاي فأدعمررآين : قال أبيه 
.هذا يف املنفرد . علقه البخاري ، اهـ حسن إليها
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ثنا مهام عـن قتـادة قالحدثنا حجاجقالالعزيزحدثنا علي بن عبد ]2450[ابن املنذر -
.اهـ صحيح كانا مينعان أن مير بني أيديهما يف الصالةعمروابنعمرعن سعيد أن 

قـال ال عبـد اهللاعن الثوري عن ليث عن املغـرية عـن أيب عبيـدة عـن ]2306[عبد الرزاق -
حــدثنا ابــن عليــة عــن ليــث ]2893[ابــن أيب شــيبة .حــدكم وبينــه وبــني القبلــة فجــوةأيصــلني 

ال تصــلني وبينــك وبــني القبلــة فجــوة ، : عــن املغــرية عــن أيب عبيــدة بــن عبــد اهللا عــن أبيــه قــال 
حـــدثنا حممــــد بــــن النضــــر األزدي ثنــــا ]9286[الطــــرباين .تقـــدم إىل القبلــــة أو اســــترت بســــارية

حـدثنا الاهيم قـحـدثين يعقـوب بـن إبـر ]489[الطـربي . عـن ليـثمعاوية بن عمرو ثنا زائدة
.سند ضعيف به اهـابن علية عن ليث بن أيب سليم 

كان ينهى أن يصـلي علـى جـواد عليابن جريج قال أخربين أن اعن ]1575[عبد الرزاق -
.ضعيف اهـالطريق 

ــن عمــراعــن معمــر عــن رجــل مــن أهــل اجلزيــرة أن ]1576[عبــد الــرزاق - كــان يكــره أن ب
ـاهيتغوط على الطريق أو يصلي عليها 

ال يصـلي إال عمـربـناكـان : عن عبد اهللا بـن عمـر عـن نـافع قـال ]2273[عبد الرزاق -
ان رمبـا اعـرتض بعـريه فيصـلي يصـلي وكـ:وكان قدر مؤخرة رحلـه ذراع قـال: قال ، إىل السرتة 

ثنا ابــن بشــار قــال ثنــا عبــد الــرمحن قــال ثنــا عبــد اهللا بــن عمــر عــن حــد]472[الطــربي.إليهــا
عبـــد الـــرزاق . رة رحلـــه وهـــي ذراع أو قـــدر ذراعأنـــه كـــان يصـــلي إىل مـــؤخمـــرعابـــنعـــن نـــافع

كــان جيعــل رحلــه يف الســفر فيجعــل عمــربــنابــن جــريج قــال أخــربين نــافع أن اعــن ]2274[
ابــن .مؤخرتــه ثلثــه إذا مل يكــن غــريه أو يعــرض راحلتــه فيجعلهــا بينــه وبــني القبلــة فيصــلي إليهــا 

أنـــه كـــان عمـــرابـــنعـــن عبيـــد اهللا بـــن عمـــر عـــن نـــافععـــن حـــدثنا عبـــدة ]3890[أيب شـــيبة 
ابــن منـري عــن عبيــد اهللا عــن مــن طريــق] 3594[ورواه البيهقـي .يعـرض راحلتــه ويصــلي إليهــا

.اهـ صحاح نافع عن ابن عمر
حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخربين أسـامة بـن زيـد ]482[الطربي -

.اهـ حسن يصلي إىل أقصر من مؤخرة الرحل مرعابنمل أر :عن نافع قال 
صـلي إىل البعـري يعمـرابـنكـان : عن عمروقال نةثنا ابن عييحد]3889[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح إذا كان عليه رحل
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عمـربـناى أخربين أنس بن سريين أنـه ر أعن هشام بن حسان قال ]2279[عبد الرزاق -
عـن معمـر عـن ]2280[عبـد الـرزاق . صـلى املغـرب والعشـاءني القبلـة مثأناخ راحلته بينـه وبـ

]1149[ابـن اجلعـد .احلتـه بينـه وبـني القبلـةور عمـربـنابن سريين قال صلى بنـا اأيوب عن 
.ح ياهـ صحنا شعبة عن أنس بن سريين خرب أ

عمـــربـــناعـــن الثـــوري عـــن األعمـــش عـــن أيب الضـــحى قـــال رأيـــت ]2284[عبـــد الـــرزاق -
.هـ سند صحيح ايصلي إىل بعريه 

عمـرابـنكـان : قـال عـن هشـام بـن الغـاز عـن نـافع حدثنا وكيـع]2895[ابن أيب شيبة -
ابــــن أيب شــــيبة .ولــــين ظهــــرك: قــــال يل يال إىل ســــارية مــــن ســــواري املســــجد إذا مل جيــــد ســــب

كــان يقعــد رجــال عمــرابــنأن لثقفــي عــن عبيــد اهللا عــن نــافعحــدثنا عبــد الوهــاب ا]2898[
حـدثنا علـي بـن عبـد ]2427[ابن املنذر .الناس ميرون بني يدي ذلك الرجلفيصلي خلفه و 

ابـن عمـرأن ثنـا محـاد بـن زيـد عـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافعقـالثنا أبو النعمـانقالالعزيز
.اهـ صحاح يصلي إليه يسترت بهكان جيلس الرجل

سـلم بـن أيب مـرمي عـن معـنابن علية عن إمساعيل بـن أميـة ثنا حد]2894[ابن أيب شيبة-
.كـي ال ميـر الشـيطان أمامـهإذا صـلى أحـدكم فليصـل إىل سـرتة وليـدن منهـا:قـالعمـرابن

.صحيح 
حــدثنا ســعيد بــن شــرحبيل عــن ابــن هليعــة عــن ابــن حــدثنا أبــو كريــب قــال ]475[الطــربي -

عمــا معــاذ بــن جبــلســألت : قــال أنعــم عــن عتبــة بــن محيــد عــن عبــادة بــن نســي عــن رجــل 
.اهـ ضعيف أجل أو أدققدر عظم الذراع: ين إذا صليت ؟ قال يسرت 

قـال هريـرةأبـيعن الثوري عن يزيد بن يزيد بن جـابر عـن أبيـه عـن ]2290[عبد الرزاق -
ابــن املنــذر .إذا كــان قــدر آخــرة الرحــل أو قــال مــؤخرة الرحــل وإن كــان قــدر الشــعرة أجــزأه : 
مســكني عــن يزيـد بــن يزيـد بــن جــابر اهللا عـنثنـا عبــد حـدثنا علــي بـن احلســن قــال]2435[

ابـن وقـال . وإن كـان قـدر الشـعر أجـزأهإذا كـان قـدر آخـرة الرحـل: قـالهريرةأيبعن عن أبيه
أنـــه ل أن يزيـــد بـــن جـــابر األزدي أخـــربهنـــا حممـــد بـــن راشـــد عـــن مكحــو خرب أ]3413[اجلعــد
إن كــان مثــل اخلــيط يف لرحــل و مــا يســرت املصــلي يف صــالته فقــال مثــل مــؤخرة اهريــرةأبــاســأل 
ورواه حممد بن القاسم أبو إبراهيم األسدي قال .اهـ يزيد وثقه ابن حبان وابنه ثقة فقيه الدقة
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ول عـن يزيـد بـن جـابر عـن أيب هريـرةيد بن يزيد بـن جـابر عـن مكحـيز نا ثور بن يزيد عن أخرب 
اهــ ولـو بـدق شـعرة جتزئ من السرتة مثـل مـؤخرة الرحـل: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

أخـــاف أن : ، مث قـــال نـــا حممـــد بـــن معمـــر القيســـي نـــا حممـــد بـــن القاســـمرواه ابـــن خزميـــة أخرب 
الصحيح و . ورواه احلاكم وصححه والذهيب اهـ يكون حممد بن القاسم وهم يف رفع هذا اخلرب 

.ومل يكن من أهل الشأنموقوف وقد أخطأ األسدي يف سنده ، 
عـن أيب عبيـد اهللا حدثنا وكيع عن مسعر عن الوليـد بـن أيب مالـك]2867[ابن أيب شيبة -

ابـن املنـذر .يسـرت املصـلي يف صـالته مثـل مـؤخرة الرحـل يف جلـة السـوط: قـال هريـرةأبيعن 
يـد عـن الولثنـا مسـعرقـالأخربنا جعفر بن عونقالثنا حممد بن عبد الوهابحد]2436[

ـــعـــن بـــن أيب مالـــك عـــن أيب عبيـــد اهللا يســـرتك مثـــل مـــؤخرة الرحـــل مثـــل حبلـــة : قـــالرةأيب هري
فاعي أبو هشام قال حدثنا حفص عـن مسـعر عـن الوليـد حدثنا الر ]479[الطربي .السوط

: هـذا وهـم مـن حفـص قـال:أبو هشامقالرفعههريرةأيبعن بن أيب مالك عن أيب عبيد اهللا
مث قــال.دقــة الســوطيف مثــل : أحســبه قــال: قــال أبــو جعفــرجيــزئ املصــلي مثــل مــؤخرة الرحــل

حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن الوليد بن أيب مالك عن أيب عبيد اهللا 
حـدثنا أبـو نعـيم ] 2/262[ورواه يعقوب بن سـفيان يف التـاريخ اهـموقوفا مثله هريرةأيبعن 

بيـــد اهللا بـــن عـــن مســـعر عـــن الوليـــد بـــن أيب مالـــك مثلـــه ، مث قـــال والوليـــد شـــامي ثقـــة ، وأبـــو ع
.مشكم صاحب معاذ ثقة اهـ صحيح 

أبــابــن عيينــة عــن مســعر عــن أيب إمساعيــل السكســكي أن اعــن ]2291[عبــد الــرزاق وقــال
.اهـ حسن مثل مؤخرة الرحل يف جلة السوط يعين السرتة : قال هريرة

قـال كنـا أبـي سـعيد الخـدريعن معمر عن أيب هارون العبدي عن ]2294[عبد الرزاق -
عبـد .ترت بالسهم واحلجر يف الصالة أو قال كان أحدنا يسترت بالسهم واحلجر يف الصـالة نس

سـعيدأليبين أبو هارون العبدي قال قلـت عن جعفر بن سليمان قال أخرب ]2295[الرزاق 
ما يسرت املصلي قال مثل مؤخرة الرحل واحلجر جيزيء ذلك والسهم تغـرزه بـني يـديك اخلدري

.اهـ ضعيف جدا 
يصـلي وبينـه وبـني القبلـة أنسارأيت : قالحدثنا عبدة عن عاصم ]3891[ابن أيب شيبة -

حـــدثنا عفـــان حـــدثنا ثابـــت بـــن زيـــد حـــدثنا عاصـــم ]19[أبـــو بكـــر األثـــرم .بعـــري عليـــه حممـــل
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ل مث توضأ ومسـح علـى عمامتـه وراحلته بينه وبني القبلة فبامالكبنأنسأمنا : األحول قال 
أخربنــا قــالثنــا يزيــد بــن هــارونالثنا ســهل بــن عمــار قــحــد]2426[ابــن املنــذر. وخفيــه

.صحيح .ينه وبني القبلة بعري عليه حمملهيصلي بأنس بن مالكرأيت : عاصم قال
قــال ثنــا يزيــد بــن زريــع قــال مــد بــن عبــد امللــك بــن أيب الشــوارب ثنا حمحــد]484[الطــربي -

و عند قصره وهو يصلي وبني يديه زج مثـل وهمالكبنبأنسمررنا :حدثنا عبد املؤمن قال
.اهـ عبد املومن بن أيب شراعة ، صحيح طول أنس 

عبـد اهللا بـن رأيـت : بن عيينة عن يونس عن أيب إسحاق قـال اعن ]2307[عبد الرزاق -
عـن ثنا وكيـع حـد]2885[ابن أيب شـيبة .بينه وبني سرتته حنو من سبع أذرعيصلي و مغفل

.حسن.يصلي وبينه وبني القبلة فجوةمغفلابنرأيت : قاليونس عن أيب إسحاق 
رأى : قـال بريـدةحدثنا أبـو أسـامة عـن كهمـس عـن عبـد اهللا بـن ]2929[ابن أيب شيبة -

: ى أبنـاء هــؤالء إذا أدركــوا يقولــونتــر : فقــال ر بعضــهم بـني يــدي بعــض يف الصـالة أيب ناسـا ميــ
.اهـ صحيح إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون

حــدثنا املقــدام بــن داود ثنــا أســد بــن موســى ثنــا مــروان بــن معاويــة عــن ]5621[الطــرباين -
علـى رجـل يصـلي مرتاخيـا علـى سهل ابن الحنظليةمر : بشر بن منري ثنا القاسم الشامي قال

تقدم إىل مصالك ال يقطع الشـيطان صـالتك ، وال أحـدثك إال مـا مسعـت : القبلة فقال سهل
.اهـ ضعيف جدا عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا 

ثنـا هـارون بـن املغـرية عـن احلجـاج بـن أرطـأة عـن أيب ثنا ابن محيد قال حد]481[الطربي-
: النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالعـن بعـض أصـحابلب بـن أيب صـفرة ثين املهإسحاق قال 

.به ال باساهـفال يضره ما مر بني يديه صلى أحدكم وبني يديه مثل آخرة الرحلإذا
شــعيب بــن احلبحــاب عــن أيب ثنــاقــال ثنــا ابــن عليــةال قــثين يعقــوب حــد]490[الطــربي -

.اهـ صحيح املصلي ما وارى حرف القلم كان يقال يسرت:قال العالية الرياحي 
قال عطاء كان من مضى جيعلون مؤخرة الرحـل :بن جريج قالاعن ]2272[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح در مؤخرة الرحل قال ذراع إذا صلوا قلت وكم بلغك قال ق
حيــىي أخربنــا ثين ابــن عبــد الــرحيم الربقــي قــال حــدثنا ابــن أيب مــرمي قــالحــد]498[الطــربي-

خيــط للســرتة مــن ســألت عطــاء بــن أيب ربــاح عــن اخلــط :بــن أيــوب عــن محيــد بــن قــيس قــال
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وحـديث .نظـرفيـه اهــوال أدري عمـن ذلـك ، أدركـت النـاس يفعلـون ذلـك:الصالة ؟ فقال
.اخلط يف السرتة ال يصح 

ما يكره من السرتة
ر بـن عطيــة عـن هـالل بـن يســاف عـن الثـوري عــن األعمـش عـن ِمشـ]2396[عبـد الـرزاق -

رجـــال يصـــلي ورجـــل مســـتقبله فأقبـــل علـــى هـــذا بالـــدرة وقـــال تصـــلي وهـــذا عمـــررأى : قـــال 
.سل جيدمر اهـ مستقبلك وأقبل على هذا بالدرة قال أتستقبله وهو يصلي 

لــرمحن بــن ســعيد بــن عــن عبــد احــدثنا الثقفــي عــن خالــد احلــذاء]6530[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح أنه كره أن يأمت بقوم يتحدثونمسعودابنعن وهب عن أبيه

عــن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن معــدي كــرب ]6531[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا علــي بــن احلســن]2456[ابــن املنــذر .يلغــونأوال تــأمت بقــوم ميــرتون: قــال عبــد اهللا

عبـــد اهللا بـــن عــن كـــرب اهلمـــداينأيب إســـحاق عـــن معــديعــن ثنـــا عبــد اهللا عـــن ســـفيانقــال
مــــن طريــــق]3656[البيهقــــي .وال تصــــل وبـــني يــــديك قــــوم ميــــرتون أو يلغـــون: قــــالمســـعود

: ل عبـد اهللاقـال قـاكـرب اهلمـداينإسحاق عن معدياحلسني بن حفص عن سفيان عن أيب
عــن أيب اهـــ تابعــه شــعبة وبــني يــديك قــوم ميــرتون أو يلعبــونال تصــفوا بــني األســاطني وال تصــل

.صحيح . ، تقدم إسحاق 
: قـال سـلمةعـن بن غيـاث عـن يزيـد بـن أيب عبيـدحدثنا حفص]2880[ابن أيب شيبة -

]118[بـــن معـــني حيـــىي . ة ، فـــإذا أراد أن يصـــلي صـــلى إليهـــارأيتـــه ينصـــب أحجـــارا يف الربيـــ
كان سلمة إذا كـان يف الربيـة : قالحدثنا حفص ثنا يزيد بن أيب عبيد موىل سلمة بن األكوع

.اهـ سند صحيح ينصب أحجارا يصلي إليها
ابــنكــان : عــن ميمــون قــال حــدثنا عمــر بــن أيــوب عــن جعفــر]6532[ابــن أيب شــيبة -

: فقـالذكرت ذلـك لعبـد الكـرميفـ: قـال. إال يـوم مجعـةال يصلي خلف رجل ال يصـليعمر
حـــديث جعفـــر بـــن برقـــان اهــــ لي خلـــف رجـــل يـــتكلم إال يـــوم اجلمعـــةكـــان ابـــن عمـــر ال يصـــ

.وعبد الكرمي أظنه ابن أيب املخارق ليس حبجة .حسن حديث 
كــان عمــربــنابــن عمــر أن ابــن جــريج قــال أخــربين نــافع مـوىل اعــن ]2277[عبـد الــرزاق -

.صحيح اهـيكره احلجارة يف املسجد
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ال يصلي إىل هذه عمربناعن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ]2278[عبد الرزاق -
األميـــال الـــيت بـــني مكـــة واملدينـــة وكانـــت مـــن احلجـــارة فقيـــل لـــه مل كرهـــت ذلـــك قـــال شـــبهتها 

حــدثنا حممـــد بــن أيب عمـــر وحيــىي بـــن عاصــم مـــن ولــد ابـــن ]2761[الفـــاكهي .باألنصــاب 
خلـف األميـال الـيت يعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كـره أن يصـلالكواء قاال ثنا سفيان

حجـارة : قـال حيـىي بـن عاصـم يف حديثـه . هـي مثـل النصـب : عملها بنو مروان قـال سـفيان 
.صحيحاهـقيام ألن القوم كانوا عبدة أوثان 

ابــن عمــركـان : حــدثنا ابـن فضــيل عـن خصــيف عـن جماهـد قــال]4612[ابـن أيب شـيبة -
دخــل بيتــا فــرأى يف قبلــة املســجد مصــحفا أو شــبهه أخــذه فرمــى بــه وإن كــان عــن ميينــه أو إذا 

حــدثنا وكيــع ]4615[وأصــح منــه مــا روى ابــن أيب شــيبة. اهـــ خصــيف يضــعف مشالــه تركــه
كــانوا يكرهــون أن يكــون بيــنهم وبــني القبلــة شــيء : عــن ســفيان عــن منصــور عــن جماهــد قــال

.اهـ صحيح حىت املصحف

مام سرتة من خلفهسرتة اإل
.تقدم حديث ابن عباس يف مىن 

كـــان ميـــر بـــني يـــدي بعـــض الصـــفوف ســـعد بـــن أبـــي وقـــاصأنـــه بلغـــه أن ]367[مالـــك -
حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن عمـر بـن نبيـه عـن ]5018[ابـن أيب شـيبة رواه اهــوالصالة قائمة 

صــف واجلــدار حــىت جــاء مــرارا والنــاس يف الصــالة ، فمشــى بــني الســعدارأيــت : هــان قــال مجُ 
ورواه ابـن خزميــة يف حـديث علــي . وكــان يصـلي عنــد االسـطوانة اخلامســةانتهـى إىل مصـاله ، 

مـوىل حـدثنا علـي ثنـا إمساعيـل ثنـا عمـر بـن نبيـه عـن مجهـان أيب يعلـى]430[بن حجـر قـال 
أيب يعقوب القبطي أنه كان يرى سعد بن أيب وقاص يدخل املسجد من الباب الـذي حنـو دار 

ن فيمشــي بــني يــدي النــاس وبــني جــدار القبلــة حــىت يــأيت الســارية الــيت هــي عنــد الدرجــة مــروا
عن أمحـد بـن يف الكىن ورواه الدواليب اهـ الثانية من درج املقصورة والناس يصلون، وال يبايل به 

.على رسم ابن حبان . شعيب النسائي عن علي بن حجر 
ســرتة اإلمــام : قــال بــن عمــراافع عــن عــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــ]2317[عبــد الــرزاق -

.اهـ حسن قال عبد الرزاق وبه آخذ وهو األمر الذي عليه الناس . سرتة من ورائه 



تقريب فقه السابقني األولني

559

بأصـحابه الغفـاريالحكـمعن معمر عمن مسع احلسن يقول صلى ]2318[عبد الرزاق -
إنـه مل وقد ركز بني يديه رحما فمـر بـني أيـديهم كلـب أو محـار فانصـرف إىل أصـحابه فقـال أمـا

بن املبارك اعن ]2320[عبد الرزاق .
احلكـمقال حدثين سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت قال صـلى 

بــني يديــه عنــزة فمــرت محــري بــني يــديبالنــاس يف ســفر و الغفــاري
اد أن يصنع كما يصنع الوليد بن عقبة إذا صلى بأصحابه الغداة أربعـا مث قـال أزيـدكم فقالوا أر 

قال فلحقت احلكم فذكرت ذلك له فوقف حـىت تالحـق القـوم فقـال إين أعـدت بكـم الصـالة 
بتموين مـــثال البــن أيب معـــيط وإين أســـأل اهللا أن ل احلمــر الـــيت مــرت بـــني أيـــديكم فضــر مــن أجـــ

الغكـــم وأن ينصـــركم علـــى عـــدوكم وأن يفـــرق بيـــين وبيـــنكم قـــال حيســـن تســـيريكم وأن حيســـن ب
حدثنا ]565[الطربي .فمضوا فلم يروا يف وجوههم ذلك إال ما يسرون به فلما فرغوا مات 

ل حـدثنا محيـد بـن هـالل العـدوي قـاالةمبـارك بـن فضـاملقدمي قال حدثنا احلجاج قال حدثنا
وهــو يصــلي بنــا الغفــاريعمــروبــناحلكــمكنــا مــع :قــال أخــربين عبــد اهللا بــن الصــامت قــال

: قـال . الصـفوف يطـرد أحـدمها اآلخـريـدي فمـر محـاران بـني . عنـزة صالة الصبح وبـني يديـه
هذه صـالة املعيطـي،صلى صالة الصبح أربع ركعات: فقال ناس: قال .

صـــلى يب معــيط شــبهوك بـــابن أ،ثكلتــك أمـــك : فكثــر ذلـــك ، فأدركتــه ، قـــال قلــت:قــال.
ردوا : قــال.نعــم واهللا لقــد فعلــوا : وقــد فعلــوا؟ قــال قلــت : قــال.كعــاتصــالة الصــبح أربــع ر 

ولـيس بـنير إذا كـان أحـدنا يصـليإنـا كنـا نـؤم:فقـال . فـردوهم عليـه: قـال. ي أوائل الناسعل
كم يفمــر بــني أيــدفمــر بــني يديــه الكلــب أو احلمــار أو املــرأة أن نعيــد الصــالةمــا يســرتهيديــه

كـــين إمنـــا أعـــدت ولني يـــدي مـــا يســـرتين يعـــين العنـــزةبـــوقـــد كـــان محـــاران يطـــرد أحـــدمها اآلخـــر
فإنه صلى فشبهتموين بابن أيب معيطالصالة مبن مل يكن بني يديه ما يسرته لتكمل صالتكم 

وعجــل وأحســن عــافيتكم ونصــركم علــى عــدوكمحســن اهللا صــحبتكم أ.الصــبح أربــع ركعــات
.اهـ صحيح كما دعا هلم ، مث  هلك عند ذلك فأصابوا ظفرا: قال .ين وبينكم الفراق بي

بشار قال حدثنا معاذ بـن هشـام قـال حـدثين أيب عـن قتـادة حدثنا ابن ]566[الطربي وقال
اهللا عليـه وسـلم وكانـت لـه صـحبة مـع النـيب صـلى الحكم الغفاريأن عن أيب طالب الضبعي

أمرينــا صــلى الصــبح أربــع : فقــالوا الةعــاد الصــفمــر محــار بينــه وبــني الصــف فأصــلى بأصــحابه 
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قــالمث . مــا مجــع اجلمعــة الثانيــة حــىت مــاتوأرحهــم مــين فاللهــم أرحــين مــنهم: فقــالركعــات
عـن حـدثنا احلسـنيزيـد بـن إبـراهيم قـالثناوحدثنا املقدمي قال حدثنا احلجاج قال]573[

ان بــني أيــديهمفمــر محــار :قــال أنــه صــلى بأصــحابه صــالة الصــبحاحلكــم بــن عمــرو الغفــاري
: قـال! كمـا فعـل فـالنفعلـت: فقال نـاس أعأحدمها اآلخر فلما انصرف يطرد
ين ملـا صـليت الصـبح مـر ولكـمـا فعلـت كمـا فعـل فـالنواهللايـا أيهـا النـاس إين: طب فقـالفخ

ثنا حـد]564[وقـال .ف األول وإين إمنا أعدت بالصأيدينا يطرد أحدمها اآلخر محاران بني
سألت يونس عـن القـوم يصـلون فيمـر بـني :حيىي بن حبيب بن عريب قال ثنا عبد الوهاب قال

الشــيء الــذي يقطــع الصــالة فــزعم أأيــديهم 
مــن كــان مــن الصــف املقــدم : فقــاليــديهم كلــب فســئل احلســن عــن ذلــك فمــر بــني أالســواري 

اإلمام ليس بني يديه شيء يسـرته فمـر أرأيت إن كان:فليعد قلتيسرتهيس بني يديه شيء ل
.وغـري املسـتوريعيـدون مجيعـا املسـتور : قـال؟ الكلب وقد صلى ركعة أو ركعتني كيف يصـنعون

فلمـا قضـى صـالته أعـاد محـار فمـر بـني أيـديهمبأصـحابهاحلكم بن عمرو الغفاريوقد صلى 
.ح يصحسياق محيد بن هالل أسندها وأحسنها ، اهـن مل يكن بني يديه شيء يسرته مب

يقطع الصالة شيءهل
شــيبة حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة ح قــال وحــدثينحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]1165[مســلم -

زهــري بــن حــرب حــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن يــونس عــن محيــد بــن هــالل عــن عبــد اهللا بــن 
فإنــه يإذا قــام أحــدكم يصــل:عليــه وســلم ذر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللالصــامت عــن أيب

يسرته إذا كان بني يديه مثـل آخـرة الرحـل فـإذا مل يكـن بـني يديـه مثـل آخـرة الرحـل فإنـه يقطـع 
قلــت يــا أبــا ذر مــا بــال الكلــب األســود مــن الكلــب .صــالته احلمــار واملــرأة والكلــب األســود 

لى اهللا عليـــه وســـلم كمـــا ســـألت رســـول اهللا صـــياألمحـــر مـــن الكلـــب األصـــفر قـــال يـــا ابـــن أخـــ
.حجة احلكم بن عمرو اهأُر اهـالكلب األسود شيطان :فقال سألتين

عن محيد بن أظنه ثنا سليمان بن املغريةروى أبو نعيم ] 99/ 4[قال ابن رجب يف الفتح -
لــو يعلــم املصــلي قــدر مــا يــنقص مــن صــالته مــا صــلى : الخطــاببــنعمــرقــال : قــالهــالل

وذكــره مغلطــاي يف شــرح .وهــذا منقطــع : اهـــ مث قــال ء يســرته مــن النــاسأحــدكم إال إىل شــي
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عن محيد بن هالل أظنهويف كتاب الصالة أليب نعيم ثنا سليمان: قال ] 1592[ابن ماجة 
.فذكره ال عمر بن اخلطابق: قال
ثنا وكيــع قــال ثنــا جعفــر بــن برقــان عــن حبيــب بــن أيب مــرزوق حــد]8193[ابــن أيب شــيبة-

.اهـ حسن مرسلطع الصالة شيء إال الكالم واحلدثال يق: عثمانقال : قال
برجــل كســر عثمــان بــن عفــانعــن مالــك قــال بلغــين أن رجــال أتــى ]2384[عبــد الــرزاق -

أنفه فقال له مر بني يدي يف الصالة وأنا أصلي وقد بلغين ما مسعته يف املار بني يدي املصـلي 
اهـأخي ضيعت الصالة وكسرت أنفه بن افقال له عثمان فما صنعت شر يا 

بن جـريج قـال أراد رجـل أن جييـز أمـام محيـد بـن عبـد الـرمحن اعن ]2362[عبد الرزاق وقال
فقــال للرجــل مــا يضــرك لــو ارتــددت حــني ردك مث أقبــل علــى عثمــانبــن عــوف فــانطلق بــه إىل 

. واألحـداث محيد فقال له ما ضرك لو أجـاز أمامـك إن الصـالة ال يقطعهـا شـيء إال الكـالم 
بـن جـريج عـن حممـد بـن يوسـف عـن إبـراهيم بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف اقال عبد الرزاق ذكـره 

.الصحيح عن إبراهيم . اهـ حممد موىل عمرو بن عثمان بن عفان 
ثنا ابــن املثــىن قــال ثنــا حممــد بــن جعفــر قــال ثنــا شــعبة عــن ســعد بــن حــد]508[الطــربي قــال

عثمـانفأتيـت فأىب فمر قـالفمنعتهمر إنسان بني يدي كنت أصلي ف: إبراهيم عن أبيه قال
ثنــا مســددقــالحــدثنا حيــىي]2476[ابــن املنــذر .ال يضــركيــا ابــن أخــت: فقــال.فســألته

نـت أصـلي فمـر بـني يـدي رجـل، ك: قالثنا حيىي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيهقال
وقــــال. اهـــــ كــــذا ال يضـــركيـــا ابــــن أخــــي: فقــــال.عفــــانبــــنعثمـــانفســــألت فمنعتـــه فمــــر
عـن بـن إبـراهيمسعدعن ثنا شعبةقالثنا وهبقالحدثنا ابن مرزوق]2669[الطحاوي 

فـذكرت ، فمنعتـه فغلبـين إال أن ميـر بـني يـدي : قـال. فمـر بـني يديـه رجـل أنه كان يصليأبيه
سـعيد سـويد بـنورواه .صـحيحاهـال يضرك : فقال، وكان خال ابنه عفانبنلعثمانذلك 

عبـــد اهللا بـــن أمحـــد يف حنـــوه ، أخرجـــه عـــن أبيـــهحـــدثين أيبحـــدثنا إبـــراهيم بـــن ســـعداحلـــدثاين 
.زوائده على مسند أبيه ، قال حدثنا سويد 

حـدثين قـالثنا عبد اهللا بـن صـاحلحدثنا علي بن عبد الرمحن قال]2670[الطحاوي وقال
حـدثاه د وسـليمان بـن يسـاربكر بن مضر عـن عمـرو بـن احلـارث عـن بكـري أن بسـر بـن سـعي

فمـر بـه سـليط بـن أيب سـليط حـدثهما أنـه كـان يف صـالةأن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف 
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مـــا هـــذا ؟:فأرســـل إيل فقـــال يلعفـــانبـــنعثمـــانفـــذهب إىل . فجذبـــه إبـــراهيم فخـــر فشـــج 
أنـت أعلـم : قلـتويقطع صالتك ؟:قال. فرددته لئال يقطع صاليت، مر بني يدي : فقلت

وإمنـا ذكـروا رمبـا أخطـأكـان عبـد اهللا بـن صـاحل  ، سـند جيـداهــ إنـه ال يقطـع صـالتك :قال، 
.سليط بن سليط 

حـدثنا عبـدة ووكيـع عـن سـعيد عـن قتـادة عـن ابـن املسـيب عـن ]2901[ابن أيب شيبة وقال
]503[الطـربي .ال يقطـع الصـالة شـيء وادرؤوهـم عـنكم مـا اسـتطعتم: قـاال وعثمـانعلي
عــن ثــين أيب عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب ابــن بشــار قــال ثنــا معــاذ بــن هشــام قــال ثنا حــد

ثنا ابن املثىن وابنوقال.ة شيء وادرؤوا ما استطعتمال يقطع الصال: علي وعثمان
ثنا ابن علية مجيعـا عـن سـعيد عـن قتـادة عـن دثين يعقوب قال وحثنا ابن أيب عدي بشار قاال 

ثنــا ابــن أيب عــدي وحــدثنا ابــن املثــىن قــال مث قــال.ه عــن علــي وعثمــان مبثلــســعيد بــن املســيب
حممـد بـن ثنـاوحـدثنا ابـن بشـار قـال.عن سعيد بـن املسـيب مبثلـهعن هشام وشعبة عن قتادة

ة ال يقطـع الصـالقـاالأن عليـا وعثمـانا شـعبة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب ثنـجعفر قال 
ثنا شعبة قالثنا روحقالثنا أبو بكرةحد]2667[لطحاويااهـوادرؤوا ما استطعتم شيء 

وسعيد بن أيب عروبة وهشام بن أيب عبد اهللا عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن عليا وعثمان 
مـن طريـق]3651[البيهقـي .وادرءوا عنهـا مـا اسـتطعتمال يقطع صـالة املسـلم شـيء : قاال

ال : ثنا قتـادة عـن سـعيد أن عثمـان وعليـا قـاال مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة قاال حـد
. هـ صحيحاء وادرءوهم ما استطعتمييقطع صالة املسلم ش

ثنا ابن املثىن قال ثين عبـد الصـمد قـال ثنـا مهـام قـال ثنـا قتـادة عـن حد]502[الطربيوقال 
ـاهــال يقطــع الصــالة شــيء وادرؤوا مــا اســتطعتم : قــاالســليمان بــن يســار عــن علــي وعثمــان

وقـــد رواه عنـــه .بـــن حيـــىي وال أراه إال ومهـــا مـــن مهـــام. روايـــة اجلماعـــة عـــن ســـعيد بـــن املســـيب
حدثنا علي بن عبد العزيز قـال ]2471[ابن املنذر حجاج بن املنهال كرواية اجلماعة ، قال 

ال يقطـع الصـالة شـيء : ثنـا مهـام عـن قتـادة عـن سـعيد أن عليـا وعثمـان قـاالثنا حجـاج قـال
اهـما استطعتموادرأوا 

صــالة شــيء ممــا ميــر بــني قــال ال يقطــع العلــي بــن أبــي طالــبأنــه بلغــه أن ]368[مالــك -
.اهـ تقدم ذكره مع عثمان يدي املصلي
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ة ال يقطعهــا الصــال: قــالعلــيعــن نــا زهــري عــن أيب إســحاقخرب أ]2517[ابــن اجلعــدوقــال
ر عـــن أيب إســـحاق عـــن عـــن الثـــوري ومعمـــ]2361[عبـــد الـــرزاق . شـــيء وادرأ مـــا اســـتطعت

ورواه إسـرائيل . ال يقطع الصالة شيء وادرأ عن نفسك ما اسـتطعت: قال علياحلارث عن 
.ال حيتج به ، واحلارث احلارث وغريه عن أيب إسحاق عن

عــن زهــري عــن أيب إســحاق قــال حــدثين حــدثنا الفضــل بــن دكــني ]2970[ابــن أيب شــيبة -
وكانــت اخلــادم جتــيء فتأخــذ حاجتهــا تــابوتدســعكــان حــذاء قبلــة : قــال مصــعب بــن ســعد

.اهـ ثقات ميينه وعن مشاله ال تقطع صالتهعن 
حدثنا وكيـع عـن إسـرائيل عـن الزبرقـان عـن كعـب بـن عبـد اهللا عـن ]2906[ابن أيب شيبة -

حــدثنا أبــو ]2671[الطحــاوي .ال يقطــع الصــالة شــيء وادرأ مــا اســتطعت: قــال حذيفــة
: ثنـا الزبرقـان بـن عبـد اهللا عـن كعـب بـن عبـد اهللا قـالقـالثنـا إسـرائيلقالثنا روحبكرة قال
.ابن حبان اهـ على رسم أيب حامت ال يقطع الصالة شيء : يقولحذيفةمسعت 

ن خرب أ]828[ابن خزمية -
اهلرة ال تقطـع الصـالة : ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أهريرةأبيأبيه عن أيب سلمة عن 

ن ثنـا ابـن وهـب عـن ابـن أيب الزنـادناه الربيع بـن سـليماخرب أمث قال .
ابن وهب أعلم حبديث أهل املدينـة مـن : بن خزمية قال أبو بكر . احلديث موقوفا غري مرفوع 

.نه األلباين اهـ حس
ال :كان يقول عبد اهللا بن عمربن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن اعن ]369[مالك -

عـن معمـر عـن الزهـري ]2366[عبـد الـرزاق .يقطع الصالة شيء مما ميـر بـني يـدي املصـلي 
و قـال مـا اسـتطعت أال يقطع الصالة شيء وادرؤوا مـا اسـتطعتم :قالعمربناعن سامل عن 

إن عبـدقيل لهعمرابنأن حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سامل]2902[شيبة ابن أيب.
ال يقطـــع صـــالة :يقطـــع الصـــالة احلمـــار والكلـــب فقـــال: اهللا بـــن عيـــاش بـــن أيب ربيعـــة يقـــول

نا يــونس وأمحــد بــن محــاد الــدواليب قــاال ثنــا ســفيان عــن ثحــد]515[الطــربي.املســلم شــيء
يقطــع : عبــد اهللا بــن عيــاش بــن أيب ربيعــة يقــول إنعمــربــنالقيــل : الزهــري عــن ســامل قــال 

ابــــن أيب شــــيبة.ال يقطــــع صــــالة املســــلم شــــيء فقــــال ابــــن عمــــر.ب واحلمــــارالصــــالة الكلــــ
ال يقطــع : قــال عمــرابــنعــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع]2903[
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ثنــا عبــد الــرمحن ن املثــىن قــال ثنا ابــحــد]513[الطــربي .وذبــوا عــن أنفســكم،الصــالة شــيء 
وادرأ مـــا ال يقطـــع الصـــالة شـــيء: قـــالعمـــرابـــنعـــن ســـامل عـــن عـــن شـــعبة عـــن عبيـــد اهللا

ال يقطـع : قـالعمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]2368[عبد الرزاق .استطعت
]2473[ابـــن املنـــذر .الصـــالة شـــيء وادرأ مـــا اســـتطعت قـــال وكـــان ال يصـــلي إال إىل ســـرتة 

ثنا وهيب عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن قالثنا عبد الرمحن بن املباركقالحدثنا حيىي بن حممد
البيهقـــي . وادرأ عــن نفســـك مـــا اســـتطعتال يقطـــع الصـــالة شـــيء: قــالابـــن عمـــرعـــن نــافع

إن عبـد اهللا بـن عيـاش عمـرالبـنعـن سـامل قـال قيـل يسفيان عن الزهر من طريق] 3646[
ال يقطــع صــالة املســلم فقــال ابــن عمــر. الة الكلــب واحلمــارطــع الصــيق: ربيعــة يقــولبــن أيب

نــا عبيــد اهللا بــن ثل ثنــا ابــن عليــة قــاثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــد]524[الطــربي .ءيشــ
الطحــاوي . وذبــوا مــا اســتطعتميءال يقطــع الصــالة شــ: عمــرابــنقــال : عمــر عــن نــافع قــال

إن عبـد : عمـرالبـنقيـل : عـن سـامل قـالثنا سـفيان عـن الزهـري حدثنا يونس قال]2664[
ال يقطـــع : فقـــال ابـــن عمـــر، يقطـــع الصـــالة الكلـــب واحلمـــار : اهللا بـــن عيـــاش بـــن ربيعـــة يقـــول

ثنـا عبـد الصـمد عـن شـعبة حـدثنا ابـن مـرزوق قـال]2665[الطحـاوي . صالة املسلم شـيء
ادرءوا مـا و ال يقطـع الصـالة شـيء:قـالعمـرابـنعن عبيد اهللا بـن عمـر عـن نـافع وسـامل عـن 

مثلهعمرابنثنا هشيم عن عبيد اهللا عن نافع عن حدثنا صاحل قال ثنا سعيد قال.استطعتم
.صحاح . ورواه احلسن بن موسى األشيب عن شعبة عن عبيد اهللا عن سامل ونافع اهـ 
أعـاد ركعـة مـن عمـرابـنحدثنا ابن عيينة عن أيـوب عـن بكـر أن ]2923[ابن أيب شيبة -

ثنـا املعتمـر ثنا حممـد بـن عبـد األعلـى قـال حـد]568[الطـربي .يديـه يف الصـالةجرو مر بني 
بكـر اهــ وهـو يصـلي فقطـع صـالته أن جـروا مـر بـني يـدي عبـد اهللا بـن عمـره عن بكـر أبيعن

ثنا ابـن بشـار قـال حـد]569[الطـربي قـال.مرسـلهـو ، مل يشـهده ، هو ابن عبد اهللا املزين
أيب عن قتادة عن بكر بن عبد اهللا املـزين عـن أيب مـرة رجـل مـن ثنا معاذ بن هشام قال أخربين

ه مـر بـني يـدي إنـ: قـال.مل تعيـد: فقيـل لـهمث قـام فأعادهـاصـلى مـرةعمـرابنأن أهل البادية 
وحـدثنا مث قـال. نـه مـر بـني يـدي ابـن عمـر وحـدهكأيـأمرهم أن يعيـدواومل جرو كلب فأعـدت

حـدثين أيب عـن قتـادة قـال حـدثنا بكـر بـن عبـد اهللا ابن بشار قال حدثنا معـاذ بـن هشـام قـال
مثيصلي فمر جرو كلب بني يدي ابن عمر وهو  يصـليعمرأنه كان جبنب ابن عن أيب مرة 
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و مـرة ألي شـيء أعـدتفقـال لـه أبـأثلج بني يدي أيب مرة وابـن عمـر فقـام ابـن عمـر فأعادهـا 
يصـليان خلـف مـروان هما كانـا وأحسـب:قتـادة: قـال. رو كلب مر بـني يـديأما رأيت ج: قال 

ثنـا محيـد عـن بكـر وحـدثنا ابـن بشـار قـال ثنـا سـهل بـن يوسـف قـال وقال الطـربي.بن احلكم
الرجـل حـىت مـر بـني وبـنيمـر كلـب بـني ابـن عوإىل جنبه رجل فمـر جـرو  ابن عمرصلى : قال

إمنـا ابـن عمـر وقـال جـل فجذبـهوقـام الر يدي ابن عمـر فلمـا سـلم اإلمـام قـام ابـن عمـر يقضـي 
، وقـد قـال وإمنـا يؤخـذ مـذهب الرجـل مـن أصـحابه . اهــ أبـو مـرة شـيخ ال يعـرفمر بـني يـدي 

.قتادة فيه كلمة 
قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]2464[ابـن املنـذر محاد بن سلمة فأخطأ فيه ، قـال ورواه

ن كنـت أصـلي إىل جنـب ابـ: ثنا حجاج قال حدثنا محاد عن محيد عن بكر بـن عبـد اهللا قـال
وأمـا أنـا فـال أعيـد ، فأعـد الصـالةأما أنـت: عمر فدخل جرو بيين وبينه فمر بني يدي فقال

محــاد ثنا املقــدمي قــال ثنــا حجــاج قــال ثنــاحــد]572[الطــربي رواه و . ألنــه مل ميــر بــني يــدي
كنت أصلي إىل جنب ابن عمر فدخل جرو كلب بيين : يد عن بكر بن عبد اهللا قالعن مح

اهـ ألنه مل مير بني يدي وأما أنا فال أعيد، أما أنت فأعد الصالة : يدي فقال مر بني فوبينه
.واهللا أعلم . أصح ما قبله و 

قــال حــدثنا جويريــةثنــا ابــن أخــيقــالحــدثنا موســى بــن هــارون]2465[ابــن املنــذر وقــال
د فأعـابني يديه كلب أصفر وهو يف الصالةمر ابن عمرأن مهدي عن مطر الوراق عن نافع

.ضعيفمطر و اهـ منكر ، الصالة 
حــدثين أبــو بشــر قــال حــدثين ســعيد بــن عــامر عــن شــعبة عــن أيب ] 1/566[الفســوي وقــال

إن الصــالة ال : عبــد اهللا العســقالين قــال مسعــت يزيــد بــن قســيط يقــول مسعــت ابــن عمــر يقــول
ر قال ثنا حممد بن جعفثناثنا ابن املثىن قال حد]514[الطربي .يقطعها شيء وادرءوا عنها

يصــلي عمــرابــنأنــه رأى عــن يزيــد بــن عبــد اهللا بــن قســيط شــعبة عــن أيب عبــد اهللا العســقالين
أيهـا : قـال ، فلما انصرف ابن عمر ! احلمار: لرجومحار مير بني أيديهم فناداهعلى جنازة 

اهـــــ األذى عـــنكم مـــا اســـتطعتم فـــادرؤوايقطعهـــا شـــيء ، ولكنـــه أذى الالصـــارخ إن الصـــالة
.صحيح
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حدثنا أمحد بن عبـدة أنبأنـا محـاد بـن زيـد حـدثنا حيـىي أبـو املعلـى عـن ]1006[ابن ماجة -
: ما يقطع الصالة فذكروا الكلب واحلمار واملرأة فقـال عباسابنقال ذكر عند احلسن العرين
ميـر ييوما فـذهب جـديإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصل، ياجلدما تقولون يف

الغــرض هنــا .اهـــ ســند صــحيح مرســله فبــادره رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم القبلــةبــني يديــ
.من وجه آخر اوغريمهواحلاكم واملرفوع رواه ابن خزمية ، املوقوف 

عن الثوري عن مساك بن حرب عن عكرمة قال ذكر البن عباس مـا ]2360[عبد الرزاق -
ــنايقطــع الصــالة فقيــل لــه املــرأة والكلــب فقــال  إليــه يصــعد الكلــم الطيــب والعمــل : بــاسعب

حــدثنا ســفيان عــن قــال حــدثنا وكيــع]8852[ابــن أيب شــيبة . الصــاحل يرفعــه فمــا يقطــع هــذا
ب يقطعــون ذكــر لــه أن املـرأة واحلمــار والكلــ: قــالمسـاك بــن حــرب عـن عكرمــة عــن ابــن عبـاس 

يقطــع الصــالة ال )إليــه يصــعد الكلــم الطيــب والعمــل الصــاحل يرفعــه(قــال ابــن عبــاسالصــالة
لـــرمحن قـــال حـــدثناحــدثنا عبـــد ابـــن بشـــار قـــال حــدثنا ا]518[الطـــربي .ولكنـــه يكـــرهشــيء 

. لكلب واملرأة واحلمارايقطع الصالةقالوا عند ابن عباس:سفيان عن مساك عن عكرمة قال 
.يكــرهولكنــه.أي شــيء يقطــع هــذا) الكلــم الطيــب والعمــل الصــاحل يرفعــهإليــه يصــعد (فقــال 

ـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ وأبـــو ســـعيد بـــن أيب]3653[البيهقـــي  عمـــرو قـــاال حـــدثنا أبـــو أخربن
يحممد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا احلسني بن حفص عن سـفيان الثـور العباس 

سـئل ابـن عبـاس فقيـل لـه أيقطـع الكلـب واحلمـار واملـرأة الصـالة؟ : عن مساك عن عكرمـة قـال 
.فما يقطع هذا ولكنـه يكـره) م الطيب والعمل الصاحل يرفعهإليه يصعد الكل(فقال ابن عباس 

حـدثنا حممـد بـن عبـد الوهـاب حـدثنا يعلـى يأخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو عثمـان البصـر 
.مساك تكلموا يف حفظهاهـ بن عبيد حدثنا سفيان فذكره بنحوه

ابــنقــال : الدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن ســلم عــن قتــادة قــحــ]2919[ابــن أيب شــيبة-
مرسل هذا . اهـ سلم بن أيب الذيال ثقة واملرأة احلائضة الكلب األسوديقطع الصال: عباس

.
ثنا مهام عن قتادة عن صـاحل حد]589[ورواه الطربي

: قلـت.ةالكلـب األسـود واملـرأالةيقطـع الصـ:قالعباسابنعن أيب اخلليل عن جابر بن زيد 
مهـام بـن اهــ كـذا قـالمسلم وال كـافر فافعـلاستطعت أال مير بني يديك إن: احلمار قالفأين 
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حــدثنا ابــن بشــار قــال ثنــا ابــن أيب عــدي عــن هشــام عــن قتــادة ]591[الطــربي حيــىي ، وقــال 
يقطــع الصــالة الكلـــب : عبــاسابــنقــال : قلــت جلــابر بــن زيــد مــا يقطــع الصــالة قــال: قــال

: ما هو؟ قلـت : ابع قالقد كان يذكر ر : زيد احلمار ؟ قلت:حلمار قال فأين ا: تقل. واملرأة
ثنا حــدمث قــال.فافعــليــديك كــافر وال مســلمإن اســتطعت أال ميــر بــني : قــال. العلــج الكــافر
مسعـت جـابر بـن زيـد : ثنـا سـعيد وشـعبة عـن قتـادة قـالثنا حيىي بن سعيد قـالابن بشار قال

.وفيه اختالفوهذا أصح ، اهـ يقطع الصالة الكلب واحلمار: عباسابنقال :قولي
بـن عبـاسابيه عـن عكرمـة وأيب الشـعثاء عـن أبن التيمي عن اعن ]2354[عبد الرزاق وقال
نا حممـد بـن عبـد ثحـد]588[الطـربي.تقطـع الصـالة املـرأة احلـائض والكلـب األسـود : قال 

ابــنعــن ر بــن زيــدعــن عكرمــة وجــابن عــن أبيــهال ثنــا املعتمــر بــن ســليماقــاألعلــى الصــنعاين
ثنا ابـن حـد]590[الطـربي . ة احلـائض والكلـب األسـوداملـرأيقطـع الصـالة : أنـه قـالعباس

يقطـع : قـالعبـاسابـنعـن مـة عـن عكر ثـين أيب عـن قتـادة بشار قال ثنا معاذ بـن هشـام قـال 
دري ذكـر احلمـار حمفـوظ أم مـا أ.صـحيح اهــب األسـود واحلمـار واملـرأة احلـائضالكلـالصالة 

.ال 
يقطــع أنــه عبــاسبــنابــن عيينــة عــن عبــد اهللا بــن أيب يزيــد عــن اعــن ]2353[عبــد الــرزاق -

مكــي اهـــ ابــن أيب يزيــد 
.)1(وأصحاب ابن عباس أعرف بكالمه. وثقه ابن حبان والعجلي 

: قــال عبــاسابــنعــن ابــن فضــيل عــن ليــث عــن طــاووس حــدثنا]2911[أيب شــيبة ابــن -
.اهـ سند ضعيف وأشد ما يتقي عليها مرابض الكالباعزلوا صالتكم ما استطعتم

رأيت : حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن ابن أيب عمار قال ]15268[ابن أيب شيبة-
ــرابــن ]2475[ابــن املنــذر .ف بينــه وبــني القبلــةطــاف بالبيــت مث جــاء يصــلي والطــواالزبي

ثنـا ابـن جـريج عـن ابـن أيب عمـار قـالثنـا أبـو معاويـةقـالثنا سعيدقال حدثنا حممد بن علي
متـر بـني : قال، ء وصلى والطواف بينه وبني القبلة مث جاطاف بالبيتالزبريابنرأيت : قال

ثنا سعيد حد]516[الطربي. ع قدميهامث يضع جبهته يف موضيديه املرأة فينتظرها حىت متر
املــرأة احلـائض والكلــب : قـال ؟ مــاذا يقطـع الصــالة : بــن جـريج قــال قلـت لعطـاء اعـن ]2347[عبـد الــرزاققـال -1

ال يقطـع الصـالة : مسعت عطـاء يقـول : حدثنا شبابة عن هشام بن الغاز قال ]2924[وقال ابن أيب شيبة . األسود 
.من أصحاب ابن عباس حنوه وقد روي عن غريه . اهـ سند صحيح إال الكلب األسود واملرأة احلائض
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عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن أيب أخـربينقــال ثنــا ابــن جــريجبـن حيــىي األمــوي قــال ثــين أيب قـال 
، فوضـع جبهتـه يف بالبيـت يـه تطـوف فمـرت امـرأة بـني يديصـلي الـزبريابـنرأيت : عمار قال 

.صحيح اهـموضع قدمها 
: قــال ن حنظلــة اجلمحــي عــن ســامل بــن عبــد اهللاحــدثنا وكيــع عــ]8849[ابــن أيب شــيبة -

.نا امـرأة بعـد مــا قـد صــلينا ركعـة فمــرت بـني أيــديابــن الزبيـرصـلى بنـا 
صـليت :ثنـا حنظلـة عـن سـامل قـال ال قـأخربنا ابن وهب ثين يونس قالحد]517[الطربي 

اهــ حنظلـة بـن أيب سـفيان ا بالوهـاامرأة فممبكة فمرت بني يدي الصفعبد اهللا بن الزبريمع 
.، سند صحيح 

أخربنـا يوسـف بـن صـهيب عـن عبـد ثنا أبو كريب قال ثنا قبيصـة قـال حد]559[الطربي -
ته إذا مــر الرجــل بــني يــدي الرجــل ليقطــع صــال:اهللا بــن بريــدة عــن أبيــه أو عــن عبــد اهللا قــال 

يرجـع وإال فليأخـذ بيـده حـىتجـع فـإن ر وإال فليلهـز يف صـدرهفليوميء إليه بيده فإن هو رجـع
.ال باس به . اهـ أرى الشك من قبيصة بن عقبة فإنه قد قطع صالته 

جـابر عن إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد اهللا بن أيب مغيـث عـن ]2369[عبد الرزاق -
اهـ إبراهيم هـو اخلـوزي الال يقطع صالة املسلم شيء وادرؤوا ما استطعتم : قال بن عبد اهللا

.حيتج به 
مـري حـدثنا حممـد بــن أخربنـا أبـو احلسـن أمحـد بــن ع]64تـاريخ داريــا [عبـد اجلبـار اخلـوالين -

أخــربين صــدقة بــن خالــد وغــريه عــن عمــرو بــن قــال وزيــر بــن احلكــم حــدثنا الوليــد بــن مســلم
يقــول لرجــل مــر بــني أبــا الــدرداءمسعــت : قــالبــد الــرمحن بــن أيب كبــرية العنســي عــن عشـراحيل

مــررت بــني يــدي صــالة أخيـــك :مـــا صــنعت؟ قــال: مــا محلــك علــى مــا صــنعت؟ قــال:ديــهي
.، ومل أعرف من ابن أيب كبرية اهـ ضعيف وهدمت من عملك بنيان سنة أو سنتني 

: قـال ثنا أبو داود وغندر عن شعبة عن عبيد اهللا بن أيب بكرحد]2916[ابن أيب شيبة -
ثنا ابـن املثـىن حـد]562[الطـربي.مـار والكلـبيقطـع الصـالة املـرأة واحل: يقول أنسامسعت 

:قــالثنــا شــعبة عــن عبيــد اهللا بــن أيب بكــرالــرمحن بــن مهــدي وعبــد الصــمد قــاال ثنــا عبــد قــال 
ثنـا وحـدثنا املقـدمي قـال.واحلمـاريقطـع الصـالة الكلـب واملـرأة : يقـولأنـس بـن مالـكمسعت 

ابــن .س بــن مالــك مثلــهكــر بــن أنــاهللا بــن أيب بعــن عبيــد ثنــا شــعبة بــن احلجــاج احلجــاج قــال 
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عن عبيد ثنا شعبةقالثنا حجاج بن منهالقالثنا علي بن عبد العزيزحد]2463[املنذر
.اهـ صحيح يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة: قالأنس بن مالكاهللا بن أيب بكر عن 

قـالارون العبـدي محـاد عـن أيب هـل ثنـاثنا احلجاج قاثنا املقدمي قال حد]581[الطربي -
ــامسعــت  يقطــع الصــالة الكلــب: اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــالرســولأنالخــدريســعيدأب

اهـ أبو هـارون السهم واحلجر والرحل : سعيد ما يسرت املصلي قاليا أبا: فقلنا. املرأةواحلمار و 
.، وقد تقدم ال حيتج به 

رئ أخربنــا احلســن بــن حممــد بــن بــن حممــد املقــيأخربنــا أبــو احلســن علــ]3650[البيهقــي -
دثنا جمالــد إســحاق حــدثنا يوســف بــن يعقــوب حــدثنا مســدد حــدثنا عبــد الواحــد بــن زيــاد حــ

مث عــاد فدفعـهيوهـو يصـلسـعيديأبــيمـر شــاب مـن قـريش بـني يـد:حـدثنا أبـو الـوداك قـال
ء ولكـن قـال يإن الصـالة ال يقطعهـا شـ: فلما انصرف قال فدفعه مث عاد فدفعه ثالث مرات

، يأيت من اهـ جمالد ضعيف ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان :صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
.وجه أحسن 

أبــيعــن عــن ابــن عــون عــن ابــن ســريينحــدثنا حفــص بــن غيــاث ]2966[ابــن أيب شــيبة -
وكـان ابـن : قـال لي واملرأة متر به ميينا ومشاال فال يـرى بـذلك بأسـاأنه كان يصالخدريسعيد

.اهـ صحيح سري 
: قـــال معـــاذ بـــن جبـــلبـــن عيينـــة عـــن ليـــث عـــن جماهـــد عـــن اعـــن ]2355[عبـــد الـــرزاق -

.اهـ ليث ضعيف الكلب األسود البهيم شيطان وهو يقطع الصالة
قـال حـدثنا األعمـش قـال حـدثنا حدثنا عمر بن حفـص قـال حـدثنا أيب]514[البخاري -

ذكـر عائشـةمسـلم عـن مسـروق عـن قـال األعمـش وحـدثين.عـن عائشـةإبراهيم عن األسـود
واهللا ، شــبهتمونا بــاحلمر والكــالب: فقالــت عنــدها مــا يقطــع الصــالة الكلــب واحلمــار واملــرأة

،مضــطجعةبينــه وبــني القبلــةعلــى الســريروإينييصــلصــلى اهللا عليــه وســلملقــد رأيــت النــيب
فأنسـل مـن عنـد رجليـه ، صلى اهللا عليه وسلمالنيبيفأكره أن أجلس فأوذاحلاجةفتبدو يل

اهـ
: قالـت عائشـةنا شعبة عن احلكم عن خيثمة عـن األسـود عـن خرب أ]164[ابن اجلعد وقال

ر عـن شـعبة حـدثنا غنـد]2907[ابـن أيب شـيبة .ال يقطع الصالة شيء إال الكلب األسـود 
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ال يقطع الصـالة : ةعائشمسعته حيدث عن األسود عن : عن احلكم عن خيثمة قال
ثنـا حيـىي عـن ثنـا مسـدد قـالحـدثنا حيـىي قـال]2468[ابن املنذر .شيء إال الكلب األسود

ال يقطــع الصــالة إال : قالــتعائشــةاحلكــم عــن خيثمــة عــن األســود عــن حــدثينشــعبة قــال
شـعبة عـن ثناابن املثىن قال ثنا حممد بن جعفر قال ثناحد]605[الطربي . الكلب األسود

لصـالة شـيء ال يقطـع ا: عائشـةمسعت خيثمة حيدث عـن األسـود عـن لاحلكم قا
.اهـ سند صحيح إال الكلب األسود

ثنــا يــونس عــن جماهــد عــن ثنا ابــن محيــد قــال ثنــا حيــىي بــن واضــح قــال حــد]606[الطــربي-
.اهـ صحيح مرسل ال يقطع إال الكلب األسود البهيم: قالتعائشة

قرنتمــوين يــا : قالــت عائشــةعــن إبــراهيم عــن محــاد عــن إبــراهيم أن ]2365[بــد الــرزاق ع-
اهــــ ولكـــن ادرؤوا مـــا اســـتطعتم ، إنـــه ال يقطـــع الصـــالة شـــيء ، أهـــل العـــراق بالكلـــب واحلمـــار 

.شيخ عبد الرزاق مرتوك
د بـن خالـقـرةثنـا حيـىي عـن حيىي بـن حممـد قـال ثنـا مسـدد قـالحدثنا]2467[ابن املنذر -

املــرأة الســوداء تقطــع : قالــتعائشــةحــدثين يعلــى بــن حكــيم عــن صــفية بنــت شــيبة عــن قــال
حــدثنا ابــن بشــار قــال]586[الطــربي وقــال .ومــا أدري مــا هــ، و رجالــه ثقــات اهـــ الصــالة

كنـت أصـلي : حدثنا ابن أيب عدي عن محيد عن طلق بن حبيب عـن صـفية ابنـة شـيبة قالـت
الكلـب والسـنور الة إالأمل أقل لك إنه ال يقطع الص: فقالتبني يدي فمنعتها عائشةفمرت 

ثنا شعبة قـال قال ثنا حممد بن جعفر قالثنا ابن املثىنحد]587[الطربي وقال .اهـ ثقات 
كانــت امــرأة تصــلي عنــد : الــتمسعــت صــفية ابنــة شــيبة قمسعــت عبــد الــرمحن بــن ســعيد قــال

ة الكلــب إمنــا يقطــع الصــال: وقالــت عائشــةقــةبينهــا وبــني املرفعائشــةالبيــت إىل مرفقــة فمــرت 
ثنـا غنـدر حـدثنا أبـو بشـر بكـر بـن خلـف قـال]1177أخبار مكـة[الفاكهي . واهلر األسود 

كانــت : مسعـت عبــد الـرمحن بــن سـعيد قــال مسعـت صــفية بنـت شــيبة تقـولثنــا شـعبة قــالقـال 
إمنــا يقطــع عائشــةت فمــرت عائشــة بينهــا وبــني املرفقــة فقالــامــرأة تصــلي عنــد البيــت إىل مرفقــة

ومــا رواه ، أحســن ممــا قبلــه رجالــه ثقــات هــذا ســند صــحيح اهـــواهلــر األســودالصــالة الكلــب
.واهللا أعلم األسود عنها أقوى ، 
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عـن قتـادة عـن حممـد ثـين أيبثنا ابن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال حد]520[الطربي -
قـال حممـد. ها التقوى ويقطعها الفجـورمتاملصالة قالما يقطع اسألت شرحيابن سريين قال

حسـنسـند اهــ رحـل يف آخـرة الكـان يقـالصدق شـريح:فذكرت ذلك لعبيدة السلماين فقال
.

باب منه
رأى : عــن ســيار بــن معــرور قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن مســاك ]7828[ابــن أيب شــيبة -

.فيه مساك اهـ أرى وهمصلوا يف املسجد: قوما يصلون على الطريق ، فقال عمر
ثابــت البنــاين عــن عــن اد بــن ســلمة حــدثنا محــ: قــال حــدثنا وكيــع]7830[ابــن أيب شــيبة -

صــلى اهللا عليــه وســلم يصــلون يف ســكك األهــواز  كــان أصــحاب النــيب: قــال مالــكبــنأنــس
.اهـ سند صحيح يصلي يف ممر خدمهمالكبنأنسوكان 

تعظيم املرور بني يدي املصلي
أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن بسر بن سعيد أن زيد بـن خالـد عن]362[مالك -

اجلهين أرسله إىل أيب جهيم يسأله ماذا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم يف املـار بـني 
لـو يعلـم املـار بـني يـدي :يدي املصلي فقال أبو جهيم قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم 

ن يقف أربعني خريا لـه مـن أن ميـر بـني يديـه قـال أبـو النضـر ال أدري املصلي ماذا عليه لكان أ
.اهـ رواه البخاري ومسلم أقال أربعني يوما أو شهرا أو سنة 

لـو يعلـم املـار : عمـر بـن الخطـابقـال :عن معمر عن قتادة قـال]2324[عبد الرزاق -
يكـن بـني يـدي املصـلي ملإذا ، بني يدي املصلي ماذا عليه كان يقوم حوال خـري لـه مـن ذلـك 

.مرسل اهـسرتة
عمـر مـر : عن الثوري عن خالد احلذاء عن عبد اهللا بن شـقيق قـال ]2339[عبد الرزاق -

برجل يصلي بغري سرتة فلما فرغ قال لو يعلم املار واملمرور عليه ماذا عليهمـا مـا بن الخطاب
.اهـ صحيح مرسل فعال 

ال تدعـه :أنه قالالخطاببنعمرحدثت عن بن جريج قالاعن ]2345[عبد الرزاق -
اهـمير بني يديك فإن معه شيطانه
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عــن معمــر قــال أخــربين مــن مســع أبــا العــالء بــن عبــد اهللا بــن الشــخري ]2335[عبــد الــرزاق -
اهـأو قال كان عثمان يصلي وهو يدرأ شاة أن مير بني يديه عثمانقال رأيت 

من أهل املدينة عن عبد الرمحن بـن األسـود عـن عن معمر عن رجل ]2342[عبد الرزاق -
قــال إذا أراد أحــد أن ميــر بــني يــديك وأنــت تصــلي فــال تدعــه فإنــه يطــرح بــن مســعوداأبيــه أن 

.بن يسار اهـ أراه عن حممد بن إسحاق شطر صالتك
حممــد بــن فضــيل عــن حممــد بــن إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن ]2925[ابــن أيب شــيبة قــال

إذا مــر أحــد بــني يديــه وهــو يصــلي التزمــه حــىت يــرده مســعودابــنكــان : ال األســود عــن أبيــه قــ
حـدثنا ابـن محيـد ]620[الطـربي .إنه ليقطع نصف صالة املرء مرور املـرء بـني يديـه: ويقول 

: حــدثنا حممــد بــن إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن أبيــه قــالقــال حــدثنا ســلمة قــال
إن مرور الرجـل بـني : ديه الرجل التزمه حىت رده مث قال رأيت ابن مسعود يصلي فإذا مر بني ي

.اهـ سند جيد إن كان موتصاليدي الرجل وهو يصلي يضع نصف صالته 
حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن عمـــارة بـــن عمـــري عـــن ]2932[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 

فـإن ، ليفعـل مير بني يديه وهو يصـلي فمن استطاع منكم أن ال: عبد اهللاقال : قال األسود
عن الثوري عن األعمش ]2340[عبد الرزاق .يدي املصلي أنقص من املمر عليهاملار بني

مـــن اســـتطاع مـــنكم أن ال ميـــر بـــني يديـــه وهـــو : عبـــد اهللاقـــال :عـــن عمـــارة عـــن األســـود قـــال
]9288[الطـرباين . فإن املـار بـني يـدي املصـلي أنقـص أجـرا مـن املمـر عليـه، يصلي فليفعل 

ن عمــارة عــن عــحممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن األعمــشحــدثنا
إن استطاع أحدكم أن ال مير بني يديه أحد فليفعل فإن املـار علـى : قالاألسود عن عبد اهللا

حجـاج بـن املنهـال ثنـا أبـو ثنـاحدثنا علي بن عبد العزيـز. املصلى أنقص أجرا من املمر عليه
: قال عبد اهللا بـن مسـعود : قالمارة بن عمري عن األسود بن يزيدعن عمشعوانة عن األع

فإن املار بني يـدي املصـلي أنقـص ، وهو يصلي فليفعل استطاع منكم أن ال مير بني يديهمن
.اهـ سند صحيح من املمر عليه

عن عبد اهللا بن أيب جنيح عنريك بن اخلطاب شيخ من أهل البصرةحدثنا ش]68[لوين -
كــان لــه تــابع خيدمــه يف طعــام بطنــه، فمــر بــني يديــه وهــو يصــلي، : قــالموســىأبــيعــن أبيــه

.اهـ مرسل جيد فطرده وأخرجه 
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ال تـدع أحـدا ميـر :قالعمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]2325[عبد الرزاق -
.اهـ حسن بني يديك وأنت تصلي فإن أيب إال أن تقاتله فقاتله 

كــان يكــره أن ميــر بــني أيــدي النســاء وهــن عبــد اهللا بــن عمــرأنــه بلغــه أن ]364[مالــك -
.يصلني 

كان ال مير بني يدي أحد وال يدع أحدا ميـر عبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]365[مالك -
كـان ال يـرتك عمـربـنابـن جـريج قـال أخـربين نـافع أن اعن ]2327[عبد الرزاق .بني يديه 

.اهـ صحيح لي وال مير هو بني يدي الرجال والنساء شيئا مير بني يديه وهو يص
أدع أحـدا قلت لسعيد بـن جبـري: قال حدثنا ابن علية عن أيوب ]2933[ابن أيب شيبة -

كـان ال عمـرابـنبلغـين أن : فمـا تصـنع ؟ قلـت: قـالفـإن أىب : قلـتال : مير بـني يـدي ؟ قـال
.اهـ صحيحعمر دق أنفكذهبت تصنع صنيع ابن إن: قال يدع أحدا مير بني يديه 

مـررت بـني : قـاليل عـن فطـر عـن عمـرو بـن دينـارحـدثنا ابـن فضـ]2938[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن رتفع من قعوده مث دفع يف صدريفاوهو يف الصالة عمرابنيدي 
عن إسرائيل عن مساك معمـر عـن عمـرو بـن دينـار قـال مـررت إىل ]2336[عبد الرزاق وقال

ويف روايـة ابـن املنـذر ، اهــ كـذا ن أين أمر بني يديه فثار ثورة أفـزعين وحنـاين فظبن عمراجنب 
عـن حممـد بـن مسـلم عـن ]2337[عبـد الـرزاق . بـن دينـار عبد الرزاق عن معمر عـن عمـرو

فـانتهر وكــان : وهـو جـالس يصـلي قـال بـن عمـراذهبـت أمـر بـني يـدي :عمـرو بـن دينـار قـال
حدثنا أبو نعيم قـال حـدثنا ]526[ل أبو زرعة الدمشقي وقا. شديدا على من مير بني يديه 

فـانتهرين وأنا غالمأردت أن أمر بني يدي ابن عمر: جعفر بن برقان عن عمرو بن دينار قال
.اهـ صحيحبتسبيحه

يصـلي عمربنارأيت : نا عبد العزيز عن صاحل بن كيسان قال خرب أ]2895[ابن اجلعد-
أبو زرعـة .فإذا مر رجل جذبه حىت يرده ، أحدا مير بني يديه فكان ال يدع يف جوف الكعبة

حـــدثنا عبـــد العزيـــز بـــن أيب ســـلمة عـــن صـــاحل بـــن  : حـــدثنا أبـــو نعـــيم قـــال]526[الدمشـــقي 
.صحيحاهـوال يدع أحدا مير بني يديهرأيت ابن عمر يصلي يف الكعبة: الكيسان ق

عـن عبـد الـرمحن بـن أيب سـعيد عن داود بن قيس عن زيـد بـن أسـلم ]2328[عبد الرزاق -
يصــلي إذ جــاءه شــاب يريــد أن ميــر قريبــا مــن ســرتته الخــدريســعيدأبــوبينــا : اخلــدري قــال 



تقريب فقه السابقني األولني

574

وأمري املدينة يومئذ مروان قال فدفعه أبو سعيد حىت صرعه قال فـذهب الفـىت حـىت دخـل علـى 
انـــت مـــروان فقـــال هـــا هنـــا شـــيخ جمنـــون دفعـــين حـــىت صـــرعين قـــال هـــل تعرفـــه قـــال نعـــم قـــال وك

األنصار تدخل عليه يوم اجلمعة قال فدخل عليـه أبـو سـعيد فقـال مـروان للفـىت هـل تعرفـه قـال 
صــاحب رســول اهللا نعــم هــو هــذا الشــيخ قــال مــروان للفــىت أتعــرف مــن هــذا قــال ال قــال هــذا

سلم قـال فرحـب بـه مـروان وأدنـاه حـىت قعـد قريبـا مـن جملسـه فقـال لـه إن هـذا صلى اهللا عليه و 
نـك دفعتـه حـىت صـرعته قـال مـا فعلـت فردهـا عليـه وهـو يقـول إمنـا دفعـت شــيطانا الفـىت يـذكر أ
إذا أراد أحــد أن ميــر بــني يــديك : ســلم يقــول مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و قــال مث قــال

]2329[عبــد الــرزاق .وبــني ســرتتك فــرده فــإن أيب فادفعــه فــإن أىب فقاتلــه فإمنــا هــو شــيطان 
ســعيدأيبأيب ســعيد قــال ذهــب ذو قرابــة ملــروان بــني يــدي عــن معمــر عــن زيــد بــن أســلم عــن 

: قـال ما محلك علـى مـا صـنعت : فشكاه إىل مروان فقال أليب سعيد ، فنهاه فدفعه اخلدري
سـلم أن ال نـرتك أحـدا أن ميـر بـني أيـدينا فـإن أىب أن ندفعـه أو حنـو أمرنا النيب صلى اهللا عليه و 

عاصـم عـن حممـد بـن بشـري عـن أيب العاليـة عـن عـن الثـوري عـن ]2330[عبـد الـرزاق .هذا 
مر رجل بني يديه من بين مروان وهو يف الصـالة فدفعـه ثـالث مـرات : قال أيب سعيد اخلدري

]2331[عبــد الــرزاق .قــال فشــكى إىل مــروان فــذكر ذلــك لــه فقــال لــو أىب ألخــذت بشــعره 
د بـن مــروان أن بـن جـريج قـال مسعـت سـليمان بــن موسـى حيـدث عـن عطـاء قـال أراد داو اعـن 

وهــو يصــلي وعليــه حلــة لــه ومــروان يومئــذ أمــري النــاس باملدينــة فــرده ســعيدأيبجييــز بــني يــدي 
فكأنــه أىب فلهــز يف صــدره فــذهب الفــىت إىل أبيــه فــأخربه فــدعا مــروان أبــا ســعيد وهــو يظــن أنــه 

فـإن سـلم اردده عليـه و هلزه من أجل حلته قال فـذكر ذلـك قـال فقـال نعـم قـال النـيب صـلى اهللا 
ثنـا عاصـم ثنا أبو معاويـة حد]2930[ابن أيب شيبة. اهـ سليمان ليس باحلافظأىب فجاهده

فجــاء عبــد الــرمحن بــن احلــارث بــن قائمــا يصــلياخلــدريســعيدأبــوكــان قــالعــن ابــن ســريين
تصــنع هــذا فقيــل لــه،فدفعــه أبــو ســعيد فطرحــه يديــه فدفعــه وأىب إال أن ميضــي هشــام ميــر بــني

.اهـ صحيحواهللا لو أىب إال أن آخذه بشعره ألخذتقالرمحن فبعبد ال

السرتة مبكة
ثنا ســفيان بــن عيينــة قــال حــدثين كثــري بــن كثــري بــن املطلــب بــن أيبحــد]27284[أمحــد -

رأى النــيب صـلى اهللا عليــه و ســلم يصـلي ممــا يلــي نــهأعـة مســع بعــض أهلـه حيــدث عــن جـده ودا
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وقـال سـفيان مـرة أخـرى . بينه وبني الكعبـة سـرتة باب بين سهم والناس ميرون بني يديه وليس
رأيـت رسـول اهللا صـلى : وداعة عمن مسع جـده يقـول حدثين كثري بن كثري بن املطلب بن أيب

اهللا عليه و سلم يصلي مما يلي بـاب بـين سـهم والنـاس ميـرون بـني يديـه لـيس بينـه وبـني الكعبـة 
نا كثري عن أبيه فسألته فقال ليس من أيب بن جريج أنبأ عنه قال ثاوكان : قال سفيان . سرتة 

ن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم صــلى ممــا يلــي بــاب أمسعتــه ولكــن مــن بعــض أهلــي عــن جــدي 
صـححه ابــن و والنســائي وابـن ماجــة اهـــ رواه أبـو داود ســهم لـيس بينــه وبـني الطــواف سـرتةبـين

.هذا مبكة خاصة : قال ابن ماجة .خزمية واحلاكم والذهيب 
الزبيربنارأيت :بن جريج قال أخربين أيب عن أيب عامر قالاعن ]2386[الرزاق عبد -

يصلي يف املسجد فرتيد املرأة أن جتيز أمامه وهو يريد السجود حـىت إذا هـي أجـازت سـجد يف 
.من وجه آخر تقدم . صحيح حسن اهـ موضع قدميها

ثنـا ابـن أيب قـاالالعثمـاين حـدثنا أبـو بشـر وعمـرو بـن حممـد ]1180أخبار مكة[الفاكهي -
يركـز أنـس بـن مالـكأخـربين مـن رأى : أويس عن سليمان بن بـالل عـن حيـىي بـن سـعيد قـال

ثنا حـد]487[وقـال الطـربي اهــعصاه ، يصلي إليها عند الكعبـة ، يسـرتها بينـه وبـني النـاس
بـنأنـسأى أخـربين خمـرب أنـه ر ابن بشار قال ثنا أبـو عـامر قـال ثنـا أبـو مصـعب عـن حيـىي قـال

اهـــ أبــو مصــعب عبــد بينــه وبــني النــاس عنــد الكعبــة يركــز عصــاهمالــك
.إسناد مدين . بن سعيد األنصاري االسالم بن حفص ثقة ، وحيىي هو 

نا عيســى بــن يــونس عــن األوزاعــي عــن حيــىي بــن أيب كثــري حــدث]2870[ابــن أيب شــيبة وقــال
ابـــن ســـعد .جد احلـــرام قـــد نصـــب عصـــا يصـــلي إليهـــاســـيف املمالـــكبـــنأنـــسرأيـــت : قـــال

: حـدثين حيـىي بـن أيب كثـري قـال حـدثنا األوزاعـي قـالأخربنا الوليـد بـن مسـلم قـال ]9484[
الطـــربي .أو هيـــأ شـــيئا يصـــلي عليـــهحلـــرام فركـــز شـــيئادخـــل املســـجد اأنـــس بـــن مالـــكرأيـــت 

قي قـال ثنـا األوزاعـي قـال ثـين الدمشـثنـا الوليـد بـن مسـلمثنا حممد بن املثىن قـال حد]485[
فركــز شــيئا أو هيــأ شــيئا ملســجد احلــرام دخــل امالــكبــنأنــسرأيــت :حيــىي بــن أيب كثــري قــال

ثين علــي بــن ســعيد الكنــدي قــال ثنــا عيســى بــن يــونس عــن حــد]486[الطــربي .فصــلى إليــه
عصـا يف املسـجد احلـرام قـد نصـبمالـكبنأنسرأيت :ن أيب كثري قال عن حيىي باألوزاعي

ثنا حجاج عـن إبـراهيم قـالحدثنا الربيع بن سليمان قال]2437[ابن املنذر . يصلي إليها 
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يف املســجد احلــرام أنــس بــن مالــكرأيــت : قــالن األوزاعــي عــن حيــىي بــن أيب كثــريعــثنــا عيســى
حـــدثنا أمحـــد ثنـــا موســـى ثنـــا الوليـــد ثنـــا ]412[ابـــن املقـــرئ .وقـــد نصـــب عصـــا يصـــلي إليهـــا

رأيــت أنــس بــن مالــك دخــل مســجد احلــرام ، فــذكر شــيئا أو هيــأ :حيــىي قــالاألوزاعــي حــدثين
طريــق ن مــورواه ابــن أيب خيثمــة يف التــاريخ اهـــ شــيئا جعــل ســرتا بينــه وبــني الطــائفني فصــلى فيــه

.صحيح .بن سعيد عن حيىي بن أيب كثريهشيم عن حيىي 

الصالة يف ثوب واحد
ل حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب عـن حممـد حدثنا سليمان بن حرب قا]358[البخاري -

عــن الصــالة يف الثــوب ســلم فســألهم رجــل إىل النــيب صــلى اهللا عليــه و قــا: عــن أيب هريــرة قــال 
إذا وســع اهللا فأوســعوا مجــع :فقــالعمــرمث ســأل رجــل . أوكلكــم جيــد ثــوبني:الواحــد فقــال

وأحسبه قـال يف تبـان ورداء : قال .رجل عليه ثيابه صلى رجل يف إزار ورداء يف إزار وقميص
اهـ
حــدثنا ســعيد بــن حممــد حــدثنا يحــدثنا حممــد بــن حيــىي بــن فــارس الــذهل]636[أبــو داود -

عــن عبــد اهللا بــن بريــدة عــن أبيــه يأبــو متيلــة حيــىي بــن واضــح حــدثنا أبــو املنيــب عبيــد اهللا العتكــ
ه واآلخـــر أن حلـــاف ال يتوشـــح بـــ: قـــال 

وضـــعفه ابـــن عبـــد الـــرب .اهــــ صـــححه احلـــاكم والـــذهيبســـراويل ولـــيس عليـــك رداءيصـــلى يف
.وحسنه األلباين .للعتكي 

ضــحاك بــن عثمــانأخربنــا القــالد بــن عمــر األســلميثنا حممــحــد]3214[ابــن أيب شــيبة -
ثـوب واحـد رأيت أيب يصلي يف :ولتقأبي بكرمسعت أمساء بنت قالعن حبيب موىل عروة

إن آخـر صـالة صـالها يـا بنيـة : ثيابك موضوعة ؟ فقـاليا أبة أتصلي يف ثوب واحد و : فقلت
.الواقدي ال حيتج به حممد بن عمر اهـ اهللا عليه وسلم خلفي يف ثوب واحدرسول اهللا صلى 

ثنــا حممــد بــن قــالثنــا خطــاب بــن عثمــانقــالحــدثنا ابــن أيب داود]2257[الطحــاوي -
يف أبـي بكـرأنـه صـلى مـع ثنا أبو عامر سـليم األنصـاريقالا ثابت بن العجالنثنقالمحري

لــيس مــن الرجــال يف ثــوب واحــد يــدعى بــردافــرأى أكثــر مــن يصــلي معــه ســبعة أشــهرخالفتــه
ثين أبـو سـعيد عبـد الـرمحن قـال ثنـا حـد]182/ 2[الفسـوي . اهـ خطاب الفوزيعليهم غريه 
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ســليم أيب عــامر قــال رأيــت أبــا بكــر الصــديق وصــليت ســويد قــال ثنــا ثابــت بــن العجــالن عــن 
.اهـ صحيحخلفه سبعة أشهر من عن ميينه وعن مشاله وما عليهم إال مشلة واحدة

عن معمر عن الزهري عـن سـامل عـن ابـن عمـرحدثنا عبد األعلى]3215[ابن أيب شيبة -
د ، مــن مل جيــد ال تشــبهوا بــاليهو : رأى رجــال يصــلي ملتحفــا ، فقــال عمــر بــن الخطــابأن 

.اهـ صحيح بهمنكم إال ثوبا واحدا فليتزر
عمـر بـن الخطـابعن الثوري عن رجل عـن مسـعود بـن حـراش أن ]1382[عبد الرزاق -

حـــدثنا حفـــص عـــن حـــالم عـــن ]3192[ابـــن أيب شـــيبة .أمهـــم يف ثـــوب واحـــد متوشـــحا بـــه
ـ حــالم بــن صــاحل اهــيف ثــوب لــيس عليــه غــريه عمــرصــلى بنــا : قــال مســعود يعــين ابــن حــراش

.على رسم ابن حبان . العبسي 
نــا شــريك عــن ليــث عــن حــالم عــن مســعود بــن حــراش عــن خرب أ]2274[وقــال ابــن اجلعــد 

.اهـ ضعيف )1(أنه أمهم يف بتعمر
عـن يب سـعد البقـال سـعيد بـن املرزبـانعـن أأخربنا وكيـع بـن اجلـراح]4046[وقال ابن سعد 

اهـيف بتالخطابعمر بنأمنا : عمرو بن ميمون قال 
ثنــا أبــو األحــوص قــال ي بـن عبــد العزيــز حــدثنا أبــو غسـانأخربنــا علــ]2364[ابـن املنــذر -

يــا أمــري : فقــالعمــرجــاء رجــل إىل :قــاليب بــن غرقــدة عــن املســتظل بــن حصــنيثنــا شــبقــال
.اهـ صحيح وأينا له ثوبان : أيصلي الرجل يف الثوب الواحد؟ فقال عمراملؤمنني 

بــن اأبــي بــن كعــب و عـن معمــر عــن قتـادة عــن احلســن قـال اختلــف ]1384[لــرزاق عبـد ا-
بن مسعود ايف الرجل يصلي يف الثوب الواحد فقال أيب يصلي يف الثوب الواحد وقال مسعود

فأرسل إليهما فقال اختلفتما يف أمـر مث تعرقتمـا فلـم يـدر النـاس بـأي عمريف ثوبني فبلغ ذلك 
ابـن أيب .بـن مسـعود امتا عندي علما القول مـا قـال أيب ومل يـأل ذلك يأخذون لو أتيتما لوجد

عـن أيب أخربنـا داود بـن أيب هنـد عـن أيب نضـرة: قـال حدثنا يزيد بن هـارون ]3207[شيبة 
فقــال يف الصــالة يف الثــوب الواحــد مســعودوابــنكعــببــنأيباختلــف : قــال دريســعيد اخلــ

إنه ليسوؤين أن : فالمهما ، وقالعمرعليهما فخرج ثوبان: ابن مسعود : وقال ثوب: أيب 

مجع َبَت وهـو ِكسـاء كالطّْيلسـان وكـان احلسـن يقيـل يف بَـت َحيْلِـُق الشَّـعر مـن : والُبتوت : قال ابن قتيبة يف الغريب -1
اهـُخشونته 
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خيتلـف اثنــان مـن أصــحاب حممـد صــلى اهللا عليـه وســلم يف الشـيء الواحــد ، فعـن أي فتياكمــا 
أخربنـا أبـو ]3411[البيهقـي .يصدر الناس ؟ أما ابن مسعود فلم يـأل ، والقـول مـا قـال أيب
يبــن إبــراهيم الواســطيدثنا علــاحلســني بــن بشــران العــدل ببغــداد أخربنــا أبــو جعفــر الــرزاز حــ

بـن كعـب اختلـف أيب: سـعيد قـال نضـرة عـن أيبحـدثنا يزيـد بـن هـارون أخربنـا داود عـن أيب
فجـاز . ثـوبني: وقـال ابـن مسـعود . ثـوب: ثوب واحد ، فقـال أيبالصالة يفوابن مسعود يف

اهللا عليـه أن خيتلـف اثنـان مـن أصـحاب حممـد صـلىإنه ليسوءين: عليهم عمر فالمهما وقال 
فتياكمــا يصــدر النــاس  أمــا ابــن مســعود فلــم يــأل ، والقــول مــا يء واحــد فعــن أيشــوســلم يف
.اهـ صحيح قال أيب

بـــيأُ قـــال : يـــة عـــن اجلريـــري عـــن أيب نضـــرة قـــالحـــدثنا ابـــن عل]3196[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
سـل خمتصـراهــ مر مع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمقد فعلناه الصالة يف ثوب واحد حسن

.
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهـال ثنـا محـاد بـن سـلمة ]9506[الطرباين وقال

بــن كعــب فأخربتــه يصــلي الرجــل يف ثــوبني فلقيــت أيب: عــن عاصــم عــن زر عــن عبــد اهللا قــال 
حـدثنا علـي بـن عبـد ]2365[ابـن املنـذر .ثـوبني يصـلي يف ثـوب واحـد كلكم جيد: فقال 
:قـالمسـعودابـنلـة عـن زر بـن حبـيش عـن نا احلجاج ثنا محادحدثالعزيز

؟ يصلي أكلكم جيد ثوبني: فقاليصلي الرجل يف ثوبني فلقيت أيب بن كعب فأخربته بذلك
.ما قبله عفصحيح ، ال يداهـ حسن يف ثوب واحد

رم عــن أيب ن قــحــدثنا ســليمان بــ: حــدثنا معاويــة بــن هشــام قــال ]3224[ابــن أيب شــيبة -
ن كـان أوسـع مـا بـني السـماء ال تصلني يف ثوب ، وإ: قال ابن مسعودعن فزارة عن أيب زيد

.اهـ سند ضعيف واألرض
حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عـن عثمـان بـن املغـرية عـن سـامل ]3199[ابن أيب شيبة -

ب واحــد أو صـــلى يف ال بــأس بالصــالة يف ثــو : قــال عليــاأن بــن أيب اجلعــد عــن ابــن احلنفيــة
حـدثنا حيـىي عـن سـفيان عـن عثمـان بـن املغـرية عـن سـامل بـن أيب ]360[مسدد .ثوب واحد

إن عليـــا كـــان ال يـــرى بأســـا أن يصـــلي الرجـــل يف الثـــوب : عـــن حممـــد ابـــن احلنفيـــة قـــال اجلعـــد
]3212[ابـــن أيب شـــيبة . بـــني طرفيـــه حـــد ، وكـــان يصـــلي يف الثـــوب الواحـــد قـــد خـــالفالوا
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عــن ســامل بــن أيب اجلعــد عــن عــن عثمــان بــن مغــرية الثقفــيحــدثنا ســفيان:قــالعحــدثنا وكيــ
اهــ صـحيح ل يف الثوب الواحـد فليتوشـح بـهإذا صلى الرج: عليقال : حممد بن احلنفية قال 

نـا شـريك عـن عثمـان بـن أيب زرعـة عـن سـامل بـن أيب اجلعـد خرب أ]2159[ابـن اجلعـد وقال.
صـلى يف ثـوب واحـد متوشـحا بـه قـد خـالف بـني طرفيـه ليـاعرأيـت : عن حممد بـن علـي قـال 
.صحيح ، عثمان بن أيب زرعة هو ابن املغرية اهـ وأدخل طرفيه بني إبطيه 

: قـال عن عطاء أيب حممـد حدثنا علي بن صاحلحدثنا وكيع قال]6371[ابن أيب شيبة -
.ضعيف . اهـ عطاء اجلمال قميصا من هذه الكرابيس غري غسيلعليرأيت على 

صــلى بالنــاس يف ســعداأن ثنا حفــص عــن ليــث عــن احلكــم حــد] 6263[ابــن أيب شــيبة -
أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن أيب ]3245[وقــال ابــن ســعد . ليــث يهــم وقــد تقــدم اهـــمســتقة

اهــ أبـو سـعد البقـال يف مسـتقةسـعدأمنـا : ن ميمـون قـال عن عمـرو بـسعد سعيد بن املرزبان 
.ضعيف 

هــل أبــو هريــرةســئل :بــن شــهاب عــن ســعيد بــن املســيب أنــه قــال اعــن ]319[مالــك -
ألصـلي نعم فقيل لـه هـل تفعـل أنـت ذلـك فقـال نعـم إين : يصلي الرجل يف ثوب واحد فقال 

حــدثنا ســفيان بــن ]3179[ابــن أيب شــيبة وقــال . املشــجبىيف ثــوب واحــد وإن ثيــايب لعلــ
ليــه أتـى رجــل النـيب صــلى اهللا ع: قــال أيب هريــرةعـن عيينـة عــن الزهـري عــن ســعيد بـن املســيب

أولكلكـــم ثوبـــان ؟ قـــال أبـــو هريـــرة : إن أحـــدنا يصـــلي يف ثـــوب واحـــد ، فقـــال : فقـــال وســـلم
.اهـ صحيح رف أبا هريرة ، فإنه يصلي يف ثوبأتع: للذي سأله 

أبــيبــن جــريج قــال أخــربين حســن بــن مســلم عــن رجــل عــن اعــن ]1376[عبــد الــرزاق -
إذا كـان اإلزار صـغريا ال يسـتطيع أن يوشـحه فليصـل مبئـزر :ل كـانوا يقولـونأنه كـان يقـو هريرة

اهـ
أبـيعـن بن غزوان عن أيب حازمحدثنا فضيل: قال حدثنا وكيع ]3211[ابن أيب شيبة -

ثوب ثوب فمنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم رأيت سبعني من أهل الصفة يصلون يف : قال هريرة
.اهـ صحيح قبض عليه خمافة أن تبدو عورتهكعفإذا ر ما هو أسفل من ذلك 

بـن حدثنا أمحد بن يونس قال حدثنا عاصم بـن حممـد قـال حـدثين واقـد]345[البخاري -
يف إزار قد عقده مـن قبـل قفـاه وثيابـه موضـوعة جابرصلى : حممد عن حممد بن املنكدر قال
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، ذلك لرياين أمحق مثلك على املشجب قال له قائل تصلي يف إزار واحد ؟ فقال إمنا صنعت 
اهـسلمن على عهد النيب صلى اهللا عليه و وأينا كان له ثوبا

حــدثنا عبــد امللــك بــن أيب ســليمان عــن أخربنــا حممــد بــن عبيــد قــال ]5718[ابــن ســعد -
]2366[وقـال ابــن املنــذر .بأصــحابه يف ثـوب واحــدجــابر بــن عبـد اهللاصـلى : قــال عطـاء
جـابر بـن عبـد صـلى ثنـا عبـد امللـك عـن عطـاءبـن عبيـد قـالا سهل بن عمـار ثنـا حممـد حدثن

بـن جـريج قـال مسعـت عطـاء يقـول اعـن ]1377[عبد الـرزاق . بأصحابه يف ثوب واحداهللا
أن يصـلي يف الــرداء مــع ذا ســعة ولكــن ليتوشـح بــه وأحــب إيليصـلي املــرء يف الثــوب وإن كـان

أصـحاب وكـان مـن آخـر بر بن عبـد اهللاجااإلزار مث أخربنا خربا أخربه إياه حممد بن علي عن 
سـلم موتـا قـال فكنـا نأتيـه يف بيتـه فأمنـا يف بيتـه يف بـين سـلمة وحنـن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

نفــر فقــام فأمنــا وإن مشــجبه ملوضــوع عليــه رداؤه قــال فتوشــح ثوبــا قــال مــا تطلــع علــى منكبيــه 
بـن جـريج اذلـك ال بـأس بـه قـال قال حممد حسبت أنه قال نساجة قال فما رأيته إال يرينـا أن

أخربنــا ]5721[وقــال ابـن سـعد .أنـا وأيب وخـايل مــن أصـحاب العقبـةقـال عطـاء قـال جــابر
: عن حممد بن علي قـال حدثنا عمرو بن دينارحدثنا محاد بن زيد قالعفان بن مسلم قال

عـن مسـلم اهــ رواهرأيت جابر بن عبد اهللا بعد ما عمي يصلي يف ثوب قد خالف بني طرفيه
.يف سياق حجة الوداع أيب جعفر حممد بن علي 

جـابر بـن عن معمر عن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عقيـل قـال صـلى بنـا ]1378[عبد الرزاق -
ثنا شـريك عـن حد]3216[ابن أيب شيبة .تزر به ايف ثوب واحد قال أحسبه قال عبد اهللا

ابـــن ســـعد . ثـــوب مـــؤتزرا بـــهصـــلي يفرأيتـــه ي: قـــالجـــابرعـــن عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن عقيـــل
: قــال أخربنـا شــريك عــن عبـد اهللا بــن حممــد بـن عقيــلقــال أخربنـا يزيــد بـن هــارون ]5719[

.حسن اهـ رأيت جابر بن عبد اهللا يصلي يف إزار مؤتزرا به ليس له غريه
جابر بن عبـد عن داود بن قيس عن عبيد اهللا بن مقسم قال رأيت ]1379[عبد الرزاق -

ي يف ثوب واحد قال فقلـت أتصـلي يف ثـوب واحـد والثيـاب إىل جنبـك قـال نعـم مـن يصلاهللا
.اهـ ال باس به أجل أمحق مثلك 
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يعمرو أن أبا الزبري املكـحرملة بن حيىي حدثنا ابن وهب أخربينحدثين]1186[مسلم -
نــه وقــال جــابر إ. ثــوب متوشــحا بــه وعنــده ثيابــهيفييصــلجــابر بــن عبــد اهللاحدثــه أنــه رأى 

اهـرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع ذلك
عـن الثــوري عــن إمساعيـل بــن أيب خالـد عــن قــيس بـن أيب حــازم أمنــا ]1383[عبـد الــرزاق -

حيـىي حـدثين حـدثنا]361[مسـدد .يف مسخالد بن الوليد
ابـن أيب . يف اجلـيش يف ثـوب واحـد رأيت خالـد بـن الوليـد يـؤم النـاس:إمساعيل عن قيس قال

خالـد بـن كـان : قـال ثنا أبو األحوص عن طارق عن قيس بن أيب حازمحد]3187[شيبة
ثنا غنــدر عـن شــعبة حـد]3190[ابـن أيب شــيبة . خيـرج فيصــلي بالنـاس يف ثــوب واحـدالوليـد

وفــوديف ثــوب واحــد يف الخالــد بــن الوليــدصــلى بنــا :قــالعــن احلكــم عــن قــيس بــن أيب حــازم
]5839[ابــن ســعد . أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلموخلفــهطرفيــهوقــد خــالف بــني 

: أخربنا هشام بن الوليد الطيالسي قـال حـدثنا شـعبة عـن احلكـم عـن قـيس بـن أيب حـازم قـال 
أمنا خالد بن الوليد بالريموك يف ثوب واحد قد خالف بني طرفيـه وخلفـه أصـحاب رسـول اهللا 

و نعيم ثنا بكري بـن ثنا أبحدثنا علي بن عبد العزيز]3807[الطرباين .مصلى اهللا عليه وسل
. أم الناس خالد بن الوليد متوشحا بثـوب: قال مسعت قيس بن أيب حازم يقولعامر البجلي

لقـد رأيـت : قـالثنا إمساعيل عن قـيسأخربنا يعلىقالثنا أبو أمحدحد]2369[ابن املنذر 
ثنا أبــو بكــرة قــالحــد]2258[الطحــاوي. وب واحــد يف اجلــيشيؤمنــا يف ثــالوليــدبــنخالــد

:قـالبـن أيب خالـد عـن قـيس بـن أيب حـازمعـن إمساعيـل ثنا سفيانثنا مؤمل بن إمساعيل قال
الطحـــاوي. رفيـــهقـــد خـــالف بـــني طيـــوم الريمـــوك يف ثـــوب واحـــد خالـــد بـــن الوليـــدصـــلى بنـــا 

ثنـا شـعبة عـن احلكـم عـن قـيس بـن أيب ثنا أبـو الوليـد قـالثنا ابن أيب داود قالحد]2259[
وخلفـــه يـــوم الريمــوك يف ثـــوب واحــد قـــد خــالف بـــني طرفيــهالوليــدبـــنخالــدأمنـــا :قــالحــازم

اهـ صحيحأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم 
عــن الصــالة يف أنــسســئل : قــال حــدثنا ابــن فضــيل عــن عاصــم]3191[ابــن أيب شــيبة -

ا علـي بـن عبـد العزيـز حـدثنا حـدثن]2370[بـن املنـذر ااهــ ورواهيتوشح بـه: الثوب ؟ فقال 
يصـــلي يف ثـــوب واحـــد أنـــس بـــن مالـــكرأيـــت : قـــالعـــن عاصـــم األحـــولدحجـــاج ثنـــا محـــا

.، صحيح أصح اهـ هذامتوشحا به
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ابـنسئل : قالة عن أيب الضحى عن أيب فرو حدثنا أبو األحوص]3188[ابن أيب شيبة -
اهــ أبـو فـروة عـروة نعـم خيـالف بـني طرفيـه: حد ؟ فقـال يف الثوب الواعن الرجل يصليعباس

يان عــن منصــور عـــن أيب حــدثنا ســفقــال حــدثنا وكيــع]6250[ابــن أيب شــيبة .بــن احلــارث
رب رجـل لـيس لـه :احـد ؟ فقـالعـن الصـالة يف القمـيص الو عبـاسابـنسـئل : قال الضحى 

.اهـ صحيح من الوجهني إال قميص
بــناه عــن خــالد بــن عبــد الــرمحن عــن ســعيد بــن جبــري أن عــن أبيــ]1381[عبــد الــرزاق -

.اهـ حسنأمهم يف ثوب واحد خمالفا بني طرفيه عباس
عبـاسابـنعـن ثنـا أبـان بـن صـمعة عـن عكرمـة قـال ثنا وكيـعحـد]6247[ابن أيب شيبة-

.أبان يضعفاهـإذا كان صفيقاص الواحد ال بأس بالصالة يف القمي: قال
عبـاسابنعن ثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن عكرمةحد]3208[ابن أيب شيبة وقال
ضره لو التحـف حـىت خيـرج ال ي: عمرابنوقال ، يصلي يف الثوب الواحد متوشحا به: قال

.اهـ صحيح إحدى يديه
حدثنا عبـد الواحـد بـن : حدثين بعض أصحابنا عن مسدد قال]979[يف الكىنلدواليبا-

أي ثـوب واحـد أحـب : قلـت البـن عمـر: قـالاهدعن جميل أنبأ الربيعمسعت إمساع: زياد قال
.اهـ ضعيفالقميص: إليك أن أصلي فيه؟ قال

ابــنعــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن إمساعيــل الســراج عــن جماهــد]6248[ابــن أيب شــيبة وقــال
.ال بأس بهاهـ ه صلى يف قميص ليس عليه شيء غريهأنعمر

كساه ثوبني وهو غالم عمربنان أجريج قال أخربين نافع بن اعن ]1390[عبد الرزاق-
قال فدخل املسجد فوجده يصلي متوشحا به يف ثوب فقال أليس لك ثوبـان تلبسـهما فقلـت 
بلــى فقــال أرأيــت لــو أين أرســلتك إىل وراء الــدار لكنــت البســهما قــال نعــم قــال فــاهللا أحــق أن 

عـن رسـول اهللا أو عـن عمـر قـد اسـتيقن نـافع تتزين له أم الناس قال نافع فقلت بل اهللا فأخربه
أنه عن أحدمها وما أراه إال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ال يشتمل أحـدكم يف 

قـال يل نـافع وكـان عبـد . شتمال اليهود ليتوشح به من كان له ثوبان فليتزر مث ليصل االصالة 
عبد .كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل ألحد أن يصلي بغري إزار وسراويل وإن  ىاهللا ال ير 

بــن عمــر أصــلي يف ثــوب واحــد اعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع قــال رآين ]1391[الــرزاق
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فقــال أمل أكســـك ثـــوبني فقلـــت بلـــى قـــال أرأيـــت لـــو أرســـلتك إىل فـــالن أكنـــت ذاهبـــا يف هـــذا 
ثنا حـد]2215[الطحـاوي.)1(الثوب فقلت ال فقال اهللا أحق من تـزين لـه أو مـن تزينـت لـه

ثنــا محــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن قــالثنــا عبــد اهللا بــن عبــد الوهــاب احلجــيبقــالابــن أيب داود
ثنـا جريـر بـن قـالثنـا شـيبان بـن فـروخقـالثنـا يزيـد بـن سـنان.نافع فـذكر بإسـناده مثلـه سـواء

ه فـال أدري أرفعـه إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أو حـدث بـثنا ابـن عمـرقالحازم عن نافع
ثنـــا ســـعيد بـــن عـــامر يالعبـــاس الـــدور مـــن طريـــق]3398[البيهقـــي .عـــن عمـــر شـــك نـــافع 

: ثـوب واحـد فقـاليفيابن عمر وأنـا أصـلرآين: عن سعيد عن أيوب عن نافع قال يالضبع
فـاهللا أحـق أن : قال. ال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: قال. بلى:أمل أكسك؟ قلت

ثـوب فليشـده علــى إذا صـلى أحــدكم يفصـلى اهللا عليــه وسـلمل رسـول اهللامث قـال قــاتـزين لـه
أخربنـا املقـرئ يبـن حممـد بـن علـيعلوأخربنا أبو احلسن . وه وال تشتملوا كاشتمال اليهودحق

محـاد ثنـا نـا سـليمان بـن حـرب ثيثنـا يوسـف بـن يعقـوب القاضـاحلسن بن حممد بـن إسـحاق 
ابــن عمــر وأنــا يفــدخل علــالركــابعلــفختلفــت يومــا يف: بــن زيــد عــن أيــوب عــن نــافع قــال

أرأيت لو بعثتك إىل بعض :قال. بلى: أمل تكس ثوبني؟ قلت: فقال يلواحد ثوب يفيأصل
فاهللا أحق أن تتجمل له أم الناس؟ : قال. ال: ثوب واحد؟ قلتأهل املدينة أكنت تذهب يف

ن فليصــل فيهمــامــن كــان لــه ثوبــا: أو قــال عمــرصــلى اهللا عليــه وســلممث قــال قــال رســول اهللا 
وأخربنــا أبــو احلســن أخربنــا .وال يشــتمل كاشــتمال اليهــودثــوب فليتــزر بــهومــن مل يكــن لــه إال

احتبسـت لـه بـن زيـد ثنـا أيـوب عـن نـافع قـال ثنـا محـاد ن حدثنا يوسف حدثنا أبو الربيع احلس
ر أو قـال قـال عمـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلموذكر احلديث فقال قا. علف الركابيف

فـإن مل جيـد ثـوبنيليصـل أحـدكم يفال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمأنـه قـال قـوأكثر ظين
ــ الليــث بــن ســعد عــن نــافع هكــذا ورواه . زر بــه وال يشــتمل اشــتمال اليهــودإال ثوبــا واحــدا فليت

.، تقدم عن سامل غري مرفوع ، هو عن عمر اهـ صحيح بالشك

سألته فأخربين س يصلي يف جبة وليس عليه إزار وال رداء فو بن طااعن معمر قال رأيت ]1395[قال عبد الرزاق -1
وروى . اهــ فيـه حكـم السـراويل إذا كـان ال يصـفهبأسـا أن يصـلي يف جبـة وحـدها والقمـيص وحـده ىن أباه كان ال ير أ
بن جريج عن عطاء قال سئل عن القباء وأنا أمسع أيصلي فيه املرء وحده فقـال القبـاء مفـرج ولـوال ذلـك اعن ]1401[

إال أن ال جيــد ، ال : صـلي الرجـل يف الســراويل وحـدها فقـال صـلى فيـه وحـده ولكــن ليتـزر عليـه أو حتتـه إزار قلــت لـه أفي
.اهـ صحاح غريها
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ثنـا قـالثنـا حيـىي بـن عبـد اهللا بـن بكـريميـة قـالثنا حممد بن خز حد]2221[وقال الطحاوي 
ثوب واحد فعاب ذلك عليه فقام يصلي يفأنه كسا نافعا ثوبنيابن عمرمالك عن نافع عن 

لـيس هـو يف روايـة حيـىي وهـو سـند صـحيح اهــ احذر ذلك فـإن اهللا أحـق أن يتجمـل لـه:وقال
.خمتصر مما قبله 

عبــد العزيــز ثنــا حجــاج ثنــا محــاد عــن أيــوب عــن حــدثنا علــي بــن ]2374[وقــال ابــن املنــذر 
اهــ صـحيح ، وإذا كـان قصـريا فـاتزر بـهإذا كان واسعا فتوشح بـه: نافع عن ابن عمر أنه قال

.
مسعـت : قـال مسعـت حيـان البـارقي: قـال حدثنا غندر عن شـعبة]3218[ابن أيب شيبة -

ب إيل مـن أن أتوشـح بـه توشـح لو مل أجد إال ثوبا واحـدا كنـت أتـزر بـه أحـ: يقول عمرابن
: عن حيان البـارقي قـال أخربنا شعبةأخربنا يزيد بن هارون قال]5245[ابن سعد .اليهود

اهـــ ولــيس عليــه غــريهإزار مــؤتزرا بــه ومسعتــه يفــيت أو يصــلي يف إزاريصــلي يفرأيــت ابــن عمــر
.صحيح 

: قــال هللا بــن واقــدحــدثنا وكيــع عــن فضــيل بــن غــزوان عــن عبــد ا]3222[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن وأنا متوشح فأمرين باإلزرةعبد اهللا بن عمرصليت إىل جنب 

وأنــا أمســع عــن عمــربــناســئل نــا شــريك عــن عمــران النخلــي قــالخرب أ]2233[ابــن اجلعــد-
أخربنـا يزيـد بـن ]5246[ابن سعد.يأتزر به: ثوب واحد كيف يصنع قال الرجل يصلي يف

شـريك اهــ رأيـت ابـن عمـر يصـلي يف إزار:ن عمـران النخلـي قـالعريك أخربنا شهارون قال
.يهم

أنــه  عمــرابــنعــن حــدثنا عبــدة عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع]6569[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح إال وهو مؤتزريكان ال يصل

تــةحـدثنا جريــر بــن عبـد احلميــد عـن بــرد بــن أيب زيـاد عــن أيب فاخ]6568[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ولو بعقالشد حقوك يف الصالة : قال ابن عمرعن 

: قــال حــدثنا محــاد بــن مســعدة عــن يزيــد مــوىل ســلمة بــن األكــوع]3204[ابــن أيب شــيبة -
نـا نصــر ثحــدثنا حممـد بـن يـونس العصـفري]6218[الطـرباين . بيصـلي يف ثـو سـلمةكـان 
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سـلمة بـن األكـوع أنـه كـان يصـلي يف عـنبن علي ثنا محاد بن مسعدة عن يزيـد بـن أيب عبيـد
.صحيحاهـ ثوب واحد

أخربنــا قــال أخربنــا حيــىي بــن أيــوبقــالثنا حيــىي بــن إســحاقحــد]3209[ابــن أيب شــيبة -
عبـــد اهللا بـــن الحـــارث بـــن جـــزء دخلـــت أنـــا وعـــزرة بـــن أيب قـــيس علـــى : قـــالحيـــىي األمـــوي 

اهــ حسـن خالف بني طرفيـهى يف ثوب واحد قدمث صل، فتوضأ ، وكانت له صحبة الزبيدي
.
مسعــت : قــال حــدثنا مــروان بــن معاويــة عــن إبــراهيم بــن أيب عطــاء]3217[ابــن أيب شــيبة -

: فقــال ســئل عــن الصــالة يف الثــوب الواحــد ؟أبــا ســعيدإن : عبــد الــرمحن بــن أيب نعــم يقــول 
.ضعيفاهـ يتزر به كما يتزر للصراع

عـــن أيب ثنـــا محــاد عـــن أيب هــارونقــالحجـــاجحــدثنا علـــي ثنــا]2372[ابــن املنـــذر وقــال
، وخيالف بني طرفيه ويعقد من قبـل قفـاهيصلي الرجل يف الثوب الواحد: قالاخلدريسعيد

.تكلموا فيه العبدي اهـ أبو هارون 
حـدثنا زيــد بــن حبـاب عــن معاويــة بـن صــاحل عــن موسـى بــن يزيــد]6249[ابـن أيب شــيبة -

ويف . ال بــأس بــه : عــن الصــالة يف القمــيص الواحــد ؟ فقــال وســئل أمامــةأبــاومسعــت : قــال 
.ابن حبان على رسماهـ ريطةال
عن عبد اهللا حدثين أيباعيل بن عبد اهللا بن أيب أويس قالأخربنا إمس]5759[ابن سعد -

عبد أنه كان يرى هين أخي بين سلمة من األنصار عن أبيهبن عطية بن عبد اهللا بن أنيس اجل
ابــن . صــاحب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يصــلي يف القمــيص لــيس عليــه غــريهاهللا بــن أنــيس

.واهللا أعلم . عطية مل يذكروه مبا مييز حديثه
قـال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه: قال حدثنا وكيع ]6252[ابن أيب شيبة -
عــن يمعــن ســعد بــن إبــراهثنا حيــىي عــن شــعبةحــد]533[مســدد . يف قمــيصمعاويــةأمنــا : 

.اهـ صحيح إن معاوية أمهم يف قميص : أبيه قال 
جـاء رجـل إىل :حـدثنا أبـو األحـوص عـن مسـاك عـن عكرمـة قـال]3189[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ ضعيف نعم وخالف بني طرفيه: ؟ قالت أصلي يف ثوب واحد: فقال عائشة
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كـم أنـه كـان عـن احلحـدثنا أبـو إسـرائيل قـال بـن دكـنيأخربنـا الفضـل]9402[ابن سـعد -
إن كــان الرجــل مــن : يــا أبــا عبــد اهللا قــال : وأمنــا يف جبــة قلــت : قــال يعــتم بعمامــة ســابري 

اهـ مرسـل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ليصلي أو ليؤم يف جبة واحدة ليس عليه غريها
.صاحل 

مــــن اق عــــن إبــــراهيم قــــال كــــان الرجــــلعــــن معمــــر عــــن أيب إســــح]1407[عبــــد الــــرزاق -
سـلم إذا مل جيـد رداء يصـلي فيـه طـرح علـى كتفيـه أو قـال علـى أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 

عــن أيب إســـحاق عـــن إبـــراهيم حـــدثنا أبـــو األحـــوص ]3531[ابـــن أيب شــيبة . عاتقــه عقـــاال 
اء يصـلي فيـه كان الرجل من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا مل جيـد رد: قال التيمي

.اهـ مرسل قيه عقاال مث صلى، وضع على عات

صالة العريانما روي يف 
عن إبراهيم بن حممد عن إسحاق بن عبد اهللا عن ميمون بن مهران ]4566[عبد الرزاق -

عن صالة العريان فقال إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا وإن كان حيث عليقال سئل 
.جدا هـ ضعيف اال يراه الناس صلى قائما 

عـن ثنـا إمساعيـل بـن عيـاشقـالثنـا سـعيدبـن علـي قـالحدثنا حممد ]2415[ابن املنذر -
يصـلون : خرجـوا مـن البحـر قـاليف قـوم عـراة ابـن عمـرعبيـد اهللا عـن نـافع عـن عبد العزيـز بـن 

.ضعيف سند اهـ ويومئون إمياءقعودا
حدثنا النضـر أبـو عمـر قالاحلماينأخربنا قالوحدثونا عن إسحاق]2416[ابن املنذر -

يصــلون مجاعــة : خرجــوا مــن البحــر عــراة قــالأنــه ســئل عــن قــومابــن عبــاسعــن عــن عكرمــة
.ثقاتاهـ النضر بن عريب ، جلوسا يومئون إمياء

الصالة يف السيف وحنوه
ألحــوص بــن حكــيم عــن راشــد بــن ســعدعــن احــدثنا أبــو أســامة ]6309[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ حسنعليه وسلم يصلون وعليهم قسيهمحاب رسول اهللا صلى اهللاكان أص: قال 
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حـدثين راشـد بـن قـال حدثنا أبـو أسـامة عـن األحـوص بـن حكـيم ]6310[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن ال باس به)1(السيوف أردية الغزاة: كان يقال : قال سعد عن عروة بن الزبري

كـان أصـحاب حممـد :قـالبيدة عـن إبـراهيمثنا عقال ثنا وكيعحد]6314[ابن أيب شيبة-
مرســـل ، اهــــ عليهـــا الكيمخـــت مـــن جلـــود امليتـــةهللا عليـــه وســـلم يصـــلون يف الســـيوف صـــلى ا

.وعبيدة بن معتب ليس بالقوي 

ما روي يف سدل الثوب
حــدثنا حممـد بــن العــالء وإبـراهيم بــن موسـى عــن ابــن املبـارك عــن احلســن ]643[أبـو داود -
هريـرة أن رسـول اهللا صـلى اهللا عـن أيبقـال إبـراهيمن األحـول عـن عطـاءذكوان عن سـليمابن

، وصححه اهـ ضعفه أبو داود الرجل فاهيوأن يغط، الصالة 
.ابن خزمية وابن حبان 

عبـد اهللاعن بشر بن رافع عن حيـىي بـن أيب كثـري عـن أيب عبيـدة بـن ]1417[عبد الرزاق -
ه الســدل يف الصــالة قــال أبــو عبيــدة وكــان أيب يــذكر أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أن أبــاه كــر 
.اهـ بشر يضعف ينهى عنه 

بنعليعن الثوري عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن بن سعيد عن ]1423[عبد الرزاق -
قــال إســحاق . : قــال رأى قومــا ســادلني فقــال طالــبأبــي

حـدثنا إمساعيـل ]6542[ابـن أيب شـيبة .)2(قلنا لعبد الرزاق ما فهـرهم قـال كنائسـهمالدبري
رأى قومـا بن إبراهيم عـن خالـد احلـذاء عـن عبـد الـرمحن بـن سـعيد بـن وهـب عـن أبيـه أن عليـا

حـدثنا علـي ]2383[ابـن املنـذر.يصلون وقد سدلوا فقال
: عن سفيان عن خالد احلذاء عن عبد الرمحن بـن سـعيد عـن أبيـه قـالبن احلسن ثنا عبد اهللا

رواه .: 

الســيوف كــانوا يــرون أن: حــدثنا ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال حــدثنا وكيــع قــال]6311[ابــن أيب شــيبة-1
.اهـ صحيح مبنزلة الرداء يف الصالة

فهـرهم هــو موضــع مدراســهم الـذي: قولــه :قـال أبــو عبيــد -2
والسدل هو إسبال الرجل ثوبه من غري أن يضم جانبيه بني . كلمة نبطية

]482/ 3غريب احلديث [اهـ فإن ضمه فليس بسدل،يديه 
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عبيد حدثنا هشـيم أخربنـا خالـد احلـذاء عـن عبـد الـرمحن بـن أيبمن طريق ] 3441[البيهقي 
عنهاهللايرضيسعيد بن وهب عن أبيه عن عل

.اهـ صحيح: فقال 
أنـه  عمـرابـنثنا فضيل بـن غـزوان عـن نـافع عـن قال ثنا وكيعحد]6545[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح : كره السدل يف الصالة خمالفة لليهود وقال
حدثنا سفيان عن عطاء بن السـائب عـن حمـارب قال حدثنا وكيع ]6552[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح يسدل يف الصالةعمرابنرأيت : ال ق
بــن غيــاث عــن ثنــا حفــص ثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاجحــد]2386[ابــن املنــذر -

اهــ سـند صـحيح إن كـان يسـدل ثوبـه يف الصـالةعمـرابنرأيـت : قالحجاج عن أيب الزبري
.ه حجاج ، وما أراه اهليئة اليت أنكر عبد اهللا مسع
ا أبو بكر ثنا زيد بن حباب ثنا موسى بن عبيدة عن حدثنا موسى ثن]2385[ابن املنذر -

.اهـ موسى يضعف أنه صلى وهو مسدلجابرعن حممد بن املنكدر

س املرأة يف الصالةالبجامع 
د بن سـلمة عـن قتـادة عـن ابـن سـريين حدثنا حيىي بن آدم عن محا]6279[ابن أيب شيبة -

يقبـــل اهللا صــالة حـــائض إال ال: عــن صـــفية عــن عائشـــة أن النــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم قــال 
.حبان وابنُ رواه أبو داود وصححه ابن خزمية من طريق شعبة اهـخبمار

أن عائشـة نزلـت اد بن زيد قـال ثنـا أيـوب عـن حممـدثنا عفان ثنا مححد]24690[أمحد -
صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات هلا يصلني بغري مخر قد حضن قال فقالت عائشـة على

ن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم دخــــل علــــي ، إال تصــــلني جاريــــة مــــنهن إال يف مخــــار : 
شـقيه بـني هـذه وبـني الفتـاة الـيت يف حجـر : وكانت يف حجري جارية فألقى علي حقـوه فقـال 

رواه أبــو داود وســكت اهـــحاضــت أو ال أرامهــا إال قــد حاضــتاقــدأم ســلمة فــإين ال أراهــا إال 
رواه ابـن األعـرايب يف املعجـم صـله محـاد بـن سـلمة ، ، و وهـو مرسـل وصـححه شـعيب ، عنه ، 

نا أيوب عن حممد بن سـريين عـن صـفية بنـت نا محاداحلوضيعمر أيبمن طريق ] 1945[
فقالت فألقت إيل عائشة ثوبا: وه قالت حناحلارث عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

.اهـ واملرسل أصح ، أظنه والذي قبله حديثا واحدا شقيه بني بناتك مخرا: 
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دخلـت حفصـة بنـت عبـد :]1625[مالك -
ة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وعلــى حفصــة مخــار رقيــق فشــقته عائشــعائشــةالــرمحن علــى 

أخربنـا خالـد بـن خملـد حـدثنا سـليمان بـن بـالل ]10932[ابـن سـعد . وكستها مخـارا كثيفـا 
رأيت حفصة بنـت عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر دخلـت : علقمة بن أيب علقمة عن أمه قالتعن

أمـا تعلمـني : على عائشة وعليها مخار رقيق يشـف عـن جيبهـا ، فشـقته عائشـة عليهـا وقالـت 
.اهـ حسن النور ؟ مث دعت خبمار فكستهاما أنزل اهللا يف سورة 

كانـت تصـلي يف الـدرع زوج النيب صلى اهللا عليه وسـلمعائشةأنه بلغه أن ]323[مالك -
.واخلمار 

أم عائشـةيبـن جـريج قـال أخربتـين ليلـى بنـت سـعاعـن ]5031[عبـد الـرزاققال 
اهــ كـذا ، وقـال ابــن ليهـا غـري ذلـكرع ومخـار كثيـف لــيس عاملـؤمنني تصـلي يف الـدار مـؤتزرة ود

أخربتـين ليلـى بنـت اهيم األسدي عن ابن جـريج قـالأخربنا إمساعيل بن إبر ]11915[سعد 
.ليلى مل أعرفها اهـسعد 
امـت عائشـةحدثنا ابن فضيل عن عاصم عن معاذة عـن ]6242[ابن أيب شيبة وقال
نـا شـريك عـن خرب أ]2413[ابـن اجلعـد .فألقت عليها ثوباي يف درع ومخار فأتتها األمة تصل

وعندها نسوة فـدخلت يف الصـالة يف درع ومخـار عائشةكنت عند : عاصم عن معاذة قالت
.اهـ صحيح ومنطق مث أتتها اجلارية مبلحفة بعد قالت أومأت أن كلن 

عـن عيسى حدثنا خمرمة بن بكري عن أبيه عن عمـرةأخربنا معن بن ]10922[ابن سعد -
كانــت و لمــرأة مــن ثالثــة أثــواب تصــلي فــيهن درع وجلبــاب ومخــارالبــد ل: عائشــة

.اهـ صحيح عائشة حتل إزارها فتجلبب به
عـن شـعبة عـن قـال ابـن املثـىن حـدثنا يوسـف بـن يعقـوب]1521[وقال البخاري يف التاريخ 

زار، إاملــرأة بغــري ين تصــلأكانــت تكــره مــه عــن عائشــةأبــن مســلم عــن ميــةأخالــد احلــذاء عــن 
مية بن مسـلم عـن أوقال النضر بن مشيل هو أبو أمية، وقال غندر حدثنا شعبة عن خالد عن 

ميـة عـن معـاذة أمه مسعت عائشـة، وقـال اجلـارودي حـدثنا شـعبة عـن خالـد مسعـت مسـلم بـن أ
.ومل أعرف حاهلا . أمه أشبه اهـ عنعن عائشة 
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قالثنا عبد اهللا بن وهبقالثنا سعيدحدثنا حممد بن علي قال ]2412[ابن املنذر وقال
الـزبري حدثـه أنـه أن حممـد بـن جعفـر بـن أخربين عمرو بن احلـارث عـن عبيـد اهللا بـن أيب جعفـر

خلمـــار واإلزار والـــدرعاعائشـــةعـــن مســع عـــروة بـــن الـــزبري خيـــرب
ثالثــة أثــواب ال بــد للمــرأة يف الصــال:، وكانــت تقــولفتســبل إزارهــا فتخــالف بــه

.اهـ صحيح )1(والدرعاخلمار واجللباب
يف كــم تصــلي املــراة عائشــةعــن االوزاعــي عــن مكحــول عمــن ســأل ]5029[عبــد الــرزاق -

فسـأله عليـاخربين بالـذي يقـول لـك قـال فـأتى مث ارجـع إيل فـأعليـامن الثياب فقالـت لـه سـل 
ابــــن أيب شــــيبة .فقــــال يف اخلمــــار والــــدرع الســــابغ فرجــــع إىل عائشــــة فأخربهــــا فقالــــت صــــدق 

يف كــم عائشــةســئلت : قــال يــونس عــن األوزاعــي عــن مكحــول حــدثنا عيســى بــن ]6225[
يف درع ســابغ : لفســأله فقـاعليـافــأتى ائــت عليـا فاســأله مث ارجـع إيل: تصـلي املــرأة ؟ فقالـت 
.اهـ مرسل صدق: أخربها ، فقالت ومخار ، فرجع إليها ف

إمنـا : قالت عائشةعن الثوري عن إمساعيل احلنفي عن أيب زيد عن ]5049[عبد الرزاق -
.اهـ أبو زيد مل أعرفه اخلمار ما وارى الشعر والبشر 

الكــارزي أنبــأ علــي بــن ســن أنبــأ أبــو احلأخربنــا أبــو عبــد الــرمحن الســلمي] 3266[البيهقـي -
الصـالة قـال أبـو عبد العزيز عن أيب عبيد

االحتبــاك :قــال أبــو عبيــد. عــن عائشــةعبيــد أنبــأه حجــاج عــن محــاد بــن ســلمة عــن أم شــبيب
ب احلـديث يـغر هلـ رواه أبـو عبيـد يف شد اإلزار

.وهو سند جيد. كتبته يف اللباس. 
زوج النـيب صـلى أم سـلمة]324[مالك -

تصـلي يف اخلمـار والـدرع السـابغ إذا : تصـلي فيـه املـرأة مـن الثيـاب فقالـتاهللا عليه وسـلم مـاذا 
حـدثتين قـال مـد بـن زيـدأخربنـا حفـص عـن حم]6228[ابـن أيب شـيبة .غيب ظهـور قـدميها

: الـت؟ فقيف أي شـيء تصـلي املـرأة

: وقيـل. اجللبـاب اخلمـار: ت العامريـةقالـ:قـال ابـن السـكيت: قـال األزهـري يف التهـذيب -1
اجللبــاب ثــوب أوســع مــن اخلمــار دون الــرداء، : وقـال الليــث.، واجلماعــة جالبيــب، واحــدها جلبــابتالـيت 

ة وسـطه، الـدرع ثـوب جتـوب املـرأ: وحكـى مشـر عـن القزملـي قـال: اهــ وقـال تغطي به املرأة رأسها وصدرها، وقد جتلببت
.اهـ هو حنو القميص ودرعت الصبية إذا ألبست الدرع. وجتعل له يدين وختيط فرجيه، فذلك الدرع
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أخربنـا حـدثنا وكيـع قـال]6229[ابن أيب شيبة .يغطي قدميها واخلمارتصلي يف درع سابغ
تصـلي : عـن حممـد بـن زيـد بـن مهـاجر بـن قنفـذ عـن أمـه عـن أم سـلمة قالـت هشام بن سـعد

ن حممــد بــن زيــد عــأيب ذئــب وابــن هليعــة وغــريهمورواه ابــن اهـــ اخلمــاراملــرأة يف الــدرع الســابغ و 
أخربنــا إمساعيــل بــن ]11880[رواه ابــن ســعد . ويقــال ابــن يزيــد وابــن زيــد أصــح. القرشــي

: إبراهيم ابن علية عن عبد الرمحن بن إسحاق عـن حممـد بـن يزيـد بـن املهـاجر عـن أمـه قالـت 
يف اخلمار والـدرع الـذي يـواري ظهـور : فيم تصلي املرأة من الثياب ؟ قالت : قلت ألم سلمة

.وهو خطأ ، وروي مرفوعا صحيح موقوف اهـ القدمني
نا أبـــو األزهـــر وأمحـــد بـــن حـــدث]77[أبـــو بكـــر النيســـابوري يف الزيـــادات علـــى كتـــاب املـــزين -

لت يف درع ومخـار صـفيق، صـسـلمةأمعن قتادةعننا يزيد بن هارون أنا شعبةقاال منصور
عـن ]5027[عبـد الـرزاق وقـال . اهـ هـذا مرسـل وأمت النساء فقامت وسطهن ومل تقدمهن

سـلم تصـلي زوج النـيب صـلى اهللا عليـه و سلمةأمرأيت : معمر عن قتادة عن أم احلسن قالت 
ام حــدثين إبــراهيم بــن هــانئ نــا عفــان نــا مهــ]78[وقــال أبــو بكــر النيســابوري . يف درع ومخــار 

اهـــ حســن عــن قتــادة عــن أم احلســن
.صحيح 

عــن الثقــة عنــده عــن بكــري بــن عبــد اهللا بــن األشــج عــن بســر بــن ســعيد عــن ]325[مالــك -
عبيـــد اهللا بــــن األســــود اخلــــوالين وكــــان يف حجـــر ميمونــــة زوج النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم أن 

أخربنا هشام ]11212[ابن سعد . الدرع واخلمار ليس عليها إزار كانت تصلي يفميمونة
رأيـت ميمونـة : بكري عن عبيـد اهللا اخلـوالين قـالأبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث بن سعد عن

قــال . اهـــ سـقط منــه بسـر زوج النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم تصــلي يف درع سـابغ ال إزار عليهـا
لليـث عـن بكـري بـن عبـد اهللا عـن نا أبـو النضـر نـا احدث]323املطالب[احلارث بن أيب أسامة 

رأيــت ميمونــة زوج النــيب صــلى اهللا : بســر بــن ســعيد عــن عبيــد اهللا اخلــوالين ربيــب ميمونــة قــال
أخربنـا ]11221[ابـن سـعد .عليه وسلم تصـلي يف درع سـابغ ضـيق ومخـار لـيس عليهـا إزار

بن سعيد عن عبيـد اهللا اخلـوالين وكـان معن بن عيسى حدثنا خمرمة بن بكري عن أبيه عن بسر
ابـن .يكون يف حجـر ميمونـة أنـه كـان يـرى ميمونـة تصـلي يف الـدرع واخلمـار ولـيس عليهـا إزار

أخـربين قـالثنـا عبـد اهللا بـن وهـبقـالنـا سـعيدقـالثنا حممـد بـن علـيحـد]2406[املنذر 
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اخلــوالين وكـــان يف عمــرو بــن احلـــارث عــن بكـــري بــن األشـــج عــن بســر بـــن ســعيد أن عبيـــد اهللا 
رأيــت ميمونــة تصــلي يف درع : حجـر ميمونــة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حـدث أنــه قــال

بـد اهللا حدثنا ابـن بكـري قـال حـدثين ع]440/ 2[يعقوب الفسوي .سائغ ومخار عليها إزار
وكــان يتيمــا يف حجــر بســر بــن ســعيد عــن عبيــد اهللا اخلــوالين عــنبــن هليعــة قــال حــدثين بكــري

وبكـري وبسـر : قـال . رأيت ميمونة تصلي يف درع وسـابغ ومخـار لـيس عليهـا إزارة: قالمونةمي
.ه ابن حجر يف املطالبحصحاهـ ثقتان تقوم روايتهما مقام احلجة

حـــدثنا عبـــاد بـــن عـــوام عـــن حممـــد بـــن إســـحاق عـــن بكـــري بـــن ]6226[ابـــن أيب شـــيبة ورواه 
ونــة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم تصــلي يف رأيــت ميم: األشــج عــن عبيــد اهللا اخلــوالين قــال 

وكــان عبيــد اهللا يتيمــا يف : قــال. درع واحــد فضــال ، وقــد وضــعت بعــض كمهــا علــى رأســها
.غلط ابن إسحاقاهـحجرها

زوج حبيبـــةأمبـــن جـــريج قـــال أخربتـــين حكيمـــة عـــن أميـــة أن اعـــن ]5032[عبـــد الـــرزاق -
زار تقنعته حىت مس االرض ومل تتـزره ولـيس عليهـا سلم صلت يف درع وإالنيب صلى اهللا عليه و 

.اهـ على رسم ابن حبان مخار 
: عمـر بـن الخطـاببن سـريين قـال قـال ايوب عن أعن معمر عن ]5037[عبد الرزاق -

سرت فإن يك فيه شيء فهـو أال تزهدن يف إخفاء احلقو فإنه إن يك ما حتت احلقو خافيا فهو 
.اهـ صحيح مرسل أخفى له 

إســحاق وأبــو زكريــا بــن أيبيأمحــد بــن احلســن القاضــأخربنــا أبــو بكــر]3389[بيهقــي ال-
حممـد بـن يعقـوب حـدثنا حبـر بـن نصـر حـدثنا ابـن وهـب حـدثينس املزكى قاال حدثنا أبو العبا

عمـر سـلمة أن مرمي وحممد بـن عجـالن عـن عبـد اهللا بـن أيبحيىي بن أيوب عن مسلم بن أيب
يـا أمـري املـؤمنني : فقـال رجـل. ال تـدرعها نسـاؤكم: ال، مث قياطكسا الناس القببن الخطاب

إن مل يكـن يشـف : ال عمـر فق. البيت وأدبرت ، فلم أره يشففأقبلت يفقد ألبستها امرأيت
.اهـ حسن فإنه يصف

عن ابن سـريين عـن أيب هريـرةعن سليمان التيميحدثنا ابن علية ]6224[ابن أيب شيبة -
حدثنا موسى بن هارون]2410[ابن املنذر .صلي املرأة يف ثالثة أثوابت: عمرقال : قال 
ثنا ســليمان التيمــي عــن حممــد بــن حــد]11[رواه حممــد األنصــاري و .فــذكرهثنــا ابــن عليــةقــال
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درع ومخــارتصــلي املــرأة يف ثــالث أثــواب: قــال عمــر بــن اخلطــابعــن عــن أيب هريــرةســريين 
ر بــن طــاهر مــن أصــل كتابــه قيــه أبــو منصــور عبــد القــاهالفأخربنــا]3390[البيهقــي .وإزار 

بـن محـدان يعبـد الـرمحن بـن علـزيز بن عمر بن قتادة وأبـو القاسـمعمر بن عبد العوأبو نصر
أمحــد بــن عبــد الــرمحن بــن أمحــد بــن جعفــر الصــفار قــالوا أخربنــا أبــو عمــرو وأبــو نصــريالفارســ

اهــ مثلـهفـذكر يمد بن عبـد اهللا األنصـار أخربنا أبو مسلم حدثنا حميإمساعيل بن جنيد السلم
.صحيح 

بن عيينة عـن عمـرو بـن دينـار عـن حسـن بـن حممـد قـال كانـت اعن ]5046[عبد الرزاق -
عبـــد الـــرزاق .أن تضـــع اجللبـــابعمـــرباملدينـــة امـــرأة يقـــال هلـــا شـــر وامسهـــا دملمكـــة فأمرهـــا 

كـان ر بـن اخلطـابعمـبن عيينة عن عمرو بن دينار عـن حسـن بـن حممـد أن اعن ]5065[
.اهـ حسن بن حممد بن علي بن أيب طالب ، مرسل ينهى االماء أن يلبسن اجلالبيب

ضــرب أمــة آلل أنــس رآهــا عمــرعــن معمــر عــن قتــادة عــن أنــس أن ]5064[عبــد الــرزاق -
قــالحــدثنا وكيـع]6291[ابـن أيب شـيبة .اكشــفي رأسـك ال تشـبهني بــاحلرائر : متقنعـة قـال 

ال تتشــبهني : وقـال عمـررأى : قـال تـادة عـن أنـس حـدثنا شـعبة عـن ق
.اهـ صحيح باحلرائر

رأى : قـال حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عـن أنـس]6294[ابن أيب شيبة وقال
حدثنا علي ]6295[ابن أيب شيبة .ال تشبهني باحلرائر: عمر

أمـة اخلطـاببـنعمـردخلـت علـى : قال املختار بن فلفل عن أنس بن مالك عنبن مسهر
: ، قـــد كـــان يعرفهـــا لـــبعض املهـــاجرين ، أو األنصـــار وعليهـــا جلبـــاب ، متقنعـــة بـــه ، فســـأهلا 

فما بال اجللباب ؟ ضعيه عن رأسك ، إمنا اجللباب علـى احلرائـر : ال ، قال : عتقت ؟ قالت 
اهــ ام إليهـا بالـدرة ، فضـمن نساء املـؤمنني ، فتلكـأت فقـ

.، أظنه غري اخلرب الذي حكى قتادة عن أنس صحيح 
حــدثنا علــي ثنــا إمساعيــل ثنــا محيــد عــن ]101[وقــال ابــن خزميــة يف حــديث علــي بــن حجــر 

قنعـة جاء عمر بن اخلطاب إىل أهله حلاجة فإذا يف منزله امرأة عليهـا جلبـاب مت: أنه قالأنس
مث عــاد فوجـدها مل تـربح، مث عـاد فوجــدها قـد ذهبـت، فلمــا : فرجـع حــني رآهـا، قـال: بـه، قـال

يا أمري املـؤمنني، مـا كـان : من هذه اليت قد عنتنا منذ اليوم؟ فقالت له امرأته: دخل قال ألهله
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اهــــ : فلمـــا راح قـــال: عليـــك منهـــا، هـــي أمـــة فـــالن، قـــال
.يح صح

حـدثنا املسـيب بـن قـال أخربنا أبـو خلـدة قال أخربنا الفضل بن دكني ]9803[ابن سعد -
فـيم : قـال أس أمة حىت سـقط القنـاع عـن رأسـهافضرب ر ويف يده درة عمررأيت : قال دارم

.اهـ حسن األمة تشبه باحلرة
مــن رأى جاريــة خرجــت عمــرعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]5061[عبــد الــرزاق -

بيت حفصة متزينة عليها جلباب أو من بيت بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فـدخل 
عمــر البيــت فقــال مــن هــذه اجلاريــة فقــالوا أمــة لنــا أو قــالوا أمــة آلل فــالن فتغــيظ علــيهم وقــال 

بــن جــريج عــن نــافع أن اعــن ]5062[عبــد الــرزاق .أخترجــون إمــاءكم بزينتهــا تفتنــون النــاس 
رأى وهــو خيطــب النــاس أمــة خرجــت مــن بيــت حفصــة عمــرعبيــد حدثتــه أن صــفية بنــت أيب

جتــوس النــاس ملتبســة لبــاس احلرائــر فلمــا انصــرف دخــل علــى حفصــة ابنــة عمــر فقــال مــن املــرأة 
جارية عبد الرمحن قـال فمـا حيملـك ، اليت خرجت من عندك جتوس الرجال قالت تلك جارية 

لت عليك وال أراهـا إال حـرة فـأردت أن أعاقبهـا أن تلبسي جارية أخيك لباس احلرائر فقد دخ
ابـن كثـري عـن نـافع أن صـفية بنـت أسـامة عـن الوليـد يعـينمن طريـق أيب]3346[البيهقي .

اهللا عنه من هـذه املـرأة يرضعمرفقال خرجت امرأة خمتمرة متجلببة: لت عبيد حدثته قاأيب
مـــا محلــك علـــى أن :فقــالصــة فأرســـل إىل حفهـــذه جاريــة لفــالن رجـــل مــن بنيــه : فقيــل لــه

هـذه األمـة وجتلببيهــا وتشـبهيها باحملصـنات حـىت مهمــت أن أقـع يختمـر 
.اهـ صحيحاحملصنات ال تشبهوا اإلماء باحملصنات

بن جريج قال قلت لعطـاء مـا أدىن مـا تكفـي األمـة مـن الثيـاب اعن ]5052[عبد الرزاق -
عمرقال نقول فيها ما قال 

درعها على رأسها قلت فكانت ناكحة عبدا قال وكذلك أمـة عنـد عبـد قلـت فكانـت ناكحـة 
بـن اعن ]5059[عبد الرزاق .حرا قال فلتلفف ذلك منها لتصل يف إزارها ودرعها ومخارها 

ن ينهــى االمــاء مــن اجلالبيــب أن يتشــبهن كــااخلطــاببــنعمــرجــريج قــال أخــربين عطــاء أن 
بـن جــريج وحـدثت أن عمــر بـن اخلطــاب ضـرب عقيلــة أمـة أيب موســى األشــعري ابـاحلرائر قــال 

.اهـ مرسل يف اجللباب أن جتلبب
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عمــرقـال قــالثنــا شـعبة عـن احلكــم عـن جماهـدقـال ثنا وكيـعحــد]6292[ابـن أيب شـيبة -
ثنا هشـيم عـن حجـاج عـن عكرمـة حـدمث قـال.جلـدارإن األمة قد ألقت فروة رأسها من وراء ا

سـعيد بـن .عن احلكممبثل حديث وكيع عن شعبةاخلطاببنعمرعن بن خالد املخزومي 
عمـرقـال : نا هشـيم عـن حجـاج عـن عكرمـة بـن خالـد املخزومـي قـالأخرب ]2094[منصور 

.اهـ مراسيل إن األمة ألقت فروة رأسها وراء اجلدار: اخلطاببن
مسع احلارث بن عبـد اهللانارعن عمرو بن دينا سفيانأخرب ]2093[سعيد بن منصوروقال

: فقـال عمـرعـن حـد األمـةعمـر بـن الخطـابسـأل أيب : قـالبن أيب ربيعة خيرب أبا الشـعثاء
.اهـ صحيح من وراء اجلداروقال سفيان مرة أخرى.

ـــنعمـــركـــان : قـــال هشـــيم عـــن خالـــد عـــن أيب قالبـــة حـــدثنا ]6297[ابـــن أيب شـــيبة - ب
.ال يـؤذينإمنـا القنـاع للحرائـر لكـي : وقـال عمـر: قـال. الفته أمة تقنع ال يدع يف خالخطاب

.اهـ مرسل فذكرهأنا خالد احلذاء عن أيب قالبةنا هشيم]2096[سعيد 
يببغـداد أخربنــا علــاهللا احلــريفأخربنــا أبــو القاسـم عبــد الــرمحن بـن عبيــد]3347[البيهقـي -

بـن عفـان حـدثنا زيـد بـن احلبـاب عـن محـاد يحـدثنا احلسـن بـن علـبن حممد بن الـزبري الكـويف
كــن إمــاء : مثامــة بــن عبــد اهللا بــن أنــس عــن جــده أنــس بــن مالــك قــال بــن ســلمة قــال حــدثين

.اهـ صحيح )1(خيدمننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهنعمر
: نـــا يقـــوالن وشـــرحيا كاعليـــاحـــدثنا شـــريك عـــن أيب إســـحاق أن ]6282[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ ضعيف تصلي األمة كما خترج
ابـنحـدثنا عبـد اهللا بـن منـري عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]6231[ابن أيب شـيبة -

.اهـ صحيحوامللحفةإذا صلت املرأة ، فلتصل يف: قال عمر
ثنا محـاد عـن أيـوب عـن نـافع قثنا حجاجقثنا علي بن عبد العزيزحد]2413[املنذرابن-

.صحيح .وملحفةدرع وإزار ومخارعة أثوابتصلي املرأة يف أرب:أنه قالعمرابنعن 

اهللا عنه يفيواآلثار عن عمر بن اخلطاب رض: قال البيهقي -1
.حال املهنة ليس بعورةيظهر منها يف
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األمــة الــيت قــد : عمــرالبــنقلــت : قــالنــا هشــيم أنــا منصــور عــن جماهــد]2097[ســعيد -
.كـــان بالنـــاس إذ ذاك حاجـــة: كيـــف ذلـــك؟ قـــال: قلـــتنعـــم: حاضـــت ختـــرج يف إزار؟ قـــال

.اهـ صحيح دعين منك: قد وسع اهللا علينا، فقال: فقلت
بــن التيمــي عــن أبيــه عــن رجــل يقــال لــه إبــراهيم قــال كتبــت أم اعــن ]5045[عبــد الــرزاق -

هــل تصــلي املــرأة ولــيس يف أنــس بــن مالــكالفضــل ابنــة غــيالن وهــي ابنــة يزيــد بــن املهلــب إىل 
.ا قالدة قال فكتب إليها ال تصلي املرأة إال ويف عنقها قالدة قال وإن مل جتد إال سريا عنقه

ال تصلني : حدثنا حرب بن شريح عن زينب عن عائشة قالت ]29[وقال طالوت بن عباد 
وزينـب هـي بنـت . اهــ صـوابه حـرب بـن سـريج امرأة إال ويف عنقها قالدة ولو خـيط فيـه خـرزة

.ال بأس به .كية العتبن واشق يزيد 
البــنعــن الثــوري عــن جــابر عـن أم ثــور عــن زوجهــا بشــر قــال قلـت ]5030[عبـد الــرزاق -

حــدثنا ]6230[ابــن أيب شــيبة .يف درع ومخــار: يف كــم تصــلي املــرأة مــن الثيــاب قــال عبــاس
يف كـم : عبـاسابـنأنه سأل نا سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشرحدث: قال وكيع 

.اهـ جابر ال حيتج به ارمخيف درع و : ملرأة ؟ فقال لي اتص
أتصــلي املــرأة يف دراعــة قــال نعــم : بــن جــريج قــال قلــت لعطــاء اعــن ]5054[عبــد الــرزاق -

أخربت أن االماء علـى عهـد رسـول اهللا وبعـده كـن ال يصـلني حـىت جتعـل إحـداهن إزارهـا علـى 
بـن اعن الثوري عـن ]5055[د الرزاق عب.و مخارا أو خرقة يغيب فيها رأسهاأرأسها متقنعة 

جريج عن عطاء قال كن االماء إذا صـلني تلقـني علـى رؤوسـهن خرقـة كـذلك كـن يفعلـن علـى 
اهـــ بــن جــريج اعهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال عبــد الــرزاق وقــد مسعتــه حيــدث عــن 

.مرسل 
وصـل يف الـرأس بن جريج قال سـألت عطـاء عـن الشـعر الـذي ياعن ]5090[عبد الرزاق -

ل ة وضعت على رأسها قال أما الوصـأوالوحا يف الشعر الذي جيعل على الرأس فإن شاءت املر 
وآكــل الربــا :حينئــذأنــسقــال ســلم لعــن الواصــلة واملستوصــلة فـإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 

ا ذلـك والشاهد والكاتب والوامشة واملستومشة والعاضهة واملستعضهة قال عطاء قد مسعنوموكله
قال وكن نساء العرب يشمن أيديهن قال وأماهاتني فهو شيء أحدثتموه ولكـن مل يكـن علـى 
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عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فلتضعه املرأة عند الصالة قلـت ارأيـت كـل وشـم تزيـد بـه املـراة 
.اهـ صحيح حسنا قال ال خري فيه قلت ومشها شفتيها مث تسفها إمثدا قال ال خري فيه 

.كتاب اللباس آثار أخر ، إن شاء اهللا يأيت يف  

خروج النساء إىل املساجد
ل قـال رســول اهللا بــن عمـر قــااعـن معمــر عـن الزهــري عـن ســامل عـن ]5107[عبـد الــرزاق -

متنعـوا إمـاء اهللا أن يصـلني يف املسـجد فقـال بـن لعبـد اهللا إنـا لنمـنعهن سـلم الصلى اهللا عليـه و 
اهــ رواه النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن قال فسبه سبا شديدا وقال حندثك عن

.: ، وزاد أبو داود وابن خزمية واحلاكم البخاري ومسلم 
حدثنا ابن املثىن أن عمرو بن عاصم حدثهم قال حـدثنا مهـام عـن قتـادة ]570[أبو داود -

صـالة املـرأة يف:يه وسلم قال صلى اهللا علاألحوص عن عبد اهللا عن النيبعن مورق عن أيب
اهــــ بيتهـــا 

وروي عــن أيب األحــوص عــن .مــن طريــق عمــرو بــن عاصــم الكــاليبه احلــاكم والــذهيبصــحح
.عبد اهللا موقوفا 

حـوص عـن ن أيب األأخربنا معمر عن أيوب عن محيد بن هـالل عـ]5116[عبد الرزاق قال
ة إذا أ:قــالبــن مســعودا

حدثنا سليمان بن املغرية حدثنا وكيع ]7698[ابن أيب شيبة .خرجت تشوف هلا الشيطان 
مــن املـرأة عــورة وأقـرب مــا تكـون : عبــد اهللاقـال : قــال عـن محيـد بــن هـالل عــن أيب األحـوص

حدثنا حممد ]8914[الطرباين . يتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان
ألحوص عـن عبـد اهللاعن أيب ابن حيان املازين ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن أيب إسحاق

إمنا النسـاء عـورة وإن املـرأة لتخـرج مـن بيتهـا: قال
؟ فتقـولأيـن تريـدين: إنك ال مترين بأحد إال أعجبته: لفيقو 
ومـا عبـدت امـرأة ر أعود مريضـا أو أشـهد جنـازة، أو أصـلي يف مسـجد: 

.اهـ وهذا أشبه ، كان عبد اهللا ال يكاد يرفع ، وهي أسانيد صحاح بيتها
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عــن ثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدةحــد]9483[وقــال الطــرباين 
صـــالة املـــرأة يف البيـــت خـــري مـــن صـــال: قـــالعبـــد اهللاألعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن 

.صحيحاهـ مرسل 
جـاء رجـل فقـال عن الثوري عن أبيه عن أيب عمـرو الشـيباين قـال ]5117[عبد الرزاق وقال

مل تطـول : وفقـال لـه أبـو عمـر ، كان يقال صـالة املـرأة يف بيتهـا خـري مـن : 
حيلف فيبلغ يف اليمني ما مصلى المرأة خـري مـن بيتهـا مسعودبنامسعت رب هذه الدار يعين 

قـال أبـو ال امـرأة قـد يئسـت مـن البعولـة فهـي يف منقليهـا قيـل مـا منقليهـا إال يف حج أو عمرة إ
حــدثنا ]7701[ابــن أيب شــيبة .امــرأة عجــوز قــد تقــارب خطوهــا-أي عبــد الــرزاق -بكــر 

مسعت رب هذه الدار يعين : أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن أيب عمرو الشيباين قال 
ة يف بيتهـا إال حلف فبالغ يف اليمني ما صلت امرأة صالة أحـب إىل اهللا مـن صـالمسعودابن

نــا شــريك عــن خرب أ]2290[ابــن اجلعــد .إال امــرأة قــد أيســت مــن البعولــةيف حــج أو عمــرة
ال تصـلي املـرأة إال يف بيتهـا إال : عبـد اهللاسعيد بن مسـروق عـن أيب عمـرو الشـيباين قـال قـال 

]5201[عبــد الــرزاقوقــال . يف حــج أو عمــرة إال امــرأة قــد يئســت مــن البعولــة يف منقليهــا 
خيــرج النســاء مــن مســعودبــناأيب عمــرو الشــيباين أنــه رأى خربنــا معمــر عــن أيب إســحاق عــن أ

أخربنـــا شـــعبة عـــن أيب ]427[ابـــن اجلعـــد .املســـجد ويقـــول أخـــرجن إىل بيـــوتكن خـــري لكـــن 
خيرج النساء من املسـجد يـوم عبد اهللا بن مسعودرأيت : إسحاق عن أيب عمرو الشيباين قال 

:حاق ثنـا أبـو عمـرو الشـيباين قـالحـدثنا حيـىي عـن شـعبة ثنـا أبـو إسـ]716[مسـدد . اجلمعة
حــدثنا علــي بــن ]9476[الطــرباين . رج النســاء يــوم اجلمعـة مــن املســجدرأيـت ابــن مســعود خيــ

هــال ثنــا شــعبة أخــربين أبــو إســحاق أخــربين أبــو عمــرو الشــيباينثنــا حجــاج بــن املنعبــد العزيــز
]7696[شـيبة ابـن أيبوقـال .رأيت ابن مسعود يطـرد النسـاء مـن املسـجد يـوم اجلمعـة: قال

: عبـد اهللاقـال : ن كهيـل عـن أيب عمـرو الشـيباين قـالحدثنا وكيع حـدثنا مسـعر عـن سـلمة بـ
حلـرامما صلت امرأة صالة قط أفضل من صالة تصليها يف بيتهـا إال أن تصـلي عنـد املسـجد ا

حــــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثنــــا ] 9471[الطـــرباين .إال عجـــوز يف منقليهـــا ، يعـــين خفيهـــا
والـذي ال : قـالالشيباين أن عبد اهللا بـن مسـعودعن أيب عمروعودي عن سلمة بن كهيلاملس

يتهـا إال أن يكـون املسـجد ما صلت امـرأة صـالة قـط خـريا هلـا مـن صـالة تصـليها يف بإله غريه
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املنـذر أيبمن طريـق]5570[ورواه البيهقي . أو مسجد الرسول إال عجوزا يف منقليهااحلرام
عـن عبـد اهللا عمـرو الشـيباينعـن سـلمة بـن كهيـل عـن أيبير حـدثنا املسـعودإمساعيل بن عمـ
بيتهـا ال إله غريه ما صلت امرأة صالة خري هلا من صـالة تصـليها يفيوالذ: بن مسعود قال 

. منقليهــاإال عجــوزا يفإال أن يكــون مســجد احلــرام أو مســجد الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم
حــدثنا وكيـــع ]7699[ابـــن أيب شــيبة ي اهـــ وقــال املســـعوده جعفــر بــن عـــون وغــريه عــن تابعــ

حيصـب مسـعودابـنرأيـت : مـداين عـن أيب عمـرو الشـيباين قـالحدثنا سفيان عن أيب فروة اهل
.اهـ صحاح كلها ، وهي شاهدة للوقف ساء خيرجهن من املسجد يوم اجلمعةالن

محيدا الفزاري حيـدث عـن نا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت خرب أ]133[ابن اجلعد وقال
بـــن مســـعود علـــى النســـاء وهـــن يف املســـجد يـــوم اجلمعـــة فقـــال إذا اخـــرج : امـــرأة مـــنهم قالـــت 

صــلينت مــع اإلمــام فصــلني بصــالته وإذا صــلينت وحــدكن فصــلني أربعــا وألهــل بيــيت أهــون علــي 
أنـا 

اهـإن كذبت 
بـــناعـــن الثـــوري عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن أيب معمـــر عـــن ]5115[عبـــد الـــرزاق وقـــال

كــان الرجـــال والنســـاء يف بــين إســـرائيل يصــلون مجيعـــا فكانـــت املــرأة هلـــا اخلليـــل : قـــال مســعود
بـــن مســـعود يقـــول أخـــروهن ا

حـدثنا حممـد بـن ]9485[الطرباين أرسله زائدة واملوصول صحيح ، قال . ن اهللا حيث أخره
: قـــالالنضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائـــدة عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن عبــد اهللا

فتواعد خليلها فـألقي علـيهن احلـيض ائيل تلبس القالبني فتقوم عليهماكانت املرأة من بين إسر 
.اهـ صحيح أخروهن حيث أخرهن اهللا: ليقو ، وكان عبد اهللا

عن حيىي بن سعيد عن عاتكـة بنـت زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل امـرأة عمـر بـن ]467[مالك -
إىل املسجد فيسكت فتقـول واهللا ألخـرجن إال عمر بن الخطاب

بنــت زيــد بــن عــن معمــر عــن الزهــري أن عاتكــة ]5111[عبــد الــرزاق .أن متنعــين فــال مينعهــا
وكانـت تشـهد الصـالة يف املسـجد وكـان عمـر عمـر بـن اخلطـابعمرو بـن نفيـل وكانـت حتـت 

. مراسيلهذه اهـ 
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عمـرابـنعن و أسامة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافعحدثنا أب]7690[ورواه ابن أيب شيبة 
مل : شــاء يف مجاعــة يف املســجد فقيــل هلــاكانــت امــرأة لعمــر تشــهد صــالة الصــبح والع: قــال

مينعه قول : قالوا فما مينعه أن ينهاين : ؟ قالت خترجني وقد تعلمني أن عمر يكره ذلك ويغار
.اهـ رواه البخاري ومسلم متنعوا إماء اهللا مساجد اهللاال:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كانـت امـرأة : حدثنا جرير عن مغرية عـن شـباك عـن إبـراهيم قـال ]7694[ابن أيب شيبة -
.مرسل إسناده جيداهـ ي العشاء اآلخرة يف مسجد اجلماعةتصلمسعودأبي
هـل كـن النسـاء الـكأنـس بـن معن معمر عن أبان قال سأل رجل ]5110[عبد الرزاق -

ل رســول اهللا إيهــا اهللا إذا فلــم قــا: ســلم قــال ة مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و يشــهدن الصــال
سلم خـري صـفوف النسـاء الصـف املـؤخر وشـر صـفوف النسـاء الصـف املقـدم صلى اهللا عليه و 

.اهـ ال باس بهوخري صفوف الرجال الصف املقدم وشر صفوف الرجال الصف املؤخر 
اهـــ ســند خيــرجن تفــالت :قــال أنــسبــن التيمــي عــن أبيــه عــن اعــن ]5120[زاق عبــد الــر -

.صحيح 
حدثنا حممد بن كثري حدثنا سفيان عن عاصم بـن عبيـد اهللا عـن عبيـد ]4176[أبو داود -

قال لقيته امرأة وجد منهـا ريـح الطيـب يـنفح ولـذيلها إعصـار هريرةيأبرهم عن اهللا موىل أيب
مسعـت قـال إين. قال وله تطيبت قالـت نعـم. ئت من املسجد قالت نعمفقال يا أمة اجلبار ج

ال تقبل صالة المـرأة تطيبـت هلـذا املسـجد حـىت :أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم يقول حيب
.اهـ صححه ابن خزمية قال أبو داود اإلعصار غبار. ترجع فتغتسل غسلها من اجلنابة 

بـن جبـري عن عبد األعلـى عـن سـعيد ثنا إسرائيل ل قاحدثنا وكيع]7697[ابن أيب شيبة -
صـالتك : أن امرأة سألته عن الصالة يف املسجد يـوم اجلمعـة ؟ فقـال عبد اهللا بن عباسعن 

وصـالتك يف بيتـك أفضـل مـن صـالتك يف حجرتـك  خمدعك أفضل مـن صـالتك يف بيتـك يف
.ال باس بهاهـ جرتك أفضل من صالتك يف مسجد قومكوصالتك يف ح

زوج النـيب صـلى عائشـةعن حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عـن ]468[مالك -
لو أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أحدث النساء ملـنعهن :

فقلـت لعمـرة أو منـع نسـاء بـين : قـال حيـىي بـن سـعيد . املساجد كمـا منعـه نسـاء بـين إسـرائيل 
.اهـ رواه البخاري ومسلم نعم :قالت؟إسرائيل املساجد
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قالــت كــان : عائشــةعــن معمــر عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن ]5114[عبــد الــرزاق -
ل يتخــذن أرجــال مــن خشــب يتشــرفن للرجــال يف املســاجد فحــرم اهللا علــيهن رائينســاء بــين إســ

.اهـ صحيح املساجد وسلطت عليهن احليضة 

حكم سجود التالوة
قــرأ ســجدة وهــو علــى عمــر بــن الخطــابهشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن عــن]701[مالــك -

مث قرأهــا يــوم اجلمعــة األخــرى فتهيــأ النــاس .املنــرب يــوم اجلمعــة فنــزل فســجد وســجد النــاس معــه
رســــلكم إن اهللا مل يكتبهــــا علينــــا إال أن نشــــاء فلــــم يســــجد ومــــنعهم أن للســــجود فقــــال علــــى

.اهـ مرسل صحيح يسجدوا
حدثنا إبـراهيم بـن موسـى قـال أخربنـا هشـام بـن يوسـف أن ابـن جـريج ]1077[البخاري -

عـة بـن عـن ربييمليكـة عـن عثمـان بـن عبـد الـرمحن التيمـأبـو بكـر بـن أيبأخـربهم قـال أخـربين
عمـر قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من يعبد اهللا بن اهلدير التيم

رب بســورة النحـــل حـــىت إذا جــاء الســـجدة نـــزل فســـجد قـــرأ يـــوم اجلمعــة علـــى املنـــبــن الخطـــاب
يــا أيهــا : .وســجد النــاس

. ومل يسـجد عمـر. عليهومن مل يسجد فال إمث منر بالسجود فمن سجد فقد أصاب الناس إنا
اهـاء إن اهللا مل يفرض السجود إال أن نشوزاد نافع عن ابن عمر

بــن ســريين قــال اعــن حممــد بــن عمــار وغــري واحــد عــن عاصــم عــن ]5915[عبــد الــرزاق -
عــن ســجود القــرآن فقالــت حــق هللا تؤدونــه أو تطــوع تطوعونــه فمــا مــن مســلم عائشــةســئلت 

. إيســجد هللا ســجدة 
سـجود القـرآن ذكروا : قال عن ابن عون عن ابن سريينثنا وكيع حد]4663[ابن أيب شيبة 

جدة إال رفـع مـا مـن مسـلم يسـجد سـو تطـوع تطوعتـهأهو فريضة أديتها: فقالتعائشةعند 
أبو بكر بن إبراهيم أخربنا أبو أخربنا]3918[البيهقي .

د اهللا بــن الوليــد عــن بــن احلســن حــدثنا عبــيا علــحــدثنيحــدثنا ســفيان اجلــوهر ينصــر العراقــ
: عــن ســجود القــرآن فقالــتعائشــةســئلت : عــن عاصــم عــن ابــن ســريين قــال يسـفيان الثــور 

حــق اهللا تؤديــه أو تطــوع تطوعــه
.مرسل صحيح اهـأو مجعهما له كلتيهما
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القرآناتدسجعامج
بن أيب هند عن بكـر بـن عبـد اهللا حدثنا علي بن مسهر عن داود]4425[ابن أيب شيبة -

لـه إن فالنا صـلى بنـا الفجـر فقـرأ بسـورة سـجد فيهـا ، فقـال: فقالعمرجاء رجل إىل : قال 
وبـين إسـرائيل فسـجد فيهمـا فقـرأ بالنحـل نعم فصلى عمـر مـن الغـد : أوقد فعل ؟ قال : عمر 
.صحيح مرسل اهـامجيع

وذكــره علــيعــن معمــر والثــوري عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]5863[عبــد الــرزاق -
العـــزائم أربـــع امل تنزيـــل وحـــم : الثـــوري عـــن عاصـــم أيضـــا عـــن زر بـــن حبـــيش عـــن علـــي قـــال 

أخربنـا أبـو عبـد اهللا ]3870[البيهقـي .باسم ربك االعلى الـذي خلـقأالسجدة والنجم واقر 
ا أبو العباس حممد بـن يعقـوب أخربنـا هـارون بـن سـليمان حـدثنا عبـد الـرمحن بـن احلافظ حدثن

حــدثنا حممــد بــن يعــن ســفيان ح وأخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو عثمــان البصــر يمهــد
عــزائم : قــال يعلــعبــد الوهــاب أخربنــا يعلــى بــن عبيــد حــدثنا ســفيان عــن عاصــم عــن زر عــن 

الطحـاوي .)اقـرأ باسـم ربـك(السجدة والـنجم و ) حم(و ) امل تنزيل(القرآن أربع السجود يف
ثنــا شـعبةقـالثنـا وهـبقـالثنا ابـن مـرزوقحـد]2087[

حـدثنا حسـني بـن .إن عزائم السجود امل تنزيل و حم و الـنجم و اقـرأ باسـم ربـك :قالعلي
] 3872[البيهقــي .اده مثلــهفــذكر بإســنثنــا ســفيان عــن عاصــمقــالثنــا أبــو نعــيمقــالنصــر

ثنـا عمـرو بـن بالويـه أخربنـا حممـد بـن غالـب حممد بـن أمحـد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين
ثنـا نصـر مبـرو أبـو العبـاس احملبـويبثنا شـعبة ح قـال وأخـربينن مرزوق ومسلم بن إبراهيم قاال ب

دلـة عـن زر بـن حبـيش سورة ثنـا عمـرو بـن حكـام بن أمحد بن أيب
الســجدة ) حــم(و) امل تنزيــل(ربــع عــزائم الســجود أ: أنــه قــال مســعودابــنيعــينعبــد اهللا عــن 

عـن هشـيم عـن هكـذا رواه اجلماعـة عـن شـعبة ويـذكر . والـنجم) خلقياقرأ باسم ربك الذ(و
سـعيد بـن منصـور حـدثنا هشـيم أخربنـا شـعبة عـن مـن طريـقمث رواه. شـعبة حنـو روايـة سـفيان

الســجدة ) حــم(و ) امل تنزيــل(عــزائم الســجود أربــع : قــال يعلــع
.اهـ صحيح )اقرأ باسم ربك(والنجم و 

قــال علــي بــن : ابــن أيب عــدي عــن محيــد عــن بكــر قــالمــن طريــق] 1288[وروى املســتغفري 
قـال ابـن . كأمل تنزيل وحم السـجدة واحلـج واقـرأ باسـم ربـ: عزائم السجود أربع : أيب طالب
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وذكــر الــنجم بــدل . اهـــ مرســل صــاحل هــن عــزائم والفــرائض: قــال بكــر: قــال محيــد: أيب عــدي
.احلج أسند 

عبـــد اهللا بـــن أخربنـــا مغـــرية عـــن إبـــراهيم عـــن حـــدثنا هشـــيم قـــال]4272[ابـــن أيب شـــيبة-
.)اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق(أنــه كــان يســجد يف األعــراف وبــين إســرائيل والــنجم ومســعود

.اهـ مرسل ) وإذا السماء انشقت(ره بعد وزاد مث كر : تقل
ثنـا شــعبة حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قــال ثنـا مسـلم بـن إبـراهيم قـال]2837[ابـن املنـذر -

، وحـــم عـــزائم الســـجود أربـــع امل تنزيـــل: قـــالعبـــد اهللاعـــن إبـــراهيم عـــن عاصـــم عـــن زر عـــن 
.البيهقي وذكر الرابعة النجم رواه اهـ صحيح ، واقرأ باسم ربك الذي خلقالسجدة

بــن جــريج قــال أخربنــا عكرمــة بــن خالــد أن ســعيد بــن جبــري اأخربنــا ]5860[عبــد الــرزاق -
يعـدان كـم يف القـرآن مـن سـجدة فقـاال االعـراف والرعـد عمـربـناو عبـاسبناأخربه أنه مسع 

سـجدة إحـدى والنحل وبـين إسـرائيل ومـرمي واحلـج أوهلـا والفرقـان وطـس وآمل تنـزل وص وحـم ال
.من العزائم اهـ سند صحيح ، مل يكن ابن عباس يراها يف ص عشرة 

ســجود القــرآن :قــالعبــاسبــنابــن جــريج عــن عطــاء عــن اأخربنــا ]5859[عبــد الــرزاق -
النحــل والرعــد وبــين إســرائيل ومــرمي واحلــج والفرقــان وطــس الوســطى وآمل تنزيــل و عــراف عشــر األ

.اهـ صحيحباس يقول يف ص سجدة قال ال بن عافقلت ومل يكن .وحم السجدة
يف : يقـول عبـاسبـناعن معمر عـن أيب مجـرة الضـبعي قـال مسعـت ]5861[عبد الرزاق -

. بــن جــريج عــن عكرمــة عــن ســعيد بــن جبــرياالقــرآن إحــدى عشــرة ســجدة فعــدهن كمــا ذكــره 
.سند صحيح 

عـن أيب اأخربنا خالد : قال حدثنا هشيم]4378[ابن أيب شيبة وقال
ومــرمي واحلــج األعــراف والرعــد والنحــل وبــين إســرائيل: فقــال وذكــروا ســجود القــرآنابــن عبــاس

ولـيس يف املفصـل : ، وقـال )ص(و)حم تنزيل(و)امل تنزيل(وسجدة واحدة والنمل والفرقان
.أبو العريان امسه أنيس وثقه ابن حباناهـ سجود

ا أبـــو علـــي زاهـــر بـــن أمحـــد أخربنـــا العنـــزي حـــدثنا علـــي بـــن أخربنـــ]1373[وقـــال املســـتغفري 
يف القرآن : عن أيب نضرة عن ابن عباس قالحجر حدثنا يزيد بن هارون أخربنا الرباء بن يزيد

.اهـ حسن إحدى عشرة سجدة وليس يف املفصل سجدة
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السجود يف سورة احلج
عمـرعـن ن ابـن عمـرحدثنا هشيم عن منصور عن ابـن سـريين عـ]4318[ابن أيب شيبة -

.إن هـذه السـورة فضـلت علـى سـائر السـور بسـجدتني: مث قـال أنه سجد يف احلج سجدتني
عــن ابــن ســريين عــن ابــن عمــر عــن عمــر حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا منصــور]387[أبــو عبيــد 

إن هــــذه الســـورة فضــــلت علـــى الســــور :رمحـــة اهللا عليــــه أنـــه ســــجد يف احلـــج ســــجدتني وقـــال
.ح اهـ صحيبسجدتني 

عمـــر بـــن بـــن عمـــر أن رجـــال مـــن أهـــل مصـــر أخـــربه أن اعـــن نـــافع مـــوىل ]481[مالـــك -
إن هـذه السـورة فضـلت بسـجدتني : مث قال ، قرأ سورة احلج فسجد فيها سجدتني الخطاب

أخربنــا إمساعيــل بــن أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل ببغــداد ]3888[وقــال البيهقــي .
ابـن عمـر عـن نـافع بن عفان ثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا يعـينيثنا احلسن بن علحممد الصفار 

فقــرأ الســورة الفجــر باجلابيــة عمــر بــن اخلطــابرجــل مــن أهــل مصــر أنــه صــلى مــع قــال أخــربين
إن هــذه الســورة فلمــا انصــرف قــال: قــال نــافع. دتنيفســجد فيهــا ســجيــذكر فيهــا احلــجالــيت

اهـسجدتنييسجد فيهاعمرابنوكان . فضلت بأن فيها سجدتني
حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل عــن الليــث عــن يزيــد بــن أيب ]388فضــائل القــران[وقــال أبــو عبيــد 

اخلطــاببــنعمــرصــليت مــع : قــال حبيــب عــن شــيبان بــن عبــد الــرمحن عــن نبيــه بــن صــؤاب 
إن هـــذه الســـورة : يـــة صـــالة الصـــبح ، فقـــرأ بســـورة احلـــج فســـجد فيهـــا ســـجدتني مث قـــال باجلاب

.اهـ حسن صحيح بسجدتني فضلت على السور 
باجلابية عمرعن الثوري عن سعد بن إبراهيم قال أنبأين من رأى ]5895[عبد الرزاق وقال

ثنا غندر عن شـعبة عـن سـعد بـن إبـراهيمحد]4319[ابن أيب شيبة.سجد يف احلج مرتني
هــا فقــرأ بــاحلج فســجد فياخلطــاببــنعمــرأنــه صــلى مــع ن ثعلبــة بــن عبــد اهللا بــن األصــعر عــ

اهـــ هــذا خطــأ يف امســه إمنــا هــو عبــد اهللا بــن ثعلبــة بــن صــعري واختلفــوا يف امســه وأرى ســجدتني
ثنـا يزيـد بـن ثنـا مسـدد قـالثنا حيىي بـن حممـد قـالحد]2842[ابن املنذر. شعبة مل يضبطه

صــالة عمــرصــليت مــع قــالن إبــراهيم عــن عبــد اهللا بــن ثعلبــةد بــعــن ســعثنــا شــعبةقــالزريــع
حـدثنا ]2133[الطحـاوي. قلت الصبح قـال الصـبحاحلج فسجد فيها سجدتنيفقرأ فيها ب

قــال أنبــأين ســعد بــن إبــراهيم قــال مسعــت ابــن ثنــا شــعبةوروح قــاالثنــا أبــو داودأبــو بكــرة قــال
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قــال الصــبح فيمــا أعلــماخلطــاببــنعمــرصــلى بنــا أخــت لنــا يقــال لــه عبــد اهللا بــن ثعلبــة قــال
ثنا أبـو حـد]1/408[الـدارقطين .وسـجد فيهـا سـجدتنيفقـرأ بـاحلجصـلى بنـا الصـبحسعد

بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا حجاج حدثين شعبة عن سعد بن إبراهيم قـال مسعـت 
رأيـت عمـر سـجد يف احلـج سـجدتني قلـت يف الصـبح قـال يف الصـبح : عبد اهللا بن ثعلبة قال 

ثنــا حممــد بــن يعقــوب بــو العبــاسبــد اهللا احلــافظ ثنــا أأخربنــا حممــد بــن ع]3887[البيهقــي.
بــن ثنــا يزيــد بــن هــارون وسـعيد بــن عــامر قــاال ثنــا شــعبة عــن ســعد حممـد بــن إســحاق الصــغاين

صححه اهـاحلج سجدتنيالصبح فسجد يفعمرأنه صلى مع إبراهيم عن عبد اهللا بن ثعلبة
.البيهقي 

دثنا عيســـى بـــن أخربنـــا اليمـــان بـــن الطيـــب حـــدثنا داود بـــن نصـــر حـــ]1309[املســـتغفري -
حــدثنا املقــرئ عــن حيــوة بــن شــريح أخــربين شــرحبيل بــن شــريك أنــه مســع أبــا عبــد الــرمحن أمحــد

بإيليـاء يف سـورة عمر بن الخطـابأخربين أبو البخرتي األزدي أنه سـجد وراء: احلبلي يقول
.حسن . إن هذه السورة فضلت بسجدتني: احلج سجدتني مث أقبل على الناس فقال

أخربنا زاهر بن أمحد أخربنا أبو لبيد حـدثنا أبـو كريـب حـدثنا أبـو بكـر ]836[املستغفري-
اهــ إسـناد يف احلـج سـجدتنيعثمـانوعمـرسجد : حدثنا عاصم عن زر قالهو ابن عياش

.حسن ، أبو بكر بن عياش حمتمل حديثه يف فنه 
أيب عبـد الـرمحن أخربنا أبو عبد اهللا اجلعفـي عـنقالحدثنا هشيم ]4322[ابن أيب شيبة -

الربيـع قـال قـال من طريـق]3890[البيهقي .أنه سجد يف احلج سجدتنيعليعن السلمي 
أنه  يعلعن يعبد الرمحن السلمعن أيبيعبد اهللا اجلعفحكاية عن هشيم عن أيبيالشافع

.ضعيف . أراه جابرا اهـ أبو عبد اهللا اجلعفياحلج سجدتنيكان يسجد يف
وأنكـره . عن نعيم بن حكيم عن أيب مرمي عن علي يف احلج سـجدتنيحقبن الهشاموروى 

.ذكره أمحد يف العلل. شبابة بن سوار 
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو النضــر الفقيــه حــدثنا معــاذ بــن ]3891[البيهقــي -

عبـــد اهللا بـــن مســـعود جنـــدة حـــدثنا قبيصـــة بـــن عقبـــة حـــدثنا ســـفيان عـــن عاصـــم عـــن زر عـــن 
.اهـ حسن احلج سجدتنيبن ياسرعمارو
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حدثنا وكيع عن شعبة عن يزيد بن مخري عن عبد الرمحن بـن جبـري ]4320[ابن أيب شيبة -
حــدثنا أبــو ]2135[الطحـاوي .سـجد يف احلــج ســجدتنيأبــا الــدرداءأن بـن نفــري عـن أبيــه

بـن جبـري بــن مسعـت عبـد الـرمحن قـالثنـا شـعبة عـن يزيــد بـن مخـريقـالثنـا أبـو داودقـالبكـرة
أخربنـا أبـو عبـد اهللا ]3895[البيهقي .مثلهحيدثان عن جبري بن نفرينفري وخالد بن معدان

حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا النضر بن مشيل أخربنا شـعبة احلافظ حدثنا أبو العباس احملبويب
أنـه كـان يسـجد يفالـدرداءعن يزيد بن مخري عن خالد بن معدان عـن جبـري بـن نفـري عـن أيب

حممـد بـن احلسـن بـن احلسـني بـن أخربنـا أبـو احلسـنأخربنا أبو نصر بن قتـادة .احلج سجدتني
حــدثنا شــعبة عــن يزيــد بــن يمنصــور حــدثنا حممــد بــن حيــىي بــن ســليمان حــدثنا عاصــم بــن علــ

احلــج أن أبــا الــدرداء كــان يســجد يفلــرمحن بــن جبــري بــن نفــري عــن أبيــه مخــري قــال مسعــت عبــد ا
.اهـ صحيح سجدتني

عن ثنا بكر بن عبد اهللا املزينقالأخربنا يونسقالثنا هشيم حد]4388[ابن أيب شيبة -
قــرأ الســجدة اآلخــرة مــن ســورة خيطــب يــوم اجلمعــة إذ األشــعريبينــا : صــفوان بــن حمــرز قــال

أبـو عبـد اهللا أخربنـا] 3892[البيهقـي .فسجد مث عـاد إىل جملسـهفنزل عن املنرب: احلج قال 
ثنـا إمساعيـل طالـب ثنـا حممـد بـن املثـىن احلافظ أخربنا حممد بـن يزيـد العـدل ثنـا إبـراهيم بـن أيب

موسـىأبـاعـن صـفوان بـن حمـرز أن بن علية حدثنا يونس بن عبيد عن بكر بن عبد اهللا املزين
سـجدنا آخر سـورة احلـج فسـجد و يفوأنه قرأ آية السجدة اليتسورة احلج سجدتنيسجد يف

.اهـ صحيح معه
عـن علـي ثنـا محـادقـالثنا حجـاجقالثنا علي بن عبد العزيزحد]2846[ابن املنذرورواه 

قــرأ ســورة احلــج علــى منــرب البصــرة فســجد بالنــاس موســىأبــابــن زيــد عــن صــفوان بــن حمــرز أن 
.وعلي بن زيد ليس باحلافظ .احلجسورة أراد السجدتني يف اهـ سجدتني 

يسـجد يف سـورة عبـد اهللا بـن عمـررأيـت :عن عبد اهللا بن دينار أنـه قـال ]482[مالك -
.اهـ صحيح احلج سجدتني 

أخربنا أبو عبـد اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب أخربنـا ]3889[البيهقي -
خمرمـة بـن بكـري عـن أبيـه عـن نـافع ابـن وهـب أخـربينحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكـم أخـربين

.اهـ صحيح احلج سجدتنيأنه سجد يفعمرابنعن 
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كانــا يســجدان بــن عمــراعمــر و عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]5890[عبــد الــرزاق -
بن عمر لـو سـجدت فيهـا واحـدة كانـت السـجدة اآلخـرة أحـب ايف احلج سجدتني قال وقال 

]393القــرآنفضــائل [أبــو عبيــد. عمــر إن هــذه الســورة فضــلت بســجدتنيبــناإيل قـال وقــال 
كنــت تاركــا إحــدامها لــو:ن أيــوب عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــالعــثنا إمساعيــل بــن إبــراهيمحــد

.اهـ صحيح لرتكت األوىل
نا بكـار بـن قتيبـة نـا روح حـدث]42[وقال أبو بكر النيسابوري يف الزيادات علـى كتـاب املـزين 

.اهـ صحيح أنه كان يسجد يف احلج سجدتنينا أشعث وهشام عن حممد عن ابن عمر
يف : قال عباسابنعن أيب العالية عن ن عاصم عحدثنا حفص ]4321[ابن أيب شيبة -

بـناعـن الثـوري عـن عاصـم عـن أيب العاليـة عـن ]5894[عبـد الـرزاق .سورة احلج سـجدتان
ويـة عـن حـدثنا مـروان بـن معا]389[أبو عبيـد.فضلت سورة احلج بسجدتني: قال عباس

.إن هـذه السـورة فضـلت بسـجدتني:عن أيب العالية عـن ابـن عبـاس قـالعاصم بن سليمان 
أخربنـا حممـد بـن عبـد اهللا احلـافظ حـدثنا حممـد بـن صـاحل بـن هـانئ حـدثنا ]3893[البيهقـي 

عــن عاصــم األحــول عــن أيببــن خزميــة حــدثنا عمــر بــن حفــص بــن غيــاث حــدثنا أيبيالســر 
وأخربنـا أبـو حممـد عبـد اهللا بـن يوسـف .انسـورة احلـج سـجدتيف: قـال ابن عبـاسالعالية عن 

حـــدثنا ســـعدان بـــن نصـــر حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن حجـــاج عـــن أخربنـــا أبـــو ســـعيد بـــن األعـــرايب
اهـ صـحيح فضلت سورة احلج بسجدتني: قال ابن عباسالعالية عن عاصم األحول عن أيب

.
قــد  :قــالعبـاسابــنن أيب العاليـة عــن عــم عــن عاصـحـدثنا أبــو معاويـة ]392[أبـو عبيــد -

.اهـ سند صحيح كان قوم يركعون ويسجدون يف األخرية كما أمروا
قال عباسبناعن سعيد بن جبري عن ىعن الثوري عن عبد األعل]5892[عبد الرزاق -

حـدثنا ]2848[ابـن املنـذر.يف سورة احلج األوىل عزمية واآلخرة تعليم وكان ال يسجد فيهـا 
عـن ثنا إسـرائيل عـن عبـد األعلـى عـن سـعيد بـن جبـريقالأبو نعيمثنا قالحممد بن إمساعيل

حـدثنا ]2136[الطحـاوي .واألخـرى تعلـيماألوىل عزميـةيف احلج سـجدتني : قالابن عباس
نا سفيان عـن عبـد األعلـى الثعلـيب عـن سـعيد بـن ثقالثنا أبو عامروابن مرزوق قاالأبو بكرة
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اهــ عبـد األعلـى بـن عـامر ألول عزميـة واآلخـر تعلـيمقال يف سجود احلج اابن عباسعن جبري
.، تابعه عكرمة بن خالد بنحوه ، وتقدم عن عطاء أنه عد يف احلج واحدة ضعيف 

ابـن عبـاس]4328[ابن أيب شيبة -
.ثقاتأبو العريان ذكره ابن حبان يف الاهـيف احلج سجدة واحدة: قال 

عبد عن ابن أيب رواد عن رجل من أهل الطائف عـن حدثنا وكيع ]4324[ابن أيب شيبة -
اهـأنه سجد يف احلج سجدتنياهللا بن عمرو

ما قالوا يف سجود ص
رأيــت : قــال عبــاسبــناأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن عكرمــة عــن ]5865[عبــد الــرزاق -

.اهـ رواه البخاري من العزائم سلم سجد يف ص وليست صالنيب صلى اهللا عليه و 
حــول أن جماهــدا أخــربه أنــه بــن جــريج قــال أخــربين ســليمان األاعــن ]5862[عبــد الــرزاق -

قـال )فبهـداهم اقتـده(حـىت بلـغ )ووهبنـا لـه(أيف ص سـجود قـال نعـم مث تـال عبـاسبـناسأل 
مث رقـي علـى ، قرأ ص على املنـرب فنـزل فسـجد فيهـا عمررأيت : بن عباساوقال .هو منهم

.، رواه البخاري خمتصرا اهـ صحيح املنرب
عمــرأن أخربنــا أبــو بشــر عــن ســعيد بــن جبــريقــالحــدثنا هشــيم]4288[ابــن أيب شــيبة-

أنا شعبة عن أيب بشر عن سعيد بـن جبـري قـال ] 1713[ابن اجلعد . )ص(كان يسجد يف 
.جيدمرسل هذااهـ كان عمر يسجد يف ص : 

وكيــع عـن ســفيان عــن :قــرأت علـى أيب]3682[أمحــد يف العلـل عــن أبيـه وقـال عبــد اهللا بـن
قـرأت علـى وقـال. سليمان العبسي عن أيب هبرية عن سعيد بن جبـري أن عمـر سـجد يف صـاد

عبد اهللا بن الوليد قال حدثنا سفيان عـن سـليمان العبسـي عـن أيب هبـرية عـن سـعيد بـن : أيب 
سـليمان هـو ابـن أيب املغـرية ، . هذا مرسل جيـد اهـحبري أن عمر بن اخلطاب سجد يف صاد

.وأبو هبرية امسه حيىي بن عباد 
بـن مهـدي عـن هشـيم عـن سـيار عـن أيب ا:قـرأت علـى أيب]3685[وقال عبد اهللا بن أمحـد 

اهـبن عمر أن عمر سجد يف صاداهبرية عن سعيد بن جبري عن 
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بــن شــيبة عــن ســعيد بــن حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن مصــعب]4298[ابــن أيب شــيبة وقــال
فقـال إنـه ،عبـاسالبـنفذكرتـه : قـال )ص(رأيـت الضـحاك بـن قـيس يسـجد يف : جبري قال 

.صحيح هذا أصح ، وهو حديث اهـ يسجد فيهااخلطاببنعمررأى 
حــدثنا أبــو بكــر النيســابوري نــا يوســف بــن ســعيد بــن مســلم نــا ]1/407[الــدارقطين وقــال

بـن عبـاس امـة بـن خالـد أن سـعيد بـن جبـري أخـربه أنـه مسـع بن جريج أخـربين عكر احجاج عن 
حجـاج هـو ابـن حممـد اهـقرأ على املنرب ص فنزل فسجد مث رقى على املنرب عمررأيت : يقول 

.املصيصي ، سند صحيح 
: قـالحـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ثـور: قـالحدثنا عبد اهللا بن هاشم]1757ك[الدواليب -

.أيب مرمي أن عمـر أتـى حمـراب داود فـتال سـورة ص فسـجد فيهـاعنحدثين زياد بن أيب سودة
حممد بن سليمان املـالكي بالبصـرة أخربنا أبو عليأخربنا زاهر بن أمحد] 1326[املستغفري 

عـن أيب مـرمي أن دثنا ثـور حـدثين زيـاد بـن أيب سـودةحـحدثنا عمرو هو ابن علـي حـدثنا حيـىي
عليـه فقـرأ ســورة ص فلمـا بلـغ السـجدة ســجدأتـى حمــراب داود صـلوات اهللاعمـر بـن اخلطـاب

.أبو مرمي الشامي مستوراهـ 
عثمــانرأيــت : عــن معمــر عــن الزهــري عــن الســائب بــن يزيــد قــال ]5864[عبــد الــرزاق -

: قـــال األعلـــى عــن معمــر عــن الزهــري حــدثنا عبــد]4287[ابــن أيب شــيبة . ســجد يف ص 
.اهـ صحيح سجد فيهانعثماحىت حدثين السائب أن )ص(كنت ال أسجد يف 

ثنا أبــو بكــر النيســابوري نــا يوســف بــن ســعيد بــن مســلم نــا حــد]1/407[الــدارقطين وقــال 
بن هليعة عن األعرج عن السائب بـن يزيـد أن عثمـان بـن عفـان قـرأ ص اإسحاق بن عيسى نا 

.تابعه جعفر بن ربيعة عن األعرج ، يأيت يف اجلمعة ، حسناهـ على املنرب فنزل فسجد 
مد بن إبراهيم بن أخربنا أبو احلسني احلر بن حمأخربنا زاهر بن أمحد]1334[املستغفري -

حــدثنا حفــص عــن احلــر بــن أشــكاب حــدثنا الفضــل هــو ابــن ســهل حــدثنا حســني بــن إبــراهيم
صليت خلـق عثمـان الفجـر فقـرأ سـورة : سامل األفطس عن مكحول عن السائب بن يزيد قال

أمـري املـؤمنني أمـن عـزائم يـا: بقـي مث ركـع فقـال لـه بعـض القـومص فسجد فيها مث قـام فقـرأ مـا
.ضعيف اهـ
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عــن الثــوري عــن االعمــش عــن أيب الضــحى عــن مســروق قــال قــال ]5873[عبــد الــرزاق -
ابــن أيب .ص فكــان ال يســجد فيهــا يعــين، إمنــا هــي توبــة نــيب ذكــرت : عبــد اهللا بــن مســعود

)ص(ذكـرت : قـال عـن مسـلم عـن مسـروق حدثنا أبو معاوية عن األعمـش ]4301[شيبة 
عــن أخربنــا مغــريةقـال حــدثنا هشــيم]4302[ابــن أيب شـبية .توبـة نــيب: فقــال عبــد اهللاعنـد 

توبة نيب: ويقول )ص(ال يسجد يف عبد اهللاكان : قاال وأخربنا داود عن الشعيبإبراهيم ح 
أنـه كـان عبـد اهللاعـن عن عاصم عن زرحدثنا أبو بكر بن عياش ]4300[أيب شيبة ابن.

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو ]8718[الطرباين .توبة نيب: ويقول )ص(ال يسجد يف 
حــدثنا علــي بــن عبــد .كــان ال يسـجد يف صنعـيم ثنــا مســعر عــن عاصـم عــن زر أن عبــد اهللا

أنـه كـان ال عـن زر عـن ابـن مسـعودمثنـا محـاد بـن زيـد عـن عاصـجاج بن املنهـالثنا حالعزيز
قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]2819[ابن املنذر. إمنا هي توبة نيب: يسجد يف ص وقال

أنـه كـان ال مسـعودابـنلـة عـن زر بـن حبـيش عـن ثنا محادقالثنا حجاج
بــن عبــد العزيــز ثنــا عــارم أبــو النعمــان ح حــدثنا علــي .إمنــا هــي توبــة نــيب: يســجد يف ص قــال

ثنـا محـاد بـن زيـد عـن عاصـم عـن زر قـاال وحدثنا حممد بن علي الصائغ ثنـا سـعيد بـن منصـور
ن علـــي حـــدثنا حممـــد بـــ. إمنـــا هـــي توبـــة نـــيب: ويقـــولكـــان ال يســـجد يف صأنـــه  عـــن عبـــد اهللا

كــان ال عبــد اهللاأنالصــائغ ثنــا ســعيد بــن منصــور ثنــا ســفيان عــن عبــدة بــن أيب لبابــة عــن زر
ثنا محاد بـن أمحد بن جندة ثنا سعيد بن منصور من طريق]3902[البيهقي . يسجد يف ص

إمنـا : ويقـول) ص(أنه كان ال يسـجد يفمسعودابنيعيناهللاعبدزيد عن عاصم عن زر عن 
أن لبابـة عـن زر هـو ابـن حبـيش ن أيبثنا سفيان عن عبدة بـقال وحدثنا سعيد .توبة نيبيه
خالــد بــن احلــارثمــن طريــق] 1335[ورواه املســتغفري . ) ص(كــان ال يســجد يفبــد اهللاع

.صحيح .حنوه عن عبد اهللا حدثنا شعبة عن عاصم عن زر
مسعتـه حيـدث عـن : حدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن أيب إسـحاق قـال ]4305[ابن أيب شيبة -

بـد اهللا وراءه فلـم فسـجد فيهـا وعلقمـة وأصـحاب ع)ص(أنـه خطـب فقـرأ قيسبنالضحاك
حدثنا عبـد اهللا بـن رجـاء قـال أخربنـا إسـرائيل ] 2/632املعرفة [يعقوب بن سفيان. يسجدوا

علـى املنـرب فنـزل )صـاد والقـرآن(رأيت الضـحاك بـن قـيس الفهـري وقـرأ :عن أيب إسحاق قال
.ح ياهـ صحوسجد مث صعد
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ل بـــن احلســـن بـــن عيســـى بـــن املؤمـــياحلســـن بـــن علـــأخربنـــا أبـــو حممـــد]3900[البيهقـــي -
حــدثنا أبـو أمحـد حممـد بـن عبـد الوهـاب حــدثنا يحـدثنا أبـو عثمـان عمـرو بـن عبـد اهللا البصـر 

يفابـن مسـعوديعينعبد اهللاقال قال يعلى بن عبيد حدثنا األعمش عن مسلم عن مسروق 
ى أولئـك الـذين هـد(أليس قد قال اهللا تعاىل : ابن عباسقال وقال .ذكرتتوبة نيب: ) ص(

.اهـ صحيح)اهللا فبهداهم اقتده
سئل يف عباسبنابن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد أنه مسع اعن ]5868[عبد الرزاق -

]4299[ابـــن أيب شـــيبة .ص ســـجدة قـــال نعـــم أولئـــك الـــذين هـــداهم اهللا فبهـــداهم اقتـــده 
هـا سـجدة مث في: أنـه قـال عبـاسابنحدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن جماهد عن 

حدثنا سفيان بن عيينة ]4285[ابن أيب شيبة ).أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده(قرأ
أولئـك الـذين هــدى (سـجدة وتـال )ص(يف : يقـولعبــاسابـنعـن عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد مسـع 

حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا حصــني والعــوام عــن ]4289[ابــن أيب شــيبة .)اهللا فبهــداهم اقتــده
أولئـــك الـــذين هـــدى اهللا (وتـــال هـــذه اآليـــة )ص(أنـــه كـــان يســـجد يف عبـــاسابـــنعـــن جماهـــد

حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن مســلم عــن ]4293[ابــن أيب شــيبة ). فبهــداهم اقتــده
ابــن ). أولئــك الــذين هــدى اهللا فبهــداهم اقتــده(فقــالابــن عبــاسذكــرت عنــد : مســروق قــال 

ســألت قــالأخربنــا العــوامقــال أخربنــا يزيــد قــالاهللاحــدثنا إبــراهيم بــن عبــد ]2813[املنــذر 
إنـا نسـجد يف ص وتـال هـذه : فقـالعبـاسابـنسـألت عنـه : جماهدا عن السجود يف ص فقال

: قـال)أولئـك الـذين هـدى اهللا فبهـداهم اقتـده(حـىت بلـغ)ومـن ذريتـه داود وسـليمان(اآليـات 
ثنـــا قـــالحـــدثنا ابـــن مـــرزوق]2132[الطحـــاوي .كــان داود ممـــن أمـــر نبـــيكم أن يقتـــدي بـــه

عــن الســجدة يف ص ابــن عبــاسســئل : وهــب عــن شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن جماهــد قــال
العـــوام عـــن عـــن رواه البخـــاريصـــحاح ، اهــــ )أولئـــك الـــذين هـــدى اهللا فبهـــداهم اقتـــده(فقـــال
.جماهد

نبـابن عبـاس قـال رأيـت اعن إسرائيل عن رجل عن أيب معبد موىل ]5867[عبد الرزاق -
اهـسجد يف ص عباس
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حدثنا ابن علية عن أيوب عـن يعقوب بن إبراهيم الدورقيمن طريق] 1333[املستغفري -
ليسـت مـن عـزائم السـجود وقـد رأيـت رسـول اهللا صـلى )ص(أنـه قـال عبـاسابـنعكرمة عن 

.اهـ صحيح اهللا عليه وسلم يسجد فيها
أبـو العبـاس حممـد بـن إسـحاق السـراج أخربنـا أخربنا اخلليـل بـن أمحـد]1324[املستغفري -

: قـال يل ابـن عمـر: حدثنا عبد الواحـد عـن خصـيف حـدثين سـعيد بـن جبـري قـالحدثنا قتيبة
أولئـــك الـــذين هـــدى اهللا (اســـجد فيهـــا فـــإن اهللا تعـــاىل يقـــول : ال قـــال: تســـجد يف ص؟ قلـــت

ن عبيـــد أخربنـــا أبـــو احلســـن بـــن عبـــدان أخربنـــا أمحـــد بـــ]3910[البيهقـــي .)فبهـــداهم اقتـــده
ثنـا خصـيف وليـد ثنـا عبـد الواحـد بـن زيـاد ثنا عباس بـن الياحلنائيالصفار حدثنا ابن البخرت 

اسـجد : قال فقـال يل. ال: قلت) ص(أتسجد يفعمرابنعن سعيد بن جبري قال قال يل
اهــــ كــذا قـــال ابـــن عمـــر) فبهـــداهم اقتـــدهأولئــك الـــذين هـــدى اهللا (فـــإن اهللا تعـــاىل يقـــول فيهــا

.، واألشبه أنه عن ابن عباس عيفضخصيف 
عمـربـنابن عيينة قال مسعت عبدة بن أيب لبابة يقـول مسعـت اعن ]5872[عبد الرزاق -

وصــدقةحــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن عبــدة ]4286[ابــن أيب شــيبة .يقــول يف ص ســجدة 
.اهـ صحيح سجدة)ص(يف : يقول عمرابنمسعا 

م قــال أخربنــا أبــو إســحاق الكــويف عــن الشــعيب عــن حــدثنا هشــي]4390[ابــن أيب شــيبة -
اهــ أبـو فنزل فسـجد مث عـاد إىل جملسـهوهو على املنرب)ص(أنه قرأ سجدة بشيربنالنعمان

.ضعيف . ليلى أيبيعرف بإسحاق الكويف هو عبد اهللا بن ميسرة كناه هشيم وإمنا 
عبـد عـن أيب ثابـتحدثنا ابن مهدي عن سـفيان عـن حبيـب بـن]4292[ابن أيب شيبة -

.اهـ حبيب يدلس ) ص(سجدة هي موجبة: قال اهللا بن الحارث
كان : حدثنا معتمر بن سليمان عن أيب معن عن أيب العالية قال ]4303[ابن أيب شيبة -

ضـهم ال يسـجد ، فـأي ذلـك وبع)ص(بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يسـجد يف 
.حسن . بان يف الثقات اهـ أبو معن ذكره ابن حشئت فافعل

السجود يف النجم



تقريب فقه السابقني األولني

613

حدثنا حممد بن املثىن وحممد بن بشار قاال حدثنا حممد بن جعفر حدثنا ]1325[مسلم -
صـلى اهللا عليـه وسـلم األسود حيدث عن عبد اهللا عـن النـيبإسحاق قال مسعت شعبة عن أيب

فــا مــن حصــى أو فســجد فيهــا وســجد مــن كــان معــه غــري أن شــيخا أخــذ ك) والــنجم(أنــه قــرأ 
هـذا مبكـة اهــقـال عبـد اهللا لقـد رأيتـه بعـد قتـل كـافرا. هذاتراب فرفعه إىل جبهته وقال يكفيين

.قبل اهلجرة 
ذئـب قـال حـدثنا يزيـد بـن إياس قال حدثنا ابن أيبحدثنا آدم بن أيب]1073[البخاري -

صـلى اهللا عليـه نـيبعبد اهللا بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت علـى ال
.باملدينةهذا اهـفلم يسجد فيها ) والنجم(وسلم 

قــرأ بــالنجم إذا هــوى عمــر بــن الخطــاببــن شــهاب عــن األعــرج أن اعــن ]483[مالــك -
عـن مالـك ومعمـر عـن الزهـري ]5880[عبـد الـرزاق .فسجد فيها مث قام فقرأ بسـورة أخـرى 

ابـن .د يف الـنجم قـام فوصـل إليهـا سـورة سـجعمـرعن عبـد الـرمحن االعـرج عـن أيب هريـرة أن 
أخـربين قـالأخربنـا ابـن وهـبقـالا حممد بـن عبـد اهللا بـن عبـد احلكـمأخربن]2823[املنذر 

يسـجد اخلطـاببـنعمـررأيت : قالأيب هريرةأخربين األعرج عن قاليونس عن ابن شهاب
قـالدثنا يـونسحـ]2097[الطحـاوي .يف الـنجم يف صـالة الفجـر، مث اسـتفتح سـورة أخـرى

.صحيح . رواه ابن وهب يف اجلامع مثله اهـ أنا ابن وهب
عـن الثــوري عــن االعمـش عــن إبـراهيم التيمــي عــن حصـني بــن ســربة ]5882[عبـد الــرزاق -

يف الفجـر بيوسـف فركـع مث قـرأ يف الثانيـة بـالنجم قـام فسـجد مث أأنـه قـر الخطاببنعمرعن 
عـن أنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم التيمـي ]182[اجلعد ابن.قرأ إذا زلزلت االرض زلزاهلا 

صالة الفجر فقرأ يف الركعة األوىل بسورة يوسف مث قرأ يف الركعة الثانيـة عمرأنه صلى مع أبيه
وهو عن حصـني أشـبه ، صحيح خرب اهـ بالنجم مث سجد مث قام فقرأ إذا زلزلت األرض زلزاهلا 

.، وقد تقدم 
: عن علي بن زيـد قـال ثنـا أبـو عثمـان النهـدي قـال حدثنا هشيم] 2489[وقال ابن اجلعد 

فقـرأ يف الركعـة األوىل ويف الثانيـة بـين إسـرائيل وسـجد فيهـا ، صليت خلف عمر صـالة الصـبح 
.اهـ هذا وهم 
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عن زرارة بن أوىف عن علي بن زيد بن جدعان حدثنا ابن علية ]4426[ابن أيب شيبة وقال
بالنجم فسجد فيها ، العشاء اآلخرة ، فقرأ عثمانصليت مع : ل قاعن مسروق بن األجدع 

ثنـا عثمـان بـن عمـرقـالحـدثنا ابـن مـرزوق]2092[الطحـاوي .والتـني والزيتـونمث قـام فقـرأ
عثمــانصــليت خلــف :عــن مســروق قــالثنــا شــعبة عــن علــي بــن زيــد عــن زرارة بــن أوىفقــال

.اهـ ابن زيد يضعف أخرى مث قام فقرأ سورةالصبح فقرأ النجم فسجد فيها
أنــه عبــد اهللاحــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن داود عــن الشــعيب عــن ]4273[ابــن أيب شــيبة -

حــدثنا ] 8731[ورواه الطـرباين .اهــ مرسـل ) اقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق(سـجد يف الـنجم و
ن الشعيب عن داود بن أيب هند عثنا محاد بن سلمةعلي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال

حسـن اهــ واقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـقان يسـجد يف الـنجمكـأن عبـد اهللاأحسبه عن علقمـة
.يأيت له ، و شاهد ، تقدمصحيح 

كــان إذا قــرأ الــنجم عمــربــناأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]5893[عبــد الــرزاق -
.اهـ صحيح يسجد فيها وهو يف الصالة فإن مل يسجد ركع 

ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثـريقالثنا أبو داودقالحدثنا أبو بكرة]2101[الطحاوي -
.اهـ حسن أنه كان يسجد يف النجمابن عمرافع عن عن ن

ثنـا سـعيد قـالثنا عبد الصمد بن عبد الوارثقالثنا ابن مرزوقحد]2100[الطحاوي-
يسـجد يف عمـرابـنن أكـاسئل نـافع:قالثنا شعبة عن إسحاق بن سويدقالبن إسحاق

ولكنــه كــان يســجد يف الــنجم ويف اقــرأ باســم ابــن عمــر ومل يقرأهــامــات : قــالاحلــج ســجدتني
.اهـ سعيد بن إسحاق بن احلمار ال يعرف ربك 

ما قالوا يف سجود املفصل
عن عبد اهللا بن يزيد موىل األسود بن سفيان عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ]480[مالك -

هم أن رســـول اهللا قــرأ هلـــم إذا الســماء انشــقت فســجد فيهـــا فلمــا انصــرف أخــرب هريــرةأبــاأن 
حـــدثنا مســـلم ]1024[قـــال البخـــاريو . رواه مســـلم.ســـلم ســـجد فيهـــاصـــلى اهللا عليـــه و 

إذا (قـــرأ هريـــرةأبـــاومعـــاذ بـــن فضـــالة قـــاال أخربنـــا هشـــام عـــن حيـــىي عـــن أيب ســـلمة قـــال رأيـــت 
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نـــيب لـــو مل أر ال:ا هريـــرة أمل أرك تســـجد ؟ قـــاليـــا أبـــ:فقلـــت. )الســـماء انشـــقت
اهـسلم يسجد مل أسجدصلى اهللا عليه و 

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أيب رافع قال ]732[البخاري -
ــرةأبــيصــليت مــع :  فســجد فقلــت لــه قــال ســجدت)إذا الســماء انشــقت(العتمــة فقــرأ هري

اهـعليه و خلف أيب القاسم صلى اهللا
ثنـا شـعبة عـن سـعد بـن إبـراهيمثنـا وهـب قـالثنا ابن مرزوق قالحد]2104[الطحاوي -

اهـــ صــحيح رواه مســلم حنـــوه أنــه كــان يســـجد فيهــا أبـــي هريــرةعبــد الــرمحن األعــرج عــن عــن 
.مرفوعا 

كـان يسـجد فيهـا هريـرةأبـابن سـريين أن اعن معمر عن أيوب عن ]5886[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح سلم يسجد فيها عليه و وقال أبو هريرة رأيت رسول اهللا صلى اهللا

أخربنــا أبــو بكــر بــن فــورك أخربنــا عبــد اهللا بــن جعفــر حــدثنا يــونس بــن ]3883[البيهقــي -
أبـو سـجد : قـال أبـو هريـرةحبيب حدثنا أبو داود حدثنا قرة حدثنا حممد بـن سـريين حـدثنا 

. ومـن هـو خـري منهمـا) خلـقياقـرأ باسـم ربـك الـذ(و ) إذا السماء انشـقت(يفعمروبكر
بكــر بــن بكــار حــدثنا قــرة بــن خالــد حــدثنا حممــد بــن مــن طريــق] 1362[ورواه املســتغفري 

.سند صحيح.مثله عن أيب هريرة سريين
قـال  حدثنا علي بـن سـويد بـن منجـوفحدثنا معاذ بن معاذ قال]4427[ابن أيب شيبة -

إذا الســـماء (العشــاء اآلخــرة فقــرأ يف إحــدى الــركعتني عمــرصــلى بنــا : قــال حــدثنا أبــو رافــع 
.اهـ حسن صحيح فسجد وسجدنا معه)انشقت

ثنا ابـن مـرزوق قـال ثنـا وهـب قـال ثنـا شـعبة عـن عمـران بـن عبيـد حد]2091[الطحاوي -
سـجد يف إذا السـماء انشـقتمـرعاهللا أو عبيد اهللا بن عمران عـن أيب رافـع عـن أيب هريـرة أن 

.حمفوظ من هذا الوجه إن شاء اهللا حسن إسناد . هو عمران بن عبيد اهللا اهـ
حدثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد ثنـا حيـىي عـن ثـور عـن خالـد بـن معـدان ]3217[الطرباين-

بـن وعـن احلجـاجوكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليـه وسـلم عن عبد اهللا بن عامر الثمايل
الخطـاببنعمرليه وسلموكان من أصحاب النيب صلى اهللا ععامر الثمايل

.اهـ صحيح الصبح، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها
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ثنا الليـث عـن بكـري قالثنا شعيب بن الليثقالحدثنا ربيع املؤذن]2108[الطحاوي -
فوق هذا املسجد فقـرأ إذا السـماء هريرةأبيصليت مع: أنه قال

.اهـ صحيح رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد فيها :انشقت فسجد فيها وقال
عمـر رأيـت : عن الثوري عن االعمش عن إبراهيم عن االسـود قـال ]5884[عبد الرزاق -

]4269[شــــيبة ابــــن أيب. يســــجدان يف إذا الســــماء انشــــقت مث قــــال أو أحــــدمهاوعبــــد اهللا
رأيـت عمـر وعبـد اهللا يسـجدان يف : حدثنا حفص عن األعمش عن إبراهيم عن األسـود قـال 

حدثنا ابن مـرزوق قـال ثنـا وهـب عـن ]2093[الطحاوي .أو أحدمها)إذا السماء انشقت(
شـعبة عــن منصـور عــن إبـراهيم عــن األسـود أن عمــر وعبـد اهللا يعــين ابـن مســعود ســجدا يف إذا 

ثنا شعبة فذكر : القثنا روح : حدثنا أبو بكرة قال.أو أحدمها : ت قال منصورالسماء انشق
ثنــا أبــو عوانــة عــن ســليمان عــن : ثنــا حيــىي بــن محــاد قــال: حــدثنا أبــو بكــرة قــال.بإســناده مثلــه

رأيـــت عمـــر بـــن اخلطـــاب وعبـــد اهللا بـــن مســـعود يســـجدان يف إذا : إبـــراهيم عـــن األســـود قـــال
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعـيم ثنـا محـزة الزيـات ]8729[الطرباين . السماء انشقت

إذا : سـجدت مـع عمـر ومـع عبـد اهللا يف:عن طلحة بن مصرف عن إبـراهيم عـن األسـود قـال
لنضـر األزدي ثنـا حدثنا حممـد بـن ا. ما أحدمها فال أشك فيه أ: قال األسود.السماء انشقت

رأيـت عبـد اهللا : تمر عن إبراهيم عن األسود قـالعن منصور بن املعمعاوية بن عمرو ثنا زائدة
.اهـ صحيح إذا السماء انشقتيسجد يفوعمر أو أحدمها

حــدثنا حســني بــن علــي عــن زائــدة عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن ]4284[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح ) إذا السماء انشقت(يسجد يف عبد اهللارأيت : قال األسود 

: قـاال واحلسـن عـن أيب قالبـةعن خالدحدثنا عبد اهللا بن املبارك]4253[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل ليس يف املفصل سجود: عمرقال 

عـن املسـعودي عـن ابـن األصـبهاين عـن أيب ثنا يزيد بن هـارونحد]4270[ابن أيب شيبة-
]2102[الطحـاوي . )إذا السماء انشقت(أنه كان يسجد يف مسعودابنعبد الرمحن عن 

عـن أيب ثنا عبد الرمحن بن األصبهاينثنا املسعودي قالثنا أبو داود قالثنا أبو بكرة قالحد
.ال بأس به اهـكان يسجد يف إذا السماء انشقتابن مسعودعبد الرمحن أن 
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ثنــا زائـدة عــن ثنــا معاويـة بــن عمـروحــدثنا حممـد بــن النضـر األزدي]8728[وقـال الطـرباين 
إذا : كــان عبــد اهللا يســجد يف:قــالعــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن أبيــهليــث بــن أيب ســليم

.اهـ ال بأس به السماء انشقت 
حدثنا الفضل بن دكني عن داود بن قـيس عـن زيـد بـن أسـلم عـن ]4261[ابن أيب شيبة -

ابــن أيب شــيبة .ال: يف املفصــل ســجود ؟ قــال كعــببــنأبــيســألت : عطــاء بــن يســار قــال
وكيع عن داود بن قيس عن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـار عـن أيب بـن  حدثنا ]4263[

ثنا ابن أيب داود قال ثنا أمحد حد]2082[الطحاوي .ليس يف املفصل سجود: كعب قال 
.اهـ صحيح بن احلسني اللهيب قال ثين ابن أيب فديك قال ثين داود بن قيس

ســجد يف إذا عمــارايش أن عــن الثــوري عــن عاصــم عــن زر بــن حبــ]5883[عبــد الــرزاق -
أخربنـا سـفيان وشـعبة وشـريك بـن هـارون يزيـد من طريق ]3879[البيهقي. السماء انشقت

علــى ) ء انشــقتإذا الســما(قــرأ عمــار بــن ياســررأيــت : عــن عاصــم عــن زر بــن حبــيش قــال 
.، يأيت يف اجلمعة اهـ حسن صحيح املنرب فنزل فسجدها

ـــا قـــالثنـــا ســـعيدقـــالثنـــا املقـــريقـــالبـــن أمحـــدحـــدثنا عبـــد اهللا]2838[ابـــن املنـــذر - ثن
ســم مــن قــرأ اقــرأ با: قــالعــامربــنعقبــةعــن شــرحبيل بــن شــريك عــن أيب عبــد الــرمحن احلبلــي

.اهـ سند جيد فال عليه أن يقرأهاربك الذي خلق فلم يسجد فيها 
كـــان يســـجد يف إذا عمـــربــناعــن معمـــر عـــن أيــوب عـــن نـــافع أن ]5896[عبــد الـــرزاق -
بـن جـريج عـن سـليمان بـن موسـى قـال حـدثين اعـن ]5897[عبد الـرزاق .لسماء انشقت ا

بــالنجم ســجد وإذا قــرأ باســم ربــك الــذي خلــق يف الصــالة كــرب أكــان إذا قــر بــن عمــرانــافع أن 
ثنا أبــو حــد]4279[ابــن أيب شــيبة. 

)اقرأ باسـم ربـك(ويف كان يسجد يف النجم: قالابن عمرعن عن نافعأسامة عن عبيد اهللا
]2099[الطحــاوي .

رو بن احلارث عن بكـري أن ثين عمأنا بكر بن مضر قال ثنا ابن أيب مرمي قالثنا فهد قالحد
اهـ اقرأ باسم ربك يف غري صالة السماء انشقت و يسجد يف إذا ابن عمرأنه رأى حدثهنافعا
.ح ا صح
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ابـــنعـــن حـــد]4254[ابـــن أيب شـــيبة -
أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخربنـا ]3862[البيهقـي .لـيس يف املفصـل سـجود: قال عباس

حـدثنا حممـد بـن احلسـن الرفـاء حـدثنا أبو بكر بن إسحاق أخربنا عبد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل 
العريـان قـال حدثنا زهري حـدثنا عاصـم األحـول عـن العريـان أو أيبأمحد بن عبد امللك احلراين

قال فلقيت أبا عبيدة فذكرت له ما قال ابن عبـاس .املفصل سجدةليس يف: عباسابنقال 
واملؤمنــــون ليــــه وســــلمســــجد رســــول اهللا صــــلى اهللا ع: ابــــن مســــعود قــــال قــــال عبــــد اهللا يعــــين

.اهـ أبو العريان وثقه ابن حبانالنجم فلم يزل يسجد بعدشركون يفوامل
ه  أنـعبـاسابنعن أخربنا منصور عن احلسن قال حدثنا هشيم]4255[ابن أيب شيبة وقال 

.اهـ مرسل ليس يف املفصل سجود: كان يقول 
لـيس :قـالعبـاسبـناه عـن بـن طـاووس عـن أبيـاعـن معمـر عـن ]5900[عبد الرزاقوقال

عبــاسبــناعــن معمــر عــن أيب مجــرة الضــبعي عــن ]5901[عبــد الــرزاق.يف املفصــل ســجدة 
.اهـ صحيح مثله

ثنــا مهــام عــن ابــن قــال ثنــا اخلصــيب قــالحــدثنا ســليمان بــن شــعيب]2106[الطحــاوي -
اهـــ يئافلــم يعــد عليــه يف املفصــل شــعــن ســجود القــرآنعبــاسابــنعــن عطــاء أنــه ســأل جــريج

.سند صحيح 
.واحلسن يقوالن ليس يف املفصل سجدةأنساعن معمر عمن مسع ]5902[عبد الرزاق-
عن العالء ثنا ابن هليعة : ثنا أبو األسود قال: حدثنا ربيع اجليزي قال]2120[الطحاوي -

العـاصبـنعمـروأن عن عبد اهللا بـن منـني اليحصـيبعن احلارث بن سعيد الكنديبن كثري
كـان :فقـال، جد يف إذا السماء انشقت ويف اقرأ باسـم ربـك الـذي خلـق فقيـل لـه يف ذلـك س

.اهـ سند ضعيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد فيهما

مواضع السجود من اآلي
ــحــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي]8737[الطــرباين - ن عمــرو ثنــا زهــري ثنــا أبــو ثنــا معاويــة ب

ــن أن يــذكران محن بــن يزيــد وعبــد الــرمحن بــن األســودمسعــت عبــد الــر قــال إســحاق عبــد اهللا ب
]2128[الطحــاوي . كــان يســجد يف اآليــة األوىل مــن حــم تنزيــل مــن الــرمحن الــرحيممســعود
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مسعـت عبـد الـرمحن بـن قـالثنـا أبـو إسـحاققـالثنـا زهـريقـالثنا أبـو غسـانقالحدثنا فهد
.سند صحيح.)1(اآلية األوىل من حمكان يسجد يف عبد اهللا بن مسعوديذكر أن يزيد

عــن عيم عــن رجــل عــن نــافثنــا هشــقــالثنــا ســعيدقــالثنا صــاحلحــد]2129[الطحــاوي -
عــن حــدثنا هشــيم]4313[ابــن أيب شــيبة .أنــه كــان يســجد يف األوىل مــن حــم ابــن عمــر

ثنا علـي بـن حـد]2855[ابن املنـذر .أنه كان يسجد باألوىلابن عمرعن حجاج عن نافع
أنـه كـان عمـرابـنعـن احلجـاج عـن نـافعثنا عبد السالم عـنقالثنا أبو نعيمقالبد العزيزع

.يدلسحجاج بن أرطأةمداره على اهـ يسجد يف األوىل من احلم 
كـان يسـجد عبـاسبـناعن سعيد الزبيدي عـن فطـر عـن جماهـد أن ]5874[عبد الرزاق -

: قـالحـدثنا صـاحل بـن عبـد الـرمحن]2121[الطحاوي .يف اآلخرة من حم وهم ال يسأمون
أنـه كـان ابـن عبـاسعن عن جماهدأنا فطر بن خليفةقالثنا هشيمقال ثنا سعيد بن منصور

ثنـا فطـر عـن قـالثنـا أبـو نعـيمقـالحـدثنا فهـدمث قـال .يسجد يف اآلية اآلخرة من حم تنزيل
اهــــ آخر اآليتـــنياســـجد بـــ:يف حـــم قـــالعـــن الســـجدة الـــيتابـــن عبـــاسســـألت : قـــالجماهـــد

.صحيح 
عـن عمـرو بـن ثنـا مسـعر: قـالثنـا أبـو أمحـد: قـالحدثنا أبو بكرة]2123[الطحاوي وقال 

عجـــل هــــذا : ابـــن عبـــاسفقـــال حـــمســـجد رجـــل يف اآليــــة األوىل مـــن : عـــن جماهـــد قـــالمـــرة
.ح ياهـ صحبالسجود

قـال عبـاسبـناأخربنا معمر عن قتادة عـن شـهر بـن حوشـب أن ]5875[عبد الرزاقوقال 
.اهـ حسن لرجل سجد يف االوىل إن كنتم إياه تعبدون عجلت 

بــن ابــن أيب ليلــى عــن احلكــم عــن مقســم عــن اعــن الثــوري عــن ]5876[عبــد الــرزاق وقــال
ثنا حممـد بـن حـد]4307[ابـن أيب شـيبة.ان يسـجد يف اآلخـرة ومـع ال يسـأمونأنه كـعباس

نـه كـان يسـجد يف آخـر اآليتـني مـن حـم أعباسابنعن سعيد بن جبري عن فضيل عن عطاء
الضـحى عـن مسـروق عـن األعمـش عـن أيب ثنا حفصحد]4311[ابن أيب شيبة .السجدة

.اهـ صحيح يسجد باآلخرةابن عباسكان : قال 
كــان أصــحاب عبــد اهللا : حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن أيب الضــحى عــن مســروق قــال ]4314[ابــن أيب شــيبة -1

أدركت إبراهيم وأبا صاحل وطلحة وحيىي وزبيدا : حدثنا ابن منري عن األعمش قال ]4316[مث قال .يسجدون باألوىل
.اهـ صحاح السجدة)حم(اليامي يسجدون باآلية األوىل من 
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م عـن احلجـاج عـن ثنـا عبـد السـالقـالثنـا أبـو نعـيمقـالحـدثنا علـي]2856[ابن املنـذر -
.ضعيفاهـ أول اآليتني من احلمأنه كان يسجد يفابن عباسعن عطاء

جلس هلاالسجدة على من 
بــن جــريج قــال قلــت لعطــاء الســجود واجــب قــال ال بلغــين أن اعــن ]5905[عبــد الــرزاق -

سورة فيهـا سـجدة فسـجد مـن حولـه فقـال لـوال أنكـم سـجدمت أبينا هو يقر عمر بن الخطاب
.اهـ مرسل ما سجدت وليس يف الصالة 

: عمـرقـال : قـالأخربنا خالد عن ابن سريين: قال حدثنا هشيم]4244[ابن أيب شيبة-
.اهـ صحيح مرسل ا السجدة يف املسجد ، وعند الذكرإمن
أمـر بقـاص فقـر عثمانبن املسيب أن اعن الزهري عن )1(عن معمر]5906[عبد الرزاق -

.يســجدسـجدة ليسـجد معـه عثمـان فقـال عثمـان إمنـا السـجود علـى مـن اسـتمع مث مضـى ومل
عن ابن أيب عروبة عن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب عـن حدثنا وكيع ]4247[ابن أيب شيبة 

وكيــع عــن مــن طريــق] 1298[املســتغفري . إمنــا الســجدة علــى مــن جلــس هلــا: ال قــعثمــان
السـجدة علـى مـن : ابن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عثمان بن عفان قـال

.حيح اهـ صجلس هلا وأنصت
عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أيب عبـد الـرمحن السـلمي قـال ]5909[عبد الرزاق -
.علـــى قـــوم قعـــود فقـــرءوا الســـجدة فســـجدوا فقيـــل لـــه فقـــال لـــيس هلـــا غـــدونا ســـلمانمـــر : 

ثنــا ســفيان عــن عطــاء بــن : قــالثنــا أبــو عــامر: قــالحــدثنا ابــن مــرزوق]2085[الطحــاوي 
أال تسـجد ؟ : فقيـل، بقـوم قـد قـرءوا بالسـجدة سـلمانمـر : قـالعبد الرمحنعن أيب السائب

حممــد بــن إبــراهيم احلــافظ أخربنــا أخربنــا أبــو بكــر]3929[البيهقــي . إنــا مل نقصــد هلــا: فقــال
بـن احلسـن حـدثنا عبـد يحـدثنا علـيأبو نصر أمحد بن عمرو حدثنا سفيان بن حممد اجلـوهر 

بقـوم سـلمانمـر : عبـد الـرمحن قـال ئب عـن أيباهللا بن الوليد عـن سـفيان عـن عطـاء بـن السـا
حـدثنا ابـن ]4250[ابـن أيب شـيبة . ليس هلـا غـدونا: قال . نسجد: يقرءون السجدة قالوا 

املسـجد وفيـه الفارسـيسـلماندخـل : قـال فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الـرمحن

.واستدركته من رواية املستغفري من طريق الدبري سقط من املطبوع ذكر معمر ، -1
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ء عبـد اهللا ، لـوال أتينـا هـؤاليـا أبـا: قوم يقرؤون ، فقرؤوا السجدة فسجدوا ، فقـال لـه صـاحبه 
.اهـ صحيح ما هلذا غدونا: القوم ، فقال 

عن معمر عن أيب إسـحاق عـن سـليمان بـن حنظلـة قـال قـرأت عنـد ]5907[عبد الرزاق -
أبـو .فـإن سـجدت سـجدنا، ، تنظـر ما: السجدة فنظرت إليه فقال مسعودبنا

حــــدثنا ســــفيان عــــن أيب إســــحاق عــــن ســــحاق حــــدثنا حممــــد حــــدثنا إ]249[جعفــــر الــــرزاز 
نســجد اســجد:قــرأت الســجدة عنــد ابــن مســعود فنظــر إيل وقــال: قــال ســليمان بــن حنظلــة

بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن بشــران ببغــداد أخربنــا أبــو يأخربنــا علــ]3934[البيهقــي . معــك
إسـحاق يبجعفر الرزاز حدثنا حممد بـن عبيـد اهللا حـدثنا إسـحاق األزرق أخربنـا سـفيان عـن أ

أنـت إمامنـا ، : ل فقاقرأت السجدة عند ابن مسعود فنظر إيل: عن سليمان بن حنظلة قال 
.، وقد احتج باخلرب أمحد صوابه سليم بن حنظلة وثقه ابن حباناهـفاسجد نسجد معك

عمـران بـن و غريه عن قتادة عن مطرف بن عبـد اهللا أن أعن معمر ]5910[عبد الرزاق -
اص فقرأ القاص سجدة فمضى عمران ومل يسجد معه وقال إمنا السجدة على مر بقالحصين

حـدثنا عبـد األعلـى عـن اجلريـري عـن أيب العـالء عـن ]4251[ابـن أيب شـيبة .من جلس هلا 
فمـاذا ومسعهـا: قـال.ألته عن الرجل يتمارى يف السجدة أمسعها أم مل يسـمعهاس: قالمطرف 

جدة ، أم ال ؟ عــن الرجــل ال يــدري أمســع الســحصــنيبــنعمــرانســألت : ؟ مث قــال مطــرف 
.أبو العالء يزيد أخو مطرف . اهـ صحيح فماذا ؟ومسعها: قال
عمـرابـنعـن عـن مسـعر عـن عطيـةحدثنا وكيـع وحممـد بـن بشـر ]4252[ابن أيب شيبة -

: حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال]2877[ابـن املنـذر . إمنا السجدة علـى مـن مسعهـا: قال 
.سند ضعيف.إمنا السجدة ملن مسعها: قالعمرابنم عن مسعر عن عطية عن أبو نعيثنا
إمنــا الســجدة علــى :قــالعبــاسبــنابــن جــريج عـن عطــاء عــن اعــن ]5908[عبـد الــرزاق -

حدثنا حيىي ]4243[ابن أيب شيبة .من جلس هلا فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود 
إمنا السجدة على مـن جلـس : قال ابن عباسطاء عن جريج عن ععن ابنبن سعيد القطان

إمنــا : قـالعبـاسابـنعـن عـن عطـاءحـدثنا وكيـع عـن أيب العــوام]4245[ابـن أيب شـيبة .هلـا
ســفيان حــدثنا ابــن جــريج عـــن مـــن طريــق] 3929[البيهقــي .الســجدة علــى مــن جلــس هلــا

.اهـ صحيح إمنا السجدة على من جلس هلا: ال قابن عباسعطاء عن 
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املستمعما يفعلإذا مل يسجد القارئ 
أخربنــا يــونس بــن حــدثنا ابــن عبــد احلكــم قــال أخربنــا ابــن وهــب قــال]2876[ابــن املنــذر-

إمنا السجدة على من : قالعثمان بن عفانيزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن 
.اهـ صحيح تقدم مسعها 

أيب إســحاق عــن ســليم بــن مــش عــنعــن األعحــدثنا ابــن فضــيل ]4397[ابــن أيب شــيبة -
قـال بـين إسـرائيل ، فلمـا بلغـت السـجدة سـورة عبد اهللا بـن مسـعودقرأت علـى : حنظلة قال 

.اهـ ثقات ، وسليم وثقه ابن حبان اقرأها ، فإنك إمامنا فيها: هللا عبد ا
أنـه مسـع عبـد الـرمحن حدثنا غندر عن شعبة عـن سـعد بـن إبـراهيم]4429[ابن أيب شيبة -
فـــإذا قرئـــت وكـــان خلـــف )إذا الســـماء انشـــقت(يســـجد يف هريـــرةأبـــوكـــان : عـــرج يقـــول األ

.اهـ سند صحيح فيومئ برأسه أبو هريرة: م ، قال اإلمام فلم يسجد اإلما
عمــرو مــوىل عــن أيبحــدثنا عبــد األعلــى عــن حممــد بــن إســحاق ]4430[ابــن أيب شــيبة -

وطـــارق يـــوم اجلمعـــة إىل حجـــرة عائشـــةعمـــرابـــنإين لقاعـــد مـــع : قـــال املطلــب أنـــه حـــدثهم 
وســـجدنا معـــه ومـــا فلمـــا فـــرغ وقـــع ابـــن عمـــر ســـاجدا)الـــنجم(فقـــرأ ى املنـــربخيطـــب النـــاس علـــ

أخربين أمحد بن شعيب قال أخربنـا احلسـني بـن منصـور ] 1363ك[الدواليب . يتحرك األخر
ب وامســه مــوىل املطلــقــال حــدثنا حفــص بــن عبــد اهللا قــال حــدثنا ابــن إســحاق عــن أيب عمــرو

ميسرة قال إين جلالس إىل جنب عبد اهللا بـن عمـر إىل حجـرة عائشـة وطـارق بـن عمـر خيطـب 
اهــ الناس إذ قرأ والنجم إذا هوى فلما ختمها وقع عبد اهللا ساجدا وسجدنا ومل يتحـرك طـارق 

.أبو عمرو وثقه ابن حبان 
قـال قلـت لعبـد ريةثنا إمساعيل ابـن عليـة عـن حـامت بـن أيب صـغحد]4415[ابن أيب شيبة-

قلـت آمـرك أن تسـجد: قـالت فكيـف تـرىقرأت السجدة وأنا أطوف بالبياهللا بن أيب مليكة
: فقــال أفأســتطيع أن أســجد وهــم يطوفــونجمنــون: فيقولــونإذا تــركين النــاس وهــم يطوفــون : 

ربيعــة فقــرأفقــام احلــارث بــن أيب ة فلــم يســجد الســجدابــن الزبيــرواهللا لـئن قلــت ذلــك لقــد قــرأ 
ت مــــا منعــــك أن تســــجد قبيــــل حيــــث قــــرأالســــجدة مث جــــاء فجلــــس فقــــال يــــا أمــــري املــــؤمنني

فأمـا إذا مل أكـن يف صـالة فقال ألي شيء أسـجد إين لـو كنـت يف صـالة سـجدت .السجدة
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ثنــا قــالثنــا عبــد اهللا بــن بكــرقــالثنــا علــي بــن شــيبةحــد]2086[الطحــاوي.فــإين ال أســجد
الســجدة وأنـــا شــاهد فلـــم ابـــن الــزبريلقـــد قــرأ : قــاليكــةحــامت بــن أيب صـــغرية عــن ابـــن أيب مل

يــا أمــري املــؤمنني مــا منعــك أن تســجد إذ : مث قــالفســجداحلــارث بــن عبــد اهللافقــام ، يســجد
.وإذا مل أكــن يف صــالة فــإين ال أســجدإذا كنــت يف صــالة ســجدت :فقــالقــرأت الســجدة

.صحيح

السجود يف الصالة السرية
ثنا حممـــد بـــن عيســـى حـــدثنا معتمـــر بـــن ســـليمان ويزيـــد بـــن هـــارون حـــد]807[أبـــو داود -

صلى اهللا عليـه وسـلم جملز عن ابن عمر أن النيبعن أمية عن أيبيوهشيم عن سليمان التيم
قـال ابـن عيسـى مل يـذكر أميـة . صالة الظهر مث قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السـجدةسجد يف

.لم فيه الدارقطين يف العلل وتكاهـ ضعفه األلباين أحد إال معتمر
عـن أنـس بـن سـريين هـالل عن أيبثنا وكيع والفضل بن دكنيحد]4422[ابن أيب شيبة-

مرســـل .ويف األخـــرى بســـورة مـــن املثـــاينالســـجدة )أمل تنزيـــل(الظهـــرقـــرأ يفابـــن مســـعودأن 
.ضعيف 

أيب حكيمــةحــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن إيــاس بــن دغفــل عــن ]4420[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن صلى بأصحابه الظهر فسجد فيهاعمرابنأن 
أخـربين مـن رأى قـالحدثنا سهل بـن يوسـف عـن محيـد عـن بكـر ]4421[ابن أيب شيبة -

فقـال لـه ،فسـجد : فصـلى العصـر أو الظهـر قـال: يف حائط من حيطـان مكـة قـالالزبيرابن
اهـفيها سجدةإين قرأت سورة: فقال إنك صليت مخس ركعات ،: رجل 

التكبري لسجود التالوة
أخربنــا عبــد الــرزاق أخربنــا يحــدثنا أمحــد بــن الفــرات أبــو مســعود الــراز ]1415[أبــو داود -

عبد اهللا بن عمر عن نـافع عـن ابـن عمـر قـال كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـرأ علينـا 
يعجبـــه هـــذا يوكـــان الثــور قــال عبـــد الــرزاق . القــرآن فـــإذا مــر بالســـجدة كــرب وســـجد وســـجدنا

.اهـ ضعفه ابن حجر واأللباين قال أبو داود يعجبه ألنه كرب. احلديث
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حدثنا عبد السالم بن حرب عن عطـاء بـن السـائب عـن أيب عبـد ]4213[ابن أيب شيبة -
كنــا نقــرأ علــى أيب عبــد الــرمحن وحنــن منشــي ، فــإذا مــر بالســجدة كــرب : قــال الــرمحن الســلمي
حــدثنا علــي بــن ]8742[الطــرباين . يصــنع ذلــككــانابــن مســعودزعــم أن وأومــأ وســلم ، و 

كنـا نقـرأ علـى:قـالأبو نعيم ثنـا عبـد السـالم بـن حـرب عـن عطـاء بـن السـائبثنا عبد العزيز
فــإذا مررنــا بالســجدة كــرب وكربنــا، وســجد وســجدنا إميــاء أيب عبــد الــرمحن الســلمي وهــو ميشــي

وعليكم السـالم وزعـم أبـو عبـد الـرمحن أن عبـد اهللا  : قولالسالم عليكم، فن: يرفع رأسه ويقول
.ابن حرب مساعه متأخر اهـ

قراءة السجدة على الدابة
أنـه كـان يقـرأ علـيحدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن ]4237[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف على راحلته فيومئالسجدة وهو
حدثنا وكيـع عـن إسـرائيل عـن جـابر عـن عـامر عـن أيب عبيـدة عـن ]4238[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف ان يقرأ السجدة على راحلته فيومئك: قال زيدبنسعيد
كــان يقــرأ مســعودابــنأن عــن حممــد عــن خالــدحــدثنا ابــن عليــة ]4221[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح مرسل شي ، فتأيت السجدة فيتنحى فيسجدوهو مي
ابــن ســألت : قــالبــن اجلــراح عــن مســعر عــن وبــرة ثنا وكيــع حــد]4234[شــيبةابــن أيب-

اهـ صـحيح يومئ: قال.جدة وهو على الدابةوأنا مقبل من املدينة عن الرجل يقرأ السعمر
.
أ يقــر الزبيــرابــنرأيــت : قــال حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن ثــوير]4239[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ حسن ال باس به السجدة وهو على راحلته فيومئ
.ويشهد هلذا ما تقدم يف التطوع على الدابة 

السجود آخر السورة
أمحـــد بـــن احلســـن إســـحاق املزكـــى وأبـــو بكـــرأخربنـــا أبـــو زكريـــا بـــن أيب]3923[البيهقـــي -

حممــد بــن يعقــوب هــو األصــم حــدثنا حبــر بــن نصــر قــال قــرئ قــاال حــدثنا أبــو العبــاسيالقاضــ
: هريرة قـال األعرج عن أيبس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخربينعلى ابن وهب أخربك يون
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ة الفجـر ، مث اسـتفتح بسـورة صـالالـنجم يفاهللا عنـه سـجد يفيرضعمر بن الخطابرأيت 
.اهـ صحيح تقدم أخرى

إذا  : مســعودبــناأخربنــا معمــر عــن أيب إســحاق مسعتــه يقــول قــال ]5918[عبــد الــرزاق -
مــن : فــاركع إن شــئت أو اســجد فــإن الســجدة مــع الركعــة قلــت كانــت الســجدة آخــر الســورة 

الطــــرباين .حــــدثك هــــذا يــــا أبــــا إســــحاق قــــال أصــــحابنا علقمــــة واألســــود والربيــــع بــــن خثــــيم 
ا زهـري ثنـا أبــو إسـحاق عـن علقمــة ثنــحـدثنا حممـد بــن النضـر ثنـا معاويــة بـن عمـرو]8713[

دثنا حممـــد بـــن النضـــر حـــ. مثـــل حـــديث معمـــروعمـــرو بـــن شـــرحبيل ومســـروق عـــن عبـــد اهللا
أذكـرت عـن األسـود : فقيـل لـهسـئل أبـو إسـحاق: قـالاألزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنـا زائـدة

فــإن شــئت فــاركع فإمنــا الركعــة مــن الســجدة، إذا قــرأت ســورة آخرهــا ســجدة: قــالأن عبــد اهللا
يب عن الثوري عـن أ]5919[عبد الرزاق . نعم: وإن شئت فاسجد مث اقرأ بعدها سورة؟ قال

إذا كانــت الســجدة خامتــة الســورة فــإن شــئت ركعــت : قــال عبــد اهللاإســحاق عــن االســود عــن 
حــدثنا أبــو خليفــة ثنــا أبــو الوليــد ثنــا شــعبة عــن أيب ]8716[الطــرباين .وإن شــئت ســجدت 

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ]3924[البيهقــي . مثلــهإســحاق عــن األســود عــن عبــد اهللا
اال حدثنا أبو العباس حدثنا أسيد بـن عاصـم حـدثنا احلسـني بـن حفـص عمرو قسعيد بن أيب

إذا كانـت السـجدة : أنـه قـالعبد اهللا بن مسعودإسحاق عن األسود عن عن سفيان عن أيب
أخربنا أبو عبـد اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو بكـر بـن.وإن شاء سجدآخر السورة فإن شاء ركعيف

ثنـا شـعبة عـن أيببن موسى ثنـا وهـب بـن جريـر وسفثنا يإسحاق أخربنا العباس بن الفضل 
إن شــاء ركــع : ال الرجــل يقــرأ الســورة آخرهــا الســجدة قــيفعبــد اهللاإســحاق عــن األســود عــن 

.اهـ صحيح وإن شاء سجد مث قام فقرأ وركع وسجد
سـفيان عـن أشـعث بـن أيب الشـعثاء ثنـا ووكيع قـاال ثنا ابن منريحد]4404[ابن أيب شيبة -

أو أيركــععــن الســورة تكــون يف آخرهــا ســجدة عبــد اهللاســألنا : الــرمحن بــن يزيــد قــالعــن عبــد 
.اهـ صحيح وبني السجدة إال الركوع فهو قريبإذا مل يكن بينك : قال.يسجد

بن مسـعوداعن الثوري عن مغرية عن إبراهيم قال ال أعلمه إال عن ]5922[عبد الرزاق -
انشقت واقـرأ باسـم ربـك الـذي خلـق وبـين إسـرائيل وآخـر قال إذا مررت بالنجم و إذا السماء 

اهــــ ورواه 
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ثنــا زائــدة عــن مغــرية حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو]8732[الطــرباين 
ذا السـماء انشـقت أو بـين أو إممن قرأ سـورة األعـراف أو الـنج: قال قال عبد اهللاعن إبراهيم

أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، فشاء أن يركع بآخرهن ركع أجزأه سـجود الركـوع، وإن إسرائيل
اد بــن ثنــا محــحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال.ســجد فليضــف إليهــا ســورة

قــرأ باسـم ربــك مــن قـرأ األعــراف والـنجم وا: قـالسـلمة عـن محــاد عـن إبــراهيم عـن ابــن مسـعود
. وإن سجد فليضـف إليهـا سـورةكع بآخرهن ركع أجزأه سجود الركوعفشاء أن ير الذي خلق

اد بن سلمة عن محاد عـن إبـراهيم عـن ثنا مححدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال
من قرأ األعراف: قالابن مسعود

.صحيحاهـ وسجدوإن شاء سجد مث قام فقرأ السورة وركعجزأه عنهأ
ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنـا محـاد بـن زيـد عـن سـعيد بـن أيب حد[8735[الطرباين -

وإذا قرأها كان إذا قرأابن مسعودأن سريينعن حممد بن صدقة
.جيد اهـ مرسل

عمرو حدثنا أبو عبـد اهللا الصـفار حـدثنا أمحـد أخربنا أبو سعيد بن أيب]3926[البيهقي -
حامـد بـن يحدثنا مسلم ح وأخربنا أبو نصر بن قتادة أخربنـا أبـو علـيالقاضبن حممد الربيت

زينبن عبد العزيز أخربنا مسلم بـن إبـراهيم حـدثنا عبـد اهللا بـن بكـر املـيحممد الرفاء أخربنا عل
إن مل يكـن أظنـه رجـالن كالمهـا خـري مـينقـال حـدثينهريـرةيأبـحدثنا حممد بن سـريين عـن 

ــوقــال  إذا الســماء (مــن هــو؟ أن أحــدمها ســجد يفيفــال أدر الخطــاببــنعمــرأو بكــرأب
إذا قرأ النجم مـع عبد اهللا بن مسعودوكان : قال ) خلقياقرأ باسم ربك الذ(ويف) انشقت

إذا وصل إليها قرآنا سجد ، وإذا مل يصل عمرابنالصالة ، وكان رأها يفوإذا قالقوم سجد 
إذا قرأهــا ســجد ، مث يقــوم فيقــرأ بــالتني والزيتــون أو عفــانبــنعثمــانإليهــا قرآنــا ركــع ، وكــان 

إن مل يكــن حــديث الــربيتويف.صــلى اهللا عليــه وســلم: ســورة تشــبهها قــال 
.، ويف بعضه إرسال اهـ إسناد جيد م أو عمر بن اخلطاب صلى اهللا عليه وسلالنيب

الطهارة للسجود
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عـن قتـادة عـن سـعيد عـن أبـان العطـارحدثنا عبيد اهللا بـن موسـى ]4352[ابن أيب شيبة -
.سند جيد .تسمع السجدةاحلائضيف.تومئ برأسها إمياء: قال عثمانعن بن املسيب 

أخربنــا قــالحــدثنا زكريــا بــن أيب زائــدةقــال ن بشــرحــدثنا حممــد بــ]4354[ابــن أيب شــيبة -
ينـزل عبـد اهللا بـن عمـركـان : عن سعيد بـن جبـري قـال أبو احلسن عن رجل زعم أنه كنفسه 

.اهـ ضعيف ء مث يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأعن راحلته فيهريق املا
هرجـاينشريك بن عبـد امللـك بـن احلسـن املأخربنا أبو سعيد]3940[البيهقي -

حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد حـدثنا الليـث يبشر بن أمحد حـدثنا داود بـن احلسـني البيهقـأبو سهل 
.اهـ صحيح ال يسجد الرجل إال وهو طاهر: ال عن نافع عن ابن عمر أنه ق

السجود وقت النهي
احلجـاج اد عـن ثنـا محـقـالثنا حجاجقالحدثنا علي بن عبد العزيز]2864[ابن املنذر -

ئــت عنــده الســجدة قبــل قر كعــب بــن عجــرةعــن املســيب بــن رافــع أن عـن طلحــة بــن مصــرف
.اهـ ثقات وحجاج يدلس فلم يسجد حىت طلعت الشمس مث سجدطلوع الشمس 

يصيح علـيهم عمربناكان : عن معمر عن الزهري عن سامل قال ]5937[عبد الرزاق-
اهـــ وأخربنيــه أيــوب عــن نــافع: قــال معمــر . إذا رآهــم يعــين القصــاص يســجدون بعــد الصــبح 

.صحيح 
عن حممد بـن عجـالن عـن عبيـد اهللا حدثنا حيىي بن سعيد القطان]4369[ابن أيب شيبة -

فـأىب أن ينتهــي عمــرابـنأن قاصــا كـان يقــرأ السـجدة بعـد الفجــر فيسـجد ، فنهــاه بـن مقسـم 
.اهـ صحيح : فحصبه ، وقال 

: قــال حــدثنا وكيــع عــن ثابــت بــن عمــارة عــن أيب متيمــة اهلجيمــي]4370[ابــن أيب شــيبة-
.اهـ حسن فنهاينعمرابنكنت أقرأ السجدة بعد الفجر فأسجد ، فأرسل إيل 

ابــن حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حممــد بــن ســوقة عــن نــافع عــن ]4375[ابــن أيب شــيبة -
بن عمر فأخذ اد القاص ومن معهيقرأ السجدة قبل أن حتل الصالة فسجأنه مسع قاصاعمر

اهــ ة اليت سجدها القوم يف غـري حينهـااسجد بنا السجديا نافع: بيدي فلما أضحى قال يل 
.سند صحيح 
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عن معمر عن حيىي بن شرحبيل عن املغرية بن حكيم قـال كنـت مـع ]5934[عبد الرزاق -
بـن اقـاص ومل يسـجد بـن عمـر فسـجد الافقرأ قاص بسجدة بعد الصبح فصاح عليه عمربنا

.اهـ حيىي مل أعرفه هابن عمر يقول سجداعمر فلما طلعت الشمس قضاها 
عن عبد أخربنا ثابت قالثنا محاد بن سلمة حدحدثنا عفان قال ]4373[ابن أيب شيبة -

ابـن املنـذر .فإذا بزغت الشمس قرأ السجدة فسـجدكان حيدث أيوبأبااهللا بن أيب عتبة أن 
بـن عن عبد اهللاثنا محاد عن ثابتقالثنا حجاجقالعلي بن عبد العزيزحدثنا ]2865[

مث حـىت إذا بزغـت الشـمس قـرأ السـجدة فسـجدكان حيـدثهمأبا أيوب األنصاريعتبة أن أيب 
ابــن آدم دخــل اجلنــة بالســجود: قــولويطان إذا رأى ابــن آدم ســاجدا يبكــيإن الشــي: يقــول

.اهـ صحيحودخلت أنا النار باجلحود 
أبـــاأن عـــن ســـليم بـــن حيـــان عـــن أيب غالـــبحـــدثنا ابـــن مهـــدي ]4374[ابـــن أيب شـــيبة -

.صــالة بعـد العصــر حــىت تغـرب الشــمس وبعــد الفجـر حــىت تطلــع الشــمسكــان يكــره الأمامـة
قــرؤون ســورة ، الشــام يقــرؤون الســجدة بعــد العصــروكــان أهــل

.اهـ حسن لس معهمفيها سجدة بعد العصر مل جي

ا يقال يف السجدةم
عبـد اهللاقـرأ : حـدثنا األعمـش عـن إبـراهيم قـال حدثنا وكيـع قـال]4410[ابن أيب شيبة -

واخلــري يف لبيــك وســعديك: الســجدة فســجد قــال إبــراهيم فحــدثين مــن مسعــه يقــول يف ســجوده
.سند صحيحاهـ يديك

ابن عمـرمغرية عن زياد بن احلصني عن أخربنا شيم قالحدثنا ه]4406[ابن أيب شيبة -
ادي اللهــم ارزقــين علمــا وبــك آمــن فــؤ اللهــم لــك ســجد ســوادي : يف ســجوده أنــه كــان يقــول 

.مل يوقت فيه شيء .اهـ ثقات ينفعين وعمال يرفعين

اختصار السجوديكره منما 
كـــانوا : ال قـــأخربنـــا خالـــد عـــن أيب العاليـــة: قـــال حـــدثنا هشـــيم]4226[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ صحيح يكرهون اختصار السجود
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عـن الشـعيب  حـدثنا هشـيم وعلـي بـن مسـهر وابـن فضـيل عـن داود]4227[ابن أيب شيبة -
ى الســجدة أن جياوزوهــا كــانوا يكرهــون اختصــار الســجود ، وكــانوا يكرهــون إذا أتــوا علــ: قــال 

.اهـ صحيح حىت يسجدوا
نا منصور عن قتادة عـن سـعيد بـن املسـيبأخرب قالحدثنا هشيم]4228[ابن أيب شيبة -

: قـــال هشـــيم .دعاءورفـــع األيـــدي يف الـــث النـــاس اختصـــار الســـجودثـــالث ممـــا أحـــد: قـــال 
ورفـــع : عـــن معمـــر عـــن قتـــادة بـــه وذكـــر الثالثـــة ] 3257[رواه عبـــد الـــرزاق .ونســـيت الثالثـــة

.صحيح الصوت عند الدعاء اهـ 
هذا حمدث حكاية عما يعلمون من أمـر النـاس : هلم ويف قو .من هذا الباب املنتخلتقدم يف 

.هم قبل

جامع السجود
ثنا عبيـد اهللا بـن عمـر عـن شيبة ثنا حممد بن بشر ثنا أبو بكر بن أيبحد]1324[مسلم -

القـــرآن فيمـــر بالســـجدة رمبـــا قـــرأ رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: ابـــن عمـــر قـــال نـــافع عـــن 
اهـغري صالةما جيد أحدنا مكانا ليسجد فيه يففيسجد بنا حىت ازدمحنا عنده حىت 

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]3942[البيهقــي -
بـن عفـان حـدثنا أبـو أسـامة عـن شـعبة بـن احلجـاج يالعباس هو األصم حدثنا احلسـن بـن علـ

فـــإذا مـــرت بســـجدة قامـــت صـــحف ،املتقـــرأ يفعائشـــةرأيـــت : عـــن أم ســـلمة األزديـــة قالـــت 
.أظنها مشيسة وثقها ابن معنياهـ األزدية فسجدت

ابــنحــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حممــد بــن كريــب عــن أبيــه عــن ]4359[ابــن أيب شــيبة -
اهــ ابـن  نعـم ال بـأس بـه: يف الرجـل يقـرأ السـجدة وهـو علـى غـري القبلـة أيسـجد ؟ قـال عباس

.كريب ضعيف 

سجدة الشكرما روي يف 
بكــرة بكــار بــن عبــد حــدثنا خملــد بــن خالــد حــدثنا أبــو عاصــم عــن أيب]2776[أبــو داود -

صــلى اهللا عليــه وسـلم أنــه كــان إذا جــاءه بكــرة عــن النـيبعبــد العزيـز عــن أيبأيبالعزيـز أخــربين
.حسنه الرتمذي وصححه األلباين اهـأمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا هللا
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نــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو إســحاق إبــراهيم بــن حممــد بــن أخرب ]4102[البيهقــي -
الســفر ح حــدثنا أبــو عبيــدة بــن أيباجلوزجــاينيأمحــد بــن علــحيــىي املزكــى أخربنــا أبــو عبــد اهللا

عبــد اهللا بــن زيــدان وحممــد بــن أخــربينيوأخربنــا أبــو عمــرو األديــب أخربنــا أبــو بكــر اإلمســاعيل
الســفر عفـر القمــاط الكوفيـان قـاال حـدثنا أبـو عبيـدة بـن أيبإبـراهيم بـن حممـد بـن خالـد أبـو ج

بعث : إسحاق عن الرباء قال إسحاق عن أبيه عن أيبقال مسعت إبراهيم بن يوسف بن أيب
صلى اهللا عليه وسـلم خالـد بـن الوليـد إىل أهـل الـيمن يـدعوهم إىل اإلسـالم فلـم جييبـوه ، النيب

طالـب ، وأمـره أن يقفـل خالـدا ومـن كـان بـن أيبيصلى اهللا عليـه وسـلم بعـث علـمث إن النيب
فكنـت : قـال الـرباء . فليعقـب معـهيمعه إال رجل ممن كان مع خالد أحـب أن يعقـب مـع علـ

وصــفنا صــفا واحــدا ، مث يممــن عقــب معــه ، فلمــا دنونــا مــن القــوم خرجــوا إلينــا فصــلى بنــا علــ
وســلم فأســلمت مهــدان مجيعــا تقــدم بــني أيــدينا فقــرأ علــيهم كتــاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه

ــ إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بإســالمهم ، فلمــا قــرأ رســول اهللا صــلى اهللا يفكتــب عل
. السالم على مهدان السالم على مهدان: عليه وسلم الكتاب خر ساجدا مث رفع رأسه فقال 

مسـلمة صدر هذا احلديث عن أمحـد بـن عثمـان عـن شـريح بـنيأخرج البخار : قال البيهقي 
متـــام احلـــديث صـــحيح علـــى وســـجود الشـــكر يف،عـــن إبـــراهيم بـــن يوســـف ومل يســـقه بتمامـــه 

اهـشرطه
حـني بكـرأبـوسـجد : ثوري عن أيب سـلمة عـن أيب عـون قـالعن ال]5963[عبد الرزاق -

عــن أيب عــون حــدثنا مســعر قــال حــدثنا وكيــع]8499[ابــن أيب شــيبة .جــاءه فــتح اليمامــة 
البيهقــي .ملــا فــتح اليمامــة ســجدأبــا بكــرأن يــد اهللا عــن رجــل مل يســمه بــن عبالثقفــي حممــد 

بـن أمحــد بــن عبــدان أخربنــا أمحـد بــن عبيــد الصــفار حــدثنا يعلــأخربنـا أبــو احلســن]4109[
ر عن حممد بن عبيد حممد بن العباس حدثنا داود بن رشيد حدثنا حفص بن غياث عن مسع

قــال حممــد بــن . لم أبصــر رجــال بــه زمانــة فســجدصــلى اهللا عليــه وســأن النــيباهللا عــن عرفجــة
مث .أتاه فـتح أو أبصـر رجـال بـه زمانـة فسـجدعمروأن أتاه فتح فسجد بكرأباوأن عبيد اهللا

صـلى اهللا اهللا عـن حيـىي بـن اجلـزار عـن النـيبحممـد بـن عبيـدعـونوقيل عن مسعر عـن أيبقال 
حاق املزكـى أخربنـا إسـو زكريـا بـن أيبأخربنـا أبـ. بكر وعمـر مرسال مث عنه عن أيبعليه وسلم
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حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن عبــد الوهــاب أخربنــا جعفــر بــن عــون أخربنــا أبــو عبــد اهللا
.اهـ غري حمفوظ ملا أتاه فتح اليمامة سجدأن أبا بكر عون عن رجلمسعر عن أيب

سـلمموسـى بـن عبيـدة عـن زيـد بـن أعـن حدثنا حفص بن غيـاث]8501[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيفأتاه فتح من قبل اليمامة فسجدعمرأن عن أبيه

قـال عـن إبـراهيم أنـه كـره سـجدة الشـكرحـدثنا جريـر عـن منصـور ]8504[ابن أيب شيبة -
اهـسجدا سجدة الشكرأبا بكر وعمروبلغين أن : منصور 

وابـن ن صـاحلحـدثنا عبـد اهللا بـقـال حـدثنا الرمـادي]67[وقال أبو بكر اخلرائطي يف الشكر 
أن  أخـربين سـامل بـن عبـد اهللا: قالحدثين عقيل عن ابن شهاببكري أن الليث حدثهما قال 

ويــــل لســــلطان األرض مــــن ســــلطان "إنــــا لنجــــد : الخطــــاببــــنلعمــــركعـــب األحبــــار قــــال 
فكـرب عمـر ، إال مـن حاسـب نفسـه : قـال كعـب.إال مـن حاسـب نفسـه: قال عمـر"السماء

.اهـ مرسل جيدوخر ساجدا
أنبأنـا أبـو حممـد طـاهر بـن سـهل بـن بشـر ]260/ 12[قال ابن عساكر يف تاريخ دمشـق -

محــــد البخــــاري أنبأنــــا أبــــو احلســــني علــــي بــــن عبــــد اهللا بــــن أيب مطــــري أعــــن عبــــد الــــرحيم بــــن 
سكندراين حدثنا حممد بن عبد اهللا بن ميمون البغدادي نبأنا الوليد بن مسـلم قـال وسـألت اإل

ســلم قــال أســلم حــدثين عــن جــده أســلم فحــدثين عــن أبيــه زيــد بــن أبــن عبــد الــرمحن بــن زيــد 
باملدينة وهو يقول واملسلمون يقاتلون الروم بـالريموك وذكـر اهتمامـه عمر بن الخطابمسعت 

ن ال خرهــا وألآدري أيف أول الســورة أنــا أم يف أقــوم إىل الصــالة فمــا ين ألإمــرهم واهللا أخبــربهم و 
سلم فبينا أنـا ذات أقال .د من املسلمني مبضيعةحأأن يهلك يل منإحب أيفتح قرية بالشام 

شــرف منهــا ركــب مــن املســلمني مــنهم حذيفــة بــن اليمــان فقــام أيــوم مقابــل الثنيــة باملدينــة إذ 
بشروا يا معشر املسلمني بفـتح اهللا أإليهم من يليهم من املسلمني فاستخربهم فأمسعهم يقولون 

بشـر يـا أمـري أى حىت أتيت عمـر بـن اخلطـاب فقلـت سعأسلم فانطلقت أعز وجل ونصره قال 
املـــؤمنني بفـــتح اهللا عـــز وجـــل ونصـــره فخـــر عمـــر ســـاجدا هللا قـــال الوليـــد فـــذاكرت عبـــد اهللا بـــن 

مث رواه اهــثبت من هـذاأح حبديث بن زيد فقلت نعم فقال ما مسعت يف سجدة الشكر والفت
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فـذكر حنـوه عـن أبيـه عـن جـده من طريق ابن عائذ عن الوليد أخربين عبد اهللا بن زيد بن أسلم 
.بنو زيد ضعفاء .خمتصرا 

أخربنا الثوري عن حممد بن قيس عن أيب موسى اهلمذاين قـال كنـت ]5962[عبد الرزاق -
ثديـة فالتمسـوه فجعلـوا ال جيدونـه فجعـل يعـرق جبـني يوم النهروان فقـال التمسـوا ذا العليمع 

علي ويقول واهللا ما كذبت وال كذبت فالتمسوه قال فوجدناه يف ساقية أو جـدول حتـت قتلـى 
حــدثنا ســفيان عــن : حــدثنا وكيــع قــال ]8502[ابــن أيب شــيبة .فـأيت بــه علــي فخــر ســاجدا 

ملــا أيت باملخــدج عليــادت شــه: عــن شــيخ هلــم يكــىن أبــا موســى قــال حممــد بــن قــيس اهلمــداين
ملـا عليـاأن عـن أيب موسـىد بـن قـيسعن حممحدثنا شريك]8503[ابن أيب شيبة .سجد

أخربنـا أبـو يأمحد بـن احلسـن القاضـأخربنا أبو بكر ]4111[البيهقي .أيت باملخدج سجد
غــرزة أخربنــا عبيــد اهللا بــن موســى عــن ســفيانجعفــر بــن دحــيم حــدثنا أمحــد بــن حــازم بــن أيب

كنـت : مالـك بـن احلـارث قـال عن حممد بن قيس عن رجل يقـال لـه أبـو موسـى يعـينيالثور 
واهللا مـا كـذبت : املخـدج ، فلـم جيـدوه فجعـل يعـرق جبينـه ويقـول فقـال اطلبـوه يعـينيمع علـ

أبـو موسـى قـال أبـو حـامت جمهـول والقصـة رواهـا اهــفاستخرجوه من ساقيه فسجد. كذبتوال
.عن عبد الرزاق وليس فيها السجود ولكن قال فكرب مسلم عن عبد بن محيد

عـن أيب مـؤمن حـدثنا سـويد بـن عبيـد العجلـيحدثنا وكيع قال ]8508[ابن أيب شيبة وقال 
.اهـ أبو مؤمن ال يعرف ملا أيت باملخدج سجدعلياشهدت : الواثلي قال 

ان يـزريب قـال حـدثنا ر قال أخربنا إمساعيل بن حدثنا أبو أسامة ]8510[ابن أيب شيبة وقال 
عليــاوكنـت فـيمن اســتخرج ذا الثديـة فبشـر بـه : قـال أنـه شـهد يــوم النهـروانبـن صـربة احلنفـي

اهــ إمساعيـل ال حيـتج بـه وريـان ال يعـرف فانتهينا إليه وهو ساجد فرحا بهقبل أن ينتهي إليه ،
.
أسـماء عـن ثنا شعيب بن طلحـة عـن أبيـهأخربنا معن بن عيسى قال]7668[ابن سعد-

كان عندها شيء أعطاها إياه النيب صلى اهللا عليهأنه ملا قتل عبد اهللا بن الزبريبنت أبي بكر
ا حــدثن]24/282[الطـرباين .فلمــا جاءهـا بـه ســجدتوسـلم يف سـفط فــأمرت طارقـا فطلبـه

ب ا معني بن عيسى عـن شـعيثنجعفر بن سليمان النوفلي املدين ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي
أنه ملا قتل ابن الزبري كان عندها شيء أعطاها إياه بن طلحة عن أبيه عن أمساء بنت أيب بكر
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ابـن . النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف سـقط ففقدتـه، فـأمرت بطلبـه فلمـا وجدتـه خـرت سـاجدة
ن طلحـة بـن عبـد بـثنـا شـعيب قـال ثنـا جماهـد قـالثنا موسـى بـن هـارونحد]2885[املنذر 

أعطاهـا النـيب صـلى أمسـاء ابنـة أيب بكـركان عنـد رمحن بن أيب بكر الصديق قالبد الاهللا بن ع
فلمــا قتــل عبــد اهللا ذهــب فأرســلت طارقــا يف طلبــه فجاءهــا بــهطه يف ســفاهللا عليــه وســلم إيــا

بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن وشعيب بن طلحـة . ابن موسى صدوق جماهد أراه اهـفسجدت 
.بن حبان على رسم ا. بكر الصديقيبأبن 
.سجود كعب بن مالك بعد الصبح البابيف

السجود لغري ا
قـالحـدثنا عبـد اهللا بـن الوليـدقـالحدثنا حممـد بـن بشـر العبـدي]8875[ابن أيب شيبة-

عمـراء األعـاجم علـى قدم عظيم مـن عظمـ: قال ين عمر بن عمر بن حممد بن حاطب حدث
فلقيــه وهــو مقبــل ،: ينــة ، فخــرج إليــه ، قــال إنــه خــارج عــن املد: فقيــل لــه فســأل عــن عمــر

ارفــع رأســك للواحــد : ل عمــر فقــا: قــال فــأهوى الــدهقان فســجد أو ليســجد شــك عبــد اهللا
.اهـ عمر جمهول ووثقه ابن حبان القهار

: قـال عـن رجـل يقـال لـه مثـىنثنا وكيع عـن سـفيان عـن مسـاك حد]8876[ابن أيب شيبة -
.اهـ مثىن مل أعرفه اسجد هللا: ه وقال فسجد له فنهاعليجاء قس إىل 

عـن عـن عطـاء بـن السـائب ثنـا محـاد بـن سـلمةقـالثنا عفـانحـد]8878[ابن أيب شـيبة-
اهــ علـى رسـم ابـن خشـعت هللاطأطـأ رأسـه وقـاللسـلمانأن العجـم كـانوا إذا سـجدوا ميسرة
.حبان 

.فنهاه يف الباب حديث معاذ سجد للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

مع كتاب الصالةجا
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا ســفيان عــن عبــد العزيــز ]9562ك[الطــرباين -
أول ما تفقدون من ديـنكم األمانـة وآخـر مـا: اهللاعبدن رفيع عن شداد بن معقل قال قال ب

حـدثنا يوسـف القاضـي ثنـا عمـرو ]9754[مث قـال . يبقى الصالة وليصلني قوم ال ديـن هلـم 
أول مــا تفقــدون : قــالد اهللاعــن عبــعــن ســلمة بــن كهيــل عــن أيب الزعــراءبــن مــرزوق أنــا شــعبة
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رواه احلـــاكم مطـــوال ، اهــــ صـــحيح وآخـــر مـــا تفقـــدون مـــن ديـــنكم الصـــالةمـــن ديـــنكم األمانـــة
.والذهيب وصححه

حدثنا حممد بـن علـي الصـائغ ثنـا سـعيد بـن منصـور ثنـا أبـو معاويـة عـن ]8543[الطرباين -
مــن مل تــأمره : عبــد اهللاقــال : قــالمــش عــن مالــك بــن احلــارث عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــداألع

.اهـ سند صحيح املنكر مل يزدد من اهللا إال بعداصالته باملعروف وتنهه عن 
عـــن لنضـــر األزدي ثنـــا معاويـــة بـــن عمـــرو ثنـــا زائـــدةحـــدثنا حممـــد بـــن ا]8755[الطـــرباين -

تعــودوا اخلــري فــإن اخلــري بالعـــادة، : قــالبـــد اهللاععــن عــن عمــارة عــن أيب األحــوصاألعمــش
.اهـ إسناد جيد وحافظوا على نياتكم يف الصالة

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة ]9284[الطــرباين -
مث قعـد فلـم يقـم لصـالة حـىت صـلى الفجـرمسـعودابنحدثين من رأى عن مغرية عن إبراهيم

اهـهر فقام فصلى أربعا نودي بالظ
عبــــد اهللا بــــن أيب يعقــــوب ثنــــاحــــدثنا بكــــر بــــن حممــــد القــــزاز البصــــري]9942[الطــــرباين -

كتـب إيل أبـو عبيـدة بـن : عـن حيـىي بـن أيب كثـري قـالثنا حيىي بن أيب بكري ثنا شيبانالكرماين
ة وفعلــه يف الصــالعبــد اهللا بــن مســعودعبــد اهللا بــن مســعود أمــا بعــد، فــإين أخــربك عــن هــدي 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، كان يعلمنـا كيـف : وقوله فيها، وقال
التحيات هللا والصلوات والطيبـات، السـالم عليـك أيهـا النـيب : نقول يف الصالة حني نقعد فيها

، مث يسـأل صـاحلني، أشـهد أن ال إلـه إال اهللاورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا ال

أحب أن تكـون مسـألتكم اهللا حـني يقعـد أحـدكم يف الصـالة ويقضـي التحيـة أن يقـول : يقول
إنــك تغفــر الــذنوب ملــن ك، اغفــر يل ذنــيب، وأصــلح يل عملــيســبحانك ال إلــه غــري : بعــد ذلــك

وأنت الغفور الرحيم، يـا غفـار اغفـر يل، يـا تـواب تـب علـي، يـا رمحـان ارمحـين، يـا عفـو تشاء، 
اعــف عــين، يــا رءوف ارأف يب، يــا رب أوزعــين أن أشــكر نعمتــك الــيت أنعمــت علــي، وطــوقين 
حسن عبادتك، يا رب أسألك من اخلري كله، وأعوذ بك من الشر كله، يا رب افتح يل خبري، 

رة، وال فتنــة مضــلة، وقــين الســيئات قا إىل لقائــك مــن غــري ضــراء مضــواخــتم يل خبــري، وآتــين شــو 
مــن دعــائكم فلــيكن يف تضــرع مث مــا كــانومــن تــق الســيئات فقــد رمحتــه وذلــك الفــوز العظــيم
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مث إن عبد اهللا كان يقـوم باهلـاجرة حـني ترتفـع الشـمس . فإنه حيب تضرع عبده إليهوإخالص
القـرآن طـوال وقصـار، مث ال يلبـث إال يسـريا حـىت فيصلي أربـع ركعـات، ويقـرأ فـيهن بسـورة مـن 

يصـــلي صـــالة الظهـــر، فيطيـــل القيـــام يف الـــركعتني األوليـــني، يقـــرأ فيهمـــا بســـورتني بــــ امل تنزيـــل 
السجدة، ومثلها من املثاين، فإذا صلى الظهر ركع بعدها ركعتـني، مث ميكـث حـىت إذا تصـوبت 
الركعتني األوليـني بسـورتني مـن املثـاين، 
أو املفصــل، ومهــا أقصــر ممــا قــرأ بــه يف صــالة الظهــر، فــإذا قضــى صــالة العصــر مل يصــل بعــدها 
رأ 

وحنـوا منهـا )األعلـىسـبح اسـم ربـك(و)والليـل إذا يغشـى(فيهما بسـورتني مـن قصـار املفصـل
يئا ال يقسـمه علـى شـيء مـن من قصار املفصل، مث يركع بعدها ركعتني، وكـان يقسـم عليهـا شـ

بــاهللا الــذي ال إلــه إال هــو إن هــذه الســاعة مليقــات هــذه الصــالة، ويقــول تصــديقها الصــلوات
هـي و )أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشـهودا(

وعنــدها جيتمــع احلرســان، كــان يعــز عليــه أن يســمع متكلمــا تلــك الــيت يســمون صــالة الصــبح
الســاعة إال بــذكر اهللا وقــراءة القــرآن، مث ميكــث بعــد حــىت يصــلي العشــاء، الــيت تســمون العتمــة، 

إىل خامتتهـــا، وخبـــواتيم ســـورة )إن يف خلـــق الســـموات واألرض(ويقـــرأ فيهـــا خبـــوامت آل عمـــران 
إىل خامتتهـا، يف ترسـل وحسـن صـوت بـالقرآن، )رك الذي جعـل يف السـماء بروجـاتبا(الفرقان 

إن حسن الصوت بالقرآن زينة له، فـإن مل يقـرأ فيهـا خبـواتيم هـاتني قـرأ حنومهـا مـن : وكان يقول
املثاين أو املفصل، فإذا قضى صالة العشاء ركع بعدها ركعتني، وكان ال يصـلي بعـد شـيء مـن 

ركعتـني، مث صـالة اجلمعـة، فإمنـا كـان يصـلي بعـدها أربـع ركعـات، حــىت إذا  الصـالة املكتوبـة إال 
كـان مـن آخـر الليـل قـام فـأوتر مـا قـدر اهللا مـن الصـالة، إمـا تسـعا وإمـا سـبعا، أو فـوق ذلـك، 
حىت إذا كان حـني ينشـق الفجـر ورأى األفـق وعليـه مـن الليـل ظلمـة، قـام فصـلى الصـبح، فقـرأ 

ومثلها من املثاين، حـىت يـتهم أن يضـئ الصـبح، وكـان يكـرب يف  فيهما بسورتني طويلتني بالرعد 
مســع اهللا ملــن محــده، مث : كــل شــيء مــن الصــالة حــىت يقــوم هلــا، وكــان حــني يرفــع رأســه فيقــول

يستوي قائما، مث حيمـد ربـه ويسـبحه وهـو قـائم، مث يكـرب للسـجدة حـىت خيـر سـاجدا، مث يكـرب 
سبحه، مث يكرب للسجدة الثانية، مث يكرب حني حني يرفع رأسه، مث يستوي قاعدا وحيمد ربه وي

يرفـــع منهـــا رأســـه، مث يكـــرب، مث يقـــوم مـــن القعـــدة، فـــإذا صـــلى صـــالته ســـلم مـــرتني مـــن غـــري أن 
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يلتفـت أو يشــري بيــده، مث يعمــد إىل حاجتــه إن كــان عـن ميينــه أو عــن مشالــه، وكــان إذا قــام إىل 
: أن يسـبح، وكـان تسـبيحه فيهـاالصالة خفض فيها صـوته وبدنـه، وكـان عامـة قولـه وهـو قـائم

أبـــو عمـــر بكـــر بـــن حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاباهــــ ســـبحانك ال إلـــه إال أنـــت، ال يفـــرت مـــن ذلـــك
.على رسم ابن حبان . البصري 

أخربنــا الثــوري قــال أخــربين عطــاء بــن الســائب عــن مــرة اهلمــداين ]15894[عبــد الــرزاق -
وأنـا عنـده فقـال عبـد اهللاء رجـل إىل كنت أصلي عند كل سارية يف املسجد ركعتني فجا:قال
أرأيــت رجــال يصــلي يف هــذا املســجد عنــد كــل ســارية ركعتــني فقــال عبــد اهللا لــو علــم هــذا أن : 

حدثنا ابن فضـيل ]12674[ابن أيب شيبة . اهللا عند أول سارية ما برح حىت يقضي صالته 
أحـدث نفسـي أن دخلت املسجد وأنا : عن عطاء بن السائب عن أيب البخرتي عن مرة قال 

أصلي عند كل أسـطوانة ركعتـني ، ورجـل يـرمقين ال أشـعر بـه ، فلمـا جلسـت نظـرت فـإذا عبـد 
ــ وال يشــعر مبكــاين : قــال ه ، فــإذا الرجــل الــذي يــرمقين عنــدهاهللا جالســا ، فأتيتــه فجلســت إلي

يـا أبـا عبـد الـرمحن ، إن رجـال دخـل املسـجد فجعـل يصـلي عنـد كـل أسـطوانة ركعتـني ، : قال 
فرتكـت بقيـة مـا : ة مل يتحـول حـىت يقضـي صـالته ، قـاللـو علـم أن اهللا عنـد األسـطوان: ل فقا

.رواية الثوري أصح ، وسنده صحيحاهـ أردت أن أصلي
حــدثنا قبيصــة بــن عقبــة عــن مالــك بــن مغــول عــن ابــن أجبــر عــن ]35980[ابــن أيب شــيبة -

بقـي شـيء ممـا كنـت أعـرف يـا سـلمة مـا : فقـال يل جحيفـةأبـولقيـين : قـال سلمة بن كهيـل
مث : وال نفــس ذبــاب ، قــال ، أن تفــديين مــن املــوت إال هــذه الصــالة ، ومــا مــن نفــس تســرين

.حسناهـ بكى
: أنـه قـال جـابرحدثنا وكيـع عـن حممـد بـن قـيس عـن حمـارب عـن ]8155[ابن أيب شيبة -

ىل رجـــل ذكــره يف املســجد ينســب إ. اهـــ ويف نســخة فـــأيت ، ســند صــحيح فانــأ مســجد معــاذ
.وهذا من واسع اللسان 

مـرمي ثنـا حممـد بـن يوسـف حدثنا عبد اهللا بن حممد بـن سـعيد بـن أيب ]13085[الطرباين -
كنــا إذا : قــالعمــرابــنعــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيبعــن الفريــايب ثنــا ســفيان

.اهـ صحيح فقدنا الرجل يف الفجر والعشاء أسأنا به الظن
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أخربنـا إسـرائيل عـن عثمـان بـن املغـريةقـال أخربنا عبيـد اهللا بـن موسـى]8249[ابن سعد -
إن رأس عائشـــة يف : فحـــدثتنا فقالـــت ، كنـــت جالســـا مـــع ســـامل فأتتـــه امـــرأة لتســـتفتيه : قـــال 

مــا مــن مســجد أحــب إيل أن أكــون قــد صــليت فيــه أربــع ركعــات مــن : حجــري أفليهــا فقالــت 
حــدثين حممــد بــن قــال الوليــد بــن شــجاعحــدثنا]3537[ابــن أيب خيثمــة . مســجد الكوفــة

مسعر عن عثمان بن املغرية عن سـامل بـن أيب اجلعـد عـن امـرأة حـدثت سـاملا ا حدثن: قالبشر
اهــ ما من مسجد أحب إيل أن أصلي فيـه أربـع ركعـات مـن مسـجد كوفـان: قالتعن عائشة

.ضعيف 
حدثنا سـعيد بـن زيـد أخربنا عفان بن مسلم وموسى بن إمساعيل قاال]6592[ابن سعد -

كنـا : عـن أبيـه قـال حـدثين إمساعيـل بـن رجـاء بـن ربيعـةحدثنا أبو عبـد اهللا الشـقري قـالقال
فلمـا : قـال فـأغمي عليـه: قـال يف مرضـه الـذي تـويف فيـه وهـو ثقيـلالخدريسعيدأبيعنـد 

د ، ســند جيــاهـــكفــاين يعــين كفــى مــا يب قــد صــليت: قــال الصــالة يــا أبــا ســعيد: أفــاق قلنــا 
.سلمة بن متامالشقري هو 

حدثنا حممد بن هشام املستملي ثنا علي بن املديين ثنا محاد بن مسـعدة ]6220[الطرباين -
كــان إذا توضــأ يأخــذ املســك فيديفــه يف يــده، مث األكــوعبــنســلمةأن ثنــا يزيــد بــن أيب عبيــد

.اهـ إسناد جيد ميسح بلحيته
ن بكــري بــن شــهاب عــنعــيم ثنــا عبــد اهللا العجلــيا أبــوثنــحــدثنا علــي]10608[الطــرباين -

تضـئ ألهـل السـماء  املسـاجد بيـوت اهللا يف األرض: قـالابـن عبـاسعـن عن سـعيد بـن جبـري
.اهـ على رسم ابن حبان كما تضئ جنوم السماء ألهل األرض
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وــهـســاب الــــتـــــك
 عن رسول ا

وأصحابه
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جماألمر بسجود السهو وأنه جرباناع
عن ابن جريج قال أخربين ابن شهاب عـن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة ] 3464[عبد الرزاق -

يأيت أحدكم الشيطان يف صـالته فيلـبس عليـه حـىت :قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتني وهو جالس اهــ رواه البخـاري ومسـلم ، م صلى ال يدري ك

يحممــد بــن مســلم الزهــر ابــن إســحاق حــدثينو أبــو داود مــن طريــق ابــن أخــي الزهــريورواه .
ورواه ابــن عيينــة والليــث .فليســجد ســجدتني قبــل أن يســلم مث ليســلم :بإســناده ومعنــاه قــال 

.ومعمر ومل يذكروا ذلك احلرف 
حدثنا مسرة بـن :  حدثنا سوار بن عمارة قال : حدثين زياد بن أيوب قال ] 76[الطربي -

صــلى بنــا يزيــد بــن أيب كبشــة العصــر مث انصــرف إلينــا عنــد ســالمه : معبــد يعــين اللخمــي قــال 
إنـه : إين صليت خلف مروان بن احلكم فسجد بنا سجدتني مث انصرف إلينـا ، فقـال : فقال 

إين كنــت عنــد نبــيكم : فســجد مثــل هــاتني الســجدتني ، فقــال انعثمــان بــن عفــصــلى وراء 
إين صـــليت فلـــم أدر . يـــا نـــيب اهللا: صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فأتـــاه رجـــل فســـلم عليـــه ، مث قـــال 

أيــن يتلعــب بكــم : أشــفعت أم أوتــرت ثــالث مــرات فأجابــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال
ر ؟ فليسجد سجدتني فإنه متام صالته الشيطان يف صالتكم؟ من صلى فلم يدر أشفع أم أوت

.اهـ رواه أمحد وحسنه الضياء يف املختارة
ثنـا محـاد عـن حممـد بـن عمـرو عـن أيب ثنا املقـدمي قـال ثنـا احلجـاج قـال حـد] 56[الطربي -

إذا خطر الشيطان بني قلب أحدكم وبـني صـالته فلـم يـدر كـم : أنه قالهريرةأبيسلمة عن 
قــال ثنــا حجــاج ثنا علــي بــن عبــد العزيــز حــد]1660[ملنــذرابــن ا. ليســجد ســجدتنيصــلى ف

.سند جيد .حنوه أيب هريرةثنا محاد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن قال
أنــس بــن ثنــا محــاد عــن قتــادة عــن ثنا علــي قــال ثنــا حجــاج قــالحــد] 1662[ابــن املنــذر -

ديت الـوهم اهــ صـحيح ث أو أربع فإنه يسجد سـجإذا شك يف ثال: مالك
.

التحفظ من السهو
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: ثنــا حممــد بــن ســريين قــال ثنا عفــان قــال ثنــا أبــو هــالل قــال حــد] 3496[بــن أيب شــيبة ا-
ن فكان إذا صلى وكل رجال فيلحظ إليه ، فإ: خياف النسيان ، قال عمر بن الخطابكان 

اصم قال أخربنا أبـو أخربنا عمرو بن ع]3844[ابن سعد . رآه قام قام ، وإن رآه قعد قعد 
كـان عمـر بـن اخلطـاب قـد اعـرتاه نسـيان يف الصـالة فجعـل : هالل عن حممد بن سـريين قـال 

أبـو هـالل الراسـيب هـذا منكـر ، اهــ رجل خلفه يلقنـه ، فـإذا أومـأ إليـه أن يسـجد أو يقـوم فعـل
أخربنـا عمـرو بـن عاصـم الكـاليب قـال حـدثنا أبـو هـالل عـن ]9907[وقال ابن سعد .يهم

اهــ حممد بن سريين أن ابن زياد اعـرتاه نسـيان فـأمر أبـا شـيخ اهلنـائي أن يلقنـه يعـين يف الصـالة
.وهذا أصح 

حـــدثنا عبـــاد بـــن العـــوام عـــن أشـــعث عـــن جهـــم بـــن أيب ســـربة أن ] 3495[ابـــن أيب شـــيبة -
ل يه صالته اهـ وقال عبد اهللا بن أمحد يف العلـن يقعد خلفه رجل حيفظ علكاالزبير بن العوام

قلت أليب حدثين عمرو بن حممد قال حدثنا عباد بن العوام عـن أشـعث عـن ]5631[ألبيه 
هذا خطأ : فقال أيب . جهم بن أيب سربة أن الزبري كان يصلي خلفه رجل حيفظ عليه صالته 

قــال أيب وهــو جهــم بــن . أخطــأ عبــاد فيــه إمنــا هــو أشــعث عــن جهــم عــن أيب ســربة النخعــي ، 
.وار ضعيف وأشعث بن ساهـدينار

أســماءدخلــت علــى : حــدثنا وكيــع عــن شــريك عــن الــركني قــال ] 3497[ابــن أيب شــيبة -
أخربنـا ]11578[ابـن سـعد . اركعـي واسـجدي : وامـرأة تقـول هلـا وهي تصـلي وهـي عجـوز

دخلـت علـى أمسـاء بنـت : هشام أبو الوليد الطيالسي حدثنا شريك عن الركني بـن الربيـع قـال 
. أيب بكر وهي عجوز ك

حـــدثنا شـــريك عـــن : حـــدثين حممـــد بـــن الصـــباح قـــال]496[تـــاريخ أبـــو زرعـــة الدمشـــقي يف ال
: وامرأة تقول هلـادخلت على أمساء ابنة أيب بكر وقد كربت وهي تصلي: الركني بن الربيع قال

قال أبـو .وشريك النخعي ال حيتج به إذا انفردمنكر ،هذا اهـ افعلي من الكربقومي اقعدي
ا عبـد امللـك بـن هشــام حــدثنحـدثين نــوح بـن حبيـب قـال]496[تـاريخ زرعـة الدمشـقي يف ال

قد بلغت كانت أمساء: ن عن هشام بن عروة عن أبيه قالحدثنا القاسم بن معالذماري قال
.صحيح اهـومل ننكر من عقلها شيئامائة سنة مل يقع هلا سن
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قـال أبا هريـرةبن لبيبة أن ابن خثيم عن ابن جريج عن اعن معمر و ]3026[عبد الرزاق-
.اهـ حسنوحتفظ من السهو حىت تفرغ من املكتوبة ، إياك واحلبوة الكلب واإلقعاء :له

عاد الصالة من الشكمن أ
عـــن أيب عـــن ابـــن عيينـــة عـــن مســـعر قـــال حـــدثنا زيـــاد بـــن الفيـــاض] 3482[عبـــد الـــرزاق -

ثنا ابـن بشـار قـالحـد] 35[الطـربي . ال تعـاد الصـالة : عمر بن الخطـابعياض قال قال 
عمـر كـان : ثنا سفيان عن زياد بن فياض عن أيب عياض قـال ثنا عبد الرمحن بن مهدي قال 

.وقد تقدم يف الصالة مما ههنا .نهى أن تعاد الصالة اهـ صحيحيبن اخلطاب
ــاســألت : ن معمــر عــن عاصــم بــن منبــه قــال عــ] 3480[عبــد الــرزاق - : فقلــت هريــرةأب

عبـد اهللا بـن قـال وسـألت .يقولون تسجد سجدتني وأنـت جـالس:قال.شككت يف صاليت
كـذلك رواه ابـن مهـام بـن منبـه  الناسـخ هـو خطـأ مـنعد لصالتك حـىت حتفـظ اهــ:فقالعمر

.رجاله ثقاتو املنذر وذكره ابن رجب يف الفتح ، 
يف ابـن عمـرحدثنا ابن عليـة عـن أيـوب عـن سـعيد بـن جبـري عـن ] 4455[شيبة ابن أيب -

ثنا علـي حد] 1657[ابن املنذر.يعيد حىت حيفظ: الذي ال يدري ثالثا صلى أو أربعا قال 
ابـن ثنا محاد عن أيوب عـن سـعيد بـن جبـري عـن بن عبد العزيز قال ثنا حجاج بن منهال قال

.فليعد حىت حيفظ اهـ صحيحذا مل يدر كم صلىإ:أنه قالعمر
عبـد اهللا بن عيينة عن مسعر قال قلت حملارب بن دثـار مسعـت اعن ] 3481[عبد الرزاق -

ابــــن أيب شــــيبة . نعــــم : ؟ قــــالوال تعــــد، ة مــــا اســــتطعت أحــــص الصــــال: يقــــول عمــــربــــن
أحـص يقـول ابـن عمـرمسعـت : دثـار قـال حدثنا وكيع عن سفيان عـن حمـارب بـن ] 4451[

ثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن حد] 55[الطربي . عت وال تعدما استط
أحـص : أعيـد إذا شـككت ؟ فقـال : وسأله رجل فقـال عمرابنحمارب بن دثار قال مسعت 

.صحيح ما استطعت وال تعد اهـ
أمـا: قال ابن عمرحدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سريين عن ] 4454[ابن أيب شيبة -
.ا فإذا مل أدر كم صليت فإين أعيد اهـ صحيح أن
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حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أيب جملـز قـال رميـت اجلمـار ] 4459[ابن أيب شيبة -
يعيــد يــا أبــا : فقــالهفمــر ابـن احلنفيــة فســألتفلــم جيبــينابــن عمــرفلـم أدر بكــم رميــت فســألت 

فـذكرت البـن : قـال أحـدنا أعـادمـن الصـالة ، فـإذا نسـيعبد اهللا ، ليس شـيء أعظـم عنـدنا 
.: له ، فقال عمر قو 

ثنـــا داود بـــن أيب الفـــرات عـــن : ثنـــا حجـــاج قـــال: حـــدثنا علـــي قـــال] 1658[ابـــن املنـــذر -
ذا مل يـدر كـم صـلى فليعـد حـىت إ: قـالابـن عبـاسإبراهيم الصائغ عن عطاء بن أيب رباح عـن 

.حيفظ اهـ سند جيد 
: قـالحدثنا حممد بن أيب عدي عن ابن عون عن أنس بن سريين]5935[ن أيب شيبة اب-

فأراد أن يعيد ، صلى ركعة فشـفعها مث صـلى إذا شك الرجل يف صالة املغرب : كانوا يقولون 
.اهـ سند صحيح ثالثة

السهو اليسريما جاء يف 
عـن قـيس بـن أيب حـازم عن الثوري عن إمساعيل بن أيب خالد وبيـان] 3486[عبد الرزاق -

.ركعتني فسبحوا به فجلس ومل يسجد اهـ سند صحيح قام يف السعداأن 
كنــا معــه فصــلى : قــال أنــسعــن الثــوري عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ] 3489[عبــد الــرزاق -

.للقيام فسبحوا فسجد سجديت السهو اهـ سند صحيح العصر فتحرك 

جاع ما روي يف مواطن السجدتنيم
عن رسول ا صلى ا عليه وسلمما رويسياق 

عـن معمــر عـن الزهـري عــن أيب سـلمة بـن عبــد الـرمحن وأيب بكـر بــن ] 3441[عبـد الـرزاق -
ســليمان بــن أيب حثمــة عــن أيب هريــرة قــال صــلى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم الظهــر أو العصــر 

ين زهرة أخففـت فسها يف ركعتني وانصرف فقال له ذو الشمالني بن عبد عمرو وكان حليفا لب
الصالة أو نسيت فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يـا نـيب اهللا 
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وكـان ذلـك قبـل بـدر مث اسـتحكمت األمـور بعـد)1(قـال الزهـري
حــدثنا حفــص بــن عمــر حــدثنا ]1172[ورواه البخــاري . اهـــ هــو يف الصــحيحني بنحــوه)2(

صــلى بنــا النــيب صــلى اهللا عليــه : يزيــد بــن إبــراهيم عــن حممــد عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه قــال
ركعتــني مث ســلم مث قــام إىل -قــال حممــد وأكثــر ظــين العصــر -وســلم إحــدى صــاليت العشــي 

خشــبة يف مقــدم املســجد فوضــع يــده عليهــا وفــيهم أبــو بكــر وعمــر رضــي اهللا عنهمــا فهابــا أن 
؟ ورجل يدعوه النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم لناس فقالوا أقصرت الصالةيكلماه وخرج سرعان ا

فصــلى . قــال بلــى قــد نســيت. مل أنــس ومل تقصــر:ذا اليــدين فقــال أنســيت أم قصــرت ؟ فقــال
ركعتــني مث ســلم مث كــرب فســجد مثــل ســجوده أو أطــول مث رفــع رأســه فكــرب مث وضــع رأســه فكــرب 

قــال وأخــربت عــن عمــران رواه مســلم وزاد . فســجد مثــل ســجوده أو أطــول مث رفــع رأســه وكــرب
.بن حصني أنه قال وسلم

شــيبة وإســحاق بــن إبــراهيم مجيعــا عــن حــدثنا عثمــان وأبــو بكــر ابنــا أيب]1302[مســلم -
جريــر قــال عثمــان حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن علقمــة قــال قــال عبــد اهللا صــلى 

د أو نقـــص فلمـــا ســـلم قيـــل لـــه يـــا رســـول اهللا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال إبـــراهيم زا
فثـىن رجليـه واسـتقبل :قالوا صليت كذا وكذا قال؟وما ذاك:قال؟ ء يالصالة شأحدث يف

ء يالصـالة شــإنــه لـو حــدث يف:القبلـة فسـجد ســجدتني مث سـلم مث أقبــل علينـا بوجهــه فقـال 
وإذا شــك أحــدكم يفينأنبــأتكم بــه ولكــن إمنــا أنــا بشــر أنســى كمــا تنســون فــإذا نســيت فــذكرو 

اهـصالته فليتحر الصواب فليتم عليه مث ليسجد سجدتني 

: ثنــا ابـن أيب ذئـب عــن الزهـري قــال: ثنــا خالـد بـن عبــد الـرمحن قـال: حـدثنا ربيــع املـؤذن قـال] 2612[الطحـاوي -1
وقـد : وقـال البيهقـي. م ذي اليـدينسألت أهل العلم باملدينة فمـا أخـربين أحـد مـنهم أنـه صـالمها يعـين سـجدة السـهو يـو 

أثبت غريه سجدتيه عن أيب سـلمة وابـن سـريين وأيب سـفيان عـن أيب هريـرة يـوم ذي اليـدين ، ومشـهور عـن الزهـري فتـواه 
قال الشـافعي يف القـدمي أخربنـا مطـرف بـن ]1222[وقال يف املعرفة ] 341/ 2الكربى . [بسجود السهو قبل السالم

ســجد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســجديت الســهو قبــل الســالم وبعــده وآخــر : قــالمــازن عــن معمــر عــن الزهــري
وأكـده الشـافعي بروايـة معاويـة بـن أيب سـفيان أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم سـجدمها قبـل السـالم .األمرين قبل السالم

.اهـ ضعفه ابن رجب يف الفتح مبطرف وصحبة معاوية متأخرة: قال 
حـدثين : أنـا الليـث بـن سـعد قـال: ثنـا سـعيد بـن أيب مـرمي قـال: حدثنا ابـن أيب داود قـال] 2606[قال الطحاوي -2

كان : عبد اهللا بن وهب عن عبد اهللا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال
.إسالم أيب هريرة رضي اهللا عنه بعدما قتل ذو اليدين 
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خلـــف حـــدثنا موســـى بـــن داود حـــدثنا حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيبحـــدثين]1300[مســـلم -
قــال قــال يســعيد اخلــدر ســليمان بــن بــالل عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن يســار عــن أيب

صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا يفإذا شك أحدكم:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث يسجد سجدتني قبـل أن يسـلم فـإن كـان صـلى مخسـا 

.شفعن له صالته وإن كان صلى إمتاما ألربع كانتا ترغيما للشيطان 
شــيبة وزهــري بــن حــرب مجيعــا عــن ابــن عليــة قــال حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]1321[مســلم -

املهلـــب عـــن عمـــران بـــن قالبـــة عـــن أيبحـــدثنا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم عـــن خالـــد عـــن أيبزهـــري
ثـــالث ركعـــات مث دخـــل حصـــني أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم صـــلى العصـــر فســـلم يف

. فـذكر لـه صـنيعه. يديه طول فقال يا رسول اهللامنزله فقام إليه رجل يقال له اخلرباق وكان يف
كعـة فصـلى ر . قـالوا نعـم. أصـدق هـذا :ىت انتهـى إىل النـاس فقـال وخرج غضبان جير رداءه حـ

اهـمث سلم مث سجد سجدتني مث سلم
حدثنا أبو الوليد حدثنا شـعبة عـن احلكـم عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن ]1168[البخاري -

عبد اهللا رضي اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم صـلى الظهـر مخسـا فقيـل لـه أزيـد 
اهـصليت مخسا فسجد سجدتني بعد ما سلم :قال.وما ذاك:الة ؟ فقاليف الص

ابــن ســعد عــن يزيــد بــن أيبحــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا الليــث يعــين]1025[أبــو داود -
حبيــب أن ســويد بــن قــيس أخــربه عــن معاويــة بــن حــديج أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

أدركــه رجــل فقــال نســيت مــن الصــالة ركعــة صــلى يومــا فســلم وقــد بقيــت مــن الصــالة ركعــة ف
. فرجــع فـــدخل املســجد وأمـــر بــالال فأقـــام الصــالة فصـــلى للنــاس ركعـــة فــأخربت بـــذلك النـــاس

فقــالوا هــذا طلحــة بــن . فقلــت هــذا هــوأتعــرف الرجــل قلــت ال إال أن أراه فمــر يب:فقــالوا يل
.وشعيب اهـ صححه األلباين عبيد اهللا

صــلى لنــا : األعــرج عــن عبــد اهللا بــن حبينــة أنــه قــال عــن ابــن شــهاب عــن ] 218[مالــك -
رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ركعتـني مث قـام فلـم جيلـس فقـام النـاس معـه فلمـا قضـى صـالته 
ونظرنـــا تســـليمه كـــرب مث ســـجد ســـجدتني وهـــو جـــالس قبـــل التســـليم مث ســـلم اهــــ رواه البخـــاري 

شـــهاب عـــن عبـــد الـــرمحن عـــن ابـــن جـــريج قـــال أخـــربين ابـــن] 3450[عبـــد الـــرزاق . ومســـلم
االعرج عن ابن حبينة األسـدي حليـف بـين عبـد املطلـب أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـام يف 



تقريب فقه السابقني األولني

8

الظهــر وعليــه جلــوس فلمــا أمت صــالته ســجد ســجدتني وهــو جــالس قبــل أن يســلم كــرب يف كــل 
اهـسجدة وسجدمها الناس معه مكان ما نسي من اجللوس 

بن جريج أخربين حممد بن يوسف موىل عمرو ادة ثنا ثنا روح بن عباحد]16959[أمحد -
نـه مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول  أبن عثمان عن أبيه عـن معاويـة بـن أيب سـفيان 

أخربنـا الربيـع ]1260[النسـائي . من نسي شـيئا مـن صـالته فليسـجد سـجدتني وهـو جـالس
حممـد بـن عجـالن عـن حممـد بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليـث قـال حـدثنا الليـث عـن 

بـــن يوســـف مـــوىل عثمـــان عـــن أبيـــه يوســـف أن معاويـــة صـــلى أمـــامهم فقـــام يف الصـــالة وعليـــه 
جلوس فسبح الناس فتم على قيامه مث سجد سجدتني وهو جالس بعد أن أمت الصالة مث قعد 

من نسـي شـيئا مـن صـالته : ين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إعلى املنرب فقال 
الطــــــــرباين ورواه . صــــــــححه الطــــــــربي يف التهــــــــذيب اهـــــــــفليســـــــجد مثــــــــل هــــــــاتني الســــــــجدتني 

حدثنا حيىي بن أيوب العالف املصري ثنا سعيد بن أيب مـرمي ثنـا حيـىي بـن أيـوب ]19/773[
وابن هليعة قاال ثنا ابن عجالن أن حممد بن يوسف موىل عثمـان بـن عفـان حدثـه عـن أبيـه أن 

فلما كـان آخـر صـالته ، م فنسي فقام وعليه جلوس فلم جيلس 
اهــهكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع: مث قال، قبل التسليمسجد سجدتني 

.، وأظن املرفوع قوال أصح الن جوروي من طرق عن ابن ع
ســامل عــن إمساعيــل بــن عيــاش عــن عبيــد اهللا الكالعــي عــن زهــري بــن] 3533[عبــد الــرزاق -

ســلم لكــل عــن عبــد الــرمحن بــن جبــري بــن نفــري عــن ثوبــان قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 
وحســنه وابــن ماجــة ، وضــعفه البيهقــي محــد وأبــو داود أســهو ســجدتان بعــد التســليم اهـــ رواه 

.)1(األلباين
عبـد اهللاحدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا حجـاج عـن ابـن جـريج أخـربين]1035[أبو داود -

بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخـربه عـن عتبـة بـن حممـد بـن احلـارث عـن عبـد اهللا بـن جعفـر 

ســجود الســهو كلــه بعــد الســالم ، وممــن روينــا ذلــك عنــه ســعد بــن أيب وقــاص وابــن : وقالــت فرقــة: ر قــال ابــن املنــذ-1
وبه قال احلسن البصـري وإبـراهيم : مث قال . مسعود وأنس بن مالك وابن الزبري وابن عباس وروي ذلك عن علي وعمار
وقع يف األوسط ابن أيب ] 309/ 3ط األوس[النخعي وابن أيب ليلى وسفيان الثوري واحلسن بن صاحل وأصحاب الرأي 

وروي عــن عمــران بــن حصــني ، يســجد بعــد الســالم قتــادة: وممــن قـال : الـزبري وصــوبته مــن فــتح البــاري البــن رجــب وزاد
. ]492/ 6فتح الباري .[أيضا 
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صـــالته فليســـجد ســـجدتني بعـــد مـــا مـــن شـــك يف:أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال 
.، وقد سكت عنه أبو داود صححه ابن خزمية اهـ يسلم 

ما روي عن عمر بن اخلطاب
عمــار قــال حــدثين ضمضــم بــن جــوس اهلفــاين عــن عــن عكرمــة بــن] 2751[عبــد الــرزاق -

عمـــر بـــن صـــليت خلـــف : عبـــد اهللا بـــن حنظلـــة قـــال حـــدثنا وهـــو جـــالس مـــع أيب هريـــرة قـــال 
املغــرب فلــم يقــرأ يف الركعــة األوىل بشــيء مث قــرأ يف الثانيــة بــأم القــرآن مــرتني وســورتني الخطــاب

حدثنا عاصم بـن علـي ]695املطالب العالية[وقال احلارث .قبل التسليممث سجد سجدتني 
دخلت على أيب هريرة وعبد اهللا بن حنظلة : ثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس قال 

رضــي اهللا عنهمــا ومهـــا قاعــدان يف املســجد حـــني زالــت الشــمس ، فقـــال عبــد اهللا بــن حنظلـــة 
وىل مل يقـرأ يف الركعـة األرضي اهللا عنـه صـالة املغـرباخلطاببنعمرصلى بنا رضي اهللا عنه

الركعـة الثانيـة قـرأ بـأم القـرآن وسـورة مث عـاد فقـرأ بـأم القـرآن وسـورة مث مضـى فلمـا قـام يف فسها
ثنا وكيع قال أخربنـا حد] 4145[ابن أيب شيبة .مث سجد سجديت السهوحىت قضى صالته

عكرمة بن عمار اليمامي عـن ضمضـم بـن جـوس اهلفـاين عـن عبـد اهللا بـن حنظلـة بـن الراهـب 
فلمـا قـام يف الركعـة الثانيـة قـرأ فنسي أن يقرأ يف الركعـة األوىل اخلطاببنعمرنا صلى ب: قال 

]6765[ابـــن ســـعد . بفاحتـــة الكتـــاب مـــرتني وســـورتني فلمـــا قضـــى الصـــالة ســـجد ســـجدتني
د اهللا بن ثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن عبأخربنا معاذ بن معاذ العنربي قال

فلمـا كـان لم يقـرأ يف الركعـة األوىل شـيئا عمر صالة املغرب  فصلى بناحنظلة بن الراهب قال 
القــرآن وســورة مث صــلى حــىت فــرغ مث مث عــاد فقــرأ بفاحتــة، يف الثانيــة قــرأ بفاحتــة القــرآن وســورة 

أخربنـا أبـو عبــد اهللا احلـافظ أخربنــا أبـو ســعيد ]4155[اهــ البيهقــي مث ســلمسـجد سـجدتني
ثنـا عكرمـة بـن يثنـا عاصـم بـن علـيبن حفص السدوسـحدثنا عمر يأمحد بن يعقوب الثقف

د أخربنا أمحد بـن سـلمان ببغدايبن أمحد املقرئ ابن احلماميعمار ح وأخربنا أبو احلسن عل
ثنـــا شـــعبة حـــدثنا عكرمـــة بـــن عمـــار عـــن أبـــو عتـــاب ثنـــا عبـــد امللـــك بـــن حممـــد حـــدثناالفقيـــه 

يرضـاخلطـاببـنعمربنا صلى : عبد اهللا بن حنظلة بن الراهب قالضمضم بن جوس عن 
الركعـة الثانيـة قـرأ بفاحتـة الكتـاب فلمـا قـام يفالركعـة األوىل شـيئااهللا عنه املغـرب ، فلـم يقـرأ يف

بعـد مـا سـلمفلما فرغ من صالته سجد سـجدتني وسورةوسورة ، مث عاد فقرأ بفاحتة الكتاب 
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جد ســـجديتمث ســمث مضـــى فصــلى صـــالته يروايــة عاصـــم بــن علــلفــظ حــديث شـــعبة ويف. 
ثنا سليمان بـن شـعيب قـال] 2563[الطحاوي . وزاد عند قوله شيئا نسيها. السهو مث سلم
ثــين عكرمــة بــن عمــار اليمــامي عــن ضمضــم بــن ن بــن زيــاد قــال ثنــا شــعبة قــال ثنــا عبــد الــرمح

رضــي اهللا عنــه أن عمــر بــن اخلطــابن عبــد الــرمحن بــن حنظلــة بــن الراهــب جــوس احلنفــي عــ
هـا بفاحتـة القـرآن فلمـا كانـت الثانيـة قـرأ في.م يقـرأ يف الركعـة األوىل شـيئاصلى صـالة املغـرب فلـ

ولـيس هـو اضطرب فيـه عكرمـةاهـ هذا حديثسجد سجديت السهوسلمفلما وسورة مرتني
.واألكثر على أنه بعد السالم .صغري احب، وابن حنظلة صباحلافظ

أنــا نــا حجــاج قــال ثنــا محــاد قــالبــن عبــد العزيــز قــال ثثنا علــي حــد] 1669[ابــن املنــذر -
فســبح بــه فأومــأ قــام يف الرابعــةالخطــاببــنعمــرعمــران بــن حــدير عــن نصــر بــن عاصــم أن 

بعـد أُراه سجدمها، سند صحيح فلما قضى صالته سجد سجديت الوهم اهـإليهم أن قوموا،
.السالم 

ابـن شـهاب عـن عن ابن املبارك قال أخربين إمساعيـل بـن مسـلم عـن] 3476[عبد الرزاق -
أذاكـره الصـالة فـدخل علينـا عمرعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس قال كنت عند 

فقـال أال أحـدثكم حـديثا مسعتـه مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عبد الرحمن بن عـوف
قلنــا بلــى قــال أشــهد شــهادة اهللا إين مسعتــه يقــول إذا كــان أحــدكم علــى شــك مــن الصــالة يف 

ثنــا علــي بــن شــيبة ]2509[الطحــاوي . صــان فليصــل حــىت يكــون علــى شــك مــن الزيــادة النق
ابـن قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إمساعيل املكـي عـن الزهـري عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا عـن 

رضـي اهللا عنـه أمـر الصـالة فـأتى عمـر بـن اخلطـابكنت أذاكر : رضي اهللا عنهما قالعباس
أال أحدثكم حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : عبد الرمحن بن عوف فقال

إذا صــلى أحــدكم : أشــهد أين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول: بلــى قــال: قلنــا
ابــــن أيب شــــيبة .فليصــــل حــــىت يشــــك يف الزيــــادة اهـــــ إمساعيــــل ضــــعيف، فشــــك يف النقصــــان 

سول اهللا صلى اهللا ق عن مكحول أن ر حدثنا عبد اهللا بن منري عن حممد بن إسحا] 4447[
فإن كان شـك يف الواحـدة ته فلم يدر زاد أو نقصإذا شك أحدكم يف صال: عليه وسلم قال

قبـل أن جد سجدتني وهو جـالس مث يساحدة حىت يكون الوهم يف الزيادةفليجعلها و والثنتني
كحول احلـديث ؟ هل أسند لك م: قال يل حسني بن عبد اهللا : قال حممد . مث يسلم يسلم
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وابــنعمـرفإنــه ذكـره عــن كريـب عــن ابـن عبــاس أن : مـا ســألته عـن ذلــك ، قـال : قـال حممــد 
أنا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليـه : فقال عبد الرمحن بن عوفتدارآ فيه ، فجاء عباس

ثنــا ابــن بــن أيب داود قــال ثنــا الــوهيب قــالحــدثنا ا] 2510[الطحــاوي . وســلم هــذا احلــديث
: رضـــي اهللا عنهمـــا قـــالابـــن عبـــاسق عـــن مكحـــول عـــن كريـــب مـــوىل ابـــن عبـــاس عـــن إســـحا

هــل مسعــت عــن رســول اهللا يــا ابــن عبــاس: رضــي اهللا عنــه فقــالعمــر بــن اخلطــابجلسـت إىل 
: صــلى اهللا عليــه وســلم يف الرجــل إذا نســي صــالته فلــم يــدر أزاد أم نقــص مــا أمــر فيــه ؟ قــال

ال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فيـه شـيئا ؟ قـالما مسعت أنت يا أمري املؤمنني من: قلت
: رضي اهللا عنه فقـالعبد الرمحن بن عوفإذ جاء . واهللا، ما مسعت فيه شيئا وال سألت عنه 

سألت هذا الفىت عن كذا فلم أجد عنده علمـا : فيما أنتما ؟ فأخربه عمر رضي اهللا عنه فقال
. ك مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لقــد مسعــت ذا، لكــن عنــدي : فقــال عبــد الــرمحن. 

سـلم مسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه و : فماذا مسعت ؟ قـالأنت عندنا العدل الرضي: فقال عمر
فـإذا شـك يف ، فشـك يف الواحـدة والثنتـني فليجعلهـا واحـدة إذا شك أحدكم يف صـالته: قال

قبـل أن مث يسـجد سـجدتني ،فليجعلها ثالثا حىت يكون الوهم يف الزيـادة ، الثالث أو األربع 
ان أخربنـا أمحـد بـن بن أمحـد بـن عبـديأخربنا أبو احلسن عل]3970[رواه البيهقي و .يسلم

ثنــا إمساعيــل بــن يثنــا الفضــل بــن الفضــل أبــو عبيــدة الســقطيثنــا هشــام بــن علــعبيــد الصــفار 
فتـــذاكرناعمـــركنـــا عنــد : قــال عبـــاسابــنثنـــا حممــد بـــن إســحاق عـــن مكحــول عـــن إبــراهيم 

: قــال . ذلــك شــيئامــا مسعــت يف: فلــم يــدر كــم صــلى؟ قــال فقلــت صــالتهالرجــل يســهو يف
الرجـــل يســـهو يف: فـــيم أنـــتم؟ قلنـــا : فقـــال عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوففبينــا حنـــن كـــذلك إذ جـــاء 

إذا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـولقال عبـد الـرمحن مسعـت رسـول اهللا كم صلىيصالته فال يدر 
.الزيــادة وليســجد ســجدتني أو ثالثــا أو أربعــا فليجعــل الســهو يفســها الرجــل فلــم يــدر ثنتــني

هـل أسـنده قال حممد بـن إسـحاق فلقيـت حسـني بـن عبـد اهللا فذاكرتـه هـذا احلـديث فقـال يل
مكحول عن كريب عن ابـن عبـاس عـن عبـد الـرمحن بـن عـوف لكن حدثينقال. لت القلك

عـن حممـد بـن إسـحاق مبعـىن اه احملـاريبورو .لى اهللا عليـه وسـلم مبثـل هـذا احلـديثصـعن النيب
روايــة ابــن عليــة فصــار وصــل احلــديث حلســني بــن عبــد اهللا وهــو ضــعيف إال أن لــه شــاهدا مــن 

وأبــو ســعيد بــن أيبيأخربنــا أبــو بكــر بــن احلســن القاضــ]3973[مث قــال . حــديث مكحــول
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مـد بـن عبـد اهللا ثنـا حميثنا العباس بن حممد الـدور حممد بن يعقوب ثنا أبو العباسعمرو قاال 
: عـــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا عــن ابــن عبــاس قـــال يعــن الزهــر يثنــا إمساعيــل املكــياألنصــار 

أال اهللا عنـه فقـال يفـأتى علينـا عبـد الـرمحن بـن عـوف رضـكنت أذاكر عمر شيئا مـن الصـالة
ة أشـهد شـهاد: قـال . بلى: أحدثكما حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قلنا 

شــك مــن النقصــان إذا كــان أحــدكم يف: اهللا لســمعت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 
وكـــذلك رواه عبـــد اهللا بـــن املبـــارك عـــن . شـــك مـــن الزيـــادة صـــالته فليصـــل حـــىت يكـــون يفيف

، يورواه أيضــا بقيـة بــن الوليــد عــن حبــر بـن كثــري الســقاء عــن الزهــر يإمساعيـل بــن مســلم املكــ
رواه الرتمـذي خمتصـرا وصـححه مـن طريـق ي اهــان بـن حسـني عـن الزهـر عن سفييوكذلك رو 

.مرفوعــا بــن عــوفابــن إســحاق عــن مكحــول عــن كريــب عــن ابــن عبــاس عــن عبــد الــرمحن 
اهلــامشي مــرتوك اهللا بــن عبــد اهللا بــن عبيــدقلــت وحســني هــو ا.وصــححه الطــربي يف التهــذيب

.)1(دارقطين يف العللالعلي بن عبد اهللا و وقد ضعفه .وشواهده قاصرةاحلديث 
حــدثنا وكيــع عــن حممــد بــن قــيس عــن عــون بــن عبــد اهللا عــن أبيــه ] 4437[ابــن أيب شــيبة -

فكن يف زيادة ، وال تكن إذا أومهت : أربعا قبل الظهر يف بيته ، وقال عمرصليت مع : قال 
.صحيح سند يف نقصان اهـ

ما روي عن علي بن أبي طالب
قــال : جريــر بــن عبــد احلميــد عــن منصــور عــن احلكــم قــال حــدثنا] 4438[ابــن أيب شــيبة-

إذا شــك يف الزيــادة والنقصــان فليصــل ركعــة ، فــإن اهللا ال يعــذب علــى زيــادة يف صــالة : علــي
ثنا ابـن محيـد قـال حـد] 34[الطـربي . فإن كانت متاما كانت لـه ، وإن كانـت زيـادة كانـت لـه

عـن إسـرائيل عـن أيب ] 3467[زاق عبـد الـر .مثلـهعلـيثنا جرير عـن منصـور عـن احلكـم عـن 
قـال إذا كنـت ال تـدري أربعـا صـليت أم ثالثـا فتـوخ الصـواب مث علـيإسحاق عن احلارث عن 

] 4439[ابــن أيب شــيبة . قــم فــاركع ركعــة مث اســجد ســجدتني فــإن اهللا ال يعــذب علــى الزيــادة
.ضعيف . حنوهعليثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث عن حد

أن ابن وكان عندي حسنا حىت وقفت على علته وذلك : قالوله علة ذكرها ابن املديين: قال ابن رجب يف الفتح -1
: قــال. إســحاق مسعــه مــن مكحــول مرســال ومســع إســناده مــن حســني بــن عبــد اهللا بــن عبيــد اهللا بــن عبــاس عــن مكحــول

]506/ 6فتح الباري [.من جهة حسني الذي يرجع إسناده إليه : يعين .يضعف احلديث من هاهنا 
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ثنـا محـاد عـن احلجـاج بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قـالحدثنا علي ] 1666[ذر ابن املن-
رى إذا شك يف ركعة أو ركعتني فإنه يتح: قالعلي بن أبي طالبعن حصني عن الشعيب أن 

.أصوب ذلك مث يسجد سجديت الوهم اهـ حجاج يدلس 
: قـال عليـاه أن حدثنا حيىي بن سليم الطائفي عن جعفـر عـن أبيـ] 4472[ابن أيب شيبة -

.تا السهو بعد السالم وقبل الكالم اهـ حيىي ضعيف سجد

سعد بن مالكما روي عن 
سـعد بـن صـلى : حدثنا حممد بن فضيل عن بيـان عـن قـيس قـال ] 4527[ابن أيب شيبة -

أن فلـم جيلــس وســبح هـو وأشــار إلــيهمالركعـة الثانيــة فسـبح بــه القــومبأصــحابه فقــام يفمالـك 
أبـو أمحـد حممـد بـن عبـد الوهـاب ثنا حـد] 1670[ابن املنذر. سجد سجدتنيو قوموا فصلى 

بالنـاس سـعد بـن أيب وقـاصصـلى : أنا إمساعيل عن قـيس قـالقال أخربنا يعلى بن عبيد قال
ابـــن املنـــذر . مث ســـجد ســـجدتنيفمضـــى يف صـــالته لركعـــة الثانيـــةفقـــام يف االظهـــر أو العصـــر

ثنـــا أمحـــد بـــن يـــونس قـــال ثنـــا زهـــري قـــالثنـــاقـــالحـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد بـــن حيـــىي ]1698[
فســـها يف ســـعد بـــن أيب وقـــاصصـــلى : إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن قـــيس بـــن أيب حـــازم قـــال

ركعتني، فقام يف الثانية فسبح به القوم مـن خلفـه، فمضـى حـىت فـرغ، مث سـجد سـجدتني وهـو 
ثنـا شــعبة قـالثنا سـليمان قــال ثنـا عبـد الـرمحنحـد] 2564[الطحـاوي . بعـدما سـلمجـالس 

ســعد بــن مالــكصــلى بنــا : مسعــت قــيس بــن أيب حــازم قــال: عــن بيــان أيب بشــر األمحســي قــال
ســـجد فلمـــا ســـلمســـبحان اهللا فمضـــى لســـبحان اهللا فقـــا: فقـــام يف الـــركعتني األوليـــني فقـــالوا

أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل ]4016[البيهقــي ورواه. ســجديت الســهو اهـــ صــحيح
ثنــا أبــو معاويــة عــن أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو الــرزاز ثنــا أمحــد بــن عبــد اجلبــار اببغــداد أخربنــ

فــنهض يفوقــاصســعد بـن أيبصـلى بنــا : حــازم قــالخالـد عــن قــيس بـن أيبإمساعيـل بــن أيب
صــنعت كمــا رأيــت رســول : صــالته مث قــال حــني انصــرففســبح بــه النــاس فمضــى يفالــركعتني

مث سـجد : معاوية وزاد فيهورواه حيىي بن حيىي عن أيب:لمث قا.اهللا صلى اهللا عليه وسلم صنع
أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخربنـــا إبـــراهيم بـــن عصـــمة بـــن . الســـهو حـــني انصـــرفســـجديت

ورواه بيـان عـن . حـدثنا حيـىي بـن حيـىي أخربنـا أبـو معاويـة فـذكر مبعنـاهإبراهيم العدل حدثنا أيب
حـدثنا أبـو معاويـة ثنـا إمساعيـل بـن أيب ]694[وقال أمحد بن منيعاهـقيس فوقفه على سعد
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مث كعتني فســـبحوا بــه فاســـتتم قائمـــاســـعدخالــد عـــن قــيس بـــن أيب حــازم عـــن 
إين صـنعت كمـا رأيـت رسـول كنـتم تـرونين أجلـس: انصـرف قـالسـجد سـجديت السـهو حـىت 

ا عمــرو بــن حممــد وقــال أبــو يعلــى حــدثن: قــال ابــن حجــر اهـــاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يصــنع 
وحـدثنا وكيـع عـن : قـال أمسع أحدا رفعه غري أيب معاويـةومل: الناقد ثنا أبو معاوية قال عمرو 

.الصواب وقفه اهـورواه املغرية بن شبيل عن قيس عن املغرية. إمساعيل فذكره موقوفا
وعمـارسـعدحدثنا يزيـد بـن هـارون عـن أشـعث عـن الشـعيب عـن ] 4502[ابن أيب شيبة -

مث مث كــربا مث ســجدا مث كــربافقضــيا الــيت بقيــت عليهمــا مث ســلما،فقيــل هلمــا 
.ف يضعمث كربا وسجدا مث كربا ورفعا اهـ أشعث بن سوار رفعا 

ما روي عن ابن مسعود
قـال مسـعودابـنعن معمر عن منصور عن إبراهيم عن علقمـة عـن ] 3468[عبد الرزاق -
ى أوثــق ذلــك مث يســجد صــالته فلــم يــدر ثالثــا صــلى أم اثنــني فليــنب علــإذا شــك الرجــل يف : 

.سجديت السهو اهـ صحيح 
عبـد اهللاثنا ابن عيينة عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن علقمـة أن حد] 4475[ابن أيب شيبة -

.صحيح وذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعله اهـبعد السالمسجد سجديت السهو 
خربنــا ســويد بــن نصــر قــال أنبأنــا عبــد اهللا عــن شــعبة عــن احلكــم قــال أ]1245[النســائي -

من أوهم يف صالته فليتحر الصواب مث يسجد سجدتني : عبد اهللامسعت أبا وائل يقول قال 
أخربنــا سـويد بـن نصــر قـال أنبأنــا عبـد اهللا عــن مسـعر عــن مث قـال. بعـد مـا يفــرغ وهـو جــالس 

ن شــــك أو أوهــــم فليتحــــر الصــــواب مث ليســــجد مــــ: كــــم عــــن أيب وائــــل عــــن عبــــد اهللا قــــالاحل
ثنـا حممـد بـن جعفـر قـال ثنا ابـن املثـىن قـال حـد] 48[الطـربي .اهــ صـححه األلبـاينسجدتني 

إذا أوهـم أحـدكم يف : مسعـت أبـا وائـل حيـدث عـن عبـد اهللا أنـه قـالثنا شعبة عـن احلكـم قـال
] 9182ك[لطــرباين ا. يســجد ســجدتني وهــو قاعــد بعــد الفــراغ مث لصــالته فليتحــر الصــواب

اهللا حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مطيع الغزال عـن احلكـم عـن أيب وائـل عـن عبـد
إذ وهــم أحــدكم يف صــالته فليتحــر الصــواب يف نفســه فليــتم عليــه مث يســجد ســجدتني : قــال 

ن حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا مســعر عــمث قــال . وهــو جــالس بعــد التســليم
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مــــن شــــك أو وهــــم يف صــــالته فليتحــــر مث يســــجد : عبــــد اهللا احلكــــم عــــن أيب وائــــل قــــال قــــالَ 
.اهـ صحيح سجدتني 

حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زهــري ثنــا أبــو ]9363[الطــرباين -
كــان يقــول يف الســهو يتحــرى عبــد اهللاإســحاق عــن األســود وعلقمــة وأصــحاب عبــد اهللا أن 

.اهـ صحيح وهو جالس بعد التسليم ويسجد سجدتنيبالصوا
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بـن املنهـال ثنـا محـاد عـن احلجـاج ]9362[الطرباين -

يتحــرى : أنــه قــالمســعودابــنعــن طلحــة بــن مصــرف عــن إبــراهيم عــن عبيــدة الســلماين عــن 
.اهـ سند جيد أصوب ذلك، ويسجد سجديت السهو

ثنا سفيان عن حصني عـن أيب عبيـدة ثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال] 2565[الطحاوي -
يسـلم يف الـركعتني فإنـه يسـلم أو السـهو أن يقـوم يف قعـود أو يقعـد يف قيـام: قـالاهللاعبدعـن 

مث يســجد ســجديت الســهو ويتشــهد ويســلم اهـــ مؤمــل يهــم وإمنــا رواه ســفيان عــن خصــيف ال 
.حصني 

: قــالمســعودابــنالثــوري عــن خصــيف عــن أيب عبيــدة عــن عــن ] 3491[عبــد الــرزاق قــال
السهو إذا قام فيما جيلس فيه أو قعد فيما يقـام فيـه أو يسـلم يف ركعتـني فإنـه يفـرغ مـن صـالته 

ثنــا وكيــع عــن ســفيان ] 4539[ابــن أيب شــيبة . ويســجد ســجدتني وهــو جــالس يتشــهد فيهــا 
. فقــام فــأمت وســجد ســـجدتنيعــن خصــيف عــن أيب عبيــدة عــن عبــد اهللا أنـــه ســلم يف ركعتــني 

حــدثنا يأخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن إبــراهيم احلــافظ أخربنــا أبــو نصــر العراقــ]4020[البيهقــي 
بن احلسن حدثنا عبد اهللا بن الوليد حـدثنا سـفيان قـال يحدثنا عليسفيان بن حممد اجلوهر 

سـهو إذا قـام ال: اهللا عنه أنه قـاليعبيدة عن عبد اهللا بن مسعود رضخصيف عن أيبحدثين
ركعتـــني فإنـــه يفـــرغ مـــن صـــالته ويســـجد فيمـــا جيلـــس فيـــه أو قعـــد فيمـــا يقـــام فيـــه أو ســـلم يف

ثنـا ابـن فضـيل ] 4440[اهــ ورواه ابـن أيب شـيبة سجدتني وهو جـالس يتشـهد فيهمـا ويسـلم
إذا شـك أحـدكم يف صـالته فليتحـر أكثـر ظنـه : عن خصيف عن أيب عبيدة عـن عبـد اهللا قـال

كــان أكثــر ظنــه أنــه صــلى ثالثــا فلريكــع ركعــة ويســجد ســجدتني وإن كــان ظنــه فليــنب عليــه فــإن
رواه عبـد الواحـد عـن خصـيف ومل : أربعا فليسجد سجدتني اهـ ورواه أبو داود مرفوعـا مث قـال 

مــنت احلــديث الكــالم يفيرفعـه ووافــق عبــد الواحــد أيضــا ســفيان وشــريك وإســرائيل واختلفــوا يف
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ثنا حممد بن علي قال ثنا سعيد بن منصور قال ] 1665[ن املنذر اهـ وقد رواه ابومل يسندوه
كـــل شـــيء : ثنـــا عتـــاب بـــن بشـــري قـــال أخربنـــا خصـــيف عـــن أيب عبيـــدة عـــن ابـــن مســـعود قـــال

فاسـتقبل أكـرب ظنـكشككت فيـه مـن صـالتك مـن نقصـان يف ركـوع أو سـجود أو غـري ذلـك
له فاجعله بعـد من السهو كوأما غري ذلك السهو من هذا النحو قبل التسليمواجعل سجديت

ثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب قال ثنا عبد الواحد بـن زيـاد ] 45[الطربي . التسليم
قال عبد : العبدي قال ثنا خصيف بن عبد الرمحن اجلزري قال ثنا أبو عبيدة بن عبد اهللا قال 

ه إن كـان أكـرب ظنـه إذا شك الرجل يف صالته وهو جالس بىن على أكرب ظن: اهللا بن مسعود 
وإن كــان أكــرب . أنــه صــلى أربعــا ، تشــهد مث ســلم ، مث ســجد ســجدتني ، مث تشــهد مث ســلم 

ظنه أنه صلى ثالثا ، قام  فركع ركعة ، مث تشهد مث سلم مث سجد سجدتني مث تشـهد مث سـلم 
قــال وحــدثين ســلم بــن جنــادة الســوائي وســعيد بــن حيــىي بــن ســعيد األمــوي قــاال حــدثنا ابــن . 

.ل عن خصيف عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود مثله اهـ خصيف ضعيف فضي
أنه صلى بالنـاس فسـها ابن مسعودعن ابن جريج قال حدثت عن ] 3487[عبد الرزاق -

اس فأشار إليهم أن قوموا فقاموا اهـفقام يف مثىن األوىل فلم يتشهد فسبح الن
ا أبــو نعــيم ثنــا مســعر قــال مسعــت العــالء حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــ]9202[الطــرباين -

اهـقام يف الركعتني فلم جيلسعبد اهللالعنربي يذكر عن رجل أن 
ثنا شريك عن حممد بن حيىي قال ثنا اهليثم بن مجيل قالومن حديث ] 1675[ابن املنذر-

فـنهض يف مسـعودابـنيعـين عبـد اهللاأمنـا : بن لقيط عن قيس بـن سـليم قـالذرمنصور عن 
مـا سـلم وهـو فلما قضى الصالة سـجد سـجدتني بعـدكعتني على قدميه مث مضى ومل جيلسر ال

.أدري من ذر بن لقيط إال أن يكون تصحيفاجالس اهـ ال 
بــن عــون عــن إبــراهيم اأخربنــا ســويد بــن نصــر قــال أنبأنــا عبــد اهللا عــن ]1247[النســائي-

.اهـ صححه األلباينجدتني إذا أوهم يتحرى الصواب مث يسجد س: كانوا يقولون : قال

ما روي عن أنس بن مالك
أنــس بــن مالــكحــدثنا ابــن عليــة عــن عبــد العزيــز بــن صــهيب أن ] 4452[ابــن أيب شــيبة -

، مث أقبـل علـى فلمـا سـلم سـجد سـجدتنيقعد يف الركعة الثالثة فسـبحوا بـه فقـام فـأمتهن أربعـا 
ثنا أمحـد بـن داود حـد] 2572[ي الطحـاو .إذا ومهـتم فاصـنعوا هكـذا: القوم بوجهـه ، فقـال 
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أنــه قــام يف أنــسثنــا عبــد العزيــز بــن صــهيب عــن ال ثنــا أبــو معمــر قــال ثنــا عبــد الــوارث قــالقــ
إذا : مث قـــال، بعـــدما ســـلممث ســـجد ســـجدتني فاســـتتم أربعـــا، ة فســـبح بـــه القـــوم الركعـــة الثانيـــ

. بـــد العزيـــز مثلـــه فـــافعلوا هكـــذا اهــــ ورواه ابـــن املنـــذر مـــن طريـــق محـــاد بـــن ســـلمة عـــن عومهـــتم 
.صحيح 

: حلســن قــاال واأنــسحــدثنا ابــن منــري عــن ســعيد عــن قتــادة عــن ] 4450[ابــن أيب شــيبة -
ثنا ابـن بشـار وابـن املثـىن قـاال ثنـا حد]52[الطربي .مث يسجد سجدتنيينتهي إىل آخر ومهه
:لــذي ال يــدري ثالثــا صــلى أو أربعــا قــاليف اأنــسســعيد عــن قتــادة عــن ابــن أيب عــدي عــن

ثنا حيـــىي بـــن حممـــد قـــال ثنـــا حـــد] 1700[ابـــن املنـــذر .ينتهـــي إىل ومهـــه ويســـجد ســـجدتني 
أنـسثنـا سـعيد بـن أيب عروبـة عـن قتـادة عـن احلجيب قال ثنا يزيـد بـن زريـع قـال

اهـــ بعــدما يســلميــدر أزاد أو نقــص فليســجد ســجدتني قــاال يف الرجــل يشــك يف صــالته فلــم 
.صحيح السماع من سعيد ، يزيد بن زريع صحيح 

ثنا أمحــد بــن داود قــال ثنــا أبــو الوليــد قــال ثنــا يزيــد بــن إبــراهيم حــد] 2570[ورواه الطحــاوي 
يسـجد : أنه قـال يف الرجـل يهـم يف صـالته ال يـدري أزاد أم نقـص قـالأنسثنا قتادة عن قال

حدثين املقدمي قال ثنا احلجاج قـال ] 54[الطربي ورواه. سجدتني بعدما يسلم اهـ صحيح 
إن شــك يف ثــالث أو أربــع فإنــه : مالــكبــنأنــسثنـا محــاد عــن قتــادة عــن 
يسجد سجديت الوهم اهـ

أنا محاد بن سلمة وأبو عوانة : ثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو بكرة قال] 2524[الطحاوي -
.سند صحيح . أي التحري. ه مثلهرضي اهللا عنأنسعن قتادة عن 

حـــدثنا ابـــن مهـــدي عـــن محـــاد بـــن ســـلمة عـــن قتـــادة عـــن احلســـن ] 4478[ابـــن أيب شـــيبة-
] 1709[ابـــن املنـــذر . وأنـــس

سن واحلأنسثنا محاد عن قتادة عن عزيز قال ثنا حجاج بن منهال قالحدثنا علي بن عبد ال
.

يف ســفر أنــسأمنــا : نا ابــن فضــيل عــن حيــىي بــن ســعيد قــالثحــد] 4519[ابــن أيب شــيبة -
فلمـا مـا جلـس يف الثانيـة نسـي أن يسـلم فـذهب ليقـوم فسـبحنا بـهفلفصلى بنا العصر ركعتـني 

قـال. خالفـه الثـوري وهـو أوثـق اهــ كـذا قـال ابـن فضـيل ، جلس سلم وسجد سجديت السهو
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حدثين حيىي بـن سـعيد عـن ثنا عبد اهللا عن سفيان قالي قالثنا علحد] 1678[ابن املنذر 
ا بــه، فجلــس وســجد رأيتــه حتــرك للقيــام يف الــركعتني مــن العصــر، فســبحو : قــالأنــس بــن مالــك

.سجدتني وهو جالس اهـ صحيح 
مســلم نــا أبـو داود نــا شــعبة أنــا ثابــت حـدثنا علــي بــن] 1372مســند ابــن اجلعــد [البغـوي -

فقـــام فيمـــا ينبغـــي لـــه أن يقعـــد وقعـــد فيمـــا ينبغـــي لـــه أن يقـــوم فســـجد أنـــسصـــلى بنـــا : قـــال 
أخربنــا اإلمــام ]4021[البيهقــي . 

ي حــدثنا علــيبغــو حــدثنا أبــو القاســم اليأخربنــا عبــد الــرمحن الشــرحييالفقيــه أبــو الفــتح العمــر 
.فذكره اهـ صحيح 

حــدثنا أبــو معاويــة عــن زيــاد بــن ســعد عــن ضــمرة بــن ســعيد عــن ] 4470[ابــن أيب شــيبة -
ابـن مـرزوق قـال ثنـا حـدثنا ] 2571[الطحاوي . أنه سجد سجديت السهو بعد السالمأنس

رضــي اهللا عنــه مالــكبــنأنــسثنــا فلــيح عــن ضــمرة بــن ســعيد أنــه صــلى وراء أبــو عــامر قــال
.فأوهم فسجد سجدتني بعد السالم اهـ صحيح 

أنـه نسـي ركعـة مـن صـالة الفريضـة أنـسأخربنا معمر عن قتادة عـن ] 3515[عبد الرزاق -
حـىت دخـل يف التطـوع مث ذكـر فصـلى بقيـة صـالة الفريضـة مث سـجد سـجدتني وهـو جـالس اهــ

.ثقات 

ما روي عن ابن عباس
ابنربين عمرو بن دينار أن طاووسا أخربه أن بن جريج قال أخاعن ] 3490[عبد الرزاق -

قــام يف ركعتــني مــن املغــرب أو أراد القيــام قــال مــا رأيــت طاووســا إال شــك أيهمــا فعـــل الزبيــر
قــال عبــاسالبــن

.أدري فقال أصاب لعمري قلت وأخربك أنه سجدها قبل التسليم أو بعد قال ال
ذات يـوم املغـرب الزبيـرابـنعن ابن جريج قال قال عطـاء صـلى بنـا ] 3492[عبد الرزاق-

فقلـــت وحضـــرت ذلـــك قـــال نعـــم فســـلم يف ركعتـــني قـــال النـــاس ســـبحان اهللا ســـبحان اهللا فقـــام 
وسجدمها النـاس معـه قـال فـدخل أصـحاب لنـا فلما سلم سجد سجديت السهوفصلى الثالثة 

ل ابـن عبـاس بعضـهم ذلـك كأنـه يريـد أن يعيـب بـذلك ابـن الـزبري فقـافذكر لـهابن عباسعلى 
حــدثنا حفــص عــن أشــعث عــن عطــاء ] 4538[ابــن أيب شــيبة .أصــاب وأصــابوا اهـــ صــحيح
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احلجـر فاسـتلمه فسـبح بـه القـوم فرجـع فـأمت مث قـام إىلفسـلم يف ركعتـني الـزبريابنصلى : قال 
هللا أبـوه مـا أمـاط عـن سـنة نبيـه اهــ : فقـال عبـاسالبـنفـذكرت ذلـك : قـال وسجد سجدتني 

ثنــا حــدثنا فهــد قــال ثنــا علــي بــن معبــد قــال] 2567[الطحــاوي .أشــعث بــن ســوار يضــعف
لــف ابــن الــزبري فســلم يف صــليت خ: عبيــد اهللا عــن زيــد عــن جــابر عــن عطــاء بــن أيب ربــاح قــال

قـــال . فلمـــا ســـلم ســـجد ســـجدتني بعـــد الســـالم، فقـــام فـــأمت الصـــالة ، فســـبح القـــوم الــركعتني 
أحســن وأصــاب اهـــ : فــذكرت لــه مــا فعــل ابــن الــزبري فقــال، فانطلقــت إىل ابــن عبــاس : عطــاء

ثنــا قــال ثنــا محــاد بــن زيــد قــال أخربنــا عــارم بــن الفضــل ]7612[ابــن ســعد . ســند ضــعيف 
املغـرب فسـلم يف ركعتـني صـليت مـع ابـن الـزبري: عسل بن سفيان عن عطاء بن أيب رباح قال 

ليمســحه فســبح القــوممث قــام إىل الــركن 
ما ماط عن : فقال فأخربته هللا أبوك فكيف صنع: فقال من فوري فأخربتهفأتيت ابن عباس

بـن حممـد املقـرئ أخربنـا احلسـن بـن حممـد يأخربنـا علـ]4085[ورواه البيهقـي اهــ)1(سنة نبيه
دثنا أبـو الربيـع حـدثنا محـاد حـدثنا عسـل بـن سـفيان بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقـوب حـ

حــدثنا هشــام وهــو ابــن يعبــد اهللا بــن بكــر الســهمورواه مــن طريــق .ربــاحعــن عطــاء بــن أيب
ـــا أبـــو ســـعيد بـــن أيب]4087[مث قـــال .عســـل ضـــعيف و .حســـان عـــن عســـل عمـــرو وأخربن

مســلم بــن إبــراهيم حــدثنايالقاضــأخربنــا أبــو عبــد اهللا الصــفار حــدثنا أمحــد بــن حممــد الــربيت
ابــن الــزبريصــلى : حــدثنا عــامر عــن عطــاء قــال يحــدثنا احلــارث بــن عبيــد أبــو قدامــة اإليــاد

مث سـجد مـا هلـم؟ مث جـاء فركـع ركعـة: فقـال املغرب فسلم يف
مــا أمــاط عــن ســنة نبيــه: فقــال فأخربتــه بفعــل ابــن الــزبري ابــن عبــاسفأتيــت : قــال . ســجدتني

.حسن صحيح اهـصلى اهللا عليه وسلم 
ثنــا حيــىي بــن أيــوب عــن ثنا عــالن قــال ثنــا ســعيد بــن عفــري قــالحــد] 1695[ابــن املنــذر -

ســجدتا الســهو بعــد : أنــه قــالابــن عبــاسموســى بــن عبــد الــرمحن عــن عمــرو بــن دينــار عــن 
ن عفـري حدثنا روح بن الفرج قـال ثنـا سـعيد بـ] 2566[حاوي الط.صوابه قرةو كذا. السالم
عبـد ثنا حيىي بن أيب أيوب عن قرة بن عبد الرمحن حدثه عن عمرو بـن دينـار حدثـه عـن فقال

أول مـن اسـتلم : أيب مليكـة يقـولحـدثين جـدي حـدثنا عبـد اجلبـار بـن الـورد قـال مسعـت ابـن] 276/ 1[األزرقي -1
.اهـ حسن الركن األسود من األئمة قبل الصالة وبعدها ابن الزبري فاستحسنت ذلك الوالة بعده فاتبعته
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ســجدتا الســهو بعــد الســالم اهــــ رمبــا قيــل حيــىي بـــن أيب : همــا قـــالرضــي اهللا عناهللا بــن عبــاس
.حسنه األلباين . أيوب 

يقـول إن عبـاسابـنعن ابن جريج قال مسعـت عطـاء يقـول مسعـت ] 3477[عبد الرزاق -
مل أمسعه منه يف ذلك غري ذلك قـال ولكـن بلغـين : قال.نسيت الصالة املكتوبة فعد لصالتك

عمـرابـنعنه وعـن 
.مرسلوأنت جالس اهـ صحيح بعد ما تسلماسجد سجدتني 

ما روي عن ابن الزبري
ذات يـوم املغـرب الزبيـرابـنعن ابن جريج قال قال عطـاء صـلى بنـا ] 3492[عبد الرزاق-

نعــم فســلم يف ركعتــني قــال النــاس ســبحان اهللا ســبحان اهللا : قــال ؟ وحضــرت ذلــك : فقلــت 
وســــجدمها النــــاس معــــه قــــال فــــدخل فلمــــا ســــلم ســــجد ســــجديت الســــهوفقــــام فصــــلى الثالثــــة 
ــابــن عبــاسأصــحاب لنــا علــى  د أن يعيــب بــذلك ابــن الــزبري فــذكر لــه بعضــهم ذلــك كأنــه يري

.فقال ابن عباس أصاب وأصابوا اهـ صحيح
أنـه الزبيرابنحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ] 4529[ابن أيب شيبة -

.هـ جيد اقام يف ركعتني فسبح القوم ، حىت إذا عرف أنه قد وهم فمضى يف صالته
ثنــا هشــيم عــن أيب بشــر عــن ا أبــو داود قــالأبــو بكــرة قــال ثنــثناحــد]2568[الطحــاوي -

فسـبحنا بـهكعتني األوليـني مـن الظهـرفقـام يف الـر ابـن الزبيـرصلى بنـا : يوسف بن ماهك قال
ثنــا . بعــدما ســلممث ســجد ســجدتني .فقضــى مــا عليــهســبحان اهللا ومل يلتفــت إلــيهم: الفقــ

ابــن املنــذر . فــذكرهبشــرأنــا أبــوثنــا هشــيم قــالســعيد بــن منصــور قثنــاقصــاحل بــن عبــد الــرمحن
أنـا أبـو بشـر عـن يوسـف ل ثنـا سـعيد قـال ثنـا هشـيم قـالحدثنا حممـد بـن علـي قـا] 1705[

فقامابن الزبري: بن ماهك قال
.وسجد سجدتني وهو جالس بعد ما سلم اهـ صحيح أمت صالته 

ةما روي عن املغرية بن شعب
أنـه المغيـرة بـن شـعبةعن الثوري عن ابن أيب ليلى عـن الشـعيب عـن ] 3452[عبد الرزاق -

بعد التسليمقام يف الركعتني األوليني فسبحوا به فلم جيلس فلما قضى صالته سجد سجدتني 
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حـدثنا علـي بـن ] 4526[ابن أيب شيبة . مث قال هكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
صــليت خلــف املغــرية بــن شــعبة فقــام يف الثانيــة ، : يب ليلــى عــن الشــعيب قــال هاشــم عــن ابــن أ

هكـذا : فسبح النـاس بـه فلـم جيلـس ، فلمـا سـلم وانفتـل سـجد سـجدتني وهـو جـالس مث قـال 
أخربنا أبو طـاهر الفقيـه ]4015[ورواه البيهقي .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صنع

ليلـى لقطان حدثنا أبو األزهر حدثنا أبو أسامة عن ابـن أيبأخربنا أبو بكر حممد بن احلسني ا
حــدثنا حممــد بــن بشــر قــال حــدثنا مســعر عــن ]4535[ابــن أيب شــيبةورواه .حنــوهعــن عــامر

فلما فـرغ سـجد فقام يف الركعتني فلم جيلسصليت خلف املغرية بن شعبةثابت بن عبيد قال
نــا بكــر بــن بكــار قــال ثنــا علــي بــن ثنا أبــو بكــرة قــال ثحــد] 2559[الطحــاوي.ســجدتني

أن املغـرية بـن شـعبة سـها يف السـجدتني : مالك الرؤاسي من أنفسهم قال مسعـت عـامرا حيـدث
هكــذا : مث ســجد ســجديت السـهو وقــال، فاســتتم قائمــا حـىت صــلى أربعـا ، األوليـني فســبح بـه 

ا شـعبة عـن جـابر ثنحدثنا مبشر قال ثنا أبو عامر قال. اهللا عليه وسلم فعل رسول اهللا صلى 
ثنا عبيــد اهللا بــن عمــر حــد]1039[رواه أبــو داود و . عــن قــيس بــن أيب حــازم عــن املغــرية مثلــه

عن زياد بن عالقة قال صلى بنا املغرية بن شعبة يثنا يزيد بن هارون أخربنا املسعودياجلشم
جد فلمـــا أمت صـــالته وســـلم ســـالـــركعتني قلنـــا ســـبحان اهللا قـــال ســـبحان اهللا ومضـــى فـــنهض يف

. فلما انصرف قال رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـنع كمـا صـنعتالسهوسجديت
عـــن املغـــرية بـــن شـــعبة ورفعـــه ورواه أبـــو ليلـــى عـــن الشـــعيبقـــال أبـــو داود وكـــذلك رواه ابـــن أيب

قال أبو . عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا املغرية بن شعبة مثل حديث زياد بن عالقة
وقــاص مثــل مــا فعــل املغــرية وعمــران بــن وفعــل ســعد بــن أيبيأخــو املســعودداود أبــو عمــيس 

ســفيان وابــن عبــاس أفــىت بــذلك وعمــر بــن عبــد حصــني والضــحاك بــن قــيس ومعاويــة بــن أيب
.صحيحاهـهذا فيمن قام من ثنتني مث سجدوا بعد ما سلموا: قال أبو داود . العزيز
ثنـا قـيس بـن ثنـا شـبابة بـن سـوار قـالثنا حسـني بـن نصـر قـالحد]2561[حاويالطورواه

يف فقـام المغيـرة بـن شـعبةصـلى بنـا : الربيع عن املغرية بن شبيل عن قيس بـن أيب حـازم قـال
فلما قضى صالته سـجد سـجديت السـهو. فأشار إليهم أن قوموا الركعتني فسبح الناس خلفه 

قائمـــا فليصـــل وليســـجد إذا اســـتتم أحـــدكم : قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: مث قـــال
.ال سهو عليه اهـ ثقاتوإن مل يستتم قائما فليجلس و ، سجديت السهو 
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ثنا ابن مرزوق قـال ثنـا أبـو عـامر عـن إبـراهيم بـن طهمـان عـن املغـرية بـن شـبيل عـن مث قال حد
سـبحان اهللا : فقلنـافقـام مـن الـركعتني قائمـاصلى بنـا املغـرية بـن شـعبة : قيس بن أيب حازم قال

ســجد ســجدتني وهــو فلمــا قضــى صــالته وســلميف صــالتهســبحان اهللا فمضــى : وقــالفــأومى
فمضـى ا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فاسـتوى قائمـا مـن جلوسـهصـلى بنـ: مث قـالجالس 

إذا صــلى أحــدكم فقــام : مث قــالســجد ســجدتني وهــو جــالسضــى صــالتهفلمــا ق. يف صــالته 
فلـيمض يفس عليـه سـجدتان فـإن اسـتوى قائمـا فإن مل يستتم قائما فليجلس ولـيمن اجللوس

وابـن ماجـة مـن أمحـد ورواه . إسـناد صـحيح وهـذاصالته  وليسجد سجدتني وهو جـالس اهــ 
.شعيباأللباين و وصححه طريق سفيان عن جابر مثله مرفوعا

ما روي عن النعمان بن بشري
النعمـان بـن شـعيب أن ثنا أبو خالد األمحر عن ابن عون عـن الحد]4530[ابن أيب شيبة-

فلمـــا فـــرغ ســـجد ســـجديت الســـهو وهـــو نهض يف الـــركعتني فســـبحوا بـــه فمضـــىصـــلى فـــبشـــير
ثنا محاد بن ثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو النعمان قالحد]1677[ابن املنذر. جالس

فــنهض يف الــركعتني فســبح بشــريبــنالنعمــانصــلى بنــا : زيــد عــن ابــن عــون عــن الشــعيب قــال
]4011[البيهقــي.وســجد مــن معــهفجلــس فلمــا كــان آخــر الصــالة ســجد ســجدتنيالقــوم 

ز ثنا أمحد بن الوليـد الفحـام بن حممد بن عبد اهللا بن بشران أخربنا أبو جعفر الرزايأخربنا عل
فـنهض يفبشـريبـنالنعمـانصـليت خلـف : ن عـون عـن عـامر قـالثنا عبد الوهاب أخربنا اب

.اهـ صحيحالسهو وسجدنا معهفلما فرغ سجد سجديتفجلس الركعتني فسبح القوم

وعمرو بن العاصما روي عن عقبة بن عامر
ثنـا ليـث بـن سـعد عـن يزيـد أن عبـد الـرمحن بـن حـدثنا شـبابة قـال ] 4532[شـيبة ابن أيب-

فعــرف ســبحان اهللاقــام يف صــالة وعليـه جلــوس فقــال النـاسعـامربــنعقبــةمشاسـة حدثــه أن 
إين قـــد مسعــت قـــولكم: مــا أن صـــلى ســجد ســـجدتني وهــو جـــالس فقــال لالــذي يريـــدون ، ف

ا بكر بـن ثنثنا ابن أيب مرمي قالحدثنا عالن بن املغرية قال] 1668[ابن املنذر . وهذه سنة
ملـا صـلى لنـا عقبـة : ثنا يزيد بن أيب حبيب عن ابن مشاسـة أنـه قـالمضر والليث بن سعد قاال

فلمـا فـرغ . فلـم جيلـساس وراءه سـبحان اهللا سـبحان اهللاجلـوس فقـال النـبن عامر فقام وعليـه
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ســبحان اهللا كيمــا أجلــس : ت حــني قــالإين مسعــ: ســجد ســجدتني وهــو جــالس، مث قــام فقــال
حـــدثنا مطلـــب بـــن ]17/867[الطـــرباين .وإمنـــا الســـنة الـــيت صـــنعتوإنـــه لـــيس تلـــك الســـنة

أيب حبيـب أن ابـن مشاسـة شعيب األزدي ثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيـد بـن 
ســبحان اهللا ســبحان اهللا، : حدثــه أن عقبــة بــن عــامر قــام يف صــالة وعليــه جلــوس فقــال النــاس

إين قــد مسعــت : فعــرف الــذي يريــدون، فلمــا أمت صــالته ســجد ســجدتني وهــو جــالس مث قــال
حــدثنا حممــد بــن عمــرو بــن خالــد احلــراين ثنــا أيب ثنــا بكــر بــن مضــر عــن . هــذه الســنة، قــولكم 

صــلى بنــا عقبــة بــن عــامر فقــام وعليــه جلــوس فقــال : يــد بــن أيب حبيــب عــن ابــن مشاســة قــاليز 
إين : ســبحان اهللا، فلــم جيلــس، فلمــا فــرغ ســجد ســجدتني وهــو جــالس، مث قــال: النــاس وراءه

. ســبحان اهللا كيمــا أجلــس وأن لــيس تلــك الســنة، وإمنــا الســنة الــيت صــنعت: مسعــتكم تقولــون
بـــن عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثنا أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن يعقـــوب أخربنـــا حممـــد]4018[البيهقـــي 

حدثنا إدريس بن حيىي حدثنا بكـر بـن مضـر عـن يزيـد بـن أيبحدثنا إبراهيم بن منقذ اخلوالين
فقــام صــلى بنــا عقبــة بــن عــامر اجلهــين: يقــول يحبيــب أنــه مســع عبــد الــرمحن بــن مشاســة املهــر 

فلمـا كـان فلم جيلس ومضـى علـى قيامـه. هللاسبحان اهللا سبحان: وعليه جلوس فقال الناس 
مسعـتكم آنفـا تقولـونإين: قـالفلمـا سـلمالسـهو وهـو جـالسآخر صـالته سـجد سـجديتيف

حيتمـــل ملـــا ســـلم مـــن .صـــحيح اهــــصـــنعتيســـبحان اهللا لكيمـــا أجلـــس ، لكـــن الســـنة الـــذ
.السجدتني 

أخـربين يزيـد بـن أيب حبيـب حدثنا املقرئ ثنـا حيـوة ]693املطالب العالية[قال ابن أيب عمر و 
ناس ، فقام عـن رضي اهللا عنه بالعمرو بن العاصصلى : حدثين عبد الرمحن بن مشاسة قال 

ســبحان اهللا ســبحان اهللا فصــلى كمــا هــو ، فلمــا أمت صــالته : فقــالوا تشــهده فصــاح بــه النــاس
مـن اجللـوس إنـه مل خيـف علـي الـذي أردمت ، ومل مينعـين أيهـا النـاس: د سجدتني ، مث قال سج

حــدثنا يــونس بــن حممــد ثنــا وقــال احلــارث :قــال ابــن حجــرمث . إال الــذي صــنعت مــن الســنة
رضي عقبة بن عامرإن عبد الرمحن بن مشاسة حدثه أن : الليث عن يزيد بن أيب حبيب قال 

.صحاح اهـاهللا عنه قام يف صالته فذكر مثله

ما روي عن عمران بن حصني
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صـــلى بنـــا : دثنا يزيـــد بـــن هـــارون عـــن هشـــام عـــن حممـــد قـــال حـــ] 4536[ابـــن أيب شـــيبة -
يف املسـجد فـنهض يف ركعتـني ، أو قعـد يف ثـالث ، وأكثـر ظـن هشـام أنـه حصـينبنعمران

.فلما أمت الصالة سجد سجديت السهو اهـ سند صحيح يف الركعتني ، 
ة أن خالــدا دثنا أبــو بكــرة قــال ثنــا أبــو عمــر قــال أنــا محــاد بــن ســلمحــ] 2573[الطحــاوي-

مث ، يســلم : ل يف ســجديت الســهو قــاعمــران بــن حصــينأخــربهم عــن أيب قالبــة عــن احلــذاء
.يسجد مث يسلم اهـ صحيح مرسل 

ما روي عن ابن عمر
كـان إذا سـئل عـن النسـيان يف الصـالة قـال عبـد اهللا بـن عمـرعن نـافع أن ] 217[مالك -

حـدثنا ابـن ] 4442[ابـن أيب شـيبة .ليتوخ أحدكم الذي يظن أنـه نسـي مـن صـالته فليصـله 
. يتــوخى الـذي يـرى أنـه نقـص فيتمــه : أنـه كـان يقـولعمـرابـنعليـة عـن أيـوب عـن نـافع عــن 

حـــدثنا حممـــد بـــن العبـــاس بـــن الربيـــع قـــال ثنـــا علـــي بـــن معبـــد قـــال ثنـــا ] 2528[الطحـــاوي 
.اهـ صحيح مثله عمرابنإمساعيل ابن علية عن أيوب عن نافع عن 

إذا شـــك : قـــال ابـــن عمـــرعـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن ســـامل عـــن ] 3469[عبـــد الـــرزاق -
الرجل يف صالته فلم يدر أثالثا أم أربعا فلينب على أمت ذلك يف نفسه وليس عليـه سـجود قـال 

إن كـان الوجـوبنفـي نـه أراد كأاهــ  )1(وكان الزهري يقـول يسـجد سـجديت السـهو وهـو جـالس
.حمفوظا 

كـان عبد اهللا بن عمرزيد عن سامل بن عبد اهللا أن عن عمر بن حممد بن] 215[مالك -
إذا شك أحدكم يف صالته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صالته فليصـله مث ليسـجد : يقول 

: أنـا ابـن وهـب قـال: حـدثنا يـونس قـال] 2526[الطحـاوي . سجديت السهو وهـو جـالس 
.أخربين عمر بن حممد عن سامل مث ذكر مثله اهـ صحيح 

سألت سامل بـن عبـد اهللا : حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الوهاب قال مسعت حيىي بن سعيد قال ] 41ت[الطربي -1
إذا شـــككت يف صـــالتك طرحـــت الشـــك وصـــليت علـــى مـــا : صـــالته؟ قـــال كيـــف يصـــنع الرجـــل إذا شـــك يف : قلـــت

.استيقنت مث سجدت سجدتني بعد ذلك وأنت جالس اهـ سند صحيح 
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يقــول إذا ابــن عمــرعــن الثــوري عــن عبــد اهللا بــن دينــار قــال مسعــت ] 3470[رزاق عبــد الــ-
شـــك أحـــدكم يف صـــالته فليتـــوخ حـــىت يعلـــم أنـــه قـــد أمت مث يســـجد ســـجدتني وهـــو جـــالس اهــــ 

.صحيح 
عمـرابـنمسعـت : حدثنا جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع قـال ] 8806[ابن أيب شيبة -

ل ذلـك فإن مل تفعراءة وجلوس يف الركعتني وتشهد وتسليمليس من صالة إال وفيها ق: يقول 
.د حسن صحيح اسنإوأنت جالس اهـ ما تسلمبعدسجدت سجدتني 

قـال إذا شـك أحـدكم عمـرابـنعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عـن ] 3471[عبد الرزاق -
.اهـ حسن نفسه مث ليسجد سجدتني وهو جالس يف صالته فلينب على أوثق ذلك يف

ثنـا سـفيان : ثنـا إبـراهيم بـن بشـار الرمـادي قـال: حدثنا أبو بكرة قـال] 2522[طحاوي ال-
وأبـو سـعيد اخلـدري رضـي اهللا عـنهم عمـرابـنسـئل : ثنـا عمـرو بـن دينـار قـال: بن عيينة قـال

مث ، يتحــرى أصــوب ذلــك فيتمــه : فقــاال. عــن رجــل ســها فلــم يــدر كــم صــلى أثالثــا أم أربعــا
.صحيح يسجد سجدتني وهو جالس اهـ

يقـول إن عبـاسبـنابن جريج قال مسعـت عطـاء يقـول مسعـت اعن ] 3477[عبد الرزاق -
مل أمسعه منه يف ذلك غري ذلك قـال ولكـن بلغـين : قال.نسيت الصالة املكتوبة فعد لصالتك

عمـرابـنعنه وعـن 
.بالغ وأنت جالس اهـ صحيح ما تسلمبعد جد سجدتني اس
ثنـا م قال ثنا حجاج بن رشدين قال ثين حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكحد]39[الطربي-

إذا شك اإلنسان يف شـيء :بن سعيد عن القاسم بن حممد قالعبد اجلبار بن عمر عن حيىي
د ســجدتني مث لصــالة طــرح الشــك وبــىن علــى اليقــني فــإذا فــرغ مــن التشــهد ســلم مث ســجمــن ا

ــن عمــركــان : قــال القاســم. تشــهد بعــدها وســلم حجــاج وثقــه ابــن حبــان اهـــيفعــل ذلــك اب
.احلفظ وعبد اجلبار ضعيف ،وضعفه ابن عدي 

ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عـن احلـارث بـن شـبيل عـن حد] 8803[ابن أيب شيبة -
.آخر صالته مرتني اهـ ثقاتمل جيلس يف الركعتني فتشهد يفابن عمرعبد اهللا بن شداد أن 

ما روي عن عبد ا بن عمرو بن العاص
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عبد اهللا عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت ] 216[مالك -
وكعب األحبار عن الذي يشك يف صالته فال يدري كم صلى أثالثا أم بن عمرو بن العاص

.د سجدتني وهو جالس اهـ صحيح أخرى مث ليسجأربعا فكالمها قال ليصل ركعة

ما روي عن احلسن بن علي بن أبي طالب
: بــن حكــيم عــن أيب مــرمي الثقفــي قــالثنــا نعــيمحــدثنا وكيــع قــال ] 4564[يب شــيبة ابــن أ-

مــا فل.، فلمـا قضــى الصـالة ســجد سـجدتني ومل نــره سـهااملغــربالحســن بــن علـيصـلى بنـا 
.جمهولالثقفيإين سهوت اهـ : سلم قلنا له ، قال 

ما روي عن الضحاك بن قيس
صـــلى : حـــدثنا أســـباط بـــن حممـــد عـــن مطـــرف عـــن الشـــعيب قـــال ] 4537[ابـــن أيب شـــيبة -

فلمـا سـلم سـجد سـجدتنيني بالنـاس الظهـر فلـم جيلـس يف الـركعتني األوليـقـيسبنالضحاك
.سند صحيح . مطرف بن طريف وهو جالس اهـ 

ما روي عن أبي هريرة
حـــدثنا غنـــدر عـــن هشـــام الدســـتوائي عـــن حيـــىي بـــن أيب كثـــري عـــن ] 4477[ابـــن أيب شـــيبة-

ــرة حممــد بــن إبــراهيم بــن احلــارث أن  ــا هري لســجدتان قبــل ا: والســائب القــاري كانــا يقــوالن أب
ثنـا عبـد األعلـى وأبـو ثنا حممـد بـن بشـار حـد] 391[الرتمـذيوقـالاهــوبعد التسليمالكالم 

عبــد اهللا بــن و هريــرةأبــاأن ري عــن حممــد بــن إبــراهيمبــن أيب كثــثنــا هشــام عــن حيــىي داود قــاال
حممـد بـن إبـراهيم مل يسـمع أبـا اهــقبل التسليمالسائب القارئ كانا يسجدان سجديت السهو 

مـن حـديث إسـحاق بـن إبـراهيم ] 1695[ابـن املنـذر وروى. هريرة ، وقـد اختلفـوا عليـه فيـه 
أنــه كــان هريــرةأيبأيب ســلمة عــن أخربنــا جريــر عــن حممــد بــن إســحاق عــن الزهــري عــن : قــال

ابـن إسـحاق يـدلس . )1(اهـ ذكـره يف مـن قـال ذلـك مطلقـاقبل أن يسلميأمر بسجديت السهو 
.وأبو هريرة روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خرب ذي اليدين بعد السالم .

وبه قال مكحول والزهري وروي ذلك عن سعيد بن املسيب وحيىي األنصاري وربيعة واألوزاعي والليث بن : مث قال -1
]308/ 3األوسط [.سعد وبه قال الشافعي
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شـعبة ثنـانا شيخ أحسبه أبـا زيـد اهلـروي قـالثثنا ابن مرزوق قالحد]2521[الطحاوي-
رضـي اهللا عنـه يف الـوهم يتحـرىأبـو هريـرةقال : قال إدريس أخربين عن أبيه مسعه حيدث قال

اهـ

ما روي عن أبي سعيد
حدثنا أمحد بن منيع حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حـدثنا هشـام الدسـتوائي ]396[الرتمذي -

دنا يصـلي فـال أحـألبـي سـعيدقلـت : عن حيـىي بـن أيب كثـري عـن عيـاض يعـين ابـن هـالل قـال 
يــدري كيــف صــلى ؟ فقــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا صــلى أحــدكم فلــم يــدر  

حـديث البنـاء علــى روى أبـو سـعيد.اهـــ حسـنه كيـف صـلى فليسـجد سـجدتني وهـو جـالس 
.قبل السالم يقنيال
ثنا أبو أمية قال ثنـا شـبابة بـن سـوار قـال ثنـا شـعبة عـن عمـرو بـنحد]2523[الطحاوي -

رضي اهللا عنه أنـه قـال يف الـوهم يتحـرى أبي سعيد الخدريدينار عن سليمان اليشكري عن 
.صحيح. نيب صلى اهللا عليه وسلم عن ال: قلت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال
ثنـا سـفيان : ثنـا إبـراهيم بـن بشـار الرمـادي قـال: حدثنا أبو بكرة قـال] 2522[الطحاوي -

رضـي اهللا عـنهم الخـدريسـعيدوأبـوعمرابنسئل : عمرو بن دينار قالثنا: بن عيينة قال
مث ، يتمــه يتحــرى أصــوب ذلــك ف: فقــاال.أثالثــا أم أربعــاعــن رجــل ســها فلــم يــدر كــم صــلى

.وقد تقدم عن ابن عمر أنه بعد السالم . صحيح يسجد سجدتني وهو جالس اهـ

التسليم من السجدتني بعد السالم
بــن ســريين عــن عمــران بــن اأخربنــا معمــر وابــن عيينــة عــن أيــوب عــن ] 3453[عبــد الــرزاق -

صـحيح سـندالتسـليم بعـد سـجديت السـهو اهــ: احلصني عن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 
.مرسل 

عبــد اهللاحــدثنا حفــص عــن أشــعث عــن الشــعيب عــن علقمــة عــن ] 4485[ابــن أيب شــيبة -
عبـاد بـن العـوام عـن حصـني عـن إبـراهيم عـن حـدثنا ] 4486[ابـن أيب شـيبة . أنه سلم فيهما

.فيهما تسليم اهـ حسن صحيح : قال عبد اهللا
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وعمـارسـعدحدثنا يزيـد بـن هـارون عـن أشـعث عـن الشـعيب عـن ] 4487[ابن أيب شيبة-
فقضــيا الــيت بقيــت عليهمــا مث كــربا مث ســجدا مث ســلما : هلمــا فقيــل 

.ه ضعف تسليمتني اهـ أشعث في
وأنـسحدثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسـن ] 4478[ابن أيب شيبة-

حدثنا علي ] 1709[ابن املنذر . مث قاما ومل يسلماما سجدا سجديت السهو بعد السالم
ا  أنــسثنــا محــاد عــن قتــادة عــن : ثنــا حجــاج بــن منهــال قــال: بــن عبــد العزيــز قــال

.ان يف سجديت السهو اهـ سند صحيح كانا ال يسلم

هل يف السجدتني تشهد
حــدثنا حممــد بــن حيــىي بــن فــارس حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا بــن املثــىن ]1041[أبــو داود -

املهلـب عـن قالبـة عـن أيباحلـذاء عـن أيبأشعث عن حممد بن سريين عـن خالـد يعـينحدثين
م فسـها فسـجد سـجدتني مث تشـهد عمران بن حصني أن النيب

وقـد : قـال البيهقـي ورواه .أشعث هـو ابـن عبـد امللـك احلمـراين .اهـ قال األلباين شاذمث سلم
وهشيم ومحاد بن زيـد ويزيـد بـن زريـع وغـريهم عـن خالـد يرواه شعبة ووهيب وابن علية والثقف

وب عـــن حممـــد قـــال احلــذاء ، مل يـــذكر أحـــد مــنهم مـــا ذكـــر أشـــعث عــن حممـــد عنـــه ، ورواه أيــ
روايـة هشـيم ذكـر التشـهد قبـل السـجدتني ويف. أخربت عن عمران فذكر السالم دون التشـهد

اهـأشعث فيما رواهأ، وذلك يدل على خط
أنـه تشـهد بـن مسـعوداعن الثوري عن خصيف عن أيب عبيـدة عـن ] 3499[عبد الرزاق -

ابـن . يل عـن خصـيف مثلـهحـدثنا حممـد بـن فضـ] 4492[ابن أيب شـيبة . يف سجديت السهو
يف ســـجديت الســـهو عبـــد اهللاأنـــا شـــريك عـــن خصـــيف عـــن أيب عبيـــدة عـــن ] 2356[اجلعـــد 

.تشهد وتسليم اهـ خصيف ضعيف 
: قـال عبد اهللاحدثنا عباد بن العوام عن حصني عن إبراهيم عن ] 4493[ابن أيب شيبة -

.صحيح سنده فيهما تشهد اهـ مرسل 
حـــدثنا ســـليمان بـــن حـــرب ثنـــا محـــاد عـــن ســـلمة بـــن ]1171[يف الصـــحيحالبخـــاريوقـــال

اهـقلت حملمد يف سجديت السهو تشهد ؟ قال ليس يف حديث أيب هريرة : علقمة قال 
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من تكلم قبل أن يسجدمها
أن فيان عن عاصم عن املسيب بن رافـعحدثنا ابن مهدي عن س] 4549[ابن أيب شيبة -

.ته اهـ إسناد حسن مرسل صلى فتكلم فبىن على صالالزبير بن العوام
ثنا حيىي بن سعيد عن حممد بن عجالن عن حممد بـن يوسـف حد] 4550[ابن أيب شيبة -

ال : قلـت : كـم فـاتين ؟ قـال : فقـال يل بيـده بعـض الصـالةابـن الزبيـرفـات : عن أبيه قـال 
فصــلى وســجد ســجدتني اهـــ : قــال كــذا وكــذا : لــتكــم صــليتم ؟ ق: أدري مــا تقــول ؟ قــال 

مـا قـالوا فيـه إذا انصـرف وقـد نقـص مـن صـالته ذكـره ابـن أيب شـيبة يف . رسم ابـن حبـان على 
.يف الباب حديث ذي اليدين اهـوتكلم

هل يتابع اإلمام على السهو
ثنا علي بن عبـد العزيـز قـال ثنـا حجـاج قـال ثنـا محـاد قـال أنـا عمـران ] 1669[ابن املنذر -

قـام يف الرابعـة فسـبح بـه فأومـأ إلـيهم أن طـابالخبـنعمربن حدير عن نصر بن عاصـم أن 
.قوموا، فلما قضى صالته سجد سجديت الوهم اهـ سند صحيح 

ود ثنـا داثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا محـاد قـالحد] 1673[املنذر ابن -
يف الرابعـة قـام عبـد اهللا بـن الزبيـرابن عبد الرمحن اهلامشي أن بن أيب هند عن العباس يقال له

فســبح بــه القــوم فأومــأ إلــيهم أن قومــوا فلمــا قضــى صــالته ســجد ســجديت الــوهم اهـــ عبــاس مل 
.وقد تقدم منه .يذكروه بشيء ، روى له أبو داود يف املراسيل 

ليس على من خلف اإلمام سهو
ثنا قتيبة بن سعيد ثنا عبد العزيز بن حممد عن سهيل عن أبيه عـن أيب حد]9418[أمحد -
رشــد اهللا أف، اإلمــام ضــامن واملــؤذن مــؤمتن : يــرة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال هر 

.اهـ صححه ابن خزمية وابن حبان األئمة وغفر للمؤذنني 
أخربنــا عثمــان يبــن حممــد بــن يوســف البغــداديأخربنــا أبــو احلســن علــ]4051[البيهقــي -

أويـس وعيسـى بـن مينـاء قـاال حـدثنا أيبحدثنا ابن يبن حممد بن بشر حدثنا إمساعيل القاض
ســرتة اإلمــام : الزنــاد عــن أبيــه عــن الفقهــاء مــن أهــل املدينــة كــانوا يقولــون عبــد الــرمحن بــن أيب
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اهـــ قلــت هــذا الــذي جــرى عليــه العمــل أو كثــروا ، وهــو حيمــل أوهــامهمســرتة ملــن خلفــه قلــوا 
.العتيق ، وال حيتاج إىل إسناد 

من جهر يف السرية
ســعيد بــن العــاصثنا عبــد األعلــى عــن داود عــن الشــعيب أن حــد] 3661[شــيبةابــن أيب-

غ صــعد فلمــا فــر العصــر فجهــر بــالقراءة فســبح القــوم فمضــى يف قراءتــه صــلى بالنــاس الظهــر أو 
وإن صــــالة النهــــار ختــــرس وإين كرهــــت أن يف كــــل صــــالة قــــراءة:املنــــرب فخطــــب النــــاس فقــــال

مـن طريـق عبـد الوهـاب ]3682ك [رواه البيهقياهـ! فال ترون أين فعلت ذلك بدعةأسكت
ومــا محلــين علــى ذلــك إن يف كــل صــالة قــراءة:داود بــن أيب هنــد بــه ولفظــه قــالبــن عطــاء ثنــا

حدثنا ] 1687[ابن املنذر ورواه. ولكين قرأت ناسيا فكرهت أن أقطع القراءةخالف السنة 
بنسعيدعن داود عن الشعيب أن ثنا محاد علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج بن منهال قال

إين كرهـت : جهر يف صالة الظهر أو العصر، فمضى يف جهره فلما قضى صـالته قـالالعاص
.ومل يذكر سجديت السهو اهـ صحيح . ا جهرت بهأن أخفي القرآن بعدم

عبـد اهللا كنت جالسا إىل جنـب : نا زهري عن أيب إسحاق قال خرب أ]2545[ابن اجلعد -
يصلي ويقرأ من سورة النور فأقام املؤذن فركـع وسـجد مث جلـس فتشـهد أحسـبه وهو بن مغفل

حـىت )واهللا خـالق كـل دابـة مـن مـاء(قال مث سلم مث قام مع اإلمام فأخذ من حيث انتهى إليـه 
.حسن فر 
نا وكيع عن سعيد بن حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا أبو كريب ث]689[الطرباين -

.ال بأس به اهـجهر يف الظهر أو العصر فلم يسجد أنسابشري عن قتادة أن 
.تقدم مما ههنا يف جامع الصالة 

السهو يف التطوع
ثنا عبد اهللا بن : ثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حممد بن علي قال] 1713[ابن املنذر -

ذا أومهـت يف التطـوع فاسـجد إ: قـالعبـاسابناملبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عـن 
.سند صحيح سجدتني اهـ
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الشك يف انتقاض الطهر
عــن عبــاد بــن متــيم عــن يحــدثنا أبــو نعــيم حــدثنا ابــن عيينــة عــن الزهــر ]2056[البخــاري -

الصــالة شــيئا ، أيقطــع الصــالة صــلى اهللا عليــه وســلم الرجــل جيــد يفإىل النــيباعمــه قــال شــك
ال وضـوء إال فيمـا يحفصـة عـن الزهـر وقال ابن أيب. مع صوتا أو جيد رحيا ال حىت يس:قال 

اهـوجدت الريح أو مسعت الصوت 
عـن املنهـال بـن عمـرو عـن قـيس بـن السـكن األعمـشعن الثوري عـن ] 536[عبد الرزاق -

إن الشــيطان ليطيــف بالرجــل يف صــالته ليقطــع عليــه صــالته فــإذا أعيــاه ابــن مســعودقــال قــال 
ابــن أيب شــيبة . دبــره فــإذا أحــس أحــدكم فــال ينصــرفن حــىت جيــد رحيــا أو يســمع صــوتا نفــخ يف 

حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن األعمــش عــن املنهــال بــن عمــرو عــن قــيس بــن ســكن ] 8083[
بــل إحليلــه حــىت يــرى أنــه قــد إن الشــيطان يــأيت أحــدكم وهــو يف الصــالة في: عــن عبــد اهللا قــال 

أو جتــدوا نــه قــد أحــدث فــال تنصــرفوا حــىت جتــدوا رحيــاأحــدث وأنــه يأتيــه فيضــرب دبــره فرييــه أ
إن الشــيطان عــن الثــوري عــن محــاد عــن إبــراهيم قــال قــال عبــد اهللا ] 537[عبــد الــرزاق . بلــال

ابـن . لينفخ يف دبر الرجل فإذا أحس أحدكم ذلك فال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيـا
قــال عبــد اهللا : راهيم التيمــي قــال أخربنــا العــوام عــن إبــحــدثنا هشــيم قــال] 8084[أيب شــيبة 

قـال : ثنا هشيم قال أخربنـا العـوام عـن إبـراهيم التيمـي قـالحد]369[أبو عبيد . فذكر حنوه 
حـــدثنا حممـــد بـــن ]9232[الطـــرباين . عبـــد اهللا ال تنصـــرفن حـــىت تســـمع صـــوتا أو جتـــد رحيـــا

ن عمـرو عـن قـيس بـن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن األعمش عن املنهـال بـ
إن الشــيطان ليطيــف بالرجــل يف الصــالة ليقطــع عليــه صــالته :الســكن عــن ابــن مســعود قــال

فإذا أعيا نفخ يف دبره لرييه أنه قـد أحـدث فـإذا وجـد مـن ذلـك شـيئا فـال ينصـرفن حـىت يسـمع 
.اهـ صحيح صوتا أو جيد رحيا

ث بـــن ســـعد عـــن بكـــري بـــن ثنا عبـــد اهللا بـــن صـــاحل عـــن الليـــحـــد]370الطهـــور[أبـــو عبيـــد -
إن وجـد رحيـا أو مسـع صـوتا فليتوضـأ وإال فـال : هريـرةأبـواألشج عن سليمان بـن يسـار قـال 

.اهـ إسناد جيد يتوضأ
عبــاسابــنحــدثنا علـي بــن مســهر عــن الشـيباين عــن عكرمــة عــن ] 8085[ابـن أيب شــيبة -

: وســوس إيل حــىت يقــول إن الشــيطان يــأتيين وأنــا يف الصــالة في: ســأله رجــل فقــال لــه : قــال 



تقريب فقه السابقني األولني

32

ابـن أيب شــيبة . ال ينصــرف حـىت جيـد هلـا رحيـا أو يســمع هلـا طنينـا : إنـك قـد أحـدثت ، فقـال 
ال ينصــرف حــىت يســمع : حـدثنا عبــاد عــن خالـد عــن عكرمــة عـن ابــن عبــاس قـال ] 8087[

.تقدم يف الطهور حنوه عن سعيد بن جبري . صوتا أو جيد رحيا اهـ صحيح 
ابــنقــال : دثنا حممــد بــن ربيعــة عــن اجلعــد قــال مسعــت عكرمــة يقــول حــ]373[أبــو عبيــد -

ي ، اجلعد بن الصلت احمللمـاهـ ال ينصرف حىت يسمع صوتا بأذنه أو جيد رحيا بأنفه : عباس
.على رسم ابن حبان 

إن الشــيطان جيــري يف :عــن الثــوري عــن املغــرية عــن إبــراهيم قــال يقــال]538[عبــد الــرزاق -
الدبر فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فال ينصرف حـىت يسـمع صـوتا أو االحليل ويعض يف 

. اهـ ثقات جيد رحيا 
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وتــنــقــاب الــــتــــك
 عن رسول ا

وأصحابه
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عن رسول ا صلى ا عليه وسلمما روي
جملــز عــن عـن أيبيحــدثنا حممـد أخربنــا عبــد اهللا أخربنـا ســليمان التيمــ]4094[البخـاري -

بعد الركوع شـهرا يـدعو علـى رعـل وذكـوان ويقـولصلى اهللا عليه وسلمقنت النيب: قال أنس
بعــد عـن أنـس وأنـس بــن سـرييناهــ وهكــذا رواه حممـد بـن سـريينعصـت اهللا ورسـولهعصـية:

.الركوع 
:حـــدثنا مســـدد قـــال حـــدثنا عبـــد الواحـــد قـــال حـــدثنا عاصـــم قـــال]1002[البخـــاري وقـــال

: قبـل الركـوع أو بعـده قـال:قلـت. قـد كـان القنـوت:فقـالعـن القنـوتأنس بن مالـكسألت 
كـذب ، إمنـا قنـت رسـول :فقـال. عنـك أنـك قلـت بعـد الركـوع فـإن فالنـا أخـربين:قال. قبله 
صــلى اهللا عليــه وســلم بعــد الركــوع شــهرا أراه كــان بعــث قومــا يقــال هلــم القــراء زهــاء ســبعني اهللا

صــلى اهللا عليــه وســلملئــك ، وكــان بيــنهم وبــني رســول اهللارجــال إىل قــوم مــن املشــركني دون أو 
اهـم شهرا يدعو عليهم صلى اهللا عليه وسلعهد فقنت رسول اهللا

حدثنا موسى بن إمساعيل حـدثنا إبـراهيم بـن سـعد حـدثنا ابـن شـهاب ]4560[البخاري -
صـلى اهللا عليـه أن رسـول اهللاهريـرةأيبسـلمة بـن عبـد الـرمحن عـن عن سعيد بن املسـيب وأيب

:ال فرمبـا قـال إذا قــعو ألحــد قنـت بعـد الركــوعكـان إذا أراد أن يـدعو علــى أحـد أو يـدوسـلم
مســع اهللا ملــن محــده ، اللهــم ربنــا لــك احلمــد ، اللهــم أنــج الوليــد بــن الوليــد ، وســلمة بــن هشــام 

جيهـر . يوسـفربيعـة ، اللهـم اشـدد وطأتـك علـى مضـر واجعلهـا سـنني كسـينوعياش بن أيب
اللهـــم العـــن فالنـــا وفالنـــا ألحيـــاء مـــن :صـــالة الفجـــربعـــض صـــالته يفبـــذلك وكـــان يقـــول يف

حــدثنا حممــد بــن ]1084[مســلم .اآليــة ) ءيلــيس لــك مــن األمــر شــ(هللا ل احــىت أنــز العــرب
املثىن حـدثنا معـاذ بـن هشـام حـدثين أيب عـن حيـىي بـن أيب كثـري قـال حـدثنا أبـو سـلمة بـن عبـد 

، واهللا ألقــربن بكــم صــالة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : يقــولهريــرةأبــاالــرمحن أنــه مســع 
ر والعشـــاء اآلخـــرة وصـــالة الصـــبح ويـــدعو للمـــؤمنني ويلعـــن فكـــان أبـــو هريـــرة يقنـــت يف الظهـــ

اهـالكفار
حــدثنا حممــد بــن املثــىن وابــن بشــار قــاال حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا ]1093[مســلم -

أن رســول اهللا عــازببــنالــرباءشــعبة عــن عمــرو بــن مــرة قــال مسعــت ابــن أيب ليلــى قــال حــدثنا 
اهـغربصلى اهللا عليه وسلم كان يقنت يف الصبح وامل
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بـن اثنا عبد الصـمد وعفـان قـاال ثنـا ثابـت عـن هـالل عـن عكرمـة عـن حد]2746[أمحد -
ســلم شــهرا متتابعــا يف الظهــر والعصــر واملغــرب قنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : عبــاس قــال 

والعشاء والصبح يف دبر كل صالة إذا قال مسع اهللا ملن محـده مـن الركعـة األخـرية يـدعو علـيهم 
من بين سليم على رعل وذكوان وعصـية ويـؤمن مـن خلفـه أرسـل إلـيهم يـدعوهم إىل على حي 

اهــــ هـــذا كـــان مفتـــاح القنـــوت :قـــال عفـــان يف حديثـــه قـــال وقـــال عكرمـــة.اإلســـالم فقتلـــوهم
.صححه ابن خزمية 

حــــدثنا حممــــد بــــن جعفــــر قــــال حــــدثنا شــــعبة عــــن مــــروان ]988[أمحــــد يف مســــائل صــــاحل -
حـدثنا ]1459[الطحـاوي .وخـري مـن عمـر:قـال؟ قنـت عمـر : سألت أنسا :األصفر قال

ســألت : عــن مــروان األصــفر قــالثنــا شــعبة: قــالثنــا ســليمان بــن حــرب: أمحــد بــن داود قــال
.اهـ صحيح قد قنت من هو خري من عمر : ؟ فقالعمرأقنت : أنسا

تان  صـال:قـالأنـسعـن خالـد عـن أيب قالبـة عـن حدثنا ابن علية]7131[ابن أيب شيبة -
حـدثنا قـالب بـن إبـراهيمحـدثين يعقـو ]2630[الطـربي .كان يقنت فيهما املغـرب والفجـر

كـان القنـوت يف املغـرب والفجـر :قـال أنـسعـن إمساعيل بن إبراهيم عـن خالـد عـن أيب قالبـة
.اهـ ثقات وال أدري أمسعه أبو قالبة أم ال 

د امللـك بـن حممـد ثنـا قـريش بـن حدثنا عثمان بـن أمحـد الـدقاق ثنـا عبـ]2/14[الدارقطين -
قنت رسول اهللا صلى اهللا : قال أنسأنس ثنا إمساعيل املكي وعمرو بن عبيد عن احلسن عن 

حدثنا إبـراهيم بـن محـاد ثنـا . وأحسبه ورابع حىت فارقتهم وعثمانوعمربكروأبوسلم عليه و 
: أنـسقـال قـال يل عباد بن الوليـد ثنـا قـريش بـن أنـس ثنـا إمساعيـل املكـي وعمـرو عـن احلسـن

وعمـرو ال حيـتج إمساعيـل اهـحىت فارقتهما عمرسلم ومع نت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و ق
.

ثنا احلســني بــن إمساعيــل ثنــا أمحــد بــن منصــور وأمحــد بــن حممــد بــن حــد]2/11[الــدارقطين-
كنــت جالســا عنــد : نــس قــال عيســى قــاال ثنــا أبــو نعــيم ثنــا أبــو جعفــر الــرازي عــن الربيــع بــن أ

مـا زال رسـول :سـلم شـهرا فقـالا قنـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و فقيـل لـه إمنـأنس بن مالـك
. اهــــ رواه أمحـــد خمتصـــراســـلم يقنـــت يف صـــالة الغـــداة حـــىت فـــارق الـــدنيا اهللا عليـــه و اهللا صـــلى 
موسـى ح وحـدثنا ]2/10[الدارقطين 
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الـرازي أبو بكر النيسابوري ثنا أمحد بن يوسف السلمي ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنـا أبـو جعفـر 
عـن الربيــع بـن أنــس عـن أنــس أن النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم قنـت شــهرا يـدعو علــيهم مث تركــه

حسـنه و اهـ صححه احلاكملفظ النيسابوري ، وأما يف الصبح فلم يزل يقنت حىت فارق الدنيا 
.الضياء 

بــن محشــاذ العــدل وحيــىي بــن يأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا علــ]3232[البيهقــي -
حدثنا عبد اهللا بن يحممد بن إبراهيم العبدقاال حدثنا أبو عبد اهللايحممد بن عبد اهللا العنرب 

صــليت خلـــف : قــال أنــس بــن مالـــكحــدثنا خليـــد بــن دعلــج عــن قتـــادة عــن يحممــد النفيلــ
اهــ خليـد فقنـتعثمـانفقنـت ، وخلـف عمـرل اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقنـت وخلـف رسو 

.ال حيتج بهضعيف بن دعلج 
حـدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس وحفـص حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قـال ]1241[ابن ماجة -

يـا أبـت : قلـت أليب: قـالعن أيب مالك األشجعي سعد بن طـارقبن غياث ويزيد بن هارون
د صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وأيب بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي هاهنـا إنك ق

اهــــ رواه أي بـــين حمـــدث: بالكوفـــة، حنـــوا مـــن مخـــس ســـنني، فكـــانوا يقنتـــون يف الفجـــر؟ فقـــال
.الرتمذي وغريه وصححه 

سياق ما روي عن أبي بكر
عـن طلحـة  األعلـىعـن إسـرائيل عـن إبـراهيم بـن عبـدحـدثنا وكيـع]7047[ابن أيب شيبة -

.جيد مرسل اهـمل يقنت يف الفجرأبا بكرأن 
نـــا شـــعبة عـــن محـــاد عـــن ثقـــال ثنـــا أبـــو داود قـــال حـــدثين أبـــو اخلطـــاب ]2689[الطـــربي -

حـدثنا أبـو كريـب قـال ]2709[الطـربي . حـىت ذهبـا وعمـربكـرأبـومل يقنـت :إبراهيم قـال
عمـروال بكـرأبـومل يقنـت: ال قـإبراهيم ثنا ابن أيب زائدة عن حممد بن طلحة عن محاد عن

ثنـا حممـد بـن طلحـة عـن ثنـا احلجـاج قـال حدثين املقدمي قال]2716[الطربي .حىت مضيا
عــن أيب]347اآلثــار[أبــو يوســف .مل يقنتــا حــىت ذهبــاوعمــربكــرأبــامحــاد عــن إبــراهيم أن 

.جيدمرسل اهـاىل حىت حلق باهللا تعمل يقنتبكرأباحنيفة عن محاد عن إبراهيم أن 
حــدثنا إســرائيل عــن جــابر عــن عــامر قــال مل : قــال حــدثنا وكيــع]7070[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ال باس به يف الفجرعمروال بكريقنت أبو 
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أبـاأن حدثنا ابن أيب ذئب عن شـيخ مل يسـمه: قال حدثنا وكيع]7074[ابن أيب شيبة -
اهـقنت يف الفجربكر

سـألت أبـا عثمـان قـال ىي بـن سـعيد عـن العـوام بـن محـزةحـدثنا حيـ]7085[ابن أيب شـيبة -
رواه و .أيب بكــر وعمــر وعثمـــانعــن :فقلــت عمــن ؟ فقــال،عــد الركــوعب:فقــالعــن القنــوت 

ثنا حـــد]1687[الـــدارقطين وقـــال . أمحـــد يف ســـؤاالت األثـــرم حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد فـــذكره 
رجـل أيب إسـرائيل ثنـا محـاد بـن زيـد ثنـا العـوامسعيد بن حممد بن أمحد احلناط ثنـا إسـحاق بـن 

رضــي اهللا عنهمــا قنتــا يف صــالة الصــبح بعــد أبــا بكــر وعمــرأن مــن بــين مــازن عــن أيب عثمــان 
العــوام شــيخ ، ورواه غــريه ومل يــذكروا إال اهـــ هــذا إســناد حســن:رواه البيهقــي وقــالاهـــالركــوع 

.عمر ، يأيت 
بـن عبــد اهللا أيب الوليـد عـن ابـن عـون عـن رجـاء بــن عـن إمساعيـل] 2699[عبـد الـرزاق وقـال 

صـليت خلـف أيب بكـر املغـرب حيـث ميـس ثيـايب :حيوة عن حممود بن ربيع أن الصناحبي قـال
)الوهاب(إىل ) ربنا ال تزغ قلوبنا بعد(ثيابه فلما كان يف الركعة اآلخرة قرأ فاحتة الكتاب مث قرأ 

عت رجال حيدث به مكحوال عن سـهل بـن سـعد قال أبو بكر وأخربين حممد بن راشد قال مس
السـاعدي أنـه مســع أبـا بكـر قرأهــا يف الركعـة الثالثـة فقــال لـه مكحـول إنــه مل يكـن مـن أيب بكــر 

.عن الصديق ، تقدم يف الصالةقراءة إمنا كان دعاء منه اهـ صحيح
، يندوكـان أبـو بكـر حيـارب املرتـ.يف البـابامـتقـدمت روايـة طـارق بـن أشـيم ، وهـي أحسـن

.وال يأمن على نفسه سوء املنقلب ، رمحه اهللا تعاىل وأعلى درجته يف الصديقني

أنه مل يك يقنتسياق ما روي عن عمر
حــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن أيب الشــعثاء عــن ابــن ]7071[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح ه ، يعين القنوت يف الفجرإنه كان ال يفعلعمرعن عمر 
: ]4947[عبــد الــرزاق -

عـن الثـوري عـن منصـور واألعمـش عـن ]4948[عبد الرزاق . زمانا مل يقنت عمرصلى بنا 
عمـر بـن اخلطـابصـلينا خلـف :إبراهيم عـن األسـود بـن يزيـد وعمـرو بـن ميمـون األودي قـاال

عن الثوري عن حيىي بن عثمـان التيمـي قـال مسعـت ]4951[عبد الرزاق.الفجر فلم يقنت 
]7035[ابـن أيب شـيبة . الفجـر فلـم يقنـت فيهـا عمـرعمرو بن ميمون يقول صليت خلف 
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بـنعمرأن سان املرادي عن عمرو بن ميمونعن حيىي بن غحدثنا مسعر: حدثنا وكيع قال 
عن احلسن بـن عبيـد بن إدريسحدثنا ا]7037[ابن أيب شيبة .مل يقنت يف الفجراخلطاب

ابــن أيب .الفجــر فلــم يقنــتعمــروعمــرو بــن ميمــون صــليا خلــف اهللا عــن إبــراهيم أن األســود 
عـن األسـود بـن يزيـد وعمـرو عن إبراهيم نا وكيع عن سفيان عن منصور حدث]7038[شيبة 

حـدثنا ابـن مـرزوق ]1484[الطحاوي .الفجر فلم يقنتعمربن ميمون
كــان ال يقنــت يف عمــرعــن األســود أن عــن إبــراهيمعــن منصــورثنــا شــعبةال ثنــا وهــب قــالقــ

ثنـا قـالثنا عبد اهللا بـن رجـاءقالثنا حممد بن خزميةحد]1485[الطحاوي.صالة الصبح
الفجـر عمـرصـلينا خلـف :وعمـرو بـن ميمـون قـاالعن األسـودعن إبراهيمزائدة عن منصور

ثنــا محــاد عــن محــاد عــن حــدثنا املقــدمي قــال ثنــا احلجــاج قــال ]2715[الطــربي .فلــم يقنــت
حـدثين ]2687[الطـربي .سـنتني فلـم يقنـت عمـرصـليت خلـف : إبراهيم عن علقمة قـال 

صـليت : ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عـن علقمـة قـال أبو اخلطاب قال ثنا أبو داود قال 
اهـ أبو اخلطاب هو صالة الصبحخلف عمر يف السفر واحلضر صالة الصبح ، فلم يقنت يف

حــدثين ســهيل بــن إبــراهيم قــال ثنــا أبــو داود ]2688[الطــربي . بــراهيم اجلــاروديســهيل بــن إ
صـليت : أخربنا محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن علقمة قـال قال ثنا محاد بن سلمة قال

ثنــا حممــد قـالحــدثنا ابـن املثــىن ]2691[الطـربي . فلــم يقنـت يف الصــبحسـنتنيعمــرخلـف 
يف السـفر عمـرصـليت خلـف : ثنا شعبة عن محاد عن إبراهيم عن األسود قـالبن جعفر قال 

حدثنا ابن املثـىن]2692[الطربي .فلم نسمعه يقنت يف صالة الغداةواحلضر ما ال أحصي 
وعمـرو بـن ثنـا شـعبة عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن األسـودن مهـدي قـال ثنا عبد الرمحن بقال 

حــدثنا ابــن املثــىن قــال ثنــا أبــو ]2694[الطــربي .ال يقنــت يف الصــبحكــانعمــرن ميمــون أ
حـــدثنا شـــعبة عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم عـــن األســـود وعمـــرو بـــن داود ســـليمان بـــن داود قـــال

ثنــا حيــىي بــن طلحــة الريبــوعي قــال حــدثين. الصــبح فلــم يقنــت عمــر
صـلينا خلـف : ن األسـود وعمـرو بـن ميمـون قـاال فضيل بن عياض عن منصور عـن إبـراهيم عـ

ثنا أبو معاويـة عـن األعمـش أبو السائب سلم بن جنادة قال وحدثين .الفجر فلم يقنتعمر
حفظنــا مــن : كــان أصــحاب عبــد اهللا إذا ذكــر القنــوت يعــين يف الفجــر قــالوا:عــن إبــراهيم قــال

وال وتبارك امسك وتعاىل جدكمدك سبحانك اللهم وحب: قال ه كان إذا افتتح الصالة أنعمر
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فيقـع كمـا للسـجود احنـط بـالتكبريإله غريك ، وإذا ركع كرب ووضع يديه على ركبتيـه وإذا احنـط
ال حنفــظ لــه أنــه يقــوم يقــع البعــري ، تقــع ركبتــاه قبــل يديــه ويكــرب إذا 

قـالقاال ثنـا ابـن إدريـسحدثنا أبو كريب وأبو السائب ]2698[الطربي.بعد القراءة يدعو
عمـرمسعت احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم عن األسود وعمرو بن ميمون

ثنــا عبــد قــالحــدثنا ابــن أيب داود]1486[الطحــاوي . رضــوان اهللا عليــه الفجــر فلــم يقنــت
ومسـروقواألسـودعـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـةثنا أبو شـهابقالاحلميد بن صاحل

حـدثنا ]1487[الطحـاوي .اهـ كذا قالالفجر فلم يقنت عمركنا نصلي خلف :
كنــا :ثنـا أبـو شــهابقــالثنــا عبـد احلميـد بــن صـاحلقـالابـن أيب داود

الطـــربي .القنـــوتيعنـــون،وال حنفـــظ قيـــام ســـاعةحنفـــظ ركوعـــه وســـجودهعمـــرنصـــلي خلـــف 
ثنـا مسعدة قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنـا سـعيد بـن أيب عروبـة قـال حدثنا محيد بن]2683[

رضـوان اهللا عليـه سـنتني عمـر
ثنا شعبة عن يزيد قال حدثنا محيد قال.أو حولني يصليان معه صالة الصبح ال يقنت فيهما

مـــا ال أحصـــي يف الســـفر ويف احلضـــر عمـــرصـــليت مـــع :محـــاد عـــن إبـــراهيم عـــن األســـود قـــال 
بن بشار قـال ثنـا عبـد الـرمحن قـال حدثنا ا]2703[الطربي . يعين يف الصبحفكان ال يقنت

عمـرصـليت خلـف : مسعت عمرو بن ميمون قـال يان عن حيىي بن غسان التيمي قالثنا سف
ثنــا جريــر عــن قــالدثنــا علــي بــن معبــقــالثنــا فهــد]1488[الطحــاوي .الفجــر فلــم يقنــت

فلــم يقنــت يف عمــرصــلينا خلــف :وعمــرو بــن ميمــون قــاالمنصــور عــن إبــراهيم عــن األســود
مسعـــت إبـــراهيم قـــالثنـــا شـــعبة عـــن منصـــورقـــالثنـــا أبـــو داودقـــالحـــدثنا أبـــو بكـــرة.الفجـــر 

حــدثنا قــال حــدثنا أبــو نعــيم]3858[ابــن أيب خيثمــة .حنــوهحيــدث عــن عمــرو بــن ميمــون
صــلينا خلــف عمــر فلــم : عــن األســود وعمــرو بــن ميمــون قــاالصــور عــن إبــراهيمســفيان عــن من

سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود وعمـرو من طريق] 4045[رواه البيهقي و . يقنت
.ح ياهـ صح)1(صلينا خلف عمر الفجر فلم يقنت: بن ميمون قاال 

صالة روينا يف: مث قال البيهقي -1
بعض األحايني سـهوا أو صالة الصبح ، فلئن تركوه يفومشهور عن عمر من أوجه صحيحة أنه كان يقنت يف. الصبح

السـهو لـذلك دل علـى أنـه ال ل عن أحد منهم أنه سجد سـجديتعمدا دل ذلك على كونه غري واجب ، وحني مل ينق
.السهو عنه ، واهللا أعلمسجود يف
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صليت خلف : ألسود قال نا شعبة عن محاد عن إبراهيم عن اخرب أ]364[ابن اجلعد وقال
مـن ] 3237[البيهقـي . يف السفر واحلضر ما ال أحصي فكـان يقنـت يف صـالة الفجـر عمر
حممد بن إسحاق بن خزمية حدثنا حممد بـن بشـار حـدثنا حممـد بـن جعفـر حـدثنا شـعبة طريق

السـفر واحلضـر ، صليت خلـف عمـر بـن اخلطـاب يف: عن محاد عن إبراهيم عن األسود قال 
إيــاس عــن شــعبة بإســناده آدم بــن أيبورواه مــن طريــق. صــالة الفجــريقنــت إال يففمــا كــان

اهــ محـاد سـائر صـلواتهالركعـة الثانيـة مـن صـالة الفجـر ، وال يقنـت يففكان يقنـت يف: وقال 
.من هذا الوجهحمفوظاوما أراه .رمبا خالفكان بن أيب سليمان  

بــنعمــرأن حــدثنا األعمــش عــن إبــراهيم:قــال حــدثنا وكيــع]7046[وقــال ابــن أيب شــيبة 
.اهـ صحيح مرسل كان ال يقنت يف الفجراخلطاب

بـنعمـرثنا حممد بـن قـيس عـن عـامر اجلهـين أن قال حدثنا وكيع ]7056[ابن أيب شيبة -
اهـــمــا كــان القنــوت حــىت جــاء أهــل الشــام: وقــال عــامر .كــان ال يقنــت يف الفجــر اخلطــاب

.هو مرسل، و حترف امسه يكون الشعيب إال أن عامر مل أعرفه 
بـن أيب جنـيح قـال سـألت سـامل بـن عبـد اهللا هـل  ابـن عيينـة عـن اعن ]4955[عبد الرزاق -

هــذااهـــال إمنــا هــو شــيء أحدثــه النــاس بعــد: يقنــت يف الصــبح قــالعمــر بــن اخلطــابكــان 
.جيدمرسل 

عـن مسـلم بـن صـبيح عـن بن عيينـة عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد اعن ]4956[عبد الرزاق -
ثنا وكيـع حـد]7045[ابـن أيب شـيبة. يقنـت يف الصـبح عمـرمل يكـن : سعيد بن جبري قال 

.كـان ال يقنـت يف الفجـرعمـرعن سـعيد بـن جبـري أن نا ابن أيب خالد عن أيب الضحىثقال
ثنا عثام عن إمساعيل عن مسلم عن سـعيد بـن جبـري ثنا أبو كريب قال حد]2697[الطربي 

.صحيح مرسل .مثله
.تقدمت رواية أيب مالك األشجعي عن أبيه 

ما روي عن عمر أنه قنتسياق 
عمـربـن عبـاس أن اعن رجل عن شـعبة عـن احلكـم عـن مقسـم عـن ]4972[عبد الرزاق -

ثنا محيد بن مسـعدة قـال ثنـا بشـر بـن حد]2637[الطربي . كان يقنت يف الفجر بسورتني 
م عــن مقســم عــن ابــن عبــاس أن عمــر كــان يقنــت يف الصــبح ثنــا شــعبة عــن احلكــاملفضــل قــال 



تقريب فقه السابقني األولني

9

ا ابن بشار وابن املثـىن قـاال ثنـا عبـد ثنحد.اللهم إياك نعبد، اللهم إنا نستعينك : بالسورتني 
ثنا حـد. ثنا شعبة عن احلكم عـن مقسـم عـن ابـن عبـاس أن عمـر قنـت بالسـورتني الرمحن قال 

عبة عــن احلكــم عــن مقســم عــن ابــن عبــاس عــن ثنــا شــجعفــر قــال ثنــا حممــد بــن قــال ابــن املثــىن
الطحــاوي. اللهــم إنــا نســتعينكاللهــم إيــاك نعبــد: بالســورتنيعمــر أنــه كــان يقنــت يف الغــداة

ثنـا شـعبة عـن احلكـم عـن مقسـم عـن و بكرة قال ثنا وهب بـن جريـر قـالحدثنا أب]1478[
سـتعينك واللهـم إيـاك عن عمر أنه كان يقنت يف صالة الصبح بسـورتني اللهـم إنـا نسابن عبا
.)1(إسناد حسن اهـ نعبد 

وكيع عن املبـارك بـن فضـالة عـن احلسـن قـال أخـربين أنـس بـن ] 192/ 1املدونة [سحنون-
.اهـ ابن فضالة ضعيفبعد الركوعالفجر فقنت عمر

رأيت احلسـن :خارق قالالكرمي بن أيب املبن عيينة عن عبداعن ]4977[عبد الرزاق وقال
لقي أبا رافع الصـائغ فقـال إين بينهمـا فقـال احلسـن القنـوت قبـل الركـوع فقـال أبـو رافـع ال بعـد 

شــار عبــد أفقــال احلسـن كــم قــال شـهرين قــال أبــو رافـع بــل ســنتني قـال و عمــرالركـوع فعلنــا مـع 
.اهـ ابن أيب املخارق ضعيف الكرمي بإصبعه يعين يف الصبح

أن أبــا ســحاق بــن يوســف األزرق عــن هشــام عــن احلســنأخربنــا إ]9792[ابــن ســعد وقــال
]2632[الطــربي .صــليت مــع عمــر بــن اخلطــاب ســنتني : رافــع قــال 

ثنـا قتـادة أن احلسـن نا محيد بن مسعدة السامي قال ثنا يزيد بن زريع قـال ثنـا سـعيد قـال حدث
الة الصـبح رضـوان اهللا عليـه صـعمـرأنه كان مع حدثهمرافعأباأن وبكر بن عبد اهللا حدثاه
مــــد بـــن عبــــد اهللا ثنـــا حمقـــال ثنا ابـــن بشــــارحـــد. الــــدعاءويســـمعهم فقنـــت فيهـــا بعــــد الركـــوع

يف عمـرقنـت بد اهللا املزين عن أيب رافـع قـال عن بكر بن عةثنا سعيد عن قتاداألنصاري قال 
ثنـا الربيـع بـن صـبيح عـن احلسـنقـال ثنا ابن بشار قال ثنـا عبـد الـرمحن . الصبح وأمسعنا ذلك 

ثنـا . بعـد الركـوعفقنـتكـرم اهللا وجهـه سـنتنياخلطـاببـنعمـرعن أيب رافع أنه صلى خلـف 
أنــه ثنــا شــعبة عــن عطــاء بــن أيب ميمونــة عــن أيب رافــعابــن املثــىن قــال ثنــا حممــد بــن جعفــر قــال 

ال ثنــا عبــد قــملثــىن ثنــا ابــن ا. يــدعو علــى الفجــرةيف صــالة الصــبح بعــد الركــوععمــرقنــت مــع 

مسـع : قـال شـعبةحدثين صاعقة حممد قال علي بـن املـديين قـال حيـىي] 2/584[قال يعقوب بن سفيان يف املعرفة -1
مر السورتني، وحديث احلائض عن احلكم من مقسم أربع أحاديث عزم الطالق والوتر والصيد وحديث القنوت قنوت ع

اهـوالباقي كتاب، عبد احلميد 
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ثنا شعبة عـن عطـاء وهـو ابـن أيب ميمونـة ومـروان األصـفر مسعـا أبـا رافـعالرمحن بن مهدي قال 
حــدثنا حممــد بــن ]987[أمحــد يف روايــة صــاحل .قنــت بعــد الركــوع يف الفجــرعمــرأن حيــدث

صــليت خلــف عمــر :جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن مــروان األصــفر قــال مسعــت أبــا رافــع قــال
ثنـا أبـو داودقـالثنا أبـو بكـرةحـد]1479[الطحـاوي . د الركوع فدعا على الكفـرةفقنت بع

فقـرأ صـالة الصـبحعمـر بـن اخلطـابقـال صـليت خلـف عـن أيب رافـعثنا مهـام عـن قتـادةقال
وهيـب مـن طريـق]3259[رواه البيهقـيو .فسـمعت قنوتـه وأنـا يف آخـر الصـفوفباألحزاب

حســان هــذه أســانيد اهـــ صــالة الصــبح بعــد الركــوعيفقنــتعمــرأن رافــععــن احلســن عــن أيب
.، فكان يستفتح للمسلمني ودعاؤه على الفجرة دليل على أنه كان أيام الفتوح .صحاح 

: عــن معمـــر عــن علـــي بــن زيــد بـــن جــدعان عـــن أيب رافــع قـــال ]4968[وقــال عبــد الـــرزاق 
اللهـــم إنـــا :لالصـــبح فقنـــت بعـــد الركـــوع قـــال فســـمعته يقـــو اخلطـــاببـــنعمـــرصـــليت خلـــف 

اللهم إياك . نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك ونؤمن بك وخنلع ونرتك من يفجرك 
نعبــد ولــك نصــلي ونســجد وإليــك نســعى وحنفــد ونرجــو رمحتــك وخنــاف عــذابك إن عــذابك 

عـن سـبيلك ويكـذبون ك اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدونعليهم رجزك وعذاب
أوليـاءك اللهـم اغفـر للمـؤمنني واملؤمنـات واملسـلمني واملسـلمات وأصـلح ذات رسـلك ويقـاتلون

اهــ إله احلـق واجعلنـا مـنهم ، وانصرهم على عدوك وعدوهم ايوفو 
.ضعيف 

ة عـن عاصـم بـن كليـب عـن عـن زائـدحدثنا حسـني بـن علـي]30431[وقال ابن أيب شيبة 
، اهـــ صــحيح : أبيــه قــال

.تقدم يف اجلنائز 
عــن أيب عثمــان أنــه ســئل عــن علــي بــن مســهر عــن عاصــما حــدثن]7032[ابــن أيب شــيبة -

]4971[عبـد الـرزاق .كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مئة آية: فقال،يف الفجرعمرقنوت 
يف الصـبح قـدر كان يقنت عمرعن مبارك عن عاصم بن سليمان عن أيب عثمان النهدي أن 

ــ]2641[الطــربي . مائــة آيــة مــن القــرآن نــا ثين وهــب بــن جريــر قــال حــدثنا ابــن املثــىن قــال ث
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بعـد : تفقلـ: قـال قنـت يف صـالة الصـبح عمـرعـن أيب عثمـان أن شعبة عـن عاصـم األحـول
قـالحـدثنا ابـن املثـىنوقـال. بعد الركوع ، قدر ما يقرأ الرجل مائـة آيـة: فقال : الركوع ؟ قال 

الركـوع كـان يقنـت بعـدعمـرأن ثنا سعيد بن عـامر قـال ثنـا شـعبة عـن عاصـم عـن أيب عثمـان
حــدثنا ]2640[الطــربي وقــال .اهـــ كــذا قــال ابــن عــامرقــدر مــا يقــرأ الرجــل مائــة يف رمضــان 

قنــت بعــد الركــوع يف عمــرعــن أيب عثمــان أن محيــد قــال ثنــا بشــر بــن املفضــل قــال ثنــا التيمــي 
حــدثين يعقــوب قــال ثنــا إمساعيــل عــن ســليمان التيمــي عــن ]2643[الطــربي . صــالة الفجــر

حــدثنا إبــراهيم ]2721[ابــن املنــذر . قنــت يف صــالة الصــبح بعــد الركــوعرعمــأن أيب عثمــان
عمــر بـــن أخربنــا ســليمان التيمــي عــن أيب عثمــان أنــه شــهد د بــن هــارون قــالأخربنــا يزيــقــال

حــدثنا مســدد حــدثنا حيــىي ]89رفــع اليــدين[البخــاري .يقنــت يف الفجــر بعــد الركــوعاخلطــاب
ا بعــد مث يقنـت بنـالنـاسيــؤمعمـرو كنـا جنـيء : حـدثين أبـو عثمـان قــال بـن سـعيد عـن جعفــر

عــن أيب علــي هــو ثنــا ســفيانحــدثنا قبيصــة . وخيــرج ضــبعاهالركــوع يرفــع يديــه حــىت تبــدو كفــاه
.يرفــع يديــه يف القنــوت عمــركــان عفـر بــن ميمــون بيــاع األمنــاط قــال مسعــت أبــا عثمــان قــالج

-النسائي عن أيب سلمةحدثين علي بن سهل الرملي عن أمحد بن حممد ]2644[الطربي 
: قـال مطـر عـن أيب عثمـانعـن -ذا هـو املغـرية بـن زيـاد املوصـلي قال أبو جعفر أبو سلمة هـ

مــن ] 3258[البيهقــيورواه.فقــرأ األحــزاب ، فركــع مث قنــتاخلطــاببــنعمــرصــليت مــع 
بن زيـد أخـربينيوعليعفان بن مسلم حدثنا شعبة عن عاصم األحول وسليمان التيمطريق

جعفـر .اهــ صـحيح أنه كان يقنت بعد الركـوععمرء أنه مسع أبا عثمان حيدث عن ل هؤالك
.بن ميمون تفرد بذكر رفع اليدين 

أخربنـا أبـو عثمــان علـي بـن زيـد قـالأخربنــا حـدثنا هشـيم قـال ]7092[وقـال ابـن أيب شـيبة 
لــي بــن اهـــ عصــالة الصــبح فقنــت قبــل الركــوعاخلطــاببــنعمــرصــليت خلــف :قــالالنهــدي

.زيد بن جدعان يهم 
عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]3240[البيهقي قالو 

حممد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا سعيد بـن عـامر حـدثنا عـوف عـن أيبالعباس
هــذا خطــأ أُراه مــن اهـــســت ســنني فكــان يقنــتعمــرصــليت خلــف : قــال يعثمــان النهــد

.رمحه اهللا سعيد بن عامر الضبعي 
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صــليت الغــداة ذات يــوم :قــالأخربنــا حصــنيقــال حــدثنا هشــيم ]7105[ابــن أيب شــيبة -
فلمـا قضـيت صـاليت ، : يف صـالة الصـبح ، قـال فقنـتُّ : وصلى خلفـي عثمـان بـن زيـاد قـال 

فقلــــت ذكــــرت هــــؤالء الكلمــــات اللهــــم إنــــا نســــتعينك : قــــال يل مــــا قلــــت يف قنوتــــك ، قــــال 
اللهــم إيــاك نعبــد ولــك .ونســتغفرك ونثــين عليــك اخلــري ، وال نكفــرك وخنلــع ونــرتك مــن يفجــرك

نصــلي ونســجد وإليــك نســعى وحنفــد نرجــو رمحتــك وخنشــى عــذابك اجلــد إن عــذابك بالكفــار 
اهــ عثمـان مل أعرفـه عمـر بـن اخلطـاب وعثمـان بـن عفـانفقال عثمان كذا كان يصنع .ملحق

.وليس هو من محلة العلم األمويبن أيب سفيانإال أن يكون ا
أخربنـــا حصـــني عـــن زر عـــن ســـعيد بـــن عبـــد قـــال حـــدثنا هشـــيم]7101[ابـــن أيب شـــيبة -

رواه ابــن املنــذر مــن طريقــه .الــرمحن بــن أبــزى عــن أبيــه أنــه صــلى خلــف عمــر فصــنع مثــل ذلــك
، فـإذا أراد اهللا أكرب، مث قنـت قبـل الركـوع: ته من صالة الفجر قالاءكان إذا فرغ من قر : وفيه 

حـدثنا احلسـن بـن عرفـة قـال ]2653[الطـربي .اهـ ذر هو ابن عبـد اهللاأن يركع كرب، مث ركع 
: ثنــا شــبابة قــال ثنــا شــعبة عــن احلكــم عــن ذر عــن ابــن عبــد الــرمحن بــن أبــزى عــن أبيــه قــال 

صــليت مــع عمــر بــن اخلطــاب فقنــت بالســورتني اللهــم إنــا نســتعينك ونســتغفرك ونثــين عليــك 
اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصــلي ونســجد وإليــك نســعى .وخنلــع ونــرتك مــن يفجــرك ونــؤمن بــك 

حدثنا]1476[الطحاوي .وحنفد نرجو رمحتك وخنشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق 
أنـا حصـني عـن ذر بـن عبـد اهللا اهلمـداين عـن صاحل حـدثنا قـال ثنـا سـعيد قـال ثنـا هشـيم قـال

أبيه أنه صلى خلف عمـر ففعـل مثـل ذلـك إال أنـه سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى اخلزاعي عن
حـدثنا ابـن املثـىن ]2658[الطـربي وقال . وخنشى عذابك اجلد فركنثين عليك وال نك: قال

قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عبدة بن أيب لبابة عن ابن عبد الرمحن بن أبزى عـن 
: ني السـورتني أبيه أن عمر بن اخلطاب رضوان اهللا عليه كان يقنت يف

دثنا قـال ثنـا حـابـن مـرزوق ثناحد]1477[الطحاوي .اللهم إنا نستعينكاللهم إياك نعبد و 
ثنا شعبة عـن عبـدة بـن أيب لبابـة عـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن بـن أبـزى عـن وهب بن جرير قال



تقريب فقه السابقني األولني

13

واه األوزاعي عن عبدة بن أيب ور اهـ )1(أبيه أن عمر قنت يف صالة الغداة قبل الركوع بالسورتني
.صحيح . لبابة 
حممــد بــن و. يزيــد بــن أيب زيــاد عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى عــن عبــد الــرمحن بــن أبــزى ورواه 

عنبسة عن ورواه. ه ين أبعإسحاق عن سلمة بن كهيل عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أبزى 
.أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن أبزى 

ثنا هشام بـن ثنا عمرو بن علي الباهلي قال ثنا سعيد بن عامر قال حد]2647[الطربي -
صليت خلف عمر بن اخلطـاب رضـوان اهللا : حسان عن ابن سريين عن معبد بن سريين قال 
حــدثنا عمــرو بــن علــي ]2648[الطــربي . عليــه صــالة الصــبح فقنــت بعــد الركــوع بالســورتني

ن معبــد بــن ســريين أن عمــر رضــي اهللا عنــه ثنــا هشــام عــن حممــد عــثنــا ابــن أيب عــدي قــال قــال 
ثنـا هشـام حدثنا عمرو بن علي قال ثنـا ابـن أيب عـدي قـال وقال. قنت يف الصبح بالسورتني 

الطــربي . عــن حممــد عــن معبــد بــن ســريين أن عمــر رضــي اهللا عنــه قنــت يف الصــبح بالســورتني 
ن عـن حممـد بـن أخربنـا هشـام بـن حسـاحدثنا جماهد بـن موسـى قـال ثنـا يزيـد قـال ]2656[

ســريين عــن أخيــه معبــد بــن ســريين أن عمــر بــن اخلطــاب رضــوان اهللا عليــه قنــت يف الفجــر مــرة 
ومـا أظـن قولـه بعـد .اهـ صـحيح اللهم إياك نعبد ، اللهم إنا نستعينك : 

.الركوع مبحفوظ من هذا الوجه 
نبسة عن ابن أيب ليلى عن عثمان ثنا هارون عن عمحيد قال حدثنا ابن]2649[الطربي -

هـل حفظـت صـالة : فقـال ن بـن أيب ليلـى عبـد اهللا بـن شـدادلقـي عبـد الـرمح: قال بن سعيد 
فبكـى )فهـو كظـيم(فقـرأ يف الفجـر بسـورة يوسـف حـىت بلـغ صلى بنا عمـرنعم: ؟ فقالعمر

إذا (فقــرأ مث قــام قــام فقــرأ ســورة الــنجم فلمــا أتــى علــى آخرهــا ســجدمث.حــىت انقطــع مث ركــع
ونثــين عليــك ،اللهــم إنــا نســتعينك ونســتغفرك: ني مث رفــع صــوته)زلزلــت

اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصــلي ونســجد وإليــك نســعى . وال نكفــرك وخنلــع ونــرتك مــن يفجــرك 
حـدثنا ]2650[الطـربي . نرجو رمحتك وخنشى عذابك ، إن عذابك بالكفار ملحق وحنفد 
عمرقنت بن أيب ليلى قالعن عبد الرمحننا هارون عن عمرو عن ابن سعيد ثقال دابن محي

وزيد يفقد رواه أبو رافع وعبيد بن عمري وأبو عثمان النهدمن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر: قال البيهقي -1
.يف هذا الكالم نظر اهـبن وهب والعدد أوىل باحلفظ من الواحد 
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ا شــاكرين ألنعمــك راضــني بقــدرك مستمســكني اللهــم اجعلنــرضــوان اهللا عليــه يف الفجــر فقــال
وخنلع ونـرتك مـن يفجـرك اللهـم إيـاك نعبـد رك ونثين عليك وال نكفركنستعينك ونستغفحببلك

إن عـــذابك د نرجـــو رمحتـــك وخنشـــى عـــذابك اجلـــدولـــك نصـــلي ونســـجد وإليـــك نســـعى وحنفـــ
علــي بــن مــن طريــق] 1349[ورواه املســتغفري . عثمــان بــن ســعيد كــذا اهـــ  بالكفــار ملحــق 

كنــت جالســا مــع : حــدثنا علــي بــن هاشــم عــن ابــن أيب ليلــى عــن عثمــان بــن قــيس قــالحجــر
ظ قنوت عمر؟ أبا عيسى كيف حتفيا: عبد الرمحن بن أيب ليلى فجاء عبد اهللا بن شداد فقال

إمنــا أشــكو بثــي وحــزين إىل (نعــم صــلى بنــا ذات يــوم الغــداة فقــرأ ســورة يوســف فلمــا بلــغ : قــال
مث قنــت )إذا زلزلــت(حــىت إذا بلــغ الســجدة ســجد مث قــام فقــرأ )والــنجم(ركــع مث قــام فقــرأ )اهللا
اهــ وهـذا أصـح ، لقد حفظت لقد حفظت لقد شـهدته يومئـذ: فقال عبد اهللا بن شداد: قال

.بن عبد الرمحن ضعيفابن أيب ليلى حممد و 
ثنــــا هشــــيم يعــــين ابــــن أيب قــــال دثين نصــــر بــــن عبــــد الــــرمحن األودي حــــ]2652[الطــــربي -

يت خلــف صــل:ساســان عــن حممــد بــن قــيس األســدي عــن الشــعيب عــن ســويد بــن غفلــة قــال 
.سند جيد اهـالفجر فقنتاخلطاببنعمر

ق عـن طـارق بـن شـهاب أن عمـر بـن اخلطـاب عـن الثـوري عـن خمـار ]4959[عبد الـرزاق -
بــن اعــن ]4979[عبــد الــرزاق .صــلى الصــبح فلمــا فــرغ مــن القــراءة قنــت مث كــرب حــني يركــع 

عيينة عن املخارق قـال مسعـت طـارق بـن شـهاب يقـول قنـت عمـر قـال فـأخربين أصـحابنا عـن 
ابـن أيب .املخارق عن طارق أنـه كـرب حـني قنـت يقـول حـني فـرغ مـن القـراءة مث كـرب حـني خـر

حدثنا سفيان عن خمارق عن طارق بن شـهاب : حدثنا وكيع بن اجلراح قال ]7106[شيبة 
مث قنــت ، مث كــرب ، مث فجــر ، فلمــا فــرغ مــن القــراءة كــرب أنــه صــلى خلــف عمــر بــن اخلطــاب ال

. فــــذكر حنــــوه خمــــارقحــــدثنا ســــفيان حــــدثينياحلميــــدمــــن طريــــق] 3234[البيهقــــي .ركــــع
:قــالثنــا شــعبة عــن خمــارقال ثنــا حممــد بــن جعفــر قــال ا ابــن املثــىن قــحــدثن]2659[الطــربي 

فــزعم أنــه صــلى مــع عمــر الصــبح فقنــت حــني فــرغ مــن ســألت طــارق بــن شــهاب عــن القنــوت 
ثنـا سـفيان ال ثنـا حيـىي بـن سـعيد القطـان قـال حـدثنا ابـن بشـار قـ]2662[الطربي . القراءة

الطحـاوي .سـاعة دعافرغ من القراءة كان عمر بن اخلطاب إذا: عن خمارق عن طارق قال 
ثنــا أبــو نعــيمقــالثنــا ســفيان ح وحــدثنا فهــدقــالثنــا مؤمــلقــالحــدثنا أبــو بكــرة]1480[
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رضـي اهللا صـليت خلـف عمـر: ثنا إسرائيل كالمها عـن خمـارق عـن طـارق بـن شـهاب قـالقال
حـدثنا أبـو .كـرب فركـع مث  ركعـة الثانيـة كـرب مث قنـتفلما فرغ من القـراءة يف العنه صالة الصبح 

خمـارق بـن عبـد اهللا بـن اهــفـذكر بإسـناده مثلـه، ثنـا شـعبة عـن خمـارق بكرة قال ثنا وهب قـال
.صحيح . جابر االمحسي

بـن جـريج قـال أخـربين عطـاء أنـه مسـع عبيـد بـن عمـري يـأثر عـن اعـن ]4969[عبد الـرزاق -
ؤمنني واملؤمنـــات واملســـلمني للهـــم اغفـــر للمـــا: يف القنـــوت أنـــه كـــان يقـــول اخلطـــاببـــنعمـــر

كفرة أهل الكتـاب الـذين يكـذبون رسـلك ويقـاتلون أوليـاءك اللهـم خـالف بـني كلمـتهم وزلـزل 
يم اللهــم إنــا 
نستعينك ونستغفرك ونثين عليك وال نكفرك وخنلـع ونـرتك مـن يفجـرك بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم 
اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصــلي ونســجد وإليــك نســعى وحنفــد نرجــو رمحتــك وخنــاف عــذابك إن 

قــال ومسعــت عبيــد بــن عمــري يقــول القنــوت قبــل الركعــة اآلخــرة مــن .عــذابك بالكفــار ملحــق
مســعودبــناالصــبح وذكــر 

ليلة وذكر أنه جيهر بالقنوت يف الصبح قلت فإنك تكـره االسـتغفار يف املكتوبـة فهـذا عمـر قـد 
قــالحــدثنا هشــيم]7100[ابــن أيب شــيبة . اســتغفر قــال قــد فــرغ هــو يف الــدعاء يف آخرهــا 

الغـداة اخلطـاببـنعمـرعن عبيد بن عمري قال صليت خلف أخربنا ابن أيب ليلى عن عطاء
اللهــم إنــا نســتعينك ونســتغفرك ونثــين عليــك اخلــري ، وال نكفــرك وخنلــع ونــرتك :فقــال يف قنوتــه

من يفجرك اللهـم إيـاك نعبـد ولـك نصـلي ونسـجد وإليـك نسـعى وحنفـد نرجـو رمحتـك وخنشـى 
أخربنــا ابــن قــال حــدثنا هشــيم ]7094[ابــن أيب شــيبة .عــذابك إن عــذابك بالكفــار ملحــق

الغـداة ، قـال فقنـت فيهـا قبـل عمـرعن عبيد بن عمري قال صـليت خلـف أيب ليلى عن عطاء
عـن عبيـد حدثنا وكيع قـال  حـدثنا ابـن أيب ليلـى عـن عطـاء]7095[ابن أيب شيبة.الركوع

لـد عـن نـا وهيـب بـن خاحدثنا موسى قـال]488[ابن أيب خيثمة .مبثلهعمرعن بن عمري
صــلى بنــا عمــر بــن اخلطــاب هاهنــا مبكــة إمساعيـل بــن أميــة عــن عطــاء عــن عبيــد بــن عمــري قــال

عـن عطـاء ثنا حفـص بـن غيـاث عـن ابـن جـريجحـد]7104[ابـن أيب شـيبة .الصبح فقنـت 
اللهـم بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم: يقنـت يف الفجـر يقـول عمـرمسعت : قال عن عبيد بن عمري 
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مث قـرأ بسـم اهللا الـرمحن .وال نكفـركونتوكـل عليـك ونثـين عليـك اخلـري إنا نستعينك ونؤمن بـك
الـــرحيم اللهـــم إيـــاك نعبـــد ولـــك نصـــلي ونســـجد وإليـــك نســـعى وحنفـــد نرجـــو رمحتـــك وخنشـــى 

أهــل الكتــاب الــذين يصــدون اللهــم عــذب كفــرة ، عــذابك إن عــذابك اجلــد بالكــافرين ملحــق 
.وبعضهم رمبا اختصره . فتاح فيه داللة على أنه قنوت است.اهـ صحيحعن سبيلك

قـال ثنـا سـعيد بـن منصـور حدثنا صاحل بـن عبـد الـرمحن األنصـاري]1475[الطحاوي ورواه
عمـرصـليت خلـف : أنـا ابـن أيب ليلـى عـن عطـاء عـن عبيـد بـن عمـري قـالثنا هشـيم قـالقال

ينك اللهــــم إنــــا نســــتع:رضــــي اهللا عنــــه صــــالة الغــــداة فقنــــت فيهــــا بعــــد الركــــوع وقــــال يف قنوتــــه
ونثــين عليــك اخلــري كلــه ونشــكرك وال نكفــرك وخنلــع ونــرتك مــن يفجــرك اللهــم إيــاك ونســتغفرك

نعبـــد ولـــك نصـــلي ونســـجد وإليـــك نســـعى وحنفـــد نرجـــو رمحتـــك وخنشـــى عـــذابك إن عـــذابك 
.اهـ هذا وهم بالكفار ملحق 

حدثنا حيىي بن سـليم عـن إمساعيـل بـن أميـة عـن ياحلميدمن طريق] 3235[البيهقي وروى
ومـــن طريـــق .الفجـــر مبكـــةيقنـــت هـــا هنـــا يفعمـــرمسعـــت : عطـــاء عـــن عبيـــد بـــن عمـــري قـــال 

حــدثنا ســفيان عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن عبيــد بــن عمــري عــن عمــر ياحلميــد] 3236[
والصحيح عن عبيد بـن عمـري قبـل اهـوهذه روايات صحيحة موصولة: مث قال البيهقي . مثله

.الركوع 
ثنـا زيـد بـن وهـبقـال أخربنـا يزيـد بـن أيب زيـادقـالنا هشـيمحدث]7091[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ابـن املثـىن ]2660[الطـربي .قنـت يف صـالة الصـبح قبـل الركـوعاخلطـاببنعمرأن 
صـليت : قـال عـن زيـد بـن وهـبثنا شـعبة عـن يزيـد بـن أيب زيـادقال ثنا حممد بن جعفر قال 

ثنا ابـن إدريـس حدثنا أبو كريب قال ]2661[الطربي . فكان يقنت قبل الركوععمرخلف 
ترضي اهللا عنه الفجـر فقنـعمرلف صليت خ:عن يزيد بن أيب زياد عن زيد بن وهب قال 

اللهـــم إين أســـتعينك : أنـــه جهـــوأخـــربين مـــن كـــان أدىن إليـــه مـــين :قـــال زيـــد 
تعــاىل عنهمــا اهللايرضــيعــن عمــر وعلــيوقــد رو :اهـــ روى حنــوه البيهقــي مث قــال وأســتغفرك 

.فيه نظر اهـقبل الركوع والصحيح عن عمر بعده
ن ميسـرة الـزراد عـن عن عبد امللك بـحدثنا وكيع قال ثنا مسعر]7079[ابن أيب شيبة وقال

يزيــد بــن حــدثنا ] 1490[الطحــاوي .يف صــالة الفجــرعمــرقنــت رمبــا: قــال زيــد بــن وهــب
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عــن حـدثين عبـد امللـك بـن ميسـرةكـدام قـالثنـا مســعر بـن  ال ثنـا حيـىي بـن سـعيد قـالسـنان قـ
.، فيه داللة على أنه مل يدم عليهاهـ إسناد صحيح عمرقنت رمبا: زيد بن وهب قال

عمرأن امللك بن ميسرة عن زيد بن وهبعن عبد عن أيب حنيفة]349[أبو يوسف وقال
ن أقامه أبو حنيفة ما أجود هذا إن كااهـكان يقنت إذا حارب ، ويدع القنوت إذا مل حيارب 

.، وال حيتج به 
ثنـــا ســــعيد بـــن ســــليمان ابــــن أيب عمـــران قــــد حـــدثنا قــــالثناحـــد] 1491[الطحــــاوي وقـــال

عـن األسـودعـن إبـراهيمعن أيب شهاب احلناط عن أيب حنيفة عن محاد رمحهمـا اهللالواسطي
أخربنــا ]214[حممــد بــن احلســن .وإذا مل حيــارب مل يقنــتإذا حــارب قنــت عمــركــان :قــال

أنـه صـحبه سـنتني عمـر بـن اخلطـابعـن و حنيفة عن محاد عن إبراهيم عن األسود بن يزيدأب
وإن أهــل الكوفــة إمنــا : إبــراهيم : قــال . مل يــره قانتــا يف الفجــر حــىت فارقــه يف الســفر واحلضــر

قنــت يــدعو علــى معاويــة حــني حاربــه ، وأمــا أهــل الشــام فإمنــا أخــذوا علــيذوا القنــوت عــن أخــ
]348[أبــو يوســف .قنــت يــدعو علــى علــي كــرم اهللا وجهــه حــني حاربــهمعاويــةت عــن القنــو 

يــدعو علــى معاويــة حــني حاربــه ، فأخــذ قنــتعليــاأن عــن أيب حنيفــة عــن محــاد عــن إبــراهيم
أبـــو يوســـف .أهـــل الكوفـــة عنـــه ، وقنـــت معاويـــة يـــدعو علـــى علـــي ، فأخـــذ أهـــل الشـــام عنـــه 

ســنتني ، مل عمــرصــحبت :قــال م عــن األســودمحــاد عــن إبــراهيعــنعــن أيب حنيفــة]350[
.ضعيفاهـ أبو حنيفة يف سفر وال حضر أره قانتا

ل ثنـا علـي بـن عثمـان الالحقـي قـال حدثنا حيىي بن حممد بن حيىي قا]2713[ابن املنذر -
عـن عبـد اهللا بـن شـداد بـن اهلـاد جـاج عـن عيـاش بـن عبـد اهللا العـامريأخربنـا احلثنا محاد قال

فكـــانوا األشـــعريموســـىوأيبطالـــبأيببـــنوعلـــياخلطـــاببـــنعمـــرت خلـــف صـــلي: قـــال
.اهـ عياش ذكره ابن حبان يف الثقات يقنتون يف صالة الفجر قبل الركوع

كـان عمـر : حدثنا ابن محيد قال ثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد قال ]2651[الطربي -
، وسـعيد هـو ر هو ابن أيب املغريةجعفاهـ بن اخلطاب رضوان اهللا عليه يقنت يف صالة الفجر 

.سند ضعيف .ابن جبري 
األشبه عن عمـر أنـه كـان ال يقنـت إال أيـام الفتـوح يستنصـر للمسـلمني ، ويـدعو علـى الفجـرة 

.، واهللا أعلم كذلك ما روي عن أيب بكر ، هذا وجهه ، إن شاء اهللا .الكافرين 
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سياق ما روي عن عثمان
بــن منيــع حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن أيب مالــك األشــجعي حــدثنا أمحــد]402[الرتمــذي -

يب بكــر أقلــت أليب يــا أبــة إنــك قــد صــليت خلــف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم و : قــال 
وعمر وعثمان وعلـي بـن أيب طالـب ههنـا بالكوفـة حنـوا مـن مخسـني سـنة أكـانوا يقنتـون ؟ قـال 

.تقدم اهـ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .أي بين حمدث 
أنـه صـلى حـدثنا مـروان بـن معاويـة عـن سـليمان التيمـي عـن شـيخ ]7063[ابن أيب شيبة -

مـــد بـــن عبـــد األعلـــى الصـــنعاين قـــالحـــدثنا حم]2702[الطـــربي .فلـــم يقنـــتعثمـــانخلـــف 
صـليت بـاحلي صـالة الغـداة ، وصـلى خلفـي شـيخ فلـم أقنـت ، : حدثنا املعتمر عـن أبيـه قـال 
صـالة الغـداة فلـم عثمـانصليت خلف : صلينا قام إيل ، فقال فأعجبه الذي صنعت ، فلما

اهـ يقنت قبل الركوع وال بعده
سـلم ل قنـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و عن أيب جعفر عن قتـادة قـا]4962[عبد الرزاق -

قنــت قبــل الركــوع ألن يــدرك عثمــانالركــوع فلمــا كــان بعــدوعمــربكــروأبــويف صــالة الفجــر 
.ضعيفـ اهالناس الركعة 

قنـــت بعـــد الركـــوع وأن عمـــرعـــن معمـــر عـــن رجـــل عـــن احلســـن أن ]4986[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ ضعيف قنت قبل الركوع ألن يدرك الناس الركعة عثمان

ــأخربنــا قــريش حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا قــال]2720[ابــن املنــذر - أخربنــا ن أنــس قــالب
سألته عن القنـوت يف صـالة الصـبح فقـال: قالالعوام بن محزة املازين عن أيب عثمان النهدي 

: قــال العــوامأيب بكــر وعمــر وعثمــانعــن :قــال؟عمــن أخذتــه: قلــت: بعــد الركــوع قــال: 
.، والعوام شيخ ي ، وقد تقدمبيهقحسنه الاهـوذكر رابعا فنسيت 

.واهللا أعلم . والصحيح عن عثمان ما روى طارق بن أشيم األشجعي 

ليسياق ما روي عن ع
ثنــا عبــد الــرمحن بــن معقــل قــال أخربنــا حصــنيقــالثنا هشــيمحــد]7123[ابــن أيب شــيبة -

اللهـم عليـك مبعاويـة وأشـياعه :ت فقـال يف قنوتـهفقنـالغـداة قـالصليت مع علي صالة: قال
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سـند صـحيحاهــ وعمرو بن العاص وأشياعه وأيب األعور السلمي وعبـد اهللا بـن قـيس وأشـياعه
.

ثنـا األعمـش قـالثنـا أبـو بكـر يعـين ابـن عيـاشقالحدثنا أبو كريب ]2626[الطربي ورواه
اللهـم رأسه من الركعة الثالثة قـالفلما رفع املغربعليصلى : قال عن عبد الرمحن بن معقل
اهـــ وأبــا ســفيانإي واهللا : يقــول : لاقــدة حاضــر وهــو حيــدثوأبــو بــر ا العـن فالنــا وفالنــا وفالنــ

حدثنا أبو معاوية عن األعمـش عـن عبـد اهللا بـن ]7132[يب شيبة ابن أ.ابن عياش يضعف
دثين عيسـى بـن عثمـان حـ]2627[الطـربي .يف املغـربعلـيخالد عن ابن معقل قال قنت 

ثنــا حيــىي بــن عيســى عــن األعمــش عــن عبــد اهللا بــن خالــد عــن عبــد الــرمحن بــن بـن عيســى قــال 
اللهــم العــن : لركعــة الثالثــة قــالأســه مــن افلمــا رفــع ر املغــربعلــيصــليت خلــف : قــال معقــل 

ن أذكـر أبـا فاسـتحييت أدةوكـان معنـا أبـو بـر : قـال األعمـش.ا فالن وأبا فالنفالنا وفالنا وأب
حــدثنا شــريك عــن ]7130[ابــن أيب شــيبة .و فــالن كــان فــيهموأبــ: فــالن ، فقــال أبــو بــردة

]2628[الطـربي .فقنـتاملغـربعلـيحصني عن عبد الرمحن بن معقل قـال صـليت خلـف 
أخربنا إسـحاق يعـين األزرق عـن شـريك عـن حصـني عـن قالنتصر الواسطيحدثنا متيم بن امل

رضــوان اهللا عليــه الفجــر علــي بــن أيب طالــبصــليت مــع : قــال عبــد الــرمحن بــن معقــل املــزين
حـدثنا ]1493[الطحـاوي .منهم فالن وفـالن وأبـو فـالن وأبـو فـالن فقنت على سبعة نفر

ثنـا شـعبة ح وحـدثنا حسـني : ا عبـد الصـمد بـن عبـد الـوارث وأبـو داود قـاالثنـابن مرزوق قـال
ثنا سـفيان كالمهـا عـن أيب حصـني عـن عبـد اهللا بـن معقـل يف : ثنا أبو نعيم قال: بن نصر قال

ويف حـديث شـعبة قنـت .وأبو موسـى يقنتـان يف صـالة الغـداة عليكان :حديث سفيان قال
اهللا عـــن ثنـــا عبـــدحـــدثنا علـــي بـــن احلســـن قـــال]2722[ابـــن املنـــذر . موســـىوأبـــوعلـــيبنـــا 

قنـت يف املغـرب علـي بـن أيب طالـبعن عبد الرمحن بن معقـل أن سفيان عن سلمة بن كهيل
حــدثنا أبــو بكــرة ]1495[الطحــاوي . فــدعا علــى أنــاس وعلــى أشــياعهم، وقنــت بعــد الركعــة

صــليت :قــل يقــولمسعــت ابــن معقــال ثنــا أبــو داود قــال ثنــا شــعبة عــن عبيــد بــن حســني قــال
الطــربي .ثقــةأبــو احلســن املــزين هــذا خطــأ صــوابه ابــن احلســن اهـــ الصــبح فقنــت علــيخلــف 

احلسـن قـال حـدثنا شـعبة عـن عبيـد أيبحدثنا أبو داود قال : حدثنا ابن املثىن قال]2667[
حــدثنا عبيــد اهللا ] 3/135[الفســوي .فقنــتعلــيصــليت خلــف : مسعــت ابــن معقــل يقــول
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: ثين أيب قال ثنا شعبة عن عبيد أيب احلسن مسع عبـد الـرمحن بـن معقـل يقـولبن معاذ قال حد
شهدت علي بن أيب طالب قنت يف صالة العتمة بعد الركوع يدعو يف قنوته على مخسة رهط 

ثنــا أبــو داود عــن شــعبةقــالحــدثنا أبــو بكــرة]1498[الطحــاوي .علــى معاويــة وأيب األعــور
صــليت خلــف :يقــولمسعــت عبــد الــرمحن بــن معقــلالقــأخــربين حصــني بــن عبــد الــرمحنقــال
حصــني عــن عبــد اهللا بــن ســفيان عــن أيبرواه البيهقــي مــن طريــق.املغــرب فقنــت ودعــاعلــي

، وعــن عبــد الــرمحن عبــد اهللا وعبــد الــرمحن ابنــا معقــل كأنــه حمفــوظ عنهمــا .وصــححه . معقــل
.واهللا أعلم شبهأ

سلمة بن كهيـل عـن عبـد اهللا بـن معقـل أن عن حيىي عن الثوري عن ]4976[عبد الرزاق -
األســلمياهـــ حيــىيقنــت يف املغــرب فــدعا علــى نــاس وعلــى أشــياعهم وقنــت قبــل الركــوع عليــا

.مرتوك 
حدثنا حممد بن فضيل عن حجاج عن عياش العامري عن ابـن ]7089[ابن أيب شيبة وقال

.جاج ليس بالثبتاهـ حقنتوا يف الفجر قبل الركوععمر وعليا وأبا موسىمعقل أن 
ثنــا شــعبة عــن يزيــد بــن أيب زيــادحــدثنا ابــن املثــىن قــال ثنــا حممــد قــال ]2668[الطــربي وقــال
اهـقبل الركوع صلى الصبح فقنت عليانا أشياخ من األسد حدث: قال
عن احلسن بن عمارة عن حبيـب بـن أيب ثابـت عـن عبـد الـرمحن بـن ]4978[عبد الرزاق -

عليــاهلي أن االســود الكــا
اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصــلي ونســجد وإليــك نســعى وحنفــد نرجــو رمحتــك وخنــاف عــذابك إن 
عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنـا نسـتعينك ونسـتهديك ونثـين عليـك اخلـري كلـه ونشـكرك وال 

بـن عبــاس ايفجـرك قــال احلكـم وأخـربين طـاووس أنـه مسـع نكفـرك ونـؤمن بـك وخنلـع ونـرتك مـن 
نــه قــدم الــيت أخــر علــي وأخــر الــيت قــدم علــي أال إعمــريقــول قنــت 
أخربنا سـفيان قال حدثنا وكيع]7102[ابن أيب شيبة . ابن عمارة ضعيف اهـوالقول سواء

عليــاأن هلي عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن عبــد امللــك بــن ســويد الكــا
للهم انكفرك وخنلع ونرتك من يفجركاللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك والالسورتني 

إن عـذابك إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد نرجو رمحتـك وخنشـى عـذابك 
]9003[قـــال ابـــن ســـعد . ، وابـــن ســـويد صـــوابه عبـــد الـــرمحنال يصـــحان .بالكفـــار ملحـــق
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ثنــا محــزة الزيــات عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن عبــد الــرمحن بــن قــال أخربنــا الفضــل بــن دكــني
اللهــم إيــاك نعبــد : قنــت علــي يف هــذا املســجد وأنــا أمســع ، وهــو يقــول : قــال ســويد الكــاهلي

نرجـــو رمحتـــك وخنشـــى عـــذابك ، إن عـــذابك ، ولـــك نصـــلي ونســـجد وإليـــك نســـعى وحنفـــد 
وخنلــع ونــرتك مــن ، نســتعينك ونســتغفرك ونثــين عليــك وال نكفــرك اللهــم إنــا، بالكفــار ملحــق 

أخربنـــا أبـــو نصـــر بـــن عبـــد العزيـــز بـــن قتـــادة أخربنـــا أبـــو ]3242[ورواه البيهقـــي اهــــيفجـــرك
بـن حكـيم ياحلسن حممد بـن احلسـن بـن إمساعيـل السـراج حـدثنا عبـد اهللا بـن غنـام حـدثنا علـ

يثابت عن عبد الرمحن بن سويد الكاهلأخربنا شريك عن فطر بن خليفة عن حبيب بن أيب
اهـــاللهــم إنــا نســتعينك ونســتغفرك: الفجــر حــني قنــت وهــو يقــول أمســع عليــا يفكــأين: قــال 

.وقد اضطرب يف امسهوليس هو من محلة العلموابن سويد مل أجد فيه كالما 
عليــان عــن الثــوري عــن عبــد األعلــى عــن أيب عبــد الــرمحن الســلمي أ]4960[عبــد الــرزاق -

ثنــا حــدثنا وكيــع قــال ]7107[ابــن أيب شــيبة . كــرب حــني قنــت يف الفجــر مث كــرب حــني يركــع 
كــرب حـني قنـت يف الفجـر وكــرب عليـاسـفيان عـن عبـد األعلـى عــن أيب عبـد الـرمحن السـلمي أن 

قــال وكيــع عــن ســفيان عــن عبــد األعلــى التغلــيب عــن ]192/ 1املدونــة [ســحنون .حــني ركــع
مـن حـديث هذكـر اهـكرب حني قنت يف الفجر وكرب حني ركع علياسلمي أن أيب عبد الرمحن ال

.عبد األعلى ضعيف . وهب ابن
عليـاعـن جعفـر عـن عطـاء بـن السـائب عـن عبـد اهللا بـن حبيـب أن ]4974[عبد الـرزاق -

قــال وأخــربين عــوف أن عليــا  . كــان يقنــت يف صــالة الغــداة قبــل الركــوع ويف الــوتر قبــل الركــوع 
ثنــا عطــاء بــن الســائب حــدثنا هشــيم قــال]7093[ابــن أيب شــيبة . قبــل الركــوع كــان يقنــت

الطحــاوي .كــان يقنــت يف صــالة الصــبح قبــل الركــوععليــاعــن أيب عبــد الــرمحن الســلمي أن 
ثنــا هشـيم عـن عطــاء ال ثنـا ســعيد بـن منصـور قـالحـدثنا صـاحل بـن عبــد الـرمحن قـ]1492[

اهـــ نــه كــان يقنــت يف صــالة الصــبح قبــل الركــوع أعلــيبــن الســائب عــن أيب عبــد الــرمحن عــن 
.عطاء ضعيف 

ثنــا هــارون عــن عمــرو عــن ابــن أيب ليلــى أن عليــا حــدثنا ابــن محيــد قــال ]2666[الطــربي -
هـارون هـو ابـن املغـرية ، وعمـرو هـو ابـن .مرسـل ضـعيف اهــرضوان اهللا عليه قنـت يف الفجـر

.أيب قيس ، وابن أيب ليلى هو حممد 
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قــال ملــا ثنــا الشــعيبال أخربنــا عــروة اهلمــداين قــال حــدثنا هشــيم قــ]7055[يبة ابــن أيب شــ-
اهـ عروة إمنا استنصرنا على عدونا: قال فقال، الة الصبح أنكر الناس ذلك يف صعليقنت 

.بن احلارث أبو فروة ، سند صحيح 
مةحدثين علـي بـن سـعيد الكنـدي قـال ثنـا أمحـد بـن بشـري عـن ابـن شـرب ]2738[الطربي -

قـد عرفـت : قلـت.كـل الصـالة يقنـت فيهـا:جر فقـالسألت الشعيب عن القنوت يف الف: قال 
مــا قنــت حــىت دعــا : رضــي اهللا عنــه يقنــت يــدعو علــى عــدوه ، فقــال علــيمــا أردت ، كــان 

.اهـ حسن ، أمحد بن بشري هو موىل عمرو بن حريث بعضهم على بعض
دثين حـقال حـدثين أيب عـن جـدي قـال دثنا نصر بن علي اجلهضمي ح]2669[الطربي -

وقـد رأيـت أوس : املشمرج بن محران الراسيب عن أيب سهيل أوس بن نعام احلداين قـال جـدي 
صــالة الفجــر بالبصــرة ، طالــبأيببــنعلــيصــليت خلــف : بــن نعــام ومل أمســع هــذا منــه قــال 

مل : قـال شـعبة قـال يل أيب: الركـوع ، قـال نصـر بعد ما ظهر على طلحة والزبري ، فقنت بعد
بـن نعـام كـان يـرى حديثا أثبت مـن هـذا احلـديث ، وذلـك أن أوسعليأمسع يف القنوت عن 

:اهــ قـال ابـن حبـانوهم ال يرون القنوت ، فحكى األمر على خالف مذهبهمرأي اإلباضية 
ونصــر وأبــوه .نصــر بــن علــي بــن نصــر بــن علــي بــن صــهبانواجلهضــمي هــو .إســناد مظلــم 

.ثقات وجده 
ثنـا فضـيل بـن عيـاض عـن منصـور ثين حيـىي بـن طلحـة الريبـوعي قـال حـد]2624[الطربي -

.ضعيف الريبوعياهـويدعو على قوم يف كل صالةيقنت عليكان : قالعن إبراهيم
يب إســحاق عــن عــن أحــدثنا نصــر بــن إمساعيــل عــن ابــن أيب ليلــى]7113[ابــن أيب شــيبة -

حـدثنا علـي بـن عبـد ]2715[ابـن املنـذر .ت بـالتكبريأنه كان يفتتح القنو علياحلارث عن 
علــيعــن احلــارث أنــه صــلى مــع ثنــا إســرائيل عــن أيب إســحاقالعزيــز قــال ثنــا أبــو غســان قــال

.اهـ سند ضعيف الغداة فقنت قبل الركعة 
ســحاق قـــال ذاكــرت أبـــا ثنــا إســرائيل عـــن أيب إحـــدثنا وكيــع قـــال ]7066[ابــن أيب شــيبة -

.اهـــ حســن مــن عنــدنا ومــا يقنــت وإمنــا قنــت بعــد مــا أتــاكمعلــيخــرج جعفــر القنــوت فقــال
.ومعناه قنوت احلرب 
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أخربنــا عبيــد اهللا بــن موســى عــن إســرائيل عــن عثمــان بــن املغــرية عــن ]8865[ابــن ســعد -
بن عبد اهللا عرفجة اهـفقنت يف الركعتني كلتيهما قبل الركعةعليصليت خلف : عرفجة قال 

.بان والعجلي وثقه ابن حالثقفي 
عــن هشــيم عــن حصــني عــن رجــل مســاه قــال أحســبه قــال ســعيد بــن ]4953[عبــد الــرزاق -

اصـلى الغــداة فلـم يقنــت وقـال بـن عبــاساعبـد الــرمحن أن 
علقمــة واألســود قــاال مــا قنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف شــيء مــن الصــلوات إال إذا 

حـىت مـاتوا عثمـانوال عمـروال بكـرأبـوكـان يقنـت يف الصـلوات كلهـن وال قنـت حارب فإنـه
معاويـــةحـــىت حـــارب أهـــل الشـــام فكـــان يقنـــت يف الصـــلوات كلهـــن وكـــان علـــيحـــىت ال قنـــت 

.ضعيفاهـ يقنت أيضا فيدعو كل واحد منهما على صاحبه 
لقـــاالقطـــان ثنـــا حيـــىي بـــن ســـعيد ل قـــاحـــدثين أبـــو اخلطـــاب اجلـــارودي]2718[الطـــربي -

إذا فرغــت مــن :فقــالســألت ســعيد بــن جبــري عــن القنــوتقــالأخربنــا حممــد بــن أيب إمساعيــل
حسـن مرسـل اهــكـان يفعـل ذلـك يف احلـرب: ؟ قال كان يقنتعليافإن : القراءة فاركع قلت

.
ثنـا أبـو األحـوصقال ثنا يوسف بن عدي قـالروح بن الفرج ثنا حد]1496[الطحاوي -

رضـي علـيول مـن قنـت فيهـا وأال يقنـت يف الفجـرعبـد اهللاكـان:إبراهيم قالعن عن مغرية
.حسن مرسل اهـ وكانوا يرون أنه إمنا فعل ذلك ألنه كان حماربا اهللا عنه

ثنا جعفر بن أمحد بن الصباح قال ثنا أبو كريب قال ثنا حممـد ]15[احلريبعلي بن عمر -
قنــت علــي عليــه : حيــان عــن صــلة بــن زفــر قــال بــن يعلــى ثنــا عمــر بــن الصــبح عــن مقاتــل بــن 

مـا كنـت ألزيـدكم : مل أمسكت ؟ فقـال : يا أمري املؤمنني : السالم شهرا مث أمسك ، فسألته 
.اهـ ابن الصبح متهم على ما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سياق ما روي عن ابن مسعود
مســعودبــنامــة بــن قــيس أن عــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن علق]4949[عبــد الــرزاق -

عـن أيب حدثنا وكيع قـال ثنـا سـفيان]7040[ابن أيب شيبة .كان ال يقنت يف صالة الفجر
]2704[الطــربي .مل يكــن يقنــت يف الفجــرابــن مســعودأن إســحاق عــن علقمــة بــن قــيس

عبـد اهللاحدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الـرمحن قـال ثنـا سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن علقمـة أن 
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حدثنا ابن بشار قال ثنا أبو عامر قال ثنا سـفيان عـن أيب إسـحاق .ان ال يقنت يف الفجر ك
ثنـا ثنا أبو بكرة قال ثنـا مؤمـل قـالحد]1505[الطحاوي.بنحوهاهللاعبدعن علقمة عن 

. ال يقنـــــت يف صـــــالة الصـــــبح عبـــــد اهللاكـــــان :ســـــفيان عـــــن أيب إســـــحاق عـــــن علقمـــــة قـــــال
ثنــا أبــو عــامر عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن مــرزوق قــالثنا ابــنحــد]1507[الطحــاوي

.اهـ صحيح ال يقنت يف صالة الصبحعبد اهللاكان :قالعلقمة
بــن مســعوداعــن معمـر عــن أيب إســحاق عـن علقمــة واألسـود أن ]4967[عبــد الـرزاق وقـال 

.اهـ رواية سفيان أصح كان ال يقنت يف صالة الغداة 
ا عبد السالم بن حرب عن ليث عن عبد الرمحن بن األسود حدثن]7021[ابن أيب شيبة -

، فـإذا فــرغ مـن القنــوت  كـان إذا فـرغ مــن القـراءة كــرب مث قنـت عبــد اهللا بـن مســعودأن عـن أبيـه
.اهـ ليث بن أيب سليم ضعيف كرب مث ركع

حدثنا أبـو بكـرة قـال ثنـا أبـو داود قـال ثنـا املسـعودي قـال ثنـا عبـد ]1506[الطحاوي وقال
كـان ابـن مسـعود ال يقنـت يف شـيء مـن الصـلوات إال الـوتر : رمحن بن األسود عن أبيه قالال

حـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال ثنـا عبـد اهللا بـن رجـاء قـال أنـا وقـال . فإنه كـان يقنـت قبـل الركعـة 
حـدثين حممـد بـن معمـر البحـراين قـال ثنـا أبـو هشـام ]2717[الطربي . هاملسعودي فذكر مثل

لواحـــد قـــال ثنــا أبـــو عمـــيس قــال ثنـــا عبـــد الــرمحن بـــن األســـود عــن أبيـــه أن ابـــن قــال ثنـــا عبــد ا
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو ]9165[الطــرباين . مســعود مل يقنــت يف صــالة الصــبح

كان عبد اهللا ال يقنت يف شـيء :نعيم ثنا املسعودي عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال
ثنا فضــيل بــن حممــد امللطــي ثنــا أبــو نعــيم ثنــا أبــو حــد. الركعــةمــن الصــلوات إال يف الــوتر قبــل

العميس حدثين عبـد الـرمحن بـن األسـود عـن أبيـه قـال كـان عبـد اهللا ال يقنـت يف صـالة الغـداة 
اهــ حـديث صـحيح ، أبـو نعـيم وعبـد اهللا بـن رجـاء مسعـاه وإذا قنت يف الـوتر قنـت قبـل الركعـة

.قبل االختالط
ل قــا:ســعر عــن أيب محــزة عــن إبــراهيم قــالثنــا مثنا وكيــع قــال حــد]7060[ابــن أيب شــيبة-

.اهـ ضعيف لى اهللا عليه وسلم إمنا قنت شهراأن النيب صقد علمواعبد اهللا بن مسعود
ال عبد اهللاكان أخربنا مغرية عن إبراهيم قال  ثنا هشيم قالحد] 7041[ابن أيب شيبة وقال

ثنا ابن محيد قال ثنا أبو متيلة قال ثنا حمل عن حد] 2712[الطربي .يقنت يف صالة الصبح
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ثنا ابـــن حـــد] 2713[الطـــربي . ال يقنـــت يف صـــالة الفجـــرمســـعودابـــنكـــان : قـــال إبـــراهيم
مث قـال . ال يقنتان يف الفجراهللاوعبدعمركان محيد قال ثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم قال

مسـعودوابـنعمـرعـن إبـراهيم أن عـن مغـريةا شـعبةثنـثنا ابن املثـىن قـال ثنـا أبـو داود قـال حد
حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن ]9431[الطــرباين . كانــا ال يقنتــان يف الفجــر

مل يكن عبد اهللا بن مسعود يقنت :قالعمرو ثنا زائدة ثنا حصني بن عبد الرمحن عن إبراهيم
.صحيح مرسل اهـ يف صالة الغداة

عبـد اهللاقـال ثنا حممد بـن قـيس عـن الشـعيب قـالحدثنا وكيع قال]7057[ابن أيب شيبة -
لــو أن النــاس ســلكوا واديــا وشــعبا وســلك عمــر واديــا وشــعبا ســلكت وادي عمــر وشــعبه ولــو 

حدثين أبو السائب سلم بـن جنـادة قـال ثنـا ابـن ]2699[الطربي .عبد اهللاقنت عمرقنت 
عمــرولــو قنــت ال يقنــت اهللاعبــدكــان إدريــس قــال أخربنــا حممــد بــن قــيس قــال قــال الشــعيب

عمر كرم اهللا وجهه واديـا وسلكوشعبالو سلك الناس واديا:عبد اهللا وعبد اهللا يقول لقنت
كريـب قـال ثنـا ابـن إدريـس ثنا أبـوحـد]2708[الطـربي . لسلكت وادي عمر وشـعبهوشعبا

لقنت عبـد عمرو قنت ولال يقنتعبد اهللاكان :قال أخربنا حممد بن قيس عن الشعيب قال 
.صحيح اهـ مرسل اهللا
ابـن أن ثنا مسعر عن عثمـان الثقفـي عـن عرفجـةقالحدثنا وكيع ]7039[ابن أيب شيبة -

نـا أبـو معاويـة عـن ثحدثنا أبو كريب قـال ]2711[الطربي .كان ال يقنت يف الفجرمسعود  
بـن يعلـمـن طريـق] 3243[رواه البيهقـي . ملغرية عن عرفجة السـلميعن عثمان بن امسعر 

يرضــمســعودابــنصــليت مــع قــالزرعــة عــن عرفجــة اجلعــد أخربنــا شــريك عــن عثمــان بــن أيب
.اهـ صحيح فقنتيعلوصليت مع صالة الفجر فلم يقنتاهللا عنه

بن أيب ليلى حيـدث عـن الـرباء اأخربنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت ]71[ابن اجلعد -
فـذكرت ذلـك إلبـراهيم :قـال عمـرو.لم أنـه كـان يقنـت يف الصـبحعن النيب صلى اهللا عليه وس

فقـال .فرجعـت فرتكـت القنـوت:قـال.ءامـر أمل يكـن كأصـحاب عبـد اهللا كـان صـاحب :فقال
فرجعـــت إىل : قـــال !مل يـــزل يف مســـجدنا، تـــاهللا مـــا رأينـــا كـــاليوم قـــط شـــيئا :أهـــل مســـجدنا
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ورواه أمحـد يف العلـل اهــ)1(ب علـى صـالتههذا مغلـو :فبلغ ذلك إبراهيم فلقيين فقال.القنوت
.وهذا سند صحيح.رواه مسلم خمتصرا. ة ، فذكر حنوهعن عبد اهللا بن إدريس أخربنا شعب

حــدثنا حــدثنا خــالد بــن حيــىيحــدثنا أمحــد بــن الفــرج اجلشــمي ]494[أبــو جعفــر الــرزاز -
عبـد اهللا بـن مسـعودصليت خلـف : أخربين زبيد اليامي عن مرة اهلمداين قالممسعر بن كدا

.اهـ حسن صالة الصبح فلم يقنت 
سـألت : قـال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد بن احلارث اليامي]7081[ابن أيب شيبة -

حدثنا ابن بشـار ]2675[الطربي .سنة ماضية: ابن أيب ليلى عن القنوت يف الفجر فقال
، عبـد صـحيح سند كويف حنوه اهـ ياميعن زبيد اإلثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان وشعبةقال

ويرويــه عـــن بالكوفــة وكــان يقنــت يف الصـــبح بـــن عــازبالــرمحن بــن أيب ليلــى أخـــذه مــن الــرباء
.زبيد سأل مرة وابن أيب ليلى و . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما روي عن أبي بن كعب
أيب بــنران عـن عـن الثـوري عـن جعفـر بـن برقـان عـن ميمـون بـن مهـ]4970[عبـد الـرزاق -

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثين عليك فال نكفرك وخنلع ونرتك من : أنه كان يقول كعب
اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصــلي ونســجد وإليــك نســعى وحنفــد خنشــى عــذابك ونرجــو .يفجــرك

أخربنـا جعفـر حـدثنا وكيـع قـال]7103[ابـن أيب شـيبة . رمحتك إن عذابك بالكفـار ملحـق 
ونثـين ، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك : أيب بن كعبميمون بن مهران يف قراءة بن برقان عن

اللهــم إيــاك نعبــد ولــك نصــلي ونســجد وإليــك .وخنلــع ونــرتك مــن يفجــرك، وال نكفــرك عليــك
]2655[الطـربي .نسعى وحنفد ، نرجو رمحتك وخنشـى عـذابك إن عـذابك بالكفـار ملحـق

أنـه قـال ثنـا أيب عـن ابـن إسـحاق عـن سـلمة بـن كهيـل حدثنا عبيد اهللا بن سعد قال ثنا عمي
مكتوبـة) قـل أعـوذ بـرب النـاس(و ) قل أعوذ برب الفلـق(مع كعببنأيبقرأها يف مصحف 

لـيس  ، يرمحنـا اهللا وإيـاه غـري مرضـيوهذا من إبراهيم النخعـ: ريق ابن اجلعد مث قال من ط]3245[رواه البيهقي -1
اهللا عنـه ووجـد عنـد غـريه ال يؤخـذ بـه بـل يؤخـذ بـه إذا كـان يكل علم ال يوجد عنـد أصـحاب عبـد اهللا بـن مسـعود رضـ

عمرو بن مرة عن أهل املسجد ليلى ثقة ، وقد أخربثقة ، وعبد الرمحن بن أيبيأعلى من أصحاب عبد اهللا وكان الراو 
اهـمسجدهمأنه مل يزل يف
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، رواه وقـد روى أيب بـن كعـب عـن رسـول اهللا قنـوت الـوتر .فليس هو مـن البـاب .اهـ حسن 
.ابن ماجةالنسائي و 

يمان املـرادي نـا عبـد اهللا بـن وهـب أخـربين يـونس عـننا الربيع بن سل]1100[ابن خزمية -
وكـان يف عهـد عمـر بـن -أن عبـد الـرمحن بـن عبـد القـاري ابن شـهاب أخـربين عـروة بـن الـزبري

أن عمـر خـرج ليلــة يف رمضـان فخـرج معــه -اخلطـاب مـع عبـد اهللا بــن األرقـم علـى بيــت املـال 
أوزاع متفرقون يصلي الرجـل لنفسـه عبد الرمحن بن عبد القاري فطاف باملسجد وأهل املسجد 

واهللا إين أظــن لــو مجعنــا هــؤالء علــى قــارئ : ويصـلي الرجــل فيصــلي بصــالته الــرهط فقــال عمـر 
واحــد لكــان أمثــل مث عــزم عمــر علــى ذلــك وأمــر أيب بــن كعــب أن يقــوم هلــم يف رمضــان فخــرج 

امون عنهــا نعــم البدعــة هــي والــيت تنــ: عمــر علــيهم والنــاس يصــلون بصــالة قــارئهم فقــال عمــر 
فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة يف -يريد آخر الليل -أفضل من اليت تقومون 

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عـن سـبيلك ويكـذبون رسـلك وال يؤمنـون بوعـدك : النصف 

لنيب صلى اهللا عليه و سـلم ويـدعو للمسـلمني مبـا اسـتطاع مـن خـري مث يسـتغفر للمـؤمنني على ا
وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصالته علـى النـيب واسـتغفاره للمـؤمنني واملؤمنـات : قال . 

اللهـــم إيـــاك نعبـــد ولـــك نصـــلي ونســـجد وإليـــك نســـعى وحنفـــد ونرجـــو رمحتـــك ربنـــا : ومســـألته 
اهـساجدا يإن عذابك ملن عاديت ملحق مث يكرب ويهو وخناف عذابك اجلد 

ما روي عن أبي موسى
ثنــا ســفيان عــن أيب حصـني عــن عبــد الــرمحن بــن حــدثنا وكيــع قـال ]7075[ابـن أيب شــيبة -

.موسـىوأبوعليقنت يف الفجر رجالن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم :معقل قال
يب حصـني عـن ثنـا سـفيان عـن أا عبـد الـرمحن قـال حدثنا ابـن بشـار قـال ثنـ]2664[الطربي 

كان رجالن من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقنتان يف صالة : عبد اهللا بن معقل قال
ثنا شـعبة حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرمحن قال . رضي اهللا عنهما موسىوأبوعليالفجر 

حاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قنت بنا رجالن من أص: عن أيب حصني عن ابن معقل قال 
نا محيد بن مسعدة السامي قـال ثنـا يزيـد يعـين ابـن حدث]2663[الطربي . موسىوأبوعلي
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قنــت بنــا رجــالن مــن : ثنــا شــعبة عــن احلكــم بــن عتيبــة عــن عبــد اهللا بــن معقــل قــال زريــع قــال 
.ب وهو قنوت احلر .اهـ صحيح موسىوأبوعليأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ما روي عن أبي الدرادء
ثنـا ابـن مبـارك عـن فضـيل بـن غـزوان حدثنا فهد قال ثنا احلماين قـال]1509[الطحاوي -

بالشـام فسـألته عـن القنـوتأبـا الـدرداءلقيـت : عن احلارث العكلي عن علقمة بن قـيس قـال
ثنـا أبـو اجلـارودي سـهيل بـن إبـراهيم قـال حـدثين أبـو اخلطـاب]2701[الطـربي .فلم يعرفـه 
: بــان بــن فائــد عــن احلــارث العكلــي عــن علقمــة قــال ثنــا عبــد اهللا بــن املبــارك عــن زَ داود قــال 

اهـال تقنت يف صالة الصبح: عن القنوت يف الصالة فقالالدرداءأباسألت 
حدثين نصر بن عبد الـرمحن األودي قـال ثنـا أمحـد بـن بشـري عـن ابـن ]2707[الطربي وقال

.ال بأس بهحسن ، اهـ ال قنوت يف الفجر: أيب الدرداء قال شربمة عن علقمة عن 

ما روي عن أبي هريرة
يوســف ح وحــدثنا روح بــن الفــرج ثنــا عبــد اهللا بــنحــدثنا يــونس قــال]1471[الطحــاوي -

:عن األعـرج قـالعن جعفر بن ربيعةثنا بكر بن مضرثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري قاالقال
يف ما روى مـن املرفـوع قبـلُ . اهـ صحيح هللا عنه يقنت يف صالة الصبحرضي اأبو هريرةكان 
.القنوت عنده يف النوازل أن على داللةٌ 

بن عازبما روي عن الرباء
عـن حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حمـارب عـن عبيـد بـن الـرباء]7083[ابن أيب شيبة -

ن بشـار قـال ثنـا عبـد الـرمحن قـال حـدثنا ابـ]2674[الطـربي .أنه كان يقنت يف الفجرالرباء
كــان يقنــت يف صــالة الــرباء بــن عــازبعــن عبيــد بــن الــرباء أن ثنــا ســفيان عــن حمــارب بــن دثــار

عبــاس بــن حممــد حــدثنا قبيصــة بــن عقبــة حــدثنا مــن طريــق] 3246[رواه البيهقــي . الفجــر 
.صحيح اهـالفجرأنه قنت يفالرباءثار عن عبيد بن الرباء عن سفيان عن حمارب بن د

أنــه كــان الــرباءعــن حــدثنا ابــن فضــيل عــن مطــرف عــن أيب اجلهــم]7090[ابــن أيب شــيبة -
كـان : اجلهـم قـالعـن أيب حدثنا ابن فضيل عـن مطـرف]7108[مث قال .يقنت قبل الركعة
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ثنا وكيـع قــال ثنـا ســفيان عـن مطــرف حــد]7109[ابــن أيب شـيبة .يكـرب قبــل أن يقنـتالـرباء
عبـد .أنـه قنـت يف الفجـر فكـرب حـني فـرغ مـن القـراءة وكـرب حـني ركـعرباءالـعـن عن أيب اجلهـم

أنــه عــازببــنالــرباءريــف عــن أيب اجلهــم عــن طعــن الثــوري عــن مطــرف بــن ]4961[الـرزاق 
]2673[الطــربي . لقــراءة مث كــرب حــني فــرغ مــن القنــوتقنــت يف الفجــر فكــرب حــني فــرغ مــن ا

: قـال الـرباءعن مرو عن مطرف عن أيب اجلهمثنا ابن محيد قال ثنا هارون عن عنبسة وعحد
فقنـت صليت خلفه صالة الفجـر فلمـا فـرغ مـن القـراءة ركعـت فنظـرت فـإذا القـوم قيـام يقنتـون 

وكــان يرويــه عــن رســول اهللا . صــحيح . اهـــ أبــو اجلهــم ســليمان بــن اجلهــم مــوىل الــرباء معهــم 
الــزبري علــى العــراق أيــام فــنت مــات الــرباء يف واليــة مصــعب بــن.تقــدم . صــلى اهللا عليــه وســلم 

.وحرب 

ما روي عن أنس
حدثنا سهل بن يوسف حـدثنا محيـد ياجلهضميحدثنا نصر بن عل]1239[ابن ماجة -

كنــا نقنــت قبــل الركــوع : صــالة الصــبح فقــال ســئل عــن القنــوت يف:عــن أنــس بــن مالــك قــال
.ححه األلباين ص. عن محيد وإمساعيل بن جعفر اهـ تابعه أبو جعفر الرازي وبعده
عـن ثنـا محـاد عـن محيـدثنا حيـىي قـال ثنـا علـي بـن عثمـان قـالحـد]2717[ابـن املنـذر وقال

قنتــوا يف صــالة الفجــر قبــل الركــوعأنــس أن بعــض أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
.مفسر ملا قبلههذا .محاد هو ابن سلمة سند صحيح اهـ وبعضهم بعد الركوع 

أنـسأخربنـا محيـد عـن نا حيىي قال ثنا علي بن عثمـان ثنـا محـادحدث]2718[ابن املنذر -
.صحيحاهـ وعمر بن عبد العزيز كانا يقنتان يف صالة الفجر قبل الركوع مالكبن
ثنـــا ضـــل قـــال ثنـــا بشـــر بـــن املفنا محيـــد بـــن مســـعدة الســـامي قـــال حـــدث]2670[الطـــربي -

صـالة الغـداة فقنــت مالـكبـنأنـسصـليت مـع : عـن بريـد بـن أيب مـرمي السـلويل قـالاجلريـري 
.حسن اهـقبل الركوع

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا شيبان بن فروخ ثنـا غالـب بـن ]693[الطرباين -
اهــ غالـب شـهرين فلـم يقنـت يف صـالة الغـداة مالـكبـنأنـسكنت عند : فرقد الطحان قال 

.هخرب مل أعرف 
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معمــر عــن عمــرو عــن احلســن يقــول القنــوت يف الــوتر والصــبح عــن]4982[عبــد الــرزاق -
اللهـــم إنـــا نســـتعينك ونســـتغفرك ونثـــين عليـــك اخلـــري وال نكفـــرك ونـــؤمن بـــك وخنلـــع ونـــرتك مـــن 
يفجـــرك اللهـــم إيـــاك نعبـــد ولـــك نصـــلي ونســـجد وإليـــك نســـعى وحنفـــد نرجـــو رمحتـــك وخنشـــى 

عــذابك اجلــد إن عــذابك اجلــد بالكفــار ملحــق اللهــم عــذب الكفــرة و 
الرعــب وخــالف بــني كلمــتهم وأنــزل علــيهم رجــزك وعــذابك اللهــم عــذب كفــرة أهــل الكتــاب 
الــــذين يصــــدون عــــن ســــبيلك ويكــــذبون رســــلك اللهــــم اغفــــر للمــــؤمنني واملؤمنــــات واملســــلمني 

وأوزعهــــ
وتوفهم على ملة رسولك وانصـرهم علـى عـدوك وعـدوهم إلـه احلـق واجعلنـا مـنهم فكـان يقـول 

.هذا مث خير ساجدا وكان ال يزيد على هذا شيئا من الصـالة علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم
أبـا سـعيد أيزيـد علـى هـذا شـيئا مـن الصـالة علـى النـيب صـلى يـا :وكان بعـض مـن يسـأله يقـول

بـن اهــ عمـرو صلى اهللا عليه وسـلم ال يزيـدون علـى هـذا شـيئا ويغضـب إذا أرادوه علـى الزيـادة
.ال حيتج به عبيد 

ما روي عن ابن عمر
عبــد .كــان ال يقنــت يف شــيء مــن الصــالةعبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ]377[مالــك-

كـان ال يقنـت يف الصـبح وال يف عمـربـناعن معمر عن أيوب عن نافع أن ]4950[الرزاق
ــحــد]2728[الطــربي.الــوتر أيضــا ثنــا واصــل ثنــا إمساعيــل قــال ال ثين يعقــوب بــن إبــراهيم ق

. يف فريضـــة وال تطـــوع أبـــداال يقنـــتعمـــرابـــنكـــان يقـــول  امسعـــت نافعـــوىل أيب عيينـــة قـــالمـــ
قـال مسعـت عبيـد ثنا معتمر بـن سـليمانثين حممد بن عبد األعلى قال حد]2719[الطربي 

ثنا ابن املثىن قال ثنا عبـد حد]2720[الطربي . أنه مل يكن يقنتعبد اهللاعن اهللا عن نافع
وال يف شــيء مــن كــان ال يقنــت يف الفجــرعمــرابــنعــن نــافع أن الوهــاب قــال ثنــا عبيــد اهللا

.صحيحاهـ صالته 
ابــنعـن عــن عبيـد اهللا بـن عمــر عـن نــافعحــدثنا عبـد اهللا بــن منـري ]7018[ابـن أيب شـيبة -

مـا نعلـم : وال يف الـوتر ، وكـان إذا سـئل عـن القنـوت ، قـال أنه كـان ال يقنـت يف الفجـر عمر
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حـدثنا عبـد بـن ]1804[وقـال مسـلم .ـ صـحيح اهـإال طـول القيـام ، وقـراءة القـرآنالقنوت
قــال رســول اهللا : أبــو الــزبري عــن جــابر قــال محيــد أخربنــا أبــو عاصــم أخربنــا ابــن جــريج أخــربين

اهـأفضل الصالة طول القنوت :صلى اهللا عليه وسلم 
ابـنصـليت خلـف : قـال حدثنا وكيع عـن مسـعر عـن يزيـد الفقـري]7048[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح لم يقنتفجر فالعمر
عــن األســود بــن عــن إبــراهيم حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا ابــن عــون ]7050[ابــن أيب شــيبة -

]7051[ابـن أيب شـيبة .وال علمـتيف قنـوت الصـبح مـا شـهدت ابـن عمـرقـال : قـال يزيد 
.صحيح .فذكر حنوه حدثنا ابن عون : قال ا وكيعحدثن

:ور واألعمش عن إبراهيم عن أيب الشـعثاء قـالعن الثوري عن منص]4954[عبد الرزاق -
ابـــن أيب شـــيبة . مـــا شـــعرت أن أحـــدا يفعلـــه: عـــن القنـــوت يف الفجـــر فقـــال عمـــربـــناســـألت 

ســـليم أيب الشـــعثاء احملـــاريب قـــالثنـــا األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــنحـــدثنا وكيـــع قـــال]7042[
م الرجـل سـاعة ت يقـو قلـ؟فـأي شـيء القنـوت: فقـال عـن القنـوت يف الفجـرعمـرابـنسألت 

أنـا شـعبة عـن احلكـم قـال مسعـت ]174[ابـن اجلعـد . مـا شـعرت: بعد القراءة فقال ابن عمـر
الطـــربي . فقـــال مـــا شـــهدته وال رأيتـــه عمـــربـــن عمـــر عـــن قنـــوت اســـألت : أبـــا الشـــعثاء قـــال 

: ثنــا شــعبة عــن قتــادة قــال ثين أبــو اخلطــاب اجلــارودي قــال ثنــا أبــو داود قــال حــد]2686[
.مــا شــهدت وال رأيــت: فقــال عمــرعــن قنــوت عمــرابــنســألت : يقــول شــعثاءمسعــت أبــا ال

أخربنـا شـعبة عـن احلكـم عـن أيب حـدثين أبـو السـائب قـال ثنـا إدريـس قـال ]2700[الطـربي 
الطـــربي .مـــا شـــهدت وال رأيـــت: فقـــال عمـــرعـــن قنـــوت عمـــرابـــنســـألت : الشـــعثاء قـــال 

ثنا شعبة عن احلكم عـن أيب الشـعثاءل قان جعفر ثنا حممد بقال حدثنا ابن املثىن]2690[
ثنا أبو معاوية عن األعمش عن ين سلم بن جنادة السوائي قال حدث]2724[الطربي .مثله

قلـت : ومـا القنـوت ؟ قـال: عن القنوت فقال عمرابنسألت : قال إبراهيم عن أيب الشعثاء
. اا يفعــــل هــــذأحــــدمــــا شــــعرت أن:ا يفــــرغ مــــن القــــراءة يــــدعو ، قــــال يقــــوم الرجــــل بعــــد مــــ: 

عــن أبيــه عـن األشــعثثنــا زائــدة حــدثنا أبــو بكـرة قــال ثنــا أبــو داود قـال]1469[الطحـاوي 
إذا فــرغ اإلمــام مــن القــراءة يف : ؟ فقــالومــا القنــوت: عــن القنــوت فقــالعمــرابــنســئل : قــال

لونـه ما رأيت أحدا يفعله وإين ألظنكم معاشر أهل العـراق تفع: قام يدعو قال، الركعة اآلخرة 
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عـن أيب الشـعثاء عـن احلكـمثنا وهب ومؤمـل قـاال حـدثنا شـعبة حدثنا أبو بكرة قالمث قال. 
هكـذا يف حـديث وهـب ويف :ما شهدت ومـا رأيـت: عن القنوت فقالابن عمرسألت : قال

ثنـا هـارون بـن حـدثنا ابـن محيـد قـال ]2727[الطـربي . حديث مؤمل وال رأيت أحـدا يفعلـه
عـن عمـرابـنعن أيب الشعثاء احملاريب أنه سـأل أخربين إبراهيمالزبري قال املغرية عن عمرو عن 

اهــ )1(ومـا شـعرنا أن أحـدا يفعـل هـذاأرى أنكم يا أهل العراق تفعلونههذا شيء :فقال ذلك
.صحاح 

ثنــا جريــر عــن منصــور عــن متــيم يعــين ابــن ســلمة حــدثنا ابــن محيــد قــال]2729[الطــربي-
هـو يف الركعـة األوىل : وما القنوت ؟ فقال الرجـل: ن القنوت فقالععمرابنسأل رجل : قال

مــا :ا فقــالفــإذا فــرغ مــن القــراءة قــام ســاعة فــدعمــن الفجــر مث يركــع مث يقــوم يف الركعــة اآلخــرة
أبــو حــدثنا]1370[الطحــاوي .تفعلونــهل العــراقمعشــر أهــمسعــت وال رأيــت وإين أظــنكم 

.صحيح اهـحنوهعن متيم بن سلمة عن منصورثنا زائدةبكرة قال ثنا أبو داود قال
ن ســعيد عــن قتــادة عــن أيب حــدثنا ابــن بشــار قــال ثنــا ابــن أيب عــدي عــ]2723[الطــربي -

ال : مــا مينعــك مــن القنــوت؟ قــال: الصــبح فلــم يقنــت قلــت عمــرابــنصــليت مــع :جملــز قــال
أخربنـا شـعبة حـدثنا أبـو كريـب قـال ثنـا ابـن إدريـس قـال]2725[الطربي .أحفظه عن أحد

ال أحفظه عـن :مينعك من القنوت؟ قالَرب الكِ : عمرالبنقلت : قال عن قتادة عن أيب جملز
هيم اجلـارودي أبـو اخلطـاب قـال بـن إبـراحدثين سـهيل ]2685[الطربي .أحد من أصحايب 
عمــرعــن قنــوتعمــرابــنســألت : قــال ثنــا شــعبة عــن قتــادة عــن أيب جملــزثنــا أبــو داود قــال 

ثنــا عبــد ثنا إبــراهيم بــن مــرزوق قــالحــد]1467[الطحــاوي .مــا شــهدته ومــا رأيتــه:فقــال 
ابـن عمـرصليت خلف :ثنا قتادة عن أيب جملز قالبن عبد الوارث قال ثنا شعبة قالالصمد 

اهــ صـحيح ما أحفظه عـن أحـد مـن أصـحايب : مينعك ؟ فقالرُ الصبح فلم يقنت فقلت آلكبَـ 
.

ذكـروا عنـد سـعيد بـن : ثنا إمساعيل عن ابن عون عن حممد بن سـريين قـال حدثين يعقوب قال ]2681[الطربي -1
حـدثنا صـاحل بـن ]1483[الطحـاوي .ولكنـه نسـيأمـا إنـه شـهد مـع أبيـه: ت ، فقـال املسيب قول ابن عمـر يف القنـو 

ابـن أنا ابـن عـون عـن حممـد بـن سـريين أن سـعيد بـن املسـيب ذكـر لـه قـول قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قالمحنعبد الر 
.اهـ صحيح ولكنه نسيأما إنه قد قنت مع أبيه: ت فقاليف القنو عمر



تقريب فقه السابقني األولني

33

قلــت البــن : قــال دثنا يزيــد أنــا سـليمان التيمــي عــن أيب جملـزحــ]558[وقـال أمحــد بــن منيـع 
الطـــربي . مل نأخـــذه مـــن أصـــحابنا :؟ قـــاال الكـــرب مينعكمـــا مـــن القنـــوت: وابـــن عبـــاس عمـــر 

قلـت : قـال حدثنا جماهد بن موسى قال ثنا يزيد قال أخربنا سليمان عن أيب جملز]2726[
كذا رواهاهـ  ذه عن أصحابنامل نأخ:وت؟ قاالمينعكما من القنالكَرب : عباسوابنعمرالبن

.يزيد بن هارون 
صـليت : قـال حدثنا مروان بن معاوية عن التيمي عن أيب جملز]7064[ورواه ابن أيب شيبة 

.اهـ صحيح فلم يقنت قبل الركوع وال بعدهعمرابنخلف 
ن بــن حممــد بــن أخربنــا أبــو احلســن علــى بــن حممــد املقــرئ أخربنــا احلســ]3283[البيهقــي -

إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد بن زيد حدثنا بشر بن حرب 
أرأيــت قيــامهم عنــد فــراغ القــارئ مــ: يقــولعمــرابــنقــال مسعــت 

.ضعيفبشر اهـ ما فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال شهرا مث تركهلبدعة
ن واقــد مــوىل زيــد بــن خليــدة عــن عــثنــا ســفيان حــدثنا وكيــع قــال ]7043[يبة ابــن أيب شــ-

ــــري عــــن  ــــن جب ــــاس وابــــن عمــــرســــعيد ب ــــن عب الطحــــاوي .اب
ثنـا سـفيان الثـوري عـن واقـد ثنا مؤمل بن إمساعيل قـالأبو بكرة حدثنا قالثناحد] 1501[

رضـــي اهللا عـــنهم فكانـــا ال مـــر وابـــن عبـــاسابـــن عصـــليت خلـــف :عـــن ســـعيد بـــن جبـــري قـــال
ثنـا حيـىي وعبـد الـرمحن قـاال بن بشار قال حدثنا ا]2721[الطربي .يقنتان يف صالة الصبح 

الصــبح ابــن عمــر وابــن عبــاسصــليت مــع : ثنــا ســفيان عمــن ذكــره عــن ســعيد بــن جبــري قــال 
.اهـ صحيح فكانا ال يقنتان

ثنــا عمــر ودي قــال ثنــا شــجاع بــن الوليــد قــال ثين أبــو اخلطــاب اجلــار حــد]2722[الطــربي -
اهـيف صالة الصبحعباسوابنعمرابنعن بن قيس عمن حدثه 

ما روي عن ابن عباس
ن عــحــدثين احلســن بــن زريــق الطهــوي قــال حــدثنا يعلــى عــن األعمــش ] 2730[الطــربي -

. اهـــ ابــن زريــق لــيس بــالقوي فلــم يقنــتيعــين الفجــرعبــاسابــنصــلى :ســعيد بــن جبــري قــال 
أنا زائـدة عـن قالثنا عبد اهللا بن رجاءقالحدثنا حممد بن خزمية]1502[وقال الطحاوي 

هكـذا .كان ال يقنت يف صالة الفجـرابن عباسأو سعيد بن جبري أن ثنا جماهدقالمنصور
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بــن علــي عــن حــدثنا حســني ]7068[وقــال ابــن أيب شــيبة .قــال عبــد اهللا بــن رجــاء الغــداين
كـان ال يقنـت يف صـالة عبـاسابـنأن ثين جماهـد وسـعيد بـن جبـريحـدعـن منصـور قـالزائدة 
.صحيح وسنده ، اهـ هذا أصح الفجر

قـــال نـــا حصـــني عـــن عمـــران بـــن احلـــارث أخرب قـــال حـــدثنا هشـــيم ]7049[ابـــن أيب شـــيبة -
الطحـــاوي .وال بعـــدهصـــالة الصـــبح فلـــم يقنـــت قبـــل الركـــوعيف داره عبـــاسابـــنصـــليت مـــع 

حصــني عــن أنــا قــالثنــا هشــيمقــال ثنــا ســعيد قــالحــدثنا صــاحل بــن عبــد الــرمحن]1503[
فلــم يقنــت قبــل يف داره الصــبحابــن عبــاسصــليت خلــف : قــالعمــران بــن احلــارث الســلمي

عـن ثنـا شـعبةقـالثنـا أبـو داودقـالحـدثنا أبـو بكـرة]1504[الطحـاوي . الركوع وال بعـده 
عبــاسابــنصــليت خلــف :قــالأنــا عمــران بــن احلــارث الســلميقــالحصــني بــن عبــد الــرمحن

حدثنا أبو كريب قال ثنا أبـو بكـر قـال ثنـا حصـني قـال]2731[الطربي .فلم يقنتالصبح
حــدثنا ابــن . فلــم يقنــتمــرارا الفجــر عبــاسابــنصــليت مــع :أخــربين عمــران بــن احلــارث قــال

صــليت :عــن عمــران بــن احلــارث قــالعــن حصــني ثنــا ســليمان بــن داود عــن شــعبةاملثــىن قــال 
.اهـ صحيح الصبح فلم يقنت عباسابنخلف 

ثنــا ابــن أيب عــدي عــن ســعيد عــن قتــادة عــن أيب حــدثنا ابــن بشــار قــال ]2733[الطــربي -
بـــن حــدثنا محيــد]2734[الطــربي . الصـــبح فلــم يقنــتعبــاسابــنصــليت مــع :جملــز قــال 

أنـه صـلى سـعيد عـن قتـادة عـن الحـق بـن محيـد ثنـاقـال ثنا يزيد بن زريعقال مسعدة السامي
.اهـ سند صحيح صالة الصبح فلم يقنتعباسابنمع 

صـلى : عن جعفر عن عوف قـال حـدثين أبـو رجـاء العطـاردي قـال ]4973[عبد الرزاق -
ابــــن أيب شـــــيبة .بــــن عبـــــاس صــــالة الغـــــداة يف إمارتــــه علـــــى البصــــرة فقنـــــت قبــــل الركـــــوعابنــــا 

ثنــا أبــو األشــهب جعفــر بــن حيــان وقــرة بــن خالــد مسعــاه مــن أيب ل ع قــاحــدثنا وكيــ]7078[
حـدثنا ابـن ]2671[الطـربي .صلى ابن عباس الفجر بالبصـرة فقنـت: رجاء العطاردي قال 

: بشار قال حدثنا ابن أيب عدي وعبد الوهاب وحممد بن جعفر عن عوف عن أيب رجـاء قـال
]1499[الطحـاوي . ا قبـل الركـوع صليت مع ابن عباس الغداة يف مسـجد البصـرة فقنـت بنـ

ثنا سفيان عن عوف عن أيب رجـاء عـن ابـن حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال
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ثنـا أبـو قـالحدثنا أبو بكـرة.صليت معه الفجر فقنت قبل الركعة : عباس رضي اهللا عنه قال
.اهـ صحيح هذه الصالة الوسطى: ثنا عوف فذكر بإسناده مثله وزاد وقالقالعاصم
عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]3244[البيهقي ورواه

العباس حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاق أخربنـا سـعيد هـو ابـن عـامر عـن عـوف عـن 
وقومـوا (هذا املسـجد فقنـت وقـرأ هـذه اآليـة صلى ابن عباس صالة الصبح يف: رجاء قالأيب
.، تقدم يف املواقيت جيدسند اهـ)قانتنيهللا

صـليت :قـالحدثنا مروان بن معاوية عـن عـوف عـن أيب رجـاء]7086[ابن أيب شيبة ورواه
]7087[ابـن أيب شـيبة .يف مسجد البصرة صالة الغداة فقنت بنا قبل الركـوععباسابنمع 

عـن دثين عـن أيب العاليـةملنهـال فحـقال ذكـرت ذلـك أليب احدثنا مروان بن معاوية عن عوف 
حدثنا ابن بشار قال ثنا عبـد الوهـاب قـال ثنـا عـوف عـن ]2672[الطربي .مبثلهابن عباس

قبـل الركـوع يف مسجد البصرة فقنت أنه صلى الغداةعباسابنعن أيب املنهال عن أيب العالية
.مع علي كان حماربا بالبصرة  يف أيام إمارته .اهـ صحيح 

: ل قـاحدثنا ابن املثىن قال ثين عبد الصمد قال ثنا شعبة عـن أيب بشـر]2736[الطربي -
.اهـ صحيح بدعة:سألت سعيد بن جبري عن القنوت فقال 

حدثنا احلسني بن إمساعيل ثنا حممد بن منصور الطوسي ثنـا شـبابة ثنـا ]2/21[الدارقطين -
بن جبري قال أشهد أين مسعـت عبد اهللا بن ميسرة أبو ليلى عن إبراهيم بن أيب حرة عن سعيد 

.اهـ سند واهإن القنوت يف صالة الصبح بدعة : يقول عباسبنا
ثنــا موســى بــن عمــري عــن زبيــد عــن ريب قــال حــدثين حممــد بــن عبيــد احملــا]2677[الطــربي -

.متهم أبو هارون املكفوف بن عمري اهـ موسى القنوت سنة ماضية :جماهد قال 

ما روي عن ابن الزبري
ثــين عمــرو بــن قــال حــدثنا روح بــن عبــادة عــن زكريــا بــن إســحاق]7044[بــن أيب شــيبة ا-

حــدثنا ابــن أيب داود]1512[الطحــاوي .ابــن الــزبريأن دينــار
كـان : حدثين عمرو بـن دينـار قـال: قالأنا حممد بن مسلم الطائفيقال ثنا ابن أيب مرمي قال

.اهـ صحيح ي بنا الصبح مبكة فال يقنت يصلعبد اهللا بن الزبري
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القنوت يف الوتر
رون أخربنا محاد بـن سـلمة عـن احدثنا أمحد بن منيع حدثنا يزيد بن ه]3566[الرتمذي -

أن النـيبحلرث بن هشام عن علي بن أيب طالـبهشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرمحن بن ا
ين أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ مبعافاتـك اللهم إ:سلم كان يقول يف وترهصلى اهللا عليه و 

:قــالمث. نـاء عليـك أنـت كمــا أثنيـت علـى نفسـكمـن عقوبتـك وأعـوذ بـك منــك ال أحصـي ث
هذا حديث حسن غريب من حـديث علـي ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجـه مـن حـديث محـاد بـن 

.وصححه احلاكم والذهيب أبو داود أمحد و رواه و اهـ سلمة 
قتيبــة حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحق عــن بريــد بــن أيب مــرمي حــدثنا]464[الرتمــذي -

علمـــين رســـول اهللا : رضـــي اهللا عنهمـــااحلســـن بـــن علـــيقـــال : قـــال الســـعديعـــن أيب احلـــوراء 
مــن اللهــم اهــدين فمــني هــديت وعــافين يف: أقــوهلن يف الــوتر تصــلى اهللا عليــه و ســلم كلمــا

ت وقـين مــا قضــيت فإنـك تقضــي وال يقضــى عـافينت وتــولين فـيمن توليــت وبــارك يل فيمـا أعطيــ
.اهـ وحسنهعليك وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت 

أبـي بـن كعـببـن سـريين أن اعن معمر عن الزهري وعن أيوب عن ]4990[عبد الرزاق -
: بـن سـريين قـال اعن معمر عن أيوب عن ]7724[عبد الرزاق .قنت يف الوتر بعد الركوع 

م للناس علـى عهـد عمـر يف رمضـان فـإذا كـان النصـف جهـر بـالقنوت بعـد الركعـة يقو أيبكان 
فـإذا متـت عشـرون ليلـة انصـرف إىل أهلـه وقـام للنـاس أبـو حليمـة معـاذ القـارئ وجهـر بــالقنوت 
يف العشــر األواخــر حــىت كــانوا ممــا يســمعونه يقــول اللهــم قحــط املطــر فيقولــون آمــني فيقــول مــا 

حــدثنا أمحـــد بــن حممـــد بـــن ]1430[أبـــو داود .حـــىت أدعــو أســرع مـــا تقولــون آمـــني دعــوين 
أمهم كعببنأيبحنبل حدثنا حممد بن بكر أخربنا هشام عن حممد عن بعض أصحابه أن 

حــدثنا شــجاع بــن خملــد مث قــال.النصــف اآلخــر مــن رمضــانرمضــان وكــان يقنــت يفيفيعــين
بـنأيبمجـع النـاس علـى عمر بن اخلطـابحدثنا هشيم أخربنا يونس بن عبيد عن احلسن أن 

فـإذا كانـت العشـر ، يالنصـف البـاقيفكان يصلكعب
.قواه أبو داود ، حسن اهـأبق أيب:بيته فكانوا يقولوناألواخر ختلف فصلى يف

أخربنا منصور عـن احلـارث العكلـي عـن إبـراهيم قال حدثنا هشيم ]6972[ابن أيب شيبة -
]20[ثرمألايف سؤاالت أمحدرواه و . قنت يف الوتر قبل الركوععمرن األسود بن يزيد أن ع
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أنـه كـان حدثنا يزيد بن هارون أخربنا سفيان عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود عـن عمـر
وال أدري مىت كان هذا ؟.صحيح سند اهـيقنت يف الوتر قبل الركوع

كـان يقنـت عليـاك عن عطاء بن السائب عن أبيه أن حدثنا شري]6973[ابن أيب شيبة -
أخربنـا عطـاء بـن السـائب : حـدثنا هشـيم قـال ]6974[ابـن أيب شـيبة .يف الوتر بعد الركـوع

.عطاء ضعيفاهـكان يقنت يف الوتر بعد الركوععلياعن أيب عبد الرمحن أن 
نـا مهــام قـال ثنـا عطــاء ثنا حممـد بـن إمساعيــل قـال ثنـا عفــان قـال ثحــد]2714[ابـن املنـذر-

.ضعيف.يقنت يف الوتر قبل أن يركعابن مسعودكان بن السائب عن أيب عبد الرمحن قال
: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن قال]6965[ابن أيب شيبة -

ري  وال ونثــين عليـك اخلــاللهــم إنـا نســتعينك ونسـتغفرك: لقنـوتأن نقــرأ يف اابــن مسـعودعلمنـا 
نصــلي ونســجد وإليــك نســعى وحنفــد ولــكنكفــرك وخنلــع ونــرتك مــن يفجــرك اللهــم إيــاك نعبــد 

.ضعيفاهـ )1(إن عذابك اجلد بالكفار ملحقنرجو رمحتك وخنشى عذابك
حــدثنا حفـص عــن ليـث عــن عبـد الــرمحن بـن األســود عـن أبيــه أن ]6975[ابـن أيب شـيبة -

أخربنا ليث قال حدثنا هشيم ]6976[ابن أيب شيبة .فيقنت قبل الركوعكان يوترعبد اهللا
ال يقنـت يف شـيء مـن الصـلواتكـان ابـن مسـعود: عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قـال 

حـدثنا سـفيان حـدثنا معاويـة بـن هشـام قـال]7027[ابن أيب شيبة .إال يف الوتر قبل الركوع
.أنه كـان يرفـع يديـه يف قنـوت الـوترعن ليث عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه عن عبد اهللا

ثنـا زائـدة عــن ليـث عـن عبـد الـرمحن بــن رحيم احملـاريبثنا عبــد الـحـد]91رفـع اليـدين[البخـاري
األســود عــن أبيــه عــن عبــد اهللا أنــه كــان يقــرأ يف آخــر ركعــة مــن الــوتر قــل هــو اهللا أحــد مث يرفــع 

.اهـ ليث ضعيف ركعة يديه ويقنت قبل ال
عـن عبـد الـرمحن بـن عن املسـعوديثنا أبو معاويةنا أبو كريب قال حدث]2710[الطربي -

اهــ إال يف الوتر قبل الركوعال يقنت يف شيء من الصالةعبد اهللاكان : قال األسود عن أبيه
.تقدم صحيح ،

، إمنـا لـيس يف قنـوت الـوتر شـيء مؤقـت : حدثنا هشيم قال أخربنا مغرية عن إبراهيم قال ]6966[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند صحيح هو دعاء واستغفار
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حدثنا األوزاعـي حـدثنا عبـدة بـن حدثنا الوليد بن مسلم]13[وقال أمحد يف سؤاالت األثرم 
أن عبــد اهللا بــن مســعود قنــت يف الــوتر ســعيد بــن عبــد الــرمحن بــن أبــزى عــن أبيــهأيب لبابــة عــن 

.صحيحسند اهـ بعد القراءة قبل الركوع
كـان يقنـت السـنة  مسـعودبـناعن معمـر عـن أبـان عـن النخعـي أن ]4991[عبد الرزاق -

عـن أشـعث عـن احلكـم عـنحدثنا أبو خالد األمحر]7015[ابن أيب شيبة .كلها يف الوتر 
ال يقنــت الســنة كلهــا يف الفجــر ، ويقنــت يف الــوتر كــل ليلــة قبــل عبــد اهللاكــان : قــال إبــراهيم 
مســـعودابـــنعـــن عـــن أيب حنيفـــة عـــن محـــاد عـــن إبـــراهيم]343اآلثـــار[أبـــو يوســـف .الركـــوع 

حـدثنا علـي بـن عبـد ]9432[الطـرباين اهــ رضي اهللا عنه أنه كان يقنت يف الوتر قبل الركـوع 
كــان يقنــت يف الــوتر أنــه  املنهــال ثنــا محــاد عــن أيب محــزة عــن ابــن مســعودحجــاج بــنثنــا العزيــز

.صحيح حسن اهـ وال يقنت يف صالة الفجرقبل الركوع
حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن هشــام الدســتوائي عــن محــاد عــن ]6983[ابــن أيب شــيبة وقــال

كـانوا يقنتـون يف الـوتر صلى اهللا عليـه وسـلمالنيبوأصحابمسعودابنأن عن علقمة إبراهيم
.اهـ صحيح قبل الركوع

ثنا وكيع عن هارون بن إبراهيم عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري حد]6962[ابن أيب شيبة -
لـــك احلمـــد مـــلء الســـماوات الســـبع ومـــلء : أنـــه كـــان يقـــول يف قنـــوت الـــوترابـــن عبـــاسعـــن 

حــق مـا قــال العبـد كلنــا ، د ، األرضـني الســبع ومـلء مــا بينهمـا مــن شـيء بعــد 
هــذا اهـــ وال معطــي ملــا منعــت وال ينفــع ذا اجلــد منــك اجلــد، ال مــانع ملــا أعطيــت ، لــك عبــد 
مرفوعا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس، ورواه صحيح موقوف 

.رواه مسلم 
أبـا يكـىنحدثنا وكيع عن حسن بـن صـاحل عـن منصـور عـن شـيخ]6963[ابن أيب شيبة -

ــ: كــان يقــول يف قنــوت الــوتر الحســين بــن علــيحممــد أن  رى ، وأنــت رى وال تُــاللهــم إنــك َت
اللهــم إنــا نعــوذ بــك أن نــذل بـاملنظر األعلــى ، وإن إليــك الرجعــى ، وإن لــك اآلخــرة واألوىل ،

أخربنا سعيد بن منصور عن جريـر بـن عبـد احلميـد عـن منصـور ]7469[ابن سعد . وخنزى
كان احلسني بن علـي يقـول يف وتـره ، اللهـم إنـك تـرى : قال ن أيب حممد البصري عن حممد ب
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وال ترى وأنت بـاملنظر األعلـى ، وإن لـك اآلخـرة واألوىل ، وإنـا نعـوذ بـك مـن أن نـذل وخنـزى
.ضعيفاهـ 
عـــن أيب عـــن رجـــلد بـــن هـــارون عـــن ســـليمان التيمـــي حـــدثنا يزيـــ]7017[ابـــن أيب شـــيبة -

.ضعيف اهـنزلت عليه عشر سنني فما رأيته قنت يف وتره: قال ةهرير أبياملهزم عن 

قنوت هل يف اجلمعة 
: قــــال حــــدثنا الفضــــل بــــن دكــــني عــــن شــــريك عــــن أيب إســــحاق ]5458[ابــــن أيب شــــيبة -

: فقلـت . علـيوخلـف اجلمعة فلم يقنتـابشيربنوالنعمانشعبةبنالمغيرةصليت خلف 
ثنـا حيـىي بـن عبـد قـالحدثنا حممـد بـن إمساعيـل]1874[ابن املنذر.ال: أقنت بكم ؟ قال 

والنعمــانشــعبةبــنواملغــريةعلـيصــليت خلــف : قــالثنــا شــريك عـن أيب إســحاققــالداحلميـ
.اهـ حسن فلم يكونوا يقنتون يف اجلمعةبشريبن
بـن عمــر أن عمــر كــان ال احــدثنا وكيـع عــن العمــري عـن نــافع عــن ]254[أمحـد يف العلــل -

اهـهذا منكر يعين حديث العمري:قال أمحد.اجلمعةيقنت يف
حـدثنا حسـني بـن علـي عـن زائـدة عـن أشـعث بـن أيب الشـعثاء ]5460[ابـن أيب شـيبة وقال

.اهـ صحيح يف الفجر واجلمعةيقنتعبد اهللا بن عمر مل يكن : عن نافع قال 
ركعــيت اجلمعــة القنـوت يف: بــن جـريج عــن عطـاء قــال قلـت لــه اعـن ]5288[عبـد الــرزاق -

اهـــــمل أمســــع بــــالقنوت يف املكتوبــــة إال يف الصــــبح وأنكــــر أن يكــــون يف اجلمعــــة قنــــوت : قــــال 
.قنوت اجلمعة أحدثه بنو أمية. صحيح 

القنوت يف رمضان
يقـوم للنـاس علـى أبـيبن سريين قال كان اعن معمر عن أيوب عن ]7724[عبد الرزاق -

هـــر بـــالقنوت بعـــد الركعـــة فـــإذا متـــت عشـــرون ليلـــة عهـــد عمـــر يف رمضـــان فـــإذا كـــان النصـــف ج
انصرف إىل أهله وقام للناس أبو حليمـة معـاذ القـارئ وجهـر بـالقنوت يف العشـر األواخـر حـىت  
كــانوا ممــا يســمعونه يقــول اللهــم قحــط املطــر فيقولــون آمــني فيقــول مــا أســرع مــا تقولــون آمــني 

.، تقدم حسناهـ مرسل دعوين حىت أدعو 
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أن حـدثنا سـعيد عـن قتـادة عـن احلسـنقـال حدثنا حممد بن بشـر]7008[ابن أيب شيبة-
ضــى النصــف لمــا مففصــلعمــرأم النــاس يف خالفــة أبيــا

قنـــت بعـــد الركـــوع فلمـــا دخلـــت العشـــر أبـــق وخـــال عـــنهم
: قلـت لعطـاءقـالبكر عـن ابـن جـريجن حدثنا حممد ب]7009[ابن أيب شيبة .خالفة عمر

.نعـم: النصـف اآلخـر أمجـع؟ قـال: قلـتأول مـن قنـت عمـر: القنوت يف شهر رمضان؟ قـال
ول مـــن قنـــت يف رمضـــان يف أعمـــر :بـــن جـــريج عـــن عطـــاء قـــالاعـــن ]7728[عبـــد الـــرزاق 

ثنـــا ســـهل بـــن ]7014[شـــيبةابـــن أيب . النصـــف اآلخـــر مـــن رمضـــان بـــني الركعـــة والســـجدة 
وأمـره أن أن يصـلي بالنـاس يف رمضـان أبيـاحيـث أمـر عمـرأن عمـرو عـن احلسـنيوسف عـن

إذا كان إماما قنـت : وكان احلسن يقول : قال .م يف النصف الباقي ليلة ست عشرة
.اهـ حسن ، تقدم وإذا مل يكن إماما قنت الشهر كلهيف النصف ، 

قاال حدثنا أبو يو بكر بن احلسن القاضأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأب]4816[البيهقي -
حدثنا احلسن بن بشـر حـدثنا احلكـم بـن عبـد يحممد بن يعقوب حدثنا العباس الدور العباس

يزمـن عثمـان بـن عفـان رضـيفطالـبيأبـبـنيعلـأمنـا : امللك عن قتادة عـن احلسـن قـال 
: أمهــم أبــو حليمــة مث . قــد تفــرغ لنفســه: اهللا عنهمــا عشــرين ليلــة مث احتــبس ، فقــال بعضــهم 

.ضعيفاهـ رئ ، فكان يقنتمعاذ القا
علــيحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]7007[ابــن أيب شــيبة -

قبيصــة بــن عقبــة مــن طريــق]4815[رواه البيهقــي .أنــه كــان يقنــت يف النصــف مــن رمضــان
.ضعيف .مثله حدثنا سفيان 

أنــه كــان ال عمــرابــنعليــة عــن أيــوب عــن نــافع عــن حــدثنا ابــن ]7005[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا الثقفي عن أيوب عـن ]7006[ابن أيب شيبة .يعين من رمضانيقنت إال يف النصف

يعبــد اهللا بــن معاويــة اجلمحــمــن طريــق]4817[ورواه البيهقــي .بنحــوهابــن عمــرعــن نــافع
النصـــف مـــن إال يفالـــوتركـــان ال يقنـــت يفابـــن عمـــرأن حـــدثنا محـــاد عـــن أيـــوب عـــن نـــافع

.اهـ صحيح رمضان
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حـــدثنا ]107[ة علـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلمفضـــل الصـــاليف إمساعيـــل بـــن إســـحاق -
أن أبـا حـدثين أيب عـن قتـادة عـن عبـد اهللا بـن احلـارثثنـا معـاذ بـن هشـامحممد بـن املثـىن قـال 

.ثقات اهـ حليمة معاذا كان يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القنوت

القنوتعندرفع اليدين ما جاء يف 
كنا عنـد :قاال حدثنا سليمان عن ثابت قالثنا هاشم وعفان املعىنحد]12425[أمحد -

اشهدوا يا معشر القراء قال ثابت فكأين كرهت : فكتب كتابا بني أهله فقال مالكبنأنس
أقـــل لكـــم قـــراء أفـــال نإذلـــك فقلـــت يـــا أبـــا محـــزة لـــو مسيـــتهم بأمســـائهم قـــال ومـــا بـــأس ذلـــك 

أحـدثكم عـن إخــوانكم الـذين كنـا نســميهم علـى عهــد رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم القــراء 
أفـذكر 

ومــن  حــىت يصــبحوا فــإذا أصــبحوا فمــن كانــت لــه قــوة اســتعذب مــن املــاء وأصــاب مــن احلطــب 
كانــت عنــده ســـعة اجتمعــوا فاشــرتوا الشـــاة وأصــلحوها فيصــبح ذلـــك معلقــا حبجــر رســـول اهللا 

ســلم فــأتوا علــى بعــثهم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و صــلى اهللا عليــه وســلم فلمــا أصــيب خبيــب 
نـا لسـنا إيـاهم إحي من بين سليم وفيهم خايل حرام فقـال حـرام ألمـريهم دعـين فألخـرب هـؤالء 

نـا لسـنا إيـاكم نريـد فخلـوا إوجهنـا وقـال عفـان فيخلـون وجهنـا فقـال هلـم حـرام نريد حىت خيلـوا 
نفــذه منـه فلمـا وجـد الــرمح يف جوفـه قـال اهللا أكـرب فــزت ورب أوجهنـا فاسـتقبله رجـل بـالرمح ف

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليـه أحد منهم فقال أنس فمايالكعبة قال فانطووا عليهم فما بق
سلم يف صالة رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و جده عليهم فلقدسلم وجد على شيء قط و و 

الغــداة رفــع يديــه فــدعا علــيهم فلمــا كــان بعــد ذلــك إذا أبــو طلحــة يقــول يل هــل لــك يف قاتــل 
حرام قال قلت له ما له فعل اهللا به وفعل قال مهال فإنه قد أسلم وقال عفان رفـع يديـه يـدعو 

، كمــا بينــه الطــرباين والبيهقــيليمان هــو ابــن املغــريةســاهـــعلــيهم وقــال أبــو النضــر رفــع يديــه 
.صحيح 

عــن حممــد بــن راشــد عــن ســعيد عــن قتــادة عــن أيب رافــع وأيب قتــادة ]4980[عبــد الــرزاق -
الفجــر فقنـت بعـد الركــوع قـال أحــدمها رفـع يـده وقــال اآلخـر مل يرفــع عمـرصـلينا خلــف :قـاال
أخربنـا أبـو ] 3274[منـه مـا روى البيهقـي ، وأصـح سعيد بن أيب عروبـة كـان اخـتلط اهـيده
حـدثنا حممد بن يعقوب حدثنا حممـد بـن إسـحاق الصـغاينبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباسع



تقريب فقه السابقني األولني

42

بــنعمــرصــليت خلــف : عثمــان قــال عبــد الوهــاب بــن عطــاء عــن ســعيد عــن قتــادة عــن أيب
رفـع يديـه حـىت رأيـت و ، يـة مـن البقـرة ، وقنـت بعـد الركـوع اهللا عنه فقرأ مثـانني آيرضاخلطاب

: مث قال.ورفع صوته بالدعاء حىت مسع من وراء احلائطبياض إبطيه
يصليت خلف عمر بن اخلطاب رضـ: رافع قال عن احلسن وبكر بن عبد اهللا مجيعا عن أيب

ل مثــل وكــان احلســن يفعــ: قــال قتــادة . اهللا عنــه فقنــت بعــد الركــوع ورفــع يديــه وجهــر بالــدعاء
لكــن أظــن قتــادة مل يســمعه منــه ، إمنــا يرويــه اهـــاهللا عنــه صــحيحيوهــذا عــن عمــر رضــ. ذلــك

.جعفر بن ميمون وقد تفرد به 
ن جعفــر بــن ميمــون عــن أيب عثمــانعــحــدثنا حيــىي بــن ســعيد]7114[ابــن أيب شــيبة قــال
مــن وراء يقنــت بنــا بعــد الركــوع ويرفــع يديــه حــىت يبــدو ضــبعاه ويســمع صــوته عمــركــان : قــال

فــر صــاحب األمنــاط عــن عــن جعحــدثنا وكيــع عــن ســفيان]7115[ابــن أيب شــيبة .املســجد
حـــدثنا مســـدد ]89رفـــع اليـــدين[البخـــاري .رفـــع يديـــه يف قنـــوت الفجـــرعمـــرأن أيب عثمـــان

مث النــاسيــؤمعمــرو كنــا جنــيء : حــدثين أبــو عثمــان قــال حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن جعفــر
ــ ]90رفــع اليــدين[البخــاري . وخيــرج ضــبعاهيديــه حــىت تبــدو كفــاها بعــد الركــوع يرفــع يقنــت بن

مسعـت أبـا : عن أيب علي هو جعفر بـن ميمـون بيـاع األمنـاط قـال حدثنا قبيصة حدثنا سفيان
، خـــرب القنـــوت رواه عـــن أيب غــري حمفـــوظاهــــ يرفــع يديـــه يف القنـــوت عمـــركـــان :عثمــان قـــال 

.لم يذكروا رفع اليدين عثمان عاصم األحول وسليمان التيمي وغريمها ف
عـن عن ليث عن ابن األسـودحدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب]7028[ابن أيب شيبة -

مـن طريـقالبيهقـيو ابـن املنـذرورواه .أنـه كـان يرفـع يديـه إذا قنـت يف الـوترعبـد اهللاعن أبيه
رفــع يديــه يفيابــن مســعودكــان : شــريك عــن ليــث عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن أبيــه قــال 

.اهـ ليث يضعف القنوت إىل ثدييه
كـان يرفـع يديـه يف مسعودبناعن الزهري عن محاد عن إبراهيم أن ]7952[عبد الرزاق -

.كان قنوته قبل الركوع ،غريبنقطعاهـ مالوتر مث يرسلهما بعد 
عبــاسابــنرأيــت : قــال نا هشــيم عــن عــوف عــن أيب رجــاءحــدث]7077[ابــن أيب شــيبة -

تقـــدم يف املواقيـــت مـــا يـــدل علـــى أن اهــــ لبصـــرةميـــد بضـــبعيه يف قنـــوت صـــالة الغـــداة إذ كـــان با
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، تقـدم يف سـياق مـا روي هشيما مسعه من عوف ، وعامة من رواه عنه مل يذكروا هذا احلـرف
.عن ابن عباس 

حـــدثنا ســـفيان عـــن عـــوف عـــن خـــالس بـــن قـــال حـــدثنا وكيـــع]7116[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
بالبصــرة فرفــع يديــه حــىت مــد عبــاسابــنعــن عمــرو اهلجــري

حــدثين املثــىن قــال حــدثنا احلجــاج قــال حــدثنا محــاد قــال ]5481[وقــال ابــن جريــر . ضــبعيه
عـن ابـن عبـاس أنـه صـلى الفجـر فقنـت قبـل الركـوع، ورفـع أخربنا عوف عن خـالس بـن عمـرو

.ضعففيه اهـهذه الصالة الوسطى: إصبعيه وقال
موسى بن عامر حـدثنا الوليـد بـن مسـلم أخـربينعامرأيبمن طريق] 5063[البيهقي وروى
. شـهر رمضـانقنوتـه يفيرفـع يديـه يفأبـا هريـرةأنـه كـان يـرى يعـة عـن موسـى بـن وردانابن هل

ضـعيف اهـقنوتهرأيت أبا قالبة يرفع يديه يف: قال يعامر بن شبل اجلرمقال الوليد وأخربين
.
مل تكـن ترفـع األيـدي :بـن شـهاب قـالابن جـريج عـن اعن معمر و ]7726[عبد الرزاق -

واهللا أعلم . أُراه يعين مساجد اجلماعات يف الرتاويح باملدينة.اهـ صحيح يف الوتر يف رمضان 
.

اإلمام ال خيص نفسه بدعاء
ا عبـد السـالم عـن ثنـثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو نعيم قـالحد]2090[ابن املنذر -

اهـــ : قــالعمــرليــث عــن جماهــد عــن 
.سند ضعيف 

أنـه  عبـد اهللاد األمحر عن أشعث عـن كـردوس عـن حدثنا أبو خال]6599[ابن أيب شيبة -
هاهـ ال باس بكان يكره إذا كان الرجل يف القوم أ
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ةـــعــمـــاب اجلـــتـــك
 عن رسول ا

وأصحابه
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الساعة اليت فيهافضل اجلمعة و
ثنـا شـعبة عـن أيب : قـالثنـا حممـد بـن جعفـر: قـالحدثنا ابن املثىن]24/333[ابن جرير -

وشـــاهد (أنـــه قـــال يف هـــذه اآليـــةعلـــيحيـــدث عـــن مسعـــت حارثـــة بـــن مضـــرب: قـــالإســـحاق
سـفيان عـنثنـا مهـران: قـالحـدثنا ابـن محيـدمث قـال . وم عرفـةويـيـوم اجلمعـة: قال) ومشهود

الشاهد يوم اجلمعة، واملشـهود : قال)وشاهد ومشهود(عليعن عن أيب إسحاق عن احلارث
.سفيان أثبتاهـيوم عرفة

: قــالأخربنــا يــونس: أخربنــا ابــن عليــة قــال: حــدثين يعقــوب قــال]333/ 24[ابــن جريــر -
ــــوقــــال: قــــالأنبــــأين عمــــار ــــرةأب البيهقــــي .واملشــــهود يــــوم عرفــــة،هد يــــوم اجلمعــــةالشــــا: هري

عمـرو بـن مـرزوق أخربنـا شـعبة عـن يـونس بـن عبيـد عـن عمـار مـوىل بـينمن طريـق]5772[
سـند اهــواملشـهود يـوم عرفـةيوم اجلمعـة الشاهد: قال) وشاهد ومشهود(هريرةأيبهاشم عن 

.صحيح 
عـن دثنا أبو نعيم الفضل بن دكني حـدثنا سـفيانحدثنا أيب ح]12/385[ابن أيب حامت -

ـــاسعـــن ات عـــن جماهـــدتـــأيب حيـــىي الق الشـــاهد اإلنســـان، : قـــال)وشـــاهد ومشـــهود(ابـــن عب
.حسن ال بأس بهاهـواملشهود يوم اجلمعة

حـــدثنا أبـــو اليمـــان قـــال أخربنـــا شـــعيب قـــال حـــدثنا أبـــو الزنـــاد أن عبـــد ]836[البخـــاري -
ل اهللا ىل ربيعــة بــن احلــارث حدثــه أنــه مســع أبــا هريــرة أنــه مســع رســو الــرمحن بــن هرمــز األعــرج مــو 

: ســلم يقــولصــلى اهللا عليــه و 
تبـع اليهـود غـدا قبلنا مث هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهـدانا اهللا فالنـاس لنـا فيـه 

اهـوالنصارى بعد غد 
حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا الصعق بن حزن حدثنا علـي بـن احلكـم ]4228[و يعلى أب-

أتـاين جربيــل مبثــل املــرآة : ســلم قــال أن رســول اهللا صــلى اهللا عليـه و البنـاين عــن أنــس بـن مالــك 
هذه اجلمعة جعلهـا اهللا عيـدا لـك : ما هذه ؟ قال يا جربيل: ء قلت البيضاء فيها نكتة سودا

فيهــا ســاعة ال يوافقهــا عبـد يســأل اهللا فيهــا خــريا إال ، بــل اليهــود و النصـارى و ألمتـك فــأنتم ق
هــذا يــوم القيامــة تقــوم يف يــوم : مــا هــذه النكتــة الســوداء ؟ قــال : قلــت : قــال .أعطــاه إيــاه 
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إن اهللا جعــل يف اجلنــة : قلــت مــا يــوم املزيــد ؟ قــال : اجلمعــة و حنــن نــدعوه عنــدنا املزيــد قــال 
فيه كثبانـا مـن املسـك األبـيض فـإذا كـان يـوم اجلمعـة ينـزل اهللا فيـه فوضـعت واديا أفيح و جعل 

فيـــه منـــابر مـــن ذهـــب لألنبيـــاء و كراســـي مـــن در للشـــهداء و ينـــزلن احلـــور العـــني مـــن الغـــرف 
أطعمـوا عبـادي : اكسـوا عبـادي فيكسـون و يقـول : مث يقـول اهللا : فحمدوا اهللا و جمدوه قـال 

مــاذا : طيبــوا عبــادي فيطيبــون مث يقــول : يســقون و يقــول اســقوا عبــادي ف: فيطعمــون و يقــول 
رضـيت عـنكم مث يـأمرهم فينطلقـون و تصـعد : يقـول : ربنا رضوانك قال : تريدون ؟ فيقولون 

اهــــ صـــححه البوصـــريي يف احلــور العـــني الغـــرف و هـــي مـــن زمـــردة خضـــراء و مـــن ياقوتـــة محـــراء 
.اإلحتاف 

الـــرمحن عـــن أيب صـــاحل الســـمان عـــن أيب عـــن مســـي مـــوىل أيب بكـــر بـــن عبـــد]227[مالـــك -
مـن اغتسـل يـوم اجلمعـة غسـل اجلنابـة مث راح :هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قـال 

يف الســاعة األوىل فكأمنــا قــرب بدنــة ومــن راح يف الســاعة الثانيــة فكأمنــا قــرب بقــرة ومــن راح يف 
ة الرابعــة فكأمنــا قــرب دجاجــة ومــن الســاعة الثالثــة فكأمنــا قــرب كبشــا أقــرن ومــن راح يف الســاع

راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة فإذا خرج اإلمام حضـرت املالئكـة يسـتمعون الـذكر
.اهـ رواه البخاري ومسلم 

بن خشـرم قـاال أخربنـا ابـن وهـب عـن خمرمـة بـن يأبو الطاهر وعلحدثين]2012[مسلم -
ن عيسـى قـاال حـدثنا ابـن وهـب أخربنـا خمرمـة وأمحد بيبكري ح وحدثنا هارون بن سعيد األيل

عبــد اهللا بــن عمــر أمسعــت أبــاك قــال قــال يليموســى األشــعر بــردة بــن أيبعــن أبيــه عــن أيب
شـأن سـاعة اجلمعـة قـال قلـت نعـم مسعتـه يقـول حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

إلمــام إىل أن تقضــى مــا بــني أن جيلــس ايهــ:مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 
اهـالصالة 

ابن احلارث يعينعمروحدثنا أمحد بن صاحل حدثنا ابن وهب أخربين]1050[أبو داود -
حدثه عـن جـابر بـن عبـد ابن عبد الرمحنيعينىل عبد العزيز حدثه أن أبا سلمةأن اجلالح مو 

ال :يريــد ســاعة . رة يــوم اجلمعــة ثنتــا عشــ:اهللا عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال
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فالتمســوها آخــر ســاعة بعـــد ، يوجــد مســلم يســأل اهللا عــز وجــل شــيئا إال آتــاه اهللا عــز وجــل 
.)1(امدرجأُراه الساعةتعيني. اهـ صححه األلباين العصر

قـال اجتمـع أبـو عبـاسبـناعن الثوري عـن منصـور عـن جماهـد عـن ]5558[عبد الرزاق -
يف يوم اجلمعة لساعة ال يوافقها رجـل مسـلم يسـأل اهللا تعـاىل إنهريرةأبوهريرة وكعب فقال 

ال أحدثك عن يوم اجلمعة فقال كعب إذا كان يوم اجلمعة أال آتاه إياه فقال كعب إفيها خريا 
بــــن آدم اال إفزعـــت الســــماوات واألرض والـــرب والبحــــر والشـــجر والثــــرى واملـــاء واخلالئــــق كلهـــا 

ول فـــاألول فـــإذا خـــرج املســـجد فيكتبـــون مـــن جـــاء األوالشـــيطان قـــال وحتـــف املالئكـــة بـــأبواب
مام طووا صحفهم فمـن جـاء بعـد ذلـك جـاء حبـق اهللا وملـا كتـب عليـه وحـق علـى كـل رجـل اإل

حامل يغتسل فيه كغسله من اجلنابة ومل تطلع الشمس ومل تغرب من يوم أعظم مـن يـوم اجلمعـة 
أيب هريـرة وكعـب وأرى أنـا إن  بن عبـاس هـذا حـديثايام قال والصدقة فيه أعظم من سائر األ

.اهـ صحيح كان ألهله طيب أن ميس منه يومئذ 
عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد عن حممد بن إبـراهيم بـن احلـارث التيمـي عـن ]241[مالك -

أنـه قـال خرجـت إىل الطـور فلقيـت كعـب أبـي هريـرةأيب سلمة بن عبد الرمحن بـن عـوف عـن 
سـلم فكـان تـه عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و لتوراة وحدثاألحبار فجلست معه فحدثين عن ا

خري يوم طلعت عليه الشمس يوم :سلم ت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و فيما حدثته أن قل
اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من اجلنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما مـن 

بح حـىت تطلـع الشـمس شـفقا مـن السـاعة إال دابة إال وهي مصـيخة يـوم اجلمعـة مـن حـني تصـ
اجلــن واإلنــس وفيــه ســاعة ال يصــادفها عبــد مســلم وهــو يصــلي يســأل اهللا شــيئا إال أعطــاه إيــاه 

ل صـدق رسـول قال كعب ذلك يف كل سنة يوم فقلت بل يف كـل مجعـة فقـرأ كعـب التـوراة فقـا
فقـال مـن أيــن لغفـاريبصـرة بــن أبـي بصـرة اسـلم قـال أبـو هريـرة فلقيـت اهللا صـلى اهللا عليـه و 

صـلى أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن خترج إليه ما خرجت مسعت رسول اهللا
سـلم يقـول ال تعمـل املطـي إال إىل ثالثـة مسـاجد إىل املسـجد احلـرام وإىل مسـجدي اهللا عليه و 

معبــد اهللا بــن ســالهــذا وإىل مســجد إيليــاء أو بيــت املقــدس يشــك قــال أبــو هريــرة مث لقيــت 

مسوها آخر ساعة بعد العصـر مـن قـول أيب سـلمة وأبـو سـلمة هـو تيقال إن قوله يف هذا احلديث فال:قال أبو عمر-1
]20/ 19التمهيد[. الذي روى حديث أيب هريرة وقصته مع كعب وعبد اهللا بن سالم يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة
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فحدثتـه مبجلسـي مـع كعـب األحبــار ومـا حدثتـه بـه يف يـوم اجلمعــة فقلـت قـال كعـب ذلــك يف  
كل سنة يوم قال قال عبد اهللا بن سالم كذب كعب فقلت مث قـرأ كعـب التـوراة فقـال بـل هـي 
يف كــل مجعــة فقــال عبــد اهللا بــن ســالم صــدق كعــب مث قــال عبــد اهللا بــن ســالم قــد علمــت أيــة 

ساعة هي قال أبو هريرة
د قــال سـاعة يف يــوم اجلمعــة قـال أبــو هريــرة فقلــت وكيـف تكــون آخــر ســاعة يف يـوم اجلمعــة وقــ

ال يصادفها عبد مسلم وهـو يصـلي وتلـك السـاعة سـاعة ال : سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سـلم مـن جلـس جملسـا يقل رسول اهللا صلى اهللا عليـه و يصلى فيها فقال عبد اهللا بن سالم أمل

اهـــ رواه ينتظــر الصــالة فهــو يف صــالة حــىت يصــلي قــال أبــو هريــرة فقلــت بلــى قــال فهــو ذلــك 
.والرتمذي من طريق مالك وصححه .البخاري ومسلم خمتصرا 

نثنا يعقوب بن عبد الرمح: قالثنا سعيد: قالحدثنا حممد بن علي]1727[ابن املنذر -
مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا أن ناســاعــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحنأخــربين أبــو حــازم: قــال

.اهـ صحيح وهو ما حكاه أبو سلمة قبل يوم اجلمعة
موســى بــن عقبــة أنــه مســع أبــا ســلمة بــن بــن جــريج قــال حــدثيناعــن ]5579[عبــد الــرزاق -

يقـول النهـار اثنتـا عشـرة سـاعة والسـاعة عبد اهللا بن سالمعبد الرمحن بن عوف يقول مسعت 
الـيت يــذكر فيهــا مــن يـوم اجلمعــة مــا يــذكر آخـر ســاعات النهــار قــال وحـدثين موســى أيضــا قــال 
ر إن أبـا هريـرة كـان 

.اهـ صحيحيقول ال يزال االنسان يف صالة ما مل يقم من مصاله أو حتدث 
لم أخربنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمـرو عـن أيب أخربنا عفان بن مس]44[ابن سعد -

.اهـ صحيحخلق اهللا آدم يف آخر يوم اجلمعة: قال عبد اهللا بن سالمعن سلمة
إن : قـال هريـرةأبـينا يزيد بـن إبـراهيم نـا حممـد بـن سـريين عـن رب خأ]3055[ابن اجلعد -

يف اجلمعـــة لســـاعة ال يوافقهـــا عبـــد قـــائم يصـــلي يســـأل اهللا فيهـــا خـــريا إال أعطـــاه مث قـــال بيـــده 
.وكان ابن سريين يوِقف اهـ هو يف الصحيحني مرفوعا هكذا فقلنا يصغرها أو يزهدها 

أخــربين داود بـــن أيب عاصـــم عــن عبـــد اهللا بـــن بــن جـــريج قـــال اعـــن ]5586[عبــد الـــرزاق -
زعموا أن ليلة القدر قد رفعت قـال كـذب هريرةألبيحينس عن صاحل موىل معاوية قال قلت 
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مــن قــال كــذلك قلــت فهــي يف كــل شــهر رمضــان أســتقبله قــال نعــم قــال قلــت هــل زعمــوا أن 
ل كــذب مــن قــاال اســتجيب لــه قــد رفعــت قــال  إالســاعة يف يــوم اجلمعــة ال يــدعو فيهــا مســلم 

اهـــ زيــادة صــاحل خطــأ إمنــا هــو عبــد اهللا بــن حيــنس ال نعــم قلــت فهــي يف كــل مجعــة أســتقبلها قــ
والثقـات البـن واجلرح والتعـديل كذلك يف التاريخ للبخاري قال قلت أليب هريرة ،  موىل معاوية 

بـن جـريج قـال أخـربين اعـن ]7707[وقد رواه عبد الرزاق يف الصـيام .وكلهم ثقات. حبان 
.فذكره خمتصرا ن عبد اهللا بن حينس قال قلت أليب هريرةعداود بن أيب عاصم 

السـاعة الـيت : قـال أبـي هريـرةعن الثوري عن يونس عن عطاء عـن ]5577[عبد الرزاق -
.سند صحيح اهـتقوم يف يوم اجلمعة ما بني العصر إىل أن تغرب الشمس 

عباسابنعـن ابن أيب ليلى عن عطاءشم عن حدثنا علي بن ها]5504[ابن أيب شيبة -
ابـن .مـا بـني العصـر إىل أن تغـرب الشـمس: السـاعة الـيت تـذكر يف اجلمعـة : قـاال هريرةوأبي

اهــ ابـن أيب مثلـههريـرةأيبحـدثنا هشـيم عـن ابـن أيب ليلـى عـن عطـاء عـن ]5505[أيب شيبة
.ليلى فيه ضعف 

بن دارة موىل عثمان أنـه مسـع اعالء عن بن جريج قال أخربين الاعن ]5567[عبد الرزاق -
تقوم الساعة يوم السبت وال يوم األحد وال يـوم االثنـني وال يـوم الثالثـاء وال يقول الهريرةباأ

.تقدم شاهده حديث حسن اهـ يوم االربعاء وال يوم اخلميس مث سكت
: قـالليفـةثنـا خلـف بـن خ: قـالثنا سـعيد: قالحدثنا حممد بن علي]1718[ابن املنذر-

: فقـالتظر فيها مـا ينتظـر مـن يـوم اجلمعـةيف الساعة اليت ينأبي هريرةعن ثنا ليث عن جماهد
ابـــن املنـــذر . بعـــد طلـــوع الفجـــر إىل طلـــوع الشـــمس، وبعـــد صـــالة العصـــر إىل غـــروب الشـــمس

أيب ثنـا فضـيل بـن عيـاض عـن ليـث عـن جماهـد عـن : قـالوحدثنا عن حممد الزنبـور]1719[
لساعة اليت ترجى يف اجلمعة من صالة الصبح إىل أن تطلـع الشـمس، ومـن صـالة ا: قالهريرة

.اهـ ليث ضعيف العصر إىل أن تغرب الشمس
بن جريج قال حدثين حسن بن مسلم ال أعلمـه إال عـن سـعيد اعن ]5580[عبد الرزاق -

ن بـن جـريج وحـدثين عثمـان بـن أيب سـليمان حنـوه عـن سـعيد بـاقـال عبـاسبـنابن جبري عـن 
بـــن عبـــاس وســـئل عـــن تلـــك الســـاعة فقـــال خلـــق اهللا آدم بعـــد العصـــر يـــوم اجلمعـــة اجبـــري عـــن 

وخلقــه مــن أدمي االرض كلهــا أمحرهــا وأســودها وطيبهــا وخبيثهــا ولــذلك كــان يف ولــده االســود 
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ســجد لــه مالئكتــه وأســكنه جنتــه فللــه مــا أمســى ذلــك اليــوم حــىت أواألمحــر والطيــب واخلبيــث ف
عــن هشــام بــن حســـانحـــدثنا محــاد بــن زيــد] 708[وقــال مســدد اهـــعصــاه فأخرجــه منهــا 

.صحيح .مثلهعن ابن عباس حدثين قيس بن سعد عن عطاء 
حدثنا حيىي بن حيـىي وأبـو بكـر بـن أيب شـيبة وأبـو كريـب قـال حيـىي أخربنـا ]1419[مسلم -

ول اهللا قـال رسـوقال اآلخران حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قـال
صــلى اهللا عليــه وســلم مــن توضــأ فأحســن الوضــوء مث أتــى اجلمعــة فاســتمع وأنصــت غفــر لــه مــا 

اهـومن مس احلصى فقد لغا، بينه وبني اجلمعة وزيادة ثالثة أيام 
بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد عن عبد اهللا ابن عيينة عن اعن ]5589[عبد الرزاق -

مسعــت عبــد الوهــاب بــن أيب ذئــب عــن أيب ذر قــال مــن قــال و ذرأبــيبــن وديعــة احلــرزي عــن 
اغتسل يوم اجلمعة فأحسن غسله ولبس من صاحل ثيابه ومس ما كتب اهللا لـه مـن طيـب أهلـه 

اهــ أو دهنه مث راح إىل اجلمعة فلم يفـرق بـني اثنـني غفـر لـه مـا بـني اجلمعتـني وزيـادة ثالثـة أيـام 
.حسن 

ثنــا : قــاالن عيســى الصــغاين وحممــد بــن حيــىيدثونا عــن احلســني بــحــ]1724[ابــن املنــذر -
د احلضرمي عن احلارث بن يزيعن بكر بن عمرو املعافريثنا حيوة بن شريحعبد اهللا بن يزيد

أن امرأته سألته عن الساعة اليت يستجيب اهللا فيهـا للعبـد أبي ذرعن عن عبد اهللا بن حجرية
فإن سألتيين بعدها فأنت طالق، يعين يوم : املؤمن، فقال

.وسند مصري اهـ ثقات مرسل اجلمعة
عبـــد اهللاعـــن دثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب إســـحاق عـــن هبـــريةحـــ]5552[ابـــن أيب شـــيبة -

.، يأيت يف الصوم ال بأس بهاهـ يوم اجلمعة ، وسيد الشهور رمضانإن سيد األيام: قال
كنـت عنـد : قال مغرية عن واصل عن أيب بردة عن يمحدثنا هش]5506[ابن أيب شيبة -

فقلـت هـي السـاعة الـيت اختـار اهللا هلـا ، : فسـئل عـن السـاعة الـيت يف اجلمعـة ؟ قـال عمرابن
رواه أبـو بكـر املـروزي .فمسح رأسي ، وبرك علـي ، وأعجبـه مـا قلـت: أو فيها الصالة ، قال 

:عـن واصـل األحـدب عـن أيب بـردة قـالحدثنا سـريج حـدثنا هشـيم أنـا مغـرية]9[يف اجلمعة 
هـي السـاعة الـيت : قلـت: ؟ قـالكنت عند ابن عمر، فسـأل عـن السـاعة الـيت يف يـوم اجلمعـة

ابـــن املنـــذر .ك علـــي، وأعجبـــه مـــا قلـــت فمســـح رأســـي، وبـــرّ : اختـــار اهللا فيهـــا الصـــالة، قـــال
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ســحاق عــن أيب ثنــا ســفيان عــن أيب إ: قــالأخربنــا أبــو نعــيم: قــالحــدثنا أبــو أمحــد]1722[
.اهـ تقدم حنوه عند مسلمعند نزول اإلمام يعين الساعة اليت يف اجلمعة: قالبردة

حـــدثنا هشـــام بـــن قـــال حـــدثنا يزيـــد بـــن حممـــد]35[وقـــال أبـــو احلســـن ابـــن حـــذمل يف جزئـــه 
عــن أيب عمــرو عــن حســان بــن حــدثنا إمساعيــل بــن مساعــة عــن موســى بــن أعــنيقــال إمساعيــل

والـذي نفسـي : عة اليت جعل اهللا يف اجلمعة عند ابن عمر، فقال رجـلذكرت السا:قالعطية
أال تــرى أن اهللا : بيـده، إين لعـارف أي ســاعة هـي، فكــأن ابـن عمـر اشــرأب إليـه، فقــال الرجـل

فـرتى أن اهللا )يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسـعوا إىل ذكـر اهللا(يقول
اهــــ مرســـل جيـــد ، أبـــو عمـــرو هـــو لســـاعة الـــيت حيـــرص عليهـــايف غـــري اعـــز وجـــل جاعـــل ذلـــك

.األوزاعي 
حـدثنا : قال حدثنا معاوية بن صاحل: قال حدثنا زيد بن حباب ]5508[ابن أيب شيبة -

إين ألرجو أن تكون : قال أبي أمامةعن أبو عبد الرمحن األملوكي موسى بن يزيد بن موهب
عند أواملؤذن ، أو اإلمام على املنرب إذا أذن: عات الساعة اليت يف اجلمعة إحدى هذه السا

.مسع أبا أمامة موسى وثقه ابن حبانهذا إسناد حسن ، اهـ اإلقامة
حـدثنا بكـر بـن سـهل ثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل حـدثين معاويـة بـن صـاحل ]18/74[الطرباين -

ن تكـون سـاعة إين ألرجـو أ: قـالعـوف بـن مالـكعن سليم بن عامر عن جبري بن نفـري عـن 
سـند اهــوعنـد اإلقامـةالساعات الثالث إذا أذن املـؤذن وإذا أم اإلمـام املنـرباجلمعة يف إحدى

.جيد 
حــدثنا ســليمان بــن قــرم عــن أيب : قــال حــدثنا معاويــة بــن هشــام ]5512[ابــن أيب شــيبة -

: يف نسـوة فسـمعتها تقـول عائشـةكنـت عنـد : قالـت حبيب عن نبل عن سالمة بنت أفعى 
أي ســاعة ؟ : إن يــوم اجلمعــة مثــل يــوم عرفــة ، وإن فيــه لســاعة تفــتح فيهــا أبــواب الرمحــة فقلنــا 

حـدثنا عبيـدة بـن محيـد عـن ]5513[ابـن أيب شـيبة .حـني ينـادي املنـادي بالصـالة: فقالت 
إن يـوم اجلمعـة : قالـت عائشـةعـن سنان بن حبيب عن نبل بنت بدر عن سالمة بنت أفعى 

ح فيه أبواب الرمحة ، وفيه ساعة ال يسأل اهللا العبـد شـيئا إال أعطـاه ، قيـل مثل يوم عرفة ، تفت
.عرفان تاهـ نبل وسالمة ال ة الغداةإذا أذن املؤذن لصال: وأية ساعة ؟ قالت : 

القراءة يف صبح يوم اجلمعة
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بـراهيم عـن عبـد الـرمحن بـن عن سـعد بـن إحدثنا وكيع عن سفيان]5492[ابن أيب شيبة -
امل (كــان يقــرأ يف الفجــر يــوم اجلمعــة بـــأن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  أبــي هريــرةن عــهرمــز
.اهـ رواه البخاري ومسلم ) هل أتى على اإلنسان(و)تنزيل

عــن احلســن بــن صــاحل عــن أبيــه عــن عثمــان بــن أيب حــدثنا وكيــع]5488[ابــن أيب شــيبة-
اهــ عثمـان كــويف وسـورة اجلمعـة، أنـه قـرأ يف الفجـر يـوم اجلمعـة بسـورة احلشـرعلـيصـفية عـن 

.خرب أهل الكوفة عنه يف مقام الظنةذكره ابن حبان يف الثقات ، و 
مـــا : عـــن جـــابر عـــن الشـــعيب قـــال عـــن ســـفيان حـــدثنا ابـــن منـــري]5486[ابـــن أيب شـــيبة -

ابـن أيب شـيبة .)هـل أتـى علـى اإلنسـان(و)امل تنزيل(إال بـ قرأ يوم اجلمعة عباسابنشهدت 
مــا : عــن شــريك عــن أيب إســحاق عــن ســعيد بــن جبــري قــالحــدثنا يزيــد بــن هــارون ]5487[

.ضعيف اهـ ة الغداة إال قرأ سورة فيها سجدةيوم اجلمععباسابنصليت خلف 

وقت اجلمعة
: حـــدثنا فلـــيح بـــن ســـليمان قـــال : حـــدثنا زيـــد بـــن حبـــاب قـــال ]5178[ابـــن أيب شـــيبة -

كنا نصـلي مـع رسـول اهللا صـلى : يقول نس بن مالكأنه مسع أأخربين عثمان بن عبد الرمحن
.اهـ رواه البخاري عليه وسلم اجلمعة إذا مالت الشمساهللا 

حدثنا وكيع عن يعلى بن احلارث عن إياس بن سـلمة بـن األكـوع ]5180[ابن أيب شيبة-
جـع كنا نصلي مع النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم اجلمعـة إذا زالـت الشـمس ، مث نر : قالعن أبيه

.رواه البخاري ومسلم اهـنتبع الفيء
عن معمر عـن جعفـر بـن برقـان عـن ثابـت أيب احلجـاج عـن عبـد اهللا ]5210[عبد الرزاق -

فقضــى صــالته وخطبتــه قبــل نصــف النهــار مث أبــي بكــربــن ســيدان قــال شــهدت اجلمعــة مــع 
]5174[ابـن أيب شـيبة . فقضـى صـالته وخطبتـه مـع زوال الشـمسعمرشهدت اجلمعة مع 

حــدثنا وكيـــع عــن جعفـــر بـــن برقــان عـــن ثابــت بـــن احلجـــاج الكــاليب عـــن عبــد اهللا بـــن ســـيدان 
فكانـــت خطبتـــه وصـــالته قبـــل نصـــف الصـــديقبكـــرأيبشـــهدت اجلمعـــة مـــع : الســـلمي قـــال 

انتصـف النهـار ، مث شـهدنا : فكانت خطبته وصالته إىل أن أقولعمرالنهار ، مث شهدنا مع 
زال النهار ، فمـا رأيـت أحـدا عـاب ذلـك : ته إىل أن أقول ، فكانت صالته وخطبعثمانمع 

ثنا حممـد بـن كناسـة وكثـري بـن : حدثنا حممد بن إمساعيل قال]995[اهـ ابن املنذر وال أنكره
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ثنا ثابت بن احلجـاج عـن عبـد اهللا بـن سـيدان املطـرودي : ثنا جعفر بن برقان قال: هشام قاال
.ان قال البخاري ال يتابع على حديثه ابن سيدفذكر حنوه اهـمث من بين سليم 

كنت أرى طنفسة لعقيل بـن :عن عمه أيب سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ] 13[مالك -
أيب طالــب يــوم اجلمعــة تطــرح إىل جــدار املســجد الغــريب فــإذا غشــي الطنفســة كلهــا ظــل اجلــدار 

صـالة اجلمعـة وصلى اجلمعة قال مالك والد أيب سهيل مث نرجـع بعـدالخطاببنعمرخرج 
.اهـ صحيح فنقيل قائلة الضحاء 

بــن اعــن معمــر عــن الزهــري عــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة عــن ]5209[عبــد الــرزاق -
فصــعد املنــرب وأخــذ املــؤذن يف عمــرعبــاس قــال هجــرت يــوم اجلمعــة فلمــا زالــت الشــمس خــرج 

.ورواه مسلم مطوال ، اهـ صحيح أذانه 
بــن جــريج عــن رجــل عــن عكرمــة بــن خالــد قــال خرجــت مــن اعــن ]5227[عبــد الــرزاق -

لقـد صـليتها مـع :قـال. ال :قلـت؟أصـليتم:املسجد فلقيين مسلم بـن نوفـل يـوم اجلمعـة فقـال
اهـفوضع املنرب يف احلجرعمر بن الخطاب

امللــك بــن عمــرو أبــو عــامر العقــدي وهشــام أبــو الوليــد أخربنــا عبــد]11754[ابــن ســعد -
وكانـت قـد : قـال حـدثنا شـعبة عـن خبيـب بـن عبـد الـرمحن عـن عمتـه أنيسـة:الطيالسي قـاال 

يتبعــون عمــركــان رجالنــا جييئــون يف خالفــة : قالــت ت مــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حجــ
حـدثنا حيـىي]733[مسـدد اهــى رؤوسهم ، مث يقيلـون بعـد اجلمعـةأفياء احليطان أرديتهم عل

ت مـع النـيب عـن عمتـه أنيسـة وكانـت قـد حجـرمحن حدثين خبيب بـن عبـد الـ:عن شعبة قال
علـى رءوسـهم كان رجالنا جيمعون مـع عمـر مث يرجعـون وأرديـتهم :صلى اهللا عليه وسلم قالت

.إسناده صحيح: اهـ قال ابن حجريقيلون بعدها احليطانيتبعون يفء 
ى صــلعفــانبــنعثمــانأن بــن أيب ســليط ابــن حيــىي املــازين عــن عــن عمــرو ] 14[مالــك -

ابـــن املنـــذر . اجلمعـــة باملدينـــة وصـــلى العصـــر مبلـــل قـــال مالـــك وذلـــك للتهجـــري وســـرعة الســـري 
ىي املازين حدثين عمرو بن حيقالثنا عبد اهللا عن سفيانقالحدثنا علي بن احلسن]996[

ومــا أجــد ، مث آيت بــين دينــار ، اجلمعــة عثمــانكنــت أصــلي مــع : قــالعــن عبــد اهللا بــن ســليط
ســند صــحيح ، وعبــد اهللا بــن أيب ســليط هــو الصــواب أمــا عبــد اهللا بــن ســليط اهـــشــيئا يظلــين

.فمدين متأخر 
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بـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار عـن يزيـد بـن هرمـز قـال اعـن ]5211[عبد الرزاق -
]988[ابـن املنـذر . فنرجـع فنقيـل عثمـانأخربين أبان بن عثمان قال كنا نصلي اجلمعـة مـع 

أخــربين عمــرو بــن دينــار : قــالثنــا ابــن جـريج: قــالثنـا حجــاج: قــاليــلحـدثنا حممــد بــن إمساع
مث عفـانبـنعثمـانكنـا نصـلي اجلمعـة مـع : أنـا أبـان بـن عثمـان قـال: قـالعن يزيد بن هرمـز

.اهـ صحيح نرجع فنقيل
عن قيس بن الربيع عن إمساعيـل بـن مسيـع احلنفـي عـن أيب رزيـن قـال  ]5216[عبد الرزاق -

مث ننصـرف فيكـون الفـيء أحيانـا وأحيانـا ال يكـون ال نـراه ي بـن أبـي طالـبعلكنا جنمع مـع 
عــــن حــــدثنا علــــي بــــن مســــهر]5186[ابــــن أيب شــــيبة . يقــــول نــــراه أحيانــــا وأحيانــــا ال نــــراه

اجلمعة ، فأحيانا جند فيئا ، وأحيانا عليكنا نصلي مع : قال عن أيب رزين إمساعيل بن مسيع 
: قـالثنـا أبـو معاويـة: قـالثنـا سـعيد: ثنا حممد بن علـي قـالحد]987[ابن املنذر .ال جنده

اهـــ اجلمعــة حــني زالــت الشــمسعلــيصــليت مــع : قــالثنــا إمساعيــل بــن مسيــع عــن أيب رزيــن
.صحيح حسن 

كنـا : حدثنا وكيع عـن أيب العنـبس عمـرو بـن مـروان عـن أبيـه قـال ]5181[ابن أيب شيبة -
.مروان اجلعفي ذكره أبو حامت يف الثقاتحسن ،اهـسإذا زالت الشمعليجنمع مع 

ثنـا أبـو قـالثنـا زهـريقـالثنا أمحد بـن يـونسقال حدثنا حيىي بن حممد]986[ابن املنذر -
ابــن ســعد .فصــالها باهلــاجرة بعــد مــا زالــت الشــمساجلمعــةعلــيأنــه صــلى خلــف إســحاق

علـــيصـــلى مـــع أنـــه ري عـــن أيب إســـحاق أخربنـــا زهـــقـــالأخربنـــا الفضـــل بـــن دكـــني]2831[
ا أمحـد بـن عبـد اهللا ربنـأخقـالو .فرأيتـه أبـيض اللحيـة أجلـح: اجلمعة حـني مالـت الشـمس قـال

: قـــالاجلمعـــة  علـــيحـــدثنا أبـــو إســـحاق أنـــه صـــلى خلـــف قـــالحـــدثنا زهـــريبـــن يـــونس قـــال
وقــال الفســوي . مــا أبــيض اللحيــة أجلــحوإنــه رآه قائها باهلــاجرة بعــد مــا زالــت الشــمسفصــال

بـــو عوانـــة عـــن أيب أا احلجـــاج بـــن املنهـــال وســـعيد بـــن منصـــور قـــاال حـــدثنا حـــدثن] 2/630[
قـال أبـو عوانـة فسـألته أي سـاعة  . رأيت علي بن أيب طالب خبطـب يـوم اجلمعـة: إسحاق قال
حنــو مـن صــالتنا، وكـان ذلــك يف عمـل يوســف بـن عمــر ، وكـان ال يصــلي : قـالكـان يصــلي؟

ن يــونس قــال ثنــا زهــري قــال حــدثنا أبــو حــدثنا أمحــد بــمث قــال يعقــوب . حــىت تــزول الشــمس
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فصالها باهلاجرة بعـد مـا زالـت الشـمس، وأنـه رآه قائمـا أنه صلى خلف علي اجلمعةإسحاق
.صحيح . ورواه أبو بكر ابن عياش عن أيب إسحاق اهـ أبيض اللحية أجلح

عــن قــيس بــن الربيــع عــن إمساعيــل بــن مسيــع عــن رجــل مســاه قــال كنــا ]5217[عبــد الــرزاق -
]5182[ابـــن أيب شـــيبة . فمـــا أدري أزالـــت الشـــمس أم مل تـــزل عمـــار بـــن ياســـرمـــع مـــع جن

صـلى عمـاراحدثنا عبد الرمحن بن حممـد احملـاريب عـن إمساعيـل بـن مسيـع عـن بـالل العبسـي أن 
.مل تــزل: زالــت الشــمس وبعضــهم يقــول : بعضــهم يقــول : بالنــاس اجلمعــة ، والنــاس فريقــان 

عمـارصـلى : ك عـن إمساعيـل بـن مسيـع عـن بـالل العبسـي قـال أنـا شـري]2338[ابن اجلعـد 
]989[ابن املنذر . اس زالت الشمس وقال بعضهم مل تزلبالناس يوم اجلمعة فقال بعض الن

ثنا إمساعيل بن مسيع عـن بـالل : قالثنا أبو معاوية: ثنا سعيد قال: قالحدثنا حممد بن علي
زالـت الشـمس : ف والنـاس فرقـان فـرق يقولـونفانصـر ، ياسـربنعمارصلى بنا : قالالعبسي

.صحيح حسن اهـ مل تزل: وفرق يقولون
حـــدثنا حممـــد بـــن النضـــر األزدي ثنـــا معاويـــة بـــن عمـــرو ثنـــا زائـــدة عـــن ]9557[الطـــرباين -

ســند اهـــ مث نرجــع فنقيــل عبــد اهللاكنــا نصــلي اجلمعــة مــع : األعمــش ثنــا زيــد بــن وهــب قــال 
.صحيح

در عن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن عبـد اهللا بـن سـلمةحدثنا غن]5176[ابن أيب شيبة -
]997[ابـن املنـذر .خشـيت علـيكم احلـر: اجلمعـة ضـحى ، وقـال عبـد اهللاصلى بنا : قال 

: قـالعن عمـرو بـن مـرةثنا شعبة: قالثنا أبو الوليد الطيالسي: قالحدثنا حممد بن إمساعيل
ينصـرف مـن اجلمعـة ضـحى عبـد اهللاكـان : قـال.لنعرف وننكرمسعت عبد اهللا بن سلمة وإنا

.على ابن سلمةراه مما أنكر عمرواهـ أإمنا عجلت بكم خشية احلر عليكم: ويقول، 
حـدثنا أبـو بـالل قـال حـدثنا حممـد بـن عبـدك القـزاز]237[وقـال أبـو جعفـر الـرزاز يف أماليـه 

عبـد قـال : قـال ن عبـد اهللاحدثنا قيس بن الربيـع عـن سـعيد بـن املرزبـان عـن أيب عبيـدة بـقال
رأيتنـا وإنـا لنجمـع مـع رسـول اهللاولقـد كان عيـد قـط إال يف صـدر النهـار ما: مسعوداهللا بن 

.اهـ ضعيف جدا يف ظل احلطيم ه وسلمصلى اهللا علي
بن عيينة عن عمـرو بـن دينـار عـن يوسـف بـن ماهـك قـال قـدم اعن ]5214[عبد الرزاق -

أهـل مكـة يصـلون اجلمعـة يف احلجـر فنهـرهم أن يصـلوها حـىت من الشـام فوجـد معاذ بن جبل
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حـدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن ]5183[ابـن أيب شـيبة . تفيء الكعبة من وجهها وذلك الزوال
ال : مكـــة وهـــم جيمعـــون يف احلجـــر ، فقـــال معـــاذقـــدم : عمـــرو عـــن يوســـف بـــن ماهـــك قـــال 
أخربنـا الشـافعي : ا الربيـع قـالأخربنـ]990[ابن املنـذر .جتمعوا حىت تفيء الكعبة من وجهها

جبــلبــنمعــاذقــدم : أخربنــا ابــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عـن يوســف بــن ماهــك قــال: قـال
ال تصــلوا حــىت تفــيء الكعبــة : فقــال، علــى أهــل مكــة وهــم يصــلون اجلمعــة والفــيء يف احلجــر 

.مرسل جيداهـ من وجهها
: قـال أخربنـا احلسـن عـن مسـاك: قـالحدثنا عبيد اهللا بـن موسـى ]5187[ابن أيب شيبة -

حسن ، احلسـن هـو إسناد اهـ لي بنا اجلمعة بعد ما تزول الشمسيصالنعمان بن بشيركان 
.ابن صاحل 

حـدثنا عبـد اهللا بـن الوليـد عـن قـال ا حممـد بـن بشـر العبـدينحـدث]5188[ابن أيب شـيبة -
كـان حريـثبـنعمـروة مـن ما رأيت إماما كان أحسن صالة للجمعـ: قال الوليد بن العيزار

قـالثنـا عيسـىقـالحـدثنا حممـد بـن إمساعيـل]992[ابـن املنـذر .يصليها إذا زالت الشمس
.ابن حجر يف الفتح هإسنادصحح.مثله عن عبد اهللا بن الوليد ثنا حممد بن بشر العبدي

: هـب قـالثنـا عبـد اهللا بـن و : ثنا سعيد قـال: حدثنا حممد بن علي قال]991[ابن املنذر -
عن يزيد بن أيب حبيبأخربين عمرو بن احلارث

ه وسلم حني تزيـغ الشـمس ويرجعـون صاحب نيب اهللا صلى اهللا علياألنصاريسعدبنقيس
.والد يزيد امسه سويد ، اهـ صحيح فيقيلون

أنــا حيــىي بــن : قــالثنــا ابــن أيب مــرمي: قــالوحــدثونا عــن حممــد بــن حيــىي]994[ابــن املنــذر -
ال يــروح إىل اجلمعــة حــىت تزيــغ كــانعبــد اهللا بــن عمــرأيــوب عــن ابــن عجــالن عــن نــافع أن 

.حيىي فيه ضعف اهـالشمس
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بـن ]31197[ابن أيب شيبة-

ــةصــلى بنــا : قــال ســويد مــا قــاتلتكم : الضــحى ، مث خطبنــا فقــال اجلمعــة بالنخيلــة يفمعاوي
لتصـــلوا وال لتصـــوموا وال لتحجـــوا وال لتزكـــوا ، وقـــد أعــــرف أنكـــم تفعلـــون ذلـــك ، ولكـــن إمنــــا 

حـــدثنا ]998[ابـــن املنـــذر .قـــاتلتكم ألتـــأمر علـــيكم ، فقـــد أعطـــاين اهللا ذلـــك وأنـــتم كـــارهون
بـن سعيدو بن مرة عن ثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمر حممد بن علي قال ثنا سعيد قال
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حـدثنا ]3/327[يعقـوب الفسـوي وقـال اهـاجلمعة يف الضحىمعاويةصلى بنا : يد قالو س
أبـو بكـر بـن أيب شــيبة وسـعيد بـن منصــور قـاال ثنـا أبـو معاويــة ثنـا األعمـش عــن عمـرو بـن مــرة 
عن سعيد بن سـويد قـال صـلى بنـا معاويـة بالنخيلـة يعـين خـارج الكوفـة اجلمعـة يف الضـحى مث

خطبنــا فقــال مــا قــاتلتكم لتصــوموا وال لتصــلوا وال لتحجــوا وال لتزكــوا قــد عرفــت أنكــم تفعلــون 
ابـــن ســـعد.نتـــأمر علـــيكم فقـــد أعطـــاين اهللا ذلـــك وأنـــتم كـــارهو ذلـــك ولكـــن إمنـــا قـــاتلتكم أل

عـن سـعيد بـن سـويد حدثنا األعمش عن عمـرو بـن مـرةعلى بن عبيد قالأخربنا ي]6717[
ن؟ أتـرون أين إمنـا قـاتلتكم ألنكـم ال تصـلو يـا أهـل العـراق: بالنخيلة فقالخطبنا معاوية : ال ق

مر ؟ ولكـــن إمنـــا قـــاتلتكم ألتـــأواهللا إين ألعلـــم أنكـــم تصـــلون أو أنكـــم ال تغتســـلون مـــن اجلنابـــة
بـــن ســـويد مث اهـــ احلـــديث ذكـــره البخـــاري يف التــاريخ يف ترمجـــة افقـــد أمـــرين اهللا علـــيكمعلــيكم

.ضعيفيتابع عليه اهـال: قال
كـــل عيـــد حـــني يشـــتد الضـــحى : بـــن جـــريج عـــن عطـــاء قـــال اعـــن ]5208[عبـــد الـــرزاق -

، أراه يف سياق اجتماع اجلمعة والعيـد سند صحيح اهـ اجلمعة واألضحى والفطر كذلك بلغنا 
.، يأيت يف كتاب العيدين 

كـــان مـــن : عــن يزيـــد بـــن أيب زيـــاد عــن عطـــاء قـــال حـــدثنا جريـــر ]5175[ابــن أيب شـــيبة -
حــدثنا عبــد الســالم ]1967[الفــاكهي .وإن ظــل الكعبــة كمــا هــوقــبلكم يصــلون اجلمعــة ، 

.يزيد ضعيف.مثله بن عاصم قال ثنا جرير عن يزيد بن أيب زياد عن عطاء بن أيب رباح 

القيلولة بعد اجلمعة
: ال قــحــدثنا بشـر بــن مفضــل عـن أيب حــازم عــن سـهل بــن ســعد ]5163[ابـن أيب شــيبة -

.اهـ رواه البخاري ى ونقيل بعد اجلمعةكنا نتغد
: قالـتبديل بن ميسـرة عـن امـرأةعنحدثنا ابن إدريس عن ليث ]5167[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف سنة ، فكانت القائلة بعد اجلمعةعمرجاورت مع 
: قـال مد بن سعد األنصاري عن أبيه قال أخربنا حمحدثنا هشيم ]5164[ابن أيب شيبة -

، وقــد ، ســعد وثقــه ابــن حبــان حســناهـــ ، مث نرجــع فنقيــلعفــانبــنعثمــانع مــع كنــا جنمــ
.تقدم شاهد له 
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عن مصعب بـن سـعد  حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل]5162[ابن أيب شيبة -
مثلـــه عـــن شـــعبةحـــدثنا حيـــىي]732[ورواه مســـدد اهــــ يقيـــل بعـــد اجلمعـــةســـعدكـــان : قـــال 
.ه ابن حجرحوصح

كنــا : قــال عــن األعمــش عــن زيــد بــن وهــب حــدثنا أبــو معاويــة ]5170[شــيبة ابــن أيب-
.اهـ سند صحيح اجلمعة ، مث نرجع فنقيلعبد اهللانصلي مع 

كنـا جنمـع : قـال أنـسعـن حـدثنا حممـد بـن أيب عـدي عـن محيـد]5165[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ سند صحيح فنرجع فنقيل

حدثين ثابت بن : عن جعفر بن برقان قال هشام حدثنا كثري بن]5166[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسنكنا جنمع ، مث نرجع فنقيل: قال عمرابنعن احلجاج 

حــدثنا أبــو األحــوص عــن عمــران بــن مســلم عــن ســويد بــن غفلــة]5169[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح مث نرجع فنقيلكنا نصلي اجلمعة: قال 

: قــال محن بــن حممــد احملــاريب عــن حممــد بــن عمــروا عبــد الــر حــدثن]5171[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح كنا نقيل بعد اجلمعة: قال أبو سلمة: حدثنا أشياخنا منهم 

مسعـت : عن احلسن بن عبيـد اهللا قـال حدثنا عبد اهللا بن األجلح ]5172[ابن أيب شيبة -
ن أيب اهلـــذيل أدرك اهـــ عبـــد اهللا بــمث نرجــع فنقيـــلكنــا نصـــلي اجلمعــة : اهلــذيل يقـــولابــن أيب 
.حسن صحيح .عمر فمن دونهاخللفاء

هل على أهل القرى مجعة
حدثنا بشر بن حممد قـال أخربنـا عبـد اهللا قـال أخربنـا يـونس عـن الزهـري ]853[البخاري -

كلكـم : اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـولقال أخربنا سامل بن عبـد اهللا عـن ابـن عمـر أن رسـول 
ونس كتب زريق بن حكيم إىل ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى وزاد الليث قال ي.راع

هل ترى أن أمجع ؟ وزريق عامل على األرض يعملها وفيها مجاعة من السودان وغريهم وزريـق 
يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أمسع بـأمره أن جيمـع خيـربه أن سـاملا حدثـه أن عبـد اهللا 

كلكم راع وكلكـم مسـؤول عـن :ى اهللا عليه و سلم يقول بن عمر يقول مسعت رسول اهللا صل
رعيته اإلمـام راع ومسـؤول عـن رعيتـه والرجـل راع يف أهلـه وهـو مسـؤول عـن رعيتـه واملـرأة راعيـة 
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قـــال . يف بيـــت زوجهـــا ومســـؤولة عـــن رعيتهـــا واخلـــادم راع يف مـــال ســـيده ومســـؤول عـــن رعيتـــه 
ول عـن رعيتـه وكلكـم راع ومسـؤول عـن والرجـل راع يف مـال أبيـه ومسـؤ :وحسبت أن قـد قـال 

اهـرعيته 
حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس عــن شــعبة عــن عطــاء بــن أيب ميمونــة ]5108[ابــن أيب شــيبة -

مجعــوا حيثمــا  : يســألونه عــن اجلمعــة ؟ فكتــبعمــرعــن أيب رافــع
ثنـا قـالنـا مسـلم بـن إبـراهيمثقـالحدثنا علي بـن عبـد العزيـز]1750[ابن املنذر .)1(كنتم

وهـو بـالبحرين يسـأله اخلطـاببـنعمـرأن أبـا هريـرة كتـب إىل شعبة عن عطاء بن أيب ميمونة
ذكره البيهقي يف املعرفـة عـن ، و كذااهـعن اجلمعة، فكتب إليه عمر أن مجعوا حيث ما كنتم

شــعبة عــن عطــاء حــدثنا حيــىي عــن ]711[ورواه مســدد . عطــاء بــن أيب ميمونــة عــن أيب رافــع 
نســأله عــن اجلمعــة بــالبحرينعمــركتبنــا إىل : عــن أيب هريــرة قـال بـن أيب ميمونــة عــن أيب رافــع

.سند صحيح اهـفكتب إلينا أن مجعوا حيث ما كنتم
عـــن الثـــوري عـــن زبيـــد عـــن ســـعد بـــن عبيـــدة عـــن أيب عبـــد الـــرمحن ]5177[عبـــد الـــرزاق -

يف مصــر جــامع وكــان يعــد االمصــار البصــرة إالال مجعــة وال تشــريق : قــال علــيالســلمي عــن 
ابـــن أيب شـــيبة .والكوفـــة واملدينـــة والبحـــرين ومصـــر والشـــام واجلزيـــرة ورمبـــا قـــال الـــيمن واليمامـــة 

: بن عبيـدة عـن أيب عبـد الـرمحن قـالحدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد]5098[
حدثنا أبـو معاويـة ]5106[ابن أيب شبية.ال مجعة وال تشريق إال يف مصر جامع: عليقال 

ال تشـريق وال : قـالعلـيعن األعمـش عـن سـعد بـن عبيـدة عـن أيب عبـد الـرمحن السـلمي عـن 
ثنا ىي بن حممد قال ثنا أبو عمر قالحدثنا حي]1748[ابن املنذر .مجعة إال يف مصر جامع

وال ال مجعـة: قـالعلـيشعبة عن زبيـد عـن سـعد بـن عبيـدة عـن أيب عبـد الـرمحن السـلمي عـن 
حــدثنا أبــو حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق قــال]970ك[الطحــاوي . تشــريق إال يف مصــر جــامع

عن أيب عبـد مسعت سعد بن عبيدة : حدثنا شعبة عن زبيد اإليامي قال الوليد الطيالسي قال
قـال ثنـا وهـب بـن جريـر قـال ثنـا شـعبة عـن زبيـد حدثنا إبـراهيم مث قال . مثله الرمحن عن علي 
أنـا جعفـر عـن ]2990[ابن اجلعـد . فذكرهبيدة عن أيب عبد الرمحن عن علي عن سعد بن ع

كــان أصــحاب حممـد صــلى اهللا عليــه وســلم يف هــذه : قــال حــدثنا ابــن إدريــس عـن مالــك ]5111[ابـن أيب شــيبة -1
اهـاملياه بني مكة واملدينة جيمعون
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ال مجعـة وال تشـريق : قـالعلـياألعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الـرمحن السـلمي عـن 
يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن زبيـد عـن من طريق] 5823[البيهقي .إال يف مصر جامع

اهــ مصر جامعال مجعة وال تشريق إال يف: يعلقال عبد الرمحن قال سعد بن عبيدة عن أيب
.صحيح

: قالـت بـن أبـي وقـاصسـعدعن هشام بن عروة عـن عائشـة بنـت ]5157[عبد الرزاق -
كان أيب يكون من املدينة علـى سـتة أميـال أو مثانيـة فكـان رمبـا يشـهد اجلمعـة باملدينـة ورمبـا مل 

أرســــلت إىل : ن هشـــام بـــن عـــروة قـــال حـــدثنا وكيـــع عــــ]5112[ابـــن أيب شـــيبة . يشـــهدها 
أو مثانيــةعلــى رأس ســبعة أميــالســعدكــان : أســأهلا عــن اجلمعــة ؟ فقالــت عائشــة ابنــة ســعد

.اهـ حسن صحيح يانا يأتيها ، وأحيانا ال يأتيهافكان أح
عــن إبــراهيمحــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن عمــر بــن عــامر عــن محــاد ]5100[ابــن أيب شــيبة -

ابن .مثل املدائنليس على أهل القرى مجعة إمنا اجلمعة على أهل األمصار : قالحذيفةعن 
حـــدثنا عبـــاد بـــن العـــوام عـــن عمـــر بـــن عـــامر عـــن محـــاد عـــن إبـــراهيم عـــن ]5133[أيب شـــيبة 

حسـن مرسل . ورواه لوين عن عباد مثله اهـليس على من على رأس ميل مجعة: ل قاحذيفة
.
حدثنا أبو بكر بن عيـاش قـالبد اهللا بن يونس قالخربنا أمحد بن عأ]5494[ابن سعد -

: قـال أبـو بكـرملـدائن إىل الكوفـةجيـيء كـل مجعـة مـن احذيفـةكان : مسعت أبا إسحاق يقول
اهـــكانــت لــه بغلــة فارهــةنعــم: قــال؟يســتطيع أن جيــيء مــن املــدائن إىل الكوفــة: فقلــت لــه

.ضعيف مرسل
حــدثنا حممــد : الطيالســي عــن قــرة بــن خالــد قــال حــدثنا أبــو داود ]5123[ابــن أيب شــيبة -

يأتينــا يــوم اجلمعــة ، فيعلــق معــه ســالمابــنكــان : قــال عــن أفلــح مــوىل أيب أيــوببــن ســريين
.اهـ سند صحيح إداوة من ماء ، وجيمع من العوايل

وبينـه يكـون يف أرضـهأنـسأخربنا معمر عن ثابـت البنـاين قـال كـان ]5158[عبد الرزاق -
.صحيح اهـرة ثالثة أميال فيشهد اجلمعة بالبصرة وبني البص

شـهد اجلمعـة مـنأنسـارأيـت : قال وكيع عن أيب البخرتيحدثنا ]5116[ابن أيب شيبة -
.صحيح اهـ وهي فرسخان من البصرةالزاوية
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-حدثنا املثـىن بـن سـعيد األزدي الـذارع أخربنا مسلم بن إبراهيم قال]6512[ابن سعد -
يـأيت املسـجد مـن الزاويـة مالـكبـنأنـسرأيـت : قـال -احلسن هـو ويزيـد الرشـك وكان ذارع 

.صحيح اهـجيمع وهو على محار عليه رحل
ن أحيانـا يف قصـره يكـو أنسكان :قال نا أبو عوانة عن محيد الطويل حدث]710[مسدد -

.اهـ سند صحيح وأحيانا ال جيمع، فأحيانا جيمع
أخربنـا معمـر عــن قـالأخربنـا عبـد الــرزاققـالحممـد بــن مهـلحـدثنا]1755[ابـن املنـذر-

اهــــجتـــب اجلمعـــة علـــى مـــن آواه الليـــل إىل رحلـــه: قـــاالوأيـــوب عـــن نـــافع، أنـــسعـــن قتـــادة
.، إن كان حمفوظا ، فقد رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر ، يأيت صحيح

بــنبــن عمــروعبــد اهللابــن جــريج عــن عمــرو بــن شــعيب أن اعــن ]5159[عبــد الــرزاق -
يكــون بــالوهط فــال يشــهد اجلمعــة مــع النــاس بالطــائف وإمنــا بينــه وبــني الطــائف أربعــة العــاص

حـدثنا ابـن فضـيل عـن عطـاء بـن السـائب ]5134[ابن أيب شيبة .اهـ منقطعأميال أو ثالثة 
: ا أنـه كـان يشـهد اجلمعـة يف الطـائف وهـو يف قريـة ، يقـال هلـعبـد اهللا بـن عمـروعن أبيه عـن 

البيهقـــي ولـــه شـــويهد رواه.اهــــ ابـــن فضـــيل مســـع عطـــاء آخـــرا الـــوهط  علـــى رأس ثالثـــة أميـــال
زهـري عامر موسى بن عامر حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال وأخـربينأيبمن طريق]5792[

إمنـا جتـب اجلمعـة : قـال عبـد اهللا بـن عمـروبن حممد عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده 
.الوليد يسوي اهـلم يأته فقد عصى ربهن مسعه فعلى من مسع النداء فم

عن رجل من أسلم عن أيب الزناد عن أيب ميمونة األسدي قـال كـان ]5160[عبد الرزاق -
.اهـ ضعيفيكون على رأس مخسة أميال من املدينة فيجمع وينزل هريرةأبو
الزناد عـن أبيـه أخربنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرمحن بن أيب]6262[ابن سعد -

جيـئال فرمبـا مل بـرذون وبعـري وكـان مـن املدينـة علـى مخسـة أميـألبي هريـرةعن أيب منبوذة كان 
.ه عرفأبو منبوذة مل أاهـاجلمعة كثريا

عــن حيــىي عــن أيب عــن أيــوب بــن عتبــةحــدثنا أبــو داود الطيالســي ]5132[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا علي بن ]1757[ابن املنذر . فرسخنيتؤتى اجلمعة من : قال هريرةأبيعن سلمة 

ثنا أيوب بن عتبة عن حيىي بن أيب كثري عـن أيب سـلمةقالثنا عاصم بن عليقالعبد العزيز
.اهـ ضعيف اجلمعة على من آواه الليل إىل أهله: قالهريرةأيبعن 
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: قـــال عـــن ســـعيد بـــن أيب أيـــوباملقـــرئحـــدثنا أبـــو عبـــد الـــرمحن ]5448[ابـــن أيب شـــيبة -
ـــارأيـــت : قـــال حـــدثين الوليـــد بـــن أيب الوليـــد ـــرةأب .يـــأيت اجلمعـــة مـــن ذي احلليفـــة ماشـــياهري

جعفـــر عـــن يعـــة عـــن ابـــن أيبابـــن هلعبـــد اهللا بـــن وهـــب أخــربينمـــن طريـــق]5803[البيهقــي 
هــو علــى رأس ســتة أميــال مــن و ياحلليفــة ميشــياجلمعــة مــن ذكــان يــأيتأبــا هريــرةأن األعــرج 

.حيح اهـ صاملدينة
ة بــن أمســاء عــن ثنــا جويريــقــالثنــا مســددقــالحــدثنا حيــىي بــن حممــد]1756[ابــن املنــذر -

.اهـ سند صحيح اجلمعة على من آواه الليل إىل أهله: قالابن عمرنافع عن 
يـرى أهـل امليـاه عمـربـناكـان :عن عبد اهللا بن عمر عن نـافع قـال]5185[عبد الرزاق -

.ال بأس بهاهـ )1(ن فال يعيب عليهمبني مكة واملدينة جيمعو 
قـال حـدثنا إبـراهيم يحدثنا حممد بـن املثـىن قـال حـدثنا أبـو عـامر العقـد]892[البخاري -

إن أول مجعـة مجعـت بعـد مجعـة يف:عـن ابـن عبـاس أنـه قـاليمجرة الضـبعبن طهمان عن أيب
اهـالبحرين مسجد عبد القيس جبواثى من يفصلى اهللا عليه وسلممسجد رسول اهللا 

معاذ بن جبلخربين عبدة بن أيب لبابة أن أعن حممد بن راشد قال ]5162[عبد الرزاق -
هل قردا ويا أهـل دامـرة قـريتني مـن قـرى دمشـق إحـدامها علـى أيا :كان يقوم على منربه فيقول

، منقطــع هــذا .ال معنــاإوأن ال مجعــة أربــع فراســخ واألخــرى علــى مخســة إن اجلمعــة لــزمتكم 
.رجاله ثقات و 
كان يـدعو معاويةبن جريج قال أخربين سليمان بن موسى أن اعن ]5161[عبد الرزاق -

هــل كــذا أهــل كــذا يــا أشــهدوا اجلمعــة يــا ا:النــاس إىل شــهود اجلمعــة علــى املنــرب بدمشــق فيقــول
حىت يدعو أهل ماترين وأهل فائن حينئذ مـن دمشـق علـى أربعـة وعشـرين مـيال فيقـول اشـهدوا 

.مرسل حسناهـل فايز يا أه

كل مدينة أو قرية فيها مجاعـة : سألت الليث بن سعد فقال : الوليد بن مسلم قال من طريق]5820[البيهقي -1
ن سواحلها كانوا جيمعون اجلمعة على . وعليهم أمري أمروا باجلمعة

وبإسناده حدثنا الوليد قال . اهللا عنهما بأمرمها وفيها رجال من الصحابةيعهد عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رض
اهللا عنـه عـن القـرى الـيتيموىل آلل سعيد بن العاص أنه سأل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضـشيبان حدثينوأخربين

اهـنعم إذا كان عليهم أمري فليجمع: اجلمعة؟ قال ينة ما ترى يفبني مكة واملد
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ثنـا فـرج بـن : قـالثنا سعيد بـن منصـور: قالحدثنا حممد بن علي]1759[ابن املنذر قال و 
خيطــب معاويـةمسعـت : قـالاريعـن معاويـة بـن صـاحل عـن عبـد اهللا بـن سـليمان األنصـفضـالة

هلـا علـى وفالنـة وفالنـة حو ة واجبـة علـى قـردا وراكيـة وأبطيعـةأال إن اجلمعـ: بدمشق وهو يقـول
عبـد اهللا بـن سـليمان من طريق]3331[تاريخ دمشق ورواه ابن عساكر يف .اثين عشر ميال

بــن األشــعث نــا حممــد بــن عبيــد اهللا نــا يــونس بــن حممــد نــا فــرج بــن فضــالة حــدثين عبــد اهللا بــن 
:مسعت معاوية خيطب بدمشق ويقول:سليمان األنصاري وكان من أصحاب أيب الدرداء قال

اهـــ اجبــة علــى أهــل قــردا والبضــيع وزاكيــة وفالنــة وفالنــة علــى رأس اثــين عشــر مــيالإن اجلمعــة و 
.ابن فضالة ضعيف

أبــو حــدثنا الوليــد بــن مســلم أخــربينالدمشــقي عــامر أيبمــن طريــق] 5808[البيهقــي وروى 
يعن حيىي بن سعيد أن أبا بكر بن حممد بن عمـرو بـن حـزم أمـر أهـل ذيعمرو وهو األوزاع

أبـو عمـرو عـن عمـر بـن عبـد قـال وأخـربين. احلليفة حبض
علــى مــن أواه الليــل : عمــرو علــى مــن جتــب اجلمعــة؟ قــال قــال الوليــد فقلــت أليب. العزيــز مثلــه

إمساعيـل قـال الوليـد وأخـربين.كـان عبـد اهللا بـن عمـر يقـول ذلـك. إىل أهله عند انصـرافه منهـا
اجلمعة على مـن آب إىل : سفيان يقول عن أبيه أنه مسع معاوية بن أيبعن عمرو بن مهاجر 

الثينيــة الغوطــة وأداينييــا أهــل قــردا يــا أهــل راكيــة وأقاصــ: خطبتــه أهلــه ، وإنــه كــان يقــول يف
اهـاجلمعة اجلمعة

نـا عبـد ثقـال ثنـا أبـو سـلمة حيـىي بـن خلـف قـالحدثنا نصر بن زكريا]1749[ابن املنذر -
ة عـن أبيـه أيب أمامـمد بن أيب أمامة بن سـهل بـن حنيـفعن حمعن حممد بن إسحاقاألعلى 

كنــت قائــدا أليب حــني ذهــب بصــره، فكنــت إذا :قــالكعــب بــن مالــكعــن عبــد الــرمحن بــن 
خرجــت بــه إىل اجلمعــة فســمع األذان اســتغفر أليب أمامــة أســعد بــن زرارة ودعــا لــه، فمكثــت 

عجــز، إين أمسعــه كلمــا مســع األذان للجمعــة اســتغفر إن ذا ل: أمســع ذلــك منــه، فقلــت يف نفســي
فخرجـت بــه كمـا كنـت أخــرج إىل : أليب أمامـة ويصـلي عليـه وملــا أسـأله عـن ذلــك مل هـو؟ قـال

أرأيــت صــالتك : يــا أبتــاه: فقلــت لــه: اجلمعــة، فلمــا مســع األذان اســتغفر كمــا كــان يفعــل، قــال
كــان أول مــن صــلى بنــا اجلمعــة أي بــين: علــى أســعد كلمــا مسعــت النــداء باجلمعــة مل هــو؟ قــال

قبل مقـدم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن مكـة يف نقيـع اخلضـمات يف هـزم مـن حـرة بـين 
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وقــال .اهـــ رواه أبــو داود وحســنه األلبــاين أربعــني رجــال : فكــم كنــتم يومئــذ؟ قــال: بياضــة، قــال
حممــد بــن أيبورواه جريــر بــن حــازم وحممــد بــن ســلمة عــن ابــن إســحاق قــال حــدثين: البيهقـي 

ثقـة يالروايـة وكـان الـراو وحممد بن إسحاق إذا ذكر مساعـه يف. أمامة كما قال يونس بن بكري
اهـيث حسن اإلسناد صحيحوهذا حد، استقام اإلسناد 

عـــن أيب عبـــد عـــن ســـفيان عـــن عطـــاء بـــن الســـائبحـــدثنا وكيـــع ]5119[ابـــن أيب شـــيبة -
.د صحيح اهـ سنكنا نأتيها من فرسخني: قال الرمحن

كـان حممـد يسـأل : قـال حدثنا حممد بن أيب عدي عن ابـن عـون]5130[ابن أيب شيبة -
ر جيمعــون مــن املزالــف حــول قــد كانــت األنصــا: جيمــع مــن هــذه املزالــف ؟ فيقــول عــن الرجــل 

.اهـ صحيح املدينة
اهيم أخربنــا أبــو إســحاق إبــر يحممــد بــن إبــراهيم الفارســأخربنــا أبــو بكــر ]5806[البيهقـي -

يحدثنا حممد بـن سـليمان بـن فـارس حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل البخـار بن عبد اهللا األصبهاين
هريـرةأبوكان : هريرة قال حدثنا حيىي بن صاحل حدثنا فليح عن ثابت بن مشحل موىل أيب

احلـديث رواه البخــاري يف التــاريخ ، اهـــبالشـجرة فتحضــر اجلمعـة فــال ينـزل إليهــا وعنـده دواب
.، وثابت ذكره ابن حبان يف الثقات ثقات 

حـــدثنا يأمحـــد بـــن اخلضـــر الشـــافعأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثين]5807[البيهقـــي-
جعفر بن أمحد احلافظ حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم مـن كتابـه آخـر جملـس جلسـه مث مـات قـال 

إمنا الغسـل : قال ابن عمرعن نافع عن يعن خالد بن عبد الرمحن السلميأخربنا ابن مهد
.سند حسن اهـأهلهواجلمعة على من يأيت، على من جتب عليه اجلمعة 

أمحـد بـن حممـد بـن احلـارث الفقيـه أخربنـا أبـو حممـد بـن أخربنا أبـو بكـر ]5815[البيهقي -
إسـحاق بـن حكـيم حـدثنا إسـحاق بـن خالـد قال حدثينالشيخ األصبهاينحيان يعرف بأيب

: قـالجـابرحـدثنا خصـيف عـن عطـاء عـن يز بن عبد الرمحن القرشحدثنا عبد العزييالبالس
كــل أربعــني فمــا فــوق ذلــك مجعــة وفطــر وأضــحى ، كــل ثالثــة إمامــا ، ويفمضــت الســنة أن يف

.ضعفه البيهقي اهـي وكذلك حدثنا جعفر بن برقان عن الزهر . و 
مسعـت : ازم بـن القاسـم قـالأخربنـا موسـى بـن إمساعيـل قـال حـدثنا خـ]9619[ابن سعد -
،مـن كـان مـنكم صـحيحا يقـدر علـى املشـي إىل اجلمعـة فـال يـدعها : يقولعسيبأبا
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أخربنــا خــازم بــن القاســم قــال: قــالأخربنــا موســى بــن إمساعيــل: مث قــال.فريضــة كفريضــة احلــج
: الرأســـه وحليتـــه وســـبلته قـــيصـــفر م رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمخـــادعســـيبأبـــارأيـــت 

مـن كـان صـحيحا ي: ومسعت أبا عسيب يقـول
.اهـ سند حسن ومن أظفارها جنز من أطراف شاريب أيب عسيب وكن: مثل احلج قال

ربـاح عن عطاء بـن أيبياألوزاعالوليد هو ابن مسلم أخربينمن طريق]5804[البيهقي -
.اهـ ثقات ون اجلمعة مبكةكان أهل مىن حيضر : قال 

تعدد اجلمعة يف املصر
كان : قالأخربين أسامة عن نافعقالثنا ابن وهبقالحدثنا الربيع]1866[ابن املنذر-

إســناده صــاحل اهـــ ال مجعــة إال يف املســجد األكــرب الــذي يصــلي فيــه اإلمــام: يقــولابــن عمــر
.يشهد له بعض ما تقدم ، وهو اجلاري يف العمل 

اهللا بـن عمـر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن عبد أخرب ]1860[ابن خزمية -
سـلم عة مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و أن أهل قباء كانوا جيمعون اجلمعن نافع عن ابن عمر
و كانت األنصار يشـهدون اجلمعـة مـع عمـر بـن اخلطـاب مث ينصـرفون : قال عبد اهللا بن عمر 

إن  : اهــ قـال ابـن خزميـة احلـر و لتهجـري الصـالة و كـان النـاس يفعلـون ذلـك فيقيلون عنده من
.كان حفظه العمري 

مـن : قـال قتـادةأبـيأخربنا معمر عن قتادة عـن زرارة بـن أوىف عـن ]5453[عبد الرزاق -
و، وهــ، وفيــه عــن أيب هريــرة رواه ابــن املنــذراهـــ مل يصــل يــوم اجلمعــة يف املســجد فــال مجعــة لــه

.ثقاتورجاله . أوىل
كــانوا يوســعون مســجد النــيب اجلــامع وال يعمــرون غــريه مــن املســاجد كقبــاء وكــان فــيهم علمــاء  

إذا اشـتد الزحـام فليسـجد أحـدكم علـى : وكـان عمـر يقـول هلـم ..زيد بـن ثابـت يب و أُ علي و ك
فــإن للمنصــت الــذي ال يســمع مــن احلــظ مثــل مــا : ويقــول عثمــان يف خطبــه اهـــظهــر أخيــه

.كانت احلاجة إىل إحداث مجعة أخرى باملدينة قائما ، ومل يفعلوااهـت السامعللمنص
بكـر حممـد بـن خـرمي أنبأنـا هشـام بـن أيبمـن طريـق]321/ 2[وقال ابن عساكر يف التـاريخ 

الخطـاببـنعمـرعمار أنبأنا املغرية بن املغرية أنبأنا عثمان بن عطاء عـن أبيـه قـال ملـا افتـتح 
جماعــة مســجدا أيب موســى األشــعري وهــو علــى البصــرة يــأمره أن يتخــذ للالبلــدان  كتــب إىل
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فــإذا كــان يـــوم اجلمعــة انضــموا إىل مســجد اجلماعــة فشــهدوا اجلمعـــة ويتخــذ للقبائــل مســاجد
وكتـب إىل عمـرو بـن العـاص وهـو يب وقـاص وهـو علـى الكوفـة مبثـل ذلـكوكتب إىل سعد بـن أ

شــام أال يتبــدوا إىل القــرى ويرتكــوا املــدائن وأن علــى مصــر مبثــل ذلــك وكتــب إىل أمــراء أجنــاد ال
مســـاجد كمـــا اختـــذ أهـــل الكوفـــة مســـجدا واحـــدا وال يتخـــذوا للقبائـــليتخـــذوا يف كـــل مدينـــة

عثمـان بـن عطــاء و . ضـعيف اهـــبـأمر عمـر وعهـدهبصـرة وأهـل مصـر وكـان النــاس ممسـكنيوال
.مث روى حنوه بسند ضعيف .)1(خلراساين املقدسياهو 

وم اجلمعةمن سافر ي
عمــر بــن و غــريه أن أبــن ســريين اعــن معمــر عــن خالــد احلــذاء عــن ]5536[عبــد الــرزاق -

رأى رجـال عليـه ثيـاب سـفر بعـد مـا قضـى اجلمعـة فقـال مـا شـأنك قـال أردت سـفرا الخطاب
.متنعك السفر ما مل حيضر وقتها فكرهت أن أخرج حىت أصلي فقال له عمر إن اجلمعة ال

بــنعمــرعــن الثــوري عــن االســود بــن قــيس عــن أبيــه قــال أبصــر ]5537[عبــد الــرزاق وقــال
رجال عليه أهبة السفر فقال الرجل إن اليوم يوم مجعة ولوال ذلك خلرجـت فقـال عمـر اخلطاب

حـــدثنا ]5147[ابـــن أيب شـــيبة . )2(إن اجلمعـــة ال حتـــبس مســـافرا فـــاخرج مـــا مل حيـــن الـــرواح
ابـن املنـذر .اجلمعـة ال متنـع مـن سـفر: عمـرقـال: قـال شريك عن األسود بـن قـيس عـن أبيـه

فيان عــن األســود بــن عــن ســثنــا عبــد اهللا بــن الوليــد: قــالاحلســنحــدثنا علــي بــن ]1737[
رأى رجــال يريــد الســفر يــوم اجلمعــة وهــو ينتظــر الصــالة، عمــر بــن اخلطــابأن قــيس عــن أبيــه

كـــرب كيـــف أرأيـــت أهـــل البصـــرة ال يســـعهم املســـجد األ: بـــن جـــريج قـــال قلـــت لعطـــاء اعـــن ]5190[عبـــد الـــرزاق -1
ال يف إأن جيمعــوا فــأنكر النــاس ذلــكبــن جــريج ايصــنعون قــال لكــل قــوم مســجد جيمعــون فيــه مث جيــزئ ذلــك عــنهم قــال 

اهـكرب سجد األامل
هذا خالف حديث رسول اهللا : ال ينبغي التهجري إىل اجلمعة باكرا، فقال: وأنكر أمحد قول مالك: قال ابن املنذر -2

ال يكــون الــرواح إال بعــد الــزوال، وهــذه الســاعات الــيت قــال النــيب صــلى اهللا عليــه : وقالــت طائفــة. صــلى اهللا عليــه وســلم
يف الثالثة، مث يف الرابعة ، هي كلها يف السـاعة السادسـة مـن يـوم اجلمعـة؛ وذلـك ألن الـرواح من راح يف الثانية مث : وسلم

تروحـت عنـد انتصـاف النهـار أو عنـد زوال : قال مالـك: وقال ابن وهب. هذا قول مالك. ال يكون إال يف ذلك الوقت
مث .. ا، فــاخرج مــا مل حيــن الــرواحإن اجلمعــة ال حتــبس مســافر : وقــد روينــا عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه قــال لرجــل. الشــمس

فالغـدوة بالغـداة، والـرواح : قـال. غدوة يف سبيل اهللا وروحة خري من الدنيا وما فيهـا : واحتج آخر هلذا القول بقوله:قال
فلمــا كــان يــوم اجلمعــة عجلنــا الــرواح حــني زاغــت : .. يف حــديث ابــن عبــاس : قلــت ]52/ 4األوســط [. بعــد الــزوال

.يف قصة مطولة خاري ومسلم رواه الب. الشمس
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عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو]5846[البيهقــي .إن الصــالة ال حتــبس عــن ســفر: فقــال عمــر
حــدثنا أخربنــا أبــو عمــرو بــن مطــر حــدثنا حيــىي بــن حممــد حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا أيب

رجـال قـد عمـر بـن اخلطـابرأى : شعبة عن األسود بن قيس عن أبيـه قـيس قـال مسعتـه يقـول 
ـاهـإن اجلمعـة ال حتـبس مسـافرا فاذهـب:قال . اجلمعة: ما حيبسك؟ قال : عقل راحلته قال 

أبصــر : أخربنــا ســفيان بــن عيينــة عــن األســود بــن قــيس عــن أبيــه قــال ]5862هــق[ي الشــافع
لــوال أن اليــوم يــوم اجلمعــة خلرجــت : رجــال عليــه هيئــة الســفر فســمعه يقــول اخلطــاببــنعمــر

وثقـــه قـــيس العبــدي ، صــحيحســـند اهـــجلمعـــة ال حتــبس عـــن ســفراخـــرج فــإن ا: فقــال عمــر 
.النسائي

أخربنـــا إمساعيـــل بـــن حممـــد الصـــفار حـــدثنا يالروذبـــار يأخربنـــا أبـــو علـــ] 5863[البيهقـــي -
حممــد بــن غالــب حــدثنا عبيــد بــن عبيــدة حــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن مغــرية عــن 

معـاذجيشـا فـيهم عمـربعـث : قـال يزرعة بن عمرو بن جرير البجلعن أيبياحلارث العكل
ألســت يف: صــلى فمــر بــه عمــر فقــال ومكــث معــاذ حــىت: فخرجــوا يــوم مجعــة قــال جبــلبــن

أمـا : أروح قـال أردت أن أشـهد اجلمعـة ، مث: فمـا شـأنك قـال : بلى قال : هذا اجليش قال 
ســبيل اهللا أو روحــة خــري مــن الــدنيا لغــدوة يف:مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 

.رجاله ثقاتوهذا إسناد .وذكر حديث ابن رواحة وضعفه اهـوما فيها 
: بــن التيمــي عــن حممــد بــن عمــر عــن صــاحل بــن كيســان قــال اعــن ]5538[عبــد الــرزاق -

ــــوخــــرج  ــــدةأب ابــــن أيب شــــيبة . يف بعــــض أســــفاره بكــــرة يــــوم اجلمعــــة ومل ينتظــــر الصــــالة عبي
حسـن مرسـلاهـ حنوهعن صاحل بن كيسان ا ابن إدريس عن حممد بن عمرو حدثن]5148[
.
يج قـال أخــربين أبــو بكــر عــن بعـض بــين ســعد أنــه مسعــه بــن جــر اعــن ]5544[عبـد الــرزاق -

يقول كان يصلي الصبح يوم اجلمعة باملدينـة مث يركـب إىل قصـره وقاصأبيبنانه مسع أيزعم 
.اهـ بنو سعد ما فيهم إال ثقةبالعقيق وال جيمع وبني ذلك دون الربيد أو حنو منه 

عمــربــناســعيد عــن نــافع أن بــن جــريج قــال أخــربين حيــىي بــناعــن ]5497[عبــد الــرزاق -
رواه .بـن عمـر بـالعقيقارتفـع الضـحى فأتـاه استصرخ علـى سـعيد بـن زيـد يـوم اجلمعـة بعـد مـا ا

أن سعيد ذكر لهليث عن حيىي عن نافع أن ابن عمرحدثنا قتيبة حدثنا]3990[البخاري 
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النهــار يــوم مجعــة فركــب إليــه بعــد أن تعــاىلمــرض يفوكــان بــدريابــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل
بن جريج عـن إمساعيـل بـن اعن ]5495[عبد الرزاق وقال . واقرتبت اجلمعة ، وترك اجلمعة 

بـن عمـر اإىل سعيد بن زيد وهو ميـوت و يدعبن عمراعبد الرمحن بن أيب ذويب االسدي أن 
بـن عيينـة عـن اعـن ]5496[عبـد الـرزاق .يستجمر قائما للجمعة فذهب إليه وترك اجلمعـة 

قـال قـال أخربنـا الربيـع]1743[ابـن املنـذر . يح عن إمساعيل بن عبد الرمحن حنوه بن أيب جنا
ابـنعن إمساعيل بن عبد الرمحن عن ابن أيب ذئب أن أخربنا ابن عيينة عن ابن جنيحالشافعي

ابـن وقـال اهــدعي وهو يستجمر للجمعة لسعيد بن زيد وهو ميـوت، فأتـاه وتـرك اجلمعـةعمر
عبـد عـن أخـربين نـافعحيـىي بـن سـعيد قـالعـن لليثـيأنس بن عياض اأخربنا]4247[سعد 

أنــه استصــرخ علــى ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل يــوم اجلمعــة بعــد مــا ارتفــع اهللا بــن عمــر
أخربنا حيـىي أخربنا يزيد بن هارون قالمث قال.الضحى ، فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك اجلمعة

استصــرخ علــى ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل يــوم أنــه عمــرابــنعــن عــن نــافعبــن ســعيد
أخربنــا الفضـل بــن دكــني .فأتـاه ابــن عمـر بــالعقيق وتــرك اجلمعـةضــحى اجلمعـة بعــد مـا ارتفــع ال

إىل سـعيد عمـرابـندعـي : عن إمساعيل بـن عبـد الـرمحن قـال عن ابن عيينة عن ابن أيب جنيح
.اهـ صحيح ك اجلمعةتجمر للجمعة ، فأتاه وتر وهو ميوت وابن عمر يسبن زيد

أن ابنــا عــن نــافع عــن حيــىي بــن ســعيدحــدثنا عبــاد بــن العــوام ]5149[وقــال ابــن أيب شــيبة 
عمـرابـنعلـى رأس أميـال مـن املدينـة ، فلقـي يد بن نفيـل كـان بـأرض لـه بـالعقيقلسعيد بن ز 

.صحيح اهـشكواه ، فانطلق إليه وترك اجلمعةغداة اجلمعة فأخربه ب
ثنــا إمساعيــل بــن عيــاشحــدثنا حممــد بــن إمساعيــل قــال ثنــا ســعيد قــال]1739[ابـن املنــذر -

إىل ابـن عمـر وهـو يريـد أن جـاء واقـد بـن عبـد اهللا: عـن نـافع قـالد اهللا يعن عبد العزيز بن عب
عبـد العزيـز اهــ ح حـىت جتمـع مث تسـافر إن شـئترب ال تـ: ابـن عمـريسافر يوم اجلمعة، فقال له 

.محصي منكر احلديث
: قالـت عائشـةعـن حـدثنا أبـو معاويـة عـن ابـن جـريج عـن عطـاء]5155[ن أيب شيبة اب-

.هـ رجاله ثقات اعةإذا أدركتك اجلمعة ، فال خترج حىت تصلي اجلم
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كـانوا يسـتحبون : قـالحدثنا أبو معاوية عن األعمش عـن خيثمـة ]5157[ابن أيب شيبة -
الـرمحن أدرك عليـا يـروي عـن ثمـة بـن عبـد اهــ خيإذا حضرت اجلمعة أن ال خيرجوا حىت جيمعوا

.سند صحيح.همحنو ابن عمرو بن العاص والرباء بن عازب و 

سافرامللىمجعة عال
إسـحاق بـن منصـور حـدثنا هـرمي حدثنا عباس بن عبـد العظـيم حـدثين]1069[أبو داود -

لى اهللا صـعن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النيب
مجاعـة إال أربعـة عبـد مملـوك أو امـرأة اجلمعة حق واجب علـى كـل مسـلم يف:عليه وسلم قال 

ومل صــلى اهللا عليــه وســلمقــال أبــو داود طــارق بــن شــهاب قــد رأى النــيب. أو مــريض أو صــيب
.أيب موسىطارق عن عن اهـ صححه احلاكم والذهيبيسمع منه شيئا

علــيعــن احلــارث عــن وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاقحــدثنا ]5136[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ضعيف ليس على املسافر مجعة: قال 

عن حممد بن كعـب عـن عبـد حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري ]5153[ابن أيب شيبة -
اهـــ يــوم اجلمعــة ، فصــلى اجلمعــة أربعــاخمرجــاالزبيــرخرجــت مــع : قــال الــرمحن بــن أيب ذؤيــب 

.كان يتيما يف حجر الزبري ذؤيبيبأبناهللاعبدبناهورمحنالعبدصحيح 
د اهللا بــن عتبــة عــن إبــراهيم بــن يزيــد عــن عــون بــن عبــحــدثنا وكيــع ]5144[ابــن أيب شــيبة -

اهـ إبراهيم بن يزيد مجعة يف سفرهم وال يوم نفرهمليس على املسلمني: قالابن مسعودعن 
.اخلوزي مساء 

كـان ال يغتسـل : قـال عمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ] 5198[عبد الرزاق -
حـدثنا وكيـع ]5137[ابـن أيب شـيبة .يوم اجلمعة يف السفر وكان يقول ليس للمسـافر مجعـة 

حـدثنا هشـيم ]5113[ابـن أيب شـيبة .أنه كان ال جيمع يف السـفرعمرابنعن العمري عن 
اجلمعـة علـى : قـال أنـه عمـرابـنافعـا حيـدث عـن مسعـت ن: أخربنا أبو عامر املـزين قـال : قال 

أخـربين أسـامة قـالوهـبأخربنـا ابـن قـالأخربنـا الربيـع]1734[ابـن املنـذر .من آواه املراح
أخربنــا أبــو ] 5847[البيهقــي .ال مجعــة علــى املســافر: يقــولعمــرابــنكــان : قــالعــن نــافع

ب إســحاق بــن أيــوب الفقيــه بواســط حــازم احلــافظ أخربنــا أبــو أمحــد احلــافظ أخربنــا أبــو يعقــو 
عمـرو حـدثنا ابـن وهـب أخـربينيحدثنا حيىي بـن سـليمان اجلعفـيحدثنا أمحد بن سعد الزهر 
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اهــ)1(ال مجعة على مسـافر: قال ابن عمرعبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن احلارث حدثين
.صحيح 

قـال  بـن سـمرةعبـد الـرحمنعن هشام بن حسان عن احلسن عـن ]4352[عبد الرزاق -
تقدم يف  . اهـ صحيحكنا معه يف بعض بالد فارس سنتني وكان ال جيمع وال يزيد على ركعتني 

.)2(كتاب السفر
أقـام أنس بن مالـك أن حدثنا عبد األعلى عن يونس عن احلسن]5141[ابن أيب شبية -

يســلم  وال بنيســابور ســنة أو ســنتني فكــان يصــلي ركعتــني ، مث يســلم ، مث يصــلي ركعتــني ، مث
حدثنا عمران بن موسى حدثنا عبد الوارث حدثنا يـونس عـن احلسـن ]725[الطربي .جيمع
مث يصــلي ،كــان بنيســابور علــى جبايتهــا ، فكــان يصــلي ركعتــني مث يســلم مالــكبــنأنــسأن 

.اهـ صحيح ، وكان احلسن معه شتوتنيوال جيمعركعتني ، 
عـن األعمـش عـن عمـرو بـن مـرة عـن سـعيد بـن حدثنا أبو معاويـة ]5543[ابن أيب شيبة -

اهـــ اإلمــام جيمــع حيــث  مث خطبنــااجلمعــة بالنخيلــة يف الضــحى معاويــةصــلى بنــا : ســويد قــال 
.تقدم يف وقت اجلمعة .كان

ما يف التخلف عنها من الشدة
وهـو ابـن حـدثنا أبـو توبـة حـدثنا معاويـةاحللـواينياحلسـن بـن علـحـدثين]2039[مسلم -

احلكـم بـن مينـاء أن عبـد اهللا بـن عمـر أنه مسع أبا سـالم قـال حـدثينأخاهيعينيد سالم عن ز 
لينتهـني :وأبا هر 

اهـ

أويس وعيسـى بـن مينـاء واللفـظ حدثنا إمساعيل بن أيبيإمساعيل بن إسحاق القاضمن طريق]5860[البيهقي -1
كـان مـن أدركـت مـن فقهائنـا الـذين ينتهـى إىل قـوهلم فـذكر : الزنـاد أن أبـاه قـالإلمساعيل قاال حدثنا عبد الرمحن بن أيب

ء فأخـذنا بقـول يالشـمشيخة جلة سواهم من نظرائهم أهـل فقـه وفضـل ورمبـا اختلفـوا يفبعني يفالفقهاء السبعة من التا
وكانوا يقولون إن شهدت امرأة اجلمعة أو شيئا من األعياد أجزأ : أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر من أقاويلهم أشياء مث قال 

فمـن شــهد مـنهم مجعـة أو عيــدا ، ة علـيهم وال عيـد والغلمـان واملماليــك واملسـافرون واملرضـى كـذلك ال مجعــ: عنهـا قـالوا 
اهـأجزأ ذلك عنه

كنا زمن معاوية خبراسان : أخربنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال مسعت أبا إسحاق قال ]9366[ابن سعد -2
.اهـ سند صحيح ال جنمع
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: حــدثنا شــريك عــن خمتــار أيب غســان عــن أيب ظبيــان اجلنــيب قــال ]5444[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف تؤتى اجلمعة ولو حبوا: عليقال 

خربنا عوف العبـدي أنـه مسـع سـعيد بـن أعن جعفر بن سليمان قال ]5169[عبد الرزاق -
يقــول مــن تــرك اجلمعــة أربــع مجــع متواليــات مــن غــري عــذر بــن عبــاساأيب احلســن يقــول مسعــت 

حدثنا هشيم عن عوف عن سعيد بن ]5579[ابن أيب شيبة .نبذ االسالم وراء ظهره فقد
صـحيحاهـطبع اهللا على قلبهثا متوالياتمن ترك اجلمعة ثال: قالعباسابنعن أيب احلسن

.
ابــناختلـف رجــل إىل : قــال حــدثنا حفـص عــن ليـث عــن جماهـد]5583[ابـن أيب شـيبة -

يف : قـال يشـهد مجاعـة وال مجعـةوالقوم الليل ويصـوم النهـار يشهرا ، يسأله عن رجلعباس
.ليث ضعيف اهـ النار

شـرب  أن أل: قـال أبا هريـرةعن معمر عن رجل من أهل املدينة أن ]5174[عبد الرزاق -
اهـأحب إيل من ترك اجلمعة متعمدا ر أو قال أوقيةمخكأسا من 

عثمــان بــن األســود عــن العبــاس بــن عبــد اهللا حــدثنا عبيــد اهللا عــن ]5580[ابــن أيب شــيبة -
وال أن اجلمعــة تفــوتين إال مــن مــا أحــب أن يل محــر الــنعم: هريــرةأبــوقــال : بــن معبــد قــال 

حدثنا أبو معشـر: ل بن دكني قال أخربنا الفض]6251[ابن سعد .جيد اهـ مرسل )1(عذر
ملدينـة ال أشـهد اجلمعـة ، مـا أحـب أن يل سـبعني راحلـة وأنـا با: قـال أيب هريرةعن سعيد عن 

.اهـ حسن صحيح أصلي باحلرم أحب إيل من أن أختطىوألن 

اجلمعة يف املطر
قــال ســفيان بــن حبيــب خربنــا عــن خالــد احلــذاء يحــدثنا نصــر بــن علــ]1061[أبــو داود -

يـوم زمـن احلديبيـة يفصلى اهللا عليه وسلماملليح عن أبيه أنه شهد النيبقالبة عن أيبعن أيب
بـن خزميـة صـححه ااهــرحـاهلممج

حاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بن شهاب قال بلغنا أن رجاال من أصابن جريج عن اعن ]5163[عبد الرزاق -1
يرتكون شـهود اجلمعـة فـال نـرى أن بصارهم يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعده فكانوا الأقد شهدوا بدرا أصيبت 

اهـيرتك اجلمعة من وجد إليها سبيال
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، تقـدم يف األذان مـن روايـة ، ذكر اجلمعة تفرد به ابن حبيب قاله ابن خزميـةوالذهيب واحلاكم 
.واهللا أعلم . رٍ فْ سوهذا كان يف السفر وال مجعة على .الثوري 

ال حـــدثنا إمساعيـــل قـــال أخـــربين عبـــد احلميـــد صـــاحب حـــدثنا مســـدد قـــ]850[البخـــاري -
ملؤذنـه يف يـوم عباسابنالزيادي قال حدثنا عبد اهللا بن احلارث ابن عم حممد بن سريين قال 

مطــري إذا قلــت أشــهد أن حممــدا رســول اهللا فــال تقــل حــي علــى الصــالة قــل صــلوا يف بيــوتكم 
عــة عزمــة وإين كرهــت أن أحــرجكم فكــأن النــاس اســتنكروا قــال فعلــه مــن هــو خــري مــين إن اجلم

.اهـ تقدم يف جزء األذان مما ههنا فتمشون يف الطني والدحض
حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن سـعيد عـن قتـادة عـن كثـري مـوىل ]5566[ابن أيب شيبة -

مــا خطــب : وهــو علــى بابــه جــالس ، فقــال ســمرةبــنالــرحمنبعبــدمــررت : ابــن مســرة قــال 
حـدثنا حيـىي عـن ] 712[مسـدد .منعنـا منهـا هـذا الـردغ: مجعت ؟ قـال أما : أمريكم ؟ قلت 

مـررت علـى عبـد الـرمحن بـن مسـرة : سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن كثري موىل ابن مسرة قـال 
ال : أومـا مجعـت ؟ قـال : ما خطب أمريكم ؟ فقلنا : وهو قاعد على بابه يوم اجلمعة ، فقال 

كثــري مــوىل يبأكثــري بــن ، و ع ابــن أيب عروبــة قبــل االخــتالط القطــان مســاهـــ ، حبســنا هــذا الــردغ 
.وثقه ابن حبان والعجلي عبد الرمحن بن مسرة

ثنـــا : قـــالثنـــا ســـعيد بـــن منصـــور: قـــالحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن أمحـــد]1744[ابـــن املنـــذر وقـــال
حـدثين عمـار بـن أيب عمـار مـوىل بـين هاشـم أنـه مـر علـى عبـد : قـالناصح بن العالء القرشي

وهــو يســيل املــاء مــع غلمتــه ومواليــه، لــرمحن بــن مســرة القر ا
: النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالإن : عبـد الـرمحن بـن مسـرةاجلمعة يا أبا سعيد فقال : فقال له

.رواه احلاكم وضعفه الذهيب .ناصح ضعيف اهـإذا كان مطر وابل فليصل أحدكم يف رحله

االسعي هل
حدثنا علي بن عبد اهللا قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حـدثنا يزيـد بـن ]865[البخاري -

فقـــال أدركـــين أبـــو عـــبس وأنـــا أذهـــب إىل اجلمعـــة : مي قـــال حـــدثنا عبايـــة بـــن رفاعـــة قـــالأيب مـــر 
من اغربت قـدماه يف سـبيل اهللا حرمـه اهللا علـى النـار :سلم يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه و 

اهـ
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حـدثنا آدم قـال حـدثنا ابـن أيب ذئـب قـال الزهـري عـن سـعيد وأيب سـلمة ]866[البخاري -
وحــدثنا أبـــو اليمــان قـــال أخربنــا شـــعيب عـــن . ســـلمعــن النـــيب صــلى اهللا عليـــه و عــن أيب هريـــرة 

ل اهللا صــلى اهللا الزهــري قــال أخــربين أبــو ســلمة بــن عبــد الــرمحن أن أبــا هريــرة قــال مسعــت رســو 
ا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون وأتوها متشـون علـيكم السـكينة فمـا إذ: عليه و سلم يقول

اهـأدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا 
يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نـودي (جـل بن شهاب عن قول اهللا عـز و اأنه سأل ] 239[مالك -

يقرؤهـاعمر بن الخطـاببن شهاب كان افقال )للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا
عــن معمــر ]5348[عبــد الــرزاق . فامضــوا إىل ذكــر اهللا)إذا نــودي للصــالة مــن يــوم اجلمعــة(

يـة الـيت يف سـورة وما يقـرأ هـذه اآلعمربن عمر قال لقد تويف اوغريه عن الزهري عن سامل عن 
اهللا احلـافظ حـدثنا أخربنـا أبـو عبـد]6078[ورواه البيهقـي . اجلمعة إال فامضوا إىل ذكر اهللا 

عـن سـامل عـن يحممد بن يعقوب حدثنا أمحد بـن شـيبان حـدثنا سـفيان عـن الزهـر لعباس أبو ا
ورواه ابن وهـب عـن اهـيقرؤها إال فامضوا إىل ذكر اهللاعمر بن اخلطابما مسعت : أبيه قال 

حــدثنا ]5605[ابــن أيب شــيبة وقــال . حنظلــة بــن أيب ســفيان عــن ســامل عــن أبيــه عــن عمــر 
)فامضـوا إىل ذكـر اهللا(عمـر بـن اخلطـابقرأهـا : قال م عن خرشة عن مغرية عن إبراهيهشيم 

.اهـ صحيح 
عبـد اهللا بـن مسـعودعن الثوري عـن االعمـش عـن إبـراهيم قـال قـال ]5349[عبد الرزاق-

لسـعيت ) فاسـعوا(
حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن ]5604[ابـــن أيب شـــيبة . أهـــا فامضـــوا حـــىت يســـقط ردائـــي وكـــان يقر 

: ويقـــول)فامضـــوا إىل ذكـــر اهللا(يقرؤهـــا عبـــد اهللاكـــان : قـــالاألعمـــش عـــن إبـــراهيم
.اهـ صحيح لسعيت حىت يسقط ردائي)فاسعوا(
احلســن بــن أمحــد بــن إبــراهيم بــن شــاذان ببغــداد أخربنــا يأخربنــا أبــو علــ]6091[البيهقــي -

محزة بن حممد بن العباس حدثنا العباس بن حممد بـن حـامت حـدثنا عبيـد اهللا بـن موسـى أخربنـا 
امشــوا إىل : قــال مســعودابــنيعــينعبــد اهللاألحــوص عــن إســحاق عــن أيبإسـرائيل عــن أيب

اهللا يواملهـاجرون واألنصــار رضــعمــروبكــرأبــوالصـالة فقــد مشـى إليهــا مــن هـو خــري مــنكم 
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ال ا اخلطــى وأكثــروا ذكــر اهللا عــز وجــل ، وال عليــك أن ال تصــحب أحــدا إعــنهم أمجعــني قــاربو 
.ال بأس به حسند اسنإاهـ من أعانك على ذكر اهللا عز وجل

ن املنهــال بــن عـحــدثنا علـي بــن عبــد العزيـز ثنــا أبــو نعـيم ثنــا املســعودي]9169[الطـرباين -
إن اهللا عـز وجـل يـربز إىل أهـل سـارعوا إىل اجلمـع فـ: عبـد اهللاقـال : قـالعمرو عن أيب عبيـدة

فيكونــوا مــن القــرب علــى قــدر تســارعهم إىل اجلمعــة، نــة يف كــل مجعــة يف كثيــب مــن كــافوراجل
مث يرجعــون إىل أهلــيهم امــة شــيئا مل يكونــوا رأوه قبــل ذلــكفيحــدث اهللا عــز وجــل هلــم مــن الكر 

جلني يوم اجلمعة قـد ا هو بر مث دخل عبد اهللا املسجد فإذ: قال.
مرســل حســن ، اهـــ إن شــاء اهللا أن يبــارك يف الثالــثرجــالن وأنــا الثالــثفقــال عبــد اهللاسـبقاه

حــدثنا عبــدان بــن أمحــد ثنــا كثــري بــن عبيــد ]10013[وقــال الطــرباين .مســاع أيب نعــيم قــدمي 
عــن هيمثنــا عبــد ااحلــذاء

رابــع : د ثالثــة قــد ســبقوه فقــالجــرحــت مــع عبــد اهللا بــن مســعود يــوم اجلمعــة، وو : علقمــة قــال
إن الناس جيلسون مـن اهللا يـوم : ة، وما رابع أربعة من اهللا ببعيد إين مسعت رسول اهللا يقولأربع

ة، ومـا رابـع أربعـ: ، مث قـالمعـات، األول مث الثالـث مث الرابـعالقيامة علـى قـدر رواحهـم إىل اجل
، رواه ابـن ماجـة خمتصـرا وضــعفه ضـعف ه يـفوابـن أيب رواد ثقـات اهــرابـع أربعـة مـن اهللا ببعيـد

.األلباين 
حــدثنا أيــوب بــن ســويد حــدثينيالربيــع بــن ســليمان املــرادمــن طريــق]6080[البيهقــي -

خرجـــت إىل املســـجد يـــوم : كثـــري عـــن عبـــد اهللا بـــن الصـــامت قـــال عـــن حيـــىي بـــن أيبياألوزاعـــ
لقـول اهللا عـز وجـل ياملشـ، فبينا أنـا أمشـى إذ مسعـت النـداء فرفعـت يفأبا ذرجلمعة فلقيت ا
جذبـة كـدت أن أالقيـه فقـال فجـذبين) للصالة من يوم اجلمعة فاسـعوا إىل ذكـر اهللايإذا نود(

.سند ضعيف اهـيسعأولسنا يف: 
كنــت : يقــول تــا البنــاين لعزيــز أنــه مســع ثابحــدثنا مرحــوم بــن عبــد ا]5597[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيحقم نسعى: النداء بالصالة ، قال يوم مجعة ، فلما أن مسعأنس بن مالكمع 

التجمل هلااالغتسال و
حـدثنا آدم قـال حـدثنا ابـن أيب ذئـب عـن سـعيد املقـربي قـال أخـربين أيب ]843[البخاري -

ل يـوم ال يغتسل رجـ: سلمو يهعن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النيب صلى اهللا عل
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ن طهــر ويــدهن مــن دهنــه أو ميــس مــن طيــب بيتــه مث خيــرج فــال اجلمعــة ويتطهــر مــا اســتطاع مــ
يفــرق بـــني اثنــني مث يصـــلي مــا كتـــب لــه مث ينصـــت إذا تكلــم اإلمـــام إال غفــر لـــه مــا بينـــه وبـــني 

اهـاجلمعة األخرى 
حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن حـــدثين] 2000[مســـلم -

حـق هللا علـى كـل مسـلم :صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال هريـرة عـن النـيبطاوس عـن أبيـه عـن أيب
اهـ)1(كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسدهأن يغتسل يف

ري أن رسـول عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سـعيد اخلـد]230[مالك -
اهـــ رواه البخــاري جلمعــة واجــب علــى كــل حمــتلم غســل يــوم ا:ســلم قــال اهللا صــلى اهللا عليــه و 

بـن يسـار ءبن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطااعن ]5307[عبد الرزاق وقال .ومسلم
لم الغســل يــوم اجلمعــة علــى  ســأوجــب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و قــالأيب ســعيد اخلــدريعــن 

اهـلمكل حمت
مهـام عـن قتـادة عـن احلسـن عـن مسـرة حـدثنايحدثنا أبـو الوليـد الطيالسـ]354[أبو داود -

مــن توضــأ يــوم اجلمعــة فبهــا ونعمــت ومــن اغتســل :قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
:مث قـــال ، شــعبة عــن قتــادة عـــن احلســن عــن مســرةاهـــ رواه النســائي مـــن طريــق )2(فهــو أفضــل

اهـتعاىل أعلم واهللا ، احلسن من مسرة إال حديث العقيقةاحلسن عن مسرة كتابا ومل يسمع
سـرياء تبـاع عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب رأى حلة]1637[مالك -

يا رسول اهللا لـو اشـرتيت هـذه احللـة فلبسـتها يـوم اجلمعـة وللوفـد إذا :عند باب املسجد فقال
خـرة سلم إمنا يلبس هـذه مـن ال خـالق لـه يف اآلفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و قدموا عليك

سـلم منهـا حلـل فـأعطى عمـر بـن اخلطـاب منهـا حلـة فقـال جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و مث
فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عمــر يــا رســول اهللا أكســوتنيها وقــد قلــت يف حلــة عطــارد مــا قلــت

.رواه البخاري .سلم مل أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا مبكةعليه و 

.فيه داللة على أقل العمل يف الغسل غسل الرأس واجلسد -1
رة حديث حسن وقد رواه بعض أصحاب قتادة عـن قتـادة عـن احلسـن عـن مسـرة بـن حديث مس: رواه الرتمذي وقال-2

والعمل على هذا عند أهل العلم من .ورواه بعضهم عن قتادة عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسل.جندب
ن الغسل يوم اجلمعةأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم اجلمعة ورأوا أن جيزئ الوضوء م

.
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عبــد اهللا بــن حممــد بــن أمســاء قــال أخربنــا جويريــة عــن مالــك عــن حــدثنا]838[البخــاري -
بينمـا هـو قـائم يف عمـر بـن الخطـابأن عمر عن ابن عمـر الزهري عن سامل بن عبد اهللا بن

اخلطبــة يــوم اجلمعــة إذا دخــل رجــل مــن املهــاجرين األولــني مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه 
نقلـب إىل أهلـي حـىت مسعـت التـأذين ألت فلـم وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه ؟ قال إين شغ

والوضــوء أيضــا وقــد علمــت أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  :فقــال. فلــم أزد أن توضــأت 
اسـتدل بـه . كما بني يف رواية ملسلم وغـريهعثمان بن عفاناهـ الداخل هو كان يأمر بالغسل

.لشافعي خالفا لإسحاق على الوجوب 
خيطـب إذ دخـل رجـل عمـربينـا : بن سـريين قـال اربنا معمر عن أخ]5293[عبد الرزاق -

مــري املــؤمنني مــا زدت حــني مسعــت النــداء أن توضــأت مث أيــا :قــال؟ مــا حبســك :فقــال عمــر
مـري املـؤمنني قـال أمـا إنـه أبن عبـاس أمل تسـمع مـا قـال يـا افلما قضيت الصالة قال له .أقبلت

وقـال .جرون خاصـة أم النـاس عامـة قـال ال أدري مرنا بالغسل قال قلـت املهـاأقد علم أنا قد 
وقـــال أمحـــد بـــن منيـــع حـــدثنا يزيـــد بـــن هـــارون أنـــا هشـــام بـــن ]720[ابـــن حجـــر يف املطالـــب 
أنـتم : قلـت . أمرنا بالغسل يوم اجلمعة:قال عمرعن ابن عباس عن حسان عن ابن سريين

إســـناد حســـن إن كـــان ابـــن هـــذا. ال أدري: أم النـــاس عامـــة ؟ قـــال أيهـــا املهـــاجرون األولـــون
اهـسريين مسع من ابن عباس 

علــى عــن ســويد بــن عــن إســرائيل بــن يــونس عــن إبــراهيم بــن عبــد األ]5308[عبــد الــرزاق -
.لشـيء يقولـه ألنـا إذا أعجـز ممـن ال يغتسـل يـوم اجلمعـة عمر بن الخطـابغفلة قال مسعت 

قـال : دة عـن إبـراهيم قـال حـدثنا هشـيم عـن عبيـ]5046[ابن أيب شـيبة وقال. إسناد جيد 
ابـن أيب .اهــ عبيـدة بـن معتـب ضـعيف ألنت أشر ممن ال يغتسل يوم اجلمعة: يف شيء عمر

عــن دحــدثنا ابــن فضــيل عــن عبــد الــرمحن بــن إســحاق عــن النعمــان بــن ســع]5048[شــيبة 
شـر مـن الـذي ال يغتسـل أنـا إذن: إذا حلـف ، قـال عمـركان : أخيه عبد اهللا بن سعد قال 

.سند ضعيفاهـاجلمعةيوم
: حــدثنا حفــص عــن حجــاج عــن عمــرو بــن مــرة عــن زاذان قــال ]5040[ابــن أيب شــيبة -

رواه .ويــوم عرفــةالغســل يــوم اجلمعــة ويف العيــدين: عــن غســل يــوم اجلمعــة ؟ فقــال علــيســئل 
بــن عليــة عــن شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن زاذان قــال اقــال أخربنــا ] 163/ 7م [الشــافعي
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عليا عن الغسل فقال اغتسـل كـل يـوم إن شـئت فقـال ال الغسـل الـذي هـو الغسـل سأل رجل 
حدثنا ابـن مـرزوق ]724[رواه الطحاوي . قال يوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر

سألت : أخربين عمرو بن مرة عن زاذان قال: ثنا شعبة قال: ثنا يعقوب بن إسحاق قال: قال
إمنـا أسـألك عـن الغسـل الـذي هـو الغسـل : فقلـت. إذا شـئت اغتسـل: عليا عن الغسـل فقـال

حـدثنا علـي بـن ]2112[ابـن املنـذر . ألضحىيوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم ا: قال
مسعــت زاذان : أخــربين عمــرو بــن مــرة قــال: ثنــا شــعبة قــال: ثنــا حجــاج قــال: عبــد العزيــز قــال

: اغتسـل كـل يـوم إن شـئت؟ قـال: الإن علي بن أيب طالب سأله رجـل عـن الغسـل، قـ: يقول
مســدد .ويــوم الفطــر الغســل الــذي هــو الغســل يــوم اجلمعــة ويــوم عرفــة ويــوم األضــحىال، بــل

عــن إن رجــال ســأل عليــا: عــن زاذان قــال حــدثنا حيــىي عــن شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة]727[
غتسل  ا:، بل الغسل أي املستحب ، قال ال: قال اغتسل كل يوم إن شئت : الغسل فقال 

.حسن اهـويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر كل يوم مجعة 
عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل نا هشيم ثنا يزيد بن أيب زيادحدث]721[أمحد بن منيع -

ابــن أيب .مــا كنــت أحســب أن أحــدا يــدع الغســل يــوم اجلمعــة :يقــول ســعدامسعــت : قــال 
ــقــال حــدثنا هشــيم ]5036[شــيبة  : ن أيب زيــاد عــن عبــد اهللا بــن احلــارث قــالأخربنــا يزيــد ب

فقال ال ، توضأت ، مث جئت: هل اغتسلت؟ قال: كنت مع ابن سعد فجاء ابن له فقال له
حـدثنا ابـن ]723[الطحـاوي.ما كنـت أحسـب أن أحـدا يـدع الغسـل يـوم اجلمعـة: سعدله 

بــأس بــه ، يزيــد ال .فــذكر حنــوهعــن يزيــد بــن أيب زيــادثنــا شــعبة: ثنــا وهــب قــال: مــرزوق قــال
.ضعيف احلفظ وهو موىل عبد اهللا بن احلارث 

بن مبارك عن إسحاق بن حيىي بن طلحة عن املسيب بـن رافـع اعن ]5327[عبد الرزاق -
يف ســفر فلمــا كــان يــوم اجلمعــة أمــرين طلحــة بــن عبــد اهللاعــن زيــاد بــن حــدير قــال كنــت مــع 

]5078[ابن أيب شيبة . رتين فاغتسلتحنو القبلة قال مث سفسرتته فاغتسل وقال اسرتين من 
ســرتت : قــال وكيــع عــن إســحاق بــن حيــىي عــن املســيب بــن رافــع عــن زيــاد بــن حــدير حــدثنا 
.اهـ إسحاق ضعيف يف سفر يوم مجعة فاغتسلطلحة

طــاء بــن الســائب عــن أيب البخــرتي عــن عحــدثنا حممــد بــن فضــيل ]5039[ابــن أيب شــيبة -
.أنا إذن أننت من الذي ال يغتسل يوم اجلمعة: يه ، فقال رجال فاستطال علعمارقاول :قال
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حدثنا أبو األحوص عن عطاء بن السائب عن أيب البخرتي قال كان بـني ] 550الزهد[هناد 
وبني رجل كالم يف املسجد فقال له عمار أسأل اهللا إن كنـت كـذبت علـي أن عمار بن ياسر

ن كنت فعلت الذي قلت فأنا أشر مـن ال مييتك حىت يكثر مالك وولدك حىت يوطأ عقبك وإ
سعدان بن نصر حدثنا قبيصة بن من طريق]1477[البيهقي . الذي ال يغتسل يوم اجلمعة

: عقبــة حــدثنا ســفيان بــن ســعيد عــن عطــاء بــن الســائب عــن ســعيد بــن جبــري عــن زاذان قــال 
ال يالـذا كمثـلأنـا إذً : صلى اهللا عليه وسلم فقـال أحـدمها استب رجالن من أصحاب النيب

.وسنده جيد .أصح مسع منه قبل االختالط اهـ رواية سفيان يغتسل يوم اجلمعة
حدثنا عبيد اهللا بن موسى قال أخربنا بدر بن اخلليل قال دخلـت ] 3/189[وقال الفسوي 

. علــى شــقيق بــن ســلمة يــوم مجعــة وهــو يســخن قمقمــا، فقلــت لــه أنــت شــيخ ال تــأت اجلمعــة
أنـا أعجـز وأمحـق مـن الـذي ال يغتسـل :يف الشـيء يقـولبن مسعودعبد اهللا إين مسعت : قال

.اهـ هذا سند صحيح ، وعبد اهللا كان يشبه فقهه فقه عمر يوم اجلمعة
بــن ابــن عيينــة عــن مســعر عــن وبــرة عــن مهــام بــن احلــارث عــن اعــن ]5316[عبــد الــرزاق -

مـد بـن بشـر وابـن حـدثنا حم]5058[ابـن أيب شـيبة .الغسل يوم اجلمعة سـنة : قال مسعود
إن مـن السـنة : عبـد اهللاقـال : قـال حدثنا مسعر عن وبرة عـن مهـام بـن احلـارث: فضيل قاال 

: عبـد اهللاأنا املسعودي عـن وبـرة عـن مهـام قـال قـال ]1918[ابن اجلعد .الغسل يوم اجلمعة
.صحيح .املسعودي مثله رواه الطيالسي حدثنااهـ و إن من السنة الغسل يوم اجلمعة 

حدثنا أمحد قال حدثنا عبد اهللا بن وهب قال أخربين عمـرو بـن احلـارث ]860[البخاري -
عــن عبيــد اهللا بــن أيب جعفــر أن حممــد بــن أيب جعفــر بــن الــزبري حدثــه عــن عــروة بــن الــزبري عــن 

كــان النــاس ينتــابون يــوم اجلمعــة مــن منــازهلم : النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قالــتزوجعائشــة
رسـول اهللا صـلى اهللا ون يف الغبار يصيبهم الغبار والعـرق فيخـرج مـنهم العـرق فـأتى والعوايل فيأت

لـــو أنكـــم تطهـــرمت :ســـلمعنـــدي فقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم إنســـان مـــنهم وهـــو عليـــه و 
اهـليومكم هذا

غسـل يـوم :أنـه كـان يقـولأبـي هريـرةعن سعيد بن أيب سـعيد املقـربي عـن ]228[مالك -
.اهـ صحيح لى كل حمتلم كغسل اجلنابةاجلمعة واجب ع
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بـن طـاووس عـن أبيـه عـن ابن طاووس ورمبـا قـال عـن اعن معمر عن ]5297[عبد الرزاق -
حيــق علــى كــل حــامل أن يغتســل يف كــل ســبعة أيــام يومــا يغســل رأســه وســائر :قــالأبــي هريــرة

ع طاووسـا بن جريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار أنـه مسـاعن ]5298[عبد الرزاق . جسده 
شـيء هللا على كل مسلم أن يغتسـل يف كـل سـبعة أيـام يومـا فيغسـل كـل: هريرةأبويقول قال 

مــروعــن عثنــا ســفيانحــدثنا يــونس قــال]725[الطحــاوي . منــه وميــس طيبــا إن كــان ألهلــه
جــب علــى كــل مســلم يف كــل ســبعة أيــام حــق اهللا وا: يقــولهريــرةأبــامسعــت قــالعــن طــاوس

أنــا زهــري] 2613[ابــن اجلعــد . وميــس طيبــا إن كــان ألهلــه ، شــيء ويغســل منــه كــليغتســل 
الغسل على كل مسلم يـوم اجلمعـة وإن مل يكـن : قال هريرةأيبعن أيب الزبري عن طاوس عن 

وروى إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عـن أيب هريـرة أنـه كـان يوجـب الـدهن .اهـ صحيحجنبا 
.يأيت . 
: قـال أبـي هريـرةأخربنا يونس عن احلسن عـن شيم قالحدثنا ه]5033[ابن أيب شيبة -

أخربنـــا مســـلم بـــن إبـــراهيم قـــال]9920[ابـــن ســـعد. ين خليلـــي بالغســـل يـــوم اجلمعـــةأوصـــا
يوم اجلمعـة يـوم لثـق وطـني يا أبا سعيد : مسعت رجال قال للحسن حدثنا ربيعة بن كلثوم قال

عهـد : حـدثنا أبـو هريـرة قـال : حلسـن فلمـا أىب عليـه قـال اومطر فأىب عليـه احلسـن إال الغسـل
وصـيام ثالثــة غسـل يــوم اجلمعـة والــوتر قبـل النــومال: إيل رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم ثالثــا 

.عـــن أيب هريـــرةاهــــ رواه أمحـــد والطيالســـي وغـــريهم مـــن طـــرق عـــن احلســـن أيـــام مـــن كـــل شـــهر
.مرسل .)1(ربيعة بن كلثوم وليس بالقويأسنده

: قـــال هريـــرةأبـــيعـــن نمـــرييعـــن زيـــاد الحـــدثنا وكيـــع عـــن ثـــور ]5042[ابـــن أيب شـــيبة -
.ضعيف سند اهـ غتسلن يوم اجلمعة ولو كأس بدينارأل
حــدثنا عبــد العزيــز بـن عمــران وأصــبغ بــن الفــرج قــاال ثنــا ]1/566املعرفــة[يعقـوب الفســوي -

ا أحـب أن مـ: يقـولهريـرةأبـاابن وهب قال حدثين أبو صخر أن ابن قسـيط حدثـه أنـه مسـع 
وهذا لفـظ عبـد .وأين أترك الغسل يوم اجلمعة-يعين اإلبل -يل مائة ناقة كلهم سود احلدق

.، حسن أبو صخر محيد بن زياد اهـالعزيز

مسعــت حيــىي يقــول يف حــديث ربيعــة بــن كلثــوم بــن جــرب عــن ]4598[قــال عبــاس الــدوري يف التــاريخ البــن معــني -1
اهـمل يسمع منه شيئا : احلسن حدثنا أبو هريرة قال حيىي 
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ابـن حممـد عـن عمـرو يعـيناهللا بـن مسـلمة حـدثنا عبـد العزيـزحدثنا عبد]353[أبو داود -
أتــرى الغســل ابــن عبــاسجــاءوا فقــالوا يــا عمــرو عــن عكرمــة أن أناســا مــن أهــل العــراقبــن أيب

ومـــن مل يغتســـل فلـــيس عليـــه ، ولكنـــه أطهـــر وخـــري ملـــن اغتســـل ،ال:قـــال؟يـــوم اجلمعـــة واجبـــا
وســأخربكم كيـف بــدء الغسـل كــان النــاس جمهـودين يلبســون الصـوف ويعملــون علــى . بواجـب 

اهللا صــلىســقف إمنــا هــو عــريش فخــرج رســول اهللاظهــورهم وكــان مســجدهم ضــيقا مقــارب ال
ذلــك الصــوف حــىت ثــارت مــنهم ريــاح آذى بــذلك يــوم حــار وعــرق النــاس يفعليــه وســلم يف

أيها الناس إذا كان :بعضهم بعضا فلما وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك الريح قال 
قـال ابـن عبـاس مث جـاء . هـذا اليـوم فاغتسـلوا ولـيمس أحـدكم أفضـل مـا جيـد مـن دهنـه وطيبـه 

يكـان يـؤذيبسوا غري الصوف وكفوا العمـل ووسـع مسـجدهم وذهـب بعـض الـذاهللا باخلري ول
وأخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ ]5873[البيهقـي .اهـ حسـنه األلبـاين بعضهم بعضا من العرق

حممــد بــن يعقــوب حـدثنا الربيــع بــن ســليمان عمـرو قــاال حــدثنا أبــو العبـاس يبوأبـو ســعيد بــن أ
ابن ليمان بن بالل عن عمرو موىل املطلب عن عكرمة عن حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربنا س

أن رجلني مـن أهـل العـراق أتيـاه فسـأاله عـن الغسـل يـوم اجلمعـة أواجـب هـو فقـال هلمـا عباس
كــان النــاس يف. مــن اغتســل فهــو أحســن وأطهــر ، وســأخربكم ملــاذا بــدأ الغســل: ابــن عبــاس 

صوف ويسقون النخـل علـى ظهـورهم عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمتاجني يلبسون ال
يـوم يوم اجلمعة يفصلى اهللا عليه وسلميقا مقارب السقف فخرج رسول اهللاوكان املسجد ض

صـــائف شـــديد احلـــر ومنـــربه قصـــري إمنـــا هـــو ثـــالث درجـــات فخطـــب النـــاس فعـــرق النــــاس يف
الصـــوف فثـــارت أرواحهـــم ريـــح العـــرق والصـــوف حـــىت كـــاد يـــؤذى بعضـــهم بعضـــا حـــىت بلغـــت 

أيها الناس إذا كان هذا اليـوم :وهو على املنرب فقال م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأرواحه
، ولـه تكلمـوا يف عمـرو بـن أيب عمـرو اهــفاغتسلوا ولـيمس أحـدكم مـا جيـد مـن طيبـه أو دهنـه 

.شاهد 
حـدثنا حيـىي بـن حممـد قـال ثنـا علـي بـن عثمـان املالحقـي عـن داود ]1776[قـال ابـن املنـذر 

اخلــالء يــوم اجلمعــة، عبــاسابــندخــل : مــوىل ابــن عبــاس قــالبــن زيــد عــن عكرمــةعــن حممــد
عرفـت أن اليـوم : أال تغتسل فإن اليـوم اجلمعـة؟ فقـال: فوضع له ماء، فلما خرج توضأ، فقلت

عـن داود إمساعيـل بـن عليـةمن طريـق] 76[اهـ رواه ابن املقرئ اجلمعة، وليس الغسل مبحتوم
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دخل اخلالء يوم اجلمعة، فوضع له ابن عباسأن ن زيد عن عكرمةبن أيب الفرات عن حممد ب
أال تغتســل فــإن اليــوم اجلمعــة؟ فقــال ابــن : عكرمــة وضــوءاً، فلمــا خــرج توضــأ، فقــال لــه عكرمــة

اهــ حممـد بـن زيـد بـن علـي الكنـدي ال قد علمت أنه يوم اجلمعة وليس الغسل مبحتوم: عباس
.بأس به 

أبـا مسعـت: قـال حدثنا ابن علية عـن حيـىي بـن أيب إسـحاق]5041[وقد قال ابن أيب شيبة 
لـه طهـورا مـا شـعرت أن أحـدا يـرى أن: يقـول عبـاسابـنأنـه مسـع الوليد عبد اهللا بن احلارث

حــدثنا حممــد بــن علــي قــال ثنــا ســعيد قــال ثنــا ]1773[ابــن املنــذر .يــوم اجلمعــة غــري الغســل
ت أبـــا الوليـــد عبـــد اهللا بـــن مسعـــ: قـــالحاقإمساعيـــل بـــن إبـــراهيم قـــال أخربنـــا حيـــىي بـــن أيب إســـ

مـا شـعرت أن أحـدا يـرى أنـه لـه طهـور يـوم اجلمعـة : يقـولعبـد اهللا بـن عبـاسأنه مسـع احلارث
حــديث احلســن عــن . اهـــ ســند صــحيح يعــين البصــرة، ، حــىت قــدمت هــذا البلــد غــري الغســل

.مسرة يف ترك الغسل حديث بصري 
يســأل عــن بــن عبــاساال أخــربين عطــاء أنــه مســع بــن جــريج قــاعــن ]5302[عبــد الــرزاق -

اغتســل وإن كـان عنــد أهلـك طيـب فــال يضـرك أن تصــيب منـه قــال :الغسـل يـوم اجلمعــة فقـال
.صحيح سند اهـ عطاء من غري أن يؤمث من تركه

حــدثنا إبــراهيم بــن موســى قــال أخربنــا هشــام أن ابــن جــريج أخــربهم قــال ]845[البخـاري -
سـلم ه ذكـر قـول النـيب صـلى اهللا عليـه و أنـعباسابنطاوس عن رة عن أخربين إبراهيم بن ميس

ال : أميس طيبا أو دهنا إن كـان عنـد أهلـه ؟ فقـال : يف الغسل يوم اجلمعة فقلت البن عباس 
عــن إبــراهيم بــن ميســرة عــن روى ابــن عيينــة]348/ 5[وقــال ابــن رجــب يف الفــتح اهـــأعلمــه 

: عنه ، فقال يب يوم اجلمعة ، فسألت ابن عباسطيوجب الأبا هريرةمسعت : قال وسطاو 
اهـال أعلمه 

أقـول : قـال ابن عباسحدثنا هشيم عن أيب بشر عن جماهد عـن ]5587[ابن أيب شيبة -
محـاد بـن شـعيب ثنـا مـن طريـق] 58[وروى أبـو مسـهر اهــ برأيي ، وميـس طيبـا إن كـان عنـده

ن أتـى اجلمعـة فلـيمس مـن طيـب أهلـهمـ: عن ابن عباس قالحبيب بن أيب ثابت عن جماهد
.اهـ حسن 
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بـن عبـاساعن رجل عن صاحل عن حممد بن زائدة عن عكرمـة عـن ]5332[عبد الرزاق-
اهـسنة اجلمعة الغسل والسواك والطيب وتلبس أنقى ثيابك : قال 

إين :قـالعبد اهللا بـن عمـروعن الثوري عن األعمش عن جماهد عـن ]702[عبد الرزاق -
عمـش ن أغتسل من مخس من احلجامة واملوسى واحلمام واجلنابة ويوم اجلمعـة قـال األألحب أ

مــا كــان يــرون غســال واجبــا إال غســل اجلنابــة وكــانوا يســتحبون :فــذكرت ذلــك إلبــراهيم فقــال
.اهـ سند جيد ، تقدم يف الطهور الغسل يوم اجلمعة 

ثنــا شــعبة عــن أيب : الثنــا عفــان بــن مســلم قــ: حــدثنا ابــن مــرزوق قــال]688[الطحــاوي -
: فقال، عن الغسل يوم اجلمعة ابن عمرمسعت رجال سأل : إسحاق عن حيىي بن وثاب قال

.اهـ سند صحيح أمرنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كـان يغتسـل بـن عمـراعن فضيل بن عياض عـن ليـث عـن نـافع أن ]5317[عبد الرزاق -

ابن املنـذر . بهحدثنا جرير عن ليث ]5095[يب شيبة ابن أ.للجنابة واجلمعة غسال واحدا 
حـدثين ليـث: قـالثنـا عبـد اهللا بـن الوليـد عـن سـفيان: قالحدثنا علي بن احلسن]1778[

.اهـ ليث ضعيف 
أنـه كـان ال يغتسـل يف بـن عمـراعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]5324[عبد الرزاق -

بن اعن الثوري عن جابر اجلعفي عن سامل عن ]5326[عبد الرزاق .السفر يف يوم اجلمعة 
حـدثنا وكيـع ]5069[ابـن أيب شـيبة .مغتسـال قـط يف السـفر يـوم اجلمعـة قـال مـا رأيتـهعمر

أنـه  عمـرابـنوعـن العمـري عـن نـافع عـن ) ح(عمـرابـنعـن عن سـفيان عـن جـابر عـن سـامل 
غنــدر عــن شــعبة عــن حــدثنا]5072[ابــن أيب شــيبة .كــان ال يغتســل يــوم اجلمعــة يف الســفر

يغتسـل ال عمـرابـنكـان : سم عن الغسل يوم اجلمعة يف السفر؟ فقـالسألت القا: جابر قال
وقـد قـال ابـن رجـب .اه إمنـا الغسـل علـى مـن حضـر اجلمعـةاهـ معنوأنا أرى لك أن ال تغتسل

: قـال عمـرابـنبن عبد الرمحن بـن بكـري عـن نـافع عـن دوروى وكيع نا خال]5/393الفتح[
.قه البخاريلقلت عاهـمن أتى اجلمعة ا الغسل على إمن
ابــنمسعــت : قالــت حــدثنا معــن بــن عيســى عــن عبيــدة ابنــة نابــل]5090[ابــن أيب شــيبة -

ابنـة نابـل اهــمن جاء مـنكن اجلمعـة فلتغتسـل: اء يقوالن للنسوابنة سعد بن أيب وقاص عمر
.ذكرها ابن حبان يف الثقات 
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إســحاق قــاال حــدثنا أبــو نــا أبــو بكــر بــن احلســن وأبــو زكريــا بــن أيبأخرب ]6176[البيهقــي -
العباس هو األصم حدثنا حبـر بـن نصـر قـال قـرئ علـى ابـن وهـب أخـربك حيـوة بـن شـريح عـن 

كــان يقلــمعبــد اهللا بــن عمــرأن بــن عبــد اهللا بــن األشــج عــن نــافعبكــر بــن عمــرو عــن بكــري
عبــد الــرزاق يشــهد لــه مــا رواه.هقــي اهـــ وصــححه البيكــل مجعــةأظفــاره ، ويقــص شــاربه يف

بــن عمــرابــن جــريج عـن إمساعيــل بــن عبـد الــرمحن بــن أيب ذويـب االســدي أن اعـن ]5495[
بن عمر يستجمر قائما للجمعة فذهب إليه وترك اجلمعة اإىل سعيد بن زيد وهو ميوت و يدع

.اهـ صحيح تقدم 
ىل اجلمعـة إال أدهـن وتطيـب كـان ال يـروح إعبـد اهللا بـن عمـرعن نافع أن ]243[مالك -

حــدثنا عبيــد اهللا عــن : قــال حــدثنا أبــو أســامة ]5586[ابــن أيب شــيبة . إال أن يكــون حرامــا
ابــن أيب .إذا راح إىل اجلمعــة اغتســل وتطيــب بأطيــب طيــب عنــدهعمــرابــنكــان : نــافع قــال 

كــان ابــن عمــرأن عــن ســفيان عــن موســى بــن عقبــة عــن نــافعحــدثنا وكيــع ]5591[شــيبة 
حـدثنا ابـن منـري عـن حممـد بـن إسـحاق عـن ]5593[ابـن أيب شـيبة .مر ثيابه يف كل مجعـةجي

يغتسـل للجمعـة كاغتسـاله مـن اجلنابـة ، ويلـبس مـن أحسـن ثيابـه ، ابن عمـركان : نافع قال 
حــدثنا وهيــب : أخربنــا املعلــى بــن أســد قــال ]5156[ابــن ســعد .مث خيــرج حــىت يــأيت املصــلى

إنـه كـان مـن شـأن عبـد اهللا بـن : أنـه قـال ة عن سامل بن عبـد اهللابن خالد عن موسى بن عقب
عمر أنه كان يأمر بثيابه فتجمر كـل مجعـة ، وإذا حضـر منـه خـروج إىل مكـة حاجـا أو معتمـرا 

عـن نـافع حـدثنا فلـيح بـن سـليمانباد قالأخربنا حيىي بن عقالو .تقدم إليهم أال جيمروا ثيابه
فرفعـا ، ، م اجلمعة باملدينة أمجرت البن عمر ثوبني يو : قال 

، فوجد منهمـا ريـح الطيـب ، ، فخرج من الغد إىل مكة ، 
.ورواه العمري عن نافع رفعه إىل عمر فوهم .ح ا اهـ صحومها حلة برود، فأىب أن يلبسهما 

إبــراهيم بــن اهللا بــن يوســف أخربنــا أبــو إســحاقعبــدأبــو حممــددثناحــ]6179[البيهقــي -
حــدثنا أمحــد بــن عبــد الــرمحن يمبكــة حــدثنا ســعيد بــن عجــب األنبــار يأمحــد بــن فــراس املــالك

كـان : قـال عمـرابـنحدثنا الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن بكري عن نافع عـن يالدمشق
هـــذا خبـــور : ويقـــول . ورافإذا اســـتجمر اســـتجمر للجمعـــة بعـــود غـــري مطـــرى وعـــال عليـــه بالكـــ

.ضعيف اهـصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 



تقريب فقه السابقني األولني

41

أخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل ]6177[البيهقي -
بن إسحاق حدثنا حممد بن سعيد حدثنا حيـىي بـن ميـان عـن سـفيان عـن رجـل عـن معاويـة بـن 

اهـ سـند يأخذاعمان قد شهدا الشجرةكان يل: قرة قال 
.ضعيف 

عن عمر بن راشد عن حيـىي بـن أيب كثـري عـن أيب سـلمة قـال مسعـت ]5318[عبد الرزاق -
ثالث هن على كل مسلم يف يوم اجلمعة الغسل والسواك وميس طيبـا إن : أبا سعيد الخدري

.عمر بن راشد بن شجرة ضعيف اهـوجد 
عــن عثمــان بــن أيب ســليمان عــن عثمــان بــن حكــيم حــدثنا عبــدة]5585[ة ابــن أيب شــيب-

ــي ســعيد الخــدريعــن  وأن لم إذا كــان يــوم اجلمعــة الســواكإن مــن احلــق علــى املســ: قــال أب
.اهـ ال بأس به يلبس من صاحل ثيابه ، وأن يتطيب بطيب إن كان

: قــال جــابرعــن ريحــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن داود عــن أيب الــزب]5045[ابــن أيب شــيبة -
رفعه بشر بـن املفضـل عـن اهـ بني سبعة أيام ، وهو يوم اجلمعةحق على كل مسلم غسل يوم

.وصححه ابن خزمية داود ، رواه أمحد
حـدثنا حممـد بـن بشـر والفضـل بـن دكـني عـن مسـعر عـن أيب بكـر ]5055[ابن أيب شـيبة -

.اهـ ابن عمرو مستوركانهلا غسل وطيب إن  : قال مغفلابنعن بن عمرو بن عتبة
ســـألت : قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن بكـــر عـــن عقبـــة بـــن أيب جســـرة ]5075[ابـــن أيب شـــيبة -

عبـد اهللا بـن الحـارثكـان : إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث عن الغسل يوم اجلمعة ؟ فقـال 
.اهـ سند صحيح غتسل يوم اجلمعة يف السفر واحلضري

حدثين حيىي بن عبد اهللا بن أيب قتادة : ن حباب قال حدثنا زيد ب]5097[ابن أيب شيبة -
دخــل عليـه يــوم اجلمعـة يــنفض قتــادةأبـيحـدثتين أمــي أن أباهـا حــدثها أن بعـض ولــد : قـال 

فأعد غسـال : ال ، ولكن من جنابة ، قال : للجمعة اغتسلت ؟ قال : رأسه مغتسال ، فقال 
ثنـا الليـث عـن يزيـد بـن : شـعبة قـالثنـا : حـدثنا ربيـع املـؤذن قـال]726[الطحـاوي .للجمعة

: أيب حبيــب أن مصــعب بــن ثابــت حدثــه أن ثابــت بــن أيب قتــادة حدثــه أن أبــا قتــادة قــال لــه
ورواه ابــن خزميــة .اهـــ الليــث هــو ابــن ســعدلــه قــد اغتســلت للجنابــة : فقــال، اغتســل للجمعــة 

نــاء أبــو نــا حممــد بــن عبــد األعلــى الصــنعاين ثنــا هــارون بــن مســلم صــاحب احلخرب أ]1760[
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دخـل علـي أبـو : احلسن ثنا أبان بن يزيد عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة قـال 
نعم قال فأعد غسال آخر :قتادة يوم اجلمعة و أنا أغتسل قال غسلك هذا من جنابة ؟ قلت

مــن اغتســل يــوم اجلمعــة مل يــزل طــاهرا إىل : إين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول
اهـ توقف فيه ابن خزمية هذا حديث غريب مل يروه غري هارون: قال أبو بكر.اجلمعة األخرى 

وصـــححه . لعنعنـــة حيـــىي ورواه ابـــن حبـــان مـــن طريـــق هـــارون بـــن مســـلم ، وكـــل طرقـــه معـــنعن 
.احلاكم والذهيب 

قــال حممــد بــن محيــد نــا حيــىي بــن ضــريس قــال نــا أبــو محــزة ] 335[وقــال البخــاري يف التــاريخ 
اهــ ال بـأس يـأمر بنيـه بالغسـل يـوم اجلمعـةرافعكرى عن عاصم بن كليب مسع عباية كان الس
.به 
شـد بـن معبـد ثنا راحدثنا حممد بن نصر ثنا حممد بن حيىي ثنا أبو نعيم]166[ابن املنذر -

ابن اهـمث يغتسل به يوم اجلمعةيف الشتاءمالكبنألنسرأيت املاء يسخن : الواسطي قال 
.ال حيتج بهمعبد 

كـانوا : قـال أخربنا العوام عن إبـراهيم التيمـي: حدثنا هشيم قال ]5085[ابن أيب شيبة -
إذا : ا يقولـون وكـانو : قـال ال يكون بينه وبني اجلمعـة حـدث حيبون ملن اغتسل يوم اجلمعة أن

.اهـ صحيح اله اليت كان عليها قبل أن يغتسلعاد إىل حأحدث بعد الغسل 
يب لبابـة عـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن بـن أبن عيينة عن عبدة بـن اعن ]5323[رزاق عبد ال-

ابـن أيب شـيبة . أبزى عن أبيه أنه كـان حيـدث يـوم اجلمعـة بعـد الغسـل فيتوضـأ وال يعيـد الغسـل
حـــدثنا صـــاحل بـــن عبـــد ]727[الطحـــاوي .حـــدثنا ســـفيان بـــن عيينـــة عـــن عبـــدة]5087[

.به اهـ سند صحيح ثنا سفيان عن عبدة : قالثنا سعيد بن منصور: الرمحن قال
عــــن معمــــر عــــن أيب ليلــــى أو عبــــد الــــرمحن بــــن أبــــزى قــــال أدركــــت ]5299[عبــــد الــــرزاق -

سلم من شـهد مـنهم بـدرا أو بـايع حتـت الشـجرة إذا كـان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ثيابــه ومــس يــوم اجلمعــة فــأراد أحــدهم أن يــروح اغتســل كمــا يغتســل مــن اجلنابــة ولــبس صــاحل

اهـطيبا إن كان له 
: حـــدثنا وكيـــع عـــن شـــداد أيب طلحـــة عـــن معاويـــة بـــن قـــرة قـــال ]5590[ابـــن أيب شـــيبة -
إذا كــان يــوم اجلمعــة كــت ثالثــني مــن مزينــة كلهــم قــد طعــن أو طعــن ، أو ضــرب أو ضــرب أدر 
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، فبثــوا ركعتــني ، مث جلســوا 
.اهـ سند جيد علما

أخربنــا إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن ابــن : حــدثنا عبيــد اهللا قــال ]5594[ابــن أيب شــيبة -
مــن أصــحاب بــدر وأصــحاب أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلمأدركــت: أيب ليلــى قــال 

مســوا منــه ، مث
.جيداهـ سند راحوا إىل اجلمعة

حـدثنا أبـو : أخربنا سـليمان بـن حـرب وموسـى بـن إمساعيـل قـاال قال ]4999[ابن سعد -
نعهم مـن اجلمعـة أن لـيس هلـم ثيـابأن قوما ميأبا موسىبلغ : قال حدثنا قتادة: هالل قال 

.حسن اهـ مرسل فخرج على الناس يف عباءة: قال 
: حـدثنا عبـد الواحـد بـن أميـن قـال: أخربنا الفضل بـن دكـني قـال قال]7669[ابن سعد -

وكانــت حليتــه صــفراءة خيــرج فيــهرداء عــدنيا وهــو يصــلي فيــه يــوم اجلمعــالزبيــرابــنرأيــت علــى 
.اهـ سند صحيح بلني وكانت له مجة إىل العنق وكان يفرقوكان إذا خطب صيتا جياوب اجل

د اهللا بن أيب سربة عن أبيه قال ذاكرت عمـر بـن عن أيب بكر بن عب]5745[عبد الرزاق -
عــن املنــرب يــوم اجلمعـة وقولــه يــا أيهــا النــاس إين نســيت عثمــان بــن عفــانعبـد العزيــز يــوم نــزول 

السواك فنزل فاسنت مث رجع إىل املنرب فقال عمر أما إن من السنة يف السواك يـوم العيـد كهيئتـه 
بـن املسـيب أنـه قـال السـواك يف يـوم ان سـليم عـن بو بكر وأخربين عمرو بـأيف يوم اجلمعة قال 

.جدا اهـ ضعيف العيد سنة 
حممـد بـن حـدثنا أبـو بكـرياحلسـني بـن حممـد الروذبـار يأخربنا أبـو علـ]6193[البيهقي -

إيـاس حـدثنا آدم بـن أيبيبالبصرة حدثنا جعفر بن حممد القالنسـيأمحد بن حممويه العسكر 
عمار بن ياسركان : قال مسعت ملحان بن ثوبان يقول حدثنا شعبة حدثنا مساك بن حرب

خطـأ صـوابه ثـروان اهــ ملحـان طبنـا كـل مجعـة وعليـه عمامـة سـوداءعلينا بالكوفة سـنة وكـان خي
بــن ملحــان أو ملحــان بــن ثــروان اختلفــوا يف امســه كــذلك يف التــاريخ للبخــاري واجلــرح والتعــديل 

.سند حسن . والثقات البن حبان ووثقه العجلي 

يف ختطي الرقابجاءما
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حــدثنا معاويــة بــن يحــدثنا هــارون بــن معــروف حــدثنا بشــر بــن الســر ]1120[أبــو داود -
صـلى اهللا عليـه وسـلم يـوم كنا مع عبـد اهللا بـن بسـر صـاحب النـيب:الزاهرية قالصاحل عن أيب

جــاء رجــل يتخطــى رقــاب : اجلمعــة فجــاء رجــل يتخطــى رقــاب النــاس فقــال عبــد اهللا بــن بســر 
:صــلى اهللا عليــه وســلمصــلى اهللا عليــه وســلم خيطــب فقــال لــه النــيبلنــاس يــوم اجلمعــة والنــيبا

.اهـ صححه ابن خزمية واحلاكم والذهيباجلس فقد آذيت 
: قــال حــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن محيــد األصــم عــن أيب قــيس ]5520[ابــن أيب شــيبة -

بـيض حسـان ، فـرأى مكانـا فيـه املسـجد يـوم مجعـة ، وعليـه ثيـاب عبد اهللا بـن مسـعوددخل 
.، يروي عن أصحاب ابن مسعود اهـ صحيح مرسل عة فجلس ومل يتخطس
سـلمانعن عمر بن عطيـة عـن ثنا وكيع عن سفيان عن محاد حد]5523[ابن أيب شيبة -

ابـــن املنـــذر .إيـــاك وختطـــي رقـــاب النـــاس يـــوم اجلمعـــة ، واجلـــس حيـــث تبلغـــك اجلمعـــة: قـــال 
عـن ثنـا شـعبة عـن محـادقـالثنـا حيـىي بـن أيب بكـريقـاليم بـن احلـارثحدثنا إبـراه]1827[

إذا خـرج اإلمـام يـوم اجلمعـة، : يقـولسـلمانمسعـت : عمرو بن عطية وكان يسمى املسيح قال
ما أراه . اهـ صوابه عمر بن عطية ذكره ابن حبان يف الثقات فال ختط رقاب الناس، وال تكلم

.مسندا 
أنه كان يقول أبي هريرةبن أيب بكر بن حزم عمن حدثه عن عن عبد اهللا]244[مالك -
ألن يصلي أحدكم بظهر احلرة خري له من أن يقعد حىت إذا قام اإلمام خيطب جاء يتخطى : 

: ثنــا سـعيد قــال: قـالحـدثنا حممــد بـن علــي]1826[ابـن املنــذر . رقـاب النــاس يـوم اجلمعــة 
ما يسرين أين تركت اجلمعـة : عن أيب هريرة قالثنا سفيان عن عبد اهللا بن أيب سعيد عن أبيه

خـــرج اإلمـــام، وجلـــس حـــىت إذاأصـــلي بـــاحلرة أحـــب إيل مـــن أن أمهـــل، وألنويل محـــر الـــنعم
عــن ]5505[عبــد الــرزاق.اهـــ أظنهــا جئــت أختطــى النــاس جمالســهم

لـنعم وإين تركـت اجلمعـة حـب أن يل محـر اأرجل عن صاحل موىل التوأمة عـن أيب هريـرة قـال مـا 
عبــد الــرزاق.طــى رقــاب النــاس إذا أخــذوا جمالســهمليها بظهــر احلــرة أحــب مــن أن أختصــوألن أ

ابــن أيب . مثلــهبــن عجــالن عــن ســعيد املقــربي عــن أيب هريــرةابــن عيينــة عــن اعــن ]5506[
مسعـت أبـا هريـرةقالحدثنا وكيع والفضل عن سفيان عن صاحل موىل التوأمة]5524[شيبة 
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حسـن صـحيح اهــأن أختطى رقاب الناس يوم اجلمعـةألن أصلي باحلرة أحب إيل من: يقول
.
حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن األزرق بـن : مسـلم قـال أخربنـا عفـان بـن ]9698[ابن سـعد -

لنـاس قبـل خـروج اإلمـام يـوم اجلمعـةكان يكره أن يتخطـى رقـاب ااألحنف بن قيسأن قيس
.اهـ سند صحيح 

حــدثنا حممــد بــن ســيدان بــن : حــدثين حممــد بــن إدريــس قــال] 558[عــة الدمشــقي أبــو زر -
رأيــت أحــدا مــن : قلــت ملوســى بــن عقبــة: حــدثنا خملــد بــن حســني قــال: مضــارب البــاهلي قــال

رأيــت ابــن عمــر، ورأيــت ســهل بــن ســعد جــاء، : أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم؟ قــال
ســند . ه أبــو حممــد ســيدان بــن مضــرب اهـــ صــوابواإلمــام خيطــب، فتخطــى النــاس حــىت ســاره

.
: عــن حممــد قــال حــدثنا ابــن عــون : عبــد اهللا قــال أخربنــا حممــد بــن]10214[ابــن ســعد -

إن ابــن : : وقــال حممــد : كــانوا يكرهــون ختطــي رقــاب النــاس يف اجلمعــة ، قــال 
عرفين الرجل ، فيأختطى رقاب الناس ، ولكين أجيء وأنا ال : سريين يتخطى رقاب الناس قال 

.اهـ سند صحيح اآلخر فيوسع يل فأمضيمث يعرفينفيوسع يل فأمضي

الرجل يقيم الرجل من جملسه
ل قـال رسـول بـن عمـر قـاابن جريج قال مسعـت نافعـا يقـول إن اعن ]5592[عبد الرزاق -

يـــوم خـــاه مـــن جملســـه مث خيلفـــه قلـــت أنـــا لـــه أويفال يقـــم أحـــدكم أ:ســـلماهللا صـــلى اهللا عليـــه و 
يقــوم لــه الرجــل مــن جملســه فــال عمــربــنااجلمعــة قــال يف يــوم اجلمعــة وغريهــا قــال نــافع فكــان 

.حنوهاهـ رواه البخاري جيلس فيه 

العمل قبل اخلطبة
: أخربنــا روح بــن عبــادة وعفــان بــن مســلم وســليمان بــن حــرب قــالوا ]3669[ابــن ســعد -

ى املنـرب ملـا قعـد علـأبـا بكـرأن زيد عـن سـعيد بـن املسـيبعن علي بن اد بن سلمة أخربنا مح
: قـالهللا: عتقتين هللا أو لنفسك ؟ قال أ: لبيك قال: يا أبا بكر قال: يوم اجلمعة قال له بالل

.اهـ ال بأس به فأذن له فذهب إىل الشام فمات مث.فأذن يل حىت أغزو يف سبيل اهللا
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ذئـــب عـــن ابـــن شـــهاب قـــال فـــديك عـــن ابـــن أيبابـــن أيبحـــدثين]5895هـــق[الشـــافعي -
مالـكثعلبة بن أيبحدثين

جـالس علـى املنـرب فـإذا سـكت املـؤذن قـام عمـر فلـم يـتكلم عمـركانوا يتحدثون يوم اجلمعة و
رواه ، اهــ صـحيح الصالة ونزل عمر تكلمـواإذا قامتاخلطبتني كلتيهما ، فيأحد حىت يقض

. وسيأيت ، يف كتاب األذان تقدم عن ابن شهاب ، وغريه مالك 
عبــد اهللا بــن جعفــر حـدثين أخربنـا أبــو عــامر العقــدي ]747املطالــب[إسـحاق بــن راهويــه -

كنا نصلي يف زمـن :قال إمساعيل بن حممد بن سعد عن السائب بن يزيدعن من ولد املسور
يــوم اجلمعــة ، فــإذا خــرج عمــر وجلــس علــى املنــرب قطعنــا الصــالة ، وكنــا نتحــدث وحيــدثنا مــرع

طــب فلــم نــتكلم خاملــؤذنفرمبــا ســأل الرجــل الــذي يليــه عــن ســوقهم وحــدائقهم ، فــإذا ســكت 
اهـهذا إسناد صحيح موقوف: قال ابن حجر . حىت يفرغ من خطبته

أخربنــا هشــيم أبــو الوليــد الطيالســي قــالعبــد امللــك أخربنــا هشــام بــن]2945[ابــن ســعد -
عفانبنعثمانرأيت : عن موسى بن طلحة بن عبيد اهللا قال أخربين حممد بن قيس: قال 

اهـ سـند صـحيح واملؤذن يؤذن ، وهو حيدث الناس يسأهلم ويستخربهم عن األسعار واألخبار
.، تقدم يف كتاب األذان 

: قـال عبد اهللاعن عن خصيف عن أيب عبيدةحدثتا ابن فضيل]5402[ابن أيب شيبة -
: قالثنا سعيد: قالحدثنا حممد بن علي]1845[ابن املنذر.كان يصلي قبل اجلمعة أربعا

أنـه كـان يصـلي قبـل عبـد اهللا بـن مسـعودعـن ثنا عتاب بن بشـري عـن خصـيف عـن أيب عبيـدة
.اهـ خصيف يضعف اجلمعة أربع ركعات

عمرابنكان : قال ا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافعحدثن]5403[ابن أيب شيبة -
رواه أبـــو داود حنـــوه وصـــححه اهــــيهجـــر يـــوم اجلمعـــة ، فيطيـــل الصـــالة قبـــل أن خيـــرج اإلمـــام

.األلباين 
بـناعن جعفر بن سـليمان عـن أيب أميـة الثقفـي عـن نـافع قـال كـان ]5364[عبد الرزاق -

.أبو أمية مرتوكاهـ مام قعد قبل خروجه يصلي يوم اجلمعة فإذا حتني خروج االعمر
أنـه كـان عمـرابـنحـدثنا أبـو معاويـة عـن حجـاج عـن عطـاء عـن ]5341[ابن أيب شـيبة -

.ال بأس بهاهـيصلي يوم اجلمعة فإذا خرج اإلمام مل يصل
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عمـروابـنعبـاسابـنعـن عن حجاج عن عطـاءحدثنا ابن منري]5340[ابن أيب شيبة -
]2177[الطحـــاوي . رهـــان الصـــالة والكـــالم يـــوم اجلمعـــة بعـــد خـــروج اإلمـــام

ثنــا : قــالثنــا عبــد الواحــد بــن زيــاد: قــالثنــا عبيــد اهللا بــن حممــد: قــالحــدثنا أمحــد بــن داود
يكرهـان الكـالم إذا خـرج اإلمـام يـوم عبـاسوابـنعمـرابـنكـان : قـالثنا عطاء: قالاحلجاج
.حسناهـ اجلمعة 

بــنابــة أن تعــن معمــر عــن الزهــري عــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن ع]5358[ق عبــد الــرزا-
كلمـا يـوم اجلمعـة بعـد مـا خـرج االمـام وقبـل أن خيطـب ومهـا إىل جنـب زيـدبـنوسعيدعباس
.مطوال مسلم البخاري و اهـ رواه على املنربوعمراملنرب 

ثنـا أبـو عوانـة : صـور قـالمنثنـا سـعيد بـن: حدثنا حممد بن علـي قـال]1844[ابن املنذر -
أنـه كـان يصـلي قبـل أن يـأيت ابن عبـاسل العيشي عن عكرمة عن جحم بن بشري بن لعن س

سلم بن بشـري بـن جحـل قـال اهـاجلمعة مثان ركعات، مث جيلس فال يصلي شيئا حىت ينصرف
.ابن معني ال بأس به ووثقه ابن حبان 

مسعهـا وهـي اد بـن سـلمة عـن صـافيةأخربنـا يزيـد بـن هـارون عـن محـ]11919[ابن سـعد -
صــلت أربعــا قبــل خــروج اإلمــام وصــلت اجلمعــة مــع اإلمــام صــفية بنــت حيــيرأيــت : تقــول 
.ها ترباقبعض صافية مل أعرفها ، أظنها من اهـركعتني

: قالـت أسـماءعـن عن حجاج عن عونحدثنا أبو خالد األمحر]5621[ابن أيب شيبة -
اهـــ يــوم اجلمعــة ســبع مــرات يف جملســه حفــظ إىل مثلهــاملعــوذتنيوا)قــل هــو اهللا أحــد(مــن قــرأ 

.إسناد ضعيف 

احلديث قبل اخلطبة
حـــدثنا أبـــو خالـــد األمحـــر عـــن حممـــد بـــن عجـــالن عـــن عمـــرو بـــن ]5450[ابـــن أيب شـــيبة -

لـق للحــديث : قــال شـعيب عــن أبيـه عــن جـده
.صححه ابن خزميةاهـ رواه أبو داود و يوم اجلمعة قبل الصالة

حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيـد عـن يوسـف بـن السـائب عـن ]5451[ابن أيب شيبة -
.اهـ يوسف مل أجده وأسامة فيه ضعفكنا نتحلق يوم اجلمعة قبل الصالة: قالالسائب
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: قـاللزاهريـةحدثنا محاد بن خالد عـن معاويـة بـن صـاحل عـن أيب ا]5452[ابن أيب شيبة -
ـــن بســـركنـــت مـــع  ـــد اهللا ب ابـــن خزميـــة .فمـــا زال حيـــدثين حـــىت خـــرج اإلمـــاميـــوم اجلمعـــة عب

و هو ابـن صـاحل ن يعين ابن مهدي عن معاوية أنا عبد اهللا بن هاشم ثنا عبد الرمح]1811[
كنــت جالســا مــع عبــد اهللا بــن بســر يــوم اجلمعــة فمــا زال حيــدثنا حــىت : عــن أيب الزاهريــة قــال 

نـــاس جـــاء رجـــل يتخطـــى رقـــاب ال: إلمـــام فجـــاء رجـــل يتخطـــى رقـــاب النـــاس فقـــال يل خـــرج ا
رواه أبـو اهــاجلـس فقـد آذيـت و آنيـت: فقـال لـه ،سلم خيطبرسول اهللا صلى اهللا عليه و و 

.وصححه احلاكم واأللباين خمتصرا داود 
: قالحدثنا جدي أبو عامر العقدي عن حممد بن هالل عن أبيه]5453[ابن أيب شيبة -

.اهــ هـالل بـن أيب هـالل وثقـه ابـن حبـان دثنا يوم اجلمعة حىت خيرج اإلمامحيهريرةأبوكان 
عـن زيـاد بـن سـعد حـدثنا سـفياننا علي بن عبد اهللا بن جعفر قالحدث]7381[ابن سعد 

بعثونين يوم اجلمعـة كان موايل ي: ؟ قال أيب هريرةأين مسعت من : قلت لثابت األعرج : قال 
.صحيح اهـفيحدث الناس قبل الصالةفكان أبو هريرة جييء، مكانا آخذا

أخربنــا أمحــد بــن ســلمان الفقيــه ثنــا إمساعيــل بــن إســحاق ]367[وقــال احلــاكم يف املســتدرك 
كـان أبـو هريـرة يقـوم : القاضي ثنا أمحد بـن يـونس ثنـا عاصـم بـن حممـد بـن زيـد عـن أبيـه قـال 

: أعقاب نعليه يف ذراعيـه مث يقـبض علـى رمانـة املنـرب يقـول يوم اجلمعة إىل جانب املنرب فيطرح 
قال أبو القاسم صلى اهللا عليه و سلم قال حممد صلى اهللا عليـه و سـلم قـال رسـول اهللا صـلى 

: مث يقـول يف بعـض ذلـك ، قال الصادق املصـدوق صـلى اهللا عليـه و سـلم ، اهللا عليه و سلم 
اهـــ قــال بــاب املقصــورة خبــروج اإلمــام جلــس فــإذا مســع حركــة، ويــل للعــرب مــن شــر قــد اقــرتب 

.فيه انقطاع : الذهيب 
عـن عبـد اهللا حـدثنا عبـد اهللا بـن املؤمـل : ال أخربنا معـن بـن عيسـى قـ]5939[ابن سعد -

يــأيت اجلمعــة مــن املغمــس فيصــلي الصــبح ، مث عبــد اهللا بــن عمــروكــان : بــن أيب مليكــة قــال 
فـيجلس إليـه ، الشمس ، مث يقوم يف جـوف احلجـر يرتفع إىل احلجر فيسبح ويكرب حىت تطلع 

فقـال لـه عبـد يف دم عثمـان : مـن ثـالث مـواطن ما أفرق على نفسي إال: فقال يوما ، الناس 
، وإين آخذ املال فأقول أقرضـه اهللا شركت يف دمه إن كنت رضيت قتله فقد : اهللا بن صفوان 
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: امــرؤ مل تـوق شــح نفســك ، قــال أنــت : فوان يف هـذه الليلــة فيصــبح يف مكانـه فقــال ابــن صـ
.اهـ ابن املؤمل ضعيف ويوم صفني

: حـــدثنا وكيـــع عـــن شـــداد أيب طلحـــة عـــن معاويـــة بـــن قـــرة قـــال ]5590[ابـــن أيب شـــيبة -
إذا كــان يــوم اجلمعــة كــت ثالثــني مــن مزينــة كلهــم قــد طعــن أو طعــن ، أو ضــرب أو ضــرب أدر 

ركعتــني ، مث جلســوا ، فبثــوا راحــوا وصــلوا
.اهـ سند جيد علما

عن ابن جريج عن عطاء كره قراءة الصحف يوم اجلمعة، فإن قرئت ] 5445[عبد الرزاق -
.صحيح وقراءة الصحف يوم اجلمعة حدث أحدثوه اهـ: فال َتَكلَّم، قال

صفة املنرب
يعقـوب بـن عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن حدثنا قتيبـة بـن سـعيد قـال حـدثنا ]875[البخاري -

اأن رجــاال أتــو اين قــال حــدثنا أبــو حــازم بــن دينــارعبــد اهللا بــن عبــد القــاري القرشــي اإلســكندر 
ســـهل بـــن ســـعد الســـاعدي وقـــد امـــرتوا يف املنـــرب مـــم عـــوده فســـألوه عـــن ذلـــك فقـــال واهللا إين 

صلى اهللا عليه وسلمألعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول اهللا 
مـري غالمـك النجـار :سـلم إىل فالنـة امـرأة قـد مساهـا سـهل أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فأمرتـه فعملهـا مـن طرفـاء الغابـة مث جـاء . أن يعمل يل أعوادا أجلس عليهن إذا كلمـت النـاس 
ت رسـول اهللا صلى اهللا عليه و 

صلى اهللا عليه و سلم صلى عليها وكرب وهو عليها مث ركع وهو عليها مث نزل القهقـرى فسـجد 
أيهــا النــاس إمنــا صــنعت هــذا لتــأمتوا :يف أصــل املنــرب مث عــاد فلمــا فــرغ أقبــل علــى النــاس فقــال 

اهـولتعلموا صاليت
زيـز بـن أيب حـازم عـن حدثنا خلف بن هشام نـا عبـد الع]2939مسند ابن اجلعد[البغوي -

كنـا نقـول إن املنـرب علـى ترعـة مـن تـرع اجلنـة مث قـال : قـال الساعديسعدبنسهلأبيه عن 
ربنــا عبــد اهللا بــن مســلمة بــن قعنــب أخ]571[ابــن ســعد . أتــدرون مــا الرتعــة قلنــا هــو البــاب

علـى إن املنـرب: كنـا نقـول: عـن سـهل بـن سـعد قـال أخربنا عبد العزيـز بـن أيب حـازم عـن أبيـه
نعم هو الباب: قال الباب: نعم: أتدرون ما الرتعة ؟ قالوا : ترعة من ترع اجلنة ، قال سهل 

.وله شاهد يف الصحيح ،إسناد جيد اهـ 
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سالم اإلمام على املنرب
ثنا الوليد : قالثنا عبد الوهاب بن جندة: قالحدثنا عالن بن املغرية]1799[ابن املنذر -

كــان رســول اهللا : قــالابــن عمــرعــن ن عبــد اهللا األنصــاري عــن نــافعم عــن عيســى بــبــن مســل
صــلى اهللا عليــه وســلم إذا دنــا مــن منــربه يــوم اجلمعــة ســلم علــى مــن عنــد منــربه مــن اجللــوس مث 

الطــرباين يف األوســط وقــال البيهقــي و اهـــ رواه يصــعد، فــإذا اســتقبل النــاس بوجهــه ســلم مث قعــد
وابـن عـدي يف .وقد رواه . تفرد به الوليد عن عيسى 

.الضعفاء 
عــن أيب أســامة أنــه مســع جمالــدا حيــدث عــن الشــعيب قــال كــان رســول ]5282[عبــد الــرزاق -

اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا صــعد املنــرب أقبــل علــى النــاس بوجهــه و قــال الســالم علــيكم قــال 
]5238[ابن أيب شيبة . سلم صلى اهللا عليه و نيبيفعالن ذلك بعد الوعمربكرأبوفكان 

كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : حدثنا جمالد عن الشعيب قـال : حدثنا أبو أسامة قال 
السـالم علـيكم ، وحيمـد اهللا ويثـين : إذا صعد املنرب يـوم اجلمعـة اسـتقبل النـاس بوجهـه ، فقـال 

اهـ ضـعيف يفعالنهوعمربكرأبووكان . مث ينزلسورة مث جيلس مث يقوم فيخطب عليه ويقرأ 
.مرسل 

: عــن أيب نضــرة قــال غســان بــن مضــر عــن ســعيد بــن يزيــد حــدثنا ]5239[ابــن أيب شــيبة -
.مرسل . طال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتابسلم فأفإذا صعد املنربقد كربعثمانكان 

الضــحاك بــن خملــد عــن أخربنــا قــالحــدثونا عــن إســحاق بــن راهويــه]1800[ابــن املنــذر -
اهـــ فلمــا قــام عليــه ســلم مث جلــس، صــعد املنــربابــن الزبيــررأيــت : قــالســليمان بــن نشــيط

.ثقات

اإلماماستقبال الناس
حــدثنا معــاذ بــن فضــالة قــال حــدثنا هشــام عــن حيــىي عــن هــالل بــن أيب ]879[البخــاري -

سـلم ن النـيب صـلى اهللا عليـه و إ: سار أنه مسع أبا سعيد اخلدري قـالميمونة حدثنا عطاء بن ي
اهـجلس ذات يوم على املنرب وجلسنا حوله 
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كان يستقبل االمام يـوم عمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع أن ]5391[عبد الرزاق -
.حسناهـ اجلمعة 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أخربنـا أبـو حممـد بـن حيـان األصـبهاين] 5925[البيهقي-
إمساعيـل يم بـن حممـد بـن احلسـن حـدثنا أبـو عـامر حـدثنا الوليـد بـن مسـلم أخـربينحدثنا إبـراه

السـنة إذا قعـد اإلمـام علـى املنـرب يـوم اجلمعـة يقبـل : قـال يوغريه عـن حيـىي بـن سـعيد األنصـار 
وبإسناده حدثنا الوليد قال فذكرت ذلك لليث بـن سـعد فـأخربين.عليه القوم بوجوههم مجيعا

كان يفرغ من سبحته يوم اجلمعة قبـل خـروج عمرابنأن خربه عن نافععن ابن عجالن أنه أ
.اهـ حسن صحيح خرج مل يقعد اإلمام حىت يستقبلهاإلمام فإذا

عنـد أنسـارأيـت : عن املستمر بن الريـان قـال حدثنا عبد الصمد]5276[ابن أيب شيبة -
: قـالوحـدثونا عـن إسـحاق]1814[ابـن املنـذر .قـد اسـتقبل املنـربالباب األول يـوم اجلمعـة

فاستند جاء يوم اجلمعةمالكبنأنسرأيت : قالثنا املستمر بن الريان: قالثنا عبد األعلى
أخربنـا أبـو احلسـن بـن أيب]5923[البيهقـي وروى.صـحيح اهــإىل احلائط واسـتقبل اإلمـام

حـدثنا محـزة بـن حممـد املعروف الفقيه املهرجاين
كـان رسـول اهللا : قـال يالكاتب حدثنا نعيم بن محاد حدثنا ابن املبارك عـن معمـر عـن الزهـر 

قـال وحـدثنا ابـن . خطبته استقبلوه بوجوههم حىت يفرغ منهاإذا أخذ يفصلى اهللا عليه وسلم
عليـه وسـلم إذا خادم رسـول اهللا صـلى اهللاأنس بن مالكرأيت : املبارك قال قال أبو اجلويرية 

ال بـأس بـهاهــغ اإلمـام مـن خطبتـهاخلطبة يستقبله بوجهه حـىت يفـر أخذ اإلمام يوم اجلمعة يف
.
بــن جــريج قــال قلــت لعطــاء اســتقبال النــاس االمــام يــوم اجلمعــة اعــن ]5393[عبــد الــرزاق -

أميـةيعلـى بـنوالقاص مبكة وغريها يدعون البيت قال نعم مث أخـربين حينئـذ عمـن أخـربه عـن 
أنه جاء عبيد بن عمري يقص ها هنا وأشار إىل ناحية بين خمزوم وسنان بن يعلى أو سعيد بن 
يعلى مستقبل البيت فدعاه يعلى فقال ما محلـك علـى مـا صـنعت اسـتقبل الـذكر فقـال حينئـذ 

اهـباد بن أيب عباد هو سنان بن يعلىع
ال النـاس اإلمـام يـوم اجلمعـة عن معمر قال سألت الزهري عن استقب]5390[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح فقال كذلك كانوا يفعلون 
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سـنة أن يســتقبل مـن ال: حـدثنا وكيــع عـن يـونس عـن الشــعيب قـال ]5272[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ سند صحيح اإلمام يوم اجلمعة

اإلنصات للخطبة
مة حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن حممــد بــن عمــرو عــن أيب ســل]2365[أبــو داود الطيالســي -

بينمـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم خيطـب يـوم اجلمعـة إذ قـال أبـو ذر : عن أيب هريرة قال 
ن ِمـكَ مالَـ:فلمـا قضـى صـالته قـال لـه، فلـم جيبـه ؟مىت أنزلت هذه السورة: أليب بن كعب 

صـدق : فقـالفأتى أبو ذر النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلـك لـه!ما لغوتإالصالتك 
.اهـ صحيح رواه ابن ماجة حنوه َيبٌّ أُ 

لــك القرظــي اأخربنــا معمــر عــن الزهــري قــال أخــربين ثعلبــة بــن أيب م]5352[عبــد الــرزاق -
جيــيء فــيجلس علــى املنــرب واملــؤذن يــؤذن وحنــن نتحــدث فــإذا قضــى املــؤذن عمــرقــال قــد كــان 

بـن سـعيد عـن حدثنا عباد بـن العـوام عـن حيـىي]5339[ابن أيب شيبة . أذانه انقطع حديثنا 
، فكـان اإلمـام وعثمـانعمـرأدركـت : يزيد بن عبد اهللا عـن ثعلبـة بـن أيب مالـك القرظـي قـال 

وذكــر عثمــان فيــه ، اهـــ صــحيح الصــالة ، فــإذا تكلــم تركنــا الكــالمإذا خــرج يــوم اجلمعــة تركنــا 
عـن حيـىييـرحدثنا جر : قالحدثنا أيب]1910[وقال ابن أيب خيثمة .يرويه حيىي بن سعيد

وعثمان إذا جلس اإلمام علـى املنـرب كنا يف إمارة عمر: قالبن سعيد عن ثعلبة بن أيب مالك
، وحــديث عبــاد كــذا قــال جريــر بــن عبــد احلميــداهـــوتركنــا الصــالة، فــإذا تكلــم تركنــا احلــديث

.، ويزيد هو ابن اهلاد أصح
عثمـانعـامر أن عن أيب النضـر مـوىل عمـر بـن عبيـد اهللا عـن مالـك بـن أيب]234[مالك -
إذا قام اإلمام خيطب يـوم اجلمعـة :يف خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطبكان يقول عفانبن

فاســتمعوا وأنصــتوا فـــإن للمنصــت الــذي ال يســـمع مــن احلـــظ مثــل مــا للمنصـــت الســامع فـــإذا 
قامت الصالة فاعدلوا الصفوف وحاذوا باملناكب فإن اعتدال الصفوف من متـام الصـالة مث ال 

وقـال ابـن . حىت يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخربونه أن قـد اسـتوت فيكـرب يكرب
حدثنا علي ثنا إمساعيـل ثنـا أبـو سـهيل عـن أبيـه أنـه ]462[خزمية يف حديث علي بن حجر 

إذا جلـس اإلمـام فاسـتمعوا لـه وأنصـتوا، فـإن للمنصـت الـذي ال : يقـولعثمان بن عفانمسع 
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للمنصــت الســامع، مث إذا أقيمــت الصــالة فاعــدلوا الصــفوف وحــاذوا يســمع مــن األجــر مثلمــا 
.، أبو سهيل امسه نافع بن مالك بن أيب عامر اهـ صحيح بني املناكب

بـن عيينـة عــن أيب إسـحاق قــال مسعتـه حيـدث عــن احلـارث عــن اعــن ]5365[عبـد الـرزاق -
ك الـذي يغفـر لـه قال الناس يف اجلمعة ثالث رجل شهدها بسكون ووقار وإنصـات وذلـعلي

ك حظــه لمــا بــني اجلمعتــني قــال حســبت قــال وزيــادة ثالثــة أيــام قــال وشــاهد شــهدها بلغــو فــذ
.ضعيف. عطاه وإن شاء منعهأمنها ورجل صلى بعد خروج االمام فليست بسنة إن شاء 

هريـرةأبـيعـن عـن األعـرجعن أيب الزنـادحدثنا سفيان بن عيينة ]5338[ابن أيب شيبة -
نا غنــدر عــن حــدث]5351[ابــن أيب شــيبة .قلــت لصــاحبك أنصــت ، فقــد لغــوتإذا: قــال 

: معـة واإلمـام خيطــب إذا قــال يـوم اجل: قـال هريـرةأيبعـن شـعبة عـن األعمـش عـن أيب صــاحل 
.اهـ رواه البخاري ومسلم مسندا صه ، فقد لغا

ثنا إبراهيم ائدةثنا ز حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو]9542[الطرباين -
ب يــوم واإلمــام خيطــعبــد اهللا بــن مســعوداســتقرأ رجــل : عــن إبــراهيم قــالبــن املهــاجر البجلــي

الذي سألت عنه نصـيبك مـن : قال له عبد اهللاجلمعة فلم يكلمه عبد اهللا فلما قضى الصالة
.اهـ ال بأس به اجلمعة

ــد اهللاني عــن أبيــه عــن حــدثنا جريــر بــن عبــد احلميــد عــن الــرك]5335[ابــن أيب شــيبة - عب
حـدثنا ]9543[الطـرباين . مام املنرب أن تقول لصاحبك أنصتكفى لغوا إذا صعد اإل: قال

حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا الركني بن الربيع الفزاري عن أبيه عـن 
اهـــ ثقــات ، اجلمعــةأنصــت إذا خــرج اإلمــام يف كفــى لغــوا أن تقــول لصــاحبك :عبــد اهللا قــال

.وربيع بن عميلة والد الركني ذكره ابن حبان يف الثقات 
يك عن ثنا شر : قالثنا داود بن عمرو: قالحدثنا موسى بن هارون]1810[ابن املنذر -

إذا رأيـت الشـيخ يـتكلم يـوم اجلمعـة واإلمـام : قـالعبـد اهللاعن أيب إسحاق عن أيب األحوص
حــدثنا حيــىي عــن شــعبة ]390[وقــال مســدد .ـ ســند ضــعيف اهــخيطــب فــاقرع رأســه بالعصــا

إذا رأيتم الشـيخ ينشـد الشـعر يف :قال عبد اهللا : قال عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب 
صـحيح :قـال ابـن حجـر . املسجد يوم اجلمعة ، ويذكر أيام اجلاهلية ، فـاقرعوا رأسـه بالعصـا 

.اهـ هو يف القصاص موقوف
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عيم ثنا محيد بن عبـد اهللا األصـم عـن ثنا أبو نثنا علي بن عبد العزيزحد]9178[الطرباين-
حســان فنظــر إىل يــوم اجلمعــة املســجد وعليــه ثيــاب بــيض نقــاء عبــد اهللادخــل : قــالأيب قــيس

وخـرج اإلمـام فـإذا رجـالن يتكلمـان فأخـذ مـن : قـالمكان فيه سـعة فجلـس ومل يـتخط أحـدا
اهــ مرسـل ، أمل تعلما أنكما يف صالة: نزل اإلمام قالاحلصا فرمامها فنظرا إليه فسكتا، فلما

.أبو قيس عبد الرمحن بن ثروان مل يكن متقنا 
رأى رجلــني يتحــدثان واإلمــام خيطــب يــوم عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ]235[مالــك -

بــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]5426[عبــد الــرزاق .صــمتاااجلمعــة فحصــبهما أن 
]5261[ابـــن أيب شـــيبة . ني كانـــا يتكلمـــان واإلمـــام خيطـــب يـــوم اجلمعـــة حصـــب رجلـــعمـــر
أنـــه رأى رجــال يــتكلم واإلمـــامعمــرابــند اهللا عــن نــافع عـــن حــدثنا عبيـــا ابــن منـــري قــالحــدثن

]5428[عبـد الـرزاق .فلمـا نظـر إليـه وضـع يـده علـى فيـهخيطب يوم اجلمعة ، فرمـاه حبصـى 
عبـد . يسأل واإلمام خيطب يوم اجلمعة فحصـبه رأى سائالعمربناعن معمر عن أيوب أن 

يشـــري إىل رجـــل يف عمـــربـــناأخربنـــا معمـــر عـــن أيـــوب عـــن نـــافع أنـــه رأى ]5429[الـــرزاق 
.، أُراه خربا واحدا ح ياهـ صحاجلمعة واإلمام خيطب

عن بكـر بـن عبـد اهللا بن مسهر عن داود بن أيب هند حدثنا علي]5346[ابن أيب شيبة -
قـــدمنا املدينـــة يـــوم اجلمعـــة ، فـــأمرت أصـــحايب أن يرحتلـــوا ، مث : قـــال ن عبـــد اهللاعـــن علقمـــة بـــ

، فجــاء رجــل مــن أصــحايب ، فجعــل حيــدثين عمــرابــنأتيــت املســجد ، فجلســت قريبــا مــن 
اسـكت ، فلمـا قضـينا الصـالة ذكـرت : واإلمام خيطب ، فعلنا كذا وكذا ، فلما أكثر قلت لـه 

.اهـ سند صحيحفال مجعة لك ، وأما صاحبك فحمارأما أنت : ذلك البن عمر ، فقال 
بـــناعـــن احلســن بـــن عمــارة عـــن ســلمة بـــن كهيــل عـــن جماهــد عـــن ]5641[عبــد الــرزاق -

]5642[عبد الرزاق .السكوت يف أربعة مواطن اجلمعة والعيدين واالستسقاء : قال عباس
جـب االنصـات يف و :قـالبـن عبـاساعن قيس بن الربيع عن سـلمة بـن كهيـل عـن جماهـد عـن 

.ضعيفاهـأربعة مواطن اجلمعة والفطر واألضحى واالستسقاء 
ابـن مسعـت : حدثنا وكيع عن مسـعر عـن إبـراهيم السكسـكي قـال]5350[ابن أيب شيبة -

مــن أن حيــدث :ر لــه مــا بينـه وبــني اجلمعــة األخـرىثالثــة مـن ســلم مــنهن غفـ: قــال أبـي أوفــى
.ضعفه شعبةالسكسكياهـ صه: أو يقول يتكلم عين أذى من بطنه ، أو أن حدثا ال ي
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عن عبد حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزنادأخربنا سعيد بن منصور قال]6500[ابن سعد -

بعــض أبيــات أزواج النــيب يــوم اجلمعــة واإلمــام خيطــب وحنــن يفمالــكبــنأنــسدخــل علينــا : 
إين أخاف أن أكون : مه ، فلما أقيمت الصالة قال : صلى اهللا عليه وسلم نتحدث ، فقال 

.سند حسن اهـكم مهقد أبطلت مجعيت بقويل ل
ال مــن تكلــم فكالمــه حظــه مــن يقــ:بــن جــريج عــن عطــاء قــالاعــن ]5423[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح أربعا فال فأما أن يويفجر اجلمعةأيقول من اجلمعة
عــن معمــر قــال ســئل الزهــري عــن التســبيح والتكبــري واإلمــام خيطــب ]5375[عبــد الــرزاق -

ذهــب االمــام يف غــري ذكــر اهللا يف اجلمعــة قــال تكلــم إن :قــال كــان يــؤمر بالصــمت قــال قلــت
.شئت قال معمر وقال قتادة إن أحدثوا فال حتدث 

اخلطبة قائما
بن عمـر قـال كـان اربنا معمر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن أخ]5261[عبد الرزاق -

اهــــ رواه البخـــاري رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم خيطـــب يـــوم اجلمعـــة مـــرتني بينهمـــا جلســـة 
.ومسلم عن ابن عمر حنوه 

يقول كان عن الثوري عن مساك بن حرب قال مسعت جابر بن مسرة]5256[عبد الرزاق -
سلم جيلس بـني اخلطبتـني مـن يـوم اجلمعـة وخيطـب وكانـت صـالته قصـدا و النيب صلى اهللا عليه

.حنوهاهـ رواه مسلم وخطبته قصدا ويقرأ آيات من القرآن على املنرب 
بكــروأبــاعــن معمـر عــن قتـادة أن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم ]5258[عبـد الـرزاق -

عثمــان حــىت شــق عليــه القيــام كــانوا خيطبــون يــوم اجلمعــة قيامــا مث فعــل ذلــك وعثمــانوعمــر
خطب األوىل جالسـا مث معاويةفكان خيطب قائما مث جيلس مث يقوم أيضا فيخطب فلما كان 

.اهـ مرسل يقوم فيخطب اآلخرة قائما 
ســى أن رســول اهللا عــن حممــد بــن راشــد قــال حــدثنا ســليمان بــن مو ]5259[عبــد الــرزاق -

ال إوا خيطبـون يـوم اجلمعـة قيامـا ال يقعـدون كـانوعثمـانوعمربكروأباسـلم صلى اهللا عليه و 
فلما كان عبـد امللـك خطـب قائمـا وضـرب برجلـه معاويةيف الفصل بني اخلطبتني وأول جلس 

.اهـ مرسل على املنرب وقال هذه السنة فلما طال عليه االمر جلس بعد 
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سـلم و ما جلس النيب صـلى اهللا عليـه :بن جريج عن عطاء قالاعن ]5265[عبد الرزاق -
ن حيس النـاس إمنـا كـان النـيب صـلى أعلى منرب حىت مات ما كان خيطب إال قائما فكم حتبون 

يرتقي أحدهم على املنرب فيقـوم هـو قائمـا ال جيلـس وأبو بكر وعمر وعثماناهللا عليه و سلم 
على املنـرب حـىت يرتقـي عليـه وال جيلـس عليـه بعـد حـىت ينـزل وإمنـا خطبتـه مجيعـا وهـو قـائم وإمنـا  

سـلم حـىت قـدم إال منرب النـيب صـلى اهللا عليـه و انوا يتشهدون مرة واحدة األوىل ومل يكن منربك
حــدثنا ]1729[الفــاكهي رواه . ابرمعاويــة إذا حــج مبنــربه فرتكــه فلــم يزالــوا خيطبــون علــى املنــ

.فــذكر حنــوه عطــاء قــالَ ا ابــن جــريج قــالأنــال قــميمــون بــن احلكــم قــال ثنــا حممــد بــن جعشــم 
.مرسل

حممـد بـن إسـحاق عـن الزهـري عـنحـدثنا أبـو خالـد] 94[يف حديثه سعيد األشج أبوقالو 
كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خيطــب خطبتــني يفصــل : عــن الســائب بــن يزيــد قــال 

.اهـ حسن صحيح بينهما بقعود وأبو بكر وعمر كذلك
ابـــن وهــب أخـــربينأبــو الطـــاهر وحرملــة بـــن حيــىي قـــاال حــدثناحـــدثين]4513[وقــال مســلم 

عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة أنـه مسـع عبـد اهللا بـن عبـاس يونس عن ابن شهاب قال أخـربين
إن اهللا :سـلمصـلى اهللا عليـه و علـى منـرب رسـول اهللا وهـو جـالسقال عمـر بـن اخلطـاب :يقول

ة الـرجم باحلق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليـه آيـقد بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم
. ، وذكر احلديثعيناها وعقلناها قرأناها وو 

هذا احلرف وهو جالس مل يأت به إال يونس بن يزيد ، واجلماعة رووه عن ابـن شـهاب :قلت
.بلفظ قام

ارتعــاش عثمــانأخــذ : بــن جــريج قــال أخــربين أبــو قزعــة قــال اعــن ]5262[عبــد الــرزاق -
. اهـــ أبــو قزعــة ســويد بــن حجــري ثقــة فخطــب فكــان إذا قــام علــى املنــرب اســرتاح ســاعة مث قــام

.مرسل 
بن جريج قال قلت لعطاء مـن أول مـن جعـل يف اخلطبـة جلوسـا اعن ]5266[عبد الرزاق-

يف آخــر زمانــه حــني كـرب وأخذتــه رعــدة فكــان جيلـس هنيهــة مث يقــوم قلــت وكــان عثمــان: قـال 
.مرسلاهـ خيطب إذا جلس قال ال أدري 
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كـري قـالعن خالد بن عبـد الـرمحن بـن بقال أبو داود الطيالسي ]9914[وقال ابن سعد -
د ال سـناهــقائمـا وقاعـداخيطب وأنا ابن مخس عشـرة سـنةعثمانرأيت : حدثنا احلسن قال

.بأس به 
بيـه قـال فلمـا كـان أبن جـريج قـال أخـربين جعفـر بـن حممـد عـن اعن ]5264[عبد الرزاق -

حــدى اخلطبتــني وقــال إين قــد كــربت وقــد أردت أجلــس اســتأذن النــاس يف اجللــوس يف إمعاويــة
ابــــن أيب شــــيبة وقــــال.مرســــلاهـــــ ســــند صــــحيح إحــــدى اخلطبتــــني فجلــــس يف اخلطبــــة األوىل

يقعـدان علـى عمـروال أبـو بكـرمل يكـن : عن طـاووس قـال حدثنا جرير عن ليث]5222[
ا علـي بـن مسـهر عـن حدثن]5223[ابن أيب شيبة .معاويةاملنرب يوم اجلمعة ، وأول من قعد 

وعثمانقائمابكروأبواهللا صلى اهللا عليه وسلم قائماخطب رسول: قال ليث عن طاووس
بـن اعـن ]5271[عبـد الـرزاق .سـفيانأيببـنمعاويـةوإن أول مـن جلـس علـى املنـرب قائما

سـنة قيامـا مث قيـل لـه قريبـا مـنسـفيانأيببـنمعاويـةجريج عن عمرو بن شعيب قـال خطـب 
حـدثنا جريـر عـن ]5236[ابـن أيب شـيبة .قاعـدالب بدم عثمـان وختالفـه فخطـب قائمـا و تط

البيهقـــي . حـــني كثـــر شـــحم بطنـــه وحلمـــهقاعـــدامعاويـــةإمنـــا خطـــب : قـــال مغـــرية عـــن الشـــعيب
حـــدثنا ســعيد بـــن مســـعود أخربنــا أبـــو عبــد اهللا احلـــافظ أخربنــا أبـــو العبـــاس احملبــويب]5917[

ن أحــدث أول مــ: قــالا شــعبة عــن حصــني قــال مسعــت الشــعيبحــدثنا النضــر بــن مشيــل أخربنــ
هللا بـن حممـد بـن العبـاس حـدثنا عبـد ا]19/738[اهـ وقال الطـرباين القعود على املنرب معاوية

األصبهاين ثنا سهل بن عثمـان ثنـا حيـىي بـن زكريـا بـن أيب زائـدة ثنـا قـيس بـن الربيـع عـن ميسـرة 
ان خيطــب علــى املنــرب قائمــا، وشــهدت شــهدت عثمــ: قــالبــن حبيــب عــن موســى بــن طلحــة

أمـا إين مل أجهـل السـنة، ولكـين كـربت سـين ورق عظمـي وكثـرت : معاوية خيطب قاعدا، فقـال
اهــ حوائجكم، فأردت أن أقضي بعض حـوائجكم وأنـا قاعـد مث أقـوم فآخـذ نصـييب مـن السـنة

.صحيح خرب 
ق قـال خرجـت مـع أيب عن إسرائيل بن يونس قال أخربين أبو إسحا]5267[عبد الرزاق -

فصـــعد املنـــرب قـــال أيب أي عمـــرو قـــم فـــانظر إىل أمـــري علـــيإىل اجلمعـــة وأنـــا غـــالم فلمـــا خـــرج 
املــؤمنني قــال فقمــت فــإذا هــو قــائم علــى املنــرب وإذا هــو أبــيض الــرأس واللحيــة عليــه إزار ورداء 

قنـت ليس عليه قميص قال فما رأيته جلس على املنرب حىت نزل عنـه قلـت أليب إسـحاق فهـل
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ابـن بشـار حـدثنا عبـد الـرمحن قـال ثنـا حـدثنا] 2/621[ورواه يعقـوب بـن سـفيان اهــ قال ال 
أي بـين أتريـد أن تـرى : اجلمعـة، فقـال يل أيبمكنت مع أيب يـو : إسرائيل عن أيب إسحاق قال

طـــب النـــاس عليـــه إزار ورداء أقـــرع ضـــخم فقمـــت قائمـــا فرأيـــت عليـــا خي: ؟ قـــالأمـــري املـــؤمنني
.اهـ حسن فلم يرفع يديه كما يرفعون ومل جيلس حىت نزلض الرأس واللحيةالبطن أبي

حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن منصــور عــن عمــرو بــن مــرة عــن أيب ]5225[ابــن أيب شــيبة -
دخـل املسـجد وعبـد الـرمحن بـن أم احلكـم خيطـب قاعـدا ، : قـال كعب بن عجـرةعبيدة عـن 

وإذا رأوا جتــارة أو هلــوا انفضــوا (قــال اهللا تعــاىلدث خيطــب قاعــدا ، انظــروا إىل هــذا احلــ: فقــال 
حـــدثنا حممـــد بـــن املثـــىن وابـــن بشـــار قـــاال حـــدثنا ]2038[مســـلم رواه ). إليهـــا وتركـــوك قائمـــا

كعــب بــن عبيــدة عــن  حممــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة عــن منصــور عــن عمــرو بــن مــرة عــن أيب
ل انظـــروا إىل هـــذا قـــال دخـــل املســـجد وعبـــد الـــرمحن بـــن أم احلكـــم خيطـــب قاعـــدا فقـــاعجـــرة

.)وإذا رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما(اخلبيث خيطب قاعدا وقال اهللا تعاىل 
: قـال ا أمحد بن عبد اهللا عن زائدة عن عبد امللك بن عمريحدثن]5229[ابن أيب شيبة -

.يح اهـ سند صحما ، ومل يكن له إال مؤذن واحدخيطب يف اجلمعة قائالمغيرةكان 
نــا حســن بــن صــاحل عــن أخرب : قــال حــدثنا عبيــد اهللا بــن موســى]5230[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند حسن خيطب قائماالنعمانرأيت : قال مساك
رأيـت قـالحدثنا ابن أيب ذئب عن صـاحلثنا شبابة بن سوار قال]5231[ابن أيب شيبة -
اهــ سـند وجيلـس جلسـتنيب خطبتـنيفكـان خيطـوكـان مـروان اسـتخلفه علـى املدينـةهريرةأبا

.صحيح 
عبــد ســئل : قــال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن محــاد عــن إبــراهيم]5233[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ) وتركوك قائما(عن اخلطبة يوم اجلمعة ؟ فقرأاهللا
خيطـب قـال  الزبيـربـنابـن جـريج قـال قلـت لعطـاء كيـف كـان اعـن ]5268[عبد الرزاق-

اهـ سـند صـحيح خطب جالسا مث يقوم فيخطب أيضا وكان جلوسه أكثر ذلككان جيلس في
.
العـــاصبـــنخالـــدبـــن جـــريج قـــال أخـــربين عطـــاء قـــال رأيـــت اعـــن ]5270[عبـــد الـــرزاق -

خيطب قائما باألرض مستندا إىل البيت ليس بني ذلـك جلـوس ال قبـل وال بعـد خطبـة واحـدة 
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ال النــيب إنوا خيطبــون قيامــا بــاألرض حــىت ســقم خالــد فكــان جيلــس علــى ســلم قــال وكــذلك كــا
حدثنا ميمون بـن احلكـم قـال ] 1797[وقد رواه الفاكهي .صلى اهللا عليه وسلم على منربه

بن جريج قال أخربين عطـاء قـال رأيـت خالـد بـن العـاص خيطـب اثنا حممد بن جعشم قال أنا 
بــة واحــدة قــال قائمــا بــاألرض مســتندا إىل البيــت لــيس بــني ذلــك جلــوس ال قبــل وال بعــد خط

حــىت ســقم خالــد بعــد فكــان جيلــس علــى ســلم ولــذلك كــانوا خيطبــون قيامــا بــاألرض إال النــيب 
وخالد بـن العـاص أسـلم يـوم الفـتح وأقـام سند صحيح ،اهـ )1(صلى اهللا عليه وسلم على منربه

.كذا ذكره عبد الرزاق يف اجلمعة . مبكة حىت واله عليها عمر 
كـان :قـالعمـربـنار عن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن عن معم]5653[عبد الرزاق -

.اهـ حسن الناس خيطبون يوم اجلمعة خطبتني بينهما جلسة 
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا حممد بن قيس األسـدي عـن ]2437[الطرباين -

املنـرب وهـو خيطـب النـاس وكـان ممـا يفعـل يـأيت جريـر بـن عبـد اهللاصبيح قال مسعـت مسلم بن
مــن ســن يف اإلســالم :ل رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــا: حـىت يقــوم عليــه فســمعت يقــول 

اهـــ ســند 
.صحيح 

لعصاعلى اعتماداال
عــن ابــن وهــب عــن يــونس بــن يزيــد عــن ابــن شــهاب أنــه ] 232/ 1املدونــة [قــال ســحنون-

بلغنـــا أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان يبـــدأ فـــيجلس علـــى املنـــرب، فـــإذا ســـكت : قـــال
األوىل مث جلس شـيئا يسـريا، مث قـام فخطـب اخلطبـة الثانيـة حـىت إذا املؤذن قام فخطب اخلطبة

وكان إذا قام أخـذ عصـا فتوكـأ عليهـا وهـو : قال ابن شهاب. مث نزل فصلىقضاها استغفر اهللا
وذلـك : ابـن وهـب وقـال مالـك. قائم على املنرب، مث كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك

نـرب معاويـة أول مـن خطـب مبكـة علـى م: حدثين جدي عن عبد الرمحن بن حسن عن أبيه قـال] 93/ 2[األزرقي -1
بن أيب سفيان قدم به من الشام سنة حج يف خالفته منرب صغري على ثالث درجات، وكانت اخللفاء والوالة قبل ذلك، 

اهــ عبـد الـرمحن بـن حسـن بـن القاسـم األزرقـي مسـتور خيطبون يوم اجلمعة على أرجلهم قياًما يف وجه الكعبة ويف احلجـر
.وأبوه 
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ممــا يســتحب لألئمــة أصــحاب املنــابر أن خيطبــوا يــوم اجلمعــة ومعهــم العصــي يتوكئــون عليهــا يف 
اهـ)1(قيامهم وهو الذي رأينا ومسعنا

شـعيب بـن حدثنا سعيد بـن منصـور حـدثنا شـهاب بـن خـراش حـدثين]1098[أبو داود -
قـال جلســت إىل رجـل لـه صــحبة مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم يقـال لــه يرزيـق الطـائف

فأنشــأ حيــدثنا قـال وفــدت إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســابع ياحلكـم بــن حــزن الكلفــ
نا عليه فقلنا يـا رسـول اهللا زرنـاك فـادع اهللا لنـا خبـري فـأمر بنـا أو أمـر سبعة أو تاسع تسعة فدخل

يلنــا بشــ
صلى اهللا عليه وسلم فقام متوكئا على عصـا أو قـوس فحمـد اهللا وأثـىن عليـه كلمـات خفيفـات 

يهــا النــاس إنكــم لــن تطيقــوا أو لــن تفعلــوا كــل مــا أمــرمت بــه ولكــن أ:طيبــات مباركــات مث قــال 
ولـه شـواهد مثـل حـديث .صـححه ابـن خزميـة وحسـنه ابـن حجـر واأللبـاين اهـسددوا وأبشروا 

.هذه طيبة هذه طيبة يف املنرب وطعن مبخصرته : اجلساسة 
أخربنا عبـد د قاالبد العزيز بن عبد اهللا األويسي وقتيبة بن سعيأخربنا ع]887[ابن سعد -

أن النـيب صـلى اهللا عليـه عن عـامر بـن عبـد اهللا بـن الـزبري عـن أبيـهاهللا بن هليعة عن أيب األسود
.اهـ عن ابن الزبري أصح ، يأيت وسلم كان خيطب مبخصرة يف يده

قــرأ عمــرأن أخربنـا محيــد عـن أنـس حــدثنا يزيـد بــن هـارون قــال]30729[ابـن أيب شـيبة -
هــذه الفاكهــة قــد عرفناهــا فمــا األب ؟ مث رجــع إىل نفســه : مث قــال )فاكهــة وأبــاو (علــى املنــرب 

حــدثنا أبــو عبــد اهللا بــن يعقــوب ثنــا ]3897[احلــاكم .إن هــذا هلــو التكلــف يــا عمــر: فقــال 
و حـدثنا أبـو عبـد اهللا حـدثين يزيد بن هارون أنبأ محيد عـن أنـسإبراهيم بن عبد التميمي أنبأ

عقـوب بـن إبـراهيم بـن سـعد ثنـا أيب عـن صـاحل عـن ابـن شـهاب أن أنـس أيب ثنا إسـحاق أنبـأ ي
وزيتونـا وخنـالوعنبـا وقضـبافأنبتنـا فيهـا حبـا(بن مالك أخربه أنه مسـع عمـر بـن اخلطـاب يقـول 

فكل هذا قد عرفناه فما األب مث نقض عصـا كانـت يف يـده : قال )وفاكهة وأباوحدائق غلبا
هـــذا قـــال احلـــاكم. بعـــوا مـــا تبـــني لكـــم مـــن هـــذا الكتـــاب هـــذا لعمـــر اهللا التكلـــف ات: فقـــال ،

.اهـ وصححه الذهيب حديث صحيح على شرط الشيخني و مل خيرجاه 

مسعــت عمـر بــن عبـد العزيــز يقــرأ وهـو علــى املنــرب : ا وكيــع عــن طلحـة بــن حيـىي قــال حـدثن]5250[ابـن أيب شــيبة -1
.اهـ حسن صحيح ويف يده عصا)وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له(



تقريب فقه السابقني األولني

61

عــن عمــه موســى أخربنــا إســحاق بـن حيــىيأخربنــا حممــد بـن عمــر قــال]2944[ابـن ســعد -
خيــرج يــوم اجلمعــة عليــه ثوبــان أصــفران ، فــيجلس علــى املنــرب عثمــانرأيــت : بــن طلحــة قــال 

مث عارهم ، وعن قـدامهم ، وعـن مرضـاهمفيؤذن املؤذن ، وهو يتحدث ، يسأل الناس عن أس
فيبتدئ  مث جيلس جلسة ، إذا سكت املؤذن قام يتوكأ على عصا عقفاء فيخطب وهي يف يده 

الطــرباين .مث ينــزل ويقــيم املــؤذن، مث يقــوم فيخطــب ، كــالم النــاس فيســائلهم كمســألته األوىل 
دام بــن داود ثنــا خالــد بــن نــزار ثنــا إســحاق بــن حيــىي بــن طلحــة عــن عمــه حــدثنا املقــ]93ك[

كــان عثمــان يــوم اجلمعــة يتوكــأ علــى عصــا وكــان أمجــل النــاس وعليــه : موســى بــن طلحــة قــال 
]3/962تــاريخ املدينــة[ابــن شــبة . رداء حــىت يــأيت املنــرب فــيجلس عليــهثوبــان أصــفران إزار و 

دثين أيب عـن إسـحاق بـن حيـىي بـن طلحـة عـن حدثنا مصعب بن عبـد اهللا بـن مصـعب قـال حـ
موســى بــن طلحــة قــال رأيــت عثمــان خــرج يــوم اجلمعــة وعليــه ثوبــان ممصــران ويف يــده عصــا يف 

يؤذنـون والنـاس يتحـدثون مث قـام فخطـب مث جلـس مث رأسها احنناء فصعد املنرب وأخذ املؤذنون
إسـحاق بـن حيـىي بـن بن وهـب عـن حدثنا عبد اهللاحدثنا أمحد بن عيسى قال. قام فخطب 

كــان عثمــان يتوكــأ علــى عصــا عقفــاء حــىت يــأيت املنــرب يــوم : عــن موســى بــن طلحــة قــالطلحــة
اجلمعــة فــيجلس عليــه، وحولــه املهــاجرون واالنصــار فيحــدثهم وحيدثونــه، ويســأهلم عــن الســعر 
وعما كان من اخلرب، واملؤذنون يؤذنون، فإذا سكت املؤذنون قام فخطب وسكتوا، فإذا جلس 

اخلطبتــني أقبلــوا عليــه حيدثونــه فيــذهبوا عنــه برحــاء اخلطبــة، وحــىت كأمنــا يــرون ذلــك علــيهم بــني
قـل اهللا يفتـيكم (حقا واجبا، مث يقوم فيخطب، فإذا قام سكتوا، مث يقرأ آخر سورة النساء آيـة 

عليـه وأدركت عمـر وعثمـان فلـم يكونـا يصـنعان إال مـا صـنع رسـول اهللا صـلى اهللا )الكاللةيف
.وهفإسحاق ضعاهـأبو بكر وسلم و 

عــن نــافع أن رجــال عــن عبيــد اهللا بــن عمــرحــدثنا ابــن إدريــس]32698[ابــن أيب شــيبة -
فكســرها بركبتــه فرمــى مــن ذلــك املوضــع عثمــانيقــال لــه جهجــاه تنــاول عصــى كانــت يف يــد 

بن إدريس عن عبيد اهللا بـن عمـرأخربنا عبد اهللا بن عباس ]5975[وقال ابن سعد .بآكلة
بينا عثمان بن عفان خيطب إذ قام إليه جهجاه الغفاري فأخذ العصا من يده : ن نافع قال ع

: قــال ابــن ســعد . فكســرها علــى ركبتــه ، فــدخلت منهــا شــظية يف ركبتــه فوقعــت فيهــا اآلكلــة 
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اهـ ذكر ابن حجـر يف اإلصـابة وحديث عبد اهللا بن إدريس هذا مل أمسعه منه وهو عرض عليه
.ح صحيخرب طرقه وهو 

عبـــد اهللا بـــن الزبيـــرعـــن الثـــوري عـــن هشـــام بـــن عـــروة قـــال رأيـــت ]5659[عبـــد الـــرزاق-
أخربنـا الربقـاين قـال قـرئ علـى ]37/ 14تـاريخ بغـداد[وقال اخلطيـب .خيطب ويف يده عصا 

يأخربنـا علـمسع حدثكم جعفـر بـن حممـد الفريـايب حـدثنا منجـابأنا أبن الصواف و يبن علا
رأيت عبد اهللا بن الزبري مبكة يصعد املنـرب يـوم اجلمعـة ويف يـده عصـا بن مسهر عن هشام قال 

على العصـا فخطـب أأاملؤذنون فإذا فرغوا من فيسلم مث جيلس على املنرب ويؤذن 
اهـــ ن يـتكلم مث يقـوم فيخطـب فــإذا فـرغ مـن خطبتـه نـزلأفـإذا فـرع مـن خطبتـه جلـس مــن غـري 

.صحيح 

قصر اخلطبة
كانــت : قـال حــدثنا أبـو األحـوص عــن مسـاك عــن جـابر بـن مســرة]5241[شـيبة ابـن أيب -

.اهـ رواه مسلم داخطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم قصدا ، وصالته قص
ســريج بـن يــونس حــدثنا عبــد الـرمحن بــن عبــد امللـك بــن أجبــر عــن حــدثين]2046[مسـلم -

ز وأبلــغ فلمــا نــزل قلنــا يــا أبــا فــأوجعمــارأبيــه عــن واصــل بــن حيــان قــال قــال أبــو وائــل خطبنــا 
صــلى اهللا عليــه مسعــت رســول اهللا فقــال إين. اليقظــان لقــد أبلغــت وأوجــزت فلــو كنــت تنفســت

إن طــول صــالة الرجــل وقصــر خطبتــه مئنــة مــن فقهــه فــأطيلوا الصــالة واقصــروا :يقــول وســلم
اهـاخلطبة وإن من البيان سحرا 

نك يف زمان كثـري إقال إلنسان ن مسعودعبد اهللا بعن حيىي بن سعيد أن ]417[مالك -
فقهــاؤه قليــل قــراؤه حتفــظ فيــه حــدود القــرآن وتضــيع حروفــه قليــل مــن يســأل كثــري مــن يعطــي 
يطيلــون فيــه الصــالة ويقصــرون اخلطبــة يبــدون أعمــاهلم قبــل أهــوائهم وســيأيت علــى النــاس زمــان 

ن يســأل قليــل مــن قليــل فقهــاؤه كثــري قــراؤه حيفــظ فيــه حــروف القــرآن وتضــيع حــدوده كثــري مــ
.اهـ مرسل يعطي يطيلون فيه اخلطبة ويقصرون الصالة يبدون فيه أهواءهم قبل أعماهلم 

: عبـد اهللاقـال : قـال عـن األعمـش عـن شـقيق حـدثنا أبـو معاويـة]5242[ابن أيب شيبة -
حـدثنا وكيـع عـن ]5243[ابن أيب شـيبة .إن قصر اخلطبة وطول الصالة مئنة من فقه الرجل

الطـرباين .أحسـنوا هـذه الصـالة واقصـروا هـذه اخلطبـة: عبـد اهللاقـال : ل عـن قـيس قـال إمساعي
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زائـدة ثنـا إمساعيـل بـن أيب ثنـاحدثنا حممـد بـن النضـر األزدي ثنـا معاويـة بـن عمـرو]9492[
.واقصـــروا هـــذه اخلطـــبأحســـنوا هـــذه الصـــالة: كـــان عبـــد اهللا يقـــول: قـــالخالـــد عـــن قـــيس

د بــن كثــري ثنـــا ســفيان عــن األعمــش عـــن أيب وائــل عــن عمــرو بـــن حــدثنا أبــو خليفــة ثنـــا حممــ
ورواه عـن زائـدة . وقصر اخلطبة مئنة من فقـه الرجـلطول الصالة: قالشرحبيل عن عبد اهللا

أخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو بكر الفحام حدثنا ]5974[البيهقي . عن األعمش مثله 
وائـل عـن عمـرو أخربنا سفيان عـن األعمـش عـن أيبحدثنا عبد الرزاق يحممد بن حيىي الذهل

إن طــول الصــالة وقصــر اخلطبــة مئنــة مــن فقــه الرجــل يقــول : عبــد اهللابــن شــرحبيل قــال قــال 
حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن عبـد هللا احلافظ حدثنا أبو عبد اهللا وأخربنا أبو عبد ا.عالمة

عبـد حـازم عـن الـد عـن قـيس بـن أيبخالوهاب أخربنا جعفر بن عـون أخربنـا إمساعيـل بـن أيب
اهــ صـحيح صـالة اجلمعـةروا هـذه اخلطبـة يعـينوأقصهذه الصالة أطيلوا : قال اهللا بن مسعود

.تقدم يف كتاب البدع منه .

ما يذكر اإلمام يف خطبته
حدثين] 2042[مسلم -

جــابر بــن عبــد اهللا قــال كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا خطــب حممــد عــن أبيــه عــن
. صــبحكم ومســاكم :امحــرت عينــاه وعــال صــوته واشــتد غضــبه حــىت كأنــه منــذر جــيش يقــول 

أمــا بعــد :ويقــرن بــني إصــبعيه الســبابة والوســطى ويقــول . بعثــت أنــا والســاعة كهــاتني:ويقــول 
فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدى هـد

أنا أوىل بكل مؤمن من نفسه من ترك ماال فألهله ومـن تـرك دينـا أو ضـياعا فـإىل :مث يقول . 
ي اهـوعل
عــن حــدثنا عمــرو الناقــد حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم بــن ســعد حــدثنا أيب] 2052[مســلم -

عـن يحممد بن عمرو بن حزم األنصـار عبد اهللا بن أىب بكر بنحممد بن إسحاق قال حدثين
حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت 
لقـد كـان تنورنـا وتنـور رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم واحـدا سـنتني أو سـنة وبعـض سـنة ومــا 

يه وسلم يقرؤها كل يوم مجعة إال عن لسان رسول اهللا صلى اهللا عل) (أخذت 
اهـعلى املنرب إذا خطب الناس
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اهللا ســـحاق عـــن عبـــدإالـــرمحن بـــن حـــدثنا حممـــد بـــن فضـــيل عـــن عبـــد]495الزهـــد[هنـــاد -
أمـا بعـد أوصـيكم بتقـوى اهللا وأن :فقـالأبـو بكـراهللا بـن عكـيم قـال خطبنـا القرشي عن عبد

ة وجتمعــوا اإلحلــاح باملســألة فــإن اهللا أثــىن علــى تثنــوا عليــه مبــا هــو لــه أهــل وختلطــوا الرغبــة بالرهبــ
(زكريــــا وأهــــل بيتــــه فقــــال 

)خاشـــعني
ب اهللا فــيكم ال تفــىن عجائبــه وال يطفــأ فاشــرتى مــنكم القليــل الفــاين بــالكثري البــاقي وهــذا كتــا

نوره فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه واستوضئوا منه ليوم الظلمة وإمنا خلقكم لعبادته ووكـل بكـم 
الكـــرام الكتـــابني يعلمـــون مـــا تفعلـــون مث اعلمـــوا عبـــاد اهللا إنكـــم تغـــدون وتروحـــون يف أجـــل قـــد 

عمـل اهللا فـافعلوا ولـن تسـتطيعوا غيب عنكم علمه فإن اسـتطعتم أن تنقضـي اآلجـال وأنـتم يف 
ن تنقضــي آجــالكم فــريدكم إىل أســوأ أعمــالكم أذلــك إال بــاهللا فســابقوا يف مهــل آجــالكم قبــل 

حـدثنا حممـد ]35572[يبة رواه ابـن أيب شـ. النجا النجا فإن وراءكـم طالبـا حثيثـا مـره سـريعا
اهــحنـوهالقرشـي عـن عبـد اهللا بـن عكـيم عـن عبـد اهللاسـحاقعـن عبـد الـرمحن بـن إبن فضـيل 

.بابن إسحاقصححه احلاكم وضعفه الذهيب 
حــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثنا حيــىي بــن ســعيد حــدثنا هشــام حــدثنا قتــادة ]1286[مســلم -

خطـب يـوم اجلمعــة عمـر بـن الخطـابة أن طلحـاجلعـد عـن معـدان بـن أيبعـن سـامل بـن أيب
ثالث نقرات رأيت كأن ديكا نقريناهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إينفذكر نيب

أن أســتخلف وإن اهللا مل يكــن ليضــيع دينــه وإن أقوامــا يــأمرونينيال أراه إال حضــور أجلــوإين
أمر فاخلالفة شورى بني ن عجل يببعث به نبيه صلى اهللا عليه وسلم فإيوال الذخالفتهوال 

قـد علمـت أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وهـو عـنهم راض وإينهؤالء الستة الذين تويف
هــذه علــى اإلســالم فــإن فعلــوا ذلــك فأولئــك يهــذا األمــر أنــا ضــربتهم بيــدأقوامــا يطعنــون يف

اللة ما راجعت رسـول من الكيشيئا أهم عنديال أدع بعدأعداء اهللا الكفرة الضالل مث إين
ء مـا أغلــظ يليشــيفالكاللـة ومــا أغلـظ يلء مــا راجعتـه يفيشـاهللا صـلى اهللا عليـه وســلم يف

آخـر سـورة يفيـا عمـر أال تكفيـك آيـة الصـيف الـيت:فقال يصدر فيه حىت طعن بإصبعه يف
ن مث قال يإن أعش أقض فيها بقضية يقضوإين.النساء 
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إمنــا بعثــتهم علــيهم ليعــدلوا علــيهم وليعلمــوا النــاس أشــهدك علــى أمــراء األمصــار وإيناللهــم إين
دينهم وسنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إىل ما أشكل عليهم من 

لقـد رأيـت أمرهم مث إنكم أيها الناس تأكلون شجرتني ال أرامها إال خبيثتني هـذا البصـل والثـوم
املســجد أمــر بــه فـــأخرج إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا وجــد رحيهمـــا مــن الرجــل يف

اهـالبقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا
قال وهـو علـى املنـرب عمرعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن ]5383[عبد الرزاق -

ى عليـه حقـا أن يـأمرهم أال هشـام ر املكوا العجني فإنه خـري الـربعني أو قـال خـري الطحينـني قـ
.مرسل اهـ سند صحيح مبا كان يأمر أهله 

بـن عيينـة عـن مسـعر عـن عمـران بـن موسـى عـن أيب الصـعبة اأخربنـا ]5388[عبد الـرزاق -
هـل اشـرتيت لنـا وهـل أتيـت لنـا :قال لرجل وهو علـى املنـرب يـوم اجلمعـةعمر بن الخطابأن 

اهــ سـند ضـعيف يف اضـطراب وقـد قـال ابـن أيب حـامت حبـا منلـة مـن أصـابعه يعـينأ
بيه مسعـت أصعبة عن يبأن عمر قال روى عمران بن موسى عن ابن أأبو الصعبة ]1875[

حـدثنا سـفيان حـدثنا مسـعر ياحلميـدمـن طريـق]6056[البيهقـي اهــ ورواهيقول ذلـكأيب
ى املنـرب يـوم اجلمعـة خيطـب وهـو علـعفـانبـنعثمـانعن عمران بن موسـى عـن أبيـه قـال قـال 

.ضعيف اهـ احلنطةلرجل هل اشرتيت ألهلنا هذا وأشار بطرف إصبعه يعين
حممد بن عمرو بن حلحلـة عـن أيبأخربنا إبراهيم بن حممد حدثين]5991هق[ي الشافع-

كان عمر بن الخطابأن طالببن أيبينعيم وهب بن كيسان عن حسن بن حممد بن عل
مث ) علمــت نفــس مــا أحضــرت(بلــغ حــىت ي) إذا الشــمس كــورت(وم اجلمعــة خطبتــه يــيقــرأ يف
.جدا ضعيف اهـيقطع

أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخربنـا أبــو احلسـني حممـد بـن أمحـد بـن متــيم ]6015[البيهقـي -
ــ يحــدثنا عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا األويســيببغــداد حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل الســلمياحلنظل

ابـن شـهاب عـن عمـه عـن سـامل بـن عبـد اهللا عـن أيبيبن سعد حدثنا ابن أخـحدثنا إبراهيم
خطبتـــه أفلـــح مـــنكم مـــن حفـــظ مـــن اهلـــوى يقـــول يفالخطـــاببـــنعمـــركـــان : هريـــرة قـــال 

احلـديث فإنـه جيـره إىل اخلـري مـن يكـذب يفجـر مث ذكـر والغضب والطمع ووفق إىل الصـدق يف
.اب ال بأس به حممد بن عبد اهللا بن مسلم بن شهاهـما بعده
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: عــن عاصــم بــن كليــب عــن أبيــه قــال حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش ]5246[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف سورة آل عمران يف اجلمعة إذا خطبيعجبه أن يقرأ بعمركان 

عـن حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق: أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال ]7313[ابن سعد -
إن ابن أخيكم احلسن بن علي قد مجع ماال  وهو : ناس مث قال أنه خطب العليعن حارثة

إمنــا مجعتـه للفقــراء ، فقـام نصــف : يريـد أن يقسـمه بيــنكم ، فحضـر النــاس فقـام احلســن فقـال 
.ضعيفاهـ ان أول من أخذ منه األشعث بن قيسالناس مث ك

بس قــال حــدثين الــرمحن بــن عــااهللا بــن منــري ثنــا ســفيان ثنــا عبــدحــدثنا عبــد]497[هنــاد -
صــدق احلــديث كــالم اهللا وأوثــق أأنــه كــان يقــول يف خطبتــه إن اهللا بــن مســعودعبــدنــاس عــن 

العرى كلمة التقوى وخري امللل ملـة إبـراهيم وأحسـن القصـص هـذا القـرآن وأحسـن السـنن سـنة 

نبيــاء وأشــرف املــوت قتــل الشــهداء وأعمــى الضــاللة بعــد اهلــدى وخــري العمــل مــا نفــع هــدى األ
وخري اهلدى ما اتبع وشر العمى عمى القلـب اليـد العليـا خـري مـن اليـد السـفلى ومـا قـل وكفـى 
خــري ممــا كثــر وأهلــى ونفــس تنجيهــا خــري مــن إمــارة ال حتصــيها وشــر املعــذرة عنــد حضــرة املــوت 

القيامة ومن الناس من ال يأيت الصالة إال دبرا ومن النـاس مـن ال يـذكر وشر الندامة ندامة يوم
الــزاد التقــوى اهللا إال مهــاجرا وأعظــم اخلطايــا اللســان الكــذوب وخــري الغــىن غــىن الــنفس وخــري

ورأس احلكمــة خمافــة اهللا وخــري مــا ألقــى يف القلــوب اليقــني والريــب مــن الكفــر والنــوح مــن عمــل 
جهنم والكنز كـي مـن النـار والشـعر مـزامري إبلـيس واخلمـر مجـاع اإلمث اجلاهلية والغلول من مجر

والنسـاء حبائـل الشـيطان والشـباب شـعبة مـن اجلنــون وشـر املكاسـب كسـب الربـا وشـر املأكــل 
أكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغريه والشقي من شقي يف بطن أمه وإمنا يكفي أحدكم ما 

ربــع أذرع واألمــر بــآخره وأملـك العمــل بــه خوامتــه وشــر قنعـت بــه نفســه وإمنــا يصـري إىل موضــع أ
حلمـه مــن املــؤمن فسـق وقتالــه كفـر وأكــل الروايـا روايـا الكــذب وكـل مــا هـو آت قريــب وسـباب 

معاصــي اهللا وحرمــة مالــه كحرمــة دمــه مــن يتــأل علــى اهللا يكذبــه ومــن يغفــر اهللا لــه ومــن يعــف 
لى الرزايا يعقبـه اهللا ومـن يعـرف الـبالء يعف اهللا عنه ومن يكظم الغيظ يأجره اهللا ومن يصرب ع

يصرب عليه ومن ال يعرف ينكر ومن يسـتكرب وضـعه اهللا ومـن يبتـغ السـمعة يسـمع اهللا بـه ومـن 
اهـينو الدنيا يعجزه ومن يطع الشيطان يعص اهللا ومن يعص اهللا يعذبه 
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الطهـراينحدثنا عقيـل بـن حيـىيقال حدثنا حممد بن حيىي األصبهاين]13/280[الطرباين -
عـن ليـث بـن أيب سـليمعـنحـدثنا جريـر بـن عبـد احلميـدقـال حـدثنا أبـو داود الطيالسـيقال 

لـيس مـن السـنة الصـالة علـى النـيب صـلى اهللا عليـه : قـالبن دينار عن عبد اهللا بن الزبريعمرو 
.اهـ ضعيف وسلم يوم اجلمعة على املنرب

أكــانوا يتوقــون أن خيلطــوا اخلطبــة بــن جــريج قــال قلــت لعطــاءاعــن ]5385[عبــد الــرزاق -
ال بــذكر اهللا تعــاىل قــال نعــم قلــت أكــانوا يتشــهدون يف اخلطــب يــوم اجلمعــة قــال نعــم إبشــيء 

قلــت فلمــا مسينــا احلامــدين قــال نقــول احلمــد هللا رب العــاملني قلــت واالستســقاء أو االستشــفاء 
.اهـ صحيح قال ال بأس 

كـان النـيب صـلى اهللا عليـه : بـن شـهاب قـالعـن اعن ابن جـريج]5387[وقال عبد الرزاق 
، وهـو هـو حـدث: وقـد قـال عطـاء: قـال.وسلم يدعو على املنرب يوم اجلمعة فيؤمن النـاس

اهـ ضعيف ، ومعىن قوله حسن أي ما مل يكن دميـة ، كـانوا يفرقـون بـني احلسـن والسـنة حسن
ملـا َمث ، ومل أذكـر هـذا األثـر وقد مضى يف املنتخـل بيـان هـذا املعـىن.يف ما مل يوقت فيه شيء 

.يف النفس من اتصاله 
أرى يالـــذ: ]6023هــق[ي شــافعال-

أو عمــن بعــد النــيبصــلى اهللا عليــه وســلماخلطبــة يومئــذ أبلغــك عــن النــيبالنــاس يــدعون بــه يف
رواه .صحيح حسن اهـ كريااخلطبة تذ ال إمنا أحدث إمنا كانت: ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم

.باب ما يكره من الدعاء ألحد بعينه أو على أحد بعينه يف اخلطبةالبيهقي يف
حـدثنا ]105[فضل الصـالة علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف إمساعيل بن إسحاق وروى

كـنهم كـانوا أنه رآهم يستقبلون اإلمام إذا خطب ولعمرو بن مرزوق ثنا زهري عن أيب إسحاق
.صححه األلبايناهـ إمنا هو قصص وصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم،ال يسعون

والسجدة فيهاالقراءة على املنرب
دثنا قتيبة حدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن عطـاء عـن ح]508[الرتمذي -

ســلم يقــرأ علــى املنــرب يــه و مسعــت النــيب صــلى اهللا عل: ال صــفوان بــن يعلــى بــن أميــة عــن أبيــه قــ
.اهـ وصححه ) ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون(
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قـرأ سـجدة وهـو علـى عمـر بـن الخطـابعـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه أن ]484[مالك -
املنــرب يــوم اجلمعــة فنــزل فســجد وســجد النــاس معــه مث قرأهــا يــوم اجلمعــة األخــرى فتهيــأ النــاس 

كم إن اهللا مل يكتبهــــا علينــــا إال إن نشــــاء فلــــم يســــجد ومــــنعهم أن للســــجود فقــــال علــــى رســــل
علــى أقــر عمــرعــن معمــر عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن ]5912[عبــد الــرزاق .يســجدوا

يف اجلمعـــة الـــيت تليهـــا تلـــك أاملنـــرب ســـورة فيهـــا ســـجدة مث نـــزل فســـجد وســـجد النـــاس معـــه فقـــر 
ال أن نشــاء إالنــاس للأ

.بـــه حنـــوه عـــن هشـــام بـــن عـــروة حـــدثنا وكيـــع]4392[ابـــن أيب شـــيبة . فقرأهـــا ومل يســـجد 
.رواه البخاري من وجه آخر تقدم يف الصالة صحيح 

نا يـــونس بـــن عبـــد حـــدث]113[الزيـــادات علـــى كتـــاب املـــزين وقـــال أبـــو بكـــر النيســـابوري يف 
أنه رأى أخربين عياض بن خليفةقال أخربين يونس عن ابن شهابل قااألعلى أنا ابن وهب

حـىت إذا )أتى أمر اهللا فال تسـتعجلوه(اجلمعة على املنرب عمر بن اخلطاب يقرأ على الناس يوم
.حديث حسن اهـبلغ السجدة نزل عن املنرب فسجد، مث عاد فارتقى

: قــالجــاج عــن ابــن جــريجنا يوســف بــن ســعيد بــن مســلم نــا ححــدث]114[وقــال أبــو بكــر 
رأيــت عمــر قــرأ : أنــه مسـع ابــن عبــاس يقـولأخـربين عكرمــة بــن خالـد أن ســعيد بــن جبـري أخــربه

.صحيح ، تقدم يف الصالةاهـ ص، فنزل فسجد فيها، مث رقي على املنرب: على املنرب
حـول أن جماهـدا أخـربه أنـهبن جريج قال أخربين سـليمان األاعن ]5862[عبد الرزاق وقال

قـال )فبهـداهم اقتـده(حـىت بلـغ )ووهبنـا لـه(أيف ص سـجود قـال نعـم مث تـال عبـاسبـناسأل 
مث رقـي علـى ، قرأ ص على املنـرب فنـزل فسـجد فيهـا عمررأيت : بن عباس اوقال .هو منهم

.، تقدم يف الصالة اهـ صحيح املنرب
مليكـة عـن عثمـان بـن بن أيبابن جريج قال أخربنا أبو بكر اأخربنا ]5889[بد الرزاقع-

يـوم اجلمعـة عمـر بـن الخطـابعبد الرمحن التيمي عن ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير أنـه حضـر 
علــى املنــرب ســورة النحــل حــىت إذا جــاء الســجدة نــزل فســجد وســجد النــاس معــه حــىت إذا  أقــر 

دة فمـن يهـا النـاس إمنـا منـر بالسـجأكانت اجلمعـة القابلـة قرأهـا حـىت إذا جـاء السـجدة قـال يـا 
بـن جـريج احسـن ومـن مل يسـجد فـال إمث عليـه قـال ومل يسـجد عمـر قـال أصـاب و أسجد فقـد 

.رواه البخارياهـ ال أن نشاء إنه قال مل يفرض السجود علينا أعمربناوزادين نافع عن 
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قـالثنـا الليـثقـالحـدثنا أبـو صـاحلقـالحدثونا عن حممد بن حيـىي]1820[ابن املنذر -
كـان : أنـه كـان يقـولرمحن بـن هرمـز عـن السـائب بـن يزيـدعـن عبـد الـن ربيعـةحدثين جعفر بـ

ورواه .صـحيح حسـن اهــ يقرأ سـورة داود وهـو علـى املنـرب، مث ينـزل فيسـجدعثمان بن عفان
.إسحاق بن عيسى الطباع عن ابن هليعة عن األعرج مبثله 

أنـه كـان يقـرأ يـوم لـيععن معمر عن هارون بن عنـرتة عـن أبيـه عـن ]5283[عبد الرزاق -
]5247[ابـــن أيب شـــيبة . )قـــل هـــو اهللا أحـــد(و)قـــل يـــا أيهـــا الكـــافرون(اجلمعـــة علـــى املنـــرب 

قـل يـا أيهـا (قـرأ وهـو علـى املنـربعليـاأن عن هارون بن عنرتة عن أبيه عن سفيان حدثنا وكيع
.اهـ سند جيد ) قل هو اهللا أحد(و)الكافرون

عمـار عـن عاصـم بـن أيب النجـود عـن زر بـن حبـيش أن عـن الثـوري]5284[عبد الرزاق -
ابــــن أيب شــــيبة .عـــة إذا الســــماء انشـــقت مث نــــزل فســـجدقـــرأ علــــى املنـــرب يــــوم اجلمبـــن ياســــر

إذا (علـــى املنـــرب عمـــارقـــرأ : قـــالبكـــر بـــن عيـــاش عـــن عاصـــم عـــن زرحـــدثنا أبـــو]4391[
حــدثنا علــي بــن عبــد ]2832[ابــن املنــذر .مث نــزل إىل القــرار)تنشــقاالســماء 

عمـار بــن أن : قـالثنـا حجـاج: العزيـز قـال
: قـالحدثنا مسلم بن إبـراهيم]4299[ابن أيب خيثمة . سجد يف إذا السماء انشقتياسر

إذا الســماء (رأيــت عمــار بــن ياســر قــرأ وهــو علــى املنــرب : قــالحـدثنا شــعبة عــن عاصــم عــن زر
الربيـــع بـــن مـــن طريـــق]6007[البيهقـــي .فنـــزل فســـجد مث صـــعد فعـــاد يف خطبتـــه)تانشـــق

قــرأ علــى عمــاراأن ســفيان عــن عاصــم عــن زرابــن ســويد حــدثينســليمان حــدثنا أيــوب يعــين
حدثنا أبو بكـرة ]2103[الطحاوي . يوم اجلمعة مث نزل فسجد) ء انشقتإذا السما(املنرب 
وقال أبو بكر النيسابوري . مثلهعن زرعن عاصمومحاديثنا شعبة والثور قالثنا روح: قال

نا عبــد الــرمحن بــن بشــر نــا ســفيان بــن عيينــة عــن عبــدة بــن أيب لبابــة عــن زر بــن حــدث]115[
اهــــ علـــى املنـــرب فســـجد فيهـــا)إذا الســـماء انشـــقت(رأيـــت عمـــار بـــن ياســـر قـــرأ : قـــالحبـــيش

.صحيح 
أخربنـــا مـــد بـــن عبـــد اهللا األســـدي قـــاالوحمأخربنـــا الفضـــل بـــن دكـــني]3740[ابـــن ســـعد -

اهــ ثقــات املنـرب بياســنيكــان يقـرأ كــل يـوم مجعـة علــى عمـاراأن سـفيان عـن مغــرية عـن إبــراهيم
.مرسل 
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بـن عيينـة عـن عطـاء بـن السـائب عـن أيب عبـد الـرمحن السـلمي اعـن ]5285[عبد الـرزاق -
فقــال قــد )اعة وانشــق القمــراقرتبــت الســ(يــوم اجلمعــة وهــو علــى املنــرب قــرأ حذيفــةقــال مسعــت 

]5248[ابـــن أيب شـــيبة . اقرتبـــت الســـاعة وقـــد انشـــق القمـــر فـــاليوم املضـــمار وغـــدا الســـباق 
فكنا منهـا علـى نزلنا املدائن: قال عن أيب عبد الرمحنعن عطاء بن السائب حدثنا ابن علية 

ن اهللا إ: ل فقــاحذيفــةرأس فرســخ ، فجــاءت اجلمعــة ، فحضــر أيب وحضــرت معــه ، فخطبنــا 
.اهـ صحيح ) اقرتبت الساعة وانشق القمر(تبارك وتعاىل يقول 

حـدثنا بكـر بـن عبـد اهللا : قـال أخربنـا يـونس: قـال حدثنا هشـيم ]4388[ابن أيب شيبة -
خيطب يـوم اجلمعـة إذ قـرأ السـجدة اآلخـرة مـن األشعريبينا : عن صفوان بن حمرز قال املزين

تقــدم يف .صــحيحســند اهـــ رب ، فســجد مث عــاد إىل جملســهفنــزل عــن املنــ: ســورة احلــج ، قــال 
.الصالة مما ههنا 

حــدثين : قــال بــن حبــاب عــن عبــد الــرمحن بــن شــريححــدثنا زيــد]4393[ابــن أيب شــيبة -
أ علـى املنـرب السـجدة ، فنـزل قـر عقبة بـن عـامر رأيـت : قال عن أوس بن بشرواهب املعافري 

.يف الثقات اهـ ثقات ، وأوس ذكره ابن حبانفسجد
أخربنــا أبــو إســحاق الكــويف عــن الشــعيب عــن : حــدثنا هشــيم قــال ]4390[ابــن أيب شــيبة -

أبـو اهــوهو على املنرب فنزل فسـجد مث عـاد إىل جملسـه)ص(أنه قرأ سجدة بشيربنالنعمان
.كناه هشيم إسحاق الكويف هو عبد اهللا بن ميسرة ضعيف  

بــن يوســف حــدثنا الطرخــاين حــدثنا أمحــد بــن زهــري أخربنــا أمحــد]1403[وقــال املســتغفري 
عـن أيب إسـحاق أن النعمـان بـن بشـري قـرأ السـجدة علــى حـدثنا ابـن األصـبهاين أخربنـا شـريك

.اهـ فيه ضعف املنرب فسجد وسجد الناس معه
عـن أيب رزيـن حـدثنا شـريك عـن عاصـمالفضـل بـن دكـني قـالأخربنـا ]7314[ابن سعد -

ال اهــ شـريك حـىت ختمهـايوم مجعـة ، فقـرأ إبـراهيم علـى املنـربعليالحسن بنخطبنا : قال 
.بأس به

عمــرو مــوىل عــن أيبحــدثنا عبــد األعلــى عــن حممــد بــن إســحاق ]4430[ابــن أيب شــيبة -
يــوم اجلمعــة إىل حجــرة عائشــة ، وطــارق عمــرابــنإين لقاعــد مــع : قــال املطلــب أنــه حــدثهم 
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، وسـجدنا معـه ، ، فلمـا فـرغ وقـع ابـن عمـر سـاجدا)مالـنج(خيطب الناس علـى املنـرب ، فقـرأ 
.أبو عمرو ذكره ابن حبان يف الثقات اهـوما يتحرك األخر

اإلشارة باليد يف اخلطبة
: قلــت لـــه : عــن مســاك بـــن حــرب قــال حــدثنا غنــدر عـــن شــعبة]5251[ابــن أيب شــيبة -

إذا قـيسبـنضـحاكالوكـان : قـال . كـان يلمـع بيديـه : ؟ قـال النعمـانكيف كـان خيطـب 
.صحيح. اهـ أملع لوحخطب ضم يده على فيه

رفع األيدي عند الدعاء
رأى : قــال عمــارة بــن رويبــةحــدثنا ابــن إدريــس عــن حصــني عــن ]5539[ابــن أيب شــيبة -

قـبح اهللا هـاتني اليـدين ، لقـد رأيـت رســول اهللا : بشـر بـن مـروان رافعـا يديـه علـى املنــرب ، فقـال 
اهــــ رواه وأشـــار بإصـــبعه املســـبحةا يزيـــد علـــى أن يقـــول بيديـــه هكـــذا لم مـــصـــلى اهللا عليـــه وســـ

.مسلم
حدثنا الوليد بن مسلم : حدثين الوليد بن عتبة قال] 603[أبو زرعة الدمشقي يف التاريخ -

غضـيف بـن الحـارث أخربين حريز بن عثمان على حبيب بن عبيد أن عبد امللك سأل: قال
اهــ الوليـد يسـوي ، وقـد رواه أما أنا فال أجيبـك إليهـا: نرب، فقالأن يرفع يديه على املالثمالي

حبيب بن عبيـد الـرحيب عـن غضـيف بـن احلـرث عنبكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي الغساينأبو 
.وابن أيب مرمي منكر احلديث . مطوال الثمايل

يـدي يـوم رفـع األ: حدثنا عبد األعلى عن معمـر عـن الزهـري قـال ]5534[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح اجلمعة حمدث

ما جاء يف االحتباء
أيـوب عــن حـدثنا حممـد بــن عـوف حـدثنا املقـرئ حــدثنا سـعيد بـن أيب]1112[أبـو داود -

أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلممرحوم عن سهل بن معاذ بـن أنـس عـن أبيـه أيب
.ححه ابن خزمية واحلاكم والذهيبصه الرتمذي و حسناهـاحلبوة يوم اجلمعة واإلمام خيطب
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حدثنا سـليمان يحدثنا داود بن رشيد حدثنا خالد بن حيان الرق]1113[أبو داود مث قال
بــن عبــد اهللا بــن الزبرقــان عــن يعلــى بــن شــداد بــن أوس قــال شــهدت مــع معاويــة بيــت املقــدس 

فـــرأيتهم صـــلى اهللا عليـــه وســـلماملســـجد أصـــحاب النـــيبذا جـــل مـــن يففجمـــع بنـــا فنظـــرت فـــإ
واإلمــام خيطــب وأنــس بــن مالــك قــال أبــو داود كــان ابــن عمــر حيتــيب. حمتبــني واإلمــام خيطــب

ومكحــول وإمساعيــل بــن يوشــريح وصعصــعة بــن صــوحان وســعيد بــن املســيب وإبــراهيم النخعــ
أن أحـدا كرههـا إال قـال أبـو داود ومل يبلغـين. 

اهـيعبادة بن نس
ابـنحدثنا أبو خالـد األمحـر عـن حممـد بـن عجـالن عـن نـافع عـن ]5281[ابن أيب شيبة -

العمــري عــن عــن حــدثنا وكيــع ]5287[ابــن أيب شــيبة .أنــه كــان حيتــيب واإلمــام خيطــبعمــر
حـدثنا ]5288[ابـن أيب شـيبة .أنه كان حيتيب واإلمـام خيطـب يـوم اجلمعـةعمرابننافع عن 

حيتــيب يــوم اجلمعــة واإلمــام عمــرابــنكــان : قــال عــن نــافعثنا عبيــد اهللاحــد: أبــو أســامة قــال 
ثنـا إمساعيـل بـن عيـاش ثنا سعيد قالحدثنا حممد بن علي قال]1823[ابن املنذر .خيطب

الربيـع بـن سـليمان من طريق]6122[البيهقي . حنوهحدثين حممد بن عجالن عن نافعقال
يـوم اجلمعـة واإلمـام خيطـبكان حيتيبابن عمرأن حدثنا أيوب بن سويد عن يونس عن نافع

.صحيح . ورواه األوزاعي عن العالء بن احلارث عن نافع اهـ 
بن عمـر إذا طـول االمـام اعن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ]5449[عبد الرزاق وقال

: حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال ]5300[ابــن أيب شــيبة اهـــ صــحيح ، وقــالاخلطبــة اتكــأ علــي 
كـان ابــن عمـر حيتــيب يــوم : حـدثنا ســعيد بـن أيب عروبــة عـن ســعيد بـن أيب حــرة عــن نـافع قــال 

ن أيب ابـ، و صـحيحعـه ايزيـد مساهــ اجلمعة واإلمـام خيطـب ، فـإن طـال وضـع رأسـه يف حجـري
.ورواية أيوب أصح . حرة وثقه ابن حبان 

: قــال بــن عثمــانأخربنــا الضــحاك: قــال حــدثنا زيــد بــن حبــاب]5454[ابــن أيب شــيبة -
ه يـوم اجلمعـة قبـل أن خيـرج اإلمـامأنـه كـان يرتبـع ويسـتوي يف جملسـعمـرابـنعـن أخربين نـافع

.اهـ سند جيد 
كان يتكىء أبا هريرةعن رجل من أسلم عن صاحل موىل التوأمة أن ]5450[عبد الرزاق -

.اهـ ضعيف عليه يوم اجلمعة واإلمام خيطب 
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املسجدرحبةالصالة يف 
وعـن ) ح(حـدثنا معتمـر عـن أبيـه عـن احلسـن عـن قـيس بـن عبـاد ]5544[ابن أيب شـيبة -

ابــن أيب .)1(مــن مل يصــل يف املســجد فــال صــالة لــه: هريــرةأبــيزرارة بــن أوىف عــن 
حـدثنا ســعيد عـن قتــادة عـن زرارة بــن : حـدثنا حممــد بـن بشــر وابـن منــري قـاال ]5548[شـيبة 

ادخلـوا املسـجد ، فإنـه ال مجعـة : علـى رجـال جلـوس يف الرحبـة ، فقـال أوىف أن أبا هريرة أتـى
.اهـ صحيح إال يف املسجد

النعاس يوم اجلمعة
حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا عبدة بن سـليمان وأبـو خالـد األمحـر عـن ]526[الرتمذي -

عــس إذا ن: حممــد بــن إســحق عــن نــافع عــن ابــن عمــر عــن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال 
.اهـ وصححه وابن خزمية واحلاكم والذهيبذلك دكم يوم اجلمعة فليتحول من جملسهأح
حيصـب الـذين ينـامون عمـربـنابـن جـريج عـن نـافع قـال كـان اعـن ]5550[عبد الـرزاق -

.ثقاتاهـ واإلمام خيطب
خــربين مالــك بــن أخــربين عمــرو بــن دينــار قــال أبــن جــريج قــال اعــن ]5546[عبــد الــرزاق -

بــن عمــر أن اوإمــا أومـأ إليــه عمــربــناسـهم أنــه نعــس واإلمـام خيطــب قــال فإمــا أشـار إليــه أيب
ابنعن عن عمرو حدثنا ابن عيينة]5291[ابن أيب شيبة .يقوم من مقامه ذلك فيؤخر منه

أخربنــا ]6138هــق[ي شــافعال.ت يــوم اجلمعــة واإلمــام خيطــب فتحــولإذا نعســ: قــال عمــر
معــة يقــول للرجــل إذا نعــس يــوم اجلعمــرابــنبــن دينــار قــال كــان عمــرو ســفيان بــن عيينــة عــن

.اهـ صحيح واإلمام خيطب أن يتحول منه
بن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار أنـه كـان يقـال إذا نعـس اعن ]5547[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح الرجل يف اجلمعة واإلمام خيطب فإنه جملس الشيطان فليقم منه 
بــن جـريج قــال أخــربين عطــاء أنـه كــان يقــال إذا نعــس االنســان اعــن ]5545[عبـد الــرزاق -

يوم اجلمعة فليقم من جملسه ذلـك فلـيجلس جملسـا غـريه أو ليضـرب راسـه ثالثـا فإمنـا ذلـك مـن 

ال مجعــة ملــن : حــدثنا ســعيد عــن قتــادة عــن احلســن أنــه قــال : حــدثنا حممــد بــن بشــر قــال ]5549[ابــن أيب شــيبة -1
.در على الدخولصلى يف الرحبة ، إال أن ال يق
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شار فإذا هو جيمع كفه مث يضرب من الكف بأطراف االصابع وكف بعد مقبـوض أالشيطان ف
.غريب ، اهـ سند صحيح االظافر جمموع 

ل يف من لزمه االنصراف عند اخلطبةالعم
حــدثنا حجــاج حــدثنا ابــن جــريج يحــدثنا إبــراهيم بــن احلســن املصيصــ]1116[أبــو داود -

إذا :صـــلى اهللا عليـــه وســـلمهشـــام بـــن عـــروة عـــن عـــروة عـــن عائشـــة قالـــت قـــال النـــيبأخـــربين
لمة وأبـو قـال أبـو داود رواه محـاد بـن سـ. صـالته فليأخـذ بأنفـه مث لينصـرفأحدث أحدكم يف

مل يـذكرا . إذا دخـل واإلمـام خيطـب:صلى اهللا عليـه وسـلمأسامة عن هشام عن أبيه عن النيب
.اهـ وهذا أصح قاله الرتمذي يف العلل عائشة 

بـــن ســـريين قــــال كـــان النــــاس اعــــن الثـــوري عـــن خالــــد احلـــذاء عــــن ]5509[عبـــد الـــرزاق -
لما كان زياد كثروا عليه فاغتم فقـال يستأذنون يف اجلمعة ويقولون هكذا يشري بثالث أصابع ف

حـدثنا ابـن مهـدي عـن سـفيان عـن ]5254[ابـن أيب شـيبة . من أمسك على أنفـه فهـو إذنـه
كانوا يستأذنون اإلمام وهو على املنرب ، فلما كان زياد وكثر ذلك : قال خالد عن ابن سريين

.اهـ صحيح ع يده على أنفه فهو إذنهمن وض: ، قال 
بن جريج قال سأل إنسان مكحـوال وأنـا أمسـع وهـو جـالس مـع اعن ]5507[عبد الرزاق -

)وإذا كانوا معـه علـى أمـر جـامع(حىت قوله )إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا(عطاء عن قول اهللا 
يـــذهب أحـــد يف يـــوم اجلمعـــة وال يفن فينبغـــي أن الهـــذه اآل

ال تـراه يقـول وإذا كـانوا معـه علـى أمـر أل وكذلك يف أمـر جـامع الزحف حىت يستأذن االمام قا
جامع فقال عطاء عنـد ذلـك قـد أدركـت لعمـري النـاس فيمـا مضـى يسـتأذنون االمـام إذا قـاموا 
وهو خيطب قلـت كيـف رأيـتهم يسـتأذنون قـال يشـري الرجـل بيـده فأشـار يل عطـاء بيـده اليمـىن 

أذن قـــال يشـــري وال يـــتكلم قلـــت وال يضـــع قلـــت يشـــري وال يـــتكلم قـــال نعـــم قلـــت االمـــام إذا
.اهـ سند صحيح االنسان يده على أنفه وال على ثوبه قال ال 

عن احلسن قال أخربنا هشامربنا إمساعيل بن إبراهيم األسدي قالأخ]9819[ابن سعد -
اإلمـام أن كان الرجل إذا كانت له حاجة واإلمام خيطب قام ، فأمسك بأنفـه ، فأشـار إليـه : 
وهـو خيطـب فأخـذ فكان رجل قد أراد الرجوع إىل أهله ، فقـام إىل هـرم بـن حيـان: قال رج خي

أيـن كنـت : فقال له هرم ، فخرج إىل أهله فأقام فيهم مث قدمفأشار إليه هرم أن يذهببأنفه
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أخـذت نعم ، قمـت إليـك وأنـت ختطـب ، ف: أبإذن ذهبت ؟ قال : فقال يف أهلي: ؟ فقال 
لهـم أخـر ال: مث قـال فاختذت هـذا دغـال ، أو كلمـة حنوهـا: قال أن اذهببأنفي فأشرت إيل 

وذ بــك مــن زمــان ميــرد فيــه اللهــم إين أعــ: وكــان هــرم يقــول : قــال رجــال الســوء لزمــان الســوء
.اهـ سند جيد وتقرتب فيه آجاهلمصغريهم ويأمل فيه كبريهم 

هل يصلي ركعتني واإلمام خيطب
وهــو ابــن جعفــر حــدثنا شــعبة عــن بشــار حــدثنا حممــدحــدثنا حممــد بــن]2059[مســلم -

إذا جــاء :صــلى اهللا عليــه وســلم خطــب فقــال عمــرو قــال مسعــت جــابر بــن عبــد اهللا أن النــيب
اهـأحدكم يوم اجلمعة وقد خرج اإلمام فليصل ركعتني 

بن خشرم كالمها عن عيسـى بـن يـونس يحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعل] 2061[مسلم -
ســفيان عــن جـابر بــن عبــد اهللا قــال جــاء عـن األعمــش عــن أيبأخربنــا عيســىقـال ابــن خشــرم
يــا :يــوم اجلمعــة ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خيطــب فجلــس فقــال لــهســليك الغطفــاين

إذا جــاء أحــدكم يــوم اجلمعــة واإلمــام خيطــب :مث قــال همــاســليك قــم فــاركع ركعتــني وجتــوز في
قـال حـدثنا حـدثنا عمـر بـن حفـص ]102القـراءة[اري البخـ.فلريكع ركعتني وليتجـوز فيهمـا 

ليك الغطفــاين مث مسعــت أبــا يــذكر حــديث ســمسعــت أبــا صــاحللحــدثنا األعمــش  قــاأيب قــال
جاء سليك الغطفاين يوم اجلمعـة والنـيب صـلى اهللا عليـه : يقول مسعت جابرا بعد يقول سفيان

تـــني قـــم فصـــل ركعســـليك ،يـــا : وســـلم خيطـــب فجلـــس ، فقـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
خيطـب فليصـل ركعتـني خفيفتـني يتجـوزإذا جاء أحـدكم واإلمـام : خفيفتني جتوز فيهما مث قال

.من قول جابر كأنهاهـ  فيهما 
حــدثنا يزيــد بــن إبــراهيم عــن أيب قــالحــدثنا موســى بــن إمساعيــل]100القــراءة[البخــاري -

وكــان .صــل: ال قــال: أصــليت؟ قــال :جــاء رجــل واإلمــام خيطــب قــال: الــزبري عــن جــابر قــال
.اهـ سند صحيح يعجبه إذا جاء يوم اجلمعة أن يصليهما يف املسجدجابر

حــدثنا خملــد بــن يزيــد حــدثنا ابــن يحــدثنا يعقــوب بــن كعــب األنطــاك]1093[أبــو داود -
جــريج عــن عطــاء عــن جــابر قــال ملــا اســتوى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــوم اجلمعــة قــال  

فسمع ذلك ابـن مسـعود فجلـس علـى بـاب املسـجد فـرآه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . ا اجلسو 
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قـال أبـو داود هـذا يعـرف مرسـال إمنـا رواه النـاس . تعـال يـا عبـد اهللا بـن مسـعود :وسـلم فقـال 
.صححه احلاكم والذهيب و اهـ صلى اهللا عليه وسلم وخملد هو شيخعن عطاء عن النيب

عــن حيــىي بــن ســعيد عــن يزيــد بــن عبــد اهللا ثنا عبــاد بــن العــوامحــد]5216[ابــن أيب شــيبة -
إذا خرج يوم اجلمعـة فكان اإلمام وعثمانعمرأدركت : قال عن ثعلبة بن أيب مالك القرظي 

.اهـ رواه ابن شهاب ومل يذكر عثمان تركنا الصالة
أخــربين يــونس عــن ابــنقــالأخــربين ابــن وهــبقــالحــدثنا يــونس]2174[الطحــاوي قــال

أن جلــوس اإلمــام علــى املنــرب يقطــع الصــالةأخــربين ثعلبــة بــن أيب مالــك القرظــيقــالشــهاب
: وقــال، وكالمــه يقطــع الكــالم 
كلم أحـد حـىت يقضـي خطبتيـه كلتيهمـامل يت، فإذا قام عمر على املنرب ، حىت يسكت املؤذن 

يعقـوب بـن مـن طريـق ]5927[البيهقـي .تكلمـوا عن املنـرب وقضـى خطبتيـه مث إذا نزل عمر 
يمالــك القرظــثعلبــة بــن أيبقــال أخــربينيســفيان حــدثنا أبــو اليمــان أخربنــا شــعيب عــن الزهــر 

كنا نتحدث حني جيلس عمر بن اخلطاب على املنـرب حـىت : وقد أدرك عمر بن اخلطاب قال 
تكلم عمر انقطـع حـديثنا فصـمتنا فلـم يـتكلم أحـد منـا املؤذن تأذينه ويتكلم عمر فإذا ييقض

.هذا يف التطوع لغري الداخل صحيح ، و اهـاإلمام خطبتهيحىت يقض
علــيعــن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن احلــارث ]5210[ابــن أيب شــيبة -
إسحاق أنا إسرائيل عن أيب]1939[ابن اجلعد . خيطب يوم اجلمعةالصالة واإلمام كرههأن

.اهـ سند ضعيف املنرب يوم اجلمعةال يصلي حني يقوم اإلمام علىعليعن احلارث عن 
عمـروابـنعبـاسابـنعن عطـاء عـن عن حجاج حدثنا ابن منري]5218[ابن أيب شيبة -

.اهـ حجاج يدلسالصالة والكالم بعد خروج اإلمام
:قــالبــن عبــاساعــن الثــوري عــن]5517[عبــد الــرزاق -

؟كلهـم كـان حسـناالنـاس  أرأيـت لـو فعـل ذلـك : سألوه عن الرجل يصلي واإلمام خيطـب قـال 
.سند صحيح .

ثنا ابــن حــدقــال ثنا ســفيانحــدقــال ثنا عبــد اهللا بــن حممــد حــد]103[يف القــراءة البخــاري -
ء األحـراس ليجلسـوه دخـل ومـروان خيطـب فجـاأبـا سـعيدأن ض بن عبـد اهللامسع عياعجالن

مــا كنــت ألدعهمــا بعــد شــيء رأيتــه مــن رســول اهللا صــلى اهللا : صــلى فقلنــا لــه فقــالحــىت فــأىب
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مث جـاء مجعـة أخـرى والنـيب صـلى اهللا .فصلى ركعتنيه وسلم كان خيطب فجاء رجل فأمرهعلي
اهـــ عليــه وســلم أن يصــدقوا عليــه وأن يصــلي ركعتــنيعليــه وســلم خيطــب فــأمر النــيب صــلى اهللا

.رواه الرتمذي وصححه 
أنـا ابـن ثنـا عبـد اهللا بـن حممـد الفهمـي قـالقـالحدثنا روح بن الفرج]2173[الطحاوي -

ــن عــامرعــن عــن أيب املصــعب عــن ابــن هبــريةهليعــة ــة ب الصــالة واإلمــام علــى املنــرب :قــالعقب
ان املصري صدوق يروي عـن عقبـة منـاكري ال حيـتج عاهح بن ر شْ أبو املصعب هو مِ اهـمعصية 

.به قاله ابن حبان يف الضعفاء 
ثنـــا علـــي بـــن قـــالثنـــا إمساعيـــل بـــن اخلليـــلقـــالحـــدثنا ابـــن أيب داود]2175[الطحـــاوي -

عبـد ودخـل املسـجد يـوم اجلمعـةعبـد اهللا بـن صـفوانرأيت : عن هشام بن عروة قالمسهر
فاســتلم ، وهــو مــتعمم بعمامــة ، وعليــه إزار ورداء ونعــالن ، ى املنــرب خيطــب علــاهللا بــن الزبيــر
اهــــ ســـند ة اهللا وبركاتـــه مث جلـــس ومل يركـــعالســـالم عليـــك يـــا أمـــري املـــؤمنني ورمحـــ:الـــركن مث قـــال

عبــد اهللا بــن صــفوان بــن أميــة ولــد زمــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وقــال ابــن . صــحيح 
.حبان يف الثقات له صحبة 

م اإلمام يف املنربكال
حدثنا شيبان بـن فـروخ حـدثنا سـليمان بـن املغـرية حـدثنا محيـد بـن هـالل ] 2062[مسلم -

وهـو خيطـب قـال فقلـت يـا رسـول صلى اهللا عليه وسـلمانتهيت إىل النيب: قال قال أبو رفاعة 
مــا دينــه قــال فأقبــل علــى رســول اهللا صــلى اهللاياهللا رجــل غريــب جــاء يســأل عــن دينــه ال يــدر 

حسـبت قوائمـه حديـدا قـال فقعـد عليـه يوترك خطبته حىت انتهى إىل فأتى بكرسـعليه وسلم
اهـمما علمه اهللا مث أتى خطبته فأمت آخرهاوجعل يعلمينرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خربنــا عبــد الــرمحن بــن أيب أا حممــد بــن إمساعيــل بــن أيب فــديك أخربنــ]2511[ابــن ســعد -
لي أنـه كـان يصـك بن عثمان عن خنت خفاف بن إمياء عن خفاف بـن إميـاءالزناد عن الضحا

ب أشــهد أنــك معلــم فتعجــ: اجلمعــة مــع عبــد الــرمحن بــن عــوف فــإذا خطــب عمــر مسعتــه يقــول
إين مسعـت ابـن أيب : يـا أبـا حممـد مل تعجـب منـه؟ فقـال : تفقلـعبد الرمحن بـن أيب الزنـاد منـه

مـا مـن نـيب إال يف : صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال عن عائشة أن رسول اهللاعتيق حيدث عن أبيه
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إن احلــق علــى لســان عمــر ، ن يكــن يف أمــيت أحــد فــابن اخلطــاب أمتــه معلــم أو معلمــان ، وإ
.وهو سند ضعيف .اهـ حيتمل أنه بعد اخلطبة وقلبه

حــدثنا األســود بــن شــيبان قــال حــدثنا أخربنــا مســلم بــن إبــراهيم قــال]5316[ابــن ســعد -
إن ابـن الـزبري حـرف كتـاب : فقـال ، خطب احلجـاج الفاسـق علـى املنـرب : ري قال خالد بن مس

فقــال لــه . وال أنـت معــه كــذبت كــذبت كـذبت مــا يســتطيع ذلــك : عمــرابــنفقـال لــه ، اهللا 
اســكت فإنــك شــيخ قــد خرفــت وذهــب عقلــك ، يوشــك شــيخ أن يؤخــذ فتضــرب : احلجــاج 

.اهـ سند جيد البقيععنقه فيجر قد انتفخت خصيتاه يطوف به صبيان أهل
حــدثنا حيــىي حــدثنا محــاد بــن زيــد قــالقــال أخربنــا ســليمان بــن حــرب ]7449[ابــن ســعد -

صــعدت إىل عمــر بــن : قــال ني عــن حســني بــن علــي عــن عبيــد بــن حنــبــن ســعيد األنصــاري 
إن أيب مل : فقــال يل : قــال زل عــن منــرب أيب واصــعد منــرب أبيــكانــ: فقلــت لــه اخلطــاب املنــرب

أي بــين ، مــن علمــك : منــرب ، فأقعــدين معــه ، فلمــا نــزل ذهــب يب إىل منزلــه ، فقــال يكــن لــه
: أي بـــين ، لـــو جعلـــت تأتينـــا وتغشـــانا ، قـــال : مـــا علمنيـــه أحـــد ، قـــال : هـــذا ؟ قـــال قلـــت 

فجئت يوما وهو خـال مبعاويـة ، وابـن عمـر بالبـاب مل يـؤذن لـه ، فرجعـت فلقيـين بعـد ، فقـال 
قـد جئـت وأنـت خـال مبعاويـة فرأيـت ابـن عمـر رجـع : قلـت : نا ، قال يا بين مل أرك أتيت: يل 

أنت أحق باإلذن من عبد اهللا بن عمر ، إمنا أنبت يف رؤوسنا ما تـرى اهللا مث : فرجعت ، قال 
.صحيحاهـ سند ووضع يده على رأسه: أنتم ، قال 

.تقدم حديث عمارة بن رؤيبة وغريه 

السالم وتشميت العاطس
علـى إن كـانوا ليسـلمون: عن جـابر عـن عـامر قـال حدثنا شريك]5258[بة ابن أيب شي-

.اهـ ضعيف اإلمام وهو على املنرب فريد
: قــال عــن إبــراهيم واألعمــش أخربنــا مغــرية: قــال حــدثنا هشــيم ]5302[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ثقات ة واإلمام خيطب ، ويشمتون العاطسكانوا يردون السالم يوم اجلمع
أخربنـا ابـن عـون عـن إبـراهيم وابـن سـريين أنـه : قـال حدثنا هشيم]5306[أيب شيبة ابن -

ت فقـد نِصـأمـن قـال : كان يقال : سأهلما عن رد السالم يوم اجلمعة واإلمام خيطب ؟ فقاال 
.وهو أصح من سابقه . اهـ سند صحيح لغا
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الكالم بعد اخلطبة
كـان : قـال عـن أنـسحـازم عـن ثابـتعـن جريـر بـن حدثنا وكيع]5362[ابن أيب شيبة -

رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم ينـــزل يــوم اجلمعـــة مــن املنـــرب ، فيقـــوم معــه الرجـــل فيكلمـــه يف 
مسعت حممـدا يقـول وهـم جريـر : رواه الرتمذي وقال اهـينتهي إىل مصاله فيصلياحلاجة ، مث 

ذ ة فأخـالت الصـبن حـازم يف هـذا احلـديث والصـحيح مـا روي عـن ثابـت عـن أنـس قـال أقيمـ
اهـسلم فما زال يكلمه حىت نعس بعض القوم رجل بيد النيب صلى اهللا عليه و 

ثنــا إمساعيــل : قــالثنــا ســعيد بــن منصــور: قــالحــدثنا حممــد بــن علــي]1821[ابــن املنــذر -
ال بأس بـالكالم إذا نـزل اإلمـام : عن أبيه قالعبد العزيز بن عبيد اهللا عن ساملعن بن عياش
.اهـ سند ضعيف يوم اجلمعة حىت يكربمن املنرب

ال  : كــان يقــال : قــال حــدثنا ابــن إدريــس عــن ليــث عــن طــاووس]5364[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ضعيف رب حىت يقضي الصالةكالم بعد أن ينزل اإلمام من املن

كم يصليمن مل خيطب
جــل صــالة بــن ســريين قــال صــليت مــع ر اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]5191[عبــد الــرزاق-

ابــن أيب . صـاب أاجلمعـة فلـم خيطـب وصـلى أربعـا فخطأتـه فلمـا سـألت عـن ذلـك إذا هـو قـد 
شــتكى  اأن أمــريا بــالبحرين ا عبــد الوهــاب الثقفــي عــن أيــوب عــن حممــدحــدثن]5312[شــيبة 

حدثنا هشيم . فأصاب السنة: فأمر رجال فصلى بالناس ، فلم خيطب فصلى أربعا قال حممد 
.اهـ صحيح مثلهريينعن هشام عن ابن س

القراءة يف صالة اجلمعة
عن ضمرة بـن سـعيد املـازين عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعود ]245[مالك -

أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشري ماذا كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رواه مسلم مـن اهـ) اك حديث الغاشيةهل أت(يوم اجلمعة على إثر سورة اجلمعة قال كان يقرأ 

.به سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيدحديث 
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بن جريج قال حدثنا جعفر بن حممد عن أبيه عن عبيد اهللا بن اعن ]5231[عبد الرزاق -
يصــلي بنــا اجلمعــة فيقــرأ بنــا يف الركعــة األوىل بســورة اجلمعــة ويف هريــرةأبــوأيب رافــع قــال كــان 

بــا أإذا جــاءك املنــافقون قــال عبيــد اهللا فأدركــت أبــا هريــرة حــني انصــرف فقلــت يــا الركعــة الثانيــة 
ــنعلــيهريــرة مسعتــك تقــرأ بســورتني كــان  ــيب رة إن بــو هريــأأيقــر طالــبأب

عن الثوري عـن جعفـر ]5232[عبد الرزاق .سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
كان يقرأ يف اجلمعة بسورة اجلمعة وإذا جاءك املنافقون عليارافع أن بن حممد عن أبيه عن أيب 

ابـن أيب . سـلم يفعـل ذلـك ل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و فقاأليب هريرةقال فذكرت ذلك 
: حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه عن عبيد اهللا بن أيب رافـع قـال ]5495[شبية 

اجلمعـة ، فقـرأ هريـرةأبـوملدينـة ، وخـرج إىل مكـة ، فصـلى بنـا استخلف مروان أبا هريـرة علـى ا
ــــافقون(: بســــورة اجلمعــــة يف الســــجدة األوىل ، ويف اآلخــــرة  ــــد اهللا ) إذا جــــاءك املن : فقــــال عبي

عليإنك قرأت بسورتني كان : فقلت لهفأدركت أبا هريرة حني انصرف
.اهـ رواه مسلم إين مسعت رسول اهللا: فقال أبو هريرة 

صـليت : قـالحـدثنا عبـدة ووكيـع عـن مسـعر عـن عمـري بـن سـعيد ]5499[ابن أيب شيبة -
.)1()هـل أتــاك حـديث الغاشــية(و)سـبح اســم ربـك األعلــى(اجلمعــة فقـرأ بـــموسـىأبــيخلـف 

عــن ثــوري ووكيــع وعبــدةوقــد تقــدم يف الصــالة أنــه كــان يقرأهــا ويســبح رواه ال.إســناد صــحيح 
)سـبح اسـم ربـك األعلـى(قـرأ يف اجلمعـة بــ موسـىأبـامسعت : مسعر عن عمري بن سعيد قال

.اهـ صحيح سبحان ريب األعلى: فقال 
ن عن علي بحدثنا ضمرة بن ربيعة: حدثنا أمحد بن أيب العباس قال]1995ك[الدواليب -

اجلمعـة فقـرأ يف الزبيـرابـنصـليت خلـف : قـالعن حيىي بن راشد أيب هشام الطويـلأيب محلة
بسـبح اسـم ربـك األعلـى، حـىت إذا انتهـى إىل : بسورة اجلمعة، ويف الركعة الثانيـة: الركعة األوىل
.اهـ سند جيد )صحف إبراهيم وموسى(: قال)إن هذا لفي الصحف األوىل(هذا املوضع 

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن احلكـم عـن أنـاس مـن أهـل املدينـة أرى فـيهم أبـا ]5498[ابن أيب شيبة -1
: جعفر قال 

بــن جــريج قــال قلــت لعطــاء أســنة رفــع الصــوت اعــن ]5230[عبــد الــرزاق . 
.بالقراءة يوم اجلمعة قال نعم 
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يوم اجلمعةالسجود يف الزحام
قـــال إن اشـــتد عمـــرري عـــن أيب إســـحاق عـــن الشـــعيب أن عـــن الثـــو ]1556[عبـــد الـــرزاق -

حـدثنا هشـيم]2735[ابـن أيب شـيبة . الزحام يوم اجلمعة فليسجد أحدكم على ظهر أخيـه 
إذا مل يقدر أحـدكم : عمرقال : قال عن الشعيب عن سعيد بن ذي لعوةأخربنا جمالد: قال 

ـــ وابـــن ذي لعـــوة جمهـــول اهــــ ضـــعيفوم اجلمعـــة ، فليســـجد علـــى ظهـــر أخيـــهعلـــى الســـجود ي
.وضعيف خيالف 

عمـر بـن الخطـابعن معمر عن األعمش عن مسيب بن رافع أن ]1557[عبد الرزاق -
من آذاه احلر يوم اجلمعة فليبسـط ثوبـه فليسـجد عليـه ومـن زمحـه النـاس يـوم اجلمعـة حـىت :قال

]2741[ابــــن أيب شــــيبة . ال يســــتطيع أن يســــجد علــــى االرض فليســــجد علــــى ظهــــر رجــــل 
إذا مل : قـال عمـرعـن حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن املسيب بن رافع عن زيد بن وهب

حـدثنا جريـر عـن منصـور عـن . فليسجد على ظهـر أخيـهةيستطع الرجل أن يسجد يوم اجلمع
.عن املسيبعن األعمشمث ذكر مثل حديث أيب معاوية عمرقال : قال فضيل عن إبراهيم

ن عــعــن األعمــشثنــا عبــد اهللا عــن ســفيانقــالعلــي بــن احلســنحــدثنا ]1856[ابــن املنــذر
فليســـجد ا اشـــتد الزحـــامإذ: قـــالاخلطـــاببـــنعمـــرأن املســـيب بـــن رافـــع عـــن زيـــد بـــن وهـــب

يبأخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أ] 5838[البيهقـي . أحدكم علـى ظهـر أخيـه
د بــن عاصــم حــدثنا احلســني بــن حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أســيعمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس 

إذا اشـتد احلـر : قـال عمـرحفص عن سفيان عن األعمش عن املسيب عن زيد بن وهب أن 
.اهـ صحيح فليسجد على ثوبه ، وإذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه

نا إسحاق بن سـليمان عـن عنبسـة عـن ابـن أيب ليلـى عـن أيب حدث]2740[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف لذي بني يديه رأسه سجدإذا رفع ا: قال جابرن عالزبري

من فاته اخلطبة
عمـر بـنعن االوزاعـي عـن عمـرو بـن شـعيب قـال مسعتـه يقـول قـال ]5485[عبد الرزاق -

اهــ تقـدم مـا فيـه يف مـا يـدرك بـه اخلطبة موضع الركعتني من فاتته اخلطبـة صـلى أربعـا الخطاب
عمـرعـن حـدثنا وكيـع عـن األوزاعـي عـن عمـرو بـن شـعيب ]5374[ابـن أيب شـيبة .الصـالة
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كانت اجلمعة أربعا ، فجعلت ركعتني من أجل اخلطبة ، فمن فاتته اخلطبـة : قال اخلطاببن
بــد اهللا عــن أخربنــا هشــام بــن أيب عحــدثنا هشــيم قــال]5367[ابــن أيب شــيبة .فليصــل أربعــا

إمنــا جعلــت اخلطبــة مكــان : أنــه قــال اخلطــاببــنعمــرحــدثت عــن : قــال حيــىي بــن أيب كثــري 
اهـ فإن مل يدرك اخلطبة فليصل أربعاالركعتني ،

حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زهــري ثنــا أبــو ]9548[الطــرباين -
ـــد اهللاإســـحاق عـــن أيب األحـــوص عـــن  مـــن أدرك اخلطبـــة فاجلمعـــة ركعتـــان ومـــن مل : قـــال عب

.اهـ ضعيف ن مل يدرك الركعة فال يعتمد بالسجدة حىت يدرك الركعة يدركها فليصل أربعا وم

من أدرك ركعة من الصالة
مـن : قالعبد اهللاأنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن ]1959[ابن اجلعد -

أخربنـــا إســـرائيل عـــن أيب ]1957[ابـــن اجلعــد . أدرك مــن اجلمعـــة ركعـــة فليصــل إليهـــا أخـــرى 
.من فاتته فليصل أربعا يعين يوم اجلمعة : قال عبد اهللاة بن يرمي عن إسحاق عن هبري 

أخربنــا زكريــا بــن أيب زائــدة عــن أيب إســحاق قــالحــدثنا هشــيم ]5375[ابــن أيب شــيبة ورواه
من أدرك ركعة من اجلمعـة فليصـل إليهـا أخـرى ، ومـن : عبد اهللاقال : قال عن أيب األحوص

عـن أيب إسـحاق عـن أيب االحـوص عـن ]5477[عبـد الـرزاق .مل يدرك الركـوع فليصـل أربعـا
.درك اجلمعـــة ومـــن مل يـــدرك الركعـــة فليصـــل أربعـــا أمـــن أدرك الركعـــة فقـــد :قـــالمســـعودبـــنا

حدثنا احلسني بن جعفر القتـات الكـويف ثنـا منجـاب بـن احلـارث ثنـا علـي ]9545[الطرباين 
مــن أدرك مــن بــد اهللا قــالق عــن أيب األحــوص عــن عبــن مســهر عــن األعمــش عــن أيب إســحا

حـدثنا ]9547[مث قـال .اجلمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصـل أربعـا 
سـئل أبـو إسـحاق السـبيعي أذكـرت عـن : حممد بن النضر ثنا معاويـة بـن عمـرو ثنـا زائـدة قـال 

ومــن فاتتـــه مــن أدرك الــركعتني أو أحــدمها فقــد أدرك اجلمعــة: أيب األحــوص أن عبــد اهللا قــال 
ـــا أبـــو ســـعيد بـــن أيب]5949[البيهقـــي . نعـــم : الركعتـــان فليصـــل أربعـــا ؟ قـــال  عمـــرو أخربن

معاويـة عـن األعمـش حكاية عن أيبيحدثنا أبو العباس األصم أخربنا الربيع قال قال الشافع
إذا أدركــت ركعــة مــن : وص عــن عبــد اهللا هــو ابــن مســعود قــالاألحــإســحاق عــن أيبعــن أيب

وأخربنـا أبـو سـعيد حيـىي بـن حممـد .ضف إليها أخرى ، فإذا فاتك الركوع فصل أربعـااجلمعة فأ
حـدثنا وكيـع ي حدثنا بشر بن موسى حدثنا احلميـدي
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األحـــوص وهبـــرية قـــاال قـــال عبـــد اهللا بـــن إســـحاق عـــن أيبحـــدثنا زكريـــا بـــن أىب زائـــدة عـــن أيب
رواه . اجلمعـة ركعـة صـلى إليهـا أخـرى ، ومـن فاتـه الركعتـان صـلى أربعـامن أدرك من : مسعود 

عيســــى بــــن يــــونس عــــن زكريــــا ومــــن أدرك القــــوم جلوســــا صــــلى أربعــــا ورواه األعمــــش عــــن أيب
اهــــ روايـــة األعمـــش أصـــح اإلســـنادإســـحاق وإذا فاتـــك الركـــوع فصـــل أربعـــا ومل يـــذكرا هبـــرية يف

.وإسناده صحيح .اعه قدميمس
: قـال هشيم عـن حجـاج عـن أيب الضـحى عـن مسـروقحدثنا ]5381[يب شيبة ابن أورواه
لــيس اهـــ رجالــه ثقــات وحجــاجك الركــوع يــوم اجلمعــة فليصــل أربعــامــن مل يــدر : عبــد اهللاقــال 

.بالقوي
إذا أدرك الرجــل :قــالعمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]5471[عبــد الــرزاق -

عبــــد الــــرزاق .ة أخــــرى فـــإن وجــــدهم جلوســــا صـــلى أربعــــايـــوم اجلمعــــة ركعــــة صـــلى إليهــــا ركعــــ
عــن ]5473[عبــد الــرزاق .حنــوهبــن عمــراعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]5472[

عـــن معمـــر عـــن ]5470[عبـــد الـــرزاق . مثلـــهبـــن عمـــراالثـــوري عـــن االشـــعث عـــن نـــافع عـــن 
ركعـة صـلى قال إذا أدرك الرجل يوم اجلمعةبن عمراخصيف اجلزري عن سعيد بن جبري عن 

عــن حـدثنا هشــيم عـن حيـىي بــن سـعيد عــن نـافع]5377[ابـن أيب شــيبة .إليهـا ركعـة أخــرى 
أخربنــا ]5947[البيهقــي .مــن أدرك مــن اجلمعــة ركعــة فليضــف إليهــا أخــرى: قــال ابــن عمــر

إسحاق املزكى أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب حدثنا أبو أمحد حممد بن أبو زكريا بن أيب
مـن : قـال عمـرابـنوهاب حـدثنا جعفـر بـن عـون أخربنـا حيـىي بـن سـعيد عـن نـافع عـن عبد ال

وأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو .مــا فاتــهيأدرك ركعــة مــن اجلمعــة فقــد أدركهــا إال أنــه يقضــ
حممـد بـن يعقـوب حـدثنا أسـيد بـن عاصـم حـدثنا دثنا أبـو العبـاسعمـرو قـاال حـسعيد بـن أيب

إذا أدركــت مــن : ن عــن األشــعث عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال احلســني بــن حفــص عــن ســفيا
اهــتابعـه أيـوب عـن نـافع. ا فصل أربعـااجلمعة ركعة فأضف إليها أخرى ، فإن أدركتهم جلوس

.صحيح 
وسـعيد بـن أنـسعـن قتـادة عـن أخربنا سـعيد : قال حدثنا هشيم ]5382[ابن أيب شيبة -

]5392[ابـن أيب شـيبة .ة فليصـل إليهـا أخـرىمن أدرك من اجلمعة ركعـ: املسيب 
إذا : قـالوا واحلسـنوأنـسحدثنا علي بـن مسـهر عـن سـعيد عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب 
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ابــن أيب شــيبة .أدرك مــن اجلمعــة ركعــة أضــاف إليهــا أخــرى ، فــإذا أدركهــم جلوســا صــلى أربعــا
ركهم يوم اجلمعة أدإذا: قال أنس بن مالكحدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ]5396[

.اهـ صحيح جلوسا صلى أربعا

اجلمعةصالة من فاته 
قــال : حــدثنا عبــد الســالم بــن حــرب عــن القاســم بــن الوليــد قــال ]5441[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ثقات مرسل ال مجاعة يوم مجعة إال مع اإلمام: علي
زيــد بــن أنعــن معمــر عــن هشــام بــن حســان عــن حممــد بــن ســريين]5459[عبــد الــرزاق -

أتــى املســجد يــوم اجلمعــة فلقــي النــاس منصــرفني فــدخل دارا فصــلى فيهــا فقيــل لــه هــال ثابــت
ابــــن أيب شـــــيبة . تحيي مــــن النـــــاس ال يســــتحيي مـــــن اهللاأتيــــت املســــجد قـــــال إن مــــن ال يســـــ

أنــه راح إىل زيــد بــن ثابــتأخربنــا هشــام عــن ابــن ســريين عــن : حــدثنا هشــيم قــال ]5435[
فمـال إىل مسـجد ، أو إىل دار فصـلى ، : اس قد اسـتقبلوه وقـد صـلوا ، قـال اجلمعة ، فإذا الن

ابـن .إنـه مـن ال يسـتحيي مـن النـاس ، ال يسـتحيي مـن اهللا: فقيـل لـه يف ذلـك ؟ فقـال : قال 
لقي الناس زيد بن ثابتأن حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سريين]5437[أيب شيبة 

ـــه ؟ فقـــال راجعـــني مـــن اجلمعـــة ، فمـــال إىل دار مـــن ال يســـتحيي مـــن النـــاس ، ال : ، فقيـــل ل
حــدثنا : أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري قــال ]6417[ابــن ســعد .يســتحيي مــن اهللا 

خـــرج زيـــد بـــن ثابـــت يريـــد اجلمعـــة : حـــدثنا حممـــد بـــن ســـريين قـــال : هشـــام بـــن حســـان قـــال 
يســـتحيي مــن النـــاس ال إنـــه مــن ال: فقــال . فاســتقبله النــاس راجعـــني فــدخل دارا ، فقيـــل لــه 

.اهـ صحيح حيي من اهللايست
بــن شــربمة أن رجــال لقــي النــاس يــوم اجلمعــة قــد ابــن عيينــة عــن اعــن ]5461[عبــد الــرزاق -

.اهـ مرسلتنكب سنن الناس فإنه ال خري فيمن ال حياء فيه حذيفةانصرفوا فقال له 
صـــليت أنـــا وزر فـــأمين عـــن الثـــوري عـــن احلســـن بـــن عبيـــد اهللا قـــال]5456[عبـــد الـــرزاق -

اهــ صـحيح أراه مـا علقمـة واألسـود بعبـد اهللاوفاتتين اجلمعـة فسـألت إبـراهيم فقـال فعـل ذلـك 
.تقدم عند مسلم يف صالة العشاء 

: عــن أيب األحــوص قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق ]5376[ابــن أيب شــيبة -
.صحيح تقدماهـيدرك فليصل أربعاكعتان ، ومن مل من أدرك اجلمعة فهي ر : عبد اهللاقال 
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أخربنا معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب نضـرة قـال جـاء رجـل إىل ]5482[عبد الرزاق -
فقال رجل قد فاتته اجلمعة كم يصلي قـال عمـران ومل تفوتـه اجلمعـة فلمـا عمران بن الحصين

.صحيح اهـ سندإنه لو فاتتين اجلمعة صليت أربعاوىل الرجل قال عمران أما 
صــاحب أبــا أمامــةعــن جعفــر قــال مسعــت أبــا غالــب يقــول مسعــت ]5483[عبــد الــرزاق -

ســلم يقــول إذا كــان يــوم اجلمعــة قامــت املالئكــة بــأبواب املســجد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 
فيكتبون الناس على منـازهلم االول فـإن تـأخر رجـل مـنهم عـن منزلـه دعـت لـه املالئكـة يقولـون 

ريضــا فاشــفه اللهــم إن كانــت لــه حاجــة فــاقض لــه حاجتــه فــال يزالــون كــذلك اللهــم إن كــان م
حىت إذا خرج االمام طويت الصحف مث ختمت فمن جاء بعد نزول االمام فقد أدرك الصالة 

.أُراه يريد الفضل .اهـ سند حسن ومل يدرك اجلمعة 
ة عــن امــرأة عــن الثــوري عــن هــارون بــن عنــرتة عــن رجــل مــن بــين فــزار ]5273[عبــد الــرزاق -

يــوم اجلمعــة فقــال إذا صــلينت مــع االمــام يــوم اجلمعــة عبــد اهللا بــن مســعودمــنهم قالــت جاءنــا 
عــن جعفــر بــن ]5274[عبــد الــرزاق .فصــلني ركعتــني وإذا صــلينت يف بيــوتكن فصــلني أربعــا

سليمان عن شعبة عن عمرو بن مـرة عـن محيـد الفـزاري عـن امـرأة مـنهم مثلـه وزاد فيـه قـال وال 
لـــيكن عـــام إال وهـــو شـــر مـــن الـــذي كـــان قبلـــه وملـــوت أهـــل بيـــيت أهـــون علـــي موتـــا مـــن يـــأيت ع

ابــن أيب .عــددهن مــن اجلعــالن وال تؤتــون إال مــن قبــل أمــرائكم وبــئس عبــد اهللا أنــا إن كــذبت
عــن جدتــه عــن مســلم بــن جنــيح عــن عبــد اهللا بــن معــدان حــدثنا أبــو معاويــة ]5197[شــيبة 
إذا صــلينت يــوم اجلمعــة مــع اإلمــام ، فصــلني بصــالته ، : عبــد اهللا بــن مســعودقــال لنــا : قالــت 

أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ ] 5858[وقـــال البيهقـــي .وإذا صـــلينت يف بيـــوتكن فصـــلني أربعـــا
ب أمحد بن إسحاق الفقيه أخربنا إمساعيل بن إسحاق حـدثنا سـليمان بـن حـر رأخربنا أبو بك

: حيــدث عــن امــرأة مــنهم قالــتيزار مسعــت محيــد الفــ: حــدثنا شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة قــال
إذا صـلينت مـع اإلمـام فبصـالته: مث قـال؟كيـف تصـلني:اجلمعـة فقـاليوم مسعودابنجاءنا 

يشــهد لــه مــا تقــدم .اهـــ رواه ابــن اجلعــد عــن شــعبة مثلــه عــاوإذا صــلينت وحــدكن فتصــلني أرب، 
.عن عبد اهللا 

انصراف اإلمام بعد الصالة
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ابـن عمـرعـن عطـاء عـن وكيـع عـن سـفيان عـن ابـن جـريج حدثنا ]5461[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح م إذا صلى أن يدخلأنه كان يستحب لإلما

عـن عن أيب العميس عن حممـد بـن عمـرو بـن حلحلـةحدثنا وكيع]5462[ابن أيب شيبة -
ــاسابــنعــن حممــد بــن عمــرو بــن عطــاء اهـــ ســند أنــه كــان إذا صــلى اجلمعــة فســلم دخــلعب

.صحيح 

ما جاء يف القُصاص
علــى عهــد الــداريتمــيمعـن معمــر عــن الزهـري قــال أول مــن قـص ]5400[عبـد الــرزاق -

ســتأذنه يف كــل مجعــة مقامــا فــأذن لــه فكــان يقــوم قــال مث اســتزاده مقامــا آخــر فــزاده فلمــا  اعمــر
استزاده مقامـا آخـر فكـان يقـص يف اجلمعـة ثـالث مـرات قـال معمـر ومسعـت غـري عثمانكان 

.هري يقول كان عمر إذا مر به وهو يقص أمر على حلقه السيفالز 
مــر بقــاص فقــال أتعــرف الناســخ مــن عليــاعــن معمــر قــال بلغــين أن ]5407[عبــد الــرزاق -

املنســوخ قــال ال قــال هلكــت وأهلكــت قــال ومــر بــآخر قــال مــا كنيتــك قــال أبــو حيــىي قــال بــل 
ن عـن أيب حصـني عـن أيب عـن سـفياثنا وكيـعحد]130العلم[أبو خيثمة . أنت أبو اعرفوين 

عليــه الســالم مــر بقــاص فقــال أتعــرف الناســخ مــن املنســوخ قــال ال قــال عليــاأن عبــد الــرمحن
عـــن أيب حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن ســـفيان]26716[ابـــن أيب شـــيبة . هلكـــت وأهلكـــت 

علمـت الناسـخ واملنسـوخ ؟ قـال : فقـال حصني عن أيب عبد الرمحن أن عليا رأى رجـال يقـص 
.اهـ صحيح هلكت وأهلكت: قال ، ال : 
البـــنبـــن عيينـــة عـــن بيـــان عـــن قـــيس بـــن أيب حـــازم قـــال ذكـــر اعـــن ]5408[عبـــد الـــرزاق -

قـــاص جيلـــس بالليـــل ويقـــول للنـــاس قولـــوا كـــذا قولـــوا كـــذا فقـــال إذا رأيتمـــوه فـــأخربوين مســـعود
فين فأنـا عبـد اهللا بـن فأخربوه قال فجاء عبد اهللا متقنعا فقال من عـرفين فقـد عـرفين ومـن مل يعـر 

، اهــ صـحيحنكم ألهدى من حممد وأصحابه وإنكم ملتعلقني بذنب ضـاللة إمسعود تعلمون 
.يف كتاب البدعذكرته
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عمــربــناعــن معمــر عــن األزرق بــن قــيس قــال كنــت جالســا عنــد ]5395[عبــد الــرزاق -
اهــ سـند صـحيح رنا بن عمر خلوا بيننا وبني مـذكاوالناس يسألونه وعبيد بن عمري يقص فقال 

.
دثنا أبـو عوانـة عـن أيب بشـرحـأخربنا هشام أبو الوليد الطيالسـي قـال ]5171[ابن سعد -

إىل عبيــد بــن عمـــري وهــو يقــص علـــى عمــرابـــنانطلقــت مــع : عــن يوســف بــن ماهـــك قــال 
أخربنـا حيـىي بـن عبـاد قـال]5207[مث قال .فنظرت إىل ابن عمرأصحابه
رأيـت ابـن عمـر عنـد عبيـد بـن عمـري:قـال شـعبة عـن أيب بشـر عـن يوسـف بـن ماهـك حدثنا

حدثنا حسني بن حسـن قـال أنـا هشـيم ]1554[الفاكهي .
رأيت ابن عمر عند عبيـد بـن عمـري وعبيـد يقـص ، : عن أيب بشر عن يوسف بن ماهك قال 
.حيحاهـ ص

حــدثنا عكرمــة أخربنــا موســى بــن مســعود أبــو حذيفــة النهــدي قــال ]5172[وقــال ابــن ســعد 
فكيـــف إذا جئنـــا مـــن كـــل أمـــة (عـــن أبيـــه أنـــه قـــرأ بـــن عمـــار عـــن عبـــد اهللا بـــن عبيـــد بـــن عمـــري

فجعل ابن عمر يبكي حىت لثقت حليته وجيبه من دموعه قـال عبـد ، حىت ختم اآلية )بشهيد
، لقـد أردت أن أقـوم إىل عبيـد بـن عمـري : كـان إىل جنـب ابـن عمـر قـال فحدثين الذي  : اهللا 

.اهـ ال بأس به اقصر عليك فإنك قد آذيت هذا الشيخ: فأقول له 
بـن عمـرابن عيينة عن عبيد اهللا بـن أيب يزيـد وغـريه قـال رأيـت اعن ]5405[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح يرفع يديه عند القاص
حـدثنا حيـىي حـدثنا سـليمان بـن بـالل قـالخربنـا خالـد بـن خملـد قـالأ]5173[ابن سعد -

عنــد القــاص رافعــا يديــه يــدعو حــىت ابــن عمــررأيــت : عــن القاســم بــن حممــد قــال بــن ســعيد 
: قالثنا جعفر بن عونحد] 29[ورواه احلسن بن علي بن عفان يف األمايل . حتاذيا منكبيه

عمـر رافعـا يديـه إىل منكبيـه يـدعو عنـد القـاصرأيـت ابـن: قـالثنا حيىي بن سعيد عن القاسم
.حسناهـ 
عـــن حممـــد بـــن راشـــد قـــال أخـــربين عبـــدة بـــن أيب لبابـــة قـــال دخلـــت ]5396[عبـــد الـــرزاق -

العصر مث جلس وحلق عليـه أصـحابه وجعـل ظهـره حنـو القـاص عمربنااملسجد وصليت مع 
.اهـ صحيحبن عمر يده افلم يرفع، مث أفاض باحلديث قال فرفع القاص يده يدعو : قال 
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مل يكــن جيلــس مــع عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع أن ]5404[عبــد الــرزاق -
.اهـ حسن ال قاص اجلماعة إالقصاص 

كان خيرج من املسـجد عمربناعن معمر عن الزهري عن سامل أن ]5401[عبد الرزاق -
قـال معمـر قـال . أخـرجين القـاص : ول با عبـد الـرمحن فيقـأما شأنك يا : فيلقاه الرجل فيقول 
بـــن املســـيب يســـمعهم يقـــرؤون الســـجدة فـــال يســـجد ويقـــول إين مل أجلـــس االزهـــري وقـــد كـــان 

.اهـ صحيح إليهم 
حــدثين : قــال حــدثنا شــعبة: قــال حــدثنا شــبابة بــن ســوار]26719[وقــال ابــن أيب شــيبة 
: فقـال ابـن عمـر وجـاء رجـل قـاص وجلـس يف جملسـهعمـرابـنمسعـت : عقبة بن حريث قال

أقـم القـاص ، فبعـث : قم من جملسنا ، فأىب أن يقـوم ، فأرسـل ابـن عمـر إىل صـاحب الشـرط 
.اهـ صحيح إليه فأقامه

بن خثيم عن عبد اهللا بن عياض قال دخل عبيد بن اعن معمر عن ]5402[عبد الرزاق -
قتـادة قـال نعـم يـا فسألت من هذا فقال أنا عبيد بن عمري قالـت عمـري بـن عائشةعمري على 

ين أنــك جتلــس وجيلــس إليــك قــال بلــى يــا أم املــؤمنني قالــت فإيــاك وتقنــيط غــمتــاه قالــت أمــا بلأ
]1555[الفـــاكهي وقــال.يف ثقــات ابــن حبـــان عبيــد اهللا بــن عيـــاض اهــــالنــاس وإهالكهــم 

دخلــت أنــا : حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن عطــاء قــال 
اقصـص يومـا ودع : وقالت لعبيد .ال هجرة بعد الفتح : فقالت ن عمري على عائشة بوعبيد

.اهـ صحيح يوما ال متل الناس 
أرسـلت إىل مـروان تشـكو السـائبعائشةعن معمر عن الزهري أن ]5406[عبد الرزاق -

يــه كلــم خــادمي فنهــاه مــروان فعــاد فشــكته أيضــا فلقأســتطيع أن أفقالــت واهللا مــا وكــان قاصــا
.مرسل اهـ مروان أيضا فصكه أو قال لطمه 

.يأيت من هذا الباب إن شاء اهللا يف كتاب العلم 

التجميع مع أمراء السوء
قـال مسـعودبـناعن معمر عن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص عـن ]3787[عبد الرزاق -

أيت علـيكم إنكم يف زمان قليل خطباؤه كثري علماؤه يطيلون الصالة ويقصرون اخلطبـة وإنـه سـي
زمان كثري خطباؤه قليل علماؤه يطيلـون اخلطبـة ويـؤخرون الصـالة حـىت يقـال هـذا شـرق املـوتى 
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قال قلت له وما شـرق املـوتى قـال إذا اصـفرت الشـمس جـدا فمـن أدرك ذلـك فليصـل الصـالة 
لوقتها فإن احتبس فليصل معهم وليجعل صالته وحده الفريضة وليجعل صالته معهـم تطوعـا 

.اهـ ثقات 
عــــن األســــود عـــن إبــــراهيم حــــدثنا أبـــو معاويــــة عــــن األعمــــش ]7673[ابــــن أيب شــــيبة وقـــال

: عبــد اهللاقــال : وعلقمـة قــاال 
، مث اجعلــوا صـالتكم ســبحةإىل شـرق املــوتى فـإذا رأيتمــوهم قـد فعلــوا ذلـك فصــلوا يف بيـوتكم 

.اهـ صحيح 
عـن إبـراهيم بـن عـن حسـن بـن صـاحلحدثنا محيد بن عبـد الـرمحن]5528[ن أيب شيبة اب-

أخــر احلجـــاج اجلمعــة ، فلمـــا صـــلى : قـــال يب بكــر بـــن عمــرو بـــن عتبـــة الزهــري املهــاجر عـــن أ
يا أبا بكر ، : ، مث قام فوصلها بركعتني ، مث قال أبو جحيفةصالها معه 

.سند ضعيف اهـ
عــن حــدثنا احلكــم بــن ذكــوانوضــي قــال أخربنــا حفــص بــن عمــر احل]5157[عد ابــن ســ-

يف املسـجد فخطـب النـاس حـىت ابـن عمـروحوشب أن احلجـاج كـان خيطـب النـاس شهر بن 
: قعـــد مث نــاداه الثالثـــة أف: قعــد مث نـــاداه الثانيــةأأيهـــا الرجــل الصـــالة ف: عمــرفنــاداه ابـــنأمســى 

الصالة فإين : فقال نعم فنهض: أرأيتم : فاقعد فقال هلم يف الرابعة
مــا محلــك علــى مــا : فقــال ، مث دعــا بــه ، فصــلى ، ال أرى لــك فيهــا حاجــة ، فنــزل احلجــاج 

مث بقبـق بعـد ، إمنا جنيء للصالة فإذا حضرت الصالة فصل بالصالة لوقتها : صنعت ؟ فقال 
.كوان ال يعرفاهـ إمنا هو عبد احلكم بن ذ ذلك ما شئت من بقبقة

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغـداد أخربنـا عبـد اهللا بـن جعفـر ] 6068[البيهقي -
حدثنا يعقوب بـن سـفيان حـدثنا ابـن عثمـان أخربنـا عبـد اهللا أخربنـا حرملـة بـن عمـران حـدثين

كنــت مــع : قــال أيبإىل قضــاعة قــال حــدثينيعبــد العزيــز بــن عبــد امللــك بــن مليــل الســليح
حذيفــة فاســتوى علــى جالســا قريبــا مــن املنــرب يــوم اجلمعــة فخــرج حممــد بــن أيبعــامربــنقبــةع

النــاس فقــال عقبــة بــن أاملنــرب فخطــب النــاس ، مث قــرأ علــيهم ســورة مــن القــرآن ، وكــان مــن أقــر 
ليقـــرأن القـــرآن :يقـــول مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمعـــامر صـــدق اهللا ورســـوله إين

حذيفة فسمعها ابن أيب. الدين كما ميرق السهم من الرمية راقيهم ميرقون من رجال ال جياوز ت
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ابـن قـال عبـد اهللا يعـين. واهللا لـئن كنـت صـادقا وإنـك مـا علمـت لكـذوب إنـك مـنهم : فقال 
رواه كـذلك يعقـوب اهــ

.ورواه أمحد خمتصرا .مليل وابنه ذكرمها ابن حبان يف الثقات يف املعرفة ، ثقات وابن
حدثنا عبد الـرمحن بـن العريـان احلـارثي قـال لى بن أسد قالأخربنا املع]6519[ابن سعد -
فأخر احلجاج الصالة ، : يوم اجلمعة قال أنس بن مالككنا مع : مسعت ثابتا البناين قال : 

إنـا خنافـه عليـك : مه فنهاه إخوانه ومـن يشـفق عليـه ، قـالوا فقام أنس وهو يريد أن يكل: قال 
فخرج فركب دابته وانطلـق حنـو : قال . فما زالوا به حىت صرفوه عن رأيه : وعلى ولدك ، قال 

واهللا ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النـيب صـلى اهللا : فقال يف مسريه ذاك : الزاوية قال 
قــد : فالصــالة يــا أبــا محــزة ؟ قــال : ه إال اهللا ، فقــال لــه رجــل عليــه وســلم إال شــهادة أن ال إلــ

اهـــ إســناد !صـليتم الظهــر عنــد املغـرب أفتلــك كانــت صـالة رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم ؟
.حسن 

نا حممد بـن سـلمة عـن ابـن حدثحدثنا داود بن رشيد]58[وقال أبو بكر املروزي يف اجلمعة 
يصـلي الظهـر أنـسم بن إمساعيل يؤخر اجلمعة، فكان كان هشا: عن أيب كليب قالإسحاق

.اهـ ضعيف يف بيته أربع ركعات، مث جييء فيصلي مع الناس
الحسـنكـان : قـال عـن أبيـهعن جعفر حدثنا حامت بن إمساعيل]7642[ابن أيب شيبة -

قالان أبوك يصلي إذا رجع إىل البيتأما ك: فقيل له : قال يصليان خلف مروانوالحسين
]7650[ابــن أيب شــيبة .اهـــ صــحيح فيقــول ال واهللا مــا كــانوا يزيــدون علــى صــالة األئمــة: 

صـل معهـم : فقـال سـألت أبـا جعفـر عـن الصـالة مـع األمـراء : قـال حدثنا وكيع حـدثنا بسـام 
إن : قلــت : يبتــدران الصــالة خلــف مــروان قــال واحلســنياحلســنفإنــا نصــلي معهــم قــد كــان 

وكيـف إن كـان احلسـن بـن علـي ليسـب مـروان يف وجهـه : قية ، قـال الناس يزعمون أن ذلك ت
قـال أخربين بسامأخربنا شبابة بن سوار قال]7468[ابن سعد . وهو على املنرب حىت يويل

.صــل خلفهــم فإنــا نصــلي خلفهــم: ســألت أبــا جعفــر عــن الصــالة خلــف بــين أميــة ؟ فقــال : 
قــد كــان احلســن : هــذا مــنكم تقيــة فقــال يــا أبــا جعفــر ، إن ناســا يزعمــون أن : قلــت : قــال 

واحلســني يصــليان خلــف مــروان يبتــدران الصــف وإن كــان احلســني ليســبه وهــو علــى املنــرب حــىت 
.اهـ صحيح ينزل ، أفتقية هذه 
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ن عـــن عمـــري بـــنـــا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم األســـدي عـــن ابـــن عـــونأخرب ]7456[ابـــن ســـعد -
فكـان يسـب عليـا كـل مجعـة علـى املنـرب ، كان مروان أمريا علينـا سـت سـنني ،: قال إسحاق

مث عــزل فاســتعمل ســعيد بــن العــاص ســنني فكــان ال يســبه ، مث عــزل ، وأعيــد مــروان ، فكــان 
وكــان حســن : أال تســمع مــا يقــول هــذا ؟ فجعــل ال يــرد شــيئا ، قــال حســنيســبه ، فقيــل يــا 

فـــإذا قضـــيت جيـــيء يـــوم اجلمعـــة فيـــدخل يف حجـــرة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فيقعـــد فيهـــا ،
فلم يرض بذلك حىت أهـداه لـه يف بيتـه ، قـال : اخلطبة خرج فصلى ، مث رجع إىل أهله ، قال 

ائــذن لـه فــواهللا إين ألظنــه قـد جــاء بشـر ، فــأذن لــه : فإنـا لعنــده إذ قيـل فــالن بالبــاب ، قـال : 
قـال . تكلـم : يا حسن إين قد جئتك من عند سلطان وجئتك بعزمة ، قال : فدخل ، فقال 

ومـا وجـدت مثلـك إال مثـل البغلـة يقـال بعلي وبعلي وبعلـي ، وبـك وبـك وبـك أرسل مروان : 
إين واهللا ال أحمـو عنـك شـيئا : ارجع إليه فقل لـه : قال . أيب الفرس : من أبوك ؟ فتقول : هلا 

مما قلت بأن أسبك ، ولكن موعدي وموعـدك اهللا ، فـإن كنـت صـادقا فجـزاك اهللا بصـدقك ، 
مثلي مثـل البغلـة : رم اهللا جدي أن يكون مثله أو قالفاهللا أشد نقمة ، وقد كوإن كنت كاذبا

: يــا فــالن مــا جئــت بــه ، قــال : ان يف احلجــرة لقــي احلســني فقــال لــه، فخــرج الرجــل ، فلمــا كــ
واهللا لتخربين مـا جئـت بـه أو آلمـرن بـك فلتضـربن حـىت ال : جئت برسالة وقد أبلغتها ، فقال 

إين ال : أرســله ، قــال : ارجــع فرجــع ، فلمــا رآه احلســن قــال : ال تــدري مــىت رفــع عنــك ، فقــ
أكـل فـالن بظـر : قـد جل فـأخربه ، فقـال : إين قـد حلفـت ، قـال : مل ، قال : أستطيع ، قال 

آكله إن مل يبلغـه عـين مـا : يا حسني ، إنه سلطان قال: ل ، فقال أمه إن مل يبلغه عين ما أقو 
بقومــك وآيــة بيــين وبينــك أن متســك منكبيــك مــن لعنــة بــك وبــك وبأبيــك و : أقــول ، قــل لــه 
، عمــري مــوىل بــين هاشــم اهـــ ســند صــحيح فقــال وزاد: اهللا عليــه وســلم قــال رســول اهللا صــلى
.وثقه ابن معني 

بعد اجلمعةتطوعال
شـــيبة وعمـــرو الناقـــد قـــاال حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن أيب]2074[مســـلم -

إذا :صـــلى اهللا عليـــه وســـلمهريـــرة قـــال قـــال رســـول اهللا عـــن أيبإدريـــس عـــن ســـهيل عـــن أبيـــه 
روايتــه قـال ابـن إدريـس قــال سـهيل فـإن عجــل زاد عمـرو يف. صـليتم بعـد اجلمعـة فصــلوا أربعـا 

اهـاملسجد وركعتني إذا رجعت ء فصل ركعتني يفيبك ش



تقريب فقه السابقني األولني

92

نـــا ث: ثنـــا عبـــد الـــرمحن بـــن مهـــدي قـــال: حـــدثنا يزيـــد بـــن ســـنان قـــال]1981[الطحـــاوي -
كــان عمــرعــن ســليمان بــن مســهر عــن خرشــة بــن احلــر أن عــن إبــراهيمســفيان عــن األعمــش

.اهـ سند صحيح يكره أن يصلي بعد صالة اجلمعة مثلها
حدثنا حيىي بن حيىي وحممد بن رمح قـاال أخربنـا الليـث ح و حـدثنا قتيبـة ]1460[مسلم -

ة انصرف فسجد سجدتني يف بيتـه أنه كان إذا صلى اجلمععبد اهللاحدثنا ليث عن نافع عن 
اهـمث قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع ذلك

قــاال حــدثنا محــاد بــن ا حممــد بــن عبيــد وســليمان بــن داود املعــىنحــدثن]1129[أبــو داود -
مقامـه فدفعـه ركعتـني يـوم اجلمعـة يفيرأى رجال يصـلعمرابنزيد حدثنا أيوب عن نافع أن 

بيتـه ويقـول هكـذا فعـل يـوم اجلمعـة ركعتـني يفيعة أربعا وكـان عبـد اهللا يصـلاجلميوقال أتصل
حـدثنا حممـد ]1876[ابـن املنـذرورواه.صححه األلباين.صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

رأى رجـال ابـن عمـرثنا محاد بن زيـد عـن أيـوب عـن نـافع أن : نا سعيد قال: بن إمساعيل قال
أتصـــلي اجلمعـــة أربعـــا؟ وكـــان عبـــد اهللا إذا صـــلى : دفعـــه، مث قـــاليصـــلي بعـــد اجلمعـــة ركعتـــني ف

الطحـاوي . هكـذا فعـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : اجلمعة صلى يف بيته ركعتـني، وقـال
ثنـا أيـوب عـن : ثنا محاد بـن زيـد قـال: ثنا عارم قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال]1976[

.اهـ صحيح به نافع
حدثنا أبو سفيان وحممـد عـن النعمـان عـن عبـد اهللا بـن ]52[يف جزئه وقال حممد بن عاصم 

النعمــان هــو ابــن عبــد . اهـــ صــحيح دينــار عــن ابــن عمــر أنــه كــان يصــلي بعــد اجلمعــة ركعتــني
.السالم ، وحممد هو ابن املغرية 

أخربنــا الفضــل بــن يرزمــة املــروز حــدثنا حممــد بــن عبــد العزيــز بــن أيب]1132[أبــو داود -
كـان :قـالعمـرابـنحبيب عن عطاء عـن ن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيبموسى ع

إذا كان مبكة فصلى اجلمعة تقدم فصـلى ركعتـني مث تقـدم فصـلى أربعـا وإذا كـان باملدينـة صـلى 
املســـجد فقيـــل لـــه فقـــال كـــان رســـول اهللا اجلمعـــة مث رجـــع إىل بيتـــه فصـــلى ركعتـــني ومل يصـــل يف

حــدثنا إبــراهيم بــن ]1135[مث قــال . صــححه األلبــاين .ذلــكصــلى اهللا عليــه وســلم يفعــل 
بعــد ييصــلعمــرابــنعطــاء أنــه رأى احلســن حــدثنا حجــاج بــن حممــد عــن ابــن جــريج أخــربين

صــلى فيــه اجلمعــة قلــيال غــري كثــري قــال فريكــع ركعتــني قــال مث ياجلمعــة فينمــاز عــن مصــاله الــذ
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أيــت ابــن عمــر يصــنع ذلــك قــال أنفــس مــن ذلــك فريكــع أربــع ركعــات قلــت لعطــاء كــم ر يميشــ
]6158[البيهقـــي ورواهاهــــســـليمان ومل يتمـــهمـــرارا قـــال أبـــو داود ورواه عبـــد امللـــك بـــن أيب

إســحاق أخربنــا أبــو عبــد اهللا حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن عبــد أخربنــا أبــو زكريــا بــن أيب
ييصــلمــرابــن عرأيــت : الوهــاب أخربنــا جعفــر بــن عــون أخربنــا ابــن جــريج عــن عطــاء قــال 

أيســر يصـلى فيـه قلـيال غـري كثـري ، مث ركـع ركعتـني ، مث ميشـياجلمعـة فتنحـى عـن مصـاله الـذ
مـرارا فـإذا فـرغ : كـم رأيتـه يصـنع ذلـك؟ قـال : قـال قلـت لـه . من ذلك ، مث يركع أربع ركعات

حدثنا عبـد امللـك : قال حدثنا أبو أسامة ]5468[اهـ ورواه ابن أيب شيبة جاء إىل الطواف
صلى اجلمعة ، مث تنحى عن مكانه عمرابنرأيت : قال حدثنا عطاء : قال أيب سليمان بن

.لك فصلى أربعا ، هي أطـول مـن تينـك، فصلى ركعتني فيهما خفة ، مث تنحى عن مقامه ذ
ابــن كــان : حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق عــن عطــاء قــال ]5412[ابــن أيب شــيبة 

]1882[ابـــن املنـــذر.مث أربعـــاها ســـت ركعـــات ركعتـــني، صـــلى بعـــدإذا صـــلى اجلمعـــةعمــر
ثنا أبو إسحاق عن عطاء : قالثنا زهري: قالثنا عمرو بن خالد: قالحدثنا عالن بن املغرية

فلمـا سـلم اإلمـام، اجلمعـةعمـربنعبد اهللاصليت مع : قالحدثين غري مرةقال أبو إسحاق
سليمان ثنا] 1977[الطحاوي .انصرفقام فصلى ركعتني، مث قام، فصلى أربع ركعات، مث

عـن عطـاء ثنـا زهـري بـن معاويـة عـن أيب إسـحاققـالثنا عبـد الـرمحن بـن زيـاد: بن شعيب قال
يـوم اجلمعـة فلمـا سـلم قـام فصـلى ابـن عمـرصليت مـع :حدثين غري مرة قالقال أبو إسحاق

حـــدثنا أبـــو ]53[حممـــد بـــن عاصـــم . مث انصـــرف ، فصـــلى أربـــع ركعـــات : مث قـــال، ركعتـــني 
السـبيعي والـزبري بـن عـدي عـن عطـاء سفيان وحممد عن النعمـان عـن سـفيان عـن أيب إسـحاق

.حيصحاهـكان يصلي بعد اجلمعة ركعتني مث أربعاأن ابن عمر
عــن عــن زيــدثنــا عبيــد اهللا : قــالثنــا علــي بــن معبـد: حــدثنا فهــد قــال]1965[الطحـاوي -

ال يفصــل بيــنهن ه كــان يصــلي قبــل اجلمعــة أربعــاأنــعمــرعبــد اهللا بــنجبلــة بــن ســحيم عــن 
.سند صحيح اهـمث أربعا، مث بعد اجلمعة ركعتني ، بسالم 

أخـربين عمـر بـن عطـاء بـن أيب : عن ابـن جـريج قـال حدثنا غندر ]5469[ابن أيب شيبة -
يفمعاويـةيسـأله عـن شـيء رآه منـه ب ابن أخـت منـراخلوار أن نافع بن جبري أرسله إىل السائ

نعم ، صـليت معـه اجلمعـة يف املقصـورة ، فلمـا سـلم اإلمـام قمـت يف مقـامي : الصالة ، فقال 
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معــة فــال تصــلها ال تعــد ملــا فعلــت ، إذا صــليت اجل: فصــليت ، فلمــا دخــل أرســل إيل ، وقــال 
توصــل أن الصــلى اهللا عليــه وســلم أمرنــا بــذلك أو ختــرج ، فــإن رســول اهللا بصــالة حــىت تكلــم 
.اهـ رواه مسلم أو خنرجصالة حىت نتكلم

رأى عمــربــناعــن معمــر عــن قتــادة قــال ذكــرت البــن املســيب أن ]3921[عبــد الــرزاق -
بـــن عمـــر عـــن ذلـــك وقـــال ال أراك تصـــلي ارجـــال يصـــلي يـــوم اجلمعـــة يف مكانـــه تطوعـــا فنهـــاه 

بــن اعــن ]5528[عبــد الــرزاق . مرســلاهـــره ذلــك لإلمــامبــن املســيب إمنــا َكــامكانــك فقــال 
قـــال أخـــربين عطـــاء أن عمـــرو بـــن شـــعيب صـــلى اجلمعـــة مث ركـــع علـــى إثرهـــا ركعتـــني يف جـــريج 

مـام فـال إذا صـليت فانقلـب فصـل يف بيتـك مـا مـا اإلأبن عمـر عـن ذلـك وقـال ااملسجد فنهاه 
وهذا مرسل ، تقـدم يف الصـالةاهـ إبدا لك 

.
كــان يصــلي قبــل اجلمعــة أربــع مســعودبــنامعمــر عــن قتــادة أن عــن]5524[عبــد الــرزاق -

مث .يصلي بعد اجلمعـة سـت ركعـات عليركعات وبعدها أربع ركعات قال أبو إسحاق وكان 
عــن الثــوري عــن عطــاء بــن الســائب عــن أيب عبــد الــرمحن الســلمي ]5525[عبــد الــرزاق قــال

فأمرنـا أن علـيعـدها أربعـا حـىت جاءنـا يأمرنـا أن نصـلي قبـل اجلمعـة أربعـا وبعبـد اهللاقال كان 
أخربنـــا : حـــدثنا هشـــيم قـــال ]5410[ابـــن أيب شـــيبة ورواه. ربعـــا أنصـــلي بعـــدها ركعتـــني مث 

فكــان يأمرنــا أن نصــلي ابــن مســعودقــدم علينــا : قــال عطــاء بــن الســائب عــن أيب عبــد الــرمحن
وتركنـا قـول علـيا بقـول فأخـذنبعد اجلمعة أربعا ، فلما قدم علينا علـي أمرنـا أن نصـلي سـتا ،

حـدثنا علـي بـن احلسـن]1880[ابن املنذر.كان يصلي ركعتني ، مث أربعا: عبد اهللا ، قال 
: قـالحدثين عطاء بن السـائب عـن أيب عبـد الـرمحن السـلميقالثنا عبد اهللا عن سفيانقال 

]1978[الطحـــاوي . قبـــل اجلمعـــة أربعـــا، وبعـــدها أربعـــايأمرنـــا أن نصـــليابـــن مســـعودكـــان 
عـن أيب عـن أيب حصـنيثنـا سـفيانقـالثنـا عبـد الـرمحن بـن مهـديقـالحدثنا يزيد بن سنان

]1979[الطحـاوي . كان مصليا بعد اجلمعة فليصـل سـتامن: أنه قالعليعبد الرمحن عن 
مسـعودابنعلم :قالاء بن السائب عن أيب عبد الرمحنعن عطثنا سفيانقالحدثنا يونس

اهـــعلمهــم أن يصــلوا ســتابــن أيب طالــب علــيبعــد اجلمعــة أربعــا فلمــا جــاء النــاس أن يصــلوا 
.صحيح 
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ثنـا إسـرائيل عــن قـالثنـا محــاد بـن يـونسقـالحـدثنا ابـن أيب داود]1980[الطحـاوي وقـال 
فكــان يصــلي بعــد اجلمعــة عبــد اهللاقــدم علينــا :قــالأيب إســحاق عــن أيب عبــد الــرمحن الســلمي

إذا صــلى اجلمعــة صــلى بعــدها ركعتــني وأربعــا فأعجبنــا فعــل علــي فكــان علــيأربعــا فقــدم بعــده 
إســحاق عــن عبــد اهللا بــن حبيــب عــن أيبحــدثنا شــريك]5411[ابــن أيب شــيبة . فاخرتنــاه

ابـن حبيـب هـو اهــ وأربعـاركعتـنيصلى ستاعلييصلي أربعا ، فلما قدم عبد اهللاكان : قال
.السلمي عبد الرمحن أبو

حـدثنا حيـىي بـن حممـد قـال ثنـا بنـدار قـال ثنـا أبـو ]112[حـديث شـعبة ورواه ابن املظفر يف
كـان عبـد اهللا يأمرنــا :داود الطيالسـي قـال ثنـا شــعبة عـن أيب إسـحاق عــن أيب عبـد الـرمحن قــال

قــال . اجلمعــة أربعــا فلمــا قــدم علــي أمرنــا أن نصــلي بعــد اجلمعــة ســت ركعــاتأن نصــلي بعــد
، ال: قـــال ؟ الســـالم مسعتـــه مـــن أيب عبـــد الـــرمحن شـــعبة قلـــت أليب إســـحاق قـــول علـــي عليـــه

اهـــ شــعبة فلقيــت عطــاء بــن الســائب فســألته فحــدثين بــه: قــال . حدثنيــه عطــاء بــن الســائب
.صحيح 

أنــه  عبــد اهللاعــن حــدثنا ابــن فضــيل عــن خصــيف عــن أيب عبيــدة ]5418[ابــن أيب شــيبة -
عـن حدثنا مهام حدثنا قتـادة]26[عفان بن مسلم يف حديثه .كان يصلي بعد اجلمعة أربعا

عقبة بن عبد الغافر أنا أبا عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود كتب إىل ابنه أن أباه كان يصلي يوم 
الطـــرباين .اجلمعـــة ركعتـــني ويصـــلي يف املســـجد قبـــل اجلمعـــة ركعتـــني ويصـــلي بعـــد اجلمعـــة أربعـــا

بــو إسـحاق عـن علقمــة ثنـا أحـدثنا حممـد بــن النضـر ثنـا معاويــة بـن عمـرو ثنــا زهـري]9554[
ابــن أيب شــيبة . أن ابــن مســعود صــلى يــوم اجلمعــة بعــدما ســلم اإلمــام أربــع ركعــات بــن قــيس

عبـــد اهللاكـــان : قـــال حـــدثنا مـــروان بـــن معاويـــة عـــن العـــالء بـــن املســـيب عـــن أبيـــه]5419[
مــن فعــل عبــد اهللايحاهـــ صــحلي بعــد اجلمعــة أربعــايصــ
.هن بتسليمبين
بـنعمـرانو غـريه أن أعـن هشـام بـن حسـان عـن حممـد بـن سـريين ]5530[عبد الـرزاق -

صلى مع زياد اجلمعة مث قام فصلى بعدها أربعا فقال النـاس مل يعتـد بصـالة زيـاد فبلـغ حصين
ذلــك عمــران فقــال ألن ختتلــف اخلنــاجر يف جـــويف أحــب إيل مــن أن أفعــل ذلــك فلمــا كانـــت 

ابــن أيب شــيبة . صــلى معــه اجلمعــة مث جلــس ومل يصــل شــيئا حــىت صــلى العصــر اجلمعــة اآلخــرة 
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عـــن حـــدثنا يـــونس بـــن عبيـــد عـــن محيـــد بـــن هـــالل: قـــال حـــدثنا هشـــيم بـــن بشـــري]5409[
أبا جنيد ، ما يقول الناس يا: أنه كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني ، فقيل له عمران بن حصني

: قــال .ك تصــلي ركعتــني إىل اجلمعــة فتكــون أربعــا إنــ: يقولــون : ومــا يقولــون ؟ قــال : ؟ قــال
فلمــا كانــت . ألن ختتلــف النيــازك بــني أضــالعي أحــب إيل مــن أن أفعــل ذلــك : فقــال عمــران 

ابـــن .اجلمعـــة املقبلـــة صـــلى اجلمعـــة ، مث احتـــىب فلـــم يصـــل شـــيئا حـــىت أقيمـــت صـــالة العصـــر
ن يـونس بـن عبيـد عـن عـثنا سعيد قال ثنا هشـيم: قالحدثنا حممد بن علي]1884[املنذر

تـدري مـا : أنه كان يصلي بعد اجلمعة ركعتـني، فقيـل لـهعمران بن حصنيعن محيد بن هالل
يزعمـــون أنـــك تصـــلي إىل اجلمعـــة ركعتـــني، فتجعلهمـــا : ومـــا يقولـــون؟ قـــال: يقـــول النـــاس؟ قـــال

فلمـا كانـت: ألن خيتلف التنازل بني أضالعي أحب إيل من أن أفعل ذلك، قال: أربعا، فقال
اهـ صحيح واحملفـوظ حىت نودي بالعصر مث احتىب فلم يقم للصالةقبلة صلى اجلمعةاجلمعة امل

.عن محيد بن هالل 
أبـي موسـىعـن أيب بكـر بـن حدثنا علي بـن مسـهر عـن الشـيباين]5413[ابن أيب شيبة -

]1883[ابـن املنـذراهورو .صـحيح إسناد اهـكان يصلي بعد اجلمعة ست ركعاتعن أبيه
عـن أيب بـردةن أيب إسـحاقبـثنا سفيان عن يونس : قالثنا سعيد: قالحدثنا حممد بن علي

.صحيح اهـأنه كان يصلي بعد اجلمعة ستاأيب موسىعن 
عــن الثــوري عــن نســري بــن ذعلــوق عــن مســلم بــن عيــاض قــال قلــت ]5531[عبــد الــرزاق -

حــدثنا ]2689[الطــرباين . ة ممــا ســوامها قــال نعــم أقاضــيتان ركعتــا اجلمعــللحســن بــن علــي
ن مسلم بن عياض قال ععلي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن نسري بن ذعلوق 

ابـن املنـذر. مهـا قاضـيتان عمـا سـوامها : سألت احلسـن بـن علـي عـن ركعـيت اجلمعـة ؟ فقـال : 
عـــن علــوقذن عــن نســري بــن ثنــا عبــد اهللا عــن ســفياقــالحــدثنا علــي بــن احلســن]1885[

.حسن اهـ حنوهمسلم بن عياض 
حــدثنا ســعيد بــن أيب مــرمي قــال حــدثنا أبــو غســان قــال حــدثين أبــو حــازم ]896[البخــاري -

كانــت فينــا امـرأة جتعــل علـى أربعــاء يف مزرعــة هلـا ســلقا فكانـت إذا كــان يــوم : عـن ســهل قـال 
قبضة مـن شـعري تطحنهـا فتكـون أصـول مجعة تنزع أصول السلق فتجعله يف قدر مث جتعل عليه 

السلق عرقه وكنا ننصرف من صالة اجلمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقـه وكنـا 
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حــدثنا عبــد اهللا بــن مســلمة قــال حــدثنا ابــن أيب حــازم عــن .نتمــىن يــوم اجلمعــة لطعامهــا ذلــك 
اهـما كنا نقيل وال نتغذى إال بعد اجلمعة: 
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نــديــيــعــاب الـــتـــك
 عن رسول ا

وأصحابه
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اجتماع اجلمعة والعيد
حدثنا جرير بن عبد احلميد عن إبراهيم بـن حممـد بـن املنتشـر عـن ]5890[ابن أيب شيبة -

أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يقــرأ يف أبيــه عــن حبيــب بــن ســامل عــن النعمــان بــن بشــري 
ع العيـدان يف يـوم وإذا اجتمـ)هل أتاك حديث الغاشـية(و)األعلىسبح اسم ربك(العيدين بـ 

.اهـ رواه مسلم 
عــن عثمــان الثقفــي عــن ابــن عــن إســرائيل حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري ]5896[ابــن أيب شــيبة -

هل شهدت مع رسول اهللا صلى : شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم : قال أيب رملة الشامي
مث رخــص صـلى العيــد: فكيـف صــنع قــال: قــال نعـم: وســلم عيـدين اجتمعــا ؟ قــال اهللا عليـه
احلـــاكم والـــذهيب ، اهــــ رواه أبـــو داود وصـــححه مـــن شـــاء أن يصـــلي فليصـــل: قـــال عـــةيف اجلم
.من شاء أن جيمع فليجمع: ولفظه . وقال إن صح اخلرب ابن خزمية وذكره

عمـر شهدت العيد مع :بن أزهر قال ابن شهاب عن أيب عبيد موىل اعن ]429[مالك-
رسـول اهللا صـلى ىإن هـذين يومـا: فصلى مث انصرف فخطب النـاس فقـال بن الخطاب

سـلم عـن صـيامهما يـوم فطـركم مـن صـيامكم واآلخـر يـوم تـأكلون فيـه مـن نسـككم اهللا عليه و 
مث انصـرف فخطـب وقـال ىفجـاء فصـلعثمـان بـن عفـانقال أبـو عبيـد مث شـهدت العيـد مـع 

إنـــه قـــد اجتمـــع لكـــم يف يـــومكم هـــذا عيـــدان فمـــن أحـــب مـــن أهـــل العاليـــة أن ينتظـــر اجلمعـــة 
علـي بـن مث شـهدت العيـد مـع :قـال أبـو عبيـد.فلينتظرها ومـن أحـب أن يرجـع فقـد أذنـت لـه

. اهـ رواه البخاري وعثمان حمصور فجاء فصلى مث انصرف فخطب أبي طالب
وعلــيبــن جــريج قــال أخــاعــن ]5730[عبــد الــرزاق -

بالكوفة فصلى مث صلى اجلمعة وقال حني صلى الفطر من كـان هـا هنـا فقـد أذنـا لـه كأنـه ملـن 
حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن جعفــر عــن أبيــه]5889[ابــن أيب شــيبة .حولــه يريــد اجلمعــة 

أراد أن يشـهد فمـنإنـا جممعـون : علياجتمع عيدان على عهد : قال
بــن ســعيد ثنــا حــامت بــن إمساعيــل عــن جعفــر بــن حممــد ثنا قتيبــةحــد]139[الفريــايب .فليشــهد
إن هــذا يــوم اجتمــع فيــه عيــدان فمــن : ل فقــاعلــياجتمــع عيــدان علــى عهــد : قــال عــن أبيــه

جعفـر بـن حممـد بـن علـي بـن اهــ ومن كان متنحيا فإن لـه رخصـةأحب أن جيمع معنا فليفعل
.مرسل .علي بن أيب طالباحلسني بن



تقريب فقه السابقني األولني

3

عــن أيب عبــد الــرمحن الســلمي عــن )1(األعلــىعــن الثــوري عــن عبــد ]5731[عبــد الــرزاق -
قال اجتمع عيدان يف يوم فقال مـن أراد أن جيمـع فليجمـع ومـن أراد أن جيلـس فلـيجلس علي

عـــن عبـــد صحـــدثنا أبـــو األحـــو ]5888[ابـــن أيب شـــيبة . قـــال ســـفيان يعـــين جيلـــس يف بيتـــه
مث خطـب علـى فصـلى بالنـاسعلـياجتمع عيدان علـى عهـد قالعن أيب عبد الرمحن علىاأل

ابـن املنـذر .مـن شـهد مـنكم العيـد فقـد قضـى مجعتـه إن شـاء اهللامث قـال يـا أيهـا النـاس راحلته
ثنا عبد األعلى عـن أيب قالثنا أبو األحوصقالثنا سعيدثنا حممد بن علي قال]2184[

بهم على راحلته عليقال اجتمع عيدان يف عهد عبد الرمحن السلمي
اهـ عبـد األعلـى بـن عـامر من شهد منكم العيد فقد قضى مجعته إن شاء اهللافقال أيها الناس

.يضعف 
كــان إذا اجتمعــا يف يــوم واحــد عليــاعــن معمــر عــن صــاحب لــه أن ]5733[عبــد الــرزاق -

اهـآخر النهار اجلمعة صلى يف أول النهار العيد وصلى يف
بن جريج قال قال عطاء إن اجتمع يـوم اجلمعـة ويـوم الفطـر يف اعن ]5725[عبد الرزاق -

يوم واحد فليجمعهما فليصل ركعتـني قـط حيـث يصـلي صـالة الفطـر مث هـي هـي حـىت العصـر 
ال فقـبـن الزبيـرامث أخربين عند ذلـك قـال اجتمـع يـوم فطـر ويـوم مجعـة يف يـوم واحـد يف زمـان 

بــن الــزبري عيــدان اجتمعــا يف يــوم واحــد فجمعهمــا مجيعــا جبعلهمــا واحــدا وصــلى يــوم اجلمعــة ا
فأمـا الفقهـاء فلـم يقولـوا : قـال . ركعتني بكرة صالة الفطر مث مل يـزد عليهـا حـىت صـلى العصـر 

يف ذلـك وأمــا مـن مل يفقــه فـأنكر ذلــك عليـه قــال ولقـد أنكــرت أنـا ذلــك عليـه وصــليت الظهــر 
حــىت بلغنــا بعــد أن العيــدين كانــا إذا اجتمعــا كــذلك صــليا واحــدة وذكــر ذلــك عــن يومئــذ قــال 

.اهـ صحيح زعم 
اجتمع بو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قالثنا عمرو بن علي ثنا أحد]140[الفريايب -

أصـاب:لفقـا، فذكر ذلك البـن عبـاس ، فصلى ركعتنيابن الزبيرمجعة زمن يوم فطر ويوم 
.صحيح اهـ

.وقع يف املطبوع عن عبد اهللا وهو خطأ -1



تقريب فقه السابقني األولني

4

أخربنـا عمـروأخربنا عفـان بـن مسـلم قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة قـال ]7613[ابن سعد -
يف ظــل احلجـر بعـدما ارتفــع فخطبنـا يف مجعـة ويــوم فطـر الزبيـرابــنصــلى بنـا : قـال بـن دينـار

اهــ سـند فجئت إىل اجلمعة فلم خيرج إلينا إىل صالة العصرعض التأخريالنهار وأخر الصالة ب
أخربنــا أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال حــدثنا محــاد بــن ســلمة قــال مث قــال ابــن ســعد . صــحيح 

أصـاب: فقـال الزبيـرابـنأخـرب مبـا صـنع عبـاسابـنأن املعلم عن عطـاء حبيب بن أيب بقية 
.ث اهـ سند صحيح حبيب املعلم صحيح احلدي

بينهمـا يـوم بـن الزبيـرابن جريج قال أخربين أبـو الـزبري يف مجـع اعن ]5726[عبد الرزاق -
. عيـــدان اجتمعـــا يف يـــوم واحـــد، أصـــاب:قـــالعبـــاسبـــنامجـــع بينهمـــا قـــال مسعنـــا ذلـــك أن 

.صحيح 
حــدثنا أســباط عــن األعمــش عــن يحــدثنا حممــد بــن طريــف البجلــ]1073[أبــو داود وقــال

يـوم مجعـة أول النهـار مث رحنـا إىل يـوم عيـد يفيفالزبيـرابـنح قال صـلى بنـا ربا عطاء بن أيب
اجلمعة فلم خيرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قـدم ذكرنـا ذلـك لـه فقـال 

ثنا أبو عاصم عن ابن جـريج قـال قـال عطـاء اجتمـع حدحدثنا حيىي بن خلف .أصاب السنة
يـوم واحـد فجمعهمـا مجيعـا د ابـن الـزبري فقـال عيـدان اجتمعـا يفيوم مجعة ويـوم فطـر علـى عهـ

األعمـش مل .األلبـاين ماصـححهاهــكـرة مل يـزد عليهمـا حـىت صـلى العصـرفصالمها ركعتـني ب
.يصرح بالسماع 

ميـد بـن جعفـر عـن وهـب بـن  ثنا أبو خالد األمحر عن عبـد احلحد]5886[ابن أيب شيبة -
رج فخطـب فأطـال اخلطبـة مث خـفـأخر اخلـروج الزبيرابند اجتمع عيدان يف عه: كيسان قال

أصـاب : فقـالعباسابنفبلغ ذلك عنـد عليه فعاب ذلك أناسومل خيرج إىل اجلمعة مث صلى
ابــــن املنــــذر .فصــــنع كمــــا صــــنعتعمــــرشــــهدت العيـــد مــــع : فقــــال فبلــــغ ابــــن الــــزبري. الســـنة

احلميـد بـن جعفـر ثنـا عبـد القـثنـا حيـىيقـال ثنـا مسـدد قـالحدثنا حيـىي بـن حممـد]2181[
فـأخر اخلـروج حـىت تعـاىل : لقـاالـزبريابـناجتمع عيدان على عهد : قالعن وهب بن كيسان

فعــاب ومل يصــل للنــاس اجلمعــةمث نــزل فصــلى ركعتــنيأطــال اخلطبــةمث خــرج فخطــب فالنهــار
أصــاب الســنة: فقــالعبــاسالبــنفــذكر ذلــك عليــه نــاس مــن بــين أميــة بــن عبــد مشــسذلــك 

إذا اجتمــع علــى عهــده عيــدان صــنع  اخلطــاببــنعمــررأيــت : كروا ذلــك البــن الــزبري فقــالفــذ 
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ابن جعفر رمبـا انفـرد وأوهـملكن.واحلاكم والذهيب رواه النسائي وصححه ابن خزمية اهـ كذا 
.واهللا أعلم .أصاب : أصاب السنة ال أراه حمفوظا ، الصحيح قول من قال : قوله .

حــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام بــن عــروة عــن وهــب بــن كيســان]5891[ابــن أيب شــيبة ورواه
صــلى العيــد بعــد مــا ارتفــع النهــار مث فعبــد اهللا بــن الزبيــرفخــرج اجتمــع عيــدان يف يــوم: قــال

ذكـر : فقـال فـذكرت ذلـك لنـافع أو ذكـر لـه: قـال هشـام. دخل فلم خيرج حىت صـلى العصـر
.ارمبا دلسوأبو أسامة اهـ هشام فلم ينكرهعمرالبنذلك 

اجتمع عيدان يف عهد : قال ثنا هشيم عن منصور عن عطاء حد]5892[ابن أيب شيبة -
.اهـ هشيم يدلس الزبيرابن
أخربنا حجاج عن عبـد العزيـز بـن رفيـع قالحدثنا يزيد بن هارون]5899[ابن أيب شيبة -

.صوابه ابن الزبرياهـ تصحيف جيزئ أحدمها: قال الزبيرعن 
بـن جـريج قـال أخـربين بعـض أهـل املدينـة عـن غـري واحـد مـنهم اعـن ]5729[عبد الرزاق -

أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اجتمـــع يف زمانـــه يـــوم مجعـــة ويـــوم فطـــر أو يـــوم مجعـــة وأضـــحى 
فلــم إىل العــوايل وتــرك اجلمعــة فصــلى بالنــاس العيــد األول مث خطــب فــأذن لألنصــار يف الرجــوع 

اهـيزل االمر على ذلك بعد

الغسل للعيد
: قــال حــدثنا حفــص عــن حجــاج عــن عمــرو بــن مــرة عــن زاذان]5040[ابــن أيب شــيبة -

ابن أيب .ويوم عرفةالغسل يوم اجلمعة ويف العيدين: معة ؟ فقال عن غسل يوم اجلعليسئل 
عـن عليـاو بـن مـرة عـن زاذان أن رجـال سـأل حدثنا وكيع عن شعبة عـن عمـر ]5822[شيبة 

رزوق قال حدثنا ابن م]724[الطحاوي .الغسل يوم األضحى ويوم الفطر: الغسل ؟ فقال 
عليـاسـألت : قـالأخـربين عمـرو بـن مـرة عـن زاذانقـالثنـا شـعبةلثنا يعقوب بن إسـحاق قـا

: هـو الغسـل قـالالـذيإمنـا أسـألك عـن الغسـل: فقلت. اغتسل إذا شئت : فقالعن الغسل 
عبــد اهللا أخربنــا أبــو ]6343[البيهقــي . ألضــحى ويــوم ايــوم اجلمعــة ويــوم عرفــة ويــوم الفطــر 

أمحــد بــن إســحاق حــدثنا إمساعيــل بــن إســحاق حــدثنا حفــص حــدثنا احلــافظ أخربنــا أبــو بكــر
يقـال الشـافع: شعبة ح وأخربنا أبو عبد اهللا قال وحدثنا حممـد بـن يعقـوب أخربنـا الربيـع قـال 
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عــن الغســل ســأل رجــل عليــا : أخربنــا ابــن عليــة عــن شــعبة عــن عمــرو بــن مــرة عــن زاذان قــال 
معـة ويــوم يـوم اجل: هـو الغسـل قــال يال الغســل الـذ: فقـال . اغتسـل كـل يــوم إن شـئت: قـال

.جيداهـويوم الفطرعرفة ويوم النحر 
: الغسل مـن سـتة :قال عليحدثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن ] 91الصالة[أبو نعيم -

ن احلــيض والغســل مــمـن اجلنابــة والغســل مــن احلمــام والغســل يــوم العيـدين والغســل يــوم اجلمعــة
.اهـ ثوير بن أيب فاختة ال حيتج به والغسل من اجلنابة

ثنـا إسـرائيل عـن أيب قـالثنا أبـو غسـانقالثنا حممد بن إمساعيلحد]2113[ابن املنذر -
.اهـ ضعيف كان يغتسل يوم الفطر واألضحىلقاعليإسحاق عن احلارث عن 

كــان عليــاعــن رجــل مــن أســلم عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه أن ]5751[عبــد الــرزاق -
.اهـ األسلمي ال حيتج به يغتسل يوم الفطر ويوم االضحى قبل أن يغدو 

كــان يغتســل يــوم الفطــر قبــل أن يغــدو إىل عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ]426[مالــك -
بـنابن جريج قال أخربين موسى بن عقبة عن نافع عـن اعن ]5752[عبد الرزاق .صلى امل

حــدثنا عبيــد حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري قــال]5823[ابــن أيب شــيبة .مثلــه وزاد ويتطيــب عمــر
حـدثنا ]5825[ابـن أيب شـيبة .أنه كان يغتسـل للعيـدينعمرابنعن اهللا بن عمر عن نافع

]14العيـدين[الفريـايب .أنـه كـان يغتسـل يف العيـدينعمـرابـنفع عـن وكيع عن العمري عن نـا
نا أبو قدامة عبيد اهللا بن سعيد ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر قال أخربين نافعثحد
ســـحاق بـــن ثنـــا إ]16[الفريـــايب . ويغـــدو قبـــل أن يطعـــم كـــان يغتســـل للعيـــدين ابـــن عمـــرأن 

كــان يغتســل ابــن عمـرعـن نــافع أن وهــو ابـن عقبــةموسـى ثنــا أنـس بــن عيــاض حـدثين موســى 
د اهللا احلـافظ حـدثنا أخربنـا أبـو عبـ] 1479[البيهقـي ورواه، اهــ صـحيح ويتطيب يوم الفطر

حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أمحــد بــن عبــد اجلبــار حــدثنا ابــن فضــيل عــن حممــد بــن أبــو العبــاس
وهــذا ســند .ه مــن اجلنابــةالعيــدين اغتســالأنــه كــان يغتســل يفابــن عمــرإسـحاق عــن نــافع عــن 

.فيه ضعف 
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اغتســل عمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع قــال مــا رأيــت ]5754[عبــد الــرزاق وقــال 
.)1(للعيد قط كان يبيت يف املسجد ليلة الفطر مث يغدو منه إذا صلى الصبح وال يأيت منزله

: قـال سعبـاابـنعـن حدثنا وكيع عن سعيد بن سنان عن رجـل ]5824[ابن أيب شيبة -
عــن رجــل مــن أهــل البصــرة عــن أيب ســنان ]5756[عبــد الــرزاق وقــال. اغتســل يف العيــدين

يقـول إين ألغتسـل يـوم الفطـر ويـوم النحـر ويـوم عرفـة ويـوم عبـاسبناعن الشيباين قال مسعت 
.اهـ كأن خمرجهما واحداجلمعة ومن اجلنابة واالحتالم ومن احلمام وإذا احتجمت 

ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل ثنا اجلعد بن عبد الـرمحنحد]15ينالعيد[الفريايب -
.اهـ صحيح يغتسل قبل أن خيرج إىل املصلى السائب بن يزيدرأيت :قال 

بــن املســـيب اعــن أيب بكــر بــن أيب ســربة عـــن عمــرو بــن ســليم عــن ]5750[عبــد الــرزاق -
أبــو بكــر اهـــ بــن املســيب كغســل اجلنابــةاقــال وقــال ونضــرة قــالوا الغســل يف يــوم العيــدين ســنة 

.كان رجال مساء يتهم بن عبد اهللا بن حممد بن أيب سربةحممد 
حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن ابن أيب ليلـى عـن عبـد ]5828[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسنن يغتسلوا يوم األضحى ويوم الفطركانوا يستحبون أ: قال الكرمي عن جماهد

ل الغدو إىل املصلى يوم الفطراألكل قب
حــدثنا احلســن بــن الصــباح البــزاز البغــدادي حــدثنا عبــد الصــمد بــن عبــد ]542[الرتمــذي -

كــان النــيب صــلى اهللا عليــه : الــوارث عــن ثــواب بــن عتبــة عــن عبــد اهللا بــن بريــدة عــن أبيــه قــال 
ححه ابــن اهــ صـوال يطعــم يـوم األضـحى حـىت يصـلي ، سـلم ال خيـرج يـوم الفطـر حـىت يطعـم و 

.خزمية وابن حبان واحلاكم والذهيب 
: قال عليحدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]5629[ابن أيب شيبة -

.ضعيف اهـاطعم يوم الفطر قبل أن خترج إىل املصلى
قالثنا سويد بن عبد العزيزقال ثنا سعيد قالحدثنا حممد بن علي]2103[ابن املنذر -

خرج من منزله يوم العيد فلـم يـزل يكـرب حـىت انتهـى عليارأيت : قالعن أيب مجيلةثنا حصني
.اهـ ضعيف مث نزل فصلى مث خطب على راحلته بانةإىل اجل

ألعجب من رواية أيوب السـختياين عـن نـافع قـال مـا رأيـت عبـد اهللا بـن إين]378/ 2االستذكار [قال أبو عمر -1
.اهـ من خالفه أكثر عمر اغتسل للعيد قط كان يبيت باملسجد ليلة الفطر مث يغدو منه إذا صلى الصبح إىل املصلى 



تقريب فقه السابقني األولني

8

يغـدو يـوم الفطـر عمـربـناعن معمر عن أيـوب عـن نـافع قـال كـان ]5740[عبد الرزاق -
ن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع ع]5743[عبد الرزاق .من املسجد قال وال أعلمه أكل شيئا

حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري قــال]5649[ابــن أيب شــيبة . كــان ال يأكــل يــوم الفطــرعمــربـناأن 
.وال يطعـم شــيئاكـان خيـرج يـوم العيـد إىل املصـلىأنــهابـن عمـرحـدثنا عبيـد اهللا عـن نـافع عـن 

عبيــد اهللا عــن ثنـا عبــد اهللا عــن ســفيان عــنحــدثنا علــي بــن احلســن قــال]2108[ابـن املنــذر 
ابـن من طريق]6382[البيهقي . أنه كان ال يأكل يوم الفطر حىت يغدو عمرابنعن نافع

أنـه كـان يـوم األضـحى خيـرج إىل املصـلى وال نافع عن ابن عمـرمنري عن عبيد اهللا بن عمر عن
.ح ا اهـ صحيطعم شيئا

يقـول إن عبـاسبـناع بن جريج قال أخربين عطـاء قـال أنـه مسـاعن ]5734[عبد الرزاق -
دع أن آكــل قبــل أن أكم يــوم الفطــر حــىت يطعــم فليفعــل قــال فلــم حــد أاســتطعتم أن ال يغــدو 

بن عباس فآكـل مـن طـرف الصـريفة قلنـا لـه مـا الصـريفة قـال خبـز اأغدو منذ مسعت ذلك من 
ل االرقــاق االكلــة أو أشــرب مــن اللــنب أو النبيــذ أو املــاء قلــت فعلــى مــا تــأول هــذا قــال مسعتــه قــ

كــانوا ال خيرجــون حــىت ميتــد الضــحى فيقولــون : قــال ، ســلم أظــن عــن النــيب صــلى اهللا عليــه و 
اهــــ بـــن عبـــاس القائـــل اال املـــاء إنطعـــم ألن ال نعجـــل عـــن الصـــالة قـــال ورمبـــا غـــدوت ومل أذق 

.صحيح
ابـنبن سليمان عـن حجـاج عـن عطـاء عـن حدثنا عبد الرحيم ]5630[ابن أيب شيبة وقال

وقــال . أن ختــرج صــدقة الفطــر قبــل الصــالة وال ختــرج حــىت تطعــممــن الســنةإن: قــال عبــاس
حــدثنا احلســني بــن إمساعيــل حــدثنا العبــاس بــن حممــد حــدثنا جعفــر بــن ]1728[الــدارقطين 

خيرج حـىت يطعـم عون حدثنا احلجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال من السنة أن ال
.حجاج يدلساهـ وخيرج صدقة الفطر

:قـالعباسبنابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن اعن ]5741[بد الرزاق ع-
.اهـ سند جيد كان الناس يأكلون يوم الفطر قبل أن خيرجوا 

نهـال عـن عبـد اهللا عـن املحدثنا عبد اهللا بن إدريـس عـن األعمـش ]5641[ابن أيب شيبة -
ورواه أبـو . الفطـر فكـل ولـو متـرةإذا خرجت يوم العيد يعـين: قال عباسابنعن بن احلارث 
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صـحيح .من طريـق شـعبة عـن األعمـش ] 77[يف فوائده عثمان بن حممد عمرو السمرقندي 
.
إســحاق عــن رجــل مــن أيبحــدثنا شــعبة عــن ثنا شــبابة قــال حــد]5646[ابــن أيب شــيبة-

.صــلىكــل يـوم الفطــر قبـل أن يــأيت املأصـحاب النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم أنــه كــان يـأمر باأل
.صحيح

بـــن جـــريج قـــال أخـــربين عبـــد الكـــرمي عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة اعـــن ]5742[عبـــد الـــرزاق -
اهــ عبـد الكـرمي هـو قال ال تأكلوا قبل أن خترجوا يوم الفطـر إن شـئتم مسعودبناواألسود أن 

.ابن أيب املخارق ضعيف
عـن ذئب عن يوسـفحدثنا ابن أيب قال حدثنا معاوية بن هشام]5640[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح كل قبل أن تغدو يوم الفطرمضت السنة أن تأ: قال السائب بن يزيد
بــن شــهاب عــن ســعيد بــن املســيب أنــه أخــربه أن النــاس كــانوا يــؤمرون اعــن ]432[مالــك -

عبـــد .قـــال مالـــك وال أرى ذلـــك علـــى النـــاس يف األضـــحى . باألكـــل يـــوم الفطـــر قبـــل الغـــدو 
بــن املســيب قــال كــان يــؤمر االنســان أن يأكــل اعمــر عــن الزهــري عــن عــن م]5735[الــرزاق 

أخربنــا إبــراهيم بــن ســعد ]6383هــق[الشــافعي . يــوم الفطــر قبــل أن خيــرج االمــام إىل املصــلى
كــان املســلمون يــأكلون يــوم الفطــر قبــل : بــن إبــراهيم عــن ابــن شــهاب عــن ابــن املســيب قــال 

ثنـا ثنا حممد بن عثمان بن خالـد]18العيدين[الفريايب. الصالة وال يفعلون ذلك يوم النحر
كــان املســلمون يــأكلون يــوم الفطــر قبــل : قــال عد عــن الزهــري عــن ابــن املســيبإبــراهيم بــن ســ

.اهـ صحيح صالة ، وال يفعلون ذلك يوم النحرال
ثنـــا قتيبـــة بـــن ســـعيد ثنـــا ليـــث عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن خالـــد عـــن ابـــن ]24العيـــدين[الفريـــايب -

ي إىل املصـلى واألكـل قبـل اخلـروج املشـ: سـنة الفطـر ثـالث: ل املسيب أنـه قـاعن ابنشهاب
عــن الليــث بــن ســعد عــن عبــد ] 248/ 1املدونــة[وقــال ابــن وهــب . واالغتســالإىل املصــلى 

ملشـي واألكـل من سنة الفطر ا: قال سعيد بن املسيب: الرمحن بن مسافر عن ابن شهاب قال
.سند جيداهـ قبل الغدو واالغتسال

التجمل للعيد
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بــن احلســن قــاال حــدثنا أبــو إســحاق وأبــو بكــر أخربنــا أبــو زكريــا بــن أيب]6359[البيهقــي -
حممد بن يعقوب حدثنا حبر بن نصر حدثنا ابـن وهـب حـدثنا إمساعيـل بـن عيـاش عـن العباس

معتمـــا قــد أرخـــى عمـــر بـــن الخطــابرأيــت : حممــد بــن يوســـف عــن الســـائب بــن يزيـــد قــال 
شــهدت : رزيــن قــال حممــد بــن يوســف عــن ابــن أيبقــال إمساعيــل وحــدثين.عمامتــه مــن خلفــه

مث قـال.يـوم عيـد معتمـا قـد أرخـى عمامتـه مـن خلفـه والنـاس مثـل ذلـك طالـبيأببنيعل
حممــد بــن إســحاق أمحــد احلــافظ أخربنــا أبــو العبــاسأخربنــا أبــويوقــد أخربنــا أبــو حــازم العبــدو 

ابـن عيـاش حـدثنا لوليد بن شجاع حدثنا إمساعيل يعينيعىن احدثنا أبو مهام السكوينيالثقف
طالـب يـوم عيـد بـن أيبيشهدت عل: بن ربيعة قال يرزين عن علحممد بن يوسف عن أيب

وحممـد بـن يوسـف هـو اهـ ابن عيـاش ضـعيف فرأيته معتما قد أرخى عمامته والناس مثل ذلك
.ابن عبد اهللا بن يزيد املدين 

أمحـد بـن حممـد بـن ا أبو أمحد أخربنا أبو عبد اهللاأبو حازم أخربنأخربنا ] 6362[البيهقي -
حدثنا عيسى بن يونس حدثنا رزين بياع األمناط السكويناملغلس ببغداد أخربنا أبو مهام يعين

حنو مـن أربعـة آالف ومعهيخرج يوم العيد معتما ميشعليارأيت : عن األصبغ بن نباتة قال 
.ضعيف جدا اهـميشون معتمني

أن حـدثنا ابـن أيب ذئـب عـن ابـن شـهاب أخربنـا معـن بـن عيسـى قـال ]5104[ابن سعد -
.صحيح تقدم مرسل اهـ كان يتطيب للعيدابن عمر

ثنـا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب قـالثنـا حيـىي احلمـاينحـدثنا موسـى قـال]2132[ابن املنذر -
البيهقـــي .اب العيـــدأنـــه كـــان يصـــلي الفجـــر يـــوم العيـــد وعليـــه ثيـــابـــن عمـــرعـــن نـــافع عـــن 

حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن د اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاسأخربنــا أبــو عبــ]6363[
أن ابــن زائــدة عــن عبيــد اهللا عــن نــافعحــدثنا حيــىي بــن معــني حــدثنا ابــن أيبإســحاق الصــغاين

.اهـ صحيح العيدين أحسن ثيابهعمر كان يلبس يف
سلم كان أن أزواج النيب صلى اهللا عليه و قال أخربتبن جريجاعن ]5857[عبد الرزاق -

اهـخيضنب بعد العشاء االخرة إىل الصبح 

إليهاومتى يغد
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يصـلي عمـرابـنكـان : حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قـال ]5656[ابن أيب شيبة -
اهــــ ســـند ســـلم مث يغـــدو كمـــا هـــو إىل املصـــلىالصـــبح يف مســـجد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و 

.حيح تقدم ما فيه ص
ن عيســى بــن ســهل بــن عــحــدثنا ابـن أيب ذئــب قــالحــدثنا شــبابة ]5663[ابـن أيب شــيبة -

ــنرافــعأنــه رأى جــده رافــع بــن خــديج ىت إذا طلعــت حــوبنيــه جيلســون يف املســجدخــديجب
اهــ عيسـى ذكـره ابـن وذلـك يف الفطـر واألضـحىالشمس صلوا ركعتني مث يـذهبون إىل املصـلى

.قاتحبان يف الث
حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا أبو املغرية حـدثنا صـفوان حـدثنا يزيـد بـن ]1137[أبو داود -

مـع النـاس صـلى اهللا عليـه وسـلمصـاحب رسـول اهللا عبـد اهللا بـن بسـرقال خرج مخري الرحيب
ك إنـا كنـا قـد فرغنـا سـاعتنا هـذه وذلـ: يوم عيد فطـر أو أضـحى فـأنكر إبطـاء اإلمـام فقـال يف

.صححه األلباين اهـبيححني التس

املشي إليها
خــرج : قــال عــن مســعر عــن عاصــم عــن زرحــدثنا عبــد الــرحيم]5653[ابــن أيب شــيبة -

اهــ سـند يف يوم فطر أو يف يوم أضحى خرج يف ثوب قطن متلببا به ميشـيعمر بن الخطاب
.جيد 

أيته يـأيت قال ر عليعن الثوري عن صاحب له عن رجل حدثه عن ]5663[عبد الرزاق -
اهـالعيد ماشيا 

أن قال من السنةعليعن الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]5667[عبد الرزاق -
.بهحدثنا شريك عن أيب إسحاق ]5652[ابن أيب شيبة . تأيت املصلى يوم العيد ماشيا

.ورواه البيهقي من طرق عن احلارث وهو امرؤ ال حيتج حبديثه 
عمرو بن عثمان بن كثري بن دينار قثنا بقية بن الوليد عن حممد بن زياد ثنا ]26[الفريايب -

صلى اهللا عليه وسلم إذا صلوا الفجر النبيأصحابمنورجاالالباهليأمامةأبارأيت قال
اهـــ حممــد بــن يف العيـدين مــع اجلماعــة فســلم اإلمــام عجلـوا اخلــروج حــىت يقعــدوا قريبــا مـن املنــرب

.زياد األهلاين ، ثقات
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:قــال ثنــا صــفوان بــن عيســى ثنــا يزيــد بــن أيب عبيــدثنا عمــرو بــن علــي حــد]27[الفريــايب -
مث خــرج صــلى اهللا عليــه وســلم صــالة الصــبح يف مســجد النــيب ســلمة بــن األكــوعصــليت مــع 

ثنـا قتيبـة ]32[مث قـال . فخرجت معـه حـىت أتينـا املصـلى فجلـس وجلسـت حـىت جـاء اإلمـام 
يــوم عيــد ســلمة بــن األكــوعخرجــت أقــود : قــال د بــن أيب عبيــدثنــا حــامت عــن يزيــبــن ســعيد 

مث خرجنـــا إىل د رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمفشـــهد صـــالة الصـــبح مـــع اإلمـــام يف مســـج
.اهـ صحيح املصلى

عـن يزيـد بـن مخـري الـرحيب أن حدثين أبو مسعود أبنا أبو اليمان أبنـا صـفوان]33[الفريايب -
إنا كنـا : لناس يف يوم فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء اإلمام وقال خرج مع اعبد اهللا بن بسر

ـ صــفوان بــن عمــرو اهــوذلــك حــني التســبيح حــدثين ابــن ســيار مثلــهفرغنــا يف ســاعتنا هــذه قــد
.احلمصي ، سند صحيح تقدم من رواية أيب داود

وكانــت لــه صــحبة محتــف بــن ســليمبــن التيمــي عــن أبيــه عــن اعــن ]5666[عبــد الــرزاق -
صــوابه خمنــف مــا اهـــخــروج يــوم الفطــر يعــدل عمــرة وخــروج يــوم االضــحى يعــدل حجــة : قــال

.أراه موتصال 
ثنـــا قتيبـــة بـــن ســـعيد ثنـــا ليـــث عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن خالـــد عـــن ابـــن ]24العيـــدين[الفريـــايب -

ي إىل املصـلى واألكـل قبـل اخلـروج املشـ: سـنة الفطـر ثـالث: ل عن ابن املسيب أنـه قـاشهاب
.اهـ حسن صحيح االغتسالو إىل املصلى 

خروج النساء إليها
: عــن أم عطيــة قالــت أبــو أســامة عــن هشــام عــن حفصــة حــدثنا ]5843[ابــن أيب شــيبة -

: قالـــت أم عطيـــة أن خنـــرجهن يـــوم الفطـــر ويــوم النحـــرأمرنــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســلم 
اهــــ رواه فتلبســـها أختهـــا : قـــال أرأيـــت إحـــداهن ال يكـــون هلـــا جلبـــاب ؟: فقلنـــا 

.البخاري ومسلم 
: عـن احلســن بـن عبيـد اهللا عــن طلحـة اليـامي قــال حــدثنا حفـص ]5835[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ صحيح مرسل كل ذات نطاق اخلروج إىل العيدينحق على: بكرأبوقال 
: قال عليعن حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث ]5836[ابن أيب شيبة -

ومل يكـن يـرخص هلـن يف شـيء مـن اخلـروج إال ل ذات نطـاق أن ختـرج إىل العيـدينعلى كحق
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ثنـا أبـو األحـوصقـالثنـا سـعيدقالحدثنا حممد بن علي]2127[ابن املنذر .إىل العيدين
.به مثله اهـ احلارث األعور 

بن عمرعبد اهللا كان : عن أيوب عن نافع قال حدثنا ابن علية ]5837[ابن أيب شيبة -
ثنـا حـدثنا حيـىي بـن حممـد قـال]2128[ابـن املنـذر .خيرج إىل العيـدين مـن اسـتطاع مـن أهلـه

.سند صحيح .به ثنا إمساعيلقالمسدد
ابـنعن سـفيان عـن عبـد اهللا بـن جـابر عـن نـافع عـن حدثنا وكيع]5845[ابن أيب شيبة -

.حازم البصري وثقه ابن حباناهـ ابن جابر أبو نه كان ال خيرج نساءه يف العيدينأعمر

التكبري إذا خرج إليها
عمــر عــن أخربنــا أمحــد بــن علــي بــن وهــب ثنــا عمــي ثنــا عبــد اهللا بــن]1431[ابــن خزميــة -

أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم كــان خيــرج يف العيــدين مــع نــافع عــن عبــد اهللا بــن عمــر
احلسن و احلسني و أسـامة عفر و اس و العباس و علي و جالفضل بن عباس و عبد اهللا بن عب

بـــن زيــــد و زيــــد بـــن حارثــــة و أميــــن بــــن أم أميـــن رافعــــا صــــوته بالتهليـــل والتكبــــري فيأخــــذ طريــــق 
اهـــ توقــف فيــه ابــن احلــدادين حــىت يــأيت املصــلى فــإذا فــرغ رجــع علــى احلــذائني حــىت يــأيت منزلــه 

.خزمية وضعفه األلباين 
ثين رجـل حـدقـال حممد احملاريب عن حجاج نا عبد الرمحن بن حدث]5671[ابن أيب شيبة -

رواه.يـــوم أضـــحى كـــرب حـــىت انتهـــى إىل العيـــدعليـــاأن عـــن حـــنش أيب املعتمـــر املســـلمنيمـــن 
حــدثنا احلســني حــدثنا عبــاس بــن حممــد حــدثنا الفضــل بــن دكــني حــدثنا ]1730[الــدارقطين 

يـوم ليـاععائذ بن حبيب عن احلجـاج عـن سـعيد بـن أشـوع عـن حـنش بـن املعتمـر قـال رأيـت 
سـند . سـعيد بـن عمـرو بـن أشـوع صـاحب الشـعباهــ اجلبانـةأضحى مل يزل يكرب حـىت أتـى 

.جيد 
ابـن عمـرهللا بن جعفر بن حيىي أبنا معـن عـن مالـك عـن نـافع عـن ثنا عبد ا]35[الفريايب -

.اهـ صحيح إىل املصلى يوم العيدأنه كان يكرب إذا غدا
بــن إدريــس عــن حممــد بــن عجــالن عــن نــافع عــن هللاحــدثنا عبــد ا]5665[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ويرفع صوته حىت يبلغ اإلمامدو يوم العيد ويكربأنه كان يغابن عمر
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حـدثين قـال ثنا يعقـوب بـن إبـراهيم ثنـا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن عجـالن حد]41[الفريايب -
املصلى ويكرب حىت يـأيت كان خيرج إىل العيدين من املسجد فيكرب حىت يأيتعمرابنأن نافع 

مت بـن إمساعيـل عـن موسـى بـن عقبـة حدثين حممد بـن ماهـان املصيصـي ثنـا حـامث قال. اإلمام 
ـــأعمـــرابـــنأن عـــن نـــافع . يت املصـــلى ويكـــرب حـــىت يـــأيت اإلمـــامكـــان يكـــرب يـــوم العيـــد حـــىت ي
ا حدثنا احلسني حدثنا يعقوب بـن إبـراهيم وحفـص بـن عمـرو قـاال حـدثن]1731[الدارقطين 

أنــه كــان خيــرج للعيــدين مــن املســجد عمــرابــنحيــىي بــن ســعيد عــن ابــن عجــالن عــن نــافع عــن 
حــدثنا حممــد بــن القاســم بــن زكريــا مث قــال . اإلمــاماملصــلى ويكــرب حــىت يــأيتفيكــرب حــىت يــأيت

حدثنا أبو كريب حدثنا حامت بن إمساعيل عن ابن عجالن عن نافع عن ابن عمر أنه كـان إذا 
اهـــ اإلمــاماملصــلى مث يكــرب حــىت يــأيتويــوم الفطــر جيهــر بــالتكبري حــىت يــأيتغــدا يــوم األضــحى

.صحيح 
:عـن نـافع قـال ثنا جرير عن حممـد بـن عجـالنثنا عثمان بن أيب شيبة حد]40[الفريايب -

ويف هـر بـالتكبري قبـل أن يـدخل املصـلىوكـان جييرسـل بزكـاة الفطـر إىل املصـلىعمرابنكان 
.اهـ صحيح وال بعدمها إلمام وكان ال يصلي قبلهما ااملصلى حىت خيرج

ثنا أبو مهام حدثين ابن وهب أخربين عبد اهللا بـن عمـر وأسـامة بـن زيـد عـن ]47[الفريايب -
يــوم الفطــر إذا غــدا إىل املصــلى حــىت خيــرج اإلمــام أنــه كــان جيهــر بــالتكبريابــن عمــرنــافع عــن 

اهللا بـن عمــر عـن نـافع عـن ابــن ب عـن عبيـدقـال ابــن وهـ]245/ 1[املدونـة .فيكـرب بتكبـريه
اهــ حـىت خيـرج اإلمـام فيكـرب بتكبـريهأنه كان جيهر بالتكبري يوم الفطر إذا غدا إىل املصلىعمر

.صحيح 
العزيز بـن حممـد عـن ثنا عبد حدثنا حممد بن علي قال ثنا سعيد قال]2101[ابن املنذر -

ه إىل العيـد  كـان إذا خـرج مـن بيتـعمـرابـنهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن وعبيـد اموسى بن عقبـة
.اهـ صحيح وال خيرج حىت خترج الشمسكرب حىت يأيت املصلى

أخربنا أبو حممد بـن حيـان أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه األصبهاين]6347[البيهقي -
حيـىي بـن سـعيد العطـار ثقـة عـن ابـن شـهاب عاصـم حـدثنا ابـن مصـفى حـدثينحدثنا ابـن أيب

أنـــه كـــان يكـــرب ليلـــة الفطـــر حـــىت يغـــدو إىل عمـــرابـــنبيـــد اهللا بـــن عمـــر عـــن نـــافع عـــن عـــن ع
وأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو بكــر بــن إســـحاق .ذكــر الليلــة فيــه غريــب. املصــلى
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ابن سعيد القطان عن حممد بن عجالن الفقيه أخربنا أبو املثىن حدثنا مسدد حدثنا حيىي يعين
عمر كان يغدو إىل العيد من املسجد وكان يرفع صوته بالتكبري حـىت يـأيتنافع أن ابن حدثين

.له مناكريوالعطار ، اهـ صحيح اإلماماملصلى ويكرب حىت يأيت
قـالعن حيىي بن عبـد اهللا بـن أيب قتـادةحدثنا عبد اهللا بن إدريس ]5666[ابن أيب شيبة -

ثنا حـد]42[الفريـايب .وم العيـد ويـذكر اهللاكان يكرب يـأبا قتادةأن أراه عن حممد بن إبراهيم
مسعت حيـىي بـن عبـد وعبد العزيز بن حيىي قاال ثنا عبد اهللا بن إدريس قالعثمان بن أيب شيبة

يــوم العيــد فيكــرب ، ويــذكر دويغــقتــادةأبــوكـان :قــال أيب قتــادة عــن حممــد بــن إبــراهيماهللا بـن 
.اهـ حسن اهللا حىت يأيت املصلى 

ثنـا حيـىي ثنـا حممـد بـن عـامر قـال ثنـا احلـوطي قـالحـدثنا موسـى قـال]2102[ابن املنـذر-
أبـا والبـاهليأمامـةأبـاأيـت ر : قـالة بن املنذر عن احلرب بن املنـذرعن عتببن سعيد العطار

وناسا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يكـربون يـوم الفطـر إذا خرجـوا إىل الصـالة رهم
.العطار ضعيف اهـ
كنــت أقــود ابــن : قــال عــن شــعبةحــدثنا يزيــد عــن ابــن أيب ذئــب ]5676[بــن أيب شــيبة ا-

:يكـــربون قــــال: ؟ قلـــت مـــا شـــأن النـــاس: اس يكـــربون فقــــال عبـــاس يـــوم العيـــد ، فســـمع النـــ
.شعبة تكلموا فيه اهـأجمانني الناس ؟: قال ال: يكرب اإلمام ؟ قلت: ؟ قال يكربون

ثنــا وكيــع عــن ســفيان عــن عطــاء بــن الســائب عــن أيب عبــد أبــو مهــام ثنا حــد]56[الفريــايب -
الـــدارقطين .قـــال وكيـــع يعــين يف التكبـــريكـــانوا يف الفطــر أشـــد مـــنهم يف األضــحىقـــالالــرمحن

حــدثنا حممــد بــن خملــد حــدثنا حممــد بــن إســحاق حــدثنا قبيصــة حــدثنا ســفيان عــن ]1732[
الفطـر أشـد مـنهم يفلتكبـري يفاقـال كـانوا يفيعبـد الـرمحن السـلمعطاء بن السـائب عـن أيب

باس حممـد بـن يعقـوب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو الع] 6351[البيهقي.األضحى
ثنـا سـفيان عـن عطـاء بـن السـائب عـن أيبثنـا قبيصـة بـن عقبـة ثنا حممد بن إسحاق الصـغاين

.اهـ سند صحيح مثلهيعبد الرمحن السلم
حممــد بــن يعقــوب إســحاق أخربنــا أبــو عبــد اهللاريــا بــن أيبأخربنــا أبــو زك]6352[البيهقـي -

: دثنا األعمـش عـن متـيم بـن سـلمة قـالحدثنا حممد بن عبد الوهاب أخربنا جعفر بن عون حـ
مــا هلــم ال يكــربون أمــا واهللا فعلــوا ذلــك : يــوم النحــر فلــم يــرهم يكــربون فقــال الزبيــرابــنخـرج 
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يليـه حـىت يـرتج العسـكر تكبـريا يرجـل فيكـرب الـذالعسكر ما يرى طرفاه فيكـرب الفقد رأيتنا يف
.ثقات اهـاألرض السفلى إىل السماء العلياوإن بينكم وبينهم كما بني

العيدصالةيف التكبري 
حـــدثنا مســـدد حـــدثنا املعتمـــر قـــال مسعـــت عبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن ]1153[أبـــو داود -

بن عمرو بـن العـاص قـال قـال نـيبحيدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا يالطائف
اآلخـرة والقـراءة بعـدمها  األوىل ومخـس يفالفطـر سـبع يفالتكبـري يف:اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

.اهـ صححه البخاري يف علل الرتمذيكلتيهما
قــاال ثنــا عبــد اهللا بــن ن عبــد الــرمحن وحيــىي بــن عثمــان علــي بــحــدثنا]7273[الطحــاوي -

قـال ء أن القاسم أبـا عبـد الـرمحن حدثـهحدثين الوضني بن عطاقاليوسف عن حيىي بن محزة
النــيب صــلى اهللا عليــه صــلى بنــا: حــدثين بعــض أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

كتكبــري ال تنســوا:مث أقبــل علينــا بوجهــه حــني انصــرف قــالوأربعــافكــرب أربعــاوســلم يــوم عيــد 
حســــنه الطحــــاوي ، غريــــبشــــامي هــــذا حــــديث ـاهــــوأشــــار بأصــــابعهاجلنــــائز

والقاسـم بــن .، علـى وهـن يف وضـني إن صــح ومـا أشـبهه بـاملوقوف . واأللبـاين يف الصـحيحة 
.حىت يقبل تفرده اإلتقانعبد الرمحن يروي عن أيب أمامة وليس من أهل 

يعـينزيـدزياد املعىن قريب قـاال حـدثناحدثنا حممد بن العالء وابن أيب]1155[أبو داود -
أبــو عائشــة جلــيس عــن عبــد الــرمحن بــن ثوبــان عــن أبيــه عــن مكحــول قــال أخــربينابــن حبــاب

ــا موســى األشــعر هريــرة أن ســعيد بــن العــاص ســأل أليب كيــف كــان فــة بــن اليمــانوحذييأب
األضــحى والفطــر فقــال أبــو موســى كــان يكــرب أربعــا يكــرب يفرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

البصرة حيث  فقال أبو موسى كذلك كنت أكرب يف. فقال حذيفة صدق. زتكبريه على اجلنائ
رواه أمحــد وضــعفه شــعيب اهـــو عائشــة وأنــا حاضــر ســعيد بــن العــاصوقــال أبــ. كنــت علــيهم

.وكذا قال ابن القطانأيب عائشةحال جلهالة 
عــن معمــر عــن أيب إســحاق عــن علقمــة واألســود بــن يزيــد قــال كــان ]5687[عبــد الــرزاق -
فســأهلما ســعيد بــن العــاص عــن االشــعريموســىوأبــوحذيفــةجالســا وعنــده مســعودبــنا

التكبري يف الصالة يوم الفطر واألضحى فجعل هذا يقول سل هذا وهذا يقول سـل هـذا فقـال 
مث يكــرب أبــن مســعود يكــرب أربعــا مث يقــر افســأله فقــال بــن مســعودلـه حذيفــة ســل هــذا لعبــد اهللا 
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حدثنا وكيـع ]5748[ابن أيب شيبة . مث يكرب أربعا بعد القراءة أيقر فريكع مث يقوم يف الثانية ف
وعن محاد عن إبراهيم أن أمريا مـن عن عبد اهللا بن أيب موسى حعن سفيان عن أيب إسحاق 

بــة بعــث إىل اآلخــر الوليــد بــن عق: وقــال أمــراء الكوفــة قــال ســفيان أحــدمها ســعيد بــن العــاص 
فمـا قد حضر إن هذا العيد : فقال ان وعبد اهللا بن قيسعبد اهللا بن مسعود وحذيفة بن اليم

: ىل عبــد اهللا ، فقــال تــرون ؟ فأســندوا أمــرهم إ
الطحـاوي .تركع بإحداهنمث تكرب أربعاثالثا مث تقرأ سورة مث تكرب مث تركع مث تقوم فتقرأ سورة 

ثنا زهري بن معاوية عن ثنا عبد الرمحن بن زياد قاللحدثنا سليمان بن شعيب قا]7284[
أيب إسحاق عن إبراهيم بـن عبـد اهللا بـن قـيس عـن أبيـه أن سـعيد بـن العـاص دعـاهم يـوم عيـد

إن اليــوم عيـــدكم : فقــال. عــنهم رضــي اهللاليمــانبــنوحذيفــةمســعودوابــناألشــعريفــدعا 
:فقــال عبــد اهللا. ل عبــد اهللا ســ: ســل األشــعري وقــال األشــعري: ؟ قــال حذيفــةفكيــف أصــلي

مث يقـرأ مث يكـرب ويفتتح تكرب وذكر احلديث وهو يكرب تكبرية
حــدثنا أبــو .تكبــرية ير 

عبـد اهللاهللا بـن أيب موسـى عـن ثنـا سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن عبـد اقـالثنا مؤملقالبكرة
كـأن أبـا إسـحاق اضـطرب ! هـذا تلـوناهــفـذكر حنـو ذلـكاهللا عنه يف التكبري يوم العيدرضي
.، وما رواه وكيع عن سفيان أجودها فيه 

حــدثنا أبــو بكــرة قــال ثنــا أبــو داود قــال ثنــا هشــام بــن أيب عبــد اهللا ] 7286[ورواه الطحــاوي 
ابـنخـرج الوليـد بـن عقبـة بـن أيب معـيط علـى : بن قيس قـالعن محاد عن إبراهيم عن علقمة

فقـال ابـن إن العيـد غـدا فكيـف التكبـري ؟:رضي اهللا عـنهم فقـالواألشعريوحذيفةمسعود
مســعود رضــي اهللا عنــه فــذكر حنــو ذلــك وزاد فقــال األشــعري وحذيفــة رضــي اهللا عنهمــا صــدق 

د العزيـز ثنـا حجـاج بـن املنهـال ثنـا حـدثنا علـي بـن عبـ]9515ك[الطـرباين . أبو عبد الرمحن
أن الوليـــد بـــن عقبـــة دخـــل املســـجد و ابـــن مســـعود و محـــاد بـــن ســـلمة عـــن محـــاد عـــن إبـــراهيم

إن العيــد قــد حضــر فكيــف أصــنع ؟ : حذيفــة و أبــو موســى يف عرصــة املســجد فقــال الوليــد 
اهللا عليـه و تقول اهللا أكرب وحتمـد اهللا وتثـين عليـه وتصـلي علـى النـيب صـلى : فقال ابن مسعود 

سلم وتدعو اهللا مث تكرب وحتمد اهللا وتثين عليه وتصلي على النيب صلى اهللا عليه و سـلم صـلى 
اهللا عليـــه و ســـلم مث تكـــرب وحتمـــد اهللا وتثـــين عليـــه وتصـــلي علـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم 
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تــدعو مث  ســلم و وتصــلي علــى النــيب صــلى اهللا عليــه و وتــدعو اهللا مث تكــرب وحتمــد اهللا وتثــين عليــه 
قرأ بفاحتة الكتاب وسورة مث كرب واركع واسجد مث قم فاقرأ بفاحتة الكتـاب وسـورة مث كـرب اكرب و 

ثن عليه وصلى على النيب صلى اهللا عليه و سلم وادع مث كرب وامحد اهللا واثـن عليـه أوامحد اهللا و 
: وصـــل علـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم واركـــع واســـجد قـــال فقـــال حذيفـــة و أبـــو موســـى

ثنـا محـادقـالثنـا حجـاجقالحدثنا علي بن عبد العزيز]2171[ابن املنذر رواهو . أصاب 
أخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو بكـر بـن إسـحاق ]6407[البيهقي . لهثمعن إبراهيم

الفقيه أخربنا حممـد بـن أيـوب أخربنـا مسـلم بـن إبـراهيم حـدثنا هشـام حـدثنا محـاد عـن إبـراهيم 
ة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد فقال هلـم عن علقم

: إن هـــذا العيـــد قـــد دنـــا فكيـــف التكبـــري فيـــه؟ فقـــال عبـــد اهللا : 
ثـل ذلـك مث تدعو وتكـرب وتفعـل مصلى اهللا عليه وسلمعلى النيبيالصالة وحتمد ربك وتصل

مث ل ذلك مث تكرب وتفعل مثل ذلك مث تكرب وتفعل مثـل ذلـك مث تقـرأ وتركـعمث تكرب وتفعل مث
مث تدعو ، مث تكرب وتفعل مثـل صلى اهللا عليه وسلمعلى النيبيتقوم فتقرأ وحتمد ربك وتصل

اهـــمث تكــرب وتفعــل مثــل ذلــك ل ذلــك ، مث تكــرب وتفعــل مثــل ذلــك ذلــك ، مث تكــرب وتفعــل مثــ
.وما إخاله بن أيب سليمان حفظه هذا أمثل إسنادا إن كان محاد

ملـا  : حدثنا هشيم عن أشعث عن كردوس عن ابـن عبـاس قـال ]5754[ابن أيب شيبة وقال
موســىوأبــيوحذيفــةمســعودوأبــيمســعودابــنكــان ليلــة العيــد أرســل الوليــد بــن عقبــة إىل 

أربــــع تقـــوم فتكــــرب: اهللا فكيـــف التكبــــري ؟ فقـــال عبــــد إن العيــــد غــــدا: فقــــال هلـــم األشـــعري
وسـورة مـن املفصـل لـيس مـن طواهلـا وال مـن قصـارها مث تركـع مث وتقـرأ بفاحتـة الكتـابتكبريات

]9514[الطــرباين .مث تركــع بالرابعــةت مــن القــراءة كــربت أربــع تكبــرياتفــإذا فرغــتقــوم فتقــرأ
حدثنا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي ثنـا مسـروق بـن املرزبـان ثنـا ابـن أيب زائـدة عـن أشـعث عـن  

أيب موســـى فـــة و أيب مســـعود و أرســـل الوليـــد إىل عبـــد اهللا بـــن مســـعود و حذي: كـــردوس قـــال 
ســل أبــا عبــد: إن هــذا عيــد املســلمني فكيــف الصــالة ؟ فقــالوا : األشــعري بعــد العتمــة فقــال 

يقـــوم فيكـــرب أربعـــا مث يقـــرأ بفاحتـــة الكتـــاب وســـورة مـــن املفصـــل مث يكـــرب : الـــرمحن فســـأل فقـــال 
يقـــوم فيقـــرأ بفاحتـــة الكتـــاب وســـورة مـــن املفصـــل مث يكـــرب أربعـــا يركـــع يف ويركـــع فتلـــك مخـــس مث 

حـدثنا حممـد بـن ]9513[الطـرباين . احـد مـنهم و ن فتلك تسـع يف العيـدين فمـا أنكـرهآخره
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كـان : النضر األزدي ثنا معاوية بن عمر ثنا زائدة عـن عبـد امللـك بـن عمـري عـن كـردوس قـال 
مث يكـــرب مث يقـــرأفيكـــرب أربعــا ألفطـــر تســعا تســـعا يبــدعبــد اهللا بـــن مســعود يكـــرب يف الضــحى وا

ابــن أيب . 
: حدثنا يزيد بن هارون عن املسعودي عن معبد بـن خالـد عـن كـردوس قـال ]5755[شيبة 

األنصــاريمســعودوأيبوحذيفــةد اهللاعبــقــدم ســعيد بــن العــاص يف ذي احلجــة ، فأرســل إىل 
؟ فأســندوا أمــرهم إىل عبــد اهللا فقــال عبــد فســأهلم عــن التكبــري يف العيــداألشــعريموســىوأيب
مث مث يكـربيقوم فيكرب مث يكرب مث يكرب مث يكرب فيقرأ مث يكرب ويركـع ويقـوم فيقـرأ مث يكـرب: اهللا 

ـــا بـــن أيبأ] 6405[البيهقـــي .مث يركـــعيكـــرب مث يكـــرب الرابعـــة ـــا أبـــو زكري حاق املزكـــى إســـخربن
حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن عبــد الوهــاب أخربنــا جعفــر بــن عــون أخربنــا أبــو عبــد اهللا

قدم سعيد بن العاص قبل األضـحى فأرسـل دوس قال أخربنا مسعر عن معبد بن خالد عن كر 
: عـن التكبـري قـال فسـأهلميمسعود األنصار موسى وإىل أيبإىل عبد اهللا بن مسعود وإىل أيب

مث تركـــع يفتقـــوم فتكـــرب أربـــع تكبـــريات مث تقـــرأ: اهللا فقـــذفوا باملقاليـــد إىل عبـــد اهللا فقـــال عبـــد 
اهـ معبد بن خالـد اجلـديل قـاص ثقـة تكرب أربع تكبريات تركع بالرابعةمث اخلامسة مث تقوم فتقرأ

والصـحيح عـن عبـد .وقـال ابـن معـني مشـهوروثقـه ابـن حبـان قاص بالكوفـة وكردوس الثعليب 
واهللا أعلـم ، احلمـد حمفوظـا ذكـر وما أرى زيادة الصـالة علـى النـيب و ، اهللا ذكر األربع تكبريات 

.
بـنايب إسحاق عن علقمة واألسـود بـن يزيـد أن أعن الثوري عن ]5686[عبد الرزاق وقال

الثانيــة يقــرأ فــإذا كــان يكــرب يف العيــدين تســعا تســعا أربعــا قبــل القــراءة مث كــرب فركــع ويف مســعود
. اهـ إسناد جيد فرغ كرب أربعا مث ركع 

: قـال أخربنا جمالـد عـن الشـعيب عـن مسـروق قال حدثنا هشيم]5746[ابن أيب شيبة وقال
ويـوايل وأربـع يف اآلخـرةمخس يف األوىليعلمنا التكبري يف العيدين تسع تكبريات عبد اهللاكان 

عــن إبــراهيم عــن حمـلحــدثنا وكيـع ]5747[أيب شـيبة ابــن.جمالــد ضـعيف ـ اهـبـني القــراءتني
كـــرب يف الفطـــر واألضـــحى تســـعا تســـعا أنـــه كـــان يعبـــد اهللاعـــن وعـــن إمساعيـــل عـــن الشـــعيبح

.اهـ مرسل جيد ويوايل بني القراءتنيمخسا يف األوىل وأربعا يف اآلخرة
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سفيان عن علي بـن ثنا حدثونا عن بندار قال ثنا عبد الرمحن قال]2165[ابن املنذر وقال
عيــدين أربــع كــالتكبري علــى التكبــري يف العبــد اهللا بــن مســعودقــال : األقمــر عــن أيب عطيــة قــال

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن علي بـن ]9522ك[الطرباين. اجلنائز
اهـ إسناد مليت التكبري يف العيدين أربعا كصالة على ا: األقمر عن أيب عطية عن عبد اهللا قال 

. جيد 
ســـعيد اإلســـفرائيينالعـــالء بـــن حممـــد بـــن أيبأخربنـــا أبـــو احلســـن] 6406[لبيهقـــي اوقـــال

بشر بن أمحد حدثنا محزة بن حممد الكاتب حدثنا نعيم بـن محـاد حـدثنا ابـن أخربنا أبو سهل 
: قـال ودعبـد اهللا بـن مسـععن محاد عن إبـراهيم عـن علقمـة عـن ياملبارك عن هشام الدستوائ

إن هـذا هـو الصـحيح عـن ابـن مسـعوداهــالثانيـة وأربـع يفاألوىلالعيـدين مخـس يفالتكبري يف
.)1(شاء اهللا 

بــن جــريج قــال أخــربين عبــد الكــرمي عــن إبــراهيم النخعــي عــن اعــن ]5697[عبــد الــرزاق -
يب اهــــ عبـــد الكـــرمي بـــن أأن بـــني كـــل تكبريتـــني قـــدر كلمـــة مســـعودبـــناعلقمـــة واألســـود عـــن 
.املخارق ال حيتج به 

حـدثنا جعفـر بـن عـون عـن اإلفريقـي عـن عبـد الـرمحن بـن رافـع أن ]5767[ابن أيب شـيبة -
اهــــ ومخســا يف اآلخــرةكــان يكــرب يف العيــدين ثنــيت عشــرة ســبعا يف األوىلالخطــاببــنعمــر

.اإلفريقي وشيخه يضعفان 
ثنــا عبــد س بــن طالــب قــالحــدثنا حيــىي بــن عثمــان قــال حــدثنا العبــا]7278[الطحــاوي -

رضـــي اهللا عنهمـــاعمـــر وعبـــد اهللالواحـــد بـــن زيـــاد عـــن أيب إســـحاق الشـــيباين عـــن عـــامر أن 
ويــوايل س يف األوىل وأربــع يف اآلخــرةمخــتكبــري العيــدين علــى تســع تكبــرياتاجتمــع رأيهمــا يف

.عباس ليس بالقوي ، مرسل اهـالقراءتني بني 
يكــرب يف علــيحيــىي عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه قــال بــن أيب اعــن ]5678[عبـد الــرزاق -

االضــحى والفطــر واالستســقاء ســبعا يف االوىل ومخســا يف االخــرى ويصــلي قبــل اخلطبــة وجيهــر 
ابـن . يفعلون ذلـكوعثمانوعمربكروأبوسلم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و بالقراءة قال

يكــربون يف حــدثنا إســحاق األزرق عــن األعمــش عــن إبــراهيم أن أصــحاب عبــد اهللا كــانوا ]5761[ابــن أيب شــيبة -1
.اهـ سند صحيح ، أُراها بتكبرية اإلحرام العيدين تسع تكبريات
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هو ابـن الوليـد حدثنا العباس] 70[ديثه وقال أبو العباس األصم يف ح.أيب حيىي ال حيتج به 
عن جعفر بن حممد عـن أبيـه هو ابن خالد حدثين مسلم هو ابن علقمة حدثنا عقبة بن مزيد

عن علي أنه جهر بالقراءة يف العيدين وصالة االستسقاء وصلى قبل اخلطبة وكرب سبعا ومخسا
.اهـ ال بأس به 

عــن احلــارثعــن أيب إســحاقدثنا ســفيانحــثنا وكيــع قــالحــد]5749[ابــن أيب شــيبةوقــال
يبـدأ بـالقراءة الفطـر إحـدى عشـرة سـتا يف األوىل ومخسـا يف اآلخـرةأنـه كـان يكـرب يفعليعن 

.يبـــدأ بـــالقراءة يف الـــركعتنياألضـــحى ثالثـــا يف األوىل وثنتـــني يف اآلخـــرة يف الـــركعتني ومخســـا يف
نا زهري بـن معاويـة عـن ثالسي قالثنا أبو داود الطيحدثنا أبو بكرة قال]7276[الطحاوي 

يف الثانيـة وثنتـنيحـر مخـس تكبـريات ثالثـا يف األوىلأنه كان يكرب يف النعليعن أيب إسحاق
ثنـا زهـري بـن معاويـة ثنا عمرو بن خالد قالثنا حيىي بن عثمان قالحد.ال يوايل بني القراءتني

.اهـ ضعيف عليعن عن أيب إسحاق عن احلارث
أنـسحدثنا حيىي بن سعيد عـن أشـعث عـن حممـد بـن سـريين عـن ]5760[يبة ابن أيب ش-

حــدثنا أبــو ]7288[الطحــاوي.فــذكر مثــل حــديث عبــد اهللا. أنــه كــان يكــرب يف العيــد تســعا 
تســع تكبــريات:أنــه قــالمالــكبــنأنــساألشــعث عــن حممــد عــن ثنــا ثنــا روح قــالبكــرة قــال

.اهـ أشعث يضعف الصالة وأربع يف األخرية مع تكبرية مخس يف األوىل
أخربنـا قـالمثنا هشيثنا سعيد قالد الرمحن قالحدثنا صاحل بن عب]7289[الطحاوي -

إذا كــان يف منزلــه : قــالأنــس بــن مالــك اهللا بــن أيب بكــر بــن أنــس بــن مالــك عــن جــدهعبيــد
عتبــة مث يــأمر مــواله عبــد اهللا بــن أيبلعيــد إىل مصــره مجــع مواليــه وولــدهفلــم يشــهد ا، بــالطف 

أي . احلـارث عــن ابـن عبــاس فــذكر مثـل حـديث عبــد اهللا بـن
اهـ ومـا ذكـره أبـو مث كرب فرفع كرب أربعا مث قرأ مث كرب فرفع مث قام يف الثانية فقرأ مث كرب ثالثاأنه

.جعفر يأيت ، وهذا سند صحيح 
ثنا خالـد احلـذاء عـن عبـد اهللا حـدد قـال أخربنا إمساعيل بـن أيب الوليـ]5689[عبد الرزاق -

ىل بـــني اكـــرب يف صـــالة العيـــد بالبصـــرة تســـع تكبـــريات و عبـــاسبـــنابـــن احلـــارث قـــال شـــهدت 
بــن الت خالــدا كيــف فعــل أفعــل ذلــك أيضــا فســشــعبةبــنالمغيــرةالقــراءتني قــال وشــهدت 

.يف حــديث معمــر والثــوري عــن أيب إســحاق ســواءمســعودبــناعبــاس ففســر لنــا كمــا صــنع 
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حدثنا هشيم قال أخربنـا ]5757[ورواه ابن أيب شيبة . صحح إسناده ابن حجر يف الدراية 
صلى بنا ابن عبـاس يـوم عيـد فكـرب تسـع تكبـريات مخسـا : خالد عن عبد اهللا بن احلارث قال 

]7279[ورواه الطحــاوي.اهـــ ســند صــحيح يف األوىل وأربعـا يف اآلخــرة وواىل بــني القــراءتني
م بــن مــرزوق قــال ثنــا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث قــال ثنــا شــعبة قــال ثنــا قتــادة حــدثنا إبــراهي

وخالد احلـذاء عـن عبـد اهللا بـن احلـارث أنـه صـلى خلـف ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا يف العيـد 
حـدثنا صـاحل .مث قـام يف الثانيـة فقـرأ مث كـرب ثالثـا مث كـرب فرفـع )1(فكرب أربعا مث قرأ مث كرب فرفع

ن بن عمرو بن احلارث قـال ثنـا سـعيد بـن منصـور قـال حـدثنا هشـيم قـال أخربنـا بن عبد الرمح
ابـن وقـال.بصـري اهـ سـند صـحيح خالد احلذاء عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن عباس مثله

ثنا سفيان عـن خالـد احلـذاء عـن عبـد اهللا ثنا يعلى قالثنا أبو أمحد قالحد]2159[املنذر
وهـو مبعنـاه اهـيكربان يف العيد تسعا تسعاباس واملغرية بن شعبةابن عكان : بن احلارث قال

.روى عنه املكيون بأخرة غري ذلكمث.خمتصر
بن جريج عن عطاء قال التكبري يف الصـالة يـوم الفطـر ثـالث اعن ]5676[عبد الرزاق قال

صـالة ومـنهن عشرة تكبرية يكربهن وهو قائم سبعة يف الركعة االوىل مـنهن تكبـرية االسـتفتاح لل
تكبرية الركعة ومنهن ست قبل القراءة ومنهن واحدة بعدها ويف األخـرى سـت تكبـريات مـنهن 
تكبرية للركعة ومـنهن مخـس قبـل القـراءة وواحـدة بعـدها قلـت لـه إن يوسـف بـن ماهـك أخـربين 

كان ال يكرب إال أربعا يف كل ركعة سواء يكربهن يف كل ركعتـني مسعنـا ذلـك منـه الزبيربناأن 
قـال؟ مـن : بن الزبري قلـت اأعلم من فقال عطاء إن الذي أخذت هذا احلديث عنه هو واهللاِ 

حدثنا هشيم عن حجاج وعبد امللك عـن عطـاء عـن ]5750[ابن أيب شيبة .عباسبنا:
حـدثنا وكيـع عـن ابـن ]5751[ابـن أيب شـيبة .أنـه كـان يكـرب ثـالث عشـرة تكبـريةعباسابن

ابـن .كرب يف عيد ثالث عشرة سـبعا يف األوىل وسـتا يف اآلخـرةاسعبابنجريج عن عطاء أن 
أنه كان يكـرب ابن عباسحدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ]5753[أيب شيبة 
كلهــن قبــل ســبع تكبــريات بتكبــرية االفتتــاح ويف اآلخــرة ســتا بتكبــرية الركعــةيف األوىليف العيــد

عبـاسابـنبن املثىن ثنا حيىي عن ابن جريج قثنـا عطـاء عـن ثنا حممد ]116[الفريايب .القراءة
شـعبة عـن قتـادة وخالـد ىورو ]160/ 1[وقـال الطحـاوي يف اخـتالف العلمـاء . -1

قـام يف الثانيـة فقـرأ مث كـرب مث فركـعاحلذاء عن عبد اهللا بن احلارث أنه صلى خلـف ابـن عبـاس يف العيـد فكـرب أربعـا مث قـرأ 
اهـوركعثالثا مث كرب 
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ال: قال 
ثنـا قتيبـة بـن سـعيد قثنـا هشـيم ]118[الفريـايب . مث يكـرب فريكـع مث يقوم فيكـرب مخسـا مث يقـرأ 

سـبعا رب يف العيـدين ثـالث عشـرة تكبـريةأنـه كـان يكـعبـاسابـن عن عبد امللك عن عطاء عـن 
.اهـ صحيح يف األوىل وستا يف اآلخرة يوايل بني القراءتني 

عــن ثنا قتيبــة بــن سـعيد ثنــا ســفيان بــن عيينــة عـن عمــرو عــن عطــاءحــد]113[الفريـايب ورواه
نــا حممــدث]114[الفريــايب . ســبع وســت التكبــري يف العيــدين ثــالث عشــرة: قــال ابــن عبــاس

كان يكرب يف الفطر ثالث ابن عباسأن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاءبن مصفى قثنا
ثنــا إبــراهيم بــن حــدثنا أبــو بكــرة قــال]7281[ورواه الطحــاوي.اهـــ صــحيح عشــرة تكبــرية 

أنـه  رضـي اهللا عنهمـاابـن عبـاساء عـن ثنـا عمـرو عـن عطـثنـا سـفيان بـن عيينـة قـالبشار قال
بعــد م الفطــر ثــالث عشــرة تكبــرية ســبعا يف األوىل قبــل القــراءة وســتا يف اآلخــرة كــرب يــو كــان ي
عـن ثنا عبد امللك وحجاج عن عطاءقالثنا هشيمقالثنا سعيدقالحدثنا صاحل.القراءة 

علـى ابـن عيينـةأخطـأاهـ إبـراهيم بـن بشـار الرمـادي كـان رمبـا مثلهرضي اهللا عنهماعباسابن
.وقد خالفه قتيبة وابن مصفى ،ليس منه ما فيزيد يف حديثه

قـيس عـن ثنـا محـادقـالثنا حجاجقالحدثنا علي بن عبد العزيز]2154[ابن املنذر ورواه
هــو ابــن قــيس ســند صــحيحاهـــأنــه كــان يكــرب اثنــيت عشــرة تكبــرية ابــن عبــاسعــن عطــاء عــن 

زيـد بـن هـارون قـالحـدثنا ي]5773[ابـن أيب شـيبة وقـال.يـروي عنـه احلمـادانسعد املكي 
كــرب يف عيــد ثنــيت عشــرة تكبــرية ســبعا يف عبــاسابــنأن نــا محيــد عــن عمــار بــن أيب عمــارأخرب 

قــالثنــا حممــد بــن عبــد األعلــى قثنــا املعتمــر]117[الفريــايب ورواه .ومخســا يف اآلخــرةاألوىل
اهــ وم عيـدأنه كرب ثنيت عشرة تكبرية يف يـعباسابنعن مسعت محيدا قثنا عمار بن أيب عمار 

.وهذا إسناد حسن صحيح 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر بن إسـحاق الفقيـه أخربنـا ]6401[وقال البيهقي 

ابــن كــان : أبــو مســلم حــدثنا عبــد اهللا بــن رجــاء أخربنــا زائــدة عــن عبــد امللــك عــن عطــاء قــال 
هـــذا إســـناد . اآلخـــرةاألوىل ومخـــس يفعشـــرة تكبـــرية ســـبع يفالعيـــدين ثنـــيتيكـــرب يفعبـــاس
األوىل وسـت يفثـالث عشـرة سـبع يفسـليمان وقد قيل فيه عن عبـد امللـك بـن أيب.صحيح

عمـرو قـاال فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سـعيد بـن أيب. اآلخرة فكأنه عد تكبرية القيام
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ب بـن عطـاء طالـب أخربنـا عبـد الوهـاحممد بن يعقـوب حـدثنا حيـىي بـن أيبحدثنا أبو العباس
الركعـة العيـد يفأنـه كـرب يفهاشم عن ابن عبـاسالطويل عن عمار موىل بينأخربنا محيد يعين

اهـالثانية مخسااألوىل سبعا مث قرأ وكرب يف
ثنـا سـعيد عـن قتـادة عـن عكرمـة حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قـال]7283[الطحاوي وقال
وإحــدى شــاء كــرب ســبعا ومــن شــاء كــرب تســعامــن: عنهمــا أنــه قــالرضــي اهللا ابــن عبــاسعــن 

فقــد احــتج البخــاري ومســلم بروايــة . اهـــ هــذا إســناد حســن إن شــاء اهللا عشــرة وثــالث عشــرة
حـــدثنا أبـــو يعقـــوب ]2168[ابـــن املنـــذر وقـــال.روح بـــن عبـــادة عـــن ســـعيد بـــن أيب عروبـــة 

قتـادة عـن حـدثين أيب عـنثنـا معـاذ بـن هشـام قـالثنـا أبـو حفـص قـاليوسف بن موسى قال
وثالثـة وم الفطـر ويـوم النحـر تسـع تكبـريات وإحـدى عشـرةأن التكبري يابن عباسعن عكرمة

.اهـ وهذا إسناد جيد عشرة وكل سنة
ثنـــا يوســـف بـــن حـــدثنا أبـــو بكـــرة قـــال ثنـــا روح عـــن ابـــن جـــريج قـــال]7287[الطحـــاوي-

للــركعتني مســع ذلــك منــهتكبريتــنيســوى مل يكــن يكــرب إال أربعــاابــن الزبيــرماهــك أخــربين أن 
.اهـ سند صحيح زعم 

شــهدت األضــحى والفطــر مــع :عــن نــافع مــوىل عبــد اهللا بــن عمــر أنــه قــال ]434[مالــك -
فكــرب يف الركعــة األوىل ســبع تكبــريات قبــل القــراءة ويف اآلخــرة مخــس تكبــريات قبــل هريــرةأبــي

معمـر عـن أيـوب عـن نـافع عـن ]5681[عبد الرزاق .قال مالك وهو األمر عندنا. القراءة
بن جريج عن موسـى بـن عقبـة عـن نـافع عـن اعن ]5682[عبد الرزاق .مثله أيب هريرةعن 

أيبحــدثنا ابــن إدريــس عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ]5752[ابــن أيب شــيبة .مثلــه أيب هريــرة
الفريــايب .كلهـن قبـل القـراءةبع تكبــريات ويف الثانيـة مخسـا  كـان يكـرب يف األوىل سـ: قـال هريـرة

يكـــرب يف أبـــا هريـــرةأنـــه مســـع عـــن نـــافعثنـــا قتيبـــة بـــن ســـعيد ثنـــا ليـــث بـــن ســـعد ]97العيـــدين[
عبـد األعلـى ثنـا]100[الفريايب .األضحى والفطر يف السجدة األوىل سبعا ويف الثانية مخسا

اسـتخلفه مـروان بـن احلكـمهريـرةأبـاأن عـن نـافعبن محاد ثنا وهيب ثنا أيـوب
. مث قـرأ وكـربوكـرب ، مث قـام فكـرب مخـس تكبـرياتمث قـرأ دين فكـرب سـبع تكبـريات يف األوىللعيـا

أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران ببغــداد أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد الصــفار ]6399[البيهقــي 
: محــزة قــال قــال نــافع شــعيب بــن أيبحــدثنا عبــد الكــرمي بــن اهليــثم حــدثنا أبــو اليمــان أخــربين
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آخـرين قـالوا حـدثنا أبـو العبـاس إسـحاق املزكـى يفوأخربنـا أبـو زكريـا بـن أيبريـرة حكان أبو ه
أخربنــا مالــك عــن نــافع مــوىل ابــن يحممــد بــن يعقــوب أخربنــا الربيــع بــن ســليمان أخربنــا الشــافع

األوىل سـبع تكبـريات قبـل الركعـة هريـرة فكـرب يفشهدت األضـحى والفطـر مـع أيب: عمر قال 
لفظ حديث مالك وحديث شعيب مبعناه وزاد . ة مخس تكبريات قبل القراءةاآلخر ويفالقراءة

.اهـ صحيح استخالف مروان إياه على املدينةأولهالسنة وزاد يفيروايته وهيف
بـــراهيم بـــن إمساعيـــل بـــن أيب حـــدثنا إحـــدثنا خالـــد بـــن خملـــد قـــال]5769[ابـــن أيب شـــيبة -

التكبـري يف : قـال الخـدريسـعيدأبـيعـن فيان أخربنا داود بن احلصني عن أيب سحبيبة قال
اهـ ابن أيب حبيبة العيدين سبع ومخس سبع يف األوىل قبل القراءة ومخس يف اآلخرة قبل القراءة

.يضعف 
ة عـن أيب ثنـا أبـو عوانـثنا حجاج قـالحدثنا علي بن عبد العزيز قال]2167[ابن املنذر -

ت قبــل القـراءة ســوى لركعـة األوىل أربــع تكبـريايكـرب يف اجــابرعـن بشـر عـن ســليمان بـن قــيس
اهـــ ســند عــد القــراءة ســوى تكبــرية الصــالةويف الركعــة الثانيــة ثــالث تكبــريات بتكبــرية الصــالة

.صحيح سليمان بن قيس اليشكري 
جابر بـن حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن]5756[ابن أيب شيبة -

الطحـــــاوي .)1(ويـــــوايل بـــــني القـــــراءتنيتســـــع تكبــــريات: ب قـــــاال يوســــعيد بـــــن املســـــعبـــــد اهللا
ثنـــا ســـعيد عـــن قتـــادة عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا قـــالحـــدثنا أبـــو بكـــرة قـــال ثنـــا روح]7290[

.مرسلاهـ عشر تكبريات مع تكبرية الصالة: 

مام واحـدة مث مام قال يكرب اإلعن معمر عن قتادة ذكر أن زيادا سأل مسروقا عن تكبري اإل]5688[عبد الرزاق -1
دة وبلغين مثل أيكرب أربعا مث يقرأ مث يكرب مث يسجد مث يقوم يف اآلخرة فيقر 

ن الشعيب قال أرسل زيـاد إىل مسـروق عثنا هشيم قال أخربنا داود ]5758[ابن أيب شيبة . هذا عن جابر بن عبد اهللا
إنــــا تشــــغلنا أشــــغال فكيــــف التكبــــري يف العيــــدين قــــال تســــع تكبــــريات قــــال مخســــا يف األوىل وأربعــــا يف اآلخــــرة ووال بــــني 

ثنا غندر وابن مهدي عن شعب.القراءتني
حدثنا إسحاق بـن منصـور قـال حـدثنا أبـو كدينـة عـن الشـيباين عـن الشـعيب واملسـيب قـاال الصـالة يـوم مث قال.تكبريات

.اهـ صحاحالعيدين تسع تكبريات مخس يف األوىل وأربع يف اآلخرة ليس بني القراءتني تكبرية
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قال التكبري يف يوم العيد بد اهللاجابر بن ععن إبراهيم بن يزيد عن ]5694[عبد الرزاق -
اهــ إبـراهيم بـن يزيـد يف الركعة االوىل أربعا ويف االخرة ثالثا فـالتكبري سـبع سـوى تكبـري الصـالة 

.اخلوزي كانوا يتقون حديثه 
أخربنـا أمحـد بـن أمحـد بـن إبـراهيم بـن حممـود األصـبهاينأخربنا أبو بكر ]6408[البيهقي -

بــن عبــد اهللا بــن الفضــل بــن األســود بالبصــرة يبغــداد حــدثنا علــبيحممــد بــن عمــران األخبــار 
هنـد عـن الشـعيببـن عاصـم عـن داود بـن أيبيحـدثنا علـىموسـالنـاريـاشبـن عيحدثنا عل

العيدين سبعا ومخسا يذكر اهللا مضت السنة أن يكرب للصالة يف: قال جابر بن عبد اهللاعن 
.ضعيف إسناد اهـ بريتنيما بني كل تك

مسعــت قــالحــدثنا نــافع بــن أيب نعــيمقــالحــدثنا خالــد بــن خملــد]5770[أيب شــيبة ابــن -
.اهـ حسن )1(التكبري يف العيدين سبع ومخس: عبد اهللا بن عمر قال : قال نافعا 

حـــدثنا احلســـن بـــن علـــي املعمـــري ثنـــا حممـــد بـــن مصـــفى ثنـــا بقيـــة ثنـــا ]5449ك[الطـــرباين -
أن سـعد د القـرظ أن أبـاه و عمومتـه أخـربوهسـعبـن الزبيدي عـن الزهـري عـن حفـص بـن عمـر

القرظ كـان مؤذنـا ألهـل قبـاء فانتقلـه عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه فاختـذه مؤذنـا مـن السـنة 
يف صـــالة األضـــحى والفطـــر أن يكـــرب االمـــام يف األوىل ســـبع تكبـــريات قبـــل القـــراءة ويكـــرب يف 

أخربنـا أبـو احلسـني بـن الفضـل ]6397[البيهقـي .الركعة الثانيـة مخـس تكبـريات قبـل القـراءة 
ثنــا بقيــة عــن حيــوة بــن شــريح ثــينلقطــان أخربنــا عبــد اهللا بــن جعفــر ثنــا يعقــوب بــن ســفيان ا

مته أخـربوه عـن أبـيهم عن حفص بن عمر بن سعد بن قرظ أن أباه وعمو يعن الزهر يالزبيد
ألوىل ســـبع الركعـــة اصـــالة األضـــحى والفطـــر أن يكـــرب اإلمـــام يفأن الســـنة يفســـعد بـــن قـــرظ

وحـدثنا أبـو حممـد بـن .الركعة الثانية مخس تكبريات قبـل القـراءةتكبريات قبل القراءة ويكرب يف
حممد بـن ثنا أبو عبد اهللامبكة يعبد الرمحن بن حيىي الزهر أخربنا أبو حممد يوسف األصبهاين

اهللا بن حممد بـن عبدثنا عبد الرمحن بن سعد املؤذن حدثينبن زيد ثنا إبراهيم بن املنذر يعل
مـر بــن سـعد عــن آبـائهم عــن أجـدادهم أن رســول اهللا عمـار بـن ســعد وعمـر بــن حفـص بــن ع

حدثنا خالد بن خملد قال حدثنا حممد بن هالل قـال مسعـت سـامل بـن عبـد اهللا وعبيـد اهللا ]5771[ابن أيب شيبة-1
سبح (أن يكرب يف أول ركعة سبعا مث يقرأ بـ : بن عبد اهللا يأمران عبد الرمحن بن الضحاك يوم الفطر ، وكان على املدينة 

.حسن اهـ) اقرأ باسم ربك الذي خلق(قرأ ويف اآلخرة مخسا ، مث ي)اسم ربك األعلى
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وكـان يكـرب قبـل القـراءة اآلخرة مخسـا ويفاألوىل سبعا العيدين يفكرب يفصلى اهللا عليه وسلم
.ال بأس بهاهـ ذهب ماشيا ورجع ماشيا و 

عفهوبيان ضمع التكبرياتيديرفع األما يروى يف 
حدثنا موسى بن هارون قال ثنا أيب قال ثنـا إسـحاق بـن عيسـى قـال]2172[ابن املنذر -

يرفـع يديـه الخطاببنعمركان بن سوادة عن أيب زرعة اللخمي قالعن بكر ثنا ابن هليعة
أخربنـا أبـو ]6410[البيهقـي. ويف الفطـر واألضـحىكل تكبرية من الصـالة علـى اجلنـازةيف  

دثنا ابـن افظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخربنا بشر بن موسى حدثنا أبو زكريا حعبد اهللا احل
أن عمـــر بـــن اخلطـــاب كـــان يرفـــع يديـــه مـــع كـــل تكبـــرية ىف اجلنـــازة هليعـــة عـــن بكـــر بـــن ســـوادة

كــر بــن ســوادة عــن أيبورواه الوليــد بــن مســلم عــن ابــن هليعــة عــن ب. وهــذا منقطــع. والعيــدين
.اهـ ضعيف صالة العيدينأن عمر فذكره يفيزرعة اللخم

يف صالة العيدينالقراءة
حدثنا جرير بن عبد احلميد عن إبراهيم بـن حممـد بـن املنتشـر عـن ]5776[ابن أيب شيبة -

لم كـان يقـرأ أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـأبيه عن حبيـب بـن سـامل عـن النعمـان بـن بشـري
ع وإذا اجتمـــ)ح اســـم ربـــك األعلـــىســـب(و)هـــل أتـــاك حـــديث الغاشـــية(يف العيـــدين واجلمعـــة

.رواه مسلم اهـ
عن ضمرة بـن سـعيد املـازين عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعود ]433[مالك -

سـلم رأ بـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و مـا كـان يقـأبـا واقـد الليثـيسأل عمر بن الخطابأن 
)اقرتبــت الســاعة وانشــق القمــر(و)(كــان يقــرأ بيف األضــحى والفطــر فقــال

.رواه مسلم 
قــرأ يف يــوم عيــد بكــرأبــاحــدثنا معتمــر عــن محيــد عــن أنــس أن ]5780[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ثقات رأيت الشيخ مييد من طول القيامبالبقرة ، حىت
: قـال د امللـك بـن عمـريحدثنا حسني بن علي عـن زائـدة عـن عبـ]5781[ابن أيب شيبة -

هــل أتــاك حــديث (و)ســبح اســم ربــك األعلــى(أنــه كــان يقــرأ يف العيــد بـــ عمــرحــدثت عــن 
أبـو عوانـة عـن ثنـا قـالثنـا احلجـيبقـالحـدثنا حيـىي بـن حممـد]2175[ابن املنـذر ). الغاشية
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كــان يقــرأ يف العيــد بـــ ســبح اســم ربــك األعلــى،عمــرعــن أشــياخ هلــم أن عبــد امللــك بــن عمــري
اهـوهل أتاك حديث الغاشية

يف القــراءة يف علــيعــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]5700[عبــد الــرزاق -
وص عن أيب إسحاق عن حدثنا أبو األح]5819[ابن أيب شيبة . العيدين تسمع من يليك 

بــن ا.كــان إذا قــرأ يف العيــدين أمســع مــن يليــه ، وال جيهــر ذلــك اجلهــر: قــال علــياحلــارث عــن 
وروا .عـن أيب إسـحاق عـن سـفيانثنـا عبـد اهللاقـالحدثنا علي بن احلسن]2176[املنذر 

، ومــن إســحاق عــن احلــارث نعــيم حــدثنا ســفيان عــن أيبمــن طريــق أيب]6416[البيهقــي 
إسـحاق عـن قـيس عـن مطـرف عـن أيبحممـد بـن سـعيد بـن سـابق حـدثنا عمـرو بـن أيبطريق

.تج بهاحلارث امرؤ ال حياهـ و احلارث 
عبـد اهللاعـن حـدثنا هشـيم وابـن إدريـس عـن أشـعث عـن كـردوس]5783[ابن أيب شيبة -

: زاد فيــه هشــيم .وســورة مــن املفصــلبتقــرأ بــأم الكتــا: فقــال أن الوليــد بــن عقبــة أرســل إليــه
.اهـ سند ضعيف تقدم ليس من قصارها وال من طواهلا

أخربنــا عمــارة الصــيدالين عــن مـــوىل لقــاحــدثنا يزيــد بــن هـــارون ]5784[ابــن أيب شــيبة -
فـإذا مـوىل لـه يقـرأ يف حـىت انتهينـا إىل الزاويـةيـوم العيـدأنـسانتهيت مع : قال ألنس قد مساه

: فقـال أنـس )هـل أتـاك حـديث الغاشـية(و)سبح اسم ربـك األعلـى(العيد بـ 
اهـما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

العيدصالةه فاتمن 
مــن فاتــه : عبــد اهللاعــن الثــوري عــن مطــرف عــن الشــعيب قــال قــال ]5713[عبــد الــرزاق -

حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن ]9533ك[الطــرباين .العيــدان فليصــل أربعــا 
مـن فاتـه : قـال عبـد اهللا بـن مسـعود :عمرو ثنا زائدة عن سفيان عن مطـرف عـن الشـعيب قـال

حدثنا سفيان بن عيينة عن مطـرف عـن الشـعيب ]5849[ابن أيب شيبة .يصل أربعا العيد فل
وقـال . اهــ مطـرف هـو ابـن طريـف ثقـة مـن أصـحاب الشـعيب يصـلي أربعـا: قـال عبـد اهللاعن 

حــدثين رجــل قــالآدم عـن احلســن بــن صــاحل عـن مطــرفروى حيــىي بــن]2187[ابـن املنــذر 
]5850[ابـــن أيب شـــيبة ورواه. أفســـد اإلســـنادفاهــــ عبـــد اهللاعـــن عـــن الشـــعيب عـــن مســـروق

من فاته العيد : عبد اهللاقال : قال حدثنا هشيم وحفص عن حجاج عن مسلم عن مسروق 
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قد احتج بـه و . ، والصحيح رواية السفيانني وهو مرسل هو ابن صبيح اهـ مسلم صل أربعافلي
ثنــا ثنــا ســعيد قــالي قــالحــدثنا حممــد بــن علــ]2186[ابــن املنــذر وقــال. الثــوري وهــو قولــه 

مـن فاتتـه الصـالة مـع : قالمسعودابنعن الشعيب عن مسروق عن أخربنا مطرفهشيم قال
، واهللا أعلـم ، هشيم حافظ متقناهـ وهذا إسناد جيد موصول اإلمام يوم الفطر فليصل أربعا

.
نســاأأن حــدثين بعـض آل أنــس قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن يــونس ]5853[ابـن أيب شــيبة -

اهــ ذكـره يف كان رمبا مجع أهلـه وحشـمه يـوم العيـد ، فصـلى 
.وهو خرب ثابت.الباب وإمنا هو يف القرى النائية ال من جاء مسبوقا ، وسيأيت 

ســعيد املعــروف الفقيــه وأبــو احلســن بــن أيبأخربنــا أبــو احلســن بــن أيب]6459[البيهقــي -
بشر بن أمحد حدثنا محزة بن حممد الكاتب حدثنا نعيم راينيان اإلسف

بن أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا بكربن محاد حدثنا هشيم عن عبيد اهللا بن أيب
إذا فاتته صالة العيد مع اإلمام مجع أهله فصـأنسكان : قال عليه وسلم
.سند ضعيفاهـ العيداإلمام يف

الصالة قبلها وبعدها
بــن ثابــت عــن يحــدثنا ســليمان بــن حــرب قــال حــدثنا شــعبة عــن عــد]964[البخــاري -

صــلى يــوم الفطــر ركعتــني ، مل صــلى اهللا عليــه وســلمســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس أن النــيب
ي، تلقـمث أتى النساء ومعه بالل ، فـأمرهن بالصـدقة ، فجعلـن يلقـني .يصل قبلها وال بعدها 

اهـ
بن التيمي عن شيخ من أهل البصرة قال مسعت العالء بـن زيـد اعن ]5605[عبد الرزاق -

علــييقــول خــرج 
بـــد الـــرزاق ع.

عليعن احلسن بن عمارة عن املنهال بن عمرو عن رجل قد مساه قال خرجنا مع ]5626[
ال أيف يوم عيد إىل احلبانة فرأى ناسا يصلون قبل صالة االمام فقال كاملتعجـب طالبأيببن

ال تنهاهم فقال أكره أن أكون كالـذي ينهـى عبـدا إذا صـلى قـال مث أترون هؤالء يصلون فقلنا 
.اهـ ضعيف أ بالصالة قبل اخلطبة ومل يصل قبلها وال بعدها بد



تقريب فقه السابقني األولني

30

ثنـا إمساعيـل عيل قالثنا إمساثنا سعيد قالحدثنا حممد بن علي قال]2138[ابن املنذر -
كان ال يتطـوع قبـل العيـدين عليابن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اهللا عن حممد بن علي أن 

.ضعيف اهـوال بعدمها شيئا
قـال وكيع عن مسعر عن أيب صخرة عـن األسـود بـن هـاللحدثنا]5803[يب شيبة ابن أ-
األسـود بـن .اهــ سـند صـحيح فلمـا صـلى اإلمـام قـام فصـلى بعـدها أربعـاعلـيخرجت مـع : 

.، أُراه باملدينة هالل قدمي يروي عن معاذ وعمر وابن مسعود ، كان هذا قبل أن يستخلف
كــان مســعودبــنابــن ســريين وقتــادة أن اأيــوب عــن عــن معمــر عــن]5621[عبــد الــرزاق -

عـن الثـوري ]5620[عبـد الـرزاق .يصلي بعدها أربـع ركعـات أو مثـان وكـان ال يصـلي قبلهـا 
بة ابــــن أيب شــــي. العيــــدين أربعــــايصــــلي بعــــدمســــعودبــــناعــــن صــــاحل عــــن الشــــعيب قــــال كــــان 

كــان : ه يقــولقــال مسعتــروان بــن معاويــة عــن صــاحل بــن حــي عــن الشــعيب ثنا مــحــد]5802[
.ح ا صحمراسيل اهـ عيد صلى يف أهله أربعاإذا رجع يوم العبد اهللا

ل ثنا محاد عن محاد عن حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنها]9528[الطرباين -
.اهـ صحيحكان ال يصلي قبلها ويصلي بعدها أربع ركعات مسعودابنأن إبراهيم 

خــداش ثنــا مــد بــن علــي بــن شــعيب السمســار ثنــا خالــد بــنحــدثنا حم]9531[الطــرباين -
أنـه كـان يصـلي عبـد اهللان إبـراهيم عـن علقمـة عـن ععن احلكمعيسى بن يونس عن حريث

.اهـ حسن صحيح بعد العيد أربعا 
كفـاك : قـال شعبة عن احلكم عـن إبـراهيمعن حدثنا ابن إدريس ]5809[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ة بعد العيديعين يف الصالعبد اهللابقول 
كانـا وحذيفـةمسـعودبـنابـن سـريين أن اعن معمـر عـن أيـوب عـن ]5606[عبد الرزاق -

ــــاس  ــــد أينهيــــان الن ــــوم العي ــــل خــــروج االمــــام ي ــــاه يصــــلي قب الطــــرباين .و قــــال جيلســــان مــــن رأي
نهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة عــن أيــوب حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن امل]9525[
كانـــا ينهيـــان النــاس يـــوم العيـــد عــن الصـــالة قبـــل م عـــن حممــد أن ابـــن مســـعود و حذيفــةهشــاو 

حـدثنا حممـد بـن النضـر األزدي ثنـا معاويـة بـن عمـرو ثنـا زائـدة عـن هشـام عـن .خروج االمام 
حذيفــة كانــا يقومــان يف النحــر والفطــر فينهيــان أن يصــلي بــت أن ابــن مســعود و ئأن: حممـد قــال 

هيم ثنــا ا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا يزيــد بــن إبــراحــدثن.أحــد قبــل االمــام 
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حذيفـة أحـدمها أو كالمهـا قـام قائمـا فنهـى النـاس عـن ابـن مسـعود و حممـد بـن سـريين نبئـت أن 
حــدثنا علــي بــن ]2135[ابــن املنــذر وقــال. اهـــ مرسـل الصـالة يــوم العيــد قبــل خــروج اإلمــام 

ابن مسعود وحذيفةأن عن أيب التياح ومعاوية بن قرةمحادثنا قالثنا حجاجقالعبد العزيز
.اهـ حسن كانا ينهيان الناس يوم العيد عن الصالة قبل خروج اإلمام

كنـت معـه : قـال حدثنا هشيم عـن أيب بشـر عـن سـعيد بـن جبـري]5788[ابن أيب شيبة -
م فأرسـل إليـه سـعيد فقـام عطـاء يصـلي قبـل خـروج اإلمـاجالسا يف املسجد احلرام يوم الفطـر ، 

عـــن : عمـــن هـــذا يـــا أبـــا عبـــد اهللا ؟ فقـــال: فقلـــت لســـعيد : قـــال .فجلـــس عطـــاء أن اجلـــس
حدثنا حسني بن حسن قال أنـا هشـيم عـن أيب بشـر ]1120[الفاكهي .وأصحابهحذيفة
فقــام عطــاء يصــلي قبــل خــروج املقــامكنــت مــع ســعيد بــن جبــري يف يــوم فطــر بــني زمــزم و : قــال 

عمـن هـذا يـا أبـا : فقلت لسعيد ل إليه سعيد بن جبري أن اجلس فجلس عطاءأرساإلمام ، ف
.بالسماع مل يصرح هشيماهـ عن حذيفة وأصحابه رضي اهللا عنهم: عبد اهللا ؟ قال 

مل يكـن يصـلي يـوم الفطـر قبـل الصـالة وال عبـد اهللا بـن عمـرن أعـن نـافع ]435[مالك -
أنـــه كـــان ال عمـــربـــنابـــن عمـــر عـــن نـــافع عـــن عـــن عبـــد اهللا ]5611[عبـــد الـــرزاق .بعـــدها 

بــن جــريج عــن موســى بــن اعــن ]5612[عبــد الــرزاق .يصــلي قبــل العيــدين وال بعــدمها شــيئا
عبــد .مثلــه وزاد قــال كــان ال يصــلي يومئــذ حــىت يتحــول النهــار عمــربــناعقبــة عــن نــافع عــن 

عن الثـوري ]5614[عبد الرزاق.مثله عمربناعن معمر عن قتادة عن ]5613[الرزاق 
مثلــه وزاد قــال كــان يصــلي الغــداة يــوم العيــد وعليــه عمــربــناومعمــر عــن أيــوب عــن نــافع عــن 

عـن حدثنا ابن علية عـن أيـوب عـن نـافع]5791[ابن أيب شيبة . ثيابه مث يغدو إىل املصلى 
احلـارث ثنا منجـاب بـن حـد]146[الفريـايب .وال بعـدهأنه كان ال يصلي قبل العيدعمرابن
أنـه كـان ال يصـلي يف العيـد قبـل الصـالة ابـن عمـرعـن نـافع عـن ا ابـن مسـهر عـن عبيـد اهللاأبن

ثنا أبو قدامة ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد حد]147[الفريايب . وال بعدها حىت تزول الشمس
وال يصـــلي قبلهـــا وال تســـل للعيـــدين ويغـــدو قبـــل أن يطعـــم كـــان يغابـــن عمـــرأن اهللا أبنـــا نـــافع

.اهـ صحاحبعدها
عن أيب بكر بـن حفـص  حدثنا وكيع عن أبان بن عبد اهللا البجلي]5786[ابن أيب شيبة -

وذكــر أن النــيب صــلى اهللا عليــه بعــدهاوالأنــه خــرج يــوم عيــد فلــم يصــل قبلهــاعمــرابــنعــن 
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حممــد بــن احلســني أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو بكــرأخربنــا ]6447[البيهقــي .وســلم فعلــه
عيسـى حـدثنا أبـو نعـيم حـدثنا أبـان هـو ابـن عبـد ابـن أيببن احلسن يعينيالقطان حدثنا عل

خرجــت مــع ابــن عمــر يــوم : أبــو بكــر بــن حفــص بــن عمــر بــن ســعد قــال حــدثينياهللا البجلــ
حـىت أتـى املصـلى أظنـه قـال فقعـد حـىت أتـى اإلمـام مث صـلى يأضحى أو يـوم فطـر فخـرج ميشـ

ومـا يـا ابـن عمـر مـا قـدامها: دها قلـت بعـمث انصـرف ابـن عمـر فلـم يصـل قبلهـا والوانصرف
.اهـ حسن يصنعهكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الة؟ قال خلفها ص

جاءنـا : بن التيمي عن أبيه عن األزرق بن قيس عن رجل قال اعن ]5604[عبد الرزاق -
بــن اا وجــاء ســلم يــوم العيــد قبــل خــروج اإلمــام فصــلو مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه و نــاس

سـلم س مـن أصـحاب حممـد صـلى اهللا عليـه و جاء نـا: عمرالبنعمر فلم يصل فقال الرجل 
مـا اهللا تبـارك وتعـاىل بـراد علـى عبـد إحسـانا أحسـبه: بـن عمـر افصلوا وجئت فلم تصل فقال 

.ه اهـ لعلها أحسنَ 
وه واحلســن وأخــأنــس وأبــو هريــرةعــن معمــر عــن قتــادة قــال كــان ]5600[عبــد الــرزاق -

حــدثنا أبــو مســلم ]684[الطــرباين .ســعيد وجــابر بــن زيــد يصــلون قبــل خــروج االمــام وبعــده 
الكشي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة أن أنس بن مالك كان يصـلي يـوم 

حـدثنا معـاذ ]5812[ابـن أيب شـيبة وقـال .اهــ هـذا مرسـل العيد أربعا قبل أن يصلي اإلمـام 
يصـلون قبـل واحلسـن وسـعيد بـن أيب احلسـن وجـابر بـن زيـدأنسـاأنـه رأى التيميبن معاذ عن

رأيـت : قـال حـدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن التيمـي]5818[ابن أيب شيبة .اإلمام يف العيدين
عـن ]5602[عبـد الـرزاق .يصلون يوم العيد قبل اإلمـامواحلسن وسعيد بن أيب احلسنأنسا

واحلسن وأخاه سعيدا وجابر بن زيد أبا الشعثاء مالكبنأنسأيت بن التيمي عن أبيه قال ر ا
ثنــا قتيبــة بــن ســعيد ثنــا هشــيم عــن ]168[الفريــايب .يصــلون يــوم العيــد قبــل خــروج االمــام 

وســعيد بــن أيب وجــابر بــن زيــد وصــفوان بــن حمــرزأنــس بــن مالــكرأيــت ســليمان التيمــي قــال
ســعدان بــن نصــر مــن طريــق]6450[بيهقــي ال. احلســن يصــلون قبــل خــروج اإلمــام يــوم العيــد

احلسـن وجـابر رأيت أنس بن مالـك واحلسـن بـن أيبقاليثنا سليمان التيماذ ثنا معاذ بن مع
عـن يقـال وحـدثنا سـليمان التيمـ.العيـداحلسـن يصـلون قبـل اإلمـام يفبن زيد وسـعيد بـن أيب

.ح ياهـ صحاميوم العيد قبل اإلميرأيت أبا بردة يصل: عبد اهللا الداناج قال
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واحلسـن يصـليان أنـس بـن مالـكعن معمر عن أيـوب قـال رأيـت ]5601[عبد الرزاق ورواه
رأيــت قــالثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن أيــوب حــد]5810[ابــن أيب شــيبة. قبــل صــالة العيــد 
]2139[ابـــن املنـــذر.يعـــين يـــوم العيـــدواحلســـن يصـــليان قبـــل خـــروج اإلمـــامأنـــس بـــن مالـــك

مالــكبــنأنــسرأيــت : قــالثنــا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن أيــوبحلســن قــالحــدثنا علــي بــن ا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو بكر بـن ] 6452[البيهقي .واحلسن يصليان قبل العيد

ثنــا جريــر بــن حــازم عــن أيــوب حيـىي بــن إســحاق ثنــا أبــو زكريــاإسـحاق أخربنــا بشــر بــن موســى 
ابـــن املقـــرئ ورواه. قبـــل خـــروج اإلمـــاميلعيـــد فيصـــليـــوم اجيـــيءرأيـــت أنـــس بـــن مالـــك : قـــال 

حـــدثنا حممـــد حـــدثنا علـــي بـــن داود القنطـــري أبـــو احلســـن حـــدثنا آدم حـــدثنا شـــعبة ]197[
رأينا أنس بـن مالـك يصـلي قبـل خـروج اإلمـام يـوم الفطـر: أخربنا أيوب وقتادة وسليمان قالوا 

.قتادة ، واللفظ لغري اهـ صحيح 
رأيــت : قــال حــدثنا ابــن إدريــس وابــن عبــاد عــن ليــث عــن الشــعيب ]5787[ابــن أيب شــيبة -

ال يصـلون قبـل العيـد ، وال وشـرحيا وابـن معقـلوجـابر بـن عبـد اهللاوابن عمـرابن أبي أوفى 
.اهـ ليث بن أيب سليم يضعف بعده

ن إمساعيــل بــن مسيــع عــن علــي بــن أيبحــدثنا مــروان بــن معاويــة عــ]5789[ابــن أيب شــيبة -
أو يــوم فطــر طــاف يف الصــفوفكــان إذا كــان يــوم أضــحى ألنصــاريامســعودأبــاكثــري أن 

.اهـ رجاله ثقاتال صالة إال مع اإلمام: فقال 
حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن أشـــعث بـــن أيب الشـــعثاء عـــن ]5790[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال 

فقـال قـام يف يـوم عيـد األنصـاريمسـعودأبـااألسود بن هالل عن ثعلبة بن زهدم احلنظلي أن 
حــدثنا علــي بــن عبــد ]2141[ابــن املنــذر .إنــه ال صــالة يف هــذا اليــوم حــىت خيــرج اإلمــام: 

ثنــا أبــو األحــوص عــن أشــعث بــن أيب الشــعثاء عــن األســود بــن العزيــز قــال ثنــا أبــو غســان قــال
علـى األنصـاريمسـعودأبـاملـا خـرج علـي إىل صـفني اسـتعمل : هالل عن ثعلبة بن زهـدم قـال

عيد فخرج أبو مسعود فأتى اجلبانة والناس بني مصـل وقاعـد، فلمـا توسـطهم الناس فكان يوم 
اهـــ صــحيح ، وقــال الطــرباين أيهــا النــاس إنــه ال صــالة يف يــومكم هــذا حــىت خيــرج اإلمــام: قــال

عث بــن عــن أشــحــدثنا عثمــان بــن عمــر الضــيب ثنــا عمــرو بــن مــرزوق أنــا شــعبة]17/692[
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لــيس مـن الســنة الصـالة قبــل خـروج اإلمــام : قـالعـن أيب مســعود سـليم عـن األســود بـن هــالل
.األول أصحاهـ يوم العيد

أخربنــا مهــام بــن حيــىي عــن حممــد بــن أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال]9075[وقــال ابــن ســعد 
رآين أبــو مســعود البــدري يف يــوم عيــد ويل : قــال جحــادة عــن أيب معشــر عــن ســعيد بــن جبــري

فصــل ، أو يــا غلــيم إنــه ال صــالة يف مثــل هــذا اليــوم قبــل صــالة اإلمــام يــا غــالم : ذؤابــة فقــال 
.صحيح اهـبعدها ركعتني وأطل القراءة

قـال عبـاسبـنابن جريج قال بلغين عن موىل البن عباس عـن اعن ]5624[عبد الرزاق -
وقــال أبــو املعلــى : وقــال البخــاري يف الصــحيح .اهـــ ســند ضــعيف ال يصــلي قبلهــا وال بعــدها 

اهـعت سعيدا عن ابن عباس كره الصالة قبل العيد مس
قـالثنـا أبـو داود الطيالسـيقال ثنا أيب قـالحدثنا موسى بن هارون]2137[ابن املنذر -

أنـه عبد اهللا بن عمروثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن 
.الطائفي يضعف اهـليس قبله وال بعده صالةالصالة قبل العيد: قال
عـن عبــد اهللا حـدثنا املغــرية بـن مسـلمقـال حـدثنا شـبابة بــن سـوار ]5807[ابـن أيب شـيبة -

ورواه البيهقــي . يصــلي يــوم العيــد قبــل الصــالة أربعــا وبعــدها أربعــاأنــه كــان عــن أبيــهبريــدةبــن 
أبــو املثــىن أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو بكــر بــن إســحاق الفقيــه أخربنــا]6456[

كـان بريـدة : حدثنا احلسني عن ابن بريـدة قـال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنا أيب
و أمحــد احلــافظ أخربنــا أبــو حــازم احلــافظ أخربنــا أبــ.يــوم الفطــر ويــوم النحــر قبــل اإلمــامييصــل

ثنا حـديابـن مسـلم الطوسـيعينيببغداد حدثنا عليأمحد بن جعفر البلخحدثنا أبو العباس
يـوم توضـأ يفرأيـت أيب: حدثنا عبد اهللا بن بريـدة قـال يحدثنا عون احلارثيأبو عامر العقد

فخرجنــا إىل املصــلى فــدنا قريبــا مــن اإلمــام يمث أخــذ بيــدأهلــه أربــع ركعــات مث صــلى يفعيــد 
حيــث يســمع ، فلمــا قضــيت الصــالة مل يصــل قبلهــا وال بعــدها بعــد أن خيــرج مــن أهلــه حــىت 

.صحيح اهـأهله أربع ركعات ملا رجعلى يفصيرجع ، مث
ــرزةحــدثنا ابــن عليــة عــن ابــن أيب عروبــة عــن قتــادة أن ]5811[ابــن أيب شــيبة - ــا ب كــان أب

حــدثنا معــاذ عــن التيمــي عــن عبــد اهللا ]5813[ابــن أيب شــيبة .يصــلي يف العيــد قبــل اإلمــام
.صحيح اهـ حسن يفعلهبرزةأبارأيت : قال الداناج
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ثنا حممد بن عثمان ثنا عبد العزيز بن حممد عن سعد بن إسحاق حد]154[يب الفريا-
أال : قلت جلدي بعد أن انصرف اإلمام يوم العيد : قال كعب بن عجرةعن أبيه عن جده 

هاتان السجدتان يكفيان من السبحة يا بين : ما يذهب الناس ؟ فقال نذهب إىل املسجد ك
ثنا إسحاق بن موسى ثنا أنس حدثين سعد بن ]155[يايبالفر .هعماهـ إمنا هو عن يومنا 

فلما : قالأحد العيدينكعبشهدت مع  : إسحاق عن عبد امللك بن كعب بن عجرة قال 
أال تعمد يا أبه: يعمد إىل البيت ، قلت انصرف الناس ذهب أكثرهم إىل املسجد ، ورأيته

إن كثريا مما ترى جفاء وقلة علم نإ: قال . إىل املسجد ، فإين أرى الناس يعمدون إليه 
]1066[أبو داود الطيالسي .هاتني الركعتني سبحة هذا اليوم حىت تكون الصالة تدعوك

يومعجرةبنكعبمعخرجت: قالعمهعنإسحاقبنسعدعنذئبأيببناحدثنا
مافقالاملسجدإىلينطلقونواحداقانُ عُ الناسَ رأىصلينافلما. قبلهايصلفلمالعيد
اهـ سعد بن للسنةوتركالبدعةهذهنإفقال.املسجدإىلينطلقون:قلتهؤالءيصنع

]19/325ك[الطرباين . ه عبد امللك بن كعب وعم. إسحاق هو ابن كعب بن عجرة
ياس ثنا ابن أيب ذئب عن إحدثنا أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي ثنا آدم بن أيب 

يوم : خرجت مع كعب بن عجرة : عن عمه عبد امللك قال سعد بن إسحاق بن كعب 
العيد إىل املصلى فجلس قبل أن يأيت االمام ومل يصل حىت انصرف االمام والناس ذاهبون  

حدثنا مصعب .هذه بدعة وترك السنة : أال ترى ؟ فقال : 
ض عن سعد بن إسحاق بن كعب بن بن إبراهيم بن محزة الزبريي ثنا أيب ثنا أنس بن عيا

حدى العيدين فلما إشهدت مع كعب : عجرة عن عبد امللك بن كعب بن عجرة قال 
انصرف الناس ذهب أكثرهم غلى املسجد ورأيته يعمد إىل البيت فقلت يا أبه أال تعمد إىل 

اتني إن كثريا مما ترى جفاء وقلة علم إن ه: املسجد فأين أرى الناس يعمدون إليه ؟ فقال 
حدثنا عمر بن حفص مث قال. الركعتني سبحة هذا اليوم حىت تكون الصالة تدعوك 

السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا ابن أيب ذئب عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
خرجت مع أيب وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم العيد : حدثين عمي قال 

مام ومل يأت حىت إذا انصرف االمام انصرفوا ذاهبني حنو إىل املصلى فجلس قبل أن يأيت اال
.اهـ صحيح هذه بدعة وترك السنة : 
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: قال ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل عن يزيد بن أيب عبيدحد]156[الفريايب -
د رسول اهللا ة الصبح مع اإلمام يف مسجفشهد صاليوم عيدسلمة بن األكوع خرجت أقود 

مث قال . ومل نرجع إىل املسجدمث خرجنا إىل املصلى مث انصرفنا إىل بيوتناصلى اهللا عليه وسلم
أنه خرج حدثين يزيد بن أيب عبيدقالثنا أمحد بن عبدة أبنا املغرية بن عبد الرمحنالفريايب 
نا وهو الصبح يف املسجد مث خرجنا فشهدت أقاليوم أضحى أو فطر األكوعبنوسلمة

. ومل يرجع إىل املسجد حىت رحنا إىل الظهرمع اإلمام مث انصرف إىل بيته إىل املصلى فصلينا 
الصبح سلمةشهد :يزيد بن أيب عبيد وقال : قال سحاق بن موسى ثنا أنس بن عياضثنا إ

مث انصرف ومل يأت امفمكث حىت جاء اإلميوم الفطر وأنا معه مث انصرف إىل املصلى
ن عيسى ثنا يزيد بن أيب عبيد ثنا صفوان بثنا عمرو بن علي . املسجد حىت راح إىل الظهر

صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبحيف مسجد رسول اهللاألكوعبنسلمةصليت مع :قال
فصلى ومل يصل فجلس وجلست حىت جاء اإلمام ،رج فخرجت معه حىت أتينا املصلى مث خ

.اهـ صحيح مث رجع ال بعدها قبلها و 
حممـد احلـافظ أخربنـا حممـد بـنبو حازم احلافظ أخربنا أبو أمحـد أخربنا أ] 6453[البيهقي -

حدثنا عبـد العزيـز يعـينحدثنا أبو مروان العثماينياهلامشيحممد بن شادل بن علأبو العباس
أصـحاب رسـول اهللا ذئب عن عباس بن سـهل أنـه كـان يـرىعن ابن أيبيابن حممد الدراورد

املسـجد ركعتـني ركعتـني وال يرجعـون إليـهاألضحى والفطـر يصـلون يفيفصلى اهللا عليه وسلم
سـهل ذئـب عـن عيسـى بـن:مث قال البيهقي. اهـ هذا إسناد جيد 

لــع طاملســجد حـىت تأنـه كــان يـرى جــده رافعـا وبنيــه جيلسـون يفيبـن رافـع بــن خـديج األنصــار 
هــل كــانوا ذئــب فســألتهقـال ابــن أيب. مث يغــدون إىل املصــلىالشـمس فيصــلون ركعتــني ركعتــني

:مث قال البيهقي . عيسى وثقه ابن حباناهـ يال أدر : ؟ قال يرجعون إليه
كنـت أقـود عبـد اهللا بـن عبـاس إىل املصـلى : عن شعبة موىل ابن عبـاس أنـه قـالذئبابن أيب
.ال بأس به اهـ املسجد وال يرجع إليهيفيسبح 

عـن معمـر عـن أيب إسـحاق قـال سـئل علقمـة بـن قـيس عـن الصــالة ]5607[عبـد الـرزاق -
سـلم ال يصــلون قبلهــا كــان أصـحاب النــيب صـلى اهللا عليــه و قبـل خــروج االمـام يــوم العيـد فقــال  
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سـلم هللا عليـه و فعـل أصـحاب النـيب صـلى اقال السائل أرأيت قد صليت قال قد أخربتـك عـن 
.اهـ سند صحيح وأنت أعلم 

حــدا كــان يصــلي قبــل خــروج أعــن معمــر عــن الزهــري قــال مــا علمنــا ]5615[عبـد الــرزاق -
عـن ورواه الفريـايب مـن طريـق أيب صـاحل عـن الليـث حـدثين يـونساهـاإلمام يوم العيد وال بعده 

.صحيح .بن يزيد ، وسحنون يف املدونة عن ابن وهب عن يونس ابن شهاب
حـــدثنا ســـهل بــن يوســـف عـــن التيمـــي عــن األزرق بـــن قـــيس عـــن ]5816[ابــن أيب شـــيبة -
اؤوا يوم عيد ، فصـلوا قبـل رأيت رجاال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ج: قال لجر 

اهـاإلمام
بن جريج قال حدثت حديثا رفع إىل الشعيب أنه مسع أصحاب اعن ]5625[عبد الرزاق -

لى اهللا عليـــه وســـلم يقولـــون ال صـــالة قبـــل االضـــحى وال بعـــدها وال قبـــل صـــالة رســـول اهللا صـــ
ثنــا عثمــان بــن ]165[وقــال الفريــايب هــذا منقطــع ، اهـــالفطــر وال بعــدها حــىت تزيــغ الشــمس

العيــد فلــم يصــل قبلهــا وال صــليت مــع شــريح : قــال أيب شــيبة ثنــا عبثــر عــن مطــرف عــن عــامر
ثنــا .فمــا رأيــت أحــدا مــن الفقهــاء يصــلي قبلــه وال بعــدهوأتيــت املدينــة وهــم متــوافرونبعــدها 

فمـا كنت إىل جنـب شـريح يف يـوم عيـد:قال وهب بن بقية أبنا خالد عن مطرف عن عامر
قبلهـا وال وأتيـت املدينـة فمـا رأيـت أحـدا مـن الفقهـاء صـلى : قـال رأيته صلى قبلها وال بعدها 

.اهـ صحيح بعدها

اخلطبة بعد الصالة
حــدثنا عبــدة بــن ســليمان وأبــو أســامة عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن ]5721[شــيبة ابــن أيب -

كـانوا يصـلون العيـدين قبـل وعمـربكـروأبـاعن ابن عمـر أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم نافع
.رواه البخاري ومسلم اهـاخلطبة

بــن ابــن جــريج قــال أخــربين حســن بــن مســلم عــن طــاووس عــن اعــن ]5632[عبــد الــرزاق -
وعمــربكــرأبــيســلم ومــع الفطــر مــع النــيب صــلى اهللا عليــه و قــال شــهدت الصــالة يــومعبــاس

كلهــم يصــليها قبــل اخلطبـــة مث خيطــب بعــد قــال نـــزل نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه و ســـلم وعثمــان
يا (فكأين أنظر إليه حني جيلس الرجال بيده مث أقبل يشقهم حىت جاء النساء معه بالل فقال 

فـتال هـذه االيـة حـىت فـرغ )ملؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئاأيها النيب إذا جاءك ا



تقريب فقه السابقني األولني

38

منهـا مث قـال حـني فـرغ منهـا أنــنت علـى ذلـك فقالـت امـرأة واحــدة ومل جتبـه غريهـا مـنهن نعـم يــا 
نــيب اهللا ال يــدري حســن مــن هــي قــال فتصــدقن قــال فبســط بــالل ثوبــه مث قــال هلــم لكــن فــدا 

قـال خـواتيم مـن خواخلـواتيم يف ثـوب بـالل قلنـا لـه مـا الفـتلكن أيب وأمي فجعلن يلقـني الفـتخ
.اهـ رواه البخاري ومسلم عظام كن يلبسن يف اجلاهلية

عن معمر عن هشام بـن عـروة عـن وهـب بـن كيسـان عـن رجـل قـال ]5639[عبد الرزاق -
يــوم عيــد فبــدأ بالصــالة قبــل اخلطبــة بــال أذان وال إقامــة مث شــهدته مــع أبــي بكــرشــهدت مــع 

فبــدأ بالصــالة قبــل عثمــانفبــدأ بالصــالة قبــل اخلطبــة بــال أذان وال إقامــة مث شــهدته مــع مــرع
ثنا ابـن داود قالثنا مسددقالحدثنا حيىي]2146[ابن املنذر . اخلطبة بال أذان وال إقامة 

كانـا يصـليان العيـد قبـل أبـا بكـر وعمـر  عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن رجل أن 
.مر عندهمهو األاهـ اخلطبة 

عن معمر عن الزهري عن أيب عبيـد مـوىل عبـد الـرمحن بـن عـوف أنـه ]5636[عبد الرزاق -
فصلى قبل أن خيطب بال أذان وال إقامة مث خطب فقال يا الخطاببنعمرشهد العيد مع 

اس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و يها النأ
فطــركم مــن صــيامكم وعيــدكم وأمــا اآلخــر فيــومكم تــأكلون فيــه نســككم قــال مث شــهدته مــع 

وذلك يوم اجلمعة فصلى قبـل أن خيطـب بـال أذان وال إقامـة مث خطـب النـاس فقـال إن عثمان
و رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

فيوم تأكلون فيه نسككم قال مث شهدته مع عثمـان وكـان ذلـك صيامكم وعيدكم وأما اآلخر
يهـا النـاس إن أيوم اجلمعة فصلى قبـل أن خيطـب بـال أذان وال إقامـة مث خطـب النـاس فقـال يـا 

هذا يوم اجتمـع لكـم عيـدان فمـن كـان مـنكم مـن أهـل العـوايل فقـد أذنـا لـه فلريجـع ومـن شـاء 
ل أن خيطـب بـال أذان وال إقامـة مث خطـب فصـلى قبـعلـيفليشهد الصالة قـال مث شـهدته مـع 

اس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و يها النأفقال يا 
.اهـ رواه البخاري ومسلم ليال فال تأكلوها بعده 

: حــــدثنا ابــــن إدريــــس عــــن حصــــني عــــن ميســــرة أيب مجيلــــة قــــال ]5727[ابــــن أيب شــــيبة -
اهـــ ميســرة بــن يعقــوب يفعلــهعثمــانوكــان : لمــا صــلى خطــب قــالفعلــيشــهدت العيــد مــع 

.يف الثقات ابن حبان ذكره أبو حامت 
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ثنــا إســرائيل عــن حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال ثنــا أبــو نعــيم قــال]2148[ابــن املنــذر -
أول مـا يبـدأ قـالأبـي مسـعودأشعث بن سليم عن األسود بن هالل عن ثعلبة بن زهـدم عـن 

.اهـ صحيحيف عهدنا هذه الصالة مث اخلطبة مث ال يربح أحد حىت خيطببه أو يقضى 
نـت الصـالة كا: قـال أنسعـن دحدثنا أبو خالد األمحر عن محي]5729[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح يف العيدين قبل اخلطبة
يف يـوم شـعبةبـنالمغيرةعن إسرائيل عن مساك بن حرب أنه شهد ]5637[عبد الرزاق -
ابـن . يد صلى بغري أذان وال إقامة مث جاء يقاد به بعريه حـىت خطـب بعـد الصـالة علـى بعـريهع

أنـه صـلى حـربعن مسـاك بـن ثنا أبو عوانةقالثنا احلجيبحدثنا حيىي قال ]2147[املنذر 
عــن ]5638[عبــد الــرزاق .يــوم العيــد خطــبهم بعــد الصــالة علــى بعــري املغــرية بــن شــعبةمــع 

صلى قبل املغرية بن شعبةرمي اجلزري قال أخربين زياد بن أيب مرمي أنه شهد الكمعمر عن عبد
قـالثنـا عبيـد اهللا بـن معـاذ]88[الفريـايب . اخلطبة مث ركب خبيتا لـه فخطـبهم فلمـا فـرغ دفعـه 

صـلى شـعبةبـناملغـريةأن وعبـد امللـك بـن عمـريحدثين أيب قثنا املسعودي عن زياد بن عالقـة
ثنــا قتيبــة بــن ســعيد ثنــا هشــيم عــن مغــرية عــن ]90[الفريــايب . لــى بعــريمث خطــب عيــوم عيــد
.علـى جنيـب نـا يف يـوم عيـد خطـب بعـدما صـلى صـلى باملغرية بـن شـعبةرأيت :قال الشعيب

قـال مسعت عبد امللك بن عمـري نا عبد الرمحن بن حممد احملاريب قالأخرب ]8272[ابن سعد 
البيهقــي .العيــد علــى بعــري ورأيتــه خيضــب بالصــفرةرأيــت املغــرية بــن شــعبة خيطــب النــاس يف: 
رأيــت : بكــري حــدثنا شــيبان عــن عبــد امللــك بــن عمــري قــال حيــىي بــن أيبمــن طريــق] 6431[

خطــب علــى بعــري ومل يــؤذن ومل املغــرية بــن شــعبة يــوم أضــحى أو فطــر صــلى بالنــاس ركعتــني مث
.ح يصححسن اهـ يقم

ول من بدأ باخلطبة أمن 
حدثنا عبدة بن سليمان عـن حيـىي بـن سـعيد عـن يوسـف بـن عبـد ]5734[ة ابن أيب شيب-

وكثــر عمــرحــىت إذا كــان ؤون بالصــالة مث يثنــون باخلطبــةكــان النــاس يبــد: قــال اهللا بــن ســالم
عمـر بـدأ باخلطبـة فلما رأى ذلـك إذا ذهب ليخطب ذهب جفاة الناس فكانالناس يف زمانه

بــن جــريج قــال أخــربين حيــىي بــن ســعيد قــال اعــن ]5644[عبــد الــرزاق . حــىت خــتم بالصــالة
عمـرأول مـن بـدأ باخلطبـة قبـل الصـالة يـوم الفطـر :خربين يوسف بن عبـد اهللا بـن سـالم قـالأ
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أبـــو زرعـــة الدمشـــقي .ملـــا رأى النـــاس ينقصـــون فلمـــا صـــلى حبســـهم يف اخلطبـــة اخلطـــاببـــن
: ىي بـن سـعيد قـالحـدثنا محـاد بـن زيـد عـن حيـ: حدثنا خلف بن هشام املقرىء قـال]528[

كيـف كانـت الصـالة علـى : قلـت لـهفغدوت مع يوسـف بـن عبـد اهللا بـن سـالم يف يـوم عيـد، 
فعرضـته علـى حيـىي بـن معـني : قال أبو زرعة.كان يبدأ باخلطبة، قبل الصالة: عهد عمر؟ قال

اهـسان ما حدث به حيىي بن سعيدوهو من حِ : قال أبو زرعة.فلم يعرفه
بــن عيينــة عــن حيـىي بــن ســعيد عــن يوســف مثلــه إال أنــه قــال اعــن ]5645[عبــد الــرزاق وقـال 
حدثنا قاسم حدثنا اخلشين حدثنا ابـن ]10/254التمهيد[وقال أبو عمر . عفانبنعثمان

انــت ك:أيب عمــر حــدثنا ســفيان عــن حيــىي بــن ســعيد عــن يوســف بــن عبــد اهللا بــن ســالم قــال
كثـر النـاس قـدم اخلطبـة قبـل الصـالة عفـانبـنعثمـانفلمـا كـان الصالة يوم العيـد قبـل اخلطبـة

وذكــر أبــو عمــر أنــه عــن عمــر وهــم والصــحيح اهـــأراد بــذلك أن ال يفــرتق النــاس وأن جيتمعــوا
عـــن عمـــر وعثمـــان حكـــى ابـــن شـــهاب عـــن أيب عبيـــدوقـــد .يوســـف لـــه رؤيـــة. عـــن عثمـــان 
بن جريج اعن ]5646[عبد الرزاق وقال.إال أن يكون شيئا فعله عثمان بعد خالف هذا 

اهـمعاويةبن شهاب أول من بدأ باخلطبة قبل الصالة اقال قال 
عثمـانيف العيـد أو معاويـةعن معمر قال بلغـين أن أول مـن خطـب ]5647[عبد الرزاق -

فعل ذلك كان ال يدرك عـايبهم عثمانقال وبلغين أيضا أن -شك معمر -يف آخر خالفته 
.س الصالة فبدأ باخلطبة حىت جيتمع النا

أنــسعــن أخربنــا محيــدقــالثنــا عبــد اهللا بــن بكــرقــالحــدثنا إبــراهيم]2151[ابــن املنــذر -
فسألت احلسـن عـن أول : قاليوم الفطر ويوم النحر قبل اخلطبةكانت الصالة يف العيد : قال

صــلى بالنـــاس مث خطــبهم فــرأى ناســـا كثــريا مل يـــدركوا عثمـــان: مــن خطــب قبـــل الصــالة فقــال
ابــن املنــذر .وعبــد اهللا بــن بكــر الســهميالبغــدادي اهـــ إبــراهيم بــن احلــارث لــك الصـالة ففعــل ذ

أن ثنـا محـاد عـن محيـد عـن احلسـنقـالثنـا حجـاجقالحدثنا علي بن عبد العزيز]2152[
فلمــا كثــر كــانوا يصــلون مث خيطبــونوعثمــانوعمــربكــروأبــارســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

ولعـل .مرسـل صـحيح . ال يدركون الصالة خطب مث صـلى
:فقد روى . عثمان إمنا فعله مرة 
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أول مــن :عــن الثــوري عــن قــيس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب قــال]5649[عبـد الــرزاق 
قــدم اخلطبــة قبــل الصــالة يــوم العيــد مــروان فقــام إليــه رجــل فقــال يــا مــروان خالفــت الســنة فقــال 

مسعـت رسـول اهللا أما هذا فقد قضى الذي عليهسعيدأبوالك فقال مروان يا فالن ترك ما هن
مـــن رأى مـــنكم منكـــرا فاســـتطاع أن يغـــريه بيـــده فليفعـــل فـــإن مل :ســـلم يقـــولصـــلى اهللا عليـــه و 

.صح وهذا أ.اهـ رواه مسلم يستطيع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف االميان
نــا األعمــش عــن إمساعيــل بــن رجــاء عــن أبيــه ثنا حممــد بــن عبيــد ثحــد] 11510[وقــال أمحــد 

أول من أخرج املنرب يوم العيد مروان وأول من بدأ باخلطبة قبل الصـالة فقـام رجـل فقـال : قال 
يــا مــروان خالفــت الســنة أخرجــت املنــرب ومل يــك خيــرج وبــدأت باخلطبــة قبــل الصــالة قــال أبــو 

عليـه مسعـت رسـول اهللا صـلى سـعيد مـن هـذا قـالوا فـالن بـن فـالن قـال أمـا هـذا فقـد قضـى مـا 
من رأى منكرا فان استطاع أن يغريه بيده فان مل يستطع فبلسانه فان : اهللا عليه و سلم يقول 

.اهـ ذكره مسلم مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان 

االتكاء على العصا
حــدثنا عبــد الــرزاق أخربنــا ابــن عيينــة عــن أيبيحــدثنا احلســن بــن علــ]1147[أبــو داود -

صلى اهللا عليه وسلم نـول يـوم العيـد قوسـا فخطـب جناب عن يزيد بن الرباء عن أبيه أن النيب
أمحـد بـن إسـحاق الفقيـه عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو بكـرأخربنا أبو]6440[البيهقي .عليه

جنـاب الكلـيبأخربنا حممد بن أمحـد بـن النضـر حـدثنا معاويـة بـن عمـرو حـدثنا زائـدة عـن أيب
أضـحى املصـلى يـوم كنا جلوسا يف: قال عازببنالرباءد بن الرباء بن عازب عن حدثنا يزي

إن أول منسـك يـومكم هـذا : ه وسلم فسلم على النـاس مث قـال صلى اهللا عليفأتانا رسول اهللا 
قوسـا أو عصـا يفتقدم فصلى ركعتـني مث سـلم مث اسـتقبل النـاس بوجهـه وأعطـ: قال . الصالة 

.حسنه األلباين اهـوأثىن عليهاتكأ عليها فحمد اهللاف
عبـــد اهللا بـــن الزبيـــرعـــن الثـــوري عـــن هشـــام بـــن عـــروة قـــال رأيـــت ]5659[عبـــد الـــرزاق -

.اهـ سند صحيح خيطب ويف يده عصا 
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن واصــل عــن أيب وائــل أن كعبــا رأى ]5610[ابــن أيب شــيبة -

حـدبواصل بن حيان األاهـلراع أو والإن هذا ال يصلح إال: فقال ويف يده قضيبجريرا
.صحيح، سند 
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حـــدثين عبـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب أويـــس املـــدين قـــالأخربنـــا إمساعيـــل ]3666[ابـــن ســـعد -
د اهللا بـن حممـد حـدثين عبـسـعد بـن عمـار بـن سـعد املـؤذن قـال الرمحن بن سعد بـن عمـار بـن 

فـص بـن عمـر بـن سـعد وعمـر بـن حبن عمار بن سعد وعمـار بـن حفـص بـن عمـر بـن سـعد 
أن النجاشـي احلبشـي بعـث إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
وســلم ثــالث عنــزات ، فأمســك النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم واحــدة لنفســه ، وأعطــى علــي بــن 
أيب طالــب واحــدة ، وأعطــى عمــر بــن اخلطــاب واحــدة ، فكــان بــالل ميشــي بتلــك العنــزة الــيت 

ها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه بـني يـدي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف أمسك
مث  فريكزهــا بــني يديــه ، فيصــلي إليهــايــوم الفطــر ويــوم األضــحى ، حــىت يــأيت املصــلى: العيــدين 

بني يدي عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان يف العيدين فريكزها بني أيـديهما 
وهـي هـذه العنـزة الـيت: قال عبد الـرمحن بـن سـعد .، ويصليان إليها

.اهـ سند ضعيف الوالة

اخلطبة على الراحلة
: سـعيد قـال حـدثنا وكيـع عـن داود بـن قـيس عـن عيـاض عـن أيب]5904[ابـن أيب شـيبة -

صـححه . اهــ أراه يـوم النحـر ليه وسلم خطب يوم عيد على راحلتـهإن رسول اهللا صلى اهللا ع
.ابن خزمية 

شـهدت قـالحدثنا ابن إدريس عـن حصـني عـن ميسـرة أيب مجيلـة]5905[ابن أيب شيبة -
ابـــن أيب شـــيبة .يفعلـــهعثمـــانوكـــان : قـــال العيـــد فلمـــا صـــلى خطـــب علـــى راحلتـــهعلـــيمـــع 

مث العيـدعلـيصلى بنا : قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد عن ابن أيب ليلى]5906[
عن أيب جناب عـن أبيـه عـن املغـرية حدثنا وكيع ]5911[ابن أيب شيبة .خطب على راحلته

حــدثنا إبــراهيم بــن ]2150[ابــن املنــذر .يــوم عيــد علــى راحلتــهعلــيخطبنــا قــالبــن شــعبة
عبـد الـرمحن أيب عـن عـن عبـد األعلـى الثعلـيبثنـا زائـدةيب بكـري قـالثنا حيـىي بـن أاحلارث قال

مــن هـــذا ضـــعاف اهـــ خطــب علـــى مجــل بعـــد الصــالة يف يـــوم أضــحى مث ذبـــحقـــالعلــيعــن 
.الوجه
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: قـال حدثنا حممد بن عبيد عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن قـيس ]5907[ابن أيب شيبة -
حملـاريب عـن عبـد حـدثنا ا]5913[أيب شـيبة ابـن .خيطـب علـى خبتيـةشعبةبنالمغيرةرأيـت 

بعـريعلـى خيطب الناس يوم العيـدشعبةبناملغريةرأيت : قال امللك بن عمري أنه مسعه يذكره
.صحيح تقدم قريبا اهـ 
بــن جــريج قــال قلــت لعطـاء مــىت كــان مــن مضــى خيــرج أحــدهم اعــن ]5650[عبـد الــرزاق -

رجــون حــىت ميتــد الضــحى فيصــلون مث خيطبــون قلــيال م الفطــر للصــالة فقــال كــانوا خيو مــن بيتــه يــ
ال مـا جلـس سويعة يقلل خطبتهم قـال ال حيبسـون النـاس شـيئا قـال مث ينزلـون فيخـرج النـاس قـ

ال قائمــا فكيــف خيشــى أن إســلم علــى منــرب حــىت مــات مــا كــان خيطــب النــيب صــلى اهللا عليــه و 
وأبــوســلم النــيب صــلى اهللا عليــه و إمنــا كــانحيبســوا النــاس وإمنــا كــانوا خيطبــون قيامــا ال جيلســون

يرتقـي أحـدهم علـى املنـرب فيقـوم كمـا هـو قائمـا ال جيلـس علـى املنـرب حـىت وعثمانوعمربكر
يرتقي عليه وال جيلس عليه بعد مـا ينـزل وإمنـا خطبتـه مجيعـا وهـو قـائم إمنـا كـانوا يتشـهدون مـرة 

و ســلم حــىت جــاء معاويــة حــني واحــدة األوىل قــال مل يكــن منــرب إال منــرب النــيب صــلى اهللا عليــه
حـدثنا ميمـون ]1791[الفـاكهي .حج باملنرب فرتكه قال فال يزالـوا خيطبـون علـى املنـابر بعـد 

بـن جـريج قـال قـال عطـاء مـا جلـس النـيب صـلى ابن احلكم قـال ثنـا حممـد بـن جعشـم قـال أنـا 
مـا ال جيلسـون قـال اهللا عليه وسلم على منرب حىت مات يعـين يـوم الفطـر وإمنـا كـانوا خيطبـون قيا

ومل يكــن منــرب إال منــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حــىت جــاء معاويــة أو حــج مبنــرب فلــم يزالــوا 
وقـال بعــض املكيــني أول مــن خطــب علـى منــرب مبكــة معاويــة جــاء .خيطبـون علــى املنــابر بعــده 

مــا علــى مبنــرب مــن الشــام صــغري علــى ثــالث درجــات وإمنــا كــان اخللفــاء والــوالة فيــه خيطبــون قيا
.مرسلاهـأرجلهم يوم اجلمعة وغريه يف وجه الكعبة ويف احلجر 

العـــاصبـــنخالـــدبـــن جـــريج قـــال أخـــربين عطـــاء قـــال رأيـــت اعـــن ]5270[عبـــد الـــرزاق -
خطبـــة ، خيطـــب قائمـــا بـــاألرض مســـتندا إىل البيـــت لـــيس بـــني ذلـــك جلـــوس ال قبـــل وال بعـــد 

ال إك كـانوا خيطبـون قيامـا بـاألرض واحدة حىت سقم خالد فكـان جيلـس علـى سـلم قـال وكـذل
]1797[رواه الفــاكهي و .اهـــ أراه أراد خطبــة العيــد النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم علــى منــربه 

.صحيح.فذكره بن جريج احدثنا ميمون بن احلكم قال ثنا حممد بن جعشم قال أنا 

ة العيدخطبيف مراأل
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حــدثنا عبــد امللــك بــن أيبثنا أيبحــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا بــن منــري حــد] 2085[مســلم -
ســليمان عــن عطــاء عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال شــهدت مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
الصالة يوم العيد فبدأ بالصـالة قبـل اخلطبـة بغـري أذان وال إقامـة مث قـام متوكئـا علـى بـالل فـأمر 

نســـاء فـــوعظهن بتقـــوى اهللا وحـــث علـــى طاعتـــه ووعـــظ النـــاس وذكـــرهم مث مضـــى حـــىت أتـــى ال
فقامـت امـرأة مـن سـطة النسـاء ســفعاء . تصـدقن فـإن أكثـركن حطـب جهــنم :وذكـرهن فقـال 

قــال فجعلــن . ألنكــن تكثــرن الشــكاة وتكفــرن العشــري :اخلــدين فقالــت مل يــا رســول اهللا قــال 
أخربنـا ]6441[البيهقـي .ثـوب بـالل مـن أقـرطتهن وخـوامتهنيتصدقن من حلـيهن يلقـني يف

حممـد بـن عمـرو بـن بن بشران ببغداد حدثنا أبو جعفـربن حممد بن عبد اهللا يعلأبو احلسني 
إمالء حدثنا أمحد بن الوليد الفحام حدثنا يزيد بـن هـارون أخربنـا عبـد امللـك بـن أيبيالبخرت 
يفصـلى اهللا عليـه وسـلمأنـه شـهد الصـالة مـع النـيبان عن عطاء عن جابر بن عبـد اهللاسليم

ة قبــل اخلطبــة بــال أذان وال إقامــة ، مث قــام متوكئــا علــى بــالل فخطــب فبــدأ بالصــال. يــوم عيــد
ى النســـاء ، ووعظهـــم ، وذكـــرهم ومضـــى متوكئـــا علـــى بـــالل فـــأتفحمـــد اهللا وأثـــىن عليـــهالنـــاس 

.احلديث اهـ رجاله ثقات فوعظهن 
حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــرو الرقــيا حيــىي بــن حكــيم ثنــا أبــو حبــرحــدثن]1289[ابــن ماجــة -
هللا حـدثنا أبـو الـزبري عـن جـابر قـال خـرج رسـول اهللا صـلى اإمساعيـل بـن مسـلم اخلـواليندثنا حـ

.اهـ ضعفه األلباين فخطب قائما مث قعد قعدة مث قامعليه و سلم يوم فطر أو أضحى
ن بــن ســعد بــن عمــار بــن حــدثنا عبــد الــرمححــدثنا هشــام بــن عمــار ]1287[ابــن ماجــة -

يـه و سـلم يكـرب بـني كـان النـيب صـلى اهللا عل: ن جـده قـالأبيه عـحدثين أيب عنسعد املؤذن
]6554[احلــاكم ورواه.ضــعفه األلبــاين. يكثــر التكبــري يف خطبــة العيــدين أضــعاف اخلطبــة

حدثنا أبو بكر بن إسحاق اإلمام و علي بن محشاد العدل قاال ثنـا بشـر بـن موسـى األسـدي 
ن عمار بن سعد القرظ مؤذن رسول اهللا صلى ثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي ثنا عبد الرمحن ب

سلم أمـر بـالال أن يـدخل صلى اهللا عليه و أن رسول اهللاسلم حدثين أيب عن جديهللا عليه و ا
إنه أرفع لصوتك و إن أذان بالل كان مثىن مثىن و إقامته مفردة و قد : إصبعه يف أذنه و قال 

عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و قامــت الصــالة مــرة مــرة و إنــه كــان يــؤذن يــوم اجلمعــة علــى
ســلم إذا كــان الفــيء مثـــل الشــراك و أن رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه و ســلم كــان إذا خـــرج إىل 
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العيــدين ســلك علــى دار ســعد بــن أيب وقــاص رضــي اهللا عنــه مث علــى أصــحاب الفســاطيط مث 
سـا قبـل القـراءة مث يبدأ بالصالة قبل اخلطبة مث كـرب يف األوىل سـبعا قبـل القـراءة و يف اآلخـرة مخ

خطب الناس مث انصرف من الطريق اآلخـر مـن الطريـق فـذبح أضـحية عنـد طـرف الرقـاق بيـده 
بشـــفرة مث خـــرج إىل دار عمـــار بـــن ياســـر و دار أيب هريـــرة بـــالبالط و كـــان خيـــرج إىل العيـــدين 

و خيطــب و كــان يكــرب بــني أضــعاف اخلطبــة و يكثــر التكبــري يف اخلطبــةماشــيا و يرجــع ماشــيا 
اهللا أكـرب اهللا أكـرب أشـهد : لى عصا و أن بالال كان إذا كرب بـاألذان اسـتقبل القبلـة مث يقـول ع

لقبلـــة مث ينحـــرف عـــن أن ال إلـــه إال اهللا مـــرتني أشـــهد أن حممـــدا رســـول اهللا مـــرتني و يســـتقبل ا
ح حــي علــى الفــالمث ينحــرف عــن يســار القبلــة فيقــول حــي علــى الصــالة مــرتني القبلــة فيقــول

ومــا ويقاللــيس اإلســناد بــاهـــاهللا أكــرب اهللا أكــرب ال إلــه إال اهللا يســتقبل القبلــة فيقــولمــرتني مث 
.املنت مبنكر 

ثنا حممــد بــن مصــفى احلمصــي ثنــا الزبيــدي عــن الزهــري عــن أيب حــد]65العيــدين[الفريــايب -
األضـحى ، فجـاء عمر بـن الخطـابشهدت مـع : عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف أنه قال 

: مث قـال فـأثىن علـى اهللا مبـا هـو أهلـهجتمع الناس ، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة ، مث قام بعدما ا
يــوم : صــيام هــذين اليــومني أمــا بعــد فــإين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ينهــى عــن 

يد املسلمني ، وأما يوم األضـحى أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وعاألضحى ويوم الفطر 
عثمـان بـن عفـانمث شـهدت الفطـر بعـد ذلـك مـع : قـال أبـو عبيـد . سككم فكلوا من حلم ن

فــأثىن علــى اهللا عــز وجــل مبــا هــو فجــاء بعــدما اجتمــع النــاس فبــدأ بالصــالة قبــل اخلطبــة ، فقــام 
أمـا بعـد ، فـإن هـذا يـوم الفطـر وهـو يـوم مجعـة ، ومهـا عيـدان : إىل هاهنا مث اتفقا مث قـال أهله

حد ، فمن أحب من أهل العوايل أن يتعجل إىل أهلـه فقـد أذنـت اجتمعا للمسلمني يف يوم وا
.اهـ حسن له ، ومن أحب أن يشهد اجلمعة فليفعل

حدثنا حممد بن عبـد يأخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو عثمان البصر ]6436[البيهقي -
ان كـ: ن منصـور عـن إبـراهيم عـن مسـروق قـالالوهاب أخربنا يعلى بن عبيـد حـدثنا سـفيان عـ

، اهـ ذكره يف التكبري يف اخلطبـة عا تسعا يفتتح بالتكبري وخيتم بهالعيدين تسيكرب يفعبد اهللا
.واهللا أعلم .وهذا إسناد صحيح 
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ثنـا أبـو حممـدقـالثنا هشـيمقالثنا سعيدحدثنا حممد بن علي قال]2179[ابن املنذر -
أنـه كـان يكـرب يـوم العيـد علـى رياألشـعحيدث عن عت أبا كنانة اهلجيميمسقريش قالموىل

مـد بـن خـالد ثنـا حـدثين عبـد اهللا بـن حم]127العيـدين[الفريـايب .املنرب ثنتـني وأربعـني تكبـرية
ملـا كــان يــوم : قــال د اجلصـاص ثنــا أبــو كنانـة القرشــيأبنــا زيـاد بــن أيب زيــاقــاليزيـد بــن هـارون

القبلـة فكـرب أربـع تكبـريات وال سـتقبلمث افصففنا خلفهاألشعريموسىأيبالفطر خرجنا مع 
كرب اخلامسة مث ركع مث قام يف الركعة الثانيـة مث قرأ سبح اسم ربك األعلى مثيتبع بعضها بعضا

ن وقــل هــو اهللا أحــد مث كــرب ثالثــا مث كــرب الرابعــة وركــع وقــل يــا أيهــا الكــافرو فقــرأ فاحتــة الكتــاب 
احلمـــد هللا الـــذي هـــدانا : مث قـــال املنـــرب فأقبـــل علينـــا بوجهـــه فســـلمفلمـــا قضـــى الصـــالة صـــعد

خــري األمــم وألزمنــا  وجعلــه دينــا ومــن علينــا مبحمــد صــلى اهللا عليــه وســلم وجعلنــا يف لإلســالم
وجنبنا عبادة الطواغيت واألصنام والسـجود للشـمس والقمـر ، مث  كلمة التقوى والعروة الوثقى 

مث قــرأ هــذه اآليــات لــى مــا هــداناالســابعة اهللا أكــرب عوكــرب ســتا والء ، اهللا أكــرب اهللا أكــربكــرب 
يــا أيهــا الــذين آمنــوا اذكــروا اهللا ذكــرا كثــريا وســبحوه بكــرة وأصــيال هــو (الــيت يف ســورة األحــزاب 

مث كــــرب ســـــتا والء ، )وســــرحوهن ســـــراحا مجــــيال(إىل قولــــه )الــــذي يصــــلي علــــيكم ومالئكتـــــه
إن اهللا يـــأمر (النحـــل والســـابعة اهللا أكـــرب علـــى مـــا هـــدانا ، مث قـــرأ هـــذه اآليـــات الـــيت يف ســـورة

مث كـرب )ولنجزين الذين صربوا أجرهم بأحسـن مـا كـانوا يعملـون(حىت بلغ )بالعدل واإلحسان
حــىت )وقضــى ربــك أال تعبــدوا إال إيــاه(ســتا والء ، والســابعة اهللا أكــرب علــى مــا هــدانا ، مث قــرأ 

والليـــل إذا (مث قـــرأ والســـابعة اهللا أكـــرب علـــى مـــا هـــدانامث كـــرب ســـتا والء)ملومـــا مـــدحورا(بلـــغ 
حـىت بلـغ )كتب عليكم الصيام كما كتب علـى الـذين مـن قـبلكم(مث قرأ حىت ختمها)يغشى

إن هـذا يـوم ال يـرد فيـه الـدعاء فـارفعوا أرغبـتكم : مث قـال )على مـا هـداكم ولعلكـم تشـكرون(
ا والء

أمحــد اهللا كمــا محــد نفســه يف كتابــه ، فإنــه محــد : والســابعة اهللا أكــرب علــى مــا هــدانا ، مث قــال 
نفســه يف مثانيــة أمكنــة يف ســبع ســور ، فقــرأ أول آيــة مــن األنعــام وآخــر آيــة مــن بــين إســرائيل ، 

غ مـاكثني فلما قرأ وكربه تكبريا رفع صوته اهللا أكرب على ما هدانا ، مث قرأ أول الكهف حـىت بلـ
قــل احلمــد هللا وســالم (مث قــرأ اآليــة الــيت يف ســورة النمــل اللهــم اجعلنــا مــنهم : دا مث قــال فيــه أبــ

بــل اهللا خــري وأعلــى : مث رفــع صــوته فقــال )علــى عبــاده الــذين اصــطفى آهللا خــري أمــا يشــركون
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ومـا ربـك وقـل احل(مث قـرأ اآليـة الـيت يف آخـر سـورة النمـل وأجل
فللــه احلمــد رب (مث قــرأ ل آيــة مــن املالئكــةمث قــرأ أول آيــة مــن ســبأ وأو )بغافــل عمــا تعملــون

هـذا مـا محـد بـه نفسـه فامحـدوه مبـا : مث قال حىت ختمها )السموات ورب األرض رب العاملني
جيـاوز مث رفـع يديـه اللى اهللا الثناء ، وأكثروا الذكر وأكثروا الذكرمحد به احلامدون وأحسنوا ع

مـــا مجعهـــم عليـــه وملـــا اجتمعـــوا لـــه مث محـــد اهللا علـــى املـــؤمنني ، ورفـــع يديـــه أيضـــا ودعـــاخللفـــاء
: وم الـــذي ال يـــرد فيـــه الـــدعاء ، قـــالوأمـــرهم أن يســـألوا لـــدنياهم وأخـــراهم ، وأخـــربهم أنـــه اليـــ

صــنع بنــا مثــل مــا صــنع يــوم الفطــر مــن .فلمــا كــان يــوم النحــر . كــروا اهللا يــذكركم ، مث نــزل اذ 
تـه يـوم الفطـر ، مث كـرب سـتا والء القراءة يف الصالة والتكبري واحلمد الذي محـد بـه يف أول خطب

ام قـل والسابعة اهللا أكرب على ما هدانا ، مث قرأهـا والء اآليـات الـيت يف األنعـاهللا أكرب اهللا أكرب
تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حىت بلغ سنجزي الـذين يصـدفون عـن آياتنـا سـوء العـذاب مبـا  
كـــانوا يصـــدفون مث كـــرب ســـتا والء والســـابعة اهللا أكـــرب علـــى مـــا هـــدانا ، مث قـــرأ آخـــر النحـــل إن 

ى مـا إبراهيم كان أمة قانتا هللا حنيفـا حـىت أمت السـورة ، مث كـرب سـتا والء والسـابعة اهللا أكـرب علـ
السـابعة و ختم السورة ، مث كرب سـتا والء هدانا مث قرأ تبارك الذي جعل يف السماء بروجا حىت

مث قـرأ مـن سـورة احلـج وإذ بوأنـا إلبـراهيم مكـان البيـت أن ال تشـرك يب اهللا أكرب على ما هدانا
بلــغ حــىتصــافية هللا مــن الشــرك واخليانــة : شــيئا حــىت بلــغ فــاذكروا اســم اهللا عليهــا صــواف قــال 

هــذا يــوم احلــج األكــرب وهــذه : مث قــال إذا يغشــى حــىت فــرغ منهــاوبشــر احملســنني مث قــرأ والليــل
األيام املعلومات التسع اليت ذكر اهللا عز وجل يف القرآن ، ال يرد فيهن الدعاء وهـذا يـوم احلـج 

الــدعاءم املعــدودات ال يــرد فــيهن األكــرب ومــا بعــده مــن الــثالث الــاليت ذكــر اهللا عــز وجــل األيــا
فــــارفعوا أرغبــــتكم إىل ا

أمحد اهللا كما محد بـهآخر الفطروالسابعة اهللا أكرب على ما هدانا مث ذكر هذه احملامد اليت يف 
نانـــة اهــــ أبـــو كحــىت فـــرغ مـــن اخلطبـــة الـــيت يف الفطــر كلهـــا نفســه يف ســـبع ســـور يف مثـــاين آيـــات

.أبو حممد ضعيف احلديثجمهول وزياد اجلصاص 
عــن معمـر عــن حممــد بــن عبـد اهللا بــن عبــد الـرمحن بــن عبــد القــارىء ]5672[عبـد الــرزاق -

عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبـة بـن مسـعود أنـه قـال يكـرب اإلمـام يـوم الفطـر قبـل أن خيطـب 
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ر يل أحســـن مـــن هـــذا فلـــم يســـتطع عاجلتـــه علـــى أن يفســـ. تســـعا حـــني يريـــد القيـــام وســـبعا يف 
حـدثنا وكيـع عـن ]5916[ابن أيب شـيبة .فظننت أن قوله حني يريد القيام يف اخلطبة اآلخرة

مـن السـنة : سفيان عن حممد بن عبـد الـرمحن القـاري عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة قـال 
.اهـ صحيح وسبعا بعدهانرب يف العيدين تسعا قبل اخلطبةأن يكرب اإلمام على امل

حــدثنا يعقــوب بــن عبــد قــال]244/ 2[ورواه ســعيد بــن منصــور حكــاه ابــن قدامــة يف املغــين 
يكــرب االمــام يــوم العيــد علــى املنــرب قبــل أن :الــرمحن عــن أبيــه عــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا قــال

وروي خالفـه .صـحيح إسـناد اهــ خيطب بتسع تكبريات مث خيطب ويف الثانية بسـبع تكبـريات
.طرق ضعيفة من
فيه أبي هريرةأخربين الثقة من أهل املدينة أنه أثبت له كتاب عن ] 239/ 1م [الشافعي -

تكبــري اإلمــام يف اخلطبــة األوىل يــوم الفطــر ويــوم األضــحى إحــدى أو ثالثــا ومخســني تكبــرية يف 
.والتكبري هذا شاهد للخطبتني اهـ)1(فصول اخلطبة بني ظهراين الكالم

القرى الصغريةصالة العيد يف
ال مجعة وال : قال عليعن معمر عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]5719[عبد الرزاق -

.ال يف مصر جامع قال معمر يعين بالتشريق يوم الفطـر واألضـحى اخلـروج إىل اجلبانـةإتشريق 
ثنا شعبة عـن زبيـد عـن سـعدىي بن حممد قال ثنا أبو عمر قالحدثنا حي]1748[ابن املنذر 

ال مجعـة وال تشـريق إال يف مصـر جـامع : قـالعلـيبن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السـلمي عـن 
.اهـ صحيح تقدم يف اجلمعة 

أنــس بــن عــن هشـيم عــن عبيـد اهللا بــن أيب بكـر بــن أنـس عــن جـده ]5855[عبـد الـرزاق -
ه ومواليـه مث أنه كان يكون يف منزله بالزاوية فإذا مل يشـهد العيـد بالبصـرة مجـع أهلـه وولـدمالك

.تقدم له شويهد ثقات ،اهـ 
ثنــا حــدثنا بكــر بــن ســهل ثنــا عبــد اهللا بـن يوســف ثنــا حيــىي بــن محــزة]20/618[الطـرباين -

وهـو يف قريـة المقدام بن معـدي كـربأتيت : قالفة عباد بن الريان اللخمي احلمصيأبو طر 
رواه اهـــصــلوا فــرادىال: فقــالاخــرج فصــل بنــا العيــد: مــن محــص يــوم عيــد فقلنــاعلــى أميــال

.يفصل بينهما جبلسة حكى ابن حزم يف احمللى أن-1
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الرملــي قــال حــدثنا الوليــد بــن مســلم عــن حــدثنا علــي بــن ســهل ]1212[الــدواليب يف الكــىن 
أتينــا املقــدام بــن معــد يكــرب صــاحب رســول اهللا : عــن أيب طرفــة احلمصــي قــالحيــىي بــن محــزة

: مـن قـرى محـص علـى أربعـة أميـال منهـا يف يـوم عيـد، فقلنـاصلى اهللا عليه وسلم وهو يف قريـة
قـال الـذهيب ، عباد مـرتجم يف تـاريخ دمشـق اهـ ال ولكن صلوا فرادى: فقال، اخرج فصل بنا 

رجالـه ثقـات و اهــفهـو صـاحل احلـديث إن شـاء اهللا، ما علمت فيه جرحـا : يف تاريخ اإلسالم 
.

املسجدبصالة العيد ما روي يف 
حـــدثنا هشــام بـــن عمـــار حــدثنا الوليـــد ح وحـــدثنا الربيــع بـــن ســـليمان ]1162[د أبــو داو -

ومســاه الربيــع يفد بــن مســلم حــدثنا رجــل مــن الفــروينيحــدثنا عبــد اهللا بــن يوســف حــدثنا الوليــ
هريـرة حيـدث عـن أيبيمسع أبا حيىي عبيد اهللا التيمـفروةحديثه عيسى بن عبد األعلى بن أيب

اهــاملسـجدصلى اهللا عليه وسلم صالة العيد يفيوم 
.حلال عيسى وشيخهاأللباينصححه احلاكم والذهيب وضعفه ابن حجر و 

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو بكــر بــن إســحاق الفقيــه أخربنــا ]6480[البيهقــي -
عن حممد بن عبد العزيـز بـن عبـد العباس بن الفضل حدثنا ابن كاسب حدثنا سلمة بن رجاء 

إمــارة أبـان بـن عثمـان علـى املدينــة مطرنـا يف: قـال يالـرمحن عـن عثمـان بـن عبــد الـرمحن التيمـ
فيـه الفطـر ييصـلياملسجد فلم خيرج إىل املصلى الذمطرا شديدا ليلة الفطر فجمع الناس يف

فقـال عبـد اهللا بـن ا أخربتـينقم فأخرب الناس مـ: واألضحى مث قال لعبد اهللا بن عامر بن ربيعة 
فامتنع الناس املصلى فجمع عمر الناس عمر بن الخطابإن الناس مطروا على عهد : عامر 

يـا أيهـا النـاس إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ل يف
يهم ، وإن املســجد  يكــان خيــرج بالنــاس إىل املصــلى يصــلوســلم

حممـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن اهــجد أرفـقكان ال يسعهم قال فإذا كان هـذا املطـر فاملسـ
.منكر احلديث عبد الرمحن بن عوف الزهري

قيــل : قــال عــن حــنشحــدثنا ابــن إدريــس عــن ليــث عــن احلكــم]5864[ابــن أيب شــيبة -
مر رجـال فـأعون اخلـروج إىل اجلبانـةال يسـتطيإن ضـعفة مـن ضـعفة النـاس طالـبأبيبنلعلي

ابــن أيب شــيبة .وركعتــني ملكــان خــروجهم إىل اجلبانــةركعتــني للعيــد يصــلي بالنــاس أربــع ركعــات
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أمـر رجـال يصـلي بضـعفة النـاس عليـاأن حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن أيب إسـحاق ]5865[
: قـــال يسحــدثنا وكيـــع عــن ســفيان عــن أيب قــ]5866[ابــن أيب شــيبة .يف املســجد ركعتــني

ابــن .كصــالة اهلجــريلي بضــعفة النــاس يــوم العيــد أربعــاأمــر رجــال يصــعليــاأن أظنــه عــن هزيــل
ثنـا سـفيان عـن عبـد األعلـى قـالأخربنا يعلـى بـن عبيـدقال حدثنا أبو أمحد]2118[املنذر 

تون يــأ: فقــالوا؟الءمــا هــؤ أناســا يــذهبون يــوم العيــد فقــالعلــيرأى قــالعــن أيب عبــد الــرمحن
ا حـدثن]5868[ابـن أيب شـيبة .إمنـا اجلماعـة يف اجلبانـةفقالسجدامل

لي بالنـاس يف مسـجد أمر رجـال يصـعلياأن محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن ابن أيب ليلى 
ليلـى يصـلي بغـري فقـال رجـل البـن أيب يصلي ركعتني: وقال ابن أيب ليلى: قال. الكوفة ركعتني

ثنا مسـلم بـن إبـراهيم حدثنا علي بن عبد العزيز قال]2117[ابن املنذر .نعم:خطبة؟ قال
أمـر رجـال أن يصـلي عليـاثنا شعبة عن حممد بن النعمان عن أيب قيس عن أيب اهلذيل أن قال

]6481[البيهقــي ، ورواهوجدتــه ذا كــاهـــ  بضــعفة النــاس يف املســجد يــوم العيــد أربــع ركعــات
ثنـا ن بـن احلسـن بـن احلسـني بـن منصـور ن قتـادة أخربنـا أبـو احلسـعمر بن عبـد العزيـز بـأخربنا

مسعـت أبـا ا شـعبة عـن حممـد بـن النعمـان قـال ثنيبن سليمان ثنا عاصم بن علحممد بن حيىي
املسـجد يـوم فطـر أو يـوم بضعفة الناس يفيأن عليا أمر رجال أن يصلهزيل قيس حيدث عن 

حــدثنا أمحــد بــن حيــىي عــن ]34[ئي يف أماليــه ورواه النســااهـــ أربعــايأضــحى وأمــره أن يصــل
: قـالإسحاق بن منصور ثنا داود الطـائي عـن األعمـش عـن عبـد الـرمحن بـن ثـروان عـن اهلزيـل

لــو : لــو أمــرت مــن يصــلي بضــعفاء النــاس يف املســجد يــوم العيــد قــال: قيــل لعلــي عليــه الســالم
.ضعيف ال ينجرب اهـأمرته ألمرته أن يصلي أربعا

أمحـد لقطـان ببغـداد أخربنـا أبـو احلسـنيأخربنـا أبـو احلسـني بـن الفضـل ا]6483[البيهقي -
بن عثمان بن جعفر املقرئ حدثنا حممد بن على الـوراق حـدثنا أبـو غسـان ومعاويـة بـن عمـرو 

مــن : قــاليغســان حــدثنا زهــري حــدثنا أبــو إســحاق عــن احلــارث األعــور عــن علــواللفــظ أليب
قــال واخلــروج يــوم العيــدين مــن الســنة وال خيــرج إىل املســجد الرجــل إىل املصــلىيالســنة أن ميشــ

اهـــ احلــارث وا إىل املصــلى وال حتبســوا النســاءلكــن اخرجــ: زاد معاويــة . إال ضــعيف أو مــريض
.يرتك 

التكبري يف أيام التشريق
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أيـام معـدودات فمـن تعجـل يف يـومني فـال إمث عليـه ومـن تـأخر واذكـروا اهللا يف (وقول اهللا تعاىل 
]203البقرة [)إمث عليه ملن اتقى واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه حتشرونفال
أبــو قــال أخــربينعــن عمــروبــن عبــد اهللا قــال حــدثنا ســفيان يحــدثنا علــ]842[البخــاري -

صـلى اهللا عليـه كنـت أعـرف انقضـاء صـالة النـيب: قـال اهللا عنهمايمعبد عن ابن عباس رض
.وهو إسناد مكي ، مبىن تكبري أيام التشريق عندي أنه يفاهـبالتكبري وسلم

اج عـن عطـاء عـن عبيـد حدثنا أبـو أسـامة عـن أيب عوانـة عـن حجـ]5681[ابن أيب شيبة -
أنــه كـان يكـرب مــن صـالة الغــداة يـوم عرفـة إىل صــالة الظهـر مــن آخـر أيــام عمـربـن عمـري عــن 

ــقــالحــدثنا ســهل بــن عمــار]2197[ابــن املنــذر .التشــريق ثنــا قــالن عبيــد اهللاثنــا حممــد ب
فيكـــرب فيكـــرب أهـــل املســـجديف قبتـــه مبـــىنيكـــرب عمـــركـــان : قـــالطلحـــة عـــن عبيـــد بـــن عمـــري

]2198[ابـن املنـذر . ويكرب بتكبريهم أهل األسواق حىت ترتج مىن تكبريابتكبريهم أهل مىن
أن عـن عمـرو بـن دينـار عـن أيب جنـيحثنا محادقالثنا حجاجقالحدثنا علي بن عبد العزيز

حــىت يكــرب أهــلفيســمع أهــل املســجد تكبــريه فيكــربونكــان يكــرب يف الــدار أيــام التشــريق عمــر
.حــىت يكــرب النــاس أهــل الطــوافالســوق حــىت يكــرب أهــل اجلمــار حــىت يكــرب مــن بــني اجلبلــني

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو بكر بن إسـحاق قـال قـال أبـو عبيـد ]6489[البيهقي 
ن ســعيد عـن ابــن جــريج عــن عطـاء عــن عبيــد بــن عمـري أن عمــر كــان يكــرب يفحيــىي بــفحـدثين

. قبته مبىن فيسمعه أهل املسجد فيكربون فيسمعه أهل السوق فيكربون حىت تـرتج مـىن تكبـريا
ثنـا سـفيان عـن عمـرو بـن دينـار عـن عطـاء حدثنا حممد بن أيب عمر قـال]2506[الفاكهي 

طــاب كــان يكــرب يف قبتــه مبــىن فيكــرب أهــل الســوق إن عمــر بــن اخل:عــن عبيــد بــن عمــري قــال 
حــدثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن قــال ] 2510[الفــاكهي وقــال.بتكبــريه حــىت تــرتج مــىن تكبــريا 
كـان :مسعـت عبيـد بـن عمـري يقـول طـاءعقـالَ قـالابـن جـريج عـن

فيكـربون فيسـمعهم أهـل املسـجدتلك األيام فيسمعه أهلعمر بن اخلطاب يكرب يف قبته مبىن
.صحيح اهـاألسواق أيضا ، فيكربون حىت ترتج مىن تكبريا 

يمـي عـن عـن ابـن التثنـا عبـد الـرزاقحـدثنا حممـد بـن الصـباح قـال]2207[ابن املنـذر وقال
كــان يكــرب مــن صــالة عمــرأن اء بــن أيب ربــاح عــن عبيــد بــن عمــريعــن عطــاحلجـاج بــن أرطــأة

اهللا أكــرب اهللا : صــالة الظهــر مــن آخــر أيــام التشــريق يكــرب يف العصــر يقــولالغــداة يــوم عرفــة إىل
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حـدثنا علـي بـن عبـد ]2200[ابـن املنـذر. واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمـداهللاأكرب ال إله إال
أن حلجـاج عـن عطـاء عـن عبيـد بـن عمـريعـن اثنـا شـعبةقـالثنا مسلم بن إبـراهيمقالالعزيز

مث ميسـك تشـريقيكـرب مـن يـوم عرفـة مـن صـالة الصـبح إىل آخـر أيـام الكـان عمر بـن اخلطـاب
حممـد بـن أمحـد أبـو بكـر أبو عبد اهللا احلـافظ أخـربينأخربنا]6495[البيهقي .صالة العصر

حـدثنا حممـد بـن جعفـر حـدثنا شـعبة أيببن بالويه حدثنا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل حـدثين
كـان عمـر بـن اخلطـاب يكـرب : بيد بـن عمـري قـال عن احلجاج قال مسعت عطاء حيدث عن ع

كـذا رواه احلجـاج بـن . بعد صالة الفجر من يوم عرفة إىل صالة الظهر من آخر أيـام التشـريق
قـــال أبـــو عبيـــد القاســـم بـــن ســـالم . وكـــان حيـــىي بـــن ســـعيد القطـــان ينكـــره ،أرطـــاة عـــن عطـــاء

أنـه كـان ا اإلسـناد عـن عمـر ن احلجـاج وإمنـذاكرت به حيىي بن سعيد فأنكره وقال هـذا وهـم مـ
رباح أنه كـان يكـرب صـالة الظهـر ومشهور عن عطاء بن أيب:بيهقي قال ال. قبته مبىنيكرب يف

ييـوم النحــر إىل صــالة العصــر مـن آخــر أيــام التشــريق ولـو كــان عنــد عطــاء عـن عمــر هــذا الــذ
بــن أرطـــاة حجـــاجتفــرد بــه اهــــســتجاز لنفســه خـــالف عمــر واهللا أعلــمرواه عنــه احلجــاج ملـــا ا

.بالقوي هو ليس و 
ن حممـد احلـافظ حـدثنا حممد بـأبو حازم احلافظ حدثنا أبو أمحدأخربنا ]6496[البيهقي -

حـدثنا أبـو يوسـف يبـن مسـلم الطوسـيببغـداد حـدثنا علـيأمحد بن جعفر البلخأبو العباس
ابــن ويعلــوعمــراجتمــع : إســحاق قــال حــدثنا مطــرف بــن طريــف عــن أيبيالقاضــيعــين

فأما أصحاب ابن مسعود فإىل صـالة . دبر صالة الغداة من يوم عرفةعلى التكبري يفمسعود
.اهـ مرسل صالة العصر من آخر أيام التشريقفإىليالعصر من يوم النحر ، وأما عمر وعل

بـن معبـد عـن عبـد اهللا بـن عـن زهـرةحدثين عمرو بـن عثمـان أبنـا ابـن هليعـة]52[الفريايب -
وعمــر ميــر يف آخــر يــوم ، وهــو ميــر يف زقــاقالخطــاببــنعمــرن يســمع تكبــري أنــه كــاهشــام
.سند ضعيف اهـ العيد

حــدثنا حيــىي بــن جعفــر قــال أخربنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء قــال ]236[أبــو جعفــر الــرزاز -
كـان يكـرب يف دبـر صـالة الصـبح عليـاأخربنا إسرائيل عن أيب إسـحاق عـن احلـارث األعـور أن 

اهللا أكـرب اهللا أكـرب ال إلــه إال اهللا واهللا : ىل صـالة العصـر مــن آخـر أيـام التشــريق مـن يـوم عرفــة إ
.ضعيف اهـأكرب وهللا احلمد
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حدثنا يزيد بن هـارون قـال حـدثنا شـريك قـال قلـت أليب إسـحاق]5699[ابن أيب شيبة -
ه إال اهللا واهللا كرب اهللا أكرب ال إلاهللا أ: كانا يقوالن : ؟ فقالعلي وعبد اهللاكيف كان تكبري 

.اهـ مرسل أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد
علـيعـن حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن عاصم عن شـقيق]5677[ابن أيب شيبة -
أنـه كـان يكـرب بعـد صـالة الفجـر يـوم عرفـة علـيعـن وعن عبد األعلى عن أيب عبـد الـرمحنح

حــدثنا ]5678[ابــن أيب شــيبة .ويكــرب بعــد العصــرصــالة العصــر مــن آخــر أيــام التشــريقإىل 
أنـه كـان يكـرب مـن صـالة الفجـر يـوم عرفـة علـيعـن ن عمـري بـن سـعيدعـوكيع عن أيب جناب 

حـــدثنا إبـــراهيم بـــن احلـــارث ]2201[ابـــن املنـــذر .إىل صـــالة العصـــر مـــن آخـــر أيـــام التشـــريق
لـيب عـن أيب ثنـا زائـدة عـن عبـد األعلـى الثعقـالثنـا حيـىي بـن أيب بكـريقـاالوحممـد بـن إمساعيـل

ن آخــر أيــام التشــريقأنــه كــان يكــرب مــن غــداة عرفــة إىل صــالة العصــر مــعلــيعــن عبــد الــرمحن
ثنـا حجــاجقـالحــدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]2209[ابـن املنـذر . ويكـرب بعـد العصـر ويقطـع

كـان يكـرب عليـاعـن علـي أن ثنا محاد عن حجاج عن أيب إسـحاق عـن عاصـم بـن ضـمرةقال
إلــه إال الاهللا أكــرب اهللا أكــرب: تشــريق يقــولالفجــر إىل العصــر مــن آخــر أيــام اليــوم عرفــة صــالة 

أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا فأخربنــا]6497[البيهقــي . واهللا أكــرب اهللا أكــرب وهللا احلمــد اهللا
عـن زائـدة يثنـا حسـني بـن علـن حممـد ثنـا هنـاد أبو بكر بـن إسـحاق الفقيـه أخربنـا عبـد اهللا بـ

مث ال يقطــع حــىت يكــرب بعــد صــالة الفجــر غــداة عرفــةيعلــكــان يق قــال  عــن عاصــم عــن شــق
.اهـ حسن صحيحمث يكرب بعد العصراإلمام من آخر أيام التشريق ييصل

حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن غيالن بن جامع عن عمـرو بـن ]5680[ابن أيب شيبة -
عرفـة إىل صـالة العصـر مـن أنه كان يكرب من صـالة الفجـر يـومعبد اهللاعن مرة عن أيب وائل

.اهـ صحيح يوم النحر
كـان : قـال حـدثنا أبـو األحـوص عـن أيب إسـحاق عـن األسـود]5679[ابن أيب شيبة وقال

اهللا أكـرب اهللا : يقـول فة إىل صالة العصر من يوم النحـريكرب من صالة الفجر يوم عر عبد اهللا
حــدثنا حممــد ]9538[الطــرباين .رب وهللا احلمــدواهللا أكــرب اهللا أكــأكـرب اهللا أكــرب ال إلــه إال اهللا

عــن أصــحاب عبــد اهللا عــن بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زهــري ثنــا أبــو إســحاق
أنه كان يكرب صالة الغداة من يوم عرفة ويقطع صالة العصر من يـوم النحـر يكـرب إذا عبد اهللا
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لـه إال اهللا واهللا أكـرب اهللا أكـرب وهللا احلمـد اهللا أكـرب ال إوكان يكرب اهللا أكرب: صلى العصر قال 
ســفيان عــن أيب عــنثنــا عبــد اهللاحــدثنا علــي بــن احلســن قــال]2204[ابــن املنــذر وقــال .

أنــه كــان يكــرب مــن صــالة الغــداة يــوم عرفــة إىل عبــد اهللا بــن مســعودعــن إســحاق عــن األســود
إال اهللا واهللا أكــرب اهللا أكــرب وهللا اهللا أكــرب اهللا أكــرب ال إلــه : صــر مــن يــوم النحــر يقــولصــالة الع

.، وإسناده صحيح ا أجود ذاهـ ه)1(احلمد
حـــدثنا وكيــع عـــن حســـن بــن صـــاحل عــن أيب إســـحاق عـــن أيب ]5697[ابـــن أيب شــيبة وقــال

واهللا أكــرب أكـرب اهللا أكـرب ال إلـه إال اهللاهللا أيـام التشــريقأنــه كـان يكـرب عبـد اهللاعـن األحـوص 
. هكذا رواه أبو إسحاق بأخرة اهـ اهللا أكرب وهللا احلمد

بـن املنهــال ثنـا شــعبة أخــربين ثنا علــي بـن عبــد العزيــز ثنـا حجــاج حـد]9537[الطــرباين وقـال
بعد صالة الصبح أيام التشريقالتكبري : يقول عبد اهللاكان : احلكم و محاد عن إبراهيم قال 

.اه تكبري التشريقمس، مرسل جيد اهـمن يوم عرفة إىل بعد العصر من يوم النحر 
عبـد احلميـد بـن أخربنـا أبـو عوانـة عـنحـدثنا زيـد بـن احلبـاب قـال]5682[ابن أيب شيبة -

أنـه كـان يكـرب مـن صـالة الظهـر زيد بـن ثابـتمن أهل الشام عـن عن رجل أيب رباح الشامي
لحـدثنا عفـان قـا]5683[ابـن أيب شـيبة .يكـرب يف العصـروم النحر إىل آخـر أيـام التشـريق ي

بـنزيـدحـدثين رجـل مـن أهـل الشـام عـن عـن عبـد احلميـد بـن أيب ربـاح قـالحدثنا أبـو عوانـة
. ة العصر مـن آخـر أيـام التشـريقأنه كان يكرب من صالة الظهر من يوم النحر إىل صالثابت

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا أبـو عوانـة ]50[الطرباين يف فضل العشر 
.ال يثبت.، فذكره 

عبـاسابـنعـن دثنا وكيع عن شريك عن خصـيف عـن عكرمـةح]5685[ابن أيب شيبة -
ابـن املنـذر .أنه كان يكرب من صالة الظهر يوم النحر إىل صالة العصـر مـن آخـر أيـام التشـريق

ثنــا عتــاب بــن بشــري عــن خصــيف عــن ثنــا ســعيد قــالحــدثنا حممــد بــن علــي قــال]2206[
يوم عرفـة عنـد الظهـر إىل بعـد العصـر مـن يف األمصاريكرب الناس : القعباسابنعكرمة عن 

.اهـ خصيف ضعيف آخر أيام التشريق

كانوا يكربون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة : حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال ]5696[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح ه إال اهللا ، واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمداهللا أكرب اهللا أكرب ال إل: يف دبر الصالة 
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ابـنعـن قطـان عـن أيب بكـار عـن عكرمـة حدثنا حيـىي بـن سـعيد ال]5692[ابن أيب شيبة -
اهللاال يكـرب يف املغـربيقام التشـر أنه كان يكرب من صـالة الفجـر يـوم عرفـة إىل آخـر أيـعباس

حــدثنا حيــىي ]797[مســدد .اهللا أكــرب وهللا احلمــدكــرب وأجــلاهللا أأكــرب كبــريا اهللا أكــرب كبــريا 
عــن ابــن عبــاس أنــه كــان يكــرب مــن غــداة عرفــة إىل آخــر أيــام عــن احلكــم بــن فــروخ عــن عكرمــة

اهللا أكـرب كبـريا ، اهللا أكـرب كبـريا ، اهللا أكــربال يكـرب يف املغـرب ، وكـان تكبـريهالتشـريق ، وكـان 
رواه أمحـــد عـــن حيـــىي. اهللا أكـــرب علـــى مـــا هـــدانا  : كبـــريا ، واحلمـــد هللا ، اهللا أكـــرب ، أو قـــال 

حممــد بــن أمحــد بــن أبــو بكــرأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثين] 6498[البيهقــي . خمتصــرا
بـن حـدثنا حيـىي بـن سـعيد حـدثنا احلكـمأيببالويه حدثنا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل حـدثين

أنه كان يكرب مـن غـداة عرفـة إىل صـالة العصـر مـن آخـر أيـام عكرمة عن ابن عباس فروخ عن
حممـد احلـافظ أخربنـا أبـو احلسـن حممـد بـنبو حازم احلافظ أخربنـا أبـو أمحـدوأخربنا أ. التشريق

حـدثنا حيـىي بـن آدم ياللبقبن سلمة يعينيبطوس حدثنا عليحممد بن أمحد بن زهري القيس
عن حيىي بن سعيد القطـان عـن يإسحاق بن إبراهيم احلنظليعينخلراساينحدثنا أبو يعقوب ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ مث قال.املغربالعصر ويقطع يفيكرب يف: احلكم فذكره مبثله وزاد 
احلافظ أخربنا حممد بن إسـحاق بـن إبـراهيم حـدثنا حممـد بـن ياحلسني بن عليأخربنا أبو عل

م احلكبكارآدم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا حيىي بن سعيد عن أيبرافع حدثنا حيىي بن 
. أنـه كـان يكـرب مـن غـداة يـوم عرفـة إىل آخـر أيـام التشـريقبن فروخ عن عكرمة عن ابن عباس

عنـك عـن إن حيـىي بـن آدم حـدثين: فلقيـت إسـحاق بـن إبـراهيم فقلـت : قـال حممـد بـن رافـع 
: أبـو العبـاس حيـىي بـن آدم قـالكمـا حـدثينفحـدثينحيىي بـن سـعيد فـذكرت لـه هـذا احلـديث 

كمـا حـدثينعـن حيـىي بـن آدم عنـك فحـدثينإن حممـد بـن رافـع حـدثينفأتيت إسحاق فقلت
قـال إسـحاق كم كتب عنك حيىي بن آدم: إلسحاق فقلت : حممد بن رافع قال أبو العباس 

.اهـ صحيح حديث يحنو ألف: 
بكر بن احلارث الفقيه أخربنا أبـو حممـد بـن حيـان حـدثنا أخربنا أبو]6504[مث قال البيهقي

يكـرب ابن عبـاسعن احلكم عن عكرمة عن حممد بن حيىي حدثنا بندار حدثنا حيىي بن سعيد
اهللا أكــرب اهللا أكــرب اهللا أكــرب وهللا احلمــد املغــربال يكــرب يفالنفــرمــن غــداة عرفــة إىل آخــر أيــام 

.ثقات اهـكذا أخربناه من كتابه ثالثا نسقا. انااهللا أكرب وأجل اهللا أكرب على ما هد
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أخربنــا الشــريف أبــو الفــتح أخربنــا أبــو احلســن بــن فــراس حــدثنا أبــو ]6492[البيهقــي وقــال
مسعـت : حدثنا سفيان عن عمـرو بـن دينـار قـال يحدثنا أبو عبيد اهللا املخزوميجعفر الديبل

قــول اهللا عــز وجــل تــأوليفــال أدر يكــرب يــوم الصــدر ويــأمر مــن حولــه أن يكــربواعبــاسابــن
ــــــام معــــــدوداتواذكــــــروا اهللا يف( ــــــه ) أي ــــــرورواه ا.)فــــــإذا قضــــــيتم مناســــــككم(أو قول ــــــن جري ب
عــن ابــن حــدثنا خملــد عــن ابــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــارقــال حــدثنا أبــو كريــب]3891[

أيـــام واذكـــروا اهللا يف (عبـــاس مسعـــه يـــوم الصـــدر يقـــول بعـــد مـــا صـــدر يكـــرب يف املســـجد ويتـــأول
.يأيت يف احلج، صحيح اهـ) معدودات

: عن معمر عـن عاصـم بـن سـليمان عـن أيب عثمـان النهـدي قـال ]20581[عبد الرزاق -
اهللا أكرب اهللا أكرب مرارا اللهـم أنـت أعلـى وأجـل ، كربوا اهللا :يعلمنا التكبري يقولسلمانكان 

امللك أو يكـون لـك ويل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك يف
مث قال واهللا لتكتـنب هـذه .اللهم اغفر لنا اللهم ارمحنا، اهللا أكرب تكبريا .من الذل وكربه تكبريا

أمحـد مـن طريـق] 6506[البيهقـي رواه . وال ترتك هاتان وليكونن هـذا شـفعاء صـدق هلـاتني 
تـرتك هاتـان تكتـنب هـذه الواهللا ل: مث قـال :بنحـوه ، وقـال فيـه بن منصـور حـدثنا عبـد الـرزاق 

.اهـ سند صحيح ولتكونن شفعا هلاتني
كـان يكـرب عمـرابـنعـن نـافع أن ثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريجحد)1(]799د[د محأ-

. يف دبـــر الصـــلوات ويف فســـطاطه ويف ممشـــاه ويف طريقـــه، تلـــك األيـــام مجيعـــامبـــىنتلـــك األيـــام 
قـال ابـن قـالقالحدثنا سعيد بن عبد الرمحن ]2512[الفاكهي 

راشـه ويف وعلـى فتلك األيام وخلف الصلوات مبىنكان يكربعمرابنوأخربين نافع أن جريج
حـدثنا ]2199[ابـن املنـذر . ويف ممشاه تلـك األيـام مجيعـاالصلوات ويف فسطاطه ويف جملسه
أن أخربين نافعقال أخربنا ابن جريجثنا حممد بن بكر قالموسى بن هارون قال ثنا أيب قال

ويف ممشــائه تلــك األيــام خلــف الصــلوات وعلــى فراشــه ويف فســطاطهمبــىنكــان يكــرب عمــرابــن
.اهـ صحيح تلك األيام مجيعا

أنه كان يكرب مـن عمرابنعن حدثنا وكيع عن العمري عن نافع]5686[ابن أيب شيبة -
]2211[ابــن املنــذر .يعــين األولن يــوم النفــر ر إىل صــالة العصــر مــصــالة الظهــر يــوم النحــ

.حرف الدال أريد به مسائل أيب داود أمحَد بن حنبل -1



تقريب فقه السابقني األولني

57

أنه كان عمرابنعن ثنا محاد عن عبد اهللا بن عمر عن نافعثنا حجاج قالحدثنا علي قال
اهللا أكـرب اهللا: يكرب من صالة الظهر يوم النحر إىل صـالة الفجـر مـن آخـر أيـام التشـريق يقـول

وهو على كل شيء قديرله امللك وله احلمد.أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
حـدثنا علــي بـن عبـد العزيـز ثنـا حجـاج بــن ]45[فضـل عشـر ذي احلجـة وقـال الطـرباين يف .

رواه . وإمنـا هـو عبـد اهللا العمـري .فـذكره ،املنهال ثنا محـاد بـن سـلمة عـن عبيـد اهللا بـن عمـر 
بـــن حيـــىي عـــن وكيـــع عـــن حـــدثنا حيـــىياملـــروزي حممـــد بـــن نصـــر مـــن طريـــق]6490[البيهقـــي 

صالة الفجر مـن أنه كان يكرب من صالة الظهر يوم النحر إىلعن نافع عن ابن عمريالعمر 
.حسن إىل الفجر أصح ، وهو خرب اهـ)1(آخر أيام التشريق

ابــن عــنحــدثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن قــال ]2509[الفــاكهي -
كلهــا قبــل أن أيــام مــىنمبــىنكــان األئمــة يكــربون خلــف الصــلوات :وقــال عطــاء : قــال جــريج 

. جيدسند . سعيد بن عبد الرمحن هو املخزومي اهـفأما مبكة فال، يقوم اإلمام مبىن 
حـــدثنا علـــي بـــن مســـهر عـــن ابـــن أيب ليلـــى عـــن عبـــد الكـــرمي عـــن ]5885[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ إسناد ضعيف النحريومكانوا يكربون يف دبر الركعتني : قال جماهد 

من صلى وحده أيام التشريق يكرب ؟
ن التكبري يف أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلـك تكبـري االمـام والنـاس معـه دبـر صـالة أاألمر عندنا : قال مالك -1

م والناس معه دبر صالة الصبح من آخر أيام التشريق مث يقطع التكبـري قـال الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبري االما
مالك والتكبري يف أيام التشريق على الرجال والنساء من كان يف مجاعـة أو وحـده مبـىن أو باآلفـاق كلهـا واجـب وإمنـا يـأمت 
م حىت يكونوا مثلهم يف احلل فأما من 

بـاب تكبـري املوطـأ [ال يف تكبـري أيـام التشـريق قـال مالـك األيـام املعـدودات أيـام التشـريق إ
عن عبد اهللا بن هليعة عن بكـري بـن عبـد اهللا بـن األشـج أنـه سـأل أبـا ]249/ 1املدونة[قال ابن وهبو ]. أيام التشريق

يبدأ بالتكبري يف أيام احلج دبر صالة الظهر من يوم : بن حممد بن عمرو بن حزم عن التكبري يف أيام التشريق؟ فقالبكر
قال ابن وهب عن حيـىي . قال بكري وسألت غريه فكلهم يقول ذلك. النحر إىل دبر صالة الصبح من آخر أيام التشريق

األمر عندنا أن التكبري خلف الصلوات بعد النحر أن : مالك قالقال علي بن زياد عن . بن سعيد وابن أيب سلمة مثله
يف دبر كل صالة مكتوبة وأول ذلك دبر صـالة الظهـر مـن يـوم أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ثالثااهللا: اإلمام والناس يكربون

وذلك : قالبالناس مبىنيف ذلك بإمام احلج و وإمنا يأمت الناسصبح يف آخر أيام التشريقالنحر، وآخر ذلك دبر صالة ال
كـرب اإلمـاميكربون يف دبر كل صالة مكتوبة مثل مـا  وحده من األحرار والعبيد والنساءعلى كل من صلى يف مجاعة أو 

اهـ
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بن سلمة عـن محد بن حنبل حدثين أيب ثنا حممد حدثنا عبد اهللا بن أ]13074[الطرباين -
كـان إذا صـلى عمـرابـنأيب عبد الرحيم عن زيد بن أيب أنيسة عن عمر بن نـافع عـن أبيـه أن 

ورواه احلسـن بـن .رجالـه ثقـات سـند صـحيح اهــ أيـام التشـريق مل يكـرب دبـر الصـالةوحده يف 
بـن عمـر وعبـد وعبيـد اهللا حدثنا إمساعيل بن عياش عن موسى بن عقبـة]61[ة يف جزئه فعر 

مل يكـرب اعـةعن ابـن عمـر أنـه كـان يف أيـام التشـريق إذا مل يصـل يف اجلماهللا بن عمر عن نافع
اهـأيام التشريق

أخربنـــا حممـــد بـــن ســـلمةقـــالإســـحاق بـــن إبـــراهيموحـــدثونا عـــن]2213[ابـــن املنـــذر وقـــال
لـيس : قـالمسـعودابـنإبـراهيم عـن علقمـة عـن عـنعن زيد بـن أيب أنيسـة عـن محـادايناحلر 

جيـد سـنداهــ إمنا التكبري على مـن صـلى يف مجاعـة، احد واالثنني تكبري أيام التشريقعلى الو 
.

باب يف ذكر العشر من ذي احلجة
دثنا يعقـــوب بـــن محيـــد قـــال ثنـــا ابـــن وهـــب قـــال أخـــربين عمـــرو بـــن حـــ]1642[الفـــاكهي -

: يقـول جابر بـن عبـد اهللاحلارث عن أيب الزبري عن 
.اهـ سند صحيح والشفع يوم النحر ، والوتر يوم عرفة ، عشر ذي احلجة 

بكـر أنـا أبـو بشـر حممـد بـن أمحـد أخربنـا أبـو بكـر حممـد بـن ]3747[البيهقي يف الشعب -
بن حاضر الربوغندي نا أبو احلسـن حممـد بـن أمحـد بـن زهـري نـا عبـد اهللا بـن هاشـم نـا حيـىي نـا 

ــاسابــنقــال : عــوف نــا زرارة بــن أوىف قــال  : عب
.سند جيد اهـو الوتر يوم عرفة ، و الشفع يوم الذبح ، احلجة 

حـدثنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ نـا أبـو بكـر حممـد بـن أمحـد بـن بالويـه نـا ]3745[البيهقي وقال
ابنبشر بن موسى نا خالد بن حيىي نا سفيان عن األغر عن خليفة بن حصني بن قيس عن 

هل يف ذلك قسم (عشر يف األضحى : قال)ليال عشرو (فجر النهار : قال )الفجرو (عباس
.حسن هـالذي حجى : قال )لذي حجر

حدثنا حممد بن عرعرة قال حدثنا شـعبة عـن سـليمان عـن مسـلم البطـني ]969[البخاري -
أيـام مـا العمـل يف:صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب

وال اجلهــاد إال رجــل خــرج خيــاطر :قــالوا وال اجلهــاد قــال . هــذه العشــر أفضــل مــن العمــل يف
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ورواه القاسم بـن أيب أيـوب عـن سـعيد بـن جبـري مثلـه مث قـال اهـء يماله فلم يرجع بشبنفسه و 
وكان سعيد بن جبري إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهـادا شـديدا حـىت مـا يكـاد يقـدر عليـه: 
. أيــوبأخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا أصــبغ عــن القاســم بــن أيب]1828[رواه الــدارمي . 

.وإسناده صحيح 
حدثنا حممد بن فضـيل عـن يزيـد عـن جماهـد عـن عبـد اهللا بـن ]14110[ابن أيب شيبة وقال 
مــا مــن أيــام أحــب إىل اهللا فــيهن العمــل مــن : رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ال قــالَ قــعمــر 

، مل يتـابع اهــ سـند ضـعيفهذه األيام أيام العشر ، فـأكثروا فـيهن التكبـري والتهليـل والتحميـد
.زياد من وجه يثبت عليه يزيد بن أيب

حـــدثين إبــراهيم بـــن يعقــوب عـــن عفــان بـــن مســلم قـــال ثنــا ســـالم بـــن ]1644[الفــاكهي -
ابـن عمـروهريـرةأبـوكـان : سليمان أبو املنذر القارئ قال ثنا محيد األعرج عـن جماهـد قـال 

هـــ اخيرجــان أيــام العشــر إىل الســوق فيكــربان فيكــرب النــاس معهمــا ال يأتيــان الســوق إال لــذلك 
بـاب فضـل منكـر احلـديث ، واألثـر علقـه البخـاري يف : م أبو املنذر القارئ قال ابن عديسال

، فـإن كـان حمفوظـا كـان ملـن َأَهـلَّ مبكـة يف العشـر ، وهـو سـند مكـي ، العمل يف أيـام التشـريق
.واهللا أعلم 

هـدا أيب هريـرة قـال مسعـت جماحـدثنا أبـو أسـامة عـن مسـكنيٍ ]14111[وقال ابـن أيب شـيبة 
فلقــد أدركــتهم وإن الرجــل ليكـــرب يف ، أفــال رفــع صـــوته : وكــرب رجــل أيــام العشــر فقـــال جماهــد 

اهـ مسكني بن دينار تيمـي ثقـة ، وهـذا سـند مكـي )1(أهل األبطح وإمنا أصلها من رجل واحد
.ظنه والذي قبله واحدا صحيح ، أ

ســألت احلكــم : حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن شــعبة قــال ]14112[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ، أراه يف األمصار حمدث: ومحادا عن التكبري أيام العشر ؟ فقاال 

حدثنا أبـو بشـر قـال ثنـا بشـر بـن عمـر عـن محـاد بـن سـلمة عـن ثابـت ]1646[الفاكهي -
واألمـر مبكـة علـى : قـال الفـاكهي.كان الن: قال 

رأيت سعيد بن جبري وجماهدا وعبد : ثنا إسحاق بن راهويه أبنا جرير عن يزيد بن أيب زياد قال حد]54[الفريايب -1
أو اثنني من هؤالء الثالثة ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون يف أيام العشر اهللا أكرب اهللا أكـرب ال إلـه الرمحن بن أيب ليلى

.اهـ  إال اهللا واهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد
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اهــ سـند صــحيح إن كـان مـن قـدمي حــديث ذلـك إىل اليـوم يكـرب النـاس يف األســواق يف العشـر

عبد العزيز وغريه من أهل 
ملا استحلها بابن الزبري ، مث رجع إليها أهـل مكـة بعـد ، والسـنة ال تؤخـذ مـن حـديث واحـد ، 

.واهللا أعلم 

جامع العيدين
محيــد عــن أنــس قــال قــدم حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا محــاد عــن]1136[أبــو داود -

. مـا هـذان اليومـان :املدينـة وهلـم يومـان يلعبـون فيهمـا فقـال لى اهللا عليـه وسـلمرسول اهللا صـ
إن اهللا قـد أبـدلكم :صلى اهللا عليـه وسـلمفقال رسول اهللا . اجلاهليةقالوا كنا نلعب فيهما يف

.صححه احلاكم والذهيب اهـا منهما يوم األضحى ويوم الفطر 
حلسـن بـن عبـدان أخربنـا أمحـد بـن عبيـد حـدثنا إسـحاق بـن أخربنا أبو ا]6519[البيهقي -

يأمحــد بــن الفــرج املقــرئ حــدثنا حممــد بــن إبــراهيم الشــاميإبــراهيم بــن ســفيان حــدثنا أبــو علــ
يفواثلة بن األسـقعلقيت : حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال 

لقيـــت : منـــك قــال واثلـــة م تقبـــل اهللا منــا و نعــ: تقبـــل اهللا منــا ومنـــك فقـــال : يــوم عيـــد فقلــت 
نعــم تقبــل اهللا :ل تقبــل اهللا منــا ومنــك فقــا: يــوم عيــد فقلــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

احلـــافظ حـــدثنا حممـــد بـــن يأخربنـــا أبـــو أمحـــد بـــن عـــدأخربنـــا أبـــو ســـعد املـــاليين. منـــا ومنـــك 
دثنا حممـــد بـــن إبـــراهيم عاصـــم حـــدثنا عبـــد العزيـــز بـــن معاويـــة حـــالضـــحاك بـــن عمـــرو بـــن أيب

هللا لقيـت رسـول ا: حدثنا بقيـة عـن ثـور بـن يزيـد عـن خالـد بـن معـدان عـن واثلـة قـال يالشام
. نعـم تقبـل اهللا منـا ومنـك: تقبـل اهللا منـا ومنـك فقـال : قلـت يوم عيد فصلى اهللا عليه وسلم

لــم يرويــه عــن هــذا منكـر ال أع: احلــافظ يقــال قــال أبـو أمحــد بــن عـدأخربنـا أبــو ســعد املـاليين
قال الشيخ رمحه اهللا قد رأيته بإسناد آخر عن بقية موقوفا غري . بقية غري حممد بن إبراهيم هذا

حـدثنا حممـد بـن يـزداد التـوزي ]22/123[اهــ رواه الطـرباين يف الكبـري فوظامرفوع وال أراه حم
صـاري أخـربين أيب ثنا أبو مهام الوليد بن شجاع ثنا بقية بن الوليد حدثين حبيـب بـن عمـر األن

اهـــنعــم تقبــل اهللا منــا ومنــك : يــوم عيــد فقلــت تقبــل اهللا منــا ومنــك فقــال واثلــةلقيــت : قــال 
حدثنا أبو زيد عبـد الـرمحن بـن حـامت ] 928[وقال يف كتاب الدعاء . حبيب وأبوه ال يعرفان 
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عــن املـرادي ثنـا عبــد اهللا بـن يوســف التنيسـي ثنـا إمساعيــل بـن عيــاش عـن األحـوص بــن حكـيم 
راشــد بــن ســعد أن أبــا أمامــة البــاهلي وواثلــة بــن األســقع رضــي اهللا عنهمــا لقيــاه يف يــوم عيــد 

.األحوص شامي ضعيف اهـتقبل اهللا منا ومنك:فقاال
حــدثنا حيــىي بــن عثمــان قــال حــدثنا ] 385/ 4[خمتصــر اخــتالف العلمــاء وقــال الطحــاوي يف

هلـاين قـال كنـا نـأيت أبـا أمامـة وواثلـة بـن نعيم قال حدثنا حممد بن حـرب عـن حممـد بـن زيـاد األ
اهــــقبـــل اهللا منــا ومـــنكم فيقــوالن ومـــنكم ومــنكم : األســقع يف الفطـــر واألضــحى ونقـــول هلمــا 

حدثنا حممد بـن : قالحدثنا إسحاق بن أمحد الفارسي: األصبهاين يف أماليهوقال أبو الشيخ 
جـانيب حممـد بـن زيـاد يـوم ىلصلى إ: قالحدثنا حممد بن حرب احلمصي: هران احلمال قالم

وجعلهـــا يف ، تقبـــل اهللا منـــا ومـــنكم، وزكـــى أعمالنـــا وأعمـــالكم : فلمـــا ســـلم اإلمـــام قـــال.عيـــد
فعـل ، نعـم، إذا صـلى اإلمـام : كان السلف يفعـل هـذا؟ قـال: موازيننا، فقلت له يا أبا سفيان

هـــ رواه انعــم : أبــو أمامــة كــان يفعــل ذلــك؟ قــال: تقبــل اهللا منــا ومــنكم، فقلــت: ذلــك، فقــال
.حسن كما قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا شامي وهو حديث ]1664[الشجري يف أماليه 

حيـىي بـن أكـثم مـن طريـق] 381[وروى أبو القاسم التيمي قوام السنة يف الرتغيب والرتهيـب 
: عــن صــفوان بــن عمــرو السكســكي قــالشــر بــن إمساعيــل احللــيبثنــا مبثنــا حاجــب بــن الوليــد

معـدان يقـال هلـم يف وجبـري بـن نفـر وخالـد بـنهللا بن بسـر وعبـد الـرمحن بـن عائـذامسعت عبد 
وأظـن ذكـر . اهــ هـذا سـند جيـد )1(منـا ومـنكم، ويقولـون ذلـك لغـريهمتقبـل اهللا : أيام األعيـاد

/ 24[تـــاريخ دمشـــق رواه ابــن عســـاكر يف. جبــري بـــن نفـــري خطــأ ، إمنـــا هـــو ابنــه عبـــد الـــرمحن 
بــراهيم احلنظلــي نــا املبشــر بــن إمساعيــل عــن إمساعيــل بــن عيــاش إســحق بــن إمــن طريــق ] 154

رأيـــت عبـــد اهللا بـــن بســـر املـــازين وخالـــد بـــن معـــدان :عـــن صـــفوان بـــن عمـــرو السكســـكي قـــال
وراشــد بــن ســعد وعبــد الــرمحن بــن جبــري بــن نفــري وعبــد الــرمحن بــن عائــذ وغــريهم مــن األشــياخ 

.هـ سند شامي جيداتقبل اهللا منا ومنكم:يقول بعضهم لبعض يف العيد

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه :ري بن نفري قالوروينا يف احملامليات بإسناد حسن عن جب: قال ابن حجر -1
]446/ 2[اهـ الفتح تقبل اهللا منا ومنك:و سلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض
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ن عن الرجل سألت ابن عو : حدثنا أبو عوانة قال] 106[هأحاديثوقال عفان بن مسلم يف 
.اهــ صـحيح)1(حمـدث أو بدعـة: م قـال قـال احلسـنتقبل اهللا منا ومـنكيقول للرجل يوم العيد

كنا نأيت حممـد بـن سـريين واحلسـن:وقد روى محاد بن سلمة عن أيوب قال: وقال الطحاوي 
.جيد بصري سند اهـقبل اهللا منا ومنكم فيقوالن ومنكم :يف الفطر واألضحى فنقول هلما

عبــاسبــناأول مــن صــنع ذاك : أنــا شــعبة عــن قتــادة عــن احلســن قــال ]987[ابــن اجلعــد -
.يأيت يف احلج اهـ مرسل يعين اجتماع الناس يوم عرفة يف املساجد 

رمحــه اهللا ببغــداد يبــن أمحــد املقــرئ ابــن احلمــاميعلــأخربنــا أبــو احلســن ] 6443[البيهقــي -
حــدثنا قــيس حــدثنا موســى بــن إســحاق حــدثنا حيــىي احلمــايناخلطــيبيأخربنــا إمساعيــل بــن علــ

أربعـة يكـره الكـالم يف: قـال عبـاسابـنوحيىي بن سلمة عن سـلمة بـن كهيـل عـن جماهـد عـن 
.منكر اهـالعيدين واالستسقاء ويوم اجلمعة وهذا موقوفمواطن يف

حــدثنا عبــد الــرزاق قــال أخربنــا معتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن ]5925[أمحــد يف العلــل -
خروج يوم النحر تعدل حجة وخروج يوم الفطر تعدل :بن سليم وكانت له صحبة قالفخمن

.اهـ ثقات عمرة

عبد اهللا بن يوسف قال سألت مالكا عن قول الناس عن ] 384/ 4[خمتصر اختالف العلماء وذكر الطحاوي يف -1
وقال عمر سئل األوزاعي عن تالقي الناس . منا ومنكم قال ذلك من فعل األعاجم وكرههيف الفطر واألضحى قبل اهللا 

وقـال .اهـ وحكى اخلـالف يف املسـألة يف العيدين بالتحية والدعاء فقال التحية بالسالم حسن وتالقيهم بالدعاء حمدث
سـألت مالـك :ا علـي بـن ثابـت قـالبن الباغندي ثنا حممد بن حـامت الزمـي ثنـاحدثنا ]15348[لثقات ابن حبان يف ا

األول عـن اهــمـا زال ذلـك األمـر عنـدنا مـا نـرى بـه بأسـا:بن أنس عن قـول النـاس يـوم العيـد تقبـل اهللا منـا ومنـك فقـال
فمن رخص فيه فمن واسع القول ، أنه مل يعلم فيه شيئا .ويف قوهلم حمدث حكاية عما علموا من العمل . مالك أصح 

.واهللا أعلم . لما رآى من خمايل التوقيت ، أو أن يتخذ سنة موقتة مؤقتا ، ومن منعه ف
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زـــائــنــاجلابـــتـــك
 عن رسول ا

وأصحابه
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كلمة التوحيدرضَحتَاملُما يستحب من تلقني
حدثنا أبو خالد األمحـر عـن يزيـد بـن كيسـان عـن أيب حـازم عـن ]10962[ابن أيب شيبة -

اه اهـــ رو لقنــوا موتــاكم ال إلــه إال اهللا: قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : أيب هريــرة قــال 
.مسلم 

: عمــرحــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن يــونس عــن احلســن قــال ]10963[ابــن أيب شــيبة -
.جيد اهـ مرسل احضروا موتاكم وذكروهم ال إله إ

ين عبد الرمحن بن ثابت بـن ثوبـان أخرب حدثنا علي بن اجلعد قال]8احملتضرين[ابن أيب الدنيا 
: الخطـاببـنعمـرقـال : مكحـول قـالعنعن أبيه

.مرسل ال بأس به اهـلقنوهم شهادة أن ال إله إال اهللاما ال ترون، و 
مللك بـن عبـد العزيـز حدثين حممد بن احلسني قال حدثنا عبد ا]5احملتضرين[ابن أيب الدنيا -

إذا احتضـر امليـت : عفـانبـنعثمـانقال : لعن زيد بن أسلم قااملاجشون قال حدثين أيب
مرسـل. فلقنوه ال إله إال اهللا

.جالين حسن ال بأس به ، حممد بن احلسني هو الربُ 
لل حـدثنا حبـان بـن هـالل قـاحـدثين حممـد بـن احلسـني قـا]10احملتضـرين [ابن أيب الدنيا -

. لقنـوا موتـاكم ال إلـه إال اهللا: قـالعبـد اهللاعـن اد بن زيد عـن عاصـم عـن أيب وائـلحدثنا مح
.إسناد جيد 

حـدثنا حفـص حـدثين حممـد قـال حـدثنا فهـد بـن حيـان قـال]11احملتضرين[ابن أيب الدنيا -
وحضــره املــوت مالــكبــنأنــسشــهدت : مسعــت أنــس بــن ســريين يقــول: بــن عبــد امللــك قــال

.ضعيف اهـرمحه اهللا. لقنوين ال إله إال اهللا، فلم يزل يقوهلا حىت قبض: لفجعل يقو 
عــن الثــوري عــن حصــني ومنصــور أو أحــدمها عــن هــالل بــن يســاف ]6045[عبــد الــرزاق -

موته ال إله إال اهللا أجنته يوما من الدهر أصابه قبـل ذلـك مـا من قال عند:قالأبي هريرةعن 
.حبان مرفوعا ، رواه ابن اهـ صحيح أصابه 

عــن صـاحب هلـم عــن شـعبة عــن أيب إسـحاق قـال مسعــت األغـر أبــا ]6049[عبـد الـرزاق -
: قال أبي هريرةمسلم حيدث عن 

وإذا واهللا أكرب قال اهللا صدق عبدي وإذا قال ال إله إال اهللا واحلمـد هللا قـال اهللا صـدق عبـدي 
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قال ال إله إال اهللا ال شريك له قال اهللا صدق عبدي وإذا قال ال إله إال اهللا وحده قال صدق 
عبـــدي وإذا قـــال ال إلـــه إال اهللا لـــه امللـــك ولـــه احلمـــد قـــال صـــدق عبـــدي قـــال فلقيـــت شـــعبة 

قـال عبـد . 
.اهـ حسن وقد مسعته أنا من عبد اهللا بن كثري عن شعبة بإسناده : لرزاق ا

حـــدثنا حـــدثنا حيـــىي بـــن بســـطام قـــالحـــدثين حممـــد قـــال] 170احملتضـــرين[ابـــن أيب الـــدنيا -
املــوت جــزع الــدرداءبــأبيملــا نــزل : مسعــت مشــيط بــن عجــالن قــال: جعفــر بــن ســليمان قــال

: أبــا الــدرداء، أمل تكــن ختربنــا أنــك حتــب املــوت؟ قــاليــا: جزعــا شــديدا، فقالــت لــه أم الــدرداء
هـــذه آخـــر : مث بكـــى فقـــال: قـــال. بلـــى وعـــزة ريب، ولكـــن نفســـي ملـــا اســـتيقنت املـــوت كرهتـــه

.اهـ مرسل ضعيف فلم يزل يرددها حىت مات . ساعايت من الدنيا، لقنوين ال إله إال اهللا
عبــد الــرمحن عــن أمــه صــفية بــن جــريج قــال أخــربين منصــور بــناعــن ]6042[عبــد الــرزاق -

ال تـذكروا موتـاكم إال خبـري ولقنـوهم شـهادة أن ال إلـه إال : تقـول عائشة
حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن منصــور بــن صــفية عــن أمــه عــن ]10964[ابـن أيب شــيبة . اهللا 

.اهـ صحيح )1(لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا: قالت عائشة
أم ســلمةعــن هشــام بــن حســان عــن أم اهلــذيل عــن أم احلســن عــن ]6052[عبــد الــرزاق -

إذا حضــرتيه فقــويل الســالم علــى املرســلني : 
] 10954[ابــن أيب شــيبة .أم اهلــذيل هــي حفصــة بنــت ســريين اهـــواحلمــد هللا رب العــاملني

أم كنــت عنــد : ن عــن أم احلســن قالــت حــدثنا ابــن عليــة عــن هشــام عــن حفصــة بنــت ســريي
فـــإذا ، فـــالن يف املـــوت ، فقالـــت هلـــا انطلقـــي : فجـــاء إنســـان فقـــال ، أنظـــر يف رأســـها ســـلمة

أم احلســـن البصـــري يقـــال اهــــ رســـلني واحلمـــد هللا رب العـــاملنيالســـالم علـــى امل: احتضـــر فقـــويل 
.، على رسم ابن حبانموالة أم سلمة امسها خرية 

احملتضر برمحة اما يستحب من تذكري
زهـــري بـــن حـــرب حـــدثنا معاويـــة بـــن عمـــرو حـــدثنا أبـــو إســـحاق حـــدثين]2169[مســـلم -

عن أم سلمة قالـت دخـل رسـول عن خالد احلذاء عن أىب قالبة عن قبيصة بن ذؤيبيالفزار 
كــانوا : حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن مغــرية عــن إبــراهيم يف الرجــل إذا مــرض فثقــل قــال ]10969[ابــن أيب شــيبة -1

.سند صحيح اهـال إله إال اهللاويلقنونه ، حيبون أن ال خيلوه ويعتقبونه إذا قام ناس جاء آخرون 
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سـلمة وقــد شـق بصــره فأغمضـه مث قــال إن الـروح إذا قــبض اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم علــى أيب
ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكـة يؤمنـون :فضج ناس من أهله فقال . رتبعه البص

عقبـه يفاملهديني واخلفـه يفوارفع درجته ، سلمة اللهم اغفر أليب:مث قال، على ما تقولون 
اهـقربه ونور له فيهيفواغفر لنا وله يا رب العاملني وافسح له ، الغابرين يف
أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األســدي حــدثين عمــر بــن ســعيد بــن أيب ]10950[ابــن ســعد -

: عائشــةدخــل علــى عبــاسابــنحســني عــن ابــن أيب مليكــة أن 
زوجــة رســول اهللا ومل يــنكح بكــرا غــريك ونــزل عــذرك مــن الســماء فــدخل عليهــا ابــن ، أبشــري 

ومل أكــن أحــب أن أمســع أحــدا اليــوم يثــين أثــىن علــي عبــد اهللا بــن عبــاس : الــزبري خالفــه فقالــت 
أخربنا مالك بـن إمساعيـل حـدثنا زهـري حـدثنا عبـد اهللا بـن . علي لوددت أين كنت نسيا منسيا

عثمان قال حـدثين عبـد اهللا بـن عبيـد اهللا بـن أيب مليكـة أنـه حدثـه ذكـوان حاجـب عائشـة أنـه 
هـذا : ن عبد الـرمحن فقلـتجاء يستأذن على عائشة فجئت وعند رأسها ابن أخيها عبد اهللا ب

عبــد اهللا بــن عبــاس يســتأذن عليـــك فأكــب عليهــا ابــن أخيهــا فقـــال هــذا ابــن عبــاس يســـتأذن 
يــا : دعــين مــن ابــن عبــاس فإنــه ال حاجــة يل بــه وال بتزكيتــه فقــال : عليــك وهــي متــوت فقالــت 

فــأذن لــه إن شــئت ، : أمتــاه إن ابــن عبــاس مــن صــاحلي بنيــك يســلم عليــك ويودعــك قالــت 
مـــا بينـــك وبـــني أن تلقـــي : مب ؟ قـــال : أبشـــري قالـــت : تـــه فلمـــا أن ســـلم وجلـــس قـــال فأدخل

حممــدا صــلى اهللا عليــه وســلم واألحبــة إال أن ختــرج الــروح مــن اجلســد كنــت أحــب نســاء رســول 
اهللا إىل رســـول اهللا ومل يكـــن رســـول اهللا حيـــب إال طيبـــا وســـقطت قالدتـــك ليلـــة األبـــواء فأصـــبح 

ح يف املنزل ، فأصبح النـاس لـيس معهـم مـاء فـأنزل اهللا أن تيممـوا رسول اهللا ليطلبها حني يصب
فـأنزل اهللا براءتــك ، ومــا أذن اهللا هلـذه األمـة مــن الرخصـة فكـان ذلــك مـن سـببكصـعيدا طيبـا

دعـين منـك يـا ابـن عبـاس فوالـذي نفسـي بيـده : فقالـت إال هي تتلى فيه آناء الليـل والنهـار ، 
حدثنا حممد بن النضـر األزدي ثنـا ]10783[ورواه الطرباين . لوددت أين كنت نسيا منسيا

معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة حــدثين عبــد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم حــدثين ابــن أيب مليكــة أنــه 
.صحيح . فذكره حدثه ذكوان حاجب عائشة قال
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حــدثنا عمــرو بــن حممــد قــال حــدثنا خلــف بــن خليفــة عــن ]27احملتضــرين [يب الــدنيا ابــن أ-
كانوا يستحبون أن يلقنوا العبـد حماسـن عملـه عنـد موتـه لكـي حيسـن : حصني عن إبراهيم قال

.إسناد جيد ، عمرو هو الناقد اهـظنه بربه

هل يستحب توجيه احملتضر إىل القبلة
يحــدثنا جــدبــن حممــد بــن الفضــل بــن حممــد الشــعراينإمساعيــلأخــربين]1305[اكماحلــ-

قتـادة عن حيىي بن عبد اهللا بن أيبيحدثنا نعيم بن محاد حدثنا عبد العزيز بن حممد الدراورد
صــلى اهللا عليــه وســلم حــني قــدم املدينــة ســأل عــن الــرباء بــن معــرور عــن أبيــه عــن أبيــه أن النــيب

وأوصــى أن يوجــه إىل القبلــة ملــا احتضــر فقــال ، وأوصــى بثلثــه لــك يــا رســول اهللاتــويف: فقــالوا 
مث ذهب فصـلى . وقد رددت ثلثه على ولدهأصاب الفطرة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

و ال : وقـال اهــ صـححه احلـاكم اللهم اغفر له وارمحه وأدخله جنتك وقد فعلت : عليه وقال 
ومـا إسـناده بقـائم ، ومـا وضعفه األلباين اهـ أعلم يف توجه احملتضر إىل القبلة غري هذا احلديث 

.هو بسنة ، واهللا أعلم 
أخربنــا محــاد بــن ســلمة أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال]4678[وممــا يوهنــه مــا قــال ابــن ســعد 

اري كـــان أول مـــن أن الـــرباء بـــن معـــرور األنصـــأبـــو حممـــد بـــن معبـــد بـــن أيب قتـــادةأخـــربينقـــال
فقدم املدينـة قبـل أن يهـاجر النـيب صـلى اهللا عليـه بعنياستقبل القبلة وكان أحد النقباء من الس

ى اهللا وسلم ، فجعل يصلي حنو القبلة ، فلما حضرته الوفاة أوصى بثلـث مالـه لرسـول اهللا صـل
وجهوين يف قربي حنو القبلة ، فقدم النـيب صـلى اهللا عليـه : وقال عليه وسلم يضعه حيث شاء 

.د ضعيف اهـ وهذا إسناوسلم بعد ما مات فصلى عليه
حــدثنا داود بــن رشــيد قــال حــدثنا عبــاد بــن العــوام ]309[وقــال ابــن أيب الــدنيا يف احملتضــرين 

قال حدثنا أبو مالك األشجعي عن ربعـي بـن حـراش أنـه حـدثهم أن أختـه وهـي امـرأة حذيفـة 
حــىت كـان الســحر، . أي الليــل هـذا؟ فنخـربه: جعـل يسـألناحذيفــةملـا كــان ليلـة تـويف : قالـت
اللهـم إين أعــوذ بـك مــن : فوجهنـاه، قــال. وجهـوين: فأجلسـناه، قــال. أجلســوين: فقـال: قالـت

.إسناد جيد ، وهو استقبال القبلة للدعاء اهـصباح النار ومن مسائها 
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا شبابة بـن سـوار عـن هشـام بـن ]16يناحملتضر [ابن أيب الدنيا -

قـــدين إىل يزيـــد بـــن : األســـقعبـــنواثلـــةقـــال يل :الغـــاز قـــال حـــدثين حيـــان أبـــو النضـــر قـــال
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فقدتـه، فـدخل عليـه وهـو ثقيـل وقـد وجـه، وقـد ذهـب : قـال. األسود، فإنه قد بلغين أنـه ملـا بـه
فـأبقى اهللا مـن عقلـه مـا مسـع أن واثلـة : قـال. إن هذا واثلة أخـوك: فنادوه ، فقلت: عقله، قال

يريـد، فأخـذت كـف واثلـة فجعلتهـا يف  : قد جاء، قال
وإمنا أراد أن يضع يـده يف يـد واثلـة ذاك، ملوضـع يـد واثلـة مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . كفه

أمـا ختـربين : فقـال واثلـة. وسلم، فجعل يضع مرة على صدره، ومرة على وجهه، ومرة علـى فيـه
ت علـى هلكـة، ولكـن أغـرقتين ذنـوب، وأشـفي: عن شيء أسألك عنه؟ كيف ظنـك بـاهللا؟ قـال

مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : وقـال. فكرب واثلة، وكـرب أهـل البيـت تكبـرية. أرجو رمحة اهللا
رواه محـد إسـناد صـحيح اهــأنا عند ظن عبدي، فلـيظن يب مـا شـاء : يقول اهللا: وسلم يقول

.وابن حبان خمتصرا 
وأبـو بكــر وعمـر والنــاس ، ومــا وقـد مــات رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم علــى حنـر عائشــة ، 

، ولو كان من السنة توجيه احملتضر ألوشك أن تتواتر األخبـار ه ديناالسنة إال ما كانوا يتحرون
.واهللا أعلم .فيه ، ولبني فضله وثوابه 

ما يذكر من قراءة القرآن عند احملتضر
التيمي عـن حدثنا علي بن احلسن بن شقيق عن ابن مبارك عن]10958[ابن أيب شيبة -

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : أيب عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عـن معقـل بـن يسـار قـال 
اهــــ رواه أمحـــد وأبـــو داود وابـــن ماجـــه وصـــححه ابـــن اقرؤوهـــا عنـــد موتـــاكم يعـــين يـــس: وســـلم 
.ال يصح . وضعفه الدارقطين وغريه )1(حبان

بـنغضـيفأثين املشـيخة ثنا أبـو املغـرية ثنـا صـفوان حـدحد]17010[أمحد -
هـا صـاحل بـن أفقر : قـال ، هل منكم أحـد يقـرأ يـس : حني اشتد سوقه فقال الثماليالحرث

إذا قرئـت عنـد : فكـان املشـيخة يقولـون : قـال .شريح السـكوين فلمـا بلـغ أربعـني منهـا قـبض
اهـــ حســـنه د بــن معبــاهــا عيســى بــن املعتمـــر عنــد أوقر : قـــال صــفوان . 

صـــفوان هـــو ابـــن عمـــرو . رواه أمحـــد وفيـــه مـــن مل يســـم: ، شـــعيب 
: مان احلمصي عـن صـفوان بـن عمـرو قـالقال أبو الي]10584[وقال ابن سعد . احلمصي 

اهـقوله اقرؤوا على موتاكم يس أراد به من حضرته املنية ال أن امليت يقرأ عليه: وقال -1
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مـا مـنكم أحـد يقـرأ يـس ؟ فقرأهـا : حضر غضيفا أشياخ من اجلنـد حـني اشـتد مرضـه ، فقـال 
إذا : وين ، فمــا عــدا أن قــرأ أربعــني آيــة منهــا ، فمــات ، فقــال األشــياخ صــاحل بــن شــريح الســك

.ضعيفاهـ 
ســعيد بــن منصــور حــدثنا فــرج بــن مــن طريــق ] 82/ 48[ورواه ابــن عســاكر يف تــاريخ دمشــق 

:ملــا حضــر غضــيف بــن احلــارث املــوت حضــر إخوتــه فقــال: فضــالة عــن أســد بــن وداعــة قــال 
هــل فــيكم مــن يقــرأ ســورة يــس فقــال رجــل مــن القــوم نعــم فقــال إقــرأ ورتــل وأنصــتوا فقــرأ ورتــل 

فخرجـت نفسـه ) ي بيـده ملكـوت كـل شـئ وإليـه ترجعـونفسـبحان الـذ(وأمسع القوم فلما بلـغ 
فمن حضره منكم املوت فشدد عليه املوت فليقرأ عليه يـس فإنـه خيفـف : قال أسد بن وداعة 

.أما إن السنن ال تؤخذ من حنو هذا . اهـ ضعيف عليه املوت 
: أنـــه قـــال عمـــر بـــن الخطـــاببـــن جـــريج قـــال حـــدثت عـــن اعـــن ]6043[عبـــد الـــرزاق -

اهــ منقطـع وأغمضوا أعيـنهم واقـرؤا عنـدهم القـرآن ، اهللا إالفألزموهم ال إله ، احضروا موتاكم 
.
كانــت : قــال الشـعيب]10953[ابـن أيب شــيبة -

.اهـ جمالد ال حيتج به األنصار يقرؤون عند امليت بسورة البقرة
أبـي عن الثوري عن حممد بن قيس عن القاسـم بـن عبـد الـرمحن عـن ]6068[عبد الرزاق -

.مرسلاهـ إذا عاين املريض امللك ذهبت املعرفة يعين معرفة الناس : قالموسى األشعري
د بن احلسـني حـدثنا محـاد بـن أمحـد حـدثنا هنـاد بـن السـريأخربنا حمم]813[املستغفري -

كان يستحب أن : حدثنا وكيع عن حسان بن إبراهيم عن أمية األزدي عن جابر بن زيد قال
.اهـ ضعيف ويقال إن ذلك خيفف عنه: قال.يقرأ عند امليت سورة الرعد

امليتغسل العمل يف
أم عطيـــةعـــن حممـــد بـــن ســـريين عـــن عـــن أيـــوب بـــن أيب متيمـــة الســـختياين]520[مالـــك -

غسـلنها ااألنصارية قالت دخل علينا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حـني توفيـت ابنتـه فقـال 
ثالثا أو مخسا أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك مبـاء وسـدر واجعلـن يف اآلخـرة كـافورا أو شـيئا 
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:فقـال، طانـا حقـوه فأع، فلما فرغنـا آذنـاه : قالت . فإذا فرغنت فآذنين ، من كافور 
.اهـ رواه البخاري ومسلم )1(إياه تعين حبقوه إزاره

مــن علــيالــتمس : بــن املســيب قــالاأخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن ]6094[عبــد الــرزاق -
بــأيب وأمــي طيبــا حيــا : فلــم جيــد شــيئا فقــال مــا يلــتمس مــن امليــتالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

بـن حممـد يأخربنـا علـ]6865[البيهقـي وقال .، وهذا مرسل طنهاهـ أي عصر بوطيبا ميتا 
أخربنا احلسن بن حممـد بـن إسـحاق حـدثنا يوسـف بـن يعقـوب حـدثنا مسـدد حـدثنا يبن عل

أيببــنيعلـقــال :عـن سـعيد بــن املسـيب قـاليعبـد الواحـد بــن زيـاد حـدثنا معمــر عـن الزهــر 
مــا يكــون مــن امليــت فلــم أر شــيئا صــلى اهللا عليــه وســلم فــذهبت أنظــرغســلت النــيب: طالــب

والعباس يعل: دفنه وإجنانه دون الناس أربعة وكان طيبا صلى اهللا عليه وسلم حيا وميتا وويل
والفضـل وصـاحل مــوىل رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم وحلــد لرسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم 

.صحيح إسناد اهـحلدا ونصب عليه اللنب نصبا 
بن حممد املقرئ أخربنا احلسن بـن حممـد بـن يعلوأخربنا أبو احلسن ]6864[قال البيهقي و 

دثنا حممــد بــن فضــيل عــن حــييعقــوب حــدثنا أبــو الوليــد الطيالســإســحاق حــدثنا يوســف بــن
صـلى اهللا عليـه وسـلم غسـل النـيبعليـاأن عن عبد اهللا بـن احلـارث بـن نوفـلزياديزيد بن أيب
ســند اهـــيمــيص وبيــد علــقصــلى اهللا عليــه وســلم وعلــى النــيب

.ف يضع
حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن هشــام عــن فرقــد الســبخي عــن أيب ]11017[ابــن أيب شــيبة -

ن اغسـل ذينـك بالسـدر كتب إىل أيب موسى األشـعري أعمر بن الخطابمتيمة اهلجيمي أن 
.سند حسن . ابن املنذر روايةكاهـ خطأ إمنا هو دانيال  وماء الرحيان

يوضع خرقة على وجهـه وأخـرى : بن سريين يف امليت يغسل قال اعن معمر عن أيوب عن ]6087[عبد الرزاق -1
على وجهه فيوضئه باملاء وضوءه للصالة مث يغسله باملاء والسـدر مـرتني على فرجه فإذا أراد أن يوضئه كشف اخلرقة اليت

من رأسـه إىل قدمـه يبـدأ مبيامنـه وال يكشـف اخلرقـة الـيت علـى فرجـه ولكنـه يلـف علـى يـده خرقـة إذا أراد أن يغسـل فرجـه 
. كذلك واملرأة.مباء فيه كافورفيغسل ما حتت اخلرقة اليت على فرجه مباء وإذا غسله مرتني باملاء والسدر غسله مرة ثالثة 

لكقال ماو اهـفإذا فرغ الغاسل اغتسل باملاء شيء من كافور وشيء من سدر هشم أو ورق يبدأ بلحية امليت قبل رأسه 
اهـوليس لغسل امليت عندنا شيء موصوف وليس لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر: 
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حلـق سعد بن مالـك عن الثوري عن خالد احلذاء عن أيب قالبة أن]6235[عبد الرزاق -
حــدثنا إمساعيــل بــن عليــة عــن خالــد احلــذاء عــن ] 11056[رواه ابــن أيب شــيبة . عانــة ميــت 

.مرسل جيداهـ )1(غسل ميتا فدعا مبوسى فحلقهسعداأيب قالبة أن 
ن بــن حــرب قــال حــدثنا شــعبة عــن عبــد العزيــز بــن أيب أخربنــا ســليما]5328[ابــن ســعد -

.حسن اهـأوصى رجال أن يغسله فجعل يدلكه باملسكعمرابنرواد عن نافع أن 
عـن عن عبد اهللا بن املختارأخربنا إسرائيلحدثنا عبيد اهللا قال ]11018[ةابن أيب شيب-

فقـال أوصـاهأن أبـاه ن عمـروعبد اهللا بحدثنا أبو كرب أو أبو حرب عن معاوية بن قرة قال
مث )2(، مث اغسـلين الثانيـة مبـاء قـراحيا بين إذا مت فاغسلين غسلة باملاء ، مث جففين يف ثـوب: 

أخربنــا عبيــد اهللا بــن أيب ]5912[ابــن ســعد .جففــين يف ثــوب مث إذا ألبســتين الثيــاب فــأزرين
حـدثين أبـو : قـرة املـزين قـالعن عبد اهللا بـن املختـار عـن معاويـة بـنلموسى قال أخربنا إسرائي

يـا بــين إذا مــت : حـرب بــن أيب األسـود عــن عبـد اهللا بــن عمـرو أنــه حدثـه أن أبــاه أوصـاه قــال 
مث انيــة مبــاء قــراح مث جففــين يف ثــوبمث اغســلين الثغســلة باملــاء ، مث جففــين يف ثــوب فاغســلين 
ســتين الثيــاب فــأزر علــي إذا ألبمثالثالثــة مبــاء فيــه شــيء مــن كــافور مث جففــين يف ثــوباغســلين 

، فامش يب مشيا بـني املشـيتني وكـن خلـف اجلنـازة فإين خماصم مث إذا أنت محلتين على السرير
مث ين يف القرب فسن علي الرتاب سنافإن مقدمها للمالئكة وخلفها لبين آدم ، فإذا أنت وضعت

ولكــن ال عزيــز فأنتصــربــريء فأعتــذر وال، اللهــم إنــك أمرتنــا فركبنــا : قــال 
.جيداهـما زال يقوهلا حىت مات. إله إال اهللا 

الــد عــن حكــيم بــن جــابر ثنا وكيــع عــن إمساعيــل بــن أيب خحــد]11022[ابــن أيب شــيبة -
قـــال قـــال س وكانـــت ابنتـــه حتـــت احلســـن بـــن علـــيملـــا مـــات األشـــعث بـــن قـــي: األمحســـي قـــال

ــن علــي فآذنــاه فجــاء فوضــأه بــاحلنوط . تؤذنــوين : الحســن ب
أخربنــا وكيــع بـن اجلــراح عـن إمساعيــل بــن أيب خالـد عــن حكــيم ]8277[ابــن سـعد. وضـوءا

حـــدثنا أبـــو نعـــيم وقبيصـــة قـــاال ] 1/83[يف املعرفـــة الفســـوي يعقـــوب وقـــال .مثلـــه بـــن جـــابر 

أكره أن يتبع امليت مبجمرة أو تقلم أظفاره أو حتلق عانته، ولكن :قال مالك] 256/ 1املدونة [قال ابن القاسم-1
اهـوأرى ذلك بدعة ممن فعله: له، قاليرتك على حا

اهـالَقراح املاُء الذي ال خياِلطُه ثـُْفل من َسويق وغريه: قال اخلليل -2
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وضـــأ حـــدثنا ســـفيان عـــن إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن حكـــيم بـــن جـــابر أن احلســـن بـــن علـــي
حـدثنا احلميـدي قـال ثنـا سـفيان قـال حـدثنا إمساعيـل عـن مث قـال . األشعث عند موته وضـوء

ملـا مـات األشـعث بـن قـيس أتـاهم احلسـن بـن علـي فـأمرهم أن يوضـوه : حكيم بن جـابر قـال
.اهـ صحيح بالكافور وضوءاً 

بــناهللاعبــدعــن حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن شــقيق عــن يزيــد] 11052[ابــن أيب شــيبة -
شقيق أراه ابن أيب عبد اهللا الكويف ، ويزيـد هـو ابـن اهـأنه كان يغسل املوتى باحلميمالحارث

.أيب حبيب ، سند صحيح 
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا بشـر بـن الوليـد القاضـي ثنـا شـريك ]714[الطرباين -
بلغــت عورتــه غســلت أنــس بــن مالــك فلمــا : ن عاصــم األحــول عــن حممــد بــن ســريين قــال عــ

خرقـة هفجعـل الـذي يغسـلها علـى يـد، أنتم أحق بغسل عورته دونكم فاغسلوها : قلت لبنيه 
.ال بأس به اهـوعليها ثوب مث غسل العورة من حتت الثوب 

أبــو عبــد اهللا احلــافظ إجــازة أخربنــا أبــو الوليــد حــدثنا احلســن بــن أنبــأين]6849[البيهقــي -
مـات : عـن عبـد اهللا بـن آدم قـال و املنيب ثنا أبو خالد املـدينسفيان ثنا حممد بن عقبة ثنا أب

أي اهـــضــعوا علــى بطنــه حديــدة: أنــسفقــال ، مــوىل ألنــس بــن مالــك عنــد مغيــب الشــمس 
.ضعيفسند هذا .لئال ينتفخ 

ثنا أمحــد بــن احلســن بــن عبــد اجلبــار قــال ثنــا اهليــثم حــد]1690[وقــال ابــن حبــان يف الثقــات 
مــات مــوىل أنــس بــن مالــك :حممــد بــن محــري عــن أيــوب بــن ســليمان قــالبــن خارجــة قــال ثنــا 

اهـضعوا على بطنه حديدة ال ينتفخ : فقال أنس ، فبيتوه 
رأت امـــرأة يكـــدون عائشـــةعـــن الثـــوري عـــن محـــاد عـــن إبـــراهيم أن ]6232[عبـــد الـــرزاق -

.مرسل جيداهـ )1(ميتكمونَ صُ نْ عالم تَـ : رأسها فقالت 
حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن إبراهيم عن األسود ]11026[ابن أيب شيبة -

ــــ: لعائشــــةقلــــت قــــال ــــتكم: ت خبطمــــي ؟ فقالــــتيغســــل رأس املي ــــوا مي ــــذر .ال تعن ــــن املن اب

َعـالَم : ُيَسرَّح رأسه فقالـتلت عن امليت يف حديث عائشة حني سئ] 314/ 4[غريب احلديث يف قال أبو عبيد-1
: تنصون مأخوذ من الناصية يقـال: ا قوهل. حدثناه هشيم قال أخربنا مغرية عن إبراهيم عن عائشة : تـَْنُصْوَن َميَِّتكم قال

اهـفأرادت عائشة أن امليت ال حيتاج إىل تسريح الرأس؛ َنصوت الرجل أنُصوه َنْصوا إذا َمَدْدَت ناصيَته 
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ثنــا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن قــال حــدثنا علــي بــن احلســن]2918[
اهــــال تعنـــوا ميـــتكم: ي؟ فقالـــتأيغســـل رأس امليـــت بـــاخلطم: ســـألت عائشـــة: قـــالاألســـود
.صحيح 

يغسل أحدمها صاحبهوجهاوزاملرأة 
ثنــا حممــد بــن ســلمة عــن حممــد بــن إســحاق عــن يعقــوب بــن عتبــة عــن ]25950[أمحــد -

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجع إيل: الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عائشة قالت 
وارأسـاه صـداعا يف رأسـي وأنـا أقـول وارأسـاه قـال بـل أنـا ذات يوم من جنازة بـالبقيع وأنـا أجـد 

ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك مث صليت عليـك ودفنتـك قلـت لكـين أو لكـأين : قال
بك واهللا لو فعلت ذلك لقد رجعت إىل بييت فأعرست فيه ببعض نسائك قالت فتبسم رسول 

حـدثنا ]4579[رواه أبـو يعلـى و . اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم مث بـدئ بوجعـه الـذي مـات فيـه 
عــن عبيـد اهللا بــن جعفـر بـن مهــران حـدثنا عبــد األعلـى عـن حممــد بـن إســحاق حـدثين الزهـري

ومـا .وشـعيبوحسنه األلبـاين صححه ابن حبان و رواه ابن ماجةو .عن عائشة عبد اهللا عتبة
ل عـن حيـىي ثنا حيىي بـن حيـىي أخربنـا سـليمان بـن بـالحد]6791[البخاريقال.أراه حمفوظا

قالت عائشة وارأساه فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه : بن سعيد مسعت القاسم بن حممد قال 
فقالـــت عائشـــة واثكليـــاه واهللا إين . فأســـتغفر لـــك وأدعـــو لـــكذاك لـــو كـــان وأنـــا حـــي ســـلمو 

فقــال النــيب . ألظنــك حتــب مــويت ولــو كــان ذاك لظللــت آخــر يومــك معرســا بــبعض أزواجــك 
بـــل أنـــا وارأســـاه لقـــد مهمـــت أو أردت أن أرســـل إىل أيب بكـــر وابنـــه :وســـلم صـــلى اهللا عليـــه 

فأعهـــد أن يقـــول القـــائلون أو يتمـــىن املتمنـــون مث قلـــت يـــأىب اهللا ويـــدفع املؤمنـــون أو يـــدفع اهللا 
نا إبراهيم بن سعد عن صاحل بن كيسـان أثنا يزيد حد]25156[ورواه أمحد . ويأىب املؤمنون

رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف اليـوم يدخل عل: ئشة قالت عن الزهري عن عروة عن عا
احلديث . فهيأتك ودفنتكن ذلك كان وأنا حي أالذي بدئ فيه فقلت وارأساه فقال وددت 

اه عـن الزهـري عـن عـروة يـفرو ومعمـر وذاك احلرف ينفرد به ابن إسـحاق ، وقـد خالفـه صـاحل .
ي عــن عبيــد اهللا هــو قصــة الوجــع وقولــه صــلى اهللا ، والــذي رواه الزهــر قالــه النســائي يف الكــربى 

وقـد أعلـه البيهقـي وابـن .وابن إسحاق ليس باحلافظ .ليه وسلم أهريقوا علي من سبع قربع
.اجلوزي
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أبا بكر الصديقغسلت أسماء بنت عميسأن عن عبد اهللا بن أيب بكر ]521[مالك-
ــ إين صــائمة وإن هــذا يــوم :تحــني تــويف مث خرجــت فســألت مــن حضــرها مــن املهــاجرين فقال

بن عيينة عن عمـرو اعن ]6124[عبد الرزاق .ال :فقالوا؟شديد الربد فهل علي من غسل
أمسـاءامرأتـه أبـو بكـرأمـر :وعن إمساعيل بن أبن خالد عن أيب بكـر بـن حفـص بـن سـعد قـال

: ت أن تغسله وكانت صائمة فعزم عليها لتفطر فدعت مباء قبل غروب الشمس فشربت وقالـ
أخربنــا عبـد اهللا بـن منـري قـال أخربنـا إمساعيــل ]3511[ابـن سـعد .ال أتبعـه اليـوم إمثـا يف قـربه 

بــن أيب خالــد عــن ســعيد بــن أيب بــردة عــن أيب بكــر بــن حفــص أن أبــا بكــر أوصــى أمســاء بنــت 
ألنه أقوى لك ، فذكرت ميينه مـن آخـر ملا أفطرتِ : عميس أن تغسله إذا مات ، وعزم عليها 

] 6117[عبـــد الـــرزاق .واهللا ال أتبعـــه اليـــوم حنثـــا: ، فـــدعت مبـــاء فشـــربت ، وقالـــت النهـــار
.أوصـى بـذلكبن أيب مليكة أن امرأة أيب بكر غسلته حني تويف اأخربنا معمر عن أيوب عن 

مثلـه أخربنا وكيع بن اجلراح عن حممد بن شريك عن ابـن أيب مليكـة ]3508[رواه ابن سعد 
أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن شــعبة عــن ســعد بــن إبــراهيم أن أبــا ]3506[وقــال ابــن ســعد .

أخربنـا عمـرو بـن عاصـم الكـاليب قـال حـدثنا مهـام مث قال . بكر أوصى أن تغسله امرأته أمساء
وهـي وغريمهـا ورواه احلسـن وإبـراهيم اهــ عن قتادة أن أبا بكر غسلته امرأته أمسـاء بنـت عمـيس

.مراسيل صحاح 
بـن عيسـى قـال أخربنـا أبـو معشـر عـن هشـام بـن عـروة أخربنـا معـن ]3514[وقال ابن سـعد 

.اهـ صحيح عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر غسلته أمساء بنت عميس
عن حممد بـن راشـد قـال أخربنـا عبـد اهللا بـن حممـد بـن عقيـل بـن أيب ]6126[عبد الرزاق -

سـلت وتطهـرت ودعـت فوضـع هلـا غسـال فاغتعليـافاطمةطالب أن 
تكشـف 

نعـم  :هل علمت أحدا فعل ذلك قـال: قال فقلت له.
اهـــ رواه شــهد كثــري بــن عبــاس أن ال إلــه إال اهللا : وكتــب يف أطــراف أكفانــه ، كثــري بــن عبــاس 

. ال أصل له: وقال من طريق عبد الرزاق ن زبر الربعي يف وصايا العلماء اب
أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا إبــراهيم بــن ســعد عــن حممــد بــن ]10761[ابــن ســعد وقــال

مرضــت فاطمــة بنــت : إســحاق عــن علــي بــن فــالن بــن أيب رافــع عــن أبيــه عــن ســلمى قالــت 
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فيه خرج علي قالت يل يا أمـه اسـكيب يل غسـال رسول اهللا عندنا فلما كان اليوم الذي توفيت 
: فســكبت هلــا فاغتســلت كأحســن مــا كانــت تغتســل مث قالــت 

اجعلي فراشي وسط البيت فجعلتـه فاضـطجعت عليـه واسـتقبلت القبلـة مث : فلبستها مث قالت 
: أحــد يل كتفــا ، قالــت يــا أمــه إين مقبوضــة الســاعة وقــد اغتســلت فــال يكشــفن : قالــت يل 

ال واهللا ال يكشف هلا أحد كتفا فاحتملهـا فـدفنها بغسـلها : فماتت فجاء علي فأخربته فقال 
حــدثنا احلســن بــن مكـــرم ]385[ورواه أبــو جعفــر حممـــد بــن عمــرو الــرزاز يف جمالســـه .ذلــك

ن البــزاز قــال حــدثنا هاشــم بــن القاســم أبــو النضــر قــال حــدثنا إبــراهيم بــن ســعد عــن حممــد بــ
هـــذا خطـــأ رواه و .حنـــوه إســـحاق عـــن حممـــد بـــن علـــي بـــن أيب رافـــع عـــن أبيـــه عـــن أمـــه ســـلمى 

حـــدثنا أبـــو حممـــد النضـــر بـــن ســـلمة حـــدثنا يعقـــوب بـــن ]207[الـــدواليب يف الذريـــة الطـــاهرة 
إبراهيم بن سعد وعبد العزيز بن عبد اهللا العامري عن إبراهيم بن سـعد عـن حممـد بـن إسـحاق 

اشــتكت فاطمــة بنــت : ن أيب رافــع عــن أبيــه عــن أمــه ســلمى قالــت عــن عبيــد اهللا بــن علــي بــ
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمرضناها فأصبحت يوما كأمثل ما رأيناها يف شكواها فخـرج 

اسكيب يل يا أمه غسـال فسـكبت هلـا غسـال : علي بن أيب طالب لبعض حاجته قالت فاطمة 
يا أمـه نـاوليين ثيـايب اجلـدد قالـت : الت مث ق: فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسل قالت 

قـدمي فراشـي وسـط البيـت : فناولتها فلبستها مث جاءت إىل البيت الذي كانت فيـه فقالـت : 
فاضـــطجعت فاطمـــة عليـــه ووضـــعت يـــدها اليمـــىن حتـــت خـــدها مث اســـتقبلت القبلـــة مث قالـــت 

فقبضـــت : ت يـــا أمـــه إين مقبوضـــة اآلن فـــال يكشـــفين أحـــد وال يغســـلين أحـــد ، قالـــ: فاطمـــة 
: ودخل علـي بـن أيب طالـب فأخربتـه بالـذي قالـت وبالـذي أمـرتين فقـال علـي : 

اهـــواهللا ال يكشــفها أحــد فاحتملهــا فــدفنها بغســلها ذلــك ومل يكفنهــا أحــد وال غســلها أحــد 
.منكر ضعيف 

يب أخربنــا عبــد اهللا بــن مســلمة بــن قعنــب حــدثنا عبــد العزيــز بــن أ]10762[ابــن ســعد وقــال
]2157[املعرفةيف البيهقي .حازم عن حممد بن موسى أن علي بن أيب طالب غسل فاطمة

قـال ثنـا حـدثنا الفضـل بـن حممـدين حممـد بـن املؤمـل قـالأخـرب حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ قـال
ثين حممد بن موسى عن عون عن عمـارة بـن املهـاجرحممد قال ثنا عبد العزيز بن النفيلي قال 
ت رسـول فاطمـة بنـغسـلت أنـا وعلـي: عميس قالـت حدثتين أمساء بنت ر قالت عن أم جعف
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وأخربنـا أبـو احلسـن . بـذلكوذكر غريه عن حممـد بـن موسـى وصـيتهااهللا صلى اهللا عليه وسلم
نا يعقوب بن ثقال أخربنا أمحد بن عبيد قال ثنا حممد بن يونس قال علي بن أمحد بن عبدان 

عـن د عن يزيد بن اهلـاد عـن حممـد بـن إبـراهيم التيمـيزيز بن حممثنا عبد العحممد الزهري قال 
ورواه الدواليب حنـوه اهـملا ماتت فاطمة غسلها علي بن أيب طالب : أمساء بنت عميس قالت

.وهو دليل على نكارة ما قبله .حسنه ابن حجر واأللباين 
عــن بــن نــافع الصــائغ عبــد اهللامــن طريــق] 43[لكــن يعلــه مــا رواه ابــن زبــر يف وصــايا العلمــاء 

عـن أمسـاء ابنـة عمـيس أن فاطمـة بنــت عـن أمـيعـن عـون بـن حممـد اهلـامشيحممـد بـن موسـى
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوصـت أن يغسـلها زوجهـا علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا عنـه 

.وفيه نكارة.اهـ عون بن حممد بن احلنفية أمه أم جعفر فغسلها هو وأمساء بنت عميس، 
أســماءغســلته امرأتــه بكــرأبــاعــن الثــوري عــن إبــراهيم النخعــي أن ]6119[عبــد الــرزاق -

اهــ بينهمـا إبـراهيم بـن مهـاجر وهـو ضـعيف غسلته امرأته أم عبـد اهللاألشعريموسىأباوأن 
حدثنا وكيع عن سفيان عـن إبـراهيم بـن مهـاجر عـن إبـراهيم ]11085[ابن أيب شيبة ، قال

.اهـ مرسل ه امرأتهغسلتأبا موسىأن 
بـــناعـــن رجـــل مـــن أســـلم عـــن داود بـــن احلصـــني عـــن عكرمـــة عـــن ]6122[عبـــد الـــرزاق -

أحــق النــاس بغســل املــرأة والصــالة عليهــا زوجهــا قــال وأخــربين عمــارة بــن مهــاجر : قــال عبــاس

حـدثنا معمـر بـن ]11086[ابـن أيب شـيبة .نا وعلـي قالـت فغسـلتها أنـا وعلـي يغسلها إال أ
الرجـل أحـق : قـال ابـن عبـاسسليمان الرقي عن حجاج عن داود بن حصني عن عكرمة عن 

.ضعيف اهـ)1(بغسل امرأته
أخربنــا أبــو نصــر بــن قتــادة أخربنــا أبــو عمــرو بــن مطــر أخربنــا أمحــد بــن ]6908[البيهقــي -

إمساعيـل بـن بن ثابت حـدثينيحدثنا عليذاء حدثنا إسحاق بن موسى األنصار احلسني احل
غسـل امرأتـه ابـن مسـعودعن أبيـه عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود أن يإبراهيم بن املهاجر البجل

كنت يف جملس فيه قسامة بن زهري وأشياخ قد أدركوا : حدثنا أبو أسامة عن عوف قال ]11095[بة ابن أيب شي-1
عمــر بــن اخلطــاب ، فقــال رجــل كانــت حتــيت امــرأة مــن بــين عــامر بــن صعصــعة وكــان يثــين عليهــا خــريا ، فلمــا كــان زمــن 

فما : فغسلتها ، ووليتها ، قال عوف طاعون اجلارف طعنت ، فلما ثقلت قالت إين امرأة غريبة فال يليين غريك فماتت
اهـاألشياخ عتب وال عاب ذلك عليهرأيت أحدا من أولئك
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قــرأت ]4818[وقــال عبــد اهللا بــن أمحــد يف العلــل عــن أبيــه .ســند ضــعيف اهـــحــني ماتــت
عــن إبــراهيم بــن مهــاجر عــن أبيــه عــن عبــد الــرمحن بــن علــي بــن ثابــت عــن إمساعيــل: علــى أيب

اهـما أنكره:مسعت أيب يقول.بن مسعود غسل امرأته حيث ماتتااألسود أن 
حيـىي ثنا حممد بـن سـلمة عـن حممـد بـن إسـحاق حـدثينيحدثنا النفيل]3143[أبو داود -

ملـا أرادوا غسـل النـيب:تقـول عائشـةبن عباد عن أبيه عباد بـن عبـد اهللا بـن الـزبري قـال مسعـت 
أجنـرد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن ثيابـه كمـا يصلى اهللا عليه وسلم قالوا واهللا مـا نـدر 

جنــرد موتانــا أم نغســله وعليــه ثيابــه فلمــا اختلفــوا ألقــى اهللا علــيهم النــوم حــىت مــا مــنهم رجــل إال 
صـلى اهللا ن اغسلوا النيبصدره مث كلمهم مكلم من ناحية البيت ال يدرون من هو أوذقنه يف

عليـــه وســـلم وعليـــه ثيابـــه فقـــاموا إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فغســـلوه وعليـــه قميصـــه 
لـــو : وكانـــت عائشـــة تقـــول . يصـــبون املـــاء فـــوق القمـــيص ويدلكونـــه بـــالقميص دون أيـــديهم 

.اهـ صححه احلاكم وحسنه األلباينما استدبرت ما غسله إال نساؤهياستقبلت من أمر 
ابــن حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن ســعيد عــن مطــر عــن نــافع عــن ]11077[ابــن أيب شــيبة -

وأخربنــا أبــو عبــد ]6918[البيهقــي .تــرمس يف املــاء: قــال يف املــرأة متــوت مــع الرجــالعمــر
الفـوارس قـاال حـدثنا أبـو العبـاس هـو األصـم حـدثنا احلسـن بـن اهللا احلافظ وأبو صادق بن أيب

عروبة عن مطر عن نافع عن ابـن عمـر ابن هارون أخربنا سعيد بن أيبيعينمكرم حدثنا يزيد 
وهـذا ممـا .مطـر ضـعيفاهــتـرمس يف:املرأة متوت مع الرجال لـيس معهـم امـرأة قـاليف

.إذا وقع ، وهو نادر حتري األشبه بأمر اهللاوكل إىل 

ما على الغاسل بعد الغسل ؟
بــن عبــد امللــك بــن أيب الشــوارب حــدثنا عبــد العزيــز بــن حــدثنا حممــد ]1463[ابــن ماجــه -

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : املختار عن سـهيل بـن أيب صـاحل عـن أبيـه عـن أيب هريـرة قـال
وضـعفه ابـن .رواه الرتمذي وحسنه وصححه ابن حباناهـ )1(من غسل ميتا فليغتسل: وسلم

.أبو حامت وغريه ، والصحيح موقوف قاله والدارقطين املديين وأمحد 

روى بعضـهم عـن : سـألت ُحممـًدا عـن هـذا احلـديث مـن غسـل ميتـا فليغتسـل فقـال ] 52[علـل اليف قال الرتمذي-1
أمحد بن حنبل وعلـي بـن عبـد اهللا قـاالقال حممد إن .سهيل بن أيب صاحل عن إسحاق موىل زائدة عن أيب ُهَريرة موقوفا

اهـ ال يصح يف هذا الباب شيء :
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حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن حممــد بــن عمــرو عــن أيب ســلمة ]11264[ابــن أيب شــيبة قـال
ابـــن املنـــذر .مــن غســـل ميتـــا فليغتســـل ومـــن محلـــه فليتوضـــأ:أنـــه كـــان يقـــولهريـــرةأبـــيعــن 

ثنـا حممـد ثنـا إمساعيـل بـن إبـراهيم قـالسـعيد بـن منصـورثنـاحدثنا حممـد بـن علـي ]2901[
اهــــمـــن غســـل امليـــت الغســـل : أنـــه قـــالأيب هريـــرةبـــن علقمـــة عـــن أيب ســـلمة عـــن بـــن عمـــرو 

.صحيح
اال حـدثنا قـيأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بـن احلسـن القاضـ]1504[وقال البيهقي 

حيـىي حممد بن يعقوب حـدثنا حممـد بـن إسـحاق حـدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل حـدثينأبو العباس 
مـن : هريـرة قـال الد عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عـن أيببن أيوب عن عقيل بن خ

.إسناد فيه ضعفاهـ ومن أدخله قربه فليتوضأ، فليغتسل غسل امليت
حدثنا أبو علي احلسني بـن علـي احلـافظ ثنـا أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد ]1426[احلاكم -
ثنـا سـليمان بـن بـالل عـن عمـرو هلمداين ثنا أبو شيبة إبـراهيم بـن عبـد اهللا ثنـا خالـد بـن خملـدا

لـيس : قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم : بن أيب عمرو عن عكرمة عن ابن عبـاس قـال 
علــيكم يف غســل ميــتكم غســل إذا غســلتموه فــإن ميــتكم لــيس بــنجس فحســبكم أن تغســلوا 

ــــديكم  ــــيس مبحفــــوظ ، . اهـــــ وصــــححه علــــى شــــرط البخــــاري أي ، رواهالصــــحيح موقــــوف ول
ابـن بـالل الربيع بن سليمان أخربنا ابن وهب عـن سـليمان يعـينمن طريق]6916[البيهقي 

ميتكم غسل إذا ليس عليكم يف: عن عمرو موىل املطلب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال 
.وال يصح عن رسول اهللا يف الباب شيء .، يأيت قريبا عن ابن عباس اهـ صحيح غسلتموه

وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن ناجيــة بــن كعــب حــدثنا]11267[ابـن أيب شــيبة -
ملا مات أبو طالب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت يـا رسـول اهللا : قال عليعن 

انطلق فواره ، مث ال حتدثن شيئا حىت تـأتيين : فقال : إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال 
ا يل بـدعوات مـا يسـرينلت ، مث دعـ، قال فواريته ، مث أتيتـه فـأمرين فاغتسـ

،سـفيان حـدثين أبـو إسـحاق مـن طريـقيف الكـربىالنسـائيأمحـد و اهــ رواهاألرض من شـيء
.، وأنكره ابن املديين وصححه الضياء يف املختارة .وتابعه شعبة 
ثنا إبـــراهيم بـــن أيب العبـــاس ثنــا احلســـن بـــن يزيـــد األصـــم قـــال مسعـــت حـــد]807[وقــال أمحـــد 

أبـو طالـب أتيـت ملـا تـويف: قـال يلسدي إمساعيل يذكره عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علا



تقريب فقه السابقني األولني

17

ذهـــب فـــواره مث ال ا: ن عمـــك الشـــيخ قـــد مـــات قـــال إ:النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم فقلـــت
ذهــب فاغتســل مث ال حتــدث شــيئا حــىت ا: حتــدث شــيئا حــىت تــأتيين قــال فواريتــه مث أتيتــه قــال 

. أأتيتـه قـال فـدعا يل بـدعوات مـا يسـرين تأتيين قال فاغتسلت مث
وقـال . اهـ إمساعيل بن عبد الرمحن السدي فيـه نظـر إذا غسل امليت اغتسل يعلوكان : قال 

حدثنا زكريا بن حيىي زمحويه وثنا حممد بن بكار وثنا إمساعيل أبـو ]1074[عبد اهللا بن أمحد 
زيد األصم قال أبو معمر موىل قريش قـال أخـربين يثنا احلسن بن معمر وسريج بن يونس قالوا

قـال يالسدي وقال زمحويه يف حديثه قال مسعت السدي عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علـ
ن عمـك الشـيخ قـد مـات قـال إأبو طالب أتيت النيب صلى اهللا عليه و سـلم فقلـت ملا تويف: 

تيين فواريتــه مث أتيتــه فقــال اذهــب فاغتســل وال اذهــب فــواره وال حتــدث مــن أمــره شــيئا حــىت تــأ

اهـ فهو عـن بن بكار يف حديثه قال السدي وكان علي إذا غسل ميتا اغتسل اوقال .وسودها
.غسله ، وليس فيه أنهه ابن عدي والبيهقي ، ضعفعلي مرسل ، وال يصح 

مـــن : عـــن معمـــر عـــن أيب إســـحاق عـــن احلـــارث عـــن علـــي قـــال ] 6108[عبـــد الـــرزاقوقـــال
عــن الثــوري عــن جــابر عــن الشــعيب عــن احلــارث ]6109[عبــد الــرزاق . غســل ميتــا فليغتســل 

حدثنا وكيع عن إسـرائيل عـن جـابر عـن عـامر عـن ]11261[ابن أيب شيبة .عن علي مثله 
.وهو ضعيف.احلارث عن علي

حدثنا حيىي بن سعيد القطـان عـن اجلعـد عـن عائشـة بنـت سـعد ]11251[ابن أيب شيبة -
بـالبقيع فجـاء فغسـله وكفنـه وحنطـه مث أتـى داره جبنـازة سـعيد بـن زيـد وهـو سعدأوذن : قالت 

إين مل أغتسـل مـن غسـله ولـو كـان جنسـا مـا غسـلته : مث قـال فصلى عليه مث دعا مباء فاغتسـل 
احــتج بــه وقــدد صــحيحاســنإهــذا ، بــن عبــد الــرمحن هــو ااجلعــد اهـــرولكــين اغتســلت مــن احلــ

.معلقا البخاري 
أخربنا عبد اهللا بن منري قال أخربنا عبيـد اهللا يعـين ابـن عمـر عـن أيب ]4248[قال ابن سعد و 

بـن مالـك سـعيدَ غسل أيب سعدُ : مسعت عائشة بنت سعد بن مالك تقول : عبد اجلبار قال 
نفيــل بــالعقيق مث احتملــوه ميشــون بــه حــىت إذا حــاذى ســعد بــداره دخــل بــن زيــد بــن عمــرو بــن
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إين مل أغتسـل مـن غسـل سـعيد : ومعه الناس ، فدخل البيت فاغتسل مث خـرج فقـال ملـن معـه 
.رواه احلاكم وصححه اهـإمنا اغتسلت من احلر
نعـيم بـن أمحـد بـن رشـدين ثنـاحـدثنا سـليمان بـن أمحـد ثنـا]539[ة عرفـوقال أبـو نعـيم يف امل

أن سـعد د بن عبـد الـرمحن بـن سـعيد بـن زيـد عن زيمحاد ثنا ابن املبارك ثنا عبد اهللا بن جعفر
.وهذا مرسل ال بأس بهاهـبن أيب وقاص غسل سعيد بن زيد بالشجرة

حـنط سـعيد بـن زيـد عمـربـناعن معمر عن أيوب عن نـافع أن ]6115[عبد الرزاق وقال 
أخربنـا أنـس بـن ]4249[ابـن سـعد . ملسجد يصلي ومل يتوضـأمث صلى عليه ومحله مث دخل ا

حــنط ســعيد بــن زيــد ابــن عمــرعيــاض أبــو ضــمرة الليثــي عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع أن 
اهـومحله ، مث دخل املسجد فصلى ومل يتوضأ

ليث عـن حيـىي عـن نـافع أن ابـن عمـرحدثنا قتيبة حدثنا ]3990[البخاري وله شاهد رواه
يوم مجعة فركب إليـه بعـد أن مرض يفسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدرياأنذكر له 

حـدثنا أبـو ]538[وقـال أبـو نعـيم يف املعرفـة اهــتعاىل النهار واقرتبـت اجلمعـة ، وتـرك اجلمعـة 
عمــر ثنــا عبــد اهللا بــن حامـد ثنــا أبــو العبــاس الســراج ثنــا عبيــد اهللا بــن ســعد الزهــري ثنــا يعقــوب 

وذلـك يـوم مجعـة ، وكـان خارجـا مـن ن زيـد ملـا هلـك خـرج إليـه ابـن عمـرسـعيد بـأن عن نافع
اهـوصلى وكفنهعند بئر عروة فغسله ، وحنطهاملدينة 
لســعيد بــن زيــد ومحلــه مث دخــل ابنــاعــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عمــر حــنط ]47[مالــك وقــال

ثنا حـــد]71[بغـــويروايـــة الالعــالء بـــن موســـىاجلهـــم أبـــووقـــال . املســجد فصـــلى ومل يتوضـــأ
الليث بن سعد عن نافع أنه رأى عبد اهللا بن عمر حنط عبد الـرمحن بـن سـعيد بـن زيـد ومحلـه 

اهـ فيمن محله ، فدخل املسجد ، فصلى ومل يتوضأ 
أخربنا عبد اهللا بن منري قال أخربنا عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]6744[وقال ابن سعد 

زيـد بـن اخلطـاب وكفنـه ومحلـه مث دخـل املسـجد فصـلى ومل ابن عمر أنـه حـنط عبـد الـرمحن بـن 
هــذه أســانيد صــحاح كلهــا ، ال .عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن اخلطــابذكــره يف ترمجــة اهـــ يتوضــأ

وقد زعم الواقدي أن سعد بـن مالـك وابـن عمـر وليـا جتهيـز . أحوال متفرقة يفأبعد أن يكون 
، سـعيد بـن زيـد وابنـه وعبـد اهللا بـن عـدي من بـين ذوي رحم وقد كانوا مجيعا .سعيد بن زيد 

.واهللا أعلم . عمر وعبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب 
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كفـن عمـرابـنحـدثنا وكيـع عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه أن ]11256[ابن أيب شـيبة وقال
.صحيح اهـميتا وحنطه ومل ميس ماء

إذا غســلت : قــالبــن عمــراعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]6107[عبــد الــرزاق -
أخربنــا أبــو ]1520[البيهقــي . امليــت فأصــابك منــه أذى فاغتســل وإال إمنــا يكفيــك الوضــوء 

طالــب حــدثنا عبــد عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حيــىي بــن أيب
مـن غسـل ميتـا فأصـابه : عـن نـافع قـال كـان ابـن عمـر يقـول يالوهاب بن عطاء أخربنا العمر 

.اهـ ضعيف ء فليغتسل وإال فليتوضأيمنه ش
يحــدثنا حيــىي بــن حممــد بــن صــاعد حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا املخرمــ]1842[الــدارقطين -

حـدثنا وهيـب حـدثنا عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع يحدثنا أبو هشام املغرية بن سـلمة املخزومـ
اهـــ هــذا إســناد كنــا نغســل امليــت فمنــا مــن يغتســل ومنــا مــن ال يغتســل: عــن ابــن عمــر قــال 

كنـا : ثنا الليـث عـن نـافع أنـه قـالحـد]68[أبو اجلهـم قال.لكنه من كالم نافع ، صحيح 
نغســل امليــت فيتوضــأ بعضــنا ويغتســل بعــض مث نعــود فنكفنــه مث حنملــه ونصــلي عليــه وال نعيــد 

أخربنـا أبـو احلسـني بـن بشـران العـدل ]1522[البيهقـي . عبـد اهللالوضوء ، فال ينكـر ذلـك 
غداد أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا عبد الكرمي بن اهليثم حدثنا أبـو اليمـان أخـربينبب

مث نعـود ل امليـت فيتوضـأ بعضـنا ويغتسـل بعـضكنـا نغسـ: محـزة قـال قـال نـافع شعيب بن أيب
.صحيح اهـعليه وال نعيد الوضوءيفنكفنه مث حننطه ونصل

بـن عمـراالزبري عن سـعيد بـن جبـري قـال سـألت عن الثوري عن أيب ]6106[عبد الرزاق -
فتمســح مــن املــؤمن وال تغتســل : أرجــو قــال:قلــت؟أمــؤمن هــو:قــال؟ أغتســل مــن امليــت 

حدثنا إسحاق عـن عبـد الـرزاق ]2895[رواه ابن املنذر ، وهو خطأ كذا يف املطبوع اهـمنه
أغتسـل مـن امليـتعمـرابنعن الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري قال سألت 

ورواه حـــرب يف . فتمســـح بـــاملؤمن وال تغتســـل منـــه:؟ قلـــت أرجـــو قـــالأمـــؤمن هـــو: قـــال.
ن عـن سـفيان عـن عطـاء بـن السـائبحدثنا عبد الرمححدثنا أمحد قال] 3/1002[مسائله 

.صحيح .مثله عن سعيد بن جبري 
لســائب عــن ســعيد بــن حــدثنا أبــو األحــوص عــن عطــاء بــن ا]11247[ابــن أيب شــيبة وقــال 

]1519[البيهقـي ورواه.ال: قـال ؟أغتسل من غسـل امليـت : عمرالبنقلت : جبري قال 
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عـن يحدثنا حمبوب بـن موسـى حـدثنا أبـو إسـحاق الفـزار يعثمان بن سعيد الدارممن طريق
؟ فقـالأيغتسل من غسل امليت: عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري قال قلت البن عمر 

.صحيح اهـفتمسح باملؤمن ما استطعت: منا قال أرجو أن يكون مؤ : ؟ فقلت يتما امل: 
سـأل : حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عـن مكحـول قـال ] 11260[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسلاغسله كيت وكيت فإذا فرغت فاغتسل:قال؟ كيف أصنع: حذيفةرجل 
عن بكر بن عبد اهللا املزين قال أخربين علقمـة عن هشام بن حسان ]6103[عبد الرزاق -

أربــعغســل أبــاك : املــزين قــال 
أال تتقــون اهللا تغتســلون : ومسعــت أبــا الشــعثاء يقــول : قــال ، فلمــا فرغــوا توضــؤوا وصــلوا عليــه 

حـدثنا معـاذ بـن معـاذ عـن ]11254[ابـن أيب شـيبة .علقمة أخوه. من موتاكم أأجناس هم
غســل : حــدثين علقمــة بــن عبــد اهللا املــزين قــال الشــهيد عــن بكــر بــن عبــد اهللا قــال حبيــب بــن 

مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فمــا زادوا علــى أن كفــوا أكمــامهم أربعــةأبــاك 
ســعد ابــن .وأدخلــوا قمصــهم يف حجــزهم ، فلمــا فرغــوا مــن غســله توضــؤوا وضــوءهم للصــالة

أخربنـا حبيـب بـن الشـهيد عـن بكـر بـن عبـد اهللا قـالأخربنا معاذ بن معاذ العنربي ]9552[
غســل أبــاك أربعــة مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا ال يل علقمــة بــن عبــد اهللا املــزينقــ: املــزين قــال 

وا مـن وأدخلـوا قمصـهم يف حـززهم ، فلمـا فرغـفما زادوا على أن طووا أكمـامهم عليه وسلم ،
.اهـ صحيح ضئوا وضوءهم للصالةغسله تو 

بـــناعـــن الثـــوري عـــن جـــابر اجلعفـــي عـــن الشـــعيب عـــن علقمـــة عـــن ]6104[عبـــد الـــرزاق -
حــدثنا أبــو معاويــة عــن ]11250[ابــن أيب شــيبة .إن كــان جنســا فاغتســلوا : قــال مســعود

إن كـــان :عـــن الغســـل مـــن غســـل امليـــت فقـــالســـئل عبـــد اهللا: األعمـــش عـــن إبـــراهيم قـــال 
حدثنا حممد بـن النضـر األزدي ثنـا معاويـة ]9603[الطرباين . جنسا فاغتسلوا منهصاحبكم

سـئل عبـد اهللا عـن غاسـل : قـال إبـراهيم: بن عمرو ثنا زائدة ثنا عبـد اهللا بـن يزيـد النخعـي قـال
إن كنــتم تريــدون أن صــاحبكم جنــس فاغتســلوا منــه، وإال فإمنــا يكفــيكم : امليــت أيغتســل؟ قــال

.حيح صاهـ حسن الوضوء
كانـا ال يريـان علـى عائشـةوبـن مسـعود اعـن معمـر عـن أيـوب عـن ]6105[عبد الـرزاق -

.مرسل اهـمن غسل ميتا غسال وقاال إن كان صاحبكم جنسا فاغتسلوا 
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عائشـةحدثنا وكيع عـن شـعبة عـن يزيـد الرشـك عـن معـاذة عـن ] 11253[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ال: قالت ؟ي يغسل املتوفني غسل على الذ: 

حممـد بـن يعقـوب حـدثنا بـو العبـاسأخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ حـدثنا أ]1527[البيهقي -
طالب حدثنا عبد الوهاب بن عطاء أخربنـا حممـد بـن عمـر عـن حممـد بـن إبـراهيم حيىي بن أيب

فحملـهوهـل هـو إال رجـل أخـذ عـودا؟سبحان اهللا أموات املؤمنني أجنـاس : قالت عائشةأن 
كــذا يف املطبــوع حممــد بــن عمــر وهــو ابــن عمــرو بــن علقمــة ، وحممــد بــن إبــراهيم هــو ابــن اهـــ

.إسناد جيد . احلارث التيمي 
]10603[ابـن ســعد -

اهللا رجـل مـن أصـحاب النـيب صـلى: يف مسـجد دمشـق فقلـت مالـكبـنأنـسرأيت : يقول 
عليـه وســلم ال أسـلم عليــه وال أسـأله ؟ فســلمت عليـه وســألته عـن الوضــوء مـن محــل اجلنــازة أو 

كنــا يف صــالة ، ورجعنــا إىل صــالة ، فمــا بــال الوضــوء فيمــا بــني : مــن شــهود اجلنــازة ، فقــال 
. عبــد الــرمحن بــن يزيــد بــن جــابراهـــ ســعيد هــو ابــن عبــد العزيــز التنــوخي وابــن جــابر هــو ذلــك 

حـــدثنا أبـــو اليمـــان احلكـــم بـــن نـــافع حـــدثنا ســـعيد بـــن عبـــد العزيـــز عـــن ] 2/401[فســـوي ال
إمنـا  : ؟ فقـالقمت إىل أنس يف هذا املسجد، فسألته عن الوضـوء مـن اجلنـازة: مكحول قال

.اهـ صحيح صالة، ورجعنا إىل صالة، فال وضوءكنا يف 
: قــالعبــد اهللا بــن زريــقحــدثنا يزيــد بــن : قــالحــدثنا أمحــد بــن املعلــى]17[وقــال ابــن حــذمل 

:يقــولمسعــت مكحــوال: قــالحــدثين أبــو وهــب الكالعــي: قــالحــدثنا الوليــد عــن األوزاعــي
اهـــ أمــا فيمــا خــال فــال : ؟ قــالكنــتم تتوضــئون إذا شــهدمت اجلنــازة: ســألت أنــس بــن مالــك

.ثقات 
عــن حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن حجــاج عــن ســليمان بــن الربيــع]11249[ابــن أيب شــيبة -

عمــرابــنســل هــل علــي غســل فأتيــت : فقالــت يل أمــي ميتــةً تْ غســلَ : ســعيد بــن جبــري قــال 
.مثل ذلك أجنسا غسلت: ته فقال فسألابن عباسأجنسا غسلت ؟ مث أتيت : فقالفسألته 

عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]1515[وقال البيهقي 
يعقــوب حـدثنا أســيد بـن عاصــم حـدثنا احلســني بـن حفــص عـن ســفيان عــن العبـاس حممــد بـن 
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: الــزبري عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس أنــه ســئل عــن الغســل مــن غســل امليــت فقــال أيب
اهـالغسل من غسل امليت؟ يعينأجناس هم فتغتسلون منهم

عبـاس حدثنا عباد بن العـوام عـن حجـاج عـن عطـاء عـن ابـن ]11252[ابن أيب شيبة وقال 
اهـليس على غاسل امليت غسل: وابن عمر قاال 

أعلـى مـن غسـل : بن عبـاس ابن جريج عن عطاء قال سئل اعن ]6101[عبد الرزاق وقال
]11248[ابــن أيب شــيبة .ولكــن وضــوء ، ال قــد إذن جنســوا صــاحبهم :قــال؟ميتــا غســل

ال تنجســوا : قــالثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن عبــد امللــك عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس حــد
حدثنا حيىي عـن ابـن جـريج عـن عطـاء عـن ابـن ]839[مسدد .ميتكم يعين ليس عليه غسل

ن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر ب]1514[البيهقي .يكفي منه الوضوء : عباس قال 
حممـد بـن يعقــوب حـدثنا حممــد بـن إسـحاق حــدثنا عثمـان بــن احلسـن قـاال حــدثنا أبـو العبــاس 

سئل ابن عباس هل على من غسل ميتا غسل؟ فقـال : ثنا ابن جريج عن عطاء قال عمر حد
اهـمنه الوضوءييكف؟أجنستم صاحبكم : 

حدثنا سفيان بن عيينة عـن عمـرو عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس ]11246[وقال ابن أيب شيبة 
اهـال تنجسوا موتاكم فإن املؤمن ليس بنجس حيا وال ميتا:قال

أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا أخربنـــا أبـــو العبـــاس حـــدثنا حممـــد بـــن إســـحاق ]1516[وقـــال البيهقـــي 
حـــدثنا معلــى ومنصـــور بـــن ســلمة قـــاال حـــدثنا ســليمان بـــن بـــالل عــن عمـــرو بـــن أيبالصــغاين

غســل ميــتكم غســل إذا غســلتموه ، لــيس علــيكم يف: عمـرو عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال 
.اهـ صحاح غسلوا أيديكمإن ميتكم ملؤمن طاهر ، وليس بنجس فحسبكم أن ت

أبـــو عبــد اهللا احلـــافظ وأبـــو بكـــر بــن احلســـن قـــاال حـــدثنا أبـــو أخربنـــا]1513[البيهقـــي وقــال
العبـاس بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن إســحاق حــدثنا األســود بــن عــامر حــدثنا محــاد بــن ســلمة 

.اهـ منكر من غسل ميتا فليغتسل: عمار عن ابن عباس قال عن مطر عن عمار بن أيب

بعد الغسلاحلنوط للميتما جاء يف 
يوب عن سعيد بن جبري عـن ابـن عبـاسحدثنا قتيبة حدثنا محاد عن أ]1266[البخاري -

بعرفة إذ وقع مـن راحلتـه فأقصـعته صلى اهللا عليه وسلمبينما رجل واقف مع رسول اهللا: قال 
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ثـوبنيوكفنـوه يفوسـدر غسـلوه مبـاء ا:صـلى اهللا عليـه وسـلم فقال رسـول اهللاأو قال فأقعصته
اهـوال حتنطوه وال ختمروا رأسه ، فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبيا 

حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن حجــاج عــن فضــيل عــن ابــن مغفــل ]11149[ابــن أيب شــيبة -
ثنـا أبـو قـال حـدثنا حيـىي بـن حممـد]2935[ابـن املنـذر .ال حتنطـوين مبسـكعمـرقال : قال

ل أن عمـر أوصـى يف غســله غفـعـن احلجـاج عـن فضــيل عـن عبـد اهللا بـن مثنـا شـعبة قـالعمـر
.يروي عن ابن مغفل ثقةفضيل بن زيد الرقاشياهـأن ال تقربوه مسكا

أخربنا الفضل بن دكني قـال أخربنـا حفـص بـن غيـاث عـن احلجـاج ]4174[وقال ابن سعد 
اهـي مسكاال جتعلوا يف حنوط: ر قال عن فضيل عن عبد اهللا بن معقل أن عم

أخربنـا هشـام أبـو الوليـد الطيالسـي وسـليمان بـن حـرب قـاال أخربنـا ]4170[وقال ابن سعد 
شـــعبة بـــن احلجـــاج قـــال مسعـــت فضـــيال حيـــدث عـــن عبـــد اهللا بـــن معقـــل أن عمـــر بـــن اخلطـــاب 

وال . حـديث صـحيح ، وابـن مغفـل أشـبه اهــأوصى أن ال يغسلوه مبسك أو ال يقربوه مسـكا
مـات أمري املؤمنني عمر .ة رواه بعلو بعد ، وأبو عمر احلوضي ثقة حافظ أبعد أن يكون شعب

.شهيدا رمحه اهللا 
ثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسـن عـن هـارون بـن سـعد أن حد]11146[ابن أيب شيبة -

هو فضل حنـوط النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: وقال ، أوصى أن جيعل يف حنوطه مسكعليا
.اهـ هارون جمهول 

حدثنا عبد الصمد عن مهام عن شيخ من أهـل الكوفـة يقـال لـه ]11025[ابن أيب شيبة -
وقــال . ضــع الكــافور علــى مواضــع ســجود امليــتيو : قــال ابــن مســعودزيــاد عــن إبــراهيم عــن 

أمحــد بــن أخربنــا أبــو احلســنيحممــد بــن إبــراهيم الفارســأخربنــا أبــو بكــر]6952[البيهقــي 
حـدثنا عبـد اهللا يحممـد بـن الفضـل بـن حـامت اآلملـنـا أبـو بكـرأخرب توبـة الصـويفجعفر بن أيب

عـن يزائـدة قـال مسعـت النخعـبن إسـحاق حـدثنا بشـر بـن عمـر حـدثنا مهـام بـن حيـىي أخـربين
.ضعيف اهـالكافور يوضع على مواضع السجود: علقمة عن ابن مسعود قال 

بــن سـريين قــالااء عـن عــن الثـوري عــن سـليمان التيمــي وخالـد احلــذ]6139[عبـد الـرزاق -
ابـــن أيب شـــيبة .أو لـــيس مـــن أطيـــب طيـــبكم: فقـــال ، للميـــت عـــن املســـك بـــن عمـــراســـئل 

ســأل ابــن عمــر : حــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن أبيــه عــن حممــد بــن ســريين قــال ]11143[
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حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن وقال .أيقرب امليت املسك قال أوليس من أطيب طيبكم
أولــيس مــن : قــال عــن املســك جيعــل يف احلنــوط ســئل ابــن عمــر: ســريين قــال عاصــم عــن ابــن 

]13056[الطـرباين وقـال .اهـ ورواه عـن وكيـع عـن ابـن عـون عـن ابـن سـريين أطيب طيبكم
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عـارم أبـو النعمـان ثنـا محـاد بـن زيـد ثنـا أيـوب عـن حممـد أن ابـن 

.اهـ صحيح أطيب طيبكمأو ليس : عمر سئل عن املسك فقال
ثنا محاد عن أيوب عن نـافع عـن قالثنا حجاج قالحدثنا علي]2929[ابن املنذر قالو 

اهــ حجـاج هـو ابـن أليس أطيب طيبكم املسـك : للميت فقال أنه سئل عن املسكابن عمر 
.أيوب عن ابن سريين أصح .املنهال ، ومحاد هو ابن سلمة 

عـن نـافع عـن ابــن هللا بـن منـري عـن عبيـد اهللا بـن عمـرنـا عبـد اأخرب ]4250[وقـال ابـن سـعد 
ــ وأي طيــب نعــم: نأتيــك مبســك ؟ فقــال : ل لــه عمــر أنــه حــنط ســعيد بــن زيــد بــن نفيــل فقي

.صحيح سند اهـ أطيب من املسك 
أخربنـا أبـو يأخربنا أبو حممـد الشـرحييأخربنا اإلمام أبو الفتح العمر ]6955[البيهقي وقال 

ثنا إمساعيــل بــن أميــة عــن حــدثنا داود بــن رشــيد حــدثنا ســعيد بــن مســلمة حــديالقاســم البغــو 
مــات ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل وكــان بــدريا فقالــت أم ســعيد لعبــد اهللا بــن :نــافع قــال

مســكك فناولتــه إيــاه قــال ومل طيــب أطيــب مــن املســك هــايتيوأأحتنطــه باملســك فقــالعمــر 
، وهـــل ابـــن مســـلمة ضـــعيف اهــــوطـــه مراقــه ومغابنـــهيكــن يصـــنع كمـــا تصـــنعون وكنـــا نتتبـــع حبن

.عاشت أم سعيد 
حــنط ميتــا عمــرابــنحــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن نــافع أن ]11148[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح مبسك
أنـه كـان يطيـب امليـت بـن عمـراعن معمر عن أيوب عـن نـافع عـن ]6140[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح باملسك يذر عليه ذرورا 
يتبـع بـن عمـراعـن معمـر عـن إمساعيـل بـن أميـة عـن نـافع قـال كـان ]6141[عبد الـرزاق -

.اهـ صحيح مغابن امليت ومرافقه باملسك 
: بـن عيينـة عـن عطـاء بـن السـائب عـن الشـعيب قـال اعن معمر عـن ]6142[عبد الرزاق -

ا أيـن الـذي  هلـ: فلمـا حضـر قـال ، أصاب مسكا من بلنجر فأعطاه امرأته ترفعه سلمانكان 
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رشـيه حـويل فإنـه يـأتيين خلـق مـن خلـق اهللا :هو هـذا فأتتـه بـه قـال: كنت استودعتك قالت 
حدثنا حممـد ]11147[ابن أيب شيبة .ال يأكلون الطعام وال يشربون الشراب جيدون الريح 

نجــر بــن فضــيل عــن عطــاء بــن الســائب وحممــد بــن ســوقة عــن الشــعيب قــال ملــا غــزا ســلمان بل
مته صــرة مـن مســك فلمـا رجــع اسـتودعها امرأتـه فلمــا مـرض مرضــه الـذي مــات أصـاب يف قسـ

نظيـــف ائتـــين بإنـــاء
مـــن خلـــق اهللا ال يـــأكلون فإنـــه حيضـــرين خلـــق نضـــحي بـــه حـــويلمث افجـــاءت بـــه فقـــال أديفيـــه

. فخرجـت مث رجعـت وقـد قضـى: وتعاهـديين قالـتاخرجـي عـين: الطعام وجيدون الريح وقـال
: أخربنا أبو معاوية الضـرير قـال حـدثنا حممـد بـن سـوقة عـن الشـعيب قـال ]4938[ابن سعد 

فجئتـه : قالـت هلمي خبيك الذي استخبأتك: منزله ملا حضرت سلمان الوفاة قال لصاحبة 
: ه ، مث ماثـه بيـده ، مث قـال ائتيين بقـدح فيـه مـاء ، فنثـر املسـك فيـ: فقال : بصرة مسك قال 

انضحيه حويل ، فإنه حيضرين خلق من خلق اهللا جيدون الريح وال يـأكلون الطعـام ، مث اجفئـي 
ففعلت وجلست هنيهة ، فسمعت هسهسـة ، قالـت مث صـعدت : قالت ، علي الباب وانزيل 

: يب قــال قــال أخربنــا عبــد اهللا بــن منــري عــن األجلــح عــن عــامر الشــعمث.، فــإذا هــو قــد مــات
: أصــاب ســلمان صــرة مســك يــوم فتحــت جلــوالء فاســتودعها امرأتــه فلمــا حضــرته الوفــاة قــال 

: قـــال . انضــحيها حــويل فإنــه يــأتيين زوار اآلن : هــايت هــذه املســكة فمرســها يف مــاء مث قـــال 
.جزم به الشعيب صحيح مرسل هذااهـ ففعلت ، فلم ميكث بعد ذلك إال قليال حىت قبض

أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراس عن الشعيب ]4940[وقال ابن سعد
وهــو يف ســلمان دعــاينقــرية أنــه ملــا حضــرته الوفــاة يعــينان بقــال حــدثين اجلــزل عــن امــرأة ســلم

مـن ال أدريافتحـي هـذه األبـواب يـا بقـرية فـإن يل اليـوم زوارا: ل فقـاعلية لـه هلـا أربعـة أبـواب
: مث قـــال أديفيـــه يف تـــور ففعلـــت: ون علـــي مث دعـــا مبســـك لـــه فقـــال أي هـــذه األبـــواب يـــدخل

فاطلعت فإذا هـو قـد انضحيه حول فراشي مث انزيل فامكثي فسوف تطلعني فرتي على فراشي
]6043[ورواه الطرباين يف الكبري . أخذ روحه ، فكأمنا هو نائم على فراشه أو حنوا من هذا

اهللا بــن موســى ثنــا شــيبان أبــو هشــام الرفــاعي ثنــا عبيــداهللا احلضــرمي ثنــا حــدثنا حممــد بــن عبــد
أخشى أن رفه واجلزل مل أع.فذكره عن فراس عن الشعيب حدثين اجلزل عن امرأة سلمان بقرية

مـــن طريـــق ]457/ 21[رواه ابـــن عســـاكر يف تـــاريخ دمشـــق.يكـــون تصـــحيفا مـــن احلـــارث
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يب قـال حـدثين احلـارث عـن امـرأة نا شيبان عن فـراس عـن الشـعأالدوري نا عبيد اهللا بن موسى 
.واحلارث األعور ال حيتج به . سلمان بقرية

نا شريك عن إمساعيل بن أيب خالد عن حكيم بن جـابر قـال ملـا خرب أ]2404[ابن اجلعد -
ال تعجلـوا فلمـا فـرغ مـن غسـله وضـأه حبنوطـه : علـيبنالحسنتويف األشعث بن قيس قـال 

بــن التيمــي عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن حكــيم بــن اعــن ]6149[عبــد الــرزاق .وضــوءا
: علــيبــناحلســنجــابر قــال ملــا تــويف األشــعث بــن قــيس قــال 

تــأتوين بــه فلمــا فــرغ مــن غســله أيت بــه فــدعا بكــافور فوضــأه بــه وجعــل علــى وجهــه ويف يديــه 
.صحيح .)1(فناهـ احلنوط قبل اإلدراج يف الكورأسه ورجليه مث قال أدرجوه 

عـــل يف أنـــه جُ أنـــسحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن مبـــارك عـــن محيـــد عـــن ]11141[ابـــن أيب شـــيبة -
ابــن .أو مســك فيــه شــعر مــن شــعر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمحنوطــه صــرة مــن مســك

: أخربنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء العجلــي عــن محيــد الطويــل عــن أنــس قــال ]9533[ســعد 
رواه .وشــعر مــن شــعر النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وفيــه ســكجعــل يف حنوطــه صــرة مســك 

ياحلسـن بـن محشـاذ أخـو علـبـد اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو حممـدأخربنا أبو ع]6956[البيهقي 
محيـد حيـىي بـن أيـوب حـدثينمرمي حـدثينحدثنا أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل حدثنا ابن أيب

مسـك فيـه مـن عـرق رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه حنوطـه أنس بن مالك جعـل يفملا تويف: قال 
أخربنا عبـد اهللا بـن بكـر السـلمي قـال حـدثنا ]6569[قال ابن سعد .هذا مرسل اهـوسلم

اهـالنيب صلى اهللا عليه وسلم
عبـد اهللا األنصـاري قـال حـدثنا هشـام بـن حسـان أخربنـا حممـد بـن ]9531[ابـن سـعد قالو 

وأوصــى : عــن حممــد أن أنــس بــن مالــك تــويف وحممــد بــن ســريين حمبــوس يف ديــن عليــه ، قــال 
فكلــم لــه عمــر بــن يزيــد ، فــتكلم فيــه ، فــأخرج مــن الســجن ، : أنــس أن يغســله حممــد ، قــال 

حممــد بــن ســريين فلــم يــزل: مث رجــع حممــد إىل الســجن حــىت عــاد فيــه ، قــال : فغســله ، قــال 
.اهـ صحيح ر بن يزيد حىت ماتيشكرها آلل عم

إن السنة إذا حنط امليـت يـذر : وقال ابن وهب عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب قال]262/ 1املدونة [يف -1
.اهـ صحيح عن يزيد وطه على مواضع السجود منه السبعةحن
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قـــال يحـــدثنا قتيبـــة بـــن ســـعيد حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا األنصـــار ]6281[البخـــاري وقـــال 
نطعــا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن مثامــة عــن أنــس أن أم ســليم كانــت تبســط للنــيبأيبحــدثين

لى اهللا عليــه وســـلم أخـــذت مـــن عرقـــه صـــفـــإذا نـــام النـــيبقــالفيقيــل عنـــدها علـــى ذلـــك النطـــع
فلمـا حضـر أنـس بـن مالـك الوفـاة أوصـى :سك قـال قارورة ، مث مجعته يفوشعره ، مجعته يف

اهـحنوطه فجعل يف:قال . حنوطه من ذلك السك أن جيعل يف
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال ثنــا حجــاج قــال ثنــا محــاد عــن محيــد ]2937[ابــن املنــذر -

.اهـ ثقات جيمر امليت وترا: قال هريرةأبيعن احلسن عن 
أمجـروا : أسـماء بنـت أبـي بكـرعن هشام بن عـروة عـن ]530[مالك -

ـــــار  ـــــى كفـــــين حناطـــــا وال تتبعـــــوين بن ـــــذروا عل ـــــرزاق .ثيـــــايب إذا مـــــت مث حنطـــــوين وال ت ـــــد ال عب
أن ال يـذر علـى أوصـت أمسـاء بنـت أيب بكـر: عن معمر عن هشام بن عـروة قـال ]6474[

.كذا رواه مالك ومعمر عن هشام مرسال اهـ  ثوب نعشها حنوط 
]11224[ابن أيب شيبة وقال 

]2257[إســحاق وقــال.إذا أنــا مــت فاغســلوين وكفنــوين وأمجــروا ثيــايب: 
إذا مـت فغسـلوين : فاطمةأخربنا أبو معاوية ثنا هشام عن

ابــــن ســــعد .وال تتبعــــوين مبجمــــركفــــين حنوطــــا وكفنــــوين وحنطــــوين وأمجــــروين وال تــــذروا علــــى
أخربنا الفضل بن دكني حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عـروة عـن فاطمـة ]11590[

ت فاغســلوين وكفنــوين وحنطــوين أوصــت إذا أنــا مــ: بنــت املنــذر عــن أمســاء بنــت أيب بكــر قــال 
أخربنا وكيع بن اجلـراح عـن هشـام بـن عـروة عـن .وال تذروا على كفين حنوطا وال تتبعوين بنار

مث قـال . رفاطمة بنت املنذ
طمـة بنـت املنــذر أن أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا محـاد بـن ســلمة عـن هشـام بـن عـروة عـن فا

.اهـ صحيح مجروا ثيايب وحنطوين وال حتنطوين فوق أكفاين: أمساء بنت أيب بكر قالت 
إن شــاء اهللا يف النســاء ، فهــو بعــد الغســل م عطيــة ذكــر احلنــوط هلــا ألــيس يف حــديث : قلــت 

.ملن شاء ، واهللا أعلم 

رجلكفن الالعمل يف 
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خــربين أبــو الــزبري أنــه مســع جــابر بــن عبــد اهللا بــن جــريج قــال أاعــن ]6549[عبــد الــرزاق -
صــحابه قــبض فكفــن يف  أحيــدث أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم خطــب يومــا فــذكر رجــال مــن 

يكفن غري طائل ودفن ليال فزجر النيب صلى اهللا عليه وسـلم أن يقـرب الرجـل بالليـل حـىت يصـل
إذا كفـن أحـدكم أخـاه :وسـلمال أن يضطر الناس إىل ذلك و قال النيب صلى اهللا عليه إعليه 

.رواه مسلم اهـ)1(فليحسن كفنه
عــن معمــر عــن أيــوب عــن أيب قالبــة عــن أيب املهلــب عــن مســرة بــن ]6198[عبــد الــرزاق -

: جنـــدب قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
واحلاكم والذهيب الرتمذي وصححه لنسائي و ارواه اهـ وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خيار ثيابكم 

.
عن معمر عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبـري عـن ]6200[عبد الرزاق -
: عبـاسبنا

بــن جــريج عــن اعــن ]6201[عبــد الــرزاق .أكحــالكم االمثــد فإنــه ينبــت الشــعر وجيلــو البصــر
رواه أبـو . بـن عبـاس عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مثلـهابن خثيم عن سعيد بـن جبـري عـن ا

.وصححه مرفوعا داود والرتمذي 
بــنخبــاببــن عيينــة عــن األعمــش عــن أيب وائــل قــال مسعــت اعــن ]6195[عبــد الــرزاق -
نبتغــي وجــه اهللا فوجــب أجرنــا إنــا هاجرنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: يقــول رتاأل

على اهللا فمنا من مضى ومل يأكل من أجره شيئا منهم املصـعب بـن عمـري قتـل يـوم أحـد وتـرك 
بردة فإذا جعلناها على رجليه بدا رأسه وإذا جعلناها على رأسه بدت رجاله فـأمر النـيب صـلى 

ينعت لـه مثرتـه فهـو أومنا من . اهللا عليه وسلم جبعلها على رأسه وجيعل عليها شيء من إذخر 
.اهـ رواه البخاري ومسلم يهديها يعين يأكلها 

حــدثنا معلــى بــن أســد حــدثنا وهيــب عــن هشــام عــن أبيــه عــن عائشــة ]1387[البخــاري -
ثالثــة صــلى اهللا عليـه وســلم قالــت يفكــم كفنـتم النــيببكـر فقــال يفدخلــت علــى أيب: قالـت 

رســول اهللا يــوم تــويفيأوقــال هلــا يف. أثــواب بــيض ســحولية ، لــيس فيهــا قمــيص وال عمامــة

أخـاه فليحسـن كفنـه وإنـه مـن ويل: بـن سـريين قـال كـان يقـال اهشـام عـن عن الثـوري عـن ]6208[عبد الرزاق -1
.صحيح اهـ
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قــال أرجــو . يــوم هــذا قالــت يــوم االثنــني يقــال فــأ. صــلى اهللا عليــه وســلم قالــت يــوم االثنــني 
: فنظـــر إىل ثـــوب عليـــه كـــان ميـــرض فيـــه ، بـــه ردع مـــن زعفـــران فقـــال . وبـــني الليـــل فيمـــا بيـــين

يإن احلـ: قـال . إن هـذا خلـق : قلـت . فيهـا هذا ، وزيدوا عليه ثـوبني فكفنـويناغسلوا ثويب
فلم يتوف حىت أمسى مـن ليلـة الثالثـاء ودفـن قبـل . أحق باجلديد من امليت ، إمنا هو للمهلة 

.روي من طرق مثله ، وروي أنه كفن يف ثوبني وهذا أصح اهـأن يصبح 
ثنــا أبــو عوانــة عــن عمــران بــن قــال ثنــا أبــو عمــرقــال حــدثنا حيــىي]2976[قــال ابــن املنــذر 

فكــان ســويد ال يكفــن : قــال. كفــن أبــو بكــر يف معقــدين : قــالم عــن ســويد بــن غفلــةمســل
.عمران بن مسلم كان أعمىأراه مرسال ، و اهـ رجال وال امرأة إال يف ثوبني

يكفـن عمـرقـال : حدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن سعد قال ]11164[ابن أيب شيبة -
.جيد مرسل اهـ ال حيب املعتدينتعتدوا إن اهللاال، الرجل يف ثالثة أثواب 

ثنـا إمساعيـل بـن عيـاش عـن قـال ثنـا سـعيد قـال حدثنا حممد بـن علـي ]2916[ابن املنذر -
: قــال عمــر بــن الخطــابضمضــم بــن زرعــة احلضــرمي عــن شــرحبيل بــن غســان احلضــرمي أن 

.سند ضعيف اهـأحسنوا أكفان موتاكم 
عمربن عمر أن اد اهللا عن سامل عن يعن الثوري عن عاصم بن عب]6184[زاق عبد الر -

حـدثنا ]11163[ابـن أيب شـيبة . كفن يف ثالثـة أثـواب ثـوبني سـحوليني وثـوب كـان يلبسـه 
أخربنا وكيـع بـن اجلـراح وحممـد بـن ]4172[وابن سعد . بنحوه وكيع عن سفيان عن عاصم 

.ال باس به .حنوهن عبيد اهللا عبد اهللا األسدي عن سفيان عن عاصم ب
ثنا حممد بن علي قال ثنا سعيد قـال ثنـا إمساعيـل بـن إبـراهيم قـالحد]2923[ابن املنذر-

. حلــة حــربةأو قــالكفــن يف قمــيص وبــرد حلــةعمــرأخربنــا ســعيد عــن قتــادة عــن احلســن أن 
.صاحل مرسل 

عبد اهللا بن عمرو بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عناعن ]525[مالك -
امليت يقمص ويؤزر ويلف يف الثوب الثالث فإن مل يكن إال ثوب واحد  :أنه قالبن العاص
]141[وقـــال أبـــو بكـــر النيســـابوري يف الزيـــادات علـــى كتـــاب املـــزين .صـــحيح اهــــكفـــن فيـــه 

لت مالك بـن أنـس عـن حـديث ابـن سأ: قالنا حممد بن إسحاق نا إسحاق بن عيسىحدث
: فقــال مالــك.يقمــص امليــت: عــن عبــد اهللا بــن عمــرو قــالعبــد الــرمحنمحيــد بــن عــن شــهاب
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كفن رسـول اهللا، : عن عائشة قالت، حدثين هشام بن عروة عن أبيهالعمل ببلدناليس عليه
اهـعليه الصالة والسالم، يف ثالثة أثواب بيض، ليس فيها قميص وال عمامة

ا يـونس عـن الزهـري عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن نخرب أ] 39/ 2[وقال ابن املبارك يف الزهد 
أي بــين، إذا مــت :أن عمــرو بــن العــاص ملــا حضــرته الوفــاة قــالعبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص

فـإين األرض شـقا، وسـنوا علـي الـرتاب سـنافكفين يف ثالثة أثواب أزرين إحـداهن، مث شـقوا يل 
، ووقعنـا يف كثـري كثـريا ممـا أمـرت بـه

.اهـ صحيح 
كــان يكفــن أهلــه يف عمــربــناعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل أن ]6180[عبـد الــرزاق -

بن جريج قال اعن]6182[عبد الرزاق .فئاب منها عمامة وقميص وثالث لفامخسة أثو 
.اهـ صحيح بن عمر حنوه اأخربين نافع عن 

حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن نــافع أن واقــد بــن عبــد اهللا ]11169[ابــن أيب شــيبة وقــال
.اهـ صحيح يف مخسة أثواب قميصا وإزارا وثالثة لفائف وعمامةعمرابنتويف فكفنه 

يســـدل عمـــربـــناكـــان : ال عـــن نـــافع قـــأخربنـــا معمـــر عـــن أيـــوب ]6183[عبـــد الـــرزاق -
طــرف العمامــة علــى وجــه امليــت مث يلــف علــى رأســه مــن حتــت الــذقن مث يلويهــا علــى رأســه مث 

قلنـا لعبـد الـرزاق وكيـف قـال أرانـا معمـر هكـذا يضـع . يسدل الطرف اآلخر أيضا على وجهـه 
ة طرف العمامة يسدهلا علـى وجهـه مث يـرد الـذي يسـدل علـى الوجـه إىل احللـق مث يضـع العمامـ

على الذي يسدل على الوجه يرد حتت الذقن مث يلويها على رأسه مث يعيد طرف العمامة على 
.اهـ صحيح جبهته مث يسدل ما بقي منها على وجهه أيضا 

بن جريج قـال أخـربين إبـراهيم بـن إمساعيـل بـن جممـع عـن عمتـه اعن ]6205[عبد الرزاق -
وآلخـر مـن مالـكبـنألنـسوعمـرالبـنأنـه قـال الخـدريسـعيدأبـيبنت جممـع عـن بنـت 

ال يغلبــنكم بنــو أيب ســعيد علــى جنــازيت وامحلــوين علــى صــلى اهللا عليــه وســلمأصــحاب النــيب 
واذكـروا )1(وكفنـوين يف ثيـايب الـيت كنـت أصـلي فيهـا، قطيفة قيصرانية وأمجروا علي بأوقية جممـر 

حــدثنا وكيــع عــن إيــاس بــن دغفــل عــن عبــد اهللا بــن قــيس بــن عبــاد عــن أبيــه أنــه أوصــى  ]11193[ابــن أيب شــيبة -1
وكــان ابــن املبــارك .اهـــ قــيس خمضــرم لي فيــهكفنــوين يف بــردي عصــب وجللــوا ســريري كســائي األبــيض الــذي كنــت أصــ

.يستحب أن يكفن الرجل يف ثيابه اليت كان يصلي فيها 



تقريب فقه السابقني األولني

31

اهــفكفنوين فيهـا مـع ثيـايبيةويف البيت قبط، وال تضربوا علي فسطاطا وال تتبعوين بنار ، اهللا 
.ضعيف ابن جممع

بـنحذيفـةعن معمر عن أيب إسحاق عن صلة بن زفر قال أرسلين ]6210[عبد الرزاق -
ورجال آخر نشرتي له كفنا فاشرتيت له حلة محراء جيدة بثالث مائة درهم فلما أتيناه اليمان
لوا يف الكفـــن اشـــرتوا يل ثـــوبني أبيضـــني ردوهـــا وال تغـــا: أروين مـــا اشـــرتيتم فأرينـــاه فقـــال : قـــال 

ابـــن ســــعد .
أخربنــا وهــب بــن جريــر بــن حــازم وهشــام بــن عبــد امللــك أبــو الوليــد الطيالســي قــاال ]5512[

ابتـاعوا يل كفنـا هن زفـر عـن حذيفـة أنـه قـال عنـد موتـأخربنا شعبة عن أيب إسحاق عن صـلة بـ
: فجـاؤوا حبلــة مثـن ثــالث مئــة ، فقـال 

حـدثنا حممـد بـن ]3006[الطـرباين.
ي عـن زائـدة عبد اهللا احلضرمي ثنا موسـى بـن عبـد الـرمحن املسـروقي ثنـا حسـني بـن علـي اجلعفـ

بعـث حذيفـة مـن يبتـاع لـه  : عن سفيان الثوري عن أيب إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر قال
لـــيس أريـــد هـــذا ولكـــن ابتـــاعوا ريطتـــني : كفنـــا فابتـــاعوا لـــه كفنـــا بثالثـــة دراهـــم فقـــال حذيفـــة

أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخربنـا احلسـن بـن يعقـوب ]6944[البيهقـي . بيضاوين حسـنتني
إسـحاق عـن صـلة طالب أخربنـا عبـد الوهـاب أخربنـا شـعبة عـن أيبدثنا حيىي بن أيبالعدل ح

عــن أيب وابــن أيب زائــدة وزهــري بــن معاويــةإســرائيلمــن طريــقوالطــرباين ورواه ابــن ســعد.مثلــه
.صحيح.ه مثلإسحاق عن صلة بن زفر

عــن النــزال بــن بــن عيينــة عــن معمــر عــن عبــد اهللا بــن ميســرة اعــن ]6211[عبــد الــرزاق قــالو 
قـال حذيفـة أليب مسـعود األنصـاري أي الليـل هـذا قـال السـحر حذيفـةملـا حضـر : سربة قـال 

األكــرب قــال عائــذا بــاهللا مــن النــار ابتــاعوا يل ثــوبني وال تغلــوا علــيكم فــإن يرضــى عــن صــاحبكم 
قــال وأخـربين إمساعيــل عــن قــيس أن . يلـبس خــريا منهــا وإال يسـلب ســلبا حثيثــا أو قـال ســريعا 

إن يرضـــى عـــن صـــاحبكم يكســـى خـــريا منهـــا وإال ترامـــى بـــه أراجيهـــا إىل يـــوم : حذيفـــة قـــال 
والنـزال إن كان حمفوظـا ، فيضعوهو بن ميسرة عبد اهللا كذا يف املطبوع اهـ  القيامة يعين النار 

ال أخربنا مسعر بـن كـدام عـن قأخربنا يزيد بن هارون ]5510[ابن سعد وقال. مل يشهده 
أغمـي علـى حذيفـة : ميسرة عن النزال بن سربة عن أيب مسعود األنصاري قـال عبد امللك بن 
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عائـذا بـاهللا مـن : السحر األعلى ، قال : أي الليل هذا ؟ قلت : من أول الليل مث أفاق فقال 
، ابتـاعوا يل ثـوبني فكفنـوين فيهمـا وال يغلـوا علـيكم : يقوهلـا مـرتني أو ثالثـا ، مث قـال ، جهنم 

وقـال .صـحاهــ وهـذا أرض عنه يكس خريا منها وإال سلبهما سلبا سريعافإن صاحبكم إن ي
أخربنا حجاج بن حممد األعور وحيىي بن عباد البصري قاال حـدثنا شـعبة ]5511[ابن سعد 

: قلــت أليب مســعود األنصــاري : قــال أخربنــا عبــد امللــك بــن ميســرة عــن النــزال بــن ســربة قــال 
ا كان عند السحر ، قـال أعـوذ بـاهللا مـن صـباح إىل النـار مل: ماذا قال حذيفة عند موته ؟ قال 

: ثـالث مــرات ، مث قـال 
حـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا ] 3008[ورواه الطرباين. 

د بن عبد الوارث ثنـا أيب ثنـا شـعبة عـن عبـد امللـك بـن احلضرمي ثنا عبد الوارث بن عبد الصم
.صحيح .مثله فذكر مسعت النزال بن سربة: ميسرة قال

حدثنا ابن إدريس عن حصني عن أيب وائل شـقيق عـن خالـد ]35949[قال ابن أيب شيبة و 
ملــا بلغنــا ثقــل حذيفــة خــرج إليــه نفــر مــن بــين عــبس ونفــر مــن األنصــار : بــن ربيــع العبســي قــال 

سـاعة كـذا : أي ساعة هـذه قلنـا : فانتهينا إليه يف بعض الليل ، فقال : عنا أبو مسعود قال م
: نعـم ، قـال : ر ، هـل جئتمـوين معكـم بكفـن ؟ قلنـاأعوذ باهللا من صـباح إىل النـا: وكذا قال 

ورواه .فـال تغــالوا بكفــين فـإن يكــن لصــاحبكم خـري عنــد اهللا يبــدل خـريا منــه وإال ســلب ســريعا
ثنـا سـعيد قـال ثنـا سـويد بـن عبـد العزيـز قـالقـال حـدثنا حممـد بـن علـي]2915[نذر ابن امل

أخربنا عبد اهللا بن إدريس ]5509[ابن سعد .بن الربيع ثنا حصني عن أيب وائل عن خالد
.حسن .حنوه العبسيعن خالد بن ربيعاألودي قال مسعت حصينا يذكر عن أيب وائل

ا حممد بن فضيل عن الوليد بـن مجيـع عـن أيب الطفيـل عـن حدثن]11167[ابن أيب شيبة -
اهـــ أبــو الطفيــل عــامر بــن يف ثــوبني كانــا عليــه خلقــني، هــذين كفنــوين يف ثــويب: قــال حذيفــة
.ال بأس بهحذيفة أراه ابن أسيد ، و واثلة ، 

عن بشر بـن رافـع عـن حيـىي بـن أيب كثـري عـن أيب عبيـدة بـن عبـد اهللا ]6212[عبد الرزاق -
إذا أنا مت فاشرتوا يل كفنا بثالثني درمها قال وكان موسعا : مسعودبنان مسعود قال قال ب

.بشر يضعف اهـال تؤذنوا يب أحدا إال من حيملين إىل حفريت :عليه وقال 
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حـــدثنا وكيـــع عـــن أيب العمـــيس عـــن حبيـــب بـــن أيب ثابـــت عـــن ]11242[ابـــن أيب شـــيبة -
ابـن .كفـن يف حلـة مثنهـا مثـن مـائيت درهـمأوصـى أن يدمسعو بناهللاعبدخثيم بن عمـرو أن 

أخربنا وكيع بـن اجلـراح عـن أيب العمـيس عـن حبيـب بـن أيب ثابـت عـن خيـثم ]3327[سعد 
، خثـيم ابـن خالـة عبـد اهللا اهــأن ابـن مسـعود أوصـى أن يكفـن يف حلـة مبئـيت درهـمبن عمرو

.، إن كان متصال على رسم ابن حبان 
: قـال حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن اجلعـدي عـن إبـراهيم بـن نـافع]11165[ابن أيب شيبة -

.ال بأس بهاهـ اكفنوين يف ثالثة أثواب لفوين فيها لف: هريرةأبوقال 
عثمــان حــدثنا حممــد بــن أيب عــدي عــن أشــعث عــن احلســن أن ]11194[ابــن أيب شــيبة -

.فيه ضعفاهـ كفن يف مخسة أثواببن أبي العاص
حـــدثنا يزيـــد بـــن هـــارون عـــن حبيـــب عـــن عمـــرو بـــن هـــرم عـــن ]11166[بة ابـــن أيب شـــي-

عبـاسابـنكـان : عـن امليـت كـم يكفيـه مـن الكفـن ، قـال سـئل جـابر بـن زيـد: إبراهيم قال 
.ال بأس به اهـ يقول ثوب أو ثالثة أثواب أو مخسة أثواب

اد عـن عاصـم حدثنا علي بن عبـد العزيـز قـال ثنـا حجـاج قـال ثنـا محـ]2966[ابن املنذر -
من ماء وأن يكفن بعس أوصى أن يغسل لغفعبد اهللا بن المأن قيساألحول عن غنيم بن 
.اهـ سند جيد يف قميص وحلة حربة 

ثنا حممد بن علي قال ثنا سعيد قـال ثنـا إمساعيـل بـن إبـراهيم قـالحد]2909[ابن املنذر -
ل اهللا صلى صاحب رسو فاريأهبان بن صيفي الغأخربنا عبد اهللا بن عبيد عن عديسة بنت 

فلمــــا نــــاه يف ثــــوبني وقمــــيص قــــالفكفأوصــــانا أن نكفنــــه يف ثــــوبني : اهللا عليــــه وســــلم قالــــت 
الطـــرباين. لقميص الـــذي كفنـــاه فيـــه علـــى املشـــجبأصـــبحنا الغـــد مـــن يـــوم دفنـــاه إذا حنـــن بـــا

ة حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا عثمـان بـن اهليـثم حـدثنا عبـد اهللا بـن عبيـد عـن عديسـ]862[
ال تكفنـــوين يف ثـــوب خمـــيط فحيـــث قـــبض : بنـــت أهبـــان قالـــت حيـــث حضـــر أيب الوفـــاة قـــال 

إن أيب قـد : قمـيص قلـت : وغسل أرسلوا إيل أن أرسلي الكفـن فأرسـلت إلـيهم بـالكفن قـالوا 
فأرســـلت إىل القصـــار وأليب قمـــيص يف القصـــار فـــأيت بـــه .

وتبعته ورجعت والقميص يف البيت فأرسـلت إىل الـذين غسـلوا فألبس وذهب به فأغلقت بايب
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عبــد اهللا بــن اهـــنعــم : هــو هــذا ؟ قــالوا : نعــم قلــت : أيب فقلــت كفنتمــوه يف قمــيص ؟ قــالوا 
.على رسم ابن حبان.عبيد احلمريي ثقة 

حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن إسحاق عن حممـد بـن عبـد ]11190[ابن أيب شيبة -
اهـــ ال يكفــن امليــت يف أقــل مــن ثالثــة أثــواب ملــن قــدر: قالــت عائشــةعــن عمــرة عــن الــرمحن 

.، وما أراه متصال ، وابن إسحاق يدلس حممد بن عبد الرمحن هو أبو الرجال ثقة

كفن املرأةاألمر يف 
عــن ابــن راهيم حــدثنا أيبحــدثنا أمحــد بــن حنبــل حــدثنا يعقــوب بــن إبــ]3159[داود أبــو-

عـروة بـن مسـعود عـن رجـل مـن بـينكـان قارئـا للقـرآنو يوح بن حكـيم الثقفـنإسحاق حدثين
عــن ليلــى صــلى اهللا عليــه وســلمســفيان زوج النــيبأم حبيبــة بنــت أيبيقــال لــه داود قــد ولدتــه 
عليـه وسـلمصـلى اهللا يمن غسـل أم كلثـوم بنـت رسـول اهللا كنت فـ: بنت قانف الثقفية قالت 

احلقـاء مث الـدرع مث اخلمـار مث سول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلما فكان أول ما أعطانا ر 
جـالس عنـد الثـوب اآلخـر قالـت ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلميفامللحفة مث أدرجت بعـد 

.األلباين وشعيبابن القطان و اهـ ضعفه ب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوباالبا
وهـــب أخربنـــا ابـــن جـــريج أن أيـــوب حـــدثنا أمحـــد حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن]1261[البخـــاري -

بايعن قـدمت أخربه قال مسعت ابن سريين يقول جاءت أم عطية امرأة من األنصار من الاليت
صــلى اهللا عليــه وســلم وحنــن البصــرة تبــادر ابنــا هلــا فلــم تدركــه فحــدثتنا قالــت دخــل علينــا النــيب

ذلــك مبــاء وســدر ، اغســلنها ثالثــا أو مخســا أو أكثــر مــن ذلــك إن رأيــنت:نغســل ابنتــه فقــال
:قالــت فلمــا فرغنــا ألقــى إلينــا حقــوه فقــال . اآلخــرة كــافورا ، فــإذا فــرغنت فــآذنينواجعلــن يف

وزعــــم أن اإلشـــعار الففنهــــا فيــــه ، . بناتـــه يأيومل يـــزد علــــى ذلــــك ، وال أدر . 
اهـوكذلك كان ابن سريين يأمر باملرأة أن تشعر وال تؤزر 

تكفـن : قـال عمـرحدثنا وكيع عن ثور عن راشد بن سعد عـن ]11199[ابن أيب شيبة -
.جيد مرسلاهـاملرأة يف مخسة أثواب

حدثنا سليمان بن شعيب الكيساين قال ثنا أسد بـن موسـى قـال ثنـا ]2917[ابن املنذر -
أحسـنوا أكفـان موتـاكم فـإن املـوتى حيشـرون : معاوية قال ثـين سـعيد بـن هـانئ قـال قـال معـاذ 

حدثنا زيد بـن احلبـاب ]11244[وقال ابن أيب شيبة . مرسال اهـ كذا رواه أسد يف 



تقريب فقه السابقني األولني

35

قال أخربنا معاوية بن صاحل قال ثنـا سـعيد بـن هـانئ عـن عمـري بـن األسـود السـكوين أن معـاذ 
بن جبل أوصى بامرأته وخرج فماتت وكفناها يف ثياب هلـا خلقـان فقـدم وقـد رفعنـا أيـدينا عـن 

: فنبشها وكفنها يف ثياب جدد وقـال: قالقربها ساعتئذ ف
.صحيح . اهـ عمري ثقة خمضرم محصي 

أسـماءحدثنا عبدة بن سليمان عن هشـام عـن فاطمـة عـن ]11224[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح وكفنوين وأمجروا ثيايبفاغسلوينإذا أنا مت: 

حـدثنا شــبابة بـن ســوار عـن ابــن أيب ذئـب عــن الوليـد بــن عمــرو ]11240[ابـن أيب شــيبة -
عــن أيب احلــويرث أن امـــرأة عروســا دخلـــت علــى زوجهــا وعليهـــا ثيــاب معصـــفرة فماتــت حـــني 

عــــد ابــــن اجل.: فقالــــت عائشــــةأدخلــــت عليــــه فســــئلت 
أن عروسا أدخلت على الوليد بن عمرو عن أيب احلويرث بن أيب ذئب عن انا خرب أ]2821[

.ضعيف . عائشةزوجها فماتت من ليلتها فأرسلوا إىل 
حــــدثنا حممــــد بــــن إبــــراهيم بــــن عــــرق احلمصــــي ثنــــا عبــــد الوهــــاب بــــن ]24/76[الطــــرباين -

أن ميمونـة كفنـت بن عياش عـن نـافع بـن عـامر عـن علـي بـن أيب طلحـةالضحاك ثنا إمساعيل 
.اهـ ضعيف يف درع معصفر

كـانوا يسـتحبون : حدثنا أبو حيان عـن جعفـر عـن ميمـون قـال ]11234[ابن أيب شيبة -
.سند جيداهـ أن تكفن املرأة يف غالظ الثياب

الكفن من رأس املال
حــدثنا األعمــش حــدثنا غيــاث حــدثنا أيبحــدثنا عمــر بــن حفــص بــن]1276[البخــاري -

نلتمس وجه اهللا ، فوقع أجرنـا صلى اهللا عليه وسلمشقيق حدثنا خباب قال هاجرنا مع النيب
ومنـا مـن أينعـت لـه من أجره شيئا مـنهم مصـعب بـن عمـريعلى اهللا ، فمنا من مات مل يأكل

قتــل يــوم أحــد ، فلــم جنــد مــا نكفنــه إال بــردة ،
رأســه ، يصــلى اهللا عليــه وســلم أن نغطــرجــاله ، وإذا غطينــا رجليــه خــرج رأســه ، فأمرنــا النــيب

اهـوأن جنعل على رجليه من اإلذخر 
أخربنا أبو نصر بن قتادة أخربنا أبو العباس حممد بن إسـحاق بـن أيـوب ]7026[البيهقي-

حسـني بـن عبـد اهللا بـن ثينحـدأويـس ثنا ابـن أيبحـدبـن زيـاد يحدثنا احلسن بن عليالصبغ



تقريب فقه السابقني األولني

36

اهــ حسـني منكـر احلـديث الكفن من رأس املـال: أنه قاليعلضمرية عن أبيه عن جده عن 
 .
حـــدثنا حممـــد بـــن النضـــر األزدي ثنـــا أبـــو غســـان النهـــدي ثنـــا قـــيس بـــن ]9744[الطـــرباين -

سـند اهــ ن مـن مجيـع املـالالكفـ: قـالعبـد اهللالربيع عن جابر عن الشـعيب عـن مسـروق عـن 
.وهو األمر عندهم ، صحة هذا املعىنوقد مر ما يدل على .ضعيف 

احملرم ميوتالعمل يف 
حدثنا أبو النعمان حدثنا محاد عن أيوب عن سعيد بن جبري عـن ابـن ]1206[البخاري -

النــيب بينمــا رجــل واقــف بعرفــة إذ وقــع عــن راحلتــه فوقصــته أو قــال فأوقصــته قــال: عبــاس قــال 
اغسـلوه مبــاء وسـدر وكفنـوه يف ثــوبني وال حتنطـوه وال ختمــروا رأسـه فإنــه :صـلى اهللا عليـه وســلم 
اهـيبعث يوم القيامة ملبيا

أخربنــا أبــو حــازم احلــافظ أخربنــا أبــو أمحــد احلــافظ حــدثنا أبــو العبـــاس ]6893[البيهقــي -
اهللا بن عبد اهللا بن الوليد جـد أن عبد يحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهر يالثقف

ى مـن وَ رَ اهــ وَ وهـو حمـرم فلـم خيمـر رأسـهعثمـان بـن عفـانبالسـقيا زمـن أيوب بـن سـلمة تـويف
أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب أن ابنا لعثمان تويفلالشافعي قاطريق

وروى أبـــو بكـــر .اهــــ احـــتج بـــه ملـــذهب الشـــافعيوهـــو حمـــرم فلـــم خيمـــر رأســـه ومل يقربـــه طيبـــا
نا حممــد بــن حيــىي نــا يعقــوب بــن إبــراهيم بــن ســعد نــا أيب عــن صــاحل حــدث]139[النيســابوري 

يف زمــان عثمــان بــن أن عبــد اهللا بــن الوليــد بــن املغــرية تــويف بالســقيا وهــو حمــرمعــن ابــن شــهاب
.مرسل اهـعفان، فلم خيمر رأسه

ثنـا محـاد عـن احلجـاج ثنا حجاج قـالحدثنا علي بن عبد العزيز قال]2890[ابن املنذر -
وال ميــس يغســل باملـاء والسـدر وال يغطــى رأسـه : قـال علــيعـن أيب إسـحاق عــن احلـارث عـن 

.سند ضعيف اهـطيبا 
عــن ثنــا عتــاب بــن بشــريقــالثنــا ســعيد قــالحــدثنا حممــد بــن علــي]2891[ابــن املنــذر -

فإنه يبعث يوم القيامة غط رأسه إذا مات احملرم مل ي:قال ابن عباسخصيف عن عكرمة عن 
ابن مجيل نا يعين نا يوسف بن سعيد نا هيثمحدث]140[أبو بكر النيسابوري وقال اهـيليب
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إذا مــات احملــرم مل يغــط رأســه : عــن ابــن عبــاس أنــه قــالشــريك عــن أيب إســحاق عــن الضــحاك
.، وهلما شاهد قوي منهما ضعيف اهـحىت يلقى اهللا عز وجل حمرما

حدثنا ابن فضيل عن عبـد امللـك عـن عطـاء أنـه سـئل عـن احملـرم ]14644[أيب شيبة ابن -
.اهـ صحيحوكشف غريهعمرابنقد غطى : ى رأسه إذا مات وإذا كفن ؟ قال يغطَّ 
كفـن ابنـه واقـد بـن عبـد اهللا ومـات باجلحفـة عبد اهللا بن عمـرن أعن نافع ]716[مالك -

حــدثنا علــي ]2889[ابــن املنــذر . نــا حــرم لطيبنــاه أال لــو : وقــال ، حمرمــا ومخــر رأســه ووجهــه 
عمــر أنـه غســل ابنــا لـه مــات وهــو قـال ثنــا حجـاج قــال ثنــا محـاد عــن أيــوب عـن نــافع عـن ابــن

يحمــرم 
.اهـ صحيح حمرمني 

عائشــةا وكيــع عــن عقبــة بــن أيب صــاحل عــن إبــراهيم عــن حــدثن]14648[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا غنـدر عـن ]14649[ابـن أيب شـيبة .إذا مـات احملـرم ذهـب إحـرام صـاحبكم: قالت 

: فقالـت،
ثنـا قـالثنـا حجـاجقـال لـي حـدثنا ع]2887[ابـن املنـذر .اصنعوا به كما تصـنعون مبوتـاكم

فاصـنعوا بـه مـا تصـنعون إمنـا هـو جسـد : عائشـةمحاد عن إبـراهيم عـن األسـود عـن 
ثنــا زهــري عـــن أيب ثنــا أمحـــد بــن يــونس قـــال حــدثنا علـــي بــن عبــد العزيـــز قــال وقــال.مبوتــاكم 

.صحيحاهـيكفن احملرم كما يكفن غري احملرم : إسحاق عن األسود عن عائشة قالت 

الكفنمن أحب إمجار
حــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن محــاد بــن ســلمة عــن محيــد عــن ]11229[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ جسن جيمر امليت وترا: قال هريرةأبياحلسن عن 
أمجــروا أســماء بنــت أبــي بكــرعــن هشــام بــن عــروة عــن ]530[مالــك -

.اهـ صحيح ى كفين حناطا وال تتبعوين بنار ثيايب إذا مت مث حنطوين وال تذروا عل
بن جريج قـال أخـربين إبـراهيم بـن إمساعيـل بـن جممـع عـن عمتـه اعن ]6205[عبد الرزاق -

وآلخـر مـن مالـكبـنألنـسوعمـرالبـنأنـه قـال الخـدريسـعيدأبـيبنت جممـع عـن بنـت 
وامحلــوين علــى أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ال يغلبــنكم بنــو أيب ســعيد علــى جنــازيت

.اهـ ضعيف ، وقد تقدم مما ههنا قطيفة قيصرانية وأمجروا علي بأوقية جممر
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اجلنازةعلى صالة الكيف 
حدثنا حممد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شـعبة عـن سـعد عـن طلحـة ]1335[البخاري -

حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان عن سعد بـن إبـراهيم عـن. عباسابنقال صليت خلف 
طلحــة بــن عبــد اهللا بــن عــوف قــال صــليت خلــف ابــن عبــاس علــى جنــازة فقــرأ بفاحتــة الكتــاب 

.وجهر حىت أمسعنا : ويف لفظ اهـ : قال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو النضر الفقيه حدثنا عثمان بـن ]7231[البيهقي وقال 

شـرحبيل بـن سـعد قـال ثـينيوسى بن يعقـوب الزمعـمرمي ثنا مثنا سعيد بن أيبيسعيد الدارم
لقــرآن رافعــا اصــلى بنــا علــى جنــازة بــاألبواء فكــرب ، مث اقــرتأ بــأم عبــد اهللا بــن عبــاسحضــرت 

اللهـم عبـدك وابـن عبـدك وابـن : صـلى اهللا عليـه وسـلم مث قـال 
أن حممــدا عبــدك ورســولك أصــبح أمتــك يشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه ويشــهد

فقريا إىل رمحتك وأصبحت غنيا عن عذابه ختلى من الدنيا وأهلها إن كان زاكيا فزكه وإن كان 
: خمطئا فاغفر له اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده مث كرب ثالث تكبريات مث انصرف فقال 

.شرحبيل ال حيتج به اهـ يا أيها الناس إين
عــن ســعيد بــن أيب ســعيد املقــربي عــن أبيــه أنــه ســأل أبــا هريــرة كيــف تصــلي ]535[مالــك -

ــرةعلــى اجلنــازة فقــال  فــإذا وضــعت كــربت ، أنــا لعمــر اهللا أخــربك أتبعهــا مــن أهلهــا : أبــو هري
ان كـ،  بـن أمتـك ابـن عبـدك و االلهـم إنـه عبـدك و : مث أقـول ، وصليت على نبيه ، ومحدت اهللا 

اللهم إن كان حمسنا فـزد .يشهد أن ال إله إال أنت وأن حممدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به
اهـــاللهــم ال حترمنــا أجــره وال تفتنــا بعــده، وإن كــان مســيئا فتجــاوز عــن ســيئاته ، يف إحســانه 

.صحيح 
ل بــن حنيــف بــا أمامــة بــن ســهأعــن معمــر عــن الزهــري قــال مسعــت ]6428[عبــد الــرزاق -

السـنة يف الصـالة علـى اجلنـائز أن يكـرب مث يقـرأ بـأم القـرآن مث يصـلي :بن املسيب قالاحيدث 
مث ، ال يف التكبـرية االوىل إمث خيلص الـدعاء للميـت وال يقـرأ ، على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

القـراءة يف الصـالة علـى : بـن شـهاب قـال ابن جـريج وحـدثين اقال .يسلم يف نفسه عن ميينه
حــــدثنا عبـــد األعلــــى عــــن معمــــر عــــن ]11497[ابــــن أيب شــــيبة . وىل التكبــــرية األامليـــت يف

مــن الســنة يف الصــالة علــى : مسعــت أبــا أمامــة حيــدث ســعيد بــن املســيب قــال : الزهــري قــال 
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صلى اهللا عليه وسلم مث خيلص الـدعاء مث تصلي على رسول اهللاجلنازة أن تقرأ بفاحتة الكتاب 
]2639[الطحـاوي وقـال .مث تسـلم يف نفسـكأ إال مـرة واحـدةوال تقـر ، للميت حىت يفرغ 

قـال أخـربين أبـو أمامـة بـن ريداود قال ثنا أبـو اليمـان قـال ثنـا شـعيب عـن الزهـبن أيباثنا حد
سـهل بــن حنيــف وكــان مــن كــرباء األنصــار وعلمـائهم وأبنــاء الــذين شــهدوا بــدرا مــع رســول اهللا 

لنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أخــربه أن الســنة يف صــلى اهللا عليــه وســلم أن رجــال مــن أصــحاب ا
الصــالة علــى اجلنــازة أن يكــرب االمــام مث يقــرأ بفاحتــة الكتــاب ســرا يف نفســه مث خيــتم الصــالة يف 

فـذكرت الـذي أخـربين أبـو أمامـة مـن ذلـك حملمـد بـن سـويد : يقال الزهر . التكبريات الثالث 
ب بــن مســلمة يف الصــالة علــى الفهــري فقــال وأنــا مسعــت الضــحاك بــن قــيس حيــدث عــن حبيــ

الفاحتـة والصـالة علـى رسـول اهللا مـن الثنـاء .ح ياهـ صح)1(اجلنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة
.واهللا أعلم .بني يدي الدعاء 

إمساعيــل بــن أمحــد التــاجر أخربنــا أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخــربين]7212[البيهقــي وقــال
يـونس عـن ابـن شــهاب ثنـا ابـن وهـب أخـربينة بـن حيـىي ثنـا حرملـحممـد بـن احلسـن العسـقالين

وكان من كرباء األنصار وعلمائهم ومن أبنـاء الـذين أبو أمامة بن سهل بن حنيفقال أخربين
شــهدوا بــدرا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أخــربه رجــال مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى 

صــلى اهللا عليــه علــى النــيبيم ، مث يصــلالصــالة علــى اجلنــازة أن يكــرب اإلمــااهللا عليــه وســلم يف
التكبــريات الــثالث ، مث يســلم تســليما خفيفــا حــني ينصــرف والســنة وســلم وخيلــص الصــالة يف

بــذلك أبــو أمامــة وابــن املســيب حــدثينيقــال الزهــر . أن يفعــل مــن وراءه مثــل مــا فعــل إمامــه
مـة مـن السـنة يفأبـو أماأخـربينيقـال ابـن شـهاب فـذكرت الـذ. يسمع فلم ينكر ذلـك عليـه

حيـدث عـن حبيـب قـيسبـنالضـحاكوأنـا مسعـت د فقـالالصالة علـى امليـت حملمـد بـن سـوي
مل صـححه احلـاكم ، اهــحـدثنا أبـو أمامـةيصالة صالها على امليت مثـل الـذبن مسلمة يف

.ةثابتي، وهيذكر حرملة فاحتة الكتاب 
إسـحاق عـن حممـد بـن إبـراهيمحدثنا عبد األعلى عن حممد بن ]11510[ابن أيب شيبة -

سـهل بـن حنيـفعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد بـن السـباق أنـه حدثـه أنـه رأى 

علـى امليـت ثنـاء علـى اهللا والثانيـة األوىلعن الثوري عن أيب هاشم عن الشـعيب قـال التكبـرية ]6434[عبد الرزاق -1
.سند صحيح ]11496ش[اهـبعة تسليم صالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرا
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صلى على ميت فقرأ يف أول تكبرية بأم القرآن ، مث تابع بـني تكبـريه يـدعو بـني ذلـك حـىت إذا 
و بكـر حـدثنا أبـ]73/ 2[الـدارقطين .بقيت تكبـرية تشـهد تشـهد الصـالة ، مث كـرب وانصـرف

بــن إســحاق حــدثين حممــد بــن االنيســابوري حــدثنا أبــو األزهــر حــدثنا يعقــوب حــدثنا أيب عــن 
صـلى بنـا : إبراهيم بن احلارث عـن أيب أمامـة بـن سـهل بـن حنيـف عـن عبيـد بـن السـباق قـال 

، فلمــا كــرب تكبـرية األوىل قــرأ بــأم القــرآن حـىت أمســع مــن خلفــه ، سـهل بــن حنيــف علـى جنــازة 
اهــمث كرب وانصرف، حىت إذا بقيت تكبرية واحدة تشهد تشهد الصالة هتكبري مث تابع : قال 

.ثقاتغريب ، رجاله 

مما قالوا يف الدعاء
كـان : حـدثنا حممـد بـن فضـيل عـن حصـني عـن أيب مالـك قـال ]11475[ابن أيب شـيبة -

ذنب عظـيم والاللهم عبدك أسلمه األهل واملال والعشرية: قال إذا صلى على امليت بكرأبو
.غزوان ، ثقات ، مرسل امسه اهـ أبو مالك الغفاري وأنت الغفور الرحيم

بـنعمـربـن املسـيب أن اعن الثوري عن طارق بن عبد الـرمحن عـن ]6421[عبد الرزاق -
عبـدك فـالن إن كـان صـباحا وإن كـان أصـبحاللهـم : كـان يقـول ثالثـا علـى اجلنـائز الخطاب

مـن الـدنيا وتركهـا ألهلهـا وافتقـر إليـك واسـتغنيت عنـه وكـان عبـدك قـد ختلـىىمساء قال أمس
ابـــن أيب شـــيبة .ال أنـــت وأن حممـــدا عبـــدك ورســـولك فـــاغفر لـــه وجتـــاوز عنـــهإيشـــهد أن ال إلـــه 

]263[الطــربي.هحنــو حــدثنا أبــو األحــوص عــن طــارق عــن ســعيد بــن املســيب ]11476[
مث .مثلهارق عن سعيد بن املسيبثنا سفيان عن طقال ثنا عبد الرمحنقال حدثنا ابن بشار 

: ثنـا شـعبة عـن طـارق بـن عبـد الـرمحن قـالثنا حممد بـن جعفـر قـالقالوحدثنا ابن املثىنقال 
إن شــئت حــدثتك بكلمــات كــان : فقــال،د بــن املســيب عــن الصــالة علــى امليــتســألت ســعي

.صحيح. مث ذكر طرقا بنحوه عن سعيد .فذكرهعمريقوهلن 
:قـالثنا هارون عن عنبسة عـن أيب هاشـم الواسـطيقالنا ابن محيدثحد]270[الطربي -

عم أن عمــر بــن اخلطــاب أعتــق عبــد امللــك بــن مـروان يــز منقـذ زمــنلقيـت رجــال مبصــر يقــال لــه
إنــك مــن تــدخل (قــرأ علــى اجلنــازة بفاحتــة الكتــاب مث قــرأأبــا بكــر أو عمــرإنــه رأى فقــالأبــاه 

إن اهللا ال ب فيـهربنـا إنـك جـامع النـاس ليـوم ال ريـ()صـارأخزيته وما للظاملني مـن أنالنار فقد
وأن حممــدا عبــدك ال أنــت اغفــر هلــذه الــنفس الــيت كانــت تشــهد أال إلــه إاللهــم )خيلــف امليعــاد
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اهــ منقـذ وثقـه ابـن حبـان أبـدهلا بـدارها خـريا مـن دارهـا وأوسـع هلـا يف املـدخلاللهم.ورسولك
.وهذا يقتضي أن ما هنا رواية عن أبيه.عن أيب بكر وعمر مرسل: قال أبو حامت

ثنــا أبــو معشــر عــن حممــد قــال ثنــا حســن بــن عطيــة قــال حــدثنا أبــو كريــب]246[الطــربي -
منــا دعيــتم لتشــفعوا لــهإ: رمحــة اهللا عليــه يقــول يف اجلنــازة علــيكــان : بــن كعــب القرظــي قــال 

وأبــو معشــر أراه جنيحــا ،احلســن هــو ابــن جنــيح.اهـــ مل يوقــت هلــم دعــاء فاجتهــدوا يف الــدعاء 
.مرسل صاحل.املدين 

عــن ىعــن الثــوري عــن منصــور عــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن أبــز ]6422[عبــد الــرزاق -
اللهــم اغفــر ألحيائنــا وأمواتنــا وألــف بــني قلوبنــا وأصــلح ذات :أنــه كــان يقــول علــى امليــتعلــي

أرجعه إىل خري مما كان ، ارمحهاللهم، اللهم اغفر له . بيننا واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا 
وكــان إذا جــاءه نعــي الرجــل الغائــب قــال إنــا هللا وإنــا إليــه راجعــون اللهــم . اللهــم عفــوك . فيــه 

ارفع درجتـه يف املهتـدين واخلفـه يف تركتـه يف الغـابرين وحنتسـبه عنـدك يـا رب العـاملني اللهـم وال 
بــه حــدثنا أبــو األحــوص عــن منصــور ]11477[ابــن أيب شــيبة .حترمنــا أجــره وال تفتنــا بعــده

.جيد مرسل .به حنوه حدثنا ابن محيد قال ثنا جرير عن منصور ]271[الطربي .حنوه
ثنا حممـد بـن فضـيل عـن العـالء بـن املسـيب عـن أبيـه عـن حـد]11494[ابن أيب شـيبة وقال
عليـه وسـلم مث علـى النـيب صـلى اهللاأنـه كـان إذا صـلى علـى ميـت يبـدأ حبمـد اهللا ويصـليعلي
واجعــل قلوبنــا علــى وأصــلح ذات بيننــااللهــم اغفــر ألحيائنــا وأمواتنــا وألــف بــني قلوبنــا: يقــول

.جيد مرسل اهـ قلوب خيارنا
وحــدثنا ابــن عــن قتــادةثنــا هشــام قــال ثنــا أبــو داودقــال حــدثنا ابــن بشــار ]279[الطــربي -

أنـه  عبـد اهللا بـن مسـعوداحلسـن عـن ثنا معاذ بن هشام قال ثين أيب عن قتـادة عـن قال بشار 
لــه يف أضــيء اغفــر لعبــدك فــالن بــن فــالن ، اللهــماللهــم: يف الصــالة علــى امليــتكــان يقــول

.اهـ مرسل ال حترمنا أجره ، وال تضلنا بعده قربه ، وعظم نوره ، اللهم
ا أبــو ثنــقــالحــدثنا أبــو كريــب قــال ثنــا احملــاريب قــال ثنــا إمساعيــل بــن رافــع]282[الطــربي -

اللهـم عبـدك وابـن عبـدك :إذا صلى على اجلنـازة قـالعبد اهللاكان : إسحاق عن إبراهيم قال
وأنـــت أعلـــم بســـريرته أنـــت خلقتـــه وأنـــت هديتـــه لإلســـالم وأنـــت قبضـــت روحـــه، وابـــن أمتـــك 

فقـه فتنـة القـرب ، تجريه حببل جوارك إنك ذو وفاء وذمـةنسإنااللهم. وعالنيته جئنا نشفع له
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اللهـم سـيئاتهوإن كان مسيئا فتجاوز عنحسانه إن كان حمسنا فزد يف إاللهم، نار الوعذاب 
إذا كــان يف اآلخــرة قــال ذلــك مث حــىتتكبــرية يقــول ذلــك يف كــل. نــور لــه يف قــربه وأحلقــه بنبيــه

صــليت حممــد وعلــى آل حممــد وبــارك علــى حممــد وعلــى آل حممــد كمــااللهــم صــل علــىقــال
للمسـلمني اغفراللهموأفراطنااغفر ألسالفنااللهم . ك محيد جميدراهيم إنوباركت على آل إب

.ضعيف . مث ينصرفواألمواتاألحياء منهمواملؤمنات واملؤمننيواملسلمات 
ابــنأخربنــا عيســى بــن يــونس ثنــا عثمــان بــن عطــاء عــن أبيــه عــن ]885املطالــب[إســحاق -

بوجهــه قـال إنكـم جئـتم شــفعاء أنـه كـان إذا جـيء بامليــت فوضـع بـني يديـه اسـتقبلهممسـعود
مائـة رجـل أمـة ولـن جتتمـع : فـإين مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول، فاشفعوا لـه 

هـــذا :قـــال ابـــن حجـــر .أمـــة فيخلصـــون الـــدعاء مليـــتهم إال وهـــب اهللا هلـــم ذنوبـــه ، وغفـــر هلـــم
حدثنا املقرئ وقال ابن أيب عمر. ألن عطاء اخلراساين مل يدرك ابن مسعود ، حديث منقطع 

.عثمان يضعفاهـحنوهحدثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين عثمان بن عطاء فذكر
حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حنبـــل ثنـــا علـــي بـــن حكـــيم األودي ثنـــا ]9604[الطـــرباين -

مل يوقــت لنــا : عبــد اهللاقــال : شــريك عــن الشــيباين عــن الشــعيب عــن علقمــة أو مســروق قــال
حدثنا أمحـد بـن مث قال. قراءة كرب ما كرب اإلمام أكثر من أطيب الكالمعلى اجلنازة قول وال 

عمرو القطراين ثنا حممد بن الطفيل النخعي ثنا شريك عن جابر عن الشعيب عـن مسـروق عـن 
مل يوقت لنا يف الصـالة علـى امليـت قـراءة وال قـول كـرب مـا كـرب اإلمـام وأكثـر مـن : عبد اهللا قال
.هد يأيت له شااهـ حسن طيب القول

كــان يقــول يف عمــربــنابــن جــريج قــال مسعــت نافعــا يــزعم أن اعــن ]6423[عبــد الــرزاق -
اللهــم بــارك فيــه وصــل عليــه واغفــر لــه وأورده حــوض رســولك صــلى اهللا : الصــالة علــى اجلنــازة 

نا الليث بن سـعد عـن نـافع أن عبـد اهللا بـن عمـر كـان إذا أخرب ]20[أبو اجلهم .عليه وسلم 
اللهم بارك له فيمـا صـار إليـه واغفـر لـه مـا وصـل عليـه وأورده حـوض: جلنازة قال صلى على ا

حـدثنا أبـو أسـامة عـن عبيـد اهللا ]11482[ابـن أيب شـيبة .نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم
عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه كــان يقــول يف اجلنــازة إذا صــلى عليهــا اللهــم بــارك فيــه وصــل عليــه 

مل أفهـم ولك صلى اهللا عليه وسـلم ، قـال يف قيـام كثـري وكـالم كثـريواغفر له وأورده حوض رس
ثنـا جريــر قـالحـدثنا محيـد بــن مسـعدة قـال ثنــا يزيـد بـن زريــع ]283[الطــربي .منـه غـري هـذا
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يعـين للميـت دعـاء كثـريايدعو لـهكان عبد اهللا بن عمرقال مسعت نافعا حيدث قالبن حازم 
ـــه وبـــارك فيـــهاو صـــل عليـــهاللهـــم : مل أحفـــظ منـــه إال  مث قـــال. رســـولكوأورده حـــوضغفـــر ل

ـــا أيـــوب عـــن نـــافعقـــالوحـــدثين يعقـــوب الطـــربي .حنـــوهثنـــا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم قـــال أخربن
ثين مالك ويونس وجرير حدقال بأخربنا ابن وهقالحدثين يونس بن عبد األعلى ]286[

فضــل الصــالة علــى يف بــن إســحاقإمساعيــل .فــذكر حنــوه والليــث بــن ســعد أن نافعــا أخــربهم 
ن عبـد الـرمحن بـن ثنـا نـافع بـحدثنا عبد اهللا بن مسلمة قـال]92[النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه أنه يكرب على اجلنازة ويصلي على النيبأيب نعيم القارئ عن نافع عن ابن عمر
اهللا عليه وسلماللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى : وسلم مث يقول

.اهـ صحيح 
أخربنــا ابــن وهــب قــال أخــربين ابــن هليعــة عــن بكــر بــن قــالثين يــونس حــد]287[الطــربي -

علــى جنــازة عبــد اهللا بــن عمــرصــليت إىل جنــب : ســوادة عــن زيــاد بــن نعــيم احلضــرمي قــال
.سند صحيح اهـاللهم اغفر يل ولوالدي : فسمعته يقول

أنـه كـان إذا صـلى عبـاسبـناريج عـن أيب احلـويرث عـن بـن جـاعـن ]6439[عبد الرزاق -
اللهـم اجعلـه لنـا فرطـا واجعـل اجلنـة بيننـا وبينـه موعـدا اللهـم ال حترمنـا أجـره : على اجلنازة قـال 
.اهـ أبو احلويرث عبد الرمحن بن معاوية الزرقي ضعيف وال تضلنا بعده 

نـا فلـيح بـن سـليمان عـن قـيس بـن ثقـال ثنا أبو متيلة قال حدثنا ابن محيد]248[الطربي -
عـن الصـالة علـى اجلنـازة  أبـا هريـرةسـألت أيب نبقة قـالعبد امللك عن عبد اهللا بن العالء بن

قل ، الدعاءفأخلص لهيا ابن أخي إمنا هو دعاء: وا يف ذلك ؟ فقال إن الناس اختلففقلت
.ابن أيب نبقة جمهول اهـأحسن ما تعلم 

حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن شــعبة عــن اجلــالس عــن عثمــان بــن ]11473[ابــن أيب شــيبة -
ن رسـول اهللا صـلى فقـال لـه بعـض حـديثك عـفمـر بـه مـروانهريرةأبيكنا عنـد : مشاس قال 

كيــف مسعــت رســول اهللا صــلى : فقــال مث مضــى مث رجــع فقلنــا اآلن يقــع بــه ، اهللا عليــه وســلم 
أنـت هـديتها لإلسـالم وأنـت قبضـت : وله يقـمسعتـ: اهللا عليه وسلم يصلي على اجلنازة ، قال 

اجلـالس وقيـل أبـو اجلـالس عقبـة بـن اهــ فـاغفر هلـام سرها وعالنيتهـا جئنـاك شـفعاءروحها تعل
.سنحسند . ثقة ار يس
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حدثنا املقدمي قال ثنا احلجاج قال ثنا محـاد عـن األزرق بـن قـيس قـال]292[الطربي وقال
ــاســأل مــروان بــن احلكــم :  وأنــت اللهــم أنــت خلقتــه : ؟ فقــالاء للميــتعــن الــدعهريــرةأب

.اهـ صحيح فاغفر له جئناك شفعاء له.وأنت أمته وأنت أعلم به ،أحييته 
ثنــا أمحــد بــن يــونس قــال ثنــا مســلم بــن خالــد عــن قــال حــدثنا أبــو كريــب]291[الطــربي -

مـرأة أم اهريـرةيشـهد اجلنـازة فنقـوم إىل جنبـه فيقـول أبـو أبـو هريـرةكان : العالء عن أبيه قال 
هــم إن  الل: وإن كــان رجــال قــالاللهــم إن كانــت هــذه النســمة: كانــت امــرأة قــالرجــل ؟ فــإن

اللهـم اغفـر لـهكـان مسـيئا  فتجـاوز عنـه وارمحـه وإن. وصـل عليـه كان هذا النسـم زاكيـا فزكـه
ال هـــ ايقــول هــذا يف كــل تكبــرية مــن األربــع -إىل آخرهــا -باإلميــان وإلخواننــا الــذين ســبقونا 

.بأس به 
أخربنا كثري بن هشام قـال حـدثنا جعفـر بـن برقـان قـال حـدثنا الزهـري ]6257[ابن سعد-

أنه كان إذا صلى على امليت قال اللهم إن كانت هذه النفس زاكية فزكهـا وإن  هريرةأبيعن 
.اهـ مرسل حسن كانت خاطئة فاغفر هلا

فحــدثين كنــت يف جنــازة غنــيم : قــال حــدثنا الثقفــي عــن خالــد ]11478[ابــن أيب شــيبة -
صــلى علــى ميــت فكــرب ، وقــال اللهــم اغفــر لــه كمــا موســىأبــامسعــت : قــال رجــل مــنهم أنــه

اهـغفرك وأعطه ما سألك وزده من فضلكاست
حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن حممــد بــن عمــرو عــن أيب ســلمة ]11479[ابــن أيب شــيبة -

نــازة أن يقــول اللهــم اغفــر حلينــا وميتنــا وصــغرينا الصــالة علــى اجلعبــد اهللا بــن ســالمقــال : قــال
وكبرينــا وذكرنــا وأنثانــا وشــاهدنا وغائبنــا اللهــم مــن توفيتــه مــنهم فتوفــه علــى اإلميــان ومــن أبقيتــه 

حــدثنا املقــدمي قــال حــدثنا احلجــاج قــال حــدثنا ]293[الطــربي .مــنهم فأبقــه علــى اإلســالم
.حنوه اهـ صحيحبن سالمعبد اهللامحاد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن 

ثنا خالد عن عبـد قال ثنا أبو عوانة قال حدثنا عفان بن مسلم]11480[ابن أيب شيبة -
اللهـم :أنـه كـان يقـول علـى امليـت الـدرداءأبـياهللا بن احلارث عن ابن عمرو بن غـيالن عـن 

نني واملؤمنـات وأصـلح اغفر ألحيائنا وأمواتنا املسلمني اللهم اغفر للمسلمني واملسـلمات واملـؤم

بنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم اللهم ارفع درجته يف املهتدين واخلفه يف عقبه يف وأحلقهذنبه
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رمنا أجره وال تضلنا بعدهم ال حتاللهالغابرين واجعل كتابه يف عليني واغفر لنا وله رب العاملني
حدثنا احلسن بـن مكـرم حـدثنا أبـو النضـر هاشـم ]235[ورواه أبو جعفر الرزاز يف األمايل . 

ن ابـن عمـرو عـبن القاسم حدثنا احلكم بن فضيل عن خالد احلذاء عن عبد اهللا بـن  احلـارث 
.مرسل .انوثقه ابن حب.اهـ ابن غيالن ال يعرف حالهمثله بن غيالن عن أيب الدرداء

ثنا غندر عن شعبة عن زيد العمـي عـن أيب الصـديق النـاجي حد]11481[ابن أيب شيبة-
بـه خلقتـه كنـا نقـول اللهـم أنـت ربنـا ور عـن الصـالة علـى اجلنـازة فقـالسـعيدأبـاسـألت : قال 

حـدثنا ]888[مسـدد .وال تضـلنا بعـدها ولـه وال حترمنـا أجـرهفـاغفر لنـورزقته وأحييتـه وكفيتـه
كنـا نقـول يف : ىي عن شعبة حدثين زيد العمي عن أيب الصديق الناجي عـن أيب سـعيد قـال حي

وال حترمنـااللهم أنت ربنا وربـه خلقتـه ورزقتـه أحييتـه وكفيتـه اغفـر لنـا ولـه: لى امليت الصالة ع
.زيد ليس باحلافظ اهـوال تضلنا بعده أجره 

جــابرجــاج عــن أيب الــزبري عــن حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن ح]11485[ابــن أيب شــيبة -
ال عمـر يف الصـالة علـى امليـت و ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أبو بكرما باح لن: قال

.ال بأس بهاهـ بشيء
عـن حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عـن عمـرو بـن شـعيب]11486[ابن أيب شيبة -

وســلمب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه عــن ثالثــني مــن أصــحاأبيــه عــن جــده 
.ال بأس بهاهـ )1(شيء يف أمر الصالة على اجلنازة

التكبري أربعاما جاء يف 
صــلى بــن شـهاب عــن ســعيد بـن املســيب عــن أيب هريـرة أن رســول اهللا اعــن ]532[مالـك -

اهللا عليــه وســلم
.اهـ رواه البخاري ومسلم )2(أربع تكبريات

لـيس علـى : حـدثنا حممـد بـن أيب عـدي عـن داود عـن سـعيد بـن املسـيب والشـعيب قـاال ]11488[ابن أيب شـيبة-1
.عن غريمها بأسانيد صحاح ، ورواهية الرواا يف معىناهـ هذامليت دعاء موقت

عي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النجاشي أصحمةنويف سنة تسع]1581[قال ابن أيب خيثمة يف التاريخ -2
اهـ
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أن مسـكينة أمامـة بـن سـهل بـن حنيـف أنـه أخـربه بن شـهاب عـن أيب اعن ]533[مالك -
صـلى اهللا عليـه وسـلممبرضـها وكـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلممرضت فأخرب رسـول اهللا 

إصـــلى اهللا عليـــه وســـلميعـــود املســـاكني ويســـأل عـــنهم فقـــال رســـول اهللا 
فلمــا أصــبح رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم

صــلى اهللا عليــه وســلم
حـىت صـف لمصـلى اهللا عليـه وسـرسول اهللا كرهنا أن خنرجك لـيال ونوقظـك فخـرج رسـول اهللا 

.موصوال ينآخر نياهـ رواه البخاري ومسلم من وجهبالناس على قربها وكرب أربع تكبريات 
أخربنا شبابة بن سوار حدثنا عبد األعلى بـن أيب املسـاور عـن محـاد ]10773[ابن سعد -

صـلى أبـو بكـر الصـديق علـى فاطمـة بنـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عن إبراهيم قال 
.منكر احلديثابن أيب املساور اهـليها أربعافكرب ع

قـال ىعن الثـوري عـن إمساعيـل عـن الشـعيب عـن عبـد الـرمحن بـن أبـز ]6397[عبد الرزاق -
على زينب بنت جحش أربع تكبـريات وسـأل أزواج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن عمركرب 

.اهـ صحيح يأيت 
أخربنــا عبــد امللــك بــن عمــرو أبــو عــامر العقــدي قــال أخربنــا خالــد بــن ]4182[ابـن ســعد -

مـن صـلى : سـأل علـي بـن احلسـني سـعيد بـن املسـيب : إلياس عن صاحل بـن أيب حسـان قـال 
أخربنا الفضـل بـن دكـني قـال .أربعا: كم كرب عليه ؟ قال : قال صهيب: على عمر ؟ قال 

يب عبيـدة بــن حممـد بـن عمــار عـن أبيــه أن صـهيبا كــرب علـى عمــر أخربنـا خالـد بــن إليـاس عــن أ
أخربنـا الفضـل بـن دكـني قـال أخربنـا خالـد بـن إليـاس عـن صـاحل بـن يزيـد مـوىل األسـود . أربعا
أيـن صـلي علـى عمـر ؟ : كنت عند سعيد بن املسيب فمر عليه علي بن حسني فقال : قال 
.خالد ضعيف اهـبني القرب واملنرب: قال 

علــى علــيعــن عمــري بــن ســعيد قــال كــرب األعمــشعــن الثــوري عــن ]6398[الــرزاق عبــد-
حــدثنا حفــص عــن حجــاج عــن ]11541[ابــن أيب شــيبة .يزيــد بــن املكفــف النخعــي أربعــا

ابـن اجلعـد .صليت خلف علي على يزيـد بـن املكفـف فكـرب عليـه أربعـا: عمري بن سعيد قال 
بـن املكفـف فكـرب ان علـي أنـه صـلى علـى نا املسعودي عن عمري بـن سـعيد عـخرب أ]1920[

خالـد قـال ثنا يزيد قال ثنا حيىي قال ثنا إمساعيل بـن أيبحد]2633[الطحاوي . عليه أربعا 
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ورواه . صـــليت مـــع علـــي علـــى يزيـــد بـــن املكفـــف فكـــرب عليـــه أربعـــاثنـــا عمـــري بـــن ســـعيد قـــال
.حيح ص.حدثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن عمري بن سعيد]2/658[الفسوي 

حدثنا حفص بن غياث عن عبد امللـك بـن سـلع عـن عبـد خـري ]11540[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح وهو يكرب أربعاعليقبض : قال 

حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان وشعبة عن علي بـن األقمـر عـن ]11544[ابن أيب شيبة -
، اهــ صـحيح كبـري اخلـروجنـائز أربـع تكبـريات بتالتكبري علـى اجلاهللاعبدقال : أيب عطية قال 

.مالك بن عامر اهلمداين هو أبو عطية 
حـدثنا عبــاد بـن العــوام عـن حجــاج عـن عثمــان بـن عبــد اهللا بــن ]11552[ابـن أيب شــيبة -

.ال بأس بهأنه كان ال يزيد على أربع اهـ ثابتبنزيدموهب عن 
علـى أمـه ثابـتبـنزيـدرزيـن عـن الشـعيب قـال كـرب عـن عـن الثـوري ]6396[عبد الـرزاق -

حــدثنا قــالأخربنــا الفضــل بــن دكــني ]6402[ابــن ســعد . أربـع تكبــريات ومــا حســدها خــريا 
مث : رب علـى أمـه أربعـا ومـا حسـدها خـريا قـالرزين بياع الرمان عـن الشـعيب أن زيـد بـن ثابـت كـ

ذا هكـ: فقال ابن عبـاس : :دعه ، قال : أيت بدابته فأخذ له ابن عباس بالركاب فقال له زيد 
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبـو نعـيم ثنـا رزيـن ]4746[الطرباين اهـنفعل بالعلماء الكرباء
] 3/176[قــال الفســوي يف املعرفــة .رزيــن بــن حبيــب بيــاع الرمــان . حنــوهالرمــاين عــن الشــعيب 
. بـن ثابـت كـرب علـى أمـه أربعـاً ثنـا رزيـن بيـاع الرمـان عـن الشـعيب أن زيـد حدثنا أبو نعـيم قـال

ال : فقـال ابـن عبـاس. دعه أو ذره: فقال زيد. مث أيت بدابة فأخذ له ابن عباس بالركاب:قال
.صحيح اهـورزين هو بياع األمناط وهو ثقة . هكذا نفعل بالعلماء الكرباء، 

ثابـتبـنزيـدحدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد أن ]11548[ابن أيب شيبة وقال
حـدثنا آدم قــال حـدثنا شــعبة عــن ]225/ 1[الفســوي . كــرب أربعـاةهريــر أبـاكـرب أربعــا وأن 

صليت مع زيد بن ثابـت علـى أمـه فكـرب عليهـا أربعـا : مسعر بن كدام عن ثابت بن عبيد قال
حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد أن زيـد : حدثنا أبو نعيم قال] 633[أبو زرعة يف التاريخ . 

أخربنا عمرو بن اهليـثم ]11775[ورواه ابن سعد . اهـ صحيح بن ثابت كرب على أمه أربعا
.صحيح اهـزعم ثابت بن عبيد أن زيد بن ثابت كرب على أمه أربعا: حدثنا املسعودي قال 
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ر عـن ثابــت بــن عحـدثنا مســ: حــدثنا أبـو نعــيم الفضـل بــن دكـني قــال] 636[وقـال أبــو زرعـة 
.اهـ صحيح افكرب عليها أربععلى جنازةأبي هريرةصليت خلف : عبيد قال

: حـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن أيب العنـــبس عـــن أبيـــه قـــال ]11549[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
.اهـ صحيح على جنازة فكرب عليها أربعاهريرةأبيصليت خلف 

إسـرائيل عـن عثمـان بـن ثنـاثنا حيـىي قـال ثنـا أمحـد بـن يـونس قـال حد]3078[ابن املنذر-
وكـرب علـيهم أربعـا، فسوى بينهم ، رجال ونساءعلى هريرةأبيصليت خلف : موهب قال 

.سند صحيح اهـ
بـن عمـر اخـربين موسـى بـن عقبـة عـن نـافع أن أبـن جـريج قـال اعن ]6410[عبد الرزاق -

.صحيح اهـويكرب أربعا، كان يطيل القيام يف الصالة على اجلنائز 
كان ال عمرابنأن حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن نافع ]11551[ابن أيب شيبة -

.ال بأس بهاهـ يزيد على أربع تكبريات على امليت
مـرمي قـال حـدثنا موسـى بـن يعقـوب قـال بـن أيباحدثنا فهـد قـال ثنـا ]2642[الطحاوي -

علـى جنـازة فكـرب أربـع تكبـريات عباسبناهللاعبدصلى بنـا : حدثين شرحبيل بن سعد قال 
.شرحبيل فيه نظراهـ
ابـنشـهدت : حدثنا وكيع عن سفيان عـن زيـد بـن طلحـة قـال ]11547[ابن أيب شيبة-

.اهـ صحيح كرب على جنازة أربعاعباس
حدثنا حفص عن عطية بن احلارث أيب روق عـن مـوىل للحسـن ]11550[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ]3076[ابـن املنـذر .صلى على علـي فكـرب عليـه أربعـاالحسن بن عليبن علي أن 
ثنـا إســرائيل عــن أيب إسـحاق أن احلســن بــن علــي  قـال ثنــا أمحــد بـن يــونس قــالدحيـىي بــن حممــ

أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن حيــىي بــن مســلم أيب ]2883[ابــن ســعد . كــرب علــى علــي أربعــا
أبيه ح قال وأخربنا عبد اهللا بن منري عن عبد السـالم رجـل عنالضحاك عن عاصم بن كليب 

شـعيب ح قـال وأخربنـا عبـد اهللا بـن منـري عـن سـفيان عـن من بين مسـيلمة عـن بيـان عـن عـامر ال
ح قال وأخربنـا الفضـل بـن دكـني قـال أخربنـا خالـد بـن إليـاس عـن إمساعيـل أيب روق عن رجل

قـال وأخربنــا شــبابة بـن ســوار الفـزاري قــال أخربنـا قــيس بــن بـن عمــرو بـن ســعيد بـن العــاص ح
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لي بن أيب طالب فكرب عليـه أربـع الربيع عن بيان عن الشعيب أن احلسن بن علي صلى على ع
.حسناهـتكبريات 

ثنــا إســرائيل عــن بــن حممــد قــال ثنــا أمحــد بــن يــونس قــالحــدثنا حيــىي ]3077[ابــن املنــذر -
اجتمعـتم ؟ قلنـا: ى جنـازة قـال علـعـازببـنالبـراءصـليت خلـف : مهاجر أيب احلسن قال 

مســعر عــن مهــاجر أيب احلســن حــدثنا وكيــع عــن ]11545[ابــن أيب شــيبة .فكــرب أربعــانعــم 
.اهـ صحيح على جنازة فكرب أربعاالرباءصليت خلف : قال 

عبــد اهللا بــن صــليت مــع : حــدثنا أبــو معاويــة عــن اهلجــري قـال]11558[ابـن أيب شــيبة-
ىت ظننــت أنــه يكــرب مخســا مث ســلمعلــى جنــازة فكــرب عليهــا أربعــا ، مث قــام هنيهــة حــأبــي أوفــى

.أكرب مخسا إمنا قمت كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قامأكنتم ترون أين: فقال 
عبـد اهللا بـن أيب أوىفبن عيينة عن أيب إسحاق اهلجري قال رأيت اعن ]6404[عبد الرزاق 

صلى على بنت له فكرب عليها أربعا مث قام ساعة فسبحوا به فقال إنكم ترون أين أكـرب مخسـا 
عليه وسلم كرب أربعا قال مث ركب معهـا وجعـل يقـول لقائـده ال وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا 

تــرثني فـإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كــان تقـدمين أمامهـا وجعـل النسـاء يبكـني فقـال ال
بعــة بــن أيب أوىف أعمــى ويــرون قيامــه بعــد التكبــرية الراابــن عيينــة وكــان اينهــى علــى املراثــي قــال 

ثنــا قــال حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق ]3104[ابــن املنــذر . يــدعو للميــت وعامــة النــاس عليــه
ماتـــت ابنـــة يل : قـــالعبـــد اهللا بـــن أيب أوىفثنـــا شـــعبة عـــن اهلجـــري عـــن قـــال وهـــب بـــن جريـــر

ني ، فقــال عبــد اهللا بــن أيب 
لتفض إحداكن من ، ولكن ى عن املراثيأوىف

مث صـلى عليهـا فكـرب أربعـا ، فقـام بعـد التكبـرية الرابعـة كقـدر بـني التكبريتـني 
أمحــد وقــال .هكــذا كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يصــنع: وقــال ويــدعو يســتغفر هلــا 

عـن عبـد اهللا بـن أيب أوىفثنا حسني بـن حممـد ثنـا شـعبة عـن إبـراهيم اهلجـري حد]19163[

إال ترثني ف: يبكني فقال 
التكبريتـني يــدعو مث مث كـرب عليهـا أربعـا مث قـام بعـد الرابعـة قـدر مـا بـني . 
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اهيم اهلجري ضـعيف ، اهـ إبر قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع يف اجلنازة هكذا
.وقد اضطرب فيه

عــامربــنعقبــةحـدثنا وكيــع عـن موســى بــن علـي عــن أبيـه عــن ]11546[ابـن أيب شــيبة -
: فقـال: قـال ار سـواءالليـل والنهـأربعـا فقلـت : ل عـن التكبـري علـى اجلنـازة فقـالقال سـأله رجـ

أخربنـــا أخربنـــا الربيـــع قـــال أخربنـــا ابـــن وهـــب قـــال]3081[ابـــن املنـــذر .الليـــل والنهـــار ســـواء
أربعـا : فقـال .كـم الصـالة علـى امليـتسـأله رجـلموسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عـامر

.موسى بن علي بن رباح ، سند صحيح اهـبالليل والنهار سواء 
صـليت : حـدثنا إمساعيـل بـن عيـاش عـن عمـرو بـن مهـاجر قـال ]11562[ابن أيب شيبة -

.عمرو دمشقي ، حسن إسناد اهـ فكرب أربعاواثلةخلف 

أحيانامن كرب ثالثا
أنـه  عبـاسبـنابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب معبد عـن اعن ]6402[عبد الرزاق -

حـــدثنا ]11519[ن أيب شـــيبة ابـــ. ويكـــرب علـــى اجلنـــائز ثالثـــا ، كـــان جيمـــع النـــاس باحلمـــد 
، أنــه كــان يســمع النــاس باحلمــد عــن عمــرو عــن أيب معبــد عــن ابــن عبــاسســفيان بــن عيينــة 

اهـ ويف لفظ له جيمع النـاس باحلمـد ، أي يسـمعهم الفاحتـة يف اجلنـازة ويكرب على اجلنازة ثالثا
ا شـعبة ثنـقـالقـال ثنـا مسـلم بـن إبـراهيمحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]3067[ابن املنذر .

.صحيح اهـصليت خلف ابن عباس على جنازة فكرب ثالثا عن عمرو عن أيب معبد قال
بــنأنـسصـليت مــع : حـدثنا معــاذ عـن عمـران بــن حـدير قـال ]11575[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ صحيح ا ثالثا مل يزد عليها ، مث انصرفعلى جنازة فكرب عليهمالك
ثنا محـاد عـن حيـىي بـن قال ثنا حجاج قالبن عبد العزيزحدثنا علي]3068[ابن املنذر -

اهــــ ســـند وهــل التكبـــري إال ثالثــا: فقـــال، إن فالنــا كـــرب ثالثــا : ألنـــسأيب إســحاق أنـــه قيــل 
.صحيح

ثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم أنـا حيـىي بـن أيب حد] 481/ 2تغليق التعليق[وقال سعيد بن منصور 
بــن مالــك رجــل صــلى فكــرب ثالثــا قــال أنــس أو لــيس إســحاق قــال قــال زريــق بــن كــرمي ألنــس

التكبـري ثالثــا قــال زريــق أو غــريه يـا أبــا محــزة التكبــري أربــع قـال أجــل غــري أن واحــدة هــي إفتتــاح 
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التكبــرية الواحــدة اســـتفتاح :وقـــال أنــس : اهـــ ســند صـــحيح ، علقــه البخــاري ، قــال الصــالة
اهـالصالة 

أنـه كـرب علـى جنـازة ثالثـا مث أنسر عن قتادة عن أخربنا معم]6417[عبد الرزاقوقد روى 
انصرف ناسيا فتكلم وكلم الناس فقـالوا يـا أبـا محـزة إنـك كـربت ثالثـا قـال فصـفوا ففعلـوا فكـرب 

.قتادة يدلس كان اهـ  الرابعة 
حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن حممــد بــن إســحاق عــن نــافع عــن ]11600[ابــن أيب شــيبة -

وذكــره أمحــد يف ، اهـــ ثقــات اتــه مــن التكبــري علــى اجلنــازةأنــه مل يكــن يقضــي مــا فعمــرابــن
.)1(مسائل املروزي من حديث العمري عن نافع

من كرب أكثر من أربع أحيانا
حـدثنا غنــدر عــن شـعبة عــن عمــرو بـن مــرة عــن عبـد الــرمحن بــن ]11567[ابـن أيب شــيبة -

: زة مخســا فســألته فقــاليكــرب علــى جنائزنــا أربعــا وأنــه كــرب علــى جنــازيــدكــان : أيب ليلــى قــال 
.اهـ رواه مسلم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكربها

حـــدثنا هشـــيم عـــن حصـــني عـــن الشـــعيب عـــن زيـــد بـــن أرقـــم أنـــه ]11566[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ سند صحيح صلى على ميت فكرب عليه مخسا

ت خلــف صــلي: حــدثنا ابــن فضــيل عــن أيــوب بــن النعمــان قــال ]11572[ابـن أيب شــيبة -
أخربنـا حممـد قـال حـدثنا ]6385[ابـن سـعد . علـى جنـازة فكـرب عليهـا مخسـاأرقـمبـنزيد

شهدت جنازة سـعد بـن حبتـة فكـرب عليـه زيـد : أبو يوسف قال حدثنا أيوب بن النعمان قال 
وأيـوب بـن .، وأبـو يوسـف صـاحب النعمـان صـدوق حممد هـو ابـن مساعـة اهـبن أرقم مخسا

.حسن .ين ليس بالقوي النعمان قال الدارقط
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا العــالء بــن صــاحل ثنــا أبــو ]4994[الطــرباين -

أومهـت أم : علـى جنـازة فكـرب عليهـا مخـس تكبـريات فقلـتأرقـمبنزيدسلمان أنه صلى مع 
مــؤذن اهـــ أبــو ســلمان ، إن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يصــليهابــل عمــدا: عمــدا؟ فقــال

.احلجاج ال يعرف حاله 
كـان ابـن عبـاس : يب عـن الرجـل يسـبق علـى اجلنـازة بـبعض التكبـري فقـال أسألت ]519[قال عبد اهللا يف مسائله -1

اهـنعم:قال؟قلت أليب وتروي أنت ذلك .إن مل يقض ال بأس به : يقول 
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. كــرب علــى جنــازة مخســاعليــاعــن معمــر عــن محــاد عــن إبــراهيم أن ]6400[عبــد الــرزاق -
.مرسل صاحل

بـن عيينـة عـن يزيـد بـن أيب زيـاد قـال مسعـت عبـد اهللا بـن معقـل اعـن ]6399[عبد الـرزاق -
حــدثنا ]11553[ابـن أيب شـيبة .علـى سـهل بـن حنيـف فكـرب عليـه سـتا علـييقـول صـلى 

كــرب علــي يف : أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن عبــد اهللا بــن معقــل قــال 
سلطانه أربعا أربعا هاهنـا إال علـى سـهل بـن حنيـف ، فإنـه كـرب عليـه سـتا ، مث التفـت إلـيهم ، 

أخربنـا أبـو معاويـة الضـرير قـال أخربنـا األعمـش عـن ]4464[ابـن سـعد. إنـه بـدري: فقال 
كــرب علــي يف ســلطانه كلــه أربعــا أربعــا علــى : ن زيــاد املــدين عــن عبــد اهللا بــن معقــل قــال يزيــد بــ

هـو اهـ إنه بدري: اجلنازة إال على سهل بن حنيف فإنه كرب عليه مخسا مث التفت إليهم فقال 
.يضعف بن أيب زياد يزيد 
اهللا بــن حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن ابــن األصــبهاين عــن عبــد ]11584[ابــن أيب شــيبة وقــال

ثنـا قـال ثنا سفيانحد]1017د[أمحد . علي أنه كرب على سهل بن حنيف ستامغفل عن 
: أن عليـا صـلى علـى سـهل بـن حنيـف، فكـرب عليـه سـتا، وقــالابـن األصـبهاين عـن ابـن معقـل

.صحيح اهـ إنه بدري 
حـدثنا هشـيم قـال أخربنـا حصـني عـن الشـعيب أن عليـا صـلى ]11582[ابن أيب شـيبة وقال 

ثنـــا حـــدثنا وكيـــع قـــال ]11585[ابـــن أيب شـــيبة .لـــى ســـهل بـــن حنيـــف فكـــرب عليـــه ســـتاع
ابـــن ســـعد .إمساعيـــل عـــن الشـــعيب عـــن ابـــن مغفـــل أن عليـــا كـــرب علـــى ســـهل بـــن حنيـــف ســـتا

أخربنا يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد قاال أخربنا إمساعيل بـن أيب خالـد عـن عـامر ]4461[
.صليت مع علي علـى سـهل بـن حنيـف فكـرب عليـه سـتا: الشعيب عن عبد اهللا بن معقل قال 

حــدثنا أبـو أمحــد قـال أخربنـا يعلــى قـال ثنــا إمساعيـل عـن عــامر عـن عبــد ]3085[ابـن املنـذر 
]5545[الطــرباين . صــلى علـي علــى سـهل بــن حنيـف فكــرب عليـه ســتا : اهللا بـن معقــل قـال 

عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا أبـو عوانـة 
.صحيح .مثلهالشعيب عن عبد اهللا بن معقل

أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال أخربنــا أبــو إســرائيل عــن احلكــم عــن ]4463[وقــال ابــن ســعد
اهـحنش الكناين أن عليا كرب على سهل بن حنيف ستا يف الرحبة
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العالء بن صـاحل عـن احلكـم عـن أخربنا عبد اهللا بن منري قال أخربنا ]4462[وقال ابن سعد 
ملـا تــويف سـهل بــن حنيــف أتـى بــه علـي يف الرحبــة ، فكـرب عليــه ســت : حـنش بــن املعتمـر قــال 

إنــه بـدري ، فلمـا انتهــى إىل اجلبانـة حلقنــا : تكبـريات ، فكـان بعــض القـوم أنكـر ذلــك ، فقيـل 
: ة عليــه فقــاليــا أمــري املــؤمنني ، مل نشــهد الصــال: قرظــة بــن كعــب يف نفــر مــن أصــحابه فقــال 
.اهـ سند حسن صلوا عليه فصلوا عليه ، وكان إمامهم قرظة

حـدثنا إمساعيـل بـن أيب خالـد نا عبد اهللا بن منري ووكيع قـال حدث]11578[ابن أيب شيبة -
ابـن سـعد .على أيب قتادة فكرب عليه سـبعاعليصلى : عن موسى بن عبد اهللا بن يزيد قال 

وعبـــد اهللا بـــن منـــري قـــاال حـــدثنا إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن أخربنـــا يعلـــى بـــن عبيـــد]5690[
أتانا علـي وقـال عبـد اهللا بـن : موسى بن عبد اهللا بن يزيد األنصاري قال يعلى يف حديثه قال 

ثنا احلســن حــد]3088[ابــن املنــذر .صــلى علــي علــى أيب قتــادة فكــرب عليــه ســبعا: منــري قــال 
ة قال ثنا إمساعيـل قـال ثنـا موسـى بـن عبـد اهللا بـن بن علي بن عفان العامري قال ثنا أبو أسام

ورواه يعقـوب بـن سـفيان اهــصلى علي على أيب قتادة فكـرب عليـه سـبعا: يزيد األنصاري قال
هــو غلــط ألن أبــا : ومــن طريقــه البيهقــي مث قــال عــن عبيــد اهللا بــن موســى عــن إمساعيــل مثلــه 

مسعـت إمساعيـل قـال ثنا معتمـرحد]1018د[وقال أمحد اهـقتادة بقي بعد علي مدة طويلة
: قـــالابـــن يزيـــد اخلطمـــي األنصـــاريهـــو مسعـــت موســـى بـــن عبـــد اهللاقـــال هـــو ابـــن أيب خالـــد

.هـ فهو منقطع أخربت أن عليا صلى على أيب قتادة، فكرب عليه سبعا
أخربنـا إمساعيـل حـدثنا موسـى قـال ثنـا شـجاع قـال ثنـا هشـيم قـال]3087[ابن املنـذر قالو 

، والصـواب مرسـلاهــ ن الشعيب أن عليـا كـرب علـى أيب قتـادة سـتا وكـان مـن أهـل بـدروزكريا ع
.أنه صلى على سهل بن حنيف 

: حـدثنا حفـص عـن عبـد امللـك بـن سـلع عـن عبـد خـري قـال ]11573[ابن أيب شيبة وقال
وعلــى أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مخســا يكــرب علــى أهــل بــدر ســتاعلــيكــان 

ثنــا علـــي بـــن حـــدثنا إمساعيـــل بــن قتيبـــة قـــال ]3079[ابـــن املنــذر .النــاس أربعـــاوعلــى ســـائر
: قـال ثنا حفـص يعـين ابـن غيـاث عـن عبـد امللـك بـن سـلع عـن عبـد خـريقال حكيم األزدي 

وعلــى ب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مخســاوعلــى أصــحايكــرب علــى البــدريني ســتاكــان علــي
.صحيح اهـسائر الناس أربعا 
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بــن عيينــة عــن إمساعيــل عــن الشــعيب قــال حــدثين عبــد اهللا بــن اعــن ]6403[لــرزاق عبــد ا-
حنيف فكرب عليه ستا مث التفت إلينا فقال إنـه بـدري قـال بن صلى على سهل عليامعقل أن 

إن إخوتك بالشام يكربون على جنائزهم : مسعودالبنالشعيب وقدم علقمة من الشام فقال 
انظروا جنائزكم فكـربوا :فأطرق عبد اهللا ساعة مث قال.نتابعكم عليهم لنا وقتاتُّ قـَّ مخسا فلو وَ 

يف خالفـة عمـر يف حيـاة معـاذ كـان هـذا  .اهـ صـحيح عليها ما كرب أئمتكم ال وقت وال عدد 
ثنا وكيـع عـن إمساعيـل عـن الشـعيب عـن علقمـة بـن قـيس حـد] 11569[، قال ابـن أيب شـيبة 

رأيــت معــاذ بــن جبــل وأصــحابه بالشــام يكــربون علــى أنــه قــدم مــن الشــام فقــال لعبــد اهللا إين
كــربوا مــا كــرب :اجلنــائز مخســا فوقتــوا لنــا وقتــا نتــابعكم عليــه قــال فــأطرق عبــد اهللا ســاعة مث قــال

.صحيح اهـ ال وقت وال عدد، إمامكم 
حــدثنا وكيــع والفضــل بــن دكــني عــن شــعبة عــن املنهــال عــن زر ]11568[ابــن أيب شــيبة-

حــدثنا حممــد بــن ]3082[ابــن املنــذر .رب علــى رجــل مــن بلعــدان مخســاكــمســعودابــنأن 
حـدثين منهـال بـن عمـرو قـال حـدثنا شـعبةبـد اجلبـار قـالأخربنا عمار بـن عقالعبد الوهاب 

فكـرب عليـه مخسـا ه صلى على جنازة رجل مـن بـين أسـدأنمسعودابنعن زر بن حبيش عن 
.إسناد جيد اهـ
ثنــا هشــيم ا موســى بــن هــارون قــال ثنــا حممــد بــن الصــباح قــال حــدثن]3086[ابــن املنــذر -

أظنـه كـان .رجالـه ثقـات مرسـل اهــكرب علـى ميـت سـتا مسعودابنأن عن زكريا عن الشعيب 
.على أربع قبل أن جيمعهم عمر

ن احلارث التيمي عـن عن حيىي بثنا وكيع عن جعفر بن زيادحد]11570[ابن أيب شيبة-
رأيـت رسـول اهللا لـى جنـازة مخسـا زاد فيـه غـري وكيـع مث قـال أنـه كـرب عيفةحذموىل حلذيفة عن 

ثنا عبـد الصـمد ثنـا عبـد العزيـز بـن مسـلم حـد]23495[أمحـد .صلى اهللا عليه وسـلم فعلـه
صــليت خلــف عيســى مــوىل حلذيفــة باملــدائن علــى جنــازة نا حيــىي بــن عبــد اهللا اجلــابر قــالحــدث

ولكـن كـربت كمـا كـرب مـوالي ووىل ، ا ومهـت وال نسـيت مـ: فكرب مخسا مث التفـت إلينـا فقـال 
نعمــيت حذيفــة بــن اليمــان صــلى علــى جنــازة وكــرب مخســا مث التفــت إلينــا فقــال مــا نســيت وال 

اهــسلم صلى على جنازة فكـرب مخسـاا كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و ومهت ولكن كربت كم
.ن عيسى البزاز وثقه ابن حبا.ورواه الطحاوي والدارقطين 
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ذكر اتفاقهم على أربع زمان عمر
حــدثنا حفــص بــن محــزة حــدثنا فــرات بــن الســائب ]893املطالــب[احلــارث بــن أيب أســامة -

آخـر مـا كـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : أنبأنا ميمون بن مهران حدثنا عبـد اهللا بـن عمـر قـال 
وكـرب .ن علـى علـي أربعـاوكـرب احلسـ.وكرب أبو بكر على فاطمـة أربعـا.وسلم على اجلنائز أربعا

وكــرب عبــد اهللا بــن عمــر علــى .وكــرب علــي علــى يزيــد املكفــف أربعــا.احلســني علــى احلســن أربعــا
وكــرب ابــن احلنفيــة علــى ابــن عبــاس .وكــربت املالئكــة علــى آدم علــيهم الســالم أربعــا.أبيــه أربعــا

اهـهذا إسناد ضعيف: قال ابن حجر.بالطائف أربعا 
عن الثـوري عـن عـامر بـن شـقيق عـن أيب وائـل قـال كـانوا يكـربون يف ]6395[عبد الرزاق -

هلم أفجمعهــم فســعمــرزمــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ســبعا ومخســا وأربعــا حــىت كــان زمــن 
. فــأخربهم كــل رجــل مــنهم مبــا رأى فجمعهــم علــى أربــع تكبــريات كــأطول الصــالة يعــين الظهــر

: عـامر بــن شــقيق عـن أيب وائــل قــال حـدثنا وكيــع عــن سـفيان عــن]11564[ابـن أيب شــيبة 
مجع عمر الناس فاستشارهم يف التكبـري علـى اجلنـازة ، فقـال بعضـهم كـرب رسـول اهللا صـلى اهللا 
عليــه وســلم مخســا وقــال بعضــهم كــرب ســبعا وقــال بعضــهم كــرب أربعــا قــال فجمعهــم علــى أربــع 

نـا عبـد اهللا عـن حدثنا علـي بـن احلسـن قـال ث]3071[ابن املنذر .تكبريات كأطول الصالة
كـانوا يكـربون علـى عهـد رسـول : سفيان قال ثين عامر بن شقيق األسدي عن أيب وائـل قـال 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعا ومخسا وستا ومجع عمر بن اخلطاب أصحاب رسـول اهللا صـلى 
اهللا عليـــه وســـلم فـــأخرب كـــل واحـــد مبـــا رأى فجمعهـــم علـــى أربـــع تكبـــريات مبعـــىن التكبـــري علـــى 

عمـرو قـاال حـدثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب]7197[اهـ البيهقي زة اجلنا
أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أســيد بــن عاصــم حــدثنا احلســني بــن حفــص عــن ســفيان 

كـانوا يكـربون علـى عهـد رسـول اهللا : وائـل قـال عـن أيبيعامر بن شقيق األسدقال حدثين
أربعــا فجمــع عمــر بــن اخلطــاب أصــحاب : ا ومخســا وســتا أو قــال صــلى اهللا عليــه وســلم ســبع

رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــأخرب كــل رجــل مبــا رأى فجمعهــم عمــر علــى أربــع تكبــريات  
أربعـا مكـان سـتا وفيمـا روى وكيـع عـن مسـعر : ورواه وكيع عن سفيان فقـال . كأطول الصالة

اجتمــع أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا :عــن إبــراهيم قــال عــن عبــد امللــك بــن إيــاس الشــيباين
اهـ فأمجعوا أن التكبري على اجلنازة أربعيمسعود األنصار بيت أيبعليه وسلم يف
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أخربنـا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة قـال مسعـت سـعيد بـن املسـيب حيـدث ]95[ابن اجلعد وقال
ابـن . نـازةكل ذلك قد كان أربعـا ومخسـا فاجتمعنـا علـى أربـع التكبـري علـى اجل: قال عمرعن 

حدثنا حيىي قال ثنا أبو عمـر احلوضـي قـال ثنـا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن ]3070[املنذر 
كــل ذلــك قــد كنــا نفعــل نكــرب أربعــا ومخســا ، فــأمر النــاس : قــال عمــرســعيد بــن املســيب عــن 

حـدثنا موسـى بـن هـارون قـال ثنـا أيب قـال ثنـا يزيـد ]3089[ابـن املنـذر .بأربع علـى اجلنـازة 
: ون ووهب بن جرير قاال أخربنا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن سـعيد بـن املسـيب قـال بن هار 

فـأمر : كل ذلك قد كان مخسا وأربعا فجمع الناس على أربع وقال وهب يف حديثـه عمرقال 
حدثنا ابن فضيل عن العـالء عـن عمـرو بـن مـرة قـال ]11561[ابن أيب شيبة . الناس بأربع 

فكــربوا علــى ، فتعــالوا جنتمــع علــى أمــر يأخــذ بــه مــن بعــدنا : كــل قــد فعــل فقــالواعمــرقــال : 
حــدثنا أبــو بكــرة قــال ثنــا أبــو داود ح وحــدثنا بــن مــرزوق ]2617[الطحــاوي . اجلنــازة أربعــا

كـل ذلـك : عمـرقال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بـن مـرة عـن سـعيد بـن املسـيب قـال قـال 
.اهـ صحيح الصالة على اجلنازة يف قد كان مخس وأربع فأمر عمر الناس بأربع يعين

عبــد ســئل : حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال ]11543[ابــن أيب شــيبة -
.كــل ذلــك قــد صــنع ورأيــت النــاس قــد أمجعــوا علــى أربــع: عــن التكبــري علــى اجلنــائز فقــال اهللا

: قـال ودمسـعابـنحدثنا هشيم قال أخربنا مغـرية عـن إبـراهيم عـن ]11554[ابن أيب شيبة 
.اهـ صحيح كنا نكرب على امليت مخسا وستا مث اجتمعنا على أربع تكبريات

: حــدثنا حســني بــن علــي عــن زائــدة عــن عبــد اهللا بــن يزيــد قــال ]11565[ابــن أيب شــيبة -
قــال إبــراهيم اختلــف أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف التكبــري علــى اجلنــازة ، مث 

بـن معبـد قـال يحـدثنا فهـد قـال ثنـا علـ]2618[الطحـاوي .بـرياتاتفقوا بعد على أربـع تك
قبض رسول اهللا : أنيسة عن محاد عن إبراهيم قال بن أيباثنا عبد اهللا بن عمرو عن زيد يعين

صلى اهللا عليه و سلم والناس خمتلفون يف التكبـري علـى اجلنـائز ال تشـاء أن تسـمع رجـال يقـول 
ســلم يكــرب ســبعا وآخــر يقــول مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و

إالعليه و سـلم يكـرب مخسـا وآخـر يقـول مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم يكـرب أربعـا 
عمـر ورأى اخـتالف مسعته فاختلفوا يف ذلك فكانوا علـى ذلـك حـىت قـبض أبـو بكـر فلمـا ويل

صـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه رجـال مـن أإىلالناس يف ذلك شق ذلك عليه جدا فأرسل 
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وسلم فقـال إنكـم معاشـر أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـىت ختتلفـون علـى النـاس 
خيتلفــون مــن بعــدكم ومــىت جتتمعــون علــى أمــر جيتمــع النــاس عليــه فــانظروا أمــرا جتتمعــون عليــه 

يبل أشـريوا أنـتم علـرعمفكأمنا أيقظهم فقالوا نعم ما رأيت يا أمري املؤمنني فأشر علينا فقال 
فإمنـا أنــا بشــر مـثلكم فرتاجعــوا األمــر بيــنهم فـأمجعوا أمــرهم علــى أن جيعلـوا التكبــري علــى اجلنــائز 

.صحيح مرسل اهـمثل التكبري يف األضحى والفطر أربع تكبريات فأمجع أمرهم على ذلك

اجلنازةالقراءة يف ما جاء يف 
.ال يقرأكان يدعو و عند مالك  تقدم كالم أيب هريرة 

وكيـــع عـــن هشـــام الدســـتوائي عـــن قتـــادة عـــن رجـــل مـــن حـــدثنا]11512[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ ضعيف قرأ عليها بفاحتة الكتابعبد اهللا بن مسعودأن مهدان

بن علي الرفـاعي عـن احلسـن ثنا علي قالثنا املقدمي قال ثنا احلجاج حد]281[الطربي -
امليــت فليكــربإذا صــلى أحــدكم علــى : وكــان يقــولرجــال يكلــم النــاسمســعودابــنكــان قــال

اغفــر اللهـم ك فـإن كـان يعلــم امسـه وإال قـالاللهــم اغفـر لعبـد: مث يقـول بفاحتـة الكتـابوليقـرأ
ال اللهــم بنبيــه وأضــيء لــه يف قــربه عظــم نــوره وأجــرهوأحلقــهاغفــر لــه ذنبــهاللهــم.لعبــدك هــذا
وكان إبراهيم النخعي ينكـر القـراءة يف اجلنـازة .ال يصح مرسل اهـوال تضلنا بعده حترمنا أجره 

.، وإمنا تفقه على أصحاب عبد اهللا 
بــن جــريج قــال حــدثت عــن أيب هريــرة وأيب الــدرداء وأنــس بــن اعــن ]6437[عبــد الــرزاق -

يقـــرؤون بـــأم القـــرآن ويـــدعون ويســـتغفرون بعـــد كـــل تكبـــرية مـــن واامالـــك و 
اهـن و عة فينصرفون وال يقرؤ الثالث مث يكربون والراب

ابــن .كـان ال يقــرأ يف الصـالة علــى اجلنـازة عبــد اهللا بـن عمــرعـن نــافع أن ]537[مالـك -
كـان ال يقـرأ عمـرابـنحدثنا إمساعيل ابن علية عن أيـوب عـن نـافع أن ]11522[أيب شيبة 

.اهـ صحيح يف الصالة على امليت
ثنا حيىي عن ابن علية عـن أيـوب عـن قالرونحدثنا موسى بن ها]3096[ابن املنذر وقال 

.صحيح اهـ)1(ليس على اجلنازة قراءة:قال ابن عمرنافع عن 

هب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد قال ابن و ]251/ 1[املدونة يف -1
اهللا بن عمر وفضالة بن عبيد وأيب هريرة وجابر بن عبد اهللا وواثلة بن األسقع والقاسم بن حممد وسامل بن عبـد اهللا وابـن 



تقريب فقه السابقني األولني

58

لفضـالةقلـت : قـال حـدثنا وكيـع عـن موسـى بـن علـي عـن أبيـه]11525[ابن أيب شـيبة -
.اهـ إسناد جيد )1(ال: هل يقرأ على امليت شيء ؟ قال عبيدبن
يــد قــال ثنــا هــارون بــن املغــرية عــن عمــرو عــن احلجــاج عــن حــدثنا ابــن مح]294[الطــربي -

: علـى جنـازة فلـم يقـرأ فيهـا وجعـل يقـول األسـقعبـنواثلـةالوليد أيب مالك أنه صـلى خلـف 
.مالك يروي عنه حجاج بن أرطاة ، حسناهـ صوابه الوليد بن أيب اللهم اغفر له 

بــن عبــد اهللا عــن موســى بــن أخربنــا إبــراهيم بــن حممــد عــن إســحاق ]1/271م [الشــافعي -
أنــه كــان يقــرأ بــأم القــرآن بعــد التكبــرية األوىل علــى العــاصبــنعمــروبــناهللاعبــدوردان عــن 

وبلغنا ذلك عن أيب بكر الصديق وسهل بن حنيف وغريمها من أصحاب النيب صلى .اجلنازة 
.اهـ ضعيف جدا اهللا عليه وسلم

غندر حدثنا شـعبة عـن سـعد عـن طلحـة حدثنا حممد بن بشار حدثنا]1335[البخاري -
حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان عن سعد بـن إبـراهيم عـن . عباسابنقال صليت خلف 

ة الكتــاب طلحــة بــن عبــد اهللا بــن عــوف قــال صــليت خلــف ابــن عبــاس علــى جنــازة فقــرأ بفاحتــ
اهـ: قال 

نـا ثين حممد بـن جعفـر الوركـاين قـال ثل قاثنا موسى بن هارون حد]3092[ابن املنذروقال 
عـن ثنـا إبـراهيم بـن سـعد عـن أبيـهوقال موسـى ثنـا عبـد اهللا بـن عـوف قـال . إبراهيم بن سعد 

علـى جنـازة فقـرأ بفاحتـة الكتـاب عبـاسابـنصـليت خلـف طلحة بـن عبـد اهللا بـن عـوف قـال
اهــ ذكـره نة وحـق فلما انصرف أخـذت بيـده فسـألته ؟ فقـال سـ.وسورة

البيهقـي ورواه. ، وجّود إسـناديهما ذكر قراءة فاحتة الكتاب وسورة يف الصالة على اجلنازةيف 
اهـوذكر السورة فيه غري حمفوظ:مث قال 

اء عـن أيب حدثنا عباد بن العوام عن عمـر بـن عـامر عـن أيب رجـ]11511[ابن أيب شيبة -
فلمــا فــرغ أخــذت بيـــده علــى جنــازةعلــيبـــنالحســنصــليت خلــف : قــال العريــان احلــذاء

قـال ابـن وهـب وقـال . امليـتوعطاء بن أيب رباح وحيىي بن سعيداملسيب وربيعة 
اهـببلدنا إمنا هو الدعاء أدركت أهل بلدنا على ذلكليس ذلك مبعمول به : مالك

سألت أبا العالية عن القراءة : حدثنا عبد األعلى وغندر عن عوف عن أيب املنهال قال ]11524[ابن أيب شيبة -1
أحسب أن فاحتة الكتاب تقرأ إال يف صالة فيها ركوع وسجودما كنت : يف الصالة على اجلنازة بفاحتة الكتاب ، فقال 

.وعطاء وطاوس وميمون وبكر بن عبد اهللا وسامل وإبراهيم أنكر القراءة أبو بردة والشعيب و اهـ 
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حـــدثنا ]3098[ابـــن املنـــذر .قـــرأت عليهـــا بفاحتـــة الكتـــاب: فقلـــت كيـــف صـــنعت ؟ قـــال 
ثـين أبـوأخربنـا عمـر قـاليوب قال ثنـا عبـاد بـن العـوام قـالموسى بن هارون قال ثنا زياد بن أ
فلمــا فرغــت ة علــى جنــاز احلســن بــن علــيصــليت خلــف : رجــاء عــن أيب العريــان احلــذاء قــال

.ضعيف اهـقرأت بفاحتة الكتاب ثالث مرات: ؟ قال كيف صنعت: أخذت بيده فقلت 
حــدثنا حيــىي بــن آدم عــن شــريك عــن أيب هاشــم الواســطي عــن ]11521[ابــن أيب شــيبة -

اهــ فضـالة بـن فضالة موىل عمر أن الذي صلى على أيب بكر أو عمر قرأ عليه بفاحتة الكتـاب
.سند ضعيف . ن حبان يف الثقات ، وقيل مرسل أيب أمية ذكره اب

حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إسـحاق عـن حممـد بـن إبـراهيم ]11517[ابن أيب شيبة -
سـهل بـن حنيـفأنـه رأى عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد بـن السـباق أنـه حدثـه 

.اهـ سند حسن ت فقرأ يف أول تكبرية بأم القرآنصلى على مي
أبـــا مسعـــت: قـــال حـــدثنا عبـــد األعلـــى عـــن معمـــر عـــن الزهـــري]11516[يب شـــبية ابـــن أ-

مـــن الســـنة يف الصـــالة علـــى اجلنـــازة أن تقـــرأ بفاحتـــة : قـــال أمامـــة حيـــدث ســـعيد بـــن املســـيب
.اهـ صحيح تقدم الكتاب

فيهارفع اليدينما روي يف 
عمـرابـننافع عـن حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن عبيد اهللا عن ]11498[ابن أيب شيبة -

ثنا ابـــن حـــد]11506[ابـــن أيب شـــيبة.كـــان يرفـــع يديـــه يف كـــل تكبـــرية علـــى اجلنـــازة: قـــال 
.أنــه كـــان يرفــع يديــه مـــع كــل تكبـــرية علــى اجلنـــازةعمـــرابــنفضــيل عــن حيـــىي عــن نـــافع عــن 

ثنا علـي بـن عبـد اهللا حـدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس قـال مسعــت حـد]106رفـع اليـدين[البخـاري 
أنــه كــان يرفــع يديــه يف كــل تكبــرية علــى اجلنــازة وإذا قــام مــن ابــن عمــرعــن نــافع عــن عبيــد اهللا
.اهـ سند صحيح الركعتني

مسعـت : حدثنا حممد بن عرعرة حدثنا جرير بن حازم قـال ]105رفع اليدين[البخاري وقال
]107رفــع اليــدين[البخــاري .إذا كــرب علــى اجلنــازة يرفــع يديــهعمــرابــنكــان : نافعــا قــال 

عبـد اهللا بـن عمـرحدثنا أمحد بن يونس حدثنا زهري حدثنا حيـىي بـن سـعيد أن نافعـا أخـربه أن 
.اهـ صحيح كان إذا صلى على اجلنازة رفع يديه
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حـــدثنا احلســـني بـــن إمساعيـــل ثنـــا عبيـــد اهللا بـــن جريـــر بـــن جبلـــة ثنـــا ]75/ 2[الـــدارقطين -
بـن طـاوس ان يوسـف ثنـا معمـر عـن احلجاج بن نصري عن الفضل بن السكن حـدثين هشـام بـ

ســلم كــان يرفــع يديــه علــى اجلنــازة يف أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و بــن عبــاساعــن أبيــه عــن 
الفضـــل بـــن الســـكن الكـــويف عـــن ]4920[قـــال الـــذهيب يف املغـــين اهــــأول تكبــرية مث ال يعـــود

ن منـاكريه مث واحلـديث ذكـره العقيلـي مـاهــهشام بن يوسف ال يدرى مـن ذا ضـعفه الـدارقطين 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق حدثنا حممـد بـن سـعيد بـن بلـخ حـدثنا إبـراهيم قال

بـن عبـاس  ابن موسى الفراء حدثنا هشـام بـن يوسـف مجيعـا عـن معمـر عـن بعـض أصـحابه أن 
وإن صح عن ، موقوففالصحيح أنهاهـ)1(وىل مث ال يرفع بعدكان يرفع يديه يف التكبرية األ

.)2(بيان رتبتهعلى ركه ن عباس دل تاب

هل وضع اليمني على الشمال فيها سنة ؟
حــدثنا القاســم بــن ]1077[اجلنــازةعلــىاليــدينرفــعيفجــاءمــابــابقــال الرتمــذي يف -

دينـار الكــويف حــدثنا إمساعيــل بــن أبــان الــوراق عــن حيـىي بــن يعلــى عــن أيب فــروة يزيــد بــن ســنان 
عــن الزهــري عــن ســعيد بــن املســيب عــن أيب هريــرة أن رســول اهللا عــن زيــد وهــو ابــن أيب أنيســة 

.صــلى اهللا عليــه وســلم كــرب علــى جنــازة فرفــع يديــه يف أول تكبــرية ووضــع اليمــىن علــى اليســرى
واختلـف أهـل العلـم يف هـذا . قال أبو عيسى هذا حديث غريـب ال نعرفـه إال مـن هـذا الوجـه 

سلم وغريهم أن يرفع الرجل يديـه يف  عليه و فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا

بــن عيينــة عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن قــيس بــن أيب حــازم أنــه كــان يرفــع يديــه يف اعــن ]6359[عبــد الــرزاق -1
حدثنا الفضل بن دكني عن داود بن قيس عن موسى بن ]11501[ابن أيب شيبة . هـ سند صحيح االتكبريات كلهن 

قـال ابـن ]253/ 1[املدونـة ويف اهــمن السنة أن ترفع يديك يف كل تكبرية مـن اجلنـازة: نعيم موىل زيد بن ثابت قال 
عزيز وعروة بن الزبري وعطاء بن أيب رباح بن اخلطاب والقاسم بن حممد وعمر بن عبد ال] بن عمر[وأن عبد اهللا : وهب 

قـال ابـن . كـانوا إذا كـربوا علـى اجلنـازة رفعـوا أيـديهم يف كـل تكبـريةوابن شـهاب وربيعـة وحيـىي بـن سـعيدموسى بن نعيمو 
اهـن يرفع يديه يف التكبريات األربعإنه ليعجبين أ: وهب وقال يل مالك

العلــم علــى أن املصــلي علــى اجلنــازة يرفــع يديــه يف أول تكبــرية يكربهــا أمجــع عــوام أهــل] 325/ 9[قــال ابــن املنــذر-2
ومل أجد ذكر ذلـك يف  : قال يف دعاء االفتتاح سبحانك اللهم وحبمدك مث . واختلفوا يف رفع اليدين يف سائر التكبريات

يف : قلـت ]355/ 9األوسـط [اهــ وإن تركه فال شـيء عليـهسائر علماء األمصار فإن قاله قائل فال شيء عليهكتب 
.حديث أيب هريرة عند مالك عمل 
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أمحـد وإسـحق وقـال بعـض أهـل العلـم ى اجلنازة وهو قول ابن املبارك والشافعي و كل تكبرية عل
وذكر عن ابـن املبـارك أنـه قـال يف . أهل الكوفة إال يف أول مرة وهو قول الثوري و ال يرفع يديه 

ورأى بعض أهل العلـم أن يقـبض بيمنيـه علـى ال يقبض ميينه على مشاله:الصالة على اجلنازة 
. احلــديث حســنه األلبــايناهـــقــال أبــو عيســى يقــبض أحــب إيل. مشالــه كمــا يفعــل يف الصــالة

احلـديث ذكــره الـذهيب يف امليــزان مـن منــاكري حيــىي : قلــت. وبـني وجــه حتسـينه يف أحكــام اجلنـائز
أصــحاب ســعيد  : قلــت . هيب وأبــو فــروة أيضــا تــالف اهـــ كــالم الــذ: بــن يعلــى القطــواين وقــال 

كثري وأصحاب الزهري كثري، ومل يرو عنـه أحـد هـذا احلـرف ، فـالقول إن شـاء اهللا مـا قـال ابـن 
.املبارك 

اإلشارة عند الدعاءما روي يف 
ثنـا جريـر بـن حـازم ثنا سليمان بن حـرب قـال حدثونا عن األثرم قال ]3090[ابن املنذر -

كــان إذا صــلى علـى اجلنــازة رفــع يديــه إذا كــرب ، مث عمــرابــنعـن حيــىي بــن ســعيد عـن نــافع أن 
قــال .أراه وعــن حيــىي بــن ســعيد حتويــل اهـــ)1(بإصــبعه ، وأشــار ســليمان بالســبابةيــدعو هكــذا

ثنا جماهــد بــن موســى قــال حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا جريــر بــن حــد]284[الطــربي 
ن عمـر إذا كـرب كـان ابـ.ال ؟ فقـالزةعلـى اجلنـايقـرأعمـرابـنهل كـان سألت نافعاقالحازم

وكــان يــدعو بــدعاء كثــري مل وأشــار بإصــبعه الســبابةذا دعــا قــال هكــذا وإيــدهروحعلــى اجلنــازة
اللهــم صــل عليــه واغفــر لــه وارمحــه وأورده حــوض نبيــك صــلى اهللا عليــه : حيفظــه نــافع أرى فيــه

.سند صحيح اهـمل حيفظه نافع وسلم ودعاء كثريا

هامنالتسليم كيف 
حدثنا حممد بـن حيـىي بـن فـارس حـدثنا احلسـن بـن الربيـع حـدثنا ]393املراسيل[أبو داود -

ي عــن عطــاء بــن الســائب أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ســلم علــى ر أبــو إســحاق يعــين الفــزا
.مرسل سند صحيح اهـاجلنازة تسليمة واحدة 

شري بإصبعه إذا صلى على اجلنازة يعين بالسبابة وقال الوليد روينا عن ابن عمر أنه كان ي: ابن املنذر قال أبو بكر -1
سـئل عـن و : بطـريف الـرداء مـع كفيـه وقـال أمحـدوهـو ممسـكشري بيـده يف تكبـريه علـى اجلنـازةرأيت األوزاعي ي: بن مسلم

اهـاألوزاعي يف الدعاء على اجلنازة ؟ أرجو أن ال يكون به بأس
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احلســني بــن عمــرو العنقــري حــدثنا أمحــد بــن إســحاق بــن البهلــول ثنــا ]1839[الــدارقطين -
أن رسـول أيب العنـبس عـن أبيـه عـن أيب هريـرةثنا إبراهيم بن إمساعيل ثنا حفص بن غياث عن 

اهـــوســلم تســليمة واحــدة، فكــرب عليهــا أربعــا ، اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم صــلى علــى جنــازة 
علـى شـرطه يف السـنن ،، وإمنا رواه الدارقطين يستغربه حسنه األلباين يف اجلنائز ورواه احلاكم و 

حدثنا حفص بن غيـاث عـن أيب العنـبس ]11620[ابن أيب شيبة والصحيح موقوف ، قال
وســلم عــن ميينــه ، هــا أربعــا صــليت خلــف أيب هريــرة علــى جنــازة فكــرب علي: عــن أبيــه أنــه قــال 

.وهو أصح رجح الدارقطين يف العلل وقفه اهـ سند جيد تسليمة
: نا حفص بن غياث عن حجاج عن عمري بن سـعيد قـال حدث]11612[ابن أيب شيبة -

اهـــ)1(وســلم تســليمة خفيــة عــن ميينــه، بعــا فكــرب عليــه أر ، علــى يزيــد بــن املكفــف علــيصــلى 
.حسن 

عــن معمــر عــن الزهــري عــن أيب أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف قــال إذا ]6443[عبــد الــرزاق -
عــن ] 263/ 1املدونــة [بــن وهــباقــال . صــلى االمــام علــى اجلنــازة ســلم يف نفســه عــن ميينــه 

ابأصـحمـنرجـاليونس بن يزيد عـن ابـن شـهاب عـن أيب أمامـة بـن سـهل بـن حنيـف عـن 
أنه يسلم تسليما خفيفـا حـني ينصـرف، والسـنة أن يفعـل مـن صلى اهللا عليه وسلماهللارسول

ب أخربنـا ابـن وهـقـالحـدثنا ابـن عبـد احلكـم]3115[ابـن املنـذر .مامهإوراءه مثل ما فعل 
.، وقد تقدم رواه احلاكم وصححه فذكره اهـ أخربنا يونس قال 

كـــان إذا صـــلى علـــى اجلنـــائز يســـلم حـــىت عبـــد اهللا بـــن عمـــرأن عـــن نـــافع]543[مالـــك -
عن ثنا مالك: قالثنا القعنيبحد]1032[وقال أبو داود يف مسائل أمحد .يسمع من يليه

.اهـ صحيح خفيةنافع أن ابن عمر كان يسلم على اجلنازة تسليمة
أنه كان عمربنابن جريج قال أخربين موسى عن نافع عن اعن ]6450[عبد الرزاق وقال 

حــدثنا علــي بــن ]11611[ابــن أيب شــيبة .إذا قضــى الصــالة علــى اجلنــازة ســلم علــى ميينــه 
فـإذا صلى على اجلنازة رفع يديـه فكـربأنه كان إذاابن عمرمسهر عن عبيد اهللا عن نافع عن 

والتسليمة الواحدة على اجلنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أيب طالـب و عبـد اهللا ] 1/513ك[قال احلاكم -1
ون علــى اجلنــازة تســليمة وابــن عمــر و عبــد اهللا بــن عبــاس و جــابر بــن عبــد اهللا 

قال ابـن :مسعت عبدان يقول: ثنا داود بن خمراق الفريايب قالحد] 1030[اهـ وقال أبو داود يف مسائل أمحد واحدة 
.اهـ سند صحيح من سلم على اجلنازة تسليمتني فهو جاهل: املبارك 
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ثنــا عبــد اهللا قــالحــدثنا علــي بــن احلســني]3108[بــن املنــذر ا.فــرغ ســلم علــى ميينــه واحــدة
مـن طريـق]7235[البيهقـي .تسـليمةقـالابن عمـرعن سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن 

.نحوه اهـ صحيح بعباس بن حممد حدثنا قبيصة حدثنا سفيان 
نـا أمحـد بـن عبـدة أملـى مـن كتابـه قـال ثحدثنا موسى بن هارون قـال]3111[ابن املنذر -

علـى جنـازة فكـرب عليهـا أربعـا ، اهللاعبـدبـنجـابرصـليت خلـف : ثنا الفضل بن مبشر قال 
.حسن ال باس به اهـمث سلم عن ميينه 

أخربنا أبو حامد بن أيب العباس الزوزين ثنـا أبـو بكـر الشـافعي ثنـا حممـد ]6779[البيهقي -
عبــد اهللا بــن أبــي أمنــا : رون أنبــأ شــريك عــن إبــراهيم اهلجــري قــال بــن مســلمة ثنــا يزيــد بــن هــا

على جنازة ابنته فكرب أربعا فمكث ساعة حىت ظننا أنه سـيكرب مخسـا مث سـلم عـن ميينـه أوفى
رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا وعن مشاله فلما انصرف قلنا له ما هذا قال إين ال أزيدكم علـى مـا

ل اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مث ركـب دابتـه وقـال للغـالم سلم يصـنع أو هكـذا صـنع رسـو عليه و 
اهـــ منكــر تفــرد بــه شــريك 

.واهلجري ضعيف ، واحملفوظ عن ابن أيب أوىف تسليمة واحدة 
ح بـن ملـيح حدثنا وكيع عن أبيه، وثنا عبد الـرمحن بـن مهـدي عـن اجلـرا ]1031د[قال أمحد 

قـال و .رأيت ابن أيب أوىف صلى على جنازة فسلم تسليمة واحـدة: قالعن عطاء بن السائب
ثنــا إســحاق عـــن وكيــع عـــن أبيــه عـــن قـــال بـــن إمساعيــلخشــنامحـــدثنا ]3114[ابــن املنــذر 

هـذا اهــ علـى جنـازة فسـلم تسـليمة عبـد اهللا بـن أيب أوىفصـليت مـع : عطاء بن السـائب قـال 
.ما يشهد له وقد تقدم أصح 

ثنــا إمساعيــل قــال حــدثنا عبــد الوهــاب بــن جنــدة] 1028[وقــال أبــو داود يف مســائل أمحــد -
رأيت واثلة بن األسقع صلى على جنائز فسلم تسليمة: قال بن عياش عن عمرو بن مهاجر

.اهـ سند ضعيف 
ثنا وكيـــع والفضـــل بـــن دكـــني عـــن ســـفيان عـــن إبـــراهيم بـــن حـــد]11613[ابـــن أيب شـــيبة -

]6444[عبد الـرزاق .أنه كان يسلم على اجلنازة تسليمةابن عباساملهاجر عن جماهد عن 
سـلم تسـليمة خفيفـة علـى اجلنـازة عبـاسبـناعن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد أن 

أنه  ابن عباسعن علي عن سفيان عن إبراهيم عن جماهد عن ]263/ 1املدونة [سحنون . 
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ثنـا عبـد قـالثنا علـي بـن احلسـن حـد]3110[ابـن املنـذر.ة خفيـةكان يقـول يسـلم تسـليم
ال اهــقـال تسـليمة خفيفـةابـن عبـاساهللا عن سـفيان عـن إبـراهيم بـن املهـاجر عـن جماهـد عـن 

.باس به
حــدثنا خلــف بــن عمــرو العكــربي وأبــو عقيــل أنــس بــن ســلم اخلــوالين ]10022[الطــرباين -

ســى بــن أعــني عــن أيب عبــد الــرحيم عــن زيــد بــن أنيســة عــن قــاال ثنــا املعــاىف بــن ســليمان ثنــا مو 
خـالل كـان رسـول اهللا صـلى اهللا : قـالمسـعودابـنمحاد عن إبراهيم عن علقمة واألسـود عـن 

. عليــه وســلم يفعلهــن تــركهن النــاس إحــداهن تســليم اإلمــام يف اجلنــازة مثــل تســليمه يف الصــالة
احلافظ أخربنا زاهر بن أمحـد حـدثنا زيالرايأخربنا أبو حامد أمحد بن عل]7239[البيهقي 

حــدثنا ســعيد بــن حفــص حــدثنا الزهــريحــدثنا أمحــد بــن ســعد يأبــو بكــر بــن زيــاد النيســابور 
أنيســـة عــن محـــاد عـــن عبـــد الــرحيم عـــن زيــد بـــن أيبموســى بـــن أعــني عـــن خالـــد بــن يزيـــد أيب

ى اهللا عليــه صــلثــالث خــالل كــان رســول اهللا: إبــراهيم عــن علقمــة واألســود عــن عبــد اهللا قــال
اهــ جـود )1(الصـالةوسلم يفعلهن تـركهن النـاس إحـداهن التسـليم علـى اجلنـازة مثـل التسـليم يف

وال أدري هـل مثلهـا يف اجلهـر بالسـالم أو تثنيتـه، واحملفـوظ عـن أصـحاب عبـد . سنده النـووي 
ولعلــه أراد اجلهــر أو. فــظ اخــتلط ومحــاد بــن أيب ســليمان صــدوق ضــعيف احل.)2(تســليمةاهللا 

.، واهللا أعلم اإلسرار به 

الطهارة هلا

.فيه داللة على أن لفظ الصالة إذا أطلق ال يدخل فيه صالة اجلنازة -1
يسـلم علـى اجلنـازة عـن ميينـه تسـليمة اإلمـام: عن الثوري عن منصـور عـن إبـراهيم قـال ]6445[عبد الرزاق قال -2

ثنا حد]11615[وقال ابن أيب شيبة . قال الثوري وأخربين الشيباين عن عبد امللك بن إياس عن إبراهيم مثله. خفيفة 
حدثنا جرير عن الشيباين عن عبد امللك بن إياس .اجلنازة تسليمةابن منري عن األعمش عن إبراهيم أنه كان يسلم على 

: بـد امللـك بـن إيـاس عـن إبـراهيم قـالحدثنا حفـص عـن الشـيباين عـن ع.تسليم السهو واجلنازة واحد: عن إبراهيم قال 
على جنازة رأيت إبراهيم صلى:أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة قال] 117[وقال ابن اجلعد .سلم على اجلنازة تسليمة

وابـن إيـاس مـن كبـار أصـحاب إبـراهيم ، وروي عنـه خـالف ذلـك وهـو غـري . صـحاح.فسلم تسـليمة واحـدة عـن ميينـه
ثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شـعبة ح حـدثنا أبـو بكـرة حد]1627[الطحاوي . حمفوظ ، واهللا أعلم 

فالتسليم ؟ : قلت: النعم ق: قلت أليب وائل أحتفظ التكبري ؟ قالالقال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة ق
.اهـ صحيح ، أبو وائل صلى خلف عمر وعبد اهللا بن مسعود وكان من أعلم الناس بأمر عبد اهللا واحدة : قال
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ال يصـلي الرجــل علـى اجلنــازة :كـان يقــولعبــد اهللا بـن عمــرعـن نــافع أن ]544[مالـك -
ال : الليـــث عــن نـــافع عـــن ابــن عمـــر أنـــه قـــالمــن طريـــق]1135[البيهقـــي . إال وهــو طـــاهر

.اهـ صحيح على اجلنازة إال وهو طاهرييصل
حممد بن عيسى ثنا حممد بن عمرو ثنا ابن منري عن إمساعيـل بـن حدثنا]544[ابن املنذر -

أنـه أيت جبنـازة وهـو علـى غـري وضـوء فتـيمم وصـلى عمرابنمسلم عن عبيد اهللا عن نافع عـن 
حدثنا احلسني حدثنا حممد بن عمـرو بـن أيب مـذعور نـا ] 202/ 1[الدارقطين وقال. عليها 

بـن عمـر أنـه أيت جنـازة وهـو اعبيد اهللا عن نافع عـن عبد اهللا بن منري نا إمساعيل بن مسلم عن
وقـد ]459[قال يف املعرفـة وضعفه ، و البيهقيرواه اهـ على غري وضوء فتيمم مث صلى عليها

رواه أمحـد بـن حنبـل يف التـاريخ عــن عبـد اهللا بـن منـري قـال أخربنــا إمساعيـل عـن رجـل عـن عــامر 
هــذا هــو احلــديث : قلــت .ء ، فصــل عليهــاإذا فجأتــك اجلنــازة ، وأنــت علــى غــري وضــو : قــال 

. هـــو مطيـــع الغـــزال عـــن عـــامر الشـــعيب : عـــن إمساعيـــل أظنـــه ابـــن أيب خالـــد عـــن رجـــل يقـــال 
.اهـ كالمه وحديث ابن أيب مذعور يشبه أن يكون خطأ ، واهللا أعلم

حدثنا عمر بن أيوب املوصلي عن مغرية بن زياد عن عطاء عن ]11586[ابن أيب شيبة -
ابـــن . إذا خفــت أن تفوتـــك اجلنــازة وأنـــت علـــى غــري وضـــوء فتــيمم وصـــل: قـــال سعبـــاابــن

عمـران عـن مغــرية بــنحـدثنا موسـى بــن هـارون ثنـا أبـو نصــر التمـار ثنـا املعـاىف ]543[املنـذر 
. يتـيمم: بن زياد عن عطاء عن ابن عباس يف الرجـل تفجـؤه اجلنـازة وهـو علـى غـري وضـوء قـال

ثنــا عمــر بــن : ثنــا حيــىي بــن حســان قــال: بــن شــعيب قــالحــدثنا ســليمان ]549[الطحــاوي 
.ه أمحد يف العللفضعاهـ )1(بهأيوب املوصلي عن املغرية بن زياد عن عطاء 

صالة اجلنازة وقت النهي
يصـلى علـى اجلنـازة بعـد العصـر وبعـد : قال عبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]539[مالك -

عــن معمــر عــن أيــوب قــال قلــت لنــافع ]6560[عبــد الــرزاق اهـــالصــبح إذا صــليتا لوقتهمــا 
اهـــ نعــم مــا صــلوها يف وقتهــا : يصــلي علــى اجلنــائز بعــد العصــر والصــبح قــال عمــربــناأكــان 

.صحيح . ورواه سعيد بن منصور عن إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب

واه الثقـات هـذا حـديث تفـرد بـه املغـرية بـن زيـاد ، وهـو أحـد مـا ينكـر عليـه ، فإمنـا ر :مث قال]460[رواه البيهقي -1
.من أصحاب عطاء عن عطاء موقوفا عليه غري مرفوع إىل ابن عباس 
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ثنـا عبـد اهللا هـو ابـن املبـارك : وقال مسدد يف مسنده ]479/ 2[وقال ابن حجر يف التغليق 
ثنا فضيل بن غزوان عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه أيت جبنـازة فلـم يصـل عليهـا حـىت ارتفـع النهـار

.اهـ صحيح 
أنـه كـان يكـره أن عمـربناعن الثوري عن عبد اهللا بن دينار عن ]6563[عبد الرزاق وقال

.اهـ سند صحيح يصلى على اجلنائز إذا طلعت الشمس حىت ترتفع شيئا 
د بـن أيب حرملـة مـوىل عبـد الـرمحن بـن أيب سـفيان بـن حويطـب أن عـن حممـ] 538[مالك -

فوضـعت ، ، زينب بنت أيب سلمة توفيت وطارق أمري املدينة 
يقـول عبد اهللا بن عمـربن أيب حرملة فسمعت اوكان طارق يغلس بالصبح قال : بالبقيع قال 

ورواه ابـن . وإما أن ترتكوها حىت ترتفـع الشـمس ، ن إما أن تصلوا على جنازتكم اآل: ألهلها
حــدثنا حممــدقــالأنــه ] 322[خزميــة عــن علــي بــن حجــر يف أحاديثــه عــن إمساعيــل بــن جعفــر 

أنـه أيت جبنــازة زينــب بنــت أيب ســلمة قبيــل الصــبح، فانصــرفنا عليهــا مــن الصــبح وكــانوا يغســلون 
ا أن تؤخروهــا إىل أن ترتفــع الشــمس، إمــا أن تصــلوا عليهــا اآلن، وإمــ: فقــال عبــد اهللا بــن عمــر

 :
أخربنـا : حـدثنا سـعيد بـن أيب مـرمي قـال] 524[أبو زرعـة الدمشـقي . تطلع مع قرن الشيطان

زينب بنت أيب سلمة، وشهدت جنازة : أخربين حممد بن أيب حرملة قال: حممد بن جعفر قال
إن كنـتم تصـلون : فلما انصرف النـاس مـن صـالة الصـبح، رأيـت عبـد اهللا بـن عمـر قـال، فقـال

األمـــر وهـــو ، صـــحيح ، وفيـــه داللـــة علـــى جوازهـــا يف املقـــربة اهــــفصـــلوا وإال فـــالعليهـــا اآلن
.عندهم

جنازة قال يوم وضعتعمربناعن معمر عن الزهري عن سامل أن ]6565[عبد الرزاق -
يريــدون أن يصــلوا عليهــا بعــد الصــبح قبــل أن تطلــع الشــمس : رافــع بــن خــديج ببقيــع الغرقــد 

أال تتقون اهللا إنه ال يصـلح لكـم أن تصـلوا علـى اجلنـايز بعـد الصـبح : بن عمر افصاح بالناس 
حىت ترتفع الشمس وال بعد العصر حىت تغيـب الشـمس فـانتهى النـاس فلـم يصـلوا عليهـا حـىت 

.اهـ صحيح س طلعت الشم
نـا يعقـوب بـن عبـد الـرمحن ثقـالثنـا سـعيد حممد بن علـي قـالحدثنا]3007[ابن املنذر -

أيت جبنـازة رافـع بـن خـديج قـال ن بن محيد بن عبد الرمحن بن عـوفثين عبد الرمحقال الزهري
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وإال فـأخروا صـلوا علـى صـاحبكم اآلن: ول يقـعبد اهللا بـن عمـربعد صالة الفجر فسـمعت 
.سند صحيح اهـتطلع الشمس حىت 
أخربنــا جريــر عــن حممــد بــن إســحاق عــن حممــد بــن عمــرو بــن ]318املطالــب[إســحاق وقــال

وعلـى النـاس الوليـد بـن عتبــة ،بحانصـرفنا جلنـازة رافـع بـن خـديج مـن صـالة الصـ: عطـاء قـال 
رتفـع ال تصلوا على جنائزكم حىت ت: فصرخ بأعلى صوته عمرابنفقام فأراد أن يصلي عليها

ورواه ابـن سـعد اهــهـذا إسـناد حسـن موقـوف قـال احلـافظ. الشمس ، فجلس األمري والنـاس 
حــدثنا حممـد بــن إسـحاق عــن حممـد بــن عمــرو أخربنــا عبـد اهللا بــن منـري قــال]5522[مطـوال 

ملا تويف رافع بن خديج انصرفنا إليه من الصبح وقد وضع بالبقيع ، فـأراد ابـن : بن عطاء قال 
أال ال تصــــلوا علــــى : لي عليــــه ، فقــــام عبــــد اهللا بــــن عمــــر فصــــرخ بــــأعلى صــــوته عتبــــة أن يصــــ

وجلسـت قريبـا مـن : فجلس األمري وجلس الناس ، قـال : جنائزكم حىت تطلع الشمس ، قال 
أمـا واهللا إن  : نعشه وإذا حتته قطيفة محراء من أرجوان ، وإذا إىل جنيب رجل مـن قومـه ، فقـال 

حــدثنا أنــه  : ومــا ذاك؟ قــال : ذا احلمــرة حيــا وميتــا ، قــال قلــت كــان لعزيــزا عليــه أن يقــارب هــ
كـــان مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف بعـــض أســـفاره فنـــزل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
وســـلم ذات غـــداة وعلقنـــا ألباعرنـــا يف الشـــجر وعليهـــا الرحـــال ، وقـــد كانـــت لنـــا أكســـية كـــن 

النســاء جيعلــن فيهــا خيوطــا مــن العهــن األمحــر ، جي
فنلقيها بني يديـه فيأكـل ونأكـل معـه ، إن كـان الرجـل ليـأيت بـالقرص ويـأيت اآلخـر باحلفنـة مـن 

فجلسنا مع رسـول اهللا صـلى اهللا : التمر ، حىت إن كان الرجل ليأيت جبرو القثاء فيضعه ، قال 
تلــك اخليــوط احلمــر يف األكســية وهــي عليــه وســلم فهــو يأكــل ونأكــل معــه إذ رفــع رأســه فــرأى 

فتواثبنـا إىل أباعرنـا : أال أرى احلمـرة قـد علـتكم انزعوهـا فـال أرينهـا ، قـال : على الرحال فقال 
فنقينــا منهــا تلــك اخليــوط : وثبــة رجــل واحــد حــىت أنفرنــا ببعضــها فاســتنزلنا تلــك األكســية قــال 

مث رجعنـا إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه اليت فيها فألقيناها مث رددناها علـى الرحـال كمـا كانـت 
اهـوسلم فتعشينا معه

أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال حــدثنا هشــام بــن ســعد عــن عثمــان بــن ]5526[ابــن ســعد -
عبيد اهللا بن رافع قال تـويف رافـع بـن خـديج فـأيت جبنازتـه وعلـى املدينـة رجـل أعـرايب زمـن الفتنـة 

ال تصـلوا عليـه حـىت تطلـع الشـمس فقـال األمـري فأيت به قبل أن تطلع الشمس فقال ابـن عمـر
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اهـ هـذا إسـناد صدق: ماذا يقول صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فأخربوه فقال: 
.جيد 
بــناعــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن أيب بكــر بــن حفــص عــن ]6564[عبــد الــرزاق وقــال
]11446[ابـن أيب شـيبة .أخرجـوا باجلنـائز قبـل أن تطفـل الشـمس للغـروب : أنه قال عمر

كـان عبـد اهللا بـن : حدثنا أبو األحـوص عـن أيب إسـحاق عـن أيب بكـر يعـين ابـن حفـص قـال 
اهـ: عمر إذا كانت اجلنازة صلى العصر مث قال 

ملـا : أخربنا وكيع بن اجلراح عن شعبة عن أيب بكر بن حفـص قـال ]5527[ابن سعد وقال
صــلوا علــى صــاحبكم قبــل أن تطفــل الشــمس وإال : بــن خــديج قــال هلــم ابــن عمـر مـات رافــع

أخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو العبـاس احملبـويب]4584[البيهقي .فأخروه حىت تغيب
بكــر بــن حفــص قــال حــدثنا ســعيد بــن مســعود حــدثنا النضــر بــن مشيــل أخربنــا شــعبة عــن أيب

إن مل تصــلوا عليــه حــىت تطفــل الشــمس ، : خــديج يقــول جنــازة رافــع بــن مسعــت ابــن عمــر يف
.، وكأن ذكر رافع وهم اهـ صحيح فال تصلوا عليه حىت تغيب

ابــنكــان : حــدثنا وكيــع عــن جعفــر بــن برقــان عــن ميمــون قــال ]11441[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند جيد جلنازة إذا طفلت الشمس وحني تغيبيكره الصالة على اعمر

بن جريج قال أخربين عبد اهللا بن عبد اهللا بـن يسـار قـال كنـت اعن ]6568[عبد الرزاق -
يف الفتنــة فجــاء عبــاس بــن ســهل رجــل مــن االنصــار فقــال يــا أبــا عبــد عمــربــناباملدينــة عنــد 

الرمحن إن عقيل بن أيب طالب قد وضع بباب املسجد يصلى عليه وذلك بعد العصر فقال يـا 
فــأىب أن يقــوم قــال مث رجــع إليــه فقــال أنظــر أغابــت بــن يســار أنظــر أغابــت الشــمس فقــال الا

الشـــمس فنظـــرت فقلـــت ال فـــأىب أن يصـــلي عليـــه قـــال فـــذهبوا بـــه فصـــلوا عليـــه ومث يريـــدون أن 
.على رسم ابن حبان اهـبن الزبري حينئذ مبكة او ، بن عمر ايؤمهم 

أن يــهحــدثنا حــامت بــن إمساعيــل عــن أنــيس بــن أيب حيــىي عــن أب]11438[ابــن أيب شــيبة -
لي عليهـا قبـل أن يطلـع أيـن ويل هـذه اجلنـازة ليصـ: فقـال قائمـاعمـرابنجنازة وضعت فقـام 

.اهـ مسعان أبو حيىي األسلمي ، حسن قرن الشمس
حــدثنا أبــو لبابــةســة الــوزان قــال حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن عنب]11439[ابــن أيب شــيبة -

]321[مســـدد .طــراف اجلــدرعلــى جنــازة والشــمس علــى أهريــرةأبــيصــليت مــع : قــال
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كنــا يف جنــازة فيهــا بــديل فقــال والشــمس مصــفرة علــى : ثنا حيــىي ثنــا عنبســة الــوزان قــال حــد
علـى جنـازة هريـرةأيبصليت مع : ال تصلوا هذه الساعة ، فقال أبو أمامة : أطراف احليطان 

.غريبوىل عبد الرمحن بن زياد ، سند حسناهـ صوابه أبو لبابة مروان مهذه الساعة 
يعقوب بن سفيان حدثنا عبد العزيـز وحرملـة قـاال حـدثنا ابـن من طريق]4583[البيهقي -

صلى اهللا على عائشة زوج النيبهريرةيأبأنه صلى مع خمرمة عن أبيه عن نافعوهب أخربين
.اهـ صحيح ه وسلم حني صلوا الصبحعلي
ة وضعت يف مقربة البصرة حني بن جريج قال أخربت أن جناز اعن ] 6575[عبد الرزاق -

رزة املنـادي فنـادى مث قـام بـاصفرت الشمس فلـم يصـل عليهـا حـىت غابـت الشـمس مث أمـر أبـو 
البيهقــي .

عمــرو أيبأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو بكــر أمحــد بــن احلســن وأبــو ســعيد بــن]7166[
ابـن قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حـدثنا حممـد بـن إسـحاق حـدثنا حجـاج أخـربين

مقـــربة أهـــل البصـــرة حـــني اصـــفرت زيـــاد أن عليـــا أخـــربه أن جنـــازة وضـــعت يفجـــريج أخـــربين
فنــادى بالصــالة ، مث ياملنــادبــرزةأبــوفــأمر . الشــمس فلــم يصــل عليهــا حــىت غربــت الشــمس

وأبـو بـرزة مـن األنصـار مـن مالكبنأنسالنـاس أقامها فتقدم أب
مل ، وعليثقة سعد بن هو ااهـ زياد ى اجلنازةصلى اهللا عليه وسلم مث صلوا علأصحاب النيب

.إال أن يكون علي بن زيد بن جدعان أعرفه 

أين يقوم اإلمام من امليت؟
حسني املعلم عن عبـد اهللا بـن بريـدة عـن مسـرة أن بن املبارك عناعن ]6353[عبد الرزاق -

.اهـ رواه البخاري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها
حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري عــن ســعيد بــن عــامر عــن مهــام عــن أيب غالــب ]1034[الرتمــذي -

ا جبنـازة امـرأة مـن على جنازة رجل فقام حيال رأسه مث جـاءو مالكبنأنسصليت مع : قال 
قــريش فقــالوا يــا أبــا محــزة صــل عليهــا فقــام حيــال وســط الســرير فقــال لــه العــالء بــن زيــاد هكــذا 

؟ قـال رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم قام على اجلنازة مقامك منها ومن الرجل مقامكم منـه
ـ اهحديث أنس هذا حديث حسن: قال أبو عيسى مث. فلما فرغ قال احفظوا. نعم : 
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أخربنا عبد اهللا بن عمرو أبو معمر املنقري قال حدثنا عبـد الـوارث ]9478[ورواه ابن سعد 
فــإذا : بــن ســعيد قــال حــدثنا أبــو غالــب البــاهلي أنــه تبــع جنــازة عبــد اهللا بــن عمــري الليثــي قــال 

رجل على بريذينه وعليه كساء أسـود رقيـق ، وعلـى رأسـه خرقـة تقيـه مـن الشـمس وإذا قطنتـان 
أنـس بـن مالـكهـذا : مـن هـذا الـدهقان ؟ قـالوا : قلـت : هما على موقي عينيه قال قد وضع

فزمحت الناس حـىت دنـوت منـه ، فلمـا وضـعت اجلنـازة قـام أنـس عنـد رأسـه فصـلى عليـه : قال 
.اهـ حسن فكرب أربع تكبريات مل يطل ومل يسرع

قـالمنصـورثنا سهل بن يوسف عن محيـد عـن يزيـد بـن أيبحد]11665[ابن أيب شيبة-
.اهـ حسن فخلع نعله مث قال هاهنا يعين وسطها: أين أقوم من اجلنازة قالرافعألبيقلت 

عبد كان : حدثنا حفص عن أيب العميس عن أيب حصني قال ]11670[ابن أيب شيبة -
.جيد مرسل اهـإذا صلى على اجلنازة قام وسطها ويرتفع عن صدر املرأة شيئااهللا
قال سحنون عن أنس بن عيـاض عـن إمساعيـل بـن رافـع املـدين ] 252/ 1دونةامل[سحنون -

يقــول إذا أتــى باجلنــازة اســتقبل مســعودابــنعــن رجــل قــال مسعــت إبــراهيم النخعــي يقــول كــان 
كـل مائـة أمـة ولـن : أيها الناس إين مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول: الناس فقال

لدعاء إال وهب اهللا ذنوبه هلـم وإنكـم جئـتم شـفعاء ألخـيكم جتتمع مائة مليت فيجتهدون له با
فاجتهدوا له بالدعاء ، مث استقبل القبلة فإن كان رجـال قـام عنـد وسـطه، وإن كانـت امـرأة قـام 

اللهـم إنـه عبـدك وابـن عبـدك أنـت خلقتـه وأنـت هديتـه لإلسـالم، وأنـت : عند منكبيها مث قـال
شــفعاء لــه، اللهــم إنــا نســتجري حببــل جــوارك لــه قبضـت روحــه وأنــت أعلــم بســره وعالنيتــه جئنــا

إنــك ذو وفــاء وذمــة اللهــم أعــذه مــن فتنــة القــرب وعــذاب جهــنم، اللهــم إن كــان حمســنا فــزد يف 
يقول هـذا : قالإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم نور له يف قربه وأحلقه بنبيه

اللهم صل على حممد وعلى آل : مث يقولكلما كرب وإذا كانت التكبرية اآلخرة قال مثل ذلك 
حممـد وبــارك علــى حممــد وعلــى آل حممــد كمــا صــليت وباركــت علــى إبــراهيم وعلــى آل إبــراهيم 
إنك محيد جميد اللهم صـل علـى أسـالفنا وأفراطنـا اللهـم اغفـر للمسـلمني واملسـلمات واملـؤمنني 

راهيم كــان ابــن مســعود قــال إمساعيــل قــال إبــ. واملؤمنــات األحيــاء مــنهم واألمــوات مث ينصــرف
أكـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : وقيـل لـه: 

اللهـم نـزل بـك : نعـم، كـان إذا فـرغ منـه وقـف عليـه مث قـال: يقف على القرب إذا فرغ منه؟ قال
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ألة منطقــه، وال صــاحبنا وخلــف الــدنيا وراء ظهــره ونعــم النــزول بــه أنــت، اللهــم ثبــت عنــد املســ
.اهـ إمساعيل ضعيف تبتله يف قربه مبا ال طاقة له به اللهم نور له يف قربه وأحلقه بنبيه

األموات عند الصالةصفوف 
كـانوا يصـلون عثمان بن عفان وعبد اهللا بن عمر وأبـا هريـرةأنه بلغه أن ]542[مالك -

اهـقبلةا يلي اإلمام والنساء مما يلي العلى اجلنائز باملدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال مم
بــنعثمــانطلحــة عــن بــنعــن الثــوري عــن أيب حصــني عــن موســى]6333[عبــد الــرزاق-

حـدثنا وكيـع ]11692[ابـن أيب شـيبة . أنه جعل الرجل يلـي االمـام واملـرأة أمـام ذلـك عفان
رجــل أنــه صــلى علــى عثمــانعــن ســفيان وشــعبة عــن أيب حصــني عــن موســى بــن طلحــة عــن 

حــــدثنا ســــليمان بــــن شــــعيب قــــال ثنــــا ]2637[الطحــــاوي .وامــــرأة فجعــــل الرجــــل ممــــا يليــــه
بـنعثمـانشـهدت : حصـني عـن موسـى بـن طلحـة قـال اخلصيب قـال ثنـا أبـو عوانـة عـن أيب

صــلى علــى جنــائز رجــال ونســاء فجعــل الرجــال ممــا يليــه والنســاء ممــا يلــي القبلــة مث كــرب عفــان
: حدثنا أبو عوانة عن أيب حصني عن موسـى بـن طلحـة قـال ]895[مسدد اهـعليهم أربعا 
وكـرب يليه والنساء مما يلـي القبلـة على جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما عثمانصليت مع 

.صحيح اهـأربعا 
قـــال إذا كـــان علـــيعـــن معمـــر عـــن أيب إســـحاق عـــن احلـــارث عـــن ]6328[عبـــد الـــرزاق -

عـن ]6329[عبـد الـرزاق .مـام والنسـاء مـن وراء ذلـك الرجال والنساء كان الرجـال يلـون اال
اهــ قال الرجال قبل النساء والكبـار قبـل الصـغار عليالثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن 

.ال حيتج به احلارث
أنــه كــان هريــرةأبــيبــن املســيب عــن اأخربنــا معمــر عــن قتــادة عــن ]6330[عبــد الــرزاق -

.اهـ سند صحيح لون االمام والنساء أمام ذلكيصلي على اجلنائز فيجعل الرجال ي
حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن يـونس عـن هـالل املـازين ]11681[ابن أيب شيبة -

أو ســبع فقــدم النســاء ممــا يلــي يصــلي علــى جنــازة رجــال ونســاء تســعهريــرةأبــارأيــت : قــال 
.اهـ حسن صحيح وجعل الرجال يلون اإلمام، لقبلة ا

ومـع هريـرةأبـيعن الثوري عـن عثمـان بـن موهـب قـال صـليت مـع ]6331[زاق عبد الر -
ســـند . ربعـــا أعلـــى رجـــل وامـــرأة فجعـــل الرجـــل يلـــي االمـــام واملـــرأة وراء ذلـــك وكـــرب عمـــربـــنا
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حدثنا ابن منري عن حجاج عن عثمان بن عبد اهللا ]11683[وقال ابن أيب شيبة . صحيح 
.رواية الثوري أصحاهـ نا يفعالن ذلككاهريرةوأباثابتبنزيدبن موهب أن 

أنـه كـان إذا عمـرابـنحدثنا ابن منري عن حجاج عـن نـافع عـن ]11682[ابن أيب شيبة -
عبـد .صلى على جنازة رجال ونساء جعل الرجال مما يليه والنساء خلف ذلك مما يلي القبلة

علـى تسـع جنـائز صـلىعمـربـنابن جريج قـال مسعـت نافعـا يـزعم أن اعن ]6337[الرزاق 
مجيعا فجعـل الرجـال يلـون االمـام والنسـاء يلـون القبلـة فصـفهن صـفا ووضـعت جنـازة أم كلثـوم 

بــن هلــا يقــال لــه زيــد وضــعا مجيعــا واإلمــام يومئــذ ســعيد بــن اابنــة علــي امــرأة عمــر بــن اخلطــاب و 
االمام قال بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغالم مما يلي االعاص ويف الناس 

، ما هـذا : بن عباس وأيب هريرة وأيب سعيد وأيب قتادة فقلت ارجل فأنكرت ذلك فنظرت إىل 
أخربنـا جعفــر بــن عـون عــن ابــن جـريج عــن نــافع ]11854[ابــن ســعد . هــي السـنة : فقـالوا 
وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب امـرأة عمـر بـن اخلطـاب وابـن هلـا يقـال : قال 

إسـحاق أخربنـا أبـو زكريـا بـن أيب]7169[البيهقـي .اإلمـام يومئـذ سـعيد بـن العـاصله زيـد و 
حــدثنا حممــد بــن عبــد الوهــاب أخربنــا جعفــر ح وأخربنــا أبــو عبــد أخربنــا أبــو عبــد اهللا الشــيباين

يغــرزة الغفــار اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أمحــد بــن حــازم بــن أيب
بن عون عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنـه صـلى علـى تسـع جنـائز احدثنا جعفر يعين

القبلـة وصــفهم صـفا واحـدا قــال ياإلمـام والنسـاء ممــا يلـيفجعــل الرجـال ممـا يلــ. رجـال ونسـاء
امــرأة عمــر بــن اخلطــاب وابــن هلــا يقــال لــه زيــد بــن عمــر يووضــعت جنــازة أم كلثــوم بنــت علــ
يومئـذ ابـن عبـاس وأبـو هريـرة وأبـو سـعيد وأبـو قتـادة النـاسواإلمام يومئذ سعيد بن العاص ويف

هريــرة اإلمــام قــال رجــل فــأنكرت ذلــك فنظــرت إىل ابــن عبــاس وأيبيقــال فوضــع الغــالم ممــا يلــ
روايـة أيبعبـد اهللا ويفلفظ حـديث أيب. السنة: ما هذا؟ قالوا : قتادة فقلت سعيد وأيبوأيب

يأم كلثـوم وابنهـا فوضـعا مجيعـا والبـاقوقـال يفزكريا أن ابن عمر صلى على تسع جنائز مجيعا 
.صحيح اهـسواء

عمـــربـــناعـــن الثـــوري عـــن أيب حصـــني وإمساعيـــل عـــن الشـــعيب أن ]6336[عبـــد الـــرزاق -
.فجعل زيدا يليه واملـرأة أمـام ذلـكصلى على أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب وزيد بن عمر 

بن عمر أنـه صـلى احصني عن الشعيب عن نا شعبة عن إمساعيل وأيبخرب أ]684[ابن اجلعد
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ابــن أيب . ممــا يلــي اإلمــام واملــرأة فــوق ذلــكعلــى أخيــه وأمــه أم كلثــوم بنــت علــي فجعــل الغــالم
صــلى عبــد اهللا بــن عمــر مســهر عــن الشــيباين عــن الشــعيب قــالثنا ابــن حــد]11695[شــيبة 

عبــد . رأة ممــا يلــي القبلــةفجعــل الغــالم ممــا يليــه واملــ: علــى أم كلثــوم بنــت علــي وابنهــا زيــد قــال 
عــن الثــوري عــن رزيــن عــن الشــعيب قــال رأيتــه جــاء إىل جنــائز رجــال ونســاء ]6340[الــرزاق 

يعين الـذين يطعنـون قـال مث جعـل الرجـال ممـا يلـون )1(فقال أين الصعافقة أو ما تقول الصعافقة
م كلثــوم بــن عمــر فعــل ذلــك بــأااالمــام والنســاء أمــام ذلــك بعضــهم علــى إثــر بعــض مث ذكــر أن 

أخربنــا ]11848[ابــن ســعد .راه ذكــر حســنا وحســيناأوزيــد ومث رجــال مــن بــين هاشــم قــال 
مات زيـد بـن عمـر وأم كلثـوم بنـت : وكيع بن اجلراح عن إمساعيل بن أيب خالد عن عامر قال 

.علي فصلى عليهما ابن عمر فجعل زيدا مما يليـه وأم كلثـوم ممـا يلـي القبلـة وكـرب عليهمـا أربعـا
ا عبيــد اهللا بــن موســى قــال أخربنــا إســرائيل عــن أيب حصــني عــن عــامر عــن ابــن عمــر أنــه أخربنــ

أخربنـا وكيـع بـن .صلى على أم كلثوم بنت علي وابنها زيد وجعله ممـا يليـه وكـرب عليهمـا أربعـا
وخلفه احلسن واحلسني ابنـا علـي وحممـد : اجلراح عن زيد بن حبيب عن الشعيب مبثله وزاد فيه 

أخربنــا عبــد اهللا بــن منــري حــدثنا مث قــال.وعبــد اهللا بــن عبــاس وعبــد اهللا بــن جعفــرابــن احلنفيــة 
صــلى ابــن عمــر علــى أخيــه زيــد وأم كلثــوم بنــت علــي : إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن عــامر قــال

يعقــوب بــن مــن طريــق]7202[البيهقــي.وكــان ســريرمها ســواء وكــان الرجــل ممــا يلــي اإلمــام
صـلى ابـن عمـر علـى زيـد بـن عمـر قـالعـن الشـعيببيـاع الرمـانثنـا رزيـن ثنـا أبـو نعـيم يان سف

، اإلمـام واملـرأة مـن خلفـه فصـلى عليهمـا أربعـا يفجعـل الرجـل ممـا يلـيوأمه أم كلثوم بنـت علـ
.صحيح حسناهـوابن عباسيخلفه ابن احلنفية واحلسني بن علو 
السـدي عـن عبـد اهللا أخربنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا إسرائيل عـن ]11852[ابن سعد -

شــهدت ابــن عمــر صــلى علــى أم كلثــوم وزيــد بــن عمــر بــن اخلطــاب فجعــل زيــدا : البهــي قــال 
.اهـ صحيح فيما يلي اإلمام وشهد ذلك حسن وحسني

ما جاءك عن أصـحاب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم فخـذه ودع : يف حديث عامر الشعيب أنه قال : قال أبو عبيد -1
س و ليسـت هلـم رؤ الصـعافقة قـوم حيضـرون السـوق للتجـارة وال نقـد معهـم و : قـال األصـمعي . ما يقول هـؤالء الصـعافقة 

صـعفق وكـذلك كـل : وقـال غـري األصـمعي . والواحـد مـنهم صـعفقي ،أموال فإذا اشرتى التجار شيئا دخلـوا معهـم فيـه 
غريب احلـديث [. اهـ يريد أهل الرأي كان يذم احلكم ومحادامن مل يكن له رأس مال يف شيء ومجعه صعافقة وصعافيق

4 /443[
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حــدثنا حــامت بــن وردان عــن يــونس عــن عمــار مــوىل بــين هاشــم ]11688[ابــن أيب شــيبة -
فأخرجومهـــا فصـــلى عليهمـــا ، واحـــدة شـــهدت أم كلثـــوم وزيـــد بـــن عمـــر ماتـــا يف ســـاعة : قـــال

ويف النـاس يومئـذ نـاس ، وجعـل أم كلثـوم بـني يـدي زيـد سعيد بن العـاص فجعـل زيـدا ممـا يليـه
]11853[ابـن سـعد . واحلسـن واحلسـني يف اجلنـازةأصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلممن 

: اشــم قــال أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن محــاد بــن ســلمة عــن عمــار بــن أيب عمــار مــوىل بــين ه

حـدثنا سـعيد بـن منصـور ]214/ 1[ورواه الفسـوي . أصحاب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم
أخربنـا يـونس بـن عبيـد عـن عمـار بـن أيب عمـار مـوىل بـين قال حدثنا إمساعيل بن إبـراهيم قـال

فيمن خيتلف بني أم كلثوم وابنها زيد فصلى عليهما أمري املدينـة ومث احلسـن كنت: هاشم قال
.هذه آثار صحاح ال اختالف بينها اهـواحلسني

أنه كان يساوي بني رؤوسـهم عمربنابن جريج عن نافع عن اعن ]6348[عبد الرزاق -
.اهـ سند صحيح إذا صلى على الرجال والنساء

االسـقعبـنواثلةبن جريج قال أخربين سليمان بن موسى أن اعن ]6339[عبد الرزاق -
عبـــد .لرجـــال ممــا يليـــه والنســاء أمـــام ذلــككــان إذا صـــلى علــى النســـاء والرجــال مجيعـــا جعــل ا

وكـــان مـــن واثلـــة بـــن االســـقعبـــن جـــريج عـــن ســـليمان بـــن موســـى عـــناعـــن ]6346[الـــرزاق 
جعــل رؤوس لرجــال والنســاء قــال كــان إذا صــلى علــى اصــلى اهللا عليــه وســلمأصــحاب النــيب 

معه فـال ينكـرون عليـه صلى اهللا عليه وسلمقال وأصحاب رسول اهللا النساء إىل ركبيت الرجال
.حسنسند .اهـ أي إذا اجتمعت اجلنائز ال تسوى مع الرجل 

عــن واثلــة قــال يف حــدثنا معتمــر عــن بــرد عــن مكحــول]37[وقــال حيــىي بــن معــني يف فوائــده 
.اهـ حسن صحيح ، والنساء قبل القبلة ساء الرجال يلون اإلمامجنائز الرجال والن

مسـلمة كـان : قال هل بن يوسف عن محيد عن بكرحدثنا س]11698[ابن أيب شيبة -
فجاؤونا برجال ونساء فجعلوا ال يدرون كيف يصنعون ، فقال مسلمة : قال مبصربن مخلد

النساء مما يلي اإلمام والرجـال أمـام ذلـكفجعل : سنتكم يف املوت سنتكم يف احلياة ، قال : 
.صحيح سند .اهـ مسلمة صحايب صغري 
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حــدثنا بشــر بــن الســري حــدثنا محــاد عــن محيــد عــن بكــر ]896املطالــب[ابــن أيب عمــر وقــال
اهـــاملــزين  عــن رجــل مــن الصــحابة أنــه كــان جيعــل الرجــال مــن وراء النســاء ، والنســاء ممــا يليــه 

.صحيح أراه الذي قبله 

فيهاهمصفوفاملصلني وية تس
حـــدثنا إبـــراهيم بـــن موســـى أخربنـــا هشـــام بـــن يوســـف أن ابـــن جـــريج ]1257[البخـــاري -

:قال النيب صلى اهللا عليه وسـلم : أخربهم قال أخربين عطاء أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول 
اهللا ففنا فصـلى النـيب صـلىقـال فصـ. قد تويف اليـوم رجـل صـاحل مـن احلـبش فهلـم فصـلوا عليـه 

اهـقال أبو الزبري عن جابر كنت يف الصف الثاين. سلم عليه وحنن صفوف عليه و 
أخــربين : حــدثنا شــعبة حـدثنا الشــيباين عــن الشـعيب قــال محــدثنا مسـل]1256[البخـاري -

قلـــت مـــن . مـــن شـــهد النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أتـــى علـــى قـــرب منبـــوذ فصـــفهم وكـــرب أربعـــا 
اهـابن عباس : قال ؟حدثك

ثنا عبـد اهللا بـن منـري عـن حممـد بـن إسـحاق عـن يزيـد بـن أيب حد]11745[ابن أيب شيبة -
كـان قـالالشـامي وكانـت لـه صـحبةهبيـرةبـنمالـكعـن حبيب عن مرثد بن عبد اهللا اليزين 

رسـول اهللا صـلى إن وقـال، فتقال من معها جزأهم صفوفا ثالثة مث صـلى عليهـا إذا أيت جبنازة
اهــ حسـنه إال أوجـبمـا صـفت صـفوف ثالثـة مـن املسـلمني علـى ميـت :قـالاهللا عليه وسلم 

إبــراهيم بــن ســعد نــا أيب يعقــوب بــنمــن طريــقورواه ابــن عســاكر يف تــاريخ دمشــق . الرتمــذي 
يب حبيب عن مرثد بـن عبـد اهللا اليـزين عـن احلـارث بـن أثين يزيد بن حدعن حممد بن إسحاق 

.، واهللا أعلم يضبطه هـ وكأن ابن إسحاق ملاه حنو مالك عن مالك بن هبرية السكوين 

اإلسرار هبا والنعي
حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن محيــد بــن ]3063[البخــاري -

أخـذ الرايـة زيـد :هالل عن أنس بن مالك قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فقـال
بـن رواحـة فأصـيب مث أخـذها خالـد بـن فأصيب مث أخذها جعفـر فأصـيب مث أخـذها عبـد اهللا

وقــال وإن عينيــه . الوليــد عــن غــري إمــرة ففــتح عليــه ومــا يســرين
اهـلتذرفان 
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حــدثنا حممــد بــن الفضــل حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن ثابــت عــن أيب رافــع ]1337[البخــاري -
ات ومل يعلم النيب صـلى اهللا عليـه و عن أيب هريرة أن أسود رجال أو امرأة كان يقم املسجد فم

:قــال. قــالوا مــات يــا رســول اهللا . مــا فعــل ذلــك اإلنســان :ســلم مبوتــه فــذكره ذات يــوم فقــال 
. فــدلوين علــى قــربه :فقــالوا إنــه كــان كــذا وكــذا قصــته قــال فحقــروا شــأنه قــال. أفــال آذنتمــوين 

اهـقربه فصلى عليه ىفأت
يـد الـرازي حـدثنا حكـام بـن سـلم و هـارون بـن املغـرية حدثنا حممد بن مح]984[الرتمذي -

عن عنبسة عن أيب محزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبـد اهللا عـن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم 
مث قـال.والنعـي أذان بامليـت: قـال عبـد اهللا .إياكم والنعي فإن النعي مـن عمـل اجلاهليـة:قال

عبــد اهللا بــن الوليــد العــدين عــن ســفيان الثــوري حــدثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن املخزومــي حــدثنا
عــن أيب محــزة عــن إبــراهيم عــن علقمــة عــن عبــد اهللا عــن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم حنــوه ومل 

قـال أبـو عيسـى وهـذا أصـح مـن حـديث عنبسـة عـن .يرفعه ومل يذكر فيه والنعـي آذان بامليـت 
قـال أبـو عيسـى .ند أهل احلـديث أيب محزة و أبو محزة هو ميمون األعور وليس هو بالقوي ع

اهـ)1(حديث عبد اهللا حديث حسن غريب
حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب محزة عـن إبـراهيم عـن علقمـة ]11318[ابن أيب شيبة ورواه
حــدثنا بشــر بــن موســى ثنــا ]9978[الطــرباين . النعــي مــن أمــر اجلاهليــة: قــال عبــد اهللاعــن 

ن عـن أيب محـزة عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد اهللا عبد الصمد بن حسان املروذي ثنـا سـفيا
.اهـ ال بأس به النعي من أمر اجلاهلية: قال
ثنا أبو أسامة حدثنا شعبة عن علـي بـن زيـد عـن أيب عثمـان حد]12106[ابن أيب شيبة-

رواه اهـــ بنعــي النعمــان بــن مقــرن قــال فوضــع يــده علــى رأســه وجعــل يبكــيعمــرأتيــت : قــال 
.ال باس به.عن سلم بن قتيبة عن شعبة أمحد يف العلل

جلسـت : حدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن إيـاس بـن معاويـة قـال ]34610[وقال ابن أيب شيبة 
إين ألذكر يـوم نعـي عمـر : من مزينة قال : ممن أنت ؟ قلت : إىل سعيد بن املسيب فقال يل 
حـدثين  أبـو ]320/ 1[وكيـع ابـن خلـف يف أخبـار القضـاة . بن اخلطاب النعمان على املنـرب

مــات ليشــهدوا جنازتــه وقــال ام النعــي والنعــي عنــدهم أنــا ينــادى يف النــاس أن فالنــوقــد كــره بعــض أهــل العلــمث قــال -1
اهـبعض أهل العلم ال بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه وروي عن إبراهيم أنه قال ال بأس بأن يعلم الرجل قرابته
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حدثنا شعبة عن إياس بن قالحدثنا حممد بن جعفرقالحدثنا عبد اهللا بن معمرقالقالبة
إين ألذكــر يــوم : قــال.مــن مزينــة: قلــت؟ ممــن أنــت : ســعيد بــن املســيب: قــال يل: قــالمعاويــة

]8269[ابــن ســعد . نفــي  عمــر بــن اخلطــاب النعمــان بــن مقــرن علــى البيتــني وجعــل يبكــي
قـال : أخربنـا شـعبة قـال أخـربين إيـاس بـن معاويـة قـال نا سليمان أبو داود الطيالسـي قـالأخرب 

إين : رجـــل مـــن مزينـــة ، فقـــال ســـعيد بـــن املســـيب : ممـــن أنـــت؟ قلـــت : يل ســـعيد بـــن املســـيب
.اهـ صحيح ألذكر يوم نعى عمر بن اخلطاب النعمان بن مقرن على املنرب

ة بن عمرو قال حدثنا زائدة قـال حـدثنا عاصـم بـن  حدثنا معاوي]34479[ابن أيب شيبة -
عمـركليب اجلرمي قـال حـدثين أيب أنـه أبطـأ علـى 

فقــدم : 
ال شــيء : ومــا ذاك ؟ قــال : ، قــالوا : علــيهم أعــرايب فقــال 

: فأرســل إليــه فقــال : فنميــت إىل عمــر قــال : قــال 
يا أمري املؤمنني أنا فالن بن فالن الفالين خرجت بأهلي ومايل مهاجرا إىل : قال. خبرب فأخربنا

: جل على مجـل أمحـر مل أر مثلـه فقلنـا اهللا ورسوله حىت نزلنا موضع كذا وكذا فلما ارحتلنا إذا ر 
التقوا  فهـزم اهللا العـدو وقتـل ابـن : فما خرب الناس قال : من العراق قلنا : من أين أقبلت قال 

أتدري أي يوم ذاك من اجلمعة ؟ قال : ، مقرن 
ارحتلنا يوم كذا وكذا فنزلنا موضع  : ازلك قال لكين أدري فعد من: ال واهللا ، ما أدري ، قال : 

ذاك يوم كذا وكذا من اجلمعة ولعلك أن تكون لقيـت بريـدا مـن : كذا وكذا ، فعد منازله قال 
اهــ : برد اجلن فإن هلم بردا قال 

.صحيح 
أســامة قــال حــدثنا إمساعيــل عــن قــيس بــن أيب حــازم حــدثنا أبــو]34481[ابــن أيب شــيبة -

تاه رسول النعمان بـن مقـرن فسـأله أإذ عمربينا أنا عند : عن مدرك بن عوف األمحسي قال 
قتـل فـالن وفـالن : : عمر عن الناس ؟ قال 

ورجـل شـرى نفسـه يعنـون عـوف بـن : لكـن اهللا يعـرفهم قـالوا : وآخرون ال نعـرفهم فقـال عمـر 
ذاك واهللا خــايل يــا أمــري املــؤمنني يــزعم : أيب حيــة أبــا شــبيل األمحســي فقــال مــدرك بــن عــوف 

ولكنه من الذين اشرتوا اآلخـرة ، كذب أولئك : الناس أنه ألقى بيديه إىل التهلكة فقال عمر 
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أن يشرب حـىت مـاتوكان أصيب وهو صائم ، فاحتمل وبه رمق فأىب: بالدنيا قال إمساعيل 
عـن إمساعيـل ، وأبو إسـحاق الفـزاري سند صحيح ، تابعه يعلى بن عبيد وعبد اهللا بن منري اهـ 

.إن شاء اهللا بعد سياقها بأيت ت
أخربنــا محــاد بــن زيــد عــن عبــد اهللا بــن قــال أخربنــا ســليمان بــن حــرب]4206[ابــن ســعد -

فنعـى إلينـا عبـد اهللا بـن مسـعودعلينـا قـدم: 
واهللا لو أعلـم عمـر كـان حيـب كلبـا : عمر فلم أر يوما كان أكثر باكيا وال حزينا منه ، مث قال 

.اهـ سند حسن ألحببته واهللا إين أحسب العضاه قد وجد فقد عمر
نعمـان حـدثنا عبـد اهللا بـن منـري عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن ال]11334[ابن أيب شيبة -

اهـــ إنــا لقــائمون ومــا يصــلي علــى املــرء إال عملــه: إذا دعــي إىل جنــازة قــال علــيكــان : قــال 
.حسن . النعمان بن أيب خالد أخوه وثقه العجلي يروي عن علي 

حــدثنا ســالم أبــو األحــوص عــن منصــور عــن عبــد اهللا بــن عبــد ]12100[ابــن أيب شــيبة -
إنــا هللا وإنــا إليــه راجعــون : إليــه نعــي الرجــل قــال إذا انتهــىعلــيكــان : الــرمحن بــن أبــزى قــال 

وحنتسـبه عنـدك رب العـاملني ال ، واخلفـه يف عقبـه يف الغـابرين ، اللهم ارفع درجته يف املهتدين 
.اهـ مرسل تضلنا بعده ، وال حترمنا أجره

حــدثنا أمحــد بــن منيــع حــدثنا عبــد القــدوس بــن بكــر بــن خنــيس حــدثنا ]986[الرتمــذي -
إذا مت فال : قال اليمانبنحذيفةسليم العبسي عن بالل بن حيىي العبسي عن حبيب بن 

تؤذنــوا يب إين أخــاف أن يكــون نعيــا فــإين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم ينهــى عــن 
اهـهذا حديث حسن صحيح : قال .النعي 

أبــاأن حــدثنا عبــدة عــن هشــام بــن عــروة عــن عبــد اهللا بــن عــروة]11331[ابــن أيب شــيبة -
أو أمــة اهللا دعيــت ، ســجد فيقــول عبــد اهللا دعــي فأجــاب كــان يــؤذن باجلنــازة فيمــر باملهريــرة

.اهـ سند صحيح إال القليل منهمفال يقوم معها ، فأجابت 
حدثنا حيىي بن سـعيد عـن سـفيان عـن األعمـش عـن عمـارة عـن ]12102[ابن أيب شيبة -

اهـ حريث ما خلف بعده مثله: ل قاالدرداءأبيملا نعي عبد اهللا إىل : قال حريث بن ظهري
.ذكره ابن حبان يف الثقات 
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يف عمرابنكان : قال عون عن نافععن ابن حدثنا ابن علية]12107[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح فأطلق حبوته وقام وغلبه النحيبالسوق فنعي إليه وائل بن حجر 

عمـرابـنيل عـن عاصـم بـن حممـد عـن أبيـه عـن حدثنا ابـن فضـ]11325[ابن أيب شيبة -
. عاصم بن حممد بن زيد بـن عبـد اهللا بـن عمـراهـ إذا مات له ميت حتني غفلة الناسأنه كان

.صحيح موتصل 
أخربنــا عمــرو بــن عاصــم الكــاليب قــال حــدثنا ســالم بــن مســكني قــال ]5524[ابــن ســعد -

أال تـؤذن بـه؟ : قيـل البـن عمـر : قـال ملا مات رافع بـن خـديج : حدثنا أبو عمرو النديب قال 
أخربنـا إسـحاق بـن ]5525[مث قال ابن سعد . اهـ أبو عمرو هو بشر بن حرب بلى: قال 

ملـا مـات رافـع بـن خـديج قيـل البـن : منصور قال حدثنا محاد بن زيد عن بشر بن حرب قال 
اهــ نعـم مـا رأيـتم: ال عمر أخروه ليلته إىل من الغد ليؤذنوا أهل القريات الذين حول املدينـة قـ

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا احلجـاج بـن املنهـال ح ]4242[الطرباين وقال.بشر يضعف 
ـــا أبـــو الوليـــد وحممـــد بـــن كثـــري قـــالوا ثنـــا عمـــرو بـــن مـــرزوق  وحـــدثنا حممـــد بـــن حممـــد التمـــار ثن

افعـا رمـي ي ثنا حيىي بن عبد احلميد بن رافع بن خديج عن جدته وهي امرأة رافـع أن ر حالواش
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحـد أو يـوم خيـرب شـك عمـرو بسـهم يف ثندوتـه فـأتى 

يــا رافــع إن شــئت نزعــت : يــا رســول اهللا انــزع الســهم قــال: النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال
السهم والقطبة مجيعا وإن شئت نزعت السـهم وتركـت القطبـة وشـهدت لـك يـوم القيامـة أنـك 

: ، قالشهيد
يــا أبــا عبــد : يف خالفـة معاويــة ، فــانتقض بــه اجلــرح، فمــات بعــد العصــر، فــأتى ابــن عمــر فقيــل

إن مثل رافـع ال خيـرج بـه حـىت يـؤذن مـن حـول : الرمحن مات رافع بن خديج، فرتحم عليه قال
خرجنــا جبنازتــه، فصــلي عليــه، جــاء ابــن عمــر حــىت جلــس علــى رأس املدينــة مــن القــرى، فلمــا 

ما للسفيهة مـن أحـد ال تـؤذي الشـيخ فإنـه ال يـدين : القرب، فصرخت موالة لنا فقال ابن عمر
عمــرو أخربنــا أبــو عبــد اهللا حممــد أخربنــا أبــو ســعيد بــن أيب]7431[البيهقــي . لــه بعــذاب اهللا

ثنـا عمـرو بـن ابـن إبـراهيم يعينثنا مسلميالقاضلربيتثنا أمحد بن حممد ابن عبد اهللا الصفار 
أن رافـع بـن خـديج مـات ابـن رافـع عـن جدتـه يعـينثنـا حيـىي بـن عبـد احلميـد يمرزوق الواشح

إن مثــل فــأخرب مبوتــه فقيــل لــه مــا تــرى أخيــرج جبنازتــه الســاعة فقــالبعــد العصــر فــأتى ابــن عمــر



تقريب فقه السابقني األولني

80

إسـناد جيـد اهــرى فأصـبحوا فـأخرجوا جبنازتـهن القـرافع ال خيرج به حىت يؤذن به مـن حولنـا مـ
كـأن ابـن عمـر أراد ذلـك يف مثـل رافـع عظـة للنـاس ، ال ترخصـا .رواه أمحد خمتصـرا ،مؤتصل 

.يف النعي 
حممــد بــن يعقــوب بــن هللا احلــافظ أخربنــا أبــو عبــد اهللاأخربنــا أبــو عبــد ا]7432[البيهقــي -

سريج حدثنا أبو احلسنييبد الوهاب العبدحممد بن عأمحديوسف احلافظ إمالء حدثنا أبو 
سـعيد بـن السـباق عـن أيبحـدثنا فلـيح بـن سـليمان عـن سـعيد بـن عبيـد يبن النعمان اجلـوهر 

صـلى اهللا إذا حضـر منـا امليـت آذنـا النـيبصـلى اهللا عليـه وسـلمكنا مقدم النـيب: قال ياخلدر 
ومــن معــه ماهللا عليــه وسـلصـلىغفر لـه حــىت إذا قــبض انصـرف النــيبفحضـره واســتعليـه وســلم

اهللا صـلى اهللا يـدفن ، ورمبـا طـال حـبس ذلـك علـى نـيبحىت يدفن ، ورمبـا قعـد ومـن معـه حـىت 
صـلى لو كنـا ال نـؤذن النـيب: لقوم لبعضفلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض اعليه وسلم

حــبس ذلــك مشــقة والض فــإذا قــبض آذنــاه ومل يكــن عليــه يفبأحــد حــىت يقــباهللا عليــه وســلم
عليـه ، ورمبـا انصـرف ورمبـا مكـث يففعلنا ذلك فكنا نؤذنه بامليت بعـد أن ميـوت فيأتيـه ويصـل

صـلى اهللا عليـه وسـلمنشـخص النـيبلـو مل: حىت يدفن امليـت وكنـا علـى ذلـك حينـا ، مث قلنـا 
ففعلنا فكـان ذلـك األمـر إىل عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به يومحلنا جنازتنا إليه حىت يصل

.صححه احلاكم اهـليوما

من أحق بالصالة على امليت اإلمام أم أهله ؟
علـــى أيب بكـــر وصـــلى عمـــرصـــلى :عـــن معمـــر عـــن الزهـــري قـــال]6364[عبـــد الـــرزاق -

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا الـزبري ]35ك[الطـرباين وقـال. اهـ مرسـل )1(على عمرصهيب
تـويف أبـو بكـر وهـو : يد بـن املسـيب قـالبن بكـار ثنـا أبـو ضـمرة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن سـع

.اهـ مرسل جيد ابن ثالث وستني سنة وويل أبو بكر سنتني ودفن ليال وصلى عليه عمر 

وكانت املرأة إذا ماتت يف عن منصور عن إبراهيم قال كان يصلي على جنائزهم أئمتهم قال ]6368[عبد الرزاق -1
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن ]11434[ابـن أيب شـيبة . قوم آخـرين يصـلي عليهـا إمـام ذلـك احلـي الـذي ماتـت فـيهم 

.اهـ صحيح كانوا يقدمون األئمة على جنائزهم: منصور عن إبراهيم قال 
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قـــال ســـليمان بـــن حـــرب فيمـــا حـــدثين العبـــاس ]181[وقـــال أبـــو زرعـــة الدمشـــقي يف التـــاريخ 
صــلى علــى عــن ابــن عمــر أن صــهيباعبيــد اهللا عــن نــافع حــدثنا وهيــب عــن: العنــربي عنــه قــال

.وكان صهيب هو إمام الناس يوم أصيب عمر . صحيح اهـعمر
أخربنا عبد اهللا بن إدريس ويزيد بن هارون قاال أخربنا املسعودي عبـد ]5033[ابن سعد -

مسعت القاسـم بـن عبـد الـرمحن يـذكر أن عمـر بـن اخلطـاب انتظـر أم : الرمحن بن عبد اهللا قال 
وكانـت خرجـت عليـه : قـال يزيـد بـن هـارون يف حديثـه . عبد بالصـالة علـى عتبـة بـن مسـعود

.اهـ مرسل حسن فسبقت باجلنازة
حـــدثنا إمساعيـــل بـــن عيـــاش عـــن عبـــد العزيـــز بـــن عبيـــد اهللا عـــن ]11422[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ ضعيف اإلمام أحق من صلى على اجلنازة: قال علياحلكم عن 
مسعتـــه يقـــول صـــليت علـــى عائشـــة بـــن جـــريج عـــن نـــافع قـــالاعـــن ]6366[عبـــد الـــرزاق -

.اهـ صحيح بو هريرة أواإلمام يومئذ 
أخربنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سامل بن أيب ]7395[ابن سعد -

تقـدم فلـوال : لسـعيد بـن العـاص علـيبـنحسـينقال : حفصة عن أيب حازم األشجعي قال 
حـدثنا حممـد بـن عبـد ]2913[الطـرباين . 

اهللا احلضرمي ثنا موسى بن عبد الرمحن املسروقي ثنا حسني اجلعفي عن زائدة عن سفيان عـن 
رأيــت احلســني بــن علــي قــدم ســعيد بــن العــاص يف : ســامل بــن أيب حفصــة عــن أيب حــازم قــال 

ن أيب حــازم قــال أخربنــا الثــوري عــن ســامل عــ]6369[عبــد الــرزاق .جنــازة احلســن بــن علــي 
شهدت حسينا حني مات احلسن وهـو يـدفع يف قفـا سـعيد بـن العـاص وهـو يقـول تقـدم فلـوال 
الســنة مــا قــدمتك وســعيد أمــري علــى املدينــة يومئــذ قــال فلمــا صــلوا عليــه قــام أبــو هريــرة فقــال 

تربــة يدفنونــه فيهــا مث قــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمبــن نبــيكم اأتنفســون علــى 
ابـن أيب اهــمـن أحبهمـا فقـد أحبـين ومـن أبغضـهما فقـد أبغضـين : يقـول اهللا عليه وسلمصلى

.حفصة كان شيعيا
أخربنـا حممــد بـن عبـد اهللا األسـدي قــال حـدثنا سـفيان الثـوري عــن ]7394[ابـن سـعد قـالو 

أيب اجلحاف عن إمساعيل بن رجاء قال أخربين من رأى حسني بن علي قدم علـى احلسـن بـن 
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، أبــو اهـــ رواه الثــوري عاليــا ونــازال : يد بــن العــاص وقــال علــي ســع
.ثقة اجلحاف امسه داود بن أيب عوف 

عــن جعفــر بــن ســليمان عــن عبــد ربــه عــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــرة ]6374[عبــد الــرزاق -
لـوال أين بكـرةأبـوةماتت امرأة أليب بكر : قال 

خرج أفـــأحـــق بالصـــالة عليهـــا مـــا نـــازعتكم يف ذلـــك قـــال فتقـــدم فصـــلى عليهـــا مث دخـــل القـــرب 
أو أربعــون ابنــا وابنــة فصــاحوا عليــه فأفــاق فقــال مــا يف األرض مغشــيا عليــه ولــه يومئــذ ثــالث

نفس وال نفس ذبـاب أحـب إيل أن خيـرج مـن نفسـي قيـل لـه مل قـال خمافـة أن يـدركين زمـان ال 
اهــ عبـد ربـه بـن عبيـد أبـو كعـب ثقـة آ
عـن أيب كعـب عـن عبـد العزيـز بـن أيب حدثنا شبابة حـدثنا شـعبة ]12091[ابن أيب شيبة .

فصـلى فماتت فتنـازعوا يف الصـالة عليهـاكانت امرأة من بين متيم امرأة أليب بكرة: قال بكرة
عــن ،اهـــ صــحيح قكــم بالصــالة عليهــا مــا صــليت عليهــالــوال أين أح: وقــال بكــرةأبــوعليهــا 

.عبد العزيز بن أيب بكرة أصح 
حدثنا جرير بن عبد احلميد عـن عطـاء بـن السـائب عـن حمـارب ]11415[ابن أيب شيبة -

]11421[ابـن أيب شـيبة .زيـدبـنسـعيدأن يصـلي عليهـا سلمةأمأوصت : قال بن دثار
أوصــت أن يصــلي ســلمةأميــع عــن ســفيان عــن عطــاء بــن الســائب عــن حمــارب أن حــدثنا وك

.اهـ صحيح عليها سوى اإلمام
أوصـى : قـال حدثنا سـهل بـن يوسـف عـن ابـن عـون عـن حممـد]11416[ابن أيب شيبة -

حـدثنا إبـراهيم بـن عبـد ]3018[ابن املنـذر .مالكبنأنسيونس بن جبري أن يصلي عليه 
أوصـى أن يصـلي:ذكره ابن عون عن يونس بن جبـري البـاهلي قـال يونس قالقال أخربنا اهللا

فأقـاموا حـىت جـاء أنـس مـن الزاويـة: والباهلـة يومئـذ يف إمامنـا قـال : قـال مالـكبنأنسعليه 
.صحيح اهـفصلى عليه 
قـال أوصـى يـونس بـن جبـري عـن ابـن سـريينعـن يـونسثنا هشـيمحـد]1027د[وقال أمحـد 

.اهـ صحيح أنس بن مالكأن يصلي عليه 
ثنـا قـيس عـن الشـيباين عـن ابـن عـون حدثنا موسى قال ثنـا حيـىي قـال]3019[ابن املنذر -

، فلمـا وضـعت أرقـمبـنزيـدفليصـل علـي أوصـى إذا أنـا مـت أسيدبنحذيفةأن أبا سرحية 
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ألمـري إن أصـلح اهللا اث ليصلي عليه وكان أمري الكوفة فقـال لـه ابنـهاجلنازة جاء عمرو بن حري
الشـيباين و ، بـن الربيـع هـو اقـيس اهــفقـدم زيـدا : أيب أوصاين أن يصلي عليه زيد بن أرقم قال 

حـدثنا العبـاس ]4995[وقال الطرباين .مرسل سند حسن .بن فريوزسليمانأبو إسحاق 
بن الفضل األسفاطي ثنا أبو الوليد الطيالسي ح وحدثنا حممد بن الفضـل السـقطي ثنـا سـعيد 

تــويف أبــو : ســليمان قــاال ثنــا شــريك عــن عثمــان بــن أيب زرعــة عــن أيب ســلمان املــؤذن قــالبــن 
هكــذا رأيــت رســول اهللا : ســرحية الغفــاري فصــلى عليــه زيــد بــن أرقــم، فكــرب عليــه أربعــا ، وقــال

.اهـ ال بأس به صلى اهللا عليه وسلم يصلي
خزاعــي بــن زيــاد حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن عــوف قــال حــدثين ]11255[ابــن أيب شــيبة -

أوصـــى عبـــد اهللا بـــن مغفـــل أن ال حيضـــره ابـــن زيـــاد وأن يليـــين : قـــال عبـــد اهللا بـــن مغفـــلعـــن 
أصــحايب فأرســـلوا إىل عائــذ بـــن عمــرو وأيب بـــرزة وأنـــاس مــن أصـــحابه فمــا زادوا علـــى أن كفـــوا 

ابـن .أكمتهم وجعلوا ما فضـل مـن قمصـهم يف حجـزهم ، فلمـا فرغـوا مل يزيـدوا علـى الوضـوء
أخربنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عـوف عـن خزاعـي عـن زيـاد بـن حممـد بـن ]6023[سعد 

أرى عبـــد اهللا بـــن املغفـــل أن الســـاعة قـــد قامـــت وأن النـــاس : عبـــد اهللا بـــن املغفـــل املـــزين قـــال 
حشــروا فجعلــوا يعرضــون علــى مكــان عليــه عــارض قــد علمــت يف منــامي أنــه مــن جــاز ذلــك 

وراءك أتريد أن تنجو وعندك ما عندك : جنو زعمت فقال املكان فقد جنا فذهبت أدنو منه أل
فــأيقظ أهلــه وعنــده تلــك الســاعة عيبــة : قــال . كــال واهللا فرجعــت واســتيقظت مــن الفــزع ! ؟

: قـال . يـا فالنـة أريـين تلـك العيبـة قبحهـا اهللا وقـبح مـا فيهـا وعـرف رؤيـاه: مملوءة دنانري فقال 
فلمـا كـان املـرض الــذي : قـال.هــا دينـارا واحـدافمـا أصـبح حـىت قسـمها مجعـا صـررا ومل يـدع من

ال يليــين إال أصــحايب وال يصــلي علــي ابــن زيــاد فلمــا مــات : مــات فيــه أوصــى أهلــه فقــال هلــم 
أرسلوا إىل أيب برزة األسلمي وإىل عائـذ بـن عمـرو وإىل نفـر مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا 

ا علـى أن طـووا أيـدي قمصـهم ودسـوا فمـا زادو : عليه وسلم بالبصرة فولوا غسله وتكفينه قـال 
قمصـهم يف حجـزهم مث غسـلوه وكفنــوه مث مل يـزد القـوم علـى أن توضــئوا فلمـا أخرجـوه مــن داره 

فســار معــه : إنــه قــد أوصــى أن ال تصــلي عليــه قــال: إذا ابــن زيــاد يف موكبــه بالبــاب فقيــل لــه 
نا ســـليمان بـــن حـــدث] 218/ 1[الفســـوي .حـــىت بلـــغ حـــد البيضـــاء فمـــال إىل البيضـــاء وتركـــه

حرب قال حدثنا خالد بن احلارث قال حدثنا عـوف عـن خزاعـي مـن ولـد عبـد اهللا بـن مغفـل 
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فوليـه أبـو : قـال.ليلـين أصـحايب وال يصـلي علـي ابـن زيـاد: أوصى عبد اهللا بن مغفل قال: قال
اهـ وقال البخاري يف برزة وعائذ بن عمرو وناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا مسدد ثنا حيىي عن عوف ثنا اخلزاعي بن زياد بن عبـد اهللا بـن مغفـل ]550[وسط األ
بــن زيــاد فلمــا مــات أرســلوا إىل عائــذ بــن عمــرو اينيــأوصــى عبــد اهللا بــن مغفــل إذا مــت فــال يل

أخربنا عبد اهللا بن حممد احملـاريب قـال حـدثنا حممـد بـن ]6025[اهـ وقال ابن سعد وأيب برزة
عبــد اهللا بــن املغفــل املــزين أحــد : ة بــن عبيــد اهللا بــن كريــز عــن احلســن قــال إســحاق عــن طلحــ

فهل أنت فاعل ما آمرك به ؟ قال : قال . عهد إلينا أبا زياد فإن اهللا كان ينفعنا بك ا: فقال 
ين أطلـــب إليـــك إذا أنـــا مـــت أن ال تصـــلي علـــي وأن ختلـــي بيـــين وبـــني بقيـــة فـــإ: قـــال . نعـــم : 

فركــب يف اليــوم الــذي مــات فيــه فــإذا  : أصــحايب فيكونــون هــم الــذين يلــوين ويصــلون علــي قــال 
صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : مـا بـال النـاس؟ فقـالوا: فقال. كل طريق قد ضاق بأهله 

لـوال أنـه طلـب إلينـا : فوقف دابته حىت أخرج به مث قال : قال . وسلم تويف عبد اهللا بن املغفل
اهــ ال أبالك أتراه وفاء من اخلبيث: يقول احلسن . شيئا فأطلبناه إياه لسرنا معه وصلينا عليه 

.هذا كأنه غري حمفوظ 
أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن ثابــت أن ]9551[ابــن ســعد وقــال

فركـب عبيـد اهللا بـن زيـاد ليصـلي عليـه ، فلمـا أن يصـلي عليـه أبـو بـرزةأوصـى عائذ بن عمـرو 
ابـن املنـذر .فنكـب دابتـه راجعـا. بـرزةأبـوإنه أوصى أن يصلي عليه : بلغ دار مسلم قيل له 

أنـا ثابـت أن عائـذ بـن عمـرو قـالثنـا محـادعلـى قـالحدثنا موسى قال ثنا عبد األ]3020[
ليصلي عليه فلمـا بلـغ فمات فركب عبيد اهللا بن زياد سلمي األأوصى أن يصلي عليه أبو برزة

الطــرباين . فقلــب دابتــه راجعــا قــد أوصــى أن يصــلي عليــه أبــو بــرزةإنــه: قيــل لــهمصــر فســلم
حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حـدثين عبـد األعلـى بـن محـاد النرسـي ثنـا محـاد ]18/25[

صـى أن يصـلي عليـه أبـو بـرزة األسـلمي فركـب بن سلمة ثنا ثابت البناين أن عائد بن عمـرو أو 
أنه قد أوصى أن يصـلي عليـه أبـو : عبيد اهللا بن زياد ليصلي عليه فلما بلغ قصر هشام قيل له

.وهو أصح مما قبله .حسن صحيحاهـبرزة، فركب دابته راجعا 
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حــــدثنا معمــــر بــــن ســــليمان الرقــــي عــــن حجــــاج عــــن داود بــــن ]12081[ابــــن أيب شــــيبة -
ضـعفاهــ فيـه ل أحق بغسل امرأتـه والصـالة عليهـاالرج: عباسابنن عكرمة عن احلصني ع

.
أخربنـا عبـد اهللا بـن الـزبري احلميـدي وعلـي بـن عبـد اهللا بـن جعفـر قـاال ]7056[ابن سـعد -

حضــرا وجريــرااألشــعثشــهدت : حــدثنا ســفيان قــال حــدثنا إمساعيــل قــال أخربنــا قــيس قــال 
الطـرباين . وإنـه مل يرتـد، إين ارتـددت : لتفت إىل الناس فقـال جنازة فقدم األشعث جريرا مث ا

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا علي بن حكيم األودي ثنا سفيان بن عيينة ]2216[
اجتمع جرير و األشـعث بـن قـيس يف : عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال 

.صحيح اهـ جنازة فقدم األشعث جريرا فصلى عليها 

الصالة على الصغري
بن بنت أزهر السمان البصري حدثنا إمساعيل بـن احدثنا بشر بن آدم ]1031[الرتمذي -

ســعيد بــن عبيــد اهللا حــدثنا أيب عــن زيــاد بــن جبــري بــن حيــة عــن أبيــه عــن املغــرية بــن شــعبة أن 
الطفـــل الراكـــب خلـــف اجلنـــازة واملاشـــي حيـــث شـــاء منهـــا و :النــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسـرائيل وغـري واحـد عـن سـعيد .يصلى عليه 
.وصححه ابن حبان واحلاكم واأللباين اهـ)1(بن عبيد اهللا

. قـال أحـق مـن صـلينا عليـه أبناؤنـا بكرأباعن معمر عن قتـادة أن ]6604[عبد الرزاق -
عـن ابــن أيب عروبـة عـن قتــادة عـن ســعيد حــدثنا عبـدة بـن ســليمان ]11706[ابـن أيب شـيبة 

ابــن أيب الــدنيا يف العيــال .إن أحــق مــن صــلينا عليــه أطفالنــا: قــال بكــرأيببــن املســيب عــن 
. حنــوهحــدثنا خلــف بــن هشــام حــدثنا أبــو عوانــة عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب ]417[

يد عبــد اهللا بــن املعــروف الفقيــه أخربنــا أبــو ســعأخربنــا أبــو احلســن بــن أيب]7034[البيهقــي 
بنيســابور حــدثنا حممــد بــن أيــوب أخربنــا مســلم حــدثنا هشــام يحممــد بــن عبــد الوهــاب الــراز 

: قال الصديقبكرأباحدثنا قتادة عن سعيد بن املسيب أن 
.صحيح مرسل اهـمن صليتم عليه

يــه وســلم وغــريهم قــالوا يصــلى علــى والعمــل عليــه عنــد بعــض أهــل العلــم مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عل: مث قــال -1
اهـالطفل وإن مل يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أمحد وإسحق 
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عيد بـن املسـيب قـال كـان بـن عيينـة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن سـاعـن ]6607[عبد الـرزاق -
.اهـ صحيح يفرض للصيب إذا استهل عمر

: حدثنا يزيد بـن هـارون عـن حممـد بـن راشـد عـن مكحـول قـال ]11727[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل )1(ال يصلي على ولده إذا مات صغرياالزبيركان 

وراء صـليت :عن حيىي بـن سـعيد أنـه قـال مسعـت سـعيد بـن املسـيب يقـول ]536[مالك -
عبـد .اللهم أعذه مـن عـذاب القـرب: على صيب مل يعمل خطيئة قط فسمعته يقول أبي هريرة

هريـرةأبـاعـن الثـوري عـن حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد بـن املسـيب قـال رأيـت ]6610[الرزاق 
البيهقـي . يصلي على املنفوس الذي مل يعمل خطيئة قط فيقول اللهم أعـذه مـن عـذاب القـرب 

شـاذان أخربنـا سـفيان بـن سـعيد وشـعبة بـن احلجـاج عـن حيـىي بـن سـعيد من طريـق]7041[
اللهـم أعـذه مـن عـذاب : مث قـال أنـه صـلى علـى املنفـوسهريرةأيبعن سعيد بن املسيب عن 

عــن حيــىي بــن الثقفــي وعبــد الوهــاب حيــىيعــن]14[ورواه أبــو يعلــى يف حــديث بنــدار .القــرب
أخربنـا شـعبة عـن عمـرو بـن ]96[بـن اجلعـد علـي وقـال .مثلـهسعيد عـن سـعيد بـن املسـيب 

.اهـ صحيح بن يل صغري اعلى هريرةأبوصلى : مرة قال مسعت سعيد بن املسيب قال 
حبيب بن هليعة عن يزيد بن أيبابن وهب عن احدثنا يونس قال أنا ]2674[الطحاوي -

: ى عليـه قـال يف صيب مولود مات أيصلاستفيتأنههريرةيأبمنصور عن عن منصور بن أيب
.حسن اهـنعم 

حـدثنا وكيـع عـن ســفيان عـن ابـن األصـبهاين عـن أيب حـازم عــن ]12178[ابـن أيب شـيبة -
رواه احلاكم مرفوعا اهـأطفال املسلمني يف جبل بني إبراهيم وس: قال هريرةأبي

.وذكره األلباين يف الصحيحة .وصححه ، وهو موقوف أثبت 
عـن السـقط يقـع عمـربـناعـن إسـرائيل عـن أيب إسـحاق قـال سـئل ]6599[عبد الرزاق -

.منقطع ضعيف اهـ ال حىت يصيح فإذا صاح صلي عليه وورث : ميتا أيصلى عليه قال 
علــى مولــود عمــربـناأخربنـا معمــر عــن أيـوب عــن نـافع قــال صــلى ]6600[عبـد الــرزاق -

ابـــن أيب شــــيبة .أرســـل بــــه فـــدفن صـــغري ســـقط ال أدري اســـتهل أم ال صــــلى عليـــه يف داره مث

قال حدثنا زهري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلةحدثنا مالك بن إمساعيل قال] 11729[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح كنا وما نصلي على املولود: 
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: قـال نـافع صلى علـى السـقطعمرابنحدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ]11705[
حدثنا حيىي بن حممد قال ثنا أبو الربيع قـال ]3022[ابن املنذر .ال أدري أحيا خرج أم ميتا

إذا مت خلقـه :سئل عن الصالة علـى السـقط ؟ قـال عمرابنأن ثنا محاد عن أيوب عن نافع
.أو ميتــا سـقط يف الـدار ال أدري وقـع حيـاوقـد صـلى مـرة علـى : صـلي عليـه قـال ووقـع حيـا 

مولــود يف صـلى ابـن عمـر علـى : حـدثنا حيـىي عـن عبيـد اهللا أخـربين نــافع قـال ]866[مسـدد 
هــذا :بــن حجــر قــال ا.ال أدريأكــان اســتهل؟ قــال: فقلــت لنــافع. مث بعــث بــه فــدفنالــدار

.صحاح اهـيحإسناد صح
قــال حــدثنا عبــد الواحــد بــن زيــاد قــالحــدثنا أمحــد بــن إســحاق ]11716[ابــن أيب شــيبة -

طفــالعـن الصــالة علـى األعمـرابــنسـئل : حـدثنا عاصـم األحــول عـن خالـد األحــدب قـال 
ورواه ابن أيب الدنيا يف النفقة على العيـال . ن أصلي على من ال ذنب له أحب إيلأل: فقال 

ثنـا ابـن املبـارك حـدثنا عاصـم ثين محزة بن العبـاس ثنـا علـي بـن احلسـن بـن شـقيق حد]416[
قـــال عبـــد اهللا بـــن عمـــر وذكـــر الصـــالة علـــى : األحـــول عـــن خالـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن حمـــرز قـــال 

.مرسل اهـألن أصلي على من ال ذنب له أحب إيل: األطفال فقال ابن عمر 
اهللاعبــدبــنجــابرين أبــو الــزبري أنــه مســع خــرب أبــن جــريج قــال اعــن ]6608[عبــد الــرزاق -

حـدثنا أسـباط بـن حممـد ]11724[ابـن أيب شـيبة . يرث إذا مسـع صـوته : يقول يف املنفوس 
ورث فــإذا مل يســتهل مل إذا اســتهل صــلي عليــه و : قــال جــابرعــن أشــعث عــن أيب الــزبري عــن 

. اهـ صحيحومل يورثيصل عليه 
أخربنا يعلى عن حممد بن إسحاق عن عطـاء أمحد قالحدثنا أبو]3024[ابن املنذر وقال
أخربنا أبـو عبـد اهللا ]7030[البيهقي .إذا استهل املولود صلي عليه وورث : قال جابرعن 

طالـب أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا احلافظ حدثنا أبو العباس هو األصم حدثنا حيىي بـن أيب
ورث وصـلى عليـهإذا استهل الصـيب: قال اهللاعبدبنجابرحممد بن إسحاق عن عطاء عن 

.وهذا إسناد ال باس بهاهـ 
ر بــن غالــب االســدي لثــوري عــن عبــد اهللا بــن شــريك عــن بشــعــن ا]6606[عبــد الــرزاق -

علــى مـن فكــاك االســري قـال علــى االرض الــيت نقاتــل علــيبــنلحســينالزبيــربــناقــال :قـال
.اهـ ال باس بهإذا استهل وجب سهمهعنها قال وسألته عن املولود مىت جيب سهمه قال 
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عــن الثــوري عــن يــونس بــن عبيــد عــن زيــاد بــن جبــري عــن أبيــه عــن ]6602[عبــد الــرزاق -
ابــن أيب شــيبة . الســقط يصــلى عليــه ويــدعى ألبويــه بالعافيــة والرمحــة :قــالشــعبةبــنالمغيــرة

: قـالشـعبةبـناملغـريةحدثنا ابن علية عن يونس عن زياد بن جبري عن أبيه عـن ]11710[
وأهــل زيــاد يرفعونــه إىل النــيب : الســقط يصــلى عليــه يــدعى ألبويــه بــاملغفرة والرمحــة قــال يــونس 

.موقوف صحيح . اهـ جبري بن حية صلى اهللا عليه وسلم وأنا ال أحفظه
مسعـت حدثنا غندر عـن شـعبة قـال حـدثنا جـالس الشـامي قـال]11720[ابن أيب شيبة -

اذهبـوا بـه : ريا ، فقـال ومـات ابـن لـه صـغجنـدببـنسـمرةعت مس: قال عثمان بن جحاش 
اهــ أن جيعله هلما فرطا وأجرا حنوهفإنه ليس عليه إمث وادعوا اهللا لوالديه عليهوال يصلى فادفنوه

.يأيت حسن . يقال أبو اجلالس 
ثنــا شــريك عــن أيب إســحاق عــن حــدثنا حيــىي قــال ثنــا أبــو الوليـد قــال]3023[ابـن املنــذر -
.ال بأس بهاهـالصيب إذا استهل ورث وصلي عليه : قال عباسابنطاء عن ع
سـألت ابـن أيب : حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مـرة قـال ]11714[ابن أيب شيبة -

نا خرب أ]99[ابن اجلعد .: ليلى فقال 
علـى الصـيب الصـغري قـال ىت سعيد بن جبري يقول ال يصلقال مسع: شعبة عن عمرو بن مرة 

عمـــرو فـــذكرت ذلـــك البـــن أيب ليلـــى فقـــال لقـــد أدركـــت بقايـــا األنصـــار يصـــلون علـــى الصـــيب 
.اهـ صحيح 

الصالة على أجزاء امليتما روي يف 
علــى عظــام صــلىعمــرحــدثنا شــريك عــن جــابر عــن عــامر أن ]11903[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ضعيف بالشام
عبيـــدةأبـــاأن عيســى بــن يـــونس عــن ثـــور عمــن حدثــهثنا حـــد]11900[ابــن أيب شــيبة-

.مثلـهعبيـدةأيبعـن ثنا عيسى عن ثور عن خالد بـن معـدانحد.صلى على رؤوس بالشام
.رجاله ثقات مرسل 

صلى على رجـلأيوبأباأن حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل]11902[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف 
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األمر يف الشهيد وحنوه
حدثنا عبد اهللا بـن يوسـف حـدثنا الليـث قـال حـدثين ابـن شـهاب عـن ]1278[البخاري -

كـان النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن جابر بـن عبـد اهللا قـال 
فإذا أشـري ؟أكثر أخذا للقرآنأيهم :جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد مث يقول 

وأمــر بــدفنهم يف . أنــا شــهيد علــى هــؤالء يــوم القيامــة :لــه إىل أحــدمها قدمــه يف اللحــد وقــال 
اهـ دمائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهم

بـن مسـعوداثنا عفان ثنا محـاد ثنـا عطـاء بـن السـائب عـن الشـعيب عـن حد]4414[أمحد -
اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم محـزة فصـلى عليـه وجـيء فوضـع رسـول: فذكر حديث أحد مث قـال 

برجــل مــن األنصــار فوضــع إىل جنبــه فصــلى عليــه فرفــع األنصــاري وتــرك محــزة مث جــيء بــآخر 
اهــ فوضعه إىل جنب محزة فصلى عليه مث رفع وترك محزة حىت صلى عليـه يومئـذ سـبعني صـالة

.خرب ضعيف من مجيع طرقه ، واهللا أعلمهذا 
ب حــدثنا عبــد اهللا بــن يوســف حــدثنا الليــث حــدثين يزيــد بــن أيب حبيــ] 1279[اري البخــ-

أن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم خـرج يومـا فصـلى علـى أهـل عن أيب اخلري عن عقبـة بـن عـامر
إين فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإين واهللا :أحد صالته على امليت مث انصرف إىل املنرب فقال 

ت مفــاتيح خــزائن األرض أو مفــاتيح األرض وإين واهللا مــا ألنظــر إىل حوضــي اآلن وإين أعطيــ
اهـأخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها

غسـل وكفـن وصـلى الخطـاببـنعمـرن أعن نافع عن عبد اهللا بـن عمـر ]991[مالك -
عبيــد اهللا حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري قــال حــدثنا ]11120[ابــن أيب شــيبة . عليــه وكــان شــهيدا 

أخربنـا عبـد اهللا ]4167[ابـن سـعد .قـال كفـن عمـر وحـنط وغسـلعمـرابـنعن نـافع عـن 
.غسـل عمـر وكفـن وحـنط: بن منري قال أخربنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابـن عمـر قـال 

أخربنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنـب احلـارثي قـال أخربنـا عبـد العزيـز بـن مسـلم عـن عبـد وقال 
ينــار عــن نــافع عــن ابــن عمــر أن عمــر بــن اخلطــاب غســل وكفــن وصــلي عليــه وكــان اهللا بــن د

أخربنـا عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا عـن أبيـه ا هشام أبـو الوليـد الطيالسـي قـالأخربنوقال .شهيدا
]6645[عبـد الـرزاق . عن ابن عمر أن عمر غسل وكفـن وحـنط وصـلي عليـه وكـان شـهيدا
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ألنـه خـري الشـهداء فغسـل وصـلي عليـه وكفـن عمـركـان أخربنا معمر عن أيوب عن نـافع قـال  
.اهـ صحيح )1(عاش بعد طعنه

قـال ينـزع علـيعن إسرائيل وغريه عن أيب إسحاق عـن احلـارث عـن ]6655[عبد الرزاق -
اهــ من القتيل خفاه وسراويله وكمته أو قال عمامتـه ويـزاد ثوبـا أو يـنقص ثوبـا حـىت يكـون وتـرا 

.ضعيف 
أخربنـا احلسـن بـن عمـارة عـن احلكـم عـن حيـىي بـن اجلـزار قـال غسـل ]6646[عبد الرزاق -

.سند ضعيفاهـ وكفن وصلي عليه علي
عليـاأخربنا عبد اهللا بن منري عن أشعث بن سوار عن أيب إسحاق أن ]3764[ابن سعد -

صــلى علــى عمــار بــن ياســر وهاشــم بــن عتبــة فجعــل عمــارا ممــا يليــه وهامشــا أمــام ذلــك وكـــرب 
]7073[البيهقـي .تكبريا واحدا مخسا أو ستا أو سبعا والشك يف ذلـك مـن أشـعثعليهما 

أخربنـــا حممـــد بـــن احلســـني بـــن الفضـــل القطـــان أخربنـــا أبـــو ســـهل بـــن زيـــاد القطـــان حـــدثنا أبـــو 
حدثنا أبو غسان حدثنا قيس بن الربيع عن أشـعث أنـه أخـربهم عـن الشـعيبيإمساعيل الرتمذ

وهاشم بن عتبة ، فجعل عمارا مما يليـه وهامشـا أمامـه فلمـا أن عليا صلى على عمار بن ياسر
.اهـ أشعث يضعفأدخله القرب جعل عمارا أمامه وهامشا مما يليه

حـــدثنا وكيـــع قـــال حـــدثنا إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن حيـــىي بـــن ]11111[ابـــن أيب شـــيبة -
حـــدثنا ]11112[ابـــن أيب شـــيبة .ادفنـــوين يف ثيـــايب فـــإين خماصـــم: قـــال عمـــارعـــابس عـــن 

مسعت حيىي بن عـابس حيـدث قـيس بـن أيب : عيسى بن يونس عن إمساعيل بن أيب خالد قال 
أخربنا وكيع بن اجلراح عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن ]3762[ابن سعد . عمارحازم عن 

البيهقــي وقــال. اهـــ صــحيح قــال عمــار ادفنــوين يف ثيــايب فــإين خماصــم: حيــىي بــن عــابس قــال 
عمـرو قـاال حـدثنا أبـو العبـاس حممـد أبو عبد اهللا احلافظ وأبـو سـعيد بـن أيبأخربنا ]7071[

حبلـب ثنـا آدم ثنـا شـعبة عـن يبن يعقوب حدثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد الرمحن اهلامش

الشـهداء يف سـبيل اهللا ال يغسـلون وال يصـلى علـى : نه بلغهأ]992[قال مالك -1
قال ، وتلك السنة فيمن قتل يف املعرتك فلم يدرك حىت مات : قال . 

اهـعمل بعمر بن اخلطاب وأما من محل منهم فعاش ما شاء اهللا بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما: 
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فـإينثيـايبيفادفنـوين: عمـارحـازم يقـول قـال خالد قال مسعت قيس بن أيبإمساعيل بن أيب
.وابن يونس أصح رواية وكيعاهـ خماصم

أخربنــــا الفضــــل بــــن دكــــني قــــال أخربنــــا شــــريك عــــن أيب إســــحاق ]3763[وقــــال ابــــن ســــعد 
ال تغســلوا عــين دمــا وال حتثــوا : الشــيباين عــن مثــىن العبــدي عــن أشــياخ هلــم شــهدوا عمــارا قــال 

.ضعيف سند اهـ علي ترابا ، فإين خماصم
عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى عــن عــن الثــوري عــن قــيس بــن مســلم عــن ]6642[عبــد الــرزاق -

عبيدبنسعد
منهم فقـال لـه عمـر هـل لـك يف الشـام لعـل اهللا ميـن عليـك قـال ال إال الـذين فـررت مـنهم قـال 

فــال تغســلوا عنــا العــدو إن شــاء اهللا غــدا وإنــا مستشــهدونطــبهم بالقادســية فقــال إنــا القــوخف
أخربنا حممد بن عبد اهللا األسدي ]4443[ابن سعد . يف ثوب كان عليناإالدما وال نكفن 

قــال أخربنــا ســفيان عــن قــيس بــن مســلم عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى عــن ســعد بــن عبيــد أنــه 
إنـا القـو العـدو غـدا وإنـا مستشـهدون غـدا فـال تغسـلوا عنـا دمـا وال نكفـن إال : خطبهم فقال 

نا سفيان عن أيوب الطائي عـن قـيس أخرب ] 2396[رواه ابن منصور و اهـ يف ثوب كان علينا
بن مسلم عن طارق بن شهاب أن سعد بن عبيد القارئ وكان يسـمى علـى عهـد النـيب صـلى 
اهللا عليه وسلم القارئ قتل يوم القادسية وكان قال هلم ال تغسلوا عين دمـا وال تنزعـوا عـين ثوبـا 

خطبنـا سـعد بـن : نا أبو وكيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شـهاب قـالرب أخ.إال جلدا 
فـال تنزعـوا ، وال أراين إال مستشـهدا ، إنـا القـو العـدو غـدا إن شـاء اهللا : عبيد بالقادسية وقـال

.صحيح . اهـ أيوب بن عائذ ثقة عين ثوبا إال خفا 
حجـرأمـر معاويـة بقتـل بـن سـريين قـالاأخربنا معمر عن أيوب عن ] 6639[عبد الرزاق -
اهــ ذكـره حتلوا عين قيدا أو قال حديدا وكفنوين بثيايب ودمي الكندي فقال حجر العديبن

حــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام عــن ابــن ]11104[ابــن أيب شــيبة . يف الصــالة علــى الشــهيد 
قــال : قــال عــديبــنحجــركــان إذا ســئل عــن غســل الشــهيد حــدث حبــديث : ســريين قــال 
دي ملن حضـره مـن أهـل بيتـه ال تغسـلوا عـين دمـا وال تطلقـوا عـين حديـدا وادفنـوين حجر بن ع

.اهـ صحيح يف ثيايب فإين ألتقي أنا ومعاوية على اجلادة غدا
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أخربنا سليمان بن حرب و عارم بن الفضل قاال حـدثنا محـاد بـن زيـد ]7667[ابن سعد -
بعـد مـا قتـل عبـد اهللا بكـرأبـيبنـتأسماءدخلت على : عن أيوب عن ابن أيب مليكة قال 

ـــزبري فقالـــت  اللهـــم ال متتـــين حـــىت أكفنـــه : بلغـــين أن هـــذا صـــلب عبـــد اهللا ، مث قالـــت : بـــن ال
أخربنـا أبـو احلسـني ]7070[البيهقـي .فأتيت بأوصاله فكفنته وحنطته بيـدها: وأحنطه قال 

براهيم أخربنـا أيـوب أخربنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا يعقوب حدثنا سعيد حدثنا إمساعيل بن إ
بكــر بعــد قتــل عبــد اهللا بــن الــزبري قــال دخلــت علــى أمســاء بنــت أيب: مليكــة قــال عــن ابــن أيب

أن يـدفع إىل أهلـه فأتيـت بـه أمسـاء فغسـلته وكفنتـه وحنطتـه مث دفنتــه: وجـاء كتـاب عبـد امللـك 
.اهـ صحيح 

يـــتهم يغســـلون مـــا رأ: بـــن جـــريج عـــن عطـــاء قـــال اعـــن الثـــوري عـــن ] 9584[عبـــد الـــرزاق -
كمـا يصـلى علـى : قال ؟أرأيت كيف يصلى عليهم: قلت . الشهيد وال حينطونه وال يكفن 
.اهـ سند صحيح اآلخرين الذين ليسوا شهداء 

كيـف الصـالة علـى : بن جريج قال سـألنا سـليمان بـن موسـى اعن ]9589[عبد الرزاق -
ال أما إذا كان يف املعركـة فإنـا ندفنـه  الشهيد قال كهيئتها على غريه وسألناه عن دفن الشهيد ق

كما هو ال نغسله وال نكفنه وال حننطه وأما إذا انقلبنا به وبه رمق فإنـا نغسـله ونكفنـه وحننطـه 
.اهـ صحيح وجدنا الناس على ذلك وكان عليه من مضى قبلنا من الناس 

الصالة على ولد الزناما جاء يف 
أنــه  عمــرابــنحيــىي بــن ســعيد عــن نــافع عــن حــدثنا حفــص عــن ]11733[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح كان يرى ولد الزىن على فراشه يف بيته ميوت ومتوت أمه ويصلي عليهما
عن أيب معشر عـن حممـد بـن كعـب عـن ميمـون بـن مهـران أنـه شـهد ]6625[عبد الرزاق -
ثـة فقـال هـو شـر الثال:مل يصـل عليـه وقـالهريـرةبـاأصلى علـى ولـد الـزىن فقيـل إن عمربنا
]867[مســـدد وقـــال. اهــــ أبــو معشـــر جنـــيح الســندي ضـــعيف هـــو خــري الثالثـــة : بــن عمـــر ا

حدثنا بشر بن املفضل حدثنا سعيد عن حممد بن كعـب عـن ميمـون بـن مهـران أنـه شـهد ابـن 
يقــال هــو شــر الثالثــة ، : هــو ابــن زنيــة فقــال فــالن : عمــر يف جنــازة فجعــل النــاس يوسوســون 

ســعيد أظنــه ابــن أيب عروبــة كــان يــدلس ، اهـــ ال هــو خــري الثالثــة : ال فبلــغ ذلــك ابــن عمــر فقــ
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الطفاوي ذكره ابن حبان يف الثقاتحممد بن كعب و . أخشى أن يكون أخذه عن أيب معشر 
.
أنــه  عمــرابــنحــدثنا وكيــع عــن فضــيل بــن غــزوان عــن نــافع عــن ]11732[ابــن أيب شــيبة -

كــأن هــذا آخــر أمريــه أو . صــحيح ســنداهـــكــان ال يصــلي علــى ولــد الــزىن صــغريا وال كبــريا
.للتأديب 

كانـت إذا قيـل عائشـةعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عـن ]13860[عبد الرزاق -
ال تــزر وازرة وزر (قــال اهللا ، مــا عليــه مــن وزر أبويــه : هلــا هــو شــر الثالثــة عابــت ذلــك وقالــت 

.يأيت يف كتاب الطالق اهـ صحيح )أخرى
حــدثنا الشــيخ أبــو بكــر أمحــد بــن إســحاق ثنــا حممــد بــن غالــب ثنــا ] 2855[وقــال احلــاكم 

احلسن بن عمر بن شـقيق ثنـا سـلمة بـن الفضـل عـن حممـد بـن إسـحاق عـن الزهـري عـن عـروة 
: إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال : بلــغ عائشــة أن أبــا هريــرة يقــول : بــن الــزبري قــال 

من أن أعتق ولد الزنـا و أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ألن أمته بسوط يف سبيل اهللا أحب إيل 
رحـم اهللا : ولـد الزنـا شـر الثالثـة و أن امليـت يعـذب ببكـاء احلـي فقالـت عائشـة : و سلم قال 

ألن أمتع بسوط يف سبيل اهللا أحب إيل مـن أن : أما قوله .أبا هريرة أساء مسعا فأساء إصابة 
يـا رسـول اهللا مـا : قيـل )و مـا أدراك مـا العقبـةحم العقبـةفـال اقـت(

عندنا ما نعتـق إال أن أحـدنا لـه جاريـة سـوداء ختدمـه و تسـعى عليـه فلـو أمرنـاهن فـزنني فجـئن 
ألن أمتــع بســوط يف ســبيل اهللا : بــاألوالد فأعتقنــاهم فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم 

ولـــد الزنـــا شـــر الثالثـــة فلـــم يكـــن : و أمـــا قولـــه .لـــد أحـــب إيل مـــن أن آمـــر بالزنـــا مث اعتـــق الو 
: احلديث على هذا إمنا كان رجل من املنافقني يـؤذي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم فقـال 

يـا رسـول اهللا مـع مـا بـه ولـد زنـا فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و : من يعذرين من فالن قيل 
إن : و أمـا قولـه ). و ال تـزر وازرة وزر أخـرى(هو شـر الثالثـة و اهللا عـز و جـل يقـول : سلم 

رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ي فلــم يكــن احلــديث علــى هــذا و لكــنامليــت ليعــذب ببكــاء احلــ
: سـلم مـر بـدار رجــل مـن اليهـود قـد مــات و أهلـه يبكـون عليـه فقــال 

هـذا حـديث صــحيح :قـال )ال يكلـف اهللا نفسـا إال وسـعها(ليعـذب و اهللا عـز و جـل يقـول 
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ســلمة مل حيــتج بــه مســلم وقــد :اهـــ قــال الــذهيب يف التلخــيص علــى شــرط مســلم و مل خيرجــاه 
.اهـ فيه نظر وثق وضعفه ابن راهويه 

الصالة على من فجر
حـدثنا أبـو معاويـة عـن أيب حنيفـة عـن علقمـة بـن مرثـد عـن ابـن ]11124[ابـن أيب شـيبة -

اصــنعوا بــه مــا : يــا رســول اهللا مــا نصــنع بــه ، قــال : اعز قــالوا بريــدة عــن أبيــه قــال ملــا رجــم مــ
اهـ أبو حنيفة ضعيف ، والصحيح تصنعون مبوتاكم من الغسل والكفن واحلنوط والصالة عليه

.عن علي 
علـــيعـــن الثـــوري عـــن علقمـــة بـــن مرثـــد عـــن الشـــعيب قــال ملـــا رجـــم ]6626[عبــد الـــرزاق -

شراحة اهلمدانية جاء أولياؤها فقالوا  
يعــين غســلها والصــالة عليهــا ومــا أشــبه ذلــك قــال الثــوري وأخــربين مســاك بــن حــرب عــن عبــد 

حني رجم شـراحة فقلـت ماتـت هـذه علـى شـر أحواهلـا عليالرمحن بن أيب ليلى قال كنت مع 
قال فضربين بقضيب كان يف يده فقلت أوجعتين قال وإن أوج

ابـن أيب . ال كان كفارة لـه كالـدين بالـدين إألن اهللا مل ينزل يف القرآن حدا فأقيم على صاحبه 
حدثنا وكيع بن اجلراح عن سفيان عن علقمة بن مرثـد عـن الشـعيب قـال ملـا ]11123[شيبة 
:: شــراحة جــاءت مهـدان إىل علــي فقــالوا علــيرجـم 

.اهـ صحيح 
بـن ابان أنه مسع عكرمة مـوىل أبن جريج قال أخربين احلكم بن اعن ]6244[عبد الرزاق -

استغفروا لـه فإمنـا يسـتغفر أبو هريرةبن أليب بكر كان يشرب الشراب فقال اعباس يقول تويف 
.اهـ سند صحيح ملسيء مثله

ألبــيقلــت : حــدثنا وكيــع عــن أيب هــالل عــن أيب غالــب قــال ]11983[أيب شــيبة ابــن -
الرجل يشرب اخلمر فيموت أيصلى عليه قال نعم لعله اضطجع على فراشه مرة ، فقـال أمامة

.اهـ حسن : 
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رجــابحــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن أشــعث عــن أيب الــزبري عــن ]11981[ابــن أيب شــيبة -
صـل علـى مـن قـال : قال سألته عن املرأة متوت يف نفاسها مـن الفجـور أيصـلى عليهـا ، فقـال 

.اهـ ال بأس به )1(ال إله إال اهللا

ذكر األمواتمن وما حيمد ما حيذر 
حــدثنا آدم حــدثنا شــعبة عــن األعمــش عــن جماهــد عــن عائشــة قالــت ]1329[البخــاري -

.ال تسب:قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
مسعـت هـالل : حـدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة قـال ]12112[ابن أيب شـيبة -

ال تسبوا األموات : أنه خطب مبىن على جبل فقال الخطاببنعمربن يساف حيدث عن 
.اهـ صحيح مرسل فإن ما يسب به امليت يؤذى به احلي

حدثنا عفـان حـدثنا داود بـن أيب الفـرات عـن عبـد اهللا بـن بريـدة ]12121[ابن أيب شيبة -
بـــنعمـــرفجلســت إىل ، : عــن أيب األســـود الـــديلي قـــال 

وجبــت ، مث مــر بــأخرى : الخطــاب
فقلـــت ومـــا وجبـــت يـــا أمـــري : ألســـود وجبـــت ، فقـــال أبـــو ا: فـــأثين عليهـــا شـــرا ، فقـــال عمـــر 

أميـا مسـلم يشـهد لـه أربعـة ، قلـت كمـا قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : املؤمنني ؟ قـال 
فقلنـا واثنـان ، قـال واثنـان ، مث مل نسـأله ، وثالثـة : فقلنا وثالثة ؟ قال ، خبري أدخله اهللا اجلنة 

.اهـ صحيح عن الواحد
مسـعودابـنا شبابة عن شعبة عـن مغـرية عـن إبـراهيم عـن حدثن]12115[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل صحيح أذى املؤمن يف موته كأذاه يف حياته: قال 

بـن سـريين قـال مـا علمـت أحـدا مـن أصـحابنا تـرك الصـالة علـى اعن هشام بـن حسـان عـن ]6624[عبد الرزاق -1
مـا : حـدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس عـن هشـام عـن ابـن سـريين قـال ]11987[وقـال ابـن أيب شـيبة .أحد من أهـل القبلـة 

عن الثـوري ]6615[عبد الرزاق .ترك الصالة على أحد من أهل القبلة تأمثاأعلم أن أحدا من أهل العلم وال التابعني 
عـن معمـر عـن ]6623[عبـد الـرزاق .هـل القبلـة أعن مغرية عن إبراهيم قال مل يكونوا حيجبون الصالة على أحد من 

ؤمنــات واملســلمني قتــادة قــال صــل علــى مــن قــال ال إلــه إال اهللا وإن كــان رجــل ســوء جــدا قــل اللهــم اغفــر للمــؤمنني وامل
.اهـ صحاح واملسلمات قال وال أعلم أحدا من أهل العلم اجتنب الصالة على من قال ال إله إال اهللا 
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قــال : حــدثنا جريــر عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن خيثمــة قــال ]12122[ابــن أيب شــيبة -
ارجوا لـه انظروا الناس عنـد مضـاجعهم فـإذا رأيـتم العبـد ميـوت علـى خـري مـا ترونـه فـ: اهللاعبد

.اهـ صحيح وإذا رأيتموه ميوت على شر ما ترونه فخافوا عليه، اخلري 
وأبو كريب حممـد بـن يوأبو الربيع العتكيحدثنا سعيد بن عمرو األشعث]6338[مسلم -

كريب قال أبو الربيع حدثنا وقال اآلخـران أخربنـا ابـن املبـارك عـن عمـر بـن العالء واللفظ أليب
مليكة قال مسعـت ابـن عبـاس يقـول وضـع عمـر بـن اخلطـاب عن ابن أيبحسني سعيد بن أيب

على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصـلون عليـه قبـل أن يرفـع وأنـا فـيهم قـال فلـم يـرعين
فــرتحم علــى عمــر وقــال مــا يفالتفــت إليــه فــإذا هــو علــيمــن ورائــإال برجــل قــد أخــذ مبنكــيب

عملــه منــك وامي اهللا إن كنــت ألظــن أن جيعلــك اهللا أن ألقــى اهللا مبثــل خلفــت أحــدا أحــب إيل
جئــت أنــا :كنــت أكثــر أمســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول مــع صــاحبيك وذاك أين

فـإن كنـت ألرجـو .وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمـر 
ـاهأو ألظن أن جيعلك اهللا معهما

بــناهللاعبــددثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن خيثمــة عــن حــ]12113[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح ساب امليت كاملشرف على اهللكة: قال عمرو

حــدثنا وكيـــع عــن ســـفيان عــن منصـــور بــن صـــفية عــن أمـــه عـــن ]12114[ابــن أيب شـــيبة -
.اهـ صفية بنت شيبة ، صحيح ال تذكروا موتاكم إال خبري: قالت عائشة

املسجدصالة اجلنازة يف
بـــن أيب ذئـــب عـــن صـــاحل بـــن نبهـــان قـــال اعـــن معمـــر والثـــوري عـــن ]6579[عبـــد الـــرزاق -

من صلى على جنازة يف املسـجد : صلى اهللا عليه وسلممسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 
.موىل التوأمةصاحلبوالبيهقي اهـ ضعفه ابن املنذر فال شيء له 

: نــا الثــوري ومعمــر عــن ابــن أيب ذئــب عــن صــاحل قــال أخرب ]879املطالــب[عبــد الــرزاق وقــال
إذا مل جيد موضعا إال يف املسـجد انصـرف ومل هريرةأبارأيت اجلنازة توضع يف املسجد فرأيت 

حـدثنا حممـد بــن : حـدثنا ســعيد بـن أيب مـرمي قــال]523[أبـو زرعــة يف التـاريخ . يصـل عليهـا 
أخـربين صـاحل بـن أيب صـاحل أنــه رأى : الأخـربين شـريك بـن عبـد اهللا بــن أيب منـر قـ: جعفـر قـال
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أبا هريرة أقبل ليصلي على جنازة، فلم يسـتطع أن خيـرج إىل الـبالط، فرجـع ومل يصـل عليهـا يف 
اهـاملسجد

أدركــت : قــال التوأمــةحــدثنا ابــن أيب ذئــب عــن صــاحل مــوىل ]878املطالــب[الطيالســي وقــال
كــر إذا جــاءوا فلــم جيــدوا إال أن يصــلوا يف رجــاال ممــن أدرك النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وأبــا ب

.اهـ صاحل حديثه فيه نظر املسجد رجعوا فلم يصلوا 
زوج النيب صلى اهللا عليـه عائشةعن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن ] 540[مالك -

وســلم
ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، ما أسرع الناس : عليها فقالت عائشة ذلك الناس

ــحــدثين] 2296[مســلم .علــى ســهيل بــن بيضــاء إال يف املســجد يبــن حجــر الســعديعل
حــدثنا وقــال إســحاق أخربنــا عبــد يواللفــظ إلســحاق قــال علــيوإســحاق بــن إبــراهيم احلنظلــ

عـن عبـاد بـن عبـد اهللا بـن الـزبري أن عائشـة أمـرت أن العزيز بن حممد عن عبد الواحد بن محـزة 
عليــه فــأنكر النــاس ذلــك عليهــا فقالــت مــا ياملســجد فتصــلوقــاص يفميــر جبنــازة ســعد بــن أيب

الناس ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علـى سـهيل ابـن البيضـاء إال يفيأسرع ما نس
.ن أيب هريرة وال يصح ع،بن نبهان افيه شاهد لرواية اهـاملسجد

رأى أيب النــــاس : عــــن معمــــر والثــــوري عــــن هشــــام بــــن عــــروة قــــال ]6576[عبــــد الــــرزاق -
إال يف بكـرأبـيخيرجون من املسجد ليصلوا على جنازة فقـال مـا يصـنع هـؤالء مـا صـلي علـى 

أخربنـا وكيـع بـن اجلـراح وعبـد اهللا بـن منـري عـن هشـام بـن عـروة ]3537[ابن سـعد .املسجد
وكيـع أو غـريه شـك هشـام ، وقـال ابـن منـري عـن أبيـه ومل يشـك أن أبـا بكـر صـلي عن أبيه قـال

بن عبد الوهاب قـال أخربنـا حماضـر قـال أخربنا حممد]3048[ابن املنذر .عليه يف املسجد
اهـــ وصــلي عليــه يف املســجدمــات ليلــة الثالثــاءثنا هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن أبــا بكــرحــد

.مرسل صحيح 
أخربنا عبد امللك بن عمرو أبو عامر العقدي قال أخربنا خالـد بـن ]3534[وقال ابن سعد 

أين صلي علـى : إلياس عن صاحل بن أيب حسان أن علي بن احلسني سأل سعيد بن املسيب 
كـم كـرب عليـه : عمر قـال : من صلى عليه ؟ قال : بني القرب واملنرب ، قال : أيب بكر ؟ فقال 
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اال حيتج بهابن إلياس اهـأربعا: ؟ قال 
.

حــدثنا وكيــع عــن كثــري بــن زيــد عــن املطلــب بــن عبــد اهللا بــن ]12093[ابــن أيب شــيبة وقــال
أخربنـا وكيـع عـن ]3536[ابـن سـعد . جتـاه املنـربأبي بكر وعمرصلي على : حنطب قال 

نطب أن أبا بكـر وعمـر صـلي عليهمـا يف املسـجد كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهللا بن ح
.اهـ ال باس به جتاه املنرب

يف عمـر بـن الخطـابصـلي علـى افع عـن عبـد اهللا بـن عمـر أنـه قـال عن ن]541[مالك -
العمـري عـن نـافع أخربنا الفضل بن دكني قال أخربنـا عبـد اهللا]4179[ابن سعد .املسجد 

.صحيح . جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصلي على عمر يف مس: عن ابن عمر قال

ةقربصالة اجلنازة يف امل
حــدثنا زكريــا بــن عــدي عــن عبيــد اهللا بــن عمــرو عــن زيــد بــن أيب ]7628[ابــن أيب شــيبة -

مسعـت : أنيسة عن عمـرو بـن مـرة عـن عبـد اهللا بـن احلـارث النجـراين قـال حـدثين جنـدب قـال 
أال وإن مــن كــان قــبلكم كــانوا : خبمــس وهــو يقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قبــل أن ميــوت 
إين ، أال فـال تتخـذوا القبـور مسـاجد ، يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مسـاجد 

، إمنـا هـي دعـاء بيـان أن النهـي عـن الصـالة ال اجلنـازة "مسـاجد"وقوله .اهـ رواه مسلم ذلك
.ليس فيها سجود ، كدعاء الزائر القبور للميت 

ثنـا حيـىي عـن سـعيد بـن أيب قـالثنـا مسـددحدثنا حيىي بن حممـد قـال]3043[بن املنذر ا-
ل اهللا صلى اهللا عليـه عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت ورسو 

حـدثنا موسـى بـن هـارون قـال .فأتى قربها فصلى عليها وقد مضى لـذلك شـهروسلم غائب
توفيت وسعد ثنا مهام عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن أم سعد القال ثنا زيد قثنا شجاع 

فصــلى عليهــا بعــد ليــه وســلم أن يصــلي عليهــافســأل النــيب صــلى اهللا عغائــب فقــدم بعــد شــهر
.مرسـل صـحيح البيهقـي قـالو . رواه الرتمـذي مـن طريـق حيـىي عـن سـعيد عـن قتـادة اهــشهر

.ويف الباب خرب املرأة اليت كانت تقم املسجد
بـن جـريج قـال أخـربين نـافع قـال صـلينا علـى عائشـة وأم سـلمة اعـن ]6570[عبد الـرزاق -

عمـربـناوحضـر ذلـك هريـرةأبووسط البقيع بني القبور قال واإلمام يوم صلينا على عائشـة 
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يكـره أن يصـلي وسـط عمربنابن جريج قال قلت لنافع أكان اعن ]1593[عبد الرزاق. 
صــلينا علــى عائشــة وأم ســلمة وســط البقيــع قــال واإلمــام يــوم صــلينا علــى لقــد : قــال ، القبــور 
حـــدثين عبـــد ]215/ 1[رواه الفســـوي . وحضـــر ذلـــك عبـــد اهللا بـــن عمـــرهريـــرةأبـــوعائشـــة 

أخربنـــا ]3051[ابـــن املنــذر و . فــذكره أخربنـــا ابــن جـــريج العزيــز قــال حـــدثنا ابــن وهـــب قــال
.صحيح .فذكر حنوهجريج الربيع بن سليمان قال أخربنا ابن وهب عن ابن

قــال يــوم وضـــعت عمــربــناعــن معمــر عــن الزهــري عـــن ســامل أن ]6565[عبــد الــرزاق -
يريـــدون أن يصـــلوا عليهـــا بعـــد الصـــبح قبـــل أن تطلـــع : جنـــازة رافـــع بـــن خـــديج ببقيـــع الغرقـــد 

أال تتقون اهللا إنه ال يصلح لكم أن تصلوا على اجلنايز بعد: بن عمر االشمس فصاح بالناس 
الصـــبح حـــىت ترتفـــع الشـــمس وال بعـــد العصـــر حـــىت تغيـــب الشـــمس فـــانتهى النـــاس فلـــم يصـــلوا 

.وقد تقدم حنوه .اهـ صحيح عليها حىت طلعت الشمس 
أنــه كــره أن أنــسحــدثنا حفــص عــن عاصــم عــن ابــن ســريين عــن ]7669[ابــن أيب شــيبة -

قــال أخربنــا حماضــر قــال حــدثنا أبــو أمحــد ]3053[ابــن املنــذر .يصـلى علــى اجلنــازة يف املقــربة
اهــ حسـن ثنا عاصم عن ابن سريين عن أنس أنه كان يكره أن يصلى على اجلنـائز بـني القبـور

.صحيح 
بن التيمي عن القاسم بـن الفضـل قـال أخـربين أبـو حيـة الثقفـي اعن ]6161[عبد الرزاق -

مـيم ويصـلى عند موته أن ال يقرب قبسـا يعـين جممـرة وال يغسـل حبمعقل بن يسارقال أوصى 
.اهـ أبو حية مل أعرفه عليه عند قربه 

قــال عبــد اهللا بــن صــاحل املصــري عــن حرملــة بــن عمــران قــال ]10640[وقــال ابــن ســعد -
عبـد أخربنا أبو فراس موىل عبد اهللا بن عمرو أن عمرو بن العاص تويف يف ليلة الفطـر فغـدا بـه 

نقطعـت األزقـة مـن النـاس مث صـلى عليـه حىت إذا برز به وضـعه يف اجلبانـة حـىت ااهللا بن عمرو
أحســب أنـه مل يبـق أحــد شـهد العيـد إال صــلى : ودفنـه ، مث صـلى بالنـاس صــالة العيـد ، قـال 

.حسناهـ سند عليه ودفنه

إذا مل يتخذ سنةمن ترخص يف تكرار صالة اجلنازة
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ن بــن عبــاس أاعــن الثــوري عــن ســليمان الشــيباين عــن الشــعيب عــن ]6540[عبــد الــرزاق -
اهــــ احلـــديث يف الصـــحيح رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم صـــلى علـــى جنـــازة بعـــد مـــا دفـــن 

.مشهور وقد تقدم 
أخربنـا عبـد الوهـاب بـن عطـاء العجلـي قـال أخربنـا عـوف عـن احلسـن ]2334[ابن سعد -

غسلوه وكفنوه وحنطوه صلى اهللا عليه وسلم مث وضع على سرير فأدخل عليه املسـلمون : قال
أخربنـا مث قـال. يقومون يصلون عليه مث خيرجون ويدخل آخـرون حـىت صـلوا عليـه كلهـمأفواجا 

أبــو بكــر بــن عبــد اهللا بــن أيب أويــس وخالــد بــن خملــد البجلــي عــن ســليمان بــن بــالل عــن عبــد 
ملـا تـويف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : الرمحن بن حرملة أنه مسـع سـعيد بـن املسـيب يقـول 

النــاس يــدخلون عليــه زمــرا زمــرا يصــلون عليــه وخيرجــون ، ومل يــؤمهم وضــع علــى ســريره ، فكــان
أخربنــا يعقــوب بــن إبــراهيم بــن ســعد الزهــري عــن أبيــه عــن صــاحل بــن كيســان عــن وقــال. أحــد

وضـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى ســـرير ، فجعـــل املســـلمون : ابـــن شـــهاب قـــال 
.اهـ هذه مراسيل حسان يدخلون أفواجا فيصلون عليه ويسلمون ال يؤمهم أحد

أخربنــا عفــان بــن مســلم واألســود بــن عــامر قــاال أخربنــا محــاد بــن ســلمة قــال مث قــال ابــن ســعد
ملــا قــبض رســول اهللا صــلى اهللا : أخربنــا أبــو عمــران اجلــوين أخربنــا أبــو عســيم شــهد ذلــك قــال 

ال ، فصــلوا ادخلــوا مــن ذا البــاب أرســاال أرســا: كيــف نصــلي عليــه ؟ قــالوا : عليــه وســلم قــالوا 
اهــــ أبـــو عســـيم قيـــل عســـيب وعصـــيب اختلفـــوا يف امســـه ولـــه عليـــه واخرجـــوا مـــن البـــاب اآلخـــر

حدثنا نصر بن علـي اجلهضـمي أنبأنـا ] 1628[ورواه ابن ماجة . صحبة ، وهو إسناد جيد 
وهب بن جرير حدثنا أيب عن حممـد بـن إسـحاق حـدثين حسـني بـن عبـد اهللا عـن عكرمـة عـن 

.وهو صحيح وله طرق . وحسني ضعيف . البنحوه مطو ابن عباس
ثنا أبـو عاصـم عـن سـفيان حـدثنا شـجاع قـال حـدحدثنا موسـى قـال ]3042[ابن املنذر -

يصــلى علــى جنــازة قــد صــلعليــاالثــوري عــن شــبيب بــن غرقــدة عــن املســتظل بــن حصــني أن 
ثنا بــن خملــد قــال حـــدأمحــد بــن حنبـــل قــال حــدثنا الضــحاك حــدثناوقــال األثــرم . عليهــا مــرة

ســفيان بــن ســعيد عــن شــبيب بــن غرقــدة عــن املســتظل بــن حصــني أن عليــا صــلى علــى جنــازة 
ابــن وقــال صــحيح ،هداســنإ]275/ 6[اهـــ حكــاه أبــو عمــر يف التمهيــد بعــدما صــلي عليهــا

رأيــت فينــا جنــازة : نــا شــريك عــن شــبيب بــن غرقــدة عــن املســتظل قــال خرب أ]2370[اجلعــد 
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طــأ عليــه فجــاء وقــد أدخلناهــا فجعــل القــرب بينــه وبــني القبلــة فأرســل إىل علــي بــن أيب طالــب فأب
أخربنا الفضل بـن دكـني قـال حـدثنا شـريك ]8670[ابن سعد . ودعا ما شاء اهللا أن يدعو 

تـويف رجـل منـا فأرسـلنا إىل : عن شبيب بن غرقدة عن املستظل يعين ابن احلصني البارقي قـال 
بعد ما فرغنا حىت قام على القـرب وجعلـه أمامـه مث ودفناه فجاء، علي فأبطأ علينا فصلينا عليه 

صـحيح ، هـو إن شـاء اهللا مبعـىن روايـة الثـوري ، اسـتقبل القبلـة وصـلى عليهـا صـالة اهـ دعا له 
.دعا هلا فيها 

عــن احلســن بــن عمــارة عــن احلكــم بــن عتيبــة عــن حــنش بــن املعتمــر ]6543[عبــد الــرزاق -
قرظـة االنصــاري أن يــؤمهم علــيفـأمر حنيــفســهل بــن جــاء نـاس بعــد مـا صــلي علـى : قـال 

حـــدثنا هشـــيم أخربنـــا أشـــعث عـــن ]12059[ابـــن أيب شـــيبة . ويصـــلي عليـــه بعـــد مـــا دفـــن 
جاء قرظة بن كعب يف رهط معه وقد صـلى علـي علـى ابـن حنيـف ودفـن فـأمره : الشعيب قال 

يعقــوب بــن مــن طريــق]7244[البيهقــي .علــي أن يصــلي هــو وأصــحابه علــى القــرب ففعــل
مـات : سفيان حدثنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا العالء بـن صـاحل عـن احلكـم عـن حـنش قـال 

، فلمـا أتينـا اجلبانـة حلقنـا قرظـة بـن كعـب يفيبه الرحبة فصلى عليه علسهل بن حنيف فأيت
: يا أمـري املـؤمنني مل نشـهد الصـالة عليـه فقـال : ناس من األنصار فقالوا ناس من قومه أو يف

.اهـ حسن صلوا عليه
حــدثنا عبــد اهللا بــن رجــاء أخربنــا زائــدة عــن أيبأيضــا يعقــوب بــن ســفيان مــن طريــقروىمث 

فجـاء قرظـة بـن  يعلى يزيـد بـن املكفـف النخعـيصلى عل: إسحاق عن علقمة بن مرثد قال 
.إسحاق من أيبأراه ومها اهـ كعب وأصحابه بعد الدفن فأمرهم أن يصلوا عليه

جـــاء : حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن إدريـــس عـــن أبيـــه عـــن احلكـــم قـــال ]12060[ابـــن أيب شـــيبة -
تقدم فصل على أخيـك : اهللاعبدسلمان بن ربيعة وقد صلى عبد اهللا على جنازة ، فقال له 

.حسناهـ مرسل بأصحابك
بـد اهللا املـرادي أخربنا حيىي بن آدم قـال حـدثنا شـريك عـن حممـد بـن ع]8821[ابن سعد -

صــلى علــى احلــارث بــن قــيس بعــد مــا األشــعريموســىأبــاعــن عمــرو بــن مــرة عــن خيثمــة أن 
أم أبــو موســى علــى احلــارث بــن قــيس : مسعــت شــريكا يقــول : قــال حيــىي بــن آدم .صــلي عليــه

حــدثنا موســى قــال ثنــا بشــار اخلفــاف قــال أخربنــا ]3041[ابــن املنــذر .بعــد مــا صــلي عليــه
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تــويف احلــارث بــن : ن عبــد اهللا املــرادي عــن عمــرو بــن مــرة عــن خيثمــة قــال شــريك عــن حممــد بــ
.اهـ على رسم ابن حبان )1(قيس فجاء أبو موسى ومن معه بعدما دفن فصلوا عليه

حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]11934[ابــن أيب شــيبة -
دلــوين علـــى قــربه فيدلونــه عليـــه : أنـــه كــان إذا قــدم وقـــد مــات بعــض ولـــده ، فقــال عمــرابــن

.اهـ سند صحيح فينطلق فيقوم عليه ويدعو له
قــدم بعــد مــا تــويف عمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]6546[عبــد الــرزاق وقــال

ابــــن أيب شــــيبة . عاصــــم أخــــوه فســــأل عنــــه فقــــال أيــــن قــــرب أخــــي فــــدلوه عليــــه فأتــــاه فــــدعا لــــه
افع قـال تـويف عاصـم بـن عمـر وابـن عمـر غائـب ثنا ابن علية عن أيوب عن نحد]12063[

.فقـدم بعـد ذلـك قــال أيـوب أحسـبه قـال بــثالث قـال فقـال أروين قـرب أخــي فـأروه فصـلى عليــه
أخربنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع ]6702[ابن سعد 

قــربه فاســتغفر لــه فــذهب إىل أن عبــد اهللا بــن عمــر قــدم مكــة فوجــد عاصــم بــن عمــر قــد تــويف
هلـك عاصـم بـن عمـر : أخربنـا وكيـع بـن اجلـراح عـن عبـد اهللا بـن نـافع عـن أبيـه قـال .ودعا له

انطلــق فــأرين قــرب أبيــك ، : وكــان عبــد اهللا بــن عمــر غائبــا ، فلمــا قــدم قــال لــبعض ولــد عاصــم 
جويريـة أخربنـا هشـام بـن إبـراهيم قـال أخربنـا.فانطلق معه فأراه فقام عليه فدعا لـه مث انصـرف

فـذهب بن أمساء عن نافع أن عبد اهللا بن عمر قدم مـن سـفر فوجـد عاصـم بـن عمـر قـد تـويف
أخربنا عفان بن مسلم قـال حـدثنا وهيـب بـن خالـد .إىل قربه فوقف عليه فاستغفر له ودعا له

أروين قـرب : قال حدثنا أيوب عـن نـافع أن ابـن عمـر قـدم بعـد وفـاة عاصـم بثالثـة أيـام ، فقـال 
أخربنــا عــارم بــن الفضــل قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد قــال أنبأنــا .روه فأتــاه فصــلى عليــهأخــي فــأ

.أيوب عن نافع أن عبد اهللا بن عمـر قـدم بعـد وفـاة عاصـم بثالثـة أيـام فـأتى قـربه فصـلى عليـه
أخربنا عبـد اهللا بـن جعفـر الرقـي قـال حـدثنا عبيـد اهللا بـن عمـرو عـن معمـر عـن أيـوب مث قال 

.أخـوه عاصـم ودفـن فـأتى قـربه فصـلى عليـهمر أنه قدم من سفر وقد تـويفعن نافع عن ابن ع
ثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو النعمان قال ثنا محاد بن زيد قال حد]3039[ابن املنذر 

سئل أمحد أيصلى على امليت قبل أن يدفن بعد ما ]812/ 2[مسائل أمحد وإسحاق قال إسحاق بن منصور يف -1
اهـنعم يروى عن مخسة: قالصلي عليه؟
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ثنا أيوب عن نافع أن عبد اهللا بن عمر قدم بعد وفاة عاصم بثالثة أيام فأتى قربه فصلى عليـه
.له اهـ صحيح ، معناه دعا 

إذا انتهـى إىل بـن عمـراعن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال كان ]6545[عبد الرزاق وقال
.اهـ صحيح جنازة وقد صلي عليها دعا وانصرف ومل يعد الصالة 

وذكــر أبــو بكــر أمحــد بــن حممــد بــن هــاىنء األثــرم ]274/ 6[وقــال أبــو عمــر يف التمهيــد -
الــرمحن بــن مهــدي عــن حــرب بــن قــال حــدثنا عبــدالطــائي الــوراق قــال حــدثنا أمحــد بــن حنبــل

يأتى جنازة وقـد صـلأنس بن ملك شداد عن حيىي بن أيب كثري أن أنس بن سريين حدثه أن 
.سند صحيح اهـعليها فصلى عليها

وحدثنا أمحد بن حنبل قال حدثنا عبداهللا بن إدريس قال : يعين األثرم قال : مث قال أبو عمر 
اهــسلمان بـن ربيعـة وقـد صـلى علـى جنـازة فصـلى عليهـاجاء: قال مسعت أيب عن احلكم : 

.مرسل 
بــن أيب مليكــة قــال تــويف عبــد الــرمحن بــن ايــوب عــن أعــن معمــر عــن ]6539[عبــد الــرزاق -

أيب بكـــر علـــى ســـتة أميـــال مـــن مكـــة فحملنـــاه حـــىت جئنـــا بـــه إىل مكـــة فـــدفناه فقـــدمت علينـــا 
أيــن قــرب أخــي فــدللناها عليــه فوضــعت يف :مث قالــت، بعــد ذلــك فعابــت ذلــك علينــا عائشــة

أخربنــا إمساعيــل بــن إبــراهيم األســدي ]5791[ابــن ســعد . هودجهــا عنــد قــربه فصــلت عليــه 
عــن أيــوب عــن عبــد اهللا بــن أيب مليكــة أن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر تــويف يف منــزل لــه فحملنــاه 

أروين قـرب أخــي : الـت فقـدمت بعـد ذلـك فق. علـى رقابنـا سـتة أميـال إىل مكـة وعائشـة غائبــة 
حـدثنا حيــىي قـال ثنــا أبــو الربيـع قــال ثنـا محــاد قــال ]3045[ابــن املنــذر .فأروهـا فصــلت عليـه

بعــد مــوت أخيهــا بشــهر فقالــت أيــن قــرب عائشــةقــدمت : ثنــا أيــوب عــن ابــن أيب مليكــة قــال 
.اهـ صحيح أخي فأتت فصلت عليه 

اجلنازةيف محلاألمرجامع 
ا حممــد بــن بشــار حــدثنا روح بــن عبــادة حــدثنا عبــاد بــن منصــور حــدثن]1058[الرتمــذي -

ســمعته يقــول مسعــت رســول اهللا فصــحبت أبــا هريــرة عشــر ســنني : املهــزم قــال اقــال مسعــت أبــ
ــ: صــلى اهللا عليــه و ســلم يقــول  مــن همــن تبــع جنــازة ومحلهــا ثــالث مــرات فقــد قضــى مــا علي
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ا اإلسـناد ومل يرفعـه و أبـو املهـزم .حقها 
اهـامسه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة 

هريـرةأيبحدثنا وكيع عن عباد بن منصور عن أيب املهزم عن ]11398[ابن أيب شيبة وقال
عـن الثـوري ]6518[عبـد الـرزاق . من محل اجلنازة ثالثا فقد قضى ما عليه من حقها: قال 

بــو املهــزم عــن أيب هريــرة أنــه قــال مــن محــل اجلنــازة جبوانبهــا أعــن عبــاد بــن منصــور قــال حــدثين 
.اهـ ضعيف جدا األربع فقضى الذي عليه 

عن الثوري ومعمر عن منصور عن عبيد بن نسطاس عـن أيب عبيـدة ]6517[عبد الرزاق -
إذا اتبع أحدكم اجلنازة فليأخذ جبوانبها كلها فإنه مـن السـنة مث ليتطـوع : قال بن مسعوداعن 

حـدثنا جريـر بـن عبـد احلميـد عـن منصـور عـن عبيـد ]11397[ابن أيب شيبة .د أو يرتكبع
إذا كــان : قــال عبــد اهللا : فقــال يب عبيــدة بــن عبــد اهللا يف جنــازة كنــا مــع أ: بــن نســطاس قــال 

ابـن ورواه .أو ليدعتطوعمث لي، أحدكم يف جنازة فليحمل جبوانب السرير كله فإنه من السنة 
سـطاس عـن نثنا شعبة عن منصور عـن عبيـد بـن داود الطيالسي أيبهقي من طريقوالبياملنذر 

والطـرباين مـن طريـق زائـدة ورواه ابـن ماجـة مـن طريـق محـاد بـن زيـد ، .أيب عبيدة عن عبد اهللا 
.مرسل وهو. مبثله عن منصور بن املعتمر ومسعر والرحيل بن معاوية ومحاد بن زيد 

عـن أخربنـا الثقـة مـن أصـحابناالربيع قال أخربنـا الشـافعي قـالخربناأ]2958[ابن املنذر -
حيمـل بـني عمـودي سـرير عثمـان بـن عفـانرأيـت : قال إسحاق بن حيىي بن طلحة عن عمه 

.اهـ ضعيف أمه فلم يفارقه حىت وضعه
أخربنا معن بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن املهاجر بـن مسـمار عـن ]3208[ابن سعد -

سرير عبـد الـرمحن بـن يبني عمودسعد بن أبي وقاصرأيت : يم عن أبيه قال سعد بن إبراه
أخربنــا وكيــع بـن اجلــراح وحجــاج بـن حممــد وحيــىي بـن محــاد قــالوا ]3207[ابــن سـعد . عـوف

رأيـت سـعد بـن مالـك عنـد قـائميت سـرير عبـد : حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال
ووضـع السـرير علــى  : قـال حيـىي بـن محـاد يف حديثـه . واجـباله : الـرمحن بـن عـوف وهـو يقـول 

]11297[ابـــن أيب شـــيبة . رواه أبـــو بكـــر النيســـابوري عـــن حيـــىي بـــن محـــاد مثلـــه اهــــ كاهلـــه
حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال رأيت سـعدا عنـد قائمـة سـرير 

بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف ، ورواه اهــ سـعد بـن إبـراهيم واجـباله: عبد الرمحن بن عوف يقول 
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حـدثين ا أبـو صـاحل عبـد اهللا بـن صـاحل قـالحدثن]213/ 1[الفسوي عنه ابنه إبراهيم ، قال
مـات عبـد الـرمحن بـن مسعـت سـعد بـن أيب وقـاص ملـا: إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال

نــا إبــراهيم الشــافعي قــال أخرب مــن طريــق]2211[املعرفــة يف البيهقــي . جــبالهوا: عــوف يقــول
وقـاص يف جنـازة عبـد الـرمحن بـن عـوف أيببـنرأيـت سـعد: بن سعد عن أبيه عن جده قال 

.صحيح اهـقائما بني العمودين املقدمني واضعا السرير على كاهله 
حدثنا سـعد بـن إبـراهيم حـدثنا أيب عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن ]850املطالب[وقال أبو يعلى 

يف جنازة عبد الرمحن بن عوف قائما بني العمودين املتقدمني رأيت سعد بن أيب وقاص: قال
.اهـ األول أوىل ، واضعا السرير على كاهله 

عن حسني بن مهران عن املطـرح أيب املهلـب عـن عبيـد اهللا بـن زحـر ]6519[عبد الرزاق -
بــا حســن أيــا لعلــيقــال الخــدريســعيدأبــاعــن علــي بــن يزيــد عــن القاســم عــن أيب أمامــة أن 

أيت إن شهدت اجلنـازة محلهـا واجـب علـى مـن شـهدها قـال ال ولكنـه خـري فمـن شـاء أخـذ أر 
ومن شاء ترك فإذا أنت شهدت جنازة فقدمها بني يديك واجعلها نصبا بني عينيك فإمنا هي 

يسـر موعظة وتـذكرة وعـربة فـإن بـدا لـك أن حتمـل فـانظر إىل مقـدم السـرير وانظـر إىل جانبـه األ
.جدا ضعيف اهـمين فاجعله على منكبك األ

بـناعـن هشـيم قـال حـدثين يعلـى بـن عطـاء عـن االزدي قـال رأيـت ]6520[عبد الرزاق -
يف جنــازة محــل جبوانــب الســرير االربــع قــال بــدأ مبيامنهــا مث تنحــى عنهــا فكــان منهــا مبنزلــة عمــر

ن عطاء عن علي األزديبن يعلى عحدثنا هشيم ]11393[ابن أيب شيبة .مزجر الكلب 
تنحـى عنهـا ، يف جنازة فحملوا جبوانب السرير األربع فبدأ بامليامن ، مث عمرابنرأيت : قال

.حسنسند .ي بن عبد اهللا البارقيعلهو ي األزداهـ علي فكان منها مبزجر كلب
ن بشــري عــن أيب بشـــر عــن يوســـف بــن ماهـــكحـــدثنا هشــيم بـــ]11294[ابــن أيب شــيبة -

ــــنرأيــــت : قــــال ــــازة واعمــــراب ــــه بــــني العمــــودينيف جن ابــــن املنــــذر .ضــــعا الســــرير علــــى كاهل
ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن يوسف بـن قالثنا سعيد حدثنا حممد بن علي قال ]2954[

فقـام بـني رجلـني يف ابـن عمـرخرجت مع جنازة عبد الرمحن بن أيب بكـر فرأيـت : ماهك قال 
أخربنا أبو ]7089[البيهقي وقال. سند صحيحاهـعلى كاهله مقدمة السرير فوضع السرير

عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو عمــرو بــن مطــر حــدثنا حيــىي بــن حممــد حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ 
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شــهدت جنــازة رافــع بــن : بشــر عــن يوســف بــن ماهــك قــال حــدثنا شــعبة عــن أيبحــدثنا أيب
متني فــانطلق ابــن عمــر حــىت أخــذ مبقــدم الســرير بــني القــائعبــاسوابــنعمــرابــنخــديج وفيهــا 

.اهـ
حــدثنا وكيــع حــدثنا هشــام الدســتوائي عــن عبــد الــرمحن الســراج ]12189[ابــن أيب شــيبة -

فقـال ابـن عمـر، ارفعـوا علـى اسـم اهللا: أنه مسع رجال يف جنازة يقـولعمرابنعن نافع عن 
اهــ ارفعـوا بسـم اهللا: وقولـوا، شـيء فـإن اسـم اهللا علـى كـل، وا ارفعـوا علـى اسـم اهللا ال تقول: 

.سند صحيح 
أبــــارأيــــت :قـــالحـــدثنا وكيــــع عـــن إســــرائيل عـــن أيب إســــحاق ]11298[ابـــن أيب شــــيبة -

. هللا لك يا أبا ميسـرةغفر ا: وجعل يقول ، يف جنازة أيب ميسرة آخذا بقائمة السرير جحيفة
: قــال أخربنــا وكيــع وأبــو داود الطيالســي عــن إســرائيل عــن أيب إســحاق ]8594[ابــن ســعد 

غفــر : رأيـت أبـا جحيفـة يف جنـازة أيب ميسـرة آخـذا بقائمــة السـرير حـىت أخـرج مث جعـل يقـول 
.تابعه إمساعيل بن أيب خالد .صحيح اهـفلم يفارقه حىت أتى القرب. اهللا لك يا أبا ميسرة 

رأيـــت أبـــا : قـــال عبـــد اهللا بـــن إدريـــس عـــن إمساعيـــلحـــدثنا ]11301[ابـــن أيب شـــيبة قـــال 
ورواه .اللهــم اغفــر أليب ميســرة: يســرة والســرير علــى عاتقــه وهــو يقــولجحيفــة يف جنــازة أيب م

بــن عيينــة اعــن ]6245[عبــد الــرزاق . يعقــوب يف املعرفــة عــن ابــن منــري عــن ابــن إدريــس حنــوه 
مـا فارقـه حيفـة بقـوائم سـرير عمـرو بـن شـرحبيل فبـو جأأخـذ : عن إمساعيل بن أيب خالد قـال 

اهـاللهم اغفر أليب ميسرة : حىت أتى القرب وهو يقول
حــدثنا احلميــدي قــال حــدثنا ســفيان حــدثنا إمساعيــل عــن ] 1/223[يف املعرفــةيعقــوب قــالو 

أشـبه ، وهـو األولاهــرأيت أبـا جحيفـة وهـو آخـذ بقائمـة سـرير أيب ميسـرة : أيب إسحاق قال
.يح خرب صح

عن ثـور عـن عـامر بـن جشـيب وغـريه مـن حدثنا حيىي بن سعيد]11399[ابن أيب شيبة -
مــن متــام أجــر اجلنــازة أن يشــيعها مــن أهلهــا وأن حيمــل : الــدرداءأبــوقــال : أهــل الشــام قــالوا 

.اهـ مرسل بأ



تقريب فقه السابقني األولني

107

ر بـن أيب املغـرية عـن سـعيد بـن حـدثنا محيـد عـن منـدل عـن جعفـ]11395[ابن أيب شيبة -
طـف بالسـرير إن استطعت فابـدأ بالقائمـة الـيت تلـي يـده اليمـىن مث: قال عباسابنجبري عن 

.اهـ ضعيف وإال فكن منه قريبا
أخربنا عفان بن مسلم قال حدثنا غسـان بـن بـرزين قـال حـدثنا سـيار ]5014[ابن سعد -

انظـروا إذا أنـا مـت: بنيـه ، فقـال املـوت دعـا األشـعريموسـىأبـاملا حضر : بن سالمة قال 
فال تؤذنن يب أحدا ، وال يتبعين صوت وال نار ، وليكن ممشى أحدكم حبذاء ركبيت من السرير

.مرسل جيد اهـ

تشييع اجلنازةفضل
حـــدثنا أبـــو النعمـــان حـــدثنا جريـــر بـــن حـــازم قـــال مسعـــت نافعـــا يقـــول ]1323[البخـــاري -

.فقـال أكثـر أبـو هريـرة علينـا . من تبع جنـازة فلـه قـرياط :رة يقولحدث ابن عمر أن أبا هري
فقــال . عائشــة أبــا هريــرة وقالــت مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقولــه فصــدقت يعــين

اهـقراريط كثرية لقد فرطنا يف:ابن عمر 
رجــال عبــاسبــنابــن طــاووس عــن أبيــه قــال رأى اعــن معمــر عــن ]6272[عبــد الــرزاق -
اهــ سـند انصرف هذا بقرياط مـن األجـر : بن عباس اصرف حني صلى على اجلنازة فقال له ان

.صحيح 
أخربنا عفان بن مسلم قال حدثنا محاد بن سلمة قال أخربنـا ثابـت ]10662[ابن سعد -

: وكانـت لـه صـحبة قـال : قـال معاويـة بـن حـديجعن صـاحل بـن حجـري وهـو أبـو حجـري عـن 
ثنا عفـان قـال حـد]27299[أمحـد . ه رجـع مغفـورا لـهتعه وويل جنمن غسل ميتا وكفنه واتب

ثنا محاد بن سلمة قـال ثنـا ثابـت عـن صـاحل أيب حجـري عـن معاويـة بـن حـديج قـال وكانـت لـه 
.اهـ على رسم ابن حبان جثته رجع مغفورا له من غسل ميتا وكفنه وتبعه وويل: صحبة قال 

نـــا أبـــو د بـــن موســـى قـــاالهللا احلـــافظ و حممـــأخربنـــا أبـــو عبـــد ا]9278الشـــعب[البيهقـــي-
العباس هو األصم نا الربيع بن سليمان نـا عبـد اهللا بـن وهـب عـن سـليمان بـن بـالل عـن كثـري 

أنه كان إذا مسع أحدا يسأل من هذه اجلنازة ؟ فقال أبي هريرةبن زيد عن وليد بن رباح عن 
اهللا يعرفه و أهلـه يفقدونـه والنـاس ، عبد اهللا دعاه فأجابه أو أمته دعاها فأجابته ،هو أنت: 

.ال باس به حسن اهـ غدوا فإنا رائحون أو روحوا فإنا غادونا. ينكرونه 
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وتعجيل الدفناإلسراع هباما جاء يف 
حــدثنا علــي بــن عبــد اهللا حــدثنا ســفيان قــال حفظنــاه مــن الزهــري عــن]1252[البخــاري -

فـإن ، أسـرعوا باجلنـازة :سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سـلم قـال
اهـيك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكموإن ، حلاتك ص

فإمنـا هـو خـري تقدمونـه إليـه ، أسـرعوا جبنـائزكم :قالأبا هريرةعن نافع أن ]576[مالك -
حـدثنا حممـد بـن علـي قـال ثنـا سـعيد قـال ]2963[ابن املنـذر . مأو شر تضعونه عن رقابك

أسـرعوا جبنـائزكم فـإن كـان :ثنا إمساعيل بن إبراهيم قـال ثنـا أيـوب عـن نـافع عـن أيب هريـرة قـال
اهـــ قــال أيـوب أو قـال عــن ظهـوركم. خـريا عجلتمـوه إليــه وإن كـان شـرا ألقيتمــوه عـن عـواتقكم

.موقوف صحيح 
ملـا : أخربنا الفضل بن دكني قال حدثنا أبو معشـر عـن سـعيد قـال ]6310[ابن سعد وقال

ال تضــربوا علــى قــربي فســطاطا وال تتبعــوين بنــار فــإذا محلتمــوين : نــزل بــأيب هريــرة املــوت قــال 
فأســرعوا فــإن أكــن صــاحلا تــأتون يب إىل ريب وإن أكــن غــري ذلــك فإمنــا هــو شــيء تطرحونــه عــن 

بـــن أيب ذئـــب انـــا أبـــن أيب ذئـــب وحجـــاج قـــال اثنا حيـــىي عـــنحـــد]10141[أمحـــد .رقـــابكم
إذا مـت فـال تضـربوا : قـال حـدثين سـعيد عـن عبـد الـرمحن بـن مهـران عـن أيب هريـرة قـال املعىن

علي فسطاطا وال تتبعوين بنار وأسرعوا يب إىل ريب فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قـــدموين قـــدموين وإذا وضـــع الرجـــل يقـــول إذا وضـــع العبـــد أو الرجـــل الصـــاحل علـــى ســـريره قـــال 

.صحيح حسن اهـ السوء قال ويلكم أين تذهبون يب 
خرجــت يف جنــازة عبــد : حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن عيينــة ثنــا أيب قــال ]20416[أمحــد -

من طريق الربد فلما رأى أولئك وما يصـنعون محـل بكرةأبولحقنا رويدا بارك اهللا فيكم قال ف
علـيهم ببغلتــه وأهــوى هلــم بالســوط وقــال خلــوا فوالــذي كــرم وجــه أيب القاســم صــلى اهللا عليــه و 

بـن هـو اعيينـة اهــ إسلم لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و 
.بو داود والنسائي وصححه ابن حبان واحلاكم ، رواه أعبد الرمحن بن يونس 

: حـــدثنا أبـــو أســـامة عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد بـــن جـــابر قـــال ]11381[ابـــن أيب شـــيبة -
حـــني حضـــرته الوفـــاة البنـــه إذا خـــرجتم عمـــرقـــال : صـــري قـــال بحـــدثين حيـــىي بـــن أيب راشـــد ال
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أخربنـا أبـو أسـامة ] 4131[ابـن سـعد . اهـ ويقال حيـىي بـن راشـد البصـري فأسرعوا يب املشي
محــاد بــن أســامة قــال حــدثين عبــد الــرمحن بــن يزيــد بــن جــابر قــال حــدثين حيــىي بــن أيب راشــد 

صــري أن عمــر بــن اخلطــاب ملــا حضــرته الوفــاة قــال البنــه يــا بــين إذا حضــرتين الوفــاة فــاحرفين بال
فـــإذا . واجعـــل ركبتيـــك يف صـــليب وضـــع يـــدك اليمـــىن علـــى جبيـــين ويـــدك اليســـرى علـــى ذقـــين 

بضت فأغمضين واقصدوا يف كفين فإنه إن يكـن يل عنـد اهللا خـري أبـدلين خـريا منـه وإن كنـت ق
على غري ذلك سلبين فأسرع سليب واقصدوا يف حفريت فإنـه إن يكـن يل عنـد اهللا خـري وسـع يل 
فيها مد بصري وإن كنت على غري ذلك ضيقها علـي حـىت ختتلـف أضـالعي وال ختـرجن معـي 

لــيس يف فــإن اهللا هــو أعلــم يب وإذا خــرجتم يب فأســرعوا يف املشــي فإنــه إن امــرأة وال تزكــوين مبــا 
يكن يل عند اهللا خري قدمتموين إىل مـا هـو خـري يل وإن كنـت علـى غـري ذلـك كنـتم قـد ألقيـتم 

.بصري ، وفيه نظر اهـ مرسل عن رقابكم شرا حتملونه
: ة عن احلسن قـال حدثنا إمساعيل بن علية عن سلمة بن علقم]11380[ابن أيب شيبة -

. : قال حصينبنعمرانأوصى 
أخربنــا إمساعيــل بــن إبــراهيم األســدي عــن ســلمة بــن علقمــة عــن احلســن ]9461[ابــن ســعد 

: أوصى عمران بن حصـني فقـال: قال
وكان أوصى ألمهات أوالد له بوصايا : وال تتبعوين نارا وال صوتا قال ، اليهود والنصارى 

.جيد مرسل اهـ أيتما امرأة منهن صرخت علي فال وصية هلا: فقال
بــن حممــد املقــرئ أخربنــا احلســن بــن حممــد بــن يأخربنــا أبــو احلســن علــ]6899[البيهقــي -

بكــر حــدثنا املعتمــر قــال قــرأت علــى مــد بــن أيبإســحاق حــدثنا يوســف بــن يعقــوب حــدثنا حم
حـني حضـره املـوت أبو موسـىأوصى : حريز أن أبا بردة حدثه قال فضيل بن ميسرة عن أيب

شــيئا يمبجمــر وال جتعلــن علــى حلــدوال تتبعــوينياملشــفأســرعوا يبإذا انطلقــتم جبنــازيت: قــال 
ء من كل حالقـة أو سـالقة يبر م أينبناء وأشهدكيوبني الرتاب وال جتعلن على قرب حيول بيين

اهــ إسـناد نعم من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: مسعت فيه شيئا قال : أو خارقة قالوا له 
.خمتصرا حسن أصله عند مسلم 

ســعيدأبــوقــال : عــن الثــوري عــن األســود بــن قــيس عــن نبــيح قــال ]6250[عبــد الــرزاق -
إن كانــت مؤمنــة واهللا راض عنهــا قالــت أنشــدكم مــا مــن جنــازة إال تناشــد محلتهــا: الخــدري
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ال رجعــتم إبــاهللا إال أســرعتموين وإن كانــت كــافرة بــاهللا واهللا عليهــا ســاخط قالــت أنشــدكم بــاهللا 
ال وهــو يســمعه إال الثقلــني فلــو أن اإلنســان مسعــه خــرع وجــزع اخلــرع يعــين إيب فمــا مــن شــيء 

ري حــدثنا ســفيان عــن األســود بــن حــدثنا ابــن منــ]12176[ابــن أيب شــيبة . الضــعف واهليبــة 
مسعت أبـا سـعيد يقـول مـا مـن جنـازة إال تناشـد محلتهـا إن كانـت مؤمنـة : قيس عن نبيح قال 

واهللا عنهــا راض قالــت أســرعوا يب وإن كانــت كــافرة واهللا عنهــا ســاخط قالــت ردوين فمــا شــيء 
حـدثنا حممـد بـن ]2967[ابـن املنـذر .إال يسمعه إال الثقلني ولـو مسعـه اإلنسـان جـزع وخـرع

علــي قــال ثنــا ســعيد قــال ثنــا أبــو عوانــة عــن األســود بــن قــيس عــن نبــيح العنــزي عــن أيب ســعيد 
: مـــا مـــن جنـــازة إال وهـــي تناشـــد محلتهـــا إن كـــان مؤمنـــا اهللا عنـــه راض يقـــول : اخلـــدري قـــال 

م أنشـدكم بـاهللا ملـا رجعــت: أنشـدكم بـاهللا ملـا أسـرعتم يب وإن كـان كـافرا اهللا عليـه سـاخط يقـول 
.اهـ صحيح 

حدثنا وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحـول األزدي قـال مسـع ]11387[ابن أيب شيبة -
اهـــ !هــودوا: فقــال. : رجــال يقــول عمــرابــن

.صحيح 
عبــاسبــنابــن جــريج قــال أخــربين عطــاء قــال حضــر نــافع مــع اعــن ]6252[عبــد الــرزاق -

بــن عبــاس هــذه زوج النــيب صــلى ازة ميمونــة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بســرف فقــال جنــا
اهللا عليه وسلم أو قال هذا زوج النيب صلى اهللا عليه وسـلم فـإذا رفعـتم نعشـها فـال تزعزعـوا وال 
تزلزلـــوا وارفقـــوا فإنـــه كـــان عنـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم تســـع فكـــان يقســـم لثمـــان وال 

بــن اقــال . ة قــال عطــاء كانــت الــيت مل يقســم هلــا صــفية بنــت حيــي بــن أخطــب يقســم لواحــد
.رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس اهـ جريج وأمرت عائشة باإلسراع باجلنائز 

حدثنا عبيد اهللا قال أخربنا إسرائيل عن عبد اهللا بن املختار عـن ]11391[ابن أيب شيبة -
أنــه أخــربه أن أبــاه عبــد اهللا بــن عمــروأبــو حــرب عــن معاويـة بــن قــرة قــال حــدثنا أبـو كــرب أو

وكـن خلـف اجلنـازة ، إذا أنـت محلتـين علـى السـرير فامشـي يب مشـيا بـني املشـيني : أوصاه قال 
أخربنـــا عبيـــد اهللا بـــن أيب ]5912[ابـــن ســـعد . وخلفهـــا لبـــين آدم، فـــإن مقـــدمها للمالئكـــة 

ن معاويـة بـن قـرة املـزين قـال حـدثين أبـو موسى قـال أخربنـا إسـرائيل عـن عبـد اهللا بـن املختـار عـ
يـا بــين إذا مــت : حـرب بــن أيب األسـود عــن عبـد اهللا بــن عمـرو أنــه حدثـه أن أبــاه أوصـاه قــال 
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فاغســـلين غســـلة باملـــاء مث جففـــين يف ثـــوب مث اغســـلين الثانيـــة مبـــاء قـــراح مث جففـــين يف ثـــوب مث 
، مث إذا ألبســتين الثيــاب فــأزر اغســلين الثالثــة مبــاء فيــه شــيء مــن كــافور ، مث جففــين يف ثــوب 

فـــامش يب مشـــيا بـــني املشـــيتني وكـــن ، فـــإين خماصـــم ، مث إذا أنـــت محلتـــين علـــى الســـرير ، علـــي 
فــإن مقــدمها للمالئكــة وخلفهــا لبــين آدم ، فــإذا أنــت وضــعتين يف القــرب فســن ، خلــف اجلنــازة 

ال بــريء فأعتــذر ، وال : علــي الــرتاب ســنا ، مث قــال 
.اهـ سند جيد تقدم ما زال يقوهلا حىت مات. عزيز فأنتصر ، ولكن ال إله إال اهللا 

إذا الزبيـرابنكان :حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عروة قال] 12127[ابن أيب شيبة -
تفيخـرج أيـة سـاعة كانـ:عجلـوا عجلـوا أخرجـوا أخرجـوا قـال: مات له امليـت مـن أهلـه قـال 

.سند صحيح اهـ 
حدثنا الربيع بن سـليمان قـال ثنـا عبـد اهللا بـن وهـب قـال أخـربين ابـن ]2966[ابن املنذر -

كنت جالسا مع عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب فطلع علينـا جبنـازة : أيب الزناد عن أبيه قال 
نـاس واهللا عجبـا ملـا تغـري مـن حـال ال: يتعجب مـن إبطـاء مشـيهم فقـال جعفرابنفأقبل علينا 

يــا عبـد اهللا اتــق اهللا فـواهللا لكأنــه : إن كـان إال اجلمـز ، وإن كــان الرجـل ليالحــي الرجـل فيقـول 
.اهـ حسن قد مجز بك 

املشي أمامها أم خلفها
بن بنت أزهر السمان البصري حدثنا إمساعيل بـن احدثنا بشر بن آدم ]1031[الرتمذي -

أن يــة عــن أبيــه عــن املغــرية بــن شــعبة جبــري بــن حســعيد بــن عبيــد اهللا حــدثنا أيب عــن زيــاد بــن
الراكــب خلــف اجلنــازة واملاشــي حيــث شــاء منهــا والطفـــل :النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال

.تقدم .مث قال هذا حديث حسن صحيح اهـيصلى عليه
بن عيينة عن حيىي بـن عبـد اهللا عـن أيب ماجـد احلنفـي عـن عبـد اعن ]6265[عبد الرزاق -

إمنــا هــي : مســعود قــال ســألنا نبينــا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن املشــي مــع اجلنــائز فقــال اهللا بــن 
.ضعيف اهـمتبوعة وليست بتابعة وليس معها من تقدمها 

: حـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن حيـــىي اجلـــابر عـــن أيب ماجـــد قـــال ]11354[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
بــب اجلنــازة متبوعــة وال تتبــع الســري مــا دون اخل: عــن الســري باجلنــازة قــال مســعودابــنســألت 

.ضعيفاهـ ليس معها من يقدمها
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وأبــا بكـر وعمـر كــانوا صــلى اهللا عليـه وسـلمأن رسـول اهللا بــن شـهاباعـن ]526[مالـك -
عــن معمــر ]6259[عبــد الــرزاق . ميشــون أمــام اجلنــازة واخللفــاء هلــم جــرا وعبــد اهللا بــن عمــر 

وأبـــو بكـــر وعمـــر ميشـــون بـــني يـــدي وســـلمصـــلى اهللا عليـــهعـــن الزهـــري قـــال كـــان رســـول اهللا 
ابـن .ن أباه كان ميشـي بـني يـدي اجلنـازةقال معمر وأخربين الزهري قال أخربين سامل أ.اجلنازة

رأيـت النـيب : ة عن الزهري عن سامل عن أبيه قالحدثنا سفيان بن عيين]11336[أيب شيبة 
حــدثنا ]41[بــن نصــرعدانســ.صــلى اهللا عليــه وســلم وأبــا بكــر وعمــر ميشــون أمــام اجلنــازة

رأيـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وأبـا بكـر وعمـر : عن الزهري عن سـامل عـن أبيـه قـالسفيان
ثنـا سـليمان بـن داودحدثنا حممد بن إمساعيل قال ]2970[ابن املنذر .ميشون أمام اجلنازة

: يـه قـال ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابـن شـهاب عـن ابـن شـهاب عـن سـامل عـن أبقال
الطحـاوي .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ميشون أمام اجلنـازة

أن بـن شـهاب عـن ســاملاأخـربين يـونس عـن بـن وهـب قـال احـدثنا يـونس قـال أنـا ]2534[
سلم يفعل ذلك وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و أمام اجلنازة قاليعبد اهللا بن عمر كان ميش

حـدثنا حممـد بـن عزيـز األيلـي قـال ثنـا مث قـال .كر وعمر بن اخلطاب وعثمـان بـن عفـانوأبو ب
.صحيحاهـن ساملا أخرب  مث ذكر مثله أبن شهاب اسالمة عن عقيل قال حدثين 

داود قاال ثنا أبو زرعة قـال أنـا يـونس بـن ربيع اجليزي وابن أيبثنا حد] 2755[الطحاوي -
مالـك أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وأبـا بكـر وعمـر  بن شهاب عـن أنـس بـن ايزيد عن 

.صحيح اهـكانوا ميشون أمام اجلنازة وخلفها 
أنــه رأى عـن حممــد بـن املنكـدر عــن ربيعـة بـن عبــد اهللا بـن اهلـدير أنــه أخـربه]527[مالـك -

ـــن الخطـــاب عبـــد الـــرزاق .يقـــدم النـــاس أمـــام اجلنـــازة يف جنـــازة زينـــب بنـــت جحـــش عمـــر ب
ن حممــد بــن املنكــدر قــال أخربنــا شــيخ لنــا يقــال لــه ربيعــة بــن عبــد اهللا بــن اهلــدير عــ]6260[

ابــن ســعد . بــن اخلطــاب يضــرب النــاس يقــدمهم أمــام جنــازة زينــب بنــت جحــش اقــال رأيــت 
: أخربنا سفيان بن عيينة عن ابن املنكـدر مسـع ربيعـة بـن عبـد اهللا بـن اهلـدير يقـول ]6733[

]42[بـن نصـر سـعدان .س أمـام جنـازة زينـب ابنـة جحـشرأيت عمر بن اخلطاب يقدم النا
عــن ربيعــة بــن عبــد اهللا بــن هــدير أنــه رأى عمــر بــن اخلطــاب حــدثنا ســفيان عــن ابــن املنكــدر

.اهـ صحيح م الناس أمام جنازة زينب بنت جحشتقد
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عــن الثــوري عــن عــروة بــن احلــارث عــن زائــدة بــن أوس الكنــدي عــن ]6263[عبــد الــرزاق -
يف جنـازة قـال وعلـي آخـذ بيـدي علـيالرمحن بن أبـزى عـن أبيـه قـال كنـت مـع سعيد بن عبد
ميشيان أمامهـا فقـال إن فضـل املاشـي خلفهـا علـى الـذي ميشـي وعمربكروأبووحنن خلفها 

حممـد بـن أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخـربين]7116[ي البيهق.حيبان أن يشقا على الناس 
فــروة عمــرو بــن مــرزوق أخربنــا شــعبة عــن أيبأمحــد بــن بالويــه حــدثنا حممــد بــن غالــب حــدثين

كانـا وعمـربكـرأبـاقال مسعت زائدة حيدث عن ابن عبد الرمحن بـن أبـزى عـن أبيـه أن اجلهين
: : يلعلـخلفهـا فقيـل يميشـيعلـوكـان شيان أمـام اجلنـازة مي

مجاعـة علـى صـالته أمامها كفضل صـالة الرجـل يفيخلفها أفضل من املشييعلمان أن املش
حــدثنا حممــد بــن ]11353[ابــن أيب شــيبة اهـــ وقــالفــذا ولكنهمــا ســهالن يســهالن للنــاس

كنـت يف جنـازة : قـال فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ابن أبـزى 
ي خلفهــا ميشــي خلفهــا ، قــال فجئــت إىل علــي فقلــت لــه املشــوعلــيأمامهــا وعمــربكــروأبــو

لقــد : فقــال يل : قــال أفضــل أو املشــي أمامهــا فــإين أراك متشــي خلفهــا وهــذان ميشــيان أمامهــا
ولكنهمـا يسـريان، مثـل صـالة اجلماعـة علـى الفـذ ، علما أن املشي خلفها أفضـل مـن أمامهـا 

حـدثنا ربيـع املـؤذن قـال ثنـا أسـد قـال ]2550[الطحاوي .ميسرا حيبان أن ييسرا على الناس
قلـت : ثنا محاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد اهللا بن يسار عن عمرو بن حريـث قـال

مــا تقــول يف املشــي أمــام اجلنــازة فقــال علــي بــن أيب طالــب املشــي خلفهــا طالــبأيببــنلعلــي
وعمــربكــرأبــاامهــا كفضــل املكتوبــة علــى التطــوع قــال قلــت فــإين رأيــت أفضــل مــن املشــي أم
.حسن اهـ: ميشيان أمامها فقال 

بـن هليعـة عـن عبيـد اهللا ابـن وهـب قـال أخـربين احـدثنا يـونس قـال ثنـا ]2542[الطحاوي -
وطلحـةعفـانبـنعثمـانرأى فاطمـة أخـربه أنـهمعيقيـب بـن أيببن املغرية أن أبا راشد موىل

راشـد مل اأبـخال ثقات رجاله . أي ميشون أمامها اهـيفعلونه العوامبنوالزبيراهللاعبيدبن
.أعرفه

عــن أيب جعفــر الــرازي عــن محيــد الطويــل قــال مسعــت العيــزار يســأل ]6261[عبــد الــرزاق -
فـامش إن شـئت أمامهـا إمنا أنـت مشـيع: املشي أمام اجلنازة فقال له أنسعنمالكبنأنس
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حـدثنا ]2547[الطحـاوي .شئت عن ميينهـا وإن شـئت عـن يسـارهاوإن شئت خلفها وإن 
بـنأنـسقال ثنا بكر بن عياش عن محيد الطويل عن يروح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عد

يف الرجل يتبـع اجلنـازة قـال إمنـا أنـتم مشـيعون هلـا فامشـوا بـني يـديها وخلفهـا وعـن ميينهـامالك
يــد عــن بــن عفــري قــال حــدثين حيــىي بــن أيــوب عــن محاحــدثنا روح بــن الفــرج قــال ثنــا .ومشاهلــا

عبـد اهللا قـال أخربنـا يزيـد قـالحـدثنا إبـراهيم بـن ]2980[ابـن املنـذر .مثلـهأنس بن مالـك 
تبعــون فكونــوا بــني يــديها إمنــا أنــتم م: فقــال اجلنــازةأنــه ســئل عــن اتبــاع أنــسأخربنــا محيــد عــن 

.صحيح اهـوعن ميينها وعن مشاهلاوخلفها 
ابــنرأيــت : حــدثنا أبــو األحــوص عــن حصــني عــن ســامل قــال ]11337[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ميشي أمام اجلنازةعمر
حدثنا ابن محيد حدثنا هارون عن عنبسة عن ابن أيب ليلـى عـن نـافع عـن ]250[الطربي -

وعــن ميينهــا وعــن مشاهلــا طــال مــا رأيتــه ، فــإذا أنــه كــان ميشــي خلــف اجلنــازة وأمامهــا ابــن عمــر
.اهـ ابن أيب ليلى يضعف شيعها قعد بالبقيع حىت تأتيه 

داود قـال ثنـا أبـو اليمـان احلكـم بـن نـافع البهـراين قـال بـن أيباحـدثنا ]2552[الطحاوي -
ه وأنـا معـعمـربـناهللاعبـدخـرج : مرمي عن راشد بن سعد عن نافع قـال ثنا أبو بكر بن أيب

أمشـي خلفها فقلت يا أبا عبد الرمحن كيف املشي يف اجلنازة أمامها أم خلفها فقـال أمـا تـراين
.ضعيفاهـ خلفها

نابـرأيـت : حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن عطاء قال ]11347[ابن أيب شيبة -
.اهـ حجاج فيه ضعف وعبيد بن عمري ميشيان أمام اجلنازةعمر
حدثنا سفيان عـن عمـرو بـن دينـار حـدثين عبيـد مـوىل السـائب أنـه رأى ]852[مسدد وقال
عمرابن

أخربنــا ابــن أخربنــا الشــافعي قــالســليمان قــال بــن حــدثنا الربيــع ]2973[ابــن املنــذر .قامــا 
مــري وعبيــد بــن ععمــرابــنرأيــت : عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن عبيــد مــوىل الســائب قــال 

عبيـد وثقـه ابـن حبـاناهــ، فجلسا يتحدثان ميشيان أمام اجلنازة فتقدما
.
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: عــن صــاحل مــوىل التوأمــة قــال حــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ذئــب]11339[ابــن أيب شــيبة -
]2543[الطحــاوي .ميشـون أمـام اجلنـازةأسـيدوأبـاعمــروابـنقتـادةوأبـاهريـرةأبـارأيـت 

ذئـب عـن صـاحل مـوىل التوأمـة أنـه رأى أبـا بـن أيبابن وهب قـال أخـربين احدثنا يونس قال أنا 
.اهـ حسن نازةهريرة وعبد اهللا بن عمر وأبا أسيد الساعدي وأبا قتادة ميشون أمام اجل

: لحدثنا وكيع عن مسعر عن عدي بن ثابـت عـن أيب حـازم قـا]11338[ابن أيب شيبة -
يأخربنـا أبـو علـ]7109[البيهقـي .ميشـيان أمـام اجلنـازةعلـيبـنوالحسـنهريـرةأبارأيت 
حدثنا أمحد بـن سـنان حـدثنا وهـب بـن جريـر يأخربنا أبو حممد بن شوذب الواسطيالروذبار 

.به اهـ حسن صحيح يعبة عن عدحدثنا ش
ثنـا عبـد السـالم عـن حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو نعيم قـال ]2979[ابن املنذر -

. ههنــا امــش يعــين وراء اجلنــازة:هريــرةوأبــقــال يل : قــال عطــاء بــن الســائب عــن عبــد الغفــار
.سند ضعيف 

مـــد بـــن عبيـــد اهللا عـــن حـــدثنا ابـــن إدريـــس عـــن حصـــني عـــن حم]11348[ابـــن أيب شـــيبة -
فوضـــع فقـــاري بـــني هريـــرةأبـــوفجـــاء ، كنـــت أمشـــي خلـــف اجلنـــازة : العقـــار بـــن املغـــرية قـــال 

.اهـ حممد هو أبو عون الثقفي ، حسن إصبعيه ، مث دفعين حىت تقدمت أمام اجلنازة
حدثنا يزيد بن هـارون قـال أخربنـا أبـو مالـك عـن أيب حـازم قـال ]11345[ابن أيب شيبة -

وقـال. اهــ إسـناد صـحيح أمـام اجلنـازةالزبيـروابـنهريـرةوأبـيعلـيبنالحسنمع مشيت
أخربنـــا أبـــو طـــاهر الفقيـــه أخربنـــا أبـــو حامـــد بـــن بـــالل حـــدثنا حممـــد بـــن ]7110[البيهقـــي 

هــل : حــازم قــال قلــت أليبيعــن ســعد بــن طــارق األشــجعحــدثنا احملــاريبيإمساعيــل األمحســ
عبد اهللا بن عمر وحسن نعم رأيت : لفقهاء أمامها؟ قال حفظت جنازة مشى معها قوم من ا

اهـ احملاريب هو عبد الرمحن بن حممد بن زياد ، امها حىت وضعتميشون أموابن الزبرييبن عل
.وأبو مالك هو سعد بن طارق ، رواية يزيد بن هارون أصح 

نوا عـــن فضـــيل عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قـــال ســـألت علقمـــة أكـــا]6287[عبـــد الـــرزاق -
.ولكــنهم كــانوا يكرهــون الســري أمامهــا يعــين الراكــب، ال : قــال ، يكرهـون املشــي أمــام اجلنــازة 

تقــدمين لقائــده البــن أبــي أوفــىاقــال إبــراهيم ورأيــت علقمــة واألســود ميشــيان أمامهــا وقــال 
.سند صحيح اهـأمامها
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وغـريه مـن جشـيبحدثنا حيىي بن سعيد عن ثـور عـن عـامر بـن]11350[ابن أيب شيبة -
ــدرداءأبــوقــال أهــل الشــام قــالوا أن يشــيعها مــن أهلهــا واملشــي إن مــن متــام أجــر اجلنــازة : ال

.اهـ مرسل خلفها
أمامــةأبــامسعــت : حــدثنا وكيــع عــن ثــور عــن أيب النعمــان قــال ]11356[ابــن أيب شــيبة -

يب عــامر مــن أكأنــه تصــحيفاهـــ  معهــا أحــب إيل مــن أن أمشــي أمامهــاألن ال أخــرج: يقــول 
.ثقات .وثور هو ابن يزيد الكالعي .األهلاين 

زيد بن حدثنا ابن محيد حدثنا هارون عن عنبسة عن جابر عن احلكم أن ]251[الطربي-
اهـــ أرقـم

.سند ضعيف
نـــا ابـــن وهـــب أخـــربين عمـــرو بـــن احلـــارث عـــن دراج أيب حـــدثين يـــونس أنبأ]252[الطــربي -

جنـازة فتقـدمها علـى دابتـه ، مث نـزل حـني دنـا عبد اهللا بن عمـرو بـن العـاصالسمح أنه رأى 
.اهـ حسن 

بـــن شــيبة قــال ثنـــا أبــو نعــيم قــال ثنـــا إســرائيل عــن عبـــد يحــدثنا علــ]2541[الطحــاوي -
ميشـي عباسبنانعم رأيت : على قال سألت سعيد بن جبري عن املشي أمام اجلنازة فقال األ

.ال باس به اهـأمام اجلنازة 
حـدثنا جريـر بـن عبـد احلميـد عـن سـهيل بـن أيب صـاحل عـن أبيـه ]11340[ابن أيب شيبة -

وا عنهــا كــان أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ميشــون أمــام اجلنــازة حــىت إذا تباعــد: قــال 
.اهـ صحيح ا

ابـن املبـارك ثنـا قـال ثنـا سـعيد بـن منصـورحدثين حممـد بـن علـي قـال]2977[ابن املنذر -
: سـألت عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى عـن املشـي أمـام اجلنـازة فقـال : ثنـا موسـى اجلهـين قـال قال 

اجلنـــازة ، وال يـــرون لقـــد كنـــا مـــع أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم منشـــي بـــني يـــدي
.موسى بن عبد اهللا اجلهين ، صحيح اهـبذلك بأسا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا ]7113[البيهقي -
أبو بكر حيىي بن أيب
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يـت املدينـة فرأيـت أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أت: زياد بـن قـيس األشـعرى قـال 
.سند جيد اهـمن املهاجرين واألنصار ميشون أمام اجلنازة

الركوب لتشييعها
أبـارأيـت : حدثنا وكيع عن عيينة بن عبـد الـرمحن عـن أبيـه قـال ]11359[ابن أيب شيبة -

.تقدم اهـ صحيحن مسرة على بغلة لهيف جنازة عبد الرمحن ببكرة
حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن حجـــاج عـــن عبـــاس اهلمـــداين عـــن ابـــن ]11358[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ فيه نظر على بغل راكبا أمام اجلنازةعمرابنرأيت : معقل قال 
حــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن أيب إســحاق عــن جبــار الطــائي ]11361[ابــن أيب شــيبة -

اهـ جبـار بـن القاسـم وثقـه ابـن أتان له قمراءصعب علىيف جنازة أم معباسابنقال  رأيت 
.حبان 

حدثنا الفضل بن دكني عن إسرائيل عن عبد األعلى عن سـعيد ]11374[ابن أيب شيبة -
]2984[رواه ابن املنذر .الراكب يف اجلنازة كاجلالس يف بيته: قال عباسابنبن جبري عن 

حـدثنا حسـني بــن ]11376[أيب شــيبة ابـن. بـهثنـا أبــو نعـيم حـدثنا حممـد بـن إمساعيــل قـال
راكـب يف اجلنـازة  ال: علي عن زائدة عن عبد األعلـى عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس قـال 

.اهـ عبد األعلى بن عامر الثعليب ضعيف كاجلالس يف بيته
حدثنا أبو سعد عن بن سعيد عن ابن أيب رواد قال حدثنا حيىي]11371[ابن أيب شيبة -

اهــ أبـو سـعد والـو يعلـم رجـال يركبـون يف اجلنـازة مـا لرجـال ميشـون مـا ركبـ: قـال زيد بـن أرقـم
.البقال ضعيف 

ــانحــدثنا وكيــع عــن ثــور عــن راشــد بــن ســعد عــن ]11372[ابــن أيب شــيبة - أنــه رأى ثوب
سـند . تركـب وعبـاد اهللا ميشـون:وقـالة فأخذ بلجام دابته فجعـل يكبحهـارجال راكبا يف جناز 

.م مما ههنا تقدوقد .صحيح 

النهي عن اتباعها بنار
ثنا عبــد الصــمد ثنــا حــرب ثنــا حيــىي حــدثين بــاب بــن عمــري احلنفــي حــد] 10843[أمحــد -

حـدثين رجـل مــن أهـل املدينــة أن أبـاه حدثــه انـه مســع أبـا هريــرة يقـول قــال رسـول اهللا صــلى اهللا 
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رواه أبـو داود ، ضـعيف اهــ ال يتبع اجلنازة صوت وال نـار وال ميشـي بـني يـديها : عليه و سلم 
.
حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن حجــاج عــن فضــيل عــن ابــن مفضــل ]11281[ابــن أيب شــيبة -

.ال بأس بهسند .اهـ تصحيف من ابن مغفلال تتبعين مبجمرعمرقال : قال
أبـي هريـرةعن سعيد بن أيب سعيد املقـربي عـن ]531[مالك -

بـن أيب ذئـب عـن سـعيد املقـربي قـال أوصـى أبـو اعن معمـر عـن ]6154[رزاق عبد ال.بنار
اهـ هريرة أهله أن ال يضربوا على قربه فسطاطا وال يتبعوه مبجمر وأن يسرعوا به 

حدثنا ابن أيب ذئب عن سعيد عـن عبـد الـرمحن مـوىل أيب ]2457[الطيالسي أبو داودوقال
فـال تضـربوا علـي فسـطاطا وال تتبعـوين بنـار وأسـرعوا أوصـى أبـو هريـرة إذا أنـا مـت: هريرة قـال 

أخربنا يزيد بن هـارون وحممـد بـن إمساعيـل بـن أيب فـديك ومعـن بـن ]6311[ابن سعد . يب 
عيسى قالوا حدثنا ابن أيب ذئب عن املقربي عن عبد الـرمحن بـن مهـران مـوىل أيب هريـرة أن أبـا 

، طاطا وال تتبعوين بنـار ، وأسـرعوا يب إسـراعا ال تضربوا علي فس: هريرة ملا حضرته الوفاة قال 
إذا وضـع الرجـل الصـاحل ، أو املـؤمن علـى : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

يـا ويلـيت أيـن تـذهبون : وإذا وضع الكافر ، أو الفاجر على سـريره قـال . قدموين : سريره قال 
أخربنـــا ابـــن أيب قـــال أيب ذئـــب وحجـــاجحـــدثنا حيـــىي عـــن ابـــن ]10137[ورواه أمحـــد اهـــ يب

.صحيح حسن . عن أيب هريرةرانعن عبد الرمحن بن مهحدثين سعيدقال ذئب املعىن
: عـن إبـراهيم بـن نـافع قـال يحـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن اجلعـد]11282[ابن أيب شيبة -

.ضعيفاهـ ال تتبعوين بنارهريرةأبوقال 
كيــع عـــن إبــراهيم بــن إمساعيـــل بــن جممـــع عــن عمتـــه أم حـــدثنا و ]11283[ابــن أيب شــيبة -

جتعلـوا علــى ال تتبعـوين بنـار ، وال: قــال سـعيدأبـاالنعمـان بنـت جممـع عـن ابنــة أيب سـعيد أن 
.اهـ سند ضعيف سريري قطيفة نصراين

حـدثنا ابـن أيب الرجـال حـدثنا سـويد بـن شـعبة قـال ] 96/ 1[وقال ابن شبة يف تاريخ املدينـة 
، كــربت وذهــب يــا بــين: قــال أيب: عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ســعيد قــال ن غزيــةعــن عمــارة بــ

إذا مــت فــادفين : أصــحايب، ودنــا مــين مث اتكــأ علــي، فــأتى البقيــع حيــث ال يــدفن أحــد فقــال
هاهنــا، واســلك يب زقــاق عمقــة، وال تضــربوا علــي فســطاطا، وال تتبعــوين بنــار، وال تبــك علــي 
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مـــىت خيـــرج؟ فـــأكره أن : فســـألين النـــاس: قـــال. ذنـــوا يب أحـــدانائحـــة، وامشـــوا يب اخلبـــب، وال تؤ 
.اهـ ضعيف أخربهم ملا قال يل، فأخرجته يف صدر النهار، فأتيت البقيع وقد ملئ ناسا 

مغفـلبـناهللاعبـدحدثنا وكيع عن أيب األشهب عن بكـر عـن ]11285[ابن أيب شيبة -
حلجــارة يعــين املــدر الــذي يكــون علــى وال بنــار وال ترمــوين باأنــه أوصــى أن ال تتبعــوين بصــوت

أخربنا وكيع بـن اجلـراح وعبـد الوهـاب بـن عطـاء وعمـرو بـن ]6024[ابن سعد .شفري القرب
حدثنا أبو األشهب جعفر بن حيان عن بكر بن عبد اهللا املزين قالوا عاصم والفضل بن دكني 

ا مــين نــارا وال ترمجــوين عنــد موتــه ال تتبعــوين صــوتا وال تــدنو عبــد اهللا بــن املغفــلأوصــى : قــال 
.جيد اهـيعين ما يركم على قربه من احلجارة: قال أبو األشهب. باحلجارة 

وإسحاق بن منصور كلهم يوأبو معن الرقاشيحدثنا حممد بن املثىن العنز ]336[مسلم -
قـال أخربنـا حيـوة بـن شـريح أبا عاصم يعينبن املثىن حدثنا الضحاك واللفظ العاصم عن أيب

وهـو يفعمـرو بـن العـاصقـال حضـرنا يحبيب عن ابن مشاسة املهر يزيد بن أيبل حدثينقا
فبكى طويال وحول وجهه إىل اجلدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أمـا بشـرك رسـول . سياقة املوت

فأقبـل : اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بكـذا أمـا بشـرك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بكـذا قـال 
فــــذكر إن أفضــــل مــــا نعــــد شــــهادة أن ال إلــــه إال اهللا وأن حممــــدا رســــول اهللا:فقــــال . بوجهــــه

الـرتاب يفشـنوا علـنائحـة وال نـار فـإذا دفنتمـوينفإذا أنا مت فال تصحبين:احلديث إىل قوله 
قــدر مــا تنحــر جــزور ويقســم حلمهــا حــىت أســتأنس بكــم وأنظــر مــاذا يشــنا مث أقيمــوا حــول قــرب 

اهـأراجع به رسل ريب
حدثنا وكيع عن هارون بن أيب إبراهيم عن عبد اهللا بن عبيد بن ]11284[أيب شيبة ابن-

ابــن ســعد . عائشــةعمـري عــن 
أخربنــا يعلــى بــن عبيــد ووكيــع بــن اجلــراح والفضــل بــن دكــني قــالوا حــدثنا هــارون ]10945[

أوصــت عائشــة أن ال تتبعــوا ســريري بنــار وال : عبيــد بــن عمــري قــال الرببــري عــن عبــد اهللا بــن
أخربنـا يعلـى بـن عبيـد حـدثنا هـارون الرببـري عـن عبـد اهللا بـن وقـال . جتعلوا حتيت قطيفـة محـراء

اهـــ أوصــت عائشــة أال تتبعــوا ســريري بنــار وال جتعلــوا حتــيت قطيفــة محــراء: عبيــد بــن عمــري قــال 
ربنـا عبـد الوهـاب بـن عطـاء حـدثنا النهـاس بـن قهـم عـن عبـد أخمث قال ابن سعد . سند جيد 

ال تـدنوا مـين النـار ، وال حتملـوين علـى : : اهللا بن عبيد بن عمري قال 
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أخربنـا عبـد الوهـاب بـن عطـاء ]10956[وقال ابن سعد . اهـ النهاس يضعف قطيفة محراء
اهـــ أظنــه دث يب حــدث يف مرضــي هــذان عائشــة أوصــت إن حــأأخربنــا ابــن عــون عــن نــافع 

.اختصره على معىن ما قبله ، وهذا سند جيد 
أمجـروا :أسـماء بنـت أبـي بكـرعن هشام بن عـروة عـن ]530[مالك -

.اهـ ثابت ثيايب إذا مت مث حنطوين وال تذروا على كفين حناطا وال تتبعوين بنار 
.م يف الباب عن أيب موسى وغريه ، تقد

هاعندحتري السكينة
حــدثنا ســفيان حــدثنا عبــد الــرمحن بــن محيــد مسعــه مــن شــيخ مــن بــين ] 161الزهــد[أمحــد -

رواه . بــداأكلمــك أبصــر عبــد اهللا رجــال يضــحك يف جنــازة فقــال تضــحك يف جنــازة ال أعــبس 
أخربنــا أبــو احلسـني بــن بشــران أنــا أبــو عمـرو بــن الســماك نــا حنبــل ]9271الشــعب[البيهقـي 

مسعـت أيب ذكـر عـن : حاق حـدثين أبـو عبـد اهللا نـا محيـد بـن عبـد الـرمحن الرواسـي قـال بن إس
رجـال يضـحك يف جنـازة عبد اهللا بن مسعودرأى : يزيد بن عبد اهللا عن بعض أصحابه قال 

يزيـد بـن عبـد اهللا مث قـال البيهقـي. أتضحك و أنت تتبع جنـازة و اهللا ال أكلمـك أبـدا: فقال 
حدثنا بعض أشياخنا عن أيب حبر العبسي أن ابن ]204الزهد[واه وكيع ر و . هذا هو أبو حبر 

.تضـــحك يف جنـــازة ال أكلمـــك بكلمـــة أبـــدا : مســـعود رأى رجـــال يضـــحك يف جنـــازة فقـــال 
أخربنا عبد الرمحن بـن حيـىي قـال حـدثنا أمحـد بـن سـعيد قـال ]87/ 4التمهيد[رواه أبو عمر و 

ن هــارون قــال حــدثنا العبــاس بــن الوليــد قــال حــدثنا عبــد امللــك بــن حبــر قــال حــدثنا موســى بــ
حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن محيد الرؤاسي عن رجل من عبس أن ابن مسعود رأى رجال 

اهــ أبـو حبـر األحنـف ت يف جنازة؟ واهللا ال أكلمك أبـداتضحك وأن: يضحك يف جنازة فقال
.اهلاليل ذكره ابن حبان يف الثقات 

شــهد جنــازة بــن ســريين أن أنــس بــن مالــكانــا خالــد عــن حــدثنا هشــيم أ]4080[أمحــد -
قـال هشـيم قـال خالـد يف .قال فأظهروا االستغفار فلـم ينكـر ذلـك أنـس، رجل من األنصار 

ن رجــال مــن األنصــار مــات بالبصــرة أوقــال هشــيم مــرة . حديثــه وأدخلــوه مــن قبــل رجــل القــرب 
: معناه كما فعل أبو جحيفـة اهـ سند صحيح ،فشهده أنس بن مالك فأظهروا له االستغفار 
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.ومل يكن شيئا ينتصبون له . غفر اهللا لك يا أبا ميسرة 
.يأيت قريبا . ، وهو اإلدخال من قبل رجل القرببعض احلديث دلسه هشيم 

عــن معمــر عــن قتــادة عــن احلســن قــال أدركــت أصــحاب رســول اهللا ]6281[عبــد الــرزاق -
.اهللا عليه وسلم يستحبون خفـض الصـوت عنـد اجلنـائز وعنـد قـراءة القـرآن وعنـد القتـالصلى 
حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن احلسن عن قيس بـن عبـاد ]205الزهد[وكيع 
كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكرهون رفع الصـوت عنـد اجلنـائز وعنـد : قال 

.جيد اهـ سند القتال وعند الذكر
حدثنا محاد بن زيد عن أيوب السختياين عن أيب قالبـة أنـه مسـع قاصـا رافعـا ]203[وكيع -

.اهـ صحيح )1(إن كانوا ليعظمون املوت بالسكينة : صوته يف جنازة فقال 

تشييع القرابة املشرك
حدثنا آدم حـدثنا شـعبة حـدثنا عمـرو بـن مـرة قـال مسعـت عبـد الـرمحن ]1312[البخاري -

كان سهل بن حنيـف وقـيس بـن سـعد قاعـدين بالقادسـية ، فمـروا عليهمـا : ليلى قال بن أيب
صــلى اهللا مــن أهــل الذمــة فقــاال إن النــيبي. جبنــازة فقامــا 

اهــ كـان أليسـت نفسـا :فقـال . ي: عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له 
وسـيأيت عـن .هللا عليه وسلم يتألف يهـود أول مقامـه باملدينـة قبـل أن يغـدروا رسول اهللا صلى ا

.ما يدل على نسخهعلي 
حدثنا عيسى بن يونس عن حممد بن أيب إمساعيل عن عامر بـن ]11966[ابن أيب شيبة -

اركـب : فـذكرت ذلـك لـه فقـال عمرشقيق عن أيب وائل قال ماتت أمي وهي نصرانية فأتيـت 
.اهـ عامر ضعيف امهادابة وسر أم

عــن ليــث عــن عبــد اهللا بــن شــريك قــالأخربنــا حســني بــن مهــران]9927[عبــد الــرزاق وقــال
بـن عمـر افقـال لـه ؟ إن أمي توفيت وهي نصرانية أفأشـهد دفنهـا : فقال عمربناسأل رجل 

حــدثنا وكيــع عــن شــريك عــن ]11968[ابــن أيب شــيبة . امــش أمامهــا فأنــت لســت معهــا : 

أخربنـا أبـو علـي الروذبـاري نـا أبـو عمـر حممـد بـن عبـد الواحـد النحـوي نـا حممـد بـن ]9275الشـعب[قال البيهقي-1
سـئل ابـن عيينـة مـا بـال النـاس يـؤمرون يف : هشام بن أيب الدميك نـا حممـد بـن هشـام املـروزي جـار أمحـد بـن حنبـل قـال 

اهـألنه حشر : اجلنازة بالسكوت ؟ قال 
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مسعت ابن عمر سئل عـن الرجـل املسـلم يتبـع أمـه النصـرانية متـوت ، : بن شريك قال عبد اهللا 
حـدثنا حيـىي قـال ثنـا أمحـد بـن يـونس قـال ]2884[ابـن املنـذر .يتبعها وميشي أمامهـا: قال

ثنا إسرائيل عـن عبـد اهللا بـن شـريك العـامري قـال مسعـت احلـارث بـن أيب ربيعـة سـأل ابـن عمـر 
ــ تــأمر بــأمرك وأنــت بعيــد مث تســري أمامهــا، فــإن : ت فقــال لــه ابــن عمــر عــن أم لــه نصــرانية مات

.منكر ، كان ابن عمر ميشي أما اجلنازة ضعيفاهـالذي يسري أمام اجلنازة ليس معها
ماتـت أم احلـارث بـن : أخربنـا الثـوري عـن محـاد عـن الشـعيب قـال ]9926[عبد الرزاق وقال

قـــال الثـــوري يف . حممـــد صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم أيب ربيعـــة وكانـــت نصـــرانية فشـــيعها أصـــحاب
حـدثنا وكيـع ]11964[ابـن أيب شـيبة وقـال . بعض احلديث إنه كان يؤمر أن ميشي أمامهـا 

ا فشـهدهحلارث بن أيب ربيعـة وهـي نصـرانيةماتت أم ا:قالعن سفيان عن محاد عن الشعيب
.بن أيب سليمان حفظه إن كان محاد ، حسن سند اهـ أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم

بــن عيينــة عــن أيب ســنان عــن ســعيد بــن جبــري قــال تــويف أبــو اأخربنــا ]9937[عبــد الــرزاق -
ومــا عليــه لــو : بــن عبــاس افقــال عبــاسالبــنفــذكر ذلــك ، رجــل وكــان يهوديــا فلــم يتبعــه ابنــه 

بــن اقــال مث قــرأ -يقــول دعــا لــه مــا كــان األب حيــا -غســله واتبعــه واســتغفر لــه مــا كــان حيــا 
ابــــن أيب شــــيبة .يقــــول ملــــا مــــات علــــى كفــــره )فلمــــا تبــــني لــــه أنــــه عــــدو هللا تــــربأ منــــه(عبــــاس 

قـال مـات رجـل ن إسرائيل عن ضـرار بـن مـرة عـن سـعيد بـن جبـريعحدثنا وكيع]11969[
كان ينبغي لـه أن يتبعـه ويدفنـه ويسـتغفر لـه ابن عباس: فقال مسلم فلم يتبعهنصراين وله ابن 

حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عـن سـعيد بـن جبـري]11971[يب شيبة ابن أ.يف حياته
ما كان عليه : فقال البن عباسفذكر ذلك نصراين فوكله ابنه إىل أهل دينهمات رجل : قال 

.اآليـة)ومـا كـان اسـتغفار إبـراهيم ألبيـه(غفر لـه مـا كـان حيـا مث تـاللـو مشـى معـه وأجنـه واسـت
رائيل عـن ضـرار ثنـا إسـىي بن حممد قال ثنا أمحد بن يونس قالحدثنا حي]2883[ابن املنذر 

أو نصـراين كـان عنـدنا رجـل كـان لـه أب يهـودي : قـال بن مرة أيب سنان عن سعيد بن جبـري
مـن ]6915[البيهقـي .ه ويتبعـه ويدفنـهيقوم عليـ:لم يتبعه فسألت ابن عباس فقال فمات ف

جـاء رجـل إىل : عن سعيد بن جبـري قـال سنانسعيد بن منصور حدثنا سفيان عن أيبطريق
مــا كــان (مث قــال وحنطــه مث ادفنــه اغســله وكفنــه: مــات نصــرانيا فقــال ابــن عبــاس فقــال إن أيب

.سند صحيح اهـاآلية) والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أوىل قرىبللنيب
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تشييع النساء اجلنائزما روي يف 
صة بـن عقبـة حـدثنا سـفيان عـن خالـد احلـذاء عـن أم اهلـذيل حدثنا قبي]1278[البخاري -

اهـ:عن أم عطية قالت
اج عــن فضــيل عــن ابــن مغفــل حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن حجــ]11401[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ إسناد ال باس به ال تتبعين امرأة: عمرقال : قال
حـدثنا حـدثنا زيـد بـن حبـاب قـال حـدثنا معاويـة بـن صـاحل قـال]11408[ابن أيب شيبة -

اهــ عمـرو فـرأى نسـوة يف اجلنـازة فطـردهنأمامةأبوكنا يف جنازة وفيهـا : عمرو بن قيس قال 
.بن قيس أبو ثور ، سند جيد 

حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن أيب إســحاق عــن جبــار الطــائي]11412[ابــن أيب شــيبة -
اهللاوعبـدعلى أتان لـه قمـراء يقـاد عباسابنأم مصعب بن الزبري وفيها شهدت جنازة : قال
يــا ابــن عبــاس يصــنع هــذا قلــت : قــال فســمعوا أصــوات صــوائح: قــال عمــرووابــنعمــربــن

ورواه اهــــ ســـند ضـــعيففـــإن اهللا أضـــحك وأبكـــىك يـــا جبـــاردعنـــا منـــ: ؟ قـــال وأنـــت هاهنـــا
ال ثنا بشر بن السري عـن سـفيان عـن أيب حدثين عبد اجلبار بن العالء ق]1771[الفاكهي 

إسحاق عـن رجـل أنـه قـال يومئـذ أتصـنعون هـذا وأنـتم بالبلـد احلـرام ؟ قـال ابـن عبـاس دعنـا يـا 
.ضعيف.اهـ يريد النعيرجل فإن اهللا تبارك وتعاىل أضحك وأبكى 

عــن إبــراهيم بــن عمــر عــن عبــد الكــرمي أيب أميــة عــن ســعيد بــن جبــري ]6303[عبــد الــرزاق -
تبــع جنــازة فــرأى نســاء يتبعنهــا ويصــرخن فأقبــل علــيهن وقــال أف لكــن عمــربــناوجماهــد أن 

حـدثنا ]1803[وقـال الفـاكهي .ضـعيف اهــأذى على امليت وفتنة على احلي ثالث مرات 
حممد بن أيب عمر قال ثنـا حيـىي بـن سـليم عـن ابـن خثـيم قـال حـدثين جماهـد قـال كنـا مـع عبـد 

: فلمـــا بلغنـــا الـــردم التفـــت عبـــد اهللا فـــإذا النســـاء مـــع اجلنـــازة فقـــال اهللا بـــن عمـــر يف جنـــازة ، 
داود بـن أيباحدثنا ]2552[الطحاوي .

مـرمي عـن راشـد بـن سـعد قال ثنا أبـو اليمـان احلكـم بـن نـافع البهـراين قـال ثنـا أبـو بكـر بـن أيب
مــر وأنـا معـه علــى جنـازة فـرأى معهــا نسـاء فوقـف مث قــال خــرج عبـد اهللا بـن ع: عـن نـافع قـال 

اهـ أمشي خلفهااجلنازة أمامها أم خلفها فقال أما تراين
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شـــام بـــن حـــدثنا أبـــو مســـهر وه: قـــالحـــدثنا يزيـــد]6[ورواه أبـــو احلســـن ابـــن حـــذمل يف جزئـــه 
سامل بـن عبـد حدثين: قالوزاعيأنا األ: قالحدثنا إمساعيل بن عبد اهللاقاال إمساعيل العطار
شــهدت مــع عبــد اهللا بــن عمــر جنــازة وهــو : قــالحــدثين جماهــد بــن جــربقــال اهللا يعــين احملــاريب

وسـادة، فوقـف هلـا حـىت حلقتـه، مث قـال : متكئ على يدي، فبصـر بـامرأة حتمـل مرفقـة، أو قـال
بـن حممـد بـن عبـد الصـمداهـ هذا حديث حسن ، يزيـد هـو اارجعي ارجعي، حىت توارت: اهل

.د اهللا هو ابن مساعة العدوي ، وإمساعيل بن عب
عـن ليـثحدثنا الرهاوي حدثنا يـونس بـن حممـد حـدثنا صـدقة]915املطالب[أبو يعلى -

فجعلـت ال تبـايل يردهـاكنت يف جنازة فـإذا فيهـا مريـة فجعـل : قال عمرابنعن جماهد عن 
.ضعيف اهـإنا نريد األجر ، وهذه تريد الوزر يا جماهد: عمر ، فقال ابن

حــدثنا عبــد اهللا بــن عثمــان قــال أخربنــا عبــد اهللا قــال أخربنــا ]213/ 1[يعقــوب الفســوي -
تـــويف عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر الصـــديق : ســـيف بـــن أيب ســـليمان قـــال مسعـــت جماهـــداً يقـــول

.سند جيد اهـردوا النساء: حىت إذا جاء الردم أعلى مكة قالعمربناصعد معه أف

للنساءسرتة النعش من أحب رفع طريف 
أول مــن : أخربنــا عبــد اهللا بــن منــري حــدثنا إمساعيــل عــن عــامر قــال ]11660[ابــن ســعد -

أشــار بــالنعش نعــش املــرأة يقــول رفعــه أمســاء بنــت عمــيس حــني جــاءت مــن أرض احلبشــة رأت 
.اهـ مرسل جيد رى يصنعونه مثالنصا

أخربنا عارم بن الفضـل حـدثنا محـاد بـن زيـد حـدثنا أيـوب عـن نـافع ]11090[ابن سعد -
عمــرأمــر جحــشبنــتزينــب

أمــري يــا : مناديــا فنــادى أال ال خيــرج علــى زينــب إال ذو رحــم مــن أهلهــا فقالــت بنــت عمــيس 
املؤمنني أال أريك شـيئا رأيـت احلبشـة تصـنعه لنسـائهم ؟ فجعلـت نعشـا وغشـته ثوبـا فلمـا نظـر 

اهــ مرسـل فـأمر مناديـا فنـادى أن اخرجـوا علـى أمكـم، ما أحسن هذا ما أسرت هـذا : إليه قال
.جيد ، يأيت معناه مسندا 

س بـن مســلم حـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهــدي عـن سـفيان عـن قـي]11277[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح أمرت بالنعش للنساءأيمنأمعن طارق بن شهاب أن 
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عبـد عـن الثـوري عـن أيب إسـحاق قـال مـات احلـارث اخلـاريف فرأيـت ]6476[عبد الـرزاق -
ــد ــن يزي رواه . اكشــطوا هــذا الثــوب فإمنــا هــو رجــل يعــين ســرت الثــوب علــى القــرب :يقــولاهللا ب

يــل بــن إبــراهيم قــال أخربنــا شــعبة عــن أيب إســحاق حــدثنا إمساع]1/217[يعقــوب الفســوي 
اكشـطوا الثـوب عـن : أوصى احلارث أن يصلي عليـه عبـد اهللا بـن يزيـد األنصـاري فقـال:قال
.يأيت اهـ صحيح القرب

واجللوسللجنائزالقيامما جاء يف 
بــن حجــر قــاال حــدثنا إمساعيــل وهــو ابــن يســريج بــن يــونس وعلــحــدثين]2265[مســلم -

ح وحدثنا حممد بن املثىن واللفظ له حدثنا معـاذ بـن هشـام حـدثينين هشام الدستوائعلية ع
أن يســعيد اخلــدر كثــري قــال حــدثنا أبــو ســلمة بــن عبــد الــرمحن عــن أيبعــن حيــىي بــن أيبأيب

إذا رأيــتم اجلنــازة فقومــوا فمــن تبعهــا فــال جيلــس حـــىت :رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 
اهـتوضع 

عمش عن املنهال عن زاذان عـن الـرباء بـن عـازب عن الثوري عن األ]6324[زاق عبد الر -
ـــا مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف جنـــازة فوجـــدنا القـــرب مل يلحـــد فجلـــس  قـــال خرجن

.اهـ صحيح رواه أمحد وغريه وجلسنا 
حدثنا غندر عـن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن ابـن أيب ليلـى أن ]12040[ابن أيب شيبة -

: فقيـل هلمـا ، كانا بالقادسـيةحنيفبنوسهلسعدبنقيس
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له ، أنه : من أهل األرض فقاال 

.رواه البخاري ومسلم اهـأليست نفسا: يهودي ، فقال 
عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبـري عن حيىي بن سعيد عن واقد بن ] 551[مالك -

أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  بن مطعم عن مسعود بن احلكـم عـن علـي بـن أيب طالـب
حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا ]2271[اهـــ رواه مســلم كــان يقــوم يف اجلنــائز مث جلــس بعــد 

بـن سـعيد عـن ليث ح وحدثنا حممـد بـن رمـح بـن املهـاجر  واللفـظ لـه حـدثنا الليـث عـن حيـىي
جنـازة قائمـا وقـد جلـس نافع بن جبـري وحنـن يفواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآين

ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع اجلنازة ملا حيدث أبو سـعيد ينتظر أن توضع اجلنازة فقال يل
ول طالب أنه قال قام رسبن أيبيعن علفقال نافع فإن مسعود بن احلكم حدثين. ياخلدر 
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. وهـذا يـدل علـى أن القيـام علـى اللحـد داخـل يف النسـخ اهـاهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قعد
حـــدثنا ســـعيد بـــن نصـــر حـــدثنا ابـــن أيب دلـــيم ]268/ 23[وقـــد قـــال أبـــو عمـــر يف التمهيـــد 

حــدثنا ابــن وضــاح حــدثنا أبــو مــروان عبــد امللــك بــن حبيــب املصيصــي حــدثنا ابــن املبــارك عــن
ر بــن ســعد أن عليــا قــام علــى قــرب ابــن املكفــف فقيــل لــه أال جتلــس يــا قــيس بــن مســلم عــن عمــ

ح وحـدثنا يزيـد بـن موهـب عـن ا قـال ابـن وضـ.أمري املؤمنني فقال قليل ألخينا قيامنـا علـى قـربه
قـال ابـن . زائدة عن مالك بن مغول عن عمري بن سعد عن علي مثله حيىي بن زكرياء ابن أيب

سفيان عن قيس عن عمري بن سعد عن علي قـال ليـل وضاح وحدثنا موسى حدثنا وكيع عن
كذا يف املطبوع قيس بن مسلم وإمنا هو ابـن سـليم اهـأحدكم القيام على قرب أخيه حىت يدفنه 

حدثنا وكيع عن قيس بن سليم عن عمري بـن سـعيد أن عليـا قـام ]11878[ابن أيب شيبة . 
عبــد الــرزاق وقــالاهـــىت يــدفنلــيكن ألحــدكم قيــام علــى قــربه حــ: علــى قــرب حــىت دفــن وقــال 

كـــرب علـــي علـــى يزيـــد بـــن : عمـــش عـــن عمـــري بـــن ســـعيد قـــال عـــن الثـــوري عـــن األ]6506[
، وكـأن عليـا إن شـاء اهللا عنـه كلـه صـحيحوهذا  . املكفف أربعا وجلس على القرب وهو يدفن

اغ ، ، ومعــىن أمــره بالقيــام علــى قــرب أخيــه كراهــة االنصــراف قبــل الفــر مل يكــن يتحــرى فيــه ســنة 
.واهللا أعلم 

نا شريك عن عثمان بن أيب زرعة عن زيد بن وهب قال تـذاكروا خرب أ]2142[ابن اجلعد -
اهــ قـال صـدقت .مـا زال يفعلـه: أبـو مسـعود األنصـاريفقـال علـيالقيام عند اجلنازة عنـد 

.سند ضعيف 
قــالوا : ل حــدثنا حممـد بــن فضـيل عــن يزيـد عــن ابـن أيب ليلــى قـا]12035[ابـن أيب شـيبة -

ابــن أيب وقــال.إن املالئكــة يكونــون معهــا فقومــوا هلــا: أمــر بــذلك وقــال موســىأبــاإن لعلــي
كنــا مــع : حــدثنا ابــن فضــيل عــن يزيــد عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى قــال ]12042[شــيبة 
يزيـد اهــ ما هذا لكأن هذا من صنيع اليهود:فقام رجل ، فقال علي ، فمر علينا جبنازة علي
.يب زياد ليس باحلافظبن أ

نصـــارياألمســـعودأبـــابـــن عيينـــة عـــن زكريـــا عـــن الشـــعيب أن اعـــن ]6310[عبـــد الـــرزاق -
فمرت الخدريسعيدأبوكانا يقومان للجنازة قال وكان مروان جالسا ومعه سعدبنوقيس

ت إذاً فهـا:قـالصلى اهللا عليه وسـلمأمرنا يعين النيب :فقال!ما هذا:جنازة فقام فقال مروان
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ت بــه أنــه مــر أيب ســعيدعــن حــدثنا وكيــع عــن زكريــا عــن الشــعيب]12033[ابــن أيب شــيبة .
عليـه وسـلم مـرت إين رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا: فقـال اجلـس: جنازة فقام ، فقال له مروان

ثنا وكيـع عـن زكريـا عـن الشـعيب عـن حـد]12034[ابـن أيب شـيبة .فقام مروانبه جنازة فقام
ثنا حممـد حـد]3004[ابـن املنـذر .مسعودوأباقيساى أن ابن أيب ليل

أبــا مســعود وقــيس بــن ســعدبـن علــي قــال ثنــا ســعيد قـال ثنــا ســفيان عــن زكريــا عــن الشـعيب أن
فمرت به جنازة فقام هلا أبو سعيداخلدريسعيدأيبكانا يقومان للجنازة وأن مروان كان مع 

حـدثنا علـي قـال ثنـا حجـاج قـال ثنـا ]3003[ابـن املنـذر وقـال. زائـدة اهـ زكريا هو ابـن أيب 
عنــد أيب مســعود البــدريكنــت مــع : محــاد عــن أيب عــون عــن الشــعيب عــن ابــن أيب ليلــى قــال 

، رواه الشـــعيب صـــحيحاهــــقنطـــرة الصـــاحلني فمـــرت جنـــازة يهـــودي فقـــام وقمنـــا حـــىت مضـــت
.أعلم اهللا و مرسال وخمتصرا وموصوال ،

: ذئب عـن سـعيد املقـربي عـن أبيـه قـالحدثنا وكيع عن ابن أيب ]11645[يب شيبة ابن أ-
قـم : فقـالالخـدريسـعيدأبـوومروان ميشيان أمام اجلنـازة ، مث جلسـا فجـاء هريرةأبارأيت 

ا اتبـع اجلنـازة مل أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان إذأيها األمري فقد علم هذا يعين أبـا هريـرة
.اهـ سند صحيح ضعجيلس حىت تو 

عن معمر وغريه عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الـرمحن ]6327[عبد الرزاق -
اهــ جتلـس حـىت توضـع قال إذا مـرت بـك جنـازة فقـم فـإن اتبعتهـا فـالالخدريسعيدأبيعن 

.مسلم مرفوعا تقدم عندسند صحيح ، 
بــنالحســنوعبــاسبــناين أن بــن ســري اعــن معمــر عــن أيـوب عــن ]6313[عبـد الــرزاق -

أمــا تعلــم أن رســول اهللا :خــر فقــال الــذي قــامحــدمها وجلــس اآلأعلــي
حــدثنا عبــد ]12043[ابــن أيب شــيبة .بلــى وقعــد :خــرقــال اآل؟ قــام صــلى اهللا عليــه وســلم

قــام 
أحدمها وقعد اآلخـر ، فقـال الـذي قـام للـذي مل يقـم أمل يقـم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 

حدثنا علي بـن عبـد العزيـز ثنـا عـارم أبـو النعمـان ثنـا ]2744[الطرباين . بلى ، مث قعد: قال 
بن عبـاس و احلسـن بـن علـي امـرت جنـازة بـ: يد عن أيوب عن حممد بن سريين قالمحاد بن ز 

ألــيس قــد قــام النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم جلنــازة : حلســن وقعــد ابــن عبــاس فقــال احلســنافقــام
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حـــدثنا أبـــو مســـلم مث قـــال. بلـــى وجلـــس:؟ فقـــال ابـــن عبـــاسو يهوديـــة مـــرت بـــهيهـــودي أ
الكشــي ثنــا عبــد الــرمحن بــن محــاد الشــعيثي ثنــا ابــن عــون عــن حممــد أن جنــازة مــرت علــى ابــن 

ألـيس قـد قـام النـيب : ا وقعـد اآلخـر فقـال القـائم للقاعـد عباس و احلسن بـن علـي فقـام أحـدمه
حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن العبــاس مث قــال.بلــى مث قعــد : صــلى اهللا عليــه و ســلم ؟ قــال 

األصبهاين ثنا حممد بن املغرية ثنا النعمان بن عبد السالم عن سعد بن عبد الرمحن و يزيد بـن 
نبئـت أن احلسـن بـن : حـدثنا حممـد بـن سـريين قـال : لوا إبراهيم التسرتي و أيب بكر اهلـذيل قـا

علــي و ابـــن عبـــاس مــرت عليهمـــا جنـــازة فقـــام احلســن وجلـــس ابـــن عبــاس فقـــال احلســـن البـــن 
بلـى وقـد جلـس : أمل تر أن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم مـرت بـه جنـازة فقـام ؟ قـال : عباس 

.رسلصحيح ماهـ 
كـان احلسـن : إمساعيل عن جعفر عن أبيه قـال حدثنا حامت بن ]12039[ابن أيب شيبة -

علـيبـنالحسـن: بن علي جالسا فمر عليه جنازة فقـام النـاس حـني طلعـت اجلنـازة ، فقـال 
إمنـا مــر علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم جبنـازة يهــودي وكــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

.هـ صحيح اعلى طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودية فقام
حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن أيب مالــك األشــجعي عــن أيب حــازم ]11636[ابــن أيب شــيبة -

فلمـــا انتهـــوا إىل القـــرب قـــاموا الحســـن بـــن علـــي وأبـــي هريـــرة وابـــن الزبيـــرمشـــيت مـــع : قـــال 
البيهقـــي وقـــال .اهــــ ســـند صـــحيح وضـــعت اجلنـــازة ، فلمـــا وضـــعت جلســـوايتحـــدثون حـــىت

حـــدثنا أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن يعقـــوب يأمحـــد بـــن احلســـن القاضـــأخربنـــا أبـــو بكـــر ]7132[
يمالــك األشــجعإســحاق عــن أيبحـدثنا حممــد بــن إســحاق حــدثنا معاويــة بـن عمــرو عــن أيب

أمـام اجلنـازة يهريرة وابـن عمـر وابـن الـزبري واحلسـن بـن علـأيبمشيت مع : حازم قال عن أيب
إن القـائم مثـل : لسوا فقلت لبعضـهم فقـال حىت انتهينا إىل املقربة فقاموا حىت وضعت ، مث ج

.اهـ رواية يزيد بن هارون أصح احلامل
أبـــيحـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن أيب العنـــبس عـــن أبيـــه عـــن ]11630[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ سعيد بن كثري بن عبيد ، سند جيد أنه مل يكن يقعد حىت يوضع السريرهريرة
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دثنا ســفيان بــن حبيــب اجلرمــي عــن حممــد بــن حــدثنا محيــد بــن مســعدة حــ]238[الطــربي -
اهـــ مــن تبعهـا يعـين اجلنـازة فــال جيلـس حـىت توضـع: قـال أبــي هريـرةن عـعمـرو عـن أيب سـلمة 

.سند جيد 
حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال ثنـا حجـاج بـن منهـال قـال ثنـا محــاد ]3000[ابـن املنـذر -

ا صــليا علــى جنــازة مث أتيــا القــرب أبــي هريــرة وابــن عمــرعــن أيب محــزة عــن أيب صــاحل عــن 
.اهـ ال باس به 

كـان يسـبق اجلنـازة حـىت عمـربناعن معمر عن أيوب عن نـافع أن ]6316[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح فكنت أسرته حىت ال يراها : قال نافع . يأيت البقيع فيجلس فإذا رآها قام 

حدثنا نصـر بـن علـي اجلهضـمي حـدثنا عبـد األعلـى حـدثنا عبيـد اهللا عـن ]237[ربي الط-
. اهـ صحيح كان ابن عمر إذا رآها مل جيلس حىت توضع: نافع قال 

كـان : أخربنا يزيد بن هارون أنبأنا ابـن عـون عـن نـافع قـال ]863املطالب[عبد بن محيد -
ابــن عمــر إذا خــرج يف جنــازة وىل ظهــره إىل إذا رأى جنــازة قــام حــىت جتــاوزه ، وكــانعمــرابــن

.إسناده صحيح :بن حجر قال ااهـاملقابر 
بــن جــريج قــال قلــت لعطــاء قيــام مــن يراهــا قــال أخــربين عبيــد اعــن ]6317[عبــد الــرزاق -

بــن أيب عقــرب وأنــا أتــبعهم اجنــازة ومعــه عبيــد بــن عمــري و عمــربــنامــوىل الســائب قــال اتبــع 
.اهـ صحيح حىت إذا حاذت به قام حىت خلفته فقال فمضى أمامها فجلس

بن سريين قـال كـان ال جيلـس حـىت يوضـع اعن معمر عن أيوب عن ]6323[عبد الرزاق -
بـن عمـر إذا اقـال أيـوب فسـالت نافعـا فقـال كـان عمـربـناامليت يف اللحد ويـروي ذلـك عـن 

أشــعث حــدثنا حفــص عــن]11632[ابــن أيب شــيبة .رض جلــس وضــعت اجلنــائز علــى األ
اهـــ أنــه كـان إذا صـحب جنـازة مل جيلـس حـىت توضـععمـرابـنعـن ابـن سـريين وأيب هبـرية عـن 

.صحيح 
: حدثنا حامت بن إمساعيل عـن أنـيس بـن أيب حيـىي عـن أبيـه قـال ]11639[ابن أيب شيبة -

حـــدثنا ]2809[الطحـــاوي . ورجـــال آخــر جيلســـان قبــل أن توضـــع اجلنــازةابـــن عمــررأيــت 
مسعـت أيب : قـالعن أنيس بـن أيب حيـىيابن وهب قال حدثين أنس بن عياض قال أنا يونس
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.كـان ابـن عمـر وأصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم جيلسـون قبـل أن توضـع اجلنـازة: يقول
.، أي يسبقها ، هذا يشبه حديث معمر عن أيوب عن نافع حسن صحيح 

ن أين عمــرو بــن احلــارث بــن وهــب قــال أخــرب احــدثنا يــونس قــال أنــا ]2587[الطحــاوي -
عبد الرمحن بن القاسم حدثـه أن القاسـم كـان جيلـس قبـل أن توضـع اجلنـازة وال يقـوم هلـا وخيـرب 

كــان أهـل اجلاهليــة يقومــون هلــا إذا رأوهـا ويقولــون يف أهلــك مــا أنــت : عائشــةعـن 
.صحيح اهـأهلك ما أنت

ف أنــه مســع أبــا أمامــة بــن ســهل عــن أيب بكــر بــن عثمــان بــن ســهل بــن حنيــ]553[مالـك -
ويف رواية .صحيح اهـنواذَ ؤْ كنا نشهد اجلنائز فما جيلس آخر الناس حىت يُـ :بن حنيف يقول 

.سويد حىت يؤذن هلم 
ثنا غنــدر عــن شــعبة عــن ابــن أيب عروبــة عــن أيــوب عــن أيب حــد] 11759[ابــن أيب شــيبة -

ورواه إذا صـلي عليهـا اهــ، ضع يف قربهـا واهللا إن قيامهم على القرب لبدعة حىت تو : قالبة قال
.معمر عن أيوب عن أيب قالبة 

حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب أخـربين ابـن هليعـة عـن حممـد بـن عبـد الـرمحن ] 257[الطربي -
مــا يقيمـك يــا أبــا : أنـه مســع عـروة يقــول لسـليمان بــن يسـار ورآه قائمــا ينتظـر أن توضــع اجلنـازة

: عيد اخلدري فيها، فقال له عروةالذي حيدث أبو س: يسار؟ قال
ومعنــاه واهللا أعلــم أن مــن قــام بعــد .صــحيح ، فيــه حكايــة عــن عمــل املتقــدمني احملــدثات اهـــ

ثبــوت النســخ فألنــه أيســر عليــه وكــذلك مــن جلــس ، ال حتريــا لســنة ، وأُراه ممــا مل يوقــت فيــه 
.شيء بعد ، واهللا أعلم 

ل فراغ الناسمن انصرف قب
حيــوة حممـد بـن عبــد اهللا بـن منـري حـدثنا عبــد اهللا بـن يزيـد حـدثينحـدثين]2238[مسـلم -

أبــو صـخر عــن يزيـد بــن عبـد اهللا بــن قســيط أنـه حدثــه أن داود بـن عــامر بـن ســعد بــن حـدثين
وقـــاص حدثـــه عـــن أبيـــه أنـــه كـــان قاعـــدا عنـــد عبـــد اهللا بـــن عمـــر إذ طلـــع خبـــاب صـــاحب أيب

يا عبد اهللا بن عمر أال تسمع مـا يقـول أبـو هريـرة إنـه مسـع رسـول اهللا صـلى اهللا املقصورة فقال 
مــن خــرج مــع جنــازة مــن بيتهــا وصــلى عليهــا مث تبعهــا حــىت تــدفن كــان لــه :عليــه وســلم يقــول 

ومن صلى عليها مث رجع كان له مـن األجـر مثـل أحـد ، قرياطان من أجر كل قرياط مثل أحد 
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هريـرة مث يرجـع إليـه فيخـربه مـا قالـت عائشـة يسـأهلا عـن قـول أيبفأرسل ابـن عمـر خبابـا إىل . 
يــده حــىت رجــع إليــه الرســول فقــال قالــت وأخــذ ابــن عمــر قبضــة مــن حصــى املســجد يقلبهــا يف

يــده األرض مث قــال لقــد كــان يفيفضــرب ابــن عمــر باحلصــى الــذ. عائشــة صــدق أبــو هريــرة
اهـقراريط كثريةفرطنا يف

إذا صـليت علـى : قـال بـن مسـعودامعمـر عـن أيب إسـحاق أن عن]6524[عبد الرزاق -
.اهـ منقطع 

عبد اهللاحدثنا وكيع عن أيب جناب عن طلحة عن إبراهيم عن ]11653[ابن أيب شيبة -
.ضعيفاهـ قةأمريان وليسا بأمريين صاحب اجلنازة واحلائض يف الرف: قال 

.مثلهعمرحدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة عن ]11654[ابن أيب شيبة مث قال
.نقطعم
حدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عن طلحة اليامي ]11655[ابن أيب شيبة قالو 

ا إذا واملـرأة احلاجـة علـى رفقتهـ، كان يقال أمريان وليسا بآمرين اجلنـازة علـى مـن يتبعهـا : قال 
.سند جيداهـ حاضت

عن معمر عـن عـامر بـن عبـد الواحـد عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أيب ]6523[عبد الرزاق -
ــرة وعــن الثــوري عــن إبــراهيم بــن املهــاجر عــن إبــراهيم النخعــي قــاال أمــريان وليســا بــأمريين هري

حلــائض الرجــل يكــون مــع اجلنــازة فصــلى عليهــا فلــيس لــه أن يرجــع حــىت يســتأذن وليهــا واملــرأة ا
قــال معمــر يف حديثــه كــان أبــو هريــرة ال ينصــرف . 

ابـن أيب . 
حدثنا حيىي بن سعيد عن ثور عـن حمفـوظ بـن علقمـة عـن عبـد اهللا عـن أيب ]11658[شيبة 

ريان وليســا بــآمرين املــرأة تكــون مــع الرفقــة فــتحج أو تعتمــر فيصــيبها أذى مــن أمــ: هريــرة قــال 
ال تنفـروا حـىت تطهـر وتـأذن هلـم والرجـل خيـرج مـع اجلنـازة ال يرجـع حـىت يـؤذن : احليض ؟ قال 

.عن أيب هريرة حسن صحيح . بن عائذ الثمايل هو ااهـ عبد اهللا له أو يدفنوها أو يواروها
ال يقــوم إذا شــهد عمــربــناكــان : بــن جــريج عــن نــافع قــال اعــن ]6521[عبــد الــرزاق -

حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري عــن ابــن ]11651[ابــن أيب شــيبة .حــىت يــؤذن لــه إذا صــلى عليهــا 
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يرجـع مـن اجلنـازة قبـل أن يـؤذن لـه بعـد فـراغهمعمرابنأكان : قال رجل لنافع : جريج قال 
.اهـ صحيح ما كان يرجع حىت يؤذن له:، قال 

أنـه كـان زيـد بـن ثابـتعن معمر عن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن ]6525[عبد الرزاق -
عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن ]6526[عبد الرزاق .

فخــل بينهــا وبــني ، الــذي عليــك إذا صــليت علــى اجلنــازة فقــد قضــيت: قــال زيــد بــن ثابــت
زيـد بـن ثنا أبـو معاويـة ووكيـع عـن هشـام عـن أبيـه عـن حـد]11647[ابـن أيب شـيبة .أهلها
اهــــ فخلـــوا بينهـــا وبـــني أهلهـــا، لـــى اجلنـــازة فقـــد قضـــيتم مـــا علـــيكم إذا صـــليتم ع: قـــالثابـــت

.صحيح 
حـدثنا محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن احلسـن بـن صـاحل عـن ابـن أيب ]11648[ابن أيب شـيبة -

ابـن أيب .اجلنـازة مـا شـئت مث ارجـع إذا بـدا لـكامـش مـع: قـال جـابرليلى عن أيب الـزبري عـن 
يتبــع اجلنــازة مــا : قــال جــابرحــدثنا حفــص عــن أشــعث عــن أيب الــزبري عــن ]11660[شــيبة 

.ال بأس بهاهـ بدا له ويرجع إذا بدا له
كـان إذا صـلى علـى مخرمـةبـنالمسـورعـن معمـر عـن الزهـري أن ]6522[عبـد الـرزاق -

.اهـ صحيح له جنازة ال ينصرف حىت يؤذن 

شقيف تفضيل اللحد على الما جاء 
بـن عبـد يحدثنا إسـحاق بـن إمساعيـل حـدثنا حكـام بـن سـلم عـن علـ]3210[أبو داود -

:األعلى عن أبيه عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
كــن عبــد األعلــى بــن عــامر ، لاهـــ رواه الرتمــذي وقــال حســن غريــب اللحــد لنــا والشــق لغرينــا

وممـا .جريـر مرفوعـا وهـو ضـعيف عـن زاذان عـن اه عثمان بن عمري أبو اليقظانورو .يضعف 
:يوهنه ما روى 

كـان باملدينـة رجـالن أحـدمها يلحـد :عن هشام بن عروة عن أبيـه أنـه قـال ]546[مالك -
صـلى حـد لرسـول اهللا واآلخر ال يلحد فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله فجـاء الـذي يلحـد فل

عن الثوري عن عبد الرمحن بـن القاسـم بـن حممـد عـن ]6383[عبد الرزاق .اهللا عليه وسلم
كـــان باملدينــة رجـــالن رجــل يلحـــد ورجــل يشـــق صــلى اهللا عليـــه وســلمأبيــه قــال ملـــا تــويف النـــيب 
اللهــم خــر لــه قــال فطلــع الــذي يلحــد : فقــالوا صــلى اهللا عليــه وســلمفــاجتمع أصــحاب النــيب 
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أخربنـا يزيـد بـن هـارون وهشـام أبـو الوليـد الطيالسـي ]2365[ابـن سـعد اهــ ورواه)1(فلحد له
قـال يزيـد أخربنـا وقــال هشـام أخربنـا محــاد بـن سـلمة عـن هشــام بـن عـروة عــن أبيـه عـن عائشــة 

، قبـاران أحـدمها يلحـد واآلخـر يشـق : حفـاران وقـال هشـام : كان باملدينة قـال يزيـد : قالت 
اهـــيء أحــدمها ، فجــاء الــذي يلحــد ، فلحــد لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمفــانتظروا أن جيــ

.، ورواه ابن ماجة من وجه آخر وله طرق صحيح 
عـن إمساعيـل بـن يحدثنا حيىي بن حيىي أخربنـا عبـد اهللا بـن جعفـر املسـور ]2284[مسلم -

يمرضـه الـذقال يفوقاصيسعد بن أبوقاص أن حممد بن سعد عن عامر بن سعد بن أيب
اللـنب نصـبا كمـا صـنع برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلميحلدا وانصبوا علهلك فيه احلدوا يل

اهـ
حـدثنا حممـد بـن علـي قـال ثنـا سـعيد بـن منصـور قـال ثنـا هشـيم قـال ]3122[ابن املنـذر -

أنـه أوصـاهم إذا وضـعتموين يف حلـدي فافضـوا عمرأخربنا جمالد عن الشعيب عن ابن عمر عن 
.اهـ جمالد ال حيتج به دي إىل األرضخب
عــــن معمــــر عــــن الزهــــري قــــال كــــان املهــــاجرون يلحــــدون ملوتــــاهم ]6478[عبــــد الــــرزاق -

.اهـ مرسل وينصبون اللنب على اللحد نصبا مث حيثون عليهم الرتاب
عـــن الثــــوري عـــن مغـــرية عـــن إبــــراهيم قـــال كـــانوا يســـتحبون اللحــــد ]6386[عبـــد الـــرزاق -

جر يف القرب ويسـتحبون اللـنب والقصـب وكـانوا يكرهـون إذا سـوي ويكرهون األويكرهون الشق
.مغرية بن مقسم يدلساهـ على امليت أن يقوم الويل على قربه فيعزى به

ما قالوا يف إعماق القرب
أوصـى : حدثنا أبو أسامة عن حممـد بـن سـليم عـن احلسـن قـال ]11784[ابن أيب شيبة -

.حممد بن سليم أبو هالل الراسيب فيه ضعفاهـ امة وبسطةأن جيعل عمق قربه قعمر
حــدثنا أبــو أســامة عــن أيب ســنان عــن الضــحاك بــن عبــد الــرمحن ]11780[ابــن أيب شــيبة -

. اهـــ عيســى بــن ســنان يضــعف والضــحاك هــو ابــن عــرزبأوصــى أن يعمــق قــربهأبــا موســىأن 
أيب العــالء أن أبــا موســى حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن اجلريــري عــن]11779[ابــن أيب شــيبة 

ريج قال أخربنا جعفر بـن حممـد عـن أبيـه أن الـذي حلـد قـرب النـيب صـلى اهللا عليـه بن جاعن ]6387[عبد الرزاق -1
.اهـ مرسل صحيح بن شقراناوسلم أبو طلحة وأن الذي ألقى القطيفة موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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]5019[ابـن سـعد . اهـ أبو العـالء حيـان بـن عمـري ثقـة قربه أن يعمقوا له قربهةَ رَ فَ أوصى حَ 
أخربنا إسحاق بن يوسف األزرق قال حـدثنا اجلريـري عـن أيب العـالء بـن الشـخري قـال حـدثين 

خربنــا موســى بــن أ.إذا حفــرمت يل فــأعمقوا يل قعــره: بعــض حفــرة األشــعري أن األشــعري قــال 
إمساعيــل قــال حــدثنا محــاد بــن ســلمة قــال أخربنــا ســعيد اجلريــري عــن قســامة بــن زهــري عــن أيب 

.صحيح حسن اهـ أعمقوا يل قربي: موسى األشعري أنه قال 

وما مل متسسه النارمن استحب القصب 
أنحدثنا مروان بـن معاويـة عـن عثمـان بـن احلـارث عـن الشـعيب]11723[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل فيه نكارة النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل على حلده طن قصب
حـدثتين محـادة ر بن سليمان عن ثابت بن زيـد قـالحدثنا معتم]11887[ابن أيب شيبة -

فاشـرتى غـالم لـه ، أو ، مـات ابـن لزيـد يقـال لـه سـويد : قالـت زيد بن أرقـمعن أنيسة بنت 
: أردت أن أبـين قـربه وأجصصـه قـال : تريد إىل هذا قال ما: زيدجارية جصا وآجرا فقال له 

.يضعف أرقم زيد بنثابت بن زيد بن ثابت بناهـ حقرت ونقرت ال تقربه شيئا مسته النار
حدثنا حيىي بن سـعيد عـن سـفيان عـن عاصـم عـن أيب وائـل عـن ]11846[ابن أيب شيبة -

فـإين رأيـت املهـاجرين يسـتحبونه اطرحـوا علـي أطنانـا مـن قصـب: عمـرو بـن شـرحبيل أنـه قـال 
أخربنـا الفضـل بـن دكـني قـال حـدثنا شـريك عـن عاصـم ]8582[ابـن سـعد . على مـا سـواه

عن أيب وائل قال أوصى أبو ميسرة ال تؤذنوا جبنازيت أحدا كدعاء اجلاهلية ، وال تطيلوا جـدثي 
، يـأيت قـدم اهــ صـحيح تواجعلوا على حلـدي طـن قصـب فـإين رأيـت املهـاجرين حيبـون ذلـك، 

.قريبا 

هل يفرش القرب؟
بـن جعفـر قـال حـدثنا شـعبة حـدثين أبـو مجـرة عـن اثنا حيىي عن شعبة و حد]2021[أمحد -
. اهــ رواه مسـلم جعل يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم قطيفـة محـراء : بن عباس قال ا

.وقد احتج به أمحد على اجلواز 
أخــي يزيــد بــن االصــم بــنُ اعــن عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عيينــةاعــن ]6390[عبــد الــرزاق -

بسـرف فأخـذت ردائـي فبسـطته صلى اهللا عليه وسلمماتت ميمونة زوج النيب : عن عمه قال 
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حـدثنا سـفيان بـن عيينـة حـدثين عبـد اهللا ]905[مسـدد.فرمـى بـهبن عبـاساحتتها فأخذه 
أخـذت وهـي خالتـهماتـت ميمونـة ملـا : قـالبن عبد اهللا بن األصم عـن عمـه يزيـد بـن األصـم 

أخربنـا يزيـد بـن ]11223[ابـن سـعد .ه ابـن عبـاس فرمـى بـهردائي فبسطته يف حلدها فأخذ
هارون ووهب بن جرير بن حازم قاال حدثنا جرير بن حازم عن أيب فزارة عـن يزيـد بـن األصـم 

ماتـت حملوقـة قـد : قال 
حلقـــت يف احلـــج فنزلنـــا يف قربهـــا أنـــا وابـــن عبـــاس فلمـــا وضـــعناها مـــال رأســـها فأخـــذت ردائـــي 

ابــن .فوضــعته حتــت رأســها فانتزعــه ابــن عبــاس فألقــاه ووضــع حتــت رأســها كذانــة ، يعــين حجــرا
حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال ثنـا أبـو نعـيم قـال ثنـا سـفيان عـن ابـن أخــي ]3137[املنـذر 

]2765[الفــاكهي . بــن األصــم أن ابــن عبــاس كــره أن جيعــل حتتــه ثــوب يعــين يف القــرب يزيــد
حــدثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن قــال ثنــا ســفيان عــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا ابــن أخــي يزيــد بــن 

ملـا ماتـت ميمونـة أخـذت ردائـي فبسـطته فألقيتـه يف حلـدها فأخـذه ابـن : األصم عن عمه قال 
.صحيح اهـعباس فرماه 

أخربنـا حممـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد احلكـم قـال أخربنـا ابـن وهـب قـال ]3138[ابن املنـذر -
أبـا هريـرةأخربين ابن هليعة وعمرو بـن احلـارث عـن يزيـد بـن أيب حبيـب عـن قـيس بـن رافـع أن 

اهـ قيس ذكره ابن أوصى أهله حني تويف أن ال يظهروا عليه الطيب وال جيعلوه يف قطيفة محراء 
.لثقات حبان يف ا

.، وقد تقدم مما ههنا القطيفة مل يكن عليها العمل 

العمل يف إدخال امليت قربه
بـن جـريج عـن غـري واحـد مـن أهـل املدينـة عـن حممـد بـن عمـرو اعن ]6470[عبد الرزاق -

صــلى اهللا وأيب النضــر وســعيد بــن خالــد وحيــىي بــن ربيعــة وأيب الزنــاد وموســى بــن عقبــة أن النــيب 
مر قبلهم مل يزل على ذلـك وكـذلك املـرأة ن حنو رأسه وأبو بكر وعمر أن األسل معليه وسلم

هلا شواهد من حـديث احلجـازيني ، معاضيلهذه اهـ قال أبو بكر وأخربنيه أبو بكر بن حممد 
.روى بعضها البيهقي 
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ن أخــذ يزيــد بــعليــاعــن الثــوري عــن منصــور عــن عمــر بــن ســعد أن ]6472[عبــد الــرزاق -
.أراه عمري بن سعيد ثقة اهـ )1(القبلةاملكفف من قبل

أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى قـال حـدثنا إسـرائيل عـن جـابر عـن أيب ]9007[ابن سـعد وقال
وأبـو حيـىي هـو عمـري ، ضعيف جابر اهـ أدخل يزيد بن مكفف معرتضاعليارأيت : حيىي قال 
.بن سعيد 

كنـت مـع : ابـن سـريين قـال حـدثنا عبـد األعلـى عـن خالـد عـن]11798[ابن أيب شيبة -
ثنا عبـد األعلـى ثنـا حـد]4081[أمحـد . فأمر بامليت فأدخل مـن قبـل رجليـهيف جنازةأنس

اهـــ أمر بامليــت فســل مــن قبــل رجــل القــربكنــت مــع أنــس يف جنــازة فــ: خالــد عــن حممــد قــال 
.ينكس على رأسه، أو لئالأحواهلم كأنه كان أيسر .صحيح 

عـــور معمـــر عـــن أيب إســـحاق قـــال حضـــرت جنـــازة احلـــارث األعـــن]6465[عبـــد الـــرزاق -
كشف ثـوب عبد اهللا بن يزيد األنصاريبن مسعود فرأيت ااخلاريف وكان من أصحاب علي و 

وقال رأيت الـذريرة علـى كفنـه واسـتله مـن حنـو إمنا هو رجلالنعش عنه حني أدخل القرب وقال 
وري عـــن أيب إســـحاق قـــال مـــات عـــن الثـــ]6476[عبـــد الـــرزاق . رجـــل القـــرب مث قـــال هكـــذا 

اكشــطوا هــذا الثــوب فإمنــا هــو رجــل يعــين ســرت :احلــارث اخلــاريف فرأيــت عبــد اهللا بــن يزيــد يقــول
أخربنا عبيـد اهللا بـن موسـى قـال أخربنـا إسـرائيل عـن ]8827[ابن سعد اهـ الثوب على القرب 
ألنصـاري فصــلى أوصــى احلـارث األعـور أن يصــلي عليـه عبـد اهللا بــن يزيـد ا: أيب إسـحاق قـال 

ضــعوه هاهنــا عنــد مــؤخره عنــد : عليــه فكــرب أربعــا مث انطلقنــا بــه حــىت إذا انتهــى إىل القــرب قــال 
فوضعناه مث رأيته كشط الثوب الذي عليه فرأيت الذريرة على كفنه مث قال استلوه : رجليه قال 

أوصـى : ل أخربنا وهب بن جرير قال أخربنا شعبة عن أيب إسحاق قا.استالال فإمنا هو رجل
، هـذا سـنة : احلارث أن يصلي عليه عبد اهللا بن يزيد فأدخله القرب من قبل رجلي القـرب وقـال 

أخربنـا احلسـن ]8830[وقـال ابـن سـعد . وقال اكشطوا عنه الثوب فإمنا يصنع هذا بالنسـاء
بن موسى قال حدثنا زهري قال حدثنا أبو إسحاق أنه خرج على احلـارث األعـور فصـلى عليـه 

ليـه اجعلـوه عنـد مـؤخر القـرب يعـين رج: اهللا بن يزيد مث تقدم إىل القـرب فـدعا بالسـرير فقـال عبد

اس بـن عبـاعن الثوري عن عمران بن أيب عطـاء قـال شـهدت حممـد بـن احلنفيـة حيـث مـات ]6473[عبد الرزاق -1
.اهـ سند حسن أخذه من حنو القبلة حني أدخله القرب 
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وهــو يف الســرير فألقــاه عنــه حــىت رأيــت الــذريرة علــى أكفانــه مث أخــذ هكــذا الثــوب الــذي عليــه
إمنــا هــو رجــل مث أمــر بــه فســل ســال فلمــا أدخــل القــرب أىب أن يــدعهم أن ميــدوا : وحســبته قــال 

: أخربنـــا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق قـــال.هكــذا الســنة: بثــوب مث قــال علــى القــرب
شهدت جنازة احلارث األعور فمدوا على قربه ثوبا فكشطه عبـد اهللا بـن يزيـد األنصـاري وقـال 

شــهدت جنــازة : عــن أيب إســحاق قــال أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن ســفيان.إمنــا هــو رجــل: 
حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا ]3213[رواه أبــو داود و .احلــارث فاســتل مــن قبــل رجليــه

أىب حدثنا شعبة عن أىب إسحاق قال أوصى احلـارث أن يصـلى عليـه عبـد اهللا بـن يزيـد فصـلى 
صـححه البيهقـي ، ح يصـحاهــعليه مث أدخله القرب مـن قبـل رجلـى القـرب وقـال هـذا مـن السـنة

.كأن املراد بالسنة هنا ترك سرته بالثوبو 
.، واهللا أعلم رى جعل فيه شيء موقت ما أُ 

هل السنة أن دافن املرأة من مل يكن أصاب أهله؟
حدثنا حممـد بـن سـنان حـدثنا فلـيح بـن سـليمان حـدثنا هـالل بـن ]1342[قال البخاري -
شهدنا بنت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : عن أنس قال يعل

هــل فــيكم مــن أحــد مل يقــارف :فقــال ، ، فرأيــت عينيــه تــدمعان )1(وســلم جــالس علــى القــرب
قال ابن املبـارك . قربها فقربها فنزل يف. قربها فانزل يف:قال . أنا : فقال أبو طلحة . الليلة 

اهــ ذكـره يف بـاب مـن ليكتسـبوا يأ) ليقرتفـوا ( قال أبـو عبـد اهللا . الذنب قال فليح أراه يعين
.يدخل قرب املرأة 

ملــا ماتــت رقيــةن أحــدثنا عفــان حــدثنا محــاد حــدثنا ثابــت عــن أنــس ]14206[أمحــد وقــال
اهـــ صــححه ال يــدخل القــرب رجــل قــارف أهلــه الليلــة :قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

صـلى مـا هـذا والنـيبيال أدر : هذا احلـرف رواه البخـاري يف التـاريخ األوسـط مث قـال. احلاكم 
حدثنا حممد بن معمر حـدثنا روح بـن ]6972[اهـ ورواه البزار يشهد رقيةمل اهللا عليه وسلم

: أسلم أخربنا محاد عن ثابت عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ملا ماتت رقية 

.فيه داللة على ترك القيام هلا -1
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اهــ الصـواب أم  .فلم يـدخل عثمـانال يدخل القرب رجل قارف الليلة ، 
.بدر خمرج النيب إىلرقية ماتت . ة بن سلموهم محاد ، كلثوم 

حـدثنا حممـد بـن صـاحل بـن هـانئ ثنـا السـري بـن خزميـة ثنـا أبـو سـلمة ]6851[احلـاكم وقال
خلـف النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم عثمـان وأسـامة بـن زيـد : أنبأ هشام بـن عـروة عـن أبيـه قـال

ى العضـباء بالبشـارة على رقية يف مرضها و خرج إىل بدر و هي وجعة فجاء زيد بن حارثـة علـ
وذكــر احلــاكم . وقــد ماتــت رقيــة فســمعنا اهليعــة فــو اهللا مــا صــدقنا بالبشــارة حــىت رأينــا األســارى

حدثين أبـو بكـر حممـد بـن أمحـد بـن بالويـه ثنـا ]6857[قال احلاكم . 
بنــت رســول واســم أم كلثــوم : إبـراهيم بــن إســحاق احلــريب ثنــا مصــعب بــن عبـد اهللا الــزبريي قــال

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمية زوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عثمان بعد رقيـة يف 
شــهر ربيــع األول و دخلــت عليــه يف مجــادى اآلخــرة ســنة مثــان وتوفيــت وهــي عنــد عثمــان يف 

اهـشعبان سنة تسع وكانت أم عطية األنصارية اليت هي غسلتها يف نسوة من األنصار 
ومــن تتبــع . يكــن عمــل الصــحابة بعــد ذلــك علــى هــذا ، أراه خاصــا أو ملعــىن آخــر مل : قلــت 

 .
قـال  ىعن الثوري عن إمساعيل عن الشعيب عن عبد الرمحن بـن أبـز ]6397[عبد الرزاق قال

: علــى زينــب بنــت جحــش أربــع تكبــريات وســأل أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم عمــركــرب 
حـــدثنا ]11539[ابـــن أيب شـــيبة . : فقلـــن ، ا مـــن يـــدخلها قربهـــ

حفص بن غياث ووكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عـن الشـعيب عـن عبـد الـرمحن بـن أبـزى قـال 
فكــرب عليهــا عمــر أربعــا ، مث ســأل أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه ، ماتــت زينــب بنــت جحــش : 

ابــــــن ســــــعد. مــــــن كــــــان: فقلــــــن ، مــــــن يــــــدخلها قربهــــــا : وســــــلم 
أخربنا عفان بن مسلم حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عـن عبـد الـرمحن بـن ]11089[

فــأراد أن : صــلى عمــر علــى زينــب بنــت جحــش فكــرب عليهــا أربــع تكبــريات قــال : أبــزى قــال 
ا يـدخل القــرب يـدخل القـرب فأرســل إىل أزواج النـيب ، فقلـن إنــه ال حيـل لــك أن تـدخل القـرب وإمنــ

أخربنـا أمحـد بـن عبـد اهللا بـن يـونس حـدثنا مث قـال. من كان حيل له أن ينظر إليهـا وهـي حيـة
زهــري بــن معاويــة حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد أن عــامرا أخــربه أن عبــد الــرمحن بــن أبــزى أخــربه 
أنه صلى مع عمر على زينب بنت جحش فكانت أول نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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موتـــا بعـــده فكـــرب عليهـــا أربعـــا مث أرســـل إىل أزواج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مـــن تـــأمرنين أن 
من كـان يراهـا يف : فأرسلن إليه . وكان يعجبه أن يكون هو يلي ذلك : يدخلها قربها ؟ قال 

أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح وعبــد . صــدقن: 
منري وحممد بن عبيد الطنافسي عن إمساعيل بن أيب خالد عن عامر عن عبد الرمحن بن اهللا بن 

شهدت جنازة زينب بنت جحش أم املؤمنني فتقـدم عليهـا عمـر فكـرب أربعـا وكـان : أبزى قال 
مـن كـان : حيب أن يليها فأرسل إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم من يدخلها قربها؟ فقلـن

.صــدقن: فقــال 
فكان عمـر : فكانت أول نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم موتا بعده وقال ابن منري يف حديثه 

.اهـ صحيح يعجبه أن يكون هو يدخلها قربها
ن هـارون قـالوا أخربنـا وكيـع بـن اجلـراح والفضـل بـن دكـني ويزيـد بـ]11088[وقال ابـن سـعد 

ملا توفيت زينب بنت جحش وكانت أول : حدثنا املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قالوا 
نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم حلوقا بـه فلمـا محلـت إىل قربهـا قـام عمـر إىل قربهـا فحمـد اهللا 

ســـلم حـــني إين أرســـلت إىل النســـوة ، يعـــين أزواج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و : وأثـــىن عليـــه مث قـــال 
فرأيـــت أن قـــد صـــدقن مث . حنـــن : مرضـــت هـــذه املـــرأة أن مـــن ميرضـــها ويقـــوم عليهـــا فأرســـلن 

فرأيـت أن قـد . حنـن : مـن يغسـلها وحينطهـا ويكفنهـا ؟ فأرسـلن: أرسلت إلـيهن حـني قبضـت 
مــن كــان حيــل لــه الولــوج عليهــا يف : مــن يــدخلها قربهــا ؟ فأرســلن : صــدقن مث أرســلت إلــيهن 

فنحـاهم عـن قربهـا مث أدخلهـا رجـالن مـن . فاعتزلوا أيها النـاس . قد صدقن 
.اهـ مرسل جيد أهل بيتها

إذا : قالــت عائشــةبــن أيب مليكــة عــن ابــن جــريج قــال أخــربين اعــن ]6136[عبــد الــرزاق-
حــدثنا حفــص عــن ]11770[ابــن أيب شــيبة . غيبــين أبــو عمــرو ودالين يف حفــريت فهــو حــر 

إذا سوى علي ذكوان قربي فهو حر أرادت : الت أوصت عائشة فقالت عاصم عن حفصة ق
أخربنـا أنـس ]10960[ابـن سـعد . أن يدخل قربها وكان ذكوان قد دخل قربها وهو مملـوك

إذا كفنـــت وحنطـــت مث دالين : بـــن عيـــاض عـــن جعفـــر بـــن حممـــد عـــن أبيـــه أن عائشـــة قالـــت 
.صحيح . وردي عن جعفر ورواه الدرااهـ ذكوان يف حفريت وسواها علي فهو حر

ما يقول من باشر الدفن
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حــدثنا حممــد بــن كثــري ح وحــدثنا مســلم بــن إبــراهيم حــدثنا مهــام عــن ]3215[أبــو داود -
كــان إذا وضــع امليــت يفصــلى اهللا عليــه وســلمالنــيبالصــديق عــن ابــن عمــر أن قتــادة عــن أيب

اهــــ صـــححه ابـــن حبـــان لمبســـم اهللا وعلـــى ســـنة رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـ:القـــرب قـــال 
. : ورواه البيهقي مث قال ، واأللباين 

وقـد حـدث بـه مهـام اهــروياه عن قتـادة موقوفـا علـى ابـن عمـريإال أن شعبة وهشام الدستوائ
بــن االصــديق عــن حــدثنا عفــان ثنــا مهــام ثنــا قتــادة عــن أيب]5370[قــال أمحــد .مــن كتابــه 

إذا وضـعتم موتـاكم يف القـرب : عمر قـال مهـام يف كتـايب قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم 
ورجـح الـدارقطين يف العلــل اهـــبسـم اهللا وعلــى سـنة رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه و سـلم : فقولـوا 
.وقفه 
يق النــاجي حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن قتــادة عــن أيب الصــد]11816[ابــن أيب شــيبة وقــال
.اهـ صحيح أنه كان يقول ذلكعمرابنعن 

كـان الصـديقبكـرأبـابن عيينة عن إمساعيـل بـن أيب خالـد أن اعن ]6464[عبد الرزاق -
بسـم اهللا وعلــى ملـة رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم وبــاليقني : يقـول إذا أدخـل امليــت اللحـد 

.اهـ صحيح مرسل بالبعث بعد املوت 
أنــه  علــيإســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة عــن أيبعــن إســرائيل عــن]6463[عبــد الــرزاق-

بســم اهللا ويف ســبيل اهللا وعلــى ملــة رســول اهللا صــلى اهللا : كــان يقــول إذا أدخــل امليــت يف قــربه 
حدثنا عبيد اهللا قال أخربنـا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق ]11826[ابن أيب شيبة . عليه وسلم 

وعلى ، قول عند املنام إذا نام بسم اهللا ويف سبيل اهللا كان علي ي: عن عاصم بن ضمرة قال 
.فيه ضعفاهـ ملة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقوله إذا أدخل الرجل القرب

علــى علــيعمــش عــن عمــري بــن ســعيد قــال كــرب عــن الثــوري عــن األ]6506[عبــد الــرزاق -
بــدك وولــد عبــدك نــزل بــك يزيــد بــن املكفــف أربعــا وجلــس علــى القــرب وهــو يــدفن قــال اللهــم ع

ال خــريا إاليــوم وأنــت خــري منــزول بــه اهللا وســع لــه يف مدخلــه واغفــر لــه ذنبــه فإنــا ال نعلــم منــه 
حــدثنا أبــو نعــيم قــال ثنــا مســعر عــن عمــري بــن ]658/ 2[ورواه الفســوي . وأنــت أعلــم بــه

قربه الب على ابن املكفف فكرب عليه أربعا، مث أتىطصليت خلف علي بن أيب : قال سعيد
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واغفـر هاللهم عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خري منـزول بـه، اللهـم وسـع لـه مداخلـ:فقال
.اهـ صحيح ، فإنا ال نعلم إال خريا وأنت أعلم بهله ذنبه

اللهـم : أنـه دفـن ابنـا لـه فقـال أنـسحـدثنا وكيـع عـن قتـادة عـن ]11823[ابن أيب شيبة -
اهــ هـذا اء لروحـه وأبدلـه بـداره دارا خـريا مـن دارهجاف األرض عـن جنبيـه وافـتح أبـواب السـم

حــدثنا العبــاس بــن الفضــل ثنــا مهــام عــن قتــادة عــن أيب ]907املطالــب[احلــارث قــال ، مرســل 
اللهـــم جـــاف األرض عـــن جنبيـــه : كـــان أنـــس إذا وضـــع امليـــت يف القـــرب قـــال : الصـــديق قـــال 

أخربنـا علـي بـن ]9262بالشع[البيهقيوقال. اهـ ابن الفضل ضعيف ووسع عليه حفرته 
أمحد بن عبدان أنا أمحد بن عبيد نا العودي حممد بن أمحد نا كثـري بـن حيـىي نـا أبـو عوانـة عـن 

اللهــم : قتــادة عــن مثامــة بــن أنــس عــن أنــس بــن مالــك أنــه كــان يقــول إذا وضــع امليــت يف قــربه 
وهــو اهـــ هــذا أصــح ،جــاف األرض عــن جنبيــه و صــعد روحــه وتكلفــه و تلقــه منــك برمحتــك 

.سند حسن 
بن عيينة عن مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن الضحاك بن اعن ]6462[عبد الرزاق -

اللهم بارك يف هذا البيـت وبـارك : إذا أدخلتين حفريت فقل : النزال بن سبرةمزاحم قال قال 
.اهـ صحيح مرسل يف داخله 

كـانوا يسـتحبون أن : ال عن الثوري عن عمرو بن مرة عن خيثمـة قـ]6460[عبد الرزاق -
يقولــوا علــى امليــت بســم اهللا ويف ســبيل اهللا وعلــى ملــة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم اللهــم 

. أفسح له يف قربه ونور له قربه وأحلقه بنبيه صلى اهللا عليه وسلم وأنت عنه راض غري غضبان 
كـانوا : قـال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن خيثمـة]11819[ابن أيب شيبة 

بسـم اهللا ويف سـبيل اهللا وعلــى ملـة رســول اهللا : يسـتحبون إذا وضـعوا امليــت يف القـرب أن يقولــوا 
، وسياق وكيـع أجـود اهـ صحيح اللهم أجره من عذاب القرب وعذاب النار ومن شر الشيطان

.
حـدثنا العبــاس بـن الفضــل حـدثنا عبــد الـوارث حــدثنا أبـو جــالس]908املطالــب[احلـارث -

مــات ابــن لســمرة قــد : قــال ســمرة بــن جنــدب حــدثين عثمــان بــن الشــماس وكــان ابــن أخــي 
على فالن فنهاهم عن ذلك فـدعا بطسـت : ما هذا البكاء ؟ قالوا : سعى فسمع بكاء فقال 

يــا فـالن اذهــب إىل حفرتـه فــإذا : أو بعـس فغسـل بــني يديـه مث كفــن بـني يديــه مث قـال ملــوىل لـه 
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لى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، وأطلـق عقـد رأسـه وعقـد بسم اهللا وع: وضعته فقل 
اهـ أبو اجلالس عقبة بن سيار ثقة ، وعثمـان اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده : رجليه وقل 

.رواه البيهقي .ابن حبان وثقهبن مشاس ويقال ابن جحاش 

من حل عقد امليت
افظ إجــازة أن أبــا الوليــد أخــربهم حــدثنا إبــراهيم أبــو عبــد اهللا احلــأنبــأين]6962[البيهقــي -

عثمـان ابـن حدثنا حيـىي بـن حيـىي أخربنـا عبـد الـوارث عـن عقبـة بـن يسـار قـال حـدثينيبن عل
انطلق به إىل حفرته فـإذا وضـعته : مات ابن لسمرة وذكر احلديث قال فقال : مسرة قال يأخ
مث أطلـق عقـد رأسـه وعقـد عليـه وسـلم حلده فقل بسـم اهللا وعلـى سـنة رسـول اهللا صـلى اهللايف

.ال بأس به اهـ حسن )1(رجليه
أوصـاين : حدثنا هشيم أنبأنا جمالـد عـن الشـعيب عـن ابـن عمـر قـال ]901[أمحد بن منيع -

إذا وضعتين يف حلدي فأفض خبدي إىل األرض ، حىت ال يكون بـني جلـدي وبـني : قال عمر
.اهـ جمالد ال حيتج به األرض شيء 

قال أبي هريرةحدثنا حامت بن وردان عن اجلريري عن رجل عن ]11790[أيب شيبة ابن -
شــهدت العــالء بــن احلضــرمي فــدفناه فنســينا أن حنــل العقــد حــىت أدخلنــاه قــربه ، قــال فرفعنــا : 

.ضعيف اهـ)2(عنه اللنب فلم نر يف القرب شيئا
ا العباس نأخربنا أيب] 82[ت وصايا العلماء عند حضور املو ابن زبر حممد بن عبد اهللا يف -

أبــي بــنعثمــانأن ن بــن حــرب نــا أبــو هــالل عــن قتــادةنــا ســليمابــن حممــد بــن حــامت الــدوري
وال نعلـم أن أحـدا فعـل : قـال قتـادة، أوصى أن يشق كفنه حىت يفضى بـه إىل األرض العاص 

.ضعيفسند اهـ هذا 

حب أن يشارك يف حثو الرتابأمن 

]11794[ابن أيب شيبة .دحتل عن امليت العق: بن سريين قالاعن معمر عن أيوب عن ]6186[عبد الرزاق -1
.ح اهـ صحيحتل عن امليت العقد: سريين قاال حدثنا هشيم عن هشام عن احلسن وابن 

حدثنا وكيع عن إياس بن دغفل عن عبد اهللا بن قـيس بـن عبـاد عـن أبيـه أنـه أوصـى إذا ]11797[ابن أيب شيبة -2
.اهـ قيس خمضرم وضعتموين يف حفريت فجوبوا ما يلي جسدي من الكفن حىت تفضوا يب إىل األرض
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ا خشــنام قــال ثنــا أبــو بكــر الطــربي قــال حــدثين نعــيم بــن محــاد حــدثن]3153[ابــن املنــذر -
ثنـا حممـد بـن زيـاد األهلـاين عـن أيب أمامـة صـاحب رسـول اهللا صـلى قال ثنا حممد بن كثري قـال

فغفـرت إال ثالث حثيات حثاهـا يف قـربتويف رجل فلم تصب له حسنة: اهللا عليه وسلم قال 
.وحسنه موقوفا رواه البيهقي اهـله ذنوبه

ثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ثــور قــال حــدثنا عــامر بــن جشــيب حــد]11836[ابــن أيب شــيبة -
ثقـات اهــ ام أجـر اجلنـازة أن حيثـو يف القـربمـن متـ: قـالأبي الدرداءوغريه من أهل الشام عن 

.مرسل 
يف قـرباحثـعليـاحدثنا وكيع عن يزيد بن أيب زياد عـن عمـه أن ]11838[ابن أيب شيبة-
.س به ال بااهـ
احثــعليــاعــن الثــوري عــن مالــك بــن مغــول عــن عمــري بــن ســعد أن ]6480[عبــد الــرزاق -

حــدثنا وكيــع عــن ]11834[ابــن أيب شــيبة . علــى يزيــد بــن املكفــف قــال هــو أو غــريه ثالثــا 
.سند صحيح اهـيف قرب ابن املكففامالك بن مغول عن عمري بن سعيد أن عليا حث

ملـا دفـن زيـد بـن عبـاسامر عن علي بن زيد بـن جـدعان أن عن مع]6479[عبد الرزاق -
هكذا يدفن العلم قال علـي بـن زيـد فحـدثت بـه علـي بـن : عليه الرتاب مث قال ابن ثابت حث

حدثنا عبد اهللا بـن ]1/217[الفسوي . بن عباس واهللا قد دفن به علم كثري ااحلسني فقال و 
.ال بأس به إسناد. حوهبنعثمان قال أخربنا عبد اهللا قال أخربنا معمر 

وصى مبوضعمن أوما جاء يف نقل املوتى 
أخربنا الفضل بن احلباب حدثنا حممـد بـن كثـري العبـدي أخربنـا شـعبة ]3183[ابن حبان -

عــن جــابر بــن عبــد اهللا أنــه قــال يف قتلــى أحــد محلــوا عــن األســود بــن قــيس عــن نبــيح العنــزي
اهـليه وسلم أن ردوا القتلى إىل مصارعهمقتالهم فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا ع

عمــرثنا ابــن فضــيل عــن حصــني عــن عمــرو بــن ميمــون أن حــد] 11980[ابــن أيب شــيبة-
قـال لعبــد اهللا بـن عمــر اذهــب إىل عائشـة فســلم وقــل يسـتأذن عمــر بــن اخلطـاب أن يــدفن مــع 

خلطــاب أن يســتأذن عمــر بــن ا:صــاحبيه فأتاهــا عبــد اهللا فوجــدها قاعــدة تبكــي فســلم مث قــال
اهــ رواه وثرنـه اليـوم علـى نفسـيوأل، قـد كنـت واهللا أريـده لنفسـي : يدفن مـع صـاحبيه فقالـت 

.البخاري مطوال 
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أخربنــا مطــرف بــن عبــد اهللا قــال أخربنــا عبــد العزيــز بــن أيب حــازم عــن ]3264[ابــن ســعد -
مليـت مـن هـل يكـره أن حيمـل ا: حممد بن عبد اهللا ابن أخي ابن شهاب أنه سأل ابن شـهاب 

أخربنــا وقــال . فقــد محــل ســعد بــن أيب وقــاص مــن العقيــق إىل املدينــة: أرض إىل أرض ؟ قــال 
هـل يكـره أن : سـئل ابـن شـهاب : أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عـن يـونس بـن يزيـد قـال 

. قــد محــل ســعد بــن أيب وقــاص مــن العقيــق إىل املدينــة: حيمــل امليــت مــن قريــة إىل قريــة؟ فقــال 
بــن زيــدبــنوســعيدوقــاصأيببــنســعدعــن غــري واحــد ممــن يثــق بــه أن ]549[وقــال مالــك 

أخربنـا أنـس بـن ]4881[ابن سعد . 
محـل أسـامة بـن زيـد حـني مـات : عياض أبو ضـمرة عـن يـونس بـن يزيـد عـن ابـن شـهاب قـال 

.اهـ مرسل حسن ةمن اجلرف إىل املدين
يعقوب بن سفيان حدثنا عبـد اهللا بـن عثمـان أخربنـا عبـد من طريق ]7324[البيهقي روىو 

وقـــاص مـــات ســـعد بـــن أيب: قالـــت يأمـــأخربنـــا داود بـــن قـــيس حـــدثتيناهللا هـــو ابـــن املبـــارك
وهو على حنو من عشرة أميال قالت فرأيته محـل علـى أعنـاق الرجـال حـىت : بالعقيق قال داود 

صــلى اهللا عليــه ملســجد مــن حنــو بــاب دار مــروان فوضــع عنــد بيــوت النــيببــه فأدخــل بــه اأيت
قــال وأخربنــا عبــد اهللا بــن .وســلم بفنــاء احلجــر فصــلى اإلمــام عليــه وصــلني عليــه بصــالة اإلمــام

وقــاص مــن العقيــق إىل املدينــة قــد محــل ســعد بــن أيب: قــال ياملبــارك أخربنــا يــونس عــن الزهــر 
.حسن اهـ ومحل أسامة بن زيد من اجلرف

أخربنـــا معـــن بـــن عيســـى قـــال أخربنـــا عبـــد اهللا بـــن عمـــر عـــن نـــافع أن ]4253[ابـــن ســـعد -
.اهـ حسن 

يعقوب بن سفيان حـدثنا العبـاس بـن الوليـد بـن صـبح حـدثنا من طريق]7322[البيهقي -
هلـك بفحـل الجـراحبـنعبيـدةأبـابـن رومي أن عـروةأبو مسهر حدثنا حيىي بـن محـزة حـدثين

.اهـ مرسل حيث قبضتادفنوين: مث قال . خلف النهر ادفنوين: فقال 
أخربنـا عفـان بـن مسـلم قـال أخربنـا محـاد بـن سـلمة قـال أخربنـا ثابـت ]4521[ابن سعد -

: فقـال )انفـروا خفافـا وثقـاال(قـرأ هـذه اآليـة طلحـةأبـاوعلي بن زيـد عـن أنـس بـن مالـك أن 
قـــد غـــزوت مـــع : أرى ريب يســـتنفرنا شـــيوخنا وشـــباننا ، جهـــزوين أي بـــين جهـــزوين فقـــال بنـــوه 
جهزوين فركـب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومع أيب بكر وعمر وحنن نغزو عنك ، فقال 
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ــــام فــــدفنوه فيهــــا ومل يتغــــري ــــه جزيــــرة إال بعــــد ســــبعة أي البيهقــــي .البحــــر فمــــات ، فلــــم جيــــدوا ل
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العبـاس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن ]18257[

حــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا ]4683[ورواه الطـــرباين . فـــذكره حـــدثنا عفــان إســحاق الصـــغاين
احلضرمي ثنا عمر بن حممد بن احلسن ثنا أيب ثنا محاد بن سلمة عن ثابت وعلي بن زيـد عـن 

فلــم جيــدوا لــه مكانــا طلحــة غازيــا يف البحــر فمــات يف الســفينةخــرج أبــو : أنــس بــن مالــك قــال
يدفنونه فيه فانتظروا به ستة أيام حىت وجدوا له بعـد سـبع مكانـا يدفنونـه فيـه ومل يغـري كمـا هـو

.اهـ صحيح 
لـو : عائشـةبـن أيب مليكـة يقـول قالـت ابن جـريج قـال مسعـت اعن ]6535[عبد الرزاق -

مــا دفــن إال حيــث مــات وكــان مــات باحلبشــي فــدفن بــأعلى حضــرت عبــد الــرمحن تعــين أخاهــا
أخربنـا هشـام أبـو الوليـد الطيالسـي قـال ] 5800[ابـن سـعد . مكة واحلبشي قريب مـن مكـة 

مـا آسـى مـن أمـر عبـد الـرمحن : قالـت عائشـة : حدثنا نـافع بـن عمـر عـن ابـن أيب مليكـة قـال 
ربنــا عبــد امللــك بــن عمــرو أبــو قــال أخمث.إال أنــه مل يعــاجل ومل يــدفن حيــث مــاتيءعلــى شــ

دثنا نـافع بـن عمـر عـن ابـن أيب مليكـة أن عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر تـويف حـعامر العقـدي قـال 
مـا : باحلبشي على رأس أميال من مكة فنقله ابـن صـفوان إىل مكـة فبلـغ ذلـك عائشـة فقالـت 

وكـان مـات :قـال نـافع . آسى من أمره إال على خصـلتني إنـه مل يعـاجل ومل يـدفن حيـث مـات 
بن جريج عن منصور بن عبد الرمحن أن أمه صفية اعن ]6536[عبد الرزاق وقالاهـفجأة

أخربتــه قالــت عزيــت عائشــة يف أخيهــا فقالــت يــرحم اهللا أخــي إن أكثــر مــا أجــد فيــه مــن شــأن 
حدثنا سعيد بن عبـد الـرمحن وعبـد ]2442[ورواه الفاكهي . نه مل يدفن حيث مات أأخي 

]5799[ابن سعد وقال . مثله عالء قاال ثنا سفيان عن منصور احلجيب عن أمه اجلبار بن ال
مــات أخ : أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال حــدثنا ســفيان عــن منصــور بــن صــفية عــن أمــه قــال 

ما أجد يف نفسي إال أنين : لعائشة بوادي احلبشي فحمل من مكانه ، فأتيناها نعزيها فقالت 
يعقوب بن سفيان حـدثنا أبـو نعـيم من طريق]7323[هقي البي.وددت أنه كان دفن مكانه

احلبشـة فحمـل يمـات أخ لعائشـة بـواد: ن عـن منصـور ابـن صـفية عـن أمـه قالـتحدثنا سفيا
وددت أنــه  إال أينينفســيفأو حيـزنينينفســمــا أجـد يف: مـن مكانــه فأتيناهـا نعزيهــا فقالـت 

.صحيح اهـمكانهكان دفن يف
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بــن جــريج قــال أخــربين كثــري بــن كثــري عــن أمــه عائشــة بنــت اعــن ]6537[عبــد الــرزاق وقــال 
اهـ

حــدثنا أبــو أســامة حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن قــيس قــال ]11979[ابــن أيب شــيبة -
النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــإين كنـــت عائشـــةقالـــت 

حــدثنا عبيــد بــن إمساعيــل حــدثنا ]7327[، وقــال البخــاري اهـــ ســند صــحيح أحــدثت بعــده
وال مــع صــواحيبأبــو أســامة عــن هشــام عــن أبيــه عــن عائشــة قالــت لعبــد اهللا بــن الــزبري ادفــين

اهـأكره أن أزكى البيت ، فإينيفصلى اهللا عليه وسلممع النيبتدفين
أخربنــا الفضــل بــن دكــني وعمــرو بــن اهليــثم حــدثنا املســعودي قــال ]11891[ابــن ســعد -

: حدثين أبو بكر بن حممد بـن عمـرو بـن حـزم عـن عمـرة بنـت عبـد الـرمحن قالـت لبـين أخ هلـا 
كسـر عظـم : أعطوين موضع قربي يف حائط وهلم حائط يلي البقيع فإين مسعت عائشة تقـول 

نـا هشـام أبـو الوليـد الطيالسـي حـدثنا شـعبة عـن حممـد بـن عبــد أخرب .امليـت ميتـا ككسـره حيـا
: انظـر قطعـة مـن أرضـك أدفـن فيهـا فـإين مسعـت عائشـة تقـول : قالت يل عمـرة : الرمحن قال 

.اهـ حسن كسر عظم امليت ككسره حيا

الدفن ليال
حـــدثنا موســـى بـــن إمساعيـــل حـــدثنا عبـــد الواحـــد حـــدثنا الشـــيباين عـــن ]1258[البخـــاري -

مــىت :عــن ابــن عبــاس أن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و ســلم مــر بقــرب قـد دفــن لــيال فقــال عـامر
دفنـــاه يف ظلمـــة الليـــل فكرهنـــا أن :قـــالوا. أفـــال آذنتمـــوين :قـــال. البارحـــة :قـــالوا؟دفـــن هـــذا
اهـفقام فصففنا خلفه قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. نوقظك 

غــريه عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر عــن أبيــه عــن عمــرة بــن جــريج و اعــن ]6551[عبــد الــرزاق -
ما شعرنا بدفن النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعنا صوت املسـاحي مـن : عن عائشة قالت 

.وله شواهد رواه أمحد وغريه ، اهـ صحيح آخر الليل 
دفن ليال بكرأباعن معمر والثوري عن هشام بن عروة عن أبيه أن ]6552[عبد الرزاق -

أخربنــا عمــرو بــن عاصــم الكــاليب قــال أخربنــا ]3545[ابــن ســعد . ي عليــه يف املســجد وصــل
تـويف أبـو بكـر لـيال فـدفناه : مهام عن هشام بن عروة قال حـدثين أيب أن عائشـة حدثتـه قالـت 

حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن هشــام عــن أبيــه عــن ]11956[ابــن أيب شــيبة .قبــل أن نصــبح
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حـدثنا علـي بـن ]40[الطـرباين . يلة الثالثاء ودفن ليلة ثالثـاءمات أبو بكر ل: عائشة قالت
عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا محـاد بـن سـلمة عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة 

، ولـه شـواهد اهــ صـحيح وهـو يف البخـاري حنـوه تويف أبو بكر ليلة الثالثاء ودفن لـيال : قالت
.
بــن اجلــراح عــن موســى بــن علــي عــن أبيــه عــن عقبــة بــن أخربنــا وكيــع ]3546[ابــن ســعد -

ابـــــن أيب شـــــيبة .قـــــد قـــــرب أبـــــو بكـــــر بالليـــــل: ســـــئل أيقـــــرب امليـــــت لـــــيال ؟ فقـــــال : عـــــامر قـــــال 
كنت عند عقبة بن عامر فسـئل : حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه قال ]11950[

: لليــل والنهـار ســواء قلــتا:أربــع قلـت الليــل والنهـار ســواء قـال: عـن التكبــري علـى امليــت فقـال
حـدثنا الربيـع قـال أخربنـا ]3147[ابـن املنـذر .قـرب أبـو بكـر بالليـل: يدفن امليت بالليل قال 

: ابن وهب قال أخربين موسى بن علي عن أبيه قال رجل لعقبة بن عامر ويقـرب بالليـل ؟ قـال 
.اهـ موسى بن علي بن رباح ، صحيح نعم قرب أبو بكر بالليل 

بن جريج قال أخربين إمساعيل بن حممد بن سعد عـن عبيـد بـن اعن ]6553[زاق عبد الر -
اهــ حسـن صـحيح تقـدم يف دفن أبا بكر بعـد العشـاء اآلخـرة بعـد مـا صـالهاعمرالسباق أن 

.الصالة 
حــدثنا إمساعيــل بــن عليــة عــن الوليــد بــن أيب هشــام عــن القاســم ]11951[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل صحيح يلباللبكرأبوبن حممد دفن 
دفـن فاطمـة لـيال ومل يـؤذن عليـاعن معمر عـن عـروة عـن عائشـة أن ]6556[عبد الرزاق -

أخربنـا عمـر بـن سـعد أبـو داود احلفـري عـن سـفيان عـن ]10779[ابـن سـعد .
.اهـ صحيح دفن فاطمة ليالعليامعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن 

بــن جــريج وعمــرو بــن دينــار أن حســن بــن حممــد أخــربه أن اعــن ] 6554[عبــد الــرزاقوقــال
بكـر أن يصـلي أيب

بــن عيينــة عـــن عمــرو بـــن دينــار عـــن اعـــن ] 6555[عبـــد الــرزاق .عليهــا كــان بينهمـــا شــيء 
.رسل اهـ مبذلك أوصتهأنه قال إالحسن بن حممد مثله 
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دفـن مسـعودابـنحدثنا غندر عن ابن أيب عروبـة عـن قتـادة أن ]11952[ابن أيب شيبة -
أخربنا عمرو بن عاصم الكاليب قال ]3331[ابن سعد . وكان قتادة يكره ذلك: ليال قال 

.اهـ مرسل أخربنا مهام عن قتادة أن ابن مسعود دفن ليال
ت عــن زرعـة بـن عمــرو مـوىل آلل حبـاب عــن حــدثنا خالـد الزيـا]11955[ابـن أيب شـيبة -

بعد عشاء اآلخرة بالبقيع ، قال وكنـت رابـع أربعـة عفانبنعثماندفنا : أبيه عن عمرو قال 
.اهـ دفن عثمان ليال حبش كوكب قريب البقيع ثابت مشهور فيمن محله

حــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن األســود بــن شــيبان عــن خالــد بــن ]11958[ابــن أيب شــيبة -
مــا الصــالة علــى : عــن الصــالة علــى امليــت بالليــل فقــال أنســاســألت : ري السدوســي قــال مســ

.اهـ إسناد جيد امليت بالليل إال كالصالة على امليت بالنهار
أخربنا عفان بن مسلم حدثنا محاد بن سلمة أخربنا هشام بن عروة ]10971[ابن سعد -

.صحيح اهـدفن عائشة ليالعبد اهللا بن الزبيرعن عروة أن 

بعد الدفنرش القربمن أحب
بن عيينة عن جعفر بن حممد واألسلمي قاال عن أبيه قـال كـان اعن ]6482[عبد الرزاق -

أتبعـه عبـد الـرزاق مبـا روى. اهـ أي رش القرب صلى اهللا عليه وسلمالرش على عهد رسول اهللا 
صـلى قـال مـر رسـول اهللا بـن عيينـة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن القاسـم بـن حممـد اعن ]6483[

فسـأل عنـه فقـالوا يـا رسـول اهللا هـذه السـويداء الـيت رطـببالبقيع فإذا هو بقـرب اهللا عليه وسلم
اهـكانت يف بين غنم ماتت فدفنت ليال قال فصلى عليها

حدثنا حسن بن الربيع وحممد بن عبد اهللا بن منري قاال حدثنا عبد اهللا ]2255[وقال مسلم 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على قرب بعد مـا عن الشعيبشيباينبن إدريس عن ال

الثقـة عبـد اهللا : قـال ، : فقلـت للشـعيبقـال الشـيباين. دفن فكرب عليه أربعـا
صــلى اهللا انتهــى رســول اهللا: روايــة ابــن منــري قــال ويف. هــذا لفــظ حــديث حســن . بــن عبــاس

، مــن حــدثك : قلــت لعــامر . ى عليــه وصــفوا خلفــه وكــرب أربعــاعليــه وســلم إىل قــرب رطــب فصــل
اهـابن عباس، من شهده ، الثقة : قال 

حدثنا عبد العزيز بن اخلطـابحدثنا عبد امللك بن حممد الرقاشي]1551[وقال ابن ماجة 
احلصـني عـن أبيـه عـن أخـربين حممـد بـن عبيـد بـن أيب رافـع عـن داود بـنحدثنا منـدل بـن علـي
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ضــعيف . ورش علــى قــربه مــاء، ســلم ســعدا ســل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و :قــال أيب رافــع
.جدا 

حدثنا عبدان بن أمحد ثنا محيد بن مسـعدة ح وحـدثنا حممـد بـن خالـد ]3171[الطرباين -
الحكـم عـاء عـن ر الراسيب ثنا حممد بن عبيد بن حسـاب قـاال ثنـا حممـد بـن محـران عـن عطيـة ال

قـال قـال لنـا زا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ثـالث غـزواتأنه غـبن الحارث السلمي
أظنــه اهـــإذا دفنتمــوين ورششــتم علــى قــربي املــاء فقومــوا علــى قــربي واســتقبلوا القبلــة وادعــوا يل

.إن شاء اهللا عطية بن سعد الداعي ، على رسم ابن حبان الدعاء بالدال وهو 

ليهاوما ينهى من البناء عرفع القبوريفجاء ما 
حــدثنا حيــىي بــن حيــىي وأبــو بكــر بــن أيب شــيبة وزهــري بــن حــرب قــال حيــىي ]1609[مســلم -

أخربنا وقال اآلخـران حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن حبيـب بـن أيب ثابـت عـن أيب وائـل عـن أيب 
أال أبعثــك علــى مــا بعثــين عليــه رســول اهللا طالــبأبــيبــنعلــيقــال يل : اهليــاج األســدي قــال
و حدثنيــه أبــو . لم أن ال تــدع متثــاال إال طمســته وال قــربا مشــرفا إال ســويتهصــلى اهللا عليــه وســ

اهـوال صورة إال طمستها: وقال 
شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جـريج عـن حدثنا أبو بكر بن أيب]2289[مسلم -

صلى اهللا عليه وسلم أن جيصـص القـرب وأن يقعـد عليـه أيب
اهـوأن يبىن عليه

حــدثنا علــي بــن حجــر أخربنــا شــريك عــن أيب إســحق عــن حارثــة بــن ]2483[الرتمــذي -
أتينــا خبابــا نعــوده وقــد اكتــوى ســبع كيــات فقــال لقــد تطــاول مرضــي ولــوال أين : مضــرب قــال 
وقال يؤجر الرجل يف ، ال متنوا املوت لتمنيت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مسعت رسول 

.ترك البناءاألمر عندهم على . اهـ وصححه نفقته كلها إال الرتاب أو قال يف البناء 
حدثنا يزيد بـن هـارون أخربنـا سـليمان بـن كثـري عـن الزهـري عـن ]11917[ابن أيب شيبة -

ابنـة عثمـان قرب أم عمرو خرج فأمر بتسوية القبور فسويت إال ثمانععبد اهللا بن شرحبيل أن 
أبــو زرعــة الدمشــقي يف . فــأمر بــه فســوي، قــرب أم عمــرو : الوا فقــ، مــا هــذا القــرب : ، فقــال 
أخربين معمر عـن : حدثنا عبد اهللا بن املبارك قال: حدثين حيىي بن معني قال] 431[التاريخ 
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: رأيـت عثمـان يـأمر بتسـوية القبـور، فقيـل لـه: بن حسنة قـالالزهري عن عبد اهللا بن شرحبيل 
.على رسم ابن حبان اهـهذا قرب أم عمرو بنت عثمان؟ فأمر به فسوي

: عــن معمــر عــن أيــوب عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم بــن حممــد قــال ]6485[عبــد الــرزاق -
:قلـت للـذي سـرتهف. مث بـين، فسـرت صلى اهللا عليه وسلمسقط احلائط الذي على قرب النيب 
.فــإذا عليــه جبــوب وإذا عليــه رمــل كأنــه مــن رمــل العرصــة ، ارفــع ناحيــة الســرت حــىت أنظــر إليــه 

.صحيح 
أخربنـــا حممــد بـــن إمساعيــل بـــن أيب فــديك عـــن عمــرو بـــن عثمــان بـــن ]3560[ابــن ســعد -

، اكشـفي يل عـن قـرب هيـا أمـ: دخلـت علـى عائشـة فقلـت : هانئ عن القاسم بن حممـد قـال 
نـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وصـــاحبيه ، فكشـــفت يل عـــن ثالثـــة قبـــور ، ال مشـــرفة وال الطئـــة ال

فرأيت قـرب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مقـدما ، وقـرب : مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء ، قال 
: أيب بكر عند رأسه ، ورأس عمر عند رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عمرو بـن عثمـان 

.اهـ على رسم ابن حبان بورهمفوصف القاسم ق
دخلـت البيـت : حدثنا عيسى بن يونس عن سفيان التمار قال ]11856[ابن أيب شيبة -

وقــرب أيب ، فرأيــت قــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، الــذي فيــه قــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 
.هـ صحيح ابكر وعمر مسنمة

أخربنـــا إبـــراهيم بـــن عطـــاء بـــن أيب قـــالونحـــدثنا يزيـــد بـــن هـــار ]11869[ابـــن أيب شـــيبة -
أوصـى أن جيعلـوا قـربه مربعـا وأن يرفعـوه أربـع أصـابع أو عمران بن حصـينميمونة عن أبيه أن 

أخربنـا يزيـد بـن هـارون قـال أخربنـا إبـراهيم بـن عطـاء بـن أيب ]9462[ابن سـعد . حنو ذلك
صـى أهلـه إذا مـات أن ال ميمونة موىل آل عمران بن حصني عن أبيه أن عمران بن حصني أو 

يتبعـوه صـوتا ولعــن مـن يفعـل ذلــك وأن جيعلـوا قـربه مربعــا وأن يرفعـوه أربـع أصــابع أو حنـو ذلــك
.سند حسناهـ
عـــن معمـــر والثـــوري عـــن عاصـــم بـــن أيب النجـــود عـــن أيب وائـــل عـــن ]6486[عبـــد الـــرزاق -

ر يف حديثـه قـال فـإين قال عبد الرزاق قال معم.تطيلوا جدثيال: عمرو بن شرحبيل أنه قال 
أخربنا عفان بن مسلم قال حدثنا محاد ]8585[ابن سعد . رأيت املهاجرين يكرهون ذلك 

قـال عمـرو بـن شـرحبيل حـني حضـرته : 
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مــا أدع ومــا يب إال هــول املطلــع ، مــا أدع مــاال و : أظنــه قــال . إين ليســري للمــوت اآلن : الوفــاة 
، ومــا أدع مــن عيــال يهمــوين مــن بعــدي فــإذا أنــا مــت فــال تنعــوين إىل أحــد ، علــي مــن ديــن 

وال ، فــإين رأيــت املهــاجرين يســتحبون ذلــك ، وأسـرعوا املشــي وألقــوا علــى حلــدي مــن القصــب 
أخربنا حيىي بن عباد قال حـدثنا محـاد بـن .فإين رأيت املهاجرين يكرهون ذلك، ترفعوا جدثي 
ال تطيلـوا جـدثي يعـين : سلمة عـن ع

.صحيح حسناهـالقرب فإن املهاجرين كانوا يكرهون ذلك
حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عـن ســفيان عــن أيب حصــني عــن الشــعيب ]11858[ابـن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح جثا مسنمةرأيت قبور شهداء أحد : قال
حـــدثنا يعلـــى بـــن عبيـــد عـــن حممـــد بـــن إســـحاق عـــن مثامـــة قـــال ]11880[يبة ابـــن أيب شـــ-

فأصــيب وكــان عــامال ملعاويــة علــى الــدرب: إىل أرض الــروم قــال فضــالة بــن عبيــدخرجنــا مــع 
ابـــن أيب شـــيبة . فصـــلى عليـــه فضـــالة وقـــام علـــى حفرتـــه حـــىت واراهابـــن عـــم لنـــا يقـــال لـــه نـــافع

خرجنـا غـزاة : حاق عن مثامة بن شفي قـال حدثنا عبد األعلى عن حممد بن إس]11916[
يف زمان معاوية إىل هذا الدرب وعلينـا فضـالة بـن عبيـد ، قـال فتـويف ابـن عـم يل يقـال لـه نـافع 

خففوا عن حفرته فإن رسـول اهللا صـلى اهللا : فقام معنا فضالة على حفرته ، فلما دفناه ، قال 
ثنــا يزرعــة الدمشــقأيبمــن طريــق]6985[البيهقــي .عليــه وســلم كــان يــأمر بتســوية القبــور

زمــن خرجنــا غــزاة يف: قــاليثنــا حممــد بــن إســحاق عــن مثامــة بــن شــفأمحــد بــن خالــد الــوهيب
يقـال لـه نـافع بـن عبـد قـال ابـن عـم يلمعاوية إىل هـذه الـدروب وعلينـا فضـالة بـن عبيـد فتـويف

لى اهللا عليـه وسـلم  خففـوا عنـه الـرتاب فـإن رسـول اهللا صـقـالحفرته فلما دفناه فقام فضالة يف
حـــدثنا عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز بـــن ]18/811[ورواه الطـــرباين اهــــكـــان يأمرنـــا بتســـوية القبـــور

مقالص املصري حدثين أيب ثنا ابـن وهـب أخـربين عمـرو بـن احلـارث أن مثامـة بـن شـفي حدثـه 
كنـــا مــع فضـــالة بـــن عبيــد بـــأرض الـــروم فتــويف صـــاحب لنــا فـــأمر فضـــالة بــن عبيـــد بقـــربه : قــال
.صحيحاهـ يأمر بتسويتها: إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ي، وقالفسو 

أخربنا وكيـع بـن اجلـراح عـن أسـامة بـن زيـد عـن أيب بكـر بـن حممـد بـن ]4294[ابن سعد -
اهـــ رأيــت قــرب عثمــان بــن مظعــون وعنــده شــيء مرتفــع يعــين كأنــه علــم: عمــرو بــن حــزم قــال 

.حسن
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حدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي ثنا وهـب بـن بقيـة أنـا خالـد بـن ]19/823[الطرباين -
إن تسـوية القبـور مـن السـنة، وقـد : قـالمعاويـةعبد اهللا عن عمران بن حدير عن أيب جملـز أن 

.اهـ صحيح 

من هنى عن نصب اخليام على القبور
عمـــرعـــن أيب معشـــر عـــن حممـــد بـــن املنكـــدر أن حـــدثنا وكيـــع ]11873[ابـــن أيب شـــيبة -

ثنا أبــو حــدثنا الفضــل بــن دكــني حــد]11097[ابــن ســعد. ضــرب علــى قــرب زينــب فســطاطا
حيفرون لزينب بنـت قام عمر بن اخلطاب يف املقربة والناس : معشر عن حممد بن املنكدر قال

مرسل .)1(فضرب عليهم فسطاطالو أين ضربت عليهم فسطاطا: فقالجحش يف يوم حار
.
حدثنا وكيـع عـن ابـن أيب ذئـب عـن املقـربي عـن عبـد الـرمحن بـن ]11870[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند جيد صى أن ال يضربوا على قربه فسطاطاأنه أو أبي هريرةمهران عن 
نا وكيع عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع عن عمتـه أم النعمـان ث]11871[ابن أيب شيبة -

اهــ فيـه ضـعف ال تضربوا علـى قـربي فسـطاطا: قال أبا سعيدأن د اخلدري عن بنت أيب سعي
.
حدثنا خالد بن أيب عثمـان القرشـي قـالأخربنا مسلم بن إبراهيم قال]5802[ابن سعد -
علـى قـرب عبـد الـرمحن بـن أيب عبـد اهللا بـن عمـرمـر : قـال دثنا أيوب بن عبد اهللا بـن يسـار ح

قـال الغـالم. عـه فإمنـا يظلـه عملـه انز : روب فقـال للغـالم بكر أخي عائشة وعليه فسطاط مض
، وقد علقه البخـاري اهـ على رسم ابن حبان فنزعهكال: فقال له ابن عمر . مواليت تضربين 

.
: حـدثين رجـل قـال أخربنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قـال ]5792[ابن سعد وقال

ففعلـت : أيب بكـر قـالم عـن قـرب عبـد الـرمحن بـنقدمت أم املؤمنني ذا طوى حـني رفعـوا أيـديه
ومـا رأيتيـين : قالـت.لتفعلني مثل هذا يا أم املؤمننيوإنك فقالت هلا امرأة: يومئذ وتركت قال 

القـرب ووكلـوا مث أمرت بفسـطاط فضـرب علـى: قال ه ليست لنا أكباد كأكباد اإلبل ؟ إنفعلت

الفساطيط هذه: مد بن كعب يقول مسعت حمحدثنا زيد بن حباب عن ثعلبة قال]11874[قال ابن أيب شيبة -1
.معناه ملا اُختذ سنة جارية ، لذلك كرهه الصحابة بعد . اهـ سند صحيح اليت على القبور حمدثة
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: مضـروبا فسـأل عنـه فحـدثوه فقـال للرجـل فقدم ابن عمر فـرأى الفسـطاط به إنسانا وارحتلت
اهـــ فيــه الرجــل هم أن عبــد الــرمحن إمنــا يظلــه عملــهوأخــرب : : انزعــه قــال 

.املبهم

جامع الدفن
امـرأة توفيـت بالبيـداء لعمـرعن معمر عن أيوب عـن نـافع قـال ذكـر ]6660[عبد الرزاق -

حــىت مــر عليهــا كليــب فــدفنها فقــال عمــر إين ألرجــو 

قــال معمــر ومسعــت الزهــري يقــول إن أبــا لؤلــؤة طعــن اثــين عشــر رجــال .تــدفنها جلعلتــك نكــاال
رواه البيهقــي . ســه خبنجــر فمــات مــنهم ســتة مــنهم عمــر وكليــب وعــاش مــنهم ســتة مث حنــر نف

عبد اهللا أخربنا أبو بكر بن زكريا أخربنا أبو العباس حممـد بـن أخربنا احلسن بن أيب]6858[
عبد الرمحن حدثنا حممد بن املهلب حدثنا ابن يونس حدثنا ليث وهو ابن سعد عن نافع عن 

رأة ميتـة بالبيـداء مـن احلـج امـوجـد النـاس وهـم صـادرون يعـين: عبد اهللا هو ابن عمـر أنـه قـال 
ليث يقال لـه كليـب مسـكني فـألقى 

: ابنه فقال عليها ثوبه ، مث استعان عليها من يدفنها فدعا عمر عبد اهللا يعين
مث قـام عمـر بـني لـو حـدثتين: ال فقـال عمـر : املرأة امليتة فقال 

: الناس فتغيظ عليهم فيها وقال ظهراين
وقتل أبو لؤلـؤة مـع عمـر : قال نافع . يتوضأ عند املسجد جاءه أبو لؤلؤة قاتل عمر فبقر بطنه

عـن نـافع عــن ثنا الليـث بـن ســعدحــد]74[اهـــ ورواه أبـو اجلهـم العــالء بـن موسـى سـبعة نفـر
وجــد النــاس وهــم صــادرون عــن احلــج امــرأة ميتــة بالبيــداء ميــرون عليهــا وال : عبــد اهللا أنــه قــال 

كليب مسكني فـألقى عليهـا ثوبـه مث : 
فقـال .ال: :استعان عليها فدفنها ، فدعى عمر عبد اهللا فقال

: عمر 
: فيهــا ، مث قــال 

بعة قتـل أبـو لؤلـؤة مـع عمـر سـ: جاءه أبو لؤلؤة قاتل عمر بن اخلطـاب فبقـر بطنـه ، قـال نـافع 
.اهـ صحيح نفر 
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حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عـن عبيـد اهللا بـن عبيـد بـن ]11881[ابن أيب شيبة -
ابـن سـعد . إذا مـات لـه امليـت مل يـزل قائمـا حـىت يدفنـهعبد اهللا بن الزبيـركـان : عمري قال 

أخربنــا ســليمان بــن حــرب قــال حــدثنا جريــر بــن حــازم عــن عبــد اهللا بــن عبيــد بــن ]7624[
كان ابـن الـزبري إذا كـان يف أهلـه جنـازة ، كـان كأنـه قـائم علـى رجـل حـىت خيرجهـا: عمري قال 

.اهـ صوابه عبد اهللا بن عبيد بن عمري ، صحيح 
ثنا وكيـع عـن ســفيان عـن يزيــد بـن أيب زيـاد عــن عبـد الــرمحن حــد]11065[ابـن أيب شـيبة -

اهــ ال بـاس بـه نـه فقـربت معـهمر على رجل قد بانـت إصـبعه مقيس بن سعدبن أيب ليلى أن 
.
كــان إذا عليــاعــن أيب إســحاق أن حــدثنا ابــن منــري عــن أشــعث]12014[ابــن أيب شــيبة -

صلى على جنائز رجال ونساء جعل الرجال مما يلونه والنساء مما يلي القبلة ، وإذا دفنهم قدم 
.اهـ سند ضعيف الرجل وأخر النساء

سـقعاألبـنواثلةال أخربين سليمان بن موسى أن بن جريج قاعن ]6378[عبد الرزاق -
ة وراءه يف أكان إذا دفـن الرجـال والنسـاء مجيعـا جيعـل الرجـل يف القـرب ممـا يلـي القبلـة وجيعـل املـر 

كـرب إمـام االصـغراأل:قـال، مـام فـإن كانـا رجلـني يف قـرب واحـد كـرب اإلِ : قال سليمان . القرب 
.، وقد روى سليمان عن واثلة حسناهـ
عمــرو قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]6971[البيهقــي -

حــدثنا يالعبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا العبــاس بــن حممــد حــدثنا حســني بــن حممــد املــروروذ
أصـل األراك يـوم عرفـة وهـو ينضـح وهـو يفعمـرابنسألت : قال يأيوب عن طيسلة بن عل
عن الكبائر فقال قال رسول اهللا صـلى اهللا فقلت له يرمحك اهللا حدثينعلى رأسه املاء ووجهه 

نعم ورغمـا ، : أقتل الدم؟ قال : فقلت . الكبائر اإلشراك باهللا ، وقذف احملصنة: عليه وسلم 
وقتـــل الـــنفس املؤمنـــة ، والفـــرار يـــوم الزحـــف وأكـــل مـــال اليتـــيم ، وعقـــوق الوالـــدين املســـلمني ، 

فيه توجيـه القـرب .اهـ رواه احلاكم وصححه والذهيب لتكم أحياء وأمواتاوإحلاد بالبيت احلرام قب
.للقبلة 

هل يقرأ على القرب ؟
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حدثنا أبو أسـامة عبـد اهللا بـن حممـد بـن أيب أسـامة احللـيب ثنـا أيب ح ]19/491[الطرباين -
لـي وحدثنا إبراهيم بـن دحـيم الدمشـقي ثنـا أيب ح وحـدثنا احلسـني بـن إسـحاق التسـرتي ثنـا ع

: بن حبر قالوا ثنا مبشـر بـن إمساعيـل حـدثين عبـد الـرمحن بـن العـالء بـن اللجـالج عـن أبيـه قـال
بســم اهللا وعلــى ملــة : يــا بــين إذا أنــا مــت فأحلــدين، فــإذا وضــعتين يف حلــدي فقــل: قــال يل أيب

رســول اهللا، مث ســن علــي الثــرى ســنا، مث اقــرأ عنــد رأســي بفاحتــة البقــرة وخامتتهــا، فــإين مسعــت 
اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو عبـد ]7319[البيهقـي . اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول ذلـك رسول

سـألت حيـىي بـن معـني عـن : حممد بن يعقوب حدثنا العباس بن حممـد قـال حدثنا أبو العباس
عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن العـــالء بـــن قـــال حـــدثنا مبشـــر بـــن إمساعيـــل احللـــيبالقـــراءة عنـــد القـــرب ف

اللحـــد وقولـــوا باســـم اهللا يففضـــعوينيقـــرب إذا أدخلتمـــوين: قـــال لبنيـــه ه اللجـــالج عـــن أبيـــه أنـــ
أول ينــد رأســالــرتاب ســنا واقــرءوا عيوعلــى ســنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وســنوا علــ

ه عباس الدوري يف تـاريخ ابـن معـني ذكر اهـ يستحب ذلكرأيت ابن عمرالبقرة وخامتتها فإين
اهـشيئافيهأحفظما: فقالالقربعنديقرأماحنبلبنأمحدسألت: مث قال 

وعبد الرمحن بن العالء مل يوثقه غري ابن حبان فيما وقفت عليه ، ومثله ال يتحمل عنه السنن 
وأصـحاب ابـن عمـر كثـري يف املدينـة ومكـة .، وهـذا إسـناد شـامي إال رواية وافق فيهـا العلمـاء

الناس ألنه من أمـور العمـل قلهولو كان سنة لتنابل أين فقهاء الشام منه ؟ مل يرو أحد هذا ، 
.اضطراب ربويف اخل.

النصرانية متوت وهي حتت مسلم أين تدفن ؟
ندفـواثلة بـن االسـقعبن جريج عن سليمان بن موسى أن اأخربنا ]6586[عبد الرزاق -

ربة امــرأة مــن النصــارى ماتــت وهــي حبلــى مــن مســلم يف مقــربة ليســت مبقــربة النصــارى وال مقــ
حــدثنا ]12017[ابــن أيب شــيبة . ويليهــا أهــل دينهــا: قــال ســليمان .املســلمني بــني ذلــك

جعفر بن عون عن ابن جريج عـن سـليمان بـن موسـى عـن واثلـة بـن األسـقع يف امـرأة نصـرانية 
.ثقاتاهـتدفن يف مقربة ليست مقربة اليهود والنصارى: يف بطنها ولد من مسلم قال 

بـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار أن شـيخا مـن أهـل اأخربنا ]10240[عبد الرزاق -
أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى مـن مسـلم يف مقـربة عمر بن الخطابالشام أخربه عن 

حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن عمــرو قــال ماتــت ]12018[ابــن أيب شــيبة وقــال .املســلمني 



تقريب فقه السابقني األولني

156

أن تــدفن مــع املســلمني مــن عمــرنية فــأمر امــرأة بالشــام ويف بطنهــا ولــد مــن مســلم وهــي نصــرا
.، جزم به عمرو اهـ مرسل أجل ولدها

ما يكون بعد الفراغ من الدفن
حدثنا هشام عن عبد اهللا بن حبري عن يحدثنا إبراهيم بن موسى الراز ]3223[أبو داود -

دفـن صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا فـرغ مـنهانئ موىل عثمان عن عثمان بن عفان قال كان النيب
هحاهـــ صــحاســتغفروا ألخــيكم وســلوا لــه التثبيــت فإنــه اآلن يســأل :امليــت وقــف عليــه فقــال 

.احلاكم 
بـن جـريج قـال أخـربين أبـو بكـر عـن غـري واحـد مـنهم مـن أهـل اعـن ]6503[عبد الـرزاق -

بلــدهم أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وقــف علــى قــرب ســعد بــن معــاذ حــني فــرغ منــه فــدعا لــه 
.اهـ مرسل فمن هنالك أخذ ذلك وصلى عليه 

إذا سـوى عمـرعن الثوري عن منصور عن أيب مدرك االشـجعي أن ]6505[عبد الرزاق -
ابـن .فاغفر له، األهل واملال والعشرية وذنبه عظيم اللهم أسلمه إليك :على امليت قربه قال

جعي عـن حدثنا شريك وأبو األحوص عن منصور عن أيب مـدرك األشـ]11818[أيب شيبة 
اللهم أسلمه : إذا سوى عليه : وقال أبو األحوص ، أنه كان يقول إذا أدخل امليت قربه عمر

ثنا علـي بـن حـد]3134[ابـن املنـذر .إليك املال واألهل والعشـرية والـذنب العظـيم فـاغفر لـه
عمـــر بـــن احلســـن قـــال ثنـــا عبـــد اهللا عـــن ســـفيان عـــن منصـــور عـــن أيب مـــدرك األشـــجعي عـــن

أسـلمه إليـك األهـل واملـال والعشـرية وذنبـه : ان إذا سوى على امليـت قـال اللهـم أنه كاخلطاب
عمــرو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]7316[البيهقــي . عظــيم فــاغفر لــه

قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن 
اللهـم أسـلمه إليـك األهـل : كان إذا سوى على امليت قـالعمرأن منصور عن كثري بن مدرك

.اهـ صحيح مرسل واملال والعشرية وذنبه عظيم فاغفر له
عليـاحدثنا عباد بن العوام عن حجـاج عـن عمـري بـن سـعيد أن ]11828[ابن أيب شيبة -

منـزول بــه وأنـت خــري، اللهــم عبـدك وابــن عبـدك نــزل بـك اليــوم : كـرب علــى يزيـد أربعــا ، قـال 
اهـــ ذكــره يف فإنــا ال نعلــم إال خــريا وأنــت أعلــم بــه، واغفــر لــه ذنبــه ، اللهــم وســع لــه مدخلــه 

حـدثنا علـي ]11831[ابن أيب شـيبة .، وإمنا قال علي ذلك عند الدفن الدعاء بعد الدفن 
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بن مسهر عن الشيباين عن عمري بن سعيد قال صليت مع علي علـى يزيـد بـن املكفـف فكـرب 
اللهـم عبـدك ، وابـن عبـدك نـزل بـك اليـوم فـاغفر لـه : أربعا ، مث مشـى حـىت أتـاه ، فقـال عليه 

أخربنا أبـو ]7314[البيهقي .ذنبه ، ووسع عليه مدخله فإنا ال نعلم إال خريا وأنت أعلم به
يعــىن أبــا عبــد اهللا الصــفار حــدثنا الــربيتعبــد اهللا احلــافظ أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا الزاهــد يعــين

ابن إبراهيم حدثنا شعبة عن احلكم عن عمري بن د بن حممد بن عيسى حدثنا مسلم يعينأمح
اللهم عبدك ابن : قربه فقال يفطالب وأدخل ميتا بن أيبيشهدت عل: قال يسعيد النخع

عبدك نزل بك وأنت خري منزول به وال نعلم إال خريا وأنت أعلم به كان يشـهد أن ال إلـه إال 
.تقدم اهـ صحيح مدخلهيفرسول اهللا فاغفر له ذنبه ووسع له اهللا وأن حممدا 

كــان : حــدثنا إمساعيــل بــن عليــة عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر قــال ]11827[ابـن أيب شــيبة -
اللهــم عبــدك رد إليــك فــارأف بــه :إذا ســوي علــى امليــت قــربه قــام عليــه فقــالأنــس بــن مالــك

الســماء لروحــه وتقبلــه منــك بقبــول حســن وارمحــه اللهــم جــاف األرض عــن جنبــه وافــتح أبــواب
فزد يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز : اللهم إن كان حمسنا فضاعف له يف إحسانه أو قال 

.اهـ املشهور عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس بن مالك ، صحيح عنه
هللا أخربنا عبد اهللا بن منري قال أخربين عبـد امللـك بـن جـريج عـن عبـد ا]6836[ابن سعد -

ملا فرغ من قرب عبد اهللا بن السائب وقـام النـاس عبد اهللا بن عباسرأيت : بن أيب مليكة قال 
بـن جـريج اعـن ]6502[عبـد الـرزاق . عنه قام ابن عباس فوقف عليـه ، فـدعا لـه مث انصـرف

بـن عبـاس ملـا فرغـوا مـن قـرب عبـد اقال مسعت عبـد اهللا بـن عبيـد اهللا بـن أيب مليكـة يقـول رأيـت 
؟قـال أمسعـت مـن قولـه شـيئا. بن عبـاس فوقـف عليـه ودعـا لـهاه قام بن السائب والناس معاهللا 
]11829[ابـــن أيب شـــيبة . اهــــ أخفـــى عـــنهم دعـــاءه ألنـــه لـــيس فيـــه شـــيء موقـــت ال :قـــال

حدثنا ابن منري عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة قال ملا فرغ من قرب عبـد اهللا بـن السـائب قـام 
حـدثنا ميمـون بــن ]1779[الفـاكهي .مث انصـرفوقـف عليــه مث دعـافابـن عبـاس علـى القـرب

احلكــم قــال ثنــا ابــن جعشــم قــال أنــا ابــن جــريج قــال مسعــت أبــا عبــد اهللا بــن أيب مليكــة يقــول 
رأيـت ابـن عبـاس ملـا فرغـوا مـن دفـن عبـد اهللا بـن أيب السـائب وقـام النـاس عنـه بـأمر ابـن عبـاس 

من ]7317[البيهقي . ال: قوله شيئا ؟ قال فسمعت من : فوقف عليه فدعا له قال قلت 
يعقــوب بــن ســفيان حــدثنا عبــد اهللا بــن عثمــان أخربنــا عبــد اهللا أخربنــا ابــن جــريج قــال طريــق
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رأيــت عبــد اهللا بــن عبــاس ملــا فــرغ مــن قــرب عبــد اهللا بــن الســائب : مليكــة يقــول مسعــت ابــن أيب
.ح اهـ صحيفقام الناس عنه قام ابن عباس فوقف عليه ودعا له

أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األســدي قــال حــدثنا مســعر عــن زيــاد بــن ]6076[ابــن ســعد -
اسـتغفروا ألمــريكم : حــني مـات املغـرية بـن شــعبة يقـولجريــر بـن عبـد اهللامسعـت : عالقـة قـال 

أخربنــا يعقــوب بــن إســحاق احلضــرمي قــال أخربنــا أبــو وقــال. هــذا ، فإنــه كــان حيــب العافيــة
: القـة عـن جريـر بـن عبـد اهللا أنـه خطـب ملـا مـات املغـرية بـن شـعبة فقـال عوانة عـن زيـاد بـن ع

أخربنـــا وكيـــع بـــن اجلـــراح قـــال ]8274[مث قـــال . اســـتغفروا ألمـــريكم فإنـــه كـــان حيـــب العافيـــة
مسعـت جريـر بـن عبـد اهللا حـني مـات املغـرية بـن شـعبة : حدثنا مسعر عن زياد بـن عالقـة قـال 

.اهـ صحيح حيب العافيةاستعفوا ألمريكم فإنه كان : يقول 
وإسحاق بن منصور كلهم يوأبو معن الرقاشيحدثنا حممد بن املثىن العنز ]336[مسلم -

قـال أخربنـا حيـوة بـن شـريح أبا عاصميعينحاك حدثنا الضبن املثىنواللفظ العاصم عن أيب
هـو يفو عمـرو بـن العـاصقـال حضـرنا يحبيب عن ابن مشاسة املهر يزيد بن أيبقال حدثين

ول يا أبتاه أمـا بشـرك رسـول فبكى طويال وحول وجهه إىل اجلدار فجعل ابنه يق. سياقة املوت
بكــذا قــال فأقبــل اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بكــذا أمــا بشــرك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

فـذكر احلـديث فقال إن أفضل مـا نعـد شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـدا رسـول اهللا. بوجهه
الـرتاب شــنا مث يفشــنوا علـنائحــة وال نـار فـإذا دفنتمـوينفـإذا أنـا مــت فـال تصـحبين:ىل قولـه إ

قدر ما تنحر جزور ويقسم حلمها حىت أستأنس بكـم وأنظـر مـاذا أراجـع بـه يأقيموا حول قرب 
اهـرسل ريب

عـن خالـد بـن الطيالسي عـن األسـود بـن شـيبانحدثنا أبو داود]11830[ابن أيب شيبة-
فلمــا فــرغ مــن دفنهــا يف جنــازة فجلــس األحنــف وجلســت معــهكنــت مــع األحنــف :قــالريمســ

بـــدأ بالثنـــاء قبـــل وهــو ضـــرار بـــن القعقـــاع التميمــي رأيـــت األحنـــف انتهـــى إىل قـــربه فقــام عليـــه ف
.اهـ سند جيد ت واهللا ما علمت كذا مث دعا لهكنكنت واهللا ما علمت كذا  : الدعاء فقال

ثنا أبـــو عقيـــل أنـــس بـــن ســـلم اخلـــوالين ثنـــا حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن حـــد]7979ك[الطـــرباين -
العالء احلمصي ثنا إمساعيل بن عياش ثنا عبد اهللا بن حممد القرشي عن حيىي بن أيب كثـري عـن 

إذا أنـا مـت فاصــنعوا : وهـو يف النـزع فقــالأمامــةأبـاشـهدت : سـعيد بـن عبـد اهللا األودي قــال
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ليه وسلم أن نصنع مبوتانا، أمرنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه يب كما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا ع
إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم الرتاب علـى قـربه، فلـيقم أحـدكم علـى رأس : وسلم فقال

يــا فــالن بــن فالنــة، فإنــه : يــا فــالن بــن فالنــة، فإنــه يســمعه وال جييــب، مث يقــول: قــربه، مث ليقــل
. أرشدنا رمحك اهللا، ولكن ال تشعرون: نة، فإنه يقوليا فالن بن فال: يستوي قاعدا، مث يقول

اذكــر مــا خرجــت عليــه مــن الـدنيا شــهادة أن ال إلــه إال اهللا، وأن حممــدا عبــده ورســوله، : فليقـل
وأنك رضيت باهللا ربا، وباإلسالم دينا، ومبحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فإن منكـرا ونكـريا يأخـذ 

بنــا مــا نقعــد عنــد مــن قــد لقــن حجتــه، فيكــون اهللا انطلــق : واحــد منهمــا بيــد صــاحبه ويقــول
فينســبه إىل حــواء يــا : يــا رســول اهللا، فــإن مل يعــرف أمــه؟ قــال: فقــال رجــل. 

.منكر خرب ورواه ابن زبر الربعي يف وصايا العلماء ، وهو اهـ بن حواءافالن 
عــن راشــد بــن ســعد ســعيد بــن منصــور يف ســننهوقــد نقــل ابــن تيميــة وابــن القــيم وغــريهم عــن
إذا ســوي علــى امليــت قــربه وانصــرف النــاس عنــه : وضــمرة بــن حبيــب وحكــيم بــن عمــري قــالوا
ال إلـه إال اهللا، أشـهد أن ال إلـه إال : قـل! يا فـالن: فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قربه

وهــذا ال اهــريب اهللا وديــين اإلسـالم، نبيـي حممـد، مث ينصـرف: قـل! اهللا ثـالث مـرات، يـا فـالن
يف سـننه عـن إمساعيـل بـن عيـاش عـن مثل هذا إمنا يرويـهيوجد يف القدر املطبوع من السنن ، و 

وهـو سـند ضـعيف جـدا . وحكـيم بـن عمـري أيب بكر بن أيب مرمي عـن راشـد بـن سـعد وضـمرة 
.ابن عياش وشيخه أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي ضعيفان يأتيان باملناكري 

وما يؤمر من الصربلى امليتالبكاء عما جاء يف 
عــن عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن جــابر بــن عتيــك عــن عتيــك بــن احلــارث وهــو ]554[مالــك -

أن رسـول اهللا نـه أخـربه أن جـابر بـن عتيـك أخـربه جد عبد اهللا بن عبد اهللا بـن جـابر أبـو أمـه أ
ه فلـم جيبـه جـاء يعـود عبـد اهللا بـن ثابـت فوجـده قـد غلـب عليـه فصـاح بـصلى اهللا عليه وسـلم

وقال غلبنا عليك يا أبـا الربيـع فصـاح النسـوة وبكـني صلى اهللا عليه وسلمسرتجع رسول اهللا اف
دعهــن فــإذا وجــب فــال تبكــني صــلى اهللا عليــه وســلمفجعــل جــابر يســكتهن فقــال رســول اهللا 

باكيـــة قـــالوا يـــا رســـول اهللا ومـــا الوجـــوب قـــال إذا مـــات فقالـــت ابنتـــه واهللا إن كنـــت ألرجـــو أن 
إن اهللا قـد صلى اهللا عليـه وسـلمن شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول اهللا تكو 

صـلى قدر نيتـه ومـا تعـدون الشـهادة قـالوا القتـل يف سـبيل اهللا فقـال رسـول اهللا ىأوقع أجره عل
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الشـــهداء ســـبعة ســـوى القتـــل يف ســـبيل اهللا املطعـــون شـــهيد والغـــرق شـــهيد : اهللا عليـــه وســـلم
هيد واملبطــون شــهيد واحلــرق شــهيد والــذي ميــوت حتــت اهلــدم شــهيد وصــاحب ذات اجلنــب شــ
.اهـ رواه أبو داود والنسائي وابن حبان واحلاكم من طريق مالكواملرأة متوت جبمع شهيد

ملـا قتـل : بـن مسـعود قـال ابن عيينة عن إمساعيل عن قيس عن اعن ]6698[عبد الرزاق -
فلم يأته مث جاءه بعد ذلك فقام بني عليه وسلمصلى اهللازيد بن حارثة أبطأ أسامة عن النيب 

فلمــا صــلى اهللا عليــه وســلمفــدمعت عينــاه فبكــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلميــدي النــيب 
مل أبطأت عنـا مث جئـت حتزننـا قـال فلمـا كـان الغـد صلى اهللا عليه وسلمنزفت عربته قال النيب 
قال إين لالق منك اليوم ما لقيت منك أمس مقبالصلى اهللا عليه وسلمجاءه فلما رآه النيب 

.غريب اهـ سند صحيح صلى اهللا عليه وسلمفلما دنا دمعت عينه فبكى رسول اهللا 
أخربنا حممد بن الفضيل بـن غـزوان الضـيب عـن حصـني عـن عـامر عـن ]4544[ابن سعد -

: وتقــول أغمــي علــى عبــد اهللا بــن رواحــة فجعلــت أختــه تبكــي عليــه : النعمــان بــن بشــري قــال 
مـا قلـت شـيئا إال وقـد قيـل : ابـن رواحـة حـني أفـاق : واجباله كذا وكذا ، تعـدد عليـه ، فقـال 

.اهـ صحيح له شواهد أنت كذاك ؟: يل 
حـدثنا زهـري حـدثنا حممـد بـن احلسـن املخزومـي حـدثنا سـليمان ]911املطالـب[أبو يعلى -

وب بـن عتبـة عـن عـروة عـن عائشـة بن بالل عن عبد احلكيم بن عبد اهللا بن أيب فروة عـن يعقـ
إين : إىل الرجال ، فقال بكرأبوإن عبد اهللا بن أيب بكر ملا تويف بكي عليه ، فخرج : قالت 

احلســن بــن زبالــة كــان حممــد بــناهـــإن امليــت ينضــح عليــه اجلمــر ببكــاء احلــي : وســلم يقــول 
.متهما ساءمُ 
بـنعمـرأن ثنا الليث بن سعد عـن نـافع أن عبـد اهللا بـن عمـر أخـربهحد]65[أبو اجلهم -

أخربنـــا عبــــد اهللا بــــن ]4149[رواه حممــــد بـــن ســــعد . الخطـــاب
يـث بـن سـعد عـن مسلمة بن قعنب وهشام بن عبد امللك أبـو الوليـد الطيالسـي قـاال أخربنـا الل

.صحيح .همثلنافع عن ابن عمر 
شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري مجيعا عـن ابـن حدثنا أبو بكر بن أيب]2181[مسلم وقال 

عـن عبيـد اهللا بـن عمـر قـال حـدثنا نـافع عـن يبشر قال أبو بكـر حـدثنا حممـد بـن بشـر العبـد
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أن رســول اهللا صــلى اهللا يعلمــفقــال مهــال يــا بنيــة أمل تعمــرعبــد اهللا أن حفصــة بكــت علــى 
اهـإن امليت يعذب ببكاء أهله عليه :عليه وسلم قال 

أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا حريــز بــن عثمــان قــال أخربنــا ]4144[ابــن ســعد وقــال 
ملـــا أصـــيب عمـــر دخلـــت عليـــه : حبيـــب بـــن عبيـــد الـــرحيب عـــن املقـــدام بـــن معـــدي كـــرب قـــال 

ويـا صـهر رسـول اهللا ويـا أمـري املـؤمنني فقـال عمـر البـن يـا صـاحب رسـول اهللا : حفصة فقالت
إين أحـرج : يا عبد اهللا أجلسين فال صرب يل على ما أمسع فأسـنده إىل صـدره فقـال هلـا : عمر 

عليــك مبــا يل عليــك مــن احلــق أن تنــدبيين بعــد جملســك هــذا ، فأمــا عينــك فلــن أملكهــا ، إنــه 
.اهـ صحيح قتهليس من ميت يندب مبا ليس فيه إال املالئكة مت

أخربنا عفان بن مسلم قال أخربنا محاد بن سلمة قال أخربنا ثابت ]4145[وقال ابن سعد 
يـا حفصـة أمـا مسعـت : عن أنس بن مالك أن عمر بن اخلطاب ملا طعن عولت حفصة فقـال 

: وعـول صـهيب فقـال عمـر : إن املعـول عليـه يعـذب قـال : النيب صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول 
.اهـ صحيح وله طرق أما علمت أن املعول عليه يعذب ؟يا صهيب 

بـردة عـن أيببـن مسـهر عـن الشـيباينيبن حجر حـدثنا علـيعلحدثين]2185[مسلم -
يـا صـهيب أمـا : فقـال لـه عمـر . أخـاهوا: يقول صهيبجعل عمرعن أبيه قال ملا أصيب 

ي اهـب ببكاء احلإن امليت ليعذ:علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
]555[مالـك -

إن امليـت ليعـذب :يقـول عبـد اهللا بـن عمـر أم املؤمنني تقول وذكر هلـا أن عائشة
أخطـأ ببكاء احلي فقالت عائشة يغفر اهللا أليب عبد الـرمحن أمـا إنـه مل يكـذب ولكنـه نسـي أو

بيهوديـة يبكـي عليهـا أهلهـا فقـال إنكـم لتبكـون عليهـا صلى اهللا عليه وسـلمإمنا مر رسول اهللا 
.رواه البخاري اهـ

حــدثنا عبــدان حــدثنا عبــد اهللا أخربنــا ابــن جــريج قــال أخــربين عبــد اهللا ]1286[البخــاري -
عثمان مبكة وجئنا لنشـهدها وحضـرها ابـن عمـر توفيت ابنة ل: بن عبيد اهللا بن أيب مليكة قال 

وابــن عبــاس وإين جلــالس بينهمــا أو قــال جلســت إىل أحــدمها مث جــاء اآلخــر فجلــس إىل جنــيب 
فقال عبد اهللا بن عمر لعمرو بن عثمان أال تنهى عن البكاء ؟ فإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

عباس قـد كـان عمـر يقـول بعـض فقال ابن.إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه :و سلم قال 
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صـدرت مـع عمـر مـن مكـة حـىت إذا كنـا بالبيـداء إذا هـو بركـب حتـت : مث حدث قـال ، ذلك 
ذهب فانظر من هؤالء الركب ؟ قال فنظرت فإذا صـهيب فأخربتـه فقـال ادعـه اظل مسرة فقال 

رحتـــل فـــاحلق أمـــري املـــؤمنني فلمـــا أصـــيب عمـــر دخـــل صـــهيب ايل فرجعـــت إىل صـــهيب فقلـــت 
يقول وا أخاه وا صـاحباه فقـال عمـر يـا صـهيب أتبكـي علـي وقـد قـال رسـول اهللا صـلى يبكي

قال ابن عباس فلما مات عمر ذكـرت .إن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه :اهللا عليه و سلم 
ســـلم إن اهللا ا حـــدث رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ذلــك لعائشـــة فقالـــت رحــم اهللا عمـــر واهللا مـــ

د إن اهللا ليزيــ:لــه عليــه ولكــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال ليعــذب املــؤمن ببكــاء أه
قـال ابـن . )وال تـزر وازرة وزر أخـرى(وقالت حسبكم القرآن . الكافر عذابا ببكاء أهله عليه

اهـقال ابن أيب ملكية واهللا ما قال ابن عمر شيئا .عباس عند ذلك واهللا هو أضحك وأبكى
يمان بن حرب حدثنا محاد عن ثابت عن أنس قال ملـا ثقـل حدثنا سل]4462[البخاري -

:فقـال هلـا. صلى اهللا عليه وسلم جعـل يتغشـاه فقالـت فاطمـة عليهـا السـالم واكـرب أبـاهالنيب
فلمـا مـات قالـت يـا أبتـاه ، أجـاب ربـا دعـاه ، يـا أبتـاه مـن . ليس على أبيك كرب بعـد اليـوم 

فلما دفن قالت فاطمة عليها السالم يـا أنـس . عاه جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إىل جربيل نن
اهـ، أطابت أنفسكم أن حتثوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرتاب 

أخربنــا ســعيد بــن منصــور عــن ســفيان بــن عيينــة عــن عاصــم بــن حممــد ]2449[ابــن ســعد -
اهــ صـحيح بكـىذكر النيب صلى اهللا عليه وسـلم إالما مسع ابن عمر يُ : بن زيد عن أبيه قال

.
بــن جــريج عــن هشــام بــن عــروة عــن وهــب بــن كيســان اعــن معمــر و ]6674[عبــد الــرزاق -

ذات يـوم عمـربـنازرق أخـربه أنـه كـان جالسـا مـع أيضا عن حممد بن عمرو أن سـلمة بـن األ
زرق ال بـن عمـر وانتهـرهم فقـال لـه سـلمة بـن األابالسوق فمر جبنازة يبكى عليهـا فعـاب ذلـك 

مسعتــه يقــول وتوفيــت امــرأة مــن كنــائن هريــرةأبــيبــا عبــد الــرمحن فأشــهد علــى أتقــل ذلــك يــا 
بـا عبـد أ

الخطـاببـنعمرجبنازة يبكى عليها وأنا معه ومعه صلى اهللا عليه وسلمامللك فإنه مر النيب 
بـن اخلطـاب فـالنفس ادعهـن يـا صـلى اهللا عليـه وسـلميبكني فقال له النـيب فانتهر عمر الالئي
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اهللا ورسـوله :نعـم قـال: قلـت :قـال؟أنت مسعته:مصابة والعني دامعة وإن العهد حديث قال
.وصححه ابن حبان واحلاكمابن ماجةو والنسائي أمحد رواه اهـعلم أ

ملسـيب قـال ملـا مـات أبـو بكـر بكـي بـن ااعن معمر عن الزهري عن ]6680[عبد الرزاق -
قـال إن امليـت يعـذب ببكـاء احلـي وأبـوا إال أن صـلى اهللا عليـه وسـلمإن النـيب عمـرعليه فقال 

يبكــوا فقــال عمــر هلشــام بــن الوليــد قــم فــأخرج النســاء فقالــت عائشــة إين أخرجــك قــال عمــر 
لــك فقــد أخمرجــي أنــت أي بــين فقــال أمــاعائشــةذنــت لــك فقــال فــدخل فقالــت أادخــل فقــد 

أخربنــا عثمــان بــن ]3555[وقــال ابــن ســعد .اهـــ مرســل صــحيح ىحو أو قــال فــرق بــني النــ
ملــا تــويف أبــو بكــر : عمــر قــال أخربنــا يــونس بــن يزيــد عــن الزهــري عــن ســعيد بــن املســيب قــال 

ائشة النوح فبلغ عمر فجاء فنهاهن عن النوح علـى أيب بكـر ، فـأبني أن ينتهـني أقامت عليه ع
أخـرج إيل ابنـة أيب قحافـة ، فعالهـا بالـدرة ضـربات ، فتفـرق النـوائح : ، فقال هلشام بن الوليد 
تردن أن يعذب أبـو بكـر ببكـائكن ، إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : حني مسعن ذلك ، وقال 

عثمان بن عمر بن فارس ثقـة ، ويـونس بـن اهـت يعذب ببكاء أهله عليهإن املي: وسلم قال 
.يزيد األيلي يهم يف حديث الزهري 

بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار قــال ملــا مــات خالــد بــن الوليــد اعــن ]6681[عبــد الــرزاق -
ومعـه الـدرة فقـال يـا أبـا عبـد عبـاسبناومعه عمراجتمع يف بيت ميمونة نساء يبكني فجاء 

خــرجهن علــي قــال فجعــل خيــرجهن عليــه وهــو أدخــل علــى أم املــؤمنني فأمرهــا فلتحتجــب و أاهللا
مــري املـؤمنني مخارهـا فقــال دعوهـا وال حرمــة أ

.مرسل اهـكان معمر يعجب من قوله ال حرمة هلا .هلا
إن نســوة مــن بــين لعمــروائــل قــال عمــش عــن أيبعــن معمــر عــن األ]6685[عبــد الــرزاق-

ااملغرية قد 
مـــا علـــيهن أن يهـــرقن مـــن دمـــوعهن علـــى أيب ســـليمان ســـجال أو ســـجلني مـــا مل يكـــن نقـــع أو 

ن شــقيق عــش حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــ]11460[ابــن أيب شــيبة .لقلقــة يعــين الصــراخ 
قــال ملــا مــات خالــد بــن الوليــد اجــتمعن نســوة بــين املغــرية يبكــني عليــه فقيــل لعمــر أرســل إلــيهن 

وما عليهن أن يهرقن مـن دمـوعهن : فقال عمر : 
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أخربنا وكيع بـن اجلـراح وأبـو ]5851[ابن سعد . أو لقلقةيكن نقععلى أيب سليمان ما مل
ملــا مــات : اويــة الضــرير وعبــد اهللا بــن منــري قــالوا حــدثنا األعمــش عــن شــقيق بــن ســلمة قــالمع

: فقيل لعمر : خالد بن الوليد اجتمع نسوة بين املغرية يف دار خالد يبكني عليه قال 
فقـال ! 

: قال وكيـع . ن أن يرقن دموعهن على أيب سليمان ما مل يكن نقعا أو لقلقة وما عليه: عمر 
قــال أخربنــا هشــام بــن الوليــد الطيالســي قــال حــدثنا و. الصــوت: واللقلقــة . الشــق : النقــع 

ملـــا مـــات خالـــد بـــن الوليـــد قـــال عمـــر بـــن : 
أن يســفحن مــن دمــوعهن علــى أيب ســليمان مــا مل يكــن مــا علــى نســاء بــين املغــرية: اخلطــاب

.اهـ صححه النووي الصوت: واللقلقة . الشق : والنقع . نقعا أو لقلقة 
قان قـال حـدثنا يزيـد بـن أخربنا كثري بن هشام قال حدثنا جعفر بن بر ]5850[ابن سعد -

ا أم خالــد أخالــدا يــ: ملــا تــوىف خالــد بــن الوليــد بكــت عليــه أم خالــد فقــال عمــر : األصــم قــال
ال بـأس اهــ مرسـل عزمت عليك أال تبييت حىت تسود يداك من اخلضـاب،وأجره ترزئني مجيعا 

.به
بـن جـريج عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة أن اعـن معمـر و ]6699[عبد الـرزاق-
عـا أخذته غشية املوت فبكت عليه يعين عائشة ببيت من الشعر من ال يزال دمعه مقنبكرأبا

)جاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد(ال بد يوما أنه مهراق قال فأفاق قال بل 
أخربنــا أبــو أســامة محــاد بــن أســامة عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن ]3488[ابــن ســعد . 

فقـال . فإنـه البـد مـرة مـدفوق،مـن ال يـزال دمعـه مقنعـا :
)جاءت سكرة املوت باحلق ذلـك مـا كنـت منـه حتيـد(س كذاك أي بنية ، ولكن لي: أبو بكر 

أخربنــا ]3486[وقــال ابــن ســعد .مــن وجــه آخــر عــن عــروة اهـــ رواه ابــن حبــان يف الصــحيح 
وكيــع بــن اجلــراح وعبــد اهللا بــن منــري ويعلــى بــن عبيــد عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن عبــد اهللا 

لعمـرك مـا :ملا حضر أبو بكر قلت كلمة من قول حامت : البهي موىل الزبري عن عائشة قالت 
ال تقويل هكذا يا بنيـة ، : فقال . ،يغين الثراء عن الفىت 

انظـروا مــالءيت هــاتني ، )وجـاءت ســكرة املـوت بــاحلق ، ذلــك مـا كنــت منـه حتيــد(ولكـن قــويل 
اهـ حسـن صـحيح أحوج إىل اجلديد من امليتفإذا مت فاغسلومها وكفنوين فيهما ، فإن احلي
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أخربنـــا يعلــى وحممـــد ابنــا عبيـــد قــاال أخربنـــا ]3487[وقــال ابـــن ســعد .رواه أمحــد يف الزهـــد 
جـاءت عائشـة إىل أيب بكـر ، وهـو يعـاجل ر قـالموسى اجلهين عن أيب بكر بن حفص بـن عمـ

،يغـين الثـراء عـن الفـىت لعمـرك مـا:ما يعـاجل امليـت ، ونفسـه يف صـدره ، فتمثلـت هـذا البيـت 
لـــيس كـــذلك يـــا أم : فنظـــر إليهـــا كالغضـــبان مث قـــال . 

إين قـد كنـت حنلتـك )وجـاءت سـكرة املـوت بـاحلق ذلـك مـا كنـت منـه حتيـد(املؤمنني ، ولكـن 
أمـا إنــا : نعــم ، فرددتـه فقـال : حائطـا ، وإن يف نفسـي منـه شــيئا ، فرديـه إىل املـرياث ، قالـت 

منذ ولينا أمر املسلمني مل نأكل هلم دينارا وال درمها ، ولكنا قد أكلنـا مـن جـريش طعـامهم يف 

إال هذا العبد احلبشي ، وهذا البعري الناضح ، وجرد هذه القطيفـة ، فـإذا مـت فـابعثي
فلمـــا جـــاء الرســـول عمـــر بكـــى حـــىت جعلـــت دموعـــه تســـيل يف .ففعلـــت. عمـــر وابرئـــي مـــنهن

رحم اهللا أبا بكر ، لقد أتعب من بعده ، رحم اهللا أبـا بكـر ، لقـد أتعـب مـن : األرض ويقول 
سـبحان اهللا ، تسـلب عيـال أيب بكـر : بعده ، يا غالم ارفعهـن ، فقـال عبـد الـرمحن بـن عـوف 

: فمــا تــأمر ؟ قــال : وبعــريا ناضــحا ، وجــرد قطيفــة مثــن مخســة الــدراهم ؟ قــال عبــدا حبشــيا ، 
أو كمــا حلــف ، ال يكــون هــذا يف ال والــذي بعــث حممــدا بــاحلق: فقــال تــردهن علــى عيالــه ، 

واليــيت أبــدا ، وال خــرج أبــو بكــر مــنهن عنــد املــوت وأردهــن أنــا علــى عيالــه ، املــوت أقــرب مــن 
اجلهين ، وأبو بكر هو عبد اهللا بن حفص بن عمـر بـن سـعد اهـ موسى هو ابن عبد اهللاذلك

أخربنـــا ]3489[وقـــال ابـــن ســـعد .إســـناده جيـــدمرســـل . بـــن أيب وقـــاص كـــان راويـــة لعـــروة 
الفضل بـن دكـني قـال أخربنـا هـارون بـن أيب إبـراهيم قـال أخربنـا عبـد اهللا بـن عبيـد أن أبـا بكـر 

إذا حشـرجت يومـا :اه ، هـذا كمـا قـال حـامت يا أبت: أتته عائشة ، وهو جيود بنفسه ، فقالت 
وجــاءت ســكرة املــوت بــاحلق ذلــك مــا  (يــا بنيــة ، قــول اهللا أصــدق : فقــال . 

يـا أبتـاه ، قـد رزق : إذا أنا مت فاغسلي أخالقي فاجعليها أكفاين ، فقالت )كنت منه حتيد
نفسـه ويضـعها مـن امليـت إن احلي هو أحوج يصـون : اهللا وأحسن ، نكفنك يف جديد ، قال 

وروي من طرق حنو ذلك مما كرهه أبو .اهـ مرسل صحيح ، إمنا يصري إىل الصديد وإىل البلى
.بكر من القول عند موته 
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عــن علــي بــن زيــدأخربنــا عفــان قــال أخربنــا محــاد بــن ســلمة عــن ]3491[وقــال ابــن ســعد 
وأبيض يستسـقي الغمـام :يقضي

ذاك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: فقـال أبـو بكـر . ربيع اليتامى عصـمة لألرامـل،بوجهه 
.اهـ ابن جدعان يضعف 

بــن عمــر يف جنــازة انــا شــعبة عــن أيب بكــر بــن حفــص قــال مسعــت خرب أ]568[ابــن اجلعــد -
.اهـ صحيح ببكاء احلي إن امليت يعذب يف قربه: قال عمررافع بن خديج حيدث عن 

عمر بـن الخطـابقال : نا سفيان عن منصور عن جماهد قال ]231[سعيد بن منصور -
: نعم العدالن ونعمت العالوة : 
حـدثنا مسـدديبن عيسى احلـري يعلأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين]7377[البيهقي . 

شـــيبة حـــدثنا جريـــر عـــن منصـــور عـــن جماهـــد عـــن ســـعيد بـــن بـــن قطـــن حـــدثنا عثمـــان بـــن أيب
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا (نعم العدالن ونعم العالوة : قال عمراملسيب عن 

نعـم ) وأولئـك هـم املهتـدون(نعـم العـدالن ) 
.علقه البخاري وصححه احلاكم والذهيب على شرط الشيخني ، حيح اهـ صالعالوة

حـدثنا أبـو عقيـل قـال حـدثنا أبـو عمـرو أخربنا مسـلم بـن إبـراهيم قـال ]5528[ابن سعد -
ذنوين آإذا أخرجتمـوه فـ: مـات رافـع بـن خـديج فقـال : مسعت ابن عمر وقيل لـه : النديب قال 

فقــام وقمــت معــه فجعــل إمــاء وحمــررات يندبنــه فرفــع فمــا لبثنــا إال قلــيال حــىت أخرجــوه : ، قــال 
. ال تندبنــه ، فــإن امليــت يعــذب ببكــاء أهلــه عليــه نــادى بــذلك مــرتني أو ثالثــا: صــوته فقــال 

حــدثنا عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل ثنــا أبــو كامــل اجلحــدري ثنــا خالــد بــن ]4244[الطــرباين 
خديج ونساء يبكني فقام عبد اهللا بن يزيد اهلدادي حدثين أبو عمرو أنه شهد جنازة رافع بن 

.حسن تقدماهـإن رافع بن خديج شيخ كبري ال طاقة له بعذاب اهللا: عمر فقال
أخربنــا عبــد اهللا بــن عمــرو أبــو معمــر املنقــري قــال حــدثنا عبــد الــوارث ]5530[ابــن ســعد -

اهللا عبــدبـن سـعيد عـن حسـني املعلـم عــن حيـىي بـن أيب كثـري قـال حــدثين حفـص بـن عنـان أن 
مفتنـات األحيـاء مؤذيـات : مسع النوائح ينحن على رافع بن خـديج ، فقـال عبـد اهللا بن عمر
.اهـ سند صحيح األموات
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أخربنا يزيد بن هارون قال أخربنـا شـعبة عـن أيب بشـر عـن يوسـف بـن ]5529[ابن سعد -
ه ميشي آخدا بعمودي جنازة رافع بن خديج فحمله على منكبيعمرابنرأيت : ماهك قال 

إن امليـت يعـذب ببكـاء احلـي  فقـال : بني يدي السرير حىت انتهى إىل القرب ، وقال ابـن عمـر 
.اهـ صحيح إن امليت ال يعذب ببكاء احلي: عباسابن
حدثنا حممد بن منصور قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال مسعـت ]2441[الفاكهي-

.صحيحاهـاب للميتبكاء احلي على امليت عذ:خبم يقولعمرابن
أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن األعمــش ]5034[ابـن ســعد -

إن هـــذه رمحـــة : فقـــال ، نعـــي أخيــه عتبـــة دمعـــت عينـــاه عبـــد اهللاملـــا جـــاء : عــن خيثمـــة قـــال 
.اهـ مرسل حسن جعلها اهللا ال ميلكها ابن آدم

ور قـــاال أخربنـــا جعفـــر بـــن عـــون حـــدثنا عبـــد بـــن محيـــد وإســـحاق بـــن منصـــ]299[مســـلم-
بــردة بــن أيبأخربنــا أبــو عمــيس قــال مسعــت أبــا صــخرة يــذكر عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد وأيب

قاال مث أفاق قال أمل . وأقبلت امرأته أم عبد اهللا تصيح برنةموسىيأبعلى يموسى قاال أغم
ن حلق وسلق وخـرقء مميأنا بر :وكان حيدثها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاليتعلم

اهـ
قـــالحـــدثنا غنـــدر عـــن شـــعبة قـــال مسعـــت عبـــد اهللا بـــن صـــبيح]12243[ابـــن أيب شـــيبة -

، ي امليــت يعــذب ببكــاء احلــالحصــينبــنعمــرانذكــروا عنــد : قــال نمسعــت حممــد بــن ســريي
اهـــ ابــن لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــد قا: قــال ، وكيــف يعــذب ببكــاء احلــي: قــالوا 

.حسن احلديث يخ صبيح ش
حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عـامر بـن سـعد ]12260[ابن أيب شيبة -

رخـص لنـا يف البكـاء علـى : قـالوا كعـببـنوقرظـةأبي مسـعود وثابـت بـن يزيـد عن البجلي 
ابــن أيب .حنــوهحــدثنا شــريك عــن أيب إســحاق]12261[ابــن أيب شــيبة .امليــت يف غــري نــوح

عـــن أيب غنـــدر عـــن شـــعبة عـــن أيب إســـحاق عـــن عـــامر بـــن ســـعد حـــدثنا]12262[شـــيبة 
.اهـ حسن د حنوهمسعود وثابت بن يزي

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبـو نعـيم ثنـا حممـد بـن قـيس األسـدي ]20/974[الطرباين -
المغيرةأول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب األنصاري فزعم أن : عن علي بن ربيعة قال
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مـــن  : إين مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول: م فحمـــد اهللا وأثـــىن عليـــه مث قـــالقـــا
ن نـيح عليـه فإنـه يعـذب مـا نـيح مـ: ومسعته يقول. كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار

.رواه البخاري خمتصرا اهـ سند صحيح عليه
ن بكـر بـن عبـد اهللا عـحدثنا بشـر حـدثنا حاجـب بـن عمـر ]921املطالب[ابن أيب عمر -

فأتيته أنا واحلكم فتذاكرنا امليت يعذب ببكاء أهلـه عليـه ، فقـال بكـر : املزين أنه اشتكى قال 
أينطلــق : لرجــل مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم هريــرةأبــوقــال : بــن عبــد اهللا 

ه امـرأة سـفيهة رجل غاز يف سبيل اهللا تعـاىل ، فيقتـل يف قطـر مـن أقطـار األرض شـهيدا  فتبكيـ
هللا عليـــه صـــدق رســـول اهللا صـــلى ا: جاهلـــة ، فيعـــذب ببكائهـــا عليـــه؟ فقـــال الرجـــل أليب هريـــرة

حــدثنا زمحويــه حــدثنا صــاحل حــدثنا قــال أبــو يعلــى: بــن حجــر قــال ا. وأبطــل أبــو هريــرة وســلم
فتــذاكروا امليــت يعــذب بــن األعــرج علــى بكــر بــن عبــد اهللادخلــت مــع احلكــم: حاجــب قــال 

حــدثنا رجــل مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يعــين : ال قــي فحــدثنا بكــرببكــاء احلــ
: ألن أنطلــق فــذكر مثلــه لكــن قــال : ريــرة فقــال أبــو هريــرة خالفــه يف ذلــكهافكــأن أبــبــذلك 

.صحيح صاحل بن عمر الواسطي ، اهـوكرر ذلك، أبطل: كذب بدل 
عمــر عــن الزهــري عــن محيــد بــن أخربنــا حممــد بــن محيــد العبــدي عــن م]3205[ابــن ســعد -

اسـتعينوا بالصـرب (عبد الرمحن بن عوف عن أمه أم كلثوم وكانت من املهاجرات األول يف قولـه 
غشي على عبد الرمحن بن عـوف غشـية ظنـوا أن نفسـه فيهـا فخرجـت امرأتـه : قالت)والصالة

واه يعقـــوب ور .أم كلثـــوم إىل املســـجد تســـتعني مبـــا أمـــرت أن تســـتعني بـــه مـــن الصـــرب والصـــالة
وحـدثنا احلجـاج حـدثين حـدثنا أبـو اليمـان أخـربين شـعيب ح]367/ 1[الفسوي يف املعرفـة 

غشـي علـى عبـد الـرمحن : جدي عن الزهري أخربين إبراهيم بن عبـد الـرمحن بـن عـوف أنـه قـال
بن عوف يف وجعه غشية ظنوا أنه قد فاضت نفسه فيها، وجللوه ثوبا وخرجت أم كلثوم بنت 

إىل املسجد تستعني مبا أمرت به أن تستعني من الصرب والصالة، فلبثوا سـاعة وهـو عقبة امرأته
: يف غشــيته، مث أفــاق فكــان أول مــا تكلــم بــه أن كــرب، فكــرب أهــل البيــت ومــن يلــيهم، مث قــال

صدقتم فإنه انطلق يب يف غشييت رجالن أجـد منهمـا شـدة :قال. نعم: غشي علي آنفا؟ قالوا
: فانطلقــا يب حــىت لقيــا رجــال فقــال. نطلــق حناكمــك إىل العزيــز األمــنيا: وفظاظــة وغلظــا فقــاال

ارجعـــا فإنـــه مـــن الـــذين كتـــب هلـــم : قـــال. حناكمـــه إىل العزيـــز األمـــني: 
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فعـاش بعـد ذلـك . 
.صحيح.إن شاء اهللا اهـ هذا أصح شهرا مث تويف

أخربنا عفان بـن مسـلم واحلسـن بـن موسـى األشـيب قـاال أخربنـا محـاد ]3262[ابن سعد -
كـان رأس أيب يف حجـري ، وهـو : بن سلمة عن مسـاك بـن حـرب عـن مصـعب بـن سـعد قـال 

ملكانـك ، : ما يبكيك أي بين ؟ ، فقلت : فدمعت عيناي ، فنظر إيل فقال : يقضي ، قال 
فال تبك علـي ، فـإن اهللا ال يعـذبين أبـدا ، وإين مـن أهـل اجلنـة ، إن اهللا : ، قال وما أرى بك

 :
حـدثنا ]4013[ابـن أيب خيثمـة . ليطلب كل عامل ثواب عملـه ممـن عمـل لـه: نفدت قال 

بـن أيب صـغرية أبـو حـدثنا حـامت: قـالحدثنا عبد الـوارث: قالارثأبو معمر صاحب عبد الو 
مــات ســعد : أن مصــعب بــن ســعد حدثــه، قــالحــدثنا مســاك بــن حــرب: قــاليــونس القشــريي

مــا يبكيــك؟ : فــذرفت عينــاي فقــال: وهــو يكيــد بنفســه، قــال: وأنــا مســنده إىل صــدري، قــال
ى ريب أال يعـذبين، إن اهللا ينظـر فـال تبكـه فـإين أقسـم علـ: ما أرى بـك مـن املـوت، قـال: قالت

اطلــب ثــواب : يــوم القيامــة فمــن كــان عمــل لــه فهــو جازيــه بعملــه، ومــن كــان عمــل لغــريه قــال
.حسناهـ عملك ممن عملت له

أخربنا موسى بن إمساعيل قـال حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن إمساعيـل ]8428[ابن سعد -
اهـــ قمــت علــى أم املــؤمنني مناحــةلــوال بعــض األمــر أل: قــال مســروق : عــن أيب إســحاق قــال 

.ثقات
أخربنا يعلى وحممد ابنا عبيد قاال حدثنا هارون الرببري عن عبد اهللا ]10973[ابن سعد -

: كيف كـان وجـد النـاس علـى عائشـة ؟ فقـال : فسأله أيبقدم رجل : بن عبيد بن عمري قال 
.اهـ سند جيدهه ال حيزن عليها إال من كانت أمأما إن: كان فيهم ، وكان قال 

النياحةما يكون من 
ســفيان عــن عبيــد اهللا مســع ابــن عبــاسبــن عبــد اهللا حــدثنا يحــدثنا علــ]3850[البخــاري -

الثالثــة ، قــال ســفيان ياألنســاب والنياحــة ، ونســخــالل مــن خــالل اجلاهليــة الطعــن يف: قــال 
اهـ
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قــدم جريــر : وكيــع عــن مالــك بــن مغــول عــن طلحــة قــال حــدثنا]11467[ابــن أيب شــيبة -
قـال فهـل جتتمـع النسـاء عنـدكم ، ال : م علـى امليـت ؟ قـال كُ لَ بَـ هـل ينـاح قِـ: فقـال عمرعلى 

.اهـ صحيح تلك النياحة: ، قال نعم ، فقال على امليت ويطعم الطعام
ثنا هشـيم ح حدثنا حممد بـن حيـىي قـال حـدثنا سـعيد بـن منصـور حـد]1680[ابن ماجة -

خالد عـن قـيس بـن وحدثنا شجاع بن خملد أبو الفضل قال حدثنا هشيم عن إمساعيل بن أيب
ــحــازم عــن أيب كنــا نــرى االجتمــاع إىل أهــل امليــت وصــنعة :قــاليجريــر بــن عبــد اهللا البجل

حــدثنا أمحــد بــن حيــىي احللــواين ثنــا ]2278[وقــال الطــرباين .اهـــ صــحيح الطعــام مــن النياحــة
ن سليمان عن عباد ابن العوام عن إمساعيل بـن أيب خالـد عـن قـيس بـن أيب حـازم قـال سعيد ب

:قلـتشـك إمساعيـليـدفن يعـددون امليـت أو قـال أهـل امليـت بعـدما : قال جرير بـن عبـد اهللا 
حـدثنا عبــدان بــن أمحـد ثنــا أمحـد بــن منيـع ثنــا هشــيم مث قــال . كنـا نعــدها النياحـة: نعـم قــال 

كانوا يـرون أن اجتمـاع أهـل امليـت وصـنعة الطعـام مـن : ن جرير قال عن إمساعيل عن قيس ع
.اهـ صحيح النياحة

حــدثنا حيــىي بــن بكــري حــدثنا الليــث عــن عقيــل عــن ابــن شــهاب عــن ]5417[البخــاري -
فـاجتمع صلى اهللا عليه وسلمزوج النيبعائشةعروة عن 

إال أهلها وخاصتها ، أمرت بربمة من تلبينة فطبخت ، مث صـنع ثريـد لذلك النساء ، مث تفرقن 
:صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول مسعـت رسـول اهللافصبت التلبينة عليها مث قالت كلن منهـا فـإين

اهـ التلبينة جممة لفؤاد املريض ، تذهب ببعض احلزن 
.هل امليت ألكن مواساة ، و 

يف العزاءذكرا مم
نا أبــو النعمــان حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن عاصــم األحــول عــن أيب ثحــد]6942[البخــاري -

كنا عنـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إذ جـاءه رسـول : عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال 
ارجع فأخربهـا أن هللا :ه وسلم إحدى بناته تدعوه إىل ابنها يف املوت فقال النيب صلى اهللا علي

فأعـادت . فمرهـا فلتصـرب ولتحتسـب، ما أخذ وله ما أعطى وكـل شـيء عنـده بأجـل مسـمى 
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سـعد يـا رسـول 
اهـهذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء:اهللا ما هذا ؟ قال 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قـال مـر النـيب]1283[البخاري -
، ينقالــت إليــك عــ. ياهللا واصــرب ياتقــ:عنــد قــرب فقــاليصــلى اهللا عليــه وســلم بــامرأة تبكــ

فأتــت بــاب . صــلى اهللا عليــه وســلمفقيــل هلــا إنــه النــيب. ، ومل تعرفــه فإنــك مل تصــب مبصــيبيت
إمنــا الصــرب عنــد :فقــال . فلــم جتــد عنــده بــوابني فقالــت مل أعرفــك صــلى اهللا عليــه وســلمالنــيب

اهـالصدمة األوىل 
د اهللا ت لعبــقلــ: قــال حــدثنا روح بــن عبــادة عــن داود بــن نافــذ]12200[ابــن أيب شــيبة -

كانـــا : قـــال وعبيـــد بـــن عمـــريالزبيـــرابـــنبــن عبيـــد كيـــف كانـــا هـــذان الشـــيخان يعزيـــان يعـــين 
وأعقبــك كمــا ، وجعلــك مــن املهتــدين ، يقــوالن أعقبــك اهللا عقــىب املتقــني صــلوات منــه ورمحــة 

.اهـ داود ذكره ابن حبان يف الثقات أعقب عباده األنبياء والصاحلني
حدثنا عبيد العجـل قـال ثنـا إمساعيـل بـن عبيـد بـن أيب كرميـة احلـراين ]22/231[الطرباين -

: ثنــا حممــد بــن ســلمة عــن أيب عبــد الــرحيم قــال حــدثين أبــو الفضــل عــن ســنان مــوىل واثلــة قــال
تــويف ولــد الريــان وشــهده واثلــة، فلمــا انصــرفوا مــن املقــربة قعــد واثلــة علــى بــاب دمشــق فمــر بــه 

إين مسعـت رسـول اهللا : جـرب اهللا مصـيبتك وغفـر ملتوفـاك قـالالريان فقـال لـه واثلـة يـا أبـا سـعيد
.اهـ سنان جمهولمن دفن ثالثة من الولد حرم اهللا عليه النار: صلى اهللا عليه وسلم يقول

ومــا يــذكر النــاس مــن قــوهلم أعظــم اهللا أجــرك وأحســن عــزاءك .لــيس يف التعزيــة شــيء موقــت 
.)1(وحنوه فال أصل له إال البدع

خراح امليت من قربهإما جاء يف 

عن رجل عن طلحة بن عبيد اهللا بن كربر عن أيب عبد اهللا السلمي عـن ]6074[عبد الرزاق أعلى ما مث ما روى-1
ت عليـه كسـاه اهللا يـوم القيامـة رداء حيـرب بـه قلنـا لعبـد الـرزاق وكيـف يعـزى قـال علمائهم قال من عزى مؤمنا مبصيبة دخل

بلغين أن احلسن مر بأهل ميت فوقف عليهم فقال أعظم اهللا أجركم وغفر اهللا لصاحبكم مث مضى ومل يقعد قلنـا لـه مـن 
ـاهيعزى قال يعزى كل حزين فقد يكون الرجل حزينا لصاحبه وأخيه أشد من حزن أهله عليه 
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ســود عــن نبــيح عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال كنــا عــن الثــوري عــن األ]6658[عبــد الــرزاق -
فقـال ادفنـوا القتلـى يف صـلى اهللا عليـه وسـلممحلنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النـيب 

.صحيح رواه ابن حبان اهـمصارعهم فرددناهم 
يقول ملـا أراد جابر بن عبد اهللاعن أيب الزبري أنه مسع بن عيينةاعن ]6656[عبد الرزاق -

معاويــة أن جيــري الكظامــة قــال مــن كــان لــه قتيــل فليــأت قتيلــه يعــين قتلــى أحــد قــال فــأخرجهم 
ال ينكـر سـعيدأبـورطابا يتثنون قال فأصابت املسـحاة رجـل رجـل مـنهم فـانفطرت دمـا فقـال 

عــن ســفيان بــن عيينــة قــال حــدثين أبــو الــزبري ]98اجلهــاد[ابــن املبــارك . بعــد هــذا منكــر أبــدا 
ملـــا أراد معاويـــة أن جيــري الكظامـــة قـــال قيـــل مـــن كـــان لـــه قتيـــل : عــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا قـــال 

فليأت قتيله يعين قتلى أحد قال فأخرجنـاهم رطابـا يتثنـون قـال فأصـابت املسـحاة أصـبع رجـل 
ابــــن ســــعد . منكــــر أبــــدا مــــنهم فــــانفطرت دمــــا قــــال أبــــو ســــعيد اخلــــدري وال ينكــــر بعــــد هــــذا 

أخربنــا عمــرو بــن اهليــثم أبــو قطــن قــال أخربنــا هشــام الدســتوائي عــن أيب الــزبري عــن ]4594[
بعــني صــرخ بنــا إىل قتالنــا يــوم أحــد حــني أجــرى معاويــة العــني فأخرجنــاهم بعــد أر : جــابر قــال 

.اهـ صحيح تنثين أطرافهمسنة لينة أجسادهم
بن عباد العبدي قال أخربنا عبـد اجلبـار بـن ورد عـن أخربنا شهاب]2778[ورواه ابن سعد 

إنـا : ملا أراد معاوية أن جيري عينـه الـيت بأحـد كتبـوا إليـه : أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال 
فـــرأيتهم : انبشـــوهم ، قـــال : فكتـــب : ال نســـتطيع أن جنريهـــا إال علـــى قبـــور الشـــهداء ، قـــال 

يــام ، وأصــابت املســحاة طــرف رجــل محــزة بــن عبــد 
.صدوق مكي اهـ ابن الورد املطلب فانبعثت دما

بن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال اعن ]6657[عبد الرزاق -
أنــه رآه يف النــوم فقــال إنكــم قــد دفنتمــوين يف مكــان قــد اهللاعبيــدبــنطلحــةرأى بعــض أهــل 

ال شــعرات مــن إاء فحولــوين منــه فحولــوه فــأخرجوه كأنــه ســلقة مل يتغــري منــه شــيء أتــاين فيــه املــ
قــال رمــى حــدثنا أبــو أســامة أخربنــا إمساعيــل أخربنــا قــيس]12222[ابــن أيب شــيبة .حليتــه 

علــى شــاطئ الكـالء فــرأى بعــض أهلــهمـروان طلحــة يــوم اجلمـل بســهم يف ركبتــه فمــات فـدفناه
اء فـإين قـد غرقـت ثـالث مـرات يقوهلـا ، قـال فنبشـوه فاشـرتوا لـه أنه قال أال ترحيوين من هذا امل

أخربنـا أبـو أسـامة ]3617[ابـن سـعد . أيب بكرة بعشـرة آالف فـدفنوه فيهـادارا من دور آل 
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رمـى مـروان بـن احلكـم طلحـة : عن إمساعيل بن أيب خالد قال أخربين قيس بن أيب حـازم قـال 
ل ، فــإذا أمســكوه استمســك ، وإذا تركــوه ســال ، يــوم اجلمــل يف ركبتــه فجعــل الــدم يغــذو يســي

دعــوه فإمنــا هــو ســهم أرســله اهللا فمــات : واهللا مــا بلغــت إلينــا ســهامهم بعــد ، مث قــال : قــال 
أال ترحيــونين مــن هــذا املــاء ، فــإين قــد : فــدفنوه علــى شــط الكــالء ، فــرأى بعــض أهلــه أنــه قــال 

ه الســــلق ، فنزفــــوا عنــــه املــــاء مث غرقـــت ثــــالث مــــرات ، يقوهلــــا ، فنبشــــوه مــــن قــــربه أخضــــر كأنــــ
اســتخرجوه ، فــإذا مــا يلــي األرض مــن حليتــه ووجهــه قــد أكلتــه األرض ، فاشــرتوا دارا مــن دور 

.صحيح اهـأيب بكرة فدفنوه فيها
ن عمـرو بـن اجلمـوح وعبـد أعن عبد الرمحن بن أيب صعصـعة أنـه بلغـه ]1005[وروى مالك 

انــا قــد حفــر الســيل قربمهــا وكــان قربمهــا ممــا يلــي الســيل اهللا بــن عمــرو األنصــاريني مث الســلميني ك

ني أحـد وبـني يـوم حفـر عنهمـا فأميطت يده عن جرحه مث أرسلت فرجعت كما كانت وكـان بـ
اهـست وأربعون سنة

أن زيـد سـريينعـن ابـنحدثنا ابن عليـة عـن حبيـب بـن الشـهيد]12220[ابن أيب شيبة -
يف نبش قبـور كانـت يف مسـجد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فـأذن لـه عثمانبن ثابت استأذن 

جد ألنـه كـان يف أرقـاء النـاس وإمنا كانت تركـت يف املسـ: فنبشها وأخرجها من املسجد ، قال 
.مرسل اهـ)1(قلة

وبيان معناهالقبورما ذكر يف اجللوس على
حــدثنا ابــن املبــارك عــن عبــد الــرمحن بــن يحــدثنا حســن بــن الربيــع البجلــ]2295[مســلم -

يمرثـد الغنـو عن واثلة بن األسـقع عـن أيبإدريس اخلوالينيزيد عن بسر بن عبيد اهللا عن أيب
اهـال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها :سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول قال مسعت ر 

ما أحب أن أدفن بالبقيع ألن أدفن بغريه أحب إيل من أن :عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ]550[مالك -1
اهـ كانوا ينبشون أدفن به إمنا هو أحد رجلني إما ظامل فال أحب أن أدفن معه وإما صاحل فال أحب أن تنبش يل عظامه 

.سند صحيح .بليتالقبور إذا 
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ألن أجلـس علـى : قـال أبي هريرةعن معمر عن زيد بن أسلم عـن ]6511[عبد الرزاق -
مجــرة فتحــرق ردائــي مث قميصــي مث إزاري مث تفضــي إىل جلــدي أحــب إيل مــن أن أجلــس علــى 

.سند صحيح اهـقرب رجل مسلم 
: حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن حممــد بــن أيب حيــىي عــن أبيــه قــال ]11899[ابــن أيب شــيبة -

ى مجــرة ألن جيلــس أحــدكم علــ: قــال يف اجلنــائز فكــان يتقصــى القبــورهريــرةأبــاكنــت أتبــع 
اهـــ جلــده أحــب إيل مــن أن جيلــس علــى قــربمث إزاره حــىت ختلــص إىل فتحــرق ثيابــه مث قميصــه 

.بن مسعان ، صحيح حممد بن أيب حيىي هو حممد 
حـــدثنا عيســـى بـــن يـــونس حـــدثنا عثمـــان بـــن حكـــيم حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن ]924[مســـدد -

ألن أجلس على مجرة فتحـرق : يقول أبا هريرة
: قـــال عثمـــان بـــن حكـــيم . مـــا دون حلمـــي حـــىت تفضـــي إيل أحـــب مـــن أن أجلـــس علـــى قـــرب 

إمنـا ذلـك ملـن : وقـال فـذكرت ذلـك لـه ، فأجلسـين علـى قـربد يف املقـابرورأيت خارجـة بـن زيـ
.اهـ صحيح أحدث عليه

حــدثنا ســليمان بــن شــعيب قــال ثنــا اخلصــيب قــال ثنــا عمــر بــن علــي ]2950[الطحــاوي -
هلـم يـا ابـن أخـي أخـربك إمنـا : قـالزيـد بـن ثابـتقال ثنا عثمان بن حكيم عن أيب أمامـة أن 

عمر بن علي اهـعليه وسلم عن اجللوس على القبور حلدث غائط أو بول 
.الكندي ، إسناد حسن ال باس به 

حـــدثنا يـــونس قـــال أنـــا ابـــن وهـــب قـــال أخـــربين حممـــد بـــن أيب ]2951[الطحـــاوي وقـــد روى
قــال رســول اهللا صــلى اهللا ا قــال أبــو هريــرة إمنــ: قــالمحيــد أن حممــد بــن كعــب القرظــي أخــربهم

حـدثنا ابـن . فكأمنا جلس على مجـرة نـارمن جلس على قرب يبول عليه أو يتغوط:لمعليه وس
أيب داود قال ثنا املقـدمي قـال ثنـا سـليمان بـن داود قـال ثنـا حممـد بـن أيب محيـد عـن حممـد بـن  

قرب فتغوط عليـه أو بـالمن قعد على :النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأنكعب عن أيب هريرة
.ابن أيب محيد منكر احلديث اهـرةفكأمنا قعد على مج

بـنابن عيينة عن عمرو بن زيـد عـن طلـق بـن حبيـب قـال قـال اعن ]6512[عبد الرزاق-
اهــ عمـرو بـن زيـد ألن أطأ على مجر الغضا أحب إيل من أطأ على قرب رجـل مسـلم : مسعود

عفــر عــن عــن ج] 6513[عبــد الــرزاق .مل أعرفــه إال أن يكــون تصــحيفا مــن عمــرو بــن دينــار
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حــدثنا ]11895[ابــن أيب شــيبة .بــن مســعود مثلـه اعطـاء بــن الســائب عـن ســامل الــرباد عـن 
: مسعـت ابـن مسـعود يقـول ن سامل أيب عبد اهللا الرباد قالابن فضيل عن عطاء بن السائب ع

حــدثنا ]9605[الطــرباين .إيل مــن أن أطــأ علــى قــرب رجــل مســلمألن أطــأ علــى مجــرة أحــب
زدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا عطـاء بـن السـائب الثقفـي عـن سـامل حممد بن النضر األ

ألن أطـأ علـى مجـرة أحـب إيل مـن أن أطـأ علـى : الرباد قال مسعـت عبـد اهللا بـن مسـعود يقـول 
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبـد السـالم بـن حـرب عـن وقال. قرب رجل مسلم

ألن أطـأ علـى مجــرة : كنـت مـع عبـد اهللا فقـال: اهللا الـرباد قـالعطـاء بـن السـائب عـن أيب عبـد 
.عطاء كان اختلط اهـأحب إيل من أن أطأ على قرب مسلم

كنـــت : حـــدثنا أبـــو بكـــر عـــن أيب حصـــني عـــن أيب ســـعيد قـــال ]11893[ابـــن أيب شـــيبة -
أ تطفــأ أحــب إيل مــن أن أطــألن أطــأ علــى مجــرة حــىت: يف اجلبانــة فقــال عبــد اهللاأمشــي مــع 

.أبو بكر ابن عياش ليس بالقوياهـعلى قرب
أخربنــا أمحــد بــن شــعيب قــال أنبــأ أمحــد بــن ســليمان قــال حــدثنا ] 754الكــىن[الــدواليب وقــال

أبـيعبيد اهللا بن موسى قـال أنبـأ إسـرائيل عـن أيب حصـني عـن املعتـق بـن عمـرو أيب سـعد عـن 
اهــ أبـو سـعد مل رجـل مسـلمألن أطأ على مجرة أحب إيل من أن أطأ على قـرب: قال مسعود
.أعرفه 

أبــيحــدثنا ابــن عليــة عــن عيينــة بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــه عــن ]11894[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح تطفأ أحب إيل من أن أطأ على قربألن أطأ على مجرة حىت: قال بكرة

ن سـعد اريب عـن الليـث بـحدثنا حممد بن إمساعيل بن مسرة حـدثنا احملـ]1567[ابن ماجة -
ال قــبــن أيب حبيــب عــن أيب اخلــري مرثــد بــن عبــد اهللا اليــزين عــن عقبــة بــن عــامر قــال عــن يزيــد 

ألن أمشـي علـى مجـرة أو سـيف أو أخصـف نعلـي برجلـي :رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم 
ومــا أبــايل أوســط القبــور قضــيت حــاجيت أو وســط أحــب إيل مــن أن أمشــي علــى قــرب مســلم

حــدثنا ]11896[ابــن أيب شــيبة احملــاريب ، وقــال د الــرمحن بــن حممــد عبــاهـــ كــذا رواه الســوق 
ألن أطـأ علـى : قـال عـامربـنعقبـةن يزيد أن أبـا اخلـري أخـربه أن عشبابة عن ليث بن سعد 

، أو على حد سيف حىت ختتطف رجلي أحـب إيل مـن أن أمشـي علـى قـرب رجـل مسـلم مجرة 
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هـذا أشـبه ، اهــ بني ظهرانيـه والنـاس ينظـرونوما أبايل أيف القبور قضيت حاجيت أم يف السوق
.موقوف صحيح وهو 

قال . كان يتوسد القبور ويضطجع عليها علي بن أبي طالبأنه بلغه أن ]552[مالك -
]2953[الطحــاوي قــال .: مالــك 

صاحل قال حدثين بكر بن مضر عن عمرو بن ال ثنا عبد اهللا بنقحدثنا علي بن عبد الرمحن
بــن أيب طالــب  أن علــي وىل آلل علــي حدثــهحدثــه أن مــعــن بكــري أن حيــىي أبــا حممــداحلــارث

اهــ مث يضـطجعكنـت أبسـط لـه يف املقـربة فيتوسـد قـربا: ملـوىلوقـال ا.كان جيلس على القبـور
أعلي آل خال موىل ، ثقات،بلتعةيبأحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب بن أبو حممد هو 

.
رو حــدثنا علــي قــال ثنــا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين بكــر عــن عمــ]2954[الطحــاوي -

، علقـه سـند حسـن اهــكان جيلس على القبورعبد اهللا بن عمرأن عن بكري أن نافعا حدثه
.البخاري 

وب حـدثنا أيب حـدثنا عمـرو بـن حممـد حـدثنا يعقـ]67/ 1[قال البخـاري يف التـاريخ الصـغري 
بن إسحاق حدثين حيىي بن عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن أيب عمـرة االنصـاري قـال مسعـت اعن 

خارجة بن زيد بن ثابت رأيتين وحنن غلمان شبان زمن عثمان وإن أشدنا وثبة الذي يثب قرب 
حــدثنا عبيـــد اهللا بـــن ســـعد ]1/312[يعقـــوب بـــن ســـفيان . عثمــان بـــن مظعـــون حـــىت جيــاوزه

ي حـدثنا أيب عـن ابـن إسـحق قـال حـدثين حيـىي بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن أيب حدثنا عم
واهللا لقــد رأيتــين وحنــن غلمــان : مسعــت خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت يقــول: عمــرة األنصــاري قــال

.، علقه البخاري اهـ سند جيد شباب يف زمن عثمان بن عفان
املكـــي أخربنـــا نـــافع بـــن عمـــر أخربنـــا أبـــو بكـــر بـــن حممـــد بـــن أيب مـــرة]2456[ابـــن ســـعد -

كانــت عائشــة تضــطجع علــى قــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، : حــدثين ابــن أيب مليكــة قــال 
واهللا مـا هـذا إال لشـيء فتنـت بـه ، وال خيـرج علـي : فرأته خرج عليها يف النوم ، فقالـت : قال 

.اهـ شيخ ابن سعد مل أعرفه أبدا فرتكت ذلك

هل خلع النعال سنة ؟
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ثنا يزيد بن هارون أنا أسود بن شيبان عن خالـد بـن مسـري عـن بشـري حد]20806[د أمح-
كنـت أماشـي : 

بن اخلصاصية ما أصبحت تنقم على ارسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخذا بيده فقال يل يا 
رسـوله قــال أحسـبه قـال آخــذا بيـده قـال قلــت مـا أصــبحت يت متاشـاهللا تبـارك وتعـاىل أصــبح

أنقم على اهللا شيئا قد أعطاين اهللا تبـارك وتعـاىل كـل خـري قـال فأتينـا علـى قبـور املشـركني فقـال 
لقد سبق هؤالء خريا كثريا ثالث مرات مث أتينا على قبور املسلمني فقال لقد أدرك هؤالء خريا  

وحيك يا صـاحب : بني املقابر يف نعليه فقال يفبصر برجل ميشكثريا ثالث مرات يقوهلا قال
السبتيتني ألق سبتيتك مرتني أو ثالثا فنظر الرجـل فلمـا رأى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم 

.اهـ رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان واحلاكم خلع نعليه 
.بسنة ، وما هو)1(جاء احلديث وليس عليه عمل الصحابة : قلت 
أال أحــدثكم عــين وعــن رســول اهللا صــلى اهللا : قالــت عائشــة عــن]1619[مســلم روىوقــد

ملـا كانـت ليلـيت الـيت كـان النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فيهـا : بلـى قـال قالـت :قلنا؟عليه وسلم
عنــدي انقلــب فوضــع رداءه وخلــع نعليــه فوضــعهما عنــد رجليــه وبســط طــرف إزاره علــى فراشــه 

فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفـتح البـاب .لبث إال ريثما ظن أن قد رقدتفاضطجع فلم ي
فخرج مث أجافه رويدا فجعلت درعي يف رأسي واختمرت وتقنعت إزاري مث انطلقـت علـى إثـره 

.احلديث . حىت جاء البقيع فقام فأطال القيام مث رفع يديه ثالث مرات مث احنرف
دثنا عبد األعلـى حـدثنا سـعيد قـال وقـال يل خليفـة حدثنا عياش ح]1252[البخاري وقال

: حدثنا يزيـد بـن زريـع حـدثنا سـعيد عـن قتـادة عـن أنـس عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 
وذهب أصحابه حىت إنه ليسـمع قـرع نعـاهلم أتـاه ملكـان فأقعـداه العبد إذا وضع يف قربه وتوىل

هللا عليــه وســلم فيقــول أشــهد أنــه عبــد مــا كنــت تقــول يف هــذا الرجــل حممــد صــلى ا:فيقـوالن لــه
اهللا ورسوله فيقال انظر إىل مقعدك من النار أبدلك اهللا به مقعدا من اجلنة قال النيب صلى اهللا 

وأمــا الكــافر أو املنــافق فيقــول ال أدري كنــت أقــول مــا يقــول النــاس .عليــه وســلم فريامهــا مجيعــا

رأيـت احلسـن وابـن سـريين ميشـيان : حدثنا أبو داود الطيالسـي عـن جريـر بـن حـازم قـال ]12270[ابن أيب شيبة -1
.اهـ ومل يثبت عن نفس من الصحابة والتابعني خالف هلذا بني القبور يف نعاهلما
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بة بني أذنيه فيصيح صيحة يسـمعها فيقال ال دريت وال تليت مث يضرب مبطرقة من حديد ضر 
اهـمن يليه إال الثقلني

الــذي وكيــف يكــون مــن ســنته وال يــأمر بــه غــريَ . ومــن تأمــل اآلثــار عــرف أن هــذا لــيس ســنة 
ومل يــزل رســول اهللا يَــدفن وأصــحابُه وعامــة أصــحابه حيتاجونــه ؟ اتفــق أن رآه يف خــرب البشــري ، 

. مث ال يفعلون ذلك وال يأمرون .. ، ويزورون القبور ، ويُؤمرون معه وبعده 
بــل قـــال ، أنــه كــان خالعـــا نعلــه هــو ورســـول اهللا ذا اخلـــربهــومل يــذكر بشــري بـــن اخلصاصــية يف

حــــدثنا إبــــراهيم بــــن هاشــــم البغــــوي و عبيــــد العجلــــي قــــاال ثنــــا ]1236[الطــــرباين يف الكبــــري 
ا إســـحاق بـــن أيب إســــحاق الصـــلت بـــن مســـعود اجلحـــدري ثنــــا عقبـــة بـــن املغـــرية الشــــيباين ثنـــ

أتيــت النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم فلحقتــه : الشــيباين عــن أبيــه عــن بشــري بــن اخلصاصــية قــال 
: وانقطــع شســعي فقــال يل .الســالم علــى أهــل الــديار مــن املــؤمنني : بــالبقيع فســمعته يقــول 

أال يـا بشـري: يـا رسـول اهللا طالـت عـزوبيت ونأيـت عـن دار قـومي قـال : قلـت .أنعش قـدمك 
اهـــ حتمــد الــذي أخــذ بناصــيتك مــن بــني ربيعــة قــوم ويــرون لــوالهم انكفــت األرض مبــن عليهــا 

.إسناد جيد متصل هذا . سحاق بن سليمان بن أيب سليمان الشيباينإ
.وجه آخرمنا لهإفما مبثل ذلك اخلرب تقوم سنة ، و 

نـيب صـلى اهللا عليـه و أصـحاب الاجلريري عن عبـد اهللا بـن بريـدة أن رجـال مـن وقد روى سعيد 
؟مـايل أراك شـعثا وأنـت أمـري البلـد:رحل إىل فضالة بن عبيد وهو مبصر فـرآه شـعثا فقـالسلم
:ورآه حافيـا فقـال. اهرفإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينهانا عن كثري من اإل:قال

اهـــ رواه تفــي أحيانــا إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم أمرنــا أن حن:قــال؟ مــايل أراك حافيــا 
فيشـبه أن يكـون رسـول اهللا آنـس مـن الرجـل زهـوا .أمحد وأبو داود وصححه األلباين وشعيب 

.واهللا أعلم .فأمره باالنكسار 

زيارة النساء القبور
حدثنا قبيصة بن عقبـة حـدثنا سـفيان عـن خالـد عـن أم اهلـذيل عـن أم ]1219[البخاري -

اهـجلنائز ومل يعزم عليناا عن اتباع ان: عطية قالت 
مــر : حــدثنا آدم حــدثنا شــعبة حــدثنا ثابــت عــن أنــس بــن مالــك قــال ]1223[البخــاري -

قالـت إليـك عـين .يرب اتقـي اهللا واصـ:النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بـامرأة تبكـي عنـد قـرب فقـال 
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بــاب النــيب فإنــك مل تصــب مبصــيبيت ومل تعرفــه فقيــل هلــا إنــه النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم فأتــت
إمنـا الصـرب عنـد الصـدمة :صلى اهللا عليه وسلم فلـم جتـد عنـده بـوابني فقالـت مل أعرفـك فقـال 

اهـاألوىل
حـــدثين هـــارون بـــن ســـعيد األيلـــي حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن وهـــب أخربنـــا ابـــن ]1619[مســلم -

جــريج عــن عبــد اهللا بــن كثــري بــن املطلــب أنــه مســع حممــد بــن قــيس يقــول مسعــت عائشــة حتــدث 
قالـــت أال أحـــدثكم عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وعـــين قلنـــا بلـــى ح و حـــدثين مـــن مســـع ف

حجاجــا األعــور واللفــظ لــه قــال حــدثنا حجــاج بــن حممــد حــدثنا ابــن جــريج أخــربين عبــد اهللا 
أنـه قـال يومـا أال أحـدثكم عـين وعـن رجل من قريش عن حممد بن قيس بن خمرمة بـن املطلـب

الــيت ولدتــه قــال قالــت عائشــة أال أحــدثكم عــين وعــن رســول اهللا أمــي قــال فظننــا أنــه يريــد أمــه
صلى اهللا عليه وسلم قلنا بلى قـال قالـت ملـا كانـت ليلـيت الـيت كـان النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
فيهــا عنــدي انقلــب فوضــع رداءه وخلــع نعليــه فوضــعهما عنــد رجليــه وبســط طــرف إزاره علــى 

د رقـدت فأخـذ رداءه رويـدا وانتعـل رويـدا وفـتح فراشه فاضطجع فلم يلبث إال ريثمـا ظـن أن قـ
البــاب فخــرج مث أجافــه رويــدا فجعلــت درعــي يف رأســي واختمــرت وتقنعــت إزاري مث انطلقــت 
علــى إثــره حــىت جــاء البقيــع فقــام فأطــال القيــام مث رفــع يديــه ثــالث مــرات مث احنــرف فاحنرفــت 

إال أن اضطجعت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس 
فـــدخل فقـــال مـــا لـــك يـــا عـــائش حشـــيا رابيـــة قالـــت قلـــت ال شـــيء قـــال لتخربيـــين أو ليخـــربين 
اللطيف اخلبري قالت قلت يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي فأخربته قال فأنت السواد الذي رأيـت 
أمامي قلت نعم فلهدين يف صدري هلدة أوجعتـين مث قـال أظننـت أن حييـف اهللا عليـك ورسـوله 

ت مهما يكتم الناس يعلمه اهللا نعم قال فإن جربيل أتاين حني رأيت فنـاداين فأخفـاه منـك قال
فأجبتـــه فأخفيتـــه منـــك ومل يكـــن يـــدخل عليـــك وقـــد وضـــعت ثيابـــك وظننـــت أن قـــد رقـــدت 
فكرهــــت أن أوقظــــك وخشــــيت أن تستوحشــــي فقــــال إن ربــــك يــــأمرك أن تــــأيت أهــــل البقيــــع 

قويل السالم على أهل الـديار مـن : رسول اهللا قال فتستغفر هلم قالت قلت كيف أقول هلم يا 
وإنــا إن شــاء اهللا بكــم لالحقــون، املــؤمنني واملســلمني ويــرحم اهللا املســتقدمني منــا واملســتأخرين 

اهـ
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بنـت فاطمـةبن عيينة عن جعفر بن حممد عن أبيـه قـال كانـت اعن ]6713[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل كل مجعة تزور قرب محزةصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ أبو املثىن معاذ بن املثىن ثنـا حممـد ]1392[احلاكم -
بن املنهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا بسطام بن مسلم عن أيب التياح يزيد بن محيد عن عبد 

يــا أم املــؤمنني مــن أيــن : أقبلــت ذات يــوم مــن املقــابر فقلــت هلــا عائشــةاهللا بــن أيب مليكــة أن 
ألــيس كــان رســول اهللا : مــن قــرب أخــي عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر فقلــت هلــا : أقبلــت ؟ قالــت 

أبـو عمـر ورواه . 
الــوراق قــال عبــد اهللا بــن حممــد قــال حــدثنا عبــد احلميــد بــن أمحــد حــدثنا] 233/ 3التمهيــد[

يزيد حدثنا احلسن بن داود قال حدثنا أبو بكر األثرم قال حدثنا حممد بن املنهال قال حدثنا
محيد عن عبـد اهللا بـن أيب مليكـة بن مسلم عن أيب التياح يزيد بنبن زريع قال حدثنا بسطام 

مــن قــرب أن عائشــة أقبلــت ذات يــوم مــن املقــابر فقلــت هلــا يــا أم املــؤمنني مــن أيــن أقبلــت قالــت

، ورواه سند صـحيح ولـه شـواهد اهـزيارة القبور قالت نعم كان
.من طريق بسطام بن مسلم ابن ماجة خمتصرا 

نــه قـدم مــن ســفر أن عـن أيب ســعيد اخلـدري عــن ربيعـة بــن أيب عبـد الــرمح]1031[مالـك -
هو منها فقـال : فقالوا ، ن يكون هذا من حلوم األضحى أانظروا : فقدم إليه أهله حلما فقال 

نــه قــد كــان مــن إ: فقــالوا . : أبــو ســعيد 
فســـأل عـــن ذلـــك فـــأخرب أن فخـــرج أبـــو ســـعيد. رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــدك أمـــر 

:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال
. وكـــل مســـكر حـــرام ، ، وادخـــروا 

مرفوعـا بريـدة رواه مسـلم مـن طريـق ، صـحيح اهــ فزوروها وال تقولوا هجرا يعين ال تقولوا سوءا 
.
أخربنا الفضل بن دكني قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أيب ]5798[ابن سعد -

أخربنـا أمحـد بـن ] 5805[ابـن سـعد .خيهـا يف هـودجتـزور قـرب أعائشـةكانت : قال مليكة
دثنا عـروة حـبـن يـونس واحلسـن بـن موسـى األشـيب قـاال حـدثنا زهـري بـن معاويـة قـال عبد اهللا 
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رأيــت عائشــة بعيــين هــاتني تــزور قــرب : قــال اهللا بــن قشــري قــال حــدثين ابــن أيب مليكــةبــن عبــد 
قال أخربنا عفان بن مسلم قال أخربنا محـاد بـن زيـد و .أخيها فتسلم وتصلي عليه وتستغفر له

منزل عائشة رحت من منزيل وأنا أريد : عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال قال حدثين أبو التياح
قـالمث. زارت قرب أخيها عبد الرمحن: قال فسألت بعض من كان معها ى محار ، فتلقتين عل

عبـد اهللا بـن الحـق املكـي عـن أخربنا وكيع بن اجلـراح وحممـد بـن عبـد اهللا األسـدي ]5790[
فحمـل حـىت دفـن عبد الـرمحن بـن أيب بكـر باحلبشـيمات: قال عن ابن أيب مليكة مسعته منه

:فقدمت عائشة م: قال . مبكة 
لن يتصدعامن الدهر حىت قيلذمية حقبة وكنا كندماين ج

لطول اجتماع مل نبت ليلة معالما تفرقنا كأين ومالكا ـف
محلـــت مـــن حبشـــي ميتـــا أمـــا واهللا لـــو شـــهدتك مـــا زرت قـــربك ، ولـــو شـــهدتك مـــا: مث قالـــت 

حــدثنا حممــد بــن صــاحل أبــو بكــر قــال ثنــا أبــو ]2842[اه الفــاكهي اهـــ ورو ولــدفنت مكانــك
.اهـ صحاح حنوه نعيم قال ثنا عبد اهللا بن عمرو بن علقمة الكناين عن ابن أيب مليكة

أخربنـــا أبـــو بكـــر بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب أويـــس املـــدين األعشـــى عـــن ]5794[ابـــن ســـعد وقـــال
أن امرأة دخلت بيت عائشة فصلت عنـد سليمان بن بالل عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه

بيــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وهــي صــحيحة ، فســجدت فلــم ترفــع رأســها حــىت ماتــت ، 
احلمــد هللا الــذي حييــي ومييـــت ، إن يف هــذا لعــربة يل يف عبــد الــرمحن بـــن أيب : فقالــت عائشــة 

بكر ، رقـد يف مقيـل لـه قالـه ، فـذهبوا يوقظونـه فوجـدوه قـد مـات ، فـدخل نفـس
أن يكون صنع به شر أو عجل عليه فدفن وهو حي ، فرأت أنه عربة هلا ، وذهب ما كان يف 

.، حسن عبد احلميد بن عبد اهللا اهـ أبو بكر هو نفسها من ذلك
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سـنان عـن عبـد اهللا بـن احلـارث]11821[ابن أيب شيبة -

عبـد ، إسـناد صـحيح اهــ)1(نـا ال جنـد أضـل مـن زائـرات القبـور: عمرقال : قال
قد رواه يف من كره و .أبو سنان ضرار بن مرة ابن سنان صوابه و ، اهللا بن احلارث هو الزبيدي 

.زيارة القبور 

سند .كانوا يكرهون زيارة القبور: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال حد]11944[ابن أيب شيبة -1
.صحيح 
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الدعاء ملن دخل املقابر
.تقدم حديث عائشة 

يب سـليمان عـن أيب حدثنا حممد بـن فضـيل عـن عبـد امللـك بـن أ]11904[ابن أيب شيبة -
الســـالم علـــى مـــن يف هـــذه : إذا دخـــل املقـــابر قـــال علـــيكـــان : عبـــد الـــرمحن عـــن زاذان قـــال 

فإنــا هللا ، وإنــا بكــم لالحقــون ، أنــتم لنــا فــرط وحنــن لكــم تبــع ، الــديار مــن املــؤمنني واملســلمني 
.اهـ سند حسن وإنا إليه راجعون

جلـــح عـــن عبـــد اهللا بـــن شـــريك عـــن حـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن األ]11905[ابـــن أيب شـــيبة -
إىل احلـرية حـىت إذا انتهينـا إىل القبـور التفـت عـن ميينـه سـلمانجندب األزدي قـال خرجنـا مـع 

، أنـتم لنـا فـرط وحنـن لكـم تبـع ، السالم عليكم يا أهـل الـديار مـن املـؤمنني واملؤمنـات : فقال 
.ال باس به ، اهـ جندب بن كعب ، وأجلح بن عبد اهللا وإنا على آثاركم واردون

بـنابن جريج عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبـد اهللا أن اأخربنا ]6721[عبد الرزاق -
ثنا حيـىي بـن آدم عـن زهـري عـن حد]11908[ابن أيب شيبة. ال سلم إكان ال مير بقرب عمر

فأخربنيـــه عـــن أبيـــه أنـــه كـــان ، فقلـــت لـــه يف ذلـــك ، الســـالم علـــيكم : يقـــول ، ســـافرون معـــه م
.صحيحاهـيصنع ذلك

يقــف علــى قــرب النــيب عبــد اهللا بــن عمــررأيــت عــن عبــد اهللا بــن دينــار قــال]397[مالــك -
اهـصلى اهللا عليه وسلم فيصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى أيب بكر وعمر

إذا قــدم مــن عمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع قــال كــان ] 6724[بــد الــرزاق عوقــال
سفر أتى قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال السالم عليك يا رسول اهللا السالم عليـك يـا أبـا 

قــال معمــر . بــن عمــراوأخربنــاه عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن . بكــر الســالم عليــك يــا أبتــاه 
مــا نعلــم أحــدا مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه : بــن عمــر فقــال فــذكرت ذلــك لعبيــد اهللا 

ثنا أبـو معاويـة عـن عبيـد اهللا حـد]11915[ابـن أيب شـيبة . )1(بن عمـراوسلم فعل ذلك إال 
عمـر أنـه كـان إذا أراد أن خيـرج دخـل املسـجد فصـلى مث أتـى قـرب النـيب صـلى ابنعن نافع عن 

قومـا يســلمون علــى النــيب صــلى اهللا ورأىبــن املســيب اعــن الثــوري عــن أيب املقـدام أنــه مســع ] 6725[عبـد الــرزاق -1
.أبو املقدام ثابت بن هرمز ، سند جيد اهـما مكث نيب يف األرض أكثر من أربعني يوما : عليه وسلم قال 
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ل اهللا السـالم عليـك يـا أبـا بكـر السـالم عليـك يـا السالم عليـك يـا رسـو : اهللا عليه وسلم فقال
ابن . أبتاه مث يكون وجهه وكان إذا قدم من سفر أتى املسجد ففعل ذلك قبل أن يدخل منزله

أخربنا مسلم بن إبراهيم قال حـدثنا بشـر بـن كثـري األسـدي قـال حـدثنا نـافع ]5133[سعد 
لنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وأيب بكـر كان عبد اهللا بن عمر إذا قدم مـن سـفر بـدأ بقـرب ا: قال 

.السـالم عليـك يـا أبتـاهاهللا السـالم عليـك يـا أبـا بكـرالسـالم عليـك يـا رسـول: وعمر فيقـول 
ثنـا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب عـن حدثنا سـليمان بـن حـرب قـال ]100[إمساعيل بن إسحاق 

لسـالم عليـك يــا ا: كــان إذا قـدم مـن سـفر دخــل املسـجد مث أتـى القـرب فقــالنـافع أن ابـن عمـر
مـن ]10570[ورواه البيهقـي . رسول اهللا، السالم عليك يا أبا بكر، السالم عليك يا أبتاه

حــدثنا ســليمان بــن حــرب حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أيــوب ييوســف بــن يعقــوب القاضــطريــق
عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل املسجد مث أتى القرب فقال السالم عليك يا 

.اهـ صحيح اهللا السالم عليك يا أبا بكر السالم عليك يا أبتاهرسول 
حـدثين ]101[النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فضـل الصـالة علـى يف وقال إمساعيل بن إسحاق 

كان إذا قدم من سفر صـلى ل ثنا عبد اهللا بن عمر عن نافع أن ابن عمرإسحاق بن حممد قا
عليــه وســلم فيضــع يــده اليمــني علــى قــرب النــيب ســجدتني يف املســجد، مث يــأيت النــيب صــلى اهللا

صــلى اهللا عليــه وســلم ويســتدبر القبلــة مث يســلم علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مث علــى أيب 
.اهـ العمري ليس باحلافظ بكر وعمر 

أن حدثنا أبو أسـامة عـن عبيـد اهللا عـن نـافع ]27[وقال أبو جعفر حممد بن عاصم يف جزئه 
.اهـ سند صحيح س قرب النيب صلى اهللا عليه وسلمكان يكره مابن عمر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا ]10600[البيهقي -
جعفــر بــن حممــد بــن شــاكر الصــائغ حــدثنا إبــراهيم بــن املنــذر حــدثنا عيســى بــن املغــرية عــن أيب

ور الشــهداء علــى ناقتــه ردهــا هكــذا إذا ذهــب إىل قبــعمــرابــنرأيــت : مــودود عــن نــافع قــال 
هــذا الطريــق رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يفإين: ذلــك فقــال وهكــذا فقيــل لــه يف

. يب ســليمانأعبــد العزيــز بــن اهـــ أبــو مــودود هــو يقــع علــى خفــهيعلــى ناقتــه فقلــت لعــل خفــ
. حسن سند . بن الضحاك هو اعيسى بن املغرية و 
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الحسـن بن عجـالن عـن رجـل يقـال لـه سـهيل عـن االثوري عن عن]4839[عبد الرزاق -
ى قوما عند القرب فنهـاهم وقـال إن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال ال تتخـذوا أقال ر بن علي

اهــ سـهيل بييت عيدا وال تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنـتم فـإن صـالتكم تبلغـين
.مرسلبن احلسن بن علي وقيل عن احلسن.ذكره ابن حبان يف الثقات 

حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن ابـن أيب ذئـب عـن قـرة عـن عـامر ]11910[ابن أيب شيبة -
السـالم علـيكم وإنـا : عن أبيه أنه كان يرجع من ضيعته فيمـر بقبـور الشـهداء فيقـول سعدبن 

به قـرين اهــ صـواأال تسلمون على الشهداء فريدون علـيكم: بكم لالحقون مث يقول ألصحابه 
]191[وقـــال الطـــربي .بـــن عمـــر بينـــه الـــدارقطين يف املوتلـــف ، ذكـــره ابـــن حبـــان يف الثقـــات 

حدثنا العباس بن حممد حدثنا عبيد اهللا بن موسى أنبأنا ابن أيب ذئب عن قرين عـن عـامر بـن 
أال تسـلمون : كان إذا خرج إىل ضـيعته مـر بقبـور الشـهداء ، فيقـول ألصـحابه سعداسعد أن 

اهـشهداء فريدوا عليكم على ال
حــدثنا خالــد بــن خملــد عــن عبــد امللــك بــن احلســن اجلــاري عــن ]11911[ابــن أيب شــيبة -

يــا عبــد اهللا إذا مــررت بــالقبور قــد كنــت هريــرةأبــوقــال يل : عبــد اهللا بــن ســعد اجلــاري قــال 
سـالم ال: السـالم علـيكم أصـحاب القبـور ، وإذا مـررت بـالقبور ال تعـرفهم فقـل : تعرفهم فقل 

.اهـ ال باس به على رسم ابن حبان على املسلمني
أخربنا أبو سعيد بن أيب عمـرو قـال أنـا أبـو عبـد اهللا الصـفار نـا ]9296الشعب[البيهقي -

عبـد اهللا أبو بكر بن أيب الدنيا نا عبد الرمحن بن واقد نا خلف بن خليفة نا أبـان املكتـب أن 
ا شهد جنازة مر على أهله فدعا هلم واسـتغفر هلـم كان يدفن أهله يف مكان فكان إذبن عمر

.اهـ أبان بن بشري جمهول قاله ابن أيب حامت وذكره ابن حبان يف الثقات 

ما جاء يف مساع املوتى 
حــدثنا أبــو كريــب حــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام عــن أبيــه قــال ذكــر عنــد ]2197[مســلم -

قـربه ببكـاء أهلـه إن امليـت يعـذب يف:سـلمصلى اهللا عليـه و عائشة أن ابن عمر يرفع إىل النيب
إنــه ليعــذب خبطيئتــه أو :إمنــا قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، وهــل : فقالــت . عليــه 

قــام وذاك مثــل قولــه إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم. بذنبــه وإن أهلــه ليبكــون عليــه اآلن 
:م مـا قـال على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من املشركني فقـال هلـ
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إنــك ال تســمع (مث قــرأت . ليعلمــون أن مــا كنــت أقــول هلــم حــق :وقــد وهــل إمنــا قــال . 
اهـيقول حني تبوءوا مقاعدهم من النار) القبوروما أنت مبسمع من يف) ( املوتى

الس بن ثنا عوف عن خحدثنا حممد بن بشار ثنا عبد الرمحن بن عثمان ]182[الطربي -
فرحـوا فإن رأوا خـريا كم تعرض على أقربائكم من موتاكمإن أعمال: قالأبي هريرةعمرو عن 

حــىت إن الرجــل 
قـد مـات قـال : ؟ وحىت إن الرجل يسأل عـن الرجـل فـإذا قيـل يسأل عن امرأته أتزوجت أم ال

إنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون ذهـب بـه إىل أمـه : وا قـالت ذهب ذاك فـإن مل حيسـوه عنـدهمهيها: 
.اهـ عبد الرمحن بن عثمان ضعفوهفبئس املربيةاهلاوية

بن أيب الدنيا نا حممد بن قدامـة اجلـوهري نـا معـن بـن عيسـى امن طريق] 9296[البيهقي -
إذا مر الرجل بقرب يعرفه فسـلم : قال يرةأبي هر القزاز أنا هشام بن سعد نا زيد بن أسلم عن 

اهــ ابـن قدامـة عليه رد عليه السالم و عرفه و إذا مر بقرب ال يعرفه فسلم عليـه رد عليـه السـالم
.يضعف ، وقد تقدم عن أيب هريرة ما يضعفه 

نعوذ با منهافتنة القرب
رو عـن زاذان عـن ثنا أبو معاوية قال ثنا األعمش عـن منهـال بـن عمـحد]18557[أمحد -

خرجنــا مــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف جنــازة رجــل مــن األنصــار : الــرباء بــن عــازب قــال 
فانتهينا إىل القرب وملا يلحد فجلس رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وجلسـنا حولـه وكـأن علـى 

لقـرب رءوسنا الطري ويف يده عود ينكت يف األرض فرفـع رأسـه فقـال اسـتعيذوا بـاهللا مـن عـذاب ا
ن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليـه إمرتني أو ثالثا مث قال 

مالئكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشـمس معهـم كفـن مـن أكفـان اجلنـة وحنـوط 
من حنوط اجلنة حىت جيلسوا منه مد البصر مث جيئ ملـك املـوت عليـه السـالم حـىت جيلـس عنـد 

فيقــول أيتهــا الــنفس الطيبــة أخرجــي إىل مغفــرة مــن اهللا ورضــوان قــال فتخــرج تســيل كمــا رأســه
تسيل القطرة من يف السقاء فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفـة عـني حـىت يأخـذوها 
فيجعلوهــا يف ذلــك الكفــن ويف ذلــك احلنــوط وخيــرج منهــا كأطيــب نفحــة مســك وجــدت علــى 

ال قالوا ما هذا الروح إفال ميرون يعين
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إىل الســماء الــدنيا فيســتفتحون لــه فيفــتح هلــم فيشــيعه مــن كــل مســاء مقربوهــا إىل الســماء الــيت 
جــل اكتبــوا كتــاب عبــدي يف عليــني لســماء الســابعة فيقــول اهللا عــز و اتليهــا حــىت ينتهــى بــه إىل

وأعيــدوه إىل األرض فــإين منهــا خلقــتهم وفيهــا أعيــدهم ومنهــا أخــرجهم تــارة أخــرى قــال فتعــاد 
روحــه يف جســده فيأتيــه ملكــان فيجلســانه فيقــوالن لــه مــن ربــك فيقــول ريب اهللا فيقــوالن لــه مــا 

ول هـو رسـول اهللا مـا هـذا الرجـل الـذي بعـث فـيكم فيقـدينك فيقول ديين اإلسالم فيقـوالن لـه 
ســـلم فيقـــوالن لـــه ومـــا علمـــك فيقـــول قـــرأت كتـــاب اهللا فآمنـــت بـــه وصـــدقت صـــلى اهللا عليـــه و 

ن صدق عبـدي فافرشـوه مـن اجلنـة وألبسـوه مـن اجلنـة وافتحـوا لـه بابـا أفينادى مناد يف السماء 
ه مــد بصــره قــال ويأتيــه رجــل حســن إىل اجلنــة قــال فيأتيــه مــن روحهــا وطيبهــا ويفســح لــه يف قــرب 

الوجــه حســن الثيــاب طيــب الــريح فيقــول أبشــر بالــذي يســرك هــذا يومــك الــذي كنــت توعــد 
فيقول له من أنت فوجهك الوجه جيئ باخلري فيقول أنا عملك الصاحل فيقول رب أقـم السـاعة 

ا وإقبـال مـن ن العبـد الكـافر إذا كـان يف انقطـاع مـن الـدنيإقـال و .حىت أرجع إىل أهلـي ومـا يل
اآلخــرة نــزل إليــه مــن الســماء مالئكــة ســود الوجــوه معهــم املســوح فيجلســون منــه مــد البصــر مث 
جيئ ملك املوت حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتهـا الـنفس اخلبيثـة أخرجـي إىل سـخط مـن اهللا 
وغضب قال فتفـرق يف جسـده فينتزعهـا كمـا ينتـزع السـفود مـن الصـوف املبلـول فيأخـذها فـإذا 

مل يــدعوها يف يــده طرفــة عــني حــىت جيعلوهــا يف تلــك املســوح وخيــرج منهــا كــأننت ريــح أخــذها
ال قـالوا مـا إ

ماء الـدنيا فيسـتفتح لـه فـال يفـتح لـه مث قـرأ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم ينتهى به إىل السـ
فيقـول اهللا عـز )ال تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط(

ومـن يشـرك بـاهللا (و جل اكتبوا كتابـه يف سـجني يف األرض السـفلى فتطـرح روحـه طرحـا مث قـرأ 
فتعــاد روحــه يف )فكأمنــا خــر مــن الســماء

جسـده ويأتيــه ملكـان فيجلســانه فيقـوالن لــه مـن ربــك فيقـول هــاه هـاه ال أدري فيقــوالن لـه مــا 
دينك فيقول هاه هاه ال أدري فيقوالن له ما هذا الرجل الـذي بعـث فـيكم فيقـول هـاه هـاه ال 

فافرشــوا لــه مـن النــار وافتحــوا لــه بابــا إىل النــار فيأتيــه ن كــذب أأدري فينـادى منــاد مــن الســماء 
مــن حرهــا ومسومهــا ويضــيق عليــه قــربه حــىت ختتلــف فيــه أضــالعه ويأتيــه رجــل قبــيح الوجــه قبــيح 
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الثياب مننت الريح فيقـول أبشـر بالـذي يسـوءك هـذا يومـك الـذي كنـت توعـد فيقـول مـن أنـت 
ســـند اهــــقـــول رب ال تقـــم الســـاعة فوجهـــك الوجـــه جيـــئ بالشـــر فيقـــول أنـــا عملـــك اخلبيـــث في

.صحيح 
عــن حــدثنا أبــو كريــب حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش حــدثنا عاصــم عــن زر ]183[الطــربي -

: قــال . إذا تــويف العبــد املســلم بعــث اهللا إليــه مالئكــة فقبضــوا روحــه يف أكفانــه :قــالعبــد اهللا
: ريب اهللا قاال : ن ربك ؟ قال م: فإذا وضع يف قربه بعث اهللا إليه ملكني فينتهرانه فيقوالن له 

قـاال . ى اهللا عليـه وسـلم حممد صـل: فمن نبيك ؟ قال : ديين اإلسالم قاال : ما دينك ؟ قال 
وة مـن اجلنـة وتنزل عليـه كسـصدقت كذلك كنت أفرشوه يف اجلنة وألبسوه منها وأروه مقعده: 
فيقـال . مسعـت النـاس ريمـا أد: مـن ربـك ؟ قـال : فيدخل به قربه فيقالوأما اآلخر: قال . 
ال دريــت ، كــذلك كنــت ، أفرشــوه ال دريــتال دريــت: قــاال.مــا أدري : قــال مــا دينــك ؟: 

ويضرب ضربة يلتهـب قـربه نـارا منهـا ، ويضـيق قـربه ألبسوه منها ، وأروه مقعده فيهامن النار و 
بـل تنهشـه كأعنـاق اإل، حىت ختتلف أضالعه أو متاس ، وتبعث عليه حيات من جوانب القرب  

حــدثنا ســويد بــن عمــرو حــدثنا حممــد بــن العــالء.مبقمــع مــن نــار أو حديــد ، فــإذا جــزع قمــع 
إن أحـدكم لـيجلس يف قـربه :قـال عبـد اهللاعـن عن محاد بن سلمة عن عاصم عـن زر الكليب

أشـهد أن ال إلـه إال أنـا عبـد اهللا حيـا وميتـا :من أنت ؟ فإن كان مؤمنا قـال : فيقال إجالسا
شاء اهللا ويرى مكانه مـن اجلنـةفيفسح له يف قربه ما : وأشهد أن حممدا عبده ورسوله قال اهللا

. ال أدري :مـن أنـت ؟ فيقـول : وأمـا الكـافر فيقـال لـه .وتنزل له كسـوة مـن السـماء فيلبسـها
وترسـل ال دريـت ال دريـت فيضـيق عليـه قـربه حـىت ختتلـف أضـالعه أو متـاسال دريت: فيقال 
اهــ حممـد بـن فـإذا فـزع منهـا قمـع مبقـامع مـن نـار . جانب قربه فتنهشه وتأكلـهحيات منعليه 

.حسن صحيح . العالء أبو كريب 
الخـدريسـعيدأبيبن عيينة عن أيب حازم عن أيب سلمة عن اعن ]6741[عبد الرزاق-

.اهـ سند صحيح قال يضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه )فإن له معيشة ضنكا(قال 
اهللاعبــدبــنجــابربــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع اعــن ] 6746[الــرزاق عبــد -

.اهـ صحيحيقول يبعث كل عبد على ما مات عليه املؤمن على إميانه واملنافق على نفاقه 
.عملو ما فيه سنة الغرضيف األخبار من جنس هذه كثري ، و : قلت
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اجلنائزجامع
بــن عبــد اهللا حــدثنا ســليمان بــن بــالل عــن هشــام بــن حــدثنا إمساعيــل ]3667[البخــاري -
عليــه وســلم أن رســول اهللا صــلى اهللا صــلى اهللا زوج النــيبروة عــن عــروة بــن الــزبري عــن عائشــةعــ

مـر يقـول واهللا مـا مـات فقـام عبالعاليـةقـال إمساعيـل يعـينعليه وسلم مـات وأبـو بكـر بالسـنح
إال ذاك ينفســــاهللا مــــا كــــان يقــــع يفقالــــت وقــــال عمــــر و . رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم

و بكر فكشف عن رسـول اهللا صـلى اهللا فجاء أب. رجال وأرجلهم يوليبعثنه اهللا فليقطعن أيد
بيــده ال يــذيقك اهللا ينفســيطبــت حيــا وميتــا ، والــذيأنــت وأمــفقبلــه قــال بــأيبعليــه وســلم

. بــو بكــر جلــس عمــر فلمــا تكلــم أ. مث خــرج فقــال أيهــا احلــالف علــى رســلك . املــوتتني أبــدا 
فـإن حممـدا دا صـلى اهللا عليـه وسـلم فحمد اهللا أبو بكر وأثىن عليه وقال أال من كان يعبد حممـ

وقـال ) (وقـال . ال ميـوت يقد مات ، ومـن كـان يعبـد اهللا فـإن اهللا حـ
كم ومـن وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسـل أفـإن مـات أو قتـل انقلبـتم علـى أعقـاب(

قـال.قال فنشـج النـاس يبكـون)اهللا الشاكرينيينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجز 
ســاعدة فقــالوا منــا أمــري ومــنكم أمــري ، ســقيفة بــينواجتمعــت األنصــار إىل ســعد بــن عبــادة يف

فذهب عمر يتكلم فأسـكته فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح ،
خشــيت قــد هيـأت كالمــا قــد أعجبــينوكــان عمــر يقـول واهللا مــا أردت بــذلك إال أينأبـو بكــر

كالمــه حنــن األمــراء وأنــتم مث تكلــم أبــو بكــر فــتكلم أبلــغ النــاس فقــال يفأن ال يبلغــه أبــو بكــر
فقــال أبــو بكـــر ال . ومــنكم أمــري منـــا أمــريبــاب بــن املنــذر ال واهللا ال نفعــلفقــال ح. الــوزراء 

. نتم الوزراء هم أوسـط العـرب داراأولكنا األمراء و 
. ا وخرينا وأحبنـا إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمفأنت سيدنأنتفقال عمر بل نبايعك

قتلــه : فقــال عمـر . فقــال قائـل قتلــتم سـعد بــن عبـادة عمـر بيــده فبايعـه ، وبايعــه النـاسفأخـذ
حـــدثنا إبـــراهيم بـــن موســـى أخربنـــا هشـــام عـــن معمـــر عـــن ]7219[البخـــاري مث قـــال اهــــاهللا 
أنــس بــن مالــك أنــه مســع خطبــة عمــر اآلخــرة حــني جلــس علــى املنــرب ، وذلــك أخــربينيالزهــر 

صــلى اهللا عليــه وســلم فتشــهد وأبــو بكــر صــامت ال يــتكلم قــال كنــت النــيبالغــد مــن يــوم تــويف
حىت يدبرنا يريـد بـذلك أن يكـون آخـرهم فـإن أرجو أن يعيش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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مبـــا هـــدى اهللا حممـــدا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وإن أبـــا بكـــر صـــاحب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
وكانـت طائفـة مـنهم قـد بـايعوه . بـايعوه، فإنه أوىل املسـلمني بـأموركم فقومـوا فاثننيوسلم ثاين

عــن أنــس بــن يقــال الزهــر . عــة العامــة علــى املنــربوكانــت بيســاعدةســقيفة بــينقبــل ذلــك يف
فلــم يــزل بــه حــىت صــعد املنــرب فبايعــه . بكــر يومئــذ اصــعد املنــرب مالــك مسعــت عمــر يقــول أليب

اهـالناس عامة 
أيب بكـر أن رسـول اهللا صـلى اهللا عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم بـن حممـد بـن]559[مالك -

.اهـ صحيح له طرق يب ليعز املسلمني يف مصائبهم املصيبةُ :عليه و سلم قال 
أخربنا أبو األحوص عـن ليـثخربنا حممد بن عبد اهللا بن يونس قالأ]4132[ابن سعد -

يـا :ابنـه عنـد املـوت فقـال عبـد اهللاعمـر بـن الخطـابأوصـى عن رجل مـن أهـل املدينـة قـال
ام الصـيف ، وقتـل الصـوم يف شـدة أيـ: ومـا هـن يـا أبـت ؟ قـال عليك خبصال اإلميان قـالبين

يـوم وتعجيـل الصـالة يفاألعداء بالسيف والصرب على املصيبة وإسباغ الوضوء يف اليوم الشـايت
ضعيفاهـشرب اخلمر: قال فقال وما ردغة اخلبال: الغيم وترك ردغة اخلبال قال 

أخربنا وهب بن جرير قـال أخربنـا شـعبة عـن عاصـم بـن عبيـد اهللا عـن ]4137[ابن سعد -
ضـع خـدي يف : أسـه يف حجـره قـال لعبـد اهللا بـن عمـر ور عمـرعبد اهللا بن عامر بن ربيعة أن 

: مث قـــال ضـــعه يف األرض: و يف حجـــري ؟ قـــال ومـــا عليـــك يف األرض كـــان أ: فقـــالاألرض 
يزيـــد بـــن هـــارون ووهـــب بـــن جريـــر وكثـــري بـــن أخربنـــا .ثالثـــايـــل يل وألمـــي إن مل يغفـــر اهللا يلو 

ن عبـد اهللا بـن عـامر بـن ربيعـة عـأخربنا شـعبة عـن عاصـم بـن عبيـد اهللا بـن عاصـم: ام قالهش
ليتــين كنــت هــذه التبنــة ليتــين مل : ، فقــال رأيــت عمــر بــن اخلطــاب أخــذ تبنــة مــن األرض: قــال

أخربنــا قبيصــة بــن وقــال. ســيا منســيامــي مل تلــدين ليتــين مل أك شــيئا ليتــين كنــت نليــت أأخلــق
: عقبة قال أخربنا سفيان عن عاصم بن عبيد اهللا قال حدثين أبان بن عثمان عن عثمـان قـال

ويلــي وويــل أمــي إن مل يغفــر اهللا يل ويلــي وويــل أمــي إن مل : آخــر كلمــة قاهلــا عمــر حــىت قضــى
اهللا أخربنـا عبـد]4139[دقـال ابـن سـعو اهــ يغفر اهللا يل ويلي وويل أمـي إن مل يغفـر اهللا يل

بــن مســلمة بــن قعنــب احلــارثي قــال أخربنــا مالــك بــن أنــس ح قــال وأخربنــا ســليمان بــن حــرب 
وعارم بن الفضل قاال أخربنا محاد بن زيد مجيعا عـن حيـىي بـن سـعيد عـن عبـد الـرمحن بـن أبـان 

أسـه يف دخلـت عليـه ور أنا آخـركم عهـدا بعمـر: عفان قال عن عثمان بن بن عثمان عن أبيه



تقريب فقه السابقني األولني

190

فهــل فخــذي واألرض إال : قــال ضــع خـدي بــاألرض : ن عمـر فقــال لــه حجـر ابنــه عبــد اهللا بــ
يف الثالثــة مث شــبك بــني رجليــهضــع خــدي بــاألرض ال أم لــك ، يف الثانيــة أو: ســواء ؟ قــال 

ذكرهــا اهـــ هــي لغــة ت نفســهظــويلــي وويــل أمــي إن مل يغفــر اهللا يل ، حــىت فا: فســمعته يقــول 
.صحيح .اخلليل

عن ابن يوب عن أأخربنا عارم بن الفضل قال أخربنا محاد بن زيد]4143[ابن سعدمث قال 
واهللا لــو أن أمــري : ملــا طعــن عمــر جــاء كعــب فجعــل يبكــي بالبــاب ، ويقــول : أيب مليكــة قــال 

يــا أمــري املــؤمنني ، : املــؤمنني يقســم علــى اهللا أن يــؤخره ألخــره ، فــدخل ابــن عبــاس عليــه فقــال 
غفـر اهللا ويـل يل وألمـي إن مل ي: إذا واهللا ال أسـأله ، مث قـال : ول كـذا وكـذا قـال هذا كعب يقـ

.اهـ صحيح مرسل يل
أخربنا أبو أسامة محاد بن أسامة قـال أخربنـا هشـام بـن عـروة عـن أبيـه ]4151[ابن سعد -

إي واهللا ، : ائـذين يل أن أدفـن مـع صـاحيب ، قالـت : أن عمر بن اخلطـاب أرسـل إىل عائشـة 
اهـ رواه ال واهللا ال أبرهم بأحد أبدا: فكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة ، قالت : قال 

.البخاري من وجه آخر مطوال 
حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا أبـو عوانــة عــن هــالل عــن عــروة عــن ]1390[البخـاري -

لعـــن اهللا :ه مل يقـــم منـــيمرضـــه الـــذعائشـــة قالـــت قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف
أو يلــوال ذلــك أبــرز قــربه ، غــري أنــه خشــ. اليهــود والنصــارى ، اختــذوا قبــور أنبيــائهم مســاجد 

اهـأن يتخذ مسجدا يخش
أخربنا سويد بن سعيد قال أخربنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة ]4188[ابن سعد -

ائـه ، فبـدت هلـم قـدم ، ملا سقط احلائط عنهم يف زمـن الوليـد بـن عبـد امللـك أخـذ يف بن: قال 

.اهـ سويد ضعيف ال واهللا ما هي قدم النيب ما هي إال قدم عمر: عروة 
أخربنــا أمحــد بــن حممــد بــن الوليــد األزرقــي املكــي حــدثنا مســلم بــن ]10958[ابــن ســعد -

يـا ليتـين كنـت نباتـا مـن : قالـت عائشـةين زياد بن سعد عن حممد بن املنكدر عـن خالد حدث
.له شاهد تقدماهـ سند حسن نبات األرض ومل أكن شيئا مذكورا
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أخربنـا إمساعيـل بـن عبـد اهللا بـن أيب أويـس املـدين قـال حـدثين أيب عـن ]4155[ابن سعد -
مرو بن حـزم وغريمهـا عـن عمـرة بنـت عبـد حيىي بن سعيد وعبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن ع

ما زلت أضع مخاري وأتفضل يف ثيايب يف بييت حىت دفن : قالت عائشةالرمحن األنصارية عن 
عمر بن اخلطاب فيه فلم أزل متحفظـة يف ثيـايب حـىت بنيـت بيـين وبـني القبـور جـدارا فتفضـلت 

بكر وقرب عمر ، وهذه القبور ووصفت لنا قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقرب أيب: قاال .بعد
أخربنـا ]2361[وقـال ابـن سـعد .عبـد اهللا بـن أيب أويـس يضـعف اهــيف سهوة بيت عائشـة

: مسعــت أيب يــذكر قــال : ســعيد بــن ســليمان أخربنــا عبــد الــرمحن بــن عثمــان بــن إبــراهيم قــال 
فلمــا كانــت عائشــة تكشــف قناعهــا حيــث دفــن أبوهــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، 

حـدثنا أبـو أسـامة]97[وقال حيىي بن معني يف فوائـده اهـ دفن عمر تقنعت فلم تطرح القناع
كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسـول : عن عائشة قالتذكر هشام بن عروة عن أبيهقال 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب، فأضع ثويب، وأقول إمنا هو زوجي وأيب، فلما دفن عمر واهللا ما 
.صححه احلاكماهـ ته إال وأنا مشدودة علي ثيايب حياء من عمر دخل

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا منجاب بن احلارث ثنا علي بن ]23/33[الطرباين -
ال : عائشــةمســهر عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن 
.اهـ صحيح ال أزكى أبداتدفنين معهم، وادفين مع صواحيب بالبقيع أ

حدثنا مروان الفزاري عن حممـد بـن قـيس األسـدي عـن سـلم ]817املطالب[ابن أيب عمر -
يــا ملــك املــوت : د يف نزعــه فقــال مريضــا فــرآه قــد اشــتســلمانعــاد : بــن عطيــة الفقيمــي قــال 

يثـه ، سـلم يكتـب حداهــإين بكل مؤمن رفيق : إنه يقول : فقال الرجل . فإنه مؤمن ارفق به
.مرسل 

حـدثنا ابـن عليـة عـن يـونس عـن أيب معشـر عـن إبـراهيم عـن علقمـة ]821[أمحد بن منيع -
مـوت املـؤمن عـرق اجلبـني : عبـد اهللاقال 

اهــحدثنا يزيد بن زريع حـدثنا يـونس مثلـهوقال مسدد. فيعرق من ذلك جبينه عند املوت ، 
الرتمذي مرفوعا من طريق بريدة النسائي و وقد رواه . ، سند صحيح و معشر زياد بن كليبأب

.وصححه ابن حبان واحلاكم وحسنه 
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حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا عــارم أبــو النعمــان ثنــا محــاد بــن زيــد عــن ]8866[الطــرباين-
الكـافر خيـرج نفسـه إن املـؤمن خيـرج نفسـه رشـحا، وإن : قـالعبد اهللاعاصم عن أيب وائل عن 

.اهـ سند جيد يف شدقه كما خيرج نفس احلمار
أخربنا مالك بن إمساعيل أبو غسان قـال أخربنـا شـريك عـن حممـد بـن ]3328[ابن سعد -

: عبد اهللا املرادي عن عمرو بـن مـرة عـن أيب عبيـدة بـن عبـد اهللا عـن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال 
.سل ال بأس اهـ مر ادفنوين عند قرب عثمان بن مظعون

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن منــري ثنــا ]3617[الطــرباين -
اهــ كـذا يف طلق بن غنام عن يونس بن عكرمة أن خبابا أوصى أن يدفن يف ظهر أهل الكوفة

أخربنـا طلـق بـن غنـام النخعـي قـال ]3367[ابن سـعد . املطبوع والصحيح حممد بن عكرمة 
: ا حممد بن عكرمة بن قيس بن األحنف النخعي عن أبيه قال حـدثين ابـن اخلبـاب قـال أخربن

أي بـين إذا أنـا : فلمـا ثقـل خبـاب قـال يل كان الناس يدفنون موتاهم بالكوفة يف جبابينهم ، 
دفــن بــالظهر رجــل مــن أصــحاب: فإنــك لــو قــد دفنتــين بــالظهر قيــل 

مـات خبـاب رمحـه اهللا دفـن بـالظهرفـدفن النـاس موتـاهم فلمـايه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عل
.اهـ ضعيف فكان أول مدفون بظهر الكوفة خباب

: حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن عمـرو بـن دينـار قـال]2306[الفاكهي -
: ال إذا قدم مكة أهدى إىل عبد اهللا بن خالد من صـدقة عمـر بـن اخلطـاب قـعمرابنكان 

فلمـــا حضـــرت ابـــن عمـــر الوفـــاة أوصـــى عبـــد اهللا بـــن خالـــد أن ال يصـــلي عليـــه احلجـــاج وكـــان 
احلجاج مبكـة واليـا بعـد مقتـل ابـن الـزبري فصـلى عليـه عبـد اهللا بـن خالـد لـيال علـى ردمهـم عنـد 
اهـــ ســند 

.جيد 
من قـدم مـن : قالت عائشةحدثنا حيىي عن موسى اجلهين عن جماهد عن ]827[سدد م-

هــذا موقــوف :بــن حجــر قــال ا.حجبــوه بــإذن اهللا تعــاىل مــن النــارولــده ثالثــة صــابرا حمتســبا
.وله شاهد يف الصحيح مرفوعا اهـحسن

كـيم حدثنا أمية هـو ابـن خالـد حـدثنا شـعبة عـن قتـادة عـن مطـرف عـن ح]903[مسدد -
وادفنــوين حيــث ال يــراين : أوصــى بنيــه فقــال عاصــمبــنقــيسإن : بــن قــيس بــن عاصــم قــال 
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وقــال أبــو يعلــى حــدثنا عبــد اهللا بــن مطيــع .بكــر بــن وائــل ، فــإين كنــت أغــادرهم يف اجلاهليــة 
إنــه أوصــى ، : حــدثنا هشــيم عــن زيــاد عــن احلســن بــن أيب احلســن عــن قــيس بــن عاصــم قــال 

فنوين يف مكان ال يعلم بـه أحـد ، فإنـه قـد كانـت بيننـا وبـني بكـر بـن واد: فذكر احلديث وفيه 
. وائل هنات يف اجلاهلية ، فأخـاف أن يـدخلوها علـيكم يف اإلسـالم ، فيعيبـوا علـيكم ديـنكم 

أخربنـا عبــد الوهـاب بــن عطـاء العجلــي قـال أخربنــا شـعبة عــن قتـادة عــن ]9563[ابـن ســعد 
يـا بـين : ن عاصـم بنيـه عنـد موتـه صـى قـيس بـأو : مطرف عن حكيم بن قيس بن عاصم قال 

فإن القوم إذا سودوا عليهم أكربهم خلفوا أباهم ، وإذا سـودوا أصـغرهم سودوا عليكم أكربكم

رجل ، وال تنوحـوا علـي ، فـإن رسـول 
فـإين كنـت حيـث تشـعر يب بكـر بـن وائـلاهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينح عليـه ، وال تـدفنوين 

.، يأيت يف الزكاةحسن صحيح اهـأغاوهلم يف اجلاهلية
: قـال عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـهأخربنا أبو أسامة محاد بن أسـامة ]2350[سعد ابن-

فقـال أبـو بكـر عل أصـحابه يتشـاورون أيـن يدفنونـهاهللا صلى اهللا عليه وسلم جملا قبض رسول
عبد اهللا األنصاري أخربنـا أخربنا حممد بن .فرفع الفراش ودفن حتته، ادفنوه حيث قبضه اهللا : 

قال أبو : قال حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب 
وقــال قائــل عنــد املنــرب: م ؟ قــال قائــل مــنهم ول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلأيــن يــدفن رســ: بكــر 
فـأخر بـل يـدفن حيـث تـوىف اهللا نفسـه: ر فقال أبو بكـ، حيث كان يصلي يؤم الناس : منهم 

ــ.الفــراش مث حفــر لــه حتتــه د الطيالســي أخربنــا محــاد بــن ســلمة عــن هشــام بــن أخربنــا أبــو الولي
فقـال أيـن يـدفن: هللا عليـه وسـلم قـالوا ملا مـات النـيب صـلى ا: قالت عروة عن أبيه عن عائشة

.اهـ صحيح وله طرق يف املكان الذي مات فيه: بو بكر أ
يد بـن املسـيب قـالعـن سـعأخربنا يزيد بن هارون عن حيىي بن سـعيد]2358[ابن سعد -

ال أبــو إين رأيــت يف املنــام كــأن ثالثــة أقمــار ســقطن يف حجــريت فقــ: قالــت عائشــة أليب بكــر 
فســمعت النــاس يتحــدثون أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ملــا : قــال حيــىي .خــري: بكــر 

أخربنــا هاشــم بــن .هــذا أحــد أقمــارك ، وهــو خريهــا: قــبض فــدفن يف بيتهــا قــال هلــا أبــو بكــر 
رأيـت يف حجــريت : قالـت عائشــة: القاسـم أخربنـا املســعودي عـن القاســم بـن عبــد الـرمحن قــال
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أولتهـا ولـدا مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ما أولتهـا؟ قلـت: فأتيت أبا بكر فقالثالثة أقمار 
خــري : فأتاهــا فقــال هلــا ض رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلموســلم فســكت أبــو بكــر حــىت قــب

] 23/126[وقــال الطــرباين . أقمــارك ذهــب بــه مث كــان أبــو بكــر وعمــر دفنــوا مجيعــا يف بيتهــا
زيـد القراطيســي ثنـا سـعيد بــن أيب مـرمي ثنــا حيـىي بــن أيـوب أخــربين حـدثنا أبـو يزيــد يوسـف بــن ي

رأيــت ثالثــة : قالــت عائشــة أليب بكــر: حيــىي بــن ســعيد قــال مسعــت ســعيد بــن املســيب يقــول
قــال . يـدفن يف بيتــك ثالثــة هــم خــري أهــل األرض : أقمـار ســقطن يف حجــريت، فقــال أبــو بكــر

عليه وسلم ملا قـبض يف بيتهـا قـال أبـو فسمعت الناس يتحدثون أن رسول اهللا صلى اهللا: حيىي
، رواه مالــك عــن حيــىي بــن ســعيد مرســل اهـــ حســن صــحيح أحــد أقمــارك وهــو خريهــا: بكــر

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا ]23/127[وقــال الطــرباين .مرســال 
رأيــت كــأن : 

إن صــدقت رؤيـاك دفـن يف بيتــك خـري أهــل : ثالثـة أقمـار ســقطن يف حجـريت ، فقـال أبــو بكـر
خـــري أقمـــارك يـــا : األرض ثالثـــة، فلمـــا مـــات النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، قـــال هلـــا أبـــو بكـــر

.ثقاتاهـ وعمربيتها أبو بكرعائشة، ودفن يف 
مسعــت حيــىي بــن ســعيد حيــدث : القــاحلميــدي ثنــا ســفيانمــن طريــق]4400[ورواه احلــاكم 

رأيـــت كـــأن ثالثـــة أقمـــار ســـقطت يف حجـــريت، :قالـــت عائشـــة : قـــالعـــن ســـعيد بـــن املســـيب
إن تصــدق رؤيــاك يــدفن يف بيتــك خــري أهــل األرض ثالثــة، يــا عائشــة: فقــالفســألت أبــا بكــر 

يــا عائشــة، هــذا خــري : و بكــرفلمــا قــبض رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ودفــن، قــال يل أبــ
.اهـ صححه والذهيبوهو أحدها ماركأق
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا حممد بـن عبـد اهللا بـن منـري ثنـا ]24/807[الطرباين -

: ملــا قــبض النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: حفــص بــن غيــاث عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه قــال
كنـت شـاهدها مل لـو،قـد كـان بعـدك أنبـاء وهيتـة :خرجت صـفية تلتمـع بردائهـا، وهـي تقـول

.اهـ صحيح مرسل يكثر اخلطب 
أخربنــا أبـــو بكــر بـــن عبــد اهللا بـــن أيب أويــس قـــال حــدثين عـــم جـــديت ]3016[ابــن ســـعد -

كــان النــاس يتوقــون أن يــدفنوا موتــاهم يف حــش  : الربيــع بــن مالــك بــن أيب عــامر عــن أبيــه قــال 
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ىنــاك فيأتســيوشــك أن يهلــك رجــل صــاحل فيــدفن ه: فكــان عثمــان بــن عفــان يقــولكوكــب 
.صحيحاهـفكان عثمان بن عفان أول من دفن هناك: قال مالك بن أيب عامر. الناس به

أخربنـــا أبـــو بكـــر بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب أويـــس املـــدين قـــال حـــدثين عـــم ]3021[ابـــن ســـعد -
كنـت أحـد محلــة عثمـان بـن عفـان حــني: جـديت الربيـع بـن مالــك بـن أيب عـامر عـن أبيــه قـال 

وإن بنــا مــن اخلــوف ألمــرا عظيمــا ن رأســه ليقــرع البــاب إلســراعنا بــهوإبــابتــويف محلنــاه علــى
.اهـ سند صحيح حىت واريناه يف قربه يف حش كوكب

حدثنا حيىي بن أيوب العالف املصري حـدثنا سـعيد بـن أيب مـرمي ثنـا حيـىي ]554[الطرباين -
بـن عمـرو بـن عثمـان عـن بن أيوب و ابن هليعة قاال ثنا عمارة بن غزية عن حممد بـن عبـد اهللا

مــن أفاضــل النــاس أســيد بــن حضــيركــان : 
لــو أكــون كمــا أكــون علــى حــال مــن أحــوال ثــالث لكنــت مــن أهــل اجلنــة ومــا : وكــان يقــول 

شــككت يف ذلــك حــني أقــرأ القــرآن أو حــني أســتمعه يقــرأ وإذا مسعــت خبطبــة رســول اهللا صــلى 
ســلم وإذا شــهدت جنــازة ومــا شــهدت جنــازة قــط فحــدثت نفســي ســوى مــا هــو اهللا عليــه و 

.اهـ صححه احلاكم والذهيب 
مـــد بـــن حفـــص القرشـــي وعبيـــد اهللا بـــن حمأخربنـــا مســـلم بـــن إبـــراهيم]9463[ابـــن ســـعد -

مـران بـن وهي بنـت عحدثنا حفص بن النضر السلمي قال حدثتين أمي عن أمها التيمي قاال
أنــا مــت فشــدوا علــي ســريري إذا : ملــا حضــرته الوفــاة قــال عمــران بــن الحصــيناحلصــني أن 

وقـــال . رملـــة بنـــت حممـــد بـــن عمـــران بـــن حصـــنياهــــ أمـــهبعمامـــة وإذا رجعـــتم فـــاحنروا واطعمـــوا 
حــدثنا حممـد بــن علــي بـن شــعيب ثنــا خالـد بــن خــداش ثنـا حفــص بــن ]18/199[الطـرباين 

نت حممـد بـن عمـران عـن أمهـا مـرمي بنـت فـروة أن عمـران بـن حصـني النصر السلمي عن أمه ب
قـال .إذا أنا مت فشدوا على بطين عمامة، وإذا رجعتم فـاحنروا وأطعمـوا: ملا حضره الوفاة قال

ورواه ابـن زبـر يف اهــ ليس كما يصنع بنيك أهل آل املهلـب وثقيـف : مث قال يل حفص: خالد
نـا حفـص بـن لي بن زيد الصايغ نا سعيد بن منصورحدثنا حممد بن ع] 67[وصايا العلماء 

رملــة بنــت حممــد بــن عمــران بــن حصــني عــن أمهــا مــرمي ابنــة حــدثتين أم: النضــر الســلمي قــال
إذا أنــا مــت، فشــدوين علــى ســريري : أن عمــران بــن حصــني ملــا احتضــر قــالصــيفي بــن فــروة

.ضعيف اهـ فإذا رجعتم فاحنروا وأطعموا، بعمامة 
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أخربنـا عاصـم أخربنا عفان بن مسلم قال حـدثنا محـاد بـن سـلمة قـال ]9448[ابن سعد -
ريـدتان ، وكـان مـات أن توضـع يف قـربه جاألسـلميبريـدةأوصـى : قال مورق : األحول قال 

هللا بن حممـد أخربنا عبيد ا]9773[ابن سعد .فلم توجد إال يف جوالق محاربأدىن خراسان
أوصــى إىل أن أبــا العاليــة مة عــن عاصــم األحــولبــن حفــص التيمــي قــال حــدثنا محــاد بــن ســل

سـلمي أن توضـع وأوصـى بريـدة األ: وأمره أن يضع يف قربه جريدتني قـال مـورق مورق العجلي 
ا وضــعوه يف قــربه فلمــيف قــربه جريــدتان ومــات بــأدىن خراســان فلــم توجــدا إال يف جوالــق محــار

.واملعىن أن يدفنا معه .اهـ صحيح يف قربهوضعومها 
محــد بـــن أأنبأنـــا إبــراهيم بــن خملـــد قــال أنبانــا أبـــو ســعيد ]182/ 1تــاريخ بغــداد[خلطيــب ا-

محـد بـن حممـد بـن عمـر بـن بسـطام املـروزي يقـول مسعـت أحممد بن رميح النسـوي قـال مسعـت 
بـن عمـار قـال حـدثين أبـو صـاحل سـليمان بـن صـاحل الليثـي امحد بن سيار يقـول حـدثنا الشـاه أ

األسلمي  برزةأبان أذر بن ثعلبة العبدي عن محاد بن سلمة عن قتادة قال نبأنا النضر بن املن
ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم مـر علـى قـرب وصـاحبه يعـذب فأخـذ جريـدة أكان حيـدث 

ن يرفـــه عنـــه مـــا دامـــت رطبـــة فكـــان أبـــو بـــرزة يوصـــي إذا مـــت أفغرســـها إىل القـــرب وقـــال عســـى 
ن أفـازة بـني كرمـان وقـومس فقـالوا كـان يوصـينا فضعوا يف قربي معي جريدتني قال فمات يف م

نضـع يف قـربه جريـدتني وهـذا موضـع ال نصـيبهما فيـه فبينمـا هـم كـذلك طلـع علـيهم ركـب مـن 
اهـــ ضــعفه قبــل سجســتان فأصــابوا معهــم ســعفا فأخــذوا منــه جريــدتني فوضــعومها معــه يف قــربه

.وهو كما قال األلباين 
بـن أسـحق قـال حـدثين حممـد بـن جعفـر اال عن ثنا يعقوب ثنا أيب قحد]16090[أمحد -

بن الزبري عن بن عبد اهللا بن أنيس عن أبيه قال دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقـال 
أنه قد بلغين أن خالد بن سفيان بن نبيح جيمع يل الناس ليغزوين وهو بعرنة فاته فأقتلـه قـال : 

رأيتـــه وجـــدت لــــه اقشـــعريرة قـــال فخرجــــت قلـــت يـــا رســـول اهللا أنعتــــه يل حـــىت أعرفـــه قــــال إذا 
متوشحا بسيفي حىت وقعت عليه وهو بعرنة مع طعن يرتاد هلن منزال وحـني كـان وقـت العصـر 
فلما رأيته وجدت ما وصف يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مـن االقشـعريرة فأقبلـت حنـوه 

شي حنوه أومئ برأسي وخشيت أن يكون بيين وبينه حماولة تشغلين عن الصالة فصليت وأنا أم
الركــوع والســجود فلمــا انتهيــت إليــه قــال مــن الرجــل قلــت رجــل مــن العــرب مســع بــك وجبمعــك 
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هلذا الرجل فجاءك هلذا قال أجل أنا يف ذلك قال فمشـيت معـه شـيئا حـىت إذا أمكنـين محلـت 
عليه السيف حـىت قتلتـه مث خرجـت وتركـت ظعائنـه مكبـات عليـه فلمـا قـدمت علـى رسـول اهللا 

اهللا عليه و سلم فرآين فقال أفلـح الوجـه قـال قلـت قتلتـه يـا رسـول اهللا قـال صـدقت قـال صلى 
مث قام معي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدخل يف بيته فأعطـاين عصـا فقـال أمسـك هـذه 

ى اهللا عليــه و ســلم وأمـرين أن أمســكها قــالوا أوال ترجــع إىل رســول اهللا أعطانيهـا رســول اهللا صــل
صــلى اهللا عليــه و ســلم فتســأله عــن ذلــك قــال فرجعــت إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم 
فقلــت يــا رســول اهللا مل أعطيتــين هــذه العصــا قــال آيــة بيــين وبينــك يــوم القيامــة أن أقــل النــاس 

املتخصرون يومئذ يوم القيامة فق
.صححه ابن حبان .معه يف كفنه مث دفنا مجيعا

أخربنا وكيع بن اجلراح عن سفيان عن حيىي بن سـعيد عـن القاسـم بـن ]5796[ابن سعد -
ن ترجـو أهحممد أن أخا لعائشة نزل منزال فمـات فجـأة ، فأعتقـت عنـه عائشـة رقيقـا مـن تـالد

أخربنـا يزيـد بـن هـارون قـال أخربنـا حيـىي بـن سـعيد عـن القاسـم مث قـال.ينفعه ذلك بعد موتـه
بــن حممــد أن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر تــويف يف قائلــة لــه وأن عائشــة أختــه زوج النــيب صــلى اهللا 

] 13018[البيهقـي .، عليه وسلم أعتقت عنـه عبيـدا لـه مـن تـالده 
أن يد عــن القاســم بــن حممــد عــن عائشــة عبيــد حــدثنا ســفيان عــن حيــىي بــن ســعأيبقمــن طريــ

قـال أبـو .مماليـك قـدماءمنامـه وأن عائشـة أعتقـت عنـه تـالدا مـن تـالده يعـينأخاها مـات يف
.صحيح .والتالد كل مال قدم: عبيد 

حـازم أخربنا حيىي بن محاد قـال حـدثنا أبـو عوانـة عـن حصـني عـن أيب]7386[ابن سعد -
ادفنـوين عنـد أيب ، يعـين النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، : ملا حضـر احلسـن قـال للحسـني : قال 

خيــك ، أنشــدك اهللا ووصــية أ: فقــال لــه أبــو هريــرة . فلمــا قــبض تســلح احلســني ومجــع مواليــه : 
مث دفنـوه يف : قـال . فلم يزل به حىت رجـع : فإن القوم لن يدعوك حىت يكون بينكم دما قال 

أرأيــتم لــو جــئ بــابن موســى ليــدفن مــع أبيــه فمنــع أكــانوا قــد : فقــال أبــو هريــرة . بقيــع الغرقــد 
.فيه نظراهـ به ليدفن مع أبيهيءفهذا ابن نيب اهللا قد ج: قالنعم : فقالوا : ظلموه؟ قال
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أخربنــا موســى بــن إمساعيــل قــال حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن علــي بــن ]4942[ابــن ســعد -
أي أخي أينا مـات قبـل : زيد عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن سالم أن سلمان قال له 

نعــم ، إن نســمة املــؤمن : أويكــون ذلــك ؟ قــال : قــال عبــد اهللا بــن ســالم ، صــاحبه فليــرتاء لــه 
حيث شاءت ونسمة الكافر يف سجن ، فمات سـلمان ، فقـال عبـد خمالة تذهب يف األرض

فبينما أنا ذات يوم قائل بنصف النهار على سرير يل ، فأغفيت إغفاءة إذ جـاء سـلمان : اهللا 
الســالم عليــك ورمحــة اهللا أبــا عبــد اهللا ، كيــف : الســالم عليــك ورمحــة اهللا ، فقلــت : ، فقــال 

توكــل ، فــنعم الشــيء التوكــل ، وعليــك بالتوكــل ، خــريا ، وعليــك بال: وجــدت منزلــك ؟ قــال 
أخربنـا معـن بـن عيسـى مث قـال.فنعم الشيء التوكل ، وعليـك بالتوكـل ، فـنعم الشـيء التوكـل

قال حدثنا أبـو معشـر عـن حممـد بـن كعـب قـال حـدثين املغـرية بـن عبـد الـرمحن بـن احلـارث بـن 
: بــن ســالم يف املنــام ، فقــال لــه هشــام أن ســلمان مــات قبــل عبــد اهللا بــن ســالم فــرآه عبــد اهللا

وجــدت : : خبــري ، قــال : كيــف أنــت أبــا عبــد اهللا ؟ قــال 
.اهـ صحيح التوكل شيئا عجيبا

]5144[الطـرباين -
ا داود بــن أيب هنــد عــن زيــد أو يزيــد بــن نــافع عــن الكرمــاين ثنــا الضــحاك بــن ميمــون الثقفــي ثنــ
بينما زيد بن خارجة ميشي يف بعض طرق املدينة : حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري قال 

إذ خر ميتا بني الظهر والعصر فنقل إىل أهله وسجي بني بردتني وكساء فلما كـان بـني املغـرب 
أنصــتوا : وا مـن حتــت الكسـاء يقـول والعشـاء اجتمـع نسـوة مــن األنصـار يصـرخن حولــه إذ مسعـ

حممـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم : أيها النـاس مـرتني فحسـروا عـن وجهـه وصـدره فقـال 
صــدق أبــو بكــر : النــيب األمــي خــامت النبيــني كــان ذلــك يف الكتــاب األول مث قيــل علــى لســانه 

يف بدنــه قويــا يف الصــديق خليفــة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم القــوي األمــني كــان ضــعيفا
صــدق صـدق ثالثــا واألوسـط عبــد : أمـر اهللا كــان ذلـك يف الكتــاب األول مث قيـل علــى لسـانه 

اهللا عمر أمري املؤمنني الذي كان ال خياف يف اهللا لومة الئـم وكـان مينـع النـاس أن يأكـل قـويهم 
: صـــدق صـــدق صـــدق مث قـــال : الكتـــاب األول مث قيـــل علـــى لســـانهضـــعيفهم كـــان ذلـــك يف

ان أمــري املــؤمنني رحــيم بــاملؤمنني خلــت اثنتــان وبقــي أربــع مث اختلــف النــاس وال نظــام هلــم عثمــ
حـدثنا .ودنت السـاعة وأكـل النـاس بعضـهم بعضـا-يعين تنتهك احملارم -وأبيحت األمحاء 
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بـن بيـان ثنـا إسـحاق األزرق عـن شـريك السمسـار الواسـطي ثنـا عبـد احلميـد عيسى بن حممـد 
ملــا تــويف زيــد بــن : ر عــن حبيــب ابــن ســامل عــن النعمــان بــن بشــري قــال عــن إبــراهيم بــن مهــاج

: يصــلي ركعتـــني فكشـــف الثـــوب عـــن وجهـــه وقـــال : خارجــة انتظـــر بـــه خـــروج عثمـــان فقلـــت 
: وأنــا يف الصــالة : وأهــل البيــت يتكلمــون قــال فقلــت : الســالم علــيكم الســالم علــيكم قــال 

د رســول اهللا كــان ذلــك يف الكتــاب األول أنصــتوا أنصــتوا حممــ: ســبحان اهللا ســبحان اهللا فقــال 
صـــدق صـــدق صـــدق أبـــو بكـــر الصـــديق ضـــعيف يف جســـده قـــوي يف أمـــر اهللا كـــان ذلـــك يف 

ي يف أمــر اهللا كــان و الكتــاب األول صــدق صــدق صــدق عمــر بــن اخلطــاب قــوي يف جســده قــ
ي أربـــع قـــذلـــك يف الكتـــاب األول صـــدق صـــدق صـــدق عثمـــان بـــن عفـــان مضـــت اثنتـــان وب

يلبئر أريس وما بئر أريـس السـالم عليـك عبـد اهللا بـن رواحـة هـل أحسسـت وأبيحت األمحاء 
ورواه ابن أيب الدنيا يف من عـاش بعـد املـوت . مها أبوه وأخوه : خارجة و سعدا ؟ قال شريك 

اهللا بن إدريس عـن إمساعيـل بـن أيب ثنا عبدو مسلم عبد الرمحن بن يونس قال ثنا أبقال ]3[
لنعمــان بــن بشــري إىل حلقــة القاســم بــن عبــد الــرمحن بكتــاب أبيــه خالــد قــال جاءنــا يزيــد بــن ا

بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم مـــن النعمـــان بـــن بشـــري إىل أم عبـــد اهللا ابنـــة أيب :النعمـــان بـــن بشـــري 
هاشــم ســالم عليــك فــإين أمحــد إليــك اهللا الــذي ال إلــه إال هــو فإنــك كتبــت إيل ألكتــب إليــك 

نـه أخـذه وجـع يف حلقـه وهـو يومئـذ مـن أصـح أهـل نه كان من شـأنه أإبشأن زيد بن خارجة ف
املدينة فتويف بني صالة األوىل وصالة العصـر فأضـجعناه لظهـره وغشـيناه بـربدين وكسـاء فأتـاين 
آت يف مقامي وأنا أسبح بعد املغرب فقال إن زيد قـد تكلـم بعـد وفاتـه فانصـرفت إليـه مسـرعا 

نه األوسـط أجلـد القـوم الـذي كـان وقد حضره قوم مـن األنصـار وهـو يقـول أو يقـال علـى لسـا
ال يبايل يف اهللا لومة الئـم كـان ال يـأمر النـاس أن يأكـل قـويهم ضـعيفهم عبـد اهللا أمـري املـؤمنني 

عثمان أمري املؤمنني وهو يعـايف النـاس مـن :مث قال.صدق صدق كان ذلك يف الكتاب األول
بعضـا فـال نظـام وأبيحـت ذنوب كثرية خلت ليلتان وبقي أربع مث اختلف الناس وأكل بعضهم

األمحاء مث ارعوى املؤمنون فقالوا كتاب اهللا وقدره أيها الناس أقبلوا على أمريكم وامسعوا وأطيعوا 
فمن توىل فال يعهدن دما كان أمر اهللا قدرا سالم عليكم يا عبد اهللا بن رواحة هل أحسسـت 
ة للشوى تدعوا من أدبر وتـوىل 
ومجع فأوعى مث خفت صوته فسألت الرهط عما سبقين من كالمـه فقـالوا مسعنـاه يقـول انصـتوا 



تقريب فقه السابقني األولني

200

فنظــر إىل بعــض فــإذا الصــوت مــن حتــت الثيــاب فكشــفنا عــن وجهــه فقــال هــذا أمحــد .انصــتوا 
ديق األمـــني مث قـــال أبـــو بكـــر الصـــ.رســـول اهللا ســـالم عليـــك يـــا رســـول اهللا ورمحـــة اهللا وبركاتـــه 

خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ضـعيفا يف جسـمه قويـا يف أمـر اهللا صـدق صـدق 
.اخلرب صحيح مشهور وله طرق اهـوكان يف الكتاب األول 

أخربنــا حممــد بــن عبيــد قــال حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن عبـــد ]8777[ابــن ســعد -
قـد مـات أخـوك فـذهب مسـتعجال حـىت : ل لـه أيت ربعي بن حـراش فقيـ: امللك بن عمري قال 

السالم عليكم إين قـدمت : جلس عند رأسه يدعو له ويستغفر له فكشف عن وجهه مث قال 
على ريب بعدكم فتلقيت بـروح ورحيـان ورب غـري غضـبان وكسـاين ثيـاب سـندس وإسـتربق وإين 

ول اهللا صـلى اهللا فإين قد واعدت رس.وا امحلوين مر أهون مما تظنون ولكن ال تتكلوجدت األ
أخربنـــا هشـــام بـــن عبـــد امللـــك أبـــو الوليـــد الطيالســـي قـــال . عليـــه وســـلم أن ال يـــربح حـــىت ألقـــاه

حــدثنا أبــو عوانــة عــن عبــد امللــك بــن عمــري عــن ربعــي بــن حــراش أن أخــاه الربيــع مــرض مرضــا 
قــد قـــبض : قـــالوا مــا فعـــل أخــي: وقمــت إىل حاجـــة يل مث رجعــت فقلـــت: شــديدا فثقــل قـــال

فدخلت فإذا هو قد سجي بثوب وأنيم على ظهره  وإنا إليه راجعون قالإنا هللا : تأخوك فقل
كما يصنع بامليت فأمرت حبنوطه وكفنه فبينمـا أنـا كـذلك إذ قـال بـالثوب هكـذا فكشـف عـن 

قــال الســالم علــيكم: وقــد مــرض قبــل ذلــك مرضــا شــديدا فقــالوجهــه مث عــاد كأصــح مــا كــان 
إين لقيـــت ريب : بحان اهللا أبعـــد املـــوت يـــا أخـــي فقـــالقلـــت ســـ: قلـــت وعليـــك ورمحـــة اهللا قـــال

بعـــدكم فتلقـــاين بـــروح ورحيـــان ورب غـــري غضـــبان وكســـاين أثوابـــا خضـــرا مـــن ســـندس وإســـتربق 
ووجـــدت األمـــر أيســــر ممـــا يف أنفســــكم وال تغـــرتوا فـــإين اســــتأذنت ريب ألبشـــركم فــــامحلوين إىل 

ىت أدركــه فــواهللا مــا شــبهت موتــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فإنــه وعــدين أن ال يســبقين حــ
ورواه ابــن أيب الــدنيا يف مــن عــاش بعــد املــوت . بعــد كالمــه إال حصــاة قــذفتها يف مــاء فتغيبــت

.وهو خرب حسن . من طرق
أخربنــا أمحــد بــن حممــد بــن أيــوب قــال حــدثنا إبــراهيم بــن ســعد عــن ]5435[ابــن ســعد -

ن حممد بن كعب القرظي عـن عبـد حممد بن إسحاق قال حدثين بريدة بن سفيان األسلمي ع
، ملـا نفـى عثمـان أبـا ذر إىل الربـذة : اهللا بن مسـعود قـال 

فــأول ركــب ، فأوصــامها أن اغســالين وكفنــاين وضــعاين علــى قارعــة الطريــق ، إال امرأتــه وغالمــه 
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ونـا علـى دفنـه فأعين، وسلم هذا أبو ذر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقولوا ، مير بكم 
مـن مث وضـعاه علـى قارعـة الطريـق ، وأقبـل عبـد اهللا بـن مسـعود يف رهـطفلما مات فعـال ذلـك

بــل أن تطأهــا فقــام فلــم يــرعهم إال باجلنــازة علــى ظهــر الطريــق قــد كــادت اإلأهــل العــراق عمــارا 
نونــا علــى دفنــهفأعيهــذا أبــو ذر صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: فقــال إليــه الغــالم

شي وحدك ومتوت وحدك وتبعث وحدك مث متهللا يبكي ويقول صدق رسول اهللافاستهل عبد ا
مث حــدثهم عبــد اهللا بــن مســعود حديثــه ومــا قــال لــه رســول اهللا صــلى نــزل هــو وأصــحابه فــواروه

وقـال . فيـه إرسـال: الـذهيبقـالو رواه احلـاكم وصـححهاهــاهللا عليه وسلم يف مسـريه إىل تبـوك
أخربنـا عفـان بـن مسـلم قـال حـدثنا وهيـب بـن خالـد قـال حـدثنا عبـد اهللا ]5433[ن سعداب

بــن عثمــان بــن خثــيم عــن جماهــد عــن إبــراهيم يعــين ابــن األشــرت أن أبــا ذر حضــره املــوت وهــو 
أبكــي أنــه ال يــد يل بتغييبــك ، ولــيس : ومــا يبكيــك ؟ فقالــت : بالربــذة فبكــت امرأتــه ، فقــال 

ال تبكي فإين مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ذات : ال فق.عندي ثوب يسعك كفنا
ليمـــوتن رجـــل مـــنكم بفـــالة مـــن األرض تشـــهده عصـــابة مـــن : يـــوم وأنـــا عنـــده يف نفـــر يقـــول 

فلــم يبــق مــنهم ، : املــؤمنني قــال 
فــإين ، نـك ســوف تـرين مـا أقــول لـك فإفــراقيب الطريـق، حت بـالفالة أمـوت غـريي ، وقـد أصــب

راقيب الطريق ، فبينـا : وأىن ذلك وقد انقطع احلاج ؟ قال : واهللا ما كذبت وال كذبت ، قالت 
: هكذا قال : قال عفان .هي كذلك إذا هي بالق

: مــا لــك ؟ قالــت : ، قــالوا : والصــواب ، 
ففدوه بآبـائهم ، أبو ذر : ومن هو ؟ قالت : امرؤ من املسلمني تكفنونه وتؤجرون فيه ، قالوا 

أبشــروا أنــتم النفــر الــذين قــال فــيكم : فقــال .ووضــعوا ســياطهم يف حنورهــا يبتدرونــه، 
صــلى اهللا عليــه وســلم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــا قــال ، أبشــروا ، مسعــت رســول اهللا

فرييـان ، فاحتسـباه وصـربا ، مـا مـن امـرأين مـن املسـلمني هلـك بينهمـا ولـدان أو ثالثـة : يقول 
ولــو أن ثوبـا مــن ثيـايب يســعين مل أكفــن ، قــد أصـبحت اليــوم حيــث تـرون : مث قـال .النـار أبــدا

فكل القوم كـان نـال .إال فيه ، أنشدكم اهللا أال يكفين رجل منكم كان أمريا أو عريفا أو بريدا
أنــا صــاحبك ثوبـان يف عيبــيت مــن : مـن ذلــك شــيئا إال فـىت مــن األنصــار كـان مــع القــوم ، قـال 

قـال أخربنـا إسـحاق مث اهـ أنت صاحيب فكفين: غزل أمي وأحد ثويب هذين اللذين علي قال 



تقريب فقه السابقني األولني

202

ن بــن أيب إســرائيل قــال حــدثنا حيــىي بــن ســليم عــن عبــد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم عــن جماهــد عــ
إبراهيم بن األشرت مرتجم يف السـري قـال كـان شـيعيا . ثقات . حنوه إبراهيم بن األشرت عن أبيه 

.واسم األشرت مالك بن احلارث . فاضال 
ـــا أبـــو إبـــراهيم املعقـــب إمساعيـــل بـــن حممـــد وكـــان أحـــد الصـــاحلني ثنـــا ]11678[أمحـــد - ثن

جــابر بــن عبــد اهللاعلــى دخلــت: يوســف بــن املاجشــون قــال أخــربين حممــد بــن املنكــدر قــال 
]19500[مث قال . وهو ميوت فقلت له أقرئ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مين السالم 

ثنـــا حممـــد بـــن مقاتـــل املـــروزي قـــال ثنـــا يوســـف بـــن يعقـــوب املاجشـــون قـــال أخـــربين حممـــد بـــن 
دخلــت علــى جــابر بــن عبــد اهللا وهــو ميــوت فقلــت أقــرئ رســول اهللا صــلى اهللا : املنكــدر قــال 

حدثين علي بن مسلم الطوسـي حـدثنا يوسـف بـن ]190[الطربي . السالم عليه وسلم مين
: املاجشون عن حممد بـن املنكـدر أنـه دخـل علـى جـابر بـن عبـد اهللا السـلمي وهـو ميـوت قـال 

ىب أيوســف بــن يعقــوب بــن اهـــ أقــرئ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــين الســالم : قلــت لــه 
.حيح ، إسناد صسلمة املاجشون

أخربنا عبد اهللا بن منري قال حـدثنا حممـد بـن إسـحاق عـن احلـارث بـن ]5748[ابن سعد -
ملـــا : الفضـــيل عـــن الزهـــري عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد اهللا بـــن كعـــب بـــن مالـــك عـــن أبيـــه قـــال 

يا أبـا عبـد الـرمحن إن : حضرت كعب بن مالك الوفاة أتته أم بشر بن الرباء بن معرور فقالت 
ليغفر اهللا لك يا أم بشر ، لنحن أشغل من ذلك : نا فأقرئه مين السالم ، فقال لقيت ابين فال

إن أرواح : يــا أبــا عبــد الــرمحن ، أمــا مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : ، قالــت 
رواه الطـــرباين و اهــــ فهـــو ذاك: بلـــى ، قالـــت : املـــؤمنني طـــري خضـــر تعلـــق بشـــجر اجلنـــة ؟ قـــال 

ثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا شعيب ر بن حممد الفريايبحدثنا جعف]19/123[
ملــا : بــن إســحاق ثنــا األوزاعــي حــدثين الزهــري حــدثين عبــد الــرمحن بــن كعــب عــن كعــب قــال

أومـا مسعـت رسـول اهللا : اقرأ علـى ابـين السـالم، فقـال هلـا: حضرته الوفاة أتته أم مبشر، فقالت
شــجر اجلنــة حــىت يبعــث يــوم القيامــة ن طــائر تعلــق يف روح املــؤم: صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول

.خمتصرا اهـ صحيح رواه النسائي وابن ماجة ولكن وهلتبلى: قالت
عوانة حـدثنا أبـو حممد بن املثىن حدثنا فضل بن مساور خنت أيبحدثين]3803[مسلم -

اهتـز :صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـولسفيان عـن جـابر مسعـت النـيبعوانة عن األعمش عن أيب
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صـلى اهللا وعـن األعمـش حـدثنا أبـو صـاحل عـن جـابر عـن النـيب. العـرش ملـوت سـعد بـن معـاذ 
فقـال إنـه كـان بـني هــذين . فقـال رجـل جلــابر فـإن الـرباء يقـول اهتـز الســرير . عليـه وسـلم مثلـه 

اهتـز عـرش الـرمحن ملـوت سـعد بـن :صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول احليني ضغائن ، مسعت النيب
أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا ســليمان التيمــي عــن ]4410[ابــن ســعد ـ وقــالاهــمعــاذ 

لقــد اهتــز عــرش الــرمحن لوفــاة ســعد بــن : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : احلســن قــال 
اهـفرحا به ، تفسري من احلسن: قوله : معاذ فرحا به قال 

بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو غســان حــدثنا علــي ]13555[وقــال الطــرباين .ثقــات مرســل رجالــه 
مالك بـن إمساعيـل النهـدي ثنـا عبـد السـالم بـن حـرب عـن عطـاء بـن السـائب عـن جماهـد عـن 

اهتــز العــرش حلــب لقــاء اهللا ســعدا وكــان آخــرهم خــرج مــن قــربه النــيب صــلى اهللا : ابــن عمــر قــال
حملـاملي ورواه ا. إن سعدا ضغط يف قـربه ضـغطة فسـألت اهللا أن خيفـف عنـه: عليه وسلم وقال

حــدثنا يوســف بــن موســى قــال حــدثنا جريــر عــن عطــاء بــن الســائب عــن ]135[يف أماليــه 
ذكر يوما سعد بن معاذ حـني تـويف قيـل إن العـرش اهتـز حلـب لقـاء : جماهد عن ابن عمر قال 

ولكنـه سـريره الـذي محـل عليـه، إن العـرش لـيس يهتـز ملـوت أحـد : قال ابن عمـر .اهللا سعدا
.اهـ فيه ضعف 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم الرتمجـاين ثنـا ]4123[الطرباين -
رأيت خالد بن احلواري رجال من احلبشة مـن أصـحاب النـيب صـلى : إسحاق بن احلارث قال

اغســـلوين غســـلني غســـلة للجنابـــة : اهللا عليـــه وســـلم أتـــى أهلـــه فلمـــا فـــرغ حضـــره الوفـــاة فقـــال
.أبو احلارث إسحاق بن احلارث مل أعرف حاله اهـوغسلة للموت

أخربنــا وهــب بــن جريــر بــن حــازم أراه عــن أبيــه قــال مسعــت أبــا يزيــد ]8292[ابــن ســعد -
مرضه الذي مات فيـه أصـابه بـرد شـديد فأوقـدت لـه سمرة بن جندبملا مرض : املديين قال 

فجعــل ال : ا عـن يسـاره قـالنـار فجعـل كانونـا بـني يديـه وكانونـا خلفـه وكانونــا عـن ميينـه وكانونـ
.اهـ ثقات كيف أصنع مبا يف جويف فلم يزل كذلك حىت مات: ينتفع بذلك ويقول 
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اب ــتــك
فرــالسي ـفالة ـــصــال

 عن رسول ا
وأصحابه
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هل قصر الصالة واجب
عــن صــاحل بــن كيســان عــن عــروة بــن الــزبري عــن عائشــة زوج النــيب صــلى اهللا ]335[مالــك -

فرضت الصالة ركعتني ركعتني يف احلضـر والسـفر فـأقرت صـالة السـفر :
ثنا عبـد الوهـاب حـد]26325[ورواه أمحـد . جـاه يف الصـحيحنيأخر .وزيد يف صالة احلضر

فرضت الصـالة ركعتـني ركعتـني : هند عن الشعيب عن عائشة قالتبن عطاء عن داود بن أيب
إ

إع كل ركعتني ركعتني ال املغرب فإذا أقام زاد مإالصالة األوىل 
وقـال .بنحـوهن عائشـةععن داود عن الشعيب يعدحممد بن أيبتابعه . يطول فيها القراءة 

بـن شـهاب عـن عـروة بـن الـزبري أن عائشـة ابـن جـريج قـال أخـربين اعـن ]4267[عبد الرزاق 
أول مــا فرضــت فرضــت ركعتــني مث أمت اهللا زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أخربتــه أن الصــالة

فما كان حيمل : قال فقلت لعروة . الصالة يف احلضر وأقرت الركعتان على هيئتهما يف السفر 
قـال عـروة ! ؟

.بتمامهومسلم هـ رواه البخاري ا)1(تأول عثمان من إمتام الصالة مبىنتأولت من ذلك ما : 
عبـد اهللا بـن حممـد بـن زيـاد وعبـد اهللا يحدثنا أبـو بكـر النيسـابور ]2317[قال الدارقطين-

ح وحــدثنا أبــو يقــاال حــدثنا حممــد بــن إبــراهيم بــن كثــري الصــور يبــن حممــد بــن إســحاق املــروز 
حممـــد بـــن يوســـف قـــاال حـــدثنايحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن عمـــرو الغـــز يبكـــر النيســـابور 

حدثنا العالء بن زهري عن عبد الرمحن بن األسـود عـن أبيـه عـن عائشـة قالـت خرجـت الفريايب
رمضـــان فـــأفطر رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه عمـــرة يفمـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف

أفطــرت وصــمت وقصــرت يوأمــيــا رســول اهللا بــأيب:فقلــت، وســلم وصــمت وقصــر وأمتمــت 
نا احملاملي ثنـا سـعيد حدث: قالمث. إسناد حسن :مث قال. أحسنت يا عائشة:قال . وأمتمت

عنه يف إمتام الصالة مبىن فيه ثالثة والذي تأول عثمان رضي اهللا: مث قال] 26الناسخ واملنسوخ ص [رواه أبو عبيد -1
أنه بلغه : أنا خليفة فحيثما كنت فهو عملي ، والوجه الثالث: أحدها أنه اختذ أهال مبكة والوجه الثاين أنه قال : أوجه 

غ أن أعرابيا صلى معه ركعتني ، فظن أن الفريضة ركعتني ، فانصرف إىل منزله ، فلم يزل يصلي ركعتني السنة كلها ، فبل

.اهـ بل كانت ال تراه واجبا على أحد مقيمة يف أهلها
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ن بن حممد بن ثواب ثنـا أبـو عاصـم ثنـا عمـرو بـن سـعيد عـن عطـاء بـن أيب ربـاح عـن عائشـة أ
وهــذا إســناد : قــال ، ســلم كــان يقصــر يف الســفر ويــتم ويفطــر ويصــوم النــيب صــلى اهللا عليــه و 

اهـصحيح 
كانـت تصـوم يف : قـال عائشـةعن معمر عن الزهري عن عروة عن ]4461[عبد الرزاق -

عــن الثــوري عــن هشــام عــن عــروة ]4462[عبــد الــرزاق .الســفر وتصــلي أربعــا أو قــال وتــتم 
عــن هشــام عــن حــدثنا عبــدة]8273[ابــن أيب شــيبة .عائشــةعــن 
بــن حمــرر عــن اعــن ]4463[لــرزاق عبــد ا.عائشــةعــن أبيــه

مــن صــلى أربعــا يف الســفر فحســن ومــن صــلى ركعتــني : قالــت عائشــةميمــون بــن مهــران عــن 
ابـن .اهــ ابـن حمـرر مـرتوكفحسن إن اهللا ال يعذبكم على الزيادة ولكن يعذبكم على النقصان 

ة يف عائشـةنا شريك عـن هشـام عـن أبيـه عـن خرب أ]2300[اجلعد 
حــدثنا فهــد بــن ســليمان ]4897ك[ورواه الطحــاوي.فر أربعــا وال تــراه واجبــا علــى أحــدالســ
ر عـن هشـام بـن عـروة عـن وعلـي بـن مسـهدثنا حممد بن سعيد بن األصبهاين أخربنا شـريك ح

.صحيحاهـوال تراه واجبا على أحدعائشةعن أبيه 
ــ] 5637[البيهقــي - احلــافظ أخربنــا زاهــر بــن أمحــد يالــراز يأمحــد بــن علــا أبــو حامــدأخربن

حدثنا حممد بن حيىي وإبراهيم بن مرزوق وحممـد بـن عبيـد اهللا قـالوا يحدثنا أبو بكر النيسابور 
يعائشةحدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

ي اهـــ إنــه ال يشــق علــيــا ابــن أخــيت: فقالــت ، كعتــني لــو صــليت ر : الســفر أربعــا فقلــت هلــا يف
.سند صحيح 

سـهل الرملـي قـال حـدثنا مؤمـل قـال حـدثنا سـفيان حـدثنا علـي بـن]10319[ابن جرير -
اهــ مؤمـل بـن إمساعيـل كانـت تصـلي يف السـفر ركعتـنيعائشـةعن أبيـه أن عن هشام بن عروة

.ثقة كثري الغلط 
حــدثنا عبــد الكبــري بــن اصــم عمــران بــن حممــد األنصــاريعحــدثين أبــو ]740[الطــربي وقــال

مسعـت : قـالن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديقحدثنا عمر بن عبد اهللا بن حممد ب
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقالوا.أمتوا صالتكم: تقول يف السفرعائشةمسعت : أيب يقول

صـــلى اهللا عليــه وســـلم كـــان يف ن رســول اهللا إ:فقالـــت. وســلم كـــان يصــلي يف الســـفر ركعتــني
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ورواه يف التفســـــري قـــــال، هكـــــذا يف التهـــــذيباهــــــهـــــل ختـــــافون أنـــــتم ؟حـــــرب وكـــــان خيـــــاف
نا عبــد الكبــري بــن عبــد حــدثعاصــم عمــران بــن حممــد األنصــاري قــالحــدثين أبــو ]10317[

: ديق قـــالحـــدثين حممــد بـــن عبـــد اهللا بـــن حممــد بـــن عبـــد الـــرمحن بــن أيب بكـــر الصـــ
إن رسـول اهللا صـلى : فقـالوا. أمتـوا صـالتكم: تقـول يف السـفرعائشـةمسعـت : مسعت أيب يقـول

إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان يف : فقالـت! اهللا عليه وسلم يصلي يف السـفر ركعتـني
أبـو .ر أن عمـر خطـأ صـوابه حممـد وبني أمحد شاكاهـحرب، وكان خياف، هل ختافون أنتم؟ 

.ذكره ابن حبان يف الثقات عاصم 
قـدمت املدينـة: قـالثنا ابن عـون: قالثنا روح: قالحدثنا أبو بكرة]2476[الطحاوي -
أكنـت تـرى أن : فصنعت شيئا برأيي فسألت القاسم بن حممد فقـالدركت ركعة من العشاءفأ

لمون يصـلون املسـ:وتقـولتصلي أربعاعائشةاهللا يعذبك لو صليت أربعا ؟ كانت أم املؤمنني 
نا حممــد بــن حــدث] 89[ورواه أبــو بكــر النيســابوري يف الزيــادات علــى كتــاب املــزين . )1(أربعــا

.صحيح.فذكره نا ابن عونعبد امللك نا يزيد بن هارون
صــحاب النــيب أبــن جــريج عــن عطــاء قــال ال أعلــم أحــدا مــن اعــن ]4459[عبــد الــرزاق -

قـــال وكانـــت ســـعد بـــن أبـــي وقـــاصالســـفر إال صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم كـــان يـــويف الصـــالة يف
وسافر سـعد بـن أيب وقـاص يف نفـر مـن أصـحاب :قال.تويف الصالة يف السفر وتصومعائشة

النيب صلى اهللا عليـه وسـلم فـأوىف سـعد الصـالة وصـام وقصـر القـوم وأفطـروا فقـالوا لسـعد كيـف 
شــأين قــال فلــم حيرمــه يفطــرون ويقصــرون وأنــت تتمهــا وتصــوم قــال دونكــم أمــركم فــإين أعلــم ب

ثنـا ابـن : ثنا روح قال: حدثنا أبو بكرة قال]2477[الطحاوي . عليهم سعد ومل ينههم عنه
قلــت لعطــاء أي أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يــويف الصــالة يف : جــريج قــال

حــدثنا ]10320[ابــن جريــر . ســعد بــن أيب وقــاصو عائشــةال أعلمــه إال : الســفر ؟ فقــال
أي أصـــحاب : قلـــت لعطـــاء: حـــدثنا ابـــن جـــريج قـــالبـــن حيـــىي قـــال حـــدثين أيب قـــالســـعيد

: ث قــالحــدثنا عبــد الــوار ]1246[بــن عبــد الــرب يف اجلــامع اقــال . معــىن قــول القاســم يف مــن صــلى خلــف املقــيم -1
حدثنا ابن هليعة عن بكري : حدثنا ابن وهب قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال

عجبنا من عائشة كيف كانـت تصـلي يف السـفر أربعـا ورسـول اهللا صـلى اهللا :بن األشج أن رجال قال للقاسم بن حممد
فـإن مـن ،يابن أخي عل: عليه وسلم كان يصلي ركعتني؟ فقال

.وهذا إسناد جيد . وإمنا ترك قوهلا للسنة اليت عليها األكابر . ال جتد أحدا ال يعاب : معناه اهـالناس من ال يعاب
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سعد بن أيب وقـاصو عائشة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتم الصالة يف السفر؟ قال
.مرسلوهذا .عن سعد بن مالك اهـ سيأيت ما خيالف هذه الرواية 

ر وأبـو الربيـع وقتيبـة بـن سـعيد قـال حدثنا حيىي بن حيىي وسـعيد بـن منصـو ]1109[مسلم -
عبـاسابـنحيىي أخربنا وقال اآلخرون حدثنا أبو عوانة عن بكري بـن األخـنس عـن جماهـد عـن 

فــرض اهللا الصــالة علــى لســان نبــيكم صــلى اهللا عليــه وســلم يف احلضــر أربعــا ويف الســفر : قــال
اهـركعتني ويف اخلوف ركعة

عــت عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن أيب عمــار بــن جــريج قــال مساعــن ]4275[عبــد الــرزاق -
إمنـا اهللا قـال أن الخطـاببـنلعمـرقال قلـت يعلى بن أميةحيدث عن عبد اهللا بن باباه عن 

تقصروا مـن الصـالة إن خفـتم أن يفتـنكم الـذين كفـروا فقـد أمـن النـاس فقـال عمـر عجبـت ممـا 
ســـلم فقـــال صـــدقة تصـــفســـألت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و عجبـــت منـــه 

.اهـ رواه مسلم فاقبلوا صدقته 
ــنعمــرعــن الثــوري عــن زبيــد عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى عــن ]4278[عبــد الــرزاق - ب

قال صالة األضحى ركعتان وصالة الفطر ركعتان وصالة املسافر ركعتـان متـام ولـيس الخطاب
عــن حــدثنا شــريك]8240[ابــن أيب شــيبة . ســلم علــى لســان النــيب صــلى اهللا عليــه و بقصــر

صــالة الســفر ركعتــان متــام غــري قصــر علــى : قــال عمــرعــن يــد عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــىزب
عبد الرمحن بـن أيب ليلـى مل يسـمع : رواه النسائي وقال.لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثنــا حيــىي:ثنــا القــواريري قــال: قــالحــدثنا ابــن أيب داود]2457[الطحــاوي ورواه . مــن عمــر
. رضي اهللا عنـه مثلـهعمرعن عن الثقةعن عبد الرمحن بن أيب ليلىثنا زبيد: عن سفيان قال

ثنــا حممــد بــن بشــر: قــالثنــا الكيســاين: قــالعيــلحــدثنا حممــد بــن إمسا]2242[ابــن املنــذر 
محن بـن أيب ليلـى عـن كعـب بـن عجـرةعـن عبـد الـر ثنا يزيد بـن زيـاد األشـجعي عـن زبيـد: قال
وصـالة الفطـر ركعتـان وصـالة السـفر ركعتـانصالة األضحى ركعتـان، وصـالة : عمرقال :قال

ورواه ابــن ماجــة اهـــ وقــد خــاب مــن افــرتىقصــر علــى لســان نبــيكماجلمعــة ركعتــان متــام غــري
أنبأنـا يزيـد بـن زيـاد بـن أيب حـدثنا حممـد بـن بشـرحدثنا حممد بن عبد اهللا بـن منـري ]1064[

صالة السفر : الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر قال اجلعد عن زبيد عن عبد 
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ر على لسـان حممـد صـلى متام غري قصركعتان وصالة اجلمعة ركعتان والفطر واألضحى ركعتان
.ابن حبان ابن خزمية و صححه و .سلم اهللا عليه و 

قــال صــليت مــع عمــربــناعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن ]4268[عبــد الــرزاق -
ركعتــني ومــع عمــرركعتــني ومــع بكــرأبــياهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مبــىن ركعتــني ومــع رســول
قــال الزهــري فبلغــين أن عثمــان إمنــا صــالها أربعــا . صــدرا مــن خالفتــه مث صــالها أربعــا عثمــان

.دون كالم الزهريوالبخاري من وجه آخر اهـ رواه مسلم ألنه أزمع أن يقيم بعد احلج 
أن يحدثنا حممد بن العالء أخربنا ابن املبـارك عـن معمـر عـن الزهـر ]1963[قال أبو داود و 

عـن أيبيحدثنا هناد بـن السـر .عثمان إمنا صلى مبىن أربعا ألنه أمجع على اإلقامة بعد احلج
حدثنا حممد بـن .األحوص عن املغرية عن إبراهيم قال إن عثمان صلى أربعا ألنه اختذها وطنا

قال ملا اختذ عثمـان األمـوال بالطـائف وأراد أن يعن يونس عن الزهر العالء أخربنا ابن املبارك
حدثنا موسى بـن إمساعيـل حـدثنا محـاد عـن .

يأيـوب عـن الزهــر 
.مراسيل اهـالصالة أربعفصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن 

حـدثنا عكرمـة بـن إبـراهيم البـاهلييعين موىل بين هاشـمحدثنا أبو سعيد]443[وقال أمحد 
أن عثمــان بــن عفــان صــلى مبــىن أربــع عــن أبيــهاهللا بــن عبــد الــرمحن بــن أيب ذبــابحــدثنا عبــد

وإين مسعـت إين تأهلـت مبكـة منـذ قـدمت،يـا أيهـا النـاس: ركعات، فـأنكره النـاس عليـه، فقـال
.اهـ ضعيف من تأهل يف بلد فليصل صالة املقيم:يقولهللا عليه وسلمرسول اهللا صلى ا

بـن عبـاس فقـال إين أسـافر ابن جريج قال سأل محيـد الضـمري اعن ]4277[عبد الرزاق -
امهـــا وســـنة النـــيب بـــن عبـــاس لـــيس بقصـــرها ولكـــن متاأفأقصـــر الصـــالة يف الســـفر أم أمتهـــا فقـــال 

خــرج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم آمنــا ال خيــاف إال اهللا فصــلى .ســلمليــه و صــلى اهللا ع
اثنني حىت رجع مث خرج أبو بكر ال خياف إال اهللا فصلى ركعتني حىت رجـع مث خـرج عمـر آمنـا 
ال خياف إال اهللا فصلى اثنني حىت رجع مث فعل ذلك عثمان ثلثي إمارتـه أو شـطرها مث صـالها 

بــن جــريج فبلغــين أنــه أوىف أربعــا مبــىن قــط مــن أجــل أن أعرابيــا اأميــة قــال 
نــاداه يف مســجد اخليــف مبــىن يــا أمــري املــؤمنني مــا زلــت أصــليهما ركعتــني منــذ رأيتــك عــام أول 
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صليتها ركعتني فخشي عثمان أن يظن جهال الناس إمنا الصـالة ركعتـني وإمنـا كـان أوفاهـا مبـىن 
.منقطع اهـقط

بن أمحد بن عبدان أخربنا أمحد بن عبيد الصـفار حـدثنا يأخربنا عل]5645[يهقيوقال الب
حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب حدثنا سليمان بـن سـامل مـوىل يموسى بن إسحاق القاض

أنـه أمت الصـالة عبد الرمحن بن محيـد عـن عبـد الـرمحن بـن محيـد عـن أبيـه عـن عثمـان بـن عفـان
أيها الناس إن السنة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنة يا : مث خطب الناس فقالمبىن

.رجالـه ثقـات ، وسـليمان شـيخ اهــصاحبيه ولكنه حدث العام من الناس فخفت أن يستنوا
.وحسن إسناده البيهقي يف املعرفة 

حـدثنا قتيبــة بـن ســعيد قـال حــدثنا عبـد الواحــد بـن زيــاد عـن األعمــش ]1022[البخـاري -
مبىن أربع عثمان بن عفانصلى بنا : براهيم قال مسعت عبد الرمحن بن يزيد يقولقال حدثنا إ

فاسرتجع مث قال صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه لعبد اهللا بن مسعودركعات فقيل ذلك 
عمــر بــن اخلطــابمبــىن ركعتــني وصــليت مــع أيب بكــر الصــديقوســلم مبــىن ركعتــني وصــليت مــع 
حدثنا ]1962[ورواه أبو داود اهـبع ركعات ركعتان متقبلتانمبىن ركعتني فليت حظي من أر 

عـــن األعمـــش عـــن معاويـــة أمتمســـدد أن أبـــا معاويـــة وحفـــص بـــن غيـــاث حـــدثاه وحـــديث أيب
معاويـة بـن قـرة عـن قـال األعمـش فحـدثين:فذكر مثله مث قـالإبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد 
:قـال!؟عبـت علـى عثمـان مث صـليت أربعـا:فقيـل لـه:قال.أشياخه أن عبد اهللا صلى أربعا

أخربنــــا عبــــد اهللا بــــن يوســــف ]5643[البيهقــــي ورواه .صــــححه األلبــــاين اهـــــاخلــــالف شــــر
مبكـة حـدثنا أبـو حيـىي بـن يأخربنا أبو حممد عبـد اهللا بـن حممـد بـن إسـحاق الفـاكهاألصبهاين

حاق عن عبد الرمحن إسإسحاق عن أيبمسرة حدثنا خالد بن حيىي حدثنا يونس بن أيبأيب
كـم صـلى : جبمـع فلمـا دخـل مسـجد مـىن سـأل عبـد اهللا بـن مسـعودكنـا مـع : بـن يزيـد قـال 

صلى اهللا عليه وسلم أمل حتدثنا أن النيب: أربعا فصلى أربعا قال فقلنا له : أمري املؤمنني؟ قالوا 
ثمــان كــان بلــى وأنــا أحــدثكموه اآلن ، ولكــن ع: وأبــا بكــر صــلى ركعتــني فقــال صــلى ركعتــني

حــدثنا ابــن محيــد حــدثنا ]485[ورواه الطــربي يف التهــذيب اهـــإمامــا فأخالفــه واخلــالف شــر
يف زمـن مسـعودابنجاء : حكام بن سلم عن عنبسة عن أيب إسحاق عن قرة أيب معاوية قال

فقال عبد اهللا كلمـة مث تقـدم فصـلى أربعـا . أربعا: ؟ فقالواكم صلى عثمان مبىن: عثمان فقال



تقريب فقه السابقني األولني

8

أما إين قد صليت مع النيب صـلى اهللا عليـه : مث صليت كما صلى ؟ فقالت عليه عب: الوا، فق
]307/ 16التمهيـد[وقـال ابـن عبـد الـرب . وسلم وأيب بكر وعمر ركعتـني ولكـن اخلـالف شـر

حدثناه عبد الـوارث قـال حـدثنا قاسـم قـال حـدثنا أمحـد ابـن زهـري قـال حـدثين أيب قـال حـدثنا 
عبـد براهيم عن عبـد الـرمحن بـن يزيـد عـن إازم قال حدثنا األعمش عن أبو معاوية حممد بن ح

فــذكره قــال وحــدثنا أيب قــال حــدثنا جريــر عــن مغــرية عــن أصــحابه عــن عثمــانقــال صــلى اهللا
براهيم عن األسـود قـال كنـت مـع عبـد اهللا مبـىن فلمـا صـلى عثمـان أربعـا قـال عبـد اهللا صـليت إ

ذا املكان ركعتني وصلى أبو بكر ركعتني وصـلى عمـر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ه
ركعتني قال األسود فقلت يا أبا عبد الـرمحن أال سـلمت يف ركعتـني وجعلـت الـركعتني األخـريني 

.صحيحاهـ)1(تسبيحا قال اخلالف شر
بكروأباسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و عن معمر عن قتادة]4269[عبد الرزاق ورواه

صـدرا مـن خالفتـه كـانوا يصـلون مبكـة ومبـىن ركعتـني مث إن عثمـان صـالها أربعـا وعثمانوعمر
بــن مســعود فاســرتجع مث قــام فصــلى أربعـا فقيــل لــه اســرتجعت مث صــليت أربعــا قــال افبلـغ ذلــك 
.اهـ مرسل اخلالف شر

عمـرانمـر : قـالحدثنا ابن علية عن علي بن زيد عن أيب نضـرة]8258[ابن أيب شيبة -
يف جملســنا ، فقــام إليــه فــىت مــن القــوم فســأله عــن صــالة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه حصــينبــن

ا سـألين عـن أمـر فـأردت أن إن هـذ: وسلم يف احلج والغزو والعمرة ، فجاء فوقـف علينـا فقـال 
ال ركعتــني حــىت غــزوت مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فلــم يصــل إ: تسـمعوه أو كمــا قــال

وشــهدت معــه .معــه فلــم يصــل إال ركعتــني حــىت رجــع إىل املدينــةوحججــت.رجــع إىل املدينــة
صــلوا أربعــا فإنــا : لبلــدالفــتح فأقــام مبكــة مثــان عشــرة ليلــة ال يصــلي إال ركعتــني ، يقــول ألهــل ا

وغـزوت فلـم بكـرأبـيوحججـت مـع .واعتمرت معـه ثـالث عمـر ال يصـلي إال ركعتـني.سفر
حجــات فلــم يصــل إال ركعتــني عمــرمــع وحججــت .يصــل إال ركعتــني حــىت رجــع إىل املدينــة

مث مــن إمارتــه ال يصــلي إال ركعتــني ســبع ســننيعثمــانوحججــت مــع .حــىت رجــع إىل املدينــة

بــن عفــان وقــد أمت مجاعــة يف الســفر مــنهم ســعد بــن أيب وقــاص وعثمــان ]172/ 11[قــال أبــو عمــر يف التمهيــد -1
وعائشة وقد عاب ابن مسعود عثمان باإلمتام وهو مبىن مث ملا أقـام الصـالة عثمـان مـر ابـن مسـعود فصـلى خلفـه فقيـل لـه 

اهـولو أن القصر عنده فرض ما صلى خلف عثمان أربعا، يف ذلك فقال اخلالف شر 
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حـدثنا أمحـد بـن منيـع حـدثنا هشـيم أخربنـا علـي بـن ]545[رتمذي رواه ال.صالها مبىن أربعا
: فر؟ فقـالبن حصني عن صـالة املسـاعن أيب نضرة قال سئل عمران يزيد بن جدعان القرش

ســلم فصــلى ركعتــني وحججــت مــع أيب بكــر فصــلى جــت مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و حج
الفتــه أو مثــاين ســنني فصــلى ركعتــني ومــع عمــر فصــلى ركعتــني ومــع عثمــان ســت ســنني مــن خ

اهـ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.ركعتني
عـن بكـري بـن األشـج حدثنا شبابة بن سـوار عـن ليـث بـن سـعد ]14172[ابن أيب شيبة -

صــليت مــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن أيب ســليم عــن أنــس قــال 
.اهـ إسناد جيد ومع عثمان صدرا من إمارتهمبىن ركعتني ومع أيب بكر ومع عمر

قــال صــالة عليــاعــن إســرائيل عــن ثــوير بــن أيب فاختــة عــن أبيــه أن ]4280[عبــد الــرزاق -
.ثوير ضعيفاهـتان املسافر ركع

حدثنا ابن محيد حدثنا هارون بن املغرية عن عنبسـة عـن أيب إسـحاق عـن ]514[الطربي -
.ضعيفسند اهـ إذا خرجت مسافرا فصل ركعتني : قال علياحلارث عن 

عــــن أيب ليلــــى الكنــــدي قــــال أقبــــل عــــن إســــرائيل عــــن أيب إســــحاق]4283[عبـــد الــــرزاق -
ثالثة عشر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلمـا يف اثين عشر راكبا أوسلمان

حضرت الصالة قالوا تقدم يا أبـا عبـد اهللا قـال إنـا ال نـؤمكم وال نـنكح نسـاءكم إن اهللا هـدانا 
بكم قال فتقدم رجل من القوم فصلى أربع ركعات فلما سلم فقال سلمان ما لنا وللمربعة إمنا  

حـــدثنا أبـــو ]8244[ابـــن أيب شـــيبة . الرخصـــة أحـــوج كـــان يكفينـــا نصـــف املربعـــة وحنـــن إىل
ــــة عشــــر رجــــال مــــن ســــلمانخــــرج : قــــال ص عــــن أيب إســــحاق عــــن أيب ليلــــىاألحــــو  يف ثالث

أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم غـزاة وسـلمان أسـنهم ، فلمـا حضـرت الصـالة قـالوا 
ب منكم النيب صلى اهللا عليه ما أنا بالذي أتقدم وأنتم العر : تقدم يا أبا عبد اهللا ، فقال : له 

بــــن منصــــورســــعيدورواه .ومــــا للمربعــــة ، إمنــــا كــــان يكفينــــا ركعتــــان نصــــف املربعــــة: ســــلمان 
فيان  ورواه ســـ. مثلـــه نـــا حـــديج بـــن معاويـــة عـــن أيب إســـحاق عـــن أيب ليلـــى الكنـــدي]593[

.كذلك خمتصرا 
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طـائي عـن علـي بـن حدثنا سعيد بـن عبيـد ال: حدثنا وكيع قال ]8245[ابن أيب شيبة وقال 
أو ثالثــة عشــر راكبــا  خرجنــا يف ســفر وحنــن اثنــا عشــر: عــن الربيــع بــن نضــلة قــال ربيعــة الــواليب

فحضــرت الصــالة فتــدافع القــوم: كلهــم قــد صــحب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم غــريي ، قــال 
مـا لنـا وللمربوعـة يكفينـا : سـلمانفلمـا صـلى قـال ع ركعات 

: يـا أبـا عبـد اهللا فصـلي بنـا فقـالتقـدم أنـت : نصف املربوعة ، حنـن إىل التخفيـف أفقـر فقـالوا 
حـدثنا موسـى بـن عبـد الـرمحن حـدثنا ]515[الطـربي .أنتم بنو إمساعيـل األئمـة وحنـن الـوزراء

أن ربيـع أخـربين علـي بـن ربيعـة األسـدي : قـالزائدة حدثنا سعيد بن عبيد الطائيحسني عن 
النـيب صـلى اهللا عليـه كلهـم قـد صـحبخـربه أنـه خـرج يف اثـين عشـر راكبـاأن نضلة األسـديب

فقــدموا رجــال لصــالة ، فتــدافع القــوم أيهــم يصــليفحضــرت ا: قــال . وســلم غــريه وهــم ســفر
نصـف املربوعـةمـا هـذا ؟ مـرتني أو ثالثـا: سـلمانصرف قـال 

تقــدمنا فصــل لنــااهللاعبــديــا أبــا : فقــال القــوم لســلمان: قــال. مــرتنيالتخفيــف أفقــر حنــن إىل
.صحيح اهـوحنن الوزراءأنتم بنو إمساعيل األئمةال: فقال سلمان. فأنت أحقنا بذلك 

بـــناقـــال أخـــربين محـــاد عـــن إبـــراهيم أن عـــن غالـــب بـــن عبيـــد اهللا]4466[عبـــد الـــرزاق -
من صـلى يف السـفر أربعـا أعـاد الصـالة قـال عـامر وأخـربين ذلـك السـختياين أن : قال مسعود

قال إن اهللا أنزله محلة الصالة وأنه فرض للمسافر صـالة وللمقـيم صـالة فـال ينبغـي عباسبنا
اهـــ غالــب منكــر الة املقــيم للمقــيم أن يصــلي صــالة املســافر وال ينبغــي للمســافر أن يصــلي صــ

.احلديث مرتوك 
عبــد اهللا بــن بــن شــهاب عــن رجــل مــن آل خالــد بــن أســيد أنــه ســأل اعــن ]334[مالــك -

فقــال يــا أبــا عبــد الــرمحن إنــا جنــد صــالة اخلــوف وصــالة احلضــر يف القــرآن وال جنــد صــالة عمــر
ى اهللا عليـه وســلم بـن أخــي إن اهللا عـز و جــل بعـث إلينــا حممـدا صــلابــن عمـر يــا االسـفر فقـال 

عن معمـر عـن الزهـري عـن ]4276[عبد الرزاق .وال نعلم شيئا فإمنا نفعل كما رأيناه يفعل 
جنـــد صـــالة عمـــرالبـــنعبــد اهللا بـــن أيب بكـــر بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن أميـــة بــن عبـــد اهللا أنـــه قـــال 

حنــن بــن عمــر بعــث اهللا نبيــه و ااخلــوف وصــالة احلضــر يف القــرآن وال جنــد صــالة املســافر فقــال 
]2247[ابـــن املنـــذر . ســـلم يـــه و فنصـــنع كمـــا صـــنع رســـول اهللا صـــلى اهللا عل، أجفـــى النـــاس 

بـن شـهاب عـن حـدثين ا: قالأخربنا الليث: قالثنا ابن أيب مرمي: قالحدثنا عالن بن املغرية
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يـا أبـا : فقـالعبـد اهللا بـن عمـرعـن أميـة بـن عبـد اهللا بـن خالـد أنـه سـأل عبد اهللا بـن أيب بكـر
رمحن إنا جند صالة اخلوف وصالة احلضر يف القرآن، وال جند صـالة املسـافر؟ فقـال ابـن عبد ال
فإمنا نفعل كما لى اهللا عليه وسلم وال نعلم شيئاإن اهللا بعث إلينا حممدا صيا ابن أخي: عمر

]5594[وقـد قـال البيهقـي .اهـ رواه النسائي وابن ماجه وابـن خزميـة وابـن حبـانرأيناه يفعل 
أبــو احلســني بــن الفضــل القطــان ببغــداد أخربنــا عبــد اهللا بــن جعفــر حــدثنا يعقــوب بــن أخربنــا

عبـد امللـك بـن يـونس عـن ابـن شـهاب أخـربينابن وهب أخربينسفيان حدثنا األصبغ أخربين
: قلــت عمـرابـنبكـر بـن عبـد الـرمحن عـن أميـة بـن عبـد اهللا بـن خالـد بـن أسـيد أنـه سـأل أيب

قـال أميـة . إمنا جند ذكر صالة اخلـوف. الكتابر إنا ال جندها يفالسفأرأيت قصر الصالة يف
إن اهللا عــز وجـل أرســل حممـدا صــلى اهللا عليـه وســلم وال ييـا ابــن أخـ: قـال عبــد اهللا بـن عمــر 

وقصـــر الصـــالة يف. فإمنـــا نفعـــل مـــا رأينـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يفعـــل.نعلـــم شـــيئا
ورواه الليث عـن ابـن شـهاب عـن عبـد اهللا . عليه وسلمالسفر سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا

اهـوأفسده مجاعة عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده، بكر بن أيب
حدثين عمران بن بكار الكالعـي حـدثنا حيـىي بـن صـاحل حـدثنا ابـن عيـاش ]699[الطربي -

عـز وجـل قـول اهللا: عمـرالبـنقيـل : قـالعن جماهد بن فرقد الصنعاين عن أيب منيب اجلرشي 
أفنقصر الصـالة ؟ اآلية ، فنحن آمنون ال خناف) ربتم يف األرض فليس عليكم جناحوإذا ض(

.ضعيفإسناد اهـ ) نةلقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حس(فقال 
بن عمـراعن سعيد بن السائب عن داود بن أيب عاصم قال لقيت ]4279[عبد الرزاق -

قــال قلــت فكيــف تــرى هــا هنــا مبــىن قــال وحيــك وهــل فقلــت الصــالة يف الســفر فقــال ركعتــني
مسعـــت برســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال قلـــت نعـــم وآمنـــت بـــاهللا قـــال فإنـــه كـــان يصـــلي

حـــدثنا : حـــدثنا وكيـــع قـــال ]8262[ابـــن أيب شـــيبة .ركعتـــني ركعتـــني فصـــل إن شـــئت أو دع
عـن الصـالة عمـربـناسألت : عن داود بن أيب عاصم الثقفي قالسعيد بن السائب الطائفي

.اهـ صحيحبه فإنه كان يصلي مبىن ركعتنيهل مسعت مبحمد وآمنت: مبىن فقال
: قـــالحـــدثنا ابـــن أيب خالـــد عـــن أيب حنظلـــة: قـــالحـــدثنا وكيـــع]8242[ابـــن أيب شـــيبة -

اهـ أبو ان سنة النيب صلى اهللا عليه وسلمركعت: عن الصالة يف السفر ، فقالعمرابنسألت 
.العجلي حنظلة وثقه
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مسعـت : قـال حـدثنا مسـعر عـن مسـاك احلنفـي : قـال ا وكيـعحـدثن]8251[ابن أيب شيبة -
حــدثنا علــي بــن ]2234[ابــن املنــذر .الركعتــان يف الســفر متــام غــري قصــر: يقــول عمــرابــن

: يقـولابـن عمـرمسعـت : قـالعـن مسـاك احلنفـيعبد العزيز حدثنا أبو نعيم حـدثنا مسـعر
حــدثين أمحــد بــن الوليــد ]506[الطــربي . لكنهــا متــام ســنة الــركعتني يف الســفرليســت بقصــر و 

عــن عمــرابــنســألت : قــال القرشــي حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة عــن مســاك احلنفــي
ومـا صـالة : فقلـت .إمنـا القصـر صـالة املخافـة ، ركعتـان متـام غـري قصـر: صالة السفر فقـال 

فة ركعة ، مث جيـيء هـؤالء إىل مكـان هـؤالء ، وجيـيء هـؤالء يصلي اإلمام بطائ: املخافة ؟ قال 
اهـــ 

.صحيح
واقـد عـن حـدثنا احلسـني يعـين ابـن حدثنا ابن محيد حدثنا حيىي بن واضح]712[الطربي -

.حسن صحيح.ن الصالة يف السفر إال ركعتني ينهى ععمرابنمسعت : قال أيب الزبري
عــن عمــربــناعــن معمــر عــن قتــادة عــن مــورق العجلــي قــال ســئل ]4281[عبــد الــرزاق -

: اهــ قـال ابـن حجـر يف املطالـب ركعتني من خالف السنة كفـرركعتنيِ الصالة يف السفر فقال 
قـالثنـا شـعبةقـالثنـا روحقـالحـدثنا أبـو بكـرة]2462[الطحـاوي ورواه . إسناد صـحيح 

أخشــى أن :فقــالعــن الصــالة يف الســفرعمــرابــن عــن صــفوان بــن حمــرز أنــه ســأل ثنــا قتــادة
قـالثنـا شـعبةقـالثنـا روحقـالحـدثنا أبـو بكـرة.ذب علي ركعتان من خـالف السـنة كفـرتك

يف املطبـوع عـن اهــفـذكر مثلـهعمـرابـن سـأل صـفوان بـن حمـرز : قـالرقو ثنا أبـو التيـاح عـن مـ
ورواه أبــو نعــيم يف .عــن ابــن عمــر، وقــد صــححته مــن عمــدة القــاريصــفوان وإمنــا يــروي مــرع

أبـو ورواه . ذلـكوقد توبع على بعض . ختالف كثري كأنه وهنها ااحللية من طرق عن شعبة ب
من طريق ابن مهدي عن هشام عن قتادة عن صفوان ] 412[اهلروي يف ذم الكالم إمساعيل 

حـــدثنا عبـــد ابـــن منيـــع حـــدثنا أبـــو الربيـــع الزهـــراينمـــن طريـــق]5624[ورواه البيهقـــي . مثلـــه
عـن عمـرابـنسـألت : عـن صـفوان بـن حمـرز قـال يالوارث حدثنا أبو التياح عن مورق العجلـ

حــدثنا زكريــا بــن ]5929[ورواه البــزار اهـــركعتــان مــن خــالف الســنة كفــرصــالة الســفر قــال
ن مســلم عـن مطـر الـوراق عـن نـافع عـن ابـن عمــر حيـىي حـدثنا شـبابة بـن سـوار حـدثنا املغـرية بـ

الصــالة يف الســفر ركعتــني : قــال املغــرية عــن علــي بــن ثابــت أيضــا عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال 
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يف فوائـــده احلـــريب ورواه علـــي بـــن عمـــر اخلتلـــي . اهــــ وهـــذا ســـند جيـــد مـــن خـــالف الســـنة كفـــر
ســفيان اجلرجرائــي ثنــا ثنــا أبــو الفضــل جعفــر بــن أمحــد بــن الصــباح بــن ســفيان بــن أيب ]13[

جــدي حممــد بــن الصــباح قــال أنبــأ عبــد اهللا بــن رجــاء عــن هشــام عــن أيــوب عــن نــافع عــن ابــن 
اهـــ هــذا إســناد جيــد ، أبــو الصــالة يف الســفر ركعتــان مــن تــرك الصــالة فقــد كفــر : عمــر قــال 

هـو املكـي ، الفضل هو جعفر بن أمحد بن حممد بن الصباح ، هو وجـده ثقتـان ، وابـن رجـاء
.، واهللا أعلمما قبله، وهذا على معىن شام هو ابن حسان وه
إين كنـت : فقـال عمـربـناعن معمر عن قتادة قال جـاء رجـل إىل ]4465[عبد الرزاق-

بل أمت هو وقصرت أنـت : بن عمر افقال ، فأمتمت أنا وقصر هو ، أنا وصاحب يل يف سفر 
.اهـ مرسل

ال يصــوم عمـربـناأيب رواد عــن نـافع قـال كـان عـن عبـد العزيـز بـن ]4475[عبـد الـرزاق -
.اهـ صحيحيف السفر وال يزيد على ركعتني بالنهار وكان حيىي الليل 

حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا مســلمة بــن الصــلت حــدثنا علــي بــن املبــارك عــن ]706[الطــربي -
شـيئا إال يف أنـه مل يكـن يزيـد علـى الـركعتني يف السـفرعبـد اهللاعـن حيىي بن أيب كثـري عـن نـافع

.اهـ سند صحيح املغرب ، فإنه كان يصليها ثالثا 
كـان : قـال بـن عبـاسابـن سـريين عـن اأخربنا معمر عن أيوب عن ]4270[عبد الرزاق-

.ة ال خيــاف إال اهللا فيصــلي ركعتــنيرسـول اهللا صــلي اهللا عليــه وســلم يســافر مـن املدينــة إىل مكــ
.رواه النسائي والرتمذي وصححه 

: قـالمجـرةثنـا أبـو بد العزيز ثنا مسلم ثنا شعبة قالحدثنا علي بن ع]2237[ملنذر ابن ا-
أفتطيـــب نفســـك أن : ، قـــالمـــا تطيـــب نفســـي أن أصـــلي مبكـــة ركعتـــني: عبـــاسالبـــنقلـــت 

]721[الطــربي . ذا صــليت ركعتــني فصــل بعــدها ركعتــنيتصــلي الصــبح أربعــا؟ فإنــه كــذلك فــإ
قلــت البـــن : قــالبــن جعفــر حــدثنا شــعبة عــن أيب مجــرةاملثــىن حــدثنا حممــد حــدثنا حممــد بــن 

بح تطيــب نفســك أن تصــلي الصــ:فقــال. أن أصــلي مبكــة ركعتــنيمــا تطيــب نفســي: عبــاس
.صحيحاهـصل ركعتني وصل بعدها ركعتني، بقصر : قال.ال: ؟ قلتأربعا
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حــدثنا بــن معاويــةحــدثنا ســعيد حــدثنا مــروان يحــدثنا حممــد بــن علــ]2238[ابــن املنــذر -
مــن صــلى يف الســفر : عبــاسابــنقــال : قــالعلــي العقيلــي عــن الضــحاك بــن مــزاحممحيــد بــن 

.اهـ منقطع أربعا كان كمن صلى يف احلضر ركعتني
: قـال حدثنا أبو األحـوص عـن أيب إسـحاق عـن سـعيد بـن شـفي ]8241[ابن أيب شيبة -

مــن يكفينــا اخلدمــة مــن غلماننــا فكيــف إنــا قــوم كنــا إذا ســافرنا كــان معنــا: عبــاسالبــنقلــت 
كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا ســافر صــلى ركعتــني حــىت يرجــع ، : نصــلي ؟ فقــال 

أمــا ؟أمــا تعقــل: مث عــدت فســألته فقــال مثــل ذلــك ، مث عــدت فقــال يل بعــض القــوم : قــال 
قـال إسـحاق حدثنا شـعبة عـن أيب]2860[رواه أبو داود الطيالسي اهـتسمع ما يقول لك

كـان رسـول اهللا صـلى اهللا : قـالابن عباسعن مسعت أبا السفر حيدث عن سعيد بن شفي: 
.إسناد صحيح اهـ عليه وسلم إذا خرج من بيته مسافرا صلى ركعتني ركعتني حىت يرجع

: قــال عــن جماهــدزارويربنــا هــارون بــن أخ: حــدثنا هشــيم قــال ]8257[ابــن أيب شــيبة -
إين وصـــاحب يل كنـــا يف ســـفر فكنـــت أمت وكـــان صـــاحيب : فقـــال عبـــاسابـــنجـــاء رجـــل إىل 

اهــ أظنـه ذي كنـت تقصـر وصـاحبك الـذي كـان يـتمبل أنـت الـ: يقصر ، فقال له ابن عباس 
مـرتجم يف والد يزيد بن هـارون يـروي عـن جـابر بـن زيـد وعنـه هشـيم السلمي يهارون بن زاذ

.لكن مل أجد فيه كالما .بن زاذي ا: دوهو كذلك يف نسخة مكتبة الرش.اجلرح والتعديل 
ثنـا ابـن : قـالثنـا أبـو عـامر اخلـزاز: قـالثنـا روح: قـالحدثنا أبو بكـرة]2427[الطحاوي-

اهـــ فكــان يصــلي الفريضــة ركعتــني مــن مكــة إىل املدينــةعبــاسابــنصــحبت :قــالأيب مليكــة
.صحيح 

يعـين ابـن أخربنا عبـد اهللا: قالدثنا سوي: قالحدثنا حيىي بن منصور]2233[ابن املنذر -
سـئل عـن الـركعتني يف :جـابر بـن عبـد اهللامسعـت : قـالعن املسعودي عـن يزيـد الفقـرياملبارك

ال، إمنا القصـر واحـدة عنـد القتـال، وأن الـركعتني يف السـفر ليسـتا بقصـر : السفر أقصرمها؟ قال
.سعودي قبل االختالطمسع املهوأحسب. رواه ابن املبارك يف اجلهادسند صحيح ، اهـ
بـــن أمحـــد بـــن عبـــدان أخربنـــا أمحـــد بـــن عبيـــد يأخربنـــا أبـــو احلســـن علـــ]5647[البيهقـــي -

عــن زيـــد الصــفار حــدثنا أبـــو مســلم حـــدثنا عبــد اهللا بــن رجـــاء حــدثنا عمـــران بــن زيــد التغلـــيب
إنــا معاشــر أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كنــا : قــالمالــكبــنأنــسعــن يالعمــ
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فلــم يعــب الصــائم علــى املفطــر وال . فمنــا الصــائم ومنــا املفطــر ومنــا املــتم ومنــا املقصــرنســافر 
زيـد العمـي وعمـران التغلـيباهــاملفطر على الصائم وال املقصر على املتم وال املتم علـى املقصـر

.ان ضعيف
ن حدثنا عبيد العجل ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا أبو أسامة عـ]19/757[الطرباين -

حــج معاويــة فصــلى ركعتــني، فلمــا دخــل : قــالحممــد بــن عمــرو عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن
صـليت ركعتـني وعثمـان : وما ذاك؟، قـالوا: ما عاب أحد ابن عمك عيبك، قال: عليه قيل له

صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني ، فلم يزالوا به حىت خرج : صلى أربعا، قال
.إن كان موتصال إسناد جيد اهـ فصلى أربعا
بن إسحاق ثنا حيىي بن عباد بن عبد اهللا اثنا يعقوب ثنا أيب عن حد] 16903[وقال أمحد 

ملــا قــدم علينــا معاويــة حاجــا قــدمنا معــه مكــة قــال فصــلى بنــا : بــن الــزبري عــن أبيــه عبــاد قــال 
إذا قدم مكـة صـلى الظهر ركعتني مث انصرف إىل دار الندوة قال وكان عثمان حني أمت الصالة 

تـه بـه فقـال عمـك بـأقبح مـا عببـنَ امروان بن احلكم وعمرو بن عثمان فقاال له ما عـاب أحـدٌ 
نه أمت الصالة مبكة قال فقال هلما وحيكما وهـل كـان غـري أهلما وما ذاك قال فقاال له أمل تعلم 

مــا صــنعت قــد صــليتهما مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم ومــع أيب بكــر وعمــر رضــي اهللا 
ن خالفــك إيــاه لــه عيــب قــال فخــرج معاويــة إىل إبــن عمــك قــد كــان أمتهــا و ان إعنهمــا قــاال فــ

.اهـ حسنه شعيب لعصر فصالها بنا أربعا ا
حــدثنا عبــد الــرمحن بــن خضــري عــن أيب جنــيح : حــدثنا وكيــع قــال ]8274[ابــن أيب شــيبة -

اصــطحب أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف الســري ، فكــان بعضــهم يــتم : قــال املكــي
هــؤالء والعلــى هــؤالء وبعضــهم يصــوم وبعضــهم يفطــر ، فــال يعيــب هــؤالء ، وبعضــهم يقصــر 

.. اهـ سند صحيح على هؤالء
حـدثنا احلسـن بـن صـاحل عـن ربنـا أمحـد بـن عبـد اهللا بـن يـونس قـالأخ]8248[ابن سعد -

وسـبعون مـن أهـل بـدر ، هـبط الكوفـة ثالمثئـة مـن أصـحاب الشـجرة : قـال عبيدة عن إبـراهيم
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عبيــدة بــن معتــب الضــيب اهـــقصــر وال صــلى الــركعتني اللتــني قبــل املغــربال نعلــم أحــدا مــنهم
.يضعف 

ومتى من تكون له رخصة القصر ممن يضرب يف األرض
يسمى مسافرا

كتب إىل بعـض عمالـه أنـه ال يصـلي عثمانعن معمر عن قتادة أن ]4284[عبد الرزاق -
الطحـــاوي .عتني مـــن معـــه الـــزاد واملـــزادالـــركعتني املقـــيم وال التـــاين وال التـــاجر إمنـــا يصـــلي الـــرك

عثمـان قـال : قـال محـاد وأخربنـا قتـادة قـال: ثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو بكرة قال]2481[
حـدثنا ]2482[الطحـاوي . إمنا يقصر الصالة من محل الزاد واملزاد وحـل وارحتـل : بن عفان

عـن قتـادة عـن عيـاش بـن عبـد ثنـا سـعيد بـن أيب عروبـة: ثنا روح بن عبـادة قـال: أبو بكرة قال
أن ال يصـلني الـركعتني جـاب وال نـاء وال تـاجر إمنـا : كتب إىل عمالـه عثمان بن عفاناهللا أن 

مـن طريـق حيـىي بــن ]2/ 5احمللـى [ورواه ابـن حـزم .يصـلي الـركعتني مـن كـان معـه الـزاد واملـزاد 
بــــن أيب ربيعــــة عبــــد اهللاســــعيد القطــــان عــــن ســــعيد بــــن أيب عروبــــة عــــن قتــــادة عــــن عيــــاش بــــن

، الــركعتني جـاب وال تــاجر وال تــانال يصــلي: أن عثمــان بـن عفــان كتــب إىل عمالـهاملخزومـي
: قـال.الثاين هو صاحب الضيعة: ابن حزم قال .إمنا يصلي الركعتني من كان معه الزاد واملزاد

مد ابن اهـ وقد صححه أبو حمعبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة: هكذا يف كتايب وصوابه عندي
.حزم 
عــن معمــر عــن أيــوب عــن أيب قالبــة قــال أخــربين مــن قــرأ كتــاب ]4285[عبــد الــرزاقورواه 
أو قرئ عليه أن عثمان كتب إىل أهل البصرة أما بعد فإنه بلغين أن بعضـكم يكـون يف عثمان
أو يف جتـــارة أو يكــون جابيـــا فيقصــر الصـــالة إمنــا يقصـــر الصــالة مـــن كــان شاخصـــا أو هجشــر 

حـدثين : حدثنا ابن علية عن أيوب عن أيب قالبـة قـال ]8235[ابن أيب شيبة . دوحبضرة ع
أمـــا بعـــد فإنـــه بلغـــين أن رجـــاال مـــنكم : أو قـــرئ عليـــه ، فقـــال عثمـــانرجـــل مـــن قـــراء كتـــاب 

خيرجـــون إىل ســـوادهم ، إمـــا يف جشـــر وإمـــا يف جبايـــة وإمـــا يف جتـــارة فيقصـــرون الصـــالة أو ال 
الطـــربي .ا يقصـــر الصـــالة مـــن كـــان شاخصـــا أو حبضـــرة عـــدويتمـــون الصـــالة فـــال تفعلـــوا فإمنـــ

ن أيب عــمسعــت أيــوب : حــدثنا ابــن عبــد األعلــى حــدثنا املعتمــر بــن ســليمان قــال ]1028[
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إين أنبئــت أن : أو مسعــه يقــرأ إىل عبــد اهللا بــن عــامرعفــانبــنعثمــانقالبـة عــن مــن قــرأ كتــاب 
أو جشـــر يقصـــرون الصـــالة وإنـــه ال رجـــاال مـــنكم خيرجـــون إىل ســـوادهم يف جتـــارة أو يف جبايـــة

حـدثنا ابـن بشـار حـدثنا عبـد الوهـاب .يقصر الصـالة إال مـن كـان شاخصـا أو حبضـرة العـدو 
إىل عبـد اهللا بـن عـامر أو مــن عثمـانأخـربين مــن قـرأ كتـاب : حـدثنا أيـوب عـن أيب قالبـة قـال 

. ذكــــر حنــــوهأمــــا بعــــد ، فإنــــه بلغــــين أن ناســــا خيرجــــون إىل ســــوادهم ، مث: شــــهده وهــــو يقــــرأ 
أن أخربنا محـاد بـن سـلمة: ثنا روح وأبو عمر قاال: حدثنا أبو بكرة قال]2483[الطحاوي 

عثمــان بــن كتــب : أيــوب الســختياين أخــربهم عــن أيب قالبــة اجلــرييب عــن عمــه أيب املهلــب قــال
، مث يقصـرون الصـالة، وإمـا حلشـر ، أنه بلغين أن قومـا خيرجـون إمـا لتجـارة وإمـا جلبايـة عفان

وكـان مـذهب عثمـان بـن عفـان أن : وإمنا يقصر الصالة من كان شاخصا أو حبضرة عـدو قـال
فأمـا مـن كـان ، ومـن كـان شاخصـا ، ال يقصر الصالة إال من كان حيتاج إىل محل الزاد واملزاد 

حـدثنا علـي ]2258[ابـن املنـذر .يف سفر مستغنيا به عن محل الزاد واملزاد فإنه يتم الصالة 
بــنعثمــانلعزيــز ثنــا حجــاج ثنــا محــاد عــن أيــوب عــن أيب قالبــة عــن أيب املهلــب أن بــن عبــد ا

شــر، مث ال يتمــون خيرجــون إمــا جلبايــة وإمــا لتجــارة، وإمــا جلكتــب أنــه بلغــين أن رجــاال: عفــان
.اهـ صحيح)1(الصالة، فال تفعلوا ذلك فإمنا يقصر الصالة من كان شاخصا، أو حيضره عدو

مسـعودبـنان معمر عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن أن ع]4286[عبد الرزاق -
حـدثنا ]8233[ابـن أيب شـيبة وقـال. اهــ مرسـل قال ال تقصر الصالة إال يف حج أو جهاد 

: قـال عن عبد الرمحن بن يزيـد وأبو معاوية عن األعمش عن عمارة بن عمريحممد بن فضيل 
حـدثنا حممـد بـن ]2257[ابن املنـذر .جهادال تقصر الصالة إال يف حج أو : اهللاعبدقال 

ة ثنـا األعمـش عـن عمـارة بـن عمـري عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـدعلي ثنا سعيد قال ثنا أبو معاويـ
.ال تقصر الصالة إال يف حج أو جهاد: عبد اهللاقال : قال

بة عـــن ثنـــا شـــع: قـــالثنـــا أبـــو عمـــر: قـــالحـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد]2256[ابـــن املنـــذر وقـــال
ال يـرى التقصـري إال علـى حـاج : عبد اهللاكان :قالمش عن عمارة بن عمري عن األسوداألع

: ثنـا شـعبة قـال: قالثنا روح بن عبادة: قالحدثنا أبو بكرة]2484[الطحاوي . أو جماهد

ه يقصــر الصــالة وإن كــان مقيمــا إذا  أو حيضــره عــدو فقــه أيضــا أنــ: ويف قولــه] 421/ 3[قــال أبــو عبيــد يف الغريــب -1
.اهـ ويف ما قال نظركان حيضره العدو
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قصـري إال حلـاج أو ال يـرى التعبـد اهللاكـان :عـن األسـود قـالعن عمـارة بـن عمـريثنا سليمان
.من الوجهني هـ صحيحامعتمر أو جماهد

أنـه قـال ال مسـعودبناعن الثوري عن خصيف عن أيب عبيدة عـن ]4287[عبد الرزاق -
تغــرتوا بتجــاراتكم وأجشــاركم وتســافروا إىل آخــر الســواد تقولــوا إنــا قــوم ســفر إمنــا املســافرون مــن 

عبــد مــد بــن عبــد امللــك بــن أيب الشــوارب حــدثنا حــدثنا حم]1017[الطــربي . أفــق إىل أفــق 
عبـدقـال قـاالالواحد بن زياد حدثنا خصيف حدثنا أبو عبيدة بن عبد اهللا وزياد بـن أيب مـرمي

تســــريون يف الســــواد يف ال تقصــــروا صــــلواتكم يف بــــواديكم وال يف أجشــــاركم:اهللا بــــن مســــعود
ئب حدثنا حدثنا أبو السا.إنا سفر ، إمنا املسافر من األفق إىل األفق : مث تقولون حوائجكم

.فـذكر حنـوهعبـد اهللاقـال : قـاال أبـو عبيـدة وزيـاد بـن أيب مـرميحـدثنابن فضيل عـن خصـيف ا
صـيف أخربنـا خقـالعلي ثنا سعيد ثنـا غيـاث بـن بشـرحدثنا حممد بن]2267[ابن املنذر 

وا الصـــالة يف معـــاريكم وال حمشـــركم وال قـــرى ال تقصـــر :قـــالمســـعودابـــنعـــن أيب عبيـــدة عـــن 
.ال بأس به اهـ سفر، إمنا السفر من أفق إىل أفق إنا : وتقولونالسواد
حدثنا ابن املثـىن حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن شـعبة عـن سـيار عـن أيب ]1018[الطربي وقال
.ال تغــرتوا بســوادكم ، إذا كــان مــع الرجــل أهلــه ومالــه أمت الصــالة: عبــد اهللاقــال : لقــاوائــل

.صحيح
نا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن مسـلم عـن حدثين سلم بن جنـادة حـدث]1019[الطربي -

إال ال تغـرتوا بسـوادكم هـذه فـإن ضـيعة الرجـل وأهلـه شـيء واحـد:عبـد اهللاقال : قالمسروق 
حدثنا حممد بـن النضـر األزدي ثنـا معاويـة بـن عمـرو ثنـا ]9457[الطرباين . أن يكون جمتازا 

وا بسـوادكم فإمنـا جمشـر ال تغـرت : زائدة عن األعمش عن مسـلم عـن مسـروق عـن عبـد اهللا قـال 
حـدثنا حممـد بـن النضـر األزدي ثنـا معاويـة بـن . أحدكم وأهله شيء واحد إال أن يكـون خمتـارا

.اهـ حسن صحيح عمرو ثنا زائدة عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا مثل ذلك
عـــن حـــدثنا علـــي بـــن مســـهر عـــن الشـــيباين عـــن قـــيس بـــن مســـلم]8238[ابـــن أيب شـــيبة -

ال يغـرنكم سـوادكم هـذا مـن صـالتكم فإمنـا هـو مـن : قـال مسـعودابناب عن طارق بن شه
حـــدثنا مســـعر وســـفيان عـــن قـــيس بـــن : قـــال حـــدثنا وكيـــع]8234[ابـــن أيب شـــيبة .مصـــركم

كم مــن صــالتكم ال يغــرنكم ســواد : مســعودابــنقــال يل : قــال مســلم عــن طــارق بــن شــهاب 
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إسحاق املزكى أخربنا أبـو بو زكريا بن أيبأخربنا أ]5609[البيهقي .)1(فإمنا هو من كوفتكم
عبد اهللا حممد بن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن عبـد الوهـاب أخربنـا جعفـر بـن عـون أخربنـا مسـعر 

.صحيح. مثلهعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عن معمـر عـن األعمـش عـن إبـراهيم التيمـي عـن أبيـه قـال كنـت مـع ]4308[عبد الرزاق -

أن ال أفطـر وال أصـلي يوشـرط علـيلأذنت أن آيت أهلـي بالكوفـة فـأذن باملدائن فاستحذيفة
حــدثنا ابــن أيب الشــوارب حــدثنا عبــد الواحــد بــن ]1029[الطــربي . ركعتــني حــىت أرجــع إليــه 

يف حذيفـــةاســـتأذنت : قـــال زيـــاد حـــدثنا ســـليمان الشـــيباين عـــن جـــواب عـــن يزيـــد بـــن شـــريك 
الطــربي . شــرط أن ال تفطــر وال تقصــر الصــالةعلــى: املــدائن إىل الكوفــة فقــال يل رمضــان يف

عن أبيه أنه حدثنا ابن محيد حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم بن يزيد بن شريك ]1030[
عزمت عليك أال تقصـر وال تفطـر: حذيفةخرج من املدائن إىل الكوفة يف رمضان ، فقال له 

حـدثين أبـو السـائب]1031[الطـربي . وأنا أعـزم علـى نفسـي أال أقصـر وال أفطـر: ، فقلت 
وكنت معـه حذيفةسألت : قالحدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه 

أال تقصــــر الصـــالة حـــىت تــــأيت ال آذن لـــك إال أن تعـــزم:يف الرجـــوع إىل أهلـــي فقــــالئنباملـــدا
الطـــربي . أنـــا أعـــزم علـــى نفســـي أال أقصـــر وال أفطـــر حـــىت آيت أهلـــي: فقلـــت : ، قـــال أهلـــك

حدثنا ابن املثىن حدثنا ابن أيب عدي عـن شـعبة عـن احلكـم وسـليمان عـن إبـراهيم ]1032[
ال : دائن أن يـأيت الكوفـة فقـال يف رمضان ، وكان معه باملـحذيفةأنه استأذن عن أبيه التيمي

حـــىت جتعـــل يل أن تـــتم : يف قـــول أحـــدمها ، وقـــال اآلخـــر جتعـــل يل أن تصـــومآذن لـــك حـــىت 
قـال حـىت فـذكر عـن إبـراهيم التيمـي عـن أبيـهشـعبة  فذكرتـه للعـوام بـن حوشـب ، الصالة قـال

ا ابـــن بشـــار حـــدثن]1033[الطـــربي وقـــال. اهــــ صـــحيح جتعـــل يل أن تـــتم الصـــالة وتصـــوم
اســتأذنت : قـال حـدثنا عبـد الـرمحن حـدثنا سـفيان عـن األعمــش عـن إبـراهيم التيمـي عـن أبيـه

فـإين أعـزم : قلـتىت جتعـل يل أن تصـوم وتـتم الصـالةحـال آذن لك:إىل املدائن فقال حذيفة
ثنا عبـــد الـــرمحن حـــدثنا حـــدحـــدثنا ابـــن بشـــار]1034[الطـــربي . ألمتـــن الصـــالة وألصـــومن

حذيفـةأنـه اسـتأذن عـن أبيـه سفيان عن األعمش وأبيه وعمران بـن مسـلم عـن إبـراهيم التيمـي

أد وحذيفــة و ســعمبــن ابــن جــريج قــال أخــربين عبــد الكــرمي عــن اعــن ]4288[عبــد الــرزاق -1
. ثون فرسخا وبينهم وبني السواد ثال: قال ، الكوفة ال يغركم جشركم وال سوادكم ال تقصروا الصالة إىل سواد 
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وأنــا أعــزم علــى نفســـي أال : ال ، قــأعــزم عليــك أال تقصـــر وال تفطــر: أن يــأيت املــدائن فقــال 
.إىل الكوفة أصحاهـ أفطر وال أقصر حىت أرجع

حـــدثنا عبــد الســالم بـــن حــرب عـــن ابــن أيب فــروة عـــن عمــرو بـــن ]8239[ابــن أيب شــيبة -
ال يغــرنكم مواشــيكم يطــأ : قــالوا مســعودوابــنعــامربــنوعقبــةمعــاذاعــن أبيــه أن شــعيب

األوديـــة وتزعمـــون بـــأنكم ســـفر ال وال كرامـــة ، إمنـــا أحـــدكم مباشـــيته أحـــداب اجلبـــال أو بطـــون
.مرتوكفروةيبأسحاق بن عبد اهللا بن اهـ إالسفر البات من األفق إىل األفقالتقصري يف

كـــانوا : عـــن ابـــن ســـريين قـــال حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن عاصـــم]8237[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ حسن صحيحد واملزادالة الذي حيمل فيه الزاالسفر الذي تقصر فيه الص: يقولون 

بـــن جـــريج قـــال قلـــت لعطـــاء قـــوهلم ال تقصـــروا الصـــالة إال يف اعـــن ]4290[عبـــد الـــرزاق -
مــن أجــل أن إمــام املتقــني مل : قــال ؟ مل : ســبيل اهللا قــال إين ألحســب أن ذلــك كــذلك قلــت 

م كــان يقصــر الصــالة إال يف ســبيل اهللا مــن ســبيل اهللا حــج أو عمــرة أو غــزوة واألئمــة بعــده أيهــ
خرج يف غري حـج وال عمـرة قـال ال إال عباسبنايضرب يف األرض يبتغي الدنيا قلت أرأيت 

قال وال أحد منهم قلت فما الخدريسعيدأبووعمربناوفجابرخمرجه إىل الطائف قلت 
أرى أال تقصــر إال يف ســبيل اهللا يف ســبيل اخلــري وقــد كــان قبــل ذلــك ال يقــول هــذا :تــرى قــال

.اهـ صحيحيف كل ذلك القول يقصر 

راجعا يقصرمن خلف الديار وراء ظهره أو أشرف عليها
أخربنـــا معمـــر عـــن أيـــوب عـــن أيب قالبـــة عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال ]4315[عبـــد الـــرزاق -

ســلم باملدينــة أربعــا وصــليت معــه العصــر بــذي احلليفــة يت مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و صــل
.بخاري ومسلماهـ رواه الركعتني وكان خرج مسافرا 

أبـو قـال بة وحممـد بـن بشـار كالمهـا عـن غنـدرشـيأبو بكر بن أيبحدثنا] 1615[مسلم -
قــال ســألت أنــس بــن يعــن شــعبة عــن حيــىي بــن يزيــد اهلنــائبكــر حــدثنا حممــد بــن جعفــر غنــدر

ســـرية ثالثـــة مالـــك عـــن قصـــر الصـــالة فقـــال كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إذا خـــرج م
اهـ مثل هذه الرواية ال يعـول عليهـا يف حتديـد صلى ركعتنيشعبة الشاكثة فراسخأميال أو ثال
.وال أحسب معناه إال من هذا الباب ، وهو أقل ما يفاد منه . مسافة السفر
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حـدثنا زهـري بـن حـرب وحممـد بـن بشـار مجيعـا عـن ابـن مهـدي قـال زهـري ]1117[مسلم -
زيـد بـن مخـري عـن حبيـب بـن عبيـد عـن جبـري حدثنا عبد الرمحن بـن مهـدي حـدثنا شـعبة عـن ي

ــ مط إىل قريـة علــى رأس ســبعة عشـر أو مثانيــة عشــر بـن نفــري قـال خرجــت مــع شـرحبيل بــن السِّ
صلى بذي احلليفـة ركعتـني فقلـت لـه فقـال إمنـا عمررأيت : ميال فصلى ركعتني فقلت له فقال

د بـن املثـىن حـدثنا حممـد حدثنيه حممـو . أفعل كما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل

اهـأرضا يقال هلا دومني من محص على رأس مثانية عشر ميال
عليـاعن الثوري عـن داود عـن أيب حـرب بـن أيب األسـود الـديلي أن ]4319[عبد الرزاق -

خصا فقال لوال هذا اخلص لصـلينا ركعتـني فقلـت مـا خصـا قـال بيـت ملا خرج إىل البصرة رأى
عـــن أيب حــدثنا عبــاد بــن عــوام عــن داود بــن أيب هنــد]8253[ابــن أيب شــيبة .مــن قصــب 

أمـــا إنـــا إذا : خـــرج مـــن البصـــرة فصـــلى الظهـــر أربعـــا ، مث قـــال عليـــاحـــرب بـــن أيب األســـود أن 
حدثنا محيـد بـن مسـعدة حـدثنا بشـر بـن ]1171[الطربي .جاوزنا هذا اخلص صلينا ركعتني

إىل الكوفـــة فحضـــرت علـــيخــرج : املفضــل حـــدثنا داود عـــن أيب حــرب عـــن أيب األســـود قـــال 
لوال اخلص مل : الصالة فرأى خصا من أخصاص أهل البصرة بني أيديهم ، فصلى أربعا وقال 

ا داود عــن الوهــاب حــدثنحــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا عبــد]1172[الطــربي . أزد علــى ركعتــني 
لو كنا جاوزنا : فحضرت الصالة  فرأى خصا أمامه فقال خرج من البصرة علياأن أيب حرب 

حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا ابــن أيب عــدي وعبــد األعلــى ]1173[الطــربي . هــذا اخلــص قصــرنا 
فـــرأى خصـــا ، ويف حـــديث عبـــد علـــيخـــرج : عـــن داود عـــن أيب حـــرب بـــن أيب األســـود قـــال 

أمـا إنـا لـو جاوزنـا هـذا اخلـص ، مل نـزد : بـني يديـه ، فصـلى أربعـا وقـال فـرأى خصـا: األعلـى 
ثنـا عبـد اهللا ثنـا سـفيان عـن : قـالحدثنا علـي بـن احلسـن]2273[ابن املنذر .على ركعتني 

: مــن البصــرة فــرأى خصــا، فقــالعلــيخــرج : قــالعــن أيب حــرب بــن أيب األســود الــديليداود
حــدثنا يعقــوب حــدثنا ابــن عليــة حــدثنا داود بــن ]1175[الطــربي .لــوال هــذا اخلــص لقصــرنا

فحضــرت مــن البصــرة يريــد الكوفــة علــيخــرج : قــال أيب هنــد عــن أيب حــرب بــن أيب األســود
مل أزد لـو كنـت جـاوزت هـذا اخلـص: الصالة ، فنزل فرأى خصا بني يديـه فصـلى أربعـا وقـال 

.اهـ صحيح مرسل على ركعتني 
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قال )1(يب إسحاق عن عبد الرمحن بن زيد الفايشيأن عن الثوري ع]4322[عبد الرزاق -
]8229[ابـــن أيب شـــيبة .فصـــلى ركعتـــني بـــني القنطـــرة واجلســـرإىل صـــفنيعلـــيخرجنـــا مـــع 

إىل علـيخرجنـا مـع : قـال حدثنا سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد الفائشـي
نــا حيــىي بــن عبــاد قــال أخرب ]8983[ابــن ســعد.صــفني فصــلى بــني اجلســر والقنطــرة ركعتــني

وهــو علــيأخربنــا شــعبة عــن أيب إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن خــارف قــال خرجنــا مــع 
حدثنا علي بن احلسن]2252[ابن املنذر . يريد مسكن فصلى ركعتني بني اجلسر والقنطرة 

ق عـــن عبــد الـــرمحن بـــن يزيـــد حــدثين أبـــو إســـحاقـــالثنـــا عبـــد اهللا بـــن الوليــد عـــن ســـفيانقــال
. فصـلى ركعتـني بـني القنطـرة واجلسـرإىل صـفنيطالـبأيببـنعلـيخرجنـا مـع : قـالفارسيال

عـن ثنا سفيان عن أيب إسحاققالثنا أبو عامرقالحدثنا ابن مرزوق]2419[الطحاوي 
حدثنا ابن بشار حـدثنا أبـو عـامر حـدثنا سـفيان عـن ]1174[الطربي .عبد الرمحن بن يزيد

ىل صـفني إعلـي بـن أيب طالـبخرجنـا مـع :قـالن بن زيد الفائشيأيب إسحاق عن عبد الرمح
حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة . والقنطــرة فصــلى ركعتــني بــني اجلســر 

.فـذكر حنــوهعلـيخرجنــا مـع : مسعـت أبـا إســحاق حيـدث عـن عبـد الــرمحن بـن زيـد قـال : قـال
ي حــدثنا حســني اجلعفــي عــن زائــدة ثنا موســى بــن عبــد الــرمحن الكنــدحــد]1176[الطــربي 

الصـالة علـيقصـر :عن زهري بن معاوية اجلعفي عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بـن زيـد قـال
حــدثين يعقــوب حــدثنا ابــن ]1177[الطــربي . بــني اجلســر والقنطــرة وهــو منطلــق إىل صــفني 

اهــ حسـنصلى ركعتـني خرج فجاوز قنطرة الكوفةملاعلياأن ن خالد عن أيب إسحاقععلية
.
قـاء بـن أيـاس األسـدي قـال حـدثين علـي بـن ربيعـة عن الثـوري عـن وِ ]4321[عبد الرزاق -

وحنــن ننظــر إىل الكوفــة فصــلى ركعتــني مث رجــع فصــلى ركعتــني علــياألســدي قــال خرجنــا مــع 
]8252[ابــن أيب شــيبة . وهــو ينظــر إىل القريــة فقلنــا لــه أال تصــلي أربعــا قــال حــىت نــدخلها 

خـــرج يف الســـفر فكـــان يصـــلي عليـــاعـــن علـــي بـــن ربيعـــة أن ن وقـــاء بـــن إيـــاس حـــدثنا عبـــدة عـــ
حـدثنا عبـد اهللا قـالحـدثنا علـي بـن احلسـن]2272[ابـن املنـذر .ركعتني ركعتني حىت يرجـع

علـي خرجنـا مـع : قـالحـدثنا علـي بـن ربيعـةقـالثنـا وقـاء بـن إيـاس األسـديقالعن سفيان

.صوابه عبد الرمحن بن زيد. الفائش بطن من مهدان بأرض فارس -1
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نـــا أبــو عبـــد اهللا أخرب ]5656[البيهقــي . لبيـــوتفقصـــرنا الصــالة وحنـــن نــرى ابــن أيب طالــب
قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا يأمحــد بــن احلســن القاضــاحلــافظ وأبــو بكــر

بـن ربيعـة يابن هارون أخربنا وقاء بن إياس أبو يزيد عن علاحلسن بن مكرم حدثنا يزيد يعين
ر بيــده إىل الشــام فصــلى ركعتــني متــوجهني هــا هنــا وأشــاطالــببــن أيبيعلــخرجنــا مــع : قــال

يـــا أمـــري املـــؤمنني هـــذه : ا إىل الكوفـــة حضـــرت الصـــالة فقـــالواحـــىت إذا رجعنـــا ونظرنـــ، ركعتـــني 
وأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب. ال حــىت نــدخلها:الكوفــة نــتم الصــالة قــال

دثنا احلســني بــن عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أســيد بــن عاصــم حــ
يخرجنــا مــع علــ: بــن ربيعــة قـاليحــدثنا علـيحفـص عــن ســفيان عـن وقــاء بــن إيـاس األســد

نقصــر : يفقصــرنا وحنــن نــرى البيــوت مث رجعنــا فقصــرنا وحنــن نــرى البيــوت فقلنــا لــه فقــال علــ
.وقد علقه البخاري ،اهـ وقاء صدوق حىت ندخلها

: حجاج عن عمران بـن عمـري عـن أبيـه قـالحدثنا أبو معاوية عن ]8232[ابن أيب شيبة -
حــدثنا أبــو  ]1178[الطــربي .إىل مكــة فصــلى ركعتــني بقنطــرة احلــريةعبــد اهللاخرجــت مــع 

عبـد خرجـت مـع : كريب حـدثنا أبـو معاويـة عـن احلجـاج عـن عمـران بـن عمـري عـن أبيـه قـال 
ير عـن حجـاج أخربنـا أبـو معاويـة الضـر ]8958[ابـن سـعد .فصلى ركعتني بقنطرة احلـرية اهللا

إىل مكة فصلى ركعتـني بقنطـرة احلـريةعبد اهللاخرجت مع : عن عمران بن عمري عن أبيه قال 
حدثنا حممد بن قيس عـن عمـران بـن عمـري وكانـت أمـه أخربنا الفضل بن دكني قال : وقال .

هللاعبد افركب : قال ، سرية عبد اهللا عند أبيه وهي أمه أن أباه صلى مع عبد اهللا يوم اجلمعة 
ر احلـــرية نـــزل فصـــلى العصـــر 

أخربنا إسـحاق بـن يوسـف وغـريه عـن حممـد بـن قـيس ]187/ 7م [وقال الشافعي. ركعتني
إىل ضـــيعة مســـعودبـــنابـــن مســـعود عـــن أبيـــه قـــال ســـافرت مـــع اعـــن عمـــران بـــن عمـــري مـــوىل 
ابــن املثـىن عــن حممـد بــن حـدثنا] 1165[الطـربي وقــال. جفبالقادسـية فقصـر الصــالة بـالن

مسعت ميسر بن عمـران بـن عمـري حيـدث عـن أبيـه عـن جـده أنـه خـرج : جعفر عن شعبة قال 
مـــع عبـــد اهللا وهـــو رديفـــه علـــى بغلـــة لـــه مســـرية أربعـــة فراســـخ ، فصـــلى الظهـــر ركعتـــني والعصـــر 

قال حدثنا حممد بـن جعفـر قـال حدثنا سلمة قال ثنا أمحد]29/ 3[وقال الفسوي .ركعتني
أبيه عن جده أنه خرج مـع عبـد اهللاثنا شعبة قال مسعت قيس بن عمران بن عمري حيدث عن 
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قـال شـعبة . مسـرية أربـع فراسـخ فصـلى الظهـر ركعتـني والعصـر ركعتـنيوهو رديفه على بغلة له
احمللـى [زم وروى ابـن حـ.ميسر بن عمـرانصوابه اهـ قيس تصحيف حدثين قيس وأبوه شاهد

مسعــت ميســر: مـن طريــق حممــد بـن بشــار حــدثنا أبــو عـامر العقــدي حــدثنا شـعبة قــال]8/ 5
بــن عمــران بــن عمــري حيــدث عــن أبيــه عــن جــده أنــه خــرج مــع عبــد اهللا بــن مســعود وهــو رديفــه 

أخـربين : قـال شـعبة. والعصر ركعتني، فصلى الظهر ركعتني، على بغلة له مسرية أربعة فراسخ
.اهـ عمران مل أجد فيه كالمابن عمران وأبوه عمران بن عمري شاهد

كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصـالة عبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]337[مالك -
.اهـ صحيحبذي احلليفة

أنه كان يقصـر الصـالة عمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]4323[عبد الرزاق -
.صحيح حمفوظ.حني خيرج من بي

حيـىي بـن عبـد امللـك بـن أيب غنيـة حـدثين: قـال حـدثنا احلسـن بـن عرفـة]1179[الطـربي -
:ل سـئل عـن صـالة املسـافر ؟ فقـال قـاعمـرابـنعـن حدثين أيب عن جبلة بـن سـحيم : قال 

.اهـ صحيحاخرج من هذه احلرة ، مث اقصر الصالة 
حـدثنا عبـد الرمحـان بـن مهـدي قـالمـن طريـق حممـد بـن املثـىن ]8/ 5احمللـى [وى ابن حزم ور 

لـو خرجـت : يقولابن عمرمسعت : مسعت جبلة بن سحيم يقول: حدثنا سفيان الثوري قال
اهـ أراه من هـذا البـاب ، وقـد احـتج بـه ابـن حـزم علـى االخـتالف علـى )1(ميال قصرت الصالة

.وهذا سند صحيح .ابن عمر يف مسافة القصر 
أنا عيسـى بـن عبـد : قالأخربنا جعفر بن عون: قالحدثنا أبو أمحد]2274[ابن املنذر -

يقصر الصالة وهو عمرابنكان : فقالسألت الشعيب عن التقصري يف الصالة؟: قالالرمحن
.أبو أمحد هو حممد بن عبد الوهاب. سند صحيحاهـينظر إىل املدينة 

ر الصالةيف مسرية كم تقص
عن أبيه يذئب قال حدثنا سعيد املقرب حدثنا آدم قال حدثنا ابن أيب]1088[البخاري -

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخـر أن :صلى اهللا عليه وسلم قال النيب:قالةهرير عن أيب

.والفرسخ ثالثة أميال: وقال .وامليل من االرض منتهى مد البصر: قال اجلوهري يف الصحاح -1



تقريب فقه السابقني األولني

25

يملقـرب ل ومالـك عـن اكثـري وسـهيتابعه حيىي بـن أيب. تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حرمة 
اهـاهللا عنه يرضهريرةعن أيب

يببغـــداد أخربنـــا أبـــو علـــيأخربنـــا أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن حيـــىي الســـكر ]5596[البيهقـــي -
حــدثنا عبــد الــرزاق أخربنــا مالــك يإمساعيــل بــن حممــد الصــفار حــدثنا أمحــد بــن منصــور الرمــاد

رواه حيــىي بــن .يحاهـــ ســند صــحقصــر الصــالة إىل خيــربعمــرعــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه أن 
.معني يف فوائده عن عبد الرزاق عن مالك 

: قــال ة عــن اجلريــري عــن أيب الــورد عــن اللجــالج حــدثنا ابــن عليــ]8221[ابــن أيب شــيبة -
الطـــربي .فيســـري ثالثـــة أميـــال فيتجـــوز يف الصـــالة ويفطـــرالخطـــاببـــنعمـــركنــا نســـافر مـــع 

ل حـدثنا اجلريـري عـن أيب الـورد عـن حدثنا محيد بن مسـعدة حـدثنا بشـر بـن املفضـ]1170[
سفرى فنسري ثالثة أميال ، مث جنوز يف الصالة اخلطاببنعمرخنرج مع كنا: اللجالج قال 

حــدثين يعقــوب حــدثنا ابــن عليــة حــدثنا ســعيد اجلريــري عــن أيب الــورد بــن مثامــة عــن .ونفطــر 
ل ابـن سـعد كـان معروفـا اهــ ثقـات وأبـو الـورد قـافذكر مثلهعمركنا خنرج مع : قال اللجالج 

فهـو صـحيح . حديثـه يشـبه حـديث الثقـات كمـا أفـاد أمحـد يف العلـل : قلـت . قليل احلديث 
هـذا اخلـرب وحـديث أسـلم قبلـه حيتمـل أنـه كـان طريقـه ال منتهـى سـفره ، . على رسم أيب حامت 

.فيكون من الباب قبله 
اين عن حممد بن زيـد قـال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن إدريس عن الشيب]1027[الطربي -
هـو حممـد بـن زيـد اهــ سـند صـحيح مرسـلتقصـر الصـالة يف مسـرية ثـالث ليـال : عمرقال : 
.عـن عمـرويف كنـز العمـال وحنـوهوهو هكـذا يف عامـة النسـخ.بن خليدة يروي عن ابن عمرا

حدثنا علي بن مسهر عن الشـيباين عـن حممـد بـن زيـد بـن ]8204[لكن روى ابن أيب شيبة 
وهـذا سـند صـحيح ، فقـد اهــتقصر الصالة يف مسرية ثالثة أميال: قال ابن عمريدة عن خل

.يكون رواه عنهما
عليـاأن أخربنا جويرب عن الضحاك عن النزال: حدثنا هشيم قال]8198[ابن أيب شيبة -

أردت أن : 
.اهـ ضعيفكم سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلمأعلم
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أن عن محاد عـن إبـراهيمحدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر ]8202[ابن أيب شيبة -
لـيس باحلـافظاهــ عمـر بـن عـامر السـلميركعتني فيما بني الكوفـة واملـدائنكان يصلي حذيفة

.، تقدم عن حذيفة خالفه 
.صحيح.)1(الربيد فال يقصر الصالةبن عمرايسافر مع عن نافع أنه كان ]342[مالك-
كـان ابـن عمـرحدثنا مسدد حدثنا املعتمر عن عبيد اهللا عـن نـافع أن ]2416[أبو داود -

حدثنا ابن عبد األعلى حدثنا املعتمر ]1022[الطربي .خيرج إىل الغابة فال يفطر وال يقصر
ه كـان خيـرج إىل الغابـة فـال يقصـر الصــالة وال مسعـت عبيـد اهللا عـن نـافع عـن عبـد اهللا أنـ: قـال 
.اهـ صحيح يفطر

كــان يقصــر عبــد اهللا بــن عمــربــن شــهاب عــن ســامل بــن عبــد اهللا أن اعــن ]341[مالــك -
حــدثنا هشــام بــن : حــدثنا وكيــع قــال ]8218[ابــن أيب شــيبة . الصــالة يف مســريه اليــوم التــام

عبــــد الــــرزاق .ة إال يف اليــــوم التـــامأنــــه كــــان ال يقصـــر الصــــالعمـــرابــــنعــــن الغـــاز عــــن نـــافع 
كـــان يقصـــر عمـــربـــنابـــن جـــريج عـــن الزهـــري قـــال أخـــربين ســـامل أن اعـــن معمـــر و ]4300[

.صحيحاهـالصالة يف مسرية اليوم التام
كــان يقصــر عمــربــناقــال معمــر وأخــربين أيــوب عــن نــافع أن ]4300[مث قــال عبــد الــرزاق 

حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ]1023[الطــربي . الصــالة يف مســرية أربــع بــرد
أنـه قصـر الصـالة عمـرابـنأوىف مـا حفظـت مـن : ال قـأخربين نافع عـن سـامل : عبيد اهللا قال 

.اهـ صحيحيف أربعة برد
عــن أبيــه أنــه ركــب إىل رمي فقصــر عبــد اهللابــن شــهاب عــن ســامل بــن اعــن ]338[مالــك -

عــن نــافع عــن ]339[مالــك . حنــو مــن أربعــة بــرد الصــالة يف مســريه ذلــك قــال مالــك وذلــك
.ركب إىل ذات النصـب فقصـر الصـالة يف مسـريه ذلـكعبد اهللا بن عمرسامل بن عبد اهللا أن 

حــدثنا ابــن عليــة ]8220[ابــن أيب شــيبة .قــال مالــك وبــني ذات النصــب واملدينــة أربعــة بــرد 
النصـب فقصـر وهـي سـتة خـرج إىل أرض لـه بـذاتابن عمرأن عن أيوب عن نافع عن سامل

بــن حممــد أن أخــربين عمــرحــدثين يــونس حــدثنا ابــن وهــب ]1026[الطــربي .عشــر فرســخا

ة أربعـة بـرد وسكك الربيد كل سكة منها اثنا عشر مـيال والسـفر الـذي جيـوز فيـه قصـر الصـال: قال اخلليل يف العني -1
.وهي مثانية وأربعون ميال باألميال اهلامشية اليت يف طريق مكة 
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وهـو مـن أنه قصر الصالة إىل ذات النصـبعبد اهللا بن عمرحدثه عن أبيهسامل بن عبد اهللا
.صحيح اهـ املدينة على أربعة برد

عــن خبيــب بــن عبــد دثنا شــعبةحــومــن طريــق حممــد بــن جعفــر ]5/6احمللــى [وقــال ابــن حــزم 
عبـد اهللا بـن عمـر بـن خرجـت مـع : الرمحان عن حفص بن عاصـم بـن عمـر بـن اخلطـاب قـال

.وهي مـن املدينـة علـى مثانيـة عشـر مـيال فلمـا أتاهـا قصـر الصـالة، إىل ذات النصب اخلطاب
.سند صحيح 

: سـليمان قـال حدثنا املعتمر بنحدثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين]1021[الطربي-
اهــــكـــان يقصـــر الصـــالة يف مســـرية ليلتـــنيعبـــد اهللامسعـــت عبيـــد اهللا عـــن نـــافع عـــن ســـامل أن 

.صحيح
عن علي بن ربيعة يق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائيمن طر و ] 5/4احمللى[قال ابن حزم و -

حــاج أو معتمــر أو غــاز : عــن تقصــري الصــالة فقــالعمــرابــنســألت : الــواليب األســدي قــال
: تعرف السويداء قلت: فقال، ولكن أحدنا تكون له الضيعة بالسواد، ال: لتق

مـن املدينـة : قـال علـي.إذا خرجنـا إليهـا قصـرنا، وليلـة للمسـرعوليلتـان: قال، أرها
.سند صحيحاهـأربعة وعشرون فرسخا، اثنان وسبعون ميال: إىل السويداء

عبـــد . أنــه كـــان يســافر إىل خيـــرب فيقصــر الصـــالةعمـــربــنان عـــن نــافع عـــ]340[مالــك -
كــان أدىن مــا يقصــر الصــالة عمــربــنان أبــن جــريج قــال أخــربين نــافع اعــن ]4302[الــرزاق 

وكـم :قلـت.إليه مال له يطالعه من خيـرب وهـي مسـرية ثالثـة قواصـد مل يكـن يقصـر فيمـا دونـه
وقـــال . ن الســـهلة وأنفـــس قلـــيال نعـــم مـــ:قـــال؟فالطـــائف:قلـــت.ثـــالث قواصـــد:قـــال؟خيـــرب

ابـنحدثين يعقوب بن إبـراهيم حـدثنا ابـن عليـة حـدثنا أيـوب عـن نـافع أن ]1024[الطربي 
وهـي ليلتـان : كـان يـأيت أرضـه بـاجلرف فمـا يقصـر ويـأيت أرضـه خبيـرب فيقصـر ، قـال أيـوبعمر

: نـافع قـالحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أيب عدي عـن محيـد عـن وقال .للراكب وثالث للثقل
مبنزلـة األهـواز : وأيـن خيـرب ؟ قـال : قلـت لنـافع .قصـر يف أقـل مـن خيـرب عمـرابنما علمت 

مـــن طريـــق محـــاد بـــن ســـلمة عـــن أيـــوب ]5/3احمللـــى[وقـــد رواه أبـــو حممـــد . صـــحيحاهــــ مـــنكم
ان يقصر الصالة فيمـا بـني املدينـة وخيـربالسختياين ومحيد كالمها عن نافع عن ابن عمر أنه ك

بـني املدينـة وخيـرب  : ابن حـزم مث قال .قدر األهواز من البصرة ال يقصر فيما دون ذلكوهي ك
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وهذا مما اختلف فيـه عـن ابـن .كما بني البصرة واألهواز وهو مائة ميل واحدة غري أربعة أميال
اهـ)1(عمر مث عن نافع أيضا عن ابن عمر

عمــربــنابــن عبــد اهللا أن عــن معمــر عــن الزهــري قــال أخــربين ســامل]4293[عبــد الــرزاق -
وكـان ذلـك مسـرية يـوم تـام اشرتى شيئا من رجل أحسبه ناقة فخرج ينظر إليهـا فقصـر الصـالة

.صحيحسند اهـ برد أو أربع
عــن األوزاعــي عــن ثنــا حممــد بــن الصــباح أخربنــا الوليــدحــدثنا موســى]2264[ابــن املنــذر -

ها مـن ابـن جبينـة فقصـر الصـالة إليهـا، خـرج إىل أرض لـه اشـرتاعمـرابـنأن الزهري عن سـامل
.ثقات اهـ وهي ثالثون ميال

حدثنا ابن أيب الشوارب حدثنا عبد الواحد حدثنا خصيف قال حـدثين ]1020[الطربي -
وســـافرت معـــه إىل إىل مســـرية يـــوم وليلــة فلـــم يقصـــر الصـــالةاهللاعبـــدســـافرت مـــع :نــافع قـــال

.لفه من تقدماهـ خصيف ضعيف خامسرية ثالث فقصر الصالة 
احلـافظ أخربنـا زاهـر بـن الرازيبن أمحد يأخربنا أبو حامد أمحد بن عل]5603[البيهقي -

حــدثنا يوســف بــن ســعيد بــن مســلم حــدثنا حجــاج حــدثنا يأمحــد حــدثنا أبــو بكــر النيســابور 
عبـد اهللا بـن عمـر وعبـد اهللا بـن أن ربـاحيبحبيـب عـن عطـاء بـن أن أيبيزيـد بـليث حدثين

حـدثنا ]2261[ابن املنذر . أربعة برد فما فوق ذلكويفطران يفا يصليان ركعتنيكانعباس

فــروى محــاد بــن .أشــد االخــتالف كمــا أوردنــا-يريــد ابــن عمــر وابــن عبــاس -قــد اختلــف عنهمــا : قــال ابــن حــزم -1
ال يقصـر يف أقـل مـن سلمة عن أيوب السختياين ومحيد كالمها عن نافع ووافقهما ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كـان 

ومل يـذكر أنـه منـع مـن القصـر ، وروى معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقصر يف أربعـة بـرد.ستة وتسعني ميال
وروى مالك عن نافع عنه . ال يقصر الصالة إال يف اليوم التام: وروى هشام بن الغاز عن نافع أن ابن عمر قال.يف أقل

وروى عنــه علــي بــن .كلتامهــا مــن املدينــة علــى حنــو أربعــة بــرد: ورمي، ذات النصــب: مالــكوقــال. أنــه ال يقصــر يف الربيــد
وروى عنه ابنه سامل بن عبد اهللا وهـو أجـل مـن نـافع أنـه قصـر إىل .ال قصر يف أقل من اثنني وسبعني ميال: ربيعة الواليب
وروى .أنـه قصـر إىل مثانيـة عشـر مـيالوروى عنه ابن أخيه حفص بن عاصم وهو أجـل مـن نـافع وأعلـم بـه .ثالثني ميال

، القصر يف أربعة أميال: عنه شرحبيل بن السمط وحممد بن زيد بن خلدة وحمارب بن دثار وجبلة بن سحيم وكلهم أئمة
وأمـا ابـن عبـاس .وأقصى مـا يكـون سـفر السـاعة مـن ميلـني إىل ثالثـة. ويف سفر ساعة، ويف ميل واحد، ويف ثالثة أميال

وال تقصــر إىل ، وإذا وردت علــى أهــل أو ماشــية فــأمت، وهــي اثنــان وثالثــون مــيال، القصــر إىل عســفان:فــروى عنــه عطــاء
ال : لكن فيما زاد على ذلك وروى عنـه أبـو مجـرة الضـبعي، ال قصر يف يوم إىل العتمة: وروى عنه جماهد.عرفة، وال مىن

اهـوعطاء مكي، إىل مىن، وال إىل عرفةأن ال يقصر : وقد خالفه مالك يف أمره عطاء.قصر إال يف يوم متاح
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ن أيب حبيـب عـن عطـاء بـن أيب ربـاح عن يزيـد بـثنا الليث بن سعدثنا قتيبةموسى بن هارون
ســند اهـــ كانــا يصــليان ركعتــني ويفطــران يف أربــع بــرد فمــا فــوق ذلــكعبــاسابــنو عمــرابــنأن 

أخربين أسامة بن يونس بن عبد األعلى نا ابن وهبالنيسابوري عن ورواه أبو بكر .صحيح
.مثله عن عطاء زيد
عبــاسابــنعــن عــن الشـيباين عــن عكرمــةحــدثنا علـي بــن مســهر]8203[ابـن أيب شــيبة -

دثنا ابــن حــحــدثنا أبــو كريــب]1040[الطــربي .تقصــر الصــالة يف مســرية يــوم وليلــة: قــال 
. قصر الصـالة يف مسـرية يـوم وليلـةت: قال عباسابنأراه عن إدريس عن الشيباين عن عكرمة

مسعـت أبـا إسـحاق عـن عكرمـة : حـدثنا ابـن إدريـس قـال : رة أخرى فقـال حدثنا أبو كريب م
اهـ صحيح جوده ابن أراه عن ابن عباس: تقصر الصالة يف مسرية يوم وليلة ، ومل يقل :قال 

.مسهر
إذا سافرت : قالعباسبنامنصور عن جماهد عن عن الثوري عن]4299[عبد الرزاق -

نا جريــر عــن حــدث]8169[ابــن أيب شــيبة .يومــا إىل العشــاء فــأمت الصــالة فــإن زدت فاقصــر 
قصـر الصـالة ، إذا كـان سـفرك يومـا إىل العتمـة فـال ت: قـال عبـاسابـنعـن منصور عن جماهد 

عــد أخربنــا شــعبة عــن بــن اجليعلــمــن طريــق]5602[البيهقــي .فــإن جــاوزت ذلــك فقصــر
وقـال ابـن .إذا سـافرت يومـا إىل الليـل فاقصـر الصـالة: قـال عباسابنمنصور عن جماهد عن 

ابـن عـن وعن وكيع عن سـفيان الثـوري عـن منصـور بـن املعتمـر عـن جماهـد]5/5احمللى [حزم 
: وعــن احلجــاج بــن املنهــال.فــإن زدت فقصــر، إذا ســافرت يومــا إىل العشــاء فــأمت: قــالعبــاس

ال يقصـر املسـافر: قـالعبـاسابـنعن حدثنا أبو عوانة عن منصور هو ابن املعتمر عن جماهد
.صحيح اهـعن مسرية يوم إىل العتمة إال يف أكثر من ذلك

ابــنقــال : قــال أخربنــا ابــن جــريج عــن عطــاء : حــدثنا معــاذ قــال ]8231[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا ]1035[الطــربي .فيمــا دون ذلــكوال تقصــر تقصــر الصــالة يف اليــوم التــام: عبــاس

: عبـاسابـنقـال : قـال محيد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيـب عـن ابـن جـريج عـن عطـاء
.اهـ سند صحيحمن اليوم التامالصالة يف أقل ال أرى أن تقصر 
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خــرج إىل الطــائف يقصــر عبــاسبــنابــن جــريج عــن عطــاء أن اعــن ]4292[عبــد الــرزاق -
.د صحيحاهـ سن)1(الصالة

فقلــت أقصــر عبــاسبــناســألت : بــن جــريج عــن عطــاء قــال اعــن ]4296[عبــد الــرزاق -
الصــالة إىل عرفــة أو إىل مــىن قــال ال ولكــن إىل الطــائف وإىل جــدة وال تقصــروا الصــالة إال يف 
اليــوم التــام وال تقصــر فيمــا دون اليــوم فــإن ذهبــت إىل الطــائف أو إىل جــدة أو إىل قــدر ذلــك 

عبـــــد الـــــرزاق .رض إىل أرض لـــــك أو ماشـــــية فاقصـــــر الصـــــالة فـــــإذا قـــــدمت فـــــأوف مـــــن األ
أقصـر الصــالة إىل عبـاسبــنابـن دينـار عــن عطـاء قـال سـألت ابـن عيينـة عــن اعـن ]4297[

عرفة قال ال قلت إىل مىن قال ال ولكن إىل جدة وإىل عسفان وإىل الطائف فإن قـدمت علـى 
عـن معمـر عـن حيـىي بـن أيب كثـري ]4298[الرزاق عبد.أهل لك أو على ماشية فأمت الصالة

قـال ال قـال فـإىل فقال أقصر الصالة إىل مىن قال ال قال فـإىل عرفـةعباسبناقال سأل رجل 
قلـت : قـال حدثنا وكيـع عـن األوزاعـي عـن عطـاء]8226[ابن أيب شيبة .الطائف قال نعم

حـدثنا هشـام : قـال دثنا وكيعح]8222[ابن أيب شيبة .ال: أقصر بعرفة ؟ قالعباسالبن
أقصـر إىل عرفـة ؟ : عبـاسالبنقلت : عن عطاء بن أيب رباح قالبن الغاز عن ربيعة اجلرشي

: ال ، قلت أقصـر إىل الطـائف وإىل عسـفان ؟ قـال : أقصر إىل مر ؟ قال : ال ، قلت : فقال
ا ابـن عيينـة عــن حـدثن]8224[ابـن أيب شـيبة .نعـم ، وذلـك مثانيـة وأربعـون مـيال وعقـد بيــده

ال تقصـر إىل عرفــة وبطـن خنلــة ، واقصــر إىل : قــال ابــن عبـاسعـن أخـربين عطــاء: قــال عمـرو
أخربنــا ]2262[ابــن املنــذر .عســفان والطــائف وجــدة فــإذا قــدمت علــى أهــل أو ماشــية فــأمت

عـن يينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن عطـاءأخربنا سـفيان بـن ع: قالأخربنا الشافعي: قالالربيع
وإىل الطـائفال، ولكـن إىل عسـفان وإىل جـدة: عرفـة؟، قـالأنـه سـئل أيقصـر إىل:عباسناب
مسعـت : قـالحـدثنا ابـن إدريـس: حـدثنا أبـو كريـب وأبـو السـائب قـاال ]1036[الطربي اهـ

.وعسـفان والطـائفبينـك وبـني جـدةال قصـر مـا :قـالعبـاسابـنعـن ابن جريج عن عطـاء
أنبأنــا عثمــان بــن األســود عــن : حــدثنا ابــن إدريــس قــال: ب قــاالحــدثنا أبــو كريــب وأبــو الســائ

حدثين يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن عليـة عـن أيـوب مث قال.مثل ذلكعباسابنعن عطاء

أنه بلغه أن عبد اهللا بن عباس كان يقصر الصالة يف مثـل مـا بـني مكـة والطـائف ويف مثـل مـا بـني ] 343[مالك -1
.فيه الصالةوذلك أحب ما تقصر إيل، وذلك أربعة برد :قال مالك.مكة وعسفان ويف مثل ما بني مكة وجدة
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وحدثنا ابن بشـار حـدثنا عبـد الوهـاب حـدثنا أيـوب عـن عمـرو بـن دينـار عـن عطـاء أن رجـال
ال: إىل عرفـة؟ قـال : قـال ال: اه قـال الصالة إىل مكان قد مسأقصر: فقال عباسابنسأل 

فـإىل الطـائف ؟ :نعـم ، قـال : إىل جدة ، قال : ال ، قال : أو مر ، قال ، قال إىل بطن مر 
حــدثنا ابـن بشــار حــدثنا مث قــال الطـربي.فــإذا أتيـت ماشــيتك فــأمت الصـالة :نعــم قـال : قـال 

كـم أصـلي : عبـاسالبـنقلـت : قـال حـدثين أيب عـن قتـادة عـن عطـاء: معاذ بن هشام قـال 
كــم : قلــت أربعــا: م أصــلي بــبطن مــر ؟ قــال كــ: قلــت : ، قــال أربعــا: إىل عرفــات ؟ قــال 

حـدثنا ابـن املثـىن مث قـال.كة مسـرية يـومنيوالطائف إىل م: ركعتني قال : بالطائف قالأصلي 
أقصــر إىل: عبــاسابــنســألت : قــال حــدثنا ابــن أيب عــدي عــن شــعبة عــن عمــرو عــن عطــاء

أخربنــا أبــو ]5704[ورواه البيهقــي اهـــنعــم: ال ، قلــت إىل الطــائف؟ قــال : عرفــات ؟ قــال
املعروف الفقيـه أخربنـا أبـو عمـرو بـن جنيـد حـدثنا حممـد بـن إبـراهيم حـدثنا أميـة احلسن بن أيب

عبـاسابـنربـاح عـن حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن عمـرو عـن عطـاء بـن أيب
أقصـر : قـالال : ؟ قالأقصر من عرفات: ال قال : أقصر من مر؟ قال : ل فقال أنه أتاه رج

فـإذا أتيـت أهلـك أو ماشـيتك فـأمت : نعم قال : من الطائف قال : نعم قال : من جدة؟ قال 
.اهـ صحيحالصالة

جـل يقـال لـه شـبيل عـن أيب حـدثنا شـعبة عـن ر : حدثنا وكيع قال ]8217[ابن أيب شيبة -
: تــذهب وجتــيء يف يــوم ؟ قــال : أقصــر إىل األبلــة ؟ فقــال : عبــاسالبــنقلــت : قــال حــربة 
حــدثنا ابــن املثــىن حــدثين عبـــد ]1156[الطـــربي .ال إال يف يــوم متــاح: نعــم ، قــال : قلــت 

أقصـر : فقلـت عبـاسابـنسـألت : قال الصمد حدثنا شعبة عن شبيل الضبعي عن أيب حربة 
إال يومـا تامـا إىل ال : نعـم قـال : ع من يومك ؟ قلـت جتذهب وتر : الصالة إىل األبلة ؟ قال 

يعبـد الـرمحن بـن احلسـن القاضـأخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخـربين]5606[البيهقي . الليل
قـال مسعـت أبـا حـربة يحدثنا إبراهيم بن احلسني حدثنا آدم حدثنا شـعبة أخربنـا شـبيل الضـبع

ال : قـال . نعـم: ؟ قلـت مـن يومـكيءأجتـ: ؟ قـالأقصـر إىل األبلـة: عبـاسالبـنقال قلت 
.اهـ صحيحتقصر

: حـدثنا محـاد بـن زيـد حـدثنا أنـس بـن سـريين قـالومـن طريـق وكيـع] 5/7[قال ابن حـزم و -
إىل أرضـه ببـذق سـريين وهـي علـى رأس مخسـة فراسـخ فصـلى بنـا أنـس بـن مالـكخرجت مـع 
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مث صــلى بنــا ، ركعتــني مث ســلموهــي جتــري بنــا يف دجلــة قاعــدا علــى بســاط ، العصــر يف ســفينة
.وهذا سند صحيح. اهـ تقدم يف الصالة حنوهركعتني مث سلم

كم يقصرانزل مصراملسافر ي
حـــدثنا أبـــو معمـــر قـــال حـــدثنا عبـــد الـــوارث قـــال حـــدثنا حيـــىي بـــن أيب ]1019[البخـــاري -

ىل مكـة خرجنـا مـع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن املدينـة إ: إسـحاق قـال مسعـت أنسـا يقـول
:قـال؟أقمـتم مبكـة شـيئا:قلـت.فكـان يصـلي ركعتـني ركعتـني حـىت رجعنـا إىل املدينــة

حـدثنا شـعبة قـال وحـدثنا عبيـد اهللا بـن معـاذ حـدثنا أيب]1620[رواه مسـلم وقـال اهـعشرا
مث . إسحاق قال مسعت أنس بن مالـك يقـول خرجنـا مـن املدينـة إىل احلـجحيىي بن أيبحدثين
يح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة مجيعا عن الثور وحدثنا ابن منري حدثنا أيب.مثلهذكر 

اهـعليه وسلم مبثله ومل يذكر احلجصلى اهللاإسحاق عن أنس عن النيبعن حيىي بن أيب
حدثنا أمحد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن حيىي بـن أىب  ]1237[أبو داود -

بن عبد الرمحن بن ثوبان عـن جـابر بـن عبـد اهللا قـال أقـام رسـول اهللا صـلى اهللا كثري عن حممد 
اهـــ ورواه قــال أبــو داود غــري معمــر ال يســنده. عليــه وســلم بتبــوك عشــرين يومــا يقصــر الصــالة

صـلى اهللا عليـه بن املبارك وغريه عن حيىي عن ابن ثوبان عن النـيبيورواه عل: البيهقي مث قال 
اهـــعــن حيــىي عــن أنــس وقــال بضــع عشــرة وال أراه حمفوظــايى عــن األوزاعــورو . وسـلم مرســال 

ن عــعلــي بــن مبــارك عــن حيــىي بــن أيب كثــري: قــال حــدثنا وكيــع ]8293[رواه ابــن أيب شــيبة 
أقام رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بتبـوك عشـرين ليلـة : قال حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان 

.صححه ابن حبان عن ابن ثوبان عن جابر و اهـيصلي صالة املسافر ركعتني
حدثين إبراهيم بن محزة حدثنا حـامت عـن عبـد الـرمحن بـن محيـد الزهـري ] 3933[البخاري -

قال مسعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر ما مسعت يف سـكىن مكـة قـال 
الث للمهــاجر بعــد ثــ: مسعــت العــالء بــن احلضــرمي قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

الث مقـــيم ، وفيـــه نظـــر ، مل يســـق احلـــديث ثـــاســـُتدل بـــه علـــى أن مـــن زاد فـــوق الصـــدر اهــــ
ولكـن الـثالث يف السـنة . ومل يثبت عن رسول اهللا أنه حتراهـا يف أسـفاره لتحديد مدة السفر ، 

جــر أخــاه فــوق ثــالث ، واملــرأة أن حتــد علــى امليــتاملســلم أن يهدونحــد 
وجعل أقصى الضيافة ثالثة حلوم األضاحي فوق ثالث ، نهون قدميا عن وكانوا يُ فوق ثالث ، 
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مــا : ورأى ُأُحــدا وقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أيــام ، فمــن زاد فقــد أكثــر وهــي صــدقة ، 
مـا شـبع آل : وقالـت عائشـة اهــمنـه دينـار فـوق ثـالث يذهبا ميكث عندأحب أنه حيول يل

.أعلم بتأويل حديث نبيه تعاىل واهللا اهـعليه وسلم من خبز بر فوق ثالثحممد صلى اهللا
حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنيب عـن مالـك عـن نـافع ]6417[ابن املنذر وقال
ثـــالث ليـــال ضـــرب لليهـــود والنصـــارىالخطـــاببـــنعمـــرابـــن عمـــر أن عـــن

البيهقـــي . بعــد ثـــالث ليــاليكـــن أحــد مــنهم يقـــيم، ومل، ويقضـــون حــوائجهم
حيىي بن بكـري حـدثنا مالـك عـن نـافع عـن أسـلم مـوىل عمـر بـن اخلطـاب من طريق]5662[

عمر بن اخلطابأن 
يـةروايف ، و ذا يف رواية سـويد اهـ هويقضون حوائجهم ، وال يقيم أحد منهم فوق ثالث ليال

عن نافع عن أسلم موىل عمر بـن اخلطـاب أن عمـر بـن اخلطـاب ضـرب اجلزيـة علـى أهـل حيىي 
ثالثـة وضـيافة، الذهب أربعـة دنـانري وعلـى أهـل الـورق أربعـني درمهـا مـع ذلـك أرزاق املسـلمني 

أنـــه أقصـــى فيشـــبه أن العلـــة يف ذكـــر الـــثالث هنـــا. مـــن الـــوجهني خـــرب صـــحيحووهـــاهــــ أيـــام 
.واهللا أعلم .)1(الضيافة ال أن من زاد كان مقيما

علــيدثنا ســفيان عــن جعفــر عــن أبيــه عــن حــ: قــال حــدثنا وكيــع]8297[ابــن أيب شــيبة -
عـن حـدثنا حفـص عـن جعفـر عـن أبيـه ]8298[ابـن أيب شـيبة .إذا أقمت عشرا فـأمت: قال 
علـيأبيـه عـن عفـر بـن حممـد عـن عـن الثـوري عـن ج]4333[عبد الـرزاق ورواه .بنحوهعلي
إذا أقمــت بــأرض عشــرا فــأمت فــإن قلــت أخــرج اليــوم أو غــدا فأصــلي ركعتــني وإذا أقمــت :قــال

وعلــي كــان مــن امل.اهـــ مرســل جيــد شــهرا فأصــلي ركعتــني 
.فوق ثالث 

رمحن بـن املسـور عـن عن الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن عبد ال]4350[عبد الرزاق -
ابـن أيب . قال كنا معه بالشام شهرين فكنا نتم وكان يقصر فقلنا لـه فقـال إنـا حنـن أعلـم سعد

حــدثنا مســعر وســفيان عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن عبــد قــال حــدثنا وكيــع]8284[شــيبة 
: بعمـان وقـال مسـعر : فيان قـال سـشـهرينسـعد بـن مالـكأقمنا مع : الرمحن بن مسور قال 

مــن أمجــع إقامــة أربــع ليــال وهــو :ســاين أنــه مســع ســعيد بــن املســيب قــال اعــن عطــاء اخلر ]345[وقــد روى مالــك -1
.اهـ واهللا أعلم مسافر أمت الصالة 
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]512[الطـــربي .حنـــن أعلـــم: أو عمـــان يقصـــر الصـــالة وحنـــن نـــتم ، فقلنـــا لـــه فقـــال انبعمـــ
كنــا مــع : حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا وهــب بــن جريــر حــدثنا وهــب عــن حبيــب عــن املســور قــال 

وكان هو يصلي ركعتني ، ويصـلون : قال . بقرية من قرى الشام يقال هلا عمان أو عوام سعد
حدثنا موسى بن عبد الرمحن الكنـدي وقال . إنا حنن أعلم : فقال أربعا ، فقلنا له يف ذلك ،

: حدثنا حسني عن زائدة عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن عبد الرمحن بن مسور قال 
بالشام شهرين ، وكان سعد يقصر الصالة وحنن نتم ، فذكرنا ذلك له سعد بن مالككنا مع 
ثنــا شــعبة قــالثنــا وهــبقــالا ابــن مــرزوقحــدثن]2421[الطحــاوي . حنــن أعلــم : ، فقــال 

يف قريـة سعد بـن أيب وقـاصكنا مع : عن حبيب بن أيب ثابت عن عبد الرمحن بن املسور قال
حنــن : فيقــول ســعديصــلي ركعتــني فنصــلي حنــن أربعــا فنســأله عــن ذلــكمــن قــرى الشــام فكــان 

عـدي عـن شـعبة بـن أيبحدثنا أبو موسى حدثنا حممد]2/63املعرفة[وقال الفسوي .أعلم 
أقمنــا : فقــال. ُأخــربت عــن عبـد الــرمحن بــن املســور فلقيتــه سـنة تســعني فســألتهعـن حبيــب قــال

ني فسـألته عـن ذلـك صـلي أربعـاً ويصـلي ركعتـأبقرية من قرى الشام يقـال هلـا نعمـان، سعدمع 
وذكــره أبــو عبــد الــرمحن بــن املســور بــن خمرمــة أخــرج لــه مســلمصــحيح ، اهـــ حنــن أعلــم: فقــال

.يف الثقات البسيت امت ح
حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا ]511[فقــالمــن وجــه آخــرالطــربي ورواه

ن أيب مليكة عن املسـور بـن خمرمـةشعبة عن عبد الرمحن بن القاسم حدثنا شيخنا يعين اب
ح ممـا روى اهــ هـذا أصـوسعد يصلي ركعتـني بقرية من قرى الشام أربعاسعدكانوا يصلون مع 

.ن أمت منهم مَ سكوته عن، إال أن يكون ما نسب إليه من عطاء آنفا 
سـعد بـن أبـي وقـاصبن جـريج قـال حـدثين زكريـا بـن عمـر أن اعن ]4351[عبد الرزاق -

اهـــ زكريــا ذكــره أبــو حــامت يف وفــد إىل معاويــة فأقــام عنــده شــهرا يقصــره أو شــهر رمضــان فــأفطره 
.منقطع . الثقات 

عـــــن معمـــــر عـــــن أيب إســـــحاق قـــــال أقمنـــــا مـــــع وال قـــــال أحســـــبه ]4358[رزاق عبـــــد الـــــ-
بـــن مســـعود فصـــلى بنـــا ركعتـــني ركعتـــني حـــىت ابسجســـتان ســـنتني ومعنـــا رجـــال مـــن أصـــحاب 

حـدثنا شـريك عـن ]8247[ابـن أيب شـيبة . يفعـل بـن مسـعوداانصرف مث قال كـذلك كـان 
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ركعتــني : فقــال صــالةســألت ســلمة بــن صــهيب وحنــن بسجســتان عــن ال: قــال أيب إســحاق
.اهـ صحيحيقولعبد اهللا بن مسعودركعتني حىت ترجع إىل أهلك ، هكذا كان 

أقـام مبكـة عشـر ليـال يقصـر الصـالة إال أن يصــليها عمـربـناعـن نـافع أن ]344[مالـك -
.صحيحاهـمع اإلمام فيصليها بصالته

ابــن عــن ا الليــث عــن نــافعدثنا موســى بــن هــارون حــدثنا قتيبــة ثنــحــ]2280[ابــن املنــذر -
.اهـ صحيحأنه كان خيرج إىل مكة فيقيم عشرا فيقصر الصالةعمر

إذا خرج مـن بيتـه يقصـر بن عمرابن جريج عن نافع قال كان اعن ]4331[عبد الرزاق -
.ثقاتاهـ الصالة حىت يرجع إليه 

ول إذا أمجعـت كـان يقـبـن عمـراعن عبد اهللا بن عمـر عـن نـافع أن ]4342[عبد الرزاق -
احلســن حــدثنا حــدثنا علــي بــن ]2278[ابــن املنــذر . قــيم اثنــيت عشــرة ليلــة فــأمت الصــالةأن ت

إذا أزمعـت باإلقامــة : قــالابــن عمـرد بـن عجــالن عـن نــافع عـن عـن حممــعبـد اهللا عـن ســفيان
.اهـ صحيح ثنيت عشرة فأمت الصالة

أخـربين نـافع أن : قـال ن عبيـد اهللاحيـىي القطـان عـحـدثنا حدثنا ابن املثىن]704[الطربي -
أخربنــا أبــو نصــر بــن ]5658[البيهقــي .كــان يقصــر الصــالة مــا مل جيمــع اإلقامــةعمــرابــن

بــن الفضــل بــن حممــد بــن عقيــل أخربنــا إبــراهيم بــن هاشــم يقتــادة مــن أصــل كتابــه أخربنــا علــ
عــن نــافع أن جويريــة بــن أمســاءيعمــحــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن أمســاء قــال حــدثينيالبغــو 

.صحيح اهـ)1(كان إذا أمجع املقام ببلد أمت الصالةابن عمرعبد اهللا يعين
:كـان يقـول عبـد اهللا بـن عمـربـن شـهاب عـن سـامل بـن عبـد اهللا أن اعن ]343[مالك -

عبـــد الـــرزاق .أصـــلي صـــالة املســـافر مـــا مل أمجـــع مكثـــا وإن حبســـين ذلـــك اثنـــيت عشـــرة ليلـــة 
قـال لـو قـدمت أرضـا لصـليت ركعتـني مـا بن عمراهري عن سامل عن معمر عن الز ]4340[

بــن ابــن جــريج عــن اعــن ]4341[عبــد الــرزاق .مل أمجــع مكثــا وإن أقمــت اثنــيت عشــرة ليلــة 
ثنــا ســفيان : قــالحــدثنا يــونس]2425[الطحــاوي . مثلــه بــن عمــراشــهاب عــن ســامل عــن 

إقامــة وإن مكثــت ثنــيت ع أصــلي صــالة ســفر مــا مل أمجــ:قــالعــن الزهــري عــن ســامل عــن أبيــه

مث أمجع أهـل العلـم علـى أن املسـافر يقصـر مـا : قال الرتمذي يف اجلامع وحكى اخلالف يف املقيم بأرض كم يقصر -1
اهـمل جيمع إقامة وإن أتى عليه سنون 
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:حدثنا يونس أنبأنا سفيان عن الزهري عن سامل عـن أبيـه قـال ]701[الطربي . عشرة ليلة
.اهـ صحيح وإن مكثت اثنيت عشرة ليلةمل أمجع اإلقامةأصلي صالة السفر ما

حـــدثنا ابـــن املثـــىن حـــدثنا مســـلمة بـــن الصـــلت الشـــيباين حـــدثنا علـــي بـــن ]705[الطـــربي -
عمـرابنعن حيىي بن أيب كثري عن نافع عن املبارك

أبـو بكـر النيسـابوري يف الزيـادات علـى  . مثانيا صلى صالة املسـافر ، إال أن يصـلي مـع اإلمـام 
نا علــي بــن ســعيد بــن جريــر نـا حممــد بــن املبــارك نــا معاويــة بــن ســالمحــدث]91[كتـاب املــزين 

قال أخربين نافع أن عبد اهللا بن عمر كـان إذا قـدم مـن مكـة فلبـث سـبع كثريىي بن أيبعن حي
وأخربين نافع أن عبد اهللا بـن : قال.ليال أو مثانيا صلى صالة السفر إال أن يصلي مع اإلمام

عمر إذا قدم من مكة، فلبث فيها سـبع ليـال أو مثانيـا صـلى صـالة مسـافر، إال أن يصـلي مـع 
أقمـت بأذربيجـان سـتة أشـهر يف إمـارة : قالأن عبد اهللا بن عمرنافعوأخربين: قال.اإلمام

.صحيح اهـعمر، فكنت أصلي ركعتني ركعتني
أقـام بأذربيجـان سـتة بن عمـراعن عبد اهللا بن عمر عن نافع أن ]4339[عبد الرزاقوقال

ربنـــا أخ]5174[ابـــن ســـعد . أشـــهر يقصـــر الصـــالة قـــال وكـــان يقـــول إذا أزمعـــت إقامـــة فـــأمت 
عـن ابـن عمـر أنـه أقـام بأذربيجـان سـتة حـدثنا عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافعخالـد بـن خملـد قـال

حـــدثنا ابـــن محيـــد حـــدثنا ]707[الطـــربي .فكـــان يقصـــر الصـــالة، 
أقـام بأذربيجـان سـتة أشـهر يقصـر عمـرابـنأن هارون بـن املغـرية عـن داود بـن قـيس عـن نـافع

أخربنـا أبـو عبـد ]5685[البيهقـي .طع أن خيرج مـن الـربد ، ومل يـرد اإلقامـةالصالة ، ومل يست
حممد بن يعقوب حدثنا حممد قاال حدثنا أبو العباسياهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاض

عـن عبيـد اهللا بـن عمـر يإسـحاق الفـزار حدثنا معاوية بـن عمـرو عـن أيببن إسحاق الصغاين
قـال ابـن . غـزاةأرتـج علينـا الـثلج وحنـن بأذربيجـان سـتة أشـهر يف:قال عمرابنعن نافع عن 

.صحيحاهـركعتنييفكنا نصل: عمر 
حدثنا حممد بن بكر أنا حيىي بن قيس املازين ثنا مثامة بن شـراحيل قـال ]6424[وقال أمحد 

ال صــالة املغــرب ثالثــاإمــا صــالة املســافر قــال ركعتــني ركعتــني :بــن عمــر فقلــتاخرجــت إىل : 
مكان جنتمع فيه ونبيع فيه ومنكث :قلت؟:قال؟إأرأيت :قلت

يــا أيهــا الرجــل كنــت بأذربيجــان ال أدري قــال أربعــة :فقــال.عشــرين ليلــة أو مخــس عشــرة ليلــة
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اهــــ)لقـــد كـــان لكـــم يف رســـول اهللا أســـوة حســـنة(إصـــليها ركعتـــني مث نـــزع عيـــين ي
.حسنه شعيب 

حـدثنا ابـن محيـد حـدثنا سـلمة بـن الفضـل عـن ابـن إسـحاق عـن أبـان بـن ]703[الطـربي -
كــان إذا قــدم مكــة فلــم يــدر أيظعــن أم يقــيم قصــر عمــرابــنصــاحل عــن ســامل بــن عبــد اهللا أن 

لكـن .اهــ حممـد بـن إسـحاق يـدلسفإذا عرف أنه يقيم أمت الصـالة ، ليلةالصالة مخس عشرة 
:يشهد له ما روى 

إذا قـدم بـن عمـراكـان : عن عمر بن ذر قال مسعت جماهدا يقول ]4343[عبد الرزاق -
دثنا ح]8301[ابن أيب شيبة . مكة فأراد أن يقيم مخس عشرة ليلة سرح ظهره فأمت الصالة 

مــة مخــس إذا أمجــع علــى إقاابــن عمــركــان : قــال مــر بــن ذر عــن جماهــد حــدثنا ع: قــال وكيــع 
ثنـا مسـدد : قـالحـدثنا حيـىي بـن حممـد]2276[ابـن املنـذر . عشرة سرح ظهره وصلى أربعـا

إذا سافر الرجل فحدث نفسه: قالابن عمرثنا جماهد عن : قالثنا أبو عيسى: قالثنا حيىي
ثنـــا ابـــن حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز]2277[ذر ابـــن املنـــ. بإقامـــة مخـــس عشـــرة أمت الصـــالة

إذا أمجــع علــى : ابــن عمــرعــن ثنــا شــريك عــن موســى الطحــان عــن جماهــد: قــال: األصــبهاين
.أبو عيسى الطحان هو موسى بن مسلم الطحان .صحيحاهـإقامة مخس عشرة أمت الصالة

مسعـت عبــد : ال حـدثنا ابـن املثـىن حــدثنا حممـد بـن جعفـر حــدثنا شـعبة قـ]700[الطـربي -
إذا أمجـع املقـام أمت عمرابنكان : الواحد املالكي حيدث عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قال 

: لـو صـليت قبلهـا أو بعـدها ؟ قـال: الصالة ، ولقد أقام مبكة شهرا يصلي ركعتـني ، فقيـل لـه
.اهـ عبد الواحد بن سليم املالكي ضعفوهلو صليت قبلها أو بعدها ألمتمت الصالة 

بـن أيب جنـيح قـال سـألت سـامل بـن عبـد اهللا قـال  ابن عيينـة عـن اعن ]4365[عبد الرزاق -
يصنع قال إذ كان صدر الظهر وقـال حنـن مـاكثون أمت الصـالة وقـال وإذا بن عمراكيف كان

حــدثنا يــونس أنبأنــا ]702[الطــربي .قــال اليــوم وغــدا قصــر الصــالة وإن مكــث عشــرين ليلــة 
كيـف كـان : لت فقاملا أسأله وهو عند باب املسجد أتيت س: قال يحسفيان عن ابن أيب جن

اليـوم : حنن ماكثون أمت الصـالة ، وإذا قـال : كان إذا أصدر الظهر وقال :أبوك يصنع ؟ قال 
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ثنــا ســفيان : قــالحــدثنا يــونس]2426[الطحــاوي .وغــدا قصــر ، وإن مكــث عشــرين ليلــة 
.اهـ صحيحفذكرهعن ابن أيب جنيح

حدثنا هناد بن السري احلنظلي حدثنا أبو األحوص عـن حصـني بـن عبـد ]516[ربي الط-
مث خرجت ، فدخلت منزيل سط فحضرت الصالةكان الشعيب معنا بوا: الرمحن السلمي قال 

عبـد اهللا بـن رأيـت لكين ما صليت غري ركعتني: فقال . أربعا : كم صليت ؟ فقلت : فقال 
مساع أيب األحـوص أظنو ، حصني اختلط اهـىت خرج منهاحكة ما يصلي إال ركعتنيمبعمر
.وله شواهد .بعد االختالط منه
: حـدثنا حممـد بـن العــالء حـدثنا ابـن إدريـس أنبأنــا ليـث عـن الشـعيب قــال ]708[الطـربي -

إال بـركعتني ، إال أن أصـلي مـع عمـرابـنال يـأمرين أقمت باملدينة ستة أشهر أو عشـرة أشـهر
حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم حــدثنا ابــن عليــة أنبأنــا ]709[الطــربي . قــوم فأصــلي بصــال

فمـا أمـرين إال باملدينة مثانية أشهر أو عشـرة أشـهرعمرابنأقمت مع : ليث عن الشعيب قال 
.اهـ ليث ضعيفبركعتني ، إال أن أصلي يف مجاعة ، ولو أردت أكثر من ذلك ما زادين

زم الطــائي حــدثين عبــد الصــمد حــدثنا شــعبة عــن حيــىي حــدثين زيــد بــن أخــ]698[الطــربي -
عبـد اهللا بـن سـألت : قـال بن أيب إسحاق عن القاسم بن خميمرة عن أيب صاحل أو ابن صاحل

وســألت . ركعتــني : كيــف أصــلي ؟ فقــال أكــون يف زرعــي وغنمــي ســتة أشــهر  : وقلــت عمــرو
، سـبحان اهللا: فقلـت مثـل ذلـك ،: ، فقـال عمرابنوسألت . فقال مثل ذلك الزبيرابن

حدثنا ابن املثىن حدثنا عبد الصمد .سبحان اهللا صل ركعتني : أكون يف زرعي وغنمي فقال 
صـاحل أو عـن ابـن حدثنا شعبة حدثنا حيىي بـن أيب إسـحاق عـن القاسـم بـن خميمـرة عـن صـاحل 

.ضبط امسهمل يُ صاحب القاسمو ، ثقات اهـفذكر مثلهعبد اهللا بن عمروسألت : قال 
: قـالعن حيان البـارقيثنا شعبة : قالثنا روح: قالحدثنا أبو بكرة]2478[الطحاوي -

فأنــت يف إن صــليت أربعــا: إين مــن بعــث أهــل العــراق فكيــف أصــلي ؟ قــالالبــن عمــرقلــت 
.سند صحيح اهـ وإن صليت ركعتني فأنت مسافر، مصر 

ل كتـب عبيـد اهللا بـن عمـر بـن سـريين قـااعن هشـام بـن حسـان عـن ]4344[عبد الرزاق -
عبـد الـرزاق .إىل اهلـالل فكتـب أن أصـلي ركعتـنيوهو بـأرض فـارس أنـا مقيمـونبن عمراإىل 

صوابه عبيد اهللا بن معمـر يـروي عنـه اهـ بن عجالن عن نافع مثله اعن الثوري عن ]4345[
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ثنا حممــد بــن جعفــر ثنــا شــعبة عــن أيبحــد]5042[وقــد روى أمحــد.صــحيح . ابــن ســريين 
كــان عمــر بــن عبيــد اهللا بــن معمــر أمــريا علــى فــارس : ة اهلمــداين مسعــت عونــا األزدي قــالفــرو 

بـن عمـر إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم  ابن عمر يسأله عن الصالة فكتـب افكتب إىل 
اهـ صححه أمحد شاكر وضعفه شعيب كان إذا خرج من أهله صلى ركعتني حىت يرجع إليهم 

.ده وحسنه األلباين بشواه
الـدقيقي قـال حـدثنا يزيـد حدثنا حممد بن عبد امللك]232[وقال أبو جعفر الرزاز يف أماليه 

كتـب عبيـد اهللا بـن معمـر القرشـي :ن هـارون قـال أخربنـا جـويرب عـن طلحـة بـن الشـحاج قـالب
إنـا قـد اسـتقررنا فـال خنـاف عـدونا وقـد أتـى : إىل عبد اهللا بن عمر وهو أمري فـارس علـى جنـد 

ســبع ســنني وقــد ولــدنا األوالد فكــم صــالتنا؟ فكتــب إليــه ابــن عمــر إن صــالتكم ركعتــني علينــا 
فأعـاد إليـه الكتـاب فكتـب إليـه ابـن عمــر إن صـالتكم ركعتـني ، فأعـاد إليـه الكتـاب ، فكتــب 

إين كتبت إليك بسنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فسـمعته يقـول مـن أخـذ :إليه ابن عمر
.اهـ ضعيف عن سنيت فليس مين بسنيت فهو مين ومن رغب

حدثنا ابن املثىن حدثين عبد الصمد حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ]711[الطربي -
.اهـ صحيحصلى مبكة ركعتني وهو مريض يومئ إمياءعمرابنعطاء أن 

عن هشام بن حسـان عـن أمسـاء بـن عبيـد قـال سـألت الشـعيب زمـان ]4361[عبد الرزاق -
ت آيت إىل الكوفـــة وفيهـــا جـــديت وأهلـــي قـــال فقـــال أي األمصـــار أفضـــل أو قـــال احلـــج قـــال قلـــ

عن ذلك فقـال إين آليت عمربناأعظم مث أجابين فقال أليس املدينة فقلت بلى فقال سألت 
البيــت الــذي ولــدت فيــه يعــين مكــة فمــا أزيــد علــى ركعتــني قــال الشــعيب فكنــت أقــيم ســنة أو 

نا حـدث]98[أبـو بكـر النيسـابوري . على ركعتني ركعتني سنتني أصلي ركعتني أو قال ما أزيد
كـان يل : عن أمساء بن عبيد قالأنا هشام بن حسانقال عباس بن حممد نا عثمان بن عمر

إن يل بالكوفة أعماما وأخواال وكيف أصلي؟ : بالكوفة أعمام وأخوال، فلقيت الشعيب، فقلت
قــدمت املدينــة : مث قــال: قــال.بلــى: قلــتألــيس املدينــة؟ : أي األمصــار أعظــم؟ مث قــال: قــال

إذا صـليت : إين أريد أن أقيم باملدينة سنة، ما ترى يف الصـالة؟ قـال: فلقيت ابن عمر، فقلت
نا عباس بن حممد نا سـعيد وقال حدث. معنا فصل بصالتنا، وإذا صليت وحدك فصل ركعتني

ال، وإمنـــا وطـــين وداري إن يل بالكوفـــة أهـــ: قلـــت للشـــعيب: قـــالبـــن عـــامر عـــن أمســـاء بـــن عبيـــد
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تعلم مصـرا هـو أفضـل مـن : األمصار أفضل؟ مث بدأين، فقالأي: بالبصرة فكيف أصلي؟ قال
إذا صـليتم معنـا : كيـف نصـلي؟ قـال: املدينة؟ فإنا أقمنا باملدينة أشهرا، فسألنا أبا عبد الرمحن

ولـدت فيــه مــا فصـلوا بصــالتنا، وإذا صـلى أحــدكم وحــده فليصـل ركعتــني فـإين آيت البلــد الــذي 
.اهـ صحيحأزيد على الركعتني فيه

عــن جعفــر بــن ســليمان عــن يزيــد الرشــك قــال حــدثنا أبــو جملــز قــال  ]4364[عبــد الــرزاق -
فدخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الرمحن ما اإلشراك باهللا قال أن عمربناكنت جالسا عند 

إلشـراك بـاهللا قـال أن تتخـذ مـن دون جتعل مع اهللا إهلـا آخـر فقـال أيضـا يـا أبـا عبـد الـرمحن مـا ا
اهللا أندادا فقال أيضا يا أبا عبد الرمحن ما االشراك باهللا فقال أحرج عليك إن كنت مسلما ملا 

بــن عمــر غضــبا شــديدا قــال فقمــت ملــا رأيــت مــن شــدة اخرجــت عــين فخــرج الرجــل وغضــب 
قـال قلـت ال تكـون مـنهملـى ركبـيت فقـال اجلـس فـإين أرجـو أنغضبه ألخرج فضرب بيدي ع

.حسن اهـ أصلي قال صل ركعتني ركعتني 
ثنــا األوزاعــي عــن نــافع: قــال الوليــد بــن مســلمومــن حــديث إســحاق]2279[ابــن املنــذر -

متــه يف الســفر خمتلفــة، مث صــار إىل أنــه كانــت منــه أشــياء يف قصــر الصــالة يف إقاابــن عمــرعــن 

وإذا قدم بلدة ال يدري ما يقيم فيها قصر الصالة فيمـا بينـه وبـني اثنـيت عشـرة، فـإذا كملهـا أمت 
.اهـ ثقات الصالة، وإن خرج من غد

قـال  بـن سـمرةعبـد الـرحمنعن هشام بن حسان عن احلسن عـن ]4352[عبد الرزاق -
عبـــد الـــرزاق .كنـــا معـــه يف بعـــض بـــالد فـــارس ســـنتني وكـــان ال جيمـــع وال يزيـــد علـــى ركعتـــني 

ابــن أيب شــيبة . مثلــه عبــد الــرمحن بــن مســرةعــن الثــوري عــن يــونس عــن احلســن عــن ]4353[
كابــل شــىت بالــرمحن بــن مســرةعبــد أن ا عبــد األعلــى عــن يــونس عــن احلســن حــدثن]8287[

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد ]5687[البيهقــي . شــتوة أو شــتوتني يصــلي ركعتــني
عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حـدثنا أسـيد بـن عاصـم حـدثنا احلسـني بن أيب

توتني كنـا معـه شـ: قال عبد الرمحن بن مسرةبن حفص عن سفيان عن يونس عن احلسن عن 
.اهـ صحيحمع عبد الرمحن ال جنمع ونقصر الصالةيعين
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حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا ســامل بــن نــوح عــن عمــر بــن عــامر عــن قتــادة أن ]727[الطــربي -
حـــدثنا عبــد األعلـــى عـــن ]8288[ابــن أيب شـــيبة . أقـــام بفـــارس ســنتني يقصـــر الصـــالةأنســا

مث ســنتني يصــلي ركعتــني مث يســلمأقــام بســابور ســنة أومالــكبــنأنــسأن يــونس عــن احلســن 
أنبأنـا يـونس لحدثين يعقـوب بـن إبـراهيم حـدثنا ابـن عليـة قـا]726[الطربي .يصلي ركعتني

و ســنتني يصــلي ركعتــني مث يســلم مث يقــوم أقــام بنيســابور ســنة أمالــكبــنأنــسعــن احلســن أن 
ارم ثنـا محـاد بـن حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا عـ]682[الطـرباين . مث يسـلمفيصلي ركعتني 

زيــد عــن أنــس بــن ســريين عــن احلســن أنــه قــام مــع أنــس بنيســابور ســنتني فكــان يصــلي ركعتــني 
.صحيح متصل ، سنتني أصح ، واهللا أعلم اهـركعتني 

أقام أنس بن مالكعن حيىي بن أيب كثري عن جعفر بن عبد اهللا أن ]4354[عبد الرزاق -
إمنـا هـو حفـص بـن هـذا خطـأ .صلي ركعتـني ركعتـني بالشام شهرين مع عبد امللك بن مروان ي

حـدثنا إسـحاق عـن عبـد الـرزاق ] 2288[رواه ابـن املنـذر . ثقـةعبيد اهللا بن أنس بن مالك 
أقـــام بالشـــام د اهللا أن أنـــس بـــن مالـــكيـــعـــن حيـــىي بـــن أيب كثـــري عـــن حفـــص بـــن عبعـــن معمـــر

]96[كــر النيســـابوري وقــال أبـــو ب. لــك بــن مـــروان يصــلي ركعتـــني ركعتــنيشــهرين مــع عبـــد امل
عـن حفـص بـن عبيـد اهللا نا حممد بن حيـىي نـا عبـد الـرزاق أنـا معمـر عـن حيـىي بـن أيب كثـريحدث

عمـرو قـاال حـدثنا أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]5688[البيهقـي . فذكره 
ء أخربنـا طالـب أخربنـا عبـد الوهـاب بـن عطـاأبو العباس حممد بن يعقوب حـدثنا حيـىي بـن أيب

أقـام بالشـام مـع عبـد أنسـاأن كثـري عـن حفـص بـن عبيـد اهللا بـن أنـسهشام عن حيىي بـن أيب
أخربنـا أبـو عبـد البيهقـي وقال. اهـ سند صحيح صالة املسافريامللك بن مروان شهرين يصل

ح يحدثنا عاصم بن علـيبن محشاذ العدل أخربنا أبو بكر السدوسياهللا احلافظ حدثنا عل
حـدثنا حممـد بـن حيـىي وعبـد اهللا بـن حممـد يأخربنـا أبـو أمحـد بـن عـدا أبو سـعد املـاليينوأخربن

كثـري حـدثنا عكرمـة بـن عمـار حـدثنا حيـىي بـن أيبيبن محيد اإلمام قاال حدثنا عاصـم بـن علـ
عـن أنــس أن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أقــاموا برامهرمــز تســعة أشــهر يقصــرون 

.رمحه اهللا نووي صححه الاهـالصالة
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ثنا : ثنا شعبة قال: ثنا حيىي بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن سنان قال]2429[الطحاوي -
فكــم صــلى؟ : بــاألهواز صــلى العصــر قلــتأبــا بــرزة األســلميرأيــت : األزرق بــن قــيس قــال

.اهـ صحيحركعتني: قال
عــن عاصــم وحصــني حــدثنا موســى بــن إمساعيــل قــال حــدثنا أبــو عوانــة]1018[البخـاري -

أقـام النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم تسـعة عشـر : عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
حدثنا أمحد بن ]3961[وقالاهـ يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أمتمنا

أقمنـا مـع النـيب صـلى : يونس حـدثنا أبـو شـهاب عـن عاصـم عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال
تسع عشرة نقصـر الصـالة وقـال ابـن عبـاس وحنـن نقصـر مـا بيننـا وبـني يف سفرعليه وسلم اهللا 

حـدثنا عبـدان أخربنـا عبـد اهللا أخربنـا ]3960[وقال البخـاري اهـتسع عشرة فإذا زدنا أمتمنا
مبكةأقام النيب صلى اهللا عليه وسلم : عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

البيهقي اختالف الروايات عـن عاصـم األحـول مث ذكرقد و اهـيصلي ركعتنيتسعة عشر يوما
بـــن أمحــد بـــن عبــدان أخربنـــا أمحــد بـــن عبيــد الصـــفار حــدثنا أبـــو يعلــأخربنـــا]5675[قــال 

عمران حدثنا إبراهيم بن احلجاج حدثنا عبد الـوارث حـدثنا عبـاد بـن منصـور عـن عكرمـة عـن 
ياهللا عليـــه وســـلم زمـــن الفــتح تســـع عشـــرة ليلـــة يصـــلأقـــام رســول اهللا صـــلى : ابــن عبـــاس قـــال 

.تبعا للبخارياهـ ورجحها البيهقي على رواية سبع عشرةركعتني
عـن ثنا شعبة عن قتادة: قالثنا عبد الصمد: قالحدثنا ابن مرزوق]2459[الطحاوي -

نيركعتـ:فكـم أصـلي ؟ قـال، إين أقـيم مبكـة : فقلتعباسابنسألت : موسى بن سلمة قال
: قـالحـدثنا حممـد بـن إمساعيـل]2250[ابـن املنـذر . سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم 

فـذكره مسعـت موسـى بـن سـلمة بـن حمبـق: قـالثنا شعبة عن قتادة: قالثنا سليمان بن حرب
.رواه مسلم حنوهإسناد صحيحاهـ
ن رجـل عـالضـبعيحدثنا شـعبة عـن أيب التيـاح: قال حدثنا وكيع ]8285[ابن أيب شيبة -

ال أشـد علـى سـري إين أقـيم باملدينـة حـوال : عباسالبنقلت : قال من عنزة يكىن أبا املنهال
حــدثنا ابــن املثــىن حــدثين وهــب بــن جريــر حــدثنا شــعبة ]722[الطــربي .صــل ركعتــني: قــال 

علـي إين أقـيم باملدينـة حـوال ال أشـد: عبـاسالبـنقلـت : قـال عن أيب التياح عن أيب املنهـال
حدثنا محيد بن مسعدة السامي حدثنا يزيـد بـن مث قال .ركعتني: ، فكيف أصلي ؟ قال سريا
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اهــ فذكر حنـوهعباسالبنقلت : قال العنزي عن أيب املنهال زريع حدثنا شعبة عن أيب التياح
.مطعمبنالرمحنعبدصحيح أبو املنهال هو 

البــنن زائــدة بــن عمــري قــال قلــت عــن ياســني عــن أيب إســحاق عــ]4359[عبــد الــرزاق -
إين أخـرج مسـافرا فـأقيم سـنني مكعبـا عـدوما فأقصـر قـال لـيس بقصـر ولكـن متـام فصـل عباس

حــدثنا حــدثنا ابــن املثــىن]723[الطــربي .اهـــ ياســني بــن أيب بســطام مل أعرفــهركعتــني ركعتــني 
أصلي مبكة كيف : عباسابنسألت : قال حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن زائدة بن عمري

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا عبيــد ]12664[الطــرباين . ركعتــني ركعتــني:؟ قــال 
: عـن زائـدة بـن عمـري قـالاهللا بـن عمـرو اآلمـدي ثنـا حممـد بـن جـابر ثنـا أبـو إسـحاق اهلمـداين

ركعتـــني ركعتـــني ســـنة نبـــيكم صـــلى اهللا عليـــه : فقـــالســـألت ابـــن عبـــاس عـــن الصـــالة يف الســـفر
.صحيح هـاوسلم

قـال يل :عن ياسني بـن أيب بسـطام عـن ضـحاك بـن أيب مـزاحم قـال]4482[عبد الرزاق -
إذا خرجـت مسـافرا فصـل : مهمـا عصـيتين فيـه مـن شـيء فـال تعصـيين يف ثـالث : عبـاسبنا

وال تدخل مكة إال بـإحرام، ىل بيتك وال تصومن حىت ترجع إ، ركعتني حىت ترجع إىل أهليك 
.ه عرفاهـ ياسني مل أ

: قـال عبـاسابـنعن مساك بن سلمة عـن عن مغريةحدثنا جرير ]8283[ابن أيب شيبة -
حـــدثنا حـــدثنا ابـــن محيـــد]724[الطـــربي . ت يف بلـــد مخســـة أشـــهر فاقصـــر الصـــالةإن أقمـــ

عـن قصـر الصـالة عبـاسابـنسـئل : قـال احلميد عن مغرية عن مساك بن سـلمة جرير بن عبد
.اهـ ثقاتأرض مخسة أشهريف قصر وإن كنت:فقال 

حدثنا عمران بن موسى القـزاز حـدثنا عبـد الـوارث بـن سـعيد حـدثنا ليـث ]720[الطربي -
ذا إذا قــدمت أرضــا ال تــدري مــىت ختــرج ، فــأمت الصــالة ، وإ: قــال عبــاسابــنعــن جماهــد عــن 

ــــن املنــــذر .مث أمت الصــــالة أخــــرج اليــــوم أخــــرج غــــدا فقصــــر مــــا بينــــك وبــــني عشــــر : قلــــت  اب
ثنــا ســعيد ثنــا خالــد بــن عبــد اهللا عــن ليــث عــن جماهــد : حــدثنا حممــد بــن علــي قــال]2281[

أخـرج اليـوم، : إذا قدمت بلدة فلم تدر مىت خترج فـأمت الصـالة، وإذا قلـت: قالابن عباسعن 
.اهـ ليث ضعيف أخرج غدا فأقمت عشرا فأمت الصالة
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أخربنـا قـالأبـو الوليـد حـدثنا شـعبةثنـا قـالحدثنا حممد بن إمساعيـل]2283[ابن املنذر -
عــن ابــن عبــاسســئل : قــالشــقيمسعــت أبــا الصــقر حيــدث عــن شــعبة بــن قــالأبــو إســحاق

ركعتـني حـىت عليه وسلم إذا خرج من أهلـه صـلىكان النيب صلى اهللا: فقالالصالة يف السفر
يد بن حيمد سعمن الناسخ إمنا هو سعيد بن شفي وأبو السفرأظنه اهـ هذا خطأ يرجع إليهم

مسعــت قــالحــدثنا شــعبة عــن أيب إســحاق ]2860[رواه أبــو داود الطيالســي .ثقــات كلهــم 
كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال ابــن عبــاسعــن أبــا الســفر حيــدث عــن ســعيد بــن شــفي

وقــد تقــدم .ســند صــحيح .وســلم إذا خــرج مــن بيتــه مســافرا صــلى ركعتــني ركعتــني حــىت يرجــع
.قريبا 

حـدثنا املثـىن بـن سـعيد عـن أيب مجـرة نصـر بـن : قـال حـدثنا وكيـع]8286[شـيبة ابن أيب -
صـل : إنا نطيل القيـام بـالغزو خبراسـان فكيـف تـرى ؟ فقـال: عباسالبنقلت : قال عمران

.اهـ صحيح ركعتني وإن أقمت عشرين سنة
اسعبـابـنحـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن عمـرو عـن عطـاء عـن ]8308[ابن أيب شيبة -

حدثنا ابن علية عن ابن جريج ]8309[ابن أيب شيبة .إذا انتهيت إىل ماشيتك فأمتم: قال 
.اهـ سند صحيح مثلهابن عباسعن عطاء عن 

ةشـــعائعـــن ليـــث عـــن طـــاووس عـــن حـــدثنا معتمـــر بـــن ســـليمان ]8306[ابـــن أيب شـــيبة-
.اهـ ليث ضعيفإذا وضعت الزاد واملزاد فصل أربعا: قالت

لي إماما باملقيمنياملسافر يص
إبــراهيم بــن موســى حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا محــاد ح وحــدثنا ]1231[أبــو داود -

نضــرة عــن عمــران بــن حصــني قــال بــن زيــد عــن أيبيأخربنــا علــوهــذا لفظــهأخربنــا ابــن عليــة
عشـرة ليلـة ال غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام مبكـة مثـاين

.ضعفه األلبايناهـ يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر :صلى إال ركعتني ويقول ي
كـان عمـر بـن الخطـاببن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن اعن ]346[مالك -

مالــك . 
] 4369[عبـد الـرزاق .أبيه عن عمـر بـن اخلطـاب مثـل ذلـكعن زيد بن أسلم عن]347[

بــن عمــر قــال صــلى عمــر بأهــل مكــة الظهــر فســلم يف امعمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن عــن
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حــدثنا ]3881[ابــن أيب شــيبة .ركعتــني مث قــال أمتــوا صــالتكم يــا أهــل مكــة فإنــا قــوم ســفر 
وعــن ســفيان عــن زيــد بــن ح.حيـىي بــن ســعيد عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر عــن عمــر

وعن شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسـود عـن عمـر أنـه صـلى حأسلم عن أبيه عن عمر 
حــدثنا األعمــش عــن قــالحــدثنا ابــن منــري. فــأمتوا الصــالةإنــا قــوم ســفر: ركعتــني مث قــال مبكــة

عـن حدثنا أبو معاوية عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن محـاد. إبراهيم عن األسود عن عمر مبثله
صــليت مــع : حــدثنا وكيــع عــن زكريــا عــن أيب إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون قــال . عمــر مبثلــه

حـدثنا وكيــع عـن ســفيان . فــأمتوا الصـالةيـا أهــل مكـة إنــا قـوم سـفر: كعتـني مبكــة مث قـالعمـر ر 
وعـن عكرمـة بـن عمـار عـن سـامل عـن ابـن عمـر عـن ح.عن زيد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن عمـر

. مثلـهأنـا شـعبة عـن احلكـم عـن إبـراهيم عـن األسـود عـن عمـر ]180[ابـن اجلعـد .عمر مثله
حدثنا ابن بشـار حـدثنا مؤمـل بـن إمساعيـل حـدثنا سـفيان عـن أسـلم املنقـري ]713[الطربي 

حدثنا ابن بشـار حـدثنا عبـد ]714[الطربي .قوموا فأمتوا ، فإنا قوم سفر: ركعتني ، مث قال 
الرمحن حدثنا شعبة عن األعمش عن إبراهيم عن مهام بن احلارث أن عمر بـن اخلطـاب صـلى 

حـــدثنا ســـلم بـــن جنـــادة .يـــا أهـــل مكـــة أمتـــوا صـــالتكم ، فإنـــا قـــوم ســـفر: مبكـــة ركعتـــني وقـــال 
]715[الطربي . مثلهالسوائي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهام عن عمر 

حدثنا ابن املثـىن حـدثنا حممـد بـن جعفـر حـدثنا شـعبة عـن احلكـم عـن إبـراهيم عـن األسـود أن 
ابــن املنــذر . يــا أهــل مكــة أمتــوا صــالتكم فإنــا قــوم ســفر: عمــر صــلى مبكــة ركعتــني ، مث قــال 

. مثلـه حدثنا احلسن بن عفـان ثنـا ابـن منـري عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود]2296[
حدثين جابر بن الكـردي الواسـطي حـدثنا شـبابة بـن سـوار حـدثنا يـونس بـن ]716[الطربي 

حني دخل مكـةرأيت عمر: أيب إسحاق عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون األودي قال 
ا حــدثنا ابــن املثــىن حــدثن]717[الطــربي . يــا أهــل مكــة إنــا قــوم ســفر فــأمتوا صــالتكم:فقــال 

أخربين نافع عن ابن عمر أن عمر صلى بأهـل مكـة ركعتـني : قالحيىي بن سعيد عن عبيد اهللا
حــدثين يــونس بــن عبــد األعلــى ]718[الطــربي . فإنــا قــوم ســفر أمتــوا صــالتكم:، مث قــال 

الصديف أنبأنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن ابن شهاب عن سـامل عـن أبيـه أن عمـر 
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أمتــوا صــالتكم فإنــا قــوم :قــال ألهــل مكــة بــن اخلطــاب كــان إذا قــدم مكــة صــلى ركعتــني ، مث 
.صحيحاهـسفر

حـدثنا شـريك عـن عبـاس بـن ذريـح عـن قـالأخربنـا الفضـل بـن دكـني ]9006[ابن سـعد -
عبـاد اهللا أمتـوا الصـالة مث : اجلمعـة فلمـا سـلم قـام فقـال عليصلى بنا : قال احلارث بن ثوب 

.اس ثقة اهـ احلارث ذكره ابن حبان يف الثقات وعبقام فدخل
على رجل مـن أهـل مكـة بن عمراعن معمر عن الزهري قال دخل ]4372[عبد الرزاق -

مالــك رواه .بـن عمــر ركعتـني مث التفـت إلـيهم فقـال أمتـوا ا
يعـــود عبـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرجـــاء :بـــن شـــهاب عـــن صـــفوان أنـــه قـــالاعـــن ]349[

: قـالحـدثنا يـونس]2423[الطحـاوي .مث انصرف فقمنا فأمتمنا صفوان فصلى لنا ركعتني
:أنـه قـالعـن صـفوان بـن عبـد اهللا بـن صـفوانحدثـه عـن ابـن شـهابأنا ابن وهـب أن مالكـا

فصلى بنـا ركعتـني مث انصـرف بن صفوانرضي اهللا عنهما يعود عبد اهللا عبد اهللا بن عمرجاء 
.صحيح اهـفأمتمنا ألنفسنا أربعا ، 

سافر يصلي خلف مقيمامل
يصـلي : قـال عبـد اهللاعـن حـدثنا حفـص عـن عبيـدة عـن إبـراهيم]3870[ابن أيب شيبة -

.اهـ عبيدة الضيب ضعيف 
أقـام مبكـة عشـر ليـال يقصـر الصـالة إال أن يصــليها عمـربـناعـن نـافع أن ]344[مالـك -

.اهـ صحيح مع اإلمام فيصليها بصالته
كان يصلي وراء اإلمام مبـىن أربعـا فـإذا صـلى عبد اهللا بن عمرفع أن عن نا]348[مالك -

.اهـ صحيح لنفسه صلى ركعتني
شيبة حـدثنا أبـو أسـامة حـدثنا عبيـد اهللا عـن نـافع حدثنا أبو بكر بن أيب]1624[مسلم -

قــال صــلى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مبــىن ركعتــني وأبــو بكــر بعــده وعمــر ابــن عمــرعــن 
فكــان ابــن عمــر إذا . بكــر وعثمــان صــدرا مــن خالفتــه مث إن عثمــان صــلى بعــد أربعــابعــد أيب

اهـربعا وإذا صالها وحده صلى ركعتنيصلى مع اإلمام صلى أ
أنـه  عمـرابـنعـن حدثنا ابن عيينة عن إمساعيل بن أمية عن نافع ]8268[ابن أيب شيبة -

.اه أنه يصلي مبكة خلف اإلماممعنو . صحيحاهـ يقيم مبكة فإذا خرج إىل مىن قصركان
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البـن عن معمر والثوري قال سليمان التيمي عن أيب جملز قال قلـت ]4381[عبد الرزاق -
ابــــن أيب شــــيبة . :أدركــــت ركعــــة مــــن صــــالة املقيمــــني وأنــــا مســــافر قــــالعمــــر

فر أدرك مــن صــالة يف مســاعمــرابــنعــن شــيم عــن التيمــي عــن أيب جملــز حــدثنا ه]3871[
حــدثنا عبــد ]3878[ابــن أيب شــيبة .ويقضــي مــا ســبق بــهيصــلي معهــم: ملقيمــني ركعــة قــالا

الوهــاب مــن طريــق عبــد]5712[البيهقــي . حنــوهعــن أيب جملــز الســالم عــن ســليمان التيمــي
املسافر يـدرك ركعتـني مـن : عمرالبنجملز قال قلت عن أيبيبن عطاء أخربنا سليمان التيم

ييصـل: فضـحك وقـال : يمـني أجتزيـه الركعتـان أو يصـلاملقيصالة القوم يعـين
.اهـ صحيح 

إذا : قـــال ابــن عبــاسعـــن حــدثنا حفــص عـــن ليــث عــن جماهــد]3869[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ليث بن أيب سليم ضعيف دخل املسا

بشــار قــاال حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا حــدثنا حممــد بــن املثــىن وابــن]1609[مســلم -
كيــف ابــن عبــاسســألت :قــالشــعبة قــال مسعــت قتــادة حيــدث عــن موســى بــن ســلمة اهلــذيل

القاســم صــلى اهللا عليــه ركعتــني ســنة أيب:فقــال.إذا كنــت مبكــة إذا مل أصــل مــع اإلمــاميأصــل
اهـوسلم

ب عـن قتـادة عـن موسـى ثنا حممـد بـن عبـد الـرمحن الطفـاوي ثنـا أيـو حـد] 1862[ورواه أمحد 
وإذا رجعنـا ، نـا إذا كنـا معكـم صـلينا أربعـا إ:بـن عبـاس مبكـة فقلـتاكنـا مـع : بن سلمة قال 

اهــــ حســـنه القاســـم صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم تلـــك ســـنة أيب: قـــال ، إىل رحالنـــا صـــلينا ركعتـــني 
.شعيب 

النافلة يف السفر
هــارون حــدثنا العــوام حــدثنا حــدثنا مطــر بــن الفضــل حــدثنا يزيــد بــن ]2996[البخــاري -

قــال مسعــت أبــا بــردة واصــطحب هــو ويزيــد بــن أىب كبشــة يفيإبــراهيم أبــو إمساعيــل السكســك
ا موسـى مـرارا يقـول قـال رسـول السفر فقال لـه أبـو بـردة مسعـت أبـسفر ، فكان يزيد يصوم يف

مقيمـــا إذا مـــرض العبـــد أو ســـافر ، كتـــب لـــه مثـــل مـــا كـــان يعمـــل :صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اهللا
اهـصحيحا 
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حـدثنا الليـث بـن سـعد عـن صـفوان بـن سـليم عـن بـن سـعدحـدثنا قتيبـة]550[الرتمذي -
صـحبت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مثانيـة : أيب بسرة الغفـاري عـن الـرباء بـن عـازب قـال 

أبـو عيسـى حـديث مث قـال. عشر سفرا فما رأيته ترك الركعتني إذا زاغت الشـمس قبـل الظهـر 
قــال وســألت حممــدا عنــه فلــم يعرفــه إال مــن حديثــه الليــث بــن ســعد ومل .اء حــديث غريــب الــرب 

ثقــات إال أبــا بســرة ذكــره ابــن حبــان يف الثقــات اهـــاســم أيب بســرة الغفــاري ورآه حســنايعــرف
.ووثقه العجلي 

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن حيـىي عـن حممـد بـن عبـد الـرمحن ]1094[البخاري -
التطـوع وهـو راكـب يفيصـلى اهللا عليـه وسـلم كـان يصـلر بن عبـد اهللا أخـربه أن النـيبأن جاب

اهـغري القبلة 
أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه عبـد اهللا بـن عمـرعن عبد اهللا بن دينار عـن ]354[مالك -
عبـد سلم كان يصلي على راحلته يف السـفر حيـث توجهـت بـه قـال عبـد اهللا بـن دينـار وكـان و 

عـن الثـوري عـن عبـد اهللا بـن دينـار قـال كـان ]4446[عبـد الـرزاق .يفعـل ذلـكعمـراهللا بن
أخرجـه البخـاري اهــ يتطوع بالليل وال يتطوع بالنهار يف السفر وكان يصلي إىل بعـريه عمربنا

.حنوه عن ابن دينار ومسلم 
يف أنـه مل يكـن يصـلي مـع صـالة الفريضـة عبـد اهللا بـن عمـرعـن نـافع عـن ]350[مالـك -

علـى األرض وعلـى راحلتـه السفر شـيئا قبلهـا وال بعـدها إال مـن جـوف الليـل فإنـه كـان يصـلي 
ابـن عمـرعـن هشـيم عـن عبيـد اهللا عـن نـافعحـدثنا]3849[ابن أيب شـيبة . حيث توجهت

أخرجـــه اهــــ ال يتطـــوع يف الســـفر قبـــل الصـــالة وال بعـــدها ، وكـــان يصـــلي مـــن الليـــلأنـــه كـــان
.حنوه البخاري ومسلم عن نافع

حدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصـم ] 1611[مسلم -
فصــلى لنــا الظهــر :قــالطريــق مكــةبــن عمــر بــن اخلطــاب عــن أبيــه قــال صــحبت ابــن عمــر يف

ركعتني مث أقبل وأقبلنا معه حىت جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منـه التفاتـة حنـو حيـث 
قــال لــو كنــت مســبحا ألمتمــت . فقــال مــا يصــنع هــؤالء قلــت يســبحونصــلى فــرأى ناســا قيامــا 

الســـفر فلـــم يـــزد علـــى صـــحبت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يفإينييـــا ابـــن أخـــصـــاليت
ركعتني حىت قبضه اهللا وصحبت أبـا بكـر فلـم يـزد علـى ركعتـني حـىت قبضـه اهللا وصـحبت عمـر 
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فلــم يــزد علــى ركعتــني حــىت قبضــه اهللا فلــم يــزد علــى ركعتــني حــىت قبضــه اهللا مث صــحبت عثمــان 
اهـ)رسول اهللا أسوة حسنةكان لكم يفلقد(وقد قال اهللا 

كـان يـرى ابنـه عبيـد اهللا بـن عبـد عبـد اهللا بـن عمـرقال بلغين عـن نـافع أن ]352[مالك -
حــدثنا معــاذ بــن املثــىن ثنــا ]13256[وقــال الطــرباين .اهللا يتنفــل يف الســفر فــال ينكــر عليــه 

ابـنسايرت : قالبن حيىي حدثين عمي موسى بن طلحةعن طلحة نا حيىي بن سعيدمسدد ث
أصـلي كمـا : قـالو على ركعتني مل يصل قبلهـا وال بعـدهافلم يكن يزيد بني مكة واملدينةعمر

حممـد بـن حيـىي بـن حـدثنا.وما أنا مبانع أحدا يستزيد من خـري إن أرادهرأيت أصحايب يصلون
حـة بـن حيـىي عـن عمـه عيسـى بـن عـن طلبـو كريـب ثنـا معاويـة بـن هشـاممنده األصبهاين ثنـا أ

تـــني ويقـــوم بنـــوه وأصـــحابه وكـــان ال يزيـــد علـــى ركعصـــحبت ابـــن عمـــر يف الســـفر: قـــالطلحـــة
إمنــا أصــنع كمــا رأيــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : مــا لــك ال تطــوع؟ قــال: فقلــتيتطوعــون

وقـال البخـاري . ن حيـىي بـن سـعيد يضـعفه اهـ طلحة بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا كـايصنع
.منكر احلديث

كان ال يتطوع يف عمربناعن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع أن ]4447[عبد الرزاق -
.اهـ صحيحالسفر يف صالة النهار 

بــن عيينــة عــن عمــرو بـن دينــار عــن عكرمــة بــن خالــد عــن عبــد اعــن ]4449[عبـد الــرزاق -
ــااهللا بــن واقــد قــال كــان  . ال يصــلي ركعــيت الفجــر يف الســفر وال يــدعهما يف احلضــر ن عمــرب

عمرابنحدثنا عبيد اهللا عن نافع عن : حدثنا أبو أسامة قال ]3949[ابن أيب شيبة وقال 
.اهـ صحيحان ال يصلي ركعيت الفجر يف السفرك: قال
ســـألته : حـــدثنا ابـــن عـــون عـــن جماهـــد قـــال: قـــالحـــدثنا هشـــيم ]3953[ابـــن أيب شـــيبة -

سـند اهــوال حضـرمـا رأيتـه يـرتك شـيئا يف سـفر: ال؟ قـيصـلي ركعـيت الفجـرابن عمـرأكان 
.مكة ، لعله رآه يكثر صالة الليل إىل، صاحبه يف سفره صحيح 

عمــرابــنصــحبت : قــال حــدثنا هشــيم عــن حصــني عــن جماهــد]3865[ابــن أيب شــيبة -
بتـــه حيـــث مـــا توجهـــت بـــه ، فـــإذا كانـــت مــن املدينـــة إىل مكـــة ، فكـــان يصـــلي تطوعـــا علـــى دا

حدثنا ابن محيد حدثنا احلكم بن بشري بن سلمان قال ]710[الطربي .الفريضة نزل فصلى
، فكــان ال يزيــد يف الســفر عمــرابــنكنــت أصــحب : قــال حــدثنا عمــر بــن ذر عــن جماهــد: 
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ينزل قبل الفجر على ركعتني املكتوبة ، وحييي الليل صالة على ظهر بعريه أينما كان وجهه ، و 
.وبعضه يف الصحيحني .اهـ صحيح فيوتر باألرض ، وإذا قام يف منزل ليلة أحىي الليل

ـــناو عمـــرن أعـــن الثـــوري عـــن محـــاد عـــن إبـــراهيم ]4454[عبـــد الـــرزاق - كانـــا مســـعودب
ثنا : قالحدثنا علي بن احلسن]2793[ابن املنذر . يصليان يف السفر قبل املكتوبة وبعدها

اهــ مل يتطوعـان يف السـفرعبـد اهللاو عمركان : قالعن سفيان عن محاد عن إبراهيمعبد اهللا
:بــن خــالد قــالاكتــب إيل ]4999[يســمعه الثــوري ، قــال عبــد اهللا بــن أمحــد يف العلــل ألبيــه 

مسعت عبد الرمحن قال قرئ على سفيان عن مالك بن مغول عـن محـاد عـن إبـراهيم عـن عمـر 
.)1(سنحمرسل وهو اهـيف السفروعبد اهللا كانا يتطوعان 

حـدثنا شـريك عـن جـابر عـن سـامل أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ]3868[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف كانا يتطوعان يف السفروعمر

أبــا ذر وعمــرأن حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن ليــث عــن جماهــد]3861[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيفكانا يتطوعان يف السفر

كـان أبا ذرأن ن عاصم عن أيب عثمانعحدثنا محيد عن حسن ]8597[ن أيب شيبة اب-
ال ولكن  : كنت نائما ؟ قال : يصلي على راحلته وهو قبل املشرق وهو خيفق برأسه فقيل له 

حــدثنا محــاد بــن ســلمة قــالأخربنــا عفــان بــن مســلم قــال]5442[ابــن ســعد .كنــت أصــلي
وهـــو رأيـــت أبـــا ذر مييـــد علـــى راحلتـــه: النهـــدي قـــال عـــن أيب عثمـــانأخربنـــا عاصـــم األحـــول 

ال: أنـائم أنـت يـا أبـا ذر ؟ فقـال : فقلت ، فدنوت منه ننته نائمامستقبل مطلع الشمس فظ
ثنـا : قـالثنـا حجـاج: قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]2807[ابن املنـذر .بل كنت أصلي

يصـــلي علـــى أبـــا ذررأيـــت : القـــأخربنـــا عاصـــم األحـــول عـــن أيب عثمـــان النهـــدي: قـــالمحـــاد
: أنـائم أنـت؟ قـال: فقلـت، فـدنوت منـه ، راحلته وهو مستقبل مطلـع الشـمس، فظننتـه نائمـا 

.اهـ صحيحكنت أصلي، ال 

.كــان أصــحاب عبــد اهللا يتطوعــون يف الســفر: حــدثنا حممــد بــن عبيــد عــن األعمــش قــال ]3862[بــن أيب شــيبة ا-1
صــحبت أيب واألســود بــن يزيــد وعمــرو بــن ميمــون وأبــا وائــل ، فكــانوا : حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن أشــعث قــال وقــال

.اهـ ثقات كلهم يصلون ركعتني ، مث يصلون بعدها ركعتني
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كـــان ال عليـــاعـــن إســـرائيل بـــن يـــونس عـــن ثـــوير بـــن أيب فاختـــة أن ]4444[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ ضعيف يتطوع يف السفر قبلها وال بعدها

ــاعــن أيب إســحاق أن دحــدثنا هشــيم عــن خالــ]3855[يبة ابــن أيب شــ- كــان ال يــرى علي
حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن أيب إســحاق ]3856[ابــن أيب شــيبة .بــالتطوع يف الســفر بأســا

.اهـ إسناد ضعيفتطوع يف السفرعلياعن عاصم أن 
أن أبــاهحــدثنا حفــص عــن حجــاج عــن عبــد الــرمحن بــن األســود ]3852[ابــن أيب شــيبة -

.ال بأس بهاهـكان يتطوع يف السفرعبد اهللاكان يتطوع يف السفر ، وأن 
ثنــا عطــاف بــن خالــد : ثنــا مســدد قــال: حــدثنا حيــىي بــن حممــد قــال]2806[ابــن املنــذر -

قـدمت : يقـولمسعت عبـد اهللا بـن الـزبري: قالبن عروة بن الزبريحدثنا عمر بن عبد اهللا: قال
م مـــن غــزوة الريمـــوك، فكنــت أراه يصــلي علـــى راحلتــه حيثمـــا مــن الشــاالعـــوامبـــنالزبيــرمــع 

.عمر بن عبد اهللا ذكره أبو حامت يف الثقات ثقات كلهم و اهـ توجهت به
يف السـفر وهـو يصـلي علـى مالـكبـنأنـسعن حيىي بـن سـعيد قـال رأيـت ]355[مالك -

. لـــى شـــيءمحــار وهـــو متوجــه إىل غـــري القبلـــة يركــع ويســـجد إميـــاء مــن غـــري أن يضـــع وجهــه ع
.صحيح 

يتطـوع أنسـارأيـت : قال حدثنا حفص بن غياث عن أيب اليمان]3851[ابن أيب شيبة -
حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا عثمــان بــن أيب شــيبة ثنــا ]690[الطــرباين .يف الســفر

ابــن املنــذر . رأيــت أنــس بــن مالــك يتطــوع يف الســفر : حفــص بــن غيــاث عــن أيب اليمــان قــال 
ثنـا داود قـالثنـا حفـص بـن غيـاثقالثنا حجاجقالحدثنا علي بن عبد العزيز]2788[

حســـن اهــــ وبعـــدها يتطـــوع يف الســـفر قبـــل الصـــالةأنـــس بـــن مالـــكرأيـــت :قـــالأبـــو اليمـــان
.صحيح

أخـربين أنـس بـن سـريينحـدثنا شـعبة قـالأخربنا عفان بن مسلم قال]6495[ابن سعد -
وحـدثنا بـه عفـان : قـال.النـاس صـالة يف السـفر واحلضـرأحسـن أنـس بـن مالـككان : قال 

اهــــ فمـــا رأيـــت أحســـن صـــالة منـــهصـــحبت أنـــس بـــن مالـــك يف ســـفر : يف مكـــان آخـــر قـــال 
.صحيح 
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عـن أيب بـردة حدثنا يونس بن احلارث الطائفي: قال حدثنا وكيع]8601[ابن أيب شيبة -
ابــن أيب . وجهــت بــه يف الســفرعــن أبيــه أنــه كــان يصــلي علــى راحلتــه حيثمــا تأبــي موســىبــن 

أيبعــن عــن أيب بــردة عــن علــي بــن عتيــق حــدثنا مســعر : قــال حــدثنا وكيــع ]8602[شــيبة 
.اهـ حسن صحيحراحلته يف السفر حيثما توجهت بهأنه كان يصلي علىموسى

أنه كان يتطـوع ابن عباسعن حدثنا حفص عن ليث عن جماهد]3853[ابن أيب شيبة -
.يف السفر

حـدثنا حممـد بـن املثــىن حـدثنا حممـد بـن جعفــر حـدثنا شـعبة عـن أيب مجــرة]721[ربي الطـ-
طيـب نفسـك ت:فقـال . أن أصـلي مبكـة ركعتـني مـا تطيـب نفسـي: عبـاسالبـنقلت : قال 

وصــل بعــدها : ال ، قــال : أن تصــلي الصــبح أربعــا؟ قلــت 
.صحيح سند اهـ ركعتني

ســـــعيد أخربنـــــا أبـــــو عبـــــد اهللا احلـــــافظ وأبـــــو عبـــــد اهللا إســـــحاق بـــــن أيب] 5715[البيهقــــي -
أيبحممد بن يعقوب أخربنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربينقاال حدثنا أبو العباسيالسوس

طـاوس اليمـاينحسـن بـن مسـلم حـدثينحـدثينيأسـامة بـن زيـد الليثـحدثينيحدثنا األوزاع
ــن عبــاسحــدثين صــالة الســفر ســن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يعــين:قــال عبــد اهللا ب

ركعتــني ، وســن صـــالة احلضــر أربــع ركعـــات فكمــا الصـــالة قبــل صــالة احلضـــر وبعــدها حســـن 
.فيه ضعفاهـالسفر قبلها وبعدهافكذلك الصالة يف

ه حممـد بـن عـن رجـل يقـال لـثنا حممد بن أيب عـدي عـن محيـد حد]3854[ابن أيب شيبة -
ــن عبــد اهللادخلــت علــى : قــال قــيس  ]2787[ابــن املنــذر .وهــو يتطــوع يف الســفرجــابر ب

أخربنـا محيـد عـن حممـد بـن قـيس: قـالأخربنا يزيد بن هارون: قالحدثين إبراهيم بن عبد اهللا
اهــ حممـد بـن قـيس اليشـكري وثقـه وهو يتطـوع يف السـفر جابر بن عبد اهللادخلت على : قال

.ابن املديين 
كانـــت أم المـــؤمنينأن حـــدثنا وكيـــع عـــن يزيـــد عـــن ابـــن ســـريين]3857[ابـــن أيب شـــيبة -

.مرسل .اهـ يزيد بن إبراهيم التسرتي ثقة تتطوع يف السفر
نهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن امل]9507[الطــرباين -

.مرسل .وبعدها كانا يتطوعان يف السفر قبل الصالةعائشةو مسعودابنأن عن قتادة
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وافقنــا أصـــحاب حممـــد عـــن الربيـــع عــن احلســـن قـــال حـــدثنا وكيــع]3864[ابــن أيب شـــيبة -
ابـــن املنـــذر .صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فكـــانوا يصـــلون قبـــل الفريضـــة وبعـــدها ، يعـــين يف الســـفر

ثنـــا زائــدة عـــن هشـــام عـــن : قـــالثنـــا أمحـــد بــن يـــونس: قـــالحــدثنا حيـــىي بـــن حممــد]2794[
فيتطوعــــون قبــــل ، كــــان أصــــحاب رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يســــافرون :قــــالاحلســــن

.صحيحاهـاملكتوبة وبعدها
.تقدم يف التطوع على الدابة من كتاب الصالة 

قصر الصالة يف السفينة
بن يحممد بن عليالتاريخ أخربنا أبو علأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف]5696[البيهقي -

ي حيىي بن نصر بـن حاجـب القرشـحدثنا يأبو نصر فتح بن نوح الشاهنرب عمر املذكر حدثنا
يرضـعمـر بـن الخطـابسـأل يعن عبد اهللا بن شربمة عن نافع عن ابن عمر أن متيم الـدار 

البحــر فــأمره بتقصــري الصــالة قــال يقــول اهللا اهللا عنــه عــن ركــوب البحــر وكــان عظــيم التجــارة يف
اهــ ورواه ابـن عسـاكر يف تـاريخ دمشـق مـن طريـق )البحرالرب و يسريكم يفيهو الذ(عز وجل 

وحيىي بن نصر ضعفه أبو زرعة وذكره ابن حبان يف الثقات وقال ابن عدي أرجو أنه . البيهقي
.ال بأس به 

: ومـن طريـق وكيـع حـدثنا محـاد بـن زيـد حـدثنا أنـس بـن سـريين قـال] 5/7[وقال ابن حـزم -
ريين وهـي علـى رأس مخسـة فراسـخ فصـلى بنـا إىل أرضـه ببـذق سـأنـس بـن مالـكخرجت مـع 

مث صــلى بنــا ، وهــي جتــري بنــا يف دجلــة قاعــدا علــى بســاط ركعتــني مث ســلم، العصــر يف ســفينة
.وهذا سند صحيح. اهـ تقدم يف الصالة حنوهركعتني مث سلم

ه للسفرجوخرعندأحب أن يتطوع من 
علــيعــن احلــارث عــن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق ]4915[ابــن أيب شــيبة -

حدثنا ابن محيد حـدثنا هـارون بـن املغـرية ]719[الطربي اهـإذا خرجت فصل ركعتني: قال 
إذا خرجـت مسـافرا فصـل ركعتـني ، : قـال علـيعن عنبسـة عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن 

.اهـ ضعيف وإذا رجعت فصل ركعتني 
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أنـه كـان عمـرابـنعـن عـن نـافعحـدثنا أبـو معاويـة عـن عبيـد اهللا ]4916[ابن أيب شيبة -
.سند صحيحاهـإذا أراد أن خيرج دخل املسجد فصلى

من أحب أن يتطوع إذا رجع
حدثنا أبـو أسـامة عـن ابـن جـريج عـن الزهـري عـن عبـد الـرمحن بـن  ]4922[ابن أيب شيبة -

كعــب بــن مالــك عــن أبيــه
.يف قصة توبة كعباهـ رواه مسلم بدأ باملسجد فصلى ركعتنيالضحى ، فإذا قدم

كــان عثمــانأن حــدثنا وكيــع عــن كامــل أيب العــالء عــن أيب صــاحل]4919[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا كامـل أبـو حدثنا أبـو غسـان ]60[حبل بن إسحاق . إذا قدم من سفر صلى ركعتني

أو جـاء مـن سـفر ، ظر إىل عثمان بن عفان إذا ركب مركبا كأين أن:قالعن أيب صاحلالعالء
كامـــل بـــن العـــالء ثقـــة ، وأبـــو صـــاحل مـــوىل اهــــمل يـــدخل بيتـــه حـــىت يصـــلي ركعتـــني يف املســـجد

.وثقه العجلي وذكره أبو حامت يف الثقات يروي عن عثمان بنت الزبري بن العوامضباعة
علــيعــن يب إســحاق عــن احلــارثأعــنحــدثنا وكيــع عــن ســفيان ]4920[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ احلارث ال حيتج بهإذا قدمت فصل ركعتني: قال 
عبــاسبــنان مغــول عــن يســري العجلــي أن بــعــن الثــوري عــن مالــك ]9259[عبــد الــرزاق -

ابـن أيب شـيبة.مـن الناسـخ اهـ كأن فيه خطـأقدم من سفر فصلى على بساط يف بيته ركعتني 
عـن رجـل يقـال لـه بـن مغـول عـن مقاتـل بـن بشـري العجلـيحدثنا وكيـع عـن مالـك ]4921[

موســى بـــن أيب اهـــفصـــلى يف بيتــه ركعتــني علــى طنفســةقــدم مــن ســفرعبــاسابــنأن موســى
.موسى ومقاتل ذكرمها أبو حامت يف كتاب الثقات 

السفرجامع كتاب
ن إذا ن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـاأعن نافع عن عبد اهللا بن عمر ]942[مالك -

قفـل مــن غــزو أو حـج أو عمــرة يكــرب علـى كــل شــرف مـن األرض ثــالث تكبــريات مث يقــول ال 
لــه امللــك ولــه احلمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدير آيبــون تــائبون . إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه
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اهــ رواه )1(عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اهللا وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحـده
.البخاري ومسلم 

أخربنا كثري بن هشام قـال حـدثنا جعفـر بـن برقـان قـال حـدثنا ميمـون ]7600[ابن سعد -
: فعلم النـاس مناسـكهم مث قـال : ال قعبد اهللا بن الزبيرشهدت املوسم مع : بن مهران قال

.اهـ حسنإذا انصرفتم إن شاء اهللا إىل أهليكم فاذكروا اهللا وكربوه عند هبوط وصعود
بن عيينة عن صاحل بن كيسـان عـن سـامل قـال كـانوا يقولـون إذا اعن ]9242[عبد الرزاق -

أقبلوا من حج أو عمرة آئبون إن شاء اهللا تـائبون عابـدون سـاجدون لربنـا حامـدون صـدق اهللا 
.ح ياهـ صحوعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 

مـن بـين ضـبة عن عبد اهللا بن كثري عن شعبة قال أخربين محـزة رجـل]9263[عبد الرزاق -
محزة إسناد جيد ، اهـ يقول كنا إذا نزلنا منزال مل نزل نسبح حىت حتل الرحالأنساقال مسعت 

.صدوق ي الضيب شيخبن عمرو العائذ
سـافروا تصـحوا عمـربيـه قـال قـالَ أبـن طـاووس عـن اعـن معمـر عـن ]9269[عبد الرزاق -

.علم واهللا أروي مرفوعا وال يصح .مرسل جيداهـ وترزقوا 
أن يســافر عمــر بــن الخطــابكــره : عــن معمــر عــن قتــادة قــال ]19606[عبــد الــرزاق -

، يأيت إن شاء اهللا يف اجلامع اهـ مرسل ؟أرأيت إن مات من أسأل عنه: وقال . الرجل وحده 
.يف اآلداب 

ي ثنـــا إمساعيـــل ثنـــا حبيـــب بـــن حـــدثنا علـــ]464[ابـــن خزميـــة يف حـــديث علـــي بـــن حجـــر -
ــن الخطــابمسعــت : قــالبــن وهــبحســان عــن زيــد  إذا كنــتم ثالثــة يف ســفر:يقــولعمــر ب

، وإن مــررمت علــى إبــل راعيــة وأردمت اللــنب ، وال يتنــاج اثنــان دون واحــدفــأمروا علــيكم أحــدكم
اهـ، وإال فليحتلب مث ليصر يا راعي اإلبل، ثالثا، فإن أجابه فليستسقه: فليهتف رجل منكم

.ضعيف حبيب 

عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا خرجوا مسافرين يقولـون ربنـا تبلـغ ]9233[عبد الرزاق -1
مغفرتــك عنــا ورضــوانا بيــدك اخلــري إنــك علــى كــل شــيء قــدير اللهــم أنــت الصــاحب يف الســفر واخلليفــة يف الكــرب واألهــل 

.اهـ ثقاتلسفر وكآبة املنقلب اللهم هون علينا السفر واطو لنا األرض اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء ا
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عــن أيب حــدثنا حممــد بــن حيــان املــازين ثنــا عمــرو بــن مــرزوق أنــا شــعبة]8915[الطــرباين -
إذا كنـتم ثالثـة يف سـفر فـأمروا علـيكم أحـدكم، : قـالعبـد اهللاحاق عن أيب األحوص عـن إس

.اهـ صحيح وال يتناجى اثنان دون صاحبهما
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اب ـــتـــك
وازلــنــوات الـــلـــص

 عن رسول ا
وأصحابه
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صالة الكسوف
:عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن يســار عــن عبــد اهللا بــن عبــاس أنــه قــال ]445[مالــك -

خسفت الشمس فصلى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم والنـاس معـه فقـام قيامـا طـويال حنـوا 
طــويال مث رفــع فقــام قيامــا طــويال وهــو دون القيــام األول مث مــن ســورة البقــرة قــال مث ركــع ركوعــا 

ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع األول مث سجد مث قام قياما طويال وهو دون القيام األول مث 
ركــع ركوعــا طــويال وهــو دون الركــوع األول مث رفــع فقــام قيامــا طــويال وهــو دون القيــام األول مث 

: فقــال . األول مث ســجد مث انصــرف وقــد جتلــت الشــمس ركــع ركوعــا طــويال وهــو دون الركــوع
إن الشـــمس والقمـــر آيتـــان مـــن آيـــات اهللا ال خيســـفان ملـــوت أحـــد وال حلياتـــه فـــإذا رأيـــتم ذلـــك 

قالوا يا رسول اهللا رأيناك تناولت شيئا يف مقامك هذا مث رأيناك تكعكعت فقـال . فاذكروا اهللا 
ذته ألكلـتم منـه مـا بقيـت الـدنيا ورأيـت النـار فلـم إين رأيت اجلنة فتناولت منها عنقودا ولو أخ

أر كــاليوم منظــرا قــط أفظــع ورأيــت أكثــر أهلهــا النســاء قــالوا مل يــا رســول اهللا قــال لكفــرهن قيــل 
أيكفــرن بــاهللا قــال ويكفــرن العشــري ويكفــرن اإلحســان لــو أحســنت إىل إحــداهن الــدهر كلــه مث 

.اه البخاري ومسلم رو اهـ ما رأيت منك خريا قط : رأت منك شيئا قالت 
حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم أخربنــا حممــد بــن بكــر أخربنــا ابــن جــريج قــال ] 2134[مســلم -

مــن أصــدق حســبته يريــد عائشــة أن مسعــت عطــاء يقــول مسعــت عبيــد بــن عمــري يقــول حــدثين
الشمس انكسفت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام قياما شديدا يقـوم قائمـا مث 

ثـالث ركعـات وأربـع سـجدات فانصـرف وقـد يقـوم مث يركـع مث يقـوم مث يركـع ركعتـني يفيركـع مث 
. مث يركع وإذا رفع رأسه قـال مسـع اهللا ملـن محـده . اهللا أكرب :جتلت الشمس وكان إذا ركع قال

إن الشـــمس والقمــر ال يكســفان ملــوت أحــد وال حلياتـــه :فقــام فحمــد اهللا وأثــىن عليــه مث قــال 
.ولكنهمــا مـــن آيـــات

عـن أيبوحممد بن املثىن قاال حدثنا معاذ وهو ابـن هشـام حـدثينيأبو غسان املسمعوحدثين
اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم رباح عن عبيـد بـن عمـري عـن عائشـة أن نـيبقتادة عن عطاء بن أيب

.أي ثالث ركوعات يف كل ركعة اهـاتصلى ست ركعات وأربع سجد
حدثنا حممد بن مهران قـال حـدثنا الوليـد قـال أخربنـا ابـن منـر مسـع ابـن ]1065[البخاري -

صـــالة صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يفالنـــيبجهـــراهللا عنهـــا يشـــهاب عـــن عـــروة عـــن عائشـــة رضـــ
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ال مسع اهللا ملن محده ، اخلسوف بقراءته ، فإذا فرغ من قراءته كرب فركع ، وإذا رفع من الركعة ق
ــــع ركعــــات يفمث يعــــاود القــــراءة يف. ربنــــا ولــــك احلمــــد  ــــع صــــالة الكســــوف ، أرب ركعتــــني وأرب

اهللا عنهـــا أن يعـــن عـــروة عـــن عائشـــة رضـــيوغـــريه مسعـــت الزهـــر يوقـــال األوزاعـــ. ســـجدات 
الشمس خسفت على عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فبعـث مناديـا بالصـالة جامعـة ، 

عبــد الــرمحن بــن منــر مســع ابــن وأخــربين. ركعتــني وأربــع ســجدات فصــلى أربــع ركعــات يففتقــدم
فقلـــت مـــا صـــنع أخـــوك ذلـــك ، عبـــد اهللا بـــن الـــزبري مـــا صـــلى إال يقـــال الزهـــر . شـــهاب مثلـــه 

تابعــه ســفيان بــن حســني . قــال أجــل إنــه أخطــأ الســنة . ركعتــني مثــل الصــبح إذ صــلى باملدينــة 
تهذه سنة اهـاجلهريفيوسليمان بن كثري عن الزهر 

.داود حكاه الدارقطين 
حدثنا سـفيان عـن األسـود بـن قـيس العبـدي عـن حدثنا وكيع قال]8415[ابن أيب شيبة -

وال نيب صلى اهللا عليـه وسـلم يف كسـوفصلى بنا ال: ثعلبة بن عباد عن مسرة بن جندب قال 
.حسنه البغوي يف شرح السنة اهـنسمع له صوتا

بن إسحاق ثنا احلـرث بـن فضـيل األنصـاري مث اثنا يعقوب ثنا أيب عن حد]4387[أمحد -
كسـفت الشـمس : اخلطمي عن سفيان بن أيب العوجـاء السـلمي عـن أيب شـريح اخلزاعـي قـال 

اس تلـك وباملدينة عبد اهللا بن مسعود قال فخرج عثمـان فصـلى بالنـعثمان بن عفانيف عهد 
الصالة ركعتني وسجدتني يف كل ركعة قال مث انصرف عثمان فـدخل داره وجلـس عبـد اهللا بـن 

ســلم كــان يأمرنــا ن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و إمســعود إىل حجــرة عائشــة وجلســنا إليــه فقــال 
ن  إ

يت حتذرون كانت وأنتم على غري غفلة وان مل تكن كنتم قـد أصـبتم خـريا واكتسـبتموه كانت ال
وضــعفه .رواه أمحــد وأبــو يعلــى والطــرباين يف الكبــري والبــزار ورجالــه موثقــون: قــال اهليثمــي اهـــ 

.شعيب حلال ابن أيب العوجاء وقد وثقه ابن حبان 
علــيعــن احلكــم عــن حــنش عـن عــن الثــوري عــن سـليمان الشــيباين]4936[عبـد الــرزاق -

بـالقراءة فقـام فقـرأ مث ركـع مث قـام فـدعا فجهـرأنه أم النـاس يف املسـجد لكسـوف الشـمس قـال 
مث ركع أربع ركعات يف سجدة يدعو فيهن بعد الركوع مث فعل يف الثانية مثل ذلـك قـال سـفيان 

ابــــن أيب شــــيبة .قــــدر الــــروم أو ياســــني أو العنكبــــوتومسعــــتهم حيــــزرون قيــــام علــــي يف القــــراءة
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جهــر بــالقراءة عليــاأن عــن حــنش الكنــاينثنا ســفيان عــن الشــيباين عــن احلكــمحــد]8416[
ثنـا زهـري مساعيـل قـال ثنـا أبـو نعـيم قـالثنا حممـد بـن إحـد]2911[ابن املنذر .يف الكسوف

انكســـفت : قـــالعلـــيثين احلكـــم عـــن رجـــل يـــدعى حنشـــا عـــن حـــدقـــالعـــن احلســـن بـــن حـــر
فـع رأسـه مث ر مث ركـع حنـوا مـن قـدر سـورةناس بدأ فقرأ بــ يـس أو حنوهـابالالشمس فصلى علي

مسـع أيضـا مث قـالهتـاءمث ركـع قـدر قر مسع اهللا ملن محده مث قام قدر السورة يدعو ويكـرب: فقال
حــىت ركــع أربــع ركعــات مث قــال مث قــام أيضــا قــدر الســورة مث ركــع قــدر ذلــك أيضــااهللا ملــن محــده

جلـس يـدعو مث نية ففعل كفعلـه يف الركعـة األوىلجد فقام يف الركعة الثامث سمسع اهللا ملن محده
.مث حدثهم أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـذلك فعـل ويرغب حىت انكسفت الشمس

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب عمــرو قــاال ثنــا أبــو العبــاس ]6121[البيهقــي 
اهللا بــن املنــادى ثنــا يــونس بــن حممــد ثنــا عبــد الواحــد ثنــا حممــد بــن يعقــوب ثنــا حممــد بــن عبيــد 

انكسـفت الشـمس علـى عهـد كم بـن عتيبـة عـن حـنش بـن ربيعـة قـالسليمان الشيباين ثنا احل
علــي رضــي اهللا عنــه قــال فخــرج فصــلى مبــن عنــده فقــرأ ســورة احلــج ويــس ال أدري بأيهمــا بــدأ 

م حنـوا مـن قيامـه مث ركـع حنـوا مـن قيامـه مث وجهر بالقراءة مث ركع حنوا من قيامه مث رفع رأسـه فقـا
رفع رأسه فقام حنوا من قيامه مث ركع حنوا من قيامه أربع ركعات مث سجد يف الرابعـة مث قـام فقـرأ 
بسورة احلج ويس مث قام فصنع كما صنع يف الركعة األوىل مثان ركعات وأربع سـجدات مث قعـد 

مس مل يرفعــــه ســــليمان الشــــيباين ورواه فــــدعا مث انصــــرف فوافــــق انصــــرافه وقــــد اجنلــــى عــــن الشــــ
يث دفرواه عن احلسن بن احلر ، وقد تكلم الناس يف حـاهـ)1(احلسن بن احلر عن احلكم فرفعه

.حنش الكناين 
حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل قــال ثنــا يعقــوب قــال ثنــا عبيــد بــن موســى ]2907[ابــن املنــذر -

علــيأيب ليلــى عـن حممــد بــن علـي عــن قـال ثنــا إسـرائيل عــن عبـد األعلــى عــن عبـد الــرمحن بـن 
انكســفت الشــمس فقــام علــي فركــع مخــس ركعــات وســجد ســجدتني، مث فعــل يف الركعــة : قــال

دة يف هذه األعداد وأن النيب صلى اهللا عليه و ومن أصحابنا من ذهب إىل تصحيح األخبار الوار : مث قال البيهقي -1
سلم فعلها مرات مرة ركوعني يف كل ركعة ومرة ثالث ركوعات يف كل ركعة ومرة أربع ركوعات يف كل ركعة فأدى كل 

منهم ما حفظ وأن اجلميع جائز وكأنه صلى اهللا عليه و سلم كان يزيد يف الركوع إذا مل ير الشمس قد جتلت ذهب إىل 
حاق بن راهويه ومن بعده حممد بن إسحاق بن خزمية وأبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الصبغي وأبو هذا إس

اهـسليمان اخلطايب واستحسنه أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر صاحب اخلالفيات وباهللا التوفيق 
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اهـــ مــا صــالها أحــد بعــد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم غــريي : الثانيــة مثــل ذلــك مث ســلم مث قــال
.عبد األعلى الثعليب يضعف

يف صـــلى عليـــاأن عـــن احلســنونسأخربنـــا يـــحـــدثنا هشـــيم قـــال]8392[ابــن أيب شـــيبة -
.اهـ مرسل الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات

حدثنا وكيع قال حدثنا إسحاق بن عثمان الكاليب عن أيب أيوب ]8408[ابن أيب شيبة -
فقــرأ أمــري عليهــا فقــام يصــلي بالنــاس عبــاسوابــنانكســفت الشــمس بالبصــرة : اهلجــري قــال 
ما فرغ فلسجد مث فعل مثل ذلك يف الثانية مث رفع رأسه مث مث ركع فأطال الركوعفأطال القراءة

اهــ  بـالبقرة وآل عمـران: قـال فيهمـابأي شـيء قـرأ : فقلت : قال يات هكذا صالة اآل: قال 
.كذا قال وكيع اهلجري وهو حيىي بن مالك العتكي البصري أبو أيوب ، سند جيد 

ميـة عـن يعلـى بـن حكـيم عـن سـعيد عن بكـار عـن عبـد الكـرمي أيب أ]4928[عبد الرزاق -
قرأ يف الركعـة األوىل يف الكسـوف احلمـد والبقـرة ويف الثانيـة احلمـد وآل بن عباسابن جبري أن 

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال ثنـا ]2919[ورواه ابن املنذر.اهـ أبو أمية ال حيتج بهعمران 
ابــنعيد بــن جبــري عــن حجــاج قــال ثنــا محــاد عــن قتــادة قــال أخــربين يعلــى بــن حكــيم عــن ســ

حــدثنا موســى بــن هــارون قــال ]2908[ابــن املنــذر . أنــه قــرأ فيهــا بــالبقرة وآل عمــران عبــاس
ثنا عبد الوارث قال حدثين أيب قال ثنـا مهـام قـال ثنـا يعلـى بـن حكـيم عـن سـعيد بـن جبـري أن 

خـر بسـورة آل قرأ يف الركعات األوىل يف صـالة اآليـات بـالبقرة وقـرأ يف الركعـات األواعباسابن
. ولــــو اجنلــــت الشــــمس يف الركعــــة الرابعــــة لركــــع ومل ينتظــــر الــــركعتني اآلخــــرتني: وقــــال.عمــــران

حدثنا سليمان بن شعيب قـال ثنـا اخلصـيب قـال ثنـا مهـام عـن يعلـى بـن ]1928[الطحاوي 
و جتلــت الشــمس يف لــ: رضــي اهللا عنهمــا أنــه قــالعبــاسابــنحكــيم عــن ســعيد بــن جبــري عــن 

.صحيح اهـلركع وسجدةالركعة الرابع
أخربنـا قـالثنـا عمـيقـالحدثونا عـن عبيـد اهللا بـن سـعد بـن إبـراهيم]2915[ابن املنذر -

حــدثين عمــرو بــن حبيــب أن عبــد الــرمحن بــن أيب إســحاق البصــري عــن أيب إســحاق قــالأيب
الصـالة يف زمـان علــي بـن أيب طالــبابـن عبــاسحدثـه عـن احلســن حدثـه أن 

أمري البصرة عند كسوف القمر ركعتني يف كل سجدة، مث انصرف فوقف علـى بعـريه بـني وكان
.وذكـــر احلـــديث . أيهـــا النـــاس إن هـــذه الصـــالة مل تكـــن بدعـــة ابتـــدعتها: أظهـــر النـــاس فقـــال
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أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ثنا أبو العباس حممد بن ] 6151[البيهقي 
ع بـن سـليمان أنبـأ الشـافعي أنبـأ إبـراهيم قـال حـدثين عبـد اهللا بـن أيب بكـر بـن يعقوب أنبأ الربي

أن القمر كسف وبن عباس بالبصرة فخرج بن عباسامرو بن حزم عن احلسن عن حممد بن ع
بن عباس فصلى بنا ركعتني يف كل ركعة ركعتني مث ركب فخطبنـا فقـال إمنـا صـليت كمـا رأيـت ا

م يصـــلي وقـــال إمنـــا الشـــمس والقمـــر آيتـــان مـــن آيـــات اهللا ال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـل
اهـ ضعيف خيسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم شيئا منهما خاسفا فليكن فزعكم إىل اهللا

.
أو أنبــأ إبــراهيم بــن حممــد حــدثين عبــد اهللا بــن أيب بكــر عــن عمــرو]6168هــق[الشــافعي -

عبـاس صـلى علـى ظهـر زمـزم خلسـوف الشـمس بـناقال رأيت صفوان بن عبد اهللا بن صفوان
.اهـ إبراهيم مرتوك ركعتني يف كل ركعة ركعتني 

بــن جــريج قــال أخــربين ســليمان األحــول أن طاووســا أخــربه أن اعــن ]4934[عبــد الــرزاق -
أربـع ركعـات ، وكسفت الشمس فصلى علـى ظهـر صـفة زمـزم ركعتـني يف كـل ركعـة عباسبنا

ا غندر عن ابـن جـريج عـن سـليمان األحـول عـن طـاووس أن حدثن]8393[ابن أيب شيبة . 
أربــع ، الشــمس انكســفت علــى عهــد ابــن عبــاس فصــلى علــى صــفة زمــزم ركعتــني يف كــل ركعــة 

حـدثنا حممـد ]1123[ورواه الفاكهي . فيه نظراهـ رجاله ثقات وذكر السجدات سجدات
الشمس فصـلى ابـن بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن سليمان األحول عن طاوس قال كسفت 

]2902[ابـن املنـذر. عباس رضـي اهللا عنهمـا يف صـفة زمـزم سـت ركعـات يف أربـع سـجدات
حدثنا حممد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا سفيان عـن سـليمان األحـول عـن طـاوس عـن ابـن 

وكــذلك اهـــ عبــاس أنــه صــلى يف صــفة زمــزم صــالة الكســوف ســت ركعــات يف أربــع ســجدات 
وكأن رواية . هذه أسانيد صحاح و . ن ست ركعات يف أربع سجدات رواه الشافعي عن سفيا

وروايــة الســت .)1(كــذلك كــان ابــن عبــاس يــروي عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمأصــح  ربــعاأل
.يشهد هلا ما يأيت يف الزلزلة 

صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه كثـري بـن عبـاس عـن ابـن عبـاس عـن النـيبأخـربينقـال يالزهـر عن ]2132[مسلم ىرو -1
اهـركعتني وأربع سجداتصلى أربع ركعات يف
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باملدائن بأصحابه مثل صالة حذيفةعن معمر عن قتادة قال صلى ]4930[عبد الرزاق -
حدثونا عن بنـدار قـال ثنـا معـاذ بـن هشـام قـال ]2903[ابن املنذر.يات يف اآلبن عباسا

صــلى يف الكســوف حذيفــة بــن اليمــانأن عــرينة عــن احلســن الرز حــدثين أيب عــن قتــادة عــن عــ
أخربنــا أبــو احلســن علــي بــن أمحــد املقــرئ ] 6110[البيهقــي . ســت ركعــات وأربــع ســجدات 

ىي بــن جعفــر أنبــأ عبــد الوهــاب ثنــا ســعيد عــن ببغــداد أنبــأ أمحــد بــن ســلمان قــال قــرئ علــى حيــ
ــــاس يف اقتــــادة عــــن عــــزرة عــــن احلســــن العــــرين أن حذيفــــة صــــلى باملــــدائن مثــــل صــــالة  بــــن عب

.مرسل رجاله ثقات اهـالكسوف 
عن إمساعيل بن عبد اهللا قال حدثين زكريا بـن أيب زائـدة عـن الشـعيب ]4939[عبد الرزاق -

لــى الكوفــة فقــام فصــلى بالنــاس فكنــت حيــث ال عشــعبةبــنوالمغيــرةقــال كســفت الشــمس 
أمسع فحزرت قدر سورة من املـائني مث ركـع مث رفـع فقـرأ مث ركـع مث جتلـت الشـمس فركـع وسـجد 

حــدثنا ســليمان بــن ]1945[الطحـاوي .قـراءة خفيفــة مث ركــع وســجد أمث قـام يف الثانيــة فقــر 
ثنــا زهــري بــن قــالا أبــو داودثنــقــالوحــدثنا أبــو بكــرةثنــا عبــد الــرمحن بــن زيــاد حقــالشــعيب
بالنـاس ركعتـني وأربـع املغرية بن شـعبةانكسفت الشمس فصلى : عن أيب إسحاق قالمعاوية

.اهـ حسن صحيح سجدات
حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عطاء عـن قالحدثنا وكيع]8400[ابن أيب شيبة -

رواهاهـــ يف أربــع ســجداتيــات ســت ركعــات صــالة اآل: قالــت عائشــةعبيــد بــن عمــري عــن 
.، تقدم مرفوعا مسلم

الليث عـن عقيـل عـن ابـن شـهاب ح حدثنا حيىي بن بكري قال حدثين]1046[البخاري -
عروة عـن أمحد بن صاحل قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب حدثينوحدثين
صـلى اهللا عليـه نـيبحيـاة الصـلى اهللا عليـه وسـلم قالـت خسـفت الشـمس يفزوج النيبعائشة 
فقلـت لعـروة إن أخـاك يـوم خسـفت باملدينـة مل يـزد علـى ركعتـني :فذكر احلديث مث قـالوسلم 

.تقدم اهـقال أجل ألنه أخطأ السنة . مثل الصبح 
ثنا حممد بن حيىي الزماين البصري قـال ثنـا أبـو بكـر احلنفـي قـال ثنـا حد]1649[الفاكهي -

انكســف القمــر وابــن عمــر : رضــي اهللا عنهمــا قــال عمــربــناعبــد اهللا بــن نــافع عــن أبيــه عــن 
.ال باس به اهـباحلصبة فدخل حني انكسف فصلى عند الكعبة حىت جتلى 
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أخربنــا مغــرية عــن أيب اخلــري بــن متــيم بــن حــذمل  قــال حــدثنا هشــيم ]8403[ابــن أيب شــيبة -
علــى متــيم بــن ب لــه حــىت دخــال كانــت بالكوفــة ظلمــة فجــاء هــين بــن نــويرة معــه صــاح: قــال 

ارجعـــا إىل بيوتكمـــا : فقـــال هلمـــا : فوجـــداه يصـــلي قـــال ن أصـــحاب عبـــد اهللاوكـــان مـــحـــذمل
.اهـ ال باس به لي ما ترون ، فإنه كان يؤمر بذلكوصليا حىت ينج

حـــدثنا ابـــن : حـــدثنا عبـــد اهللا بــن جعفـــر الرقـــي قــال] 614[أبوزرعــة الدمشـــقي يف التــاريخ -
بعــد العصــر، فســأل ســليمان بــن هشــام كســفت الشــمس: املبــارك عــن معمــر عــن قتــادة قــال

: قـال معمـر.فذكرتـه لعطـاء فحسـنه: وال يصلون، قـاليستقبلون القبلة ويدعون:فقالالزهري
.صحيح سند اهـ كذلك كانوا يفعلون: فقالفسألت الزهري

الصالة يف الزلزلة واآليات
نــافع عــن صــفية ابنــة أيب عبيــد حــدثنا ابــن منــري عــن عبــد اهللا عــن ]8421[ابــن أيب شــيبة -

حــىت اصــطفقت السـرر فوافــق ذلــك عبــد اهللا بــن عمــر عمــرزلزلــت األرض علــى عهــد : قالـت 
: أحــدثتم لقــد عجلــتم ، قالــت : فخطــب عمــر للنــاس فقــال : وهــو يصــلي فلــم يــدر ، قالــت 

حــدثنا ]2921[ابــن املنــذر .لــئن عــادت ألخــرجن مــن بــني ظهــرانيكم: وال أعلمــه إال قــال 
حـدثتين صـفية بنـت أيب يع بن سليمان قال ثنا ابن وهب قال أخربين أسامة عـن نـافع قـالالرب

فقــام علــى املنــرب فخطــب النــاس عمــرعبيــد امــرأة عبــد اهللا بــن عمــر أن األرض زلزلــت يف عهــد 
لــئن عــادت ألخــرجن مــن بــني : ومسعــت مــن يقــول أنــه قــال،قــد أحــدثتم لقــد عجلــتم: فقــال

ربنــا أبــو حــازم احلــافظ أنبــأ أبــو أمحــد حممــد بــن حممــد احلــافظ أخ]6170[البيهقــي .أظهــركم
أنبأ أبو عروبة احلسني بن أيب معشر ثنا أيوب بن حممد الوزان ثنا حممـد بـن عبيـد ثنـا عبيـد اهللا 

زلزلـــت األرض علـــى عهـــد عمـــر حـــىت : بـــن عمـــر عـــن نـــافع عـــن صـــفية بنـــت أيب عبيـــد قالـــت 

النـــاس فقـــال أحـــدثتم لقـــد عجلـــتم قالـــت وال أعلمـــه إال قـــال لـــئن عـــادت ألخـــرجن مـــن بـــني 
.اهـ صحيح ظهرانيكم 

أخربنـــا أبـــو ســـعيد بـــن أيب عمـــرو ثنـــا أبـــو العبـــاس أنبـــأ الربيـــع قـــال قـــال ]6174[البيهقـــي -
صـلى يف رضـي اهللا عنـه أنـهعلـيالشافعي بالغا عـن عبـاد عـن عاصـم األحـول عـن قزعـة عـن

زلزلــة ســت ركعــات يف أربــع ســجدات مخــس ركعــات وســجدتني يف ركعــة وركعــة وســجدتني يف 
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أخربنــا عبــاد عــن عاصــم األحــول عــن قزعــة عــن علــي رضــي ]7/168[اهـــ رواه يف األم ركعــة 
اهللا تعـاىل عنــه أنـه صــلى يف زلزلـة ســت ركعـات يف أربــع سـجدات مخــس ركعـات وســجدتني يف 

.اهـ ال ينسند من وجه صحيح ة وركعة وسجدتني يف ركعةركع
عـن معمـر عـن قتـادة وعاصـم األحـول عـن عبـد اهللا بـن احلـارث عـن ]4929[عبد الرزاق -
أنـه صـلى يف الزلزلـة بالبصـرة فأطـال القنـوت مث ركـع مث رفـع رأسـه فأطـال القنـوت مث عباسبنا

ت اته ثــالث ركعــات وأربــع ســجدركــع مث ركــع مث ســجد مث صــلى الثانيــة كــذلك فصــارت صــال
بــن عبــاس قــرأ يف الركعــة اوقــال معمــر أخــربين بعــض أصــحابنا أن . وقــال هكــذا صــالة اآليــات 

و أعن الثوري عن خالد احلـذاء ]4932[عبد الرزاق.األوىل بالبقرة ويف اآلخرة بآل عمران 
فاتفقا على البصرةأنه صلى يف الزلزلة بعباسبناعاصم األحول عن عبد اهللا بن احلارث عن 

فقال عاصم قرأ ما بني كل ركعتـني ركعات ثالث يف كل ركعة واختلفاأنه ركع يف ركعتني ست
عـن الثـوري قـال أخـربين هشـام رواهو .وقال خالد قرأ يف األوىل من كل ركعة منها مث عاد بعـد 

عبـــاسبـــناعـــن رجـــل عـــن عبـــد اهللا بـــن احلـــارث عـــن 
ابــنحــدثنا الثقفــي عــن خالــد عــن عبــد اهللا بــن احلــارث أن ]8419[ابــن أيب شــيبة . اآليــات
حــدثنا ]2918[ابــن املنــذر .عبــاس

ثنـا عاصـم األحـول عـن عبـد اهللا بـن احلـارث قـال ثنـا مـروان قـالثنـا سـعيدقـالحممد بن علي
نعـــم قـــد : دمت مـــا وجـــدت قـــالواال أدري هـــل وجـــ: عبـــاسابـــنفقـــال زلزلـــت األرض لـــيال: قـــال

فـع رأسـه فقـرأ مث ركـع مث ر كرب وقرأ وركـع مث رفـع رأسـه فقـرأوجدنا فانطلق من الغد
مث ركـــع وســجد فكانـــت صـــالته ســـت رفـــع رأســه فقـــرأمث ســـجد مث قـــام فقــرأ مث ركـــعمثمث ركــع

.اهـ صحيح ركعات يف أربع سجدات 
ثنـــا مهـــام عـــن ثنـــا اخلصـــيب قـــالحـــدثنا ســـليمان بـــن شـــعيب قـــال]1927[لطحـــاوي اورواه

مـا أدري : مـا فقـالعبـاسابـنزلزلت األرض علـى عهـد : قتادة عن عبد اهللا بن احلارث قال
: فقيـــل لـــه. أي أرض يعـــين مـــا كـــان بـــه مـــن التفـــرس هكـــذا ذكـــر اخلصـــيب أو زلزلـــت األرض 

: مث قــال، وكــرب فركــع مث قــرأ فأطــال القــراءة، ربعــا رب أزلزلــت األرض فخــرج فصــلى بالنــاس فكــ
ع اهللا ملـن محــده مسـ: مث كـرب فركـع مث قــالفكـرب فأطــال القـراءة ، رب أربعـا مسـع اهللا ملـن محـده مث كــ

: فلما سـلم قـال. مث قام ففعل مثل ذلك قراءة مث كرب فركع مث سجدفقرأ فأطال المث كرب أربعا 
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اهـــ ويف األخــرى ســورة آل عمــران، عــة األوىل بســورة البقــرة وقــرأ يف الرك، هكــذا صــالة اآليــات 
.يهم بن ناصح اخلصيب 

جامع صالة اآليات
حــدثنا علـي بـن احلســن قـال ثنـا عبــد اهللا عـن سـفيان عــن حبيـب بــن ]2920[ابـن املنـذر -

إذا مسعــتم هــذا مــن الســماء : قــالعبــد اهللا بــن مســعودحســان عــن الشــعيب عــن علقمــة عــن 
أخربنا أبو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب عمـرو ]6173[البيهقي . لصالةفافزعوا إىل ا

قاال ثنا أبو العبـاس حممـد بـن يعقـوب ثنـا أسـيد بـن عاصـم ثنـا احلسـني بـن حفـص عـن سـفيان 
إذا مسعـتم : بن حسان عن الشعيب عن علقمة قال قـال عبـد اهللا بـن مسـعود اعن حبيب يعين 

.اهـ حبيب منكر احلديث الصالة ا من السماء فافزعوا إىلهادً 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا علي بن محشاذ العدل ثنا عبيد بن حممد ]6171[البيهقي -

احلافظ ثنا حممد بن أيب صفوان ثنا حرمـي بـن عمـارة عـن عبيـد اهللا بـن النضـر حـدثين أيب قـال  
فقلت يا أبا محزة هـل كـان مالكبنأنسكانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال فأتيت 

يصيبكم مثل هذا علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال معـاذ اهللا إن كانـت الـريح 
.إسناد غري قوياهـلتشتد فنبادر إىل املسجد خمافة القيامة 

حــدثنا حيــىي بــن كثــري يصــفوان الثقفــحــدثنا حممــد بــن عثمــان بــن أيب]1199[أبــو داود -
ماتت فالنة بعض عباسالبنفر عن احلكم بن أبان عن عكرمة قال قيل حدثنا سلم بن جع

صلى اهللا عليه وسلم فخر ساجدا فقيـل لـه أتسـجد هـذه السـاعة فقـال قـال رسـول أزواج النيب
آيــة أعظــم مــن ذهــاب أزواج النــيبيوأ. إذا رأيــتم آيــة فاســجدوا :اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

هذا حـديث حسـن غريـب ال نعرفـه إال مـن هـذا :مذي وقالاهـ رواه الرت صلى اهللا عليه وسلم
.وسلم شيخ ..الوجه

: حــدثنا ســفيان عــن عاصــم بــن عبيــد اهللا قــال حــدثنا وكيــع قــال]8401[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن يهرول إىل املسجد يف كسوف ومعه نعالهابن عمررأيت 

معمـــر قـــال ســـألت الزهـــري عـــن اآليـــة تكـــون بعـــد العصـــر قـــال عـــن]4942[عبـــد الـــرزاق -
اهـــ كــذلك كــانوا يصــنعون : عمــن حتــدث قــال : الــدعاء ولــيس فيهــا صــالة بعــد العصــر قلــت 

.صحيح 
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حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن حســن عــن عيســى بــن أيب عــزة ]8405[ابــن أيب شــيبة -
علــيكم باملســجد فإنــه : شــعيب فــزع النــاس يف انكســاف مشــس أو قمــر أو شــيء فقــال ال: قــال 

.اهـ حسن من السنة

الصالة عند القتل
إبـــراهيم بـــن موســـى أخربنـــا هشـــام بـــن يوســـف عـــن معمـــر عـــن حـــدثين]4086[البخـــاري -

صـلى اهللا عليــه وســلم هريـرة قــال بعـث النــيبعــن أيبيسـفيان الثقفــعــن عمـرو بــن أيبيالزهـر 
عاصم بن عمر بن اخلطاب فـانطلقوا حـىت سرية عينا ، وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد 

من هذيل ، يقال هلـم بنـو حليـان ، فتبعـوهم بقريـب مـن يإذا كان بني عسفان ومكة ذكروا حل
مائـة رام ، فاقتصـوا آثـارهم حـىت أتـوا منـزال نزلـوه فوجـدوا فيـه نـوى متـر تـزودوه مـن املدينـة فقــالوا 

تهـى عاصـم وأصــحابه جلئـوا إىل فدفــد ، فتبعـوا آثـارهم حــىت حلقـوهم ، فلمــا ان. هـذا متـر يثــرب 
 .

فقــاتلوهم حـــىت قتلـــوا . ذمـــة كــافر ، اللهـــم أخـــرب عنــا نبيـــك فقــال عاصـــم أمــا أنـــا فـــال أنــزل يف
ر ، فـأعطوهم العهـد وامليثــاق ، خبيــب ، وزيـد ورجـل آخــيسـبعة نفــر بالنبـل ، وبقـعاصـما يف

فلمــا أعطــوهم العهــد وامليثــاق نزلــوا إلــيهم ، فلمــا اســتمكنوا مــنهم حلــوا أوتــار قســيهم فربطــوهم 
اجلوه فــأىب أن يصــحبهم فجــرروه وعــ. معهمــا هــذا أول الغــدر يفقــال الرجــل الثالــث الــذ. 

ا مبكة ، فاشرتى خبيبـا وانطلقوا خببيب وزيد حىت باعومهعلى أن يصحبهم ، فلم يفعل فقتلوه
بنــو احلــارث بــن عــامر بــن نوفــل ، وكــان خبيــب هــو قتــل احلــارث يــوم بــدر ، فمكــث عنــدهم 

ف فدرج إليه حىت أتاه ، فوضعه على فخذه ، فلما رأيتـه فزعـت فزعـة عـر فغفلت عن صىب يل
وكانـت . يده املوسـى فقـال أختشـني أن أقتلـه مـا كنـت ألفعـل ذاك إن شـاء اهللا ، ويفذاك مين

تقول ما رأيت أسريا قط خريا من خبيب ، لقد رأيته يأكل من قطف عنب ، وما مبكة يومئـذ 
احلديد ، وما كان إال رزق رزقه اهللا ، فخرجوا به مـن احلـرم ، ليقتلـوه فقـالمثرة ، وإنه ملوثق يف

. لـزدت جـزع مـن املـوتمث انصرف إليهم فقـال لـوال أن تـروا أن مـا يب. ركعتني يأصلدعوين
فكــان أول مــن ســن الــركعتني عنــد القتــل هــو ، مث قــال اللهــم أحصــهم عــددا مث قــال مــا أبــايل

ذات اإللــه وإن يشــأ يبــارك علــى وذلــك يفيشــق كــان هللا مصــرعيحــني أقتــل مســلما علــى أ



تقريب فقه السابقني األولني

12

ء يام إليــه عقبــة بــن احلــارث فقتلــه ، وبعــث قــريش إىل عاصــم ليؤتــوا بشــأوصــال شــلو ممــزع مث قــ
وكــان عاصــم قتــل عظيمــا مــن عظمــائهم يــوم بــدر ، فبعــث اهللا عليــه مثــل مــن جســده يعرفونــه

يء اهـفحمته من رسلهم ، فلم يقدروا منه على شمن الدبرالظلة 
ا انطلــق حبجــر إىل ملــ: ل حــدثنا أزهــر عــن ابــن عــون عــن حممــد قــا]8895[ابــن أيب شــيبة -

ألقتلنـك :قـالنعـم وأمـري املـؤمنني أنـا ؟ قـال : القـيا أمري املـؤمننيالسالم عليك: قال معاوية 
ال تـرون : فقـال دعوين أصـلي ركعتـني فصـلى ركعتـني جتـوز فيهمـا: مث أمر به ليقتل قال : قال 

.اهـ صحيح زعا ولكين كرهت أن أطول عليكم مث قتلأين خففتهما ج

االستسقاءصالة 
شيبة حنوه قاال حدثنا حامت بـن إمساعيـل وعثمان بن أيبيحدثنا النفيل]1167[أبو داود -

الوليـد بـن عتبـة أرسـلين: قـال أيبحدثنا هشام بن إسحاق بن عبـد اهللا بـن كنانـة قـال أخـربين
صـلى وكان أمري املدينة إىل ابن عباس أسأله عن صالة رسول اهللا -بن عقبة ا:قال عثمان-

االستســـقاء فقـــال خـــرج رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم متبـــذال متواضـــعا اهللا عليـــه وســـلم يف
علـى املنـرب مث اتفقـا ومل خيطـب خطـبكم هـذه ولكـن يمتضرعا حىت أتى املصلى زاد عثمان فرق

قــــال أبــــو داود . العيــــدالــــدعاء والتضــــرع والتكبــــري مث صــــلى ركعتــــني كمــــا يصــــلى يفمل يــــزل يف
.ابن خزمية وابن حبان واحلاكم الرتمذي و اهـ صححه والصواب ابن عتبةيلنفيلواإلخبار ل

حدثنا حممد بن املثىن وابن بشار واللفظ البن املثىن قاال حدثنا حممـد بـن ]4795[مسلم -
بالناس فصلى ركعتـني يإسحاق أن عبد اهللا بن يزيد خرج يستسقجعفر حدثنا شعبة عن أيب
وبينـه رجـل وبينه غـري رجـل أو بيـينمئذ زيد بن أرقم وقال ليس بيينمث استسقى قال فلقيت يو 

قال فقلت له كم غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال تسـع عشـرة فقلـت كـم غـزوت أنـت 
اهـــ معــه قــال ســبع عشــرة غــزوة قــال فقلــت فمــا أول غــزوة غزاهــا قــال ذات العســري أو العشــري

.ورواه البخاري حنوه 
بـن جـريج قـال سـأل سـليمان بـن موسـى عطـاء أيف االستسـقاء اعـن ]4901[عبد الـرزاق -

ــن الخطــابصــالة فلــم يفــرق لــه عمــن مضــى شــيئا قــال ســليمان فــذكر لنــا أن  خــرج عمــر ب
بـن اعـن ]4902[عبـد الـرزاق . بالناس إىل املصلى و دعا واستغفر مث نزل فانقلب ومل يصل 

يستســـقي بالنــاس فمــا زاد علـــى عيينــة عــن مطــرف عـــن الشــعيب قــال خـــرج عمــر بــن اخلطــاب 
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لقـد طلبـت املطـر : قـال ، يـا أمـري املـؤمنني مـا رأينـاك استسـقيت : االستغفار حىت رجع فقالوا 
فقلــت اســتغفروا ربكــم إنــه كــان غفــارا يرســل الســماء (

ه يرســـل الســـماء علـــيكم اســـتغفروا ربكـــم مث توبـــوا إليـــ()علـــيكم مـــدرارا وميـــددكم بـــأموال وبنـــني
حدثنا وكيع قـال حـدثنا سـفيان عـن ]8429[ابن أيب شيبة ) . مدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم

استغفروا ربكم أنه  (مطرف عن الشعيب أن عمر بن اخلطاب خرج يستسقي فصعد املنرب فقال 
لكـم كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنـات وجيعـل

لقـد : مث نزل فقالوا يا أمري املؤمنني لو استسقيت فقـال )استغفروا ربكم أنه كان غفارا()
حــدثنا ]83[ابــن أيب الــدنيا يف املطــر ورواه .

إسـحاق بـن إمساعيــل نـا ســفيان عـن مطــرف بـن طريــف عـن الشــعيب قـال خــرج عمـر يستســقي 
يـا أمـري املـؤمنني مـا نـراك استسـقيت ؟ قـال : اس فما زاد على االستغفار حىت رجع ، قالوا بالن
اسـتغفروا ربكـم إنـه كـان (: 

أخربنــا أبــو ] 6215[البيهقــي ) . مث توبــوا إليــه(مث قــرأ ) غفــارا ، يرســل الســماء علــيكم مــدرارا
اسم جمالد بن عبد اهللا بن جمالد البجلـي بالكوفـة ثنـا أبـو احلسـني مسـلم بـن حممـد بـن أمحـد الق

بـــن مســـلم التميمـــي ثنـــا احلضـــرمي ثنـــا ســـعيد بـــن عمـــرو األشـــعثي أنبـــأ عبثـــر عـــن مطـــرف عـــن 
أصــاب النــاس قحــط يف عهــد عمــر فصــعد عمــر املنــرب فاستســقى فلــم يــزد علــى : الشــعيب قــال 

لـه مـا مسعنـاك يــا أمـري املـؤمنني استسـقيت فقــال لقـد طلبـت الغيــث االسـتغفار حـىت نـزل فقــالوا 
اســتغفروا ربكـم إنــه كــان غفــارا يرســل (

ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا (وقوله )السماء عليكم مدرارا
فاســتغفروا ربكــم مث توبــوا إليــه كــذا وجدتــه يف كتــايب )وال تتولــوا جمــرمنيويــزدكم قــوة إىل قــوتكم 

أخربنـا أبـو نصـر بـن قتـادة أنبـأ .مبفاتيح السماء ورواه غريه عن مطرف فقال مبجاديح السماء 
أبو منصـور النضـروي ثنـا أمحـد بـن جنـدة ثنـا سـعيد بـن منصـور ثنـا سـفيان وهشـيم عـن مطـرف 

اخلطـاب يستسـقي فلـم يـزد علـى االسـتغفار حـىت رجـع فقيـل خرج عمـر بـن : عن الشعيب قال 
له ما رأيناك استسقيت فقال لقد طلبت املطر مبجـاديح السـماء الـذي يسـتنزل بـه املطـر مث قـرأ 

يا قوم استغفروا ربكم مث توبـوا (و )استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا(
.مرسل صحيحاهـ ) إليه يرسل السماء عليكم مدرارا
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حــدثنا وكيــع عــن عيســى بــن حفــص بــن عاصــم عــن عطــاء بــن ]8428[ابــن أيب شــيبة ورواه
نستســقي فمــا زاد علــى الخطــاببــنعمــرخرجنــا مــع : أيب مــروان األســلمي عــن أبيــه قــال 

ثنــا قــالحــدثنا إبــراهيم بــن احلســني]2217[ابــن املنــذر ، وقــالجيــداهـــ إســناد االســتغفار
حدثنا سليمان عن عيسى بن جعفر عن عطاء بن أيب مـروان األسـلمي إمساعيل بن أيب أويس

يستسقي فلم يزل عمر يقول من حني خرج مـن اخلطاببنعمرعن أبيه أخربه أنه خرج مع 
اهــ اللهم اغفر لنا إنك كنـت غفـارا، جيهـر بـذلك ويرفـع صـوته حـىت انتهـى إىل املصـلى : منزله

.له أفرادصدوق عيسى إن كان قاضي الري ف
أخربنــا أبـو عبــد اهللا احلـافظ ثنــا أبـو بكـر بــن إسـحاق الفقيــه أنبـأ أبــو ]6215[البيهقـي وقـال

خليفة ثنا العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي ثنا األصمعي عـن أبيـه عـن أيب وجـزة السـعدي 
خرج عمـر يستسـقي فجعـل ال يزيـد علـى االسـتغفار فقلـت أال يـتكلم ملـا خـرج : عن أبيه قال 

: قـــال األزدي اهــــ قريـــب والـــد األصـــمعي أعلـــم أن االستســـقاء هـــو االســـتغفار فمطرنـــا لـــه وال 
.منكر احلديث 

بن التيمـي قـال مسعـت حيـىي بـن سـعيد أحسـبه ذكـره عـن عمـرو اعن ]4912[عبد الرزاق -

إذا اشـتد عمـر بـن الخطـابكـان : ومسعتـه يقـول : قـال . يي بلدك امليـت وانشر رمحتك وأح
اللهـــم جنبهـــا بيـــوت املـــدر اللهـــم علـــى ظهـــور اآلكـــام وبطـــون األوديـــة ومنابـــت : املطـــر يقـــول 

.مرسل اهـالشجر
حــدثنا احلســن بــن حممــد قــال حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري قــال ]964[البخــاري -

عمـر بـن الخطـاباملثىن عن مثامة بـن عبـد اهللا بـن أنـس عـن أنـس أن حدثين أيب عبد اهللا بن
فقــال اللهــم إنــا كنــا نتوســل إليــك بنبينــا . كــان إذا قحطــوا استســقى بالعبــاس بــن عبــد املطلــب 

اهـفتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون 
اهللا بـن عبيـد بـن عمـري عـن معمـر عـن إمساعيـل أيب املقـدام عـن عبـد ]4914[عبد الـرزاق -

أصاب الناس سنة وكان رجـل يف باديـة فخـرج فصـلى بأصـحابه ركعتـني واستسـقى مث نـام :قال
السـالم وأخـربه أن اهللا عمـرئقـر أفرأى يف املنام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أتـاه وقـال 

عقـد قـال قد استجاب لكم وكان عمر قد خرج فاستسقى أيضـا وأمـره فليـوف العهـد وليشـد ال
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فـــانطلق الرجـــل حـــىت أتـــى عمـــر فقـــال اســـتأذنوا لرســـول رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال 
فســـمعه عمـــر فقـــال مـــن هـــذا املفـــرتي علـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال الرجـــل ال 

اهــــ إمساعيـــل بـــن شـــروس فيـــه نظـــر ، تعجـــل علـــي يـــا أمـــري املـــؤمنني فـــأخربه اخلـــرب فبكـــى عمـــر 
م بــن الفضــل قــال حــدثنا محــاد بــن ســلمة أخربنــا عــار قــال]4988[ن ســعد ابــواحلــديث رواه

موســى أن عمــر بــن اخلطــاب كتــب إىل أيبقــال حــدثنا محيــد عــن عبــد اهللا بــن عبيــد بــن عمــري
إين قـد بعثـت : وكتـب إليـه إن العرب هلكت فابعث إيل بطعام فبعث إليـه بطعـام: األشعري 

أمـــري املـــؤمنني أن تكتـــب إىل أهـــل األمصـــار ، إليـــك بكـــذا وكـــذا مـــن الطعـــام ، فـــإن رأيـــت يـــا
يف يوم فيخرجون فيه فيستسـقون فكتـب عمـر إىل أهـل األمصـار فخـرج أبـو موسـى فيجتمعون 

.، ومحيد يدلس مرسل هذا اهـ فاستسقى ومل يصل
حــدثنا حممــد بــن خــازم أبــو معاويــة: قــالحــدثنا أيب]1818[وقــال أبــو بكــر ابــن أيب خيثمــة 

أصـاب النـاس قحـط يف زمـن عمـر : قـالش عن أيب صاحل عـن مالـك الـدارحدثنا األعم: قال
يـــا رســـول اهللا استســـق : بـــن اخلطـــاب فجـــاء رجـــل إىل قـــرب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال

إنكــم : وقــل لــهائــت عمــر فأقرئــه الســالم: ل لــهألمتــك، فأتــاه النــيب عليــه الســالم يف املنــام فقــا
يـا رب مـا آلـو إال مـا : ى عمـر بـن اخلطـاب وقـالفبكـ: ، قـالمسنتون فعليـك بـالكيس الكـيس

.، وفيه نظر رجاله ثقات اهـعجزت عنه
علـيعـن إبـراهيم بـن حممـد عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه قـال كـان ]4895[عبد الـرزاق -

يكرب يف الفطر واألضحى واالستسـقاء سـبعا يف االوىل ومخسـا يف االخـرى ويصـلي قبـل اخلطبـة 
يفعلــون وعثمــانوعمــربكــروأبــوان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وجيهــر بــالقراءة قــال وكــ

عـن إبـراهيم بـن حممـد عـن حسـني بـن عبـد اهللا بـن ضـمرية عـن ]4904[عبـد الـرزاق .ذلك 
أنه قال يف االستسقاء إذا خرجتم فامحـدوا اهللا واثنـوا عليـه مبـا هـو أهلـه عليأبيه عن جده عن 

واســتغفروا فــإن االستســقاء االســتغفار قــال وقــال علــي وصــلوا علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم
اهــ إبـراهيم األسـلمي إن النيب صلى اهللا عليه و سلم حول رداءه وهو قائم حني أراد أن يـدعو 

.مرتوك 
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عـن ربـاح بـن عبيـد اهللا بـن عمـر قـال أخـربين يعقـوب بـن إبـراهيم بـن ]4900[عبد الرزاق -
يف ركعيت االستسقاء والشمس وضحاها والليل إذا قال كان يقرأعمربناحنني عن نافع عن 

.اهـ رباح منكر احلديث يغشى 
أن رجــال بــن مســعوداعــن الثــوري عــن االعمــش عــن أيب وائــل عــن ]4905[عبــد الــرزاق -

فيها صوت أن اسق أرض فالن فاتبع الصوت حـىت ]برهنا[ى عنانة أبينا هو يسقي زرعا إذ ر 
صاحبها ما عملك فيها فقال إين أعيد فيها ثلثا وأتصدق انتهى إىل األرض اليت مسيت فسأل

.اهـ سند صحيح ورواه مسلم عن أيب هريرة بثلث واحتبس ألهلي ثلثا
بـناعن الثوري عن إبراهيم بن املهاجر عن النخعي عن مسروق أن ]4906[عبد الرزاق -

.اهـ ال باس به كان يبعثه إىل أرضه فيأمره أن يفعل فيها كذلك مسعود
حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عـن حارثـة حدثنا وكيع قال]8423[ابن أيب شيبة -

بنــا ركعتــني بغــري أذان وال نستســقي فصــلىموســىأبــيخرجنــا مــع : بــن مضــرب العبــدي قــال 
.اهـ سند جيد إقامة

أخربنـــا إمساعيـــل بـــن عبـــد اهللا بـــن زرارة الرقـــي قـــال حـــدثنا جعفـــر بـــن ]6489[ابـــن ســـعد -
يف أرضـه العطـش ألنـس بـن مالـكشـكا قـيم : مان الضبعي قال حدثنا ثابت البناين قال سلي

فصــلى أنــس فــدعا فثــارت ســحابة حــىت غشــيت أرضــه حــىت مــألت صــهرجيه ، فأرســل : قــال 
أخربنـا حممـد بـن وقـال. انظر أين بلغت هذه ؟ فنظر ، فـإذا هـي مل تعـد أرضـه: غالمه فقال 

جــاء أنســا أكــار بســتانه يف : يب عــن مثامــة بــن عبــد اهللا قــال عبــد اهللا األنصــاري قــال حــدثنا أ
مــا أرى : هــل تــرى شــيئا ؟ قــال : الصــيف فشــكا إليــه العطــش ، فــدعا فتوضــأ وصــلى مث قــال 

أرى مثـــل جنـــاح : فقــال ، انظـــر : فــدخل فصـــلى مث قــال يف الثالثـــة أو يف الرابعــة : شــيئا قـــال 
قــد اســتوت : ل عليــه القــيم فقــال ويــدعو حــىت دخــيفجعــل يصــل: الطــري مــن الســحاب قــال 

اركــب الفــرس الــذي بعــث بــه بشــر بــن شــغاف فــانظر أيــن تبلــغ املطــر : الســماء ومطــرت فقــال 
.اهـ صحيح فركبه فنظر فإذا املطر مل جياوز قصور املسريين وال قصر الغضبان: قال 

جامع االستسقاء
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ارة عن سلمة بـن كهيـل بن التيمي عن أيب عوانة احلسن بن عماعن ]4920[عبد الرزاق -
قــال الســكوت يف ثــالث مــواطن يف اجلمعــة واالستســقاء والعيــدين عبــاسبــناعــن جماهــد عــن 

.اهـ ال باس بهمثله عباسبناوذكره قيس بن الربيع عن سلمة عن جماهد عن 
حـدثين قـالحدثنا حممد بن علي ثنـا سـعيد ثنـا عبـد العزيـز بـن حممـد]2223[ابن املنذر -

يســأله عــن عبــاسابــنأرســل مــروان إىل : العزيــز القاضــي الزهــري عــن أبيــه قــالحممــد بــن عبــد
يحـدثنا أبـو بكـر النيسـابور ]1821[الـدارقطين . سنة كسنة العيدينفقالصالة االستسقاء

بن سعيد بن جرير حدثنا سهل بن بكار حدثنا حممد بن عبد العزيز عن أبيه عن يحدثنا عل
ن عباس أسأله عن سنة االستسقاء فقال سـنة االستسـقاء سـنة مروان إىل ابطلحة قال أرسلين

العيدين إال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلب رداءه فجعـل ميينـه علـى يسـاره الصالة يف
ســـبح اســــم ربــــك (األوىل ســــبع تكبـــريات وقــــرأ ب ويســـاره علــــى ميينـــه وصــــلى ركعتـــني كــــرب يف

قـال العقيلـي اهــوكـرب فيهـا مخـس تكبـريات) يةهل أتاك حديث الغاشـ(الثانية وقرأ يف) األعلى
حممد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بـن عـوف القاضـي الزهـري مـدين قـال البخـاري : 

.هو منكر احلديث ال يتابع عليه
بن املسيب قـال سـنة اعن أيب بكر بن حممد عن حيىي بن سعيد عن ]4896[عبد الرزاق -

.اهـ أبو بكر هو األسلمي املرتوك حى يف التكبري االستسقاء كسنة الفطر واألض
أبـا هريـرةن أثنا عبد الرزاق ثنا معمـر عـن الزهـري حـدثين ثابـت بـن قـيس ]7619[أمحد -

حـاج فاشـتدت علـيهم فقـال عمـر عمـر بـن الخطـابأخذت الناس ريح بطريق مكـة و: قال 
ذي ســأل عنــه عمــر مــن ذلــك ملــن حولــه مــن حيــدثنا عــن الــريح فلــم يرجعــوا إليــه شــيئا فبلغــين الــ

فاســتحثثت راحلــيت حــىت أدركتــه فقلــت يــا أمــري املــؤمنني أخــربت أنــك ســألت عــن الــريح وإين 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقـول الـريح مـن روح اهللا تـأيت بالرمحـة وتـأتى بالعـذاب 

أبـو داود والرتمـذي رواهاهــفإذا رأيتموها فال تسبوها وسلوا اهللا خريها واسـتعيذوا بـه مـن شـرها
.م والذهيبوصححه ابن حبان واحلاكخمتصرا 

نه كان إذا مسع الرعد ترك احلـديث وقـال أعن عامر بن عبد اهللا بن الزبري ]1801[مالك -
سبحان الـذي يسـبح الرعـد حبمـده واملالئكـة مـن خيفتـه مث يقـول إن هـذا لوعيـد ألهـل األرض 

.صحيح .عبد اهللا بن الزبريعن عامر عن وسويدوأبو مصعب اهـ ورواه قتيبة شديد 
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أخربنا أبـو طـاهر الفقيـه أنبـأ أبـو عثمـان عمـرو بـن عبـد اهللا البصـري ثنـا ]6274[البيهقي-
أبـو أمحــد حممـد بــن عبــد الوهـاب أنبــأ يعلـى بــن عبيــد ثنـا ســفيان عـن الــركني عــن أبيـه قــال قــال 

اهـــ ولكــن اهللا حيولــه كيــف يشــاء ، مــا عــام بــأكثر مطــرا مــن عــام : مســعودبــناهــو عبــد اهللا
.صحيح 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغـداد أنبـأ إمساعيـل بـن حممـد الصـفار ثنـا ]6275[البيهقي -
بـن هـارون أنبـأ سـليمان يعـين التيمـي عـن احلسـن بـن مسـلم احممد بـن عبـد امللـك ثنـا يزيـد هـو 

عــام ولكــن اهللا تعــاىل مــا مــن عــام بأقــل مطــرا مــن: قــال بــن عبــاساعــن ســعيد بــن جبــري عــن 
)ولقـد صـرفناه بيـنهم ليـذكروا فـأىب أكثـر النـاس إال كفـورا(يصرفه حيث يشاء مث تال هذه اآلية 

.]2461رقم[احلديث يف الصحيحة .اهـ صحيح 
.، إن شاء اهللا مظنته ذكر صالة اخلوف يأيت يف 
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اتــدقــصــوال
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وما يحمد من اإليثارفضل الصدقة
بـن منصـور حدثنا أبـو كريـب حممـد بـن العـالء حـدثنا وكيـع حـدثنا عبـادة]662[الرتمذي -

ســلم إن ل قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و قــال مسعــت أبــا هريــرة يقــو حــدثنا القاســم بــن حممــد
قبــل الصـــدقة ويأخـــذها بيمينـــه فريبيهــا ألحـــدكم كمـــا يـــريب أحــدكم مهـــره حـــىت إن اللقمـــة اهللا ي

أمل يعلمـوا أن اهللا هـو يقبـل التوبـة (وتصديق ذلـك يف كتـاب اهللا عـز و جـل .لتصري مثل أحد
ومســلم رواه البخــاري .)1()ميحــق اهللا الربــا ويــريب الصــدقات(و)عــن عبــاده ويأخــذ الصــدقات

.خمتصرا 
حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد حــدثنا أبــو عاصــم النبيــل أخربنــا ســعدان بــن ]1413[ري البخــا-

يقـول كنـت بـن حـامتيقـال مسعـت عـديبشر حـدثنا أبـو جماهـد حـدثنا حمـل بـن خليفـة الطـائ
فجــاءه رجــالن أحــدمها يشــكو العيلــة ، واآلخــر يشــكو عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

أمــا قطــع الســبيل فإنــه ال يــأتى عليــك :اهللا عليــه وســلمفقــال رســول اهللا صــلىقطــع الســبيل ،
إال قليــل حــىت ختــرج العــري إىل مكــة بغــري خفــري ، وأمــا العيلــة فــإن الســاعة ال تقــوم حــىت يطــوف 

اهللا لـــيس بينـــه وبينـــه يأحـــدكم بصـــدقته ال جيـــد مـــن يقبلهـــا منـــه ، مث لـــيقفن أحـــدكم بـــني يـــد
مث ليقــولن أمل أرســل . أوتــك مــاال فليقــولن بلــى مث ليقــولن لــه أمل جم لــه حجــاب وال ترمجــان يــرت 

نظـر عـن مشالـه فـال يـرى إال مث ينظـر عـن ميينـه فـال يـرى إال النـارفي. إليك رسـوال فليقـولن بلـى 
اهـفإن مل جيد فبكلمة طيبة يتقني أحدكم النار ولو بشق مترةفلالنار

هــذا احلــديث ومــا يشــبه هــذا مــن الروايــات مــن الصــفات العلــم يفوقــد قــال غــري واحــد مــن أهــل :مث قــال الرتمــذي -1
ونزول الرب تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا قالوا قد تثبت الروايات يف

وهكـذا . ا بـال كيـفهـذه األحاديـث أمروهـيهكذا رو ،
وقـد ذكـر اهللا عـز وجـل . وأما اجلهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشـبيه. قول أهل العلم من أهل السنة واجلماعة

غري موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأولت اجلهمية هذه اآليات ففسروها على غري مـا فسـر أهـل العلـم وقـالوا يف
وقال إسحاق بن إبراهيم إمنا يكون التشبيه إذا قـال يـد كيـد . وقالوا إن معىن اليد ها هنا القوة.إن اهللا مل خيلق آدم بيده

فإذا قال مسع كسمع أو مثل مسع فهذا التشـبيه وأمـا إذا قـال كمـا قـال اهللا تعـاىل . أو مثل يد أو مسع كسمع أو مثل مسع
كتابـه يكـون تشـبيها وهـو كمـا قـال اهللا تعـاىل يفيد ومسـع وبصـر وال يقـول كيـف وال يقـول مثـل مسـع وال كسـمع فهـذا ال

اهـ)ء وهو السميع البصرييليس كمثله ش(
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حـــدثنا يمـــد املصـــر بـــن حميأخربنـــا أبـــو احلســـني بـــن بشـــران أخربنـــا علـــ]8087[البيهقـــي -
قولـه عـز يفعبـد اهللامالك بن حيىي حدثنا يزيد بن هارون أخربنا شعبة عن زبيد عـن مـرة عـن 

يح تصــدق وأنــت صــح:ال قــ)القــرىب واليتــامى واملســاكنييذو وآتــى املــال علــى حبــه (وجــل 
.اهـ سند صحيح شحيح تأمل الغىن وختشى الفقر

ف ثنا سفيان عن عبد اهللا بن السائب عن عبد نا حممد بن يوسخرب أ]1020[ابن زجنويه -
ما تصدق رجل بصـدقة ، حـىت وقعـت يف يـد اهللا قبـل أن : قال مسعودابنعن اهللا بن قتادة

). أمل يعلمــوا أن اهللا هــو يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويأخــذ الصــدقات( تقــع يف يــد الســائل مث قــرأ 
ـــا أبـــو نعـــحـــ]8571[الطـــرباين  يم ثنـــا ســـفيان عـــن عبـــد اهللا بـــن دثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثن

يــد اهللا قبــل أن إن الصــدقة تقــع يف :الســائب عــن عبــد اهللا بــن قتــادة احملــاريب عــن عبــد اهللا قــال
.اهـ صحيح ) وهو الذي يقبل التوبة عن عباده(مث قرأ عبد اهللالتقع يف يد السائ

ســفيان عــن حــدثنا: قــالحــدثنا مؤمــل]292[احلســني بــن حســن املــروزي يف الــرب والصــلة -
كــان فــيمن كــان قــبلكم رجــل عبــد اهللا : عبــد اهللاقــال : قــالســلمة بــن كهيــل عــن أيب الزعــراء

سبعني عاما فأصاب خطيئة فوزنت خطيئته بعمله فرجحت خطيئته، فتصـدق بسـتة أرغفـة أو 
حـدثنا ]9906[ابـن أيب شـيبة .فوزنـت خبطيئتـه فرجحـت األرغفـة-مؤمـل يشـك -بثالثة 

أن راهبـا عبـد اهللا عبـد اهللافيان عن سـلمة بـن كهيـل عـن أيب الزعـراء عـن عمر بن سعد عن س
مث أسـقط فنزل إليها فواقعها ست ليـال، فجاءت امرأة فنزلت إىل جنبه يف صومعة ستني سنة

فمكـــث ثالثـــا ال يطعـــم شـــيئا ، فـــأيت برغيـــف ، مث هـــرب ، فـــأتى مســـجدا فـــأوى فيـــهيف يـــده
، وأعطى اآلخر عن يساره ، مث بعث إليه ملك فقبض فكسر نصفه ، فأعطاه رجال عن ميينه 

مث جــــيء ووضــــعت الســــيئة يف أخــــرى ، فرجحــــتوحــــه ، فوضــــع عمــــل ســــتني ســــنة يف كفــــةر 
وأبــو الزعــراء عبــد اهللا بــن . اهـــ عمــر بــن ســعد هــو أبــو داود احلفــري بــالرغيف ، فــرجح بالســيئة

.على رسم ابن حبان . هانئ 
أخربنــا معمــر عــن عاصــم بــن أيب النجــود: قــالبــد اهللاأخربنــا ع]279[وقــال حســني املــروزي 

سـبعني سـنة، مث أصـاب فاحشـة رجـلٌ اهللاَ دَ بَـعَ : قـالعن أيب الضحى عن عبد اهللا بـن مسـعود
فأحبط اهللا عمله، مث أصابته زمانة وأقعد، فرأى رجال يتصدق على مسـاكني فجـاء إليـه فأخـذ 

.مرسل حسن اهـإليه عمل سبعني سنةمنه رغيفا فتصدق به على مسكني فغفر اهللا له ورد
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أخربنـا سـليمان التيمـي عـن أيب عثمـان : قـالربنا ابن املبـاركأخ]280[وقال احلسني املروزي 
ابــن رواه .اذكــروا صــاحب الرغيــف: أنــه قــال عنــد املــوتاألشــعريموســىأبــيالنهــدي عــن 

ان التميمــي عــن أيب املغــرية عــن ســليمثنــا ســليمان بــنأنــا هشــام بــن القاســم]1038[زجنويــه 
اذكـروا صـاحب الرغيـف ، فـإن :املـوت قـال لبنيـه موسـىأبـاملـا حضـر : قـال عثمـان النهـدي 

صـاحب الرغيــف عبــد اهللا ســبعني ســنة ، مث فــنت بـامرأة ، فخــرج تائبــا ، كلمــا خطــا خطــوة بــىن 
مســجدا فصــلى ، فأدركــه اجلهــد واملســاء إىل اثــىن عشــر مســكينا ، كــان يــأتيهم رجــل كــل ليلــة 
بــاثين عشـــر رغيفــا ، فيعطـــي كـــل رجــل مـــنهم رغيفــا ، فأعطـــاه فـــيمن أعطــى ، وبقـــي مســـكني 

أعطيــت رجــال مــنكم رغيفــني ، : عــالم حتــبس علــي رغيفــي ؟ قــال الرجــل : مــنهم ، فقــال لــه 
دفــع إلــيهم الرغيــف ، الرغيــف ، فلمــا مســع بــذلك العابــدال ، فجعــل جيادلــه يف ذلــك: قــالوا 

ســنة الــيت عبــد اهللا فيهــا باخلطيئــة ، فرجحــت اخلطيئــة ، فــوزن وأصــبح ميتــا ، فوزنــت الســبعني
.اهـ سند جيد الرغيف باخلطيئة فرجح الرغيف 

ثنـا يزيـد ثنـا بكـر بـن سـوادة عـن ثنا ابن هليعـةأنا عبد اهللا بن يوسف ]1039[ابن زجنويه -
ل ، وجــابر بــن ســههــو وابــن أيب حنــةعــامربــنعقبــةأنــه كــان عنــد عــامر بــن ذريــح احلمــريي

؟ قـال ومل أندم إن دخلت اجلنة : فقلت له : قال .لئن دخلت اجلنة لتندمن :فقال له عقبة 
نعم لعلك ترى عبد بين فالن فوقك ، فتندم أال تكون أعطيت رغيفـا ، أو ثوبـا فلحقـت بـه : 

.اهـ سند صحيح
حملـاريب نا عبـد الـرمحن بـن حممـد احـدثنصر بن عبـد الـرمحن األوديحدثين ]343[الطربي -

لقــد تــداولت ســبعة أبيــات :قـال عمــرابــنعـن عـن عبيــد اهللا بــن الوليــد عـن حمــارب بــن دثــار
خرج منه رأس شاة يؤثر به بعضهم بعضا ، وإن كلهم حملتاج إليه ، حىت رجع إىل البيت الذي

.اهـ سند جيد 
يمـون أخربنا كثري بن هشام قـال حـدثنا جعفـر بـن برقـان قـال حـدثنا م]5078[ابن سعد -

فمـــا قـــام مـــن جملســـه حـــىت ، ببضـــعة وعشـــرين ألفـــا عمـــرابـــنأيت : قـــال بـــن مهـــران عـــن نـــافع
فجــاءه بعــض مــن كــان ، مل يــزل يعطــي حــىت أنفــد مــا كــان عنــده : أعطاهــا وزاد عليهــا ، قــال 

وكان يقول له القائل خبيـل :ون فاستقرض من بعض من كان أعطاه فأعطاه قال ميم، يعطيه 
.اهـ سند جيد ان ببخيل فيما ينفعها واهللا ما كوكذبو 
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حــدثنا محيــد بــن مســعدة الســامي حــدثنا بشــر بــن املفضــل حــدثنا اجلريــري ]351[الطــربي -
إن يا مطرف : أستسلفه فقال العاصأبيبنعثمانأتيت : قال عن أيب العالء عن مطرف 

، فلمـا تيسـرت أربعمائـة فيهـا صرفت أتبعـين رسـوال معـه صـرة فلما ان: قال . يدي ربك مألى 
.اهـ حسن إين مل أعطكها وأنا أريد أن آخذها منك : فقال قال. 

حـدثنا أبـو يالفـاميأمحـد بـن علـا أبو عبد اهللا احلـافظ وأبـو نصـرأخربن]8083[البيهقي -
ثنـا حيـىي بـن سـعيد ثنا ابن املصفى حديحممد بن يعقوب حدثنا حممد بن عوف الطائالعباس 

اهـ حيىي فإن البالء ال يتخطى الصدقة، باكروا بالصدقة : قال أنسن فلفل عن عن املختار ب
.بن سعيد العطار يضعف 

حدثين سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن متيم بن سـلمة ]346[الطربي -
اهـــ قــع جانــب درعهــا :قــال عائشــةن عــعــن عــروة 

.له شواهد صحيح
حدثنا غندر عن شعبة عن خليـد بـن جعفـر قـال مسعـت أبـا إيـاس ]9914[ابن أيب شيبة -

فجـاء مسـاكني ى اهللا عليه وسلمزوج النيب صلسلمةأم
.ثقات. ما: أخرجهن ؟ فقالت أم سلمة : فقالت 

عن أخربنا عبدة بن سليمان ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر]5003[إسحاق -
كن إن انتظـــرتن تصـــدقن وال تنتظـــرن الفضـــل فـــإن: بكـــرأبـــيبنـــتأســـماء

عـن عـن هشـام عـن فاطمـةأخربنـا أبـو أسـامة]11575[ابـن سـعد . الفضل مل جتـدن فقـده 
نفقـــوا أو أنفقـــن وتصـــدقن وال تنتظـــرن الفضـــل أ: : أمســـاء قالـــت 

.اهـ سند صحيح فإنكن إن انتظرتن الفضل مل تفضلن شيئا وإن تصدقنت مل جتدن فقده
عن معمـر عـن زيـد بـن أسـلم عـن رجـل مـن األنصـار عـن أمـه قـال ]20019[عبد الرزاق -

ا مل تتكلفـني كانت ال ترد سائال مبا كان فكانـت تعطيـه مـن سـويقها وممـا كـان معهـا فقلـت هلـ
ال تــردوا :هــذا إذا مل تكــن عنــدك قالــت إين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم يقــول

اهـالسائل ولو بظلف حمرق 
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إن اهللا :أنا حممد بن يوسف أنا سـفيان عـن هشـام عـن احلسـن قـال ]1704[ابن زجنويه -
لقـد أدركـت أقوامـا يعزمـون جلـن و مـا هـو مـن اإلنـس وال مـن اتعاىل ليبتلـي أهـل البيـت بالسـائل
.اهـ سند صحيح على أهاليهم أن ال يردوا سائال 

ن أيب عــن يزيــد بــنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا حممــد بــن إســحاق خرب أ]1036[ابــن زجنويــه -
وكــان مــن أوائــل أهــل مصــر ، يــروح إىل املســجد ، : قــال حبيــب عــن مرثــد بــن عبــد اهللا اليــزين 

ء يتصدق بـه ، فرمبـا جـاء بـالفلوس ، ورمبـا جـاء بـاخلبز ، حـىت وكان ال يأتيه أبدا إال ومعه شي
أبـا اخلـري ، إن : فقلت له : أن لكان ليأيت بالبصل حيمله يف كمه حىت يعطيه املساكني ، قال 

إين مل أكـن أجـد يف بيـيت شـيئا أتصـدق يـا ابـن أيب حبيـب ،: ابـك ، فقـال هذا يننت عليك ثي
لنـيب صـلى اهللا عليـه نيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مسـع ابه غريه ، وإنه حدثين بعض أصحاب ال

.اهـ سند جيد إن ظل املؤمن يوم القيامة صدقته :وسلم يقول 

وفضل االستغناء عن الناسذم املسألة
جعفــر قــال حــدثنا حيــىي بــن بكــري حــدثنا الليــث عــن عبيــد اهللا بــن أيب]1474[البخــاري -

صـلى اهللا عليـه قـال قـال النـيبت عبـد اهللا بـن عمـرن عمـر قـال مسعـمسعت محزة بن عبـد اهللا بـ
ورواه اهــوجهـه مزعـة حلـم ما يزال الرجل يسأل الناس حـىت يـأتى يـوم القيامـة لـيس يف:وسلم 

حدثنا املعلـى بـن أسـد حـدثنا وهيـب عـن النعمـان بـن راشـد عـن ] 1/370[الفسوي يعقوب 
خرجنـا إىل الشـام نسـأل، : مري قالعبد اهللا بن مسلم أخي الزهري عن محزة بن عبد اهللا بن ع

أتيتم الشام تسألون؟ أما إين مسعت رسول اهللا صـلى اهللا : فلما قدمنا املدينة قال لنا ابن عمر
اهـما تزال املسألة بالرجل حىت يلقى اهللا وما يف وجهه مزعة من حلم: عليه وسلم يقول 

ن عبـد امللـك بـن عمـري حـدثنا شـعبة عـيحدثنا حفص بـن عمـر النمـر ]1641[أبو داود -
املسائل كدوح يكدح :قال صلى اهللا عليه وسلمعن مسرة عن النيبيعن زيد بن عقبة الفزار 

لطان أو 
.اهـ رواه الرتمذي وصححه واأللباين أمر ال جيد منه بدا يف
الزناد عـن األعـرج عـن حدثنا عبد اهللا بن يوسف أخربنا مالك عن أيب]1470[البخاري -

بيــده ألن يأخــذ أحــدكم ينفســيوالــذ:قــالأن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمهريــرةأيب
اهـأعطاه أو منعه رجال فيسألهحبله فيحتطب على ظهره خري له من أن يأيت
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عــن عــروة بــن يخربنــا يــونس عــن الزهــر حــدثنا عبــدان أخربنــا عبــد اهللا أ]1472[البخــاري -
قــال ســـألت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم ســعيد بــن املســيب أن حكـــيم بــن حــزامالــزبري و 

يـــا حكـــيم إن هـــذا املـــال خضـــرة :مث قـــال ، مث ســـألته فأعطـــاين، مث ســـألته فأعطـــاينفأعطــاين
ارك لــه فيــه  بإشــراف نفــس مل يبــحلــوة ، فمــن أخــذه بســخاوة نفــس بــورك لــه فيــه ، ومــن أخــذه 

قـال حكـيم فقلـت يـا رسـول اهللا . اليد العليا خري مـن اليـد السـفلىيأكل وال يشبع ، يكالذ
يدعو حكيمـا ىت أفارق الدنيا ، فكان أبو بكر بعثك باحلق ال أرزأ أحدا بعدك شيئا حيوالذ

ال عمـر فقـ. أن يقبـل منـه شـيئا دعاه ليعطيـه فـأيبإن عمرأن يقبله منه ، مثإىل العطاء فيأيب
ء فيـأىب أن يأعـرض عليـه حقـه مـن هـذا الفـأشهدكم يا معشر املسلمني على حكيم ، أينإين

اهـحىت تويفرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد. يأخذه 
قــال ســلمة وســلمة بــن شــبيبيعبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن الــدارمحــدثين]2450[مســلم -

عزيـزوهـو ابـن عبـد الحـدثنا سـعيديأخربنا مروان وهو ابن حممد الدمشقيارمحدثنا وقال الد
احلبيـب األمـني قـال حـدثينمسـلم اخلـوالينعـن أيبإدريس اخلوالينعن ربيعة بن يزيد عن أيب

كنا عند رسـول اهللا :قاليفأمني عوف بن مالك األشجعيوأما هو عندأما هو فحبيب إيل
وكنا حديث عهـد أال تبايعون رسول اهللا:أو مثانية أو سبعة فقال تسعة صلى اهللا عليه وسلم

فقلنـــا قـــد بايعنـــاك يـــا . أال تبـــايعون رســـول اهللا:مث قـــال. د بايعنـــاك يـــا رســـول اهللاببيعـــة فقلنـــا قـــ
قال فبسطنا أيدينا وقلنـا قـد بايعنـاك يـا رسـول اهللا .أال تبايعون رسول اهللا:مث قال . رسول اهللا

-علــى أن تعبــدوا اهللا وال تشــركوا بــه شــيئا والصــلوات اخلمــس وتطيعـــوا :فعــالم نبايعــك قــال
فلقــد رأيــت بعــض أولئــك النفــر يســقط ســوط . وال تســألوا النــاس شــيئا -وأســر كلمــة خفيــة 

اهـأحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه
مــن عمــرقــال : قــال أبــو معاويــة عــن داود عــن الشــعيبحــدثنا ]10778[ابــن أيب شــيبة -

أبـو .فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر، الناس ليثرى به ماله فإمنا هو رضف من جهنم سأل
مــن :ال قــال عمــرقــحــدثنا يزيــد عــن داود بــن أيب هنــد عــن الشــعيب]1173األمــوال[عبيــد 

. ومــن شــاء اســتكثرمالــه فهــو رضــف مــن جهــنم يتلقمــه فمــن شــاء اســتقلســأل النــاس ليثــري 
حـدثنا يزيـد بـن زريـع حـدثنا داود امللـك بـن أيب الشـوارب حدثنا حممد بن عبـد]69[الطربي 

فمـن شــاء يتلقمــهمــن سـأل النــاس ليثـري بــه فإنـه رضــف جهـنم:عمـرقــال :قـالعـن الشــعيب
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حــدثنا مـد بــن عبـد اهللا بـن بزيـع قـاال وحمحــدثنا محيـد بـن مسـعدة.اسـتقل ومـن شـاء اسـتكثر 
ليثــري قــال يف حديثــه أن ابــن بزيــعحنــوه إالعــن عمــربشــر بــن املفضــل حــدثنا داود عــن عــامر

مــن ســأل :قــال عــن عمــرحــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا عبــد الوهــاب حــدثنا داود عــن عــامر .مالــه
حـدثنا .فمـن شـاء فليقـل ومـن شـاء فليكثـرمن جهنم يتلقمهفهو يف رضف مالهالناس ليثري 

اهـــ مرســـل وهفــذكر حنــ: قـــالأن عمــرابــن املثــىن حــدثين ابــن أيب عـــدي عــن داود عــن الشــعيب
.صحيح 

فســأله فأعطــاه ذرأبــيعــن معمــر قــال بلغــين أن رجــال جــاء إىل ]20021[عبــد الــرزاق -
شيئا فقيل له إنه غين قال إنه سأل وإن للسائل وإن يكن ما تقولون حقا فليتمنني يوم القيامة 

وســف تصــر أنبأنــا إســحاق بــن يحــدثنا متــيم بــن املن]71[الطــربي .
أهـل الربـذة يقـال لـه عبـد الـرمحن أو أبـو عبـد عـن رجـل مـنعن شريك عن إبراهيم بن مهاجر

ومـا أحفـل : قـال . إنـه غـين : يسأله ، فأعطاه شيئا ، فقيل لـه ذرأباأتى رجل : قال الرمحن
ثنــا حممــد بــن يوســف أنــا ]1683األمــوال[ابــن زجنويــه .أن جيــيء يــوم القيامــة خيمــش وجهــه

سـأل رجـل أبـا ذر فأعطـاه : أيب ليلـى قـال عـن عبـد الـرمحن بـن يمان عن جماهدفضيل عن سل
إنــه ســأل وللســائ:إن لــه كــذا وكــذا مــن الغــنم فقــال : فقــالوا.شــاة

جـاء رجـل إىل أيب ذر فسـأله ،: ل عـن حبيـب قـاثنـا أبـو نعـيم ثنـا املسـعودي .يف يـده رضفة
أعطيت هذا وإنـه لغـين ، : ، فلما انطلق قيل له اة كانت له يومئذاة من أربعني شفأمر له بش

.اهـ حسنسأل وللسائل حق ، ولرضفة يف يده أحب إليه منها إن كنتم صادقني :فقال 
قالــت أم الــدرداء : ابــن منــري عــن عمــرو بــن ميمــون قــال حــدثنا ]10774[ابــن أيب شــيبة -

إن : ال ، اعملـــي وكلـــي قالـــت : قـــال إن احتجـــت بعـــدك آكـــل الصـــدقة ؟: الـــدرداءألبـــي
ا أخربنـ]5645[ابـن سـعد .وال تـأكلي الصـدقةالتقطـي السـنبل: عن العمل ، قـال ضعفت 

قالــت أم : قــال ن بــن مهــران عــن أبيــهحــدثنا عمــرو بــن ميمــو عبــد اهللا بــن منــري اهلمــداين قــال
: قالـت .وكلـيال ، اعملـي: الصـدقة ؟ قـال إن احتجـت بعـدك آكـل: الدرداء أليب الدرداء 

.مرسل جيد اهـ التقطي السنبل وال تأكلي الصدقة: فإن ضعفت عن العمل ؟ قال 
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أنـا حممــد بـن يوسـف أنـا ابــن ثوبـان حـدثين مـن مســع ابـن منـران يقــول]1676[ابـن زجنويـه -
اهـــ فإمنــا يســتكثر مــن مجــر جهــنم مــن ســأل النــاس عــن ظهــر غــىن : يقــول الــدرداءأبــامسعــت 
.ضعيف 

عمــرو بــن احلــارث عــن ابــن أبــو الطــاهر أخربنــا ابــن وهــب أخــربينحــدثين]2453[مســلم -
عمر بـن يكان يعطعبد اهللا عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمشهاب عن سامل بن

فقال له رسـول اهللا صـلى اهللا . العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول اهللا أفقر إليه ميناخلطاب
له أو تصدق به وما جاءك من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل خذه فتمو :عليه وسلم

ال يســأل أحــدا عمــرابــنقــال ســامل فمــن أجــل ذلــك كــان . فخــذه ومــا ال فــال تتبعــه نفســك 
.اهـ أي عطاء السلطان شيئا وال يرد شيئا أعطيه

عن معمر عن الزهري عـن السـائب بـن يزيـد قـال لقـي عمـر بـن ]20045[عبد الرزاق وقال
ث أنـــك تلـــي العمـــل مـــن أعمـــال املســـلمني مث أمل أحـــدَّ :خلطـــاب عبـــد اهللا بـــن الســـعدي فقـــالا

إين خبــري ويل رقيــق وأفــراس وأنــا غــين عنهــا وأحــب أن يكــون :قــال؟تعطــى عمالتــك فــال تقبلهــا
فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم  ، ال تفعــل :فقــال عمــر.عملــي صــدقة علــى املســلمني

أقول يــا نــيب اهللا أعطــه غــريي حــىت أعطــاين مــرة فقلــت يــا نــيب اهللا أعطــه كــان يعطيــين العطايــا فــ
غريي فقال خذه يا عمر فإما أن تتموله وإما أن تصدق به وما آتـاك اهللا مـن هـذا املـال وأنـت 

.اهـ رواه البخاري ومسلم وماال فال تتبعه نفسك ، غري مشرف وال سائل فخذه 
ادللين علـى :عبد اهللا بن األرقمنه قال قال أسلم عن أبيه أعن زيد بن ]1820[مالك -

بعــري مــن املطايــا اســتحمل عليــه أمــري املــؤمنني فقلــت نعــم مجــال مــن الصــدقة فقــال عبــد اهللا بــن 
ن رجــال بادنــا يف يــوم حــار غســل لــك مــا حتــت إزاره ورفغيــه مث أعطاكــه فشــربته أاألرقــم أحتــب 

ل عبــد اهللا بــن األرقــم إمنــا الصــدقة قــال فغضــبت وقلــت يغفــر اهللا لــك أتقــول يل مثــل هــذا فقــا
.صحيح اهـ

بنيـــه فقـــال قـــيس بـــن عاصـــمعـــن معمـــر عـــن قتـــادة قـــال أوصـــى ]20024[عبـــد الـــرزاق -
علـــيكم جبمـــع هـــذا املـــال واصـــطناعه فإنـــه منبهـــة للكـــرمي ويســـتغىن بـــه عـــن اللئـــيم إذا أنـــا مـــت 

هم خلفــوا أبــاهم وإذا ســودوا أصــغرهم أزرى ذلــك فســودوا أكــربكم فــإن القــوم إذا ســودوا أكــرب 
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]75[ورواه الطـــربي .اهــــ مرســـل جيـــد فـــإين كنـــت أهاوســـهم أو قـــال أناوشـــهم يف اجلاهليـــة 
ــالقــامــد بــن عبــد اهللا بــن صــفوان الثقفــيوحمحــدثنا ابــن املثــىن  ن مهــدي حــدثنا عبــد الــرمحن ب

أن أبـاه حـني قـيس بـن عاصـممسعت مطرفا حيدث عن حكيم بـن حدثنا شعبة عن قتادة قال
حــدثنا ابــن بشـــار .ين إيــاكم واملســـألة يــا بَــ:حضــرته الوفــاة قــال لبنيـــه 

.مبثلـهعـن أبيـه حدثنا ابن أيب عدي حدثنا شعبة عن قتادة عن مطـرف عـن حكـيم بـن قـيس
ا أميـة ثنـا شـعبة عـن قتـادة عـن مطـرف عـن حكـيم بـن قـيس بـن عاصـم حـدثن]974[مسـدد 

وإيـــاكم :وفيـــه أوصـــيكم بتقـــوى اهللا ، فـــذكر احلـــديث:عـــن أبيـــه أنـــه أوصـــى بنيـــه عنـــد موتـــه 
.إسناده جيداهـ قال ابن حجر يف املطالب

حــدثنا علــي بــن عبــد اهللا قــال حــدثنا املغــرية بــن ســلمة أبــو ]953[البخــاري يف األدب وقــال 
هشــام املخزومــي وكــان ثقــة قــال حــدثنا الصــعق بــن حــزن قــال حــدثين القاســم بــن مطيــب عــن 
احلســن البصــري عــن قــيس بــن عاصــم الســعدي قــال أتيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم 

لـيس علـي فيـه تبعـة مـن طالـب هذا سيد أهل الوبر فقلت يا رسول اهللا ما املـال الـذي: فقال 
وال من ضيف فقال رسول اهللا نعم املـال أربعـون والكثـرة سـتون وويـل ألصـحاب املئـني إال مـن 
أعطــى الكرميــة ومــنح الغزيــرة وحنــر الســمينة فأكــل وأطعــم القــانع واملعــرت قلــت يــا رســول اهللا مــا 

بالعطيـة قلـت أعطـي أكرم هذه األخالق ال حيل بواد أنا فيه من كثرة نعمي فقال كيف تصـنع
البكــر وأعطــي النــاب قــال كيــف تصــنع يف املنيحــة قــال إين ألمــنح املائــة قــال كيــف تصــنع يف 
الطروقــة قــال يغــدو النــاس حببــاهلم وال بــوزع رجــل مــن مجــل خيتطمــه فيمســك مــا بــدا لــه حــىت 
يكــون هــو يــرده فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم فمالــك أحــب إليــك أم مــال مواليــك قــال 

قال فإمنا لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو أعطيت فأمضيت وسائره ملواليك فقلـت ال مايل
جرم لئن رجعت ألقلن عددها فلما حضره املوت مجع بنيـه فقـال يـا بـين خـذوا عـين فـإنكم لـن 
تأخذوا عن أحد هو أنصح لكم مين ال تنوحوا علي فإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم مل 

لنــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم ينهــى عــن النياحــة وكفنــوين يف ثيــايب الــيت  يــنح عليــه وقــد مسعــت ا
كنت أصلي فيها وسودوا أكابركم فإنكم إذا سودمت أكابركم مل يزل ألبـيكم فـيكم خليفـة وإذا 

ن فيـه غـىن عــن إسـودمت أصـاغركم هـان أكـابركم علـى النـاس وزهـدوا فـيكم وأصـلحوا عيشـكم فـ
خـر كسـب املـرء وإذا دفنتمـوين فسـووا علـي قـربي فإنـه كـان 
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يكــون شــيء بيــين وبــني هــذا احلــي مــن بكــر بــن وائــل مخاشــات فــال آمــن ســفيها أن يــأيت أمــرا 
حدثنا عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل ]870ك[ورواه الطرباين اهـ يدخل عليكم عيبا يف دينكم 

حممــد بــن اجلــذوعي القاضــي قــاال و جحــدثين أيب ح وحــدثنا حممــد بــن عبــدوس بــن كامــل الســرا 
ثنا حممد بن يزيد الواسطي ثنا زياد اخلصـاص عـن احلسـن حـدثين قـيس ثنا علي بن اجلعد قاال

.وهو حديث حسن .مثله فذكربن عاصم املنقري
حـدثين احلسـن بـن الصـباح حـدثنا احلـارث بـن عطيـة ]28[يف إصالح املـال ابن أيب الدنيا -

على الناس أوشك أن يفتح: قال هريرةأبيعن بن املنكدر عن أبيهعن األوزاعي عن حممد 
.اهـ ال بأس به باب مسألة ال يبايل أن ينال الرجل مبا ناله 

ال ســلمةكــان : قــال محــاد بــن مســعدة عــن يزيــد مــوىل ســلمة]10900[ابــن أيب شــيبة -
.صحيح اهـ ال أعطاه ويكرهها ويقول هي إحلافيسأله إنسان بوجه اهللا شيئا إ

حدثنا وكيـع قـال حـدثنا حممـد بـن مسـلم عـن إبـراهيم بـن ميسـرة ]10898[ابن أيب شيبة -
. سـئل بـاهللا فـأعطى فلـه سـبعون أجـرامـن: قـالعبد اهللا بن عمروعن يعقوب بن عاصم عـن 

.على رسم ابن حبان 
: سعبـاابـنقـال : عـن عنـرتة قـال أنا أبو نعيم أنـا سـعيد بـن سـنان]1675[ابن زجنويه -

.اهـ سند جيد فإمنا يأكل النار من سأل الناس أمواهلم إحلافا فأعطوه كرها
قـال ابـن عبـاسجرير بن عبـد احلميـد عـن قـابوس عـن أبيـه عـن ]10772[ابن أيب شيبة -

.اهـ قابوس يضعف ها ما سأللو يعلم صاحب املسألة ما في
: أتيتـه بزكـاة فقبلهـا ، قـال :قـال هشيم عن عبيـدة عـن إبـراهيم]10895[ابن أيب شيبة -
.اهـ عبيدة بن معتب يضعف خربين أن بعض أهل بدر كان يقبلهاوأ

ومن حتل له الصدقةحد الغنىما ذكر يف 
رة أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه عـــن أيب الزنـــاد عـــن األعـــرج عـــن أيب هريـــ]1645[مالـــك -
فــرتده اللقمــة واللقمتــان :ســلم قــال و 

الـــذي ال جيـــد غـــىن يغنيـــه وال : قـــال ؟فمـــا املســـكني يـــا رســـول اهللا: قـــالوا .والتمـــرة والتمرتـــان
.اهـ رواه البخاري ومسلم يفطن الناس له فيتصدق عليه وال يقوم فيسأل الناس 
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حـدثنا حيـىي بـن آدم حـدثنا سـفيان عـن حكـيميحدثنا احلسن بن علـ]1628[أبو داود -
صـلى اهللا عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا بن جبري عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه

وجهـه ما يغنيه جاءت يوم القيامة مخـوش أو خـدوش أو كـدوح يفمن سأل وله :ليه وسلمع
قــال حيــىي فقــال . مخســون درمهــا أو قيمتهــا مـن الــذهب :فقيـل يــا رســول اهللا ومــا الغـىن قــال . 

عـن حكـيم بـن جبـري فقـال سـفيان فقـد يأن شـعبة ال يـرو يبن عثمان لسفيان حفظعبد اهللا 
وأنكـره حيـىي بـن معـني اهـ رواه الرتمذي وحسـنه حدثناه زبيد عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد

.
نــه قــال أســلم عــن عطــاء بــن يســار عــن رجــل مــن بــين أســد أعــن زيــد بــن ]1816[مالــك -

ال يل أهلـــي اذهـــب إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم نـــا وأهلـــي ببقيـــع الغرقـــد فقـــأنزلـــت 
ت إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه فاســأله لنــا شــيئا نأكلــه وجعلــوا يــذكرون مــن حــاجتهم فــذهب

سلم فوجدت عنده رجال يسأله ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول ال أجـد مـا أعطيـك و 
طي من شئت فقال رسول اهللا صـلى نك لتعإفتوىل الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري 

مـن سـأل مـنكم ولـه أوقيـة أو عـدهلا .ن ال أجـد مـا أعطيـهأنه ليغضـب علـي إاهللا عليه و سلم 
حلافا قال األسدي فقلت للقحة لنا خري من أوقية قال مالك واألوقية أربعون درمهـا إفقد سأل 

د ذلـك بشـعري وزبيــب سـأله فقـدم علــي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و ســلم بعـأقـال فرجعـت ومل 
وهذا االختالف يدل على أنه ليس فيـه .صحيح اهـفقسم لنا منه حىت أغنانا اهللا عز و جل 

.شيء مؤقت ، واهللا أعلم 
أخربنــا معمــر عــن هــارون بــن رئــاب عــن كنانــة العــدوي قــال كنــت ]20008[عبــد الــرزاق -

كاح رجل منهم فـأىب أن إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه يف نمخارقبنقبيصةجالسا عند 
يعطيهم شـيئا فـانطلقوا مـن عنـده قـال كنانـة فقلـت لـه أنـت سـيد وأتـوك يسـألونك فلـم تعطهـم 
شـيئا قـال أمـا يف هـذا فـال وسـأخربك عـن ذلـك إين حتملـت حبمالـة يف قـومي فأتيـت رســول اهللا 

فيهـا قـال سلم فقلت يـا رسـول اهللا إين حتملـة حبمالـة يف قـومي وأتيتـك لتعينـينصلى اهللا عليه و 
بل حنمله عنك يا قبيصة ونؤديها إليهم من الصدقة مث قال يا قبيصة إن املسألة حرمـت إال يف 
إحدى ثالث يف رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حىت يصـيب قوامـا مـن عيشـه مث 
ميسك ويف رجل أصابته حاجة حىت شهد له ثالثـة نفـر مـن ذوي احلجـى مـن قومـه أن املسـألة 
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ه فيســأل حــىت يصــيب قوامــا مــن العــيش مث ميســك ويف رجــل حتمــل حبمالــة فيســأل قــد حلــت لــ
اهـــ إســناد جيــد ، حــىت إذا بلــغ أمســك ومــا كــان غــري ذلــك فإنــه ســحت يأكلــه صــاحبه ســحتا 

حــدثنا حممــد بــن كثــري عــن األوزاعــي عــن هــارون بــن ريــاب عــن أيب ]1158[رواه أبــو عبيــد 
تاه نفر من قومه يسألونه يف نكاح صاحب هلـم كنت عند قبيصة بن املخارق ، فأ: بكر قال 

أتـاك نفـر مــن قومـك يسـألونك يف نكــاح صـاحب هلــم : فلـم يعطهـم شــيئا ، فلمـا ذهبـوا قلــت 
لشـيء قـد إن صـاحبهم لـو كـان فعـل كـذا وكـذا: فقـال . فلم تعطهم شيئا وأنت سيد قومـك 

: عليـه وسـلم يقـول إين مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا،ذكره كـان خـريا لـه مـن أن يسـأل النـاس
وذكـر األوزاعـي أن أبـا بكـر أراه أراد كنانـة : قال أبـو عبيـد .ه ال حتل املسألة إال لثالثة مث ذكر 
نـا سـفيان أثنـا حممـد بـن يوسـف ]1687[ورواه ابـن زجنويـه . بن نعيم إال أنه كناه ومل يسـمه

محــاد بــن عــن]2451[ورواه مســلم . كنانــة كنيتــه أبــو بكــر.ملثــه حــدثين هــارون بــن رئــاب
مثلـه . عـن قبيصـة بـن خمـارق اهلـاليليكنانـة بـن نعـيم العـدو زيد عن هارون بـن ريـاب حـدثين

.خمتصرا 
أن ســــائال ســــأل ابــــن عمــــر حــــدثنا شــــريك عــــن أيب إســــحاق]10787[ابــــن أيب شــــيبة -

و أإن كنــت تســأل لــدين مفظــع أو فقــر مــدقع: فقــالوا وعبــد اهللا بــن جعفــر واحلســن واحلســني
عــن ابــن ثنــا علــي بــن احلســن]1692[ابــن زجنويــه . دم موجــع فــإن الصــدقة حتــل لــكقــال 

التيمي أن احلسن بـن علـي أتـاه سـائل عن حبال بن رفيدةاملبارك عن سفيان عن أيب إسحاق 
اهــ هـذا فقـد وجـب حقـك إن كنت تسأل عن غرم مفظـع أو فقـر مـدقع أو دم موجـع: فقال 
.أسند 
ن محيــد الــرازي حــدثنا حيــىي بــن واضــح حــدثنا يــونس بــن عمــرو حــدثنا ابــ]80[الطــربي وقــال

إن  : مـا حاجتـك؟ فقلـت سـائل فقـال : أتيت احلسن بن علي فقـال: عن حبال بن رفيدة قال
لــك كنــت تســأل يف دم موجــع أو غــرم مفظــع أو فقــر مــدقع فقــد وجــب حقــك وإال فــال حــق 

ن علـي فاسـتقبلين مبثـل مـا إين سائل يف إحـداهن فـأمر يل خبمسـمائة مث أتيـت احلسـني بـفقلت
مث أتيــت عائشــة فاســتقبلتين مبثــل مــا اســتقبالين بــه مث أعطتــين . مث أمــر يل مبثــل ذلــكاســتقبلين

.، ثقاتالسبيعي اهـ يونس بن عمرو هو ابن أيب إسحاق دون ما أعطياين
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حـدثنا حممـد بـن كثـري عـن األوزاعـي عـن حيـىي بـن أيب كثـري أن رجـال ]1160[وقال أبـو عبيـد
أو غــرم موجــع أو فقــر مــدقع فقــد إن كنــت تســأل يف دم مفظــع: فقــال ى ابــن عمــر فســألهأتــ

وقـال ابـن . فقال له مثل ذلـكمث أتى احلسن بن علي: قال . لك وإال فال حق وجب حقك 
جـاء رجـل : أنا حممد بن يوسف أنا األوزاعـي حـدثين حيـىي بـن أيب كثـري قـال]1691[زجنويه 

يف فقــر مــدقع أو غــرم موجــع أو دم مفظــع إن كنــت تســأل :ال ىل احلســن بــن علــي يســأله فقــإ
فــأتى ابــن فــال حــق لــك: أســألك يف شــيء مــن هــؤالء ، قــال مــا : قــال .فقــد وجــب حقــك 

.اهـ هذا مرسل عمر فسأله ، فقال له مثل ذلك
: ل مسـع احلسـن قـاأنا حممد بن يوسف أنـا ابـن ثوبـان حـدثين مـن]1693[وقال ابن زجنويه 

ت تســأل يف دم مفظــع أو غــرم إن كنــ:ابــن عبــاس يســأله فقــال لــه ابــن عبــاس جــاء رجــل إىل
اهــ روايــة مث أتــى ابـن عمـر فســأله ، فقـال لــه مثـل ذلــك مثقـل أو فقـر جمهــد حلـت لــك املسـألة

.سفيان أحسنها وهو حسن 
عن معمر عن جعفر بـن برقـان عـن ميمـون بـن مهـران قـال أخـربين ]20022[عبد الرزاق -

فجاءتـه امـرأة تسـأله فقـال هلـا إن كـان عنـدك عـدل أوقيـة فـال عمر بن الخطابمن كان عند 
أبــو عبيــد . حتــل لــك الصــدقة فقالــت بعــريي هــذا خــري مــن أوقيــة قــال فــال أدري أعطاهــا أم ال 

أن امـرأة مهـرانحـدثنا ميمـون بـن حدثنا كثري بـن هشـام عـن جعفـر بـن برقـان قـال ]1169[
إن كانت لـك أوقيـة فـال حيـل :الصدقة فقال هلا عمر تسأله منعمر بن اخلطابجاءت إىل

بعــريي هــذا : فقالــت. واألوقيــة يومئــذ فيمــا ذكــر ميمــون أربعــون درمهــا : قــال .لــك الصــدقة 
أنـا أبـو ]1673[ابـن زجنويـه . ال أدري: أأعطاهـا؟ قـال: فقلـت مليمـون: قال. خري من أوقية

جــاءت امــرأة إىل عمــر بــن : ران قــال عــن ميمــون بــن مهــنعــيم أنــا زهــري عــن جعفــر بــن برقــان
واألوقيـة فـيهم .إن كانـت أوقيـة مل حتـل لـك الصـدقة :ب تسأله من الصدقة ، فقال هلا اخلطا

أعطاهــا ؟ : هــذا خــري مــن كــذا ، فقلــت مليمــون بعــريي: فقالــت : درمهــا ، قــال يومئــذ أربعــون
.اهـ مرسل جيد ال أدري: قال 

قــال : قــال ص عــن ابــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــارحــدثنا حفــ]10526[ابــن أيب شــيبة -
يج حدثنا حجاج عن ابـن جـر ]1187[أبو عبيد. يعين من الصدقة،عطيتم فأغنواإذا أعمر

.مرسل ـ اهإذا أعطيتم فأغنوا : قال أخربين عمرو بن دينار قال قال عمر بن اخلطاب
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: رة عـن أبيـه قـالحدثنا عبد الرحيم عن حجـاج عـن عمـرو بـن مـ]10748[ابن أيب شيبة-
واهللا ألردن : عمـــرســـئل 

حـدثنا ]1188[قـال أبـو عبيـد.عليهم الصدقة حىت تروح على أحدهم مئة ناقـة أو مئـة بعـري
أبــو معاويــة ويزيــد كالمهــا عــن حجــاج بــن أرطــاة عــن عمــرو بــن مــرة عــن مــرة قــال أحــدمها قــال 

: وقــال اآلخــر . كــرروا علــيهم الصــدقة وإن راح علــى أحــدهم مائــة مــن اإلبــل: عمــر للســعاة 
ابــــن زجنويــــه . ألكــــررن علــــيهم الصــــدقة وإن راح علــــى أحــــدهم مائــــة مــــن اإلبــــل : قــــال عمــــر 

: نــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا احلجــاج عــن عمــرو بــن مــرة عــن مــرة اهلمــداين قــال خرب أ]1818[
ال حىت يروح علـى الرجـل مـنهم املائـة مـن اإلبـل ، يعـين يف : قال عمر 
أخربنا يزيد بن هارون قال أخربنا احلجاج بن أرطاة عن عمـرو ]8633[ابن سعد . الصدقة 

: مسعــت عمــر بــن اخلطــاب يقــول : بــن مــرة عــن مــرة اهلمــداين قــال 
.اهـ ضعيفدقةيروح على الرجل منكم املئة من اإلبل يعين الص

بن أيب جنيح قال أخربين رجل مـن بـين ليـث يقـال لـه  اعن معمر عن ]7156[عبد الرزاق -
كتـــب إلـــيهم أن أعطـــوا مـــن الصـــدقة مـــن تركـــت لـــه الســـنة غنمـــا عمـــر بـــن اخلطـــابكـــردم أن 

مسعـت ]1181[وقال أبو عبيد .وراعيها وال تعطوا منها من تركت له السنة غنمني وراعيني 
أعطـوا مـن: قـال اخلطـاببـنعمـرن إبراهيم حيدث عن ابن أيب جنيح عن رجل أن إمساعيل ب

قــال إمساعيــل عــن . وال تعطوهــا مــن أبقــت لــه الســنة غنمــنيالصــدقة مــن أبقــت لــه الســنة غنمــا 
ثنـا حيـىي بـن ]1831[ابـن زجنويـه. وبالغنمني مائيت شـاة يعين بالغنم مائة شاة: يب جنيحابن أ

كـان يـأمر السـعاة فيقـول : عمـرأن بن علية عن ابن أيب جنيح عن رجـل حيىي أخربنا إمساعيل ا
قال ابـن .وال تعطوا من أبقت له السنني غنمنين الصدقة من أبقت له السنة غنماأعطوا م: 

.اهـ كردم وثقه ابن حبانالغنم مائة: أيب جنيح أو غريه 
بــن عــن جــراد ادةحــدثنا يزيــد عــن الصــعق بــن حــزن عــن فيــل بــن عــر ]1186[أبــو عبيــد -

يــا : فأتــاه رجــل مســمن خمصــب يف العــني فقــال الخطــاببــنعمــركنــت عنــد : قــال شــبيط
: يقــول جيــيء أحــدهم ينــث كأنــه محيــت: عمــر فقــال . هلكــت وهلــك عيــايل أمــري املــؤمنني

لقـد رأيتـين أنـا وأختـا : مث قـرب عمـر حيـدث عـن نفسـه ، فقـال : قـال . هلكـت وهلـك عيـايل 
نا ناضحا هلما ، قد ألبستنا أمنا نقبتها ، وزودتنا من اهلبيد ميينتيها ، فنخرج يل نرعى على أبوي
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بناضحنا ، فإذا طلعت الشمس ألقيت النقبة إىل أخـيت ، وخرجـت أسـعى عريانـا ، فنرجـع إىل 
أعطـوه ربعـة مـن : مث قـال : قـال . أمنا ، وقـد جعلـت لنـا لفيتـة مـن ذلـك اهلبيـد ، فيـا خصـباه 

فما حسدت أحدا ما حسدت ذلـك : قال . فخرجت يتبعها ظئران هلا : قال . الصدقة نعم
حدثنا أزهر بن حفص قال حدثنا فيل بن عـرادة عـن جـراد بـن طـارق قال . الرجل ذلك اليوم 

أنــا ســليمان بــن حــرب أنــا الصــعق بــن حــزن عــن ]1844[ابــن زجنويــه . حنــو ذلــك عــن عمــر
مـن بـين متـيم مســني طـاب أتـاه رجـل شـهدت عمـر بـن اخل: عـن جـراد بـن طـارق فيـل بـن عـرادة 

: يا أمري املؤمنني ، هلكت وهلـك عيـايل ، فضـرب عمـر بيديـه وقـال : فقال خمصب يف العني
وإنا لنرعى علـى أبوينـا ناضـحاهلكت وهلك عيايل ، ينث كأنه محيت ، لقد رأيتين وأخية يل

هلــا ، فــإذا طلعــت الشــمس هلمــا ، فنغــدوا فتعطينــا أمنــا ميينيهــا مــن اهلبيــد ، وتلقــي علينــا نقبــة
ا لفيتـة مـن ذلـك مث نرجـع إليهـا وقـد صـنعت لنـعلى أخيت وخرجت أتبعهـا عريانـاألقيت النقبة 

: ة مــن غــنم نعــم الصــدقة ومــا تبعهــا قــال أعطــوه ربعــ: فيــا خصــباه ، مث قــال اهلبيــد فنتعشــاها
مث قـال : قـال حسـدت ذلـك التميمـيفما حسدت أحدا ما : قال فخرجت يتبعها ظئران هلا

واهللا يـا أخــا متـيم إن صــاحبكم لشـعار حــني يقـول ومطعــم الغـنم يــوم الغـنم مطعمــه أىن : عمـر 
.اهـ على رسم ابن حبان توجه واحملروم حمروم

أتــاه عمــرأنــا النضــر بــن مشيــل أخربنــا ابــن عــون عــن ابــن ســريين أن ]1829[ابــن زجنويــه -
فلقيـه ين ألظنهـا صـحاحا مسانـا ، فـذهبإواهللا: ليه مـن إبلـه عجفـا ودبـرا فقـال رجل يشكو إ

،بعد ذلك وهـو حيـدوها
املـؤمنني فشـكوت إليـه مـن أتيـت أمـري: مـا هـذا ؟ فقـال : فاغفر له اللهم إن كـان فجـر فقـال 

وأنـا أنـزل فـإين أمـري املـؤمننيانا ، فقال واهللا إين ألظنها صحاحا مس: عجفا ودبرا ، فقال إبلي
.اهـ مرسل صحيح 

موسـى قـال أخربنــا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عــن أخربنـا عبيــد اهللا بـن ]8984[ابـن سـعد -
طيــين ممــا تقســم ؟ أال تع: وهــو يقســم فقلــت عليــاأتيــت : قــال عبــد الــرمحن بــن زيــد اهلمــداين

: قـال . نعـم : مـا لـك عنـه غـىن ؟ قلـت : وعلي ثياب حسان فرآين حسن اهليئة فقـال : قال 
عــن عبــد أنــا أبــو نعــيم أنــا زهــري عــن أيب إســحاق]1674[ابــن زجنويــه .إنــه ال خــري لــك فيــه

إين أراك تنفح النـاس فـأعطين: فقلت له وهو يقسم علياأتيت : الرمحن بن زيد الفائشي قال 
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صـعد يف البصـر ف: وكان رجال كثري الشعر ، قال : قال وعلي قطعة برود وثياب حسنة : ل قا
واهللا إين لســيد بلــى: ألســت غنيــا ؟ فقلــت : مث قــال لــيس لــك فيــه خــري: وصــوبه ، مث قــال 

حسـن إن شـاء سـند اهــ فدعه ملن هو أحـوج إليـه منـك : وإين لكثري املال قال قومي وعريفهم
.اهللا 

حــدثنا عبـــد الــرحيم بـــن ســـليمان عــن احلجـــاج عــن احلســـن بـــن ]10532[أيب شـــيبة ابــن -
ال حتــل الصـدقة ملــن لــه مخســون درمهــا ، أو عرضــها : قــاال عبــد اهللاوعلــين أبيــه عــن عــسـعد 

أنا حيىي بن حيىي أخربنا هشيم عن احلجاج عن إبـراهيم أن ]1841[ابن زجنويه .من الذهب
ثنـا حيـىي وقـال.ملن له مخسـون درمهـا ، أو قيمتهـا مـن الـذهب ال حتل الزكاة: ابن مسعود قال 

ال حتل الزكاة ملن له مخسون درمها أو قيمتها :أنا هشيم عن حجاج عن احلكم عن علي قال 
: قـالحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن احلكم]73[الطربي .من الذهب 

أبــــو عبيــــد .درمهــــا أو عــــدهلا مــــن الــــذهبحتــــل الصــــدقة ملــــن لــــه مخســــونال: عبــــد اهللاقــــال 
حــدثنا هشــيم عــن حجــاج بــن أرطــاة عــن رجــل عــن إبــراهيم عــن ابــن مســعود وعــن ]1165[

د بــن أيب حجــاج عــن احلكــم عــن علــي وعــن حجــاج عــن احلســن بــن ســعد عــن رجــل عــن ســع
الــدارقطين . ه مخســون درمهــا أو عــدهلا مــن الــذهبال حتــل الصــدقة ملــن لــ:

حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز حــدثنا إســحاق حــدثنا عبــد الســالم بــن ]2028[
حرب عن احلجاج عن احلسن بن سعد عن أبيه أن عليا وعبد اهللا قاال ال حتل الصـدقة ملـن لـه 

.ضعيف اهـمخسون درمها أو قيمتها من الذهب 
مسعت يزيـد بـن وقـاص يل قالثنا أبو األسود ثنا ابن هليعة عن أيب قب]1698[ابن زجنويه -

إذ جـاءه رجـل يسـأله ، فـدعا عبـد اهللا بـن عمـر بـن الخطـابكنـت عنـد : السكسكي قـال 
اهللا مـا و : هذا فقري ؟ فقلت : أتقول : اذهب معه ، مث قال يل : غالمه فساره ، فقال للرجل 

التمـــرة ، لـــيس بفقـــري مـــن مجـــع الـــدراهم إىل الـــدراهم ، والتمـــرة إىل:ســـأل إال مـــن فقـــر ، قـــال 
م اجلاهـــل أغنيـــاء مـــن التعفـــفولكـــن مـــن أنقـــى نفســـه وثيابـــه ، ال يقـــدر علـــى شـــيء ، حيســـبه

.اهـ ضعيف فذلك الفقري) تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إحلافا(
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عبد اهللا بن عمروعن ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه]10770[ابن أيب شيبة -
مـن وجـه آخـر سند جيد ، ورواه الرتمذي اهـذي مرة سويوال لال تنبغي الصدقة لغين: قال 

.مرفوعا وحسنه 
نــا حيــىي بــن حيــىي أنــا عبــد اهللا بــن مشــيط عــن والــده مشــيط عــن خرب أ]2042[وقــال ابــن زجنويــه 

أخـربين عـن الصـدقة أي مـال : فقلت لهولقيت عبد اهللا بن عمر : عن أبيه قالعطاء بن زهري
العميــان والعرجــان الكســحان واليتــامى وكــل منقطــع بــه إمنــا هــي مــال، شــر مــال : هــي؟ قــال

نعـــم للعـــاملني عليهـــا بقـــدر عمــــالتهم، : : قلـــت
. وال لــذي مــرة ســوي، إن الصــدقة ال حتــل لغــين ، وللمجاهــدين يف ســبيل اهللا قــوم أحــل هلــم 

نــا عبيــد اهللا بــن الشــميط حــدثنا عبــدان بــن عثمــان أخرب مــن طريــق]13537[ورواه البيهقــي 
عـن أبيـه قـال قلـت لعبـد اهللا بـن عمـرو يواألخضر بـن عجـالن عـن عطـاء بـن زهـري العـامر أيب

مــال للعميــان يشــر مــال إمنــا هــيهــ: ؟ قــال يمــال هــيعــن الصــدقة أأخــربين: بــن العــاص 
مجاهـدين إن للعـاملني عليهـا حقـا ولل: فقلت. والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به

سبيل اهللا قدر حاجتهم أو قال حـاهلم للعاملني عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين يف: فقال 
فيــه ي اهـــإن الصــدقة ال حتــل لغــىن وال لــذى مــرة ســو : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

.ضعف 
حـدثنا هشــيم عـن حجــاج بـن أرطــاة عـن أيــوب بـن العيــزار عـن ســعيد ]1178[أبـو عبيــد -

عــن قـال حــدثنا عبـد الـرمحن.احملـارف: احملـروم : يف هـذه اآليـة قــال ابــن عبـاسعـن ريبـن جبـ
السـائل : سألت ابن عباس عن ذلـك فقـال : فيان عن أيب إسحاق عن قيس بن كركم قال س

اهـــ علــى رســم ابــن حبــان إن واحملــروم احملــارف الــذي لــيس لــه يف اإلســالم ســهم ،الــذي يســأل
.شاء اهللا 

مسعـــت : ثنـــا أبـــو نعـــيم أنـــا الوصـــايف حـــدثين أبـــو خالـــد املـــديين قـــال]1697[ابـــن زجنويـــه -
مـــن يعشــين الليلـــة عشــاه اهللا مـــن مثــار اجلنـــة ، فأدخلتــه عائشـــة ، : ســـائال وهــو يقــول عائشــة

مــن يعشــين الليلــة عشــاه اهللا مــن مثــار اجلنــة ، : فأطعمتــه حــىت أشــبعته ، فخــرج فــإذا بــه ينــادي 
س هـذا مبسـكني إمنـا هـذا تـاجر ،لـي: قالـت الذي خرج من عندك: ا ما هذا ؟ قالو : فقالت 
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ي ال ولكـن املسـكني الـذالذي ترده التمـرة وال التمرتـان وال اللقمـة وال اللقمتـانليس املسكني
.اهـ ضعيف وال يسأل الناس فيبتدئونه يعلم الناس حباجته فيعطونه

كــانوا : قــال ة عــن إبــراهيمحــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن مغــري ]10527[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ال بأس به طوا من الزكاة ما يكون رأس املاليكرهون أن يع

وما خياف من حسابهكراهة االدخارباب 
حدثنا احلسن بن الربيع حدثنا أبو األحوص عن األعمش عن زيد بـن ]6444[البخاري -

حــرة املدينــة فاســتقبلنا يفصــلى اهللا عليــه وســلممــع النــيبيوهــب قــال قــال أبــو ذر كنــت أمشــ
مثـل أحـد هـذا يأن عنـدمـا يسـرين:قال . قلت لبيك يا رسول اهللا .يا أبا ذر:أحد فقال 
عبـاد ه يفمنه دينار ، إال شـيئا أرصـده لـدين ، إال أن أقـول بـيثالثة وعنديعليذهبا ، متض

إن األكثــرين :مث مشــى فقــال . عــن ميينــه وعــن مشالــه ومــن خلفــه . اهللا هكــذا وهكــذا وهكــذا
عــن ميينــه وعــن مشالــه ومــن خلفــهامــة إال مــن قــال هكــذا وهكــذا وهكــذاهــم األقلــون يــوم القي

.اهـ احلديث وقليل ما هم 
نا عبـد الـرمحن بـن حممـد حـدثد الـرمحن بـن أيب البخـرتي الطـائيحـدثين عبـ]158[الطـربي -

ق عــن عاصــم بــن احملــاريب عــن معاويــة بــن ســلمة النصــري عــن عمــرو بــن قــيس عــن أيب إســحا
مــا قــدمت : تــويف غنيــان وفقــريان ، فقــال تبــارك وتعــاىل ألحــد الغنيــني :قــال علــيعــن ضــمرة 

يـــا رب ، خلقتـــين وإيـــاهم ســـواء ، وتكفلـــت : فيقـــول : لنفســـك ، ومـــا تركـــت لعيالـــك ؟ قـــال 
فقــدمت هلــذا ، اهللا قرضــا حســنا فيضــاعفه لــه مــن ذا الــذي يقــرض : بــرزق كــل دابــة ، وقلــت 

اذهـــب ، فلـــو تعلـــم مـــا لـــك عنـــدي : فيقـــول : تـــرزق عيـــايل مـــن بعـــدي ، قـــال وعلمـــت أنـــك 
مــا مــا قــدمت لنفســك ، و : مث يقــال للغــين اآلخــر : قــال . لضــحكت كثــريا ، ولبكيــت قلــيال 

فيقـــول تبـــارك : عيـــال ختوفـــت علـــيهم العيلـــة ، قـــالكـــان يليـــا رب: تركـــت لعيالـــك ؟ فيقـــول 
بلــى ، ولكــن ختوفــت : بــرزق كــل دابــة ؟ فقـال أمل أخلقــك وإيــاهم ســواء ، وتكفلـت: وتعـاىل 

: علــيهم العيلــة ، قــال 
ا قـــدمت لنفســـك ، ومـــا تركـــت مـــ: وقـــال ألحـــد الفقـــريين . لضـــحكت قلـــيال ولبكيـــت كثـــريا 

ولــو كنــت يــا رب خلقتــين صــحيحا فصــيحا وعلمتــين أمســاءك ودعــاءك: قــول فيقــال؟لعيالــك
وأنـا : فيقـول : أكثرت يل خلشيت أن يشغلين عن طاعتك ، فقد رضيت عنك يا رب ، قـال 
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راض عنك ، فاذهب ، فلو تعلم ما لك عندي لضحكت كثريا ولبكيت قلـيال ، وقـال للفقـري 
أعطيتـــين شـــيئا يـــا رب: فيقـــول : ت لعيالـــك ؟ قـــال مـــا قـــدمت لنفســـك ، ومـــا تركـــ: اآلخـــر 

: صـــريا وقلـــت وجعلتـــك مسيعـــا بأمل أخلقـــك صـــحيحا فصـــيحا: يقـــول ف:تســـألين عنـــه ؟ قـــال 
فلــو وأنــا أنســاك اليــوم فاذهــب : قــال ولكــين نســيترببلــى يــا: قــال ادعــوين أســتجب لكــم

، وابـن أيب البخـرتي هـو عبـد اهــ ثقـات تعلم مـا لـك عنـدي لضـحكت قلـيال ، ولبكيـت كثـريا
.فيه شيئا الرمحن بن زبان ترمجته يف تاريخ بغداد ومل يذكر 

عــن الثــوري عــن أيب حصــني عــن أيب الضــحى عــن جعــدة بــن هبــرية ]7150[عبــد الــرزاق -
اهـ سند جيـد : قال علي بن أبي طالبعن 

.
ابن فضيل عن األعمش عن عبد اهللا بن مـرة عـن مسـروق حدثنا ]10800[ابن أيب شيبة-

وال دينـار والذي ال إله غريه ال يعـذب اهللا رجـال يكنـز فـيمس درهـم درمهـا: ل قاعبد اهللا عن 
]8754[الطـــرباين . ىت يوضـــع كـــل درهـــم ودينـــار علـــى حدتـــهولكـــن يوســـع جلـــده حـــدينـــارا

ثنـا معاويـة بـن عمـرو ثنـا زائـدة عـن األعمـش عـن عبـد اهللا بـن مـرة عـن حدثنا حممد بـن النضـر
.لبوصريي يف اإلحتافصححه ا.حنوه مسروق عن عبد اهللا 

مسعـت : قـال أبو بكر بن عيـاش عـن أيب إسـحاق عـن أيب وائـل]10801[ابن أيب شيبة -
ثعبانــا بفيــه )يطوقــون(قــال )ســيطوقون مــا خبلــوا بــه يــوم القيامــة(يقــول يف قولــه تعــاىل عبــد اهللا

.اهـ سند ضعيف زبيبتان ينهشه يقول أنا مالك الذي خبلت به
ـــنعـــن عـــن منصـــور عـــن ســـاملدثنا ابـــن محيـــد قـــال حـــدثنا جريـــرحـــ]2575[الطـــربي - اب

فيأخــذ فيجــثم لــه عنــد املــالهفيمتنــع منــالشــيطان يريــد اإلنســان علــى دينــهإن: قــال مســعود
.اهـ مرسل جيد بعقبه 

حــدثنا حــدثنا حممــد بــن عبــد األعلــى قــال حــدثنا املعتمــر عــن أبيــه قــال]2540[الطــربي -
ال يسـره أن عنـده أنـهسـلمانأبـو الـدرداء علـى غيـب حيلف: قال أنه الدرداءأبيعن سيار

ثالثـني ألفـا ، فتبيـت عنــده ليلـة فينفقهـا يف ســبيل اهللا غـري ثالمثائـة درهــم ، مث تبيـت عنـده ليلــة 
مث اهللا أعلــم :ينفقهــا إال ثالثــة دراهــم ، قــال فينفقهــا غــري ثالثــني درمهــا ، مث تبيــت عنــده ليلــة ف

.اهـ مرسل صاحل دراهم أم ثالثة أذكر درمها
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حـدثنا عبد اهللا بن أيب زياد القطواين حدثنا أبو عبد الرمحن املقـرئحدثين]344[الطربي -
: قـال عبـد اهللا بـن عمـروأيب أيوب حدثين أبو هـانئ حـدثين شـفي األصـبحي عـن سعيد بن 

ألعـاجم ؟ ومـا قلـوب ا: فقيـل لـه . 
يف احليـوان ، يـرون مـا آتـاهم اهللا مـن رزق جعلـوه : حب الدنيا ، وسـنتهم سـنة األعـراب : قال

ســـند . اهــــ أبـــو هـــانئ محيـــد بـــن هـــانئ ، وشـــفي هـــو ابـــن مـــاتع والصـــدقة مغرمـــااجلهـــاد ضـــرارا
.مصري جيد 

حـدثنا ابـن بشــار قـال حـدثنا ابـن أيب عــدي عـن عـوف عـن أيب الســليل]2570[الطـربي -
وجتمعـــون مـــا القتم أنفســـكم تؤملـــون مـــا ال تبلغـــونمـــا صـــد:يقـــول هريـــرةأبـــوكـــان : ال قـــ

اهــ مرسـل جيـد ، أبـو السـليل لـدونوللمـوت تتأكلون وتبنون مـا ال تسـكنون وللخـراب تبنـون
.هو ضريب بن نقري 

أبـوقـال : قال حدثنا إمساعيل عن سعيد عن قتادةحدثين يعقوب قال]2564[الطربي -
يعلــم اهللا أين حــريص علــى أدائهــا ، أحــب إيل مــن أن ألن أدع علــي ألــف درهــم دينــا:هريــرة

.اهـ مرسل ال بأس به أدعها بعدي
ن عـــروة عـــن حممـــد بـــن حـــدثنا هشـــام بـــأخربنـــا أبـــو معاويـــة الضـــرير]10896[ابـــن ســـعد -

ف فـدعت مبال يف غرارتني يكون مئـة ألـعائشةبعث ابن الزبري إىل : املنكدر عن أم ذرة قالت
يــا جاريـة هــايت : فلمـا أمســت قالـت: بطبـق وهــي يومئـذ صــائمة فجعلـت تقســم يف النـاس قــال

بدرهم حلما تفطـرين يا أم املؤمنني أما استطعت فيما أنفقت أن تشرتي: فطري فقالت أم ذرة
.اهـ صحيح تعنفيين لو كنت أذكرتين لفعلتال: عليه ؟ فقالت

.باب هذا كتب الزهد لوال خشية الطول

ما روي عن أبي ذر يف الكنز
الء عــن العــعــن أيبيحــدثنا عيــاش حــدثنا عبــد األعلــى حــدثنا اجلريــر ]1407[البخــاري -

إسـحاق بـن منصـور أخربنـا عبـد الصـمد قـال حـدثينوحدثين.األحنف بن قيس قال جلست
حـدثنا أبـو العـالء بـن الشـخري أن األحنـف بـن قـيس حـدثهم قـال جلسـت يحدثنا اجلريـر أيب

ىل مــإل مــن قــريش ، فجــاء رجــل خشــن الشــعر والثيــاب واهليئــة حــىت قــام علــيهم فســلم مث قــال إ
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أحــدهم حــىت ينــار جهــنم ، مث يوضــع علــى حلمــة ثــدبشــر الكــانزين برضــف حيمــى عليــه يف
ويوضـــع علـــى نغـــض كتفـــه حـــىت خيـــرج مـــن حلمـــة ثديـــه يتزلـــزل ، مث وىل خيـــرج مـــن نغـــض كتفـــه 

مــن هــو فقلــت لــه ال أرى القــوم إال قــد  يوأنــا ال أدر ه فجلــس إىل ســارية وتبعتــه وجلســت إليــ
مـن خليلـك قـال :قـال قلـتي ،خليلـقـال يل.. قلت يكرهوا الذ

مــن يقــال فنظــرت إىل الشــمس مــا بقــ. حــدايــا أبــا ذر أتبصــر أُ :صــلى اهللا عليــه وســلمالنــيب
مـا :قـال . قلـت نعـم حاجة لهيفيرسلينمنهار وأنا أرى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلال

إمنــا جيمعــون وإن هــؤالء ال يعقلــون. هبــا أنفقــه كلــه إال ثالثــة دنــانريمثــل أحــد ذأحــب أن يل
اهـوال أستفتيهم عن دين حىت ألقى اهللاال واهللا ال أسأهلم دنيا . نياالد

عـن يالعصـر حدثنا شيبان بن فروخ حـدثنا أبـو األشـهب حـدثنا خليـد ]2354[وقال مسلم 
يفينفر مـن قـريش فمـر أبـو ذر وهـو يقـول بشـر الكـانزين بكـاألحنف بن قيس قال كنت يف

. قــال مث تنحــى فقعــد. مــن قبــل أقفــائهم خيــرج مــن جبــاههمي
ء مسعتـك تقـول قبيـل قـال يقال فقمـت إليـه فقلـت مـا شـ.قلت من هذا قالوا هذا أبو ذرقال
هـــذا قـــال قلــت مـــا تقـــول يف. ا قــد مسعتـــه مـــن نبـــيهم صــلى اهللا عليـــه وســـلمقلـــت إال شـــيئمــا 

اهـالعطاء قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان مثنا لدينك فدعه
مسع هشـيما أخربنـا حصـني عـن زيـد بـن وهـب قـال مـررت يحدثنا عل]1406[البخاري -

كنــت بالشــأم ، فاختلفــت أنــا فقلــت لــه مــا أنزلــك منزلــك هــذا قــال  ذربالربــذة فــإذا أنــا بــأيب
قــال معاويــة نزلــت يف. ســبيل اهللا ومعاويــة يف

اك ، وكتــــب إىل عثمــــان ذوبينــــه يففكــــان بيــــين. فقلــــت نزلــــت فينــــا وفــــيهم . أهــــل الكتــــاب 
الناس حىت كأيفقدمتها فكثر عل. عثمان أن اقدم املدينة ، فكتب إيليشكوين

أنـزلينيفـذاك الـذ. إن شـئت تنحيـت فكنـت قريبـا قبل ذلك ، فذكرت ذاك لعثمان فقال يل
اهـحبشيا لسمعت وأطعت يهذا املنزل ، ولو أمروا عل

حـدثين أيب عـن قتـادة حدثنا ابن بشار قـال حـدثنا معـاذ بـن هشـام قـال]2541[الطربي -
: ائمـا علـى غرائـر سـود سـود يقـولفرأيـت رجـال ققـدمت املدينـة : قـال عن عبد اهللا بـن شـقيق

وقــال.اهـــ ثقــات ذرأبــوهــذا : قلــت مــن هــذا؟ قــالوالكنــازين بكــي يف اجلبــاه واجلنبــنيبشــر ا
حدثنا ابن إدريس عن أشعث وهشـام عـن ابـن حدثين سلم بن جنادة قال ]2543[الطربي 
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لــذين يكنــزون الـــذهب وا(ت إىل الشـــام فقــرأت هــذه اآليـــةخرجــ:ذرأبــوقـــال : قــال ســريين
إمنــــا هــــي يف أهــــل : فقــــال معاويــــة )

: إن أبا ذر قـال أبـو السـائب : م ، فكتب إىل عثمان: فقلت : الكتاب ، قال 
ا ينــوء عثمــان أن اقــدم ، فلمــا خــرج انتقــل متاعــه ، فــأخرج أهلــه مــزودوكتــب إىل: ســقط علــي 

واهللا ما هو بذهب : هذا أبو ذر الذي كان يزهد يف الدنيا ، فقال أهله : باليد ، فقال الناس 
فلمــا قــدمت علــى عثمــان وال فضــة ، إمنــا هــي فلــوس ، كــان إذا خــرج عطــاؤه اشــرتاها ألهلــه ،

اهـــفــاعتزل مــا هاهنــا : هــا ، قــال الــدنيا ال حاجــة يل في: فقلــت تــروح عليــك اللقــاح: قــال يل 
.مرسل جيد 

عـن سليمان بن حرب قال حدثنا أبـو هـالل قـال حـدثنا قتـادةأخربنا]5420[ابن سعد -
، فكـان إذا أخـذ عطـاءه دعـا خادمـهسعيد بن أيب احلسن أن أبا ذر كان عطـاؤه أربعـة آالف

وعـى إنـه لـيس مـن: وقـال ، مث اشـرتى فلوسـا مبـا بقـي ، فاشـرتاه لـه ، فسأله عما يكفيه لسنة 
.اهـ مرسل فيه ضعف يتلظى على صاحبهوهو أو فضة يوكي عليه إالذهبا 

حــدثنا حيــىي بــن أيــوب حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش ]30إصــالح املــال[ابــن أيب الــدنيا -
صـاحب الـدرمهني يـوم القيامـة أشـد حسـابا مـن :عن إبراهيم التيمي عن أبيـه عـن أيب ذر قـال 

.اهـ حسن صاحب الدرهم 
ثنا حممد بن يوسف أنـا السـري بـن حيـىي حـدثين غـزوان أبـو حـامتحد]1077[ابن زجنويه -

يـا أبـا ذر : بينا أبو ذر عند باب عثمان ، مل يؤذن له إذ مر به رجل من قريش ، فقال : قال 
يا أمـري املـؤمنني : يأىب هؤالء أن يأذنوا يل ، فدخل الرجل ، فقال : ، ما جيلسك ههنا ؟ قال 

فــأمر أن يــؤذن لــه ، فجــاء حــىت جلــس ناحيــة : اب ال يــؤذن لــه ؟ قــال ، مــا أليب ذر علــى البــ
يـا أبـا إسـحاق ، : ومرياث عبد الرمحن بن عوف يقسم ، فقـال عثمـان لكعـب : القوم ، قال 

ال ، فقام أبو ذر ومعـه : أرأيت املال إذا أدي زكاته ، هل خيشى على صاحبه منه تبعة ؟ قال 
يا ابن اليهودية أنت تزعم أنـه لـيس عليـه :، مث قال عصا له ، حىت ض

) (إال الزكـــاة ، واهللا تعـــاىل يقـــول حـــق يف مالـــه
يف أمــواهلم حــق معلــوم للســائل (ويقــول ) ويطعمــون الطعــام علــى حبــه مســكينا ويتيمــا وأســريا(
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إمنــا نكــره أن نــأذن : ال عثمــان للقرشــي فجعــل يــذكر حنــو هــذا مــن القــول ، فقــ:قــال) واحملــروم
.اهـ على رسم ابن حبان أليب ذر من أجل ما ترى 

الكنزما جاء يف بيان معنى 
مسع أبا النضر حدثنا عبد الرمحن هو ابن عبد عبد اهللا بن منري حدثين]4565[البخاري -

:ى اهللا عليـه وسـلم صـلهريرة قال قـال رسـول اهللاصاحل عن أيبعن أبيه عن أيباهللا بن دينار
ن آتاه اهللا ماال فلم يـؤد زكاتـه مثـل لـه مالـه شـجاعا أقـرع لـه زبيبتـان يطوقـه يـوم القيامـة يأخـذ م

ن يبخلـون وال حيسـنب الـذي(مث تـال هـذه اآليـة . يقول أنا مالك أنا كنـزكبشدقيهيعينبلهزمتيه
اهـإىل آخر اآلية )مبا آتاهم اهللا من فضله

أنـه كـان يقـول ن أيب صـاحل السـمان عـن أيب هريـرة اهللا بـن دينـار عـعن عبد]598[مالك -
من كان عنده مال مل يؤد زكاته مثـل لـه يـوم القيامـة شـجاعا أقـرع لـه زبيبتـان يطلبـه حـىت ميكنـه 

.اهـ صحيح يقول أنا كنزك 
عــن ثابــت بــن ابــن بشــريعــينيدثنا حممــد بــن عيســى حــدثنا عتــاب حــ]1566[أبــو داود -

ء عــن أم ســلمة قالــت كنــت ألــبس أوضــاحا مــن ذهــب فقلــت يــا رســول اهللا عجــالن عــن عطــا
اهــ صـححه احلـاكم وحسـنه األلبـاين فليس بكنز يزكاته فزكيما بلغ أن تؤد:أكنز هو فقال 

.وهو مرسل . 
بــن جــريج عــن يعقــوب بــن عبــد اهللا بــن األشــج عــن بســر بــن اعــن ]7146[عبــد الــرزاق -

أحســن عمــر بــن الخطــابأو مــاال مبـال عظــيم فقــال لــه سـعيد أن رجــال بــاع رجـال حائطــا لــه
موضع هذا املال فقال له الرجل أين أضـعه يـا أمـري املـؤمنني فقـال عمـر ضـعه حتـت مقعـد املـرأة 

قــال . لــيس بكنــز إذا أديــت زكاتــه : فقــال الرجــل أو لــيس بكنــز يــا أمــري املــؤمنني فقــال عمــر 
وقال ابن .األشج مث أخربه بنحو هذه القصة إمنا هو بكر بن عبد اهللا بن: وأخربين زياد قال 

عمــرأن الن عــن ســعيد بــن أيب ســعيد عــن ابــن عجــحــدثنا ابــن عيينــة]10618[أيب شــيبة 
يـا : لك واحفر له حتت فراش امرأتـك قـالاحرز ما: سأل رجال عن أرض له باعها ؟ فقال له 

ثنـا عبـد ]1918[زجنويـه ابـن . لـيس بكنـز مـا أدي زكاتـه: ؟ فقال أليس بكنزأمري املؤمنني
ه أنـه بـاع عـن أبيـاهللا بن يوسف أنا ابن هليعة أنا بكري بن عبد اهللا عن احلارث بن خملـد الزرقـي

احفــر هلــا حتــت :فــأخربه ، فقــال لــه عمــر عمــر بــن اخلطــابمث لقــي أرضــا لــه بــثمن قــد مســاه
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أن أكنزهـا ؟ فقـال لـه رينأتأم: ، قال خملد أة أثبت هلا يف جملسها من الرجلامرأتك ، فإن املر 
: عمر 

.اهـ حسن لكانت كنزا 
جــابر بــن عبــد اهللابــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع اعــن ]7145[عبــد الــرزاق -

]9923[ابــن أيب شــيبة . ره ولــيس بكنــز إذا أخرجــت صــدقة مالــك فقــد أذهبــت شــ: يقــول 
حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن أيب الزبري عن جـابر إذا أديـت زكـاة مالـك 

حـدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن حجـاج عـن أيب ]10620[ابـن أيب شـيبة . أذهبت عنك شـره
أيبمــن طريــق]7490[البيهقــي . أي مــال أدي زكاتــه فلــيس بكنــز: ال قــبرعــن جــاالــزبري

.صحيح .فذكره أبو الزبري أنه مسع جابرا مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخربين
هــو يســأل عــن و عبــد اهللا بــن عمــرعــن عبــد اهللا بــن دينــار أنــه قــال مسعــت]597[مالــك -

.اهـ صحيح املال الذي ال تؤدى منه الزكاة الكنز ما هو فقال هو 
ديـت صـدقة أقـال إذا عمـربـناعـن أيـوب عـن نـافع عـن عن معمر ]7140[عبد الرزاق -

عبـد الـرزاق وقـال.مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا فإن مل تؤدها فهو كنز وإن كـان ظـاهرا 
بـن عمـر قـال مـا أدى زكاتـه فلـيس بكنـز وإن كـان حتـت اعن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن 

عبد الرزاق عن عبيد اهللا بـن عمـر الوق.سبع أرضني وما كان ظاهرا ال يؤدى زكاته فهو كنز 
حـدثنا ]25[لبغوي يف جزء العالء بن موسى أيب اجلهـماورواه .بن عمر مثله اعن نافع عن 

مــا كــان مــن مــال :لعــالء بــن موســى ثنــا ليــث بــن ســعد عــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عمــر قــال ا
زكاتـه فإنـه الكنـز الـذي وما ليس مدفونا ال يؤدي فإنه ليس بكنز وإن كان مدفونا يؤدي زكاته

بـن عفــان حــدثنا ابــن منــري ياحلســن بــن علــمــن طريـق]7481[البيهقــي . ذكـره اهللا يف كتابــه 
كـل مـا أديــت زكاتـه وإن كـان حتــت سـبع أرضــني : عـن عبيـد اهللا عــن نـافع عـن ابــن عمـر قــال 

ح اهــ صـحيزكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجـه األرضيفليس بكنز ، وكل مال ال تؤد
.

عـن يـونس وقال أمحد بـن شـبيب بـن سـعيد حـدثنا أيب]1404[وقال البخاري يف الصحيح 
فقـال اهللا عنهمـايرضـلم قـال خرجنـا مـع عبـد اهللا بـن عمـرعن ابن شهاب عن خالد بـن أسـ

قــال ابــن ) ســبيل اهللا(قــول اهللا أخــربينأعــرايب
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من كنزها :عمر 
عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو حممــدأخربنــا أبــو ]7480[رواه البيهقــي و اهـــ اهللا طهــرا لألمــوال 

بــن زيــد الصــائغ حــدثنا أمحــد بــن يببغــداد حــدثنا حممــد بــن علــدعلــج بــن أمحــد السجســتاين
س عــن ابــن شــهاب عــن خالــد بــن أســلم وهــو أخــو زيــد بــن أســلم نعــن يــو شــبيب أخربنــا أيب

.فذكره 
: قـال عمـرابـناألعمش عن عطيـة عـن عنحدثنا أبو معاوية]10624[ابن أيب شيبة -

ما كان يؤدي زكاتـه ، فقـال هذا كنز: ا فقالو : قال لرجل عشرة آالف بعد موته مدفونةوجد 
ثنا يزيد بـن هـارون أخربنـا ]1920[ويه جنابن ز .لعله كان يؤدي عنها من غريها: ر ابن عم

رجـال مـات مـا  إن : كنت عند ابن عمر فجـاءه رجـل فقـال: ة بن سعد قال عن عطياحلجاج 
فوجــدنا عشــرة آالف أو بيــده إىل جانــب بيتــهفلمــا حضــرته الوفــاة أومــأ كنــا نــرى أن لــه كفنــا
وإن مل يكـن يـؤدي بكنـز ، :فقال ابن عمر عشرين ألف درهم ، 

فلعلـه كــان لــه مــال : : ، فقـال رجــل 
.اهـ ال بأس به 

ابـنعن ثنا أبو نعيم أنا شعبة عن عبيد األمحر عن عقبة بن صهبان]1921[ابن زجنويه -
اهـــ حســن ، ال: أكنــز هــي ؟ قــال : قــال لــه رجــل لــه مخســون ألفــا يــؤدي : قــال عمــر

.األمحر هو عبيد اهللا بن أيب جروة 
عبـاسعـن ابـن حدثنا أبو األحوص عـن أيب إسـحاق عـن عكرمـة]9935[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ]10622[ابـن أيب شـيبة . مـن أدى زكـاة مالـه فـال جنـاح عليـه أن ال يتصـدق: قال 
مـا أدي زكاتـه فلـيس بكنـز: ة عن ابن عباس قال وكيع عن شريك عن أيب إسحاق عن عكرم

.اهـ ال بأس به 
: قـــال حـــدثنا إمساعيـــل بـــن عيـــاش عـــن حممـــد بـــن زيـــاد األهلـــاين]10648[ابـــن أيب شـــيبة -

حـــدثنا ]7538ك[الطـــرباين .حليـــة الســـيف مـــن الكنـــوز: يقـــول البـــاهليأمامـــةأبـــامسعـــت 
: ثنــا بقيــة عــن حممــد بــن زيــاد قــالاحلمصــي ثنــا حممــد بــن مصــفىإبــراهيم بــن حممــد بــن عــرق 

نعم هي مـن الكنـوز: ؟ فقالمسعت أبا أمامة وهو يسأل عن حلية السيوف أمن الكنوز هي
أمــا إين مــا حــدثتكم إال مــا : هــذا شــيخ أمحــق قــد ذهــب عقلــه فقــال أبــو أمامــة: فقــال رجــل. 
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دثنا حممـد بقيـة بـن الوليـد حـمعلـى بـن منصـور أخـربينمـن طريـق]7830[البيهقـي .مسعت
؟ قـال أبـو ي رأيـت رجـال يسـأل أبـا أمامـة أرأيـت حليـة السـيوف أمـن الكنـوز هـ: بن زياد قال 

.اهـ حسن ما حدثتكم إال مبا مسعتأما إين: نعم ، مث قال : أمامة 

وحال من منعهاالصدقاتحكم
رمحن حدثنا احلكم بن نـافع أخربنـا شـعيب حـدثنا أبـو الزنـاد أن عبـد الـ]1402[البخاري -

اإلبــل تــأيت:صــلى اهللا عليــه وســلم يقـول قــال النــيباألعــرج حدثــه أنــه مســع أبــا هريــرةبـن هرمــز
علــى خــري مــا كانــت ، إذا هــو مل يعــط فيهــا حقهــا ، تطــؤه بأخفافهــا ، وتــأيتعلــى صــاحبها

يعــط فيهــا حقهــا ، تطــؤه بأظالفهــا وتنطحــه الغـنم علــى صــاحبها علــى خــري مــا كانــت ، إذا مل 
أحــدكم يــوم القيامــة بشــاة وال يـأيت:قــال . ومــن حقهــا أن حتلـب علــى املــاء:وقــال . 

وال يـأيت. فـأقول ال أملـك لـك شـيئا قـد بلغـت . حيملها على رقبته هلا يعار ، فيقول يا حممـد 
اهـفأقول ال أملك لك شيئا قد بلغت . حيمله على رقبته له رغاء ، فيقول يا حممد ببعري

محـــزة عـــن حـــدثنا أبـــو اليمـــان احلكـــم بـــن نـــافع أخربنـــا شـــعيب بـــن أيب]1399[البخـــاري -
رسـول اهللا حـدثنا عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعود أن أبـا هريـرة قـال ملـا تـويفيالزهر 

صلى اهللا عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقـال عمـر كيـف تقاتـل النـاس ، 
. أمـرت أن أقاتـل النـاس حـىت يقولـوا ال إلـه إال اهللا :ليه وسـلم وقد قال رسول اهللا صلى اهللا ع

فقـال واهللا ألقـاتلن مـن فـرق .ماله ونفسه إال حبقه وحسابه علـى اهللافمن قاهلا فقد عصم مين
بني الصالة والزكاة ، فإن الزكـاة حـق املـال ، واهللا لـو منعـوين

قـال عمـر فـواهللا مـا هـو إال أن قـد شـرح اهللا صـدر . م لقاتلتهم على منعها صلى اهللا عليه وسل
اهـبكر فعرفت أنه احلقأيب
حــدثنا إســحاق بــن ســليمان الــرازي عــن أيب ســنان عــن الضــحاك]9933[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ منقطع ا ظهر على مال قد غيب عن الصدقة مخسهإذعمر بن الخطابكان : قال 
حــدثنا ابــن منــري عــن ابــن أيب خالــد عــن الشــعيب عــن احلــارث عــن ]9925[ابــن أيب شــيبة -

حـدثنا عبـد الـرحيم بـن سـليمان عـن إمساعيـل عـن الشـعيب عـن . لعن مانع الصـدقة: قال علي
.اهـ احلارث مساء احلارث عن علي مثله
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: قــال ســحاق عــن أيب األحــوص عــن أيب إحــدثنا أبــو األحــوص ]9919[ابــن أيب شــيبة -
حـــــدثنا أبــــو يزيـــــد ]8974[الطــــرباين . مــــن مل يـــــؤد الزكــــاة فـــــال صــــالة لـــــه: اهللاعبـــــد قــــال 

عبــد اهللالقراطيســي ثنــا أســد بــن موســى ثنــا إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن أيب األحــوص عــن 
دثنا إبـراهيم بـن نائلـة األصـبهاينحـوقـال. من أقـام الصـالة ومل يـؤت الزكـاة فـال صـالة لـه: قال

عــن أيب األحــوص عــن أيب إســحاقلــي ثنــا شــريك وأبــو األحــوصو البجثنــا إمساعيــل بــن عمــر 
أبـــو عبيـــد . فمـــن مل يـــزك فـــال صـــالة لـــهمرنـــا بإقـــام الصـــالة وإيتـــاء الزكـــاةأ: عـــن عبـــد اهللا قـــال

حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن أيب األحــوص عــن ]753[
قــال وحــدثنا عبــد الــرمحن بــن . صــالة لــهصــالة ومل يــؤد الزكــاة فــال مــن أقــام ال: قــال عبــد اهللا

أو حنـوه ، ومل يـذكره مهدي عن سفيان عن أيب إسحاق عـن أيب األحـوص أنـه قـال مثـل ذلـك
.اهـ هذا أصح قول أيب األحوص عن عبد اهللا

عـن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوصعن مطرف حدثنا ابن إدريس]9921[ابن أيب شيبة -
.اهـ ثقات لزكاة مبسلمما مانع ا: عبد اهللاقال : قال 

حدثنا األعمش عن عبـد اهللا بـن مـرة عـن احلـارث بـن حدثنا وكيع ]9927[ابن أيب شيبة -
صـلى اهللا ملعـون علـى لسـان حممـدمانعهـا: الوي الصـدقة يعـين : قـال عبـد اهللاعبد اهللا عن 

ا ثنا حممـــد بـــن يوســـف ثنـــا ســـفيان أنـــحـــد]1062[ابـــن زجنويـــه . عليـــه وســـلم يـــوم القيامـــة
الـالوي :األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن احلارث بن عبـد اهللا عـن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال

.اهـ سند جيد بالصدقة ملعون على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة 
عن جعفر بن سليمان عن زريق بن أيب سليم عن يزيد الرقاشي قال ]7149[عبد الرزاق -

اهــ زريــق ويف التفســري رزيـن بــن أيب ســلمى مل ال صــالة إال بزكــاة يقـولمالــكبــنأنــسمسعـت 
.أعرفه ، والرقاشي يضعف 

إن الزكاة قنطرة بني النـار وبـني : عن معمر عن قتادة قال كان يقال ]7147[عبد الرزاق -
.ثقاتاهـ اجلنة فمن أدى زكاته قطع القنطرة 

والساعنيإىل السلطانتدفعالصدقات
اة يف عهـد النـيب بن سريين قال دفعت الزكاعن معمر عن أيوب عن ]6926[عبد الرزاق-

ســـلم ومـــن أمـــر هلـــا ويف عهـــد أيب بكـــر ول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم إىل رســـصـــلى اهللا عليـــه و 
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ابــن أيب شــيبة . ســلم فيهــا أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه و وعمــر وعثمــان كــذلك مث اختلــف 
كانــت الصــدقة تــدفع إىل النـــيب : قــال حممــدحــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام عــن]10294[

صلى اهللا عليه وسلم ومن أمر به ، وإىل أيب بكر ومن أمر به ، وإىل عمـر ومـن أمـر بـه ، وإىل 
عثمــان ومــن أمــر بــه ، فلمــا قتــل عثمــان اختلفــوا ، فمــنهم مــن رأى أن يــدفعها إلــيهم ، ومــنهم 

ر أن يقســـمها هـــو ، وال يكـــون فليتـــق اهللا مـــن اختـــا: قـــال حممـــد . مـــن رأى أن يقســـمها هـــو 
ا إمساعيـل حـدثن]1192[ورواه أبـو عبيـداهــ يأيت مثل الذي يعيـب علـيهمشيئا يعيب عليهم 

. عـن ابـن سـريينحدثنا معاذ عن ابن عـونلقاو .مثله بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سريين
.مرسل صحيح 

بد الواحـد بـن زيـاد حدثنا عيحدثنا أبو كامل فضيل بن حسني اجلحدر ]2345[مسلم -
عـن جريـر بـن عبـد اهللا قـال يإمساعيل حدثنا عبد الرمحن بـن هـالل العبسـحدثنا حممد بن أيب

جـــاء نـــاس مـــن األعـــراب إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــالوا إن ناســـا مـــن املصـــدقني 
جريـر قـال. رضـوا مصـدقيكمأ:قـال فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . يأتوننا فيظلموننـا

راضمصدق منذ مسعت هذا من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إال وهـو عـينما صدر عين
اهـ
قلـت : قـال جريرن الشعيب عـن عية عن الشيباين حدثنا أبو معاو ]9929[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ]847[أبـو عبيـد .يا بـين ، إذا جـاءكم املصـدق فـال تكتمـوه مـن نعمكـم شـيئا: لبين 
أنــه كــان جريــر بــن عبــد اهللاد احلميــد وأبــو معاويــة عــن الشــيباين عــن الشــعيب عــن جريــر بــن عبــ
علـيكم فـال تكتمـوه مـن نعمكـم شـيئا ، فإنـه إن عـدل يا بين إذا جاءكم املصدق: يقول لبنيه 

تــدعوا إذا صــدق املاشــية والشــر لــه وخــري لكــم علــيكم فهــوفهــو خــري لكــم ولــه ، وإن جــار
.سند صحيحاهـ م بالربكة أن تأمروه أن يدعو لكوصدرت 

بــن املبــارك وهــو أبــو عبــد الــرمحن اخلرســاين عــن هشــام صــاحب اعــن ]6934[عبــد الــرزاق -
قـال فيمـا أوصـى بـه بكـرأبـاالدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن عبد الرمحن بن البيلمـاين أن 

مــن صــام شــهر عمــر مــن أدى الزكــاة إىل غــري أهلهــا مل تقبــل زكاتــه ولــو تصــدق بالــدنيا مجيعــا و 
حـدثنا  ]10303[ابـن أيب شـيبة . رمضان يف غريه مل يقبل منه صومه ولو صام الـدهر أمجـع 

قـال أبـو بكـر : قـال حدثنا هشـام عـن حيـىي عـن عبـد الـرمحن بـن البيلمـاينكثري بن هشام قال
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: الصـــديق فيمـــا يوصـــي بـــه عمـــر 
.منقطع اهـ ضعيف الدنيا مجيعاتصدق ب

العزيـز بـن عبـد اهللا بـن عـن عبـد حـدثنا أبـو النضـر وعبـد اهللا بـن صـاحل]1208[أبو عبيد -
هـذه يا أمري املـؤمنني: فقلت عمر بن الخطابأتيت : قال عيد املقربي عن أيب سأيب سلمة

: فقــال . نعــم : فقلــت أعتقــت يــا كيســان ؟ : وأتيتــه مبــائيت درهــم ، فقــال : قــال . زكــاة مــايل 
حـدثنا وكيـع عـن عبـد العزيـز بـن عبـد ]10334[ابـن أيب شـيبة .

أتيــت عمــر بزكــاة مــايل مئــيت درهــم : ي ، قــال عــن كيســان أيب ســعيد املقــرب اهللا عــن أيب صــخر 
ابـــــن ســـــعد .اذهـــــب فاقســـــمها: نعـــــم ، قـــــال: هـــــل عتقـــــت ؟ قلـــــت : قـــــال فوأنـــــا مكاتـــــب

العزيــز بــن عبــد اهللا بــن أيب ســلمة عــن أيب أخربنــا عبــد نــا يزيــد بــن هــارون قــالأخرب ]6783[
أتيــت عمــر بــن اخلطــاب : عــن أيب ســعيد املقــربي قــال أيب صــخرةعــنصــخرة وقــال غــري يزيــد

نعـم : فقلـت : أعتقـت يـا كيسـان ؟ قـال : فقـال ، خذ هذه زكـاة مـايل : فقلت ، مبئيت درهم 
ثنـا أبـو نعـيم أنـا عبـد العزيـز بـن املاجشـون ]1732[ويه ابن زجن.: قال . 

، جئـــت عمـــر مبـــائيت درهـــم : أخـــربين أبـــو ســـعيد املقـــربي قـــال عـــن أيب صـــخر صـــاحب العبـــاء
: نعــم ، قــال : أوقــد عتقــت يــا كيســان ؟ قلــت :هــذه زكــاة مــايل ، قــال : فقلــت 

سـلمة ثنا عبد العزيز بن أيببن عياش حديعلمن طريق ]7626[البيهقي . أنت فاقسمها 
جئـت عمـر بـن اخلطـاب مبـائيت: قـال يسـعيد املقـرب أبو صخر صاحب العباء عن أيبحدثين

نعــم :وقـد عتقـت يـا كيسـان قـال قلـت : قـال . يـا أمـري املـؤمنني هـذه زكـاة مـايل: درهـم قلـت 
. العزيــزورواه أبــو ســلمة موســى بــن إمساعيــل حــدثنا عبــداهـــ : قــال 

.أبو صخر محيد بن زياد ، سند حسن . رواه ابن أيب خيثمة 
أخربنا سليمان بن حرب قال حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن ابـن عـون قـال ]9791[ابن سعد -

عمــر بــن الخطــابفأتيــت ، ملــا عتقــت اكتســبت مــاال: بــان قــال عــن جــدي أرطحــدثين أيب
: فقــال. نعــم : ولــك مــال ؟ قلــت : ال فقــزكــاة مــايل ، : مــا هــذا ؟ فقلــت : فقــال يل بزكاتــه

قلـت : ولك ولـد ؟ قـال : يا أمري املؤمنني ، ويف ولدي قال : بارك اهللا لك يف مالك ، فقلت 
أنا سـليمان بـن حـرب ]1719[ابن زجنويه .بارك اهللا لك يف مالك وولدك: قال . يكون : 

ا عتقـت اكتسـبت مـاال ملـ: أنا محاد بن زيـد عـن ابـن عـون حـدثين أيب عـن جـدي أرطبـان قـال 
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أولك مال ؟ قلت : قال زكاة مايل: هذا ؟ قلت ما : فأتيت عمر بن اخلطاب بزكاته فقال يل
حـــدثنا ســـليمان بـــن حـــرب ]57/ 2[الفســـوي .بـــارك اهللا يف مالـــك وولـــدك : نعــم ، قـــال : 

اكتسـبت مـاال فأتيـت اعتقـت و : أرطبـان قـالحدثنا محاد عن ابن عون حـدثين أيب عـن جـدي 
.نعــم: قلــت؟أو لــك مــال: فقــال. زكــاة مــايل: مــا هــذا؟ قلــت: بــن اخلطــاب بزكاتــه فقــالعمــر
. يكـون: ولك ولـد؟ قلـت: قال. يا أمري املؤمنني وولدي: قال قلت. بارك اهللا لك مالك: قال
.صحيح . عبد اهللا بن عون بن أرطباناهـ)1(بارك اهللا لك يف مالك وولدك: قال
ر عــن الزهــري أن عمــر بــن اخلطــاب كــان خيمــس مــال مــن عــن معمــ]6825[عبــد الــرزاق -

.اهـ مرسل غيب ماله من الصدقة 
بــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــار عــن عبــد الــرمحن بـــن اعــن ]7183[عبــد الــرزاق -

عليـامعبد بن عمري أن ناسا أتـوا 
]10312[ابـن أيب شـيبة . أخذ منكم ولكن ضعوها أنتم مواضعها قال معمر إمنا يقول ال ن

فقـال لـه علـي جاء رجل بزكاة ماله إىل علـي: ل قان عطاءعحدثنا أبو أسامة عن ابن جريج 
طيـــك ونأخـــذ منـــك ال جنمـــع عليـــك أن ال نع: ال ، قـــال : تأخـــذ مـــن عطائنـــا شـــيئا ؟ قـــال : 

عـن ابـن جـريج بـن احلسـن عـن ابـن املبـارك ثنا علي]1738[ابن زجنويه . فأمره أن يقسمها
أتأخــذ مــن عطائنــا :ليــا بزكــاة مالــه ، فقــال لــه علــي جــاء رجــل ع: مسعــت عطــاء يقــول : قــال 

فرتكـه ، فإنـا ال نأخـذ منـك شـيئا ، ال جنمـع : فاذهـب بـه ، أو قـال : ال ، قـال : شيئا ؟ قال 
.اهـ ثقات مرسل أن ال نعطيك ، ونأخذ منك : عليك 

حـدثتين عائشـة أنا خالد بن خملد حدثين أبو قدامة عثمان بن حممـد]1721[ويه ابن زجن-
: مـروان بـن احلكـم إىل أيب أن ابعـث إيل بزكاتـك قـالأرسـل : قالـت سعد بن أبـي وقـاصابنة 

فلمـا وىل الرسـول دعـاه فـدفع إليـه : قالت 
اهـــ علــى ســعد حيملــك منهــا مــا محلــك اهللا ::ألفــي درهــم قــال 
.رسم ابن حبان 

بن عون إمنا أصـابته ايقولون أن : قال عبد اهللا رواه عبد اهللا بن أمحد يف العلل عن أبيه عن سليمان بن حرب ، مث -1
اهـدعوت عمر
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عن معمر عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه قال اجتمـع عنـدي مـال ]6922[عبد الرزاق -
فأتيـت  وقـاصأبـيبـنوسـعدالخـدريسـعيدوأبـيهريـرةوأبـيعمـربـناقـال فـذهبت إىل 

كل رجل منهم وحده فقلت إنه اجت
حـدثنا ]10287[ابن أيب شـيبة . ليهم إأدها : وجدت هلا موضعا فكيف ترى فكلهم قالوا 

ســألت ســعدا وابــن عمــر وأبــا هريــرة وأبــا ســعيد: يل عــن أبيــه قــال عــن ســهبشــر بــن املفضــل
موضعا ، وهؤالء يصـنعون فيهـا مـا وال أجد له ماال ، وأنا أريد أن أعطي زكاتهإن يل : فقلت 

حـــدثنا إمساعيـــل بـــن ]1194[أبـــو عبيـــد . كلهـــم أمـــروين أن أدفعهـــا إلـــيهم: تـــرون ؟ فقـــال
سألت سعد بن أيب وقاص : إبراهيم وأبو معاوية كالمها عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه قال 

تــرون ، أفــأدفع مــا إن هــذا الســلطان يصــنع :وأبــا هريــرة وأبــا ســعيد اخلــدري وابــن عمــر فقلــت 
أنا حممد بـن يوسـف ]1716[ابن زجنويه . ادفعها إليهم :فقالوا كلهم : زكايت إليهم ؟ قال

ي مـال أريـد أن أزكيـه فلقيـت اجتمـع عنـد: قـال أنا سفيان عـن سـهيل بـن أيب صـاحل عـن أبيـه
مـا أن أزكيـه ، فاجتمع عنـدي مـال أريـد: وأبا سعيد اخلدري فقلت سعد بن مالك وأبا هريرة

أنــا أبــو نعــيم ثنــا .يعنــون مــروان ، ومــروان إذ ذاك علــى املدينــة.ادفعــوا إلــيهم :تــرون ؟ قــالوا 
اجتمـع عنـدي مـال فـأردت أن أزكيـه فسـألت :عـن أبيـه قـال ن أيب صـاحلعن سهيل بـسفيان

اجتمـع عنـدي مـال أريـد أن : فقلـت سعد بن مالك وأبـا سـعيد اخلـدري وأبـا هريـرة وابـن عمـر 
ورواه البيهقـي . ادفعـوا إلـيهم : الء يعملون ما ترون ، فقـالوا نا أجد له موضعا ، وهؤ أزكيه ، وأ

صـاحل عـن أبيـهيزيـد بـن زريـع حـدثنا روح بـن القاسـم عـن سـهيل بـن أيبمن طريق]7635[
زكاتـه وأنـا أجـد يمـال وأنـا أحـب أن أؤدإنـه قـد أدرك يل: وقاص فقال أنه أتى سعد بن أيب
أدهـا إلـيهم قـال وسـألت أبـا سـعيد مبثـل : صنعون فيهـا مـا قـد رأيـت فقـال هلا موضعا وهؤالء ي

.اهـ صحيح أدها إليهم: عمر مبثل ذلك فقال أدها إليهم قال وسألت ابن: ذلك فقال 
قــال إذا جــاءك املصــدق فقــل ةهريــر أبــيعــن معمــر عــن رجــل عــن ]6823[عبــد الــرزاق -

عبــد .عنــه ودعــه ومــا يصــنع وال تلعنــه هــذا مــايل وهــذه صــدقيت فــإن رضــي وإال فــول وجهــك 
براهيم بن ميسرة عن رجل مساه فنسـيته قـال إعن حممد بن مسلم وغريه عن ]6821[الرزاق 

يف أي املــال الصــدقة قــال يف الثلــث األوســط فــإذا أتــاك املصــدق فــأخرج لــه أبــا هريــرةســألت 
ه وال تسـبه وأطعمـه مـن الثلث األوسط اجلذعة والثنية قال فـإن أخـذ فحـق لـه وإن أىب فـال متنعـ
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مســهر عــن عاصــم حــدثنا علــي بــن]9930[ابــن أيب شــيبة اهـــطعامــك وقــل لــه قــوال معروفــا 
فـإن أخـرج صـدقتك فأخرجهـا: إذا جاءك املصـدق فقـال : قال هريرةأيبعن أيب عثمان عن 

هـم إين أحتسـب عنـدك مـا يأخـذ مـين وال الل: قبل فبها ونعمت ، فإن أىب فولـه ظهـرك ، وقـل 
.سند صحيح هذااهـعنهتل
مــن نـا أبــو نعـيم أنـا نصــر بـن علـي اجلهضـمي قــال حـدثين شـيخ خرب أ]1238[ابـن زجنويـه -

أموالنـا أفنغيـب يصـدقون يأتينـا مصـدقون يـا أبـا هريـرة: فقلـت أبا هريرةلقيت : بين فزارة قال 
ي: ، فقلــــت ال تغيبــــوا عــــنهم: رذاهلــــا ؟ فقــــال عــــنهم خيارهــــا ، ونظهــــر هلــــم 

.اهـ سند ضعيف هم أهلها: مواضعها ، قال 
ن حســني املعلــم عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن عــحــدثنا ابــن أيب عــدي ]849[أبــو عبيــد وقــال

ال : فقـال : أأخبأ منهم كرمية مايل ؟ قال : فقال هريرةأبيأن رجال جاء إىل زاهر بن برنوع 
بوهم ، فتكون عاصـيا خفـف عـن ظـامل ، ولكـن ، إذا أتوكم فال تعصوهم ، وإذا أدبروا فال تس

هـذا مــايل ، وهـذا احلـق ، فخــذ احلـق ، وذر الباطـل ، فــإن أخـذه فـذاك ، وإن تعــداه إىل : قـل 
حدثنا حيىي هـو القطـان عـن علـي ]950[وقال مسدد . غريه مجعا لك يف امليزان يوم القيامة

هريـرةأليبقلـت عن زاهر بـن يربـوع بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري حدثين بعجة بن عبد اهللا 
.صحيح موقوف: قال ابن حجر .فذكر حنوه 

قــال : عــن عبــد اهللا بــن زيــد قــال نــا أبــو نعــيم أنــا نصــر بــن أوس خرب أ]1239[ابــن زجنويــه -
يا أبا مهام: هريرةأبو

.اهـ على رسم ابن حبان غيب عنهم شيئا ، وامجع عليهم وال ت
موىل أيب هريرة حدثنا حيىي بن بكري عن عبد اهللا بن هليعة عن أيب يونس]852[أبو عبيد -

إن حقـا علـى :يقـوالن صاحيب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أبا أسيدوهريرةأباأنه مسع 
مواهلم كلهــا ، وال خيفــوا عنــه شــيئا ، النــاس إذا قــدم علــيهم املصــدق أن يرحبــوا بــه ، وخيــربوه بــأ

فإن عدل فسبيل ذلك ، وإن كان غري ذلك واعتدى ، مل يضر إال نفسه ، وسيخلف اهللا هلم 
بـن جبـري مــوىل عـن أيب يـونس ســليمنـا أبــو األسـود أنـا ابــن هليعـةخرب أ]1243[ابـن زجنويـه . 

صلى اهللا عليه وسلم قاال صاحيب رسول اهللاأيب هريرة عن أيب هريرة وعن أيب أسيد األنصاري
.ضعيف .فذكر حنوه 
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بــن جــريج قــال أخــربين أبــو ســعيد األعمــى وحــدي وأخربنــا مــع اعــن ]7182[عبــد الــرزاق -
عطاء قال انطلـق أبـو حكـيم إىل مـروان بزكـاة مالـه فقـال لـه مـروان أيف عطـاء أنـت قـال ال قـال 

من الغد فقال أبـو سـعيد ولقـي فاذهب بزكاة مالك فإنا ال نأخذها منك قال ففرض له مروان 
أرجال حيمل زكاة ماله يريد اإلمام فقال هريرةأبو

إىل اإلمام قال له أيف ديوان أنت قال ال قال فال تعطهم شيئا فأخربين عطاء حينئـذ قـال بلغنـا 
قـال ال قـال فاذهـب فإنـا ال ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكـاة مالـه فقـال أتأخـذ مـن عطائنـا

نأخذ منك ال جنمع عليك ال نعطيـك ونأخـذ منـك قـال قلـت يقولـون الجتـب الزكـاة علـى مـن 

حجـاج حـدثنا ]1206[أبـو عبيـد . طـيهم مـن املـال شـيئا 
.جمهول األعمى سعد اأبأراه.فذكره عن ابن جريج قال أخربين أبو سعيد األعمى 

: قالــت حــدثنا عبــد الوهــاب بــن عطــاء عــن أســامة بــن زيــد عــن أمــه]1205[أبــو عبيــد -
ذ مــنهم اجلزيــة يعــين العطــاء مــا أعطيــتهم لــوال أين آخــ: عــن الزكــاة فقــال هريــرةأبــاســأل أبــوك 

.فيه ضعف اهـ فال تعطهم شيئا
أنــا خالــد بــن خملــد أنــا احلكــم بــن الصــلت املــؤذن حــدثين حممــد بــن ]1720[ابــن زجنويــه -

هريـرةأبـوسـئل : قـال عمارة بن سـعد 
.اهـ ابن عمارة مل أعرفه ادفعوها إليهم وإن شربوا اخلمر :اب والبناء ، قال الرت 
ملــا ظهــر جنــدة : بــن أيب عبيــد قــال عــن يزيــد أخربنــا محــاد بــن مســعدة ]6152[د ابــن ســع-

. أبايعــه واهللا ال أتباعــد وال : فقــال : أال تباعــد مــنهم ؟ قــال : قيــل لســلمة وأخــذ الصــدقات 
.اهـ سند صحيح ودفع صدقته إليهم: قال 

: شي قالحدثنا حجاج عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن حب]850[أبو عبيد -
علــيكم مصــدقون يــا عمــرو بــن حبشــي ، كيــف أنــت إذا بعــث :عبــد اهللا بــن عمــروقــال يل 

أعطهــــم مــــا ســــألوك وإال ضــــربوا رأســــك فوقــــع رأســــك هاهنــــا: يســــألونكم العــــداء ؟ مث قــــال 
.اهـ على رسم ابن حبان وجسدك هاهنا ، مث ال يتكلم فيك أحد 

ابــنقــال : قــال ابــن عــون عــن نــافعحــدثنا معــاذ بــن معــاذ عــن]10288[ابــن أيب شــيبة -
أبـو عبيـد . أموالكم إىل من واله اهللا أمركم فمن بر فلنفسه ومـن أمث فعليهـاادفعوا زكاة : عمر
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ادفعوهـا إىل مـن :حدثنا معاذ ويزيد عـن و ابـن عـون عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال ]1200[
أنــا النضــر بــن مشيــل ]1718[ابــن زجنويــه . ومــن أمث فعليهــا واله اهللا أمــركم فمــن بــر فلنفســه

ادفعـوا زكــاة قــال عبـد اهللا بـن عمـر: يل قـالمسعتـه وكتـب بـه إ: عـن نـافع قــال أخربنـا ابـن عـون 
من طريـق]7631[البيهقي .أموالكم ملن واله اهللا أمركم ، فمن بر فلنفسه ، ومن أمث فعليه 

ادفعـوا : ر قـال سعدان بن نصـر حـدثنا معـاذ بـن معـاذ حـدثنا ابـن عـون عـن نـافع عـن ابـن عمـ
.اهـ صحيح فمن بر فلنفسه ، ومن أمث فعليهاصدقات أموالكم إىل من واله اهللا أمركم ،

ابـنأن زيد بن أسـلمعنأخربنا يزيد بن هارون عن حممد بن مطرف ]5087[ابن سعد -
.اهـ سند صحيح ال صلى خلفه وأدى إليه زكاة مالهكان يف زمان الفتنة ال يأيت أمري إعمر

أخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنا أبو جعفر الرزاز حدثنا حممد بن ]7634[وقال البيهقي 
سـألت زيـد : قـال عبيد اهللا بن املنادى حدثنا يونس بـن حممـد حـدثنا حسـن بـن سـعد اجلهـين

كـان يـدفعها إلـيهم : نعـم قـال : مسعـت بعبـد اهللا بـن عمـر فقلـت : بن أسلم عن الزكاة فقـال 
.اهـ حسن صحيح يفالسلطانيعين

أنه سـأل سـامل بـن يحدثنا أنس بن عياض عن أسامة بن زيد الليث]7637هق[الشافعي -
يقـول ادفعهـا إىل السـلطان عمـرابنأمل يكـن : أعطها أنت فقلت : عبد اهللا عن الزكاة فقال 

.د حسن اهـ إسناال أرى أن تدفعها إىل السلطانبلى ولكين: قال 
: حدثنا وكيع عـن حاجـب بـن عمـر عـن احلكـم بـن األعـرج قـال]10290[ابن أيب شيبة -

عـادوا عليـه ، : ؟ فقـال عمـرابنسألت 
: بن عمر عن احلكـم قـالأنا حاجب ثنا أبو نعيم]1723[ابن زجنويه . ادفعها إليهم: قال

ضـعها ، فـأين : ر عـن الزكـاة ، فقلـت سألت ابن عم
: : ادفعوهـا إىل والة األمـر ، قلـت :

.اهـ صحيح 
عــن ن شــعبة عــن عمــران بــن مســلم عــن خيثمــةحــدثنا غنــدر عــ]10300[ابــن أيب شــيبة -

أبــو . ا مـا صــلوا الصـالة لوقتهـ: ال خيثمـة وقــقـال. أعطوهـا األمـراء مــا صـلوا: قــال عمـرابـن
حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن عمران بن مسلم عن خيثمـة عـن ابـن عمـر ]1199[عبيد 
]10311[يب شــيبة وقــال ابــن أ.صــحيح ســند اهـــمــا أقــاموا الصــالة فادفعوهــا إلــيهم : قــال 



تقريب فقه السابقني األولني

36

: الزكــاة ؟ فقــال عــنعمــرابــنســألت : قــال حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن جــابر عــن خيثمــة
اهــ جـابر بـن ال تـدفعها: فقـال ادفعهـا إلـيهم مث سـألته بعـد 

.يزيد اجلعفي فيه نظر 
رجـل يسـأله عمربناء بن سريين قال جااعن معمر عن أيوب عن ]6925[عبد الرزاق -

عـن زكـاة مالــه فقـال ادفعهــا إىل السـلطان قــال إن أمراءنـا الـدهاقني قــال ومـا الــدهاقني قـال مــن 
و نعـيم أنـا محـاد بـن زيـد أنـا أبـ]1854[ابـن زجنويـه . املشركني قـال فـال تـدفعها إىل املشـركني 

ي زكاتــه أو طـيكـون بالرسـتاق فيعسـئل ابـن عمـر عــن الرجـل: بـن ســريين قـال عـن اعـن أيـوب
اهـــ ال تعــط زكاتــك الكفــار : الكفــار ، قــال : مــا الــدهاقني ؟ قــال : صــدقته الــدهاقني ؟ قــال

كنــت عنــد : حــدثنا معــاذ عــن ابــن عــون عــن أنــس بــن ســريين قــال ]1197[أبــو عبيــد وقـال
إن عمالنــا  : فقــال . م نعــ: نــدفع صــدقات أموالنــا إىل عمالنــا ؟ فقــال : فقــال رجــل ابــن عمــر

صـحيح اهــال تدفعوا صدقاتكم إىل الكفار :فقال . ان زياد يستعمل الكفاروك: الق. كفار 
.
ســعيد عــن أيب التيــاح عــن نعــيم بــن عــن مثــىن بــنحــدثنا وكيــع]10291[ابــن أيب شــيبة -

اهـ علـى رسـم ادفعها : عنها ؟ فقال عمرابنسألت جمالد
.ابن حبان 

ن عامر قال حـدثنا شـريك عـن حكـيم بـن الـديلم حدثنا أسود ب]10305[شيبة ابن أيب -
ابـــن زجنويـــه . ادفـــع زكـــاة مالـــك إىل الســـلطان: ال قـــاابـــن عمـــرو هريـــرةأيبعـــن عـــن أيب صـــاحل

ســألت جــابرا : أنــا أبــو نعــيم أنــا شــريك عــن حكــيم بــن الــديلم عــن أيب صــاحل قــال ]1724[
عـن أنـا أبـو نعـيم أنـا شـريك]1737[ابـن زجنويـه . ة أعطهـم ، يعـين الـوال:وابـن عمـر فقـاال 

لوال أن يل عندهم حقا ما أعطيـتهم زكـاة :الديلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال حكيم بن 
.فيه ضعفشريك اهـ مال ، يعين عطاءه 

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]7633[البيهقــي -
سـئل سـعيد يعـين: طالب قال قـال عبـد الوهـاب مد بن يعقوب حدثنا حيىي بن أيبحمالعباس
ادفعوهــا : قــال عمــرابــنعروبــة عــن الزكــاة فأخربنــا عــن قتــادة عــن قزعــة مــوىل زيــاد أن ابــن أيب

.اهـ قتادة يدلس األمراء
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ة قــال حــدثين عــن حــامت بــن أيب صــغري ا معــاذ بــن معــاذحــدثن]10289[ابــن أيب شــيبة وقــال
: قــال فــإىل مــن أدفــع زكاتــه ؟إن يل مـاال: عمــرالبــنقلــت : قـال ريـاح بــن عبيــدة عــن قزعــة
وإن اختــذوا : : ت يعــين األمــراء ، قلــادفعهــا إىل هــؤالء القــوم 

حـدثنا معـاذ عـن ]1203[د أبـو عبيـ. ك حـق سـوى الزكـاة يـا قزعـةولكن يف مالـثيابا وطيبا 
فــإىل إن يل مــاال: قلــت البــن عمــر : ال قــحــامت بــن أيب صــغرية عــن ريــاح بــن عبيــدة عــن قزعــة 

إذا يت: قلت .يعين األمراء . ادفعها إىل هؤالء القوم : من أدفع زكاته ؟ فقال 
اهــ قزعـة بـن حيـىي لزكـاة ولكـن يف مالـك حـق سـوى ا: فقال . وطيبا 

.صحيح . موىل زياد 
بــد اهللا بــن صــاحل عــن الليــث عــن يــونس عــن ابــن شــهاب يف حــدثنا ع]1227[أبــو عبيــد -

يـرى أن ذلـك يقضـي عنـه ، عمـرابـنكـان : هل عليه حرج ؟ فقال رجل زكت احلرورية ماله 
ين يـونس عـن ابـن حـدثأنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليـث]1873[ابن زجنويه . واهللا أعلم
.مرسل صحيح .مثله شهاب 

عفــان قــال حــدثنا محــاد بــن ســلمة قــال أخربنــا محيــد عــن حيــان ]10868[ابــن أيب شــيبة -
ـــنقلـــت : قـــال الســـلمي ـــزبري فيأخـــذون صـــدقة مـــايل وجيـــيء عمـــرالب جييئـــين مصـــدقو ابـــن ال

أنا احلجاج بن ]1871[ابن زجنويه . أيهما أعطيت أجزأك: مصدقو جندة فيأخذون ؟ قال 
ئــين جيي: قلــت البــن عمــر : عــن حبــان الســلمي قــال املنهــال أخربنــا محــاد بــن ســلمة عــن محيــد

.صحيح سند اهـ إىل أيهما دفعت أجزأك :مصدق ابن الزبري ومصدق جندة قال 
حـدثنا أمحـد بـن عثمـان عــن ابـن املبـارك عـن سـعيد بـن أيب أيـوب عــن ]1228[أبـو عبيـد -

إن أهـل : فقـالوا . ادفعوهـا إىل العمـال: عـن الصـدقة فقـال عمـرابـنلوا أن األنصار سأنافع
ثنـا ]1872[ابـن زجنويـه .ادفعوهـا إىل مـن غلـب:فقـال . هرون مرة ، وهؤالء مرة الشام يظ

لوا ابـن عمـر عـن الزكـاة ، سـأعلي عن ابن املبـارك عـن سـعيد عـن أيـوب عـن نـافع أن األنصـار
ادفعوهـا إىل : إن الشـام يظهـرون مـرة وهـؤالء مـرة ، قـال : فقـال ادفعوها إىل العمـال ، :فقال 

.اهـ صحيح من غلب 
ســألت : قــال حــدثنا معــاذ بــن معــاذ وإســحاق األزرق عــن ابــن عــون ]1195[أبــو عبيــد -

وهــو يطـوف معنـا أن رجــال حـدثين عبـد اهللا بــن عبيـد بـن عمـري: جماهـدا عـن الصـدقة ، فقــال 
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يـا أبـا عبـد الـرمحن ، إن هـذه صـدقة مـايل ، فـأين تـأمرين : ل بصـدقة مالـه ، فقـاعمرابنأتـى 
ووصـف ابـن عـون أنـه صـفق إحـدى يديـه : قال . ادفعها إىل من بايعت : أن أضعها ؟ فقال 

حـدثنا حممـد بـن مث قـال أبـو عبيـد. ورفـع رأسـه ال أقسـمها: باألخرى ، فقال عبيد بن عمـري 
: أو قـال ادفعهـا إىل السـلطان : أنه قـال عمرابنعن جعفر عن شعبة عن احلكم عن جماهد

]1739[ابـن زجنويـه . ولكـن ضـعها حيـث أمـرك اهللاال: فقال عبيد بن عمـري . مراء إىل األ
طفــت مــع جماهــد وعبــد اهللا بــن عبيــد بــن عمــري ، : قــال ثنــا النضــر بــن مشيــل أخربنــا ابــن عــون

، فشـددت عليـه ، فقـال أريد أن أسألك عن شـيء: فلما فرغنا أخذت بيده حنو زمزم فقلت 
مـا مسعتـه يقـول فيهـا شـيئا : هل مسعت ابن عمر يسأل عن الصدقة ؟ قال : ما هو ؟ قلت : 

، ولكـن حـدثين هـذا ، وأومـأ بيـده إىل عبـد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري ، أن رجـال سـأل ابـن عمـر 
إىل مــن :فعهــا ؟ قــال هــذه زكــاة مــايل ، إىل مــن تــأمرين أن أد: ومعــه مخســمائة درهــم ، فقــال 

ال : بايعت ، وضرب إحدى يديه علـى األخـرى ، فقـال عبيـد بـن عمـري ، وهـو جـالس عنـده 
.صحيح اهـ أقسمها 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل عـن الليـث عـن حيـىي بـن سـعيد عـن علـي بـن ]1198[أبو عبيد -
يف الفتنــة عــن صــدقة مــال أيتــامعمــرابــنأنــه ســأل عبــد اهللا بــن رفاعــة عــن الربيــع بــن معبــد

.اهـ على رسم ابن حبان ادفعها إىل الوالة ال: ىل بين عم هلم حمتاجني ؟ فقال أيدفعها إ
بــن مطيــع قــال ال أدفـــع ابــن نعــيم أن ابــن جــريج قــال أخــربين اعــن ]6919[عبــد الــرزاق -

أنـك مل تصـب عمـربـنابن الزبري يعلفها خيله ويطعمها عبيده فأرسـل إليـه اصدقة أموايل إىل 
تصــدقت مبثلهـا فــال تقبـل منــك أدهــا إلـيهم فإنــك مل تـؤمر أن تــدفعها إال إلــيهم ومل تؤدهـا وإن

.اهـ ابن نعيم أراه عبد اهللا الدمشقي يضعف بر أو أمث 
فقـال إن يل مـاال عمـربـناعن معمر عن قتـادة قـال جـاء رجـل إىل ]6924[عبد الرزاق -

اال فـأين أضـع زكاتـه قـال أفـال بن عمر خسئ األبعـد قـالوا إنـه يقـول إن عنـدي مـاأفأزكيه فقال 
يقول هكذا جاءين جثوه من جثـا جهـنم عليـه كسـاء أسـود مـن وبـر الكـالب أدهـا إىل والتـك 

بــن اوإن متزقــوا حلــوم الكــالب علــى موائــدهم قــال معمــر فــذكرت ذلــك حلمــاد فــأنكر أن يكــون 
حــدثنا حجــاج عــن شــعبة عــن قتــادة قــال مسعــت أبــا احلكــم]1202[أبــو عبيــد .عمــر قالــه 

ادفعهـا إىل األمــراء : زكـاة إىل مــن أدفعهـا ؟ فقــال أرأيــت ال: فقـال رجــلعمـرابــنأتـى : يقـول 
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اهـــ صــحيح ، أبــو احلكــم هــو عمــران بــن احلــارث 
.السلمي 

أعطوهـا :قـال عمرابنعن ثنا أبو نعيم أنا قرة بن خالد عن عطية ]1722[ابن زجنويه -
.اهـ عطية فيه كالم ا

عــن عبــد اهللا بــن حمــرر قــال أخــربين ميمــون بــن مهــران قــال دخلــت ]6927[عبــد الــرزاق -
بــن املســيب فســألته عــن الصــدقة اأنــا وشــيخ أكــرب مــين قــال حســبت أنــه قــال عمــربــناعلــى 

ه الفهــود والبيـزان قــال نعــم فقلــت للشــيخ أدفعهـا إىل األمــراء فقــال نعــم قـال قلــت وإن اشــرتوا بــ
بن عمـر انا مليمون بن مهران أتقول ما قال أبن عمر قال ال فقلت احني خرجنا تقول ما قال 

حـدثنا كثـري بـن هشـام عـن جعفـر ]1211[وقال أبو عبيـد .اهـ ابن حمرر ال حيتج به قال ال 
أدوا الزكـاة إىل الـوالة :ان يقـول بلغين أن ابن عمر كـ: قلت مليمون بن مهران : قال بن برقان

صـــييب ؟ فإنـــه كـــان صـــديقا البـــن عمـــرأتعـــرف فالنـــا الن: فقـــال ميمـــون .
: فـــإن هـــؤالمـــا تـــرى يف الزكـــاة: ال البـــن عمـــر أخـــربين أنـــه قـــ
: صـلي معهـم ؟ قــال قتهـا أكنـت تأرأيـت لـو أخـروا الصـالة عـن و : قـال فقلـت. ادفعهـا إلـيهم 

.اهـ ضعيف علينا لبس اهللا عليهم لبسوا : مثل الزكاة ؟ فقالهل الصالة إال : قال فقلت. ال
حــدثنا هشــيم عــن عبــد الــرمحن بــن حيــىي عــن حبــان بــن أيب جبلــة عــن ]1212[أبــو عبيــد -

د اهــ سـنضـعوها يف مواضـعها :وقـال أنه رجع عـن قولـه يف دفـع الزكـاة إىل السـلطان عمرابن
.ضعيف 

ثنـا حممـد بـن يوسـف أنـا سـفيان عـن سـليمان الشـيباين عـن أيب نصـر ]1735[ابن زجنويه -
فقـال سـعيد بـن .ادفعهـا إلـيهم :أنـه سـئل عـن ذلـك فقـال ابن عمرعن سعيد بن جبري عن 

إن بشر بن مروان بعث غضبان بن القبعثـري علـى الزكـاة ، فأتـاه رجـل مـن أهـل الشـام : جبري 
ادفــــع إليــــه : ررت بــــامرأة عطــــارة هلــــا عنــــدي مخســــمائة ، قــــال بشــــر بــــن مــــروان إين مــــ: فقــــال 

البيهقـي . لبسـوا علينـا لـبس اهللا علـيهم : ابـن عمـر مخسمائة ، وهو أمـري علـى الكوفـة ، فقـال
نصـر عـن عن أيبعبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان عن سليمان الشيباينمن طريق]7636[

ادفعهـا إلـيهم فقـال لـه سـعيد : بن عمر عن زكاة مالـه فقـال سأل رجل ا: سعيد بن جبري قال 
مــررت بــامرأة : إن بشــر بــن مــروان جــاءه رجــل مــن أهــل الشــام قــال فســأله فقــال : بــن جبــري 
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يـا غضـبان أعطـه مخسـمائة درهـم مـن : ء ألعطيتهـا فقـال يشيالسوق فلو كان مععطارة يف
.اهـ أبو نصر مل أعرفه لبسوا علينا لبس اهللا عليهم: مر الزكاة فقال ابن ع

: عـن عقبـة بـن صـهبان قـال ن قتادةعثنا سعيد بن عامر عن سعيد ]1736[ابن زجنويه -
: إلـيهم ، قلـت : أو قـال إىل السـلطان: قـال إىل مـن أدفـع زكـايت ؟ : قلـت عمـرابنسـألت 

ادفعهــا :: ادفعهــا إلــيهم ، قلــت : 
.اهـ ثقات فضعها حيث تعلم : : إليهم ، قلت 

عن حممد بن راشد قـال أخـربين أبـان قـال دخلـت علـى احلسـن وهـو ]6928[عبد الرزاق -
أدفـع الزكـاة إىل األمـراء عمـربـنامتوار زمان احلجاج يف بيت أيب خليفة فقال له رجل سألت 

بـن عمـر كـان اعمر ضعها يف الفقراء واملساكني قال فقال يل احلسن أمل أقل لك إن بن افقال 
.اهـ أبان بن أيب عياش مرتوك إذا أمن الرجل قال ضعها يف الفقراء واملساكني 

ادفعـوا : قـال ابـن عمـرحـدثنا حجـاج عـن ابـن جـريج عـن عطـاء عـن ]1201[أبو عبيد -
.اهـ صحيح وإن : فقال . : فقال له رجل . الزكاة إىل األمراء

بن جريج قال قلت لعطاء أترخص يف أن أضـع صـدقة مـايل يف اعن ]6917[عبد الرزاق -
يقـول إذا وضـعتها مواضـعها مـا مل تعـط عبـاسبـنامواضعها أو إىل األمـراء ال بـد قـال مسعـت 

بــن عبــاس قــال وقــال يل اره عــن منهــا أحــدا شــيئا تقولــه أنــت فــال بــأس مسعتــه منــه غــري مــرة يــأث
ــناعطــاء وكــان  لزكــاة إىل األمــراء قــال فقــال لــه يقــول ادفعــوا اعمــرب

.حنـــوه حـــدثنا حجـــاج عـــن ابـــن جـــريج ]1209[أبـــو عبيـــد . 
.صحيح 

توضــع بــن جــريج قــال قلــت لعطــاء أرأيــت لــو كانــت الصــدقة اعــن ]6920[عبــد الــرزاق -
مواضعها أضعها أنا يف مواضعها أم أدفعها إىل الوالة فقال ومل يشكل ليس ذلك لك إذا كانوا 

ــنا عبــاسب
مواضـعها قــال نعــم وقـال يف زكــاة الفطــر مثــل ذلـك وكــل صــدقة ماشـية أو حــرث قــال وليجــزين 

.اهـ صحيح ها إليهم فتجب لك األجر ويتولوا هم ما تولوا عنك أن تدفع
وشـكا إليـه قـوم أنسـامسعـت حدثنا وكيع عن مثـىن بـن سـعيد قـال]9928[ابن أيب شيبة -

كم بعـد ذلـك فهـو ظلـم امجعوهـا وأدوهـا لوقتهـا ، فمـا أخـذ مـن: من األعراب الصدقة ، فقـال 
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ارك عـن املثـىن بـن سـعيد عـن ابـن املبـسـن نا علي بـن احلخرب أ]1241[ابن زجنويه .ظلمتموه
لــيت مــا تقــول يف صــدقاتنا ، يعــين يف اإلبــل ا: قــال أعــرايب : قــال مالــكبــنأنــسعــن الضــبعي

:يعمــل فيهــا مــا يعمــل ؟ فقــال 
.اهـ سند صحيح ظلم تؤجرون عليه 

ال مسعــت مــوىل ألنـس يقــال لـه عبــد العزيـز قــال مسعــت عـن معمــر قـ]6933[عبـد الــرزاق -
.، عبد العزيز هو ابن صهيب اهـ صحيحما أخذوا منك أجزأ عنك: يقول أنس بن مالك

واحلسـن أنـسحـدثنا ابـن عليـة عـن عبـد العزيـز بـن صـهيب عـن ]10393[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ]1219[و عبيـد أبـ. سـور والقنـاطري فتلـك زكـاة ماضـيةما أخـذ منـك علـى اجل: قاال 

مـا أعطيـت :إمساعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صـهيب عـن أنـس بـن مالـك واحلسـن قـاال
ابـن زجنويـه . : قال إمساعيل .يف اجلسور والطرق فهي صدقة ماضية

عـن أنا حيـىي بـن بسـطام حـدثين عبـد الـوارث بـن سـعيد أنـا عبـد العزيـز بـن صـهيب ]1877[
.سند صحيح .مثله أنس بن مالك واحلسن 

قـال عمـرابـنعـن حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن جماهد ]10405[ابن أيب شيبة -
ثنـــا أبـــو نعـــيم وحممـــد بـــن يوســـف قـــاال أنـــا إســـرائيل ]1874[ابـــن زجنويـــه . ال حيتســـب بـــه: 

ال حيتسب به من : سألت ابن عمر عما يأخذ العشارون فقال:عن جماهد قال حدثين ثوير 
.اهـ ضعيف منكر الزكاة 

جــابر بــن ع أنـه مسـحــدثنا حجـاج عـن ابــن جـريج قــال أخـربين أبـو الــزبري]851[أبـو عبيـد -
. وولــه منهـا مــا تــوىلفع إليــه صـدقتك وال تتبعهــا منـةإذا جـاءك املصــدق فـاد: يقــولعبـد اهللا

.سند صحيح 
اهلقـل بـن زيـاد عـن األوزاعـي عـن حيـىي بـن حدثنا عبد اهللا بن صـاحل عـن]848[أبو عبيد -

كنــت : عــن مرثــد أو عــن أيب مرثــد عــن أبيــه قــال : ال أراه إال قــال : أيب كثــري قــال أبــو عبيــد 
أتانـا مصـدقو فـالن فـزادوا علينـا : عنـد اجلمـرة الوسـطى فجـاءه رجـل فقـال ذرأبـيجالسا مع 

مـا : هلـم مالـك كلـه ، مث قـل هلـم ال ، ولكـن امجـع : أفأكتمهم بقـدر مـا زادوا ؟ فقـال أبـو ذر 
كان لكم مـن حـق فخـذوه ، ومـا كـان مـن باطـل فـدعوه ، فـإن تعـدوا عليـك مجعـت صـدقتك 

ثنا حيىي بـن عبـد اهللا حد]1237[وقال ابن زجنويه .وما تعدوا عليك يف ميزانك يوم القيامة
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إن مصـــدقي : أنـــا األوزاعـــي حـــدثين مرثـــد أبـــو كثـــري عـــن أبيـــه عـــن أيب ذر أن رجـــال أتـــاه فقـــال 
مث أتانـا مصـدقو أيب بكـر فصـدقونا كمـا صـدقنا ى اهللا عليه وسلم أتونا فصدقونارسول اهللا صل

مث أتانا مصدقو عمر فصدقونا كذلك مث أتى مصـدقو و رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممصدق
يل بقـدر عثمان فصـدقونا كـذلك صـدرا مـن خالفتـه ، مث ازدادوا علينـا ، أفأغيـب عـنهم مـن مـا

حـق فخـذوه ومـا كـان ما كـان لكـم مـن : ال ، قف مبالك عليهم وقل: ا ازدادوا علينا ؟ فقالم
: فقـاللقيامـة وعلـى رأسـه فـىت مـن قـريشفما تعـدوا عليـك جعـل يف ميزانـك يـوم اباطال فذروه

لــو وضــعتم ؟ فوالــذي نفســي بيــدهأنــت علــيأرقيــب : 
مث ظننـت أين منفـذ كلمـة مسعتهـا مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قبـل ها هنـاالصمصامة 

.على رسم ابن حبان أراه اهـ
عـن أيب عاصـمعـن داود بـنحدثنا وكيع عن يونس بن احلـارث ]10292[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف أنه كان يبعث بصدقته إىل األمراءشعبةبنالمغيرة
ن حيــىي بــن أيب كثــري أن عــحــدثنا غنــدر عــن هشــام الدســتوائي]10293[أيب شــيبة ابــن -

.اهـ منقطع ع الزكاة إىل السلطانوسعيد بن عمري كانوا يرون أن تدفحذيفة
ثنا علي بن احلسن عن ابـن املبـارك عـن حيـىي بـن أيـوب أنـا عمـرو حد]1240[ابن زجنويه -

صــلى اهللا عليــه وســلم ومســح برأســهأدرك النــيبقــد بــن احلــارث أنــا بكــري بــن األشــج عــن رجــل 
إن لنــا أئمــة تأخــذ منــا مــن زكاتنــا فــوق الــذي علينــا ، فكيــف تــرى إذا أخفينــا : قــال لــه رجــل 

مـا أراكـم إال فجـارا : عليهم من أموالنا ، حىت يكون الذي يأخذون قـدر الـذي علينـا ؟ فقـال 
.اهـ سند حسن مفجورا بكم

اج بن املنهال ثنا محاد بن سلمة عن حيـىي البكـاء عـن مسـلم أنا حج]1727[ابن زجنويه -
كــان : قــال مســلم صــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم عــن أيب عبــد اهللا رجــل مــن أبــن يســار

الزكـاة واحلـدود : امل فخـذوا عنـه ، فسـمعته يقـول هـو عـ: ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه ، قـال 
م لـــو أخـــذمت لصوصـــا ، أكـــان لكـــم أن تقطعـــوا أرأيـــت: والفـــيء واجلمعـــة إىل الســـلطان مث قـــال 

أفـــرأيتم لـــو رفعتمـــوهم إلـــيهم ، فقطعـــوا : ال ، قـــال : قلنـــا : بعضـــهم وتـــدعوا بعضـــهم ؟ قـــال 
ال ، أما حنن فقد قضـينا مـا : قلنا : بعضهم وتركوا بعضهم ، أكان عليكم منهم شيء ؟ قال 

.اهـ ضعيف فهكذا جتري األمور : علينا ، قال 
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أخربنـا معمـر عـن أيـوب قـال أخـربين شـيخ مـن بـين سـدوس يقـال لـه ]6818[عبد الرزاق -
وكــان أتــى النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم فســماه بشــريا قــال بشــير بــن الخصاصــيةديســم عــن 

أتيناه فقلنا إن اصحاب الصـدقة يعتـدون علينـا أفنكـتمهم قـدر مـا يزيـدون علينـا قـال ال ولكـن 
) ن صــلواتك ســكن هلــمإوصــل علــيهم (علــيكم مث تــالامجعوهــا فــإذا أخــذوها فــأمرهم فليصــلوا 

.اهـ على رسم ابن حبان أشياء أفنأخذهم قال ال 
سـألت عمـرة عـن : حدثنا عبدة عـن حارثـة بـن أيب الرجـال قـال ]10295[ابن أيب شيبة -

أنــا ]1725[ابــن زجنويــه . ادفعوهــا إىل أويل األمــر مــنكم: عائشــةقالــت : اة ؟ فقالــت الزكــ
اهــ ال بـأس إىل السـلطان : يعلى أنا حارثة عن عمرة عن عائشة قالت 

.به 
حدثنا عمرو بـن طـارق وأبـو األسـود عـن ابـن هليعـة عـن بكـري بـن عبـد ]1193[أبو عبيد -

ابـــــن زجنويـــــه .ألشـــــج عــــن أم علقمـــــة اهللا بــــن ا
كانـت تـؤدي زكـاة أنا أبو األسود ثنا ابـن هليعـة عـن بكـري عـن أم علقمـة أن عائشـة  ]1726[

.اهـ ال بأس به ماهلا إىل السلطان
:ل أنا بكر بن بكار أنـا أبـو جعفـر الـرازي عـن حصـني عـن عـامر قـا]1747[ابن زجنويه -

ادفعوها إليهم وبرئتم ، : اختلف الناس يف زمن عبد امللك بن مروان يف الزكاة ، فقال بعضهم 
ال تدفعوها إليهم ، وأدوها أنتم : ادفعوا إليهم ، مث أدوها الثانية وقال بعضهم : وقال بعضهم 

.ضعيفاهـ 
جلــالس عنــد بــن جــريج قــال أخــربين نــافع بــن اخلــوزي قــال إين اعــن ]7119[عبــد الــرزاق -

يقـول أرسـل -البـن الـزبري -عبد الرمحن بن نافع إذ جاءه زياد البـواب فقـال إن أمـري املـؤمنني 
بزكاة مالك قال هو أرسلك قال نعـم فمـا راجعـه غريهـا حـىت قـام فـأخرج مائـة درهـم قـال فـاقرأ 

قــال قــال عليـه الســالم وقــل إمنـا الزكــاة مــن النـاض قــال نــافع فلقيــت بعـد زيــادا فقلــت أبلغتـه مــا 
بن جريج وحـدثين عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد حنـو ذلـك عـن اقال .نعم قلت فماذا قال قال صدق

.اهـ ابن اخلوزي مل أعرفه ، وعبيد اهللا ثقة زياد 
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نــه مــا أخــرج أوأخــربت أدركــت : بــن جــريج قــال قــال يل عطــاءاعــن ]6820[عبــد الــرزاق -
.ا وال ذكرا وال ذات عوار وال هرمة صغري ملاشية كلها وال خيرجصاحب املال قبلوه من ا

واألمر يف العاملني عليهاالصدقةغلولما ذكر يف 
حدثنا أمحد بـن منيـع حـدثنا يزيـد بـن هـارون أخربنـا يزيـد بـن عيـاض عـن ]645[الرتمذي -

عاصم بن عمر بـن قتـادة ح وحـدثنا حممـد بـن امساعيـل قـال حـدثنا أمحـد بـن خالـد عـن حممـد 
عمر بن قتـادة عـن حممـود بـن لبيـد عـن رافـع بـن خـديج قـال مسعـت بن إسحق عن عاصم بن 

العامــل علــى الصــدقة بــاحلق كالغــازي يف ســبيل اهللا :رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم يقــول
ويزيـد ، قال أبو عيسى حـديث رافـع بـن خـديج حـديث حسـن صـحيح .حىت يرجع إىل بيته 

اهـأصح بن عياض ضعيف عند أهل احلديث وحديث حممد بن إسحق
أنـــه مســـع عـــروة يبـــن عبـــد اهللا حـــدثنا ســـفيان عـــن الزهـــر يحـــدثنا علـــ]7174[البخـــاري -

أسد يقال له رجال من بينصلى اهللا عليه وسلمقال استعمل النيبيأخربنا أبو محيد الساعد
صــلى اهللا عليــه فقــام النــيب. يليابــن األتبيــة علــى صــدقة فلمــا قــدم قــال هــذا لكــم وهــذا أهــد

مـا بـال العامـل :فحمـد اهللا وأثـىن عليـه مث قـال قال سفيان أيضا فصعد املنـربى املنربعلوسلم 
.أبيـه وأمـه فينظـر أيهـدى لـه أم البيتفهال جلس يف. يقول هذا لك وهذا يلنبعثه ، فيأيت

ء إال جـاء بـه يـوم القيامـة حيملـه علـى رقبتـه ، إن كـان بعـريا لـه يبشبيده ال يأيتينفسيوالذ
أال هـل بلغـت :إبطيـه مث رفع يديه حىت رأينا عفـريت. أو بقرة هلا خوار ، أو شاة تيعررغاء ،

اهـثالثا ، 
حـدثنا حممـد بـن عمـر بـن متـام املصـري حـدثنا حيـىي ]2272[قال ابـن خزميـة يف صـحيحه -

بن بكري حدثين الليث حدثين هشام بن سعد عن ابن عباس بن عبد اهللا بن معبد عـن عبـاس 
أن رسـول اهللا عن قيس بن سعد بن عبـادة األنصـاريبن عمر بن قتادة األنصاري عن عاصم 

ال خترج حىت حتدث برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : صلى اهللا عليه و سلم بعثه ساعيا فقال أبوه 
و سلم عهدا فلما أراد اخلـروج أتـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم قـال لـه رسـول اهللا صـلى 

يا قيس ال تأت يـوم القيامـة علـى رقبتـك بعـري لـه رغـاء أو بقـرة هلـا خـوار أو : اهللا عليه و سلم 
مصـدق بعثـه صـاحل : قـال و مـا أبـو رغـال ؟: شاة هلا يعار و ال تكن كأيب رغال فقـال سـعد 

ابــن صــغري ال أم لــه مــن املائــة شصــاص إال شــاة واحــدة و فوجــد رجــال بالطــائف يف غنمــه قريبــة
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أنـا رسـول رسـول اهللا صـلى : مـن أنـت ؟ فقـال : حب الغـنم فلنب تلك الشـاة عيشـه فقـال صـا
: هــذه غنمــي فخــذ أيهــا أحببــت فنظــر إىل الشــاة اللبــون فقــال : اهللا عليــه و ســلم فرحــب قــال 

إن كنــت : هــذا الغــالم كمــا تــرى لــيس لــه طعــام و ال شــراب غريهــا فقــال : هــذه فقــال الرجــل 
فلــم يــزل يزيــده و يبــذل حــىت بــذل لــه : حتــب اللــنب فأنــا أحبــه فقــال 

مـا : د إىل قوسـه فرمـاه فقتلـه فقـال مـ
فــأتى صــاحب الغــنم صــاحلا النــيب صــلى ي

فقـال سـعد بـن عبـادة .اللعن أبا رغال إلعن أبا رغااهللا عليه و سلم فأخربه فقال صاحل اللهم 
رواه هـذا اخلـرب ابـن وهـب : ابن خزمية قال أبو بكر اهـيا رسول اهللا أعف قيسا من السعاية : 

لم بعـث قـيس سـبن عمر أن النيب صلى اهللا عليـه و عن هشام بن سعد مرسال قال عن عاصم 
اهـبن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب بن سعد و حدثنا عيسى 

عن شـقيق أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال أخربنا شيبان عن األعمش ]4615[ابن سعد -
علـــى الـــيمن ، فتــويف النـــيب صـــلى اهللا عليـــه معـــاذااســـتعمل النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســـلم : قــال 

عامئذ على احلج ، فجاء معاذ إىل مكة عمر، وهو عليها ، وكان بكرأبووسلم واستخلف 
: ملـن هـؤالء الوصـفاء ؟ قـال يـا أبـا عبـد الـرمحن: ر قال له عمفمعه رقيق ووصفاء على حدةو 

: أهـدوا يل ، قـال : من أين هم لك ؟ قـال : هم يل ، قال 
: فإن طيبهم لك فهم لك ، قال 

إين رأيــت طــاب مــا أراين إال مطيعــكيــا ابــن اخل: ه مث أصــبح فقــال فبــات ليلتــ: أيب بكــر قــال 
ىل أجر أو أقاد أو كلمة تشبهها إىل النار وأنت آخذ حبجزيتالليلة يف املنام كأين 

: فقــال أبــو بكــر : أيب بكــر ، فقــال 
فــانطلقوا : تعــاىل ، قــال ارك و هللا تبــ: ملــن تصــلون ؟ قــالوا : خلفــه يصــلون ، فلمــا انصــرف قــال 

قـدم : قـال و معاويـة عـن األعمـش عـن شـقيق حـدثنا أبـ]22393[ابـن أيب شـيبة . فأنتم له
ومل : ادفعهــم إىل أيب بكــر ، قــال : معــاذ مــن الــيمن برقيــق يف زمــن أيب بكــر ، فقــال لــه عمــر 

صــبح مــن الغــد ، فانصــرف إىل منزلــه ومل يــدفعهم ، فبــات ليلتــه مث أ: أدفــع إليــه رقيقــي ؟ قــال 
رأيتــين فيمــا يــرى النــائم كــأين إىل : مــا بــدا لــك ؟ قــال : فــدفعهم إىل أيب بكــر ، فقــال لــه عمــر 
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ملـــن : هـــم لـــك ، فلمـــا انصـــرف إىل منزلـــه قـــام يصـــلي فـــرآهم يصـــلون خلفـــه فقـــال : أبـــو بكـــر 
.اهـ هذا مرسل اذهبوا أنتم هللا: هللا ، فقال : تصلون ؟ فقالوا

ســند .فــذكره عــن الثــوري عــن األعمــش عــن شــقيق عــن مســروق ]6954[عبــد الــرزاق ورواه
.صحيح 

حر بــــن عبــــد العزيــــز بــــن مقــــالص املصــــري قــــال حــــدثنا أيبحــــدثنا عمــــ] 352[الطــــرباين -
رملــة بــن حيــىي قــاال حــدثنا ابــن وهــب قــال وحــدثنا احلســني بــن إســحاق التســرتي قــال حــدثنا ح

الــرمحن بــن احلبــاب حدثــه أن عبــد اهللا بــن عبــدحــدثين عمــرو بــن احلــارث أن موســى بــن جبــري
يومـا الصـدقةعمر بـن الخطـابحدثه أنه تذاكر هو واألنصاري حدثه أن عبد اهللا بن أنيس

مـن غــل منهــا : قةعليــه وسـلم يــذكر غلـول الصــدأمل تسـمع رســول اهللا صـلى اهللا: فقـال عمــر
اهـ علـى رسـم ابـن حبـان بلى: قال عبد اهللا بن أنيس؟و شاة أيت به حيمله يوم القيامةبعريا أ

.
قــال غنــدر عــن شــعبة عــن احلكــم عــن احلســن بــن مســلم املكــي]10821[ابــن أيب شــيبة -

اكأال أر : رجال من ثقيف على الصدقة فرآه بعد ذلك اليـوم ، فقـال عمر بن الخطاببعث 
.اهـ مرسل سنده صحيح ولك كأجر الغازي يف سبيل اهللا

حــدثنا عبــاد وعــارم بــن الفضــل قــالواأخربنــا عفــان بــن مســلم حيــىي بــن]6475[ابــن ســعد -
استعملين أبو بكـر : قال أنس بن مالكعن أخربنا عبيد اهللا بن أيب بكرمحاد بن سلمة قال

: قلـت : ؟ قـال يا أنس أجئتنـا بظهـر:عمرعلى الصدقة فقدمت وقد مات أبو بكر ، فقال 
وإن كـان: ذاك ، قـال هـو أكثـر مـن: قلـت : جئنا بـالظهر ، واملـال لـك ، قـال : نعم ، قال 

فكنـت أكثـر : قال عفان وعـارم يف حـديثهما قـال . فكان املال أربعة آالف : هو لك ، قال 
البيعـة : قلـت : ظهـر؟ قـال أجئتنـا ب: قـال : وقال حيـىي بـن عبـاد يف حديثـه . أهل املدينة ماال 

خربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري أقــالمث .فبايعتــه: وفقــت ، قــال : مث اخلــرب ، فقــال عمــر 
أن أبـا بكـر ملـا اسـتخلف بعـث إىل أنـس بـن مالـك قال حـدثنا ابـن عـون عـن موسـى بـن أنـس 
إين أردت :فـدخل عليـه عمـر ، فقـال لـه أبـو بكـر : ليوجهه إىل البحرين على السـعاية ، قـال 

ابعثــه فــإن لبيــب كاتــب: عمــر فقــال لــه: أن أبعــث هــذا إىل البحــرين وهــو فــىت شــاب ، وقــال 
هـات هـات يـا أنـس مـا : عمـر فبعثـه ، فلمـا قـبض أبـو بكـر قـدم علـى عمـر ، فقـال لـه : قال 
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فبســط يــده : نعــم ، قــال : فقــال : يــا أمــري املــؤمنني البيعــة أوال ، قــال: قــال : قــال جئــت بــه
ما اسـتطعت أو قـال أنـس: قال فما أدري: لطاعة ، قال ابن عون على السمع واقال: قال 

أما ما كان مـن كـذا وكـذا فاقبضـوه : فقال : فأخربته ما جئت به ، قال : ما استطعت ، قال 
: زيد بن ثابت وهو جـالس علـى البـاب فقـالفأتيت على : وما كان من املال فهو لك ، قال 

فــال أدري :قــال ابــن عــون فألقيــت عليــه فحســب : قــال . املــؤمنني ألــق علــي مــا أعطــاك أمــري
.اهـ صحيح أنت أكثر خزرجي فيها ماال: قال أوأقصر على بين النجار 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكري عـن بسـر بـن سـعيد عـن ابـن ]2455[مسلم -
لمـــا فرغـــت منهـــا علـــى الصـــدقة فعمـــر بـــن الخطـــابأنـــه قـــال اســـتعملينياملـــالكيالســـاعد

فقـال خـذ مـا أعطيـت فـإين. علـى اهللايبعمالة فقلت إمنـا عملـت هللا وأجـر وأديتها إليه أمر يل
رســول فقلــت مثـل قولــك فقـال يلعملـت علـى عهــد رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم فعملـين

اهـإذا أعطيت شيئا من غري أن تسأل فكل وتصدق :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن حــدثنا ابــن عيينــة عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســامل عــن أســلم ]10753[بة ابــن أيب شــي-

اعرضـها علـي ، فعرضـتها : قـال بعثه بإبل مـن الصـدقة إىل احلمـى فلمـا أردت أن أصـدرعمر
ال أم لك ، عمدت إىل ناقة حتيي أهـل بيـت : فقال ه وقد جعلت جهازي على ناقة منهاعلي

.اهـ صحيح ابن لبون بواال أو ناقة شصوصاها جهازك ؟ أفال من املسلمني حتمل علي
نــافع عـن حــدثنا حيـىي بــن سـعيد القطــان عـن عبيــد اهللا بـن عمــر]23654[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ صحيح محى الربذة لنعم الصدقةعمرأن عن ابن عمر
: قـال حارثـةن حيىي بن سعيد عن القاسـم عـنحدثنا حفص ع]10318[ابن أيب شيبة -

صـحيح حارثـة أظنـه اهــمنـهينا بشيء فيه وفـاء مـن حقنـا قبلنـاتفكنا إذا أقنيمصدعمربعثنا 
.ابن النعمان األنصاري 

عمـر بـن الخطـابعن معمر عن األعمـش عـن زيـد بـن وهـب عـن ]6960[عبد الرزاق -
قــال إذا كنــتم ثالثــة فــأمروا أحــدكم يعــين يف الســفر فــإذا مــررمت براعــي إبــل أو راعــي غــنم فنــادوه 

قـال. إن أجابكم أحد فاستسقوه وإال فانزلوا فاحلبوا واشربوا مث صروا قلت له ما صروا ثالثا ف
.اهـ سند صحيح يصر ضرعها :
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عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أنه قال أخربين رجـالن مـن ]603[مالك -
إيلفيقـــول لـــرب املـــال أخـــرج ، كـــان يـــأتيهم مصـــدقا أشـــجع أن حممـــد بـــن مســـلمة األنصـــاري  

حدثنا ]10317[ابن أيب شيبة. من حقه إال قبلهاصدقة مالك فال يقود إليه شاة فيها وفاء 
عبد الرحيم عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبـان أن شـيخني مـن أشـجع أخـرباه أن 
حممــد بــن مســلمة األنصــاري مــن أصــحاب بــدر كــان يقــدم علــيهم فيصــدق ماشــيتهم يف زمــن 

أبـو عبيـد . جيلـس ، فمـن أتـاه بشـاة فيهـا وفـاء مـن حقـه قبلهـا منـهعمر بـن اخلطـاب ، فكـان
حدثنا يزيد عن حيىي بن سعيد عن حممد بـن حيـىي أن شـيخني مـن أشـجع حـدثاه أن ]838[

فكان حممد يأتينـا ، فـيجلس ، فمـا أتينـاه بـه مـن :قاال . عمر بعث حممد بن مسلمة مصدقا 
اهـشاة فيها وفاء حبقه أخذها 

حممد بـن عبـد امللـك الواسـطي قـال ثنـا يزيـد بـن هـارون قـال أنـا حدثنا ]2751[الفاكهي -
ملـا مـرض عبـد اهللا بـن عـامر مرضـه الـذي مـات فيـه أرسـل إىل : عن أبيه قـال عمرو بن ميمون

قــد : نـاس مـن أصـحاب رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم وفـيهم عبـد اهللا بـن عمــر ، فقـال لـه 
لقــد كنــت تعطــي الســائل ، وتصــل الـــرحم ، : فقـــالوا . ملــأيت نــزل مــا قــد تــرون ، وال أراين إال

وحفرت اآلبار بالفلوات البن السبيل ، وبنيت احلـوض بعرفـة ليشـرع فيـه حـاج بيـت اهللا ، فمـا 
يـا أبـا عبـد الـرمحن : ه وابن عمر ساكت ، فلما أبطأ عليه قال ل: قال . نشك لك يف النجاة 

رواه .ملكســـبة زكـــت النفقـــة ، وســـرتد فـــتعلمطابـــت اإذا: اهللا بـــن عمـــر؟ فقـــال عبـــدأال تـــتكلم
قتيبـــة بـــن ســـعيد وأبـــو كامـــل حـــدثنا ســـعيد بـــن منصـــور و ]557[مســـلم مـــن وجـــه آخـــر قـــال 

قالوا حدثنا أبو عوانة عن مساك بن حرب عن مصعب بن سعد قـال واللفظ لسعيدياجلحدر 
يـا ابـن تـدعو اهللا يلأال : فقـال ، دخل عبد اهللا بن عمر على ابن عـامر يعـوده وهـو مـريض : 

صـالة بغـري طهـور وال ال تقبـل :مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول قـال إين. عمر
اهـوكنت على البصرة. صدقة من غلول

إمنـا كـان : حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن ليـث عـن طـاووس قـال ]10676[ابن أيب شـيبة -
.ليث ضعيف اهـالعاشر يرشد ابن السبيل ، ومن أتاه بشيء قبله

من يستحق الصدقةع امج
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حــدثنا حممــد أخربنــا عبــد اهللا أخربنــا زكريــاء بــن إســحاق عــن حيــىي بــن ]1496[البخــاري -
عبد موىل ابن عباس عن ابن عباس قال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا معن أيبيعبد اهللا بن صيف

كتـاب ، فـإذا جئـتهم قومـا أهـل  إنـك سـتأيت:ملعـاذ بـن جبـل حـني بعثـه إىل الـيمن عليه وسلم
فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، فإن هم أطاعوا لـك بـذلك ، 

كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لـك بـذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف
هـــم فـــأخربهم أن اهللا قـــد فـــرض علـــيهم صـــدقة تؤخـــذ مـــن أغنيـــائهم فـــرتد علـــى فقـــرائهم ، فـــإن

أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم ، واتق دعوة املظلوم ، فإنه ليس بينه وبني اهللا حجاب
اهـ
سـلم ار أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و عن زيد بن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـ]604[مالك -

ال حتــل الصــدقة لغــين إال خلمســة لغــاز يف ســبيل اهللا أو لعامــل عليهــا أو لغــارم أو لرجــل :قــال 
اهـــ فأهــدى املســكني للغــين ، دق علــى املســكني ُصــاشــرتاها مبالــه أو لرجــل لــه جــار مســكني فتُ 

.عن أيب سعيد بن يسار مرسل صحيح أسنده معمر عن زيد بن أسلم عطاء 
أنـــا أبـــو نعـــيم أنـــا إمساعيـــل بـــن عبـــد امللـــك أخـــربين عبيـــد بـــن يزيـــد ]1731[ابـــن زجنويـــه -

يــا أمــري املــؤمنني ، هــذه زكــاة : يف زكــاة مالــه فقــال الخطــاببــنعمــرالصـنعاين أن رجــال أتــى 
فهل أصـبت منـا شـيئا : أنا رجل من املسلمني ، قال : ومن أنت ؟ قال : مايل فاقبلها ، قال 
أخربنـــا ]6784[ابـــن ســـعد . أمـــا ال ، فاجعلهـــا يف أهلـــك : قـــال . ال : منـــذ ولينـــا ؟ قـــال 

مسعت سعيدا املقربي عن أبيه: ثري قال كعن الوليد بنينةعن سفيان بن عيالفضل بن دكني
ال : قلـت : قـال أخذت يف ديواننا شيئا ؟ : فقال ، أتيت عمر بن اخلطاب بزكاة مايل : قال 

.اهـ حسن إن شاء اهللا فاذهب به: قال . 
كـان يأخـذ العـرض عمـرأن دثنا حفـص عـن ليـث عـن عطـاء ح]10549[ابن أيب شيبة -

ثنـا علـي بـن ]1780[ابـن زجنويـه .واحد ممـا مسـى اهللا تعـاىليف صنف يف الصدقة ، ويعطيها
كــان عمــر بــن اخلطــابأن احلســن عــن ابــن املبــارك عــن ســفيان عــن ليــث عــن عطــاء أو غــريه

.اهـ ضعيف يضع الزكاة يف صنف واحد ، ويأخذ العروض 
قــااليأمحــد بــن احلســن القاضــنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو بكــرأخرب ]13509[البيهقــي -

حــدثنا أمحــد بــن خالــد يحممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن خالــد احلمصــحــدثنا أبــو العبــاس
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أيت: حدثنا احلسن بن عمارة عن واصل بن حيان وحكيم بن جبري عن شقيق بن سلمة قال 
ي اهــ ورواه عـن احلسـن بـن عمـارة صـدقة زكـاة فأعطاهـا أهـل بيـت كمـا هـبعمر بن الخطـاب

عــن جماهــد عــن ابــن عبــاس وعــن ا
.اهـ وابن عمارة ال حيتج به 

أنـا علـي بـن احلسـن عـن ابـن املبـارك عـن حممـد بـن مسـلم عـن عمـرو ]1869[ابن زجنويـه -
: فقيـل لـه هنـا مبكـة لكـل مسـكني عشـرة دراهـم كـان يقسـم هالخطاببنعمربن دينار أن 

.اهـ مرسل حسن دعوها وإياه : ا ، قال إنك أعطيت مملوك
حـدثنا أبـو معاويـة عـن عمـر بـن نـافع عـن أيب بكـر العبسـي عـن ]10507[ابن أيب شـيبة -

.اهـ ضعيف هم زمىن أهل الكتاب: قال )إمنا الصدقات للفقراء(يف قوله تعاىل عمر
حـدثين يزيـد قـالنا خالد بن خملد أنا احلكـم بـن الصـلت املـؤذن خرب أ]1816[ابن زجنويه -

األنصــاريمخلــدبــنمســلمةعمــر بــن الخطــاباســتعمل علينــا : بــن شــريك الفــزاري قــال 
وكنت يومئـذ غالمـا شـابا: مصدقا ، فكان يأخذ الصدقة من أغنيائنا ويرد على فقرائنا ، قال 

.اهـ سند حسن 
عــن حــدثنا سـفيان عــن ابـن املبــارك عـن معمـر عــن مسـاك بــن الفضـل]1817[ابـن زجنويـه -

وكنــا خنــرج : قــال ســعد .بعــث ســعدا األعــرج ســاعياعمــرشــهاب بــن عبــد اهللا اخلــوالين أن 
.، يأيتعلى رسم ابن حبان حسن اهـ فنأخذ الصدقة ، مث نقسمها فما نرجع إال بسياطنا

دثين بكـري بـن حـحدثنا أمحد بن عثمان عن ابن املبارك عن ابـن هليعـة]1298[أبو عبيد -
أيب ربيعـة أتـى بصـدقات سـعى عليهـاأن سـليمان بـن يسـار حدثـه أن ابـن جعبـد اهللا بـن األشـ

فقـال لـه فقرب هلم عمر مترا فأكلوا وأىب عمر أن يأكلالخطاببنعمرفلما قدم خرج إليه 
يا ابن أيب ربيعـة : فقال. هاونصيب منواهللا أ: ابن أيب ربيعة 

.مرسل جيد اهـ فلست كهيئيت إين لست كهيئتك إنك تتب
عــن حــالم بــن صــاحل العبســي عــن ســعد بــن مــروان بــن معاويــة حــدثنا] 1314[أبــو عبيــد -

فلمــا حججــت أنــا وصــاحب يل علــى بعــريين فقضــينا نســكنا وقــد أدبرنــا: قــال مالـك العبســي
ؤمنني ، إين حججـت أنـا وصـاحب يـا أمـري املـ: فقلـت عمر بن الخطـابقدمنا املدينة أتيـت 

. ائتـين ببعرييكمـا : فقـال . نـا يل ، فقضينا نسكنا ، وقـد أدبرنـا ، فبلغنـا يـا أمـري املـؤمنني وامحل



تقريب فقه السابقني األولني

51

: المــا لــه يقــال لــه عجــالن فقــال 
: قــال . ببعــريين ذلــولني فتيــنيوائتــين

إذا بلغـت فأمسـك ، أو خذا هذين البعريين ، فاهللا حيملكما ويبلغكما ، ف:
.اهـ حالم وشيخه ذكرمها ابن حبان يف الثقات بع واستنفق

حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن أبيه عن ]10751[ابن أيب شيبة -
يف طريـــق مكـــة ، وإن الصـــدقات عثمـــانلقـــد رأيـــت : قـــال ن عمـــرو بـــن ســـهل عبـــد الـــرمحن بـــ

، إسحاق بن عبد اهللا بن احلارث بـن كنانـة اهـ ، فيحمل عليها الراجل املنقطع بهلتساق معه 
.سند صحيح 

علـيبعثـين : حـدثنا شـريك عـن جـابر عـن شـريك بـن منلـة قـال ]10752[ابـن أيب شـيبة -
فحملـت أخـي علـى بعـري ، : فصـحبين أخـي ، فتصـدقت ، قـال : ساعيا على الصدقة ، قـال 

إن أجازه علي ، وإال فهو مـن مـايل ، فلمـا قـدمت عليـه قصصـت عليـه قصـة أخـي ، : فقلت 
.اهـ ضعيف لك فيه نصيب: فقال 

حممد بن يعقوب حدثنا بد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباسأخربنا أبو ع]13609[البيهقي -
الســكن حــدثنا عبــد اهللا بــن حــدثنا عفــان حــدثنا الســكن بــن أيبينحممــد بــن إســحاق الصــغا

صـدقة مفروضـة ومـن كـان ليس لولد وال لوالد حـق يف: طالبيعلى بن أباملختار قال قال 
.مرسل ضعيف اهـ له ولد أو والد فلم يصله فهو عاق

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن محــاد عــن إبــراهيم عــن علقمــة عــن]10635[ابــن أيب شــيبة-
.نعـم: أن امرأته سألته عـن بـين أخ هلـا أيتـام يف حجرهـا ، تعطـيهم مـن الزكـاة ؟ قـال عبد اهللا

عـن محاد عن إبراهيم عن علقمـة عنبن موسى أنا سفيانثنا عبيد اهللا ]1733[ابن زجنويه 
: قالت إن بلغ مائيت درهم فزكيه: ؟ قال أفأزكيه إن يل حليا : قالت له امرأته : قال عبد اهللا

.يأيت يف احللي ،اهـ صحيحنعم : إن يل بين أخ ، أفأضعه فيهم ؟ قال 
حــــدثنا حممــــد بــــن عمــــران ياملــــروز يحــــدثنا عمــــر بــــن أمحــــد بــــن علــــ]2085[الــــدارقطين -

ســليمان عــن حــدثنا هشــام بــن عبيــد اهللا حــدثنا ســوار بــن مصــعب عــن محــاد بــن أيباهلمــداين
اهــ سـوار قرابـةيلـد إىل بلـد إال لـذرج الزكاة من بال خت: قال عبد اهللاإبراهيم عن علقمة عن 

.ال يكتب حديثه 
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أخربنـا إبـراهيم بـن عطـاء مـوىل عمـران أخربنـا أيبيحدثنا نصـر بـن علـ]1627[أبو داود -
علــى الصــدقة فلمــا حصــينبــنعمــرانبــن حصــني عــن أبيــه أن زيــادا أو بعــض األمــراء بعــث 

ث كنــا نأخــذها علــى عهــد أخــذناها مــن حيــرســلتينرجــع قــال لعمــران أيــن املــال قــال وللمــال أ
صــلى اهللايــث كنـا نضـعها علــى عهـد رسـول اهللا ووضـعناها حرسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم

.صححه احلاكم والذهيب اهـعليه وسلم
حدثنا عبد الرحيم عن عمرو بن ميمون بـن مهـران عـن زيـاد بـن ]10755[ابن أيب شيبة -

قـال وكـان علـى بيـت املـال يف إمـرة عمـر ويف يـت عبـد اهللا بـن األرقـمه قالـت أتعن أمـأيب مرمي
مــا جــاء بــك يــا أم زيــاد ، قالــت : إمــرة عثمــان وهــو يقســم صــدقة باملدينــة ، فلمــا رآين ، قــال 

ال ، فبعــث إىل بيتــه فــأيت بــربد : ملــا جــاء لــه النــاس ، قــال هــل عتقــت بعــد ؟ قلــت : قلــت لــه 
مل أعـرف ثقات خال أم زياداهـقة بشيء ألين كنت مملوكةمن الصدفأمر يل به ، ومل يأمر يل

.حاهلا 
حدثنا حفـص وأبـو معاويـة عـن حجـاج عـن املنهـال عـن زر عـن ]10546[ابن أيب شيبة -

.إن أعطاهــا يف صــنف واحــد مــن األصــناف الثمانيــة الــيت مســى اهللا تعــاىل أجــزأه: قــال حذيفــة
إذا وضـعت يف : قـال حذيفـة : قـال احلكـمحدثنا علي بن هاشم عن ابن أيب ليلى عـنوقال

حــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ليلــى أو غــريه عــن .أي األصــناف شــئت ، أجــزأك إذا مل جتــد غــريه
]1229[أبـــو عبيـــد .إن جعلهـــا يف صـــنف واحـــد أجـــزأه: قـــال املنهـــال عـــن زر عـــن حذيفـــة 

حذيفـةن حدثنا أبو معاوية عن حجاج بـن أرطـاة عـن املنهـال بـن عمـرو عـن زر بـن حبـيش عـ
ابـــــن زجنويـــــه . إذا وضـــــعت الزكـــــاة يف صـــــنف واحـــــد مـــــن األصـــــناف الثمانيـــــة أجـــــزأك :قـــــال 

أنــا إبــراهيم بــن موســى أخربنــا عبــاد بــن العــوام عــن حجــاج عــن املنهــال عــن زر عــن ]1781[
. وإن مل جتـــــد إال صـــــنفا واحـــــدا أجـــــزأكتقســـــم الصـــــدقة علـــــى مثانيـــــة أســـــهم:حذيفـــــة قـــــال 

حـــدثنا ابـــن حـــدثنا ســـعيد بـــن منصـــور قـــال قـــالبـــن خزميـــةحـــدثنا حممـــد]781[الطحـــاوي 
عـن حذيفـة يف قـول اهللا شهاب اخلياط عن احلجـاج عـن املنهـال بـن عمـرو عـن زر بـن حبـيش

إمنـــا ذكـــر اهللا عـــز وجـــل هـــذه الصـــدقات :قـــال)إمنـــا الصـــدقات للفقـــراء واملســـاكني(عـــز وجـــل 
سـعدان بـن مـن طريـق] 13508[ورواه البيهقـي . لتعرف، وأي صنف أعطيت منهـا أجـزأك

.ال بأس به.مثله نصر حدثنا أبو معاوية عن احلجاج 
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أخربنــا مطــرف بــن مــازن عــن معمــر عــن عبــد اهللا بــن طــاوس عــن ]13519هــق[الشــافعي -
قضــى أميــا رجــل انتقــل مــن خمــالف عشــريته إىل غــري خمــالف عشــريته معــاذ بــن جبــلأن : أبيــه 

.مازن متهم اهـ ابن فعشره وصدقته إىل خمالف عشريته
أنا وهب بن جرير أنا شعبة عن يونس بن عبيد عن أنـس بـن سـريين]1853[ابن زجنويه -

.اهـ صحيح ال يعطى من الزكاة مشرك :أنه قال عمرابنعن 
أنا حممد بن يوسف وأبو نعيم قـاال أنـا سـفيان عـن فضـيل بـن غـزوان ]1865[ابن زجنويه -

اهـصدق على اململوك ال يت:أنه قال عمرابنعن رجل عن 
أخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حـدثنا ]13549[البيهقي -

عبـد كلـم يف: بن عفان حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافع قـال ياحلسن بن عل
اهــ مقـيموأنـايرزقمن اخلروج معه وأعطاينرجال استعمل على الصدقة فأعفايناهللا بن عمر

.صحيح 
عـن أخيـه عمـرو بـن ثنا جعفر بن عون أخربنا حنظلة بـن أيب سـفيان]1761[ابن زجنويه -

مسـكني فمر بـه مترا ، فكان يعطي كل مسكني قبضةيقسم عمرابنكان : أيب سفيان قال 
.اهـ سند صحيح إنه مواليأال تسألوين مل أعطيته ؟ : مث قال ،فأعطاه قبضتني

حــدثنا شــعبة عــن أنــس بــن ســريينقــال حــدثنا أســدقــال حــدثنا يــونس]775[الطحــاوي -
إن :فقــالذلــكعمــرابــناجعلــه يف ســبيل اهللا، فســألت : أوصــى إيل رجــل مبالــه وقــال: قــال

.اهـ سند جيد احلج من سبيل اهللا عز وجل، فاجعله منه 
قـال حـدثنا مهـدي حدثنا عبد اهللا بن حممد بـن أمسـاءقال حدثنا ابن أيب داود]776[وقال 
كنـت جالسـا : قـالا حممد بـن عبـد اهللا بـن أيب يعقـوب عـن ابـن أيب نعـمقال حدثنيمونبن م
وأوصـى مبالـه يف سـبيل إن زوجـي مـاتيـا أبـا عبـد الـرمحن: فقالـتإذ أتته امرأةعمرابنعند 

محن اهــ إسـناد جيـد عبـد الـر أنفقيه على حجـاج بيـت اهللا عـز وجـل العتيـق:فقالاهللا عز وجل
.كويف بن أيب نعم البجلي العابد  

حــدثنا حممــد بــن يأبــو بكــر الشــافعأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخــربين]8094[البيهقــي -
ابــنغالــب حــدثنا أبــو حذيفــة حــدثنا ســفيان عــن جعفــر بــن إيــاس عــن ســعيد بــن جبــري عــن 
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ليـك هـداهم لـيس ع(كانوا يكرهون أن يرضخوا ألنسبائهم وهم مشركون فنزلت : قال عباس
.اهـ سند جيد قال فرخص هلم) وأنتم ال تظلمون(حىت بلغ) من يشاءيولكن اهللا يهد

ال بــأس : يقــول عبــاسبــنابــن جــريج عــن عطــاء قــال مسعــت اعــن ]7163[عبــد الــرزاق -
أبـــو عبيـــد . بـــأن تضـــع زكاتـــك يف موضـــعها إذا مل تعـــط منهـــا أحـــدا تعولـــه أنـــت فـــال بـــأس بـــه 

إذا مل تعــط منهــا :ابــن جــريج عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال حــدثنا حجــاج عــن]1246[
.اهـ صحيح )1(أحدا تعوله فال بأس بذلك

: لقـاعباسابنحدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ]10633[ابن أيب شيبة وقال
أنــا ]1756[ابــن زجنويــه .مــا مل يكونــوا يف عيالــكس أن جتعــل زكاتــك يف ذوي قرابتــك ال بــأ
لـك ذو قرابـة إن كـان: عبـاسابـنقـال عـن عطـاء قـالال أخربنا ابن جريج ن بن عمر قعثما

عـن ابــن حـدثنا حيــىي بـن ســعيد]1238[أبـو عبيــد . فضــع زكاتـك فــيهم حمتـاجون ال تعـوهلم
يعطـــي الرجـــل قرابتـــه مـــن زكاتـــه إذا كـــانوا :مسعـــت ابـــن عبـــاس يقـــول : عـــن عطـــاء قـــال جـــريج 

.صحيح اهـ حمتاجني 
إذا وضـعتها يف صـنف : قـالعبـاسبنابن جماهد عن أبيه عن اعن ]7136[عبد الرزاق -

بــن اعــن ]7137[عبــد الــرزاقوقــال. اهـــ ســند ضــعيفواحــد مــن هــذه األصــناف فحســبك 
بــن عبــاس أنــه قــال إذا وضــعتها يف صــنف واحــد مــن هــذه األصــناف اجــريج قــال أخــربت عــن 

ن ال جتعلها يف غري هذه األصـناف وكذا وكذا أل)إمنا الصدقات للفقراء(فحسبك إمنا قال اهللا 
اهـ
قال حدثنا سهل بن بكارقال حدثنا موسىقال ودحدثنا أمحد بن دا]780[الطحاوي -

إمنا (عباسابنعن حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبريقال حدثنا وهيب بن خالد
واحملفـوظ .تغـري اهـ عطاء كـان يف أيها وضعت أجزأ عنك :قال)الصدقات للفقراء واملساكني

.ذلك رواه الثوري ومحاد بن سلمة عن عطاء قدميا كعن سعيد قوله ،  

ألن الرجـل إذا ألـزم نفسـه نفقـتهم وضـمهم إليـه ، مث جعـل هـوا ذلـكإمنا كر : يل عبد الرمحن قال : قال أبو عبيد مث-1
وإمنــا يكــره ذلــك إذا كــان : وقــال يل عبــد اهللا بــن داود : قــال . ذلــك بعــده إىل الزكــاة ، كــان كأنــه قــد وقــى مالــه بزكاتــه 

اهـما مل يكن إجبارا فال بأس بذلك السلطان قد أجربه على نفقتهم ، فأما
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أيب جنـيح عـن جماهـدعـن ابـن حدثنا أبو بكر بـن عيـاش عـن األعمـش ]1190[أبو عبيد -
.اهـ ضعيف أعتق من زكاة مالك: قال ابن عباسعن 

عــن ن عــن جماهــد حــدثنا أبــو جعفــر عــن األعمــش عــن حســا]10525[وقــال ابــن أيب شــيبة
.أن يعطـي الرجـل مـن زكاتـه يف احلـج وأن يعتـق منهـا النسـمةأنه كان ال يـرى بأسـا عباسابن

عـن حسـان أيب األشـرس عـن جماهـد عـن عن األعمـشحدثنا أبو معاوية]1304[أبو عبيد 
أنه كان ال يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله يف احلج ، وأن يعتق منها الرقبةابن عباس

حــدثنا عبـدة عـن األعمــش عـن أيب األشــرس عـن ابــن ]62[ورواه حيـىي بـن معــني يف فوائـده . 
اهــجهزونـا منهـا إىل احلـج: أنـه كـان خيـرج زكاتـه، مث يقـولأيب جنيح عن جماهد عن ابـن عبـاس

.شبه ، ورجاهلا ثقاترواية أيب معاوية أ
إمنـا كانـت : قـال ن عـامرعـن جـابر عـعـن إسـرائيلحدثنا وكيع]10864[ابن أيب شيبة -

اهـــ )1(فلمــا ويل أبــو بكــر انقطعــتوســلم
.جابر يضعف 

ا هـارون بـن إسـحاق اهلمـداينحـدثن] 293/ 3[وقال يعقـوب بـن سـفيان الفسـوي يف املعرفـة 
جاء عيينـة بـن :يدة قالقال نا احملاريب عن احلجاج بن دينار الواسطي عن ابن سريين عن عب

ن عنـدنا أرضـا سـبخة لـيس إفقاال يا خليفـة رسـول اهللا بكرأبيىل إحصن واألقرع بن حابس 
إفيها كأل وال منفعـة، فـ

عمـر ىلإقوم، فانطلقـا ليس يف العمرفأقطعهما إياها وكتب هلما كتابا وأشهد، و:اليوم؟ قال
ن أبا بكر قد أشـهدك علـى مـا يف هـذا الكتـاب، إ: ليشهداه، فوجداه قائما يهنأ بعريا له فقاال

ن شـئتما فــانتظرا إن شـئتما فــاقرءا، و إأنـا علــى احلـال الــيت تريـاين، فــ: أفنقـرأ عليــك أو تقـرأ؟ قــال
تناولـه مـن أيـديهما، مث تفـل فقـرءا، فلمـا مسـع مـا يف الكتـاب. بـل نقـرأه:قاال. حىت أفرغ فأقرأ

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتألفكما : فقال. فيه فمحاه، فتذمرا وقاال مقالة سيئة
ن اهللا عـز وجـل قـد أعـز اإلسـالم، فاذهبـا فاجهـدا جهـدكما ال أرعـى إواإلسالم يومئذ ذليـل، و 

وق:قال الرتمذي -1
قومـا علـى عهـد النــيب صـلى اهللا عليـه و سـلم كــان يتـألفهم علـى اإلســالم حـىت أسـلموا ومل يـروا أن يعطــوا اليـوم مـن الزكــاة 

هم وبه يقول أمحد و إسحق وقال بعضهم من كان اليوم على مثل هذا املعىن وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغري 
اهـعلى مثل حال هؤالء ورأى اإلمام أن يتألفهم على اإلسالم فأعطاهم جاز ذلك وهو قول الشافعي 
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واهللا مـــا نـــدري أنـــت : فقـــاالىل أيب بكـــر ومهـــا متـــذمران إفـــأقبال :قـــال. ن رعيتمـــاإاهللا عليكمـــا 
فجــاء عمــر مغضــبا حــىت وقــف علــى أيب بكــر . بــل هــو لــو كــان شــاء: اخلليفــة أم عمــر؟ فقــال

أخـــربين عـــن هـــذه األرض الـــيت أقطعتهـــا هـــذين الـــرجلني أرض لـــك خاصـــة أم هـــي بـــني : فقـــال
: قـال.بل هي بني املسـلمني عامـة: املسلمني عامة؟ قال

استشرت : قال.استشرت هؤالء الذين حويل فأشاروا علي بذلك:مجاعة املسلمني؟ قالدون
قـد كنـت : فقـال أبـو بكـر: ؟ قـال!هؤالء الـذين حولـك أكـل املسـلمني أوسـعت مشـورة ورضـى

نا سليمان بـن مث قال يعقوب حدثاهـنك أقوى على هذا األمر مين ولكنك غلبتينإقلت لك 
.خرب صحيح .فذكره خمتصرا فعحرب نا جرير بن حازم عن نا

حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن صـــاحل عـــن الليـــث عـــن عقيـــل قـــال حـــدثين ابـــن ]1237[أبـــو عبيـــد -
هـذه منـازل : لسـنة يف مواضـع الصـدقة ، فكتـب أن عمر بـن عبـد العزيـز أمـره فكتـب اشهاب

، فسـهم للفقـراء ، وسـهم للمسـاكني : الصدقات ومواضـعها إن شـاء اهللا ، وهـي مثانيـة أسـهم 

فســهم الفقـراء نصــفه ملــن غـزا مــنهم يف ســبيل اهللا : قــال . يف سـبيل اهللا ، وســهم البــن السـبيل 
أول غــزوة ، حــني يفــرض هلــم مــن األمــداد وأول عطــاء يأخذونــه ، مث تقطــع عــنهم بعــد ذلــك 

مــن الــزمىن لنصــف البــاقي للفقــراء ممــن ال يغــزو، واون ســهمهم يف عظــم الفــيء ، ويكــالصــدقة
وسـهم املسـاكني نصـف لكـل مسـكني بـه عاهـة . واملكث الذين يأخـذون العطـاء إن شـاء اهللا 

ويستطعمون الباقي للمساكني الذين يسألون ال يستطيع حيلة وال تقلبا يف األرض ، والنصف
وسـهم العـاملني عليهـا . م ، ممن ليس له أحد إن شاء اهللا ، ومن يف السجون من أهل اإلسال

فمن سعى على الصدقات بأمانـة وعفـاف أعطـي علـى قـدر مـا ويل ومجـع مـن الصـدقة : ينظر 
، وأعطـي عمالــه الــذين ســعوا معـه علــى قــدر واليــتهم ومجعهــم ، ولعـل ذلــك أن يبلــغ قريبــا مــن 

فريد مـا بقـي علـى مـن يغـزو مـن األمـداد ربع هذا السهم بعد الذي يعطى عماله ثالثة أرباع ، 
. واملشـــرتطة إن شـــاء اهللا 

مــن املســاكني يعطونــه ، ومــن يغــزو مشــرتطا ال عطــاء لــه ، وهــم فقــراء ، ومــن حيضــر املســاجد
: هم الرقـــاب نصـــفان وســـ. وال ســـهم ، وال يســـألون النـــاس إن شـــاء اهللا الـــذين ال عطـــاء هلـــم

فلفقهـــائهم يف اإلســـالم : نصـــف لكـــل مكاتـــب يـــدعي اإلســـالم ، وهـــم علـــى أصـــناف شـــىت 
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فضيلة ، وملن سواهم منهم منزلة أخرى ، علـى قـدر مـا أدى كـل رجـل مـنهم ، ومـا بقـي عليـه 
إن شــاء اهللا ، والنصــف البــاقي تشــرتى بــه رقــاب ممــن صــلى وصــام وقــدم يف اإلســالم مــن ذكــر 

مـنهم صـنف ملـن يصـاب : وسهم الغارمني على ثالثة أصناف . تقون إن شاء اهللا وأنثى ، فيع
، يف سبيل اهللا يف ماله وظهره ورقيقه ، وعليـه ديـن ال جيـد مـا يقضـي وال مـا يسـتنفق إال بـدين 

وقد أصابه فقر ، وعليه دين مل يكن شـيء منـه يف ومنه صنفان ملن ميكث وال يغزو وهو غارم
وسـهم يف سـبيل اهللا ، فمنـه ملـن . هم يف دينـه أو قـال يف دينـه إن شـاء اهللا معصية اهللا ، وال يـت

فرض له ربع هذا السهم ، ومنه للمشرتط الفقري ربعه ، ومنه ملن تصيبه احلاجة يف ثغرة ، وهو 
وســهم ابــن الســـبيل يقســم ذلـــك لكــل طريــق علـــى قــدر مـــن . غــاز يف ســبيل اهللا إن شـــاء اهللا 

س ، لكــل رجــل مــن ابــن الســبيل لــيس لــه مــأوى ، وال أهــل يــأوي 
إليهم ، فيطعم حىت جيد منزال ، أو يقضي حاجته ، وجيعل يف منازل معلومة على أيدي أمناء 

حىت ينفذ ما بأيديهم إن شـاء وأطعموه وعلفوا دابته
.اهـ صحيح اهللا 

زوج صــفيةأن حــدثنا ابــن أيب مــرمي عــن ابــن هليعــة عــن يزيــد بــن اهلــاد]1323[أبــو عبيــد -
النيب صلى اهللا عليه وسلم تصدقت على ذوي قرابـة هلـا ، فهمـا يهوديـان ، فبيـع ذلـك بثالثـني 

.. اهـ سند ضعيف ألفا
كــــان : قـــال عــــن ميمـــونحــــدثنا كثـــري بـــن هشــــام عـــن جعفـــر]10415[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ سند جيد هاجرين واألنصار الذين باملدينةيستحب أن يرسل بالصدقة إىل أبناء امل

الصدقة على آل بيت النيب صلى ا عليه وسلم
قال مد بن زياد قال مسعت أبا هريرةحدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا حم]1491[البخاري -

صـلى اهللا عليـه وسـلم فيه ، فقـال النـيبقة ، فجعلها يفمترة من متر الصديأخذ احلسن بن عل
اهـأما شعرت أنا ال نأكل الصدقة :كخ كخ ليطرحها مث قال:
وكيــع حــدثنا شـعبة عــن قتــادة عــن أنــسحــدثنا حيــىي بــن موسـى حــدثنا ]1495[البخـاري -

ة ، وهـو هـو عليهـا صـدق:بلحم تصدق به على بريرة فقـال أيتصلى اهللا عليه وسلم أن النيب
اهـلنا هدية 
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أن خالـد حـدثنا وكيـع عـن حممـد بـن شـريك عـن ابـن أيب مليكـة]10811[ابن أيب شـيبة -
هللا عليــه إنــا آل حممــد صــلى ا: عائشــةبــن ســعيد بعــث إىل 

.اهـ سند صحيح وسلم ال حتل لنا الصدقة
انطلقـت أنـا : قـال عن يزيد بـن حيـانابن فضيل عن أيب حيان]10815[ابن أيب شيبة -

ألـيس نسـاؤه مـن أهـل فقال له يزيد وحصـني مـن أهـل بيتـهزيد بن أرقموحصني بن عقبة إىل 
: ني ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، فقال لـه حصـ، نساؤه من أهل بيته : بيته ؟ قال 

علـى هـؤالء صـني فقـال لـه حهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيـل: ومن هم ؟ قال 
.اهـ رواه مسلم حترم الصدقة ، قال نعم

عبــد اهللا بــن حســن بــن بــن شــافع أخــربينيحممــد بــن علــأخــربين]12245هــق[الشــافعي -
صـلى أن فاطمة بنـت رسـول اهللا يحسن عن غري واحد من أهل بيته وأحسبه قال زيد بن عل

أن عليــا تصــدق علــيهم وأدخــل املطلــب و هاشــم وبــينتصــدقت مباهلــا علــى بــيناهللا عليــه وســلم
.عن علي ، يأيت يف األوقاف اهـ منقطع )1(معهم غريهم

مجاع أنصبة الزكاة
حدثنا موسـى بـن إمساعيـل حـدثنا محـاد قـال أخـذت مـن مثامـة بـن ]1569[أبو داود قال -

رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه عبــد اهللا بــن أنــس كتابــا زعــم أن أبــا بكــر كتبــه ألنــس وعليــه خــامت
فرضـها رسـول اهللا صـلى هـذه فريضـة الصـدقة الـيت:حني بعثه مصدقا وكتبه له فـإذا فيـه وسلم

فمـن سـئلها على املسلمني اليتاهللا عليه وسلم
فيمــا دون مخـس وعشــرين . ومــن سـئل فوقهــا فـال يعطـه ، مـن املسـلمني علــى وجههـا فليعطهـا 

فـإذا بلغـت مخسـا وعشـرين ففيهـا بنـت خمـاض إىل أن . كـل مخـس ذود شـاةيفمن اإلبل الغـنم 
تبلــغ مخســا وثالثــني فــإن مل يكــن فيهــا بنــت خمــاض فــابن لبــون ذكــر فــإذا بلغــت ســتا وثالثــني 
ففيها بنت لبون إىل مخس وأربعني فإذا بلغت ستا وأربعني ففيها حقة طروقة الفحل إىل سـتني 

ة إىل مخس وسبعني فـإذا بلغـت سـتا وسـبعني ففيهـا ابنتـا فإذا بلغت إحدى وستني ففيها جذع

أخربنا إبراهيم بن حممد عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه أنـه كـان يشـرب مـن سـقايات كـان ]12397هق[الشافعي -1
.اهـ األسلمي مرتوكإمنا حرمت علينا الصدقة املفروضة: دينة فقلت أو قيل له فقال يضعها الناس بني مكة وامل
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لبــون إىل تســعني فــإذا بلغــت إحــدى وتســعني ففيهــا حقتــان طروقتــا الفحــل إىل عشــرين ومائــة 
كــل مخســني حقــة فــإذا تبــاين كــل أربعــني بنــت لبــون ويفيفــإذا زادت علــى عشــرين ومائــة ففــ

ذعـــة وليســـت عنـــده جذعـــة فـــرائض الصـــدقات فمـــن بلغـــت عنـــده صـــدقة اجلأســـنان اإلبـــل يف
ومــن . أو عشــرين درمهــا إن استيســرتا لــها تقبــل منــه وأن جيعــل معهــا شــاتني

وعنــده ابنــة لبــون ومــن بلغــت عنــده صــدقة احلقــة ولــيس عنــده حقــة .عشــرين درمهــا أو شــاتني
هنـــا مل أضـــبطه عـــن موســـى كمـــا أحـــب وجيعـــل معهـــا قـــال أبـــو داود مـــن هـــا. فإ

يس عنــده إال أو عشــرين درمهــا ومــن بلغــت عنــده صــدقة بنــت لبــون ولــشــاتني إن استيســرتا لــه
ويعطيــه املصـدق عشــرين درمهــا أو :قـال أبــو داود إىل هـا هنــا مث أتقنتـه . 
شاتني ومن بلغت عند

أو عشرين درمها ومن بلغت عنده صدقة ابنة خماض ولـيس عنـده إال ابـن لبـون ذكـر فإنـه يقبـل 
ويف.يء ومــن مل يكــن عنـــده إال أربــع فلــيس فيهــا شــيمنــه ولــيس معــه شــ

اة إىل عشــرين ومائـــة فــإذا زادت علـــى عشــرين ومائـــة ســائمة الغــنم إذا كانـــت أربعــني ففيهـــا شــ
ففيها شاتان إىل أن تبلغ مائتني فإذا زادت على مائتني ففيها ثالث شياه إىل أن تبلـغ ثالمثائـة 

الصدقة هرمـة وال ذات عـوار مـن كل مائة شاة شاة وال يؤخذ يفيفإذا زادت على ثالمثائة فف
وال جيمــع بــني مفــرتق وال يفــرق بــني جمتمــع خشــية الغــنم وال تــيس الغــنم إال أن يشــاء املصــدق 

الرقـة ربـع العشـر فـإن مل يكـن املـال إال تسـعني ويف.يأربعني فليس فيهـا شـ
.لبخاري خمتصرا رواه ااهـ يومائة فليس فيها ش

حدثنا عباد بن العوام عـن سـفيان بـن يحدثنا عبد اهللا بن حممد النفيل]1570[أبو داود -
عـــن ســـامل عـــن أبيـــه قـــال كتـــب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كتـــاب يحســـني عـــن الزهـــر 

الصدقة فلم خيرجه إىل عماله حىت قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حىت قبض مث عمل به 
مخـس عشـرة ثـالث عشر شاتان ويفمخس من اإلبل شاة ويفيف:حىت قبض فكان فيه عمر 

مخـــس وعشـــرين ابنـــة خمـــاض إىل مخـــس وثالثـــني فـــإن زادت عشـــرين أربـــع شـــياه ويفشـــياه ويف
واحـدة ففيهـا ابنـة لبـون إىل مخـس وأربعـني فـإذا زادت واحـدة ففيهـا حقـة إىل سـتني فــإذا زادت 
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بعني فــإذا زادت واحــدة ففيهــا ابنتــا لبــون إىل تســعني فــإذا واحــدة ففيهــا جذعــة إىل مخــس وســ
كـــل يزادت واحـــدة ففيهـــا حقتـــان إىل عشـــرين ومائـــة فـــإن كانـــت اإلبـــل أكثـــر مـــن ذلـــك ففـــ

كــل أربعــني شــاة شــاة إىل عشــرين ومائــة الغــنم يفويف.كــل أربعــني ابنــة لبــونمخســني حقــة ويف
علــى املــائتني ففيهــا ثــالث شــياه إىل فــإن زادت واحــدة فشــاتان إىل مــائتني فــإن زادت واحــدة 

ء حـىت تبلـغ يكـل مائـة شـاة شـاة ولـيس فيهـا شـيثالمثائة فإن كانت الغـنم أكثـر مـن ذلـك ففـ
)1(املائة وال يفرق بني جمتمع وال جيمـع بـني متفـرق خمافـة الصـدقة

ــيرتاجعــان بينهمــا بالســوية وال يؤخــذ يف إذا يقــال وقــال الزهــر . ب الصــدقة هرمــة وال ذات عي
جـــاء املصـــدق قســـمت الشـــاء أثالثـــا ثلثـــا شـــرارا وثلثـــا خيـــارا وثلثـــا وســـطا فأخـــذ املصـــدق مـــن 

حــدثنا حممــد بــن العــالء أخربنــا ابــن املبــارك ]1572[مث قــال .البقــريالوســط ومل يــذكر الزهــر 
ســلم عـن يــونس بــن يزيـد عــن ابــن شـهاب قــال هــذه نسـخة كتــاب رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و 

عند آل عمر بن اخلطـاب قـال ابـن شـهاب أقرأنيهـا سـامل بـن عبـد يالصدقة وهكتبه يفيالذ
انتسـخ عمـر بـن عبـد العزيـز مـن عبـد اهللا بـن عبـد الـيتياهللا بن عمر فوعيتها على وجههـا وهـ

اهللا بن عمر وسامل بن عبد اهللا بن عمر فذكر احلديث قال فإذا كانـت إحـدى وعشـرين ومائـة 
بنــات لبــون حــىت تبلــغ تســعا وعشــرين ومائــة فــإذا كانــت ثالثــني ومائــة ففيهــا بنتــا ففيهــا ثــالث

لبون وحقة حـىت تبلـغ تسـعا وثالثـني ومائـة فـإذا كانـت أربعـني ومائـة ففيهـا حقتـان وبنـت لبـون 
حـىت تبلــغ تسـعا وأربعــني ومائــة فـإذا كانــت مخسـني ومائــة ففيهــا ثـالث حقــاق حـىت تبلــغ تســعا 

ت ســتني ومائــة ففيهــا أربــع بنــات لبــون حــىت تبلــغ تســعا وســتني ومائــة ومخســني ومائــة فــإذا كانــ
فــإذا كانــت ســبعني ومائــة ففيهــا ثــالث بنــات لبــون وحقــة حــىت تبلــغ تســعا وســبعني ومائــة فــإذا  
كانت مثانني ومائة ففيها حقتان وابنتا لبـون حـىت تبلـغ تسـعا ومثـانني ومائـة فـإذا كانـت تسـعني 

ن حىت تبلـغ تسـعا وتسـعني ومائـة فـإذا كانـت مـائتني ففيهـا ومائة ففيها ثالث حقاق وبنت لبو 
فــذكر حنــو . ســائمة الغــنم الســنني وجــدت أخــذت ويفيأربــع حقــاق أو مخــس بنــات لبــون أ

وتفسري قوله ال جيمع بني مفرتق أن يكون النفر الثالثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شـاة قـد :قال مالك-1
علـيهم فيهـا إال شـاة واحـدة فنهـوا وجبت على كل واحد منهم يف غنمه الصدقة فإذا أظلهم املصدق مجعوها لئال يكـون

عن ذلك وتفسري قولـه وال يفـرق بـني جمتمـع أن اخلليطـني يكـون لكـل واحـد منهمـا مائـة شـاة وشـاة فيكـون عليهمـا فيهـا 
ثالث شياه فإذا أظلهما املصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحـد منهمـا إال شـاة واحـدة فنهـى عـن ذلـك فقيـل ال 

اهـفهذا الذي مسعت يف ذلك : قال مالك .رق بني جمتمع خشية الصدقةجيمع بني مفرتق وال يف
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الصـدقة هرمـة وال ذات عـوار مـن الغـنم وال تـيس حديث سفيان بن حسني وفيـه وال يؤخـذ يف
.صحيح اهـ الغنم إال أن يشاء املصدق

حـدثنا زهـري حـدثنا أبـو إسـحاق عـن يحدثنا عبـد اهللا بـن حممـد النفيلـ]1574[أبو داود -
صــلى اهللا عليــه قــال زهــري أحســبه عــن النــيبيعاصــم بــن ضــمرة وعــن احلــارث األعــور عــن علــ

ء حـىت تــتم يهــاتوا ربـع العشــور مـن كــل أربعـني درمهــا درهـم ولــيس علـيكم شــ:وسـلم أنــه قـال 
الغنم ويف.مخسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلكدرهم ففيها درهم فإذا كانت مائيتمائيت

وساق صدقة . ء يكل أربعني شاة شاة فإن مل يكن إال تسعا وثالثني فليس عليك فيها شيف
األربعـني مسـنة ولـيس علـى العوامـل كـل ثالثـني تبيـع ويفالبقـر يفويف:قال يالغنم مثل الزهر 

مخـس وعشـرين مخسـة مـن الغـنم ويف:قـاليفـذكر صـدقتها كمـا ذكـر الزهـر . اإلبل ء ويفيش
فإذا زادت واحدة ففيها ابنة خماض فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون ذكر إىل مخس وثالثني 
فــإذا زادت واحــدة ففيهــا بنــت لبــون إىل مخــس وأربعــني فــإذا زادت واحــدة ففيهــا حقــة طروقــة 

واحدة وتسـعني ينفإذا زادت واحدة يع:قال يمث ساق مثل حديث الزهر . اجلمل إىل ستني 
كـــل يففيهـــا حقتـــان طروقتـــا اجلمـــل إىل عشـــرين ومائـــة فـــإن كانـــت اإلبـــل أكثـــر مـــن ذلـــك ففـــ
الصــدقة مخسـني حقــة وال يفــرق بــني جمتمـع وال جيمــع بــني مفــرتق خشـية الصــدقة وال تؤخــذ يف

ويف. هرمــة وال ذات عــوار وال تــيس إال أن يشــاء املصــدق 
الصـدقة :حـديث عاصـم واحلـارث ويف. ء العشر ومـا سـقى الغـرب ففيـه نصـف العشـر السما

اإلبــل ابنــة إذا مل يكــن يف:حــديث عاصــم ويف. مــرة :قــال زهــري أحســبه قــال . كــل عــام يف
، ويف بعـض عاصم بـن ضـمرة مل يكـن بـاملتقناهـ خماض وال ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 

.، يأيت حروفه شيء 
قــال أخــربين أبــو يعلــى ةقــال أخــربين حممــد بــن ســوقةبــن عيينــاعــن ]6795[الــرزاق عبــد -

منذر الثوري عن حممد بن احلنفية قال جاء ناس من الناس إىل أيب فشكوا سـعاة عثمـان فقـال 
ن ناســا مــن النــاس قــد أأيب خــذ هــذا الكتــاب فاذهــب إىل عثمــان بــن عفــان فقــل لــه قــال أيب 

رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســـلم يف الفــرائض فليأخــذوا بـــه جــاؤوا شــكوا ســـعاتك وهــذا أمــر 
سا من ليك وذكر أن ناإن أيب أرسلين إفانطلقت بالكتاب حىت دخلت على عثمان فقلت له 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الفرائض فـأمرهم فليأخـذوا الناس شكوا سعاتك وهذا أمر
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عليك اردد الكتـاب أيب فأخربته فقال أيب البه فقال ال حاجة لنا يف كتابك قال فرجعت إىل
مـــن حيـــث أخذتـــه قـــال فلـــو كـــان ذاكـــرا عثمـــان بشـــيء لـــذكره يعـــين بســـوء قـــال وإمنـــا كـــان يف 

.اهـ سند صحيح )1(الكتاب ما يف حديث علي
عن حممد بن عبد اهللا بن عبـد الـرمحن بـن أيب صعصـعة األنصـاري مث املـازين ]578[مالك -

لــيس فيمــا دون :اخلــدري أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال عــن أبيــه عــن أيب ســعيد 
مخسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون مخـس أواقـي مـن الـورق صـدقة ولـيس فيمـا دون 

.اهـ رواه البخاري ومسلم ود من اإلبل صدقةمخس ذ
ن عاصــم بـن ضــمرة عـثنا وكيــع عـن ســفيان عـن أيب إســحاق حـد]10177[ابـن أيب شــيبة-

.)2(ر وما سقي بالداليـة فنصـف العشـرأو كان سيحا العشفيما سقت السماء :قالعليعن 
.موقوف صحيح تقدم 

حـدثنا أبـو خالـد عـن أشـعث عـن أيـوب عـن أيب قالبـة ح وعـن ]10100[ابن أيب شـيبة -
حــدثنا أبــو خالــد قــال مث . لــيس فيمــا دون مخســة أوســاق صــدقة: قــالجــابرأيب الــزبري عــن 

الوسـق سـتون : عث عن أيـوب عـن أيب قالبـة ح وعـن أيب الـزبري عـن جـابر قـاال أشعناألمحر
عـن أشـعث عـن أيب الـزبري عـن حدثنا حفص بـن غيـاث]447اخلراج [حيىي بن آدم . صاعا

.اهـ أشعث بن سوار يضعف ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة :قالجابر بن عبد اهللا
ين عمــرو بــن دينــار قــال مسعــت عــن غــري بــن جــريج قــال أخــرب اعــن ]7250[عبــد الــرزاق -

أنــه قــال لــيس فيمــا دون مخســة أواق صــدقة ولــيس فيمــا دون جــابر بــن عبــد اهللاواحــد عــن 
اهــ احللـو التمـر مخسة أوسق من احلب صـدقة ولـيس فيمـا دون مخسـة أوسـق مـن احللـو صـدقة 

ن جـريج حدثنا أزهر السمان قـال حـدثنا حجـاج عـن ابـ]1029[أبو عبيد . قاله ابن خزمية 
]1520[ابــن زجنويــه .ال جتــب الصــدقة إال يف مخســة أوســق :عــن أيب الــزبري عــن جــابر قــال 

جـابر بـن عبـد عـن علي بن احلسن عن ابن املبـارك عـن أيب جعفـر عـن عمـرو بـن دينـارثناحد

: حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري قــالحممــد بــن عبــد اهللا بــن عمــارحــدثنا ]765/ 2[قــال يعقــوب بــن ســفيان يف املعرفــة -1
بـن أمحـد وقال عبـد اهللا! . حدثناهم بغضب أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فاختذوه دينا: مسعت األعمش يقول 

دثت بأحاديـث َحـ:حدثين أبو معمر قال حـدثنا عبـد اهللا بـن منـري قـال مسعـت األعمـش يقـول]2857[يف العلل ألبيه 
.اهـ صحيح ال عدت لشيء منها، على التعجب فبلغين أن قوما اختذوها دينا 

اهـمل أمسع فيه اختالفا : عبد الرزاق قال معمر قال-2



تقريب فقه السابقني األولني

63

ليس فيمـا دون مخسـة أواق صـدقة ، وال فيمـا دون مخسـة أوسـاق صـدقة :قال اهللا األنصاري
اهـ
حـــدثنا شـــريك عـــن ابـــن أيب ليلـــى عـــن عمـــرو بـــن مـــرة عـــن أيب ]10105[شـــيبة ابـــن أيب-

حـدثنا أبـو ]443اخلـراج [حيـىي بـن آدم . صاعاالوسق ستون: قال أبي سعيدالبخرتي عن 
لـيس يف أقـل :قـالشهاب عن ابن أيب ليلى عن عمرو بن مرة عن أيب البخرتي عن أيب سعيد

.ضعيف ليلىحممد بن أيب اهـ من مخسة أوسق صدقة
: قـالعمـرابـنحدثنا وكيع عن شريك عن ليـث عـن نـافع عـن ]10107[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف الوسق ستون صاعا
وغـريه قـاال حـدثنا أبـو العبـاسيأمحد بـن احلسـن القاضـأخربنا أبو بكر ]7584[البيهقي -

اهللا عـن نـافع عـن بن حيىي حدثنا قبيصة عن سفيان عـن عبيـد يحممد بن يعقوب حدثنا السر 
: قال عمرابن
.اهـ صحيح واحدا والدلو واحدايإذا كان املراح واحدا والراع: باخلليطني؟ قال يعين

قــال مسعــت أبــا أمامــة بــن حــدثنا ابــن مبــارك عــن يــونس عــن الزهــري]453[حيــىي بــن آدم -
ن خنل حيدث يف جملس سعيد بن املسيب أن السنة مضت ال تؤخذ صدقة محنيفسهل بن

.اهـ صحيح حىت يبلغ خرصها مخسة أوساق

كر ما أمر به وما عفي عنهوذمجاع صدقة الثمار والزرع
مـــرمي حــدثنا عبــد اهللا بـــن وهــب قــال أخـــربينحـــدثنا ســعيد بــن أيب]1483[وقــال البخــاري 

قـال صـلى اهللا عليـه وسـلمعـن النـيبعن سامل بن عبد اهللا عن أبيـهيزهر يونس بن يزيد عن ال
اهـبالنضح نصف العشر يفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وما سق:
أن حــدثنا وكيــع عــن عمـــرو بــن عثمــان عــن موســى بــن طلحـــة]10117[ابــن أيب شــيبة -

ابـــن زجنويـــه . نطـــة والشـــعري والتمـــر والزبيـــبن مل يأخـــذ الزكـــاة إال مـــن احلملـــا قـــدم الـــيممعـــاذا
كانـت عنـدي : عن موسى بن طلحـة قـال أنا حممد بن عبيد ثنا عمرو بن عثمان ]1497[

مــن الزبيــب واحلنطــة والشــعري : نســخة عهــد معــاذ ، فــأمر أن يأخــذ مــن هــذه األربعــة األشــياء 
إمنا أمر معاذ أن يأخذ :ن عن موسى بن طلحة قال أنا عمرو بن عثماأنا أبو نعيم .والنخل
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مثلـهقال حدثناه جعفـر بـن عـون عـن عمـرو بـن عثمـانو . والشعري والنخل والكرممن احلنطة 
.اهـ مرسل صحيح 

بــن ابــن عيينــة عــن عبــد اهللا بــن عثمــان بــن موهــب قــال مسعــت اعــن ]7187[عبــد الــرزاق -
احلميــد ودخــل طلحــة يعــين موســى وكــانوا أخــذوا مــن حبــوب لــه يف أرضــه فســمعته يقــول لعبــد

.اهـ مرسل صحيحمل يأخذ من اخلضر شيئا معاذ بن جبلعليه بيين وبينكم كتاب 
موســىأبــيعــن طلحــة بــن حيــىي عــن أيب بــردة عــن حــدثنا وكيــع]10118[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ ورواه ســفيان عــن طلحــة أنــه مل يأخــذها إال مــن احلنطــة والشــعري والتمــر والزبيــباألشــعري
.ال بأس به مثله ، وهو سند

عمـر بـن بـن عمـر عـن اعـن عبيـد اهللا بـن عمـر املـدين عـن نـافع عـن ]7235[عبد الـرزاق -
. لعشر ومـا سـقي بالرشـاء فنصـف العشـر: قال الخطاب

.سند صحيح 
عــن عــن الســري بــن إمساعيــل عــن الشــعيبمحــدثنا عبــد الــرحي]391اخلــراج [حيــىي بــن آدم -

أن يف النخــل مــا أســقته فقســم علــى الثمــار أنــه بعــث عثمــان بــن حنيــفعمــر بــن الخطــاب
.سري ضعيف. وما سقي بالدوايل نصف العشر أو سقي فتحا العشرالسماء

مـن الخطـاببـنعمـرأخذ :عن معمر عن الزهري عن سامل قال]7191[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل صحيح لك القطنية الزكاة والقطنية العدس واحلمص وأشباه ذ

حــدثين نعـيم بــن محـاد عــن إمساعيـل بـن عيــاش عـن حممــد بـن إســحاق ]1068[أبـو عبيـد -
مـن زنتـه أخذ من الزيتون الصدقة من كل مخسة أوسـقعمر بن الخطابأن عن ابن شهاب 

.اهـ سند ضعيف من عشرة أمداد مديا 
ســألت : قــال ســلمةحــدثنا زيــد بــن حبــاب عــن رجــاء بــن أيب]10143[ابــن أيب شــيبة -

ابــن زجنويــه .بالشــامعمــر بــن الخطــابعشــره : يزيــد بــن يزيــد بــن جــابر عــن الزيتــون ؟ فقــال 
نـــا علـــي بـــن احلســـن عـــن ابـــن املبـــارك عـــن إمساعيـــل بـــن عيـــاش عـــن جعفـــر بـــن خرب أ]1509[

وهـي العشـر أخذ مـن الزيتـون الصـدقةعمر بن اخلطابأن احلارث عن يزيد بن يزيد بن جابر
.حسناهـ مرسل
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أخربنــا أبــو بكــر بــن احلــارث الفقيــه أخربنــا أبــو حممــد بــن حيــان حــدثنا ] 7704[البيهقــي -
أبــو عمــرو هــو إبــراهيم بــن حممــد بــن احلســن حــدثنا أبــو عــامر حــدثنا الوليــد بــن مســلم أخــربين

زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه مضت السنة يف: قال يأن ابن شهاب الزهر ياألوزاع
برشــاء الناضــح يحــني يعصــ

أن عثمــان بــن عطــاء عــن أبيــه عطــاء اخلراســاينقــال وحــدثنا الوليــد أخــربين.)1(نصــف العشــر
ب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمملــا قــدم اجلابيــة رفــع إليــه أصــحاعمــر بــن الخطــاب

أخـذ عشـر و لعشـر إذا بلـغ مخسـة أوسـق حبـه عصـرهفيه ا: عمر عشر الزيتون فقالاختلفوا يف
.عن عمر ، وكأن الزهري أراد بالسنة فعل عمر اهـ سند ضعيف زيته
ثنا عبـد الــرمحن بـن محيـد الرؤاسـي عــن جعفـر بـن جنـيح الســعدي حـد]548[حيـىي بـن آدم -

كتـب الثقفـيأن سـفيان بـن عبـد اهللاوعثمـان بـن عبـد اهللا بـن أوس املدين عن بشر بن عاصم
أن قبلــه حيطانــا فيهــا كــروم فكتــب إليــه وكــان عــامال لــه علــى الطــائفعمــر بــن الخطــابإىل 

فكتـب إليـه يسـتأمره يف العشـر، ما هو أكثر غلة مـن الكـرم أضـعافاوالرمانوفيها من الفرسك
هــي مــن العضــاه كلهــا، ولــيس عليهــا :وقــال. إنــه لــيس عليهــا عشــر : فكتــب إليــه عمــر: قــال

.مرسل هذا اهـ صدقة
عمـر بـن الخطـابقـال : حدثنا أبو معاوية عن الليث عن جماهد قال]1071[أبو عبيد -
حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن ليـث عـن ]549[حيىي بـن آدم . ليس يف اخلضراوات صدقة :

.اهـ سند ضعيف ليس يف اخلضروات صدقة: قالجماهد عن عمر
عبـــد الـــرمحن عـــن أبيـــه عـــن أيب إســـحاق عـــن حـــدثنا محيـــد بـــن ]10119[ابـــن أيب شـــيبة -

ر فــإن مل يكــن متــمــن الــرب فــإن مل يكــن بــر فتمــر: الصــدقة مــن أربــع : قــال علــياحلــارث عــن 

عن معمر عـن الزهـري يف الزيتـون قـال هـو يكـال ففيـه العشـر إذا مل يسـق ونصـف العشـر إذا ]7193[عبد الرزاق -1
هــو يكــال فيــه : حــدثنا ابــن مبــارك عــن معمــر عــن الزهــري يف الزيتــون قــال ]10141[ابــن أيب شــيبة . ســقي بالرشــاء 

.اهـ صحيح العشر
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دثنا عبـد الـرمحن بـن محيـد الرؤاسـي حـ]523[حيـىي بـن آدم . فزبيب فإن مل يكن زبيـب فشـعري
.احلارث ال حيتج به .)1(حنوهعن أيب إسحاق عن احلارث عن علي 

حــدثنا وكيــع عــن قــيس عــن أيب إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة ]10131[ن أيب شــيبة ابــ-
ن عـن معمـر بـن حدثنا أبو سفيا]1072[أبو عبيد .ليس يف اخلضر شيء: قال عليعن 

]7188[عبـد الـرزاق .لـيس يف التفـاح ومـا أشـبهه صـدقة: علـيقـال راشد عن أيب إسحاق
ــ لــيس يف اخلضــر :ن ضــمرة عــن علــي قــالعــن قــيس بــن الربيــع عــن أيب إســحاق عــن عاصــم ب

عــن معمــر عــن أيب إســحاق عــن رجــل ]7189[عبــد الــرزاق .صــدقة البقــل والتفــاح والقثــاء 
إسـحاق عـن عاصـم بـن حـدثنا قـيس بـن الربيـع عـن أيب] 554[حيـىي بـن آدم .عن علي مثله
إســحاقاألجلــح عــن أيبورواه عــن .اخلضــر والبقــول صــدقة لــيس يف: قــال يعلــضــمرة عــن 

حـدثين حيـىي نا حممد بن عبد اهللا بـن عمـار قـالحدث] 3/185[الفسوي قال. ضعيف وهو
اهـ)2(ليس يف اخلضر شيء: قالعن عليبن اليمان عن سفيان عن أيب إسحاق 

لـيس :قـالعلـيعن الثوري وهشيم عن األجلح عن الشـعيب عـن ]7190[عبد الرزاق رواهو 
وهــو عــن عــامر قولــهرواه حفــص اهـــ اهه صــدقة يف غلــة الصــيف يعــين احلبــوب والعــدس وأشــب

.وقد اضطرب فيهأجلح بن عبد اهللا له مناكري و .أشبه 
جــابر بــن عبــد اهللابــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع اعــن ]7231[عبــد الــرزاق -

بــن جــريج اعــن ]7237[عبــد الــرزاق وقــال.اهـــ أي يف مــا ســقت الســماء يقــول فيــه العشــر 
يقــول فيمــا ســقي بالــدالء واملناضــح نصــف جــابر بــن عبــد اهللابــو الــزبري أنــه مســع قــال أخــربين أ

.رواه مسلم مرفوعا. مثلهحممد بن بكر عن ابن جريج اهـ ورواه ابن أيب شيبة عنالعشر 

ســـألت احلكـــم عـــن : ن مطـــرف قـــالحـــدثنا محيـــد بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن حصـــني عـــ]10042[ابـــن أيب شـــيبة قـــال-1
ولـيس : : ليس فيها شيء قال: الفصافص واألقطان والسماسم فقال

.اهـ سند صحيح يف شيء من هذا شيء إال يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب
ثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي قــال قلــت لســفيان يف حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عمــار املوصــلي قــال حــد: مث قــال -2

حدثنا عبـد الـرمحن ]1173[وقال أمحد يف العلل .ليس هذا من حديث أيب إسحاق: فقال يل سفيان. حديث علي
اهـليس هذا من حديث أيب إسحاق:بن مهدي قال مسعت سفيان يف حديث أيب إسحاق يف اخلضر قال
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عبــد اهللا بــن عــن أنــا عثمــان بــن صــاحل أنــا ابــن هليعــة عــن أيب قبيــل]1623[ابــن زجنويــه -
والعصـفر البقـل والتوابـل والزعفـران والقضـب واخلربـز والكرسـفليس يف الفاكهة و : قال عمرو

.اهـ سند ضعيف والفاكهة اليابسة والرطبة زكاة 
بن حرب حدثنا أشعث بن عطـاف يحدثنا حممد بن نوح حدثنا عل]1928[الدارقطين -

عــن اجلــوهر عبــد اهللا بــن عمــروحــدثنا عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه قــال ســئل يحــدثنا العرزمــ
احلجــر زكــاة والفصــوص واخلــرز وعــن نبــات األرض البقــل والقثــاء واخليــار فقــال لــيس يفوالــدر 

احلنطـــة والشـــعري والتمـــر يفعليـــه وســـلمصـــلى اهللا البقـــول زكـــاة إمنـــا ســـن رســـول اهللا ولـــيس يف
.اهـ حممد بن عبيد اهللا العرزمي ضعيف جدا والزبيب

عبـد اهللاأن بن سـعد عـن نـافعحدثنا شبابة بن سوار عن ليث ]10188[ابن أيب شيبة -
أو بعــل أو عثريــافيهمــا يشــرب بــالنهر أو بــالعيونمــا كــان ان يفــيت يف صــدقة الــزرع والثمــار كــ

نصـف فـإن صـدقتهومـا كـان منهـا يسـقى باألنضـاح مـن كـل عشـرة واحـدفإن صدقته العشـور
.اهـ سند صحيح العشور ويف كل عشرين واحد

عمـربـناقال أخربين موسى بـن عقبـة عـن نـافع عـن بن جريج اعن ]7239[عبد الرزاق -
أنه كان يقـول كـل صـدقة الثمـار والـزرع مـا كـان مـن خنـل أو عنـب أو زرع مـن حنطـة أو شـعري 

يسـقى بـاملطر ففيـه العشـر يف  يسـقى بـالعني أو عثريـا أو سلت مما كان بعال أو يسـقى بنهـر أو
ابـن .ر يف كـل عشـرين واحـد كل عشرة واحدة وما كان يسقى منه بالنضح ففيه نصف العشـ

حدثنا حممد بـن بكـر عـن ابـن جـريج قـال أخـربين موسـى بـن عقبـة عـن ]10179[أيب شيبة 
يج قــال أخــربين عــن ابــن جــر حــدثنا حجــاج ] 1003[أبــو عبيــد .فــذكره عمــرابــننــافع عــن 

مــا كــان مــن خنــل أو : مــار والــزرع قــال يف صــدقة الثعمــرابــنموســى بــن عقبــة عــن نــافع عــن 
عــن حــدثنا زهــري بــن معاويــة]535[ورواه حيــىي بــن آدم يف اخلــراج . حنطــة أو شــعريأوعنــب 

ما كـان مـن خنـل أنه كان يقول يف صدقة الثمار والزرع ى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرموس
ورواه ابــن زجنويــه . أو ســلت ففيــه العشــر أو نصــف العشــرأو شــعريأو حنطــة أو كــرم أو زرع

حلسن عن ابن املبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عـن ابـن عمـر نا علي بن اأخرب ] 1567[
أو شـعري أو مـن حنطـة صـدقة الثمـار والـزرع مـا كـان مـن خنيـل أو كـرم أو زرع: أنه كان يقـول 

مــن كــل عشــرة ســلت فمــا كــان منــه بعــال أو يســقى بنهــر أو عثريــا يســقى بــاملطر ففيــه العشــر
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ورواه عــن. يف كــل عشــرين واحــد: عشــر واحــد ، ومــا كــان منــه يســقى بالنضــح ففيــه نصــف ال
.صحيح . مثل ذلكابن عمر عن عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث بن سعد حدثين نافع

قـالحدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمـر]536[وقال حيىي بن آدم 
.اهـ صحيح يف السلت صدقة:
يف : قـال ابـن عمـرعـن ليـث عـن جماهـدحدثنا أبو معاوية عن]10130[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف اخلضراوات زكاة
لـــيس يف هـــذه اخلضـــر :قـــالأنـــسحـــدثنا أبـــو محـــاد عـــن أبـــان عـــن ]565[حيـــىي بـــن آدم -

.اهـ ضعيف والبقول زكاة 
حدثنا ابن مهدي عن عمران القطان عن ليث عن طاووس عن ]10142[ابن أيب شيبة -

عبـد الـرمحن بـن مهـدي عـن حـدثنا] 1006[أبـو عبيـد .تـون العشـريف الزي: قـال عبـاسابن
والشعري والتمـر الصدقة يف احلنطة : قال عمران أيب العوام عن ليث عن طاوس عن ابن عباس

.سند ضعيف اهـوالزيتونوالزبيب والسلت
يف الزيتـــون العشـــور فيمـــا : قـــال حـــدثين إبـــراهيم عـــن ابـــن عبـــاس]1421[وقـــال أبـــو صـــاحل 

.اهـ حسن السماء والعيون، وفيما كان بالرشاء نصف العشورسقت 
اهليفـاء عـن الصـلت بـن دينـار عـن أيب حدثنا سعيد بـن سـامل بـن أيب]491[حيىي بن آدم -

اهــــحـــىت دســـاتج الكـــراث بالبصـــرةعبـــاسابـــنكـــان : قـــالرجـــاء العطـــاردي
.ضعيف جدا 

أخربنـا أبـو يبن حممد بن يوسف الرفاء البغـداديأخربنا أبو احلسن عل]7772[البيهقي -
حـدثنا إمساعيـل بــن أيبيعمـرو عثمـان بـن حممـد بـن بشـر حـدثنا إمساعيـل بـن إسـحاق القاضـ

مـن أدركـت : الزنـاد أن أبـاه قـال أويس وعيسى بن ميناء قالون قاال حدثنا عبد الرمحن بن أيب
سيب وعـروة بـن الـزبري والقاسـم بـن حممـد من فقهائنا الذين ينتهى إىل قوهلم منهم سعيد بن امل

وأبو بكر بن عبد الرمحن وخارجة بن زيـد بـن ثابـت وعبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة وسـليمان 
ء فأخـذنا بقـول أكثـرهم وأفضـلهم رأيـا يالشمشيخة جلة سواهم ورمبا اختلفوا يفبن يسار يف

ب حــىت يبلــغ خــرص التمــر أو متــر ، وال حــال صــدقة يف: فــذكر أحكامــا قــال وكــانوا يقولــون 
ء مـن يشـصلى اهللا عليه وسلم وكانوا ال يـرون الزكـاة يفمكيلة احلب مخسة أوسق بصاع النيب
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صــلى اهللا عليــه وســلم وكـــانوا العنــب إذا بلــغ خرصـــه مخســة أوســق بصــاع النـــيبالفواكــه إال يف
ا أو أكثـر أو كل نيف من الذهب والورق والتمر واحلب والعنـب صـدقة ، ولـو زاد مـديرون يف

.سند جيد ـاهنيف املاشية صدقة اإلبل والبقر والغنمأقل ومل يكونوا يرون يف

زكاة الغنمجامع
حــدثنا عبــاد بــن عــوام عــن ســفيان بــن حســني عــن الزهــري عــن ]10057[ابــن أيب شــيبة -

يـه وسـلم كتـاب الصـدقة فقرنـه بسـيفهكتـب رسـول اهللا صـلى اهللا عل: قـال سامل عن ابن عمـر
بوصيته ومل خيرجه إىل عماله حىت قـبض ، عمـل بـه أبـو بكـر حـىت هلـك ، وعمـل بـه : قال أو

يف صـــدقة الغـــنم يف كـــل أربعـــني شـــاة شـــاة إىل عشـــرين ومئـــة ، فـــإن زادت فشـــاتان إىل : عمـــر 
مئتــني ، فــإن زادت فــثالث إىل ثــالث مئــة ، فــإن زادت ففــي كــل مئــة شــاة شــاة ، لــيس فيهــا 

يفــرق بــني جمتمــع ، وال جيمــع بــني مفــرتق ، ومــا كــان مــن خليطــنيشــيء حــىت تبلــغ املئــة ، وال
.اهـ صحيح تقدم 

عمـربـن عمـر عـن اعـن عن الثوري عن عبيد اهللا بن عمر عـن نـافع]6798[عبد الرزاق -
قـــال يف األربعـــني مـــن الغـــنم ســـائمة شـــاة إىل مائـــة وعشـــرين فـــإن زادت شـــاة ففيهـــا شـــاتان إىل 

شـاة ةفـإن كثـرت الغـنم ففـي كـل مائـةتني فإن زادت شاة ففيها ثـالث شـياه إىل ثـالث مائـمائ
.اهـ صحيح وال ذات عوار وال تيس إال أن يشاء املصدقةوال تؤخذ هرم

كان إذا عمرأن حدثنا حفص عن ليث عن نافع عن ابن عمر ]10064[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ن أربعني شاة شيءليس يف أقل م: بعث املصدق بعث معه بكتاب

لثقفـــي عـــن جـــده بـــن لعبـــد اهللا بـــن ســـفيان ااعـــن ثـــور بـــن زيـــد الـــديلي عـــن ]601[مالـــك -
بعثه مصدقا فكـان يعـد علـى النـاس بالسـخل فقـالوا عمر بن الخطابأن سفيان بن عبد اهللا 

قـال أتعد علينا بالسخل وال تأخـذ منـه شـيئا فلمـا قـدم علـى عمـر بـن اخلطـاب ذكـر لـه ذلـك ف
عمـــر نعـــم تعـــد علـــيهم بالســـخلة حيملهـــا الراعـــي وال تأخـــذها وال تأخـــذ األكولـــة وال الـــرىب وال 

قـــال .املــاخض وال فحــل الغـــنم وتأخــذ اجلذعــة والثنيـــة وذلــك عـــدل بــني غــذاء الغـــنم وخيــاره
والســخلة الصــغرية حــني تنــتج والــرىب الــيت قــد وضــعت فهــي تــرىب ولــدها واملــاخض هــي : مالــك 

بن جريج قال اعن ]6808[عبد الرزاق .لة هي شاة اللحم اليت تسمن لتؤكلاحلامل واألكو 
أخربين بشر بن عاصم بـن سـفيان أن عاصـم بـن سـفيان حـدثهم أن سـفيان بـن عبـد اهللا وهـو 
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يصــدق يف خمــاليف الطــائف اشــتكى إليــه أهــل املاشــية تصــديق الغــذاء وقــالوا إن كنــت معتـــدا 
شــيئا إلــيهم حــىت لقــي عمــر بــن اخلطــاب فقــال إن بغــذاء فخــذ منــه صــدقته فلــم يرجــع ســفيان 

أهــل املاشــية يشــكون إيل أين أعــد بالغــذاء ويقولــون إن كنــت معتــدا بــه فخــذ منــه صــدقته قــال 
يـده قـال وقـال إين ال آخـذ ى

ين آخــذ العنــاق واجلذعــة والثنيــة وذلــك فيــه األكولــة وال فحــل الغــنم وال الــرىب وال املــاخض ولكــ
ابـــن أيب شـــيبة .عــدل بـــني الغــذاء وخيـــار املــال وقـــل هلــم إنـــا نعتــد بالغـــذاء كلــه حـــىت الســخلة 

اســـتعمل أبـــاه علـــى عمـــرعـــن حـــدثنا ابـــن عيينـــة عـــن بشـــر بـــن عاصـــم عـــن أبيـــه]10079[
كنــت معتــدا إن: الطــائف وخماليفهــا ، فكــان يصــدق فاعتــد علــيهم بالغــذاء ، فقــال لــه النــاس 

اعتد علـيهم : بالغذاء فخذ منه ، فأمسك عنهم حىت لقي عمر ، فأخربه بالذي قالوا ، فقال 

.واألكيلـة وفحــل الغــنم ، وخــذ العنـاق واجلذعــة والثنيــة ، فــذلك عـدل بــني خيــار املــال والغــذاء
أن عمـــر ينـــة حـــدثنا بشـــر بـــن عاصـــم عـــن أبيـــه أخربنـــا ســـفيان بـــن عي]7551هـــق[الشـــافعي 

استعمل أباه سفيان بـن عبـد اهللا علـى الطـائف وخماليفهـا فخـرج مصـدقا فاعتـد علـيهم بالغـذاء 
إن كنـت معتـدا علينـا بالغـذاء فخـذه منـا فأمسـك حـىت لقـى عمــر : ومل يأخـذه مـنهم فقـالوا لـه 

: رضى اهللا عنه فقال له
ال : : فقال له عمـر 

وال فحــل الغــنم وخــذ العنــاق آخــذ مــنكم الربــا وال املــاخض وال ذات الــدر وال الشــاة األكولــة
أخربنــا أبــو احلســني]7564[البيهقــي .غــذاء املــال وخيــارهاجلذعــة والثنيــة فــذلك عــدل بــني

ح بـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن بشـــران العـــدل ببغـــداد أخربنـــا إمساعيـــل بـــن حممـــد الصـــفار يعلـــ
حممــد بــن يعقــوب قــاال حــدثنا حــدثنا أبــو العبــاسيأمحــد بــن احلســن القاضــوأخربنــا أبــو بكــر

عــن بشــر بــن ابــن عمــر يعــينن عبيــد اهللاعبــد اهللا بــن منــري عــبــن عفــان حــدثناياحلســن بــن علــ
فاعتـددت علـيهم بـالبهم يعمر علـى صـدقات قـوماستعملين: عاصم عن أبيه عن جده قال 

فاعتـددنا علـيهم :قـال تعـدها مـن الغـنم فخـذ منهـا صـدقتكإن كنـت: فاشتكوا ذلك وقـالوا 
إن كنـت : وقـالوا أن أعتد عليهم بـالبهم ياستنكروا عليإن قوم: 

ك فقال عمر تراها من الغنم فخذ منها صدقت
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إنــا نــدع هلــم املــاخض والــرىب وشــاة اللحــم وفحــل الغــنم : يــده وقــل لقومــك حيملهــا يفيالراعــ
مـد نـا حمخرب أ]1184[ابـن زجنويـه . املـالوذلـك وسـط بيننـا وبيـنكم يفونأخذ اجلـذع والثـين

صم بن سفيان بن عبد اهللا الثقفي عن أبيـه عـن عن بشر بن عاأنا عبيد اهللا بن عمر بن عبيد 
حـدثنا حيـىي]624[ورواه الطحـاوي .فـذكر حنـوه بعثين عمـر علـى صـدقة قـومي : قال جده 
عمر عن بشـر بـن عاصـم عـن قال حدثنا عبيد اهللا بنحدثنا ابن املباركقال حدثنا نعيمقال 

.صحيح . ، فذكره قالهأبيه عن جد
عـن معمـر عـن أيـوب عـن عكرمـة بـن خالـد عـن سـفيان بـن عبـد ]6816[عبـد الـرزاق وقال 

اهللا الثقفي أنه أتى عمر وكان استعمله على الطـائف فقـال لـه يـا أمـري املـؤمنني إن أهـل املاشـية 
الســخلة يزعمــون إنــا نعــد علــيهم الصــغريه وال نأخــذها قــال فاعتــدوا عليهــا وال تأخــذوها حــىت

يرحيهــا الراعــي علــى يديــه وقــل هلــم إنــا نــدع الــرىب وفحــل الغــنم والوالــد وشــاة اللحــم وخــذ مــن 
الرىب اليت ولدها معها يسعى والوالد اليت يف بطنها ولدها . العناق وهي بسطة ما بيننا وبينكم 

قـــال مث أرســـل إليـــه صـــفوان بـــن أميـــة جبفنـــة حلـــم حيملهـــا رهـــط فوضـــعت عنـــد عمـــر وذلـــك يف 
سجد احلرام قال مث اعتزل القوم الذين محلوها فقال هلم عمر ادنوا قاتل اهللا قوما يرغبون عـن امل

أهـون عنــده قــال مث أذن أبــو حمــذورة فقــال عمـر أمــا خشــيت أن ينخــرق مريطــاؤك قــال أحببــت 
أن أمسعــ

أذن مث ثوب آتك مث دخل على صـفوان بـن أميـة بيتـه وقـد سـرتوه بـأدم منقوشـة فقـال عمـر لـو  
عـن ]6806[عبـد الـرزاق وقال. كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أمحل للغبار من هذا 

عن احلسن بن مسلم بن يناق أن عمر بن اخلطاب بعث سفيان الثوري عن يونس بن خباب 
بن عبد اهللا الثقفي ساعيا فرآه بعد أيـام يف املسـجد فقـال لـه أمـا ترضـى أن تكـون كالغـازي يف 

يقولـــون قـــالعمـــون أنـــا نظلمهـــم قـــال يقولـــون مـــاذاســـبيل اهللا قـــال وكيـــف يل بـــذلك وهـــم يز 
أحتسب علينا السخلة فقـال عمـر احسـبها ولـو جـاء 

ندع األكولة والرىب واملاخض والفحل قـال وأخـربين عبـد اهللا بـن كثـري عـن عاصـم حنـوا مـن هـذا 
.عـــن عمـــر إال أنـــه قـــال خـــذ مـــا بـــني الثنيـــة إىل اجلذعـــة قـــال ذلـــك عـــدل بـــني رذهلـــا وخيارهـــا

أخربنـــا ] 223[ورواه ابـــن اجلعـــد اهــــالراعـــي واألكولــة الشـــاة العـــاقر الســـمينة والـــرىب الـــيت يـــريب
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قـال حدثنا يـونس]623[ورواه الطحاوي . شعبة عن احلكم عن احلسن بن مسلم بن يناق 
عــن احلســن بــن مســلم بــن ينــاق املكــيحــدثنا شــعبة عــن احلكــمقــال حــدثنا أســد بــن موســى

ن حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عـن أيـوب عـن عكرمـة بـ]814[وقال أبو عبيد .بنحوه مرسال 
بـد اهللا الثقفـي كـان علـى الطـائف فقـدم أن سفيان بـن عخالد عن مالك بن أوس بن احلدثان

تعتدون علينـا بـالبهم ، : يا أمري املؤمنني ، شكا إلينا أهل الشاء ، فقالوا : فقال له على عمر
أخــذه حـــىت يعتـــد علـــيهم بالســـخلة يرحيهـــا فاعتـــد علـــيهم بـــالبهم ، وال ت: وال تأخذونــه ؟ قـــال 

ل وقــا: قــال إنــا نــدع لكــم الــرىب والوالــدة وشــاة اللحــم والفحــل : وقــل هلــم عــي علــى يديــهالرا
وحـدثنا : قـال . ونأخـذ مـنكم العنـوق وسـطه بيننـا وبيـنكم فحـل الغـنم: أحسبه قال : أيوب 

ن بشـر بـن عاصـم عـن أبيـه عـن جـده سـفيان بـن عـرمي عن عبد اهللا بن عمر العمري ابن أيب م
اهـك عبد اهللا وعمر مثل ذل

عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيـىي بـن حبـان عـن القاسـم بـن حممـد عـن ]602[مالك -
بغــنم مــن عمــر بــن الخطــابمــر علــى :

الصــدقة فــرأى فيهــا شــاة حــافال ذات ضــرع عظــيم فقــال عمــر مــا هــذه الشــاة فقــالوا شــاة مــن 
هـــذه أهلهـــا وهـــم طـــائعون ال تفتنـــوا النـــاس ال تأخـــذوا حـــزرات الصـــدقة فقـــال عمـــر مـــا أعطـــى

حدثنا أبو خالـد األمحـر عـن حيـىي بـن ]10011[ابن أيب شيبة . املسلمني نكبوا عن الطعام 
مـرت بـه غـنم مـن غـنم الصـدقة فـرأى فيهـا شـاة عمـرأن سعيد عن حممد بن حيىي عن القاسـم

مــا أعطــى هــذه أهلهــا وهــم : ة ، فقــال مــن غــنم الصــدق: مــا هــذه ؟ قــالوا : فقــال ذات ضــرع
]837[أبـــو عبيـــد .ال تأخـــذوا حـــزرات النـــاس ، نكبـــوا عـــن الطعـــامطـــائعون ال تفتنـــوا النـــاس

حدثنا هشيم وحيىي بن سعيد عن حيىي بن سعيد األنصاري عـن حممـد بـن حيـىي بـن حبـان عـن 
ضرع ضـخممر بن اخلطاب مرت به غنم الصدقة فرأى فيها شاة ذاتأن عالقاسم بن حممد

ىي يف ال تأخــذوا حــزرات املســلمني وزاد حيـــأظــن أهـــل هــذه أعطوهــا وهــم طـــائعونمــا: فقــال 
.اهـ صحيح نكبوا عن الطعام ال تفتنوا الناس : حديثه 

سـن عـن ابــن املبـارك عــن وعلـي بــن احلثنا سـفيان بـن عبــد امللـكحــد]1228[ابـن زجنويـه -
كتـب عمر بن الخطـابسفيان عن أبيه أن حممد بن عبد اهللا الثقفي عن بشر بن عاصم بن
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.وتنفصـل أسـنان اإلبـل إىل سفيان أن خذ الصدقة يف األصناف حني جيمع الناس على املياه
.، على رسم ابن حبان حممد بن عبد اهللا بن أفلح الطائفيالثقفي هو 

كتـــب يف عمـــربـــن جـــريج قـــال مسعـــت أيب وغـــريه يـــذكرون أن اعـــن ]6817[عبـــد الـــرزاق -
.مرسل . تار املصدق حقه من الثلث األوسطنم أن يقسم أثالثا مث خيتار سيدها ثلثا وخيالغ

عن معمر عن إمساعيـل بـن أميـه عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم قـال ]6812[عبد الرزاق وقال
يف صدقة الغنم يعتامها يعـين خيتارهـا صـاحبها شـاة شـاة حـىت يعتـزل ثلثهـا مث يصـدع عمرقال 

.اهـ مرسل ار املصدق من أحدمها الغنم صدعني فيخت
عــن معمــر عــن مســاك بــن الفضــل عــن شــهاب بــن عبــد امللــك عــن ]6813[عبــد الــرزاق -

لقي سعدا فقال أيـن تريـد فقـال اغـزو فقـال لـه عمـر ارجـع عمر بن الخطابسعد األعرج أن 
ال تنســوا ةإىل صــاحبك يعــين يعلــى بــن أميــة فــإن عمــال حبــق جهــاد حســن فــإذا صــدقتم املاشــي

احلســـنة وال تنســـوها صـــاحبها مث اقســـموها ثالثـــا مث خيتـــار صـــاحب الغـــنم ثلثـــا مث اختـــاروا مـــن 

نــا ســفيان بــن خرب أ]1203[ابــن زجنويــه .اهـــ صــوابه شــهاب بــن عبــد اهللا اخلــوالين 
لك وعلي بن احلسـن عـن ابـن املبـارك عـن معمـر عـن مسـاك بـن الفضـل عـن شـهاب بـن عبد امل

خرج سعد األعرج وكان من أصـحاب يعلـى بـن أميـة حـىت قـدم املدينـة : عبد اهللا اخلوالين قال 
،فـارجع إىل صـاحبك : أريـد اجلهـاد ، قـال : أيـن تريـد ؟ قـال : ، فقال له عمـر بـن اخلطـاب 
: إن عمال حبق جهاد حسن ، فلما أراد أن يرجع ، قـال لـه عمـر ويعلى يومئذ على اليمن ، ف

فرقــوا املــال ا: إذا مــررمت بصــاحب املــال ، فــال تنســوا احلســبة ، وال تنســوها صــاحبها ، مث قــال 
ثــالث فــرق ، فخــريوا صــاحب املــال ثلثــا ، مث اختــاروا أنــتم أحــد الثلثــني ، مث ضــعوها يف كــذا 

كنـــا خنـــرج فنأخـــذ الصـــدقة ، مث نقســـمها ، فمـــا : رج وكـــذا ، فوضـــعها هلـــم ، فقـــال ســـعد األعـــ
.على رسم ابن حبان .نرجع إال بسياطنا 

قــال علــيعــن ةعــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمر ]6796[عبــد الــرزاق -
ليس فيما دون أربعني من الغنم شيء ويف أربعني شاة شاة إىل مائة وعشرين فإذا زادت ففيهـا 

ن زادت ففيها ثالث شـياه إىل ثالثـة مائـة فـإن كثـرت الغـنم ففـي كـل مائـة شاتان إىل مائتني فإ



تقريب فقه السابقني األولني

74

ال يؤخـذ هرمـة وال ذات عـوار وال تــيس إال أن يشـاء املصـدق وال جيمـع بـني متفــرق وال .شـاة
.اهـ صحيح تقدم يفرق بني جمتمع خشية الصدقة 

اصــم بــن ن أيب إســحاق عــن ععــحــدثنا عبــد الــرحيم عــن زكريــا]10065[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسنسع وثالثون شاة فليس فيها صدقةإن مل يكن لك إال ت: قالعليضمرة عن 

ن عــن حممــد بــن ســامل عــن عــامر حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليما]10062[ابــن أيب شــيبة -
إذا بلغــت أربعــني ففيهــا شــاة إىل عشــرين ومئــة ، فــإذا زادت : قــال يف صــدقة الغــنمعلــيعــن 

مئتــني ، فــإذا زادت واحــدة ففيهــا ثــالث شــياه إىل ثــالث مئــة ، فــإذا واحــدة ففيهــا شــاتان إىل
زادت على ثالث مئة وكثرت ففي كل مئة شاة شاة ، وقال عبد اهللا مثل قول علي حـىت تبلـغ 

فإذا زادت واحدة على ثالث مئة ففيها أربـع إىل أربـع مئـة ، مث : ثالث مئة ، مث قال عبد اهللا 
،ال جيمـع بـني مفـرتق: نـا عـامر عـن علـي وعبـد اهللا قـاال قـال حممـد أخرب .على هـذا احلسـاب

.اهـ ابن سامل يضعف تمعوال يفرق بني جم
عـن حـدثنا عبـد السـالم بـن حـرب عـن خصـيف عـن أيب عبيـدة]10093[ابن أيب شـيبة -

.اهـ سند ضعيف ليس للمصدق هرمة وال ذات عوار وال جداء: قال عبد اهللا
ليس : قال ابن عمرثنا عبد السالم عن ليث عن نافع عن حد]10094[ابن أيب شيبة -

اهـــ ليــث بــن أيب ســليم لــيس للمصــدق هرمــة وال ذات عــوار وال جــداء إال أن يشــاء املصــدق
.باحلافظ 

قـال اهيم بن ميسرة عن رجل من ثقيفعن إبر حدثنا ابن عيينة]10081[ابن أيب شيبة -
ــاســألت :  املصــدق يف الثلــث األوســط ، فــإذا أتــاك: ال يف أي املــال صــدقة ؟ فقــ: هريــرةأب

نـا علـي بـن احلسـن عـن ابـن املبـارك عـن خرب أ]1204[ابـن زجنويـه .فأخرج له اجلذعة والثنيـة
: م بن ميسرة عن رجـل عـن أيب هريـرة أو عـن رجـل عـن أبيـه قـالأخربنا إبراهيسفيان بن عيينة

.سند غري حمفوظ اهـيف الثلث األوسط: يف أي املال الصدقة ؟ قال: سألته
قـال يف عبـاسبـنابـن جـريج قـال حـدثين عطـاء اخلرسـاين عـن اعـن ]6867[عبد الرزاق -

.اهـ منقطع الغنم من احلق مثل ما يف اإلبل

األمر يف صدقة اإلبل
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عمـربـن عمـر عـن اعـن عن الثوري عن عبيد اهللا بن عمر عـن نـافع]6798[عبد الرزاق -
ائمة شـــاة إىل مائـــة وعشـــرين فـــإن زادت شـــاة ففيهـــا شـــاتان إىل قـــال يف األربعـــني مـــن الغـــنم ســـ

شـاة ةفـإن كثـرت الغـنم ففـي كـل مائـةمائتني فإن زادت شاة ففيها ثـالث شـياه إىل ثـالث مائـ
ويف اإلبــل يف مخــس شــاة ويف .وال ذات عــوار وال تــيس إال أن يشــاء املصــدقةوال تؤخــذ هرمــ

ن أربــع شــياه ويف مخــس وعشــرين بنــت عشــر شــاتان ويف مخــس عشــرة ثــالث شــياه ويف عشــري
ففيهــا ةخمــاض فــإن مل تكــن بنــت خمــاض فــابن لبــون ذكــر إىل مخــس وثالثــني فــإن زادت واحــد

ن زادت إففيها حقة طروقـة الفحـل إىل سـتني فـةبنت لبون إىل مخس وأربعني فإن زادت واحد
ســـعني فـــإن ففيهـــا ابنـــا لبـــون إىل تةإىل مخســـة وســـبعني فـــإن زادت واحـــدةففيهـــا جذعـــةواحـــد

ففيها حقتـان طروقتـا الفحـل إىل مائـة وعشـرين فـإن زادت ففـي كـل أربعـني بنـت ةزادت واحد
ةلبــون ويف كــل مخســني حقــ

عـن ]6800[عبـد الـرزاق.وال يفرق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق خشية الصدقةةبالسوي
عـن األوزاعـي ]6801[عبـد الـرزاق .بن عمر عن عمر مثلـه اب عن نافع عن معمر عن أيو 

ابـن أيب شـيبة .بن عمر عن عمر يف اإلبـل مثلـه اعن عبيد اهللا وموسى بن عقبة عن نافع عن 
قــال : حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن موســى بــن عقبــة عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال]9987[

.صحيح اهـ)1(، ويف كل أربعني بنت لبونإذا كثرت اإلبل ففي كل مخسني حقة : عمر 
بلغنـا أن سـامل بـن : قـال د عن حيىي بن سعيحدثنا يعلى بن عبيد]9994[ابن أيب شيبة -

صـدقة اإلبـل ، فلـم يسـألنا عنـه أحـديف الخطاببنعمرعندنا كتـاب : عبد اهللا كان يقول 

عبيــد ورمبــا ذكــر حــامت وغريمهــا ومــن كتــاب النضــر بــن مشيــل ومــن كتــاب أيبوأيبيقــال أبــو داود مسعتــه مــن الرياشــ-1
الثالثـة أحدهم الكلمة قالوا يسمى احلوار مث الفصيل إذا فصل مث تكون بنت خماض لسنة إىل متام سنتني فإذا دخلت يف

أن تركــب وحيمــل عليهــا 
تلقــح وال يلقــح الــذكر حــىت يثــىن ويقــال للحقــة طروقــة الفحــل ألن الفحــل يطرقهــا إىل متــام أربــع ســنني فــإذا يالفحــل وهــ
حــىت السادســة وألقــى ثنيتــه فهــو حينئــذ ثــينجذعــة حــىت يــتم هلــا مخــس ســنني فــإذا دخلــت يفياخلامســة فهــطعنــت يف

الثامنـة وألقـى السـن الذكر رباعيا واألنثى رباعية إىل متـام السـابعة فـإذا دخـل يفالسابعة مسى يستكمل ستا فإذا طعن يف
بـزل نابـه يالتسـع وطلـع نابـه فهـو بـازل أبعد الرباعية فهو سديس وسدس إىل متام الثامنة فإذا دخـل يفيالسديس الذ

م وبــازل عــامني وخملــف عــام العاشــرة فهــو حينئــذ خملــف مث لــيس لــه اســم ولكــن يقــال بــازل عــاطلــع حــىت يــدخل يفيعــين
قـال أبـو حـامت واجلذوعـة وقـت مـن الـزمن لـيس بسـن . وخملف عامني وخملف ثالثة أعوام إىل مخـس سـنني واخللفـة احلامـل

اهـوفصول األسنان عند طلوع سهيل
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بـن الكتـاب الـذي كتـب عمـر فكـان يف،بـن عبـد العزيـز فأرسـلنا بـه إليـهحىت قدم علينا عمر
.اهـ صحيح ليس يف اإلبل صدقة حىت تبلغ مخساأن عبد العزيز حني بعثهم يصدقون

عمـر بـن الخطـاببـن جـريج قـال قـال عمـرو بـن شـعيب قـال اعـن ]6904[عبد الرزاق -

بــن جــريج قــال أخــربت عــن عبــد اهللا بــن عبــد اعــن ] 6905[عبــد الــرزاق . هـــ مرســلادراهــم 
الرمحن األنصارى أن عمـر كتـب إىل بعـض عمالـه أن ال يأخـذ مـن رجـل ال جيـد يف إبلـه السـن 

حــدثنا] 10844[ابــن أيب شــيبة . ك الســن مــن شــروى إبلــه أو قيمــة عــدلالــيت عليــه إال تلــ
كتـب إىل بعـض عمـرأن هللا بن عبـد الـرمحن األنصـاري د اعن عبحممد بن بكر عن ابن جريج

يــه إال تلــك الســن خــذوا شــروى عمالــه أن ال تأخــذوا مــن رجــل مل جتــدوا يف إبلــه الســن الــيت عل
.اهـ مرسل ضعيف إبله أو قيمة عدل

حدثنا حيىي بن سعيد عن سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن عاصـم بـن ]764[وقال أبو عبيد -
إذا :قــال علــيضــمرة عــن 

أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ ]7519[وقـال البيهقـي اهـ تابعه ابن املبارك عن سـفيان ، األول 
ابـن سئل عبـد الوهـاب يعـين: طالب قال أخربنا احلسن بن يعقوب العدل حدثنا حيىي بن أيب

قـال عليـاإسحاق عـن عاصـم بـن ضـمرة أن عن أيبعطاء عن صدقة اإلبل فأخربنا عن شعبة 
عشـرين أربــع مخـس عشـرة ثــالث شـياه ، ويفعشـر شــاتان ويفمخـس مـن اإلبــل شـاة ويفيف: 

مخــس وعشــرين مخــس شــياه ، فــإذا زادت ففيهــا ابنــة خمــاض إىل مخــس وثالثــني ، شــياه ، ويف
: اإلبـل إىل تسـعني قـال صـدقة فإذا زادت ففيها ابنة لبون إىل مخس وأربعني فذكر احلديث يف

كـل مخسـني حقـة يفإذا زادت ففيها حقتان طروقتا الفحـل إىل عشـرين ومائـة ، فـإذا زادت ففـ
جعــل الفســوي قــد ، و ســفيان ةروايــخيــالفإســناد جيــد ذاهــاهـــ كــل أربعــني ابنــة لبــون، ويف

.احلمل فيه على ابن ضمرة ، واحملفوظ عن الشيخني أيب بكر وعمر أوىل باالتباع 
ان عــن زكريــا عــن أيب إســحاق عــن حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليم]9992[ابــن أيب شــيبة -

حـدثنا عبـد الـرحيم .إن مل تكن إال أربـع مـن الـذود فلـيس فيهـا صـدقة: قال عليعاصم عن 
لــيس يف أقــل مــن مخــس مــن : عــن حممــد بــن ســامل عــن الشــعيب عــن علــي وعبــد اهللا

.اهـ حسن اإلبل صدقة
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بـن جـريج قـال أخـربين أبـو إسـحاق اهلمـذاين عاصـم بـن ضـمرة اعـن ]6901[الـرزاق عبد -
يقول يف مخس من اإلبل شـاة فـإذا مل يوجـد أخـذت السـن علي بن أبي طالبأخربه أنه مسع 

عــن معمــر ]6902[عبــد الــرزاق .
ضــمرة عــن علــي قــال إذا أخــذ املصــدق يف اإلبــل عــن أيب إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة عــن 

ذا أخــذ ســنا دون ســن ردوا عليــه عشــرة إو ،ســنا فــوق ســن رد علــيهم عشــرة دراهــم أو شــاتني 
.، تقدم ثقاتاهـ بنة لبون بن لبون فعشرة دراهم أو شاتني اوإذا أخذ مكان .دراهم 

وزيـاد بـن أيب مـرمي حدثنا عبد السالم عن خصيف عن أيب عبيـدة ]9982[ابن أيب شيبة -
حـــدثنا ]9589[الطـــرباين .يف مخـــس وعشـــرين مـــن اإلبـــل بنـــت خمـــاض: قـــال عبـــد اهللاعـــن 

حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة قـال قلـت خلصـيف أحـدثكم أبـو عبيـدة 
خمــاض، فــإن مل يف مخــس وعشــرين مــن اإلبــل بنــت : بــن عبــد اهللا بــن مســعود عــن أبيــه أنــه قــال

.اهـ حسن ال بأس به نعم: قالبن لبون ذكر؟يكن فا
مـــن الســـنة يف : قـــال عبـــد الســـالم قـــال حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد]10857[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ ثقات ل ، ومع كل بعريين عقالني وقراناالصدقة أن يؤخذ مع كل بعري عقا

زكاة البقرما جاء يف 
حـــدثنا األعمـــش عـــن ا أيبحـــدثنا عمـــر بـــن حفـــص بـــن غيـــاث حـــدثن]1460[البخـــاري -

يوالـذى نفسـ:قالصلى اهللا عليه وسلمانتهيت إىل النيب: قال ذراملعرور بن سويد عن أيب
يما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم ال يـؤدال إله غريه ، أو كما حلف يأو والذبيده

صــاحل رواه بكــري عــن أيب. يقضــى بــني النــاسكلمــا جــازت أخراهــا ردت عليــه أوالهــا ، حــىت
اهـصلى اهللا عليه وسلم عن النيبهريرةعن أيب

حـدثنا حممـود بـن غـيالن حـدثنا عبـد الـرزاق أخربنـا سـفيان عـن األعمـش ]623[الرتمذي -
بعثين النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم إىل الـيمن قالمعاذ بن جبلعن أيب وائل عن مسروق عن 

فأمرين أن آخذ من كل ثالثني بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كـل أربعـني مسـنة ومـن كـل حـامل دينـارا 
قال أبو عيسى هـذا حـديث حسـن وروى بعضـهم هـذا احلـديث عـن سـفيان .أو عدله معافر 



تقريب فقه السابقني األولني

78

سـلم بعـث معـاذا إىل الـيمن صـلى اهللا عليـه و عن األعمـش عـن أيب وائـل عـن مسـروق أن النـيب
.اهـ مرسل أشبهوهذا أصح . فأمره أن يأخذ 

أن معـاذ بـن جبـل األنصـاري د بـن قـيس املكـي عـن طـاوس اليمـاين عن محي]600[مالك -
أخذ من ثالثني بقرة تبيعـا ومـن أربعـني بقـرة مسـنة وأيت مبـا دون ذلـك فـأىب أن يأخـذ منـه شـيئا 

سلم فيه شيئا حـىت ألقـاه فأسـأله فتـويف رسـول اهللا ليه و عمسع من رسول اهللا صلى اهللاأوقال مل 
اهـــ ورواه ابــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار صــلى اهللا عليــه و ســلم قبــل أن يقــدم معــاذ بــن جبــل 

.مرسل . وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس 
بلغـين أن : قـال حدثنا ابن منري عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع]10018[ابن أيب شيبة -

ياحلسـن بـن علـمن طريـق]7539[البيهقي .يف ثالثني تبيع ، ويف أربعني بقرة: قال ذامعا
بلغــين: ســألت نافعــا عــن البقــر فقــال : بــن عفــان حــدثنا ابــن منــري عــن عبيــد اهللا بــن عمــر قــال 

اهــ سـند كـل أربعـني بقـرة بقـرةكـل ثالثـني تبيـع أو تبيعـة ، ويفيف: أنه قال معاذ بن جبلعن 
.افع يدل على أنه ال يعلم أن البقر مذكور يف كتاب عمرصحيح عن ن

قـال لـيس يف جبـلبـنمعـاذعن الثوري عـن ليـث عـن طـاووس عـن ]6830[عبد الرزاق -
.اهـ ضعيف عوامل البقر صدقة

علـية عـن ر عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عـن عاصـم بـن ضـم]6842[عبد الرزاق -
نـا أبـو نعـيم أنـا خرب أ]1148[ابن زجنويه . ة ويف أربعني مسنة يف البقر يف ثالثني تبيع أو تبيع

، ويف أربعــني ثــني مــن البقــر تبيــعيف ثالزهــري عــن أيب إســحاق عــن عاصــم واحلــارث عــن علــي 
ا عـن زكريـحـدثنا عبـد الـرحيم بـن سـليمان]10017[وقـال ابـن أيب شـيبة .حسـناهـ مسنة 

أو تبيعـة ذا بلغـت ثالثـني ففيهـا تبيـعإ: ل قـاعن أيب إسـحاق عـن عاصـم بـن ضـمرة عـن علـي 
اهـ، فإذا بلغت أربعني ففيها مسنة ثنية فصاعداحويل

صـم بـن عـن عاحدثنا عبد الرحيم عن زكريا عـن أيب إسـحاق]10033[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ أي أقل من ثالثني ليس فيها شيء: قال عليضمرة عن 

: قـالعلـيعن حممد بن سامل عن الشعيبحدثنا عبد الرحيم عن]10038[ابن أيب شيبة-
.اهـ ابن سامل ضعيف يف شيءيف أربعني مسنة ، ويف ثالثني تبيع ، وليس يف الن
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علـيعن معمر والثوري عن أيب إسحاق عـن عاصـم بـن ضـمرة عـن ]6829[عبد الرزاق -
.اهـ إسناد جيد قال ليس على عوامل البقر صدقة 

قـال ال صـدقة جـابر بـن عبـد اهللاج عـن أيب الـزبري عـن بـن جـرياعن ]6828[عبد الرزاق -
حــدثنا حممـد بــن بكــر عــن ابـن جــريج قــال أخــربين زيــاد ]10055[ابــن أيب شــيبة .يف املثـرية 

حـدثنا حجـاج عـن ] 798[أبـو عبيـد .ال صدقة يف املثرية: أن أبا الزبري أخربه عن جابر قال 
ال صـدقة :أخربه عن جابر بن عبد اهللا قـال ابن جريج قال أخربين زياد بن سعد أن أبا الزبري

اهللا بــن صــاحل عــن حيــىي بــن أيــوب عــن خالــد بــن يزيــد عــن أيب حــدثنا عبــدو قــال .علــى مثــرية 
ثنا عبــد اهللا بــن حــد] 1161[ابــن زجنويــه . لــيس علــى احلراثــة صــدقة: قــال الــزبري عــن جــابر 

: قــال جــابر بــن عبــد اهللاعــنصــاحل حــدثنا حيــىي بــن أيــوب عــن خالــد بــن يزيــد عــن أيب الــزبري
حــدثنا ابــن قــال حــدثنا نعــيمقــال حــدثنا حيــىي]580[الطحــاوي . لــيس علــى احلراثــة صــدقة

وال لــيس علــى مثــرية األرض زكــاة:قــالأخربنــا ابــن هليعــة عــن أيب الــزبري عــن جــابرقــال املبــارك
الق حــدثنا حممــد بــن أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلــ]1965[الــدارقطين . علــى مجــل الظعينــة 

حــدثنا أمحــد بــن رشــدين حــدثنا ســعيد بــن عفــري حــدثنا ســليمان بــن بــالل عــن حيــىي بــن ســعيد 
ورواه . ءيحيــرث عليهــا مــن الزكــاة شــال يؤخــذ مــن البقــر الــيت: الــزبري عــن جــابر قــال عــن أيب
مـرمي أخربنـا حيـىي بـن أيـوب أن خالـد بـن يزيـد حدثـه أن ابـن أيبمن طريق] 7646[البيهقي 

.وصححه .ليس على مثري األرض زكاة: يقول دثه أنه مسع جابر بن عبد اهللاأبا الزبري ح
يف كـل مخـس جـابر بـن عبـد اهللاعـن معمـر عـن الزهـري وقتـادة عـن ]6852[عبد الرزاق -

من البقر شـاة ويف عشـر شـاتان ويف مخـس عشـرة ثـالث شـياه ويف كـل عشـرين أربـع شـياه قـال 
عني فــــإذا زادت علــــى مخســــة بقـــرة إىل مخــــس وســــبالزهـــري فــــإذا كانــــت مخســــا وعشــــرين ففيهــــا

فــإذا زادت علــى مائــة وعشــرين ففــي كــل أربعــني بقــرة وســبعني ففيهــا بقرتــان إىل عشــرين ومائــة
رواه أبــو داود يف اهـــ بقــرة إن ذلــك كــان ختفيفــا ألهــل الــيمن مث كــان هــذا بعــد ذلــك ال يــروى 

وبلغنـا : يقـال الزهـر :، ولفظـه املراسيل حدثنا حممد بن عبيد حدثنا حممد بن ثور عن معمر
كـل أربعـني بقـرة بقـرة كل ثالثني بقرة تبيع ، ويفيف:صلى اهللا عليه وسلم أن قوهلم قال النيب

.منقطع اهـ أن ذلك كان ختفيفا ألهل اليمن مث كان هذا بعد ذلك. 
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رو حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن ابن أيب ليلى عن عمـ]10034[ابن أيب شيبة -
فيمــا دون الثالثــني مــن البقــر لــيس: قــال الخــدريســعيدأبــيعــن بــن مــرة عــن أيب البخــرتي 

.اهـ سند ضعيف شيء
قـال نعـم اإلبـل إبـل هريـرةأبـابـن جـريج قـال أخـربين عطـاء أن اعـن ]6860[عبد الرزاق -

]6869[عبـد الـرزاق .ثالثون خترج صدقتها وحيمل على جنيبها وينحر مسينهـا وميـنح غزيرهـا 
عـــن معمـــر عـــن قتـــادة عـــن أيب هريـــرة قـــال نعـــم املـــال الثالثـــون مـــن اإلبـــل متـــنح الغزيـــرة وتنحـــر 
السمينة ويطرق الفحل ويفقر الظهر والثالثون خري من األربعني ويل ألصحاب املأتني كم من 

.اهـ صحيح حقوقها ال يؤدونه 
: خالــــد قــــال حــــدثنا عبــــد األعلــــى عــــن داود عــــن عكرمــــة بــــن]10022[ابــــن أيب شــــيبة -

اســتعملت علــى صــدقات عــك ، فلقيــت أشــياخا ممــن صــدق علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا 
عليه وسلم ، فاختلفوا علي ، فمنهم مـن قـال اجعلهـا مثـل صـدقة اإلبـل ، ومـنهم مـن قـال يف 

.اهـ ثقات ثالثني تبيع ، ومنهم من قال يف أربعني بقرة بقرة مسنة

زكاة الغالم والفرسما جاء يف 
عن عبـد اهللا بـن دينـار عـن سـليمان بـن يسـار عـن عـراك بـن مالـك عـن أيب ]611[مالك -

ليس على املسلم يف عبده وال يف فرسه صـدقة :سلم قال رة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و هري
.مسلم اهـ رواه البخاري و 

بـنعبيـدةألبيأن أهل الشام قالوا بن شهاب عن سليمان بن يسار اعن ]612[مالك -
فأىب عمـر مث كلمـوه الخطاببنعمرخذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأىب مث كتب إىل الجراح

. رزق رقيقهم ارددها عليهم و اأيضا فكتب إىل عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم و 
اهـ رددها عليهم يقول على فقرائهم اقال مالك معىن قوله رمحه اهللا و 

بد الرمحن عن سفيان عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضربحدثنا ع]993[وقال أبو عبيد 
حنــب أن قــد أصــبنا أمــواال خــيال ورقيقــاإنــا: فقــالوا جــاء نــاس مــن أهــل الشــام إىل عمــر: قــال 

فاستشـار أصـحاب رسـول اهللا . ما فعله صـاحباي فأفعلـه : فقال . تكون لنا فيها زكاة وطهور
هو : ليه وسلم وفيهم علي فقال علي صلى اهللا ع

راين ثنــا حممــد بــن القاســم املعــروف بســحيم احلــحــدثنا فهــد قــال]3045[الطحــاوي . راتبــة 
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حججـت مـع عمـر : قـالعـن حارثـة بـن مضـرب ثنـا أبـو إسـحاق قال ثنا زهري بن معاوية قـال
إنا قـد أصـبنا دواب يا أمري املؤمنني: فقالواالشامفأتاه أشراف من أشراف أهل ، بن اخلطاب 

هــذا شــيء مل يفعلــه : فقــال. وتكــون لنــا زكــاة ، ، وأمــواال 
فسـأل أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا ، ولكن انتظروا حىت أسـأل املسـلمني ، اللذان كانا قبلي 

. وعلـــي ســـاكت مل يـــتكلم معهـــم ، حســـن : فـــيهم علـــي بـــن أيب طالـــب فقـــالوا، عليـــه وســـلم 
إن مل يكـن ، وال بـأس مبـا قـالوا ، قد أشاروا عليـك : ما لك يا أبا احلسن ال تتكلم قال: فقال

ومن كل فرس عشـرة ، فأخذ من كل عبد عشرة :قال. أمرا واجبا وال
ورزقهم كل شهر ، مخسة دراهم يف السنة ، ومن كل برذون أو بغل ، ومن كل هجني مثانية ، 
. واململـوك جـريبني كـل شـهر، والبغـل مخسـة مخسـة ، واهلجـني مثانيـة ، س عشرة دراهم وللفر ، 

حـــدثنا أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثنا حممـــد بـــن موســـى الصـــيدالين]7664[البيهقـــي 
حـدثنا سـفيان عـن يطالب حدثنا حممد بن املثىن حـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدإبراهيم بن أيب

إنـا قـد : فقـالوا عمـرجـاء نـاس مـن أهـل الشـام إىل : ضـرب قـال إسحاق عن حارثـة بـن مأيب
يقبلـيمـا فعلـه صـاحبا: ا فيه زكـاة وطهـور قـال نأصبنا أمواال خيال ، ورقيقا حنب أن يكون ل

يفقـال علـمجاعة من أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمفأفعله فاستشار عمر عليا يف
حـــدثنا أبـــو صـــاحل ]2087[الـــدارقطين .تبـــة: 

عبــد الــرمحن بــن ســعيد بــن هــارون حــدثنا أبــو مســعود حــدثنا إســحاق بــن ســليمان األصــبهاين
إسـحاق عـن عاصـم بـن ضـمرة ح وحـدثنا أبـو صـاحل حـدثنا أبـو سـنان عـن أيبعن أيبيالراز 

ثـة بـن إسـحاق عـن حار عـن سـفيان عـن أيبيأبـو يعقـوب عـن ابـن مهـدمسعود قال وحـدثين
مضــرب أن قومــا مــن أهــل الشــام أتــوا عمــر فقــالوا إنــا أصــبنا أمــواال وخــيال ورقيقــا وإنــا حنــب أن 

قــال إســحاق مــا فعلــه مــن كــان . فأفعلــه يفقــال مــا فعلــه صــاحبا. يكــون لنــا فيــه زكــاة وطهــور
فقـال حسـن إن مل يكـن جزيـة يؤخـذ يفاستشـار النـاس فكـان فـيمن استشـار علـ. فأفعلهيقبل

حـدثنا . فوضع على كل فـرس دينـارا إسحاق إن مل يكن مرتبة ملن بعدكقال . ك 
حـدثنا إسـحاق بـن سـليمان يبن حرب اجلنديسـابور يحدثنا عليحممد بن نوح اجلنديسابور 
إســحاق عـن عاصــم بــن ضــمرة قــال قـدم نــاس مــن أهــل الشــام خبيــل حـدثنا أبــو ســنان عــن أيب
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حــىت أســأل مث يفقــال مــا أعلــم أحــدا فعلــه قبلــ. هاورقيــق فقــالوا لعمــر بــن اخلطــاب خــذ صــدقت
.اهـ رواية سفيان أصح ، وهو حديث صحيح ذكر حنوه 

حدثنا ابن محيد حدثنا جرير عن مغرية عن يزيد بـن الوليـد عـن محـاد ]1241[وقال الطربي 
حــىت يزكــي عمــراكتبــوا إىل : قــال أهــل الشــام حــني كثــرت أمــواهلم لعمــاهلم : قــال عــن إبــراهيم 

كــان يــرزق فــأمرهم أن يأخــذوا مــن كــل فــرس عشــرة دراهــم ، و نــا فكتبــوا إىل عمــر بــذلك ،خيل
ملـا كثـر : قـال عن الشعيبحدثين يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أنبأنا ابن عون.خيلهم 

أخـذت مـنهم قـال قد كثر الرقيـق يف أيـدينا ، فلـو: ، فقالوا عمرالرقيق يف أيدي الناس كلموا 
وأظنـه قـد : قـال ابـن عـون .ورزقهـم مثلهـاحىت أخذ من كـل رأس عشـرة دراهـم وا بهفلم يزال: 

نا النضر بن مشيل أخربنا ابـن عـون عـن الشـعيب خرب أ]1494[ورواه ابن زجنويه اهـ ذكر اخليل 
ملا كثر الرقيـق يف أيـدي النـاس علـى عهـد عمـر ، فكلمـوه أن يفـرض علـيهم شـيئا ، فلـم :قال 

]939[قــال مســدد واهـــ لــى كــل رأس عشــرة دراهــم ، ورزقهــم مثلهــا يزالــوا بــه حــىت فــرض ع
إن أفضـل أموالنـا اخليـل :إن أهـل الشـام قـالوا لعمـر : حدثين عـزرة قـال حدثنا معتمر عن أبيه

لـه رزقهـم فكـان يعطـيهم أكثـر ممـا ،لكـل فـرس عشـرة ، ولكـل رأس عشـرةفأخذ عمر والرقيق
، ومـن الفـرس عشـرة أميـة فأخـذوا مـن الـرأس عشـرةبـين يعـين عمـالفعمد هـؤالء .أخذ منهم 

.مراسيل حسان .ومل يرزقوا
ن ناصـح قـال ثنـا محـاد ثنـا اخلصـيب بـحدثنا سليمان بن شعيب قال]3041[الطحاوي -

ومــن الــربذون كــان يأخــذ مــن الفــرس عشــرةعمــرأن بــن مالــك عــن أنــس بــن ســلمة عــن قتــادة
فـذكر احلجـاج بـن املنهـال قـاال ثنـا محـاد بـن سـلمةحدثنا أبو بكرة قال ثنـا أبـو عمـر و .مخسة 

.هذا من باب ما قبله . اهـ إسناد صحيح إن كان متصال بإسناده مثله 
بـــن ابـــن أيب احلســـني أن ابـــن جـــريج قـــال أخـــربين اعـــن ]6888[عبـــد الـــرزاق ه مـــا روىثلـــوم

عمـر بـن كان يصدق اخليل وأن السائب بن يزيد أخربه أنه كان يـأيتعثمانشهاب أخربه أن 
بـن شـهاب مل أعلـم أن النـيب صـلى اهللا عليـه ابن أيب حسـني وقـال ابصدقة اخليل قال اخلطاب

حممــد بــن بكــر عــن ابــن جــريج حــدثنا ]10240[ابــن أيب شــيبة . و ســلم ســن صــدقة اخليــل 
ن أيب حســني أن ابــن شــهاب أخــربه أن عثمــان كــان يصــدق اخليــل وأن أخــربين عبــد اهللا بــقــال

حـدثنا ]3040[الطحـاوي .أنـه كـان يـأيت عمـر بصـدقة اخليـلمنر أخربه السائب ابن أخت 
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بــن حممــد بــن أمســاء قــال ثنــا جويريــة عــن مالــك عــن الزهــري أن ثنــا عبــد اهللالابــن أيب داود قــا
. عمـر بـن اخلطـابويـدفع صـدقتها إىل ، رأيت أيب يقوم اخليـل : السائب بن يزيد أخربه قال

بن احلسن عن ابـن املبـارك عـن يـونس عـن ابـن شـهاب قـال نا علي خرب أ]1495[ابن زجنويه 
يقـــوم خيلـــهكـــانأخـــربين الســـائب بـــن يزيـــد أن أبـــاه

وبلغنــا أن عثمــان فــرض علــى أهــل البــدو ، يف كــل : وقــال ابــن شــهاب قــال يــونس.اخلطــاب 
.عن عمر صحيح . بارك ورواه نعيم بن محاد عن ابن املاهـ فرس دينارا أو شاتني

يل بـن عـن شـبأخربنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إمساعيل بن أيب خالـد ]8784[ابن سعد -
خيولنـا وأرقائنـا عشـرة حنـن جنعـل علـى: بالصـدقة فقلنـا عمـر بـن الخطـابأمرنـا : قالعوف 

شــــيبة ابــــن أيب . مث أمــــر ألرقائنــــا جبــــريبني جــــريبنيأمــــا أنــــا فــــال أجعلــــه علــــيكم: عشــــرة فقــــال
: حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن ابــن أيب خالــد عــن شــبيل بــن عــوف قــال ]10239[

يــا أمــري : فقــال النــاس النــاس بالصــدقةأمــر عمــر بــن اخلطــاب: وقــد كــان أدرك اجلاهليــة قــال 
اهـــأمــا أنــا فــال أفــرض ذلــك علــيكم: قــالاملــؤمنني خيــل لنــا ورقيــق افــرض علينــا عشــرة عشــرة 

.صحيح 
عن نا عبيد اهللا بن موسى أخربنا إسرائيل عن منصور عن شقيقخرب أ]1491[ه ابن زجنوي-

واخليـل ال خري يف مـال ال يزكـى ، وإن عامـة مـالكم اليـوم الرقيـقيا أهل املدينة: أنه قال عمر
مـن عبـد أو أمـة ، دينـارا أو عشـرة دراهـم ، والـذرع ثالثـة أذرع ، ويف ، فجعل فيمـا بلـغ الـذرع 

.اهـ سند صحيح مخسة دراهم هم ، ويف الرباذينيل عشرة درااخل
بـن جــريج قـال أخـربين عمـرو أن حيـىي بــن يعلـى أخـربه أنـه مســع اعـن ]6889[عبـد الـرزاق -

يعلــى بــن أميــة يقــول ابتــاع عبــد الــرمحن بــن أميــة أخــو يعلــى بــن أميــة مــن رجــل مــن أهــل الــيمن 
يعلـى وأخـوه فرسـا يل فكتـب إىل فرسا انثى مبائة قلوص فندم البائع فلحـق بعمـر فقـال غصـبين 

يعلــى أن احلــق يب فأتــاه فــأخربه اخلــرب فقــال عمــر إن اخليــل لتبلــغ هــذا عنــدكم فقــال مــا علمــت 
وال نأخـذ مـن اخليـل شـيئا خـذ شـاةً فرسا بلـغ هـذا قبـل هـذا قـال عمـر فنأخـذ مـن أربعـني شـاة 
نـا علـي خرب أ]1492[ابـن زجنويـه . من كل فرس دينـارا قـال فضـرب علـى اخليـل دينـارا دينـارا 

عــن ابــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن احلســن أن حيــي بــن يعلــى عــن ابــن املبــاركبــن احلســني 
مـن رجـل عبـد الـرمحن بـن أميـة أخـو يعلـى بـن أميـةابتـاع : مسـع يعلـى بـن أميـة يقـول أخربه أنـه 
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غصـبين: من أهل اليمن فرسا أنثى ، مبائة قلوص ، فندم البائع فلحق عمر بن اخلطاب فقـال 
إن اخليـل لتبلـغ هـذا : أمية فأخربه اخلـرب فقـال عمـريعلى وأخوه فرسا يل ، فكتب إىل يعلى بن

تأخـذ مـن أربعـني شـاة شـاة ، وال : مـا علمـت أن فرسـا بلـغ هـذا ، قـال عمـر : عندكم ؟ قال 
مـن كـل فـرس دينـارا ، فضـرب علـى اخليـل دينـارا دينـاراخذ من اخليل شـيئا ؟ خـذ مـن اخليـلتأ

عمـر بـن عبـد العزيـز بـن عمــر أخربنـا أبــو نصـر ]7670[البيهقـي .بـن احلسـن د عمـر هـواهــ 
إبــراهيم بــن عبــد اهللا أخربنــا أبــو مســلميبــن قتــادة أخربنــا أبــو عمــرو إمساعيــل بــن جنيــد الســلم

: بن يعلى أخربه أنـه مسـع يعلـى قـال يعمرد أن ححدثنا أبو عاصم أخربنا ابن جريج أخربين
ية أخو يعلى من رجل فرسا أنثى مبائة قلوص فبدا لـه فنـدم البـائع فـأتى ابتاع عبد الرمحن بن أم

فأتــاه أن احلــق يبفكتــب عمــر إىل يعلــى بــن أميــةيفرســإن يعلــى وأخــاه غصــباينفقــال عمــر
ت فرســا قبــل هــذه بلــغ هــذا فقــال مــا علمــ: إن اخليــل لتبلــغ هــذا عنــدكم قــال : فــأخربه فقــال

. ال نأخــذ مـن اخليـل شـيئا خــذ مـن كـل فـرس دينــارا فنأخـذ مـن كــل أربعـني شـاة شـاة و :عمـر
.اهـ عمرد بن احلسن ال يعلم حاله فضرب على اخليل دينارا دينارا: ال ق
عــن ســليمان بــن نــا عبــد اهللا بــن صــاحل أنــا الليــث حــدثين بكــريحرب أ]1481[ابــن زجنويــه -

جدت أموال أهـل إمنا و : يقول عمر بن اخلطابكتب معاوية بن أيب سفيان إىل : يسار قال 
مث كتــب بــذلك إىل ع اخليــل والرقيــقأن د الشــام الرقيــق واخليــل

اهــ مرسـل حســن ، أن دع اخليـل والرقيـق فكتـب إليــه مبثـل مـا كتـب بـه عمــر عثمـان بـن عفـان
.يدل على أنه مل يكن مستمرا من عمر ، واهللا أعلم 

احل حـــدثين الليـــث حـــدثين يـــونس عـــن ابـــن بـــن صـــثنا عبـــد اهللاحـــد]1496[ابـــن زجنويـــه -
وأثبـت املسـلمني يف اخليـل والرقيـق صـدقةكـان معاويـة بـن أيب سـفيان أخـذ مـن : شـهاب قـال 

، فلـم يـل حـىت إنـه ليؤخـذ بـذلك الـويلوفيما هلك من اخلذلك عليهم يف من مات من الرقيق 
ورد كـل صـدقة كانـت فـرد ذلـك كلـه زل األمر على ذلك حىت استخلف عمـر بـن عبـد العزيـزي

.اهـ مرسل أثبتت يف اخليل والرقيق ، إال صدقة الفطر يف الرقيق واألحرار 
عـن حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن ثنا حيـىي بـن حيـىي أخربنـا ابـن هليعـةحـد]1482[ابن زجنويه -

يكـن خيـل عظيمـة حمشـدة بـاحلمى ، فلـمللزبيـركانـت : نوفل أنه مسـع عـروة بـن الـزبري يقـول 
حـدثنا ابـن املبـاركقـال حـدثنا نعـيمقـال ا حيـىيحـدثن]658[الطحـاوي .خيرج منها الصدقة 
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: يقولدثين حممد بن عبد الرمحن بن نوفل أنه مسع عروة بن الزبريقال حأخربنا ابن هليعةقال 
.اهـ حسن فلم يكن خيرج منها صدقة ن العوام خيل عظيمة حمشرة باحلمىكان للزبري ب

ابــنعـن حــدثنا ابـن أيب مـرمي عــن عبـد اهللا بـن عمــر العمـري عـن نــافع]1065[عبيـد أبـو-
.اهـ ال بأس به وال يف العسل صدقةيف اخليل وال يف الرقيقليس: قال عمر

قـال عبـاسابـنحدثنا ابن عيينة عن ابن طـاووس عـن أبيـه عـن ]10241[ابن أيب شيبة -
حـدثنا سـفيان بـن عيينـة ]990[أبـو عبيـد .صـدقةليس على الفـرس الغـازي يف سـبيل اهللا : 

.لـيس علـى فـرس الغـازي يف سـبيل اهللا صـدقة :عن ابن طاوس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس قـال 
عـن أبيـه أنـه ثنا علي بن احلسن أنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس حد]1483[ابن زجنويه 

لـى فـرس الغـازي يف سـبيل لـيس ع: أفيها صـدقة ؟ فقـال : ن اخليل ععباسابنسألت : قال 
.اهـ سند صحيح اهللا صدقة 

حدثين أبو األسود عن ابن هليعة عـن عبـد الـرمحن بـن عطـاء بـن كعـب]1055[أبو عبيد -
إين جعلـت عشـرا مـن اإلبـل يف : رمحـه اهللا عبـاسالبـنعن عبد الكرمي البصري أن رجال قال 

يســت ليــا أبــا هريــرةة أو معضــلة عضــل: ســبيل اهللا ، فهــل علــي فيهــا زكــاة ؟ فقــال ابــن عبــاس 
فقـال ابـن . ال زكـاة عليـكأسـتعني بـاهللا : ة فقال أبو هرير . فقل بأدىن من اليت يف بيت عائشة

وال يصــاب مــن نتاجــه ، فــال مــل علــى ظهــره وال ينتفــع بضــرعهأصــبت ، كــل مــا ال حي: عبــاس
.اهـ ضعيف جدا أصبتما: فقال عبد اهللا بن عمرو . زكاة فيه 

حدثنا أبو القاسم حبيب بن احلسن بن داود القزاز حدثنا موسى بـن ]2051[طين الدارق-
هــارون بــن عبــد اهللا حــدثنا أبــو عمــر مــروان بــن جعفــر بــن ســعد بــن مســرة بــن جنــدب حــدثين

حممد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن مسرة بن جنـدب عـن جعفـر بـن سـعد بـن مسـرة بـن 
جنـدب عـن أبيـه عـن مسـرة بـن جنـدب قـال بسـم جندب عن خبيب بـن سـليمان بـن مسـرة بـن 

صـلى اهللا اهللا الرمحن الرحيم من مسرة بن جندب إىل بنيه سالم عليكم أما بعد فـإن رسـول اهللا
كان يأمرنا برقيق الرجل أو املرأة الذين هم تالد له وهم عملة ال يريد بـيعهم فكـان عليه وسلم

اهــ يعـد للبيـع يمرنـا أن خنـرج مـن الرقيـق الـذيأمرنا أن ال خنرج عنهم من الصدقة شيئا وكـان يأ
.سند ضعيف 

باب منه
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ســألت الزهــري عــن زكــاة األرض : حــدثنا ابــن مبــارك عــن معمــر قــال]608[حيــىي بــن آدم -
مل يــزل املســلمون علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وبعــده : الــيت عليهــا اجلزيــة فقــال
.اهـ سند صحيح ن الزكاة مما خرج منها ، يعاملون على األرض 

أنـه كـان ال : علـيحدثين حسن بن ثابت عن أيب طلق عن أبيه عن ]616[حيىي بن آدم -
بــن حنظلــة بــن نعــيم علــى غضــباناهـــ أبـو طلــق يأخـذ مــن أرض اخلــراج إال اخلــراج، هــذا معنــاه

.رسم ابن حبان 

ما ذكر يف العسل
حـدثنا موسـى بـن أعـني عـن عمـرو شـعيب احلـراينأيبحدثنا أمحـد بـن ]1602[أبو داود -

متعـان أحـد بـينيب عـن أبيـه عـن جـده قـال جـاء هـاللعن عمرو بن شـعيبن احلارث املصر 
سـلبة له واديا يقال له يبعشور حنل له وكان سأله أن حيمإىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كتـــب عمـــر بـــن اخلطـــابا ويلفلمـــيذلـــك الـــوادســـلمصـــلى اهللا عليـــه و فحمــى لـــه رســـول اهللا 
ســفيان بــن وهــب إىل عمــر بــن اخلطــاب يســأله عــن ذلــك فكتــب عمــر إن أدى إليــك مــا كــان 

وإال فإمنــا هــو ةمــن عشــور حنلــه لــه فــاحم لــه ســلبإىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمييــؤد
.اهـ ضعفه البخاريذباب غيث يأكله من يشاء

حــدثنا احلــارث بــن صــفوان بــن عيســى قــاالأخربنــا أنــس بــن عيــاض و ]6322[ابــن ســعد -
ى رسـول قـدمت علـ: عن سعد بن أيب ذبـاب قـال عبد الرمحن بن أيب ذباب الدوسي عن أبيه

يا رسول اهللا اجعل لقومي ما أسلموا عليه من : مث قلت ، فأسلمت اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث اسـتعملين أبـو بكـر يهمل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم واسـتعملين علـففعـ: قـال. مواهلمأ

فكلمــت قــومي يف : ة ، قــال وكــان ســعد مــن أهــل الســرا: قــال .عمــرمــن بعــده مث اســتعملين
يف مــال ال : وقــال صــفوان : قــال ، فإنــه ال خــري يف مثــرة ال تزكــى ، زكــوه : فقلــت هلــم العســل 

ت بــه فأتيــفأخــذت مــنهم العشــر : لعشــر ، قــال ا: فقلــت : كــم تــرى ؟ قــال : يزكــى ، فقــالوا 
: قال أنس بـن عيـاض يف حديثـه . فقبضه عمر فباعه: قال ر بن اخلطاب وأخربته مبا كان عم

حـدثنا صـفوان بـن عيسـى عـن ]10148[ابن أيب شـيبة .مث جعل مثنه يف صدقات املسلمني
احلـارث بـن عبــد الـرمحن عــن منـري بـن عبــد اهللا عـن أبيــه عـن سـعد بــن أيب ذبـاب أنــه قـدم علــى 

فكــم تــرى ؟ : قــالوا :يف العســل زكــاة ، فإنــه ال خــري يف مــال ال يزكــى قــال : قومــه فقــال هلــم 
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فأخـذه عمـر : فأخذ منهم العشر ، فقدم به على عمر وأخربه مبـا فيـه قـال : قالالعشر: قلت
وكــذلك رواه أمحــد وبكــر بــن خلــف وعلــي بــن املــديين وأبــو اهـــ وجعلــه يف صــدقات املســلمني

ثنا صـفوان بـن عيسـى ثنـا احلـارث بـن عبـد الـرمحن بـن حـدقـالواعبيد وحممد بن عيسـى الطبـاع 
.، ضعفه البخاري أيب ذباب عن منري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده سعد بن أيب ذباب

مـــرو بـــن عـــن عحـــدثنا نعـــيم عـــن بقيـــة عـــن حممـــد بـــن الوليـــد الزبيـــدي]1060[أبـــو عبيـــد -
مـا كـان منـه : ور العسل رمحه اهللا قال يف عشعمر بن الخطابشعيب عن هالل بن مرة أن 

.ضعيف هذا اهـ يف السهل ففيه العشر ، وما كان منه يف اجلبل ففيه نصف العشر
عن داود بن قيس عن حممد بن عجـالن قـال كتـب سـفيان بـن عبـد ]6969[عبد الرزاق -

أن مــن قبلــي يســألوين أن أمحــي جــبال هلــم أو قــال الخطــاببــنعمــراهللا عامــل الطــائف إىل 
كتــب هلــم عمــر إمنــا هــو ذبــاب غيــث لــيس أحــد أحــق بــه مــن أحــد فــإن أقــروا لــك حنــال هلــم ف

ســاين أن عمــر أتــاه نــاس مــن أهــل اعــن معمــر عــن عطــاء اخلر ]6970[عبــد الــرزاق .العشــور 
وا يـا أمـري املـؤمنني إن فيـه حنـال كثـريا قـال فـإن علـيكم يف اليمن فسألوه واديا فأعطاهم إياه فقال

علــي بــن احلســني عــن ابــن املبــارك عــن أخربنــا ]1611[ابــن زجنويــه . كــل عشــرة أفــراق فرقــا 
إن عنــدنا قــال لعمــر بــن اخلطــابمعمــر عــن عطــاء اخلراســاين أن ســفيان بــن عبــد اهللا الثقفــي

.ضعيف اهـ منقطع رة أفراق فرق عليهم يف كل عش:فقال عمر اديا فيه عسل كثريو 
أن عمـر بـن عبـد ن ابـن املبـارك عـن معمـر عـعلـي بـن احلسـنيأخربنا ]1616[ابن زجنويه -

إال أن يكــون عمــر بــن اخلطــاب حممــد أن ال تأخــذ مــن العســل شــيئاالعزيـز كتــب إىل عــروة بــن
بـن حممـد بـن اهــ عـروةأخذ منه ، فسأل عروة عن ذلك فلـم جيـد ، فرتكـه فلـم يأخـذ منـه شـيئا

.مرسل .العزيز على اليمن عطية عامل عمر بن عبد 
عـن الثــوري عـن إبــراهيم بــن ميسـرة عــن طـاووس عــن معـاذ بــن جبــل ]6964[عبـد الــرزاق -

.اهـ مرسل قال سألوه عما دون ثالثني من البقر وعن العسل قال مل أومر فيها بشيء 
بـن زيـد عـن جعفـر بـن حممـد عـن حيىي بن آدم حدثنا حسـنيمن طريق]7716[البيهقي -

.اهـ مرسل ال بأس به العسل زكاةليس يف: قال يعلأبيه عن 
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علـينا احلسن بن زيد العلوي عن جعفر بن حممـد عـن أبيـه عـن خرب أ]2105[ابن اجلعد -
.اهـ مرسل حسن اخلاصة تكون يف بستان الرجل عشراارات أنه كان ال يرى يف الكوّ 

ابــنعـن حــدثنا ابـن أيب مـرمي عــن عبـد اهللا بـن عمــر العمـري عـن نــافع]1065[أبـو عبيـد -
ثنا حـد]1615[ابـن زجنويـه .وال يف العسـل صـدقةيف اخليل وال يف الرقيـقليس: قال عمر

لـيس يف اخليـل وال العسـل وال : عبد العزيز بن عبد اهللا أنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال 
.اهـ ال بأس به الرقيق إال صدقة الفطر يفالرقيق صدقة

وما يستفاد من املالزكاة العني من الذهب والفضةمجاع 
قـال أيبقـال حـدثينيحدثنا حممد بن عبد اهللا بـن املثـىن األنصـار ]1454[قال البخاري -

كتـب لـه هـذا الكتـاب ملـا وجهـه بن أنس أن أنسـا حدثـه أن أبـا بكـرمثامة بن عبد اهللاحدثين
صـلى اهللا عليـه فـرض رسـول اهللاهـذه فريضـة الصـدقة الـيتهللا الـرمحن الـرحيمالبحرين بسم اإىل

علـــى املســـلمني ، والـــيتوســـلم
الرقــة ربــع العشــر ، فــإن مل ويف:، فــذكر احلــديث وفيــه فليعطهــا ، ومــن ســئل فوقهــا فــال يعــط

اهـيءها شإال تسعني ومائة فليس فيتكن
حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عن رجل عن جـابر عـن ]10317[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف ليس عليه زكاة حىت حيول عليه احلول: قال أبي بكر
بــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــار عــن حممــد بــن اقــال أخــربين ]7034[عبــد الــرزاق -

بـا بكـر مـال مــن أبـد اهللا قـال ملـا مـات النــيب صـلى اهللا عليـه و سـلم جـاء علـي عـن جـابر بـن ع
سلم دين أو كانت له ان له على النيب صلى اهللا عليه و من كبكرأبوبن احلضرمي فقال اقبل 

ســـلم يعطيـــين هكـــذا وعـــدين رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و قبلـــه عـــدة فليأتنـــا قـــال جـــابر فقلـــت 
جــابر فعــد يف يــدي مخــس مائــة مث مخــس مائــة مث مخــس وهكــذا فبســط يديــه ثــالث مــرات قــال 

أظـن .ليس عليك فيه صدقة حىت حيول عليك فيه احلولوزاد عليه غريه أنه قال جلابر . مائة 
]1270[ابـــن زجنويـــه قـــال . فيـــه ضـــعف أبـــو إســـحاق الزائـــد فيـــه إمساعيـــل بـــن مســـلم املكـــي 

عـن أيب الـزبري وعمـرو بـن دينـارثنا علي بن احلسن عن ابن املبارك عن إمساعيـل بـن مسـلم حد
: الصـديقبكرأبوملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ل عن جابر بن عبد اهللا قا
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فقمـــت : قـــال جـــابر صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أو عـــدة فلـــيقم مــن كـــان لـــه ديـــن علـــى رســـول اهللا
ثالثــا ا وهكــذاأتــاه مــال أن يعطيــين هكــذوعــدين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إن: فقلــت 
لـيس فيـه زكـاة حـىت حيـول عليـه ثـا لـه ثـالث مـرات ، قـال وأزيـدكفحبيده فدعا أبـو بكـرحيثي 

اهــــ ورواه 
البخــاري يف الصــحيح عــن عمــرو بــن دينــار عــن حممــد بــن علــي عــن جــابر ، وهــذا احلــرف ال 

.أعلم يثبت ، واهللا
عن حممـد بـن عقبـة مـوىل الـزبري أنـه سـأل القاسـم بـن حممـد عـن مكاتـب لـه ]580[مالك -

مل يكن يأخذ من مال الصديقبكرأباقاطعه مبال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن 

رجل هل عندك من مـال وجبـت عليـك فيـه الزكـاة فـإذا قـال نعـم أخـذ مـن عطائـه زكـاة يسأل ال
عـــن ]7025[عبـــد الـــرزاق .خـــذ منـــه شــيئاذلــك املـــال وإن قـــال ال أســـلم إليــه عطـــاءه ومل يأ

ابــن أيب شــيبة .اســم بــن حممــد مثلــهبــن جــريج عــن موســى بــن عقبــة عــن أخيــه عــن القاالثــوري و 
إذا بكـرأبـوكـان : قال ن حممد بن عقبة عن القاسمععن سفيانحدثنا وكيع ]10564[

ه مـن عطائـه ، وإال نعـم ، زكـى مالـ: ألك مـال ؟ فـإن قـال : أعطى الناس العطاء سأل الرجل 
.مرسل صحيح اهـسلم له عطاءه

مالكبنأنسعن هشام بن حسان عن أنس بن سريين قال بعثين ]7072[عبد الرزاق -
خـذ الخطـاببنعمرتين على شر عملك قال فأخرج يل كتابا من ة قال قلت بعثلّ بُـ على األُ 

من املسلمني من كل أربعني درمهـا درمهـا ومـن أهـل الذمـة مـن كـل عشـرين درمهـا درمهـا وممـن ال 
رزاق عـن الثــوري ومعمـر عــن أيـوب عــن أنـس بــن لــعبـد ا.ذمـة لـه مــن كـل عشــرة دراهـم درمهــا 

حدثنا معاذ بـن معـاذ عبد امللك بن مروان حدثنا ]816[والطحاوي . سريين عن أنس مثله 
.، يأيت إن شاء اهللا يف اجلزية صحيح .مثله عن أنس بن سريينالعنربي عن ابن عون

ىي بــن أيــوب عــن محيــد الطويــل عــن أنــس بــن ابــن طــارق عــن حيــحــدثنا]881[أبــو عبيــد -
بــا موســى راق ، فجعــل أوأبــا موســى األشــعري إىل العــعمــر بــن الخطــاببعثــين : قــال مالــك

إذا بلـغ مـال املسـلم مـائيت درهـم ، فخـذ منهـا مخسـة :على الصالة وجعلين على اجلباية وقـال 
قــال وحـدثين حيــىي بــن بكــري عــن .دراهـم ، ومــا زاد علــى املــائتني ففــي كـل أربعــني درمهــا درهــم 



تقريب فقه السابقني األولني

90

والين عمـــر بـــن اخلطـــاب : قـــال الليـــث بـــن ســـعد عـــن حيـــىي بـــن أيـــوب عـــن محيـــد عـــن أنـــس 
نــار ، ومــا زاد فبلــغ أربعــة دنــانريمرين أن آخــذ مــن كــل عشــرين دينــارا نصــف ديالصــدقات ، فــأ

اهــ فيـه درهـمزاد فبلغ أربعني درمهاففيه درهم ، وأن آخذ من مائيت درهم مخسة دراهم ، فما
.حسن . عمرو بن طارق املصري 

: قـــال بـــن ســليمان عـــن عاصـــم عـــن احلســـنحـــدثنا عبـــد الـــرحيم ]9957[ابــن أيب شـــيبة -
.اهـ مرسل ئتني ففي كل أربعني درمها درهمفما زاد على املإىل أيب موسىعمرتب ك
أن حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن إسـرائيل عـن خمـارق عـن طـارق]10569[ابن أيب شيبة -

حـدثنا خالـد بـن عمـرو ]864[أبـو عبيـد .كـان يعطـيهم العطـاء وال يزكيـهالخطاببنعمر
حـىت كنـا مل تـزكعمـركانـت أعطياتنـا ختـرج يف زمـن : قـال قعن إسرائيل عن خمارق عن طـار 

: نــا إســرائيل عــن خمــارق عــن طــارق قــالنــا أبــو نعــيم أخرب أ]1286[ابــن زجنويــه .حنــن نزكيهــا 
.)1(ثقات. اهـ خمارق هو األمحسيكانت خترج أعطياتنا على عهد عمر مل تزك ، نزكيها حنن 

قدامــة عــن أبيهــا أنــه قــال كنــت إذا عــن عمــر بــن حســني عــن عائشــة بنــت]581[مالــك -
أقبض عطائي سألين هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكـاة قـال عثمان بن عفانجئت 

أبـو عبيـد . عطـائي وإن قلـت ال دفـع إيل،نعم أخذ من عطـائي زكـاة ذلـك املـالفإن قلت : 
عمــر بــن العزيــز بــن عبــد اهللا بــن أيب ســلمة عــنعــن عبــد حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل ] 861[

ان إذا خــرج العطــاء كــان عثمــان بــن عفــ: قالــت ظعــون عــن عائشــة ابنــة قدامــة بــن محســني 
.إن كــان عنــدك مــال قــد وجبــت فيــه الزكــاة حاســبناك بــه مــن عطائــك: أرســل إىل أيب فقــال

.صحيح 
قـــالعلــيحـــدثنا حــامت بــن إمساعيـــل عــن جعفــر عـــن أبيــه عـــن ]10313[ابــن أيب شــيبة -

حىت حيـول عليـه ل زكاةليس يف ما: قال إسحاق عن عاصم عن عليوحدثنا شريك عن أيب
.اهـ صحيح احلول

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة ]9961[ابــن أيب شــيبة -
وقـال ابـن أيب شـيبة . شـيء ، فمـا زاد فباحلسـابليس يف أقـل مـن مئـيت درهـم : قال عليعن 

كانـت أعطياتنـا ختـرج :بن مهـدي عـن إسـرائيل عـن خمـارق عـن طـارق بـن شـهاب قـالاحدثنا ]4237[قال أمحد -1
اهـسألت عنه خمارقا فشك فيه:فسألت عن سفيان فقال.عهد عمر مل تزك حىت نكون حنن نزكيهاعلى



تقريب فقه السابقني األولني

91

: قــال يب إســحاق عــن عاصــم بــن ضــمرة عــن علــي حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أ]9966[
لــيس يف أقــل مــن عشــرين دينــارا شــيء ، ويف عشــرين دينــارا نصــف دينــار ، ويف أربعــني دينــارا 

.اهـ صحيح ر ، فما زاد فباحلسابدينا
من علييب إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال أعن الثوري عن ]7076[عبد الرزاق -

ىت حيــول عليــه احلــول فــإذا بلــغ مــائيت درهــم ففيــه مخســة دراهــم اسـتفاد مــاال فلــيس عليــه زكــاة حــ
ـــــى املـــــائتني فبحســـــاب  ـــــه شـــــيء وإن زاد عل ـــــيس في ـــــن زجنويـــــه .وإن نقـــــص مـــــن املـــــائتني فل اب

:نا أبو نعيم أنا سفيان عن أيب إسحاق عـن عاصـم بـن ضـمرة عـن علـي قـال خرب أ]1302[
دينـار ، ويف كـل مـائيت درهـم مخسـة يف كل عشرين دينارا نصف دينار ، ويف كل أربعـني دينـارا 

.اهـ صحيح ، ومعناه ربع العشر دراهم ، وما زاد فباحلساب 
عبــد اهللا بــنعــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن هبــرية بــن يــرمي عــن ]7036[عبــد الــرزاق-

حـدثنا وكيـع عـن سـفيان ]10565[ابـن أيب شـيبة . قال كان يعطـي مث يأخـذ زكاتـه مسعود
ابــن أيب . العطـاء يف الرســل فنزكيـهكــان يعطينـا: قـال عبــد اهللارية عـن ن أيب إسـحاق عــن هبـعـ

كــان ابــن : حــدثنا عبــد الــرحيم عــن زكريــا عــن أيب إســحاق عــن هبــرية قــال]10566[شــيبة 
حــدثنا عبــد الــرمحن ]862[أبــو عبيــد .

كـان عبـد اهللا بـن مسـعود يعطينـا العطـاء :ل عن سفيان عن أيب إسحاق عن هبـرية بـن يـرمي قـا
ثنا أبــو نعــيم ثنــا ســفيان عــن حــد]1283[ابــن زجنويــه . يف زبــل صــغار ، مث يأخــذ منــه الزكــاة 

أنا أبو .أنه كان يعطي العطاء يف زبل ويأخذ زكاتهأيب إسحاق عن هبرية بن يرمي عن عبد اهللا 
العطاء ، فإذا أعطى شيئا د اهللا يعطينا كان عب: نعيم أنا زهري عن أيب إسحاق عن هبرية قال 

اجلــس فعـــد مـــا أخــذت ، واتـــق اهللا ، فـــإن : بـــارك اهللا لـــك ، أو بــورك لـــك ، مث يقـــول : قــال 
من كل نقص فاستوفه ، وإن زاد فرده علينا وكان يأخذ صدقة

هبـرية فيـه ضـعفاهــ أخذ مخسـة أربعمائة عشر ، وكان ال يأخذ منها شيئا حىت تبلغ مائتني في
.ومعناه ربع العشر . 
مسـعودابـنحدثنا وكيع عن األعمـش عـن بعـض أصـحابه عـن ]10572[ابن أيب شيبة -

اهـأنه كان يعطي العطاء ويزكيه
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ــن عمــرعــن نــافع أن ]582[مالــك - ال جتــب يف مــال زكــاة حــىت :كــان يقــول عبــد اهللا ب
بـن عمـر قـال اعن عبيد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]7030[عبد الرزاق . حيول عليه احلول 

عـن معمـر عـن ]7031[عبـد الـرزاق .من استفاد ماال فال زكاة عليه حىت حيول عليه احلـول 
حـدثنا حيـىي بـن يعلـى ]10324[ابـن أيب شـيبة . بـن عمـر مثلـه اقتادة وأيـوب عـن نـافع عـن 

لــيس عليــه زكــاة حــىت : قــال التيمــي عــن منصــور عــن يعلــى بــن نعمــان عــن نــافع عــن ابــن عمــر
حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا عبــد ]632[الرتمــذي .حيــول عليــه حــول مــن حــني يســتفيده

مـن اسـتفاد مـاال فـال زكـاة فيـه حـىت : الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال 
.اهـ صحيح حيول عليه احلول عند ربه 

ل حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن قــاخلصــيبحــدثنا ســليمان قــال حــدثنا ا]559[الطحــاوي -
يزكيــه :هللا عنهمــا يف الرجــل يســتفيد املــال قــالرضــي اعمــرابــنعــن قتــادة عــن جــابر بــن زيــد

عبـد اهللا بـن مـن طريـق] 42/ 4احمللى[ابن حزم روىو .اهـ سند جيد حني حيول عليه احلول
بـــن زيـــد أيب جـــابرأمحــد بـــن حنبـــل ثنـــا أيب عـــن عبـــد الصـــمد التنـــوري ثنـــا محـــاد ثنـــا قتـــادة عـــن

حىت عمرابنال ، وقيزكيه حني يستفيده: أنه قال يف املال املستفادعباسابنالشعثاء عن 
اهـحيول عليه احلول

عـن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع قـال كانـت تأتيـه األمـوال فـال يزكيهـا ]7032[عبد الـرزاق -
اقـة وكـان يقـول لـيس يف املـال حىت حيول عليـه احلـول وإن أنفقهـا كلهـا وكـان ينفقهـا يف حـق وف

صدقة حىت حيول عليه احلول فإذا حال عليه احلول ففي كل مائيت درهم مخسة دراهـم فمـا زاد 
.أي ربع العشر .اهـ صحيح فبحساب ذلك 

مــا زاد علــى : قــال عمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع عــن ] 7075[عبــد الــرزاق -
.اهـ صحيح املائتني فبحساب ذلك 

: أنـــا أنـــس بـــن ســـريين قـــال نـــا أبـــو نعـــيم أنـــا هشـــام الدســـتوائيخرب أ]1304[جنويـــه ابـــن ز -
.اهـ سند صحيح يف مائتني مخسة ، وما زاد فباحلساب : قال عمرابنسألت 

قــال مــا زاد عمــربــناعــن هشــام عــن حممــد عــن خالــد احلــذاء عــن ]7079[عبــد الــرزاق -
حــدثنا أبــو أســامة ]9962[ابــن أيب شــيبة .اهـــ صــوابه جــابر احلـذاء علـى املــائتني فباحلســاب 
مـا زاد : اء وكان عبدا لبين جماشع عن ابـن عمـر قـال عن جابر احلذعن هشام عن ابن سريين
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حــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن أيــوب عــن ابـــن ]878[أبــو عبيــد .فباحلســابعلــى املئتــني
. ومــا زاد فباحلســابيف كــل مـائتني مخســة دراهــم: قــالاحلــذاء عـن ابــن عمــرجــابرعــن سـريين

عــن نــا النضــر بــن مشيــل أخربنــا هشــام بــن حســان عــن ابــن ســريينخرب أ]1303[ابــن زجنويــه 
ورواه اهــــومــا زاد فباحلســاب يف كـــل مــائتني مخســة دراهـــم :احلــذاء عــن ابـــن عمــر قــال جــابر

حــدثنا هشــام وهــو ابــن قــال حــدثنا وهــب بــن جريــرقــال حــدثنا أبــو بكــرة]537[الطحــاوي 
مسـلم؟ قلـت: قـالأعلى العبد زكاة: قلت البن عمر: قالحممد عن جابر احلذاءحسان عن 

على رسـم اهـفما زاد فباحلساب لم عليه يف كل مائتني مخسة دراهمفإن كل مس: نعم قال: 
.ابن حبان

يف ابــن عبــاسحــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام عــن عكرمــة عــن ]10326[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا يزيد عـن هشـام بـن ]866[أبو عبيد . يزكيه حني يستفيده: الرجل يستفيد ماال قال 

قــال . يزكيــه يــوم يســتفيده : يف الرجــل يســتفيد املــال قــال حســان عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس 
. مثـل ذلـك وحدثنا ابن كثري عن محاد بن سلمة عن قتـادة عـن جـابر بـن زيـد عـن ابـن عبـاس

ربنــا هشــام بــن حســان عــن عكرمــة عــن ابــن نــا النضــر بــن مشيــل أخخرب أ]1288[ابــن زجنويــه 
حــدثنا ]553[وقــال الطحــاوي . يزكيــه حــني يســتفيده: عبــاس يف الــذي يســتفيد املــال قــال 

حدثنا اخلصيب بن ناصح قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن قتـادة عـن سليمان بن شعيب قال
.صحيح .)1(مثلهجابر بن زيد عن ابن عباس 

قـــال يف املـــال عبـــاسبـــناأيـــوب عـــن عكرمـــة عـــن عـــن معمـــر عـــن]7026[عبـــد الـــرزاق -
عبـــد الـــرزاق عـــن هشـــام بـــن حســـان عـــن وقـــال.املســـتفاد إذا بلـــغ مـــائيت درهـــم مخســـة دراهـــم 

.صحيح . اهـ وهو ربع العشر بن عباس مثله اعكرمة عن 
حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن حممد عـن عمـرة بنـت عبـد الـرمحن ]10322[ابن أيب شيبة-

نــا خرب أ]1273[ابــن زجنويــه .لــيس يف مــال زكــاة حــىت حيــول عليــه احلــول: قالــتعائشــةعــن 
لــيس يف مــال صــدقة : يعلــى بــن عبيــد أنــا حارثــة بــن أيب الرجــال عــن عمــرة عــن عائشــة قالــت 

والفضـة ، وال أحسـبه أنـا أراد ذلـكفقد تأول الناس أو مـن تـأول مـنهم أن ابـن عبـاس أراد الـذهب : قال أبو عبيد -1
اه أراد زكاة ما خترج األرض ، فإن أهل املدينة وكان عندي أفقه من أن يقول هذا ؛ ألنه خارج عن قول األمة ، ولكين أر 

يسمون األرض ماال ، وال نعلم يف السنة ماال جتب فيه الصدقة حني ميلكه ربه سوى ما خترج األرض ، فإن مل يكن ابن 
.كأنه أجاب عن واقعة مبا يشبه كالم الزهري اليأيت اهـعباس أراد هذا ، فال أدري ما وجه حديثه 
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حــدثنا حممـد حــدثنا أبـو كريــب حـدثنا ابــن أيب]1916[الـدارقطين . حـىت حيــول عليـه احلــول 
.اهـ ضعيف زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة مثله

عــن معمــر قــال ســألت الزهــري عــن الرجــل يكــون عنــده املــال وبينــه ]7028[عبــد الــرزاق -
وبـــني مـــا يزكيـــه شـــهرا أو شـــهرين مث يريـــد أن يســـتنفقه قـــال كـــان املســـلمون يســـتحبون أن خيـــرج 

بــن شــهابابــن جــريج قــال قــال اعــن ]6872[عبــد الــرزاق .الرجــل زكاتــه قبــل أن يســتنفقه 
يســتحبون حـني يفيـد أحــدهم املـال أن خيــرج زكاتـه وإذا حـال احلــول علـى مالــه كـان املسـلمون 

عـن معمـر عـن الزهـري ]6873[عبـد الـرزاق .أن يزكي معه مـا مل حيـل عليـه احلـول مـن مالـه 
قــال مــن اســتفاد مــاال زكــاه مــع مالــه وإذا أفــاد مــاال زكــاه حــني يفيــده مــع مالــه كــان املســلمون 

.اهـ صحيح يستحبون ذلك 
ت رأيـ: قـال حدثنا حممد بن أيب عدي عن ابن عون عـن حممـد]10570[ن أيب شيبة اب-

.كأن معناه ما تقدم عن عثمان .اهـ صحيح األمراء إذا أعطوا العطاء زكوه
بن حجري عن طاووس أنه كـان يقـال يف ابن جريج قال أخربين اعن ]7084[عبد الرزاق -

اهــ هشـام مـائتني حـىت يبلـغ أربعـني درمهـا شـيء مائيت درهم مخسـة دراهـم ولـيس يف شـيء بعـد 
.بن حجري فيه ضعف 

عــن ابــن شــهاب ثنا عبــد اهللا بــن صــاحل ثنــا الليــث حــدثين يــونسحــد]1549[ابــن زجنويــه -
كــان النــاس :اثــا ، أيصــدقه دون ســنة ؟ فقــال أرأيــت رجــال أصــاب مــاال مري : قلــت لــه : قــال 

السنة فهو جائز ، تقدم فيه وأداه ، وإن أخر ذلك مل يكن عليه سـبيل بعـد أن خيرجهـا للسـنة 
.اهـ صحيح 

أخربنــا ابــن قــال حــدثنا ابــن املبــاركقــال حــدثنا نعــيمقــال حــدثنا حيــىي]574[الطحــاوي -
من السنة أن جيمـع إن: يقول أيب حبيب أنه مسع بكري بن عبد اهللاحدثين يزيد بنقال هليعة

.اهـ إسناد جيد بني الذهب والورق يف الزكاة 

زكاة احلليما جاء يف 
ثنا أبو كامل ومحيد بن مسعدة املعىن أن خالد بن احلارث حـدثهم حد]1565[أبو داود -

أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا حسني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة 
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. يد ابنتهـا مسـكتان غليظتـان مـن ذهـب فقـال هلـا أتعطـني زكـاة هـذا وسلم ومعها ابنة هلا ويف
فخلعتهمـا : قـال . :قـال. ال:قالـت

اهـ ورواه الرتمـذي مـن رسوله صلى اهللا عليه وسلم وقالت مها هللا عز وجل ولفألقتهما إىل النيب
.)1(طريق ابن هليعة وابن الصباح وضعفه وحسنه األلباين

عــن ثابــت بــن ابــن بشــريعــينيدثنا حممــد بــن عيســى حــدثنا عتــاب حــ]1566[أبــو داود -
عجــالن عــن عطــاء عــن أم ســلمة قالــت كنــت ألــبس أوضــاحا مــن ذهــب فقلــت يــا رســول اهللا 

اهــ صـححه احلـاكم وحسـنه األلبـاين فليس بكنز يته فزكزكاىما بلغ أن تؤد:أكنز هو فقال 
.لكنه مرسل . 
حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحدثنا حممد بن إدريس الراز ]1567[أبو داود -

جعفر أن حممد بن عمرو بن عطاء أخربه عن عبد اهللا بن حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن أيب
صـلى اهللا عليـه وسـلم فقالـت دخـل علـى ى عائشـة زوج النـيبشداد بن اهلاد أنه قال دخلنا عل

. مــا هــذا يــا عائشــة :فتخــات مــن ورق فقــالييــدرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فــرأى يف
:قلـت ال أو مـا شـاء اهللا قــال. :قــال.فقلـت صـنعتهن أتـزين لـك يـا رسـول اهللا

وقــال الــدارقطين حممــد بــن عطــاء هــذا . اهـــ صــححه احلــاكم واأللبــاين)2(هــو حســبك مــن النــار

هذا احلديث ال نعلمه يروى إال من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قدميا وحـديثا : يد يف األموال قال أبو عب-1
، فــإن يكــن األمــر علــى مــا روي وكــان عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حمفوظــا ، فقــد حيتمــل معنــاه أن يكــون أراد 

. زكاتـه عاريتـه : سـيب والشـعيب واحلسـن وقتـادة يف قـوهلم بالزكاة العاريـة كمـا فسـرته العلمـاء الـذين ذكرنـاهم سـعيد بـن امل
ولو كانت الزكاة يف احللي فرضا كفرض الرقة ما اقتصر النيب صلى اهللا عليه وسلم من ذلك على أن يقوله المرأة خيصها 

تبــه وســنته بــه عنــد رؤيتــه احللــي عليهــا دون النــاس ، ولكــان هــذا كســائر الصــدقات الشــائعة املنتشــرة عنــه يف العــامل مــن ك
 .

ال وجـه لـه عنـدي سـوى العاريـة ألن القاسـم . ال بأس بلبس احللـي إذا أعطيـت زكاتـه : وكذلك حديث عائشة يف قوهلا 
ك أحدا من نسائها أو بنات أخيهـا ومل تصـح زكـاة احللـي عنـدنا عـن أحـد بن حممد كان ينكر عنها أن تكون أمرت بذل

فأمــا حــديث عبــد اهللا بــن عمـر يف تزكيتــه حلــي بناتــه ففـي إســناده حنــو ممــا يف إســناد . مـن الصــحابة إال عــن ابــن مسـعود 
افقهم من التـابعني والقول اآلخر هو عن عائشة وابن عمر وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك مث من و . احلديث املرفوع 

اهـبعد 
ابـن أيب . عن الثوري عن أيب جعفر عن عبد اهللا بـن شـداد قـال يف احللـي الزكـاة حـىت يف اخلـامت]7058[عبد الرزاق-2

ابــن زجنويــه . ثنــا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق عــن عبــد اهللا بــن شــداد أنــه كــان يــرى يف احللــي زكــاة]10259[شــيبة
.صحيح. يف احللي زكاة حىت يف اخلامت : ن عن أيب جعفر عن عبد اهللا بن شداد قالثنا أبو نعيم أنا سفيا]1384[
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. اهـــ وهــو ثقـــة هــو حممــد بــن عمــرو بــن عطــاء وهــو معــروف: وتعقبــه البيهقــي قــال . جمهــول
.وحسن إسناده يف الصغرى 

: قــال ثنــا عبــد الــرحيم ووكيــع عــن مســاور الــوراق عــن شــعيب ]10257[ابــن أيب شــيبة -
لـن وال جيعمني أن يصـدقن حلـيهن نساء املسـلأن مر من قبلك منإىل أيب موسىعمركتب 

ج بــن املنهــال عــن أنــا احلجــا ]1381[ورواه محيــد بــن زجنويــه . اهلديــة والزيــادة تقارضــا بيــنهن
أن كتب عمـر إىل بعـض عمالـه: قال حفص بن غياث حدثين املساور عن شعيب بن يسار 
والســالمبيـنهنن الزيـارة واهلديـة تقارضـامـر مـن قبلـك مـن النسـاء أن يـزكني حلــيهن ، وال جيعلـ

اهـــ مســاور ثقــة وشــعيب بــن يســار مــوىل ابــن عبــاس وثقــه ابــن حبــان وقــال البخــاري يف التــاريخ 
بــن يســار أن عمــر بــن اخلطــاب حــدثين زكريــا نــا أبــو أســامة نــا مســاور الــوراق حــدثين شــعيب

اهـكتب أن يزكي احلليمرسل
قــال سـألته امــرأة ودمسـعبـناعــن معمـر عـن محــاد عـن إبـراهيم عــن ]7055[عبـد الـرزاق -

عــن حلــي هلــا فيــه زكــاة قــال إذا بلــغ مــائيت درهــم فزكيــه قالــت إن يف حجــري يتــامى يل أفأدفعــه 
حدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن محـاد عـن إبـراهيم قـال]9974[ابن أيب شيبة .إليهم قال نعم 

عبـد واه ور .كان المرأة عبد اهللا طوق فيه عشـرون مثقـاال ، فأمرهـا أن ختـرج منـه مخسـة دراهـم
إن يل عبـد اهللاعن الثوري عن محاد عن إبراهيم عن علقمة قال قالت امـرأة ]7056[الرزاق 

حليــا فأزكيــه قــال إذا بلــغ مــائيت درهــم فزكيــه قالــت يف حجــري بــين أخ يل يتــامى أفأضــعه فــيهم 
حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن محاد عن إبـراهيم عـن علقمـة ]922[أبو عبيد . قال نعم 

أيبلغ مائتني ؟ إذا بلغ مـائتني ففيـه : فقال عبد اهللا . إن يل حليا : قالت امرأة عبد اهللا :قال 
وقـــــال أبـــــو عبيـــــد .نعـــــم: عنـــــدي بنـــــو أخ يل أيتـــــام أفأضـــــعه فـــــيهم ؟ قـــــال : الزكـــــاة ؟ قالـــــت 

أن حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سـعيد بـن أيب عروبـة عـن أيب معشـر عـن إبـراهيم]1240[
أأعطيـــه بـــين أخ يل أيتـــام يف : بـــن مســـعود ســـألته عـــن زكـــاة حلـــي هلـــا ، فقالـــت امـــرأة عبـــد اهللا

أنا عبيد اهللا بن موسى أخربنـا سـفيان عـن محـاد ]1382[ابن زجنويه . نعم : حجري ؟ قال 
إن بلـغ :؟ قـالهإن يل حليا أفأزكي: ه قالت له امرأت: قال هللاعن عبد اعن إبراهيم عن علقمة 

حدثنا ]2/108[الدارقطين . نعم : أفأضعه فيهم ؟ قال ن يل بين أخإ: ني فزكيه قالت مائت
علـي بــن حممــد املصــري ثنـا عبــد اهللا بــن أيب مــرمي ثنـا الفريــايب ثنــا ســفيان عـن محــاد عــن إبــراهيم 
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: بـن مسـعود سـألت عـن حلـي هلـا قـال إذا بلـغ مـائتني ففيـه الزكـاة قالـت اعن علقمـة أن امـرأة 
حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل مث قــال . ه فــيهم قــال نعــم موقــوفإن يف حجــري بــين أخ يل أفأضــع

أن امـرأة نا سعيد عن أيب معشر عـن إبـراهيمالفارسي ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبد الوهاب ث
بن مسـعود سـألته عـن طـوق هلـا فيـه عشـرون مثقـاال مـن الـذهب فقالـت أزكيـه قـال نعـم قالـت  ا

. خ هلــا يتــيم يف حجرهــا قــال نعــم إن شــئت بــن أاكــم قــال مخســة دراهــم قالــت أعطيهــا فالنــا 
: حدثنا حممد ثنا حيىي ثنا عبد الوهاب ثنـا هشـام الدسـتوائي عـن محـاد عـن إبـراهيم قـال وقال 

بــن ابــن مســعود حلــي فقالــت البــن مســعود أعطــي زكاتــه قــال نعــم قالــت أعطــي اكــان المــرأة 
ان عــن د حــدثنا ســفيعبــد اهللا بــن الوليــمــن طريــق]7796[البيهقــي . أخــي يتيمــا قــال نعــم 

درهم إذا بلغ مائيت: هلا فقال يأن امرأة عبد اهللا سألت عن حلمحاد عن إبراهيم عن علقمة
اهـــ صــحيح مــن الــوجهني نعــم: ؟ قــال يحجــر يفأخ يلبــينأضــعها يف: قالــت . ففيــه الزكــاة

.عن إبراهيم 
ابر بـن عبـد جـعـن الثـوري ومعمـر عـن عمـرو بـن دينـار قـال سـألت ]7046[عبد الـرزاق -

أبـــو عبيـــد .دينـــار قـــال األلـــف كثـــريألـــفعـــن احللـــي هـــل فيـــه زكـــاة قـــال ال قلـــت إن كـــان اهللا
جـابر بـن عبـد سـئل : قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار]934[

الشــــــافعي . كثــــــري: وإن بلــــــغ عشــــــرة آالف؟ قــــــال: قيــــــل . ال : زكــــــاة ؟ قــــــالأيف احللــــــي اهللا
مسعت رجال يسـأل جـابر بـن عبـد اهللا : نا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخرب ]7788هق[

.كثـري: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جـابر : ال فقال : أفيه الزكاة؟ فقال جابر يعن احلل
مسعــت : عــن عمــرو بــن دينــار قــالأنــا النضــر بــن مشيــل أخربنــا شــعبة ]1395[ابــن زجنويــه 

ألف كثري : كان ألفا ؟ قال جابر وإن  : احللي زكاة قال رجلليس يف: جابر بن عبد اهللا قال 
.اهـ صحيح كبري : أو قال
جـابربن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع مثل ذلـك مـن اعن ]7048[عبد الرزاق ورواه 

يب الزبري عن أعن معمر عن أيوب عن ]7049[عبد الرزاق .مثل ما أخربين عمرو بن دينار
مللـك عـن أيب الـزبري عـن عبـد احدثنا عبدة بن سـليمان]10275[أيب شيبة ابن. مثلهجابر
ابــن . يعــار ويلــبس: قــال إنــه يكــون فيــه ألــف دينــار : لــتقال زكــاة يف احللــي: قــالجــابرعــن 

سـألت جـابر بـن عبـد : ري قـال عـن أيب الـزبثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد امللك]1411[زجنويه 
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وإن كان فيه : قلت إن احللي يكون فيه ألف دينار ؟ قال ال: ال اهللا عن احللي أفيه زكاة ؟ ق
نا عبد اهللا نا يزيد بن هـارون أنـا عبـد امللـك عـن ]1900املعجم[ابن األعرايب . يعار ويلبس، 

إنــه ألــف : قلــت لــيس فيــه زكـاة: أيب الـزبري أنــه ســأل جـابر بــن عبــد اهللا عـن زكــاة احللــي؟ فقـال
.اهـ صحيح ويلبسنار يعاروإن كانت ألف دي: دينار قال

أنا علي بن احلسـن عـن ابـن املبـارك عـن املثـىن بـن الصـباح عـن عطـاء]1412[ابن زجنويه -
.اهـ املثىن ضعيفإذا زكاه مرة زكاة احللي لبوسه أو عاريته: قال جابر بن عبد اهللاعن 
نــا إمساعيــل بــن حــدثنا عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن زيــد اخلتلــي ث]2/107[الــدارقطين وقــال

إبراهيم بن غالب الزعفـراين ثنـا أيب عـن صـاحل بـن عمـرو عـن أيب محـزة ميمـون عـن الشـعيب عـن 
يف احللــي زكــاة وعــن أيب محــزة عــن : فاطمــة بنــت قــيس أن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال 

الشعيب عن جابر بن عبد اهللا قـال لـيس يف احللـي زكـاة أبـو محـزة هـذا ميمـون ضـعيف احلـديث 
ـاه
بناتـه وجواريـه الـذهب مث ال خيـرج يكـان حيلـعبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]587[مالك -

ثنــا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن أيــوب عــن نــافع عــن ابــن ] 935[أبــو عبيــد . مــن حلــيهن الزكــاة
. ف فيجعــل حليهــا مــن ذلــك أربعــة آالاملــرأة مــن بناتــه علــى عشــرة آالفأنــه كــان يــزوجعمــر 
ثنـا الليـث بـن سـعد عـن نـافع أن ]70[أبـو اجلهـم . يعـين الزكـاةيعطـون عنـهفكـانوا ال : قال 

قن ألــف دينــار وعشــرة آالف درهــم ، فيجعــل هلــن منــه دَ ْصــكــن يُ بنــات عبــد اهللا وبنــات أخيــه
ثنـا عبـد اهللا بـن حممـد بـن زيـاد ثنـا عبـد ] 2/109[الـدارقطين . قريبا من أربعمائة دينـار حليـا 

كانـت املـرأة مـن بنـات عبـد اهللا : لقطان عن عبيد اهللا عـن نـافع قـال الرمحن بن بشر ثنا حيىي ا
مث . يرى فيه صـدقة ق ألف دينار فتجعل هلا من ذلك حليا بأربعمائة دينار والدَ صْ بن عمر تُ 

حدثنا حممـد بـن إمساعيـل ثنـا حيـىي بـن أيب طالـب ثنـا عبـد الوهـاب ثنـا أسـامة بـن زيـد عـن قال 
مـن ]7787[البيهقي . بناته بأربعمائة دينار وال خيرج زكاته بن عمر حيلياكان : نافع قال 

بناتــه يحيلـابـن عمــركــان : أخربنــا أسـامة بــن زيـد عـن نــافع قـال اخلفـاف عبـد الوهــاب طريـق
.اهـ صحيحبأربع مائة دينار فال خيرج زكاته

ي لـيس يف احللـ:قـالعمـربـناعن عبيد اهللا بن عمر عـن نـافع عـن ] 7047[قعبد الرزا-
وأبـــو زكريـــا قـــاال حـــدثنا أبـــو يأخربنـــا أبـــو بكـــر بـــن احلســـن القاضـــ]7786[البيهقـــي . زكـــاة 
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العباس األصم حدثنا حبر بن نصر قال قـرئ علـى ابـن وهـب أخـربك عبـد اهللا بـن عمـر ومالـك 
عبـد اهللا بـن عمـربن أنـس وأسـامة بـن زيـد ويـونس بـن يزيـد وغـري واحـد أن نافعـا حـدثهم عـن 

.صحيح رواه ابن وهب يف اجلامع ، اهـ زكاةيحللاليس يف: أنه قال 
قــال: أخربنــا صــخر بــن جويريــة عــن نــافع قــالنــا النضــر قــالخرب أ]1397[ورواه ابـن زجنويــه 

فليس كل مال يوضع كنزا ففيه الزكاة حىت تلبسه املرأة : قال ابن عمر يف احللي إذا وضع كنزا
ابـن مهــدي عـن عبــد اهللا عـن ]306/ 1[وذكــر سـحنون يف املدونــة.اهـــ صـخر ثقـةفيـه زكـاة 

إن كان احللي إذا كان يوضع كنزا، فإن كـان مـال يوضـع  : بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
اهـا حلي تلبسه املرأة فال زكاة فيهوأم، كنزا ففيه الزكاة 

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]7801[البيهقــي -
بـــن حيـــىي حــدثنا أبـــو غســـان حـــدثنا كامـــل بـــن العـــالء عـــن يبــاس بـــن يعقـــوب حـــدثنا الســـر الع

.اهـ سند ضعيف عاريتهيزكاة احلل: قال ابن عمرثابت عن ابن أيبحبيب يعين
. يزكــى مــرة: قــالأنــسثنا عبــدة عــن ســعيد عــن قتــادة عــن حــد]10258[ابــن أيب شــيبة -

أنـس بـن عـن ابـن املبـارك عـن سـعيد عـن قتـادة سـن عـنأنـا علـي بـن احل]1413[ابن زجنويه 
عبـد مـن طريـق]7789[البيهقـي .زكـي مـرة واحـدة إذا كان حلي يعار ويلـبس:قال مالك

إذا كــان يعــار : قــالياحللــيفأنــس بــن مالــكأخربنــا ســعيد عــن قتــادة عــن اخلفــاف الوهــاب 
.اهـ سند صحيح مرة واحدةىويلبس فإنه يزك

ا خالــد بــن عمــر القرشــي الكــويف عــن شــريك عــن علــي بــن ســليم دثنحــ]936[أبــو عبيــد -
الـدارقطين . ال: قـال؟ ف عليـه الفضـة الكثـرية أعليـه زكـاةعـن سـيأنـس بـن مالـكسـألت : قـال

حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنـا أمحـد بـن أيب رجـاء ثنـا وكيـع ثنـا شـريك عـن علـي ] 109/ 2[
اهـــــ ابــــن زجنويــــه يس فيــــه زكــــاة عــــن احللــــي فقــــال لــــمالــــكبــــنأنــــسســــألت : بــــن ســــليم قــــال 

عـن احللـي سألت أنس بـن مالـك: بن سليم قال عن علي أنا أبو نعيم ثنا شريك ]1404[
حنـوه نا وكيع قال نا شـريك عـن علـي بـن سـليم ]617املسائل[اهـ أمحد ال : أفيه زكاة ؟ قال 

موسـى قـال أنـا عبيـد اهللا بـن]1403[وعلي بن سليم وثقـه ابـن حبـان ، وقـال ابـن زجنويـه . 
أفيـه زكـاة ؟ عـن سـيف كثـري الفضـةأنس بن مالكي بن سليم أنه سأل عن علأخربنا إسرائيل

.اهـ وهذا سند صحيح إىل علي ال: قال 



تقريب فقه السابقني األولني

100

عبـد اهللا بـن عـن الثـوري عـن أيب موسـى عـن عمـرو بـن شـعيب عـن ]7057[عبد الـرزاق -
اه ذكـر األلـف أو أكثـر كـان أنه كـان حيلـي بناتـه بالـذهب ذكـر أكثـر مـن مـائيت درهـم أر عمرو
حدثنا وكيع ]10263[ابن أيب شيبة . اهـ أبو موسى أراه حبيب بن صاحل الطائي ثقة يزكيه 

أنه كان يأمر نساءه أن يـزكني عبد اهللا بن عمروعن جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن 
شـعيب أنا خلف بن أيوب ثنا جريـر بـن حـازم عـن عمـرو بـن]1383[ابن زجنويه . حليهن

يكتـب إىل قهارمتـه ومواليـه يـأمرهم أن يزكـوا حلـي بناتـه ونسـائه وكان عبد اهللا بـن عمـر : قال 
ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ابن أيب جنيح عن عمـرو بـن شـعيب أن عبـد ]924[اهـ أبو عبيد 

اهللا بــن عمــرو حلــى ثــالث بنــات لــه بســتة آالف دينــار فكــان يبعــث مــوىل لــه جليــدا كــل عــام 
ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حسـني املعلـم عـن عمـرو ]925[اهـ أبو عبيدكاته منه فيخرج ز 

يأمرين أن أمجع حلي بناتـه كـل عـام فـأخرج عبد اهللا بن عمروكان : بن شعيب عن سامل قال
اهــ وهـو كمـا قـال كـان أراه مـواله يعـين سـاملا مـوىل عبـد اهللا بـن عمـرو: وقـال أبـو عبيـد. زكاته 

حـدثنا حممـد بـن إمساعيــل ]2/107[ورواه الـدارقطين . ووثقـه ابـن حبــان .قهرمـان ابـن عمـرو
الفارسي ثنا حيىي بن أيب طالب ثنا عبـد الوهـاب أنـا احلسـني املعلـم عـن عمـرو بـن شـعيب عـن 

رجالــه اهـــأبيــه عــن جــده أنــه كــان يكتــب إىل خازنــه ســامل أن خيــرج زكــاة حلــي بناتــه كــل ســنة
واخلـرب علقـه البخـاري يف كتـاب الوكالـة مـن .بأس بـه ثقات وعبد الوهاب اخلفاف صدوق ال

.صحيحه 
زوج النــيب صــلى اهللا عليــه عائشــةعــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن أبيــه أن ] 586[مالــك -

عبـد . وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها هلن احللي فـال ختـرج مـن حلـيهن الزكـاة
القاســم عــن أبيــه أن عائشــة كانــت حتلـــي عــن الثــوري عــن عبــد الــرمحن بــن] 7052[الــرزاق

ابــــن أيب شـــــيبة . )1(وكــــان حلـــــيهم يومئــــذ يســــريا،بنــــات أخيهــــا بالــــذهب واللؤلـــــؤ فــــال تزكيــــه
ثنا علي بن مسهر عـن الشـيباين عـن عبـد اهللا بـن ذكـوان وعمـرو بـن مـرة عـن حد]10272[

ن ســفيان عــن حــدثنا وكيــع عــ.كــان مالنــا عنــد عائشــة فكانــت تزكيــه إال احللــي: القاســم قــال
أمحــد يف مســائل ابنــه ورواه. 

.هذا احلرف أراه من كالم سفيان -1
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ن عائشـــة كانــت حتلـــي أبيــه أنا ســفيان عـــن عبــد الـــرمحن يعــين ابـــن القاســم عـــن حــدث]616[
.اهـ صحيح خيها الذهب مث ال تزكيه أبنات 
سـألت : عن إبراهيم بن أيب مغـرية قـالحدثنا يزيد عن حيىي بن سعيد]937[أبو عبيد وقال

. مـا رأيـت عائشـة أمـرت بـه نسـاءها وال بنـات أخيهـا: القاسم بن حممد عن زكاة احللـي فقـال 
أنا يزيد بن هارون أخربنا حيىي بن سعيد أن إبراهيم بن أيب املغرية أخـربه ]1400[ابن زجنويه 

.ابن أيب املغرية جمهول.فذكره 
بـــن جـــريج قـــال أخـــربين حيــىي بـــن ســـعيد عـــن عمـــرة بنـــت عبـــد اعـــن ] 7051[عبــد الـــرزاق -

.اهـ صحيح ال:ي هلا هل عليها فيه صدقة قالتعن حلعائشة
بـن أيب عـن عبـد اهللاحـدثنا ابـن إدريـس عـن حممـد بـن عمـارة]10286[ابن أيب شيبة وقال 
ابن سعد .فكانت ال تزكيهلي وكان لنا حعائشةا يف حجر كنا أيتام: عن عمرة قالت بكر

بكـر عـن عمـرة عن عبد اهللا بن أيباصم النبيل عن حممد بن عمارةأخربنا أبو ع]11890[
وكـان لنـا حلـي وكنـا : قالـت . بنت عبد الرمحن 

.نزكيه اهـ صحيح ال 
مسعــت ابــن أيب مليكــة : س قــال قــيثنــا عمــرو بــن ثنــا ابــن أيب عبــاد]1401[ابــن زجنويــه -

مث ال تزكـي قهنأم املؤمنني حتلي بنات أخيها الذهب يف أيديهن وأرجلهن وأعنـاعائشة: يقول
.اهـ حسن منه شيئا

: قــال عائشــةحــدثنا وكيــع عــن دهلــم بــن صــاحل عــن عطــاء عــن ]10274[ابــن أيب شــيبة -
.وي ليس بالقاهـ دهلم فلم تكن تزكيهكان لبنات أخيها حلي

حدثنا ابن أيب عدي عن حسني املعلـم عـن عمـرو بـن شـعيب عـن عـروة ]926[أبو عبيد -
]2/107[الــدارقطين . ال بــأس بلـبس احللــي إذا أعطيــت زكاتــه: قالــت عائشــةبـن الــزبري عــن 

ثنا حممد بن إمساعيل الفارسـي ثنـا حيـىي بـن أيب طالـب ثنـا عبـد الوهـاب أنـا احلسـني املعلـم عـن 
فيــه اهـــال بــأس بلــبس احللــي إذا أعطــي زكاتــه :قالــتعائشــةعــن عــروة عــن عمــرو بــن شــعيب 

.عمرو بن شعيب كان رمبا خالفضعف ، 
حـدثنا عبـدة بــن سـليمان عـن هشـام بــن عـروة عـن فاطمـة بنــت ]10276[ابـن أيب شـيبة -

حدثنا وكيـع عـن هشـام بـن عـروة عـن فاطمـة عـن . أسماءاملنذر عن 
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أخربنــا عبــدة بــن ]2253[وقــال إســحاق . وال تزكيــهءأمســا

عـن أمسـاء بن عروة عن فاطمة ابنـة املنـذرعن هشام أنا حماضر]1405[ابن زجنويه . احللي 
ثنـا ] 2/109[اهــ الـدارقطين 

أبـو بكـر النيســابوري نـا أمحــد بـن حممـد بــن أيب رجـاء ثنــا وكيـع ثنـا هشــام بـن عــروة عـن فاطمــة 
نت املنذر عن أمساء بنت أيب بكرب

.صحيح اهـ )1(ألفا
سألت عمـرة : قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حيىي بن سعيد]10278[ن أيب شيبة اب-

أنــا يزيــد بــن هــارون ]1402[ابــن زجنويــه . مــا رأيــت أحــدا يزكيــه: عــن زكــاة احللــي ؟ فقالــت
مـا رأيـت :ابنـة عبـد الـرمحن عـن صـدقة احللـي فقالـتسـألت عمـرة: أخربنا حيىي بن سعيد قال

]938[أبـو عبيـد . مـا صـدقته قـط عقـدا قيمتـه ثنتـا عشـرة مائـة ولقد رأيت يل،أحدا صدقه
القاسم بـن حممـد عـن عن صاحب له أنه سألحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حيىي بن سعيد 

مـا رأيـت : ذلـك فقالـت وسـألت عمـرة عـن : قـال مـا رأيـت أحـدا يفعلـه: فقال صدقة احللي 
.اهـ صحيح فما كنت أصدقهكان يل عقد فيه ثنتا عشرة مائةأحدا يفعله ، وقد

نـا حيـىي بـن حيـىي قـال أخربنـا إمساعيـل بـن عيـاش عـن صـفوان بـن خرب أ]1370[ابن زجنويـه -
أدركت النساء األول يزكني مهـورهن علـى :عبد اهللا بن مجيع اهلوزين قال عن األزهر بن عمرو 

.اهـ صفوان محصي ، سند جيد أزواجهن وحليهن 
ثنا أبــــو خالــــد األمحــــر عــــن حجــــاج عــــن عطــــاء والزهــــريحــــد]10267[ابــــن أيب شــــيبة -

اهــ زكـاةمضت السـنة أن يف احللـي الـذهب والفضـة: وقالوا . يف احللي زكاة : ومكحول قالوا 
.ليس بالقوي حجاج بن أرطاة

ال نعلـم : قـال حـدثنا وكيـع عـن زيـاد بـن أيب مسـلم عـن احلسـن]10279[ابن أيب شـيبة -
.اهـ سند صحيح حللي زكاةأحدا من اخللفاء قال يف ا

مة بنـت املنـذر عـن أمسـاء عن املنذر بن عبد اهللا أن هشام بن عروة حدثه عن فاط]306/ 1املدونة [قال أشهب -1
إمنا هي أمساء بنت أيب خطأاهـ وهذا ومل أر عروة يزكي احللي: هشامقال . أنه كان هلا حلي فلم تكن تزكيهبنت عميس

.بكر 
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سن عن ابن املبـارك عـن سـعيد عـن قتـادة عـن احلسـن ثنا علي بن احل]1406[ابن زجنويه -
.اهـ ابن املبارك مساعه صحيح ليس فيه زكاة: س وأيب حسان األعرج قالوا وخالوعلي

ثنا أخربنــا أبــو بكــر بــن احلــارث الفقيــه أخربنــا أبــو حممــد بــن حيــان حــد] 7841[البيهقــي -
إبــراهيم بــن عثمــان عــن إبــراهيم بــن حممــد بــن احلســن حــدثنا أبــو عــامر حــدثنا الوليــد أخــربين

.اهـ ضعيف جوهر زكاة ليس يف: عليه السالم قال يعلاحلكم عن 

هل يف املال حق سوى الزكاة
علــيعــن حــدثنا ابــن إدريــس عــن شــعبة عــن احلكــم عــن جماهــد]10723[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل صحيح لزكاةاملاعون ا: قال 
علــــيعــــن نا ابــــن عيينــــة عــــن ابــــن أيب جنــــيح عــــن جماهــــدحــــدث]10722[ابــــن أيب شــــيبة -
ابــــن املنــــذر . عاريـــة املتــــاع: عبــــاسابــــنوقــــال . الزكـــاة املفروضــــة : قــــال )ومينعـــون املــــاعون(
عـــن قـــال حـــدثنا عبــد اهللا عـــن ســـفيان عـــن ابـــن أيب جنـــيححــدثنا علـــي بـــن احلســـن]8621[

اهـ مرسـل الزكاة: قال علي بن أيب طالب: لقا)ومينعون املاعون(يف قول اهللا عز وجل جماهد 
.
هيم التيمـي عـن احلـارث عـن إبـراحدثنا أبو معاوية عن األعمش]10720[ابن أيب شيبة -

هــو مــا تعــاور النــاس بيــنهم الفــأس والقــدر : قــال )ومينعــون املــاعون(عبــد اهللاعــن بــن ســويد
عـــن احلكـــم عـــن حيـــىي بـــن اجلـــزار عـــن أيب عـــن األعمـــش حـــدثنا ابـــن إدريـــس.وأشـــباههوالـــدلو

حدثنا قتيبـة ]1659[أبو داودورواه.هو ما تعاور الناس بينهم: قالالعبيدين عن عبد اهللا
نعــد قــال كنــاعبــد اهللالنجــود عــن شــقيق عــن بــن ســعيد حــدثنا أبــو عوانــة عــن عاصــم بــن أيب

، ولـه طـرق صـحيحاهــ عارية الدلو والقـدره وسلمهللا عليصلى ااملاعون على عهد رسول اهللا 
.عن عبد اهللا 

ابــنعــن حــدثنا وكيــع عــن ســعيد بــن عبيــد عــن علــي بــن ربيعــة]10724[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا ابـن إدريـس عـن سـعيد بـن عبيـد عـن علـي .هو املـال الـذي ال يعطـى حقـه: قال عمر

حــدثنا ]8622[ابــن املنــذر . يــؤدى حقــههــو املــال الــذي ال: بــن ربيعــة عــن ابــن عمــر قــال 
حممد بن علي قال حدثنا سعيد قـال حـدثنا سـفيان عـن سـعيد بـن عبيـد الطـائي عـن علـي بـن 
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أناسـا يقولـون غـريإن: قلـت: قال. هي الزكاة: فقال. سألت ابن عمر عن املاعون: قالربيعة
عـن يعبيـد الطـائوكيع عـن سـعيد بـنمن طريق]8049[البيهقي.ذاك ما أقول: قال. ذلك

قـال قلـت ؟ أيش يقولون فيهـا : سألت ابن عمر عن املاعون قال : قالبن ربيعة الواليبيعل
اهــ ال يعطى حقهيهو املال الذ، ما يقولون شيئا : قال . يقولون ما يتعاطى الناس بينهم : 

.سند جيد 
عـن أيب املغـرية سـلمة بـن كهيـلعـنحـدثنا وكيـع عـن سـفيان]10734[وقال ابن أيب شـيبة 

حــدثنا : قــالحــدثنا يزيــد بــن ســنان]1844ك[الــدواليب . هــي الزكــاة: قــال عمــرابــنعــن 
سـألت : عـن أيب املغـرية األسـدي قـالحدثنا سليمان عن سلمة بـن كهيـل: قالحممد بن كثري

: فإن ابن أم عبد يقـول: قلت: هو أن ال يعطى الرجل حقه، قال: ابن عمر عن املاعون فقال
.و علي بن ربيعة الواليب ثقة هاهـ أبو املغرية هو ما تسمع: قال. لعارية الفأس والدلوهو ا

حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلـى قـال حـدثنا إمساعيـل ]8623[وقال ابن املنذر 
هـو الرجـل مينـع حـق مالـه : سـأل رجـل ابـن عمـر عـن املـاعون، فقـال: قالعن سلمة بن كهيل
.منقطعاهـ فيمنعهأو يسأل حق ماله 

عــن حــدثنا معــاذ بــن معــاذ عــن حــامت بــن أيب صــغرية عــن ريــاح بــن عبيــدة]41[أبــو عبيــد -
.صحيح ، تقدم سند اهـيف مالك حق سوى الزكاة يا قزعة :قال لهعمرابنأن قزعة

ابــنحــدثنا عبــد الــرحيم عــن أشــعث عــن ابــن ســريين ونــافع عــن ]10578[ابــن أيب شــيبة -
البيهقـي .كانوا يعطون من اعرتاهم شيئا سوى الصـدقة: قال)حقه يوم حصادهوآتوا(عمر

حيىي بن آدم حدثنا حفص وعبد الرحيم عن أشعث بن سوار عـن حممـد من طريق]7754[
كـــانوا : قـــال ) وآتـــوا حقـــه يـــوم حصـــاده(قولـــه تعـــاىل يفعمـــرابـــنبـــن ســـريين وعـــن نـــافع عـــن 

اهـــ ابــن ســوار أن حفصــا مل يقــل ســوى الصــدقةيعطــون مــن اعــرتاهم شــيئا ســوى الصــدقة إال
.يضعف 

حــدثنا حممــد بــن قــال صــيب احلــارثيحــدثنا اخلقــال حــدثنا ســليمان]676[وقــال الطحــاوي 
وآتوا حقه يـوم (يف قوله مسلم الطائفي عن أيوب عن نافع أو إمساعيل عن نافع عن ابن عمر

.اهـ ضعيف كان إذا صرم يعطي ضغثا :قال)حصاده
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قال حدثنا يزيد بن درهم قالحدثنا عبد الصمدحدثنا عمرو قال]13963[جرير ابن -
اهـــ ابــن درهــم الزكــاة املفروضــة : قــال) وآتــوا حقــه يــوم حصــاده(يقــولأنــس بــن مالــكمسعــت 

.غري قوي : صدوق يهم ، قال البيهقي 
د عـن حممـعـن حجـاجحدثنا ابن وكيع قال حدثنا هـانئ بـن سـعيد]13965[ابن جرير -

العشــر : قــال) وآتــوا حقــه يــوم حصــاده(عبــاسابــنعــن بــن عبيــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن شــداد
.اهـ سند ضعيف ونصف العشر 

ح وعـن عبـاسابـنعـن حدثنا حفص عن احلجـاج عـن احلكـم]10573[ابن أيب شيبة -
نسـختها العشـر ونصـف: قـاال )وآتـوا حقـه يـوم حصـاده(يف قولـه تعـاىل سامل عن ابـن احلنفيـة

قـال ابـن : حـدثنا يزيـد عـن احلجـاج عـن احلكـم قـال ]37الناسخ واملنسـوخ[أبو عبيد .العشر
.ضعيف سند اهـ نسخت الزكاة كل نفقة يف القرآن: عباس 

ابــنعــن حــدثنا أبـو معاويــة عـن حجــاج عـن احلكــم عـن مقسـم]10588[ابـن أيب شـيبة -
]13979[ابـــن جريـــر .ونصـــف العشـــرنســـختها العشـــر)وآتـــوا حقـــه يـــوم حصـــاده(عبـــاس

حدثين املثىن قال حدثنا سويد قال أخربنا ابن املبارك عن شريك عن احلكم بن عتيبة عن ابـن 
.اهـ فيه ضعف مثله عباس

حدثين املثىن قال حدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين معاويـة عـن ]13971[ابن جرير -
يعــين حبقـه زكاتــه املفروضــة)دهوآتــوا حقـه يــوم حصـا(قولـهابـن عبــاسعــن علـي بــن أيب طلحـة

.اهـ حسن يوم ُيكال أو يُعلم كيله 
ـــن عـــن ن أيب إســـحاق عـــن عكرمـــةعـــدثنا أبـــو األحـــوص حـــ]10630[ابـــن أيب شـــيبة - اب

مــن ] 7759[البيهقــي .مــن أدى زكــاة مالــه فلــيس عليــه جنــاح أن ال يتصــدق: قــال عبــاس
قـال عبـاسابـنن عكرمـة عـن إسـحاق عـسعيد بن منصور حدثنا أبو األحوص عن أيبطريق

.اهـ ثقات ماله فال جناح عليه أن ال يتصدقمن أدى زكاة: 
عبـاسابـنعـن ن األعمـش عـن سـعيد بـن جبـريعـحـدثنا وكيـع ]10735[ابن أيب شيبة -

عــن ســعيد بــن وكيــع عــن األعمــش مــن طريــق]8044[البيهقــي . مثــل حــديث ابــن مســعود
]8620[وقـال ابـن املنـذر اهــعاريـة املتـاع: لقـا) عونومينعـون املـا(جبري عن ابن عبـاس قـال

حـدثنا عبـد اهللا بـن الوليـد العـدين عـن سـفيان الثـوري عـن ابـن أيب حدثنا علي بـن احلسـن قـال
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اهــــ العاريـــة: قـــال)ومينعـــون املـــاعون(عـــن ابـــن عبـــاس يف قـــول اهللا عـــز وجـــل جنـــيح عـــن جماهـــد
.صحيح 

مل : قـال عبـاسابـنعـن ليـث عـن جماهـد عـن حـدثنا ابـن عليـة]10729[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف جيئ أهلها بعد

كــانوا يعطــون : قــال حــدثنا معتمــر عــن عاصــم عــن أيب العاليــة]10575[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح قةشيئا غري الصد

حـــدثنا ابـــن مهـــدي عـــن ســـفيان ح وغنـــدر عـــن شـــعبة عـــن أيب ]10726[ابـــن أيب شـــيبة -
املــاعون : عــن ســعد بــن إســحاق 

.اهـ سند جيد ، يروي عن ابن مسعود منع الفأس والقدر والدلو
هـذه مدنيـة مكيـة ، : قـال حدثنا وكيع عن سفيان عـن السـدي ]10581[ابن أيب شيبة -

وآتـوا (ولـه تعـاىل يعـين ق. عـن الفقهـاء : عمـن ؟ قـال : نسختها العشر ونصف العشر ، قلـت 
.اهـ صحيح ) حقه يوم حصاده

تزكىأموال اليتامىاألمر يف 
حـــدثنا حممـــد بـــن امساعيـــل حـــدثنا إبـــراهيم بـــن موســـى حـــدثنا الوليـــد بـــن ]641[الرتمـــذي -

صـلى اهللا عليـه أن النـيبجـدهمسلم عن املثىن بن الصباح عن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن
يتيما له مال فليتجر فيه وال يرتكه حىت تأكله الصـدقة يلأال من و : سلم خطب الناس فقال و 

.ضعيف اهـ 
اجتــروا يف أمــوال اليتــامى ال تأكلهــا : قــال عمــر بــن الخطــابأنــه بلغــه أن ]588[مالــك -

.الزكاة 
: عـــن الثـــوري عـــن ثـــور عـــن أيب عـــون أن عمـــر بـــن اخلطـــاب قـــال ]6990[عبـــد الـــرزاق رواه 

اهـ أن تأكلها الزكاة ابتغوا يف أموال اليتامى قبل 
ة عن أيوب عن عمـرو بـن دينـار عـن مكحـول حدثنا ابن علي]10215[ابن أيب شيبةورواه
]1997[وقــــال الــــدارقطين .ال تســــتغرقها الصــــدقةقــــال عمــــر ابتغــــوا بــــأموال اليتــــامى: قــــال

حــدثنا حممــد حــدثنا حيــىي حــدثنا عبــد الوهــاب حــدثنا أبــو الربيــع الســمان عــن عمــرو بــن دينــار
. موال اليتــامى ال تســتهلكها الزكــاةابتغــوا بــأ: عــن عبيــد بــن عمــري أن عمــر بــن اخلطــاب قــال 
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حـدثنا داود بـن يعبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز البغـو من طريق] 11302[ورواه البيهقي 
عمرو حدثنا حممد بن مسلم عن عمرو وهـو ابـن دينـار عـن عبـد الـرمحن بـن السـائب أن عمـر 

.عن مكحول أصح اهـأموال اليتامى ال تستهلكها الصدقةابتغوا يف:قالبن اخلطاب 
ن أيب عــدي كالمهـا عــن حســني املعلــم عــن وابــحــدثنا حيــىي بـن ســعيد]951[أبـو عبيــد ورواه 

ابتغــوا :املســيب قــال قــال عمــر بــن اخلطــابمكحــول وعــن عمــرو بــن شــعيب عــن ســعيد بــن 
يحــدثنا حممــد بــن إمساعيــل الفارســ]1996[ين الــدارقط. بــأموال اليتــامى ، ال تــذهبها الزكــاة 

طالب أخربنا عبد الوهاب حدثنا حسني املعلم عـن عمـرو بـن شـعيب عـن حدثنا حيىي بن أيب
اهـسعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب قال ابتغوا بأموال اليتامى ال تأكلها الصدقة

رفيــع عــن جماهــد قــال عــن إســرائيل بــن يــونس عـن عبــد العزيــز بــن ]6989[عبــد الــرزاق وقـال
نــا خرب أ]1422[ابــن زجنويــه .اجتــروا بــأموال اليتــامى وأعطــوا صــدقتها عمــر بــن اخلطــابقــال 

:ال قـال عمـر بـن اخلطـاب عـن جماهـد قـحممد بن يوسف أنا إسرائيل ثنا عبـد العزيـز بـن رفيـع
.هذا خرب صحيح عن أمري املؤمنني عمراهـ 

ابتغـوا لليتـامى : قـالعمـربن طـاووس عـن أبيـه أن اعن معمر عن ]6993[عبد الرزاق وقال
.مرسل صحيح اهـ يف أمواهلم 

اهـ مرسلكان يزكي مال اليتيم عمرعن معمر عن الزهري أن ]6991[عبد الرزاق -
بــنعمــرأن حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن داود بــن أيب هنــد عــن الشــعيب]952[أبــو عبيــد -

. يعــين إن مل يعطــه يف التجــارة.إن تركنــا هــذا أتــت عليــه الزكــاة: مــال يتــيم فقــالويلالخطــاب
.مرسل جيد 

كــان الخطــاببــنعمــربــن ســريين أن اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]6987[عبــد الــرزاق -
يزكي مال يتـيم فقـال لعثمـان بـن أيب العـاص إن عنـدي مـاال ليتـيم قـد أسـرعت فيـه الزكـاة فهـل 

عندكم
احلول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح 

كان قبلك أحـد أحـرى يف أنفسـنا أن ال يطعمنـا خبيثـا منـك أردد رأس مالنـا وال فقال عمر ما
عـن الثـوري عـن عبـد الكـرمي بـن أيب أميـة وخالـد ]6988[عبـد الـرزاق .حاجة لنـا يف رحبـك 
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احلـذاء عــن محيـد بــن هـالل أن عمــر بــن اخلطـاب قــال لعثمـان بــن أيب العـاص إن عنــدنا أمــوال 
يتــامى قــد خشــينا أن يــأيت عليهــ

لينـــا رؤوس إكانـــت متـــر علـــيكم اللؤلـــؤة اجليـــدة فتقولـــون هـــذه ألمـــري املـــؤمنني ردوا :فقـــال عمـــر 
حدثنا حيىي بن سعيد ويزيد بـن هـارون عـن شـعبة قـال حـدثنا محيـد ]953[أبو عبيد .أموالنا

جــن الشــك مــن شــعبة أن عمــر قــال لعثمــان بــن بــن هــالل عــن حمجــن أو ابــن حمجــن أو أيب حم
: كيـــف متجـــر أرضـــك ؟ فـــإن عنـــدنا مـــال يتـــيم قـــد كـــادت الزكـــاة تفنيـــه ؟ قـــال : أيب العـــاص 

فأخـذ : قـال .اجتـرت يف عملنـا اردد علينـا رأس مالنـا : فدفعه إليه فجاءه بـربح فقـال لـه عمـر 
. ا يعين يف واليتـك الـيت وليناكهـاقوله اجترت يف عملن: رأس ماله ورد عليه الربح قال أبو عبيد 

أحسـبه : قال حدثنا أبو نوح عن القاسم بن الفضل قال حدثنا معاويـة بـن قـرة قـال أبـو عبيـد 
ابــن زجنويــه . عــن أبيــه عــن ابــن أيب العــاص عــن عمــر بــن اخلطــاب مثــل حــديث شــعبة أو حنــوه

ثين احلكـم بـن أيب دحـرةحدثين معاوية بن قنا أبو نعيم أنا القاسم بن الفضل خرب أ]1421[
م متجر ؟ فإن يف يدي مـاال ليتـيمهل قبلك:ن اخلطاب قال يلإن عمر بالعاص الثقفي قال

حـــدثنا ســـليمان بـــن ]516أحكـــام القـــران[الطحـــاوي اهــــ قـــد كـــادت الصـــدقة أن تـــأيت عليـــه 
أخربنـــا القاســـم بـــن الفضـــل قـــال حـــدثنا اخلصـــيب بـــن ناصـــح احلـــارثيقـــال شـــعيب الكســـائي

حـدثين احلكـم بـن أيب العـاص أن عمـر بـن اخلطـابقـال أيب إيـاس معاويـة بـن قـرةاحلارثي عـن 
: إن عنــدي مــاال ليتــيم قــد كــادت الصــدقة أن تــأيت عليــه، فهــل قــبلكم متجــر؟ قلــت:قــال لــه

مـا فعـل املـال؟ : فـدفع إيل عشـرة آالف، فغبـت مـا شـاء اهللا، مث رجعـت إليـه، فقـال: نعم، قال
حـدثنا فهـد بـن سـليمان.د إلينـا رأس مالـه، ال حاجـة لنـا بـه ر : قد بلغ مائة ألف، قال: قلت
حـــدثنا قـــال حـــدثنا القاســـم بـــن الفضـــل احلـــداينقـــال حـــدثنا أبـــو نعـــيم الفضـــل بـــن دكـــنيقـــال 

. مث ذكـــر مثلـــهقـــال يل عمــر: قـــالحـــدثين احلكــم بـــن أيب العـــاص الثقفــيقـــال معاويــة بـــن قــرة
يـد بـن هـارون حـدثنا شـعبة عـن محيـد احلسن بن مكـرم حـدثنا يز من طريق]7591[البيهقي 

قـال -العـاص وكان خادما لعثمان بـن أيب-مسعت أبا حمجن أو ابن حمجن : بن هالل قال 
كيـف متجـر أرضـك فـإن : العاص على عمر بن اخلطاب فقال لـه عمـر قدم عثمان بن أيب: 

هــذه كــذا يف: قــال البيهقــي . قــال فدفعــه إليــه . مــال يتــيم قــد كــادت الزكــاة أن تفنيــه يعنــد
: قلــتاهـــ العــاص عــن عمــر وكالمهــا حمفــوظ ورواه معاويــة بــن قــرة عــن احلكــم بــن أيب. الروايــة
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ـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثنا أبـــو ســـعيد عمـــرو بـــن حممـــد ]11303[رواه يف البيـــوع  أخربن
حـدثنا القاسـم بـن الفضـل احلـداينالعدل حدثنا بشر بن موسى حدثنا موسى بن داود الضيب

هــل : عمــر بــن اخلطــاب العــاص قــال قــال يلاحلكــم بــن أيبويــة بــن قــرة قــال حــدثينعــن معا
: نعـم قـال : عليـه قـال قلـت لـه مال يتيم قد كادت الزكاة أن تـأيتيفإن عند، قبلكم متجر 

؟ مــا فعــل املــال : مث رجعــت إليــه فقــال يل، فغبــت عنــه مــا شــاء اهللا ، عشــرة آالف فــدفع إيل
.حسن صحيح اهـرد علينا مالنا ال حاجة لنا به: مائة ألف قال هو ذا قد بلغ: قال قلت 

عن الثوري عن حبيب بن أيب ثابـت عـن عبيـد اهللا بـن أيب رافـع قـال ]6986[عبد الرزاق -
أرضا بثمانني ألفا فلما أردنا قبض ما لنا نقصت فقال إين كنت أزكيه وكنا يتامى عليباع لنا 

ثنا حممـد بـن يوسـف ثنـا سـفيان حـد]1423[ابن زجنويه وقال .حبيب يدلس اهـيف حجره 
فلمــا عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن بعــض بــين أيب رافــع أن عليــا بــاع أرضــا هلــم بثمــانني ألفــا

مـــن طريـــق] 7592[البيهقـــي . إين كنـــت أزكيهـــا:أن يـــدفعها إلـــيهم نقصـــت فقـــالســـألوه 
يبثابـت عـن بعـض ولـد أيعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن حبيب بن أيب

مســلم بــن مــن طريــق] 13050[البيهقــي .أموالنــا وحنــن يتــامىييزكــيكــان علــ: رافــع قــال
اهللا يطالــب رضــبــن أيبيثابــت أن علــإبــراهيم حــدثنا شــعبة عــن منصــور عــن حبيــب بــن أيب

حــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن ]1997[وقــال الــدارقطين .عنــه كــان معــه مــال يتــيم فكــان يزكيــه
حـــدثنا إســـحاق بـــن منصـــور عــن حســـن بـــن صـــاحل عـــن دثنا أمحـــد بـــن حيـــىي الصــويفســعيد حـــ

رافـع قـال كانـت أمـواهلم عنـد عـن ابـن أيبيثابـت عـن صـلت املكـأشعث عـن حبيـب بـن أيب
فلمــا دفعهــا إلــيهم وجــدوها بــنقص فحســبوها مــع الزكــاة فوجــدوها تامــة فــأتوا عليــا فقــال  يعلــ

حـدثنا حممـد بـن خملـد حـدثنا بشـر بـن مطـر وقـال .مـال ال أزكيـهيكنتم ترون أن يكون عند
عـن ابـن أيبيثابـت عـن صـلت املكـحدثنا يزيد بن هارون حدثنا أشعث عـن حبيـب بـن أيب

صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان أقطـع أبـا رافـع أرضـا فلمـا مـات أبـو رافـع باعهـا عمــر رافـع أن النـيب
رافع عدوا مـاهلم ا قبضها ولد أيبطالب فكان يزكيها فلمبن أيبيبثمانني ألفا فدفعها إىل عل

. ال: قــالوا ؟ : فوجــدوه ناقصــا فــأتوا عليــا فــأخربوه فقــال 
اهــ صـلت وثقـه ابـن زكاتـهيمـال ال أؤديأكنـتم تـرون يكـون عنـديفوجدوها سواء فقـال علـ

.، رواية سفيان أصح ، وأشعث بن سوار يضعف حبان 
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حــدثنا حممــد بــن حــدثنا إبــراهيم بــن أمحــد بــن احلســن القرميســيين]2002[وقــال الــدارقطين 
حدثنا حممد بن محيد حدثنا سلمة بن الفضل حـدثنا منـري بـن العـالء أمحد بن متيم األصبهاين

صـلى اهللا ثابـت عـن جماهـد بـن وردان عـن ابـن عمـر أن النـيبعن األشعث عن حبيب بـن أيب
ألـف ا فعجز عنها فمات فباعها عمر بن اخلطاب مبـائيتأعطى أبا رافع مواله أرضعليه وسلم

طالـــب فكـــان يزكيهـــا كـــل ســـنة حـــىت أدرك بنـــوه بـــن أيبيومثانيـــة آالف دينـــار وأوصـــى إىل علـــ
فقـال أحسـبتم زكاتـه . فدفعه إليهم فحسبوه فوجدوه ناقصا فأتوه فقـالوا إنـا وجـدنا مالنـا ناقصـا

.اهـ منري ضعفه الدارقطين سواءفحسبوه فوجدوه . سبوا زكاته قال اح. قالوا ال
ن عليا زكـى أأيب اليقظان عن ابن أيب ليلى عن حدثنا شريك ]10209[وقال ابن أيب شيبة 

]954[أبــو عبيــد . تــرون كنــت أيل مــاال ال أزكيــه : ل وقــاأمــوال بــين أيب رافــع أيتــام يف حجــره 
لـرمحن بــن أيب عبـد اعــن حـدثنا اهليـثم بـن مجيــل وخالـد بـن عمـرو عــن شـريك عـن أيب اليقظـان

] 518[الطحـاوي .وكـانوا أيتامـا يف حجـره أنه كان يزكـي أمـوال ولـد أيب رافـع عليليلى عن 
أخربنـا شـريك بـن عبـد اهللا عـن أيب اليقظـانقال حدثنا حممد بن سعيد األصبهاينحدثنا فهد

فوجــدوها فــدفعها إلــيهم قــال أن عليــا زكــى أمــوال بــين أيب رافــععــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى 
ال اهـــهــل تريــدون أن يكــون عنــدي مــال ال أزكيــه:إنــا وجــدناها تــنقص فقــال: فقــالواتــنقص

.بأس به 
قــال ســئل عــن مســعودبــناعــن الثــوري عــن ليــث عــن جماهــد عــن ]6997[عبــد الــرزاق -

أموال اليتامى فقال إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة فإن شاءوا زكوه وإن شـاءوا تركـوه
أنـه كـان حدثنا ابن إدريس عن ليث عن جماهـد عـن ابـن مسـعود]10221[ابن أيب شيبة .

أحـص مــا جيـب يف مـال اليتــيم مـن الزكـاة ، فــإذا بلـغ وأونـس منــه رشـده فأعلمـه ، فــإن : يقـول 
.ضعيف ليث اهـشاء زكاه ، وإن شاء تركه

عبــد اهللابــنجــابربــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســعاعــن ]6981[عبــد الــرزاق -
حـدثنا عبـد ]10211[ابـن أيب شـيبة . زكاتـه ييقول يف من يلي مـال اليتـيم قـال جـابر يعطـ

أبــو عبيــد .الــرحيم بــن ســليمان عــن أشــعث عــن أيب الــزبري عــن جــابر قــال يف مــال اليتــيم زكــاة
ول قـحدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخربين أبو الـزبري أنـه مسـع جـابر بـن عبـد اهللا ي]959[

حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق] 525[الطحــاوي . يعطــي زكاتــه: يف الرجــل يلــي مــال اليتــيم قــال
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حدثنا أبو عاصم عن ابـن جـريج عـن أيب الـزبري مسـع جـابرا يقـول يف الرجـل يلـي مـال يتـيمقال 
.صحيح اهـيعطي زكاته:قال
جـابر بـن ن عـحدثنا يزيد عن حبيب بن أيب حبيـب عـن عمـرو بـن هـرم] 960[أبو عبيد -

.اهـ حسن نعم :أيعطي زكاته ؟ قال : يتيم قال يقول يف الرجل يلي مال العبد اهللا
أنــه كــان يزكــي مــال عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]6992[عبــد الــرزاق -

يأنه كان يزكـيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمرحدثنا سف]7596هق[الشافعي . اليتيم 
حدثنا إمساعيل بـن إبـراهيم عـن أيـوب عـن نـافع عـن ابـن عمـر ] 957[و عبيد أب.مال اليتيم

الدســتوائي عــن أنــا هشــامنــا أبــو نعــيمخرب أ]1426[ابــن زجنويــه .كــان يزكــي مــال اليتــيم أنــه
.اهـ صحيح كان يكون عنده مال ليتيم فيزكيه أيوب عن نافع أن ابن عمر  

كـان يكـون عنـده مـال عمربنامل أن عن معمر عن الزهري عن سا]6998[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح 

بـن عمـر مثلـه إال أنـه قـال مث اعن عبد اهللا بن عمر عـن نـافع عـن ]6999[عبد الرزاق وقال
أخـــربين بـــن جـــريج قـــال اعـــن ]7001[عبـــد الـــرزاق .

موســى بــن عقبــة عــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عمــر كانــت تكــون عنــده أمــوال اليتــامى فيستســلف 
حـدثنا عبـد اهللا ]958[أبو عبيـد . 

عنـده اليتـامى فيستسـلف أمـواهلمأنـه كـان يكـون بن صاحل عـن الليـث عـن نـافع عـن ابـن عمـر 
]1427[ابــن زجنويــه .وهــي ديــن عليــه، ك مث خيــرج صــدقتها مــن أمــواهلممــن اهلــالليحرزهــا

مــوال أنــه كــان يكــون عنــده أنــا عبــد اهللا بــن صــاحل حــدثين الليــث عــن نــافع عــن ابــن عمــرخرب أ
ليحرزها من اهلالك ، مث خيرج صدقتها من أمواهلم وهي دين عليه اليتامى ، فيستسلف أمواهلم

كــان عمــرابــننا أبــو نعــيم حــدثنا هشــام عــن أيــوب عــن نــافع أن حــدث] 2/118[الفســوي . 
]2001[الـدارقطين ورواه .فيزكيـه ويعطيـه مضـاربة ويسـتقرض منـه، يكون عنـده مـال اليتـيم 

ليتـيم ويسـتقرض مـال ايعن أيوب عن نـافع أن ابـن عمـر كـان يزكـالدستوائي هشام من طريق
.اهـ صحيح منه ويدفعه مضاربة
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طالـــب حـــدثنا حيـــىي بـــن أيبيحـــدثنا حممـــد بـــن إمساعيـــل الفارســـ]1999[وقـــال الـــدارقطين
كـان عنـده مـال عمرابنحدثنا عبد الوهاب حدثنا ابن عون وصخر بن جويرية عن نافع أن 

.اهـ صحيح مال اليتيم إذا وليهييتيم فكان يستقرض منه ورمبا ضمنه وكان يزك
ان العدل ببغداد أخربنا إمساعيـل بـن حممـد أخربنا أبو احلسني بن بشر ]7872[وقال البيهقي 

عمـرابـنن بن عفان حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا عن نـافع عـيالصفار حدثنا احلسن بن عل
أنــه كــان يستســلف أمــوال يتــامى مــن عنــده ألنــه كــان يــرى أنــه أحــرز لــه مــن الوضــع قــال وكــان 

.اهـ صحيح زكاته من أمواهلمييؤد
: قـال ثنا ابن عيينة عـن عمـرو عـن عبـد الـرمحن بـن السـائبحد]10232[ابن أيب شيبة -

اهــ علـى رسـم ابـن حبـان ، مال يتيم فاستسلف ماله حـىت ال يـؤدي زكاتـهعمرابنكان عند 
.وهو مبعىن الذي قبله 

: قـال وكيع عن موسى بن عبيـدة عـن عبـد اهللا بـن دينـارحدثنا]10219[ابن أيب شيبة -
اهــ سـند ال وليتـه علـى أن أزكيـه حـوال إىل حـولإن شـئتم : فقـالإىل مـال يتـيم عمرابندعي 

.بأس به 
دثنا أبـو معيـد حفـص حـيـد بـن حيـىي بـن عبيـد الدمشـقي قـالأخربنـا ز ]5182[ابن سعد -

ملـا قتـل زيـد باليمامـة : قـال عمـرابـنعـن بن غيالن قال حدثنا سليمان بن موسـى عـن نـافع
تقرض فكان عبد اهللا بن عمـر يقـرض منـه ويسـ: نافع قال ، دفع إليهم عمر بن اخلطاب ماله 

.اهـ سند جيد لنفسه فيتجر هلم به يف غزوه
بن جريج قال أخربين عمرو بـن دينـار أن رجـال أخـربه أن يتيمـا اعن ]7107[عبد الرزاق -

اهـبن عمر سوف افقيل زكه فقال عمربناكان له مال عند 
ث بـن عبـد الـرمحن عـن سـامل عـن أبيـهعـن احلـار بـن أيب ذئـبانـا خرب أ]2764[ابن اجلعـد -

أنـه كـان عنـده مـال يتيمـني فجعـل يزكيـه فقلـت يـا أبتـاه ال تتجـر فيـه وال تضـرب مـا أسـرع هـذا 
الطحـــاوي . فيـــه فقـــال ألزكينـــه ولـــو مل يبـــق منـــه إال درهـــم واحـــد قـــال مث اشـــرتى هلمـــا بـــه دارا 

قـــال أخربنـــا ابـــن أيب ذئـــبقـــالحـــدثنا يزيـــد بـــن هـــارونقـــال حـــدثنا علـــي بـــن شـــيبة]520[
يلــي مــال عبــد اهللا بـن عمــركــان : قــالحـدثين احلــارث بــن عبــد الـرمحن عــن ســامل بــن عبـد اهللا

يـا أبتـاه، أتـؤدي زكـاة أمواهلمـا وأنـت : فقلـتيتيمني من بين كعب، وكان يؤدي زكـاة أمواهلمـا،
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واهللا ألزكـني أمواهلمـا :ال تتجر هلما وال تبتغي هلما؟ فإذا أخرجت الزكاة ذهبت أمواهلما، فقـال
.سند جيد . اهـ احلارث خال ابن أيب ذئب ولو كان درمها، مث ابتاع هلما دار ابن حديدة 

عـن ن عكرمـةعـنا حيىي بـن حيـىي أخربنـا ابـن هليعـة عـن أيب األسـود خرب أ]1435[ابن زجنويه-
مـن الـدارقطين ه روا. اليتيم زكاة حىت جتب عليه الصالةال جتب يف مال :أنه قالعباسابن

]526[ورواه الطحــاوي يف أحكــام القــرآن .، وضــعفه ابــن هليعــة عــنمعــاذ بــن فضــالة طريــق
عـن حممـد بــن عــن ابـن هليعـةحـدثنا ابـن املبـاركقـال حـدثنا احلسـن بــن الربيـعقـال حـدثنا فهـد

ال جتب علـى يتـيم زكـاة حـىت جتـب عليـه :قالعبد الرمحن بن نوفل عن عكرمة عن ابن عباس
. صحيحةاهـ رواية ابن املبارك عن ابن هليعة صالة ال
الحسـنأن اود عـن الشـعيبعـن دنا حيىي بن حيىي أخربنـا هشـيمخرب أ]1428[ابن زجنويه -
.اهـ ثقات كان يزكي مال اليتيم عليبن
تليـين وأخـا يل عائشـةكانـت :عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أنه قـال ]589[مالك -

عــن الثــوري عــن ]6985[عبــد الــرزاق .جرهــا فكانــت ختــرج مــن أموالنــا الزكــاة يتيمــني يف ح
ليـث وعبــد الــرمحن بـن القاســم ومســلم بـن كثــري كلهــم عـن القاســم قــال كـان مالنــا عنــد عائشــة 

.اهـ صحيح فكانت تزكيه وحنن يتامى 
كانــت تعطــي أمــوالزوج النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم  عائشــةأنــه بلغــه أن ]590[مالــك -

بــن جــريج قــال اعــن ]6983[عبــد الــرزاق . اليتــامى الــذين يف حجرهــا مــن يتجــر هلــم فيهــا 
تبضــع بأموالنــا يف عائشــةأخــربين حيــىي بــن ســعيد قــال مسعــت القاســم بــن حممــد يقــول كانــت 

عـن معمـر عـن أيـوب عـن القاسـم بـن حممـد قـال  ]6984[عبـد الـرزاق .
ــكنــا يتــامى يف حجــر عائشــة ف ابــن أيب . ا مث دفعتــه مقارضــة فبــورك لنــا فيــهكانــت تزكــي أموالن

كنـا أيتامـا يف : قـال حدثنا علي بن مسهر عن حيىي بن سعيد عن القاسـم]10210[شيبة 
حدثنا أبو ]10214[ابن أيب شيبة .بضعها يف البحرتتزكي أموالنا و حجر عائشة ، فكانت

بضــع أمــواهلم يف البحــر أن عائشــة كانــت تمخالــد األمحــر عــن حيــىي وحنظلــة ومحيــد عــن القاســ
حدثنا يزيد عن حيىي بن سعيد ومحيد كالمها عن القاسم بن حممد ] 956[أبو عبيد .وتزكيها

تبضـعها يف : ويف حـديث حيـىي : قـال . كانت عائشة تبضع أموالنا وحنن يتامى وتزكيهـا : قال
وحيــىي بــن ســعيد وعبــد أخربنــا ســفيان عــن أيــوب بــن موســى ]13051هــق[الشــافعي .البحــر
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اهللا عنهـا يكانـت عائشـة رضـ: املخارق كلهم خيربه عـن القاسـم بـن حممـد قـال الكرمي بن أيب
نـا النضـر بـن مشيـل أخربنـا خرب أ]1424[ابـن زجنويـه.البحـرينأمو يتزك

: زكاة ؟ فقال أعلى مال اليتيم: بن حممد رجل وأنا أمسعل القاسمَ سأقالهشام بن حسان
اهـــ فنمــا وبــورك لنــا فيــه ،، مث دفعتهــا متــاجرةوليتنــا عائشــة فكانــت تــؤدي عــن أموالنــا الزكــاة 

.صحيح 
عــن معمــر قــال ســئل الزهــري عــن مــال اليتــيم كيــف يصــنع قــال كــل ]7000[عبــد الــرزاق -

ذلــك كــان يفعــل مــنهم مــن كــان يستســلفه فيحــرزه مــن اهلــالك ومــنهم مــن كــان يقــول إمنــا هــي
تركهــا حــىت أوديهــا إىل صــاحبها ومــنهم مــن كــان يأخــذها مقارضــة وكــل ذلــك إىل أوديعــة فــال 

.اهـ صحيح النية 

هل على اململوك زكاة
عن أبيـه حدثنا وكيع عن شعبة عن احلكم عن عبد اهللا بن نافع]10337[ابن أيب شيبة -

نا ابــن أيب زائــدة حــدث]10370[ابــن أيب شــيبة . ة لــيس يف مــال العبــد زكــا: قــال عمــرعــن 
عــن شــعبة عــن احلكــم عــن عبــد اهللا بــن نــافع عــن أبيــه وكــان مملوكــا لبــين هاشــم أنــه ســأل عمــر 

حــدثنا حممــد بــن جعفــر عــن شــعبة ]973[أبــو عبيــد .بالــدرهم والرغيــف: أيتصــدق ؟ قــال 
عبد اهللا بن نافع حيدث عن أبيه أنه كان مملوكـا لبـين هاشـممسعت: قال عن احلكم بن عتيبة

فأتصــــدق ؟ قــــال: قــــال . ال: إن يل مــــاال أفأزكيــــه ؟ قــــال: ل فقــــااخلطــــاببــــنعمــــرســــأل ف
كــم عــن احلثنا هشــام بــن عبــد امللــك أنــا شــعبةحــد]1451[ابــن زجنويــه . بالــدرهم والرغيــف

إن يل ماال ، أفأزكيـه :مسعت عبد اهللا بن نافع عن أبيه أن عبدا قال لعمر بن اخلطاب : قال 
سعيد بن عامر عن شعبةأخربنا . فأتصدق ؟ قال بالرغيف وبالدرهم أ: ال قال : ؟ قال 

شيبان وجرير عن منصـور الوليد بن مسلم حدثينمن طريق]7601[البيهقي . اإلسناد مثله
يـا أمـري املـؤمنني أعلـى : سألت عمر بن اخلطاب فقلـت : عن عبد اهللا بن نافع عن رجل قال 

مـوىل بـن نـافع عبـد اهللا اهــ على مالكـه: فقال يعلى من ه: فقلت . ال: اململوك زكاة فقال 
.حسن على شرط ابن حبان .، وثقه ابن حبان وأباهبين هاشم

: قـال علـيحدثنا وكيع عن إسرائيل عن جـابر عـن احلكـم عـن ]10375[ابن أيب شيبة -
.اهـ جابر ضعيف يتصدق بالدرهم
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أبــيقــال أخــربين درهــم أنــه شــكى إىل بــن أيب ذئــباعــن معمــر عــن ]7021[عبـد الــرزاق -
ـــرة ـــه أبـــو هريـــرة إنـــه ال حيـــل لـــك مـــن مالـــك إال أن تاكـــل هري مواليـــه وســـأله أيتصـــدق فقـــال ل

كيــع عــن ابــن حــدثنا و ]10379[ابــن أيب شــيبة .بــاملعروف أو تنــاول مســكينا أكلــة يف يــده 
ا يف اليــومقــد جعــل علــي مــوالي درمهــإنــه : قلــت هريــرةأبــاســألت : قــال أيب ذئــب عــن درهــم

اول املســـكني وال مـــن مالـــك شـــيء إال بإذنـــه ، تنـــال حيـــل لـــك مـــن دمـــك : تصـــدق ؟ قـــال فأ
فـرض علـي سـيدي كـل يـوم : بن أيب ذئـب عـن درهـم قـال اأنا ]2824[ابن اجلعد . اللقمة

فقــال اتــق اهللا وأد حــق اهللا وحــق مواليــك فإنــك ال متلــك مالــك وال مــن هريــرةأبــادرمهــا فأتيــت 
.على رسم ابن حبان اهـتضع يدك أو تطعم مسكينا لقمة دمك إال أن

حــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام عــن ابــن ســريين عــن جــابر احلــذاء]10345[ابــن أيب شــيبة -
يف : نعــم ، قــال : مســلم هــو ؟ قلــت : يف مــال العبــد زكــاة ؟ قــال : عمــرالبــنقلــت : قــال 

ر بــن مشيــل حــدثنا هشــام بــن ثنا النضــحــد]1460[ابــن زجنويــه . مئــيت درهــم مخســة دراهــم
اة ؟ أعلــى مـال اململـوك زكــ:قلــت البـن عمـر : حسـان عـن ابــن سـريين عـن جــابر احلـذاء قـال 

ئتني مخسـة ، ومـا فإن كان مسلما ، فإن عليـه يف كـل مـا: قال نعم: أسلم هو ؟ قلت : قال 
.اهـ على رسم ابن حبان ، تقدم زاد فبحساب ذلك 

لـيس يف مــال : قــال عمـربــناهللا بــن عمـر عـن نــافع عـن عــن عبـد ا]7009[عبـد الـرزاق -
عمــرابــنحــدثنا وكيــع عــن العمــري عــن نــافع عــن ]10333[ابــن أيب شــيبة .املكاتــب زكــاة 

حـدثنا ابـن منـري عـن ]10336[ابـن أيب شـيبة .وال العبـد زكـاةليس يف مـال املكاتـب: قال 
ابــــن زجنويــــه.العبــــد زكــــاةلــــيس يف مــــال: عبيــــد اهللا بــــن عمــــر عــــن نــــافع عــــن ابــــن عمــــر قــــال 

بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن ا علــي بــن احلســن عــن ابــن املبــارك عــن عبيــد اهللاخربنــأ]1453[
أخربنــا يالروذبــار يأخربنــا أبــو علــ]7599[البيهقــي .لــيس يف مــال العبــد زكــاة :عمــر قــال

عمـر ح إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا بـن
يوأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا احلسـن بـن علـ

مـال العبـد زكـاة حـىت لـيس يف: بيد اهللا عن نافع عن ابن عمـر قـالثنا ابن منري عن عبن عفان 
ه ابـن وروااهــ مال مملـوك زكـاةليس يف: معاوية رواية أيبهذا لفظ حديث ابن منري ويف. يعتق
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: نـافع قـال كـان ابـن عمـر يقـول عـن نا أبو نعيم عن صخر بن جويريـةخرب أ]1452[زجنويه 
. صحيح اهـ ليس على العبد يف ماله زكاة 

حيىي بن حيىي ثنا هشيم عن ابن أيب ليلى عن نافع عـن ابـن أخربنا ]1454[ابن زجنويه وقال
عطــي شــيئا مــن مالــه إال بإذنــه ، إال أن العبــد ومالــه ملــواله ، فــال حيــل لــه أن ي:عمــر أنــه قــال 

.اهـ ال بأس به يأكل ويكتسي باملعروف 
حيـل للعبـد مـن ال: كـان يقـول عمـربـناعن مالك عن نـافع أن ]7016[عبد الرزاق وقال

عبـد الـرزاق .اهــ لـيس يف املوطـأ مال سيده شيء إال أن يأكـل أو يكتسـي أو ينفـق بـاملعروف 
يقـول إن اململـوك ال عبـد اهللا بـن عمـرعـت نافعـا حيـدث أن بـن جـريج قـال مساعن ]7015[

جيوز له أن يعطي من ماله أحدا شيئا وال يعتق وال يتصـدق منـه بشـيء إال بـإذن سـيده ولكنـه 
عن ابن جـريج دثنا حجاج ح] 974[أبو عبيد .يأكل باملعروف ويكتسي هو وولده وامرأته 

يعطـي مـن إن اململـوك ال جيـوز لـه أن: ول أنه كان يقـعمرابنمسعت نافعا حيدث عن : قال 
ويكتسـي ف إال بـإذن سـيده ، ولكنـه يأكـل بـاملعرو ماله شيئا وال يعتق وال يتصدق منه بشـيء 

حدثنا مصعب بن املقدام عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عـن ابـن .هو وأهله وولده
.بله يفسر ما قاهـ صحيحإال أنه مل يذكر األهل والولدعمر مثل ذلك

أخربنـا أبـو احلسـني بـن بشـران أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار حـدثنا ]8116[البيهقي -
عبد اهللا بـن عمـركان : عبد الكرمي بن اهليثم حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب قال قال نافع 

إال أن ، ال يصــلح للعبــد أن ينفــق مــن مالــه شــيئا ، وال يعطيــه أحــدا إال بــإذن ســيده : يقــول 
.ي اهـ سند جيد ل فيه باملعروف أو يكتسيأك
ــد اهللابــن جــريج قــال أخربنــا أبــو الــزبري أنــه مســع اعــن ]7004[عبــد الــرزاق - جــابر بــن عب

حـــدثنا ]10332[ابـــن أيب شـــيبة .يقـــول ال صـــدقة يف مـــال العبـــد وال املكاتـــب حـــىت يعتقـــا 
وال العبـد كاتـبامللـيس يف مـال: قـال جـابرحممد بن بكر عن ابـن جـريج عـن أيب الـزبري عـن 

حـدثنا حجـاج عـن ابـن جـريج قـال أخـربين أبـو الـزبري أنـه ]975[أبـو عبيـد .زكاة حىت يعتقـا
ابـــن زجنويـــه . ال زكـــاة يف مـــال العبـــد واملكاتـــب حـــىت يعتقـــا :مســـع جـــابر بـــن عبـــد اهللا يقـــول 

ه نــأجــريج قــال حــدثين أبــو الــزبريعــن ابــن ثنا علــي بــن احلســن عــن ابــن املبــاركحــد]1455[
.اهـ صحيح ال زكاة يف مال العبد واملكاتب حىت يعتقا : مسع جابر بن عبد اهللا يقول 
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جــابر بــن عبــد اهللابــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع اعــن ] 7017[عبــد الــرزاق -
.اهـ صحيح يقول ال صدقة للعبد بغري إذن سيده

ن قتـادة وأبـو القاسـم عبـد الـرمحن أخربنا أبـو منصـور الفقيـه وأبـو نصـر بـ]8115[البيهقي -
أخربنـا أبـو مسـلم حـدثنا يقالوا أخربنا أبـو عمـرو بـن جنيـد السـلميبن محدان الفارسيبن عل

ء؟ فقال يأنه سئل عن اململوك أيتصدق بشجابرحدثنا إمساعيل حدثنا عطاء عن ياألنصار 
.اهـ سند جيد ءيال يتصدق بش: 
األجلـح عـن عبـد اهللا بـن أيب اهلـذيل قـال كنـت عنـد عن الثوري عـن ]7018[عبد الرزاق -

إين مملــوك فيمــر يب املــار فيستســقي مــن اللــنب فأســقيه : فجــاء رجــل فقــال عبــد اهللا بــن عبــاس
قال ال قال فإن خفت أن ميوت من العطش قـال اسـقه مـا يبلغـه غـريك مث اسـتاذن أهلـك فيمـا 

ن احلكـم عـن عبـد اهللا بـن أيب حدثنا حممد بن جعفر عـن شـعبة عـ]979[أبو عبيد .سقيته 
إين أكـون يف ماشـية أهلـي ، فيمـر يب : أتاه أعرايب مملـوك ، فقـال : قال عباسابنعن اهلذيل

اسقه : هلك ؟ قال فإن خشيت أن ي: قال . ال : املار ، فيستسقيين اللنب ، أفأسقيه ؟ فقال 
مـا أصـميت : فقـال . ي فأصـمي وأمنـإين رجـل رام : فقـال . بـه أهلـك مث أخـربما يبلغه غريك

أخربنــا أبــو بكــر بــن احلــارث الفقيــه أخربنــا ]8113[البيهقــي .فكــل ، ومــا أمنيــت فــال تأكــل 
أبــو حممــد بــن حيــان حــدثنا إبــراهيم بــن حممــد بــن احلســن حــدثنا أبــو عــامر حــدثنا الوليــد بــن 

: ل قـال اهلـذيغنية عـن احلكـم بـن عتيبـة عـن عبـد اهللا بـن أيبعبد امللك بن أيبمسلم حدثين
يـا ابـن : أهل الكوفة مبسائل أسأل عنها ابن عباس فجلست إليه فأتـاه عبـد فقـال يكتب مع
: قـال . مث ال إال بـأمر أهلـكال: الظمـآن أسـقيه؟ قـال فيمـر يبيأرعى غنمـا ألهلـعباس إين

.صحيح اهـفاسقه ، مث أخرب أهلك بذلك: أختوف عليه املوت قال فإين
ــاألنصــاريوقــال :قــالابــن عبــاسعــن ثنا إمساعيــل عــن عطــاءحــد]77[ن عبــد اهللاحممــد ب

ال يقـــدر علـــى ضـــرب اهللا مـــثالً عبـــداً مملوكـــاً (: أيتصـــدق مـــن مالـــه ؟ فقـــالئل عـــن اململـــوكســـ
قطـع حلقـه مـن العطـش انكون يف إبل راعيه فيأتيـه رجـل قـد ال يتصدق بشيء إال أن ي)شيء

.إسناد جيد.بن مسلم املخزوميهو ااعيل إمساهـقه أن ميوت فإنه يسقيهخيشى إن مل يس



تقريب فقه السابقني األولني

118

أخربنــا أبــو بكــر بــن احلــارث الفقيــه أخربنــا أبــو الشــيخ األصــبهاين]11092[وقــال البيهقــي 
أخربنا إبراهيم بن حممد بن احلسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليـد بـن مسـلم حـدثنا حنظلـة أنـه 

.اهـ صحيح ال ماله شيئاوك ال ميلك من دمه و مسع طاوسا خيرب عن ابن عباس أن اململ

دينالزكاة األمر يف 
بن جريج قال أخربين يزيد بن يزيد بن جـابر أن عبـد امللـك بـن اعن ]7122[عبد الرزاق -

مــري املــؤمنني يكــون عنــدنا النفقــة فأبــادر أيــا الخطــاببــنلعمــرأيب بكــر أخــربه أن رجــال قــال 
ا فــإذا جــاءت فاحســب دينــك مــا 

بـن عيينـة عـن يزيـد بـن يزيـد بـن اعـن ]7123[عبد الرزاق .عليك فامجع ذلك مجيعا مث زكه 
جابر عن عبد امللك بـن أيب بكـر عـن عبـد الـرمحن بـن احلـارث بـن هشـام قـال قـال رجـل لعمـر 

حـــدثنا ]10353[ابـــن أيب شـــيبة . ان زكـــايت ويل ديـــن فـــأمره أن يزكيـــهبـــن اخلطـــاب جيـــيء إبـــ
أن حممد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد بـن جـابر أن عبـد امللـك بـن أيب بكـر أخـربه

أبو عبيد . عندك فامجع ذلك مجيعا ، مث زكهوما إذا حلت فاحسب دينك: قال لرجل عمر
أن عبـد امللـك بـن حدثنا حجاج عن ابـن جـريج قـال أخـربين يزيـد بـن يزيـد بـن جـابر]897[

إذا حلــت الصــدقة فاحســب دينــك ومــا عنــدك ، : أن عمــر بــن اخلطــاب قــال أيب بكــر حدثــه 
نـا علـي بـن احلسـن عـن ابـن املبـارك عـن خرب أ]1336[ابـن زجنويـه . وامجع ذلك كلـه ، مث زكـه

قـال رجـل لعمـر بــن : عـن عبـد امللـك بـن أيب بكـر قـال ابـن عيينـة عـن يزيـد بـن يزيـد بـن جـابر
.اهـ مرسل صحيح فأمره أن يزكي ،ايت ويل دين جييء إبان زك:طاب رمحة اهللا عليه اخل
مد بـن إسـحاق عـن ابـن شـهاب عـن محيـد عن حمأمحد بن خالد حدثنا] 896[أبو عبيد -

أنـه كـان إذا خـرج العطـاء عمـربن عبد الرمحن بن عوف عن عبد الـرمحن بـن عبـد القـاري عـن 
عبـد خربنـا أبـو القاسـمأ]7875[البيهقـي . أخذ الزكاة من شاهد املال عن الغائب والشـاهد

حممــد بــن أمحــد بــن خنــب أخربنــا حممــد بــن إمساعيــل املــؤذن أخربنــا أبــو بكــرياخلــالق بــن علــ
أويس عـن سـليمان بـن بـالل عـن يـونس عـن أبو بكر بن أيبحدثنا أيوب بن سليمان حدثين

وكــان علــى بيــت مــال يأن عبــد الــرمحن بــن عبــد القــار ابــن شــهاب عــن محيــد بــن عبــد الــرمحن
كان الناس يأخذون من الدين الزكاة وذلك أن النـاس إذا خرجـت األعطيـة حـبس : قال عمر 

يفي
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ذلك ديونا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصـدقة إال مـا نـض منـه ، ولكـنهم كـانوا إذا 
.اهـ صحيح يأيت يف زكاة التجارة جوا عنها ملا مضى منهاالدين أخر قبضوا

بـن جـريج قـال مسعـت عبـد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري خيربنـا وحنــن اعـن ]7087[عبـد الـرزاق -
كـان إذا خـرج العطـاء خيطـب فيقـول مـن كـان عليـه ديـن فليقضـه مث ليـزك عثمـانمع عطـاء أن 

.اهـ مرسل صحيح ماله 
كـان يقـول هـذا عثمان بـن عفـانعن السائب بن يزيد أن بن شهاب اعن ]593[مالك -

عبــد .شــهر زكــاتكم فمــن كــان عليــه ديــن فليــؤد دينــه حــىت حتصــل أمــوالكم فتــؤدون منــه الزكــاة 
عن الزهري عـن السـائب بـن يزيـد قـال مسعـت عثمـان خيطـب وهـو يقـول إن ]7086[الرزاق 

ابــــن أيب شــــيبة .فضــــل هــــذا شــــهر زكــــاتكم فمــــن كــــان عليــــه ديــــن فليــــؤده مث ليــــؤد زكــــاة مــــا
: مسعـت عثمـان يقـول : قـال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بـن يزيـد]10658[

]917[أبــو عبيــد .هــذا شــهر زكــاتكم ، فمــن كــان عليــه ديــن فليقضــه ، وزكــوا بقيــة أمــوالكم
مسعـت عثمـان بـن عفـان : قـال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السـائب بـن يزيـد

هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه ديـن فليـؤده ، حـىت خترجـوا زكـاة أمـوالكم ، ومـن : ، يقول

وقــد جاءنــا يف بعــض األثــر وال : قــال أبــو عبيــد .أراه يعــين شــهر رمضــان: قابــل قــال إبــراهيم 
حـدثنا ]942[وقـال مسـدد .هـذا الشـهر الـذي أراده عثمـان هـو احملـرمأدري عن مـن هـو أن 

هـــذا شـــهر :مسعـــت عثمـــان يقـــول : يقـــول لســـائب بـــن يزيـــدمســـع ابـــن شـــهاب اقـــال ســـفيان
أخربنا أبو عبد ] 7857[البيهقي .زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقض ، مث ليرتك ما بقي 

بـن حممـد بـن عيسـى حـدثنا يأخربنـا علـاملـزينأمحـد بـن عبـد اهللاأبـو حممـداهللا احلافظ أخـربين
أنـه مسـع عثمـان بـن عفـان السـائب بـن يزيـدقال أخـربينيشعيب عن الزهر أبو اليمان أخربين

ومل يســـم يل. هـــذا شـــهر زكـــاتكم: يقـــول خطيبـــا علـــى منـــرب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
م عليه دين فليقض دينه حىت فمن كان منك: السائب الشهر ومل أسأله عنه قال فقال عثمان 

.اهـ صحيح أموالكم فتؤدوا منها الزكاةختلص 
ل عـــن ابـــن عـــن عقيـــحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن صـــاحل وابـــن بكـــري عـــن الليـــث ]898[أبـــو عبيـــد -

الــذي لــو إن الصــدقة جتــب يف الــدين:كــان يقــول عثمــانشــهاب عــن الســائب بــن يزيــد أن 
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ابـن . ففيـه الصـدقة تدعـه حيـاء أو مصـانعة والذي هو على ملـيء شئت تقاضيته من صاحبه 
ثنا عبد اهللا بـن صـاحل حـدثين الليـث حـدثين عقيـل عـن ابـن شـهاب عـن حد]1337[زجنويه 

ن الـذي لـو شـئت إن الصـدقة جتـب يف الـدي:كـان يقـولعثمان بـن عفـانأن السائب بن يزيد 
البيهقــي .ففيــه الصــدقةو علــى ملــيء تدعــه حيــاء أو مصــانعةوالــذي هــتقاضــيته مــن صــاحبه

أخربنــا أبــو بكــر بــن احلــارث الفقيــه أخربنــا أبــو حممــد بــن حيــان حــدثنا إبــراهيم بــن ]7869[
حممد بن احلسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسـلم حـدثنا ابـن هليعـة عـن عقيـل عـن ابـن 

الـدين إذا كـان عنـد املـالءزكـه يعـين: قـال عثمـان بـن عفـانشهاب عن السائب بن يزيد عن 
.صحيحاهـ
: قـال عليـانبئـت أن : حدثنا وكيع عن ابن عون عن حممد قـال]10347[ابن أيب شيبة -

حـدثنا يزيـد بـن هـارون ]10356[ابـن أيب شـيبة .يعـين الـدينإن كان صادقا فليزك إذا قـبض
سـئل علـي عــن الرجـل يكـون لــه الـدين الظنــون : قــال قـال أخربنـا هشــام عـن حممـد عــن عبيـدة

عـن هشـام ]7116[عبـد الـرزاق .إن كان صـادقا فليزكـه ملـا مضـى إذا قبضـه: أيزكيه ؟ فقال 
قال كان يسأل عن الرجل له الدين على الرجل قال عليبن حسان عن حممد عن عبيدة عن 

أبـــو عبيـــد .مــا مينعـــه أن يزكــي قـــال ال يقـــدر عليــه قـــال وإن كــان صـــادقا فليـــؤد مــا غـــاب عنــه 
يف الــدين علــيعــن ابــن ســريين عــن عبيــدةهشــام بــن حســان عــنيزيــد عــن حــدثنا] 905[

عـن قـال وحـدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم.قا فليزكـه إذا قبضـه ملـا مضـىإن كان صـاد: الظنون قال
ابــن زجنويــه .إال أنــه مل يــذكر عبيــدةخالــد احلــذاء عــن ابــن ســريين عــن علــي مثــل ذلــك أو حنــوه

سـريين عـن عبيـدة عـن ثنا علي بـن احلسـن عـن ابـن املبـارك عـن هشـام عـن ابـنحد]1347[
.إن صــدق فــإذا جــاءه فليــؤد عنــه :الــدين قــال و قــال لــه املــال غائبــا أيف الــذي يكــونعلــي

.عـــن الثـــوري عـــن عاصـــم بـــن حممـــد عـــن شـــريح عـــن علـــي مثلـــه]7117[عبـــد الـــرزاق ورواه 
.صحيح 

عـــن علـــيســـئل : قـــال ثنا جريـــر عـــن منصـــور عـــن احلكـــمحـــد]10346[ابـــن أيب شـــيبة -
فـإن تـوى مـا عليـه وخشـي أن يزكيـه صـاحب املـال : قـال ،لرجـل له الدين على االرجل يكون

.اهـ مرسل سنده صحيح ميهل فإذا خرج أدى زكاة ما مضىفإنه يقضي ال 
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جــابر بــن عبــد اهللابــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع اعــن ]7121[عبــد الــرزاق -
حـدثنا عبـد ]10760[ابـن أيب شـيبة . يقول يف دين لرجل على آخر يعطي زكاتـه قـال نعـم 

ســألته عــن الرجــل يســلف إىل : الــرحيم بــن ســليمان عــن أشــعث عــن أيب الــزبري عــن جــابر قــال 
حــدثنا حجــاج عــن ]900[أبــو عبيــد .نعــم: كــون لــه الــدين أيزكيــه ؟ قــال أهــل األرض أو ي
ن لرجـل علـى آخـر خربنـا أبـو الـزبري أنـه مسـع جـابر بـن عبـد اهللا وقيـل لـه يف ديـأابن جـريج قـال 

.اهـ صحيح نعم: أيعطي زكاته ؟ قال 
لـيس يف الـدين :قـالعمـربـناعـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]7125[عبد الرزاق -

.اهـ فيه ضعف زكاة 
مال يتيم فكـان عمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع قال سلف ]7108[عبد الرزاق -

الـرزاق عبـد.ك الـثالث سـنني خيرجهـا مـن أمـواهلمتلـعليه ثالث سنني فكان يزكيه وهـو عليـه
بـن جـريج قـال أخـربين موسـى بـن عقبـة عـن نـافع أن عبـد اهللا بـن عمـر كانـت اعن ]7109[

.اهـ صحيح تقدم عام 
حـدثنا سـفيان بـن قـال حدثنا إبـراهيم بـن بشـارقال بكرةحدثنا أبو ]544[وقال الطحاوي 

مــال يتــيم ابــن عمــركــان عنــد :قــالعيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن عبــد الــرمحن بــن الســائب
.اهـ فيه ضعف فكان يسلفه، لئال خيرج منه الزكاة 

ثنا ابــن أيب أويــس حــدثين عبــد الــرمحن بــن أيب الزنــاد عــن أبيــه أن حــد]1369[ابــن زجنويــه -
جال باع من رجل ماال ليتيم لـه بعشـرين ألـف درهـم منجمـة علـى املبتـاع ، يف كـل عـام بـألف ر 

أخرج مما وصل إليك يف كل عام صـدقة املـال كلـه : لوايل اليتيم عبد اهللا بن عمردرهم فقال 
.اهـ سند حسن ، ناضه وكالئه ، فلما مسع ذلك الرجل استقال البيع

ضر وعبد اهللا بن صـاحل عـن الليـث بـن سـعد عـن نـافع عـن حدثنا أبو الن]899[أبو عبيد -
ابــن زجنويــه .فــإن عليــك زكاتــه كلمــا حــال احلــول كــل ديــن لــك ترجــو أخــذه : قــال عمــرابــن

كـل ديـن :قـال عمـرابـننا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حـدثين نـافع عـن خرب أ]1338[
.صحيحاهـ لك ترجو أخذه ، فإن عليك زكاته كلما حال احلول 
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حــدثنا ابــن قــال حــدثنا نعــيم بــن محــادقــال حــدثنا حيــىي بــن عثمــان]542[وقــال الطحــاوي 
أميــا ديــن كــان لــك علــى أحــد :قــالأخربنــا أســامة بــن زيــد عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال املبــارك

.اهـ إسناد حسن إن كان نعيم حفظه ترجو قضاءه فعليك فيه الزكاة كل عام
بــناعــن موســى بــن عبيــدة عــن عبــد اهللا بــن دينــار عــن عــن الثــوري]7112[عبــد الــرزاق -

إذا كان دينـك يف ثقـة فزكـه وإن كنـت ختـاف عليـه التلـف فـال تزكـه حـىت ، أي مثل ذلك عمر
ا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عـن ابـن عمـرحدثن]10351[ابن أيب شيبة . تقبضه 

وه ، ومـا كـان مـن ديـن ظنـون زكاة أموالكم حول إىل حول ، فمـا كـان مـن ديـن ثقـة فزكـ: قال 
نــا عبيــد اهللا بــن موســى عــن خرب أ]1350[ابــن زجنويــه .فــال زكــاة فيــه ، حــىت يقضــيه صــاحبه

ا زكـاة أمـوالكم أخرجـو : موسى بن عبيـدة عـن عبـد اهللا بـن دينـار عـن ابـن عمـر أنـه كـان يقـول 
م ومـا كـان مـوالكفما كان لكم من دين فاجعلوه مبنزلة ما يف أيـديكم مـن أمن حول إىل حول 

عبــد اهللا مــن طريــق]7874[البيهقــي. تقبضــوهفلــيس فيــه زكــاة حــىتلكــم مــن ديــن ظنــون
زكـوا مـا  : حدثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبـد اهللا بـن دينـار عـن ابـن عمـر قـالالعدين

ومـا كـان مـن ديـن ظنـون أيـديكم ثقة فهو مبنزلة مـا يفأيديكم ، وما كان من دين يفكان يف
.اهـ ابن عبيدة ضعيف فيه حىت يقبضهفال زكاة

دين عـن عاصـم العمـري قال حدثنا عبد اهللا بن نافع املحدثنا يونس]543[وقال الطحاوي 
فــإذا اقتضــاه لــيس يف الــدين زكــاة حــىت يقضــيه:أنــه قــالعمــرابــنعــن عــن عبــد اهللا بــن دينــار

.اهـ عاصم بن عمر بن حفص العمري يضعف زكاه زكاة واحدة 
الزنــاد عــن أبيــه أن حــدثين عبــد الــرمحن بــن أيبنــا ابــن أيب أويــسخرب أ]1367[جنويــه ابــن ز -

يف هـذا وأشـباهه مـن زكـاة الـدين ، مثـل عبـاسابنموىل ابن عباس كان يذكر أن قول عكرمة 
فـاألمر عنـدنا يف ذلـك أن يـؤدي زكـاة مـا نـض : قـال ابـن أيب أويـس . عبد اهللا بـن عمـرقول 

.اهـ  ثقات ائبمنه ، وال يؤدي عن الغ
أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيـه أخربنـا أبـو حممـد بـن حيـان حـدثنا ] 7870[وقال البيهقي 

حـدثنا الوليـد بـن مسـلم عـن الليـث بـن سـعد أن إبراهيم بن حممد بن احلسـن حـدثنا أبـو عـامر
ا كـان كـل عـام إذزكاتـه يفمـن أسـلف مـاال فعليـه: عبد اهللا بن عباس وعبـد اهللا بـن عمـر قـاال 

اهـثقةيف
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عـن عـن عمـرو بـن هـرمحدثنا وكيع عن أيب عوانـة عـن أيب بشـر]10192[ابن أيب شيبة -
يزكيهـا: ى مثرتـه ؟ فقـال أحـدمها يف الرجـل ينفـق علـابـن عبـاسوعمـرابـنجابر بـن زيـد عـن 

انة ثنا أبو نعيم أنا أبو عو حد]1530[ابن زجنويه . يرفع النفقة ويزكي ما بقي: خر وقال اآل
يف الرجل : وابن عباس عن جعفر بن إياس عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر

.يبــدأ مبــا اســتقرض ، مث يزكــي مــا بقــي :لــى مترتــه وأهلــه ، قــال ابــن عمــر يســتقرض فينفــق ع
حـدثنا . ضـيه مـن الثمـرة ، مث يزكـي مـا بقـي يبـدأ مبـا أنفـق علـى الثمـرة ، فيق:وقال ابن عبـاس 

حــدثنا أبـو عوانــة عــن ] 589[حيــىي بـن آدم . ون أنــا أبــو عوانـةعمـرو بــن عـ
الرجــل يفابــن عمــرو عبــاسابــنجعفــر بــن إيــاس عــن عمــرو بــن هــرم عــن جــابر بــن زيــد عــن 

مـا ييبدأ مبا استقرض فيقضيه ويزك: يستقرض فينفق على مثرته وعلى أهله قال قال ابن عمر 
ورواه لــوين يف ي اهــ مــا بقـيمـا أنفــق علـى الثمـرة ، مث يزكـييقضـ: قـال وقـال ابــن عبـاس يبقـ

.سند جيد . جزئه عن أيب عوانة 
: ر قـال عـن طلحـة بـن النضـعلـي بـن احلسـن عـن ابـن املبـارك أخربنـا ]1534[ابن زجنويه -

وينبغي للعني : سريين قال ابن .دون الثمار يف الدين رصِ كانوا ال يُ : مسعت ابن سريين يقول 
قـال مسعـت حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن النضـر]592[حيىي بن آدم . يف الدينصدأن ير 

وينبغـــي للفـــىت أن :كـــانوا ال يرصـــدون الثمـــار يف الـــدين ، وقـــال ابـــن ســـريين:ابـــن ســـريين يقـــول
.سند جيد اهـ)1(يرصد يف الدين

د اهللا عن عبيـد عبالوليد عن عبد اهللا عن أيبأبو عبد اهللا عن أيبأنبأين]7871[البيهقي-
عبـاسابـنعـن ثـور بـن زيـد عـن عكرمـة عـن عمه عن أبيه عن ابـن إسـحاق اهللا بن سعد عن 
فقال . عن الشاهديأد عن الغائب من املال كما تؤد: مال الغائب فقالأنه سئل عن زكاة

.اهـ ثقات هالك املال خري من هالك الدين: إذا يهلك املال فقال : له الرجل
ثين حممــد حــدنــا علـي بــن احلســن عــن ابـن املبــارك عــن ابـن هليعــة خرب أ]1348[ه ابـن زجنويــ-

إذا كـان لـك ديـن علـى :يقـول عبـاسابـنكـان : عن أيب الزناد قال بن عبد الرمحن بن غنج 

فــإن أخرجـت أرضــه مثـرا وجــب ، إذا كـان علــى الرجـل ديــن وعنـده مــن العـني مثلـه مل جتــب الزكـاة : قـال ابـن املبــارك -1
]396/ 1[اهـ ذكره اب اجلوزي يف غريب احلديث العشر ومل يسقط ألجل دينه 
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رجل ، فإن زكيته مما عندك فحسن ، وإن شئت مل تزكه حىت إذا قبضته زكيته عن السـنني الـيت 
.اهـ حسن مل تزكه 

بـن سـليمان أو عـن عبـد اهللاحـدثنا سـعيد بـن عفـري عـن حيـىي بـن أيـوب]906[بيـد أبو ع-
إذا مل : قال يف الـدين عباسابنعن ابن أيب سليمان عن سعيد بن أيب هالل عن أيب النضر

.اهـ فيه ضعف ترج أخذه ، فال تزكه حىت تأخذه ، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه
بــن عمــر عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن القاســم بــن عــن عبــد اهللا]7115[عبــد الــرزاق -

حـــدثنا محــاد بـــن ]10364[ابـــن أيب شــيبة . قالــت لـــيس يف الــدين زكــاة عائشـــةحممــد عــن 
ليس يف الدين زكـاة: ائشة قالت عن عخالد عن العمري عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه

.اهـ ال بأس به
بـــن املؤمـــل عـــن ابـــن أيب عـــن عبـــد اهللاابحـــدثنا زيـــد بـــن احلبـــ]10359[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ سند ضعيف ليس فيه زكاة حىت يقبضه: قالت عائشةعن مليكة
حــدثنا محـــاد بــن خالـــد عــن ابـــن أيب ذئــب عـــن عثمــان بـــن أيب ]10357[ابــن أيب شـــيبة -

كانــت نعــم: ؟ قــالحممــد إن لنــا قرضــا وقرضــا ودينــا فنزكيــهقلــت للقاســم بــن : عثمــان قــال
.عثمان وثقه ابن حبان .وسألت ساملا فقال مثل ذلك. مرنا نزكي ما يف البحرتأعائشة

التجارةزكاة عروضما جاء يف 
حــــدثنا حممــــد بــــن داود بــــن ســــفيان حــــدثنا حيــــىي بــــن حســــان حــــدثنا ]1564[أبــــو داود -

خبيــب بــن ســليمان بــن موســى أبــو داود حــدثنا جعفــر بــن ســعد بــن مســرة بــن جنــدب حــدثين
جنــدب قــال أمــا بعــد فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ه ســليمان عــن مســرة بــن ســليمان عــن أبيــ

ضــعفه ســكت عنــه أبــو داود ، و اهـــنعــد للبيــعيكــان يأمرنــا أن خنــرج الصــدقة مــن الــذوســلم
.الذهيب وغريه 

أنـساسـتعملين : عمر عن أيوب عن أنـس بـن سـريين قـالأخربنا م]10112[عبد الرزاق -
عمـر بـن اسـتعملتين علـى املكـس مـن عملـك فقـال خـذ مـا كـان علـى األيلـة فقلـتمالـكبن

ومــن ، إذا بلــغ مــائيت درهــم مــن كــل أربعــني درمهــا درهــم ، يأخــذ مــن أهــل االســالم الخطــاب
أهـل الذمـة مـن كـل عشـرة دراهـم درهـمأهل الذمة من كل عشرين درمها درهـم وممـن لـيس مـن 

ربنـا عمـرو بـن عاصـم قـال حـدثنا أخ]6488[ابـن سـعد وقـال. ، يأيت يف اجلزية اهـ صحيح 
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فأرسل : استعمل ابن الزبري أنس بن مالك على البصرة قال : أبو العوام قال حدثنا قتادة قال 
أتريــد أن جتعلــين : إىل مــواله أنــس بــن ســريين فاســتعمله علــى األبلــة ، فقــال أنــس بــن ســريين 

فأخرجـه فـإذا ؟ اخلطـاب أفرتضى بكتـاب عمـر بـن : عاشرا؟ أتريد أن جتعلين عاشرا ؟ فقال له 
فيــه أن يأخــذ مــن جتــار املســلمني مــن كــل أربعــني درمهــا درمهــا ، ومــن جتــار أهــل الذمــة مــن كــل 

ســند جيــدوهــذا اهـــ عشــرين درمهــا درمهــا ومــن جتــار أهــل احلــرب مــن كــل عشــرة دراهــم درمهــا
.ومعىن واحد

أنــس بــن ىي بــن أيــوب عــن محيــد الطويــل عــنابــن طــارق عــن حيــحــدثنا]881[أبــو عبيــد -
راق ، فجعــل أبــا موســى وأبــا موســى األشــعري إىل العــعمــر بــن الخطــاببعثــين : قــال مالــك

إذا بلـغ مـال املسـلم مـائيت درهـم ، فخـذ منهـا مخسـة :على الصالة وجعلين على اجلباية وقـال 
قــال وحـدثين حيــىي بــن بكــري عــن .دراهـم ، ومــا زاد علــى املــائتني ففــي كـل أربعــني درمهــا درهــم 

والين عمـــر بـــن اخلطـــاب : قـــال بـــن ســـعد عـــن حيـــىي بـــن أيـــوب عـــن محيـــد عـــن أنـــس الليـــث 
نــار ، ومــا زاد فبلــغ أربعــة دنــانريالصــدقات ، فــأمرين أن آخــذ مــن كــل عشــرين دينــارا نصــف دي

اهــ فيـه درهـمزاد فبلغ أربعني درمهاففيه درهم ، وأن آخذ من مائيت درهم مخسة دراهم ، فما
.حسن ، تقدم يف زكاة العني 

: قـــال بـــن ســليمان عـــن عاصـــم عـــن احلســـنحـــدثنا عبـــد الـــرحيم ]9957[ابــن أيب شـــيبة -
ابـــن زجنويـــه . ئتـــني ففـــي كـــل أربعـــني درمهـــا درهـــمفمـــا زاد علـــى املإىل أيب موســـىعمـــركتـــب 

بــنعمــرأن ن احلســنعــأخربنــا عبــاد بــن العــوام عــن عاصــم نــا حيــىي بــن حيــىيخرب أ]1308[
مـن كـل مـائتني شعري أن خذ ممن مر بك مـن جتـار املسـلمنيكتب إىل أيب موسى األاخلطاب

ورواه حيـــىي بـــن آدم يف اخلـــراج . مخســـة ، فمـــا زاد علـــى املـــائتني فمـــن كـــل أربعـــني درمهـــا درمهـــا 
ب أبــو موســى إىل كتــ: قــالحــدثنا قــيس بــن الربيــع عــن عاصــم األحــول عــن احلســن]638[

خـذ فكتـب إليـه عمـر : لهم العشـر، قـاأن جتار املسلمني إذا دخلوا دار احلرب أخذوا مـنعمر 
وخــذ مــن مــنهم إذا دخلــوا إلينــا مثــل ذلــك العشــر، وخــذ مــن جتــار أهــل الذمــة نصــف العشــر،

قال حدثنا عبد الرحيم عن و . زاد فمن كل أربعني درمها درهم فما املسلمني من مائتني مخسة
مــن جتــار أن خــذ إىل أيب موســى األشــعري كتــب عمــر بــن اخلطــاب : قــالعاصــم عــن احلســن

املسلمني من كل مائتني مخسة دراهم، وما زاد على املائتني فمن كل أربعني درمها درهـم، ومـن 
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يعــين: ال يــؤدي اخلــراج العشــر، قــالجتــار أهــل اخلــراج نصــف العشــر، ومــن جتــار املشــركني ممــن 
.جيد اهـ مرسل أهل احلرب

ن الزهري عن محيد بن ع)1(حدثنا عبد األعلى عن أيب إسحاق]10567[ابن أيب شيبة -
مـع عبـد اهللا عمـرعبد الرمحن عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد القـاري وكـان علـى بيـت املـال يف زمـن 

بــن األرقــم ، فكــان إذا خــرج العطــاء مجــع عمــر أمــوال التجــارة ، فحســب عاجلهــا وآجلهــا مث 
ل حـدثنا أمحـد بـن خالـد الـوهيب مـن أهـ]887[أبـو عبيـد .يأخـذ الزكـاة مـن الشـاهد والغائـب

محص قال حدثنا حممد بن إسحاق عن ابن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن 
كنــت علــى بيــت املــال زمــن عمــر بــن اخلطــاب فكــان إذا خــرج العطــاء : بــن عبــد القــاري قــال 

مث أخـذ الزكـاة مـن شـاهد املـال علـى الشـاهد تجار ، مث حسبها شـاهدها وغائبهـامجع أموال ال
نـا أمحـد بـن خالـد الـوهيب قـال ثنـا حممـد بـن إسـحاق عـن خرب أ]1319[ابن زجنويـه . والغائب

ال يف زمــن كنــت علــى بيــت املــ: قــالن عبــد الــرمحن عــن ابــن عبــد القــاري بــالزهــري عــن محيــد 
فأخــذ ل التجــار حســبها شــاهدها وغائبهــا فكــان إذا خــرج العطــاء مجــع أمــواعمــر بــن اخلطــاب

.سند جيد اهـ الزكاة من شاهد املال عن الغائب والشاهد 
عــن الثــوري عــن حيــىي بــن ســعيد عــن عبــد امللــك بــن أيب ســلمة عــن ]7099[عبــد الــرزاق -

فقــال أد زكــاة مالــك قــال فقلــت مــا يل مــال أزكيــه إال يف اخلفــاف عمــرمحــاس قــال مــر علــي 
ابــن أيب شــيبة .اهـــ صــوابه عبــد اهللا بــن أيب ســلمة هــو املاجشــون واألدم قــال فقومــه وأد زكاتــه 

ثنا ابـن منــري عـن حيــىي بـن ســعيد عـن عبـد اهللا بــن أيب سـلمة أن أبــا عمـرو بــن حـد]10557[
يــا محــاس ، أد زكــاة : وأن عمــر قــال لــه اجلعــابأن أبــاه محاســا كــان يبيــع األدم و محــاس أخــربه 

حــدثنا . قومــه وأد زكاتــه: واهللا مــا يل مــال ، إمنــا أبيــع األدم واجلعــاب ، فقــال : مالــك ، فقــال 
ة عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن أيب سـلمة عـن أيب عمـرو بـن محـاس رون وعبديزيد بن ها

أبــو عبيــد .أو حنــوهمث ذكــر مثلــه : وأن عمــر قــال لــه بأن أبــاه محاســا كــان يبيــع األدم واجلعــا
حدثنا حيـىي بـن سـعيد وأبـو معاويـة ويزيـد كلهـم عـن حيـىي بـن سـعيد عـن عبـد اهللا بـن ]888[

أد زكـاة مالـك يا محـاس: مر يب عمر فقال : أبيه قال أيب سلمة عن أيب عمرو بن محاس عن
وحــدثين : قــال .قومهــا قيمــة ، مث أد زكا: فقــال . مــا يل مــال إال جعــاب وأدم : فقلــت . 

.طبوع والصواب ابن إسحاق كذا يف امل-1
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عثمــان بــن صــاحل عــن بكــر بــن مضــر عــن حممــد بــن عجــالن عــن أيب الزنــاد عــن أيب عمــرو بــن 
ثنا حيــىي بــن ســعيد حــد]961[قــال مســدد و . مثــل ذلــك أو حنــوهمحــاس عــن أبيــه عــن عمــر 

أيب عمرو بن محاس عن أبيه وكان يبيـع األدم واجلعـاب قـال عن حدثين عبد اهللا بن أيب سلمة
ي شــــــافعال.قومـــــه : إمنـــــا هـــــو األدم واجلعـــــاب قـــــال : زك مالـــــك ، قلـــــت :قـــــال يل عمـــــر : 
عمـروسـلمة عـن أيبأخربنا سفيان حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن عبـد اهللا بـن أيب]7853هق[

أال : آدمـة أمحلهـا فقـال عمـر يمـررت بعمـر بـن اخلطـاب وعلـى عنقـ: بن محاس أن أبـاه قـال 
وآهبــة يفيعلــى ظهــر غــري هــذه الــيتيــا أمــري املــؤمنني مــا يل: زكاتــك يــا محــاس فقلــت يتــؤد

ذاك مال فضع قال فوضعتها بني يديه فحسبها فوجدت قـد وجبـت فيهـا الزكـاة : القرظ فقال 
الزنــاد أخربنــا ســفيان حــدثنا ابــن عجــالن عــن أيب]7854هــق[الشــافعي .فأخــذ منهــا الزكــاة

نــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا خرب أ]1320[ابــن زجنويــه .هعمــرو بــن محــاس عــن أبيــه مثلــعــن أيب
مـر : حيىي بن سعيد عـن عبـد اهللا بـن أيب سـلمة أن أبـا عمـرو بـن محـاس أخـربه أن محاسـا قـال 

مـا يل مـن مـال إمنـا أبيـع اجلعـاب : زكاة مالك فقلتيا محاس أد: يب عمر بن اخلطاب فقال 
حــــدثنا حممـــد بـــن أمحــــد بـــن احلســــن ]2041[الـــدارقطين. : فقـــالواألدم

بكــر حــدثنا محــاد بــن زيــد حــدثنا حيــىي بــن ســعيد حــدثنا حممــد بــن أيبيحــدثنا يوســف القاضــ
عمـرو بـن محـاس عـن أبيـه قـال  سـلمة عـن أيبعمرو بن محاس أو عن عبد اهللا بـن أيبعن أيب

فقلـت يـا أمـري .أد صـدقة مالـكعمر بـن اخلطـاب فقـال يلكنت أبيع األدم واجلعاب فمر يب
.ال بأس به إسناد مدين اهـقال قومه مث أخرج صدقته. األدماملؤمنني إمنا هو يف

قـال عن إسرائيل بن يونس عن عبـد العزيـز بـن رفيـع عـن جماهـد قـال]6989[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل جيد ، تقدم اجتروا بأموال اليتامى وأعطوا صدقتها عمر بن الخطاب

كـان يقـول هـذا عثمان بـن عفـانبن شهاب عن السائب بن يزيد أن اعن ]593[مالك -
اهــــ شـــهر زكـــاتكم فمـــن كـــان عليـــه ديـــن فليـــؤد دينـــه حـــىت حتصـــل أمـــوالكم فتـــؤدون منـــه الزكـــاة 

.ارة ، وحنوه عن عمر تقدم يف زكاة الدين صحيح تقدم ، وهو يف زكاة التج
عمـرابـنقـال حـدثنا عبيـد اهللا عـن نـافع عـن حـدثنا أبـو أسـامة]10560[ابن أيب شيبة -

حدثنا أبو ]1321[ابن زجنويه.فإن فيه زكاةليس يف العروض زكاة إال عرض يف جتارة: قال 
.العـروض زكـاة إال للتجـارة لـيس يف شـيء مـن : نعيم أنا العمري عن نافع عن ابـن عمـر قـال 
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تادة من كتابه أخربنا أبو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قأخربنا أبو نصر]7855[البيهقي 
يحممـد بـن إبـراهيم البوشـنجيم بن عبدة حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن إبراهاحلسن

عــن نــافع عــن ابــن حــدثنا أمحــد بــن حنبــل حــدثنا حفــص بــن غيــاث حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر 
.اهـ صحيح )1(العروض زكاة إال ما كان للتجارةليس يف: عمر قال 

عمـربـنابن جريج قال أخربين موسى بـن عقبـة عـن نـافع عـن اعن ]7103[عبد الرزاق -
ابــن .قــال كــان فيمــا كــان مــن مــال يف رقيــق أو يف دواب أو بــز يــدار لتجــارة الزكــاة كــل عــام 

ن احلسن عن ابن املبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابـن حدثنا علي ب] 1323[زجنويه
ما كان من مال يف رقيق أو يف دواب أو يف بز للتجارة فـإن فيـه الزكـاة يف كـل عـام : عمر قال 

حــدثنا ابــن املبــارك عــن قــال حــدثنا احلســن بــن الربيــعقــال حــدثنا فهــد]564[الطحــاوي . 
أو دواب للتجارة كان من مال أو بر أو دقيقما  : قالموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر

.اهـ صحيح ففيه الزكاة كل عام
وذكـر أبـو بكـر األثـرم قـال حـدثنا سـعيد بـن منصـور ] 132/ 17[التمهيد وقال أبو عمر يف 

قال حدثنا عبد الرمحان بن أيب الزناد عن أبيه عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيـه أنـه كـان 
.اهـ إسناد حسن ق أو دواب أدير للتجارة ففيه الزكاةكل مال أو رقي: يقول 

حدثنا يزيد عن حبيب بـن أيب حبيـب عـن عمـرو بـن هـرم عـن جـابر بـن ]890[أبو عبيد -
علـى .قومه بنحـو مـن مثنـه يـوم حلـت فيـه الزكـاة ، مث أخـرج زكاتـه: زيد أنه قال يف مثل ذلك 

إسـناد حسـن إن  اهــ والزكاة واجبة عليـهال بأس بالرتبص حىت يبيع : قول كان يعباسابنأن 
، وصـححه ابـن حـزم كان من متام كالم جابر أيب الشعثاء ، أو هـو مـن كـالم أيب عبيـد معلـق

.عن ابن عباس ومل يسنده 
عــن حيــىي بــن ســعيد عــن زريــق بــن حيــان وكــان زريــق علــى جــواز مصــر يف ]596[مالــك -

نظــر ان عمــر بـن عبـد العزيــز كتـب إليـه أن زمـان الوليـد وســليمان وعمـر بـن عبــد العزيـز فـذكر أ
من مر بك من املسـلمني فخـذ ممـا ظهـر مـن أمـواهلم ممـا يـديرون مـن التجـارات مـن كـل أربعـني 
دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حىت يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فـدعها 

وقد حكى ابن املنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر ومل حيك خالفهم عـن أحـد :بيهقي قال ال-1
اهـ
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التجــارات مــن كــل وال تأخــذ منهــا شــيئا ومــن مــر بــك مــن أهــل الذمــة فخــذ ممــا يــديرون مــن
عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حىت يبلغ عشرة دنانري فإن نقصـت ثلـث دينـار 

اهــ سـند جيـد فدعها وال تأخذ منها شيئا واكتب هلم مبا تأخذ منهم كتابا إىل مثله من احلـول
.وعمل به بن اخلطاب وقد كان انتسخه من آل عمر، يقال رزيق ، فيه بيان لكتاب عمر

ويف بـــاب زكـــاة العـــني تقـــدم يف مـــال اليتـــيم 
.

زكاة الركاز
بــن شــهاب عــن ســعيد بــن املســيب وأيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن عــن اعــن ]1560[مالــك -

جبـار واملعـدن جرح العجماء جبار والبئر :ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أأيب هريرة 
.اهـ رواه البخاري )1(جبار ويف الركاز اخلمس

يف : قـال هريرةأبيعن عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سريين]10872[ابن أيب شيبة -
صــحيح وابــن . وكيــع عــن ابــن عــون عــن ابــن ســريين عــن أيب هريــرة مثلــهوقــال . الركــاز اخلمــس

.سريين كان ال يرفع 
بـــو عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثنا حممـــد بـــن صـــاحل بـــن هـــانئ حـــدثنا أأخربنـــا]7887[البيهقـــي -

الفضل بن حممد بـن املسـيب حـدثنا نعـيم بـن محـاد حـدثنا عبـد العزيـز بـن حممـد عـن ربيعـة بـن 
احلـارث عـن أبيـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمعبد الرمحن عن احلارث بن بالل بـنأيب

الل بن احلارث العقيق أمجع ، فلما كـان عمـر بـن أخذ من املعادن القبلية الصدقة وإنه أقطع ب
مل يقطعــك إال لتعمــل قــال فــأقطع إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: قــال لــبالل اخلطــاب 

.اهـ صححه احلاكم للناس العقيقعمر بن اخلطاب 
أن غالمــا مــن العــرب وجــد أبــو أســامة عــن جمالــد عــن الشــعيب]10876[ابــن أيب شــيبة -

أبــو .فأخــذ منهــا مخســها ألفــني وأعطــاه مثانيــة آالفعمــرســتوقة فيهــا عشــ
أن رجـال وجـد ألـف دينـار مدفونـة قـال أخربنـا جمالـد عـن الشـعيبمحدثنا هشـي]721[عبيد 

األمر الذي ال اختالف فيه عندنا والذي مسعت أهل العلم يقولونه أن الركاز إمنا هو دفن يوجد من : قال مالك مث -1
يطلب مبال ومل يتكلف فيه نفقة وال كبري عمل وال مؤونة فأما ما طلب مبـال وتكلـف فيـه كبـري عمـل دفن اجلاهلية ما مل

.وقيل هو كل معدن اهـفأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز 
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، فأخـذ منهـا اخلمـس مـائيت دينـار ، ودفـع إىل اخلطـاببـنعمر
أن أفضـل منهـا املـائتني بـني مـن حضـره مـن املسـلمني ، إىل الرجل بقيتها ، وجعل عمـر يقسـم

خــذ هــذه الــدنانري :أيــن صــاحب الــدنانري ؟ فقــام إليــه ، فقــال لــه عمــر : فضــلة ، فقــال عمــر 
.اهـ جمالد ضعيف فهي لك 

ملـــا : قــال بـــن عبــد اهللا عــن الســري بــن حيـــىي عــن قتــادةحــدثنا حســان]723[أبــو عبيــد -
وجـدوا دانيـال يف إيـوان ، وإذا إىل جنبـه مـال األشـعريموسـىأبـوفتحت السـوس ، وعلـيهم 

مــن شــاء أتــى فاســتقرض منــه إىل أجــل ، فــإن أتــى بــه إىل ذلــك األجــل : موضــوع وكتــاب فيــه 
دانيـــال ورب الكعبـــة ، مث كتـــب يف : فالتزمـــه أبـــو موســـى ، وقبلـــه ، وقـــال : وإال بـــرص ، قـــال 

نطه ، وصل عليه وادفنه كما دفنت األنبياء أن كفنه ، وح: عمرشأنه إىل عمر ، فكتب إليه 
فكفنـــه يف قبـــاطي : وانظـــر مالــه فاجعلـــه يف بيـــت مـــال املســلمني ، قـــال : صــلوات اهللا علـــيهم 

.اهـ مرسل حسن بيض ، وصلى عليه ، ودفنه
حدثنا عفان عن أيب عوانة عن مسـاك بـن حـرب عـن جريـر بـن ريـاح عـن ] 724[أبو عبيد -

باملــدائن ، فيــه رجــل عليــه ثيــاب منســوجة بالــذهب ، ووجــدوا فيــه مــاال ، أبيــه 
أن أعطهــم إيــاه وال : فكتــب الخطــاببــنعمــرفــأتوا بــه عمــار بــن ياســر ، فكتــب فيــه إىل 

عـن نا حممد بن يوسف أنا إسرائيل أنا مساك بـن حـربخرب أ]997[ابن زجنويه .تنزعه منهم
منسـوج بالـذهب فـأتوا بـه عمـار ل ورجال عليهم الديباجربا فيه ما

ورواه. بـــــن ياســـــر ، فكتـــــب بـــــه عمـــــار إىل عمـــــر بـــــن اخلطـــــاب ، فكتـــــب أن ادفعـــــه إلـــــيهم
.حنـوهحنبل بن إسحاق حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عـن مسـاك من طريق]7904[البيهقي

.مساكا بعد االختالط امسعوإسرائيل أبو عوانة 
أن عبــدا حــدثنا حجــاج عــن ابــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن شــعيب]725[أبــو عبيــد -

ابـن زجنويـه . ، فأعتقـه ، وأعطـاه منهـا ، وجعـل سـائرها يف مـال اهللا عمروجد ركزة على عهد 
مرو بـن شـعيب عـن أبيـه عن عنا أبو جعفر النفيلي أنا أبو معاوية عن حجاج خرب أ]1002[

مـن ذهـب مدفونـة جرة يسأله عن عبد وجدرعمكتب عمرو بن العاص إىل : قال عن جده 
اهـ حجاج بن أرطـاة لـيس باحلـافظ له منها ، أحرى أن يؤدوا ما وجدوا أرضخ، فكتب له أن

.
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حــدثنا نعــيم بــن محــاد عــن عبــد العزيــز بــن حممــد عــن رجــاء بــن روح عــن ]734[أبــو عبيــد -
أن خـذ : عمـرإيل كتـب: قـال رجل قـد مسـاه عبـد العزيـز عـن ابـن عبـاس عـن يعلـى بـن أميـة

.اهـ ضعفه أبو عبيد من حلي البحر والعنرب العشر 
أخربنا أبو بكر بن احلارث أخربنا أبو حممد بن حيان حدثنا إبراهيم بن ]7892[البيهقي -

لم حـــدثنا حفـــص بـــن غـــيالن عـــن حممـــد بـــن احلســـن حـــدثنا أبـــو عـــامر حـــدثنا الوليـــد بـــن مســـ
وهــذا . عــل املعــدن مبنزلــة الركــاز فيــه اخلمــسرضــى اهللا عنــه جالخطــاببــنعمــرأن لمكحــو 

اهـل مل يدرك زمان عمر منقطع مكحو 
أن رجــال ن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن الشــعيبعــوكيــع حــدثنا ]10877[ابــن أيب شــيبة -

أد مخسـها ولـك ثالثـة أمخاسـها وسـنطيب لـك : فقـال علياوجد يف خربة ألفا ومخسمئة فأتى 
يب خالــد عــن عــن إمساعيــل بــن أحــدثنا ســفيان بــن عيينــة]722[أبــو عبيــد .اخلمــس البــاقي

ألقضـني : أيت برجل وجد يف خربة ألفا ومخسمائة درهم بالسواد ، فقـال علـي علياأن الشعيب 
فهــي هلــم ، وإنة خربــة حتمــل خراجهــا قريــة عــامرة 

أخربنــا ســفيان بــن ]7905هــق[عي الشــاف. ولنــا مخــسكانــت ال حتمــل فلــك أربعــة أمخــاس 
وجــدت إينفقــاليجــاء رجــل إىل علــ: قــالخالــد عــن الشــعيبعيينــة حــدثنا إمساعيــل بــن أيب

أمـــا ألقضـــني فيهـــا قضـــاء بينـــا إن كنـــت يخربـــة بالســـواد فقـــال علـــألفـــا ومخـــس مائـــة درهـــم يف
قريـة ا يفيخراجها قرية أخرى فهيقرية يؤد

ابـن زجنويـه .خراجها قرية أخرى فلك أربعة أمخاسـه ولنـا اخلمـس ، مث اخلمـس لـكيليس تؤد
جـاء رجـل إىل علـي نا يعلى بن عبيد أنا إمساعيل بن أيب خالـد عـن عـامر قـالخرب أ]1000[

أين سأقضــي لــك فيهــا ضــمانا أمــا : إين وجــدت ألفــا ومخســمائة درهــم يف خربــة فقــال : فقــال 
فهـم أحـق بـه وإن  قريـة أخـرى حيمـل خراجهـا هذا املال الذي وجـدت يف اخلربـة كان ، إنبينا

لــك ، وســنطيب لــك اخلمــس د فخمســها يف بيــت املــال وســائرهاكــان ال حيمــل خراجهــا أحــ
.صحيح اهـفهو لك

كتابــه عــن ابــن عيينــة عــن عبــد اهللا بــن بشــر يفيروى ســعيد بــن منصــور املكــ: بيهقــيقــال الو 
سقطت على جرة من دير قـدمي بالكوفـة : من قومه يقال له ابن محمة قال عن رجلياخلثعم

اقســمها مخســة أمخــاس فقســمتها فأخــذ : فقــال ي
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جريانــــك فقــــراء يف: فقــــال فلمــــا أدبــــرت دعــــاين. أربعــــة أمخــــاسمخســــا وأعطــــاينيمنهــــا علــــ
يف أبـو الفـتح أخربنـا وأخربنـاه الشـر قـال. نهمخـذها فاقسـمها بيـ: نعـم قـال : ومساكني قلـت 

حممــد بــن حيــىي بــن عمــر بــن مبكــة حــدثنا أبــو جعفــر يعبيــد اهللا بــن حممــد الســقطأبــو القاســم
عن رجل من قومه يثنا سفيان عن عبد اهللا بن بشر اخلثعمبن حرب يثنا علبن حرب يعل

: مث قـال اقسـمها أمخاسـا:فقـال 
خـذها : ل نعم قال حيك فقراء أو مساكني قايف: خذ منها أربعة أمخاس ودع واحدا مث قال 

.اهـ سند ضعيف فاقسمها فيهم
مســـاك بـــن حـــرب عـــن أخربنـــاحـــدثنا حجـــاج عـــن محـــاد بـــن ســـلمة قـــال]719[أبـــو عبيـــد -

مبعـدن ، وأنـه أتـى علـى رجـل قـد أن أبـاه كـان مـن أعلـم النـاساحلارث بن أيب احلارث األزدي
يا بـين ، إن املائـة : استخرج معدنا ، فاشرتاه منه مبائة شاة متبع ، فأتى أمه فأخربها ، فقالت 

خـذه ، فأذابـه ، فاسـتخرج منـه مثـن فأ: قـال ذلـك ضع عين مخس عشـرة ، فـأىب : إليه ، فقال 
ــاآلتــني : فقــال . ال أفعــل : رد علــي البيــع ، فقــال : ألــف شــاة ، فقــال لــه البــائع  فألثــني علي

ب معـدنا ، فأتـاه علـي إن أبا احلارث أصـا: عليك ، فأتى عليا يعين علي بن أيب طالب فقال 
صــابه هــذا ، فاشــرتيته منــه مــا أصــبت ركــازا إمنــا أ: فقــال أيــن الركــاز الــذي أصــبت ؟: ، فقــال 

اهـــ فخمـس املائـة شـاة: فقـال .مــا أرى اخلمـس إال عليـك : ائـة شـاة متبـع ، فقـال لـه علـي مب
عــن اد بــن ســلمة عــن مســاك بــن حــرب أخربنــا محــثنا معــاذ بــن خالــدحــد]993[ابــن زجنويــه 

ج احلــارث بــن أيب احلــارث األســدي أن أبــاه كــان أعلــم النــاس مبعــدن ، فمــر برجــل قــد اســتخر 
أي بــين إن املائــة الشــاة : معــدنا فاشــرتاه منــه مبائــة شــاة متبــع فــأتى أمــه فأخربهــا بــذلك فقالــت 

صاحبك فاستقله ، فرجع إىل : ثالمثائة 
فأخــذه ، س عشــرة شــاة فــأىب أن حيــط عنــهفضــع عــين مخــ: أقلــين فــأىب قــال : فقــال صــاحبه

ال أفعـــل ، : رد علـــي البيـــع فقـــال : ابـــه فاســـتخرج منـــه مثـــن ألـــف شـــاة فـــأتى الرجـــل فقـــال فأذ
إن : فقـال فـأتى عليـاواهللا آلتني عليا: استوضعتك مخس عشرة شاة ، فلم تضعها عين فقال 

ما أصبت ركـازا : أين الركاز الذي أصبت ؟ فقال : حلارث أصاب معدنا فأتاه علي فقالأبا ا
واهللا مـا أرى اخلمـس إال : ا ، فاشـرتيته منـه مبائـة شـاة متبـع فقـال علـي للرجـل ، إمنا أصـابه هـذ



تقريب فقه السابقني األولني

133

عـن ا إسـرائيل ثنـا مسـاك بـن حـرب أنـنا حممد بن يوسـف خرب أوقال.عليك ، مخس املائة شاة
احلــارث بــن أيب احلــارث أن رجــال وجــد ذهبــا ، فابتاعــه مــن رجــل فأذابــه ، فأصــاب منــه ذهبــا  

ممـا أصـبت د أنـت اخلمـس أ: لي بـن أيب طالـب فقـال لـه علـي ئع عكثريا ، فاستعدى عليه البا
اهـــ إســناد حســن علــى رســم ابــن حبــان ، محــاد مساعــه مــن مســاك فلــيس عليــك إال مــا أصــبت

.قدمي 
بينمـــا : عـــن حصـــني عمـــن شـــهد القادســـية قـــال هشـــيم حـــدثنا] 10879[ابــن أيب شـــيبة -

فـأخربه ، وقـاصأبـيبنسعدأتى رجل يغتسل إذ فحص له املاء الرتاب عن لبنة من ذهب ف
اهـاجعلها يف غنائم املسلمني: فقال 

ن أيب قيس عبد الرمحن بن ثـروان عـن عابن إدريس عن ليث ثنا ] 10880[ابن أيب شيبة -
ال : إين وجدت مئني مـن دراهـم ، فقـال عبـد اهللا : فقال عبد اهللاجاء رجل إىل : قال هزيل 

مخســه يف بيــت املــال ولــك مــا فــأد، أراه ركــاز مــال عــادي ، أرى املسـلمني بلغــت أمــواهلم هــذا 
.اهـ سند ضعيف بقي

جــابر بــن عبــد اهللابــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع اعــن ]7178[عبــد الــرزاق -
.اهـ سند صحيح يقول ما وجد من غنيمة ففيها اخلمس

جــابرعــن أيب الــزبريكيــع عــن إبــراهيم بــن إمساعيــل عــنحــدثنا و ]10155[ابــن أيب شــيبة -
بــن حــدثنا مــروان]728[أبــو عبيــد .لــيس يف العنــرب زكــاة ، إمنــا هــو غنيمــة ملــن أخــذه: قــال 

ليس العنرب بغنيمـة ، وهـو : قال جابر بن عبد اهللاعن معاوية عن إبراهيم املدين عن أيب الزبري 
.اهـ إبراهيم بن إمساعيل بن جممع يضعف ملن أخذه 

ــنابــن طــاووس عــن أبيــه عــن اعــن الثــوري عــن ]6976[عبــد الــرزاق - قــال ســأله عبــاسب
وقـال .اهــ تابعـه معمـر إبراهيم بن سعد عن العنرب فقال إن كـان يف العنـرب شـيء ففيـه اخلمـس 

سـأل إبـراهيم بـن : حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عـن أبيـه قـال ]10159[ابن أيب شيبة 
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان . يه شيء ففيه اخلمسإن كان ف: سعد ابن عباس عن العنرب ؟ فقال 

إن كــان فيــه شــيء : الثـوري عــن ابــن طـاووس عــن أبيــه أن ابــن عبـاس ســئل عــن العنــرب ؟ فقـال 
حدثنا حممد بن يوسـف أنـا سـفيان عـن ابـن طـاوس عـن ]1005[ابن زجنويه . ففيه اخلمس
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اهـــ فيــه اخلمــس إن كــان فيــه شــيء ف: طــاوس عــن ابــن عبــاس أنــه ســئل عنــه يعــين العنــرب فقــال 
.سند صحيح 

بــنابــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــار عــن أذينــة عــن اعــن ]6977[عبــد الــرزاق وقــال
]10153[ابـن أيب شـيبة . أنـه قـال ال نـرى يف العنـرب مخسـا يقـول شـيء دسـره البحـر عباس

شـيء لـيس العنـرب بركـاز وإمنـا هـو: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عـن أذينـة مسـع ابـن عبـاس قـال 
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان الثــوري عــن عمــرو عــن أذينــة عــن ابــن . دســره البحــر لــيس فيــه شــيء

أخربنـا ]7843هـق[الشـافعي .لـيس يف العنـرب زكـاة إمنـا هـو شـيء دسـره البحـر: عباس قال 
العنــرب زكــاة إمنــا هــو لــيس يف: ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن أذينــة عــن ابــن عبــاس أنــه قــال 

أخربنــا أبــو احلســني بــن الفضــل القطــان أخربنــا ] 7844[ورواه البيهقــي .ء دســره البحــريشــ
وابـن قعنـب وسـعيد قـالوا حـدثنا يعبد اهللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حـدثنا احلميـد

ء دســره يرب بركــاز إمنــا هــو شــلــيس العنــ: إال أنــه قــال مسعــت ابــن عبــاس يقــول . ســفيان فــذكره 
.واخلرب علقه البخاري . ابن حبان اهـ أذينة من أهل عمان وثقهالبحر

أن رجـال غندر عن شعبة عن إبراهيم بن املنتشر عن أبيهحدثنا[ 10883[ابن أيب شيبة -
كثكــت ، أو  إين وجــدت كنــزا فدفعتــه إىل الســلطان ، فقالــت يف فيــك ال: فقــال عائشــةســأل 

.اهـ سند صحيح الشك مين،كلمة حنوها
ريج قـال كتـب إيل ابـراهيم بـن ميسـرة أن قـد ذكـر يل مـن بـن جـاعـن ]6974[عبد الرزاق -

كتــب إىل عمــر بــن عبــد العزيــز يســأله عــن صــدقة العنــرب فــزعم عــروة أنــه كتــب إليــه اكتــب إىل  
نهم مث اكتــب إيل قــال إنــه قــد ثبــت كيــف كــان أوائــل النــاس يأخذونــه أم كيــف كــان يؤخــذ مــ

عندي أنه كان ينزل مبنزلة الغنيمة فيؤخذ منه اخلمس فزعم عروة أنه كتب إليه أن خذ اخلمـس 
بن جريج عن إبراهيم اعن ]6978[عبد الرزاق .وادفع ما فضل بعد اخلمس إىل من وجده 

ك كيـف كـان أوائـل بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل عروة بن حممد أن سل مـن قبلـ
الناس يأخذون من العنرب فكتب إليه أنه قد ثبت عندي أنه كان ينزل منزلة الغنيمة يؤخـذ منـه 
اخلمس فكتب إليه عمـر أن خـذ منـه اخلمـس وادفـع مـا فضـل منـه بعـد اخلمـس إىل مـن وجـده

.اهـ ثقات 
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من أخذ العروض يف الزكاة
جبـلبـنمعـاذيسـرة عـن طـاووس عـن عـن الثـوري عـن ابـراهيم بـن م]7133[عبد الرزاق -

أخربنـا أبـو سـعيد بــن ]7622[البيهقــي .
بــن عفـان حـدثنا حيــىي يحممـد بــن يعقـوب حـدثنا احلســن بـن علـعمـرو حـدثنا أبــو العبـاس أيب

ابــن عــينبــن آدم حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن إبــراهيم بــن ميســرة عــن طــاوس قــال قــال معــاذ ي
خبميس أو لبيس آخذه منكم مكـان الصـدقة فإنـه أهـون علـيكم ، وخـري ائتوين: جبل باليمن 

وخالفــه عمــرو بــن دينــار عــن طــاوس فقــال . كــذا قــال إبــراهيم بــن ميســرة. للمهــاجرين باملدينــة
أخربنـاه أبـو سـعيد . بعرض ثيـاب آخـذه مـنكم مكـان الـذرة والشـعريائتوين: قال معاذ باليمن 

حـدثنا حيـىي بـن آدم بـن سـليمان حـدثنا سـفيان بـن يبو العبـاس حـدثنا احلسـن بـن علـحدثنا أ
فيما أخربنا أبو عمرو األديب عنه يقال أبو بكر اإلمساعيل. عيينة عن عمرو بن دينار فذكره 

بعضـهم مـن اجلزيـة بـدل حديث طاوس عن معاذ إذ كان مرسال فال حجة فيه ، وقـد قـال فيـه 
اهـ)1(الصدقة

أنـــه كـــان يأخـــذ عمـــرعـــن الثـــوري عـــن ليـــث عـــن رجـــل حدثـــه عـــن ]7134[رزاق عبـــد الـــ-
حــدثنا ]10539[ابــن أيب شــيبة . العــروض يف الزكــاة و جيعلهــا يف صــنف واحــد مــن النــاس 

لعـروض يف الصـدقة مـن الـورق أن عمـر كـان يأخـذ ااحلميد عن ليـث عـن عطـاء جرير بن عبد
أنـا شـريك عـن ليـث عـن عطـاء عـن عمـر أنـه  نـا أبـو نعـيم خرب أ]1121[ابن زجنويه . وغريها

.اهـ ضعيف البعري والغنم من اإلبل : كان يأخذ العروض من الصدقة 
.

كـانوا يسـتحبون زكـاة : قـال حدثنا جرير عـن مغـرية عـن إبـراهيم]10543[ابن أيب شيبة -
لبقـر مـن البقـر ، والغـنم مـن الغـنم، والـذهب مـن الـذهب ، واالـورق مـن الـورق ه كل شيء منـ

.اهـ ثقات 

الصـدقات صلى اهللا عليه وسلم به مـن أخـذ اجلـنس يفهذا هو األليق مبعاذ واألشبه مبا أمره النيب: بيهقيقال المث -1
اجلزية وأن ترد الصدقات على فقـرائهم ال أن ينقلهـا إىل املهـاجرين باملدينـة ذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن يفوأخ

اهـء ال أهل صدقة واهللا أعلمالذين أكثرهم أهل يف
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ما ذكر يف اخلرص
حــدثنا أبــو داود وغنــدر عــن شــعبة عــن خبيــب بــن عبــد الــرمحن]10662[ابــن أيب شــيبة -

جـاء سـهل بـن أيب حثمـة إىل جملسـنا ، فحـدث : مسعت عبـد الـرمحن بـن مسـعود يقـول : قال 
إذا خرصــتم فخــذوا ودعــوا الثلــث ، فــإن مل جتــدوا : ه وســلم قــال أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــ

.)1(اهـ رواه أبو داود والرتمذي وصححه ابن خزمية وابن حبانعالثلث فالرب
علـي بـن احلسـن عـن ابـن املبـارك عـن ابـن هليعـة عـن حممـد بـن أخربنـا ]1592[ابن زجنويه -

ارص علــى عهــد رســول اهللا يــؤمر أن كــان اخلــ: روة بــن الــزبري قــال عــن عــعبــد الــرمحن بــن نوفــل
.اهـ مرسل صحيح يرتك ألهل احلائط قدر ما يأكلون رطبا ، ال خيرصه عليهم 

ــن عــن الثــوري عــن حيــىي بــن ســعيد عــن بشــري بــن يســار أن ]7221[عبــد الــرزاق - عمــر ب
]5538[ابــن ســعد .كــان يقــول للخــراص دع هلــم قــدر مــا يقــع وقــدر مــا يــأكلون الخطــاب

بن هارون وأنس بن عياض الليثـي قـاال أخربنـا حيـىي بـن سـعيد عـن بشـري بـن يسـار أخربنا يزيد 
إذا وجـدت أهـل البيـت يف : يبعث أبا حثمة خارصـا للنخـل ويقـولأن عمر بن اخلطاب كان 

وكذلك رواه هشيم ويزيـد بـن هـارون مرسـال ، اهـم فال خترص عليهم بقدر ما يأكلونحائطه
ابــن حــدثنا ســليمان هــو ابــن بــالل عــن حيــىي يعــينالقعنــيبمــن طريــق]7693[ورواه البيهقــي 

حدثنا محاد عـن حيـىي بـن سـعيد عـن ]965[وقال مسدد . مرسال سعيد عن بشري بن يسار 
إذا :التمــر فقــال إن عمــر بعثــه علــى خــرص : قــال بشــري بــن يســار عــن ســهل بــن أيب حثمــة 

.إسناده صحيح : جراهـ قال ابن حودع هلم قدر ما يأكلون أتيت على أرض فاخرصها
أن حممــد حــدثنا حجــاج عــن ابــن جــريج قــال أخــربين قطــري األنصــاري]1046[أبــو عبيــد -

ال : فقــال لــه لعمــر بــن الخطــابة أخــربه أن أبــا حثمــة كــان خيــرص بــن ســهل بــن أيب حثمــ
حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل قــال حــدثنا احلســن بــن ]7882[وقــال ابــن املنــذر .ختــرص العرايــا 

عـن حـدثنا ابـن جـريج عـن فطـر األنصـاريتـين بعـض أصـحايبوثبثنا أبـو عاصـمحـدعلي قال

ذلـك مـن نفـس أن يـرتك : والثاين. أن يرتك الثلث أو الربع من العشر: هلذا اخلرب معنيان أحدمها: مث قال ابن حبان -1
اهـالتمر قبل أن يعشر إذا كان ذلك حائطا كبريا حيتمله
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ان ال خيـرص العرايـا وال أن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم كـمد بن سهل بن أيب حثمة عن أبيهحم
.شيخ ابن جريج مل أعرفه اهـوال عمر أبو بكر

حبــان أن أبــا حــدثنا يزيــد عــن حيــىي بــن ســعيد عــن حممــد بــن حيــىي بــن]1044[أبــو عبيــد -
أن مروان بعثه خارصـا للنخـل ، فخـرص مـال سـعد بـن سهل بن أبي حثمةميمون أخربه عن 

لـوال أين وجـدت فيـه أربعـني عريشـا خلرصـته تسـعمائة وسـق ، :وقـال أيب سعد سـبعمائة وسـق 
ابـن أيب أويــس حـدثين عبــد أخربنـا ]1593[ابـن زجنويــه . ولكـين تركـت هلــم قـدر مـا يــأكلون 

حممد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عـن أيب ميمـون عـن سـهل بـن العزيز بن 
سـعد بـن زيـد األنصـاري كـان يبعثـه خارصـا ، وأنـه خـرص مـال أيب حثمة أن مروان بن احلكـم

خرصـت مـال سـعد بـن زيـد سـبعمائة : ، فلمـا عـرض علـى مـروان اخلـرص قـال سبعمائة وسـق
أربعـــني عريشـــا خلرصـــته تســـعمائة وســـق ، ولكـــن نعـــم ، ولـــوال أين وجـــدت فيـــه : وســـق ؟ قـــال 

.أبو ميمون ال يعرف اهـتركت هلم قدر ما يأكلون 
بــن ســريين قــال كــانوا خيرصــون الثمــرة إذا اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]7215[عبــد الــرزاق -

علي بن احلسني عـن ابـن املبـارك عـن معمـر عـن أخربنا ]1582[ابن زجنويه . رص بذلك اخل
أيوب عن ابن سريين

حيـىي بـن حيـىي أنـا أخربنـا .أهلها ، فيأكلون بسـرا أو رطبـا أو متـرا ، مث يؤخـذون بـذلك اخلـرص 
كــان املصــدق جيــيء إذا أدركــت الثمــرة :يــوب عــن حممــد بــن ســريين قــال محــاد بــن زيــد عــن أ

.صحيح اهـ 
علي بن احلسن عن ابن املبارك عن محاد بن سلمة عن أيـوب أخربنا ]1597[ابن زجنويه -

، فإذا وجد صاحب الثمرة مثرته أكثر ممـا خرصـوا ، رصكان اخلارص خي:عن ابن سريين قال 
حدثنا ابن املباركقال حدثنا نعيمقال حدثنا حيىي بن عثمان]731[الطحاوي . رد عليهم 

فــإذا وجــد كــان اخلــارص خيــرص:قــالبــن ســلمة عــن أيــوب عــن ابــن ســريينقــال حــدثنا محــاد
.ح اهـ سند صحيصاحب الثمرة مثرته أكثر مما خرص رد عليهم
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بـن جـريج قـال قـال يل عطـاء خيـرص النخـل والعنـب وال خيـرص اعن ]7212[عبد الرزاق -
احلب قلت له أكان من مضى خيرصون النخل والعنب وال خيرصون احلـب أم النـاس اليـوم قـال 

.اهـ صحيح بل مضى إخال قال والناس اليوم أيضا ال خيرصون
: شـهاب قـال عن ابنن يونس عالليث حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن]1039[أبو عبيد -

أمحــد بــن منيــع مــن طريــق]7685[البيهقــي . مــن الثمــر إال التمــر والزبيــبال نعلمــه خيــرص 
يقـول مسعـت أبـا أمامـة بـن سـهل حيـدثنا يفيحدثنا ابن املبارك حدثنا يونس قال مسعت الزهر 

ال عنـب حـىت يبلـغ مضـت السـنة أن ال تؤخـذ الزكـاة مـن خنـل و : جملس سعيد بن املسيب قال 
.اهـ صحيح خيرص من الثمر إال التمر والعنبوال نعلميقال الزهر . خرصها مخسة أوسق 

: قـال حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن عقيل عـن ابـن شـهاب]1052[أبو عبيد -
النخــل ، مث تــؤدى زكاتــه زبيبــا كمــا تــؤدى يف زكــاة الكــرم أن خيــرص كمــا خيــرصمضــت الســنة

.النخـل والكـرم فتلـك السـنة مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف: قـال . لنخل متـرا زكاة ا
عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن عقيـل عـن ابـن شـهاب قـال أخربنا ]1587[ابن زجنويه 

مضـت الســنة يف زكــاة الكـرم أن خيــرص كمــا خيـرص النخــل ، مث تــؤدى زبيبـا كمــا تــؤدى زكــاة :
أخربنـا . النخل والكرم تلك السنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفف: قال .النخل مترا 

.اهـ صحيح عن ابن شهاب مثلهحممد بن يوسف أنا األوزاعي
بـن عبـد اهللا بـن أسـامة بـن عـن يزيـدحدثين أبو األسـود عـن ابـن هليعـة]1041[أبو عبيد -

فالنـا القرظـي ليجمـع خـرص بعث مروان: قال أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزمعن اهلاد
لــب زكـاة حرثــه ، صــاحب النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم ، يطعثمــان بــن حنيـفاحلـرث ، فـأتى 
. :فقال له عثمان 

منـا يـؤدي الرجـل إس قبل ذلك ال يؤتون لزكاة حـرثهموكان النا: وقال أبو بكر بن حزم : قال 
مــا قــدر لــه أن يــؤدي ، ال يتبــع بشــيء ، وال يســأل عــن شــيء ، حــىت كــان مــن أمــر مــروان مــا  

.معناه أنكر خرص احلرث . اهـ سند فيه ضعف كان 
عـــن الثـــوري عـــن ســـليمان الشـــيباين عـــن الشـــعيب قـــال مسعتـــه يقـــول ]7211[عبـــد الـــرزاق -

حـدثنا نعـيمقـال حـدثنا حيـىي]742[وقـال الطحـاوي .اهــ سـند صـحيحاخلرص اليوم بدعة 
حدثنا سفيان عن الشيباين عن الشعيب أنـه ذكـر خـرص ابـن رواحـةقال أخربنا ابن املباركقال 
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يعين ذلك اخلرص الذي كان : مث قال الطحاوي .أما اليوم فال يكون اخلرص : فقال الشعيب 
ا حنــو املعاملــة الــيت  ابــن رواحــة خرصــه علــى أهــل خيــرب وضــمنهم بــه حصــة املســلمني مــن مثارهــ

اهـكانت بينهم وبني املسلمني فيها 
بــــن جــــريج قــــال بلغــــين أن اخلــــراص كــــانوا يف ذلــــك الزمــــان ال اعــــن ]7227[عبــــد الــــرزاق -

اهـيضيفون أحدا إمنا كانوا يأكلون من املال 

وسم أنعام الصدقةما جاء يف 
عـن ابـن جـريج عـن بـن مسـهريشـيبة حـدثنا علـحدثنا أبـو بكـر بـن أيب]5672[مسلم -

الوجـــه وعـــن أيب
اهـالوجهالوسم يف

هشـام بـن زهري بن حرب حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة حـدثينحدثين]5678[مسلم -
. و يسـم غنمـازيد قال مسعت أنسا يقول دخلنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مربدا وه

اهـقال أحسبه قال يف
إبــراهيم حــدثنا احلنيــين إســحاق بــن قــال حــدثنا احلســن بــن الصــباح البــزار]659[الطــربي -

يف بكـرأبـيإىل الخطـاببـنعمـرجـاء : قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عـن جـده قـال 
فقـال أبـو بكـر .وال درهـمال يأتينك منها دينارالشام تركت خالدا قد أكل: خالفته ، فقال 

أن يضـع  ميسـم : اكتـب إليـه . ال تفعل : فقال له عمر قال.ن خالدا قد كفاين ما هناكإ: 
أو . اجلزية على اجلزية ، وميسم الصدقة على الصدقة ، وال ينفـق دينـارا  وال درمهـا إال بإذنـك 

بسـم : ب إليـه عمـر فكتـ: على لساين ، قـال أكتب : فقال له أبو بكر : قال . قال بعلمك 
أمـا . سـالم عليـك : اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا أيب بكر أمري املؤمنني إىل خالد بـن الوليـد 

علـى اجلزيـة ، وميسـم الصـدقة علـى الصـدقة ، جاءك كتايب هذا فضع ميسم اجلزيـة فإذا : بعد 
.اهـ ضعيف وال تنفق دينارا وال درمها  إال بعلمي

حـــدثنا داود بـــن لقـــاحـــدثنا مصـــعب بـــن املقـــدامقـــال أبـــو كريـــب حـــدثنا]662[الطـــربي -
، ال توسـم الـدواب علـى الوجـوه:أنـه  قـالعمـرعـن نصري الطـائي عـن األعمـش عـن إبـراهيم

.اهـ مرسل إسناده حسن وال تضرب على الوجوه 
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ل حـــدثنا هشـــيم قـــال املغـــرية أخربنـــا عـــن قـــاحـــدثين يعقـــوب بـــن إبـــراهيم]663[الطـــربي -
.اهـ ثقاتكانوا يكرهون أن توسم العجماء يف وجهها أو تلطم يف وجهها: قالإبراهيم

وما جاء يف ابتياعهاالعود يف الصدقة
هاب عــن حــدثنا حيــىي بــن بكــري حــدثنا الليــث عــن عقيــل عــن ابــن شــ]1489[البخــاري -

كان حيدث أن عمر بن اخلطاب تصدق بفـرس يفاهللا عنهمايرضسامل أن عبد اهللا بن عمر
:فاسـتأمره فقـال صلى اهللا عليه وسـلمسبيل اهللا فوجده يباع ، فأراد أن يشرتيه ، مث أتى النيب

ال يرتك أن يبتاع شيئا تصـدق بـه اهللا عنهمايرضمرفبذلك كان ابن ع.صدقتك ال تعد يف
اهـإال جعله صدقة 

د اهللا بــن حــدثنا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس حــدثنا زهــري حــدثنا عبــ]1658[أبــو داود -
ه بريــدة أن امــرأة أتــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمعطــاء عــن عبــد اهللا بــن بريــدة عــن أبيــ

قــد وجــب :قــال . يفقالــت كنــت تصــدقت علــى أمــ
.اهـ صححه األلباين املرياث أجرك ورجعت إليك يف

ن سـليمان التيمـي عـن أيب عثمـان عـن عـحدثنا يزيـد بـن هـارون ]10605[ابن أيب شيبة -
أو لى فرس يف سبيل اهللا ، فـرأى فرسـاأن رجال محل عالعوامبنالزبيرعن عبد اهللا بن عامر

.مرفوع اهـ سند صحيح عنهامهرة تباع ينسب إىل فرسه ، فنهي
إذا حتولـت : عمـرقـال : قـال حدثنا وكيع عن يزيد عن احلسـن]10607[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل فيه ضعف تصدق عليه ، فال بأس أن يشرتيهاقة إىل غري الذيالصد
تصـدق سئل قتادة عن رجـل: مهام قال أناحدثنا مسلم بن إبراهيم ]1891[ابن زجنويه -

بـنعبـد اهللاأنعم محيد بن عبد الرمحن احلمـريي ز : بصدقة فردها عليه املرياث ، فقال قتادة 
: أفضـــل ، وإن أمســـك فكتـــاب اهللا قبـــل صـــدقته قـــال قتـــادة : قـــال مســـعود

.اهـ مرسل حسن فقال مثل ذلكبوسألت سعيد بن املسي
عمـران بـن عـن حدثنا عبـد الـرحيم عـن أشـعث عـن ابـن سـريين]10610[ابن أيب شيبة -

يــنقص مــن أجــره بقــدر مــا أصــاب :أنــه ســئل عــن الرجــل يصــيب مــن صــدقته ؟ قــال حصــين
سريين عن ابنن خالد احلذاء عأبو نعيم أنا شريك أخربنا ]1901[زجنويه وقال ابن.منها
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لـيس لـه أجـر : عن رجـل تصـدق بصـدقة ، أيأكـل منهـا ؟ قـال سئل عمران بن حصني: قال 
.اهـ حسن فيما أكل 

كـان يعـرض : قـال حدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن يزيـد مـوىل سـلمة]10599[ابن أيب شيبة -
حدثنا أمحد ثنـا حيـىي عـن يزيـد ]535[ابن املقرئ .يأىب أن يشرتيهاصدقة إبله فسلمةعلى 
يعرض عليه صدقة إبله وغنمه أن يشرتيها فيأىب وكان ينهى بنيه األكوعبنسلمةكان : قال 

أن أخربنا محاد بن مسعدة عـن يزيـد بـن أيب عبيـد]6153[ابن سعد . أن يلعبوا أربع عشرة 
.اهـ صحيح رتي صدقة مالهكوع كان يكره أن يشسلمة بن األ

جــابر بــن عبــد اهللابــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع اعــن ]6896[عبــد الــرزاق -

أيب شـــــيبة ابـــــن. لـــــون ابتعهـــــا فنقـــــول ال إمنـــــا هـــــي هللافـــــأقول ال فيقو ، ليقولـــــون نرتكهـــــا لـــــك 
: ابن جريج قـال أخـربين أبـو الـزبري أنـه مسـع جـابرا يقـولعنحدثنا حممد بن بكر]10601[

ال ، : ابتعهـا فـأقول : إذا جاء املصدق فادفع إليه صدقتك ، وال تبتعها ، قال 
.اهـ صحيح إمنا هي هللا

ينهـي عـن بر بـن عبـد اهللاجـابن جـريج عـن أيب الـزبري أنـه مسـع اعن ]6898[عبد الرزاق -
ن ابــن جــريج عــمــد بــن بكــر حــدثنا حم]10616[ابــن أيب شــيبة . بيــع الصــدقة قبــل أن ختــرج

.صحيح اهـينهى عن بيع الصدقة قبل أن خترجأنه مسعهقال أخربين أبو الزبري عن جابر
جــابراســألت : عــن أيب الــزبري قــال ثنا أبــو األســود أنــا ابــن هليعــةحــد]1897[ابــن زجنويــه -

أما أصـل فلـن أطعمهـا ، وأمـا ورق أو :ا رجل يف مرياث أيأكلها ؟ قال عن الصدقة 
.اهـ سند ضعيف غريه فلن أبايل أن أطعمه 

بـناعن الثوري عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن جبري قـال سـألت ]6897[عبد الرزاق -
ال بارك اهللا فيهـا :قال؟يهاأشرت ، قال قلت فريضة إبل أحسبها على الساعي وأعقلها عمر

ن سـفيان عـن يعلـى بـن عـوكيـع حـدثنا]10600[ابـن أيب شـيبة . ال تشرتي طهـرة مالـك، 
]1246[ابن زجنويـه . ال تشرتي طهرة مالك: عطاء عن مسلم بن جبري عن ابن عمر قال 

قلـت : مسعـت مسـلم بـن جبـري قـال أنا النضر بن مشيل أخربنـا شـعبة عـن يعلـى بـن عطـاء قـال
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أتشـرتي صـدقة جـارك لـك ، أتشـرتي طهرتـكال بـارك اهللا : اشرت صـدقيت ؟ قـال : البن عمر 
.اهـ على رسم ابن حبان وابن عمك ؟ إمنا هي طهرتك

أبـيعـن نا حيىي أنا حفص بن غياث عـن ابـن جـريج عـن عطـاءخرب أ]1254[ابن زجنويه -
.اهـ سند صحيح ال تبتاع الصدقة حىت تعقل :قال هريرة

حيـــىي بــن عبـــد احلميـــد أنــا شـــريك عــن الـــركني بــن الربيـــع عـــن أخربنــا ]1890[ابــن زجنويـــه -
إذا تصــدقت بصــدقة فاشــرتيتها ، أو وهبــت لــك ، أو ورثتهــا ، :قــال عبــاسابــنعــن عكرمــة

.اهـ ال بأس به فهي كأسوة مالك 
بـن شـهاب عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عقيل عن احدثنا]1247[ابن زجنويه -

.اهـ صحيح :قال 
عبـــد اهللا بـــن صـــاحل حـــدثين الليـــث حـــدثين يـــونس عـــن ابـــن أخربنـــا ]1896[ابـــن زجنويـــه -

.اهـ سند صحيح كان ابن عمر يتقي ذلك ، ومل يكن أحد يتقيه غريه :شهاب قال 
بن جريج قال أخربين عطاء أن من مضـى كـانوا يكرهـون ابتيـاع اعن ]6894[عبد الرزاق -

ابن أيب شيبة .
.صحيح .حنوه حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء]10603[

باب منه
ن يوسـف قـال حـدثنا أبـو أخربنا عمرو بن منصور قال حـدثنا عاصـم بـ]2322[النسائي -

دخـل علـي رسـول اهللا : األحوص عن طلحة بن حيىي بن طلحة عن جماهـد عـن عائشـة قالـت 
صــلى اهللا عليــه و ســلم يومــا فقــال هــل عنــدكم شــيء فقلــت ال قــال فــإين صــائم مث مــر يب بعــد 
ذلــك اليــوم وقــد أهــدى إيل حــيس فخبــأت لــه منــه وكــان حيــب احلــيس قالــت يــا رســول اهللا إنــه 

مث . نـا حــيس فخبـأت لــك منـه قــال أدنيـه أمــا إين قـد أصــبحت وأنـا صــائم فأكـل منــه أهـدى ل
إمنــا مثــل صــوم املتطــوع مثــل الرجــل خيــرج مــن مالــه الصــدقة فــإن شــاء أمضــاها وإن شــاء : قــال 

حدثنا أبو كامل فضيل بـن ]2770[قال مسلم . اهـ صحيح ، وهو من كالم جماهد حبسها 
بنــت عائشـة حـدثنا طلحـة بـن حيــىي بـن عبيـد اهللا حـدثتينحسـني حـدثنا عبـد الواحـد بــن زيـاد 

يــا :رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ذات يــوم قالــت قــال يلطلحــة عــن عائشــة أم املــؤمنني
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. صــائم فــإين:قــال . ءيقالــت فقلــت يــا رســول اهللا مــا عنــدنا شــ. ء يعائشــة هــل عنــدكم شــ
فلما رجع قالتأو جاءنا زورديةفأهديت لنا هقالت فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أو جاءنا زور وقد خبأت قلت يا رسول اهللا أهديت لنا هديةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قــد كنــت :فجئــت بــه فأكــل مث قــال . هاتيــه :قــال. قلــت حــيس. مــا هــو :قــال. لــك شــيئا

خيـــرج . أصـــبحت صـــائما
اهـالصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها

ام عـن ابـن سـريين أن ابـن عمـر عـن هشـثنا علـي عـن ابـن املبـاركحد] 1905[ابن زجنويه -
كان إذا أخـرج شـيئا صـدقة إىل املسـكني فوجـده قـد ذهـب ، عزلـه حـىت جيعلـه يف مثلـه أو غريه

.اهـ سند صحيح 
بـنعمـروأن عبـد الوهـاب الثقفـي عـن خالـد عـن حممـدحـدثنا ]10382[ابن أيب شـيبة -

حـدثنا مث قـال. فـإذا مل يوجـد وضـع حـىت يعطيـه غـريهكـان يـأمر للمسـكني بالشـيء ، العاص
إذا خـرج إليـه بالكسـرة فلـم :كان ابن العـاص يقـول : قال حفص عن عاصم عن ابن سريين 

عــن ابــن ســريين عــن عــن عاصــمحــدثنا وكيــع عــن ســفيان. ىت جيــيء غــريهحبســوها حــيوجــد
]1907[ورواه ابــن زجنويــه .اهـــ صــحيح يضــعها حــىت جيــيء غــريه: قــال عمــرو بــن العــاص 

نا املؤمل بن إمساعيل أنا سفيان عن عاصم عن حممد بن سريين أن عمرو بن العاص قـال أخرب 
.اهـ مؤمل فيه ضعف فأعطه مسكينا آخر أخرجت الشيء إىل املسكني فذهب إذا:
:قـال عبـاسابـنعـن قبيصة أنا سفيان عن ليث عن طاوس أخربنا ]1908[ابن زجنويه-

إذا طاف تطوعا فقطـع عليـه طوافـه ، فـإن شـاء أمت ، وإن شـاء مل يـتم ، وإذا أصـبح صـائما مث 
أفطر فليس عليه قضاؤه ، وإذا صلى ركعة ، إن شـاء صـلى أخـرى ، وإن شـاء مل يصـل ، وإذا 

.اهـ ليث ضعيف ن شاء مل ميضها أخرج صدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإ
أخربنـــا علــي بــن احلســـن عــن ابــن املبـــارك عــن احلســن بـــن حيــىي عـــن ]1903[ابــن زجنويــه -

أميا رجل كتب لرجل صدقة درمها أو غريه ، مث مل يعطه ، فهو : قال عباسابنالضحاك عن 
حبيـب عـن عكرمـة أخربنا أبـو األسـود أنـا ابـن هليعـة عـن ابـن أيبمث قال . له يف ماله يطلبه به 
: عن ابن عباس قال 
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.اهـ ضعيف 
د بــن يوســف وأبــو نعــيم قــاال ثنــا إســرائيل عــن جــابر عــن ثنا حممــحــد]1910[ابــن زجنويــه -

. انتزعــه منــه فأعطــاه غــريهن إذا أعطــى الســائل شــيئا فتســخطه أنــه كــاحممــد بــن علــي عــن أبيــه
.جابر ضعيف 

املرأة تصدق من بيت زوجها
شــيبة حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن شــقيق عــن حــدثنا عثمــان بــن أيب]1425[البخــاري-

إذا أنفقــت املــرأة مــن طعــام :قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مســروق عــن عائشــة قالــت
ال أجـره مبـا كسـب ، وللخـازن مثـل ذلـكبيتها غري مفسدة كان هلا أجرها مبا أنفقت ولزوجهـا

اهـينقص بعضهم أجر بعض شيئا 
أبــيعــن عبــد امللــك بــن أيب ســليمان عــن عطــاء بــن أيب ربــاح عــن ]7273[عبــد الــرزاق -

أنــه ســهريــرة
حــدثنا ]22516[ابــن أيب شــيبة . زوجهــا وال حيــل هلــا أن تصــدق مــن مــال زوجهــا إال بإذنــه 

: حيىي بن أيب زائدة عن عبد امللك عن عطاء عن أيب هريرة قال
حـدثنا ]1690[أبـو داود .ويكـون األجـر بينهمـاحيل هلا إال بإذنه ل زوجها فال فأما من ما

املـرأة تصـدق هريـرة يفحدثنا عبـدة عـن عبـد امللـك عـن عطـاء عـن أيبيحممد بن سوار املصر 

.اهـ سند صحيح بإذنه
بــن اعــن إســرائيل بــن يــونس عــن مســاك بــن حــرب عــن عكرمــة مــوىل ]7278[اق عبــد الــرز -

قـال أتتـه امـرأة فقالـت أحيـل يل أن آخـذ مـن دراهـم زوجـي قـال أحيـل لـه عباسبناعباس عـن 
حـدثنا ]22515[ابن أيب شـيبة . أن يأخذ من حليك قالت ال قال فهو أعظم عليك حقا 

: سـألته امـرأة فقالـت: قـال ة عـن ابـن عبـاسحـدثنا إسـرائيل عـن مسـاك عـن عكرمـ: قـال وكيع 
ألـــه أن يتصـــدق : يـــأيت املســـكني أفأتصـــدق مـــن مـــال زوجـــي بغـــري إذنـــه ؟ فكرهـــه ، وقـــال هلـــا 

]520[ابــن أيب الــدنيا يف العيــال .حبليــك بغــري إذنــك
بـاس فقالـت مـا حيـل أسد حدثنا محاد بن زيد حـدثنا مسـاك عـن عكرمـة أن امـرأة سـألت ابـن ع
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قـال ابـن عبـاس أحتبـني .قالـت فالـدراهم .فذكر اخلبز والتمر وحنو ذلك .يل من بيت زوجي 
.ال بأس بهاهـقال فال تأخذي من درامهه . قالت ال .أن يأخذ حليك 

عبـاسبـنايب حيىي عن صاحل مـوىل التوأمـة أنـه مسـع أعن إبراهيم بن ]7279[عبد الرزاق -
.ابن أيب حيىي مرتوكاهـ ل المرأة أن تصدق من بيت زوجها إال بإذنه يقول ال حي

بن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالـد عـن قـيس بـن أيب حـازم عـن اعن ]7276[عبد الرزاق -
فسألتها امرأة أتصدق املرأة من بيت زوجها قالـت نعـم مـا مل تتـق عائشة

اهـماهلا مباله 
]22517[شيبة وقال ابن أيب 

: ت زوجهـا الشـيء بغـري إذنـه ؟ فقالـتيصلح للمرأة أن تأخذ مـن بيـ: لعائشةأن امرأة قالت 
.اهـ أم صاحل مل أعرفها 

أخربنـا احلسـن بـن حممـد بـن إسـحاق اإلسـفرائينأخربنا أبو احلسن املقـرئ ]8107[البيهقي-
الحـق بكر حدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن زيـاد بـن حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حممد بن أيب

نسـوة مـن أهـل الكوفـة قالـت فسـألتها امـرأة يفعائشةمتيمة بنت سلمةقال حدثتين
بت وقطبت وساءها ما قالـت فغض. املرأة تصيب من بيت زوجها شيئا بغري إذنه: منا فقالت 

اهـ متيمـة قـال من بيته شيئا وذكر احلديثيمنه ذهبا وال فضة وال تأخذيال تسرق: قالت : 
.

يعبد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن إبـراهيم احلرصـأخربنا أبو حممد] 8106[البيهقي -
نا ســهل بــن عمــار حــدثنا أبــو حــدثيبغحممــد بــن إســحاق بــن أيــوب الصــأخربنــا أبــو العبــاس 

حدثنا إسـرائيل عـن أم محيـد بنـت العيـزار عـن أمهـا أم عفـار يمالك بن إمساعيل النهدغسان 
ما حيل للمـرأة مـن عائشة وحفصة وأم سلمةسألت أم املؤمنني : عن مثامة بنت شوال قالت 

مــا يــزن هــذا إال ال وال: ت بيــت زوجهــا؟ فرفعــت كــل واحــدة مــنهن مــن األرض عــودا ، مث قالــ
.اهـ سهل بن عمار كذبوه ذكره الذهيب يف امليزان بإذنه

مجاع زكاة الفطر
حدثنا أبو النعمان حدثنا محاد بن زيد حدثنا أيوب عن نـافع عـن ابـن ]1511[البخاري -

صلى اهللا عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضـان علـى الـذكر واألنثـى ، عمر قال فرض النيب
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. لــوك ، صــاعا مــن متــر أو صــاعا مــن شــعري ، فعــدل النــاس بــه نصــف صــاع مــن بــر واحلــر واملم
التمـر ، فــأعوز أهـل املدينــة مـن التمــر فـأعطى شــعريا ، فكـان ابــن عمــر يفكـان ابــن عمـر يعطــ

، وكــان ابــن عمــر يعطيهــا الـــذين عــن بــينيعــن الصــغري والكبــري ، حــىت إن كــان يعطــييعطــ
اهـبيوم أو يومني 

أخربنــا إمساعيــل بــن مســعود قــال حــدثنا يزيــد بــن زريــع قــال أنبأنــا شــعبة ]2506[النســائي -
عــن احلكــم بــن عتيبــة عــن القاســم بــن خميمــرة عــن عمــرو بــن شــرحبيل عــن قــيس بــن ســعد بــن 

كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلـت الزكـاة مل نـؤمر بـه : عبادة قال 
.صححه األلباين اهـومل ننه عنه وكنا نفعله 

يوعبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن السـمرقنديحدثنا حممود بـن خالـد الدمشـق]1611[أبو داود-
وكــان شــيخ صــدق وكــان ابــن وهــب قــاال حــدثنا مــروان قــال عبــد اهللا حــدثنا أبــو يزيــد اخلــوالين

عــن ابــن عبــاس قــال كرمــةعــن عقــال حممــود الصــديفعنــه حــدثنا ســيار بــن عبــد الــرمحنييــرو 
مـــن اللغــو والرفـــث وطعمـــة زكــاة الفطـــر طهــرة للصـــائمفــرض رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه وســـلم

صــدقة مــن يزكــاة مقبولـة ومــن أداهــا بعــد الصــالة فهــيمــن أداهــا قبــل الصــالة فهــ. للمسـاكني
.اهـ سكت عنه أبو داود ، وحسنه األلباين الصدقات

فضــالة حــدثنا أبــو عمــر عــن زيــد عــن عيــاض بــن عبــد حــدثنا معــاذ بــن]1510[البخــاري -
عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كنا خنـرج يف: قال يسعيد اخلدر اهللا بن سعد عن أيب

اهـنا الشعري والزبيب واألقط والتمروكان طعام: وقال أبو سعيد . يوم الفطر صاعا من طعام
قــال كــان زكــاة أبــي هريــرةج عــن عــن معمــر عــن الزهــري عــن االعــر ]5817[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح الفطر على كل غين وفقري 
حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أيب ذئب عن إسحاق بن ]10700[ابن أيب شيبة -

أخــذ مــن كــان أبــو بكــر الصــديق ي: قــال اعيــل بــن أميــة بــن ســعيد بــن العــاص عــن إمسطلحــة 
.اهـ مرسل األعراب صدقة الفطر األقط
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أســماءأخربنــا وكيــع نــا هشــام عــن فاطمــة عــن ]2256[إســحاق-
صـحيح خمتصـر ، رواه اهــمن أهلها الصغري والكبري والشـاهد والغائـب )1(ميوتالفطر عن من 

.ابن أيب شيبة يأيت 
عــن معمــر عــن الزهــري قــال كــان يســتحب ألهــل الباديــة أن خيرجــوا ]5791[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح مهم أحدهم وخيرجون زكاة الفطر يوم العيد فيؤ 

احلنطةاألمر يف
اجلعفـــى عـــن يحـــدثنا حســـني بـــن علـــحـــدثنا اهليـــثم بـــن خالـــد اجلهـــين]1616[أبـــو داود -

ن رواد عـن نـافع عـن عبـد اهللا بـن عمـر قـال كـان النـاس خيرجـو زائدة حـدثنا عبـد العزيـز بـن أيب
صـاعا مـن شـعري أو متـر أو سـلت أو وسـلمصدقة الفطر علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

وكثـرت احلنطـة جعـل عمـر نصـف صـاع حنطـة مكـان قال قال عبد اهللا فلما كان عمـر . زبيب
.اهـ ضعيف ، ابن أيب رواد له أوهام صاع من تلك األشياء

عــن ابــن قــيسيعــينبــن مســلمة بــن قعنــب حــدثنا داودحــدثنا عبــد اهللا]2331[مســلم -
كنا خنرج إذ كان فينا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه قال  يسعيد اخلدر أيبعياض بن عبد اهللا عن

زكــاة الفطــر عــن كــل صــغري وكبــري حــر أو مملــوك صــاعا مــن طعــام أو صــاعا مــن أقــط أو وســلم
صاعا من شـعري أو صـاعا مـن متـر أو صـاعا مـن زبيـب فلـم نـزل خنرجـه حـىت قـدم علينـا معاويـة 

نـاس علـى املنـرب فكـان فيمـا كلـم بـه النـاس أن قـال إينسفيان حاجا أو معتمرا فكلـم البن أيب
قـال أبـو سـعيد فأمـا . أرى أن مدين مـن مسـراء الشـام تعـدل صـاعا مـن متـر فأخـذ النـاس بـذلك

اهـأخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشتأنا فال أزال 
قاال حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن يحدثنا مسدد وسليمان بن داود العتك]1621[أبو داود -
وقـال صـعري عـن أبيـهقـال مسـدد عـن ثعلبـة بـن عبـد اهللا بـن أيبيلنعمان بن راشـد عـن الزهـر ا

صعري عن أبيه قال قال رسـول سليمان بن داود عبد اهللا بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد اهللا بن أيب
صــاع مــن بــر أو قمــح علــى كــل اثنــني صــغري أو كبــري حــر أو عبــد :اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

زاد سـليمان يف. فـريد اهللا عليـه أكثـر ممـا أعطـاهى أما غنيكم فيزكيه اهللا وأمـا فقـريكمذكر أو أنث

.كذا يف املطبوع والصحيح متون -1



تقريب فقه السابقني األولني

148

صحح الدارقطين رواية عقيـل ويـونس وذكر االختالف على الزهري ، و اهـأو فقريحديثه غين
.، رواه أبو داود يف املراسيلعن الزهري عن سعيد بن املسيب مرسال 

زيــد حــدثنا عبــد مــد بــن عبيــد حــدثنا محــاد بــن حــدثنا حم]124[وقــال أبــو داود يف املراســيل 
صــلى اهللا كانـت الصـدقة علــى عهـد رسـول اهللا: ل عـن ســعيد بـن املسـيب قــااخلـالق الشـيباين

حـدثنا أمحـد ]3132[وقال الطحاوي . نصف صاع من قمح أبي بكر وعمروعليه وسلم
اخلـالق الشـيباين عـن سـعيد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قـال ثنـا محـاد بـن زيـد عـن عبـد 

وأيب بكـر كانـت الصـدقة تعطـى علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:بـن املسـيب قـال
.اهـ صحيح نصف صاع من حنطةوعمر 

حـدثنا ربيـع اجليـزي قـال ثنـا أبـو زرعـة قـال أنـا حيـوة قـال أنـا عقيـل ]3129[وقال الطحاوي 
وعبيـد اهللا بـن عبـد اهللا لمة بـن عبـد الـرمحناملسـيب وأبـا سـأنه مسـع سـعيد بـنعن ابن شهاب 
أو مبـدين مـن صلى اهللا عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من مترأمر رسول اهللا :بن عتبة يقولون

.اهـ إسناده صحيح ، وكان الشافعي يرى أن هذا خطأ غري حمفوظحنطة 
أبــا بكــرعــن معمــر عــن عاصــم عــن أيب قالبــة قــال أنبــأين رجــل أن]5774[عبــد الــرزاق -

عــن الثــوري عــن ]5776[عبــد الــرزاق .أحلـق إليــه نصــف صــاع مــن بــر بـني رجلــني الصــديق
ابــن . نصـف صــاع مـن بــر بـني رجلــني أيب بكــرعاصـم عــن أيب قالبـة قــال أنبـأين مــن أدى إىل 

أنبـأين : عـن أيب قالبـة قـال ثنا حممـد بـن يوسـف أنـا سـفيان عـن عاصـم حـد]1937[زجنويه 
ن عــحــدثنا حفــص ]10437[ابــن أيب شــيبة . نصــف صــاع مــن بــرمــن أدى إىل أىب بكــر
. نصـف صـاع مـن طعـامأيب بكـر صـدقة الفطـرأخـربين مـن أدى إىل قالعاصم عن أيب قالبة

ثنا أبو عمـر وهـالل بـن حيـىي قـاال أنـا أبـو عوانـة حدحدثنا أبو بكرة قال ]3133[الطحاوي 
أيب بكر الصديق صاع بر بني اثنني أخربين من دفع إىلعن عاصم األحول عن أيب قالبة قال

.ثقات اهـ
حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا محاد عن احلجـاج بـن أرطـاة ]3134[الطحاوي -

أن أبــاه ذهبــت أنــا واحلكــم بــن عتيبــة إىل زيــاد بــن النضــر فحــدثنا عــن عبــد اهللا بــن نــافع: قــال
إمنا زكاتك :فقال عمركاة ؟مايل ز فهل يف ، إين رجل مملوك : فقالعمر بن الخطابسأل 
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أو نصـف صـاع مـن ، أو متر ، صاعا من شعري ، أن يؤدي عنك عند كل فطر ، على سيدك 
.اهـ رواية شعبة قبل أصح بر
عـن ابـن حدثنا ابن أيب داود قال ثنا نعـيم عـن ابـن عيينـة عـن الزهـري ]3135[الطحاوي -

اهــ نعـيم بـن نصـف صـاع الخطـاببـنعمرد كنا خنرج زكاة الفطر على عهـ:قالأيب صعري
.محاد ليس باحلافظ 

ثنا علـي بـن احلسـن عــن ابـن املبـارك عـن ابـن هليعـة عـن عبيــد اهللا حـد]1938[ابـن زجنويـه -
أن كتـب إىل األجنـاد يف زكـاة الفطـرعمر بـن الخطـاب أن بن أيب جعفر أن ابن قارظ أخربه

دين مـن قمـح ، وأعطـوا مـن أصـفى مـا عنـدكم أدوا صاعا من شعري ، أو صاعا من متر ، أو م
.اهـ هذا إسناد جيد إن كان متصال ابن قارظ هو إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ 

أخربنا الثوري عـن منصـور عـن أيب وائـل عـن يسـار بـن منـري قـال ]16075[وقال عبد الرزاق 
فإذا رأيتين ، إين أحلف أن ال أعطي رجاال مث يبدو يل فأعطيهم: عمر بن الخطابقال يل

صــاعا مــن شــعري أو صــاعا مــن متــر أو علــت ذلــك فــأطعم عــين عشــرة مســاكني كــل مســكني ف
.اهـ صحيح يأيت يف األميان والنذور نصف صاع من قمح 

عثمـانعـن حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أيب قالبـة ]10436[ابن أيب شيبة -
ثنا علـي بـن احلسـن حـد]1939[جنويـه ابـن ز .صاع من متر ، أو نصف صاع مـن بـر: قال 

عــن : قــال عثمــان يف صــدقة رمضــان : ل عــن أيب قالبــة قــاعــن ابــن املبــارك عــن خالــد احلــذاء
الصـغري والكبــري ، احلـر والعبــد ، الــذكر واألنثـى ، حــىت ذكـر احلمــل صــاعا مـن متــر ، أو نصــف 

.اهـ هذا مرسل عن كل إنسانصاع من بر 
ابـن أيب داود قــال ثنـا القــواريري قـال ثنــا محـاد بــن زيـد عــن حــدثنا]3136[ورواه الطحـاوي 

: فقـال يف خطبتـهعثمان بن عفانخطبنا : قالأيب األشعث عنخالد احلذاء عن أيب قالبة
ذكـر وأنثـى أدوا زكاة الفطر صاعا من متر أو صاعا من شعري عن كـل صـغري وكبـري حـر ومملـوك 

ن فذكر بإسناده عن عثمـامشقي قال ثنا القواريريعة عبد الرمحن بن عمرو الدحدثنا أبو زر .
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ممـا ذكـره ابـن أيب مـا سـوى ذلـكأدوا زكاة الفطر مدين من حنطة ومل يـذكر :أنه خطبهم فقال
.ثقة أبو األشعث امسه شراحيل بن آدةصحيح، اهـ)1(داود

علـيعن الثوري عن عبـد األعلـى عـن أيب عبـد الـرمحن السـلمي عـن ]5773[عبد الرزاق -
ابـــن أيب شـــيبة .و صـــاع مـــن متـــرأقـــال علـــى مـــن جـــرت عليـــه نفقتـــك نصـــف صـــاع مـــن بـــر 

يف صـدقة حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد األعلى عـن أيب عبـد الـرمحن عـن علـي ]10451[
عبـد األعلـى الثعلـيب ضـعيف اهــأو نصف صـاع مـن بـرطر صاع من متر أو صاع من شعريالف
.
ثــىن حــدثنا ســهل بــن يوســف قــال محيــد أخربنــا عــن حــدثنا حممــد بــن امل]1624[أبــو داود -

آخر رمضان على منرب البصرة فقال أخرجوا صدقة رمحه اهللا يفعباسابناحلسن قال خطب 
صومكم فكأن الناس مل يعلموا فقال من ها هنا من أهل املدينـة قومـوا إىل إخـوانكم فعلمـوهم 
الصـدقة صــاعا مـن متـر أو شــعري 

يعلـفلمـا قـدم . أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغري أو كبـري 
اهـــ ضــعفه ءيرأى رخــص الســعر قــال قــد أوســع اهللا علــيكم فلــو جعلتمــوه صــاعا مــن كــل شــ

.قاله ابن املديين احلسن مل يسمعه . األلباين 
ســالمة حــدثنا حممــد بــن عزيــز حــدثينيكــر النيســابور حــدثنا أبــو ب]2135[الــدارقطين قــالو 

إســـحاق بـــن روح عـــن عقيـــل بـــن خالـــد عـــن عتبـــة بـــن عبـــد اهللا بـــن عتبـــة بـــن مســـعود عـــن أيب
يطالب يأمر بزكاة الفطـر فيقـول هـبن أيبيأنه مسع علعن احلارث األعور اهلمدايناهلمداين

.اهـ ضعيف يب أو صاع من حنطة أو سلت أو زبصاع من متر أو صاع من شعري
بن جريج قال أخربين عبد الكرمي أبـو أميـة عـن إبـراهيم النخعـي اعن ]5769[عبد الرزاق -

ابـن .و صـاع مـن متـر أو شـعريأمـدان مـن قمـح :قـالمسـعودبـناعـن علقمـة واألسـود عـن 
حـدثنا حممـد بـن بكـر عـن ابـن جـريج عـن عبـد الكـرمي عـن إبـراهيم عـن ]10443[أيب شـيبة 

.ضعيف عبد الكرمي .مثله سود عن عبد اهللا علقمة واأل

ســألت أيب عــن حــديث محــاد بــن زيــد عــن خالــد عــن أيب قالبــة عــن أيب ]693[قــال عبــد اهللا بــن أمحــد يف العلــل -1
قال أيب حدثنا سليمان بن ح.األشعث مسع عثمان يف صدقة الفطر صاع

اهـفرجعت إىل سليمان بعد فرجع فقال هو عن خالد.أخطأ:بن مهدي فقالافحدثت به 
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كان ال خيرج يف زكاة الفطر إال التمر إال مرة عبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]628[مالك -
.اهـ صحيح واحدة فإنه أخرج شعريا

أنــه كــان عمــربــناعــن عــن نــافع هــو ابــن جويريــة أخربنــا صــخر ]3019[وقــال ابــن اجلعــد 
.اهـ صحيح ر يستحب التمر يف صدقة الفط

عمـربناعن معمر والثوري عن سليمان التيمي عن أيب جملز أن ]5783[عبد الرزاق وقال
ثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن حـــد]10467[ابـــن أيب شـــيبة .كـــان يســـتحب أن يعطـــي التمـــر 

اهـــ ســند صــحيحه كــان يســتحب التمــر يف زكــاة الفطــرأنــعمــرابــنالتيمــي عــن أيب جملــز عــن 
قـالالنضر بـن مشيـل أخربنـا عمـران بـن حـدير عـن أيب جملـزأخربنا ]1955[ابن زجنويه وقال
إين أعطـي مـا كـان يعطـي :فقال أفضل من التمر قد أكثر اهللا اخلري ، والربُ : عمرالبنقلت 

.اهـ سند صحيح أصحايب ، سلكوا طريقا فأريد أن أسلكه 
جــابر بــن عبــد اهللاه مســع بــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــاعــن ]5772[عبــد الــرزاق -

يقول صدقة الفطر علـى كـل مسـلم صـغري وكبـري عبـد أو حـر مـدان مـن قمـح أو صـاع مـن متـر 
حدثنا حممد بن بكـر عـن ابـن جـريج عـن أيب الـزبري عـن ]10444[ابن أيب شيبة .و شعري أ

.سند صحيح .مثلهجابر
يقـول الزبيـربناأنه مسع بن جريج قال أخربين عمرو بن دينار اعن ]5766[عبد الرزاق -

ابــن أيب . مــن متــر أو شــعري احلــر والعبــد ســواءعلــى املنــرب زكــاة الفطــر مــدان مــن قمــح أو صــاع 
مسع ابن الزبري وهو على أنهحدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو ]10448[شيبة 
.صحيح اهـ أو مترمدان من قمح أو صاع من شعري :يقول املنرب

شـهدت : عـن عمـرو بـن شـعيب قـال النضر أخربنا ابـن جـريج أخربنا ]1945[ابن زجنويه-
أو صـاع من قمـح أو صـاع مـن متـرنمدا: ملنرب يف صدقة رمضان وهو يقول على االزبيرابن

.اهـ ثقات من شعري ، واحلر والعبد سواء 
كتــب إلينــا : قــال حــدثنا أبــو داود عــن شــعبة عــن أيب إســحاق ]10462[ابــن أيب شــيبة -

ـــرابـــن ورواه البيهقـــي .صـــدقة الفطـــر صـــاع صـــاع)بـــئس االســـم الفســـوق بعـــد اإلميـــان(الزبي
حـــدثنا حممـــد بـــن بشـــار حـــدثنا أبـــو داود الفســـوييعقـــوب بـــن ســـفيانمـــن طريـــق]7957[
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) بعـد اإلميـانبـئس االسـم الفسـوق (كتب إلينـا ابـن الـزبري : إسحاق قال حدثنا شعبة عن أيب
.صحيح اهـ سندصدقة الفطر صاع صاع

عبـاسبـنابـن جـريج قـال قـال يل عمـرو بـن دينـار وبلغـين عـن اعـن ]5768[عبد الرزاق -
اهـأنه قال زكاة الفطر مدان من قمح أو صاعا من متر أو شعري 

ابـنعـن حدثنا عبد الرحيم بـن سـليمان عـن حجـاج عـن عطـاء ]10454[ابن أيب شيبة -
.اهـ حجاج يدلس من طعامصاع من متر ، أو نصف صاعالصدقة : قال عباس

عبـاسابـنثنا قبيصة عن سفيان عن ابن أيب ليلى عن عطاء عـن حد]1944[ابن زجنويه-
مـدين ا عن كل صغري أو كبري حر وعبدأن يطعمو أمرت أهل البصرة حني كنت عليهم :قال 

حــدثنا حممــد بــن عمــرو قــال ثنــا حيــىي بــن عيســى عــن ابــن أيب ]3138[الطحــاوي . مــن بــر
أن أمــرت أهــل البصــرة إذ كنــت فــيهم :رضــي اهللا عنهمــا قــالعبــاسابــنعــن ى عــن عطــاءليلــ

.اهـ ابن أيب ليلى ضعيف مدين من حنطة يعطوا عن الصغري والكبري واحلر واململوك
بـناأخربنا قتيبة قال حدثنا محـاد عـن أيـوب عـن أيب رجـاء قـال مسعـت ]2510[النسائي -

البيهقـي .صـدقة الفطـر صـاع مـن طعـام : البصـرة يقـول خيطـب علـى منـربكم يعـين منـربعباس
إمساعيل بن إسحاق حدثنا سـليمان بـن حـرب حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن من طريق ]7955[

صـدقة يف: خيطـب علـى املنـرب وهـو يقـول عبـاسابـنأيوب قال مسعت أبا رجـاء يقـول مسعـت 
.اهـ سند صحيح عا من طعامالفطر صا

:قــالعبــاسبــناهشــام بــن حســان عــن حممــد بــن ســريين عــن عــن ]5767[عبــد الــرزاق -
مـن أدى زبيبـا قبـل منـه ومـن أدى متـرا قبـل منـه ، زكاة الفطر على كل عبد أو حر صغري وكبـري 

أخربنــا ]2509[النســائي.ومــن أدى ســلتا قبــل منــه صــاعا صــاعاومــن أدى شــعريا قبــل منــه
ذكــر يف صــدقة : اس قــال بــن عبــابــن ســريين عــن اعلــي بــن ميمــون عــن خملــد عــن هشــام عــن 

ابـن زجنويـه .الفطر قال صاعا من بر أو صاعا من متر أو صاعا من شعري أو صاعا مـن سـلت
صـاع مـن : الفطر يف صدقةعباسابنثنا النضر أنا هشام عن ابن سريين عن حد]1954[

منـه ، من أدى برا قبل منه ، ومن أدى شعريا قبل ، طعام على الصغري والكبري واحلر واململوك
وأظنه قال : قال قبل منه ،دى زبيبا قبل منه ، ومن أدى سلتاومن أدى مترا قبل منه ، ومن أ

بـن إمساعيـل ثنـا أبـو حـدثنا احلسـني]2114[الدارقطين .من أدى سويقا أو دقيقا قبل منه: 
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صـدقة يقـال أمرنـا أن نعطـعبـاسابـنثنا هشام عن حممد بن سـريين عـن يثنا الثقفاألشعث 
ان عــن الصــغري والكبــري واحلــر واململــوك صــاعا مــن طعــام مــن أدى بــرا قبــل منــه ومــن أدى رمضــ

قــال وأحســبه قــال ومــن أدى ا قبــل منــه ومـن أدى ســلتا قبــل منــهشـعريا قبــل منــه ومــن أدى زبيبــ
.اهـ مرسل صحيح ومن أدى سويقا قبل منهقبل منهدقيقا 

زكــاة : قــالهريــرةأبــيمحن عــن عــن معمــر عــن الزهــري عــن عبــد الــر ]5761[عبــد الــرزاق -
الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغري وكبري غين وفقري صاع مـن متـر أو نصـف صـاع مـن 

اهــ سـند صـحيح سـلم يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليـه و ن الزهري كان أقال معمر وبلغين .قمح
.
عـن عـن األعـرجابـن أيب جعفـرعـنأبـو األسـود أنـا ابـن هليعـةأخربنـا ]1941[ابن زجنويه -

أنــه كــان خيــرج زكــاة الفطــر عــن كــل إنســان يعــول ، مــن صــغري أو كبــري ، أو حــر أو هريــرةأبــي
.اهـ سند ضعيف عبد وإن كان نصرانيا ، مدين من قمح ، أو صاعا من متر

أسماءعن عن فاطمةحدثنا وكيع عن هشام]10452[ابن أيب شيبة -
مــن بــر أو صــاع مــن متــر أو نصــف صــاع ن أهلهــا الشــاهد والغائــبلفطــر عمــن متــون مــزكــاة ا
حماضــر بــن املــورع عــن هشــام بــن عــروة عــن فاطمــة عــن أخربنــا]1943[ابــن زجنويــه .شــعري
ون مـن صـغري أو كبـري مـدين مـن حنطـة أو أمساء

.اهـ صحيح من متر صاعا 
عائشــةثنا جريــر عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن األســود عــن حــد]10458[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ ن يتمــوا صــاعا مــن قمــح عــن كــل إنســانأإيل أن إذا وســع اهللا علــى النــاسأحــب: قالــت 
.سند صحيح 

عن معمر عن حيـىي بـن أيب كثـري عـن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن قـال  ]5782[عبد الرزاق -
اهـــ إســناد ن متــر أو نصــف صــاع مــن قمــح كــان يــؤمر أن يلقــي الرجــل قبــل أن خيــرج صــاعا مــ

.صحيح 

هاجاراألمر يف زمان إخ
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بــن اخــربين موســى بــن عقبــة عــن نــافع عــن أبــن جــريج قــال اأخربنــا ]5845[عبــد الــرزاق -
رواه .عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بزكـاة الفطـر قبـل خـروج النـاس إىل املصـلى

.ومسلم البخاري 
أنـه كـان عمـرابـنعـن حدثنا وكيـع عـن ابـن أيب ليلـى عـن نـافع]10422[ابن أيب شيبة -

حــدثنا ابــن منــري عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــر ح وعــن . هــا قبــل الصــالةخيرج
.اهـ صحيح احلجاج عن نافع عن ابن عمر مثله

كــان يبعــث بزكــاة الفطــر إىل الــذي جتمــع عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع أن ]629[مالــك -
عمـربـناعـن أيـوب عـن نـافع كـان ]5837[عبـد الـرزاق .عنده قبل الفطر بيومني أو ثالثة 

عبـــد .
يبعـث صـدقة رمضـان بن عمراعن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال إن كان ]5838[الرزاق 

عــن ]5839[عبــد الــرزاق . ذلــك قبــل الفطــر بيــوم أو يــومني 
خيــرج زكــاة الفطــر قبــل أن خيــرج إىل املصــلى عمــربــناعبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع قــال إن كــان 

أبـو ]10897[ابـن أيب شـيبة .
قــبض أنــه كــان إذا جلــس مــن يابــن عمــر أســامة قــال حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن 

. يوم أعطاها إيـاه قبـل الفطـر بيـوم أو يـومني وال يـرى بـذلك بأسـاأو الفطر قبل الفطر بيومني 
أنه كان خيرج زكاته إىل املصلى قبـل بن عمرانا صخر عن نافع عن خرب أ]3018[ابن اجلعد 

اهـ صحيح رواه صاعا من متر الفطر بيوم أو يومني أو ثالثة عن كل صغري وكبري حر أو مملوك
.البخاري يف حديث تقدم 

يقـــول إن عبـــاسبـــنابـــن جـــريج قـــال أخـــربين عطـــاء أنـــه مســـع اعـــن ]5834[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ صحيح لصالة يعين صالة الفطر القوا زكاتكم أمام الصالة أو بني يدي أاستطعتم ف

ابنعن بن جريج عن عطاءحممد بن يوسف أنا سفيان عن اأخربنا ]1965[ابن زجنويه -
.اهـ سند صحيح ألقها أمامك :سئل عن الزكاة يوم الفطر فقال : قال عباس

ابـنن عطـاء عـن عـحدثنا عبد الرحيم بـن سـليمان عـن حجـاج ]10424[ابن أيب شيبة -
حـــدثنا ]2160[الـــدارقطين .ة أن خيـــرج صـــدقة الفطـــر قبـــل الصـــالةإن الســـن: قـــالعبـــاس
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ثنـا احلجـاج عـن عطـاء احلـارث ثنـا جعفـر بـن عـون ثنا إمساعيل بـن أيبمحن ب بن عبد الر يعقو 
.اهـ منقطع عن ابن عباس قال من السنة أن ال خيرج حىت يطعم وخيرج صدقة الفطر

عبـاسابـنملـا قـدم : عن ابـن سـريين قـال ثنا النضر أنا ابن عونحد]1966[ابن زجنويه -
: : ا ؟ قـــال :البصـــرة قـــال 

.اهـ مرسل صحيح فامجعوها 
عــن معمــر عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن أيب ســلمة قــال كــان يــؤمر أن ]5840[عبــد الــرزاق -

.اهـ سند صحيح تلقى الزكاة قبل أن خيرج إىل املصلى 
موســى بــن طلحــة ثنا أبــو نعــيم أنــا طعمــة بــن عمــرو قــال مسعــتحــد]1967[ابــن زجنويــه -

كـذا كنـا : نعـم ، قـال : أخرجت صـدقتنا ، أو زكاتنـا ؟ قـال :يقول البنه عمران قبل الصالة 
.اهـ سند جيد نفعل باملدينة 

بــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــار عــن عكرمــة قــال كــان النــاس اعــن ]5847[عبــد الــرزاق -
ثنا أبـو نعـيم ثنـا حـد]1968[ابن زجنويه . ن خيرجوا إىل املصلى أ

كـان الرجـل يعجبـه أن يقـدم صـدقته بـني يـدي صـالته :ابن عيينة عن عمـرو عـن عكرمـة قـال 
.اهـ صحيح 

زكاة الفطر عن احلبل
يب قالبة قال كان يعجـبهم أن يعطـوا زكـاة أعن معمر عن أيوب عن ]5788[عبد الرزاق -

حــدثنا ]10463[ابــن أيب شــيبة . مــه أالفطــر عــن الصــغري والكبــري حــىت علــى احلبــل يف بطــن
واململــوكدقة الفطــر عــن الصــغري والكبــري واحلــرصــ: قــال ابــن عليــة عــن أيــوب عــن أيب قالبــة

اهــ صـحيح ، تقـدم مـا رواه عـن كانوا يعطون حىت يعطون عن احلبـلإن: قال والذكر واألنثى
.عثمان 

كـان عثمـانأن يـد عـن بكـر حـدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم عـن مح]10840[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ مرسل صحيح يعطي صدقة الفطر عن احلبل

علـيعـن حدثنا وكيع عن سفيان عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث]10465[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف هي على من أطاق الصوم: قال 
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ثنا أبــو نعــيم أنــا احلســن بــن أيب احلســناء قــال مسعــت حممــد بــن حــد]1977[زجنويــهابــن -
أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه فأســند إىل رجلــني مــن ين وســأله رجــل عــن صــدقة الفطــر ســري 

.اهـ سند صحيح عن كل من صام: وقال اآلخر وسلم أحدمها عن كل صغري وكبري

الزكاة عن العبد
وأمحـــد بـــن عيســـى قـــالوا يأبـــو الطـــاهر وهـــارون بـــن ســـعيد األيلـــحـــدثين]2323[مســـلم -

عـت أبـا هريـرة حيـدث عـن ة عـن أبيـه عـن عـراك بـن مالـك قـال مسخمرمحدثنا ابن وهب أخربين
اهـالعبد صدقة إال صدقة الفطر ليس يف:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن عبــد األعلــى عــن أيب عبــد الــرمحن]10466[ابــن أيب شــيبة -
.عيف اهـ سند ضقة الفطر على من جتري عليه نفقتكصد: قال عليعن 

معـاذ عن رجل من أسلم عن إسحاق بن عبـد اهللا عـن مكحـول أن ]5832[عبد الرزاق -
هـي عمـربـناقـاال لـيس علـى عمـال احلـرث والرعـاع زكـاة الفطـر وقـال بن مسعودابن جبل و 

.اهـ ضعيف على الرعاء أي على عمال الرقيق املاشية
عمــربــناال عــن ســامل عــن إعــن معمــر عــن الزهــري قــال ال أعلمــه ]5830[عبــد الــرزاق -

.اهـ أي الرقيق الرعاء الذين يعملون له بأرض أخرى هي على الرعاء :قال
كــان خيــرج زكــاة الفطــر عــن غلمانــه الــذين عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ]625[مالــك -

بن عمراعن معمر عن أيوب عن نافع قال كان ]5828[عبد الرزاق .بوادي القرى وخبيرب 
تـه وعـن كـل إنسـان أمر االفطر باملدينة عن رقيقه الذين يعملون يف أرضـه وعـن رقيـق يؤدي زكاة 

بــن عمــراعـن معمــر عــن إمساعيــل بـن أميــة عــن نــافع قـال كــان ]5833[عبــد الــرزاق .يعولـه 
يطـرح عـن سـتني أنيف مزرعة حىت لعله أوغائب أويطرح زكاة الفطر عن كل عبد له حاضر 

ن عــن موســى بــن عقبــة ثنــا ســفيانــا حممــد بــن يوســف خرب أ]1981[ابــن زجنويــه . أو ســبعني
البيهقي . ورقيق امرأته الذين يعملون يف أرضه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يطعم عن رقيقه

حــدثنا أنـس بــن عيـاض عــن موسـى بــن عقبــة حممـد بــن إسـحاق املســييبمـن طريــق]7931[
أرضـه وغـري أرضـه وعـن  لـوك لـه يفزكـاة الفطـر عـن كـل مميكـان عبـد اهللا يـؤد: عن نافع قـال 

.اهـ صحيح له صغري أو كبري وعن رقيق امرأتهكل إنسان كان يعو 
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أن حدثنا أبو خالد األمحر عـن احلـارث بـن أيب ذبـاب عـن نـافع]10479[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن ي عن غلمان له يف أرض عمر الصدقةكان يعطعمرابن
ن فكـان مكاتبـاعمـرالبـنوب عـن نـافع قـال كـان عن معمر عن أيـ]5805[عبد الرزاق -

ن عـن موسـى بـحـدثنا ابـن الـدراوردي]10491[ابـن أيب شـيبة. ال يـؤدي عنهمـا زكـاة الفطـر
]2003[ابـن زجنويـه .أنه كان ال يرى على املكاتب زكاة الفطرعن ابن عمر عقبة عن نافع

قبة عن نـافع عـن ابـن عمـرن ععن موسى بنا أبو نعيم وحممد بن يوسف قاال ثنا سفيان خرب أ
حدثنا حممد بن ]2102[الدارقطين .أنه كان له مكاتبني فكان ال يؤدي عنهما زكاة الفطر 

القاسم بـن زكريـا حـدثنا أبـو كريـب حـدثنا حفـص بـن غيـاث قـال مسعـت عـدة مـنهم الضـحاك 
صـــدقة الفطـــر عـــن مجيـــع أهلـــه كبـــريهم يبـــن عثمـــان عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر أنـــه كـــان يعطـــ

عبـد أخربنـا أبـو حممـد]7936[البيهقـي .هم عمن يعول وعن رقيقه وعن رقيـق نسـائهوصغري 
حممــد بــن احلســني القطــان حــدثنا الويــه املزكــى حــدثنا أبــو بكــرالــرمحن بــن حممــد بــن أمحــد بــن ب

وســى بــن ابــن طهمــان عــن مقطــن بــن إبــراهيم حــدثنا حفــص بــن عبــد اهللا حــدثنا إبــراهيم يعــين
أرضـه وغـري أرضـه زكاة الفطر عـن كـل مملـوك لـه يفيأنه كان يؤدعقبة عن نافع عن ابن عمر

، وعــن كــل إنســان يعولــه مــن صــغري أو كبــري ، وعــن رقيــق امرأتــه ، وكــان لــه مكاتــب باملدينــة 
.اهـ صحيح عنهيفكان ال يؤد

بـــناعـــن رجـــل مـــن أســـلم عـــن داود بـــن احلصـــني عـــن عكرمـــة عـــن ]5812[عبـــد الـــرزاق -
اة الفطر عن مكاتبه وعن كـل مملـوك لـه وإن كـان يهوديـا أو نصـرانيا قال خيرج الرجل زكعباس

.اهـ ضعيف 
حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي حــدثنا شــعبة عــن أيب ]1226[الطــربي -

حدثنا ابن املثىن قـال .م املسلم صدقة ليس على غال:يقول هريرةأبامسع احلويرثة عن رجل 
هريـرةأبـالعمـار مسـع مسعـت مـوىل: عبة حـدثنا أبـو احلويرثـة قـال حدثين عبد الصمد حـدثنا شـ

حــدثنا وكيــع]10754[وقــال ابــن أيب شــيبة . يعــين غــالم املســلم صــدقة لــيس علــى:يقــول 
يف اململـــوك زكـــاة إال لـــيس : قـــال هريـــرةأيبعـــن عـــن أيب احلـــويرث عـــن أيب عمـــارعـــن ســـفيان 

حممد بن يوسف أنـا سـفيان عـن أيب احلـويرث عـن ا نخرب أ]1999[ابن زجنويه . كهلّ مملوك متَُ 
إال مملوكـا متلكـه ، يعـين صـدقة لـيس علـى اململـوك صـدقة: قـال هريـرةأيبعن حممد بن عمار
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اهـــ ضــعيف ، أبــو عمــار هــو حممــد بــن عمــار بــن ســعد القــرظ وأبــو احلــويرث ويقــال أبــو الفطــر 
.احلويرثة هو عبد الرمحن بن معاوية الزرقي وثقهما ابن حبان

أبـيعرج عـن عن رجل من أسلم عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن األ]5813[عبد الرزاق -
اهـ ضعيفقال كنا خنرج زكاة الفطر على كل نفس نعوهلا وإن كان نصرانيا هريرة

األعــرج عــنثنا أبــو األســود أنــا ابــن هليعــة عــن ابــن أيب جعفــر حــد]1986[وقــال ابــن زجنويــه 
رج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول من صغري أو كبري أو حـر أو عبـد أنه كان خيعن أيب هريرة

.اهـ سند ضعيف أو صاعا من متروإن كان نصرانيا مدين من قمح
أبو األسود أنا ابن هليعة عن ابن أيب جعفر عن بكري وصفوان أخربنا]1987[ابن زجنويه -

الفطـر عـن الزجنـي عطيـان زكـاةبن سليم عن نافع عن ابن عمر وأيب سعيد اخلدري
.اهـ ضعيفأو صاعا من شعري راين صاعا من متروالنصالذي ال يصلي 

ابـــنبلغـــين عـــن : قـــال بـــن داود عـــن األوزاعـــيحـــدثنا عبـــد اهللا]10475[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ ضعيف ي عن مملوكه النصراين صدقة الفطرأنه كان يعطعمر

أســماءعــن عــن هشــام بــن عــروة عــن فاطمــة كيــعحــدثنا و ]10480[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح متون من أهلها الشاهد والغائبكانت تعطي صدقة الفطر عمن

صاحل قال أخربين حممد عطاء بـن حيـنس عـن خالـه أيب بنعن زمعة ]5792[عبد الرزاق -
زكـاة الفطــر علـى املنـرب قبـل الفطــر بيـوم أو يـومني فقـال الزبيـربــناالعبـاس املـدجلي قـال جلـس 

و صاع من متر فليؤد الرجـل عـن نفسـه وعـن ولـده وعـن رقيقـه أعلى كل مسلم مدان من قمح 
ال إقـــال أبـــو العبـــاس فقلـــت وعلـــى أهـــل الباديـــة قـــال نعـــم أال كـــانوا مســـلمني وال إخـــاهلم يعـــين 

حــدثنا وكيــع عــن زمعــة بــن صــاحل عــن حيــنس عــن ]10698[وقــال ابــن أيب شــيبة . مســلمني 
.سند ضعيف اهـ عراب صدقة الفطرعلى األ: ل قاابن الزبري 

ما ذكر يف قدر الصاع
عــن اجلعيــد بــن مالــكاأخربنــا عمــرو بــن زرارة قــال أنبأنــا القاســم وهــو ]2519[النســائي -

قال كان الصاع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مدا وثلثا مسعت السائب بن يزيد
ابـن حجـر اهــ صـححه عبد الرمحن وحدثنيه زياد بن أيـوب قال أبو. مبدكم اليوم وقد زيد فيه 

.األلباين و 
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أو عـن فاطمـةحـدثنا عبـد الـرحيم عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه ]10496[ابن أيب شيبة -
حيــىي مـن طريـق]7965[البيهقـي رواه . باملـد والصـاع الــذي ميتـارون بـه: قالـت أسـماءعـن 

عـروة عـن عـروة بـن الـزبري عـن أمـه أمسـاء بنـت بن بكري حدثنا الليث عن عقيـل عـن هشـام بـن
عهــد رســول اهللا صــلى يبكــر رضــأيب

يقتـاتون بـه يفعـل ذلـك أهـل ييقتات به أهـل البيـت أو الصـاع الـذيباملد الذاهللا عليه وسلم
.اهـ سند صحيح املدينة كلهم

عبــد الــرمحن بــن أمحــد أبــو القاســمنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخــربينأخرب ]7969[البيهقــي -
حــدثنا احلســن بــن احلســني بــن منصــور حــدثنا أبــو أمحــد حممــد بــن عبــد الوهــاب قــال ياحلــري 

: ؟ قـال سأل أبو يوسف مالكا عند أمري املؤمنني عن الصاع كم هو رطال: يقول مسعت أيب
مسعـت احلسـني بـن الوليـد يقـول قـال : أبو أمحـد قال. السنة عندنا أن الصاع ال يرطل ففحمه

ودعـوت ب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمفقدمت املدينة فجمعنا أبناء أصحا: أبو يوسف 
عن آبائهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحيدثين

وأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا مث قـــالاهــــحنيفـــة ورجعـــت إىل هـــذا
عبـد اهللا بـن ســعد احلـافظ حـدثنا أمحـد بـن إبــراهيم بـن عبـد اهللا حـدثنا احلســني احلـافظ حـدثين

إين: قدم علينا أبـو يوسـف مـن احلـج فأتينـاه فقـال : بن منصور حدثنا احلسني بن الوليد قال 
ة فســألت عــن الصــاع تفحصــت عنــه فقــدمت املدينــأريــد أن أفــتح علــيكم بابــا مــن العلــم مهــين

ذلــك مــا حجــتكم يف: صــلى اهللا عليــه وســلم قلــت هلــم صــاعنا هــذا صــاع رســول اهللا : الوا فقــ
حنـو مـن مخسـني شـيخا مـن أبنـاء املهـاجرين نأتيك باحلجة عندنا فلمـا أصـبحت أتـاين: فقالوا 

أن : هل بيته واألنصار مع كل رجل منهم الصاع حتت ردائه كل رجل منهم خيرب عن أبيه أو أ
ســواء قـال فعريتـه فـإذا هـو مخســة يفنظـرت فـإذا هـهـذا صـاع رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم

الصـاع وأخـذت حنيفة يفأرطال وثلث بنقصان معه يسري فرأيت أمرا قويا فقد تركت قول أيب
ذلــك فلقيـت مالــك بــن أنــس فســألته يفحججــت مــن عــام: قــال احلسـني . بقـول أهــل املدينــة
كـم رطـال هـو؟ : فقلـت صـلى اهللا عليـه وسـلمعنا هذا صاع رسول اهللا صا: عن الصاع فقال 

فلقيــت عبــد اهللا بــن زيــد بــن أســلم فقــال : قــال احلســني . إن املكيــال ال يرطــل هــو هــذا: قــال 
اهـأن هذا صاع عمر يعن جدأيبحدثين
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حدثنا حممد بن خملد حدثنا عثمان بن صـاحل اخليـاط حـدثنا بشـر بـن ]2146[الدارقطين -
فـدعا بـه فجـاء بـه الغـالم سـلمصـلى اهللا عليـه و مد النيبمر قال قلت ملالك بن أنس أعطينع

مث قــال مل صــلى اهللا عليـه وســلمقلــت هــذا هـو قــال نعـم هــو مــد النـيبفأعطانيـه فأريتــه مالكـا ف
قلـت . صـلى اهللا عليـه وسـلميتحـرى بـه مـد النـيبيوهـذا الـذصلى اهللا عليه وسـلمأدرك النيب

قلـت فـأراد رجـل أن . بـه يزكاة العشور والصدقات والكفارات قال نعـم حنـن نعطـ
زكاة رمضان وكفـارة اليمـني مبـد هـو أكـرب مـن هـذا قـال ال ولكـن لـيييعط

اهـبعد ما شاء
: عــن عبــد اخلــالق بــن ســلمة الشــيباين قــالحــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم]995[أبــو عبيــد -

كانــت علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه :د بــن املســيب عــن الصــدقة فقــالســألت ســعي
كلمـه نـاس عمـرمنني ، فلمـا قـام أمـري املـؤ متر أو نصف صاع حنطـة عـن كـل رأس وسلم صاع 

. رة كــل ســنة إن رأيــت ذلــك إنــا نــرى أن نــؤدي عــن أرقائنــا عشــرة عشــ: فقــالوا مــن املهــاجرين
فكـــان الـــذي يعطـــيهم أمـــري . أرزقهـــم جـــريبني كـــل شـــهرنـــا أرى أنمـــا رأيـــتم ، وأنعـــم: فقـــال 

اهــ سـند يعين صـدقة الفطـر عـن الرقيـق : قال أبو عبيد .املؤمنني أفضل من الذي يأخذ منهم
.حسن ، فيه داللة على جاز الزيادة على الصاع ملن تطوع ، واهللا أعلم 

جامع كتاب الصدقات
مسعـت : دثنا عبد اهللا بن املسـتورد قـال ححدثنا أبو أسامة قال ]10847[ابن أيب شيبة -

املصـدقني فـأمرهم أن يبيعـوا اجلذعـة بكـرأبـوبعث : أبا قالبة حيدث عمر بن عبد العزيز قال 
فـانطلقوا فبـاعوا مـا بـاعوا ، وبنـت خمـاض بعشـرة ، بأربعني واحلقة بثالثني ، وابن لبـون بعشـرين 

لـو شـئنا أن نـزداد ازددنـا ، : بل بعثهم فقـالوا بقيمة أيب بكر ، مث رجعوا حىت إذا كان العام املق
لـو شـئنا أن نـزداد : زيدوا يف كـل سـن عشـرة ، فلمـا أن كـان العـام املقبـل بعـثهم فقـالوا : فقال 

بعــث عمالـه بقيمــة أيب بكـر اآلخــرة حـىت إذا كــان العـام املقبــل ، عمـرازددنـا شـيئا ، فلمــا ويل 
زيــدوا يف كــل ســن عشــرة حــىت إذا كــان العــام : قــال العمــال لــو شــئنا أن نــزداد ازددنــا ، فقــال

عثمـانال حـىت إذا ويل : لو شـئنا أن نـزداد ازددنـا ، قـال : املقبل بعثهم بالقيمة اآلخرة فقالوا 
: لــو شــئنا أن نــزداد ازددنــا ، قــال : بعــث بقيمــة عمــر اآلخــرة حــىت إذا كــان العــام املقبــل قــالوا 
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، ال : لو شئنا أن نزداد ازددنا ، قال : ملقبل قالوا زيدوا يف كل سن عشرة حىت إذا كان العام ا
لـو شـئنا أن نـزداد : بعث بقيمة عثمـان اآلخـرة ، فلمـا كـان العـام املقبـل قـالوا معاويةفلما ويل 

لـو شـئنا أن نـزداد : حـىت إذا كـان العـام املقبـل قـالوا ، زيـدوا يف كـل سـن عشـرة : ازددنا ، قـال 
خذوا الفرائض بأ: ازددنا ، قال 

فرأيت عمر بن عبد العزيـز كأنـه : أن ينتقصوا وما استطعتم أن تزدادوا فازدادوا ، قال عبد اهللا 
كانــت الصــدقة : فكيــف كانــت صــدقة الغــنم ؟ قــال : مل يــر بــذلك بأســا ، فقــال أليب قالبــة 
تؤخذ فتقسم يف فقراء أهل البادية ح

.اهـ مرسل فجعل للمسكينة مخسا منها ، مث مل يزل ذلك إىل اليوم
عـــن معمـــر عـــن الزهـــري قـــال كـــان النـــاس ال يـــؤخرون صـــدقتهم يف ]6912[عبـــد الـــرزاق -

. وضـمنها إيـاهم ، حىت كان معاوية فأخرهـا علـيهم ، جدب وال خصب وال عجف وال مسن 
اهللا يأخربنـا إبـراهيم بـن سـعد عـن ابـن شـهاب أن أبـا بكـر وعمـر رضـ]7609هق[الشافعي 

اجلـــدب واخلصـــب والســـمن عنهمـــا مل يكونـــا يأخـــذان الصـــدقة مثنـــاة ولكـــن يبعثـــان عليهـــا يف
أبــــو عبيــــد .كــــل عــــام مــــن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ســــنةوالعجــــف ألن أخــــذها يف

عن الليث بن سعد عن يونس عن ابـن شـهاب أنـه قـال يف حدثنا عبد اهللا بن صاحل]782[
وأول مـن فعــل : قـال . إن الصـدقة ال تثـىن ولكنهــا تؤخـذ يف اخلصـب والسـمن والعجــف الثـين

ابـــن أيب شـــيبة . فـــإذا كـــان ذلـــك ، فإمنـــا تؤخـــذ الصـــدقة ممـــا بقـــي مـــن أمـــواهلم . ذلـــك معاويـــة 
ي قـال مل يبلغنـا أن أحـدا مـن حدثنا معن بن عيسى عن ابن أيب ذئب عـن الزهـر ]10835[

يبعثــون عليهــا كــل عــام يف اخلصــب واجلــدب ألن أخــذها ســنة مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
.اهـ صحيح عن ابن شهابوسلم

حممد بن إسحاق عـن يزيـد بـن أيب حبيـب أو حدثنا عباد بن العوام عن]780[أبو عبيد -
عـن احملفـوظ عنـدي أنـه يعقـوب بـن عتبـة عـن يزيـد بـن هرمـزو : قال أبو عبيد يعقوب بن عتبة

اعقـل : فقال فلما أحيا الناس بعثين: قال . أخر الصدقة عام الرمادةعمرأن ابن أيب ذباب
أمحـــد بـــن خالـــد ثناحـــد]1809[رواه ابـــن زجنويـــه اهــــ علـــيهم عقـــالني ، فاقســـم فـــيهم عقـــاال 

حلـارث بـن عـن االوهيب احلمصي أنا حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن يزيـد بـن هرمـز
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حـىت مر بن اخلطاب الصدقة عـام الرمـادةأخر عملا كان عام الرمادة: أيب ذباب الدوسي قال 
: فـيهم ، فقـال وبعثـينوأمسـن النـاس ، بعـث إلـيهم مصـدقنيإذا أحيا الناس من العام املقبـل ،

العقال الذي أخرنا عنهم ، والعقال الذي حـل علـيهم ، مث اقسـم علـيهم : خذ منهم العقالني 
ورواه الطحــاوي يف املشــكل وابــن شــبة اهـــ ففعلـت : أحـد العقــالني ، واحــدر إيل اآلخــر ، قــال 

.ثقات . يف تاريخ املدينة من طريق ابن إسحاق عن يعقوب 
حبيب بـن أيب ثابـت عـن أيب عن ا حممد بن يوسف ثنا سفيان ثنحد]1078[ابن زجنويه -

لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت ألخــذت فضــول :قــال عمــر بــن اخلطــاب : وائــل قــال 
.اهـ حبيب يدلس األغنياء ، فقسمتها يف فقراء املهاجرين 

أنـــا النضـــر بـــن مشيـــل أنـــا أبـــو قـــرة هـــو األســـدي عـــن ســـعيد بـــن ]993املطالـــب[إســـحاق -
أنـــا : ذكــر يل أن األعمـــال تبـــاهى ، فتقــول الصـــدقة : قـــال عمـــر بــن الخطـــابعـــن املســيب

ـــه إال ابتدرتـــهمـــا مـــن امـــرئ مســـلم يتصـــد:وقـــال عمـــر : قـــال .أفضـــلكم ق بـــزوجني مـــن مال
.اهـ أبو قرة بدوي جمهول حجبة اجلنة 

أول مـن أخـذ مـن األعطيـة الزكـاة معاويـة بـن أيب:بن شهاب أنـه قـال اعن ]583[مالك -
اهـسفيان 

عبـــد اهللا بـــن صـــاحل حـــدثين الليـــث حـــدثين يـــونس عـــن ابـــن أخربنـــا ]2012[ابـــن زجنويـــه -
.اهـ سد صحيح :شهاب قال 

: مسعـــت أبـــا إســـحاق يقـــول حـــدثنا أبـــو أســـامة عـــن زهـــري قـــال ]10472[ابـــن أيب شـــيبة -
ثنا حـد]2015[ابـن زجنويـه .الـدراهم بقيمـة الطعـامرمضـان ركتهم وهم يعطون يف صدقة أد

كــانوا يعطــون يف : يثمــة عــن أيب إســحاق اهلمــداين قــال أنــا زهــري أبــو خحممــد بــن عمــر الرومــي
.ضعيف سند اهـ صدقة الفطر حبساب ما يقوم من الورق

أبارأيت :قالنا العالء بن خالد هو أبو شيبة ثنا عطاء بن أيب رباححدث]969[مسدد -
احلسني بن حسن املروزي يف . ال صدقة إال عن فضل العيال هريرة

بـن خالـد القرشـي البصـري أبـو قـال حـدثنا العـالءحدثنا اهليثم بـن مجيـل]165[الرب والصلة 
ال صــدقة إال : رأيــت أبـا هريـرة يطـوف بالبيــت وهـو ينـادي: قـالشـيبة عـن عطـاء بــن أيب ربـاح

.سند حسناهـضل العيالعن ف
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دثين حـابـن املبـارك عـن عمـرو بـن راشـدعـنبـن احلسـني نا عليخرب أ]1539[ابن زجنويه -
ــرةأبــيأبــو كثــري عــن  أو تشــرتط الصــدقة علــى الــذي اشــرتاها ، وال تبــاع ال تبــاع الثمــرة : هري

لــرمحن بــن اهـــ ســند جيــد ، أبــو كثــري امســه يزيــد بــن عبــد االصــدقة وهــي طهــور أهلهــا مل تقــبض 
.أذينة 

ينهـي عـن جـابر بـن عبـد اهللابن جـريج عـن أيب الـزبري أنـه مسـع اعن ]6898[عبد الرزاق -
.اهـ سند صحيح بيع الصدقة قبل أن خترج 

قــال : قـال حـدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم عــن يـونس بـن عبيـد عـن احلسـن]748[أبـو عبيـد -
وقــال : قــال أبــو عبيــد -مونــا بونــا بعيــدا بنتيــا أبــا عبــد اهللا: العــاصأبــيبــنلعثمــانرجــل 

: ل ومــا ذاك ؟ قــا: قــال -بنتمونــا ، بكســر البــاء ، وإمنــا هــو بنتمونــا بضــم البــاء : إمساعيــل 
: إي واهللا ، فقــال : وإنكــم لتغبطونــا بكثرتنــا هــذه ؟ قــال : قــال تصــدقون وتفعلــون وتعطــون 

أفضـل يف قـه يضـعه يف حده ي نفسي بيده لدرهم ينفقـه أحـدكم خيرجـه مـن جهـوالذ: عثمان 
.اهـ ثقات نفسي من عشرة آالف ينفقها أحدنا غيضا من فيض

أن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر مــات ، حــدثنا حيــىي عــن حيــىي عــن القاســم]1001[مســدد -
.اهـ سند صحيح برقيق كان له عائشةفتصدقت 

نـه مسـع أبـا العاليـة ن ابـن املبـارك عـن خالـد أيب خلـدة أعـعلـي أخربنا ]1933[ابن زجنويه -
.اهـ حسن كان أهل املدينة ال يرون صدقة أفضل من صدقة الفطر وصدقة املال :يقول 

: قــالمســعودبـناعــن الثـوري عــن أيب سـلمة عــن رجلـني بينـه وبــني ]7148[عبـد الـرزاق -
حـدثنا ]2569[الطربي .من كسب طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب خبيثا مل تطيبه الزكاة 

خلراسـاين عـن سـويد بـن عبـد الـرمحن عـن مغـرية بـن مسـلم اقال حـدثنا مـروان بـن معاويـةعمرو
من كسب ماال حراما مل تطيبه الزكاة ، ومن كسب مـاال مـن :عبد اهللا بن مسعودقال :قال 

ال هكـذا وهكـذا طيب خبـث مالـه منـع الزكـاة ، ومـن كثـر مالـه كثـر حسـابه ، إال مـن قـال باملـ
.اله اهـ سويد مل أعرف ح

حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن هشـام بـن أخربنا الفضـل بـن دكـني قـال ]6252[ابن سعد -
درهـــم يكـــون مـــن هـــذا ، وكأنـــه ميســـح العـــرق عـــن جبينـــه : يقـــول هريـــرةأبـــاعـــروة عمـــن مســـع 

ابــن أيب الــدنيا .أتصــدق بــه أحــب إيل مــن مائــة ألــف ومائــة ألــف ومائــة ألــف مــن مــال فــالن
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ق بن إمساعيل حدثنا أبـو أسـامة حـدثين هشـام بـن عـروة عـن حدثنا إسحا]10إصالح املال[
إين مررت بفالن العامل وهو يتصدق : فقال هريرةأيبجاء رجل إىل : قال وهب بن كيسان

أحـب إيل رهم أتصـدق مـن كـدي يعـرق فيـه جبيـينلـدويك: كني ، فقال أبو هريرة على املسا 
.اهـ سند صحيح ألف من صدقة هؤالء ، من مائة ألف ومائة ألف على مائة 

حدثنا ابن محيد حـدثنا حيـىي بـن واضـح حـدثنا احلسـني بـن واقـد عـن عبـد ]348[الطربي -
: أو قـال. كفى بـاملرء مـن الشـر أن يكـون فـاجرا :قال عباسابنعن اهللا بن سنان عن أبيه

.اهـ سند ضعيف يكون خبيال 
أبـين راشـد بـن احلـارث عـن حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار ع]9905[ابن أيب شيبة -

مــا علــى األرض مــن صــدقة ختــرج ، حــىت يفــك عنهــا حليــا ســبعني شــيطانا ، كلهــم : قــال ذر
ثنا حممـد بـن يوسـف ثنـا سـفيان عـن عمـار الـدهين عـن حـد]1047[ابن زجنويه .ينهاه عنها

مــن صــدقة ختــرج حــىت تفــك عنهــا حليــيمــا علــى األرض: راشــد بــن احلــارث عــن أيب ذر قــال 
.اهـ على رسم ابن حبان شيطانا ، كلهم ينهاه عنها سبعني

أخربنــا عبــد الــرمحن بــن يــونس قــال أخربنــا حممــد بــن إمساعيــل بــن أيب ]4482[ابــن ســعد -
فــديك قــال حــدثين حممــد بــن عثمــان عــن أبيــه أن حارثــة بــن النعمــان كــان قــد كــف بصــره ، 

ر وغــري ذلـك ، فكــان فجعـل خيطـا مــن مصـاله إىل بـاب حجرتــه ، ووضـع عنـده مكــتال فيـه متـ
إذا سلم املسكني أخذ من ذلك التمر مث أخذ على اخليط حىت يأخذ إىل باب احلجـرة فيناولـه 

مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : حنن نكفيك فيقول : املسكني ، فكان أهله يقولون 
د حـــدثنا مســـعدة بـــن ســـع]3228[الطـــرباين .إن مناولـــة املســـكني تقـــي ميتـــة الســـوء: يقـــول 

وليد اهلروي ثنا هاشم بن الالعطار املكي ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي ح وحدثنا عبيد العجل
: . مثلــه قــاال ثنــا ابــن أيب فــديك عــن حممــد بــن عثمــان عــن أبيــه

.، وضعفه األلباين فيه من مل أعرفه 
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امـــيــصـــاب الــــتــــك
 عن رسول ا

وأصحابه
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وشهر رمضانالصومفضل
ل بن أيب أنس عن أبيه عن أيب هريـرة قـااعن معمر عن الزهري عن ]7384[عبد الرزاق -

إذا دخــل شــهر رمضــان فتحــت أبــواب الرمحــة وغلقــت : ســلم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و قــالَ 
.اهـ رواه البخاري ومسلم أبواب جهنم وسلسلت الشياطني

ل قـــال بـــن املســـيب عـــن أيب هريـــرة قـــااعـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن ]7891[عبـــد الـــرزاق -
بـه يكل عمل بن آدم له إال الصيام فإن الصيام يل وأنـا أجـز :سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

.رواه البخاري ومسلم اهـ)1(وخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك 
حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن مهــدي بــن ميمــون عــن حممــد بــن أيب ]8988[ابــن أيب شــيبة -

يــا رســول اهللا مــرين بعمــل أدخــل بــه : قلــت : يعقــوب عــن رجــاء بــن حيــوة عــن أيب أمامــة قــال 
ال يــرى يف أبــو أمامــةفكــان : عليــك بالصــوم فإنــه ال مثــل لــه قــال : اجلنــة أو حنــو ذلــك فقــال 

.اهـ رواه النسائي وصححه األلباين إذا نزل به ضيف
قـالمسـعودبـناعن معمر عن أيب إسحاق عن هبـرية بـن يـرمي عـن ]7894[عبد الرزاق -
وسيد الشـهور شـهر ، وسيد األيام يوم اجلمعة ، الصيام جنة الرجل كجنة أحدكم يف البأس : 

ابـن أيب .حنـوه أو حالـه يإال مـن رضـواعتربوا الناس باألخدان فإن الرجل ال خيادن، رمضان 
الصـوم : قـال عبـد اهللا : حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن هبرية قال ]8985[شيبة 

أخربنـا عفـان ]8835[ابـن سـعد . جنة من النار كجنة الرجل إذا محل من السالح ما أطـاق
: اهللا يقـول مسعـت عبـد: بن مسلم قال حدثنا شعبة عـن أيب إسـحاق قـال مسعـت هبـرية قـال 

.ال بأس بهاهـالصوم جنة من النار
ـــا املســـعودي عـــن أيب ]9000[الطـــرباينوقـــال ـــا أبـــو نعـــيم ثن حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثن

وقال . عبد اهللا سيد الشهور رمضان وسيد األيام يوم اجلمعة إسحاق عن أيب عبيدة قال قالَ 

بن يوسف حدثنا أبو الطيب املظفر بن سـهل اخلليـل حـدثنا إسـحاق بـن اأخربنا أبو حممد ]8595[قال البيهقي -1
صـلى يا أبا حممد فيما يرويـه النـيب: مسعت رجال سأل سفيان بن عيينة فقال : عن أبيه قال يأيوب بن حسان الواسط

هـذا مـن : فقـال ابـن عيينـة . ا أجـزى بـه وأنـكل عمل ابن آدم لـه إال الصـوم فإنـه يل: اهللا عليه وسلم عن ربه عز وجل 
مـا عليـه مـن املظـامل مـن سـائر عملـه يأجود األحاديث وأحكمها إذا كان يوم القيامة حياسـب اهللا عـز وجـل عبـده ويـؤد

اهـعليه من املظامل ويدخله بالصوم اجلنةيحىت ال يبقى إال الصوم فيتحمل اهللا ما بق
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ا أيــوب بــن جــابر عــن أيب إســحاق عــن حــدثنا خالــد بــن مــرداس قــال ثنــ]33[ابــن أيب الــدنيا 
اهــ كأنـه ممـا سيد الشهور شهر رمضان ، وسيد األيام يوم اجلمعة : هبرية عن ابن مسعود قال 

.اضطرب فيه أبو إسحاق بأخرة 
حدثنا سفيان عن معن عن القاسم عن : قالحدثنا أبو نعيم]4053[وقال ابن أيب خيثمة 

ا، ومفاديهــا فمعتقهــا، الصــيام جنــة فبــائع نفســه فموبقهــالنــاس غاديــان : قــالأبيــه عــن عبــد اهللا
.مرسل جيداهـوتركها مغرموالصدقة برهان والصالة نور والسكينة مغنم

قـال مسـعودبـناعن معمر عن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص عـن ]7898[عبد الرزاق -
عنـد اهللا مـن للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حني يـأيت ربـه وخلـوف فـم الصـائم أطيـب 

.اهـ حسن ريح املسك 
أنــه كــان علــيعــن حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا جمالــد عــن الشــعيب]8964[ابــن أيب شــيبة -

هــذا الشــهر املبــارك الــذي افــرتض اهللا علــيكم صــيامه ، ومل : خيطــب إذا حضــر رمضــان يقــول 
الشــعيب ال أخربنــا جمالــد عــن قــحــدثنا هشــيم ]8965[ابــن أيب شــيبة .لــيكم قيامــهيفــرتض ع

.اهـ جمالد ال حيتج به كان يقول مثل ذلكعمرأن عن مسروق 
حــدثنا عبــد األعلــى عــن اجلريــري عــن مســلم بــن العــالء عــن رجــل ]8966[ابــن أيب شــيبة -

حب رمضـان الـذي حيسـن قيامـه وصـيامهأول مـا يصـيب صـا: قـال هريـرةأبـيعن من قريش 
اهـنه وهو كيوم ولدته أمه من الذنوبأن يفرغ م

ســـعدبـــنســـهلحـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن أيب حـــازم عـــن ]8989[ابـــن أيب شـــيبة -
إذا دخــل آخــرهم فــ: للجنــة بــاب يــدعى الريــان يــدخل فيــه الصــائمون قــال : قــال الســاعدي

.اهـ صحيح رواه البخاري ومسلم مرفوعا أغلق
أبــي عــن هشــام بــن حســان عــن واصــل عــن لقــيط عــن أيب بــردة عــن ]7897[عبــد الــرزاق -

غــزا النــاس بــرا وحبــرا فكنــت فــيمن غــزا البحــر فبينــا حنــن نســري يف البحــر :قــالموســى األشــعري
مسعنا صوتا يقـول يـا أهـل السـفينة قفـوا أخـربكم فنظرنـا ميينـا ومشـاال فلـم نـر شـيئا إال جلـة البحـر 
مث نادى الثانية حىت نادى سبع مرات يقول كذلك قال أبو موسي فلمـا كانـت السـابعة قمـت 

ا ختربنــا قــال أخــربكم بقضــاء قضــاه اهللا تعــاىل علــى نفســه أن مــن أعطــش نفســه هللا يف فقلــت مــ
يــوم حــار يرويــه يــوم القيامــة قــال أبــو بــردة فكــان أبــو موســى ال ميــر عليــه يــوم حــار إال صــامه 
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حــدثنا يزيــد بــن هــارون وأبــو أســامة ]8994[ابــن أيب شــيبة .فجعــل يتلــوى فيــه مــن العطــش 
أيب عن واصل موىل أيب عيينة قال حدثين لقيط عن أيب بردة عن قال أخربنا هشام بن حسان

وال نـرى جزيـرة وال شـيئا إذ مسعنـا رفعنا الشراعكنا يف البحر فبينا حنن نسري وقد: قال موسى
كانـت فلمـا  أخربكم فقمنا ننظر فلم نـر شـيئا فنـادى سـبعاقفوايا أهل السفينة : مناديا ينادي

يــد أن ختربنــا بــه فإنــك تــرى حالنــا وال نســتطيع أن أخربنــا مــا تر ايــا هــذ: الســابعة قمــت فقلــت 
أال أخربكم بقضـاء قضـاه اهللا علـى نفسـه ؟ أميـا عبـد أظمـأ نفسـه يف اهللا يف : قال نقف عليك

فكنت ال تشاء أن ترى أبا موسـى صـائما يف : زاد أبو أسامة . يوم حار أرواه اهللا يوم القيامة 
.اهـ على رسم ابن حبان رأيتهم بعيد ما بني الطرفني إاليو 

القول عند اهلالل
حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا أبــو عــامر العقــدي حــدثنا ســليمان بــن ]3451[الرتمــذي -

سفيان املديين حدثين بالل بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا عن أبيه عن جده طلحة بـن عبيـد 
واإلميان اللهم أهله علينا باليمن: قال اهللا أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رأى اهلالل 

.هذا حديث حسن غريب:قال مث اهـوربك اهللاريب، والسالمة واإلسالم 
حــدثنا وكيــع عــن زكريــا عــن أيب إســحاق عــن عبيــد بــن عمــرو عــن ]9822[ابــن أيب شــيبة -

ريب : ن أحــدكم أن يقــول إمنـا يكفــي مـأحـدكم اهلــالل فـال يرفــع بـه رأســهإذا رأى: قــال علـي
.اهـ عبيد اخلاريف وثقه ابن حبان وربك اهللا

كـان يقـول إذا رأى اهلـاللعلياحدثنا شريك عن أيب إسحاق أن ]9824[ابن أيب شيبة-
.ضعيف .ما بعدهنعوذ بك من شره وشر نصره وخريه وبركته وفتحه ونورهاللهم ارزقنا: 
سحاق عن رجل مـن النخـع عـن حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إ]9825[ابن أيب شيبة -

ألن أخـر مـن هـذا القصـر أحـب إيل مـن أن أفعـل كمـا يفعلـون إذا: قـال أبي مسعود البدري
اهـرأى أحدكم اهلالل كأمنا يرى ربه

حدثنا يعلى قـال حـدثنا حجـاج بـن دينـار عـن منصـور عـن جماهـد ]9831[ابن أيب شيبة -
اهللا أكـــرب ، واحلمـــد هللا : ض ويقـــول ولكـــن يعــرت أنـــه كـــره أن ينتصــب للهـــاللعبـــاسابـــنعــن 

.اهـ سند حسن 
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: حــدثنا حســني بــن علــي عــن زائــدة عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال ]9828[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ثقات ريب وربك اهللا: اهلالل أن يقول كان يعجبهم إذا رأى الرجل

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ســفيان عــن ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد]9829[ابــن أيب شــيبة-
.سند صحيحاهـ وتكان يكره اإلشارة عند رؤية اهلالل ورفع الص: قال

الصوم لرؤيته
حــدثنا عبــد اهللا بــن مســلمة حــدثنا مالــك عــن عبــد اهللا بــن دينــار عــن ]1808[البخــاري -

الشــهر تســع :اهللا عليــه و ســلم قــال عبــد اهللا بــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا أن رســول اهللا صــلى 
اهـفال تصوموا حىت تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني ، وعشرون ليلة 

أخــربين حممــد بــن إمساعيــل حــدثنا إبــراهيم بــن املنــذر حــدثنا إســحق بــن ]697[الرتمــذي -
ي جعفر بن حممد حدثين عبد اهللا بـن جعفـر عـن عثمـان بـن حممـد األخنسـي عـن سـعيد املقـرب 

الصــوم يــوم تصــومون والفطــر يــوم تفطــرون :عــن أيب هريــرة أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
ورجـح .وصححه األلباين .هذا حديث حسن غريب:مث قال اهـ )1(واألضحى يوم تضحون

.وقفه يف العلل الدارقطين
جلهــين عــن الثــوري عــن عبــد اهللا بــن خــالد عــن عبــد اهللا بــن عكــيم ا]7748[عبــد الــرزاق -

ول ليلـة أإذا دخـل عمـر بـن الخطـابكان : وكان قد أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
أمـا بعـد فـإن هـذا : اجلسـوا مث مشـا خبطبـة خفيفـة يقـول : من رمضان يصلي املغرب مث يقـول 

، الشهر كتب عليكم صيامه ومل يكتب عليكم قيامه 
وليتقـني أحـدكم أن يقـول أصـوم ، فمن مل يستطع فلينم على فراشه ، ري اليت قال اهللا نوافل اخل

ولـيعلم أحـدكم ، و قـام فليجعـل ذلـك هللا أمن صام منكم ، إن صام فالن وأقوم إن قام فالن 
أقلوا اللغـو يف بيـوت اهللا مـرتني أو ثالثـا مث يقـول أال ال يتقـدمن . أنه يف صالة ما انتظر صالة 

كم أحــد ثــالث مــرات أال وال تصــوموا حــىت تــروه أو يصــوموا حــىت يــروه إال أن يغــم الشــهر مــن
مث ال تفطـــروا حـــىت تـــروا الليـــل يغســـق علـــى ، علـــيكم فـــإن يغـــم علـــيكم أن تعـــدوا علـــى ثالثـــني 

حـدثنا إسـحاق بـن إمساعيـل قـال ثنـا ]31[ورواه ابن أيب الدنيا يف فضائل رمضـان .الضراب 

.إمنا معىن هذا أن الصوم والفطر مع اجلماعة وعظم الناس: احلديث فقال وفسر بعض أهل العلم هذا : مث قال -1
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كـان عمـر بـن اخلطـاب يقـول إذا دخـل : عبد اهللا بن عكيم قال سفيان عن هالل الوزان قثنا
ومل يكتب عليكم قيامه ، فمـن قـام مـنكم أال إن هذا كتب اهللا عليكم صيامه: شهر رمضان 

مـن صـام أو قـام فليجعـل ذلـك هللا ، مث رفـع م فـالنأصوم إن صام فالن ، وأقوم إن قا: يقول 
أال ال تصـوموا حـىت تـروه ، مث صـوموا حـىت تـروه ، أال ال يتقدم الشـهر مـنكم أحـد: يده فقال

فــإن أغمــي علــيكم فــأمتوا العــدة ثالثــني ، وأقلــوا اللغــو يف مســاجد اهللا ، ولــيعلم أحــدكم أنــه يف 
اهـ تابعه سعيد بن تروا الليل يغسق على الظراب صالة ما انتظر الصالة ، أال وال تفطروا حىت

ذكــره ابــن كثــري يف مســند الفــاروق .عوانــة عــن هــالل بــن أيب محيــد بنحــوه منصــور حــدثنا أبــو 
جعفـر بـن عـون أخربنـا عبـد الـرمحن بـن عبـد مـن طريـق]8208[البيهقي . إسناد جيد: وقال

يشـك مـر إذا كانـت الليلـة الـيتكـان ع: عن هالل عن عبد اهللا بن عكـيم قـال ياهللا املسعود
إن هذا شهر كتـب اهللا علـيكم صـيامه ، ومل : مث قال املغربيفيها من رمضان قام حني يصل

أمـر اهللا عـز وجـل 
مت ، وإن قــام فــالن 

بيــوت اهللا عـــز وجـــل ، أقلــوا اللغـــو يف. قمــت فمـــن صــام أو قـــام فليجعــل ذلـــك هللا عــز وجـــل 
صــالة مــا انتظــر الصــالة ، أال ال يتقــدمن الشــهر مــنكم أحــد ، صــوموا ولــيعلم أحــدكم أنــه يف

لليـل فطـروا حـىت يغسـق الرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فـإن غـم علـيكم فعـدوا شـعبان ثالثـني ، مث ال ت
.صحيح حسن . اهـ صوابه عبد اهللا بن مالذ ، وجعفر مساعه قدمي على الظراب

أنــه كــان علــيحــدثنا هشــيم قــال أخربنــا جمالــد عــن الشــعيب عــن ]9122[ابــن أيب شــيبة -
أال ال تقـــدموا الشــهر إذا رأيــتم اهلـــالل فصــوموا وإذا رأيـــتم : خيطــب إذا حضــر رمضـــان فيقــول 

كـان يقـول ذلـك بعـد صـالة العصـر وبعـد : عليكم فأمتوا العدة قال اهلالل فأفطروا فإن أغمي 
حــدثنا هشــيم أخربنــا جمالــد عــن الشــعيب عــن مســروق ]9123[ابــن أيب شــيبة .صــالة الفجــر

هـالل بـن حممـد بـن جعفـر احلفـار أخربنـا أبـو الفـتح]8209[البيهقـي .مثل ذلكعمرعن 
ثنا إبــراهيم بـن جمشــر حـدثنا هشــيم عــن ببغـداد أخربنــا احلسـني بــن حيـىي بــن عيـاش القطــان حـد

هـذا الشـهر املبـارك : أنه كان خيطب إذا حضـر رمضـان ، مث يقـول يعلعن جمالد عن الشعيب
فـرض اهللا صـيامه ومل يفـرض قيامـه ، ليحــذر رجـل أن يقـول أصـوم إذا صـام فـالن وأفطــر يالـذ
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كـذب والباطـل واللغـو أال إن الصيام ليس من الطعـام والشـراب ، ولكـن مـن ال. إذا أفطر فالن
أال ال تقــدموا الشــهر إذا رأيــتم اهلــالل فصــوموا ، وإذا رأيتمــوه فــأفطروا ، فــإن غــم علــيكم فــأمتوا 

وأخربنـا أبـو الفـتح أخربنـا احلسـني .العدة قال كان يقول ذلك بعد صالة الفجر وصالة العصر
.قول مثل ذلـكأن عمر كان يعن مسروق م عن جمالد عن الشعيبحدثنا إبراهيم حدثنا هشي

حـدثنا محـزة أخربنـا عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرمحن الصـويفيأخربنا أبو عبـد الـرمحن السـلم
أن عمـر حفص بن غياث عـن جمالـد عـن عـامر بن حممد الكاتب حدثنا نعيم بن محاد حدثنا

.اهـ جمالد ال حيتج به يشك فيه من رمضانيوعليا كانا ينهيان عن صوم اليوم الذ
عبـد حدثنا أبو األحوص عـن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص عـن ]9114[أيب شيبة ابن -

]9563[الطـــرباين . فـــأمتوا ثالثـــنيفـــإن غـــم علـــيكم صـــوموا لرؤيتـــه وأفطـــروا لرؤيتـــه: قـــالاهللا
حدثنا حممد بن النضـر األزدي ثنـا معاويـة بـن عمـرو ثنـا زهـري ثنـا أبـو إسـحاق عـن األسـود بـن 

الصـــيام مـــن رؤيـــة اهلـــالل إىل رؤيتـــه فـــإن خفـــي : عبـــد اهللا قـــال يزيـــد و علقمـــة و مســـروق أن
.حسن صحيحاهـ عليكم فثالثون يوما 

حدثنا حيىي بن حيىي وحيىي بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال حيـىي بـن حيـىي ]2580[مسلم -
حرملة عن كريـب أخربنا وقال اآلخرون حدثنا إمساعيل وهو ابن جعفر عن حممد وهو ابن أيب

الفضـــل بنـــت احلـــارث بعثتـــه إىل معاويـــة بالشـــام قـــال فقـــدمت الشـــام فقضـــيت حاجتهـــا أن أم
آخـر الشـهر رمضـان وأنـا بالشـام فرأيـت اهلـالل ليلـة اجلمعـة مث قـدمت املدينـة يفيواسـتهل علـ

اهللا عنهما مث ذكر اهلالل فقال مىت رأيتم اهلالل فقلت رأيناه يرضعبد اهللا بن عباسفسألين
فقـال لكنـا رأينـاه . ال أنـت رأيتـه فقلـت نعـم ورآه النـاس وصـاموا وصـام معاويـةفقـ. ليلة اجلمعـة

برؤيـــة معاويـــة يفقلـــت أوال تكتفـــ. ليلـــة الســـبت فـــال نـــزال نصـــوم حـــىت نكمـــل ثالثـــني أو نـــراه
اهـوصيامه فقال ال هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عمـرو بـن مـرة عـن أيب البخـرتيحدثنا ابن فضيل عن حصني عن ]9120[ابن أيب شيبة -
هو ابن ثالث : قال بعض القوم تراءينا اهلالل: للعمرة فلما نزلنا ببطن خنلة قال خرجنا: قال

:إنـا رأينـا اهلـالل فقـال بعـض القـوم: فقلنـا ابن عبـاسفلقينا هو ابن ليلتني: وقال بعض القوم
ليلة كذا : فقلنا : ؟ قالة رأيتموهأي ليل: فقالهو ابن ليلتني: وقال بعض القومهو ابن ثالث 
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اهـ مده للرؤية فهو لليلة رأيتموهإن اهللا: قال ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإ: فقال وكذا
.رواه مسلم 

كــانوا : قــال حــدثنا ســهل بــن يوســف عــن التيمــي عــن أيب قالبــة]9127[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند حسن نظروا ما يقول إمامهمإن مل يروه و ظرون إىل اهلالل فإن رأوه صامواين
بـن شـهاب احدثنا أبو عبـد الـرمحن ثنـا حيـوة ثنـا عقيـل عـن ]314[احلارث بن أيب أسامة -

ىل هـالل رمضـان للصـيام والفطـر يـؤذن لصـالة املغـرب لوقتهـا مث يـؤخر إالسنة ليلة ينظـر : قال 
د صـحيح ، أبـو عبـد الـرمحن سناهـل أو يؤيس منه ويبدو بعض النجوماإلقامة حىت يرى اهلال

.هو املقرئ 

الشهر كم هو
حدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر أن ]9698[ابن أيب شيبة -

تسـعا : يعـين ، الشهر هكـذا وهكـذا : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
.مسلم البخاري و اهـ رواه وعشرين

حدثنا ابن منري عن داود بن يزيـد عـن الشـعيب عـن سـويد بـن غفلـة ]9703[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيفشهر ثالثون وشهر تسع وعشرونالشهور: يقول عمرمسعت : قال 

حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن ســـفيان عـــن الـــركني عـــن حصـــني بـــن ]9702[ابـــن أيب شـــيبة -
حــدثنا حيــىي ]1036[د مســد. وشــهر ثالثــونشــهر تســع وعشــرون: قــال علــيقبيصــة عــن 

الشـهر ثالثـون ، والشـهر تسـع :قـال عن سفيان عـن الـركني عـن حصـني بـن قبيصـة عـن علـي
.اهـ سند صحيح وعشرون

صـمنا : حدثنا علي بن مسهر عن محيد عن الوليد بن عيينة قـال ]9705[ابن أيب شيبة -
وم الفطـــر أمرنـــا أن ان يـــمثانيـــة وعشـــرين يومـــا ، فلمـــا كـــعلـــى غـــري رؤيـــة علـــيرمضـــان يف عهـــد 

عـــن الثـــوري عـــن محيـــد قـــال ]7308[عبـــد الـــرزاق .ويف نســـخة ابـــن عتبـــة اهــــ نقضـــي يومـــا
حــدثنا الوليـــد بـــن عتبـــة الليثـــي قــال صـــمنا مـــع علـــي مثـــان وعشــرين يومـــا فأمرنـــا يـــوم الفطـــر أن 

أخربنـــا الفضـــل بـــن دكـــني قـــال حـــدثنا محيـــد بـــن عبـــد اهللا ]8994[ابـــن ســـعد .نقضـــي يومـــا
صـمنا شـهر رمضـان علـى عهـد علـي مثانيـة : مسعت الوليد بن عتبة الليثي يقـول : األصم قال
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رواه البخاري يف التاريخ يف ترمجة محيد بن عبد اهللا األصـم اهـ وعشرين فأمرنا علي بقضاء يوم
.ويف ثقات ابن حبان ابن عتيبة . عن الوليد بن عتبة 

أبـي هريـرةن أيب مصعب عـن عيري حدثنا ابن أيب عدي عن اجلر ]9704[ابن أيب شيبة -
.ابن أيب عدي مسعه بعد االختالط اهـرمضان تسع وعشرون: قال 

مـــا : حـــدثنا حممـــد بــن بشـــر عـــن ابـــن أيب ليلــى عـــن الشـــعيب قـــال ]9706[ابــن أيب شـــيبة -
.اهـ ال باس به أكثر مما صمنا ثالثنيا وعشرين صمنا تسع

األمر إذا انتصف شعبان
حـدثنا قتيبـة بــن سـعيد حـدثنا عبــد العزيـز بـن حممـد قــال قـدم عبـاد بــن  ]2339[أبـو داود -

اللهـم إن هـذا حيـدث عـن أبيـه :كثري املدينة فمال إىل جملس العـالء فأخـذ بيـده فأقامـه مث قـال
. إذا انتصــف شــعبان فــال تصـــوموا :هريــرة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم قــال عــن أيب

قـال . صـلى اهللا عليـه وسـلم بـذلكهريـرة عـن النـيبعـن أيبثينحـداللهـم إن أيب:فقال العـالء
: قال أبو داود . وشبل بن العالء وأبو عميس وزهري بن حممد عن العالءيأبو داود رواه الثور 

صــلى اهللا قــال ألنــه كــان عنــده أن النــيب؟ مل :قلــت ألمحــد. وكــان عبــد الــرمحن ال حيــدث بــه 
قال أبـو . صلى اهللا عليه وسلم خالفهعن النيب:الوق.عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان

.)1(اهـ صححه الرتمذيومل جيئ به غري العالء عن أبيه، خالفه يوليس هذا عند: داود 
مــن كتابــه حــدثنا الوليــد بــن مســلم يحــدثنا إبــراهيم بــن العــالء الزبيــد]2331[أبــو داود -

النـــاس بـــدير يفمعاويـــةفـــروة قـــال قـــام األزهـــر املغـــرية بـــنحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن العـــالء عـــن أيب
علــى بــاب محــص فقــال يــا أيهــا النــاس إنــا قــد رأينــا اهلــالل يــوم كــذا وكــذا وأنــا يمســحل الــذ

فقـال يــا يقـال فقـام إليـه مالـك بـن هبـرية السـبئ. متقـدم بالصـيام فمـن أحـب أن يفعلـه فليفعلـه
رأيك قـال مسعـت رسـول ء منيأم شء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميمعاوية أش

حــــدثنا ســــليمان بــــن عبــــد الــــرمحن .صــــوموا الشــــهر وســــره :يقــــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم

ومعــىن هــذا احلــديث عنــد بعــض أهــل العلــم أن يكــون الرجــل مفطــرا فــإذا بقــي مــن شــعبان شــيء أخــذ يف : مث قــال -1
صـلى اهللا الصوم حلال شهر رمضان وقد روي عن أيب هريرة عن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم مـا يشـبه قـوهلم حيـث قـال

عليه وسـلم ال تقـدموا شـهر رمضـان لصـيام إال أن يوافـق ذلـك صـوما كـان يصـومه أحـدكم وقـد دل يف هـذا احلـديث أمنـا 
اهـالكراهية على من يتعمد الصيام حلال رمضان 
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.يقــول ســره أولــهياألوزاعــيعــينهــذا احلــديث قــال قــال الوليــد مسعــت أبــا عمــرويفيالدمشــق
ره يقـول سـابـن عبـد العزيـزيعـيند حدثنا أبو مسهر قال كان سـعيد حدثنا أمحد بن عبد الواح

.اهـ ضعفه األلباين وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخرهقال أبو داود . أوله

وصوم يوم الشكمن تقدم رمضان بصوم
كثري عـن أيبحدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا حيىي بن أيب]1914[البخاري -

مضـان بصـوم أحـدكم ر ال يتقـدمن:قـالصـلى اهللا عليـه وسـلمعـن النـيبهريـرةسـلمة عـن أيب
اهـإال أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم يوم أو يومني

ينهيان عمر وعليكان : حدثنا حفص عن جمالد عن عامر قال ]9582[ابن أيب شيبة -
.اهـ جمالد يضعف صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضانعن 

عمـرقال : قال عثمانحدثنا يزيد بن هارون عن عاصم عن أيب]9600[ابن أيب شيبة -
اسفــإن تقــدم قبــل النــأو يفطــر يومــا مــن رمضــانشــعبانليتــق أحــدكم أن يصــوم يومــا مــن: 

يصــوم يــوم الـــذي أنـــه كــانحــدثنا يزيـــد عــن عاصــم عــن أيب عثمــان. فليفطــر إذا أفطــر النــاس
.اهـ سند حسن يشك فيه من رمضان

شـج حـدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن حدثنا أبو سعيد عبد اهللا بـن سـعيد األ]686[الرتمذي -
فــأيتعمــار بــن ياســرعمــرو بــن قــيس املالئــي عــن أيب إســحق عــن صــلة بــن زفــر قــال كنــا عنــد 

مـن صـام اليــوم :فقــال عمـار.إين صـائم:فتنحــى بعـض القـوم فقـال.كلـوا:بشـاة مصـلية فقـال
)1(اهـــ صــححه الرتمــذيســلم عصــى أبــا القاســم صــلى اهللا عليــه و الــذي يشــك بــه النــاس فقــد

.ابن حبان والدارقطين ابن خزمية و و 
حدثنا وكيع عن أيب الضريس عن عبـد الـرمحن بـن عـابس عـن أبيـه ]9583[ابن أيب شيبة -

مث أقضــيه ، أحــب إيل مــن أن أزيــد فيــه مــا ألن أفطــر يومــا مــن رمضــان : عبــد اهللاقــال : قــال 
حـدثنا موسـى بـن يور أخربنا احلسني بن حممد بن فنجويه الـدين]8213[البيهقي .ليس منه

يبـن حممـد الطنافسـيبـن حممـد بـن ماهـان حـدثنا علـيبـن عبـد اهللا حـدثنا علـيحممد بن عل

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن بعدهم من التابعني: مث قال -1
وبــه يقــول ســفيان الثــوري و مالــك بــن أنــس و عبــد اهللا بــن املبــارك و الشــافعي و أمحــد و إســحق كرهــوا أن يصــوم الرجــل 

اهـاليوم الذي يشك فيه ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه 
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عـن أبيـه يعقبـة بـن عمـار عـن عبـد الـرمحن بـن عـابس النخعـحدثنا وكيع حـدثنا أبـو الضـريس 
إىل مـن أن أزيـد ألن أفطـر يومـا مـن رمضـان ، مث أقضـيه أحـب : قال قال عبد اهللا بن مسعود 

حــدثنا حممـد بــن النضـر أبـو غســان مالـك بــن ]9564[وقـال الطـرباين اهـــيـه يومـا لــيس منـهف
عـن أبيـه -كذا وأُراه تصـحيفا –إمساعيل ثنا قيس بن الربيع أنا عتبة بن عمار عن ابن عياش 

: صـام نـاس مـن احلـي ونـاس مـن جرياننـا اليـوم قـال : أتيـت عبـد اهللا بـن مسـعود فقلـت : قال 
ألن أفطــر يومــا مــن رمضــان مث أقضــيه أحــب إيل مــن أصــوم : ال قــال : ل؟ قــال عــن رؤيــة اهلــال

.حسن صحيحاهـ يوما من شعبان 
حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس عــن الشــيباين عــن مــوالة لســلمة بنــت ]9586[ابــن أيب شــيبة -

ابـن أيب .ينهى عن صوم اليـوم الـذي يشـك فيـهحذيفةكان : حذيفة عن بنت حذيفة قالت 
عن بنت أو أخـت حفصة : حدثنا وكيع عن مسعر عن امرأة منهم يقال هلا ]9590[شيبة 

اهـينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيهكان حذيفة: قالت حلذيفة
ال تواصـلوا : يقـول أبـا هريـرةبـن جـريج عـن عطـاء قـال مسعـت اعن ]7313[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح برمضان شيئا وافصلوا 
أصـبحوا يومـا شـاكني : بـن سـريين قـالاأخربنـا معمـر عـن أيـوب عـن ]7317[عبد الرزاق -

فوجدته قد غدا حلاجـة فسـألت أهلـه مالكبنأنسيف الصيام وذلك يف رمضان فغدوت إىل 
فقلــت أصــبح صــائما أو مفطــرا قــالوا قــد شــرب خريــدة مث غــدا قــال مث دخلــت علــى مســلم بــن 

ن أصــحابنا إال رأيتــه مفطــرا إال رجــال يســار فــدعا بالغــداء قــال فلــم أدخــل يومئــذ علــى رجــل مــ
]9587[ابـن أيب شـيبة .وأراه كـان يأخـذ باحلسـاب : قـال ، واحدا وددت لو مل يكن فعل 

أصبحنا يوما بالبصرة ، ولسـنا نـدري : قال حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون عن ابن سريين
الــك ، فــإذا هــو قــد علـى مــا حنــن فيــه مـن صــومنا يف اليــوم الــذي يشـك فيــه ، فأتينــا أنــس بـن م

أخذ خزيرة كان يأخذها قبل أن يغدو ، مث غدوا ، مث أتيت أبا السوار العتكـي فـدعا بغدائـه ، 
.اهـ صحيح أتيت مسلم بن يسار فوجدته مفطرامث تغدى ، مث

أخربنا أبو عبد اهللا بن فنجويه حدثنا أمحد بن احلسـن بـن ماجـه حـدثنا ] 8214[البيهقي -
يـوم ال يـدرى أمـن اختلفـوا يف: ا أبو سلمة حدثنا مهام حدثنا قتادة قال حممد بن أيوب أخربن

.اهـ حسن فوجدناه جالسا يتغدىأنسافأتينا . رمضان هو أم من شعبان
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حــدثنا محــاد حــدثنا أيــوب عــن نــافع يحــدثنا ســليمان بــن داود العتكــ]2322[أبــو داود -
الشــهر تســع وعشــرون فــال تصــوموا :عــن ابــن عمــر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

إذا  عمـرابـنقـال فكـان . حىت تـروه وال تفطـروا حـىت تـروه فـإن غـم علـيكم فاقـدروا لـه ثالثـني 
فذاك وإن مل ير ومل حيـل دون منظـره سـحاب وال يكان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رؤ 

ان ابـن عمــر قــال فكـ. قـرتة أصـبح مفطـرا فــإن حـال دون منظـره ســحاب أو قـرتة أصـبح صـائما
.اهـ صححه األلباين 

مسعـت : حدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن عبـد العزيـز بـن حكـيم قـال ]9584[ابن أيب شيبة -
]8212[البيهقـي .لو صـمت السـنة كلهـا ألفطـرت اليـوم الـذي يشـك فيـه: يقول ابن عمر

حــدثنا أمحـد بــن احلسـن بــن ماجــه يجويـه الــدينور أخربنـا أبــو عبـد اهللا احلســني بــن حممـد بــن فن
حــدثنا حممــد بــن منــده حــدثنا احلســني بــن حفــص حــدثنا إســرائيل عــن عبــد العزيــز بــن القــزويين

لــو صــمت الســنة كلهــا ألفطــرت ذلــك اليــوم : قــال مسعــت ابــن عمــر يقــول يحكــيم احلضــرم
.اهـ صحيح يشك فيه من رمضانيالذ
قبــل عبــاسبــناج قــال أخــربين عطــاء قــال كنــت عنــد بــن جــرياعــن ]7311[عبــد الــرزاق -

رمضان بيوم أو يومني فقرب غداؤه فقال أفطروا أيها الصـيام ال تواصـلوا رمضـان شـيئا وافصـلوا 
.اهـ صحيح صائما فحسبت أنه أفطر القارئبن عبد اقال وكان 

س يـأمر بن عبـاابن جريج قال أخربين عمرو بن دينار قال كان اعن ]7312[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح بفصل بينهما 

بــن جــريج عـن عمــرو بـن دينــار أنــه مسـع حممــد بـن حنــني يقــول  اعـن ]7302[عبـد الــرزاق -
ينكر أن يتقدم يف صيام رمضان إذا مل يروا اهلالل هالل شهر رمضان ويقول عباسبناكان 

اهـــــ رواه يومــــا إذا مل تــــروا اهلــــالل فــــأكملوا ثالثــــني : قــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم 
.النسائي بنحوه وصححه األلباين 

يف الرجـل يصـوم عبـاسابـنحدثنا جرير عن ليث عن عطـاء عـن ]9126[ابن أيب شيبة -
.ال باس به اهـ يفصل بينه وبني رمضان بأيام: ال فيحضر رمضان ، ق

عن معمر عن جعفر بـن برقـان عـن احلكـم أو غـريه عـن مسـروق أنـه]7310[عبد الرزاق -
يوم عرفة فقالت عائشة يا جارية خوضي هلما سويقا وحليـه عائشةدخل هو ورجل معه على 
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فلوال أين صائمة لذقته قاال أتصومني يا أم املؤمنني وال تدرين لعله يوم النحر فقالت إمنا النحر 
ابــن .اهـــ ســند ضــعيف والفطــر إذا أفطــر اإلمــام وعظــم النــاس ، إذا حنــر اإلمــام وعظــم النــاس 

أخربنا عبيدة بن محيد عن أيب احلارث حيىي بن عبد اهللا اجلابر عـن حبـال بـن ]8414[سعد 
خوضـوا البـين عسـال مث : أتينا أم املؤمنني عائشة فقالـت : رفيدة عن مسروق بن األجدع قال 

: قلنـا : ذوقوه فإن رابكم منه شيء فزيدوا فيه عسال فإين لـو كنـت مفطـرة لذقتـه قـال : قالت 
صـمنا هـذا اليـوم فـإن كـان مـن : ومـا صـومكم هـذا ؟ قـالوا : قالت . ني حنن صيام يا أم املؤمن

والفطـر ، إمنـا الصـوم صـوم النـاس : فقالـت : رمضان أدركناه وإن مل يكن منه كان تطوعا قال 
وقـال الطـرباين يف .ولكين صمت هذا الشهر فوافق رمضـان، والذبح ذبح الناس ، فطر الناس 

بـراهيم قـال حـدثنا أيب قـال حـدثنا أبـو أسـامة عـن أيب كدينـة حيـىي حـدثنا إ]2713[األوسط 
بــن املهلـــب عــن حيـــىي بـــن احلــارث التيمـــي عـــن حبــال بـــن رفيــدة عـــن مســـروق أنــه دخـــل علـــى 
عائشــة يف اليــوم الــذي يشــك فيــه مــن رمضــان فقالــت يــا جاريــة خوصــي لــه ســويقا فقــال إين 

ه فوافـــق ذلـــك هـــذا اليـــوم صـــائم فقالـــت تقـــدمت الشـــهر فقلـــت ال ولكـــين صـــمت شـــعبان كلـــ
فقالت إن ناسا كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأنزل اهللا عز 

مل يــرو هـــذا احلـــديث عـــن أيب  ) يـــا أيهـــا الــذين آمنـــوا ال تقـــدموا بــني يـــدي اهللا ورســـوله(و جــل 
.ضعيفاهـ)1(كدينة إال أبو أسامة

د اهللا احلــافظ حـدثنا أبــو حممـد عبــد اهللا بـن جعفــر بــن أخربنـا أبــو عبـ]8468[البيهقــي قـالو 
احلنـــني حـــدثنا عـــارم أبـــو النعمـــان ببغـــداد حـــدثنا حممـــد بـــن احلســـني بـــن أيبيدرســـتويه النحـــو 

بـن األقمـر يعلـحدثنا محاد بن زيد قال مسعت أبا حنيفة حيدث عمرو بن دينـار قـال حـدثين
. قوا مسـروقا سـويقا وأكثـروا حلـواهيوم عرفة فقالت اسـعائشةدخلت على : عن مسروق قال 

: خفت أن يكـون يـوم النحـر فقالـت عائشـة أن أصوم اليوم إال أينمل مينعينإين: قال فقلت 
.سند ضعيف اهـالنحر يوم ينحر الناس والفطر يوم يفطر الناس

ن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من أنه مسع أهل العلم ينهو تأوله ناس يف التطوع ال قصد رمضان وقد قال مالك -1
مث جاء الثبت أنه من رمضـان أن عليـه قضـاءه شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على من صامه على غري رؤية

وقـال ابـن أيب شـيبة . وهذا األمر عندنا والذي أدركت عليـه أهـل العلـم ببلـدنا:قال مالك.وال يرون بصيامه تطوعا بأسا
: أتكره صوم آخر يوم شعبان الذي يلي رمضان ؟ قال : قلت للقاسم : كيع عن داود بن قيس قال حدثنا و ]9592[

.صحيح اهـيغمى اهلاللال ، إال أن 
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حـدثنا شـعبة قـال مسعـت وروح بـن عبـادة يزيد بـن هـارون من طريق]8227[البيهقي وقال
ــ يعــن اليــوم الــذعائشــةأنــه ســأل نصــرموســى مــوىل لبــينن مخــري عــن عبــد اهللا بــن أيبيزيــد ب

من أن أفطر يوما مـن رمضـانألن أصوم يوما من شعبان أحب إيل: يشك فيه الناس فقالت 
صـوابهو اهــنصـروىل لبـينومل يقـل مـ. رواية يزيد عن الشهر إذا غمويف، لفظ حديث روح . 

.ثقة وهو ، عبد اهللا بن أيب قيس
بالـدامغان حـدثنا عبيـد اهللا بـن يأخربنا أبو عبد اهللا بن فنجويـه الـدينور ] 8228[البيهقي -

حدثنا عثمان حدثنا حيىي بن ضريس حدثنا هشـام ياحلضرمحممد بن شنبة حدثنا حممد يعين
يشك ياهللا عنهايرضأسماءبن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن 

.اهـ سند جيد يه من رمضانف
حــدثنا زيــد بــن حبــاب عــن معاويــة بــن بــن أيب شــيبة عثمــان مــن طريــق]8229[البيهقــي -

حـب يشـك فيـه مـن شـعبان أيألن أصـوم اليـوم الـذ:قـالهريـرةيأبـمرمي عن صاحل عن أيب
.فيه علة .أبو مرمي هو موىل أيب هريرة ثقة اهـ من أن أفطر يوما من رمضانإيل
قـال قـال حدثنا حفص وعلي بن مسهر عن الشيباين عـن الشـعيب]9585[ابن أيب شيبة -

.صــمت اليــوم الــذي يشــك فيــه مــن رمضــانمــا كلهــالــو صــمت الســنة: الضــحاك بــن قــيس
.سند جيد 

يف اليـــوم الـــذي يقـــول حـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن مطـــرف عـــن عـــامر]9598[ابـــن أيب شـــيبة -
أول الفرقــة يف فإمنــا كانــتال تصــومن إال مــع اإلمــام ، : ل فقــا: النــاس إنــه مــن رمضــان ، قــال 

.اهـ سند جيد مثل هذا
ثنـا محـاد بـن : قـالثنا بشـار بـن موسـىحد]54[وقال عبد اهللا بن أمحد يف فضائل الصحابة 

كانوا ال يفقدون اخليل البلق يف املغـازي حـىت :قالثنا ابن عون عن حممد بن سريين: قالزيد
. : قـال. اهللا عنـه، فلمـا قتـل فقـدت فلـم يـر منهـا شـيئاقتل عثمان رضي 

: وكــانوا ال خيتلفــون يف األهلــة حــىت قتــل عثمــان، فلمــا قتــل عثمــان لبســت علــيهم، قــال: قــال
وكانت الصدقة تدفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ومـن أمـر بـه، وإىل أيب بكـر الصـديق ومـن 

أمــر بــه، وإىل عمــر بــن اخل
.ال بأس بهاهـ 
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من أخطأ العدة
حــدثين حــدثنا هشــيم عــن أيب بشــر عــن أيب عمــري بــن أنــس قــال ]9554[ابــن أيب شــيبة -

اما فجاء ركب آخـر النهـارأغمي علينا هالل شوال فأصبحنا صي: ر قالوا عموميت من األنصا
فــأمر رسـول اهللا صــلى فشـهدوا عنــد رسـول اهللا صــلى اهللا عليـ

رواه أمحـد ثنـا هشـيم أنـا أبـو اهــاهللا عليه وسلم الناس أن يفطروا وخيرجوا إىل عيـدهم مـن الغـد
.ه األلباينحورواه ابن ماجة وصح. بشر فذكره 

عـن الثـوري عـن محيـد قـال حـدثنا الوليـد بـن عتبـة الليثـي قـال صــمنا ]7308[عبـد الـرزاق -
.اهـ حسن تقدم مثان وعشرين يوما فأمرنا يوم الفطر أن نقضي يوما عليمع 

تبييت النيةاألمر يف 
وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض مـن اخلـيط األسـود مـن الفجـر مث (وقول اهللا تعاىل 
)لليلأمتوا الصيام إىل ا

ال صـوم ملـن مل :قالـت حفصةعن معمر عن الزهري عن سامل عن ]7786[عبد الرزاق -
بــن جــريج وعبيـد اهللا بــن عمــر عــن نــافع اعــن ]7787[عبـد الــرزاق .يزمـع الصــيام مــن الليــل 

أخربنـا حممـد بـن عبـد األعلـى قـال حـدثنا ]2347[النسـائي . بن عمر عن حفصـة مثلـهاعن 
معتمــر قــال مسعــت عبيــد 

حــدثنا ابــن عيينــة ]9205[ابــن أيب شــيبة .مــن مل جيمــع الصــيام مــن الليــل فــال يصــوم:تقــول
ال صـــيام ملـــن مل جيمـــع : عـــن الزهـــري عـــن محـــزة بـــن عبـــ

بـن سـليمان قـال حـدثنا ابـن وهـب قــال أخربنـا الربيـع]2348[نسـائي ال.الصـيام قبـل الفجـر
حفصــة عــن عــن أبيــه محــزة بــن عبــد اهللا بــن عمــر يــونس عــن ابــن شــهاب قــال أخــربينأخــربين
، كـذلك كـان على ابن شهاب ، والصحيح عـن ابـن عمـر موقـوف االختالفوذكر.موقوفا

.البخاري يقول 
صــوم إال مــن أمجــع ال ي: أنــه كــان يقــول عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ]633[مالــك -

أخربنا حممد بن عبد األعلـى قـال حـدثنا املعتمـر قـال ]2354[النسائي .الصيام قبل الفجر 
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. إذا مل جيمـع الرجـل الصـوم مـن الليـل فـال يصـم: بيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قـالمسعت ع
.صحيح 

نفسـه كـان إذا حـدث عمـربناعن معمر عن الزهري عن سـامل أن ]7785[عبد الرزاق -
بــن اقــال معمــر وأخربنيــه أيــوب عــن . بالصــيام مل يفطــر وإذا حــدث نفســه باإلفطــار مل يصــم 

.اهـ صحيح عمر 
حــدثنا أبــو معاويــة عــن أيب مالــك األشــجعي عــن ســعد بــن عبيــدة ]9174[ابــن أيب شــيبة -

]9181[ابــن أيب شــيبة .الصــائم باخليــار مــا بينــه وبــني نصــف النهــار: قــالابــن عمــرعــن 
الرجـل باخليـار مـا مل : ابن فضيل عن أيب مالك عن سعد بن عبيدة عن ابـن عمـر قـال حدثنا 

وإن بدا له أن جيعله صوما كـان صـائما، فإن بدا له أن يطعم طعم ، يطعم إىل نصف النهار 
.هذا يف التطوع .اهـ سند جيد 

اعيـل بـن حدثنا ربيـع اجليـزي قـال ثنـا عبـد اهللا بـن يوسـف قـال ثنـا إمس]3187[الطحاوي -
هد قتــل ومل يكــن بقــي ممــن شــعيــاش قــال ثنــا حممــد بــن يزيــد الــرحيب عــن شــهر بــن أيب حبــيش 

إن أبـا بكـر وعمـر أتيـاين يف هـذه :لأصبح يف اليوم الـذي قتـل فيـه فقـاعثمانأن عثمان غريه
اهـــفقــاال يل يــا عثمــان إنــك مفطــر عنـدنا الليلــة وإين أشــهدكم إين قــد أوجبــت الصــيام، الليلـة 
حــدثنا إســحاق بــن ســليمان عــن أيب ]31151[بــن أيب شــيبة إســناد ضــعيف ، ورواه اهــذا

رأيـت رسـول اهللا : جعفر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عثمان أصبح حيدث الناس قـال
يـا عثمـان أفطـر عنـدنا ، فأصـبح صـائما وقتـل مـن : صلى اهللا عليـه وسـلم الليلـة يف املنـام فقـال

.وليس فيه أنه فرض الصوم بعد الصبح .هيب والذاهـ صححه احلاكميومه
بـن جــريج قـال أخــربين جعفـر بـن حممــد عـن أبيــه أن رجـال أتــى اعــن ]7782[عبـد الـرزاق -

أصـبحت وال أريـد الصـيام فقـال أنـت باخليـار بينـك وبـني نصـف : فقـال علي بن أبـي طالـب
.اهـ هذا مرسل النهار فإن انتصف النهار فليس لك أن تفطر 

قـال هـو عليـاعن معمر عـن أيب إسـحاق أحسـبه عـن احلـارث أن ]7779[د الرزاق عبوقال 
ابـــن أيب شـــيبة. و يكـــون قـــد فرضـــه مـــن الليـــلأباخليـــار إىل نصـــف النهـــار مـــا مل يطعـــم الطعـــام 

إذا أصــبحت : قــالحــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن علــي]9176[
أن تفـــرض علـــى إال ت وإن شـــئت أفطـــرت إن شـــئت صـــموأنـــت تريـــد الصـــوم فأنـــت باخليـــار  
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حـدثنا أبـو بكـرة قـال ثنـا أبـو داود قـال ]3183[ورواه الطحـاوي . نفسك الصـوم مـن الليـل
.اهـ احلارث ضعيف ثنا زهري قال ثنا أبو إسحاق عن احلارث األعور عن علي مثله

قــول بــن عيينــة عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد قــال مسعــت رجــال ياعــن ]7784[عبــد الــرزاق -
حـدثنا ابـن مـرزوق ]3185[الطحـاوي .أنـت باخليـار إىل نصـف النهـار : مسـعودبناقـال 

ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن املستورد رجل من بين أسد عن رجل منهم قال ثنا روح قال
إين لزمـت غرميـا يل مـن مـراد إىل قريـب مـن الظهـر ومل : أنه لزم غرميا لـه فـأتى ابـن مسـعود فقـال

.وإن شئت فأفطر إن شئت فصم:قال. طر أصم ومل أف
قال : حدثنا وكيع عن األعمش عن عمارة عن أيب األحوص قال ]9177[ابن أيب شيبة -

حــدثنا ابــن ]3181[الطحــاوي . أو يشــربأحــدكم بأحــد النظــرين مــا مل يأكــل : عبــد اهللا
عبــد اهللا مــرزوق قــال ثنــا وهــب وروح قــاال ثنــا شــعبة عــن أيب إســحاق عــن أيب األحــوص عــن 

حـدثنا أبـو بكـرة قـال .فإنه بأحـد النظـرين ا أصبح إذا أصبح أحدكم مث أراد الصوم بعدم: قال
: ثنا أبو داود قال ثنا زهري بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عـن أيب األحـوص عـن عبـد اهللا قـال

فأنت على أحد النظرين ما مل تطعم أو تشـرب إن شـئت فصـم وإن شـئت ت يومامىت أصبح
.صحيحاهـ ر فأفط

حدثين حبـر بـن نصـر اخلـوالين حـدثنا عبـد اهللا بـن وهـب أخـربين ابـن أيب ]1105[الطربي -
عبـد الـرحمن بـن ذئب عن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيـه عـن جـده 

أنــه أضــحى يــوم عاشــوراء حــىت ارتفــع النهــار وال يعلــم مث علــم بعــد ففــزع لــذلك مث صــام عــوف
.اهـ سند صحيح لصيام بعد أن أضحى وأمرنا با

عـن معمـر عـن الزهـري عـن أيب إدريـس اخلـوالين وعـن أيـوب عـن أيب ]7774[عبد الرزاق -
كان إذا أصـبح سـأل أهلـه الغـداء فـإن مل يكـن الدرداءأباقالبة عن أم الدرداء وقاله قتادة أن 

وشـب عـن أم الـدرداء بن التيمي عن ليث عـن شـهر بـن حاعبد الرزاق عن .قال إنا صائمون 
بن جريج اعن ]7776[عبد الرزاق .عن أيب الدرداء مثله إال أنه قال قاال إال فرض الصيام 

قـــال أخـــربين عطـــاء عـــن أم الـــدرداء عـــن أيب الـــدرداء أنـــه كـــان يـــأيت أهلـــه حـــىت ينتصـــف النهـــار 
صـبح أد ويسأهلم فيقول هل من غداء فنجـده أو ال جنـده فيقـول ال غـري هـذا اليـوم فيصـومه وقـ

مفطرا وزعم عطاء أنه يفعل ذلك يصبح مفطرا حىت الضحى وبعده فيمر ولعله وجد غـداء أو 
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عن أم الـدرداء حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة]9202[ابن أيب شيبة .مل جيد 
إين : فيقـول كان أبو الدرداء يغدو أحيانا فيجيء فيسأل الغداء فرمبا مل يوافقـه عنـدنا: قالت

حــدثنا علــي بــن شــيبة قــال ثنــا روح قــال ثنــا شــعبة قــال أنــا ]3191[الطحــاوي .ذا صــائمإ
هـل عنـدكم مـن : كـان جيـيء فيقـولأيوب عن أيب قالبة قال حـدثتنا أم الـدرداء أن أبـا الـدرداء

أخربنا عـارم بـن الفضـل وحيـىي بـن ]5633[ابن سعد .إين صائم: طعام ؟ فإن قالوا ال، قال
اد بن زيد عـن أيـوب عـن أيب قالبـة قـال حـدثتين أم الـدرداء أن أبـا الـدرداء  عباد قاال حدثنا مح

يعقـــوب بـــن .فأنـــا إذن صـــائم: ى فيســـأهلم الغـــداء فـــال جيـــده فيقـــولكـــان يـــأتيهم بعـــدما يضـــح
حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد عن أيـوب عـن أيب قالبـة حـدثتين أم ]2/66املعرفة[سفيان 

فأنــا : ء بعـد مـا يصــبح فيقـول أعنـدكم غـداء فـإن مل جيـد قـال الـدرداء أن أبـا الـدرداء كـان جيـي
حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة حدثتين أم الدرداء ]1015[مسدد . إذا صائم

قالت إن أبا الدرداء كان يـأتيهم بعـدما يصـبح فيسـأهلم الغـداء فـال جيـده فيقـول فأنـا إذا صـائم
.صحيح موقوف: اهـ قال ابن حجر 

حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة قال مسعـت أبـا الفـيض ]3190[حاوي الط-
رجـال بفـرس فحلـف الرجـل أبـو الـدرداءسـاوم : مسعت عبد اهللا بن سيار الدمشقي قـال: قال

تعـــال إين أكـــره أن أؤمثـــك إين مل أعـــد اليـــوم مريضـــا ومل أطعـــم : فلمـــا مضـــى قـــال. أن ال يبيعـــه 
اهـــ أبــو الفــيض موســى بــن أيــوب ثقــة ، كــين بقيــة يــومي صــائممســكينا ومل أصــل الضــحى ول

.إسناد حسن ال بأس به 
ا علي قال ثنا روح قال ثنا محاد عن ثابت عـن عبـد اهللا بـن أيب حدثن]3192[الطحاوي -

.صحيح . أي مثل خرب أم الدرداء اهـ كان يفعل ذلك أيضاأيوبأباأن عتبة
عـــن أيب قحـــذم عـــن أيب قالبـــة عـــن أيب األشـــعث حـــدثنا الفضـــل]9203[ابـــن أيب شـــيبة-

صـام عندكم شيء ؟ فـإذا قـالوا ال: ول يأيت أهله بعد ما يضحي فيسأهلم فيقمعاذكان : قال
حــدثنا ]9201[ابــن أيب شــيبة .اهـــ أبــو قحــذم النضــر بــن معبــد يضــعف حفظــهذلــك اليــوم

نـه كـان يـأيت أهلـه بعـد أمعـاذعـن عـن العـالء بـن احلـارث محاد بن خالد عن معاوية بـن صـاحل
: إين صـــائم بقيـــة يــومي ، فيقـــال لـــه : فيقــول عنـــدكم غــداء ؟ فيعتـــذرون إليـــه : الــزوال فيقـــول
.ه اهـ مرسل حسن مل يصم أولمن مل يصم آخره : فيقول ! لنهارتصوم آخر ا
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عـن الثـوري عــن األعمـش عـن طلحـة عـن ســعد بـن عبيـدة قـال قــال ]7780[عبـد الـرزاق -
.اهـ هذا خطأ ، والصواب من فعله ا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم من بد: حذيفة
حــدثنا حيــىي بــن ســعيد القطــان عــن ســفيان عــن األعمــش عــن ]9184[ابــن أيب شــيبة قــال 

طلحــة عــن ســعد بــن عبيــدة عــن أيب عبــد الــرمحن أن حذيفــة بــدا لــه يف الصــوم بعــد مــا زالــت 
زوق قـال ثنـا أبـو حذيفـة قـال ثنـا سـفيان حدثنا ابـن مـر ]3184[الطحاوي .الشمس فصام

عن األعمش عن طلحـة بـن مصـرف عـن سـعد بـن عبيـدة عـن أيب عبـد الـرمحن أن حذيفـة بـدا 
حـدثنا يوسـف بـن يعقـوب بـن ]4317[الـدارقطين .له الصوم بعد مـا زالـت الشـمس فصـام 

حـدثنا حيـىي بـن سـعيد القطـان عـن سـفيان عـن األعمـش عـن ي
أن حذيفـة بـدا لـه الصـوم بعـد مـا زالـت الشـمس يعبـد الـرمحن السـلمسعد بن عبيدة عـن أيب

عبـد اهللا بـن حممـد بـن شـاكر ح يحدثنا إمساعيل بن العباس الـوراق حـدثنا أبـو البخـرت .فصام
وأخربنـــا يوســـف بـــن يعقـــوب األزرق حـــدثنا محيـــد بـــن الربيـــع قـــاال حـــدثنا أبـــو أســـامة حـــدثين

عبــد ســليمان عــن طلحــة بــن مصــرف عــن ســعد بــن عبيــدة عــن أيبأيبإمساعيــل بــن محــاد بــن 
البيهقـــي .اهللا عنـــه بـــدا لـــه بعـــد أن زالـــت الشـــمس فصـــاميالـــرمحن أن حذيفـــة بـــن اليمـــان رضـــ

حـدثنا أبـو قالبـة حـدثنا روح يأخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو طـاهر احملمـداباذ]8174[
عمـــرو حـــدثنا أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن بـــن أيببـــن عبـــادة حـــدثنا ســـفيان ح وأخربنـــا أبـــو ســـعيد 

يوغـريه عـن سـفيان الثـور يحكايـة عـن بشـر بـن السـر ييعقوب أخربنا الربيع قال قال الشـافع
أن يعبــد الــرمحن الســلمعــن األعمــش عــن طلحــة بــن مصــرف عــن ســعد بــن عبيــدة عــن أيب

أيب عبـد السـلمي خـنتاهــ سـعد بـن عبيـدة حذيفة بدا له الصوم بعد مـا زالـت الشـمس فصـام
.صحيح الرمحن ، 

كـان يـأيت طلحـةأبـاعـن عثمـان عـن سـعيد عـن قتـادة عـن أنـس أن ]7777[عبد الـرزاق -
أهله فيقول هل من غداء فـإن قـالوا ال صـام يومـه ذلـك قـال قتـادة فكـان معـاذ بـن جبـل يفعـل 

أن أبــا طلحــة كــان حــدثنا الثقفــي ويزيــد عــن محيــد عــن أنــس ]9200[ابــن أيب شــيبة. ذلــك
إن كـان : زاد الثقفـي. فـإين صـائم: هـل عنـدكم مـن غـداء؟ فـإن قـالوا ال قـال: يت أهله فيقـوليأ

القطــان ثنــا ســهل أخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو بكــر]8171[البيهقــي .عنــدهم أفطــر
أهلــه مــن ثنــا شــعبة عــن قتــادة عــن أنــس بــن مالــك أن أبــا طلحــة كــان يــأيتبــن عمــار ثنــا روح 
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. صــائمإين: وقــال. ال صــام ذلــك اليــوم: فــإن قــالوا، عنــدكم مــن غــداء هــل : الضــحى فيقــول 
قــال : حــدثنا ابــن مــرزوق قــال ثنــا روح قــال ثنــا شــعبة عــن أيب بشــر قــال]3186[الطحــاوي 

أبـــو إن شـــئت فـــأفطر كـــان : قـــاليل أن أفطـــرإين تســـحرت مث بـــدا : ألنـــس بـــن مالـــكرجـــل 
حـدثنا علـي مث قـال. ال قـال إين صـائمجيـيء فيقـول هـل عنـدكم مـن طعـام ؟ فـإن قـالوا طلحـة

بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان يأيت أهلـه 
.اهـ صحيح ال صام ذلك اليوم فإن قالوا، هل عندكم غداء:من الضحى فيقول

ــ]1014[وقــال مســدد  ن حــدثنا حيــىي عــن شــعبة عــن أيب ســفيان مسعــت رجــال ســأل أنــس ب
مالــك قــال تســحرت مث بــدا يل أن أفطــر قــال أفطــر مث قــال كــان أبــو طلحــة يــأيت أهلــه فيقــول 

.اهـ سند صحيح ، رواه شعبة عن نفر ، تقدم عندكم شيء فإذا قالوا ال قال فإين صائم
مـن حـدث : قـال أنـسحـدثنا معتمـر بـن سـليمان عـن محيـد عـن ]9175[ابن أيب شيبة -

ورواه ابـن خزميـة يف حـديث علـي . ، مـا مل يـتكلم حـىت ميتـد النهـارنفسه بالصـيام فهـو باخليـار 
مسعـت أنسـا يسـأل عـن املتطـوع، : قالحدثنا محيد]108[بن حجر عن إمساعيل بن جعفر 

ابـن األعـرايب يف املعجـمورواه . هو باخليار حىت ميتـد بالنهـار مـا مل يـتكلم بـه: يف الصوم، فقال
الصـــائم : عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال د الطويـــلعلـــي بـــن عاصـــم نـــا محيـــمـــن طريـــق]1433[

.سند صحيحاهـ أو يتكلم بهباخليار إىل نصف النهار وارتفاع النهار
أبــا وهريــرةأبــابــن جــريج قــال أخــربين عبيــد اهللا بــن مهــران أن اعــن ]7781[عبــد الــرزاق -

اليـوم ان ذلـكتمـكانا يصبحان مفطرين فيقوالن هل مـن طعـام فيجدانـه أو ال جيدانـه فيطلحة
.اهـ ابن مهران مل أعرفه ، إال أن يكون تصحيفا 

املعـــروف الفقيـــه قـــاال أخربنـــا أبـــو نصـــر بـــن قتـــادة وأبـــو احلســـن بـــن أيب]8172[البيهقـــي -
ذئب عن عثمان بن حدثنا أبو عمرو بن جنيد أخربنا أبو مسلم حدثنا أبو عاصم عن ابن أيب

عنـدكم : أهلـه فيقـول ف بالسـوق ، مث يـأيتيطـو هريـرةأبـارأيت : جنيح عن ابن املسيب قال 
.اهـ سند حسن فأنا صائم: ال قال : ء فإن قالوا يش
الصـائم باخليـار مـا عباسبناعن معمر قال مسعت قتادة يقول عن ]7778[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل مل حيضر الغداء 
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عبـاسبـناحدثنا معتمـر بـن إمساعيـل عـن ليـث عـن طـاووس عـن ]9173[ابن أيب شيبة -
.اهـ ليث يضعف الصائم باخليار ما بينه وبني نصف النهار: قال 

قـال حدثنا ابن أيب داود قال ثنا الوحـاظي قـال ثنـا سـليمان بـن بـالل]3188[الطحاوي -
مث يقـول ، أنـه كـان يصـبح حـىت يظهـر ابن عبـاسعـن حدثين عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة

وألصــومن كلــت مــن طعــام وال شــراب منــذ اليــومومــا أهللا لقــد أصــبحت ومــا أريــد الصــوموا: 
.هـ حسن يومي هذا

جامع السحور
قـال : حدثنا ابن عليـة عـن عبـد العزيـز بـن صـهيب عـن أنـس قـال ]9006[ابن أيب شيبة -

.رواه البخاري ومسلم . فإن يف السحور بركةتسحروا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عـن أبيـه عـن أيبين سعيد حـدثنا ليـث عـن موسـى بـن علـحدثنا قتيبة ب]2604[مسلم -

:قيس موىل عمرو بن العـاص عـن عمـرو بـن العـاص أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 
اهـفصل ما بني صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حـدثنا هشـام حـدثنا قتـادة عـن أنـس عـن زيـد ]1921[البخاري -
كـم كـان : قلـت . مث قـام إىل الصـالة صـلى اهللا عليـه وسـلمتسحرنا مع النيب: بت قال بن ثا

اهـقدر مخسني آية : قال . بني األذان والسحور 
حـــازم عـــن أيبحـــدثنا حممـــد بـــن عبيـــد اهللا حـــدثنا عبـــد العزيـــز بـــن أيب]1920[البخـــاري -

أن أدرك السـجود ، مث تكـون سـرعيتيأهلـكنـت أتسـحر يف: قـال حازم عن سهل بن سـعد
اهـصلى اهللا عليه وسلم مع رسول اهللا

حدثنا عبد األعلى بن محـاد حـدثنا محـاد عـن حممـد بـن عمـرو عـن أيب]2352[أبو داود -
إذا مسـع أحـدكم النـداء واإلنـاء :هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمسلمة عن أيب

.صححه احلاكم والذهيب اهـ حاجته منه يعلى يده فال يضعه حىت يقض
ورواه محــاد بــن ســلمة عــن عمــار بــن أيب عمــار عــن أيب هريــرة رفعــه ، وقــال أبــو حــامت يف العلــل 

لــــيسواحلــــديث اآلخــــر . عمــــار فعــــن أيب هريــــرة موقــــوف ، وعمــــار ثقــــةأمــــا حــــديث : وذكــــره 
.يريد حديث حممد بن عمرو بن علقمة اهـبصحيح
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أجيفـوا البـاب ال : كـان يقـول بكـرأبـاقالبـة أن عـن أيـوب عـن أيب ]7618[عبد الرزاق -
حدثنا جرير بن عبد احلميد عن منصـور عـن ]9022[ابن أيب شيبة وقالاهـيفجأنا الصبح 

قـم فاسـرتين : فقـال كنـت مـع أيب بكـر: هالل بن يساف عن سامل بن عبيد األشـجعي قـال 
بــن عبــد العزيــز ثنــا داود حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد]2/166[الــدارقطين .مث أكــلمــن الفجــر 

: بــن رشــيد ثنــا أبــو حفــص األبــار عــن منصــور عــن هــالل بــن يســاف عــن ســامل بــن عبيــد قــال 
كنت يف حجـر أيب بكـر الصـديق فصـلى ذات ليلـة مـا شـاء اهللا مث قـال اخـرج فـانظر هـل طلـع 
الفجـر قــال فخرجــت مث رجعـت فقلــت قــد ارتفـع يف الســماء أبــيض فصـلى مــا شــاء اهللا مث قــال 

فــانظر هــل طلــع الفجــر فخرجــت مث رجعــت فقلــت لقــد اعــرتض يف الســماء أمحــر فقــال اخــرج
نبــور ثنــا فضــيل بــن بــن صــاعد ثنــا حممــد بــن ز احــدثنا أبــو حممــد .هيــت اآلن فــابلغين ســحوري 

وقـال فقلـت قـد اعـرتض يف السـماء وامحـر فقـال ائـت اآلن ، بإسـناده حنـوه عياض عن منصور
اهـى الباب بيين وبني الفجر وهذا إسناد صحيح بشرايب قال وقال يوما آخر قم عل

إسحاق عن أيبحدثنا خالد بن أسلم قال حدثنا أبو بكر بن عياش]3004[ابن جرير -
ــو بكــر الصــديقكنــت أنــا وعــن عبــد اهللا بــن معقــل عــن ســامل مــوىل أيب حذيفــة قــال فــوق أب

اهللا صـلى اهللا عليـه فة رسولأال تأكل يا خلي: فأتيت ذات ليلة فقلتسطح واحد يف رمضان
فأومــأأال تأكــل يـا خليفــة رسـول اهللامــرة أخـرى فقلــت لـهمث أتيتـه أن كــف: وسـلم فأومــأ بيـده

فنظر إىل الفجر مث أومـأ أال تأكل يا خليفة رسول اهللامث أتيته مرة أخرى فقلت. بيده أن كف
فأتيتـه بـه : قـالمث أتيته فقلت أال تأكل يـا خليفـة رسـول اهللا قـال هـات غـداءك. بيده أن كف

حـدثنا عثمـان بـن عمـر الضـيب ]6378[الطـرباين .مث قام إىل الصـالةفأكل مث صلى ركعتني
ثنا عبد اهللا بـن رجـاء ثنـا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عـن عبـد اهللا بـن معقـل عـن سـامل مـوىل أيب 

أال تطعــم يـــا : حذيفــة أنــه كــان مــع أيب بكـــر علــى ســطح يف رمضــان وهــو يصـــلي فأتــاه فقــال
ائتـين بطعامـك : يفة رسول اهللا؟ فأشار بيده حىت فعل ذلـك مـرتني فلمـا كـان يف الثالثـة قـالخل

حـدثنا أمحـد بـن إسـحاق بـن واضـح .فطعم وصلى ركعتني مث دخـل املسـجد وأقيمـت الصـالة 
العســـال املصـــري ثنـــا ســـعيد بـــن أيب مـــرمي ثنـــا حممـــد بـــن جعفـــر عـــن موســـى بـــن عقبـــة عـــن أيب 

حـــدثنا حممـــود بـــن حممـــد . ل عـــن ســـامل مـــوىل أيب حذيفـــة مثلـــهإســـحاق عـــن عبـــد اهللا بـــن معقـــ
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الواسطي ثنا متيم بن املنتصر ثنا إسحاق األزرق عن شـريك عـن أيب إسـحاق عـن عبـد اهللا بـن 
.اهـ حسن على رسم الرتمذي إن شاء اهللا معقل عن سامل موىل أيب حذيفة مثله

: حبــان بــن احلــارث قــال بــن عيينــة عــن شــبيب بــن غرقــدة عــن اعــن ]7609[عبــد الــرزاق -
وهــو معســكر بــدير أيب موســى وهــو يتســحر فقــال أدن قــال قلــت إين أريــد الصــيام عليــاأتيــت 

حــدثنا ]9023[ابــن أيب شــيبة.قــال وأنــا أريــد الصــيام فلمــا فــرغ قــال للمــؤذن أقــم الصــالة 
تسـحرت مـع علـي مث أمـر املـؤذن : قـالعن منصور عـن شـبيب بـن غرقـدة عـن أيب عقيـلجرير
حـــدثنا ســـفيان بـــن عينـــة عـــن شـــبيب بـــن غرقـــدة عـــن حبـــان بـــن ]1059[مســـدد .يقـــيمأن 

احلارث قال أتينا عليا وهـو بعسـكر أيب موسـى فوجدتـه يطعـم فقـال ادن فكـل فقلـت إين أريـد 
ابـــن جريـــر . الصـــيام فقـــال وأنـــا أريـــد الصـــيام فأكـــل حـــىت إذا فـــرغ قـــال ملؤذنـــه ابـــن النبـــاح أقـــم

شــبيب عــن حبــان بــن ثنا مؤمــل قــال حــدثنا ســفيان عــنحــدثنا ابــن بشــار قــال حــد]3009[
مـــررت بعلـــي وهـــو يف دار أيب موســـى وهـــو يتســـحر فلمـــا انتهيـــت إىل املســـجد : احلـــارث قـــال

حـــدثنا ابـــن املثـــىن قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن جعفـــر قـــال ]3008[ابـــن جريـــر .أقيمـــت الصـــالة 
مث خرجنـا وقـد تسـحرنا مـع علـي: عن شبيب بن غرقدة عن عروة عن حبـان قـالحدثنا شعبة

مــن يف التــاريخ رواه البخــاري مــن الناســخ أُراه ، اهـــ زيــادة عــروة خطــأأقيمــت الصــالة فصــلينا 
أخربنا حامت أن احلميدي ]1052[ابن املنذر . طريق غندر عن شعبة عن شبيب عن حبان 

أتيـت علـي : ان بن احلـارث يقـولبحدثهم قال ثنا سفيان قال ثنا شبيب بن غرقدة أنه مسع ح
إين أريـد : أذن فكـل قلـت: ن أيب طالب وهو معسكر بـدير أيب موسـى فوجدتـه يطعـم فقـالب

البيهقــي. أقــم الصــالة: احنبــوأنــا أريــد الصــوم، فلمــا فــرغ مــن طعامــه قــال البــن ال: الصــوم قــال
أخربنـــا ســـفيان حـــدثنا شـــبيب بـــن غرقـــدة أنـــه مســـع حبـــان بـــن ياحلميـــدمـــن طريـــق]1871[

: موسـى فوجدتـه يطعـم فقـالطالب وهو معسكر بـدير أيبن أيببيأتيت عل: احلارث يقول 
فلمــا فــرغ مــن طعامــه قــال البــن . وأنــا أريــد الصــوم: فقــال أريــد الصــومإين: فقلــت. ادن فكــل

.حبان بن احلارث أبو عقيل وثقه ابن حبان اهـ أقم الصالة: النباح 
ثنــا : املنهــال قــالثنا حجــاج بــن قــال حــدحممــد بــن خزميــة ثناحــد]1072[الطحــاوي وقــال

مسعــت منصــور بــن املعتمــر حيــدث عــن إبــراهيم النخعــي عــن قــرة بــن : معتمــر بــن ســليمان قــال
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فلمـا فـرغ مـن السـحور أمـر املــؤذن علـي بـن أبـي طالـبتسـحرنا مـع : حيـان بـن احلـارث قـال
.، كأنه عن قرة عن حبان كأنه تصحيف ،  بن حيانقرة كذا اهـ  فأقام الصالة 

ن عمريا ذابيتان أخربه أنه أعن أبيه مهام قال حدثين املنتشر الوادعي ]7607[عبد الرزاق -
بالكوفـة يف رمضـان مث خـرج وأنـا معـه فـأتى املسـجد فأقيمـت وقـاصبـيأبـنسعدتسحر مع 

الصــالة قـــال قلـــت كـــم بـــني منزلــه وبـــني املســـجد قـــال مـــا بــني قـــرب زيـــاد بـــن فـــريوز إىل املســـجد 
.راهيم مل يذكروه ببيان ، وشيخه مل أعرفهاهـ منتشر أُراه جد إباألعظم 

عن أيب سفيان عـن مسـعر عـن جبلـة بـن سـحيم عـن عـامر بـن مطـر ]7619[عبد الرزاق -
أُراه اهـــ هــذا الســند مث خرجنــا فأقيمــت الصــالة عبــد اهللاتســحرنا مــع : الشــيباين عــن أبيــه قــال 

جبلــة بــن عــنشــيباينحــدثنا أبــو معاويــة عــن ال]9024[ابــن أيب شــيبة .خطــأ مــن الناســخ 
أتيت عبد اهللا يف داره فأخرج لنا فضل سحوره فتسـحرنا معـه : قال سحيم عن عامر بن مطر

حـدثنا حـدثنا أبـو كريـب قـال]3003[ابـن جريـر .، فأقيمت الصالة ، فخرجنا فصلينا معه
أتيــت عبــد اهللا بــن : بــن ســحيم عــن عــامر بــن مطــر قــالةأبــو معاويــة عــن الشــيباين عــن جبلــ

اهــ د يف داره، فأخرج فضال من سحوره، فأكلنا معه، مث أقيمت الصالة فخرجنا فصـلينامسعو 
.صحيح، عامر يروي عن ابن مسعود هذا أصح 

حــدثنا أبــو كريــب قــال حــدثنا ابــن الصــلت قــال حــدثنا إســحاق بــن ]3002[ابــن جريــر -
ابــنتيــت تســحرت يف شــهر رمضــان مث خرجــت فأ: حذيفــة العطــار عــن أبيــه عــن الــرباء قــال

، مث خرجنــــا اشــــرب فشــــربنا: فقــــال، إين قــــد تســــحرت : فقلــــت. اشــــرب: فقــــالمســــعود
.إسحاق وأبوه مل أعرفهما .اهـ إسناد توقف فيه أمحد شاكر والناس يف الصالة 

: عبـد اهللاقـال : حـدثنا وكيـع عـن ابـن عـون عـن ابـن سـريين قـال ]9137[ابن أيب شيبة -
ســعيد بــن منصــور حــدثنا مــن طريــق]8264[البيهقــي .آخــرهمــن أكــل أول النهــار فليأكــل 

سـئل ابـن مسـعود : هشيم قال حدثنا خالد ومنصور عـن ابـن سـريين عـن حيـىي بـن اجلـزار قـال 
كــل مــن أول النهــار مــن أ: عــن رجــل تســحر وهــو يــرى أن عليــه لــيال وقــد طلــع الفجــر؟ فقــال 

.فيه انقطاعاهـ فليأكل من آخره
حـــدثنا عمـــر بـــن عبـــد الواحـــد مـــن أهـــل بـــن منصـــورســـعيدريـــقمـــن ط]8266[البيهقـــي -

عـن رجـل يالخدر سعيدأبوسئل : عن مكحول قالدمشق عن النعمان بن املنذر الغساين
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شهر رمضان صامه وقضى يومـا إن كان : أن عليه ليال وقد طلع الفجر قالتسحر وهو يرى
.مرسل جيداهـ كل من أولهفليأكل من آخره فقد أوإن كان من غري شهر رمضان، مكانه

حــدثنا ابــن محيــد قــال حــدثنا احلكــم بــن بشــري قــال حــدثنا عمــرو بــن ]3014[ابــن جريــر -
أصبحت ذات يوم فغدوت : 

خن لـــه ففـــتح يل فـــدخلت، فـــإذا هـــو يســـحذيفـــةلـــو مـــررت علـــى بـــاب : إىل املســـجد، فقلـــت
ت معــه مث فقــرب طعامــه فأكــل وأكلــلصــومإين أريــد ااجلــس حــىت تطعــم فقلــت:طعــام، فقــال

أال تـرى : فقلـتحيلب من جانب وأحلب أنا من جانب فناولينفأخذقام إىل لقحة يف الدار
أخـربين : مث جئت إىل باب املسجد فأقيمت الصالة، فقلت لـهاشرب فشربت: الصبح؟ فقال

هـو الصـبح إال أنـه مل تطلـع : فقـال. هللا عليه وسـلمسحور تسحرته مع رسول اهللا صلى ابآخر
ة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا محاد عن حدثنا علي بن شيب]3165[الطحاوي .الشمس

تســـحرت مث انطلقـــت إىل املســـجد فمـــررت مبنـــزل : ن حبـــيش قـــالعـــن زر بـــ
إين أريـد : فقلـتكـل، : قـالمث، وبقـدر فسـخنت حذيفة فدخلت عليـه فـأمر بلقحـة فحلبـت

هكـذا : قـالفأكلنا مث شربنا مث أتينا املسجد فأقيمت الصالةقال. وأنا أريد الصومقالالصوم
لـت ق. مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمأو صنعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفعل يب

ن ماجــة وابــرواه أمحــد والنســائي اهـــ غــري أن الشــمس مل تطلــعبعــد الصــبحبعــد الصــبح قــال: 
وقـد أعلـه النسـائي يف ذكـره .ومل يكـن باحلـافظتفـرد بـه مداره علىو .وغريهم

عـن ثنـا شـعبةأخربنـا حممـد بـن بشـار قـال ثنـا حممـد قـال ]2153[االخـتالف علـى زر وقـال 
تســحرت مــع حذيفــة مث خرجنــا إىل الصــالة فلمــا أتينــا :عــدي قــال مسعــت زر بــن حبــيش قــال

أخربنـا عمـرو بـن علـي وقـال .كعتني وأقيمت الصـالة ولـيس بينهمـا إال هنيهـةاملسجد صلينا ر 
ثنا إبراهيم عـن صـلة بـن زفـر قـال تسـحرت مـع قال ثنا حممد بن فضيل قال ثنا أبو يعفور قال 

اهــــ فخولـــف حذيفـــة مث خرجنـــا إىل املســـجد فصـــلينا ركعـــيت الفجـــر مث أقيمـــت الصـــالة فصـــلينا 
.مبحفوظ وما هو .عاصم يف لفظه ورفعه

عـــن إســـرائيل عـــن عـــامر بـــن شـــقيق عـــن شـــقيق بـــن ســـلمة قـــال ]7606[عبـــد الـــرزاق وقـــال
وهو يف دار احلارث بن أيب ربيعـة فاسـتأذنا عليـه فخـرج حذيفةانطلقت أنا وزر بن حبيش إىل 

بلـــنب فقـــال اشـــربا فقلنـــا إنـــا نريــد الصـــيام قـــال وأنـــا أريـــد الصـــيام فشـــرب مث نـــاول زرا إلينــا فـــأيت
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نــاولين فشــربت واملــؤذن يــؤذن يف املســجد قــال فلمــا دخلنــا املســجد أقيمــت الصــالة فشــرب مث
.عامر بن شقيق يضعف اهـوهم يغلسون 

حدثنا الفضل بن دكني قال حدثنا الوليـد بـن مجيـع قـال حـدثنا ]9028[ابن أيب شيبة وقال
احلــارث بــن أيب دار وهــو يفحذيفــةأنــه تســحر يف أهلــه يف اجلبانــة ، مث جــاء إىل أبــو الطفيــل

وأنــا أريـــد الصـــوم ، : إين أريــد الصـــوم ، فقـــال : فحلــب لـــه ناقـــة فناولــه ، فقـــال ربيعــة فوجـــده
.ال بأس به اهـدفع إىل املسجد حني أقيمت الصالةوأخذ بيده ففشرب حذيفة

حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم التيمــي عــن أبيــه ]9030[ابــن أيب شــيبة وقــال
هـل كـان أحـد مـنكم : قال رفلما طلع الفجإىل املدائن يف رمضانمع حذيفةخرجت : قال 
مث نــزل ســرنا حــىت اســتبطأناه يف الصــالةمثأمــا رجــل يريــد الصــوم فــال : قلنــا أو شــاربا ؟ آكــال
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبيدة بن محيد عـن األعمـش]2998[ابن جرير .فصلى

فسار حىت إذا خشينا أن يفجأنـا الفجـر : أيب مع حذيفة قالسافر: عن إبراهيم التيمي قال
: قــال. أمــا مــن يريــد الصــوم فــالقلــت لــه: مــن أحــد آكــل أو شــارب؟ قــالهــل مــنكم : قــال
حـدثنا هنـاد وأبـو السـائب قـاال .مث سار حـىت إذا اسـتبطأنا الصـالة نـزل فتسـحر : قال.بلى

خرجــت مــع حذيفــة إىل : قــالمــي عــن أبيــهحــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم التي
أمــا : هــل مــنكم مــن أحــد آكــل أو شــارب؟ قلنــا: املــدائن يف رمضــان، فلمــا طلــع الفجــر، قــال

هــل مــنكم : مث ســرنا حــىت اســتبطأنا الصــالة، قــال: قــاللكــين: قــال. رجــل يريــد أن يصــوم فــال
مث ســحرنــزل فتمث، لكــين: قــال. مــا مــن يريــد الصــوم فــالقلنــا أ: أحــد يريــد أن يتســحر؟ قــال

رمبـــا شـــربت بعـــد قـــول املـــؤذن يعـــين يف : حـــدثنا أبـــو كريـــب قـــال حـــدثنا أبـــو بكـــر قـــال.صـــلى 
وذلـك ملـا )1(رأيـت أحـدا كـان أفعـل لـه مـن األعمـشومـا : قال. قد قامت الصالة:رمضان 
هـل مــنكم : كنـا مـع حذيفـة نسـري لـيال فقـال: حـدثنا إبـراهيم التيمـي عـن أبيـه قـالمسـع قـال
مث سـار : قـال؟ هل منكم متسحر الساعة: مث قال حذيفةسارمث: ؟ قالالساعةمتسحر

علــي بــن خشــرم قــال مسعــت الفضــل بــن موســيمــن طريــق]21[ابــن شــاهني يف ناســخ احلــديث ومنســوخه روى-1
و ألـوال الثقـل عليـك لـزدت يف عيادتـك ةبـو حنيفـأوده فقـال لـه عمـش نعـاألىعلـةبـو حنيفـأنـا و أيقول دخلت السيناين
فلمـا خرجنـا . ذا دخلـت علـي إنـك لتثقـل علـي وأنـت يف بيتـك فكيـف إعمـش واهللا عودك فقال له األأكثر مما ألعدتك 

راد أيءي شــأقــال علــي فقلــت للســيناين .عمــش مل يصــم رمضــان قــط ومل يغتســل مــن جنابتــهن األإ: ةبــو حنيفــأقــال 
ة اهـاملاء من املاء ويتسحر حبديث حذيفىعمش ير كان األ: لك قال بذ
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أظن وجهه مثل ما روي عـن أيب بكـر .صحيح اهـفنزل فتسحر : قالحىت استبطأنا الصالة
.من تأخري السحور وسهل بن سعد 

عـن حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن مورق العجلـي ]9050[ابن أيب شيبة -
ثالث من أخـالق النبيـني التبكـري يف اإلفطـار واإلبـالغ يف السـحور ووضـع : قال أبي الدرداء

.صحيح ، تقدم يف الصالةاهـ اليمني على الشمال يف الصالة
أخربنــا النضــر بــن مشيــل نــا إســرائيل عــن أيب فــزارة عــن يزيــد بــن عبــد اهللا ]2039[إســحاق -

النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم وقـــد أذن املـــؤذن زوجميمونـــةدخلـــت علـــى : بـــن األصـــم قـــال 
فــدعت يل بشــراب فقلــت إين أريــد الصــوم وقــد أصــبحت فقالــت إنــك ال تــدري فشــربت ولــو 

اهـ أبو فزارة امسه راشـد بـن كيسـان ، يزيـد بـن األصـم اسـم أبيـه عبـد عمـرو رميت بسهم لرأيته 
. بن عدس ، وقال خليفة بن خياط يزيد بن عبد اهللا بـن األصـم ، كـأ

.وهذا إسناد صحيح 
: حدثنا حسني بن علـي عـن زائـدة عـن هشـام عـن حفصـة قالـت ]9012[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح 
: حدثنا شريك عن أيب إسـحاق عـن عمـرو يعـين ابـن حريـث قـال ]9025[ابن أيب شيبة -

اهـ حسن عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحوراحاب رسول اهللا صلى اهللاكان أص
.ال بأس به 

أخربنــا معمــر عــن خالــد احلــذاء عــن أيب الوليــد عبــد اهللا بــن احلــارث ]7599[عبــد الــرزاق -
. تسـحروا ولـو جبـرع مـن مـاء: األنصاري أن نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا 

ن خالـد عـن عبـد اهللا بـن احلـارث عـن رجـل عـثنا وكيع عن شـعبة حد]9010[شيبةابن أيب 
هــذا أشــبه ، اهـــ تســحروا ولــو حســوة مــن مــاء: مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 

.صحيح 
حــدثنا حممــد بــن عبــاد قــال حــدثنا ســفيان ]1475[بيــه ألوقــال عبــد اهللا بــن أمحــد يف العلــل 

. كـان يقـال تسـحروا ولـو علـى جـرع مـن مـاء :عـن ميسـرة قـالعن مسعر عـن زيـاد بـن فيـاض 
قــال ســفيان فقلــت ملســعر يــا أبــا ســلمة مــن ميســرة قــال فســكت وقــال لعلــه الــذي يقــول فيــه 
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وثقـه كـويف اهـ ميسرة اخلزاعي  إذا ما قطعنا من قريش قرابة فأي قس حتفز النبل ميسرا:الشاعر
.ابن حبان 

غفلــةاألحــوص عــن عمــران بــن مســلم عــن ســويد بــنحــدثنا أبــو ]9011[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح كانت ترجى بركة السحور: قال 

بـن مسعـت أبـا الشـعثاء جـابر : حدثنا ابن منري عـن أيب يعفـور قـال ]9026[ابن أيب شيبة -
.سند حسن صحيح اهـخيرجون إىل الصالةكانوا يتسحرون حني: زيد يقول 
.يغلسون 

يم مسعت إبـراه: حدثنا وكيع عن عمرو بن مروان أيب العنبس قال ]9027[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح من السنة تأخري السحور: يقول 

باب منه
إذا نظـر : قـال الصـديقبكرأبيعن معمر عن أبان عن أنس عـن ]7365[عبد الرزاق -

.ضعيف بانأاهـ رجالن إىل الفجر فشك أحدمها فليأكال حىت يتبني هلما 
حدثنا أبو أسامة عن عبد اهللا بن الوليد قال حـدثنا عـون بـن عبـد ]9151[ابن أيب شيبة -

قــد طلــع الفجــر وقــال : وهــو يتســحر فقــال أحــدمها بكــرأبــيدخــل رجــالن علــى : اهللا قــال 
حــدثنا وكيــع عــن عبــد اهللا بــن الوليــد . كــل قــد اختلفــا: قــال أبــو بكــر .مل يطلــع بعــد: اآلخــر 

.صحيح مرسل . اهـ عبد اهللا بن الوليد املزين بنحوهبن عبد اهللا عن أيب بكرعن عون 
: عمـرقـال : حـدثنا وكيـع عـن الفضـل بـن دهلـم عـن احلسـن قـال ]9159[ابن أيب شـيبة -

.حسن مرسل اهـيف الفجر ، فليأكال حىت يستيقناإذا شك الرجالن
ابــن رأيــت : ال قـذان عـن مكحــول حــدثنا وكيـع عــن عمـارة بــن زا]9153[ابـن أيب شـيبة -

: ال ، وقــال اآلخــر : أطلــع الفجــر ؟ فقــال أحــدمها : أخــذ دلــوا مــن زمــزم فقــال لــرجلني عمــر
.اهـ سند جيد فشرب: نعم ، قال 

حدثنا حممد بن عبـد يأخربنا أبو طاهر الفقيه أخربنا أبو عثمان البصر ]8295[البيهقي -
عبـاسابنأرسل : ثابت قال ان عن حبيب بن أيبالوهاب حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفي
اختلفتمـــا أرين: ال قـــال : أصـــبحت وقـــال اآلخـــر : رجلـــني ينظـــران إىل الفجـــر فقـــال أحـــدمها 

.اهـ ثقات شرايب
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قـال لغالمـني لـه عباسابنحدثنا وكيع عن طلحة عن عطاء عن ]9156[ابن أيب شيبة -
قــد طلــع الفجــر وقــال : ، فقــال أحــدمها وهــو يف دار أم هــانئ يف شــهر رمضــان وهــو يتســحر

.ال حيتج بهطلحة بن عمرو اهـ اسقياين: مل يطلع ، قال : اآلخر 
أحــل اهللا لــك : عبــاسبــنابــن جــريج عــن عطــاء قــال قــال اأخربنــا ]7367[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح الشراب ما شككت حىت ال تشك
يــد اهللا عــن مســلم بــن صــبيح قــال بــن عيينــة عــن احلســن بــن عباعــن ]7368[عبــد الــرزاق -

كـــل مـــا : أرأيـــت إذا شـــككت يف الفجـــر وأنـــا أريـــد الصـــيام قـــال : عبـــاسالبـــنقـــال رجـــل 
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسـلم ]9150[ابن أيب شيبة .شككت حىت ال تشك 

كـل حـىت : جاء رجل إىل ابن عباس يسأله عن السـحور ؟ فقـال لـه رجـل مـن جلسـائه : قال 
ابـن .كـل مـا شـككت حـىت ال تشـكإن هـذا ال يقـول شـيئا: ، فقال لـه ابـن عبـاسال تشك

جــاء رجــل : ح قــال عــن مســلم بــن صــبيحــدثنا ابــن فضــيل عــن األعمــش ]9160[أيب شــيبة 
كـل حـىت إذا شـككت : لس عنـده مـىت أدع السـحور ؟ فقـال رجـل جـا: فقـال إىل ابن عباس

أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا ]8294[قـــي البيه.كـــل مـــا شـــككت حـــىت ال تشـــك: فقـــال . فدعـــه
عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أســيد بــن احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب

األعمــش واحلسـن بــن عبيـد اهللا عــن أيبعاصـم حـدثنا احلســني بـن حفــص عـن ســفيان حـدثين
نإذا شـككت فقـال ابـ: مـىت أدع السـحور؟ فقـال رجـل : الضحى أن رجال قـال البـن عبـاس 

.اهـ صحيح كل ما شككت حىت يتبني لك: عباس 
اسـقين يـا : بـن عبـاس قـال اخربنـا وهـب بـن نـافع عـن عكرمـة مـوىل أ] 7366[عبد الرزاق -

.ســقين فشــرب اشــك لعمــر اهللا : عبــاسبــناكــال فقــال : فقلــت ، صــبحت أ: قــال ، غــالم 
.حسن 

عبـاسبـناري قـال سـئل بـن التيمـي عـن أبيـه عـن حيـان بـن عمـاعن ]7370[عبد الرزاق -
عن الرجل يسـمع األذان وعليـه ليـل قـال فلياكـل قيـل وإنـه مسـع مؤذنـا آخـر قـال شـهد أحـدمها 

.اهـ سند صحيح لصاحبه 

من أفطر قبل الوقت خطأ
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]9141[ابن أيب شيبة -
قـال أبـو .عليه وسلم يف يوم غيم ، مث طلعـت الشـمسأفطروا على عهد رسول اهللا صلى اهللا

عـن ابـن اهــ رواه البخـاري؟)1(ومـن ذلـك بـد: فـأمروا بالقضـاء ؟ قـال : فقلت هلشام : أسامة 
أقضـوا يوقـال معمـر مسعـت هشـاما ال أدر : معلقا مث قال البخاري .أيب شيبة عن أيب أسامة 

أخربنــا عبـــد الـــرزاق أنــا معمـــر قـــال ]1574[عبــد بـــن محيـــد يف مســنده قـــال وصـــله اهـــأم ال
أفطرنا يف زمـان : مسعت هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر قالت 

ن هلشــام النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم يف شــهر رمضــان ذات يــوم مث بــدت الشــمس فقــال إنســا
.ال تعارض بينهما اهـأقضوا أم ال قال ال أدري

أفطــر عمــر بــن الخطــابخالــد بــن أســلم أن أخيــهزيــد بــن أســلم عــن عــن ]670[مالــك -
ذات يوم يف رمضان يف يوم ذي غيم ورأى أنـه قـد أمسـى وغابـت الشـمس فجـاءه رجـل فقـال 

قـال مالـك يريـد . اخلطـب يسـري وقـد اجتهـدنا : يا أمري املؤمنني طلعت الشمس فقال عمـر : 
فة مؤونته ويسارته يقول نصوم يومـا مكانـه بقوله اخلطب يسري القضاء فيما نرى واهللا أعلم وخ

عن ]7392[عبد الرزاق وقال .، وقال أبو مصعب عن أبيه عن مالك قال األكثرااهـ كذ
قال أفطر الناس يف شهر رمضان يف يوم مغـيم مث أبيهبن جريج قال حدثين زيد بن أسلم عن ا

اهـــ تهــدنا نقضــي يومــا نظــر نــاظر فــإذا الشــمس فقــال عمــر بــن اخلطــاب اخلطــب يســري وقــد اج
عـن ثنا ابـن عيينـة عـن زيـد بـن أسـلم حـد]9149[ابن أيب شيبة قال، ه ابن عيينة سندجود

خطـب يسـري : فقـال قـد طلعـت الشـمس: رمضان فقيـل لـهأفطر عمر يف شهرأخيه عن أبيه
حــدثنا ســعيد بــن منصــور ثنــا ســفيان ] 3/83[ورواه يعقــوب يف املعرفــة . ، قــد كنــا جاهــدين

د بــن أســلم عــن أخيــه عــن أبيــه أن عمــر بــن اخلطــاب أفطــر، فقــالوا إنــه طلعــت الشــمس عــن زيــ
، كــأن زيــدا كــان رمبــا أرســله ورمبــا وصــله ، صــحيح اهـــخطــب يســري وقــد كنــا جــاهلني: فقــال

.واهللا أعلم 
كنــا : عــن جبلــة بــن ســحيم عــن علــي بــن حنظلــة عــن أبيــه قــال ]7393[عبــد الــرزاق وقــال
يــا هــؤالء إن الشــمس : شــهر رمضــان فجــيء جبفنــة فقــال املــؤذن يفعمــر بــن الخطــابعنــد 

إذا أفطـر الرجـل يف رمضـان مث بـدت الشـمس : قـال هشام بن عروة عن أبيـهعن معمر عن ]7390[عبد الرزاق -1
.اهـ صحيح وإن أكل يف الصبح وهو يرى أنه الليل مل يقضه ، فعليه أن يقضيه 
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أعاذنـــا اهللا أو أغنانـــا اهللا مـــن شـــرك إنـــا مل نرســـلك راعيـــا للشـــمس ولكنـــا : طالعـــة فقـــال عمـــر 
أرسلناك داعيا للصالة يا هـؤالء مـن كـان أفطـر فـإن قضـاء يـوم يسـري ومـن مل يكـن أفطـر فليـتم 

بــن مســهر عــن الشــيباين عــن جبلــة بــن ســحيم حــدثنا علــي ]9138[ابــن أيب شــيبة .صــيامه 
وقـرب إليـه شـراب ، شهدت عمر بن اخلطاب يف رمضـان : قال عن علي بن حنظلة عن أبيه

يـا أمـري املـؤمنني: فقـال قوم وهـم يـرون أن الشـمس قـد غربـت مث ارتقـى املـؤذن فشرب بعض ال
ن  مـو ثالثـة يـا هـؤالءمنعنـا اهللا مـن شـرك مـرتني أ: عمـر واهللا للشمس طالعة مل تغرب ، فقـال 

حـدثنا وكيـع.ومن مل يكن أفطر فليتم حىت تغرب الشـمسكان أفطر فليصم يوما مكان يوم
ســفيان إال أن عـن أبيــه عــن عمـر حنــوه لــي بـن حنظلــةعــن ععـن ســفيان عـن جبلــة بــن سـحيم 

يف رواه يعقــوب . وقــد اجتهــدنا وقضــاء يــوم يســريإنــا مل نبعثــك راعيــا إمنــا بعثنــاك داعيــا: قــال 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن جبلة بن سحيم عن علي بن حنظلة عن ]83/ 3[املعرفة 

: الشــمس طالعــة فقــال : شــهر رمضــان فقــال املــؤذن جبفنــة يفكنــا عنــد عمــر فــأيت: أبيــه قــال
أغــىن اهللا عنــا شــرك إنــا مل نرســلك راعيــا للشــمس إمنــا أرســلناك داعيــا إىل الصــالة يــا هــؤالء مــن  

يــاس حــدثنا شــعبة إحــدثنا آدم بــن أيب . طــر فقضــاء يــوم يســري وإال فليــتم صــومهكــان مــنكم أف
مسعت علـي بـن حنظلـة حيـدث عـن أبيـه وكـان أبـوه صـديقاً لعمـر : حدثنا جبلة بن سحيم قال

أيهـا النـاس : كنت عند عمر يف رمضان، فأفطر وأفطر النـاس فصـعد املـؤذن ليـؤذن فقـال: قال
مـن كـان : قـال عمـر. ااعيـر انـا اهللا شـرك إنـا مل نبعثـك كف: فقال عمـر. هذه الشمس مل تغرب

حدثنا هشيم أخربنا أبو إسـحق الشـيباين عـن علـي بـن حنظلـة وقال .أفطر فليصم يوماً مكانه
كنــا عنــد عمــر بــن اخلطــاب يف شــهر رمضــان، فلمــا غابــت الشــمس فيمــا يــرون : عــن أبيــه قــال

أعاذنا اهللا من شـرك : فقال. باديةيا أمري املؤمنني هذه الشمس: أفطر بعض الناس فقال رجل
.اهـ سند صحيح من أفطر فليصم يوما مكانه: ما بعثناك داعياً للشمس، مث قال

عن الثوري قال حدثين زياد بن عالقة عن بشر بن قيس قـال كنـا ]7394[عبد الرزاق وقال
عنــد عمــر بــن اخلطــاب يف رمضــان والســماء مغيمــة فــأيت بســويق وطلعــت الشــمس فقــال مــن 

قــال عبــد الــرزاق وأخربنــا صــاحب لنــا عــن احلجــاج عــن زيــاد بــن . أفطــر فلــيقض يومــا مكانــه 
ابـــن وهـــب .قـــال عمـــر أمتـــوا يـــومكم هـــذا مث اقضـــوا يومـــا :عالقـــة عـــن بشـــر حنـــوه إال أنـــه قـــال

كنــا : حــدثين ســفيان الثــوري عــن زيــاد بــن عالقــة عــن بشــر بــن قــيس قــال] 1/266املدونــة[
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: ويق فأصـبنا منـه وحسـبنا أن الشـمس قـد غابـت، فقـال املـؤذنبسـعند عمر بن اخلطاب فأيت
]9140[ابـــن أيب شـــيبة اهــــ وقـــالفاقضـــوا يومـــا مكانـــه: ، فقـــال عمـــرقـــد طلعـــت الشـــمس

أن عمـر رمحـه اهللا أمـرهم زياد بن عالقـة عمـن مسـع بشـر بـن قـيسعنحدثنا وكيع عن سفيان
حـــدثنا آدم حـــدثنا ]83/ 3[فـــةبـــن ســـفيان يف املعر وقـــال يعقـــوب هـــذا وهـــم ، اهــــبالقضـــاء

شـهدت عمــر بــن اخلطــاب أفطــر يومــاً : شـعبة حــدثنا زيــاد بــن عالقــة عـن رجــل مــن قومــه قــال
مــن شــهر رمضــان قبــل أن تغــرب الشــمس، مث طلعــت الشــمس فــأمر عمــر مــن كــان أفطــر أن 

حـدثنا عبـد اهللا بـن مث قـال يعقـوب. اهـ الرجل من قومه هو بشر بن قـيس يقضي يوماً مكانه
كنــت عنــده : جــاء أخربنــا إســرائيل عــن زيــاد عــن بشــر بــن قــيس عــن عمــر بــن اخلطــاب قــالر 

فظن أن الشمس قد غابت، فشرب عمر وسقاين مث نظـروا إليهـا علـى سـفح يف رمضان عشية 
حـــدثنا ســـعيد ثنـــا الوليـــد بـــن أيب ثـــور .ال نبـــايل واهللا نقضـــي يومـــاً مكانـــه: اجلبـــل فقـــال عمـــر

كنــا عنــد عمــر عشــية يف شــهر رمضــان : ن بشــر بــن قــيس قــالاهلمــداين عــن زيــاد بــن عالقــة عــ
شــرب فشــربت فأبصــرنا بعــد ذلــك الشــمس اوكــان يــوم غــيم فجاءنــا بســويق فشــرب وقــال يل 

.صحيح الصحيح زياد عن بشر ، اهـ واهللا ما نبايل نقضي يوماً مكانه: فقال
ر عـــن أخربنـــا معمـــ]7395[عبـــد الـــرزاق ، قـــالخالفـــهزيـــد بـــن وهـــب عـــنى األعمـــشورو 

أفطر الناس يف زمان عمر قال فرأيـت عساسـا أخرجـت مـن : األعمش عن زيد بن وهب قال 
بيت حفصـة فشـربوا يف رمضـان مث طلعـت الشـمس مـن سـحاب فكـأن ذلـك شـق علـى النـاس 

حــدثنا ]9145[ابــن أيب شـيبة.وقـالوا نقضـي هــذا اليـوم فقــال عمـر ومل فـواهللا مــا جتنفنـا إلمث 
اس مــن بيــت حفصــة وعلــى أخرجــت عســ: قــال ن زيــد بــن وهــبأبــو معاويــة عــن األعمــش عــ

جتلـــى الســـحاب فـــإذا فلـــم يلبثـــوا أنظنـــوا أن الشـــمس قـــد غابـــت فـــأفطروا فالســـماء ســـحاب
]83/ 3[رواه يعقـوب بـن سـفيان يف املعرفـة و .مـا جتانفنـا مـن إمث: الشمس طالعة فقـال عمـر

كنـا : بـن وهـب قـالزيـد ثنا أيب حدثنا األعمش حـدثنا حدثنا عمر بن حفص بن غياث حد
بعســاس مــن لــنب مــن وُأيتفتغشــى الســماء ســحابعمــر يف مســجد املدينــة والنــاس صــياممــع 

: ، فقــالذا هــم بالشــمسإن جتلــى ذلــك الســحاب فــأفشــرب النــاس مث مل يلبثــوا بيــت حفصــة
إمنا هو يوم مكان يوم ال نقضيه وال نصومه، ما جتانفنـا: فقال عمر. إمنا هو صومه مكان يوم

حــدثنا ابــن منــري نــا أبــو معاويــة حــدثنا األعمــش عــن زيــد بــن .مث أو مــن إمث، واهللا ال نقضــيهإل
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وقد غشي السماء من بيت حفصة قرب املساء يف رمضانأخرجت علينا عساس : وهب قال
مث مل يلبـــث الســـحاب أن جتلــى فـــإذا الشـــمس فظنـــوا أن الشــمس قـــد غابـــت فــافطرواســحاب 

حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن موســـى عـــن شـــيبان عـــن .مـــا جتانفنـــا ألمثال نقضـــيه: طالعـــة، فقـــال عمـــر
بينــا حنــن جلــوس يف مســجد املدينــة : األعمــش عــن املســيب بــن رافــع عــن زيــد بــن وهــب قــال

والســماء متغيمــة فرأينــا أن الشــمس قــد غابــت وأنــا قــد أمســينا، فأخرجــت لنــا عســاس مــن لــنب 
ب وبـدت الشـمس، فجعـلفلم نلبـث أن ذهـب السـحاعمر وشربنامن بيت حفصة، فشرب

واهللا ال نقضــيه ومـــا جتانفنـــا : فســـمع ذلــك عمـــر فقـــالبعضــنا يقـــول لــبعض نقضـــي يومنـــا هــذا
حــدثنا إســحاق بــن منصــور حــدثنا منصــور بــن أيب األســود عــن رواه ابــن أيب شــيبةو اهـــ )1(ألمث

وهـو سـند .أصح عن األعمش عن زيداهـ األعمش عن املسيب عن زيد بن وهب عن عمر
مــن الفقهــاء ، وقــد روت الفقهــاء عــن عمــر خــالف األعمــشكــر املــنت ، مل يكــن صــحيح من

ولئن كان اخلطأ من زيد بن وهب كما قال الفسوي ، فلرمبا مسع .)2(ذلك وهم أضبط للمتون
، الشـأن معرفـة مـا أفـىت بـه عمـر رمحـة اهللا عليـه و .كالما لبعض من كـان يف املسـجد فشـبه لـه 

.يح بالقياس والنظر من خيوض يف الرتجهنا ويغلط 
أخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا ]8273[البيهقي -

حــدثنا ســعيد بــن ســليمان حــدثنا يوســف بــن حممــد بــن يزيــد بــن حممــد بــن إســحاق الصــغاين
صــلى اهللا عليــه وســلم حــدثنا شــعيب بــن عمــرو بــن ســليم بــن صــهيب صــاحب النــيبيصــيف

يفاخلـري أنـا وأيبصـهيبأفطرنـا مـع : ن أتـى عليـه مائـة ومخـس عشـرة سـنة قـال وكاياألنصار 
: فقـــال صـــهيب . يـــوم غـــيم وطـــش ، فبينـــا حنـــن نتعشـــى إذ طلعـــت الشـــمسشـــهر رمضـــان يف

] 2567[اهــ رواه البخـاري يف التـاريخ مكم إىل الليـل واقضـوا يومـا مكانـهطعمة اهللا أمتوا صـيا

.مناكري زيد بن وهب ذكره يعقوب بن سفيان من-1
: مسعــت أبــا بكــر بــن إســحاق يقــول: مسعــت أبــا حممــد عبــد اهللا بــن يوســف يقــول]14[قــال البيهقــي يف املــدخل -2

األعمـش عـن : أي اإلسـنادين أحـب إلـيكم: قـال وكيـع: مسعت عبد اهللا بن هاشم قـال: مسعت أمحد بن سلمة يقول
األعمش عن أيب وائل عن : فقلنا: إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا؟ قالأيب وائل عن عبد اهللا أو سفيان عن منصور عن

وعلقمة فقيه وهذا ، وإبراهيم فقيه ، ومنصور فقيه ، وسفيان فقيه .وأبو وائل شيخ ، األعمش شيخ : فقال. عبد اهللا
حيىي بن حممد العنربي ثنا أمحد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبا أبو زكريا قال. حديث قد تداوله الفقهاء رمحهم اهللا

اهـوحديث يتداوله الفقهاء خري مما يتداوله الشيوخ: سلمة أنبا عبد اهللا بن هاشم فذكره بنحوه إال أنه قال
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ســف بــن حممــد عــن شــعيب بــن عمــرو بــن صــهيب أفطرنــا حــدثين إبــراهيم بــن محــزة عــن يو قــال
وقـال يل يوسـف الصـفار : قـال .اقضـوا يومـا: يوم غيم عند صهيب مث طلعت الشمس فقـال

أفطـرت أنـا سـليم االنصـاريعن يوسف بن حممد بن صهيب املدين عن شعيب بن عمرو بـن 
.على رسم ابن حبان حسن ، صهيب اهـوأيب عند

حدثنا أبـو داود عـن محـاد بـن سـلمة عـن سـعيد بـن قطـن عـن أبيـه ]9146[ابن أيب شيبة -
اهـــ علــى مث طلعــت الشــمس ، فــأمرهم أن يقضــوايف رمضــان فــأفطروا معاويــةكــان عنــد : قــال 

.رسم ابن حبان 

من نسي فطعم
حدثنا عبدان أخربنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سـريين عـن ]1933[البخاري -

فأكــل وشــرب فليــتم صــومه ، فإمنــا يإذا نســ:صــلى اهللا عليــه وســلم قــال هريــرة عــن النــيبأيب
حـدثنا موسـى بـن إمساعيـل حـدثنا محـاد ]2400[ورواه أبـو داود فقـال اهــأطعمه اهللا وسقاه 

صـلى هريـرة قـال جـاء رجـل إىل النـيبعن أيوب وحبيـب وهشـام عـن حممـد بـن سـريين عـن أيب
أطعمـك اهللا :فقـال . أكلـت وشـربت ناسـيا وأنـا صـائماهللا عليه وسلم فقـال يـا رسـول اهللا إين

اهـوسقاك 
مــن : قــال هريــرةأبــيبــن ســريين عــن اأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن ]7372[عبــد الــرزاق-

.صحيحموقوف اهـ أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليس عليه بأس إن اهللا أطعمه وسقاه 
:فقـالأبـا هريـرةأن إنسـانا جـاء بن جريج عن عمرو بن دينار اعن ]7378[عبد الرزاق -

مث : قــال . ال بـأس اهللا أطعمـك وسـقاك : قـال ، أصـبحت صـائما فنسـيت فطعمـت وشــربت 
. ال بــأس اهللا أطعمــك وســقاك : قــال ، دخلــت علــى إنســان آخــر فنســيت فطعمــت وشــربت 

أنـت إنسـان مل تعـاود : فقال أبو هريـرة . مث دخلت على إنسان آخر فنسيت وطعمت : قال 
حدثنا حيىي عن ابن عجالن حدثين سعيد املقـربي ]1075[وقال مسدد .ثقاتاهـ ام الصي

شــربت : قــال . ال شــيء عليــك :؟ قــال أكلــت وأنــا صــائم: فقــال أن رجــال ســأل أبــا هريــرة
يــا بــين ، :فأكلــت كــذا وكــذا وأنــا صــائم ؟ قــال : ، قــال ال شــيء عليــك:وأنــا صــائم ؟ قــال 

.موقوف صحيح:ل ابن حجر اهـ قاأنت مل تعتد الصيام 
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صيام من أصبح جنبا
عـن مســي مـوىل أيب بكـر بــن عبـد الـرمحن بــن احلـارث بـن هشــام أنـه مسـع أبــا ]639[مالـك -

كنــت أنــا وأيب عنــد مــروان بــن احلكــم وهــو :بكــر بــن عبــد الــرمحن بــن احلــارث بــن هشــام يقــول
لك اليـوم فقـال مـروان أقسـمت يقول من أصبح جنبا أفطر ذهريرةأباأمري املدينة فذكر له أن 

ي املؤمنني عائشـة وأم سـلمة فلتسـألنهما عـن ذلـك فـذهب عليك يا عبد الرمحن لتذهنب إىل أمَّ 
فســلم عليهــا مث قــال يــا أم املــؤمنني إنــا كنــا عائشــةعبــد الــرمحن وذهبــت معــه حــىت دخلنــا علــى 

ذلــك اليــوم قالــت مــن أصــبح جنبــا أفطــر : عنــد مــروان بــن احلكــم فــذكر لــه أن أبــا هريــرة يقــول 
عائشـة لـيس كمـا قـال أبـو هريـرة يـا عبـد الـرمحن أترغـب عمـا كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه و 
ســلم يصــنع فقــال عبــد الــرمحن ال واهللا قالــت عائشــة فأشــهد علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 

لنا سلم أنه كان يصبح جنبا من مجاع غري احتالم مث يصوم ذلك اليوم قال مث خرجنا حىت دخ
فسأهلا عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة قال فخرجنا حىت جئنا مروان بـن سلمةأمعلى 

بالبــاب فلتــذهنب إىل أيب هريــرة فإنــه بأرضــه بــالعقيق فلتخربنــه ذلــك فركــب عبــد الــرمحن وركبــت 
حىت أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرمحن ساعة مث ذكـر لـه ذلـك فقـال لـه أبـو هريـرة المعه

عن معمر عن الزهري عن أيب بكر بن ]7396[عبد الرزاق .علم يل بذاك إمنا أخربنيه خمرب 
عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قال مسعـت أبـا هريـرة يقـول قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و 

ركه الصبح جنبا فال صوم له قال فانطلقت أنا وأيب فدخلنا على عائشة وأم سـلمة سلم من أد
فسـألنامها عـن ذلــك فأخربتانـا أن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و سـلم كــان يصـبح جنبــا مـن غــري 
حلم مث يصوم قال مث دخلنا على مروان فأخربناه بقوهلما وقول أيب هريرة فقال عزمت عليكمـا 

هريرة فأخربمتاه بقوهلما قال فلقينا أبـو هريـرة عنـد بـاب املسـجد فقـال لـه أيب ملا ذهبتما إىل أيب
إن األمري عزم علينا يف أمر لنذكره لك قال وما هـو قـال فحدثـه أيب قـال فتلـون وجـه أيب هريـرة 

اهـــ مث قــال هكــذا حــدثنا الفضــل بــن العبــاس وهــو أعلــم قــال الزهــري فحــول احلــديث إىل غــريه
بـن حممد بن حـامت حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن احدثين]2645[مسلم لرواه البخاري ، وقا
حـــدثنا عبـــد الـــرزاق بـــن مهـــام أخربنـــا ابـــن جـــريج حممـــد بـــن رافـــع واللفـــظ لـــهجـــريج ح وحـــدثين

يقـص يقـول بكـر قـال مسعـت أبـا هريـرةبكر بن عبـد الـرمحن عـن أيبعبد امللك بن أيبأخربين
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فـأنكر لعبد الرمحن بن احلارث ألبيه ذكرت ذلك ف. من أدركه الفجر جنبا فال يصمقصصهيف
فســأهلما عبــد ه حــىت دخلنــا علــى عائشــة وأم ســلمةفــانطلق عبــد الــرمحن وانطلقــت معــ. ذلــك

صلى اهللا عليه وسلم يصبح جنبا من غري حلم فكلتامها قالت كان النيبلك قالالرمحن عن ذ
فقـال مـروان عزمـت . د الـرمحنفانطلقنا حىت دخلنا على مروان فذكر ذلك لـه عبـمث يصوم قال

فجئنا أبا هريـرة وأبـو بكـر حاضـر هريرة فرددت عليه ما يقول قالعليك إال ما ذهبت إىل أيب
مث . قـال مهـا أعلـم. فذكر له عبد الرمحن فقال أبو هريرة أمها قالتاه لك قـال نعـمه قالذلك كل

و هريــرة مسعــت ذلــك مــن ذلــك إىل الفضــل بــن العبــاس فقــال أبــرد أبــو هريــرة مــا كــان يقــول يف
ذلـكعما كـان يقـول يفهريرةأبوفرجع قال . صلى اهللا عليه وسلمالفضل ومل أمسعه من النيب

اهـ
أبــا هريــرةحــدثنا يزيــد عــن ســعيد عــن قتــادة عــن ابــن املســيب أن ]9674[ابــن أيب شــيبة -

هـو عبـد الوهـابمـن طريـق]8254[البيهقـي .رجع عن فتياه مـن أصـبح جنبـا فـال صـوم لـه
رجـع هريـرةأبـاعروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب أن ابن أيبابن عطاء أخربنا سعيد يعين

رجـع أبـو : قـال قـال عطـاء يعبد الوهاب أخربنا عمر بن قـيس املكـوقال.عن قوله قبل موته
، وعمـر صـحيح خـرب اهــ )1(اجلنـب إذا أصـبح ومل يغتسـليفهريرة عن قوله رجوعا حسـنا يعـين

.املكي سندل مرتوكبن قيس 
لـو أدركـين: عمـرقـال : حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قـال ]9677[ابن أيب شيبة -

.كذا اهـما أفطرت: النداء وأنا بني رجليها لصمت أو قال 
عبــد اهللالــو أذن املـؤذن و: عــن عبـد اهللا بـن عمــر عـن نـافع قـال ]7404[عبـد الـرزاق وقـال

حــدثنا شــبابة قــال ]9671[ابــن أيب شــيبة . د الصــيام ألمت صــيامه بــني رجلــي امرأتــه وهــو يريــ
لـو نـادى املنـادي وأنـا بـني رجليهـا لقمـت : حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال 

ابــن وهــب مــن طريــق]8280[البيهقــي ورواه .فأمتمــت الصــيام صــيام رمضــان كــان أو غــريه

هــذا أن يكــون ذلــك حممــوال علــى أحســن مــا مسعــت يف: بكــر بــن املنــذر أنــه قــال وروينــا عــن أيب: مث قـال البيهقــي -1
الليـل بعـد النـوم كالطعـام والشـراب ، فلمـا أبـاح اهللا أول اإلسالم حمرمـا علـى الصـائم يفع كان يفالنسخ وذلك أن اجلما 

فكـان أبـو . عز وجـل اجلمـاع إىل طلـوع الفجـر جـاز للجنـب إذا أصـبح قبـل يغتسـل أن يصـوم ذلـك اليـوم الرتفـاع احلظـر
سخ ، فلما مسع خرب عائشة وأم سلمة صار إليهمبا مسعه من الفضل بن عباس على األمر األول ومل يعلم بالنهريرة يفيت

اهـ
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بالصــالة يلــو نــود: اهللا بــن عمــر كــان يقــول الليــث بــن ســعد أن نافعــا حدثــه أن عبــد أخــربين
هـذا اهــ والرجل على امرأتـه مل مينعـه ذلـك أن يصـوم إذا أراد الصـيام قـام واغتسـل مث أمت صـيامه

.صحيح أصح ، وهو خرب 
: قال عليحدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]9667[ابن أيب شيبة -

.اهـ احلارث ال حيتج به ، فليصم إن شاءومإذا أصبح الرجل وهو جنب فأراد أن يص
حــدثنا أســباط بــن حممــد عــن التيمــي عــن أيب جملــز عــن عطــاء بــن ]9669[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل لو أصبحت جنبا من امرأيت لصمت: أبو ذرقال : عبد اهللا قال 
أبـايل مـا : قـال مسعودبنابن سـريين أن اعن معمر عن أيوب عن ]7401[عبد الرزاق -

حـــدثنا ]9676[ابـــن أيب شـــيبة . أن أصـــيب امـــرأيت مث أصـــبح جنبـــا مث أصـــوم أتيـــت حـــالال 
لو أذن املؤذن وأنا بـني رجلـي : قال عبد اهللا : حفص عن هشام وأشعث عن ابن سريين قال 

ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن حد]9570ك[الطرباين. امرأيت ، الغتسلت مث صمت
أنــا أيــوب و هشــام عــن حممــد بــن ســريين أن ابــن مســعود قــال لــو أتيــت أهلــي املنهـال ثنــا محــاد 

حـدثنا علـي ]9569[وقـال . أول الليل مث أصبحت جنبـا لصـمت ألين أتيتهـا وهـي حتـل يل
بن عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا محاد بـن زيـد عـن أيـوب و هشـام عـن حممـد بـن سـريين 

لو أتيت امرأة مـن الليـل مث تركـت الغسـل عمـدا حـىت : عن حيىي بن اجلزار أن ابن مسعود قال
حـدثنا حممـد بـن النضـر وقـال . أصبح مل مينعين ذلـك مـن الصـوم ألين إمنـا أتيتهـا وهـي حتـل يل

األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة عــن هشــام قــال قــال حممــد بــن ســريين حــدثين حيــىي بــن 
مــرأة مــن الليــل مث تركــت الغســل عمــدا حــىت لــو أتيــت ا: اجلــزار عــن عبــد اهللا ابــن مســعود قــال 

حــدثنا ]236[وقــال أبــو جعفــر الــرزاز .أصــبح مل مينعــين مــن الصــوم إمنــا أتيتهــا وهــي حتــل يل 
احلسن حدثنا أبـو النضـر حـدثنا احلكـم بـن فضـيل عـن خالـد احلـذاء عـن ابـن سـريين عـن حيـىي 

غتســل لصــمت ومــا ألــو وقعــت علــى أهلــي يف رمضــان مث مل: بــن اجلــزار عــن ابــن مســعود قــال
.مرسلاهـ رأيت بذلك بأسا إين مل آكل طعاما ومل آت حراما 

عن الثوري عن جـامع بـن أيب راشـد قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن مـرداس ]7402[عبد الرزاق -
إين مــررت بــامرأيت يف القمــر فــأعجبتين فجامعتهــا يف شــهر : قــال جــاءين رجــل مــن احلــي فقــال 

عليــك بعبــد اهللا بــن مســعود أو بــأيب حكــيم املــزين فــأتى رمضــان فنمــت حــىت أصــبحت فقلــت 
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كنت جنبا ال حتل لك الصالة فاغتسلت فحلت لك الصالة وحل لك :فسأله فقالعبد اهللا
أخرجه أبو بكر اإلمساعيلي يف معجم . اهـ ورواه حيىي بن آدم عن الثوري خمتصرا الصيام فصم 

ويـة عـن األعمـش عـن جـامع بـن شـداد حـدثنا أبـو معا]9664[ابن أيب شـيبة وقال .شيوخه
إين : جــاء عبـــد اهللا بــن مـــرداس إىل عبــد اهللا بـــن مســعود فقـــال : عــن األســود بـــن هــالل قـــال 

أصـــبحت فحـــل لـــك الصـــالة وحـــل لـــك : أصـــبحت وأنـــا جنـــب فـــأمت صـــومي ؟ قـــال عبـــد اهللا 
حــدثنا عمــر بــن حفــص ]9567[ورواه الطــرباين يف الكبــري . الصــيام ، اغتســل وأمت صــومك

: سدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا املسعودي ثنا جامع بـن شـداد عـن األسـود بـن هـالل قـال ال
يـــا أبــا عبـــد الـــرمحن إين كنـــت جنبــا فلـــم اغتســـل حـــىت : أتــى عبـــد اهللا بـــن مســعود رجـــل فقـــال 

ت لك الصالة وحـل حلكنت جنبا ال حتل لك الصالة فاغتسلت ف: أصبحت فقال عبد اهللا 
حـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي ]9566[رواه الطـرباين و .لك الصـيام وذلـك يف رمضـان 

ثنا أمحد بن يونس ثنا يعلى بن احلارث احملاريب قال مسعت جامع بـن شـداد أبـا صـخرة حيـدث 
عـــن عبـــد اهللا بـــن مـــرداس أنـــه جـــاء إىل مســـجد احلـــي بعـــدما صـــلوا الفجـــر فقـــال هلـــم وذاك يف 

مل أغتسـل فمـا تـرون ؟ فقـال لـه القـوم رمضان إين أصبت من أهلي مث غلبتين عيين فأصـبحت و 
أتيت من هو خـري مـنكم : فقال هلم رت فانطلق إىل عبد اهللا بن مسعودما نراك إال قد أفط: 

، وروايــة الثــوري اهـــ صــحيح إمنــا اإلفطــار مــن الطعــام والشــراب فــأمت صــومك : أو أفقــه فقــال 
.أجودها 

رة بـــن عمـــري عـــن أيب عطيـــة حـــدثنا وكيـــع عـــن األعمـــش عـــن عمـــا]9665[ابـــن أيب شـــيبة -
تــدارأ رجــالن يف املســجد يف رجــل يصــبح وهــو جنــب ، فانطلقــا إىل عبــد اهللا : الــوادعي قــال 

فإن كان من النساء ؟ قال : نعم قال : أيصوم ؟ قال : فانطلقت معهما فسأله أحدمها فقال 
أبـو معاويـة حـدثنا. وإن نـام متعمـدا: وإن نـام متعمـدا ؟ قـال : وإن كان مـن النسـاء ، قـال : 

.اهـ سند صحيح عن األعمش عن عمارة عن أيب عطية عن عبد اهللا بنحو منه
أبـــيجــاء رجــل إىل : أخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن أيب قالبــة قــال ]7403[عبــد الــرزاق -

بــو أإين أصــبت أهلــي مث غلبتــين عيــين حــىت أصــبحت وأنــا أريــد الصــيام فقــال : فقــال الــدرداء
وهـي حتـل لـك مث غلبـت علـى نفسـك مث رد اهللا نفسـك فصـليت حـني أتيت امرأتك : الدرداء 

.اهـ صحيح مرسل عقلت وصمت حني عقلت 
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حــدثنا وكيــع عــن محــاد بــن ســلمة عــن عمــار مــوىل بــين هاشــم عــن ]9668[ابــن أيب شــيبة -
ميضـي علـى صـومه: قالوا جنبيف الرجل يصبح وهو ابن عباسوزيد بن ثابتوأبي هريرة

.اهـ سند صحيح 
بن جـريج قـال قلـت لعطـاء أيبيـت الرجـل جنبـا يف شـهر رمضـان اعن ]7400[عبد الرزاق-

عائشـــةفكـــان ينهــى عـــن ذلـــك وأمــا هريـــرةأبـــوحــىت يصـــبح يتعمـــد ذلــك مث يصـــوم قـــال أمـــا 
اهـــ فكانــت تقــول لــيس بــذلك بــأس فلمــا اختلفــا علــى عطــاء قــال يــتم يومــه ذلــك ويبــدل يومــا 

.صحيح 

التحفظ للصيام
حدثنا إبراهيم بن موسى أخربنا هشام بـن يوسـف عـن ابـن جـريج قـال ]1904[البخاري -

صــاحل الزيــات أنــه مســع أبــا هريــرة يقــول قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه عطــاء عــن أيبأخــربين
م جنـة ، وإذا  والصـيا. وأنا أجزى بـه كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه يل: وسلم قال اهللا 

. امرؤ صائم أو قاتله فليقل إينرفث وال يصخب فإن سابه أحد كان يوم صوم أحدكم فال ي
نفس حممد بيده خللوف فم الصائم أطيب عنـد اهللا مـن ريـح املسـك ، للصـائم فرحتـان يوالذ

اهـربه فرح بصومه ييفرحهما إذا أفطر فرح ، وإذا لق
صـيام اللـيس عمـرقـال : قـالحدثنا حفص عن جمالد عن الشعيب]8975[ابن أيب شيبة -

حـدثنا هشـيم مث قـال .ولكنـه مـن الكـذب والباطـل واللغـو واحللـفمن الطعـام والشـراب وحـده 
.اهـ جمالد ال حيتج حبديثه ل ذلكأن عمر قال مثقال أخربنا جمالد عن الشعيب عن مسروق

إن : قــال علــيحــدثنا هشــيم قــال أخربنــا جمالــد عــن الشــعيب عــن ]8977[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ضعيف ، ولكن من الكذب والباطل واللغوالطعام والشرابالصيام ليس من 

بـن جـريج قـال قلـت لعطـاء أبلغـك أنـه يـؤمر اإلنسـان إذا دعـي اعـن ]7456[عبد الـرزاق -
ــرةإىل طعــام أن يقــول إين صــائم قــال مسعــت  ــا هري إذا كنــت صــائما فــال جتهــل وال : يقــول أب

.صحيح اهـ إين صائم : وإن جهل عليك فقل ، تساب 
هريـرةأبـاحدثنا وكيـع عـن إمساعيـل بـن مسـلم عـن أيب املتوكـل أن ]8974[ابن أيب شيبة -

حــدثنا حيــىي عــن إمساعيــل ]1017[مســدد . كــانوا إذا صــاموا جلســوا يف املســجدوأصــحابه  
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: بــن مســلم العبــدي عــن أيب املتوكــل قــال أن أبــا هريــرة كــان إذا صــام جلــس يف املســجد وقــال 
.ضعيفـ اهنعف صيامنا

حــدثنا وكيــع عــن أيب العمــيس عــن عمــرو بــن مــرة عــن أيب صــاحل ]8970[ابــن أيب شــيبة -
. إذا صـــمت فــتحفظ مـــا اســـتطعت : ذرأبــوقـــال : احلنفــي عـــن أخيــه طليـــق بــن قـــيس قــال 
.اهـ سند صحيح لم خيرج إال لصالةفكان طليق إذا كان يوم صومه دخل ف

: قـالسليمان بـن موسـىعن بكر عن ابن جريجدثنا حممد بن ح]8973[ابن أيب شيبة -
مث ودع أذى اخلــادمأكــذب واملــإذا صــمت فليصــم مسعــك وبصــرك ولســانك عــن ال: جــابرقـال 

ورواه اهــ جتعـل يـوم فطـرك ويـوم صـيامك سـواءوليكن عليك وقـار وسـكينة يـوم صـيامك ، وال
.ريج مساعامل يذكر ابن ج. ابن املبارك يف الزهد عن ابن جريج قال قال سليمان 

حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي عــن واصــل عــن بشــار بــن أيب ســيف ]8991[ابــن أيب شــيبة -
ــي عبيــدةدخلنــا علــى : عــن الوليــد بــن عبــد الــرمحن عــن عيــاض بــن غطيــف قــال  : فقــال أب

حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا جرير بن حازم قال حدثنا بشار بن . الصوم جنة ما مل خترقه
لـى أيب عبيـدة بـن دخلنـا ع: لوليد بن عبد الرمحن عـن عيـاض بـن غطيـف قـال أيب سيف عن ا
الصــوم جنـــة مـــا مل : م يقـــول مسعـــت رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســل: فقــال اجلــراح يف مرضـــه

.اهـ على رسم ابن حبان خيرقها
: كـانوا يقولـون: حدثنا أبو معاوية عن األعمـش عـن إبـراهيم قـال ]8981[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح كذب يفطر الصائمال

القبلة للصائم
]642[مالــك -

مث ، إن كـــــان رســــول اهللا صـــــلى اهللا عليــــه وســـــلم ليقبــــل بعـــــض أزواجــــه وهـــــو صـــــائم :قالــــت 
.اهـ رواه البخاري ومسلم ، ويف الباب عن أم سلمة وحفصة ضحكت 

أخربنـا إسـرائيل عـن يالـزبري يعـينحدثنا أبو أمحـد يحدثنا نصر بن عل]2389[أبو داود -
عــن املباشــرة صــلى اهللا عليــه وســلمهريــرة أن رجــال ســأل النــيبالعنــبس عــن األغــر عــن أيبأيب

اهـيرخص له شيخ والذيفإذا الذ. وأتاه آخر فسأله فنهاه، للصائم فرخص له 
.صححه األلباين
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إســـحاق أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا بـــن يعقـــوب أخربنـــا أبـــو زكريـــا بـــن أيب] 8342[البيهقـــي وقـــال
سـلمة عـن أبيـه حدثنا حممد بن عبد الوهاب أخربنا جعفر بن عون أخربنـا مسـعر عـن ابـن أيب

مرفوع أصح ، اهـ سأل شيخ أبا هريرة عن القبلة : قال 
.لمة بن عبد الرمحن فيه ضعفعمر بن أيب س

خرجنـــا حجاجـــا : بـــن عيينـــة عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قـــال اعـــن ]7441[عبـــد الـــرزاق -
فتذاكرنا الصائم يقبل ويباشر فقال رجل من النخع قد صـام سـنتني وقامهمـا وهـو معضـد لقـد 

: ل فقـالوا لعلقمـة يـا أبـا شـبل فقـاعائشةأمهمت 
سـلم يقبـل د كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و ما أنا بالذي أرفث عندها اليوم فسمعته فقالت ق

.اهـ رواه البخاري ومسلم خمتصرا ويباشر وهو صائم كان أملككم ألربه 
]644[مالــك -

صلى اهللا عليه و سلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد اهللا زوج النيب عائشةكانت عند 
مــا مينعــك أن تــدنو مــن : بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الصــديق وهــو صــائم فقالــت لــه عائشــة 

.اهـ سند صحيح نعم : قالت ، أقبلها وأنا صائم : أهلك فتقبلها وتالعبها فقال 
عائشـةعـن مسـروق قـال سـألت عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة]7439[عبد الرزاق -

، يـأيت يف كتـاب اهــ سـند صـحيح ما حيل للرجل من امرأته صائما قالت كل شيء إال اجلمـاع 
.النكاح 

أبـــو بشـــر الرقـــي قـــال ثنـــا شـــجاع عـــن حريـــث بـــن عمـــرو عـــن حـــدثنا]3392[الطحـــاوي -
اشــرين رمبــا قبلــين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وب: قالــتعائشــةعــن مســروق عــن الشــعيب

.اهـ حريث بن أيب مطر ضعيف وهو صائم وأما أنتم فال بأس به للشيخ الكبري الضعيف 
داود قــال ثنــا عيــاش الرقــام قــال عبــد األعلــى قــال ثنــا حــدثنا ابــن أيب]3386[الطحــاوي -

مجع يل أيب أهلـي يف رمضـان فـأدخلهم : قالحممد بن إسحاق عن نافع عن عبد اهللا بن عمر
قـد  ، لـيس بـذلك بـأس : فسـألتها عـن القبلـة يعـين للصـائم فقالـت ائشـةععلي فدخلت على 

.اهـ مل يذكر ابن إسحاق مساعاكان من هو خري الناس يقبل 
عــن حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع: قــالحــدثنا الفــروي] 3788[وقــال ابــن أيب خيثمــة 

قــد  : فقالــت. ل الصــائمإىل عائشــة يســأهلا أيقبــأنــه أرســلابــن عمــرعبــد اهللا بــن عبــد اهللا يعــين 
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لئن فعلت مث بلغين : فبلغ ذلك عبد اهللا بن عمر فأرسل إليه.كان رسول اهللا يقبل وهو صائم
.اهـ ال بأس به ألوجعنك ضربا

حدثنا ربيـع املـؤذن قـال ثنـا شـعيب قـال ثنـا الليـث عـن بكـري بـن عبـد ]3400[الطحاوي -
مـا حيـرم عائشـةسـألت : عقـال أنـه قـالاهللا بن األشج عن أيب مرة موىل عقيـل عـن حكـيم بـن 

.اهـ على رسم ابن حبان علي من امرأيت وأنا صائم ؟ قالت فرجها
حــدثنا حممــد بــن بشــر قــال حــدثنا مســعر قــال حــدثنا ســعيد بــن ]9499[ابــن أيب شــيبة -

لو دنوت لو : سلمةأممردانبة عن أيب كثري عن 
.ال يعرف: موىل أم سلمة قال الرتمذي اهـ أبو كثري ، وكان تزوج يف رمضانتقبل
حدثنا علي بن معبـد قـال ثنـا عبيـد اهللا بـن موسـى قـال أنـا طلحـة بـن ]3373[الطحاوي -

إن زوجــي يقبلــين وأنــا صــائمة : امــرأة فقالــتأم ســلمةأتــت : حيــىي عــن عبــد اهللا بــن فــروخ قــال
رواه ابــن أيب اهـــ عليــه وســلم يقبلــين وهــو صــائم وأنــا صــائمة فقالــت كــان رســول اهللا صــلى اهللا

.ال بأس بهحسن . شيبة خمتصرا 
عــن عبــد امللــك بــن عــن ليــث عــن بكــري بــن األشــجحــدثنا شــبابة]9498[ابــن أيب شــيبة -

هششت إىل املرأة فقبلتهـا : قال سعيد األنصاري عن جابر بن عبد اهللا عن عمر بن اخلطاب
أرأيـت لــو متضمضــت مبــاء وأنــت : فقــال رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : وأنـا صــائم ، قــال

اهــــ ليـــث هـــو ابـــن ســـعد ، صـــححه ابـــن خزميـــة ففـــيم : قـــال ال بـــأس: قلـــت : ال صـــائم ؟ قـــ
.واحلاكم والذهيب 

عــن حيــىي بــن ســعيد أن عاتكــة ابنــة زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل امــرأة عمــر بــن ]643[مالــك -
]9500[ابن أيب شيبة .وهو صائم فال ينهاهابن الخطابعمراخلطاب كانت تقبل رأس 

حــدثنا يزيــد قــال أخربنــا حيــىي بــن ســعيد عــن أيب بكــر بــن حممــد عــن عبــد اهللا بــن عبيــد اهللا بــن 
اهـ صوابه عبد اهللا قبلته وهو صائم فلم ينههاعمر بن اخلطابعمر أن عاتكة بنت زيد امرأة 

ن عيينـة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن أيب بكـر بـن حـزم باعن ]7429[عبد الرزاق . بن عبد اهللا 
عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر أن عاتكة بنت زيد قبلت عمر بن اخلطاب وهـو صـائم فلـم 

أخربنـا يزيـد بـن ]11629[ابـن سـعد .ينهها قال وأظنه قال وهو يريـد أن خيـرج إىل الصـالة 
بـن حـزم عـن عبـد اهللا بـن عبـد هارون أخربين حيىي بن سعيد عـن أيب بكـر بـن حممـد بـن عمـرو 
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.حسن مرسل اهـ صائم فلم ينهها
كـان الخطـاببـنعمـربـن املسـيب أن اعن معمر عن الزهري عـن ]7406[عبد الرزاق -

اهللا عليه وسلم كان يقبل وهو صـائم فقـال ينهى عن قبلة الصائم فقيل له إن رسول اهللا صلى
ــــه مــــن احلفــــظ والعصــــمة مــــا لرســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم :  ــــن أيب شــــيبة .ومــــن ذا ل اب
]9502[

ر عـن ابـن أيب حـدثنا ابـن مـرزوق قـال ثنـا عثمـان بـن عمـ]3361[الطحـاوي .القبلة للصائم
.اهـ صحيح ذئب عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم

حدثنا ابن مـرزوق قـال ثنـا وهـب بـن جريـر قـال ثنـا شـعبة عـن عمـران ]3362[الطحاوي -
ألن أعض على مجرة أحب إيل من أن أقبل وأنا صائم: عمرقال : بن مسلم عن زاذان قال

.مرسل إسناد حسناهـ
حــدثنا أبــو أســامة عــن عمــر بــن محــزة قــال أخــربين ســامل عــن ابــن ]9516[ابــن أيب شــيبة -

م يف املنام فرأيتـه ال ينظـرين فقلـت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عمرقال : قال عمر 
فوالــذي بعثــك : صــائم ؟ قــال ألســت الــذي تقبــل وأنــت : مــا شــأين ؟ فقــال يــا رســول اهللا: 

.اهـ عمر بن محزة العمري ضعيفأقبل بعدها وأنا صائمال باحلق
م بـن إمساعيـل الدمشـقي العطــار ثنـا هشـاة قـالحـدثنا حممـد بـن خزميـ]3402[الطحـاوي -

علـي عمـر بـن الخطـابسـأل : ثنا مروان بـن معاويـة عـن أيب حيـان التيمـي عـن أبيـه قـالقال
إن كانــت هــذه : فقــال عمــر. عــود يتقــي اهللا وال ي: بــن أيب طالــب عــن قبلــة الصــائم فقــال علــي

.مروان يدلس اهـلقريبة من هذه 
: قـال علـيحدثنا جرير بن عبد احلميد عن قابوس عـن أبيـه عـن ]9485[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف بأس بالقبلة للصائمال
يف علـيعن إسرائيل عن أيب إسـحاق عـن عمـر بـن سـعيد قـال قـال ]7428[عبد الرزاق -

حــدثنا أبــو األحــوص عــن ]9503[ابــن أيب شــيبة . مــا أربــه إىل خلــوف فيهــا القبلــة للصــائم
أيقبــل الرجــل امرأتــه وهــو صــائم ؟ : قــال رجــل لعلــي : عــن عبيــد بــن عمــرو قــال أيب إســحاق
.اهـ ضعيف وما إربك إىل خلوف فم امرأتك : فقال علي
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إبـراهيم عـن حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أيب معشـر عـن]9514[ابن أيب شيبة -
.ضعيفاهـ ما تصنع خبلوف فيها ؟: أنه سئل عن القبلة للصائم ؟ فقال عبد اهللا

بـناعـن الثـوري عـن منصـور عـن هـالل بـن يسـاف عـن اهلزهـاز عـن ]7426[عبد الرزاق -
]9504[ابـــن أيب شـــيبة . يقضـــي يومـــا مكانـــه : يف الرجـــل يقبـــل وهـــو صـــائم قـــال مســـعود

أن رجــال لقــي ابـــن ن اهلزهــازعــنصــور عــن هــالل بــن يســاف حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن م
حـدثنا ]3359[الطحـاوي .أفطـر: مسعود وهو بالتمـارين ، فسـأله عـن صـائم قبـل ؟ فقـال 

ثنــا شــعبة عــن منصــور عــن هــالل بــن ثنــا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث قــالابــن مــرزوق قــال 
يقضــي : ة للصــائم فقــالســئل عبــد اهللا عــن القبلــ: يســاف عــن هــانئ وكــان يســمى اهلزهــاز قــال

حدثنا أبـو بكـرة قـال ثنـا مؤمـل قـال ثنـا سـفيان عـن منصـور عـن هـالل عـن اهلزهـاز .يوما آخر
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو بكــر بــن ]8363[وقــال البيهقــي .عــن عبــد اهللا مثلــه

عـت إسحاق أخربنا حممد بن غالب حدثنا عمرو بـن مـرزوق أخربنـا شـعبة عـن منصـور قـال مس
القبلـة للصـائم قـوال شـديدا أن ابـن مسـعود قـال يفحيـدث عـن اهلزهـازابـن يسـاف هالال يعـين

، واختُلـف يف واهلزهـاز وثقـه العجلـي .اهـ محله البيهقي على من أنـزل يصوم يوما مكانه يعين
.امسه ، وليس هو من املعروفني يف محلة العلم 

يــا عــن الشــعيب عــن عمــرو بــن شــرحبيل أن بــن عيينــة عــن زكر اعــن ]7442[عبــد الــرزاق وقــال
حــدثنا ]9523[ابــن أيب شــيبة .كــان يباشــر امرأتــه بنصــف النهــار وهــو صــائم مســعودبــنا

كـان يباشـر : قـال علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعيب عن أيب ميسرة عن ابن مسعود 
نا زكريا بن خرب جعفر بن عون أمن طريق]8364[البيهقي .امرأته بنصف النهار وهو صائم

أبــو ميســرة أن ابــن مســعود كــان يباشــر امرأتــه بنصــف النهــار ثينحــدزائــدة عــن عــامر قــال أيب
.ثقاتاهـ وهو صائم

حدثنا فهد قال ثنـا أبـو نعـيم قـال ثنـا إسـرائيل عـن طـارق عـن حكـيم ]3367[الطحاوي -
رمحن البجلـي ، اهــ طـارق بـن عبـد الـيباشر امرأته وهـو صـائمابن مسعودكان : بن جابر قال

.صحيح حسن 
كــان : عــن الثــوري عــن عبــد امللــك بــن أيب بشــري عــن عكرمــة قــال ]7444[عبــد الــرزاق -

.اهـ مرسل يفرك قبلها بيده وهو صائم مالكبنسعد
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حـدثنا عيسـى بـن يـونس عـن األوزاعـي عـن حيـىي بـن أيب كثـري عـن ]9522[ابن أيب شـيبة -
نعم وآخذ : يا أبا إسحاق أتباشر وأنت صائم ؟ قال : لسعدقال رجل : سامل األوسي قال 

حدثنا سليمان بن شـعيب قـال ثنـا بشـر بـن بكـر قـال حـدثين ]3397[الطحاوي .جبهازها
األوزاعــي قــال حــدثين حيــىي بــن أيب كثــري عــن ســامل الدوســي عــن ســعد بــن أيب وقــاص وســأله 

صــري مــوىل مالــك بــن أوس اهـــ ســامل بــن عبــد اهللا الننعــم : أتباشــر وأنــت صــائم ؟ فقــال: رجــل
ورواه هشام بن عمار يف حديثه عـن سـعدان .وموىل دوس ، سند صحيح إن كان حيىي مسعه 

.عن حممد بن عمرو عن سامل وقال موىل شداد ابن حيىي 
سئل : حدثنا وكيع عن عبد اهللا بن مبشر عن زيد أيب عتاب قال ]9486[ابن أيب شيبة -

.اهـ ثقات ، مرسل إين آلخذته منها وأنا صائم:قال عن القبلة للصائم ؟ فسعد
كانــا يرخصــان يف ســعد بــن أبــي وقــاصوهريــرةأبــاعــن زيــد بــن أســلم أن ]645[مالــك -

عــن داود بــن قــيس عــن زيــد بــن أســلم قــال قيــل أليب ]7421[عبــد الــرزاق .القبلــة للصــائم 
ال قيـل لسـعد بـن مالـك هريرة تقبل وأنت صائم قال نعم وأكفحهـا يعـين يفـتح فـاه إىل فيهـا قـ

بــن اعــن ]7422[عبــد الــرزاق ورواه. اهـــ مرســل خــذ مبتاعهــا آتقبــل وأنــت صــائم قــال نعــم و 
رجــل قبـل امرأتــه : فقـال هريـرةبــاأجـريج عـن زيــد بـن أسـلم عــن سـعيد املقــربي أن رجـال سـأل 
حـدثنا]1068[ورواه مسـدد . وهو صائم أأفطر قال ال قـال فغريهـا قـال فـأعرض أبـو هريـرة

أقبـل امـرأيت : حيىي عن ابن عجالن حدثين سعيد بن أيب سعيد أن رجال سـأل أبـا هريـرة فقـال 
وســألت ســعد بــن : قــال . أف : فأقبــل امــرأة غريهــا قــال: ال بــأس قــال : وأنــا صــائم ؟ قــال 

.اهـ صحيح ال بأس : مالك عن ذلك ، فقال 
هريــرةأبـيأبيـه عــن حــدثنا ابـن عليـة عــن حبيـب بـن شــهاب عـن ]9490[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ صحيحإين أحب أن أرف شفتيها وأنا صائم: سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: قال
.كــان ينهــى عــن القبلــة واملباشــرة للصــائم عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ]649[مالــك-

ابـــن أيب شـــيبة .بـــن عمـــر مثلـــهاعـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر عـــن نـــافع عـــن ]7424[عبـــد الـــرزاق 
كــان يكــره القبلــة : قــاليــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــرعــن عبنا أبــو أســامةحــدث]9515[

أنه كان عن ابن عمرحدثنا ابن منري عن عبيد اهللا عن نافع]9529[ابن أيب شيبة .للصائم
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بـن عفـان حـدثنا ابـن منـري ياحلسن بـن علـمن طريق]8346[البيهقي .يكره القبلة واملباشرة
.صحيح .فع عن عبد اهللا بن عمر مر عن ناعن عبيد اهللا بن ع

ــناعــن الثــوري عــن عمــران بــن مســلم عــن زاذان قــال ســئل ]7425[عبــد الــرزاق - عمــرب
حدثنا وكيع عن سفيان ]9505[ابن أيب شيبة .أيقبل الرجل وهو صائم قال أفال يقبل مجرة

.اهـ صحيحأفال تقبل مجرة : قال عن عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر
عـن ابـن عمـرسـألت : حدثنا حفص عن عاصم عـن مـورق قـال ]9506[ن أيب شيبة اب-

ثنا حممــد بــن حــد]3366[ورواه الطحــاوي. اهـــ ســند صــحيح فنهــى عنهــاالقبلــة للصــائم ؟
أنـه سـئل عـن القبلـة عـن ابـن عمـر عـن مـورقخزمية قال ثنا حجاج قال ثنا محاد عن أيب محـزة 

.اهـ أبو محزة القصاب يضعفشاب للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها لل
جـاء رجـل إىل : حدثنا عبدة بن سليمان عن جمالد عـن وبـرة قـال ]9527[ابن أيب شيبة -

أباشـر امـرأيت وأنـا : فقـالخـرمث جـاء آ.ال: ر امرأيت وأنا صـائم ؟ فقـال أباش: فقال ابن عمر
: ال ؟ فقـال ، وقلـت هلـذا يا أبا عبد الرمحن ، قلت هلذا نعـم: نعم ، فقيل له : صائم ؟ قال 

.اهـ جمالد ليس حيتج به إن هذا شيخ وهذا شاب
عبــد الوهـاب بـن عطــاء أخربنـا حممـد بـن عمــرو عـن حيـىي بــن مـن طريـق]8347[البيهقـي -

مل : فقــال شــيخ عنــده . ال: عــن القبلــة وهــو صــائم فقــالعمــرابــنعبــد الــرمحن أن فــىت ســأل 
أمــا أنــت فقبــل فلــيس عنــد : بــذلك بــأس قــال ابــن عمــر حتــرج النــاس وتضــيق علــيهم؟ واهللا مــا 

.اهـ إسناد حسناستك خري
سـعيدأبـيحدثنا ابن مبارك عن خالد احلذاء عن أيب املتوكل عن ]9487[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح : ال أنه سئل عن القبلة للصائم ؟ فق
ســئل عــن عبــد اهللا بــن عبــاسعطــاء بــن يســار أن عــن زيــد بــن أســلم عــن]648[مالــك -

.اهـ صحيح القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب 
أخربنــا معمــر عــن عاصــم بــن ســليمان عــن أيب جملــز قــال جــاء رجــل ]7418[عبــد الــرزاق -

عبـد الـرزاق .شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص لـه فجـاءه شـاب فنهـاه بن عباساإىل 
.اهـ صحيح بن عباس اوكان قتادة يرويه عن عن معمر
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حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعـيم ثنـا مسـعر عـن حبيـب بـن أيب ]11040[الطرباين -
البيهقـــي . : قـــالعبـــاسابـــنثابـــت عـــن جماهـــد عـــن 

مثـل اسجعفر بن عون أخربنا مسعر عن حبيب عـن جماهـد عـن ابـن عبـمن طريق]8343[
.اهـ ثقات ذلك

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا فضــيل بــن مــرزوق عــن ]10604[الطــرباين -
أيقبـل : ال، مث جـاء شـيخ فقـال: أيقبـل وهـو صـائم؟ قـال: عبـاسابـنسـأل شـاب : عطية قال

ال، وسـألك هـذا أيقبـل : سـألتك أقبـل وأنـا صـائم فقلـت: نعم، قال الشاب: وهو صائم؟ قال
نعـم، فكيـف حيـل هلـذا مـا حيـرم علـي وحنـن علـى ديـن واحـد؟ فقـال لـه ابــن : صـائم فقلـتوهـو

إن عــروق اخلصــيتني معلقــة بــاألنف فــإذا شــم األنــف يتحــرك الــذكر، وإذا حتــرك الــذكر : عبــاس
دعــا إىل مــا هــو أكــرب مــن ذاك والشــيخ أملــك إلربــه وذاك بعــدما ذهــب بصــر عبــد اهللا، وخلفــه 

.اهـ مرسل أف لك من جليس قوم: إن خلفك امرأة قاليا ابن عباس : امرأة فقيل
يسـئل عـن القبلـة عبـاسبـنابـن جـريج عـن عطـاء قـال مسعـت اعـن ] 7413[عبد الـرزاق -

يضـا اعفـوا أأفيقـبض علـى سـاقها قـال : فقيـل لـه ، : للصائم فقال 
ب أنـه مسـع عطـاء يقـول مسعـت عبـد الـرزاق عـن عمـر بـن حبيـ.الصائم ال يقـبض علـى سـاقها 

حــدثنا حفــص عــن عبــد ]9528[ابــن أيب شــيبة .بــن جــريجابــن عبــاس يقــول مثــل حــديث ا
ابــن أيب شـــيبة .أعفــوا صــومكم: املباشــرة ؟ قــال : قيــل البــن عبـــاس : امللــك عــن عطــاء قــال 

أنـــه ســـئل عـــن القبلـــة عبـــاسابـــنحـــدثنا حفـــص عـــن عبـــد امللـــك عـــن عطـــاء عـــن ]9492[
عبـد الوهـاب بـن عطـاء أخربنـا ابـن مـن طريـق]8345[البيهقـي .: فقال للصائم

ال بــأس بــه إذا انتهــى : جــريج عــن عطــاء أن رجــال ســأل ابــن عبــاس عــن القبلــة للصــائم فقــال 
.اهـ صحيح رجل قبض على ساقها قال أيضا أعفوا الصيام: وقال . إليه
ــناأيب يزيــد قــال مسعــت بــن عيينــة عــن عبيــد اهللا بــن اعــن ]7415[عبــد الــرزاق - ــاسب عب

.اهـ سند صحيح : يقول 
عبــاسبــنابــن عيينــة عــن إبــراهيم بــن ميســرة عــن طــاووس عــن اعــن ]7416[عبــد الــرزاق -

.اهـ سند صحيح عتزال أكيس القال سئل عن القبلة للصائم فقال هي دليل إىل غريها وا
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عـن ابن عباسسألت : حدثنا حفص عن عاصم عن مورق قال ]9493[شيبة ابن أيب -
.اهـ صحيح فرخص فيها،قبلة للصائم ال
أعـرايب : قـال ابـن عبـاسحدثنا حفص عن داود عن عكرمـة عـن ]9524[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند جيد يف القبلة واملباشرة ووضع اليد ما مل يعده إىل غريهفرخص له أتاه فسأله
ال : قـال ابـن عبـاسحـدثنا وكيـع عـن أيب مكـني عـن عكرمـة عـن ]9525[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند حسن خ أن يباشر ، يعين وهو صائمبأس للشي
مغفـــلابـــنســـألت : حـــدثنا عبـــاد بـــن العـــوام عـــن الشـــيباين قـــال ]9508[ابـــن أيب شـــيبة -

ســألت عكرمــة : ين قــال حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن الشــيبا]9526[ابــن أيب شــيبة .فكرههــا
.اهـ صحيح فيها ، وسألت ابن مغفل ؟ فكرههاوالشعيب عن املباشرة ؟ فرخصا

أخربنا معمر عـن الزهـري قـال حـدثين مـع مسـع أصـحاب النـيب صـلى ]7417[عبد الرزاق -
ابـن أيب .رمبـا تـداعون إىل أكـرب منهـا : ويقولـون، اهللا عليه و سلم يتناهون عـن القبلـة صـياما 

عــن ثعلبــة بــن عبــد اهللا بــن أيب ة عــن ابــن أيب ذئــب عــن الزهــري ثنا شــبابحــد]9518[ةشــيب
. رأيــت أصـحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم وهــم ينهـون عــن القبلــة للصــائم:قــالصـعري

حــدثنا ابــن أيب داود قــال ثنــا ابــن أيب مــرمي قــال أنــا حيــىي بــن أيــوب قــال ]3401[الطحــاوي 
ن ثعلبة بن صعري العذري هكذا قال ابن أيب مرمي وكان رسول حدثين عقيل عن ابن شهاب ع

اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــد مســح وجهــه أنــه أخــربه أنــه مســع أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا 
حـــديث اهــــ

.صحيح 
عن عمر بن ذر قال أخربنا حنظلة بن سـربة بـن حدثنا ابن فضيل]9530[ابن أيب شيبة -

فكـان اليمـانبـنحذيفـةاملسيب بن جنبة الفزاري عن عمته مجانـة بنـت املسـيب وكانـت عنـد 
وال يقبـــل دخـــل معهـــا يف حلافهـــإذا صـــلى الفجـــر يف رمضـــان 

دينار قال أخربنا حنظلة أخربنا خالد بن حيىي حدثنا عمرو بن]11895[ابن سعد .عليها
ملســيب كانــت عنــد حذيفــة بــن بــن ســربة بــن املســيب بــن جنبــة الفــزاري أن عمتــه مجانــة بنــت ا

وكـــان ينصـــرف مـــن صـــالة الفجـــر يف رمضـــان فـــدخل معهـــا يف حلافهـــا يوليهـــا ظهـــره ، اليمـــان
حدثنا حيـىي عـن عمـر بـن ]731إحتاف اخلرية[مسدد .
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ذر حــدثين حنظلــة بــن ســربة بــن املَُســيَّب بــن جنبــة عــن عمتــه مجانــة وكانــت حتــت حذيفــة أن 
حذيفــة كــان ينصــرف مــن صــالة الغــداة يف رمضــان فيــدخل معهــا يف حلافهــا ويوليهــا ظهــره وال 

.اهـ ذكره ابن حجر يف املطالب وحسنه يقبل بوجهه عليها
ة بن مصرف عن خيثمة بـن عبـد بن التيمي عن ليث عن طلحاعن ]7452[عبد الرزاق -

اهــ ليـث بـن قـال مـن تأمـل خلـق امـرأة وهـو صـائم بطـل صـومه اليمـانبـنحذيفـةالرمحن عن 
.أيب سليم يضعف 

الصائم يقيء
حدثنا أبو معمر عبد اهللا بن عمرو حـدثنا عبـد الـوارث حـدثنا احلسـني ]2383[أبو داود -

يعيش بن الوليـد بـن هشـام أن أبـاه حدثـه عن يعبد الرمحن بن عمرو األوزاععن حيىي حدثين
معدان بن طلحـة أن أبـا الـدرداء حدثـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـاء فـأفطر حدثين

إن أبـا الـدرداء : مسـجد دمشـق فقلـت فلقيت ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف
وأنـا صـببت لـه وضـوءه ، صـدق:قـال. أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـاء فـأفطرحدثين

.اهـ صححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكمصلى اهللا عليه وسلم
حــدثنا عيســى بــن يــونس عــن هشــام بــن قــال حــدثنا علــي بــن حجــر]720[الرتمــذي وقــال 

من ذرعه القيء: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالحسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة
ورواه الـدارمي عـن إسـحاق عـن عيسـى بــن اهــ اء عمـدا فلـيقضفلـيس عليـه قضـاء، ومـن اسـتق

زعـم أهـل البصـرة أن هشـاما أوهـم فيـه، فموضـع اخلـالف هـا هنـا: قال عيسـى: يونس مث قال 
.)1(وغريمهاالبخاريأمحد و ضعفه و ، الرتمذي استغربهاهـ وقد 

سـالم حـدثنا حيىي بن صاحل حدثنا معاوية بـن وقال يل]1937[وقال البخاري يف الصحيح 
. إذا قــاء فــال يفطــر ، إمنــا خيــرج وال يــوجل هريــرةأبــاحيــىي عــن عمــر بــن احلكــم بــن ثوبــان مســع 

وقــد روي عــن أيب الــدرداء وثوبــان وفضــالة بــن عبيــد أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــاء ] 91/ 2[مث قــال الرتمــذي -1
هكـذا روي يف ، وإمنا معىن هذا أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان صـائما متطوعـا فقـاء فضـعف فـأفطر لـذلك ، فأفطر
أن الصـائم إذا : احلديث مفسرا، والعمل عنـد أهـل العلـم علـى حـديث أيب هريـرة، عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمبعض 

اهـوبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأمحد وإسحاق.ذرعه القيء فال قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا، فليقض
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وذكره البخاري يف التاريخ يف ترمجة حممد بن اهـواألول أصح . هريرة أنه يفطر ويذكر عن أيب
.سريين 

:قاليعلعن هشيم عن احلجاج عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]7553[عبد الرزاق -
حـــدثنا ]9278[ابـــن أيب شـــيبة .مـــن تقيـــأ فعليـــه القضـــاء وإن ذرعـــه القـــيء فـــال قضـــاء عليـــه 
إذا ذرعـه القـيء فلـيس عليـه : قـال حفص عن حجاج عن أيب إسحاق عـن احلـارث عـن علـي 

حدثنا عبد الرحيم عن إمساعيـل ]9289[ابن أيب شيبة .القضاء ، وإذا استقاء فعليه القضاء
سـعدان بـن نصـر حـدثنا من طريق]8285[البيهقي .احلارث عن عليعن أيب إسحاق عن

إذا أكــل الرجــل ناســيا : قــال يإســحاق عــن احلــارث عــن علــأبــو معاويــة عــن حجــاج عــن أيب
إذا ذرعـه القـىء وهو صـائم فإمنـا هـو رزق رزقـه اهللا إيـاه وإذا تقيـأ وهـو صـائم فعليـه القضـاء ، و 

.به اهـ احلارث ال حيتج فليس عليه القضاء
مــن اســتقاء وهــو صــائم : أنــه كــان يقــول عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ]673[مالــك -

حــدثنا عبــد ]9279[ابــن أيب شــيبة .فعليــه القضــاء ومــن ذرعــه القــيء فلــيس عليــه القضــاء 
ن ذرعـه مـ: أنـه كـان يقـول الرحيم بن سـليمان عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر 

عبــد اهللا بــن مــن طريــق]8282[البيهقـي .ومــن تقيــأ فقــد أفطــرطـرالقـيء وهــو صــائم فــال يف
مــن ذرعــه : وهــب حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر ومالــك بــن أنــس عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه قــال 

.اهـ صحيح ء فال قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء يالق
أنـه قـال عباسنابحدثنا حيىي بن حيىي ثنا يزيد بن زريع عن عكرمة عـن ]82[ابن املنذر -
.اهـ صحيح والوضوء مما خرج وليس مما دخلاإلفطار مما دخل وليس مما خرج :
يف الرجـل عبـاسبـنابـن أيب ليلـى عـن عطـاء عـن اأخربنـا رجـل عـن ]7381[عبد الرزاق -

ميضــمض وهــو صــائم فيــدخل بطنــه قــال إن كــان للمكتوبــة فلــيس عليــه شــيء وإن كــان تطوعــا 
قال مرة عـن حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن عطاء ]9576[يب شيبة ابن أ.فعليه القضاء 

، وإن كـان للصـالة إن كـان لغـري الصـالة قضـى: قـاال ابن عباس ح وعن حريـث عـن الشـعيب
.اهـ ضعيف فال قضاء عليه

حممد بن عمر بن حفص الزاهد بو طاهر الفقيه أخربنا أبو بكر أخربنا أ]8512[البيهقي -
أنـه ذكـر ابـن عبـاسظبيـان عـن م بن عبد اهللا أخربنـا وكيـع عـن األعمـش عـن أيبحدثنا إبراهي
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إمنــا الوضــوء ممــا خيــرج : عنــده الوضــوء مــن الطعــام قــال األعمــش مــرة واحلجامــة للصــائم فقــال 
.اهـ حسن ا الفطر مما دخل وليس مما خرجوليس مما يدخل ، وإمن

رائيل عــن جــابر عــن طلحــة عــن عــن إســثنا الفضــل بــن دكــنيحــد]9287[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف إذا تقيأ الصائم فقد أفطر: قال ابن عباسالضحاك عن 

عن الثوري أنه كان يكـره الكحـل للصـائم قـال الثـوري وأخـربين وائـل ]7518[عبد الرزاق -
إمنــا الصــيام ممــا دخــل ولــيس ممــا خــرج والوضــوء ممــا : قــال عبــد اهللا بــن مســعودبــن داؤد عــن 
ورواه الطــرباين يف .كــذا وذكــره يف الوضــوء عــن إبــراهيم عــن عبــد اهللاهـــ  ا دخــل خــرج ولــيس ممــ

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري أخربين وائـل بـن داود ]9576[الكبري 
والوضـوء ممـا ، إمنا الصيام مما دخـل ولـيس ممـا خـرج : عن إبراهيم عن عبد اهللا بن مسعود قال 

.صحيح مرسل اهـخرج وليس مما دخل

الكحل للصائم
عبــد الــرمحن بــن النعمــان بــن ثابــت حــدثينيحــدثنا علــيحــدثنا النفيلــ]2379[أبــو داود -

صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر باإلمثد املروح عند بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النيب
و حـــديث منكـــر يعـــينحيـــىي بـــن معـــني هـــقـــال أبـــو داود قـــال يل.ليتقـــه الصـــائم :النـــوم وقـــال 

اهـحديث الكحل
حـدثنا أبـو حدثنا عبد األعلى بن واصل الكويف حدثنا احلسـن بـن عطيـة]726[الرتمذي -

جــاء رجــل إىل النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم فقــال اشــتكت : قــال عاتكــة عــن أنــس بــن مالــك
.مث ضعفه اهـعيين أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال نعم 

عــن عبيــد اهللا بــن أيب بكــر عــندثنا أبــو معاويــة عــن أيب معــاذحــ]9364[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا وهــب بــن بقيــة أخربنــا أبــو ]2380[أبــو داود . أنــه كــان يكتحــل وهــو صــائمأنــس

بكر بن أنس عـن أنـس بـن مالـك أنـه كـان معاذ عن عبيد اهللا بن أيبمعاوية عن عتبة عن أيب
.علقه البخاريجيد، سند أبو معاذ عتبة بن محيد الضيباهـيكتحل وهو صائم

احلجامة للصائم
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حدثنا أيـوب عـن عكرمـة عـن ابـن حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث ]1939[البخاري -
اهـصلى اهللا عليه وسلم وهو صائم احتجم النيب: قال عباس

قالبــة حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا وهيــب حــدثنا أيــوب عــن أيب]2371[أبــو داود -
شـــعث عـــن شـــداد بـــن أوس أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أتـــى علـــى رجـــل األعـــن أيب

أفطــر احلــاجم :لثمــان عشــرة خلــت مــن رمضــان فقــال يبــالبقيع وهــو حيــتجم وهــو آخــذ بيــد
اهــ صـححه ابـن قالبة بإسـناد أيـوب مثلـهقال أبو داود وروى خالد احلذاء عن أيب. واحملجوم 

.املديين وغريه 
أفطـــر احلـــاجم : قـــال علـــيعـــن معمـــر عـــن قتـــادة عـــن احلســـن عـــن ]7524[عبـــد الـــرزاق -

حدثنا ابـن عليـة عـن ابـن أيب عروبـة عـن مطـر عـن احلسـن]9397[ابن أيب شيبة .واحملجوم
حدثنا عبد الوارث عن ليـث عـن ]1116[مسدد .أفطر احلاجم واحملجوم: قال علي : قال 

.اهـ ضعيف حملجوم أفطر احلاجم وا:أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال 
حدثنا ابن إدريس عن الشيباين عن أبان بـن صـاحل عـن مسـلم بـن ]9409[ابن أيب شيبة -

اهــ مسـلم مل أتبـني : ة للصـائم ؟ فقـال عـن احلجامـابن مسعودسئل: قال سعيد 
.حاله 

أفطـــر احلـــاجم : قـــال هريـــرةأبـــيبـــن جـــريج عـــن عطـــاء عـــن اعـــن ]7526[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ سند صحيح ملستحجم وا
عـن الرجـل هريـرةأبـاعن معمر عن عاصم بن سليمان قـال سـألت ]7529[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح رأيت إن غشي عليه أ: حيتجم وهو صائم قال 
عن معمر عن خالد بن عبد الرمحن عـن شـقيق بـن ثـور أحسـبه عـن ]7527[عبد الرزاق -

ــرةســألت : أبيــه قــال  ــا هري يقولــون أفطــر احلــاجم واحملجــوم ولــو : صــائم حيــتجم قــال عــن الأب
.رواه البخاري يف التاريخ، على رسم ابن حباناهـ احتجمت ما باليت أبو هريرة القائل 

: حدثنا حممد بن أيب عدي عن محيد عن بكر عن أيب العالية قال]9399[ابن أيب شيبة -
يأكــل متــرا وكاخمــا ، وقــد احــتجم وهــو أمــري البصــرة ممســيا ، فوجدتــهأبــي موســىدخلــت علــى 

اهـــ ســند صــحيح أتــأمرين أن أهريــق دمــي وأنــا صــائم: أال حتــتجم بنهــار ؟ فقــال : فقلــت لــه 
حــدثنا علــي بــن معبــد قــال ثنــا روح بــن عبــادة قــال ثنــا ســعيد عــن ]3416[ورواه الطحــاوي 
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وهو حيتجم دخلت على أيب موسى: مطر الوراق عن بكر بن عبد اهللا املزين عن أيب رافع قال
وقـد مسعـت رســول . : لـيال فقلـت

أخربنا أبو ]8546[ورواه البيهقي . أفطر احلاجم واحملجوم :اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
أبـو أخربنا أمحد بـن حممـد بـن احلسـن احلـافظ حـدثناياحلسن حممد بن احلسني بن داود العلو 

عروبـة عـن مطـر زاج قاال حدثنا روح بن عبادة حدثنا سـعيد بـن أيبياألزهر وأبو صاحل املروز 
وهـو يموسـى األشـعر دخلـت علـى أيب: رافـع قـال عـن أيبالوراق عن بكر بن عبد اهللا املـزين

وأنا صـائم وقـد يأن أهريق دمتأمرين: : رمضان فقلت حيتجم ليال يف
كـذا رواه روح : مث قـال. أفطر احلاجم واحملجوم: عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مس

موســـى بـــن عبـــادة ورواه عبـــد األعلـــى عـــن ســـعيد عـــن بعـــض أصـــحابه عـــن ابـــن بريـــدة عـــن أيب
موسـى موقوفـا وكـذلك رواه محيـد رافـع عـن أيبورواه شعبة عن مطر عن بكر عـن أيب.مرفوعا

.اهـ رواية محيد أصح غري مرفوعالطويل عن بكر موقوفا
مـــا كنـــا : ؟ قـــالعـــن احلجامـــة للصـــائمأنـــسســـئل : ثنا محيـــد قـــال حـــد]22[األنصـــاري -

.اهـ رواه البخاري حنوه نكرهه إال للجهد
أخربنا حممـد بـن عبـد اهللا األنصـاري قـال حـدثنا هشـام عـن حممـد عـن ]6511[ابن سعد -

دعا احلجام فوضع احملاجم ، فإذا غابت الشمس أمره أنه كان إذا كان صائما أنس بن مالك
.اهـ صحيح فشرط

حدثنا أبو القاسـم عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد العزيـز ثنـا عثمـان بـن ] 182/ 2[الدارقطين -
أول مــا  : أيب شــيبة ثنــا خالــد بــن خملــد نــا عبــد اهللا بــن املثــىن البنــاين عــن أنــس بــن مالــك قــال 

ئم فمـر بـه النـيب صــلى اهللا بــن أيب طالـب احـتجم وهـو صــاكرهـت احلجامـة للصـائم أن جعفـر
مث رخـــص النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بعـــد يف احلجامـــة ، أفطـــر هـــذان : ســـلم فقـــال عليـــه و 

ه وأخرجـاهــوال أعلـم لـه علـة ، كلهـم ثقـات : قال . حيتجم وهو صائم أنسوكان . للصائم 
.الضياء يف املختارة

بــو أســامة عــن األحــوص بــن حكــيم عــن أيب الزاهريــة عــن حــدثنا أ]9422[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ال بأس به احتجم وهو صائممعاذاجبري بن نفري أن 
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كانا حيتجمـان سعد بن أبي وقاص وعبد اهللا بن عمربن شهاب أن اعن ]660[مالك -
ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص عـــن معمـــر عـــن الزهـــري أن ]7540[عبـــد الـــرزاق .ومهـــا صـــائمان 

اهـــ كــذا والصــواب عبــد اهللا بــن يريــان بــه بأســا وكانــا حيتجمــان ومهــا صــائمان كانــا الوعائشــة
.منقطع .عمر 

أنــه كــان حيــتجم وهــو صــائم قــال مث تــرك عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ]659[مالــك -
بــن جـريج قــال اعـن ]7530[عبــد الـرزاق .ذلـك بعـد فكــان إذا صـام مل حيـتجم حــىت يفطـر 

عــن معمــر ]7532[عبــد الــرزاق .يكــن يســتحجم وهــو صــائم ملعمــربــناأخــربين نــافع أن 
بن عمر حيتجم وهو صـائم مث تركـه بعـد فكـان يصـنع احملـاجم اكان : عن أيوب عن نافع قال 

ابــــن أيب شــــيبة .فــــإذا غابــــت الشــــمس أمــــره أن يشــــرط قــــال فــــال أدري أكرهــــه أم شــــيء بلغــــه 
كـان حيـتجم وهـو صـائم : حدثنا ابن علية عن أيوب عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال]9412[

حـدثنا وكيـع عـن هشـام بـن الغـاز عـن نـافع عـن ابـن عمـر . مث تركها بعـد ، فكـان حيـتجم لـيال
حـدثنا ابـن إدريـس عـن يزيـد ]9428[ابـن أيب شـيبة .أنه كـان حيـتجم عنـد الليـل وهـو صـائم

ألي وعبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أنه كان حيـتجم وهـو صـائم ، مث تـرك ذلـك ، فـال أدري
شـعيب قـال اليمـان أخـربينمن طريق أيب]8563[البيهقي .شيء تركه ؟ كرهه أو للضعف

عـن يكان ابن عمر حيتجم وهو صائم ، مث تركه بعد فكان حيتجم بالليل فال أدر : قال نافع 
ثنـا وار ثنا شبابة بن سأمحد بن حممد بن الصباح مث رواه من طريق.ء مسعهيء ذكره أو شيش

شـهر لغـاز وأبـو عمـرو بـن العـالء مجيعـا عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه كـان حيـتجم يفهشام بن ا
.اهـ صحيحرمضان عند وقت الفطر

كــان حيــتجم وهـــو عمــربــناعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل أن ]7531[عبــد الــرزاق -
.اهـ صحيح صائم مث تركه بعد فكان إذا غابت الشمس احتجم 

كـان يف رمضـان يعـد عمـربـنايج قال أخربين عطاء أن بن جر اعن ]7533[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح احلجام وحمامجه وحاجته حىت إذا أفطر الصائم استحجم بالليل 

ـــن عبـــاسعـــن أيب ظبيـــان عـــن كيـــع عـــن األعمـــش حـــدثنا و ]9411[ابـــن أيب شـــيبة - يف اب
/ 2[ين الــدارقط.ســند صــحيح اهـــ ولــيس ممــا خيــرجالفطــر ممــا دخــل : للصــائم قــال احلجامــة

حدثنا احملاملي ثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد مـوىل بـين هاشـم ثنـا عبـد العزيـز بـن أبـان ] 182
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رخـــص للصـــائم يف : بـــن عبـــاس قـــال اثنـــا ســـفيان الثـــوري عـــن األعمـــش عـــن أيب ظبيـــان عـــن 
اهـعبد العزيز ضعيف ، احلجامة 

ن عيينـة عـن حصـني حدثنا عبدان بن أمحد ثنـا زيـد بـن احلـريش عـن ابـ]11699[الطرباين-
اهــ سـند ال بأس باحلجامة للصائم إمنا كره من أجل الضعف: قالعباسابنعن عكرمة عن 

.جيد 
ثنا حممد بن سعيد قال أنا شريك عـن جـابر عـن أيب قالحدثنا فهد]3433[الطحاوي -

إمنـا كرهـت : قـالابـن عبـاسجعفر وسامل عن سعيد ومغرية عن إبراهيم وليث عن جماهد عـن 
.ضعيف جابر اهـ حلجامة للصائم خمافة الضعفا

عــن الثــوري عــن إبــراهيم بــن مهــاجر وجــابر وإمساعيــل كلهــم حيــدث ]7544[عبــد الــرزاق -
ابـــن أيب شـــيبة . وهـــو صـــائمحســـين بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــباحـــتجم : عـــن الشـــعيب قـــال 

بن علـي احتجم احلسني: حدثنا مروان بن معاوية عن أيب أسامة عن الشعيب قال ]9417[
نا شريك عن فراس عن عامر قال دخلت على احلسـني خرب أ]2128[ابن اجلعد .وهو صائم

حـــدثنا حممـــد بـــن خزميـــة قـــال ثنـــا ]3437[الطحـــاوي . بـــن علـــي يف رمضـــان وهـــو حيـــتجم 
وقـال . حجاج قال ثنا محاد قال أنا داود عن الشعيب أن احلسن بـن علـي احـتجم وهـو صـائم 

.حسني ، الصوابحسناهـ إمنا كرهت احل: الشعيب
عن الثـوري عـن يـونس بـن عبـد اهللا اجلرمـي عـن دينـار قـال حجمـت ]7543[عبد الرزاق -

حدثنا يعلى بـن عبيـد عـن يـونس بـن عبـد ]9416[ابن أيب شيبة .وهو صائم زيد بن أرقم
.م ابن حبان اهـ على رسحجمت زيد بن أرقم وهو صائم: قال اهللا اجلرمي عن دينار

: قـال أبـي سـعيدن عـحدثنا أبو خالـد عـن محيـد عـن أيب املتوكـل ]9414[ابن أيب شيبة -
ابـــن خزميـــة يف حـــديث علـــي بـــن حجـــر عـــن إمساعيـــل بـــن جعفـــر . ال بـــأس باحلجامـــة للصـــائم

ه سـأل أبـا سـعيد اخلـدري عـن الصـائم حيـتجمعـن أيب املتوكـل النـاجي أنـحدثنا محيد]125[
عـن شـعبة عـن قتـادة عـن حـدثنا وكيـع ]9415[ابـن أيب شـيبة وقـال. بأس بهنعم ال :فقال

]3429[الطحــاوي .أنــه كــره احلجامــة للصــائم مــن أجــل الضــعفســعيدأيبأيب املتوكــل عــن 
ثنـا شـعبة عـن قتـادة عـن ثنا سليمان بن شعيب الكيساين قال ثنا عبد الرمحن بن زياد قـالحد

إمنا كرهنا أو كرهت احلجامة للصائم من أجـل :دري قالناجي عن أيب سعيد اخلأيب املتوكل ال
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بنـدار حـدثنا حممـد بـن جعفـر حـدثنا شـعبة عـن قتـادة من طريـق]8526[البيهقي .الضعف
.إمنــا كرهــت احلجامــة للصــائم خمافــة الضـــعف: ســعيد قــال عــن أيبياملتوكــل النــاجعــن أيب

ثنا علي بن شعيب ثنـا هاشـم بـن حدثنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل] 182/ 2[الدارقطين 
: القاســـم ثنـــا األشـــجعي عـــن ســـفيان عـــن خالـــد احلـــذاء عـــن أيب املتوكـــل عـــن أيب ســـعيد قـــال 

بــه اهــــ عــن ســفيان ياألشــجعورواه البيهقــي مـــن طريــق . رخــص للصــائم يف احلجامــة والقبلــة 
.واملعىن ال تكره إال للضعف .صحاح 

بـــد عـــن عسبايان عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عـــكيـــع عـــن ســـفحـــدثنا و ]9420[ابـــن أيب شـــيبة -
: عن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم قـالوا الرمحن بن أيب ليلى 

اهـــ صــحيح وصــال يف الصــيام إبقــاء علــى أصــحابهاهللا عليــه وســلم عــن احلجامــة للصــائم ، وال
.رواه أبو داود 

زوج النــيب صــلى اهللا ســلمةأمعــن عــن الثــوري عــن فــرات عــن قــيس ]7542[عبـد الــرزاق -
حدثنا يزيد بـن هـارون ]9427[ابن أيب شيبة . 

اهـــجم وهــي صــائمةقــال أخربنــا ســفيان عــن فــرات عــن مــوىل ألم ســلمة أنــه رأى أم ســلمة حتــت
.، وموىل أم سلمة خموض مل يذكر مبا يعرف حاله ثقة فرات القزاز 

حــدثنا احلســـن بــن موســى عـــن شــيبان عــن ليـــث عــن عطــاء عـــن ]9402[شــيبة ابــن أيب-
.اهـ ضعيف أفطر احلاجم واحملجوم: قالت عائشة

خربنـــا أحيـــىي بـــن ســـليمان قـــال ثنـــا ابـــن وهـــب حـــدثين]180/ 2[وقــال البخـــاري يف التـــاريخ 
فــال عائشــة يصــيام وبنــو أخــوحنــنعائشــةكنــا حنــتجم عنــد : م علقمــةأبيــه عــن أخمرمــة عــن 

.اهـ حسنتنهاهم
حــدثنا هشـيم عــن منصـور بــن زاذان عـن يزيــد بـن ســعيد مـوىل صــفية أنــه ]1117[مسـدد -

.اهـ يزيد بن شعيب ال يعرف حاله أفطر احلاجم واحملجوم : تقول صفية بنت حييمسع 
شــيبة قــال ثنــا طلحــة بــن حيــىي عــن يبأعثمــان بــن حــدثين] 2/180[البخــاري يف التــاريخ -

منـا  ، إال بـأس : حيتجم وهو صائم ؟ قـال: سعيد بن املسيبسألت: بن شهابيونس عن ا
.اهـ صحيح كره الناس ذاك أل
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مـــا كـــانوا يكرهـــون : عـــن الثـــوري عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قـــال ]7528[عبـــد الـــرزاق وقـــال
.اهـ صحيح احلجامة للصائم إال من أجل الضعف 

صــحابه عــن أر والثــوري عــن زيــد بــن أســلم عــن رجــل مــن عــن معمــ]7538[عبــد الــرزاق -
رجل من أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه و سـلم قـال ال يفطـر مـن قـاء وال مـن احـتجم وال مـن 

عــن أيب ]7539[عبــد الــرزاق .احــتلم قــال وذكــره معمــر عــن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم 
أصحاب النـيب صـلى اهللا بكر بن عبد اهللا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من

.أبو بكر هو ابن أيب سربة ، تركوهاهـ سلم مثله عليه و 

ما ذكر يف الوصال
عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ]668[مالك -

إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسـول اهللا قـال إين لسـت كهيئـتكم:قال
.اهـ رواه البخاري ومسلم إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين 

حدثنا وكيـع عـن أيب جنـاب عـن إمساعيـل بـن رجـاء عـن النـزال بـن ]9687[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف ال وصال يف صيام: قال عليسربة عن 

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن عجــالن عــن حممــد بــن قــيس عــن ]9686[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حممد بن قيس املدين القاص ثقة ، وأبوه جمهولال أواصل أبدا: قال أبي هريرةأبيه عن 

: عائشـةقالـت : حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا مسـعر عـن قدامـة قـال ]9689[ابن أيب شـيبة -
الطـــــربي .اهــــــ صـــــوابه قتـــــادة)مث أمتـــــوا الصـــــيام إىل الليـــــل(
أمتـوا : عائشـةقالـت: قـالل حدثنا ابـن دكـني عـن مسـعر عـن قتـادةحدثين املثىن قا]3027[

.مرسلاهـ
ــي ســعيدحــدثنا بشــر عــنقــال حــدثنا محــاد]2287[أبــو داود الطيالســي - : قــال أب

بـن حـرب اهــ بشـر 
.يضعف 

حــدثنا وكيــع عــن األســود بــن شــيبان عــن أيب نوفــل بــن أيب عقــرب ]9692[ابــن أيب شــيبة -
ابـــن ســـعد . صـــبيحة مخســـة عشـــر مـــن الشـــهر وهـــو مواصـــلالزبيـــرابـــندخلـــت علـــى : قـــال 

أخربنــا روح بــن عبــادة ومســلم بــن إبــراهيم قــاال حــدثنا األســود بــن شــيبان عــن أيب ]7617[
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دخلت على عبد اهللا بن الزبري صـبيحة خامسـة مـن العشـر األواخـر : ل نوفل بن أيب عقرب قا
.صحيح سند اهـ من رمضان وهو يواصل

كـان : قـالعن هشام بن عروةأبو السائب قال حدثنا حفصناحدث]3028[ابن جرير -
سـند . يواصل سبعة أيام فلما كرب جعلها مخسا فلما كرب جدا جعلهـا ثالثـاعبد اهللا بن الزبير

.يح صح
أخربنا روح بن عبـادة وحيـىي بـن عبـاد قـاال حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن ]7618[ابن سعد -

كان يواصل سبعة أيام فإذا كانت ليلة السـابعة دعـا عبد اهللا بن الزبيرعمار بن أيب عمار أن 
بثريـدة يف صـحفة عليهـا عرقـان ويـؤتى النـاس باجلفـان فتوضـع بــني بإنـاء مـن مسـن فشـربه مث أيت

.اهـ سند جيد يا أيها الناس هذا من خالص مايل وهذا من بيت مالكم: فيقول ، هم أيدي
حـــدثنا روح بـــن عبـــادة قـــال حـــدثنا حبيـــب بـــن الشـــهيد عـــن ابـــن أيب ]7619[ابـــن ســـعد -

الفـاكهي . يواصـل سـبعة أيـام ، فيصـبح اليـوم الثـامن وهـو أليثنـاالزبيـرابـنكان : مليكة قال 
اعيــل قــال ثنــا روح بــن عبــادة قــال ثنــا حبيــب بــن الشــهيد عــن حــدثنا حممــد بــن إمس]1594[

.فيصـــبح اليـــوم الســـابع وهـــو أليثنـــا يواصـــل ســـبعة أيـــام كـــان ابـــن الـــزبري : ابـــن أيب مليكـــة قـــال 
ثنـا محـاد بـن سـلمة : حدثنا أبو علي احلسن بـن منصـور األبـرش قـال ثنـا سـعيد بـن هبـرية قـال 

.صحيح اهـ بنحوهنا حبيب بن الشهيد عن ابن أيب مليكةثقال 
أخربنـــا حفـــص بـــن عمـــر احلوضـــي قـــال حـــدثنا يزيـــد بـــن إبـــراهيم قـــال ]7620[ابـــن ســـعد -

.اهـ صحيح كان يواصل بني السبعابن الزبيرحدثنا عمرو بن دينار أن 
أخربنا عبـد اهللا بـن جعفـر الرقـي قـال حـدثنا أبـو امللـيح عـن ميمـون أن ]7621[ابن سعد -

الصيام من اجلمعة إىل اجلمعة فإذا أفطر اسـتغاث بالسـمن حيسـوه يلـني كان يواصل الزبيرابن
.اهـ حسن أمعاءه

عبـدكـان : أخربنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام بـن حسـان قـال ]7622[ابن سعد -
فكـان إذا دخـل رمضـان ، أكـل أكلـة يف : يصوم عشـرة أيـام ال يفطـر فيهـا قـال الزبيربناهللا

.مرسلاهـ نصف الشهر
حـــدثنا أبـــو مســـلم الكشـــي و حممـــد بـــن حممـــد التمـــار قـــاال حـــدثنا أبـــو ]1231[الطـــرباين -

يـاد بـن إالوليد ح وحدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي قـاال ثنـا عبيـد اهللا بـن 
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إن : وقــال بشــيركنــت أصــوم فأواصــل فنهــاين : لقــيط عــن أبيــه عــن ليلــى امــرأة بشــري قالــت 
ولكـــن ،إمنـــا يفعـــل ذلـــك النصـــارى : رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــ

اهـ إسناد جيد صومي كما أمر اهللا عز و جل مث أمتي الصيام إىل الليل فإذا كان الليل فأفطري 
.، بشري هو ابن اخلصاصية 

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن عبــد الــرمحن بــن عــابس عــن ابــن أيب ]9683[ابــن أيب شــيبة -
ليـه وسـلم عـن : النيب صلى اهللا عليه وسـلم قـالوا عن أصحابليلى 

.اهـ صحيح رواه أمحد وأبو داودإبقاء على أصحابهجامة للصائم واحلالوصال يف الصيام
حدثنا ابن بشار قال حـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي قـال حـدثنا سـفيان ]3032[الطربي -

، فقـــال ان يواصـــل مـــن األيـــام حـــىت ال يســـتطيع أن يقـــومأن ابـــن أيب نعـــم كـــعـــن أيب إســـحاق
.صحيح.لو أدرك هذا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم رمجوه : عمرو بن ميمون

السواك للصائم
أخربنـا الثــوري عــن عاصـم بــن عبيـد اهللا بــن عاصــم عـن عبــد اهللا بــن ]7484[عبـد الــرزاق -

سـلم يسـتاك وهـو صـائم مـا ال صلى اهللا عليـه و رأيت رسول اهللا : عامر بن ربيعة عن أبيه قال
.وضعفه األلباين ، وحسنه ابن حجر ،اهـ رواه أبو داود وسكت عنه حصي أ

مــا : ]7485[عبــد الــرزاق -
وهو صائم ولكن بعود قـد ذوي يعـين يـابس عمر بن الخطاب رأيت رجال أدأب للسواك من 

عـن زيـاد بـن حـدير]9242[ابن أيب شيبة .
ة بــن محيــد حــدثنا عبيــد.مــا رأيــت أحــدا أدوم ســواكا وهــو صــائم مــن عمــر بــن اخلطــاب: قــال 

يعقــــوب بــــن ســـــفيان .بنحــــوه
قــاالحــدثنا أبـو نعــيم وقبيصـة]2/642املعرفـة[

حدثنا حممد بن ]1935ك [الدواليب .ما رأيت أحدا أدوم سواكا وهو صائم من عمر: قال
مـا : قالعن زياد بن حديرعن أحدثنا سفيان عن مسعرقال منصور اجلواز

مـن ]8589[البيهقـي . يوذلك بعـود قـد ذو جال أدأب سواكا، وهو صائم من عمررأيت ر 
عـن يحممد بن عبد الوهاب أخربنا جعفـر بـن عـون أخربنـا مسـعر عـن أيبطريق 
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بعــود قــد : أراه قــال . مــا رأيــت أحــدا أدأب ســواكا وهــو صــائم مــن عمــر: زيــاد بــن حــدير قــال
.اهـ صحيح يبسيعين: قال أبو عبيد. يذو 
حدثنا علـي : قالحدثنا حيىي بن معني: لقاحدثنا العباس بن حممد]1330ك[الدواليب -

عـن يزيــد بـن بــالل مـواله وكــان قـد شــهد صـفني مــع علـي عــن بـن ثابـت عــن كيسـان أيب عمــر
ال يستاك الصائم بالعشي ولكن بالليل فإن يبوسة شفيت الصائم نور : علي رضي اهللا عنه قال

د اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو عبأخربنا حممد بن ]8594[البيهقي اهـ ورواه بني عينيه يوم القيامة
] 204/ 2[دارقطين الوقال .، فذكره حممد بن يعقوب قال مسعت العباس بن حممدالعباس

حــدثنا أبــو عبيــد القاســـم بــن إمساعيــل ثنـــا أبــو خراســان حممـــد بــن أمحــد بـــن الســكن ثنــا عبـــد 
ا صـمتم إذ: الصمد بن النعمان ثنا أبو عمر القصار كيسان عن يزيد بن بـالل عـن علـي قـال 

فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إال كانت نورا 
.وجهالة من فوقهمث ضعفه بكيسان اهـبني عينيه يوم القيامة 

حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا هارون بن معروف ثنـا حممـد بـن ]20/133[الطرباين -
نيس عن أيب عبد الرمحن عن عبادة بن نسـي عـن عبـد الـرمحن بـن سلمة احلراين أبنا بكر بن خ

أي النهـار أتسـوك؟ : نعـم، قلـت: أتسوك وأنت صـائم؟ قـال: معاذ بن جبلسألت : غنم قال
فإن الناس يكرهونـه عشـية، : أي النهار شئت، إن شئت غدوة، وإن شئت عشية، قلت: قال
خللـوف فـم الصـائم أطيــب : وسـلم قـاليقولـون إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : ومل؟ قلـت: قـال

ســـبحان اهللا، لقـــد أمـــرهم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : فقـــال.عنــد اهللا مـــن ريـــح املســـك
وإن اسـتاك ومـا كـان بالسواك حني أمرهم، وهو يعلم أنه ال بد أن يكون بفـم الصـائم خلـوف

ه شـر إال مـن ابتلـي بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، مـا يف ذلـك مـن اخلـري شـيء بـل فيـ
والغبـار يف سـبيل اهللا أيضـا كـذلك؟ إمنـا يـؤجر فيـه مـن اضـطر إليـه : ببالء ال جيـد منـه بـدا قلـت

نعم، وأما من ألقى نفسه يف البالء عمدا فما له مـن ذلـك مـن أجـر: ومل جيد عنه حميصا؟ قال
.بكر بن خنيس فيه ضعف اهـ
قال لقد أدميت فمـي اليـوم صـائم هريرةأبا عن معمر عن قتادة أن ]7486[عبد الرزاق -

ع عـن سـعيد بـن بشـري عـن قتـادة عـن أيب حدثنا وكي]9254[ابن أيب شيبة .بالسواك مرتني 
.اهـ مرسلأدميت فمي اليوم مرتني: هريرة أنه سئل عن السواك للصائم فقال 
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أبـــو حــدثنا احلســـني بــن إمساعيـــل ثنــا حممــد بـــن إســحاق اخليـــاط ثنــا]2/203[الــدارقطين -
قـال لـك السـواك إىل العصـر فـإذا صـليت هريـرةأبـيمنصور ثنا عمر بن قـيس عـن عطـاء عـن 

خلــوف فــم الصــائم أطيــب : العصــر فألقــه فــإين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 
.اهـ ابن قيس سندل يضعف عند اهللا من ريح املسك 

كان يستاك وهـو صـائم عمربناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع أن ]7488[عبد الرزاق -
حدثنا حفص عن عبيد اهللا عن نـافع عـن ]9249[ابن أيب شيبة .إذا راح إىل صالة الظهر 

مــن ]8590[البيهقــي . أراد أن يــدفع إىل الظهــر وهــو صــائمأنــه كــان يســتاك إذا ابــن عمــر 
عمـرابنسعدان بن نصر حدثنا وكيع عن عبد اهللا بن نافع موىل ابن عمر عن أبيه عن طريق

.اهـ صحيح أنه كان يستاك وهو صائم
مل يكــن أنــهابــن عمــرحــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن نــافع عــن ]9241[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح يرى بأسا بالسواك للصائم
حــدثنا علــي بــن احلســن بــن شــقيق أخربنــا أبــو محــزة عــن إبــراهيم ]9264[ابــن أيب شــيبة -

اهــاك الصـائم بالسـواك الرطـب واليـابسال بأس أن يسـت:لقاابن عمرالصائغ عن نافع عن 
.حسنسند 

عبـاسبـناعن بعض أصحابه عن احلكم بـن أبـان عـن عكرمـة عـن ]7497[عبد الرزاق -
اهـال أعلم إال أن مسلمة أخربنيه : قال ، ال بأس بالسواك األخضر للصائم : قال 

حــدثين شــهر بــن عبــد اجلليــل قــالحــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن ]9245[ابــن أيب شــيبة -
اسـتك علـى كـل ، نعم الطهور : واك للصائم ؟ فقال عن السعباسابنسئل : قال حوشب 

.اهـ ثقات حال
كبشـة عـن امـرأة مـنهم يقـال هلـاحدثنا وكيـع عـن شـداد أيب طلحـة ]9244[ابن أيب شيبة -

كي يف يــدي وأنــا هــذا ســوا : ت فسـألت عــن الســواك للصــائم ؟ قالــعائشــةجئــت إىل : قالـت 
.كبشة مل أعرفها اهـصائمة

التربد باملاء يف احلر
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يب بكــر بــن عبــد عــن أحــدثنا وكيــع عــن مالــك بــن أنــس عــن مســي]9308[ابــن أيب شــيبة -
اء وهـو صـائمعن رجل رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يصب على رأسه املالرمحن بن احلارث

.يف صحيحه اهـ رواه أبو داود واحلاكم يف يوم صائف
رأيــت : حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن عبــد اهللا بــن أيب عثمــان قــال ]9303[ابــن أيب شــيبة -

حـدثين ] 1504[وقال الفـاكهي .اهـ صحيح مث يلقيه عليهوهو صائم يبل الثوبابن عمر
حممد بن علي الصائغ قـال ثنـا أبـو عمـران موسـى بـن حممـد بـن حبـان البصـري عـن خالـد قـال 

ط ابنــا عبــد اهللا بــن يســار قــاال إن ابــن عمــر كــان يصــوم احملــرم مبكــة وهــي أرض ثنــا أيــوب وســلي
اهــ موسـى بـن حارة وكان إذا أصابه احلر بل ثوبه ونضح باملـاء وهـذا هـو خالـد بـن أيب عثمـان

.حممد بن حيان ضعفه الدارقطين 
ل أخربنـــا موســـى بـــن إمساعيـــل قـــال حـــدثنا كثـــري بـــن نباتـــة احلـــداين قـــا]5217[ابـــن ســـعد -

فسألت موىل له أيطلب اخلالفـة ؟ قـال ، عمرابنحدثنا أيب أنه أتى 
اهــورأيتـه صـائما يف ثـوبني ممشـقني يصـب عليـه املـاء: ال هو أكرم على اهللا مـن ذاك ، قـال : 

.ف حاله ر والد كثري مل أع
بـن أبـي العـاصعثمـانرأيـت : عن معمر عمـن مسـع احلسـن يقـول ]7505[عبد الرزاق -

اهـبعرفة وهو صائم ميج املاء ويصب على نفسه املاء 
أنـه كـان يصـب العـاصأبـيبنعثمانعن حدثنا حيىي بن سعيد]9306[ابن أيب شيبة -

حــدثنا ]8333ك[الطــرباين .أو يــوم عرفــةوهــو صــائم عشــية عرفــةعليــه املــاء ، ويــروح عنــه
: عاين ثنــا معتمــر عــن محيــد عــن احلســن قــال ســهل بــن موســى ثنــا حممــد بــن عبــد األعلــى الصــن

.يأيت ، صحيح اهـرأيت عثمان بن أيب العاص يرش عليه املاء يوم عرفه وهو صائم 
عبـاسبنارأيـت : بن أيب ذئب عن املنذر بن أيب املنذر قال انا خرب أ]2774[ابن اجلعد -

وكيـع عـن ابـن حـدثنا]24695[ابـن أيب شـيبة . زمزم وهو قـائميكرع يف حوض من حياض 
اهــ  يكـرع يف حـوض زمـزم وهـو قـائمعبـاسابـنرأيـت : قـال أيب ذئب عن منذر بن أيب املنذر

جعفــر بــن عــون أخربنــا ابــن مــن طريــق]8521[يف الصــومورواه البيهقــي. ، وهــو قــائم كــذا
اهــحياض زمـزم وهـو صـائمرأيت ابن عباس يكرع يف: املنذر قالذئب عن املنذر بن أيبأيب

حـــدثنا حممـــد بـــن حيـــىي قـــال ثنـــا مـــروان بـــن ]1096[الفـــاكهي وقـــال .ه يف هـــذا البـــابذكـــر 
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منــذر اهـــ رأيــت ابــن عبــاس يكــرع مــن حيــاض زمــزم :معاويـة عــن ابــن أيب ذئــب عــن املنــذر قــال
قالـه ابـن عبـد اهلـادي ،يكرع يتناول املاء مـن احلـوض بفيـه ، واملعـىن يغطـس. وثقه ابن حبان 

.يف تنقيح التحقيق

ا عفي للصائممم
قـال ابن عبـاسحدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ]9369[ابن أيب شيبة -
حــــدثنا شــــريك عــــن .أو الشــــيء مــــا مل يــــدخل حلقــــه وهــــو صــــائمال بــــأس أن يــــذوق اخلــــل: 

بـن اجلعـدا.ال بـأس أن يتطـاعم الصـائم مـن القـدر: قـال سليمان عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس 
ال بــأس أن يتطــاعم : ك عـن ســليمان عـن عكرمــة عــن ابـن عبــاس قـال أخربنـا شــري]2406[

.، علقه البخاري اهـ حسن املرقة وحنوهاء يعينيالصائم بالش
حاق عـن مسـروق قـالعن أيب إسـحدثنا ابن فضيل عن األعمش ]9374[ابن أيب شيبة-

ين صــائمة لــوال أ: أنــا ورجــل معـي وذلــك يــوم عرفـة فــدعت لنــا بشـراب مث قالــت عائشــةأتيـت 
.، وال خيالف ما قال ابن عباس تقدم من وجه آخر ، حسناهـ لذقته

ابـن حدثنا وكيع عن أيب مالـك عـن ابـن أيب جنـيح عـن جماهـد عـن ]9886[ابن أيب شيبة -
.أبو مالك النخعي ضعيفاهـ ال يفطر: يف الرجل يدخل حلقه الذباب قال عباس

كانــت : عبــد احلميــد عــن ليــث عــن جماهــد قــال حــدثنا جريــر بــن ]9272[ابــن أيب شــيبة -
اهــــ ال تـــرى بأســـا يف مضـــغ العلـــك للصـــائم إال القـــار وكانـــت تـــرخص يف القـــار وحـــدهعائشـــة

.ضعيف 
حدثنا وكيع عن أيب عبد امللك رجل من أهل الشام عـن رجـل قـد ]9277[ابن أيب شيبة -

.ا كرهـت مضـغ العلـك للصـائمأم حبيبةمساه عن أبيه عن 
أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيـه أخربنـا أبـو حممـد بـن حيـان حـدثنا ]8565[وقال البيهقي 

سـعيد بـن عيسـى إبراهيم بن حممد بن احلسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليـد بـن مسـلم أخـربين
ضـــغ العلـــك ال مي: صـــلى اهللا عليـــه وســـلم تقـــول 

.ضعيف اهـ قال الشيخ جدته أم الربيع واحلديث موقوف. الصائم

الصائم يدعى إىل طعام
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شـيبة وعمـرو الناقـد وزهـري بـن حـرب قـالوا حـدثنا حدثنا أبـو بكـر بـن أيب]2758[مسلم -
شيبة رواية وقـال هريرة قال أبو بكر بن أيبالزناد عن األعرج عن أيبسفيان بن عيينة عن أيب

إذا :صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال صلى اهللا عليه وسلم وقال زهـري عـن النـيبو يبلغ به النيبعمر 
اهـصائم أحدكم إىل طعام وهو صائم فليقل إينيدع
مسعودبناعن الثوري عن أيب إسحاق عن قيس بن أيب حازم عن ]7483[عبد الرزاق -

ابــن أيب شــيبة .إين صــائمأو شــراب وهــو صــائم فليقــلإذا عــرض علــى أحــدكم طعــام : قــال 
دخلت على قيس بـن أيب حـازم فـدعا : حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق قال ]9532[

: نعــم ، قــال : صــائم أنــت ؟ قلــت : ال أريــد ، قــال : اشــرب ، فقلــت : يل بشــراب ، فقــال 
إين : أو شـراب وهـو صـائم فليقـل أحـدكم طعـامإذا عـرض علـى : فإين مسعت عبـد اهللا يقـول 

حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن أيب إســحاق عــن قــيس بــن أيب ]9535[ابــن أيب شــيبة .صــائم
إين : فليقـــلشـــراب وهـــو صـــائم أوإذا عـــرض علـــى أحـــدكم طعـــام: قـــال حـــازم عـــن عبـــد اهللا

حــدثنا أبــو عمــر النمــري قــال ثنــا شــعبة قــال أخــربين أبــو ] 2/646املعرفــة[الفســوي . صــائم
. اشــرب:لشــهادة فأتينــا بقــدح مــن لــنب فقــالدخلــت علــى قــيس بــن أيب حــازم: إســحاق قــال

.صحيح .فذكره مسعت عبد اهللا يقول : فقال قيس. ما آكل شيئا: فقلت
ملــا تــزوج أيب : أبــو أســامة عــن هشــام عــن حفصــة قالــتحــدثنا]17448[ابــن أيب شــيبة -

هم سريين دعا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعة أيام فلما كان يوم األنصار دعا
فكـان أيب صـائما : وأظنـه قـال ومعـاذا قـال : قـال هشـام وزيـد بـن ثابـتكعـببـنأبـيودعا 

.مرسل صحيح ، يأيت يف النكاح اهـفلما طعموا دعا أيب بن كعب وأمن القوم
أنـه قـالأبي هريرةحدثنا ابن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن]9531[ابن أيب شيبة-
.هو مرفوع اهـ صحيح إين صائم: ام وهو صائم فليقل طعإذا دعي أحدكم إىل: 
ن أيب املهــزم عـحــدثنا يزيـد بــن هـارون قــال حـدثنا محــاد بـن ســلمة ]9537[ابـن أيب شـيبة -

ــرةقــال : قــال  ــو هري فأمــا املــؤمن ، إين صــائم : صــائم أنــت ؟ فليقــل : إذا ســئل أحــدكم : أب
.بو املهزم ضعيف اهـ أمرائي: فيدعو له خبري ، وأما املنافق فيقول
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: قـالحدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محاد بن سـلمة عـن ثابـت]9536[ابن أيب شيبة -
.إين صائم: ؟ قلأطعمالما: فقال ، ال أطعم : فقلت ، ادن : بطعام فقال يل أنسأيت 

.صحيح
إذا ابـن عمـركـان : حدثنا ابـن فضـيل عـن ليـث عـن جماهـد قـال ]9534[ابن أيب شيبة -

خـذوا : مث قـال باملائـدة وعليهـا الطعـام مـد يـده فـإذا جـاؤوا دعي إىل طعـام وهـو صـائم أجـاب
، وهـو صـحيح عـن ابـن عمـر يـأيت يف اهــ ليـث ضـعيف م اهللا ، فإذا أهوى القـوم كـف يـدهبس

.النكاح 
حدثنا يزيـد بـن هـارون قـال أخربنـا عمـران بـن حـدير عـن أيب جملـز ]9538[ابن أيب شيبة -

فلعلـك : إين صـائم قـال : قلـت : ادن فكـل ، قـال : دخلـت عليـه وهـو يأكـل ، فقـال :قال 
منـك قـد كـان مـن هـو خـري: سـبحان اهللا ، قـال : ممـن يـزعم أنـه صـائم ولـيس بصـائم ، قلـت 

.صحيح.اهـ يأيت عن معاذ وأيب ذر إين صائم: مث يقول يصوم ثالثة أيام من كل شهر
حدثنا حممد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بـن ]1253األدب املفرد[البخاري -

زرنــا حيــىي بــن حسـان البكــري الفلســطيين يف قريتــه أنــا : ربيعـة عــن بــالل بــن كعــب العكـي قــال 
وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير وموسى بـن يسـار فجاءنـا بطعـام فأمسـك موسـى وكـان 

كنانة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و صائما فقال حيىي أمنا يف هذا املسجد رجل من بين
ســلم يكــىن أبــا قرصــافة أربعــني ســنة يصــوم يومــا ويفطــر يومــا فولــد أليب غــالم فــدعاه يف اليــوم 
الذي يصوم فيه فأفطر فقام إبراهيم فكنسـه بكسـائه وأفطـر موسـى وكـان صـائما قـال أبـو عبـد 

.اهـ ضعفه األلباين اهللا أبو قرصافة امسه جندرة بن خيشنة

تعجيل الفطر
حـدثنا سـفيان حـدثنا هشـام بـن عـروة قـال مسعـت أيبيحدثنا احلميد]1954[البخاري -

:صـلى اهللا عليـه وسـلم يقول مسعت عاصم بن عمر بن اخلطاب عن أبيه قال قـال رسـول اهللا
اهـقد أفطر الصائم فإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس 

عن أيب حازم بن دينـار عـن سـهل بـن سـعد السـاعدي أن رسـول اهللا صـلى ]634[مالك -
.اهـ رواه البخاري ومسلم ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر :اهللا عليه و سلم قال 
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حــدثنا حممــد بــن بشــر حــدثنا حممــد بــن عمــرو عــن أيب ســلمة عــن ]9037[ابــن أيب شــيبة -
لـدين ظــاهرا مــا عجــل النــاس ال يــزال ا: عليــه وســلم قــال رســول اهللا صـلى اهللا: قــال أيب هريـرة

.صححه ابن حبان رواه أبو داود و اهـ إن اليهود والنصارى يؤخرون، الفطر 
عــن محيــد عــن أنــس أن النــيب حــدثنا حســني بــن علــي عــن زائــدة]9882[ابــن أيب شــيبة -

بــن حبــاناهـــ صــححه اعليــه وســلم كــان ال يصــلي حــىت يفطــر ولــو بشــربة مــن مــاءصــلى اهللا 
.والضياء يف املختارة 

وروى ابن وهب عن مالك وعمرو بن احلارث ويونس ] 23/ 20[وقال أبو عمر يف التمهيد 
إذا قـرب : يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 

يف حديثـــه إال أن مالكـــا قـــال ، شـــاء وحضـــرت الصـــالة فابـــدءوا بـــه قبـــل أن تصـــلوا املغـــرب العَ 
اخلطاب فكان األمر على ذلك فلما ويل عمر بن، شاء وال تعجلوا عن عشائكم فابدءوا بالعَ 

شاء مث فعل ذلك عثمان بن عفـان خشي أن يطول املكث على العشاء فقدم الصالة على العَ 
اهـ رواية ابـن وهـب وهذا حديث غريب ملالك عن الزهري عن أنس صحيح: قال أبو عمر . 

.اها أبو علي املدائين يف فوائده عن أمحد بن عبد الرمحن عن عمه ابن وهب عن مالك رو 
عمـر بـن الخطـاب وعثمـان بن شهاب عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن أن اعن ]636[مالك -

كانــا يصــليان املغــرب حــني ينظــران إىل الليــل األســود قبــل أن يفطــرا مث يفطــران بعــد بــن عفــان 
عـن معمــر عـن الزهـري عـن محيـد بـن عبــد ]7588[عبـد الـرزاق.الصـالة وذلـك يف رمضـان 

ابـــن أيب . الــرمحن بـــن عـــوف أن عمـــر وعثمــان كانـــا يصـــليان املغـــرب يف رمضــان قبـــل أن يفطـــرا
حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهـري عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن أن عمـر ]9885[شيبة 

]7021[ابـن سـعد .يصـلياوعثمان كانا يصليان املغرب إذا رأيا الليل وكانا يفطران قبـل أن 
أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا ابــن أيب ذئــب عــن الزهــري عــن محيــد بــن عبــد الــرمحن بــن 

رأيـــت عمـــر وعثمـــان يصـــليان املغـــرب يف رمضـــان إذا نظـــرا إىل الليـــل األســـود مث : عـــوف قـــال 
حـدثنا سـليمان بـن شـعيب قـال ثنـا أسـد قـال ثنـا ابـن أيب]940[الطحـاوي .)1(يفطران بعـد

لك وأن محيدا مل ير عمر ومل يسمع منه شيئا وسنه وأثبتهما عندنا حديث ما: قال حممد بن عمر: مث قال ابن سعد-1
ولعله قد مسع من عثمان ألنه كان خاله وكـان يـدخل عليـه كمـا يـدخل عليـه ولـده صـغريا وكبـريا ، وموته يدل على ذلك 

وأمه أم كلثوم.ولكنه قد روى عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ومعاوية بن أيب سفيان وأيب هريرة والنعمان بن بشري
اهـبنت عقبة وكان ثقة عاملا كثري احلديث
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رأيـــت عمـــر وعثمـــان يصـــليان املغـــرب يف : ذئـــب عـــن الزهـــري عـــن محيـــد بـــن عبـــد الـــرمحن قـــال
.صحيح رسل ماهـرمضان إذا أبصر إىل الليل األسود مث يفطران بعد

حــدثين أمحــد بــن صــاحل عــن عنبســة عــن يــونس ] 584[وقــال أبــو زرعــة الدمشــقي يف التــاريخ 
اهـــ ثمــان بــن عفــان يفطــر بعــد الصــالةعــن ابــن شــهاب عــن محيــد بــن عبــد الــرمحن أنــه رأى ع

.صحيح متصل
عـن الثـوري قـال حـدثين زيـاد بــن عالقـة عـن بشـر بـن قـيس قـال كنــا ]7394[عبـد الـرزاق -

مـن : يف رمضان والسماء مغيمة فـأيت بسـويق وطلعـت الشـمس فقـال عمر بن الخطابعند 
.اهـ صحيح تقدم أفطر فليقض يوما مكانه

رجـال إنـاء عمـرنـاول : ثنا ابن فضيل عن بيان عن قيس قـال حد]9051[ابن أيب شيبة -
لعلـــك مـــن املســـوفني بفطـــره: قـــال مث،اشـــرب: فقـــال لـــه ، لشـــمس إىل جنبـــه حـــني غربـــت ا

حــدثنا عبــد الواحــد بــن غيــاث حــدثنا أبــو عوانــة عــن بيــان عــن ]45[الفريــايب .ســوفســوفَ 
: اب عنــد الفطــر فقــال لرجــل أيت عمــر بــن اخلطــاب بإنــاء فيــه شــر : قــيس بــن أيب حــازم قــال 

حــدثنا موســى ] 3803[ابــن أيب خيثمــة . ســوف اشـرب لعلــك مــن املســوفني ، تقــول سـوفَ 
فــذكر عــن قــيس بــن أيب حــازمحــدثنا بيــان بــن بشــر: قــالحــدثنا أبــو عوانــة: قــالبــن إمساعيــل

.صحيح .حنوه 
كنــت : ل بــن املســيب عــن أبيــه قــااأخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن ]7589[عبــد الــرزاق -

هـل يعجـل : م فطفـق عمـر يسـتخرب عـن حـاهلم فقـالإذ جاءه ركب من الشاعمرجالسا عند 
أهــل الشــام الفطــر قــال نعــم قــال لــن يزالــوا خبــري مــا فعلــوا ذلــك ومل ينتظــروا النجــوم انتظــار أهــل 

ابـــن املفضـــل حـــدثنا بشـــر هـــو حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد األعلـــى]42الصـــيام[الفريـــايب .العـــراق 
كنـــت : ل قـــاالـــرمحن بـــن إســـحاق عـــن الزهـــري عـــن ســـعيد بـــن املســـيب عـــن أبيـــهحـــدثنا عبـــد 

فـألطف جالسا مع عمر بن اخلطاب فجاءه رجل من أهل الشـام فسـأله عمـر عـن أهـل الشـام
لـن يزالـوا خبـري : قـال . نعـم : فقـال: يعجلون الفطر؟ قال: ة ، وكان فيما سأله عنه فقالاملسأل

ثنا حممــد بــن املثــىن حــدثنا حــد]44[الفريــايب. أهــل العــراقمــا عجلــوا الفطــر ومل يتنطعــوا تنطــع 
قــدم علــى اهأن أبــعثمــان بــن عمــر حــدثنا يــونس بــن يزيــد عــن الزهــري عــن ســعيد بــن املســيب
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أما : فقال. نعم : اإلفطار ؟ قال أيعجلون : الشام فجعل عمر يستخربه فقال عمر بريدا من 
.اهـ صحيح ا تنطع أهل العراق 

بــن املســيب قــال كتــب اعــن الثــوري عــن طــارق بــن عبــد الــرمحن عــن ]7590[عبــد الــرزاق -
ــــن الخطــــاب إىل أمــــراء األمصــــار أن ال تكونــــوا مــــن املســــوفني بفطــــركم وال املنتظــــرين عمــــر ب

حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن طـــارق عـــن ]9039[ابـــن أيب شـــيبة .بصـــالتكم اشـــتباك النجـــوم 
والا مــن املســوفني لفطــركمكــان عمــر يكتــب إىل أمرائــه أن ال تكونــو : د بــن املســيب قــال ســعي

.اهـ حسن تنتظروا بصالتكم اشتباك النجوم
أبـيبنعليكان : حدثنا وكيع عن مسلم بن يزيد عن أبيه قال ]9045[ابن أيب شيبة -

غربــت الشــمس : ال تعجــل ، فيقــول: غربــت الشــمس ؟ فيقــول : يقــول البــن النبــاح طالــب
اهــ مسـلم بـن أفطـر مث نـزل فصـلىنعـم: ذا قـال؟ فـإغربت الشمس: فيقول ال تعجل: فيقول 

.ابن حبان وأبوه يف ثقات، ثقة يزيد بن مذكور 
أيت : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبـراهيم عـن علقمـة قـال ]9041[ابن أيب شيبة -

قـال .مـا لـك: اهللا فـاعتزل رجـل مـنهم فقـال لـه عبـدادنـوا فكلـوا: جبفنة فقال للقـوم عبد اهللا
.اهـ سند صحيح ال إله غريه حني حل الطعام آلكلهذا والذيإين صائم فقال عبد اهللا 

حدثنا حيىي بـن حيـىي وأبـو كريـب حممـد بـن العـالء قـاال أخربنـا أبـو معاويـة ]2610[مسلم -
فقلنـا عائشـةنـا ومسـروق علـى عطيـة قـال دخلـت أعن األعمش عن عمارة بن عمـري عـن أيب

يا أم املؤمنني رجالن من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أحدمها يعجـل اإلفطـار ويعجـل 
يعجــل اإلفطــار ويعجــل يأيهمــا الــذ: قالــت . الصــالة واآلخــر يــؤخر اإلفطــار ويــؤخر الصــالة

صـلى اهللا كـذلك كـان يصـنع رسـول اهللا:قالـت. مسعودابنيعينعبد اهللا:الصالة قال قلنا
اهـموسىأبوزاد أبو كريب واآلخر . عليه وسلم

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن مســاك عــن ثــروان بــن ملحــان التيمــي]9040[ابــن أيب شــيبة -
ال تفطروا حني تبدو الكواكب فإن ذلـك : قالموسىأباإن ياسربنلعمارقال رجل : قال 

.ثقاتاهـ فعل اليهود
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ثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن اهلجــري عــن رجــل مــن بــين حــد]9044[ابــن أيب شــيبة -
فنزلت معه فكـان إذا غابـت الشـمس نـزل حذيفـة وأصـحابه حذيفةانطلقت إىل : سوادة قال 

.اهـ ضعيف ، مل يلبث إال قليال حىت يفطر
ســعيدأبــيحــدثنا وكيــع عــن عبــد الواحــد بــن أميــن عــن أبيــه عــن ]9042[ابــن أيب شــيبة -

، معنــاه أُرى جيــداهـــ ســند فــأفطر علــى عــرق وأنــا أرى الشــمس مل تغــربدخلــت عليــه : قــال
.أظنها مل تغرب أي الشمس 

إن كنـت آليت : بن عيينـة عـن منصـور أو ليـث عـن جماهـد قـال اعن ]7593[عبد الرزاق -
.بالقــدح عنــد فطــره فأســرته مــن النــاس ومــا بــه إال احليــاء يقــول مــن ســرعة مــا يفطــر عمــربــنا

كنـت : حـدثنا عثمـان بـن أيب شـيبة حـدثنا جريـر عـن منصـور عـن جماهـد قـال ]51[الفريـايب 
]9043[ابـن أيب شـيبة .آيت ابن عمـر بشـرابه ، وإين ألخفيـه مـن النـاس مـن تعجيلـه إفطـاره 

إين كنــت آليت ابــن عمــر بفطــره ، فأغطيــه : حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن جماهــد قــال 
.ح صحياهـاستحياء من الناس أن يروه

كـان أنسـاحدثنا ابن عليـة عـن ابـن عـون عـن موسـى بـن أنـس أن ]9049[ابن أيب شيبة -
بـن حـدثنا حممـد ]48[الفريـايب .إذا استوى األفـق فـآذنيين: يصعد اجلارية فوق البيت فيقول 

وزيـر الواسـطي حــدثنا أزهـر بــن سـعد عــن ابـن عـون عــن موسـى بــن أنـس أن أنســا كـان يوصــي 
.اهـ سند صحيح استوى األفق فآذنيين إذا : جاريته ويقول 

حــدثنا حممـد بــن عبـد األعلــى حـدثنا معتمــر قـال مسعــت محيـدا احلــارث عــن ]46[الفريـايب -
الشــمس وهــو وكـان صــائما فــدعا بعشـائه فالتفــت ثابــت ينظـر إىلأنــسكنـا عنــد : أنـس قــال 

دري مــا ال أاهـــألحفظــكعمــرلــو كنــت عنــد : فقــال أنــس لثابــت يــرى أن الشــمس مل تغــب
.سند صحيح، ومحيد هو الطويل ، يعيبه َوَصَفهاحلارث إال أن يكون 

أنــه مل يكــن ينتظــر أنــسحــدثنا وهــب بــن بقيــة أخربنــا خالــد عــن محيــد عــن ]47[الفريــايب -
حـدثنا يوسـف بـن يعقـوب القاضـي ]677[الطـرباين . املؤذن يف اإلفطـار وكـان يعجـل الفطـر

بـو شـهاب عـن محيـد أن أنسـا كـان يعجـل اإلفطـار وال ينتظـر املـؤذنثنا أبو الربيع الزهراين ثنا أ
.اهـ صحيح 
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حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن جماهد عن مورق العجلـي عـن ]9050[ابن أيب شيبة -
وضـع و ثالث من أخـالق النبيـني التبكـري يف اإلفطـار واإلبـالغ يف السـحور: قال أبي الدرداء

.صحيح ، تقدماهـ اليمني على الشمال يف الصالة
بــــرزةأبــــيحــــدثنا وكيــــع عــــن احلســــن بــــن حكــــيم عــــن أمــــه عــــن ]9883[ابــــن أيب شــــيبة -

رواه البخــاري يف اهـــ ن يفطــروا قبــل الصــالة علــى مــا تيســركــان يــأمر أهلــه أ: قــال األســلمي
.والة أليب برزةابن حكيم ثقة ، وأمه م. التاريخ عن ابن املديين عن وكيع 

أنــه أكــل ســلمةأخربنــا محــاد بــن مســعدة عــن يزيــد بــن أيب عبيــد عــن ]6157[ابــن ســعد -
تقــدم يف الطهــور وكــان اهـــ صــحيح ومل يتوضــأ، فقــام إىل الصــالة ، حيســا مث جــاءت الصــالة 

.صائما 
بـــنايب رجـــاء قـــال كنـــت أشـــهد أعـــن صـــاحب لـــه عـــن عـــوف عـــن ]7597[عبـــد الـــرزاق -

مر مراقبــا يراقـــب الشــمس فـــإذا قـــال عنـــد الفطــر يف رمضـــان فكــان يوضـــع طعامــه مث يـــأعبــاس
حدثنا أبو قدامـة عبيـد اهللا بـن ]49[الفريايب . وجبت قال كلوا قال مث كنا نفطر قبل الصالة 

كـان ابـن عبـاس يبعـث مرتقبـا : سعيد حدثنا حيىي بن سـعيد عـن عـوف حـدثنا أبـو رجـاء قـال 
ن يوسـف حـدثنا حـدثنا إسـحاق بـ.يرقب الشمس فإذا غابت أفطر وكـان يفطـر قبـل الصـالة 

كنت أشهد ابن عباس عند اإلفطار يف رمضان فيضـع طعامـه ، مث : عوف عن أيب رجاء قال 
وكنــا نفطــر قبــل : قــال . كلــوا : قــد وجبــت قــال : يبعــث مرتقبــا يرقــب الشــمس ، فــإذا قــال 

.اهـ صحيح الصالة عند ابن عباس يف رمضان 
قــة عــن أيب مجــرة الضــبعي أنــه كــان حــدثنا زيــاد بــن الربيــع وكــان ث]9036[ابــن أيب شــيبة -

فكـــان إذا أمســى بعـــث ربيبــة لـــه تصـــعد ظهــر الـــدار فـــإذا ، يف رمضـــان ابـــن عبــاسيفطــر مـــع 
اهــــ غابـــت الشـــمس أذن فيأكـــل ونأكـــل فـــإذا فـــرغ أقيمـــت الصـــالة فيقـــوم يصـــلي ونصـــلي معـــه

.صحيح
عبـاسبـنانا شعبة عن احلكم عن احلسن بن مسلم بن يناق عـن خرب أ]222[ابن اجلعد -

إن الشـــمس يواريهـــا الســـحاب واجلبـــال والبيـــوت فـــال تفطـــروا حـــىت يغســـق الليـــل علـــى : قـــال 
.رجاله ثقاتاهـ مرسل الظراب 
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عن الثوري عن أيب إسحاق عن عمـرو بـن ميمـون األودي قـال كـان ]7591[عبد الرزاق -
]52[الفريـــايب .أســـرع النـــاس إفطـــارا وأبطـــأه ســـحوراأصـــحاب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

عـن عمـرو بـن ميمـون ثنا عبيـد اهللا أنبأنـا إسـرائيل عـن أيب إسـحاقحـدا أمحد بن إبراهيم ثنحد
ورواه . أعجــل النــاس إفطــارا وأبطــأهم ســحوراكــان أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

بــن إســحاق عــن عمــرويعلــى بــن عبيــد حــدثنا ســفيان عــن أيبمــن طريــق]8385[البيهقــي
جـل النـاس إفطـارا وأبطـأهم سـحوراأعب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلمكان أصـحا:ميمون قال
.اهـ صحيح 

مسعت إبـراهيم : ال قحدثنا وكيع عن أيب العنبس عمرو بن مروان ]9048[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح إن من السنة تعجيل اإلفطار: قول ي

الزهـري عـن الزهـري حدثنا قتيبة بن سـعيد حـدثنا معـن عـن ابـن أخـي ]33الصيام[الفريايب -
.صحيح اهـوتأخري السحور السنة تعجيل الفطر: قال 

بن جريج قال مسعت عروة بن عيـاض خيـرب عبـد العزيـز بـن عبـد اعن ]7596[عبد الرزاق -
اهــ عـروة يـروي عـن ابـن عمـرٍو اهللا أنه يؤمر أن يفطر االنسـان قبـل أن يصـلي ولـو علـى حسـوة 

.وجابر ، سند صحيح 
ر اخلــوالين وحبـر بــن نصـنــا الربيـع بــن سـليمان املــرادي]1986[ه صـحيحة يف وقـال ابـن خزميــ

حــدثين أبــو أمامــة البــاهلي جــابر عــن ســليم بــن عــامر أيب حيــىينــا ابــنثنــا بشــر بــن بكــر: قــاال
بينـــا أنـــا نـــائم إذ أتـــاين رجـــالن، فأخـــذا :اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــولمسعـــت رســـول: قـــال

إنــا سنســهله لــك، : إين ال أطيقــه، فقــاال: اصــعد، فقلــت: ، فقــاالبضــبعي، فأتيــا يب جــبال وعــرا
: ما هـذه األصـوات؟ قـالوا: فصعدت حىت إذا كنت يف سواء اجلبل إذا بأصوات شديدة، قلت

هذا عـواء أهـل النـار، مث انطلـق يب، فـإذا أنـا بقـوم معلقـني بعـراقيبهم، مشـققة أشـداقهم، تسـيل 
: ، فقـال)1(هؤالء الذين يفطرون قبل حتلـة صـومهم:من هؤالء؟ قال: قلت: أشداقهم دما قال

صـحيح مـوارد "قلت يف تعليقي علـى : تنبيه : حتت هذا احلديث ] 1671/ 7[قال الشيخ األلباين يف الصحيحة -1
هــذه عقوبــة مــن صــام مث أفطــر عمــداً قبــل حلــول وقــت اإلفطــار، فكيــف يكــون حــال مــن ال : أقــول:مــا نصــه" الظمــآن 

وذكرت هناك ما مفاده أن من شؤم االعتماد على املؤذنني السالمة والعافية يف الدنيا واآلخرة،نسأل اهللا! يصوم أصًال؟
فـإن بعضـهم يـؤذن . أن بعـض النـاس سـيفطر قبـل الوقـت) الروزنامـات(الذين يؤذنون علـى التوقيـت الفلكـي املـذكور يف 

بآذاننـا، فعلـى املسـلمني أن حيـافظوا علـى األذان قبل الوقت، وبعضهم بعـد الوقـت، وهـذا أمـر شـاهدناه بأعيننـا، ومسعنـاه 
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مــا أدري أمسعــه أبــو أمامــة مــن رســول اهللا صــلى اهللا : خابــت اليهــود والنصــارى فقــال ســليمان
عليــه وســلم أم شــيء مــن رأيــه؟ مث انطلــق، فــإذا بقــوم أشــد شــيء انتفاخــا وأنتنــه رحيــا، وأســوئه 

انطلــق يب، فــإذا بقــوم أشــد شــيء هــؤالء قتلــى الكفــار، مث: مــن هــؤالء؟ فقــال: منظــرا، فقلــت
هـؤالء الزانـون والـزواين، مث : من هؤالء؟ قـال: انتفاخا، وأنتنه رحيا، كأن رحيهم املراحيض، قلت

هــؤالء ميــنعن : مــا بــال هــؤالء؟ قــال: انطلــق يب، فــإذا أنــا بنســاء تــنهش ثــديهن احليــات، قلــت
: مــن هــؤالء؟ قــال: 

مــن : هــؤالء ذراري املــؤمنني، مث شــرف شــرفا، فــإذا أنــا بنفــر ثالثــة يشــربون مــن مخــر هلــم، قلــت
هــؤالء جعفـــر، وزيــد، وابـــن رواحـــة، مث شــرفين شـــرفا آخــر، فـــإذا أنــا بنفـــر ثالثـــة، : هــؤالء؟ قـــال

اهـ ا حديث الربيعهذ.هذا إبراهيم، وموسى، وعيسى، وهم ينظروين : من هؤالء؟ قال: قلت
.ورواه ابن حبان يف صحيحه ، ورواه النسائي يف الكربى خمتصرا 

أجر من فطر صائما
حدثنا هناد حدثنا عبد الرحيم عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء ]807[الرتمذي -

من فطر صائما كان له : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن زيد بن خالد اجلهين قال
، وفيــه اهـــ صــححه الرتمــذي وابــن حبــانمثــل أجــره غــري أنــه ال يــنقص مــن أجــر الصــائم شــيئا 

.انقطاع قاله علي بن املديين 
عن معمر عن ثابت عن أنس أن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم أكـل ]7907[عبد الرزاق -

نزلـــت أفطــر عنـــدكم الصــائمون وأكـــل طعــامكم األبـــرار وت: عنــد ســـعد بــن عبـــادة زيتــا مث قـــال 
أفطـر النـيب صـلى اهللا : اهـ صحيح رواه أبو داود وابن ماجـة وابـن حبـان وقـال عليكم املالئكة 

.عليه وسلم عند سعد 
يقـول هريـرةأبابن جريج عن صاحل موىل التوأمة قال مسعت اأخربنا ]7906[عبد الرزاق -
.ضعيفاهـ من فطر صائما أطعمه وسقاه كان له مثل أجره : 
دعتـه امـرأة هريـرةأبـيعن عمر بن راشد عن حيىي بـن أيب كثـري عـن ]7908[ق عبد الرزا-

ليفطر عندها ففعل وقال إين أخربك أنه ليس من رجل يفطر عنـد أهـل بيـت إال كـان هلـم مثـل 

اهــ رحـم اهللا الشـيخ األلبـاين ! الشرعي الذي خيتلف وقته من بلد إىل بلـد آخـر، وأن يـؤدوا العبـادات يف مواقيتهـا الشـرعية
.ورفع درجته يف اجلنة 
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أجره فقالت وددت أنك تتحني أو حنو ذلك لتفطر عندي قال إين أريد أن أجعلـه ألهـل بيـيت 
.اهـ مرسل 

اجلمعةيوم صوم 
حــدثنا األعمــش حــدثنا حــدثنا عمــر بــن حفــص بــن غيــاث حــدثنا أيب]1985[البخــاري -

ال يصـومن أحـدكم يـوم :صلى اهللا عليه وسلم يقول هريرة قال مسعت النيبأبو صاحل عن أيب
اهـاجلمعة إال يوما قبله أو بعده 

نـام عـن حدثنا القاسم بن دينار حدثنا عبيد اهللا بن موسـى و طلـق بـن غ]742[الرتمذي -
كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـوم مـن :قـالبان عن عاصـم عـن زر عـن عبـد اهللا شي

قـال أبـو عيسـى حـديث عبـد اهللا اهــ مث غرة كـل شـهر ثالثـة أيـام وقلمـا كـان يفطـر يـوم اجلمعـة
حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلـم صـيام يـوم اجلمعـة وإمنـا يكـره أن يصـوم 

وقــد صــححه ابــن قــيم .فمعنــاه أنــه يصــله وال يفــرده اهـــيصــوم قبلــه وال بعــده يــوم اجلمعــة ال
.اجلوزية يف الزاد 

بن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن حيىي بـن جعـدة أخـربه اعن ]7807[عبد الرزاق -
هريرةأباعن عبد اهللا بن عمرو بن عبد القارىء أنه مسع 

اهــــ صـــيام يـــ
.صحيح ، تقدم يف الصالة من وجه آخر 

حدثنا ابن عيينة عن عمـرو عـن حيـىي بـن جعـدة عـن عبـد اهللا ]12620[وقال ابن أيب شيبة 
خمتصـــرا يف اهــــ ذكـــره هكـــذا ال ورب هـــذه الكعبـــة: هريـــرة يقـــول مسعـــت أبـــا: قـــال بـــن عمـــرو 

.ورواه من وجه آخر عن أيب هريرة حنوه .األميان 
قـالأبي هريرةعن منصور عن جماهد عن غندر عن شعبة حدثنا ]9338[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح أو بعدهإال أن تصوم يوما قبلهال تصوم يوم اجلمعة 
قـال ال علـيرث عـن عن أيب إسحاق عن عبـد اهللا بـن مـرة عـن احلـا]7812[عبد الرزاق -

حدثنا أبو األحوص عـن أيب إسـحاق عـن ]9337[ابن أيب شيبة . تتعمد صيام يوم اجلمعة 
.اهـ احلارث ضعيف ال تصوم يوم اجلمعة متعمدا له: احلارث عن علي قال 
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بــن عيينــة عــن عمــران بــن ظبيــان احلنفــي عــن حكــيم بــن ســعد اعــن ]7813[عبــد الــرزاق -
مـن كـان مـنكم متطوعـا مـن الشـهر أيامـا يصـومها فلـيكن مـن : قـول يعليااحلنفي قال مسعت 

صــومه يــوم اخلمــيس وال يتعمــد يــوم اجلمعــة فإنــه يــوم عيــد وطعــام وشــراب فيجتمــع لــه يومــان 
حدثنا ابن عيينـة عـن ]9335[ابن أيب شيبة . صاحلان يوم صيامه ويوم نسكه مع املسلمني 

مـن كـان :طالـب رمحـة اهللا عليـه قـالعمران بن ظبيان عن حكيم بـن سـعد عـن علـي بـن أيب
منكم متطوعـا مـن الشـهر أيامـا فلـيكن يف صـومه يـوم اخلمـيس وال يصـوم يـوم اجلمعـة فإنـه يـوم 

اهـــ ال طعــام وشــراب وذكــر فيجمــع هللا يــومني صــاحلني يــوم صــيامه ويــوم نســكه مــع املســلمني
.بأس به 

عــن قــيس بــن الســكن قــال عــن إســرائيل عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع ]7811[عبــد الــرزاق -
فصنع لنا طعاما وكان يوم اجلمعة وفينا رجـل صـائم مث قـال أبـو ذربأبيخرجنا حجاجا فنزلنا 

خــرى أو أذر أقســمت عليــك إال طعمــت إال أن تكــون اســتأنفت الشــهر وأقســمت عليــه مــرة 
حـدثنا ]9336[ابـن أيب شـيبة .مرتني قال إن يـوم اجلمعـة يـوم عيـد فتكـون مفطـرا خـري لـك 

مــر نــاس مــن : قــال حيــىي بــن ســعيد عــن شــعبة عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن قــيس بــن ســكن 
فإنـه أقسمت عليكم لتفطـرن : أصحاب عبد اهللا على أيب ذر يوم اجلمعة وهم صيام ، فقال 

.صحيح اهـ يوم عيد
بـن رفيـع عـن قـيس بـن السـكن ثنا حيىي عـن شـعبة عـن عبـد العزيـز حد]1100[وقال مسدد 

اء يف يــوم اجلمعــة وهــم صــيام فقــال إن هــذا دردســا مــن أصــحاب عبــد اهللا أتــوا أبــا الــقــال إن أنا
.أراه من النساخاهـ هذا خطأيوم عيد فأقسم عليكم أن تفطروا

حـدثنا صـفوان : قـالحـدثنا أبـو اليمـان: قـالحدثنا عمران بن بكار]1826ك[الدواليب -
ألن: عــن أنــس بــن مالــك أنــه قــالعــن أيب معــاذ الصــردي

الصــردي تصــحيف ، اهـــ مكــان ســحيق أحــب إيل مــن أن أتعمــد قيــام ليلــة اجلمعــة وصــيامها
.صوابه الصرييف ، وهو زائدة بن أيب الرقاد منكر احلديث 

حدثنا ابن أيب داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة قـال ثنـا ]3266[الطحاوي -
رضي اهللا عنهما سـئل عـن صـوم يـوم اجلمعـة ابن عمرمسعت : بن سحيم قالرقبة عن جبلة

.اهـ سند صحيح ويوم عرفة فأمر بصيامهما
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مــا : ال قــابــن عبــاسحــدثنا حفــص عــن ليــث عــن طــاووس عــن ]9351[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ليث ضعيف رأيته مفطرا يوم مجعة قط

كـذا ال ثنا شعبة عن منصور عن جماهـدحدثنا أبو بشر قال ثنا غندر ق]1064[الفاكهي-
وكان إذا صام األيام أحـب ناسا قط إال سقاهم من ماء زمزمأطعمعباسابنما رأيت : قال

.ثقاتاهـ أن يكون يف صومه يوم اجلمعة
وم اجلمعــة حــدثنا جريــر عــن مغــرية عــن إبــراهيم]9340[ابــن أيب شــيبة -

.ثقاتـ اهليتقووا به على الصالة
كانوا يكرهون أن خيصوا : قال حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم ]9348[ابن أيب شيبة -

.ثقاتاهـ يوم اجلمعة والليلة كذلك بالصالة

واخلميساالثننيصوم 
حــدثنا أبــو حفــص عمــرو بــن علــي الفــالس حــدثنا عبــد اهللا بــن داود عــن ]745[الرتمــذي -

كـان النـيب صـلى اهللا : عـن ربيعـة اجلرشـي عـن عائشـة قالـت ثور بن يزيد عن خالد بن معدان
قـال أبـو عيسـى حـديث عائشـة حـديث حسـن اهــواخلمـيس االثنـنيعليه وسلم يتحـرى صـوم 

.، وصححه ابن حبان واأللباين غريب من هذا الوجه 
الدستوائي ثنا حيىي بن أيب كثـري عـن عمـر ثنا إمساعيل ثنا هشام يعينحد]21829[أمحد -

أسـامةن أن موىل أسامة بن زيد حدثـه أن موىل قدامة بن مظعون حدثه أاحلكم بن ثوبان بن 
كــان خيــرج يف مــال لــه بــوادي القــرى فيصــوم اإلثنــني واخلمــيس فقلــت لــه مل تصــوم يف زيــدبــن

ن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم كـــان يصـــوم اإلثنـــني إ:الســـفر وقـــد كـــربت ورققـــت فقـــال
ن األعمـال تعـرض يـوم اإلثنـني إ:هللا مل تصوم اإلثنني واخلمـيس قـالواخلميس فقلت يا رسول ا

عـن املقــربي لــه شـاهد حسـن يرويــه ثابـت بـن قــيسرواه أبـو داود والنسـائي و اهـــ ويـوم اخلمـيس 
.أخربنا عمرو بن علي عن عبد الرمحن قال حـدثنا ثابـت بـن قـيسعن أسامة ، رواه النسائي

.عنه وصححه ابن خزمية من وجه آخر 
: حدثنا ابن فضيل عن حيىي بن سعيد عـن حممـد بـن إبـراهيم قـال ]9327[ابن أيب شيبة -

أيــن أنــت مــن االثنــني : يصــوم أيامــا مــن اجلمعــة يتــابع بيــنهن فقيــل لــه أســامة بــن زيــدكــان 
.جيد اهـ مرسل فكان يصومهما: واخلميس ؟ قال 
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كـان عليـاعـن خـالس أن حـدثنا أبـو أسـامة عـن سـعيد عـن قتـادة ]9330[ابن أيب شيبة -
.اهـ سعيد كان اختلط يصوم االثنني واخلميس

عبد اهللاحدثنا الفضل بن دكني عن قيس عن عاصم عن زر عن ]9328[ابن أيب شيبة -
أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال أخربنــا ]3301[ابــن ســعد . أنــه كــان يصــوم االثنــني واخلمــيس

قـيس بـن اهــ نـه كـان يصـوم اإلثنـني واخلمـيسقيس بن الربيع عن عاصـم عـن زر عـن عبـد اهللا أ
.الربيع يف بعض حديثه نظر ، ما كان عبد اهللا يصوم من دهره إال يسريا 

كـان : حدثنا عثمان بن مطر عن ثابت البناين عن أيب عقبة قـال ]9321[ابن أيب شيبة -
أخربنــا ]6272[ابــن ســعد ورواه .اهـــ ابــن مطــر ضــعيف يصــوم االثنــني واخلمــيسهريــرةأبــو

حيـىي بـن عبـاد قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن هشـام بـن سـعد بـن زيـد بـن أيب زيـد األنصــاري 
: عـــن شــــراحيل أن أبـــا هريــــرة كــــان يصـــوم االثنــــني واخلمـــيس وقــــال 

.على رسم ابن حبان . صوابه ابن سعيد اهـاألعمال
نـا سـليمان بـن عبـد الـرمحن ثنـا حممـد بـن حدثنا إمساعيل بـن قـرياط ث]22/233[الطرباين -

: عبــد الــرمحن قــال حــدثتنا أمســاء بنــت واثلــة عــن أبيهــا أنــه كــان يصــوم االثنــني واخلمــيس ويقــول
تعرض فيهما األعمـال علـى اهللا تبـارك : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصومهما ويقول

.اهـ فيه ضعف وتعاىل
بــن حممــد ويزيــد بــن هــارون عــن هشــام عــن عكرمــة حــدثنا أســباط ]9329[ابــن أيب شــيبة -

يكـره أن يوقـت يومـا يصـومه: فقـال.أنـه سـئل عـن صـوم يـوم االثنـني واخلمـيسبن عباسعن ا
حــدثنا ]1049[أمحــد بــن منيــع . نصــب يومــا إذا جــاء ذلــك اليــوم صــامهي: إال أن يزيــد قــال 

.يوقـت يومـا يصـومهأسباط بن حممد ثنا هشام عن عكرمة عـن ابـن عبـاس أنـه كـان يكـره أن 
.اهـ صحيح )1(حدثنا يزيد أنا هشام حنوه وزاد وكان يكره صوم االثنني واخلميس

أنـسحدثنا وكيع عـن يزيـد مـوىل الصـهباء عـن رجـل قـد مسـاه عـن ]9853[ابن أيب شيبة -
ذكره البخاري يف ترمجة حفص بن جابر الراسيب اهـوال رجبياال تكن اثنينيا وال مخيسيا: قال 

قــال يلحـدثنا زيـد بــن حبـاب قـال ثنـا يزيـد بــن عبـد اهللا الشـيباين حـدثنا حفـصال إسـحاق قـ

نــني واخلمــيس ، مث كــره ن جماهــد أنــه كــان يصــوم االثعــحــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن احلكــم ]9325[ابــن أيب شــيبة -1
.اهـ صحيح ذلك
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علــى رســم ابــن . يزيــد مــوىل الصــهباء هــو ابــن عبــد اهللا الشــيباين ثقــة اهـــ ال تكــن رجبيــانــسأ
.حبان 

من واظب على يوم يصومه
عــن مســلمبــن عــن الوليــد حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن يــونس ]9343[ابــن أيب شــيبة -

ل صــومه عليــك حتمــاال تصــم يومــا جتعــ: قــال عمــران بــن حصــينحصــني بــن أيب احلــر عــن 
، ولـيس صــاحب األوزاعــي ســند صـحيح ، الوليــد هــو أبـو بشــر البصــرياهـــ لـيس مــن رمضـان
.ذاك شامي متأخر

ثنا بشــر هــو ابــن املفضــل عــن ســلمة عــن الوليــد أيب بشــر عــن حــد]1050[مســدد وقــال -
: يـوم اجلمعـة وهـو يتغـدى، فـدعاين، فقلـتاألشـعريدخلـت علـى : احلـر قـالحصني ابن أيب 

سـند . سـلمة هـو ابـن علقمـة اهـال تصومن يوما جتعل صومه عليك حتما : إين صائم ، فقال
.صحيح 

ابـنكـان : قـال حـدثنا حممـد بـن بكـر عـن ابـن جـريج عـن عطـاء]9344[ابن أيب شـيبة -
ان ينهــى ر باإلنســان ، وعــن صــيام األيــام املعلومــة ، وكــينهــى عــن افــرتاد اليــوم كــل مــا مــعبــاس

.اهـ سند صحيح عن صيام األشهر ال خيطأن
كـــانوا يكرهـــون أن : قــال حــدثنا جريـــر عـــن منصــور عـــن إبـــراهيم]9345[ابــن أيب شـــيبة -

.اهـ صحيح على أنفسهم شيئا مل يفرتض عليهميفرضوا

العيدأيام صوم 
بن حبان عن األعـرج عـن أيب هريـرة أن رسـول اهللا صـلى عن حممد بن حيىي]665[مالك -

.اهـ رواه مسلم 
: حــدثنا ســفيان عــن الزهــري عــن أيب عبيــد مــوىل ابــن أزهــر قـــال ]9860[ابــن أيب شــيبة -

إن النيب صلى اهللا عليه : وقال فبدأ بالصالة قبل اخلطبةعمر بن الخطابشهدت العيد مع 
أمــا يــوم الفطــر فيــوم فطــركم مــن صــيامكم ، وأمــا يــوم : 

.اهـ رواه البخاري ومسلم ضحى فكلوا فيه من حلم نسككماأل
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حدثنا حممد بن املثىن حـدثنا معـاذ أخربنـا ابـن عـون عـن زيـاد بـن جبـري ]1994[البخاري -
فوافـق صوم يوما ، قال أظنه قال االثنـنيرجل نذر أن ي: فقال عمرابنجاء رجل إىل : قال 

عـن صـوم صـلى اهللا عليـه وسـلم: فقال ابن عمر . يوم عيد 
.اهـ يأيت يف النذور هذا اليوم 

حـدثنا فضـيل بـن سـليمان حـدثنا يبكر املقـدمحدثنا حممد بن أيب]6705[البخاري وقال
سئل عن رجل عبد اهللا بن عمرأنه مسع يحرة األسلموسى بن عقبة حدثنا حكيم بن أيبم

رسـول لقد كـان لكـم يف(فقال . فوافق يوم أضحى أو فطر عليه يوم إال صامنذر أن ال يأيت
اهـوال يرى صيامهما مل يكن يصوم يوم األضحى والفطر)اهللا أسوة حسنة

بن اهلادي عن أيب مرة موىل أم هانئ أخـت عقيـل بـن عن يزيد بن عبد اهللا]840[مالك -
عمـرو بـن العـاصنـه دخـل علـى أبيـه أأيب طالب عن عبد اهللا بن عمرو بن العـاص أنـه أخـربه 

إفوجده يأكل قال فدعاين قال فقلت له 
أبـو داود اهــ رواه مالـك هـي أيـام التشـريق قـال. اهللا عليه و سلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن 

.احلاكم وصححهو 
عائشـــةعـــن أيب الـــزبري عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب مليكـــة أن أخربنـــا زهـــري] 2636[ابـــن اجلعـــد -

.اهـ أبو الزبري يدلس كانت تصوم الدهر كله وأيام التشريق 
د اهللا بــنحــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا غنــدر حــدثنا شــعبة مسعــت عبــ]1894[البخــاري -

مل : رضـي اهللا عـنهم قـاال عمـرابـنوعـن سـامل عـن عائشـةعيسى عن الزهري عـن عـروة عـن 
.يأيت يف احلج إن شاء اهللا اهـيرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي 

صوم األشهر احلرممن أحب 
ــناعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل أن ]7856[عبــد الــرزاق - أشــهر كــان يصــومعمــرب

.اهـ صحيح احلرم 
كـان ال يكـاد أن يفطـر عمـربـناعن معمر عن أيـوب عـن نـافع أن ]7857[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح يف أشهر احلرم وال غريها 
ن عبــد اهللا بـحـدثنا أبـو داود عـن خالــد بـن أيب عثمـان عـن أيـوب ]9316[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ حسن وم أشهر احلرممبكة يصابن عمركان : وسليط أخيه قاال بن يسار
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صوم رجبما جاء يف 
حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن وبـــرة بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن ]9851[ابـــن أيب شـــيبة -

يضــرب أكــف النــاس يف رجــب ، حــىت يضــعوها يف اجلفــان عمــررأيــت : خرشــة بــن احلــر قــال 
.اهـ صحيح ا هو شهر كان يعظمه أهل اجلاهليةكلوا فإمن: ويقول 

عمـرابـنكـان : حدثنا وكيع عـن عاصـم بـن حممـد عـن أبيـه قـال ]9854[يب شيبة ابن أ-
.اهـ صحيح كره ذلكوما يعدون لرجبإذا رأى الناس

ــنابــن جــريج عــن عطــاء قــال كــان اعــن ]7854[عبــد الــرزاق - ينهــى عــن صــيام عبــاسب
ان بــن جــريج عــن عطــاء قــال كــاعــن ]7855[عبــد الــرزاق .رجــب كلــه ألن ال يتخــذ عيــدا 

ينهـى عــن صـيام الشـهر كـامال ويقــول ليصـمه إال أيامـا وكـان ينهــى عـن إفـراد اليــوم  عبـاسبـنا
.اهـ صحيح كلما مر به وعن صيام األيام املعلومة وكان يقول ال يصم صياما معلوما 

.تقدم عن أنس 

من أكثر الصيام
عـن أيب سـلمةحدثنا يزيـد بـن هـارون قـال أخربنـا حممـد بـن عمـرو ]9855[ابن أيب شيبة -

كـان يصـوم حــىت : ؟ فقالـت ام رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلمسـألت عائشـة عـن صــي: قـال 
يف شــهر أكثــر صــياما منــه يف شــعبانومل أره ال يصــوم : فطــر حــىت نقــولال يفطــر ، وي: نقــول 

.اهـ رواه البخاري ومسلم قليال بل كان يصوم شعبان كلهكان يصوم شعبان إال
كـان طلحـةأباحدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محيد عن أنـس أن ]8997[ابن أيب شيبة -

. بعــده إال مــن وجــعوكــان ال يفطــر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يكثــر الصــوم علــى عهــد
.سند صحيح 

أنـه كـان العمـرابنحدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن نافع عـن ]8998[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح رضيكاد يفطر يف احلضر إال أن مي

كـان قـالحدثنا أبو داود الطيالسي عن قـرة عـن سـعد بـن إبـراهيم]8999[ابن أيب شيبة -
.فيه إرسال اهـ سند صحيح وسعيد بن املسيبعائشةوعمرابنممن يكثر الصوم 
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: لعبـد اهللاقيـل : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شـقيق قـال ]9002[ابن أيب شيبة -
وقــراءة القــرآن أحــب إيل إين أخــاف أن مينعــين مــن قــراءة القــرآن ،: لصــوم ، فقــال إنــك تقــل ا
حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن أيب وائــل] 62فضــائل القــرآن [أبــو عبيــد . مــن الصــوم

ثنا أيب عن سفيان عن ثنا ابن وكيع حدح و ثنا وكيع حدثنا أبو كريب] 815[الطربي . مثله 
إذا صـمت ضـعفت إين:فقـالكان عبد اهللا يقل الصوم فقيل لـه:ن أيب وائل قال عاألعمش 

حــدثنا حممــد بــن ]8868[الطــرباين . وقــراءة القــرآن أحــب إيل مــن الصــومعــن قــراءة القــرآن
كـان عبـد اهللا يقـل الصـوم : النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عـن األعمـش عـن شـقيق قـال

اهـــ ســند قــراءة وتــالوة القــرآن أحــب إيلإين إذا صــمت ضــعفت عــن ال: فــذكر ذلــك لــه فقــال
.صحيح 

عــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد قــال كــان ]7903[عبــد الــرزاق ورواه
، إين إذا صـمت ضـعفت عـن الصــالة : يقـل الصـيام فقلنـا لـه إنـك تقــل الصـيام قـال عبـد اهللا

ن دكــني قــال أخربنــا أخربنــا الفضــل بــ]3302[ابــن ســعد . والصــالة أحــب إيل مــن الصــيام 
ما رأيت فقيها أقل صوما مـن : زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال 

إين أختــار الصــالة عــن الصــوم ، فــإذا : مل ال تصــوم ؟ فقــال : عبــد اهللا بــن مســعود ، فقيــل لــه 
ع حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكي]813[الطربي .صمت ضعفت عن الصالة

حـدثنا أيب وحـدثنا ابـن بشـار حـدثنا عبـد الــرمحن مجيعـا عـن سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن عبــد 
إين إذا صـــمت ضـــعفت عـــن : الـــرمحن بـــن يزيـــد أن عبـــد اهللا كـــان يقـــل الصـــوم فقيـــل لـــه فقـــال 

حـدثنا ابـن املثـىن حـدثنا حممـد بـن جعفـر حـدثنا شـعبة .الصالة والصالة أحب إيل مـن الصـوم
إذا صـمت ضـعفت عـن الصـالة : الرمحن بن يزيد عـن عبـد اهللا قـال عن أيب إسحاق عن عبد 

الطــرباين . فكــان ال يكــاد يصــوم وإن صــام صــام ثالثــة أيــام.والصــالة أحــب إيل مــن الصــيام 
حــدثنا أبــو خليفــة ثنــا أبــو الوليــد الطيالســي وحممــد بــن كثــري قــاال ثنــا شــعبة عــن أيب ]8869[

إين إذا : أنـــه كـــان ال يكـــاد أن يصـــوم، فقـــالإســـحاق عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد عـــن عبـــد اهللا
صمت ضعفت عن الصالة والصالة أحب إيل من الصـيام ، فـإن صـام صـام ثالثـا مـن الشـهر

حدثنا أبو خليفة ثنا أبو الوليد وابن كثري عن شعبة عن أيب إسحاق عن عبـد الـرمحن مث قال. 
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، ا صـمت ضـعفت عـن الصـالة إين إذ: بن يزيد عن عبد اهللا أنه كان ال يكـاد أن يصـوم قـال
.اهـ صحيح والصالة أحب إيل من الصيام فإن صام ثالثا من الشهر

حـــدثنا أبـــو كريـــب حـــدثنا وكيـــع ح وحـــدثنا ابـــن وكيـــع حـــدثنا أيب عـــن ]816[ورواه الطـــربي 
ابـــنمـــا رأيـــت : ســـفيان عـــن عبـــد الكـــرمي اجلـــزري عـــن أيب عبيـــدة بـــن عبـــد اهللا عـــن أمـــه قالـــت

.اهـ صحيح ما أدري أي يومني مها: قال أبو عبيدة . ال يومنيصام من السنة إمسعود
حــدثنا حممــد بــن بشــر قــال حــدثنا عمــرو بــن ميمــون عــن أبيــه أن ]9004[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ ســـند )1(ولــيس هنالــكقربــة : فقـــال أبــو ذر.الصــيام ال أمسعــك ذكرتــهذرألبــيرجــال قــال 
نــا علــي بــن احلســن أنــا عبــد خرب أ]1045[ورواه محيــد بــن زجنويــه يف األمــوال .مرســل حســن

الصـــالة عمـــاد اإلســـالم : اهللا بـــن إدريـــس عـــن ليـــث عـــن ميمـــون بـــن مهـــران عـــن أيب ذر قـــال 
لقـد أوثـق أو أفضـل : فقـال رجـل .واجلهاد سنام العمل والصـدقة شـيء عجـب شـيء عجـب 

.اهـ ليث يضعف قربة وليس هناك : الصوم قال : ما هو ؟ قال : عمل يف نفسي ، قال 
حدثنا عقبة بن مكرم ثنا يونس بن بكري ثنا حممد بن إسحاق ]1088املطالب[أبو يعلى -

ن شـوال مـأنه كـان إذا أفطـر أصـبح مـن الغـد صـائما أسامةعن ابن حممد بن أسامة عن جده 
إمنـا يـروي أسامة بن حممداختلفوا على ابن إسحاق يف امسه شيخه ، و اهـحىت يتم على آخره

.عن جدهعن أبيه

صوم الدهرما جاء يف 
بـن املسـيب وأيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن اعـن معمـر عـن الزهـري عـن ]7862[عبـد الـرزاق -

أمل أحـدث : سلم قال لقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه و عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 
رسـول أنك تقول أو أنت الذي تقول ألقومن الليـل وألصـومن النهـار قـال أحسـبه قـال نعـم يـا

اهللا قــال فقــم ومن وأفطــر وصــم مــن كــل شــهر ثالثــة أيــام فــذلك مثــل صــيام الــدهر قــال قلــت يــا 
رسول اهللا إين أطيق أفضل من ذلك قـال فصـم يومـا وأفطـر يـومني حـىت قلـت إين أطيـق أفضـل 

إين أطيـق : من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعـدل الصـوم وهـو صـوم داود قـال قلـت 

اهــ كـان مـن أقـل أعمـاهلم الصـوم: ن احلكـم قـال عـحـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن منصـور ]9005[ابن أيب شيبة -1
.أسانيد حسان  ورواه ابن جرير عن احلكم وإبراهيم ،
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اهــــ رواه البخـــاري ال أفضـــل مـــن ذلـــك : ســـلم صـــلى اهللا عليـــه و ل النـــيبأفضـــل مـــن ذلـــك فقـــا
.ومسلم 

يب عمـرو الشـيباين قـال كنـا أبن عيينة عن هـارون بـن سـعد عـن اعن ]7871[عبد الرزاق -
فأيت بطعام له فاعتزل رجل من القـوم فقـال مـا لـه قـالوا إنـه صـائم قـال الخطاببنعمرعند 

ابـن .يقـرع رأسـه بقنـاة معـه ويقـول كـل يـا دهـر كـل يـا دهـر وما صومه قال الدهر قـال فجعـل
بلــغ عمــر أن : ل حــدثنا وكيــع عــن أيب خالــد عــن أيب عمــرو الشــيباين قــا]9649[أيب شــيبة 

]789[الطــربي .كــل يــا دهــركــل يــا دهــر: ه بالــدرة وجعــل يقــول فعــالرجــال يصــوم الــدهر
الواسطي عن إمساعيل بن أيب خالد عن دثنا عبد احلميد بن بيان القناد أنبأنا حممد بن يزيدح

ليـه فجعـل إفبعـثبلغه أن رجـال يصـوم الـدهر : قال اخلطاب بنأيب عمرو الشيباين عن عمر
حدثين يعقوب بن إبراهيم أنبأنا هشـيم عـن إمساعيـل بـن .كل يا دهر: يضربه باملخفقة ويقول

: لقــايصــوم الــدهرر بــن اخلطــاب أن رجــالبلــغ عمــ: قــالأيب خالــد عــن أيب عمــرو الشــيباين
أبو عمرو سعد بـن إيـاس ثقـة خمضـرم اهـكل يا دهر كل يا دهر: فجعل يضربه بالدرة ويقول 

.صحيح .
حدثنا عبدة وأبـو أسـامة عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر أن ]9657[ابن أيب شيبة -

نا أبـو الوليـد حـدثنا حممـد بـن املثـىن حـدث]803[الطـربي .سرد الصوم قبل موته بسنتنيعمر
كـان يسـرد الصـوم عمـرحدثنا محـاد يعـين ابـن سـلمة عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر أن 

نا حـدثحـدثنا إسـحاق بـن راهويـه أخربنـا وكيـع بـن اجلـراح]110[الفريـايب .قبل موته سـنتني
حـدثنا .الصـوم مـا مـات عمـر حـىت سـرد: سفيان عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال 

ق بن موسى األنصاري حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر إسحا
ن عمــار حــدثنا حــامت بــن حــدثنا هشــام بــ.ســرد الصــيام قبــل أن ميــوت بســنتني عــن عمــر أنــه

يســرد كــان عمــر: قــال عبــد اهللا بــن عمــر : عــن نــافع قــال إمساعيــل حــدثنا موســى بــن عقبــة
حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا أنس بـن .فطر أو يف السفر الصيام إال يوم األضحى ويوم ال

كـان عمـر بــن : بـن عمـر قـال عبــد اهللا: عـن نـافع قـال عيـاض قـال وحـدثين موسـى بـن عقبــة 
حــدثنا إســحاق بــن راهويــه.يســرد الصــيام إال يــوم األضــحى ويــوم الفطــر ويف الســفر اخلطــاب 

يســـردابـــن عمـــر أن عمـــر كـــانأذكـــر موســـى بـــن عقبـــة عـــن نـــافع عـــن : ت أليب قـــرة قلـــ: قـــال 
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عبــد اهللا بــن ابــن وهــب أخــربينمــن طريــق]8744[البيهقــي .فــأقر بــه الصــوم إال يف الســفر
وســرد : قــال نــافع . أن عمــر بــن اخلطــاب قــد كــان يســرد الصــيام قبــل أن ميــوتعمــر عــن نــافع

.اهـ صحاح آخر زمانهعبد اهللا بن عمر يف
أخربنـا يعلـى بــن عبيـد]3859[ابـن سـعد -

اهــأكثر الناس صياما ، وأكثرهم سـواكاعمررأيت : حدير قال 
.، تقدم األسدي ، سند صحيح 

عن الزبري بـن عبـد اهللا بـن رهيمـة عـن جدتـه حدثنا محاد بن خالد ]9656[ابن أيب شيبة -
ابـــن املبـــارك يف الزهـــد . ويقـــوم الليـــل إال هجعـــة مـــن أولـــهيصـــوم الـــدهر عثمـــانكـــان : قالـــت

: قالـتدمـا لعثمـان بـن عفـانوكانـت خاأخربنا الزبري بن عبد اهللا أن جدته أخربتـه]1233[
كان عثمان ال يوقظ نائما مـن أهلـه إال أن جيـد يقظانـا فيـدعوه، فيناولـه وضـوءه، وكـان يصـوم 

.اهـ على رسم ابن حبانالدهر
حدثنا ابن املثىن حدثنا هشام بن عبد امللك حدثنا شعبة أخربين حيـىي بـن ]788[الطربي -

فكرهـه عـن صـوم الـدهرمسـعودابـنسـئل : مسعـت أيب يقـول : قـالعمرو بن سلمة اهلمـداين 
ثنـا أبـو خليفــة ]8983[الطـرباين . صـيام ثالثـة أيــام مـن الشـهر: فقـالوسـئل عمـا دون ذلـك

بن عمرو بن سـلمة أخـربين عـن أبيـه قـال سـئل ابـن ة قال حيىيثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعب
.اهـ سند جيد صوم ثالثة أيام من كل شهر : مسعود عن صوم الدهر فكرهه وقال

حدثنا ابن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عـن ]814[الطربي -
لصـالة ، والصـالة أحـب إيل إذا صمت ضعفت عن ا: قال عبد اهللاعبد الرمحن بن يزيد عن 

.اهـ صحيح تقدم صام ثالثة أياممن الصيام فكان ال يكاد يصوم ، وإن صامَ 
حــدثنا ابــن املثــىن حـــدثنا حممــد بــن جعفــر حـــدثنا شــعبة عــن شــبيب عـــن ]787[الطــربي -

. حسـن: فصـمت يومـا فقـال سـلمانصـحبت : سلمة بن هرمثة عن مسـروح بـن احلكـم قـال 
مث صــمت يومــا . حســن : مث صــمت يومــا آخــر فقــال . حســن : ال مث صــمت يومــا آخــر فقــ

إن لنفسك عليك حقا وإن ألهلـك عليـك حقـا وإن لضـيفك عليـك حقـا وإن : آخر ، فقال 
.اهـ على رسم ابن حبان صوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله
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بـــن قـــال مسعـــت أنـــسحـــدثنا آدم حـــدثنا شـــعبة حـــدثنا ثابـــت البنـــاين]2828[البخـــاري -
صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن أجـل الغـزو ال يصـوم علـى عهـد النـيبطلحـةأبـوكان : مالك قال 

اهـصلى اهللا عليه وسلم مل أره مفطرا إال يوم فطر أو أضحى فلما قبض النيب
أخربنا يزيد بن هارون قال أخربنا محيد الطويل عن أنـس بـن مالـك ]4516[وقال ابن سعد 

صــوم علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم ، فمـا أفطـر بعــده أن أبـا طلحـة كـان يكثـر ال
.وهو خرب صحيح . ورواه أمحد يف الزهد عن يزيد اهـإال يف مرض أو يف سفر حىت لقي اهللا

أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال أخربنــا محــاد بــن ســلمة عــن ثابــت عــن أنــس بــن ابــن ســعدوقــال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني سـنة ال يفطـر مالك أن أبا طلحة سرد الصوم بعد وفاة رسول 

.تفرد به محاد بن سلمة ذكر األربعني سنة اهـ إال يوم فطر أو أضحى أو يف مرض
حــدثنا ابــن بشــار حــدثنا أبــو داود حــدثنا عمــران القطــان عــن قتــادة عــن ]837[الطــربي -

لتصـومن الـدهر كلـه: قـال معـاذ بـن جبـلحـدثنا قالاحلسن بن عبد الرمحن عن كثري بن مرة 
حـدثنا ابـن .صوم ثالثة أيام من كـل شـهر: وما ذاك ؟ قال: قيل له . أو لتخضمن الدهر كله

محن عــن كثــري بــن مــرةعــن احلســن بــن عبــد الــر بشــار حــدثنا أبــو داود حــدثنا عمــران عــن قتــادة
أبــا يـا : فـأيت بطعـام فأكـل ، فقلنـا : قـال . إين صــائم: كنـا عنـد معـاذ بـن جبـل فقـال : قـال 

اهـــالثــة أيــام ، فــذلك صــوم الــدهر كلــه إين صــمت ث:ن أمل تقــل إين صــائم ؟ فقــال عبــد الــرمح
علــى رســم ابــن . ورواه إبــراهيم بــن طهمــان عــن حجــاج بــن حجــاج األحــول عــن قتــادة حنــوه 

.حبان 
حــدثنا متــيم بــن املنتصــر الواســطي أنبأنــا إســحاق األزرق عــن شــريك عــن ]785[الطــربي -

بالربــذة ذرأبــيأتيــت علــى : جلرمــي عــن نباتــة أو ابــن نباتــة احلــارثي قــال عاصــم بــن كليــب ا
ال صــام : فغضــب وقــال : قــال . إن رجــال أمــرين أن أســألك ، فإنــه يصــوم الــدهر : فقلــت لــه 

إين : كيــف صــومك أنــت يــا أبــا ذر ؟ قــال : وال أفطــر أو مل يصــم ومل يفطــر ، فقــال لــه رجــل 
: قـال . يرمحـك اهللا فـذلك الـذي يفعـل صـاحيب : قلـت: ألرجو أن أكون أصوم الدهر ، قـال 

حــدثنا .احلســنة بعشــر أمثاهلــا : إين ألصــوم مــن كــل شــهر ثالثــة وذلــك بــأن اهللا تعــاىل يقــول 
حممــد بــن خلــف حــدثنا ســعيد بــن ســليمان حــدثنا صــاحل بــن عمــر عــن عاصــم بــن كليــب عــن 

: بــذة فلقينــا أبــا ذر قــال خرجنــا عمــارا أو حجاجــا فمررنــا بالر : ســلمة بــن نباتــة احلــارثي قــال 
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مل يصــم ومل يفطــر فعــاوده : قــال . فســأله رجــل عــن رجــل يصــوم الــدهر إال الفطــر واألضــحى 
أطمـع مـن ريب أن أصـوم الـدهر  : كيـف تصـوم ؟ قـال : فقال مثل ذلك ، فسـأله بعـض القـوم 

كـال أصـوم مـن كـل شـهر ثالثـة أيـام وأطمـع : قـال. فهـذا الـذي عبـت علـى صـاحيب: كله قال
اهـــ حســن علــى رســم يب أن جيعــل يل مكــان كــل يــوم عشــرة أيــام وذلــك صــوم الــدهر كلــه مــن ر 

.ابن حبان 
حدثين يعقوب بن إبراهيم حـدثنا ابـن عليـة أنبأنـا اجلريـري عـن أيب السـليل ]841[الطربي -

ملــرأة يل بطعــامفــدعا اذرأبــاأتيــت : ن قعنــب الريــاحي قــال عــن نعــيم بــ
:قـال . فجعـل يهـذب الركـوع وخيفـه مث قـام يصـليفـإين صـائمكـل ال أهولنـك: فقـالقطاة 

اجعــونإنــا هللا وإنــا إليــه ر : مث جــاء فوضــع يــده معــي ، فقلــت ورأيتــه حتــرى أن أشــبع أو أقــارب 
مــا كنــت أخشــى أن فاسمــن كنــت أخشــى أن يكــذبين مــن النــ: فقلــت مــا شــأنك ؟: فقــال 

: أمل ختربين أنـك صـائم ؟ فقـال :فقلت ذبة منذ لقيتينإن كذبتك كبوكهللا أ:تكذبين فقال 
اهـــ هــذا فوجــب يل أجــره ، وحــل يل األكــل معــك صــمت ثالثــة أيــام مــن هــذا الشــهر بلــى إين

.إسناد صحيح 
حــــدثنا أبــــو كريــــب حــــدثنا وكيــــع وحــــدثنا ابــــن وكيــــع حــــدثنا أيب عــــن ]843[الطــــربي وقــــال

: فقـال أنـه دعـي إىل طعـام ذرأبـيعـن األعمش عن جعفر بن إياس عـن عبـد اهللا بـن شـقيق
فـذلك إين أصوم ثالثة أيام مـن كـل شـهر:مث رئي بعد ذلك يأكل فقيل له فقال . إين صائم 

بـــن املؤمـــل حـــدثنا أبـــو ياحلســـن بـــن علـــأخربنـــا أبـــو حممـــد] 8699[البيهقـــي .صـــوم الـــدهر 
أخربنــا يعلــى بــن حممــد بــن عبــد الوهــابحــدثنا أبــو أمحــديعثمــان عمــرو بــن عبــد اهللا البصــر 

أتيـت املدينـة : قـال يعبيد حدثنا األعمش عن جعفر بن إياس عن عبد اهللا بـن شـقيق العقيلـ
حـال هـو يألنظـرن علـى أ: أبـو ذر فقلـت : مـن هـذا؟ قـال : فقلـت . فإذا رجل طويل أسود

اهللا عنـــه يوهـــم ينتظـــرون اإلذن علـــى عمـــر رضـــ. نعـــم: صـــائم أنـــت؟ قـــال : اليـــوم قـــال قلـــت 
أخربتـك . مل أنـس مـا قلـت لـكإين: فقـال ي، فأتينا بقصاع فأكل فحركته أذكره بيدفدخلوا 

.اهـ ثقات م فأنا أبدا صائمأصوم من كل شهر ثالثة أياإين: صائم أين
بـو كريــب حـدثنا ابـن ميــان عـن إسـرائيل عــن مغـرية عـن إبــراهيم أن حـدثنا أ]844[الطـربي -
إين صمت ثالثـة أيـام :فقال مث أكل ، فقيل له. ئم إين صا: دعي إىل طعام فقالهريرةأبا
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حـدثنا روح حــدثنا محــاد عــن ثابــت عــن ]10946[أمحــد ورواه . اهـــ هــذا مرســل مـن الشــهر 
فلمـا . صـائمفقـال إينيسفر فلمـا نزلـوا أرسـلوا إليـه وهـو يصـلكان يفهريرةأباعثمان أن أيب

فأكـل فنظـر القـوم إىل الرسـول فقـال مـا . لوضعوا الطعام وكادوا أن يفرغوا جاء فقالوا هلم فك
وإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . فقـال أبـو هريـرة صـدق.صـائمتنظرون فقال واهللا لقد قال إين

فقـد صـمت . صوم شهر الصرب وصوم ثالثة أيام مـن كـل شـهر صـوم الـدهر كلـه :وسلم قال 
صـححه ابـن اهــ ضـعيف اهللاتصـائم يف، ختفيـف اهللا ثالثة أيام مـن أول الشـهر فأنـا مفطـر يف

.حبان
قــال األشــعريموســىأبــيعـن الثــوري عــن أيب متيمـة اهلجيمــي عـن ]7866[عبـد الــرزاق -

حــدثنا ]9646[ابــن أيب شــيبة .مــن صــام الــدهر ضــيق اهللا عليــه جهــنم هكــذا وعقــد عشــرا 
صـــام الـــدهر مـــن: وكيـــع عـــن شـــعبة عـــن قتـــادة عـــن أيب متيمـــة اهلجيمـــي عـــن أيب موســـى قـــال 

مسعــه مــن أيبحــدثنا وكيــع عــن الضــحاك بــن يســار .وطبــق بكفــهقت عليــه جهــنم هكــذاضــي
]8741[ورواه البيهقـــي قـــال.مبثلـــهمتيمـــة عـــن أيب موســـى عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

أخربنـا أبــو بكـر بــن فـورك أخربنــا عبـد اهللا بــن جعفـر حــدثنا يـونس بــن حبيـب حــدثنا أبــو داود 
مـــن صـــام الـــدهر ضـــيقت عليـــه : موســـى قـــال متيمـــة عـــن أيبحــدثنا شـــعبة عـــن قتـــادة عـــن أيب

وصــحح ابــن حبــان .صــحيح موقــوف اهـــمل يرفعــه شــعبة. علــى تســعنيوعقــد. جهــنم هكــذا
عــن ي: يريـد بـه: مث قـال . مرفـوع الضـحاك بـن يسـار 

فيـه أيـام التشـريق والعيـدين، القصد يف هذا اخلـرب صـوم الـدهر الـذيمث قال . صيامها يف دهره
نــه إذا أعــن صــيامها ال يأو 

وصــححه اهـــعــن صــيامها يعــذب يف القيامــةي
زين عـن معـىن سـألت املـ: وقال ابن خزمية من طريق ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة مرفوعا 

يشبه أن يكون عليه معناه أي ضيقت عنه جهنم فال يدخل جهنم و ال : هذا احلديث فقال 
يشــبه أن يكــون معنــاه غـــري هــذا ألن مــن ازداد هللا عمــال و طاعـــة ازداد عنــد اهللا رفعــة و عليـــه  

.وقد ضعف العقيلي رفعهاهـكرامة و إليه قربة هذا معىن جواب املزين 
نا يزيد ثنا موسى قال مسعت أيب يقول حدثين أبو قيس موىل عمرو ثحد]17806[أمحد -

وقلمـا كـان يصـيب مـن العشـاء أول الليـل ، كان يسرد الصوم عمرو بن العاصنأبن العاص 
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ومسعتــه يقــول مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : قــال . أكثــر مــا كــان يصــيب مــن الســحر 
رواه مسـلم .يحصـح. كتـاب أكلـة السـحر ن فصال بني صيامنا وصـيام أهـل الإ: سلم يقول 

.تقدم . خمتصرا 
ن عيسـى حـدثنا عبـد اهللا بـن وهـب أخـربين عمـرو أن سـعيد حدثنا أمحد ب]122[الفريايب -

وكـان يصـل إذا حضـر مل يفطـركـانعبد اهللا بن عمـرحدثه أن نافعا حدثه أن بن أيب هالل 
.اهـ سند حسن الليل أفضل : شعبان برمضان ، ويقول 

أخربنا أبو زكريا وأبو بكر قاال حـدثنا أبـو العبـاس حـدثنا حبـر حـدثنا ابـن ]8745[البيهقي -
سـألت : معاويـة بـن صـاحل عـن عـامر بـن جشـيب أنـه مسـع زرعـة بـن ثـوب يقـول وهب أخربين

وسـألته : قـال . كنـا نعـد أولئـك فينـا مـن السـابقني: عـن صـيام الـدهر قـال عبد اهللا بـن عمـر
وسـألته عـن صـيام ثالثـة : قـال . مل يـدع ذلـك لصـائم مصـاما: قـال . يـومعن صيام يوم وفطـر 

.صححه ابن خزمية اهـصام ذلك الدهر وأفطره: شهر فقال أيام من كل 
حــدثنا حممــد بــن عبـد اهللا بــن عبــد احلكــم القرشـي حــدثنا أبــو زرعــة وهــب ]805[الطـربي -

ه مســع عــروة بــن الــزبري حيــدث عــن أيب اهللا بــن راشــد أنبأنــا حيــوة بــن شــريح أنبأنــا أبــو األســود أنــ
.يصــوم الــدهر فيصــوم يف الســفر ويف احلضــرحمــزة بــن عمــرو األســلميكــان : مــراوح قــال

وكـــان عـــروة بـــن الـــزبري يصـــوم الـــدهر فيصـــوم يف الســـفر ويف احلضـــر حـــىت إن كـــان ليمـــرض فمـــا 
.اهـ حسن صحيحوكان أبو مراوح يصوم الدهر ، فيصوم يف السفر ويف احلضر.يفطر

حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن هشــام بــن عــروة أن أبــاه  ]104[الفريــايب -
حــدثنا عبيــد ]118[الفريــايب . تســرد وتصــوم يف الســفر عائشــةكــان يســرد الصــوم ، وكانــت 

اهللا بن عمر حدثنا محاد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي اهللا عنهـا كانـت 
ابـن هليعـة وحيـوة عبـد اهللا بـن وهـب أخـربينمـن طريـق ] 8746[واه البيهقـيور . تسرد الصـوم

اهــــ الســـفر واحلضـــراألســـود عـــن عـــروة أن عائشـــة كانـــت تصـــوم الـــدهر يفبـــن شـــريح عـــن أيب
.صحيح 

حــدثنا حممــد بــن عبــد األعلــى حــدثنا خالــد يعــين ابــن احلــارث حــدثنا ]120[الفريــايب وقــال 
قلـت : أبيـه القاسـم أن عائشـة كانـت تصـوم الـدهر قـال نعشعبة عن عبد الرمحن بن القاسم 

حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة .كانت تسرد: الدهر قال : 
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حـدثنا أمحــد .عـن عبـد الــرمحن بـن القاسـم عــن أبيـه أن عائشـة كانــت تصـوم الـدهر فــذكر مثلـه
ارث أن عبــد الـــرمحن بـــن القاســـم بــن عيســـى حـــدثنا عبــد اهللا بـــن وهـــب أخـــربين عمــرو بـــن احلـــ

حدثه أن أباه حدثه أن عائشة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كانـت تصـوم الـدهر وال تفطـر 
حـدثنا محيـد بـن مسـعدة السـامي حـدثنا بشـر ]798[الطـربي . إال يوم أضـحى أو يـوم فطـر 

.هر كانــت عائشــة تصــوم الــد: بــن املفضــل حــدثنا شــعبة عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم قــال 
ن حدثنا ابن املثـىن حـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي حـدثنا شـعبة عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـ

حـدثنا ابـن .كانـت تسـرد : الـدهر ؟ قـال : قلـت : قـال. أبيه عن عائشة كانـت تصـوم الـدهر
. املثـىن حــدثنا أبـو داود حــدثنا شــعبة أخـربين ســعد بـن إبــراهيم أن عائشــة كانـت تصــوم الــدهر 

كانـــت عائشـــة : مسعـــت القاســم يقـــول : ذلـــك لعبــد الـــرمحن بـــن القاســم فقـــالفـــذكرت: قــال 
حـدثنا ابـن بشـار حـدثنا عبـد .كانـت تسـرد: تصوم الدهر؟ قـال: قلت : قال . تصوم الدهر 

بـــن مســـلم حـــدثنا شـــعبة قـــال عبـــد الـــرمحن بـــن أخربنـــا عفـــان]10903[ابـــن ســـعد . تســـرد
أخربنـا حجـاج بـن حممـد عـن شـعبة .القاسم أخربنا عن القاسم أن عائشة كانت تصوم الـدهر

أخربنـا قبيصـة بـن عقبـة قـال وقـال. 
ورواه .تسـرد الصـومسفيان أخربنا عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـن القاسـم أن عائشـة كانـت

عمـرو بـن احلـارث أن بكـريا حدثـه أنـه عبد اهللا بن وهب أخـربينمن طريق] 8747[البيهقي 
سفر صائمة فقامـت تركـب اهللا عنها يفيلقد رأيت عائشة رض: مسع القاسم بن حممد يقول 

.ح ياهـ صح
د بن معمر البحراين حدثنا أبو عـامر العقـدي حـدثنا زمعـة حدثنا حمم] 802[مث قال الطربي 

: لعائشــةقيــل : عمــرو عــن أم كلثــوم قــالةبــن صــاحل عــن حبيبــة ابنــ
نعـم قـد مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيام الدهر؟ قالـت
اهــ الفطـر ويـوم النحـر فلـم يصـم الـدهر عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم

.زمعة ضعيف 
مـا : أخربنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جويرية بن أمساء عن نـافع قـال ]11007[ابن سعد -

.اهـ صحيح حىت ما تفطرحفصةماتت 
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حدثنا ابن املثىن حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أيب إسحاق أن ابـن أيب ]792[الطربي -
لــو : فقــال عمــرو بــن ميمــون -كــان رجــل يصــوم الــدهر : أو قــال -الــدهر نعــم كــان يصــوم 

.، تقدمصحيحسند اهـأدرك هذا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمجوه

صوم العشر من ذي احلجة
حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن األســـود عـــن ]9311[ابـــن أيب شـــيبة -

.مسلماهـ رواه صلى اهللا عليه وسلم صام العشر قطهللا ما رأيت رسول ا: عائشة قالت 
حــدثنا عبــد الــرمحن حــدثنا ســفيان يأبــو بكــر بــن نــافع العبــدوحــدثين]2847[وقــال مســلم 

صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مل يصـــم عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن األســـود عـــن عائشـــة أن النـــيب
اهـالعشر

ال : قــال عمــرن قــيس عــن أبيـه عــن حــدثنا شــريك عــن األســود بــ]9608[ابـن أيب شــيبة -
عبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان من طريق]8655[البيهقي .بأس بقضاء رمضان يف العشر

فيهــا شـــهر يأن أقضــمـــا مــن أيــام أحـــب إيل: عــن األســود بـــن قــيس عــن أبيـــه أن عمــر قــال 
.مرسل حسن ، يأيتاهـرمضان من أيام العشر

فرأيته عمربناجاورت مع : عن احلر بن الصياح قال نا شريكخرب أ]2247[ابن اجلعد -
.يف احلج هذااهـ سند حسن ، يصوم العشر 

صوم يوم عرفةما جاء يف 
قـال حيـىي وقتيبـة بـن سـعيد مجيعـا عـن محـاديحدثنا حيىي بن حيـىي التميمـ] 2803[مسلم -

دة رجــل أتــى النــيبقتــاعــن أيبأخربنــا محــاد بــن زيــد عــن غــيالن عــن عبــد اهللا بــن معبــد الزمــاين
فغضــب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فلمــا ؟ كيــف تصــوم : صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال 

نعوذ باهللا من غضب اهللا ، رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا : رأى عمر غضبه قال 
يا رسول اهللا: فقال عمر. يردد هذا الكالم حىت سكن غضبه فجعل عمر. وغضب رسوله

كيف : قال . مل يصم ومل يفطرأو قالال صام وال أفطر:قال ؟ كيف مبن يصوم الدهر كله 
كيف من يصوم يومـا ويفطـر : قال . ويطيق ذلك أحد :قال ، من يصوم يومني ويفطر يوما 

:يـف مـن يصـوم يومـا ويفطـر يـومني قـالك: قـال .ذاك صوم داود عليه السـالم :قال . يوما 
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ثـــالث مـــن كـــل شـــهر :مث قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم. ك طوقـــت ذلـــوددت أن
صـــيام يـــوم عرفـــة أحتســـب علـــى اهللا أن يكفـــر ، ورمضـــان إىل رمضـــان فهـــذا صـــيام الـــدهر كلـــه 

وصيام يوم عاشوراء أحتسب علـى اهللا أن يكفـر السـنة الـيت، بعده قبله والسنة اليتالسنة اليت
اهـقبله 

ىل عمـر بـن عبيــد اهللا عـن عمـري مـوىل عبـد اهللا بـن عبــاس عـن أيب النضـر مـو ]835[مالـك -
ن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف صيام رسول اهللا صـلى اهللا عليـه أعن أم الفضل بنت احلارث 

وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسـلت إليـه بقـدح لـنب وهـو واقـف 
.رواه البخاري ومسلم حنوهاهـ على بعريه فشرب 

شــيبة وأبــو كريــب وإســحاق قــال إســحاق أخربنــا حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]2846[مســلم -
مـا : وقال اآلخران حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبـراهيم عـن األسـود عـن عائشـة قالـت 

اهـالعشر قطرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صائما يف
قـاال أخربنـا ابـن وهـب عـن أيبييلـأبو الطاهر وهارون بن سعيد األحدثين]574[مسلم -

لى اهللا صـهريـرة أن رسـول اهللاصخر أن عمـر بـن إسـحاق مـوىل زائـدة حدثـه عـن أبيـه عـن أيب
الصـلوات اخلمـس واجلمعـة إىل اجلمعـة ورمضـان إىل رمضـان مكفـرات :عليه وسلم كان يقـول 

اهـ)1(ما بينهن إذا اجتنب الكبائر
مسعت عقبـة بـن عـامر: قالسى بن علي عن أبيهحدثنا وكيع حدثنا مو ]17379[أمحد -

عيــدنا أهــل التشــريقيــوم عرفــة ويــوم النحــر وأيــام:قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: قــال
وابـن حبـان وابـن خزميـة الرتمـذي وصـححه أبـو داود و اهــ رواه اإلسالم، وهن أيام أكل وشـرب

.احلاج يف بعض أهل العلم جعلهو .واحلاكم
حدثنا وكيع عن حوشب بـن عقيـل قـال حـدثين مهـدي العبـدي ]13556[شيبة ابن أيب-

يف بيتـه فسـألته عـن صـوم يـوم عرفـة بعرفـات ؟ فقـال أبـي هريـرة دخلـت إىل : عن عكرمة قـال 
صـححه ابـن اهــ : أبو هريرة 

.خزمية واحلاكم 
ا احلسني بن علي اجلعفي عن إسرائيل أيب موسى عن احلسن البصري قال كـان حدثنا هناد قال أخربنقال الرتمذي -1

ورواه ابـن أيب اهــ واهللا لقد رضي اهللا بصيام هذا الشهر عن السنة كلهـا: إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول 
.صحيح . شيبة 
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ــادةأبــيبــن جــريج عــن عطــاء عــن أيب اخلليــل عــن اعــن ]7828[عبــد الــرزاق - قــال يف قت
ثنا ســفيان قــال حــد]22583[ورواه أمحــد .هــذا منقطــع اهـــ صــيام يــوم عرفــة يكفــر ســنتني 

: مسعنــاه مــن داود بــن شــابور عــن أيب قزعــة عــن أيب اخلليــل عــن أيب حرملــة عــن أيب قتــادة قــال 
شـوراء يكفـر سـنة قـال عبـد اهللا قـال أيب مل يرفعـه صيام عرفة يكفر السـنة والـيت تليهـا وصـيام عا

.اهـ وقد تقدم لنا سفيان وهو مرفوع 
حدثنا أبـو كريـب حـدثنا وكيـع وحـدثنا ابـن وكيـع حـدثنا أيب عـن سـفيان ]1050[الطربي -

مل يصــم يــوم عرفــة النــيب صــلى اهللا عليــه : عــن إمساعيــل بــن أميــة عــن رجــل عــن ابــن عمــر قــال 
حدثنا ابن مـرزوق قـال ثنـا أبـو ]3264[الطحاوي .عمر وال عثمان وسلم وال أبو بكر وال

حذيفـة قــال ثنـا ســفيان عـن إمساعيــل بـن أميــة عــن نـافع عــن ابـن عمــر قـال مل يصــم رســول اهللا 
.صــلى اهللا عليــه وســلم وال أبــو بكــر وال عمــر وال عثمــان وال علــي رضــي اهللا عــنهم يــوم عرفــة

نيع و علي بن حجر قاال حدثنا سفيان بـن عيينـة و حدثنا أمحد بن م]751[رتمذي الورواه 
إمساعيل بـن إبـراهيم عـن ابـن أيب جنـيح عـن أبيـه قـال سـئل ابـن عمـر عـن صـوم يـوم عرفـة بعرفـة 
فقال حججت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يصمه ومع أيب بكر فلم يصـمه ومـع عمـر 

قــال أبــو عيســى .فلــم يصــمه ومــع عثمــان فلــم يصــمه وأنــا ال أصــومه وال آمــر بــه 
.وشعيبوصححه األلباينالنسائي أمحد و رواهو . هذا حديث حسن

حممــد بــن عبــد األعلــى الصــنعاين حــدثنا املعتمــر بــن ســليمان قــال حــدثنا]846[الطــربي -
عبـد اهللا بـن عمـرسأل رجل : قرأت على فضيل عن أيب حريز أنه مسع سعيد بن جبري يقول 

كنا وحنن مع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم نعدلـه بصـوم سـنة : فقال عن صوم يوم عرفة ،
دثنا علي بن عبد الرمحن قال ثنا حيىي بن معني قال ثنـا املعتمـر قـال ح]3269[الطحاوي .

سـأل رجـل ابـن عمـر : أنه مسع سعيد بن جبـري يقـولقرأت على الفضيل قال حدثين أبو حريز
كنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعدلـه : القرضي اهللا عنهما عن صوم يوم عرفة

.هذا حديث منكر : وقالأبو عبد الرمحن النسائي يف كتابه الكبري ورواهاهـ بصوم سنة
بـــن جــريج قــال أخـــربين عطــاء أنــه مســع عبيـــد بــن عمــري يقـــول اعــن ]7818[عبــد الــرزاق -

.بــاء قــوم فســقي ســويقا فشــربر إىل خيــوم عرفــة يف منــازل احلــاج حــىت أداه احلــعمــرطــاف 
أنبــأ عمــرو بــن علــي قــال حــدثنا عبــد الــرمحن قــال حــدثنا ســفيان وشــعبة ]2824ك[النســائي 
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. عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيـد عـن عمـري أن عمـر كـان ينهـى عـن صـيام يـوم عرفـة 
حــدثنا خــالد بــن أســلم أنبأنــا النضــر بــن مشيــل أنبأنــا شــعبة عــن عمــرو قــال ]1046[الطــربي 

حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا .عمــرأخــربين عطــاء عــن عبيــد بــن عمــري أن 
و عبد الرمحن عن سفيان 

.صحيح اهـعن صوم يوم عرفة
عمـرو حدثنا حممد بن حيـىي ويعقـوب بـن محيـد قـاال ثنـا سـفيان عـن]2720[ورواه الفاكهي 

عمــر بــن الخطــابعــن عطــاء عــن عبيــد بــن عمــري قــال إن -قــال ابــن أيب عمــر -بــن دينــار 
.ابن أيب عمر هو حممد بن حيىي العدين .اهـ صحيح رضي اهللا عنه مل يصم يوم عرفة

حـدثين عمـارة يعـين حدثنا ابن املثىن حدثنا حرمي بن عمارة حـدثنا شـعبة]873[الطربي -
فــأيت بعرفــات وعــن ميينــه ســيد أهــل الــيمن واقفــا عمــركــان : قــال مــة ابـن أيب حفصــة عــن عكر 

أقســـمت عليـــك ملـــا :فقـــال . إين صـــائم : فقـــال يمنمث نـــاول ســـيد أهـــل الـــشـــراب فشـــربب
.حسن مرسل اهـشربت وسقيت أصحابك 

حدثنا احلارث بن عبيد أبو قدامة عن هود بن شهاب بن عباد عـن أبيـه ]1093[مسدد -
علــى أبيــات بعرفــات فقــال ملــن هــذه األبيــات قلنــا لعبــد مــر بــن الخطــابععــن جــده قــال مــر 

قــال وحــج أيب وطليــق بــن حممــد اخلزاعــي . 
تيــاه فقــال يــا أبــا حممــد أفاختلفــا يف صــوم يــوم عرفــة فقــال أيب بينــك وبيــين ســعيد بــن املســيب ف

نــا فقــال أخــربكم عــن مــن هــو خــري مــين عــن ابــن عمــر اختلفــا يف صــوم يــوم عرفــة فجعلنــاك بين
أخربنـا يزيـد بـن هـارون قـال أخربنـا ]9799[ابـن سـعد . رضي اهللا عنهما أنـه كـان ال يصـومه

عمـر وقـف علينـا : عمر بـن الوليـد الشـين عـن شـهاب بـن عبـاد العصـري قـال حـدثين أيب قـال 
لعبـد القـيس فاسـتغفر : فقـالوا ملـن هـذه األخبيـة ؟ : فقـال يوم عرفة وحنن بعرفات بن اخلطاب
حـدثنا حممـد بـن العـالء ]874[الطربي .هذا يوم احلج األكرب فال يصومه أحد: هلم مث قال 

حــدثنا وكيــع وحــدثنا ابــن وكيـــع حــدثنا أيب عــن عمــر بــن الوليـــد الشــين عــن شــهاب بــن عبـــاد 
. لعبـد القـيس:فقـالواملـن هـذه األخبيـة: بعرفـة فقـالعمـروقـف علينـا : العصري عن أبيـه قـال 

علـى رسـم اهــفـإن هـذا يـوم احلـج األكـربال تصـوموا هـذا اليـوم: فدعا هلم واسـتغفر هلـم وقـال 
.ابن حبان أراه
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سـألت سـاملا عـن صـوم : حدثنا وكيع عـن عمـارة بـن زاذان قـال ]13565[ابن أيب شيبة -
حـدثنا أبــو  ]875[الطــربي .وال أحـد مــن آل عمـر يــا بـينعمــرمل يصـمه : فقــال .يـوم عرفـة

سـألت سـامل بـن : قـال عـن عمـارة بـن زاذانكريب حدثنا وكيـع وحـدثنا ابـن وكيـع حـدثنا أيب
اهـــ ســند )1(يــا بــينوال أحــد مــن آل عمــرمل يصــمه عمــر: فقــال اهللا عــن صــوم يــوم عرفــةعبــد 

.حسن 
حدثنا ابن أيب داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة قـال ثنـا]3266[الطحاوي -

سـئل عـن صـوم يـوم اجلمعـة ويـوم عرفـة فـأمر ابـن عمـرمسعـت : رقبة عن جبلة بـن سـحيم قـال
.اهـ ما إخاله حمفوظا ، تكلموا يف ابن بكاربصيامهما

حدثنا حممـد بـن فضـيل عـن مسـعر عـن عبـد اهللا بـن شـريك عـن ]13569[ابن أيب شيبة -
.، يأيت يف احلج أراه وهم ابن شريكاهـ أنه كان يفطر قبل أن يفيضابن عمر

: قــال دثنا قحــذم بــن النضــر اجلرمــيحــحــدثنا حممــد بــن موســى احلرشــي ] 876[الطــربي -
وم هــذا أمــا تصــ: مــن مــاء فشــرب ، فقلــت فتنــاول إداوةعبــد اهللا بعرفــاتوقفــت مــع ســامل بــن

حـدثين بعـض مث قال يل حممد بن موسى قال قحذم. بصائم وما أناما أصومه : اليوم ؟ قال 
وقفـت مـع رسـول اهللا: وقال فلم يصمه عبد اهللا بن عمرت مع وقف:ن معي أنه قال من كا

ووقفـت مـع عمـر فلـم يصـمه أيب بكـر فلـم يصـمهووقفت معصلى اهللا عليه وسلم فلم يصمه
.اهـ قحذم وثقه ابن حبان ، ووقفت مع عثمان فلم يصمه 

: قـــال ضـــل بـــن عطيـــةحـــدثين يعقـــوب بـــن إبـــراهيم حـــدثنا هشـــيم عـــن الف]877[الطـــربي -
فقال له شيخ عنده مـن له رجل عن صوم يوم عرفة بعرفات فسأكنت عند عطاء بن أيب رباح

حـدثنا ]2722[الفـاكهي . عنه فنهـاينعمرابنيقال له حممد بن عبد الرمحن سألت قريش 

ةرفـعصـوملطـاووسذكـرت: قـالولاألحسليمانعنشريكنبحممدعنوكيعحدثنا]13559[ابن أيب شيبة -1
حـدثنا حممـد بـن العـالء حـدثنا ]1053[الطـربي . ذلـكعـنوعمـربكـرأبوكاننأي:فقالتني؟ـسنصومبيعدلأنه

ذكرنا لطاوس صوم : وكيع وحدثنا ابن وكيع حدثنا أيب عن حممد بن شريك أيب عثمان املكي عن سليمان األحول قال 
: فارة سنتني فقال طاوس ك: يوم عرفة وأنه كان يقال 

حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا مروان عن حممد بن شريك عن سليمان األحول عن طـاوس يف ] 2727[الفاكهي . 
اهـ مرسـل يف احلجين يوم عرفة يع،إن كان أبو بكر وعمر رضي اهللا تعاىل عنهما سنة فما صاماه : صوم يوم عرفة قال 

.
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حممــد بــن أيب عمــر ويعقــوب بــن محيــد قــاال ثنــا ابــن رجــاء عــن عثمــان بــن األســود قــال يعقــوب 
سـألت ابـن : مـان بـن أيب سـليمان قـاال مجيعـا عـن حممـد بـن عبـد الـرمحن اجلمحـي قـال عن عث

.حسن اهـ عمر عن صيام يوم عرفة فنهاين
: بـــراهيم عـــن حيـــىي بـــن أيب إســـحاق قـــالحـــدثنا إمساعيـــل بـــن إ]13558[ابـــن أيب شـــيبة -

ابـن .ال يصـومهعبـد اهللا بـن عمـركـان : سألت سعيد بـن املسـيب عـن صـوم يـوم عرفـة فقـال
أخربنــا عــارم بــن الفضــل قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن حيــىي بــن أيب إســحاق ]5149[ســعد 
كان ابـن عمـر ال يصـومه ، قـال : فقال ، سألت سعيد بن املسيب عن صوم يوم عرفة : قال 

حـدثين يعقـوب بـن إبـراهيم ]1044[الطـربي .حسبك به شيخا: هل غريه ؟ قال : قلت : 
ملسـيب عـن صـوم يـوم عرفـة ، سـألت سـعيد بـن ا: قـال ن أيب إسـحاقثنا ابن علية عن حيـىي بـ

حســبك بــه :هــل ترفــع ذلــك إىل غــريه ؟ فقــال :فقلــت . كــان ابــن عمــر ال يصــومه :فقــال 
حدثنا حسني بن حسن قـال أنـا يزيـد بـن زريـع قـال ثنـا حيـىي بـن ]2721[الفاكهي . شيخا 

كـان ابـن عمـر : م عرفـة فقـال أيب إسحاق قال سألت سعيد بن املسيب فحدث عن صوم يـو 
ابـن املظفـر يف . حسـبك بـه شـيخا: بلغك عن غري ابـن عمـر؟ قـال: قلت . ال يصوم يوم عرفة

ثنـــا شــعبة عـــن حيــىي بـــن أيب بــن عبـــد الــوارث عبــد الصـــمد مــن طريـــق]138[حــديث شـــعبة 
ورواه أمحد يف العلـل عـن عبـد األعلـى وعـن حيـىي القطـان عـن شـعبة مجيعـا عـن .مثله إسحاق 

.صحيح . حيىي بن أيب إسحاق
أنبــأ إســحاق بــن منصــور الكوســج مــروزي قــال أنبــأ عبــد الــرمحن عــن ]2823ك[النســائي -

عـن صـوم يـوم عرفـة فنهـاين عمربناسألت : شعبة عن عمرو بن دينار عن أيب السوائي قال 
ن حدثنا ابن املثىن حدثنا هشام بن عبد امللك حـدثنا شـعبة عـن عمـرو بـ]1048[الطربي .

وقــال أمحــد يف العلــل اهـــ أنــه ســأل ابــن عمــر عــن صــوم يــوم عرفــة فنهــاهســوار عــن أيب الدينــار 
حــدثنا غنــدر قــال حــدثنا شــعبة عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب الســوار يقــول ســألت ]1935[
بـن عيينـة عـن عمـرو عـن أيب اوقـال :محـدقـال أ.بن عمر عـن صـوم يـوم يعـين عرفـة فنهـى عنـها

.حسن، اجلمحي امسه حممد بن عبد الرمحنينرَ وْ اهـ أبو الثـَّ )1(الثورين أخطأ شعبة

ثنا احلميــدي حــدثنا ســفيان حــدثنا عمــرو حــدثين شــيخ مــن بــين حــد]211/ 2[قــال يعقــوب الفســوي يف التــاريخ -1
احلجاج حدثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار عن ثنا.سألت ابن عمر عن صيام يوم عرفة فنهاين: مجح يكىن أبا الثورين قال
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دثنا وكيــع وحــدثنا ابــن وكيــع حــدثنا أيب عــن حــحــدثنا حممــد بــن العــالء ]1049[الطــربي -
.اهـ حسن مرابن عمر وعالعمري حدثنا نافع عن 

البــن عبــاس مســاه قــال دخلــت أخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن مــوىل]7819[عبــد الــرزاق -
وهــو يأكــل يــوم عرفــة قــال أدن قــال قلــت إين صــائم قــال أدن قلــت إن شــئت عمــربــناعلــى 

.فعلت قال وخترب الناس أين أمرتك أن تفطر قـال نعـم قـال فسـكت عـين فلـم يـأمرين ومل ينهـين
ابــن حــدثنا أبــو اليمــان أخــربين شــعيب عــن الزهــري أخــربين]1/422[رواه يعقــوب يف املعرفــة 

أيب عطاء موىل لبين زهرة أنه صاحب عبد اهللا بن عمر يف احلج فلما كان يوم عرفة أصبح ابن 
ترى مالك عـن : أيب عطاء صائما، وأصبح عبد اهللا بن عمر مفطرا، فقال له عبد اهللا بن عمر

كيــف تــرى يــا أبــا : فقــال ابــن أيب عطــاء. فســكت عبــد اهللا بــن عمــر. إين صــائم: قــال.الغــداء
أما أنا فال أصومه فقال له ابن أيب : لرمحن يف صيام هذا اليوم؟ فقال له عبد اهللا بن عمرعبد ا
قال ابن ! أتريد أن تقول أن ابن عمر أمرين بالفطر: فأفطر ؟ فقال له عبد اهللا بن عمر:عطاء

، اهــ جريـر بـن أيب عطـاء وثقـه ابـن حبـان فـأفطرت فلـم ينهـين ومل يعـب ذلـك علـي: أيب عطـاء
.ظر وفيه ن

كــان يكــره صــيام يــوم عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع أن ]7823[عبــد الــرزاق -
.اهـ حسن عرفة 

حســنابــن عيينــة عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه أن رجــال أتــى اعــن ]7830[عبــد الــرزاق -
يــوم عرفـــة فوجــد أحـــدمها صــائما واآلخـــر مفطــرا قــال لقـــد جئــت أســـألكما عــن أمـــر حســيناو

]7470[ابـن سـعد . ختلفنا من صام فحسن ومن مل يصم فال بـأس افقاال ما اختلفتما فيه
أخربنا أمحد بن حممد بن الوليد األزرقي قال حـدثنا مسـلم بـن خالـد عـن جعفـر بـن حممـد عـن 

جــاء رجــل مــن أهــل مصــر إىل حســن وحســني يــوم عرفــة ، فســأهلما عــن صــيام يــوم : أبيــه قــال 
حسن صحيحاهـ كل ذلك حسن: وقاال ، فطرا د حسينا صائما ووجد حسنا معرفة ؟ فوج

.

خطـأ أفـإن مل يكـن لقـب فقـد . وهـو أبـو الثـورين . ال تصـم يـوم عرفـة: شي أن ابن عمر قال لهحممد بن عبد الرمحن القر 
.اهـ وكذلك قال حيىي بن معني يف التاريخ حنو قول أمحد يكون كان يكىن بكنيتنيال أن، إشعبة 
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حـدثنا أبـو كريـب حـدثنا وكيـع وحـدثنا ابـن وكيـع حـدثنا أيب عـن شـريك ]1051[الطربي -
عليـه الســالم يـوم عرفــة علــيبــنالحســيندخلــت علـى :عـن السـدي عــن بشـر القرشــي قـال 

.اهـ سند ضعيف وهو يأكل 
ذكـر عنــد : قــال أخربنـا محيـد الطويـل قـال حـدثنا يزيـد بـن هـارون ]9815[ابـن أيب شـيبة -
علـى يـوم وال لليلـة مـا أعلـم ليـوم فضـال: سن أن صيام عرفة يعـدل صـيام سـنة فقـال احلسـناحل

صـام عثمـان بـن أبـي العـاصولقـد رأيـت ، على ليلة
حـدثنا حممـد بـن علـي بـن ]1055[الطـربي .يتـربد بـهة معهيرش عليه املاء من إداو يوم عرفة

احلسن بن شـقيق املـروزي حـدثنا النضـر بـن مشيـل أنبأنـا أشـعث بـن عبـد امللـك عـن احلسـن أنـه  
بعرفــات يف رأيـت عثمـان : كـان يعجبـه صـوم يـوم عرفـة ويـأمر بـه حــىت احلـاج يـأمرهم بـه وقـال 

ثنــا حـدثين يعقــوب بـن إبـراهيم]1056[الطـربي. وهـم يروحـون عنــهيـوم شـديد احلـر صــائما 
رأيت عثمان بن أيب العاص وهو بعرفات صائما قد : ثنا احلسن قال هشيم عن محيد الطويل 

.عن عثمان اهـ صحيحويروح عنه وهو يرش عليه املاء: الصوم قال جهده 
عن الثوري عن عثمان بن حكيم عن ندبة موالة البـن عبـاس قالـت ]7820[عبد الرزاق -

نا أحد يريد الصـيام فإنـه يـوم تكبـري وأكـل وشـرب قـال عبـد يوم عرفة ال يصحبعباسبناقال 
حــدثنا عيســى بــن ]1092[مســدد .

مــن : يـونس ثنـا عثمــان بـن حكــيم حـدثتين ندبــة قالـت مسعــت ابـن عبــاس رضـي عنهمــا يقـول 
الفـاكهي .صحبين من ذكر وأنثى فال يصومن يوم عرفة فإنه يـوم أكـل وشـرب وذكـر اهللا تعـاىل

حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا مروان بن معاويـة قـال ثنـا عثمـان بـن حكـيم قـال ]2724[
: مسعـت ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا يقـول ألصــحابه : أخربتـين ندبـة مـوالة ابـن عبـاس قالـت 

.حسن اهـر أو أنثى فال يصم يوم عرفة من صحبين من ذك
ــناأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن ســعيد بــن جبــري أنــه رأى ]7816[عبــد الــرزاق - ــاسب عب

ال : حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب قــال ]13555[ابــن أيب شــيبة .مفطــرا بعرفــة يأكــل رمانــا 
وهـو يأكـل أتيت على ابـن عبـاس بعرفـة: أدري مسعته من سعيد بن جبري أو حدثت عنه قال 

: أفطر رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بعرفـة وسـقته أم الفضـل لبنـا فشـربه وقـال : رمانا وقال 
]1870[أمحــد .زينــة احلــج التلبيــة: لعــن اهللا فالنــا عمــدوا إىل أيــام احلــج فمحــوا زينتــه وقــال 
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أتيـت علـى ثنا إمساعيل ثنا أيوب قال ال أدري أمسعته من سعيد بن جبري أم نبئته عنـه قـال حد
أفطر رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم بعرفـة وبعثـت : بن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا فقال ا

لعــن اهللا فالنــا عمــدوا إىل أعظــم أيــام احلــج فمحــوا زينتــه : وقــال ، إليــه أم الفضــل بلــنب فشــربه 
ل عـن ثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن رجـحد]2516[وقال أمحد . وإمنا زينة احلج التلبية 

ن رسـول اهللا صـلى أبن عباس وهو يأكـل رمانـا بعرفـة وحـدث اسعيد بن جبري قال أتيت على 
]3266[مث قـــال أمحـــد .اهللا عليـــه و ســـلم أفطـــر بعرفـــة بعثـــت إليـــه أم الفضـــل بلـــنب فشـــرب 

ثنا حــد]26911[وقــال حنــوه بــن عبــاس اثنا ســفيان عــن أيــوب عــن ســعيد بــن جبــري عــن حــد
]2717[الفــاكهي .حنــوهبــن عبــاس اثنــا أيــوب عــن عكرمــة عــن عفــان ثنــا محــاد بــن زيــد قــال

: حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس قـال 
ادن لعلك صائم ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : أتيته يوم عرفة وهو يأكل رمانا فقال 

إبـــراهيم بـــن يعقـــوب قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن أخـــربين ]2819[النســـائي . مل يصـــم هـــذا اليـــوم 
بــن عبــاس أنــه أفطــر بعرفــة أيت اعيســى عــن محــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن عكرمــة وســعيد عــن 

برمـــان فأكلـــه فقـــال حـــدثتين أم الفضـــل أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم أفطـــر بعرفـــة أيت بلـــنب 
احلسـن بـن حممـد بـن حممـد املقـرئ أخربنـايأخربنا أبـو احلسـن علـ]8648[البيهقي . فشربه

بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقـوب حـدثنا سـليمان بـن حـرب وأبـو الربيـع قـاال حـدثنا محـاد 
أم برمــان فأكلــه وقــال حــدثتينبــن زيــد عــن أيــوب عــن عكرمــة أن ابــن عبــاس أفطــر بعرفــة أيت

اختلفـوا اهــ بعرفـة أتتـه أم الفضـل بلـنب فشـربهالفضل أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أفطـر
وغريمهـا واهللا أعلم ، وقد صححه الرتمذي وابـن حبـان أشبه عن عكرمة هو فيه على أيوب ، و 

.
يــوم عبــد اهللا بــن عبــاسدعــا :بــن جــريج عــن عطــاء قــالاعــن ]7817[عبــد الــرزاق وقــال

عرفة إىل الطعام فقال عبد اهللا ال تصم فإن النيب صلى اهللا عليـه و سـلم قـرب إليـه حـالب فيـه 
]3476[ورواه أمحـد .كذا باملطبوع. رب فال تصم فإن الناس يستنون بكمشلنب يوم عرفة ف

دعــا عبــد اهللا بــن عبــاس : عطــاء بــن جــريج قــال قــالَ ابــن بكــر قــاال أنــا اثنا عبــد الــرزاق و حــد
تصـم فـإن النـيب صـلى ين صـائم فقـال عبـد اهللا الإالفضل بـن عبـاس يـوم عرفـة إىل طعـام فقـال 

فيـه لـنب يـوم عرفـة فشـرب منـه فـال تصـم فـإن النـاس مسـتنون سـلم قـرب إليـه حـالباهللا عليه و 
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بـن جـريج اثنا روح ثنـا حـد]2948[وقال . ن الناس يستنون بكم إبن بكر وروح ابكم قال 
قــال أخــربين زكريــا بــن عمــر أن عطــاء أخــربه أن عبــد اهللا بــن عبــاس دعــا الفضــل يــوم عرفــة إىل 

لنيب صلى اهللا عليه وسـلم قـرب إليـه حـالب ين صائم فقال عبد اهللا ال تصم فإن اإطعام فقال 
.اهـ صحيح ورواه النسائي من طرق حنوه ن الناس يستنون بكم إفشرب منه هذا اليوم و 

حــدثنا وكيــع عـن شــعبة عــن أيب قــيس عـن هزيــل عــن مســروق عــن ]9808[ابـن أيب شــيبة -
أيب قـيس حدثنا غندر عـن شـعبة عـن ]9809[ابن أيب شيبة .عائشة

مــا مــن الســنة يــوم أحــب إيل أن أصــومه مــن يــوم : عــن هزيــل عــن مســروق عــن عائشــة قالــت 
نــا شــعبة عــن أيب قــيس قــال مسعــت هــزيال حيــدث عــن مســروق خرب أ]512[ابــن اجلعــد .عرفــة

مــا مــن الســنة يومــا أصــومه أحــب إيل مــن أن أصــوم يــوم : عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت 
ا محيــد بــن مســعدة الســامي حــدثنا بشــر بــن املفضــل حــدثنا حــدثن]1054[الطــربي . عرفــة 

مــا مــن الســنة : قالــت عائشــة : شــعبة عــن أيب قــيس عــن هزيــل بــن شــرحبيل عــن مســروق قــال 
حدثنا ابن املثىن حدثنا حممـد بـن جعفـر ح وحـدثنا .يوم أحب إيل من أن أصوم من يوم عرفة

عبة عــن أيب قـيس عــن هزيـل عــن احلسـن بــن عرفـة حــدثنا شـبابة بــن سـوار قــاال مجيعـا حــدثنا شـ
حدثنا حممد بن العالء حدثنا وكيع وحـدثنا ابـن وكيـع حـدثنا مث قال. مسروق عن عائشة مثله

أيب عن شعبة عن أيب قيس األودي عبد الرمحن بن ثروان عن اهلزيـل بـن شـرحبيل عـن مسـروق 
.اهـ سند حسن )1(

حـدثنا أبـو بشـر بكـر بـن خلـف قـال ثنـا عبـد الـرمحن قـال ثنـا شـعبة ]2715[وقال الفـاكهي 
مــا مــن الســنة يــوم : عــن أيب قــيس قــال مسعــت اهلزيــل حيــدث عــن مســروق عــن عائشــة قالــت 

اهــ ذكـر الوصـال أراه خطـأ أصومه أحب إيل من يوم عرفة وتواصل ليلـه وال تفطـر حـىت تصـبح
.

أم املــؤمنني كانــت عائشــةن أحممــد عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم بــن]836[وقـال مالــك 
مث تقـف حـىت يبـيض مـا بينهـا اإلمامتصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع 

حـدثنا أبـو خالـد ]13568[ابـن أيب شـيبة . وبني الناس من األرض مث تـدعو بشـراب فتفطـر

بــن علــي عــن حــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي حــدثنا شــعبة وحــدثنا عثــام]1057[الطــربي -1
.اهـ صحيح ما شهد أيب عرفة قط إال وهو صائم : هشام بن عروة عن أبيه قال 
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.فتفطـر مث تفـيض
حدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد عن القاسـم قـال كانـت ]13571[ابن أيب شيبة 

حـدثنا ابـن ]1058[الطـربي .عائشة ال تفيض حىت يبيض ما بينهـا وبـني النـاس مـن األرض
كانت عائشة تصـوم : بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن حيىي بن سعيد عن القاسم قال 

حــدثنا ابــن بشـار ثنــا عبــد الوهـاب قــال مسعــت حيـىي بــن ســعيد ]1059[الطـربي . ة يـوم عرفــ
قــال مسعـــت القاســـم بــن حممـــد قـــال رأيـــت عائشــة عشـــية عرفـــة يـــدفع اإلمــام فتقـــف بعـــد حـــىت 

]2714[الفــــاكهي . يقصــــى مــــا بينهــــا وبــــني النــــاس مــــن األرض مث تــــدعو بالشــــراب فتفطــــر 
حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن 

.اهـ صحيح كانت تصوم يوم عرفة 
حدثنا ابن فضيل عن يزيد بـن أيب زيـاد عـن جماهـد أن عائشـة قالـت ]9814[ابن أيب شيبة-

.اهـ ضعيفكفارة سنة: وقال جماهد قال فالن: إن صوم عرفة كفارة نصف سنة قال

صوم عاشوراء
عـن قتـادة عـن عبـد اهللا بـن معبـد عـن أيب قتـادة قـال جـاء عن معمـر]7865[عبد الرزاق -

أعــرايب إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يســأله كيــف صــيامك فــأعرض عنــه وكــان إذا ســئل عــن 
شـــيء يكرهـــه عـــرف ذلـــك يف وجهـــه فســـكت حـــىت ذهـــب غضـــب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 

: صام وال أفطر أو قال وسلم مث قال له عمر كيف تقول يا رسول اهللا يف صيام الدهر قال ال
ما صام وما أفطر قال فمـا تقـول يف صـيام يـومني وفطـر يـوم قـال ومـن يطيـق ذلـك قـال فصـيام 
يـوم وفطــر يــومني قــال وددت أن أطيــق ذلــك قــال فصــيام يــوم وفطــر يــوم قــال ذلــك صــيام داود 

الثنـني قال فما تقول يف صيام ثالثة أيام من كل شهر قال ذلك صيام الدهر قال فصيام يـوم ا
قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علـي فيـه قـال فصـيام عاشـوراء قـال كفـارة سـنة قـال فصـيام 

.اهـ رواه مسلم يوم عرفة قال كفارة سنة وما قبلها 
عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم ]662[مالك -

وكـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه يف اجلاهليـةكان يوم عاشوراء يوما تصـومه قـريش:
ســـلم يصـــومه يف اجلاهليـــة فلمـــا قـــدم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم املدينـــة صـــامه وأمـــر و 
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فمن شاء صامه ومن شاء ، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء ، بصيامه 
.اهـ رواه البخاري ومسلم تركه
شــيبة حــدثنا عبيــد اهللا بــن موســى أخربنــا شــيبان كــر بــن أيبحــدثنا أبــو ب]2708[مســلم -

كـان رسـول اهللا : ثـور عـن جـابر بـن مسـرة قـال الشـعثاء عـن جعفـر بـن أيبعن أشـعث بـن أيب
فلمــا فـــرض ، صــلى اهللا عليــه وســلم يأمرنـــا بصــيام يــوم عاشـــوراء وحيثنــا عليــه ويتعاهـــدنا عنــده 

اهـرمضان مل يأمرنا ومل ينهنا ومل يتعاهدنا عنده
يزيــد يــد اهللا بــن أيبحــدثنا عبيــد اهللا بــن موســى عــن ابــن عيينــة عــن عب]2006[البخــاري -

يتحـرى صـيام يـوم فضـله علـى غـريهليـه وسـلمصـلى اهللا عما رأيـت النـيب: قال عن ابن عباس
اهـشهر رمضان يعين،إال هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر 

اس عــن القاســم بــن عبــاجلــراح عــن ابــن أيب ذئــبحــدثنا وكيــع بــن]9473[ابــن أيب شــيبة -
ئن بقيـت لـ: قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عن ابن عباس قال عن عبد اهللا بن عمري

.اهـ رواه مسلم إىل قابل ألصومن التاسع يعين يوم عاشوراء
عن شعبة عـن قتـادة وهو ابن يونسبن خشرم أخربنا عيسىيحدثنا عل] 1778[مسلم -

كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : عــن عائشــة قالــت يزرارة عــن ســعد بــن هشــام األنصــار عــن 
.وذكر احلديث . وسلم إذا عمل عمال أثبته 

حدثنا حممـد بـن املثـىن حـدثنا سـلم بـن قتيبـة حـدثنا شـعبة عـن سـعد بـن ]1113[الطربي -
ــاإبــراهيم عــن ســعيد بــن املســيب أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم  أمــروا بصــوم مــروعبكــروأب

.اهـ مرسل جيد عاشوراء 
أرســل إىل احلــارث بــن هشــام أن غــدا يــوم الخطــاببــنعمــرأنــه بلغــه أن ]664[مالــك -

بــن جــريج قــال أخــربين اعــن ]7838[عبــد الــرزاق .مــر أهلــك أن يصــوموا اعاشــوراء فصــم و 
أرســل إىل عمــر بــن اخلطــابعبــد امللــك بــن أيب بكــر بــن عبــد الــرمحن بــن احلــارث عــن أبيــه أن 

عبد الرمحن بن احلارث ليلة عاشوراء أن تسحر وأصبح صائما قال فأصبح عبد الرمحن صائما 
عــن حــدثنا حممــد بــن بكــر عــن ابــن جــريج قــال أخــربين عبــد امللــك]9455[ابــن أيب شــيبة . 
مســاء ليلــة أرســل إىل عبــد الــرمحن بــن احلــارثعمــرأن يب بكــر بــن عبــد الــرمحن بــن احلــارثأ

.اهـ صحيح مرسلوأصبح عبد الرمحن صائماتسحروا وأصبح صائما عاشوراء أن 
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كـان عمـرأن حدثنا غندر عن شـعبة عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم]9463[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح مرسل ال يصومه

أنــه  علــيحــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]9454[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ احلارث ال حيتج به كان يأمر بصوم يوم عاشوراء

مسعــت : حــدثنا علــي بــن مســهر عــن الشــيباين عــن أيب بشــر قــال ]9467[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ أبو بشر أراه حرقوس بن بشري يف ثقات ابن حبان يأمر بصوم عاشوراءعليا

حدثنا قبيصـة بـن عقبـة ثنـا سـفيان عـن ]31[من أماليهقال أبو بكر الباغندي يف جزء له-
طالـبأبـيبـنعلـير اجلعفي عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي قـال كـان جاب

.سند ضعيف اهـرضي اهللا عنه يأمرنا بصوم عاشوراء
: أخـربين أبـو ماويـة قـال نا علـي بـن مسـهر عـن الشـيباين قـالحدث]9468[ابن أيب شيبة -

الطــربي .ان أكــل فليصــمفمــن كــان بــدأ فليــتم ومــن كــ:وم عاشــوراءيقــول يف صــعليــامسعــت 
وارب ثنـا عبـد الواحـد بـن زيـاد ثنـا سـليمان حدثنا حممد بن عبـد امللـك بـن أيب الشـ]1101[

اس مــن يــا أيهــا النــعاشــوراءرمحــة اهللا عليــه يقــول يــوم عليــامسعــت قــالثنــا أبــو ماويــةالشــيباين 
.ة مستور اهـ أبو ماوية عنرت ومن مل يكن أكل فليتم صومهأكل منكم فليصم بقية يومه

مـا رأيـت : أخربنـا معمـر عـن أيب إسـحاق عـن األسـود بـن يزيـد قـال ]7836[عبد الرزاق -
حــدثنا ]9452[ابــن أيب شـيبة . علـي وأبــي موسـىأحـدا كـان آمــر بصـوم يـوم عاشــوراء مـن 

يـوم عاشـوراء مـن ما رأيت أحدا كان آمر بصيام : قال ابن عيينة عن أيب إسحاق عن األسود
حدثنا وكيع عن مسعر وعلي بن صاحل عـن أيب إسـحاق عـن .وأيب موسىالبعلي بن أيب ط

.وأيب موســىوم عاشــوراء مــن علــي بــن أيب طالــب مــا رأيــت أحــدا آمــر بصــوم يــ: قــال األســود 
مسعـت األسـود بـن : قال أخربين أبو إسحاقبة قالحدثنا شع]1308[أبو داود الطيالسي 

عاشــوراء مــن علـــي بــن أيب طالــب وأيب موســـى مــا رأيـــت أحــدا كــان آمـــر بصــوم : يقــول يزيــد
حدثنا أمحد بن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا حممد بن ]1102[الطربي . رمحهما اهللا

مــا أدركــت أحــدا مــن أصــحاب : جعفــر حــدثنا شــعبة عــن أيب إســحاق عــن األســود أنــه قــال 
الطـــربي . ى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان آمـــر بصـــوم عاشـــوراء مـــن علـــي وأيب موســـ

حدثنا حممد بـن العـالء حـدثنا وكيـع عـن مسـعر وعلـي بـن صـاحل وإسـرائيل عـن أيب ]1103[
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مــا رأيــت أحــدا كــان آمــر بصــوم عاشــوراء مــن علــي وأيب : إســحاق عــن األســود بــن يزيــد قــال 
.اهـ صحيح موسى 

دثنا عبـد الـرمحن حـدثنا سـفيان عـن فليـت عـن ححدثنا حممد بن بشار ]1104[الطربي -
هو أعلـم : قالت . أمر بصيام يوم عاشوراء علياإن لعائشةقيل : رة بنت دجاجة قالت جس

حــدثنا قبيصــة بــن عقبــة ثنــا ســفيان الثــوري ]30[ورواه أبــو بكــر الباغنــدي . مــن بقــي بالســنة 
؟ مـن يـأمركم بصـومه: ذكر عند عائشـة صـوم عاشـوراء، فقالـت: عن جسرة، قالتعن فليت

ابـن مهـدي أثبـت مـن قبيصـة اهــ هو أعلم من بقي بالسـنة: ب، قالتعلي بن أيب طال: قالوا
.على رسم ابن حبان . 
حــدثنا حصــني بــن منــري ثنــا أبــو ليلــى عــن مزيــدة بــن جــابر عــن أبيــه قــال ] 1080[مســدد -

أمرنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بصـــوم : يقـــول علـــى منـــرب الكوفـــة األشـــعريمسعـــت 
ثنـا عبـد اهللا قالحدثنا حممد بن خزمية قال ثنا مسلم]3290[الطحاوي . عاشوراء فصوموا

على الكوفةأبا موسىاستعمل دة بن جابر عن أمه أن عثمانثنا مزيبن ميسرة الواسطي قال
اهــ فـإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان يصـومه، صوموا هذا اليـوم : يوم عاشوراء فقال

.ضعيف جدا 
ثنا حيـىي بـن سـعيد عـن سـفيان عـن زبيـد عـن عمـارة عـن قـيس حـد]9462[ابن أيب شيبة -

: فقـال ادن فكـل: يـوم عاشـوراء وهـو يطعـم فقـالعبد اهللاأن األشعث دخل علـى بن سكن
حـدثين] 2707[وقـال اهـ رواه مسـلم إمنا كان هذا قبل أن ينزل رمضان:إين صائم ، فقال 

ن منصـور عـن إبـراهيم عـن علقمـة حممد بن حامت حدثنا إسحاق بن منصور حـدثنا إسـرائيل عـ
قال دخل األشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الـرمحن 

فقــال قــد كــان يصــام قبــل أن ينــزل رمضــان فلمــا نــزل رمضــان تــرك فــإن  . إن اليــوم يــوم عاشــوراء
اهـكنت مفطرا فاطعم

عليـة عـن منصـور بـن عبـد الـرمحن بناأنبأ أمحد بن حرب قال حدثنا ]2847ك[النسائي -
فيمــا بــني رمضــان إىل رمضــان مــا مــن يــوم إال مســعودبــناعــن الشــعيب عــن علقمــة قــال أتيــت 

.صحيح اهـأتيته فيه فما رأيته يف يوم صائما وال يوم عاشوراء
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بـن إبـراهيم حـدثنا مهـام بـن حيـىي حـدثنا دثين مسـلمحـحدثنا ابـن بشـار ]1084[الطربي -
صــيام عاشــوراء قبــل أن ينــزل رمضــانأمرنــا ب:قــال ياســربــنعمــارأن حســان قتــادة عــن أيب

.اهـ إسناد حسن فلما نزل رمضان مل نؤمر به 
حدثين حبـر بـن نصـر اخلـوالين حـدثنا عبـد اهللا بـن وهـب أخـربين ابـن أيب ]1105[الطربي -

حمن بـن عبـد الـر ذئب عن عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيـه عـن جـده 
وراء حــىت ارتفــع النهــار وال يعلــم مث علــم بعــد ففــزع لــذلك مث صــامأنــه أضــحى يــوم عاشــعــوف

.اهـ سند صحيح وأمرنا بالصيام بعد أن أضحى 
يصـوم يـوم عمـربـنامل يكـن : عن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع قـال ]7847[عبد الرزاق -

حـدثنا ]1117[الطـربيروىامـيفسـرهاهــ عاشوراء إذا كـان مسـافرا فـإذا كـان مقيمـا صـامه 
ابن بشـار حـدثنا عبـد الوهـاب الثقفـي حـدثنا أيـوب عـن نـافع أن ابـن عمـر كـان ال يصـوم يـوم 

.اهـ صحيح عاشوراء إال أن يأيت على صومه
ابــن كثــري حــدثينحــدثنا أبــو كريـب حــدثنا أبــو أســامة عــن الوليـد يعــين]2701[وقـال مســلم 

يــــوم مســــع رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يقــــول يفنـــافع أن عبــــد اهللا بــــن عمــــر حدثــــه أنــــه 
إن هذا يوم كـان يصـومه أهـل اجلاهليـة فمـن أحـب أن يصـومه فليصـمه ومـن أحـب :عاشوراء 

اهـوكان عبد اهللا ال يصومه إال أن يوافق صيامه.أن يرتكه فليرتكه 
حــدثنا حــدثنا حممــد بــن ســابق]55[مســند عبــد اهللا بــن عمــر وقــال أبــو أميــة الطرسوســي يف 

ســئل ابــن عمــر عــن صــوم يــوم عاشــوراء، : عــن نــافع قــالعاصــم بــن حممــد عــن زيــد بــن حممــد
.اهـ إسناد حسن كان يوما يعظمه أهل اجلاهلية: فقال

حدثين احلسن بن حممد الذارع حدثنا عبد الـرمحن بـن مهـدي عـن معـاذ ]1116[الطربي -
ســند اهـــ يــوم عاشــوراء مــن غــري ظمــأ يــدعو باملــاء عمــرابــنرأيــت : بــن العــالء عــن نــافع قــال 

.جيد 
حـــدثنا حيـــىي عـــن شـــعبة أنـــه ســـأل عبـــد الـــرمحن بـــن القاســـم عـــن صـــوم ] 1079[مســـدد -

حدثنا ابن املثـىن حـدثنا حممـد ]1118[الطربي . ال يصومهعمرابنكان : عاشوراء فقال 
اشــوراء ال يصــوم ععمــرابــنكــان : بــن جعفــر حــدثنا شــعبة عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم قــال 

.اهـ صحيح وكان القاسم يصومه
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حـــدثنا الربيــع بـــن ســليمان حـــدثنا شـــعيب بــن الليـــث بــن ســـعد حـــدثين ]1120[الطــربي -
أنــه ن عبــد امللــك بــن املغــرية بــن نوفــلالليــث عــن جعفــر بــن ربيعــة عــن عبــد الــرمحن بــن هرمــز عــ

اهــ سـند نـا بصـائم واهللا مـا أ: اء وهو يوم عاشوراء فقـالعن يوم عاشور عبد اهللا بن عمرسأل 
.صحيح 

جـــب بـــن عمـــر عـــن احلكـــم بـــن عـــن حاحـــدثنا وكيـــع بـــن اجلـــراح ]9472[ابـــن أيب شـــيبة -
أخــربين عــن صــوم : فقلــت وهــو متوســد رداءه يف زمــزمعبــاسابــنانتهيــت إىل : قــال األعــرج

هكــذا كــان : قلــت وأصــبح صــائما التاســعرم فاعــددإذا رأيــت هــالل احملــ: عاشــوراء ؟ فقــال 
.رواه مسلم اهـنعم: قال لى اهللا عليه وسلم يصومه ؟ حممد ص

ابـن حدثنا يزيد بن هارون عن اجلريري عن احلكم بن األعرج عـن ]9479[ابن أيب شيبة -
.اهـ خمتصر رواه مسلم هو يوم التاسع: قال عباس

وم يقول يف يعباسبنابن جريج قال أخربين عطاء أنه مسع اأخربنا ]7839[عبد الرزاق-
حــــدثنا أبــــو كريــــب ]1110[الطــــربي. خــــالفوا اليهــــود وصــــوموا التاســــع والعاشــــر: عاشــــوراء 

حدثنا ابن عيينـة عـن عمـرو مسـع عطـاء يقـول مسعـت ابـن عبـاس يقـول صـوموا التاسـع والعاشـر 
ثنـا ابـن جـريج قـال قـالحدثنا ابـن مـرزوق قـال ثنـا روح]3302[الطحاوي. وخالفوا اليهود
اهــ صـحيح وصـوموا يـوم التاسـع والعاشـر يقول خالفوا اليهـودابن عباسأنه مسعأخربين عطاء

.
حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال أخــربين ابــن أيب ذئــب عــن شــعبة عــن ]9480[ابــن أيب شــيبة -

الطـربي .أنه كـان يصـوم يـوم عاشـوراء يف السـفر ويـوايل بـني اليـومني خمافـة أن يفوتـهابن عباس
وهب حدثنا ابن أيب ذئب عن شـعبة مـوىل ابـن عبـاس عـن حدثين يونس أنبأنا ابن ]1109[

قــال أبــو . ايل بــني اليــومني فرقــا أن يفوتــهويــو كــان يصــوم يف الســفر يــوم عاشــوراء أنــه  عبــاسابــن
نا أبـو كريـب حـدثنا وكيـع حـدث.جعفر قال يل يـونس قـال لنـا ابـن وهـب اليـوم التاسـع والعاشـر

شعبة مـوىل ابـن عبـاس عـن ابـن عبـاس مثلـه عنوحدثنا ابن وكيع حدثنا أيب عن ابن أيب ذئب
حـــدثنا أبـــو كريـــب ]1108[وقـــال الطـــربي . اهــــ شـــعبة يضـــعفخمافـــة أن يفوتـــهإال أنـــه قـــال

أنــه كــان عبــاسابــنحــدثنا وكيــع وحــدثنا ابــن وكيــع حــدثنا أيب عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن 
ئي حـــدثنا حـــدثين ســـلم بـــن جنـــادة الســـوا]1111[الطـــربي .يصـــوم قبلـــه يومـــا وبعـــده يومـــا
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أنـه كـان يصـوم اليـوم التاسـع واليـوم حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابـن عبـاس
.اهـ صحيح العاشر 

قــال عبــاسبـناأخربنــا معمـر عــن أيـوب عــن مسـعود بــن فـالن عــن ]7841[عبـد الـرزاق-
نا حــدثنا قتيبــة حــدث]755[وروى الرتمــذي !اهـــ ال أدري مــا ابــن فــالن يــوم عاشــوراء العاشــر 

عبد الوارث عن يـونس عـن احلسـن عـن ابـن عبـاس قـال أمـر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم 
.اهـ وصححه بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر 

أيب ســليمان مــوىل حييــي بــن عــنحــدثنا عبــد الوهــاب عــن أيــوب ]9474[ابــن أيب شــيبة -
ال أدري مـا اهــعشـرليلـةيوم عاشوراء صبيحته تاسـعة: يقول ابن عباسمسعت : قال يعمر 

.معروف موىل ، غري أن حيىي بن يعمر كنيته أبو سليمان يروي عن ابن عباس ثقة 
حــدثنا خــالد بــن ســلم أنبأنــا النضــر بــن مشيــل أنبأنــا ابــن عــون عــن ابــن ]1115[الطــربي -

هــو التاســع: قــال عبــاسابــنإن وا فقــالوافــأكثر كــان يصــوم العاشــور اليــوم العاشــر أنــه  ســريين
.مرسلاهـ ن يصوم التاسع والعاشر فكا
ج بـن عبـد اهللا بـن احلشـرج حـدثين احلشـر علـي البـاهليحـدثنا عمـرو بـن]1121[الطربي -

يوم عاشـوراء يف المزنيعمروبنعائذأتينا : قال عبد العزيز بن أيب سعد املزين حدثنااملزين
فحلــب وجــاء بــالعس .ب الناقــةاحلــيــا غــالم : مــازن فقــال للغــالم ان يف بــينداره الــيت يف اجلبــ

. إين صـائم : فقـال .اشـرب : مث قال للـذي يليـه . إين صائم : ، فقال اشرب : فقال لرجل 
يوشـك :قـال. إين صـائم : اشـرب ، فقـال : مث قـال للـذي يليـه .م تقبل اهللا منا ومـنك: قال 
رتض رمضــان ، فلمــا إمنــا كــان هــذا اليــوم واجبــا قبــل أن يفــتتخــذوا هــذا اليــوم مبنزلــة رمضــان أن 

نزل صوم رمضان نسخ هذا اليوم ، فصار صومه تطوعا ، فمن شاء صام ، ومن شـاء أفطـر ، 
حــدثنا عبــدان بــن أمحــد ثنــا زيــد بــن احلــريش ح وحــدثنا حممــد ]18/31[الطــرباين . وال بــأس 

دخلنـا علـى عائـذ بـن عمـرو يف : حشرج بن عبد اهللا بن حشرج عن عبد اهللا بن أيب سعد قال
أحلب هلم يا غالم ، فقام الغالم إىل لقحة فحلبها فجاءهم فقـال للـذي : يوم عاشوراء، فقال

إين : مث قـــال للثـــاين، فقـــال.قبـــل اهللا منـــك ومنـــا: قـــال. إين صـــائم: فقـــال.باشـــر : عـــن ميينـــه
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أكلكــم صــوام يوشـــك أن : صــائم، فقــال مثــل ذلــك، مث قــال للثالــث فقــال مثــل ذلــك، فقــال
تتخذوا هذا اليوم مبنزلـة رمضـان، إمنـا كنـا نصـوم هـذا اليـوم قبـل أن يفـرض علينـا رمضـان، فلمـا 

صوم هذا اليوم، وهذا اليوم تطوع ليس بفريضة، فمن فرض علينا رمضان، نسخ صوم رمضان
فلما مسع القوم ذلك منه أفطروا مجيعـا واللفـظ حلـديث زيـد بـن .شاء فليصم ومن شاء فليفطر

.حسن . الصحيح عبد العزيز بن أيب سعد اهـ احلريش
حــدثنا ثــوير  حــدثنا علــي بــن ســهل الرملــي حــدثنا مؤمــل حــدثنا إســرائيل]1100[الطــربي -
فـإن رسـول هـذا يـوم عاشـوراء فصـوموه :علـى املنـرب وهـو يقـولعبـد اهللا بـن الزبيـرمسعـت الق

ثنا األسـود بـن عـامر قـال حـد]16164[أمحـد . اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يـأمر بصـومه 
وكـذا رواه الطحـاوي مـن اهــ ذكره يقـول فـ: بـن الـزبري احدثنا إسرائيل قال ثنـا ثـوير قـال مسعـت 

.ضعيف وهو،عن ثوير بن أيب فاختةطريق إسرائيل
ن أبن جريج قال أخربين حيىي بن حممد بن عبـد اهللا بـن صـيفي اعن ]7850[عبد الرزاق -

إن يـوم عاشـوراء : علـى املنـرب يقـول معاويـةعمرو بن أيب يوسف أخا بين نوفل أخربه أنـه مسـع 
حـدثنا ]9465[شـيبة ابـن أيب.ومـن تركـه فـال حـرج ، يوم عيد فمن صـامه فقـد كـان يصـام 

صيفي أن عمرو بن أيب يوسف أخربين حيىي بن عبد اهللا بن حممد بن بكر عن ابن جريج قال 
فمن شاء صـامإن يوم عاشوراء يوم عيد: أخا بين نوفل أخربه أنه مسع معاوية يقول على املنرب

ذكـره ابــن اهـــ ابـن أيب يوسـف قـال أبــو حـامت جمهـول و وال حـرجوقـد كـان يصـام ومــن شـاء تركـه
.حبان يف الثقات 

حــدثنا أبــو زرعــة عبــد الــرمحن بــن عمــرو الدمشــقي ثنــا حممــد بــن ]19/902[الطــرباين وقــال
أنـه كـان يبعـث معاويـةاملبارك الصوري ثنا خالد بن يزيـد بـن صـبيح عـن أيـوب بـن ميسـرة عـن 

ى اهللا عليه إن هذا يوم عاشوراء وكان النيب صل: حرسا من حرسه إيل كناكرون كبة وقروا يقول
. اهـــ إســناد شــامي صــحيح وســلم يصــومه، وحنــن صــائمون، فمــن أحــب أن يصــومه فليصــمه
.خالد بن يزيد بن صاحل بن صبيح ، وأيوب بن ميسرة بن حلبس 

بن شهاب عن محيد بن عبـد الـرمحن بـن عـوف أنـه مسـع معاويـة بـن اعن ]663[وقال مالك 
يـا أهـل املدينـة أيـن علمـاؤكم مسعـت : يقـول أيب سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على املنـرب
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هذا يوم عاشوراء ومل يكتب عليكم صيامه :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول هلذا اليوم 
.اهـ رواه البخاري ومسلم وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر 

األيام البيضصيام 
نا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد حدثنا أبو داود قال حدث]358[أبو داود الطيالسي -

اهــ رواه ابـن خزميـة اهللا أن رسول صلى اهللا عليه وسلم كان يصوم ثالثة أيام من غـرة كـل شـهر
.يف الصحيح 

كنــت مــع : حــدثنا بشــر عــن اجلريــري عــن أيب العــالء قــال ]4649إحتــاف اخلــرية[مســدد -
هـل فـيكم مـن يقـرأ ؟ : قـال مطرف يف سوق هـذه اإلبـل فجـاء أعـرايب بقطعـة أدمي أو جـراب ف

فدونك هذه فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتبها يل فإذا فيها : نعم أنا أقرأ قال : قلت 

وأقروا باخلمس يف غنائمهم إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفارقوا املشركني
 :

هل مسعت من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم شـيئا حتـدثناه قـال مسعـت منـه : فقال له القوم 
ن وحـر الصـدر فليصـم من سره أن يذهب كثري مـ: فحدثنا يرمحك اهللا قال مسعته يقول : قال 

فقال لـه القـوم أو بعضـهم أنـت مسعتـه مـن رسـول اهللا : شهر الصرب وثالثا من كل شهر ، قال 
أال أراكم ختافون أن أكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم : صلى اهللا عليه وسلم قال 

: ر ؟ قــال مــا وحــر الصــد: قلــت أليب العــالء : قــال اجلريــري.ال واهللا ال أحــدثكم حــديثا اليــوم
صـــححه األلبـــاين ابـــن حبـــان و النســائي خمتصـــرا و أمحـــد و اهــــ رواه الشــر الـــذي يكـــون يف الصـــدر

.وأخوه شعيب 
: قـــال ثنا شـــعبة بـــن احلجـــاج حـــدثنا قتـــادةحـــدثنا ســـليمان بـــن حـــرب حـــد]83[احلـــارث -

عمـرعـن صـيام ثالثـة أيـام البـيض فقـال كـان عبـاسبـنامسعت موسى بن سلمة قـال سـألت 
عـــن املســـح علـــى اخلفـــني فقـــال ثالثـــة أيـــام وليـــاليهن للمســـافر ويـــوم وليلـــة وســـألته .يصـــومهن

حدثنا ابن بشار وابن املثىن قاال حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة ]977[الطربي . للمقيم
: فقال ض عن صوم األيام البيعباسابنسألت : قال عن قتادة عن موسى بن سلمة اهلذيل

ابــن بشــار حــدثنا معــاذ بــن هشــام قــال حــدثين أيب وحــدثنا ابــن حــدثنا.يصــومهن عمــركــان 
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بشار حـدثنا ابـن أيب عـدي وأبـو داود قـاال حـدثنا هشـام عـن قتـادة عـن موسـى بـن سـلمة عـن 
عن قتادة ن شعبةعحدثنا ابن املثىن حدثنا عبد الرمحن بن مهدي .عن عمر مثله ابن عباس 

.صحيح اهـعن عمر مثلهعن موسى بن سلمة عن ابن عباس 
حــدثنا ابــن بشــار حــدثنا حيــىي بــن ســعيد وعبــد األعلــى قــاال حــدثنا ســعيد ]980[الطــربي -

.اهـ مرسل حسن كان يصوم األيام البيض الخطاببنعمرعن قتادة عن احلسن أن 
حـــدثنا أبـــو كريـــب حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن عيـــاش حـــدثنا أبـــو إســـحاق عـــن ]839[الطـــربي -

.أيـام مـن كـل شـهر صـوم الـدهر وهـن يـذهنب وحـر الصـدرثالثـةصـوم : قالعلياحلارث عن 
: عـن عمـارة بـن عبـد قـالحدثنا أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب إسحاق

وهــن يــذهنب بالبــل ثالثــة أيــام مــن كــل شــهر صــوم الــدهروصــوم صــوم شــهر الصــربعلــيقــال 
.يصحعن علي ، والبن يرمي ويروى عن أيب إسحاق عن هبرية اهـالصدر 

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا املســعودي عــن حيــىي بــن ]8984[الطــرباين -
يــام مــن كــل شــهر يــذهب وحــر أصــوم ثالثــة : قــال عبــد اهللاعمــرو بــن ســلمة عــن أبيــه عــن 

.اهـ سند جيد الصدر 
أبـو حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حـدثنا أبـو التيـاح قـال حـدثين]1981[البخاري -

بـثالث صـيام صـلى اهللا عليـه وسـلميخليلـأوصـاين: قـال اهللا عنهيرضهريرةعثمان عن أيب
اهـالضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام ثالثة أيام من كل شهر ، وركعيت

أخربنـــا عـــارم بـــن الفضـــل قـــال حـــدثنا محـــاد بـــن زيـــد عـــن العبـــاس ]6271[ابـــن ســـعد وقـــال
فكـانوا يعتقبـون الليـل . سـبعا هريـرةأباتضيفت : ال اجلريري قال مسعت أبا عثمان النهدي ق

؟ كيـف تصـوم يـا أبـا هريـرة: وقلـت أليب هريـرة: أثالثا ثلثا هو وثلثـا امرأتـه وثلثـا خادمـه قـال 
.اهـ صحيح فإن حدث حدث كنت قد قضيته، أما أنا فإين أصوم من الشهر ثالثا : قال 

ودي حـــدثنا أيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده عـــن دثين حيـــىي بـــن إبـــراهيم املســـعحـــ]979[الطـــربي -
مــن كــان صــائما مــن :ذرأبــوقــال : األعمــش عــن حيــىي بــن ســام عــن موســى بــن طلحــة قــال 

عبيــدة بــن معــن أيببــراهيم بــن حممــد بــن إحيــىي بــن اهـــ الشــهر ثالثــة أيــام فليصــم الثالثــة البــيض 
.ضعيف إسناد ، املسعودي



تقريب فقه السابقني األولني

109

ن فضــالة ثنــا أبـو هبــرية عـن صــدقة قــال أن دثنا يزيــد ثنـا فــرج بـحــ]1104[أمحـد بــن منيـع -
عـن الصـوم فقـال إن كنـت تريـد صـيام خـري البشـر النـيب صـلى اهللا عليـه عبـاسابنرجال سأل 

وســلم األمــي العــريب القرشــي أيب القاســم صــلى اهللا عليــه وســلم فإنــه كــان يصــوم ثالثــة أيــام مــن  
.ف اهـ سند ضعيكل شهر ويقول هي صيام الدهر صلى اهللا عليه وسلم

صوم يوم السبتما ذكر يف 
حدثنا محيد بـن مسـعدة حـدثنا سـفيان بـن حبيـب ح وحـدثنا يزيـد بـن ]2423[أبو داود -

قبيس من أهل جبلـة حـدثنا الوليـد مجيعـا عـن ثـور بـن يزيـد عـن خالـد بـن معـدان عـن عبـد اهللا 
ال تصـوموا :صلى اهللا عليه وسـلم قـال عن أخته وقال يزيد الصماء أن النيبيبن بسر السلم

يوم السبت إال فيما افرتض عليكم وإن مل جيد أحدكم إال حلاء عنبة أو عود شـجرة فليمضـغه 
هـــذا .صـــححه ابـــن خزميـــة وابـــن حبـــان واحلـــاكم اهــــقـــال أبـــو داود وهـــذا حـــديث منســـوخ. 

.حديث منسوخ ليس عليه العمل 
دثنا غنــدر حممــد حــحــدثنا مســدد حــدثنا حيــىي عــن شــعبة ح وحــدثين]1986[البخــاري -

صـلى اهللا عنهـا أن النـيبيأيوب عن جويريـة بنـت احلـارث رضـحدثنا شعبة عن قتادة عن أيب
:قـال . قالـت ال . أصـمت أمـس:صائمة فقال ياهللا عليه وسلم دخل عليها يوم اجلمعة وه

اهـيفأفطر :قال . قالت ال . غدا يتريدين أن تصوم
د الرمحن حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمـة حدثنا ابن بشار حدثنا عب]984[الطربي -

الثالثــاء : ومــن الشـهر اآلخـرمـن الشـهر الســبت واألحـد واالثنـنيتصـوم عائشــةكانـت : قـال 
.اهـ صحيحواألربعاء واخلميس 

الصوم يف السفر
بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسـعود عـن عبـد اهللا اعن ]650[مالك -

سلم خرج إىل مكة عام الفتح يف رمضـان فصـام حـىت هللا صلى اهللا عليه و ابن عباس أن رسول
ن أمــر رســول اهللا بلــغ الكديــد مث أفطــر فــأفطر النــاس وكــانوا يأخــذون باألحــدث فاألحــدث مــ

.اهـ رواه البخاري ومسلم سلم صلى اهللا عليه و 
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صـلىسـافرنا مـع رسـول اهللالطويـل عـن أنـس بـن مالـك أنـه قـال عـن محيـد]652[مالك -
اهــــ رواه ســـلم يف رمضـــان فلـــم يعـــب الصـــائم علـــى املفطـــر وال املفطـــر علـــى الصـــائم اهللا عليـــه و 

.البخاري ومسلم 
حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن ســعد عــن ]9053[ابــن أيب شــيبة -

يفكان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمقالحممد بن عمرو بن احلسن عن جابر بن عبد اهللا
ال فقرجل صائم : ما له؟ قالوا : ال فرأى رجال قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقسفر

.اهـ رواه مسلمليس من الرب أن تصوموا يف السفر:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بــن عيينــة عــن عاصــم بــن عبيــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن عــامر بــن اعــن ]4483[عبــد الــرزاق -

قال بن عيينـة .أمر رجال صام شهر رمضان يف السفر أن يقضيه خطابعمر بن الربيعة أن 
]7763[عبـد الـرزاق .مثلـه عمـروأخربين عمرو بن دينار عن كلثوم بن جـرب عـن رجـل عـن 

بن عيينة قال أخـربين عاصـم بـن عبيـد اهللا بـن عاصـم عـن عبـد اهللا بـن عـامر بـن ربيعـة أن اعن 
الســفر أن يقضــيه وأخربنيــه عمــرو بــن دينــار عــن  عمــر بــن اخلطــاب أمــر رجــال صــام رمضــان يف 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن عمـرو ]127[الفريايب .كلثوم بن جرب عن عمر
بن دينار عن رجل عن أبيه أنه سأل عمر بن اخلطاب عن رجل صام رمضان يف السـفر فـأمره 

شــعبة عــن عمــرو بـــن حـــدثنا يزيــد بــن هــارون عـــن]9091[ابــن أيب شــيبة . عمــر أن يبــدل 
.رمحـــه اهللا أن يعيـــدعمـــردينـــار عـــن رجـــل عـــن أبيـــه أن رجـــال صـــام رمضـــان يف الســـفر فـــأمره 

حدثنا ابن أيب عقيـل قـال ثنـا سـفيان بـن عيينـة عـن عاصـم بـن عبيـد اهللا ]3215[الطحاوي 
.بن عاصم عن عبد اهللا بـن عـامر أن عمـر رضـي اهللا عنـه أمـر رجـال صـام يف السـفر أن يعيـد

حدثنا نصر بـن علـي اجلهضـمي قـال حـدثنا مسـلم بـن إبـراهيم قـال حـدثنا ]2861[ي الطرب 
حدثنا حممد بن . أمر الذي صام يف السفر أن يعيدعمرأن ربيعة بن كلثوم عن أبيه عن رجل

عـن بن عمرو بن دينار عن رجل مـن بـين متـيمعن سعيداملثىن قال حدثنا حممد بن أيب عدي
بو كريـب حدثنا أ]2866[الطربي .صام يف السفر أن يعيد صومهأمر عمر رجال : أبيه قال

أن قومـا قـدموا علـى عمـر بـن ن أبيـه كلثـومعحدثنا ابن صبيح قال حدثنا ربيعة بن كلثومقال
واهللا يـا فقـالوا.واهللا لكـأنكم كنـتم تصـومون: ل هلـماخلطاب وقـد صـاموا رمضـان يف سـفر، فقـا
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نهضـعيف مـناهــفاقضوه، فاقضـوه: قال. نعم: قالوا؟وهفأطقتم: قاللقد صمناأمري املؤمنني
.
كـان إذا كـان يف سـفر يف رمضـان فعلـم أنـه عمـر بـن الخطـابأنه بلغـه أن ]656[مالك -

اهـداخل املدينة من أول يومه دخل وهو صائم
حدثين يعقوب قال حدثنا ابن عليـة عـن حممـد بـن إسـحاق وحـدثنا أبـو ]2871[الطربي -

: ثنا ابــن إدريــس حــدثنا ابــن إســحاق عــن الزهــري عــن ســامل بــن عبــد اهللا قــالكريــب قــال حــد
إن الشــهر قــد : يف بعــض أســفاره يف ليــال بقيــت مــن رمضــان فقــالعمــر بــن الخطــابخــرج 

فصــام وصــام .أو تسعســع ومل يشــك يعقــوب فلــو صــمنا: تشعشــع قــال أبــو كريــب يف حديثــه
إن اهللا : اء أهــل هــالل شــهر رمضــان فقــالمث أقبــل مــرة قــافال حــىت إذا كــان بالروحــ. النـاس معــه

.مرسل جيداهـفصام وصام الناس معه: قال! قضى السفر فلو صمنا ومل نثلم شهرناقد
عـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه أقبـل يف ] 1/273املدونـة[وقال ابن وهـب 

ينـــة بالغـــداة وأنـــا مـــا أرانـــا إال مصـــبحي املد: رمضـــان حـــىت إذا كـــان بالروحـــاء فقـــال ألصـــحابه
اهـ عن عمر أشبه ، وله شاهد مـن صائم غدا فمن شاء منكم أن يصوم صام ومن شاء أفطر

.فعل ابن عمر يأيت عن أيوب عن نافع 
ة عـن عـن أيب الـورد بـن مثامـحدثنا إمساعيـل ابـن عليـة عـن اجلريـري]9106[ابن أيب شيبة -

علـى رسـم ابـن اهــ)1(ز يف الصـالة ويفطـرثالثـة أميـال فيتجـو عمـركنا نسافر مـع قالاللجالج 
.حبان 

حدثنا حيـىي عـن سـفيان عـن عبـد الكـرمي اجلـزري عـن سـعيد بـن جبـري أن ]1043[مسدد -
.فيه نظر اهـ مرسل عمر بن اخلطاب جاء إىل قوم حماصري حصن فأمرهم أن يفطروا

ه إال واجبــا ال أرى الصــوم عليــعلــيعــن معمــر عــن قتــادة قــال قــالَ ]7761[عبــد الــرزاق -
اهـ أي من أهل عليه رمضـان مقيمـا مث أراد السـفر )فمن شهد منكم الشهر فليصمه(قال اهللا 

إذا : قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي رمحه اهللا تعاىل]9094[ابن أيب شيبة .
حــدثنا هنــاد قــال حــدثنا عبــدة ]2832[الطــربي .أدركــه رمضــان وهــو مقــيم مث ســافر فليصــم

جاءنا  : عن شقيق قال حدثين أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش]1896[الطربي -1
.سند صحيح اهـ كتاب عمر وحنن خبانقني منا الصائم ومنا املفطر فلم يكن يعيب بعضنا على بعض 
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إذا أدركـه رمضـان وهـو مقـيم مث سـافر : عيد بـن أيب عروبـة عـن قتـادة أن عليـا كـان يقـولعن سـ
حــدثين املثــىن قــال حــدثنا حجــاج قــال حــدثنا محــاد قــال ]2829[الطــربي اهـــ فعليــه الصــوم

مـن :قـالفيمـا حيسـب محـادعـن علـيأخربنا قتادة عـن حممـد بـن سـريين عـن عبيـدة السـلماين
فمـــن شــهد مـــنكم الشـــهر (ألن اهللا يقــولرج فقــد لزمـــه الصـــومأدرك رمضــان وهـــو مقــيم مل خيـــ

.مرسل أصحاهـ)فليصمه
بن عيينة عـن مسـعر عـن احلسـن بـن سـعد عـن أبيـه قـال أقبلـت اعن ]4495[عبد الرزاق -

من ينبع قـال فصـام علـي وكـان علـي راكبـا وأفطـرت ألين كنـت ماشـيا علي بن أبي طالبمع 
ا بــدار عثمــان بــن عفــان فــإذا هــو يقــرأ قــال فوقــف علــي يســتمع حــىت قــدمنا املدينــة لــيال فمررنــ

حـدثنا ]1894[الطـربي .قراءته مث قال علي إنه يقرأ وهـو يف سـورة أو قـال يف سـورة النحـل
: أبو هشام الرفاعي قال حدثنا وكيع قال حدثنا املسعودي عن احلسن بن سعد عن أبيـه قـال 

وهــو علــى محــار فمشــيت مــن ضــيعة لــهرضــوان اهللا عليــه يف شــهر رمضــانعلــيخرجــت مــع 
هنـاد وأبــو هشـام قــاال حـدثنا وكيــع حــدثنا]2841[الطـربي مث قــال. وأمــرين فـأفطرت فصـام

ضيعة له علـى ثـالث مـن كنت مع علي يف: عن أبيه قالعن املسعودي عن احلسن بن سعد
ال هنــادفصــام قــ: اكــب وأنــا مــاش قــالوعلــي ر شــهر رمضــانفخرجنــا نريــد املدينــة يفاملدينــة

حدثنا هناد قـال حـدثنا عبـد الـرحيم عـن عبـد الـرمحن .وأمرين فأفطرتقال أبو هشاموأفطرت
أرض كنت مع علي بن أيب طالب وهـو جـاء مـن : عن أبيه قالبن عتبة عن احلسن بن سعد

اهـ احلسن بن سعد بن معبـد ة ليال وكان راكبا وأنا ماشفدخل املدينله فصام وأمرين فأفطرت
.وه وثقه ابن حبان ثقة وأب

حــدثنا حممــد بـن املثــىن حــدثنا أبـو أمحــد الــزبريي حـدثنا ابــن أيب ذئــب عــن ]128[الفريـايب -
: قــالعبــد الــرحمن بــن عــوفعــن بــن عــوف عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن ابــن شــهاب 

رواه الضـــياء يف املختـــارة مـــن طريـــق ، اهــــ ســـند صـــحيح الصـــائم يف الســـفر كـــاملفطر يف احلضـــر 
أبـو حـامت كـذلك قـالوقـد روي مرفوعـا والصـحيح وقفـه ،  .رواه النسـائيو . يب وصـححه الفريا

.يف العلل والدارقطين 
حـدثين عبـد العزيـز بـن عمـران حـدثنا ابـن وهـب حـدثين ]1/369املعرفـة[الفسـوي يعقوب -

خرجـت مـع أيب : أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه أن عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة قـال
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وعبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث الزهـري عـام أذرح، فوقـع الوجـع د بن أبي وقاصسعو
بالشــام، فأقمنــا بالســـرح مخســني ليلـــة، ودخــل علينـــا رمضــان، فصـــام املســور وعبـــد الــرمحن بـــن 

يـا أبـا إسـحق أنـت صـاحب : األسود وأفطر سعد بن أيب وقاص وأىب أن يصـوم، فقلـت لسـعد
لم وشهدت بدراً واملسور يصوم وعبـد الـرمحن وأنـت تفطـر ؟ قـال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

حدثنا الربيع بن سليمان قـال حـدثنا ابـن وهـب ]1892[الطربي .إين أنا أفقه منهم: سعد
: قال أخربين أسـامة بـن زيـد أن ابـن شـهاب حدثـه عـن عبـد الـرمحن بـن املسـور بـن خمرمـة قـال 

ري عــام بــن األســود بــن عبــد يغــوث الزهــوعبــد الــرمحنوقــاصأيببــنوســعدخرجــت مــع أيب 
مخســني ليلــة فــدخل علينــا رمضــان فصــام املســور وعبــد فأقمنــا بســرغأذرح فوقــع الوجــع بالشــام 

يــا أبــا إســحاق : أيب وقــاص فــأىب أن يصــوم فقلــت لســعد وأفطــر ســعد بــن الــرمحن بــن األســود
د الـــرمحن لى اهللا عليـــه وســـلم وشـــهدت بـــدرا واملســـور يصـــوم وعبـــأنـــت صـــاحب رســـول اهللا صـــ

.حسن اهـإين أنا أفقه منهما وأنت تفطر؟ فقال سعد
سـعد بـن أبـي وقـاصبن جـريج قـال حـدثين زكريـا بـن عمـر أن اعن ]4351[عبد الرزاق -

اهــ زكريـا ذكـره ابـن حبـان يف وفد إىل معاوية فأقـام عنـده شـهرا يقصـره أو شـهر رمضـان فـأفطره 
.منقطع . الثقات 

عــن إبـراهيم التيمــيدثنا عبيـدة بــن محيـد عــن عمـران بــن مسـلمحــ]9081[ابـن أيب شـيبة -
وال بشـــرط علـــى أن ال تقصـــر: يل حذيفـــة فقـــال باملـــدائن حذيفـــةاســـتأذنت : عـــن أبيـــه قـــال 

: أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم التيمـي عـن أبيـه قـال حـدثنا]9110[مث قال .تفطر
علـى أن ال آذن لـك إال : فقال إىل أهليفاستأذنته بالرجوع : ل قاكنت مع حذيفة باملدائن 
ال أفطـروأنـا أعـزم علـى نفسـي أن : قلـت وذلـك يف رمضـان: قال تعزم أال تفطر حىت تدخل 

.تقدم يف كتاب السفر ، اهـ صحيح وال أقصر حىت آيت أهلي
ـــن عمـــرعـــن نـــافع أن ]654[مالـــك - عبـــد الـــرزاق . كـــان ال يصـــوم يف الســـفر عبـــد اهللا ب
بــن عمــر ال يصــوم يف الســفر وال اد العزيــز بــن أيب رواد عــن نــافع قــال كــان عــن عبــ]4475[

عـن معمـر عـن أيـوب عـن ]4476[عبـد الـرزاق . يزيد على ركعتني بالنهـار وكـان حيـىي الليـل 
بـن عمـر صـام يف السـفر قـط إال يومـا واحـدا فـإين رأيتـه أفطـر حـني أمسـى انافع قـال مـا رأيـت 

س صـياما ى أين سأدخل مكة اليوم فكرهت أن يكون النـافقلنا كنت صائما قال نعم كنت أر 
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ابـن أيب وقـال . ي يف التهـذيب مـن طريـق أيـوب مثلـهورواه الطـرب . وأنا مفطر وذلـك يف رمضـان
حــدثنا ابــن عليــة عــن احلجــاج عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه خــرج يف رمضــان ]9096[شــيبة 
هـاب قـال حـدثنا أيـوب عـن حـدثنا ابـن بشـار قـال حـدثنا عبـد الو ]2106[الطربي . فأفطر

نـــافع أن ابـــن عمـــر كـــان ال يصـــوم يف الســـفر وال يكـــاد يفطـــر يف احلضـــر إال أن ميـــرض أو أيـــام 
دثنا ابـن وهـب قـال أخـربين أسـامة حـحدثنا الربيع بن سليمان قال ]2113[الطربي . يقدم 

ر يصوم ومل يكن ابن عميسرد الصوم فإذا سافر أفطر قال نافع كان ابن عمر: عن نافع قال 
أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران أخربنــا إمساعيــل الصــفار حــدثنا ]8431[البيهقــي . يف الســفر

: أنـه قـالثنا ابن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عـن ابـن عمـربن عفان ياحلسن بن عل
حـدثنا ابـن بشـار ]2114[الطـربي .مـن أن أصـومالسفر أحب إيلرمضان يفألن أفطر يف
صـائما يف مـا رأيـت ابـن عمـر: أراه قـال : ابـن أيب عـدي عـن محيـد عـن نـافع قـال قال حدثنا

أخربنــا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن أيــوب عــن ]5080[ابــن ســعد . وال مفطــرا يف حضــر ســفر 
وال يكــاد يفطــر يف احلضــر إال أن ميــرض أو ، كــان ابــن عمــر ال يصــوم يف الســفر : نــافع قــال 
وألن أفطــر يف : وكــان يقــول : قــال . ا حيــب أن يؤكــل عنــدهفإنــه كــان رجــال كرميــ، أيــام يقــدم 

ثنـا حـدثين يعقـوب قـال ]2117[الطـربي .السفر فآخذ برخصة اهللا أحب إيل من أن أصـوم
حــدثنا حممــد بــن عبــد األعلــى ]2121[الطــربي. مثلــهإمساعيــل قــال أخربنــا أيــوب عــن نــافع 

الفطـر يف السـفر : فع أن عبـد اهللا قـالالصنعاين قال حدثنا املعتمر قال مسعت عبيـد اهللا عـن نـا
.اهـ صحاح أحب إيل من الصوم 

حــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]9075[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح أنه كان خيرج إىل الغابة فال يفطر وال يقصرعمرابن
عمـرابنر عن نافع عن حدثنا عبد الوهاب عن عبيد اهللا بن عم]9102[ابن أيب شيبة -

اهــ سـند اآليـة الـيت بعـدها)فمـن شـهد مـنكم الشـهر فليصـمه(قال
.صحيح 

عمـربـنعبـد اهللاحدثنا قتيبة حدثنا محاد بن زيـد عـن أيـوب عـن نـافع أن ]90[الفريايب -
.اهـ صحيح كان ال يصوم بعرفة وال يف سفر 
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عمـرو بـن احلجـاج عـن نـافع قـال خـرج ابـن عمـر مبـادرا حـدثنا حيـىي عـن] 1045[مسـدد -
للفتنة أن تقع يف املدينة يف رمضان فأفطر فلما كانت الليلة اليت يدخل فيهـا يعـين مكـة أصـبح 

.اهـ سند جيد صائما
قـال  عمـربـناعن هشام بن حسان قال مسعت القاسم حيدث عـن ]4486[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح كان ال يصوم يف السفر كان يقول من صحبنا فال يصم قال و 
أخربنــا مســلم بــن إبــراهيم قــال حــدثنا جويريــة بــن أمســاء عــن نــافع أن ]5082[ابــن ســعد -

مل يكـن يصـوم يف السـفر ، وكـان معـه صـاحب لـه مـن بـين ليـث يصـوم فلـم عبد اهللا بـن عمـر
.اهـ سند صحيح يكن عبد اهللا ينهاه ، وكان يأمره أن يتعاهد سحوره

حدثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد ثنا محاد بـن زيـد عـن خالـد احلـذاء ]13053[رباين وقال الط
: يف السـفرعمـرابنقال نافع كان رجل يصحب : قال

.اهـ صحيح 
حـدثنا ابـن بشـار قـال حـدثنا عبـد الوهـاب قـال حـدثنا أيـوب قـال قلـت ]2107[الطربي -

قـد صـحبه فـالن الليثـي وكـان : عمر يصحبه إنسان يصوم يف السـفر ؟ قـال أكان ابن: لنافع 
.اهـ سند صحيحيصوم فكان يقيم عليه حىت يفطر وكان يأمر أن أعد له سحوره 

كـان معـه رجـل : قـال بـن عمـراعن معمر عن أيوب عن نافع عـن ]4488[عبد الرزاق -
إذا كـان عنـد الفطـر نـزل واحتـبس بـن عمـر يـأمر بسـحوره فيعمـل لـه و ايصوم يوم السـفر فكـان 

بــن عمــر لــئن اعليــه حــىت يفطــر قــال فأصــاب الرجــل يومــا جهــدا شــديدا مــن العطــش فقــال لــه 
.اهـ صحيح دخلت النار بعد ما أرى لقد رأيت نقيا

عمـــربـــنامسعـــت : عـــن أيب الـــزبري قـــال أخربنـــا زهـــري] 2620[وقـــال ابـــن اجلعـــد 
.اهـ سند صحيح لسفر واشتد عليه يف صيام رمضان يف ا

حـــدثنا ابـــن املثـــىن قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن جعفـــر قـــال حـــدثنا شـــعبة قـــال ]2110[الطـــربي -
يصــوم يف فكــان عمــرابــنكــان رجــل يصــحب : قــال حــدثنا خبيــب عــن حفــص بــن عاصــم 

حـدثنا ابـن املثـىن قـال حـدثنا .إين ألحسب لو أفطرت كان خريا لك : فقال ابن عمر السفر
كـان رجـل : قال حدثنا شعبة قال حدثنا خبيب عـن حفـص بـن عاصـم قـال حممد بن جعفر 
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إين ألحسـب لـو أفطـرت كـان خـريا : يصحب ابن عمر فكان يصوم يف السفر فقال ابن عمر 
.سند صحيح اهـلك 

عن معمر عن أيوب قال دعا عمر بن عبد العزيز سـامل بـن عبـد اهللا ]4489[عبد الرزاق -
ن املســافر يف رمضــان أيصــوم أم يفطــر فقــال عــروة إين إمنــا أخــذت وعــروة بــن الــزبري فســأهلما عــ

عبد اهللا بن عمروقال سامل وإمنا أخذت عن عائشةعن 
]2869[الطـــربي . قـــال عمـــر اللهـــم اغفـــر اللهـــم اغفـــر أصـــومه يف اليســـر وأفطـــره يف العســـر 

حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال 
كـان ابـن تذاكروا الصوم يف السـفر قـال سـاملعند عمر بن عبد العزيز إذ هو أمري على املدينة ف

فقــال ســامل إمنــا أخــذت عــن ابــن . وقــال عــروة وكانــت عائشــة تصــوم. عمــر ال يصــوم يف الســفر
فقـال عمـر بـن عبـد العزيـز. صـواحـىت ارتفعـت أ. وقال عروة إمنا أخذت عـن عائشـة. عمر

دثين يعقـوب بـن إبـراهيم مث قـال حـ.وإذا كـان عسـرا فـأفطروااللهم عفـوا إذا كـان يسـرا فصـوموا
ذكــر الصــوم يف الســفر عنــد عمــر بــن : قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب قــال حــدثين رجــل قــال

.اهـ هذا أشبه لعزيز مث ذكر حنو حديث ابن بشارعبد ا
حــدثنا قتيبـة بــن سـعيد حــدثنا إمساعيـل بــن جعفـر عــن موسـى بــن عقبـة عــن ]88[الفريـايب -

حـدثنا حممـد بـن املثـىن حـدثنا .إن أحـرى لـك أن تفطـر يف السـفر : قـال ابـن عمـر سامل عـن 
مـا تقـول يف الصـوم يف : قلـت لسـامل : حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى بـن عقبـة قـال 

.اهـ صحيح ى له أن ال يصوم كان ابن عمر يرى إنه أحر : السفر ؟ فقال 
ابـن أن بـن ذكـوانعن عبد اهللاعن عبد اهللا بن محيدحدثنا وكيع]9063[ابن أيب شيبة -

.اهـ إسناد جيد أقام بالشام رمضانني فأفطرعمر
: قــال عمـرابــنحـدثنا حممــد بـن بشـر عـن ســعيد عـن قتـادة عـن ]9060[ابـن أيب شـيبة -

حــدثنا ابــن بشــار ]2104[الطــربي . اإلفطــار يف الســفر صــدقة تصــدق ا
اإلفطـار يف السـفر صـدقة : قال حدثنا ابن أيب عدي عن سـعيد عـن قتـادة عـن ابـن عمـر قـال 

.مرسل صحيحاهـ 
ثنا ابن هليعـة عـن ابـن هبـرية عـن بـالل بـن عبـد اهللا بـن عمـرحدحدثنا قتيبة]92[الفريايب -

يف السـفر فيكـون الطعـام إنـا نكـون يـا أبـا عبـد الـرمحن: فقـال عبد اهللا بن عمـرأل أباه أنه س
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ض الـذي علينـا فنحب أن نصـوم بعـفال ننزل حىت تغرب الشمسفلعلنا نرحل غدوةواخلبيص 
: يك أمل جتـد يف نفسـك ؟ قـال أرأيت لو أنك أهديت لرجل هدية فردها عل: فقال ابن عمر 

إسـناد هـذا اهــ تعاىل حيب أن تقبل رخصه كمـا حيـب أن تقبـل عزميتـه فإن اهللا: بلى قال قلت
حــدثين ســعد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم املصــري ]2112[ورواه الطــربي .حســن صــحيح 

قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حيوة قال أخربنا عطاء بن دينـار اهلـذيل أن أبـا حيـىي عـامر بـن 
إنا لنخرج : اهللا بن عمر سأل أباه عبد اهللا بن عمر قال حيىي املعافري حدثه أن بالل بن عبد 

إىل إفريقية فنكون يف احملامل ونقدم السرادقات بني أيدينا ، فنجد الطعام واملاء ميسورا فنصوم 
: يف السفر ؟ فقال له عبد اهللا 

.صحيحإسناد اهـ
حدثين حممد بن املثىن قال حدثنا وهب بن جرير قال أخربنـا شـعبة عـن ]2858[الطربي -

: عـــن الصــوم يف الســفر فقـــالأو ســئلعمــرابـــنســألت : عــن يوســف بـــن احلكــم قــاليعلــى
أمل تغضــب؟ فإتصـدقت علـى رجــل بصـدقة فردهـا عليـكأرأيـت لـو

.اهـ حسن ال بأس به 
حــدثين حبيــب بــن أيب شــعبة أخربنــاحــدثنا حممــد بــن املصــفى حــدثنا بقيــة]93[الفريــايب -

قـالوا ال تصـم يف السـفر فـعبـد اهللا بـن عمـرقـال : عن جماهـد قـالثابت
]2109[الطـــربي. اكفلـــوا الصـــائم فيـــذهبوا بـــأجرك:اوإذا عملـــوا عمـــال قـــالو ارفعـــوا للصـــائم

ن أيب عدي عن شعبة عن حبيب بن أيب ثابـت عـن جماهـد قـال حدثنا ابن املثىن قال حدثنا اب
اكفـوا الصــائم وإذا أكلـوا شــيئا : يل ابـن عمــر إذا سـافرت فــال تصـم فإنــك إن تعمـل قــالوا قـالَ 

حـدثنا حممـد بـن مقاتـل الـرازي قـال ]2115[الطـربي . ارفعوا للصائم فيذهبوا بأجرك: قالوا 
قــال ابــن عمــر يــا جماهــد إذا ســافرت فــأفطر : حــدثنا أبــو زهــري عــن األعمــش عــن جماهــد قــال 

ألنــك إذا صــمت قــام : وكيــف ذلــك ؟ قــال : قلــت : حــىت ال يــذهب املفطــرون بــاألجر قــال 
فـالن صـائم فوصـوه واعملـوا لـه ومـا أشـبه ذلـك ، فيـذهبوا بـأجرك : املفطرون بأمرك ، فيقولون 

.اهـ صحيح أو كالما هذا معناه 
يد قال حدثنا جرير عـن منصـور عـن جماهـد أحسـبه أنـا حدثنا ابن مح]2116[وقال الطربي 

ادن : بفارس وهو يأكل كعكا وزيتـا فقـال ذرأبيدخلت على : عن جنادة بن أيب أمية قال 
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فـال تصـم يف : أطلـب األجـر قـال : وما تريد بالصوم ؟ قلت : إين صائم قال : فاطعم فقلت 
حبكم صائم فـآثروك بـه وإن كـان يف الظـل إن صا: السفر فإن القوم إن كان يف املاء قلة قالوا 

إن صــاحبكم صــائم فــاكفوه ، : إن صــاحبكم صــائم فــآثروك وإن كــان عمــل قــالوا : قلــة قــالوا 
اهـ رجاله ثقات وكأنه وهم من جرير بن عبـد احلميـد ، املعـروف عـن ابـن عمـر فيذهبوا بأجرك

.
نــا ســليم بــن حيــان حــدثنا جماهــد بــن موســى قــال حــدثنا يزيــد قــال أخرب ]1889[الطــربي -

عـن الصـوم يف السـفر فقـال لـه عمـرابـنمسعت رجـال سـأل : قال حدثنا سعيد بن ميناء قال 
وأمـــا أنـــا فآخـــذ برخصـــة اهللا إن شـــئت صـــمت وإن شـــئت ، : ابـــن عمـــر 

.اهـ سند صحيح أفطرت 
عـن سـامل عـن حدثنا ابن عيشون قال مسعت أيب ثنـا حممـد حـدثين أيب]739[ابن املقرئ -

: ال تصـم ، مث قـال : عن الصـوم يف رمضـان يف السـفر ؟ فقـال عمرابنسألت : سعيد قال 
قـال ابـن .إن اهللا تعاىل ال يكلفكم أن ال تطيعـوه ، وهـل يرضـى اهللا مـن عبـاده إال أن يطيعـوه 

.اهـ ال باس به سامل بن عجالن هو سامل األفطس جيمع حديثه: املقرئ 
كـان : أخربنا وكيع بن اجلراح عن محاد بن سـلمة عـن أيب رحيانـة قـال ]5079[ابن سعد -

يشرتط على من صحبه يف السفر الفطر واألذان والذبيحة يعين اجلزرة يشرتيها للقـومعمرابن
أخربنــا عــارم بــن ]5081[وقــال ابــن ســعد .اهـــ أبــو رحيانــة عبــد اهللا بــن مطــر ، ال بــأس بــه 

كــان ابــن عمــر يشــرتط علــى مــن: عــن خالــد احلــذاء قــال الفضــل قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد 
الطـــــــرباين . وال تصـــــــوم إال بإذننـــــــاصـــــــحبه أن ال تصـــــــحبنا ببعـــــــري جـــــــالل وال تنازعنـــــــا األذان

حدثنا معاذ بـن املثـىن ثنـا مسـدد ثنـا محـاد بـن زيـد عـن خالـد احلـذاء مسـع جماهـدا ]13052[
ر اشــرتط عليــه أن ال يصــحبه إذا أراد أن يصــحبه رجــل يف ســفعــن ابــن عمــر أنــه كــانحيــدث

.اهـ صحيح على بعري جالل وال تنازعنا األذان وال تصومن إال بإذننا
حــدثنا أبــو بكــرة قــال ثنــا روح قــال ثنــا شــعبة عــن منصــور عــن جماهــد ]3234[الطحــاوي -

أخربنا حممد بـن رافـع ]2314[النسائي . إن شاء صام وإن شاء أفطر: قالابن عباسعن 
بـن عبـاس ابن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن جماهد عـن طـاوس عـن قال حدثنا حيىي

ســافر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم فصــام حــىت بلــغ عســفان مث دعــا بإنــاء فشــرب : قــال 
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بن عباس فصام رسـول اقال .
.اهـ صحيح وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطراهللا صلى اهللا عليه و سلم يف السفر 

حـــدثنا غنـــدر عـــن شـــعبة أخربنـــا عمـــرو بـــن مـــرة قـــال مسعـــت أبـــا ]9095[ابـــن أيب شـــيبة -
. يصــوم يف الرجــل يصــوم مــن رمضــان أيامــا مث خيــرج قــالأنــه قــالالبخــرتي حيــدث عــن عبيــدة

املثــىن قــال ثنــا حــدثنا ابــن ]2834[الطــربي .وإن شــاء أفطــرن شــاء صــام إعبــاسابــنوقــال 
كنـا عنـد عبيـدة فقـرأ : قـالحممد بن جعفر قـال ثنـا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن أيب البخـرتي

مـن صـام شـيئا منـه يف املصـر فليصـم بقيتـه : قـال)فمن شهد منكم الشهر فليصـمه(هذه اآلية
]8436[البيهقــي . إن شــاء صــام وإن شــاء أفطــر: وكــان ابــن عبــاس يقــول: قــال. إذا خــرج

أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن احلســني القطــان حــدثنا إبــراهيم بــن احلــارث أخربنــا
إذا : عبيدة قال قالَ يالبخرت بكري حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أيبحدثنا حيىي بن أيب

فمـن شـهد مـنكم (وقـرأ هـذه اآليـة : قـال يسافر الرجل وقد صام رمضـان شـيئا فليصـم مـا بقـ
قال ابن عباس وكان أفقه منا من شاء صام ومـن شـاء يال وقال أبو البخرت ق) الشهر فليصمه

.اهـ صحيح أفطر
بـن عبـاس عـن الصـوم يف اسـألت : نا شعبة عن أيب مجـرة قـال خرب أ]1280[ابن اجلعد وقال

حــدثنا غنــدر ]9056[ة بيابــن أيب شــ. عســر ويســر فخــذ بيســر اهللا عــز و جــل: الســفر قــال 
عسـر ويسـر : سـألت ابـن عبـاس عـن الصـوم يف السـفر ؟ فقـال : ال عن شعبة عـن أيب مجـرة قـ

حــدثين العبــاس بــن الوليــد العــذري قــال أخــربين أيب ]1891[الطــربي .خــذ بيســر اهللا عليــك
قــال حــدثين عبــد اهللا بــن شــوذب قــال حــدثين أبــو مجــرة قــال ســألت ابــن عبــاس عــن الصــيام يف 

.صحيح حسن اهـفدع العسر، لعسرخريك اهللا بني اليسر وا:السفر أو سئل عنه فقال 
حــدثنا يــونس قــال ثنــا علــي بــن معبـد قــال ثنــا عبيــد اهللا بــن عمــرو عــن ] 2/67[الطحـاوي -

إمنا أراد اهللا عـز وجـل بـالفطر يف السـفر : قالابن عباسعبد الكرمي بن مالك عن طاوس عن 
]100[الفريـايب.ومن يسر عليه الفطر فليفطـرالتيسري عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصم

ثنــا عبيــد اهللا بــن عمــرو عــن عبــد الكــرمي عــن طــاوس عــن ابــن ثنا حكــيم بــن ســيف الرقــي حــد
علـيكم إمنـا أراد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم برخصـة اإلفطـار يف السـفر تيسـريا : أنه قالعباس

ورواه أبـــو عبيـــد يف الناســـخ .ومـــن يســـر عليـــه الفطـــر فليفطـــرفمـــن يســـر عليـــه الصـــوم فليصـــم
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حــدثنا عبــد الــرمحن عــن ســفيان عــن عبــد الكــرمي اجلــزري عــن طــاوس عــن ابــن ]70[املنســوخ و 
اهــ يعـين يف رمضـان يف السـفر: ال تعب على من صام وال على من أفطر ، قال : عباس قال 

.صحيح 
بــن ابــن عيينــة عــن عبــد الكــرمي أيب أميــة عــن طــاووس عــن اعــن ]4498[عبــد الــرزاق وقــال 
يريـد اهللا بكـم اليسـر (ى من صام يف السفر وال على من أفطر قـال اهللا قال ال نعيب علعباس

قــال حــدثنا ســويد قــال أخربنــا حــدثين املثــىن]2897[ورواه الطــربي . )وال يريــد بكــم العســر
ال تعــب : ابــن املبــارك عــن ابــن عيينــة عــن عبــد الكــرمي اجلــزري عــن طــاوس عــن ابــن عبــاس قــال

يريــد اهللا بكــم اليســر وال يريــد (الســفر يف رمضــانعلــى مــن صــام وال علــى مــن أفطــر يعــين يف
بن طاووس عن أبيـه اعن معمر عن ]4492[عبد الرزاق ورواه . اهـ هذا أصح ) بكم العسر

.صحيحاهـ مثلهبن عباساعن 
حدثنا حممد بن بشر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أن ]9059[ابن أيب شيبة -

حــدثنا حممــد بــن بشــار قــال ]2857[الطــربي .الســفر عزميــةاإلفطــار يف: قــال عبــاسابــن
حــدثنا ابــن أيب عــدي وحــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا ابــن عليــة مجيعــا عــن ســعيد عــن 

ورواه أمحـد بـن منيـع .اإلفطـار يف السـفر عزمـة: قـالعبـاسابـنقتادة عن جـابر بـن زيـد عـن 
اإلفطار يف : قال ن زيد عن ابن عباس بحدثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن جابر]1039[

حممـد بـن بشـر قـدمي السـماع مـن :اهــ قلـت موقوف صحيح: اهـ قال ابن حجر السفر عزمة
.وهذا اخلرب ال خيالف ما قبله . ابن أيب عروبة 

حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عـن عمـار مـوىل بـين ]9088[ابن أيب شيبة -
اهـ عمـران أبـو ال جيزيه: ه سئل عن رجل صام رمضان يف سفر فقالأنعباسابنهاشم عن 

.العوام ليس باحلافظ 
عــن ياســني بــن أيب بســطام عــن ضــحاك بــن أيب مــزاحم قــال قــال يل ]4482[عبــد الــرزاق-
مهمـــا عصـــيتين فيـــه مـــن شـــيء فـــال تعصـــيين يف ثـــالث إذا خرجـــت مســـافرا فصـــل عبـــاسبـــنا

وال تدخل مكة إال بـإحرام، تصومن حىت ترجع إىل بيتك وال، ركعتني حىت ترجع إىل أهليك 
.منكر اهـ
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حــدثنا ابــن محيــد قــال حــدثنا احلكــم بــن بشــري قــال حــدثنا أيب بشــري بــن ]2125[الطــربي -
قــد أمــرت : عــن الصــوم يف الســفر فقــال مالــكبــنأنــسســألت : ســلمان عــن خيثمــة قــال 

: ال فأين هـذه اآليـة؟ فقـ: قلت . غالمي أن يصوم فأىب 
حـدثنا حممـد بـن عمـارة األسـدي قـال .على غري شبع وإنا اليوم نرحتل شباعا وننزل علـى شـبع

أتينـا أنـس بـن مالـك فـذكرنا لـه : حدثنا عبيد اهللا قال أخربنا بشري بن سلمان عن خيثمة قـال 
ومــن  (فــأين هــذه اآليــة : قلنــا نعــم ، أمــا إين قــد أمــرت غالمــي فــأىب: الصــوم يف الســفر فقــال 

نزلت وحنن يومئذ نرحتـل جياعـا وننـزل علـى غـري شـبع ، وإنـا : قال )كان مريضا أو على سفر
حدثنا هناد قال حدثنا وكيـع ]2873[ورواه يف التفسري. اليوم نرحتل شباعا وننزل على شبع

.اهـ صحيح عن بشري بن سلمان عن خيثمة عن أنس حنوه
سـألت : حدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن موسـى مـوىل ابـن عـامر قـال ]9070[ابن أيب شيبة-

وقـــال .يف الســـفر فصـــام وصـــمناموســـىأبـــيكنـــا مـــع : عـــن الصـــوم يف الســـفر ؟ فقـــال أنســـا
حدثنا حيىي عن شعبة عن موسى قال مسعت أنس بن مالـك رضـي اهللا عنـه ]1042[مسدد

حـدثنا ]2127[الطـربي . م وصـمنايقول حاصرنا تسرت وعلينا أبو موسى رضي اهللا عنه فصا
بــين عــامر ولــيس ابــن املثــىن قــال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن موســى مــوىل

يب موسى كنا مع أ: فقال لك عن الصوم يف السفرسألت أنس بن ما: قال مبوسى السبالين
قـال حـدثنا حدثنا ابن املثىن قال حـدثين عبـد الصـمد .فصام وصمنا األشعري بتسرت نقاتلهم 

مسعـت أنسـا وسـئل عـن الصـوم يف السـفر: قـال : شعبة قال حدثنا موسى بن عـامر كـذا قـال 
.اهـ ال أدري من موسى ، وأخشى أن يكون خطأفذكر مثله

حـــدثنا أبـــو بكــر النيســـابوري ثنـــا العبـــاس بــن حممـــد وحممـــد بـــن ]188/ 2[الـــدارقطين وقــال 
عمــرو بــن عــامر قــال مسعــت أنــس بــن مالــك يقــول أمحــد بــن اجلنيــد قــاال نــا روح ثنــا شــعبة عــن 

صائما فـإذا صائما وإذا دخلت دخلتَ أمل أنبأ أنك إذا خرجت خرجتَ : قال يل أبو موسى 
اهللا أخربنـــا أبـــو عبـــد]8438[البيهقـــي .خرجـــت فـــاخرج مفطـــرا وإذا دخلـــت فادخـــل مفطـــرا

عثمــان بــن عمــر حممــد بــن يعقــوب حــدثنا احلســن بــن مكــرم حــدثنااحلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس 
أمل أنبــأ أو أمل أبــو موســىيلأخربنــا شــعبة عــن عمــرو بــن عــامر عــن أنــس بــن مالــك قــال قــالَ 
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وإذا فــإذا خرجــت فــاخرج مفطــرابلــى قــال: أخـرب أنــك ختــرج صــائما وتــدخل صــائما قــال قلـت
.صحيح .اهـ عمرو بن عامر األنصاري ثقة فطرا دخلت فادخل م

ثنا عبــد اهللا بــن جعفــر عــن زيــد بــن أســلم عــن حممــد بــن حــدثنا قتيبــة حــد]799[الرتمــذي -
يف رمضـان وهـو يريـد سـفرا وقـد مالـكبـنأنـسأتيـت : املنكدر عن حممد بن كعـب أنـه قـال 

مث ، ســنة : ؟ قــال ســنة: بطعــام فأكــل فقلــت لــه ارحلــت لــه راحلتــه ولــبس ثيــاب الســفر فــدع
.حسنه الرتمذي وصححه األلباين اهـركب

أنـسسـئل : حدثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية عن عاصم قـال ]9067[ابن أيب شيبة -
]1885[الطـربي .مـن أفطـر فرخصـة ومـن صـام فالصـوم أفضـل: عن الصوم يف السفر فقال 

حدثنا ابن املثـىن قـال حـدثين وهـب بـن جريـر قـال حـدثنا شـعبة عـن عاصـم األحـول عـن أنـس 
مت وإن شــئت أفطــرت وأحــب إيل أن إن شــئت صــ: بـن مالــك أنــه قــال يف الصــوم يف الســفر 

حدثين سلم بن جنادة السوائي قال ثنا أبو معاوية حممد بن خازم ]1886[الطربي . تصوم 
مـن أفطـر : سئل أنس بن مالك عن الصـوم يف السـفر فقـال : قال حدثنا عاصم األحول قال 

نس حـدثنا إبـراهيم بــن حممـد بـن يــو ]3235[الطحــاوي . فرخصـة ومـن صــام فالصـوم أفضـل
سـألت أنـس بـن مالـك عـن : ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عـن عاصـم وهـو األحـول قـاللقا

حــدثنا فهــد قــال ثنــا أبــو نعــيم قــال ثنــا .الصــوم أفضــل : صــوم شــهر رمضــان يف الســفر فقــال
.احلسن بـن صـاحل عـن عاصـم عـن أنـس قـال إن أفطـرت فرخصـة وإن صـمت فالصـوم أفضـل 

إن : ثنــا شــعبة قــال مسعــت عاصــما حيــدث عــن أنــس قــال حــدثنا أبــو بكــرة قــال ثنــا روح قــال
أمحـد بـن عبـد اهللا من طريق]8429[البيهقي . شئت فصم وإن شئت فأفطر والصوم أفضل

إن أفطــرت فرخصــة اهللا وإن : بــن يــونس حــدثنا حســن بــن صــاحل عــن عاصــم عــن أنــس قــال 
.اهـ صحيح صمت فهو أفضل 

كــان : ويــة عــن عاصــم عــن ابــن ســريين قــال حــدثنا مــروان بــن معا]9074[ابــن أيب شــيبة -
]9076[ابــن أيب شــيبة .أنــس بــن مالــكيقــول يف ذلــك مثــل قــول عثمــان بــن أبــي العــاص

الصوم يف السـفر : حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن ابن سريين أن عثمان بن أيب العاص قال 
أشـعث حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبـو أسـامة عـن]1895[الطربي .أفضل والفطر رخصة

الفطــر يف الســفر رخصــة والصــوم : قــال عثمــان بــن أيب العــاصبــن عبــد امللــك عــن حممــد عــن 
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حـدثنا حممـد بـن العبـاس األحـزم األصـبهاين ثنـا أمحـد بـن عبيـد ]8389ك[الطرباين . أفضل 
اهللا بن احلسن العنربي ثنا خالد بن احلارث ثنا أشعث عن حممد بن سريين عن عثمان بن أيب 

حدثنا أمحـد بـن عبـد .: ان يستحب الصوم يف السفر و يقول العاص أنه ك
اهللا البزاز التسرتي ثنا حممد بن عثمان بن أيب صفوان الثقفـي ثنـا حيـىي بـن سـعيد ثنـا ابـن هليعـة 

.اهـ صحيح فطار يف السفر رخصة اإل: عن حممد بن سريين عن عثمان بن أيب العاص قال 
حدثنا الفضل بـن دكـني عـن زهـري عـن عبـد الكـرمي عـن عطـاء عـن ]9089[ابن أيب شيبة -

أن أعيــد الصــيام يف هريــرةأبــوفــأمرين ، صــمت رمضــان يف الســفر : احملــرر بــن أيب هريــرة قــال 
حــدثنا حكــيم بــن ســيف الرقــي حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــرو عــن عبــد ]129[الفريــايب .أهلــي

فلمـا رجـع قـال ت يف سفر فصـمت رمضـانكن: الكرمي عن عطاء عن حمرر بن أيب هريرة قال 
قـــال حــدثنا عبــد اهللا بــن جعفــر] 4277[ابـــن أيب خيثمــة .فقضــاه ، اقضــه : أبــو هريــرةلــه 

أنه كان يف بن أيب هريرةرحدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي اجلزري عن عطاء عن حمر 
حــدثين ]2863[ي الطــرب . سـفر فصــام رمضــان، فلمــا قــدم علــى أبيـه أمــره أن يقتضــيه فقضــاه

بـد عـن عبيـد اهللا بـن عمـرو عـن عبـد الكـرمي عـن عطـاءثنـا علـي بـن معابن محيد احلمصي قال
يل فقـال. فكنـت أصـوم ويفطـركنت مع أيب يف سفر يف رمضان: قالعن احملرر بن أيب هريرة 

حـدثنا فهـد قـال ثنـا أبـو غسـان مالـك ]3216[الطحـاوي . أما إنك إذا أقمت قضـيت: أيب
اعيل النهدي قال ثنا زهري قال ثنا عبد الكرمي اجلزري عن عطاء عن احملرر بن أيب هريرة بن إمس

.احملرر وثقه ابن حبان .حنوه
حــدثنا حيــىي عــن حممــد بــن عجــالن حــدثين أبــو ســعيد مــوىل املهــري قــال ]1038[مســدد -

يف ريــرةهأبــيأقبلــت مــع صــاحب يل مــن العمــرة فوافينــا اهلــالل هــالل رمضــان فنزلنــا يف أرض 
يــوم شــديد احلــر فأصــبحنا مفطــرين إال رجــال منــا واحــدا فــدخل علينــا أبــو هريــرة نصــف النهــار 

ن ال أفوجد صاحبنا يلتمس برد النخل فقال ما بال صاحبكم قـالوا صـائم قـال مـا محلـه علـى 
.موقوف صحيح: اهـ قال ابن حجرلو مات ما صليت عليه، يفطر قد رخص اهللا له 

كنـا يف غـزوة فكـان : حدثنا غندر عن شعبة عـن أيب الفـيض قـال ]9090[ابن أيب شيبة -
رجـال مــن قرصــافةأبـاعلينـا أمـري فقـال ال تصــومن فمـن صـام فليفطــر قـال أبـو الفــيض فلقيـت 

لـــو صـــمت مث صـــمت مـــا : أصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فســـألته عـــن ذلـــك ؟ فقـــال 
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ثنـــا أبـــو الصـــمد قـــال ثنـــا شـــعبة قـــال قـــال ثنـــا عبـــدثين املثـــىنحـــد]2119[الطـــربي .قضـــيت
بالشام فنهانا عن الصوم يف السفر فسألت أبـا قرصـافة رجـال مـن علينا أمريكان : الفيض قال

د الصــمد مسعــت رجــال مــن قومــه أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن بــين ليــث قــال عبــ
حـدثنا ]22/121[الطـرباين .صمت يف السفر ما قضـيتلويقول إنه واثلة بن األسقع قال

عبد الـرمحن بـن سـامل الـرازي ثنـا عبـد اهللا بـن عمـران األصـبهاين ثنـا أبـو داود ثنـا شـعبة عـن أيب 
ال تصــوموا يف الســفر رمضــان فمــن صــام : خطبنــا مســلمة بــن عبــد امللــك فقــال: الفــيض قــال

لـو صـمت، مث : فلقيـت أبـا قرصـافة واثلـة بـن األسـقع فسـألته فقـال: قال أبو الفـيض، فليقضه 
] 2/60املعرفة [ورواه يعقوب الفسوي .اهـ ذكره يف ترمجة واثلة ت، مث صمت ما قضيته صم

لقيـت أبـا قرصـافة رجـالً : حـدثنا بنـدار حـدثنا حممـد بـن جعفـر عـن شـعبة عـن أيب الفـيض قـال
من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم فسـألته يعـين عـن الصـوم يف السـفر، وكـان مسـلمة بـن 

صـمت : فقـال أبـو قرصـافة. صـام رمضـان يف السـفر فلـيقض يف احلضـرمـن : عبد امللك قـال
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد ]8425[البيهقــي .يف السـفر مث صــمت فمــا قضــيت

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن إســحاق الصـــغاينبــن أيب
غزوة بالشام فخطب مسلمة بن عبد كنت يف: الفيض قال حدثنا روح حدثنا شعبة عن أيب

السفر فليقضه فسألت أبا قرصافة رجـل مـن أصـحاب النـيبمن صام رمضان يف: امللك فقال 
أبــو . صــحيح اهـــمث صــمت حـىت عــد عشــرا مل أقضــه لــو صــمت: صـلى اهللا عليــه وســلم قــال 

.الفيض امسه موسى بن أيوب 
عبد اهللا بن يزيد ح وحدثنا جعفر بن حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثين]2414[أبو داود-

أيـوب وزاد جعفـر والليـث حــدثينسـعيد بـن أيبحـدثينثنا عبـد اهللا بـن حيـىي املعـىن مسـافر حـد
قــال  أخــربه عــن عبيــد قــال جعفــر ابــن جــربيحبيــب أن كليــب بــن ذهــل احلضــرميزيــد بــن أيب
ن الفسـطاط يفسـفينة مـيفصلى اهللا عليـه وسـلمصاحب النيبيبصرة الغفار يأبكنت مع 

فلــم جيــاوز البيــوت حــىت دعــا بالســفرة قــال حديثــهقــال جعفــر يفرمضــان فرفــع مث قــرب غــداه
بــو بصــرة أترغــب عــن ســنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه قلــت ألســت تــرى البيــوت قــال أ. اقــرتب
.األلباين ابن خزمية و اهـ صححه حديثه فأكلقال جعفر يفوسلم
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عبـد اهللا بــن عبــد احلكــم القرشـي حــدثنا أبــو زرعــة وهــب حــدثنا حممــد بــن ]805[الطـربي -
اهللا بــن راشــد أنبأنــا حيــوة بــن شــريح أنبأنــا أبــو األســود أنــه مســع عــروة بــن الــزبري حيــدث عــن أيب 

.يصــوم الــدهر فيصــوم يف الســفر ويف احلضــرحمــزة بــن عمــرو األســلميكــان : مــراوح قــال
يف احلضـــر حـــىت إن كـــان ليمـــرض فمـــا وكـــان عـــروة بـــن الـــزبري يصـــوم الـــدهر فيصـــوم يف الســـفر و 

.اهـ حسن صحيح وكان أبو مراوح يصوم الدهر ، فيصوم يف السفر ويف احلضر.يفطر
عـن يزيـد بــن أيبابـن سـعد يعـيندثنا عيسـى بـن محـاد أخربنـا الليـثحـ]2415[أبـو داود -

إىل خرج من قرية من دمشـق مـرةخليفةبندحيةأن اخلري عن منصور الكليبحبيب عن أيب
رمضـان مث إنـه أفطـر وأفطـر معـه نـاس وكـره قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثالثة أميـال يف

أراه إن آخرون أن يفطروا فلما رجع إىل قريته قال واهللا لقـد رأيـت اليـوم أمـرا مـا كنـت أظـن أين
يقـول ذلـك للـذين صـاموا مث . وأصـحابهرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلميقوما رغبوا عن هد

، علـى رسـم ابـن وسـكت عنـه أبـو داود ضـعفه األلبـاين اهــإليـكال عند ذلك اللهم اقبضـينق
.حبان 

حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقالص ثنا أيب ثنـا ابـن وهـب أخـربين ]19/926[الطرباين -
معاويـةعمرو بن احلارث عن حنني بن أيب حكيم أن أبـا عبيـدة بـن عقبـة حدثـه عـن أبيـه عـن 

علـى رسـم . اهـ أبو عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري س من السنة الصوم يف السفرلي: أنه قال
.ابن حبان 

عائشــةعــن معمــر عــن الزهــري عــن عــروة عــن ]4496[عبــد الــرزاق -
حدثين حممد بن عبد اهللا املصري قال أخربنا أبو زرعة قـال أخربنـا ]2133[الطربي . السفر

أبـو األســود عــن عــروة بـن الــزبري عــن عائشــة زوج النـيب صــلى اهللا عليــه وســلم حيـوة قــال أخربنــا 
حــدثنا ربيــع اجليــزي قــال ثنــا أبــو ]3259[الطحــاوي . 

زرعــة قــال أنــا حيــوة قــال أنــا أبــو األســود عــن عــروة بــن الــزبري أن عائشــة رضــي اهللا عنهــا كانــت 
.هـ صحيح اتصوم الدهر يف السفر واحلضر 

عائشةقد رأيـت : حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن القاسم قال]9073[ابن أيب شيبة -
ثنــا حممــد بــن عبــد األعلــى الصــنعاين ]2132[الطــربي. تصــوم يف الســفر حــىت أذلقهــا الســموم
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حــدثين يعقــوب ]2134[الطــربي. عائشــة رضــي اهللا عنهمــا كانــت تصــوم يف الســفرزعمــا أن
لقــد : بــن إبــراهيم قــال حــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن ابــن عــون عــن القاســم بــن حممــد قــال 

. أذرقهـــا الســـموم: قـــال ابـــن عـــون أو قـــال .رأيـــت أم املـــؤمنني تصـــوم يف الســـفر حـــىت أذلقهـــا 
أنــا بشــر بــن بكــر عــن األوزاعــي قــال حــدثين حيــىي بــن حــدثنا يــونس قــال ]3255[الطحـاوي 

.اهـ صحيح : ما محلها على ذلك ؟ فقال: فقلت. يف احلر 
: كـــة قـــال حـــدثنا ســـهل بـــن يوســـف عـــن محيـــد عـــن ابـــن أيب ملي]9068[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ سند صحيح يف السفر فما أفطرت حىت دخلت مكةعائشةصحبت 
تســلم عليهــا عائشــةعــن معمــر عــن أيــوب أن أم ذر دخلــت علــى ]7764[عبــد الــرزاق -

وذلـك يف رمضـان فقالــت هلـا عائشــة أتسـافرين يف رمضـان مــا أحـب أن أســافر يف رمضـان ولــو 
حدثنا عبـد الوهـاب عـن أيـوب عـن أيب ]9103[ابن أيب شيبة . أدركين وأنا مسافرة ألقمت 

مــن أيــن جئــت فقلــت مــن عنــد أخــي فقالــت مــا : فقالــتعائشــةيزيــد عــن أم ذرة قالــت أتيــت 
فأقرئيـه مـين السـالم ومريـه فلـيقم فلـو أدركـين وأنـا : قالـت. ودعته يريد أن يرحتـل: شأنه ؟ قلت 

بشــار قــال حــدثنا حــدثنا حممــد بــن]2835[الطــربي .بــبعض الطريــق ألقمــت يعــين رمضــان
عبد الوهاب وحدثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قاال مجيعا حـدثنا أيـوب عـن أيب 

مـن عنـد أخــي : مـن أيـن جئـت؟ قلـت: يف رمضـان قالــتعائشـةعـن أم ذرة قالـت أتيـت يزيـد
فأقرئيــه الســالم ومريــه فلــيقم، فلــو : قالــت. مــا شــأنه؟ قالــت ودعتــه يريــد يرحتــل: قالــت. حنــني

اهـ أبـو يزيـد املـديين ثقـة وأم ذرة وثقهـا ابـن حبـان دركين رمضان وأنا ببعض الطريق ألقمت لهأ
.والعجلي 

حــدثنا هنــاد قــال حــدثنا إســحاق بــن عيســى عــن أفلــح عــن عبــد الــرمحن ] 2836[الطــربي -
. أردت العمــرة: وأيـن تريـد؟ قـال: يسـلم عليهـا قالـتعائشـةجـاء إبـراهيم بـن طلحـة إىل : قـال

اجلس : قد خرج ثقلي قالت: قال! فجلست حىت إذا دخل عليك الشهر خرجت فيه: قالت
اهـــ إســحاق أراه القشــريي وأفلــح بــن محيــد وعبــد حــىت إذا أفطــرت فــاخرج يعــين شــهر رمضــان

.حسن مرسل. الرمحن بن القاسم وإبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد اهللا 
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يق عــن شــقيق بــن ســلمة قــال أهللنــا عــن إســرائيل عــن عــامر بــن شــق]4494[عبــد الــرزاق -
هـالل رمضــان حبلــوان أو باملـدائن وفينــا رجــال مـن أصــحاب رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و ســلم 
فنادى أمريهم من شـاء مـنكم أن يصـوم فليصـم ومـن شـاء مـنكم أن يفطـر فليفطـر فـإن رسـول 

يم بـــن حـــدثنا متـــ]1898[الطـــربي. اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم قـــد صـــام يف الســـفر وأفطـــر
خربنـا إسـحاق عـن شـريك عـن عـامر بـن شـقيق األسـدي عـن أيب وائـل أاملنتصر الواسطي قـال 

قال غزونا غزوة فأهللنا هالل رمضان حبلوان وفينا اثنا عشر أو ثالثة عشر رجال من أصحاب 
النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن أهــل بــدر فنــادى املنــادي إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

.ابن شقيق يضعف.سفر وأفطر فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر صام يف ال
ن الشعيب واحلسن وسعيد بن املسيب عحدثنا أبو خالد عن داود ]9085[ابن أيب شيبة -

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يسـافرون فيصـوم الصـائم ويفطـر املفطـر : قالوا 
حـدثنا ابـن املثـىن ]2092[الطـربي .على الصائمفال يعيب الصائم على املفطر ، وال املفطر 

كان أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه : قال حدثين ابن أيب عدي عن داود عن سعيد قال 
وســـلم يســـافرون يف رمضـــان فيصـــوم الصـــائم ويفطـــر املفطـــر ال يعيـــب املفطـــر علـــى الصـــائم وال 

قـال حـدثنا داود عـن احلسـن حـدثنا ابـن املثـىن قـال حـدثين عبـد األعلـى.الصائم على املفطـر 
وســعيد بــن املســيب أن نفــرا مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــانوا يســافرون يف 

.اهـ صحيح رمضان ، فذكر حنوه
ال حـدثنا داود عـن عـامر قـحدثنا ابن املثىن قال حدثنا عبـد الوهـاب ]2093[الطربي وقال
م يسـافرون فمـنهم الصـائم ومـنهم املفطـر كان أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل: قال 

رواه داود بن أيب هند عن اهـ صحيح فال يعيب الصائم على املفطر ، وال املفطر على الصائم 
.نفر 

األعلـــى قـــال حـــدثنا داود عـــن حـــدثنا ابـــن املثـــىن قـــال حـــدثين عبـــد]2094[الطـــربي وقـــال
ســافرون يف رمضــان ، فيصــوم أن نفــرا مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم كــانوا ياحلســن

.اهـ صحيح الصائم ويفطر املفطر فال يعيب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم 
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بعــض أصــحاب النــيب صــلى اهللا صــام : عــن معمــر عــن قتــادة قــال ]4500[عبــد الــرزاق -
أخــذ هــذا برخصــة : ســلم يف الســفر وأفطــر بعضــهم فلــم يعــب بعضــهم علــى بعــض قــال عليـه و 
.حسن اهـدى هذا فريضة اهللاهللا وأ

هالل شوال يرى هنارا
وحنــن عمــرعــن معمــر عــن األعمــش عــن أيب وائــل قــال كتــب إلينــا ]7331[عبــد الــرزاق -

ابــن أيب شــيبة .
تانــا كتـاب عمــر وحنــن خبــانقني أن أ: ن األعمــش عـن أيب وائــل قــال عــحـدثنا وكيــع ]9553[

نــا زهــري عــن األعمــش عــن شــقيق بــن ســلمة خرب أ]2694[ابــن اجلعــد .
كتب إلينا عمر وحنن خبانقني إن األهلة بعضـها أكـرب مـن بعـض فـإذا رأيـ: قال 

علــى حكــم اهللا عــز و جــل وحكمكــم فــال تفعلــوا فــإنكم ال تــدرون مــا حيكــم اهللا فــيهم ولكــن 
أنزلوهم على حكمكم مث اقضـوا فـيهم مـا شـئتم وإذا قـال أحـدكم للرجـل مـرتس فقـد آمنـه فـإن 

حــدثين أبــو الســائب ســلم بــن جنــادة قــال حــدثنا أبــو ]2325[الطــربي . يعلــم األلســنة اهللا
جاءنــا كتــاب عمــر وحنــن خبــانقني فمنــا الصــائم ومنــا : معاويــة عــن األعمــش عــن شــقيق قــال 

إن األهلـة بعضـها أكـرب مـن بعـض : وقـال يف كتابـه ا علـى بعـضاملفطر فلم يكن يعيـب بعضـن
مث قــال . فــإذا رأيــتم اهلــالل فــال تفطــرو 

: ثنا ابن أيب عدي عن شعبة عن سـليمان عـن أيب وائـل قـال حدثنا ابن املثىن قال ]2326[
فـإذا رأيـتم كتب إلينا عمر رضوان اهللا عليه وحنن بالقادسية إن األهلة بعضها أعظم من بعض

حدثنا ابـن بشـار قـال .فال تفطروا حىت يشهاهلالل أول النهار 
جاءنا كتـاب عمـر بـن اخلطـاب : ثنا سفيان عن منصور عن أيب وائل قال ثنا عبد الرمحن قال 

أو تم اهلــالل فــال تفطــروا حــىت متســواوحنــن خبــانقني إن األهلــة بعضــها أكــرب مــن بعــض فــإذا رأيــ
.ه االبيهقي وصححالدارقطين و ورواه .

إىل عمـركتـب : عـن مغـرية عـن شـباك عـن إبـراهيم قـالعـن الثـوري ]7332[عبد الـرزاق -
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ن فضــيل حــدثنا حممــد بــ]9550[ابــن أيب شــيبة .أن تــزول الشــمس فــال تفطــروا حــىت متســوا 
، فأبصــروا اهلــالل مــن آخــر كــان عتبــة بــن فرقــد غائبــا بالســواد : قــال عــن مغــرية عــن إبــراهيم

فإنـــه لليـــوم إن اهلـــالل إذا رئـــي مـــن أول النهـــار: فكتـــب إليـــه عمـــرفبلـــغ ذلـــك النهـــار فـــأفطروا
]2323[لطــربي ا.فإنـه لليــوم اجلـائي فـأمتوا الصـياماملاضـي فـأفطروا وإذا رئـي مــن آخـر النهـار

بـــن فرقـــد كنـــا مـــع عتبـــة: قـــال يـــد قـــال حـــدثنا جريـــر عـــن منصـــور عـــن شـــقيق حـــدثين ابـــن مح
اهللا عليــه يف وكتــب إىل عمــر رضــوانفأفطرنــا فرأالســلمي يف أنــاس باجلبــل

فـإذا أصـبحتم صـياما ، فـال تفطــروا إن األهلـة بعضـها أعظـم مــن بعـض :ذلـك ، فكتـب عمـر 
، إال أن يشــهد رجــالن مســلمان يشــهدان أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه ، حــىت متســوا

.اهـ صحيح 
بـاه أقـال لنـا عبـد اهللا بـن حممـد عـن وهـب بـن جريـر مسـع ] 1985[وقال البخاري يف التاريخ 

مـع عمـر يكنـا نصـل: بيـه قـالأئشـة عـن مـوىل عاسحاق عن عبد اهللا بن بايبإمسع حممد بن 
.ال بأس بهاهـ وجعته أفطر قبل الليل إال أمسع برجل أال : اجلمعة فرأينا هالل شوال فقال

رأوا حدثنا حامت بن إمساعيل عن عبـد الـرمحن بـن حرملـة أن النـاس ]9545[ابن أيب شيبة -
رآه فقـال املسـيبفـذكرت ذلـك لسـعيد بـن ضـهم فـأفطر بعهالل الفطـر حـني زاغـت الشـمس

أمــا أنــا فمــتم صــيامي إىل الليــل قــال فقــام عثمــان فقــالفــأفطر بعضــهم عثمــانالنــاس يف زمــن 
.اهـ سند حسن فأصاب مروانقال سعيدورئي يف زمن مروان فتوعد مروان من أفطر

عن الثوري عن عبد الكرمي اجلزري أن عمر بن عبـد العزيـز كـره لقـوم ]7333[عبد الرزاق -
هلالل من آخر النهـار أن يـاكلوا شـيئا قـال احلسـن بـن عمـارة أخـربين احلكـم عـن حيـىي بـن رأوا ا

قال إذا رأيتم اهلالل أول النهار فأفطروا وإذا رأيتموه يف آخر النهار فال تفطروا علياجلزار عن 
.ضعيفاهـ فإن الشمس متيل عنه أو تزيغ عنه 

مطــرف عـن أيب احلســن عـن احلــارثحـدثنا أســباط بـن حممــد عـن]9547[ابـن أيب شــيبة -
ا رأيتمـوه مـن آخـر النهـار فـأفطرواإذا رأيتم اهلالل أول النهار فال تفطروا ، وإذ: قال عليعن 

.اهـ احلارث ضعيف 
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قـال : حدثنا وكيع عن املسعودي عن القاسم بن عبد الرمحن قـال ]9546[ابن أيب شيبة -
لســـماء ، لعلـــه أن يكـــون أهـــل روا ، فـــإن جمـــراه يف ا: عبـــد اهللا
.منقطع اهـساعتئذ

هــالل شــوال يبــن جـريج قــال أخــربين موســى عــن نـافع قــال رئــاعــن ]7340[عبـد الــرزاق -
.اهـ صحيح حىت أمسى وخرج إىل املصلى من الغد عبد اهللامن النهار فلم يفطر 

ابـن عمـرشهد عند : هري قال حدثنا حفص عن حجاج عن الز ]9556[ابن أيب شيبة -
ابــن .اخرجــوا إىل عيــدكم مــن الغــد وقــد مضــى مــن النهــار مــا شــاء اهللا: 

عمـرابنحدثنا ابن علية عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن سامل عن ]9543[أيب شيبة 
ربنــا أبــو أخ]8243[البيهقــي .ال تفطــروا حــىت تــروه مــن حيــث يــرىيف اهلــالل يــرى بالنهــار

بـن يعقـوب حممـد قـاال حـدثنا أبـو العبـاسيإسـحاق وأبـو بكـر بـن احلسـن القاضـزكريا بـن أيب
عن ابـن شـهاب عـن سـامل قرئ على ابن وهب أخربك يونس بن يزيد حدثنا حبر بن نصر قال 

ال : هللا بـن عمـر صـيامه إىل الليـل وقـالبن عبـد اهللا
عن سامل سلمة عن ابن شهابورواه عبد العزيز بن أيبقال.يرى من حيث يرى بالليلحىت

: قال كان ابن عمر يقول
حـدثنا يحممـد بـن أمحـد بـن إمساعيـل الطوسـأخربناه أبـو نصـر . من حيث يرىحىت تروه ليال
أمحـد بـن منصـور حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل الصـائغ حـدثنا روح حـدثنا عبـد العزيـز عبد اهللا بن 

.اهـ صحيح سلمة فذكرهبن أيب
عن الثوري عن ركني بن الربيع عـن أبيـه ربيـع بـن عميلـة قـال كنـا مـع ]7334[عبد الرزاق -

بـن ببلنجـر قـال فرأيـت اهلـالل ضـحى لتمـام ثالثـني فأتيـت سـلمان سلمان بـن ربيعـة البـاهلي
ابـن أيب شـيبة .ربيعة فحدثته فجاء معي فأريته إياه مـن ظـل حتـت شـجرة فـأمر النـاس فـأفطروا 

كنـــا مـــع : قـــال حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد القطـــان عـــن ســـفيان عـــن الـــركني عـــن أبيـــه]9548[
أرنيــه فأريتــه ، : هــالل شــوال يــوم تســع وعشــرين ضــحى فقــال فرأينــاســلمان بــن ربيعــة ببلنجــر

.اهـ سند صحيح افأمر الناس فأفطرو 
رأيــت اهلــالل: حــدثنا ابــن عليــة عــن حيــىي بــن أيب إســحاق قــال ]9542[ابــن أيب شــيبة -

فــذكرنا لـه رؤيـة اهلــالل مالـكبـنأنــسفأتينـا هـالل الفطـر قريبـا مــن صـالة الظهـر فــأفطر نـاس
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كـر وقـال أبـو ب.اهـ سند صـحيح أما أنا فمتم يومي هذا إىل الليلو : وإفطار من أفطر ، قال 
ثنـا إمساعيـل بـن إبـراهيم قـال حـدثنا عبـد اهللا قـال حـدثين أيب]208[الشافعي يف الغيالنيات 

فــأفطر نــاس ريبــا منهــارأيــت هــالل الفطــر إمــا عنــد الظهــر أو ق: حيــىي بــن أيب إســحاق قــال ثنــا
من الناس فأتينا أنس بن مالك فأخربنـاه برؤيـة اهلـالل وبإفطـار مـن أفطـر مـن النـاس فقـال هـذا 

ل صــيام النــاس إين احلكــم بــن أيــوب أرســل إيل قبــن يومــا وذاك أن و مــل يل أحــد وثالثــوم يكاليـ
اهـاخلالف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إىل الليل صائم غدا فكرهت

رئـي هـالل رمضـان : حـدثنا ابـن منـري عـن أيب يعفـور عـن أبيـه قـال ]9555[ابن أيب شيبة -
ج حىت كـان مـن الغـد فخـرج فخطـب النـاس علـى بعـري على الكوفة فلم خير المغيرة بن شعبةو

.سند صحيح . عبد الرمحن بن عبيد بن نسطاسأبو يعفور اهـمث انصرف

الشهداء على اهلالل
وأنـــا يحـــدثنا حممـــود بـــن خالـــد وعبـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن الســـمرقند]2344[أبـــو داود -

بـن وهـب عـن حيـىي بـن عبـد اهللا بـن حلديثه أتقن قاال حدثنا مروان هو ابن حممـد عـن عبـد اهللا 
بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال تراءى الناس اهلـالل فـأخربت رسـول اهللا سامل عن أيب

.صححه األلباين اهـرأيته فصامه وأمر الناس بصيامهصلى اهللا عليه وسلم أين
بـن سـليمان حدثنا حممد بن عبـد الـرحيم أبـو حيـىي البـزاز حـدثنا سـعيد ]2340[أبو داود -

مــن جديلــة قــيس أن حــدثنا حســني بــن احلــارث اجلــديليمالــك األشــجعحــدثنا عبــاد عــن أيب
أن ننســك للرؤيــة فــإن مل ا رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلمأمـري مكــة خطــب مث قـال عهــد إلينــ

بعــد فقــال هــو احلــارث بــن حاطــب أخــو حممــد بــن حاطــب مث قــال األمــري إن ينمث لقيــ. يأدر 
وأومــأ . ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلموشـهد هـذا مـفـيكم مـن هـو أعلـم بـاهللا ورسـوله مـين

أومــأ إليــه األمــري قــال هــذا يمــن هــذا الــذبيــده إىل رجــل قــال احلســني فقلــت لشــيخ إىل جنــيب
صــلى اهللا عليــه منــه فقــال بــذلك أمرنــا رســول اهللا بــاهللاوصــدق كــان أعلــم . عبــد اهللا بــن عمــر

.اهـ صححه الدارقطين وسلم
بـن جـريج قـال أخـربت عـن معـاذ بـن عبـد الـرمحن التيمـي أن اأخربنـا ]7349[عبد الـرزاق -

فقـال رأيـت هـالل شـهر رمضـان فقـال هـل رآه معـك آخـر قـال عمر بن الخطـابرجال جاء 



تقريب فقه السابقني األولني

132

عبـــد الـــرزاق .النـــاس فقـــال عمـــر يـــا لـــك فقهـــا ال قـــال فكيـــف صـــنعت قـــال صـــمت بصـــيام
يــوب عــن أيب قالبــة أن رجلــني رأيــا اهلــالل ومهــا يف ســفر فــتعجال أعــن معمــر عــن ]7338[

صـائم أنـت قـال أحىت قدما املدينة ضحى فأخربا عمر بن اخلطاب بذلك فقال عمر ألحدمها 
خلـالف علـيهم فقـال نعم قال مل قال ألين كرهت أن يكون الناس صياما وأنـا مفطـر فكرهـت ا

صـــبحت مفطـــرا قـــال مل قـــال ألين رأيـــت اهلـــالل فكرهـــت أن أصـــوم فقـــال ألآلخـــر فأنـــت قـــال 
فطر لوال هذا يعين الـذي صـام لرددنـا شـهادتك وألوجعنـا رأسـك مث أمـر النـاس فـأفطروا أللذي 
.اهـ منقطع وخرج 

عبـد األعلـى و أخـربين مـن مسعـه حيـدث عـن أعـن الثـوري قـال مسعتـه ]7343[عبد الرزاق -
أجـاز شـهادة رجـل واحـد يف رؤيـة اهلـالل عمـر بـن الخطـابعن عبد الرمحن بـن أيب ليلـى أن 

حـدثنا وكيــع عـن سـفيان عــن عبـد األعلـى عــن ]9558[ابــن أيب شـيبة .يف فطـر أو أضـحى 
أخربنـا ]8598[ابـن سـعد .أن عمر بن اخلطـاب أجـاز شـهادة رجـل يف اهلـاللابن أيب ليلى

: قــال حــدثنا إســرائيل عــن عبــد األعلــى عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى قــال مالــك بــن إمساعيــل
أيهــا النــاس : كنــت جالســا عنــد عمــر بــن اخلطــاب فأتــاه راكــب فــزعم أنــه رأى اهلــالل فقــال 

أفطروا ، مث قام إىل عس ملئ ماء فتوضأ ومسح على موقني لـه مث صـلى املغـرب فقـال الراكـب 
نعــم خــريا مــين وخــري : ا رأيــت غــريك يفعلــه ؟ فقــال أشــيئ، مــا جئــت إال ألســألك عــن هــذا : 

أو قــال يفعــل . األمــة أبــا القاســم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يفعــل كالــذي رأيتــين فعلتــه 
حــدثنا أبــو بكــر النيســابوري ثنــا حممــد بــن حيــىي ثنــا عبــد ] 168/ 2[وقــال الــدارقطين .ذلــك

أن عمــر أجــاز محن بــن أيب ليلــىعلــى عــن عبــد الــر الــرمحن بــن مهــدي نــا ســفيان عــن عبــد األ
بـن اكـذا رواه عبـد األعلـى عـن : قـال . شهادة رجل واحد يف رؤية اهلالل يف فطر أو أضحى 

أيب ليلى وعبد األعلى ضعيف وابن أيب ليلى مل يدرك عمـر وخالفـه أبـو وائـل شـقيق بـن سـلمة 
]8452[البيهقـــيوقـــال. فـــذكره فـــرواه عـــن عمـــر أنـــه قـــال ال تفطـــروا حـــىت يشـــهد شـــاهدان 

وأبـو سـعيد بـن أيبيأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبـو بكـر بـن احلسـن القاضـ
داود املنـادى حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن عبيـد اهللا بـن أيبعمرو قالوا حدثنا أبو العباس

بـن أيبعـن عبـد الـرمحن حدثنا يزيد بن هـارون أخربنـا ورقـاء بـن عمـر عـن عبـد األعلـى الثعلـيب
اهللا عنهمــا بــالبقيع فنظــر إىل يكنــت مــع الــرباء بــن عــازب وعمــر بــن اخلطــاب رضــ: ليلــى قــال 
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: مـن املغـرب قـال: مـن أيـن جئـت قـال: اهللا عنـه فقـال ياهلالل فأقبـل راكـب فتلقـاه عمـر رضـ
اهللا ياملســلمني الرجــل ، مث قــام عمــر رضــياهللا أكــرب إمنــا يكفــ: نعــم قــال عمــر : أهللــت قــال 

هكذا رأيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه : مث قال صلى املغربوضأ ومسح على خفيه مثعنه فت
وأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبـو العبــاس حــدثنا حممــد حــدثنا يزيــد أخربنــا . وسـلم صــنع

كنــت مــع عمــر ليلــى قــالعــن عبــد الــرمحن بــن أيبإســرائيل بــن يــونس عــن عبــد األعلــى الثعلــيب
مث فقــال عمــر أيهــا النــاس أفطــروا رأيــت اهلــالل هــالل شــوال: رجــل فقــالاهللا عنــه فأتــاهيرضــ

.منكر اهـ ضعيف املسح على اخلفنيذكر احلديث يف
عـن عمـرو بـن احلـارث عـن حيـىي عـن سـعيد قال ابـن وهـب ]1/267املدونة[سحنونقال -

.اهـ صحيح أجاز شهادة رجلني على رؤية هالل رمضانعمر بن الخطابأن 
أىب أن عثمـانبن جريج قال مسعت عمرو بن دينار حيـدث أن اعن ]7347[رزاق عبد ال-

حـدثنا ]9563[ابـن أيب شـيبة .جييز هاشم بن عتبة األعور وحده على رؤيـة هـالل رمضـان 
أىب عثمان أن جييز شهادة هاشـم : الضحاك بن خملد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال 

املبـارك دثنا ابـنحـدثنا ابن محيد قال ح]2329[الطربي .على رؤية اهلاللأو غريهبن عتبة 
أن عثمــان أىب أن جييـــز شــهادة هاشـــم بــن عتبـــة دثنا ابـــن جــريج عـــن عمــرو بـــن دينــارحــقــال 

حـدثين حممـد بـن سـعد قـال]2330[الطـربي. األعور وحده علـى رؤيـة هـالل شـهر رمضـان
ن عثمــان أيب أن جييــز شــهادة يــزعم أبــن دينــارمسعــت عمــروثنــا ابــن جــريج قــال ال ين روح قــثــ

.اهـ مرسل هاشم بن عتبة األعور وحده على رؤية شهر رمضان 
حــدثنا ابــن مهـدي عــن ســفيان عــن أيب إسـحاق عــن احلــارث عــن ]9562[ابـن أيب شــيبة -

الطـــــربي .إذا شـــــهد رجـــــالن ذوا عـــــدل علـــــى رؤيـــــة اهلـــــالل فـــــأفطروا: يف اهلـــــالل قـــــال علـــــي
عن عن احلارثعن أيب إسحاق ان عن سفيان نا ابن ميحدثقال حدثنا أبو كريب ]2328[

.اهـ ضعيف :علي يف رؤية اهلالل قال 
عن حممد بن عبد اهللا بن عمـرو يأخربنا عبد العزيز بن حممد الدراورد]8238[ي شافعال-

ــأن رجــال شــهد عنــد اطمــة بنــت حســني بــن عثمــان عــن أمــه ف عنــه علــى رؤيــة اهللايرضــيعل
أصــوم يومــا مــن شــعبان : وقــال . وأحســبه قــال وأمــر النــاس أن يصــوموا. هــالل رمضــان فصــام

.مرسل صحيح سند اهـ من أن أفطر يوما من رمضانحب إيلأ
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الحدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن عبد امللك بن ميسـرة قـ]9559[ابن أيب شيبة -
عمــرابــنفلــم يشــهد علــى اهلــالل إال رجــل فــأمرهم شــهدت املدينــة يف هــالل صــوم أو إفطــار 

.اهـ سند صحيح فقبلوا شهادته

األمر يف املريض
ومــن كــان مريضــا أو علــى ســفر فعــدة مــن أيــام أخــر يريــد اهللا بكــم اليســر وال (وقــول اهللا تعــاىل 

البقـــرة ) [اهللا علـــى مـــا هـــداكم ولعلكـــم تشـــكرونيريـــد بكـــم العســـر ولتكملـــوا العـــدة ولتكـــربوا 
185[

مـــن تتابعـــه : قـــال عمـــربـــناعـــن معمـــر عـــن أيـــوب عـــن نـــافع عـــن ]7623[عبـــد الـــرزاق -
ول منهمـــا رمضـــان آخـــر وهـــو مـــريض مل يصـــح بينهمـــا قضـــى اآلخـــر منهمـــا بصـــيام وقضـــى األ

.اهـ سند صحيح بإطعام مد من حنطة ومل يصم 
بـاس بـن حـدثنا العيحـدثنا أبـو بكـر حممـد بـن حممـد بـن عتيبـة املعيطـ]2366[الدارقطين -

حدثنا أمحـد بـن صـاحل حـدثنا عنبسـة حـدثنا يـونس قـال سـأل سـعيد يحممد بن العباس البصر 
بن يزيد قال عنبسـة وهـو أخـو يـونس بـن يزيـد نافعـا مـوىل ابـن عمـر عـن رجـل مـرض فطـال بـه 

مـن أدركـه رمضـان ومل : يقول عمرابنمرضه حىت مر عليه رمضانان أو ثالثة فقال نافع كان 
.فليطعم مكان كل يـوم مسـكينا مـدا مـن حنطـة مث لـيس عليـه قضـاءاخلايليكن صام رمضان

بكـري حـدثنا زهـري حدثنا إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا عباس بن حممد حدثنا حيـىي بـن أيب
مـن أدركـه رمضـان وعليـه مـن رمضـان :حدثنا احلسن بن احلر عن نافع أن عبد اهللا كان يقول

.اهـ صحيح مدا من حنطةء فليطعم مكان كل يوم مسكينايش
مـن مـرض : قـال عمـربـنابـن جـريج عـن حيـىي بـن سـعيد عـن اعـن ]7624[عبد الرزاق -

يف رمضــان فأدركــه رمضــان آخــر مريضــا فلــم يصــم هــذا اآلخــر مث يصــم األول ويطعــم عــن كــل 
، واألول أسـند مرسـلاهــ قال وبلغين ذلك عن عمر بن اخلطاب . يوم من رمضان األول مدا 

.
مــن :قــالأبــي هريــرةعــن معمــر عــن أيب إســحاق عــن جماهــد عــن ]7620[بــد الــرزاقع-

أدركــه رمضــان وهــو مــريض مث صــح فلــم يقضــه حــىت أدركــه رمضــان آخــر صــام الــذي أدرك مث 
قـال معمـر وال أعلـم كلهـم إال يقولـون . صام االول وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمـح 
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جـريج قـال أخـربين عطـاء عـن أيب هريـرة قـال إن بـناعن ]7621[عبد الرزاق.هذا يف هذا 
إنســـان مـــرض يف رمضـــان مث صـــح فلـــم يقضـــه حـــىت أدركـــه شـــهر رمضـــان آخـــر فليصـــم الـــذي 

حـدثنا حممـد بـن ]2368[الـدارقطين .أحدث مث يقضـي اآلخـر ويطعـم مـع كـل يـوم مسـكينا
ن عطـاء عـن ابـن املثـىن حـدثنا مسـدد حـدثنا حيـىي عـن ابـن جـريج عـعبد اهللا حدثنا معاذ يعـين

رمضــان مث صــح فلــم يصــم حــىت أدركــه رمضــان آخــر قــال يصــوم رجــل مــرض يفهريــرة يفأيب
أدركه ويطعم عـن األول لكـل يـوم مـدا مـن حنطـة لكـل مسـكني فـإذا فـرغ مـن هـذا صـام يالذ
حــدثنا إمساعيــل بــن حممــد مث قــال .إســناد صــحيح موقــوف:قــال الــدارقطين .فــرط فيــهيالــذ

الفضــل بــن الســمح ثنــا علــي بــن زجنــة الــرازي ثنــا عبــد الصــمد املقــري الصــفار ثنــا احلســن بــن 
الرازي ثنا عمر بن أيب قيس عن مطرف عن أيب إسحاق عـن جماهـد عـن أيب هريـرة فـيمن فـرط 
يف قضــاء رمضــان حــىت أدركــه رمضــان آخــر قــال يصــوم هــذا مــع النــاس ويصــوم الــذي فــرط فيــه 

حـدثنا حممـد بـن خملـد ثنـا : مث قـال . إسـناد صـحيح موقـوف : قـال ويطعم لكل يـوم مسـكينا 
أمحد بن عثمان بن سعيد ثنا سهل بن بكار ثنا أبو عوانة أنا رقبة قال زعم عطاء أنه مسـع أبـا 

يف الرجل ميرض يف رمضان فال يصوم حـىت يـربأ أو ال يصـوم حـىت يدركـه رمضـان : هريرة يقول 
اهــ مث قـال إسناد صـحيح آخر قال يصوم الذي حضره ويصوم اآلخر ويطعم كل ليلة مسكينا

حدثنا أبو صاحل األصبهاين ثنا احلسن بن أيب الربيع ثنا وهب بن جرير حدثنا أيب قـال مسعـت 
إذا مل يصح بني الرمضـانني صـام عـن : قيس بن سعد حيدث عن عطاء عن أيب هريرة أنه قال 

صـام هـذا هذا وأطعم عن املاضي وال قضاء عليه وإذا صح ومل يصـم حـىت أدركـه رمضـان آخـر 
أخربنـا ]8471[البيهقـي اهــ وقـال هـذا إسـناد صـحيح .وأطعم عـن املاضـي فـإذا أفطـر قضـاه

حممـد بـن يعقـوب حـدثنا عمرو قـاال حـدثنا أبـو العبـاسأبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب
عروبـة عـن رجـل سـئل سـعيد هـو ابـن أيبعبـد الوهـاب بـن عطـاءطالب قـال قـالَ حيىي بن أيب

اخلليـل عـن جماهـد عـن يه رمضانان وفرط فيما بينهما فأخربنا عن قتادة عن صـاحل أيبتتابع عل
قـال وأخربنـا .اآلخر ويطعـم لكـل يـوم مسـكينايحضر ويقضييصوم الذ: هريرة أنه قال أيب

وأخربنــا مث قـال.هريـرة مبثلـهعبـد الوهـاب أخربنـا سـعيد عـن قـيس بـن سـعد عـن عطـاء عـن أيب
بـن حممـد يالقطان ببغداد أخربنا أبو سـهل بـن زيـاد القطـان حـدثنا علـأبو احلسني بن الفضل 

زعم عطاء أنه مسع أبا : الشوارب حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبو عوانة عن رقبة قال بن أيب
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املريض ميرض وال يصوم رمضان ، مث يربأ وال يصوم حىت يدركه رمضان آخر قال هريرة قال يف
.صحيح اهـ)1(ر ويطعم لكل ليلة مسكيناحضره ويصوم اآلخييصوم الذ: 
حدثنا أبو صاحل األصـبهاين ثنـا أبـو مسـعود ثنـا سـهل بـن عثمـان عـن ]2408[الدارقطين -
: قـــال عبـــاسبـــنابــن أيب زائـــدة عـــن احلجـــاج عـــن عمـــرو بـــن مـــرة عـــن ســعيد بـــن جبـــري عـــن ا

مسـكينا صاحب السل الـذي قـد يـئس أن يـربأ فـال يسـتطيع الصـوم يفطـر ويطعـم عـن كـل يـوم 
اهـحجاج ضعيف 

قـال عبـاسبـناعن الثوري عن أيب حصني عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]7630[عبد الرزاق-
فـإن صـح فلـم ، يف الرجل املريض يف رمضان فال يزال مريضا حىت ميوت قال ليس عليـه شـيء 

اهــ أبـو حصـني عثمـان بـن عاصـم يصم حىت مات أطعم عنه كل يـوم نصـف صـاع مـن حنطـة 
.، كأن فيه اختصارا د صحيح سن. بن حصني 

ابـن سـئل سـعيد يعـين: قـال اخلفـافعبـد الوهـاب بـن عطـاءمن طريق]8493[البيهقي -
أن يزيــد املـــدينعروبــة عــن رجـــل مــات وعليـــه رمضــانان ومل يصــح بينهمـــا فأخربنــا عـــن أيبأيب

وابــدءوا ديــينرجــال مــات وعليــه رمضــانان فأوصــى أن يســألوا الفقهــاء مــا يكفرمهــا واقضــوا عــين
عليـه إطعـام سـتني مسـكينا فرجعـوا : فقـال عبـاسابـنبدين اهللا فذكر احلديث وفيه قـال فـأتوا 

.اهـ إسناد جيد صدق كذلك فاصنعوا: فأخربوه فقال عمرابنإىل 
عبـاسبـناسـئل : نا شعبة عن احلكم عـن ميمـون بـن مهـران قـال خرب أ]235[ابن اجلعد -

ان آخـر مل يصـمه قـال يصـوم هـذا الـذي أدركـه ويصـوم عن رجل دخـل يف رمضـان وعليـه رمضـ
عــن معمــر عــن ]7628[عبــد الــرزاق .الــذي عليــه ويطعــم لكــل يــوم مســكينا نصــف صــاع 

بــن عبــاس فجــاءه رجــل فقــال اجعفــر بــن برقــان عــن ميمــون بــن مهــران قــال كنــت جالســا عنــد 
هب مث جـاء آخـر بن عباس تاهللا أكان هذا قال نعـم قـال ال قـال فـذاتتابع علي رمضانان قال 

بـن عبـاس إحـدى مـن افقال إن رجال تتـابع عليـه رمضـانان قـال تـاهللا أكـان هـذا قـال نعـم قـال 
ــ]8470[البيهقــي .ســبع يصــوم شــهرين ويطعــم ســتني مســكينا  د اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو عب

ثنـا شـعبة ن بـن مكـرم حـدثنا يزيـد بـن هـارون حممد بن يعقـوب حـدثنا احلسـحدثنا أبو العباس

يطعم مكان الشهر الذي مضى من أجل أنه صح : بن جريج قال مسعت عطاء يقول اعن ]7622[عبد الرزاق -1
.اهـ سند صحيح قلت لعطاء كم بلغك يطعم قال مد زعموا . وفرط يف قضائه حىت أدركه شهر رمضان 
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رجــل أدركــه رمضــان وعليــه رمضــان آخــر يفعــن ميمــون بــن مهــران عــن ابــن عبــاسكــمعــن احل
حســـن .اهــــ ذكـــره يف املفـــرط يصـــوم هـــذا ويطعـــم عـــن ذاك كـــل يـــوم مســـكينا ويقضـــيه: قـــال 

.صحيح 
حــدثنا حممــد بــن محدويــه املــروزي ثنــا حممــود بــن آدم نــا ســفيان بــن ]197/ 2[الــدارقطين -

مـن فـرط يف صـيام شـهر رمضـان حـىت : قـالعبـاسبـناعـن عيينة عن أيب إسحاق عن جماهد 
.يدركــه رمضــان آخــر فليصــم هــذا الــذي أدركــه مث ليصــم مــا فاتــه ويطعــم مــع كــل يــوم مســكينا

.عن أيب هريرة أصحاهـخالفه مطرف عن أيب إسحاق عن جماهد عن أيب هريرة وقد تقدم 

األمر يف احلامل واملرضع
و يوسف بن عيسى قاال حدثنا وكيع حدثنا أبـو هـالل حدثنا أبو كريب ]715[الرتمذي -

عن عبد اهللا بن سوادة عن أنس بن مالك رجـل مـن بـين عبـد اهللا بـن كعـب قـال أغـارت علينـا 
خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فأتيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فوجدتـه يتغـدى 

أو الصـيام إن اهللا تعـاىل وضـع فقال ادن فكل فقلت إين صائم فقال ادن أحـدثك عـن الصـوم
عــن املســافر الصــوم وشــطر الصــالة وعــن احلامــل أو املرضــع الصــوم أو الصــيام واهللا لقــد قاهلمــا 

نفسي أن ال أكون طعمـت مـن طعـام ففيا هلالنيب صلى اهللا عليه وسلم كلتيهما أو إحدامها 
.اهـ حسنه الرتمذي واأللباين وشعيبالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

سئل عن املرأة احلامل إذا خافت على ولدها عبد اهللا بن عمرأنه بلغه أن ]678[لك ما-
شتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكـان كـل يـوم مسـكينا مـدا مـن حنطـة مبـد النـيب صـلى او 

:بــن عمــر قــالاعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع عــن ]7561[عبــد الــرزاق .اهللا عليــه وســلم
]2760[الطـربي . رمضان تفطر وتطعم وال قضـاء عليهـايف احلامل إذا خشيت على نفسها

عن علي بن ثابت عن نـافع عـن ابـن عمـر )1(]عن نافع[حدثنا هناد قال ثنا عبدة عن سعيد 
/ 2[الـدارقطين . صححه أمحد شـاكر.ان كل يوم مسكينا وال قضاء عليهامثله أي تطعم مك

احلجـاج ثنـا محـاد عـن أيـوب عـن نـافع حدثنا أبو صاحل األصبهاين ثنـا أبـو مسـعود ثنـا ] 207
أطعمــي عــن كــل يــوم مســكينا وال بــن عمــر أن امرأتــه ســألته وهــي حبلــى فقــال أفطــري و اعــن 

.كذا يف املطبوع ، وأظنها زائدة خطأ من الناسخ ، واهللا أعلم -1
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أسـامة عـن عبيـد اهللا ثنا أبـو صـاحل ثنـا أبـو مسـعود ثنـا أبـوحـد]207/ 2[الدارقطين.تقضي
فأصـــا، وكانــت حــامال ، كانــت بنــت البــن عمــر حتــت رجــل مــن قــريش : عــن نــافع قــال

.اهـ صحاح بن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا افأمرها ، عطش يف رمضان 
حــدثنا أبــو صــاحل ثنــا أبــو مســعود ثنــا حممــد بــن يوســف عــن ســفيان ]207/ 2[الــدارقطين -

فطـر وال احلامـل واملرضـع ت: قـال عمـربـناأو عبـاسبـناعن أيوب عن سـعيد بـن جبـري عـن 
عـن حممـد بـن جـابر عـن بن عبد احلميـدجريررواه من طريق و .اهـ صححه الدارقطين تقضي

ال بـأس أن تفطـر احلبلـى واملرضـع :أيوب عن سعيد بن جبري عن ابـن عبـاس أو ابـن عمـر قـال
اهـرمضان اليوم بني األيام وال قضاء عليهمايف
بـــن عيينــة عــن حممــد بــن عجـــالن عــن حممــد بــن عبـــد اعــن معمــر و ]7558[عبــد الــرزاق -

أسـأله عـن امـرأة أتـى عمـربـنالبيبـة قـال أرسـلين عبـد اهللا بـن عمـرو بـن عثمـان إىل الرمحن بن
أبــو عبيــد يف الناســخ قــال و . عليهــا رمضــان وهــي حامــل قــال تفطــر وتطعــم كــل يــوم مســكينا

عن أنس بن عياض عن جعفر بن حممد عن ابن لبيبـة أو حدثنا ابن أيب مرمي]89[واملنسوخ 
بن عمرو بـن عثمـان أن امـرأة صـامت حـامال فاستعطشـت يف شـهر ابن أيب لبيبة عن عبد اهللا 

، مث ال جيزئها ذلكأن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدافأمرها رمضان فسئل عنها ابن عمر
حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن ابـن أيب لبيبـة عـن ابـن . فإذا صحت قضـته

تفطـر وتطعـم  : بة عن ابن عمر يف ذلك أنه قالعمر أو عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن أيب لبي
غــري أن حيــىي مل يــذكر القضــاء يف حديثــه ، شــك أبــو عبيــد يف نــافع ، ومل .كــل يــوم مســكينا 

.اهـ ابن لبيبة يضعف يشك يف ابن أيب لبيبة
قــال تفطــر عبــاسبــنابــن جــريج عــن عطــاء عــن اعــن الثــوري وعــن ]7564[عبــد الــرزاق -

والصـحيح مـا .غـري حمفـوظ هـذااهــان وتقضـيان صـياما وال تطعمـان احلامـل واملرضـع يف رمضـ
بــنابـن التيمــي عـن أبيــه عـن قتــادة عـن ســعيد بـن جبــري عـن اعــن ]7567[عبـد الـرزاق روى

أنــه كــان يـأمر وليــدة لــه حبلـى أن تفطــر لــه يف شـهر رمضــان وقــال أنـت مبنزلــة الكبــري ال عبـاس
حـدثنا ]92[أبـو عبيـد .صـاع مـن حنطـة يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف

أنــه حممــد بــن كثــري عــن محــاد بــن ســلمة عــن قتــادة وأيــوب عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس 
حـدثنا حيـىي بـن . وأطعمـي كـل يـوم مسـكيناأنـت مـن الـذين يطوقونـه أفطـري قال المرأة ترضـع
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عبــاس يف ســعيد عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن قتــادة عــن عــزرة عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن 
حـدثنا ]2758[الطـربي . يفطـران ويطعمـان : احلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما قـال 

عـن هناد قـال حـدثنا عبـدة عـن سـعيد بـن أيب عروبـة عـن قتـادة عـن عـزرة عـن سـعيد بـن جبـري
طـران يف: قـالسـها واملرضـع علـى ولـدها يف رمضـانإذا خافت احلامـل علـى نف: ابن عباس قال

حـدثنا أمحـد بـن ]206/ 2[الـدارقطين .وال يقضيان صـوماكل يوم مسكيناويطعمان مكان
بـن اعبد اهللا ثنا احلسن بن عرفة ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عـن سـعيد بـن جبـري أن 

قال ألم ولد له حبلـى أو ترضـع أنـت مـن الـذين ال يطيقـون الصـيام عليـك اجلـزاء ولـيس عباس
حدثنا أبو صاحل ثنـا أبـو مسـعود ]2/207[مث قال اهـحيح إسناد ص: قال.عليك القضاء 

أنــه  بــن عبــاس اثنــا أبــو عــامر العقــدي ثنــا هشــام عــن قتــادة عــن عــزرة عــن ســعيد بــن جبــري عــن 
هــذا .بــن عبــاس أن تفطــر يعــين وتطعــم وال تقضــياكانــت لــه أمــة ترضــع فأجهضــت فأمرهــا 

.صحيحاهـصحيح 
مساعيـــل حـــدثنا أبـــان حـــدثنا قتـــادة أن عكرمـــة حـــدثنا موســـى بـــن إ]2319[وقـــال أبـــو داود 

عـن يعـدحـدثنا ابـن املثـىن حـدثنا ابـن أيب.قـال أثبتـت للحبلـى واملرضـععباسابنحدثه أن 
وعلــى الــذين يطيقونــه فديــة (ســعيد عــن قتــادة عــن عــزرة عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس 

طيقـان الصـيام أن يفطـرا قـال كانـت رخصـة للشـيخ الكبـري واملـرأة الكبـرية ومهـا ي) طعام مسـكني
علـى أوالدمهـا قـال أبـو داود يعـين.ويطعما مكان كل يوم مسكينا واحلبلـى واملرضـع إذا خافتـا 

.صحيح اهـأفطرتا وأطعمتا

الشيخ الكبري والعاجز
حدثنا علي بن سـعيد الكنـدي قـال حـدثنا حفـص عـن حجـاج عـن أيب ]2784[الطربي -

: قـــال)وعلـــى الـــذين يطيقونـــه فديـــة طعـــام مســـكني(يف قولـــهعلـــيإســـحاق عـــن احلـــارث عـــن 
حـدثين مث قـال.الشيخ الكبري الذي ال يستطيع الصـوم، يفطـر ويطعـم مكـان كـل يـوم مسـكينا

رث عـن علـي املثىن قال حدثنا احلجاج قال حدثنا محاد عن احلجاج عن أيب إسحاق عن احلـا
.اهـ سند ضعيف هو الشيخ والشيخة: قال
عبـاسبـناعن معمر عن أيوب قال مسعت عكرمة حيـدث عـن ]7573[عبد الرزاق -

ليســت مبنســوخة فكــان يقرؤهــا يطوقونــه هــي يف الشــيخ الــذي كلــف الصــيام وال يطيقــه فيفطــر 
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بــن عبــاس أنــه كــان اعــن الثــوري عــن منصــور عــن جماهــد عــن ]7574[عبــد الــرزاق .ويطعــم 
ال يسـتطيع الصـيام فيفطـر ويطعـم يقرؤها وعلى الذين يطوقونه ويقول هو الشـيخ الكبـري الـذي

أخربنــا أبــو عبــد اهللا ]8576[ورواه البيهقــي .عــن كــل يــوم مســكينا نصــف صــاع مــن حنطــة 
عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس هــو األصــم حــدثنا أســيد بــن عاصــم احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب

هللا ايعن منصور عـن جماهـد عـن ابـن عبـاس رضـيحدثنا احلسني بن حفص عن سفيان الثور 
ال يسـتطيع الصـيام يهـو الشـيخ الكبـري الـذ:قـال) وعلـى الـذين يطوقونـه(عنه أنه كان يقرؤها 

بــن جــريج قــال قلــت اعــن ]7575[عبــد الــرزاق اهـــ فيفطــر ويطعــم نصــف صــاع مكــان يــوم 
بـــن عبــاس يقرؤهــا يطوقونــه قـــال العطــاء وعلــى الــذين يطيقونــه فديـــة طعــام مســكني قــال كــان 

إذا مل يســـتطع الصـــيام يفتـــدي مـــن كـــل يـــوم مـــن رمضـــان مبـــد لكـــل عطـــاء وبلغـــين أن الكبـــري
مســكني الشــيخ الكبــري واملــرأة الكبــرية فأمــا مــن اســتطاع صــيامه جبهــد فليصــمه فــال عــذر لــه يف 
تركـه قلــت أرأيــت إن تــرك كبـري ال يســتطيع لصــوم شــهر رمضــان فلـم يتصــدق حــىت أدركــه شــهر 

ركــه وللــذي أدركــه بعــد ال يتصــدق رمضــان آخــر قــال يتصــدق مــرة أخــرى قضــاء للــذي كــان ت
أخــرى مبــا تــرك إمنــا ذلــك علــى الــذي يكــون عليــه صــيام مث يفطــر فيــه أن يقضــيه حــىت يقضــي 

عبـاسبـنابـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن عطـاء عـن اعن ]7577[عبد الرزاق .اآلخر 
إســـحاق أخربنـــا روح حـــدثنا زكريـــاء بـــن إســـحاق حـــدثنا حـــدثين]4505[البخـــاري .حنـــوه
قال ) وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكني(يقرأ ابن عباسرو بن دينار عن عطاء مسع عم

ابن عباس ليست مبنسوخة هو الشيخ الكبـري واملـرأة الكبـرية ال يسـتطيعان أن يصـوما فيطعمـان 
اهـمكان كل يوم مسكينا 

بـن علـي رصـحدثنا حممد بن منصور بن أيب اجلهم الشيعي ثنـا ن] 204/ 2[وقال الدارقطين 
إذا عجـز الشـيخ الكبــري : قـال عبـاسبـناثنـا يزيـد بـن زريـع ثنـا خالـد احلـذاء عـن عكرمـة عـن 

أخربنا أبو ]8578[البيهقيقال و اهـإسناد صحيح .مداعن الصيام أطعم عن كل يوم مداّ 
حـدثنا أبـو حـامت حممـد بـن يعبد اهللا احلافظ أخربنا إمساعيل بن حممـد بـن إمساعيـل الفقيـه بـالر 

حـدثنا وهيـب حــدثنا خالـد احلـذاء عــن عكرمـة عــن يإدريـس حـدثنا حممــد بـن عبـد اهللا الرقاشــ
رخـص للشـيخ الكبـري أن يفطـر ويطعـم عـن كـل يـوم مسـكينا وال قضـاء عليـه : ابن عباس قال 

.كأن ذكر املد مدرج . اهـ إسناد صحيح 
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ين عمــرو بــن حــدثنا الربيــع املــرادي قــال حــدثنا ابــن وهــب قــال أخــرب ] 6/63ك[الطحــاوي -
يفتدي الكبري إذا : قال عباسابناحلارث أن بكريا حدثه أن كريبا موىل ابن عباس حدثه أن 

.اهـ سند صحيح مل يطق الصيام
حدثنا عمر بن املثـىن قـال حـدثنا عبـد الوهـاب قـال حـدثنا عبـد اهللا عـن ]2740[الطربي -

)يُطيقونـه فديـٌة طعـاُم مسـكنيعلـى الـذينو (سخت هذه اآلية يعـينن: قالعمرابننافع عن 
مريًضــا أو علــى َســفر فعــدة مــن أيــام فمــن َشــهد مــنكم الشــهَر فَليصــمه ومــن كــان(الــيت بَعــدها

حـــدثنا عيـــاش بـــن الوليـــد حـــدثنا عبـــد ]4506[وقـــال البخـــاري .حســـن صـــحيحاهــــ ) أخـــر
ام مسـاكني فديـة طعـ( أنه قـرأ اهللا عنهمايرضنا عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمراألعلى حدث

اهـمنسوخة يقال ه) 
حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضـر عـن عمـرو بـن احلـارث عـن بكـري بـن ]4507[البخاري -

وعلـى الـذين يطيقونـه فديـة (قال ملا نزلـت سلمةعبد اهللا عن يزيد موىل سلمة بن األكوع عن 
.ختهابعدها فنسحىت نزلت اآلية اليتيكان من أراد أن يفطر ويفتد) طعام مسكني

فكــان ، كــرب حــىت كــان ال يقــدر علــى الصــيام أنــس بــن مالــكأنــه بلغــه أن ]677[مالــك -
عن معمر عن ثابت البناين قال كرب أنس بن مالك حـىت كـان ]7570[عبد الرزاق .يفتدي

أخربنـا وكيـع عـن هشـام الدسـتوائي ]9485[ابـن سـعد .ال يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم
نــس بــن مالــك عــن الصــوم قبــل أن ميــوت بســنة فــأفطر وأطعــم ثالثــني عجــز أ: عــن قتــادة قــال 

حــــدثنا أبــــو مســــلم الكشــــي ثنــــا مســــلم بــــن إبــــراهيم ثنــــا هشــــام ]675[الطــــرباين .مســــكينا
الدستوائي ثنا قتادة أن أنسا ضعف عن الصوم قبل موته عامـا فـأفطر وأطعـم كـل يـوم مسـكينا 

ن كيــل ثنــا بــن عرفــة ثنــا روح نــا عمــران بــحــدثنا أمحــد بــن عبــد اهللا الو ]2/207[الــدارقطين . 
أنـه ضـعف عـن الصـوم عامـا فصـنع جفنـة مـن ثريـد ودعـا حدير عن أيوب عن أنس بـن مالـك 

حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا بن عرفة ثنا روح ثنا سعيد وهشـام عـن .ثالثني مسكينا فأشبعهم 
وم مســـكينا قـــال ا مكـــان كـــل يـــقتـــادة أن أنســـا ضـــعف قبـــل موتـــه فـــأفطر وأمـــر أهلـــه أن يطعمـــو 

حـدثنا حيـىي بـن إسـحاق ]12346[ابن أيب شـيبة . يف حديثه فأطعم ثالثني مسكينا هشام 
أن أنسـا مـرض قبـل أن ميـوت ، فلـم يسـتطع أن يصـوم ، ن محيـدعـقال حدثين حيىي بن أيوب 

أخربنـا ]9529[ابن سعد .فكان جيمع ثالثني مسكينا ، فيطعمهم خبزا وحلما أكلة واحدة



تقريب فقه السابقني األولني

142

ام الـذي ارون قال أخربنا محيد الطويل عن بعض آل أنس أن أنس بـن مالـك يف العـيزيد بن ه
مث قـال.فأطعم ثالثني مسكينا خبزا وحلما وزيادة جفنـة أو جفنتـنيتويف فيه مل يستطع الصوم

سألت عمر بـن أنـس قـال : أخربنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدثين محيد الطويل قال 
جفــن : وضــعف عــن الصــوم قبــل موتــه بســنة قــال : مــا صــنع ؟ قــال مــا فعــل أنــس : قلــت : 

حـدثنا إمساعيـل ]78[أبـو عبيـد .فـأطعم العـدة وزيـادة: جفانا وأطعم لكل يوم مسـكينا قـال 
بـــن جعفـــر عـــن محيـــد عـــن أنـــس بـــن مالـــك أنـــه ضـــعف عـــن صـــيام رمضـــان وكـــرب فـــأمر بإطعـــام 

ابنـه وأنـس جـالس أن املسـاكني قـال محيـد وأخـربين.مساكني فأطعموا خبزا وحلمـا حـىت شـبعوا
يحـدثنا األنصـار يحـامت الـراز مـن طريـق أيب]8581[البيهقـي ورواه . أكثر من عـدة األيـام

وعرف أنه ال يستطيع أن يقضـيه مل يطق أنس صوم رمضان عام تويف: محيد قال قال حدثين
وحلـم فأطعمنـا جفنـا لـه جفانـا مـن خبـز: ما فعل أبو محزة؟ فقال: بن أنس فسألت ابنه عمر

.ح ا اهـ صحمن ثالثني رجال لكل يوم رجالالعدة أو أكثر يعين
ضــعف أنــس بــن : أخربنــا عبيــدة بــن محيــد عــن محيــد الطويــل قــال ]6563[وقــال ابــن ســعد 

مالــك عــن الصــوم يف الســنة الــيت مــات فيهــا ، فلمــا انســلخ رمضــان وعــرف أنــه ال يســتطيع أن 
.ملعىن ، رواه بااهـ عبيدة يهم يصوم أطعم

حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ ثنــا أيب ثنــا عمــران عــن ]1046املطالــب العاليــة [وقــال أبــو يعلــى 
أيـوب بـن أيب متيمــة قـال ضــعف أنـس عـن الصــوم فصـنع جفنــة مـن ثريـد فــدعا ثالثـني مســكينا 

.اهـ صحيح فيه إرسال فأطعمهم
نـا يزيـد بـن هـارون أنـا حدثنا أمحد بـن إبـراهيم ]1108[وقال البغوي يف مسند ابن اجلعد -

أنـــه أفطـــر يف رمضـــان وأطعـــم كـــل يـــوم أربـــع أنـــس بـــن مالـــكشـــعبة عـــن معاويـــة بـــن قـــرة عـــن 
.سند صحيح اهـمساكني 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل عـن معاويـة بـن صـاحل عـن أيب محـزة عـن سـليمان ]83[أبو عبيد -
مـن سجد مكة يفيت أنيف هذا املسجد مأبا هريرةأنه مسع بن موسى عن عطاء بن أيب رباح

.أنـه يفطـر ويطعـم مـن قمـح يعـينفعليـه لكـل يـوم مـدلكـرب فلـم يسـتطع صـيام رمضـانأدركه ا
حدثنا أبو صاحل األصبهاين ثنا أبو مسـعود ثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل عـن ] 208/ 2[الدارقطين 

: معاوية بن صاحل أن أبا محـزة حـدثهم عـن سـليمان بـن موسـى عـن عطـاء عـن أيب هريـرة قـال 
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البيهقــــي . مـــن أدركــــه الكــــرب فلــــم يســـتطع أن يصــــوم رمضــــان فعليــــه لكــــل يـــوم مــــد مــــن قمــــح 
عمـــرو قـــاال حـــدثنا أبـــو وأبـــو ســـعيد بـــن أيبيأخربنـــا أبـــو بكـــر بـــن احلســـن القاضـــ]8579[

معاويــة حــدثنا أبــو صــاحل حــدثينحممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن إســحاق الصــغاينالعبـاس 
هريـرةأبـاأنـه مسـع ربـاحليمان بن موسـى عـن عطـاء بـن أيبأن أبا محزة حدثه عن سبن صاحل

أبـو اهــر رمضـان فعليـه لكـل يـوم مـد مـن قمـحمن أدركه الكرب فلم يسـتطع صـيام شـه: يقول 
.محزة هو ابن سليم محصي ، سند حسن 

حدثنا عبد الرمحن عن حممد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن ]79[أبو عبيد -
إن الرجــل يطعــم عنــه يف رمضــان لكــل يــوم : أنــه ملــا كــرب قــال الســائببــنسقــيجماهــد عــن 

كـان رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم شــريكي يف : وقـال .نصـف صـاع فــأطعموا عـين صــاعا 
حـدثنا املقـدام بـن ]18/929[الطـرباين . اجلاهلية ، فكان خري شـريك ال يشـاري وال ميـاري 

: مسلم الطائفي عن إبراهيم بـن ميسـرة حـدثين جماهـد قـالداود ثنا خالد بن نزار ثنا حممد بن 
إن شـــهر رمضـــان يفتـــدي بـــه اإلنســـان يطعـــم فيـــه كـــل يـــوم : مسعـــت قـــيس بـــن الســـائب يقـــول

مسكينا، فأطعموا عين مسكينا لكل يوم صاعا، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم شـريكا 
حــدثنا أبــو صــاحل ]2/208[الــدارقطين. يل يف اجلاهليــة، فخــري شــريك ال ميــاري وال يســاري

بـــن املبـــارك عـــن حممـــد بـــن مســـلم عـــن ااألصـــبهاين ثنـــا أبـــو مســـعود ثنـــا علـــي بـــن إســـحاق عـــن 
إبــراهيم بــن ميســرة عــن جماهــد قــال مسعــت قــيس بــن الســائب يقــول إن شــهر رمضــان يفتديــه 

ـــــوم مســـــكينا فـــــأطعموا عـــــين مســـــكينني  اهــــــ وقـــــال الطـــــرباين اإلنســـــان أن يطعـــــم عنـــــه لكـــــل ي
حــدثنا عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مقــالص حــدثين أيب ثنــا ابــن وهــب أخــربين يزيــد ]18/930[

بن عياض عن عبد امللك بن عبيد عـن جماهـد أن قـيس بـن السـائب كـرب حـىت مـرت بـه سـتون 
.اهـ حسن صحيح على املائة وضعف عن الصيام فأطعم عنه 

جعفــر عــن أيب بــن جــريج قــال أخــربين حممــد بــن عبــاد بــن أيب اعــن ]7576[عبــد الــرزاق -
اهـ صوابه حممد بن عبـاد بـن جعفـر ، سـند كانت تقرأ ويطوقونه عائشةعمرو موىل عائشة أن 

.صحيح 

تأخري قضاء رمضانما جاء يف 
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بن جريج قال أخربين حيىي بن سعيد أنه مسع أبا سلمة بن عبـد اعن ]7676[عبد الرزاق -
مــن رمضــان مث ال أســتطيع أن تقــول قــد كــان يكــون علــي الشــيء عائشــةالــرمحن قــال مسعــت 

. أصومه حىت يأيت شعبان 
.اهـ رواه البخاري ومسلم يقوله 

يكـان يسـتحب أن يقضـعمـرعن الثوري عن األسـود بـن قـيس أن ]7714[عبد الرزاق -
ان الثوري عن األسود بن قـيس عـن عن سفي] 1/279املدونة[ابن وهب .رمضان يف العشر 

مـا أيـام أحـب إيل أن أقضـي فيهـا شـهر رمضـان مـن هـذه : أبيه عن عمر بن اخلطاب أنه قال
ثنـــا ســـفيان عـــن عبـــد اهللا بـــن الوليـــد مـــن طريـــق]8655[البيهقـــي .األيـــام لعشـــر ذي احلجـــة

رمضـان فيهـا شـهر يأن أقضـمـا مـن أيـام أحـب إيل: األسود بن قـيس عـن أبيـه أن عمـر قـال 
وقـال مسـدد .األسـود وثقـه النسـائي وابـن حبـان العبدي أبوقيس، اهـ ثقات من أيام العشر

حــدثنا ســالم بــن أيب مطيــع عــن األســود بــن قــيس عــن أبيــه قــال أن رجــال ســأل ]31030[
عمــر بــن اخلطــاب عــن قضــاء رمضــان يف عشــر ذي احلجــة قــال فمــا أدري مــا كانــت املراجعــة 

وال تقل إن أباك مسع ذلك مـن : قال ، ء رمضان يف عشر ذي احلجة فيما بينهما فأمره بقضا
.على هذا يكون منقطعا اهـعمر 

عن معمر والثوري عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن مرة عن احلـارث ]7712[عبد الرزاق -
أخربنـا أبـو طـاهر الفقيـه ]8657[البيهقـي . قال ال يقضـى رمضـان يف ذي احلجـة عليعن 

أخربنـا حممـد بـن عبـد الوهـاب أخربنـا يعلـى بـن عبيـد حـدثنا سـفيان يثمان البصر أخربنا أبو ع
ال تصــم يــوم و احلجــةيذال تقــض رمضــان يفهاهللا عنــيرضــيعلــإســحاق قــال قــالَ عــن أيب
.اهـ ضعيف وال حتتجم وأنت صائمأظنه منفردا. اجلمعة

هل يطوع من عليه قضاء رمضان؟
ل بـن أيب خالــد عـن زبيــد كيـع وابــن إدريـس عـن إمساعيــحــدثنا و ]  38211[ابـن أيب شـيبة -

تســتخلف ســتخلفه فقــال النــاسحــني حضــره املــوت أرســل إىل عمــر يبكــرأبــاأن بــن احلــارث
أغلـظ ، فمـا تقـول لربـك إذا لقيتـه وقـد اسـتخلفت نـا كـان أفـظ و يَ لِ علينا فظا غليظا ، ولو قـد وَ 

مث .اللهـم اسـتخلفت علـيهم خـري خلقـك: أبريب ختوفـونين ؟ أقـول : قال أبو بكر .علينا عمر
إن هللا حقـا بالنهـار ال يقبلـه : إين موصيك بوصـية إن أنـت حفظتهـا : أرسل إىل عمر ، فقال 
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، وإمنـا وأنـه ال يقبـل نافلـة حـىت تـؤدي الفريضـةبالليل ، وإن هللا حقا بالليـل ال يقبلـه بالنهـار ، 
الدنيا احلق وثقله عليهم ، وحق مليـزان ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم يف

ال يوضــع فيــه إال احلــق أن يكــون ثقــيال ، وإمنــا خفــت مــوازين مــن خفــت موازينــه يــوم القيامــة 
باتباعهم الباطل وخفته عليهم ، وحـق مليـزان ال يوضـع فيـه إال الباطـل أن يكـون خفيفـا ، وإن 

هـؤالء غُ ال أبلُـ: اهللا ذكر أهل اجلنة بصاحل ما عملوا ، وأنه جتاوز عن سـي
أنـا خـري مـن : فيقـول قائـل لواما عملوا ، وأنه رد عليهم صاحل ما عمبأسوأوذكر أهل النار .

هــؤالء ، وذكــر آيــة الرمحــة وآيــة العــذاب ، ليكــون املــؤمن راغبــا وراهبــا ، ال يتمــىن علــى اهللا غــري 
مل يكـن غائـب أحـب إليـك مـن فظـت وصـييتفإن أنت ح.احلق ، وال يلقي بيده إىل التهلكة

ورواه اهــولـن تعجـزهن املـوتاملوت ، وإن أنت ضيعت وصييت مل يكن غائب أبغض إليـك مـ
يف التفســـري ســـعيد بــن منصـــور ورواه. ابــن املبـــارك وأبــو داود يف الزهـــد مــن طريـــق ابـــن إدريــس 

د اهللا بــن ســابط نــا يزيــد بــن هــارون عــن ســعيد بــن املرزبــان عــن عبــد الــرمحن بــن عبــ] 888[
علـي بـن عبـد ورواه . ورواه ليث بن أيب سليم عن جماهـد مرسـال ، أخرجـه ابـن جريـر . مرسال 
أخرجـه ابـن زبـر الربعـي . مرسـال عـن قتـادةنا حجاج بن منهال نا مهام بن حيـىيالبغويالعزيز 

.حسنوهو حديث .يف وصايا العلماء 
وسـأله رجـل أبا هريرةموهب قال مسعت عن الثوري عن عثمان بن]7715[عبد الرزاق -

مث تطـوع ، بـدأ حبـق اهللا ا!؟ومل،قـال ال؟إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعـا:قال
حـدثنا وكيـع ]9610[ابـن أيب شـيبة . عثمـان هـو ابـن عبـد اهللا بـن موهـب اهـبعد ما شئت 

ال بـأس أن تصـومها يف .ابدأ بالفريضـة: قال هريرةأيبعن سفيان عن عثمان بن موهب عن 
عثمـان بـن موهـب قـال مسعـت أبـا سفيان حـدثينمن طريق]8656[ورواه البيهقي .العشر

ال بل ابدأ حبق: العشر قال رمضان وأنا أريد أن أتطوع يفيإن عل: هريرة وسأله رجل فقال 
.اهـ صحيح اهللا فاقضه مث تطوع بعد ما شئت 

بـل ، ال : قالـت عائشـةأيب حيـان عـن عجـوز عـن عـن الثـوري عـن]7717[عبد الـرزاق -
.أبو حيان حيىي بن سعيد بن حيان ثقة اهـحىت تؤدي احلق 

لزمهيف التطوع هل يشرعمن 
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ن أثنا أبــو داود الطيالســي قــال ثنــا شــعبة عــن جعــدة عــن أم هــانئ حــد]26937[أمحــد -
اوهلا فشربت فقالـت يـا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب مث ن

كنــت صــائمة فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم الصــائم املتطــوع أمــري ينإرســول اهللا أمــا 
حدثنيـه أبـو قال قلت لـه مسعتـه أنـت مـن أم هـانئ قـال ال.ن شاء أفطرإن شاء صام و إنفسه 

.األلباينو وصححه احلاكم . مذي وضعفهاهـ رواه الرت صاحل وأهلنا عن أم هانئ 
حــدثنا أبــو كامــل فضــيل بــن حســني حــدثنا عبــد الواحــد بــن زيــاد حــدثنا ] 2770[مســلم -

اهللا عنهـا يعائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضـطلحة بن حيىي بن عبيد اهللا حدثتين
قالـت . ءييـا عائشـة هـل عنـدكم شـ:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم قالت قال يل

قالــت فخــرج رســول اهللا صــلى اهللا . صــائم فــإين:قــال . ءيعنــدنا شــفقلــت يــا رســول اهللا مــا 
عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلمـا رجـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 

قلـت . قـال مـا هـو . قلت يا رسول اهللا أهديت لنا هديـة أو جاءنـا زور وقـد خبـأت لـك شـيئا
قـال طلحـة فحـدثت . قـد كنـت أصـبحت صـائمافجئت به فأكل مث قال . قال هاتيه . حيس

اهـ)1(أمسكها
قــــال عمــــر بــــن الخطــــابعــــن معمــــر عــــن إمساعيــــل بــــن أميــــة أن ]7772[عبــــد الــــرزاق -

جاريــة يل فوقعــت عليهــا مــا تــرون علــي فــإين أصــبحت اليــوم صــائما فرأيــت : ألصــحابه يومــا 
ورواه، اهـــ هــذا إســناد منقطــع صــمت تطوعــا فأتيــت حــالال ال أرى عليــك شــيئا علــيفقــال 

حـــدثنا إســـحاق بـــن حممـــد بـــن الفضــل الزيـــات ثنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا ] 181/ 2[الــدارقطين 
بـن سـعد حـدثين داود بـن املخرمي ثنا حيىي بن سعيد عن سيف بن سليمان قال مسعـت قـيس

حدثنا إمساعيل بن حيىي املزين قال ثنا حممد بن إدريس الشافعي قال ثنا سفيان عن طلحة بن ]3489[الطحاوي -1
حيىي بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت دخل علي 

أما إين كنت أريد الصوم ولكن قربيه : د خبأنا لك حيسا فقاليا رسول اهللا إنا ق: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
قال حممد هو ابن إدريس مسعت سفيان عامة جمالسيت إياه ال يذكر فيه سأصوم يوما مكـان . سأصوم يوما مكان ذلك 

:ورواه البيهقــي مث قــال . ذلــك مث إين عرضــت عليــه احلــديث قبــل أن ميــوت بســنة فأجــاز فيــه سأصــوم يومــا مكــان ذلــك
وروايته عامة دهره هلذا احلديث ال يذكر فيه هذا اللفظ مع رواية اجلماعة عن طلحة بن حيىي ال يـذكره مـنهم أحـد مـنهم 

وشعبة بن احلجاج وعبد الواحد بن زياد ووكيع بن اجلراح وحيىي بن سعيد القطان ويعلى بن عبيد وغريهم يسفيان الثور 
.هذه اللفظة واهللا أعلمأتدل على خط
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ترون يف شيء صـنعت خرج على أصحابه فقال ماعمرمسع سعيد بن املسيب أن مأيب عاص
اليــوم أصــبحت صــائما فمــرت يب جاريــة فــأعجبتين فأصــبت منهــا فعظــم القــوم عليــه مــا صــنع 

مــا تقــول قــال أتيــت حــالال ويــوم مكــان يــوم قــال أنــت : رضــي اهللا عنــه ســاكت فقــال علــيو 
.صحيح اهـخريهم فتيا 

: حــدثنا ابــن منــري عــن حجــاج عــن وبــرة عــن خرشــة بــن احلــر قــال ]9796[ابــن أيب شــيبة -
إين صـائم ، فعـزم علـيهم أن : اطعمـوا فكلهـم يقـول : فـأيت بطعـام فقـال للقـوم عمـركنا عنـد 

.اهـ ثقات ، حجاج يدلس يفطروا فأفطروا
بـــنعمـــرأخربنـــا الثـــوري عـــن قـــابوس عـــن أيب ظبيـــان قـــال دخـــل ]7794[عبـــد الـــرزاق -

املسجد فركع ركعة مث انصرف فقيل له فقـال إمنـا هـو تطـوع فمـن شـاء زاد ومـن شـاء الخطاب
.اهـ ضعيف نقص إين كرهت أن أختذه طريقا 

احلســن بــن أمحــد بــن إبــراهيم بــن شــاذان ببغــداد أخربنــا يأخربنــا أبــو علــ]8611[البيهقــي -
ن موســى أخربنــا ابــمحــزة بــن حممــد بــن العبــاس حــدثنا عبــاس بــن حممــد حــدثنا عبيــد اهللا يعــين

إذا أصـــبحت : قـــال عبـــد اهللا بـــن مســـعوداألحـــوص عـــن إســـحاق عـــن أيبإســـرائيل عـــن أيب
اهـــ حســـن ، ظـــرين إن شــئت صــمت وإن شــئت أفطــرتوأنــت تنــوى الصــيام فأنــت بــآخر الن

.تقدم يف أمر النية 
د ن الفرج قال ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري قـال ثنـا محـاحدثنا روح ب]3491[الطحاوي -

صــمت يــوم عرفــة فجهــدين :بــن زيــد قــال حــدثين زيــاد بــن اجلصــاص عــن أنــس بــن ســريين قــال
وقال الـدواليب اهـيوما آخر مكانه :فقالعبد اهللا بن عمرالصوم فأفطرت فسألت عن ذلك 

حـدثنا محـاد عـن زيـاد : أخربين أمحد بـن شـعيب عـن قتيبـة بـن سـعيد قـال]1669[يف الكىن 
صـمت يـوم عرفـة فـأفطرت فسـألت ابـن عمـر وابـن عبـاس : ن قـالأيب حممد عـن أنـس بـن سـريي
.اهـ زياد بن أيب زياد اجلصاص ضعيف فأمراين أن أعيد يوما مكانه

حـــدثنا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم عـــن عثمـــان البـــيت عـــن أنـــس بـــن ]9186[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
صـلى فسـأل عـدة مـن أصـحاب النـيبيـوم عرفـة فعطـش عطشـا شـديدا فـأفطرسـريين أنـه صـام

ســعيد بــن منصــور قــال حــدثنا هشــيم ورواه .اهللا عليــه وســلم ؟ فــأمروه أن يقضــي يومــا مكانــه
رت فسـألت ابـن قال حدثنا عثمان البيت عن أنس بن سريين قال صمت يوما فأجهـدت فـأفط
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حسـن.اهــ ذكـره اجلصـاص يف أحكـام القـرآن أن أصـوم يومـا مكانـهاينعباس وابـن عمـر فـأمر 
.صحيح 

أخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنا أبو جعفر الرزاز حـدثنا سـعدان بـن ]8615[البيهقي-
: قــال ابــن عمــرعــن ســعد بــن عبيــدة عــن يمالــك األشــجعنصــر حــدثنا أبــو معاويــة عــن أيب

.اهـ سند حسن تقدم عند ابن أيب شيبة الصائم باخليار ما بينه وبني نصف النهار
ــنال أخــربين عطــاء أن بــن جــريج قــااعــن ]7767[عبــد الــرزاق - كــان ال يــرى بــه عبــاسب

بأســا أن يفطــر إنســان التطــوع ويضــرب لــذلك أمثــاال رجــل طــاف ســبعا فقطــع ومل يوفــه فلــه مــا 
تصــدق بــه احتســب أو صــلى ركعــة ومل يصــل أخــرى قبلهــا فلــه مــا احتســب أو يــذهب مبــال ي

دينــار بـن بـن جــريج عـن عمــرواعــن ]7769[عبــد الـرزاق .ويتصـدق ببعضـه وأمســك بعضـه
أخربنـا مسـلم بـن ]8612هـق[شـافعيال. ال يرى بإفطار التطوع بأسـاعباسبناكان : قال 

أن ابــن ربــاح رواد عــن ابــن جــريج عــن عطــاء بــن أيب
ويضـــرب لـــذلك أمثـــاال رجـــل . صـــيام التطـــوععبـــاس كـــان ال يـــرى بأســـا أن يفطـــر اإلنســـان يف

أو صلى ركعة ومل يصل أخرى فلـه أجـر مـا احتسـبفه فله أجر ما احتسبسبعا ومل يو طاف 
ن ابـن جـريج عـن عمـرو ]8613هق[وقال الشافعي .اهـ صحيح

وقـال .اهــ سـند صـحيح صيام التطوع بأساكان ابن عباس ال يرى باإلفطار يفبن دينار قال
: قـال عبـاسبـناعـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا أن عـن معمـر عـن الزهـري ]7768[عبد الرزاق 

.اهـ صحيحوأردت أن تصدق فبدا لك ، أردت أن تصوم فبدا لك ، الصوم كالصدقة 
عبـاسابـنحـدثنا وكيـع عـن مسـعر عـن حبيـب عـن عطـاء عـن ]9187[ابـن أيب شـيبةوقال
عــن جعفــر بــن عــون حــدثنا مســعر مــن طريــق]8631[البيهقــي .يقضــي يومــا مكانــه: قــال

إذا أصــبح أحــدكم صــائما فبــدا لــه أن : ثابــت عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال حبيــب بــن أيب
.حبيب يدلس اهـ)1(يفطر فليصم يوما مكانه أو قال مكانه يوما شك مسعر

: قـالعبـاسبـناعن إسـرائيل عـن مسـاك بـن حـرب عـن عكرمـة عـن ]7770[عبد الرزاق -
ابـــن أيب شـــيبة .فطـــر ولـــيس عليـــه قضـــاء صـــبح صـــائما تطوعـــا إن شـــاء صـــام وإن شـــاء أأمـــن 

بن عباس خالفه ااأىب:قالمث]1368[كره أمحد يف العلل ذ -1
.اهـ كأنه يريد رواية ابن جريجبن عباس يقول فيه خالفوا حبيبا يف هذااال بأس به 
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كـان ابـن عبـاس يفطـر مـن صـوم : حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة قـال ]9192[
حدثنا حممد بن القاسم بن زكريا ثنا عباد ثنا الوليد ] 176/ 2[الدارقطين .التطوع وال يبايل

وعــا فليفطــر مــىت إذا صــام الرجــل تط: بــن عبــاس قــال ابــن أيب ثــور عــن مســاك عــن عكرمــة عــن 
.اهـ رواية مساك عن عكرمة ضعيفة شاء 
حــدثنا علــي بــن شــيبة قــال ثنــا روح بــن عبــادة قــال ثنــا شــعبة عــن ]3490[الطحــاوي وقــال

أنـه أخـرب أصـحابه أنـه صـائم مث خـرج علــيهم عبــاسابـنأيـوب عـن سـعيد بـن أيب احلسـن عـن 
اريـــة يل فـــأعجبتين فأصـــبتها أومل تـــك صـــائما ؟ قـــال بلـــى ولكـــين مـــرت ج: ورأســـه يقطـــر فقـــالوا

نــا ]2041[اهـــ وقــال ســعيد بــن منصــور 
دخلنا علـى ابـن عبـاس : هشيم أنا محيد الطويل عن احلسن بن مسلم عن سعيد بن جبري قال

تــك أمل : يف صــدر النهــار فوجــدناه صــائما مث رحنــا إليــه مــن العشــي فوجــدناه مفطــرا، فقلنــا لــه
بلـــى ولكـــن جاريــــة يل أتـــت علـــي فـــأعجبتين، فأصــــبت منهـــا وإمنـــا هـــو تطــــوع : صـــائما؟ قـــال

.فذكر احلديث اهـ صحيح من الوجهني ، يأيت يف النكاح . وسأقضي يوما مكانه 
حــدثنا هشــيم عــن أيب بشــر عــن يوســف بــن ماهــك املكــي عــن ]9193[ورواه ابــن أيب شــيبة 

هــي : وطئتهــا وأنــت صــائم؟ قــال : فقيــل لــه: الابــن عبــاس أنــه وطــئ جاريــة لــه وهــو صــائم قــ
.اهـ سند صحيح جارييت أعجبتين ، وإمنا هو تطوع

كـان ال جـابر بـن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري عـن اعن ]7771[عبد الرزاق -
حـدثنا أبـو بكـر النيسـابوري ثنـا يوسـف بـن ]2/175[الـدارقطين .يرى بإفطار التطوع بأسـا 

بـن جـريج أخـربين أبـو الـزبري عـن جـابر أنـه مل يكـن يـرى بإفطـار املتطـوع احجاج عن سعيد ثنا 
الـزبري عـن جـابر بـن ]8614هـق[ي شـافعال. بأسا 

.اهـ سند صحيح صيام التطوع بأساعبد اهللا أنه كان ال يرى باإلفطار يف
عائشــةعــن ليــث عــن عبــد اهللا عــن جماهــد عــن حــدثنا ابــن فضــيل]9195[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ : قالــت رمبــا أهــديت لنــا الطرفــة فنقــول
.ضعيف 

بن جريج قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أكان يقـال اعن ]7795[عبد الرزاق -
حـــدثنا ابـــن ]9797[شــيبة ابـــن أيب .ليفطــر الرجـــل يف غـــري شــهر رمضـــان لضـــيفه قــال نعـــم 
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ان يفطـر الرجـل لضـيفه ؟ سـأله سـليمان بـن موسـى أكـ: مبارك عن ابن جريج عن عطـاء قـال 
.اهـ سند صحيح نعم: قال 

تباعاالصيامىقضهل ي
ال : ل قــاعمــرحــدثنا شــريك عــن األســود بــن قــيس عــن أبيـه عــن ]9608[ابـن أيب شــيبة -

.حسن مرسل اهـ بأس بقضاء رمضان يف العشر
: قال علين أيب إسحاق عن احلارث عن عحدثنا أبو األحوص ]9609[ابن أيب شيبة -

عبـــد الـــرزاق .ي احلجـــة فإنـــه شـــهر نســـكمـــن كـــان عليـــه صـــوم مـــن رمضـــان فـــال يقضـــيه يف ذ
ابـــن أيب شـــيبة . عـــن الثـــوري عـــن أيب إســـحاق عـــن احلـــارث عـــن علـــي قـــال تباعـــا ]7660[
ه مـن كـان عليــ: اق عـن احلـارث عـن علــي قـال حـدثنا أبـو األحـوص عـن أيب إســح]9228[

.اهـ احلارث ضعيف وال يفرقهصوم من رمضان فليصمه متصال 
حــدثنا زيــد بــن احلبــاب حــدثين معاويــة بــن صــاحل حــدثنا أزهــر بــن ]9225[ابــن أيب شــيبة -

ــامسعــت : ســعيد عــن أيب عــامر اهلــوزين قــال  رمضــان وســئل عــن قضــاء الجــراحبــنعبيــدةأب
حــدثنا عبــد امللــك بــن ]2/192[دارقطين الــ.وصــم كيــف شــئتأحــص العــدة:متفرقــا قــال 

بـن وهـب ثنـا معاويـة بـن صـاحل عـن أزهـر بـن سـعيد أنـه مسـع اأمحد الدقاق ثنا حبر بن نصر ثنا 
إن اهللا مل : مسعت أبا عبيدة بن اجلراح سئل عـن قضـاء رمضـان فقـال : أبا عامر اهلوزين يقول 

فــأحص العــدة واصـنع مــا شــئت . يشـق علــيكم يف قضـائه يـرخص لكــم يف فطـره وهــو يريــد أن
.اهـ إسناد حسن صحيح 

حـدثنا زيــد بــن حبـاب عــن معاويــة بـن صــاحل عــن موسـى بــن يزيــد ]9211[ابـن أيب شــيبة -
قضـاء رمضـان فقـال أنـه سـئل عـنمعاذ بن جبـلبن موهب عن أبيه عن مالك بن خيامر عن 

حدثنا حممد بن خملد بن حفص حدثنا ]2351[دارقطين ال.وصم كيف شئتأحص العدة
أمحد بن حممد بن سوادة حدثنا محاد بن خالد حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صاحل عن 

عبد اهللا عن أبيه عن مالك بـن خيـامر عـن معـاذ بـن جبـل قـال فـرق قضـاء رمضـان وأحـص أيب
اق حـدثنا حبـر بـن حـدثنا عبـد امللـك بـن أمحـد الـدق.عبد اهللا عن أبيهكذا قال عن أيب. العدة

عبد الرمحن عن أبيه يزيد بن موهـب قـال مسعـت معاوية عن أيبنصر حدثنا ابن وهب حدثين
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هــذا أصــح ، اهـــ مالــك بــن خيــامر يقــول قــال معــاذ بــن جبــل أحــص العــدة واصــنع كيــف شــئت
.على رسم ابن حبان 

حــدثنا حيــىي عــن شــعبة عــن رجــل مــن ولــد رافــع بــن خــديج عــن جدتــه ]1031[مســدد -
حدثنا ابـن ]9212[ابن أيب شيبة . أمرها أن تقضي رمضان مفرقاخديجبنرافعالت أن ق

أحـص : ان يقـول كـرافعـاإدريس عن شعبة عن عبد احلميد بن رافع بن خديج عـن جدتـه أن 
.اهـ سند صحيح العدة وصم كيف شئت

ابعــا يصــوم قضــاء رمضــان متت:كــان يقــول عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ]671[مالــك -
عـن الثـوري عـن عبيـد اهللا عـن نـافع ]7658[عبـد الـرزاق .من أفطـره مـن مـرض أو يف سـفر 

عــن ن أيــوبعــحــدثنا ابــن عليــة]9226[ابــن أيب شــيبة .يقضــيه تباعــا :قــالعمــربــناعــن 
عـن عبيـد اهللا عـن حدثنا حفص مث قال.يتابع بينه: قال يف قضاء رمضان نافع عن ابن عمر 
.اهـ صحيح نه كان يأمر بقضاء رمضان متتابعاأنافع عن ابن عمر

أخربنا أبـو احلسـني بـن بشـران ببغـداد أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار ] 8506[يالبيهق-
عمـرابنبن عفان حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن يحدثنا احلسن بن عل

.اهـ صحيح أنه كان ال يفرق قضاء رمضان 
قال يف قضاء رمضان عمربناعن معمر عن الزهري عن سامل عن ]7656[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح صمه كما أفطرته : 
قـال عمـربـنابن شهاب عن سامل عن ابن جريج قال حدثين اعن ]7657[عبد الرزاق -

فسقطت )فعدة من أيام أخر متتابعات(نزلت عائشةصمه كما أفطرته قال وقال عروة قالت 
.صححه الدارقطيناهـ متتابعات 

اختلفا يف قضاء رمضـان عبد اهللا بن عباس وأبا هريرةبن شهاب أن اعن ]672[مالك -
، هـذا وهـم.فقال أحدمها يفرق بينه وقال اآلخر ال يفرق بينه ال أدري أيهما قال يفـرق بينـه 

عـن ابـن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بـن عبـد اهللاوقال.الرخصة يف تفريقه همااحملفوظ عن
اهـ هـذا أصـح صمه كما أفطرته: ابن عمروقال ، عباس يف قضاء رمضان صمه كيف شئت 

.يأيت قريبا ،
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قـــاال يف أبـــا هريـــرةو عبـــاسبـــنابـــن جـــريج عـــن عطـــاء أن اعـــن ]7664[عبـــد الـــرزاق قـــالو 
حـدثنا حفـص عـن ابـن جـريج عـن عطـاء ]9207[ابـن أيب شـيبة .رمضان فرقه إذا أحصيته 

حـدثنا ]2349[الـدارقطين . ال بأس بقضـاء رمضـان متفرقـا: اال وأيب هريرة قباسعن ابن ع
عطــاء قــال ابــن عبــاس وأبــو عبــد اهللا بــن حممــد ثنــا أبــو األزهــر ثنــا روح ثنــا ابــن جــريج قــال قــالَ 

.صحيح اهـ هريرة فرقه إذا أحصيته
ليكـة عـن عقبـة حدثنا ابن علية عن علي بن احلكم عـن ابـن أيب م]9236[ابن أيب شيبة -

ــرةبــن احلــارث عــن  ــي هري حــدثنا عبــد اهللا بــن ]2347[الــدارقطين .يــواتره إن شــاء: قــال أب
عـن قتـادة عـن عبـد اهللا أيبحممد بن زياد حدثنا يزيد بن سنان حدثنا معـاذ بـن هشـام حـدثين

مـد حـدثنا عبـد اهللا بـن حم.مليكة أن أبا هريرة كان ال يرى بأسـا بقضـاء رمضـان متـواترابن أيب
يحـدثنا وهيـب حـدثنا علـيبن زياد حدثنا أمحد بن منصور حدثنا أمحد بن إسـحاق احلضـرم

هريرة أنه كان ال يرى بأسا مليكة عن عقبة بن احلارث عن أيببن احلكم عن عبد اهللا بن أيب
أخربنـــا اخلفـــاف الوهـــاب بـــن عطـــاء مـــن طريـــق]8497[البيهقـــي . بقضـــاء رمضـــان متقطعـــا

مليكـة عـن عقبـة بـن احلـارث بن احلكم عن عبد اهللا بن أيبيروبة عن علعسعيد هو ابن أيب
.صحيح اهـقضاء صوم رمضانأن أبا هريرة كان ال يرى بقضائه بأسا أن يقضيه متفرقا يعين

أبــيبــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن هشــام بــن حيــىي عــن اعــن ]7673[عبــد الــرزاق -
بـن جـريج عـن عمـرو بـن دينـار عـن أيب اوذكـره . حص العدة أصم كيف شئت و : قال هريرة
.حسن صحيحاهـ هريرة 

عـن أبـا هريـرة]7672[عبد الرزاق -
صـاحب الثـوري أظنـه اهــال بأس بأن يفرقـه إمنـا هـي عـدة مـن أيـام أخـر :قضاء رمضان فقال

عمــر بــن شــيبة بــن ]9505[يف الثقــات قــال ابــن حبــان. عمــر بــن شــيبة عــن أمــه أم قــارظ 
عـن أمـه أم قـارظ بنـت إبـراهيم بـن قـارظ عـن يزهرة أخو قارظ بـن شـيبة يـرو قارظ حليف بين

اهـرمضان العدة يعينيكيف شئت وأحصيهريرة صومأيب
بـناأخربنا معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عـن ]7665[عبد الرزاق -

]9224[ابــن أيب شــيبة .)فعــدة مــن أيــام أخــر(قــال اهللا ، م كيــف شــئت صــ: قــال عبــاس
حــدثنا ابــن عليــة عــن معمــر عــن الزهــري عــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا عــن ابــن عبــاس يف قضــاء 
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أخربنـا أبـو ] 8499[البيهقـي .صمه كما أفطرته: ابن عمروقال مضان صمه كيف شئت ر 
بشــر بــن أمحــد حــدثنا يينســعيد اإلســفرائالعــالء بــن حممــد بــن أيباحلســن

عــن يمحــزة بــن حممــد الكاتــب حــدثنا نعــيم بــن محــاد حــدثنا ابــن املبــارك عــن معمــر عــن الزهــر 
يقضـيه متفرقـا فـإن : ل من عليه قضاء شهر رمضان قاعبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس يف

.اهـ صحيح )فعدة من أيام أخر(اهللا قال 
: حـــدثنا معمـــر بـــن ســـليمان الرقـــي عـــن حجـــاج عـــن عطـــاء قـــال ]9213[ابـــن أيب شـــيبة -

أحصــي العــدة وفرقــي : تســأله عــن قضــاء صــيام رمضــان ؟ فقــال ابــن عبــاسجــاءت امــرأة إىل 
.حجاج يدلساهـ سعيد بن جبري وعكرمة يقوالن ذلكوكان: قال 

ن زيـاد القطـان أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أخربنا أبو سـهل بـ]8498[البيهقي -
مرمي أخربنا حيىي بن أيـوب حـدثينحدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك حدثنا سعيد بن أيب

ء منـه يمـن كـان عليـه شـقضـاء رمضـانأنه كان يقول يفعباسابنابن جريج عن عطاء عن 
.اهـ حسن فليفرق بينه

وهــو يطــوف كنــت مــع جماهــد:عــن محيــد بــن قــيس املكــي أنــه أخــربه قــال ]675[مالــك -
بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعـات أم يقطعهـا قـال محيـد فقلـت لـه 

.ثالثـة أيـام متتابعـاتكعببنأبي
.صحيح 

ال قـنـسأأنبـأين بكـر عـن قـال عن أبيـه ثنا معتمر بن سليمان حد]9208[ابن أيب شيبة -
عبـــد مـــنن طريـــق]8500[البيهقـــي .إن شـــئت فـــاقض رمضـــان متتابعـــا وإن شـــئت متفرقـــا: 

أنـه كـان أنـس بـن مالـكعن بكر بن عبد اهللا عـن يأخربنا سليمان التيمهو اخلفاف الوهاب 
.اهـ سند صحيح )فعدة من أيام أخر(إمنا قال اهللا : ال يرى به بأسا ويقول 

بشر بن موسى ثنا حيىي بن إسـحاق السـيلحيين ثنـا ابـن هليعـة حدثنا ]22/542[الطرباين -
ـــب : عـــن احلـــارث بـــن يزيـــد عـــن أيب متـــيم اجليشـــاين قـــال هبي

ل صـــفا: صـــاحبا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال عمـــروالغفـــاري وعمـــرو بـــن العـــاص
). فعـــدة مـــن أيـــام أخـــر(قـــال اهللا إمنـــا.ال نفـــرق بـــني قضـــاء رمضــان: رمضــان ، فقـــال الغفـــاري

حــدثنا ابــن بــن قــانع حــدثنا بشــر حــدثنا الســيلحاينيحــدثنا عبــد البــاق]2356[الــدارقطين 
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عن عمرو بن العاص قال فـرق قضـاء رمضـان متيم اجليشاينهليعة عن احلارث بن يزيد عن أيب
.اهـ ضعيف )فعدة من أيام أخر(إمنا قال اهللا 

من أفطر عامدا
جـــاء :عـــن ســـعيد بـــن املســـيب أنـــه قـــال اخلراســـاينعـــن عطـــاء بـــن عبـــد اهللا ]658[مالـــك -

ال سلم يضرب حنره وينتف شعره ويقول هلك األبعـد فقـإىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و أعرايب
ال لـه سلم وما ذاك فقال أصبت أهلي وأنا صـائم يف رمضـان فقـله رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
لم هــل تســـتطيع أن تعتـــق رقبــة فقـــال ال فقــال هـــل تســـتطيع أن ســـرســول اهللا صـــلى اهللا عليــه و 
جلس فــأيت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم بعــرق متــر فقــال خــذ ا

قــال مالــك وصــم يومـا مكــان مــا أصــبتهـذا فتصــدق بــه فقــال مــا أحـد أحــوج مــين فقــال كلــه 
التمر فقال ما بني مخسة عشر كم يف ذلك العرق من)1(قال عطاء فسألت سعيد بن املسيب

اهـ صاعا إىل عشرين 
بغـري عـن أيب هريـرة بن عبـد الـرمحن رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن محيد اخلرب 
.عنه من وجه آخر وقد روي.قضاءذكر ال

حدثنا أبو خالد األمحر عن حممد بن عجالن عن املطلـب بـن أيب ]9867[ابن أيب شيبة -
إين : فقـــال جــاء رجـــل إىل النــيب صـــلى اهللا عليــه وســـلم : عيد بـــن املســيب قـــال وداعــة عـــن ســ

وصـم يومـا تصدق واسـتغفر اهللا: نيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له الأفطرت يوما من رمضان
خـنت سـعيد بـن املسـيب علـى ابنتـه وثقـه ابـن وداعـةأيبطلب بـن السـائب بـن اهـ هو املمكانه
.إسناد حسن.حبان 

عـــن شـــيخ مـــن أهـــل اجلزيـــرة قـــال مسعـــت ثابـــت بـــن احلجـــاج يقـــول ]7629[الـــرزاق عبـــد -
:خرجنا يف سرية يف أرض الروم فبينا حنن يف أرض الروم ومعنا عوف بن مالك األشجعي قـال

من صام يوما من غري رمضان وأطعـم :أمري املؤمنني يقولعمرمسعت :فخطبنا فسمعته يقول

عليـه :امـدا قـالبـن املسـيب يف رجـل أكـل يف رمضـان عاسـألت :عن معمر عن قتـادة قـال]7469[عبد الرزاق -1
وكـان سـعيد بــن املسـيب ينكــر اهـــيــومني قـال صـيام شــهر قـال فعــددت أيامـا فقـال صــيام شـهر :قــال قلـت.صـيام شـهر

عبــد الــرزاق وقــال. وراه أمحــد يف العلــل والعقيلــي يف الضــعفاء. تصــدق تصــدق: إمنــا قــال: روايــة اخلراســاين عنــه، ويقــول
.اهـ صحيحيقضي يوما ويستغفر اهللا : بن سريين قالاعن معمر عن أيوب عن ]7470[
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حـــدثنا ]9839[ابـــن أيب شـــيبة . الن يومـــا مـــن رمضـــان 
عيسى بن يونس عن جعفـر بـن برقـان عـن ثابـت بـن احلجـاج عـن عـوف بـن مالـك األشـجعي 

.صيام يوم من غري رمضان وإطعام مسكني ، يعدل صيام يوم من رمضان: عمرقال : قال 
الكــاليب عــن عــن جعفــر بــن برقــان عــن ثابــت بــن احلجــاج ]280/ 1مســند الفــاروق[وكيــع 

صوم يوم من غري رمضان وإطعام ستني مسـكينا : اخلطاببنعمرعوف بن مالك قال قال 
من تعمد إفطار يوم من رمضان مباذا يقضيهيفابن كثري اهـ ذكره من رمضانيعدل صيام يوم

تـاريخ الرقـة ويف ما تأوله نظر ، فقد قـال أبـو علـي القشـريي يف .وهذا إسناد جيد : مث قال . 
حدثنا هالل بن العالء ثنا حسني بن عياش ثنا جعفر بن برقـان ثنـا ثابـت بـن احلجـاج ]75[

ا عـوف بـن مالـك األشـجعي، فأدركنـا دون القسـطنطينية، وعلينـسـرنا يف حصـن: الكاليب قـال
: ن اخلطـاب رضـي اهللا عنـهقـال عمـر بـ: فقـال عـوف بـن مالـكوحنن يف احلصـن شـهر رمضـان
مث مجـع بـني : وقـال ثابـت.مـن رمضـانطعام مسكني كعـدل يـومصيام يوم ليس من رمضان وإ

هو : قال ثابت: أيضا يقولاومسعت جعفر . 
حـدثنا موسـى بـن عيسـى وقـال. شـاء تركـه يعـين بـالرتك اإلطعـامتطوع، من شاء صـامه، ومـن

ابــن عمــر وعــن جعفــر بــن برقــان عــن ثابــت بــن يعــينبــن حبــر ثنــا عمــرو بــن قســيط ثنــا عبــد اهللا
يزيــد بــن معاويــة، فحضــر شــهر رمضــان ، غزونــا مــع عــوف بــن مالــك يف خالفـة:احلجـاج قــال
مـــن غـــري شـــهر رمضـــان وإطعـــام صـــيام يـــوم: عـــت عمـــر بـــن اخلطـــاب يقـــولمس: فقـــال عـــوف

.اهـ هذا حديث حسنيوم من رمضان ومجع بني أصبعيهمسكني، كصيام 
حــدثنا أبــو معاويــة عــن عمــر بــن يعلــى الثقفــي عــن عرفجــة عــن ]12711[ابــن أيب شــيبة-

.اهـ ضعيف ن متعمدا مل يقضه أبدا طول الدهرمن أفطر يوما من رمضا: قال علي
عــن الثــوري عــن واصــل األحــدب عــن مغــرية بــن عبــد اهللا اليشــكري ]7476[عبــد الــرزاق -

غـري رخصـة مـن اهللا لقـي اهللا بـه فطر يوما من رمضـان مـنأمن مسعودبناعن رجل قال قال 
حـدثنا وكيـع ]9877[ابـن أيب شـيبة .وإن صام الدهر كلـه إن شـاء غفـر لـه وإن شـاء عذبـه 

مــن قــالعــن ســفيان عــن واصــل عــن مغــرية اليشــكري عــن فــالن بــن احلــارث عــن ابــن مســعود
]9893[ابــن أيب شـــيبة .مل جيــزه صــيام الـــدهر كلــهفطــر يومــا مــن رمضـــان مــن غــري رخصـــة أ

مـن قـال عبـد اهللا: دثنا أبو خالد األمحر عـن أشـعث عـن مغـرية بـن عبـد اهللا اليشـكري قـال ح
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.مل يقضــه أبــدا وإن صــام الــدهر كلــهر وال مــرض أفطــر يومــا مــن رمضــان متعمــدا مــن غــري ســف
عبيدة بن محيد حدثنا منصور عن واصل عن املغرية بن عبـد اهللا من طريق ]8322[البيهقي 
من أفطر يوما من رمضان من غـري علـة مل : عبد اهللا بن مسعود قالحدثت أنقالياليشكر 

ورواه مـن طريــق.جيـزه صـيام الــدهر حـىت يلقـى اهللا عــز وجـل فـإن شــاء غفـر لـه وإن شــاء عذبـه
عبـد اهللا بـن مســعودعــن عرفجـة قـال قــالَ يأسـامة عـن عبــد امللـك حـدثنا أبــو املغـرية الثقفـأيب

وقــال اهـــ مث قضــى طــول الــدهر مل يقبــل منــهغــري علــةرمضــان متعمــدا مــن مــن أفطــر يومــا مــن 
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا سـفيان عـن واصـل األحـدب ]9575ك[الطرباين 

مـن أفطـر يومـا مـن : عبـد اهللا عن مغرية بن عبد اهللا اليشكري عـن بـالل بـن احلـارث قـال قـالَ 
.إسناد صحيح .املزين اهـ هذا أصح ، بالل هو ابن احلارثرمضان فذكر مثله 

وقـع علـى جاريـة لـه وهـو صـائم عبـاسبنانا محاد عن قتادة أن خرب أ]3309[ابن اجلعد -
.، وهو يف التطوع حسن ، تقدماهـ مرسل قال فكفر يوما مكانه 

قـال يل عاصـم: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالـد احلـذاء قـال]9868[ابن أيب شيبة -
ه ليصم يوما مكان: ما عليه ؟ قال فيمن أفطر يوما من رمضان بلغكماسألت جابر بن زيد

.اهـ سند صحيح ويصنع مع ذلك معروفا، 

من مات وعليه صوم من رمضان
عـن حدثنا حممد بن خالد حدثنا حممد بن موسى بن أعني حـدثنا أيب]1952[البخاري -

حدثـه عـن عـروة عـن عائشـة جعفر أن حممد بـن جعفـرعمرو بن احلارث عن عبيد اهللا بن أيب
قــال أبــو اهـــمــن مــات وعليــه صــيام صــام عنــه وليــه :أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 

.هذا يف النذر : داود 
بن شـهاب عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعود عـن عبـد اعن ]1007[مالك-

ن أمـــي إ:عليـــه وســـلم فقـــالن ســـعد بـــن عبـــادة اســـتفىت رســـول اهللا صـــلى اهللا أاهللا بـــن عبـــاس 
اهــ رواه اقضـه عنهـا : فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، ومل تقضـه ، ماتت وعليها نـذر 

.البخاري
إذا مــات : قــالعمــر بــن الخطــاببــن التيمــي عــن أبيــه أن اعــن ]7644[عبــد الــرزاق -

.رسل اهـ مالرجل وعليه صيام رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع من بر 
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ــن عمــرأنــه بلغــه أن ]669[مالــك - كــان يســأل هــل يصــوم أحــد عــن أحــد أو عبــد اهللا ب
البيهقـي .وال يصـلي أحـد عـن أحـد ، ال يصوم أحد عـن أحـد : يصلي أحد عن أحد فيقول 

أن ابــن عمــر  ا حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم ونــافعجعفــر بــن عــون أخربنــمــن طريــق]8475[
ال يصــوم أحــد عــن : يــه صــوم مــن رمضــان أو نــذر يقــول كــان إذا ســئل عــن الرجــل ميــوت وعل

عبـد اهللا بـن حممـد بـن مـن طريـقو .أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكـل يـوم مسـكينا
رمضــان أيامــا مــن أفطــر يف: جويريــة بــن أمســاء عــن نــافع أن عبــد اهللا كــان يقــول أمســاء حــدثين

وم أفطـــره مـــن تلـــك األيـــام فلـــيطعم عنـــه مكـــان كـــل يـــيوهـــو مـــريض ، مث مـــات قبـــل أن يقضـــ
أدرك يمسكينا مدا من حنطة ، فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه فأطاق صوم الذ

.اهـ صحيحاستقبليفليطعم عما مضى كل يوم مسكينا مدا من حنطة وليصم الذ
ال : ثنا ليــث بــن ســعد عــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يقــول حــد]23[أبــو اجلهــم وقــال 

مـات ، فـإن وجـد مـا يعتـق النذر إال الوفاء ، وإن نذر فلم يستطع أن يويف نذره حىتأعلم يف
وليه من أن أصوم أحب إيل لو كنت هديا إىل البيت ، أو يتصدق عنه ، أو يهدي عنه أعتق

.صحيح اهـوإمنا الصيام ملن حج ، واحلج والعمرة ملن حج واعتمر ، عنه
حصــني عــن ســعيد بــن كثــري أخربنــا ســفيان عــن أيبحــدثنا حممــد بــن]2403[أبــو داود -

رمضـان مث مـات ومل يصـم أطعـم عنـه ومل يكـن إذا مرض الرجل يف: قال ابن عباس جبري عن 
.اهـ صححه األلباين وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه، عليه قضاء 

وبـان عن معمر عن حييي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بـن ث]7650[عبد الرزاق -
عــن رجــل مــات وعليــه رمضــان وعليــه نــذر صــيام شــهر آخــر قــال عبــاسبــنااألنصــاري عــن 

.اهـ سند صحيح يطعم عنه ستون مسكينا 
يطعم عنـه : أنه قالبن عباسابن التيمي عن أبيه أنه بلغه عن اعن ]7651[عبد الرزاق -

الــرزاق وذكــره مكــان رمضــان عــن كــل يــوم مســكني ويصــوم عنــه بعــض أوليائــه النــذر قــال عبــد 
البيهقـــي . بـــن عبـــاساعثمـــان بـــن مطـــر عـــن ســـعيد بـــن أيب عروبـــة عـــن علـــي بـــن احلكـــم عـــن 

بــن يعبـد الوهـاب بـن عطـاء أخربنـا سـعيد عـن روح بـن القاسـم عـن علـمـن طريـق]8480[
امرأة توفيت أو رجل وعليه رمضان ونذر شهر يفعن ميمون بن مهران عن ابن عباس احلكم 
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، هـذا أصـح اهــ م عنه مكان كل يوم مسكينا أو يصوم عنه وليـه لنـذرهيطع: فقال ابن عباس 
.صحيح وهو إسناد 

عـن حـدثنا ابـن عليـة عـن علـي بـن احلكـم البنـاين عـن ميمـون]12738[ابن أيب شيبة رواهو 
.اهـ صحيح يصام عنه النذر: سئل عن رجل مات وعليه نذر ، فقال عباسابن
بـن زريـع قـال حـدثنا اعلى قال حدثنا يزيـد وهـو عبد األأنبأ حممد بن]2918ك[النسائي -

ال : بـن عبـاس قـال احول قال حدثنا أيوب بن موسى عـن عطـاء بـن أيب ربـاح عـن حجاج األ
يصــلي أحـــد عـــن أحـــد وال يصـــوم أحـــد عـــن أحـــد ولكـــن يطعـــم عنـــه مكـــان كـــل يـــوم مـــدا مـــن 

ا ســوار بـن عبــد حـدثنا حيــىي بـن عثمــان بـن صـاحل قــال ثنـ] 6/63ك[وقـال الطحــاوي. حنطـة
قـال أبـو جعفـر وهـو احلجـاج بـن ، اهللا العنربي قال ثنا يزيد بن زريـع قـال ثنـا احلجـاج األحـول 
، وهـو مقبــول الروايــة عنــد أهلهــا ، احلجـاج البــاهلي قــد حــدث عنـه يزيــد وإبــراهيم بــن طهمــان 

ال يصـلي أحـد عـن أحـد وال يصـوم : قال أنا أيوب بن موسى عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال 
.اهـ حسن حد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد حنطةأ

حـــدثنا روح بـــن الفـــرج قـــال ثنـــا يوســـف بـــن عـــدي الكـــويف قـــال أنـــا ] 6/64ك[الطحـــاوي -
فقلـت عائشـةعبيدة بن محيد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة ابنة عبد الرمحن قالت سألت 

فقالـــت ال ولكـــن تصـــدقي عنهـــا هلـــا إن أمـــي توفيـــت وعليهـــا رمضـــان أيصـــلح أن أقضـــي عنهـــا 
حــدثنا حيــىي بــن عثمــان قــال وقــال اهـــمكــان كــل يــوم علــى مســكني خــري مــن صــيامك عنهــا

حدثنا نعيم بن محاد قال حدثنا جرير بن عبد احلميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة قالت 
اقضـــيها عنهـــا مث : توفيــت أمـــي وعليهــا مـــن رمضـــان صــوم فســـألت عائشــة عـــن ذلـــك فقالــت 

.حسناهـبل تصدقي مكان كل يوم على مسكني نصف صاع : ت قال
حدثنا حسني بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سـفيان عـن ] 6/64[الطحاوي وقال

صــوم شــهر ســلمة بــن كهيــل عــن عمــارة بــن عمــري قــال ماتــت مــوالة البــن أيب عصــيفري عليهــا
حــدثنا بكــار بــن قتيبــة قــال ثنــا الطحــاوي وقــال هــذا مرســل ، اهـــأطعمــوا عنهــاعائشــةفقالــت 

مؤمــل بــن إمساعيــل وروح بــن عبــادة قــاال ثنــا الثــوري عــن ســلمة بــن كهيــل عــن عمــارة بــن عمــري 
عــن مــوالة آلل بـــين عصــيفري قالـــت ســألت تريـــد عائشــة عــن امـــرأة ماتــت وعليهـــا صــوم شـــهر 

اهـواللفظ لروح، أطعموا عنها : فقالت 
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ال تصوم املرأة بغري إذن بعلها
حدثنا حممد بن مقاتل أخربنا عبد اهللا أخربنا معمـر عـن مهـام ابـن منبـه ]5192[ري البخا-

.عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تصوم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه
كتــب إلينــا : حــدثنا ابــن فضــيل عــن يزيــد عـن زيــد بــن وهــب قــال ]9803[ابـن أيب شــيبة -

.اهـ يزيد بن أيب زياد يضعف إال بإذن زوجهاأن املرأة ال تصوم تطوعاعمر
يقـول ال عبـاسبـناأخربنا رجل عن صاحل موىل التوأمة قـال مسعـت ]7889[عبد الرزاق -

اهـحتل المرأة أن تصوم تطوعا اال بإذن زوجها 
ال: قــال ابـن عبـاسحـدثنا ابـن فضـيل عـن يزيــد عـن مقسـم عـن ]9804[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ يزيد ضعيف اهد إال بإذنهتصوم تطوعا وهو ش
: ســـليمان بـــن موســـى لعطـــاء كـــان يقـــال بـــن جـــريج قـــال قــالَ اعـــن ]7888[عبــد الـــرزاق -

اهــــ ســـند نعـــم وإن كانـــت تصـــلي فلتنصـــرف إليـــه : لتفطـــر املـــرأة لزوجهـــا والرجـــل لضـــيفه قـــال 
.صحيح 

الصومجامع
بـن مـرة قـال مسعـت ابـن حدثنا عمرو بن مرزوق أخربنـا شـعبة عـن عمـرو ]506[أبو داود -

ليلى ح وحدثنا ابن املثىن حدثنا حممد بن جعفر عـن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة مسعـت ابـن أيب
وحدثنا أصـحابنا أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ملـا : فذكر احلديث مث قال ليلى قال أيب

الصـيام وكـان الصـيام قدم املدينة أمرهم بصيام ثالثة أيام مث أنزل رمضان وكانوا قوما مل يتعودوا
فمـن شــهد مـنكم الشــهر (علـيهم شـديدا فكــان مـن مل يصــم أطعـم مســكينا فنزلـت هـذه اآليــة 

قـال وحـدثنا أصـحابنا قـال وكـان . فكانت الرخصـة للمـريض واملسـافر فـأمروا بالصـيام) فليصمه
قــال فجــاء عمــر بــن اخلطــاب فــأراد . الرجــل إذا أفطــر فنــام قبــل أن يأكــل مل يأكــل حــىت يصــبح

مرأتـه فقالـت إينا
أحل لكم ليلـة الصـيام الرفـث (حىت نسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه اآلية 

.اهـ رواه ابن خزمية يف صحيحه )إىل نسائكم 
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عــت عبــد اهللا بــن أيب اهلــذيل أن أنــا شــعبة عــن أيب ســنان قــال مس]595[علــي بــن اجلعــد-
أيت برجل قد أفطر يف رمضان فلما رفع إليه عثر فقال على وجهك أو بوجهك وصبياننا عمر

ابـن سـعد .صيام فضربه احلـد وكـان إذا غضـب علـى إنسـان سـريه إىل الشـام فسـريه إىل الشـام 
كنـت جالسـا : حدثنا األجلـح عـن ابـن أيب اهلـذيل قـال قال أخربنا يعلى بن عبيد]8627[

قــال. مثــاننيفضــربه ويلــك وصــبياننا صــيام: رمضــان قــال فجــيء بشــيخ نشــوان يف عمــرعنــد 
أيب اهلـذيل عن عبـد اهللا بـن احلديث حممد بن الفضيل بن غزوان عن ضرار بن مرة

علقه البخاري يف اجلامع ، سند صحيح . أبو سنان ضرار بن مرة اهـأيت عمر بسكران: قال 
.
حــدثنا حســني بــن علــي عــن زائــدة عــن ســليمان التيمــي عــن أيب ]9835[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند جيد الشتاء غنيمة العابد: عمرقال : عثمان قال 
عــن الثــوري عــن منصــور عــن ســامل بــن أيب اجلعــد ال أعلمــه إال عــن ]7506[عبــد الــرزاق -

جـه ولكـن ليشـربه فـإن أولـه خـريه إذا كان أحدكم صائما فأفطر فال ميضمض مث مي: قال عمر
حـدثنا جريـر عـن ]9297[ابـن أيب شـيبة . وال ميسح يـده باملنـديل حـىت يلعقهـا أو يلعقهـا ، 

ال تـزال هـذه األمـة : قال عمر رضي اهللا عنـه : منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن عطاء قال 
ليشــربه فــإن خبــري مــا عجلــوا الفطــر ، فــإذا كــان يــوم صــوم أحــدكم فمضــمض فــال ميجــه ولكــن

.اهـ مرسل خريه أوله
قــال : حــدثنا أبــو األحــوص عــن مغــرية عــن املســيب بــن رافــع قــال ]9295[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ثقات إذا أفطر الصائم فتمضمض فال ميجه ولكن يسرتطه: أبو هريرة
حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عبـد اهللا بـن مـرة عـن ]9541[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف ال تدخل احلمام وأنت صائم: قال عليارث عن احل
حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب ثنـا ]14003[يف زوائد املسند أمحد قال عبد اهللا بن -

منـه قيـل لـه صائم فجعـل يأكـل طلحةوأبومطرنا بردا : شعبة عن قتادة ومحيد عن أنس قال 
ورواه أبـو يعلـى .شـعيب صححه .هذا يف السفر ـ اهإمنا هذا بركة : أتأكل وأنت صائم فقال

حـدثنا احلســن بــن أيب الربيــع اجلرجــاين حــدثنا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث حــدثين ]1424[
دا فقـال لنـا أبـو طلحـة وحنـن مطـرت السـماء بـر : أيب عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال 
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: ألست صائما ؟ فقـال : ت ين يا أنس من ذاك الربد فجعل يأكل وهو صائم فقلغلمان ناول
: بلـــى إن ذا لـــيس بطعـــام وال شـــراب وإمنـــا هـــو بركـــة مـــن الســـماء نطهـــر بـــه بطوننـــا قـــال أنـــس 

ورواه الطحــــاوي.خــــذ عــــن عمــــك : فأتيــــت النــــيب صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم فأخربتــــه فقــــال 
البغـــدادي املعــــروف بالســـقلي قـــال حـــدثنا قـــيس بــــن حـــدثنا موســـى بـــن احلســـن]1605ك[

اهللا حدثين علي بن زيد عن أنس رضيقال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قالحفص الدارمي
نــاولوين مــن هــذا الــربد فجعــل يأكــل وهــو : بــو طلحــة فقــال لنــا أعنــه قــال مطــرت الســماء بــردا

إمنـــا هـــو بـــرد نـــزل مـــن : أتأكـــل الـــربد وأنـــت صـــائم ؟ فقـــال : صـــائم وذلـــك يف رمضـــان فقلـــت
عليــه طعــام وال بشــراب ، فأتيــت رســول اهللا صــلى اهللالســماء نطهــر بــه بطوننــا ، وإنــه لــيس ب

دثنا حيـىي بـن عثمـان بـن صـاحل قـالحـمث قال.خذها عن عمك :وسلم فأخربته ذلك فقال 
ان كحدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن أنس أن أبا طلحةبن محاد قالحدثنا نعيم 

حــدثنا حممــد بــن خزميــة قــال.لــيس هــو بطعــام وال بشــراب :يأكــل الــربد وهــو صــائم ويقــول 
عـن أنـس قـال كـان أبـو سـلمة عـن ثابـتحـدثنا محـاد يعـين ابـن ج بن منهـال قـال حدثنا حجا 

اهـــ تفــرد برفعــه ابــن بركــة علــى بركــة:فــإذا ســئل عــن ذلــك قــال و صــائمطلحــة يأكــل الــربد وهــ
.والصحيح موقوف.جدعان وهو ضعيف 

شـام ثنـا حيـىي بـن محـاد وري ثنا مؤمل بن هحدثنا اهليثم بن خلف الد]13080[الطرباين -
اهـــ صــوابه حيــىي بــن علــى اجلمــاععمــرابــنرمبــا أفطــر : عــن حممــد بــن ســريين قــال عــن الســري 

حــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن احلســني ثنــا حممــد بــن ]3825[رواه أبــو نعــيم يف املعرفــة عبــاد ،
ن حيــىي ثنــا حممــد بــن إســحاق ثنــا مؤمــل بــن هشــام ثنــا أبــو عبــاد حيــىي بــن عبــاد عــن الســري بــ

: قــالوعـن السـري عـن عبــد الكـرمي عـن جماهـد.رمبـا أفطــر ابـن عمـر علـى اجلمــاع: قـالسـريين
لقد أعطيت منه شيئا ال أعلم أحـدا أعطيـه إال أن يكـون رسـول اهللا صـلى اهللا : قال ابن عمر 

.الاهـ فيه إرسرواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن : اهـ قال اهليثمي عليه وسلم
أخربنــا عــارم بــن الفضــل قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن حيــىي بــن عتيــق ]5146[ابــن ســعد -

اهــــ ســـند ولـــو أصـــبت طريقـــا الزددت، أفطـــرت علـــى ثـــالث : قـــال عمـــرابـــنعـــن حممـــد أن 
.أفطرت على ثالثة أرغفة ه معنا، أظنه صحيح 
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أخربنــا أبــو ســفرائيناملعــروف أخربنــا أبــو ســهل اإلأخربنــا حممــد بــن أيب]8367[البيهقــي-
قــال مسعــت عبيــد اهللا يحــدثنا املعتمـر بــن ســليمان التيمـبــن املــديينيجعفـر احلــذاء أخربنــا علـ

قــال . يصــوم تطوعــا فيغشــى عليــه فــال يفطــرعمــرابــنكــان : بــن عمــر حــدث عــن نــافع قــال 
.سند صحيح اهـهذا يدل على أن اإلغماء خالل الصوم ال يفسده: البيهقي

بن سريين قال خرجـت أم أميـن مهـاجرة إىل اهللا وإىل اعن هشام عن ]7900[عبد الرزاق-
رســوله صــلي اهللا عليــه وســـلم وهــي صــائمة لــيس معهـــا زاد وال محولــة وال ســقاء يف شــدة حـــر 
إذا كان احلني الذي فيه يفطـر الصـائم مسعـت 

دلــو معلــق برشــاء أبــيض قالــت فأخذتــه بيــدي فشــربت رأســها فرفعــت رأســها فــإذاىحفيفــا علــ
منــه حــىت رويــت فمــا عطشــت بعــد قــال فكانــت تصــوم وتطــوف لكــي تعطــش يف صــومها فمــا 

أخربنــا ]11521[ورواه ابــن ســعد .اهـــ صــحيح مرســل قــدرت علــى أن تعطــش حــىت ماتــت 
لـه مرسـالمثأبو أسامة يعين محاد بن أسامة عن جرير بن حازم قال مسعت عثمان بـن القاسـم 

.
عن الثوري عن عبد الكرمي اجلزري عـن أيب عبيـدة عـن أمـه قالـت مـا ]7902[عبد الرزاق -

صــائما قــط غــري يــومني إال رمضــان قالــت ال أدري مــا كــان شــأن عبــد اهللا بــن مســعودرأيــت 
حــدثنا أبــو كريــب حــدثنا وكيــع ح وحــدثنا ابــن وكيــع حــدثنا ]816[الطــربي . ذلــك اليــومني 

مــا رأيــت : عــن عبــد الكــرمي اجلــزري عــن أيب عبيــدة بــن عبــد اهللا عــن أمــه قالــتأيب عــن ســفيان 
صـححه ابـن اهــما أدري أي يومني مهـاقال أبو عبيدة. ابن مسعود صام من السنة إال يومني

.حجر يف املطالب
حــدثنا ســفيان عــن ســليمان عــن إبــراهيم عــن علقمــة ]1428الزهــد[عبــد اهللا بــن املبــارك -

ــد اهللاعقــال كنــا عنــد  لســت فــأتى بشــراب فقــال نــاولوا القــوم فقــالوا حنــن صــيام فقــال لكــينب
عـن الثـوري ]7904[عبد الرزاق . )خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار(بصائم مث قرأ 

فــأيت بشــراب فقــال ناولــه القــوم عبــد اهللاعــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة قــال كنــا عنــد 
خيــافون يومــا تتقلــب فيــه القلــوب (ســت صــائما فشــرب مث قــرأ فقــالوا حنــن صــيام فقــال لكــين ل

.اهـ سند صحيح )واألبصار
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حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب حصني عن حيىي عن مسروق عن ]9850[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنني: قال عبد اهللا

عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاصعـن عن معمـر عـن قتـادة عـن رجـل ]7909[عبد الرزاق -
حـــدثين]1425[ابـــن املبــارك .كـــل عنــده الطعـــام صــلت عليـــه املالئكــة أالصــائم إذا : قــال 

.قتـــادة عــن أيب أيــوب عـــن عبــد اهللا بــن عمــرو قـــال صــلت عليــه املالئكـــة شــعبة قــال أخــربين
اهللا بن عمرو وحدثنا بندار أخربنا غندر أخربنا شعبة قال مسعت قتادة عن أيب أيوب عن عبد 

حـدثنا وكيـع عــن ]9710[ابـن أيب شــيبة .قـال الصـائم إذا أكــل عنـده صـلت عليــه املالئكـة 
إذا أكــل عنــده صــلت الصــائم: شــعبة عــن قتــادة عــن أيب أيــوب عــن عبــد اهللا بــن عمــرو قــال 

.سند صحيح . اهـ أبو أيوب حيىي بن مالك عليه املالئكة
مـود بـن غـيالن حـدثنا أبـو داود أخربنـا شـعبة عـن حدثنا حم]785[وقال أبو عيسى الرتمذي 

حبيــب بــن زيــد قــال مسعــت مــوالة لنــا يقــال هلــا ليلــى حتــدث عــن جدتــه أم عمــارة بنــت كعــب 
األنصارية أن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم دخـل عليهـا فقـدمت إليـه طعامـا فقـال كلـي فقالـت 

تصـلي عليـه املالئكـة إذا أكـل إن الصـائم: إين صائمة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
.قــال أبــو عيســى هــذا حــديث حســن صــحيح اهـــعنــده حــىت يفرغــوا ورمبــا قــال حــىت يشــبعوا 

.وابن حبان وصححه ابن خزمية 
حدثنا يزيـد بـن هـارون قـال أخربنـا محـاد بـن سـلمة عـن ثابـت عـن ]9848[ابن أيب شيبة -

يدهن حىت ال يرى عليه فلكم صائماإذا كان أحد : قال أبي هريرةعبد الرمحن بن عابس عن 
.اهـ صحيح وإذا بزق فليسرت بزاقه ، وأأثر صومه 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أخربنا أبو سـهل بـن زيـاد القطـان ]8718[البيهقي -
نـس ح وأخربنـا حدثنا حجـاج بـن منهـال حـدثنا مهـام عـن قتـادة عـن أيحدثنا إمساعيل القاض

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس األصــم حــدثنا حممــد بــن وأبــو ســعيد بــن أيبيأبــو بكــر القاضــ
كـم علـى أال أدل: هريـرةأبـوثنـا أنـس قـال قـالَ ا عفـان ثنـا مهـام ثنـا قتـادة نـثإسحاق الصـغاين

.اهـ صحيح الشتاءالصوم يفلقاالغنيمة الباردة قال قلنا وما ذلك يا أبا هريرة
قـال أبي سـعيدحدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أمين عن أبيه عـن ]9891[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح دخلت عليه فأفطر على متر
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ا يسـتحبون أن كـانو : عن أم موسـى قالـت حدثنا جرير عن مغرية]9892[ابن أيب شيبة -
.اهـ أم موسى سرية علي وثقها العجلي يفطروا على البسر أو التمر

ل يشرتط يف االعتكاف الصومه
ال : قــال علـيحـدثنا حـامت بـن إمساعيـل عــن جعفـر عـن أبيـه عـن ]9712[ابـن أيب شـيبة -

حـدثنا عبـد ]958[وله شويهد رواه ابن املقرئ .اهـ سند صحيح مرسل اعتكاف إال بصوم
ن عـن اهللا ثنا حيىي بن طلحة ثنا أبو بكر عن األعمش عن سـعد بـن عبيـدة عـن أيب عبـد الـرمح

اهـال اعتكاف إال بصوم : علي قال 
حـــدثنا وكيـــع عـــن هشـــام الدســـتوائي عـــن حيـــىي بـــن أيب كثـــري عـــن ]9720[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ مرسل على املعتكف الصوم وإن مل يفرضه على نفسهعليقال : عكرمة قال 
عبــاسابــنحــدثنا حفــص عــن ليــث عــن احلكــم عــن مقســم عــن ]9713[ابــن أيب شــيبة -
لـيس عليـه صـوم ، إال أن : ابـن مسـعودوعليال اعتكاف إال بصوم ، وقال : قاال ةعائشو

حــدثنا ابــن عليــة عــن ليــث عــن احلكــم عــن ]9716[ابــن أيب شــيبة .يفرضــه هــو علــى نفســه
ابــن أيب .املعتكــف لــيس عليــه صــوم ، إال أن يشــرتط ذلــك علــى نفســه: قــاال اهللاوعبــدعلــي

الصــوم عليــه : قــال عبــاسابــنليــث عــن طــاووس عــن حــدثنا ابــن عليــة عــن ]9717[شــيبة 
.اهـ ليث بن أيب سليم ضعيف واجب

عبـاسبـنابن أيب ليلى عن احلكم عـن مقسـم عـن اعن الثوري عن ]8036[عبد الرزاق -
حــدثنا وكيـع عــن ابــن أيب ليلــى عــن ]9714[ابــن أيب شــيبة .قـال مــن اعتكــف فعليــه الصـوم 

.اهـ ابن أيب ليلى ضعيف ال اعتكاف إال بصوم: قال عباسابناحلكم عن مقسم عن 
بــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــار أن أبــا فاختــة مــوىل جعــدة بــن اعــن ]8034[عبــد الــرزاق -

عـن ]8035[عبـد الـرزاق .عباسبناهبرية أخربه عن 
سبـــن عبـــااالثـــوري عـــن عمـــرو بـــن دينـــار عـــن أيب فاختـــة العـــويف عـــن 

حدثنا هشيم عن عمـرو بـن دينـار عـن أيب فاختـة عـن ابـن ]9711[ابن أيب شيبة. املعتكف
حــدثنا أبــو نعــيم قــال ]3/110[ورواه يعقــوب الفســوي.املعتكــف عليــه الصــوم: لعبــاس قــا

.: ثنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب فاختــة قــال مسعــت ابــن عبــاس يقــول
عالقـة حدثنا احلميدي قال ثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال مسعت أبا فاختة سـعيد بـنال وق
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حــدثنا ســليمان بــن حــرب قــال مث قــال .يقــول مسعــت ابــن عبــاس يقــول
مــد كيــف قــول ابــن عبــاس علــى يــا أبــا حمزيــد أن رجــالً قــال لعمــرو بــن دينــارحــدثنا محــاد بــن 

.صحيح اهـ: إمنا قال يس كذا قال ابن عباسل: فقال عمرو.
ال جـوار : قاال عباسبناوعمربنابن جريج عن عطاء عن اعن ]8033[عبد الرزاق -
عمـــرو قـــاال أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ وأبـــو ســـعيد بـــن أيب]8847[البيهقـــي .ال بصـــيام إ

ثنا احلسني بن حفص عـن سـفيان عاصم د بن يعقوب حدثنا أسيد بنحممحدثنا أبو العباس
ســند اهـــ املعتكــف يصــوم: ابــن عبــاس وابــن عمــرعــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن 

.صحيح
ثنا أبو العباس أمحد بن حممد قال ثنا أبو سلمة عن سعيد بـن زيـد حد]1276[الفاكهي -

مـن : أيب ربـاح يقـولمسعـت عطـاء بـن : قال أخي محاد بن زيد قال ثنا علي يعين ابن احلكم
ومـن اعتكـف مـن غـري ، احلرام من أهل مكة فعليـه الصـوم 

ابـن عبـاسوعمـرابـنكـذلك قـال ،إال أن جيعلـه علـى نفسـه ، ل مكة فليس عليه الصـومأه
أبــو العبــاس هــو أمحــد بــن حممــد بــن عيســى اهـــ أبــو ســلمة هــو موســى بــن إمساعيــل التبــوذكي ، 

.وحديث ابن جريج أقوى .، ثقات كلهم يتالرب 
أخربنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن حممد عـن ]164[الدارمي وقال
املسـجد احلــرام ، فســألت عمــر بــن اعتكــاف ثالثــة أيــام يفكــان علــى امـرأيت: سـهيل قــال أيب

ال يكـون اعتكـاف : ن شـهاب قال اب. عليها صيام: عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت 
: قـال . ال: صـلى اهللا عليـه وسـلم؟ قـال أعـن النـيب: فقال له عمر بن عبـد العزيـز . إال بصيام
قــال . ال: فعــن عثمــان؟ قــال : قــال .ال: فعــن عمــر؟ قــال : قــال . ال: بكــر؟ قــال فعــن أيب

ما ، فقـال رباح فسألتهفخرجت فوجدت طاوسا وعطاء بن أيب. ما أرى عليها صياما: عمر 
: قـال وقـال عطـاء .كان ابـن عبـاس ال يـرى عليهـا صـياما إال أن جتعلـه علـى نفسـها: طاوس 
.ي اهـ صحيح ذلك رأي

بـن عيينـة عـن عبـد الكـرمي أيب أميـة قـال مسعـت عبيـد اهللا بـن اأخربنـا ]8032[عبد الـرزاق -
عبــاسبــناىل عبــد اهللا يــذكر أن أمــه ماتــت وقــد كــان عليهــا اعتكــاف قــال فبــادرت إخــويت إ

.، يأيت يف النذور اهـ ضعيف فسألته فقال اعتكف عنها وصم 
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قالــت عائشــةعــن الثــوري عــن حبيـب بــن أيب ثابــت عــن عطــاء عــن ]8037[عبـد الــرزاق -
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن حبيـب عـن ]9715[ابن أيب شيبة . من اعتكف فعليه الصوم 

ربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أخ]8841[البيهقــي وقــال .مبثلــهعائشــةعطــاء عــن 
طالــب أخربنــا عبــد حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حيــىي بــن أيبعمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاسأيب

عروبــة عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشــة ابـن أيبالوهـاب بـن عطـاء أخربنـا سـعيد يعـين
.اهـ صحيح ال اعتكاف إال بصوم: يرض

يف املساجدتكافاالع
ابـن إسـحاق حدثنا وهب بـن بقيـة أخربنـا خالـد عـن عبـد الـرمحن يعـين]2475[أبو داود -

الســنة علــى املعتكــف أن ال يعــود مريضــا وال : يعــن الزهــر 
وال اعتكــاف إال، يشــهد جنــازة وال ميــس امــرأة وال يباشــرها وال خيــرج حلاجــة إال ملــا ال بــد منــه 

قــال أبــو داود غــري عبــد الــرمحن بــن إســحاق ال .مســجد جــامعوال اعتكــاف إال يف، بصــوم 
، كـالم الزهـريأن يكون  هذا يشبه اهـقال أبو داود جعله قول عائشة. يقول فيه قالت السنة

مـن ]8855[وروى البيهقـي .، تقـدم عمـر بـن عبـد العزيـز عنـد الـدارمي مـع هدل عليـه خـرب 
الليـث عـن عقيـل عـن ابـن شـهاب عـن عـروة بـن الـزبري عـن عائشـة ري حـدثنا حيىي بـن بكـطريق

صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من صلى اهللا عليه وسلم أن النيبزوج النيب
أن ال خيـــرج إال املعتكـــفوالســـنة يف.مث اعتكـــف أزواجـــه مـــن بعـــده . رمضـــان حـــىت توفـــاه اهللا

ود مريضا ، وال ميـس امرأتـه ، وال يباشـرها ، وال اعتكـاف إال يفال بد منها وال يعحلاجته اليت
ورواه قتيبة بن سعيد وعبد اهللا بن يوسـف اهـمسجد مجاعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم

، ومـا فانتهى كـالم عائشـة عنـد حكايتهـا . دون الزيادة عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
.واهللا أعلم . بعده من كالم ابن شهاب 

عـــن الثـــوري عـــن جـــابر اجلعفـــي عـــن ســـعد بـــن عبيـــدة عـــن أيب عبـــد ]8009[عبـــد الـــرزاق -
ــيبــنعلــيالــرمحن الســلمي عــن  ابــن أيب .قــال ال اعتكــاف إال يف مســجد مجاعــة طالــبأب

حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي ح وعن جابر ]9763[شيبة 
اهـــ ال اعتكــاف إال يف مصـر جــامع: قــال ن علـي عـن ســعد بـن عبيــدة عــن أيب عبـد الــرمحن عــ

.ضعيف 
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عـن شـداد بـن األزمـع قـال اعتكـف قمـرعن الثوري عـن علـي بـن األ]8015[عبد الرزاق -
عبــد اهللا بــن مســعودرجــل يف املســجد يف خيمــة لــه فحصــبه النــاس قــال فأرســلين الرجــل إىل 

حــدثنا وكيـع عـن ســفيان ]9764[ابـن أيب شـيبة .فجـاء عبـد اهللا فطــرد النـاس وحسـن ذلــك 
وضــرب د األعظــميف املســجاعتكــف رجــل : عــن علــي بــن األقمــر عــن شــداد بــن األزمــع قــال 

.فكف الناس عنه وحسـن ذلـكخيمة فحصبه الناس فبلغ ذلك ابن مسعود فأرسل إليه رجال 
وحـدثنا إســحاق زيـز ثنــا أبـو نعـيم ثنـا سـفيان ححـدثنا علـي بـن عبـد الع]9512ك[الطـرباين 
: هيم عـــن عبـــد الـــرزاق عـــن الثـــوري عـــن علـــي بـــن األقمـــر عـــن شـــداد بـــن األزمـــع قـــال بـــن إبـــرا

فجاء عبـد اهللا عبد اهللا بن مسعودلناس فأرسل الرجل إىل ااعتكف رجل يف خيمة له فحصبه 
.اهـ سند صحيح وحسن ذلكالناسدفطر 
يقــول بــن عيينــة عــن جــامع بــن أيب راشــد قــال مسعــت أبــا وائــل اعــن ]8016[عبــد الــرزاق -

قـــوم عكـــوف بـــني دارك ودار أيب موســـى ال تنهـــاهم فقـــال لـــه عبـــد اهللا لعبـــد اهللاحذيفـــةقـــال 
ال يف هـــذه املســـاجد إصـــابوا وأخطـــأت وحفظـــوا ونســـيت فقـــال حذيفـــة ال اعتكـــاف أفلعلهـــم 

حــدثنا ســعيد بــن ]1277[الفــاكهي . املدينــة ومســجد مكــة ومســجد إيليــاءالثالثــة مســجد
عمر قاال ثنـا سـفيان عـن جـامع بـن أيب راشـد عـن أيب وائـل قـال إن عبد الرمحن وحممد بن أيب

حذيفة بن اليمان رضـي اهللا عنـه قـال لعبـد اهللا بـن مسـعود رضـي اهللا عنـه إن ناسـا عكوفـا بـني 
وقــد علمــت أنــه ال اعتكــاف إال يف املســجد احلــرام أو ، دارك ودار أيب موســى وأنــت ال تغــري 
مـــن طريـــق]8574[البيهقـــي مســـجد بيـــت املقـــدس ؟ يف املســـاجد الثالثـــة مســـجد املدينـــة و 

قــال : قــالحممــود بــن آدم املــروزي ثنــا ســفيان بــن عيينــة عــن جــامع بــن أيب راشــد عــن أيب وائــل
عكوفـــا بـــني دارك ودار أيب موســـى وقـــد : حذيفـــة لعبـــد اهللا يعـــين ابـــن مســـعود رضـــي اهللا عنـــه

أو قـال،يف املسـجد احلـرام ال اعتكـاف إال:علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال
، أو أخطــأت وأصــابوا، لعلــك نســيت وحفظــوا : فقــال عبــد اهللا.إال يف املســاجد الثالثــة : 

.ابن عيينة من ك أُراه ، الشصحيح إسناد اهـالشك مين 
إىل حذيفــةعــن الثــوري عــن واصــل األحــدب عــن إبــراهيم قــال جــاء ]8014[عبــد الــرزاق -

عجبك مـن نـاس عكـوف بـني دارك ودار األشـعري قـال عبـد اهللا فلعلهـم ال أأ: فقال عبد اهللا
أصــابوا وأخطــأت فقــال حذيفــة مــا أبــايل أفيــه أعتكــف أو يف بيــوتكم هــذه إمنــا االعتكــاف يف 
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هــذه املســاجد الثالثــة مســجد احلــرام ومســجد املدينــة واملســجد األقصــى وكــان الــذين اعتكفــوا 
حــدثنا وكيــع عــن ]9762[ابــن أيب شــيبة . فعــاب علــيهم حذيفــة يف مســجد الكوفــة األكــرب

أال أعجبـك : فقـال جـاء حذيفـة إىل عبـد اهللا: قـال سفيان عن واصـل األحـدب عـن إبـراهيم
فلعلهــم أصــابوا :قــال عبــد اهللا .عكــوف بــني دارك وبــني دار األشــعري يعــين املســجدمــن قــوم 

املســجد احلــرام جدأمــا علمــت أنــه ال اعتكــاف إال يف ثالثــة مســا: وأخطــأت ، فقــال حذيفــة 
أو يف ومـــا أبـــايل اعتكفـــت فيـــه، يـــه وســـلم ومســـجد الرســـول صـــلى اهللا علواملســـجد األقصـــى

بـــو نعـــيم ثنـــا ســـفيان حأيـــز ثنـــا حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العز ]9510[الطـــرباين .ســـوقكم هـــذه
عـن واصـل األحـدب عـن إبـراهيم قـالوحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبـد الـرزاق عـن الثـوري

األشــعريأال أعجبــك مــن نــاس عكــوف بــني دارك وبــني دار فقــالعبــد اهللاإىل حذيفــةجــاء 
مــا أبــايل أفيــه اعتكفــت أم يف ســوقكم فلعلهــم أصــابوا وأخطــأت قــال حذيفــة: فقــال عبــد اهللا 

هذه وإمنا االعتكاف يف هذه املساجد الثالثة مسجد احلرام ومسجد املدينة ومسـجد األقصـى 
الطـــــرباين ورواه.لكوفـــــة األكـــــربيهم حذيفـــــة يف مســـــجد ان الـــــذين اعتكفـــــوا فعـــــاب علـــــاوكـــــ، 
بـراهيم أن حذيفـة عـن إةري غـحدثنا علي ثنا حجاج بـن املنهـال ثنـا أبـو عوانـة عـن م]9509[

: قال البن مسعود
عتكــاف إال انــا فقــد علمــت أنــه ال أمــا أ: فلعلهــم أصــابوا و أخطــأت أو حفظــوا ونســيت قــال 

حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثنـــا حجـــاج بـــن ]9508[الطـــرباين وقـــال.)1(يف مســـجد مجاعـــة
املنهال ثنا محاد بن سلمة عن احلجاج عن عبـد امللـك األعـور عـن إبـراهيم النخعـي أن حذيفـة 

كفـــون عت: قـــال البـــن مســـعود 
.والرفع غري حمفوظ .صحيح وقوفاهـ ملعلهم أصابوا وأخطأت: فقال 

األمـــر عنـــدنا الـــذي ال اخـــتالف فيـــه أنـــه ال يكـــره االعتكـــاف يف كـــل مســـجد جيمـــع فيـــه وال أراه كـــره :قـــال مالـــك-1
االعتكــاف يف املســاجد الــيت ال جيمــع فيهــا إال كراهيــة أن خيــرج املعتكــف مــن مســجده الــذي اعتكــف فيــه إىل اجلمعــة أو 

ال جيمــع فيــه اجلمعــة وال جيــب علــى صــاحبه إتيــان اجلمعــة يف مســجد ســواه فــإين ال أرى بأســا يــدعها فــإن كــان مســجدا
فعم اهللا املسـاجد كلهـا ومل خيـص شـيئا منهـا قـال )وأنتم عاكفون يف املساجد(باالعتكاف فيه ألن اهللا تبارك وتعاىل قال 

ة إذا كــان ال جيــب عليــه أن خيــرج منــه إىل مالــك فمــن هنالــك جــاز لــه أن يعتكــف يف املســاجد الــيت ال جيمــع فيهــا اجلمعــ
اهـاملسجد الذي جتمع فيه اجلمعة
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قــال إين يعلــى بــن أميــةبــن جــريج قــال مسعــت عطــاء خيــرب عــن اعــن ]8006[عبــد الــرزاق -
ال ألعتكـــف قـــال وحســـبت أن صـــفوان بـــن يعلـــى إألمكـــث يف املســـجد الســـاعة ومـــا أمكـــث 

عطاء هو اعتكاف مـا مكـث فيـه وإن جلـس يف بن جريج قالاقال عبد الرزاق قال .أخربنيه 
حدثنا ميمون بن احلكم ]1278[الفاكهي .املسجد احتساب اخلري فهو معتكف وإال فال 

الصنعاين قـال ثنـا حممـد بـن جعشـم عـن ابـن جـريج قـال مسعـت عطـاء خيـرب عـن يعلـى بـن أميـة 
ن بـن يعلـى حسـبت أن صـفوا: إين ألمكـث يف املسـجد ومـا أمكـث إال ألعتكـف قـال : قال 

حــدثنا حفــص عــن ابــن جــريج عــن يعلــى بــن أميــة أنــه كــان ]9745[ابــن أيب شــيبة . أخربنيــه
.اهـ ثقات بنا إىل املسجد فنعتكف فيه ساعةانطلق: يقول لصاحبه 

بن جـريج عـن رجـل عـن مقسـم مـوىل عبـد اهللا بـن احلـارث قـال اعن ]8044[عبد الرزاق -
اهـيته مسعودبناوعليقال 

بـني عائشـةبـن أيب مليكـة قـال اعتكفـت اعن معمـر عـن أيـوب عـن ]8021[عبد الرزاق -
بــن جــريج عــن اعــن ]8022[عبــد الــرزاق .حــراء وثبــري فكنــا نأتيهــا هنــاك وعبــد هلــا يؤمهــا 

قـال أجـل وقـد  ؟عطاء أن عائشة نـذرت جـوارا يف جـوف ثبـري ممـا يلـي مـىن قلـت فقـد جـاورت
حاجــة  : كــان عبــد الــرمحن بــن أيب

حــدثنا حســني بــن حســن قــال أنــا ]2365[ورواه الفــاكهي .اهـــ صــحيح كانــت يف نفســي 
الثقفي قال ثنا أيوب عن ابن أيب مليكة قال إن عائشـة جـاورت بـني حـراء وثبـري شـهرين فكنـا 

ا مل يكن مث عبد اهللا بن عبد الـرمحن بـن أيب نأتيها ويأتيها ناس من قريش ، يتحدثون إليها فإذ
اهـ

عبـد اهللا بـن املعـروف الفقيـه أخربنـا أبـو سـعيدأخربنا أبو احلسن بن أيب]8835[البيهقي -
حــدثنا حممــد بــن أيــوب أخربنــا مســلم بــن إبــراهيم حــدثنا هشــام يحممــد بــن عبــد الوهــاب الــراز 

هذا اهـ مسجد تقام فيه الصالةال اعتكاف إال يف: واحلسن قاال عباسابنن حدثنا قتادة أ
ســيد حــدثنا مهــام عــن أ]733[ورواه أمحــد يف مســائل ابنــه عبــد اهللا .مرســل

ال يف مسـجد جتمـع فيـه الصـلواتإال اعتكـاف : قتادة عن جابر بن زيـد عـن ابـن عبـاس قـال 
.اهـ وهذا إسناد جيد 
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خبســـروجرد أخربنـــا ياحلســـني بـــن عبـــد اهللا الســـدير أبـــو عبـــد اهللاأخربنـــا ]8836[قـــي البيه-
حدثنا داود بن احلسني حدثنا محيد بـن زجنويـه حـدثنا يأمحد بن حممد بن احلسن اخلسروجرد

ابـنعـن ياألزديكثـري عـن علـحيىي بن عبد احلميد حدثنا شريك عـن ليـث عـن حيـىي بـن أيب
ــاس إن أبغــض األمــور إىل اهللا البــدع ، وإن مــن البــدع االعتكــاف يف: اهللا عنــه قــال يرضــعب

.اهـ سند ضعيف الدوريفاملساجد اليت
ثنـا سـليمان قال ثنا عباد بن العوامقال ثنا حممد بن الصباححد] 76تاريخ واسط[حبشل -

يف قبة معتكفة أم الدرداءرأيت :حدثتنا موالة لنا يقال هلا رجلة قالتقال بن داود القرشي
.ضعيف اهـوكانت تلبس الربنس.تركية يف مسجد دمشق

العمل يف االعتكاف
حــدثين املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين معاويــة بــن ]3037[ابــن جريــر -

ـــصـــاحل ـــاسعـــن بـــن أيب طلحـــةيعـــن عل ـــن عب وال تباشـــروهن وأنـــتم عـــاكفون يف (يف قولـــهاب
فحــرم اهللا أن يــنكح النســضــانيف رمضــان أو يف غــري رم)املســاجد
أخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]8859[البيهقي .اهـ مرسل حسن اعتكافه

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أمحــد بــن الفضــيل الصــائغ حــدثنا آدم 
وال (قولـه جبري عن ابن عباس يفحدثنا هشيم عن حصني عن جعفر بن إياس عن سعيد بن

ولكــن اهللا . املباشــرة واملالمســة واملــس مجــاع كلــه: قــال ) املســاجدتباشــروهن وأنــتم عــاكفون يف
.اهـ صحيح ما شاء مبا شاءعز وجل يكين

بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عمـرة بنـت عبـد الـرمحن عـن عائشـة اعن ]685[مالك -
كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم إذا :زوج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـ
البخـاري اهــ رواه وكـان ال يـدخل البيـت إال حلاجـة اإلنسـان ، اعتكف يـدين إيل رأسـه فأرجلـه 

.مسلم و 
كانـت إذا اعتكفـت عائشـةبن شهاب عن عمرة بنت عبد الرمحن أن اعن ]686[مالك -

عــن معمـر عـن الزهــري ]8055[عبـد الـرزاق .ال تسـأل عـن املــريض إال وهـي متشـي ال تقــف
كانـــت عائشـــة يف اعتكافهـــا إذا خرجـــت إىل بيتهـــا حلاجتهـــا متـــر بـــاملريض : عـــن عمـــرة قالـــت 

عن الثـوري عـن عبـد اهللا بـن أيب ]8056[عبد الرزاق .فتسأل عنه وهي جمتازة ال تقف عليه
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.فــال تعــرض لــه بكــر عــن عمــرة عــن عائشــة قالــت كانــت متــر بــاملريض مــن أهلهــا وهــي جمتــازة
بن جريج قال حدثين إمساعيل بن أميـة عمـن يرضـى بـه أن عائشـة اعن ]8062[عبد الرزاق 

يف اعتكافها كانت تدخل بيتها يف حاجتها فتمر باملريض فتسأل عنه وهي مارة ال تعرج عليـه 
حـدثنا هشـيم عـن الزهـري قـال حـدثتنا عمـرة عـن عائشـة كانـت ال ]9726[ابن أيب شـيبة .
حـدثنا وكيـع عـن ]9735[ابن أيب شيبة .إال وهي مارةاملريض من أهلها وهي معتكفة ود تع

أهلهـا وهـي 
.اهـ صحيح معتكفة ، فال تعرض له

ال أخربنـا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا حممـد بـن رمـح قـ]711[وقال مسلم 
صـلى اهللا عليـه الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنـت عبـد الـرمحن أن عائشـة زوج النـيب

إن كنـت ألدخـل البيـت للحاجـة واملـريض فيـه فمـا أسـأل عنـه إال وأنـا مـارة وإن  : وسلم قالت 
املســـجد فأرجلـــه وكـــان ال رأســـه وهـــو يفيكـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ليـــدخل علـــ

اهـوقال ابن رمح إذا كانوا معتكفني. يت إال حلاجة إذا كان معتكفايدخل الب
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن زيــاد بــن عالقــة عــن عمــه قطبــة بــن ]9747[ابــن أيب شــيبة -

إمنـا : قـالوا مـا هـذا ؟: رأى قوما اعتكفـوا يف املسـجد وقـد سـرتوا فـأنكره وقـال عمرمالك أن 
.اهـ سند صحيح ذا طعمتم فاهتكوهفاسرتوه فإ: قالنسرته على طعامنا

عطـى أبن عيينة عن عمـار بـن عبـد اهللا بـن يسـار عـن أبيـه قـال اعن ]8074[عبد الرزاق -
علي

]9784[يبة ابـن أيب شـ.عليك لـو خرجـت إىل السـوق فابتعتهـافقال إين معتكف فقال وما 
حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن عمــار بــن عبــد اهللا بــن يســار عــن أبيــه أن عليــا أعــان جعــدة بــن 

أنـــا : قـــال هـــل ابتعـــت خادمـــا: درهـــم مـــن عطائـــه يف مثـــن خـــادم لـــه فســـأله هبـــرية بســـبع مئـــة
.اهـ سند جيد يك لو أتيت السوق ، فابتعت خادماوما عل: معتكف ، قال 

قال مـن عليلثوري عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عن ا]8049[عبد الرزاق -
هلـه إذا كانـت لــه أاعتكـف فـال يرفـث يف احلـديث وال يسـاب ويشـهد اجلمعـة واجلنـازة وليـوص 

حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب ]9724[ابــن أيب شــيبة . حاجــة وهــو قــائم وال جيلــس عنــدهم 
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وليعـــد يشـــهد اجلمعـــةإذا اعتكـــف الرجـــل فل:قـــال علـــيإســـحاق عـــن عاصـــم بـــن ضـــمرة عـــن 
.اهـ سند حسن ض وليحضر اجلنازة وليأت أهله وليأمرهم باحلاجة وهو قائماملري

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا شجاع بن خملـد ثنـا أبـو ] 2383[الدارقطين ورواه 
املعتكــف يشــهد اجلمعــة ويتبــع : بكــر بــن عيــاش عــن أيب إســحاق عــن عاصــم عــن علــي قــال 

حدثنا عبد اهللا بن حممد ثنـا حمـرز بـن عـون ثنـا شـريك عـن أيب إسـحاق .ويعود املريض اجلنازة 
املعتكــف يعــود املــريض ويشــهد اجلنــازة ويــأيت اجلمعــة : عــن احلــارث أو عاصــم عــن علــي قــال 

اهـويأيت أهله وال جيالسهم
ابـن كـان: حدثنا عبد اهللا بن منري عن عبد امللك عن عطـاء قـال ]9746[ابن أيب شيبة -

، وال يــأيت أهلــه ، وال أو فســطاطا فقضــى فيــه حاجتــه ف ضــرب خبــاءإذا أراد أن يعتكــعمــر
.اهـ سند صحيح يدخل سقفا

: قـال عبـاسبـنابـن أيب جنـيح عـن جماهـد عـن ابـن عيينـة عـن اعـن ]8081[عبد الـرزاق -
يــع عــن حــدثنا وك]9773[ابــن أيب شــيبة .إذا وقــع املعتكــف علــى امرأتــه اســتأنف اعتكافــه 

إذا جـامع املعتكـف أبطـل اعتكافـه : سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهـد عـن ابـن عبـاس قـال 
أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخربنـــا عبـــد الـــرمحن بـــن احلســـن ]8858[البيهقـــي .واســـتأنف

جنـيح عـن جماهـد قـال حدثنا إبراهيم بن احلسني حـدثنا آدم حـدثنا ورقـاء عـن ابـن أيبيالقاض
حدثنا املثىن قـال حـدثنا ]3046[ابن جرير .إذا اعتكف فال جيامع النساء: س قال ابن عبا

مـن خـرج : كـان ابـن عبـاس يقـول: عـن جماهـد قـالأبو حذيفة حـدثنا شـبل عـن ابـن أيب جنـيح
.اهـ صحيح ته إىل بيت اهللا فال يقرب النساءمن بي

حممــد بــن أبــو العبــاساأخربنــا أبــو نصــر بــن عبــد العزيــز بــن قتــادة أخربنــ]8866[البيهقــي -
ابـن أويـس حـدثينبـن زيـاد حـدثنا ابـن أيبيحـدثنا احلسـن بـن علـيإسحاق بن أيـوب الصـبغ

ال : عن املطلقة تعتكف قال جابراسألت : الزبري قال الزناد عن موسى بن عقبة عن أيبأيب
. اهـ سند حسن وال املتوىف عنها زوجها حىت حتال، 
وذكر احلسـن احللـواين قـال حـدثنا حممـد بـن عيسـى قـال ]331/ 8التمهيد[قال أبو عمر -

حــدثنا أبــو إســحاق الفــزاري عــن أيب إســحاق الشــيباين عــن ســعيد بــن جبــري قــال اعتكفــت يف 
يدعوين وهو أمري على الكوفة فلم آتـه فعـاد مث عـاد حريثبنعمرومسجد احلي فأرسل إيل 
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ن املعتكـف يشـهد ، إوما عليـك : قال فأتيته فقال ما منعك أن تأتينا قلت إين كنت معتكفا
.صحيح سند اهـاجلمعة ويعود املريض وميشي مع اجلنازة وجييب اإلمام

حدثنا ابن علية عن خالد احلذاء عن عكرمة أن بعض أزواج النيب ]9793[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح عليه وسلم كانت مستحاضة وهي عاكفصلى اهللا 

هل يعتكف عن غريه
عـــن حـــدثنا عبـــد الصـــمد بـــن عبـــد الـــوارث عـــن محـــاد بـــن ســـلمة]9787[شـــيبة ابـــن أيب-

فماتــت ومل كــف عشــرة أيــامعــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة أن أمــه نــذرت أن تعتحجــاج 
.اهـ حجاج يدلس اعتكف عن أمك: عباسابنفقال تعتكف

عــــامر بــــن حــــدثنا أبــــو األحــــوص عــــن إبــــراهيم بــــن املهــــاجر عــــن]9788[ابــــن أيب شــــيبة -
نا أبـو حـدث]424[سعيد بن منصور . اعتكفت عن أخيها بعد ما ماتعائشةمصعب أن 

اعتكفـت عـن أخيهـا عبـد األحوص عن إبـراهيم بـن مهـاجر عـن عـامر بـن مصـعب أن عائشـة 
.اهـ ابن مهاجر ضعيف الرمحن بعد ما مات

ما جاء يف ليلة القدر
)وابتغوا ما كتب اهللا لكم(وقول اهللا تعاىل 

سـلم قـال حتـروا يـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و عن هشام بن عروة عـن أب]693[مالك -
.اهـ رواه البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان 

مــر أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه عـن عبــد اهللا بـن دينـار عــن عبـد اهللا بـن ع]694[مالـك -
.اهـ رواه البخاري ومسلم يلة القدر يف السبع األواخر حتروا ل:سلم قال و 
عــن أيب النضــر مــوىل عمــر بــن عبيــد اهللا أن عبــد اهللا بــن أنــيس اجلهــين قــال ]695[مالــك -

يــا رســول اهللا إين رجــل شاســع الــدار فمــرين ليلــة أنــزل هلــا :لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
رواه مسـلم اهــ ليلـة ثـالث وعشـرين مـن رمضـان نـزلافقال له رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 

النضر موىل عمـر بـن عبيـد اهللا عـن بسـر بـن سـعيد عـن الضحاك بن عثمان عن أيبمن طريق 
أريت ليلة القدر مث أنسيتها وأراين:عبد اهللا بن أنيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

رين فصــلى بنــا رســول اهللا صــلى قــال فمطرنــا ليلــة ثــالث وعشــ. مــاء وطــني صــبحها أســجد يف
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قـال وكـان عبـد اهللا بـن أنـيس . اهللا عليه وسلم فانصرف وإن أثر املاء والطني على جبهته وأنفه
اهـيقول ثالث وعشرين

علينا رسول اهللا صـلى خرج :عن محيد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال ]696[مالك -
يلـة يف رمضـان حـىت تالحـى رجـالن فرفعـت سلم يف رمضان فقال إين أريـت هـذه اللاهللا عليه و 

ابن و إمساعيل بن جعفر وخالد بن احلارث خالفه اهـ فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة 
محيد عن أنس حدثين عبادة بـن فرووه عنوغريهمويزيد بن هارون وحيىي بن سعيد أيب عدي 
.أخرجه البخاري من طريق إمساعيل وخالد .الصامت

حدثنا ابـن إدريـس عـن عاصـم بـن كليـب عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس ]8761[شيبة ابن أيب-
اطلبوهـا : قـال يف ليلـة القـدر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لقـد علمـتم أن: قال عمرعن 

.اهـ رواه أمحد وابن خزمية يف الصحيح يف العشر األواخر وترا
بــناأخربنــا معمــر عــن قتــادة وعاصــم أ]7679[عبــد الــرزاق-

أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسـلم فسـأهلم عـن ليلـة القـدر الخطاببنعمردعا : عباس
بــن عبــاس فقلــت لعمــر إين ألعلــم أو إين ألظــن أي ليلــة ا

ر فقال عمـر هي قال عمر وأي ليلة هي فقلت سابعة متضي أو سابعة تبقى من العشر األواخ
ومن أين علمت ذلك فقال خلق اهللا سبع مساوات وسبع أرضني وسبعة أيـام وإن الـدهر يـدور 
يف ســبع وخلــق اهللا االنســان مــن ســبع ويأكــل مــن ســبع ويســجد علــى ســبع والطــواف بالبيــت 
سبع ورمي اجلمار سبع ألشياء ذكرها فقال عمر لقد فطنت ألمر ما فطنا له وكان قتـادة يزيـد 

ابــن .بــاس يف قولــه يأكــل مــن ســبع قــال هــو قــول اهللا أنبتنــا فيهــا حبــا وعنبــا اآليــة بــن عاعلــى 
أخربنا إسحاق بن يوسف األزرق قال حدثنا عبد امللك بن أيب سليمان عن ]7132[سعد 

كــان أنــاس مــن املهــاجرين قــد وجــدوا علــى عمــر يف إدنائــه ابــن عبــاس : ســعيد بــن جبــري قــال 
أمـــا إين ســـأريكم منـــه اليـــوم مـــا تعرفـــون فضـــله ، : ال عمـــر فقـــ. وكـــان يســـأله : 

)إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيـت النـاس يـدخلون يف ديـن اهللا أفواجـا(فسأهلم عن هذه السورة 
أمر اهللا بنبيه صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا رأى النـاس يـدخلون يف ديـن اهللا : فقال بعضهم : قال 

: فقـــال : بـــن عبـــاس أال تكلــم ؟ قـــال ايــا: قـــال عمـــر ف: قــال . أفواجــا أن حيمـــده ويســـتغفره 
)إذا جــاء نصــر اهللا والفــتح ورأيــت النــاس يــدخلون يف ديــن اهللا أفواجــا(قــال .أعلمـه مــىت ميــوت
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مث سـأهلم عـن ليلــة : قـال .)فسـبح حبمـد ربـك واسـتغفره إنـه كـان توابـا(فهـي آتيـك مـن املـوت 
: فقال بعضهم . القدر فأكثروا فيها 

ثـالث . وقال بعضهم . ليلة إحدى وعشرين : فأكثروا فيها ، فقال بعضهم : األواخر ، قال 
أال تكلــم ؟ قــال واهللا : فقــال عمــر البــن عبــاس . ســبع وعشــرين : وقــال بعضــهم . وعشــرين 

اهللا وتــر : فقــال ابــن عبــاس قــد نعلــم أن اهللا أعلــم ، إمنــا نســألك عــن علمــك ،: قــال . أعلــم 
حيب الوتر ، خلق من خلقه سـبع مسـاوات فاسـتوى علـيهن وخلـق األرض سـبعا ، وخلـق عـدة 

اجلمـــار ســـبعا ، وبـــني الصـــفا واملـــروة ســـبعا ، ياأليـــام ســـبعا وجعـــل طوافـــا بالبيـــت ســـبعا ، ورمـــ
فكيـف خلـق اإلنسـان مـن: وخلق اإلنسان مـن سـبع ، وجعـل رزقـه مـن سـبع قـال فقـال عمـر 

إن اهللا : قـال ابـن عبـاس .سبع ؟ وجعل رزقـه مـن سـبع ؟ فقـد فهمـت مـن هـذا أمـرا مـا فهمتـه
حـىت بلـغ إىل )ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طـني مث جعلنـاه نطفـة يف قـرار مكـني(يقول 
أنا صببنا املاء صبا ، مث شققنا األرض شـقا ، (أمث قر : قال )فتبارك اهللا أحسن اخلالقني(قوله 
فأمــا الســبعة . )تنــا فيهــا حبــا ، وعنبــا وقضــبا ، وزيتونــا وخنــال ، وحــدائق غلبــا ، وفاكهــة وأبــافأنب

فلبين آدم ، وأما األب فما أنبـت األرض لألنعـام ، وأمـا ليلـة القـدر فمـا نراهـا ، إن شـاء اهللا ، 
أخربنــا احلســن بــن ] 1/283[يعقــوب الفســوي .إال ليلــة ثــالث وعشــرين ميضــني وســبع يبقــني

دعـاين عمـر : قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليـب عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس قـالالربيع
وكان يدعوين مع أشياخ أصحاب حممد حىت كـان بعضـهم جيـد مـن ذلـك يف نفسـه، وقـد كـان 

فقــال إنكــم قــد علمــتم مــا : يــأمرين أن ال أتكلــم حــىت يتكلمــوا، قــال فــدعاين وهــم عنــده، قــال
لم يف ليلــة القــدر اطلبوهــا يف العشــر األواخــر وتــراً ففــي أي قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســ

مالــك ال تــتكلم يــا : فلــم يرتكــوا شــيئاً يف وتــر العشــر إال ذكــروه، فقــال يل: 
قلـت إين أقـول : قال. ما دعوتك إال لتتكلم: قال. إن شئت تكلمت: ابن عباس ؟ قال قلت

إين مسعــت اهللا عــز وجــل أكثــر الســبع يف القــرآن :قلــت: قــال. عــن رأيــك أســألك: قــال. برأيــي
فعــد الســموات واألرض والطــواف وأشــياء كلهــا أعــرف حــىت قــال وجعــل مــا بــني األرض : قــال
حدثنا يوسف بن كامل قال حدثنا عبـد الواحـد بـن زيـاد قـال حـدثنا عاصـم بـن  مث قال .سبعا

شـــياخ مـــن عـــا األكـــان عمـــر بـــن اخلطـــاب إذا د: كليـــب قـــال حـــدثين أيب عـــن ابـــن عبـــاس قـــال
قال فـدعاين . ال تتكلم حىت يتكلموا: أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم دعاين معهم وقال
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إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف ليلة القدر ما قد : ذات يوم أو قال ذات ليلة فقال
اســـعه، .التمســـوها يف العشـــر األواخـــر وتـــراً :علمـــتم 

. إن شـئت تكلمـت: يـا ابـن عبـاس مالـك ال تـتكلم ؟ فقلـت: سابعه، خامسه ثالثـه، فقـال يل
إين : فقلـت. عـن رأيـك أسـألك: أقـول فيهـا برأيـي ؟ قـال: فقلـت. ما دعوتك إال لتتكلم: قال

مث (مسعــت اهللا عــز وجــل أكثــر ذكــر الســبع، فقــال الســموات ســبع واألرضــني ســبع حــىت قــال 
)وفاكهة وأبَّا. وحدائق ُغلباً . وزيتوناً وخنالً . وعنباً وقضباً . فأنبتنا فيها حباً . شققنا األرض شقاً 

فقــال . فاحلــدائق كــل ملتــف وكــل ملتــف حديقــة، واألب مــا تنبــت األرض ممــا ال يأكــل النــاس
أعجزمت أن تقولوا مثل ما قال هذا الغالم الذي مل تسـتو شـؤون رأسـه، مث قـال إين كنـت : عمر

د اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو عبــ]8822[البيهقــي .فــإذا دعوتــك معهــم فــتكلم
حـدثنا ابـن فضـيل يحممـد بـن يعقـوب حـدثنا أمحـد بـن عبـد اجلبـار العطـاردحدثنا أبو العباس

كنـت عنـد عمـر وعنـده أصـحابه فسـأهلم : قـالعن عاصم بـن كليـب عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس
العشــــر التمســــوها يف:ليلــــة القــــدر يفليــــه وســــلمصــــلى اهللا عأرأيــــتم قــــول رســــول اهللا: فقــــال 

ليلة ثالث ، وقال : ليلة إحدى ، وقال بعضهم : يأ. األواخر وترا 
مــا لــك ال تكلــم؟ : بعضـهم ، ليلــة مخــس ، وقــال بعضــهم ليلــة ســبع فقـالوا وأنــا ســاكت فقــال 

: ا أرســلت إليــك إال لــتكلم فقلــت مــ: أن ال أتكلــم حــىت يتكلمــوا فقــال إنــك أمــرتين: فقلــت 
مسعت اهللا يذكر السبع فذكر سبع مسـوات ومـن األرض مـثلهن ، وخلـق اإلنسـان مـن سـبع إين

مــا أعلـــم أرأيــت مـــا ال أعلـــم هــذا أخربتـــين: اهللا عنـــه ي، ونبــت األرض ســـبع فقــال عمـــر رضــ
فيهــا حبــا إنــا شــققنا األرض شــقا فأنبتنــا ( قــال قــال اهللا عــز وجــل . قولــك نبــت األرض ســبع

فاحلــدائق غلبــا احليطــان مــن النخــل والشــجر : قــال ) وعنبــا وقضــبا وزيتونــا وخنــال وحــدائق غلبــا
ما أنبتت األرض مما تأكله الدواب واألنعام وال يأكلـه النـاس قـال : قال فاألب ) وفاكهة وأبا(

تمــع مل جتيأعجــزمت أن تقولــوا كمــا قــال هــذا الغــالم الــذ: اهللا عنــه ألصــحابهيفقــال عمــر رضــ
.اهـ حسن صحيح ألرى القول كما قلتشئون رأسه واهللا إين

: حـــدثنا مـــروان بـــن معاويـــة عـــن قنـــان بـــن عبـــد اهللا النهمـــي قـــال ]8758[ابـــن أيب شـــيبة -
ونـاس مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى وحذيفـةعمـركـان : سألت زرا عن ليلة القدر ؟ فقال 
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اهـــ فواصــلها: قــال زر : قــال بقــى ثــالثاهللا عليــه وســلم
.سند صحيح 

حدثنا عبـد األعلـى وابـن منـري عـن حممـد بـن إسـحاق عـن يزيـد بـن ]8760[ابن أيب شيبة -
: عـن ليلـة القـدر قـالبـالالسـألت : عن الصناحبي قـالأيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا اليزين 

بــد اهللا بــن منـــري عــن حممــد بـــن أخربنـــا ع]10673[ابــن ســعد . ليلــة القــدر ثــالث وعشـــرين
إســـحاق عـــن يزيـــد بـــن أيب حبيـــب عـــن مرثـــد بـــن عبـــد اهللا اليـــزين عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عســـيلة 

مــا فــاتين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إال خبمــس ليــال ، تــويف رســول اهللا : الصــناحبي قــال 
ليلـة : ، فقـال وأنا باجلحفة ، فقدمت على أصحابه متـوافرين ، فسـألت بـالال عـن ليلـة القـدر 

.اهـ سند جيد إن كان مسعه ابن إسحاق ثالث وعشرين مل تعتم
كــان يتحــرى عليــاأخــربين جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه أن عــن الثــوري ]7696[عبــد الــرزاق-

.اهـ صحيح مرسل ليلة القدر ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثالث وعشرين 
مسعــت: عـن ابـن أيب خالـد عـن زر قـال حـدثنا مـروان بـن معاويـة]8759[ابـن أيب شـيبة -

حــدثنا وكيــع]8768[ابــن أيب شــيبة .ليلــة القــدر ليلــة ســبع وعشــرين: يقــول أبــي بــن كعــب
: مسعــت أبيــا يقــول : مسعــت زر بــن حبــيش األســدي يقــول : حــدثنا ابــن أيب خالــد قــال قــال 

ل بـن أيب أخربنـا عبـد اهللا بـن إدريـس عـن إمساعيـ]8562[ابـن سـعد .هي ليلة سبع وعشرين
حدثنا ابـن إدريـس عـن األجلـح عـن الشـعيب عـن زر بـن ]8777[ابن أيب شيبة .حنوه خالد 

: مسعــت أيب بــن كعــب يقــول قــال حبــيش 
]4305[ابــن أيب خيثمــة .رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن الشــمس تطلــع بيضــاء ترقــرق

حــدثين زر بــن حبــيش أن أيب بــن  : قـالحــدثين عــامر: قــالحـدثنا زكريــا: القــحـدثنا أبــو نعــيم
اهـكعب حدثه أن ليلة القدر يف سبع وعشرين

حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عـن عبـد اهللا قالحدثنا وكيع]8767[ابن أيب شيبة وقال 
ليلـة مضـانر : وقـال أيب : من يقم احلول يدركها ، قال : قال 

عن معمر عن عاصم بن أيب النجود عن زر بن حبـيش ]7700[عبد الرزاق .سبع وعشرين
بـن أم عبـد يقـول مـن يقـم اقال قلت أبا املنـذر يعـين أيب بـن كعـب أخـربين عـن ليلـة القـدر فـإن 
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كي ال

حـدثنا حممـد بـن ]9585[الطـرباين . أن تط
عبدوس بن كامل ثنا سريج بن يونس ثنا أبو حفص األبار عن منصور بن املعتمر عـن عاصـم 

: وفــدت إىل عثمــان فلقيــت أيب بــن كعــب، فقلــت لــه: بــن أيب النجــود عــن زر بــن حبــيش قــال
فــدت إال للقائــك فحـدثين عــن ليلــة القـدر، فــإن ابــن حـدثين فــإين قــد كنـت أحــب لقيــك ومـا و 

: فقـــال أيب-أو يـــدركها -مـــن يقـــم الســـنة يصـــبها : مســـعود يقـــول

هللا عليـه وسـلم يواصـلها إىل السـحر اهللا عليه وسلم فحفظناها وعلمناها كان رسول اهللا صلى ا
: فإذا كان قبلها بيوم وبعدها بيوم صعد فنظر إىل الشـمس وقـال

عاصــم و أيب لبابــةمــن طريــق ابــن عيينــة عــن عبــدة بــن اهـــ رواه مســلم وال شــعاع هلــا حــىت ترتفــع
.حنوه عن زر 

طــر عــن عبــد اهللا بــن شــريك عــن حــدثنا عبــد اهللا هــو ابــن داود عــن ف]1119[وقــال مســدد 
ســويد بــن غفلــة وزر بــن حبــيش عــن أيب بــن كعــب رضــي اهللا عنــه قــال ليلــة القــدر ليلــة ســبع 

.صحيح حسن اهـ وعشرين
عبـد اهللا عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم عـن األسـود قـال قـال ]7697[عبد الرزاق -

ـــن مســـعود حـــدى وعشـــرين أو ثـــالث حتـــروا ليلـــة القـــدر ليلـــة ســـبع عشـــرة صـــباحة بـــدر أو إب
حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود ]8762[ابـن أيب شـيبة .وعشرين 

حتروا ليلة القدر لسـبع تبقـى ، حتروهـا لتسـع تبقـى ، حتروهـا إلحـدى عشـرة : عن عبد اهللا قال 
لـع تبقى صبيحة بدر ، فإن الشمس تطلع كل يـوم بـني قـرين شـيطان إال صـبيحة بـد

حــدثنا حممــد بــن خــازم : حــدثنا أيب قــال]1442[ابــن أيب خيثمــة . بيضــاء لــيس هلــا شــعاع
حتروا ليلـة القـدر لتسـع تبقـى، : قالحدثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عبد اهللا: قال

مـن ]8805[البيهقـي .وحتروها لسبع تبقـى، وحتروهـا إلحـدى عشـرة ليلـة تبقـى صـبيحة بـدر
: عبد اهللا فص عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن األسود قال قالَ احلسني بن حطريق
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صـحيح اهـحتروا ليلة القدر ليلة سبعة عشر صبيحة بدر أو إحدى وعشرين أو ثالثا وعشرين
.

حــدثنا حممــد بــن علــي ثنــا ســعيد بــن منصــور ثنــا أبــو عوانــة عــن أيب ]9074[الطــرباين وقــال
التمســوا ليلــة القــدر لســبع : ســعود رضــي اهللا عنــه قــالإســحاق عــن األســود بــن يزيــد عــن ابــن م

ويف إحـــدى )يـــوم الفرقـــان يـــوم التقـــى اجلمعـــان(عشـــرة خلـــت مـــن رمضـــان صـــبيحة يـــوم بـــدر
]8772[ابــــن أيب شــــيبة ورواه .

عبـد غليب عن األسود عنحدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وأبوه عن أيب إسحاق عن حجري الت
: قال اهللا

ثنــــا أبــــو نعــــيم عــــن إســــرائيل عــــن أيب : حــــدثنا أبــــو أميــــة قــــال]4646[الطحــــاوي .اجلمعــــان
ليلــة تســع التمســوا ليلــة القــدر يف : إســحاق عــن حجــري التغلــيب عــن األســود عــن عبــد اهللا قــال

وإال ففـــي ليلـــة إحـــدى وعشـــرين أو يف ثـــالث ، وعشـــرة مـــن رمضـــان صـــبيحتها صـــبيحة بـــدر 
اهـوعشرين 

حـــدثنا أبــــو األحـــوص عـــن أيب يعفــــور عـــن أيب الصـــلت عــــن أيب ]8756[ابـــن أيب شـــيبة -
يف داره فوجـدناه فـوق البيـت فسـمعناه يقـول قبـل أن ابـن مسـعودأتينا : عقرب األسدي قال 

صـدق اهللا ورسـوله ، فقـال : مسعناك تقول قبل أن تنـزل : هللا ورسوله ، فقلنا له صدق ا: ينزل 
ليلـة القــدر يف السـبع مــن النصـف اآلخــر ، وذلـك أن الشــمس تطلـع يومئــذ بيضـاء ال شــعاع : 

حــدثنا أبــو ]9602[ابــن أيب شــيبة .هلــا ، فنظــرت إىل الشــمس فرأيتهــا كمــا حــدثت فكــربت
سـعود يف أتينـا ابـن م: قـال صـلت عـن أيب عقـرب األسـدي األحوص عن أيب يعفـور عـن أيب ال

يـا : ا نـزل قلنـا فلمـصـدق اهللا ورسـوله: قبل أن ينـزل فسمعناه يقولداره فوجدناه فوق البيت
القـدر يف السـبع مـن النصـف ليلـة : صـدق اهللا ورسـوله ، فقـال : مسعناك تقول أبا عبد الرمحن

فنظـرت إىلشـعاع هلـا تطلـع يومئـذ بيضـاء ال وذلـك أن الشـمساآلخر 
.اهـ أبو الصلت بياع املزاد مستور فكربتحدثت

حـدثنا حـدثنا أيب ]25[أيب عبد اهللا ابن خملدرواية أبيهيف نسخة خالد بن نزارطاهر بن -
أنــه مل يكــن ثابــتبــنزيــدعبــد الــرمحن بــن أيب الزنــاد عــن أبيــه عــن خارجــة بــن زيــد ذكــره عــن 

مضان شيئا كما حييـي ليلـة سـبع عشـرة وليلـة ثـالث وعشـرين وال كإحيائـه ليلـة سـبع حييي من ر 
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عشــــرة فقيــــل لــــه يــــا أبــــا ســــعيد مــــا شــــأن ليلــــة ســــبع عشــــرة فيقــــول إن اهللا عــــز وجــــل فــــرق يف 
ال فيصــــبح علــــى وجهــــه الســــهر صــــبيحتهما بــــني احلــــق والباطــــل وأذل يف صــــبيحتها الكفــــر قــــ

.ال بأس بهاهـ والصفرة
حــدثنا ســفيان عــن أيب إســحاق عــن ســعيد بــن قــال حــدثنا وكيــع ]8765[ة ابــن أيب شــيب-

.اهـ سند صحيح ليلة القدر يف كل شهر رمضان: ال قعمرابنعن جبري
كـان :قـال عمـرابـنحـدثنا ابـن فضـيل عـن يزيـد عـن جماهـد عـن ]8781[ابن أيب شيبة -

.اهـ ال بأس به يوقظ أهله يف العشر األواخر
ينضح عباسبنابن جريج عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال كان اعن ]7686[عبد الرزاق -

حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن ]9634[ابـن أيب شـيبة .على أهله املاء ليلة ثالث وعشرين 
أهلـــه مـــاء ليلـــة ثـــالث رأيـــت ابـــن عبـــاس يـــرش علـــى : جـــريج عـــن عبيـــد اهللا بـــن أيب يزيـــد قـــال 

بن جريج قال حدثين عبيد اهللا بـن ابن سعيد عن حدثنا حيىي]2780العلل[أمحد . وعشرين
.اهـ سند صحيح كان يرش املاء على أهله ليلة ثالث وعشرين:بن عباس قالاأيب يزيد عن 

حــدثنا معــاذ بــن هشــام الدســتوائي قــال حــدثين أيب عــن عمــرو بــن ]2778العلــل [أمحــد -
جيـار إأربـع مـرات مـن فـوق قـد حفظـت ليلـة القـدر :بـن عبـاس قـالامالك عن أيب اجلوزاء عـن 

.اهـ سند جيد يلي الشمس تطلع ال شعاع هلا لثالث وعشرين لسبع يبقني
بـن عبـاس قـال اعن األسلمي عن داود بن احلصـني عـن عكرمـة عـن ]7708[عبد الرزاق -
ليلة القدر يف كل رمضان يأيت قال وحدثين يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد أن رسـول اهللا عباسبنا

عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقيـل لـه كانـت مـع النبيـني مث رفعـت حـني قبضـوا أو صلي اهللا
.اهـ سند ضعيف هي يف كل سنة قال بل هي يف كل سنة بل هي يف كل سنة 

كـان : حـدثنا أبـو أسـامة عـن عيينـة بـن عبـد الـرمحن عـن أبيـه قـال ]8782[ابن أيب شيبة -
. فــإذا دخلــت العشــر األواخــر اجتهــد، الســنة يف رمضــان كصــالته يف ســائر يصــلي بكــرةأبــو

حـدثنا محيـد بــن مسـعدة حـدثنا يزيــد بـن زريـع حـدثنا عيينــة بـن عبـد الــرمحن ]794[الرتمـذي 
مـا أنـا ملتمسـها لشـيء مسعتـه : ذكـرت ليلـة القـدر عنـد أيب بكـرة فقـال : قـال حـدثين أيبقال 

إين مسعتـــه يقـــول التمســـوها يف مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم إال يف العشـــر األواخـــر فـــ
وكــان أبــو : خــر ليلــة قــال آتســع يبقــني أو يف ســبع يبقــني أو يف مخــس يبقــني أو يف ثــالث أو



تقريب فقه السابقني األولني

181

قـال .يف العشـرين مـن رمضـان كصـالته يف سـائر السـنة فـإذا دخـل العشـر اجتهـد يبكرة يصـل
ورواه أمحـــد وصـــححه ابـــن خزميـــة وابـــن حبـــان اهــــهـــذا حـــديث حســـن صـــحيح: أبـــو عيســـى 

.احلاكم و 
ن عبـــد اهللا بـــن عــبــن جـــريج قـــال أخــربين داود بـــن أيب عاصـــم اعـــن ]7707[عبــد الـــرزاق -

كذب من قال ذلك قال : قال ، زعموا أن ليلة القدر قد رفعت هريرةألبيحينس قال قلت 
.اهـ سند صحيح نعم : قال ؟ فهي يف كل رمضان أستقبله : قلت 

: هــارون عــن املســعودي عــن حــوط اخلزاعــي قــال حــدثنا يزيــد بــن ]9624[ابــن أيب شــيبة -
ليلـة ليلة تسع عشرة: ى وال شك ، قال فما متار : عن ليلة القدر ؟ قال زيد بن أرقمسألت 

حــدثنا حســني ثنــا املســعودي عــن ]31120[أمحــد بــن منيــع . الفرقــان ليلــة التقــى اجلمعــان
رقـان يـوم التقـى اجلمعـان فمـا ليلـة القـدر ليلـة سـبع عشـرة يـوم الف: حوط عن زيد بن أرقم قال 

حـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي ثنـا سـلم بـن جنـادة ]5079[الطرباين . أشك وال أستثين
ســألت زيــد بــن أرقــم عــن ليلــة : ثنــا زيــد بــن احلبــاب ثنــا املســعودي حــدثين حــوط العبــدي قــال

التقـى اجلمعـان: القدر فقال
.املسعودي اختلط اهـ
حدثنا حممد بن املثىن وأبو بكر بن خالد قاال حدثنا عبد األعلـى حـدثنا ]2831[مسلم -

يـا أبـا سـعيد إنكـم : قـال قلـت و فـذكر احلـديثيسـعيد الخـدر يأبـنضرة عن سعيد عن أيب
السـابعة واخلامسـة قـال قلـت مـا التاسـعة و . حنن أحق بـذلك مـنكم. قال أجل.أعلم بالعدد منا

التاســعة فــإذا مضــت ثــالث يتليهــا ثنتــني وعشــرين وهــقــال إذا مضــت واحــدة وعشــرون فــاليت
اهـتليها اخلامسةتليها السابعة فإذا مضى مخس وعشرون فاليتوعشرون فاليت

كانـــت : عـــن الثـــوري عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم عـــن األســـود قـــال ]7695[عبـــد الـــرزاق -
حدثنا ]8779[ابن أيب شيبة اهـ كذا ، وقالث وعشرين من رمضان توقظنا ليلة ثالعائشة

عائشـةوكيع قـال أخربنـا سـفيان عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن األسـود بـن يزيـد عـن 
حـدثنا حسـني بـن علـي عـن زائـدة ]9633[ابـن أيب شـيبة .توقظ أهلها ليلـة ثـالث وعشـرين

هـذا اهــ ت توقظ أهلها ليلة ثالث وعشـرينعن منصور عن إبراهيم عن األسود أن عائشة كان
.صحيح أصح ، وهو خرب 
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حــدثنا كثــري بــن هشــام ثنــا جعفــر بــن برقــان قــال مسعــت رجــال مــن قــريش ]332[احلــارث -
هي الليلة اليت لقي رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم يف : يقول عبد اهللا بن الزبيريقول كان 

ومـــا أنزلنـــا علـــى عبـــدنا يـــوم الفرقـــان يـــوم التقـــى (يومهـــا أهـــل بـــدر قـــال يقـــول اهللا عـــز و جـــل 
.ضعيف اهـ)اجلمعان

معاويـةحدثنا عفان قـال حـدثنا شـعبة عـن قتـادة عـن مطـرف عـن ]9630[ابن أيب شيبة -
البيهقـي .موقوفـااهــ ذكـره ابـن حجـر يف الفـتح وصـححه ثالث وعشرينليلة القدر ليلة : ل قا
أخربنا أبو بكر بن فورك أخربنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا يـونس بـن حبيـب حـدثنا ]8818[

. سـبع وعشـرينليلـة القـدر ليلـة : أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاويـة قـال 
حــدثنا عبيــد اهللا بــن ]1388[ودارواه أبــو د.ورفعــه معــاذ بــن معــاذيوقفــه أبــو داود الطيالســ

ســفيان عــن النــيبأخربنــا شــعبة عــن قتــادة أنــه مســع مطرفــا عــن معاويــة بــن أيبذ حــدثنا أيبمعــا
صـححه ابـن حبـان اهــليلة القـدر قـال ليلـة القـدر ليلـة سـبع وعشـرين صلى اهللا عليه وسلم يف

.)1(ورجح الدارقطين وقفه. يف التمهيدوابن عبد الربسبع وعشرين: مرفوعا بلفظ 

وسئل عن حديث مطرف بن عبـد اهللا بـن الشـخري عـن معاويـة أن النـيب صـلى اهللا عليـه ]1217[ونصه يف العلل -1
رف عــن معاويــة يرويــه معــاذ بــن معــاذ عــن شــعبة عــن قتــادة عــن مطــ: فقــال .أربــع وعشــرينليلــة القــدر ليلــة : وســلم قــال 

وال . وكذلك قال فهد بن سليمان عن عمرو بن مرزوق وعباد بن زياد الساجي عن عثمان بن عمر عن شعبة . مرفوعا
اهـيصح عن شعبة مرفوعا
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اب ـــتـــك
رةــمــعـــوالجـــــــــاحل

 عن رسول ا
وأصحابه
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فضل احلج والعمرة
عـــن مســـي مـــوىل أيب بكـــر بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن أيب صـــاحل الســـمان عـــن أيب ]767[مالـــك -

واحلــج ، العمــرة إىل العمــرة كفــارة ملــا بينهمــا :ســلم قــال ن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و أهريــرة 
.اهـ رواه البخاري ومسلم جزاء إال اجلنة املربور ليس له

عـن يحدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا حدثنا إبراهيم بن سـعد عـن الزهـر ]1519[البخاري -
األعمـال أفضـل قـال يأصلى اهللا عليـه وسـلمقال سئل النيبهريرةسعيد بن املسيب عن أيب

حـج مـربور :قيـل مث مـاذا قـال . اهللاسـبيل جهـاد يف:قيل مث ماذا قال . إميان باهللا ورسوله :
اهـ
عـت أبـا حـازم حدثنا آدم حدثنا شـعبة حـدثنا سـيار أبـو احلكـم قـال مس]1521[البخاري -

مـن حـج هللا فلـم يرفـث ومل :صلى اهللا عليه وسلم يقـول قال مسعت النيبقال مسعت أبا هريرة
اهـيفسق رجع كيوم ولدته أمه 

بـو خالـد األمحـر سـليمان بـن حيـان عـن عمـرو بـن قـيس حدثنا أ]12780[ابن أيب شيبة -
تــابعوا بــني : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن عاصــم عــن شــقيق عــن عبــد اهللا قــال 

.صححه وابن حبان اهـ رواه الرتمذي و وليس حلجة مربورة جزاء إال اجلنة
حممـد بـن عمـر أخربنا احلسني بـن حممـد بـن مصـعب السـنجي حـدثنا]1887[ابن حبان -

بن اهلياج حدثنا حيىي بن عبد الرمحن األرحيب حدثين عبيدة بن األسـود عـن القاسـم بـن الوليـد 
جـاء :بـن عمـر قـالاعـن عن سنان بن احلارث بن مصرف عن طلحة بـن مصـرف عـن جماهـد

.يــا رســول اهللا كلمــات أســأل عــنهن:نصــار إىل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقــالرجــل مــن األ
يـا رسـول اهللا كلمـات أسـأل عـنهن فقـال صـلى اهللا :اجلس وجـاء رجـل مـن ثقيـف فقـال:قال

فقــال األنصــاري إنــه رجــل غريــب وإن للغريــب حقــا فابــدأ بــه .ســبقك األنصــاري: عليــه وســلم
فقال .تك عما كنت تسأل وإن شئت سألتين وأخربكإن شئت أجب: فأقبل على الثقفي فقال

قـال جئـت تسـألين عـن الركـوع والسـجود والصـالة : يا رسول اهللا بـل أجبـين عمـا كنـت أسـألك
فــإذا ركعــت : فقــال ال والــذي بعثــك بــاحلق مــا أخطــأت ممــا كــان يف نفســي شــيئا قــال.والصــوم

كـل عضـو مأخـذه وإذا مكث حـىت يأخـذافضع راحتيك على ركبتيك مث فرج بني أصابعك مث 
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اهللا فـــإن أنـــا فقـــال يـــا نـــيب.ســـجدت فمكـــن جبهتـــك وال تنقـــر نقـــرا وصـــل أول النهـــار وآخـــره
وصـم مـن كـل شـهر ثـالث عشـرة وأربـع عشـرة ومخـس . فأنـت إذا مصـلي : صليت بينهما قال

إن شـئت أخربتــك عمـا جئــت تســأل وإن : فقــام الثقفـي مث أقبــل علـى األنصــاري فقــال.عشـرة
جئـت تسـألين عـن : فقال ال يا نيب اهللا أخربين عما جئـت أسـألك قـال.فأخربكشئت سألتين 

احلــاج مــا لــه حــني خيــرج مــن بيتــه ومــا لــه حــني يقــوم بعرفــات ومــا لــه حــني يرمــي اجلمــار ومــا لــه 
فقال يا نـيب اهللا والـذي بعثـك بـاحلق .حني حيلق رأسه وما له حني يقضي آخر طواف بالبيت

فإن له حني خيرج من بيته أن راحلته ال ختطو خطوة : شيئا قالما أخطأت مما كان يف نفسي 

اجلمـار ال يـدري أحـد لـه مـا لـه حـىت يوفـاه يـوم القيامـة عدد قطر السماء ورمل عاجل وإذا رمى
وإذا حلـــق رأســـه فلـــه بكـــل شـــعرة ســـقطت مـــن رأســـه نـــور يـــوم القيامـــة وإذا قضـــى آخـــر طوافـــه 

اهـبالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
حدثنا أبو مروان حممد بن عثمان قال ثنا إبراهيم بـن سـعد عـن أبيـه عـن ]848[الفاكهي -

يف طريــق مكـــة وهـــو حيــدث نفســـه إذ نظـــر إىل النـــاس عمـــر بـــن الخطـــابينمـــا ب: جــده قـــال 
تشـــعثون وتغـــربون وتثفلـــون وتضـــجون ، ال تريـــدون : حمـــرمني ، فجعـــل حيـــدث نفســـه ، مث قـــال

بـراهيم بـن سـعد بـن اهــ إبذلك شيئا من عرض الدنيا ، ما نعلم سفرا خريا من هذا يعين احلـج
.حيح حسن ص. ابراهيم بن عبد الرمحن بن عوف

الخطــاببــنعمــرعـن الثــوري عـن منصــور عـن إبــراهيم عمــن مسـع ]8801[عبـد الــرزاق -
مــن خــرج إىل هــذا البيــت مل ينهــزه إال الصــالة عنــده واســتالم احلجــر كفــر عنــه مــا قبــل : يقــول 
حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن أيب الضــحى أخــربه شــيخ يف ]12784[ابــن أيب شــيبة .ذلــك 

مـا مـن أحـد جيـيء إىل هـذا البيـت ال : عنـد بـاب الكعبـة وقـال هذا املسجد أن عمـر خطـبهم
ابـــن أيب شـــيبة .ينهـــزه غـــري صـــالة فيـــه حـــىت يســـتلم احلجـــر إال كفـــر عنـــه مـــا كـــان قبـــل ذلـــك

عمـر بـن حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا األعمـش عـن أيب الضـحى عـن شـيخ قـال قـالَ ]12785[
الفـــاكهي .وم ولدتـــه أمـــهخـــرج مـــن ذنوبـــه كيـــمـــن حـــج هـــذا البيـــت ال يريـــد غـــريه :اخلطـــاب 

ن واصل موىل ابن أيب عيينة عدثين حممد بن عقبة السدوسي قال ثنا محاد بن زيدح]888[
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سـند ظهـره إىل مسعـت عمـر بـن اخلطـاب وهـو م: عـن مسـروق قـال عن محاد عن أيب الضحى
منصـور عـن اهــ مـن خـرج إىل هـذا البيـت مل ينهـزه غـريه رجـع وقـد غفـر لـه :الكعبة وهو يقـول 

.إبراهيم أصح
حدثنا احلسن بن علي احللواين قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنـا حممـد ]889[الفاكهي-

عــن أيب هريــرة بــن عبــد اهللا بــن أخــي الزهــري عــن ابــن شــهاب قــال أخــربين ســعيد بــن املســيب 
أحججــت ؟ قــال : فقــال لــه عمــروقــد قضــى نســكهالخطــاببــنبعمــرإن رجــال مــر :قــال

.اهـ حسناستقبل عملك : ما آلوت قال: قال؟: النعم ق: الرجل
بــنعمــرعــن إبــراهيم بــن يزيــد قــال أخــربين يوســف بــن ماهــك أن ]8802[عبــد الــرزاق -

الخطاب
وا لقـرت أعيـنهم بالفضــل بعـد املغفـرة والـذي نفـس عمــر قـالوا ال قـال لـو يعلـم الركــب مبـن أنـاخ

.اهـ إبراهيم اخلوزي ال حيتج به حسنة 
عــن جعفــر بــن ســليمان قــال حــدثنا عطــاء بــن الســائب عــن جماهــد ]8806[عبــد الــرزاق -

جـــالس بـــني الصـــفا واملـــروة إذ قـــدم ركـــب فأنـــاخوا عنـــد بـــاب بـــن الخطـــابعمـــر بينـــا : قـــال 
:املسجد فطافوا بالبيت وعمر ينظـر إلـيهم مث خرجـوا فسـعوا بـني الصـفا واملـروة فلمـا فرغـوا قـال

ممن أنتم قالوا من أهل العراق قال أحسبه قالوا من أهل الكوفة قال :.
:قــال.ال:ال أمــا قـدمتم يف جتــارة وال مـرياث وال طلـب ديــن قـالوافمـا أقـدمكم قــالوا حجـاج قـ

ابـن أيب شـيبة . قـال أحفيـتم قـالوا نعـم قـال فـائتنفوا .نعـم:أنصبتم قالوا:قالوا نعم قال؟أدبرمت
عمـــربينمـــا : عـــن عطـــاء بـــن الســـائب عـــن جماهـــد قـــالحـــدثنا حممـــد بـــن فضـــيل]12787[

ق حجاجــا ، فطــافوا بالبيــت ، وســعوا بــني الصــفا جالســا عنــد البيــت إذ قــدم رجــال مــن العــرا
نعــم : أنقبــتم ؟ قــالوا : فقــال .ال: : واملــروة ، فــدعاهم عمــر فقــال 

.فيه ضعفاهـ عطاء إما ال ، فاستأنفوا العمل: نعم ، قال : أدبرمت ؟ قالوا : فقال 
أيب أويس قال حـدثين أيب عـن عـم أبيـه حدثنا ابن أيب مسرة قال ثنا ابن]899[الفاكهي -

الخطـاببـنعمـرخرجـت مـع : ربيع بن مالك عن أبيـه عـن جعونـة بـن شـعوب الليثـي قـال 
، وهــو آخــذ بيــدي أو متكــئ عليهــا ، فنظــر إىل ركــب قــد أتعبــوا رواحلهــم صــادرين عــن العقبــة 
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ما وضعت خفـا .ةلو يعلم الركب أو الركيب مبا ينقلبون به من الفضل بعد املغفر : فقال عمر 
اهــ إمساعيـل بـن عبـد اهللا بـن ، 

.حسن على رسم ابن حبان . عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أيب عامر
كانـت : حدثنا حممد بن فضيل عن حصني عن أيب صـاحل قـال ]12786[ابن أيب شيبة -

نعــم ، : أنقبـت ؟ فتقـول : فيقـول هلـا عمـرج فـإذا رجعـت مـرت علــى امـرأة مـن املهـاجرات حتـ
.اهـ فيه ضعف استأنفي العمل: فيقول هلا 

حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن أســامة بــن ســعيد عــن موســى بــن ]12794[ابــن أيب شــيبة -
اهــــ الغـــزاة فليـــدعوا لكـــم قبـــل أن يتدنســـواو تلقـــوا احلجـــاج والعمـــار : عمـــرقـــال : ســـعد قـــال 

.جدا ضعيف
قــال : حــدثنا عبــد الســالم بــن حــرب عــن ليــث عــن جماهــد قــال ]12800[ابــن أيب شــيبة -

يغفـر للحــاج ، وملــن اســتغفر لـه احلــاج بقيــة ذي احلجــة واحملـرم وصــفرا وعشــرا مــن شــهر : عمــر
: حدثنا محاد بن زيد عن ليث بن أيب سليم عن املهاجر قال ]1336[مسدد . ربيع األول

لحاج وملن يستغفر له احلاج بقية ذي احلجة واحملرم وصـفر وعشـرا مـن ربيـع قال عمر يستغفر ل
.اهـ ضعيف األول 

عمـرعن الثوري عن األعمش عن إبراهيم عن عابس بـن ربيعـة عـن ]8808[عبد الرزاق -
الفـــاكهي .إذا وضـــعتم الســـروج فشـــدوا الرحيـــل إىل احلـــج والعمـــرة فإنـــه أحـــد اجلهـــادين: قـــال 

عـن وأبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيمقـال أنـا سـفيان بـن حسـنحدثنا حسني ]757[
إذا وضـــعتم الســـروج فشـــدوا الرحـــال إىل احلـــج :مسعـــت عمـــر يقـــول : عـــابس بـــن ربيعـــة قـــال 

حـدثنا حممــد بــن خزميــة]1601[الطحــاوي يف أحكــام القــرآن . فإنــه أحــد اجلهـادين رةوالعمـ
مسعـت : قـالأخربين سليمان األعمش: لقادثنا شعبةح: قالحدثنا حجاج بن املنهال: قال

إذا حللــتم الســروج فشــدوا :قــالإبــراهيم حيــدث عــن عــابس بــن ربيعــة عــن عمــر بــن اخلطــاب
.صحيح سند اهـ 

مــا أمعــر حــاج قــط : عمــرأخربنــا معمــر وغــريه عــن أيــوب قــال قــال ]8818[عبــد الــرزاق -
.مرسل اهـيقول ما افتقر 
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بن أيب سلمة من ولد أم سـلمة اأخربنا معمر قال مسعت رجال يقال ]8829[عبد الرزاق -
بـن أختنـا ايقول إن رجال تويف مبىن من آخرأيام التشريق فجاء رجل فقال يا أمـري املـؤمنني تـويف 

.اهـ منقطعما مينعين أن أدفن رجال مل يذنب منذ غفر لهعمرأفتقربه قال فقال 
قـال حـدثين كثـري ثنـا إمساعيـل بـن عبـد اهللاحـدثنا عبـد اهللا بـن أمحـد قـال]883[هيالفاك-

قــام علــى املنــرب فحمــد اهللا الخطــاببــنعمــرمسعــت : عــن جــده قــال بــن عبــد اهللا عــن أبيــه
واملعتمـر وابـن فحـاج بيـت اهللامـن األرضأيهـا النـاس مـن حـل فـالة:عليه مث قال تعاىل وأثىن

اهـ عبد اهللا بن أمحد هو أبو حيىي بـن أيب وال حتجروا على الناس األرض ،السبيل أحق بالظل 
.سند ضعيف .مسرة 

نه مسعه يذكر أن رجال مر أعن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان ]952[مالك -
ن أبا ذر سـأله أيـن تريـد فقـال أردت احلـج فقـال هـل نزعـك غـريه فقـال أبالربذة و أبي ذرعلى

نــا أف العمــل قــال الرجــل فخرجــت حــىت قــدمت مكــة فمكثــت مــا شــاء اهللا مث إذا ال قــال فــأتن
نا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعين أبالناس منقصفني على رجل فضاغطت عليه الناس فإذا 

.جيد اهـ مرسل ا رآين عرفين فقال هو الذي حدثتكأبا ذر قال فلم
ا سـعيد بـن سـامل قـال ثنـا عثمـان بـن حدثنا عبد اهللا بن عمران قال ثن]897[الفاكهي وقال

يـذكر عـن أيب ذر بن حيىي بـن حبـانأنه مسع حممدأخربين حيىي بن سعيد األنصاريساج قال
ثنا متـــيم بـــن املنتصـــر الواســـطي قـــال ثنـــا حـــدوقـــال. ائتنفـــوا العمـــل :أنـــه قـــال لقـــوم مـــروا عليـــه 

جنــا فلمـــا حج: قــال عــن مالــك بــن زبيـــد إســحاق بــن يوســف عـــن شــريك عــن أيب إســـحاق 
وإيــاه أردمت أو : مــن هــذا الوجــه قــال : مــن أيــن ؟ فقلنــا : فقــال ذربــأيبمررنــا قضــينا نســكنا
حــدثنا عبــد اهللا بــن .فقــد كفيــتم مــا مضــى فاســتأنفوا إذا العمــل: نعــم قــال : عمــدمت ؟ قلنــا 

عــن عمـران قــال ثنــا ســعيد بــن سـامل عــن عثمــان بــن ســاج قــال أخـربين ياســني عــن عبــد الكــرمي
حــدثنا وكيــع ]12788[ابــن أيب شــيبة وقــال.اهـــ ابــن ســاج يضــعفحنــوهعــن أيب ذر عطــاء

نصــبكم إال مــا أ: فقــال هلــم بالربــذةذرقــال حــدثنا األعمــش عــن حبيــب أن قومــا مــروا بــأيب
حـــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن حبيــب بـــن ]12791[ابــن أيب شــيبة .؟ اســتأنفوا العمــلاحلــج

بلوا العمـل بعـد استق: قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبلغك أن : قلت لعطاء : الزبري قال
.رواية ابن َحبان أصحاهـ عثمان وأبو ذرولكن ال: قال .احلج
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مســعودابــنحــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن محــاد عــن إبــراهيم أن ]12789[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ هذا مرسل حسن قال ذلك لقوم

ن ن بـــن ســـعيد بـــن كثـــري بـــن دينـــار أبـــو ســـليماحـــدثنا حيـــىي بـــن عثمـــا]894[الفـــاكهي وقـــال
أردت احلـج: يقـول الشامي قال ثنا أيب قال ثنا املعاىف بن عمران قال مسعت شقيق بن سلمة

إن تكـــن نيتـــك صـــادقة وأصـــل نفقتـــك طيبـــة ، وصـــرف عنـــك :فقـــال مســـعودابـــنفســـألت
د حسن إسنااهـالشيطان حىت تفرغ من عقد حجك ، عدت من سيئاتك كيوم ولدتك أمك 

.صحيح 
أخربنـا عفـان بـن مسـلم قــال حـدثنا محـاد بـن سـلمة قـال أخربنـا جبلــة ]4935[ابـن سـعد -

مــن : أوصــنا ، فقــال : لســلمانقــال أصــحاب ســلمان : بــن عطيــة عــن رجــاء بــن حيــوة قــال 
اســـتطاع مـــنكم أن ميـــوت حاجـــا أو معتمـــرا أو غازيـــا ، أو يف ثقـــل الغـــزاة فليمـــت ، وال ميـــوتن 

.مرسل صحيح اهـال خائناأحدكم فاجرا و 
عـن عبــد اهللا بـن عيسـى قــال أخـربين سـلمة بـن وهــرام عـن رجـل مــن ]8807[عبـد الـرزاق -

أن رجـال سـأله عـن احلـاج فقـال إن احلـاج يشـفع يف أربـع أبي موسى األشـعرياألشعريني عـن 
كيــوم مهــات البعــري الــذي محلــه وخيــرج مــن ذنوبــه  ن قومــه ويبــارك لــه يف أربعــني مــن أمئــة بيــت مــ

ولدته أمه قال فقال له رجل يا أبا موسى إين كنت أعاجل احلـج وقـد ضـعفت وكـربت فهـل مـن 
مـا احلـل أشيء يعدل احلج قال له هل تستطيع أن تعتق سبعني رقبـة مؤمنـة مـن ولـد إمساعيـل ف

ن سعيد بن كثـري بـن حدثنا حيىي ب]877[الفاكهي .والرحيل فال أجد له عدال أو قال مثال 
إنــه مــن األبــدال قــال حــدثنا أيب قــال ثنــا إمساعيــل بــن عيــاش قــال : امي وكــان يقــال دينــار الشــ

:عــن أيب موســى قــال دثين زمعــة بــن صــاحل عــن ســلمة بــن وهــرام عــن رجــل مــن األشــعرينيحــ
ويبارك يف أربعني بعريا مـن أمهـات أربعمائة من عشريته ويغفر لهويفاحلاج يشفع يف أهل بيته 

أيطيـق أن : يا أبا موسى ما يعدل احلج إن تركه الرجـل ؟ قـال : رجل قال.البعري الذي محله 
يعــين رحتـال فــال يعـرف لـه عــدال وال ثقـالفأمــا احلـل واال:ال ، قـال : قـال .يعتـق سـبعني رقبــة 

ين إسـحاق بـن إبـراهيم الطـربي قـال ثنـا أبـو الضـحاك اخليـاط قـال ثنـا ربـاح حـدث.من األعمـال
شـهدت جملـس األشـعري : من األشعريني قد مسـاه قـال عن رجلبد اهللا بن حبريعن عبن زيد

.اهـ ضعيف يشفع احلاج ، فذكر حنو احلديث األول: عبد اهللا بن قيس فسمعته يقول 
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: حــدثنا حيــىي عــن حممــد بــن عمــرو حــدثين مــرداس بــن عبــد الــرمحن قــال ]1209[مســدد -
أبشـر : ل يهـل إال قـال اهللا مـا مـن أحـد أو رجـ: فحدثنا قال عبد اهللا بن عمرودخلت على 

: من أنت يـا ابـن أخـي قـال : يا أبا حممد واهللا ال يبشر اهللا إال باجلنة فقال: فقال عم مرداس 
ابن أيب شيبة .يا ابن أخي كان خيارنا يتتابعون على ذلك: أنا مرداس بن شداد اجلندي قال 

اس بــن عبــد الــرمحن حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا حممــد بــن عمــرو عــن مــرد]12793[
: لـه مـا مـن أحـد يهـل إال قـال اهللا: دخلنا على عبد اهللا بـن عمـرو فحـدثنا قـال : الليثي قال 

مـن أنـت يــا ابـن أخــي؟ : قــال.فـواهللا مــا يبشـر اهللا إال باجلنـةيـا أبـا حممــد:أبشـر فقـال مــرداس
.اهـ صحيحقد كان خيارنا يتتابعون على ذلك:قال أنا مرداس: قال
حدثنا حممد بن صاحل قال ثنا مكـي بـن إبـراهيم قـال ثنـا فائـد عـن حممـد ]870[كهي الفا -

فيلـيب املـؤمن : يقف املسلمون بني هذه األجبل قـال : قال جابر بن عبد اهللابن املنكدر عن 
لبيــك وســعديك اســتجبت دعوتــك : فيقــول اهللا عــز وجــل: لبيــك اللهــم لبيــك ، قــال : فيقــول 

.اهـ ضعيف جدا بك فاستأنف العمل يا مؤمن وقبلت نفقتك وغفرت لك ذن
كثري بـن دينـار الشـامي قـال ثنـا أيب عن سعيد بنحدثنا حيىي بن عثمان ]879[الفاكهي -

عبد اهللا جابر بنحيدث عن ا عبد الرمحن بن أيب الرجال قال مسعت حممد بن املنكدر ثنقال 
اهــوخيلـف هلـم مـا أنفقـوا إذا دعـواويستجاب هلم ج وفد اهللا الذي يعطون ما سألوااحلا :قال 

يـــروي عـــن أبيـــه حيـــىي ، ابـــن ســـعيد والصـــواب، كـــذا يف املطبـــوع حيـــىي بـــن عثمـــان عـــن ســـعيد 
.سند حسن . ، تقدم قريبا عثمان بن سعيد بن كثري 

حــــدثنا ابــــن مهــــدي عــــن ســــفيان عــــن أبيــــه عــــن أيب يعلــــى أن ]12796[ابــــن أيب شــــيبة -
إذا إنكــم مــن وفــد اهللا ، فــإنــا نريــد مكــة فقــال: قــالوا حجاجــا فلقــي قومــاالحســين بــن علــي

]893[الفـاكهي .اهـ أبو يعلى هو منـذر الثـوري فسلوها اهللاقدمتم مكة فامجعوا حاجاتكم 
عــن حــدثنا متــيم بــن املنتصــر قــال ثنــا إســحاق بــن يوســف عــن شــريك عــن ســعيد بــن مســروق

امجعـــوا حـــوائجكم : فقـــال حجـــواإن حســـني بـــن علـــي نظـــر إىل قـــوم قـــد : منـــذر الثـــوري قـــال 
.سند جيد اهـمث سلوه فإنكم وفد اهللا تعاىل
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أبــيعــن الثــوري عــن العــالء بــن املســيب عــن أبيــه أو عــن رجــل عــن ]8826[عبــد الــرزاق -
قال يقول الرب تبارك وتعاىل إن عبدا وسعت عليه الرزق فلـم يفـد إيل يف كـل الخدريسعيد

.اهـ سند ضعيف أربعة أعوام حملروم 
عــن أيب حنيفــة عــن قــيس بــن أيب بكــر بــن أيب موســى عــن أبيــه قــال ]8821[عبــد الــرزاق -

بــن عبــاس اإذ أتــاه رجــل فقــال إين أصــبت طيبــا وأنــا حمــرم فقــال عبــاسبــنابينــا أنــا قاعــد عنــد 
فإين أحكم عليك أنا وأبـو بكـر شـاة مث أتـاه آخـر فقـال إين قضـيت نسـكي إال الطـواف فقـال 

بــن عبــاس انطلــق فاســتأنف اقــال فرجــع إليــه فقــال قــد طفــت فقــال طــف بالبيــت مث ارجــع إيل
.ضعيف أبو حنيفة اهـ بالعمل

قـال عبـاسبـنابن عيينة عـن سـامل بـن أيب حفصـة أن اعن الثوري و ]8827[عبد الرزاق -
حـدثنا حممـد بـن أيب ]775[الفـاكهي . لو ترك الناس زيارة هذا البيت عاما واحدا ما مطروا 

لـو تـرك النـاس : سـفيان عـن سـامل بـن أيب حفصـة عـن رجـل عـن ابـن عبـاس قـال عمر قال ثنـا 
عبـد اهللا بـن عمـران املخزومـي قـال ثنـا حـدثنا ]814[الفاكهي .احلج عاما واحدا ما نوظروا 

جعــل اهللا :عبــاسابــنقــال : حــدثت عــن عكرمــة قــال ســعيد بــن ســامل قــال ثنــا عثمــان قــال
والـذي نفسـي بيـده لـو تركـوه عامـا واحـدا قيـام ديـنهم:ال قـ. الكعبة البيت احلرام قيامـا للنـاس

.اهـ ضعيف ما نوظروا 
بــن عبــد اهللا بــن يزيــد املقــرئ قــال ثنــا حكــام بــن ســلم عــن حــدثنا حممــد ]841[الفــاكهي -

وحســن إطعــام الطعــاماحلــج املــربور : قــال عبــد اهللا بــن عمــرعــن ثعلبــة عــن ليــث عــن جماهــد 
.اهـ سند ضعيف الصحابة 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا عيسى بن يونس حـدثنا عبـد امللـك بـن ]7105[م مسل-
الزبري عن صـفوان وهـو ابـن عبـد اهللا بـن صـفوان وكانـت حتتـه الـدرداء قـال سليمان عن أيبأيب

منزلــه فلــم أجــده ووجــدت أم الــدرداء فقالــت أتريــد احلــج يفالــدرداءأبــاقــدمت الشــام فأتيــت 
دعــوة :صـلى اهللا عليــه وسـلم كــان يقـول فــادع اهللا لنـا خبــري فـإن النــيبقالـت . العـام فقلـت نعــم

املــرء املســلم ألخيــه بظهــر الغيــب مســتجابة عنــد رأســه ملــك موكــل كلمــا دعــا ألخيــه خبــري قــال 
مثــل قــال فخرجــت إىل الســوق فلقيــت أبــا الــدرداء فقــال يل.امللـك املوكــل بــه آمــني ولــك مبثــل 

اهـيه وسلمصلى اهللا علذلك يرويه عن النيب
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حدثنا حسني بن حسن قال أنا سعيد بـن سـليمان قـال أنـا إمساعيـل بـن ]847[الفاكهي -
أدمـن االخـتالف :عبـاسابـنقـال يل : عـن أيب غالـب قـال أيب زكريا قال أنا حممـد بـن عـون 

فإنــــك إن أدمنــــت االخــــتالف إىل هــــذا البيــــت ، لقيــــت اهللا عــــز وجــــل وأنــــت إىل هــــذا البيــــت
.ـ سند ضعيف اهخفيف الظهر 

أخربنــا يزيــد بــن هــارون وعفــان بـن مســلم قــاال حــدثنا محــاد بــن ســلمة ]4829[ابـن ســعد -
أبــو ســفيان بــن : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال 

احلــارث ســيد فتيــان أهــل اجلنــة فحــج عامــا ، فحلقــه احلــالق مبــىن ، ويف رأســه ثؤلــول ، فقطعــه 
فمــات : وقــال يف حديثــه عفــان . فــريون أنــه شــهيد : قــال يزيــد يف حديثــه . فمــات احلــالق ،

.اهـ مرسل صحيح فكانوا يرجون أنه من أهل اجلنة
عــن جعفــر بــن ســليمان قــال حــدثين حممــد بــن جحــادة عــن طلحــة ]8814[عبــد الــرزاق -

لـه اجلنـة اليامي قال مسعته يقـول كنـا نتحـدث أنـه مـن خـتم لـه بإحـدى ثـالث إمـا قـال وجبـت
وإما قال برئ من النار من صام شهر رمضان فإذا انقضى الشهر مات ومن خـرج حاجـا فـإذا 

اهــ كـذا قـال جعفـر وقـد رواه قدم من حجته مات ومن خرج معتمرا فإذا قدم من عمرته مـات 
حـدثنا حممـد بـن أيب عمــر قـال ثنـا سـفيان عـن مالــك بـن مغـول عـن طلحــة ]784[الفـاكهي 

كان يعجبهم أن ميوت الرجل حني يقضي حجـا أو عمـرة أو : ال خيثمة ق: بن مصرف قال 
.هـ صحيح اصوم شهر رمضان أو غزوا 

حكم احلج والعمرة
حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل حــدثينيعثمــان بــن ســعيد الــدارممــن طريــق]8868[البيهقــي -

عـن غـينومـن كفـر فـإن اهللا(قولـه يفعبـاسابـنطلحة عن بن أيبيمعاوية بن صاحل عن عل
.اهـ حسن )1(ج فلم ير حجه برا وال تركه إمثامن كفر باحل: يقول ) العاملني

سـألت سـعيد : ن سـفيان عـن جماهـد بـن رومـي وكـان ثقـة قـال عـحدثنا وكيع بن اجلـراح ]14667[ابن أيب شيبة -1
النـار النـارَ : بن جبري وعبد الـرمحن بـن أيب ليلـى وعبـد اهللا بـن معقـل عـن رجـل مـات ومل حيـج وهـو موسـر ؟ فقـال سـعيد 

.اهـ سند صحيح إين ألرجو إن حج عنه وليه: عاص وقال ابن أيب ليلى مات وهو هللا: وقال ابن معقل 
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حدثنا أبـو معاويـة عـن احلسـن بـن عمـرو عـن مهـران أيب صـفوان ]13872[ابن أيب شيبة -
.مــن أراد مــنكم احلــج فليتعجــل: قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن ابــن عبــاس قــال 
.اجة حنوه وصححه احلاكم وحسنه األلباين رواه أبو داود وابن م

زهــري بــن حــرب حــدثنا يزيــد بــن هــارون أخربنــا الربيــع بــن مســلم حــدثين] 3321[مســلم -
:هريــرة قــال خطبنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــالعــن حممــد بــن زيــاد عــن أيبيالقرشــ

رســول اهللا فســكت فقــال رجــل أكــل عــام يــا . أيهــا النــاس قــد فــرض اهللا علــيكم احلــج فحجــوا 
لو قلـت نعـم لوجبـت وملـا اسـتطعتم مث :حىت قاهلا ثالثا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سـؤاهلم واخـتالفهم علـى أنبيـائهم فـإذا ذروين:قال
اهـء فدعوه ييأمرتكم بش

بشــر عــن حممــد بــن هشــام أبــو عبــد اهللا حــدثنا هشــيم عــن أيبحــدثين]4191[البخــاري-
ب بن عجرة قال كنا مع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ليلى عن كعجماهد عن عبد الرمحن بن أيب

وفـــرة فجعلـــت اهلـــوام وكانـــت يلن حمرمـــون ، وقـــد حصـــرنا املشـــركون قـــالباحلديبيـــة وحنـــوســـلم
قلــت . ك هــوام رأســكأيؤذيــ:فقــال ى اهللا عليــه وســلمصــلالنــيبفمــر يبيتســاقط علــى وجهــ

سـه ففديـة مـن صـيام فمن كـان مـنكم مريضـا أو بـه أذى مـن رأ( قال وأنزلت هذه اآلية . نعم 
استدل به الشافعية علـى أن .)زمن احلديبية(يف الصحيحنيويف لفظ اهـ)أو صدقة أو نسك
.قبلهأيب هريرةديث، ويشكل عليه حاحلج على الرتاخي 

حدثنا أبو معاويـة عـن حجـاج عـن حممـد بـن املنكـدر عـن جـابر ]13826[ابن أيب شيبة -
يـــا رســـول اهللا أخـــربين عـــن : أتـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم رجـــل فقـــال : بـــن عبـــد اهللا قـــال 

اهــــ رواه الرتمـــذي وصـــححه ، وضـــعفه ال ، وأن تعتمـــر خـــري لـــك: العمـــرة واجبـــة هـــي ؟ قـــال 
ابــن جــريج واحلجــاج بــن حيــىي بــن أيــوب أخــربينمــن طريــق]9014[فــا البيهقــي مث رواه موقو 

أرطاة عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا أنه سئل عـن العمـرة أواجبـة فريضـة كفريضـة 
هـذا هـو احملفـوظ عـن جـابر موقـوف غـري مرفـوع : مث قـال. ال وأن تعتمر خري لـك: قال . احلج

اهـ ا ضعيفروى عن جابر مرفوعا خبالف ذلك وكالمه
: قــال عمــر بــن الخطــابذكــر لنــا أن : عــن قتــادة قــال ]3املناســك[ســعيد بــن أيب عروبــة -

لقد مهمت أن أبعث إىل األمصار فـال يوجـد رجـل قـد بلـغ شـيئا ولـه سـعة ومل حيـج إال ضـربت 
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حدثنا حممد ]777[الفاكهي .واهللا ما أولئك مبسلمني ، واهللا ما أولئك مبسلمني عليه اجلزية
أيب عمــر وعبــد اجلبــار قــاال ثنــا ســفيان عــن داود بــن أيب هنــد عــن ســعيد بــن جبــري قــال إن بــن

أراد أن يفـــرض علـــى أهـــل األمصــار عـــدة حيجـــون يف كـــل عـــام ، فلمـــا رأى عمــر بـــن اخلطـــاب
تسارعهم إىل ذلك تركهم وقال عمر لو تركوه عاما واحدا جلاهدناهم عليه كما جناهدهم على 

.منقطعه ابن أيب عدي يف اإلميان ، روااهـ الصالة والزكاة
عــن صــاحب لــه عــن احلكــم بــن عتيبــة عــن عــدي بــن عــدي عــن ]4[ســعيد بــن أيب عروبــة -

فليمـت من بلغ شيئا وله سعة مل حيج مات : قال عمر بن الخطابعبد الرمحن بن عرزم أن 
عـــن حـــدثنا وكيـــع عـــن شـــعبة ]14670[ابـــن أيب شـــيبة .وإن شـــاء نصـــرانيا إن شـــاء يهوديـــا

مـن مـات وهـو موسـر مل : عمـر بـن اخلطـابقـال : ن أبيـه قـال عـاحلكم عن عـدي بـن عـدي 
حدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن احلكـم عـن . يهوديا أو نصرانياحيج ، فليمت على أي حال شاء

]8923[البيهقــي .ن الضــحاك بــن عبــد الــرمحن بــن عــرزم عــن عمــر مبثلــهعــعــدي بــن عــدي 
قـــاال حـــدثنا أبـــو الفـــوارس الصـــيدالينوأبـــو صـــادق بـــن أيبأخربنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلـــافظ 

حممد بن يعقوب حدثنا حممد بـن إسـحاق حـدثنا حجـاج قـال قـال ابـن جـريج أخـربينالعباس
ه أن عبـد الـرمحن بـن غـنم أخـربه أخـرب يأن الضـحاك بـن عبـد الـرمحن األشـعر عبد اهللا بـن نعـيم

نيا يقوهلـا ثـالث مـرات رجـل مـات ومل ليمت يهوديا أو نصـرا: أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول 
مـن سـت غـزوات حيج وجد لذلك سـعة وخليـت سـبيله فحجـة أحجهـا وأنـا صـرورة أحـب إيل

. مـن سـت حجـات أو سـبعابـن نعـيم يشـك ولغـزوة أغزوهـا بعـد مـا أحـج أحـب إيل. أو سبع
نـا ث: ال حدثنا ابن أيب عمر ثنـا مـروان بـن معاويـة قـ]769[الفاكهي .ابن نعيم يشك فيهما
مـن قـدر علـى أن : قـال عمـر بـن اخلطـاب : عن عمرو بـن ميمـون قـال ثابت بن يزيد الثمايل 

فليمـــت يهوديـــا أو نصـــرانيا ، ومـــن حـــج هاهنـــا فليخـــرج هاهنـــا ، حجـــة هاهنـــا حيـــج فلـــم حيـــج
حـدثنا سـعيد بـن ]772[الفـاكهي .الغـزو حنـو الشـام مـن الـروم: يعين ثابت .وخروج هاهنا 

م بـن سـليمان عـن ابـن ثنـا هشـاأيب عمر يزيد أحدمها على صاحبه قاالعبد الرمحن وحممد بن
مســع ن الضــحاك بــن عبــد الــرمحن األشــعري أخــربه أنــهعــجــريج قــال أخــربين عبــد اهللا بــن النعــيم

ليمــت يهوديــا أو نصــرانيا رجــل مــات ومل حيــج ، وجــد لــذلك ســعة :بــن اخلطــاب يقــول عمــر
بـن عبـد اهللا.أو سـبع وات ب إيل من سـت غـز أحت سبيله ، حلجة أحجها وأنا صرورةوخلي
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أو بعــدما أحــج أحــب إيل مــن ســت حجــات ولغــزوة أغزوهــاالنعــيم يشــك يف ســت أو ســبع ،
عــن وأخــربين ســليمان مــوىل لنــا: يج قــال ابــن جــر .عبــد اهللا يشــك يف ســت ، أو ســبع،ســبع 

مـن مل : يقـول بـن اخلطـاب مسعت عمـر: أنه مسعه يقول د اهللا بن املسيب بن أيب السائبعب
فـإن مل يسـتطع عام فـإن مل يسـتطع فعامـا قـابال فـإن مل يسـتطع فعامـا قـابالفليحج اليكن حج 

ملعتمــر أنــه مســع ليثــا حيــدث عــن احــدثين حســني.يهوديــا أو نصــرانيا أو مل يفعــل كتبنــا يف يــده 
وهـو . رواه ابـن أيب عمـر يف كتـاب اإلميـان عـن هشـام اهــ عـن عمـر حنـوهعن عـدي بـن عـدي 

.يأيت إن شاء اهللا يف جامع االعتقاد .حسن صحيححديث 
هـا النـاس كتـب علــيكم يــا أي: قـال عمــر بـن الخطـابعـن قتـادة أن ]69[ابـن أيب عروبـة -

م مـن مالـه يا أيها الناس كتب علـيكم أن يأخـذ أحـدكيا أيها الناس كتب عليكم العمرةاحلج
، وامي اهللا ألن أمــوت وأنــا أبتغــي مبــا يل يف فــإن فيــه الغــىن والتصــديق فيبتغــي بــه مــن فضــل اهللا

.اهـ منقطع من أن أموت على فراشياألرض من فضل اهللا أحب إيل
حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال حــدثنا ســليم بــن حيــان قــال حــدثنا ]13704[ابـن أيب شــيبة -

أحجــوا هــذه : يقــول الخطــاببــنعمــرمسعــت : موســى بــن قطــن عــن ميــة بنــت حمــرز قالــت 
أخربنــا يزيــد ]11868[ابــن ســعد . قهــا ، وتــدعوا أرباقهــا يف أعناقهــاوال تــأكلوا أرزاالذريــة ،

بن هارون وعفان بن مسلم قاال حدثنا سليم بـن حيـان قـال حـدثين موسـى بـن قطـن عـن ميـة 
احجــوا هــذه : مسعــت عمــر بــن اخلطــاب يقــول : بنـت حمــرز امــرأة مــن بلحــارث بــن كعــب قــال 

: قال] 1253[ورواه البخاري يف التاريخ . دعوا أرباقها يف أعناقهاالذرية وال تأكلوا أرزاقها وت
صدقة حدثنا حيىي القطان عـن سـليم بـن حيـان عـن موسـى عـن آمنـة بنـت حمـرز قالـت يلقال 

عناقهـاأاقها يف أربرزاقها وتدعوا أأحجوا هذه الذرية ال تأكلوا :مسعت عمر بن اخلطاب يقول
علـى رسـم ابـن .حكاه يف املطالب العالية . د فذكر مثله ورواه مسدد حدثنا حيىي بن سعياهـ

.أراه حبان 
أخربنــا إســحاق بــن إبــراهيم قــال أنبأنــا جريــر عــن منصــور عــن أيب وائــل ]2719[النســائي -

كنـــت أعرابيـــا نصـــرانيا فأســــلمت فكنـــت حريصـــا علـــى اجلهــــاد : قـــال قـــال الصـــيب بـــن معبــــد 
مـــن عشـــرييت يقـــال لـــه هـــرمي بـــن عبـــد اهللا فوجـــدت احلـــج والعمـــرة مكتـــوبني علـــي فأتيـــت رجـــال

:فسألته فقال
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ى اجلهــاد وإين وجــدت احلــج فقلــت يــا أمــري املــؤمنني إين أســلمت وأنــا حــريص علــعمــرفأتيــت 
إين وجـــدت احلـــج والعمـــرة والعمـــرة مكتـــوبني علـــي فأتيـــت هـــرمي بـــن عبـــد اهللا فقلـــت يـــا هنـــاه 

:فقالمكتوبني علي
ريه فقــال لقيــين ســلمان بــن ربيعــة وزيــد بــن صــوحان فقــال أحــدمها لآلخــر مــا هــذا بأفقــه مــن بعــ

.اهـ ورواه أبوداود وصححه األلباين عمر هديت لسنة نبيك صلى اهللا عليه و سلم 
ـــنعـــن أيب معشـــر عـــن النخعـــي أن ]71[ابـــن أيب عروبـــة - احلـــج فريضـــة : قـــال مســـعوداب

حـدثنا ابـن إدريـس وأبـو أسـامة عـن سـعيد عـن أيب ]13828[ابن أيب شـيبة . والعمرة تطوع 
]3214[ابــن جريــر .والعمــرة تطــوعاحلــج فريضــة : قــال عبــد اهللا : ل معشــر عــن إبــراهيم قــا

مسعـت سـعيد بـن أيب عروبـة عـن : يـس قـالحدثنا أبو كريـب وأبـو السـائب قـاال حـدثنا ابـن إدر 
حــدثين يعقــوب بــن . والعمــرة تطــوعاحلــج فريضــة: قــال عبــد اهللا: أيب معشــر عــن إبــراهيم قــال

ة عــن أيب معشــر عــن النخعــي عــن ابــن مســعود قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن ابــن أيب عروبــإبــراهيم
.اهـ مرسل صحيح مثله

حدثنا عبد السـالم بـن عاصـم قـال ثنـا محـاد بـن قـرياط قـال ثنـا بكـري بـن ]770[الفاكهي -
حجـوا هـذا البيـت قبـل أن ال حتجـوه :ال قـابن مسـعودعن معروف عن جويرب عن الضحاك 

شيئا منهـا إال بالبادية فال يصيب منها بعريتفلةتنبت:ومل يا أبا عبد الرمحن ؟ قال :قالوا .
.اهـ ضعيف نفق 

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]9027[البيهقــي -
الوراق حدثنا عبد اهللا بن رجاء حـدثنا إسـرائيل يالعباس حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن عل

: وأقيمـوا احلـج والعمـرة إىل البيـت مث يقـول : يقـول مسـعودابـنعن ثوير عن أبيه قال مسعـت 
مل أمســـع مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فيهـــا شـــيئا لقلـــت العمـــرة واهللا لـــوال التحـــرج أين

حدثنا عبدان بن أمحـد ثنـا أبـو ]10298[الطرباين وقال.اهـ سند ضعيف واجبة مثل احلج
: عث بــن ســوار عــن أيب إســحاق عــن مســروق قــالبكــر بــن نــافع ثنــا الفضــل بــن العــالء ثنــا أشــ

إقامــة الصــالة وإيتــاء الزكــاة وأقيمــوا احلــج والعمــرة إىل البيــت : أمــرمت بإقامــة أربــع: قــال عبــد اهللا
أخربنــا أبــو بكــر بــن احلــارث ]9028[البيهقــي . واحلــج احلــج األكــرب والعمــرة احلــج األصــغر
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بـن حبـر ثنـا أبـو يمـد بـن احلسـن بـن علـحـدثنا حمالفقيه أخربنا أبو حممد بـن حيـان األصـبهاين
.ضعيف.حنوه ثنا الفضل بن العالء عن أشعث بكر بن نافع 

قــالَ عبــد اهللا بــن عمــران املخزومــي قــال ثنــا ســعيد بــن ســامل قــالحــدثنا ]771[الفــاكهي -
ال :قـال عبـد اهللا بـن عمـر عـن عثمان أخـربين موسـى بـن عبيـدة عـن واقـد بـن حممـد بـن زيـد

.اهـ ضعيف سار ترك احلج إال عاقبته أقدر على ي
رواه أبـو .احلـج والعمـرة فريضـتان: قـالعمـرابـنأن حدثوا عـن نـافع]70[ابن أيب عروبة-

حـــدثنا حممـــد حـــدثنا حيـــىي حـــدثنا عبـــد اهللا عـــن ]209[يف معجـــم شـــيوخهاملقـــرئبكـــر ابـــن
اهــ حممـد تان واجبتانة فريضاحلج والعمر :أنه قال هشام عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر

]9021[البيهقـي .وحيىي هو ابن غيالنبن سهل بن محاد اخلالل التسرتياأبو عبد اهللا هو 
حـدثنا أبـو عثمـان عمـرو بـن عبـد اهللا يبـن املؤمـل املاسرجسـيأخربنا أبو حممد احلسن بـن علـ

عـن نـافع حدثنا حممد بن عبد الوهاب أخربنا جعفر بن عون أخربنا شـعبة عـن أيـوب يالبصر 
.اهـ صحيحاحلج والعمرة فريضتان: عن ابن عمر قال 

ابــنحــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن ابــن جــريج عــن نــافع عــن ]13835[ابــن أيب شــيبة وقــال
ابــــن خزميــــة .لــــيس مــــن خلــــق اهللا تعــــاىل أحــــد إال وعليـــه حجــــة وعمــــرة واجبتــــان: قـــالعمــــر

ن ابــن جــريح عــن نــافع عــن ابــن ثنا عبــد اهللا بــن ســعيد األشــج ثنــا أبــو خالــد عــحــد]3066[
ليس من أحد إال و عليه حجة و عمرة واجبتان ال بـد منهمـا فمـن زاد بعـد ذلـك : عمر قال 

ــــدارقطين .خــــري و تطــــوع  ــــو حممــــد ]2752[ال ــــد اهللا احــــدثنا أب ــــن صــــاعد حــــدثنا أبــــو عبي ب
يج قـال رواد عن ابن جـر ياملخزوم
لــيس مــن خلــق اهللا أحــد إال : نــافع مــوىل ابــن عمــر أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يقــول وأخــربين

عليـــه حجـــة وعمـــرة واجبتـــان مـــن اســـتطاع إىل ذلـــك ســـبيال فمـــن زاد بعـــدمها شـــيئا فهـــو خـــري 
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو بكــر بــن إســحاق أخربنــا ]9022[البيهقــي . وتطــوع

بـياحلسن بن علـ
أحـد إال عليـه ليس من خلـق اهللا: أن عبد اهللا بن عمر كان يقول نافع موىل ابن عمر أخربين

اهــ مـن اسـتطاع إىل ذلـك سـبيال فمـن زاد بعـدها شـيئا فهـو خـري وتطـوعحجة وعمرة واجبتان
.صحيح
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حدثنا عمـرو بـن عبـد اهللا األودي ثنـا وكيـع عـن ابـن جـريج عـن ]1796[وقال ابن أيب حامت 
.خمتصر وهو اهـ سند صحيح العمرة واجبة:نافع عن ابن عمر قال

حـــدثين حيـــىي بـــن إبـــراهيم : حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن شـــبيب قـــال]151[وقـــال احملـــاملي يف أماليـــه 
العمـرة سـنة ال : قـال حدثين أسامة بن حفص عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر

.اهـ ضعيف ترتك وليست بواجبة
قـال عمـرابنحدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير عن جماهد عن ]14669[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف من مات وهو موسر مل حيج جاء يوم القيامة وبني عينيه مكتوب كافر: 
جـابرجـريح عـن أيب الـزبري عـن ثنا األشـج ثنـا أبـو خالـد عـن ابـن حـد]3067[ابن خزميـة -

.ثقات اهـليس من خلق اهللا أحد إال و عليه عمرة واجبة : قال
حدثنا وكيع قـال ثنـا عمـران بـن حـدير عـن النـزال بـن عمـار عـن ]15959[ابن أيب شيبة -

اهـــ مــن ملــك ثــالث مئــة درهــم وجــب عليــه احلــج وحــرم عليــه نكــاح اإلمــاء: قــال ابــن عبــاس
.ابن حبان مرسل والنزال وثقه 

حدثنا أمحد بـن حممـد بـن اجلـراح الضـراب حـدثنا حممـد بـن سـعيد بـن ]2749[الدارقطين -
عبـاسابـنربـاح عـن غالب حدثنا حممد بن كثري حدثنا إمساعيل بن مسلم عن عطـاء بـن أيب

:قــال
فليخرجــوا إ

.ضعيف إمساعيلاهـ حاجا أو معتمرا
حدثنا عبد اهللا بن منري ووكيـع عـن فضـيل بـن غـزوان عـن عكرمـة ]13839[ابن أيب شيبة -

بـــو ســـعيد نا أحـــدث]1795[ابـــن أيب حـــامت .العمـــرة احلجـــة الصـــغرى: قـــال ابـــن عبـــاسعـــن 
العمــرة :عــن ابــن عبــاس قــالاألشــج ثنــا أبــو خالــد عــن فضــيل يعــين ابــن غــزوان عــن عكرمــة

حــدثنا حممــد بــن حممــود ]2755[اهـــ ســند جيــد ولــه شــويهد رواه الــدارقطين احلجــة الصــغرى
حــدثنا حممــد بــن عبــد امللــك بــن مــروان حــدثنا يزيــد بــن هــارون حــدثنا ورقــاء عــن أيبيالواســط

احلــج األكــرب يــوم النحــر واحلــج األصــغر :بــن شــداد عــن ابــن عبــاس قــالإســحاق عــن عبــد اهللا
حدثنا حممد بن القاسم بن زكريا حدثنا عباد بن يعقوب ]2754[وقال الدارقطين اهـالعمرة
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حيــىي عــن داود عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال العمــرة واجبــة كوجــوب حــدثنا إبــراهيم بــن أيب
.مرتوكحيىي اهـ ابن أيباحلج األصغر ياحلج وه

الفقيـه أخربنـا أبـو احلسـن بـن فـراس حـدثنا أبـو يأخربنا أبو الفتح العمر ]9024[البيهقي -
:قـالابـن عبـاسحـدثنا سـفيان عـن عمـرو بـن دينـار عـن طـاوس عـن يجعفر الـديبل
ـ ســند اهــعــن ســفيان بــن عيينــةيرواه الشــافع) وأمتــوا احلــج والعمــرة هللا(كتــاب اهللا لقرينتهــا يف

.صحيح 
ثنــا ســفيان عــن أيب جنــاب الكلــيب عــن حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال]745[الفــاكهي -

مـا مـن أحـد ميـوت ولـه مـال إال سـأل اهللا عـز وجـل :قـال عباسابنعن الضحاك بن مزاحم 
قــرؤه علــيكم مــن  أنــا أ:حتــدثنا بشــيء ال نعرفــه ؟ فقــالمــا نــراك: فقيــل لــه .الرجعــة إىل الــدنيا 

وأنفقـوا مـن مـا رزقنـاكم مـن قبـل أن يـأيت أحـدكم املـوت (مث قرأ هذه اآلية هللا عز وجلكتاب ا
.اهـ ضعيف أحجج )أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلنيفيقول رب لوال أخرتين إىل 

أخربنــا أبــو بكــر بــن عبــد اهللا بــن أيب أويــس قــال حــدثنا ســليمان بــن ]6199[ابــن ســعد -
مل يكن حيج حـىت ماتـت أمـه لصـحبتهاهريرةأباشهاب أن بالل عن يونس بن يزيد عن ابن 

حــدثنا قــال أخربنــا عبــد اهللا]29[املــروزي يف الــرب والصــلة ســنأبــو عبــد اهللا احلســني بــن ح. 
.اهــ مرسـل مل يكن حيج حـىت ماتـت أمـه لصـحبتهابلغنا أن أبا هريرة: قالعن الزهريسيون

.صلى اهللا عليه وسلم وكان َحجَّ مع أيب بكر سنة تسع ومع رسول اهللا
: حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســفيان عــن منصــور عــن جماهــد قــال ]13845[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح العمرة هي احلجة الصغرى: ن يقال كا
واجبــة ســألت محــادا عــن العمــرة: حــدثنا غنــدر عــن شــعبة قــال ]13830[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح قد اختلف فيها: هي ؟ قال 
احلاجصفةما

بكــر حــدثنا يزيــد بــن زريــع حــدثنا عــزرة بــن ثابــت حــدثنا حممــد بــن أيب] 1517[البخــاري -
على رحل ومل يكن شحيحا وحدث أن رسـول أنسحج :عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس قال

اهـاهللا صلى اهللا عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته 
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قــال مسعــت املثــىن يقــول مسعــت طاووســا عــن عبــد الــرمحن بــن عمــرو]8838[عبــد الــرزاق -
إذ مـرت بـه رفقـة مـن أهـل الـيمن قـد أحفـوا باملـاء جـابر بـن عبـد اهللاكنت جالسا عند :يقول

واحلطب فقال جابر بن عبـد اهللا مـا رأيـت أشـبه بنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم مـن 
.اهـ مثىن بن الصباح يضعف هؤالء 

م بـــن القاســـم أخربنـــا إســـحاق بـــن ســـعيد بـــن عمـــرو بـــن أخربنـــا هاشـــ]1979[ابـــن ســـعد -
فمــرت بنــا رفقــة ميانيــة يــوم الصــدر عمــرابــنصــدرت مــع : ســعيد بــن العــاص عــن أبيــه قــال 

مــن أحــب أن ينظــر إىل رفقــة وردت احلــج : فقــال عبــد اهللا رحــاهلم األدم وخطــم إبلهــم اجلــرر 
جــة الــوداع فلينظــر إىل هــذه وأصــحابه إذ قــدموا يف حبرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم العــام 
حدثنا وكيع قال حدثنا إسحاق بن سعيد القرشي عـن أبيـه ]16050[ابن أيب شيبة .الرفقة
مــن أحــب أن ينظــر إىل : رحــاهلم األدم ، فقــال أنــه رأى رفقــة مــن أهــل الــيمنعمــرابــنعــن 

مــن ]8914[البيهقــي .أشــبه رفقــة بأصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم فلينظــر إىل هــؤالء
احلسن بن مكرم حـدثنا أبـو النضـر حـدثنا إسـحاق بـن سـعيد عـن أبيـه قـال صـدرت مـع طريق

: ابـن عمـر يــوم الصـدر فمـرت بنــا رفقـة ميانيـة رحــاهلم األدم وخطـم إبلهـم اخلــزم فقـال عبــد اهللا 
وأصحابه فقة وردت احلج العام برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممن أحب أن ينظر إىل أشبه ر 

.اهـ صحيح جة الوداع فلينظر إىل هذه الرفقةحإذ قدموا يف
أنـه كـان عمرابنحدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ]16051[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن حيج على رحل
بـن عمـراأخربنا معمر عن األعمش عن جماهد قال قـال رجـل عنـد ]8836[عبد الرزاق -

بن عمر رجال على بعـري علـى رحـل رث اقال فرأى .همما أقل:بن عمرافقال !ما أكثر احلاج
.اهـ رجاله ثقات لعل هذا :خطامه حبل فقال

كــان يكــره : حـدثنا قــرة بــن سـليمان عــن هشـام عــن حممــد قـال ]16055[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ قرة يضعفالناس حيجون على األقتاب والرحالإمنا كان : احلج على احململ فيقول 

بن عمر أن رجال سأله فقـال يـا اعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]8841[عبد الرزاق -
بن عمر لـو اأبا عبد الرمحن رجل مستعمل على الصدقات فأصاب منها فحج من ذلك فقال 
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بــن عمــر اأن إنسـانا ســرق متــاع احلـاج فحــج بــه فقـال الرجــل غفــر اهللا يـا أبــا عبــد الـرمحن فقــال 
.اهـ حسن فإن هذه الصدقات للمساكني 

سفيان عـن زكريـا بـن أيب زائـدة عـن حدثناحدثنا حممد بن أيب عمر قال]822[الفاكهي -
فكـان أول مـن اختـذ رحـالتهمكـان النـاس حيجـون وأزوادهـم حتـ:هشام بن عروة عن أبيه قـال 

وأول مـن اختـذ احملامـل :قـال سـفيان .ن على زاملته ، ومحل مرواعثمان بن عفانفحج عليه 
.تثقااهـ احلجاج 

حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان بــن عيينــة قــال أخــربين يعــين ]1298[الفــاكهي -
قــرأت ورأيــت: ن مبــىن ، قــال ابــن أيب عمــر يعــين املهــدي قــال أنــه دخــل علــى أيب هــارو الثــوري 
عشـر دينـارا وزاد حممـد أي شيء هذا ؟ حـج عمـر بـن اخلطـاب فـأنفق يف حجـه سـتة : فقلت 

لــوال مــا يصــنع : نــا ؟ فقــال كيــف رأيــت حجيــا أبــا عبــد اهللا  : هــديه املفقــال لــ: بــن أيب عمــر
أخربنــا عبــد اهللا بــن منــري ]3826[وقــال ابــن ســعد .اهـــ صــحيح مرســل يعــين األعــوانهــؤالء

سـألين عمـر  : عـن يسـار بـن منـري قـالقال إمساعيل بن أيب خالد قال أخربين سعيد بن أيب بردة
.سند صحيحاهـسة عشر دينارامخ: كم أنفقنا يف حجتنا هذه ؟ قلت 

أخربنــا خالـد بــن خملــد قــال أخربنـا عبــد اهللا بــن عمـر عــن إســحاق بــن ]4032[ابـن ســعد -
يرمـي مجـرة العقبـة عمـر بـن الخطـابرأيـت : عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بـن مالـك قـال 

ســـدي قـــال أخربنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا األالمث قـــ.وعليـــه إزار مرقـــوع بفـــرو ، وهـــو يومئـــذ وال
أخربنا سفيان الثوري عن سعيد اجلريري عن أيب عثمان قال أخربين من رأى عمر يرمي اجلمرة 

أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال أخربنــا مث قــال ابــن ســعد. عليــه إزار قطــري مرقــوع برقعــة مــن أدم
رأيــت عمــر بــن : مهــدي بــن ميمــون قــال أخربنــا ســعيد اجلريــري عــن أيب عثمــان النهــدي قــال

هـذا أصــح إن اهـــيطــوف بالبيـت عليــه إزار فيـه اثنتــا عشـرة رقعــة إحـداهن بــأدمي أمحـراخلطـاب 
.حسن صحيح .مهدي قدمي السماعشاء اهللا ، 

حــدثنا أبــو بشــر بكــر بــن خلــف قــال ثنــا غنــدر عــن شــعبة عــن أيب ]2606[الفــاكهي وقــال
رمـي اجلمـرة رضـي اهللا عنـه يعمـر بـن اخلطـابرأيـت : بشر عن عطاء عن عبيد بن عمري قـال 

اهـوإن بني كتفيه اثنيت عشرة رقعة بعضها من أدم
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أخربنــا هشــام أبــو الوليــد الطيالســي قــال أخربنــا أبــو عوانــة عــن أيب ]4041[وقــال ابــن ســعد 
رأيت عمر يرمي اجلمار عليه إزار مرقع على مقعدته: بشر عن عطاء عن عبيد بن عمري قال 

. جيد هسندهذا أشبه ، و اهـ 
لنفقةطيب اباب

أبــو كريــب حممــد بــن العــالء حــدثنا أبــو أســامة حــدثنا فضــيل بــن حــدثين]2393[مســلم -
هريرة قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه حازم عن أيببن ثابت عن أيبيعدمرزوق حدثين

أيهــا النــاس إن اهللا طيــب ال يقبــل إال طيبــا وإن اهللا أمــر املــؤمنني مبــا أمــر بــه املرســلني :وســلم 
يــا أيهــا (وقــال ) مبــا تعملــون علــيميــا أيهــا الرســل كلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صــاحلا إين(فقــال 

مث ذكـر الرجـل يطيـل السـفر أشـعث أغـرب ميـد يديـه ) . الذين آمنوا كلوا من طيبات مـا رزقنـاكم
بـــاحلرام فـــأىن يإىل الســـماء يـــا رب يـــا رب ومطعمـــه حـــرام ومشـــربه حـــرام وملبســـه حـــرام وغـــذ

اهـيستجاب لذلك 
مكـة عمـرقـدم : حدثنا سفيان عن عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد عـن أبيـه قـال ]1192[مسدد -

إبــل :خرجهــا مــن مكــة وقــال أفــأخرب أن ملــوىل لعمــرو بــن العــاص إبــال جاللــة فأرســل إليهــا ف
:اهــ قـال ابـن حجــر ال حتـج عليهـا وال تعتمـر : فقـال عمـر. ينقـل عليهـا املـاء و حيتطـب عليهـا

.يف األطعمة يأيت.إسناده صحيح 
: قــال عمــرابــنحــدثنا عبــد الــوارث ثنــا أيــوب عــن نــافع عــن ]1193[وقــال مســدد -

.رواه أبو داود اهـ صحيح عن ركوب اجلاللة 
أشهر احلج

: عبـد اهللاقـال : حدثنا وكيع عن شريك عـن أيب إسـحاق قـال ]13810[ابن أيب شيبة -
]3518[ابــن جريــر .وعشــر ذي احلجــةشــوال وذو القعــدة: قــال )احلــج أشــهر معلومــات(

حــدثنا أمحــد بــن إســحاق قــال حــدثنا أبــو أمحــد قــال حــدثنا شــريك عــن أيب إســحاق عــن أيب 
وعشـــر ذي شـــوال وذو القعـــدة: قـــال)احلـــج أشـــهر معلومـــات(قولـــهعبـــد اهللاعـــن األحـــوص

يبحــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز حــدثنا عثمــان بــن أ]2479[الــدارقطين .احلجــة
قـاال حـدثنا القطان حدثنا حممـد بـن إمساعيـل احلسـاينيشيبة ح وأخربنا عمر بن أمحد بن عل

]8973[البيهقـي .مثلـهاألحـوص عـن عبـد اهللا إسحاق عن أيبوكيع حدثنا شريك عن أيب
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األحــوص عــن عبــد اهللا إســحاق عــن أيبســعيد بــن منصــور حــدثنا شــريك عــن أيبمــن طريــق
.ال بأس به مثله اهـ

حدثنا وكيع عن شريك عـن إبـراهيم بـن املهـاجر عـن جماهـد عـن ]13804[ابن أيب شيبة -
حــدثنا . شــوال وذو القعــدة وعشــر مــن ذي احلجــة: قــال )احلــج أشــهر معلومــات(عمــرابــن

شــوال وذو القعــدة وذو : عمــر قــال يعلــى بــن عبيــد عــن حممــد بــن إســحاق عــن نــافع عــن ابــن
حـــدثنا وكيـــع عـــن بـــيهس بـــن فهـــدان عـــن أيب شـــيخ ]13815[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة .احلجـــة

شـــوال وذو : قـــال )احلـــج أشـــهر معلومـــات(ســـألت ابـــن عمـــر عـــن قولـــه تعـــاىل : اهلنـــائي قـــال 
حــدثنا حممــد بــن املثــىن قــال حــدثنا أبــو الوليــد قــال ]3532[ابــن جريــر . القعــدة وذو احلجــة

دة وعشـر ذي احلجـة شـوال وذو القعـ: حدثنا محـاد عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال
عـن حدثين أمحد بن حازم قال حدثنا أبو نعـيم قـال حـدثنا ورقـاء).احلج أشهر معلومات(يف

شـوال وذو القعـدة وعشـر : قـال)احلـج أشـهر معلومـات(عبد اهللا بـن دينـار عـن ابـن عمـر قـال
: حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا حيــىي بــن ســعيد قــال حــدثنا ابــن جــريج قــالوقــال .ذي احلجــة

.نعــم، شــوال وذو القعــدة وذو احلجــة: أكــان عبــد اهللا يســمي أشــهر احلــج؟ قــال: ت لنــافعقلــ
أمسعـت : قلـت لنـافع: حدثنا ابـن بشـار قـال حـدثنا حممـد بـن بكـر قـال حـدثنا ابـن جـريج قـال

حــدثنا . نعــم، كــان يســمي شــواال وذا القعــدة، وذا احلجــة: ابــن عمــر يســمي أشــهر احلــج؟ قــال
أبـو أمحـد قـال حـدثنا شـريك عـن إبـراهيم بـن مهـاجر عـن جماهـد أمحد بن إسحاق قـال حـدثنا 

احلســن بــن مــن طريــق]8972[البيهقــي . شــوال وذو القعــدة وذو احلجــة: عــن ابــن عمــر قــال
مثلـه اهــ بن عفان حدثنا عبد اهللا بن منـري عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر يعل

.حسن صحيح 
ابــنو ثنــا احلجــاج عــن احلكــم عــن مقســم عــن حــدثنا أســد بــن عمــر ]1205[ابــن منيــع -

حـدثنا ]13814[ابـن أيب شـيبة .من السـنة أال حيـرم بـاحلج إال يف أشـهر احلـج: قال عباس
احلــج أشــهر (وكيــع وحيــىي بــن آدم عــن شــريك عــن أيب إســحاق عــن الضــحاك عــن ابــن عبــاس 

ثنا حيـىي حـد]13807[ابـن أيب شـيبة .قال شوال وذو القعـدة وعشـر ذي احلجـة)معلومات
]3519[ابــن جريــر. بــن ســعيد عــن ســفيان عــن خصــيف عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس مثلــه

.مثلـهحدثنا أمحد بن إسحاق قال حدثنا أبـو أمحـد قـال حـدثنا سـفيان وشـريك عـن خصـيف 
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مث .هفـذكر ن خصـيف عـقال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا الثوريحدثنا احلسن بن حيىيوقال
إبـراهيم بـن حـدثنا براهيم بن إمساعيل بن نصر السلمي قـالحدثنا إلحدثنا أبو كريب قاقال 

أشـهر احلـج : بـن عبـاس أنـه قـالعـن اإمساعيل بن أيب حبيبـة عـن داود بـن حصـني عـن عكرمـة
املثــىن قـــال حــدثنا أبـــو صــاحل قـــال حـــدثين حـــدثين. وعشــر مـــن ذي احلجــةشــوال وذو القعـــدة

وذو شـوال: وهـن)احلـج أشـهر معلومـات(هعن ابن عبـاس قولـمعاوية عن علي بن أيب طلحة
جعلهـن اهللا سـبحانه للحـج، وسـائر الشـهور للعمـرة، فـال يصـلح القعدة وعشر من ذي احلجـة

حدثين املثىن قال حدثنا .
احلـج أشـهر (اس يف قولـهعن ابن عباحلماين قال حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن الضحاك

حدثين القاسم قـال حـدثنا احلسـني .وعشر من ذي احلجةشوال وذو القعدة: قال)معلومات
الـــدارقطين . ن احلكـــم عـــن مقســـم عـــن ابـــن عبـــاسعـــقـــال حـــدثين هشـــيم قـــال أخربنـــا احلجـــاج

حــدثنا زهــري بــن يحــدثنا عبيــد اهللا بــن عبــد الصــمد حــدثنا احلســني بــن محيــد العكــ]2485[
.اهـ حسندثنا أبو نصري محزة بن نصري عن مقاتل عن عطاء عن ابن عباس مثلهعباد ح

ثنا أمحـد بـن حيـىي بـن مالـك السوسـي ثنـا حجـاج بـن حممـد حـد]1853[ابن أيب حامت وقال
أنـه ال ينبغـي عن ابن عبـاسقال ابن جريج أخربين عمر بن عطاء عن عكرمة موىل ابن عباس

ابــن أيب ).احلــج أشــهر معلومــات(مــن أجــل قــول اهللاحلــجأن حيــرم بــاحلج إال يف أشــهرألحــد
حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن احلكم عن مقسم عن ابـن عبـاس ]14837[شيبة 
حــدثنا عبــد اهللا ]2514[الــدارقطين .إال يف أشــهر احلــجمــن الســنة أن ال يهــل بــاحلج: قــال 

زائــدة عــن بــن زكريــا بــن أيبشــيبة حــدثنا حيــىيبــن حممــد بــن عبــد العزيــز حــدثنا عثمــان بــن أيب
القاسم عن ابن عباس قال إن من سنة احلج أن ال حيرم باحلج إال احلجاج عن احلكم عن أيب

تابعه شعبة ومحزة الزيات وأبو القاسم هو مقسم موىل عبد اهللا بن احلارث بـن . أشهر احلجيف
حــدثنا احلســن بــن بــن قــانع وآخــرون قــالوا حــدثنا حممــد بــن عثمــانيحــدثنا عبــد البــاق.نوفــل

ســهل حــدثنا مصــعب بــن ســالم عــن محــزة الزيــات عــن احلكــم عــن مقســم عــن ابــن عبــاس يف
أخربنا أبـو ]8981[البيهقي .غري أشهر احلج قال ليس ذاك من السنةالرجل حيرم باحلج يف

ببغداد حدثنا حممد بن عثمان بن يإسحاق املزكى أخربنا دعلج بن أمحد السجز زكريا بن أيب
البيهقــي . مثلــهيبة حــدثنا احلســن بــن ســهل حــدثنا مصــعب بــن ســالم عــن محــزة الزيــات شــأيب
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خالـد األمحـر عـن شـعبة بـن احلجـاج عـن احلكـم عـن مقسـم عـن ابـن أيبمن طريق]8980[
احلــج أن حيــرم بــاحلج ىف أشــهر فــإن مــن ســنة .أشــهر احلــجال حيــرم بــاحلج إال يف: عبــاس قــال 

.ال بأس به اهـ حسن احلج
جـابرحدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أيب الزبري عـن ]14838[أيب شيبة ابن -

حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن ]2516[الــدارقطين .إال يف أشــهر احلــجال حيــرم بــاحلج : قــال 
الــزبري عــن جــابر قــال عبــد العزيــز حــدثنا عثمــان حــدثنا حيــىي بــن زكريــا عــن ابــن جــريج عــن أيب

عبــد الوهــاب بــن مــن طريــق]8979[البيهقــي .ال:قــال؟جقلــت أهــل بــاحلج قبــل أشــهر احلــ
أيهـل بـاحلج يف: يسـألمسعـت جـابر بـن عبـد اهللا : الـزبري قـالعطاء أخربنـا ابـن جـريج عـن أيب

سـند صـحيح إن  . ورواه قبيصـة عـن الثـوري عـن ابـن جـريج مثلـه اهــ ال: قال. أشهر احلجغري
.كان مسعه ابن جريج 

حـدثنا عثمـان حـدثنا يعبد اهللا بن حممد بن عبـد العزيـز البغـو حدثنا]2481[الدارقطين -
أشــهر :قــالعبــد اهللا بــن الزبيــرعــن يســعد عــن حممــد بــن عبيــد اهللا الثقفــأبــو أســامة عــن أيب

.اهـ أبو سعد مل أعرفه احلجةياحلج شوال وذو القعدة وعشر من ذ
كــان ابــن أيب : ال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق قــ]14844[ابــن أيب شــيبة -

حممــد لــو أدرك هــذا أصــحاب: نعــم يهــل بــاحلج يف غــري أشــهر احلــج فقــال عمــرو بــن ميمــون 
.صحيح سند اهـ صلى اهللا عليه وسلم لرمجوه

من نذر حجا ومل يكن حج
ابــنكنــت عنــد : قــالثنا أبــو األحــوص عــن زيــد بــن جبــريحــد]12885[ابــن أيب شــيبة -

هـذه : قـالجـة قـطومل أحـج قبـل هـذه احلإين نـذرت أن أحـج: فقالـتقاعـدا فأتتـه امـرأةعمر
نـا شـريك عـن زيـد خرب أ]2349[ابـن اجلعـد.فالتمسي ما توفني به عن نـذركحجة اإلسالم 

بن عمر فجاءته امرأة فقالت إين نذرت أن أحج إىل البيت ومل أحـج اكنت عند بن جبري قال
الشـافعي . هلا أن يعينها وييسـر هلـامث دعاحجة اإلسالم قال هذه حجة اإلسالم أوف بنذرك

لعند عبد اهللا بن عمـر إذ إين: عن زيد بن جبري قال يأخربنا القداح عن الثور ]8952هق[
من عليه احلـج ونـذر نذره يعينيهذه حجة اإلسالم فليلتمس أن يقض: سئل عن هذه فقال 

شــعبة عــن زيــد بــن حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا أيبمــن طريــق] 8953[البيهقــي .حجــا
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يابـدئ: نـذرت أن أحـج فلـم أحـج فقـال إين: جبري قال مسعت امرأة سـألت ابـن عمـر قالـت 
.صحيحاهـ فدعا اهللا أن ييسر هلافقرية مسكينة فادع اهللا يلإين: فقالت . حبجة اإلسالم

حـدثين حممـد بـن : حـدثنا عمـرو بـن علـي أبـو حفـص قـال]1645[الكـىن وقال الـدواليب يف 
مسعــت جماهــدا: قــالبيــاع األدمحــدثنا أبــو ليــث الفضــل بــن ميمــون: اهللا األنصــاري قــالعبــد 
، ومل تكن حجت حجة اإلسالم ، نذرت امرأة أن حتج : قال

فأتــت عبــد اهللا بــن عمــر ، مــا قضــيت حجــة اإلســالم وال وفيــت بنــذرك : اإلســالم، فقيــل هلــا
.األول أصحاهـ ا مجيعاقضيتهم: فذكرت ذلك له، فقال

أنســـامسعـــت : حـــدثنا وكيـــع عـــن شـــعبة عـــن أيب ســـليمان قـــال ]12891[ابـــن أيب شـــيبة -
]8954[البيهقـي . يبـدأ بالفريضـة: يقول يف رجل نذر أن حيج ومل حيـج حجـة اإلسـالم قـال 

معـاذ أخربنا أبو عبد اهللا أخربنا أبـو عمـرو بـن مطـر حـدثنا حيـىي بـن حممـد حـدثنا عبيـد اهللا بـن 
سـليمان مسـع أنـس بـن مالـك يقـول فـيمن نـذر أن حدثنا شعبة عـن سـليمان أو أيبحدثنا أيب

.حاله بنياهـ أبو سليمان احلراين مل يذكر مبا يقال ليبدأ بالفريضة: حيج ومل حيج قط 
: حـــدثنا حفـــص عـــن هشـــام عـــن واصـــل مـــوىل أيب عيينـــة قـــال ]12886[ابـــن أيب شـــيبة -

إين نذرت أن أحج ومل أحـج حجـة اإلسـالم : وأتته امرأة فقالت اسعبابنحدثين شيخ مسع 
اهـقضيتهما ورب الكعبة: ل ابن عباس فقا

حج الصيب
ن أبـن عبـاس اعن إبراهيم بن عقبة عن كريب موىل عبد اهللا بن عبـاس عـن ]943[مالك -

اهللا صـلى اهللا ا هـذا رسـول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر بـامرأة وهـي يف حمفتهـا فقيـل هلـ
نعـم ولـك : حـج يـا رسـول اهللا قـال سلم فأخذت بضبعي صيب كان معهـا فقالـت أهلـذا عليه و 

.اهـ رواه مسلم أجر
بكــرأبــاحــدثنا وكيــع عــن علــي بــن صــاحل عــن أيب إســحاق أن ]15112[ابــن أيب شــيبة -

بكــر أن أبــاأيب إســحاق عــن الثــوري عــن ]9026[عبــد الــرزاق .طــاف بــابن الــزبري يف خرقــة
أخربنـــا عبيـــد اهللا بـــن موســـى قـــال أخربنـــا ]7585[ابـــن ســـعد .طـــاف بـــابن الـــزبري يف خرقـــة

إسرائيل عن أيب إسحاق عن رجل حدثه أن أبا بكر طاف بعبد اهللا بن الزبري يف خرقـة ، وهـو 
أنـا عبـد اهللا حـدثنا سـعيد بـن عبـد الـرمحن قـال]597[الفـاكهي.أول مولود ولد يف اإلسـالم



ابقني األولنيتقريب فقه الس

25

عـن السـري مجيعـا عـن سـفيان الثـوري ثنا بشـر بـن حدثنا عبد اجلبار بن العالء قالبن الوليد و 
.نكراهـ م)1(طاف أبو بكر بعبد اهللا بن الزبري يف خرقة:أيب إسحاق قال

ثنا عبـد اجلبـار بـن العـالء قـال ثنـا بشـر بـن السـري قـال ثنـا سـليم بـن حد]780[الفاكهي-
ذه :يقـول عمـرعـت ز القيسـيةحيان عن موسى بن قطـن عـن آمنـة بنـت حمـر 

.تقدم، اهـ ال باس به وتذر أرباقها يف أعناقها الذرية قبل أن تأكل أرزاقها
وعـن عبـد ) ح(عمرابنحدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ]15113[ابن أيب شيبة -

عائشـةالرمحن بن القاسم عـن أبيـه عـن 
.اهـ حسن صفا واملروةال
مث الغـالم قبـل أن حيـتلمإذا حـج: أنـه قـال ابـن عبـاسعن قتادة عن ]11[ابن أيب عروبة -

وإذا حـج اململـوك .وإذا حـج األعـرايب مث هـاجر فعليـه حجـة أخـرى.احتلم فعليه حجـة أخـرى
و معاويـة عـن األعمـش عـن حـدثنا أبـ]15105[ابـن أيب شـيبة .مث أعتق فعليه حجة أخرى 

أميا عبد حج به أهله : قال ابن عباس : قال احفظوا عين وال تقولوا عباسابنأيب ظبيان عن 
مث أعتــق فعليــه احلــج وأميــا صــيب حــج بــه أهلــه صــبيا ، مث أدرك فعليــه حجــة الرجــل وأميــا أعــرايب 

الوهــاب بــن عبــد مــن طريــق]8876[البيهقــي .حــج أعرابيــا مث هــاجر فعليــه حجــة املهــاجر
إذا حــج : ظبيــان عــن عبــد اهللا بــن عبــاس أنــه قــال عطــاء أخربنــا شــعبة عــن األعمــش عــن أيب

الطحــــاوي ورواه اهـــــ وكــــذلك العبــــد والصــــيب،مث هــــاجر فــــإن عليــــه حجــــة اإلســــالماألعــــرايب
حدثنا حممد بن خزمية قال ثنا عبد اهللا بن رجـاء قـال ثنـا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق ]4148[

يــا أيهــا النــاس أمسعــوين مــا تقولــون وال خترجــوا : مسعــت ابــن عبــاس يقــول: ر قــالعــن أيب الســف
تقولون قال ابن عباس أميا غالم حج به أهله فمات فقد قضى حجة اإلسالم فإن أدرك فعليه 

البيهقي .فقد قضى حجة اإلسالم فإن أعتق فعليه احلج، احلج وأميا عبد حج به أهله فمات 
السـفر قـال مسعـت ابـن عمـر حـدثنا سـفيان عـن مطـرف عـن أيبابـن أيبمن طريق]9998[

مـا تقولـون وال تـذهبوا فتقولــوا مـا أقـول لكـم وأمسعـوينيـا أيهـا النـاس امسعـوا مـين: عبـاس يقـول 

الغـالم مل : حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا هشام بن سـليمان عـن ابـن جـريج قـال قلـت لعطـاء]598[الفاكهي-1
كـة علـى هـذا إىل ما عليـه إال علـى مـن عقـل إال أن يبتغـي أهلـه الربكـة يف وضـوئه وأهـل م: يبلغ يطاف به أيوضأ ؟ قال 

.وهشام ال باس به . اهـ كذا يف املطبوع 
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مـن طـاف بالبيـت فليطـف مـن وراء احلجـر وال تقولـوا احلطـيم : قال ابن عباس قال ابن عباس 
حــج بــه أهلــه طه أو نعلــه أو قوســه ، وأميــا صــيبفــإن الرجــل ىف اجلاهليــة كــان حيلــف فيلقــى ســو 

فقد قضت حجته عنه ما دام صغريا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى ، وأميا عبد حج به أهلـه فقـد 
مـن طريـق]10133[البيهقـي .قضت عنه حجته ما دام عبدا فـإذا عتـق فعليـه حجـة أخـرى

السـفر قـال مسعـت ابـن عـن أيبيإسـحاق السـبيعحـدثنا يـونس بـن أيبأمحد بـن خالـد الـوهيب
مـا تقولـون وافهمـوا مـا أقـول لكـم أال ال خترجـوا فتقولـوا قـال ابـن عبـاس أمسعـوين: عباس يقـول 

قــال ابــن عبــاس أميــا غــالم حــج بــه أهلــه فبلــغ مبلــغ الرجــال فعليــه احلــج فــإن مــات فقــد قضــى 
ـ اهـــحجتـــه ، وأميـــا عبـــد مملـــوك حـــج بـــه أهلـــه فيعتـــق فعليـــه احلـــج وإن مـــات فقـــد قضـــى حجتـــه

.صحيح 
حــدثنا حممــد قــال ثنــا حجــاج قــال ثنــا محــاد عــن يــونس بــن عبيــد ] 4149[ورواه الطحــاوي 

عليــه : سـألت ابــن عبــاس عــن اململـوك إذا حــج مث عتــق بعـد ذلــك ؟ قــال: صـاحب احللــي قــال
.اهـ حسن حيج أيضا : قالج أيضا وعن الصيب حيج مث حيتلماحل
: عودي عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن قــال حــدثنا وكيــع عــن املســ]15104[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ حسن وإن عاشوا حجوا: كان يقال 
: حدثنا حفص عن أشعث عن عبد امللك عن ابـن سـريين قـال ]15106[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف له حجاأن ن املرأة إذا حجت ويف بطنها ولدكانوا يرون أ
أو يكاري نفسهحيج يكفيه أخوه نفقتهالرجل

ثنا أبو أمامـة حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا العالء بن املسيب ]1735[مسلم -
. إنـــه لـــيس لـــك حـــج هـــذا الوجـــه وكـــان نـــاس يقولـــون يليفيكنـــت رجـــال أكـــر :قـــاليالتيمـــ

وإن ناسـا يقولـون يلهذا الوجهيفيرجل أكر يا أبا عبد الرمحن إين:فقلتعمرابنفلقيت 
وتطـــوف بالبيــت وتفـــيض مــن عرفـــات ألــيس حتـــرم وتلــيب:إنــه لــيس لـــك حــج فقـــال ابــن عمـــر

صلى اهللا عليـه وسـلم جاء رجل إىل النيب.فإن لك حجا:قال. قال قلت بلى؟اجلماريوترم
عنــه فســكت عنــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فلــم جيبــه حــىت فســأله عــن مثــل مــا ســألتين

فأرسـل إليـه رسـول اهللا صـلى ) ليس عليكم جنـاح أن تبتغـوا فضـال مـن ربكـم(هذه اآلية نزلت 
.طرق هرواه غريه ولاهـلك حج :وقرأ عليه هذه اآلية وقالاهللا عليه وسلم
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حدثنا ابن فضـيل عـن األعمـش عـن مسـلم عـن سـعيد بـن جبـري ]15372[ابن أيب شيبة -
وضـعت عـنهم مـن أجـري و أكريت نفسي من قوم إين : أتاه رجل فقال : قال عباسابنعن 

هـــذا مـــن الـــذين قـــال اهللا تعـــاىل :عبـــاسفقـــال ابـــن؟فهـــل جيـــزئ ذلـــك عـــينمـــن أجـــل احلـــج 
حـدثنا أمحـد بـن ]1924[ابـن أيب حـامت .)أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهللا سريع احلساب(

قـال ابـن عبـاسعـنعـن سـعيد بـن جبـريسنان ثنا أبـو معاويـة ثنـا األعمـش عـن مسـلم البطـني
هـذا :قال ابن عباسفإين أجرت نفسي من قوم على أن أخدمهم وحيجوا يب:أتاه رجل فقال

ي شـــــــافعال. )أولئـــــــك هلـــــــم نصــــــيب ممـــــــا كســـــــبوا واهللا ســــــريع احلســـــــاب(قــــــال اهللاينذمــــــن الـــــــ
أن رجـال ســأله أخربنـا مسـلم وسـعيد عـن ابـن جـريج عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس ]8917هـق[

نعـم :فقـال ابـن عبـاس. املناسـك إىل أجـرهـؤالء القـوم فأنسـك معهـممن يأؤاجر نفسفقال
حــدثنا حيــىي عــن ابــن ]1196[مســدد .)أولئــك هلــم نصــيب ممــا كســبوا واهللا ســريع احلســاب(

أواجر نفسي من هؤالء القوم فأنسك معهم أيل : جريج قال عطاء سأل رجل ابن عباس قال 
أيبمــن طريــق]8918[البيهقــي .اآليــة)أولئــك هلــم نصــيب ممــا كســبوا(نعــم : أجــر ؟ قــال 

جـاء رجـل إىل ابـن عبـاس : قـال نعيم حدثنا األعمش عـن مسـلم البطـني عـن سـعيد بـن جبـري 
: ؟ قــال أفيجــزئ ذلــك عــين.إىل احلــج واشــرتطت علــيهم أن أحــجيأكريــت نفســإين: فقــال

ن املنـــذر ابـــ.)يب ممـــا كســـبوا واهللا ســـريع احلســـابأولئـــك هلـــم نصـــ(أنـــت مـــن الـــذين قـــال اهللا 
حدثنا علي بن احلسـن قـال حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان قـال حـدثين األعمـش عـن ]8477[

.صحيح .مثله عن ابن عباس مسلم البطني عن سعيد بن جبري
مسعـت : حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق بن عبد الرمحن قال ]16113[ابن أيب شيبة -

البيهقــــي .يســــرتزق اهللا وال حيــــج: قــــال.يســــأل عــــن الرجــــل يســــتقرض وحيــــجأوفــــىأبــــيابــــن
حـدثنا هـارون يأخربنا احلضـرميأخربنا أبو عمر األديب أخربنا أبو بكر اإلمساعيل]8916[

أوىف يسأل عن مسعت ابن أيب: بن إسحاق من كتابه حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق قال 
يسـتقرض إال أن ال: قال وكنـا نقـول .يسرتزق اهللا وال يستقرض: الرجل يستقرض وحيج قال 

.اهـ حسن يكون له وفاء
أخربنا عفان بن مسلم قال حدثنا محاد بن سلمة قال أخربنا علي بن ]6906[ابن سعد -

يــزعم قومــك أن مــا منعــك مــن احلــج أنــك جعلــت هللا : قلــت لســعيد بــن املســيب : زيــد قــال 
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ومــا أصــلي صــالة ،مــا فعلــت : قــال . عليــك إذا رأيــت الكعبــة أن تــدعو اهللا علــى ابــن مــروان 
وإمنــا كتبــت علــي ، وإين قــد حججــت واعتمــرت بضــعا وعشــرين ســنة ، إال دعــوت اهللا علــيهم 
مث ميوتـون ، فيحجـون ويعتمـرون ، وإين أرى ناسا من قومـك يسـتدينون ، حجة واحدة وعمرة 

فـأخربت بـذلك : قال علـي . وجلمعة أحب إيل من حج أو عمرة تطوعا، وال يقضى عنهم ، 
لو كان كما قـال مـا حـج أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . ما قال شيئا : ال فق، احلسن 
.اهـ سند حسن إن شاء اهللا وال اعتمروا، وسلم 

كـــان : حـــدثنا البكـــراوي عـــن إمساعيـــل قـــال حـــدثنا حممـــد قـــال ]13673[ابـــن أيب شـــيبة -
بكـراوي أبـو اهــ الليه وسلم حيج بعضهم ببعض فيجزئ ذلك عـنهمأصحاب النيب صلى اهللا ع

.)1(حبر ضعفوه
ذكر فضلهاو حترمي مكة

حــدثنا قتيبــة حــدثنا الليــث عـــن ســعيد بــن أيب ســعيد املقــربي عـــن أيب ]1735[البخــاري -
ائــذن يل أيهــا األمــري :شــريح العــدوي أنــه قــال لعمــرو بــن ســعيد وهــو يبعــث البعــوث إىل مكــة

يــوم الفــتح فســمعته أذنــاي أحــدثك قــوال قــام بــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم للغــد مــن
إن مكـة حرمهـا اهللا :ووعاه قليب وأبصرته عيناي حني تكلم به إنه محد اهللا وأثىن عليه مث قـال 

لـه إن اهللا أذن لرسـوله شجرة فإن أحد تـرخص لقتـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم فقولـوا

أنــا :مــا قــال لــك عمــرو ؟ قــال:فقيــل أليب شـريح.كحرمتهـا بــاألمس وليبلــغ الشــاهد الغائــب 
خربـة بليـة ،ربـة أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن احلرم ال يعيذ عاصيا وال فـارا بـدم وال فـارا خب

.ورواه مسلم اهـ
قــال يحــدثنا حيــىي بــن موســى حــدثنا الوليــد بــن مســلم حــدثنا األوزاعــ]2434[البخــاري -

ملـا :أبـو هريـرة قـالأبو سلمة بن عبد الـرمحن قـال حـدثينكثري قال حدثينحيىي بن أيبحدثين
إن :هللا وأثىن عليه مث قـالالناس فحمد افتح اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم مكة قام يف

حــدثنا جريــر عــن مغــرية عــن إبــراهيم أن علقمــة واألســود كانــا حيجــان مــع عبــد اهللا بــن ]13672[ابــن أيب شــيبة -1
.هـ ثقات ااحلارث أخي األشرت فكان يكفيهم نفقتهم
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، ي
، فـــال ينفـــر صـــيدها وال خيتلـــى ي

وإمـا يمـا أن يفـدإلنظـريناومـن قتـل لـه قتيـل فهـو خبـري .ساقطتها إال ملنشدوال حتل )1(شوكها
فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . فقال العباس إال اإلذخر فإنا جنعله لقبورنا وبيوتنا . أن يقيد 

فقـال . يـا رسـول اهللافقام أبـو شـاه رجـل مـن أهـل الـيمن فقـال اكتبـوا يل. إال اإلذخر :وسلم 
يـا رسـول ولـه اكتبـوا يلما ق:يقلت لألوزاع. شاهاكتبوا أليب:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهـمسعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اخلطبة اليت:اهللا قال
بـن أيب جنـيح عـن عبـد اهللا بـن عبيـد بـن اعـن معمـر عـن الزهـري عـن ]9198[عبد الـرزاق -

ــنعمــرعمــري أن  عبــد الــرزاق .ال يعضــد عضــاهها :رأى رجــال يقلــع مســرة فقــالالخطــابب
بينــا هــو خيطــب مبــىن إذ هــو برجــل مــن عمــرجــريج قــال أخــربين عطــاء أن بــن اعــن ]9204[

أهل الـيمن يعضـد مـن شـجر فأرسـل إليـه فقـال مـا تصـنع قـال أقطـع علفـا لبعـريي لـيس عنـدي 
حـدثنا ]2144[الفـاكهي . علف قال هل تدري أيـن أنـت قـال ال قـال فـأمر عمـر لـه بنفقـة 

إن عمر أبصر رجـال يعضـد : عطاء قال حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن
إن هـذا حـرم اهللا عـز وجـل وال ينبغـي أن تصـنع يـا عبـد اهللا : على بعري له يف احلـرم ، فقـال لـه 

ابـن أيب عروبــة . فسـكت عنـه عمـر: قـال إين مل أعلـم يـا أمــري املـؤمنني: فقـال الرجـل.فيـه هـذا
كـان خيطـب مبـىن اخلطـاببـنعمـرعن مطـر عـن عطـاء عـن عبيـد بـن عمـري الليثـي أن ]26[

أمــا علمــت أن مكــة ال يعضــد شــجرها وال :فــرأى رجــال علــى جبــل يعضــد شــجرا فــدعاه فقــال
ال تعـد : فحملت على بعـري قـال : قال .بلى ولكن محلين بعري يل نضو: قال !خيتلى خالها

عبد الوهاب بـن عطـاء أخربنـا سـعيد عـن من طريق]10238[البيهقي . عل عليه شيئاجيومل
طر عـن عطـاء عـن عبيـد بـن عمـري أن عمـر بـن اخلطـاب كـان خيطـب النـاس مبـىن فـرأى رجـال م

بن جريج عن عمرو بن دينار قال ال بأس بنزع امليس والصغابيس والسواك من البشامة اعن ]9201[عبد الرزاق -1
قــال عمــرو وبــورق الســنا للمشــي ولعمــري لــئن كــان مــن .ال نــراه أراد بقولــه ال خيتلــى خالهــا إال للماشــية :يف احلــرم قــال

بن جريج قال كره عطاء اعبد الرزاق عن و قال. بيس والنهيس وأما التجارة فال أصله أبلغ لينتزعن كما تنتزع منه الصغا
وعمرو ما نبت على ماءك يف احلرم من شجر احلرم فراجع عكرمة عطاء فقال لئن حرم علي ما نبت على مائي يف احلرم 

س خضـرهم فقـال أحـل لـك مـا ليحرمن على قطين فإنه تنبت فيه الغريبـة وتنبـت فيـه اخلضـر والـنجم فـإذا ال يسـتطيع النـا
اهـك وإن مل تكن أنت أنبته ئنبت على ما
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أمـــا علمـــت أن مكـــة ال يعضـــد شـــجرها وال خيتلـــى : علـــى جبـــل يعضـــد شـــجرا فـــدعاه فقـــال 
: فحمله علـى بعـري وقـال لـه : قال . نضوعلى ذلك بعري يلمحلينبلى ولكين: قال . خالها

حـــدثنا أبـــو هشـــام الرفــاعي حممـــد بـــن يزيـــد ]2143[اكهي الفــ. ال تعــد ومل جيعـــل عليـــه شـــيئا
العجلــي قــال ثنــا حفــص بــن غيــاث عــن عبــد امللــك بــن أيب ســليمان عــن عطــاء عــن عبيــد بــن 

أما علمت أن رسول : إن عمر بن اخلطاب رأى رجال حيتش يف احلرم فزبره وقال : عمري قال 
.حلاجة ، فرق له وأمر له بشـيءوشكى إليه ا: 

حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا حجــاج وعبــد حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال]1734[الطــربي 
ليــه رأى رجــال يقطــع رضــوان اهللا عاخلطــاببــنعمــرعــن عبيــد بــن عمــري أن امللــك عــن عطــاء 

د اهللا أمـا يـا عبـ:علـي بالرجـل فـأيت بـه ، فقـال: فقـال : يعلفه بعريا له ، قـال و من شجر احلرم
: قـال وال حتـل لقطتهـا إال ملعـرف ؟ وال ينفر صيدهاعلمت أن مكة حرام ال يعضد عضاهها 

ين فخشـيت أال يبلغـلـين علـى ذلـك إال أن معـي نضـوا يلال واهللا مـا محيا أمري املـؤمنني : فقال 
إبـل وأمـر لـه ببعـري مـن: فـرق لـه بعـد مـا هـم بـه ، قـال : وما معي من زاد وال نفقـة قـال أهلي

اهـــ ن شــجر احلــرم شــيئاال تعــودن أن تقطــع مــ: الصــدقة مــوقر طحينــا ، فأعطــاه إيــاه ، وقــال 
.حسن صحيح 

يـا : قـام مبكـة فقـال عمـر بـن الخطـابذكـر لنـا أن : عن قتادة قال ]27[ابن أيب عروبة -
معشر قريش إن هذا البيت قد وليه ناس قـبلكم مث وليـه نـاس مـن جـرهم فعصـوا ربـه واسـتخفوا 
حبقه واستحلوا حرمته فأهلكهم مث وليتموه معاشر قريش فال تعصـوا ربـه وال تسـتخفوا حبقـه وال 

عنـد اهللا عـز وجـل مـن مائـة خـري -شـك أبـو حممـد -إن صالة فيهـا أو فيـه .تستحلوا حرمته
اهــ أبـو حممـد هـو عبـد األعلـى بـن عبـد األعلـى واعلمـوا أن املعاصـي فيـه علـى قـدر ذلـك بركبة 

حـــدثنا حيـــىي بـــن جعفـــر بـــن أيب ]1414[ورواه الفـــاكهي . املناســـك عـــن ســـعيدراوي كتـــاب 
إن عمر بن اخلطاب خطب الناس : طالب قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا سعيد عن قتادة قال 

يــا معشــر قــريش إن هــذا البيــت قــد وليــه نــاس مــن طســم ، فعصــوا ربــه واســتخفوا حبقــه : فقــال 
موه فال تعصوا ربه وال تستخفوا حبقه وال تستحلوا حرمته واستحلوا حرمته فأهلكهم اهللا مث وليت

بــن جــريج قــال اعــن ]8871[عبــد الــرزاق وقــال.وصــالة فيــه أفضــل مــن مائــة صــالة بركبــة
أخربين إمساعيل بن أمية أن عمر بن اخلطاب قال ألن أخطىء سبعني خطيئة بركبـة أحـب إيل 
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ثنا سـعيد بـن عبـد الـرمحن قـال حـد]1411[الفـاكهي .من أن أخطىء خطيئة واحـدة مبكـة 
عبـــد الـــرزاق .فـــذكره ثنـــا هشـــام بـــن ســـليمان عـــن ابـــن جـــريج قـــال أخـــربين إمساعيـــل بـــن أميـــة 

اعــن ]8872[
أن أخطـــىء حـــب إيل مـــن أأحيـــاء مـــن العـــرب فهلكـــوا ألن أخطـــىء اثنتـــا عشـــر خطيئـــة بركبـــة 

حدثنا سعيد بن عبد الـرمحن قـال ثنـا هشـام بـن ]1413[الفاكهي .واحدة إىل ركنهاخطيئة
كـان :قريشـا احلـرم قـالحذر عمر بن اخلطاب : قال جماهد : عن ابن جريج قال سليمان

إيل من أن أخطـئ ألن أخطئ اثنيت عشرة خطية بركبة أحب، ثالثة أحياء من العرب فهلكوا
حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن عمــرو بــن ]14291[ابــن أيب شــيبة وقــال .خطيــة واحــدة مبكــة

يا أهل مكة اتقـوا اهللا يف حـرم اهللا أتـدرون مـن كـان : قال عمر : قال مرة عن طلق بن حبيب
ه بنــو فــالن فــأحلوا حرمــه وكــان بــه بنــو فــالن فــأحلوا حرمــه فــأهلكوا؟ كــان بــســاكن هــذا البلــد

ألن أعمــل عشــر خطايــا : قــال ب أن يــذكر مث حــىت ذكــر مــا شــاء اهللا مــن قبائــل العــر فــأهلكوا
حــدثنا عبــد اجلبــار ]1434[الفــاكهي .أحــب إيل مــن أن أعمــل هاهنــا خطيئــة واحــدةبركبــة

إن هـذا : قـال عمـر : بن العالء قال ثنا سفيان بن عيينة عـن مسـعر عـن رجـل عـن طلـق قـال 
وليـه آخـرون فعصـوا 
.

حدثنا حسني بن حسن قال أنا حممد بن عبيد قال ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عـن طلـق بـن 
يــا أهــل مكــة ، اهللا اهللا يف حــرم اهللا مث ذكــر حنــو بقيــة : قــال عمــر بــن اخلطــاب : حبيــب قــال 

عبـد حدثنا أمحد بن ميسـرة املكـي]2/125[األزرقي . حديث سفيان
خلطيئة أصيبها مبكة أعز علي من : كان يقولالعزيز بن أيب رواد عن أبيه أن عمر بن اخلطاب  

.اهـ حسن سبعني خطيئة أصيبها بركبة
عن أبيه عن عمر العزيزعن]2/125[ورواه األزرقي 

وأقــل هـو أعظــم ألخطـاركمفيــا معشـر قــريش احلقـوا باألريــاف: شبـن اخلطــاب كـان يقــول لقـري
حـدثنا حسـني بـن حسـن ]1438[وقـال الفـاكهي .ألوزاركم

: قــال قــال أنــا اهليــثم بــن مجيــل قــال ثنــا زهــري بــن معاويــة عــن إبــراهيم بــن مهــاجر عــن جماهــد 
: زلزلت مكة فقال عمر 
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حدثنا حسني بـن حسـن قـال أنـا اهليـثم بـن مجيـل قـال .إيل من أن أعمل مبكة خطيئة واحدة 
ة مل يتــابع عليــه ابــن لــاهـــ ضــعيف ذكــر الزلز ثنــا شــريك عــن إبــراهيم بــن مهــاجر عــن جماهــد حنــوه

.مهاجر 
بــن أيب حســني حيــدث عــن عكرمــة بــن ابــن جــريج قــال مسعــت اعــن ]9228[عبــد الــرزاق -

رواه األزرقـي . لو وجدت فيه قاتل اخلطاب مـا مسسـته حـىت خيـرج منـه : عمرخالد قال قال 
بن جريج قال قال اعن ]9229[عبد الرزاق وقال. والفاكهي عن ابن جريج كذلك مرسال 

.منقطع هذا أمثل ، وهو اهـ دت فيه قاتل عمر ما ندهته لو وجعمربناأبو الزبري قال 
حــدثنا حيــىي بــن ســليم عــن ابــن خيــثم عــن عبيــد اهللا بــن حــدثين جــدي ]2/126[األزرقــي -

يـا أهـل مكـة ال حتتكـروا الطعـام : يقـولالخطـاببـنعمـرعياض عن يعلى بـن منبـه أنـه مسـع 
ثنـا يعقـوب بـن محيـد قـال ثنـا ]1776[الفـاكهي . مبكة، فإن احتكار الطعام مبكة للبيع إحلاد

حيىي بن سليم عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عبيد اهللا بن عياض بن عمرو القاري عـن 
أنـــه مســـع عمـــر بـــن اخلطـــاب يقـــول يـــا أهـــل مكـــة ال حتتكـــروا ]يف املطبـــوعكـــذا [يعلـــي بـــن مـــرة

األشـبه موقـوف ، وهـذا اهــ رواه أبـو داود مرفوعـا و الطعام مبكة فإن احتكار الطعام مبكة إحلـاد
.سند ال باس به 

: قـالعبـد اهللاحدثنا وكيع عن سفيان عن السـدي عـن مـرة عـن ]14292[ابن أيب شيبة-
من هم بسيئة مل تكتب عليه حىت يعملهـا ، وإن هـم بعـدن أبـني أن يقتـل عنـد املسـجد احلـرام 

حـدثنا ]18/601[ريـر ابـن ج. ) ومـن يـرد فيـه بإحلـاد بظلـم(أذاقه اهللا مـن عـذاب ألـيم مث قـرأ 
أبو كريب ونصر بن عبد الرمحن األودي قاال ثنا احملاريب عن سـفيان عـن السـدي عـن مـرة عـن 

مــا مـن رجـل يهــم بسـيئة فتكتـب عليــه، ولـو أن رجـال بعــد أن بـني هـم أن يقتــل : عبـد اهللا قـال
عيد أخـربين جـدي عـن سـ] 2/127[األزرقي .

مسعــت : عثمــان أخــربين حيــىي بــن أيب أنيســة قــال قــال إمساعيــل مسعــت مــرة اهلمــداين يقــولعــن
: عبــد اهللا بــن مســعود يقــول

مـــا هـــو يـــا أبـــا عبـــد : ففزعنـــا لـــذلك، فقلنـــا: قـــالتـــب عليـــه حـــىت يعملهـــا غـــري شـــيء واحـــدتك
أذاقــه اهللا عــز وجــل مــن هــم أو حــدث نفســه بــأن يلحــد بالبيــتمــن: اهللالــرمحن؟ فقــال عبــد 

.اهـ حسن) ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم(مث قرأعذاب أليم
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حدثين جدي حدثنا حيىي بن سليم قال مسعت ابن خيثم حيدث عـن ] 126/ 2[األزرقي -
.ال باس بهاهـ ع إحلاداحتكار الطعام مبكة للبي: يقولعمربناعثمان أنه مسع 

أخــربين جــدي عـــن ســعيد عــن عثمــان أخـــربين املثــىن بــن الصــباح عـــن ]2/127[األزرقــي -
إذا طــاف بــني عبــد اهللا بــن عمــركــان : عطــاء بــن أيب ربــاح حــدثين إمساعيــل بــن جليحــة قــال
بــأيب أنــت وأمــي خيــرج إىل هــذا :فقالــت.الصــفا واملــروة دخــل علــى خالــة لــه فقــال أيــن ابنــك

اهـ ضعيف فمريه ال يقربن من ذلك شيئا فإنه إحلاد:وق فيشرتي من السمراء ويبيعها قالالس
.
حدثنا أمحد بن يعقوب قال حدثين إسحق بن سعد بن عمرو بن سعيد ]924[البخاري -

وأنــا عنــده فقــال كيــف هــو ؟ فقــال عمــرابــندخــل احلجــاج علــى : بــن العــاص عــن أبيــه قــال 
أصــابين مــن أمــر حبمــل الســالح يف يــوم ال حيــل فيــه محلــه يعــين صــاحل فقــال مــن أصــابك ؟ قــال

اهـاحلجاج 
حــدثين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أيب مقاتــل عــن املختــار بــن حســان قــال ]1433[الفــاكهي -

اتقـوا الـذنوب يف احلـرم : كـان عبـد اهللا بـن عمـرو يقـول : ثنا إسحاق بـن سـعيد عـن أبيـه قـال 
.تار مل أعرفه اهـ خم

الكــرمي اجلــزري أنــه مســع جماهــدا يقــول عــن معمــر قــال أخــربين عبــد]8870[عبــد الــرزاق -
بعرفة ومنزلـه يف احلـل ومصـاله يف احلـرم فقيـل لـه مل تفعـل عبد اهللا بن عمرو بن العاصرأيت 

أخربنــا كثــري بــن ]5945[ابــن ســعد .هــذا فقــال ألن العمــل فيــه أفضــل واخلطيئــة أعظــم فيــه 
شــام قــال حــدثنا الفــرات بــن ســليمان عــن عبــد الكــرمي عــن جماهــد أن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن ه

مل تفعـل ذلـك ؟ : وجيعـل مصـاله يف احلـرم ، فقيـل لـه ، العاص كان يضرب فسطاطه يف احلل 
حــدثنا غنــدر ]14295[ابــن أيب شــيبة .ألن األحــداث يف احلــرم أشــد منهــا يف احلــل: قــال 

هــد عــن عبــد اهللا بــن عمــرو أنــه كــان لــه فســطاطان أحــدمها يف عــن شــعبة عــن منصــور عــن جما
احلــرم واآلخــر يف احلــل ، فــإذا أراد أن يصــلي صــلى يف الــذي يف احلــرم ، وإذا كانــت لــه احلاجــة 

الفـــاكهي .إن مكـــة مكـــة: إىل أهلـــه ، جـــاء إىل الـــذي يف احلـــل ، فقيـــل لـــه يف ذلـــك ؟ فقـــال 
ب الثقفـي قـال مسعـت حيـىي بـن سـعيد حدثنا حسـني بـن حسـن قـال أنـا عبـد الوهـا]1412[

كان يضرب فسطاطا يف إن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  : يقول أخربين عمرو بن شعيب قال
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بن حسن وحممد بـن حدثنا حسني]1443[الفاكهي . وله مسجد يف احلرم يصلي فيهاحلل
بـد اهللا بـن عمـرو رأيـت ع:عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قالأيب عمر وعبد اجلبار قالوا ثنا سفيان
. فسطاط يف احلرمال مرة أخرى وققال حسني يف حديثه.وله مسجد يف احلرم ومنزل يف احلل

عن جماهد يف قوله بن حكام البصري عن شعبة عن منصورونا عمر حدث]2/123[األزرقي 
ص د اهللا بن عمرو بن العـاقال كان لعب)ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم(تعاىل

واآلخــر يف احلــرم فــإذا أراد أن يعاتــب أهلــه عــاتبهم يف احلــل، وإذا فســطاطان أحــدمها يف احلــل
إنــا كنــا نتحــدث أن مــن اإلحلــاد يف : أراد أن يصــلي صــلى يف احلــرم، فقيــل لــه يف ذلــك، فقــال

.اهـ صحاح ، وبلى واهللام أن يقول كال واهللاحلر 
إبــراهيم يرفعــه إىل فاطمــة الســهمية عــن بــن جــريج قــال أخــربيناعــن ]9223[عبــد الــرزاق -

األزرقــي . قــال اإلحلــاد يف احلــرم ظلــم اخلــادم فمــا فــوق ذلــك عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص
ابـن جـريج حـدثين إبـراهيم حـديثا رفعـه إىل حدثين جدي ثنا مسلم بن خالـد عـن] 2/128[

م ظلـم اخلـادم فمـا فـوق اإلحلاد يف احلر : فاطمة السهمية عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال
حدثين جدي حدثنا إبراهيم بن حممد قال حدثين صفوان بن سليم عن فاطمة مث قال. ذلك

اإلحلـاد يف احلـرم شـتم اخلـادم فمـا فـوق ذلـك : السهمية عن عبد اهللا بن عمرو بـن العـاص قـال
.اهـ ضعيف ظلما

عــن عيســى بــن حــدثنا حســني بــن حســن قــال أنــا عبــد اهللا بــن جعفــر]1446[الفــاكهي -
احلـرم حمـرم مبقـداره مـن السـماوات : يونس عن األعمش عن رجل عن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال 

]14293[ابـن أيب شـيبة .واألرض ، وبيت املقدس مقدس مبقداره مـن السـماوات واألرض 
إن احلـرم حمـرم : قـال عبـد اهللا بـن عمـروحدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب سليمان عن 

وات الســــبع مقــــداره مــــن األرض وإن البيــــت املقــــدس مقــــدس يف الســــماوات الســــبع يف الســــما
أرى ابـــن ومـــا .ة مســـافع بـــن عبـــد اهللا احلجـــيب ، ثقـــأراهاهــــ أبـــو ســـليمان مقـــداره مـــن األرض

حدثنا حيىي بن جعفـر بـن أيب طالـب قـال ثنـا عبـد الوهـاب ]1460[الفاكهي . مهران مسعه 
: عمرو البكايل عن عبد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص قـال قال ثنا سعيد عن قتادة عن نوف أيب

.اهـ ال باس به إن احلرم حيرم إىل السماء السابعة 
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بــن جــريج قـال أخــربين عبـد اهللا بــن عثمــان أن سـعيد بــن مينــاء اعـن ]9186[عبـد الــرزاق -
بعــد حريــق البيــت إذ قــال أي ســعيد عبــد اهللا بــن عمــروأخــربه قــال إين ألطــوف بالبيــت مــع 

اهـــ ســند ظمــتم مــا صــنع البيــت قــال قلــت ومــا أعظــم منــه قــال دم املســلم يســفك بغــري حقــه أع
.صحيح 

حــدثنا حســني بـن حســن قــال أنــا عمـرو بــن عثمــان قـال ثنــا زهــري قــال ]1440[الفـاكهي -
يــا أهــل مكــة ، انظــروا مــا : عبــد اهللا بــن عمــروقــال : ليــث عــن عبــد الــرمحن بــن ســابط قــال 

.اهـ سند ضعيف عنكم يوم القيامة مبا تعملون فيها 
ابــنن إبــراهيم بـن ميســرة عـن طــاوس عــن عــحــدثين جـدي عــن سـفيان ]2/123[األزرقـي -

لــوال أن يــرزأ يب أو بــك لتشــبثت : يف اخلــروج فقلــتعلــيبــنالحســيناســتأذنين : قــالعبــاس
وكـذا أحـب إيل مـن أن بيدي يف رأسك، فكان الذي رد علي من قـول، ألن أقتـل مبكـان كـذا

واهللا : تستحل حرمتها يب يعين احلرم، فكان ذلك الذي سال نفسي عنه، قـال مث يقـول طـاوس
الفـاكهي . أشد تعظيما للمحـارم مـن ابـن عبـاس ، ولـو شـاء أن أبكـي لبكيـتما رأيت أحدا 

حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن إبــراهيم بــن ميســرة أنــه مســع طاوســا ]1430[
استشارين حسني بن علي يف اخلـروج إىل العـراق ، فقلـت لـه : مسعت ابن عباس يقول : قول ي

فكان الذي رد علـي بـأن قـال : لوال أن يزري ذلك يب وبك لنشبت بيدي يف رأسك ، قال : 
فـــذاك : قـــال ابـــن عبـــاس.ألن أقتـــل مبكـــان كـــذا وكـــذا أحـــب إيل مـــن أن يســـتحل يب مكـــة : 

مـــا رأيــت أحــدا أشــد تعظيمــا للمحــارم مــن ابـــن : ف طــاوس الــذي ســلى بنفســي عنــه مث حلــ
.سند صحيح وله شواهد اهـعباس ولو أشاء أن أبكي لبكيت

نـا سـفيان عـن عبـد اهللا بـن شـريك عـن ثحدثنا حممد بن أيب عمـر قـال ]1422[الفاكهي -
أيــن تــذهب ؟ إىل قــوم قتلــوا أبــاك : قــال ابــن الــزبري للحســني بــن علــي : بشــر بــن غالــب قــال 

اهـــ ألن أقتــل مبكــان كــذا وكــذا أحــب إيل مــن أن يســتحل يب : وخــذلوا أخــاك ؟ فقــال حســني 
.سند حسن . عن احلميدي عن سفيان مثله يف املعرفة رواه الفسوي 

حدثنا عبد الـرمحن بـن يـونس قـال ثنـا عيسـى بـن راشـد البعلـي قـال ثنـا ]1410[الفاكهي -
مـا مـن أسـري يـدخل احلـرم إال حقـن دمـه :قـالعبـاسابـنعـن اءعـن عطـعبد اهللا بـن شـربمة 

حـــدثنا حممـــد بـــن : حـــدثين حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي قـــال]49/ 3أخبارالقضـــاة[وكيـــع .
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طريــف قــال حــدثنا عيســى بــن راشــد قــال مسعــت ابــن شــربمة يــذكر عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس 
رح والتعـديل ترمجتـه يف اجلـتكلمـوا فيـهابن راشد اهـ إذا دخل األسري مكة فقد حقن دمه: قال

.وامليزان
كـان (يف قولـه عبـاسبـنابـن طـاووس عـن أبيـه عـن اعن معمر عـن ]9226[عبد الرزاق -

مــن قتــل أو ســرق يف احلــل مث دخــل يف احلــرم فإنــه ال جيــالس وال يكلــم وال يــؤوي :قــال)آمنــا
رادوا ولكنه يناشد حىت خيرج فيقام عليه ما أصـاب فـإن قتـل أو سـرق يف احلـل فأدخـل احلـرم فـأ

أن يقيمــوا عليــه مــا أصــاب أخرجــوه مــن احلــرم إىل احلــل فــأقيم عليــه وإن قتــل يف احلــرم أو ســرق 
حــدثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن قــال ثنــا عبــد اهللا بــن ]1431[الفــاكهي. أقــيم عليــه يف احلــرم

إذا دخـل القاتـل : الوليد عن سفيان عن حبيـب بـن أيب ثابـت عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال 
.اهـ صحيحؤو ومل يبايع ومل جيالس ومل يسق حىت خيرجاحلرم مل ي

بـن جـريج قـال قلـت لعطـاء ومـا مـن دخلـه كـان آمنـا قـال يـأمن اعن ]9225[عبد الرزاق -
فيـه كـل شـيء دخلـه قـال وإن أصـاب فيـه دمـا فقـال إال أن يكـون قتـل يف احلـرم فقتـل فيـه قــال 

قتــل يف غــريه مث دخلــه أمــن حــىت خيــرج فــإن كــان )عنــد املســجد احلــرام حــىت يقــاتلوكم فيــه(وتـال 
ســعدا مــوىل عتبــة وأصــحابه قــال تركــه يف احلــل الزبيــربــناقتــل عبــاسبــنامنــه فقــال يل أنكــر 

قال له سليمان بن موسى فعبد أبق فدخله فقـال خـذه .حىت إذا دخل احلرم أخرجه منه فقتله
عن أبيه قال عاب بن طاووساعن معمر عن ]9227[عبد الرزاق .فإنك ال تأخذه لتقتله 

بـــن الـــزبري يف رجـــل أخـــذ يف احلـــل مث أدخلـــه احلـــرم مث أخرجـــه إىل احلـــل فقتلـــه قـــال ابـــن عبـــاس ا
بـن الـزبري يف بعـض األمـر وأعـان ااأدخله احلرم مث أخرجه يقول أدخلـه بأمـان وكـان الرجـل 

ه إال قلــيال بــن الــزبري بعــدابــن عبــاس مل يــر عليــه قــتال قــال فلــم ميكــث اعليــه عبــد امللــك فكــان 
.اهـ صحيح حىت هلك 

عـن صـيد اجلـراد عبـاسبـنابـن جـريج عـن عطـاء قـال سـئل اأخربنـا ]8243[عبد الرزاق -
يف احلرم فنهى عنـه فإمـا قلـت وإمـا قـال الرجـل مـن القـوم فـإن قومـك يأخذونـه وهـم حمتبـون يف 

ل ثنـا سـفيان حـدثنا عبـد اجلبـار بـن العـالء قـا]2152[الفـاكهي . املسجد فقـال ال يعلمـون 
ما تقول يف صـيد اجلـراد يف احلـرم ؟ قـال : قلت البن عباس : قال مسع ابن جريج عطاء يقول 

. : إن قومـك يأخذونــه وهــم حمتبـون يف املســجد فقــال : ال يصـلح قلــت 
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حــدثين جــدي قــال حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن ابــن جــريج عــن عطــاء ] 133/ 2[األزرقــي 
إن قومــك : ال يصــلح أخــذ اجلــراد يف احلــرم قلــت لــه أو قيــل لــه: ابــن عبــاس يقــولقــال مسعــت 

وقـال الشـافعي.إن قومي ال يعلمون: يأخذونه وهم خمبتون يف املسجد احلرام يعين قريشا قال
سـئل ابـن عبـاس عـن : أخربنـا سـعيد عـن ابـن جـريج قـال مسعـت عطـاء يقـول ]10308هق[

إمــا قلــت لــه أو رجــل مــن القــوم فــإن قومــك : ال و : احلــرم فقــال صــيد اجلــراد يف
أخربنـــا مســـلم عـــن ابـــن الشـــافعيقـــال. ال يعلمـــون: املســـجد فقـــال يأخذونـــه وهـــم حمتبـــون يف

: يقـال الشـافع. منحنون: جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إال أنه قال 
.اهـ صحيح روى احلفاظ عن ابن جريج منحنون

بشـر عـن يوسـف هشيم قال أخربنا أبو حدثنا] 222/ 4[غريب احلديث و عبيد يف وقال أب
مــن جــراد فجعــل غلمــان مكــة يأخــذون منــه لٌ ْجــأنــه دخــل مكــة رِ بــن ماهــك عــن ابــن عبــاس

.اهـ إسناد جيد )1(: لفقا
مالـك بـن سـعد ثنـا حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بـن عيـاض ثنـا ]1181املطالب[أبو يعلى -

: فرات بن األحنف حدثين أيب عن عبد اهللا بـن الـزبري أنـه قـام يف بـاب داخـال منـه إىل املسـجد
إن هــؤالء األعبــد الكفــار الفســاق قــد عــربوا علــى : مســجد مــىن فحمــد اهللا وأثــىن عليــه مث قــال 

أمــــواهلم مبــــا أن يــــأتوا يف كــــل عــــام فيســــرقوا أموالنــــا ويوبقــــوا رفقتنــــا وإن اهللا قــــد أحــــل دمــــاءهم و 
اسـتحلوا مــن دمائنــا وأموالنـا يعــين جنــدة اخلـارجي وأصــحابه وإين بعثــت إلـيهم فــأعطوا مــا ســئلوا 

ولكـين ال أرى مـن الـرأي أن يهـراق يف . فهذه الرفـاق وهـذه الرجـال فسـرها فمـا عـرفتم فخـذوه 
: قيـل أي بلـد أحـرم ؟: حرم اهللا دم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال يف حجـة الـوداع 

. يـوم احلـج األكـرب : أي يـوم أحـرم قيـل : قـال . ذو احلجـة: أي شهر أحرم ؟ قيل: مكة قال 
إن دمـاءكم وأمـوالكم حـرام علـيكم إىل أن تبلغـوا ربكـم  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم 

.اهـ ضعيف كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا
فضلهابيان و حترمي املدينة

وهذا مجع على غري لفظ الواحد، اجلماعة الكثرية من اجلراد خاصة الرجل، رجل من جراد قوله: مث قال أبو عبيد -1
وللحمري عانة ، وار لبقر صِ وجلماعة ا، ل جْ يط وجلماعة الظباء إِ خِ وهو كقوهلم جلماعة النعام، ومثله يف كالمهم كثري ، 
اهـ
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حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبـد الـرمحن حـدثنا سـفيان عـن األعمـش ]1771[خاري الب-
مـا عنـدنا شـيء إال كتـاب اهللا وهـذه الصـحيفة عـن :عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قـال

املدينة حرم ما بني عائر إىل كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى :النيب صلى اهللا عليه و سلم 
وقـــال ذمــــة . واملالئكـــة والنـــاس أمجعــــني ال يقبـــل منـــه صـــرف وال عـــدل حمـــدثا فعليـــه لعنـــة اهللا

املسلمني واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف 
أمجعني ال يقبل منه ومن توىل قوما بغري إذن مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس. وال عدل 

اهـصرف وال عدل
حدثنا عبد اهللا بن يوسف أخربنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ]1774[البخاري -

هريرةأبياملسيب عـن 
حـدثنا إسـحاق ]3399[م وقـال ورواه مسلاهـما بني البتيها حرام:صلى اهللا عليه و سلم 

د بــن رافـع وعبـد بــن محيـد قـال إســحاق أخربنـا عبـد الــرزاق حـدثنا معمـر عــن بـن إبـراهيم وحممـ
مـا بـني اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمهريرة قال حـرم رسـول عن سعيد بن املسيب عن أيبيالزهر 
عشــر وجعــل اثــين. . املدينــةالبــيت

اهـميال حول املدينة محى
حدثنا عبد اهللا بـن مسـلمة بـن قعنـب حـدثنا سـليمان بـن بـالل عـن عتبـة ] 3382[مسلم -

بن مسلم عن نافع بن جبري أن مروان بن احلكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتهـا ومل 
أمسعــك ذكــرت مكــة وأهلهــا يــذكر املدينــة وأهلهــا وحرمتهــا فنــاداه رافــع بــن خــديج فقــال مــا يل

مــا بــني هلهــا وحرمتهــا وقــد حــرم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمدينــة وأوحرمتهــا ومل تــذكر امل
قـال فسـكت مـروان مث قـال قـد مسعـت .إن شئت أقرأتكهأدمي خوالينالبتيها وذلك عندنا يف

اهـبعض ذلك
حــدثنا حيـىي بــن بكـري حــدثنا الليـث عــن خالـد بــن يزيـد عــن سـعيد بــن ]1791[البخـاري -

قــال اللهــم ارزقــين شــهادة يف ســبيلك واجعــل عمــرعــن أبيــه عــن أيب هــالل عــن زيــد بــن أســلم 
اهـمويت يف بلد رسولك صلى اهللا عليه و سلم 

إن اهللا : قـال عمـرأخربنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب البخـرتي أن ]134[ابن اجلعد -
مـا كـان 
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ثنـا حيـىي ]1363[احلـارث . يف هذا التمر فإنه ال يدخلها الدجال وال الطـاعون إن شـاء اهللا 
فـــذكره قـــال عمـــرو بـــن مـــرة أخـــربين أبـــو البخـــرتي الطـــائي : هـــو ابـــن أيب بكـــري عـــن شـــعبة قـــال 

.اهـ صحيح مرسل بسياق أطول يأيت يف اجلهاد
كان جدي موىل لعثمان بن : زياد قال أخربين القاسم عن حممد بن ]3383[ابن اجلعد -

نصــف النهــار عمــر بــن الخطــابمظعـون وكــان يلــي أرضــا لعثمــان فيهــا بقــل وقثـاء فرمبــا أتــاين 
واضـــعا ثوبـــه علـــى رأســـه يتعاهـــد احلمـــى أن ال يعضـــد شـــجره وال خيـــبط فـــيجلس إيل فيحـــدثين 

ل قـال إين أسـتعملك وأطعمه من القثاء والبقل فقال يل يوما أراك ال خترج مما ها هنا قلـت أجـ
على ما ها هنا فمن رأيت يعضد شجرا أو خيبطه فخذ فأسه وحبله قال قلت آخذ رداءه قال 

.مرسل. اهـ القاسم هو ابن الفضل احلداين ، وحممد بن زياد اجلمحي ثقاتال 
ل عبــد قــايحــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم وعبــد بــن محيــد مجيعــا عــن العقــد] 3386[مســلم -

حــدثنا عبــد اهللا بــن جعفــر عــن إمساعيــل بــن حممــد عــن عــامر بــن لــك بــن عمــروأخربنــا عبــد امل
ركــب إىل قصــره بــالعقيق فوجــد عبــدا يقطــع شــجرا أو خيبطــه فســلبه فلمــا رجــع ســعداســعد أن 

سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غالمهم أو عليهم ما أخذ من غالمهم فقال معاذ 
أبــو داود ورواه . وأىب أن يــرد علــيهم.لى اهللا عليــه وســلمأن أرد شــيئا نفلنيــه رســول اهللا صــاهللا
يعلى بن حكـيم عـن سـليمان ابن حازم حدثينحدثنا أبو سلمة حدثنا جرير يعين]2039[

رم حــيحــرم املدينــة الــذوقــاص أخــذ رجــال يصــيد يفعبــد اهللا قــال رأيــت ســعد بــن أيببــن أيب
صـلى ه فكلموه فيه فقال إن رسول اهللا واليفسلبه ثيابه فجاء مرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فـــال أرد. جـــد أحـــدا يصـــيد فيـــه فليســـلبه ثيابـــه مـــن و :اهللا عليـــه وســـلم حـــرم هـــذا احلـــرم وقـــال 
.ولكــن إن شــئتم دفعــت إلــيكم مثنــهعلــيكم طعمــة أطعمنيهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

ذئب عـن صـاحل مـوىل التوأمـة شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخربنا ابن أيبحدثنا عثمان بن أيب
شـــجر املدينـــة فأخـــذ عـــن مـــوىل لســـعد أن ســـعدا وجـــد عبيـــدا مـــن عبيـــد املدينـــة يقطعـــون مـــن

ينهـى أن يقطـع مـن شـجر ملـواليهم مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلميعينمتاعهم وقال 
اهـمن قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه:ء وقال ياملدينة ش

سـعيد سـعيد عـن أيبيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بـن أيبحدثنا قت]3405[مسلم -
اجلالء من املدينـة وشـكا إليـه احلرة فاستشاره يفليايليالخدر سعيدأباأنه جاء يموىل املهر 
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فقـال لـه وحيـك ال آمـرك . أسعارها وكثرة عياله وأخربه أن ال صرب له على جهد املدينة وألوائها
ال يصـرب أحـد علـى ألوائهـا فيمـوت :يقـول اهللا عليه وسـلممسعت رسول اهللا صلىبذلك إين

اهـإال كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما 
حدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عـن قطـن بـن وهـب بـن عـومير ]3411[مسلم -

الفتنـة فأتتـه يفعبد اهللا بن عمربن األجدع عن حينس موىل الزبري أخربه أنه كان جالسا عنـد 
فقـال هلـا . أردت اخلـروج يـا أبـا عبـد الـرمحن اشـتد علينـا الزمـانموالة له تسـلم عليـه فقالـت إين

ال يصـــرب علـــى :مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول لكـــاع فـــإينيعبـــد اهللا اقعـــد
اهـ

شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري وأبو كريب مجيعا نا أبو بكر بن أيبحدث]3406[مسلم -
قــاال حــدثنا أبــو أســامة عــن الوليــد بــن كثــري حــدثينبكــر وابــن منــريواللفــظ أليبأســامةعــن أيب

سـعيد أنـه مسـع أن عبد الـرمحن حدثـه عـن أبيـه أيبيسعيد اخلدر سعيد بن عبد الرمحن بن أيب
املدينة كما حرم إبراهيم مكـة حرمت ما بني البيتإين:يقول سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ــوقــال مث كــان .  يــده الطــري فيفكــه مــن يــده مث أحــدنا يفيأخــذ وقــال أبــو بكــر جيــدســعيدأب
اهـيرسله

ثنا علـي بـن عبـد اهللا بـن جعفـر حـدثين أنـس بـن عيـاض أبـو ضـمرة قـال ]22760[أمحد -
ى بـن عبـد الـرمحن بـن هرمـز أن عبـد اهللا بـن عبـاد الزرقـي حدثين عبد الرمحن بن حرملة عن يعلـ

وقـد الصـامتبـنعبـادةهـاب وكانـت هلـم قـال فـرآين إأخربه أنـه كـان يصـيد العصـافري يف بئـر 
أخذت العصفور فينزعه مـين فريسـله ويقـول أي بـين أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم حـرم 

حممـــد بـــن عبـــاد مكـــي وأبـــو مـــروان ن طريـــقورواه مـــ. مـــا بـــني البتيهـــا كمـــا حـــرم إبـــراهيم مكـــة 
ه وقــال عبــادة ومل حنــو . بــن حرملـةاالعثمـاين حممــد بــن عثمـان بــن خالــد قـاال ثنــا أبــو ضـمرة عــن 

حدثنا أبو بكر احلميـدي حـدثنا ] 144/ 1املعرفة[يعقوب الفسوي ورواه. يقل ابن الصامت
لـى بـن عبـد الـرمحن بـن أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي حدثين عبـد الـرمحن بـن حرملـة عـن يع

هرمــز أن عبــد اهللا بــن عبــادة الزرقــي أخــربه أنــه كــان يصــيد العصــافري يف بئــر أهــاب وكانــت هلــم 
إن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : فانتزعـــه مـــين فأرســـله وقـــالعبـــادة وقـــد أخـــذت عصـــفوراً فـــرآين 

صـلى اب رسـول اهللاوكـان عبـادة مـن أصـح. وسلم حرم ما بني البتيها كمـا حـرم إبـراهيم مكـة
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ورواه أبــو نعــيم يف املعرفــة .اهـــ رواه البيهقــي مــن طريــق يعقــوب بــن ســفيان بــه اهللا عليــه وســلم
بـه ثنا إبراهيم بن املنـذرندثنا أبو بكر بن أمحد بن السندي ثنا موسى بن هارو ح]4320[

امت فقــد وهــم ، هــذا عبــادة الزرقــيإن هــذا عبــادة بــن الصــ: مــن قــال : قــال موســى :مث قــال 
.على رسم ابن حبان اهـايبصح

حدثنا علي بن معبد قال ثنا أمحد بن أيب بكر قال حدثين أبو ثابـت ]5832[الطحاوي -
عمران بن عبد العزيز الزهري عن عبد اهللا بن يزيد موىل املنبعث عن صاحل بن إبراهيم عن أبيه 

فقـال مـا عـوفعبـد الـرحمن بـنقال اصطدت طريا بالقنبلة فخرجت بـه يف يـدي فلقيـين أيب 
قــال حــرم : صــطدته بالقنبلــة فعــرك أذين عركــا شــديدا مث أرســله مــن يــدي مث اهــذا فقلــت طــريا 

حــدثنا أمحــد بــن ]1008[البــزار . رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم صــيد مــا بــني ال بتيهــا 
عبد الوليد البغدادي قال ثنا حممد بن احلسن املدين قال ثنا عمران بن عبد العزيز بن عمر بن 

الرمحن بن عوف عن عبد اهللا بن يزيد موىل املنبعث عن صاحل بن إبراهيم بـن عبـد الـرمحن عـن 
أي بـين مـن : اصطدت طريا بالقنبلة فلحقين أيب عبد الرمحن بـن عـوف ، فقـال : أبيه أنه قال 

وقـــال إن .مـــن القنبلـــة موضـــع باملدينـــة ، ففـــرك أذين مث أخـــذه فأرســـله: أيـــن أخذتـــه ؟ فقلـــت 
أخربنــا أبــو ]10260[البيهقــي . هللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــرم صــيد مــا بــني البتيهــارســول ا

حـدثنا حممـد يبن املؤمل بن احلسن بن عيسى أخربنا أبو عثمان البصـر ياحلسن بن علحممد
بن عبد الوهاب أخربنا يعقوب بن حممد حدثنا عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الـرمحن 

ن أمحــد بــن عبــدان أخربنــا أمحــد بــن عبيــد حــدثنا معــاذ بــن املثــىن بــن بــيبــن عــوف وأخربنــا علــ
عمـران بـن عبـد العزيـز عـن عبـد اهللا حـدثنا أبـو ثابـتيحدثنا أبو مصـعب الزهـر يمعاذ العنرب 

: بـــن يزيـــد مـــوىل املنبعـــث عـــن صـــاحل بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف عـــن أبيـــه قـــال 
مـا هـذا : عبـد الـرمحن بـن عـوف فقـال أيبيـينفلقييـداصطدت طريا بالقنبلة فخرجت بـه يف

فأرســله يعركــا شــديدا واســتنزعه مــن يــدطــريا اصــطدته بالقنبلــة فعــرك أذين: يــدك؟ قلــت يف
قــال أبـــو مصــعب يعـــين. صــيد مــا بـــني البتيهــاحــرم رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســـلم: وقــال 

يــه عــن عبــد الــرمحن بــن عــن أبقــاليروايــة املــؤملاملدينــة لفــظ حــديث ابــن عبــدان ويفىحرتــ
اهــاملدينـة ومل يـذكر القصـةحرم ما بني البتيها يعـينعوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.ضعيف عمران
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نـه أأبـي أيـوب األنصـاريعن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن ]1578[مالك -
نــه قــال أيف حــرم إال إوجــد غلمانــا قــد أجلــؤوا ثعلبــا إىل زاويــة فطــردهم عنــه قــال مالــك ال أعلــم 

.اهـ حسن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع هذا 
ا ًسـهَ وأنـا باألسـواف قـد اصـطدت نُـ زيـد بـن ثابـتعن رجل قـال دخـل علـي مث قال مالك -

بـن أيب ذئـب عـن شـرحبيل بـن سـعد اأنـا ]2814[ابن اجلعد رواه . فأخذه من يدي فأرسله 
أخــذ طــريا فــدخل زيــد فــدفعوه يف يــدي وفــروا قــال كنــت مــع زيــد بــن ثابــت باألســواف ف: قــال

لـــم أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه فأخـــذ الطـــري فأرســـله مث ضـــرب قفـــاي وقـــال ال أم لـــك أمل تع
ذكر إمساعيل بن إسحاق ]234/ 8االستذكار [أبو عمر ذكراهـسلم حرم ما بني البتيها و 

بـن سـعد أنـه خـرج هـو وعبـد أويـس قـال حـدثين أيب عـن شـرحبيل أيبقال حدثين إمساعيل بن
الرمحن بن حسان بن ثابت حببالتني هلما إىل األسواف صدقة زيد بن ثابـت قـال وحنـن غلمـان 
فصـاد عبـد الــرمحن طـائرا قــال لـه الــنهس فشـكله قـال فــدق زيـد بــن ثابـت بــاب احلـائط فنــاولين 

فقـال هـذا فقلـت نعـمعبد الرمحن النهس فدخل زيد بن ثابت فرأى معي النهس فقال أصدمت
اولته إياه فحل شكاله وسوى ريشه مث أرسله مث تناول يـدي فصـك قفـاي مث قـال يـا ناولنيها فن

قـال .
أبو عمر والرجل الذي مل يسمه مالك يف حديث زيد بن ثابت يقولون هو شرحبيل بـن سـعد  

ذكر إمساعيل .ال يرضاه فلم يسمه واحلديث حمفوظ لشرحبيل بن سعد من وجوه كان مالك
بن إسحاق قال حدثين نصر بن علي قـال أخربنـا األصـمعي قـال أخربنـا مالـك عـن رجـل قـال 
قال األصمعي فحدثت بـه نـافع بـن عبـد 

قال إمساعيـل وحـدثين مسـدد .ل بن سعد أنا مسعته منه الرمحن بن أيب نعيم فقال ذلك شرحبي
قــال حـــدثين محـــاد بـــن زيـــد عـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر عـــن شـــرحبيل بـــن ســـعد قـــال أصـــبت طـــائرا 

قـال إمساعيــل وحـدثين علــي بـن املــديين قــال .باملدينـة فــرأين زيـد بــن ثابـت فانتزعــه مـين فأرســله 
بيل بـن ســعد يقـول أتانــا زيـد بــن حـدثين ســفيان عـن زيــاد بـن ســعد اخلرسـاين قــال مسعـت شــرح

قــال إمساعيــل وحــدثين .تعلمــوا أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــرم صــيدها يعــين املدينــة 
د أن زيـد بـن ثابـت بن أيب الزنـاد عـن شـرحبيل بـن سـعاإبراهيم بن عبد اهللا اهلروي قال حدثين 
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ورواه .حرم ما بني البتيها يعين املدينةعدو اهللا أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ل أنـــه دخـــشـــرحبيل أبـــو ســـعدأســـامة عـــن الوليـــد حـــدثينأيبمـــن طريـــق]10263[البيهقـــي 

طـريا فـدخل عليـه زيـد بـن ثابـت وهـو معـه 
ال أم لـك أمـا علمـت أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمخل سبيله : مث قال قال فعرك أذين

كــان شــرحبيل عــن شــرحبيل بنحــوه ، و مــن طــرق ورواه الطــرباين اهـــ حــرم صــيد مــا بــني البتيهــا 
.قه ابن حبان وابن خزميةوقد وث. مساء 

ما ذكر يف هدم الكعبة
د حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعي]14297[ابن أيب شيبة -

ب الكعبـــة ذو خيـــر : قـــال بـــن املســـيب مســـع أبـــا هريـــرة يقـــول عـــن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
.اهـ رواه البخاري السويقتني من احلبشة

حدثنا أمحد بن صاحل حبرض قال ثنا نعيم قـال ثنـا بقيـة وشـريح بـن يزيـد ]717[الفاكهي -
ة يف احلــج مبكــعمــر بــن الخطــابقــام : عــن عبــد الــرمحن بــن جبــري قــال أبــو حيــوة عــن أرطــأة 

يا أهل اليمن هـاجروا قبـل الظلمتـني ، أمـا أحـدمها احلبشـة خيرجـون حـىت يبلغـوا مقـامي :فقال 
.عيم بن محاد يف الفنت مطوال رواه ن.اهـ مرسل ال بأس به هذا 

أخربنا هشام بن حسان عن حفصـة بنـت سـريين عـن أيب العاليـة أن ]9178[عبد الرزاق -
استكثروا من هذا الطواف بالبيت قبل أن حيال بينكم وبينه فإين به :قالطالبأبيبنعلي

ألزرق حــدثنا إســحاق ا]14298[ابــن أيب شــيبة . أصــمع أصــعل يعلوهــا يهــدمها مبســحاته 
كـأين أنظــر : قــال طالـبأيببــنعلـيعـن هشـام بــن حسـان عــن حفصـة عــن أيب العاليـة عــن 

الفــــاكهي .إىل رجــــل مــــن احلــــبش أصــــلع أصــــمع محــــش الســــاقني جــــالس عليهــــا وهــــو يهــــدمها
حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن هشــام بــن حســان عــن حفصــة بنــت ]295[

اس: سريين عن أيب العالية عن علي قال 
: وقـــال ســـفيان .أن حيـــال بيـــنكم وبينـــه ، فكـــأين أنظـــر إليـــه أصـــعل أصـــمع يهـــدمها مبســـحاته 

.اهـ صحيح صغر الرأس: الصمع يف اآلذان ، والصعل يف الرأس 
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ال ثنــا حــدثين عبــد اهللا بــن أيب ســلمة قــال ثنــا حيــىي بــن عبــد احلميــد قــ]722[الفــاكهي ورواه
قــال نــا األعمــش عــن إبــراهيم التيمــي عــن احلــارث بــن ســويد ثحصــني بــن عمــر األمحســي قــال 

أيـــديهم فكـــأين أنظـــر إىل احلـــبش فـــوق الكعبـــة بحجـــوا قبـــل أن ال حتجـــوا :مسعـــت عليـــا يقـــول
والـذي فلـق احلبـة وبـرأال: أشـيء تقولـه برأيـك؟ فقـالقلنـاقـال.

حيـىي بـن مـن طريـق]8959[البيهقـي . إال من نبـيكم صـلى اهللا عليـه وسـلمه النسمة ما مسعت
عـن يحدثنا األعمش عن إبـراهيم التيمـيحدثنا حصني بن عمر األمحسعبد احلميد احلماين

يأنظـر إىل حبشـفكأين. حجوا قبل أن ال حتجوا: مسعت عليا يقول : احلارث بن سويد قال 
ء برأيــك تقــول أو مسعتــه مــن يشــ: فقلــت لــه . حجــراأصــمع أفــدع بيــده معــول يهــدمها حجــرا

فلــق احلبــة وبــرأ النســمة ولكــن مسعتــه مــن يال والــذ: قــال . صــلى اهللا عليــه وســلم رســول اهللا
.اهـ حصني األمحسي تركوه نبيكم صلى اهللا عليه وسلم

حــدثنا حممــد بــن صــاحل قــال ثنــا مكـي بــن إبــراهيم عــن موســى بــن عبيــدة ]289[الفـاكهي -
ابــن ي عــن صــفوان بــن ســليم عــن عبــد اهللا بــن عتبــة عــن أبيــه أو عبيــد اهللا عــن أبيــه عــن الربــذ

أكثــروا زيــارة هــذا البيــت قبــل أن يرفــع ، وينســى النــاس مكانــه ، وأكثــروا تــالوة : قــال مســعود
.اهـ سند ضعيف القرآن قبل أن يرفع 

أيب عـن قتـادةحدثنا إبراهيم بن يعقوب عن معاذ بن هشام قـال حـدثين]719[الفاكهي -
.اهـ سند صحيح لتغلنب عليك احلبشة :أنه قال وهو يطوف بالبيت أنس بن مالكعن 

بن جريج قال مسعت سليمان األحول حيدث عن جماهـد وغـريه اعن ]9179[عبد الرزاق -
كأين أنظـر إليـه أصـيلع أفيـدع قـد عالهـا مبسـحاته قـال :قالعبد اهللا بن عمرو بن العاصأن 

]9180[عبــد الــرزاق .خه وأهــل البلــد أن احلبشــة خمربوهــامسعــت غــريه مــن أشــيابــن جــريج و ا
بن أيب جنيح عن جماهد عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص قـال كـأين أنظـر ابن عيينة عن اعن 

اإليه أصيلع أفيدع قائما عليهـا مبسـحاته قـال جماهـد فنظـرت حـني هـدمها 
حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد مسع ]14299[بة ابن أيب شي.هل أرى صفته

فلمـا هـدمها ابـن الـزبري يهـدمها مبسـحاته قـائم عليهـا أفيـدعكأين بـه أصـيلع: ابن عمرو يقول 
.اهـ صحيح أنظر إىل صفة ابن عمرو فلم أرهاجعلت
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الزبيـربـناد بن عيينة عن داود بن شابور عن جماهـد قـال ملـا أرااعن ]9182[عبد الرزاق-
ابــــن أيب شــــيبة . هــــدمها هربنــــا مــــن مكــــة فلبثنــــا ثالثــــا وحنــــن خنــــاف أن ينــــزل علينــــا العــــذاب 

ملـا أمجـع ابـن الـزبري علـى : حدثنا ابن عيينـة عـن داود بـن شـابور عـن جماهـد قـال ]14300[
.يأيت بسياقه عند مسلم اهـ صحيح هدمها ، خرجنا إىل مىن ثالثا ننتظر العذاب

: حدثنا ابن علية عن ابن أيب جنـيح عـن سـليمان بـن مينـاء قـال ]14305[بة ابن أيب شي-
ـــد اهللا بـــن عمـــرومسعـــت  فـــإن إذا رأيـــتم قريشـــا قـــد هـــدموا البيـــت مث بنـــوه فزوقـــوه: يقـــول عب

.اهـ حسن على رسم ابن حبان استطعت أن متوت فمت
هللا املــزين عــنثنــا يزيــد بــن هــارون عــن محيــد عــن بكــر بــن عبــد ا]14307[ابــن أيب شــيبة -

ويرفـع ويهـدم مـرتني، فإنـه سـريفع متتعوا من هذا البيت قبل أن يرفـع: قال عمروعبد اهللا بن
حدثنا أبو العبـاس أمحـد بـن حممـد قـال ثنـا موسـى بـن إمساعيـل ]1727[الفاكهي .يف الثالثة

:لإن عبــد اهللا بــن عمــرو قــا:قــال ثنــا محــاد بــن ســلمة عــن محيــد عــن بكــر بــن عبــد اهللا قــال
.اهـ صحيح يهدم البيت ثالث مرات مث يرفع احلجر يف اهلدمة الثالثة 

عن الثوري عـن سـلمة بـن كهيـل عـن أيب صـادق عـن علـيم الكنـدي ]9184[عبد الرزاق -
ابـن أيب شـيبة . بـن الـزبرياليخربن هذا البيت على يد رجل مـن ولـد :يقولسلمانقال مسعت 

ة بـن كهيـل عـن أيب صـادق عـن حـنش الكنـاين حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم]14301[
.ليحـــرقن هـــذا البيـــت علـــى يـــدي رجـــل مـــن آل الـــزبري: عـــن علـــيم الكنـــدي عـــن ســـلمان قـــال 

أخربنـا سـفيانيب املهدي عن عبد امللـك الـذماري قـالحدثنا مهدي بن أ]1/156[األزرقي 
ن هـــذه لتحـــرق: قـــال ســـلمان الفارســـي: قـــالن علـــيم الكنـــديعـــالثـــوري عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل

.وهذا اخلرب مذكور يف التاريخ ضعيف ،اهـ الكعبة على يدي رجل من أهل الزبري
بــن اثنــا إمساعيــل بــن أبــان الــوراق ثنــا يعقــوب عــن جعفــر بــن أيب املغــرية عــن ]461[أمحــد -

ن عنـدي جنائـب قـد إ: لـه عبـد اهللا بـن الـزبري حـني حصـر أبزى عن عثمان بن عفان قال قـالَ 
إين مسعـــت ، ال :ن حتـــول إىل مكـــة فيأتيـــك مـــن أراد أن يأتيـــك قـــالأك 
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يلحد مبكـة كـبش مـن قـريش امسـه عبـد اهللا عليـه مثـل : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
اهـ)1(نصف أوزار الناس

أتـى : بـن سـعيد ثنـا سـعيد بـن عمـرو قـال اثنا هاشم ثنا إسـحاق يعـين حد]7043[أمحد -
بـن الـزبري إيـاك واإلحلـاد يف حـرم اوهو جالس يف احلجر فقال يـا بن الزبيراو عبد اهللا بن عمر 

اهللا فإين أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول حيلهـا وحيـل بـه رجـل مـن قـريش 
بــن عمــرو فإنــك قــد الــو وزنــت ذنوبــه بــذنوب الثقلــني لوزنتهــا قــال فــانظر أن ال تكــون هــو يــا 

صـلى اهللا عليـه و سـلم قـال فـإين أشـهدك أن هـذا وجهـي إىل قرأت الكتـب وصـحبت الرسـول 
.اهـ ثقات الشام جماهدا 

سـلم عـن من حممـد وإبـراهيم بـن حممـد الشـافعيحدثين جدي أمحد بـ]156/ 1[األزرقي -
عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاصأنـه دخـل مـع دعـن عبيـد اهللا بـن سـعبن خالد عن ابن خيثم

فوقـف املسجد احلرام والكعبة حمرقة ح
كأنــه وعــه حتــدر كحــًال يف عينيــه مــن إمثــدومعــه نــاس غــري قليــل فبكــى حــىت إين ألنظــر إىل دم

أنكــم قــاتلو ابــن واهللا لــو أن أبــا هريــرة أخــربكميأيهــا النــاس: الــذباب علــى وجنتيــه فقــالرءوس
أحنـن نقتـل ابـن مـا مـن أحـد أكـذب مـن أيب هريـرة: متوحمرقو بيت ربكم لقلنبيكم بعد نبيكم

مـةفـانتظروا النقوحنرق بيـت ربنـا؟ فقـد واهللا فعلـتم لقـد قتلـتم ابـن نبـيكم وحـرقتم بيـت اهللانبينا 
ا يقوهلـهللا شـيًعا وليـذيقن بعضـكم بـأس بعـضليلبسنكم اوالذي نفس عبد اهللا بن عمرو بيدهف

مل يكـــن د أحــد إال وهــو يفهــم مــا يقــول فــإنســجفمــا يف املثالثًــا، مث رفــع صــوته يف املســجد
أين اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر؟ فوالـذي نفـس : فقاليفهم فإنه يسمع رجع صوته

اهللا شيًعا وأذاق بعضكم بأس بعض لبطن األرض خـري لو قد ألبسكماهللا بن عمرو بيدهعبد
أظنــه .به رســم أيب حــامت إن شــاء اهللا يشــاهـــأمر بــاملعروف ومل ينــَه عــن املنكــرمل يــملــن عليهــا

.عبيد اهللا بن سعيد 

وهذا احلديث منكـر جـدا ويف إسـناده ضـعف، ويعقـوب هـذا هـو القمـي وفيـه تشـيع، ومثـل : ذكره ابن كثري مث قال -1
هذا ال يقبل تفرده به، وبتقدير صحته فليس هو بعبد اهللا بن الزبري، فإنه كان على صفات محيدة، وقيامه يف االمارة إمنا  

، مث هو كان االمام بعد موت معاوية بن يزيد ال حمالة، وهو أرشد مـن مـروان بـن احلكـم، حيـث نازعـه كان هللا عز وجل
]374/ 8البداية والنهاية [.مر واهللا أعلمبعد أن اجتمعت الكلمة عليه، وقامت البيعة له يف اآلفاق وانتظم له األ



ابقني األولنيتقريب فقه الس

47

حدثين حبر بن نصر املصري قال ثنا خالد بن عبد الرمحن اخلراساين قـال ]718[الفاكهي -
قـال حـدثين الزبيرابنثنا عبد اهللا يعين ابن الوليد عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب عـن 

أكثر من اثين عشر مـيال ، ومـا كـان يف سـلطاين شـيء كعب أنه مل يرتفع طري يف جو السماء 
.اهـ مرسل حسنإال قد حدثين به ، ولقد حدثين أنه يظهر على البيت قوم 

سـليمان عـن ابـن أيبزائـدة أخـربينثنا ابن أيبحديحدثنا هناد بن السر ]3309[مسلم -
كان من أمره مـا كـان عطاء قال ملا احرتق البيت زمن يزيد بن معاوية حني غزاها أهل الشام ف

الزبيرابنتركه 
بناءها أو أصـلح مـا وهـى منهـا الكعبة أنقضها مث أبينيفيالناس قال يا أيها الناس أشريوا عل

بيتـا أسـلم النـاس فيها أرى أن تصلح ما وهى منهـا وتـدعيرأقد فرق يلفإينعباسابنقال 
فقـال ابـن الـزبري لـو  . صـلى اهللا عليـه وسـلمعليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النيب

ثالثــا مث مســتخري ريبحــىت جيــده فكيــف بيــت ربكــم إينيكــان أحــدكم احــرتق بيتــه مــا رضــ
ول فلما مضى الـثالث أمجـع رأيـه علـى أن ينقضـها فتحامـاه النـاس أن ينـزل بـأيعازم على أمر 

الناس يصعد فيه أمر من السماء حىت صعده رجل فألقى منه حجارة فلما مل يره الناس أصابه 
ء تتـابعوا فنقضـوه حـىت بلغـوا بـه األرض فجعـل ابـن الـزبري أعمـدة فسـرت عليهـا السـتور حـىت يش

لـوال :صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالمسعـت عائشـة تقـول إن النـيبوقال ابن الزبري إين. ارتفع بناؤه
مـن النفقـة مـا يقـوى علـى بنائـه لكنـت أدخلـت يالناس حديث عهدهم بكفر وليس عنـدأن

قــال فأنــا . فيــه مــن احلجــر مخــس أذرع وجلعلــت هلــا بابــا يــدخل النــاس منــه وبابــا خيرجــون منــه 
قال فزاد فيه مخس أذرع مـن احلجـر حـىت أبـدى أسـا .اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس

عشرة ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد البناء وكان طول الكعبة مثايننظر الناس إليه فبىن عليه
فلمـا قتـل ابـن الـزبري  . طوله عشر أذرع وجعل له بابني أحدمها يدخل منـه واآلخـر خيـرج منـهيف

كتب احلجاج إىل عبد امللك بـن مـروان خيـربه بـذلك وخيـربه أن ابـن الـزبري قـد وضـع البنـاء علـى 
فكتـب إليـه عبـد امللـك إنـا لسـنا مـن تلطـيخ ابـن الـزبري يف. أهل مكـةأس نظر إليه العدول من

طولــه فــأقره وأمــا مــا زاد فيــه مــن احلجــر فــرده إىل بنائــه وســد البــاب الــذى ء أمــا مــا زاد يفيشــ
حممد بن حامت حدثنا حممد بـن بكـر أخربنـا ابـن جـريج حدثين.فنقضه وأعاده إىل بنائه. فتحه

ن عمـري والوليـد بـن عطـاء حيـدثان عـن احلـارث بـن عبـد اهللا بـن قال مسعت عبد اهللا بن عبيـد بـ
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ربيعـــة قـــال عبـــد اهللا بـــن عبيـــد وفـــد احلـــارث بـــن عبـــد اهللا علـــى عبـــد امللـــك بـــن مـــروان يفأيب
ابـن الـزبري مسـع مـن عائشـة مـا كـان يـزعم أنـه عـينيخالفته فقال عبد امللك مـا أظـن أبـا خبيـب 

قال قالت قال رسول اهللا ؟قال مسعتها تقول ماذا. هاقال احلارث بلى أنا مسعته من. مسعه منها
صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إن قومـــك استقصـــروا مـــن بنيـــان البيـــت ولـــوال حداثـــة عهـــدهم بالشـــرك 

فأراهــا . ألريــك مــا تركــوا منــهيأن يبنــوه فهلمــيأعــدت مــا تركــوا منــه فــإن بــدا لقومــك مــن بعــد
صـلى د عليه الوليد بن عطاء قال النيبهذا حديث عبد اهللا بن عبيد وزا. قريبا من سبعة أذرع

األرض شـــرقيا وغربيـــا وهـــل تـــدرين مل كـــان اهللا عليـــه وســـلم وجلعلـــت هلـــا بـــابني موضـــوعني يف
تعـززا أن ال يـدخلها إال مـن أرادوا فكـان الرجـل إذا هـو :قالت قلت ال قال.

ــــه يرتقــــ ــــد امللــــك . ســــقط حــــىت إذا كــــاد أن يــــدخل دفعــــوه فيأراد أن يــــدخلها يدعون قــــال عب
تركتـه قـال فنكـت سـاعة بعصـاه مث قـال وددت أين. للحارث أنت مسعتهـا تقـول هـذا قـال نعـم

.وما حتمل
أخربين أيب قال مسعت مرثد بن شرحبيل حيدث أنه حضر ذلك قال ]9157[عبد الرزاق-

سـول اهللا م أن ر اأدخل 
سلم قال هلا لوال حداثة عهد قومك بالشرك لبنيت البيت على قواعد إبـراهيم صلى اهللا عليه و 

فكانــت الكعبــة قــد وهــت مــن حريــق أهــل الشــام قــال فهــدمها وأنــا يومئــذ مبكــة فكشــف عــن 
آخــذ بعضــه بــبعض فرتكــه مكشــوفا مثانيــة أيــام ليشــهد عليــه قــال فرأيــت ربضــة ربــض يف احلجــر

ذلك كخلف اإلبل مخس حجارات وجه حجر ووجه حجران قـال ورأيـت الرجـل يأخـذ العتلـة 
فيهزهـــا مـــن ناحيـــة الـــركن فيهتـــز الـــركن اآلخـــر قـــال مث بـــىن علـــى ذلـــك الـــربض وصـــنع بـــه بـــابني 

ن الزبري هدمه احلجاج من حنو احلجر مث أعاده على باالصقني باألرض شرقيا وغربيا فلما قتل 
بــن الــزبري ومــا حتمــل قــال قــال مرثــد امــا كــان عليــه فكتــب إليــه عبــد امللــك وددت أنــك تركــت 

، بن الزبري أدخلت احلجر كله يف البيـت ابن عباس يقول لو وليت منه ما ويل احلجر اومسعت 
.بن حبان اهـ مرثد وثقه ا؟فلم يطاف به إن مل يكن من البيت

بـــن جـــريج قـــال ملـــا كـــان أهـــل الشـــام يف اجلـــيش األول جـــيش اعـــن ]9147[عبـــد الـــرزاق -
احلصـني بــن منـري حــرق الرجــل مـن حنــو بــاب بـين مجــح واملسـجد يومئــذ مــأل خيامـا وأبنيــة فســار 
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احلريق حىت أحرق البيت فأحرق كل شيء عليه وحيرد حىت إذ طائرا ليقـع عليـه فتنتثـر حجارتـه 
يج قــال يل رجــل مــن قــريش يقــال لــه حممــد بــن املرتفــع قــال فــواهللا إنــا لنصــلي ذات بــن جــر اقــال 

بـن ابن الزبري إذا رأيـت يف جـوف البيـت ورأينـا مـن خـل البـاب فلمـا انصـرف اليلة العشاء وراء 
بــن الــزبري هلدمــه وبنائــه فأرســل إىل كــذا وكــذا بعــريا االــزبري قــال هــل رأيــتم قلنــا نعــم قــال فــأمجع 

ربعـة آالف بعـري وشـيئا مسـاه يريـد أن جيعلـه مـدرا للبيـت مث قيـل أالـيمن وذكـر حيمل الورس مـن
لــه إن الــورس يعفــن ويرفــت فقســم الــورس يف نســاء قــريش وقواعــدهن وبــىن بالقصــة فأرســل إليــه 

بــن عبــاس ملــا أحضــر حاجتــه إن كنــت فــاعال فــال تــدع النــاس ال قبلــة هلــم إجعــل علــى زواياهــا ا
لي الناس إليها ففعل حىت إذا كان يوم األحد صعد على املنرب صواري واجعل عليها ستورا يص

أمث قــال يــا أيهــا النــاس مــا تــرون يف هــدم البيــت فلــم خيتلــف عليــه 
فسكت عنهم حىت إذا انتفد رأيهم قال يظل أحدكم يسد أسـه علـى رأسـه وأنـتم تـرون الطـائر 

غـدا ووافـق ذلــك جنـازة رجــل مـن بـين بكــر فاتبعهـا مــن  يقـع عليـه فتنتثــر حجارتـه أال إين هــادم 
كان يريد اتباعها ومن كان ال يريد اتباعها وكسرت لـه وسـادة عنـد املقـدام مث عـاله رجـال مـن 
ال أنـه 

يـل ادخلـوا فقـد واهللا هـدم دخـل النـاس وحفـر السـماء فلمـا أيت النـاس فقسيصيبهم صـاخة مـن
حــىت هــدمها عــن ربــض يف احلجــر فــإذا هــو آخــذ بعضــه بــبعض ال يســتحق فــدعا مكــربة قــريش 

بــن مطيــع العتلــة مــن شــق الــربض الــذي يلــي دار بــين محيــد فأنفضــه أمجــع افــأراهم إيــاه وأخــذ 
بيا يدخل النـاس مـن أكتع مث بناها حىت مساها وجعل هلا بابني موضوعني يف األرض شرقيا وغر 

هذا الباب وخيرجون من هذا فبناها فلما فرغ من بنائها كـان يف املسـجد حفـرة منكـرة وجـراثيم 
وقعــاد نافــاب النــاس إىل بطحــه فجعــل الرجــل يــبطح علــى مائــة بعــري وادي مــن ذلــك حــىت أن 
الرجل ليخرج يف حلته وقميصه إىل ذي طوى فيـأيت يف طـرف ردائـه ببطحـاء حيتسـب يف ذلـك 

خلري حىت إذا مل الناس أخذ يقوته فبطح حىت استوى فقال يا أيها الناس إين أرى أن تعتمروا ا
مـن التنعـيم مشـاة فمـن كــان موسـرا جبـزور حنرهـا وإال فبقـرة وإال فشــاة قـال فـذكرت يـوم القيامــة 
مــن كثــرة النــاس دبــت األرض ســهلها وجبلهــا ناســا كبــارا وناســا صــغارا وعــذارى وثيبــا ونســاء 

قال فأتينا البيت فطفنا معه وسعينا بني الصفا واملروة مث حنرنا وذحبنا فمـا رأيـت الـروؤس واحللق 
.اهـ سند صحيح والكرعان واألذرع يف مكان أكثر منها يومئذ 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

50

باب ما جاء يف كراهة رفع البنيان مبكة
: حـــدثنا غنـــدر عـــن شـــعبة عـــن يعلـــى بـــن عطـــاء عـــن أبيـــه قـــال ]14306[ابـــن أيب شـــيبة -

كيـف أنـتم إذا هـدمتم هـذا البيـت ، فلـم : فقـال عبـد اهللا بـن عمـروا بلجـام دابـة كنت آخذ
: وحنـن علـى اإلسـالم ، قلـت : وحنـن علـى اإلسـالم ؟ قـال : تدعوا حجرا على حجـر ؟ قـالوا 

مث يبـىن أحســن مـا كــان ، فــإذا رأيـت مكــة قـد بعجــت كظـائم ، ورأيــت البنــاء : مث مـاذا ؟ قــال 
حـدثنا أبـو بشـر بكـر ]1725[الفـاكهي .)1(أن األمر قد أظلـكيعلو رؤوس اجلبال ، فاعلم

قال عبد اهللا بـن : بن خلف قال ثنا املؤمل قال ثنا شعبة قال ثنا يعلى بن عطاء عن أبيه قال 
إذا رأيت مكة قد بعجت كظاما ورأيـت البنـاء قـد عـال علـى رءوس اجلبـال : عمرو بن العاص 

.اهـ حسن ، فاعلم أن األمر قد أظلك 
ل يزيـد بـن أيب حدثنا بكر بن خلف قال ثنا املؤمل قال ثنا شعبة قا]1726[الفاكهي قالو 

يــا جماهــد إذا رأيــت املــاء بطريــق مكــة ورأيــت : قــال عبــد اهللا بــن عمــرو: زيــاد عــن جماهــد قــال
حــدثنا ســلمة بــن شــبيب قــال ثنــا عبــد ]669[الفــاكهي .فخــذ حــذركخشــبيها البنــاء يعلــو أ

إذا رأيـت :عـن يزيـد بـن أيب زيـاد عـن جماهـد عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـالالـرزاق قـال أنـا معمـر
.اهـ حسنالبناء قد ارتفع على جبال مكة وسال املاء فخذ حذرك 

ــ]664[الفــاكهي - عــن ابــن أيب ن عبــد اهللا بــن يزيــد املقــرئ قــال ثنــا ســفيانحــدثنا حممــد ب
أتريــد أن:ن املنكــر ، فقــال عروف وينهــى عــوكأنــه يــأمر بــاملرجــال عمــرابــنرأى : جنــيح قــال 

مرسـلاهــ ائت هؤالء الذين يبنون يف حرم اهللا تعاىل فـامنعهم تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر
.حسن 

عن علـي بـن زيـد ثنا محادثنا أبو سلمة قال حدثين حممد بن صاحل قال]665[الفاكهي -
:رح خشـبا وحجـارة فقـال لـه قـد طـبأيب سفيان ، وهـو يبـين بيتـا عمر بن الخطابمر : قال 

ني ، فقـال لـه عمـر نعم يا أمري املؤمن: ، فقال ارفع فقد أضررت بطريق املسلمنييا أبا سفيان
.ضعيف مرسل اهـ لقد كنت أبيا :

كـانوا يكرهـون أن يبنـوا حـول الكعبـة : يم قـال حدثنا أبو األحوص عـن مغـرية عـن إبـراه]15335[ابن أيب شيبة -1
ملـروة كـانوا يكرهـون أن يبنـوا بنـاء عنـد الصـفا وا: حدثنا أبو خالد عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه قـال .بناء يشرف عليها

اهـويطيلوه كي يبدو هلم البيت
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عـن حدثين احلسن بن عثمان عن الواقـدي قـال حـدثين خالـد بـن إليـاس]666[الفاكهي -
ال كتــب إىل عاملــه مبكــة أنان بــن عفــان  رأيــت عثمــ: حيــىي بــن عبــد الــرمحن بــن حاطــب قــال 

.اهـ ضعيف يدع أحدا يبين بيتا له مشرفا على الكعبة 
فضل الصالة يف املسجد احلرام

حـــدثنا يإســـحاق بـــن منصـــور حـــدثنا عيســـى بـــن املنـــذر احلمصـــحـــدثين]3442[مســـلم -
األغـر عبـد اهللاسـلمة بـن عبـد الـرمحن وأيبعـن أيبيعن الزهر يحممد بن حرب حدثنا الزبيد

مســجد صــالة يف: هريــرةوكــان مــن أصــحاب أيبمــوىل اجلهنيــني
ال املســجد أفضــل مــن ألــف صــالة فيمــا ســواه مــن املســاجد إليــه وســلمصــلى اهللا عرســول اهللا 

قـال أبـو . آخر األنبيـاء وإن مسـجده آخـر املسـاجداحلرام فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اهللا صــلى اهللا عليــه أبــو عبــد اهللا مل نشــك أن أبــا هريــرة كــان يقــول عــن حــديث رســول ســلمة و 

أبــو هريــرة تــذاكرنا فمنعنــا ذلــك أن نســتثبت أبــا هريــرة عــن ذلــك احلــديث حــىت إذا تــويفوســلم
ذلك حـىت يسـنده إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ذلك وتالومنا أن ال نكون كلمنا أبا هريرة يف

منــه فبينــا حنــن علــى ذلــك جالســنا عبــد اهللا بــن إبــراهيم بــن قــارظ فــذكرنا إن كــان مسعــهوســلم
هريرة عنه فقال لنا عبد اهللا بـن إبـراهيم أشـهد أينفرطنا فيه من نص أيبيذلك احلديث والذ

يآخــر األنبيــاء وإن مســجدفـإينت أبــا هريــرة يقـول قــال رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلممسعـ
اهـآخر املساجد 

يقول على املنـرب الزبيربنابن جريج قال أخربنا عطاء أنه مسع اعن ]9133[زاق عبد الر -
صــالة يف املســجد احلــرام خــري مــن مئــة صــالة فيمــا ســواه مــن املســاجد قــال ومل يســم مســجد 

بــن جــريج قــال أخــربين اعبــد الــرزاق عــن مث قــال.املدينــة فيخيــل إيل إمنــا يريــد مســجد املدينــة 
ورواه .رجاله ثقـاتاهـ بن الزبري بيده إىل املدينة اعطاء هذا ويشري سليمان بن عتيق مثل خرب

حــدثنا ميمــون بــن احلكــم الصــنعاين قــال ثنــا حممــد بــن جعشــم عــن ابــن ] 1162[الفــاكهي 
صـالة يف املسـجد احلـرام خـري مـن ل علـى املنـربجريج قال أخربين عطاء أنه مسع ابن الـزبري يقـو 

فخيـل إيل : قـال مل يسـم مسـجد املدينـة: قلـت : ال قـألف صالة فيما سـواه مـن املسـاجد ، 
وأخـربين سـليمان بـن عتيـق مثـل خـرب عطـاء هـذا ، ابـن جـريجأنه إمنا يريـد مسـجد املدينـة قـال

قال ابن جريج وأخربين إبراهيم بن ميسرة أنه مسع طاوسـا .مث يشري ابن الزبري إىل املدينة: قال 
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ينـة خـري مـن صـالتني فيمـا سـواه ، وصـالة يف هـذا كنا مسعنا أن صـالة يف مسـجد املد: يقول 
اهـخري من أربع يعين يف املسجد احلرام

حدثنا ابن عيينة عن زياد بن سعد عن سليمان بن عثمان مسع ]7600[ابن أيب شيبة وقال
صالة يف هذا املسجد أفضل مـن مئـة صـالة فيمـا سـواه: يقول عمرمسعت : ابن الزبري يقول 

بـــن عتيـــق احملـــاريب كـــذلك رواه الطحـــاوي ، صـــدوق ، وضـــعف البخـــاري اهــــ صـــوابه ســـليمان
حدثنا سفيان ثنا زياد بن سعد أخـربين سـليمان بـن عتيـق ]1374[وقال احلميدي . حديثه 

ائـة صـالة يف املسـجد أفضـل مـن م: مسعـت عمـر بـن اخلطـاب يقـول : مسعت ابن الـزبري يقـول 
وقال الفـاكهي . إن فضله عليه مبائة صالة فصالة فيما سواه من املساجد إال مسجد الرسول 

حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن زيـاد بـن سـعد عـن سـليمان بـن عتيـق ]1144[
صــالة يف املسـجد احلـرام أفضــل : قـال مسعـت ابـن الــزبري يقـول مسعـت عمــر بـن اخلطـاب يقـول

يــه وســلم ، فإمنــا مــن ألــف صــالة فيمــا ســواه مــن املســاجد إال مســجد رســول اهللا صــلى اهللا عل
اهـفضلت عليه مبائة صالة 

ن قـال ثنـا محـاد بـن شـعيب عـن حبيـب حـدثنا سـريج بـن النعمـا]324[وقال ابن أيب خيثمة 
صــالة يف الكعبــة خــري مــن مائــة صــالٍة يف مســجد الرســول : قــال الزبيــرابــنبــن أيب ثابــت أن

.إسناد ال بأس به اهـ عليه السالم 
معمــر عــن قتــادة قــال صــالة يف املســجد احلــرام خــري مــن مئــة عــن]9139[عبــد الــرزاق وقــال

مثـل عبـد اهللا بـن الزبيـرصالة يف املدينة قال معمر ومسعت أيـوب حيـدث عـن أيب العاليـة عـن 
.صحيح اهـ قول قتادة 

حـــدثنا وكيـــع حــدثنا مســـعر عـــن ســـلمة بــن كهيـــل عـــن أيب عمـــرو ]7696[ابــن أيب شـــيبة -
مـا صــلت امـرأة صـالة قــط أفضـل مـن صــالة تصـليها يف بيتهــا :عبـد اهللاقــال : الشـيباين قـال 

]7701[ابـن أيب شـيبة .إال أن تصلي عند املسجد احلرام إال عجوز يف منقليها يعـين خفيهـا
مسعــت رب هــذه : حــدثنا أبــو األحــوص عــن ســعيد بــن مســروق عــن أيب عمــرو الشــيباين قــال 

رأة صـالة أحـب إىل اهللا مـن صـالة الدار يعين ابن مسـعود حلـف فبـالغ يف اليمـني مـا صـلت امـ
حـدثنا علـي ] 9471[الطـرباين .يف بيتها إال يف حج أو عمرة إال امرأة قد أيست مـن البعولـة

بـــن عبـــد العزيـــز ثنـــا املســـعودي عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل عـــن أيب عمـــرو الشـــيباين أن عبـــد اهللا بـــن 
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ة تصـليها يف بيتهـا والذي ال إله غريه ما صلت امرأة صالة قط خريا هلا من صـال: مسعود قال
حــدثنا علــي بــن عبــد . إال أن يكــون املســجد احلــرام أو مســجد الرســول إال عجــوزا يف منقليهــا

العزيز ثنـا حجـاج بـن املنهـال ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن سـلمة بـن كهيـل عـن أيب عمـرو الشـيباين 
ماحلـراما صلت املرأة يف مكـان خـري هلـا مـن بيتهـا إال أن يكـون املسـجد : عن ابن مسعود قال

حــدثنا وقــال . يعــين خفيهــا.أو مســجد النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إال امــرأة ختــرج يف منقليهــا
حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة ثنــا ســعيد بــن مســروق عــن أيب عمــرو 

حـج ما من مصلى المرأة خري من بيتهـا إال يف : حلف عبد اهللا فبالغ يف اليمني: الشيباين قال
حــدثنا حممــد ]1148[الفــاكهي . إال امــرأة قــد يئســت مــن البعولــة فهــي يف منقليهــاأو عمــرة

عن أيب عمرو سفيان قال حدثين عمر بن سعيد عن أبيهثنابن إدريس قال ثنا احلميدي قال
إال يف املسـجد مـا الد اهللا بـن مسـعود قـال عبـ: الشيباين قال 

أخربنــا يالروذبــار يأخربنــا أبــو علــ]5570[البيهقــي. عمــر بــن ســعيد أخــو ســفياناهـــاحلـرام 
إمساعيـل بـن حممــد الصـفار حــدثنا أمحـد بـن الوليــد الفحـام حــدثنا أبـو املنـذر إمساعيــل بـن عمــر 

: عـن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال عمـرو الشـيباينعن سلمة بـن كهيـل عـن أيبيحدثنا املسعود
بيتهــا إال أن يكــون امــرأة صــالة خــري هلــا مــن صــالة تصــليها يفال إلــه غــريه مــا صــلتيوالــذ

تابعـه جعفـر بـن . منقليهـامسجد احلرام أو مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم إال عجوزا يف
.صحيح ي اهـعون وغريه عن املسعود

سـلم مــوىل عمـر بــن أن أعـن حيــىي بـن سـعيد عــن عبـد الـرمحن بــن القاسـم ]1586[مالـك -
نه زار عبد اهللا بن عياش املخزومي فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكـة فقـال لـه أه اخلطاب أخرب 

فحمـل عبـد اهللا بـن عيـاش قـدحا عظيمـا فجـاء عمر بن الخطـابن هذا الشراب حيبه إسلم أ
ن هــذا إبــه إىل عمــر بــن اخلطــاب فوضــعه يف يديــه فقربــه عمــر إىل فيــه مث رفــع رأســه فقــال عمــر 

لــه رجـال عـن ميينــه فلمـا أدبــر عبـد اهللا نـاداه عمــر بـن اخلطــاب لشـراب طيـب فشــرب منـه مث ناو 
فقــال أأنــت القائــل ملكــة خــري مــن املدينــة فقــال عبــد اهللا فقلــت هــي حــرم اهللا وأمنــه وفيهــا بيتــه 
فقــال عمــر ال أقــول يف بيــت اهللا وال يف حرمــه شــيئا مث قــال عمــر أأنــت القائــل ملكــة خــري مــن 

اهللا وال يف بيتــه وفيهــا بيتــه فقــال عمــر ال أقــول يف حــرماملدينــة قــال فقلــت هــي حــرم اهللا وأمنــه
حممد بن عبد امللك الواسطي قـال أنـا حدثنا أبو جعفر ]1426[الفاكهي .شيئا مث انصرف
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إن عبد الرمحن بن القاسم أخربه أنـه بلغـه أن أسـلم يزيد بن هارون قال ثنا حيىي بن سعيد قال
إن هــذا : فقــال لــه يــق مكــة وهــو مــع عمــر يف طر مــوىل عمــر رأى مــع عبــد اهللا بــن عيــاش نبيــذا

فحمـل عبـد اهللا بـن عيـاش قـدحا عظيمـا فيـه نبيـذ ، فأتـاه فوضـعه: الشراب يعجب عمر قال 
حنـن صـنعناه : مـن صـنع هـذا ؟ فقـال عبـد اهللا : مث رفـع رأسـه فقـال فقربه عمر إىل فيهيف يده

ن بــن عــوف عــن وعبــد الــرمحه مث ناولــه رجــال عــن ميينــمنــهإن هــذا لطيــب فشــرب: فقــال عمــر 
ملكـة خـري مـن املدينـة ؟ فقـال عبـد : أنت القائـل : فلما أدبر عبد اهللا دعا به عمر فقال مشاله
ال أقـول يف بيـت اهللا وال يف حرمـه شـيئا مث : هي حرم اهللا وأمنـه ، وفيهـا بيتـه فقـال عمـر : اهللا 

وأشـــار إليـــه ه الـــدارقطين قالـــابـــن القاســـم مل يـــدرك أســـلم مرســـل اهــــ صـــحيح انصـــرف عبـــد اهللا
.البخاري يف التاريخ 

حدثنا عبـد األعلـى عـن حممـد بـن إسـحاق عـن عجـوز مـن أهـل ]16065[ابن أيب شيبة -
ولقــد رأيــت البيــت ومــا : لــت قاعفــان وأنــا ابنــة أربــع عشــرة ســنة قــد أصــيب ابــن: قالــت مكــة 

طرح عليه والثوب األبـيض والكسـاء الصـوف الناس الكساء األمحر يإال ما يكسوهعليه كسوة
يـت مل إن الب: قـال حممـد وما كسي من شيء علق عليـه ولقـد رأيتـه ومـا عليـه ذهـب وال فضـة 

والقبـاطي ، وإن عمر بن عبد العزيز كسـاه الوصـائل يكن يكسى على عهد أيب بكر وال عمر
اهـوالوصائل ثياب ميانية

كـان جيلـل بدنـه القبـاطي واألمنـاط واحللـل مث عمـرعبد اهللا بن ن أعن نافع ]849[مالك -
عبــد اهللا بــن دينــار مــا كــان عبــد اهللا بــن تســألوقــال .

ابــن أيب .
كـان ابـن عمـر : قـال نـافعحدثنا سريج بن النعمـان قـال حـدثنا فلـيح عـن ]16066[شيبة 

لكعبة اجللل واألمناط والقباطي جيلل بدنه قبل أن تكسى ا
.اهـ صحيح كعبة ، فلما كسيت الكعبة ترك ذلكإىل خزنة الكعبة كسوة لل

حــدثين جــدي قــال حــدثنا إبــراهيم بــن حممــد بــن أيب حيــىي قــال حــدثين ]205/ 1[األزرقــي -
أم املـؤمنني أن شـيبة بـن عثمـان دخـل علـى عائشـة عائشـةة بـن أيب علقمـة عـن أمـه عـن علقم
فتــدفن ، جتتمــع عليهــا الثيــاب فتكثــر فيعمــد إىل بيَّــار فيحفرهــا ويعمقهــا، يــا أم املــؤمنني: فقــال
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وبـــئس مـــا ، مـــا أصـــبت: فيهـــا ثيـــاب الكعبـــة لكـــي ال تلبســـها احلـــائض واجلنـــب قالـــت عائشـــة
ثياب الكعبة إذا نزعت عنهـا ال يضـرها مـن لبسـها مـن حـائض أو ال تعد لذلك فإن، صنعت
اهـــ ابــن أيب حيــىي ولكــن بعهــا واجعــل مثنهــا يف ســبيل اهللا تعــاىل واملســاكني وابــن الســبيل، جنــب

املعـروف الفقيـه أخربنـا بشـر بـن حممد بن أيبأخربنا أبو احلسن]10013[البيهقي .مرتوك 
بـن عبـد اهللا يأمحـد بـن احلسـني بـن نصـر احلـذاء حـدثنا علـأخربنا أبو جعفـر أمحد اإلسفراييين

دخـــل شـــيبة بـــن عثمـــان : علقمـــة عـــن أمـــه قالـــت علقمـــة بـــن أيبأخـــربينأيبحـــدثيناملـــديين
يا أم املؤمنني إن ثياب الكعبة جتتمع علينـا فتكثـر فنعمـد إىل آبـار : على عائشة فقال احلجيب

كـيال يلبسـها اجلنـب واحلـائض فقالـت لـه عائشـة فنحتفرها فنعمقها مث ندفن ثياب الكعبة فيها  
ما أحسنت ولبئس ما صنعت إن ثياب الكعبة إذا نزعت منهـا مل يضـرها أن يلبسـها اجلنـب : 

ســبيل اهللا قالــت فكــان شــيبة بعــد ذلــك املســاكني ويفواحلــائض ولكــن بعهــا واجعــل مثنهــا يف
عبـد اهــسبيل اهللا وابـن السـبيليفاملساكني و 

.اهللا بن جعفر املديين يضعف 
عمرة يف رمضانال

حدثنا عبدان أخربنا يزيد بن زريع أخربنا حبيـب املعلـم عـن عطـاء عـن ]1863[البخاري -
مـا :ألم سـنان األنصـارية :صلى اهللا عليه وسلم من حجته قالملا رجع النيب:القابن عباس 

زوجهـا كـان لـه ناضـحان ، حـج علـى أحـدمها واآلخـر الت أبو فـالن تعـينق. منعك من احلج 
حـدثنا ]1331[ابن منيع . يحجة معيرمضان تقضفإن عمرة يف:قال . أرضا لنا ييسق

. : فقـال هلـا احلج مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ،
وقـال أمحـد بـن منيـع حـدثنا إمساعيـل ثنـا أيـوب . وال نعلمه إال هلذه املرأة وحـدها: قال سعيد 

ه شعبة عن أيب بشر ، رواه أبـو داود الطيالسـي ، وروااهـ صحيح مسعت سعيد بن جبري مبعناه
.ة وال أدري الوهم يف اسم املرأة أم تكررت القص. 

حـدثنا حـدثنا أمحـد بـن خالـد الـوهيبيحدثنا حممد بن عوف الطائ]1991[أبو داود وقال
يوسـف بـن حـدثينأسـد خزميـةييسى بن معقل ابـن أم معقـل األسـدحممد بن إسحاق عن ع

حجـة ملـا حـج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:أم معقـل قالـتعبد اهللا بن سالم عـن جدتـه
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وخــرج ســبيل اهللا وأصــابنا مــرض وهلــك أبــو معقــلعلــه أبــو معقــل يفالــوداع وكــان لنــا مجــل فج
ييـا أم معقـل مـا منعـك أن خترجـ:فلما فرغ مـن حجـه جئتـه فقـال صلى اهللا عليه وسلمالنيب
حنـج عليـه فأوصـى بـه أبـو ي:قالت. معنا 

ســبيل اهللا فأمــا إذ فاتتــك هــذه يــه فــإن احلــج يففهــال خرجــت عل:قــال . ســبيل اهللامعقــل يف
، والعمـرة عمـرة ، احلـج حجـة :فكانـت تقـول. يفياحلجة معنا فاعتمر 
ابـــن اهـــ صــححه )1(خاصــةأيليمــا أدر ، رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلموقــد قــال هــذا يل

يينة عن حممـد بـن املنكـدر عـن حدثنا ابن ع]13187[ورواه ابن أيب شيبة ، األلباين و خزمية 
إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه :يوســف بــن عبــد اهللا بــن ســالم مســع رجــال مــن األنصــار يقــول

رواه اهـــيف رمضــان تعــدل حجــةلكمــااعتمــرا يف رمضــان فــإن عمــرة : لــه والمرأتــهوســلم قــال 
.والنسائي أمحد

حممــد بــن عبــاد عــن حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن]15826[ابــن أيب شــيبة -
عمـركنت أصلي بالناس يف رمضان فبينا أنا أصـلي مسعـت تكبـري : عبد اهللا بن السائب قال 

.يأيتاهـ صحيح على باب املسجد قدم معتمرا فدخل فصلى خلفي
تســلم عليهــا عائشــةعــن معمــر عــن أيــوب أن أم ذر دخلــت علــى ]7764[عبــد الــرزاق -

ان ولـو أتسـافرين يف رمضـان مـا أحـب أن أسـافر يف رمضـ:وذلك يف رمضان فقالت هلا عائشة
أيـوب عـن أيب حـدثنا عبـد الوهـاب عـن ]9103[ابـن أيب شـيبة . أدركين وأنا مسـافرة ألقمـت

:مـن عنـد أخـي فقالـت:مـن أيـن جئـت؟ فقلـت:تيت عائشـة فقالـتأ: يزيد عن أم ذرة قالت
لسـالم ومريـه فلـيقم ، فلـو أدركـين فأقرئيه مـين ا: قالت. ودعته يريد أن يرحتل: ما شأنه ؟ قلت 

بن بشار قال حدثنا حدثنا حممد]2835[الطربي .وأنا ببعض الطريق ألقمت يعين رمضان
حدثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قاال مجيعا حـدثنا أيـوب عـن أيب عبد الوهاب و 

مـن عنـد أخـي :؟ قلـتمن أين جئت: يف رمضان قالتعائشةأتيت : عن أم ذرة قالتيزيد
فأقرئيــه الســالم ومريــه فلــيقم، فلــو : قالــت. ودعتــه يريــد يرحتــل: مــا شــأنه؟ قالــت: قالــت. حنــني

.اهـ حسنمضان وأنا ببعض الطريق ألقمت لهأدركين ر 
رمضــان تعــدل يفن عمــرة وقــال أمحــد و إســحق قــد ثبــت عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أ: قــال الرتمــذي ورواه -1

مـن قـرأ قـل هـو اهللا أحـد :معىن هذا احلديث مثل ما روي عن النيب صـلى اهللا عليـه و سـلم أنـه قـال:قال إسحق.حجة
اهـفقد قرأ ثلث القرآن 
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حدثنا هناد قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أفلح عن عبد الـرمحن ] 2836[الطربي وقال
. أردت العمــرة: وأيــن تريــد؟ قــال: ســلم عليهــا قالــتجــاء إبــراهيم بــن طلحــة إىل عائشــة ي: قــال

اجلس : قد خرج ثقلي قالت: قال! فجلست حىت إذا دخل عليك الشهر خرجت فيه: قالت
القشريي وأفلح هو ابن محيد وعبد أراهاهـ إسحاق شهر رمضانحىت إذا أفطرت فاخرج يعين

.مرسل حسن . الرمحن هو ابن القاسم 
حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا هشــام قــال حــدثتنا حفصــة ]14018[ابــن أيب شــيبة -

خرجــت أنــا وإخــويت فأهللنــا يف رمضــان بــالعمرة فعــرض لنــا حــبس حــىت : بنــت ســريين قالــت 
حدثنا حيىي عـن ]1227[مسدد . هي متعة: دخل شوال فسألنا أهل مكة ؟ فكلهم قال يل

والنـــاس يومئـــذ متـــوافرون هشـــام عـــن حفصـــة أهللنـــا بعمـــرة يف رمضـــان فقـــدمنا مكـــة يف شـــوال 
.اهـ صحيح هي متعة : فما سألنا أحدا إال قال ،فسألنا

: ســألته قلــت : قــالحــدثنا عبــد األعلــى عــن داود عــن الشــعيب]13190[ابــن أيب شــيبة -
]16465[ورواه ابــن جريــر. عمــرة يف رمضــان: ج األصــغر؟ قــالفمــا احلــهــذا احلــج األكــرب

عـن الشـعيب الرمحن قال حدثنا سـفيان عـن داود بـن أيب هنـدحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد 
.إسناد جيد األول أصح ، و اهـاحلج األصغر العمرة يف رمضان: كان يقال: قال

تكرار العمرةما ذكر يف 
عليقال : عن ابن أيب جنيح عن جماهد قال )1(حدثنا ابن علية]12872[ابن أيب شيبة -
أن جنـيح عـن جماهـد أخربنا ابـن عيينـة عـن ابـن أيب]8989[ي شافعال. يف كل شهر عمرة : 
حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر ]2831[الفــاكهي . كــل شــهر عمــرةيف: قــالطالــببــن أيبيعلـ

يف كــل شــهر : قــال علــي بــن أيب طالــب : قــال ثنــا ســفيان عــن ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد قــال 
.اهـ مرسل رجاله ثقات عمرة 

ابـنعـن حيىي بن سـعيد عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافعحدثنا]12875[ابن أيب شيبة -
اهــــ شــوال ويف رجــبفإنــه اعتمــر يف أنــه كــان يعتمــر يف كــل ســنة عمـــرة إال عــام القتــالعمــر

أخربنا أنـس هـو ابـن عيـاض عـن موسـى بـن عقبـة عـن ] 8990هق[ي الشافعوقال.صحيح 

.كذا ، وأظنه تصحيفا من ابن عيينة -1
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هــذا اهـــ كــل عــامعمــرتني يفعهــد ابــن الــزبريأعوامــا يفعبــد اهللا بــن عمــراعتمــر : نــافع قــال 
.، وعبيد اهللا أثبت إسناد جيد 

قــال ســئل قتــادة عــن ثنــا مهــام بــن حيــىي: قــالثنا محيــد بــن عبــد الــرمحنحــد]801د[أمحــد -
وســئل : قــال.ال بــأس: وعطــاء واحلسـن، قــالواعمـرتني يف شــهر، فــروى عــن سـعيد بــن املســيب

.اهـ مرسل فلم يكرهها عمرابنعنها 
حــدثنا ابــن عيينــة عــن ابــن أيب حســني عــن بعــض ولــد أنــس بــن ]12874[شــيبة ابــن أيب -

الفـاكهي .يعتمر هاهنا مبكة وكلما محم رأسـه خـرج فـاعتمرأنس بن مالككان : مالك قال 
حســني عــن بعــض ولــد أنــس بــن حــدثنا ابــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن ابــن أيب ]2833[

الشــافعي . رأســه خــرج إىل اجلعرانــة فــاعتمر إن أنســا كــان يكــون مبكــة فــإذا محــم : مالــك قــال
حسـني عـن بعـض ولـد أنـس بـن مالـك عـن أنـس أخربنـا ابـن عيينـة عـن ابـن أيب]8991هق[

عبـد اهللا بـن .وكان إذا محم رأسه خرج فاعتمر، كنا مع أنس بن مالك مبكة : بن مالك قال 
.ثقة يب حسنيأعبد الرمحن بن 

رمحــة اهللا عليهــا عائشــةعــاذة العدويــة عــن عــن قتــادة عــن م]49[ابــن أيب عروبــة -
ابـــن أيب شـــيبة . ويـــومني مـــن أيـــام التشـــريقيـــوم النحـــر: متـــت عمـــرة الـــدهر كلـــه إال ثالثـــة أيـــام 

عمــرة حلــت ال: قالــت عــن عائشــةعــن قتــادة عــن معــاذة بــن مســهر حــدثنا علــي ]12870[
أخربنـا أبـو عبـد ]9002[البيهقـي .ويـومني مـن أيـام التشـريقالدهر إال ثالثة أيـام يـوم النحـر

حممد بن يعقوب حـدثنا أمحـد قاال حدثنا أبو العباسياهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن القاض
بــن حــازم حــدثنا عبيــد اهللا بــن موســى أخربنــا ســفيان عــن شــعبة عــن يزيــد الرشــك عــن معــاذة 

يــوم عرفــة ويــوم : ام ة أيــأربعــالســنة كلهــا إال يفحلــت العمــرة يف: العدويــة عــن عائشــة قالــت 
.صحيح اهـويومان بعد ذلكالنحر

عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن ســـعيد بـــن نحـــدثنا عبـــدة بـــن ســـليما]13496[ابـــن أيب شـــيبة -
تعتمر يف آخر ذي احلجـة وتعتمـر مـن املدينـة يف رجـب عائشةكانت : املسيب قال 
عــن حيــىي بــن ســعيد عــن أخــربين حيــىي بــن أيــوب وابــن مسعــان] 147[ابــن وهــب .ذي احلليفــة

أن عائشة كانـت تعتمـر يف آخـر ذي احلجـة مـن اجلحفـة، وتعتمـر يف رجـب سعيد بن املسيب
.، وذكر اجلحفة غلط صحيح اهـ
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عــن أخــربين عبــد اهللا بــن عمــر عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن أبيــه] 146[وقــال ابــن وهــب 
.اهـ حسن صحيح رجبعائشة

أخربنـــا أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن يوســـف أخربنـــا أبـــو ســـعيد بـــن األعـــرايب]8988[البيهقـــي -
حــدثنا ســعدان ح وأخربنــا أبـــو احلســني بــن بشـــران ببغــداد حــدثنا إمساعيـــل بــن حممــد الصـــفار 

ل حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان ح وأخربنـا أبـو طـاهر الفقيـه أخربنـا أبـو حامـد بـن بـال
عائشةحدثنا حيىي بن الربيع حدثنا سفيان عن صدقة بن يسار عن القاسم عـن 

قـال . سبحان اهللا أم املؤمنني:؟ قالهل عاب ذلك عليها أحد: قلت. سنة ثالث مراتيف
مـــن :وليقـــ: وقـــال حيـــىي بـــن الربيـــع قـــال ســـفيان . فســـكت وانقمعـــت: روايتـــه قـــالســـعدان يف

.صحيح اهـ)1(نييعيب على أم املؤمن
قبل احلجالعمرةما جاء يف 

حدثنا أمحد بن حممد أخربنا عبد اهللا أخربنا ابـن جـريج أن عكرمـة ابـن ]1684[البخاري -
قــال عكرمــة قــال ابــن عمــر . ال بــأس :عــن العمــرة قبــل احلــج ؟ فقــالعمــرابــنخالــد ســأل 

بـــن ســـعد عـــن ابـــن إســـحق وقـــال إبـــراهيم .اعتمـــر النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم قبـــل أن حيـــج 
حــدثنا عمــرو بــن علــي حــدثنا أبــو عاصــم . حــدثين عكرمــة بــن خالــد ســألت ابــن عمــر مثلــه 

اهـأخربنا ابن جريج قال عكرمة بن خالد سألت ابن عمر مثله 
يف ثابـتبـنزيـدحدثنا عبد الوهاب عن أيـوب عـن حممـد عـن ]13840[ابن أيب شيبة -

الـــــدارقطين .عليـــــك ال يضـــــرك بأيهمـــــا بـــــدأتنســـــكان هللا: الـــــذي يعتمـــــر قبـــــل أن حيـــــج قـــــال
حــدثنا أبــو القاســم بــن منيــع حــدثنا حيــىي بــن أيــوب حــدثنا عبــاد بــن عبــاد حــدثنا ]2751[

هشـــام بـــن حســـان عـــن حممـــد بـــن ســـريين أن زيـــد بـــن ثابـــت ســـئل عـــن العمـــرة قبـــل احلـــج قـــال 
حـدثنا يبر حيىي بن أيوب املقـامن طريق]9026[البيهقي .صالتان ال يضرك بأيهما بدأت

حــدثنا هشــام بــن حســان عــن حممــد بــن ســريين أن زيــد بــن ثابــت ســئل عبــاد بــن عبــاد املهلــيب
.اهـ صحيح صالتان ال يضرك بأيهما بدأت: قال . العمرة قبل احلج

ا كـانوا يعتمـرون يف السـنة إال مـ: حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن منصـور عـن إبـراهيم قـال ]12878[ابن أيب شيبة -1
.، وهذا هو األمر الغالب اهـ صحيح ، يريد أصحاب عبد اهللا مرة
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أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل ببغــداد أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد ]9025[البيهقــي -
يالتيمـابـن هـارون أخربنـا سـليمان يعـينك حـدثنا يزيـد يعـينالصفار حدثنا حممـد بـن عبـد امللـ

عن الرجل الصـرورة يبـدأ بـالعمرة قبـل عباسابنالعالء أن رجال سأل عن حيان بن عمري أيب
.اهـ سند جيد نسكان هللا ال يضرك بأيهما بدأت: احلج فقال 

قـالعبـاسنابـحدثنا وكيع عن مسعر عن العباس بـن ذريـح عـن ]7160[ابن أيب شيبة-
ابــن أيب .مثــل الــذي يــدخل املســجد وقــد صــلى فيــه فيتطــوع مثــل الــذي يعتمــر قبــل أن حيــج: 

يف رجــل عبــاسابــنحــدثنا ابــن مبــارك عــن مســعر عــن العبــاس بــن ذريــح عــن ]7162[شــيبة 
.اهـ حسن دخل مسجدا وقد صلى أهله أيتطوع قال هو كرجل يتطوع قبل أن حيج

عـت يزيـد بـن أيب مساهللا بن يزيـد املقـرئ ثنـا حيـوة بـن شـريح أخربنا عبد ]1230[إسحاق -
أم املـؤمنني سـلمةأمفلقيـت : حبيب يقول حدثين أبو عمران التجييب أنـه حـج مـع مواليـه قـال

فقلت . ابدأ بأيهما شئت: إين مل أحج قط فبأيهما أبدأ أباحلج أم بالعمرة ؟ قالت:فقلت هلا
. ابــدأ بأيهمــا شــئت : قــط فليبــدأ بــاحلج فقالــت يلفــإن النــاس يقولــون إذا مل يكــن حــج:هلــا

ابـدأ بأيهمـا شـئت مث جئـت إىل أم : فسـألتها فقالـت يل مثـل مـا قالـت أم سـلمةصـفيةفأتيـت 
يـا : 

مـــن ]9047[البيهقـــي . أو مـــع حجـــهآل حممـــد مـــن حـــج مـــنكم فليجعـــل عمرتـــه مـــع حجـــة
الربيــع بــن ســليمان حــدثنا أســد بــن موســى حــدثنا الليــث بــن ســعد حــدثنا يزيــد بــن أيبطريــق

أعتمـر قبـل : فـدخلت علـى أم سـلمة فقلـت يعمران قـال حججـت مـع مـوالحبيب عن أيب
: فقلــت . إن شــئت فــاعتمر قبــل أن حتــج ، وإن شــئت فبعــد أن حتــج: أن أحــج فقالــت 

فسـألت أمهـات املـؤمنني فقلـن مثـل . رورة فال يصلح أن يعتمر قبل أن حيجيقولون من كان ص
نعـــم وأشـــفيك مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : . مـــا قالـــت

.اهـ إسناد جيد حج أهلوا يا آل حممد بعمرة يف: وسلم يقول
تعليم احلجما جاء يف 

ن جعفـــر اجللـــودي ثنـــا حممـــد بـــن إمساعيـــل بـــن أخربنـــا أمحـــد بـــن حممـــد بـــ]1693[احلـــاكم -
كـان : مهران ثنا حممد بن يوسف ثنا أبو قرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قـال 
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رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم إذا كـان قبـل الرتويـة بيـوم خطـب النـاس فـأخربهم مبناسـكهم 
.أيت يف الباب عن عمر ي.ما أظنه حمفوظاو ، اهـ مث صححه والذهيب 

حــدثنا حفــص عــن ابــن جــريج أن عمــر بــن عبــد العزيــز خطــبهم ]14166[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا ]1795[الفــاكهي .كــان خيطــب العشــر كلهــاابــن الزبيــرقبــل الرتويــة بيــوم ضــحى وأن 

بـن جـريج مسعـت عبـد اهللا بـن ا
بن الزبري يصلي الظهـر مث يضـع املنـرب فـيجلس عليـه يف العشـر كلهـا فيمـا ان أيب مليكة يقول كا
حـدثنا عبـد اجلبـار بـن العـالء قـال ] 1836[الفـاكهي .فيعلم النـاس احلـجبني العصر والظهر 

كـان ابـن الـزبري يعلـم النـاس :ثنا بشر بن السري قال ثنا نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة قال 
.يأيت اهـ صحيح م سابع يعين يو قال.املناسك 

أن أعلـم كـانوا يـرون : قـال حدثنا معاذ عن ابن عون عن حممد]15920[ابن أيب شيبة -
حـدثنا عبـد الـرمحن ] 5886العلـل [أمحـد . عمـرابـن، مث بعـده عفـانابـنالناس باملناسـك 

ه كـانوا يـرون أنـ:بن مهدي قال حدثنا احلـارث بـن عمـري عـن أيـوب عـن حممـد بـن سـريين قـال
بـــن عمـــر أعلـــم اكـــان :وقـــال مـــرة.بـــن عمـــرابـــن عفـــان مـــن الـــيس أحـــد أعلـــم باملناســـك بعـــد 

]2952[ابـــن ســـعد . بـــن عفـــاناأصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم باملناســـك بعـــد 
: أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال أخربنــا ســليم بــن أخضــر قــال حــدثين ابــن عــون عــن حممــد قــال 

.اهـ صحيح وبعده ابن عمر،كان أعلمهم باملناسك ابن عفان 
حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر عــن ]5887العلــل [أمحــد -

.اهـ فيه ضعفبن الزبرياما رأيت أحدا أعلم باملناسك من :أخيه عبيد اهللا عن القاسم قال
بـن حـدثنا الفضـل عـن سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن عبـد اهللا]15921[ابن أيب شـيبة وقال

أخربنـا ]7151[ابـن سـعد . ابن عباس أعلـم مـن بقـي بـاحلج: لت عائشةسيف عن 
قالـــت :الفضـــل بـــن دكـــني قـــال حـــدثنا ســـفيان عـــن أيب إســـحاق عـــن عبـــد اهللا بـــن ســـيف قـــال

اهـــهــو أعلــم النــاس بــاحلج: قالــت. ابــن عبــاس: عائشــة مــن اســتعمل علــى املوســم العــام؟ قــالوا
ورواه شعبة عن أيب إسحاق وقال عن سيف ، عن سفيان ، مهدي وابنتابعه حيىي بن سعيد 

.ابن سيف ذكره أبو حامت وسكت عنه . واحلديث حديث سفيان 
الرجل حيج عن غريه
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كــان :بــن شـهاب عــن ســليمان بــن يسـار عــن عبــد اهللا بـن عبــاس قــالاعــن ]798[مالـك -
رأة مــن خــثعم تســتفتيه ســلم فجاءتــه امــرديــف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و الفضــل بــن عبــاس

ســـلم يصـــرف وجـــه فجعـــل رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه و فجعــل الفضـــل ينظـــر إليهـــا وتنظــر إليـــه
ن فريضـة اهللا يف احلـج أدركـت أيب شـيخا كبـريا إيـا رسـول اهللا :الفضل إىل الشـق اآلخـر فقالـت

هـ رواه اوذلك يف حجة الوداع .نعم:قال؟أفأحج عنه، ن يثبت على الراحلة أال يستطيع 
.البخاري ومسلم 

حـدثنا يزيـد بـن هـارون قـال أخربنـا محيـد بـن األسـود عـن جعفـر ]13542[ابن أيب شـيبة -
ـــاعـــن أبيـــه أن  اهــــ ذكـــر الصـــرورة ال أراه كـــان ال يـــرى بأســـا أن حيـــج الصـــرورة عـــن الرجـــلعلي

حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال يف الشيخ ]15239[ابن أيب شيبة . حمفوظا
حــدثنا أبــو مــروان حممــد بــن ]791[الفــاكهي .جيهــز رجــال بنفقتــه فــيحج عنــه: الكبــري قــال 

إن علـي بـن : عثمان العثماين قال ثنا عبد العزيز بن حممد عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه قـال 
الفـــاكهي . أيب طالـــب قـــال لرجـــل كبـــري مل حيـــج إن شـــئت فجهـــز رجـــال مث ابعثـــه حيـــج عنـــك 

ن عمـــران املخزومـــي قـــال ثنـــا ســـعيد بـــن ســـامل القـــداح قـــال أخـــربين حـــدثنا عبـــد اهللا بـــ]792[
إن رجـال أتـى عليـا : عثمان بن ساج قال أخربين جعفر بن حممد عن أبيه حممد بن علـي قـال 

أتسـتطيع : إين كنت كثري املـال ، ففرطـت يف احلـج حـىت كـربت سـين ؟ قـال : ومل حيج ، فقال 
.جيد اهـ مرسل )1(ز رجال مث ابعثه حيج عنكفإن شئت فجه: ال ، قال علي : احلج ؟ قال 

املعــىن واحــد يوهنــاد بــن الســر حــدثنا إســحاق بــن إمساعيــل الطالقــاين]1813[أبــو داود -
عروبـة عــن قتــادة عــن عـزرة عــن ســعيد بــن قـال إســحاق حــدثنا عبــدة بـن ســليمان عــن ابــن أيب

:قــال. يـك عــن شـربمةصـلى اهللا عليــه وسـلم مســع رجـال يقــول لبجبـري عـن ابــن عبـاس أن النــيب
حـج عـن :قـال . قـال ال؟حججـت عـن نفسـك :قال . أو قريب يلقال أخ يل؟من شربمة

وقـد .ورجـح أمحـد وغـريه وقفـه .اهـ صححه ابن خزمية وابن حبان نفسك مث حج عن شربمة 
ورواه يف املناســك وكأنــه كـان قــدميا يرويــه علـى الــوجهني اختلفـوا فيــه علـى ســعيد بــن أيب عروبـة 

عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري أن رجال أتى ابن عباس ]9[وروى فيه أيضا .قوفا مو 
إن أيب نـــذر لـــئن أزويـــت عليـــه جلبـــا لـــيحجن ولـــيحجن يب معـــه ، فأزويـــت عليـــه جلبـــا : فقـــال

اهـيسميه عند إحرامه ويدعو له عند املشاهد : عن قتادة قال ]14[ابن أيب عروبة -1
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: قـــال نعـــم: ألبيـــك ولـــد أكـــرب منـــك ؟ قـــال هـــل: فمـــات ومل يكـــن ذلـــك مـــن أمـــره ؟ فقـــال 
إن أباك لو كان عليه دين فقضي عنه قبل منه ، فاهللا أرحمفليحج عن أبيك واحجج معه ، ف

اهـ
أخربنـا أبـو زكريـا بـن أيب]10139[البيهقي قالاحلارث املصري ، عمرو بنُ سعيدا وخالف 

إسحاق وأبو بكر بن احلسن قاال حدثنا أبو العباس األصم أخربنا حممـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد 
ــاحلكــم أخربنــا ابــن وهــب أخــربين بــن دعامــة أن ســعيد بــن جبــري ن احلــارث عــن قتــادة عمــرو ب

ومــن : لبيــك حبجــة عــن شــربمة فقــال : أن عبــد اهللا بــن عبــاس مــر بــه رجــل يهــل يقــول حدثــه 
فابدأ أنت فاحجج : ال قال : أحججت أنت؟ قال : أوصى أن حيج عنه فقال : شربمة قال 

اهـعن نفسك مث احجج عن شربمة
بـن عبـاس رجـال ايان عن أيوب عن أيب قالبة قال مسـع أخربنا سف]2/123م[وقال الشافعي 

بـن عبـاس وحيـك ومـا شـربمة قـال فـذكر قرابـة لـه فقـال أحججـت ايقول لبيك عن شربمة فقال 
، اهــ املوقـوف أشـبه مث احجـج عـن شـربمة ، فاحجج عن نفسك :قال.ال:عن نفسك فقال

.واهللا أعلم 
البــن قلــت : قــالعــن مســلم القــري حــدثنا وكيــع عــن شــعبة]13107[ابــن أيب شــيبة وقــال

.مـن وجهـك الـذي جئـت منـه: إن أمي حجت ومل تعتمـر فمـن أيـن أعتمـر عنهـا؟ قـالعباس
.هذا إسناد حسن 

عبــاسابــنحـدثنا أبــو األحــوص عــن مسـاك عــن عكرمــة عــن ]15236[ابــن أيب شــيبة وقـال
ضــيها عنهــا ؟ إن أمــي ماتــت وعليهــا حجــة ، فأق: جــاءت امــرأة إىل ابــن عبــاس فقالــت : قـال 

: فكيـف صـنعت ؟ قالـت : قال : نعم : هل كان على أمك دين ؟ قالت : فقال ابن عباس 
.اهـ ال بأس به فاهللا خري غرمائك: قال ابن عباس قضيته عنها ، 

ابــن ن نــافع عـن عـحــدثنا أبـو خالــد األمحـر عـن حيــىي بـن ســعيد ]15353[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح يصم أحد عن أحدأحد عن أحد ، والال حيج : قال عمر

لـو كنـت : قال عمرابنحدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ]15357[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن أنا تصدقت عنه وأهديت
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ساسان قال وهشيم هذا كويفحدثنا هشيم بن أيب]1364[وقال حيىي بن معني يف التاريخ 
ابــن . عــن عمــر بعــد موتــهيكــان يضــحبــن عمــر أنــه  اعــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن رجــل عــن 

حـــدثنا حممـــد بـــن الفضـــل البلخـــي ثنـــا إبـــراهيم بـــن يوســـف ثنـــا ]11603[يف الثقـــاتحبـــان
بــن عمــر يــذبح عــن عمــر اكــان :ساســان عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن رجــل قــالهشــيم بــن أيب

.هشيم كويف صاحل احلديثاهـ بعد موته 
عن املتعةواختالفهم يف النهيأفضل األنساكما جاء يف 

حــدثنا أبــو عــامر عبــد ســليمان بــن عبيــد اهللا أبــو أيــوب الغــيالينحــدثين]2977[مســلم -
سلمة املاجشون عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه امللك بن عمرو حدثنا عبد العزيز بن أيب

عــن عائشــة قالــت خرجنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ال نــذكر إال احلــج حــىت جئنــا 
. مـا يبكيــك :فقـال يرسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم وأنـا أبكـيمثـت فـدخل علـسـرف فط

:قـال . قلت نعـم. ما لك لعلك نفست :مل أكن خرجت العام قال فقلت واهللا لوددت أين
بالبيـــت حـــىت مـــا يفعـــل احلـــاج غـــري أن ال تطـــويفيء كتبـــه اهللا علـــى بنـــات آدم افعلـــيهـــذا شـــ

اجعلوهــا :رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ألصــحابه قالــت فلمــا قــدمت مكــة قــال . يتطهــر 
صــلى اهللا عليـــه مـــع النــيبيقالــت فكــان اهلــديفأحــل النــاس إال مـــن كــان معــه اهلـــد. عمــرة 
اليسـارة مث أهلـوا حـني راحــوا قالـت فلمـا كـان يـوم النحـر طهــرت يوذو بكـر وعمـروأيبوسـلم 
؟مـــا هـــذا:فقلـــت. نـــا بلحـــم بقـــررســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فأفضـــت قالـــت فأتيفـــأمرين
فلما كانـت ليلـة احلصـبة قلـت . أهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نسائه البقر:فقالوا

بكـــر يـــا رســـول اهللا يرجـــع النـــاس حبجـــة وعمـــرة وأرجـــع حبجـــة قالـــت فـــأمر عبـــد الـــرمحن بـــن أيب
مــؤخرة يجهــألذكــر وأنــا جاريــة حديثــة الســن أنعــس فتصــيب و علــى مجلــه قالــت فــإينفــأردفين

ورواه اهــــاعتمـــرواالرحـــل حـــىت جئنـــا إىل التنعـــيم فأهللـــت منهـــا بعمـــرة جـــزاء بعمـــرة النـــاس الـــيت
.البخاري حنوه 

حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس ]3832[البخاري -
ن احملـــرم األرض ، وكـــانوا يســـمو أشـــهر احلـــج مـــن الفجـــور يفكـــانوا يـــرون أن العمـــرة يف: قـــال 

فقـدم رسـول اهللا صـلى :قـال. حلـت العمـرة ملـن اعتمـر الدبر وعفا األثر أصفرا ويقولون إذا بر 
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وهــا صــلى اهللا عليــه وســلم أن جيعلاهللا عليــه وســلم وأصــحابه رابعــة مهلــني بــاحلج وأمــرهم النــيب
اهـاحلل كله :قال ،احلليأيا رسول اهللا :قالوا. عمرة 

نا أبو حامـد حممـد بـن هـارون حـدثنا أزهـر بـن مجيـل حـدثنا حيـىي حدث]2768[الدارقطين -
إمنــا مجــع :قتــادة عــن أبيــه قــالخالــد عــن عبــد اهللا بــن أيببــن ســعيد حــدثنا إمساعيــل بــن أيب

جيد سند اهـرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني احلج والعمرة ألنه علم أنه ليس حباج بعدها
.
يشــيخ اهلنــائو ســلمة حــدثنا محـاد عــن قتــادة عــن أيبحــدثنا موســى أبــ]1796[أبـو داود -

سـفيان مـن أهـل البصـرة أن معاويـة بـن أيبيموسـى األشـعر خيوان بن خلدة ممن قـرأ علـى أيب
صــلى اهللا عليــه وســلم هــل تعلمــون أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــال ألصــحاب النــيب

:لقـا. نعم:قالوا؟
صـححه األلبـاين اهــ:فقال.أما هذا فال:فقالوا؟احلج والعمرة

.
حيـــوة حـــدثنا أمحـــد بـــن صـــاحل حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن وهـــب أخـــربين]1795[أبـــو داود وقـــال

يب أن رجــال مــن عــن عبــد اهللا بــن القاســم عــن ســعيد بــن املســأبــو عيســى اخلراســاينأخــربين
أتــى عمــر بــن اخلطــاب فشــهد عنــده أنــه مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمأصــحاب النــيب

، اهـ ضعفه األلبـاين قبض فيه ينهى عن العمرة قبل احلجيمرضه الذصلى اهللا عليه وسلم يف
.، وقد سكت عنه أبو داود أبو عيسى وشيخه وثقهما ابن حبان 

ربيعـة بـن أيبابـن حممـد أخـربينحـدثنا عبـد العزيـز يعـينيلنفيلـحـدثنا ا]1810[أبو داود -
عبد الرمحن عن احلارث بـن بـالل بـن احلـارث عـن أبيـه قـال قلـت يـا رسـول اهللا فسـخ احلـج لنـا 

حــدثين نعــيم بــن محــاد عــن ]265[عبيــد أبــو. بــل لكــم خاصــة :خاصــة أو ملــن بعــدنا قــال 
محن عـن احلـارث بـن بـالل بـن احلـارث عـن أبيـه عبد العزيز بن حممد عـن ربيعـة بـن أيب عبـد الـر 

: يا رسول اهللا أفسـخ احلـج لنـا خاصـة أم ملـن بعـدنا؟ قـال: قلت : بالل بن احلارث املزين قال 
حـــدثنا ابـــن أيب عمـــران قـــال ثنـــا ســـعيد بـــن منصـــور ]3891[الطحـــاوي . ال بـــل لنـــا خاصـــة

عبد الرمحن عـن ابـن بـالل وإسحاق بن أيب إسرائيل عن عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن أيب
قلت يا رسول اهللا أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة : بن احلارث عن أبيه قال
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حـــدثنا ابـــن أيب داود وصـــاحل بـــن عبـــد الـــرمحن قـــاال ثنـــا ســـعيد بـــن .بـــل لكـــم خاصـــة : قـــال. 
دث عــن منصــور قــال ثنــا منصــور قــال ثنــا الــدراوردي قــال مسعــت ربيعــة بــن أيب عبــد الــرمحن حيــ

ضــعفه أمحــد وذكــره احلــاكم يف غريــب ، اهـــ احلــارث بــن بــالل بــن احلــارث املــزين عــن أبيــه مثلــه
إن شـاء اهللا ، وهـو كمـا قـال قولـه أيب ذر عنوزعم ابن القطان أنه وهم والصواب . صحيحه

.
حـدثنا حممـد بـن املثـىن وابـن بشـار قـال ابـن املثـىن حـدثنا حممـد بـن جعفـر ]3016[مسلم -

قــدمت علــى : موســى قــال ا شــعبة عــن قــيس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب عــن أيبأخربنــ
. فقلـــت نعـــم. أحججـــت :رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وهـــو منـــيخ بالبطحـــاء فقـــال يل

فقــد :قــال . صــلى اهللا عليــه وســلمقــال قلــت لبيــك بــإهالل كــإهالل النــيب. مب أهللــت :فقــال
فطفـت بالبيـت وبالصـفا واملـروة مث أتيـت :قـال. أحسنت طـف بالبيـت وبالصـفا واملـروة وأحـل 

بــه النــاس حــىت كــان يفقــال فكنــت أفــيت. مث أهللــت بــاحلجيقــيس ففلــت رأســامــرأة مــن بــين
يا أبا موسى أو يا عبد اهللا بـن قـيس رويـدك بعـض فتيـاك فإنـك ال :خالفة عمر فقال له رجل

النــاس مــن كنــا أفتينــاه فتيــا يــا أيهــا:فقــال. النســك بعــدكمــا أحــدث أمــري املــؤمنني يفيتــدر 
إن :فقـدم عمـر فـذكرت ذلـك لـه فقـال:قـال. فليتئد فإن أمري املؤمنني قادم عليكم فبه فائتموا

نأخذ بكتاب اهللا فإن كتاب اهللا يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 
.اهـ ورواه البخاري حملهيفإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حيل حىت بلغ اهلد

يأخربنا أبو عبيد القاسم بن إمساعيل وحممد بن خملـد قـاال حـدثنا علـ] 2541[الدارقطين -
عــن نــافع عــن ابــن راهللا بــن نــافع عــن عبــد اهللا بــن عمــبــن حممــد بــن معاويــة البــزاز حــدثنا عبــد 

سـتعمل أبـا اسـتعمل عتـاب بـن أسـيد علـى احلـج فـأفرد مث اصلى اهللا عليـه وسـلمعمر أن النيب
ســنة عشــر فــأفرد احلــج مث تســع فــأفرد احلــج مث حــج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمبكــر ســنة 

واسـتخلف أبـو بكـر فبعـث عمـر فـأفرد احلـج مث حـج أبـو رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمتويف
أبــو بكــر واســتخلف عمــر فبعــث عبــد الــرمحن بــن عــوف فــأفرد احلــج مث بكــر فــأفرد احلــج وتــويف

عمـر واسـتخلف عثمـان فـأفرد احلـج مث حصـر عثمـان نيه كلها فأفرد احلـج مث تـويفحج عمر س
. يف بعـض النسـخ عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع اهــاهللا بن عباس للنـاس فـأفرد احلـج فأقام عبد

حدثنا قتيبة حدثنا عبد اهللا بن نافع الصائغ عن عبيد اهللا بن عمـر ]820[قال الرتمذي وقد
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أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أفــرد احلــج وأفــرد أبــو بكــر و عمــر و عــن نــافع عــن ابــن عمــر
.ال بأس بهويف نسخ عبد اهللا بن عمر العمري ، اهـعثمان
حـدثنا إبـراهيم بـن نائلـة األصـبهاين ثنـا حممـد بـن أيب بكـر املقـدمي ]12180[الطرباين وقال

س أن النــيب صــلى اهللا ثنــا فضــيل بــن ســليمان عــن موســى بــن عقبــة أخــربين كريــب عــن ابــن عبــا

.شاهد ملا قبله حسن حديث اهـ 
عن مسعر وسفيان عن أيب حصني عن عبد الـرمحن حدثنا وكيع]14513[ابن أيب شيبة -

ــــن األســــود عــــن أبيــــه أن  ــــاب ابــــن أيب خيثمــــة . عثمــــانو:زاد ســــفيان.جــــرداعمــــروبكــــرأب
حــدثنا ســفيان عــن أيب حصــني عــن عبــد الــرمحن بــن األســود : قــالحــدثنا أبــو نعــيم]3833[

حـــدثنا احلســـني بـــن إمساعيـــل ]2542[الـــدارقطين .أن أبـــا بكـــر وعمـــر جـــراد احلـــجعـــن أبيـــه
حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصني عن عبد الرمحن بن األسـود عـن 

.اهـ صحيحبكر فجرد ومع عمر فجرد ومع عثمان فجرد حججت مع أيب:أبيه قال
وجــرد عمــروربكــأبــوجــرد : نــا شــعبة عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــالخرب أ]629[ابــن اجلعــد -

حـدثنا قـال حـدثنا أيب]3962[ابـن أيب خيثمـة . وجرد علقمة واألسود يعين احلـج اهللاعبد
قــال األسـود وعلقمــة جريـر بــن عبــد احلميـد عــن مغــرية عـن إبــراهيم

.اهـ مرسل صحيحوعبد اهللا بن مسعود فكانوا جيردون احلجبكر وعمر
أفـرد أصــحاب : حـدثنا حفــص عـن هشـام عـن ابــن سـريين قـال ]14512[ابـن أيب شـيبة -

بكرأبورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلج بعده أربعني سنة ، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا 
.اهـ مرسل صحيح عثمانوعمرو
أن ة عن ابن أيب مليكة عن عروةعن محاد بن سلمحدثنا وكيع ]15362[ابن أيب شيبة -
أبـو عبيـد . حيل منهما حراما إىل يوم النحرفالكانا يقدمان ومها مهالن باحلجمرعوبكرأبا
حدثنا عبد الرمحن عن محاد بن سلمة عـن ابـن أيب مليكـة عـن عـروة بـن الـزبري أن أبـا ]263[

.صحيح مرسل اهـ بكر وعمر كانا يقدمان ملبيني فال حيالن إىل يوم النحر 
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عيسى حدثنا ابن وهب قال أخربين عمرو بن احلـارث حدثنا أمحد بن ]1560[البخاري -
قد حج النيب صلى : عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبري فقال 

اهللا عليه وسلم فأخربتين عائشة أنه أول شيء بـدأ بـه حـني قـدم أنـه توضـأ مث طـاف بالبيـت مث 
بـه الطـواف بالبيـت مث مل تكـن عمـرة مث فكان أول شيء بـدأ بكرأبومث حج . مل تكن عمرة 

فرأيتــه أول شــيء بــدأ بــه الطــواف بالبيــت مث مل تكــن عمــرة مث عثمــانمثــل ذلــك مث حــج عمــر
فكــان أول شــيء بــدأ بــه العــوامبــنالزبيــرمث حججــت مــع أيب عبــد اهللا بــن عمــرومعاويــة

مث مل تكـــن يفعلـــون ذلـــك واألنصـــارالمهـــاجرينالطـــواف بالبيـــت مث مل تكـــن عمـــرة مث رأيـــت 
وهــذا ابــن عمــر عنــدهم فــال مل ينقضــها عمــرةعمــرة مث آخــر مــن رأيــت فعــل ذلــك ابــن عمــر مث 

وال أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حىت يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيـت ،يسألونه
حني تقدمان ال تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان بـه وخالتيأميمث ال حيلون وقد رأيت 

. حتـــالن مث ال 
حــدثنا ابـــن يهــارون بــن ســعيد األيلــحــدثين]3060[اهـــ ورواه مســلم مســحوا الــركن حلــوا 

عمرو وهو ابن احلارث عن حممد بـن عبـد الـرمحن أن رجـال مـن أهـل العـراق قـال وهب أخربين
رجل يهل باحلج فـإذا طـاف بالبيـت أحيـل أم ال فـإن قـال لـك ال عروة بن الزبري عنله سل يل

قلـت . فسألته فقال ال حيل من أهل باحلج إال بـاحلج:فقل له إن رجال يقول ذلك قال . حيل
فحدثتـه فقــال فقـل لــه الرجـل فســألينقـال بــئس مـا قـال فتصــداين. فـإن رجـال كــان يقـول ذلــك

عليـه وسـلم قـد فعـل ذلـك ومـا شـأن أمسـاء والـزبري فإن رجال كـان خيـرب أن رسـول اهللا صـلى اهللا 
قـال فمـا بالـه ال يـأتيين. يقال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت ال أدر . فعال ذلك

قــال فإنــه قــد كــذب قــد حــج رســول اهللا صــلى اهللا . يقلــت ال أدر . أظنــه عراقيــابنفســه يســألين
مكة أنه توضأ مث طـاف بالبيـت مث ء بدأ به حني قدم يعائشة أن أول شعليه وسلم فأخربتين

ء بـدأ بــه الطـواف بالبيـت مث مل يكـن غــريه مث عمـر مثـل ذلــك مث يحـج أبـو بكـر فكــان أول شـ
ء بـدأ بــه الطـواف بالبيــت مث مل يكـن غــريه مث معاويـة وعبــد اهللا بــن يحـج عثمــان فرأيتـه أول شــ
لبيـت مث مل يكـن ء بـدأ بـه الطـواف بايالزبري بن العـوام فكـان أول شـعمر مث حججت مع أيب

غريه مث رأيت املهـاجرين واألنصـار يفعلـون ذلـك مث مل يكـن غـريه مث آخـر مـن رأيـت فعـل ذلـك 
ابن عمر مث مل ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفال يسألونه وال أحد ممن مضى ما كـانوا 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

69

يء حــني يضــعون أقــدامهم أول مــن الطــواف بالبيــت مث ال حيلــون وقــد رأيــت أمــييبــدءون بشــ
يأمـء أول من البيت تطوفان به مث ال حتالن وقد أخربتـينيحني تقدمان ال تبدآن بشوخاليت

وقــد كــذب .وأختهــا والـزبري وفــالن وفـالن بعمــرة قـط فلمــا مسـحوا الــركن حلـواي
اهـفيما ذكر من ذلك

يب متتـع النـ: بـن عبـاس قـال انـا شـريك عـن ليـث عـن طـاوس عـن خرب أ]2276[ابن اجلعـد -
صلى اهللا عليه و سلم حىت مات ومتتع أبو بكر حىت مات ومتتع عمر حىت مات ومتتع عثمـان 

حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس ]13880[ابــن أيب شــيبة .حــىت مــات يعــين متعــة احلــج كــذا قــال 
متتــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأبــو بكــر : عــن ليــث عــن طــاووس عــن ابــن عبــاس قــال 

حـدثنا أمحـد بـن عبـد املـؤمن ]3660[الطحـاوي .وعمر وعثمان وأول من
املــروزي قــال ثنــا علــي بــن احلســن بــن شــقيق قــال ثنــا أبــو محــزة عــن ليــث هــو ابــن أيب ســليم ح 
وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن ليـث عـن طـاوس 

وأبـو بكـر حـىت مــات ، عليـه وسـلم حـىت مـات متتـع رسـول اهللا صـلى اهللا : عـن ابـن عبـاس قـال
اهــ .وعثمان حىت مات، وعمر حىت مات 

، ليــــث يضـــــعف. وحســـــنه مــــن طريـــــق ابــــن إدريـــــس عــــن ليــــث بـــــن أيب ســــليم رواه الرتمــــذي 
.

عمرحدثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر عن ]14519[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح أنه حج خالفته كلها يفرد احلج

افصــلوا بــني :قــالعمــر بــن الخطــابعــن نــافع عــن عبــد اهللا بــن عمــر أن ]769[مالــك -
ابـن .شـهر احلـج أحجكم وعمرتكم فإن ذلك أمت حلج أحـدكم وأمت لعمرتـه أن يعتمـر يف غـري 

جكــم أن إن أمت حل: مل ينــه عنهــا ولكــن قــال عمــرعــن أيــوب عــن نــافع أن ]45[روبــة أيب ع
أيب رواد عـن نـافع حـدثنا وكيـع عـن ابـن ]13197[ابـن أيب شـيبة . تفصلوا بني احلج والعمرة

اجعلــوا احلــج يف أشــهر احلــج ، افصــلوا بــني حجكــم وعمــرتكم :عمــرقــال : عــن ابــن عمــر قــال
الناســـخ واملنســـوخيف أبـــو عبيـــد .احلـــج أمت حلجكـــم ولعمـــرتكمواجعلـــوا العمـــرة يف غـــري أشـــهر 

مـن ]9077[البيهقي . حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر]284[
إن : شعيب أخربنا نـافع أن ابـن عمـر كـان يقـول إن عمـر كـان يقـول اليمان أخربينطريق أيب



ابقني األولنيتقريب فقه الس

70

اهـــ احلــج أمت حلــج أحــدكم وأمت لعمرتــهأشــهرغــريتفصــلوا بــني احلــج والعمــرة وجتعلــوا العمــرة يف
.صحيح

حــدثنا فهــد قــال ثنــا أبــو نعــيم قــال ثنــا إســرائيل عــن إبــراهيم بــن عبــد ]3690[الطحــاوي -
.اهـ صحيحأفردوا باحلج: يقول عمراألعلى قال مسعت سويدا يقول مسعت 

للقاســم بــن قلــت: لحــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن ابــن عــون قــا]13196[ابــن أيب شــيبة -
.مرسل اهـ عنهاعثمان: وقال؟ فتلكأعن العمرة يف أشهر احلجعمرحممد

حـدثنا حممـد بـن املثـىن وابـن بشـار قـال ابـن املثـىن حـدثنا حممـد بـن جعفـر ]3020[مسلم -
أنـه  موسـىيأبـموسـى عـن حـدثنا شـعبة عـن احلكـم عـن عمـارة بـن عمـري عـن إبـراهيم بـن أيب

مـا أحـدث أمـري املـؤمنني ية فقـال لـه رجـل رويـدك بـبعض فتيـاك فإنـك ال تـدر باملتعـكان يفيت
صلى اهللا عليـه وسـلم قـد قد علمت أن النيب: عمرالنسك بعد حىت لقيه بعد فسأله فقال يف

احلــــج تقطــــر األراك مث يروحــــون يف
اهـرءوسهم

ـــ]9137[البيهقـــي - وأبـــو عبـــد اهللا يا أبـــو منصـــور الظفـــر بـــن حممـــد بـــن أمحـــد العلـــو أخربن
عمـرو قـالوا حـدثنا أبـو إسـحاق وأبـو سـعيد بـن أيباحلافظ وأبو طاهر الفقيه وأبو زكريا بن أيب

العبــاس حممــد بــن يعقــوب أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم حــدثنا بشــر بــن بكــر عــن 
لعمـر بـن طالـبيبـن أبـيعلـري عن أبيـه قـال قـال عبد اهللا بن عبيد بن عمحدثينياألوزاع

مـن أفـرد : قـال فقـال. أردت كثـرة زيـارة البيـتال ولكـين:؟ قـال: الخطاب
معنــاه مل اهـــاحلــج فحســن ومــن متتــع فقــد أخــذ بكتــاب اهللا وســنة نبيــه صــلى اهللا عليــه وســلم

.جيدسند .أحرمها 
عمـرنـا داود بـن أيب هنـد عـن سـعيد بـن املسـيب أن نـا هشـيم أ]854[سعيد بن منصـور -

حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيـد بـن ]3687[الطحاوي . 
كـان ينهـى عــن عمــر بـن اخلطـابهـارون قـال أنـا داود بـن أيب هنــد عـن سـعيد بـن املسـيب أن 

.اهـ صحيح متعة النساء ومتعة احلج
مـد بـن املثـىن وابـن بشـار قـال ابـن املثـىن حـدثنا حممـد بـن جعفـر حـدثنا حم]3006[مسلم -

نضرة قال كان ابن عباس يـأمر باملتعـة وكـان ابـن حدثنا شعبة قال مسعت قتادة حيدث عن أيب
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دار احلـديث متتعنـا مـع يالزبري ينهى عنها قال فذكرت ذلك جلابر بـن عبـد اهللا فقـال علـى يـد
إن اهللا كان حيل لرسوله مـا شـاء مبـا شـاء :قالعمرا قام فلم.رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، وأبتـوا نكــاح هــذه النســاء . وإن القـرآن قــد نــزل منازلـه فــأمتوا احلــج والعمـرة هللا كمــا أمــركم اهللا 
وحدثنيه زهري بن حـرب حـدثنا عفـان .فلن أوتى برجل نكح امرأة إىل أجل إال رمجته باحلجارة

احلديث فافصلوا حجكـم مـن عمـرتكم فإنـه أمت إلسناد وقال يف
حــدثنا يعقــوب بــن ســفيان نــا عمــر بــن ] 3354[اهـــ ورواه أبــو عوانــة حلجكــم وأمت لعمــرتكم

ن إمر باملتعـة و أعاصم نـا مهـام نـا قتـادة عـن أيب نضـرة قلـت جلـابر بـن عبـد اهللا إن ابـن عبـاس يـ
دي جرى احلديث متتعت مع رسول اهللا صـلى اهللا ابن الزبري ينهى عنها قال فقال جابر على ي

ن آإن القـــر : عليـــه وســـلم فنـــزل فيـــه القـــرءان فلمـــا ويل عمـــر بـــن اخلطـــاب خطـــب النـــاس فقـــال 
، والرســول الرســول ، ن آالقــر 

، ومهـام بـن حيـىي  على متعة النسـاء إمنا توعد عمر فذكر حنوه اهـ
.كان رمبا غلط 

حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكـي بـن إبـراهيم قـال ثنـا مالـك عـن ]3415[الطحاوي وقال
ســلم ى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و متعتــان كانتـا علـ: عمـربـن عمـر قـال قـال انـافع عـن 

غريــب ، مل يــروه عــن ســند صــحيح اهـــ
.مالك غري مكي 

قـال عمـر : قـالنا محاد بن زيد عن أيـوب عـن أيب قالبـةحدث]852[وقال سعيد بن منصور 
: بـــن اخلطـــاب

:خلطــاب رضــي اهللا عنــهقــال عمــر بــن انــا هشــيم أنــا خالــد عــن أيب قالبــة.وأعاقــب عليهمــا
متعـة 

وتوعــد بالعقوبــة .صــحيحبصــري مرســل اهـــومتعــة احلــجالنســاء
.، كذلك قال ابن عبد الرب وغريه فسخ احلج هيعليها 
لقـد أراد ذلـك عمر: عن قتادة عن احلسن قال ]46[ابن أيب عروبة وقال

مـا لـك ذاك لقـد متتـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ومتتعنـا معهـم :أبي بـن كعـبفقال له 
]1222املطالــب[إســحاق ورواه. تــويف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مل ينــه عــن ذلــك
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هــم أن ينهــى عــن متعــة احلــج أن عمــر بــن اخلطــابأخربنــا عبــد الــرزاق ثنــا هشــام عــن احلســن
: فقام إليه أيب بن كعب فقال 

.صحيح مرسلاهـ  صلى اهللا عليه وسلم فرتك عمر
قال معمر قال ابن طاوس عن أبيـه : أخربنا عبد الرزاق قال ]1223املطالب[إسحاق وقال

أال تعلـم النـاس أمـر هـذه املتعـة ؟ فقـال : فقـاال عمر بن الخطـابإىل أبو موسىوأبيقام : 
.عملها إال اهـ صحيح مرسل ويف نسخ وهل بقي أحد إال علمها أما أنا فأفعلها : 
عمـر ن عمر بن أيب سلمة استأذن أبن شهاب عن سعيد بن املسيب اعن ]761[مالك -

.اهـ صحيح له فاعتمر مث قفل إىل أهله ومل حيج ن يعتمر يف شوال فأذن أبن الخطاب
ثنا حممـد بــن جعفـر قـال ثنــا شـعبة عـن احلكـم عــن أيب وائـل أن الصـيب بــن حـد]83[أمحـد -

معبـد كــان نصــرانيا تغلبيــا أعرابيـا فأســلم فســأل أي العمــل أفضـل فقيــل لــه اجلهــاد يف ســبيل اهللا 
ج واعتمـر مث جاهـد فـانطلق حـىت عز وجل فأراد أن جياهد فقيل له حججت فقال ال فقيل ح

هــديت لســنة نبيــك فــأخربه بقوهلمــا فقــالعمــرمجلــه أو مــا هــو بأهــدى مــن ناقتــه فــانطلق إىل 
صـححه اهــعـم ن: فقـال ؟حـدثك الصـيب: سلم قال احلكم فقلت أليب وائـل صلى اهللا عليه و 

]3682[، وقـــال الطحـــاوي وقـــد روي مـــن طـــرق عـــن شـــقيق مبعنـــاه ابـــن خزميـــة وابـــن حبـــان 
ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أيب قال ثنا األعمش قال حدثين شـقيق قالفهدحدثنا

قال حدثين الصيب بن معبـد قـال كنـت حـديث عهـد بنصـرانية فلمـا أسـلمت مل آل أن أجتهـد 
مجيعــا فمـررت بالعــذيب بســلمان بــن ربيعـة وزيــد بــن صــوحان فســمعاين فأهللـت بعمــرة وحجــة

أيهمــا مجيعــا ؟ وقــال اآلخــر دعــه فهــو أضــل مــن : 
بعــــريه قــــال فانطلقــــت وكــــان بعــــريي علــــى عنقــــي فقــــدمت املدينــــة فلقيــــت عمــــر بــــن اخلطــــاب 

اهـ هذا اللفظ يدفع تأويل من سنة نبيكهديت ل، : فقصصت عليه فقال
.محله على غري معناه 

ن كهيـــل عـــن حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن ســـفيان عـــن ســـلمة بـــ]13881[ابـــن أيب شـــيبة -
ت مث اعتمـــرت مث حججـــت لـــو اعتمـــر : يقـــول عمـــرمسعـــت : طـــاووس عـــن ابـــن عبـــاس قـــال

وس عـن ابــن حـدثنا حيـىي عـن شـعبة عــن سـلمة بـن كهيـل عـن طـا]1224[مسـدد .لتمتعـت
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أبــو . اعتمــرت مث اعتمــرت مث حججــت لتمتعــتلــو : عبــاس مسعــت عمــر بــن اخلطــاب يقــول 
حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سلمة بـن كهيـل عـن طـاوس عـن ابـن عبـاس ]288[عبيد 
حــدثنا حممــد بــن .لــو اعتمــرت مث اعتمــرت مث حججــت لتمتعــت : مسعــت عمــر يقــول : قــال 

. عـن طــاوس عـن ابــن عبــاس أنـه مســع عمـر يقــول ذلــكجعفـر عــن شـعبة عــن سـلمة بــن كهيــل 
حــدثنا ســليمان بــن شــعيب قــال ثنــا عبــد الــرمحن بــن زيــاد قــال ثنــا شــعبة ]3688[الطحــاوي 

: مسعت طاوسا حيدث عن ابـن عبـاس قـالعن سلمة بن كهيل قال 
حـدثنا حسـني .لـو اعتمـرت يف عـام مـرتني مث حججـت جلعلتهـا مـع حجـيت : املتعة قال عمر

قال عمـر : بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة عن طاوس عن ابن عباس قال
.اهـ صحيح ، كأن معناه دفع توهم من قد يظن حترميها فذكر مثله

قــال بـن احلســن بــن شــقيق قــال أنبأنــا أيبيأخربنــا حممــد بــن علــ]2748[وقـد روى النســائي 
سـلمة بـن كهيـل عـن طـاوس عـن ابـن عبـاس قـال مسعـت عمـر أنبأنا أبـو محـزة عـن مطـرف عـن

كتـاب اهللا ولقـد فعلهـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه يواهللا إين: يقول 
ومـن نقلـه مـن املصـنفني هكذا باإلثبـات يف كافـة النسـخ عنـدي اهـ احلجالعمرة يفوسلم يعين

.ومعناه ال أحرمها ، بالنفي ويف كنز العمال ال .وهو إسناد جيد، 
فاطي ثنا سهل بن بكـار ثنـا وهيـب حدثنا العباس بن الفضل األس]10921[وقال الطرباين 

: قالعباسابنعن عن ابن طاوس عن أبيه
إمساعيـل ومجاعـة عـن اهـ كـذا قـال سـهل بـن بكـار ولـيس هـو بـالقوي ، ورواه موسـى بـن السنة

كــانوا يــرون أن العمــرة يف أشــهر احلــج مــن : ابــن طــاوس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس قــالوهيــب 
.تقدم . احلديث ، رواه البخاري ومسلم . أفجر الفجور يف األرض

عمــرإمنــا كــره : معاويــة عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال وأبــحــدثنا]286[أبــو عبيــد -
.مرسلاهـ أن ال يعطل البيت يف غري أشهر احلج العمرة يف أشهر احلج إرادة

إمنـا : حدثنا هشيم قال أخربنا أبو بشر عـن يوسـف بـن ماهـك قـال ]287[وقال أبو عبيد 
اهــ عـن املتعـة ملكـان أهـل البلـد ليكـون مومسـان يف عـام واحـد فيصـيبهم مـن منفعتهـا عمـر

.مرسل
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ن الليـث عـن عقيـل عـن ابـن شـهاب عـن حدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل عـ]285[أبو عبيد وقال
وأمتـوا احلـج والعمـرة (إن اهللا عز وجـل قـال : يقول عمركان : سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال 

فأخلصـــوا أشـــهر احلـــج للحـــج واعتمـــروا فيمـــا ســـواها مـــن )احلـــج أشـــهر معلومـــات(وقـــال ) هللا
مــن اعتمــر يف غــري و ..الشــهور

]3693[الطحـــاوي .
حدثنا ابن أيب داود قال ثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين الليـث قـال حـدثين عقيـل عـن ابـن 

: شــهاب قــال
إن أمت العمــرة أن : أخــربين عبــد اهللا بــن عمــر أن عمــر قــال: ا النــاس معــه ؟ فقــالوســلم وفعلهــ

عتمــروا فيمــا ســواهن واحلــج أشــهر معلومــات فأخلصــوا فــيهن احلــج وا،تفردوهــا مــن أشــهر احلــج
وذلــك )وأمتــوا احلــج والعمــرة هللا(مـن الشــهور فــأراد عمــر بـذلك متــام العمــرة لقــول اهللا عــز وجـل 

ال تـتم إال بـأن يهـدي صـاحبها هـديا أو يصـوم إن مل ، فيهـا املـرء بـاحلج أن العمرة الـيت يتمتـع
فـأراد عمـر بالـذي أمـر ، وإن العمرة يف غري أشهر احلـج تـتم بغـري هـدي وال صـيام ، جيد هديا 

يــزار البيــت يف كــل عــام مــرتني وكــره أن يتمتــع النــاس بــالعمرة إىل احلــج فيلــزم نبــه مــن ذلــك أ
أخربنا أبو عبد اهللا ]9134[البيهقي . ت إال مرة واحدة يف السنةالناس ذلك فال يأتون البي

بــن حممــد بــن ســختويه حــدثنا أمحــد بــن إبــراهيم حــدثنا ابــن بكــري حــدثينياحلــافظ حــدثنا علــ
صـلى اهللا عليـه عقيـل عـن ابـن شـهاب عـن عـروة بـن الـزبري أن عائشـة زوج النـيبالليث حـدثين

متتعـه بـالعمرة إىل احلـج ومتتـع النـاس معـه يـه وسـلم يفوسلم أخربته عن رسـول اهللا صـلى اهللا عل
سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أخربينيمبثل الذ

فلــم تنهــى عــن التمتــع وقــد فعــل ذلــك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : فقلــت لســامل بــن عبــد اهللا 
إن أمت : اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب قال عبدوسلم وفعله الناس معه؟ قال سامل أخربين

شـــوال وذو القعـــدة وذو احلجـــة ) احلـــج أشـــهر معلومـــات(للعمـــرة أن تفردوهـــا مـــن أشـــهر احلـــج 
فأخلصوا فيهن احلج واعتمروا فيما سواهن من الشهور وأراد عمـر بـذلك متـام العمـرة لقـول اهللا 

يتمتـع فيهـا املـرء بـاحلج وال تـتم إال أن وذلـك أن العمـرة أن) وأمتوا احلج والعمرة هللا( عز وجل 
.احلـج وسـبعة إذا رجـع إىل أهلـهصاحبها هديا أو يصوم إن مل جيد هـديا ثالثـة أيـام يفييهد

أمــر بــه مــن تــرك يوال صــيام فــأراد عمــر بالــذيغــري أشــهر احلــج تــتم بغــري هــدوأن العمــرة يف
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أمـر اهللا عـز و التمتـع بـالعمرة إىل احلـج متـام العمـرة الـيت
كل عام مرتني وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إىل احلج فيلـزم ذلـك النـاس فـال يـأتوا البيـت إال يف

النـــاس أن األئمـــة يــرون ذلـــك حرامـــاالتمتـــع حــىت رأى الســـنة فاشــتد األئمـــة يفمــرة واحـــدة يف
ذلـــك ر بـــه عمـــر بـــن اخلطـــاب يفمـــا رأى ذلـــك األئمـــة حرامـــا ولكـــنهم اتبعـــوا مـــا أمـــيولعمـــر 

.اهـ صحيح احتسابا للخري
ببغـــداد يأخربنـــا أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن حيـــىي بـــن عبـــد اجلبـــار الســـكر ]9135[البيهقـــي -

أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا أمحد بـن منصـور حـدثنا عبـد الـرزاق أخربنـا معمـر عـن 
إنـك ختـالف أبـاك : عـن متعـة احلـجعمـرابـنسئل : عن سامل قال يالزهر 
أن العمـرة ال تـتم يفيأفـردوا العمـرة مـن احلـج أ: تقولـون إمنـا قـال يمل يقل الذإن أيب: قال 

غري شهور احلج فجعلتموهـا أنـتم حرامـا وعـاقبتم وأراد أن يزار البيت يفي
اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال فــإذا 

وأخربنــا أبــو نصــر حممــد بــن .أفكتــاب اهللا عــز وجــل أحــق أن يتبــع أم عمــر: أكثــروا عليــه قــال 
حـدثنا حممـد بـن يأمحد بن إمساعيل الطابراين

حــدثنا ابــن شــهاب عــن األخضـر إمساعيـل الصــائغ حــدثنا روح بــن عبـادة حــدثنا صــاحل بــن أيب
التمتـع وسـن يفالرخصةأنزل اهللا عز وجل من يبالذكان عبد اهللا بن عمر يفيت: سامل قال 

كيـف ختـالف أبـاك وقــد : فيـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فيقـول نـاس لعبـد اهللا بـن عمـر 
ى عـن ذلـك : 

فيه اخلري ويلـتمس فيـه متـام العمـرة فلـم حترمـون وقـد أحلـه اهللا وعمـل بـه رسـول اهللا صـلى ييبتغ
إن عمــر مل ؟اهللا عليــه وســلم أفرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أحــق أن تتبعــوا ســنته أم عمــر 

شــهر إن أمت للعمــرة أن تفردوهــا مــن أ: ولكنــه قــال ، أشــهر احلــج حــرام يقــل لــك إن عمــرة يف
.اهـ صحيح احلج

عبـد الـرزاق حـدثنا ابـن التيمـي عـن القاسـم بـن من طريق احلذايف عن] 405[وروى ابن حزم 
: ســألت ســامل بــن عبــد اهللا: قــالالفضــل عــن هــالل بــن أيب رشــيد

؟ متعـة احلـج: ومسعت رجـال قـال لنـافع: قال القاسم؟ال، بعد كتاب اهللا: قال
.جمهول : قال أبو حامت اهـ هالل بن نعيم ال: فقال
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حــدثنا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث عــن محــاد بــن ســلمة عــن ]13498[ابــن أيب شــيبة -
يف عثمــانمسعــت حيــىي بــن عبــد الــرمحن حيــدث عــن أبيــه أنــه اعتمــر مــع : هشــام بــن عــروة قــال 

بـن سـلمة عـن هشـام بـن حدثنا يزيد بـن هـارون عـن محـاد ]13501[ابن أيب شيبة .رجب
اعتمـرت مـع عمـر وعثمـان : عروة عن أبيه عن حيىي بن عبد الرمحن بـن حاطـب عـن أبيـه قـال 

.اهـ صحيح يف رجب
أخربنا املغـرية بـن سـلمة املخزومـي ثنـا أبـو عوانـة عـن معاويـة بـن ]1216املطالب[إسحاق -

كانـت : احلـج فقـال أنـه سـئل عـن التمتـع يفعثمـانإسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
حــدثنا حممــد بــن خزميــة قــال ثنــا احلجــاج قــال ثنــا أبــو ]3900[الطحــاوي .لنــا ليســت لكــم 

ســئل عثمــان بــن عفــان عــن : عوانــة عــن معاويــة بــن إســحاق عــن إبــراهيم التيمــي عــن أبيــه قــال
حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بـن منصـور قـال .كانت لنا ليست لكم: متعة احلج فقال

أبو عوانـة وصـاحل بـن موسـى الطلحـي عـن معاويـة بـن إسـحاق فـذكر بإسـناده مثلـه غـري أنـه ثنا
.، كأنه عىن فسخ احلج إسناد حسن اهـ سئل عثمان أو سألته: قال
بـنعلـيدخـل علـى األسـودبـنالمقدادن أعن جعفر بن حممد عن أبيه ]742[مالك -

ينهـى عـن عثمـان بـن عفـانفقال هذا بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطاطالبأبي
نسـى أأن يقرن بني احلج والعمرة فخرج علي بن أيب طالب وعلى يديه أثر الدقيق واخلـبط فمـا 

أثــر الــدقيق واخلــبط علــى ذراعيــه حــىت دخــل علــى عثمــان بــن عفــان فقــال أنــت تنهــى عــن أن 
لبيــك اللهــم يقــرن بــني احلــج والعمــرة فقــال عثمــان ذلــك رأيــي فخــرج علــي مغضــبا وهــو يقــول 

حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد حـدثنا حجـاج بـن ]1494[البخـاري وقـال .لبيك حبجة وعمرة معا 
وعثمـانعلـياختلـف : حممد األعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سـعيد بـن املسـيب قـال 

ســلم أمــر فعلــه النــيب صــلى اهللا عليــه و ومهــا بعســفان يف املتعــة فقــال علــي مــا تريــد أن تنهــى عــن
حــدثنا حممــد بــن املثــىن وابــن ]3021[وقــال مســلم . فلمــا رأى 

بشار قال ابن املثىن حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد اهللا بن شـقيق  
لقــد يكلمــة مث قــال علــييكــان عثمــان ينهــى عــن املتعــة وكــان علــ

.ولكنـــا كنـــا خـــائفني:ل اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال أجـــلعلمـــت أنـــا قـــد متتعنـــا مـــع رســـو 
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حدثنا خالد يعينيوحدثنيه حيىي بن حبيب احلارث
.كأنه أراد باخلوف عمرة القضاء فقد كانت يف أشهر احلج يف ذي القعدة اهـ
عـن بكـري بـن عطـاء عـن حريــث حـدثنا ابـن مهـدي عـن سـفيان]16013[ابـن أيب شـيبة -

إنــك ممــن : عثمــانفقــال لــه ، لــىب بــاحلج والعمــرة فبــدأ بــالعمرة عليــامسعــت : بــن ســليم قــال 
.اهـ حسن وأنت ممن ينظر إليه: فقال له علي، ينظر إليه 

:حدثنا حجـاج عـن شـعبة عـن قتـادة قـال مسعـت جـري بـن كليـب يقـول]281[أبو عبيد -
أنـت ،إن بينكمـا لشـرا: فأتيت عليـا فقلـت: عليعة وينهى عن املتعثمانرأيت 

اهـ حسنما بيننا إال خري ولكن خرينا أتبعنا هلذا الدين: 
حـــدثنا ســـليمان بـــن شـــعيب قـــال ثنـــا اخلصـــيب قـــال ثنـــا مهـــام عـــن ]3730[ورواه الطحـــاوي 

فقـام علـي ، أن عثمان خطب فنهـى عـن املتعـة قتادة عن جري بن كليب وعبد اهللا بن شقيق
اهــأشـدنا اتباعـا لـهإن أفضلنا يف هذا األمر: فقال له علي، فأنكر عثمان ذلك ، 

.حسن صحيح 
بن إسحاق حدثين حيىي بـن عبـاد بـن عبـد اهللا احدثنا يعقوب ثنا أيب عن ]707[وقال أمحد 

إنــا ملــع عثمــان بــن عفــان باجلحفــة ومعــه واهللا: قــال بــن الــزبري عــن أبيــه عــن عبــد اهللا بــن الــزبري
رهط من أهل الشـام فـيهم حبيـب بـن مسـلمة الفهـري إذ قـال عثمـان وذكـر لـه التمتـع بـالعمرة 

ن ال يكونا يف أشهر احلج فلو أخرمت هذه العمرة حىت تزوروا أن أمت للحج والعمرة إ: إىل احلج 
وعلـي بـن أيب طالـب يف بطـن ، قد وسع يف اخلـري هذا البيت زورتني كان أفضل فإن اهللا تعاىل

الـــوادي يعلـــف بعـــريا لـــه قـــال فبلغـــه الـــذي قـــال عثمـــان فأقبـــل حـــىت وقـــف علـــى عثمـــان فقـــال 
ورخصـةأعمدت إىل سنة سـنها رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم 

لنــائي الـدار مث أهــل حبجــة يف كتابـه تضــيق علـيهم فيهــا وتنهـى عنهــا وقــد كانـت لــذي احلاجـة و 
مل أنـه عنهـا إمنـا كـان رأيــا ينإ!؟:وعمـرة معـا فأقبـل عثمـان علــى النـاس فقـال
.إسناده حسن : اهـ قال شعيب أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه 

: اصم األحول عن حممد بن سريين قالحدثنا عبد الواحد بن زياد ثنا ع]1218[مسدد -
إن عفانبنلعثمانيف أصحاب له قد مجعوا بني احلج والعمرة فقيل ان بن حصينعمر قدم 
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إن : فقــال عمــران . عمــران قــدم يف أصــحاب لــه بــاحلج والعمــرة فأرســل إليــه أن اخــرت أحــدمها
.صحيحبصري اهـ مرسل 

حلــافظ أخــربين أبــو قتيبــة ســلم بــن الفضــل اآلدمــي أخربنــا أبــو عبــد اهللا ا]8600[البيهقــي -
ثنـــا أبـــو مصـــعب الزهـــري أمحــد بـــن أيب بكـــر ثنـــا عبـــد العزيـــز ئغمبكــة ثنـــا حممـــد بـــن نصـــر الصــا

الدراوردي عـن عثمـان بـن ربيعـة بـن أيب عبـد الـرمحن عـن أبيـه عـن عبـد اهللا واحلسـن ابـين حممـد 
اهــ وقـال أفـرد بـاحلج فإنـه أفضـليـا بـين: أنه قال علي بن أبي طالببن علي عن أبيهما أن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال حدثنا أبو العبـاس حممـد بـن يعقـوب قـال ]2843[عرفة امليف
حدثنا العباس بـن حممـد قـال حـدثنا إمساعيـل بـن أيب أويـس قـال حـدثين أخـي عبـد احلميـد بـن 

بـن علـي بـن حسـني أيب أويس عن سليمان بن بـالل عـن ربيعـة بـن أيب عبـد الـرمحن عـن حممـد
بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده علي بن أيب طالب أنه كان يـأمر بنيـه وغـريهم بـإفراد 

نـا عبـاس نـا إمساعيـل بــن ]1770[ورواه ابـن األعــرايب يف املعجـم . إنـه أفضـل: احلـج ويقـول 
بـن أيب أويس قال حـدثين أخـي عبـد احلميـد بـن عبـد اهللا بـن أيب أويـس أبـو بكـر عـن سـليمان 

بالل عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حممد بـن علـي بـن حسـني بـن علـي بـن أيب طالـب عـن 
حسـن اهــ إنـه أفضـل: أبيه عن جده عن علي أنه كان يأمر بنيه وغريهم بإفراد احلج ، ويقـول 

.صحيح 
حدثنا أبو عوانة ثنا عثمـان بـن املغـرية عـن سـامل بـن أيب اجلعـد عـن سـعد ]1219[مسدد-

إين أريد اجلمع بـني :حىت إذا كنا بذي احلجة قالعليخرجنا مع :سن بن علي قالموىل احل
ه صـحح.بعمـرة وحجـة معـا:احلج والعمرة فمن أراد ذلك منكم فليقل كما أقـول مث لـىب فقـال

.ابن حجر 
سأل : أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت عبد اهللا بن سلمة قال ]63[ابن اجلعد -

الطـربي . ختـرج مـن دويـرة أهلـك :قـال)وأمتـوا احلـج والعمـرة هللا(جـل قولـه عـز و عـنعليارجل 
حدثنا حممد بن املثىن قال ثنا حممد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن مـرة عـن ]3193[

وأمتـوا احلـج (جـاء رجـل إىل علـي فقـال لـه يف هـذه اآليـة: عبد اهللا بن سـلمة عـن علـي أنـه قـال
حـدثنا ابـن محيـد قـال ثنـا هـارون بـن املغـرية عـن عنبسـة . مـن دويـرة أهلـكأن حتـرم )والعمرة هللا

جـاء رجـل إىل علـي رضـوان اهللا عليـه : عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قـال
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.أن حتـــرم مـــن دويـــرة أهلـــك: قـــال)وأمتـــوا احلـــج والعمـــرة هللا(أرأيـــت قـــول اهللا عـــز وجـــل: فقـــال
قـال ثنـا وهـب عـن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن عبـد حدثنا ابن مرزوق]3734[الطحاوي 

اجلــواب حــدثنا ســفيان عــن أيبمــن طريــق]8967[البيهقــي .مثلــهاهللا بــن ســلمة عــن علــي 
مـن طريـق]9194[البيهقـي .مثلـهيشعبة عن عمرو بن مرة عن عبـد اهللا بـن سـلمة عـن علـ

بـد اهللا بـن سـلمة إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير عن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن ع
حـدثنا أبـو سـعيد األشـج وعمـرو األودي قـاال ثنـا وكيـع ]1788[ابن أيب حامت .مثلهياملراد

.صححه احلاكم والذهيبمبثله اهـ عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة 
حــدثنا شــريك عــن إبــراهيم بــن مهــاجر عــن إبــراهيم النخعــي عــن ابــن ]291[أبــو عبيــد وقــال

: فســله قــال عليــاائــت : فســألته عــن متــام العمــرة فقــال عمــرأتيــت : و عــن أذينــة قــال أذينــة أ
.اهـ سند ضعيف )1(من دويرة أهلكأن حترم من حيث أبدأت :فقال تهفأتيت عليا فسأل

بـــن شـــهاب عـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن احلـــارث بـــن نوفـــل بـــن عبـــد اعـــن ]763[مالـــك -
والضـحاك بـن قـيس عـام حـج معاويـة بـن أيب وقـاصسـعد بـن أبـينه مسع أنه حدثه أاملطلب 

ال مــن إال يفعـل ذلـك :سـفيان ومهـا يـذكران التمتـع بــالعمرة إىل احلـج فقـال الضـحاك بــن قـيس
بـنعمـربن أخـي فقـال الضـحاك فـإن ابئس ما قلت يا :جهل أمر اهللا عز و جل فقال سعد

عليه و سلم وصـنعناها الخطاب
.اهـ رواه الرتمذي وصححه معه 

: حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن التيمــي عــن غنــيم بــن قــيس قــال ]13883[ابــن أيب شــيبة -
فعلنـا هـذا وهـذا كـافر بـرب الكعبـة أو : عن املتعـة أو عـن اجلمـع بينهمـا ؟ فقـال سعداسألت 

اهللا عمـــرة القضـــاء كانـــت يف ذي يريـــد إن شـــاء.اهــــ رواه مســـلم يعـــين معاويـــة. بـــرب العـــرش 
.القعدة ، اعتمروا يف شهر من أشهر احلج ، ومعاوية يومها كافر 

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيب محزة عن إبراهيم عـن األسـود ]14520[ابن أيب شيبة -
نســـكان أحـــب إيل أن يكـــون لكـــل واحـــد منهمـــا شـــعث : عبـــد اهللا بـــن مســـعودقـــال : قـــال 

ذا ألنـه خـالف سـنة ال نـرى عليـا أراد أن جيعـل وقـت اإلحـرام مـن بلـده ، كـان أفقـه مـن أن يريـد هـ: قال أبو عبيد -1
رسول اهللا صلى اهللا عليـه يف املواقيـت ، ولكنـا حنسـبه ذهـب إىل أن خيـرج مـن منزلـه ناويـا للعمـرة خالصـة ال خيلطهـا حبـج 

اهـولكن خيلص هلا سفرا مث حيرم مىت ما شاء



ابقني األولنيتقريب فقه الس

80

افر األسود مثانني ما بني حجة وعمرة مل جيمع بينهما ، وسافر عبـد الـرمحن فس: وسفر ، قال 
عــن ابـن عليــة ]9080[الشـافعي.بـن األسـود ســتني مـا بــني حجـة وعمــرة ، مل جيمـع بينهمــا

محــزة ميمــون عــن إبــراهيم عــن األســود عــن عبــد اهللا أنــه أمــر بــإفراد احلــج قــال نســكان عــن أيب
.ميمون يضعف، و حسناهـ ث وسفرأحب أن يكون لكل واحد منهما شع

حممــد بــن املزكــى أخربنــا أبــو عبــد اهللاإســحاق أخربنــا أبــو زكريــا بــن أيب]9079[البيهقــي -
عـن القاسـم بـن ييعقوب حدثنا حممد بن عبد الوهاب أخربنا جعفر بن عـون أخربنـا املسـعود

.سن اهـ مرسل حجردوا احلج: ابن مسعود عبد الرمحن قال قال عبد اهللا يعين
حــدثنا شــعبة ال أخــربين أيب قــالحــدثين نصــر بــن علــي اجلهضــمي قــ]3546[ابــن جريــر -

مــا لقيــت أيــوب إال ســألين عــن حــديث قــيس بــن مســلم عــن : مــا لقيــين أيــوب أو قــال: قــال
امرأة منا قد حجت أو هـي تريـد أن حتـج أفتجعـل مـع : لعبد اهللاقلت : طارق بن شهاب قال
فيقــول يل أيــوب ومــن عنــده مثــل : قــال. ء إال أشــهر احلــجمــا أرى هــؤال: حجهــا عمــرة؟ فقــال

ابــن جريــر .ن شــهاب أنــه ســأل عبــد اهللابــن مســلم عــن طــارق بــهــذا احلــديث حــدثك قــيس
حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا عبــد الــرمحن قــال حــدثنا ســفيان عــن قــيس بــن مســلم ]3552[

ع مع حجها عمـرةمنا أرادت أن جتمسألت ابن مسعود عن امرأة: قالعن طارق بن شهاب
]290[أبــو عبيــد .مــا أراهــا إال أشــهر احلــج)احلــج أشــهر معلومــات(أمســع اهللا يقــول: فقــال

سـألت ابـن : عـن طـارق بـن شـهاب قـال حـدثنا عبـد الـرمحن عـن سـفيان عـن قـيس بـن مسـلم 
احلـج (أمسـع اهللا عـز وجـل يقـول :أن جتمـع مـع حجهـا عمـرة ، فقـال مسعود عن امرأة أرادت

ابــن أيب .عــن شــعبة بإســناده مثلــهحــدثنا حجــاج .مــا أرهــا إال أشــهر احلــج) اتأشــهر معلومــ
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن قيس بن مسـلم عـن طـارق بـن شـهاب ]13194[شيبة 
لـيس )احلـج أشـهر معلومـات(سئل عبد اهللا عن العمرة يف أشهر احلج ؟ فقـال عبـد اهللا : قال 

يل بـن حممـد امللطـي ثنـا أبـو نعـيم ثنـا أبـو العمـيس حـدثنا فضـ]9209[الطـرباين .فيهن عمـرة
أرادت امــرأة منــا احلــج وأرادت أن تضــم مــع : عــن قــيس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب قــال

أشـهر (مـا أجـد هـذه إال أشـهر احلـج قـال اهللا عـز وجـل : حجتها عمرة فسألت عبـد اهللا فقـال
بـــن عبـــد اجلبـــار ببغـــداد عبـــد اهللا بـــن حيـــىيأخربنـــا أبـــو حممـــد ]9146[البيهقـــي ). معلومـــات

أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا سعدان حدثنا أبو معاوية عـن األعمـش عـن قـيس بـن 
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لـيس ) احلـج أشـهر معلومـات(مسلم عن طارق بن شهاب قـال قـال عبـد اهللا هـو ابـن مسـعود 
وب حممــد بـــن يعقـــاق املزكـــى أخربنــا أبـــو عبـــد اهللا إســـحوأخربنــا أبـــو زكريـــا بــن أيب. فيهــا عمـــرة

حــدثنا حممــد بــن عبــد الوهــاب أخربنــا جعفــر بــن عــون أخربنــا مســعر عــن قــيس بــن مســلم عــن 
إن امـرأة منـا أرادت أن تضـم مـع حجهـا عمـرة : طارق بـن شـهاب قـال أتيـت عبـد اهللا فقلـت 

ابـن .فـال أرى هـذه إال أشـهر احلـج) احلج أشهر معلومـات(قال اهللا عز وجل : فقال عبد اهللا 
نا أمحـد بـن سـنان ثنـا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن قـيس بـن مسـلم حـدث]1852[أيب حامت 

اهــ صـحيح لـيس فيهـا عمـرة)احلج أشهر معلومـات(قال عبد اهللا: قالعن طارق بن شهاب
.
حدثنا أمحد بن سنان ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عـن إبـراهيم عـن ]1792[ابن أيب حامت -

وأمتـوا احلـج والعمـرة إىل البيـت، عبـد اهللاهـي قـراءة : قـال)وأمتـوا احلـج والعمـرة هللا(قولهعلقمة
.سند جيد اهـال جياوز بالعمرة البيت

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمي عـن أبيـه عـن ]13894[ابن أيب شيبة -
وقال . اهـ رواه مسلمكانت املتعة ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة: قال ذرأبي

حدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن حيـىي بـن سـعيد عـن املرقـع عـن أيب ذر ]16033[شيبة ابن أيب
لــيس ألحــد أن يهــل بــاحلج مث جيعلهــا عمــرة إال للركــب الــذين كــانوا مــع النــيب صــلى اهللا :قــال

زائـدة أخربنـا عـن ابـن أيبيابـن السـر حدثنا هناد يعـين]1809[وقال أبو داود .عليه وسلم
الرمحن بن األسود عن سليم بن األسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حممد بن إسحاق عن عبد

حـــج مث فســـخها بعمـــرة مل يكـــن ذلـــك إال للركـــب الـــذين كـــانوا مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
حدثنا ابن أيب عمران قال ثنا إسحاق بن أيب إسـرائيل قـال ]3893[وقال الطحاوي . وسلم

إمنـا  : ري عـن املرقـع بـن صـيفي عـن أيب ذر قـالأنا عيسى بن يونس عن حيىي بن سعيد األنصـا
حـدثنا فهـد قـال ثنـا عبـد .كان فسخ احلج للركب الذين كانوا مع النيب صلى اهللا عليه وسـلم 

اهللا بـن صـاحل قـال حــدثين الليـث عـن حيــىي بـن سـعيد عـن املرقــع األسـدي عـن أيب ذر الغفــاري 
م حـني دخلنـا مكـة أن جنعلهـا عمـرة كـان مـا أمرنـا بـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل: أنه قال

وحنل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون 
حدثنا فهد قال ثنا حممد بن سعيد قال ثنا حفص هـو ابـن غيـاث عـن حيـىي بـن سـعيد .الناس
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حــد أن يهــل قــال أبــو ذر ال والــذي ال إلــه غــريه مــا كــان أل: قــال حــدثين املرقــع األســدي قــال
حــدثنا .حبجــة مث يفســخها بعمــرة إال الركــب الــذين كــانوا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

حممد بن خزمية قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن حيىي بن سعيد قال أخربين املرقـع عـن 
حـــدثنا فهـــد هـــو ابـــن .مـــا كـــان ألحـــد بعـــدنا أن حيـــرم بـــاحلج مث يفســـخه بعمـــرة: أيب ذر قـــال

ان قال ثنا عمر بن حفـص بـن غيـاث قـال ثنـا أيب قـال ثنـا األعمـش قـال حـدثين إبـراهيم سليم
إمنـا كانـت املتعـة لنـا خاصـة أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا : قـال أبـو ذر: التيمي عـن أبيـه قـال

حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بـن مهـران .عليه وسلم متعة احلج
سـعدان مـن طريـق]8995[البيهقـي . وزاد يعـين الفسـخ. بإسـناده مثلـه وهو األعمش فـذكر

مل يكـن : ذر قـال عـن أيبيبن نصر حدثنا أبو معاويـة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن مرقـع األسـد
ألحد أن يفسخ حجـه إىل عمـرة إال للركـب مـن أصـحاب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم خاصـة

.اهـ أسانيد صحاح
مد بن خزمية قال ثنا حجاج قال ثنا عبـد الوهـاب عـن حيـىي حدثنا حم]3905[الطحاوي -

: بن سعيد قال أخربين كثري بن عبد اهللا رجل من مزينة عـن بعـض أجـداده أو أعمامـه أنـه قـال
حدثنا ابن أيب داود قال ثنا إسـحاق بـن .ما كان ألحد بعدنا أن حيرم باحلج مث يفسخه بعمرة

بن عبد اهللا عن بكر بن عبد الـرمحن عـن عبـد حممد القروي قال ثنا حممد بن حفص عن كثري
.اهـ ضعيف اهللا بن هالل صاحب النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله

حــدثنا أبــو النضــر عــن املســعودي عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن أبيــه ]292[أبــو عبيــد -
مـا إن أحلقـتم الشـعر وقضـيتم التفـث أ: فقـال ذربـأبيخرجنا عمارا فلما انصـرفنا مررنـا :قال

.حسن. أن ينشئ هلا سفرا غري سفر احلج أن معناهقال أبو عبيد اهـالعمرة من مدركم 
عـن أيبيحدثنا زهري بن حرب حدثنا إمساعيل بـن إبـراهيم حـدثنا اجلريـر ]3031[مسلم -

ألحدثك باحلديث اليـوم ينفعـك اهللا بـه إينعمران بن حصينالعالء عن مطرف قال قال يل
العشــر فلــم م أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قـد أعمــر طائفــة مــن أهلــه يفبعـد اليــوم واعلــ

.يتنـزل آيـة تنسـخ ذلـك ومل ينـه عنـه حـىت مضـى لوجهـه ارتـأى كـل امـرئ بعـد مـا شـاء أن يرتئــ
يفيوحدثناه إسحاق بن إبـراهيم وحممـد بـن حـامت كالمهـا عـن وكيـع حـدثنا سـفيان عـن اجلريـر 
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ورواه البخـاري اهــعمـريعـين. روايته ارتـأى رجـل برأيـه مـا شـاءهذا اإلسناد وقال ابن حامت يف
.خمتصرا 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا حممد بـن بكـر أخربنـا ابـن جـريج أخـربين]3079[مسلم -
قلــت . ال يطــوف بالبيــت حــاج وال غــري حــاج إال حــل: يقــول عبــاسابــنكــان :عطــاء قــال

قـال قلـت ) مث حملهـا إىل البيـت العتيـق(اهللا تعـاىل من قول: قال؟ من أين يقول ذلك : لعطاء 
وكــان يأخــذ . هــو بعــد املعــرف وقبلــه: كــان ابــن عبــاس يقــول : فقــال . فــإن ذلــك بعــد املعــرف

اهـحجة الوداعحني أمرهم أن حيلوا يفصلى اهللا عليه وسلمذلك من أمر النيب
عمــرو قــال أراه ثنا حجــاج ثنــا شــريك عــن األعمــش عــن الفضــيل بــن حــد]3121[أمحــد -

متتــع النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم فقــال عــروة بــن : بــن عبــاس قــال اعــن ســعيد بــن جبــري عــن 
: ما يقول عرية قال يقول : بن عباس ا

سـلم و أقـول قـال النـيب صـلى اهللا عليـه ، أراهم سيهلكون : بن عباس افقال ، وعمر عن املتعة 
مـن طريـق ابـن أيب ]1248[يف اجلـامع ابن عبـد الـرب رواهاهـ و : ويقول ، 

حــدثنا شـريك عــن األعمــش : حيــىي بـن معــني قــال حـدثنا حجــاج بــن حممـد قــالخيثمـة حــدثنا
هـذا إسـناد ضـعيف ، فـذكر مثلـه اهــعن فضيل بن عمرو عن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس 

.وال يعرف عن أيب بكر
قــال : حــدثنا عفــان حــدثنا وهيــب حــدثنا أيــوب عــن ابــن أيب مليكــة قــال]2277[أمحــدوقـال
تأمرنـا : مـا ذاك يـا عريـة ؟ قـال:حىت مىت تضل النـاس يـا ابـن عبـاس ؟ قـال: عباسالبنعروة 

رسول اهللا صلى قد فعلها: فقال ابن عباس!
اهــ  صلى اهللا عليه وسلم وأعلم به منكمها كانا أتبع لرسول اهللا :فقال عروة.اهللا عليه وسلم

.كذا رواه وهيب بن خالد باملعىن وعلى االختصار 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يفاحلذامن طريق ] 370[ابن حزم يف حجة الوداع رواهو 

سـل : تـرخص يف املتعـة ، فقـال ابـن عبـاسأال تتقـي اهللا ؟: بـاس قال عروة البن ع: قالأيوب 
واهللا مـا أراكـم : فقال ابـن عبـاس فلم يفعالأما أبو بكر ، وعمر : أمك يا عروة ، فقال عروة 

ا عــن أيب منتهــني حــىت يعــذبكم اهللا ، أحــدثكم عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وحتــدثونن
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اهـــســنة رسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأتبــع هلــا منــكمهــا أعلــم ب: بكـر وعمــر ، فقــال عــروة
.منقطع ذاوه

ل ثنا محـاد بـن سـلمة عـن أيـوب قاحدثنا ربيع املؤذن قال ثنا أسد]3872[الطحاوي وقال
ومـا ذاك يـا : أضـللت النـاس يـا ابـن عبـاس قـال: أن عروة قال البـن عبـاسعن ابن أيب مليكة

وكـان أبـو بكـر وعمـر جييئـان ملبيـني لبيـت فقـد حلـواطـافوا با: عرية ؟ قال
أحـدثكم عـن رسـول !: قـال ابـن عبـاس. فال يزاالن حمرمني إىل يوم النحـر، باحلج 

إن أبـا بكـر وعمـر كانـا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتدثوين عن أيب بكـر وعمـر ؟ فقـال عـروة
نــــا خرب أ]1332املطالــــب[ســــحاق إوقــــال .نــــكأعلــــم برســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم م

: قــال عــروة البــن عبــاس: قــال عــن أيــوب عــن ابــن أيب مليكــةســليمان بــن حــرب عــن محــاد
: قـال. يا عري فسـل أمـك : ال وليس فيهن عمرة ؟ فقوحيك أضللت تأمر بالعمرة يف العشر

لــه منــكوأتبــع وســلم برســول اهللا صــلى اهللا عليــه نــا أعلــم كاو أبــا بكــر وعمــر مل يقــوال ذلــك إن 
. وجتيئــون بــأيب بكــر وعمــروســلم جنيــئكم برســول اهللا صــلى اهللا عليــه مــن ههنــا تــردون : فقــال 

الربيع الزهراين نا محاد يعين ابن زيـد نـا من طريق أيب]374[ورواه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه 
ومـا ذاك : س قـال أضـللت النـا: أيوب عن ابن أيب مليكة أن عروة بن الـزبري قـال البـن عبـاس 

أوال تسـأل أمـك : وليسـت فـيهن عمـرة فقـال، تأمر بالعمرة يف هؤالء العشـر : يا عرية ؟ قال 
هــذا الــذي : بــن عبـاس فقــال ا، فــإن أبــا بكـر وعمــر مل يفعــال ذلـك : عـن ذلــك ؟ فقــال عـروة 

ئـوين وجتي، ه وسـلم إين أحدثكم عن النيب صـلى اهللا عليـ، ما أرى إال سيعذبكم أهلككم واهللا
تبـع أمها واهللا كانا أعلم بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم و : فقال عروة.بأيب بكر وعمر

وهـــذا خـــرب . أن اإلفـــراد مـــن فعلهمـــا ، والنهـــي حمفـــوظ عـــن عمـــر ، وهـــذا أصـــح اهــــهلـــا منـــك 
.صحيح 

حـــدثنا ســـليمان بـــن الكجـــي مســـلم أيبمـــن طريـــق]371[ورواه ابـــن حـــزم يف حجـــة الـــوداع 
ثنا محاد بن زيد عن أيوب هو السختياين عن ابن أيب مليكة أن عروة بن الـزبري قـال حرب حد

تأمرنــا بــالعمرة يف هــؤالء العشــر ولــيس : لرجــل مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
فــإن أبــا بكــر وعمــر مل يفعــال : أفــال تســأل أمــك عــن ذلــك ؟ قــال عــروة : فيهــا عمــرة ؟ قــال 

إين أحــدثكم عــن ممــا أرى اهللا عــز وجــل إال ســيعذبكهنــا هلكــتمن هــا ِمــ: قــال الرجــلذلــك
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: فقــال عــروة . )1(رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وختربونــين بــأيب بكــر وعمــر
ال : قلــت اهـــفســكت الرجــل ،وأتبــع هلــا منــكأعلــم بســنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

ومل يسمع فيه مـن عروة ، وقد قال أليب سعيد يف الصرف ينازع ابن عباس رمحه اهللا يف ما قال 
إمنــا أكــد ابــن عبــاس اهـــ و مــينصــلى اهللا عليــه وســلمأنــتم أعلــم برســول اهللا: رســول اهللا شــيئا 

.رمحهـــم اهللا مجيعـــا وعثمـــان ومل يكـــن يقـــول هـــذا أيـــام عمـــر 
أفكتــاب اهللا عــز : أكثــروا عليــه قــالويف املتعــة ملــا جــادلوه، ل ابــن عمــر و قــوكالمــه هــذا يشــبه

؟وجل أحق أن يتبع أم عمر
حــدثنا أمحــد بــن عبــد الوهــاب قــال حــدثنا أيب قــال حــدثنا ]21[وقــال الطــرباين يف األوســط

عــن عــروة بــن -كــذا -بــن أيب مليكــة األعمــىاعبلــة عــن حممــد بــن محــري عــن إبــراهيم بــن أيب
ومـا ذاك يـا عريـة : قـال ، بـن عبـاس طاملـا أضـللت النـاس ايـا : بـن عبـاس فقـال االزبري أنه أتى 

الرجل خيرج حمرما حبج أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكـر وعمـر : قال 
ينهيـــان عـــن ذلـــك فقـــال أمهـــا وحيـــك آثـــر عنـــدك أم مـــا يف كتـــاب اهللا ومـــا ســـن رســـول اهللا يف 

بـن ااب اهللا وما سن رسول اهللا مين ومنك قال أصحابه ويف أمته فقال عروة مها كانا أعلم بكت
.إسناده حسن : فخصمه عروة : أيب مليكة 

حـدثنا حممـد بـن املثـىن وابـن بشـار قـال ابـن املثـىن حـدثنا حممـد بـن جعفـر ]3077[مسلم -
البـنجـيم اهلقال حدثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أبا حسان األعرج قال قال رجـل مـن بـين

ف بالبيــت فقــد حــل قــد تشــغفت أو تشــغبت بالنــاس أن مــن طــامــا هــذه الفتيــا الــيت: عبــاس
حـدثنا يأمحـد بـن سـعيد الـدارموحـدثين.وإن رغمتمسنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم:فقال

حسان قـال قيـل البـن عبـاس إن هـذا أمحد بن إسحاق حدثنا مهام بن حيىي عن قتادة عن أيب
فقال سنة نبـيكم صـلى اهللا .غ بالناس من طاف بالبيت فقد حل الطواف عمرةاألمر قد تفش

عــن قتــادة قــال حــدثنا حجــاج عــن شــعبة ]270[وقــال أبــو عبيــد.وإن رغمــتمعليــه وســلم
: البـن عبـاسفـالن بـن عبـداهلجـيم يقـال لـهقال رجل من بينمسعت أبا حسان األعرج يقول

ة نبيكم صلى اهللا سنبالبيت فقد حل فقالمن طافأنهقد شغبت الناسما هذه الفتيا اليت
وقـــال؟ شـــغبت وال أدري كيـــف هـــي: أقـــولأنـــا : قـــال حجـــاج قـــال شـــعبة.عليـــه وإن رغمـــتم

..يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء :يذكر ههنا لفظ مل أجده يف شيء من دواوين األثر -1
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فرقــت بــني وهــي عنــدي  :قــال أبــو عبيــد. إمنــا هــو شــعبت: حجــاج
اهـ)1(الناس يف الفتيا

أخربنـا النضـر أخربنـا شـعبة حـدثنا أبـو حـدثنا إسـحق بـن منصـور]1603[وقال البخاري -
فيهــا جــزور أو :عبــاسابــنسـألت : مجـرة قــال 

فنمــت فرأيـت يف املنــام كـأن إنســانا ينــادي ، وكــأن ناسـا كرهوهــا .بقـرة أو شــاة أو شـرك يف دم
أيب القاسم صـلى اهللا أكرب سنةاهللا :فأتيت ابن عباس فحدثته فقال.حج مربور ومتعة متقبلة

حـدثنا آدم حـدثنا شـعبة أخربنـا أبـو مجـرة نصـر بـن ]1492[البخـاريمث قـالاهــسلم عليه و 
متتعت فنهاين ناس فسألت ابن عبـاس فـأمرين فرأيـت يف املنـام كـأن رجـال : عمران الضبعي قال

ى اهللا عليـه وسـلم حج مربور وعمرة متقبلة فأخربت ابن عباس فقال سـنة النـيب صـل: يقول يل 
للرؤيــا الــيت :مل ؟ فقــال:فقــال يل أقــم عنــدي فأجعــل لــك ســهما مــن مــايل قــال شــعبة فقلــت

.اهـ ورواه مسلم رأيت 
قـــال أبـــو كامـــل فضـــيل بـــن حســـني البصـــري حـــدثنا أبـــو معشـــر ]1497[قـــال البخـــاري و -

أهــل : فقــال .أنــه ســئل عــن متعــة احلــجعبــاسابــنحــدثنا عثمــان بــن غيــاث عــن عكرمــة عــن 
املهــاجرون واألنصــار وأزواج النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم يف حجــة الــوداع وأهللنــا فلمــا قــدمنا 

. اجعلوا إهاللكـم بـاحلج عمـرة إال مـن قلـد اهلـدي: مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
حيل لـه من قلد اهلدي فإنه ال :طفنا بالبيت وبالصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال

. حــىت يبلــغ اهلـــدي حملــه 
فمـا استيسـر مـن (فطفنا بالبيت وبالصفا واملرة فقد مت حجنا وعلينا اهلـدي كمـا قـال اهللا تعـاىل 

زي الشــاة جتــإىل أمصــاركم)اهلــدي فمــن مل جيــد فصــيام ثالثــة أيــام يف احلــج وســبعة إذا رجعــتم
فجمعــوا نســكني يف عــام بــني احلــج والعمــرة فــإن اهللا تعــاىل أنزلــه يف كتابــه وســنة نبيــه صــلى اهللا 

ذلـك ملـن مل يكـن أهلـه حاضـري املسـجد (للنـاس غـري أهـل مكـة قـال اهللا وأباحـهعليه و سـلم 
وأشـــهر احلـــج الـــيت ذكـــر اهللا تعـــاىل شـــوال وذو القعـــدة وذو احلجـــة فمـــن متتـــع يف هـــذه )احلـــرام

فـإن الفسـخ ، وال نعلم أحدا من الصحابة متسك بذلك بعد النيب صلى اهللا عليه إال ابن عبـاس : قال أبو عبيد مث -1
اهـمعروف من رأيه 
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علـى اهـ فيه داللـة )1(فعليه دم أو صوم والرفث اجلماع والفسوق املعاصي واجلدال املراءاألشهر
إمنــا كــان يشــدد و .أباحــه للنــاس: يف قولــه الزمــةســنة ال مباحــة ورخصــةكــان يراهــا حــالالأنــه  
، ِلما أحدث الناس من إنكارها على غري ما كان يريد عمر بن اخلطاب وأهل العلم معه فيها

.ن ابن عباس يف سياق أقوال ابن عمر وسيأيت ع
حدثين املثىن قال ثنـا أبـو صـاحل قـال ثنـا معاويـة عـن علـي بـن أيب طلحـة ]3188[الطربي -

من أحرم حبج أو بعمرة فلـيس لـه أن حيـل حـىت : يقول)وأمتوا احلج والعمرة هللا(عباسابنعن 
فقـد حـل مــن إحرامـه كلـه، ومتــام متـام احلـج يــوم النحـر إذا رمـى مجـرة العقبــة وزار البيـت،يتمهـا

وهــذه حكايــة أصــحابه عنــه اهـــ حســن ، العمــرة إذا طــاف بالبيــت وبالصــفا واملــروة فقــد حــل
.من غري إحصار ومعناه ال ينقضه.ا ابن أيب طلحة جمملة رواه

حـدثنا عبـد الواحـد عـن عاصـم عـن أيبيحامد بن عمـر البكـراو حدثين]3084[مسلم -
اختلفا يفالزبيرابنوعباسابنفأتاه آت فقال إن بن عبد اهللاابرجكنت عند :نضرة قال

، فعلنامهـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : املتعتني فقال جـابر 
اهـنعد هلما

أفردوا الزبيرابنحدثنا ابن فضيل عن يزيد عن جماهد قال قالَ ]16034[ابن أيب شيبة-
إن الـذي عمـى اهللا قلبـه وعينيـه : فقـالعبـاسابـنفبلـغ ذلـك . قول أعماكم هذا احلج ودعوا

قــدمنا مــع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حجاجــا فأمرنــا :ألنــت أال تســأل أمــك فســأهلا فقالــت
حـدثنا ]24/244[الطـرباين. ء

عن يزيد بن أيب زياد عن جماهدنا عثمان بن أيب شيبة ثنا جريراحلسني بن إسحاق التسرتي ث
.، دخل عليه حديث متعة النساء يف متعة احلج ضعيف يزيد .مثله 

أنبأ هناد بن السري الكـويف عـن مـالزم بـن عمـرو وذكـر كلمـة معناهـا ]3906ك[النسائي -
ردنــا مكــة فطفنــا خرجــت يف نــاس مــن أصــحايب حجاجــا حــىت و حــدثين عبــد اهللا بــن بــدر قــال

من أنتم قلـت مـن :وصلينا خلف املقام ركعتني فإذا رجل جالس على زمزم فقالبالبيت سبعا

أخرجه البخاري تعليقاً فقال وقال أبو كامل عن أيب معشر عن ] 1173[قال احلميدي يف اجلمع بني الصحيحني -1
ث عزيٌز مل أره إال عنـد مسـلم بـن احلجـاج ومل خيرجـه مسـلم يف صـحيحه مـن أجـل وهذا حدي: قال أبو مسعود .عثمان

اهـقال الربقاين حدث به ابن أيب حامت عن مسلم. واهللا أعلم ، عكرمة وعندي أن البخاري أخذه عن مسلم 
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قلنـا حجاجـا قـال فـإنكم نقضـتم أهل املشرق مـن أهـل اليمامـة قـال أحجاجـا قـدمتم أم عمـارا 
بـناقد حججت مرارا كل ذلك كنت أفعـل هكـذا فسـألت مـن هـذا فقـالوا : فقلت . حجكم
بـن عبـاس فقـال افأخربنـاه مـا قـال لنـا عبد اهللا بن عمـررجنا من وجهنا حىت نأيت مث خعباس

أذكــركم بــاهللا أحجاجــا قــدمتم أم عمــارا قلــت حجاجــا قــال فــإن نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
.اهـ سند صحيح كلهم قد حج ففعل ما فعلتموعثمانوعمربكروأبا
كــان : عــن عمـر بـن ذر عــن جماهـد قـال حـدثنا يعلــى بـن عبيـد]13882[ابـن أيب شـيبة -

حممـد بـن وضـاح مـن طريـق]378[رواه ابـن حـزم . يقـدمان متمتعـنيعبـاسوابـنعمرابن
لــو جئــت مــن بلــدك : حــدثنا موســى بــن معاويــة حــدثنا وكيــع حــدثنا عمــر بــن ذر عــن جماهــد

لم النـاس أربعني عاما ما جئت إال متمتعا ، هو آخر عهد فارق رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـ
.اهـ صحيح وابن عمر يقدمان علينا ومها متمتعانوقد كان ابن عباس، عليه 

حدثنا عبد الرزاق حدثنا عمر بن يفحممد بن يوسف احلذامن طريق] 420[وروى ابن حزم 
من جاء حاجـا فأهـدى هـديا فلـه عمرتـه مـع حجـه: قال ابن عباس: يقولذر أنه مسع جماهدا

.اهـ صحيح 
عمـربـنامسعـت : أنا شعبة عن غيالن بن جرير قال ]1277[د ابن اجلع-

.اهـ صحيح احلجاج ينهى عنها يعين متعة احلج 
عمـرابـنمسعـت : حدثنا معتمر بن سليمان عن أيب معـن قـال ]13884[ابن أيب شيبة -

معـن وثقـه ابـن حبـاناهــ أبـووجابر بن زيد وأبا العالية واحلسن يأمرون مبتعة احلـجالزبيروابن
.، واحملفوظ عن ابن الزبري النهي عنها

عـــن يثنـــا عبـــد الـــرزاق أنـــا الثـــور ثنا أمحـــدحـــد]146[وقـــال أبـــو علـــي الصـــفار يف األمـــايل-
فال تعتـب علـى مـن : يقال الثور .وقرن وأفردعمرابنمتتع : مالك بن مغول عن نافع قال 

.منصور الرمادي ، أمحد هو ابناهـ صحيح صنع شيئا من ذلك 
حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن عطــاء بــن الســائب عــن كثــري بــن ]14507[ابــن أيب شــيبة-

خرجنـــا حجاجـــا ومعنـــا رجـــل مـــن أهـــل اجلبـــل مل حيـــج قـــط فأهـــل حبجـــة وعمـــرة : مجهـــان قـــال 
فقلنا لـه إن معنـا رجـال مـن أهـل : قالابن عمرفعاب ذلك عليه أصحابنا قال فنزلنا قريبا من 

ج قـط فأهـل حبجـة وعمـرة فعـاب ذلـك عليـه أصـحابنا فمـا كفارتـه؟ قـال كفارتـه أن اجلبل مل حي
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حـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال ثنـا حجـاج ]3696[الطحـاوي .يرجع بأجرين وترجعـون بواحـد
قال ثنا محاد عن عطاء بن السائب عن كثري بن مجهان قال حججنا وفينا رجل أعجمي فلىب 

إن رجــال منــا لــىب بــالعمرة واحلــج فمــا  : نا ابــن عمــر فقلنــابــالعمرة واحلــج فعبنــا ذلــك عليــه فســأل
.حسن اهـرجع بأجرين وترجعون بأجر واحد : كفارته؟ قال

حدثنا عبد بن محيد أخربين يعقوب بـن إبـراهيم بـن سـعد حـدثنا أيب عـن ]824[الرتمذي -
ام صـاحل بـن كيسـان عــن ابـن شـهاب أن ســامل بـن عبـد اهللا حدثــه أنـه مسـع رجــال مـن أهـل الشــ

حـاللهـي عبـد اهللا بـن عمـروهو يسأل عبد اهللا بن عمر عن التمتع بالعمرة إىل احلـج فقـال 

؟ مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموصنعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أأمر أيب نتبع أم أ
صــنعها رســول اهللا صــلى اهللا لقــد :رجــل بــل أمــر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــالفقــال ال
حدثنا ابن أيب داود قال ثنا الوهيب هـو أمحـد بـن خالـد قـال ]3665[الطحاوي . سلمعليه و 

ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن سامل قال إين جلالس مـع ابـن عمـر يف املسـجد إذ جـاءه رجـل 
فــإن : التمتــع بــالعمرة إىل احلــج فقــال ابــن عمــر حســن مجيــل فقــالمــن أهــل الشــام فســأله عــن 

: صلى اهللا عليه وسلم وأمر به فبقول أيب تأخذ أم بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قـال
وقـد تقـدم .اهــ صـححه األلبـاين إسـناده قـم عـين : بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فقـال

.بسياق أبسط 
حــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم ومــروان بــن معاويــة عــن عبــد املــؤمن األزدي ]283[أبــو عبيــد -

نعـم إن : وسأله رجل عن امرأة صرورة مل حتج أتعتمر يف حجها ؟ قال عمرابنمسعت :قال
ابـــن أيب حـــامت .لـــه حاضـــري املســـجد احلـــرامملـــن مل يكـــن أهرخصـــةاهللا عـــز وجـــل جعـــل ذلـــك 

اهللا بن احلارث بن حممد بن زياد ثنا عبـد املـؤمن بـن أيب شـراعة ثنا عبيدحدثنا أيب]1844[
نعـم إن اهللا جعلهـا : عن امرأة صرورة أتعتمر يف حجتها ؟ قالوأنا شاهدعمرابنسئل : قال

.اهـ حسن صحيححلرامملن مل يكن أهله حاضري املسجد ا
ثنا إســـحاق عــن ابـــن عــون عـــن حممــد بـــن حــدحــدثنا ابـــن بيــان قـــال ]3550[ابــن جريـــر-

للحكم بن األعـرج أو غـريه إن أطعتـين انتظـرت حـىت إذا أهـل احملـرم عمرابنقال : سريين قال
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ورواه أبـو جعفـر اهــ عبـد احلميـد بـن بيـان القنـاد ، خرجت إىل ذات عرق فأهللت منها بعمـرة
عــن ثنــا عبــد الوهــاب أخربنــا ابــن عــون حــدثنا أمحــد ]641[أماليــهيف حممــد بــن عمــرو الــرزاز 

انتظــرت حــىت إذا أهللــت احملــرم انطلقــت إىل قــرن إن أطعتــينقــال ابــن عمــر لرجــل:حممــد قــال
.صحيح.وعبد الوهاب هو ابن عطاء اهـ أمحد هو ابن الوليد الفحام اعتمرت منه 

ابن الزبيروعباسبناشريك قال مسعت أنا شريك عن عبد اهللا بن ]2225[ابن اجلعد -
وســأهلم رجــل فقــال متتعــت فقــالوا أحســنت تقــدم فتحــل حــىت إذا كــان يــوم الرتويــة ابــن عمــرو

الطحــاوي . عمــرة أوقــد مجــع اهللا لــك عمــرة وحجــةأهللــت بــاحلج فتكــون قــد مجعــت حجــة و 
بــن شــريك حــدثنا فهــد قــال ثنــا احلمــاين قــال ثنــا شــريك بــن عبــد اهللا عــن عبــد اهللا ]3662[

فقــالوا هــديت لســنة نبيــك تقــدم مث ، متتعــت فســألت ابــن عمــر وابــن عبــاس وابــن الــزبري : قــال
غـري أنـه ، حـدثنا فهـد قـال ثنـا أبـو غسـان قـال ثنـا شـريك فـذكر بإسـناده حنـوه .تطوف مث حتل

وافعـل  مث أحـرم يـوم الرتويـة وافعـل كـذا،أظنـه قـال لسـنة نبيـك افعـل كـذا : قال قال أبـو غسـان
.ليس باحلافظ اهـ شريك كذا

ســئل القاســم عــن : حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن ابــن عــون قــال ]13199[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا يزيــد ]15654[ابـن أيب شـيبة .: العمـرة يف أشـهر احلـج ؟ فقـال 
ابـن .تامـة: العمرة يف احملرم ؟ قال : قلت للقاسم : بن هارون عن ابن عون قال 

مسعــت القاســم بــن : ن قــالحــدثين يعقــوب قــال حــدثنا هشــيم عــن ابــن عــو ]3547[جريــر 
العمــرة يف احملــرم؟ فقــال: فقيــل لــهقــال. رة يف أشــهر احلــج ليســت بتامــةإن العمــ:حممــد يقــول

حـدثنا عبـد احلميـد بـن بيـان قـال أخربنـا إسـحاق بـن يوسـف عـن ابـن عـون.
.ح ا صح.بن حممد عن العمرة يف أشهر احلج قالسمسألت القاقال
مـا أعلمهـم خيتلفـون : ا وكيع عن يزيـد عـن ابـن سـريين قـالحدثن]13198[ابن أيب شيبة -

حــدثنا ابــن بيــان الواســطي قـــال]3549[ابـــن جريــر .أن العمــرة يف غــري أشــهر احلــج أفضــل
: ابن سـريين أنـه كـان يسـتحب العمـرة يف احملـرم، قـالعنأخربنا إسحاق عن عبد اهللا بن عون

حـــدثين أمحـــد بـــن ]3553[ابـــن جريـــر .: تكـــون يف أشـــهر احلـــج ؟ قـــال
مـا أحـد مــن أهـل العلــم : املقـدام قـال حــدثنا حـزام القطعـي قــال مسعـت حممــد بـن سـريين يقــول

.صحيح اهـجاحلج أفضل من عمرة يف أشهر احلشك أن عمرة يف غري أشهر
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علـــي بـــن زيـــد عـــن ســـعيد بـــن حـــدثنا شـــريك بـــن عبـــد اهللا عـــن]14506[ابـــن أيب شـــيبة -
اهــ سـند يلبـون بعمـرة وحجـة معـاأصـحاب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم مسعت :قالاملسيب 
.ضعيف 

جامع املتعة
يف مـن اعتمـر :نـه كـان يقـولأعبد اهللا بن عمـرعن عبد اهللا بن دينار عن ]765[مالك -
شهر احلج يف شوال أو ذي القعدة أو يف ذي احلجة قبل احلج مث أقام مبكة حىت يدركـه احلـج أ

فإن مل جيد فصيام ثالثـة أيـام يف احلـج وسـبعة ين حج وعليه ما استيسر من اهلدإفهو متمتع 
.اهـ صحيح إذا رجع

قــال :حــدثنا وكيــع عــن العمــري عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال ]13163[ابــن أيب شــيبة -
ورواه ابن وهب عن .إذا اعتمر يف أشهر احلج مث أقام فهو متمتع فإن رجع فليس مبتمتععمر

حـدثنا حفـص عـن حيـىي بـن سـعيد عـن ]13162[ابـن أيب شـيبة ورواه . العمري وغريه مثلـه 
.صحيح .نافع عن ابن عمر مثله

عليـه شـيء إال أن لـيس: عن قتادة عن سعيد بن املسيب أنـه قـال ]123[ابن أيب عروبة -
كـــان أصـــحاب رســـول اهللا يعتمـــرون يف أشـــهر احلـــج مث يرجعـــون وال : حيـــج عامـــه ذلـــك قـــال 

]13171[ابــن أيب شــيبة .عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب مبثــل ذلــك.يهــدون 
كان أصـحاب النـيب : حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال 

.مث مل حيجـــوا مـــن عـــامهم ذلـــك مل يهـــدواوســـلم إذا اعتمـــروا يف أشـــهر احلـــج صـــلى اهللا عليـــه 
املعـروف الفقيـه أخربنـا أبـو سـعيد عبـد اهللا أخربنا أبو احلسـن حممـد بـن أيب]9051[البيهقي 

حدثنا حممد بن أيوب أخربنا مسلم بن إبراهيم حـدثنا هشـام يبن حممد بن عبد الوهاب الراز 
صـلى اهللا عليـه وسـلم يتمتعـون كـان أصـحاب النـيب: سيب قال حدثنا قتادة عن سعيد بن امل

.اهـ صحيح حيجوا عامهم ذلك مل يهدوا شيئاأشهر احلج فإذا مليف
حــدثنا ابــن مبــارك عــن ســيف بــن أيب ســليمان عــن عبــد الكــرمي ]13172[ابــن أيب شــيبة -

فسـألوا فـأقبلوا منهـا حبـجإىل املدينـة ،عن يزيد الفقري أن قوما من أهل الكوفة متتعوا مث خرجوا 
.اهـ عبد الكرمي بن أيب املخارق مرتوك أنتم متمتعون: فقال عباسابن

ما كانت حجة النيب
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قـال أنـسحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم حدثنا محيد عن بكر عـن ]3054[مسلم -
ابــنقــال بكــر فحــدثت بــذلك. بــاحلج والعمــرة مجيعــاصــلى اهللا عليــه وســلم يلــيبمسعــت النــيب

مـا تعـدوننا : فلقيـت أنسـا فحدثتـه بقـول ابـن عمـر فقـال أنـس . لـىب بـاحلج وحـده:فقـالعمر
اهـلبيك عمرة وحجا:مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ، إال صبيانا 

قـاال يالقاضـأمحـد بـن احلسـنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو بكـرأخربنـ]9090[البيهقي وقال
حـدثنا سـعيد أيبحممد بن يعقوب أخربنا العباس بن الوليد بن مزيد أخربينحدثنا أبو العباس

مب أهـل : عنـه فقـال اهللايأن رجـال أتـى ابـن عمـر رضـد العزيز عـن زيـد بـن أسـلم وغـريه بن عب
املقبل فانصرف مث أتاه من العام ، ابن عمر أهل باحلج : قال اهللا عليه وسلمصلى رسول اهللا 

ولكن ، بلى : عام أول قال أمل تأتين: قال ؟ اهللا صلى اهللا عليه وسلممب أهل رسول : فقال 
إن أنس بن مالك كان يـدخل علـى النسـاء وهـن : أنس بن مالك يزعم أنه قرن قال ابن عمر 

ميسـينكنت حتت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلموإين، مكشفات الرءوس 
.أراه من مناكري سعيد التنوخي رمحه اهللاسن أنس ، كان ابن عمر يفاهـباحلجيليب
بـــن إســـحاق ثنـــا خصـــيف بـــن عبـــد الـــرمحن اثنا يعقـــوب ثنـــا أيب عـــن حـــد]2358[أمحـــد -

ــد اهللا بــن عبــاساجلــزري عــن ســعيد بــن جبــري قــال قلــت  يــا أبــا العبــاس عجبــا الخــتالف لعب
ســـلم حـــني عليـــه و إهـــالل رســـول اهللا صـــلى اهللاســـلم يف أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و 

ســـلم نــت مـــن رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه و إألعلــم النـــاس بـــذلك ينإ:أوجــب فقـــال
سلم حاجا فلما صـلى يف ى اهللا عليه و خرج رسول اهللا صل.فمن هنالك اختلفواحجة واحدة 

مسجده بذي احلليفة ركعتيه أوجب يف جملسـه فأهـل بـاحلج حـني فـرغ مـن ركعتيـه فسـمع ذلـك 
أقـوام فحفظــوا عنـه مث ركـب فلمــا اسـتقبلت بـه ناقتــه أهـل وأدرك ذلـك منــه أقـوام وذلــك أن منـه 

النـاس إمنـا كـانوا يـأتون أرسـاال فسـمعوه حـني اسـتقلت بـه ناقتـه يهـل فقـالوا إمنـا أهـل رسـول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم حني استقلت به ناقته مث مضى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم فلمـا 

رف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إمنا أهـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و عال على ش
سلم حني عال على شرف البيداء وأمي اهللا لقد أوجب يف مصاله وأهل حني استقلت به ناقته 
وأهل حني عال على شرف البيداء فمن أخذ بقول عبد اهللا بن عباس أهل يف مصـاله إذا فـرغ 

.أبو داود وصححه احلاكم اهـ رواهمن ركعتيه 
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.حديث أن رسول اهللا كان قارنا ال شك يف ذلك صلى اهللا عليه وسلم وقد صح يف غري
يف حديث جابرسياق حجة النيب

دخلنـا علـى : قـالحـدثنا حـامت بـن إمساعيـل عـن جعفـر عـن أبيـه ]14925[ابن أيب شـيبة -
أنـــا حممـــد بـــن علـــي بـــن حســـني : فقلـــتجـــابر بـــن عبـــد اهللا فســـأل عـــن القـــوم حـــىت انتهـــى إيل

فــأهوى بيـــده إىل رأســـي فنــزع زري األعلـــى مث نـــزع زري األســفل مث وضـــع كفـــه بــني ثـــديي وأنـــا 
مرحبــا بــك يــا ابــن أخــي ســل عــم شــئت؟ فســألته وهــو أعمــى وجــاء : فقــاليومئــذ غــالم شــاب

ضـــعها علـــى منكبـــه رجـــع طرفاهـــا إليـــه مـــن كلمـــا و فقـــام يف نســـاجة ملتوقـــت الصـــالة 
أخـربين عـن حجـة رسـول اهللا صـلى : فقلـت ا ورداؤه إىل جنبه على املشجب فصلى بنـاصغره

عليــه وســلم مكــث إن رســول اهللا صــلى اهللا:فقــالبيــده فعقــد تســعا ســلم ؟ فقــالاهللا عليــه و 
فقدم ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاج أن رسو تسع سنني مل حيج مث أذن يف الناس يف العاشرة

ويعمــل مثــل عملــهبرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمم يلــتمس أن يــأمتاملدينــة بشــر كثــري كلهــ
فأرســلت إىل مســاء بنـت عمـيس حممــد بـن أيب بكـر فولـدت أرجنـا معـه حـىت أتينــا ذا احلليفـة فخ

اغتســـلي واســـتنفري بثـــوب : ســـجد كيـــف أصـــنع؟ فقـــالرســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف امل
ذا اسـتوت فركـب القصـواء حـىت إلم يف املسـجدصـلى اهللا عليـه وسـفصلى رسول اهللا.وأحرمي

راكـب ومـاش وعـن ميينـه مثـل نظرت إىل مدى بصري من بـني يديـه مـنبه راحلته على البيداء
م بني أظهرنـا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك

بــه فأهــل بالتوحيــد لبيــك وعليــه ينــزل القــرآن وهــو يعــرف تأويلــه فمــا عمــل بــه مــن شــيء عملنــا
اللهــم لبيـــك لبيــك ال شـــريك لـــك لبيــك إن احلمـــد والنعمــة لـــك وامللـــك ال شــريك لـــك وأهـــل 

ولــزم يئا منــهفلــم يــرد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم علــيهم شــ
العمــرة لســنا نعــرفلســنا ننــوي إال احلــج: وقــال جــابر. رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم تلبيتــه

فقــرأ ومشــى أربعــا مث نفــد إىل مقــام إبــراهيمالــركن فرمــل ثالثــاحــىت إذا أتينــا البيــت معــه اســتلم 
وال أعلمـه : فكـان أيب يقـول فجعـل املقـام بينـه وبـني البيـت )واختذوا من مقام إبـراهيم مصـلى(

قـل يـا أيهـا (و)قل هـو اهللا أحـد(كان يقرأ يف الركعتني ال عن النيب صلى اهللا عليه وسلمذكره إ
فلمــا دنــا مــن الصــفا قــرأ مث خــرج مــن البــاب إىل الصــفامث رجــع إىل الــركن فاســتلمه)الكــافرون

بالصـفا فرقـي عليـه حـىت رأى البيـت فبـدأ أبـدأ مبـا بـدأ اهللا بـه)إن الصفا واملروة من شعائر اهللا(
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لـه احلمـد امللـك و لـهإلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـهال: وقـال فاستقبل البيت ووحد اهللا وكربه
وهزم األحـزاب وحـده مث وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده

مث نـزل إىل املـروة حـىت انصـبت قـدماه إىل بطـن .ثالث مرات دعا بني ذلك مث قال مثل ذلك 
حــىتل علــى املــروة كمـا فعــل علـى الصــفاففعـإذا صـعدنا مشــى حــىت أتـى املــروةالـوادي ، حــىت

رت مل أسـق اهلـدي إين لـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدب: قـال إذا كان آخر طوافه على املروة
بـــن فقـــام ســـراقة عمـــرةفمـــن كـــان مـــنكم لـــيس معـــه هـــدي فليحـــل وليجعلهـــا، وجعلتهـــا عمـــرة

ليــه وســلم أم ألبــد ؟ فشــبك رســول اهللا صــلى اهللا عيــا رســول اهللا ألعامنــا هــذا: جعشــم فقــال
وقـدم علـي . بـل ألبـد أبـد لـت العمـرة يف احلـج مـرتني الدخ: وقـالاألخرىأصابعه واحدة يف 

ت ثيابـــا صـــبيغا ولبســـعليـــه وســـلم فوجـــد فاطمـــة ممـــن حـــل مـــن الـــيمن ببـــدن النـــيب صـــلى اهللا
فـذهبت : : عليهـا فقالـتفأنكر ذلك واكتحلت 

مســـتفتيا لرســـول اهللا ا علـــى فاطمـــة للـــذي صـــنعت ســـلم حمرشـــإىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و 
صـدقت : فأخربته أين أنكـرت ذلـك عليهـا فقـال : قال اهللا عليه وسلم فيما ذكرت عنه صلى

هــل بــه رســولك اللهــم إين أهــل مبــا أ: قلــت: مــا قلــت حــني فرضــت احلــج؟ قــال: صــدقت قــال
هلـدي الـذي قـدم بـه افكـان مجاعـة : فإن معـي اهلـدي فـال حتـل قـال: صلى اهللا عليه وسلم قال

فحـل النـاس كلهـم وقصـروا : ه النيب صلى اهللا عليه وسـلم مئـة قـالوالذي أتى بعلي من اليمن
يــة توجهــوا إىل مــىن فلمــا كــان يــوم الرتو . اهللا عليــه وســلم ومــن كــان معــه هــديإال النــيب صــلى
ب واملغــــر وركــــب رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــهفــــأهلوا بــــاحلج

مــر بقبــة مــن شــعر فضــربت لــه بنمــرة وأمث مكــث قلــيال حــىت طلعــت الشــمسوالعشــاء والصــبح
كمـا  إال أنـه واقـف عنـد املشـعر احلـرامرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وال تشـك قـريشفسار

ة فوجـد فأجـاز رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حـىت أتـى عرفـكانت قريش تصنع يف اجلاهليـة
فـأتى بطـن غت الشمس أمر بالقصواء فرحلت لهبنمرة القبة قد ضربت له 

يف شهركم كحرمة يومكم هذا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم:ادي فخطب الناس وقالالو 
مــــن أمــــر اجلاهليــــة حتـــت قــــدمي موضــــوع ودمــــاء اجلاهليــــة أال كــــل شـــيء بلــــدكم هــــذا يفهـــذا 

ربيعــة بــن احلــارث كــان مسرتضــعا يف بــين ســعد دمائنــا دم ابــنوإن أول دم أضــع مــن موضــوعة
بــن عبــد املطلــب فإنــه ربــا عبــاس ليــة موضــوع وأول ربــا أضــع ربانــاوربــا أهــل اجلاهفقتلتــه هــذيل
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موضــوع كلــه فــاتقوا اهللا يف النســاء فــإنكم أخــذمتوهن بــأمر اهللا واســتحللتم فــروجهن بكلمــة اهللا
لـن ذلـك فاضـربوهن ضـربا غـري مـربح فـإن فعن ال يوطئن فرشـكم أحـدا تكرهونـه ولكم عليهن أ

مـا لـن تضـلوا بعـده إن اعتصـمتم بـه  وقـد تركـت فـيكم وهلن
نشــهد أن قــد بلغــت وأديــت ونصــحت ألون عــين فمــا أنــتم قــائلون؟ قــالواكتــاب اهللا وأنــتم تســ
للهـم اشـهد ثـالث اللهـم اشـهد ا: لنـاسيرفعهـا إىل السـماء وينكتهـا إىل افقال بإصبعه السـبابة

مث ركــب . )1(مــرات مث أذن مث أقــام فصــلى الظهــر مث أقــام فصــلى العصــر ومل يصــل بينهمــا شــيئا
فجعــل بطــن ناقتــه القصــواء إىل الصــخرات اهللا عليــه وســلم حــىت أتــى املوقــفرســول اهللا صــلى

هبـــت وذملشـــاة بـــني يديـــه واســـتقبل القبلـــة فلـــم يـــزل واقفـــا حـــىت غربـــت الشـــمسوجعـــل حبـــل ا
ه وســلم ودفــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــقلــيال حــىت غــاب القــرص وأردف أســامة خلفــه الصــفرة

أيهـا النـاس : يقـول بيـده اليمـىنو وقد شنق للقصواء الزمـام حـىت إن رأسـها ليصـيب مـورك رحلـه
حـىت أتـى املزدلفـة .حـبال مـن احلبـال أرخـى هلـا قلـيال حـىت تصـعدهكلمـا أتـى كينة السـكينةالس

مث اضـطجع رسـول اهللا إقـامتني ومل يسـبح بينهمـا شـيئاعشاء بأذان واحد و 
مث ركـــب حــني تبــني لـــه الصــبح بـــأذان وإقامــةوصـــلى ى اهللا عليــه وســـلم حــىت طلـــع الفجــرصــل

فلـم يـزل واقفـا حـىت املشعر احلرام فاستقبل القبلة فـدعاه وكـربه وهللـه ووحـده القصواء حىت أتى 
ضــل بــن عبــاس وكــان رجــال حســن الشــعروأردف الفشــمس جــدا فــدفع قبــل أن تطلــع الأســفر

فطفق الفضل ينظـر ى اهللا عليه وسلم مرت ظعن جيرينفلما دفع رسول اهللا صل. أبيض وسيما
الفضـل وجهـه إىل الشـق فحـول لى اهللا عليـه وسـلم يـده علـى وجهـهإليهن فوضع رسول اهللا ص

شــق اآلخــر علــى وجــه الفضــل يــده مــن الفحــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم اآلخــر ينظــر
مث ســلك الطريــق الوســطى فصــرف وجهــه مــن الشــق اآلخــر ينظــر حــىت أتــى حمســرا فحــرك قلــيال

عنــد الشـجرة فرماهــا بســبع حصــيات يكــرب حـىت أتــى اجلمــرة الــيتة الكــربىالـيت ختــرج إىل اجلمــر 
ن الــوادي مث انصــرف إىل املنحــر فنحــر رمــى مــن بطــمــع كــل حصــاة منهــا مثــل حصــى اخلــذف

مـن كـل بدنـة ببضـعة وأمروأشركه يف هديه ما غرب منهامث أعطى عليا فنحرثا وستني بيدهثال

نـه خيطـب النـاس أو مـام ال جيهـر بـالقرآن يف الظهـر يـوم عرفـة ن اإلأواألمر الذي ال اختالف فيه عنـدنا :قال مالك-1
ن وافقــت اجلمعــة فإمنــا هــي ظهــر ولكنهــا قصــرت مــن أجــل الســفر قــال إن الصــالة يــوم عرفــة إمنــا هــي ظهــر و أيــوم عرفــة و 
نـه ال جيمـع يف شـيء مـن تلـك أمام احلاج إذا وافق يوم اجلمعة يـوم عرفـة أو يـوم النحـر أو بعـض أيـام التشـريق إمالك يف 

اهـاأليام 
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مث ركــب رســول اهللا صــلى اهللا . فــأكال مــن حلمهــا وشــربا مــن مرقهــاخــتفطبفجعلــت يف قــدر
عبــد املطلــب يســقون علــى زمــزم بــينفــأتىاض إىل البيــت فصــلى مبكــة الظهــرعليــه وســلم فأفــ

فنــاولوه م النــاس علــى ســقايتكم لنزعــت معكــمفلــوال أن يغلــبكملطلــب انزعــوا بــين عبــد ا:فقــال
.سلماهـ رواه مدلوا فشرب منه

مواقيت اإلهالل
حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا وهيــب حــدثنا ابــن طــاوس عــن أبيــه ]1452[البخــاري -

الشـأم سلم وقت ألهل املدينـة ذا احلليفـة وألهـل إن النيب صلى اهللا عليه و :قالعن ابن عباس
اجلحفة وألهل جنـد قـرن املنـازل وألهـل الـيمن يلملـم هـن هلـن وملـن أتـى علـيهن مـن غـريهن ممـن 

اهـومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة ، أراد احلج والعمرة 
يعـينحـدثنا املعـاىف بـن عمـران عـن أفلـح]1741[أبو داود -

وقــت ألهــل أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلملقاســم بــن حممــد عــن عائشــة عــن اابــن محيــد
.اهـ صححه األلباين العراق ذات عرق

احلجاج حدثنا عبد الـوارث حدثنا أبو معمر عبد اهللا بن عمرو بن أيب]1744[أبو داود -
حدثـه يالسهمزرارة بن كرمي أن احلارث بن عمرو حدثينيحدثنا عتبة بن عبد امللك السهم

:وهــو مبــىن أو بعرفــات وقـد أطــاف بــه النــاس قــالأتيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم:قـال
ووقــت ذات عـرق ألهــل العــراق:قــال. ء األعــراب فـإذا رأوا وجهــه قــالوا هـذا وجــه مبـاركيفتجـ

.اهـ حسنه األلباين 
ل قــابــن محيــد كالمهــا عــن حممــد بــن بكــرحممــد بــن حــامت وعبــدحــدثين]2867[مســلم -

يســأل عــن أبــو الــزبري أنــه مســع جــابر بــن عبــد اهللا عبــد أخربنــا حممــد أخربنــا ابــن جــريج أخــربين
يمهل أهل املدينـة مـن ذ:صلى اهللا عليه وسلم فقالأحسبه رفع إىل النيباملهل فقال مسعت

احلليفــة والطريــق اآلخــر اجلحفـــة ومهــل أهــل العـــراق مــن ذات عــرق ومهــل أهـــل جنــد مــن قـــرن 
ابـن هليعـة عـن ابن وهـب أخـربينمن طريق]9176[البيهقي اهـ من من يلملم ومهل أهل الي

:هللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــولعــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال مسعــت رســول ايالــزبري املكــأيب
.هذا إسناد صحيح اهـ ومهل العراق من ذات عرق 
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ينـار عـن ابـن حدثنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عـن عبـد اهللا بـن د]7344[البخاري -
صـلى اهللا عليـه وسـلم قرنـا ألهـل جنـد واجلحفـة ألهـل الشـأم وذا احلليفـة ألهـل عمر وقت النيب

صـلى اهللا عليـه وسـلم أن النـيبصلى اهللا عليه وسـلم وبلغـينقال مسعت هذا من النيب. املدينة 
اهـمل يكن عراق يومئذ :وذكر العراق فقال. وألهل اليمن يلملم :قال 

حــدثين علــي بــن مســلم حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري حــدثنا عبيــد اهللا عــن ]1458[البخــاري-
ني إن رسـول اهللا فقـالوا يـا أمـري املـؤمنعمـرملا فتح هذان املصران أتـوا : نافع عن ابن عمر قال 

. سلم حد ألهل جند قرنا وهو جـور عـن طريقنـا وإنـا إن أردنـا قرنـا شـق علينـا صلى اهللا عليه و 
اهـوها من طريقكم فحد هلم ذات عرق فانظروا حذ:قال
حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر أن ]14270[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح وقت ألهل العراق ذات عرقعمر
حـــدثنا الفضـــل بـــن دكـــني عـــن إســـرائيل عـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد ]14276[ابـــن أيب شـــيبة -

سـند كـويف اهــ فـأحرم مـن ذات عـرقابـن عمـرع خرجـت مـ: األعلى عن سـويد بـن غفلـة قـال
.صحيح

كـان يصـلي يف مسـجد ذي احلليفـة مث خيـرج عبد اهللا بن عمـرن أعن نافع ]734[مالك -
.اهـ صحيح حرم أفريكب فإذا استوت به راحلته 

حـد للنـاس : قـال نحدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابـن سـريي]14273[ابن أيب شيبة -
ملدينة ذو احلليفة ، وألهل مكة التنعيم ، وألهل الشام اجلحفة ، وألهـل الـيمن ألهل ا: مخسة 

: عبــاسالبــنألهــل العــراق قــرن ، فلمــا كــان بعــد قــالوا : يلملــم ، وألهــل جنــد قــرن ، أو قــال 
.صحيح بصري اهـ سند إزاءه ذات عرق: ليس لنا طريق على قرن قال 

أنه كان أنسعمارة بن زاذان عن ثابت عن حدثنا ابن منري عن]14274[ابن أيب شيبة -
ابن سـعد .حيرم من ذات عرق وال يكلم أحدا من الناس حىت يطوف بالبيت إال ما ال بد منه

أخربنا عمرو بن عاصم قال حدثنا مهام بن حيىي قال حدثين من صـحب أنـس بـن ]6497[
]9505[بـن سـعد ا.مالك فلما أحرم مل أقدر أكلمه حىت حـل مـن شـدة اتقـاه علـى إحرامـه

اب قـال مسعـت اجلريـري احلبـأخربنا حممد بن عبد اهللا األنصاري قال حدثنا شيخ لنـا يكـىن أبـا 
فما مسعناه متكلما إال بذكر اهللا حـىت أحـل : أحرم أنس بن مالك من ذات عرق قال : يقول 
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حسـن أبـو احلبـاب أظنـه خالـد بـن احلبـاب ، اهــ يـا ابـن أخـي هكـذا اإلحـرام: فقال يل : قال 
.إن شاء اهللا

حدثنا محاد عن هشام بن حسان عن حفصـة بنـت سـريين عـن حيـىي بـن ]1203[مسدد -
والعقيـق .صـحيح سـند اهــفحـدثنا أنـه أحـرم مـن العقيـقمالـكبـنأنـسسريين أنـه حـج مـع 

.أبعد من ذات عرق بيسري 
أهل مكةإهالل األمر يف 

نبور قـال ثنـا الفضـيل بـن عيـاض عـن هشـام عـن ابـن حدثنا حممد بن ز ]2768[الفاكهي -
اهـــ مرســل بلغنــا أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وقــت ألهــل مكــة التنعــيم : ســريين قــال 

.وقد تقدم من رواية ابن أيب شيبة . صاحل ، معناه للعمرة 
يــا أهــل :قــالعمــر بــن الخطــابن أعــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن أبيــه ]752[مالـك -

ابــــن أيب شــــيبة .مــــا شــــأن النــــاس يــــأتون شــــعثا وأنــــتم مــــدهنون أهلــــوا إذا رأيــــتم اهلــــالل مكــــة 
ن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن عــحــدثنا علــي بــن مســهر عــن عبيــد اهللا بــن عمــر ]15242[

إذا رأيـتم هـالل واحلـاج شـعثا غـربا ؟راكـم مـدهننيأيـا أهـل مكـة مـا يل : قال عمر : قال أبيه
حدثنا حممد بـن أيب عمـر قـال ثنـا سـفيان عـن ]1546[الفاكهي لاهـ وقاذي احلجة فأهلوا

يـا أهـل :ل عمر بـن اخلطـاب قا: عن عبد اهللا بن السائب قال مليكةعن ابن أيبابن جريج 
حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان قــال ثنــا عبــد الــرمحن بــن .

يـا أهـل مكـة يقـدم النـاس علـيكم شـعثا وأنـتم : طـاب عمـر بـن اخلقـال: عن أبيه قـال القاسم 
.صحيح حسناهـ )1(مدهنون ، إذا رأيتم اهلالل فأهلوا

قلـت : قـال حدثنا علي بن هاشـم عـن ابـن أيب ليلـى عـن عطـاء]15241[ابن أيب شيبة -
: ل فأهل مكانه هالل ذي احلجة فلما كـان يف العـام املقبـل قيـل لـه قد رئي اهلال: عمرالبن

قد : لثالث ، قيل له فلما كان العام ايف البيت فنزع ثوبا كان عليه مث أهلوهورئي اهلاللقد

أمــر أبــو : حــدث]1548[الفــاكهي -1
جراب عطاء وهو أمري مكة أن حيرم يف اهلالل ، فكان يليب بني أظهرنا وهو حالل ويعلن بالتلبية ، وكان أهل مكة فيما 

.اهـ سند حسن اجمضى على ذلك وفقهاؤهم حيبون أن يتجرد الناس يف أيام العشر ويتشبهوا باحل
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مــا أنــا إال رجــل مــن أصــحايب أصــنع كمــا يصــنعون فأقــام حــالال حــىت كــان : قــال فرئــي اهلــالل
.اهـ ال بأس به يوم الرتوية

حاجـــا عجـــل كـــان إذا قـــدم عمـــرابـــنعـــن أيـــوب عـــن نـــافع أن ]107[ابـــن أيب عروبـــة -
عن أيوب عن نـافع أن ابـن وقال .الطواف والسعي وإذا أهل من مكة أخر السعي حىت يرجع

يــا أبــا عبــد الــرمحن هــذا اهلــالل فالتفــت فــرآه : عمــر أهــل مــرة مــن عنــد املقــام فقــال لــه غالمــه
وأهــل . مــرة مــن جــوف البيــت لّ َهــوأَ ، فــأعتق غالمــه وخلــع قميصــه وأهــل مكانــه وهــو جــالس 

.اهـ صحيح ه إىل مىن من البطحاء حني راح يوم الرتوية مرة منطلق
عمـرابـنحدثنا ابن إدريس عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع أن ]13099[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح )1(خرجا من مكة حىت أتيا ذا احلليفة فأحرما ومل يدخال املدينةابن الزبيرو
قــدم : د بــن أيب زيــاد عــن عطــاء قــال حــدثنا ابــن فضــيل عــن يزيــ]15244[ابــن أيب شــيبة -

مث جاء مرة .فطاف مث سعى مث أحل فمكث أربعا أو مخسا مث أهل باحلج يف العشرعمرابن
. مىن أهل باحلج حني انبعث به بعريه منطلقا إىلأخرى فأقام حالال حىت إذا كان يوم الرتوية 

.اهـ ال بأس به وهو أحب إلينا: قال عطاء 
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب حصــني عــن جماهــد أن إهــالل ]15246[ابــن أيب شــيبة -

.سند صحيحاهـ كان آخرمها يوم الرتويةابن عمر 
حدثنا عبد اهللا بـن هاشـم قـال ثنـا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريج قـال ]1550[الفاكهي -

رجـوا ال أرى ألهل مكة أن حيرموا بـاحلج حـىت خي: أنه كان يقول عباسابنأخربين عطاء عن 
حــدثنا حممــد بــن علــي بــن شــقيق قــال مسعــت أيب .، وال يطوفــوا بالصــفا واملــروة حــىت يرجعــوا 

اهــــ يقــول أنـــا ابــن املبـــارك عــن عبـــد امللــك بـــن أيب ســـليمان عــن عطـــاء عــن ابـــن عبــاس بنحـــوه
.صحيح 

متتعت فلقيت : حدثنا أبو األحوص عن أيب احلارث التيمي قال]13102[ابن أيب شيبة -
ــا مــن : إين متتعــت وأنــا أريــد أن أهــل بــاحلج فمــن أيــن أهــل بــاحلج ؟ قــال : فقلــت سابــن عب

حدثنا عبد السالم عن هشام أن القاسم وساملا كانا مبكة فـأرادا أن يعتمـرا فخرجـا حـىت ]13104[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح أهال من ذي احلليفة
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اهـــ أبــو احلــارث هــو حيــىي بــن عبــد اهللا مــن املســجد: مــن املســجد ؟ قــال : حيــث شــئت قلــت 
.اجلابر ، ال بأس به 

حدثنا سلمة بن شبيب قال ثنـا عبـد الـرزاق قـال أنـا زكريـا بـن إسـحاق ]2787[الفاكهي -
خرجـا مـن مكـة إىل اجلعرانـة ابـن الزبيـروعمـرابـنم بن ميسرة عـن جماهـد أنـه رأى عن إبراهي

.اهـ سند جيد فاعتمرا منها
لــيس علــى : حــدثنا ابــن إدريـس عــن ابــن جــريج عـن عطــاء قــال ]15936[ابـن أيب شــيبة -

أنـــتم يـــا أهـــل مكـــة ال عمـــرة لكـــم إمنـــا عمـــرتكم الطـــواف : عبـــاسابـــنأهـــل مكـــة عمـــرة قـــال 
فقلـت لعطـاء : من جعل بينه وبني احلرم بطن واد فال يدخل مكة إال بإحرام ، فقال بالبيت ف

حـدثنا ]1757[الفـاكهي .بطـن واد مـن احلـل: يريد ابن عباس بطن واد مـن احلـل ؟ قـال : 
حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عـن طـاوس بـن كيسـان قـال مسعـت ابـن 

ل مكـة أن ال تعتمـروا فـإن كنـتم ال بـد فـاعلني ، فـاجعلوا بيـنكم ال يضركم يا أه: عباس يقول 
حدثنا حممد بن حيىي قال ثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عـن .وبني احلرم بطن واد 

ومل أعتمـر منـذ سـكنت : قـال سـفيان .ليس على أهل مكة عمرة : ابن عباس أنه كان يقول 
بـن خزميـة قـال ثنـا عثمـان املـؤذن قـال ثنـا ابــن حـدثنا حممـد]4168[الطحـاوي . 

قال عطاء قـال ابـن عبـاس ال عمـرة علـى املكـي إال أن خيـرج مـن احلـرم فـال يدخلـه : جريج قال
يقضــي حاجتــه ، نعــم : فــإن خــرج رجــل مــن مكــة قريبــا ؟ قــال: فقيــل البــن عبــاس. إال حرامــا 

.اهـ صحيح وجيعل مع قضائها عمرة
بن أيب مليكة احدثنا حسني عن عبد اهللا بن املؤمل عن ]1092[وقال أمحد يف رواية صاحل

.ضعيفاهـعن ابن عباس أنه كان إذا أراد أن يعتمر خرج إىل التنعيم
حدثنا عمرو بن حممـد العثمـاين قـال ثنـا إبـراهيم بـن محـزة قـال ثنـا عبـد ]1476[الفاكهي -

كـان ال يـرى علـى أهـل ن عمـرابـالعزيز بن حممـد عـن ابـن جممـع عـن عمـرو بـن دينـار قـال إن 
.حسن . اهـ إبراهيم هو الزبريي هم يف عمرة كل يوم :مكة عمرة ويقول

أقام مبكة تسع سنني يهل باحلج عبد اهللا بن الزبيرن أعن هشام بن عروة ]753[مالك -
أخربنـــا أنـــس بـــن ]7599[ابـــن ســـعد . هلـــالل ذي احلجـــة وعـــروة بـــن الـــزبري معـــه يفعـــل ذلـــك

م بن عروة أن عبد اهللا بـن الـزبري أقـام مبكـة تسـع سـنني يهـل بـاحلج هلـالل ذي عياض عن هشا
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حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن الزبري كان ]15240[ابن أيب شيبة .احلجة
.صحيح.اهـ األول أصحسنني ، يهل باحلج هلالل ذي احلجةيقيم مبكة ال

بـن خالـد عـن ابـن جـريج حـدثنا احلجـاج حدثين جدي حدثنا مسـلم ] 201/ 2[األزرقي -
عنـد خيمـة مجانـة وراءهـا شـيئا بـالتنعيم اعتمـر علـى بـرذون أبـيض، الزبيـرابنبن زياد أنه رأى 

فسألت احلجاج أنا : معه أربعة نفر أو مخسة من األحراس، قال الزجني: من معه؟ قال: فقلت
يمة مجانة على ميينك، وأنت رأيت ابن الزبري يصلي يف مسجد من وراء خ: قالبعد، فأخربين

.ابن زياد مل أعرفه اهـذاهب فال أراه إال معتمرا
كانـــت عائشـــةحــدثنا عبـــدة عـــن هشــام بـــن عـــروة عــن أبيـــه أن ]13098[ابــن أيب شـــيبة -

.اهـ سند صحيح فأحرمت منهاتكون مبكة ، فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إىل اجلحفة
يل يف إمتام احلج والعمرةوما قمن تعجل باإلحرام قبل امليقات

حدثنا وكيع عن سليمان عن سلمة بن كهيل عن احلسـن العـرين ]13100[ابن أيب شيبة -
يــا أمــري املــؤمنني مــا : فســأله عــن العمــرة ؟ فقــال عمــرعــن ابــن أذينــة عــن أبيــه أن رجــال أتــى 

فـأتى عليـا فاسـأله ، عليـاائت : تيتك حىت ركبت اإلبل واخليل والسفن فمن أين أهل ؟ قال أ
. مــا أجــد لــك إال مــا قــال علــي: بــدأت فرجــع إليــه فــأخربه فقــالأمــن حيــث : فســأله ؟ فقــال

ســئل عمــر عــن : حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن احلكــم عــن حيــىي بــن اجلــزار وعــن ابــن أذينــة قــال 
فأتيته فقـال : ائت علي بن أيب طالب فاسأله فقال : العمرة وهو مبكة من أين أعتمر ؟ فقال 

ما أجـد لـك إال مـا : فأتى عمر فأخربه فقال : بدأت يعين من ميقات أرضه قال أمن حني : 
حــدثنا حممــد بــن ]1/306[ورواه وكيــع الضــيب يف أخبــار القضــاة . قــال علــي بــن أيب طالــب

حـدثنا عبـد امللـك بـن حـدثنا سـفيان قـالحـدثنا حممـد بـن طريـف قـالعبد اهللا احلضرمي قـال
فـأت : رأيت عمر فسـألته عـن كمـال العمـرة قـال: ن أبيه قالعمري عن عبد الرمحن بن أذينة ع

: مث الثالثــة، فأتيــت عليــا فقلــتإيــت عليــا: فســألته، فقــالعليــا فاســأله فلــم آتــه وأتيــت عمــر
مـن حيـث ابتـدأت، فأتيـت عمـر : فقال؟ ركبت اجلبل والسفر حىت أتيتك فمن أين متام العمرة

يف كتاب عبد امللك بن عمري وهو ابن هكذا:احلضرمي: قال. صدق: فقالفذكرت ذلك له
شــريح عــن إبــراهيم بــن حــدثناقــالحــدثنا إبــراهيم بــن أيب العبــاسأخربنــا الصــغاين قــال.أعــني

إيـت عليـا فسـله، فسـألته، : فقال؟ من أين أهل: عمر فقلتأتيت: مهاجر عن ابن أذينة قال
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، أصـح روايـة احلكـم، و عبد امللك بن أعـني وابـن مهـاجر ضـعيفاناهـ من دويرة أهلك: فقال
.وما هو من هذا الباب 

حدثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن شيخ يقال لـه مسـلم ]12841[ابن أيب شيبة -
انظـروا إىل مـا صـنع هـذا بنفسـه وقـد : رأى رجال قد أحرم من قطـر سـيئ اهليئـة فقـال عمرأن 

إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن حــدثنا أبــو أســامة عــن]12843[ابــن أيب شــيبة .يســر اهللا عليــه
مسلم أيب سلمان أن رجال أحرم من الكوفة فرآه عمر سيئ اهليئـة فأخـذ بيـده وجعـل يـدور بـه 

اهـــ رجالــه ثقــات خــال انظــروا إىل مــا صــنع هــذا بنفســه وقــد وســع اهللا عليــه: يف احللــق ويقــول 
.مسلما مل يذكروه بشيء 

بـن عيينـة عـن عبـدة بـن أيب اسـدد عـن أخربنا أبو خليفة قال حدثنا م] 3911[ابن حبان -
كثــريا مــا كنــت آيت الصــيب بــن معبــد أنــا ومســروق : لبابــة عــن أيب وائــل شــقيق بــن ســلمة قــال

والعمـرة فســمعين كنـت امــرءا نصـرانيا فأســلمت فأهللـت بــاحلج:نسـأله عـن هــذا احلـديث قــال
مــن بعــري أهلــه هلــذا أضــل: سـلمان بــن ربيعــة

وهــو مبــىن عمــر بــن الخطــابفكأمنــا محــل علــي بكلمتهمــا جبــل حــىت قــدمت مكــة، فأتيــت 
هـديت لسـنة نبيـك صـلى اهللا : فذكرت ذلـك لـه، فأقبـل عليهمـا، فالمهمـا، وأقبـل علـي، فقـال

.أكثر من رواه مل يذكروا القادسية ! اهـ ما أدري عليه وسلم مرتني
أحــرم مــن البصــرة عمــران بــن الحصــينة عــن احلســن أن عــن قتــاد]100[ابــن أيب عروبــة -

يتحــدث النـاس أن رجـال مــن : 
]12842[ابن أيب شـيبة . أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أحرم من مصر من األمصار

م مـن البصـرة فقـدم حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن احلسن أن عمران بن حصني أحـر 
يتحدث الناس أن رجال من أصحاب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : على عمر فأغلظ له وقال 

حــدثنا يزيــد بــن زريــع ثنــا شــعبة ثنــا قتــادة أن ]1204[مســدد .أحــرم مــن مصــر مــن األمصــار
عمــريعــين أحــرم مــن البصــرة فلمــا قــدم علــى : أراه قــالحصــنيبــنعمــراناحلســن حــدثهم أن 

يتحـدث النــاس أن رجـال مـن أصــحاب النـيب صــلى اهللا : بلغــه ذلـك فـأغلظ لــه وقـالوكـان قـد 
حــدثنا معـاذ بــن املثــىن ]18/204[الطـرباين ورواه.ليـه وســلم أحـرم مــن مصـر مــن األمصــارع

أخربنا أبو احلسن بن عبدان أخربنا أبـو بكـر بـن حممويـه ]9198[البيهقي وقال . ثنا مسدد 
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ثنا حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة جماعة بن الزبري عـن احلسـن ثنا عيسى بن غيالن يالعسكر 
.جيد مرسل اهـ فكره له ذلك عمر بن اخلطاب ، أن عمران بن حصني أحرم من البصرة 

حدثنا عبد األعلى عن يونس عن احلسن أن ابـن عـامر أحـرم ]12838[ابن أيب شيبة وقال
]9199[ورواه البيهقــي .وهوغــريه وكرهــعثمــان بــن عفــانمــن خراســان فعــاب ذلــك عليــه 
ببخارى حدثنا أبو بكـر أمحـد بـن يأمحد بن احلسني القاضأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين

حدثنا أمحـد بـن سـيار الفقيـه قـال قـرئ علـى احلسـن بـن إسـحاق عـن يحممد بن بسطام املروز 
بـن عـامر بـن  هنـد أن عبـد اهللاسليمان بن صاحل قال ذكر مسلمة بن حمارب عن داود بـن أيب

حمرمــا فــأحرم مــن يهللا أن أخــرج مــن موضــعيألجعلــن شــكر : كريــز حــني فــتح خراســان قــال 
حيـرم يليتـك تضـبط مـن الوقـت الـذ:نيسابور فلما قدم على عثمان المه علـى مـا صـنع وقـال

مث : عــن حممــد بــن إســحاق قــالبــن الفضــل ســلمة مــن طريــق]9200[وروى. منــه النــاس
ر من نيسـابور معتمـرا قـد أحـرم منهـا وخلـف علـى خراسـان األحنـف بـن خرج عبد اهللا بن عام

فقـال لـه .قتـل فيهـا عثمـانالسـنة الـيتقيس فلما قضى عمرته أتى عثمان بـن عفـان وذلـك يف
حسـن وهـو حـديث ،هـذا منقطـعاهــ لقد غررت بعمرتك حني أحرمت من نيسـابور:عثمان

.صحيح 
حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن حدثنا وكيع قال]12834[ابن أيب شيبة -

أن حتـرم مـن دويـرة : قـال )وأمتـوا احلـج والعمـرة هللا(سئل عن قـول اهللا عـز وجـل علياسلمة أن 
.تقدم .، معناه إفرادها بسفر اهـ إسناد جيد أهلك

عليــاحــدثنا وكيــع عــن حســن بــن صــاحل عــن ابــن أيب ليلــى أن ]12832[ابــن أيب شــيبة -
.ال بأس به مرسل.عبد اهللا بن عيسى بن عبد الرمحن بن أيب ليلىاهـاملدينةأحرم من

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمي عـن أبيـه عـن ]12839[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند جيد استمتعوا بثيابكم فإن ركابكم ال تغين عنكم من اهللا شيئا: قال ذرأبي
ىي عن ابن خثيم أخربين يوسف بن ماهك أنه مسع عبد اهللا بن حدثنا حي]1333[مسدد -

وكعب حمرمني بعمرة من بيت املقدس وأمرينا معاذ جبلبنمعاذأقبلت مع : أيب عمار يقول 
وأمرنا إليه وهو يؤمنا فلما كنا ببعض الطريق تربز معـاذ حلاجتـه وخالفـه رجـل حبمـار وحـش قـد 

فلم يرجع معاذ إال وقدور القوم تغلي فيها منه : قال ، ةعقره فأخذه كعب ، فأهداه إىل الرفق
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فكفــأ كعـب والقــوم قــدورهم فلمــا  : قــال ، ال يطيعـين أحــد إال كفــأ قـدره : فسـأله فــأخرب فقــال 
كنا ببعض الطريق وكعب يصلي على نار إذ مـرت بـه رجـل مـن جـراد فأخـذ جـرادتني فقتلهمـا 

لمـا قـدمنا املدينـة دخـل القـوم علـى عمـر ، ف: قـال ، 
كيف ترى يا أمري املؤمنني ؟ فقص عليه قصة اجلرادتني ، قـال : ودخلت معهم ، فقال كعب 

إن محــري حتــب اجلــراد ، ومــاذا جعلــت يف : قــال ، نعــم : ومــا بــأس بــذلك يــا كعــب ؟ قــال : 
اهــ جعلت يف نفسـكدرمهان خري من مئة جرادة ، اجعل ما: درمهني ، قال : نفسك ؟ قال 

.اإلحرام قبل امليقات جواز، استدل به الشافعي علىيأيت إسناد جيد 
أبا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سوقة عن رجل مل يسمه أن ]12820[ابن أيب شيبة -

اهـأحرم من السيلحنيمسعود
بـد الـرمحن حدثنا وكيع عن عيينة بن عبـد الـرمحن عـن أبيـه عـن ع]12815[ابن أيب شيبة -

فـــأحرم مـــن عثمـــان بـــن أبـــي العـــاصحججـــت مـــرة فوافقـــت : بـــن عمـــرو بـــن العـــاص قـــال 
.، يأيت يف الطيب عند اإلحرام فيه ضعفاهـ وهي قريبة من البصرةاملنجشانية

ابـــن أيب عروبـــة . أهـــل مـــن إيليـــاء عبـــد اهللا بـــن عمـــرن أعـــن الثقـــة عنـــده ]728[مالـــك -
ابــــن أيب شــــيبة .مــــر أحــــرم مــــن أرض بيــــت املقــــدسعــــن نــــافع أن ابــــن ععــــن أيــــوب ]101[
حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أنه أحـرم مـن بيـت ]12819[

عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبو طاهر الفقيه وأبو سـعيد بـن أيب]9193[البيهقي .املقدس
مــرمي أخربنــا ابــن أيبحــدثنا ابــن حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن إســحاق الصــغاينالعبــاس
أن يونس أخربه عن ابن شهاب عن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه أحـرم مـن إيليـاء عـام حكـم وهب 

.اهـ صحيح ا مما يقال مسع ابن شهاب من نافعهذالصغاينقال أبو بكر يعين. احلكمني
: حــدثنا وكيــع عــن عمــارة بــن زاذان عــن مكحــول األزدي قــال ]12830[ابــن أيب شــيبة -

تنـا ننفلـت مـن يـا لي: فقـال الرجل حيرم من مسرقند ومن البصرة ومـن الكوفـة: عمرنالبقلت 
.اهـ حسن الوقت الذي وقت لنا

أخربنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حممد بن أعني أبـو العالنيـة املرئـي ]6134[ابن سعد -
الرمــادة أحــرم مــن الكوفــة مــن مســجد ىعبــد اهللا بــن أبــي أوفــكنــت بالكوفــة فرأيــت : قــال 

رواه البخــاري يف التــاريخ مــن حــديث ابــن مهــدي عــن أيب العالنيــة ، قــال أبــواهـــوجعــل يلــيب
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مسعـت عبـد اهللا بـن أيب : رواه طـالوت بـن عبـاد عـن أيب العالنيـة وقـال : قلـت .شيخ: حامت 
إنــه يلــيب مــن : أوىف يلــيب بالكوفــة بــأعلى صــوته يف غــري أيــام التشــريق، فســألت بعضــهم، فقــال

.وفيه نظر . اهـ رواه أبو القاسم البغوي يف نسخة طالوت ة إىل السنةالسن
حـــدثنا الفضـــل بـــن دكـــني عـــن ســـفيان عـــن احلســـن بـــن عمـــرو ]12822[ابـــن أيب شـــيبة -

ابن أيب شيبة .أحرم من الشام يف برد شديدعباسابنالفقيمي عن محزة القرشي عن أبيه أن 
عـن أبيـه عـن ين عمرو عن أيب محزة القرشـحدثنا وكيع عن سفيان عن احلسن ب]12836[

اهـ صوب ابن معني قول من قال محزة وهو ابـن أنه أحرم من الشام يف شتاء شديدابن عباس 
.مل أجد فيهما ما يبني حديثهما . عبد اهللا 

أنه مسع رجال يلـيب مـن عباسبناأنا شريك عن ليث عن عطاء عن ]2271[ابن اجلعد -
.اهـ ضعيف إن هذا األمحق إمنا التلبية بعدما يربز :أبيات املدينة فقال

أخـربين مـن رأى قـيس : حـدثنا وكيـع عـن احلكـم بـن عطيـة قـال ]12826[ابن أيب شـيبة -
اهـبن عباد أحرم من مربد البصرة

كـانوا حيبـون للرجـل : حدثنا جرير عن منصـور عـن إبـراهيم قـال ]12821[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح يتهأول ما حيج أن يهل من ب

إذا دخل ذو احلجةعمل أهل اآلفاق 
حــدثنا ســفيان عــن عبــد الــرمحن بــن محيــد بــن يعمــر املكــحــدثنا ابــن أيب]5232[مســلم -

صــلى اهللا عليــه عبــد الــرمحن بــن عــوف مســع ســعيد بــن املســيب حيــدث عــن أم ســلمة أن النــيب
قيـل . مـن شـعره وبشـره شـيئافال ميس يإذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضح:وسلم قال 

احلسـن بـن حـدثينمسـلم بـن احلجـاج مث قـال . أرفعـهلسفيان فإن بعضهم ال يرفعه قـال لكـين
يحممد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثـحدثنا أبو أسامة حدثيناحللواينيعل

عيد بــن احلمــام قبيــل األضــحى فــاطلى فيــه نــاس فقــال بعــض أهــل احلمــام إن ســكنــا يف: قــال 
ياملسيب يكره هذا أو ينهى عنه فلقيت سعيد بـن املسـيب فـذكرت ذلـك لـه فقـال يـا ابـن أخـ

كــان مالــك حيــدث بــه مث تركــه اهـــ)1(فــذكر حنــوهأم ســلمة وتــرك حــدثتينيهــذا حــديث قــد نســ

حدثنا مالك عن عمارة : حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا أيب قال]123/ 2[قال ابن أيب خيثمة يف التاريخ -1
وقـال . وروي عنـه خالفـه . اهــ سـند صـحيح صياد عن سعيد بن املسيب أنه كـان ال يـرى بأسـا بـاالطالء يف العشـربن 
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. رواه الطحــاوي . وأكثــر النــاس علــى غــريه، قــد جــاء هــذا : بــن ســعد الليــثوقــال .بــأخرة
.وقفه وصحح الدارقطين 

حـدثنا إبـراهيم بـن مـرزوق قـال ثنـا عثمـان بـن عمـر بـن فـارس قـال ]6248[وقال الطحـاوي 
مـن :ومل ترفعه قالـت،ن سعيد بن املسيب عن أم سلمة ععن عمرو بن مسلم أخربنا مالك

.وأراد أن يضحي فال يأخذن من شعره وال من أظفاره حىت يضحي ، رأى هالل ذي احلجة 
أخــربين مالــك عــن عمــرو بــن مســلم عــن ســعيد بــن قــال ربنــا ابــن وهــبأخقــال حــدثنا يــونس

وروي مــن وجــوه عــن .ورواه شــعبة عــن مالــك فرفعــه اهـــمثلــه ومل ترفعــهاملســيب عــن أم ســلمة
.سعيد عن أم سلمة مرفوعا 

حدثنا وكيع قـال حـدثنا ابـن أيب ذئـب عـن خالـه احلـارث عـن ]14993[ابن أيب شيبة وقال
اهـــ وال مــن أظفــارهإذا دخلــت العشــر فــال يأخــذ مــن شــعره: قالــت ةســلمأمأيب ســلمة عــن 

.احلارث بن عبد اهللا القرشي ، إسناد جيد موقوف 
حــدثنا ابــن فضــيل عــن حممــد بــن أيب إمساعيــل قــال حــدثتين ]15002[ابــن أيب شــيبة وقــال

ي فهـل هـالل ذمن كـان يضـحي عنـه: ملؤمنني تقول أم اأم سلمة
مــا مسعــت : إلبــراهيم ؟ فقــال فــذكرت ذلــك.احلجــة فــال يأخــذ مــن شــعره شــيئا حــىت يضــحي 

.، وأمه وأمها مل أعرفهما حممد بن راشد ثقة اهـ 
حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق حــدثنا وهــب بــن جريــر حــدثنا هشــام ]14/142ك[الطحــاوي -

ن املسـيب أن حيـىي بـن يعمـر يفـيت بن أيب عبد اهللا عن قتادة أن كثري بن أيب كثري سأل سعيد ب
إذا دخـــل عشـــر ذي احلجـــة واشـــرتى الرجـــل أضـــحيته فســـماها ال : خبراســـان يعـــين كـــان يقـــول 

كــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ،قــد أحســن:فقــال ســعيد.يأخــذ مــن شــعره وأظفــاره
ثنا حــدثنا إبــراهيم بــن أيب داود حــدثنا مســدد حــدوقــال . وســلم يفعلــون ذلــك أو يقولــون ذلــك

أن حيــىي بــن يعمــر كــان يفــيت يزيــد بــن زريــع حــدثنا ســعيد بــن أيب عروبــة حــدثنا قتــادة عــن كثــري
ودخل العشر أن يكف عن شـعره وأظفـاره حـىت ن الرجل إذا اشرتى أضحيته ومساهاخبراسان أ

حـدثنا يـونس قـال ثنـا ابـن وهـب قـال أخـربين ابـن أيب ذئـب ح وحـدثنا إبـراهيم بـن مـرزوق قـال ثنـا ]6250[الطحاوي 
أن عطــاء بــن يســار وأبــا بكــر بــن عبــد الــرمحن بــن بشـر بــن عمــر قــال ثنــا ابــن أيب ذئــب عــن يزيــد بــن عبــد اهللا بــن قســيط 

احلارث بن هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا ال يرون بأسا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلـم أظفـاره يف عشـر ذي احلجـة
.اهـ حسن صحيح 
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عمـــن يـــا أبـــا : نعـــم، قلـــت: فـــذكرت ذلـــك لســـعيد بـــن املســـيب، فقـــال: قـــال قتـــادة. يضـــحي
]124/ 2[اهــ وقـال ابـن أيب خيثمـة ب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلمعـن أصـحا: حممد؟ قال

يب كثـري مـوىل عـن كثـري بـن أحـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن قتـادة: قـالحدثنا موسى بـن إمساعيـل
إذا دخـل العشـر واشـرتى : قـاليعمـر أن علـي بـن أيب طالـبعن حيىي بـن عبد الرمحن بن مسرة

: فـــأخربت بـــذلك ســـعيد بـــن املســـيب فقـــالقـــال قتـــادة.أضـــحيته أمســـك عـــن شـــعره وأظفـــاره
: ، ونبه على االختالف على قتـادة ، وقـال ذكره أبو عمر يف التمهيداهـكذلك كانوا يقولون

.واهللا أعلم .)1(وخرب أم سلمةأن أكثر أهل العلم يضعفون هذا اخلرب 
حدثنا أبو بكر بن عياش عـن إسـحاق بـن حيـىي عـن جماهـد عـن]14997[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف من أراد احلج فال يأخذ من شعره شيئا: قال عمرابن
ال حـدثنا ابـن أيب ذئـب عـن عثمـان بـن عبيـد اهللا قـحـدثنا وكيـع ]15004[ابن أيب شيبة -

أخـذ مـن رأس رجـل مـن عمـر بـن الخطـاببن أيب رافع عن عبد الرمحن بـن هرمـز األعـرج أن 
]6723[ابـن سـعد .بالشجرة قبـل أن حيـرمعرحممد بن أيب ربيعة كان ذا ش: يقال له قريش 

أخربنا معن بن عيسى قال أخربنا ابن أيب ذئب عن عثمان بن عبيد اهللا بن أيب رافـع عـن عبـد 
الرمحن األعرج عن حممـد بـن ربيعـة بـن احلـارث أنـه أخـربه أن عمـر بـن اخلطـاب رآه وهـو طويـل 

، وأنــا يف ذي احلجــة أريــد احلــج وأنــا علــى نــاقيت : قــال حممــد . الشــعر وذلــك يف ذي احلليفــة 
قال أخربنا ابن وهب حدثنا يونس]6252[الطحاوي . فأمرين أن أقصر من رأسي ففعلت

عن حممد عن عبد الرمحن بن هرمزعن عثمان بن عبيد اهللا بن رافعأخربين ابن أيب ذئبقال 
، نا على ناقيت وأ، وذلك بذي احلليفة ، رآين عمر بن اخلطاب طويل الشارب : قالبن ربيعة

.اهـ حسن على رسم ابن حبان فأمرين أن أقص من شعري، وأنا أريد احلج 
د اهلديمن قلاألمر يف

حــدثنا الليــث بــن ســعد عــن أيب الــزبري عــن : قــاالحــدثنا حجــني ويــونس]14776[أمحــد -
فمــن فبعــث باهلــديهللا صــلى اهللا عليــه وســلم باملدينــةجــابر

.صحيح رواه النسائي وابن حبان اهـ شاء منا أحرم، ومن شاء ترك 

أن كـان ابـن سـريين إذا دخـل العشـر يكـره : مسعـت أيب يقـول : حـدثنا املعتمـر بـن سـليمان قـال ]2341[مسدد -1
.اهـ سند صحيح يأخذ الرجل من شعره ، حىت كان يكره أن حيلق الصبيان من الشعر 
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حـدثنا داود بــن قـيس عـن عبـد الـرمحن بـن عطــاء حـدثنا عبـد الـرزاق]14129[وقـال أمحـد 
ى اهللا عليه وسلم جالس مع أصحابهبينا النيب صل: قالأنه مسع ابين جابر حيدثان عن أبيهما

اهـــ فيــه اليــوم، فنســيت هــديي:قــالفشــق قميصــه حــىت خــرج منــه، فقيــل لــه
. ضعف 

أعن عبد اهللا بن أيب بكـر بـن حممـد عـن عمـرة بنـت عبـد الـرمحن ]754[مالك -
عبـــد اهللا بـــن ن أزوج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عائشـــةن زيـــاد بـــن أيب ســـفيان كتـــب إىل أ

احلــاج حــىت ينحــر اهلــدي وقــد بعثــت مــن أهــدى هــديا حــرم عليــه مــا حيــرم علــى :قــالعبــاس
بـن اقالت عمـرة قالـت عائشـة لـيس كمـا قـال يبأمرك أو مري صاحب اهلدفاكتيب إيلي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بيـدي مث قلـدها رسـول اهللا صـلى ينا فتلت قالئد هدأعباس 
لـم حيـرم علـى رسـول 

.مسلم البخاري و رواه .شيء أحله اهللا له حىت حنر اهلدياهللا صلى اهللا عليه وسلم
حــدثنا أمحــد بــن حممــد أخربنــا عبــد اهللا أخربنــا إمساعيــل عــن الشــعيب]5566[وقــال البخــاري 

، إىل الكعبـةييـا أم املـؤمنني إن رجـال يبعـث باهلـد: عن مسـروق أنـه أتـى عائشـة ، فقـال هلـا 
. أن تقلد بدنتـه ، فـال يـزال مـن ذلـك اليـوم حمرمـا حـىت حيـل النـاس ياملصر ، فيوصوجيلس يف

صـلى رسـول اهللايقال فسمعت تصفيقها من وراء احلجاب فقالت لقد كنت أفتل قالئد هـد
فيبعــث هديــه إىل الكعبــة ، فمــا حيــرم عليــه ممــا حــل للرجــال مــن أهلــه ، حــىت اهللا عليــه وســلم

ـاهيرجع الناس 
عـن القاسـم حدثنا مسدد حـدثنا بشـر بـن املفضـل حـدثنا ابـن عـون]1761[وقال أبو داود 

وال زعم أنه مسعه منهمـا مجيعـا ومل حيفـظ حـديث هـذا مـن حـديث هـذابن حممد وعن إبراهيم
قالــت أم املــؤمنني بعــث رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــاال حــديث هــذا مــن حــديث هــذا

مــا يـــأيتمــن عهــن كـــان عنــدنا مث أصــبح فينــا حــالال يــأيتيا بيــدفأنــا فتلــت قالئــدهيباهلــد
حـــدثنا قتيبـــة حـــدثنا الليـــث عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن ]908[الرتمـــذي وقـــال . الرجـــل مـــن أهلـــه

ئشة القاسم عن أبيه عن عا
مـان أخربنـا اليأيبمـن طريـق]10489[لبيهقـي اروىو اهــ مل حيرم ومل يـرتك شـيئا مـن الثيـاب 

ذلــك عائشــة م الســنة يفأول مــن كشــف العمــى عــن النــاس وبــني هلــ:يشــعيب قــال قــال الزهــر 
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عــروة بــن الــزبري وعمــرة بنــت عبــد الــرمحن فــأخربينيقــال الزهــر صــلى اهللا عليــه وســلمزوج النــيب
إن كنــت أفتــل قالئــد : لــت قاصــلى اهللا عليــه وســلمبــن ســعد بــن زرارة أن عائشــة زوج النــيب

صــلى اهللا عليــه وســلمالنــيبيهــدياهلــد
وتركـوا فتـوى ابـن عبـاسبقوهلـاعائشة هذا أخذوا قولُ فلما بلغ الناسَ . شيئا حىت ينحر هديه 

.اهـ صحيح 
د الـرمحن عـن الـذي يبعـث نه قال سألت عمرة بنت عبأعن حيىي بن سعيد ]755[مالك -

ال من أهل ولـىب إال حيرم :تقول عائشةأ
قالـت حدثنا ابن عيينة عن حيىي بن سعيد عن عمـرة عـن عائشـة]12863[ابن أيب شيبة .

عـن حيـىي ورواه احلسن بن علي بـن عفـان عـن جعفـر بـن عـوناهـ إمنا حيرم من أهل ومن لىب: 
أخــربين عمــرو بــن احلــارث ومالــك بــن أنــس ] 167[وقــال ابــن وهــب .صــحيح . بــن ســعيد 

ال حيــرم إال مــن : وغريمهــا أن حيــىي بــن ســعيد حــدثهم عــن عمــرة عــن عائشــة
.اهـ املعىن واحد د ولبّ أهلّ 

مـن أحـرم : فقالـترمحهـا اهللا سـئلت عـن ذلـكعائشـةن عن قتـادة أ]86[ابن أيب عروبة -
.اهـ مرسل فإن حمله البيت العتيق ، أي ال ينتهي ما ينتهي احملرم

حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه أن ]12866[ابــن أيب شــيبة -
إنه ميسك عما ميسـك عنـه احملـرم كانوا يقولون يف الرجل يرسل ببدنتهابن عباسوعليا وعمر 

ذلك اليوم الذي يواعدهم أن يشـعر يواعدهم يوما ، فإذا كان : قال جعفر. ليس أن ال يليب 
.اهـ مرسل جيد أمسك عما ميسك عنه احملرم

كـان يبعـث مسـعودابـنعـن أيب معشـر عـن النخعـي عـن علقمـة عـن ]88[ابن أيب عروبة -
بالبـدن مـع علقمـة وال ميسـك عمـا ميسـك عنــه احملـرم مث يـأمره إذا بلغـت حملهـا أن يتصـدق ثلثــا 

]12864[ابـن أيب شـيبة . يأكل ثلثا ويبعث إىل ابن أخيه عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ثلثاو 
: حدثنا ابن منري قـال حـدثنا األعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة قـال 

حدثنا غندر عن سعيد عن أيب معشر عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد اهللا أنـه كـان . ومل حيرم
.اهـ صحيح وال ميسك عما ميسك عنه احملرميبعث باهلدي 
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أنه كان يبعـث باهلـدي وال ميسـك عمـا أنس بن مالكعن قتادة عن ]84[ابن أيب عروبة -
حدثنا غندر عن سعيد عـن قتـادة عـن أنـس أنـه  ]12860[ابن أيب شيبة . ميسك عنه احملرم 

.ـ رجاله ثقات اهكان يبعث باهلدي مث ال ميسك عن شيء مما كان ميسك عنه احملرم
ابـن حدثنا ابن منري قال حدثنا عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]12858[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح من قلد فقد أحرم: قال عمر
يف الرجـل يبعـث باهلـدي عمـرابـنحدثنا محاد عن أيوب عـن نـافع عـن ]1310[مسدد -

.صحيح اهـك عنه احلرام يواعده يوما فإذا بلغ أمسك هو عما ميس: وهو مقيم قال 
كــان يبعــث باهلــدي مث رعمــابــنعــن علــي بــن ثابــت عــن نــافع أن ]90[ابــن أيب عروبــة -

]12867[ابـــن أيب شـــيبة . إذا قلـــد اهلـــدي غـــري أنـــه ال يلـــيب احملـــرمميســـك عمـــا ميســـك عنـــه 
دي ميســك عمــا ميســك حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن نــافع أن ابــن عمــر كــان إذا بعــث باهلــ

حــدثنا صــاحل بــن عبــد الــرمحن قــال ثنــا ســعيد ]4177[الطحــاوي .غــري أن ال يلــيبحملــرم عنــه ا
أمسـك قال ثنا هشيم قال أنا عبيد اهللا عن نافع قال كان ابن عمر إذا بعث هديـه وهـو مقـيم

ثنا حممـد بـن خزميـة قـال ثنـا حجـاج قـال ثنـا محـاد حـد.عما ميسك عنه احملرم حىت ينحـر هديـه
.اهـ صحيح أمسك عن النساءابن عمر عنعن أيوب عن نافع

عــن نــا حجـاج قـال ثنـا محـاد عـن أيـوبثحـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال]4198[الطحـاوي -
ــن عمــرســألت : أيب العاليــة قــال أميســك عــن النســاء ؟ فقــال ابــن عــن الرجــل اب

.جيد اهـ سندمنا احملرم حيل حىت يطوف بالبيت ما عل: عمر
بــن شــهاب عــن ثعلبــة بــن أيب مالــك أنــه رأى انــا عبــد العزيــز نــا خرب أ]2879[ابــن اجلعــد -

يغسل أحد شقي رأسه بالشجرة مث التفت فإذا بدنته قد قلدت فلـم قيس بن سعد بن عبادة
.اهـ صحيح يغسل الشق اآلخر يعين وأحرم 

كـف عمـا يكـف عنـه احملـرم ، كـان إذا قلـد يابن عبـاسعن قتادة أن ]89[ابن أيب عروبة -
.اهـ صحيح حىت يبلغ اهلدي حمله 

: قـال عبـاسابـنحدثنا أبو األحوص عن ليث عن عطـاء عـن ]12845[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ]12851[ابــن أيب شــيبة .إذا قلــد اهلــدي وصــاحبه يريــد العمــرة أو احلــج فقــد أحــرم
أو قلـد فقـد وجـب عليــه مـن جلــل: حفـص عـن ليـث عــن جماهـد وعطـاء عـن ابــن عبـاس قـال 
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حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن ابـن ]12852[ابن أيب شيبة .اإلحرام
.ال بأس بهاهـ فقد أحرممن قلد أو جلل أو أشعر: عباس قال 

عن حيىي بن سـعيد عـن حممـد بـن إبـراهيم بـن احلـارث التيمـي عـن ربيعـة بـن ]756[مالك -
ن أإرأى رجــال متجــردا بــالعراق فســأل النــاس عنــه فقــالوا نــه أعبــد اهللا بــن اهلــدير 

فــذكرت لــه ذلــك فقــال بدعــة ورب عبــد اهللا بــن الزبيــريقلــد فلــذلك جتــرد قــال ربيعــة فلقيــت 
بــندحممــأخــربينقــالســعيدبــنىيحيــعــنحــدثنا الثقفــي]12868[ابــن أيب شــيبة . الكعبــة

يفالبصــرةعلــىأمــريوهــواسبــعابــنرأىأنــهأخــربهيراهلـَـدِ بــناهللاعبــدبــنربيعــةأنراهيمإبــ
أنأمـرإنـه:فقـالوا.عنهاسنالفسألالبصرةنربمعلىمتجرداطالبأيببنعليزمان
ابــن أيب . كعبــةالوربِّ بدعــة:فقــال.لــهذلــكفــذكرتالــزبريابــنلقيــتفجتــردفلــذلك، يقلــد

حـــدثين أيب عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن : قـــالحـــدثنا إمساعيـــل بـــن أيب أويـــس]3710[خيثمـــة 
وهـو أمـري علـى أن ربيعة بـن اهلـدير التيمـي أخـربه أنـه رأى عبـد اهللا بـن عبـاسحممد بن إبراهيم

: فقيـل،البصرة يف زمان علـي متجـردا، فسـأل النـاس عنـه
.اهـ صحيحبدعة ورب الكعبة: فلقيت عبد اهللا بن الزبري فذكرت ذلك له فقال: قال ربيعة

االغتسال لالحرام
حدثنا عبد اهللا بن أيب زياد حدثنا عبد اهللا بن يعقوب املدين عن ابن أيب ]830[الرتمذي -

سـلم جتـرد ن خارجة بن زيد بن ثابت عـن أبيـه أنـه رأى النـيب صـلى اهللا عليـه و الزناد عن أبيه ع
.اهـ صححه األلباين ن غريب قال أبو عيسى هذا حديث حس.إلهالله واغتسل 

أعــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن أبيــه عــن أمســاء بنــت عمــيس ]700[مالــك -
مرهـا :سـلم فقـالبكـر لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و حممد بن أيب بكـر بالبيـداء فـذكر ذلـك أبـو

.اهـ رواه مسلم من وجه آخر فلتغتسل مث لتهل 
ن حيـرم ولدخولـه أكان يغتسل إلحرامـه قبـل بن عمر عبد اهللاعن نافع أن ]702[مالك -

أخربنــا حيــىي بــن عبــاد قــال حــدثنا فلــيح عــن ]5163[ابــن ســعد . مكــة ولوقوفــه عشــية عرفــة 
.اهـ صحيح ولوقوفه بعرفة، ولدخوله مكة ، كان ابن عمر يغتسل إلحرامه : نافع قال 

: قال عمرابنكر عن حدثنا سهل بن يوسف عن محيد عن ب]15847[ابن أيب شيبة -
حــدثنا إبــراهيم بــن محــاد ]2460[الــدارقطين .مــن الســنة أن يغتســل الرجــل إذا أراد أن حيــرم
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إن مـن : عمـر قـال حدثنا أبو موسى حدثنا سهل بـن يوسـف حـدثنا محيـد عـن بكـر عـن ابـن
أخربنـــا أبـــو ] 9212[البيهقـــي .الســـنة أن يغتســـل إذا أراد أن حيـــرم وإذا أراد أن يـــدخل مكـــة

حـدثنا حممـد بـن املثـىن حـدثنا ياحلافظ حـدثنا عبـدان األهـواز يعبد اهللا احلافظ حدثنا أبو عل
إن من السنة أن : عن ابن عمر قال سهل بن يوسف حدثنا محيد عن بكر بن عبد اهللا املزين

.صحيح اهـوإذا أراد أن يدخل مكة، يغتسل إذا أراد أن حيرم 
ن أبــو ضــمرة عــن عبيــد اهللا عــن نــافع أاب قــال حــدثنا حــدثنا عبــد الوهــ]115[احملــاملي -

، عبـد الوهـاب صـحيحاهــ سـند ن يغتسـلواأكان يغتسل غداة يدخل مكة ويأمرهم ابن عمر
.هو ابن عبد احلكم الوراق 

نـزع أنـهعمـرابـنحدثنا أبو أسامة عن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]15846[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح يغتسلوملقميصه عام الفتنة ، مث لىب

سألت نافعا أكان ابن عمر : حدثنا حفص عن ابن جريج قال ]15850[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح كان رمبا يغتسل ، ورمبا توضأ: ل يغتسل عند اإلحرام ؟ فقا

قـاللزبري بن عدي عن إبـراهيمعن احدثنا أبو نعيم عن سفيان]15843[ابن أيب شيبة -
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ]15845[ابــن أيب شــيبة .أن حيرمــوا اغتســلواكــانوا إذا أرادوا 

.اهـ صحيح إذا أرادوا أن حيرموا أن يغتسلواكانوا يستحبون : قال منصور عن إبراهيم 
التطيب عند االحرام

حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة ]13669[ابــن أيب شــيبة -
اهـــ رواه بأطيــب مــا أجــداهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عنــد إحرامــه كنــت أطيــب رســول: قالــت 

.البخاري ومسلم 
وجــد عمــر بــن الخطــابن أعــن نــافع عــن أســلم مــوىل عمــر بــن اخلطــاب ]721[مالــك -

ممن ريح هذا الطيـب فقـال معاويـة بـن أيب سـفيان مـين يـا أمـري :ريح طيب وهو بالشجرة فقال
:ن أم حبيبـة طيبتـين يـا أمـري املـؤمنني فقـال عمـرإ:ل معاويـةمنـك لعمـر اهللا فقـا:املؤمنني فقـال

حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن ]13674[ابـن أيب شـيبة . عزمت عليـك لـرتجعن فلتغسـلنه 
ممن هـذا ؟ فقـال : فقال مر وجد ريح طيب وهو بذي احلليفةنافع عن أسلم موىل عمر أن ع

املـــؤمنني ال تعجـــل علـــي فـــإن أم حبيبـــة يـــا أمـــري : قـــال .أمنـــك لعمـــري: مـــين فقـــال : معاويـــة 
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: قـالفلتغسـلنه عنـك كمـا طيبتـكإليهـاوأنا أقسـم عليـك لـرتجعن: بتين وأقسمت علي قالطي
قــالحــدثنا نصــر بــن مــرزوق]3564[الطحــاوي اهـــ رجــع إليهــا حــىت حلقهــم بــبعض الطريــقف

عمـر بـن ثنا وهب بن خالد عن أيوب عن نـافع عـن ابـن عمـر أنقالثنا اخلصيب بن ناصح
ه الــريح الطيبــة فقــال معاويــة مــين ممــن هــذ: اخلطــاب وجــد ريــح طيــب وهــو بــذي احلليفــة فقــال

فقــال معاويــة ال تعجــل علــي يــا أمــري املــؤمنني إن أم . منــك لعمــري منــك لعمــري: فقــال عمــر
وأنـــا أقســـمت عليـــك لـــرتجعن إليهـــا فتغســـله : فقـــال لـــه عمـــر. حبيبـــة طيبتـــين وأقســـمت علـــي 

ثنـا حجـاج قـاللحممـد بـن خزميـة قـاحـدثنا .فغسـله فلحـق النـاس بـالطريقعندها فرجـع إليهـا 
ليـث ثنـا شـعيب بـن الحـدثنا ربيـع املـؤذن قـالمث قال.ثنا محاد عن أيوب فذكر بإسناده مثله 

حـدثنا ]13684[ابـن أيب شـيبة وقـالاهــ عـن عمـر مثلـهثنا الليـث عـن نـافع عـن أسـلمقال
وجـد عمـر بـن اخلطـاب رحيـا عنـد اإلحـرام :ابن عمر قالوكيع قال حدثنا مسعر عن وبرة عن 

.اهـ صحيح ألقى ملحفة كانت عليه يعين مطيبةفتوعد صاحبها فرجع معاوية ف
قـال وكـان عبـد اهللا ياليمـان أخربنـا شـعيب عـن الزهـر أيبمن طريـق]9235[البيهقي وروى

ريــح طيــب وهــو ســفيان بــن عمــر حيــدث عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه وجــد مــن معاويــة بــن أيب
. أم حبيبـةء طيبتـينيشـ: ممـن ريـح هـذا الطيـب؟ قـال : احلليفة وهم حجـاج فقـال عمـر يبذ

أقســـم بـــاهللا لـــرتجعن إليهـــا حـــىت تغســـله فـــواهللا ألن أجـــد مـــن احملـــرم ريـــح يلعمـــر : فقـــال عمـــر 
.هذا مرسلاهـمن أن أجد منه ريح الطيبالقطران أحب إيل

عمــر بــن الخطــابن أد عــن غــري واحــد مــن أهلــه عــن الصــلت بــن زييــ]722[مالــك وقــال
عمـر ممـن ريـح هـذا الطيـب :ىل جنبـه كثـري بـن الصـلت فقـالإوجد ريح طيـب وهـو بالشـجرة و 

فاذهـب إىل شـربة :ن ال أحلق فقال عمـرأفقال كثري مين يا أمري املؤمنني لبدت رأسي وأردت 
حفـري تكـون عنـد أصـل الشـربة :قـال مالـك.فادلك رأسك حىت تنقيـه ففعـل كثـري بـن الصـلت

.اهـ حسن النخلة 
حـــدثنا وكيـــع قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن قـــيس عـــن بشـــري بـــن يســـار ]13686[ابــن أيب شـــيبة -

بــنالبــراءممــن هــذه الــريح ؟ فقــال : فقــال ريــح طيــب عمــرملــا أحرمــوا وجــد : األنصــاري قــال 
إمنـــا احلـــاج ، قـــد علمنـــا أن امرأتـــك عطـــرة أو عطـــارة: قـــال . مـــين يـــا أمـــري املـــؤمنني : عـــازب

.اهـ مرسل حسن األذفر األغرب
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عمـرحدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد عن الزهري أن ]13675[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل فردهدعا بثوب ، فأيت بثوب فيه ريح طيب 

رأى :قـال مسعـت إبـراهيم بـن سـعد قـال أخربنـا أيب عـن أبيـه قـال]1952[أمحد يف العلـل -
اهــ ورواه أبــو اغســل رأسـك بــالطني:قـال، ال بـذي احلليفــة قـد ادهــن قبـل أن حيــرم رجــعثمـان
قالحدثنا ابن مرزوق]3568[الطحاوي وقال . عن إبراهيم بن سعد عن أبيه بنحوهصاحل 

بـذي احلليفــة عثمــانكنــت مـع : ثنـا شــعبة عـن سـعد بــن إبـراهيم عــن أبيـه قـالقــالثنـا وهـب
صـحيح ، وهـب هـو اهــدهن رأسه فأمر بـه فغسـل رأسـه بـالطنيفرأى رجال يريد أن حيرم وقد 

.ابن جرير بن حازم 
حدثنا وكيع قال حـدثنا قـيس عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن ]15046[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف السند يعين بالزيتكان يدهن عند اإلحرام من الدبة أنه  علي
فيان عن منصور عن سعيد بن جبـري حدثنا حممد بن يوسف حدثنا س]1464[البخاري -

فذكرته إلبراهيم قال ما تصنع بقوله حدثين األسود عـن . يدهن بالزيت عمرابنكان : قال 
كــأين أنظــر إيل وبــيص الطيــب يف مفــارق رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو :عائشــة قالــت

اهـحمرم 
ابنكان :ليح عن نافع قالحدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا ف]1479[البخاري -

إذا أراد اخلــروج إىل مكــة ادهــن بــدهن لــيس لــه رائحــة طيبــة مث يــأيت مســجد ذي احلليفــة عمــر
هكذا رأيت النيب صلى اهللا عليه :مث قال.فيصلي مث يركب وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم

اهـسلم يفعل و 
عوانـــة قـــال ســـعيد أيبحـــدثنا ســـعيد بـــن منصـــور وأبـــو كامـــل مجيعـــا عـــن]2899[مســـلم -

عـن عبد اهللا بـن عمـرسـألت :حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه قال
يألن أطلـــ، مـــا أحـــب أن أصـــبح حمرمـــا أنضـــخ طيبـــا :فقـــال.الرجـــل يتطيـــب مث يصـــبح حمرمـــا

مــا :عائشــةفــدخلت علــى . مــن أن أفعــل ذلــكبقطــران أحــب إيل
فقالــت . مــن أن أفعــل ذلــكبقطــران أحــب إيليأن أصــبح حمرمــا أنضــخ طيبــا ألن أطلــأحــب
نســائه مث أصــبح يفمث طــافأنــا طيبــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عنــد إحرامــه :عائشــة
ابـن احلـارث حـدثنا شـعبة عـن حـدثنا خالـد يعـينيحدثنا حيىي بن حبيب احلـارثمث قال.حمرما
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تشر قال مسعـت أيبإبراهيم بن حممد بن املن
وحدثنا أبو كريب . طيباينضخاهللا صلى اهللا عليه وسلم مث يطوف على نسائه مث يصبح حمرما 

حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه قال مسعت ابن عمـر 
مــن أن أصـبح حمرمــا أنضـخ طيبــا قطـران أحـب إيلألن أصـبح مطليــا ب:اهللا عنهمـا يقــوليرضـ
طيبــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ::قــال

وكـأن . اهــ كأنـه أشـار إىل أنـه حـرف انفـرد بـه شـعبة ينضـخ )1(نسائه مث أصبح حمرمـافطاف يف
.عائشة أنكرت إنكاره التطيب عند اإلحرام قط 

أخربنــا املعلــى بــن أســد قــال حــدثنا وهيــب بــن خالــد عــن موســى بــن ]5156[ابــن ســعد -
إنه كان من شـأن عبـد اهللا بـن عمـر أنـه كـان يـأمر بثيابـه : عقبة عن سامل بن عبد اهللا أنه قال 

فتجمــر كــل مجعــة ، وإذا حضــر منــه خــروج إىل مكــة حاجــا أو معتمــرا تقــدم إلــيهم أال جيمــروا 
.اهـ صحيح تقدم يف اجلمعة ثيابه

أخربنا عيسى بـن حممـد أبـو عمـري عـن ضـمرة عـن األوزاعـي عـن ]2688[وقد روى النسائي 
طيبـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إلحاللـه وطيبتـه : الزهري عن عروة عن عائشـة قالـت 

ورواه أبـو يعلـى وأبـو عوانـة مـن طريـق اهــ إلحرامه طيبا ال يشبه طيبكم هذا تعين ليس لـه بقـاء 
.به وأعله الدارقطين تفرد به ضمرة .صححه األلباين . ثله ضمرة بن ربيعة م

حـــدثنا يعقـــوب بـــن إبـــراهيم ]4329[مـــا روى البخـــاري قبـــلُ وقـــد كـــان مـــن أمـــر رســـول اهللا 
عطــاء أن صــفوان بــن يعلــى بــن أميــة أخــرب أن حــدثنا إمساعيــل حــدثنا ابــن جــريج قــال أخــربين

قــال فبينــا النــيب. وســلم حــني ينــزل عليــه أرى رســول اهللا صــلى اهللا عليــهيعلـى كــان يقــول ليتــين
صــلى اهللا عليــه وســلم باجلعرانــة وعليــه ثــوب قــد أظــل بــه معــه فيــه نــاس مــن أصــحابه إذ جــاءه 

جبــة رجــل أحـرم بعمــرة يفعليــه جبـة متضــمخ بطيـب فقــال يــا رسـول اهللا كيــف تـرى يفأعـرايب
ى فأدخـل رأسـه فـإذا فجـاء يعلـ. بعد ما تضـمخ بالطيـب فأشـار عمـر إىل يعلـى بيـده أن تعـال 

يأيــن الــذ:عنــه فقــال يمث ســر ســلم حممــر الوجــه ، يغــط كـذلك ســاعةصــلى اهللا عليــه و النـيب

دل هذا احلديث علـى أنـه قـد كـان بـني إحرامـه وبـني تطييبهـا إيـاه غسـل ألنـه ال : الطحاوي مث قال أبو جعفررواه-1
أن يوجـد مـن احملـرم بعـد إحرامـه . يطوف عليهن إال اغتسل 

ريح الطيب كما كره ذلك ابن عمر رضي اهللا عنهمـا فأمـا بقـاء نفـس الطيـب علـى بـدن احملـرم بعـدما أحـرم وإن كـان إمنـا 
]132/ 2شرح معاين اآلثار [.تطيب به قبل اإلحرام فال نتفهم هذا احلديث فإن معناه معىن لطيف 
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بـك فاغسـله ثـالث يأما الطيب الـذ:به فقال فالتمس الرجل فأيت. عن العمرة آنفا يسألين
ي ورواه النســـائاهــــ حجـــك عمرتـــك كمـــا تصـــنع يفمـــرات ، وأمـــا اجلبـــة فانزعهـــا ، مث اصـــنع يف

أخربنـا حممـد بـن منصـور قـال حـدثنا سـفيان عـن عمـرو عـن عطـاء عـن صـفوان بـن ]2709[
سـلم وقـد أهـل بعمـرة وعليـه مقطعـات وهـو رجـال أتـى النـيب صـلى اهللا عليـه و يعلى عن أبيه أن

مــا كنــت : أهللــت بعمــرة فمــا أصــنع فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم :متضــمخ خبلــوق فقــال
مـا كنـت صـانعا يف حجـك فاصـنعه :فقـال.أتقـي هـذا وأغسـلهكنت :قال؟صانعا يف حجك

اهـيف عمرتك 
ابـن حدثنا وكيـع عـن موسـى بـن عبيـدة عـن بعـض أصـحابه عـن ]15044[ابن أيب شيبة -

حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســفيان عــن منصــور عــن .أنــه كــان يــدهن بالزيــت قبــل أن حيــرمعمــر
.اهـ صحيح ند اإلحرامسعيد بن جبري عن ابن عمر أنه كان يدهن بالزيت ع

أنـه كـان إذا ابـن عمـرحدثنا عبد األعلى عن برد عن نـافع عـن]13681[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند حسن أراد أن حيرم ترك إمجار ثيابه قبل ذلك خبمسة عشر

حــدثنا هــارون بــن عبــد اهللا حــدثنا ] 113/ 1[غريــب احلــديث وقــال أبــو إســحاق احلــريب يف 
اهــ حسـن حرامه بدهن اجللجالنكان يدهن عند إنافع عن ابن عمر  معن حدثنا العمري عن

.
ـــن عمـــرن أعـــن نـــافع ]716[مالـــك وقـــال ـــد اهللا ب كفـــن ابنـــه واقـــد بـــن عبـــد اهللا ومـــات عب

.اهـ صحيح نا حرم لطيبناه ألوال :وقال.باجلحفة حمرما ومخر رأسه ووجهه
شــم عــن عائشــة ابنــة ســعد حــدثنا أبــو أســامة عــن هاشــم بــن ها]13656[ابــن أيب شــيبة -

أخربنـا سـفيان عـن ]9231هـق[الشـافعي .يتطيـب عنـد اإلحـرام بالـذريرةسعدكـان : قالت 
عنـد إحرامـه باملسـك والـذريرةطيبـت أيب: حممد بن عجالن أنه مسع عائشـة بنـت سـعد تقـول 

نـا حيـىي بـن عبـد اهللا ثبن عمرو بن متـام أبـو الكـروس قـالحدثنا حممد]3608[الطحاوي .
:شـج عـن خمرمـة بـن بكـري عـن أبيـه قـالحدثين ميمون بن حيـىي بـن مسـلم بـن األبن بكري قال

كنـت أشـبع رأس سـعد بـن أيب : مسعـت عائشـة بنـت سـعد تقـول: مسعت أسامة بـن زيـد يقـول
.اهـ حسن صحيح وقاص حلرمه بالطيب 
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سعبــاابــنحــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن ســعيد عــن قتــادة أن ]13665[ابــن أيب شــيبة -
.مرسلحسن اهـ كان ال يرى بأسا بالطيب عند إحرامه ويوم النحر قبل أن يزور

: أخربنا سعيد بن سامل القداح عن احلسن بن زيد عن أبيه قـال ]9232هق[ي شافعالوقال
اهــ احلسـن بـن زيـد بـن احلسـن بـن ن على رأسه ملثل الرب من الغاليةحمرما وإعباسابنرأيت 

.صحيححسنعلي بن أيب طالب ، 
ابـــن حـــدثنا وكيـــع عــن عيينـــة بـــن عبــد الـــرمحن عــن أبيـــه عـــن ]13666[ابـــن أيب شــيبة وقــال
ال أرى بـه : الزبيـرابنوقال .وأحب بقاءهرأسي قبل أن أحرمإين ألصغصغه يف : قالعباس
حـدثنا ]221/ 4[رواه أبـو عبيـد يف الغريـب .عمرابنوقال .بأسا

أنــه ســئل عــن الطيــب عنــد الــرمحن عــن أبيــه عــن ابــن عبــاسخربنــا عيينــة بــن عبــدهشــيم قــال أ
.صحيح اهـ)1(أما أنا فأسغسغه يف رأسي مث أحب بقاءه: اإلحرام فقال 

حججـت : حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرمحن عـن أبيـه قـال ]13677[ابن أيب شيبة -
ن عند اإلحرام أصـبنا شـيئا مـن الطيـب مرة فوافقت عبد الرمحن بن عمرو بن العاص ، فلما كا

ــن أبــي العــاصوددت أنــك مل تفعــل إين حججــت مــرة مــع : فقــال يل عبــد الــرمحن  عثمــان ب
: فأحرم من املنجشانية وهي قريبة من البصرة وقـال لنـا 

حـدثنا ]3587[الطحـاوي .اهـ خالفـه عثمـان بـن عمـر بـن فـارس به رؤوسكم عند اإلحرام
انطلقـت :ابن مرزوق قال ثنا عثمان بـن عمـر قـال ثنـا عيينـة بـن عبـد الـرمحن عـن أبيـه أنـه قـال

: حاجـــا فـــرافقين عثمـــان بـــن أيب العـــاص فلمـــا كـــان عنـــد اإلحـــرام قـــال
فقــدمت مكــة . اخلطمــي األبــيض وال ميــس أحــد مــنكم غــريه فوقــع يف نفســي مــن ذلــك شــيء

أمــا أنــا : وأمــا ابــن عبــاس فقــال. مــا أحبــه:وابــن عبــاس فأمــا ابــن عمــر فقــالفســألت ابــن عمــر
.اهـ هذا أشبه من رواية وكيع ، صحيح فأضمخ به رأسي مث أحب بقاءه 

بــنالحســينحــدثنا شــريك عــن عمــار عــن مســلم البطــني أن ]13655[ابــن أيب شــيبة -
ابــــن ســــعد .الطيــــبكــــان إذا أحــــرم ادهــــن بالزيــــت ودهــــن أصــــحابه بالطيــــب أو بــــدهن علــــي

ت الطعام إذا رويته دمسا وفرقته غسغس: هي الرتوية يقال : واألصمعي يف السغسغة قال أبو زيد: مث قال أبو عبيد -1
أصغصغه يف رأسي يذهب به إىل تفريقه يف رأسه وهذا جيوز أيضا ولكن احملفوظ عندنا هو األول : وبعضهم يرويه . فيه 

اهـوهو وجه الكالم 
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ن عمـــار الـــدهين عـــن عـــأخربنـــا طلـــق بـــن غنـــام النخعـــي قـــال حـــدثنا شـــريك وقـــيس ]7467[
أنـــه كـــان يـــدهن عنـــد اإلحـــرام بالزيـــت ويـــدهن أصـــحابه حســـني بـــن علـــيمســـلم البطـــني عـــن 

.إسناد حسن . بالدهن املطيب
كـان يرالزبابنحدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة أن ]13663[ابن أيب شيبة-

حــدثنا أبــو أســامة ووكيــع عــن ] 13671[ابــن أيب شــيبة .يــدهن عنــد إحرامــه بالغاليــة اجليــدة
الطحـاوي . هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبري أنه كان يتطيـب بالغاليـة اجليـدة عنـد إحرامـه

ثنا نصر بن مرزوق قـال ثنـا اخلصـيب بـن ناصـح قـال ثنـا وهيـب عـن هشـام بـن حد] 3612[
.صحيح . عن عبد اهللا بن الزبري أنه كان يتطيب بالغالية اجليدة عند اإلحرامعروة عن أبيه

رأيـت : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب الضحى قال ]13662[ابن أيب شيبة وقال
ا لو كـان لرجـل الختـذ منـه رأس مـالمرأسه وحليته من الطيب وهو حمرم ويف عبد اهللا بن الزبري

حـدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس عـن األعمـش عـن أيب ]144[ج يف حديثه رواه أبو سعيد األش. 
رأيـت يف مفـرق ابـن الـزبري عشـية عرفـة مـن الطيـب مـا لـو كـان لرجـل كـان رأس : الضـحى قـال 

.كان ابن الزبري حيرم من مكة .اهـ سند جيد مال
عمـر ربينحدثنا أبـو أسـامة قـال أخـحدثنا احلسني بن اجلنيد الدامغاين]1832[أبو داود -

كنــا :عائشــة بنــت طلحــة أن عائشــة أم املــؤمنني حــدثتها قالــتقــال حــدثتينيبــن ســويد الثقفــ
صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة فنضمد جباهنا بالسك املطيب عند اإلحرام فإذا خنرج مع النيب

صــححه اهـــصــلى اهللا عليــه وســلم فــال ينهاهــافــرياه النــيب، عرقــت إحــدانا ســال علــى وجههــا 
.السكوت عن سيالنه ال فوحانه ذكرتهذا طيب مل يكن له ريح ، لذلك .اين األلب

حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أمه ]13659[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف تنكت يف مفارقها الطيب قبل أن حترم ، مث حترمعائشةرأيت : قالت 

ن مسلم حدثنا محاد بن سلمة عن زيد بن أسلم قال أخربنا عفان ب]11905[ابن سعد -
اهــــ أم ذرة مـــوالة باملســـك والعنـــرب يف إحرامهـــاعائشـــة

ثنا إبـراهيم بـن مـرزوق قـال حـد]3609[وقال الطحـاوي.عائشة وثقها ابن حبان والعجلي 
كنـت قالـتأسـلم قـال حـدثتين درةبـن زيـد قـال ثنـا زيـد بـنثنـا محـادثنا حبان بن هالل قـال
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.واهللا أعلـم أشـبه ، اهــ أم ذرة أشبعه بالغالية أغلف رأس عائشة باملسك والعنرب عنـد إحرامهـا
.هذا منكر ، مل يكن من أمرهن

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنـا أبـو عمـرو بـن مطـر حـدثنا حيـىي بـن ]9316[قال البيهقي 
حـــدثنا شـــعبة عـــن يزيـــد الرشـــك عـــن معـــاذة عـــن اذ حـــدثنا أيبحممـــد حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن معـــ

احملرمــة تلــبس مــن الثيــاب مــا شــاءت إال ثوبــا مســه ورس أو زعفــران وال تتربقــع : قالــت عائشــة
.اهـ صحيح وال تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت

أخربنــا حجــاج بــن حممــد والضــحاك بــن خملــد عــن ابــن جــريج قــال ]11894[ابــن ســعد -
كن أزواج النيب صـلى اهللا :م عن أمها أميمة بنت النجار قالتتين حكيمة بنت أيب حكيأخرب 

حــدثنا أبــو بشــر ]3610[الطحــاوي .جبــاههن قبــل أن حيــرمن مث حيــرمن كــذلك فيعــرفن فيــه
قـال ثنـا أبـو عاصـم عـن ابـن جـريج قـالمد ح وحـدثنا ابـن مـرزوقثنا حجاج بن حمقالالرقي

أن أزواج النـيب صـلى اهللا يم عـن أمهـا ابنـة النجـار قال أبو عاصم ابنة أيب حكيمةأخربتين حك
لـــى 

اهــ علـى دمها على صاحبه يف قصـة احلـديثيزيد أح،كذلكجباههن قبل أن حيرمن مث حيرمن
.واهللا أعلم ،خمفيوهو باطن هذا طيب ليس له ريح رسم ابن حبان ،

التلبيةاألمر يف
لىبأي )فمن فرض فيهن احلج(وقول اهللا 

حدثنا هناد حدثنا إمساعيل بن عياش عـن عمـارة بـن غزيـة عـن أيب حـازم ]828[الرتمذي -
ما من مسلم يلـيب إال لـىب مـن :سلمرسول اهللا صلى اهللا عليه و قال: عن سهل بن سعد قال 

.عــن ميينــه أو عــن مشالــه مــن حجــر أو شــجر أو مــدر حــىت تنقطــع األرض مــن هاهنــا وهاهنــا
حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين و عبد الرمحن بن أسود أبو عمرو البصري قاال حـدثنا عبيـدة 

سهل بن سعد عن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بن محيد عن عمارة بن غزية عن أيب حازم عن
اهـــ ورواه ابــن ماجــة وصــححه ابــن خزميــة واحلــاكم مــن طريــق حنــو حــديث إمساعيــل بــن عيــاش 

.عبيدة بن محيد حدثين عمارة بن غزية مثله 
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ن تلبيــة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أعــن نــافع عــن عبــد اهللا بــن عمــر ]730[مالــك -
. ن احلمــد والنعمــة لــك وامللــك ال شــريك لــك إال شــريك لــك لبيــك لبيــك اللهــم لبيــك لبيــك 

لبيـــك وســعديك واخلـــري بيـــديك لبيـــك يزيـــد فيهــا لبيـــك لبيـــكَ عبـــد اهللا بـــن عمـــروكـــان :قــال
.اهـ رواه مسلم والرغباء إليك والعمل

أيببــنالعزيــزعبــدعــنالــرمحنعبــدبــنمحيــدحــدثناقــالقتيبــةأخربنــا]2752[النســائي -
اهللاصـلىالنـيبتلبيـةمـنكـان: قـالهريـرةأيبعـناألعـرجعنالفضلبناهللاعبدنعسلمة
.اهـ صححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم احلقإلهلبيكوسلمعليه

عـن جـابر حدثنا أمحد بن حنبل ثنا حيىي بن سعيد ثنـا جعفـر ثنـا أيب]1815[أبو داود -
عليــه وســلم فــذكر التلبيــة مثــل حــديث ابــن عمــر أهــل رســول اهللا صــلى اهللا:بــن عبــد اهللا قــال

صـلى اهللا عليـه وسـلم يسـمع فـال يقـول والناس يزيدون ذا املعارج وحنوه من الكالم والنيب:قال
.اهـ رواه مسلم ، تقدم هلم شيئا

يونس عن ابن شهاب حرملة بن حيىي أخربنا ابن وهب أخربينحدثين]2871[وقال مسلم 
عــن أبيــه قــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه اهللا بــن عمــر أخــربينقــال فــإن ســامل بــن عبــد
لبيــك اللهــم لبيــك لبيـك ال شــريك لــك لبيـك إن احلمــد والنعمــة لــك :وسـلم يهــل ملبــدا يقـول
وإن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يقــول كــان . ال يزيــد علــى هــؤالء الكلمــات. وامللــك ال شــريك لــك

مث إذا اسـتوت بـه الناقـة قائمـة عنـد . احلليفـة ركعتـنييرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركع بذ
الخطـاببـنعمـركـان :

يهــل بــإهالل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن هــؤالء الكلمــات ويقــول لبيــك اللهــم لبيــك 
.اهـ احملفوظ عن ابن عمرمليديك لبيك والرغباء إليك والعلبيك وسعديك واخلري يف

ابــنكــان : حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن حيــىي بــن ســعيد قــال ]13646[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا ]3560[الطحاوي اهـ وقالبيكلبيك والرغباء إليك والعمل ل: يزيد من عنده عمر

ل ثنـا يونس قال ثنـا ابـن وهـب أن مالكـا أخـربه ح وحـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال ثنـا حجـاج قـا
.مثله اهـ صحيح محاد قال أنا أيوب وعبيد اهللا قالوا مجيعا عن نافع

حـدثنا عبـدة وأبـو خالـد األمحـر عـن هشـام عـن أبيـه عـن املسـور ]13645[ابن أيب شـيبة -
ك ، إن احلمـد شـريك لـك لبيـلبيك اللهم لبيـك ، لبيـك العمركانت تلبية : بن خمرمة قال 
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لبيـــك ذا النعمـــاء والفضـــل لبيـــك مرغوبـــا ومرهوبـــا إليـــكشـــريك لـــكالوالنعمـــة لـــك وامللـــك
وكــان أيب يعــين زاد أبــو خالــد األمحــر قــال.يبــدئ ذلــك ويعيــدهقــال عبــدة قــال هشــام.احلســن

.صحيح اهـيبدئ ذلك ويعيدهيقليليب كذلك إال أن أبا خالد ملهشاما عن أبيه
اد بــن زيــد عــن أبــان بــن حــدثنا يــونس بــن حممــد قــال حــدثنا محــ]13639[ابــن أيب شــيبة -

لبيـك : ل يف تلبيتـه يقـو عبـد اهللاكـان : قـال يزيـدتغلب عن أيب إسحاق عن عبد الـرمحن بـن 
ويقول هكـذا كانـت تلبيـة اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك

عمــش لــد عــن األحــدثنا أبــو خا]13642[ابــن أيب شــيبة.رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
هــم لبيــك الل: كــان عبــد اهللا يعلمنــا هــذه التلبيــة : قــال عــن عمــارة عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد

.اهـ صحيح )1(إن احلمد والنعمة لكلبيك ال شريك لك لبيكلبيك 
مســع ســعدان أســلمة بــن عجــالن عــن عبــد اهللا بــن أيباثنا حيــىي عــن حــد]1475[أمحــد -

نــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه لــذو املعــارج ولكنــا كنــه إ:لبيــك ذا املعــارج فقــال:رجــال يقــول
ــــك و  ــــو خيثمــــةو مســــددورواه اهـــــســــلم ال نقــــول ذل ــــن أيب شــــيبةورواه. ه حنــــو حيــــىيعــــنأب اب
مسـع سـعد بـن : قالحدثنا أبو خالد عن ابن عجالن عن عبد اهللا بن أيب سلمة]13640[

ومل نكـن املعـارج إنـه ذو املعـارجلبيـك ذا: فقال سعدلبيك ذا املعارج: أيب وقاص رجال يقول 
املعـاىف مـن طريـق]9303[البيهقـي . نقول هـذا علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم

بن سليمان حدثنا القاسـم بـن معـن عـن حممـد بـن عجـالن عـن عبـد اهللا بـن سـلمة أو ابـن أيب
ذو املعـارج ومـا إنـه لـ: قـال سـعد. املعارجيبذأخيه وهو يليبسلمة أن سعدا أبصر بعض بين

عبـد :رواه غـريه عـن القاسـم فقـال. على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمهكذا كنا نليب
ورواه الثـوري وجريـر بـن عبـد احلميـد وحـامت بـن إمساعيـل عـن ابـن عجـالن اهـ سلمةاهللا بن أيب

.)2(جيدمدين وهو مرسل .عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشونعن
حدثنا ابن أيب داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا عبد العزيز بـن ] 3483[ورواه الطحاوي 

حممد الدَّرَاَوْرِدي عن حممد بن عجالن عن عبد اللَّه بن أيب سلمة عن عامر بن سعد عن أبيـه 

وكـان : كانوا يقولون هذه الثالث قال : ثمة قال حدثنا أبو خالد عن األعمش عن خي]13643[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند صحيح شريك لكوامللك ، ال: األسود يقوهلا ، ويزيد 

سئل حيىي بن معني عن حديث حيىي بن سعيد عن حممد بن عجالن قال ]3128[قال ابن أيب خيثمة يف التاريخ -2
اهـمرسل: قال.ك ذا املعارجلبي: حدثين عبد اهللا بن أيب سلمة أن سعدا مسع رجال يقول
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مــا هكــذا كنــا نلــيب علــى عهــد : لبيــك ذا املعــارج لَبيــك، قــال ســعد: أنَــه مســع رجــال يلــِيب يقــول
حدثنا أمحد بن الوليـد البـزاز قـال نـا ]1112[ورواه البزارليه وسلم اهـول اهللا صلى اهللا عرس

عــن عبــد اهللا بــن أيب ســلمة عــن عــامر بــن يعقــوب بــن حممــد عــن عبــد العزيــز عــن ابــن عجــالن
كـذلك قـال الـدارقطين يف .وروايـة اجلماعـة أوىل.فرد بوصـله الـدراورديتاهـ مثله سعد عن أبيه

.العلل 
ا محاد ثنا هشـام بـن حسـان عـن حفصـة بنـت سـريين عـن حيـىي بـن حدثن]1317[مسدد-

اهـــلبيــك حجــا حقــا تعبــدا ورقــا :فكــان يقــول يف تلبيتــهأنــس بــن مالــكســريين أنــه حــج مــع 
.صحيح 

أخربنـا عبيــد اهللا بـن موسـى قـال أخربنــا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عــن ]7323[ابـن سـعد -
لبيــك يــا ذا النعمـــاء : زيــد يف التلبيـــة يالحســن بـــن علــيمسعــت : مســلم بــن أيب مســلم قـــال 

.ثقات اهـوالفضل احلسن
رفع الصوت بالتلبية

عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر بــن حممــد بــن عمــرو بــن حــزم عــن عبــد امللــك بــن ]736[مالــك -
ن رسـول اهللا صـلى أأيب بكر بن احلارث بن هشام عن خـالد بـن السـائب األنصـاري عـن أبيـه 

أمــر أصــحايب أو مــن معــي آن أين جربيــل فــأمرين أتــا:اهللا عليــه وســلم قــال 
.اهـ رواه أبو داود والرتمذي وصححه وابن حبان بالتلبية أو باإلهالل يريد أحدمها

كــان عمــرحــدثنا ابــن إدريــس عــن حــزام بــن هشــام عــن أبيــه أن ]15283[ابــن أيب شــيبة -
حـزام بـن هشـام اهــ وال يـرى وجهـهالليـلا واملروة ويشـتد صـوته ويعـرف صـوته بيليب على الصف

.فيه إثبات التلبية زائدا على ما نقل ابن عمر .ي ، إسناد جيد بن حبيش احلزاع
كنــت مــع : حــدثنا ســهل بــن يوســف عــن محيــد عــن بكــر قــال ]15281[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح فلىب حىت أمسع ما بني اجلبلنيابن عمر
بـن جعفـر بـن أيب طالـب قـال ثنـا علـي بـن عاصـم قـال ثنـا حدثنا حيىي ]2629[الفاكهي-

يلـيب مبكـة حـىت إن كـاد ليسـمع مـا بـني اجلبلـني يعـين املـأزمني عمرابنرأيت : أبو األزهر قال 
.اهـ ال بأس به من مىن إن شاء اهللا 
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ابــنحــدثنا أبـو نعــيم عـن إسـرائيل عــن عبـد العزيــز بـن رفيــع عـن ]15285[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ سند صحيح مثل ذلكابن الزبيروعن .ارفعوا أصواتكم بالتلبية:قال عمر

ابــنســئل : حــدثنا الثقفــي عــن أيــوب عــن ســعيد بــن جبـري قــال ]15280[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ إسناد جيد العج والثج: احلج ؟ قال رّ ما بِ : عباس

قـالب بـن زيـدحدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة عن يعقو ]15282[ابن أيب شيبة -
عليه وسلم ال يبلغون الروحاءكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا

.ال بأس به اهـتلبيتهم
: حــدثنا وكيــع عــن كثــري بــن زيــد عــن املطلــب بــن عبــد اهللا قــال ]15288[ابــن أيب شــيبة -

كــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يرفعــون أصــوا
.حسن اهـون للشمس إذا أحرمواحَ ضْ وكانوا يَ 

شيءت لزمان ابتداء التلبيةقِّ هل وُ 
بيــداؤكم :نــه مســع أبــاه يقــول أعــن موســى بــن عقبــة عــن ســامل بــن عبــد اهللا ]732[مالــك -

ا أهــل رســول اهللا صــلى اهللا مــ، ســلم فيهــا ن علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و هــذه الــيت تكــذبو 
.اهـ رواه مسلم ال من عند املسجد يعين مسجد ذي احلليفة إسلم يه و عل
بـــن إســـحاق ثنـــا خصـــيف بـــن عبـــد الـــرمحن اثنا يعقـــوب ثنـــا أيب عـــن حـــد]2358[أمحـــد -

ــد اهللا بــن عبــاساجلــزري عــن ســعيد بــن جبــري قــال قلــت  يــا أبــا العبــاس عجبــا الخــتالف لعب
ل اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حـــني أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف إهـــالل رســـو 

إألعلم الناس بذلك ينإأوجب فقال 
خـــرج رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حاجـــا فلمـــا صـــلى يف .واحـــدة فمـــن هنالـــك اختلفـــوا

سـمع ذلـك مسجده بذي احلليفة ركعتيه أوجب يف جملسـه فأهـل بـاحلج حـني فـرغ مـن ركعتيـه ف
منـه أقـوام فحفظــوا عنـه مث ركـب فلمــا اسـتقبلت بـه ناقتــه أهـل وأدرك ذلـك منــه أقـوام وذلــك أن 

ا أهـل رسـول اهللا النـاس إمنـا كـانوا يـأتون أرسـاال فسـمعوه حـني اسـتقلت بـه ناقتـه يهـل فقـالوا إمنـ
ســلم فلمــامضــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم حــني اســتقلت بــه ناقتــه مثصــلى اهللا عليــه و 

ا أهــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه عــال علــى شــرف البيــداء أهــل وأدرك ذلــك منــه أقــوام فقــالوا إمنــ
ســلم حــني عــال علــى شــرف البيــداء وأمي اهللا لقــد أوجــب يف مصــاله وأهــل حــني اســتقلت بــه و 
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فمـن أخـذ بقـول عبـد اهللا بـن عبـاس أهـل يف مصـاله .ناقته وأهل حني عال على شرف البيداء
.اهـ رواه أبو داود وصححه احلاكم ه إذا فرغ من ركعتي

ابــن عمــرحــدثنا أبــو خالــد عــن حيــىي بــن ســعيد عــن نــافع عــن ]15547[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ال تليب حىت تأيت البيداءعائشةكان إذا انبعثت به راحلته لىب ، وكانت : قال
لتلبيـة حيبـون اكـانوا: حدثنا وكيع عن األعمش عن خيثمـة قـال ]15548[ابن أيب شيبة -

.صحيح كويف اهـ سند  إذا استوى بعريه به قائما
بــن أمحــد بــن عبــدان أخربنــا أمحــد بــن عبيــد الصــفار حــدثنا يأخربنــا علــ]9305[البيهقــي -

يعقـوب بـن كاسـب ح وأخربنـا أبـو بكـر أمحـد بـن احلـارث حـدثينيإمساعيل بن الفضـل البلخـ
أخربنــا ابــن رســتة حــدثنا ابــن كاســب األصــبهاينالفقيــه أخربنــا أبــو حممــد بــن حيــان أبــو الشــيخ 

أنـه مســع صـاحل بـن حممــد بـن زائــدة حيـدث عــن عمـارة بــن يحـدثنا عبـد اهللا بــن عبـد اهللا األمــو 
صلى اهللا عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل اهللا رضوانه خزمية بن ثابت عن أبيه أن النيب

القاسم بـن حممـد يقـول كـان يـؤمر إذا فـرغ ومغفرته واستعاذ برمحته من النار قال صاحل ومسعت
ومل يــذكر ابــن لفــظ حــديث األصــبهاين. صــلى اهللا عليــه وســلمعلــى النــيبيمــن تلبيتــه أن يصــل

.اهـ صاحل بن حممد بن زائدة ضعيف عبدان احلكاية عن القاسم بن حممد
تلبية املرأة

عمـرابـنعـن حدثنا عمـر عـن عيسـى بـن أيب عيسـى عـن نـافع]14886[ابن أيب شيبة -
.اهـ عيسى احلناط ضعيف : قال 

حــدثنا أمحــد بــن إســحاق بــن البهلــول حــدثنا مؤمــل بــن إهــاب حــدثنا ]2800[الــدارقطين -
يح وحــدثنا حممــد بــن خملــد حــدثنا العبــاس بــن حممــد حــدثنا أبــو داود احلفــر يأبــو داود احلفــر 

ال تصعد املرأة فوق :قالابن عمرعن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن يحدثنا سفيان الثور 
ال تصعد املرأة على الصـفا وال علـى :. ، الصفا واملروة 

.اهـ صحيح ومل يزد على هذا. املروة
عــن داود بــن حــدثنا معــن بـن عيســى عــن إبــراهيم بـن أيب حبيبــة ]14882[ابـن أيب شــيبة -

.ال بأس بهاهـ تلبية: قال عباسابناحلصني عن عكرمة عن 
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حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن ســفيان عــن عبــد الــرمحن بــن ]14885[ابــن أيب شــيبة -
: مــن هــذا؟ قــالوا:فقــال.خــرج معاويــة ليلــة النفــر فســمع صــوت تلبيــة:قــالالقاســم عــن أبيــه

اهـ سـند صـحيح لو سألين ألخربته: فقالت، فذكر ذلك لعائشة .من التنعيمتاعتمر عائشة
.وكان الليل مسّاعا . 

تسمية املنسك عند التلبية
حدثنا مسدد حدثنا محاد بن زيد عن أيـوب قـال مسعـت جماهـدا يقـول ]1495[البخاري -

نقــول لبيــك اللهــم ســلم وحنــن نا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و حــدثنا جــابر بــن عبــد اهللا قــدم
اهـسلم فجعلناها عمرة أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و لبيك باحلج ف

فلـم حرامـهقـال يف رجـل دخـل يف إابـن عمـرأنعن أيـوب عـن نـافع ]95[ابن أيب عروبة -
.اهـ صحيح له نيته:م حجا وال عمرة قاليس
: قــالابــن عمــرافع عــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن عبيــد اهللا عــن نــ]15069[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيحاحلج والعمرة إذا أردت أن حترمتكفيك النية يف 
عبد الوهاب بن عطاء أخربنا ابـن جـريج عـن عبـد اهللا بـن من طريق]9263[البيهقي وروى

أتعلـم : صـدره وقـال لبيك حبجة فضـرب يف: مسع رجال يقولابن عمرجنيح عن نافع أن أيب
شـيئا جريج وشيخه يذكران بالتدليس ، وإن صح دل علـى أنـه أنكـر اهـ ابننفسكاهللا ما يف

.الرجل هتكلف
إذا خرجت وأنت : قال أنسحدثنا ابن فضيل عن عاصم عن ]14278[ابن أيب شيبة -

إين : قـل : شـيء أقـول ؟ قـال أي : فقلـت : : تريد احلج فال تقـل 
.اهـ سند جيد مسافر

قـال : حدثنا ابن فضيل عن العالء بن املسيب عـن خيثمـة قـال ]14279[يبة ابن أيب ش-
ـــد اهللا اهــــ إين وافـــد:ا احلـــاج احملـــرم وليقـــلإمنـــ، راد هـــذا الوجـــه فـــال يقـــل إين حـــاج مـــن أ: عب
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعـيم ثنـا املسـعودي عـن ]8932[ورواه الطرباين .صحيح

إين صــرورة فــإن املســلم لــيس بصــرورة وال يقــولن ال يقــولن أحــدكم:قــال عبــد اهللا: القاســم قــال
.اهـ مرسل إين أريد مكة : إين حاج، فإمنا احلاج احملرم، ولكن ليقل: أحدكم

من أدخل نسكا يف آخر
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ابـننـافع أن حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عـن ]1558[البخاري -
إين ال آمــن أن يكــون العــام بــني :د اهللا وظهــره يف الــدار فقــالدخــل ابنــه عبــد اهللا بــن عبــعمــر

سـلم د خرج رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و ق:الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت ؟ فقال
فعــل رســول اهللا صــلى اهللا فحــال كفــار قــريش بينــه وبــني البيــت فــإن حيــل بيــين وبينــه أفعــل كمــا 

أشـهدكم أين قـد أوجبـت مـع :مث قـال)سـوة حسـنةلقـد كـان لكـم يف رسـول اهللا أ(سـلم عليه و 
اهـمث قدم فطاف هلما طوافا واحدا :قال.عمريت حجا

جابرعـن حدثنا محيد عن حسن عن ليث عن القاسم بن نافع]15215[ابن أيب شيبة -
اهـــ ليـــث بــح كبشــاواذنعــم : إين جــردت احلــج أفأضــم إليــه عمــرة؟ قــال:قــال لــه رجــل: قــال

.يضعف 
اهيم أو مالــك بــن عــن منصــور عــن إبــر حــدثنا يــونس قــال ثنــا ســفيان]3728[ي الطحــاو -

أفأسـتطيع ، إين أهللـت بـاحلج : فقلتعليافأدركت أهللت باحلج:احلارث عن أيب نصر قال
فعلـتمث أردت أن تضـيف إليهـا احلـج، ة لـو كنـت أهللـت بـالعمر ، ال :أن أضم إليـه ؟ فقـال
كرة قـال ثنـا أبـو داود قـال ثنـا شـعبة قـال أخـربين منصـور عـن حدثنا أبو باهـ مث قال أبو جعفر 

قــال أبــو داود قــال منصــور فــذكرت .مالــك بــن احلــارث عــن أيب نصــر الســلمي عــن علــي مثلــه
حـــدثنا حممـــد بـــن .مـــا كنـــا نفـــيت النـــاس إال بطـــواف واحـــد فأمـــا اآلن فـــال: 

عمـش عـن إبـراهيم ومالـك بـن احلـارث احلجاج قال ثنا اخلصيب قال ثنا يزيد بن عطاء عن األ
حـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال ثنـا حجـاج .عن عبد الرمحن بن أذينة قال سألت عليا فـذكر مثلـه

.اهـ حسن ، يأيت يف طواف القارن قال ثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر بإسناده مثله
التلبيةجامع

عمرابنن عمر عن نافع عن أخربنا سعيد بن سامل عن عبد اهللا ب]9290هق[الشافعي -
.اهـ حسن أنه كان يلىب راكبا ونازال ومضطجعا

كنـت أطـوف مـع : حدثنا حممد بن حيىي قال ثنا سفيان عن أيوب قـال]1203[الفاكهي -
: يقـول عبـاسابـناجلسـوا فلبـوا فـإن : سعيد بن جبري فكـان يـوقظ النيـام يف املسـجد ويقـول 

حدثنا محاد بن زيد ] 4[احلسن بن موسى األشيب . احلج التلبية من زينة احلج أو من شعار 
.اهـ صحيح زينة احلج التلبية:قال ابن عباس: قالعن أيوب عن سعيد بن جبري
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حـــدثنا إســـحاق بـــن منصـــور عـــن منصـــور بـــن أيب األســـود عـــن ] 15291[ابـــن أيب شـــيبة -
اهـ سند صحيحنة احلجالتلبية زي:يقولابن الزبيركان :األعمش عن املسيب بن رافع قال

.
كــــانوا : حــــدثنا أبــــو معاويــــة عــــن األعمــــش عــــن خيثمــــة قــــال ]12897[ابــــن أيب شــــيبة -

يســـتحبون التلبيـــة عنـــد ســـت دبـــر الصـــالة وإذا اســـتقلت بالرجـــل راحلتـــه وإذا صـــعد شـــرفا وإذا 
.صحيح كويف اهـ سند  هبط واديا ، وإذا لقي بعضهم بعضا

كــان : و خالــد عــن ابــن جــريج عــن ابــن ســابط قــال حــدثنا أبــ]12894[ابــن أيب شــيبة -
أو علــــوه وعنــــد وإذا هبطــــوا واديــــايف دبــــر الصــــالة ســــلفك يســــتحب التلبيــــة يف أربعــــة مواضــــع 

.اهـ حسن انضمام الرفاق
عـــن ابـــن جـــريج عـــن حيـــان عـــن أيب حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان]12899[ابـــن أيب شـــيبة -

م وهـو راكـب وإن كـان بعضـهم ليحـرم وهـو إن كان بعضهم ليحـر : قالالشعثاء جابر بن زيد
.حيان هو األعرج ، سند صحيح إن كان موتصالاهـيأكل

س احملرماجامع لب
عــن نــافع عــن عبــد اهللا بــن عمــر أن رجــال ســأل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ]707[مالــك -

قمـص وال ال تلبسـوا ال:سـلمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه و وسلم ما يلبس احملرم من الثياب
العمـــــائم وال الســـــراويالت وال الـــــربانس وال اخلفـــــاف إال أحـــــد ال جيـــــد نعلـــــني فليلـــــبس خفـــــني 

اهـــ رواه وليقطعهمــا أســفل مــن الكعبــني وال تلبســوا مــن الثيــاب شــيئا مســه الزعفــران وال الــورس 
.يف الباب حديث يعلى بن صفوان يف الصحيحني .البخاري ومسلم 

الوليد حدثنا شعبة قال أخربين عمرو بن دينار مسعت جابر حدثنا أبو ]1744[البخاري -
مـن مل :مسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم خيطـب بعرفـات : بن زيد مسعت ابن عبـاس قـال 

فـرد بـه تذكـر عرفـات اهــجيد النعلني فليلبس اخلفـني ومـن مل جيـد إزارا فليلـبس سـراويل للمحـرم 
.وهشيم قاله مسلم وابن جريج د والسفيانان وأيوبيبن ز محادشعبة خالفه 

حـــدثنا حممـــد بـــن أيب بكـــر املقـــدمي حـــدثنا فضـــيل بـــن ســـليمان قـــال ]1470[البخـــاري-
انطلق النـيب صـلى اهللا : حدثين موسى بن عقبة قال أخربين كريب عن عبد اهللا بن عباس قال

نه عن شـيء سلم من املدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم يعليه و 
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مــن األرديــة واألزر تلــبس إال املزعفــرة الــيت تــردع علــى اجللــد فأصــبح بــذي احلليفــة ركــب راحلتــه 
حــىت اســتوى علــى البيــداء أهــل هــو وأصــحابه وقلــد بدنتــه وذلــك خلمــس بقــني مــن ذي القعــدة 
فقدم مكة ألربع ليال خلـون مـن ذي احلجـة فطـاف بالبيـت وسـعى بـني الصـفا واملـروة ومل حيـل 

ل بدنه ألنه قلدها مث نزل بأعلى مكة عنـد احلجـون وهـو مهـل بـاحلج ومل يقـرب الكعبـة من أج

يقصروا من رؤوسهم مث حيلوا وذلـك ملـن مل يكـن معـه بدنـة قلـدها ومـن كانـت معـه امرأتـه فهـي 
اهـثياب له حالل والطيب وال

ن أنه مسع أسلم موىل عمر بن اخلطاب حيدث عبـد اهللا بـن عمـر أعن نافع ]710[مالك -
مـا هـذا :ثوبا مصبوغا وهـو حمـرم فقـال عمـرطلحة بن عبيد اهللارأى على الخطاببنعمر

نكـم أيهـا إ:فقـال عمـر.يـا أمـري املـؤمنني إمنـا هـو مـدر:فقال طلحة؟الثوب املصبوغ يا طلحة
ن طلحـة بـن عبيـد إن رجال جاهال رأى هذا الثـوب لقـال أمة يقتدي بكم الناس فلو الرهط أئ

اهللا كان يلبس الثياب املصبغة يف اإلحرام فال تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثيـاب املصـبغة 
أخربنا حيىي بن عباد قال أخربنا فلـيح بـن سـليمان عـن نـافع عـن أسـلم ]3594[ابن سعد .

مـا : رأى على طلحة بن عبيـد اهللا ثـوبني مصـبوغني مبشـق وهـو حمـرم فقـال موىل عمر أن عمر 
إنكـم أيهـا : يا أمري املؤمنني إمنـا صـبغناه مبـدر فقـال عمـر : بال هذين الثوبني يا طلح ؟ فقال 

قــد كــان : الــرهط أئمــة يقتــدي بكــم النــاس ، ولــو أن جــاهال رأى عليــك ثوبيــك هــذين لقــال 
حـــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم عـــن ]1231[مســدد .حمــرمطلحــة يلــبس الثيــاب املصـــبغة وهــو

رأى عمــر بــن اخلطــاب علــى طلحــة :عــن أســلم مــوىل عمــر بــن اخلطــاب قــالأيــوب عــن نــافع 
مشـق إمنـا هـو يا أمري املؤمنني ليس به بـأس: ؟ قال ما هذا : ثوبني مصبوغني وهو حمرم فقال 

قــد ل: هــل أن لــو رآك أن يقــول ولعــل اجلاإنكــم أيهــا الــرهط أئمــة يقتــدي بكــم النــاس: قــال 
فيلــبس الثيــاب املصــبوغة يف اإلحــرام ، فــال أعــرفن مــا لــبس رأيــت علــى طلحــة ثــوبني مصــبوغني

ورواه ابـن إسـحاق مبعنـاه ولـيس باحلــافظ ، .صـحيحاهــأحـد مـنكم ثوبـا مصـبوغا يف اإلحـرام 
نـافع عـن أخربنـا يزيـد بـن هـارون قـال أخربنـا حممـد بـن إسـحاق عـن ]3595[قال ابـن سـعد 

: صفية بنت أيب عبيد أو أسلم أن عمر أبصر طلحة بن عبيد اهللا وعليـه ثوبـان ممشـقان فقـال 
إنكــم أيهــا الــرهط أئمــة : يــا أمــري املــؤمنني ، إمنــا هــو مــدر ، فقــال : مــا هــذا يــا طلحــة ؟ فقــال 
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وهـــو حمـــرم ، وإن طلحـــة يلـــبس الثيـــاب املصـــبغة: قـــال يقتـــدى بكـــم ، ولـــو رآك أحـــد جاهـــل 
مصــبوغ باملــدر أي مــدر إمنــا هــواهـــا يلــبس احملــرم البيــاض ، فــال تلبســوا علــى النــاسأحســن مــ

.)1(وهو الطني
عمـرحدثنا وكيع عن مسعر عن وبـرة عـن ابـن عمـر أن ]13023[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح حيرم احملرم يف الثوب املصبوغ بالورس والزعفران
بن خالد عن معاوية بن صاحل عن يونس بن سيف حدثنا محاد]16022[ابن أيب شيبة -

مهــا : مــا تقــول يف اخلفــني للمحــرم ، فقــال : قلــت عمــرســألت : عــن عمــري بــن األســود قــال 
.اهـ على رسم ابن حبان نعال من ال نعل له

ل أحرم عقي: حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب جعفر قال ]13015[ابن أيب شيبة -
إن أحـدا ال يعلمنـا : علـيمـا هـذا ؟ فقـال لـه : فقـالعمـرفرآه ورديني بن أيب طالب يف ثوبني 

عـن عيينـة عـن عمـرو حـدثنا سـفيان بـن]1232[أمحد بن منيـع وقال .اهـ هذا وهم بالسنة
مـا هـذا ؟ : فقـالر ثـوبني مصـبوغني وهـو حمـرمعفـبـن جأيب جعفر أن عمر أبصر على عبد اهللا 

أخربنـا ابـن عيينـة عـن عمـرو ] 9382هـق[الشافعي.يعلمنا السنةاما أخال أحد:يعلفقال
أبصــر عمــر بــن اخلطــاب علــى عبــد اهللا بــن جعفــر ثــوبني مضــرجني وهــو : جعفــر قــال عــن أيب

.مـــا إخـــال أحـــدا يعلمنـــا الســـنة: طالـــب بـــن أيبيمـــا هـــذه الثيـــاب؟ فقـــال علـــ: حمـــرم فقـــال 
.رجاله ثقاتاهـ مرسل فسكت عمر 

حممـد بـن يعقـوب حـدثنا اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو العبـاسدأخربنا أبو عب] 9389[البيهقي -
عـن بن قادم أخربنا عبيـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن موهـب مـديينيحممد بن إسحاق حدثنا عل

حاجا وابتىن حممد بن عبد اهللا بن جعفـر بامرأتـه فبـات عثمانخرج : هريرة قال عمه عن أيب
ل أن يروحـــوا قـــال فـــرآه عثمـــان وعليـــه ردع عنـــدها مث غـــدا إىل مكـــة فـــأتى النـــاس وهـــم مبلـــل قبـــ

كنا نلبس : اهللا وكذلك قول جابر بن عبد،ثوب ممَُّشٌق وهو املصبوغ باملَْغَرة : ]4/11[قال أبو عبيد يف الغريب -1
نـه إمنـا  أويف هذا احلـديث مـن الفقـه .إمنا هي َمَدرة وليست بِطيب فلذلك رخص أن يلبسها احملرم ،يف اإلحرام املُمّشق 

ومـا كــان لـيس بِطيـب فــال ، الثيـاب املصـبغة يف اإلحــرام إذا كانـت صـبغت بالطيـب كــالورس والزعفـران والعصـفر كرهـت 
إمنـــا كانــت مصـــبوغة بــبعض هـــذه . ومنــه حـــديث عثمــان أنـــه غطــى وجهـــه بقطيفــة محـــراء أرجــوان وهـــو حمــرم .بــأس بـــه 

راه الناس لبس ثوبا مصبوغا فيلبس الناس الثياب وإمنا كره عمر رضي اهللا عنه ذلك لئال ي، األصباغ احلمر من غري ِطيب 
اهـاملصبوغة يف اإلحرام 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

130

: الطيـــب وملحفـــة معصـــفرة مفدمـــة فـــانتهره وأفـــف وقـــال 
مل ينهـك إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: يعلـقال فقـال لـه .عنهصلى اهللا عليه وسلم

، عبـــد اهللا بـــن موهـــب عمـــه هـــو عبيـــد اهللا بـــناهــــفســـكت عثمـــان .أنـــاإمنـــا عنـــاين.وال إيـــاه
.ه منسرتاب، وهذا مما يوعلي بن قادم فيه تشيع ، وثقهما ابن حبان 

يف احملـرم علـيحدثنا ابن منـري عـن حجـاج عـن أيب إسـحاق عـن ]16023[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف ، وإذا مل جيد إزارا لبس سراويلإذا مل جيد نعلني لبس خفني

علــيقــال : حــامت بــن إمساعيــل عــن جعفــر عــن أبيــه قــال حــدثنا]16118[ابــن أيب شــيبة -
اهـمث ليلبسهمن اضطر إىل ثوب وهو حمرم فلم يكن له إال قباء فلينكسه جيعل أعاله أسفله

: قـال حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عـن أبيـه عـن علـي]14564[ابن أيب شيبة وقال 
.اهـ مرسل جيد مث خيرج منهإذا أحرم الرجل وعليه قميص فال ينزعه من رأسه يشقه

حــدثنا معــن بــن عيســى عــن يزيــد بــن عبــد امللــك عــن املغــرية بــن ]14887[ابــن أيب شــيبة -
هل يزرر احملـرم عليـه طيلسـانا ؟ قـال : أبي بن كعبسئل : نوفل عن عبد الرمحن األعرج قال 

.اهـ يزيد حفيد ابن نوفل ، منكر احلديث ال: 
أخربنـــا إســـرائيل عـــن أيب إســـحاق عـــن : ثنا عبيـــد اهللا قـــال حـــد]25401[ابـــن أيب شـــيبة -

اهــ ثقـات عليه عباءة له،أمحر ملبدا رأسهعلى مجل موسىأبوحج : قال عمرو بن ميمون 
.
جــابرحــدثنا أبــو معاويــة عــن زيــاد بــن ســعد عــن أيب الــزبري عــن ]13016[ابــن أيب شــيبة -

.ثقاتاهـ ال بأس باملضرج للمحرم: قال 
حـدثنا محيـد بـن عبـد الـرمحن الرؤاسـي عـن أبيـه عـن أيب الـزبري ]13029[بـن أيب شـيبة اوقال
.ثقات . إذا مل يكن يف الثوب املعصفر طيب فال بأس به للمحرم أن يلبسه:قالجابرعن 

كنــا : قــالثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن أيب الــزبري عــن جــابرحــد]719د[أمحــد -
أمحـد بـن منيـع ثنـا ابـن من طريـق]9340[البيهقي . منا هو بطنينلبس إذا أهللنا املمشق، إ

كنـا نلـبس مـن الثيـاب إذا أهللنـا مـا مل :قـالجـابرالـزبري عـن زائدة عـن ابـن جـريج عـن أيبأيب
.اهـ رجاله ثقات 
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زيـد عــن قزعــة ن علــي بــن عـأخربنــا عفـان قــال حــدثنا محـاد بــن ســلمة ]5226[ابـن ســعد -
ألــق علــي ثوبــا ، فألقيــت عليــه مطرفــا فلمــا : وجــد الــربد وهــو حمـرم فقــال عمــرابــنالعقيلـي أن 

لـوال هـذا مل يكـن بـه : فقـال ، وعلمه ، وكان علمه إبريسـما ، استيقظ جعل ينظر إىل طرائقه 
حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد عـن أيـوب عـن نـافع]1830[أبو داود ورواه اهـبأس

يعليتلق: فألقيت عليه برنسا فقال. يا نافعثوبا يألق عل:عن ابن عمر أنه وجد القر فقال
مـن طريـق]9341[البيهقـي . 

نـافع عـن ابـن عمـر حدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن عجـالن حـدثيناملقدمي بكر حممد بن أيب
أبعــده : بــرنس فقــال : مــا هــذا؟ فقلــت : فقــال .بــرد وهــو حمــرم فألقيــت عليــه برنســاأنــه أصــابه 

هحاهـــ صــحعــين
.األلباين

عمـرابـنكنـت عنـد : حدثنا محيد عن أبيه عن أيب الـزبري قـال ]13030[ابن أيب شيبة -
فيهما طيـب : يف هذين علي بأس ؟ قال : وبان معصفران وهو حمرم ، فقال فأتاه رجل عليه ث

.اهـ صحيح فال بأس به: ال ، قال : ؟ قال 
ن عمــران عــن أيب ثنــا املعــاىف بــعبــد الوهــاب بــن فلــيح املكـي قــال حــدثين]586[الفـاكهي -

.ثقات مرسلاهـيطوف بالبيت يف موردين عمرابنرأيت :الشعثاء قال
حدثنا محاد بن خالد عن عبد اهللا بن عمر عـن عبـد الـرمحن بـن ]13018[شيبة ابن أيب-

ردة فـــال يف املـــو ابـــن عمـــر كـــان الفتيـــان حيرمـــون مـــع : القاســم عـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا قــال 
.اهـ ال بأس به ينهاهم ، وال ينكر عليهم

ابــن لــزبري عــن حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــه عــن أيب ا]13450[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ثقات وال خرقةال يعصب احملرم رأسه بسري: قال عمر

ابـنحـدثنا عبـد األعلـى عـن هشـام عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]15974[ابن أيب شيبة -
.صحيح اهـأن يرتدي احملرم بالقميص أنه كان يكره عمر

ثــري بــن مجهــان ن عطــاء بــن الســائب عــن كعــحــدثنا ابــن فضــيل ]13041[ابــن أيب شــيبة -
: يا أبا عبد الرمحن أتنهى الناس عن املصبوغ وتلبسه ؟ قال : فقال ابن عمرأتى رجل : قال 

نـا زهــري نـا عطـاء بــن خرب أ] 2688[ورواه ابـن اجلعـد .كـذا وجدتــه اهــ  وحيـك إمنـا يومـا باملــدر
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املصـبغة قلـت يـا أبـا عبـد الـرمحن مـا يل أراك تلـبس الثيـاب: قـال السائب عن كثري بـن مجهـان 
.اهـ ضعيف ، يأيت يف فدية احلج إمنا مها مبدر: فقال ؟ يف هذا املكان 

ابـن حـدثنا معـاذ بـن معـاذ قـال حـدثنا ابـن عـون قـال نبئـت عـن ]16151[ابن أيب شيبة -
اهـأنه كان يكره أن جيلس احملرم على الفراش املصبوغ بالزعفرانعمر

الطيالســي عــن أيب معشــر عــن عبــد الــرمحن بــن حــدثنا أبــو داود ]13452[ابــن أيب شــيبة -
.سند جيد اهـوهو حمرمقد شد شعره بشراك ةزمان جندعباسابنرأيت : يسار قال 

حــدثنا علــي بــن مســهر عــن الشــيباين عــن ســعيد بــن جبــري عــن ]16024[ابــن أيب شــيبة -
اهـــ فليلــبس اخلفــنيإذا مل جيــد احملــرم إزارا فليلـبس ســراويل وإذا مل جيــد نعلـني : قــال ابـن عبــاس 

.صحيح 
ابــن حــدثنا حيـىي بــن ميــان عـن ســفيان عــن يزيـد عــن مقســم عــن ]13019[ابـن أيب شــيبة -

.اهـ ال بأس به ال بأس باملوردة للمحرم: قال عباس
حــدثنا أبــو أســامة عــن موســى بــن عبيــدة عــن ســفيان مــوىل عبــد ]13040[ابــن أيب شــيبة -

ن يف الثــــوبني ل اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم حيرمــــو رأيــــت أصــــحاب رســــو : اهللا بــــن إيــــاس قــــال 
.يضعف الربذي وابن عبيدة ، اهـ سفيان مل أعرفه األبيضني واملمشقني

عمـار بـن رئـي علـى : حدثنا أسباط عن العالء بـن حبيـب قـال ]25360[ابن أيب شيبة -
وهـو ابـن عبـد عـن العـالء صـوابه ، اتصـحيفأُراهكـذا يف املطبـوع و اهــتبان وهو بعرفـاتياسر

.وهو مرسلثقة عن حبيب بن أيب ثابت ، الكرمي 
حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الـرمحن بـن القاسـم عـن أبيـه عـن ]25364[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ]25358[ابـن أيب شـيبة .عائشة
عائشــة إذا خرجــت حاجــة ، أو معتمــرة كانــت: عبــدة عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم قــال 

أخرجت معها عبيدها يرحلـون هودجهـا ، فكـانوا يشـعرون بـأرجلهم إىل بطـن البغ
.اهـ صحيح أن يلبسوا التبابني

األمر يف إحرام النساء
أنـه كـان علـيحدثنا حفص بن غياث عـن جعفـر عـن أبيـه عـن ]14433[ابن أيب شيبة -

ابـــن أيب شـــيبة .ويكـــره القفـــازينوال بـــأس أن تســـدله علـــى وجههـــامـــامـــة تلثيكـــره أن تلـــثم احملر 
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حـــدثنا حـــامت بـــن إمساعيـــل عـــن جعفـــر عـــن أبيـــه أن عليـــا كـــان ينهـــى النســـاء عـــن ]14539[
.اهـ مرسل جيد لكن يسدلن الثوب على وجوههن سدالو ، النقاب وهن حرم 

ل حـدثتين عائشـة ابنـة سـعد حدثنا حيىي بن سـعيد عـن اجلعـد قـا]13037[ابن أيب شيبة -
ثيابكن اليت حتـرمن فيهـا هـي املصـبغات ، إذا أحـرمنت فضـعنها يف : كان يقول لبناته سعداأن 

.اجلعد بن عبد الرمحن بن أوس ويقال جعيد ، سند صحيح اهـحجوركن
ال تنتقـــب املـــرأة احملرمـــة وال :كـــان يقـــول عبـــد اهللا بـــن عمـــرن أعـــن نـــافع ]717[مالـــك -

حدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد وعبيد ]14439[ابن أيب شيبة .قفازين تلبس ال
ابـن .وال تلبس ثوبا مسه ورس وال زعفـرانلقفازين ال تلبس ا: اهللا عن نافع عن ابن عمر قال 

ال : ابـن عمـر قـال حدثنا أبو خالـد عـن حيـىي وعبيـد اهللا عـن نـافع عـن]14541[أيب شيبة 
حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن عبيــد اهللا عــن نــافع ]14543[ن أيب شــيبة ابــ.تنتقــب احملرمــة

حــدثنا ]14438[ابــن أيب شــيبة .عــن ابــن عمــر أنــه كــان يكــره للمحرمــة النقــاب والقفــازين
اهــــ وكيـــع عـــن فضـــيل بـــن غـــزوان عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر أنـــه كـــره الربقـــع والقفـــازين للمحرمـــة

وقـــال ابـــن خزميـــة .رجـــح الـــدارقطين وقفـــهو ،رواه البخـــاري حنـــوه مرفوعـــا ، و صـــحيح موقـــوف 
ثنا حممد بن عبد األعلى الصنعاين ثنا بشـر يعـين ابـن املفضـل ثنـا عبيـد اهللا عـن حد]2597[

ال : يا رسول اهللا مـاذا نلـبس مـن الثيـاب إذا أحرمنـا ؟ فقـال : نافع عن عبد اهللا أن رجال قال 
عمــائم و ال القالنــس و ال اخلفــاف إال تلبســوا القمــص و ال الســراويالت و ال الــربانس و ال ال

الثيـاب شـيئا مسـه ورس ال تلبسـوا مـن و ، الن فليلبسهما أسفل من الكعبـني أحد ليست له نع
هـذا أجـود مـا اهــال تلـبس القفـازين أة و ال تنقـب املـر و : كـان عبـد اهللا يقـول و :قال.ال زعفرانو 

.علم واهللا أ. االختالف حدثروي عن نافع ، ويف اخلرب إدراج أ
حدثنا احلسـني بـن إمساعيـل حـدثنا أبـو األشـعث حـدثنا محـاد بـن زيـد ]2794[الدارقطين -

إحــرام املــرأة يف:قــالعمــرابــنعــن هشــام بــن حســان عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن 
.، أبـو األشـعث هـو أمحـد بـن املقـدام نـازل صـحيح سـند اهــ رأسـهوإحرام الرجـل يف،وجهها

ســعيد بــن منصــور قــال حــدثنا ســفيان بــن مــن طريــق]116/ 1[الضــعفاء ورواه العقيلــي يف
:وقـال.الـذقن مـن الـرأس فـال تغطـه:بـن عمـر قـالاعيينة عن عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافع عـن 

ه ابـن حـزم يف احمللـى مـن طريـق سـعيد ذكـر و اهــ واحرام الرجـل يف رأسـه، إحرام املرأة يف وجهها 
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ســهر وحممــد بــن بشــر وعبــد الــرمحن بــن ســليمان وابــن منــري علــي بــن مورواه . بــن منصــور مثلــه 
وهـو . قاله الدارقطين يف العلل، هللا عن نافع عن ابن عمرعن عبيد اوإسحاق األزرق وغريهم

.صحيح موقوف 
: قـــالحـــدثنا حجـــاجحـــدثنا حممـــد بـــن خزميـــة] 1213[وقـــال الطحـــاوي يف أحكـــام القـــرآن 

ابــنرأى : قـالمة املاجشـون عـن حممـد بـن املنكـدرن عبـد اهللا بـن أيب سـلحـدثنا عبـد العزيـز بـ
اكشـفي وجهـك، فإمنـا حرمـة :عمر

ســند وهــو . وذكــره ابــن حــزم يف احمللــى مــن طريــق حجــاج بــن املنهــال مبثلــه اهـــ املــرأة يف وجههــا
.جيد 

أخربنــا أمحــد بــن عبيــد حــدثنا احلســن بــن أخربنــا أبــو احلســن بــن عبــدان ]9308[البيهقــي -
العباس بن مهران اجلمال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص هو ابن ميسرة عن موسى عـن 

أنـا اهــ إسـناد ضـعيفيـأمر املـرأة بـزر اجللبـاب إىل جبهتهـاعبد اهللا بـن عمـركان : قال نافع 
.اختصرته 

أنـــه كـــان يفـــيتامل عـــن أبيـــهعـــن ســـيأخربنـــا ابـــن عيينـــة عـــن الزهـــر ]9344هـــق[الشـــافعي -
النسـاء أن ال عائشـةحـىت أخربتـه صـفية عـن ، فـني النساء إذا أحـرمن أن يقطعـن اخل

حــدثنا يعقـوب بــن إبــراهيم البــزاز حــدثنا احلســن ]2702[الــدارقطين . فــانتهى عنــه، يقطعـن 
لنســـاء أن عـــن ســـامل أن ابـــن عمـــر كـــان يفـــىت ايبــن عرفـــة حـــدثنا ســـفيان بـــن عيينـــة عـــن الزهــر 

اهـــ هــذا إســناد إن عائشــة كانــت تــأمرهن أن ال يقطعــن:يقطعــن اخلفــني حــىت قالــت لــه صــفية
عـن حممـد بـن يعـدحدثنا قتيبة بن سعيد حـدثنا ابـن أيب]1833[أبو دواد ورواه. صحيح

عمـرابـنسـامل بـن عبـد اهللا أن عبـد اهللا يعـينذكرت البن شهاب فقـال حـدثين:إسحاق قال
عبيـد أن عائشـة مث حدثته صـفية بنـت أيب، يقطع اخلفني للمرأة احملرمة يعينكان يصنع ذلك 

.فــرتك ذلــك، اخلفــني حــدثتها أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــد كــان رخــص للنســاء يف
.ه األلباين إسنادحسن

ال : قـال عمـرابـنحـدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]15965[ابن أيب شيبة -
حــدثنا أبــو معاويــة عــن ]15969[ابــن أيب شــيبة .تلــبس احملرمــة اخلفــني والســراويلبــأس أن
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: أنـــه كـــان يـــرخص يف اخلفـــني والســـراويل للمحرمـــة ، قـــال عمـــرابـــنعبيـــد اهللا عـــن نـــافع عـــن 
.اهـ صحيح تلبس وهي حمرمة خفني إىل ركبتيهاوكانت صفية 

عـن نـافع أن نسـاء عبـد اهللا حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اهللا]13035[ابن أيب شيبة -
عـن ثنا حيـىيحد]154د[أمحد .بن عمر وبناته كن يلبسن احللي واملعصفرات وهن حمرمات

كن نساء عبد اهللا وبناته يلبسن احللـي واملعصـفرات وهـن حمرمـات، ال : قالاهللا عن نافععبيد 
.صحيح اهـينكر ذلك عبد اهللا

رمحن بن مهدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عـن حدثنا عبد ال]14440[ابن أيب شيبة -
.ضعيفاهـ سند تلبس احملرمة القفازين والسراويل: قال ابن عباسعكرمة عن 

قــال يل عطــاء أخــربين أبــو آخــر مــا: قــالثنا حيــىي وروح عــن ابــن جــريجحــد]732د[أمحــد -
.ح إىل وجهها وال تضرب به اهـ صحيتدين اجللباب: قالعباسابنأن الشعثاء

بــن جــريج عــن احلســن بــن مســلم عــن صــفية بنــت شــيبة عــن اعــن ]8859[عبــد الــرزاق -
.كـــان ســـفيان الثـــوري يرويـــه ويفـــيت بـــه اهــــ  عائشـــة

حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن ابـن ]408[الفاكهي 
. جريج عن احلسن بن مسلم عن

حدثين جدي قال حدثنا مسلم بن خالد الزجني عن ابـن جـريج عـن عطـاء ]2/14[األزرقي 

حدثنا حيىي ]1275[مسدد . فيهفرجع عن رأيه ذلك وأرخص، تطوف بالبيت وهي متنقبة 
كانــت عائشــة تطــوف : ن بــن مســلم عــن صــفية بنــت شــيبة قالــتعــن ابــن جــريج ثنــا احلســ

. : قال . بالبيت منتقبة 
حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا األسـدي حــدثنا ســفيان عــن ابــن جــريج عــن ]10925[ابـن ســعد 

اهــــ إســـناد رأيـــت عائشـــة طافـــت بالبيـــت وهـــي منتقبـــة: ســـن بـــن مســـلم عـــن صـــفية قالـــت احل
.ع بالطواف وّ ، فقد كانت تطّ لتما حطوافا بعدأُراه، صحيح

قـال حـدثنا حجـاج: قـالحدثنا حممد بـن خزميـة]1212[وقال الطحاوي يف أحكام القرآن 
انـت تكـره للمحرمـة أن تطـوف أن عائشـة كأخربنـا حبيـب املعلـم عـن عطـاء: قالحدثنا محاد

.اهـ سند جيد ، يفارق ما قبله بالبيت وهي منتقبة 
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عائشــةحــدثنا وكيــع عــن محــاد بــن ســلمة عــن أم شــبيب عــن ]14542[ابــن أيب شــيبة وقــال
وقـال الطحـاوي يف .سـند جيـداهـ 

حدثنا محاد عن أم : قالحدثنا حجاج: قالخزميةن حدثنا حممد ب]1211[أحكام القرآن
اخلفـــني والقفـــازين: مـــا تلـــبس احملرمـــة؟ فقالـــتأن امـــرأة ســـألتها:عـــن عائشـــةشـــبيب العبديـــة

:قـــالحــدثنا حممـــد بــن خزميــة]1209[اهــــ وقــال
احملرمــة :قالــتن عائشــةحــدثنا محــاد عــن أم شــبيب العبديــة أقــالنا حجــاج بــن منهــالحــدث

.وأظن لفظ القفازين تصحيفا .اهـ وهذا على معىن السدل تغطي وجهها إن شاءت
قالتعائشةحدثنا ابن فضيل عن األعمش عن إبراهيم عن ]14443[ابن أيب شيبة وقال

.جيد مرسلاهـتلبس احملرمة ما شاءت من الثياب إال الربقع والقفازين وال تنتقب: 
عائشـةقالـت : قـالثنا هشيم عن األعمش عن إبـراهيم عـن األسـودحد]731د[د وقال أمح

.اهـ ثقات 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو عمرو بن مطر حـدثنا حيـىي بـن ] 9316[البيهقي وقال

عائشةعن يزيد الرشك عن معاذة عن حدثنا شعبةحممد حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب
وال تتربقع وال تلثم ، احملرمة تلبس من الثياب ما شاءت إال ثوبا مسه ورس أو زعفران : قالت 

.صحيح سند اهـوتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، 
عائشــةدحــدثنا حيــىي عــن إمساعيــل بــن أيب خالــ]1236[مســدد -

حـــدثنا ]4339[ابــن أيب خيثمــة . رع مــورد ومخــار أســـود وهــي حمرمــةدليهــا عشــية الرتويــة وع
خالــد عــن أختــهحــدثنا إمساعيــل بــن أيب: قــالحــدثنا أبــو بكــر بــن عيـاش: قــالحممـد بــن يزيــد

دخلــت علــى عائشــة وعليهــا مخــار أســود ودرع ورداء وقــد ألقــت اخلمــار علــى وجههــا، : قالــت
ومــا بــأس بــذاك، كــذا قــال أبــو بكــر بــن : ة؟ فقالــتأتفعلــني هــذا وأنــت حمرمــ: فقالــت هلــا امــرأة

حــدثنا أيبقــال حــدثنا ســعيد بــن حيــىي: ابــن أيب خيثمــةمث قــال .عــن أختــهإمساعيــل: عيــاش
ى عائشـة أم املـؤمنني يـوم الرتويـةدخلنـا علـ: قالـتيب خالـد عـن أمـهحـدثنا إمساعيـل بـن أ: قال

يــا أم : رداء ومخــار أســود فقالــت هلــاوقــد نفلــت نفلهــا إىل مــىن والنــاس يســلمون، وعليهــا درع و 
املـــؤمنني علـــى املـــرأة منـــا أن تغطـــي وجههـــا وهـــي حمرمـــة؟ فرفعـــت عائشـــة مخارهـــا مـــن صـــدرها 

حدثنا خالد عن إمساعيل ]1237[مسدد وقال . فغطت به وجهها حىت وضعته على رأسها
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: د فقيـل هلـاها درع مورد ومخـار أسـو 
ال بــأس : وقالــت أتغطــي احملرمــة وجههــا ؟ فرفعــت مخارهــا هكــذا مــن قبــل صــدرها إىل رأســها 

أخربنـــا عبـــد اهللا بـــن منـــري عـــن إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن أمـــه ]11926[ابـــن ســـعد . 
أحيــل يل أن أغطــي وجهــي وأنــا : 

أخربنــا حممــد بــن عبيــد مث قــال. فرفعــت مخارهــا عــن صــدرها حــىت جعلتــه فــوق رأســهاحمرمــة ؟ 

.ضعفه البوصريي يف اإلحتاف للجهالة اهـومخار أسود
امة بن زيد عن عبد الرمحن بـن أخربنا عبيد اهللا بن موسى أخربنا أس]10941[ابن سعد -

.اهـ ال بأس به عائشةرأيت على : القاسم عن أمه قالت 
أخربنـا حيـىي بـن عبـاد حـدثنا يـونس بـن أيب إسـحاق عـن أمـه العاليـة ]11909[ابن سـعد -

فسـلمتا عليهـا أم املـؤمنني عائشـة
ومخـــارا جيشـــانيا فلمـــا أردن ورأيـــت علـــى عائشـــة درعـــا مـــوردا : وســـألتاها ومسعتـــا منهـــا قالـــت 

.ال بأس به اهـ حرام على امرأة منكن أن تصغي لزوجها: ، قالت هلن اخلروج
أن بــن بابــاه املكــيابــن أيب لبابــة عــن أنــا حممــد بــن راشــد عــن عبــدة ]3414[ابــن اجلعــد -

تلـــبس مـــن خزهـــا وقزهـــا وأصـــباغها :مـــا تلـــبس املـــرأة يف إحرامهـــا فقالـــتشـــةعائامـــرأة ســـألت 
حـدثنا حممـد بـن راشـد عـن عبـدة بـن قيصر النضر أيبمن طريق]9346[البيهقي .وحليها 

إحرامهـا؟ قـال فقالـت مـا تلـبس املـرأة يف:أن امرأة سألت عائشةيلبابة عن ابن باباه املكأيب
.مرسلإسناد صحيح اهـ أصباغها وحليهاس من خزها وبزها و تلب: عائشة 

ثنا حيىي بن سعيد عـن حيـىي بـن سـعيد عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـن حد]726د[أمحد -
أخربنـا أنـس بـن ]10914[ابن سعد . عائشةعن أبيه

كانـت تلـبس عائشـةإن :عياض عن حيىي بن سعيد قـال مسعـت عبـد الـرمحن بـن القاسـم يقـول
أخربنــا أبــو بكــر بــن عبــد اهللا بــن أيب أويــس عــن ســليمان بــن بــالل عــن .املعصــفر وهــي حمرمــة

مسعــت القاســم بــن حممــد حيــدث أن عائشــة كانــت تلــبس األمحــرين : عمــرو بــن أيب عمــرو قــال 
أخربنـا عـارم بـن الفضـل حـدثنا عبـد الـرمحن بـن القاسـممث قـال. املذهب واملعصـفر وهـي حمرمـة

.ح يصحاهـانت عائشة حترم يف الدرع املعصفرك: سم قال أن القا
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حدثنا أبـو عبيـد بـن يـونس بـن عبيـد هو ابن مكرم حدثنا احلسن ]239[أبو جعفر الرزاز -
كانت تلـبس الثيـاب املـوردة بالعصـفر عائشةعن ابن أيب مليكة أن هو اخلزاز حدثنا أبو عامر 

.سند صحيح اهـاخلفيف وهي حمرمة 
حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود عــن ]13036[شــيبة ابــن أيب-

.اهـ سند صحيح تلبس احملرمة ما شاءت إال املهرود بالعصفر: قالت عائشة
يكــره : قالــت عائشــةحــدثنا جريــر عــن مغــرية عــن إبــراهيم عــن ]13292[ابــن أيب شــيبة -

ر للرجـال والنسـاء إال أن يكـون ثوبـا غسـيالللمحرم الثوب املصبوغ بالزعفران واملشبعة بالعصـف
.رجاله ثقات اهـ مرسل 

رأيــت علــى :حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا حجــاج عــن عطــاء قــال]2193[أمحــد يف العلــل -
.اهـ ضعيف منقطع عائشة ثوبا موردا وهي حمرمة

حـدثنا حفـص عـن ابـن جـريج عـن احلسـن بـن مسـلم عـن صـفية ]14413[ابن أيب شيبة -
إن بعض بنات أخيك يكرهن أن يلبسن حليهن وهـن : وقيل هلا عائشةابنة شيب

أخربنـا ســعيد عــن ابــن ]9345هــق[الشــافعي . رمـات فأقســمت عليهــا لتلبســن حليهـا كلــهحم
كنـت عنـد عائشـة إذ : جريج قال أخربين

فالنـة يـا أم املـؤمنني إن ابنـيت: يقال هلا متلـك فقالـت هلـا عبد الدار
إن أم املؤمنني تقسم عليك إال : هلا املوسم فقالت عائشة قويلحلفت أن ال تلبس حليها يف

.سند صحيح اهـلبست حليك كله
األوزاعي عن عبدة عـن هـالل بـن يسـافعنثنا حيىي بن سعيد ووكيعحد]727د[أمحد -

تلـبس يف إحرامهـا مـا تلـبس يف حلهـا مـن خزهـا : مـا تلـبس احملرمـة؟ قالـتائشـةعسألت : قال
.اهـ صحيح وقزها وحليها ومصابيغها

كنـا خنمـر وجوهنـا :]718[مالك -
.اهـ صحيح أسماء بنت أبي بكر الصديقوحنن حمرمات وحنن مع 
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أبكـرأبـيبنـتأسـماءن عـروة عـن أبيـه عـن عن هشـام بـ]711[مالك -
ابــن وقــال. كــذا قــال مالــك اهـــ  )1(الثيــاب املعصــفرات املشــبعات وهــي حمرمــة لــيس فيهــا زعفــران

بس حــدثنا عبــدة عــن هشــام عــن فاطمــة ابنــة املنــذر أن أمســاء كانــت تلــ]13033[أيب شــيبة
قــال حــدثتين فاطمــة عيد عــن هشــامثنا حيــىي بـن ســحــد]724د[أمحــد .املعصـفر وهــي حمرمــة
ابــن . لــيس فيــه زعفــران وهــي حمرمــةكانــت تلــبس الــدرع املعصــفر املشــبعابنــة املنــذر أن أمســاء

أخربنــا أنــس بــن عيــاض عــن هشــام بــن عــروة أن أمســاء لبســت املعصــفرات ]11585[ســعد
اد بـن زيـد أخربنـا عـارم بـن الفضـل حـدثنا محـمث قـال. املشبعات وهي حمرمة ليس فيها زعفران

اهــ عن هشام عن فاطمة بنت املنذر أن أمساء كانت حترم يف الدرع املعصفر املشبع يقوم قياما 
.صحيح هذا أصح ، وهو خرب 

أم ســافرت مــع : حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن يزيــد الفقــري قــال ]13034[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح صفرعفكان بعض من معها تلبس املزوج النيب صلى اهللا عليه وسلمسلمة

حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا خالد بن احلـارث عـن سـعيد عـن ]585[الفاكهي -
رأيـت بعـض أزواج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يطفـن : أيب معشر عن سعيد بن جبري أنـه قـال 
.اهـ سند ضعيف بالبيت وعليهن ثياب محر ليس مبشق 

كـــانوا : ن عـــن ابـــن عـــون عـــن حممـــد قـــال حـــدثنا أزهـــر الســـما]14415[ابـــن أيب شـــيبة -
.صحيح .اهـ أي من احللي يكرهون التعطل للمرأة يف احلل واإلحرام

ال تلــبس : يقــول جــابراحــدثنا حيــىي وابــن جــريج عــن أيب الــزبري أنــه مســع ]1235[مســدد -
]9381هــق[الشــافعي .وتلــبس املعصــفرة وال أرى الصــفرة طيبــا، املــرأة املهلــة الثيــاب املطيبــة 

ال تلـبس املـرأة : الـزبري عـن جـابر أنـه مسعـه يقـول أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جريج عن أيب
الطحـــــاوي يف األحكـــــام . وتلـــــبس الثيـــــاب املعصـــــفرة ال أرى العصـــــفر طيبـــــا، ثيـــــاب الطيـــــب 

أبـو أخـربين : قـالحـدثنا أبـو عاصـم عـن ابـن جـريج: قالن مرزوقحدثنا إبراهيم ب]1224[

وأما روايـة مالـك عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن أمسـاء بنـت أيب بكـر فلـم يتابعـه أحـد واهللا أعلـم :قال أبو عمر -1
اطمـة بنـت املنـذر عـن على قوله عن أبيه من أصحابه يف هذا احلديث عن هشام بـن عـروة وإمنـا يروونـه عـن هشـام عـن ف

وخالفه أبو أسامة وحامت بن إمساعيل وابن منري فرووه عن هشـام عـن فاطمـة وقال البيهقي]21/ 4االستذكار [. أمساء 
اهـعن أمساء قاله مسلم بن احلجاج
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املهلــة ال تلــبس ثيــاب الطيــب، وتلــبس الثيــاب املعصــفرة مــن غــري :يقــولابراالــزبري أنــه مســع جــ
.علقه البخاري صحيحاهـ طيب 

حــدثنا حممــد بــن خملــد حــدثنا صــاحل بــن مقاتــل بــن صــاحل حــدثنا أيب]2700[الــدارقطين -
أنه كـان عمرابنعبد اهللا بن دينار عن حدثنا حممد بن الزبرقان عن موسى بن عبيدة أخربين

ء مــن حنــاء عشــية اإلحــرام وتغلــف رأســها بغســله لــيس يمــن الســنة أن تــدلك املــرأة بشــ:قــولي
.اهـ ضعيف فيها طيب وال حترم عطال 

الكحل للمحرم
عمــرابــنحــدثنا عبــد اهللا بــن منــري عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ]15082[ابــن أيب شــيبة-

.ح اهـ صحيما مل يكن فيه طيبيكتحل احملرم بأي كحل شاء : قال
اليمــان أخربنــا شــعيب قــال قــال نــافع كــان ابــن عمــر أيبمــن طريــق]9396[البيهقــي وروى
.اهـ صحيح ء فيه طيب وال يتداوى بهيال يكتحل احملرم بش: يقول 

يــوب بــن موســى عــن أخربنــا ســعيد بــن ســامل عــن ابــن جــريج عــن أ]9397هــق[ي شــافعال-
يكتحـل : عينيه الصـرب إقطـارا وإنـه قـاليفأنه كان إذا رمد وهو حمرم أقطرعمرابننافع عن 
ابــن وهــب اهـــ مــد مــا مل يكتحــل بطيــب ومــن غــري رمــد ابــن عمــر القائــلكحــل إذا ر ياحملــرم بــأ

أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان أخــربين حفــص بــن ميســرة عــن موســى بــن عقبــة عــن نــافع] 162[
.اهـ صحيح يقطر يف عينيه الصرب وهو حمرم

دثنا ابــن مهــدي قــال حــدثنا يزيــد بــن إبــراهيم عــن قتــادة قــال حــ]15088[ابــن أيب شــيبة -
عـن امـرأة حمرمـة اكتحلـت باإلمثـد ؟ فأمرهـا عمرابنوبكرأبيبنالرحمنعبدلت امرأة سأ
.اهـ يزيد التسرتي ثقة وهنوا روايته عن قتادة عبد

ابــن عبــاسالضــحاك عــن عــنســحاق حــدثنا ســالم عــن أيب إ]15084[ابــن أيب شــيبة -
.سند ضعيفاهـ إذا رمد احملرم فليكتحل ، وال يكتحل بشيء فيه طيب: قال
عائشـةحدثنا وكيع عن محـاد بـن سـلمة عـن أم شـبيب عـن ]14542[ابن أيب شيبة -

]15083[ابـــن أيب شــــيبة وقـــال .كرهـــت النقـــاب للمحرمــــة والكحـــل ورخصـــت يف اخلفــــني
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حـــدثنا أبـــو معاويـــة
.صحيحاهـ حسن )1(للمحرمة أن تكتحل باإلمثد

: حـــدثنا أبـــو أســـامة عـــن هشـــام عـــن مشيســـة األزديـــة قالـــت ]13443[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
لمـي أكحلـك ومعهـا حمـارة فيهـا ه: وأنـا حمرمـة وأنـا أشـتكي عيـين فقالـت عائشةدخلت على 

أخربنــا أبــو عبــد اهللا ]9398[البيهقــي .أن ال أكــون تركتهــافأبيــت عليهــا فنــدمت بعــدصــرب
عـن عبيــد اهللا كتـايبوجــدت يفبـن مطــر حـدثنا حيـىي بــن حممـد قـالأبــو عمـرواحلـافظ أخـربين

وأنـا حمرمـة فسـألت عائشـة اشـتكت عيـين: حدثنا شعبة عن مشيسة قالـت بن معاذ حدثنا أيب
كحل شئت غري اإلمثد أو قالت غري كل كحـل يبأياكتحل: فقالت أم املؤمنني عن الكحل

اهــإن شـئت كحلتـك بصـرب فأبيـت: وقالـت أسود أما إنه ليس حبرام ولكنه زينة وحنـن نكرهـه 
.، مشيسة وثقها ابن معني إن شاء اهللا صحيح

يف لبس املنطقةقالوا ما 
ابـن أيب .)2(س املنطقـة للمحـرمكـان يكـره لـبعبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]712[مالك -

اهـــ ىي عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه كرهــهحــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن حيــ]15691[شــيبة 
.صحيح 

: حــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ذئــب عــن مســلم بــن جنــدب قــال ]15676[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ال تعقد عليك شيئا وأنت حمرم: ل يقو عمرابنمسعت 

ابـنرأينـا : حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء وطاووس قـاال ]15675[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ابــن عيينــة عــن ]15685[ابــن أيب شــيبة .وهــو حمــرم وقــد شــد حقويــه بعمامــةعمــر

الشـــافعي .رأى طـــاووس ابـــن عمـــر يطـــوف وقـــد شـــد حقـــوه بعمامـــة:هشـــام بـــن حجـــري قـــال
ن حجري عن طاوس قال أخربنا سعيد هو ابن سامل عن ابن جريج عن هشام ب]9336هق[
وأخربنــا ســعيد عــن إمساعيــل بــن .رأيــت ابــن عمــر يســعى بالبيــت وقــد حــزم علــى بطنــه بثــوب: 

: قلت .ال: أتكتحل احملرمة باإلمثد ؟ قال: : حدثنا جرير عن منصور قال ]15085[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح إنه فيه زينة: إنه ليس فيه طيب ، قال 

نـه ال بـأس إنه مسع سعيد بن املسيب يقول يف املنطقة يلبسها احملرم حتـت ثيابـه أعن حيىي بن سعيد ]713[مالك -2
.اهـ صحيح بذلك إذا جعل طرفيها مجيعا سيورا يعقد بعضها إىل بعض 
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وقــال .أميــة أن نافعــا أخــربه أن ابــن عمــر مل يكــن عقــد الثــوب عليــه إمنــا غــرز طرفــه علــى إزاره
جاء رجـل يسـأل ابـن عمـر وأنـا معـه فقـال : أخربنا سعيد عن مسلم بن جندب قال الشافعي

اهــ ال تعقـد: فقـال عبـد اهللا بـن عمـر . مث أعقده وأنـا حمـرميمن ورائثويبأخالف بني طريف: 
.وقد علقه البخاري .صحاح حسان 

ابــن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن محيــد األعــرج عــن عطــاء عــن ]15696[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ال بأس به ال بأس به: قال عباس

اهللا بـن حممـد بـن عبـد العزيـز حـدثنا حمـرز بـن عـون حـدثنا حدثنا عبـد ]2509[الدارقطين -
عــن عطــاء ورمبــا ذكــره عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس يإســحاق الســبيعشــريك عــن أيب

حدثناه القاسم بن إمساعيـل أبـو عبيـد وحـدثنا أبـو بكـر .ال بأس باهلميان واخلامت للمحرم:قال
إسـحاق يـثم بـن مجيـل حـدثنا شـريك عـن أيبقاال حدثنا أبـو الوليـد بـن بـرد حـدثنا اهليالشافع

حــدثنا .اخلــامت واهلميــانرخــص للمحــرم يف:عــن عطــاء وســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال
حـدثنا موســى بـن داود حـدثنا شـريك عــن حممـد بـن خملـد حـدثنا حممــد بـن إسـحاق الصـاغاين

لـد حـدثنا حـدثنا ابـن خم.قـال ال بـأس باخلـامت للمحـرم:إسحاق عن عطـاء عـن ابـن عبـاسأيب
إســـحاق عـــن عطـــاء مثلـــه مل يـــذكر ابـــن حـــدثنا ســـفيان عـــن أيبحـــدثنا يزيـــد العـــدينيالرمـــاد
إســـحاق عـــن اهليـــثم بـــن مجيـــل حـــدثنا شـــريك عـــن أيبمـــن طريـــق]9454[البيهقـــي .عبـــاس

عـن عطـاء اهــاخلـامت واهلميـانرخـص للمحـرم يف: عطاء وسعيد بن جبري عن ابـن عبـاس قـال 
.أصح 

حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم عــن ]15686[ابــن أيب شــيبة-
البيهقـــــي .أوثـــــق نفقتـــــك يف حقويـــــك: عائشـــــة

أيبمــن طريــق]9453[
]2491[أمحـد يف العلـل . وما بـأس ليسـتوثق مـن نفقتـه: قالتسئلت عن اهلميان للمحرم ف

كانـــت عائشـــة رمحـــة اهللا عليهـــا :حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد األنصـــاري قـــال
بـن أخيهـا القاسـما:قال؟من حدثك:قال حيىي فقلت ليحىي.ترخص يف املنطقة للمحرم

.اهـ صحيح 
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الزبيــرابــنحــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن منصــور عــن جماهــد أن ]15698[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح حىت رأيت منطقته على بطنه انقطعتقدم حاجا فرمل يف الثالثة األطواف 

لت ســأ: قــالهللا بــن موســى عـن موســى بــن عبيــدةحــدثنا عبيــد ا]15700[ابـن أيب شــيبة-
وإن رخصـــت ، فـــإن شـــددت فحســـن ، اختلـــف فيـــه الفقهـــاء:فقـــالعنـــه حممـــد بـــن كعـــب 

.اهـ حسن فحسن
هاحملرم يغطي وجه

أخــربين الفرافصــة بــن :نــه قــالأعــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد ]714[مالــك -
ابـــن أيب شــــيبة .ج يغطـــي وجهــــه وهـــو حمــــرم رْ بـــالعَ عثمـــان بــــن عفــــاننــــه رأى أعمـــري احلنفـــي 

حــدثنا عبــدة بــن ســليمان ويزيــد بــن هــارون عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم عــن ]14450[
مـن طريـق]9354[البيهقـي .ثمان مغطيا وجهـه وهـو حمـرمرأيت ع: الفرافصة بن عمري قال 

حــدثنا ســليمان بــن بــالل عــن حيــىي هــو ابــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد قــال أخــربينالقعنــيب
.صحيح اهـالفرافصة بن عمري أنه رأى عثمان بن عفان مغطيا وجهه وهو حمرم

ن القاسـم عـن أبيـه أن أخربنا سفيان بن عيينة عـن عبـد الـرمحن بـ] 9355هق[الشافعي وقال 
اهــ كـذا كـم كـانوا خيمـرون وجـوههم وهـم حـرمعثمان بن عفـان وزيـد بـن ثابـت ومـروان بـن احل

حـدثنا ابـن عيينـة عـن عبـد الـرمحن ]14454[ابـن أيب شـيبة وقـال. رواه الشافعي وهو مرسل
احلكــم خيمــرون وجــوههم بــن القاســم عــن القاســم عــن الفرافصــة رأى عثمــان وزيــدا ومــروان بــن

.صحيح هذا أصح ، وهو خرباهـوهم حمرمون
حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم ]14459[ابن أيب شيبة وقال 

الـزبري يغطـون وجـوههم وهـم حمرمـون إىل رأيت عثمـان وزيـدا وابـن : ال قعن أبيه عن الفرافصة 
ثنا حممد بن علي بن داودحد]1199[وقال الطحاوي يف أحكام القرآن اهـ قصاص الشعر

حـدثنا حممـد بـن مسـلم الطـائفي عـن عبـد الـرمحن بـن : قـالأخربنا داود بن عمـرو الضـيب: قال
وابـــن الـــزبري خيمـــرون كـــان عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف وعثمـــان بـــن عفـــان: قـــالالقاســـم عـــن أبيـــه

.رواية ابن عيينة أصحاهـ )1(وجوههم وهم حمرمون عند النوم من احلنني

.كيا تصحيف وحتريف كثري ، واهللا املستعان يف نسخة األحكام هذه املطبوعة برت -1
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حــــدثنا وكيــــع عــــن ســــفيان عــــن عبــــد اهللا بــــن أيب بكــــر عــــن ]14455[يب شــــيبة ابــــن أوقــــال 
، ومـا أظنــه إال اهـــ كـذا رواه وكيـع وجهـه بثوبـه وهـو حمـرميعثمـان مغطــرأيـت: الفرافصـة قـال 

:بــن عــامر بــن ربيعــة قــالاهللاعــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر عــن عبــد ]786[وقــال مالــك . ومهــا
مث ، رم يف يـوم صـائف قـد غطـى وجهـه بقطيفـة أرجـوان رأيت عثمان بن عفـان بـالعرج وهـو حمـ

ين لســت كهيئــتكم إ:فقــال؟أو ال تأكــل أنــت:فقــالوا.كلــوا:أيت بلحــم صــيد فقــال ألصــحابه
س وعيســـى بـــن حـــدثنا يـــون] 409/ 8[املشـــكلوقـــال الطحـــاوي يف . إمنـــا صـــيد مـــن أجلـــي

:بــن عــامر بــن ربيعــة قــالعــن عبــد اهللاحــدثنا ســفيان عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر: قــاالإبــراهيم
.صحيح اهـرأيت عثمان بالعرج خممرا وجهه بقطيفة أرجوان وهو حمرم

حـدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن عثمـان بـن حكـيم عـن إبـراهيم ]14458[ابن أيب شيبة وقال 
اهـوجههيبن حممد بن حاطب عمن رأى عثمان حمرما مغط

جـابرابـن جـريج عـن أيب الـزبري عـن حـدثنا علـي بـن مسـهر عـن ]14451[ابن أيب شـيبة -
]734د[أمحـد .وأشـار أبـو الـزبري بثوبـه حـىت رأسـه، يغشي وجهـه بثوبـه إىل شـعر رأسـه :قال
: يقـولأخربين أبو الـزبري أنـه مسـع جـابر بـن عبـد اهللا: قالثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريجحد

يعلى بـن عبيـد من طريق]9356[البيهقي ورواه . يغشي احلرام وجهه بثوبه حىت شعر رأسه
أنفــه مــن يويغطــ، ويغســل ثيابــه ، يغتســل احملــرم :قــالالــزبري عــن جــابر حــدثنا ســفيان عــن أيب

حممـد بـن مـن طريـق ] 79/ 5[ورواه ابن حزم يف احمللـى اهـ)1(وجهه وهو نائميويغط، الغبار 
وري عــن أيب عبــد الســالم اخلشــين نــا حممــد بــن املثــىن نــا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن ســفيان الثــ

احملـــرم يغطـــي مـــن الغبـــار ويغطـــي وجهـــه إذا نـــام : مسعـــت جـــابر بـــن عبـــد اهللا يقـــول: الـــزبري قـــال
.صحيح . ورواه محاد بن سلمة عن أيب الزبري حنوه اهـ ويغتسل ويغسل ثيابه

أيب الــزبري عـن جــابر مـن طريـق عبــد الـرزاق عـن ســفيان الثـوري عـن] 79/ 5[وذكـر ابـن حــزم
.اهـ سند صحيح وابنبن عبد اهللا

فـال مـا فـوق الـذقن مـن الـرأس:كـان يقـول عبـد اهللا بـن عمـرن أعن نافع ]715[مالك -
حـدثنا علـي بـن مسـهر عـن ابـن جـريج عـن نـافع عـن ]14452[ابن أيب شيبة .خيمره احملرم

حـدثنا وكيـع بـن اجلـراح عـن إبـراهيم بـن نـافع عـن ابـن طـاووس عـن أبيـه أنـه كـان إذا نـام ]14453[ابن أيب شـيبة -1
.اهـ صحيح غطى وجهه إىل أطراف شعره
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تقدم .اهـ صحيح وقهال خيمر أحد الذقن فما فالوجه فما فوقه من الرأس ، ف: ابن عمر قال 
.يف إحرام املرأة 

أنـه مسـع أخربين ميمون بن مهرانقال ثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريجحد]736د[أمحد -
يلـبس منـه مـا حتـت : عن شعر له خبلف كتفيه، مـاذا يلـبس؟ قـالابن عباسرجال حراما سأل 

.صحيح سند اهـ األذنني
ابــنمــن طريـق محــاد بـن ســلمة عـن قــيس بــن سـعد عــن عطـاء عــن ] 79/ 5[وذكـر ابــن حـزم 

، احملرم يغطي ما دون احلاجب : أنه قالعباس
.اهـ سند جيد 

: قـالحـدثنا يزيـد بـن هـارون: قـالحدثنا علـي بـن شـيبة]1203[الطحاوي يف األحكام -
؟ فغطـــت يغطـــي وجهـــهســـئلت عـــن احملـــرمعائشـــةأن شـــبيبحـــدثنا محـــاد بـــن ســـلمة عـــن أم 

.شىت ت عائشة مسائل لَ أَ وكانت سَ .اهـ سند جيد وجهها 
.يف احملرم ميوت تقدم مما ههنا يف اجلنائز 

احملرم يستظل
عبــد الــرحيم عــن أمحــد بــن حنبـل حــدثنا حممــد بــن سـلمة عــن أيبحــدثين]3199[مسـلم -

ع رسـول اهللا حججـت مـ:صني عن أم احلصـني جدتـه قالـتأنيسة عن حيىي بن احلزيد بن أيب
صـلى ناقـة النـيبحجة الوداع فرأيـت أسـامة وبـالال وأحـدمها آخـذ خبطـامصلى اهللا عليه وسلم

اهـواآلخر رافع ثوبه يسرته من احلر حىت رمى مجرة العقبةاهللا عليه وسلم
ن سـعيد عـن شـيخ هلـم أخربنا وكيـع بـن اجلـراح عـن سـفيان عـن حيـىي بـ]3827[ابن سعد -

إىل مكـــة فمـــا ضـــرب فســـطاطا حـــىت رجـــع ، كـــان يســـتظل عمـــر بـــن الخطـــابخـــرج : قـــال 
حدثنا عبدة بـن سـليمان عـن حيـىي بـن سـعيد عـن عبـد اهللا ]14461[ابن أيب شيبة .بالنطع

: خرجت مع عمر فما رأيتـه مضـطربا فسـطاطا حـىت رجـع قلـت لـه أو قيـل لـه : بن عامر قال 
ي الشــــافع.كــــان يطــــرح النطــــع علــــى الشــــجرة فيســــتظل بــــه: ل؟ قــــالبــــأي شــــيء كــــان يســــتظ

عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن عياش بـن ربيعـة يحدثنا عبد الوهاب الثقف]9458هق[
قــــال .احلــــج فمـــا رأيتــــه مضـــطربا فســــطاطا حـــىت رجــــعصــــحبت عمـــر بــــن اخلطـــاب يف: قـــال 

ة ويســتظل بنطــع أو بكســاء حديثــه أو غــريه كــان ينــزل حتــت الشــجر وأظنــه قــال يف: يالشــافع
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قـال . بـن ربيعـة بـن عـامر عبـد اهللا الصواب وقيل عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة و اهـ ءيوالش
أخربنـا عــارم بـن الفضــل قـال محــاد بــن زيـد عــن حيـىي بــن سـعيد عــن عبــد ]3828[ابـن ســعد 

ال أخربنــا اهللا بــن عــامر بــن ربيعــة قــال ح وأخربنــا الفضــل بــن دكــني وعبــد الوهــاب بــن عطــاء قــا
صـحبت : عبد اهللا العمـري عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـن عبـد اهللا بـن عـامر بـن ربيعـة قـال 

عمر بن اخلطاب من املدينة إىل مكة يف احلج مث رجعنا فما ضرب فسطاطا ، وال كان له بناء 
.صحيح اهـ يستظل به ، إمنا كان يلقي نطعا أو كساء على شجرة فيستظل حتته

عمـرابنحدثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ]14460[ة ابن أيب شيب-
مــن ]9459[البيهقــي.اضــح ملــن أحرمــت لــه: فقــالتظل بعــودأنــه رأى رجــال حمرمــا قــد اســ

أبصر ابـن عمـر رجـال علـى :نافع قالشجاع بن الوليد حدثنا عبيد اهللا بن عمر حدثينطريق
.اهـ صحيح ضح ملن أحرمت لها: له الشمس فقال بعريه وهو حمرم قد استظل بينه وبني 

أخربنا أبو طاهر وأبو سعيد قاال حدثنا أبـو العبـاس حـدثنا حممـد بـن ] 9460[البيهقي وقال
أنــه ابــن دينــار أن عطــاء حدثــهإســحاق حــدثنا حممــد بــن ســابق حــدثنا ورقــاء عــن عمــرو يعــين

ل ثوبـا يسـتظل بـه مـن الشـمس ربيعة جعل علـى وسـط راحلتـه عـودا وجعـرأى عبد اهللا بن أيب
.حسن اهـفنهاهابن عمرفلقيه ، وهو حمرم 

حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن محــاد بــن ســلمة عــن ابــن شــبيب أن ]14469[ابــن أيب شــيبة -
اهــ كــذا يقــول بثوبـه هكــذا ورفعـه فـوق رأســه: لـربد ؟ فقالـت سـئلت عــن احملـرم يصــيبه اعائشـة

.هو سند جيدو ، وصوابه أم شبيب 
حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنـا محـاد بـن سـلمة عـن أيب الـزبري ]14470[بن أيب شيبة ا-

.اهـ سند حسن مبثلهجابرعن 
حـــدثنا وكيـــع عـــن كثـــري بـــن زيـــد عـــن املطلـــب بـــن عبـــد اهللا بـــن ]14462[ابـــن أيب شـــيبة -

.حسن اهـاهللا عليه وسلم يضحون إذا أحرمواكان أصحاب النيب صلى : حنطب قال 
رم يغتسلاحمل

عبـد اهللا أنسـلم عـن إبـراهيم بـن عبـد اهللا بـن حنـني عـن أبيـه أعن زيـد بـن ]703[مالك -
يغسل احملرم رأسه وقال املسور بـن : واملسور بن خمرمة اختلفا باألبواء فقال عبد اهللا بن عباس

ـــوبأبـــيفأرســـلين عبـــد اهللا بـــن عبـــاس إىل :ال يغســـل احملـــرم رأســـه قـــال:خمرمـــة األنصـــاريأي
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نـا عبـد أ:فقلـت؟مـن هـذا:فوجدته يغتسل بـني القـرنني وهـو يسـرت بثـوب فسـلمت عليـه فقـال
ــ ف كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه اهللا بــن حنــني أرســلين إليــك عبــد اهللا بــن عبــاس أســألك كي

فوضــع أبــو أيــوب يــده علــى الثــوب فطأطــأه حــىت بــدا يل :قــال.ســلم يغســل رأســه وهــو حمــرمو 
.اصـبب:ب عليهرأسه مث قال إلنسان يص

.رواه البخاري ومسلم اهـسلم يفعل رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و هكذا:مث قال.وأدبر
قــال عمــر بــن الخطــابن أعــن محيــد بــن قــيس عــن عطــاء بــن أيب ربــاح ]704[مالــك -

يغتسـل اصـبب علـى رأسـي فقـال ليعلى بن منيـة وهـو يصـب علـى عمـر بـن اخلطـاب مـاء وهـو
مـرتين صـببت فقـال لـه عمـر بـن اخلطـاب اصـبب فلـن يزيـده املـاء أن إن جتعلهـا يب أيعلى أتريـد 

أن عطـــاءأخربنـــا ســـعيد بـــن ســـامل عـــن ابـــن جـــريج أخـــربين]9400هـــق[يشـــافعال.ال شـــعثاإ
ســل إىل بينمـا عمـر بـن اخلطـاب يغت: صـفوان بـن يعلـى أخـربه عـن أبيـه يعلـى بـن أميـة أنـه قـال 

فقلـت أمـري ييـا يعلـى اصـبب علـى رأسـ: قال عمر بـن اخلطـاب بعري وأنا أسرت عليه بثوب إذ 
املــؤمنني أعلــم فقــال عمــر بــن اخلطــاب واهللا مــا يزيــد املــاء الشــعر إال شــعثا فســمى اهللا مث أفــاض 

.صحيح .منية أم يعلى بن أميةاهـ على رأسه
: قـالعبد الكرمي عن عكرمة عن ابـن عبـاسحدثنا ابن علية عن ]13003[ابن أيب شيبة-

]9401هــق[ي شــافعال.وحنــن حمرمــونحــىت أباقيــك يف املــاء أينــا أصــربتعــال: عمــرقــال يل 
عمـر بـن عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال رمبـا قـال يليأخربنا ابن عيينة عن عبد الكرمي اجلزر 

.صحيحاهـ ملاء أينا أطول نفسا وحنن حمرمونااخلطاب تعال أباقيك يف
كـــان نـــاس مـــن :بـــن عمـــر قـــالاأنـــا شـــريك عـــن ليـــث عـــن نـــافع عـــن ]2273[ابـــن اجلعـــد -

يــراهم أو يعلــم عمـرأصـحاب النــيب صـلى اهللا عليــه وسـلم يتقــامسون يف اجلحفـة وهــم حمرمــون و
كنــا : حـدثنا جريـر عـن ليــث عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال ]13013[ابـن أيب شـيبة . ذلـك 

فمـا يعيـب ذلـك علينـا وحنـن ينظـر إلينـافنتغـامس فيـه وعمـرحفة نكون باخلليج من البحر باجل
أخربنا عبيد اهللا بن موسـى قـال أخربنـا أسـامة بـن زيـد عـن سـامل ]6742[ابن سعد .حمرمون

كنــت أنــا : قــال عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن اخلطــاب : أيب النضــر أو نــافع شــك عبيــد اهللا قــال 
يغيــب رأســي وأغيــب رأســه وعمــر ينظــر وعاصــم بــن عمــر بــن اخلطــاب يف البحــر وحنــن حــرم 

حـدثنا عبيـد اهللا حممد بن عبد اهللا بن منري حدثنا أيبمن طريق]9402[البيهقي .بالساحل
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البحـــر عـــن ســـامل عـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر أن عاصـــم بـــن عمـــر وعبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد وقعـــا يف
اهـــ حســن نكــر ذلــك عليهمــايتمــاقالن يغيــب أحــدمها رأس صــاحبه وعمــر ينظــر إليهمــا فلــم ي

.صحيح 
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة ]9536[الطــرباين -

: عـــن احلجـــاج عـــن األعمـــش عـــن عمـــارة بـــن عمـــري التيمـــي عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد قـــال 
.ثقاتاهـ يوم عرفة حتت األراك مسعودابناغتسلت مع 

كـان إذا دنـا مـن مكـة بـات بـذي طـوى بـني رعبد اهللا بن عمن أعن نافع ]705[مالك -
الثنيتني حىت يصبح مث يصلي الصبح مث يدخل من الثنيـة الـيت بـأعلى مكـة وال يـدخل إذا خـرج 

ن يدخل مكة إذا دنا من مكـة بـذي طـوى ويـأمر مـن معـه أحاجا أو معتمرا حىت يغتسل قبل 
.رواه البخاري حنوه اهـن يدخلوا أفيغتسلون قبل 

ابـنكـان : حدثنا ابن فضيل عن حيىي بن سعيد عن نافع قال ]15854[بة ابن أيب شي-
ورواه احلســن بــن علــي بــن .وال عمــرة حــىت يغتســل بــذي طــوىال يــدخل مكــة يف حــجعمــر

]15855[ابـــن أيب شـــيبة . عفـــان يف أماليـــه عـــن جعفـــر بـــن عـــون عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد مثلـــه
يغتســل إذا دخــل مكــة مــر أنــه كــانحــدثنا عبــدة عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن ع

.اهـ صحيح ويأمرهم بذلك
ال مـــن إكـــان ال يغســـل رأســـه وهـــو حمـــرم عبـــد اهللا بـــن عمـــرن أعـــن نـــافع ]706[مالـــك -

.اهـ صحيح االحتالم
: حدثنا عباد عن العالء بن املسـيب عـن أيب أمامـة التيمـي قـال ]13007[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن وهل يزيده ذلك إال شعثا: قال أيغتسل احملرم ؟ فابن عمرسألت 
احملـــرم يغتســـل : قــال جـــابرحـــدثنا حيــىي عـــن ســـفيان عــن أيب الـــزبري عـــن ] 1234[مســدد -

.يأيت قريبااهـ صححه ابن حجر يف املطالب ويغسل ثيابه إن شاء 
عبـاسابـنحدثنا أبـو عوانـة عـن يزيـد بـن أيب زيـاد عـن جماهـد عـن ]1234[وقال مسدد -

.ه البوصريي يف اإلحتافحسنـاهمثله
حــدثنا عمــرو بــن عبــد اهللا األودي ثنـا وكيــع عــن شــعبة عــن مســلم ]2166[ابـن أيب حــامت -

ال بـأس إن اهللا يقـول : أصب املاء على رأسي وأنا حمرم ؟ قـال: عباسالبنقلت : القري قال
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عبة عن مسلم وكيع عن شحدثنا]13005[ابن أيب شيبة ).حيب التوابني وحيب املتطهرين(
إن اهللا ال بـأس بــه: اء وأنـا حمـرم ؟ قــال أصــب علـى رأسـي املــ: قلــت البـن عبـاس : القـري قـال

.اهـ صحيح ) إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين(تعاىل يقول 
أنـه دخـل عباسابنحدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ]15016[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح إن اهللا ال يصنع بأوساخكم شيئا: محام اجلحفة وهو حمرم ، قال 
ثنـا أبـو معاويـة الضـرير مد بـن خملـد حـدثنا سـعدان بـن نصـر حدثنا حم]2508[الدارقطين-

احملــرم يشــم الرحيــان :قــالعبــاسابــنعــن عكرمــة عــن عــن ابــن جــريج عــن أيــوب الســختياين
البيهقــــي . نــــه األذىويــــدخل احلمــــام وينــــزع ضرســــه ويفقــــأ القرحــــة وإذا انكســــر ظفــــره أمــــاط ع

حـدثنا سـفيان عـن أيـوب عـن عكرمـة عـن موسى بن مسـعودحذيفةمن طريق أيب]9392[
احملــرم يــدخل احلمــام وينــزع ضرســه ويشــم الرحيــان وإذا انكســر ظفــره طرحــه : ابــن عبــاس قــال 

.حسن اهـ فإن اهللا عز وجل ال يصنع بأذاكم شيئا، أميطوا عنكم األذى : ويقول 
: حدثنا ابن عيينة عن العباس بن عبد اهللا بن معبد عن أبيه قال]13004[ابن أيب شيبة-

فلبـــدت بعســـل رأســـي أو بغـــراء وأنـــا حمـــرم فشـــق علـــي فســـألتها ؟ ميمونـــةخرجـــت مـــع خـــاليت 
حــــدثنا ابــــن عليــــة عــــن ]14722[ابــــن أيب شــــيبة . اغمــــس رأســــك يف املــــاء مــــرارا: قالــــت ف

خــاليت ميمونــة فلبـدت رأســي بعســل أو بغــراء خرجــت مـع: العبـاس بــن عبــد اهللا عـن أبيــه قــال 
.اهـ صحيح اغمس رأسك يف ماء مرارا: فتنشر فشق علي وأنا حمرم فسألتها ؟ فقالت 

نكاح احملرم
احلـج أشــهر معلومـات فمـن فــرض فـيهن احلـج فــال رفـث وال فسـوق وال جــدال (قـال اهللا تعـاىل 

]197البقرة ) [يف احلج
ن رسول اهللا صلى اهللا أعبد الرمحن عن سليمان بن يسار عن ربيعة بن أيب ]771[مالك -

ارث ورسـول اهللا صـلى عليه و سلم بعث أبا رافع ورجال من األنصـار فزوجـاه ميمونـة بنـت احلـ
وقـد وصـله مطـر الـوراق عـن ربيعـة اهـ هذا مرسـل صـحيح ن خيرج أسلم باملدينة قبل اهللا عليه و 

.وفيه نظر وغريمهارواه أمحد وابن حبانعن سليمان عن أيب رافع 
حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا وهيب حـدثنا أيـوب عـن عكرمـة عـن ]4258[البخاري -

تزوج النيب:ابن عباس قال
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يشــيبة وابــن منــري وإســحاق احلنظلــحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]3517[ورواه مســلم .بســرف 
الشـعثاء عا عن ابن عيينة قال ابن منري حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينـار عـن أيبمجي

زاد ابـــن منـــري . صـــلى اهللا عليـــه وســـلم تـــزوج ميمونـــة وهـــو حمـــرمأن ابـــن عبـــاس أخـــربه أن النـــيب
اهـ)1(يزيد بن األصم أنه نكحها وهو حاللفقال أخربينيفحدثت به الزهر 

بكـــر بــن أيب شــيبة حــدثنا حيـــىي بــن آدم حــدثنا جريــر بـــن حــدثنا أبــو]2529[مســلم وقــال
أن رســول اهللا صــلى حــازم حــدثنا أبــو فــزارة عــن يزيــد بــن األصــم حــدثتين ميمونــة بنــت احلــارث

اهـوكانت خاليت وخالة ابن عباس:اهللا عليه وسلم تزوجها وهو حالل قال
بــن عبيــد اهللا ن عمــرأعــن نــافع عــن نبيــه بــن وهــب أخــي بــين عبــد الــدار ]772[مالــك -

نكـح طلحـة أن أأرسل إىل أبان بـن عثمـان وأبـان يومئـذ أمـري احلـاج ومهـا حمرمـان إين قـد أردت 
ن حتضر فأنكر ذلـك عليـه أبـان وقـال مسعـت عثمـان بـن أبن عمر بنت شيبة بن جبري وأردت 

هـــ انكح وال خيطـب نكح احملـرم وال يـُـال يَــ:عفـان يقـول قــال رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه و سـلم 
.رواه مسلم 

ن أبـاه طريفــا أن أبــا غطفـان بـن طريــف املـري أخــربه أعـن داود بــن احلصـني ]773[مالـك -
علـى أبـو بكـر النيسـابوري يف الزيـادات . نكاحـه عمـر بـن الخطـابتزوج امرأة وهو حمرم فـرد 

نا أمحــد بــن منصــور نــا يزيــد بــن أيب حكــيم نــا ســفيان عــن حيــىي بــن ســعيد حــدث]506[املــزين 
أنه أخربه أن أباه طريفا تـزوج امـرأة وهـو اود بن احلصني عن أيب غطفان بن طريف املريعن د
.صحيح اهـ ، فرد عمر رضي اهللا عنه نكاحهحمرم

وابـنعمـرحدثنا ابن عيينـة عـن أيـوب بـن موسـى عـن نـافع أن ]13130[ابن أيب شيبة -
.هـ صحيح اال ينكح: ال ينكح وال خيطب وقال اآلخر : قال أحدمها عمر

قاال عليا وعمرحدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه أن ]13129[ابن أيب شيبة -
.جيداهـ مرسل احملرم ال ينكح وال ينكح ، فإن نكح فنكاحه باطل: 

اعيـل بـن أميـة عـن رجـل حـدثنا سـفيان عـن إمسيحدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرمحن بـن مهـد]1847[أبو داود -1
املطالـــب [إســـحاق .اهــــ صـــححه األلبـــاين تـــزويج ميمونـــة وهـــو حمـــرموهـــم ابـــن عبـــاس يف:عـــن ســـعيد بـــن املســـيب قـــال

أخربنا وهب بـن جريـر ثنـا أيب مسعـت حممـد بـن إسـحاق حيـدث عـن ابـن أيب جنـيح وأبـان بـن صـاحل أن جماهـدا ]1619
ليه وسلم تزوجهـا وهـو حـرام يعـين ميمونـة ، وكـان ابـن عمـر وسـعيد بـن أخربهم عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا ع

.سند جيداهـ املسيب ينكران 
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أخربنا أبو نصر بن قتادة أخربنا أبو عمرو بن مطر أخربنا أبو خليفة ]9431[البيهقيوقال
ال : قــال عليــامان هــو ابــن بــالل عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه أن عــن ســليحــدثنا القعنــيب

.اهـ مرسل جيد ينكح احملرم فإن نكح رد نكاحه
علــيحــدثنا حيــىي عــن ابــن أيب عروبــة عــن مطــر الــوراق عــن احلســن عــن ]1240[مســدد -

. ورواه شـــعبة عـــن مطـــر.ومل جيـــز نكاحـــهج وهـــو حمـــرم انتزعنـــا منـــه امرأتـــه أميـــا رجـــل تـــزو : قـــال
ياحلـافظ أخربنـا السـاجيأخربنا أبو أمحـد بـن عـدأخربنا أبو سعد املاليين]9430[لبيهقي ا

مـن تـزوج وهـو : قـال يعن احلسن عن عليحدثنا بندار حدثنا حيىي القطان عن ميمون املرائ
.ضعيف منهما . اهـ هو كذلك يف الكامل البن عدي حمرم نزعنا منه امرأته

عيد عـن قتـادة أنـا سـنا أبـو األزهـر نـا يزيـد بـن هـارونحـدث]507[وقال أبـو بكـر النيسـابوري 
صـاحل مرسـل اهــومل حنسـبه نكاحـاحمرم نزعناها منـهوهومن تزوج: عن علي قالعن احلسن

.
ن قــال لنــا عبــد اهللا بــن مســلمة نــا عبــد العزيــز بــن حممــد عــ]2739[البخــاري يف التــاريخ -

ــقدامــة  زيــد بــن ثابــتت أنــه تــزوج وهــو حمــرم ففــرق بــن موســى عــن شــوذب مــوىل زيــد بــن ثاب
نا حممد بن إدريس نا احلميدي نا عبـد العزيـز حدث]509[وقال أبو بكر النيسابوري . بينهما

أنـه تـزوج وهـو حمـرم، ففـرق زيـد بـن ثابـتشـوذب مـوىل زيـدعـنقدامـة بـن موسـىنابن حممد
.اهـ على رسم ابن حبان بن ثابت بينهما

ال يـنكح احملـرم وال خيطـب علـى :كـان يقـولعبد اهللا بن عمرن أعن نافع]774[مالك -
: ر قــال بــن عمــابــن أيب ذئــب عــن نــافع عــن اأنــا ]2792[ابــن اجلعــد .نفســه وال علــى غــريه

حـدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن حيـىي بـن ]13131[ابـن أيب شـيبة .احملرم ال ينكح وال خيطـب
حـدثنا ]114[ورواه احملـاملي . م وال يتـزوجال يـزوج احملـر : قـال سعيد عن نافع عن ابن عمـر
ن احملـرم أن ابـن عمـر كـان يقـول أضمرة عن عبيد اهللا عـن نـافع أبوعبد الوهاب الوراق حدثنا 

.اهـ صحيح حد أال خيطب املرأة وال ينكح وال ينكح وال خيطب على 
ا معمـر عـن نـا عبـد الـرزاق أنـقـال نا أمحـد بـن منصـورحـدث]510[وقال أبو بكر النيسـابوري 

.اهـ صحيح ال يتزوج احملرم، وال خيطب على غريه: قالالزهري عن سامل عن ابن عمر
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نا عبــد الــرمحن بــن بشــر نــا حيــىي بــن ســعيد عــن عيينــة بــن عبــد حــدث]512[وقــال أبــو بكــر 
أردت أن أتـزوج وأنـا : فقـالوأنـا حمـرم، فسـألت عكرمـة بـن خالـدأردت أن أتـزوج: قالالرمحن

.اهـ صحيح ابن عمر، فنهاينحمرم، فسألت 
حـدثنا وكيـع عـن جريـر بـن حـازم عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن ]13117[ابن أيب شـيبة -

حدثنا حممد بن خزمية قال ]4221[الطحاوي .أنه مل يكن يرى بتزويج احملرم بأساعبد اهللا
ال انثنا حجاج قال ثنـا جريـر بـن حـازم عـن سـليمان األعمـش عـن إبـراهيم أن ابـن مسـعود كـ

.اهـ مرسل صحيح يرى بأسا أن يتزوج احملرم 
حدثنا روح بن الفرج قـال ثنـا أمحـد بـن صـاحل قـال ثنـا ابـن أيب فـديك ]4223[الطحاوي -

:فقالعن نكاح احملرمأنس بن مالكسألت : قال حدثين عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر قال
.اهـ صحيح هل هو إال كالبيعوما بأس به

أخربنا حممد بـن عبـد اهللا األسـدي حـدثنا ربـاح بـن أيب معـروف عـن ]11192[ابن سعد -
أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم تـزوج ميمونـة خالتـه بسـرف ، وهـو عبـاسابـنعطاء عـن 

حــدثنا عائــذ بــن حبيــب ]13122[ابــن أيب شــيبة.حمــرم وكــان ابــن عبــاس ال يــرى بــه بأســا
عبـاس قـال يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابنوعبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة و 

حــدثنا حممــد قــال ثنــا حجــاج قــال ثنــا محــاد عــن حبيــب ]4222[الطحــاوي .ال بــأس بــه: 
اهـــ أن ابــن عبــاس كــان ال يــرى بأســا أن يتــزوج احملرمــان املعلــم وقــيس وعبــد الكــرمي عــن عطــاء

.يريد أن يعقد عليها .صحيح 
بـــن ســـعيد عـــن ابـــن جـــريج عـــن أيب الـــزبري عـــن حـــدثنا حيـــىي]14697[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال

اهــــ ســـند أن ال تـــدنو مـــن امرأتــك وأنـــت حـــرامإن اســـتطعت: قـــال ابـــن عبـــاسطــاووس عـــن 
.صحيح

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان أخربنا أبو سـهل بـن زيـاد القطـان ]9434[البيهقي -
أن ة عن سعيد بن املسيبام عن قتادحدثنا عفان حدثنا مهحدثنا إسحاق بن احلسن احلريب

.صحيح سند اهـ دينة على أن يفرق بينهمارجال تزوج وهو حمرم فأمجع أهل امل
واجلدالوالفسوق الرفث ما ذكر يف 
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حـدثنا عبـد احلميـد قـال حـدثنا إسـحاق عـن شـريك عـن أيب إسـحاق ]3601[ابن جريـر -
ابــــن جريــــر . النســــاءالرفــــث إتيــــان :قــــال)فــــال رفــــث(قولــــهعبــــد اهللاعــــن أيب األحــــوص عــــن 

حدثنا عبد احلميـد بـن بيـان قـال أخربنـا إسـحاق عـن شـريك عـن أيب إسـحاق عـن ]3670[
اهـــ ال أن متـاري صـاحبك حـىت تغضـبه: قــال)وال جـدال يف احلـج(أيب األحـوص عـن عبـد اهللا

.بأس به 
حدثين يونس قال أخربنا ابن وهب قال أخربين يونس أن نافعـا أخـربه]3575[ابن جرير -

الرفــث إتيــان النســاء، والــتكلم بــذلك للرجــال والنســاء إذا : كــان يقــولعبــد اهللا بــن عمــرأن 
أخربنــا يــونس بــن عبــد األعلــى قــراءة أنبــأ ابــن ]1856[ابــن أيب حــامت .ذكــروا ذلــك بــأفواههم

والرفــث إتيــان :وهــب أخربنــا يــونس بــن يزيــد أن نافعــا أخــربه أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يقــول
حـدثين ] 3655[ابـن جريـر . كلم بذلك الرجال والنساء إذا ذكروا ذلـك بـأفواههمالنساء والت

نافعـــا أخـــربه أن عبـــد اهللا بـــن عمـــر كـــان يـــونس قـــال أخربنـــا ابـــن وهـــب قـــال أخـــربين يـــونس أن
أخربنــا يــونس بــن عبــد ]1860[ابــن أيب حــامت . الفســوق إتيــان معاصــي اهللا يف احلــرم: يقــول

: ربين يــونس أن نافعــا أخــربه أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يقــولاألعلــى قــراءة أنبــأ ابــن وهــب أخــ
حــدثين يــونس قــال أخربنــا ]3697[وقــال ابــن جريــر . والفســوق إتيــان معاصــي اهللا يف احلــرم

اجلـدال يف احلـج : ابن وهب قال أخربين يونس أن نافعا أخربه أن عبد اهللا بـن عمـر كـان يقـول
حدثنا يونس بـن عبـد األعلـى قـراءة أنبـأ ]1865[ابن أيب حامت .السباب واملراء واخلصومات

اجلــدال يف ابــن وهــب أخــربين يــونس بــن يزيــد أن نافعــا أخــربه أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يقــول
حـدثين املثـىن قـال حـدثنا سـويد قـال ]3698[ابـن جريـر .احلج السباب واملراء واخلصومات

اجلدال السباب واملنازعـة: ر قالأخربنا ابن املبارك عن حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عم
.اهـ صحاح 

حدثنا أبو أسامة عن شريك عن إبـراهيم بـن مهـاجر عـن جماهـد ]13404[ابن أيب شيبة -
املــراء أن متــاري صــاحبك الرفــث اجلمــاع ، والفســوق الســباب ، واجلــدال : قــال عمــرابــنعــن 

.اهـ سند ضعيف حىت تغضبه
حـدثنا سـويد قـال أخربنـا ابـن املبـارك عـن حممـد بـن حـدثين املثـىن قـال]3618[ابن جريـر -

حـدثين املثـىن ]3656[ابـن أيب حـامت . الرفـث اجلمـاع: قـالابن عمـرإسحاق عن نافع عن 
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: قال حدثنا سويد قال أخربنـا ابـن املبـارك عـن حممـد بـن إسـحاق عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال
أخربنـا أبـو عبـد اهللا ]9436[البيهقـي .الفسوق ما أصيب من معاصـي اهللا بـه صـيد أو غـريه

حدثنا يعلـى بـن احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين
الرفـــث اجلمـــاع والفســـوق مـــا : عبيـــد أخربنـــا حممـــد بـــن إســـحاق عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر قـــال 

.ن احساهـالسباب واملنازعة: اهللا من صيد أو غريه واجلدال يأصيب من معاص
حدثنا أمحد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسـرائيل قـال ]3626[ال ابن جرير وق

حـدثين أمحـد ]3659[ابـن جريـر . الرفـث اجلمـاع: يقول عمرابنحدثين ثوير قال مسعت 
بــن حــازم الغفــاري قــال حــدثنا أبــو نعــيم قــال حــدثنا إســرائيل قــال حــدثنا ثــوير قــال مسعــت ابــن 

.اهـ حسن سبابالفسوق ال: عمر يقول
عباسابنحدثنا سفيان بن عيينة عن خصيف عن مقسم عـن ]13391[ابن أيب شيبة -

متاري صاحبك حىت : قال )وال جدال يف احلج(املعاصي )وال فسوق(اجلماع )ال رفث(قال 
حدثنا أبو كريب قال حدثنا سفيان بـن عيينـة عـن خصـيف عـن ]3593[ابن جرير .تغضبه

حـدثنا احلسـن بـن حيـىي قـال أخربنـا عبـد الـرزاق قـال أخربنـا الثـوري . اجلمـاعمقسـم قـال الرفـث 
حــدثنا عبــد احلميــد بــن ]3595[ابــن جريــر .عــن خصــيف عــن مقســم عــن ابــن عبــاس مثلــه

الرفــث : بيــان قــال أخربنــا إســحاق عــن شــريك عــن خصــيف عــن مقســم عــن ابــن عبــاس قــال
نان ثنــا عبــد الــرمحن بــن مهــدي ثنــا حــدثنا أمحــد بــن ســ]1866[ابــن أيب حــامت .إتيـان النســاء

واجلـــدال أن متـــاري صـــاحبك حـــىت : ســـفيان عـــن خصـــيف عـــن مقســـم عـــن ابـــن عبـــاس قـــال
ثنا أبــو عــامر عــن ســفيان عــن حــدإبــراهيم بــن مــرزوق مــن طريــق]9437[البيهقــي . تغضــبه

يأن متــــار والفســــوق الســـباب واجلــــدالاس الرفـــث اجلمــــاعخصـــيف عــــن مقســــم عـــن ابــــن عبــــ
.اهـ ال بأس به هصاحبك حىت تغضب

حــدثنا عمــرو األودي ثنــا وكيــع عــن ســفيان عــن خصــيف عــن ]1861[ابــن أيب حــامت وقــال 
حـدثنا أبـو  ]3631[ابـن جريـر . الفسـوق املعاصـي: قـال)وال فسـوق(مقسم عن ابـن عبـاس

كريــب قــال حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن خصــيف عــن مقســم عــن ابــن عبــاس قــال الفســوق 
قال حدثنا احلسني قال حدثنا هشـيم قـال أخربنـا احلجـاج عـن عطـاء حدثنا القاسم . املعاصي

.بشواهده اهـ حسنقال املعاصي)وال فسوق(عن ابن عباس
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حــدثنا أمحــد بــن محــاد الــدواليب ويــونس قــاال حــدثنا ســفيان عــن ابــن ]3571[ابــن جريــر -
قال هو )قفال رفث وال فسو (عن الرفث يف قول اهللاعباسابنسألت :طاوس عن أبيه قال

]1857[ابن أيب حـامت . العرابة من كالم العرب وهو أدىن الرفثالتعريض بذكر اجلماع وهي
أخربنا يونس بن عبد األعلى وأمحد بن شيبان الرملي قاال ثنا سفيان عن ابـن طـاوس عـن أبيـه 

اجلمـاع، وهـو يف  التعـريض بـذكر: فقـال)فـال رفـث(قـول اهللا عن ابن عبـاس وسـأله عـن الرفـث
بـن عاصـم أخربنـا عبـد اهللا يعلـطريـق مـن]9438[البيهقـي .أدىن الرفـثالم العرب وهوك

: قـال) احلـجفـال رفـث وال فسـوق وال جـدال يف(قولـه بن طاوس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس يف
.اهـ صحيح الرفث التعرض للنساء باجلماع والفسوق عصيان اهللا واجلدال جدال الناس

احلسن بن حيىي قال أخربنـا عبـد الـرزاق قـال أخربنـا معمـر وابـن حدثنا ]3592[ابن جرير -
احلـج الصـيام اجلمـاع والرفـث يفقـال الرفـث يفعبـاسابنجريج عن ابن طاوس عن أبيه عـن 

حـدثنا عمـرو بـن ]3586[ابـن جريـر وقـال.الدخول واملسيس اجلمـاع: وكان يقول. اإلعرابة
عن أبيه قال سألت ابـن عبـاس عـن قـول اهللا علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس 

أحــل لكــم ليلــة (الرفــث الــذي ذكــر ههنــا لــيس بالرفــث الــذي ذكــر يف: قــال)فــال رفــث(تعــاىل
ومـن الرفـث، التعـريض بـذكر اجلمـاع، وهـي اإلعرابـة بكـالم العـرب) الصيام الرفث إىل نسائكم

.اهـ صحيح 
سـحاق عـن شـريك عـن أيب إسـحاقحـدثنا عبـد احلميـد قـال أخربنـا إ]3596[ابن جريـر -

حـدثنا ]3622[ابـن جريـر . اجلمـاع: عن الرفث فقالعباسابنسألت : عن التميمي قال
القاســم قــال حــدثنا احلســني قــال حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا حجــاج عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس 

.اهـ حسن مثله
معاويــة عــن حــدثين علــي بــن داود قــال حــدثنا أبــو صــاحل قــال حــدثين]3590[ابــن جريــر -

غشــيان النسـاء والقبــل والغمــز، : الرفــث: قـال)فـال رفــث(ابــن عبــاسعلـي بــن أيب طلحـة عــن 
.حسن صحيحاهـ وأن يعرض هلا بالفحش من الكالم وحنو ذلك

حدثين علي بن داود قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثنا معاوية ]3653[ابن جرير -
.اهـ صحيحالفسوق معاصي اهللا كلهاقال)وال فسوق(عباسابنعن علي عن 
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حـدثنا عبـد احلميـد قـال حـدثنا إسـحاق عـن شـريك عـن أيب إسـحاق ]3671[ابن جريـر -
. أن متــاري صــاحبك حــىت تغضــبه:فقــالاجلــدالعــنعبــاسابــنســألت : عــن التميمــي قــال
اجلـدال : حدثنا ابـن عيينـة عـن خصـيف عـن مقسـم عـن ابـن عبـاس قـالقالحدثنا أبو كريب

حدثنا احلسن بن حيـىي قـال أخربنـا عبـد ]3693[ابن جرير .متاري صاحبك حىت تغضبهأن
اجلـــدال أن متـــاري : الـــرزاق قـــال أخربنـــا الثـــوري عـــن خصـــيف عـــن مقســـم عـــن ابـــن عبـــاس قـــال

حــدثنا أمحــد بــن إســحاق قــال حــدثنا أبــو أمحــد ]3678[ابــن جريــر .صــاحبك حــىت تغضــبه
اجلــدال أن جتـــادل : لضــحاك عــن ابــن عبــاس قــالقــال حــدثنا إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن ا

حــدثين علــي قــال حــدثنا عبــد اهللا قــال حــدثين ]3692[ابــن جريــر .صــاحبك حــىت تغضــبه
اجلـــدال املـــراء واملالحـــاة حـــىت : قـــال)وال جـــدال يف احلـــج(معاويـــة عـــن علـــي عـــن ابـــن عبـــاس

ل حـــدثنا القاســـم قـــا]3714[ابـــن جريـــر . فنهـــى اهللا عـــن ذلـــكب أخـــاك وصـــاحبكتغضـــ
وال جـدال يف (حدثنا احلسني قال حدثنا هشيم قال أخربنا حجاج عن عطـاء عـن ابـن عبـاس

.اهـ حسن صحيح املراء باحلج: قال)احلج
حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن عاصم ]3600[ابن جرير -

نا وكيــع عــن حــدث]13397[ابــن أيب شــيبة .الرفــث اجلمــاع: قــالعبــاسابــنعــن بكــر عــن 
ابــن جريــر .ولكــن اهللا كـىنالرفــث اجلمـاع: قــال سـفيان عــن عاصـم عــن بكــر عـن ابــن عبـاس

حدثنا عبـد احلميـد قـال حـدثنا إسـحاق عـن سـفيان عـن عاصـم األحـول عـن بكـر ]3597[
ابـن أيب .هو اجلماع، ولكن اهللا كـرمي يكـين عمـا شـاء: الرفث: بن عبد اهللا عن ابن عباس قال

دثنا أبو سعيد األشج ثنا ابن فضيل عن عاصم عـن بكـر بـن عبـد اهللا عـن ح]1858[حامت 
.صحيح اهـ حسن وإن الرفث هو اجلماعإن اهللا كرمي يكين ما شاءابن عباس قال

إن مــن الرفــث عبــاسبــناأنــا زهــري عــن أيب الــزبري عــن طــاوس عــن ]2621[ابــن اجلعــد -
.اهـ إسناد جيد إعراب الرجل للمرأة 

حدثنا أمحد بن إسحاق قال حدثنا أبو أمحد قال أخربنا إسـرائيل عـن ]3609[ابن جرير -
حـدثنا ]3658[ابـن جريـر . الرفـث اجلمـاع: قـالعبـاسابنأيب إسحاق عن الضحاك عـن 

أمحد بن إسحاق قال حدثنا أبو أمحد قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسـحاق عـن الضـحاك عـن 
.س به اهـ ال بأالفسوق السباب: ابن عباس قال
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حدثنا أمحد بن إسحاق قال حـدثنا أبـو أمحـد قـال أخربنـا إسـرائيل عـن ] 3610[ابن جرير-
ورواه الفريـايب عـن اهـ الرفث اجلماع: قالعباسابناحلسن بن عبيد اهللا عن أيب الضحى عن 

.صحيح . ابن عيينة عن احلسن بن عبيد اهللا مثله 
ن األعمــش عــن زيــاد بــن احلصــني عــن أيب حــدثنا أبــو معاويــة عــ]14707[ابــن أيب شــيبة -

إن . وهــن ميشــني بنــا مهيســا :: قــال ابــن عبــاسالعاليــة عــن 
إمنــا الفحــش مــا : تقــول هــذا وأنــت حمــرم ، فقــال : فقيــل لــه : قــال .تصــدق الطــري ننــك مليســا

بـراهيم أخربنـا جريـر إسـحاق بـن إمـن طريـق]9440[البيهقـي .ووجه به النساء وهم حمرمون
مع ابـن عبـاس وهـو حمـرم يكنت أمش: العالية قال عن األعمش عن زياد بن حصني عن أيب

: أترفـث وأنـت حمـرم قـال : وهن ميشني بنا مهيسا قال فقلت له : وهو يرجتز باإلبل وهو يقول 
ــ: إمنــا الرفــث مــا روجــع بــه النســاء ســقط مــن هــذا املصــراع اآلخــر وهــو  ك إن تصــدق الطــري نن

سعيد بن منصور أخربنا هشيم أخربنـا َرَوى من طريقو . وغريه عن األعمشيمليسا ذكره الثور 
نــزل ابــن عبــاس عــن راحلتــه فجعــل يســوقها وهــو : عــوف عــن زيــاد بــن حصــني عــن أبيــه قــال 

وهــن ميشــني بنــا مهيســا إن تصــدق الطــري نفعــل مليســا ذكــر اجلمــاع ومل يكــن : يرجتــز وهــو يقــول 
ورواه .إمنا الرفث ما روجع به النساء: عباس تقول الرفث وأنت حمرم فقال يا أبا: عنه فقلت 
حدثنا ابن بشار قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شـعبة عـن قتـادة ]3574[ابن جرير 

وهـن ميشـني :عن رجل عن أيب العالية الرياحي عن ابن عباس أنه كان حيدو وهو حمرم، ويقول
إمنــا : تــتكلم بالرفــث وأنــت حمــرم؟ قــال: قــال قلــت. ننــك مليســاإن تصــدق الطــري ،بنــا مهيســا

حدثنا ابن محيد قال حـدثنا جريـر عـن ]3580[وقال ابن جرير . الرفث ما قيل عند النساء
كنت أمشي مع ابن عباس وهو حمرم، وهـو : األعمش عن زياد بن حصني عن أيب العالية قال

قــال قلــت أترفــث يــا ابــن . طــري ننــك مليســاإن تصــدق ال،وهــن ميشــني بنــا مهيســا:يرجتــز ويقــول
حـــدثنا عبـــد ]3598[مث قـــال . إمنـــا الرفـــث مـــا روجـــع بـــه النســـاء: عبـــاس وأنـــت حمـــرم؟ قـــال

احلميد قال أخربنا إسحاق عن شريك عن األعمـش عـن زيـاد بـن حصـني عـن أيب العاليـة قـال 
طري ننك مليسا إن تصدق ال،خرجن يسرين بنا مهيسا:مسعت ابن عباس يرجتز وهو حمرم يقول

ال إمنــا : ألــيس هــذا الرفــث؟ قــال: فقلــت. إال أنــه مل يكــن عــن اجلمــاع مليســا:قــال شــريك.
كـذا –حدثنا عبد احلميـد قـال أخربنـا إسـحاق عـن عـونوقال.: الرفث
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عــن زيــاد بــن حصــني عــن أيب العاليــة عــن ابــن عبــاس بنحــوه إال أن عونــا -والصــحيح عــوف 
حـدثنا ابـن بشـار قـال حـدثنا ابـن أيب عـدي ]3573[ابن جريـر ورواه . اهـ صحيح بهصرح 

أصـعدت مـع ابـن : عن عون قال حدثنا زياد بن حصني قال حدثين أيب حصني بـن قـيس قـال
عباس يف احلـاج وكنـت لـه خلـيال فلمـا كـان بعـدما أحرمنـا قـال ابـن عبـاس، فأخـذ بـذنب بعـريه 

قــال. نــك مليســاإن تصــدق الطــري ن،هــن ميشــني بنــا مهيســاو :فجعــل يلويــه وهــو يرجتــز ويقــول
واهللا اهــ عـن أيب العاليـة أصـح إمنـا الرفـث مـا قيـل عنـد النسـاء: لأترفث وأنت حمرم؟ قـا: فقلت
.أعلم

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عـن محـاد بـن سـلمة عـن أيب ]14711[ابن أيب شيبة -
ن اإلعـراب مـن الرفـث ، قـال إياكم والنساء فـإ: قال عبد اهللا بن الزبيرالزبري عن طاووس أن 

الطحــاوي يف أحكــام القــرآن .صــدق ابــن الــزبري:فقــالعبــاسابــنفــأخربت بــذلك طــاووس
حـدثنا محـاد عـن أيب : قـالحـدثنا حجـاج بـن املنهـال: قـالحممـد بـن خزميـةحدثنا] 1172[

فـــإن اإلعـــراب مـــن الرفـــث إيـــاكم والنســـاء، :يقـــولمسعـــت ابـــن الـــزبري: قـــالالـــزبري عـــن طـــاوس
فـــأخربت بـــذلك ابـــن : قـــاللـــو كنـــا حاللـــني اغتســـلنا وفعلنـــا: أن تعـــرض هلـــا بقـــول: واإلعـــراب

حـــدثنا عمـــرو بـــن علـــي قـــال ]3581[ابــن جريـــر ورواه اهــــ صـــدق ابـــن الـــزبري : عبــاس، فقـــال
ه وعطـاء أنـ)كـذا(أخربنا ابن الزبري السـبائيحدثنا سفيان وحيىي بن سعيد عن ابن جريج قال

: فقـالفذكرتـه البـن عبـاس. ال حيـل للمحـرم اإلعرابـة: ري يقـولمسعـت ابـن الـزبمسع طاوسا قال
عبـــد مـــن طريـــق]9439[البيهقـــي .التعـــريضبـــاس ومـــا اإلعـــراب؟ قـــالقلـــت البـــن عصـــدق

أبـو الـزبري قـال مسعـت طاوسـا يقـول مسعـت ابـن الوهاب بن عطـاء قـال قـال ابـن جـريج أخـربين
التعــرض يعــين:مــا اإلعــراب قــال:قــال فقلــت البــن عبــاسحــرام اإلعــرابيقــول ال حيــل للالــزبري

.اهـ صحيح باجلماع
قال أخربنـا عبـد الـرزاق قـال أخربنـا الثـوري عـن حدثنا احلسن بن حيىي]3591[ابن جرير -

البيهقـــي .ال تعــرض بـــذكر النســاء: يقـــول للحــاديعمــرابـــنكــان : عــن جماهـــد قــالمنصــور
ســـني بـــن الفضـــل القطـــان ببغـــداد أخربنـــا عبـــد اهللا بـــن جعفـــر حـــدثنا أخربنـــا أبـــو احل]9442[

كـان عمـر بـن : يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن جماهد قـال 
وأخربنـا أبـو . يوكـذا قالـه وكيـع والـزبري . ال تعرض بذكر النسـاء: قالياخلطاب إذا مسع احلاد
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يابــن مهــددثنا ابــن بشــار حــدثنا عبــد الــرمحن يعــيناحلسـني أخربنــا عبــد اهللا حــدثنا يعقــوب حــ
بــذكر يكــان ابــن عمــر ينهــى أن يعــرض احلــاد:ثنا ســفيان عــن منصــور عــن جماهــد قــالحــد

وهو إسـناد .)1(أصحاهـ ابن عمر وكذا قاله حيىي القطان ومجاعة فاهللا أعلم. النساء وهو حمرم
.صحيح 

عبـــد الـــرمحن قـــال حـــدثنا ســـفيان عـــن حـــدثنا ابـــن بشـــار قـــال حـــدثنا ]3584[ابـــن جريـــر -
وهـو حمـرمابـة يعـين التعـريض بـذكر اجلمـاعكانوا يكرهـون اإلعر : علقمة بن مرثد عن عطاء قال

.اهـ صحيح 
أخربنـا أبـو احلسـني بـن بشـران العـدل أخربنـا احلسـني بـن صـفوان حـدثنا ]9446[البيهقي -

وأبــو خيثمــة قــاال حــدثنا حيــىي بــن الــدنيا حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــرعبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب
مـر عليـه قـوم حمرمـون وفـيهم رجـل عمـرابـننـافع أن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر قال حدثين

رواه ابن أيب الـدنيا يف ذم .اهـ صحيح أال ال مسع اهللا لكم أال ال مسع اهللا لكم: فقال . يتغىن
.املالهي 

احملرم يشم الرحيان
كــان يكــره عمــرابــنن نــافع عــن عــثنا ابــن عليــة عــن أيــوب حــد]14827[ابــن أيب شــيبة -

أخربنـا سـعيد عـن بـن عطـاءعبـد الوهـابمـن طريـق] 9373[البيهقـي .شم الرحيـان للمحـرم
.اهـ صحيح أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره شم الرحيان للمحرم

رم الرحيـــان وال ال يشـــم احملـــ: قـــال جـــابرأنـــا زهـــري عـــن أيب الـــزبري عـــن ]2623[ابـــن اجلعـــد -
ن ابـن جـريج عـن أيب الـزبري قـال عـحـدثنا علـي بـن مسـهر ]14828[ابـن أيب شـيبة . الطيب

عبـــد مـــن طريـــق]9372[البيهقـــي .ال: ســـألت جـــابرا يشـــم احملـــرم الرحيـــان والطيـــب؟ فقـــال 
الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يسأل عن الرحيـان الوهاب بن عطاء أخربنا ابن جريج عن أيب

.اهـ صحيحال: يشمه احملرم والطيب والدهن فقال أ

قـال وكيـع يف حـديث سـفيان عـن منصـور عـن جماهـد أن عمـر كـان إذا مسـع احلـادي ] 1366[قال أمحـد يف العلـل -1
بن ميان أيضا خالفوه يعين وكيعا قـالوا وا، بن عمر اال تعرض بذكر النساء قال حيىي بن سعيد وبشر بن السري أن :قال

اهـبن عمرا
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: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أيب الـزبري عـن جـابر قـال ]14830[وقال ابن أيب شيبة 
.فيه ضعفاهـ إذا شم احملرم رحيانا أو مس طيبا أهراق لذلك دما

عبـاسابـنحدثنا فضيل بن عياض عن هشـام عـن عكرمـة عـن ]14819[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس . ال بـأس أن يشـم احملـرم الرحيـان: قال 

معاويــة الضــرير عــن ابــن جــريج أيبمــن طريــق ]2508[الــدارقطين.أنــه كــان ال يــرى بــه بأســا
]9371[البيهقـي. احملـرم يشـم الرحيـان:عن عكرمة عن ابن عباس قالعن أيوب السختياين

ال يرى بأسا أنه كانن عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباسثنا سفيابيد يعلى بن عمن طريق
.اهـ صحيحللمحرم بشم الرحيان

الرجل يصيبه من طيب الكعبة
أنـس رأيـت :قـالحـدثنا مـروان بـن معاويـة عـن صـاحل بـن حيـان]13688[ابن أيب شيبة -

ــن مالــك ثنا حــد]681[الفــاكهي .فلــم يغســلهثوبــه مــن خلــوق الكعبــة وهــو حمــرم أصــابب
رأيـت أنـس بـن :حممد بن أيب عمر قال ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن صـاحل بـن حيـان قـال

.سند جيداهـفلم يغسلهحمرممالك أصاب مالءته من خلوق الكعبة وهو 
ابـن عمـررأيـت : قـال عـن أيب جعفـرحـدثنا شـريك عـن جـابر]13689[ابن أيب شـيبة -

عــن جــابر أنــا شــريك] 2240[ابــن اجلعــد .ه مــن طيبهــاوقــد تلطــخ صــدر خارجــا مــن الكعبــة 
ال اهــبن عمر خرج من الكعبة وصدره أصفر من طيبها وهـو حمـرمارأيت :عن أيب جعفر قال

.بأس به 
يينـة قـال ثنـا عطـاء ثنـا عمـران بـن عدثنا أبـو بشـر بكـر بـن خلـف قـال ح]682[الفاكهي -

أغسـله ؟ عباسابنفسألت الكعبة وق أصابين من خل: عن سعيد بن جبري قال بن السائب 
.سند حسن اهـال : قال 

احملرم حيتجم
عــن هشــام عــن عكرمــة يعــدحممــد بــن بشــار حــدثنا ابــن أيبحــدثين]5700[البخــاري -

رأســه وهــو حمــرم مــن وجــع كــان بــه مبــاء يفســلمصــلى اهللا عليــه و عــن ابــن عبــاس احــتجم النــيب
رسـول خربنـا هشـام عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس أن وقـال حممـد بـن سـواء أ.مجـل ييقال له حل
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اهــ ورواه عبـد اهللا بـن رأسه من شقيقة كانت به احتجم وهو حمرم يفاهللا صلى اهللا عليه وسلم
.رواه البخاري .احتجم يف وسط رأسه : وقال حبينة عن رسول اهللا

سـئل :ثنا علي بن عبد اهللا ثنا معتمر قـال مسعـت محيـدا حـدث قـالحد]13843[أمحد -
اهـ سلم من وجع كان به احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و :عن احلجامة للمحرم فقالأنس

.صحيح 
ال ممـا ال إال حيـتجم احملـرم :نـه كـان يقـول أعبد اهللا بـن عمـرعن نافع عن ]777[مالك -

.ال من ضرورةإال حيتجم احملرم :وكان مالك يقول .صحيح اهـبد له منه 
رأسه قبل حملهاحملرم حيلق

عـن عبـد الكـرمي بـن مالـك اجلـزري عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى عـن كعـب ]937[مالك -
نـــه كــان مـــع رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه و ســلم حمرمـــا فــآذاه القمـــل يف رأســه فـــأمره أبــن عجــرة 

ن حيلـق رأسـه وقـال صـم ثالثـة أيـام أو أطعـم سـتة مسـاكني أرسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم 
.اهـ رواه الشيخان لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك مدينِ مدين

ش عــن إبــراهيم قــال ســألين عــن األعمــحــدثنا أبــو خالــد األمحــر]13956[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن .هكــذا قــال ابــن عبــاس: فقــال ســعيد بــن جبــري فأخربتــه

الصــيام ثالثــة أيــامأي .عبــاسابــنهكــذا قــال : ال فقــإبــراهيم قــال حدثتــه ســعيد بــن جبــري
.اهـ صحيح يأيت لصدقة ثالثة آصع بني ستة مساكني والنسك شاةوا

احملرم حيك رأسه
عبـد حدثنا أسباط بن حممد عن عمرو بن ميمون عـن أبيـه عـن ]15179[ابن أيب شيبة -

ــن عمــر إين حككتــه : ال قــإن شــئت: أحــك رأســي وأنــا حمــرم قــال: ســألين رجــل قــالاهللا ب
.اهـ صحيح ضالة ال توجد: قال ت منه قملة ، فطلبتها فلم أجدهافوقع

ابـن عمـررأيـت : حدثنا ابن علية عن التيمي عن أيب جملز قال ]15184[ابن أيب شيبة -
خلـفمـن طريـق]9407[البيهقـي .حيك رأسه وهـو حمـرم ، فتفطنـت فـإذا هـو حيكـه بأناملـه

رأيــت ابــن عمــر : جملــز قــال عــن أيبيأبــو شــهاب عــن ســليمان التيمــحــدثنا بــن هشــام البــزار
.اهـ صحيح ت له فإذا هو حيكه بأطراف أناملهففطن، حيك رأسه وهو حمرم 
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حــدثنا ابــن عيينــة عــن عيينــة بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــه أن رجــال ]15180[ابــن أيب شــيبة -
؟ فجمع ابن عباس يديه مجيعا رمأحك رأسي وأنا حم: وهو يف احلج وهو حمرمعباسالبنقال 

: فقــال أرأيــت إن قتلــت قملــة:لــه الرجــلفقــال أمــا أنــا فــأقول هكــذا: أســه وقــال
]10356[البيهقــي .ومــا القملــة مــانعيت مــن حــك رأســي بعــدت ،
ل البـن حدثنا عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن عـن أبيـه قـال قـال رجـبن عبادة روح من طريق

شـعره وهـو حمـرم فحـك رأسـه فأدخل ابن عباس يـده يف: وأنا حمرم؟ قال يأحك رأس: عباس 
بعــدت مــا : أفرأيــت إن قتلــت قملــة؟ قــال : 

.اهـ صحيح يتم إال عن قتل الصيدللقملة ما تغين
حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن أيب الــزبري أنــه مســع ]15181[ابــن أيب شــيبة-

عمروأخربين من رأى : قال ببطن أنامله يقول يف حك احملرم رأسه: يقول جابر بن عبد اهللا
عبــد الوهــاب بــن عطــاء أخربنــا ابــن جــريج عــن أيبمــن طريــق]9406[البيهقــي .حيــك حكــا

اهــ إسـناد صـحيح بـبطن أناملـه: حك احملرم رأسه قال يفري عن جابر بن عبد اهللا أنه قالالزب
.إن كان موتصال 

ه فحــك ظهــر أمــر بوســخ يفالزبيــر بــن العــوامأن حيــىي نــا ابــن أيبأخرب ]9405[ي شــافعال-
.جدااهـ ضعيف وهو حمرم

زوج النــيب عائشــةمسعــت :أعــن علقمــة بــن أيب علقمــة عــن أمــه ]794[مالــك -
نعـــم فليحككـــه وليشـــدد ولـــو :حيـــك جســـده فقالـــتأســـلم تســـأل عـــن احملـــرم و صـــلى اهللا عليـــه 

.اهـ حسن ال رجلي حلككت إربطت يداي ومل أجد 
احملرم يقرد بعريه

عن حيىي بن سـعيد عـن حممـد بـن إبـراهيم بـن احلـارث التيمـي عـن ربيعـة بـن ]793[مالك -
ابــن .طـني بالسـقيا وهــو حمـرميقـرد بعـريا لــه يف عمــر بـن الخطــابنـه رأى أعبـد اهللا بـن اهلــدير 

حدثنا عباد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن ربيعة بن عبد ]15509[أيب شيبة 
.رأيــت عمــر بــن اخلطــاب يقــرد بعــريه بالســقيا وهــو حمــرم وجيعلــه يف الطــني: اهللا بــن هــدير قــال 

ي قـال حـدثنا عن عبد اهللا بـن عمـر قـال حـدثنا حممـد بـن إبـراهيم التيمـ]8409[عبد الرزاق 
رأيت عمر بن اخلطاب يقرد بعريه بالسقيا وهو حمرم يف طـني :ربيعة بن عبد اهللا بن اهلدير قال
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بــن عيينــة عــن حيــىي بــن ســعيد عــن حممــد بــن إبــراهيم عــن ربيعــة اعــن ]8410[عبــد الــرزاق .
.اهـ صحيح مثله إال أنه مل يقل يف طني

: حلميــد بــن جعفــر عــن رجــل يقــال لــه حــدثنا وكيــع عــن عبــد ا]15506[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف رخص للمحرم أن يقرد بعريهعلياعيسى أن 

ن ينـزع احملـرم حلمـة أو قـرادا عـن أكان يكـره عبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]796[مالك -
بــن عمــر كــان يكــره للمحــرم أن ينــزع اعــن معمــر عــن نــافع أن ]8401[عبــد الــرزاق .بعــريه 

.اهـ صحيح بعريه احللمة والقراد عن 
أقـرد قال رجل لعطاء: قال حدثنا سالم عن العالء بن املسيب]15511[ابن أيب شيبة -

.اهـ العالء ثقة له أفراد ابن عمرنعم ، قد فعل ذلك : بعريي وأنا حمرم ؟ قال 
حدثنا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبري ]15517[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ال بأس أن يقرد احملرم بعريه: يقول جابر بن عبد اهللامسع أنه 
بـنا]8404[عبد الرزاق -

قــم فقــرد هــذا البعــري فقلــت إين حمــرم بــن عبــاس وقــد أحرمــت اكنــت جــزارا فقــال :يقــولعبــاس
ك وقــال قــال وهــب يف حديثــه ال أم لــ.قــم فــاحنر هــذه اجلــ:فلمــا أتــى الســقيا قــال

بــن اعــن ]8405[عبــد الــرزاق .تــراك قتلــت مــن قــراد وحلمــة خــر كــم ويلــك هشــام ال أم لآل
بـــن عبــاس فكرهتــه فلمــا كنـــا اذكــر التقريــد عنــد :عيينــة عــن حيــىي بـــن ســعيد عــن عكرمــة قـــال

.ن قـرادة وحلمـة ومحنانـة ال أم لـك كـم تـرى فيهـا مـ:ببعض الطريق أمرين فنحرت جزورا فقال
بن عباس وقد اكنت جزارا فقال :عن معمر عن أيوب عن عكرمة قال]8406[عبد الرزاق 

ت أنـه قـال ال أم لـك كـم تـراك قتلـت فيهـا مـن قـراد ومـن حلمـة قـال عبـد الـرزاق وحسـب:فقـال
يحــىي بــن ننننننننحــدثنا ابــن منــري عــن ]15514[ابــن أيب شــيبة . ومحنانــة وهــو القــراد الصــغري 

كــم : فنحرهــا فقــال : ســعيد عــن عكرمــة أنــه يكــره أن يقــرد البعــري فقــال ابــن عبــاس احنرهــا قــال
عبيـد حــدثنا هشــيم أيبمــن طريــق]10353[البيهقـي .قتلـت يف جلــدها مـن قــراد أو محنانــة

: قم فقرد هذا البعـري فقـال : ا حيىي بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لعكرمة أخربن



ابقني األولنيتقريب فقه الس

164

كــم تــراك اآلن قتلــت مــن قــراد ومــن : قــم فــاحنره فنحــره فقــال لــه ابــن عبــاس : حمــرم فقــال إين
.صحيح اهـحلمة ومن محنانة

عكرمــة حـدثنا وكيــع عـن ســفيان عــن عبـد الكــرمي عـن جماهــد أو ]15507[ابـن أيب شــيبة -
حدثنا ابـن عيينـة ]15516[ابن أيب شيبة . ال بأس أن يقرد احملرم بعريه: قال عباسابنعن 

.اهـ صحيحال بأس به:ويزيد بن هارون عن حيىي بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال
للمحرمما يعفى عنهجامع 

سـألت :لقـاحدثنا حيىي عن سفيان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعـد]1233[مسدد -
ابــن أيب شــيبة .ك شـيئا نإن اهللا ال يصـنع بــدر :؟ فقــالأغســل ثيـايب وأنــا حمرمـةعمـرابــنامـرأة 

إن اهللا ال : ن منصــور عــن ســامل عــن ابــن عمــر قــال عــحــدثنا وكيــع عــن ســفيان ]15079[
ســعدان بــن نصــر حــدثنا إســحاق األزرق مــن طريــق]9409[البيهقــي .يصــنع بــدرنك شــيئا

أغسـل : أن امـرأة سـألت ابـن عمـر فقالـت اجلعـدور عـن سـامل بـن أيبحدثنا سفيان عن منصـ
.اهـ صحيح إن اهللا ال يصنع بدرنك شيئا: وأنا حمرمة؟ فقال ثيايب

احملرم يغتسل ويغسـل ثوبيـه : قال جابرنا زهري عن أيب الزبري عن خرب أ]2624[ابن اجلعد -
: عـن أيب الـزبري عـن جـابر قـال حـدثنا وكيـع عـن سـفيان ]15080[ابن أيب شيبة . إن شاء 

احلسـن بـن مكـرم حـدثنا مـن طريـق]9410[البيهقـي .ال بأس أن يغتسل احملرم ويغسل ثيابه
احملـرم يغتسـل ويغسـل ثوبيـه إن : مـة حـدثنا أبـو الـزبري عـن جـابر قـالأبو النضر حدثنا أبـو خيث

.، تقدم اهـ صحيح شاء
ال : قـال عبـاسابـنزيد عن جماهـد عـن حدثنا ابن فضيل عن ي]15076[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن بأس أن يغتسل احملرم ويغسل ثيابه
ال : قــال ابــن عمــرن نــافع عــن عــحــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب ]12911[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح بأس بالسواك للمحرم
اك أنه كان يستابن عمرحدثنا وكيع عن ابن نافع عن أبيه عن ]12916[ابن أيب شيبة -

.اهـ إسناد ال بأس به وهو حمرم
عمـرابـنكـان : قالد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ساملثنا عبحد]751د[وقال أمحد 

.اهـ صحيح يقطع له السواك من األراك وهو حمرم فيستاك به
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ابـن حدثنا وكيع عن سفيان عن موسـى بـن عقبـة عـن نـافع عـن ]13076[ابن أيب شيبة -
قـال ثنا وكيـعحد]747د[أمحد . إال دواء فيه طيباحملرم بأي دواء شاءيتداوى : لقاعمر

.صحيح .مثله عن ابن عمرثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع
حــدثنا أبــو األحــوص ثنــا إبــراهيم بــن املهــاجر ] 126/ 3تغليــق التعليــق[ســعيد بــن منصــور -

لطريــق وهــو متوجــه إىل مكــة أصــاب واقــد بــن عبــد اهللا بــن عمــر برســام يف ا:عــن جماهــد قــال
.اهـ علقه البخاري ابن عمرفكواه

ابـنحدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسـى عـن نـافع عـن ]13440[ابن أيب شيبة -
حدثنا عبدة بن سليمان مث قال . ضمدمها بالصربفاشتكى عينه وهو حمرم ، أي أنه فعلهعمر

نـه كـان إذا اشـتكى عينـه وهـو حمـرم أقطـر فيهـا ووكيع عن ابن أيب ليلى عن نافع عن ابن عمر أ
.اهـ حسن صحيح الصرب إقطارا

أنــه كــره أن ابــن عمــرحــدثنا الثقفــي عــن أيــوب عــن نــافع عــن ]13094[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح يداوي احملرم يده بالدسم

تشـقق كفـاه عمـرابـنكـان :قـالثنا وكيع عن أسامة بن زيـد عـن نـافعحد]748د[أمحد -
اهـــ أمــا إين ال أرى بالســمن والزيــت بأســا، وال أكــره هــذا : تقطــر دمــا وهــو حمــرم، فيقــولحــىت

.حسن 
ــن حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق عــن الضــحاك عــن ]13077[ابــن أيب شــيبة - اب

ابـن أيب شــيبة .إذا تشـققت يـدا احملـرم أو رجــاله فليـدهنهما بالزيـت أو بالسـمن: قـال عبـاس
يتــداوى : د بــن العــوام عــن أشــعث عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال حــدثنا عبــا]13078[

حدثنا أبو خالد األمحر عن أشعث عن عطـاء عـن ]13080[ابن أيب شيبة .احملرم مبا يأكل
.حسناهـ يتداوى احملرم مبا يأكل: ابن عباس قال 

حدثنا وكيع عن مسعر عـن أشـعث بـن أيب الشـعثاء قـال حـدثين ]13081[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ]13082[ابـن أيب شـيبة .ال بأس أن يتداوى احملرم مبا يأكـل: يقول أبا ذرمن مسع 

عفان عن شعبة عن أشـعث بـن أيب الشـعثاء عـن مـرة بـن خالـد عـن أيب ذر بنحـو مـن حـديث 
حـــدثنا عبـــد الـــرزاق أخربنـــا يأمحـــد بـــن منصـــور الرمـــادمـــن طريـــق]9375[البيهقـــي .مســـعر
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ذر وحنـن حمرمـون كنـا منـر بـأيب: قـال الشـعثاء عـن مـرة الشـيباينأشـعث بـن أيبسفيان أخربين
.اهـ صحيح ادهنوها:وقد تشققت أرجلنا فيقول

أنه مل يكن يـرى ابن عمرحدثنا احملاريب عن ليث عن نافع عن ]13275[ابن أيب شيبة -
محــد أخربنــا أبــو بكــر املشــاط أخربنــا أ]9378[البيهقــي .بأســا باخلشــكنانج األصــفر للمحــرم

حـدثنا حيـىي بـن يحممد بن الفضل النجار اآلملـحدثنا أبو بكرتوبة الصويفبن جعفر بن أيب
ال بــأس بــاخلبيص: حــدثنا معتمــر حــدثنا ليــث عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال حبيــب بــن عــريب

.ليث أظنه ابن أيب سليم ليس بالقوياهـ واخلشكنانج املصفر يأكله احملرم
نظر يف املـرآة لشـكو كـان بعينيـه عبد اهللا بن عمرن أموسى عن أيوب بن ]795[مالك -

ــ]9411هــق[ي شــافعال.وهــو حمــرم  وب بــن موســى عــن نــافع عــن ابــن أخربنــا ســفيان عــن أي
حدثنا أبو خالد عـن حجـاج عـن ]12995[ابن أيب شيبة . املرآة وهو حمرمأنه نظر يفعمر 

.اهـ صحيحرآةنافع عن ابن عمر أنه مل ير بأسا أن ينظر احملرم يف امل
وىل سعدان بن نصر حدثنا وكيع عن عبد اهللا بن نـافع مـمن طريق] 10358[البيهقي وقال

املــرآة وهــو حمــرم قــال نظــر يفأنــه كــان يســتاك وهــو صــائم ويابــن عمــر عــن أبيــه عــن ابــن عمــر
.اهـ ال بأس به يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميهحيك احملرم رأسه ما مل : وقال

: قـال ابـن عبـاسحدثنا ابن إدريس عن هشام عن عكرمة عن ]12993[يب شيبة ابن أ-
عبــد اهللا بــن الوليــد حــدثنا ســفيان عــن مــن طريــق]9412[البيهقــي .ال بــأس بــاملرآة للمحــرم

اهــ املرآة وهـو حمـرمينظر يفال بأس أن : هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال 
عطـــاء أخربنـــا ابـــن جـــريج عـــن اخلفـــافعبـــد الوهـــابمـــن طريـــق] 9413[روىو . صـــحيح 
.اهـ وضعفه املرآة احلرام إال من وجعأنه كان يكره أن ينظر يفعن ابن عباساخلراساين

حـــدثنا أبـــو أســـامة عـــن جريـــر بـــن حـــازم قـــال حـــدثنا الـــزبري بـــن ]12999[ابـــن أيب شـــيبة -
ــن عبــاسكــان : خريــت عــن عكرمــة قــال  لــق عــن الشــجة وأن ال يــرى بأســا للمحــرم أن حياب

.اهـ صحيح ينظر يف املرآة
حــدثنا وكيــع عــن شــريك عــن أيب إســحاق عــن ســعيد بــن جبــري ]14427[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ال بأس به ال بأس باخلامت للمحرم: قال عباسابنعن 
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ابــن حــدثنا عبــد الســالم بــن حــرب عــن أيــوب عــن عكرمــة عــن ]12901[ابــن أيب شــيبة -
ــاس حــدثنا ابــن مبــارك عــن مث قــال .إن آذاك فــارم بــه عنــك:قــالينكســر ظفــرهيف احملــرم عب

مـن ]9392[البيهقـي.إذا انكسر ظفر احملرم فليقصـه:لخالد عن عكرمة عن ابن عباس قا
حدثنا سفيان عـن أيـوب عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال موسى بن مسعود حذيفة طريق أيب

أميطــوا : حيــان وإذا انكســر ظفــره طرحــه ويقــول احملــرم يــدخل احلمــام وينــزع ضرســه ويشــم الر : 
.اهـ صحيح عنكم األذى فإن اهللا عز وجل ال يصنع بأذاكم شيئا

حدثنا احلسني بن إمساعيل وإبراهيم بن محاد وحممد بن خملد قـالوا ثنـا ]2818[الدارقطين -
عطــاء عــن ثنــا املغــرية بــن األشــعث عــنثنــا حممــد بــن احلســن املــزينحممــد بــن إمساعيــل احلســاين

قــال اهـــ مغــرية يطعــم عــن كــل كــف صــاعا مــن طعــام: احملــرم يقلــم أظفــاره قــال يفابــن عبــاس
.العقيلي ال يتابع على حديثه

ابـن عبـاسحدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عمن أخربه عـن ]12920[ابن أيب شيبة وقال
اهـاحملرم ينزع ضرسه ويداوي القرحة: قال 

ابـن عبـاسحدثنا حفص بن غياث عن ليـث عـن طـاووس عـن ]13603[ابن أيب شيبة -
.اهـ ليث ضعيف ان ينتف من عينيه الشعر وهو حمرمأنه ك

: حدثنا مروان بن معاوية عن الصـباح بـن عبـد اهللا البجلـي قـال ]14738[ابن أيب شيبة -
.اهـ إسناد جيد نعم: هل يذبح ؟ قال عن احملرممالكبنأنسسألت 

سالحاحملرم حيمل ال
رأيـــت : حــدثنا وكيــع عــن الصــلت عــن عقبــة بــن صــهبان قــال ]14626[ابــن أيب شــيبة -

اهــــ الصـــلت بـــن دينـــار وإن ســـيفه معلـــق بالفســـطاطوإن فســـطاطه مضـــروببـــاألبطح عثمـــان
.ضعيف جدا 

أحســب أين : حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن يزيــد بــن إبــراهيم قــال ]14622[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ال بأس به احملرم ال حيمل السالح: عمرابنقال : ل مسعت قيس بن سعد يقو 

سألت مـوىل : ن فضيل بن مرزوق عن عطية قال عحدثنا وكيع ]14624[ابن أيب شيبة -
فـدخل عليـه احلجـاج أصابه رجـل مـن أهـل الشـام بـزج: ل ؟ قاعمرابنالبن عمر عن موت 
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أدخلــت الســالح أنــت أصــبتين:لــو أعلــم مــن أصــابك لفعلــت وفعلــت قــال :يعــوده ، فقــال 
.له شواهد اهـ حسن احلرم

عــن شـــبيب بــن حوشـــب عــن القاســـم حـــدثنا هشــيم بـــن بشــري]14617[ابــن أيب شــيبة-
اهــ كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم إذا أحرموا محلوا معهم السيوف يف القـرب: قال

.اء واجلعرانة أيام عمرة القضخرب عنكأنه.شبيب ذكره ابن حبان يف الثقات 
حج املرأة بال حمرم

مسعــت ابــن : حــدثنا ابــن عيينــة عــن عمــرو عــن أيب معبــد قــال ]15407[ابــن أيب شــيبة -
امـرأة إال مـع ذي حمـرم ال تسـافر: عباس يقول مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب يقول 

ذا ، وة كــذا وكــكتتبــت يف غــز ا يــا رســول اهللا إن امــرأيت خرجــت حاجــة وإين : فقــال فقــام رجــل
.اهـ رواه البخاري ومسلم انطلق فحج مع امرأتك: فقال 

حدثنا عبـد العزيـز بـن حممـد عـن زيـد بـن أسـلم عـن ابـن يحدثنا النفيل]1724[أبو داود -
حجـة عن أبيه قال مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول ألزواجـه يفيواقد الليثأليب

اهـــ صــححه ابــن حجــر واأللبــاين واســتنكره الــذهيب يف امليــزان )1(هــذه مث ظهــور احلصــر:الــوداع
.فما زلن حيججن اهـ ورواه ابن حبان من طريق ابن عمر وفيه نظر : وقال 
ذئب وإسحاق بن أيباثنا حجاج وحدثنا يزيد بن هارون قاال أنا حد]26794[أمحد وقال

ن رســـول اهللا أهريـــرة ذئـــب عـــن صـــاحل مـــوىل التوأمـــة عـــن أيببـــن أيبابــن ســـليمان قـــال مسعـــت 
فكـن كلهـن :قـال.احلصـرلنسائه عـام حجـة الـوداع هـذه مث ظهـور:سلم قالصلى اهللا عليه و 

ن أوكانتـا تقـوالن واهللا ال حتركنـا دابـة بعـد سـودة بنـت زمعـةوزينب بنت جحش ال إحيججن 
هللا ال وا:مسعنا ذلك مـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال إسـحاق بـن سـليمان يف حديثـه قالتـا

بعــد :وقــال يزيـد.حتركنـا دابــة بعـد قــول رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم هـذه مث ظهــور احلصـر
اهـــ حســنه شــعيب ، ابــن أيب ذئــب مســع أن مسعنــا ذلــك مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم عــن أبيــه ]10839[وقــال ابــن ســعد . صــاحلا قــدميا وقيــل حــديثا 

اهللا عنهن بعـد رسـول اهللا صـلى اهللا ياهللا عنها وغريها من أمهات املؤمنني رضيحج عائشة رضيف: قال البيهقي -1
نـع مـن 

.لكن اخلرب معلول اهـواهللا أعلم، الزيادة عليه 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

169

قـال رسـول : يسان عـن صـاحل بـن نبهـان مـوىل التوأمـة أنـه مسـع أبـا هريـرة يقـول عن صاحل بن ك
: قــال صــاحل .هــذه مث ظهــور احلصــر: اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــني رجــع مــن حجــة الــوداع 

.اهـ كأنه غري موتصل ال أحج بعدها أبدا: وكانت سودة تقول 
نصـور حـدثنا عبـد العزيـز حدثنا يوسف بن يزيـد حـدثنا سـعيد بـن م]4896ك[الطحاوي -

مـا بـال عائشـة كانـت تـتم يف :بن حممد عن جبلة بن أيب رواد عن عمه قال للقاسم بن حممـد
.اهـ منكر هذه مث ظهور احلصر : قال ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال،السفر
حــدثنا مســدد حـدثنا عبــد الواحــد حــدثنا حبيـب بــن أيب عمــرة قــال]1762[البخــاري وقـال

قلت يـا رسـول اهللا أال نغـزو وجناهـد : قالت شة أم املؤمننيحدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائ
فال أدع احلـج : عائشةفقالت . لكن أحسن اجلهاد وأمجله احلج حج مربور :معكم ؟ فقال 

اهـسلم ذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و بعد إذ مسعت ه
عمـرحدثنا إبراهيم عن أبيـه عـن جـده أذن قال يل أمحد بن حممد] 1761[البخاري وقال 

معهـن عثمـان بـن عفـان وعبـد سلم يف آخـر حجـة حجهـا فبعـث ألزواج النيب صلى اهللا عليه و 
الوليــد بــن عطــاء بــن األغــر املكــي أخربنــا]11485[ابــن ســعد ورواهاهـــبــن عــوف الــرمحن 

النــيب صــلى اهللا أن عمــر بــن اخلطــاب أذن ألزواجأخربنــا إبــراهيم بــن ســعد عــن أبيــه عــن جــده 
عليــه وســلم يف احلــج يف آخــر حجــة حجهــا وبعــث معهــن عثمــان بــن عفــان وعبــد الــرمحن بــن 

كــان عثمــان ينــادي أال ال يــدنون إلـيهن أحــد وال ينظــر إلــيهن أحــد ، وهــن يف : عـوف ، قــال 
اهلـــوادج علـــى اإلبـــل ، فـــإذا نـــزلن أنـــزهلن بصـــدر الشـــعب ، وكـــان عثمـــان وعبـــد الـــرمحن بـــذنب 

ابـن عبـدان أخربنـا إبـراهيم يعـينمن طريـق]8883[البيهقي .يصعد إليهن أحدالشعب فلم 
احلـج فبعــث صــلى اهللا عليـه وســلم يفسـعد عـن أبيــه عـن جــده قـال إن عمــر أذن ألزواج النـيب

معهــن عثمــان بــن عفــان وعبــد الــرمحن بــن عــوف فنــادى النــاس عثمــان أن ال يــدنو مــنهن أحــد 
اهلــوادج علــى اإلبــل وأنــزهلن صــدر الشــعب ونــزل عبــد يفوال ينظــر إلــيهن إال مــد البصــر وهــن 

خلـف من طريق]10438[البيهقي . الرمحن بن عوف وعثمان بذنبه فلم يقعد إليهن أحد
صـلى اهللا عليـه بن هشام حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جـده أن عمـر أذن ألزواج النـيب

النـاس ال يـدنو مـنهن أحـد يفاحلـج وبعـث معهـن عثمـان وابـن عـوف فنـادى عثمـان وسلم يف
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ونـزل عبـد ، اهلـوادج علـى اإلبـل وأنـزهلن صـدر الشـعب وال ينظر إلـيهن إال مـد البصـر وهـن يف
.صحيح اهـبذنبه فلم يصعد إليهن أحدالرمحن وعثمان 

رأيـت :حـدثنا حيـىي بـن آدم قـال حـدثنا زهـري عـن أيب إسـحاق قـال]205[أمحد يف العلل -
عليــه وســلم حيججــن زمــن املغــرية بــن شــعبة يف اهلــوادج عليهــا الطيالســة نســاء النــيب صــلى اهللا 

أخربنا عمر بن خالد ]11486[ابن سعد . أوالء نساء النيب صلي اهللا عليه وسلم:فقيل يل
رأيـت نسـاء النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : املصري حدثنا زهري بن معاوية عن أيب إسحاق قال

ورواه ابـــــن عســــــاكر يف تــــــاريخ دمشــــــق . الطيالســــــةحججـــــن يف هــــــوادج زمــــــن املغـــــرية عليهــــــا
يب أنـا أيب نـا هشـام بـن عبـد امللـك نـا زهـري نـا الَ الغَـبن غسـاناملفضلمن طريق]46/219[

.صححه ابن حجر يف الفتح .فذكره أبو إسحاق 
بن جريج قال حـدثين هشـام بـن عـروة عـن أبيـه أنـه حـدث اأخربنا ]13650[عبد الرزاق -

ل الــيمن قــدمت يف ركــب حــاجني فنزلــوا بــاحلرة حــىت إذا ارحتلــوا ذاهبــني تركوهــا مــرأة مــن أهــاأن 
فــأخربه أن امـرأة مــنهم قـد زنــت وهـي بــاحلرة فأرسـل عمــر إليهـا فســأهلا عمـروجـاء رجـل مــنهم 

املـوايل فـال يقبـل علـي يعلتولتفقالت يا أمري املؤمنني كنت يتيمة ليس يل شيء من الدنيا و 
نفســـي وهـــي ثيـــب فبعـــث يف أثـــر الركـــب فـــردهم فســـأهلم عمـــا قالـــت أحـــد مـــنهم ومل أجـــد إال 

هـذا و .مرسـل صـحيح اهـنشدهمو 
.سفر للحج بال حمرم من امرأة ال جتد 

ملرأة اعائشةذكر عند : ال قحدثنا وكيع عن يونس عن الزهري ]15408[ابن أيب شيبة -
]3512[الطحـاوي .لـيس كـل النسـاء جيـد حمرمـا: فقالت عائشة ر إال مع ذي حمرم ال تساف

حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال
الطحـــاوي .مـــا لكلهـــن ذو حمـــرم : مسعتهـــا تقـــول يف املـــرأة حتـــج ولـــيس معهـــا ذو حمـــرم فقالـــت

نـا ابـن وهـب عـن الليـث أن ابـن شـهاب حدثـه عـن عمـرة حدثنا ربيـع املـؤذن قـال ث]3513[
ال : يفــيت أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــالأبــا ســعيد الخــدريأن عائشــة أخــربت أن 

]10427[البيهقــي . مــا لكلهــن ذو حمــرم : فقالــت.يصــلح للمــرأة أن تســافر إال ومعهــا حمــرم
أن عائشـة عـن عمـرةيلزهـر حدثنا عثمان بـن عمـر عـن يـونس عـن ايالعباس الدور من طريق
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اهـــ مــا كلهــن ذوات حمــرم: رأة ال تســافر إال مــع حمــرم فقالــتأن املــأخــربت أن أبــا ســعيد يفــيت
.فهمت عائشة أن السياق يف من هلا حمرم صحيح ،

حدثنا أبو أمحد حـدثنا سـفيان عـن عبيـد اهللا عـن يحدثنا نصر بن عل]1730[أبو داود -
الطحـــاوي .والة لـــه يقـــال هلـــا صـــفية تســـافر معـــه إىل مكـــةكـــان يـــردف مـــعمـــرابـــننـــافع أن 

ثنـا بكـر بـن مضـر عـن حدثنا علي بن عبد الرمحن قـال ثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال]3514[
عمــرو بــن احلــارث عــن بكــري أن نافعــا حدثــه أنــه كــان يســافر مــع ابــن عمــر مواليــات لــه لــيس 

.اهـ صحيح معهن ذو حمرم

نا جرير بن عبد احلميد عن منصور عن جماهد عـن سـعيد بـن ]1343[بن منصورسعيد-
مـن ذي عمر بن الخطـابتويف أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات فردهن : املسيب قال

.صحيح اهـ 
حـدثنا ابـن إدريـس عـن ابـن جـريج عـن محيـد األعـرج عـن جماهـد ] 19179[ابن أيب شيبة -

، يـأيت اهــ مرسـل جيـدعثمانوعمرأن 
.يف كتاب الطالق والعدة 

أنــه  عبــاسابــنحــدثنا أبــو معاويــة عــن حجــاج عــن عطــاء عــن ]14861[ابــن أيب شــيبة -
ال بـأس اهــواملتوىفان ال يرى بأسا باملطلقات ثالثاك
.به
بأختهـا أم  عائشـةخرجـت : عن معمر عن الزهري عن عروة قـال ]12054[عبد الرزاق -

كانت عائشـة تفـيت : قال عروة . كلثوم حني قتل عنها طلحة بن عبيد اهللا إىل مكة يف عمرة 
عــن الثــوري عــن عبــد الــرمحن ]12055[عبــد الــرزاق .

: قاســـم بـــن حممـــد قـــال بـــن القاســـم عـــن ال
أىب النـاس : قال الثوري فأخربين عبيد اهللا بن عمـر أنـه مسـع القاسـم بـن حممـد يقـول . وخوفها 

.الطالق كتاب يأيت يف  ، مراده بالفتنة أيام اجلمل ، اهـ صحيح ذلك عليها
احلج ماشيا

.فبدأ بالرجال)ى كل ضامريأتوك رجاال وعل(وقول اهللا تعاىل 
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حدثنا عبد اجلبار بن العالء بن عبد اجلبار وإبراهيم بن أيب يوسـف يزيـد ]793[الفاكهي -
أحدمها على صاحبه يف اللفظ قاال ثنا حيىي بن سـليم املكـي قـال حـدثين حممـد بـن مسـلم عـن 

ة حــاجني يــا بــين اخرجــوا مــن مكــ: مــن أخــربه عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال لبنيــه 
إن : مشـــاة حـــىت ترجعـــوا إىل مكـــة مشـــاة فـــإين مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول

للحاج الراكب بكـل خطـوة ختطوهـا راحلتـه سـبعني حسـنة وقـال ابـن أيب يوسـف مثـانني حسـنة 
وللماشــي بكـــل خطـــوة ســـبعمائة حســـنة مـــن حســـنات احلـــرم قيـــل يـــا رســـول اهللا ومـــا حســـنات 

اهـــ رواه أبــو يعلــى واحلـــاكم يف حديثــه قــال احلســـنة مبائــة ألــف حســنة قــال عبــد اجلبــار .احلــرم
.وضعفه أبو حامت والبيهقي 

حــدثنا حــامت بــن إمساعيــل عــن محيــد بــن صــخر عــن عكرمــة عــن ]16002[ابــن أيب شــيبة -
. اهــ محيـد ضـعيفنفسـي أن أمـوت قبـل أن أحـج ماشـيا:أنـه قـالابن عبـاس

ابـن أيب عمـر حـدثين إمساعيـل بـن إبـراهيم الصـائغ قـال حـدثين هـارون حـدثين]2/8[األزرقي 
يـا :بن كعب عن زيد احلواري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه مجع بنيه عند موته فقـال

ومـن : بين لست آسى على شيء كما آسى أن ال أكـون حججـت ماشـيا فحجـوا مشـاة قـالوا
كـب بكـل قـدم سـبعني حسـنة، وللماشـي بكـل أين؟ قال من مكة حـىت ترجعـوا إليهـا، فـإن للرا 
احلســنة مبائــة ألــف : ومــا حســنات احلــرم؟ قــال: قــدم ســبعمائة حســنة مــن حســنات احلــرم قــالوا

حـدثنا حممـد بـن أيب عمـر ]801[الفـاكهي وقـال. اهــ زيـد ضـعيف وهـارون مل أعرفـه حسـنة
قــال ابــن :مــري قــالعــن عبــد اهللا بــن عبيــد بــن عقــال ثنــا ســفيان قــال ثنــا عبيــد اهللا بــن الوليــد

اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إين مسعت رسـول ماشياما آسى على شيء إال أين مل أحج:عباس
مث قـال أبـو حممـد. اهـ ابـن الوليـد ضـعيف ) يأتوك رجاال وعلى كل ضامر(يقول 

ربين حدثنا عبد اهللا بـن عمـران قـال ثنـا سـعيد بـن سـامل عـن عثمـان بـن سـاج قـال أخـالفاكهي 
لـو أين :عبـاس فـذكر حنـوه إال أنـه قـال قـال ابـن : عـن حممـد بـن كعـب قـال موسى بـن عبيـدة

ابــن وهــب عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن مــن طريــق]8905[البيهقــي . زرت البيــت ماشــيا 
إن شـاء اهللاهــ حسـنمل أحـج ماشـياء ما آسى علـى أينيما آسى على ش: ابن عباس قال 

.
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جعفــر بــن عــون أخربنــا أبــو عمــيس عــن ابــن مــن طريــق]3694[ب شــعوروى البيهقــي يف ال
دخــل ابــن عبــاس حجــرة خالتــه ميمونــة بعــد اجلمعــة فجــاء : حلحلــة عــن حممــد بــن عطــاء قــال

السالم عليكم أهل البيت ورمحـة اهللا وبركاتـه وصـالته ومغفرتـه، : سائل فقام على الباب، فقال
ا قـال اهللا عـز وجـل ورمحـة اهللا وبركاتـه ، مث قـال عباد اهللا انتهـوا بالتحيـة إىل مـ: فقال ابن عباس

مــا آســى علــى شــيء فــاتين مــن الــدنيا إال أين مل أحــج ماشــيا حــىت أدركــين الكــرب، : ابــن عبــاس
.اهـ سند حسن )يأتوك رجاال وعلى كل ضامر(: أمسع اهللا تعاىل يقول

حــــج : حــــدثنا حفــــص بــــن غيــــاث عــــن جعفــــر عــــن أبيــــه قــــال ]16004[ابــــن أيب شــــيبة -
ابـن سـعد .عشـرا: قـال قـال حفـص أحسـبه.ماشـيا وجنائبـه تقـاد إىل جنبـهعلـيبنلحسينا
أخربنا الفضل بن دكني قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عـن أبيـه ]7458[

أخربنـا يعلـى ]7457[ابـن سـعد .أن احلسني بن علي حـج ماشـيا وإن جنائبـه تقـاد إىل جنبـه
حــج عــن عبــد اهللا بــن عبيــد بــن عمــري قــالبــن الوليــد الوصــايف بــن عبيــد قــال حــدثنا عبيــد اهللا

حــدثنا ]800[الفــاكهي . احلســني بــن علــي مخســا وعشــرين حجــة ماشــيا وجنائبــه تقــاد معــه
حممد بن إسحاق الضيب قال ثنا يعلى بن عبيد قـال ثنـا عبيـد اهللا بـن الوليـد الوصـايف عـن عبـد 

وإن مخســـة وعشـــرين حجـــة ماشـــياعلـــي لقـــد حـــج احلســـن بـــن : اهللا بـــن عبيـــد بـــن عمـــري قـــال 
زهري بن معاويـة حـدثنا عبيـد اهللا بـن الوليـد أن من طريق ]8906[البيهقي .النجائب خلفه 
شـبايبيفء فـاتينيمـا نـدمت علـى شـبن عمري حدثهم قال قـال ابـن عبـاسعبد اهللا بن عبيد

إن النجائـب مخسـة وعشـرين حجـة ماشـيا و يولقـد حـج احلسـن بـن علـمل أحج ماشـياإال أين
ابـن عمـري . اخلـف وميسـك النعـليلتقاد معه ، ولقد قاسم اهللا ماله ثالث مرات حىت إنه يعطـ

حـدثنا أبـو بشـر قـال ثنـا أبـو عاصـم]807[الفـاكهي.ييقول ذلك رواية عن احلسن بـن علـ
.وقاسـم ربـه مالـه مـرتنيعلـي مـرارا ماشـياحـج احلسـن بـن :عن املغرية بن زياد عـن رجـل قـال

أخربنا روح بن عبـادة قـال حـدثنا ابـن جـريج قـال أخـربين العـالء أنـه مسـع ]7459[سعد ابن 
.كــان حســني بــن علــي ميشــي إىل احلــج ودوابــه تقــاد وراءه: حممــد بــن علــي بــن حســني يقــول 

أخـربين قـال حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال ]804[الفاكهي 
ودوابـه ي إىل احلـج كـان حسـني بـن علـي ميشـعلـي بـن حسـني يقـولنه مسع حممـد بـن اجلمال أ

.حديث حسن وهو . الصحيح عن حسنياهـتقاد وراءه 
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ابــنسـألت نافعــا حـج : حـدثنا أبــو أسـامة عـن ابــن جـريج قـال ]16007[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح ال: ماشيا ؟ قال عمر

االشرتاط يف احلج
د بن العوام عن هالل بن خباب عن عكرمة عـن ابـن حدثنا عبا]14283[ابن أيب شيبة -

يـــا : فقالـــت أتـــت النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عبــاس أن ضـــباعة ابنـــة الـــزبري بـــن عبـــد املطلـــب
: قــويل : كيــف أقــول؟ قــال: قالــت نعــم اشــرتطي : إين أريــد احلــج أفأشــرتط ؟ قــال رســول اهللا 

.بخاري ومسلم اهـ رواه الحملي من األرض حيث حبستينلبيك لبيك اللهم 
بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد اأخربنا ]7/190م[الشافعي -

يـــا أبــا أميـــة حــج واشــرتط فـــإن لــك مــا شـــرطت وهللا عليــك مـــا : عمــربــن غفلــة قـــال قــال يل 
.يحصحاهـاشرتطت 

مـانعثرأى : حدثنا ابن مبارك عن هشـام عـن ابـن سـريين قـال ]14958[ابن أيب شيبة -
حـدثنا الفضـل بـن دكـني عـن سـعيد بـن عبـد . نعـم: اشـرتطت قـال: رجال واقفا بعرفة فقال له 

اهــــ صـــححه إســـحاق ذكـــره حنـــوهالـــرمحن عـــن ابـــن ســـريين عـــن عبـــد اهللا بـــن عتبـــة عـــن عثمـــان
.املروزي يف املسائل 

أنـــه كـــان علـــيحـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن عطـــاء عـــن ميســـرة عـــن ]14951[ابـــن أيب شـــيبة -
.ال بأس به اهـإن أراد العمرة وإال فال حرجلهم حجة إن تيسرت أو عمرةال: يقول

حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عمرية بن زياد عن ]14968[ابن أيب شيبة -
حـدثنا بن عقبـة قبيصة من طريق]10412[البيهقي .إذا حججت فاشرتط: قال عبد اهللا

حـج واشـرتط : قـالابـن مسـعودعـن عبـد اهللا يعـينإسحاق عن عمرية بن زيـادسفيان عن أيب
ذكـــره البخـــاري يف التـــاريخ ، اهــــ دت ولـــه عمـــدت فـــإن تيســـر وإال فعمـــرةاللهـــم احلـــج أر :وقـــل

.و 
يـا عائشـةأخربنا سفيان عن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه قـال قالـت يل ]7/190م[الشافعي -
قـــل اللهـــم احلـــج أردت ولـــه :قالـــت؟مـــاذا أقـــول:لـــتق؟بـــن أخـــيت هـــل تســـتثين إذا حججـــتا

]14953[ابـــن أيب شـــيبة .عمـــدت فـــإن يســـرته فهـــو احلـــج وإن حبســـين حـــابس فهـــي عمـــرة
اللهم :إذا حججت فاشرتط قل: حدثنا ابن فضيل
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لبيهقــــي ا.فــــإن حبســــت فعمــــرة، احلــــج عمــــدت وإيــــاه أردت فــــإن تيســــر احلــــج فهــــو احلــــج 
علقمـة الزنـاد عـن علقمـة بـن أيبأخربنا ابن أيبهو ابن النعمان سريج من طريق]10413[

احلــج اللهــم احلــج أردت ولــه عمــدت فــإن اســتثنوا يف: 
.اهـ صحيح وتأمر من معها أن يستثنواعمرة وكانت تستثينيمتمته فهو حج وإال فه

خربنـا أعبيـد بـن يعـيش حـدثنا يـونس قـال قال يل]534[يف التاريخ الكبري وقال البخاري -
سـلمةمأكانت :بيه قالأسلمة عن يبأبكر بن حممد بن عمر بن يبأحممد بن اسحاق عن 

.ال بأس به اهـزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم تأمرنا إذا حججنا باالشرتاط
أنبأنـا معمـر عـن : قـالأنبأنا عبد الـرزاق: قالأخربنا إسحق بن إبراهيم]2770[النسائي -

كم سـنة نبـيكم مـا حسـب: عـن أبيـه أنـه كـان ينكـر االشـرتاط يف احلـج، ويقـولالزهري عن سامل
حـدكم حـابس، فليـأت البيـت فليطـف بـه إنـه مل يشـرتط، فـإن حـبس أ؟ صـلى اهللا عليـه وسـلم

الرتمـذيه روااهــ )1(ج مـن قابـلأو يقصـر، مث ليحلـل، وعليـه احلـوبني الصفا واملروة، مث ليحلق
.هري خمتصرا من طريق يونس عن الز ورواه البخاري ، ه صححو 

األمر يف احملصر
حيــىي بــن أيبحــدثنا مســدد حــدثنا حيــىي عــن حجــاج الصــواف حــدثين]1864[أبــو داود -

قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه يكثري عن عكرمة قال مسعت احلجـاج بـن عمـرو األنصـار 
ســألت ابــن عبــاس :قــال عكرمــة. مــن كســر أو عــرج فقــد حــل وعليــه احلــج مــن قابــل :م وســل

.اهـ حسنه الرتمذي وصححه احلاكم واأللباين صدق:وأبا هريرة عن ذلك فقاال
عــن شــعبة حــدثين املثــىن قــال حــدثنا إســحاق حــدثنا بشــر بــن الســري]3302[ابــن جريــر -

فإن أحصرمت (عن قول اهللا عز وجلعليسأل :عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال
وال حيل حىت ينحـر اج بعث باهلدي فإذا حنر عنه حلفإذا أحصر احل)فما استيسر من اهلدي

.اهـ حسن هديه
ن األعمــش عــن عمــارة بــن عمــري عــن عبــد عــحــدثنا أبــو معاويــة ]13241[ابــن أيب شــيبة -

ت الشــقوق لــدغ صــاحب لنــا فاعرتضــنا خرجنــا عمــارا حــىت إذا كنــا بــذا: الــرمحن بــن يزيــد قــال
اجعلـوا : لـدغ صـاحب لنـا؟ فقـال: يف ركـب فقلنـامسـعودابـنالطريق نسأل مـا نصـنع بـه فـإذا 

.وأنكر ذلك، أو يصنع ذلك أحد :بن شهاب عن االستثناء يف احلج فقالانه سأل أ] 953[مالك -1
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ابــن .بيــنكم وبــني صــاحبكم يــوم أمــارة ولريســل باهلــدي فــإذا حنــر اهلــدي فليحــل وعليــه العمــرة
مــارة بــن حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا هشــيم عــن األعمــش عــن ع]3294[جريــر 

عمري عن عبد الرمحن بن يزيد أن عمرو بن سعيد النخعي أهل بعمـرة فلمـا بلـغ ذات الشـقوق 

. : فقال
عـن عمـارة بـن يم بن املنتصر قال حدثنا إسحاق عـن شـريك عـن سـليمان بـن مهـرانحدثنا مت

خرجنــا مهلــني بعمــرة فينــا األســود بــن يزيــد، : عمــري وإبــراهيم عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد أنــه قــال
حىت نزلنا ذات الشـقوق، فلـدغ صـاحب لنـا، فشـق ذلـك عليـه مشـقة شـديدة، فلـم نـدر كيـف 

يـا أبـا : ق، فإذا حنـن بركـب فيـه عبـد اهللا بـن مسـعود، فقلنـا لـهنصنع به، فخرج بعضنا إىل الطري
يبعـث معكـم بـثمن هـدي فتجعلـون بيـنكم : عبد الرمحن رجل منا لدغ، فكيف نصنع به؟ قال

حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا . وبينــه يومــا أمــارة فــإذا حنــر اهلــدي فليحــل وعليــه عمــرة يف قابــل
بينـا : بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيـد قـالاألعمش عن عمارة مؤمل قال حدثنا سفيان عن

اجعلــوا : حنــن بــذات الشــقوق فلــىب رجــل منــا بعمــرة فلــدغ، فمــر علينــا عبــد اهللا فســألناه، فقــال
حـدثين حممـد بـن املثـىن . بينكم وبينه يوم أمار فيبعث بـثمن اهلـدي فـإذا حنـر حـل وعليـه العمـرة

مسعـت إبـراهيم النخعـي حيـدث :لقال حدثنا حممد بن جعفر قال حـدثنا شـعبة عـن احلكـم قـا
أهل رجل منا بعمرة فلدغ فطلع ركب فيهم عبد اهللا بـن مسـعود : عن عبد الرمحن بن يزيد قال

: فسألوه فقال
وعليــه العمــرة مــن فكــان حســبك بــه عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد عــن عبــد اهللا : عمــارة بــن عمــري

حدثين أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة عـن عبـد الـرمحن بـن . قابل
يزيد قال خرجنا عمارا فلما كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا، فاعرتضنا للطريق نسأل عمـا 

نكم اجعلـوا بيـ:لدغ صاحب لنـا ؟ فقـال: نصنع به فإذا عبد اهللا بن مسعود يف ركب، فقلنا له
حـدثين يعقـوب . وبني صاحبكم يومـا ولريسـل باهلـدي فـإذا حنـر اهلـدي فليحلـل مث عليـه العمـرة

قال حـدثنا هشـيم عـن احلجـاج قـال حـدثين عبـد الـرمحن بـن األسـود عـن أبيـه عـن ابـن مسـعود 
أن عمـرو بـن سـعيد النخعـي

: لنــاس فــإذا هــم بــابن مســعود فــذكروا ذلــك لــه فقــالالطريــق يتشــوفون ا
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]4134[الطحـــاوي .بيـــنكم وبينـــه يـــوم أمـــار فـــإذا ذبـــح اهلـــدي فليحـــل وعليـــه قضـــاء عمرتـــه
حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبـد بـن شـداد العبـدي صـاحب حممـد بـن احلسـن قـال ثنـا جريـر 

لدغ صـاحب لنـا بـذات التنـانني وهـو : ة قالبن عبد احلميد عن منصور عن إبراهيم عن علقم
: فقـال. حمـرم بعمــرة فشـق ذلــك علينــا فلقينـا عبــد اهللا بـن مســعود فــذكرنا لـه أمــره 

حـــدثنا فهـــد قـــال ثنـــا علـــي قـــال ثنـــا جريـــر عـــن .ويواعـــد أصـــحابه موعـــدا فـــإذا حنـــر عنـــه حـــل
هللا مث عليـه عمـرة بعـد قـال عبـد ا: األعمش عن عمارة بـن عمـري عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد قـال

حدثنا حممد بن خزمية قال ثنا حجـاج قـال ثنـا أبـو عوانـة عـن سـليمان األعمـش فـذكر .ذلك 
حدثنا ابن مـرزوق قـال ثنـا بشـر بـن عمـر قـال ثنـا شـعبة عـن احلكـم قـال مسعـت .بإسناده مثله

بــن أهــل رجــل مــن النخــع بعمــرة يقــال لــه عمــري : إبــراهيم حيــدث عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد قــال
: فقـال. سعيد فلدغ فبينا هو صريع يف الطريق إذ طلع عليهم ركـب فـيهم ابـن مسـعود فسـألوه 

وقــال : فــإذا كــان ذلــك فليحلــل قــال احلكــم، ابعثــوا باهلــدي واجعلــوا بيــنكم وبينــه يومــا أمــارة 
وعليـه العمـرة : مسـعود قـالعـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد أن ابـن ك بهسبعمارة بن عمري وكان ح

البيهقـــي . ومسعـــت ســـليمان حدثـــه بـــه مثـــل مـــا حـــدث احلكـــم ســـواء:شـــعبة: قـــال. مـــن قابـــل
عبيد حدثنا عباد بن العوام عن أبان بن تغلب عن عبد الرمحن بـن أيبمن طريق] 10393[

لــدغ وهــو حمــرم بــالعمرة فأحصــر فقــال يالــذاألسـود عــن أبيــه عــن عبــد اهللا هــو ابــن مســعود يف
مبكــــة حــــل يفــــإذا ذبــــح اهلــــد، بيــــنكم وبينــــه يــــوم أمــــار واجعلــــوا، يابعثــــوا باهلــــد: عبــــد اهللا 

.اهـ صحيح )1(هذا
عن إسـرائيل عـن جـابر عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود حدثنا وكيع]14054[ابن أيب شيبة -

اهــ ال إذا ذبـح هديـه حـل مـن كـل شـيء: عبـد اهللاعن أبيه أن رجال من وهبيل أحصر فقال 
.بأس به وهو خمتصر 

نــه قــال حــني خــرج إىل مكــة معتمــرا يف أعبــد اهللا بــن عمــرافع عــن عــن نــ]801[مالــك -
ن صددت عـن البيـت صـنعنا كمـا صـنعنا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم فأهـل إ:الفتنة

ن عبــد اهللا إســلم أهــل بعمــرة عــام احلديبيــة مث ن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و أبعمــرة مــن أجــل 

اجعلــوا بيــنكم : : قــال الكســائي : ذكــره أبــو عبيــد يف الغريــب مث قــال -1
اهـوفيه لغتان األمار واألمارة . يوما تعرفونه لكيال ختتلفوا فيه وبينه 
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ال واحــــد إمــــا أمرمهــــا :صــــحابه فقــــالأالتفــــت إىل ال واحــــد مثإمــــره فقــــال مــــا أمرمهــــا أنظــــر يف 
ين قـد أوجبـت احلــج مـع العمـرة مث نفــذ حـىت جـاء البيــت فطـاف طوافـا واحــدا ورأى أشـهدكم أ

.اهـ رواه البخاري ذلك جمزيا عنه وأهدى
حدثنا حممد بن عمرو بن متام قال ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري قـال ]4131[الطحاوي -

: مسعـت نافعـا مـوىل ابـن عمـر يقـول: حيىي عـن خمرمـة بـن بكـري عـن أبيـه قـالحدثين ميمون بن
قــد فعــل ذلــك رســول اهللا صــلى اهللا ض للمحــرم عــدو فإنــه حيــل حينئــذ إذا عــر :قــال ابــن عمــر

فنحـــر هديـــه وحلـــق وحـــل هـــو ، عـــن البيـــت حـــني حبســـته كفـــار قـــريش يف عمرتـــه عليـــه وســـلم
.اهـ كذا رواه ميمون بن حيىيملقبلمث رجعوا حىت اعتمروا من العام ا، وأصحابه 

بـن مبـارك قـال حـدثين خمرمـة احدثنا حيىي بـن آدم قـال حـدثين ]5593[وقال أمحد يف العلل 
بـن عمـر سـأله اأن ثابـتبـنزيـدعن سليمان بن يسار عن )1(قرأت يف كتاب بن بكري:قال

.ـ ثقاتاه:عن رجل أحصر باحلج فقال
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن موســى بــن عقبــة عــن نــافع عــن ]13736[ابــن أيب شــيبة وقـال
حــدثنا حممــد بــن زكريــا أبــو ]4139[الطحــاوي . ال إحصــار إال مــن عــدو: قــال عمــرابــن

: قـالموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرشريح قال ثنا الفريايب قال ثنا سفيان الثوري عن 
.اهـ صحيح ال من عدوال يكون اإلحصار إ

:نــه قــال أعبــد اهللا بــن عمــربــن شــهاب عــن ســامل بــن عبــد اهللا عــن اعــن ]802[مالــك -
فــإذا اضــطر إىل لــبس ، احملصــر مبــرض ال حيــل حــىت يطــوف بالبيــت ويســعى بــني الصــفا واملــروة 

]3312[ابـــن جريـــر . ه منهـــا أو الـــدواء صـــنع ذلـــك وافتـــدىشـــيء مـــن الثيـــاب الـــيت ال بـــد لـــ
مــد بــن املثــىن قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن حــدثين حم

احملصـر ال حيـل مـن شـيء حـىت يبلـغ البيـت ويقـيم علـى إحرامـه كمـا هـو إال أن : قـالعمرابن
فــإذا وصـل إىل البيـت فــإن كانـت عمــرة . تصـيبه جراحـة أو جــرح فيتـداوى مبـا يصــلحه ويفتـدي

بعمرة وعليه احلج من قابل واهلـدي فـإن مل جيـد فصـيام ثالثـة قضاها وإن كانت حجة فسخها 
حــدثين املثــىن قــال حــدثنا أبــو صــاحل قــال حــدثين الليــث مث قــال.أيــام يف احلــج وســبعة إذا رجــع

: قــال حــدثين عقيــل عــن ابــن شــهاب قــال أخــربين ســامل بــن عبــد اهللا أن عبــد اهللا بــن عمــر قــال

.أظنه تصحيفا من أيب بكري ، يريد والده بكريا ابن عبد اهللا بن األشج-1



ابقني األولنيتقريب فقه الس

179

ض أو خــأل لــه ظهــر حيملــه أو شــيء مــن مــن أحصــر بعــد أن يهــل حبــج، فحبســه خــوف أو مــر 
األمــور كلهــا فإنــه يتعــاجل حلبســه ذلــك بكــل شـــيء ال بــد لــه منــه غــري أنــه ال حيــل مــن النســـاء 

فـــإن فاتـــه احلـــج وهـــو . 
ة فقــد فاتــه احلــج مبحبســه ذلــك أو فاتــه أن يقــف يف مواقــف عرفــة قبــل الفجــر مــن ليلــة املزدلفــ

وصــارت حجتــه عمــرة يقــدم مكــة فيطــوف بالبيــت وبالصــفا واملــروة فــإن كــان معــه هــدي حنــره 
املسجد احلرام مث حلق رأسه أو قصـر مث حـل مـن النسـاء والطيـب وغـري ذلـك مث مبكة قريبا من

.اهـ صحيح عليه أن حيج قابال ويهدي ما تيسر من اهلدي
ن ســعيد بــن حزابــة املخزومــي أســليمان بــن يســار عــن حيــىي بــن ســعيد عــن]806[مالــك -

عبد اهللا بن صرع ببعض طريق مكة وهو حمرم فسأل من يلي على املاء الذي كان عليه فوجد 
ن يتـداوى أمـره أومروان بن احلكم فذكر هلم الذي عرض له فكلهم عبد اهللا بن الزبيروعمر 

مث عليــه حــج قابــل ويهــدي مــا فــإذا صــح اعتمــر فحــل مــن إحرامــه يمبــا ال بــد لــه منــه ويفتــد
حدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن حيـىي بـن سـعيد ]13240[ابن أيب شيبة . استيسر من اهلدي

عــن ســليمان بــن يســار أن معبــد بــن حزابــة املخزومــي صــرع بطريــق مكــة ، فخــرج ابنــه إىل املــاء 
أبيـه الذي صرع عليه أبوه فوجد ابن عباس وابن عمر ومروان بن احلكم فكلهم ذكر له مصرع

يتداوى بالذي يصلحه ، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم احلـج ، : والذي أصابه وكلهم قال 
حــدثنا ابــن املثــىن]3313[ابــن جريــر .فــإذا أدركــه احلــج فعليــه احلــج ومــا استيســر مــن اهلــدي

قال حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا قال أخربين نافع أن ابن عمر مر على ابن حزابـة وهـو 
ا فرأى به كسرا فاستفتاه فأمره أن يقف كما هو ال حيـل مـن شـيء حـىت يـأيت البيـت إال بالسقي

.اهـ صحيح وكان أهل باحلج. أن يصيبه أذى فيتداوى وعليه ما استيسر من اهلدي
عبـاسابـنعن ابـن طـاوس عـن أبيـه عـن أخربنا سفيان بن عيينة ]10383هق[شافعيال-

ذهـب :العـدو زاد أحـدمهاال حصـر إال حصـر : ه قـال وعن عمرو بن دينار عـن ابـن عبـاس أنـ
حدثين يعقوب بن إبراهيم قـال حـدثنا ابـن عليـة عـن ليـث ]3308[ابن جرير. احلصر اآلن

مـن كـالم طـاووس هذا مدرج اهـال إحصار اليوم: قال ابن عباس: عن جماهد عن طاوس قال
نا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن حـدث]13734[ابن أيب شيبة . وقد أخطأ فيه ليث بن أيب سليم 

: ال إحصـار إال مـن حبسـه عـدو قـال : جريج عن ابـن طـاووس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس قـال 
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أخربنـا عبـد لحـدثنا احلسـن بـن حيـىي قـا] 3309[ابـن جريـر.ليس اليوم إحصار: وقال أيب 
ال حصـر إال مـن حبسـه : الرزاق قال أخربنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قـال

حـدثنا حممـد بـن عبـد ]1801[ابن أيب حـامت . عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج وال عمرة
اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سفيان عن عمرو يعين ابن دينار عن ابـن عبـاس وابـن طـاووس عـن أبيـه 

ال حصر إال حصـر العـدو فأمـا مـن أصـابه :عن ابن عباس وابن أيب جنيح عن ابن عباس قال
اهـــ فلــيس األمــن حصــرا)فــإذا أمنــتم(ل فلــيس عليــه شــيء إمنــا قــال اهللامــرض أو وجــع أو ضــال

.صحيح 
حــدثنا حممـد بــن عمـرو قــال حـدثنا أبــو عاصـم قــال حـدثنا عيســى ]3235[وقـال ابــن جريـر 

حصــر العــدو، فيبعــث احلصــر: أنــه قــالابــن عبــاسعــن ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد وعطــاء عــن 
ل إىل البيــت مــن العــدو، فــإن وجــد مــن يبلغهــا عنــه 

ال نـدري قـال حيـرم أو : قـال حممـد بـن عمـرو قـال أبـو عاصـم.
فــإذا . فــإذا أمــن فعليــه أن حيــج أو يعتمــر. مــن يــوم يواعــد فيــه صــاحب اهلــدي إذا اشــرتى.حيــل

ن كان معه هدي فال حيـل حـىت أصابه مرض حيبسه وليس معه هدي فإنه حيل حيث حيبس فإ
حدثين مث قال.يبلغ اهلدي حمله فإذا بعث به فليس عليه أن حيج قابال وال يعتمر إال أن يشاء

املثــىن قــال حــدثنا أبــو حذيفــة قــال حــدثنا شــبل عــن ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد وعطــاء عــن ابــن 
ا وحيـرم مـن يـوم : عباس مثل حديث حممد بن عمرو عـن أيب عاصـم إال أنـه قـال

مث ذكـر سـائر احلـديث مثـل حـديث حممـد بـن عمـرو عـن . واعد فيه صاحب اهلدية إذا اشرتى
حــــدثنا عبــــد احلميــــد بــــن بيــــان القنــــاد قــــال أخربنــــا ]3306[مث قــــال ابــــن جريــــر .أيب عاصـــم

إذا : إســحاق األزرق عــن أيب بشــر عــن ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد وعطــاء عــن ابــن عبــاس قــال
فــإن وجــد مــن .أحصــر الرجــل بعــ

فــإذا أمــن فعليــه أن حيــج .
وإن كان معه هدي . فإن أصابه مرض حيبسه وليس معه هدي فإنه حيل حيث حيبس. ويعتمر

بـه ولـيس عليـه أن حيـج قـابال وال يعتمـر إال أن يشــاءفـال حيـل حـىت يبلـغ اهلـدي حملـه إذا بعــث
.اهـ حسن 
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نـه أعن أيوب بن أيب متيمة السختياين عن رجل من أهل البصـرة كـان قـدميا ]804[مالك -
:قال 

ن أحــل فأقمــت علــى أيــرخص يل أحــد والنــاس فلــم عبــد اهللا بــن عبــاس وعبــد اهللا بــن عمــر
حـدثنا ابـن عليـة ]13242[ورواه ابن أيب شـيبة . شهر حىت أحللت بعمرة أذلك املاء سبعة 

خرجت معتمرا فلما كنـت بـبعض الطريـق صـرعت : عن أيوب عن أيب العالء بن الشخري قال 
إن العمرة : عن راحليت فانكسرت رجلي فأرسلت إىل ابن عباس وابن عمر من يسأهلما فقاال 

ليس هلا وقت كوقت احلج ال حيل حىت يطوف بالبيت فأقمـت بالدثينـة مخسـة أشـهر أو مثانيـة 
حدثين يعقوب بن إبراهيم قال حـدثين هشـيم عـن أيب بشـر ]3317[ابن جرير ورواه .أشهر

فكتــب إىل ابــن عبــاس وابــن : عــن يزيــد بــن عبــد اهللا بــن الشــخري أنــه أهــل بعمــرة فأحصــر، قــال
فأقــام ســتة أشــهر أو : قــال. إليــه أن يبعــث باهلــدي مث يقــيم حــىت حيــل مــن عمرتــهعمــر فكتبــا 
حـــدثين يعقـــوب قـــال حـــدثنا ابـــن عليـــة قـــال أخربنـــا يعقـــوب عـــن أيب العـــالء بـــن . ســـبعة أشـــهر
خرجــت معتمــرا فصــرعت عــن بعــريي، فكســرت رجلــي فأرســلنا إىل ابــن عبــاس :الشــخري قــال

. ا وقـت كوقـت احلــج ال حتـل حـىت تطـوف بالبيــتوابـن عمـر نسـأهلما فقـاال إن العمــرة لـيس هلـ
مـــن ]10388[البيهقـــي .فأقمـــت بالدثينـــة أو قريبـــا منـــه ســـبعة أشـــهر أو مثانيـــة أشـــهر:قـــال

: العــالء قــال ثنــا أيــوب عــن أيبنــا أبــو النعمــان عــن محــاد بــن زيــد ثيعقــوب بــن ســفيان طريــق
ت إىل ابـن عمـر وابـن فكسـرت فبعثـة وقعـت عـن راحلـيتينخرجت معتمرا حىت إذا كنت بالدث

ليس له وقت كوقـت احلـج يكـون علـى إحرامـه حـىت يصـل إىل البيـت قـال : فسئال فقاالعباس
اهــ صـحيح كـذلك رواه فتنقلت تلك املياه ستة أشهر أو سـبعة أشـهر حـىت وصـلت إىل البيـت

.يعقوب يف املعرفة 
ال مسعــت حــدثنا معتمــر بــن ســليمان عــن إســحاق بــن ســويد قــ]13233[ابــن أيب شــيبة -

يا أيها الناس واهللا مـا املتمتـع بـالعمرة إىل احلـج كمـا تقولـون : خيطب فقال عبد اهللا بن الزبير
ولكـــن إمنـــا املتمتـــع بـــالعمرة إىل احلـــج أن يهـــل الرجـــل فيحصـــر إمـــا مـــرض أو أمـــر حيبســـه حـــىت 
تـــذهب أيـــام احلـــج فيقـــدم فيجعلهـــا عمـــرة ويتمتـــع حبجـــة إىل العـــام املقبـــل ويهـــدي وحيـــج فهـــذا 

حـدثنا عمـران بـن موسـى البصـري قـال حـدثنا ]3419[ابن جرير .املتمتع بالعمرة إىل احلج
قـال مسعـت ابـن الـزبري وهـو خيطـب وهـو عبد الوارث بـن سـعيد قـال حـدثنا إسـحاق بـن سـويد
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يا أيها الناس واهللا ما التمتع بالعمرة إىل احلج كما تصـنعون، إمنـا التمتـع أن يهـل الرجـل : يقول
هب أيـام احلـج فيقـدم فيجعلهـا ره عـدو أو مـرض أو كسـر أو حيبسـه أمـر حـىت تـذباحلج فيحص

حدثنا .ا التمتع بالعمرة إىل احلجفيتمتع حبله إىل العام القابل مث حيج ويهدي هديا، فهذعمرة
: عــن عطــاء قــالاحلســن بــن حيــىي قــال أخربنــا عبــد الــرزاق قــال أخربنــا معمــر عــن ابــن أيب جنــيح

هــي ملــن أحصــر ومــن خليــت عبــاسابــنوقــال : قــالاملتعــة ملــن أحصــر: بــن الــزبري يقــولكــان ا
حدثنا حممد بن احلجاج ونصـر بـن مـرزوق قـاال ثنـا اخلصـيب بـن ]3726[الطحاوي .سبيله

ناصــح قــال ثنــا وهيــب بــن خالــد عــن إســحاق بــن ســويد قــال مسعــت عبــد اهللا بــن الــزبري وهــو 
بالعمرة إىل احلـج كمـا تصـنعون ولكـن التمتـع خيطب يقول يا أيها الناس أال إنه واهللا ما التمتع

بالعمرة إىل احلج أن خيرج الرجـل حاجـا فيحبسـه عـدو أو مـرض أو أمـر يعـذر بـه حـىت تـذهب 
أيام احلج فيأيت البيت فيطوف به سبعا ويسعى بني الصفا واملـروة ويتمتـع حبلـه إىل العـام املقبـل 

ثنا محاد قال أنا إسحاق بن سويد حدثنا حممد بن خزمية قال ثنا حجاج قال.فيحج ويهدي
قـــال حــدثين ابــن الربقــي قـــال حــدثنا ابــن أيب مــرمي]3426[قــال ابـــن جريــر و اهـــفــذكر حنــوه 

املتعـة :أخربنا نافع بن يزيد قال أخربين ابن جريج قـال أخـربين عطـاء أن ابـن عبـاس كـان يقـول
احملصـر ومـن خليـت أصـابت هـذه اآليـة: وكـان ابـن عبـاس يقـول. ملن أحصر وملن خلـي سـبيله

قـــال : حـــدثنا أيب ثنـــا عثمـــان بـــن اهليـــثم ثنـــا ابـــن جـــريج قـــال]1830[ابـــن أيب حـــامت .ســـبيله
وكــان ابــن عبــاس .إمنــا املتعــة للمحصــر ولــيس ملــن خلــي ســبيله:يقــولكــان ابــن الــزبري: عطــاء
حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل ]1824[ابـن أيب حـامت .املتعة للمحصر وملن خليت سـبيله: يقول

)فـإذا أمنـتم(أكان ابن عبـاس يقـول :قلت لعطاء: بن سامل املكي ثنا روح ثنا ابن جريج قال
: مل يكـن ابـن عبـاس يفسـرها كـذا ولكنـه يقـول: أمنت أيها احملصر وأمن الناس فمن متتـع فقـال
.ح ا صحاهـلى سبيلهخجتمع هذه اآلية آية املتعة كل ذلك احملصر وامل

يــد بــن ســنان قــال ثنــا حيــىي بــن ســعيد القطــان عــن األعمــش حــدثنا يز ]4132[الطحــاوي -
إذا : قـال)وأمتوا احلج والعمرة هللا فإن أحصرمت فما استيسر مـن اهلـدي(عن إبراهيم عن علقمة 

وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حملـه فمـن كـان مـنكم مريضـا (أحصر الرجل بعث اهلدي 
فـــإن عجـــل . فصــيام ثالثـــة أيــام )نســـكأو بــه أذى مـــن رأســه ففديـــة مــن صـــيام أو صــدقة أو

فحلق قبـل أن يبلـغ اهلـدي حملـه فعليـه فديـة مـن صـيام أو صـدقة أو نسـك صـيام ثالثـة أيـام أو 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

183

فــإذا أمــن ممــا كــان بــه . تصــدق علــى ســتة مســاكني كــل مســكني نصــف صــاع أو النســك شــاة 
رة إىل قابـل فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة وإن أخر العم)فمن متتع بالعمرة إىل احلج(

آخرها يوم )فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج(فعليه حجة وعمرة وما استيسر من اهلدي 
عبــاسابــنهــذا قــول : فــذكرت ذلــك لســعيد بــن جبــري فقــال: قــال)وســبعة إذا رجعــتم(عرفــة 

ري حدثنا أبو شريح حممد بن زكريا بن حيىي قال ثنا الفريايب قال ثنـا سـفيان الثـو .وعقد ثالثني
: قــال)فــإن أحصــرمت(عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة أنــه قــال يف قــول اهللا عــز وجــل لنــا 

.هكـذا قـال ابـن عبـاس: فحـدثت بـه سـعيد بـن جبـري فقـال: من حبس أو مرض قال إبراهيم
حـــدثين عبيـــد بـــن إمساعيـــل اهلبـــاري قـــال حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منـــري عـــن ]3325[ابـــن جريـــر 

إذا أهــل الرجــل بــاحلج فأحصــر بعــث مبــا استيســر مــن : قمــة قــالاألعمــش عــن إبــراهيم عــن عل
اهلدي شاة فإن عجل قبل أن يبلغ اهلدي حمله فحلق رأسـه أو مـس طيبـا أو تـداوى كـان عليـه 

: فقـــالفـــذكرت ذلـــك لســـعيد بـــن جبـــري: بـــراهيمقـــال إ. فديـــة مـــن صـــيام أو صـــدقة أو نســـك
ــ]1822[ابــن أيب حــامت .كــذلك قــال ابــن عبــاس ن ســنان ثنــا أبــو معاويــة ثنــا حــدثنا أمحــد ب

إذا بـرأ فمضــى مـن وجهـه ذلــك : يقـول)فــإذا أمنـتم(يف قولـهاألعمـش عـن إبـراهيم عــن علقمـة
حىت يـأيت البيـت حـل مـن حجـه بعمـرة، وكـان عليـه احلـج مـن قابـل، فـإن هـو رجـع ومل يـتم إىل 

ذلــك فــذكرت: بــراهيم، فقــال إان عليــه حجــة وعمــرة لتــأخري العمــرةالبيــت مــن وجهــه ذلــك كــ
حـدثنا أمحـد بـن سـنان ثنـا حيـىي بـن .هكذا قال ابن عباس يف هذا كلـه: فقاللسعيد بن جبري

فـإذا أمـن ممـا كـان بـه )فـإذا أمنـتم(عـن علقمـةسعيد القطان ثنا سليمان األعمش عـن إبـراهيم
اهــ وعقـد بيـده ثالثـاهـذا قـول ابـن عبـاس: فـذكرت ذلـك لسـعيد بـن جبـري فقـال: بـراهيمقـال إ

.صحيح 
: قـالعبـاسابـنحدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ]13230[وروى ابن أيب شيبة 

ابـن أيب حـامت و . أمر اهللا تعاىل بالقصـاص أفيأخـذ مـنكم العـدوان ؟ حجـة حبجـة وعمـرة بعمـرة
قـال ابـن : يـوب عـن عكرمـة قـال أأنبـأمساعيـل بـن عليـة إحدثنا أيب ثنـا النفيلـي ثنـا ]1739[

الشهر احلرام بالشـهر (قال اهللا ؟خذ منكم العدوانأالقصاص من عباده ويرضي اهللا ب:عباس
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ال خيالف ما حكـاه هذا سند صحيح اهـ فحجة حبجة وعمرة بعمرة)احلرام واحلرمات قصاص
.)1(واهللا أعلمسعيد بن جبري ،

حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن عمرو يحدثنا النفيل]1866[أبو داود -
خرجـت معتمـرا :ميمـون بـن مهـران قـالحيـدث أيبيون قال مسعت أبـا حاضـر احلمـري بن ميم

فلمــا انتهينــا إىل ييرجــال مــن قــوميعــام حاصــر أهــل الشــأم ابــن الــزبري مبكــة وبعــث معــ
مث أحللـت مث رجعـت فلمـا كـان مـن مكـاينيأهل الشأم منعونـا أن نـدخل احلـرم فنحـرت اهلـد

فـإن رسـول يأبـدل اهلـد:فسـألته فقـالابـن عبـاسفأتيـت عمريتيالعام املقبل خرجت ألقض
عمـــرة حنـــروا عـــام احلديبيـــة يفيالـــذياهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أمـــر أصـــحابه أن يبـــدلوا اهلـــد

الفـــــاكهيورواه . لعنعنـــــة ابـــــن إســـــحاق وقـــــد صـــــححه احلـــــاكم اهــــــ ضـــــعفه األلبـــــاينالقضـــــاء
د بــن هــارون قــال أنــا عمــرو بــن حممــد بــن عبــد امللــك الواســطي قــال ثنــا يزيــحــدثنا ]2807[

هل بلغك أن أهل احلديبيـة : مبكة با حاضر أو ابن حاضر وأنا شاهدهسأل أيب أميمون قال 
إين علــى اخلبــري ســقطت : قــال لــه أمــروا بإبــدال اهلــدي الــذي صــده املشــركون أن يبلــغ حملــه ؟ ف

نـا نريـد مكـة ومعـي فأقبلال البـن الـزبري إين كنـت عـام: جلالس عند ابن عباس أو قـال لـه رجـل 
هــدي لنفســي ولغــريي ، فبلغــين نــزول حصــني بــن منــري علــى أهــل مكــة بأهــل الشــام لقتــال ابــن 

لغريي على ماء من تلك الزبري ، فخفت أن أدخل مكة ، فنحرت اهلدي الذي معي لنفسي و 
أمــا لــك يف أهــل : أفــأجزأ ذلــك عــين ؟ فقــال لــه ابــن عبــاس امليــاه وقســمت اللحــم بــني أهلــه

أمـروا بإبـدال اهلـدي : وما أمر أهل احلديبية ؟ فقال ابـن عبـاس : ة أسوة ؟ فقال الرجل احلديبي
وقدم رجل من أهل اليمن ببقر له فأبدلوا وحنرت اإلبل يف العام التابع الذي دخلوا منه مكة ،

اهــ ابـن عبـد امللـك هـو ابـن مـروان بـن احلكـم فرخص ملن مل جيد بدنة من اإلبل يف اشرتاء بقرة 
.حسن . عثمان بن حاضر هو بو حاضر وأ.

إذا أهل الرجـل : حدثنا أبو خالد األمحر عن األعمش عن إبراهيم عن عكرمة قال ]13231[قال ابن أيب شيبة -1
ديـه فــإن مضـى جعلهـا عمـرة وعليــه احلـج مـن قابـل وال هـدي عليــه ، وإن هـو أخـر ذلـك حــىت 

حدثنا أبو خالد . حيج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من اهلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج آخرها يوم عرفة
بيـده هكـذا وعقـد ثالثـني هكـذا سـألين عـن ذلـك سـعيد بـن جبـري فأخربتـه فقـال : األمحر عن األعمش عن إبـراهيم قـال 

.اهـ ثقات قال ابن عباس
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عـن علـي عـن حدثين املثـىن قـال حـدثنا أبـو صـاحل قـال حـدثين معاويـة]3234[ابن جرير -
مث مــن أحــرم حبــج أو بعمــرة: يقــول)فــإن أحصــرمت فمــا استيســر مــن اهلــدي(قولــهعبــاسابــن

.حسناهـ ه قضاؤهافعلين البيت مبرض جيهده أو عذر حيبسهحبس ع
أزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشةنه بلغه عن أعن حيىي بن سعيد ]803[مالك -

عمــرو بــن احلــارث عــن أخــربين]172[ابــن وهــب . ال البيــت إاحملــرم ال حيلــه :كانــت تقــول 
ما : 

حدثنا ابـن بشـار قـال حـدثنا عبـد ]3309[ابن جرير . واف بالبيتنعلم حراما حيله إال الط
ال : أخربين عبد الرمحن بن القاسـم أن عائشـة قالـت:الوهاب قال مسعت حيىي بن سعيد يقول

.اهـ صحيح أعلم احملرم حيل بشيء دون البيت
هله وهو حمرمأأتى األمر يف من 

سـئلوا عـن أبا هريرةون أبي طالب علي بوعمر بن الخطاب ن أنه بلغه أ]854[مالك -
رجــل أصــاب أهلــه وهــو حمــرم بــاحلج فقــالوا ينفــذان ميضــيان لوجههمــا حــىت يقضــيا حجهمــا مث 
عليهما حج قابل واهلـدي قـال وقـال علـي بـن أيب طالـب وإذا أهـال بـاحلج مـن عـام قابـل تفرقـا 

اهـحىت يقضيا حجهما 
ســـألت : بـــن يزيـــد بـــن جـــابر قـــال حـــدثنا ابـــن عيينـــة عـــن يزيـــد ]13244[ابـــن أيب شـــيبة -

: فقــال عمــر بــن الخطــابكــان ذلــك علــى عهــد : جماهــدا عــن احملــرم يواقــع امرأتــه ؟ فقــال 
يقضيان حجهما واهللا أعلم حبجهما مث يرجعان حالال كل واحد منهما لصاحبه فإذا كان مـن 

لوليــد امــن طريــق]10062[البيهقــي.
اهللا تعـاىل عنـه يعن عطاء أن عمر بن اخلطاب رضياألوزاعبن مسلم حدثنا أبو عمرو يعين

يقضـيان حجهمـا وعليهمـا احلـج مـن : حمرمـة قـال يوهـحمرم حبجـة أصـاب امرأتـه يعـينقال يف
.اهـ حسن قابل من حيث كانا أحرما ويفرتقان حىت يتما حجهما

علـى كـل : قـال علـيعن أشعث عن احلكم عن حدثنا حفص ]13246[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف 

حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن عمرو بـن شـعيب عـن ]13248[ابن أيب شيبة -
عبـد اهللا لـه إىل فسأله عن حمـرم وقـع بامرأتـه ؟ فأشـار عبد اهللا بن عمروأتى رجل : أبيه قال 
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: بطــل حجــه قــال : فقــال ،فــذهبت معــه فســأله : فلــم يعرفــه الرجــل قــال شــعيب بــن عمــر
ال ، بــل خيــرج مــع النــاس فيصــنع مــا يصــنعون فــإذا أدركــه قابــل حــج وأهــدى ، : فيقعــد ؟ قــال 

فـذهبت إىل ابـن : قـال شـعيب عبـاسابنفرجعا إىل عبد اهللا بن عمرو فأخرباه ، فأرسلنا إىل 
مـا : رجع إليه فأخربه ، فقال له الرجـلمثل ما قال ابن عمر ، ف: معه فسأله ؟ فقال له عباس 

حدثنا ابـن أخـي جويريـة بـن أمسـاء]2684[ابن أيب خيثمة .مثل ما قاال: تقول أنت؟ فقال
عـن أبيـه أن رجـال حدثنا عتاب بـن سـعيد عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن عمـرو بـن شـعيب: قال

: عمرو فسأله عن رجل وقـع بامرأتـه، فأشـار إىل عبـد اهللا بـن عمـر فقـالأتى جده عبد اهللا بن 
بل : يقعد؟ قال: بطل حجه، قال: فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال، اذهب إىل ذاك فسله

فرجـع إىل عبـد اهللا بـن : حـج وأهـدى، قـال: خيرج يصنع ما يصنع الناس فإذا أدركه احلج قـابال
اذهـــب إىل ذاك فســـله وأشـــار إىل ابـــن عبـــاس، قـــال : عمـــرو فـــأخربه فقـــال عبـــد اهللا بـــن عمـــرو

فذهبت معه فسألته فقال مثل قول عبـد اهللا بـن عمـر، مث رجـع إىل عبـد هللا بـن عمـرو : شعيب
يحــدثنا أبــو بكــر النيســابور ]3043[دارقطين الــ.أقــول مــا قــاال: مــا تقــول أنــت؟ قــال: فقــال

بـن حـرب قـالوا حـدثنا حممـد يلحدثنا حممد بن حيىي بن فارس وأمحد بن منصور بن راشد وع
بــن عبيــد حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه أن رجــال أتــى عبــد اهللا بــن 

.عمــرو يســأله عــن حمــرم وقــع بــامرأة فأشــار إىل عبــد اهللا بــن عمــر فقــال اذهــب إىل ذاك فاســأله
ال قــال فقــ. قــال شــعيب فلــم يعرفــه الرجــل فــذهبت معــه فســأل ابــن عمــر فقــال بطــل حجــك

الرجل أفأقعد قال بل خترج مـع النـاس وتصـنع مـا يصـنعون فـإذا أدركـت قـابال حـج واهـد فرجـع 
إىل عبـد اهللا بــن عمــرو فــأخربه مث قــال اذهــب إىل ابــن عبــاس فاســأله قــال شــعيب فــذهبت معــه 
فسـأله فقــال لــه مـا قــال لــه عبـد اهللا بــن عمــر فرجــع إىل عبـد اهللا بــن عمــرو فـأخربه مبــا قــال ابــن 

] 10066[اهــ صـححه البيهقـي مث قـالال مـا تقـول أنـت قـال أقـول مثـل مـا قـاالعباس مث قـ
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو عبــد اهللا الصــفار حــدثنا إمساعيــل بــن إســحاق حــدثنا 

أتــى : عبــد الــدار قــال بشــر قــال مسعــت رجــال مــن بــينعمــرو بــن مــرزوق أخربنــا شــعبة عــن أيب
عن حمرم وقع بامرأته فلـم يقـل شـيئا قـال فـأتى ابـن عبـاس فـذكر رجل عبد اهللا بن عمرو فسأله 

ء فـابن عـم رسـول اهللا صـلى يإن يكـن أحـد خيـربه فيهـا بشـ: ذلك له فقال عبد اهللا بن عمـرو 
من نسكهما فإذا كان قابل حجـا فـإذا ييقضيان ما بق: قال فقال ابن عباس اهللا عليه وسلم
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أو قــال عليهمـــا يرقــا وعلـــى كــل واحـــد منهمــا هـــدأصــابا فيـــه مــا أصـــابا تفيأتيــا املكــان الـــذ
اهـــ هكــذا كــان ابــن عبــاس يقــول: شــر فــذكرت ذلــك لســعيد بــن جبــري فقــالقــال أبــو بياهلــد

.األول أصح 
حدثنا أبو بكر بن عياش عـن عبـد العزيـز بـن رفيـع عـن عبـد اهللا ]13245[ابن أيب شيبة -

إين وقعـت علـى امـرأيت وأنـا :قـال عبـاس فجاء رجـل إىل ابـن: قال عباسابنبن وهبان عن 
فــإذا انتهيــت إىلأعلــم حبجكمــا ، امضــيا لوجهكمــا وعليكمــا احلــج مــن قابــلاهللا: فقــال حمـرم

.اهـ ال بأس به املكان الذي واقعت فيه فتفرقا مث ال جتتمعا حىت تقضيا حجكما
ر حـــدثنا أخربنـــا أبـــو بكـــر حممـــد بـــن أمحـــد بـــن زكريـــا أخربنـــا أبـــو طـــاه]10064[البيهقـــي -

بــن حجــر حــدثنا إمساعيــل بــن جعفــر حــدثنا يحممــد بــن إســحاق بــن خزميــة حــدثنا علــيجــد
: رجل وقـع علـى امرأتـه وهـو حمـرم قـال يفابن عباسالطفيل عامر بن واثلة عن محيد عن أيب

اقضــيا نســككما وارجعــا إىل بلــدكما فــإذا كــان عــام قابــل فاخرجــا حــاجني فــإذا أحرمتمــا فتفرقــا 
ورواه عبـــد اهللا بـــن عبيـــد بـــن عمـــري عـــن أيب. ىت تقضـــيا نســـككما وأهـــديا هـــدياوال تلتقيـــا حـــ

البيهقـــــي .هـــــذه القصـــــة مث أهـــــال مـــــن حيـــــث أهللتمـــــا أول مـــــرةالطفيـــــل عـــــن ابـــــن عبـــــاس يف
أبـو عبـد اهللا احلـافظ إجـازة أن أبـا حممـد بـن زيـاد أخـربهم أخربنـا حممـد بـن أنبأين]10067[

ابن بكر أخربنا ابن جـريج حدثنا حممد يعينيالقيسإسحاق بن خزمية حدثنا حممد بن معمر
أن رجـال وامرأتـه مـن قـريش لقيـا ابـن عبـاس أن عكرمة موىل ابن عبـاس أخـربهأبو الزبريأخربين

أما حجكما هذا فقد بطل فحجـا عامـا : فقال ابن عباس يأصبت أهل: بطريق املدينة فقال 
حيث وقعت عليها ففارقها فال تـراك وال تراهـا قابال مث أهال من حيث أهللتما حىت إذا بلغتما 

حـدثنا وكيـع عـن عمـر بـن ]13256[ابـن أيب شـيبة .حىت ترميا اجلمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة
حـدثنا ابـن منـري عـن حجـاج . على كـل واحـد منهمـا هـدي:قالعباسذر عن جماهد عن ابن

لـيس باحلـافظ أرطـأة اهـ حجـاج بـنعلى كل واحد منهما شاة: قالعن عطاء عن ابن عباس
أبــو عبــد اهللا احلــافظ إجــازة أن أبــا حممــد بــن زيــاد أخــربهم قــال أنبــأين]10067[البيهقــي .

أخربنا ابن خزمية حدثنا حممد بن حيىي أخربنا حممد بن يوسف حـدثنا عمـر بـن ذر عـن جماهـد 
ء اهللا إن شـاال ختتلـفاهـ صحاح ذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنةإ: عن ابن عباس قال 

.
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: قــال ابــن عبــاسحــدثنا ابــن منــري عــن حجــاج عــن عطــاء عــن ]13262[ابــن أيب شــيبة -
.ضعيفاهـحيرمان من املكان الذي أحدثا فيه

مـا تـرون يف رجـل وقـع :نه مسع سعيد بن املسيب يقولأعن حيىي بن سعيد ]855[مالك -
تـه وهـو حمـرم فبعـث أمر ارجـال وقـع بن إ:فقال سـعيد.فلم يقل له القوم شيئا؟بامرأته وهو حمرم

إىل املدينـــة يســـأل عـــن ذلـــك فقـــال بعـــض النـــاس يفـــرق بينهمـــا إىل عـــام قابـــل فقـــال ســـعيد بـــن 
املسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه فإذا فرغا رجعـا فـإن أدركهمـا حـج قابـل 

حــىت يقضــيا فعليهمــا احلــج واهلــدي ويهــالن مــن حيــث أهــال حبجهمــا الــذي أفســداه ويتفرقــان
.اهـ صحيح حجهما

من واقع أهله قبل أن يفيض يوم النحر
أنــه عبــد اهللا بــن عبــاسعــن أيب الــزبري املكــي عــن عطــاء بــن أيب ربــاح عــن ]858[مالــك -

وقــال الــدارقطين.ن ينحــر بدنــة أن يفــيض فــأمره أســئل عــن رجــل وقــع بأهلــه وهــو مبــىن قبــل 
لعزيز ثنا حيىي بن أيـوب ثنـا عبيـدة ثنـا العـالء بـن حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد ا]2703[

عباس أن رجال أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيـت يـوم النحـر املسيب عن عطاء عن ابن
حـدثنا ]15167[ابـن أيب شـيبة . ينحران جزورا بينهما وليس عليهما احلج من قابـل:فقال

ئل ابــن عبــاس عــن رجــل وقــع ســ: أبــو بكــر بــن عيــاش عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن عطــاء قــال
.اهـ حسن صحيح عليه وعلى امرأته بدنة: على امرأته قبل أن يزور البيت قال

أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أن أبا حممد بن زياد أخـربهم قـال أنبأين]10067[البيهقي وقال
اء أخربنا ابن خزمية حدثنا حممد حدثنا حممد بن يوسف أخربنا سفيان عن ابن جريج عن عط

.اهـ إسناد صحيح بينهما جزوريجيز : قال عباسابنعن 
عـن ابـن عبـاس ح ءحدثنا إمساعيل ابن علية عن ليث عـن عطـا]15161[ابن أيب شيبة -

يف رجـل وقـع علـى امرأتـه قبـل أن يـزور البيـت عبـاسابـنوعن أيوب عن سـعيد بـن جبـري عـن 
.اهـ صحيح عليه دم: قال 

عليـه : قـال عبـاسبـنابة عـن حبيـب عـن سـعيد بـن جبـري عـن أنـا شـع]553[ابن اجلعـد -
أخربنـا أبــو ]10081[البيهقـي . بدنـة يف الـذي يـأيت أهلــه يـوم النحـر قبـل أن يطــوف بالبيـت

حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل يحيـىي بـن منصـور القاضـيحـدثنا جـديطاهر العنـرب صاحل بن أيب
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أبو الزبري عن سعيد بن جبري د حدثينحدثنا عيسى بن محاد أخربنا الليث بن سعياإلمساعيل
قبل أن أطوف بالبيت قال وطئت امرأيت: رباح عن ابن عباس أتاه رجل فقال وعطاء بن أيب

ورواه حبيـب بـن .موسر قال فاحنر ناقة مسينة فأطعمها املساكنينعم إين: ء قال يعندك ش: 
لها إال الطواف بالبيـت رجل قضى املناسك كثابت عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يفأيب

عليــه بدنــة ومت حجــه أنبأنيــه أبــو عبــد اهللا احلــافظ أن أبــا حممــد بــن زيــاد أخــربهم : مث واقــع قــال 
قال أخربنا ابن خزمية قال حـدثنا سـلم بـن جنـادة حـدثنا وكيـع عـن سـفيان وشـعبة عـن حبيـب 

.اهـ صحيح ثابت فذكره بن أيب
عـــن ابـــن أيب ليلـــى عـــن احلكـــم عـــن حـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث]14946[ابـــن أيب شـــيبة -

وقــد قصــرت عليهــا زوجهــايف امــرأة وقــع: أنــه قــال عبــاسابــنمقســم أو ســعيد بــن جبــري عــن 
.اهـ ابن أيب ليلى ضعيف عليه دم: املرأة ومل يقصر الرجل قال 

ابـن خزميـة حـدثنا حممـد بـن حيـىي حـدثنا عبـد الـرزاق أخربنـا من طريـق]10067[البيهقي -
وقعــت علــى : رجــل فقــال عبــاسابــنجــاء : خثــيم عــن ســعيد بــن جبــري قــال معمــر عــن ابــن

إن كانت أعانتـك فعلـى كـل واحـد منكمـا ناقـة حسـناء مجـالء وإن : قبل أن أزور فقال امرأيت
.اهـ إسناد صحيح كانت مل تعنك فعليك ناقة حسناء مجالء

س قـال ال أظنـه إال بن عبـااعن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة موىل ]859[وقد روى مالك 
ذكــر اهـــن يفــيض يعتمــر ويهــدي أالــذي يصــيب أهلــه قبــل :عــن عبــد اهللا بــن عبــاس أنــه قــال 

.العمرة ليس مبحفوظ 
عمــرو قــاال حــدثنا أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]10089[البيهقــي وقــال

جرير حدثنا شعبة عن أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن
امرأتـه قبـل أن يطـوف بالصـفا واملـروة بعـد يبشر عن سعيد بن جبري أن رجـال اعتمـر فغشـأيب

يفــأ: فديــة مــن صــيام أو صــدقة أو نســك فقلــت : قــال ابــن عبــاسمـا طــاف بالبيــت فســئل 
: قــال البيهقــي . جــزور: قــال ذلــك أفضــل؟يفــأ: قلــت . جــزور أو بقــرة: ذلــك أفضــل؟ قــال 

أخربنـا أبـو احلسـن أمحـد يأخربنـا أبـو بكـر حممـد بـن إبـراهيم الفارسـ، أيوب عـن سـعيدخالفه 
حـدثنا يأخربنا أبو بكر حممد بن الفضل بن حامت النجار اآلملـتوبة الصويفبن جعفر بن أيب

حــدثنا محــاد عــن أيــوب عــن ســعيد بــن جبــري أن رجــال أهــل هــو يعبــد اهللا بــن معاويــة اجلمحــ
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فقضت مناسكها إال التقصري فغشيها قبل أن تقصر فسئل ابن عباس عـن وامرأته مجيعا بعمرة 
وقال هلـا : : ذلك فقال 

: ذلـك أفضـل؟ قـال يأناقـة أو بقـرة أو شـاة قالـتياحنر : ماذا؟ قال : دما قالت يأهريق: 
أخربنا أبو حممـد عبـد الـرمحن بـن ينا الشريف أبو الفتح العمر فقد أخرب ،ولعل هذا أشبه.ناقة
بن اجلعد أخربنا شـعبة عـن احلكـم عـن سـعيد يحدثنا عليشريح أخربنا أبو القاسم البغو أيب

مل أقصر فجعل يقرض شعرها بأسنانه قال إين: عمرة فقالت بن جبري أن رجال أتى امرأته يف
أخربنا أبو بكر حممـد بـن أمحـد مث قال.كر فيه ابن عباسكذا قال مل يذ . إنه لشبق يهريق دما

بــن حجــر يحممــد بــن إســحاق بــن خزميــة حــدثنا علــيبــن زكريــا أخربنــا أبــو طــاهر حــدثنا جــد
حدثنا إمساعيل هو ابن جعفر حدثنا محيـد أنـه سـأل احلسـن عـن امـرأة قـدمت معتمـرة فطافـت 

قـال . هـديا بعـريا أو بقـرةيقـال لتهـدبالبيت والصفا واملـروة فوقـع عليهـا زوجهـا قبـل أن تقصـر 
: : محيد وذكر بكر بن عبد اهللا أن ابن عباس سـئل عـن ذلـك فقـال 

أيـوب ومـن وافقـه أفقـه اهــلتهدين هديا بعريا أو بقـرة: فسكت مث قال : إن املرأة شاهدة قال 
.، وروايته أشبه 

عمــرابــناألمحــر عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن حــدثنا أبــو خالــد ]15169[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح عليه احلج ويهدي: قال 

حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـعيد عـــن أيب بشـــر عـــن علـــي بـــن عبـــد اهللا ]15173[ابـــن أيب شـــيبة -
وإن : وإن حــج مــن عمــان ؟ قــال : قلــت لعليــه احلــج مــن قابــ: قــال عمــرابــنالبــارقي عــن 

روى هشيم قال أخربنا جعفر بن ]265/ 4[ار وقال أبو عمر يف االستذك. حج من عمان
إياس قال أخربنا علي البارقي أن رجال من أهل عمان حج مع امرأته فلما قضيا وحلق الرجـل 
رأسـه ولــبس الثيــاب وذبـح ظــن أنــه قـد حــل لــه كـل شــيء فوقــع بامرأتـه قبــل أن يطــوف بالبيــت 

كمـــا مـــن نســـككما بـــن عمـــر فـــذكرت ذلـــك لـــه فقـــال اقضـــيا مـــا بقـــي عليافانطلقـــت بـــه إىل 
. وعليكمــا احلــج يف قابــل

.حسن صحيح اهـ يزدين على ذلك 
جــاء : حــدثنا ابــن فضــيل وســالم عــن ليــث عــن محيــد قــال ]15165[ابــن أيب شــيبة وقــال

د الشـقة قليـل ذات اليـد يا أبـا عبـد الـرمحن رجـل جاهـل بالسـنة بعيـ: فقال ابن عمررجل إىل 
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بدنــة ، وحــج : قضــيت املناســك كلهــا ، غــري أين مل أزر البيــت حــىت وقعــت علــى امــرأيت فقــال 
اهـــ ليــث بــن أيب بدنــة وحــج مــن قابــل: مــن قابــل ، فأعــاد عليــه ثــالث مــرات كــل ذلــك يقــول 

.سليم يضعف 
قــال]115[حـديث علـي بـن حجـر عـن إمساعيـل بـن جعفـر مـا رواه مـن وقـال ابـن خزميـة يف 

أنـه سـأل احلسـن عـن رجـل وقـع بامرأتـه بعـدما رمـى اجلمـرة وذبـح وحلـق، حدثنا محيدإمساعيل
وذكر بكر بن عبد اهللا أن ابن عمـر سـئل عـن ذلـك، . يعود حبج آخر : ومل يطف بالبيت قال

.اهـ صحيح فقال مثل ذلك
ال يدخل مكة إال حمرما

: قـالعلـيعـن ثـور عـن أيب جعفـر عـن حدثنا وكيع عن إسـرائيل]13692[ابن أيب شيبة-
.اهـ مرسل حسن ال تدخلها إال بإحرام ، يعين مكة

قبــل مــن مكــة حــىت إذا كــان بقديــد جــاءه أعبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]947[مالــك -
حــدثنا علــي بــن ]13700[ابــن أيب شــيبة .خــرب مــن املدينــة فرجــع فــدخل مكــة بغــري إحــرام 

ن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه أقـام مبكـة مث خـرج يريـد املدينـة حـىت مسهر عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـ
إذا كــان بقديــد بلغــه أن جيشــا مــن جيــوش الفتنــة دخلــوا املدينــة فكــره أن يــدخل علــيهم فرجــع 

بـــن عبـــد الـــرمحن قـــال ثنـــا حـــدثنا صـــاحل]4165[الطحـــاوي .إىل مكـــة فـــدخلها بغـــري إحـــرام
ر أنـه خـرج عـن ابـن عمـبـن عمـر عـن نـافعسعيد بـن منصـور قـال ثنـا هشـيم قـال أنـا عبيـد اهللا 

فرجــع فــدخل مكــة بغـــري قديــدا بلغـــه عــن جــيش قــدم املدينـــةفلمــا بلــغمــن مكــة يريــد املدينـــة 
أن ابــناد قــال ثنــا أيــوب عــن نــافعثنــا محــحــدثنا حممــد بــن خزميــة قــال ثنــا حجــاج قــال.إحــرام

فـدخل مكـة ة فرجـع وهـو يريـد املدينـة فلمـا كـان قريبـا لقيـه جـيش ابـن دجلـعمر خرج من مكة
.اهـ صحيح حالال

ابـنحدثنا زيد بن حباب عن محاد عن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]14379[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح أنه كان يدخل غلمانه احلرم بغري إحرامعمر
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.صحيح اهـ)1(أهل من الفرععبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]727[مالك -
ــن حــدثنا علــي بــن هاشــم ووكيــع عــن طلحــة عــن عطــاء عــن ]13691[ابــن أيب شــيبة - اب

.إال احلطـــابون والعمـــالون وأصـــحاب منافعهـــاال يـــدخل مكـــة أحـــد بغـــري إحـــرام: ل قـــاعبـــاس 
حدثنا حممد بن صاحل قال ثنا مكي بن إبراهيم قـال ثنـا طلحـة بـن عمـرو ]1762[الفاكهي 

ال احلمالني أو احلطابني وأصـحاب ال يدخل مكة إنسان إ: عن عطاء عن ابن عباس أنه قال 
ســعدان بــن مــن طريــق]10124[البيهقــي ورواه.اهـــ طلحــة ضــعفوه منافعنــا إال وهــو حمــرم 

مــا يــدخل : نصــر حــدثنا إســحاق األزرق عــن عبــد امللــك عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس أنــه قــال 
حل حـدثنا صــا]4170[الطحـاوي وقــال.ا وال مـن غــري أهلهـا إال بـإحراممكـة أحـد مــن أهلهـ

عـن بن عبد الـرمحن قـال ثنـا سـعيد قـال ثنـا هشـيم قـال أنـا عبـد امللـك عـن عطـاء بـن أيب ربـاح
الطحــاوي .ال يــدخل مكــة تــاجر وال طالــب حاجــة إال وهــو حمــرم:ابــن عبــاس أنــه كــان يقــول

ن ابـن عـحدثنا حممد بن خزمية قال ثنا حجـاج قـال ثنـا محـاد عـن قـيس عـن عطـاء]4172[
.صحيح اهـ حسن مكة إال حمرماال يدخل أحد:عباس قال

ابـــن حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن حبيـــب بـــن أيب ثابـــت عـــن ]14386[ابـــن أيب شـــيبة -
ابـــــن أيب شـــــيبة .أنـــــه كـــــان يـــــردهم إىل املواقيـــــت الـــــذين يـــــدخلون مكـــــة بغـــــري إحـــــرامعبـــــاس

بصر عيين رأيت : حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال ]14388[
ن عيينــة عــن عمــرو عــن أيبأخربنــا ابــ]9190هــق[يشــافعال.اس يــردهم إىل املواقيــتابــن عبــ
.صحيحاهـيرد من جاوز املواقيت غري حمرمأنه رأى ابن عباس الشعثاء

: قـال عبـاسابنحدثنا شريك عن أيب إسحاق عن عطاء عن ]15703[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن جياوز أحد ذات عرق حىت حيرمال
جل مكة وعليـه دخل ر : حدثنا وكيع عن إمساعيل عن وبرة قال ]14391[أيب شيبة ابن -

ــرابــنوخــاف إن رجــع أن يفوتــه ، فــأمره ثيابــه وحضــر احلــج أن يهــل مــن مكانــه ، فــإذا الزبي
.اهـ صحيح ى احلج خرج إىل الوقت فأهل بعمرةقض

وهذا عندنا واهللا أعلـم أنـه مـر مبيقاتـه مل يـرد حجـا وال عمـرة مث بـدا لـه مـن الفـرع فأهـل منـه أو جـاء :قال الشافعي -1
يب صـلى اهللا الفرع من مكة أو غريها مث بـدا لـه اإلهـالل فأهـل منهـا ومل يرجـع إىل ذي احلليفـة وهـو روى احلـديث عـن النـ

.رواه عنه البيهقي يف املعرفة ]140/ 2األم [اهـ عليه وسلم يف املواقيت 
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كـــانوا : قـــال حـــدثنا غنـــدر عـــن شـــعبة عـــن مغـــرية عـــن إبـــراهيم]13694[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ صحيح أن ال يدخلوا مكة إال حمرمنيبونحي

االستعانة يف العمل
أشـــعث عـــن أيب الـــزبري عـــن جـــابر حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منـــري عـــن]14027[ابــن أيب شـــيبة -

ليـه وسـلم ومعنـا النسـاء والصـبيان فلبينـا عـن الصـبيان حججنا مع رسـول اهللا صـلى اهللا ع: قال
.ورواه الرتمذي بلفظ آخر وهو ضعيف ابن ماجة اهـ رواهورمينا عنهم

حدثنا عبـد األعلـى بـن عبـد األعلـى عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن ]14029[ابن أيب شيبة -
كان حيج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي رمى ومن مل يسـتطع : قال ابن عمرنافع عن 
أنـه كـان عـن ابـن عمـر افعثنا عبد األعلى عـن عبيـد اهللا عـن نـحد]773د[أمحد . رمى عنه

ورواه حيىي بن معني . ومن مل يستطع رمى عنهحيج بصبيانه فمن استطاع منهم أن يرمي رمى
.صحيح. يف فوائده عن عبد األعلى مثله 

يزيـــد بــن هـــارون قــال أخربنـــا العــوام بـــن حوشــب قـــال حـــدثين أخربنــا]5322[ابــن ســـعد -
فرمي ، ابه مبكة اخلبل الذي أصعمرابنأصاب ملا : عن سعيد بن جبري قال عياش العامري 

فلمـا . يـا ابـن أم الـدمهاء اقـض يب املناسـك : فقـال حىت أصاب األرض فخاف أن مينعه األمل
ك لفعلـت وفعلـت فلمـا لو أعلم مـن أصـاب: فجعل يقول وجعه بلغ احلجاج فأتاه يعوده اشتد 

فيه السالح فلمـا خـرج احلجـاجلأنت أصبتين محلت السالح يف يوم ال حيم: قال أكثر عليه
وأال أكــون اهلــواجر ومكابــدة الليــل أمــا آســى مــن الــدنيا إال علــى ثــالث ظمــ: قــال ابــن عمــر 

.اهـ صحيح هذه الفئة الباغية اليت حلت بناقاتلت
عن حيىي بن سعيد عن يعقوب بن خالد املخزومي عن أيب أمساء موىل عبـد ]868[مالك -

نــه كــان مــع عبــد اهللا بــن جعفــر فخــرج معــه مــن املدينــة فمــروا علــى أاهللا بــن جعفــر أنــه أخــربه 
وهــو مــريض بالســقيا فأقــام عليــه عبــد اهللا بــن جعفــر حــىت إذا خــاف الفــوات حســين بــن علــي
ن إوأمســـاء بنـــت عمـــيس ومهـــا باملدينـــة فقـــدما عليـــه مث طالـــبأبـــيبـــنعلـــيخـــرج وبعـــث إىل 

عنه بالسـقيا فنحـر عنـه بعـريا قـال حيـىي حسينا أشار إىل رأسه فأمر علي برأسه فحلق مث نسك
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ابــن أيب شــيبة .)1(بـن ســعيد وكــان حســني خــرج مــع عثمــان بـن عفــان يف ســفره ذلــك إىل مكــة
حـدثين : قـال حدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سـعيد عـن يعقـوب بـن خالـد ]13453[

عض الطريـق بـبخـرج احلسـني بـن علـي حاجـا فاشـتكى قـال ن جعفـرأبو أمساء مـوىل عبـد اهللا بـ
فأمرإن احلسني يشري إىل رأسهلعليفقالوا فأشار إىل رأسه

حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعـيم قـال ثنـا سـفيان عـن حيـىي ]4089[الطحاوي.وحلقه
خرجت مع عثمان بن جعفر قالموىل عبد اهللاب بن خالد عن أيب أمساءعن يعقو بن سعيد

فــأومى إىل رأســه فحلــق علــى رأســهفأصــابه برســامبالســقيا وهــو حمــرمي فاشــتكى احلســنوعلــ
حــدثنا ]3396[ابــن جريــر .احلســني بــن علــي هصــواباهـــ وحنــر عنــه جــزورا فــأطعم أهــل املــاء 

عن يعقوب بن خالد بن عبـد اهللا جماهد بن موسى قال حدثنا يزيد قال أخربنا حيىي بن سعيد
أنــه خــرج مــع أبــا أمســاء مــوىل عبــد اهللا بــن جعفــر حيــدثربه أنــه مســع بــن املســيب املخزومــي أخــ

سـقيا والعـرج اشـتكى احلسـني بـن عبد اهللا بن جعفر يريد مكـة مـع عثمـان، حـىت إذا كنـا بـني ال
فصـــحبته أنـــا وعبـــد اهللا بـــن : قـــال أبـــو أمســـاء. فأصـــبح يف مقيلـــه الـــذي قـــال فيـــه بـــاألمسعلـــي

راحلـة إن هـذه ل: فقـال عبـد اهللا بـن جعفـرضـطجعذا راحلة حسني قائمـة وحسـني مجعفر، فإ
وهو يظن أنه نائم فلما دنا منه وجده يشتكي فحمله لنائمأيها افلما دنا منه قال له. حسني

مث إن عليا قيل . مث كتب إىل علي فقدم إليه إىل السقيا فمرضه قريبا من أربعني ليلةإىل السقيا
حــدثنا ابــن بشــار . هــا، مث حلــق رأســهزور فنحر هــذا حســني يشــري إىل رأســه، فــدعا علــي جبــ: لــه

قبـل حسـني أ:حدثنا ابن جريج قال أخربين حيىي بـن سـعيد قـالقالقال حدثنا حممد بن بكر
بن علي مع عثمان حراما حسبت أنه اشتكى بالسقيا فذكر ذلك لعلي فجاء هو وأمساء بنت 

فرجـع بـه؟ : قلت. وراجز فحلقه وحنر عنه فأشار حسني إىل رأسهعميس فمرضوه عشرين ليلة
.اهـ صحيح واخلالف يف عدد الليايل قريب ال أدري: قال
عبـد اهللا بـن الـزبري احلميـدي قـال ثنـاحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قـال ]545[الفاكهي -

اهــيطوف به بنوه علـى أيـديهم أنس بن مالكرأيت :حدثين حممد بن سعدان عن أبيه قال 
.على رسم ابن حبان 

يطاف عنه إذا مل يقـدر علـى ذلـك ويسـعى عنـه أو يرمـى عنـه إذا مل يقـدر : كان قتادة يقول ]15[ابن أيب عروبة -1
اهـعلى ذلك 
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فع األيدي يف شيء من املشاعر؟هل تر 
يـد بـن عطـاء بـن األغـر املكـي قـال حـدثنا إبـراهيم بـن سـعد أخربنا الول]6787[ابن سعد -

مـع رأيـت اهلرمـزان مهـال بـاحلج بالروحـاء : عن أبيه إبـراهيم بـن عبـد الـرمحن قـال عن أبيه سعد 
.بـد الـرمحن بـن عـوفإبـراهيم بـن سـعد بـن إبـراهيم بـن عاهـعمر بن اخلطاب وعليه حلة حربة

حـــدثنا احلميــدي ثنـــا ســفيان ثنـــا عمــرو بـــن ]409/ 1[الفســوي ورواه .هــذا إســناد صـــحيح
ـــنعمـــررأيـــت اهلرمـــزان بعرفـــة مـــع :شـــهاب عـــن عبيـــد اهللا بـــن خليفـــة قـــالدينـــار عـــن ابـــن ب

.اهـ ابن خليفة اخلزاعي وثقه ابن حبان كربرافعاً يديه يهل أو يالخطاب
: حدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود قـال ]13644[ابن أيب شيبة -

وقد قصر رأس راحلته حىت كـادت تصـيب واسـطةعشية يوم عرفة على مجل أمحرعمرأفاض 
إن احلمـد والنعمـة شـريك لـك لبيـكلبيـك الوهو يليب بثالث لبيك اللهم لبيـك : قال الرحل

.اهـ سند صحيح فع يديه فكربر وإذا مر حببل من احلبالالعنقوكان يسريلك
حــدثنا عثمــان بــن أيب شــيبة حــدثنا طلحــة بــن حيــىي حــدثنا يــونس عــن ]1664[البخــاري -

أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصـيات يكـرب علـى إثـر كـل عمرابنالزهري عن سامل عن 
يرمــي حصــاة مث يتقــدم حــىت يســهل فيقــوم مســتقبل القبلــة فيقــوم طــويال ويــدعو ويرفــع يديــه مث

الوسطى مث يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلـة فيقـوم طـويال ويـدعو ويرفـع يديـه 
ويقــوم طــويال مث يرمــي مجــرة ذات العقبــة مــن بطــن الــوادي وال يقــف عنــدها مث ينصــرف فيقــول 

اهـهكذا رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يفعله 
بـن أيب ليلـى عـن احلكـم عـن مقسـم عـن حدثنا أبو معاويـة عـن ا]14322[ابن أيب شيبة -

ابـن .ترفـع األيـدي عنـد اجلمـار:قـاالعمـرابنوعن ابن أيب ليلى عن نافع عن حعباسابن
حــدثنا ابــن فضــيل عــن ابــن أيب ليلــى عــن احلكــم عــن مقســم عــن ابــن ]15996[أيب شــيبة 

مــن بلــد ال ترفــع األيــدي إال يف ســبعة مــواطن إذا قمــت إىل الصــالة وإذا جئــت: عبــاس قــال 
ابــن أيب شــيبة . وإذا رأيــت البيــت وإذا قمــت علــى الصــفا واملــروة وبعرفــات وجبمــع وعنــد اجلمــار

ترفـــع : ال حـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن عطـــاء عـــن ســـعيد بـــن جبـــري عـــن ابـــن عبـــاس قـــ]2465[
ة ويف إذا قــــام إىل الصــــالة ، وإذا رأى البيــــت وعلــــى الصــــفا واملــــرو :األيــــدي يف ســــبعة مــــواطن

.ف اضعأسانيد اهـ وعند اجلمارعرفات ويف مجع 
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قـــالحـــدثنا حيـــىي بـــن ســـليم الطـــائفي عـــن عبـــد اهللا بـــن عثمـــان ]14317[ابـــن أيب شـــيبة-
مرة يرفـع يديـه إذا رمى اجلعبد اهللا بن عباسكنا نرى :وسعيد بن جبري يقوالنمسعت جماهدا

.بأس به اهـ ال وكان حصاه مثل البندقة احلادرةحىت يساوي رأسه ويرى بياض إبطيه 
حــدثنا أبــو أســامة عــن شــعبة عــن أيب قزعــة البــاهلي عــن مهــاجر ]15990[ابــن أيب شــيبة -

ذاك : أيرفــع أحــدنا يديــه إذا رأى البيــت ؟ فقــال جــابر بــن عبــد اهللاســأل رجــل : املكــي قــال 
حـدثنا وكيــع .صـنيع يهـود ، قـد حججنـا مـع رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم فلـم نفعـل ذلـك

سـئل جـابر بـن عبـد اهللا أيرفـع الرجـل : يب قزعة الباهلي عن مهاجر املكي قـال عن شعبة عن أ
؟قــد حججنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فكنــا نفعلــه: يديــه إذا رأى البيــت ؟ فقــال 

حــدثنا شـــعبة قــال حـــدثين أبـــو قزعــة البـــاهلي وامســه ســـويد بـــن ]1879[أبــو داود الطيالســـي 
مـا  : ت جلـابر الرجـل يرفـع يديـه إذا نظـر إىل الكعبـة ؟ قـال قلـ: حجري عن مهاجر املكـي قـال 

أفكنـا نفعلـهرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم خرجنا معأرى أحدا يفعل هذا إال اليهود كنت
.حســـنه النـــووي و والرتمـــذي والنســـائي وصـــححه ابـــن خزميـــةالسجســـتاينأبـــو داود رواه اهــــ؟
ه لــــيس علــــى فمــــن رواه كنــــا نفعلــــ، التــــبس رفــــا حومــــا أراه إال ، اخــــتالف يف الروايــــة أشــــكلو 

ثنـا حممــد بـن حيـىي ثنــا مسـلم بــن ]2705[وقـال ابــن خزميـة .ر اإلثبـات ولكـن اســتفهام ُمنِكـ
سألنا جابر بن عبـد : إبراهيم ثنا قزعة حدثين أيب سويد بن حجري ثنا املهاجر بن عكرمة قال 

مــا كنــت : فيســتقبل البيــت فقــال اهللا عـن الرجــل يقضــي صــالته و طوافــه مث خيــرج مـن املســجد 
.اهـ احتج به على أمنا أنكر جابر الرفع عند اخلروج ال القدوم أرى يفعل هذا إال اليهود 

بـن جـريج قـال عـن احدثنا عبد اهللا بن هاشم قال ثنـا حيـىي بـن سـعيد]402[الفاكهي وقال
:يـه يـدعو فقـالالكعبـة فرفـع يدرجـال خـرج مـن عبد اهللا بـن عمـرورأى : أخربين عطاء قال

صحيح يـأيت يف اهـمث ليقم، ليدع الرجل يف جملسه مبا شاء ، هكذا تصنع اليهود يف كنائسها
.طواف الوداع 

مىت يقطع املعتمر التلبية
حــدثنا هنــاد حــدثنا هشــيم عــن ابــن أيب ليلــى عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس]919[الرتمــذي -

ويف الباب عـن عبـد :قال.رة إذا استلم احلجريرفع احلديث أنه كان ميسك عن التلبية يف العم
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حسن صحيح والعمل عليه عند أكثـر أهـل .اهللا بن عمرو
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إذا انتهـى إىل بيــوت :وقـال بعضـهم.ال يقطـع املعتمـر التلبيـة حـىت يسـتلم احلجـر:العلـم وقـالوا
.وسيأيت موقوفا وهو كما قال ،رجح الشافعي وقفه ، اهـمكة قطع التلبية

حدثين يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخربنا أيـوب عـن نـافع قـال ]1498[البخاري -
إذا دخــل أدىن احلــرم أمســك عــن التلبيــة مث يبيــت بــذي طــوى مث يصــلي بــه عمــرابــنكــان : 

اهـ الصبح ويغتسل وحيدث أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يفعل ذلك
حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن حممــد بــن عبــاد عــن ]15826[ابــن أيب شــيبة -

عمـركنت أصلي بالناس يف رمضان فبينا أنا أصـلي مسعـت تكبـري : عبد اهللا بن السائب قال 
حــدثنا ســعيد بــن ]967[الفــاكهي . علــى بــاب املســجد قــدم معتمــرا فــدخل فصــلى خلفــي

ن أيب رواد مجيعــا عــن ابــن جــريج قــال 
إين ألقــوم : أخــربين حممــد بــن عبــاد بــن جعفــر عــن عبــد اهللا بــن الســائب بــن أيب الســائب قــال 

بالنــاس يف شــهر رمضــان إذ دخــل عمــر بــن اخلطــاب معتمــرا فســمعت تكبــريه وأنــا أؤم النــاس 
.اهـ صحيح فدخل فصلى بصاليت يعين خلف املقام

كــان عمــرحــدثنا ابــن إدريــس عــن حــزام بــن هشــام عــن أبيــه أن ]15283[ابــن أيب شــيبة -
حـزام بـن هشـام اهــ يليب على الصفا واملروة ويشـتد صـوته ويعـرف صـوته بالليـل وال يـرى وجهـه

.أنه يف احلج كي ، إسناد جيد ، و بن حبيش احلزاع
إذا انتهــى إىليف احلــجكــان يقطــع التلبيــة عبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]748[مالــك -

فإذا غدا ترك ةاحلرم حىت يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة مث يليب حىت يغدو من مىن إىل عرف
حـدثنا الربيـع ]4/206[وقـال ابـن خزميـة .إذا دخل احلـرميف العمرةوكان يرتك التلبية .التلبية

ن ابـن عمـر كـا: وزاعـي قـال قـال عطـاء بـن أيب ربـاحبن سليمان حـدثنا بشـر بـن بكـر عـن األ
]2698[مث قـال اهــ)1(املـروةا بعد ما يقضي طوافـه بـني الصـفا و يراجعهدع التلبية إذا دخل و ي

حدثنا حممد بن مهدي العطار حدثنا عمرو يعين ابن أيب سلمة حـدثين ابـن زبـر وهـو عبـد اهللا 
رأيت عبد اهللا بن عمر يقطع التلبية إذا دخـل :بن العالء بن زبر حدثين القاسم بن حممد قال

مجيعـا قطـع التلبيـة عنـد دخـول عـروش مكـة فـإن كـان : قال ابن خزمية فيه -1
معتمرا مل يعد إىل التلبية و إن كان مفردا أو قارنا عاد إىل التلبية عند فراغه من السعي بني الصـفا و املـروة ألن فعـل ابـن 

اهـفا واملروةعمر كالدال على أنه رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم قطع التلبية يف حجته إىل الفراغ من السعي بني الص
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كان ابن عمر حيج اهـويعاود إذا طاف بالبيت وإذا فرغ من الطواف بني الصفا واملروة، احلرم
.قارنا 

ال يلـــيب وهـــو عبـــد اهللا بـــن عمـــركـــان :بـــن شـــهاب أنـــه كـــان يقـــول اعـــن ]749[مالـــك-
.صحيح مرسل اهـ يطوف بالبيت 

كـان : ل حدثنا أسباط بن حممد عن أشعث عـن ابـن سـريين قـا]14192[ابن أيب شيبة -
.ال باس بهاهـ ، فإذا طاف بالبيت لىبن التلبية يف احلج إذا دخل احلرمميسك ععمرابن
يد حدثنا حيىي بن أيوب العالف ثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا إبراهيم بـن سـو ]676[الطرباين -

فرأيتـه قطـع التلبيـة حـني هـبط أنـس بـن مالـكت مـع جـحج: ثنا هالل بن يسار بن بـوال قـال
اهـ ثقات خال هالل بـن زيـد بـن يسـار ال حيـتج بـه حني رأى بيوت مكة ثنيةمن ال

ذكـره اهليثمـي احلـديث و .
.إسناده حسن : 

كــان : حــدثنا حفــص عــن حجــاج وعبــد امللــك عــن عطــاء قــال ]14200[ابــن أيب شــيبة -
البيهقـي .يقطـع إذا دخـل احلـرمعمـرابـنيليب يف العمـرة حـىت يسـتلم احلجـر وكـان عباسابن

: ســعدان بــن نصــر حــدثنا أبــو معاويــة عــن عمــر بــن ذر عــن جماهــد قــال مــن طريــق]9677[
يفوكــان ابــن عمــر يلــيب: قــال .العمــرة حــىت يســتلم احلجــر مث يقطــعيفكــان ابــن عبــاس يلــيب

. أى بيــوت مكــة تــرك التلبيــة وأقبــل علــى التكبــري والــذكر حــىت يســتلم احلجــرالعمــرة حــىت إذا ر 
سـئل عطـاء مـىت يقطـع : سليمان قال يعلى بن عبيد حدثنا عبد امللك هو ابن أيبمن طريقو 

حــىت ميســح احلجــر : ل ابــن عبــاس وقــا. إذا دخــل احلــرم: املعتمــر التلبيــة؟ فقــال قــال ابــن عمــر 
أبــو حممــد هــو .اهـــ صــحيح قــول ابــن عبــاس: ؟ قــال إليــكيــا أبــا حممــد أيهمــا أحــب : قلــت

.عطاء بن أيب رباح 
أخربنا مسلم بـن خالـد وسـعيد بـن سـامل عـن ابـن جـريج عـن عطـاء ]9679هق[الشافعي -

ابـن أيب شـيبة . فتتح الطواف مستلما أو غـري مسـتلماملعتمر حىت ييليب: قال عباسابنعن 
حـىت يسـتلم : جنـيح عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال حدثنا ابن علية عن ابـن أيب] 14201[

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبـد العزيـز حـدثنا هدبـة بـن خالـد ]2763[الدارقطين .احلجر 
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ال ميســك املعتمــر عــن :حــدثنا مهــام بــن حيــىي قــال مسعــت عطــاء حيــدث عــن ابــن عبــاس قــال
.اهـ صحيح التلبية حىت يفتتح الطواف

عبـاسابـنحدثنا هشيم عن أيب بشر عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]14199[ابن أيب شيبة -
وقـال أبـو داود . سك عـن التلبيـة إذا اسـتلم احلجـر واحلـاج إذا رمـى اجلمـرةاملعتمر مي: أنه قال 

أنبــا أبــو بشــر عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاسقــال ثنــا هشــيمقــال حــدثنا أمحــد]702د[
.اهـ صحيح حلجر، واحلاج إذا رمى مجرة العقبةميسك املعتمر عن التلبية إذا استلم ا: قال

رؤية البيت شيء؟عندقت هل وُ 
أبـو سـعيد حـدثنا سـفيان حـدثينالعـدين عبد اهللا بن الوليد من طريق]9481[البيهقي روى

صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا دخـل مكـة فـرأى البيـت رفـع كـان النـيب: عن مكحول قـال يالشام
السالم ومنك السالم فحينا ربنـا بالسـالم ، اللهـم زد هـذا البيـت اللهم أنت: يديه وكرب وقال 

اهــــ تشـــريفا وتعظيمـــا وتكرميـــا ومهابـــة وزد مـــن حجـــه أو اعتمـــره تكرميـــا وتشـــريفا وتعظيمـــا وبـــرا 
.ضعيف جدا 

عمـرحدثنا وكيع عن العمـري عـن حممـد بـن سـعيد عـن أبيـه أن ]16000[ابن أيب شيبة -
]308[احملـاملي.فحينـا ربنـا بالسـالمت السـالم ومنـك السـالم للهم أنا:ملا دخل البيت قال

سـعيد عـن حممـد بـن سـعيد بـن املسـيب عـن نثنا حممـود بـن خـداش ثنـا هشـيم أنبـأ حيـىي بـحـد
نــت الســالم ومنــك الســالم حينــا ربنــا أاللهــم :ذا نظــر اىل البيــت قــالإنــه كــان أبيــه عــن عمــر أ

ن بـــثنا ســـفيان بـــن عيينـــة عـــن إبـــراهيم حـــدثنا جـــدي قـــال حـــد]1/220[األزرقـــي .بالســـالم
مسعت من عمر بن اخلطاب كلمـة مـا بقـي : عن محيد بن يعقوب عن ابن املسيب قالطريف

اللهــم أنــت الســالم ومنــك الســالم :أحــد ممــن مسعهــا منــه غــريي مسعتــه يقــول حــني رأى البيــت
ج قــال حــدثين جــدي قــال حــدثنا مســلم بــن خالــد الزجنــي عــن ابــن جــري.فحينــا ربنــا بالســالم

كـان عمـر بـن اخلطـاب إذا رأى البيـت : أخربين حيىي بن سعيد عن سعيد بـن املسـيب أنـه قـال
ابـــن ســـعد .اهــــ مل يســمعه حيـــىيفحينـــا ربنــا بالســـالماللهـــم أنـــت الســالم ومنـــك الســـالم: لقــا
أخربنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن محيد بن يعقوب مسع سعيد بـن ]6865[

كــان عمــر حــني رأى ،عــت مــن عمــر كلمــة مــا بقـي أحــد حــي مسعهــا غــريي مس: املسـيب قــال 
وقال البخاري يف التاريخ يف ترمجة ابن طريف .اللهم أنت السالم ومنك السالم: الكعبة قال 
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براهيم مسع محيـد بـن يعقـوب مسـع سـعيد بـن إابن عيينة حدثنا قالَ روى عنه شعبة ، مث قال : 
نـت أاللهـم :حـني رأى البيـت قـاليحد غري أمل يسمعها مسعت من عمر كلمة :املسيب قال

باملدينـة، قـال يمحيـد حـيبراهيم بن طريف اليمامإقال ابن عيينة قال .السالم ومنك السالم
العبـاس بـن مـن طريـق]9483[البيهقـي .هو مـريض ال خيـرج:سفيان فقدمت املدينة فقالوا

اهـــ فــذكر مثلــهعــن إبــراهيم بــن طريــف حممــد حــدثنا حيــىي بــن معــني حــدثنا ســفيان بــن عيينــة 
.نة سُ كنومل يوإمنا كان من عمر مرة ، ، حسن 

الطهارة للطواف
حــدثنا عبــد اهللا بــن يوســف أخربنــا مالــك عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم ]1650[البخــاري -

ومل أطـف بالبيـت ، وال بـني الصـفا ، قدمت مكة وأنـا حـائض:
كمــا يفعــل يافعلــ:فشــكوت ذلــك إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال :، قالــتواملــروة 

ي اهـبالبيت حىت تطهر احلاج غري أن ال تطويف
حــدثنا أصــبغ عــن ابــن وهــب أخــربين عمــرو عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن ]1536[البخــاري -

سـلمعليـه و قـدم النـيب صـلى اهللاحـنيأن أول شـيء بـدأ بـه ذكرت لعروة قال فـأخربتين عائشـة 
مث رأيـــت املهــــاجرين . فـــأول شـــيء بــــدأ بـــه الطــــواف . أنـــه توضـــأ مث طــــاف مث مل تكـــن عمــــرة 

.واألنصـار يفعلونـه
.تقدم بسياق أمت اهـمسحوا الركن حلوا 

أنـه كـان عمـرابنبيد اهللا عن نافع عن حدثنا أبو معاوية عن ع]14560[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ال يقضي شيئا من املناسك إال وهو متوضئ

نــه  أن أبــا مــاعز األســلمي عبــد اهللا بــن ســفيان أخــربه أعــن أيب الــزبري املكــي ]827[مالــك -
طـوف أن أين أقبلـت أريـد إ:فجاءتـه امـرأة تسـتفتيه فقالـتعبـد اهللا بـن عمـركان جالسا مـع 

إذا كنــت ببــاب املســجد هرقــت الــدماء فرجعــت حــىت ذهــب ذلــك عــين مث أقبلــت بالبيــت حــىت
حىت إذا كنت عند باب املسجد هرقت الدماء فرجعـت حـىت ذهـب ذلـك عـين مث أقبلـت حـىت 
إذا كنـــت عنــــد بــــاب املســــجد هرقـــت الــــدماء فقــــال عبــــد اهللا بــــن عمـــر إمنــــا ذلــــك ركضــــة مــــن 

.حيح تقدم يف الطهور اهـ صالشيطان فاغتسلي مث استثفري بثوب مث طويف 
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عمـرابـنحدثنا جرير عـن عبـد العزيـز بـن رفيـع عـن جماهـد عـن ]14745[ابن أيب شيبة -
ب نظيـف ، مث لتطــف مرهـا فلتغتسـل ولتســتنقي جبهـدها ، ولتسـتنفر بثـو : يف املستحاضـة قـال 

.اهـ صحيح بالبيت
ن أيب عمـار مـوىل حدثنا أبو خالد األمحر عن محيد عن عمـار بـ]14746[ابن أيب شيبة -

:؟ فقــاليـتتطـوف املستحاضـة بالب: فقالـتعبـاسابــنجـاءت امـرأة إىل : بـين هاشـم قـال 
: فقـال: قـالهل تـدخل الكعبـة ؟: فقالت : قال تقعد أيام أقرائها مث تغتسل وتطوف بالبيت

أنـا هشـيم بـن حـدثنا حسـني بـن حسـن قـال ]655[الفاكهي .فري وادخليثاستدخلي واست
: مـوىل بـين هاشـم قـال محيد بن أيب عماربشري عن 

ر مــن إنــه أكثــ: قالــتوتــدخل لتحــتش وتســتثفر :مستحاضــة 
ه عـن محيـد صـوابوهـو خطـأمحيـد بـن أيب عمـار ، اهـ كذلك يف املطبـوع وإن كان : قال ذلك 

.احليض أبواب خرب صحيح تقدم يف عن ابن أيب عمار وهو عمار ، وهو
: نـــا أبـــو عوانـــة عـــن أيب بشـــر عـــن عطـــاء قـــال ]7/118احمللـــى[بـــن منصـــوروقـــال ســـعيد-

اهـــ رجالــه عائشــةحاضــت امــرأة وهــي تطــوف مــع 
.ثقات ، وفيه إرسال 

عـن امـرأة مـن أهـل مكـة عـن حدثنا وكيع عن مهام عن عطاء]14750[ابن أيب شيبة وقال
اهـعائشة

؟موقتةوهل بني الركن واحلجر سنةيف الطوافذكرالجامع 
حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن حيىي بن عبيد عـن أبيـه ]16063[ابن أيب شيبة -

الـــركن مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول بـــني: عـــن عبـــد اهللا بـــن الســـائب قـــال 
اهــــ رواه أبـــو داود )ربنـــا آتنـــا يف الـــدنيا حســـنة ويف اآلخـــرة حســـنة وقنـــا عـــذاب النـــار(واحلجـــر 

. وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم وحسنه األلباين
بــنلعمــرعــن معمــر قــال أخــربين مــن أثــق بــه عــن رجــل قــال مسعــت ]8966[عبــد الــرزاق -

الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة حســنة وقنــا عــذاب هجــريا حــول البيــت يقــول ربنــا آتنــا يفالخطــاب
حـدثنا أبـو العبـاس أمحـد بـن حممــد قـال ثنـا أبـو سـلمة قـال ثنـا محــاد ]397[الفـاكهي . النـار 

مسعـت عمــر بـن اخلطـاب وهــو : 
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. قنــا عــذاب النــار اللهــم ربنــا آتنــا يف الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة حســنة و : يطــوف وهــو يقــول 
بـن زيـاد ثنـا رمحنقال سعيد بن منصور ثنا عبد الـ] 2197[وقال ابن عبد اهلادي يف التنقيح 

وهــو رأيــت عمــر بــن اخلطــاب: شــعبة
اآلخـــرة حســـنة وقنـــا يطـــوف بالبيـــت ومـــا هجـــرياه إال أن يقـــول ربنـــا آتنـــا يف الـــدنيا حســـنة ويف

حـدثين منصـور بـن بشـري يعـين ابـن ]117[زوائـد الزهـديف عبـد اهللا بـن أمحـد اهـ ب النار عذا
: بو بكر يعين ابن عياش عن عاصم عن حبيب بـن صـهبان الكـاهلي قـال أيب مزاحم حدثنا أ

تنــا يف الــدنيا حســنة ويف آبنــا ر ال إطــوف بالبيــت وعمــر بــن اخلطــاب يطــوف مالــه قــول أكنــت 
أيبمــن طريــق]9558[البيهقــي . غريهــاامالــه هجــري :النــار قــالســنة وقنــا عــذاب حاالخــرة 

عبيــد حـــدثنا أبــو بكـــر بـــن عيــاش عـــن عاصــم عـــن حبيـــب بــن صـــهبان أنــه رأى عمـــر يطـــوف 
مـــا لـــه ) اآلخـــرة حســـنة وقنـــا عـــذاب النـــارالـــدنيا حســـنة ويفربنـــا آتنـــا يف(بالبيـــت وهـــو يقـــول 

حــدثنا حيــىي عــن ســف]1258[رواه مســدد و اهـــ هجــريى غريهــا
عن املسيب بن رافع عن حبيب بن صهبان رأيت عمر بن اخلطاب يطوف بالبيت وهو يقول 
بني الباب والركن أو بني املقام والباب ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنـا عـذاب 

.إسناده جيدهذا أصح ، و اهـ النار
محد قال ثنا يزيد بن أيب حكـيم عـن مسـلم بـن خالـد حدثنا إبراهيم بن أ]400[الفاكهي -

عمر بن الخطاب وعبد الـرحمن بـن كان أكثر كالم : عن ابن أيب جنيح عن جماهد أنه قال 
اهـــ مرســل ربنــا آتنــا يف الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار يف الطــوافعــوف
.صاحل

ثنـا ابـن أيب عـدي عـن سـليمان التيمـي حدثنا عبد اجلبار بن العـالء قـال]398[الفاكهي -
بــــنعمـــروأظـــن أين قــــد مسعتـــه مـــن أيب عثمـــان أن : عـــن أيب عثمـــان قـــال عـــن أيب حكيمـــة 

يب يف كتـاب أهـل السـعادة فأثبتـه اللهم إن كـان كتـا: كان يطوف بالبيت وهو يقول الخطاب
ب أهـل السـعادة ه واجعله يف كتـاوإن كان كتايب يف أهل الشقاء كتبت علي صعبا أو ذنبا فاحم

هشــامورواه اهـــ ورواه معتمـر عــن أبيـه حنــوه ، وعنــدك أم الكتـاب فإنـك متحــو مـا تشــاء وتثبـت
أن عمـر بـن اخلطـاب قـال عن أيب عثمان النهـديعن أيب حكيمةومحاد بن سلمة الدستوائي

]872[وقـال الـدواليب يف الكـىن . ا ابـن جريـر ، فـذكره ، أخرجهـوهو يطوف بالبيت ويبكي
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عـن عصـمة أيب حكيمـة حـدثنا قـرة: حدثنا محاد بـن مسـعدة قـال: نا حممد بن بشار قالحدث
مسعــت عمــر بــن اخلطــاب يقــول وهــو يطــوف بالبيــت : مسعــت أبــا عثمــان النهــدي يقــول: قــال

فإنــك متحــو مــا تشــاء ،اللهــم إن كنــت كتبــت علــي ذنبــا أو إمثــا فــاغفر يل واحمــه عــين: يقــول
يـأيت إن شـاء اهللا يف الكتـاب اجلـامع يف .حسـنث بصـري حـدياهــوتثبت وعنـدك أم الكتـاب

.االعتقاد 
نا ميمون بن احلكم الصـنعاين قـال ثنـا حممـد بـن جعشـم عـن ياسـني حدث]166[الفاكهي -

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مر بالركن اليمـاين قـال : يرفعه إىل علي قال بن معاذ 
قــر والــذل ومواقــف اخلــزي يف الــدنيا واآلخــرة ربنــا آتنــا يف اللهــم إين أعــوذ بــك مــن الكفــر والف: 

يـدعو مبثـل ذلـك إذا مـر بـهعلـيوقال كـان .الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
.مرسل ضعيف جدا اهـ
أبو العباس أمحد بن حممد قال ثنا زيد أبو اليسر قال أخربين ابـن حدثين]548[الفاكهي -

إن إنسـانا طـاف مـع :أو غـريه قـالث بن سعد عن يزيـد بـن أيب حبيـب وهب قال حدثين اللي
ربنـا آتنـا يف الـدنيا (فلم يسمع منه شيئا إال ذكر اهللا كلمة واحدة اعاأسبسعد بن أبي وقاص

لزمتـك ألمسـع منـك شـيئا أنتفـع بـه:قـال فقـال لـه) آلخرة حسـنة وقنـا عـذاب النـارحسنة ويف ا
اهـــ وهــل أبقيــت شــيئا مــن خــريي الــدنيا واآلخــرة :ال لــهمنــك إال كلمــة واحــدة فقــفلــم أمســع 

.نقطعم
)1()عبـد الـرحمن بـن عـوفقـال عطـاء طـاف (بن جـريج قـالاعن ]8961[عبد الرزاق -

فاتبعـه رجــل ليسـمع مــا يقــول فـإذا هــو يقـول ربنــا آتنــا يف الـدنيا حســنة ويف اآلخـرة حســنة وقنــا 
اتبعتــك فلــم أمسعــك تزيــد علــى كــذا وكــذا عــذاب النــار حــىت فــرغ فقــال لــه الرجــل أصــلحك اهللا

حدثنا ميمون بـن احلكـم قـال ثنـا ]312[الفاكهي . أو ليس ذلك كل اخلري:لقوله هذا قال
.مثله اهـ مرسلحممد بن جعشم قال أنا ابن جريج عن عطاء 

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد القطــان عــن ســفيان عــن طــارق عــن ]30155[ابــن أيب شــيبة وقــال
: مسعت شيخا يطوف خلـف البيـت وهـو يقـول : ن أيب هياج األسدي قال سعيد بن جبري ع

عبـــد فقـــالوا ،تبعتـــه فســـألت عنـــه االلهـــم قـــين شـــح نفســـي فلـــم أدر مـــن هـــو ، فلمـــا انصـــرف 

.سقط من املطبوع واستدركته من الطرباين عن الدبري عن عبد الرزاق -1
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حـدثنا أبـو علـي احلسـن بـن مكـرم وحممـد بـن إمساعيـل ]396[الفـاكهي .الرحمن بـن عـوف
ن طـارق بـن عبـد الـرمحن عـن سـعيد بـن قاال ثنا إسحاق بن سليمان قـال ثنـا سـفيان الثـوري عـ

رب قـين شـح نفسـي رب : رأيت شيخا يطوف بالبيـت وهـو يقـول : جبري عن أيب اهلياج قال 
فأتيتــه فــذكرت .عبــد الــرمحن بــن عــوف:فســألت عنــه فقيــل.ال يزيــد عليــه، يقــين شــح نفســ

ين هـارون حدث.إين إذا وقيت شح نفسي وقيت السرقة واخليانة وغري ذلك : ذلك له ، فقال 
س بن معاوية عـن سـعيد بـن بن موسى بن طريف قال ثنا ابن وهب قال أخربين أسامة عن إيا

بينما أنا أطوف بالكعبة ، فذكر حنـو احلـديث األول ، وزاد : إن رجال حدثه قال: جبري قال
إن مـن الشـح أن ) ومـن يـوق شـح نفسـه فأولئـك هـم املفلحـون(يقول اهللا عـز وجـل : فيه قال 

.صحيح حسن اهـ يشح على
كــان إذا اســتلم الــركن عمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]8894[عبــد الــرزاق -

. بـن عمـر مثلـهابن جريج عن نـافع عـن اعن ]8895[عبد الرزاق .كربأبسم اهللا واهللا :قال
أبيـه عـن أيـوب حدثنا بكر بن خلف قال ثنـا محـزة بـن احلـارث بـن عمـري عـن]45[الفاكهي 

قـال أظنـه ال .بسم اهللا واهللا أكرب : إن ابن عمر كان إذا استفتح الطواف قال :عن نافع قال
.اهـ صحيح يصنع ذلك إال حني يقدم

عمــرابــنحــدثين جـدي عــن سـعيد عــن ابـن جــريج عـن نــافع عـن ] 271/ 1[وقـال األزرقـي 
حدثنا ميمون بن احلكـم ] 51[الفاكهي .واهللا أكرب، باسم اهللا: أنه كان إذا استلم الركن قال

ابـن جـريج عـن نـافع أن ابـن عمـر كـان إذا اسـتلم قـالَ الصنعاين قال ثنا حممد بـن جعشـم قـال
.اهـ صحيح بسم اهللا واهللا أكرب : الركن قال 

يب شـــعبة أأخربنـــا الثـــوري عـــن منصـــور عـــن هـــالل بـــن يســـاف عـــن ]8964[عبـــد الـــرزاق -
ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك :و يطوف بالبيت وهـو يقـولوهعمربنارمقت :البكري قال

له لـه امللـك ولـه احلمـد بيـده اخلـري وهـو علـى كـل شـيء قـدير مث قـال ربنـا آتنـا يف الـدنيا حسـنة 
قال عبد الـرزاق ومسعـت رجـال حيـدث هشـام بـن حسـان .ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

بن عمر فسمعته حني حاذى الـركن اليمـاين اطفت مع :عن عم له عن أيب شعبة البكري قال
قــال ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه لــه امللــك ولــه احلمــد وبيــده اخلــري وهــو علــى كــل شــيء 
قدير فلما جاء احلجر قال ربنا آتنا يف الدنيا حسـنة ويف اآلخـرة حسـنة وقنـا عـذاب النـار فلمـا 
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ل مسعتـين قلـت نعـم قـال فهـو ذلـك با عبد الرمحن مسعتك تقـول كـذا وكـذا قـاأانصرف قلت يا 
أثنيت على ريب وشهدت شهادة حق وسألته من خري الدنيا واآلخرة فدعا هشام بدواة فكتبـه 

نا أبو العباس أمحد بن حممد قـال ثنـا حممـد بـن معاويـة قـال ثنـا فضـيل عـن ث]71[الفاكهي .
تـى الــركن فــإذا أكنـت أطــوف مـع ابــن عمـر :عـن أيب شــعبة قـالمنصـور عـن هــالل بـن يســاف

فـإذا . له امللك وله احلمد وهـو علـى كـل شـيء قـدير، إله إال اهللا وحده ال شريك له ال :قال
أبــو اهـــ ربنــا آتنــا يف الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار :أتــى علــى احلجــر قــال

.شعبة مستور
: قــال حــدثنا أســباط بــن حممــد عــن عطــاء عــن ســعيد بــن جبــري]16064[ابــن أيب شــيبة -

رب قنعــين مبــا رزقتــين : الــذي ال يــدع بــني الــركن واملقــام أن يقــول عبــاسابــنكــان مــن دعــاء 
حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن ]1674[احلاكم .وبارك يل فيه واخلف على كل غائبة يل خبري

يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا أسد بن موسى ثنا سـعيد بـن زيـد ثنـا عطـاء بـن السـائب ثنـا 
احفظــوا هــذا احلــديث و كــان يرفعــه إىل النــيب : كــان ابــن عبــاس يقــول : بــن جبــري قــال ســعيد

صلى اهللا عليه وسلم و كان يدعو به بني الركنني رب قنعين مبا رزقتين و بارك يل فيه و اخلف 
،هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد و مل خيرجـاه:قـال احلـاكم.علي كل غائبـة يل خبـري 

.عطاء بن السائب كان اختلط اهـزيد أخي محاد بن زيد حيتجا بسعيد بن
أخربنـا حيـىي بـن محـاد ويعقـوب بـن إسـحاق احلضـرمي قـاال حـدثنا أبـو ]6867[ابن سـعد -

يطــوف بالبيــت محــذورةأبــارأيــت : عوانـة عــن إمساعيــل بـن ســامل عــن أيب ســعيد األزدي قـال 
يــا حجــاج بيــت اهللا كــربوا وهللــوا ، : يــا عبــاد اهللا ، وقــال يعقــوب: قــال حيــىي : ومسعتــه يقــول 

حـدثنا أبـو بشـر قـال ]395[الفـاكهي .فكان الناس إذا مسعوا صوت أيب حمذورة كربوا وهللوا
رأيـت أبـا : مسعـت أبـا سـعيد يقـول : قـالثنا عبد الـرمحن عـن أيب عوانـة عـن إمساعيـل بـن سـامل

، ويا حاج بيت اهللا هللوا فيلبونيا حاج بيت اهللا كربوا : حمذورة شيخا كبريا يف الطواف يقول
ثنـا وهـب قـال ثنـا ] 57[رواه حبشـل يف تـاريخ واسـط و . يلبون أي جييبونه بالتكبرياهـ فيهللون 

رأيـت أبــا حمـذورة يف املسـجد احلــرام :مساعيـل بــن سـامل عـن أيب ســعيد األزدي قـالإهشـيم عـن 
اهـــ النـاس صـوته هللـوا وكـربواوهـو يقـول يـا حـاج بيـت اهللا هللـوا اهللا وسـبحوه وكــربوه فـإذا مسـع 

.على رسم ابن حبان 
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ما ذكروا يف القراءة يف الطواف ملا اختذت سنة
يكـره عمـربـنابن أيب بكرة عن حيىي البكاء أنه مسـع اعن األسلمي ]9787[عبد الرزاق -

]15424[ابـن أيب شـيبة . اهــ األسـلمي مـرتوك حديثـه القراءة يف الطواف هي يقول حمـدث 
رجــال يقــرأ وهــو يطــوف بالبيــت ابــن عمــرمســع : بــاد بــن العــوام عــن حيــىي البكــاء قــال حــدثنا ع

حــدثنا احلســني بــن عبــد املــؤمن قــال ثنــا علــي بــن عاصــم عــن حيــىي ]381[الفــاكهي .فنهــاه
كنت أطوف مع سعيد بن جبري فسمع رجال يقرأ يف الطواف فضرب يف صـدره : البكاء قال 

فعـــل برجــــل يف فعلــــت بـــه كمــــا رأيـــت ابـــن عمــــر:لســـبحان اهللا فقـــا: ضـــربة شـــديدة فقلــــت
.اهـ البكاء شيخ يضعف الطواف 

. كــانوا يطوفــون ويتحــدثون :عــن هشــام بــن حســان عــن عطــاء قــال]8968[عبــد الــرزاق-
حـدثين جـدي ]2/12[األزرقي . وسئل عطاء عن القراءة يف الطواف فقال هو حمدث :قال

الفـاكهي .القراءة يف الطـواف شـيء أحـدث: لقال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قا
حدثنا احلسني بن عبد املؤمن قال ثنا علي بـن عاصـم عـن ابـن جـريج عـن عطـاء بـن ]382[

حــدثنا حســني بــن حســن قــال ]383[الفــاكهي . أيب ربــاح قــال القــراءة يف الطــواف حمــدث
اهـــ حمــدث القــراءة يف الطــواف : ثنا فضــيل بــن عيــاض عــن هشــام عــن احلســن وعطــاء قــاال حــد
.ح يصح

: حدثين جدي عن فضيل بن عياض قال حدثنا منصور عن إبرهيم قـال]2/11[األزرقي -
.اهـ صحيح القراءة يف الطواف بدعة

: بــن أيب جنــيح ســئل عــن القــراءة يف الطــواف فقــال اعــن معمــر عــن ]9786[عبــد الــرزاق -
.اهـ صحيح أحدثه الناس 

يف الطوافكالمال
حـــدثنا ابـــن عيينـــة عـــن عبيـــد اهللا بـــن أيب زيـــاد عـــن القاســـم عـــن ]15570[ابـــن أيب شـــيبة -

اهـــ هــذا إمنــا جعــل الطــواف بالبيــت والســعي بــني الصــفا واملــروة إلقامــة ذكــر اهللا:قالــتعائشــة
، وقـــد باحلـــافظحـــديث اختلـــف فيـــه علـــى ابـــن أيب زيـــاد كـــان رمبـــا رفعـــه ورمبـــا وقفـــه ومل يكـــن 

عبـد الـرزاق وقـال. مرفوعا ، و املوقوف يف معىن املرفـوع صححه الرتمذي وابن خزمية واحلاكم 
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إمنـا جعـل اهللا الطـواف بالبيـت وبـني :بن جريج قال قال عطـاء قالـت عائشـةاعن ]8961[
.اهـ حسن صحيح الصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا تعاىل

أخـــربهم قـــال حـــدثنا إبـــراهيم بـــن موســـى حـــدثنا هشـــام أن ابـــن جـــريج ]1541[البخـــاري -
أخـربين ســليمان األحـول أن طاوســا أخــربه عـن ابــن عبـاس أن النــيب صــلى اهللا عليـه و ســلم مــر 
وهــو يطــوف بالكعبــة بإنســان ربــط يــده إىل إنســان بســري أو خبــيط أو بشــيء غــري ذلــك فقطعــه 

اهـقده بيده :النيب صلى اهللا عليه و سلم بيده مث قال 
الطـواف :قـالعبـاسبـناطـاووس عـن أبيـه عـن بـن اعن معمـر عـن ]9789[عبد الرزاق -

بن جريج قال أخربين إبراهيم بـن اعن ]9790[عبد الرزاق .صالة فإذا طفتم فأقلوا الكالم 
األزرقـي .إذا طفت فأقل الكـالم فإمنـا هـي صـالة :بن عباساميسرة عن طاووس أنه قال قال 

ــ] 2/12[ كنــت أطــوف مــع : الحــدثين جــدي قــال حــدثنا ســفيان عــن إبــراهيم بــن ميســرة ق
أمل أقـل لـك إن ابـن : قـال. ال أدري: قلـت: أمل أقل لك؟ قال: طاوس فسألته عن شيء فقال

حدثنا حممد بـن أيب عمـر ]293[الفاكهي .إن الطواف صالة فأقلوا فيه الكالم: عباس قال
أمل أقـل لـك ؟ : كنـت أطـوف مـع طـاوس فقـال يل: ا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قالقال ثن
إذا طفـــت بالبيـــت فأقلـــل فيـــه : أمل أقـــل لـــك إن ابـــن عبـــاس قـــال: الال أدري واهللا ، قـــ: قلـــت

حدثنا ابن فضـيل عـن عطـاء بـن السـائب عـن ]12960[ابن أيب شيبة . الكالم فإنه صالة 
فمــن لكــن اهللا تعــاىل أحــل فيــه املنطــقو الطــواف بالبيــت صــالة : قــال طــاووس عــن ابــن عبــاس 
ن عــحــدثنا ابــن عيينــة عــن ابــن طــاووس ]12963[ن أيب شــيبة ابــ.نطــق فــال ينطــق إال خبــري

حـدثنا ]290[الفـاكهي .فـأقلوا الكـالم فيـهالطواف بالبيت صـالة: عباس قال أبيه عن ابن
الطــواف : قــالابــن عبــاسعــن حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن ابــن طــاوس عــن أبيــه

عـن ابـن يسـفيان الثـور مـن طريـق]9572[البيهقـي ورواه . فأقلوا فيـه الكـالم بالبيت صالة 
ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طـاوس عـن و من طريق. طاوس عن أبيه عن ابن عباس 

ورواه عطـــاء بـــن الســـائب عـــن طـــاوس عـــن ابـــن عبـــاس .ح ا صـــح، وهـــذه أســـانيدابـــن عبـــاس 
.رواه الرتمذي ، مرفوعا أخطأ فيه 

نظلـــة عـــن طـــاوس أنـــه مسعـــه يقـــول أخربنـــا ســـعيد بـــن ســـامل عـــن ح]9561هـــق[الشـــافعي -
حدثنا ]294[الفاكهي .صالةالطواف فإمنا أنتم يفأقلوا الكالم يف: يقولعمرابنمسعت 
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حممــد بــن يوســف ثنـــا أبــو قــرة موســـى بــن طــارق قـــال ثنــا حنظلــة بـــن أيب ســفيان قــال مسعـــت 
.يف صـالة فإمنـا أنـتم أقلـوا الكـالم يف الطـواف: يقـول يقـول مسعـت عبـد اهللا بـن عمـرطاوسـا

مسعـت عبـد حدثنا عبد اجلبار بن العالء قال ثنا بشر بـن السـري عـن حنظلـة عـن طـاوس قـال 
.ة ، صحيح أبو محَُ الزبيدي حممد بن يوسف هو اهـاهللا بن عمر يقول مثله سواء

بن عبـاساوعمربناطفـت وراء :بن جريج عن عطاء قالاأخربنا ]8962[عبد الرزاق-
أخربنا سـعيد عـن ابـن جـريج ]9562هق[الشافعي . يتكلم يف الطوافأمسع أحدا منهمفلم

حــىت اطفــت خلــف ابــن عمــر وابــن عبــاس فمــا مسعــت واحــدا منهمــا متكلمــ: عــن عطــاء قــال 
حدثنا أبو سعد حممد بن ميسر عن ابن جريج عن ]12962[ابن أيب شيبة .فرغ من طوافه

.احــدا منهمــا يــتكلم يف الطــوافعبــاس فلــم أمســع و وابــنعمــرطفــت وراء ابــن: عطــاء قــال 
حدثنا ميمون بـن احلكـم قـال ثنـا حممـد بـن جعشـم قـال أنـا ابـن جـريج عـن ]312[الفاكهي 

مث . طفــت وراء ابـن عبــاس وابـن عمــر فلـم أمســع واحـدا منهمــا يـتكلم يف الطــواف :قـالعطـاء
جـريج عــن حـدثنا سـعيد بــن عبـد الـرمحن قــال ثنـا عبـد اهللا بـن الوليــد عـن سـفيان عــن ابـن قـال

.اهـ صحيح فلم يتكلما حىت فرغا ن ابن عباس حنوه وزاد فيهععطاء 
أخربنـا حممــد بــن يزيـد بــن خنـيس قــال مسعــت عبـد العزيــز بــن أيب رواد ]5201[ابـن ســعد -

أدركه عروة بن الزبري يف الطواف فخطـب إليـه ابنتـه فلـم عبد اهللا بن عمرقال حدثين نافع أن 
ال أراه وافقـه الـذي طلبـت منـه ال جـرم ألعاودنـه فيهـا ، : ال عـروة يرد عليه ابـن عمـر شـيئا فقـ

فقـال لـه ، فسـلم عليـه ، فدخل على ابن عمـر ، وجاء بعدنا ، فقدمنا املدينة قبله : قال نافع 
إنك أدركتين يف الطواف فذكرت يل ابنيت وحنن نرتاءى اهللا بـني أعيننـا فـذلك الـذي : ابن عمر 

: فقـال عـروة : فما رأيك فيما طلبت ، ألك به حاجـة ؟ قـال ، منعين أن أجيبك فيها بشيء 
يــا نــافع ادع يل : فقــال لــه ابــن عمــر : مــا كنــت قــط أحــرص علــى ذلــك مــين الســاعة ، قــال 

فقال ابـن عمـر : قال ، فادعه لنا ، ومن وجدت من بين الزبري : فقال يل عروة : أخويها قال 
فــذلك أبعـد ، فلمــا جــاء : ن ؟ فقـال ابــن عمـر فموالنــا فــال: : 

وقـد ، هذا عندكما عروة وهـو ممـن قـد عرفتمـا : مث قال ، أخواها محد اهللا ابن عمر وأثىن عليه 
فأنا أزوجه على ما أخذ اهللا بـه علـى الرجـال للنسـاء إمسـاك مبعـروف أو ، ذكر أختكما سودة 

نعــم : أكــذلك يــا عــروة ؟ قــال ، تســريح بإحســان وعلــى مــا يســتحل بــه الرجــال فــروج النســاء
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فلمــا أومل عــروة : قــال يل نــافع : قــال عبــد العزيــز : قــال .فقــد زوجتكهــا علــى بركــة اهللا: قــال 
لـو كنــت تقـدمت إيل أمــس مل : فقـال لــه ، فجــاء : بعـث إىل عبـد اهللا بــن عمـر يــدعوه ، قـال 

.فانصــــرف:بــــل انصــــرف راشــــدا قــــال : أصــــم اليــــوم ، فمــــا رأيــــك أقعــــد أو أنصــــرف ؟ قــــال 
بــن أيب مســرة قــال ثنــا حممــد بــن يزيــد بــن خنــيس قــال ثنــا احــدثين أبــو حيــىي ]320[الفــاكهي 

خطـب عـروة بـن الـزبري إىل ابـن عمـر وهـو يف الطـواف : عـن نـافع قـال عبد العزيـز بـن أيب رواد
فقـال تـاه عـروة فسـلم عليـهفلم يرد إليه شيئا ، فقضي أن خرج عبـد اهللا بـن عمـر إىل املدينـة فأ

فهل إنك خطبت إيل ابنيت يف الطواف وحنن نتخايل اهللا عز وجل بني أعيننايا ابن أخي :له 
ع ادع يـا نـاف:فقـال عبـد اهللا هـا مـين اليـوممـا كنـت أرغـب فينعـم : قال لك فيها اليوم رغبة ؟

ال حاجـة: أو من أهل املسـجد قـال بريوناسا من آل الز : قال عروة .يل ساملا وعبد اهللا ابنيه
تمـا ، هذا عروة هـو مـن قـد عرف: مث قال امل وعبد اهللا فحمد اهللا تعاىل فأتيته بس: قال 

إمســاك مبعــروف أو تســريح ه إياهــا علــى مــا أمــر اهللا تعــاىل وقــد زوجتــوقــد ذكــر أختكمــا فالنــة
عـن عـن أيب األسـودحرملة بـن عمـران ثنا وحدثين أبو حيىي قال حدثين املقرئ قال .بإحسان 

ورواه أبـو نعـيم يف احلليـة . فذكر حنوهافخطبت إىل ابن عمر ابنته وحنن يف الطو : ة قال عرو 
الرمحن املقرئ ثنـا حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن ثنا بشر بن موسى ثنا أبو عبد] 1/309[

اهللا بـن عمـر ابنتـه حرملة حدثين أبو األسود قال مسعت عروة بن الزبري يقـول خطبـت إىل عبـد
لـــو رضـــي ألجـــابين واهللا ال أراجعـــه فيهـــا :الطـــواف فســـكت ومل جيبـــين بكلمـــة فقلـــتوحنـــن يف 

بكلمــة أبــدا فقــدر لــه أن صــدر إىل املدينــة قبلــي مث قــدمت فــدخلت مســجد الرســول صــلى اهللا 
عليـــه و ســـلم فســـلمت عليـــه وأديـــت إليـــه مـــن حقـــه مـــا هـــو أهلـــه فأتيتـــه ورحـــب يب وقـــال مـــىت 

وحنـــن يف ، اهللا ت ذكـــرت يل ســـودة بنـــت عبـــدأكنـــ:قـــدمت فقلـــت هـــذا حـــني قـــدومي فقـــال
جــل بــني أعيننــا وكنــت قــادرا أن تلقــاين يف غــري ذلــك املــوطن فقلــت  الطــواف نتخايــل اهللا عــز و 

اهللا أحرص ما كنت عليه قط فدعا ابنيـه سـاملا وعبـد:كان أمرا قدر قال فما رأيك اليوم قلت
يـأيت يف النكـاح ، صـحيح تـيم عـروةيحممد بن عبد الـرمحن بـن نوفـلاهـ أبو األسود هو فزوجين 
.آخربسياق

حدثنا أبو بشر قال ثنا ابن أيب عدي عن شعبة عن أيب بشر عن جماهد ]323[الفاكهي -
التحيـات الطيبـات : نطـوف بالبيـت فيعلمـين التشـهد يأخذ بيدي وحننعمرابنكان : قال 
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كنــا نقوهلــا يف حياتــه قــال أبــو :قــال اهللا وبركاتــهالســالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــةالصــلوات هللا 
ا النـيب السـالم عليـك أيهـ: فلمـا مـات قلنـا ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلمبشر يعين يف حيا

السالم علينا وعلى عباد اهللا الصـاحلني ، أشـهد أن ال إلـه وبركاته: وزدت أنا : ورمحة اهللا قال 
.اهـ ضعفه شعبة مدا عبده ورسوله وحده ال شريك له ، وأن حم: وزدت أنا : إال اهللا ، قال 

محـاد بـن سـلمة عـن قـيس ثنـا حـدثنا أبـو العبـاس قـال ثنـا أبـو سـلمة قـال]332[الفاكهي -
أبــو ســلمة هــو موســى بــن اهـــ كــان يــتكلم يف الطــوافابــن عمــرإن :وأيــوب عــن نــافع قــال

.حسن.بن عيسى الربيت أمحد بن حممدإمساعيل املنقري وأبو العباس هو 
ثنا أبو بكر احلنفي قال ثنا عبد اهللا بن حدثنا حممد بن حيىي الزماين قال]336[اكهي الف-

اهـ أبو بكر هو عبد الكبـري بـن كان حيدثه وهو يطوف بالبيت أنهعمرابنن عنافع عن أبيه
.ابن نافع ال بأس به . 

أتــــى : ه قــــال ن إســــحاق عــــن أبيــــعــــحــــدثنا حممــــد بــــن كناســــة ]38488[ابــــن أيب شــــيبة -
: قـال مـن أنـت ؟: فقـال وهـو يطـوف بـني الصـفا واملـروةعبد اهللا بن عمرمصعب بن الـزبري 

عــن جئــت ألســألك : ال نعــم قــ: قــال ؟صــاحب العــراق: ابــن أخيــك مصــعب بــن الــزبري قــال 
قوم خلعوا الطاعـة وسـفكوا الـدماء وجبـوا األمـوال فقوتلـوا فغلبـوا فـدخلوا قصـرا فتحصـنوا فيـه مث 

فسـبح ابـن عمـر عنـد : قال مخسة آالف: وكم العدة قال: مث قتلوا قال ا األمان فأعطوهسألو 
لـــو أن رجــال أتـــى ماشـــية الــزبري فـــذبح منهـــا يف غـــداة عمـــرك اهللا يــا ابـــن الـــزبري: وقـــال ذلــك ، 

: نعـم ، قـال : مخسة آالف أكنت تراه مسـرفا ، قـال 
.سعيد بن عمرو بن سعيد بن العـاصاهـ إسحاق هو ابن ممن هلل اهللا يوما واحداوتستحله 
.صحيح 

حـدثين جـدي عـن سـعيد بـن ســامل عـن عثمـان بـن سـاج قـال أخــربين ] 268/ 1[األزرقـي -
مـا تصـنع ، يـا هـذا: رأى رجًال يطوف بالبيت ال يسـتلم فقـالعبد اهللا بن عمرابن جريج أن 

.اهـ منقطع ، ضعيف طفتما: أطوف قال: ههنا؟ قال
حـدثين جـدي حــدثين حيـىي بـن سـليم حــدثنا إمساعيـل بـن كثـري قــال ]1/268[األزرقـي وقـال

كنــا مــع عبــد اهللا بــن عمــر يف الطــواف فنظــر إىل رجــل يطــوف كالبــدوي :حــدثين جماهــد قــال
مثـــل : أطــوف فقـــال: أي شـــيء تصــنع ههنـــا؟ قـــال: طويــل مضـــطرب حجــرة مـــن النـــاس فقــال
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: قـال، حنـني: مـا امسـك؟ قـال: وال تستلم وال تكرب وال تذكر اهللا تعاىل مث قال لـهاجلمل ختبط 
حدثنا أبو ]344[الفاكهي أحنيين هو؟: فكان ابن عمر إذا رأى الرجل ال يستلم الركن قال

عمار احلسني بن حريث وحممد بـن أيب عمـر وإبـراهيم بـن أيب يوسـف قـالوا ثنـا حيـىي بـن سـليم 
يف الطـواف فـرأى رجـال عبـد اهللا بـن عمـركنـت مـع : عن جماهد قالكثريقال ثنا إمساعيل بن

: حنـني قـال: ؟ قالما امسك: فدعاه فقال: ناحية قالف حجرة من الناس يقولمضطربا يطو 
فكـان ابـن : قـال.ختبط خبط اجلمـل وال تـذكر ربـكإمنا: أطوف قال: ؟ قالع ها هناما تصن

.اهـ ابن سليم يضعف أحنيين هو : الق، أى رجال يطوف يسرع املشيعمر إذا ر 
حدثين أمحد بن حممد القرشي قال ثنا إبراهيم بن املنذر قال ثنا معن بن ]616[الفاكهي -

عيسى قال حدثين عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة حسبته عن أبيه شـك إبـراهيم 
على عنقه مثل املهاة وهو يطوف بالبيت إذا هو برجل الخطاببنعمربينما : يف أبيه قال 

عدت هلذي مجال ذلوال موطأ أتبع السـهوال أعـدهلا بـالكف أن تـزوال أحـذر أن تسـقط : يقول 
امـرأيت : أو متيال أرجو بذاك نائال جزيال فقال له عمر من هذه الـيت وهبـت هلـا حجـك ؟ قـال 

فمـا : مـة قـال لنـا خامـا تبقـي: مب ؟ قال: يا أمري املؤمنني قال 
: وأم عيـال فـال تـرتك قـالا أمري املؤمنني حسناء فـال تفـركي: لك ال تطلقها ؟ قال

أخربنــا عبــد الــوارث حــدثنا قاســم حــدثنا مطــرف ]181/ 24[رواه أبــو عمــر يف التمهيــد اهـــ
ابــن أيب بــن عبــد الــرمحن بــن قــيس حــدثنا إبــراهيم بــن املنــذر احلزامــي عــن ســفيان بــن عيينــة عــن

بينما عمر بن اخلطاب يطوف بالبيـت إذا برجـل علـى :الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال
أعــدهلا بــالكف أن موطــأ أتبــع الســهوالصــرت هلــذي مجــال ذلــوال :عنقــه مثــل املهــاة وهــو يقــول

يـا : فقال له عمر بـن اخلطـاب: قال. أرجو بذلك نائال جزيالتزوال أحذر أن تسقط أو متيال
:امـرأيت يـا أمـري املـؤمنني: اهللا مـن هـذه الـيت وهبـت هلـا حجـك قـالعبد

قال فما بالك ال تطلقها قال يا أمري املؤمنني هـي حسـناء فـال . أكول قامة ما تبقى لنا حامة
مرعامــة ســال رعامهــا وهــو : قــال احلزامــي. : قــال. تفــرك وأم صــبيان فــال تــرتك

ال تبقى لنا حامة يقول ال يبقـى . فمن رعونتها ال متسحه قامة تقم كل شيء ال تشبعاملخاط 
ورواه ابـن .يقـال رغـام ورعـام .صـاحلمرسـل اهــ

حدثنا أبـو عبـد الـرمحن حممـد بـن عمـران بـن عبـد الـرمحن بـن أيب ]172[أيب الدنيا يف املداراة 
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كنت أطـوف مـع عمـر :ا حبان بن علي عن جمالد عن الشعيب عن ابن عباس قال ليلى حدثن
.فذكر حنوه اهـ حبان وشيخه ضعيفان حول الكعبة فإذا أعرايب على عنقه امرأة مثل املهاة 

دثين إبــراهيم بــن مشــاس قــال ثنــا حفــص حــحــدثين حــامت بــن منصــور قــال ] 613[الفــاكهي -
إن رجــال كــان يطــوف بالبيــت حيمــل أمــه علــى :قــالبــن ميســرة الصــنعاين عــن عــامر بــن حيــىي

فقـال . أمحل أمي وهي احلماله ترضعين الدرة والعالله هل جيزين والد فعالـه : ظهره وهو يقول 
لــوددت أن أمــي أســلمت فأمحلهــا كمــا محلــت أمــك كــان : ال وال طلقــة فقــال عمــر :عمــرلــه 

ثقـات ، واحملفـوظ عـن ابـن عمـر اهـ مرسل رجالـه أحب إيل مما طلعت عليه الشمس أو غربت 
.

حــدثنا آدم قــال حــدثنا شــعبة قــال حــدثنا ســعيد بــن أيب]11[رواه البخــاري يف األدب املفــرد 
رجال ميانيا يطوف بالبيـت محـل أمـه وراء ظهـره عمربنُ احيدث أنه شهد بردة قال مسعت أيب

جزيتهـا قـال ال ن عمر أتـراينبا:يقول
موسـى إن كـل بـن أيبابن عمر فأتى املقام فصلى ركعتني مث قـال يـا اوال بزفرة واحدة مث طاف 

حــدثنا حســني بــن حســن قــال أنــا ابــن ]614[ورواه الفــاكهي . ركعتــني تكفــران مــا أمامهمــا 
طــوف بالبيــت عمــر يكــان ابــن: املبــارك قــال أنــا شــعبة عــن ســعيد بــن أيب بــردة عــن أبيــه قــال 

: فــرأى رجــال يطــوف بالبيــت حــامال أمــه وهــو يقــول 
ال وال زفـرة : أتـراين يـا ابـن عمـر جزيتهـا ؟ قـال . أطـول : أذعر أمحلها ما محلتين أكثر أو قـال 

]38[قـــالو . كـــذلك رواه احلســـني بـــن حســـن املـــروزي يف الـــرب والصـــلة . اهــــ صـــحيحواحـــدة 
أن ابـــن عمـــر رأى رجـــال يطـــوف أخربنـــا جعفـــر بـــن حيـــان عـــن احلســـن: قـــالأخربنـــا عبـــد اهللا

أي لكـع، ال واهللا وال : أتريين جزيتك يا أمه؟ فقال ابن عمر: بالبيت حامال أمه وهو يقول هلا
.اهـ واألول أسند طلقة واحدة

ابــن أيب خلــدة عــنحــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا مــروان بــن معاويــة ]324[الفــاكهي -
يأخـذ بيـدي وأنـا أطـوف بالبيـت فيعلمـين حلـن ابـن عبـاسكـان :ال مسعـت أبـا العاليـة يقـول ق

.اهـ سند حسن الكالم 
ن أيب رجــاء عــن عبـد الــرمحن بــن علــي بــن عــحــدثين عبــد اهللا بــن منصـور ]315[الفـاكهي -

ذا البيـت كـأن علـى : نافع بن جبري عن نافع موىل ابن عمر قال 
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حدثين إبراهيم بن أيب يوسـف قـال ثنـا حيـىي ]318[مث قال الفاكهي . رءوسهم الطري خشعا 
رأيـت عبـد : بن سليم عن عبد العزيز بن أيب رواد قال حدثين عطاء بن أيب رباح أو غريه قال 

اهــ ال شـعا اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس يطوفان بالبيت مجيعا كأن على رءوسـهما الطـري خت
.بأس به 

. كــانوا يطوفــون ويتحــدثون :عــن هشــام بــن حســان عــن عطــاء قــال]8968[عبــد الــرزاق-
حـدثنا حممـد ]334[الفـاكهي . هو حمـدث :وسئل عطاء عن القراءة يف الطواف فقال:قال

كـانوا يطوفـون : مسعت عطاء يقـول : بن وزير الواسطي قال ثنا ابن أيب عدي عن هشام قال 
.اهـ صحيح ن عند البيت ويتحدثو 

حــدثنا موســـى حــدثنا أبــو عوانـــة عــن األعمــش عـــن إبــراهيم عــن عبـــد ]4008[البخــاري -
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم :قـاليمسعود البـدر الرمحن بن يزيد عن علقمة عن أيب

مسـعوداأبـفلقيـت :قال عبد الـرمحن. ليلة كفتاه اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف:
اهـوهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه 

حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد احلميد بن جبري عن ]2737[مسلم -
جابر بن عبد اهللاحممد بن عباد بن جعفر سألت 

اهـتنعم ورب هذا البي:فقال؟اهللا عليه وسلم عن صيام يوم اجلمعة
عبـد اهللا ثنا سفيان قال ثنا هشام بن عـروة قـال أخـربين أيب قـال مسعـت ]581[احلميدي -

إن اهللا عز و جل ال يقبض : يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن عمرو بن العاص
العلــم انتزاعــا ينزعـــه مــن قلـــوب الرجــال ولكـــن يقبضــه بقــبض العلمـــاء فــإذا مل يـــرتك عاملــا اختـــذ 

مث لبثــت ســنة مث :قــال عــروة.رؤســا جهــاال فســألوهم فــأفتوهم بغــري علــم فضــلوا وأضــلواالنــاس 
اهــ سـند صـحيح لقيت عبد اهللا بن عمرو بن العـاص يف الطـواف فسـألته عنـه فـأخربين بـه عنـه 

.رواه البخاري ومسلم خمتصرا 
ن حــدثنا عائــذ بــن حبيــب عــن حيــىي بــن ســعيد عــن أيب الــزبري عــ]12970[ابــن أيب شــيبة -

قــدم أبــو موســى معتمــرا احلكومــة وعمــرو بــن العــاص عــنموســىأبــوملــا تفــرق : طــاووس قــال 
الفتنـة الـيت كانـت هـذهيـا أبـا موسـى: فقـال أنا وهو بالبيت إذا عرض له رجلفكنت أطوف

.إسناد صحيح له شواهد اهـما هذه إال حيصة من حيصات الفنت:تذكر؟ قال
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مد احلسن بن أمحـد بـن إبـراهيم بـن فـراس مبكـة أخربنـا أبـو أخربنا أبو حم]9563[البيهقي -
حــدثنا إبـــراهيم بــن عبــد اهللا بـــن بــن عبــد العزيـــز حــدثنا القعنــيبيحــدثنا علـــيحفــص اجلمحــ
: قـال يالخــدر سـعيديأبـعـن حممـد بـن حبــان عـن ياحلـارث اجلمحـ

.ـ سند حسن اه
حـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن عبـــد امللـــك بـــن أيب ســـليمان عـــن مـــوىل ]12961[ابـــن أيب شـــيبة -

وال ا طـافوا أن ال يلغـوا يف طـوافهم وال يهجـروا أنه كـان يـأمر بنيـه إذأبي سعيدأليب سعيد عن 
ال يعــرف ، اهـــ ال بــأس بــه دا حــىت يقضــوا طــوافهم إن اســتطاعواوال يكلمــوا أحــحاجــةيقضــوا 

.وثقه ابن حبان وقد لرواة موىل أليب سعيد خال سلمانا من ا
أخربنـا أمحـد بـن سـليمان قـال ثنـا يزيـد قـال أنـا هشـام عـن حممـد قــال ]9792ك[النسـائي -

فـرأت علــى عائشـةكنــا نطـوف مـع أم املـؤمنني : حـدثتين دفـرة أم عبـد الـرمحن بـن أذينـة قالـت 
ه وسـلم كـان إذا رأى حنـو هـذا صـلى اهللا عليـاطرحيـه فـإن النـيب :امرأة بردا فيـه تصـليب فقالـت

.يأيت يف كتاب اللباس .اهـ دفرة وقيل دقرة يف ثقات ابن حبان والعجلي قضبه
حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنـا عمـر بـن حبيـب البصـري عـن إمساعيـل ]605[الفاكهي -

قـال اهللاجـابر بـن عبـد وأبا سعيد الخـدري وابن عباس رأيت : املكي عن أم خداش قالت 
عمـــــر بـــــن حبيـــــب وأنـــــا أشـــــك يف أحـــــد هـــــذين ابـــــن عمـــــر وأيب هريـــــرة يتحـــــدثون يف الطـــــواف 

.ابن حبيب كذبه ابن معني اهـ ويتناشدون األشعار 
حـدثنا حسـني بـن حســن قـال ثنـا يزيـد بـن زريــع قـال ثنـا النهـاس بـن قهــم ]606[الفـاكهي -

عليه وسـلم يتناشـدون الشـعر كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : قال عبد اهللا بن عمرعن 
.وهو مرسل اهـ النهاس ضعيف وهم يطوفون 

الطفيــلأبـيكنـت أطـوف مـع :ثنا يزيـد بـن هـارون أنـا اجلريــري قـالحـد]23848[أمحـد -
أحد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غـريي قـال قلـت ورأيتـه قـال نعـم قـال يما بق:فقال
.اهـ صحيح ا مقصداكان أبيض مليح:كيف كان صفته قال:قلت

يف الطوافالعمل
نـه قـال لعبـد اهللا بـن أعـن سـعيد بـن أيب سـعيد املقـربي عـن عبيـد بـن جـريج ]733[مالك -

ومـا هـن :يا أبا عبد الرمحن رأيتك تصـنع أربعـا مل أر أحـدا مـن أصـحابك يصـنعها قـال:عمر 
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تلـــبس النعـــال الســـبتية ال اليمـــانيني ورأيتـــك إرأيتـــك ال متـــس مـــن األركـــان :بـــن جـــريج قـــالايـــا 

أمـا األركـان فـإين مل أر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و :يكون يوم الرتويـة فقـال عبـد اهللا بـن عمـر
ى اهللا عليـه وسـلم يلـبس وأما النعال السبتية فإين رأيت رسـول اهللا صـل.سلم ميس إال اليمانيني

مـا الصـفرة فـإين رأيـت رسـول أو .لبسـهاأالنعال اليت ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحـب أن 
مـا اإلهـالل فـإين مل أر رسـول أو .أن أفأنا أحب ، 

.ومسلم رواه البخارياهـاهللا صلى اهللا عليه وسلم يهل حىت تنبعث به راحلته 
حــدثنا ســـليمان بــن حــرب حـــدثنا محــاد هـــو ابــن زيــد عـــن أيــوب عـــن ]1525[البخــاري -

قــدم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم وأصــحابه فقــال : ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال 
إنـــه يقـــدم علـــيكم وقـــد وهـــنهم محـــى يثـــرب فـــأمرهم النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أن :املشـــركون

ثــة وأن ميشــوا مــا بــني الــركنني ومل مينعــه أن يــأمرهم أن يرملــوا األشــواط كلهــا يرملــوا األشــواط الثال
اهـإال اإلبقاء عليهم 

حـدثنا سـعيد بـن أيب مـرمي أخربنـا حممـد بـن جعفـر قـال أخـربين زيـد بـن ]1605[البخاري -
إين ألعلـم أنـك حجـر ال تضـر وال أمـا واهللا: قـال للـركنعمـر بـن الخطـابن أأسلم عن أبيه

: مث قـال.فاسـتلمه، ولوال أين رأيت النيب صلى اهللا عليـه وسـلم اسـتلمك مـا اسـتلمتك ، تنفع
شيء صنعه النيب صـلى : مث قال.وقد أهلكهم اهللا!ينا به املشركنيل إمنا كنا راءَ فما لنا وللرمَ 

اهـفال حنب أن نرتكهاهللا عليه وسلم
بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه حدثنا عبد امللك بن عمرو ثنا هشام ]317[أمحد وقال

فيمـا الـرمالن اآلن والكشـف عـن املناكـب وقـد أطـأ اهللا : يقـولعمر بن الخطـابقال مسعت 
ومع ذلك ال ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اهللا صـلى اهللا ، اإلسالم ونفى الكفر وأهله 

.اهـ رواه أبو داود وصححه ابن خزمية واحلاكم عليه وسلم 
حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفـر عـن أبيـه عـن جـابر أن النـيب ]15125[شيبة ابن أيب -

.اهـ رواه مسلم وقاله ابن عمر يف البخاري صلى اهللا عليه وسلم رمل ثالثا ومشى أربعا
إذا دخـل أدىن عمـربـناكـان : ثنا إمساعيل عـن أيـوب عـن نـافع قـال حد]4628[أمحد -

إىل ذي طـــوى بـــات فيـــه حـــىت يصـــبح مث يصـــلي الغـــداة احلـــرم أمســـك عـــن التلبيـــة فـــإذا انتهـــى
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ويغتسل وحيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم كـان يفعلـه مث يـدخل مكـة ضـحى فيـأيت 
البيــت فيســتلم احلجــر ويقــول بســم اهللا واهللا أكــرب مث يرمــل ثالثــة أطــواف ميشــي مــا بــني الــركنني 

يــأيت املقــام فيصــلي ركعتــني مث يرجــع فــإذا أتــى علــى احلجــر اســتلمه وكــرب أربعــة أطــواف مشــيا مث
إىل احلجــر فيســتلمه مث خيــرج إىل الصــفا مــن البــاب األعظــم فيقــوم عليــه فيكــرب ســبع مــرار ثالثــا 
يكرب مث يقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك ولـه احلمـد وهـو علـى كـل شـيء قـدير 

.اهـ صحيح رواه البخاري خمتصرا 
حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جريج عن عطاء أن النيب صـلى ]13729[ابن أيب شيبة -

رمل النـيب : اهللا عليه وسلم رمل يف عمرة وأبو بكر وعمر وعثمان واخللفاء كذلك وقال عطاء 
حـدثنا حممـد بـن حيـىي ثنـا ]136[حممد بـن نصـر يف السـنة . صلى اهللا عليه وسلم يف حجته

إن النـيب صـلى اهللا عليـه : يقولمسعت عطاء: قالحيدث الثوري عبد الرزاق مسعت ابن جريج
وسلم رمل ثالثة أطواف خبا، ليس بينهن مشي، ومشى أربعة مث رمل أبو بكر وعمر وعثمان 

صـحيح مرسـل . ابن مهدي عن الثوري عن ابـن جـريج عـن عطـاء مثلـه هوروااهـواخللفاء جرا
.
ن حيىي بن سعيد عن عبـد اهللا حدثنا حيىي بن ميان عن سفيان ع]15119[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن رمل ما بني احلجر إىل احلجرعمر بن الخطاببن عامر بن ربيعة أن 
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن منصـور عـن أيب وائـل عـن مسـروق ]15127[ابن أيب شيبة -

حدثنا حممد بـن خزميـة قـال ثنـا ]3843[الطحاوي .أنه رمل ثالثا ومشى أربعاعبد اهللاعن 
قـدمت : قال ثنا فضيل بن عياض عن منصور بن املعتمر عن شقيق عن مسروق قال حجاج

الشــافعي . مكــة معتمــرا فتبعــت عبــد اهللا بــن مســعود فــدخل املســجد فرمــل ثالثــا ومشــى أربعــا
وائـل عـن مسـروق عـن عبـد اهللا بـن حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عـن أيب]9548هق[

أخــذ عــن ميينــه فرمــل ثالثــة أطــواف ومشــى أربعــة مث أتــى مســعود أنــه رآه بــدأ فاســتلم احلجــر مث
.اهـ صحيح املقام فصلى خلفه ركعتني

كــان يرمــل مــن احلجــر األســود إىل احلجــر عبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]811[مالــك -
يف عــن نــافع أيــوب ، خيــالف مــا رواه اهـــ صــحيح األســود ثالثــة أطــواف وميشــي أربعــة أطــواف 

.املشي بني الركنني
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عمـرابـنحدثنا علي بن مسـهر عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]15123[ابن أيب شيبة وقال
: ويقــول ، أنــه كــان إذا قــدم مكــة يف حجــة أو عمــرة رمــل بالبيــت ثالثــة أطــواف ومشــى أربعــا 

.اهـ رواه مسلم هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل
قـال عمرابنعن عبيد اهللا عن نافع عـن حدثنا مسدد حدثنا حيىي]1529[البخاري وقال

مــا تركــت اســتالم هــذين الــركنني يف شــدة وال رخــاء منــذ رأيــت النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم : 
إمنـا كـان ميشـي ليكـون أيسـر :أكان ابن عمر ميشي بـني الـركنني؟ قـال:قلت لنافع.يستلمهما
.مل جيعله من املناسك اهـ الستالمه 

دثنا حممد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بـن يـونس عـن عبيـد ح]1562[البخاري وقال
كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا طــاف : اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال 

. الطواف األول خب ثالثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن املسيل إذا طاف بني الصفا واملـروة 
ن اليماين ؟ قال ال إال أن يزاحم على الركن فإنـه  ميشي إذا بلغ الركعبد اهللافقلت لنافع أكان 

اهـكان ال يدعه حىت يستلمه 
ابـنسأل رجل : حدثنا مسدد حدثنا محاد عن الزبري بن عريب قال ]1533[البخاري وقال
قـال . رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم يسـتلمه ويقبلـه :عن استالم احلجـر فقـالعمر
رأيــت رســـول اهللا ، اجعــل أرأيــت بـــاليمن :يــت إن غلبــت ؟ قـــالأرأ؟أرأيــت إن زمحـــت:قلــت

اهـصلى اهللا عليه و سلم يستلمه ويقبله 
البـــنجلســنا :قــالحــدثنا عبيـــد اهللا عــن حنظلــة عــن طـــاووس]14677[ابــن أيب شــيبة -

الفـــاكهي .ذا قـــد قـــبض علـــى أصـــابعه وهـــو يشـــتدننظـــر كيـــف يطــوف فرأينـــاه قـــائال هكـــعمـــر
إدريس قال ثنا احلميدي قال ثنا عبيد اهللا بن موسى قبل أن حيـدث حدثنا حممد بن]347[

عبيـد اهللا كـان .اهــ صـحيحيسـرع يف الطـواف عمـرابـنرأيـت : عن حنظلـة عـن طـاوس قـال 
.يتشيع 

ابن عباسحدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أيب جعفـر أن ]14367[ابن أيب شيبة -
.اج ليس بالقويحجاهـ )1(وعلي بن حسني كانا ال يرمالن

. إن شاء رمل وإن شاء مل يرمل: ال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أيب جعفر ق]14368[ابن أيب شيبة -1
حـدثنا ابـن مبــارك عـن سـعيد بــن .وكـان عطـاء يــراه واسـعا إن شـاء رمــل وإن شـاء مل يرمـل وكــان الرمـل أحـب إليــه: قـال 
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: حدثنا الثقفي عن حبيب قال ]15296[ابن أيب شيبة -
إمنــا : فإنــه قــالعبــاسابــنفأمــا .: مــن مكــة هــل يســعى األشــواط الثالثــة ؟ قــال 

.اهـ حبيب هو املعلم ، صحيح ذلك على أهل اآلفاق
بـن موســى عـن عطــاءاثنـا حممــد بـن مســلم عـن ل قـاثنا عبـد الــرمحنحــد]759د[وقـال أمحـد 

اهـــ إمنــا الرمــل علــى مــن جــاء مــن أهــل اآلفــاق، ولــيس علــى أهــل مكــة: قــالعبــاسابــنعــن 
.سن صحيح ح
حـدثنا عبـد الواحـد بـن زيـاد يحدثنا أبو كامل فضيل بـن حسـني اجلحـدر ]3114[مسلم -

الرمـل بالبيـت ثالثـة أطـواف أرأيـت هـذاالبـن عبـاسالطفيل قال قلت عن أيبيحدثنا اجلرير 
قـال . صـدقوا وكـذبوا:قـال فقـال. فإن قومك يزعمـون أنـه سـنة؟أربعة أطواف أسنة هويومش
إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــدم مكــة فقــال :قــال!؟مــا قولــك صــدقوا وكــذبوا:قلــت

قـال . سـدونهاملشركون إن حممدا وأصحابه ال يستطيعون أن يطوفوا بالبيت مـن اهلـزال وكـانوا حي
عـن أخـربين:قال قلت له. فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرملوا ثالثا وميشوا أربعا

. صـدقوا وكـذبوا:قـال.الطواف بني الصفا واملروة راكبـا أسـنة هـو فـإن قومـك يزعمـون أنـه سـنة
عليـــه إن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كثـــر :قـــال؟ومـــا قولـــك صـــدقوا وكـــذبوا:قـــال قلـــت

قال وكان رسول اهللا صلى . حىت خرج العواتق من البيوت. الناس يقولون هذا حممد هذا حممد
اهـأفضليوالسعيواملش، اهللا عليه وسلم ال يضرب الناس بني يديه فلما كثر عليه ركب 

حــدثنا أمحــد قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال أخربنــا ابــن عــون عــن ]640[أبـو جعفــر الــرزاز -
فــدفع : ارمــل قــال : يعــين مبكــة جالســا فمشــى فقــال عمــروابــنالزبيــرابــنقــدم : حممــد قــال
حسـن أمحـد اهـ سند فلج ابن الزبري فرملهن كلهن : حسبك ثالث إن شئت قال : فرمل قال 

.هو ابن الوليد الفحام ، وعبد الوهاب هو ابن عطاء اخلفاف 
أحـرم بعمــرة مــن بــن الزبيــرعبـد اهللا نــه رأى أعــن هشـام بــن عـروة عــن أبيـه ]813[مالـك -

.اهـ صحيح مث رأيته يسعى حول البيت األشواط الثالثة :قال.التنعيم

عبـد األعلـى عـن حـدثنا]15665[ابن أيب شيبة .ليس عليه شيء: عبد العزيز عن عطاء يف الرجل ينسى الرمل قال 
إن نسـي أن يرمــل الثالثـة أشــواط رمـل فيمــا بقـي وإن مل يبــق إال شـوط واحــد رمـل فيــه وال شــيء : هشـام عــن عطـاء قــال

حدثنا عبد األعلى عـن يـونس ]15664[ابن أيب شيبة . اهـ صحيح فال شيء عليهعليه فإن مل يرمل يف شيء منهن
.صحيح اهـيهريق دما: رجل طاف بالبيت ونسي أن يرمل قالعن احلسن يف 
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يطــوف الزبيــربــنارأيــت :بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار قــالاعــن ]8982[عبــد الــرزاق -
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمـرو بـن دينـار ]14672[ابن أيب شيبة .بالبيت فيسرع املشي

حدثين جدي قال حـدثنا سـفيان ]2/10[األزرقي.بن الزبري يسرع يف الطوافرأيت ا: قال 
ما رأيت أحـدا أسـرع ، رأيت ابن الزبري يطوف بالبيت فيسرع املشي : عن عمرو بن دينار قال

اهــ قـال اخلزاعـي حـدثناه أبـو عبيـد اهللا قـال حـدثنا سـفيان عـن عمـرو بإسـناده مثلـه.مشًيا منـه
حـدثنا ]348[الفـاكهي .عن أيب الوليد األزرقيأخبار مكة الكتاب أبو حممد اخلزاعي راوي 

ن الـزبري رأيـت ابـ:ثنا سفيان عـن عمـرو بـن دينـار قـال قاالحممد بن أيب عمر وحيىي بن الربيع
كـان خليفـة فكـان يوسـع لـه:قـال سـفيان : ىي يف حديثه قال حي.يطوف بالبيت يسرع املشي

.تفرد به حيىي بن الربيع بن يسار منكر ، خري ، احلرف األاهـ صحيح فيسرع املشي 
حــدثنا حيــىي بــن أيــوب ثنــا ســعيد بــن أيب مــرمي ثنــا إبــراهيم بــن ســويد ثنــا ]723[الطــرباين -

يف السعي حول البيت يف الطواف الثالثة ميشي مـا أنس بن مالكرأيت : هالل بن زيد قال 
هكـذا : مث مسعـت أنـس بـن مالـك يقـول بـني الـركن اليمـاين إىل الـركن األسـود يف احلـج والعمـرة

.ضعيفاهـ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع 
ليس على النساء الرمل

النســاء عائشــةرأت :أخربنــا ســعيد عــن رجــل عــن جماهــد أنــه قــال]176/ 2م [الشــافعي-
]13109[ابـــن أيب شـــيبة .يأمـــا لكـــن فينـــا أســـوة لـــيس علـــيكن ســـع:يســـعني بالبيـــت فقالـــت

ألـيس : ثنا ابن فضيل عن ليث عن جماهد عن عائشةحد
مــن ]9554[البيهقــي .وال بــني الصــفا واملــروةلــيس علــيكن رمــل بالبيــت، نــا أســوةلكــن ب
علـيكن يـا معشـر النسـاء لـيس: شريك عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة قالـت طريق

.حسنـهالكن فينا أسوة، رمل بالبيت 
: ل قـاابـن عمـرحـدثنا أبـو معاويـة عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]13110[ابن أيب شيبة -

أخربنا سعيد عن ]9553هق[ي شافعال.وال بني الصفا واملروةليس على النساء رمل بالبيت 
يلــيس علــى النســاء ســع: ابــن جــريج عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه قــال 

أخـربين قـال ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللاحد]762د[أمحد .ني الصفا واملروةبالبيت وال ب
بن إشـكاب يحدثنا حممد بن خملد حدثنا عل]2799[الدارقطين . مثله نافع عن ابن عمر
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]2801[الـدارقطين .اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـرحدثنا إسحاق األزرق عن عبيـد
نا عباس بن حممد وحممد بـن إسـحاق قـاال حـدثنا روح حـدثنا حدثيحدثنا أبو بكر النيسابور 

.صحيح .مثله عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر ابن جريج أخربين
: قـال ابـن عبـاسحدثنا وكيع عن ابن أيب ليلـى عـن عطـاء عـن ]13111[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن ليس على النساء رمل
طواف الرجال والنساء معا

عــن أيب األســود حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن نوفــل عــن عــروة بــن الــزبري عــن ]826[مالــك -
ت إىل شـكو :أزينب بنت أيب سلمة عـن أم سـلمة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم 

. طـــويف مـــن وراء النـــاس وأنـــت راكبـــة :فقـــال.ين اشـــتكيأســـلم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و 
صلى اهللا عليه و سلم حينئذ يصـلي إىل جانـب البيـت فطفت راكبة بعريي ورسول اهللا:قالت

.اهـ رواه البخاري وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور 
بـــن هشـــام النســـاء ابـــن جـــريج قـــال أخـــربين عطـــاء أنـــه منـــع اأخربنـــا ]9018[عبـــد الـــرزاق -

كيــف متــنعهن الطــواف وقــد طــاف نســاء النــيب صــلى اهللا :قــالرجــال فــأخربين و الطــواف مــع ال
أدركـــت لعمـــري بعــــد ، إي لعمـــري :قـــال؟أبعـــد احلجـــاب:م مـــع الرجـــال قلـــتعليـــه و ســـل

تطـوف حجـزة مـن عائشـةمل يكن يفعلن كانت :قال؟كيف خيالطن الرجال:قلت.احلجاب
فقالـــت امـــرأة معهـــا انطلقـــي بنـــا يـــا أم املـــؤمنني نســـتلم فجـــذبتها وقالـــت .الرجـــال ال ختـــالطهم

ترتات بالليــل فــيطفن مــع الرجــال ال خيــالطنهم انطلقــي عنــك وأبــت أن تســتلم وكــن خيــرجن مســ
وكنــت آيت :قــال.ولكــنهن إذا دخلــن البيــت ســرتن حــني يــدخلن مث أخــرج عنــه الرجــال:قــال

هـي يف ::قلت.عائشة أنا وعبيد بن عمري وهي جماورة يف جوف ثبري
. ت عليها درعا معصفرا وأنا صـيب ولكن قد رأي:قبة هلا تركية عليها غشاء هلا بيننا وبينها قال

حــدثنا أبــو أســامة عــن ابــن جــريج عــن عطــاء أن أزواج النــيب صــلى ]14928[ابــن أيب شــيبة 
تعـــايل إىل احلجـــر : عطـــاء وقالـــت امـــرأة لعائشـــة :اهللا عليـــه وســـلم كـــن يطفـــن مـــع الرجـــال قـــال

يعلـــعمـــرو بـــنوقـــال يل]1618[اهــــ رواه البخـــاري قـــال انفـــذي عنـــك: فاســـتلميه قالـــت 
.فذكر مثل سياق عبد الرزاق . عطاء حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخربنا قال أخربين
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ن زائــدة عــن حــدثنا إمساعيــل بــن حممــود عــن حســني بــن علــي اجلعفــي عــ]457[الفــاكهي -
فــرأى رجــال معهــن : قــال .أن يطــوف الرجــال مــع النســاءعمــر: مغــرية عــن إبــراهيم قــال
لئن كنت أحسنت لقد ظلمتين ، ولئن كنت أسـأت مـا علمتـين : لرجل فضربه بالدرة ، فقال ا
اهـــ مرســل ، ومغــرية بــن فعفــى الرجــل عــن عمــر : امتثــل ، قــال : وقــال ، ، فأعطـاه عمــر الــدرة 
.مقسم الضيب يدلس 

ابــن حــدثنا جعفــر بــن عــون عــن مســعر عــن عتبــة بــن قــيس عــن ]14330[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ عتبة وثقه ابن حبان ر فيها كاألنثىمكة بكت بكا ، الذك: قال عمر

ابـنحدثنا وكيع عن سفيان عـن األسـود بـن قـيس عـن أبيـه عـن ]14327[ابن أيب شيبة -
اهــ إسـناد علـى رسـم )1(: قال الزبير

.ابن حبان أحسبه 
كـان :بن حسن بن القاسم عن أبيه قالن حدثين جدي عن عبد الرمح] 20/ 2[األزرقي -

الرجال والنساء يطوفون معا خمتلطني حىت ويل مكة خالد بن عبد اهللا القسـري لعبـد امللـك بـن 
ســـياط الطـــواف، وأجلـــس عنـــد كـــل ركـــن حرســـا معهـــم المــروان ففـــرق بـــني الرجـــال والنســـاء يف

يان بـن عيينـة يقـولال جـدي مسعـت سـفق. فاستمر ذلك إىل اليوميفرقون بني الرجال والنساء
.ال بأس به اهـ خالد القسري أول من فرق بني الرجال والنساء يف الطواف:

الطواف يف النعلني
احلميـد احلمـاين ثنـا حيـىي بـن عبـدا أبو العبـاس أمحـد بـن حممـد قـال حدثن]552[الفاكهي -

عبــد رأيــت : عــن عبــد اهللا بــن عــامر بــن ربيعــة قــال قــال ثنــا شــريك عــن عاصــم بــن عبيــد اهللا
مــا أدري أليهمــا : عمــريطــوف بالبيــت وعليــه خفــان وهــو حيــدو ، فقــال الــرحمن بــن عــوف

قد فعلت هذا علـى : ؟ فقال عبد الرمحن أو حداؤك حول البيتطوافك يف خفيك : أعجب 
حدثنا حيىي بـن ]842[وقال أبو يعلى .عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يعبه علي 

ين حــدثنا شــريك عــن عاصــم بــن عبيــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن عــامر بــن ربيعــة عبــد احلميــد احلمــا
مـا : رأيت عبد الرمحن بـن عـوف يطـوف بالبيـت وهـو حيـدو عليـه خفـان فقـال لـه عمـر : قال 

إمنــا مسيــت بكــة ألن : حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن حجــاج عــن احلكــم عــن جماهــد قــال ]14331[ابــن أيب شــيبة -1
.اهـ ثقات ه حيل فيها ما ال حيل يف غريهاالناس يبك بعضهم بعضا وإن
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قد فعلت هذا على : حداؤك حول البيت أو طوافك يف خفيك ؟ قال : أدري أيهما أعجب 
حدثنا سويد .ليه و سلم فلم يعب ذلك عليرسول اهللا صلى اهللا ع: عهد من هو خري منك 

أن عمر بن : بن سعيد حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة 
واهللا مـا : اخلطاب مر على عبد الرمحن بن عوف يطوف بالبيت وهو حيـدو عليـه خفـان فقـال 

ت ذلـك علـى عهـد قـد فعلـ: أدري أطوافك يف خفيك أعجب أم حداؤك حول البيت ؟ قـال 
.منكر اهـرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: من هو خري منك 

بــن إســحاق حــدثين أبــو عبيــدة بــن حممــد بــن اثنا يعقــوب ثنــا أيب عــن حــد]7038[أمحــد -
خرجــت أنــا :عمــار بــن ياســر عــن مقســم أيب القاســم مــوىل عبــد اهللا بــن احلــرث بــن نوفــل قــال

وهـو يطـوف بالبيـت معلقـا اهللا بـن عمـرو بـن العاصـيعبـدوتليد بن كالب الليثي حىت أتينـا 
نعليــه بيــده فقلنــا لــه هــل حضــرت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــني يكلمــه التميمــي يــوم 

أقبل رجل من بين متيم يقال له ذو اخلويصرة فوقـف علـى رسـول اهللا صـلى ، نعم :قال؟حنني
فقــال ؟ ت مــا صــنعت يف هــذا اليــوم يــا حممــد قــد رأيــ:قــال.اهللا عليــه وســلم وهــو يعطــي النــاس

رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم أجــل فكيــف رأيــت قــال مل أرك عــدلت قــال فغضــب رســول 
فقــال ؟ ن مل يكــن العــدل عنــدي فعنــد مــن يكــون إاهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم مث قــال وحيــك 

تعمقـون يف فإنـه سـيكون لـه شـيعة ي، ال دعوه :قال؟يا رسول اهللا أال نقتله:عمر بن اخلطاب
الــدين حــىت خيرجــوا منــه كمــا خيــرج الســهم مــن الرميــة ينظــر يف النصــل فــال يوجــد شــيء مث يف 

قـواه عبـد ، حسـناهــ القدح فال يوجد شيء مث يف الفوق فال يوجـد شـيء سـبق الفـرث والـدم 
.يف تعليقه عليهبن حنبل اهللا بن أمحد 

رأيــت : اهللا بــن شــريك قــال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن عبــد ]13983[ابــن أيب شــيبة -
أنـا شـريك ]2224[ابـن اجلعـد .ال يفعلـهالزبيـرابنيطوف وعليه نعاله ، ورأيت ابن عمر

بـن الـزبري اورأيـت ، بـن عمـر يطـوف بالبيـت وعليـه نعليـه ارأيـت : عن عبد اهللا بن شريك قال 
نـا عبـد حـدثين عبـد اهللا بـن هاشـم قـال ث]554[وقـال الفـاكهي . يطوف وهـو آخـذمها بيـده 

رأيـت ابـن الـزبري يطـوف يف نعليـه : الرمحن بن مهدي عن سفيان عن عبـد اهللا بـن شـريك قـال 
اهـ كأن ابـن شـريك اضـطرب فيـه واألول أوىل أن يكـون حمفوظـا ، ، ورأيت ابن عمر يتعلقهما 

.كان ابن الزبري يرى خلع النعال. وهو حديث حسن 
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ألمحر عـن حـامت بـن أيب صـغرية عـن ابـن أيب حدثنا أبو خالد ا]13981[ابن أيب شيبة قال
لقــد كــان هــذا البيــت حيجــه ســبع مئــة مــن بــين إســرائيل : يقــولابــن الزبيــرمسعــت :قــالمليكــة 

حدثنا حسني بـن ]1436[الفاكهي.يضعون نعاهلم بالتنعيم ويدخلون حفاة تعظيما للبيت
عـن ابـن أيب مليكـة قـالحسن املـروزي قـال ثنـا مـروان بـن معاويـة قـال ثنـا حـامت بـن أيب صـغرية

إن هـــذا البيـــت كـــان حيجـــه مـــن بـــين إســـرائيل ســـبعمائة ألـــف يضـــعون نعـــاهلم : قـــال ابـــن الـــزبري 
حـدثنا وكيـع عـن مسـعر عـن ]13985[ابـن أيب شـيبة. بالتنعيم مث يدخلون حفاة تعظيما له

عــوا كانـت األمــة مــن بــين إســرائيل إذا أتــوا ذا طــوى خل: مصـعب بــن شــيبة عــن ابــن الــزبري قــال 
حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عـن مسـعر عـن مصـعب ]1415[الفاكهي .نعاهلم

كانت األمم من بـين إسـرائيل إذا جـاءوا ذا طـوى خلعـوا : بن شيبة عن عبد اهللا بن الزبري قال 
عـن مصـعب دثين جدي ثنـا سـفيان عـن مسـعرح]2/123[األزرقي . نعاهلم تعظيما للحرم 

ئيل لتقـدم مكـة فـإذا بلغـت إن كانـت األمـة مـن بـين إسـرا:بـن الـزبري قـالشيبة عن عبد اهللابن
.اهـ صحيح ذا طوى خلعت نعاهلا تعظيًما للحرم

حــدثين جــدي حــدثنا إبــراهيم حــدثنا حممــد بــن ســوقة عــن عكرمــة ] 128/ 2[األزرقــي وقــال
إبـراهيم بـن اهــحـج احلواريـون فلمـا دخلـوا احلـرم مشـوا تعظيمـا للحـرم: أنه قـالعباسابنعن 

مــــن طريــــق]70/ 68[تــــاريخ دمشــــق يف رواه ابــــن عســــاكر و . حممــــد األســــلمي كــــان ظنينــــا 
: إبراهيم بن حممد الشافعي نا ابن عيينة عن حممـد بـن سـوقة عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال 

.ثقاتاهـحج احلواريون فلما دخلوا احلرم مشوا تعظيما للحرم
كانوا يكرهون أن : خالد عن حجاج عن عطاء قال حدثنا أبو ]13982[ابن أيب شيبة -
.فيه ضعفاهـ والقصب تعظيما للبيتدخلوا البيت باخلف والنعلي

استالم الركننيفضل ما ذكر يف 
عن معمر والثوري عن عطاء بن السـائب عـن عبـد اهللا بـن عبيـد بـن ]8877[عبد الرزاق -

إن مسـح احلجـر األسـود :سـلم أنـه قـالو بن عمر عن النيب صلى اهللا عليـه اعمري عن أبيه عن 
حـدثنا حممــد بــن ]117[وقـال الفــاكهي . رواه أمحــداهـــ والـركن اليمــاين حيطـان اخلطايــا حطـا 

ري يف الطـواف عـن عبـد اهللا بـن عبيـد بـن عمـميمون قال ثنا سفيان قال ثنا عطاء بـن السـائب
.هذين الـركنني حيطـان اخلطايـا حطـااستالم:النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن عن ابن عمر 
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؟ لقـــد حـــدثت بـــه يث: فـــأراين ال أكـــرب بـــه فقـــال:قـــال ســـفيان
حــدثنا علـي بــن عبــد ]13446[الطـرباين . دون هـذا تضــرب فيـه أكبــاد اإلبــل:الشـعيب فقــال

بـد اهللا بـن عبيـد بـن العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا محاد بن زيـد عـن عطـاء بـن السـائب عـن ع
يــا أبــا عبــد الــرمحن مــايل أراك تســتلم الــركنني وال ترتكهمــا؟ : قــال رجــل البــن عمــر: عمــري قــال

إن مســحهما : إين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول: وكــان ابــن عمــر يفعلــه قــال
النسـائي رواهاهــ : ومسعته يقول.حيط الذنوب

.وابن حبان ه ابن خزمية حصح. عن قتيبة عن محاد 
عن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس حدثنا قتيبة عن جرير عن ابن خثيم ]961[الرتمذي -

واهللا ليبعثنــه اهللا يــوم القيامــة لــه عينــان :قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف احلجــر: قــال
يث قــال أبــو عيســى هــذا حــداهـــســتلمه حبــق 

.وصححه ابن حبان، ورواه أمحد حسن 
بـن عـم أيب هريـرة حيـدث امسعت أبا عبد اهللا :عن بشر بن رافع قال]8879[عبد الرزاق -

.اهـ ضعيف استالم الركن ميحق اخلطايا حمقا :يقولهريرةأباأنه مسع 
احلجــر : قـال أنــسن شــعبة عـن قتـادة عـن حـدثنا أبــو أسـامة عـ]14352[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ سند صحيح من حجارة اجلنة
عبـــد اهللا بـــن حـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن حصـــني عـــن جماهـــد عـــن ]14350[ابـــن أيب شـــيبة -

لقد نزل احلجر من اجلنة وإنه أشد بياضا من الثلج فما سـوده إال خطايـا بـين آدم:قالعمرو
.اهـ سند جيد 

عبــد اهللا حــدثنا وكيــع عــن ســوادة بــن أيب األســود عــن أبيــه عــن ]14353[ابــن أيب شــيبة -
أو ليصــيبنه أمــر مــن واســتلموا هــذا احلجــر فــواهللا لــريفعنحجــوا هــذا البيــت : قــال بــن عمــرو

فع اآلخـر وإن مل يكــن كمـا قلــت فرفــع أحـدمها وســري السـماء إن كانـا حلجــرين أهبطـا مــن اجلنـة
مسلم بن خمراق سوادة بناهـ بن عمرو الكذابهذا قرب عبد اهللا : فمن مر على قربي فليقل 

.، سند جيد 
حـــدثنا حســـني بـــن حســـن قـــال أنـــا مـــروان بـــن معاويـــة عـــن العـــالء بـــن ]25[وقـــال الفـــاكهي 

نــزل جربيــل :قــالعبــد اهللا بــن عمــرواملســيب عــن عمــرو بــن مــرة عــن يوســف بــن ماهــك عــن 
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الوا خبري ما بقـي بـني ظهـرانيكم عليه السالم باحلجر من اجلنة فوضعه حيث رأيتم وإنكم لن تز 
مث قـال الفـاكهي . فاستمتعوا منه ما استطعتم فإنه يوشك أن جييء فريجع بـه مـن حيـث جـاء 

حدثنا حسـني بـن حسـن قـال أنـا عبـد الوهـاب الثقفـي عـن أيـوب عـن أيب قالبـة عـن ]292[
.حسن اهـاستمتعوا من الطواف ما استطعتم : عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال 

عن ياسني عن املختار عن سهل بن سعد عـن الضـحاك بـن مـزاحم ]8951[عبد الرزاق -
: فإن نسي قالوا ، بني الركنني حوض عليه سبعون ألف يؤمنون ملن دعا :قالعباسبناعن 

.اهـ ضعيف جدا اللهم اغفر له 
ثنـا شـيباين قـال ثنـا عمـر بـن علـي املقـدمي قـال حدثنا عمر بن حفـص ال]149[الفاكهي -

آمـني : إن عند الركن ملكـا يقـول: قال عباسابنعنعبد اهللا بن مسلم بن هرمز عن جماهد
ابــن مردويــه رواه و اهـــ ربنــا آتنــا يف الــدنيا حســنة ويف اآلخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار : فقولــوا
.جدا ضعيف ابن هرمز وهو عنوغريه

جـريج عـن عمـر بـن قتـادة حدثين جدي عن سعيد بن سامل عـن ابـن] 273/ 1[األزرقي -
على الركن اليماين ملكـان مـوكالن يؤمنـان علـى دعـاء مـن : عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال

.ضعيفاهـ 
حــدثنا حيــىي بــن ســليم مسعــت ابــن جــريج مسعــت ]1267املطالــب[وقــال حممــد بــن أيب عمــر

إن هـذا الـركن ميـني اهللا يف األرض يصـافح :يقـولاسعبـابـنحممد بن عباد بـن جعفـر مسعـت 
حـدثين مهـدي بـن أيب املهـدي حـدثنا ] 258/ 1[األزرقـي . 

: املكــي قــال مسعــت ابــن جــريج يقــول مسعــت حممــد بــن عبــاد بــن جعفــر يقــول حيــىي بــن ســليم
إن هذا الركن األسود ميني اهللا عز وجـل:مسعت ابن عباس يقول
ثنا حممـد بـن حيـىي واحلسـني بـن حريـث أبـو عمـار قـاال ]20[الفاكهي. مصافحة الرجل أخاه

ثنا حيىي بن سليم قـال مسعـت ابـن جـريج يقـول مسعـت حممـد بـن عبـاد بـن جعفـر يقـول مسعـت 
اهـــ ههــذا الــركن ميــني اهللا يف األرض يصــافح بــه عبــاده مصــافحة الرجــل أخــا:ابــن عبــاس يقــول

اهـــ وصــحح إســناده البوصــريي يف اإلحتــاف ، هــذا موقــوف جيــد:قــال ابــن حجــر يف املطالــب
. إمنا رواه ابن جريج معنعنا والتصريح بالسماع تفرد به ابن سليم الطـائفي ولـيس هـو باحلـافظو 

بـن ابـن عبـاس حنـوه قـال ابن جريج عن حممد بن عبـاد عـن اأخربنا ]8920[عبد الرزاق قال
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:بـن عبـاس أنـه قـالات عـن علـي بـن عبـد اهللا عـن جريج وحدث
.عباده

اهـأما رأيت الرجل إذا القى أخاه صافحه بيمينه 
بـن اعبـاد حيـدث أنـه مسـع عن إبـراهيم بـن يزيـد أنـه مسـع حممـد بـن ]8919[عبد الرزاق ورواه

:عبــاس يقــول
بـن عبـاس بيـده مـا حـاذى بـه عبـد مسـلم يسـأل ايشهد ملن اسـتلمه بـالرب والوفـاء والـذي نفـس 

.اخلوزي تركوه ابن يزيداهـ اهللا تعاىل خريا إال أعطاه إياه 
حـــدثين جـــدي حـــدثنا عيســـى بـــن يـــونس قـــال حـــدثين عبـــد اهللا بـــن ]1/258[ورواه األزرقـــي 

الـركن ميـني اهللا يف األرض : مسلم بـن هرمـز عـن حممـد بـن عبـاد بـن جعفـر عـن ابـن عبـاس قـال
حـــدثين عمـــر بـــن حفـــص ] 21[الفـــاكهي. 

حممـد بـن عبـاد بـن جعفـر عـن ابـن الشيباين قال ثنا عمر بن علـي عـن عبـد اهللا بـن مسـلم عـن 
، فأخشــى أن يكــون ابـن جــريج أخــذه عـن اخلــوزي أو ابــن اهــ ابــن مســلم ضـعيف عبـاس حنــوه 

.وال يثبت هذا عن ابن عباس .مسلم 
حــدثنا و ســحاق بــن ابــراهيم الطــربي قــال ثنــا ابــراهيم بــن احلكــمإحــدثنا ]17[ورواه الفــاكهي 

ن احلكم بن أبان عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال ابن أيب بزة قال ثنا حفص بن عمر مجيعا ع
احلجـــر ميـــني اهللا يف األرض فمـــن مل يـــدرك بيعـــة رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مث اســـتلم : 

.واحلكم ليس بذاك الثبت. رواته عن احلكم كلهم ضعفاءاهـ احلجر فقد بايع اهللا ورسوله
جريـر بـن عبـد احلميـد عـن رجـل ثنا عبد السـالم بـن عاصـم قـال ثنـا حد] 18[وقال الفاكهي

إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا (من أهل مكة عن عطاء عن ابن عباس حنوه مث قرأ 
والرجــل املــبهم أظنــه . اهـــ وهــذا إســناد ضــعيف أو قريــب مــن هــذا أو حنــو هــذا )فــوق أيــديهم

عن سعيد بن سليمان ، كذلك رواه سعدويه منكر احلديث وهو عبد اهللا بن املؤمل املخزومي 
.ابن املؤمل

حــدثين جــدي عــن ســعيد بــن ســامل عــن عثمــان بــن ســاج عــن أيب ] 259/ 1[األزرقــي وقــال
إن الـركن ميـني اهللا عـز : إمساعيل عن عبد امللك بن عبد اهللا بن أيب حسني عن ابن عبـاس قـال

ل اهللا 
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اهـ عثمان بن عمرو بن ساج ضعيف ومن فوقه مل أعـرفهم عز وجل شيًئا عنده إال أعطاه إياه
.، إال أن يكون فيه تصحيف 

نــه أعــن بشــر بــن رافــع قــال أخــربين إمساعيــل بــن أيب ســعد الصــنعاين ]8880[عبــد الــرزاق -
كن مث دعا اسـتجيب من استلم الر :أنه مسعه يقولعباسبنابن عباس عن امسع عكرمة موىل 

] 56[الفـاكهي .ال وإن كـان أسـرع مـن الـربق اخلـاطفله قال قيل البـن عبـاس وإن أسـرع قـ
افع عــن رجــل يقــال لــه نــال ثنــا بشــر بــن ثنــا صــفوان بــن عيســى قــحــدثنا بكــر بــن خلــف قــال

مـن اسـتلم هـذا :ابـن عبـاس قـال عـنإمساعيل بن أيب سعيد رجل من أهل الـيمن عـن عكرمـة 
وإن كان أسرع من بـرق اخللـب : وإن أسرع ؟ قال : قال له رجل .عا استجيب له الركن مث د

.اهـ ضعيف 
أنه كان قاعدا بني الفارسيسلمانبن جريج قال حدثت عن اعن ]8883[عبد الرزاق -

زمزم والركن واملقـام والنـاس يزدمحـون علـى الـركن فقـال جللسـائه أتـدرون مـا هـذا فقـالوا نعـم هـذا 
د أدري ولكنــه مــن حجــارة بيــده ليحشــرن يــوم القيامــة لــه عينــان وشــفتان ولســان احلجــر قــال قــ

.اهـ ورواه الفاكهي كذلك يشهد ملن استلمه باحلق
حممـد بـن عبيـد بـن سـفيان األمـوي عـن إمساعيـل بـن حـدثنا أبـو بكـر بـن]155[الفاكهي -

لقــد رأيــت : ال قــعــن الشــعيبأبـان العــامري قــال ثنــا ســفيان الثــوري عــن طــارق بـن عبــد العزيــز 
ومصـعب بـن الـزبري وعبـد عبـد اهللا بـن الزبيـروعبد اهللا بـن عمـركنا بفناء الكعبة أنـا وعجبا  

لـــيقم رجـــل رجـــل فليأخـــذ بـــالركن : امللـــك بـــن مـــروان فقـــال القـــوم بعـــد أن فرغـــوا مـــن حـــديثهم 
ــقــم يــا عبــد اهللا بــن الــزبريليمــاين فليســأل اهللا تعــاىل حاجتــه فإنــه يعطــي مــن ســعتها ك أول فإن

ى لكـل عظـيم اللهـم إنـك عظـيم ترجـ: فقام فأخذ بـالركن اليمـاين مث قـال مولود ولد يف اهلجرة
ليين احلجاز أن ال متيتين من الدنيا حىت تو ، أسألك حبرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة بيتك

قم يا مصعب بن الزبري فقام حىت أخـذ بـالركن : فقالوا ويسلم علي باخلالفة وجاء حىت جلس 
أن ال اللهـم رب كـل شـيء وإليـك كـل شـيء أسـألك بقـدرتك علـى كـل شـيء: ماين فقال الي

: فقـالوا كينة بنـت احلسـني ، وجـاء حـىت جلـسمتيتين من الدنيا حىت توليين العراق وتزوجين س
الســبعاللهــم رب الســماوات : قــم يــا عبــد امللــك بــن مــروان فقــام فأخــذ بــالركن اليمــاين فقــال 

مبـا سـألك عبـادك املطيعـون ألمـرك وأسـألك حبرمـة أسـألك بعد القفر ورب األرض ذات النبت 
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ين حـىت تـوليين أن ال متيتـوجهك وأسألك حبقك على مجيع خلقك وحبق الطائفني حول بيتـك 
قـم يـا عبـد : فقـالوا 

اللهـم يـا رمحـن يـا رحـيم أسـألك برمحتـك : مث قـال ين اهللا بن عمر فقـام حـىت أخـذ بـالركن اليمـا
أن ال متيتـين مـن الـدنيا حـىت توجـب اليت سبقت غضبك وأسـألك بقـدرتك علـى مجيـع خلقـك

رأيـت كـل رجـل مـنهم قـد أعطـي مـا فما ذهبت عيناي مـن الـدنيا حـىت : يل اجلنة قال الشعيب 
اهــ أيب الـدنيا هكـذا مسعتـه منـهبن عمر باجلنةوبشر عبد اهللاسأل

]82[رواه ابــن أيب الــدنيا يف جمــايب الــدعوة و . أبــو بكــر بــن حممــد هــو ابــن أيب الــدنيا عبــد اهللا 
حــدثين أبــو احلســن أمحــد بــن عبــد األعلــى الشــيباين حــدثنا إمساعيــل بــن أبــان العــامري حــدثنا 

بــد اهللا ابــن أيب الــدنيا وكــأن ع. كــذلك ســفيان الثــوري عــن طــارق بــن عبــد العزيــز عــن الشــعيب  
.كذبوه الغنوي العامري  إمساعيل بن أبان رواه عاليا ونازال ، لكن 

حدثنا سليمان بن أمحد ثنا أمحد بـن زيـد بـن احلـريش ثنـا ] 1/309[يف احلليةورواه أبو نعيم
اجتمــع يف :الــرمحن بــن أيب الزنــاد عــن أبيــه قــالأبــو حــامت السجســتاين ثنــا األصــمعي ثنــا عبــد

اهللا بــن اهللا بــن عمــر فقــالوا متنــوا فقــال عبــدالــزبري وعبــداهللا بنــور مصــعب وعــروة وعبــداحلجــ
الزبري أما أنا فأمتىن اخلالفة وقال عروة أمـا أنـا فـأمتىن أن يؤخـذ عـين العلـم وقـال مصـعب أمـا أنـا 

اهللا بن عمر فأمتىن إمرة العراق واجلمع بني عائشة بنت طلحة وسكينة بنت احلسني وقال عبد
]176/ 2[مث قـال . أما أنا فأمتىن املغفرة قال فنالوا كلهم ما متنوا ولعل ابن عمر قـد غفـر لـه 

شعث قال ثنا سليمان بن معبـد قـال ثنـا اهللا بن سليمان األمحد بن بندار قال ثنا عبدأحدثنا 
الــرمحن بــن أيب الزنــاد عــن أبيــه قــال اجتمــع يف احلجــر مصــعب بــن الــزبري و صــمعي عــن عبــداأل
اهللا بـن الـزبري أمـا أنـا اهللا بن عمر فقالوا متنوا فقال عبداهللا بن الزبري وعبدوة بن الزبري وعبدعر 

فأمتىن اخلالفـة وقـال عـروة أمـا أنـا فـأمتىن أن يؤخـذ عـين العلـم وقـال مصـعب أمـا أنـا فـأمتىن امـرأة 
رضـي اهللا اهللا ابن عمروسكينة بنت احلسني وقال عبدالعراق واجلمع بني عائشة بنت طلحة

ذا وهـاهــ تعاىل عنهما أما أنا فأمتىن املغفرة قال فقالوا كلهم ما متنوا ولعل ابـن عمـر قـد غفـر لـه 
.خرب صحيح عن ابن أيب الزناد وهو حسن ال بأس به 

حدثين حممد بن صاحل البلخي قال ثنا مكي بـن إبـراهيم عـن عثمـان بـن ]148[الفاكهي -
لقـل مـا يضـع أحـد يـده علـى الـركن : كان يقـال : د قال األسود عن ابن أيب حسني عن جماه
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وحممد بن صـاحل ابن أيب حسني هو عمر بن سعيداهـاليماين فيدعو إال كاد أن يستجاب له 
.، سند جيد هو الصيدالين 

كن اليماينالر احلجر و جامع استالم 
اهللا بـن نـه قـال لعبـدأعـن سـعيد بـن أيب سـعيد املقـربي عـن عبيـد بـن جـريج ]733[مالك -

يا أبا عبد الرمحن رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هـن يـا :عمر 
ال اليمـانيني ورأيتـك تلـبس النعـال السـبتية ورأيتـك إرأيتك ال متس مـن األركـان :بن جريج قالا

ون يـوم 
أمـا األركـان فـإين مل أر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم ميـس :الرتوية فقال عبـد اهللا بـن عمـر

.رواه البخاري ومسلم .وذكر احلديث . إال اليمانيني 
يـونس أبو الطاهر وحرملـة بـن حيـىي قـاال أخربنـا ابـن وهـب أخـربينحدثين]3132[مسلم -

هللا بــن عتبــة عــن ابــن عبــاس أن رســول اهللا صــلى اهللا عــن ابــن شــهاب عــن عبيــد اهللا بــن عبــد ا
وحـدثنا حممـد بـن اهـ مث قالحجة الوداع على بعري يستلم الركن مبحجنعليه وسلم طاف يف

رأيـت :املثىن حدثنا سـليمان بـن داود حـدثنا معـروف بـن خربـوذ قـال مسعـت أبـا الطفيـل يقـول
اهـــلــركن مبحجـن معـه ويقبــل احملجـنرسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم يطـوف بالبيــت ويسـتلم ا

.فاضة ، وقد تقدم حديث جابر يف طواف اإلكان هذا  
ثنا وكيــع ثنــا ســفيان عــن أيب يعفــور العبــدي قــال مسعــت شــيخا مبكــة يف حــد]190[أمحــد -

يــا عمــر : إمــارة احلجــاج حيــدث عــن عمــر بــن اخلطــاب أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لــه 
إن وجــدت خلــوة فاســتلمه وإال ، الضــعيف يعلــى احلجــر فتــؤذال تــزاحم، إنــك رجــل قــوي 

حدثنا سفيان قـال حدثنا احلميدي ] 3/31[اهـ وقال يعقوب يف التاريخ فاستقبله فهلل وكرب 
ثنا أبو يعفـور العبـدي قـال مسعـت شـيخاً مـن خزاعـة مصـرف احلجـاج مـن مكـة حـني قتـل ابـن 

يــا أبــا حفــص إنــك رجــل : عليــه وســلم لعمــرالــزبري كــان أمــرياً عليهــا يقــول قــال النــيب صــلى اهللا
كـان : قـال. هـو عبـد الـرمحن بـن نـافع بـن عبـد احلـارث: فقلـت أليب يعفـور: قال سفيان. قوي

اسـم أيب يعفـور : قال احلميـدي.احلجاج استعمله على مكة منصرفه منها حني قتل ابن الزبري
يف الصــحابة وروى عنـــه اهـــ عبــد الــرمحن بـــن نــافع وثقــه ابــن حبــان وذكـــره ابــن شــاهنيوقــدان

.الناس ، واخلرب جوده ابن كثري يف التاريخ 
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حدثنا أمحـد بـن سـنان حـدثنا يزيـد بـن هـارون أخربنـا ورقـاء أخربنـا زيـد ]1610[البخاري -
رأيـت رسـول اهللا قبـل احلجـر وقـال لـوال أينعمـر بـن الخطـابرأيـت :بن أسلم عـن أبيـه قـال

وعبـــد اهللا بـــن ســـرجس عـــن عمـــر ورواه ابـــن عمـــر اهــــصـــلى اهللا عليـــه وســـلم قبلـــك مـــا قبلتـــك 
.عند مسلم ، وعابس بن ربيعة عن عمر عند البخاري ومسلمماحديثه
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن إبــراهيم بــن عبــد األعلــى عــن ]14978[ابــن أيب شــيبة وقــال

كـان رسـول اهللا : قبـل احلجـر والتزمـه ، وقـال الخطـاببـنعمـررأيت : سويد بن غفلة قال 
وحدثنيـه حممـد بـن املثـىن حـدثنا عبـد مث قـال ، اهــ رواه مسـلم صلى اهللا عليـه وسـلم بـك حفيـا

. رأيت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم بك حفياولكين:
وعامة من رواه عن سفيان ومن ، هذه كأنه وهن رواية وكيع اهـومل يقل والتزمه

.واهللا أعلم ، واه عن إبرهيم بن عبد األعلى مل يذكر ذلك احلرف ر 
حــدثنا وكيــع عــن موســى بــن عبيــدة عــن وهــب بــن وهــب عـــن ]16044[ابــن أيب شــيبة -

.آمنـــت بـــاهللا وكفـــرت بالطـــاغوت: أنـــه كـــان يقـــول إذا اســـتلم عمـــرســـعيد بـــن املســـيب عـــن 
بــن عبيــدة عــن وهــب بــن حــدثنا يعقــوب بــن محيــد قــال ثنــا وكيــع عــن موســى ]40[الفــاكهي 

آمنــت بــاهللا : وهــب عــن ســعيد بــن املســيب أن عمــر بــن اخلطــاب كــان إذا اســتلم احلجــر قــال
.اهـ وهب كذبوه وابن عبيدة الربذي ضعيف وكفرت بالطاغوت

حدثين جـدي حـدثين داود بـن عبـد الـرمحن عـن هشـام بـن عـروة أن ]1/266[وقال األزرقي 
اهـــ منقطــع فــإذا اشــتد الزحــام كــرب كلمــا حــاذاه، جــوةعمــر بــن اخلطــاب كــان يســتلم إذا وجــد ف

.رجاله ثقات و 
أخــربين جــدي عــن ســعيد بــن ســامل قــال أخــربين موســى بــن عبيــدة ] 271/ 1[وقــال األزرقــي 

عــن ســعيد بــن املســيب أن عمــر بــن -كــذا وأُراه ســعد بــن إبــراهيم –عــن ســعيد بــن إبــراهيم 
اهللا واهللا أكرب على مـا هـدانا اهللا، ال إلـه إال باسم : اخلطاب كان يقول إذا كرب الستالم احلجر

وكفرت بالطـاغوت وبـالالت والعـزى ومـا يـدعى مـن دون ، اهللا وحده ال شريك له، آمنت باهللا
بلغــين أنــه يســتحب : قــال عثمــان. وهــو يتــوىل الصــاحلني، اهللا، إن وليـي اهللا الــذي نــزل الكتــاب

اللهــم إميانًــا بــك وتصــديًقا مبــا جــاء بــه حممــد باســم اهللا واهللا أكــرب : أن يقـال عنــد اســتالم الــركن
.وعثمان هو ابن ساج.اهـ ضعيف غري حمفوظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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بن جريج قـال أخـربين سـليمان بـن عتيـق عـن عبـد اهللا بـن بابيـه اعن ]8945[عبد الرزاق -
ممــا يلــي فاســتلم الــركن فكنــت عمــرطفــت مــع :قــالأميــةبــنيعلــىيعلــى عــن عــن بعــض بــين

؟ مــا شــأنك :البيــت فلمــا بلغنــا الــركن الغــريب الــذي يلــي األســود جــررت يــده ألن يســتلم قــال
: قـال .بلـى:قلـت؟أمل تطـف مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:فقـال!أال تستلم:فقلت

لــيس لـك يف رســول اهللا صــلى اهللا :قــال.ال:قــال فقلـت؟فرأيتـه يســتلم هــذين الـركنني الغــربيني
بـن اثنا روح ثنـا حـد]313[أمحـد. فابعـد عنـك :قـال.بلـى:قلـت؟وسلم أسوة حسنةعليه

يعلـى عـن يعلـى بـن أميـةبيـه عـن بعـض بـيناجريج أخربين سليمان بن عتيق عن عبـد اهللا بـن ب
يعقوب بن سفيان حدثنا أبو عاصـم عـن ابـن جـريج عـن من طريق ]9509[البيهقي . مثله 

ذكره ابن عبد فذكره اهـ ن بابيه عن بعض ولد يعلى عن يعلى سليمان بن عتيق عن عبد اهللا ب
اهــهـذا احلـديث مل خيرجـه أحـد مـن أهـل السـنن ، ويف صـحته نظـر : اهلادي يف التنقيح وقـال 

.
حدثنا علي بن هاشم عن ابن أيب ليلـى عـن عطـاء عـن يعلـى ]15221[وقال ابن أيب شيبة 

لم الركن وكان يعلى بـن أميـة يسـتلم األركـان كلهـا فقـال لـه استعمرملا أن حج : بن أمية قال 
فقـال : أستلمها كلها ألنه ليس شيء من البيت يهجـر قـال : يا يعلى ما تفعل ؟ قال : عمر 
بلــى ، : أمــا رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مل يســتلم منهــا إال احلجــر ؟ قــال : عمــر 
.ضعيف ن أيب ليلىاباهـ بلى: فما لك به أسوة ؟ قال : قال 

أنــه  علــيحــدثنا املسـعودي عــن أيب إسـحاق عــن احلـارث عـن ]174[أبـو داود الطيالسـي -
بــك اللهــم تصــديقا بكتا: كــان إذا مــر بــاحلجر األســود فــرأى عليــه زحامــا اســتقبله وكــرب وقــال 

مـــنالبيهقـــيو الطـــرباينو الفـــاكهي و ابـــن أيب شـــيبة اهــــ ورواه وســنة نبيـــك صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
.ال يرضىضعيف واحلارث .حنوهيإسحاق عن احلارث عن علأيبطريق

حــدثين جــدي أخربنــا ســعيد بــن ســامل عــن عثمــان بــن ســاج أخــربين ] 272/ 1[األزرقــي -
ــنعلــيياســني حــدثين إبــراهيم عــن احلجــاج بــن الفرافصــة عــن  ــيب أنــه كــان إذا مــر طالــبأب

م علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ورمحـة باسـم اهللا واهللا أكـرب والسـال: بالركن اليماين قال
ربنـا لـدنيا واآلخـرةاهللا وبركاته اللهم إين أعوذ بك من الكفـر والفقـر والـذل ومواقـف اخلـزي يف ا

.اهـ ضعيف وقنا عذاب الناريف اآلخرة حسنةآتنا يف الدنيا حسنة و 
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سعدبنت عن عائشةربيأخربنا سعيد عن عثمان بن مقسم ال]2/172م[الشافعي -
اهـــ وإال فكــربن وامضــني، إذا وجــدتن فرجــة مــن النــاس فاســتلمن :كــان أيب يقــول لنــا:قالــت

. ضعيف جدا 
قال حدثين جدي حدثنا سعيد بن سامل القداح عن عثمان بن ساج] 270/ 1[األزرقي -

اليمـاين فإنــه  يـا بــين أدنـين مـن الـركن : عـن أبيـه أنـه قـالالزبيــروأخـربين ياسـني عـن عبـد اهللا بـن 
.اهـ ضعيف إنه باب من أبواب اجلنة: كان يقال

حدثنا أبو العباس قال ثنا سعيد عن أيب عوانة عن عمر بن أيب سلمة عـن ]69[الفاكهي -
كان إذا أتى الركن فوجدهم يزدمحون عليـه اسـتقبل ودعـا عبد الرحمن بن عوفإن :أبيه قال

حدثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ]1805[الطربي. مث طاف ، وإذا رأى خلوة استلمه 
هشــيم قــال أخربنــا عمــر بــن أيب ســلمة عــن أبيــه عــن جــده ابــن عــوف أنــه كــان إذا أتــى علــى 

ابـن أيب ســلمة اهــ وإن رأى زحامــا كـرب وهلـل ومضـى ،احلجـر األسـود فـإذا رأى خلـوة اسـتلمه
.ليس بالقوي 

ن عبــد الــرمحن بــن عــمان بــن ســامل حــدثنا يعقــوب بــن محيــد قــال ثنــا ســلي]42[الفــاكهي -
ربنــا آتنــا يف : كــان يقــول إذا اســتلم الــركنعبــد الــرحمن بــن عــوفإن :محيــد عــن أبيــه قــال

حدثنا يعقـوب بـن ]186[الفاكهي وقال .الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
بـد الـرمحن بــن إن ع: عبـد الــرمحن بـن محيـد عـن أبيــه قـالمحيـد قـال ثنـا سـليمان بــن سـامل عـن

.فيه ضعف اهـ عوف كان يطوف بالبيت فكلما بلغ ركنا من األركان استلمه
حــدثنا يعقــوب بــن محيــد وهــارون بــن موســى بــن طريــف يزيــد أحــدمها ]168[الفــاكهي وقــال

على صاحبه قاال ثنا ابن وهب قال أخربين عمـرو بـن احلـارث أن سـعد بـن إبـراهيم حدثـه عـن 
هـذا أصـح ، وسـند اهــ كـان يطـوف وال يسـتلم حـىت ينصـرف وفعبد الرحمن بـن عـأبيـه أن 
.صحيح 

يب شيبة قال حـدثنا عـون بـن سـالم قـال أحدثنا حممد بن عثمان بن ]5486س[الطرباين -
اللهــم :ن يسـتلم احلجــر قــالأراد أذا إعمــربــناكـان :حـدثنا حممــد بــن مهـاجر عــن نــافع قــال

صـلى سلم مث يصلى على النـيب لى اهللا عليه و وسنة نبيك حممد صميانا بك وتصديقا بكتابكإ
ال عـون إمل يـرو هـذا احلـديث عـن حممـد بـن مهـاجر :قال الطـرباين . سلم ويستلمهاهللا عليه و 
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هذا احلديث مما أنكر البخـاري والعقيلـي علـى ابـن مهـاجر وهـو القرشـي ، وذكـره اهـبن سالم 
وكأنـه ظنـه ابـن اهــجالـه رجـال الصـحيح رواه الطـرباين يف األوسـط ور : 

.كالمها روى عن نافع،  أيب مسلم األنصاري 
ال أدع اسـتالم :قـالعمـربـناعـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]8904[عبد الـرزاق -

بــن افكــان :قــال نــافع.هــذين الــركنني منــذ رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يســتلمهما
قــال معمــر أخــربين عبــد الــرزاقوقــال . ىت يرعــف مث جيــيء فيغســلهالــركنني حــعمــر يــزاحم علــى 

حــدثنا إبــراهيم بــن أيب يوســف ]130[الفــاكهي . فــذكر مثلــهبــن عمــراأيــوب عــن نــافع عــن 
إن النـيب صـلى :

قـال نـافع .ال يدعهماوكان ابن عمر : قال نافع .اهللا عليه وسلم كان ال يدع استالم الركنني
اهـــ ولقــد رأيتــه رعــف ثــالث مــرات ممــا يــزاحم علــى الــركن األســود ، كــل ذلــك خيــرج فيغســله: 

.رواه البخاري خمتصرا . صحيح 
رأيـــت : حــدثنا شــيبان حـــدثنا جريــر عــن نـــافع عــن ابــن عمـــر قــال]5811[أبــو يعلـــى وقــال

قـــال .منـــذ رأيتـــه إال اســـتلمتهفمـــا مـــررت بـــه.يســـتلم احلجـــررســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
يـزاحم عليـه فـإذا رأوه وسـعوا لـه فلقـد وقعـت يومـا يف زحـام النـاس فوضـع عمـرابنكـان :نافع

رجل مرفقـه مـن خلفـي ووقـع الرجـل مـن أمامـه ووقعـت مـن خلفـي فمـا ظننـت أن أنفلـت حـىت 
.صحيح سند اهـيقتلوين وأىب هو إال أن يتقدم 

حدثين أبو العباس قال حدثين أبـو سـلمة عـن محـاد بـن سـلمة عـن محيـد ]121[لفاكهي ا-
اهــ حسـن كان ال يدع اسـتالم احلجـر والـركن اليمـاينعمرابنإن : عن بكر بن عبد اهللا قال 

.صحيح 
لقـد رأيـت : ] 265/ 1[األزرقي -

رة علــى الــركن اليمــاين حــىت انبهــر فتنحــى فجلــس يف ناحيــة الطــواف حــىت زاحــم مــعمــرابــن
: : قال: قال أمحد بن ميسرة. فلم يدعه حىت استلمه، اسرتاح مث عاد

ولكنــه كــان حيــب أن يصــنع كمــا صــنع النــيب صــلى اهللا عليــه ، لــيس هــذا بواجــب علــى النــاس
.عروفني بالعلم اهـ ابن ميسرة مل يكن من املوسلم
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حدثنا حيىي بن جعفر قال ثنا يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن جماهـد ]119[الفاكهي -
قــل مـا يــزاحم علــى احلجـر ولقــد رأيتــه يومــا زاحـم عليــه حــىت رمث فابتــدر عمــرابــنكــان : قـال 

أخربنــا يحــدثنا حممــد بــن علــاألصــم العبــاسمــن طريــق أيب]9534[البيهقــي . منخــراه دمــا 
مــا رأيتــه زاحــم : لــى بــن عبيــد وروح قــاال حــدثنا عمــر بــن ذر عــن جماهــد عــن ابــن عمــر قــال يع

.صحيح اهـعلى احلجر قط ولقد رأيته مرة زاحم حىت رمث أنفه وابتدر منخراه دما
كنـت أزاحـم أنـا وسـامل :بن عيينة عـن إبـراهيم بـن أيب حـرة قـالاعن ]8906[عبد الرزاق -

حدثنا حممـد بـن أيب عمـر قـال ثنـا سـفيان ]122[الفاكهي . كنني على الر اهللا بن عمرلعبد
كنــت أنــا وســامل بــن عبــد اهللا نــزاحم لعبــد اهللا بــن : قــال ثنــا إبــراهيم بــن أيب حــرة اجلــزري قــال 

كـان سـامل لـو زاحـم اإلبـل : وقـال غـري إبـراهيم : قـال سـفيان .عمر على الركن حـىت يسـتلمه 
.اهـ صحيح لزمحها

حدثين جدي حدثنا سـعيد بـن سـامل عـن عثمـان بـن سـاج أخـربين ] 265/ 1[وقال األزرقي 
كـان عبـد اهللا بـن عمـرحنظلة بن أيب سفيان اجلمحي قال مسعت سامل بن عبد اهللا يقول إن 

: فقــال، ال يـرتك اسـتالم الـركنني يف زحـام وال غـريه حـىت رأيتـه زامحنـا عنـه يـوم النحـر وأصـابه دم
.سند ضعيف اهـ وهذا قد أخطأنا هذه املرة

حدثين جـدي عـن سـعيد عـن عثمـان عـن موسـى بـن عقبـة أخـربين ] 268/ 1[وقال األزرقي 
يف حـج وال عمـرة إذا طـاف عبـد اهللا بـن عمـرسامل بن عبد اهللا بن عمر أنه مل يزل يرى أبـاه 

.اهـ ضعيفوأنه مل يره ميس الركنني اآلخرين، بالبيت يدع مس الركن األسود واليماين
ســألت :بــن عيينــة عــن طلحــة بــن إســحاق بــن طلحــة قــالاأخربنــا ]8907[ق عبــد الــرزا-

عبـد اهللا بـن عمـربن أخي فقـد رأيـت االقاسم بن حممد عن الزحام على الركن فقال زاحم يا 
رواه ابـن . اهـ صوابه طلحة بـن حيـىي بـن طلحـة ولعلهـا ابـن أيب إسـحاقيزاحم حىت يدمى أنفه 

رأيــت ابــن عمــر : لحــة بــن حيــىي عــن القاســم قــال حــدثنا وكيــع عــن ط]13324[أيب شــيبة 
حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ]125[الفــاكهي .زاحــم علــى احلجــر حــىت دمــي منخــره

ســألت القاســم بــن حممــد عــن اســتالم الــركن : ســفيان قــال ثنــا طلحــة بــن حيــىي بــن طلحــة قــال 
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اهـــ )1(حــىت يــدمىاســتلمه يــا ابــن أخــي وزاحــم عليــه فــإين رأيــت ابــن عمــر يــزاحم عليــه: فقــال 
.حسن صحيح 

حــدثنا أبــو بشــر بكــر بــن خلــف قــال ثنــا معــاذ بــن معــاذ قــال ثنــا ابــن عــون ]80[الفــاكهي -
يوما يطوف بالبيت فالتفت فلم ير خلفه إال رجال أو رجلني ابن عمررأيت : عن حممد قال 

ل حــدثنا عبــد حــدثنا أمحــد قــا]642[الــرزاز . أو ثالثــة فعمــد إىل الــركن فقبلــه مث عــاد فقبلــه 
رأيـت ابـن عمـر يطـوف بالبيـت فالتفـت خلفـه : عـن حممـد قـال الوهاب قـال أخربنـا ابـن عـون

.اهـ صحيح فأبصر رجال أو رجلني فدنا من احلجر فقبله 
يســتلم الغــربيني قــال عمــربــنابــن جــريج عــن عطــاء أنــه مل يــر اعــن ]8943[عبــد الــرزاق -

.صحيح اهـ سندولكنه ال يكاد أن جياوز الشرقيني 
ابـن] 267/ 1[األزرقي -

فلمــا مــد يــده ، فلمــا حــاذى الــركن الغــريب ذهــب ليســتلم وهــو نــاسٍ ، أنــه طــاف معــه مــرةعمــر
حدثنا يعقوب بن محيـد ]180[الفاكهي .إين نسيت: مث أقبل علي فقال، قبضها ومل يستلم

رأيـت : هللا بن رجاء عن عبيد اهللا بن عمر قال مسعـت عطـاء بـن أيب ربـاح يقـول قال ثنا عبد ا
مل نــره غــري مــرة واحــدة مــد : فــذكرت ذلـك لنــافع فقــال : قــال .يســتلم الــركن الغــريب عمــرابـن

قلـت لنـافع مل كـان ابـن عمـر تـرك : قـال عبيـد اهللا .أستغفر اهللا نسـيت : يده مث قبضها وقال 
كــان ال يرامهــا ركنــني إمنــا يرامهــا كصــفحة البيــت : ن حنــو احلجــر ؟ فقــال اســتالم الــركنني اللــذي

قال عبيد اهللا بـن عمـر : حدثنا حممد بن عبد األعلى قال ثنا املعتمر قال .والركنان فوق ذلك
.صحيح .فذكر حنوا من هذا احلديث األول: مسعت عطاء بن أيب رباح يقول 

ن عبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب بكــر أبــد اهللا بــن شــهاب عــن ســامل بــن عاعــن ]807[مالــك -
ن أأمل تـري :ن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم قـالأالصديق أخرب عبـد اهللا بـن عمـر عـن عائشـة 

قومك حني بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبـراهيم قالـت فقلـت يـا رسـول اهللا أفـال تردهـا علـى 
قـال .ال حـدثان قومـك بـالكفر لفعلـتلو :سلمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و قواعد إبراهيم

بــن عمــر ال يــدع أن اكــان :عــن حممــد بــن مســلم عــن إبــراهيم بــن ميســرة قــال قيــل لطــاووس]8905[عبــد الــرزاق -1
الفـاكهي . أبـوه:قـال؟من:قيل.لكن خريا منه قد كان يدعهما:فقال طاووس.يستلم الركنني اليمانيني يف كل طواف

وهـو حـديث .بـهسن بن إبراهيم البياضي قال ثنا يونس بن حممد قـال ثنـا حممـد بـن مسـلم الطـائفي حدثين احل]192[
.حسن 
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لـئن كانـت عائشـة مسعـت هـذا مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم :فقال عبـد اهللا بـن عمـر
ن البيـت أال إما أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترك استالم الركنني اللذين يليان احلجر 

.اهـ رواه البخاري ومسلم مل يتمم على قواعد إبراهيم 
حدثين جدي عن سعيد بن سامل عن عثمان بن ساج أخربين موسى ] 267/ 1[رقي األز -

مل يكن يـدع الـركنني اللـذين يليـان احلجـر إال أنـه  عبد اهللا بن عمربن عقبة عن أيب النضر أن 
حــدثين أبــو العبــاس قــال ثنــا ]181[الفــاكهي .كــان يــرى أن البيــت مل يــتمم يف ذلــك الوجــه

إمنا كان ابن عمر : نا موسى بن عقبة عن سامل أيب النضر قال عباس قال ثنا وهيب قال حدث
يدع مس الركنني اللذين عنـد احلجـر ألنـه كـان يـرى أن البيـت مل يـتم علـى قواعـد إبـراهيم عليـه 

.اهـ حسن صحيح السالم 
عــن ســعيد بــن الســائب بــن يســار أنــه مســع غطيــف بــن أيب ســفيان ]8946[عبــد الــرزاق -

فرأيتــــه ال يـــدع الــــركنني اليمــــانيني أن :بالبيـــت قــــالعمــــربــــناع الثقفـــي حيــــدث أنـــه طــــاف مــــ
.اهـ حسن ورأيته ال يعرض اآلخرين :قال.يستلمهما يف كل طواف

حــدثين أبــو معمــر اهلــامشي صــاحل بــن حــرب قــال حــدثنا مثامــة بــن عبيــدة ]1811[الطــربي -
ه حــىت انتهينــا إىل وقــد دخــل الطــواف فــدخلنا معــعمــرابــنجئنــا : قــال حــدثنا أبــو الــزبري قــال 

احلجر ، فقام حبياله والنـاس يزدمحـون علـى احلجـر فلـم يـزل قائمـا حـىت ظننـت أنـه لـو قـرأ رجـل 
أيف كـل طوافـه : قرأ مخسمائة آية مث وجد خلوة مـن احلجـر فاسـتلمه وقبلـه ومضـينا فقلنـا لنـافع 

ا نطيــق حنــن هــذا ال واهللا مــ: قلنــا : نعــم ، ال جيــاوزه حــىت يســتلمه ، قــال : يفعــل هــذا ؟ فقــال 
ففرغنا من أسبوعنا ، مث قعدنا بني زمزم واحلجر ننتظره حىت فرغ من أسبوعه ، فخرج إلينا وقد 

إذا ازدحــم النــاس عليــه أن يــا ســيدي ، ألســت تعلــم أن الفضــل: دمــي أنفــه ، فقــال لــه نــافع 
وسـلم مل يا نافع غري أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليـه)1(بلى ويسك: نكرب ومنضي ؟ قال 

ميــر بــه قــط إال اســتلمه وقبلــه ، فأنــا أريــد أن أصــنع كمــا كــان يصــنع صــلى اهللا عليــه وســلم ، 
.اهـ مثامة كذبه ابن املديين والنفس ال يقرها إال ما أقرها

حدثنا احلسني بـن عبـد املـؤمن قـال ثنـا علـي بـن عاصـم عـن حيـىي البكـاء ]123[الفاكهي -
ســـتلم احلجـــر األســـود والـــركن اليمـــاين فمـــر يومـــا بـــاحلجر ال يـــذر أن يعمـــرابـــنرأيـــت : قـــال 

1-.
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األســـود فطـــواه ومل يســـتلمه فنظـــرت فـــإذا علـــى احلجـــر زعفـــران فظننـــت أنـــه إمنـــا تركـــه مـــن أجـــل 
.اهـ البكاء مهجور الزعفران 

حدثنا عبد اهللا بن هاشم قال ثنـا أبـو معاويـة قـال ثنـا مجيـل بـن زيـد قـال ]124[الفاكهي -
: باهلــاجرة فــازدحم النــاس علــى احلجــر فطرحــوا امــرأة فقــال ابــن عمــريطــوف ابــن عمــررأيــت 

فمن استطاع مـنكم أن يسـتلمه فليسـتلمه ، ، إمنا جئتم بغاة خري ، عالم يقتل بعضكم بعضا 
.اهـ مجيل تكلموا فيه ومن مل يستطع فليقض طوافه 

ســأله وقــد عمــربــنامسعــت : نــا شــريك عــن زيــد بــن جبــري قــال خرب أ]2347[ابــن اجلعــد -
]1800[الطـربي . حـدنا إذا مل خيلـص إليـه قرعـه بعصـاكـان أ:رجل عن استالم احلجر فقـال

ســأل رجــل ابــن : حــدثين حيــىي بــن طلحــة الريبــوعي قــال حــدثنا شــريك عــن زيــد بــن جبــري قــال 
الطــربي . كــان أحــدنا إذا مل يصــل إليــه قرعــه بعصــا فمضــى : عمــر عــن اســتالم احلجــر قــال 

املثــىن قــال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة قــال مسعــت حــدثنا حممــد بــن ]1801[
كيـف أصـنع إذا حيـل بيننـا وبـني : وسـأله رجـل عمـرابـنزيد بن جبري بـن حرمـل قـال مسعـت 

حـدثنا ابـن ]1802[الطربي . كنا إذا حيل بيننا وبينه نقرعه بالعصا مث نقبله: احلجر ؟ قال 
مسعـت ابـن : ل حدثنا شعبة عن زيد بن جبـري قـال املثىن قال حدثنا عبد الرمحن بن املهدي قا

كنـــا إذا مل نســـتطع أن : ســـتلم احلجـــر ؟ فقـــال أإذا مل أســـتطع أن : عمـــر وســـأله رجـــل فقـــال 
حدثنا ابن محيد قال حدثنا هارون عـن عنبسـة عـن ]1803[الطربي . نستلمه قرعناه بعصا 

وبني احلجـر أن أمسـحه ، حيل بيين : سأل رجل ابن عمر فقال : زيد بن جبري اجلشمي قال 
.اهـ صحيح كنا عند ذلك نقرعه بالعصا : فقال ابن عمر 

ابــن]1806[الطــربي -
اهـيستلم احلجر باحملجن عمر

يطـوف أنسارأيـت : حدثنا وكيع عن هالل بن أيب ميمونة قال ]15330[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح إذا انتهى إىل احلجر كرب ، ويفتتح به وخيتم بهف
يطـوف أنـس بـن مالـكرأيـت : حدثنا حفص عـن عاصـم قـال ]13318[ابن أيب شيبة -

. اهـ صحيح بالبيت حىت إذا حاذى باحلجر نظر إليه والتفت إليه فكرب حنوه
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يسـتقبل األركـان أنسـارأيـت :حدثنا ابن فضيل عن عاصـم قـال]13319[ابن أيب شيبة -
.كذا قال ابن فضيلاهـ  بالتكبري

مالـكبـنأنـسبن املبـارك عـن عاصـم بـن سـليمان أنـه رأى اعن ]8952[عبد الرزاق وقال
.اهـ صحيح يستلم األركان كلها 

بـناعن حممد بن عبيد اهللا عن جويرب عن الضحاك بـن مـزاحم عـن ]8898[عبد الرزاق -
كتابـك وسـنة نبيـك صـلى اهللا عليـه اللهم إميانـا بـك وتصـديقا ب:أنه كان إذا استلم قالعباس

.جداضعيف اهـسلم و 
أنــه  عبــاسبــناعــن بعــض أهــل املدينــة عــن احلجــاج عــن عطــاء عــن ]8899[عبــد الــرزاق -

كان يقول عند استالم احلجـر اللهـم إيفـاء بعهـدك وتصـديقا بكتابـك واتبـاع سـنة نبيـك صـلى 
.اهـ ضعيف سلم يه و اهللا عل

حــدثنا حيــىي بــن حــدثنا أبــو حيــىي بــن أيب مســرة قــال ثنــا ابــن املقــرئ قــال]43[الفــاكهي لوقــا
لهــم إميانــا بــك وتصــديقا ال: قــول النــاس يف الطــواف :عــن ابــن جــريج عــن عطــاء قــال ســليم

.سند ال بأس به اهـ)1(أهل العراقأحدثهشيء بكتابك
بـن اأنـه رأى )2(جعفـربـنعباد بن جريج قال أخربين حممد بناعن ]8912[عبد الرزاق -

فرأيته قبل الركن مث سجد عليه مث قبله مث سجد عليه :جاء يوم الرتوية مسبدا رأسه قالعباس
هــو الرجــل يغتســل مث يغطــي :فقــال؟مــا التســبيد:فقلــت البــن جــريج.مث قبلــه مث ســجد عليــه

بـن جـريج عـن اأخربنـا سـعيد عـن ]2/171م[الشـافعي .)3(رأسه فيلصق شـعره بعضـه بـبعض
بــن عبــاس جــاء يــوم الرتويــة مســبدا رأســه فقبــل الــركن مث ســجد عليــه مث ارأيــت :أيب جعفــر قــال

اهــ أظنـه كنـاه بابنـه جعفـر بـن حممـد بـن قبله مث سجد عليه مث قبله مث سجد عليه ثالث مـرات 
حــدثنا وكيــع عــن ابــن جــريج عــن حممــد بــن عبــاد بــن ]14972[ابــن أيب شــيبة رواه و .عبــاد

كأنــه :قــال؟بلغــك مــن قـول يســتحب عنــد اسـتالم الــركن:بـن جــريج قــال قلـت لعطــاءاعــن ]8893[عبـد الــرزاق -1
.اهـ صحيح يأمر بالتكبري 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق ]183/ 1[ورواه العقيلي يف الضعفاء . نسخ عن أيب جعفر يف بعض ال-2
.ذكره علل به رواية من رفعه . بن جريج قال أخربين حممد بن عباد بن جعفر اعن 

ه مث ســجد حــديث ابــن عبــاس أنــه قــدم مكــة ُمَســبِّداً رأســه فــأتى احلجــر فقبلــ]268/ 1[قــال أبــو عبيــد يف الغريــب -3
اهـالتسميد بامليم ومعنامها واحد : فالتسبيد ههنا ترك التدهن والغسل وبعضهم يقول : قال . عليه 
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.فعــل ذلــك ثالثــاجــاء يــوم الرتويــة فقبــل احلجــر مث ســجد عليــهرأيــت ابــن عبــاس: ال جعفــر قــ
حـدثين جـدي عـن سـفيان بـن عيينـة عـن ابـن جـريج عـن حممـد بـن عبـاد ] 262/ 1[األزرقي 

وم الرتويـة وعليـه حلـة مـرجال رأسـه فقبـل الـركن األسـود رأيت ابن عبـاس جـاء يـ: بن جعفر قال
حـدثنا يعقـوب بـن محيـد قـال حـدثنا ]82[الفـاكهي . ثالثًـامث قبله وسـجد عليـه وسجد عليه

عبد العزيز بن حممد ووكيع وحدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن حممد 
رأيــت ابــن عبــاس جــاء مســبدا رأســه حــىت أتــى الــركن فســجد عليــه مث :بـن عبــاد بــن جعفــر قــال

حــدثنا ]76[الفــاكهي ورواه. هـــ صــحيحاقبلــه مث ســجد عليــه مث قبلــه مث ســجد عليــه مث قبلــه 
وحـدثنا حممـد بـن أبـان واين قال ثنا أبو عاصـم قـال أنـا جعفـر بـن عبـد اهللاحلسن بن علي احلل

رأيــت :قــالزيـد أحــدمها علــى صـاحبه يف اللفــظ يقـال ثنــا عبــد اهللا بـن داود اخلــرييب عــن جعفــر 
سـجد عليـه مث قبلـه مث سـجد مث د عليـه مث قبلـهمث يسـجمد بن عبـاد بـن جعفـر يقبـل احلجـر حم

علــهإين رأيــت خالــك يف: وقــال أبــو عاصــم .ابــن عبــاس يفعلــهرأيــت:فقــال ،عليــه فقلــت لــه
ولـوال إين ألعلـم أنـك حجـريفعلـه ويقـولطـابرأيـت عمـر بـن اخل:فسألته كما سألتين فقال 

سـن بـن قـال احل.سـلم يفعلـه بـك مل أفعـل بـك مـا فعلـتأين رأيت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و 
جعفـر من طريـق والبيهقيالدارمي ورواه اهـابن عباس: لت أليب عاصم من خاله؟ قالقعلي

.رواية ابن جريجح وصحيف الضعفاء ، العقيليتكلم فيه، وقد بن عبد اهللا بن عثمان 
أن عـن عكرمـةحدثنا وكيع عن سفيان عن حسـني بـن عبـد اهللا ]14973[ابن أيب شيبة -

.حسني ضعيفاهـ يهسجد علعباسابن
أخربنا الثوري وغري واحد عن احلسن بن عبد اهللا عن عكرمة عن ]9036[عبد الرزاق وقال

اهـــ إن كــان احلســن العــرين فــال بــأس بــه ، وأظنــه مث إنــه مســح الــركن بثوبــه مث قبلــه عبــاسبــنا
.وهو ضعيف بن عبد اهللا نيحس

إذا : أنه قـال عباسبناعطاء عن بن جريج عن اأخربنا سعيد عن ] 2/172م[الشافعي -
بـن جـريج قـال اأخربنـا ]8908[عبـد الـرزاق .وجدت على الركن زحاما فانصـرف وال تقـف 

إذا وجـدت علـى الـركن زحامـا فـال تـؤذ أحـدا وال تـؤذ :بـن عبـاس يقـولاأخربين عطـاء أنـه مسـع 
ين حـــدثنا جـــدي حـــدثنا ســـعيد بـــن ســـامل عـــن ابـــن جـــريج أخـــرب ]1/266[األزرقـــي . وامـــض 

الفــاكهي .إذا وجــدت علــى الــركن زحاًمــا فــال تــؤذ وال تــؤذى: عطــاء أنــه مســع ابــن عبــاس يقــول
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ابـن جـريج أخـربين أنـاحدثنا ميمون بن احلكم الصنعاين قال ثنا حممد بن جعشم قـال]49[
إذا وجـــدت علـــى الـــركن زحامـــا فـــال تـــؤذ وال تـــؤذ وامـــض: عطـــاء أنـــه مســـع ابـــن عبـــاس يقـــول 

ا سعيد بن عبد الرمحن قال ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن ابـن حدثن]128[الفاكهي 
.اهـ صحيح ال تزاحم على احلجر ال تؤذ وال تؤذ : جريج عن عطاء عن ابن عباس قال 

: قـال ابـن عبـاسحدثنا ابن فضيل عن حجاج عـن عطـاء عـن ]13328[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ]13331[ابـن أيب شـيبة .ذيـككان يكره أن تزاحم على احلجر تؤذي مسـلما أو يؤ 

وكــان ابــن ، وكيــع عــن أيب العــوام عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس أنــه كــان يســتلمه وال يــزاحم عليــه 
.اهـ حسن صحيح عمر يفعله

حـــدثنا عثمـــان بـــن عمـــر الضـــيب ثنـــا حممـــد بـــن أيب بكـــر املقـــدمي ح ]11348[الطـــرباين -
ثنا معاوية بن عبد الكـرمي : بن حساب قاالي ثنا حممد بن عبيد وحدثنا زكريا بن حيىي الساج

إمنـا أمـرمت : عبـاسابـنسـئل عطـاء عـن االسـتالم فقـال قـال : قيس بـن سـعد قـال نالضال ع
أخربنـــا أبـــو نصـــر بـــن قتـــادة أخربنـــا أبـــو ]9532[البيهقـــي . أن تطوفـــوا فـــإن تيســـر فاســـتلموا 

ا حممد بن عبيد بن حسـاب الفقيه بالبصرة حدثنيعمرو بن مطر حدثنا زكريا بن حيىي الساج
إمنــا أمــرمت أن : قــيس بــن ســعد عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال حــدثنا معاويــة الضــال حــدثين

قـــال ثنـــا ]32[ورواه علـــي بـــن عمـــر اخلتلـــي يف فوائـــده . تطوفـــوا فـــإن تيســـر علـــيكم فتســـتلموا
عطـاء جعفر قال ثنا عبيد اهللا بن عمر ثنا معاوية يعـين ابـن عبـد الكـرمي قـال حـدثين قـيس عـن

اهـــ معاويــة بــن عبــد إمنــا أمــرمت أن تطوفــوا فــإن تيســر لكــم فاســتلموا : أن ابــن عبــاس كــان يقــول 
.الكرمي كان ضل يف طريق مكة ، سند صحيح 

حــدثين جــدي حــدثنا ســعيد بــن ســامل عــن عثمــان بــن ســاج أخــربين ] 266/ 1[األزرقــي -
نني إذا رأى عليهمـا زحاًمـا كان طاوس قل ما استلم الـرك: حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي قال

إن رأيـت منـه خلـوة فقبلـه أو اسـتلمه وإال ، وال يؤذيـك، ال تـؤذ مسـلًما: وقال ابن عبـاس: قال
.اهـ ال بأس به فامض

لـوددت :قـالعبـاسبناعن الثوري عن جابر عن أيب عبد اهللا عن ]8909[عبد الرزاق -
حدثنا ]131[الفاكهي . له وال عليهحلجر ينقلب كفافا الأن الذي يزاحم على الركن يعين ا

سـعيد بـن عبـد الــرمحن قـال حـدثنا عبـد اهللا بــن الوليـد عـن سـفيان عــن جـابر عـن أيب عبيــد اهللا 
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بــن يزيـــداهـــ جــابروددت أن الــذي يــزاحم علــى الـــركن جنــا منــه كفافــا : عــن ابــن عبــاس قــال 
.اجلعفي ال حيتج به 

: قـال عبـاسابـنحجاج عـن عطـاء عـن حدثنا ابن فضيل عن ]13317[ابن أيب شيبة -
وال يتـابع اهــ حجـاج يـدلس فكـرب وادع وصـل علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمإذا حاذيت به

، ومل يثبــت الصــالة علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم هنــا إال شــيئا يرويــه عبــد الــرزاق عــن عليــه 
] 32[الفـاكهي ، بلـى روىصـحاب ابـن عبـاس أهشام عن احلسن ، ومل أعلمه عن أحد من 

حــدثنا أبــو عمــار احلســني بــن حريــث وحســني بــن حســن قــاال أنــا حيــىي بــن ســليم املكــي قــال 
مسعت أبا اخلليل قال مسعت احلكم بن أبان العدين قال مسعت عكرمـة مـوىل ابـن عبـاس يقـول 

إذا توضـأ الرجـل فأحسـن وضـوءه ، مث خـرج إىل املسـجد فاسـتلم : عبـد اهللا بـن عبـاسقال : 
رب وتشهد وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم واستغفر للمـؤمنني واملؤمنـات وذكـر الركن فك

اهللا تعــاىل ومل يــذكر مــن أمــر الــدنيا شــيئا كتــب اهللا تعــاىل لــه بكــل خطــوة خيطوهــا ســبعني ألــف 
: حسنة وحط عنه سبعني ألف سيئة ورفع له سبعني ألف درجة فإذا انتهى إىل ما بني الركنني 

الركن األسود كان يف خراف من خراف اجلنـة وشـفع يف أهـل بيتـه أو يف سـبعني الركن اليماين و 
من أهل بيته ، الشك من حيىي بن سليم فإذا ركع ركعتني فأحسن ركوعه وسجوده ، كتب اهللا 

منكـر بـل اهـ وهذا سـند ضـعيف تعاىل له عدل ستني رقبة كلهم من ولد إمساعيل عليه السالم
.، واهللا أعلم 

حدثنا صاحل بن مسمار قال ثنا حممد بن ربيعة قال ثنا مستقيم بن عبد ]103[الفاكهي -
ال يســتلم مــن األركــان إال الــركن اليمــاين عبــاسابــنرأيــت : امللــك مــؤذن املســجد احلــرام قــال 

.همستقيم لقب، و تكلموا يف حفظ عثمان بن عبد امللك ، وقد حسن اهـ واحلجر 
كنــت مــع :بــن خثــيم عــن أيب الطفيــل قــالاي عــن عــن معمــر والثــور ]8944[عبــد الــرزاق-
بـن اقـال لـه .فكـان معاويـة ال ميـر بـركن إال اسـتلمه، ومها يطوفـان بالبيـت معاويةوعباسبنا

:فقـال معاويـة.إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكـن يسـتلم إال احلجـر اليمـاين:عباس
صــححه وذكــره البخــاري تعليقــا مــن اهـــ رواه أمحــد والرتمــذي و لــيس مــن البيــت شــيء مهجــور 

ثنا حســن بــن موســى ثنــا أبــو خيثمــة عــن عبــد اهللا بــن حــد]2210[وقــال أمحــد .وجــه آخــر 
رأيــت معاويــة يطــوف بالبيــت عــن يســاره عبــد اهللا بــن : عثمـان بــن خثــيم عــن أيب الطفيــل قــال 
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بـن اال لـه فطفـق معاويـة يسـتلم ركـن احلجـر فقـ، عباس وأنا أتلومها يف ظهورمهـا أمسـع كالمهمـا 
دعــين :فيقــول معاويــة.ســلم مل يســتلم هــذين الــركننين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و إ:عبــاس

بن عباس ال يزيده كلما وضـع يـده افطفق . فإنه ليس منها شيء مهجور، بن عباس امنك يا 
.حنوهفذكر الطفيل اأبمسعورواه قتادة .اهـ صحيح على شيء من الركنني قال له ذلك 

جــابرأنــا زهــري عــن أيب الــزبري عــن ]2618[اجلعــد ابــن -
حــدثنا فهــد قــال ثنــا أمحــد بــن ]3845[الطحــاوي . األركــان كلهــا حــني يفتــتح وحــني خيــتم 

كنــا نســـتلم : يــونس قــال ثنــا زهــري بــن معاويــة قــال ثنــا أبــو الــزبري عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال
ا أمحـد بـن داود قـال ثنـا يعقـوب بـن محيـد قـال ثنـا وكيـع عـن إبـراهيم وحـدثنقال .األركان كلها

]189[الفــاكهي ورواه اهـــ أبــو الــزبري يــدلس عــن جــابربــن طهمــان عــن أيب الــزبري عــن جــابر 
حدثنا حممد بن علي املروزي قال ثنا علـي بـن احلسـني بـن واقـد قـال حـدثين أيب عـن أيب الـزبري 

قــال أبــو .كنــا نــؤمر إذا طفنــا أن نســتلم األركــان كلهــا :قــال مسعــت جــابر بــن عبــد اهللا يقــول 
اهــ علـي بـن احلسـني فيـه ضـعف ، وهـذا ورأيـت ابـن الـزبري يفعلـه: علي قال الشقيقي أو غـريه 

.خرب منكر 
أدركــــت : حــــدثنا ابــــن منــــري عــــن حجــــاج عــــن عطــــاء قــــال ]15219[ابــــن أيب شــــيبة وقــــال

ستلمون إال احلجر األسود والـركنعمري ال يوعبيد بنأبا هريرةوجابراوعباسابنمشيختنا 
.هذا أشبه مما قبله ، إن كان مؤتصال اهـال يستلمون غريمها من األركان

: حـــدثين جـــدي عـــن ســـعيد بـــن ســـامل عـــن عثمـــان بـــن ســـاج قـــال]269/ 1[األزرقـــي وقـــال
د اهللا طفت مع جابر بن عبـد اهللا ومـع عبـ: وأخربين ابن أيب أنيسة عن عطاء بن أيب رباح قال

بـن عمـرو بـن العـاص ومـع ابـن عبـاس ومـع أيب سـعيد اخلـدري فمـا رأيـت مـنهم إنسـانًا اسـتلمه 
.اهـ سند ضعيف حىت فرغ

ثنـا يعقـوب بـن محيـد قـال ثنـا حممـد بـن يزيـد عـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن ]96[وقال الفـاكهي 
أبــا وســعيدأبــا وعمــرابــنوعبــاسابــنرأيــت : عبيـد بــن عمــري عــن عطــاء بــن أيب ربــاح قــال 

.اهـ ضعيف يطوفون بالبيت فما يستلمون إال الركنني الشرقيني هريرة 
بــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب الشــعثاء أنــه قــال ومــن اعــن ]8947[عبــد الــرزاق -

الفـاكهي . يسـتلمهن كلهـن حـني يبـدأ وحـني خيـتمالزبيـربـنايتقي شيئا من البيـت قـال وكـان 
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الصــنعاين قــال ثنــا حممــد بــن جعشــم عــن ابــن جــريج قــال حــدثنا ميمــون بــن احلكــم]188[
ومن يتقي شيئا من البيـت ؟ قـال ابـن : أخربين عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء أنه كان يقول 

اهــ تقـدم عنـد البخـاري وعبـد الـرزاق وكان ابن الزبري يستلمه حني يبدأ إىل حني خيـتم :جريج 
:، وله شاهد 

ن نافع بن عمـر عـن عقوب بن محيد قال ثنا بشر بن السري حدثنا يع]187[رواه الفاكهي 
ابن الزبري كان أعاد .صحيح اهـكان يستلم األركان كلها الزبيرابنإن : ابن أيب مليكة قال 

.كعبةبناء ال
حدثنا عبد األعلى عن ابن إسحاق عن حيـىي بـن عبـاد عـن أبيـه ]15225[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند حسن إنه ليس منه شيء مهجور: ال فعله وقالزبيرابنأنه رأى 
الحسـنبن عيينة عن عمـار الـدهين عـن أيب سـعيد البكـري أن اعن ]8950[عبد الرزاق -
. قــال أبـو شــعبة البكــري وياهــ أو أحــدمها طـاف بعــد العصـر واســتلم األركـان كلهــا الحسـينو

بــن ســابق قــال ثنــا حــدثنا عبــد الســالم بــن عاصــم قــال ثنــا حممــد بــن ســعيد]185[الفــاكهي 
رأيــت احلســن واحلســني يســتلمان : عمــرو بــن أيب قــيس عــن عمــار الــدهين عــن أيب شــعبة قــال 

وقـال ابـن سـعد .ال يعـرف أمـرهالكوفةشيعةأراه من أو أبو سعيد اهـ أبو شعبة األركان كلها 
ر دثنا عمــاحــأخربنـا أمحــد بـن عبــد اهللا بـن يــونس قــال حـدثنا زهــري بـن معاويــة قـال ]7465[

رأيت احلسن واحلسـني صـليا مـع اإلمـام العصـر : بن معاوية الدهين قال حدثين أبو سعيد قال 
هذان ابنا بنت رسول : مث أتيا احلجر فاستلماه ، مث طافا أسبوعا وصليا ركعتني ، فقال الناس 

اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فحطمهمـــا النـــاس حـــىت مل يســـتطيعا أن ميضـــيا ومعهـــم رجـــل مـــن 
، فأخــذ احلســني بيــد الركــاين ، ورد النــاس عــن احلســن ، وكــان جيلــه ومــا رأيتهمــا مــرا الركانــات

فلعلهمــا : قلــت أليب ســعيد : قــال . بــالركن الــذي يلــي احلجــر مــن جانــب احلجــر إال اســتلماه 
.اهـ ضعيف بل طافا أسبوعا تاما. ال : بقي عليهما بقية من أسبوع قطعته الصالة؟ قال 

كنــت : قـال حـدثين منبــوذ عـن أبيـهحـدثين عمــر بـن سـعيدحيـىيحـدثنا]1270[مسـدد -
الث مـــرات يف ســبع طفتـــهاحلجـــر ثــاســتلمت: فقالــت هلـــا اهلـــإذ انتهــت مــوالةعائشـــةعنــد 

.!؟أردت أن تدفعي الرجالمرتني أو ثالثة هال كربت وعقدت ومررت ال آجرك اهللا :فقالت 
ن سعيد بن أيب حسني عن منبـوذ بـن أخربنا سعيد بن سامل عن عمر ب]2/172م[الشافعي 
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فقالت .يا أم املؤمنني طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتني أو ثالثا:موالة هلا فقالت هلا
الفــــاكهي .أال كــــربت ومــــررت ؟!تــــدافعني الرجــــال، ال أجــــرك اهللا ال أجــــرك اهللا :هلــــا عائشــــة

حدثنا عبد اهللا بن هاشم قال ثنا حيىي بن سعيد وحدثنا ابـن كاسـب قـال ثنـا عيسـى ]104[
قــال ن عمــر بــن ســعيد بــن أيب حســني قــال حــدثين منبــوذ مجيعــا عــبــن يــونس وبشــر بــن الســري 

فأتتهـاكنـت عنـد عائشـة : عيسى وبشر يف حديثهما موىل بـين عـامر بـن لـؤي عـن أمـه قالـت 
ال آجــرك اهللا : الث مــرات يف ســبع طفتــه ، فقالــت إين اســتلمت احلجــر ثــ: فقالــت مــوالة هلــا

.اهـ حسن ومررت تدافعني الرجال : قال حيىي يف حديثه .ت وعقدت أال كرب مرتني أو ثالثا
حدثين جدي عن الزجني عن ابن جريج قال أخربين عطاء قال قالـت ] 269/ 1[األزرقي -

: وقالــــت ، فجــــذبتها . انطلقــــي فاســــتلمي يــــا أم املــــؤمنني : عائشــــةع امــــرأة وهــــي تطــــوف مــــ
بن أيب عمر قال ثنـا عبـد الـرزاق حدثنا حممد ] 105[الفاكهي . انطلقي عنا وأبت أن تستلم

ن قالـت املـرأة فلمـا جـاءت الـركة مـع عائشـة مساهـاطافت امـرأ: عن عطاء قال عن ابن جريج
اهـــامــض عنــك ومــا للنســاء ومــا اســتالم الــركن : عائشــة أال تســتلمني ؟ قالــتيــا أم املــؤمنني: 

.يف طواف الرجال والنساء تقدم صحيح
حدثنا يعقوب قال حدثنا عمر بن عثمان بن الوليـد بـن عبـد الـرمحن بـن ]169[الفاكهي -

زجاج عن أبيه عن جده أنه أتى رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يطوف بالبيت 
.اهـ من فوق يعقوب مل أعرفهم ألسود فما يستلمه وما عليه كثري زحام مث مير بالركن ا

كانوا يستحبون أن يهجـروا :عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال]8884[عبد الرزاق -
وكــانوا حيبــون أن يســتلموا احلجــر حــني يقــدمون وحــني يطوفــون وحــني خيتمــون ويــوم ، إىل مــىن 

.اهـ صحيح النحر ويوم النفر
رأى النـاس ميسـحون الزبيربناعن الثوري عن نسري بن ذعلـوق أن ]8958[د الرزاق عب-

ابــــن أيب شــــيبة . إمنــــا أمــــرمت بالصــــالة :وقــــال. إنكــــم مل تــــؤمروا باملســــح :املقــــام فنهــــاهم وقــــال
:حدثنا وكيع عن سفيان عن نسـري أن ابـن الـزبري رأى قومـا ميسـحون املقـام فقـال]15753[

حدثنا أبو بشر بكر بـن خلـف قـال ]948[الفاكهي .أمرمت بالصالة عنده
رأيـت ابـن الـزبري وأتـى علـى قـوم :ثنا عبد الرمحن بن مهـدي عـن سـفيان الثـوري عـن بشـري قـال
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اهـ صـحيح )1(وزاد غريه عنده، إنكم مل تؤمروا مبسحه إمنا أمرمت بالصالة : ميسحون املقام فقال
.

عند االستالمما ذكر يف تقبيل اليد 
عمـرابـنرأيـت : حدثنا أبو خالد عـن عبيـد اهللا عـن نـافع قـال ]14771[ابن أيب شيبة -

ما تركته منذ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يفعلـه: استلم احلجر بيده وقبل يده وقال 
.اهـ رواه مسلم 

مـر عـن عبـد اهللا ثنا يعقوب بن محيد قال أنـا ابـن نـافع عـن عاصـم بـن ع]196[الفاكهي -
اهـ القاسم بن نافع املـدين ) 2(قبل يدهاليماينكان إذا استلم الركن عمرابنإن :بن دينار قال

.ضعيفال يعرف حاله ، 
ابــنرأيــت : أخربنــا حممــد بــن ربيعــة عــن مســتقيم بــن عبــد امللــك قــال ]7216[ابــن ســعد -

.ناهـ حسيستلم احلجر مث يقبل يدهعباس
أرأيـت تقبيـل النـاس أيـديهم إذا :بـن جـريج قـال قلـت لعطـاءاأخربنـا ]8923[عبد الرزاق -

ـــنارأيـــت ، نعـــم :قـــال؟اســـتلموا الـــركن أكـــان ممـــن مضـــى يف كـــل شـــيء ـــاعمـــرب ســـعيدوأب
؟ عبـاسفـابنقـال قلـت .إذا اسـتلموا قبلـوا أيـديهمأبـا هريـرةوجابر بن عبـد اهللاوالخدري

أن تـدع تقبيــل يـدك إذا اســتلمت قـال نعــم فلــو حســبت قـال قلــت أفتكــره، بــن عبـاس او :قـال
حـدثنا ميمـون بـن احلكـم قـال ثنـا حممـد ]194[الفـاكهي . استلم إذا لو قبل وأنـا أريـد بركتـه 

حـدثنا ابـن إدريـس عـن ]14772[ابـن أيب شـيبة . فذكر مثلـهبن جعشم قال أنا ابن جريج 
موا الــركن يعــين احلجــر قبلــوا رأيــت ابــن عمــر وأبــا هريــرة إذا اســتل: ابــن جــريج عــن عطــاء قــال 

وقـــال : وابـــن عبـــاس حســـبت كثـــريا قـــال : وابـــن عبـــاس ؟ قــال : قلـــت لعطـــاء : قـــال. أيــديهم 
جيفــى مــن مســح : وقــال عمــرو بــن دينــار : قــال . مل أمســح الــركن إن مل أقبــل يــدي : عطــاء 

حدثنا ميمون بن احلكم الصنعاين قال ثنا حممد بن جعشم قال أنـا ابـن جـريج قـال قلـت لعطـاء ]949[الفاكهي -1
.اهـ صحيح فال أما أحد يعترب به: أرأيت أحدا يقبل املقام أو ميسه ؟ قال 

رأيـت جماهـدا وسـعيد بـن جبـري : حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اهللا بن أيب زياد قال ]14776[ابن أيب شيبة -2
حدثنا يعقوب بن محيد قال ثنا بشر بن السـري عـن أيب ]93[الفاكهي .قبلوا أيديهماليماينوعطاء إذا استلموا الركن 

تناولـه بيـده مث وضـع يـده علـى فيـه اليمـاينرأيت سعيد بن جبري إذا مـر بـالركن : قال عوانة عن عثمان بن املغرية الثقفي
.اهـ ِحسان 
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وهـب حدثين يونس بن عبد األعلى قال أخربنـا ابـن ]1804[الطربي .الركن ، ومل يقبل يده
ررأيت ابن عباس وعبـد اهللا بـن عمـ: قال حدثين ابن جريج أن عطاء بن أيب رباح حدثه قال 

الــدارقطين . وجــابر بــن عبــد اهللا وأبــا ســعيد اخلــدري وأبــا هريــرة إذا اســتلموا الــركن قبلــوا أيــديهم
حـدثنا حممـد بـن ربيعـة عـن ابـن يحدثنا ابن خملد حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغـو ]2775[

رأيــت أبــا ســعيد وأبــا هريــرة وابــن عمــر وجــابر بــن عبــد اهللا إذا اســتلموا :عــن عطــاء قــالجــريج
/ 1[األزرقـــي .وابـــن عبـــاس حســـبته كثـــريا:فقـــال؟وابـــن عبـــاس:فقلـــت.احلجـــر قبلـــوا أيـــديهم

رأيـت عبـد اهللا :حدثين جدي حـدثنا مسـلم بـن خالـد عـن ابـن جـريج عـن عطـاء قـال] 275
قـال .اخلدري وجابر بن عبد اهللا إذا استلموا احلجر قبلوا أيديهمبن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد

حــدثنا ]193[الفــاكهي . ا وابــن عبــاس؟ قــال وابــن عبــاس حســبت كثــري : ابــن جــريج قلــت لــه
. أبــو بشــر بكــر بــن خلـــف قــال ثنــا حيــىي بـــن ســعيد وأبــو عاصــم عـــن ابــن جــريج عــن عطـــاء 

.مثلــه ابــن جــريج عــن عطــاء ينعبــد الوهــاب بــن عطــاء أخــرب مــن طريــق]9494[البيهقــي و 
.صحيح 

الزبيــربــنابــن جــريج قــال أخــربين حممــد بــن املرتفــع أنــه رأى اعــن ]8930[عبــد الــرزاق -
حــدثنا ]14773[ابــن أيب شــيبة .ا بأيــديهمامهــوعمـر بــن عبــد العزيــز إذا اســتلما مســحا وجو 

مــر بــن عبــد العزيــز رأيــت ابــن الــزبري وع: أبــو أســامة عــن ابــن جــريج عــن حممــد بــن املرتفــع قــال 
حدثين حيىي ]1810[الطربي.

رأيـت ابـن :بن داود الواسطي قال حدثنا أبو أسامة عـن ابـن جـريج عـن حممـد بـن املرتفـع قـال
. الزبري وعمر بن عبـد العزيـز اسـتلما احلجـر فقبـل أحـدمها يـده ومسـح اآلخـر يـده علـى وجهـه

حدثنا أبـو بشـر بكـر بـن خلـف قـال ثنـا ابـن أيب عـدي عـن ابـن جـريج عـن ]195[الفاكهي 
رأيت ابن الزبري وعمر بن عبد العزيز يستلمان احلجر ويضعان أيديهما : حممد بن املرتفع قال 

حدثنا يعقوب قال ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن املرتفـع حنـوه إال أنـه .على أفواههما 
.فيه اضطراباهـ رجاله ثقات ، و و : قال 
حدثنا حممد بن زنبور قال ثنا عيسى بن يونس قـال ثنـا هشـام بـن عـروة ]58[الفاكهي وقال
.اهـ حسنإذا استلم احلجر أمر يده على وجهه طوالعبد اهللا بن الزبيركان :قال

ما ذكر يف فضل الطواف
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ر عن عطـاء بـن السـائب عـن ابـن عبيـد بـن عمـري حدثنا قتيبة حدثنا جري]959[الرتمذي -
كان يزاحم على الركنني زحاما مـا رأيـت أحـدا مـن أصـحاب النـيب صـلى عمرابنعن أبيه أن 

إنــك تــزاحم علــى الــركنني زحامــا مــا رأيــت ! اهللا عليــه و ســلم يفعلــه فقلــت يــا أبــا عبــد الــرمحن 
ل إن أفعـل فـإين مسعـت رسـول أحدا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يـزاحم عليـه فقـا

:إن مســحهما كفـارة للخطايـا ومسعتــه يقـول:اهللا صـلى اهللا عليـه و ســلم يقـول
ال يضـع قـدما وال يرفـع أخـرى إال حـط :البيت أسـبوعا فأحصـاه كـان كعتـق رقبـة ومسعتـه يقـول

ء بــن وروى محــاد بــن زيــد عــن عطــا:قــال أبــو عيســى.
قال أبو عيسـى هـذا .السائب عن ابن عبيد بن عمري عن ابن عمر حنوه ومل يذكر فيه عن أبيه

حــدثنا علــي بــن ]13446ك[اهـــ أي روايــة محــاد عــن عطــاء ، وقــال الطــرباين حــديث حســن 
عبد العزيز ثنا عارم أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن عطاء بن السـائب عـن عبـد اهللا بـن عبيـد 

، احلـاكمابن خزمية وابـن حبـان و وصححه فذكر مثله اهـ، بن عمر الل قال رجل بن عمري قا
.وقد تقدم 

حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن هشــام بــن حســان عــن ]714[الفــاكهي -
استكثروا من هذا الطـواف بالبيـت قبـل أن : قال عليحفصة بنت سريين عن أيب العالية عن 

اهــ صـحيح ، أنظر إليه أصلع أصمع قائما عليها مبسـحاته يهـدمها فكأين، حيال بينكم وبينه 
.تقدم حنوه 

حدثنا أبو معاوية عـن عبـد امللـك بـن أيب سـليمان عـن رجـل قـد ]12811[ابن أيب شيبة -
. ألن أطـــوف بالبيـــت طوافـــا أحـــب إيل مـــن أن أعتـــق طهمـــان: أبـــو ســـعيدقـــال : مســـاه قـــال 

ســليمان عــن مــوىل أليب ســعيد عــن أيب ســعيد مبثــل حــدثنا ابــن فضــيل عــن عبــد امللــك بــن أيب
حدثين جدي حدثين عيسى بن يونس عن عبـد اهللا بـن ] 3/ 2[األزرقي .حديث أيب معاوية

رأيـــت أبـــا ســـعيد يطـــوف بالبيـــت وهـــو : حـــدثين مـــوىل أيب ســـعيد اخلـــدري قـــال)1(أيب ســـليمان
أسـبوًعا ال أقـول فيـه : متكئ على غالم له يقال له طهمان وهو يقـول

الفــاكهي . هجــرًا وأصــلي ركعتــني أحــب إيل مــن أن أعتــق طهمــان وضــرب بيــده علــى منكبــه
حـدثنا يعقـوب بـن محيـد قـال أنـا هشـيم بـن بشـري وابـن رجـاء عـن عبـد امللـك بـن أيب ]297[

.املعروف عبد امللك، وأراه تصحيفا ، كذا –1
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سليمان أنه مسع أبـا سـعيد مـوىل أيب سـعيد اخلـدري حيـدث أنـه رأى أبـا سـعيد اخلـدري يطـوف 
ألن أطوف بالبيت سـبعا مث أصـلي ركعتـني ال أقـول يف ذلـك هجـرا أحـب إيل : ت مث قال بالبي

:، ورجاله ثقات ، وله شاهد يسماهـ موىل أيب سعيد مل من أن أعتق طهمان يعين غالما له
أخربنا أبو حممد احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة أخربنا أبو ]9563[رواه البيهقي 

حــدثنا إبـــراهيم بــن عبــد اهللا بـــن بــن عبــد العزيـــز حــدثنا القعنــيبيثنا علـــحــديحفــص اجلمحــ
: قـال يالخــدر سـعيديأبـعـن حممـد بـن حبــان عـن ياحلـارث اجلمحـ

اهـ سند جيد ، ابن حبان هو حممد بـن 
عمر بن حممـد وأبو حفص هو . أبو احلسن يغو البهو ز علي بن عبد العزيحيىي بن َحبان ، و 

روى عنـه بن أمحد بن عبد الرمحن بن عمرو بن أيب سفيان بن عبد الرمحن بن صفوان بن أمية
.احلاكم يف املستدرك 

عبـد حدثنا أبو األحوص عن العالء بن املسيب عن عطـاء عـن ]12809[ابن أيب شيبة -
اهـ رجاله كان مثل يوم ولدته أمهوصلى ركعتنييت سبوعامن طاف بالب: قال اهللا بن عمرو

.ثقات 
عـن معمـر عـن حوشـب عـن عطـاء بـن أيب ربـاح حيـدث عـن عبـد ]8825[عبد الرزاق وقال

. مـــن طـــاف بالبيـــت وصـــلى ركعتـــني ال يقـــول إال خـــريا كـــان كعـــدل رقبـــة:اهللا بـــن عمـــرو قـــال
أبـو معاويـة عــن ابـن جـريج عــن حــدثنا ]12810[ابـن أيب شـيبة .بـن مســلم احوشـب أظنـه 

]2/5[األزرقـــي . مـــن طـــاف البيـــت كـــان كعـــدل رقبـــة: ال عطـــاء عـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو قـــ
حـدثين جــدي حـدثنا ابــن عيينـة عــن ابـن جــريج عــن عطـاء عــن عبـد اهللا بــن عمـرو بــن العــاص 

هذا أصح إن اهـ : قال
.من رواية العالء بن املسيباء اهللاش

بـن سـامل القـداح عـن ن سـعيدعـحـدثين حيـىي بـن سـعيد عـن أخيـه علـي ]2/8[ورواه األزرقي 
مـن : أبيه قال أخـربين املثـىن بـن الصـباح عـن عطـاء عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص أنـه قـال

أو أربًعـا كــان كمـن أعتــق طـاف بالبيـت ســبًعا مل يـتكلم فيــه إال بـذكر اهللا تعــاىل مث ركـع ركعتــني
.ضعيف اهـأربع رقاب
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حـــدثين حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن أخيـــه علـــي بـــن ســـعيد عـــن ســـعيد بـــن ســـامل ] 4/ 2[األزرقـــي -
أخربنا إمساعيل بن عياش عن مغرية بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

محــة فــإن اســتلمه فقــال مــن توضــأ وأســبغ الوضــوء مث أتــى الــركن يســتلمه خــاض يف الر :أنــه قــال
بسم اهللا واهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممـًدا عبـده ورسـوله 
غمرتـه الرمحـة فــإذا طـاف بالبيـت كتــب اهللا عـز وجـل لــه بكـل قـدم ســبعني ألـف حسـنة، وحــط 

أتــى عنــه ســبعني ألــف ســيئة ورفــع لــه ســبعني ألــف درجــة وشــفع يف ســبعني مــن أهــل بيتــه فــإذا
كتـب اهللا لــه كعتـق أربعــة عشــر مقـام إبــراهيم عليـه الســالم فصـلى عنــده ركعتــني إميانـا واحتســابًا  

وزاد فيـه آخـر وأتـاه ملـك طيئته كيوم ولدته أمه قال القداحا من ولد إمساعيل وخرج من خحمرر 
.جدا اهـ ضعيف أعمل ملا بقي فقد كفيت ما مضى: فقال له

بن أمحد بن أيب مسرة قال ثنا جعفر بـن حممـد األنطـاكي حدثين عبد اهللا]308[الفاكهي -
عبد اهللا بـن عمـرو قال ثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن أيوب السختياين عن ابن سريين عن 

ينـزل علــى أهــل مكــة يف كــل يــوم عشـرون ومائــة رمحــة ســبعون منهــا للطــوافني : قــالبــن العــاص
.اهـ األنطاكي تركوه لبيت وثالثون ألصحاب الصالة وعشرون للنظارة إىل ا

أخربنـا إسـرائيل ن سـعيد بـن سـاملعـحدثين حيىي بن سـعيد عـن أخيـه علـي]2/8[األزرقي -
مـن : أنـه قـالابـن عبـاسعـن ن مسـلم بـن هرمـز عـن سـعيد بـن جبـريبن يونس عن عبد اهللا بـ

اهـــ حيــىي بــن ســعيد هــو ابــن ســاملطــاف بالبيــت ســبًعا كــان لــه عــدل عتــق رقبــة مــن تقبــل منــه
.القداح ، ضعيف 

بن املبارك عـن شـريك عـن أيب إسـحاق عـن عبـد اهللا بـن سـعيد اعن ]9809[عبد الرزاق -
. من طاف بالبيت مخسني سبوعا كان كيوم ولدتـه أمـه:قالعباسبنابن جبري عن أبيه عن 

حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن الرؤاســي عــن احلســن بــن صــاحل عــن ]12808[ابــن أيب شــيبة 
مـن : ل قـاابن عبـاسيب إسحاق عن عبد اهللا بن سعيد عن سعيد بن جبري عن مطرف عن أ

حــدثنا ]298[الفــاكهي .خــرج مــن الــذنوب كيــوم ولدتــه أمــهطــاف بالبيــت مخســني ســبوعا 
متيم بن املنتصر قال ثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن سعد 

مــن طـاف مخسـني أســبوعا  : ن ابــن عبـاس قـال أو سـعيد الظـن مـين أنــا عـن سـعيد بــن جبـري عـ
حـدثنا سـفيان بـن وكيـع ]866[، ورواه الرتمـذي اهــ رجالـه ثقـات كلهـم كان كما ولدته أمه 
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حدثنا حيىي بن ميان عن شريك عن أيب إسحق عـن عبـد اهللا بـن سـعيد بـن جبـري عـن أبيـه عـن 
.حممد يقوالن كذلك كان أبو عيسى و .مرفوعا وهو وهم ، والصواب موقوف ابن عباس

ثنـاثنـا حممـد بـن احلـارث احلـارثي قـالجلبـار بـن العـالء قـالحـدثنا عبـد ا]285[الفـاكهي -
أريــد البيــت ألطــوف عبــاسابــنخرجــت مــع : عــن أبيــه قــال حممــد بــن عبــد الــرمحن البيلمــاين 

ن أتصـدق :فسأله رجل عن احلج وفضله فقال 
.اهـ ضعيف جدا وإين أعطى به مائة دينار فما أبيعه مي هذا بثمن غال

: حدثنا أبو خالد عن حجاج عـن أيب بكـر بـن أيب موسـى قـال ]15272[ابن أيب شيبة -
صـالة ، وأمـا أهـل أمـا أهـل مكـة فال: أم الصـالة ؟ فقـال لعـن الطـواف أفضـعباسابنسئل 

.سند ضعيفاهـ األمصار فالطواف
حــدثنا أبــو العبــاس قــال ثنــا موســى بــن إمساعيــل قــال ثنــا محــاد يعــين ابــن ]426[الفــاكهي -

يقـدم أحـدنا : لعبـد اهللا بـن عمـرقلـت : عـن يوسـف بـن مهـران قـال سلمة عن علي بن زيـد
ذلــك الــرتوع راحــة أحــدكم لطعامــه:ويطيــل مــا شــيم ؟ قــال الســبع والســبعني والثالثــة فيطـوف

.السند غري بني املنتاهـ ضعيفنا فتلك الروعة أفضل من كذا وكذا من طواف
اهللا حممــد بــن غالــب البصــري قــال ثنــا هــالل بــن فيــاضحــدثنا أبــو عبــد]291[الفــاكهي -

مائــة أهــدى أمــري مــن األمــراء إىل الكعبــة:كثــري عــن ابــن جــريج عــن عطــاء قــال عــن عبــاد بــن
مـا رأيـت  : عمـرالبـنوعبيـد خـدما للكعبـة فقلـت وسق ما بني كسوة وطيب ودراهم ودنانري

ذا :دية أفخر وال أفضل من هذه اهلدية فقال ابن عمـر كاليوم قط ه
وألن أرى حبشــيا مسلســال أفضــل مــن ذلــك أضــعافا ممــا رأيــتوصــدق نيــةالبيــت حبســن عقــل

اهـ عباد بن كثري الثقفي يتمىن على اهللا األماين قال أحب إيل أن أراه قليل العقل قليل الورععا
.ساء متهممُ 
حـدثنا حممـد بـن الوليـد أبـو جعفـر قـال ثنـا احلسـن بـن أيـوب النيسـابوري ]299[الفاكهي -

بـابنكنت أطوف بالبيت فإذا أنـا : 
يــا ابــن أيب رقيــة اســتكثروا مــن الطـواف فــإين مسعــت رســول اهللا صــلى عليــه وســلم : فقـال عمــر

: يقول 
.
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األسابيعقرانما روي يف 
إبـراهيم بـن فـراس مبكـة حممد بن يوسـف أخربنـا أبـو إسـحاق أخربنا أبو ]9704[البيهقي -

نس عـن عبـد السـالم بـن أيبحدثنا أمحد بن جناب حدثنا عيسى بن يـو يحدثنا أمحد بن عل
صـــلى اهللا عليـــه وســـلمطـــاف النـــيب: هريـــرة قـــال ســـلمة عـــن أيبعـــن أيبياجلنـــوب عـــن الزهـــر 

كـل ركعتــني ميينــا بالبيـت ثالثــة أسـباع مجيعــا مث أتـى املقــام فصــلى خلفـه ســت ركعـات يســلم يف
د بـــن حممـــد بـــن إســـحاق عـــن أمحـــخالفـــه الصـــغاين.أراد أن يعلمنـــا: قـــال أبـــو هريـــرة . ومشـــاال

حممد قاال حدثنا أبو العباسبد اهللا احلافظ وأبو سعيد الصرييفأخربنا أبو ع.إسنادهجناب يف
بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا أمحد بن جناب حدثنا عيسى بن يـونس عـن عبـد 

طفــت مــع عمــر بــن :ن ســامل بــن عبــد اهللا عــن أبيــه قــالعــياجلنــوب عــن الزهــر الســالم بــن أيب
مل أوهــم ولكــينإين:إنــا قــد أمتمنــا قــال:فقلنــا لــهالثــاينبيــت فلمــا أمتمنــا دخلنــا يفاخلطــاب بال

رواه ابـن أيب خيثمـة عـن اهــفأنـا أحـب أن أقـرن، يقـرن ليه وسـلمصلى اهللا عرأيت رسول اهللا 
هـذا حـديث منكـر ال يكتـب حـديث عبـد السـالم: قال ابن جناب: أمحد بن جناب مث قال 

اهـ
حدثين حممد بن صاحل أبو بكر قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن عمر ]361[الفاكهي -

عمـر اهــ يعـين يف الطـوافعمـروال بكـرأبـومل يقرن : قال عمرابنبن حممد عن سامل عن 
.، وحممد بن صاحل هو كيلجة ، حسن بن زيد بن عبد اهللا بن عمر هو ابن حممد 

حــدثين عبــد الــرمحن بــن شــيبة ابــن نــافع قــالَ لحــدثنا ابــن أيب ســلمة قــا]359[الفــاكهي -
ابــن شــيبة وأبــوه مل اهـــكــان يكــره اإلقــران يف الطــوافعثمــانإن : مــوىل عثمــان عــن أبيــه قــال 

.أتبينهما 
كـــان يكـــره قـــرن عمـــربـــناأخربنـــا معمـــر عـــن أيـــوب عـــن نـــافع أن ]9012[عبـــد الـــرزاق -

]364[الفـاكهي . سـبعنيوكـان هـو ال يقـرن بـني ، ويقول على كـل سـبع ركعتـان ، الطواف 
حــدثنا يعقــوب بــن محيــد قــال ثنــا ابــن رجــاء عــن ابــن أيب رواد عــن نــافع عــن ابــن عمــر وعبــد 

كان يصلي يف إثر كل إنه  قال ابن أيب روادالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
ثـر سـبع علـى كـل إ: ويقـول ،إنه كان يكـره أن يقـرن بـني األسـابيع : وقال أيوب سبع ركعتني

.صحيح اهـركعتني 
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نا أبـو معاويـة حممـد بـن ثحدثنا حسني بن حسن ويعقوب بن محيد قاال] 362[الفاكهي -
يكـره أن جيمـع الرجـل عمرابنكان : خازم قال ثنا زياد بن سعد عن عبد اهللا بن دينار قال 

.اهـ صحيح بني األسابيع مث يصلي هلا يعين لطوافها
قــال حــدثنا راشــد أبــو عــن قتيبــة بــن ســعيدنــا أمحــد بــن شــعيب أخرب ]1663ك[الــدواليب -

ى فإنــه ابـن رســول اهللا صــلســل هـذا : عـن إقــران الطـواف، فقــالسـألت ابــن جــريج : قــالحممـد
طــاف : فســألته، فقــالإذا أنــا بعبــد اهللا بــن حســن بــن علــيفــوهــو أعلــم مــين، اهللا عليــه وســلم 

سـند اهــ وا خلف املقـام سـت ركعـاتثالثة أسابيع مث صلالحسن والحسين وأنس بن مالك
.ضعيف 

كانـت عائشـةحدثنا إمساعيل عن حممد بن السائب بن بركة عن أمه أن ] 1262[مسدد -
عــن ]9017[عبــد الــرزاق .تطــوف ثالثــة أســابيع تقــرن بيــنهن مث تصــلي لكــل أســبوع ركعتــني

بالبيـت ثالثـة ا
حـدثنا حممـد ]373[الفاكهي . بينهن فلما فرغت صلت لكل سبع ركعتنييأسابع ال تصل

أماهـــ ثالثــة أســباع ال تفصــل بينهمــا بصــالة ، مث صــلت لكــل ســبع ركعتــني عائشــةطافــت مــع 
.عرف حاهلامد ال يحم

عائشــةحــدثنا ابــن فضــيل عــن ليــث عــن طــاووس عــن ]15019[ابــن أيب شــيبة وقــال
ر عــن  حــدثنا أبــو بكــ. كانــت ال تــرى بأســا أن يطــوف الرجــل ثالثــة أســباع أو مخســة مث يصــلي

ال بـأس أن يطـوف الرجـل ثالثـة أسـباع أو مخسـة مث يصـلي : ليث عن عطاء عن عائشـة قالـت
.ث بن أيب سليم ضعيف اهـ ليركعتني

]15020[وقال ابن أيب شيبة
حـدثنا حممـد بـن أيب عمـر قـال ثنـا سـفيان ]356[وقال الفاكهي . كانت تقرن بني األسابيع

ومل يفعلـه أحـد ، مل أر النـاس يقرنـون يف الطـواف وهـو حمـدث : عن ابـن جـريج عـن عطـاء قـال
، ومل يصــرح ابــن جــريج بالســماع ، اهـــ هــذا معلــول مــن املاضــني إال عائشــة واملســور بــن خمرمــة 

عبــد الــرزاق عطــاء ، قــالصــح عــنفقــد يكــون أخــذه عــن ليــث أو غــريه ، وهــذا خــالف مــا 
ويــذكر ، كــان عطــاء ال يــرى بقــرن الطــواف بأســا ويفــيت بــه :بــن جــريج قــالاأخربنـا ]9014[
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وســأل إنســان عطــاء عــن طــواف األســبع : قــال .مــة كانــا يفعالنــهأن طاووســا واملســور بــن خمر 
ليس بينهن ركوع حىت يركع عليهن ركوعهن بعد ما يفرغ منهن قال بلغين ذلك عن املسـور بـن 

.ما بلغك ذلك عن غريمهـا :قلت لعطاء.خمرمة وعن طاووس وما أظن ذلك إال شيئا بلغهما
بـن جـريج وقـال عمـرو بـن اقـال .بأسا لـو فعلتـهقال ومايل لو فعلته قال ما أظن بذلك)1(قال

وقـــال الفـــاكهي. دينــار بلغـــين عـــن املســـور بــن خمرمـــة أنـــه كـــان يطـــوف األســبع ال يركـــع بيـــنهن 
كــان : حــدثنا ميمــون بــن احلكــم قــال ثنــا حممــد بــن جعشــم قــال أنــا ابــن جــريج قــال]378[

. لـه واملســور بـن خمرمــة عطـاء ال يــرى بقـرن الطــواف بأسـا ويفــيت بـه ويــذكر أن طاوسـا كــان يفع
حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريج عـن عطـاء أن طاووسـا ]15025[وقال ابن أيب شيبة 

وقـال الفـاكهي .وكان عطـاء ال يـرى بـذلك بأسـا، واملسور بن خمرمة كانا يقرنان بني األسابيع 
عــن حـدثنا حممـد بـن فـرج املكـي قـال ثنـا خالـد بـن عبـد الـرمحن قـال ثنـا عمـر بـن ذر]366[

جماهــد أنــه قــال مثــل مــا قــال عطــاء ســواء أنــه مل يفعلــه يعــين اإلقــران يف الطــواف إال رجــل مــن 
حــدثنا وكيــع عــن عمــر بــن ذر عــن ]15023[ابــن أيب شــيبة . قــريش يعــين املســور بــن خمرمــة 

اهـ هـذا هـو احملفـوظ ما فعله أحد إال رجل من قريش املسور بن خمرمة: جماهد أنه أنكره وقال 
.ر سو املعن 
أخربنا حممـد بـن معاويـة النيسـابوري قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن جعفـر ]7696[ابن سعد وقال

كــان املســور بــن خمرمــة إذا قــدم مكــة طــاف : قــال حــدثتين عمــيت أم بكــر بنــت املســور قالــت 
الفــاكهي .لكــل يــوم غــاب ســبعا ، وكــان يقــرن بــني األســابيع ، مث يصــلي لــك أســبوع ركعتــني

هللا بـــن أيب ســـلمة قـــال ثنـــا خالـــد بـــن حممـــد وحيـــىي بـــن قزعـــة وحممـــد بـــن حـــدثنا عبـــد ا]376[
احلســن وإســحاق بــن حممــد عــن عبــد اهللا بــن جعفــر عــن أم بكــر بنــت املســور بــن خمرمــة عــن 

حـدثنا أبـو بشـر ]537[الفـاكهي .املسـور بـن خمرمـة أنـه كـان يقـرن بـني األسـابيع يف الطـواف
اهللا بــن جعفــر قــال أخربتــين أم بكــر بنــت بكــر بــن خلــف قــال ثنــا بشــر بــن عمــر قــال ثنــا عبــد

املســور بــن خمرمــة إن املســور بــن خمرمــة كــان إذا قــدم مكــة مل خيــرج حــىت يطــوف لكــل يــوم غابــه 
.ابنة املسور ال يعرف حاهلا اهـسبعا

؟وتبــايل لـو فعلتــه:قلـت: ال :قـال؟مـا بلغــك ذلـك عـن غريمهــاأقلــت لعطـاء :يف روايـة ابـن جعشــم عنـد الفـاكهي -1
اهـا لو فعلتهما أظن بذلك بأس:قال
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ذكـــروا عنـــد : حـــدثنا حفـــص عـــن عبـــد اهللا بـــن مســـلم قـــال ]15027[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال
اتقوا اهللا وال تقولـوا علـى أم املـؤمنني مـا مل : األسابيع فقال كانت تقرن بنيعائشةالقاسم أن 
حــدثنا هــارون بــن إســحاق الكــويف قــال ثنــا حفــص بــن غيــاث ]367[الفــاكهي .تكــن تفعــل

اجتمــع نــاس فقهــاء عنــد القاســم بــن حممــد فــذكروا أن عائشــة كانــت :قــال ثنــا ابــن هرمــز قــال
اهــ وال تقولـوا علـى أم املـؤمنني مـا مل تكـن تفعـل اتقـوا اهللا : فقال القاسم .تقرن بني األسابيع

.عبد اهللا بن مسلم بن هرمز ضعيف حفظه 
حدثنا ابن أيب سلمة قال ثنا عبد اهللا بن نافع عن عروة بن هشام بـن ]357[الفاكهيوقال

: عائشـةعروة عن أبيه عن جده عن 
.فيه ضعفـاهكان يكرهه، وأن هشاما

ن أبيـه عـن حممـد عـغسـان حدثنا عبد اهللا بن أيب سلمة قال حـدثين أبـو]374[الفاكهي -
اهـقرن يف الطواف الزبيرابنإن : عن عثمان بن عروة بن عبد اهللا بن عروة قال بن إسحاق

، إال زبري ، إمنا يروي ابن إسحاق عـن عثمـان بـن عـروة بـن الـضعيف ، وفيه خطأ من الناسخ 
أن يكــون صــواب الســند عــن عثمــان بــن عــروة عــن عبــد اهللا بــن عــروة وهــو ابــن الــزبري ، وابــن 

.مل أعرف حاله ه، وأبو غسان مالك بن إمساعيل بن زياد النهدي أبو دلس يإسحاق 
:قــال حــدثنا حيــىي بــن ســليم عــن إمساعيــل بــن أميــة عــن الزهــري]15028[ابــن أيب شــيبة -

.ال بأس به اهـكل سبوع ركعتنيمضت السنة أن مع  
من انصرف من طوافه على وتر

عبـــاسبــناعــن األســلمي عـــن داؤد بــن احلصــني عــن عكرمـــة عــن ]8977[عبــد الــرزاق -
مــن طــاف بالبيــت فبــدت لــه حاجــة فلينصــرف علــى وتــر ولريكــع ركعتــني وال يعــد لبقيــة :قــال

.اهـ األسلمي مرتوك سبعه
يسـتحب أن عمـربـناكـان :بد اهللا بن عمر عن نـافع قـالأخربنا ع]9799[عبد الرزاق -

ن عـحدثنا وكيع عن العمـري ]15659[ابن أيب شيبة .يطوف بالليل أسبع وبالنهار مخسة 
] 9800[عبـد الـرزاق .نافع عن ابن عمر أنه كان ينصرف الليل والنهار علـى وتـر مـن طوافـه

يسـتحب أن ينصـرف علـى طوافـه علـى بـن عمـر اكان :أخربنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال
حدثين أبـو صـاحل حممـد بـن زنبـور قـال ]512[الفاكهي . إن اهللا وتر حيب الوتر :وتر ويقول
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ن ابـن عمـر أنـه كـان حيـب أن ينصـرف عثنا عبد اهللا بن رجاء عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع 
ل ثنـا حممــد بــن حــدثنا ميمــون بـن احلكــم الصـنعاين قــا]522[الفـاكهي . علـى وتــر مـن طوافــه

كــان ابـــن عمـــر : أخـــربين عبيـــد اهللا بــن عمـــر عــن نـــافع قـــال قــالجعشــم قـــال أنــا ابـــن جـــريج 
حــدثنا حممــد بــن زنبــور ]536[الفــاكهي . يطــوف بالليــل ســبعة أســبع وبالنهــار مخســة أســبع 

قال ثنا عبد اهللا بن رجاء عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه كـان إذا قـدم إىل 
اهــــ وبالليـــل ســـبعة وكـــان حيـــب أن ينصـــرف علـــى وتـــر مـــن طوافـــه اف بالنهـــار مخســـةمكـــة طـــ

.صحيح ، معناه أنه كان جيدد الطواف والركعتني
بن جريج قال قال عطاء ثالثة أسـابع أحـب إيل مـن أربعـة قـال اعن ]9803[عبد الرزاق -

بـو هريـرة السـماوات وتـر إن اهللا وتر حيب الوتر فعد أ:أنه مسعه يقولهريرةأبيمث أخربين عن 
مــــن اســــنت فليســــنت وتــــرا ومــــن اســــتجمر فليســــتجمر وتــــرا وإذا متضــــمض :قــــال.يف وتــــر كثــــري

بــن جــريج وكــان جماهــد يقــول لقــول اهللا تبــارك افليمضــمض وتــرا يف قــول مــن ذلــك يقــول قــال 
حـدثنا ميمـون ]516[الفـاكهي . والشـفع كـل زوج ، اهللا الوتر :قال)والشفع والوتر(وتعاىل 

بن احلكم الصنعاين قال ثنا حممد بن جعشم قال أنا ابن جـريج قـال عطـاء ثالثـة أسـبع أحـب 
قــال .إن اهللا عــز وجــل وتــر حيــب الــوتر:إيل مـن أربعــة مث أخــربين عــن أيب هريــرة أنــه مسعــه يقــول

فعـــد أبـــو هريـــرة الســـماوات وتـــرا يف وتـــر كثـــري قـــال فمـــن اســـتنثر فليســـتنثر وتـــرا ومـــن اســـتجمر 
عائشـــةقـــال ابـــن جـــريج ومسعـــت عبـــد اهللا بـــن عبيـــد بـــن عمـــري يقـــول قالـــت .را فليســـتجمر وتـــ

سأل ثالثـة أسـبع أحـب إليـك أم أربعـة؟ قال ابن جريج ومسعت عطاء يُ .سبعني خري من سبع 
مـا ثالثـة فأحـب إيل مـن أربعـة إين أإن شـئت اسـتكثرت :فيقول ثالثة فإذا قيـل لـه فسـتة؟ قـال

ز وجل حيب الوتر فـإذا اسـتجمر أحـدكم فليسـتجمر وتـرا وإذا إن اهللا ع:مسعت أبا هريرة يقول
اهــــ اســـتنثر أحـــدكم فليســـتنثر وتـــرا وإذا مضـــمض فليتمضـــمض وتـــرا يف قـــول مـــن ذلـــك يقـــول 

.صحيح 
بـن جـريج قـال مسعـت عبـد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري يقـول قالـت اعـن ]9806[عبد الرزاق -

كانــت ،  عــىن القــران يف الطــواف ولــيس مب. اهـــ صــحيح خمتصــر ســبعان خــري مــن ســبع عائشــة
.واهللا أعلم ، تطوعت به تركع ركعتني لكل طواف 
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عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــربــن جــريج قــال أخــربين عطــاء أن اعــن ]9816[عبــد الــرزاق -
طاف يف إمارة عمرو بن سعيد على مكة فخرج عمرو إىل الصالة فقال له عبد الرمحن أنظرين 

الفــــاكهي .ثالثــــة أطــــواف مث مل يعــــد ذلــــك الســــبع حــــىت أنصــــرف علــــى وتــــر فانصــــرف علــــى
حــدثنا ميمــون بــن احلكــم قــال ثنــا حممــد بــن جعشــم عــن ابــن جــريج قــال أخــربين ]1871[

فخـرج عمـرو إىل يف إمـرة عمـرو بـن سـعيد علـى مكـة عطاء أن عبد الرمحن بـن أيب بكـر طـاف
.اهـ صحيح أنظرين حىت أنصرف على وتر: الصالة ، فقال له عبد الرمحن 

حدثنا أبو العباس أمحد بن حممد قال ثنا أبو سلمة قال ثنـا محـاد عـن ]525[الفاكهي وقال
قيس يعين ابن سعد عن عطاء يعين ابن أيب رباح عن عبد الرمحن بن أيب بكر أنه طـاف ثالثـة 

.اهـ األول أصح أشواط مث ذهب فقضى حاجته مث رجع فبىن 
الزبيـــربـــنال أبـــو خلـــف كنـــت يف حـــرس بـــن جـــريج قـــال قـــااعـــن ]9813[عبـــد الـــرزاق -

فطاف مثانية أطواف حىت بلغ الناس وسط احلجر فقيـل لـه يف ذلـك فـأمت بسـبعة أطـواف وقـال 
حــدثنا ميمــون بــن احلكــم الصــنعاين قــال ثنــا حممــد بــن ]524[الفــاكهي .إمنــا الطــواف وتــر 

ة أطــواف ابــن جــريج وقــال أبــو خلــف كنــت يف حــرس ابــن الــزبري فطــاف مثانيــقــالجعشــم قــال 
إمنـــا : حـــىت إذا بلـــغ يف النـــاس عنـــد وســـط احلجـــر قيـــل لـــه يف ذلـــك فـــأمت لتســـعة أطـــواف وقـــال 

.أبو خلف ال يعرف اهـ الطواف وتر 
الركعتان بعد الطواف

قــال إنــه أتــى حــدثنا حــامت عــن جعفــر عــن أبيــه عــن جــابر يرفعــه]15258[ابــن أيب شــيبة -
واختـذوا مـن مقـام (مث تقـدم إىل مقـام إبـراهيم فقـرأ أربعـاومشـىالبيت فاستلم الركن فرمـل ثالثـا

.اهـ رواه مسلم ، تقدم فجعل املقام بينه وبني البيت)إبراهيم مصلى
حدثنا عبـدة عـن هشـام عـن أبيـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم  ]15257[ابن أيب شيبة -

.مث عمـر، ده مث أبـو بكـر مـن بعـ، كان يصلي إىل سقع البيت ليس بينه وبني الطـواف شـيء 
.اهـ مرسل جيد له شواهد مث إن عمر رده بعد إىل امليقات

حــدثنا ابــن فضــيل عــن زكريــا بــن أيب زائــدة عــن عــامر أنــه مســع ]15262[ابــن أيب شــيبة -
إذا قـدم الرجـل حاجـا فليطـف بالبيـت سـبعا ، مث يصـل : قال عمروهب بن األجدع أنه مسع 

.يت يف العمل على الصفا، يأاهـ سند صحيحند املقام ركعتنيع
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عبد حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أيب وائل عن مسروق عـن ]15266[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح أنه طاف مث أتى املقام فصلى عنده ركعتنياهللا
أنــس بــن طفــت مــع : حــدثنا عبــدة عــن صــاحل بــن حيــان قــال ]15263[ابــن أيب شــيبة -

حديثـه و ، فيـه نظـراهــ صـاحل حديثـه املقـامغ ركـع ركعتـني عنـدالطـواف األول ، فلمـا فـر مالـك 
.عن أنس مرسل

عمــرابـنحــدثنا ابـن منـري عــن عبيـد اهللا بـن عمــر عـن نـافع عــن ]15264[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح أنه كان إذا فرغ من طوافه أتى املقام فصلى عنده ركعتني

ثنــا املعتمــر بــن ســليمان قــال مسعــت حــدثنا حممــد بــن عبــد األعلــى قــال ]541[الفــاكهي -
عتـــني كنـــت معـــه مبكـــة فكـــان يصـــلي بالليـــل رك: قـــال عمـــرابـــنمحيـــدا حيـــدث عـــن بكـــر عـــن 

.اهـ صحيح طلع السماك فأوتر بركعة: فقال رجل ويطوف كلما صلى ركعتني طاف
بـنارأيـت :ر بن عبد اهللا املـزين قـالبن التيمي عن أبيه عن بكاعن ]8960[عبد الرزاق -

إذا أراد أن يصلي خلف املقام جعل بينـه وبـني املقـام صـفا أو صـفني أو رجـال أو رجلـنيعمر
حــدثنا حســني قــال أنــا املعتمــر بــن ســليمان قــال ]963[وقــال الفــاكهي .ســند صــحيحاهـــ 

إن عبـد اهللا بـن عمـر كـان إذا صـلى خلـف املقـام جعـل : مسعت أيب حيدث عـن أيب جملـز قـال 
.شبهعن بكر أاهـ والصفني والرجل والرجلنيبينه وبني املقام الصف

]964[الفــاكهي -
اهــ مصليا يف املسجد احلرام قط إال واملقام بينه وبني البيت عمرابنما رأيت : عن نافع قال 

.حسن 
أنا ابن املبارك قال أنا شـعبة عـن سـعيد بـن حدثنا حسني بن حسن قال ]965[الفاكهي -

أال إن كـل : طاف مث صـلى خلـف املقـام ركعتـني مث قـال عمرابنإن : أيب بردة عن أبيه قال 
.حسن سند اهـ قبلهما أو كلمة حنوهاأو قالا بينهما ركعتني تكفر م

أنـه كـان ابـن عمـرحدثنا ابن مبارك عن عبيد اهللا عن نافع عـن ]15247[ابن أيب شيبة -
أنـا سـفيان عـن عبيـد اهللا ]1754[ابـن اجلعـد .مث صـلى الـركعتني يف جـوف البيـترمبا طاف

عـن ]9069[عبد الرزاق .طاف سبوعا وصلى ركعتني يف البيتأنهبن عمراعن نافع عن 
مث يـدخل البيـت فيصـلي ، بـن عمـر كـان يطـوف بالبيـت سـبعا اعبد اهللا بن عمـر عـن نـافع أن 
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عـن الثـوري عـن موسـى بـن عقبـة عـن سـامل ]9000[عبـد الـرزاقوقـال. واف فيـه ركعـيت الطـ
مث يـدخل البيـت فيصـلي فيـه ركعـيت ، أنـه كـان يطـوف بالبيـت سـبعا عمـربـنابن عبد اهللا عن 

.صحيح اهـ الطواف 
]341[الفــاكهي -

قيـه رجـل مـن فلاملسـجد فطـاف سـبعا وصـلى ركعتـني مث خـرج عمـرابـندخل : عن نافع قال 
مـا : نعـم ، قـال : ؟ قـال يا أبا عبد الرمحن قد طفت وصـليت:قريش على باب املسجد فقال

أجـــل أنـــتم أكثـــر منـــا طوافـــا وصـــياما وحنـــن خـــري مـــنكم حنـــن نـــأيت صـــدق : أســـرع هـــذا ؟ قـــال 
.ضعف اهـ فيهوإجناز الوعداألمانةوأداءاحلديث 

بـن جــريج قــال أخــربت عـن مســلم بــن مـرة اجلمحــي أنــه طــاف اعــن ]8991[عبـد الــرزاق -
بن عمر قبل غروب الشمس قال فأجنزنا وأقيمت الصالة فصلينا املغـرب مث قـام فلـم يصـل امع 

خر فقلت إنـك مل تصـل علـى سـبعك فقـال أو لسـنا قـد صـلينا مث قـال جتـزىء آوأنشأ يف سبع 
نا ميمـون بـن احلكـم الصـنعاين قـال حـدث]506[الفـاكهي .ركعيت السـبع الصالة املكتوبة من 

أخربت أن مسلم بـن مـرة اجلمحـي طـاف مـع ابـن قالأنا ابن جريج ثنا حممد بن جعشم قال
.، فذكرهعمر قبل غروب الشمس 

طفــت بالبيــت وحضــرت : ال حــدثنا شــريك عــن عبــد امللــك قــ]14101[ابــن أيب شــيبة -
: يل شــيخومث أنــاس جلــوس فأتيــت حلقــة فســألتهم ؟ فقــال صــلي ركعتــنين أفــأردت أاملكتوبــة

اهــــ مث رواه عـــن ســـامل وعطـــاء وطـــاووس وســـعيد بـــن جبـــري رأيتـــه يفعلـــهبـــابن عمـــرأمـــا ترضـــى 
.جتزئ املكتوبة من ركعيت الطواف: وإبراهيم وجماهد قالوا 

املكتوبـة جتـزىء بـن جـريج قـال قـال عطـاء بلغـين أن الصـالة اعـن ] 8987[عبـد الـرزاق وقال
اهـــ صــحيح ورواه بســند صــحيح عــن جماهــد وأيب الشــعثاء وطــاووس مــن الــركعتني علــى الســبع 

.وسامل وعطاء وسعيد بن جبري 
حدثنا أبو العباس قال ثنا سعيد قـال ثنـا هشـيم قـال ثنـا ابـن أيب ليلـى]495[الفاكهي وقال

افــه وأقيمــت الصــالة فــإن إذا فــرغ الرجــل مــن طو : أنــه كــان يقــول عبــاسابــنعــن ن عطــاءعــ
.اهـ ال بأس به املكتوبة جتزئ من ركعيت الطواف 

بعد العصر وبعد الصبحركعتا الطواف 
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حدثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزبري عن عبـد اهللا بـن بابـاه عـن ]13410[ابن أيب شيبة -
أحـدا طـاف يـا بـين عبـد منـاف ال متنعـوا: جبري بن مطعم أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 

الرتمـذي وصـححه وابـن حبـان و اهـ رواه أبو داود 
.واهللا أعلم .، وكان يوم إسالم جبري مكة فتح أظن هذا كان يف .واحلاكم

ن عبــد الــرمحن بــن أبــن شــهاب عــن محيــد بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف اعــن ]820[مالــك -
بعــد صــالة الصــبح فلمــا قضــى عمــر بــن الخطــاباف بالبيــت مــع نــه طــأعبــد القــارىء أخــربه 

اهـ اسـتدل عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حىت أناخ بذي طوى فصلى ركعتني
عن معمر عن الزهـري عـن ] 9008[عبد الرزاق .)1(به البخاري على جوازمها خارج املسجد

رىء أخربه أنه طـاف مـع عمـر بعـد محيد بن عبد الرمحن بن عوف أن عبد الرمحن بن عبد القا
صــالة الصــبح بالكعبــة فلمــا فــرغ عمــر مــن طوافــه نظــر فلــم يــر الشــمس فركــب ومل يســبح حــىت 

اهـ أناخ بذي طوى فسبح ركعتني على طوافه 
حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن الزهــري عــن عــروة عــن ]483[الفــاكهي ورواه

عمـر بـن اخلطـاب طـاف بعـد الصـبح سـبعا مث خـرج إىل إن : عبد الرمحن بن عبـد القـاري قـال 
حـدثنا ]3863[الطحـاوي . املدينة ، فلما كان بـذي طـوى وطلعـت الشـمس صـلى ركعتـني 

عن الزهـري عـن عـروة عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد القـاري قـال طـاف عمـر يونس قال ثنا سفيان
اهـــ ورواهتـنيبالبيـت بعـد الصـبح فلــم يركـع فلمـا صــار بـذي طـوى وطلعـت الشــمس صـلى ركع

عـن يأخربنا سفيان بن عيينة عن الزهر حممد بن عيسى املدائينمن طريق]4601[البيهقي 
، )2(عن سفيانيوكذلك رواه احلميد:قال البيهقيمث .يعروة عن عبد الرمحن بن عبد القار 

.وىلأومعمر مالك قول .اهـ صحيحنعن محيد بن عبد الرمحيوالصحيح عن الزهر 

صــلى اهللا عليــه وســلم أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه اهللا عنهــا زوج النــيبيعــن أم ســلمة رضــ]1626[حتتــه روىو -1
وسلم قـال وهـو مبكـة وأراد اخلـروج ومل تكـن أم سـلمة طافـت بالبيـت وأرادت اخلـروج فقـال هلـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

اهـفلم تصل حىت خرجتففعلت ذلك . على بعريك والناس يصلون إذا أقيمت صالة الصبح فطويف:وسلم 
حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهـري وحـدثناه الزهـري عـن عـروة عـن ]2/723[رواه الفسوي عن احلميدي قال -2

ذي طاف عمر بن اخلطاب بعد الصبح بالبيت سبعا، مث خرج إىل املدينة، فلما كـان بـ: عبد الرمحن بن عبد القاري قال
فإن مالكا ومعمرا واألوزاعي يقولونه عن محيد لـيس عـن عـروة؟ : فقيل لسفيان. طوى وطلعت الشمس، وصلى الركعتني

.والصواب محيد: ورواه أمحد يف العلل عن سفيان ، مث قالاهـأما أنا فأحفظه عن عروة: قال سفيان
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طـاف : حدثنا علي بن مسهر عن ابن أيب ليلى عن عطاء قـال ]13426[أيب شيبة ابن -
عمـــر بـــن اخلطـــاب بعـــد الفجـــر مث ركـــب حـــىت إذا أتـــى ذات طـــوى نـــزل فلمـــا طلعـــت الشـــمس 

.اهـ ابن أيب ليلى يضعفركعتان مكان ركعتني: وارتفعت صلى ركعتني ، مث قال 
ســعد بــن إبــراهيم عــن نصــر بــن عبــد حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن]7399[ابــن أيب شــيبة -

بعـد العصـر وبعـد الصـبح معاذ بـن عفـراءالرمحن عن جده معاذ القرشي أنه طاف بالبيت مع 
تني بعــد ال صــالة بعــد صــال:ال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــ: فلــم يصــل فســألته فقــال

ابـن حبـاننصر وجده وثقهمـا اهـ وبعد العصر حىت تغرب الشمسالغداة حىت تطلع الشمس
.تقدم يف مواقيت الصالة ،
حــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن إبــراهيم بــن طهمــان عــن أيب الــزبري ]13421[ابـن أيب شــيبة -

. فقيــل لــه .طـاف بعــد العصـر وصــلى ركعتـنيأبــا الــدرداءرأيــت : عـن عبــد اهللا بـن بابــاه قـال 
بـن داود قـال ثنـا حـدثنا أمحـد ]3862[الطحـاوي .: فقال 

ثنـا بشـر بـن السـري عـن إبـراهيم بـن طهمـان عـن أيب الـزبري عـن عبـد اهللا قـاليعقوب بن محيد
أنـــتم : فقلـــت. وصـــلى قبـــل مغـــارب الشـــمسطـــاف أبـــو الـــدرداء بعـــد العصـــر :بـــن بابـــاه قـــال

. غـــرب الشـــمس أصـــحاب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم تقولـــون ال صـــالة بعـــد العصـــر حـــىت ت
حدثنا عبد اجلبـار بـن العـالء ثنـا ]472[الفاكهي . ليس كسائر البلدان لبلدإن هذا ا: فقال

طـاف : بشر بن السري قال ثنا إبـراهيم بـن طهمـان عـن أيب الـزبري عـن عبـد اهللا بـن بابـاه قـال 
يــا أبــا : أبــو الــدرداء بعــد العصــر عنــد مغــارب الشــمس وصــلى عنــد غــروب الشــمس فقيــل لــه 

ال صـالة بعـد العصـر ؟ فقـال : صلى اهللا عليه وسـلم تقولـون الدرداء أنتم أصحاب رسول اهللا
حممـــد بـــن مـــن طريـــق]4600[البيهقـــي . إن هـــذا البلـــد لـــيس كســـائر البلـــدان: أبـــو الـــدرداء 

الزبري عن عبد حممد بن سابق أخربنا إبراهيم بن طهمان عن أيبإسحاق هو الصاغاين أخربنا 
فصــلى ركعتــني قبــل لعصــر عنــد مغــارب الشــمس طــاف بعــد اأنــه الــدرداءأيباهللا بــن بابــاه عــن 

يا أبا الدرداء أنتم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقولون : غروب الشمس فقيل له 
مل اهــ إن هذه البلدة بلـدة ليسـت كغريهـا: فقال . ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس: 

واهللا . د اهللا أدرك أبـا الـدرداء اضـطراب ، ومـا أظـن عبـالسـنديصرح أبـو الـزبري بالسـماع ، ويف
.أعلم
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ســـعيدأبـــوقـــدم :بـــن أيب جنـــيح عـــن أبيـــه قـــالابـــن عيينـــة عـــن اعـــن ]9010[عبـــد الـــرزاق -
فلمـا فـرغ مـن سـبعه .انظروا كيف يصنع:فقال.حاجا أو معتمرا فطاف بعد الصبحالخدري

داود حـــــدثنا أبـــــو ]13427[ابـــــن أيب شـــــيبة. قعـــــد فلمـــــا طلعـــــت الشـــــمس صـــــلى ركعتـــــني 
صـــلينا الصـــبح مث جلســـنا : الطيالســـي عـــن هشـــام الدســـتوائي عـــن ابـــن أيب جنـــيح عـــن أبيـــه قـــال

.اهـ سند جيد فطاف أبو سعيد اخلدري مث جلس ومل يصل: ننتظر بالطواف قال 
حدثنا عبد اجلبار بن العالء قال ثنا بشر بـن السـري قـال ثنـا إبـراهيم بـن ]475[الفاكهي -

بــن عبــد الــرمحن الرومــي عــن هشــام بــن حيــىي عــن عبــد الــرمحن الرومــي عبــد اهللاعــن نــافع املكــي
ثنا ابن مهـدي حدثنا أبو بشر قال.فصلى قبل املغرب الخدريسعيدأبيطفت مع :قال 

عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن أميــن عــن هشــام بــن حيــىي عــن عبــد عــن قــال ثنــا إبــراهيم بــن نــافع
.ضعيفاهـهمثلن أيب سعيد اخلدري عالرمحن بن أمين

حدثنا صاحل بن مسمار أنا النضر بن مشيل قال حدثين موسى بن ثروان ]493[الفاكهي -
، رأيت مورقا العجلي مبكة فصليت معه الفجر فقـام النـاس يطوفـون حـىت صـلينا الفجـر : قال 

.اهـ سند جيد ال يعقلون : فقال عمرالبن: ما هذا ؟ فقال مورق : فقلت 
كـان :بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سـامل بـن عبـد اهللا قـالاعن ]9007[اق عبد الرز -
]3870[الطحــاوي . ال يــرى بــالطواف بعــد العصــر بأســا وصــليا ركعتــني حينئــذ عمــربــنا

حدثنا حممد بن خزمية قال ثنا حجاج قال ثنا محاد قال أنا موسـى بـن عقبـة عـن سـامل وعطـاء 
مــا كــان يف وقــت د العصــر أســبوعا ويصــلي ركعتــنيوف بعــد الصــبح وبعــأن ابــن عمــر كــان يطــ

حـدثنا عبــد اجلبـار بـن العــالء وحممـد بـن حيـىي قــاال ثنـا سـفيان عــن ]469[الفـاكهي . صـالة
كان ابـن عمـر ال يـرى : موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا يزيد أحدمها على صاحبه قال 

.صحيح اهـصلي ركعتنيبأسا أن يطوف الرجل بعد العصر سبعا أو بعد الصبح سبعا وي
عــن األســلمي عــن موســى بــن عقبــة قــال ســألت عطــاء بــن أيب ربــاح ]9011[عبـد الــرزاق -

طـاف بعـد الفجـر مث صـلى قـال عمـربـنارأيـت :عن الطواف بعد العصر وبعـد الصـبح فقـال
موســى فأتيــت نافعــا فأخربتــه فقــال كــذب عطــاء فرجعــت إىل عطــاء فأخربتــه فقــال  لقــد رأيــت 

لته فقــال أصــنع ذلــك قبــل أن يســىب نــافع قــال موســى فأتيــت ســامل بــن عبــد اهللا فســبــن عمــر يا
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بن عمر يطوف بعد الصبح سبعا واحدا مث يصـلي عليـه حينئـذ قـال موسـى اصدق عطاء كان 
.اهـ األسلمي مرتوك فأتيت نافعا فذكرت له قول سامل فسكت 

أنـا نـافع أن قـالمهـامحدثنا حممد بن خزميـة قـال ثنـا حجـاج قـال ثنـا]3865[الطحاوي -
اهــــفطـــاف ومل يصـــل إال بعـــدما طلعـــت الشـــمس، قـــدم مكـــة عنـــد صـــالة الصـــبح عمـــرابـــن

.صحيح 
ثنــا ابــن أيب غنيــة عــن عمــر بــن ذر قــالحــدثنا أمحــد قــال ثنــا يعقــوب ]3869[الطحــاوي -

يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية فإذا عمرابنكان : قالعن جماهد
ت وتغريت طاف طوافا واحدا حىت يصلي املغرب مث يصلي ويطوف بعد الصبح ويصلي اصفر 

اهــوميكن الركوع حدا مث جيلس حىت ترتفع الشمسطاف طوافا واما كان يف غلس فإذا أسفر 
.حسن صحيح 

ابـنرأيـت : حدثنا يعلـى بـن عبيـد عـن األجلـح عـن عطـاء قـال ]13418[ابن أيب شيبة -
اهـ أجلـح فا بالبيت بعد صالة الفجر مث صليا ركعتني قبل طلوع الشمسطاابن الزبيروعمر

حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق عــن ]13412[ابــن أيب شــيبة .بــن عبــد اهللا ضــعيف 
. طـاف بالبيـت بعـد الفجـر وصـلى الـركعتني قبـل طلـوع الشـمسعمـرابـنرأيـت : عطاء قـال 
سفيان عن عمرو بن دينار قـال رأيـت أنـا حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا]463[الفاكهي 

.اهـ حسن صحيح طاف بعد الصبح وصلى عبد اهللا بن عمروعطاء بن أيب رباح 
ابـن عمـر رأيـت : حدثنا أبو األحوص عن ليث عن عطاء قال ]13411[ابن أيب شيبة -
.ضعيف ليث اهـ طافا بعد العصر وصلياابن عباس و
عبــاسبــنابــن أيب أوىف يــذكر أنــه رأى اقــال مسعــت بــن جــريجاعــن ]9005[عبــد الــرزاق -

يــوم الرتويــة طــاف بعــد العصــر ســبعا مث صــلى ركعتــني حاجــا ومعتمــرا فيقــوم بعــد صــالة الصــبح 
فيطوف سبعا ويركع ركعتني فقلنا له إمنا يفعل ذلك مـن أجـل قدومـه حـىت أقـام فينـا فقـام حـني 

يقول خرج مـن املسـجد قـال عطـاء صلى الصبح فطاف مث ركع ركعتني مث استلم الركن فأصعد
اهــ ابـن أيب أوىف خطـأ ، يطـوف بعـد الصـبح سـبعا ويصـلي ركعتـني مث يركـب الزبيربناورأيـت 

حــدثنا أبــو محــة حممــد بــن يوســف قــال ثنــا أبــو قــرة ]465[الفــاكهي .إمنــا هــو ابــن أيب مليكــة
وم الرتويـة طـاف عن ابن جريج قال مسعـت عبـد اهللا بـن أيب مليكـة يـذكر أنـه رأى ابـن عبـاس يـ
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حــدثنا عبــد اجلبــار بــن العــالء قــال ثنــا بشــر بــن .بعــد العصــر ســبعا مث صــلى ركعتــني مث انطلــق
.ن ابـن جـريج عـن ابـن أيب مليكـة عـن ابـن عبـاس حنـوهعـالسري قال ثنـا سـفيان يعـين الثـوري 

: مليكــة قــال ]4599هــق[الشــافعي 
بــن اجلعــد يعلــمــن طريــق]9597[البيهقــي .ابــن عبــاس طــاف بعــد العصــر وصــلىرأيــت

مليكـة عـن ابـن عبـاس أنـه طـاف بعـد العصـر عن ابن جريج عن ابـن أيبيحدثنا سفيان الثور 
.اهـ صحيح وصلى ركعتني

: جــري قــال عــن هشــام بــن ححــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان]484[الفــاكهي -
.تقدم يف مواقيت الصالة ، اهـ حسن عباسابنفنهاه بعد العصر كان طاوس يصلي 

يطــوف بعــد عبــد اهللا بــن عبــاسلقــد رأيــت :نــه قــالأعــن أيب الــزبري املكــي ]821[مالــك -
عــن أيب أنــا زهــري] 2609[ابــن اجلعــد . صـالة العصــر مث يــدخل حجرتــه فــال أدري مــا يصــنع 

.اهـ صحيح دخل إىل صفية بن عباس طاف بعد العصر مثارأيت : الزبري قال 
حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنـا سـفيان قـال ثنـا عمـرو بـن دينـار أنـه ]468[الفاكهي وقال
أمل تـره صـلى الزبيـرابـن:طاف بعد العصر وال أدري صلى أم ال ؟ فقال لـهعباسابنرأى 

صـل مـن حـديث وهـذا ممـا ات.أظنـه أبـا الـزبري .اهــ سـند صـحيح بلـى قـد رأيتـه صـلى : ؟ قال 
.عمرو بن دينار عن ابن عباس ، قاله أمحد يف العلل 

حــدثنا أمحــد بــن يــونس قــال حــدثنا املعــاىف بــن عمــران املوصــلي ]1/524املعرفــة[الفســوي -
ابــنو إليــاس ابــن بنــت وهــب قــال حــدثين وهــب بــن منبــه أن بــحــدثنا إدريــس بــن ســنان أقــال

طـاووس معـه وعكرمـة مـواله وكـان أنا و و : قال وهب. ني أصبح أسبوعاطاف بالبيت حعباس
قد رق بصره فكان يتوكأ على العصا، فلما فرغ من طوافه انصرف إىل احلطـيم فصـلى ركعتـني، 
طـــاووس ، فـــذكر 

.ابن سنان يكتب حديثه . احلديث 
بــن منــري عــن عبــد اهللا بــن مســلم عــن عمــرو بــن حــدثنا عبــد اهللا]13420[ابــن أيب شــيبة -

طــاف بالبيــت ســبعا بعــد صــالة عبــد اهللا بــن عــروة بــن الــزبري أن ثابــت بــن عبــد اهللا بــن الــزبري 
يا بين إذا كنت طائفـا فصـل : فقالعبد اهللا بن الزبيرفجلس ومل يصل ، فجاءه أبوه الصبح

.ف اهـ عبد اهللا بن مسلم بن هرمز ضعيوإن مل تصل فال تطف
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حــدثين احلســن بــن حممــد هــو الزعفــراين حــدثنا عبيــدة بــن محيــد حــدثين ]1550[البخــاري -
قـال . يطـوف بعـد الفجـر ويصـلي ركعتـني عبد اهللا بن الزبيررأيـت : عبد العزيز بن رفيع قال 

عبد العزيز ورأيت عبد اهللا بن الزبري يصلي ركعتني بعد العصر وخيرب أن عائشة حدثته أن النـيب 
اهـهللا عليه و سلم مل يدخل بيتها إال صالمها صلى ا

الحسـن حدثنا حممد بن فضيل عن ليث عن أيب شعبة أنه رأى ]13413[ابن أيب شيبة -
أخربنـا سـفيان ]4598هـق[الشـافعي .قدما مكة فطافا بالبيت بعد العصر وصلياالحسين و

الفـــاكهي . صـــلياشـــعبة أن احلســـن واحلســـني طافـــا بعـــد العصـــر و عـــن أيبعـــن عمـــار الـــدهين
حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان قال ثنا عمار الدهين عن أيب شعبة إن شاء ]467[

اهــ أبـو شـعبة البكـري يـروي عنـه عمـار إن احلسن واحلسني طافـا بعـد العصـر وصـليا : اهللا قال 
.جمهول

عـن حـدثنا احلسـن بـن عمـر البصـري حـدثنا يزيـد بـن زريـع عـن حبيـب]1548[البخـاري -
أن ناسا طافوا بالبيت بعد صالة الصبح مث قعـدوا إىل املـذكر حـىت عائشةعطاء عن عروة عن 

قعــدوا حــىت إذا كانــت الســاعة الــيت تكــره :فقالــت عائشــة، إذا طلعــت الشــمس قــاموا يصــلون 
اهـفيها الصالة قاموا يصلون 

عائشــةن حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن عبــد امللــك عــن عطــاء عــ]13424[ابــن أيب شــيبة -
أو بعــد صــالة العصــر فطــف وأخــر ت الطــواف بالبيــت بعــد صــالة الفجــرإذا أرد: 

.منكراهـ لكل أسبوع ركعتنيحىت تطلع فصلالصالة حىت تغيب الشمس أو 
: حدثنا عبد األعلى بن عبد األعلى عن هشـام عـن عطـاء قـال ]13422[ابن أيب شيبة -

طلعــت الشــمس صــلى لكــل فــإذا الغــداة ثالثــة أســابيعيطــوف بعــد المســور بــن مخرمــةكــان 
سـند اهــ غابـت الشـمس صـلى لكـل سـبوع ركعتـنيفـإذاعد العصر يفعل ذلك وبسبوع ركعتني

.صحيح 
أنـه  أبي الطفيـلحدثنا حممد بن فضيل عن الوليد بن مجيع عـن ]13417[ابن أيب شيبة -

.حسنسند اهـ كان يطوف بالبيت بعد العصر ويصلي حىت تصفر الشمس
لقــد رأيــت البيــت خيلــو بعــد صــالة الصــبح :نــه قــالأعــن أيب الــزبري املكــي ]822[مالــك -

.اهـ صحيح وبعد صالة العصر ما يطوف به أحد
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جامع الطواف
عـن معمـر عـن أيـوب وكثـري بـن كثـري بـن املطلـب بـن أيب وداعـة يزيـد ]9107[عبد الرزاق -

فــإين أوشــكت أن ، ســلوين يــا معشــر الشــباب :أحــدمها علــى اآلخــر عــن ســعيد بــن جبــري قــال
أصـلحك اهللا أرأيـت املقـام هـو  :فقـال لـه رجـل.فـأكثر النـاس مسـألته.أذهب من بني أظهركم

كنــا نقــول إن إبــراهيم عليــه الســالم حــني :قــال؟مــاذا كنــت تتحــدث:قــال؟كمــا كنــا نتحــدث
قــال . لــيس كــذلك :فقــال.

نطـــق مـــن قبـــل أم إمساعيـــل إختـــذت منطقـــا أول مـــا اختـــذت النســـاء املِ :بـــن عبـــاساقـــال :ســـعيد

الك ووضع عنـدمها جرابـا فيـه متـر وسـقاء فيـه مـاء مث قفـى إبـراهيم منطلقـا فتبعتـه أم إمساعيـل هن
فقالـت لـه ذلـك ؟ :فقالت

إذا ال يضــيعنا مث :قالــت.نعــم:قــال؟:فقالــت لــه.مــرارا وهــو ال يلتفــت إليهــا
فــانطلق إبــراهيم عليــه الســالم حــىت إذا كــان عنــد الثنيــة حيــث ال يرونــه اســتقبل بوجهــه رجعــت 

)رب إين أسكنت من ذريـيت بـواد غـري ذي زرع عنـد بيتـك احملـرم(
وجعلـت أم إمساعيـل ترضـع إمساعيـل وتشـرب مـن ذلـك املـاء حـىت إذا نفـد مــا )يشـكرون(حـىت 

بنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قـال يتلـبط فانطلقـت كراهيـة أن يف السقاء عطشت وعطش ا
ســتقبلت الــوادي تنظــر هــل تــرى اتنظــر إليــه فوجــدت الصــفا أقــرب جبــل يليهــا فقامــت عليــه مث 

حــدا فهبطــت مــن الصــفا حــىت إذا بلغــت الــوادي رفعــت طــرف درعهــا وســعت أأحــدا فلــم تــر 
حدا أوة فقامت عليها ونظرت هل ترى 

بن عباس قال النيب صلى اهللا عليه و سـلم فلـذلك افلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال 
سعى الناس بينهما فلما أشرفت على املروة مسعت صوتا فقالـت صـه تريـد نفسـها مث تسـمعت 

زمـزم يبحـث فسمعت أيضا مث قالت قد أمسعت إن كان عندك غواث فإذا بامللك عند موضـع
بعقبه أو قال جبناحه حىت ظهر املـاء فجعلـت حتوضـه هكـذا وتقـول بيـدها وجعلـت تغـرف مـن 

:بـن عبـاس قـال النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلماقـال .املاء يف سقائها وهي تغور بقدر ما تغـرف
:قــال.يــرحم اهللا أم إمساعيــل لــو تركــت زمــزم أو قــال مل تغــرف مــن املــاء كانــت زمــزم عينــا معينــا
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ال ختــافوا الضــيعة فــإن هــا هنــا بيــت اهللا يبنيــه هــذا :فقــال هلــا امللــك. فشــربت وأرضــعت ولــدها 
الغالم وأبوه وإن اهللا ال يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من األرض كالرابيـة تأتيـه السـيول تأخـذ 

. عـــن ميينـــه ومشالـــه 
إن هـذا الطـائر ليـدور علـى :طريق كداء فنزلوا بأسفل مكة فرأوا طائرا حائما فقـالوامقبلني من

فأرســــلوا جريــــا أو جــــريني فــــإذا هــــم باملــــاء فرجعــــوا .، مــــاء 
تـــأذنني لنـــا أن ننـــزل :فقـــالوا.ســـلم عنـــد املـــاءاء وأم إمساعيـــل صـــلى اهللا عليـــه و فـــأخربوهم باملـــ

بـن عبـاس قـال النـيب صــلى اقـال .نعـم:قـالوا.نعـم ولكـن ال حـق لكـم يف املـاء:قالـت؟عنـدك
رســلوا إىل أهلــيهم فنزلــوا أفنزلــوا و .اهللا عليــه و ســلم فــألفى ذلــك أم إمساعيــل وهــي حتــب األنــس

عجـبهم أ
فجاء إبراهيم بعد ما تزوج .رك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إمساعيلحني شب الغالم فلما أد

خـرج يبتغـي لنـا مث سـأل عـن :إمساعيل يطالع تركته فلـم جيـد إمساعيـل فسـأل امرأتـه عنـه فقالـت
فـــإذا جـــاء :قـــال.يف ضـــيق وشـــدة وشـــكت إليـــه، حنـــن بشـــر :هيئـــتهم وعـــن عيشـــهم فقالـــت

فهـل :فلمـا جـاء إمساعيـل كأنـه أنـس شـيئا قـال.ابـهقريه السالم وقويل لـه يغـري عتبـة بأزوجك ف
نعم جاءنـا شـيخ كـذا وكـذا فسـألنا عنـك فأخربتـه وسـألنا عـن عيشـنا :قالت؟جاءكم من أحد

أمـــرين أن أقـــرأ عليـــك ،نعـــم:قالـــت؟أوصـــاك بشـــيء.أيب:قـــال.فأخربتـــه أنـــا يف شـــدة وجهـــد
فطلقهـا . ارقـك إحلقـي بأهلـك ذلـك أيب وقـد أمـرين أن أف:قال.السالم ويقول غري عتبة بابك

مث تــزوج أخــرى فلبــث عــنهم إبــراهيم مــا شــاء اهللا مث أتــاهم بعــد ذلــك فلــم جيــده فــدخل علــى 
كيـف أنـتم وسـأهلا عـن عيشـهم وهيئـتهم قالـت :قـال.خرج يبتغـي لنـا:امرأته فسأل عنه قالت

.شــرابكمفمــا :قــال.اللحـم:قالــت؟مـا طعــامكم:قــال. خبـري وحنــن يف ســعة وأثنـت علــى اهللا 
قـال النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم يومئـذ مل .اللهم بارك هلم يف اللحم واملـاء:قال.املاء:قالت

يكــن حــب ولــو كــان هلــم حــب دعــا هلــم فيــه قــال فهمــا ال خيلــو عليهمــا أحــد بغــري مكــة إال مل 
ا جـاء فلمـ. مريه أن يثبت عتبة بابـه االسالم و فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه مين:قال.يوافقاه

لين عنـك أوسـ، نعم أتانا شيخ حسن اهليئة وأثنـت عليـه :قالت؟حدأهل أتاك :إمساعيل قال
هـــو يقـــرأ : قالـــت ؟هـــل أوصــاك بشـــيء:قـــال.إنـــا خبـــري:فقلــت،فأخربتــه وســـألين عـــن عيشـــنا

ذلـــك أيب وأنـــت العتبـــة فـــأمرين أن :قـــال.ويقـــول لـــك أن تثبـــت عتبـــة دارك، عليـــك الســـالم 
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هم مــا شــاء اهللا مث جــاء بعــد ذلــك وإمساعيــل يــربي نــبال لــه حتــت دوحــة مث لبــث عــن.أمســكك
يـــا إمساعيـــل إن اهللا :مث قـــال، قريـــب مـــن زمـــزم فلمـــا رآه قـــام فصـــنعا كمـــا يصـــنع الوالـــد بالولـــد 

يأمرين أن أبتين بيتـا هـا هنـا وأشـار إىل أكمـة مرتفعـة علـى مـا حوهلـا يأتيهـا السـيل مـن ناحيتهـا 
فـران عـن القواعـد فعنـد ذلـك رفـع القواعـد مـن البيـت فجعـل إبـراهيم فقامـا حي، وال يعلو عليها 

ربنـا تقبـل منـا إنـك أنـت السـميع العلـيم فجعـال يبنيـان حـىت :يبين وإمساعيل يناوله ومها يقـوالن
.اهـ رواه البخاري ) ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم(قوالن يدورا حول البيت ومها ي

عمر بن الخطابن أبن أيب مليكة اعن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن ]950[مالك -
يــا أمــة اهللا ال تــؤذي النــاس لــو جلســت يف :مــر بــامرأة جمذومــة وهــي تطــوف بالبيــت فقــال هلــا

إ:هلا.بيتك
حــدثنا ابــن أيب ]662[ورواه الفــاكهي مث قــال . مــا كنــت ألطيعــه حيــا وأعصــيه ميتــا :فقالــت

إن امــرأة : مســرة قــال ثنــا يوســف بــن كامــل قــال ثنــا نــافع بــن عمــر عــن عمــرو بــن دينــار قــال 
بيتـــك ، فلمـــا كـــان اجلســـي يف : 

اهـ نـافع بـن عمـر هـو ابـن عبـد اهللا فذكر بنحوه.إن شئت أن خترجي فاخرجي : عثمان قال 
.بن مجيل 

طـاف رجـل : حدثين جدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال]15/ 2[األزرقي -
فكتــب يف ذلــك إىل : أمتنعــوين أن أطــوف علــى كوكــب؟ قــال: علــى فــرس فمنعــوه فقــالبالبيــت 

حــدثنا حممــد بــن منصــور قــال ]449[الفــاكهي .فكتــب عمــر أن امنعــوهعمــر بــن الخطــاب
كان رجل من أهل مكة يطوف بالبيت على فرس يقال : ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال 

عمـرأن أطوف علـى كوكـب ، فكتـب فيـه إىل أمتنعوين: كوكب ، فنهي عن ذلك فقال : له 
.اهـ سند صحيح مرسل امنعوه : فقال 

حــدثنا حممـد بـن أيب عمــر العـدين حـدثنا داود بــن عجـالن قـال طفنــا ]3118[ابـن ماجـة -
يف أنس بـن مالـكمع أيب عقال يف مطر فلما قضينا طوافنا أتينا خلف املقام فقال طفت مـع 

ا املقــام فصــلينا ركعتـني فقــال لنــا أنــس ائتنفــوا العمــل فقــد غفــر مطـر فلمضــا قضــينا الطــواف أتينــ
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األزرقـــي اهــــ ورواهلكـــم هكـــذا قـــال لنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وطفنـــا معـــه يف مطـــر
.ضعيف .أيب عقال عنداود بن عجالن والفاكهي من طريق

طــاف يف عمــربــناعــن الثــوري قــال أخــربين مجيــل بــن زيــد أنــه رأى ]8980[عبــد الــرزاق -
ابــن أيب شــيبة . يــوم حــار ثالثــة أطــواف مث قعــد يف احلجــر فاســرتاح مث قــام فــأمت علــى مــا مضــى 

رأيـت ابـن عمـر طـاف بالبيـت ثالثـة : حدثنا أبـو معاويـة عـن مجيـل بـن زيـد قـال ]15200[
حدثنا ]562[الفاكهي .أطواف مث قعد يسرتيح وغالم له يروح علينا مث قام فبىن على طوافه

رأيـت ابـن عمـر طـاف :اهللا بن هاشم الطوسي قال أنا أبو معاوية عن مجيـل بـن زيـد قـالعبد 
بالبيت ثالثة أطواف أو أربعة مث جلس يسرتيح وغـالم لـه يـروح عليـه قـال مث قـام فبـىن علـى مـا 

حـدثين ابـن أيب يوسـف قـال ]156[ورواه الفـاكهي . اهــ مجيـل ال حيـتج بـه مضـى مـن طوافـه 
لقد رأيت ابن عمر يزاحم على الركن اليماين حىت يعىي : أبيه عن نافع قال 

اهــ إبـراهيم بـن أيب )1(وينبهر مث خيـرج مـن الطـواف فـيجلس حـىت يسـرتيح مث يرجـع حـىت يسـتلمه
. يوسف مل أعرفه 

قائمـــا يف عمـــربـــنامــا رأيـــت :بـــن أيب رواد عـــن نـــافع قـــالاأخربنـــا ]8981[عبــد الـــرزاق -
بــن جــريج قــال أخــربت أن اعــن ] 8983[عبــد الــرزاق . إال عنــد اســتالم الــركن الطــواف قــط 

. بدعـــة القيـــام يف الطـــواف :قـــال ويقـــال.بـــن عمـــر قائمـــا يف الطـــوافامـــا رأيـــت :نافعـــا قـــال
حدثنا ميمـون بـن احلكـم قـال ثنـا حممـد بـن جعشـم عـن ابـن جـريج قـال إن ]401[الفاكهي 
الفـاكهي . بدعة القيام يف الطـواف: ويقال .الطواف ما رأيت ابن عمر قائما يف: نافعا قال 

مـا رأيـت : حدثنا أبو بشر قال ثنـا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن أيب الـرواد عـن نـافع قـال ]403[
األزرقــي . ابــن عمــر يقــوم يف شــيء مــن طوافــه إال عنــد احلجــر ، فإنــه كــان يقــوم حــىت يســتلمه 

حــدثين أمحــد بــن ميســرة املكــي قــال حــدثنا عبــد]2/14[
: كـان عبـد: عن القيام يف الطواف فقـال

أخذت بيده فاحتبسته ألسأله عن شيء فأنكر علي ذلك نكـرة شـديدة، ووعظـين فيـه بأشـياء 

عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـن أبيـه أنـه كـان حدثنا عباد بن العوام عن حيىي بن سعيد]14113[ابن أيب شيبة -1
حدثنا حفص بن غياث عـن عبيـد . يقدم مكة فيطوف مث يرجع فيقيل ، فإذا كان بالعشي راح فطاف بني الصفا واملروة

ال بـأس إذا : حدثنا وكيع عن محاد بن زيـد عـن أيـوب عـن جماهـد قـال ]14115[ابن أيب شيبة .اهللا عن القاسم مثله
.اهـ صحاح حسان السعي حىت يربدطاف أن يؤخر 
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الباديـة، مث قـدم فبعثين ذلك علـى مسـألته، فـأخربت إن املطلـب بـن أيب وداعـة خـرج حنـو: قال
مث : اختـذمت الطـواف أنديـة قـال أيب: ا يف الطواف يتحـدثون فـأنكر ذلـك مث قـالمفرأى ناسا قيا

ال رأيتـه قائمـا : هل كان ابن عمر يقـوم يف الطـواف؟ فقـال: سألت نافعا موىل ابن عمر فقلت
يف كـل طـواف فيه حىت يفرغ منه إال عند احلجر والركن اليمـاين فإنـه ال يـدعهما إن يسـتلمهما 

.، وقد تقدمصحيح حسن اهـ 
: حــدثنا ابـن منــري عـن عبــد امللـك عـن شــيخ مـن أهــل مكـة قــال ]15590[ابـن أيب شـيبة -

يطــوف وقــد أقيمــت الصــالة فــدخل يف الصــالة فلمــا قضــى الصــالة بــىن علــى عمــرابــنرأيــت 
اهـطوافه

بــن أيب ليلــى عــن عطــاء عــن حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن ا]15591[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ضعيف أنه بىن على ما بقيابن عباس

: قـالعبـاسابـنحدثنا وكيع عن الربيع عن قيس بن سعد عـن ]15585[ابن أيب شيبة -
]581[الفــــاكهي .الصــــدقة تطوعــــا والصــــالة والصــــوم والطــــواف إن شــــاء أمت وإن شــــاء قطــــع

: الربيـع بـن صـبيح عـن قـيس عـن ابـن عبـاس قـال حدثنا حيىي بن الربيع قال ثنا جدي قال ثنا 
.اهـ الربيع يضعف من طاف شيئا من طوافه تطوعا مث بدا له أن يقطعه فليقطعه 

عبــاسابــنحــدثنا وكيــع عــن حممــد بــن عبــد اهللا عــن عطــاء عــن ]14848[ابــن أيب شــيبة -
.حسن بن عبد اهللا هو أبو اليسر ابن عالثة ،ااهـ ال بأس بالشرب يف الطواف:قال
حدثين جدي عن سليم بن مسلم عـن عبـد الوهـاب بـن جماهـد عـن أبيـه ] 2/10[األزرقي -

: قالعباسابنعن 
.اهـ ضعيف جدا 

ل حـدثنا زهـري قـال حـدثنا عـروة أخربنا أمحد بن عبـد اهللا بـن يـونس قـا]7605[ابن سعد -
: قــال الزبيــرابــنمــا رأيــت إنســانا أســرع مشــيا حــول البيــت مــن :بــن عبــد اهللا بــن قشــري قــال

سـند . وكان يؤمنا عند املقام فإذا فرغ من املكتوبة صلى حتت امليزاب قائما ما حيرك منـه شـيء
.صحيح 

ثنا زهــري قــال حــدثنا زيــد أخربنــا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس قــال حــد]7605[ابـن ســعد -
] 535[الفـاكهي.يطوف بالبيت وعليه برطلـةعبد اهللا بن الزبيربن جبري اجلشمي أنه رأى 
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: حدثنا عبد اهللا بن هاشم قال ثنا عبد الرمحن بن مهـدي عـن سـفيان عـن زيـد بـن جبـري قـال 
.اهـ صحيح رأيت ابن الزبري يطوف بالبيت وعلى رأسه برطلة 

يطوف وعليه الزبيربنارأيت : أنا شريك عن نسري بن ذعلوق قال ]2226[ابن اجلعد -
.اهـ حسن برطلة 

حدثنا عبد اهللا بن هاشم قال ثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة قال]534[الفاكهي -
.اهـ صحيح:قال أبو معاوية.يطوف وعليه قلنسوة هلا زرالزبيرابنرأيت :
: أخربنــا عمــر بــن حفــص قـال حــدثنا عبــد اهللا بــن قــيس العبــدي قــال ]7672[ابـن ســعد -

ابـن حفـص أظنـه العبـدي ضـعيف اهــيطوف بالبيت وعليه ممصـرتانعبد اهللا بن الزبيررأيت 
.
حدثين مسلم بـن احلجـاج أبـو احلسـني قـال ثنـا سـريج بـن يـونس قـال ثنـا ] 454[الفاكهي -

كان كل شيء ال يطيقـه النـاس : ن جماهد قال عرباح بن خالد قال ثنا عبد السالم عن ليث
فجــاء ســيل فطبــق البيــت فــامتنع النــاس مــن الطــواف فوقــع ابــن الزبيــرابــنمــن العبــادة يتكلفــه 

حـدثين سـريج بـن يـونس عـن ربـاح ]30[ورواه ابن أيب الدنيا يف املطر . الزبري يطوف سباحة 
.ضعيف .مثله بن خالد عن عبد السالم بن حرب عن ليث عن جماهد 

من عاد استلم بعد الركعتني
.فيه حديث جابر يف حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عبد حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أيب وائل عن مسروق عـن ]15228[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح أنه رجع إىل احلجر فاستلمه يعين بعد الركعتنياهللا
أنــه كــان إذا ابــن عمــرعــن العمــري عــن نــافع عــن حــدثنا وكيــع ]15230[ابــن أيب شــيبة -

اهــ العمـري لـيس مث خـرج إىل الصـفاالركعتني رجع إىل احلجـر فاسـتلمه أو اسـتقبله فكـرب صلى 
عمـرابـنحدثنا ابن منري عن عبيد اهللا عن نـافع عـن ]15233[ابن أيب شيبة وقال .بالقوي

.اهـ صحيح جر فيستلمه ، مث خيرج إىل الصفاأنه كان يعود إىل احل
إذا عمـرابـنكـان : حـدثنا أبـو خالـد عـن محيـد عـن بكـر قـال ]13521[ابن أيب شـيبة -

اهـــ ســند قــدم فطــاف بالبيــت وصــلى ركعتــني خــرج إىل الصــفا مــن البــاب الــذي يلــي الســقاية
.صحيح 
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الصفا واملروةعلىالعمل 
سألت عائشة : ة حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب عن الزهري قال عرو ]1561[البخاري -

إن الصــفا واملــروة مــن شــعائر اهللا فمــن حــج البيــت أو اعتمــر (فقلــت هلــا أرأيــت قــول اهللا تعــاىل 
.فـــواهللا مـــا علـــى أحـــد جنـــاح أن ال يطـــوف بالصـــفا واملـــروة)

إن هـذه لـو كانـت كمـا أولتهـا عليـه كانـت ال جنـاح عليـه، بئس ما قلت يا ابـن أخـيت :قالت
ولكنها أنزلت يف األنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون ملنـاة الطاغيـة الـيت  ، 

سـألوا يتحرج أن يطوف بالصفا واملروة فلما أسـلموا لَّ هَ ن أَ 
بــني ســلم عــن ذلــك قــالوا يــا رســول اهللا إنــا كنــا نتحــرج أن نطــوف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 

قـد سـن و : عائشـةاآلية قالـت )إن الصفا واملروة من شعائر اهللا(الصفا واملروة فأنزل اهللا تعاىل 
مث .ســـلم الطـــواف بينهمـــا فلـــيس ألحـــد أن يـــرتك الطـــواف بينهمـــارســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و 

كنـت مسعتــه ولقــد مسعــت رجــاال مــن إن هــذا لعلــم مــا:أخـربت أبــا بكــر بــن عبــد الـرمحن فقــال
لعلــم يــذكرون أن النــاس إال مــن ذكــرت عائشــة ممــن كــان يهــل مبنــاة كــانوا يطوفــون كلهــم أهــل ا

بالصــفا واملــروة فلمــا ذكــر اهللا تعــاىل الطــواف بالبيــت ومل يــذكر الصــفا واملــروة يف القــرآن قــالوا يــا 
رسول اهللا كنا نطوف بالصفا واملروة وإن اهللا أنزل الطواف بالبيت فلم يـذكر الصـفا فهـل علينـا 

اآلية قال )إن الصفا واملروة من شعائر اهللا(حرج أن نطوف بالصفا واملروة فأنزل اهللا تعاىل من 
أبـــو بكـــر فـــأمسع هـــذه اآليـــة نزلـــت يف الفـــريقني كليهمـــا يف الـــذين كـــانوا يتحرجـــون أن يطوفـــوا 

اهـتعاىل أمر بالطواف بالبيت ومل يذكر الصفا حىت ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت 
ن رسـول اهللا أعن جعفر بن حممد بن علي عـن أبيـه عـن جـابر بـن عبـد اهللا ]830[مالك -

ال إلــه إال اهللا وحــده ال :صــلى اهللا عليــه وســلم كــان إذا وقــف علــى الصــفا يكــرب ثالثــا ويقــول
. ويدعو ، يصنع ذلك ثالث مرات ، لك وله احلمد وهو على كل شيء قدير شريك له له امل

.اهـ رواه مسلم حنوه ويصنع على املروة مثل ذلك 
حـدثنا عبـد اهللا بـن منـري قـال حـدثنا عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابــن ]14122[ابـن أيب شـيبة -

ف بــني الصـــفا إذا طــاه وســلم كــان يســعى يف بطــن املســيل عمــر أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــ
.تقدم ، اهـ رواه البخاري يفعل ذلكعمرابنوكان . واملروة 
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حدثنا يعقوب بـن محيـد قـال أنـا وكيـع عـن إبـراهيم بـن يزيـد عـن الوليـد ]1331[الفاكهي -
مسعـت النــيب : بـن عبـد اهللا بــن أيب مغيـث عــن صـفية بنــت شـيبة عـن امــرأة مـن بــين نوفـل قالــت

رب اغفــر وارحــم إنــك أنــت األعــز : يســعى ممــا يلــي الــوادي صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول وهــو 
.اهـ ابن يزيد اخلوزي تركوه مبثله حدثنا وكيع ] 1352املطالب[ابن أيب عمر تابعهاهـاألكرم 

حـدثنا ]87[وقال إمساعيل بن إسحاق يف فضل الصـالة علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم -
يقول، كان يكرب على الصفا ثالثا عمرا نافع أن هدبة بن خالد قال ثنا مهام بن حيىي قال ثن

، مث لـــه امللـــك ولـــه احلمـــد وهـــو علـــى كـــل شـــيء قـــدير، ال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــريك لـــه : 
، مث يفعـل علـى املـروة ، مث يدعو ويطيل القيام والـدعاءيصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم

.ضعفه الشيخ األلباين اهـ حنو ذلك
حـدثنا ابـن فضـيل عـن زكريـا عـن الشـعيب عـن وهـب بـن األجـدع ]14716[شيبة ابن أيب -

يبــدأ بالصــفا ويســتقبل البيــت مث يكــرب ســبع تكبــريات بــني كــل تكبريتــني : يقــول عمــرأنــه مســع 
. وعلــى املــروة مثــل ذلــك، لنفســه ةمحــد هللا وصــالة علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ومســأل

عمـــر قــال ثنــا ســفيان عـــن زكريــا بــن أيب زائــدة عـــن حــدثنا حممــد بــن أيب]1343[الفــاكهي 
إذا قــدم : كــان عمــر بــن اخلطــاب يعلــم النــاس فيقــول : الشــعيب عــن وهــب بــن األجــدع قــال 

أحدكم حاجا أو معتمرا فليطف بالبيت سـبعا ، وليصـل خلـف املقـام ركعتـني ، مث يـأيت الصـفا 
هللا وثنــاء عليــه ويســأله لنفســه فيصــعد عليــه فيكــرب عليــه ســبع تكبــريات بــني كــل تكبريتــني محــدا 

فضــل الصــالة علــى النــيب إمساعيــل بــن إســحاق يف . وصــالة علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 
حدثنا عارم بن الفضل قـال ثنـا عبـد اهللا بـن املبـارك قـال ثنـا زكريـا ]81[صلى اهللا عليه وسلم 

بالبيـت سـبعا، إذا قـدمتم فطوفـوا: مسعت عمر بن اخلطاب يقول: عن وهب بن األجدع قال
وصلوا عند املقام ركعتني، مث ائتوا الصفا، فقوموا من حيث ترون البيت، فكـربوا سـبع تكبـريات 
بـــني كـــل تكبريتـــني محـــد هللا، وثنـــاء عليـــه، وصـــالة علـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، ومســـألة 

بـن جعفر بن عون أخربنا زكريا من طريق]9612[البيهقي . لنفسك، وعلى املروة مثل ذلك
زائدة عن عامر عن وهب بن األجدع أنه مسـع عمـر بـن اخلطـاب مبكـة وهـو خيطـب النـاس أيب

إذا قــدم الرجــل مــنكم حاجــا فليطــف بالبيــت ســبعا وليصــل عنــد املقــام ركعتــني مث ليبــدأ : قــال 
بالصفا فيستقبل البيت فيكرب سبع تكبريات بني كل تكبريتني محدا هللا وثناء عليه وصـلى علـى 
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ــــكصــــلى االنــــيب ــــه وســــلم وســــأل لنفســــه وعلــــى املــــروة مثــــل ذل ــــن أيب شــــيبة .هللا علي وقــــال اب
بـن مهـدي عـن ســفيان عـن فـراس عـن الشـعيب عـن وهـب بــن حـدثنا عبـد الـرمحن ]30253[

بـني كـل تكبريتـني ا سبع تكبرياتإذا قمتم على الصفا فكربو : قال مسعت عمر يقول األجدع
صـلى اهللا عليـه وسـلم ودعـاء لنفسـك ، وعلـى املـروة عليه وصالة اهللا علـى النـيبءمحد اهللا وثنا

.خرب كويف صحيحاهـمثل ذلك
كــان : حـدثنا ابــن فضــيل عـن العــالء بـن املســيب عــن أبيـه قــال ]15809[ابـن أيب شــيبة -

رب اغفـر وارحـم وأنـت : إذا مر بالوادي بني الصفا واملروة سعى فيـه حـىت جيـاوزه ويقـول عمر
.يدمرسل جاهـ األعز األكرم

كـان عمرحدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن سابط أن ]13708[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف مين يعين يف املروةجيعل الذي كأنه مربك بعري على فخذه األ

أخربنــا عثمــان بــن عمــر قــال أخربنــا شــعبة عــن مســاك بــن حــرب عــن ]8802[ابــن ســعد -
يطوف بني الصفا عمر بن الخطابرأيت : اهللا قال هالل بن عبد: رجل من قومه يقال له 

اهــ يسـرع: مـا ذاك ؟ قـال : واملروة فإذا أتـى بطـن املسـيل جتـوز أو كلمـة حنوهـا فقلـت لسـماك 
.حسن 

أخربين : حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن أبيه قال ]13707[ابن أيب شيبة -
ــن عفــانمــن رأى  ]9622هــق[الشــافعي . ســفل مــن الصــفاواقفــا عنــد احلــوض األعثمــان ب

مــن رأى عثمــان بــن عفــان يقــوم يفأخــربين: جنــيح عــن أبيــه قــال أخربنــا ســفيان عــن ابــن أيب
حـدثنا حممـد بـن أيب عمـر قـال ]1371[الفـاكهي . أسفل الصـفا وال يظهـر عليـهحوض يف

م يف حـــدثنا ســـفيان عـــن ابـــن أيب جنـــيح عـــن أبيـــه قـــال حـــدثين مـــن رأى عثمـــان بـــن عفـــان يقـــو 
كــان حوضــا مثــل احلــوض الــذي يســقى فيــه اإلبــل : احلــوض األســفل مــن الصــفا قــال ســفيان 

اهـأسفل من الصفا
بـد اهللاعكـان : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق قال ]15807[ابن أيب شيبة -

حــدثنا أبــو خالــد .رب اغفــر وارحــم إنــك أنــت األعــز األكــرم: قــال إذا ســعى يف بطــن الــوادي 
ثنـا : قـالثنا وكيعحد]766د[أمحد .ألعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد اهللا مثلهعن ا

رب اغفـر وارحــم، : قــالأيب وائــل عـن ابـن مســعود أنـه كــان إذا سـعى يف الـواديعـناألعمـش
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حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا ]870[الطــرباين يف الــدعاء وقــال. إنــك أنــت األعــز األكــرم
بن عياض عن منصور بـن املعتمـر عـن أيب وائـل شـقيق بـن سـلمة حجاج بن املنهال ثنا فضيل 

رب :عن مسروق أن ابن مسعود نزل من الصفا فمشى حىت أتـى الـوادي فسـعى فجعـل يقـول
حــدثين جــدي قــال حــدثنا ]2/110[األزرقــي وقــال . اغفــر وارحــم إنــك أنــت األعــز األكــرم

: سـروق بـن األجـدع قـالسفيان بـن عيينـة عـن منصـور بـن املعتمـر عـن شـقيق بـن سـلمة عـن م
ألـزم عبـد اهللا بـن مسـعود : أيهما ألـزم؟ مث قلـت: قدمت معتمرا مع عائشة وابن مسعود، فقلت

مث آيت أم املؤمنني فأسلم عليهـا، فاسـتلم عبـد اهللا بـن مسـعود احلجـر، مث أخـذ علـى ميينـه فرمـل 
فاسـتلمه وخـرج إىل ثالثة أطواف ومشى أربعة، مث أتى املقام فصلى ركعتني، مث عاد إىل احلجر 

يـا أبـا عبـد الـرمحن إن ناسـا مـن أصـحابك ينهـون : الصفا فقام على صـدع فيـه فلـىب، فقلـت لـه
ولكين آمرك به هل تدري ما اإلهالل؟ إمنا هـي اسـتجابة موسـى عليـه : عن اإلهالل ههنا قال

رب اغفــر وارحــم إنــك أنــت األعــز : فلمــا أتــى الــوادي رمــل وقــال: الســالم لربــه عــز وجــل قــال
حدثنا ابـن أيب عمـر قـال ثنـا سـفيان عـن منصـور عـن شـقيق بـن ]1329[الفاكهي.األكرم

أيهما أبدأ ؟ فقلـت : فقلت قدم ابن مسعود معتمرا وقدمت عائشة: سلمة عن مسروق قال 
فلزمــت ابــن مســعود فبــدأ عبــد اهللا : ألــزم ابــن مســعود ، مث آيت أم املــؤمنني فأســلم عليهــا قــال : 

أخذ على ميينه فرمل ثالثا ومشـى أربعـا ، مث أتـى املقـام فصـلى وراءه ركعتـني ، فاستلم الركن مث 
إن النــاس : فا فقــام علــى صــدع فيــه فأهــل فقلــتمث عــاد إىل الــركن فاســتلمه ، مث خــرج إىل الصــ

هـي اسـتجابة ؟ إمنـا ري مـا التلبيـةأتـدلكـين آمـرك بـه: هـذا املكـان قـال يفينهون عـن اإلهـالل
رب اغفـر وارحـم وأنـت : مث هـبط فلمـا أتـى بطـن الـوادي رمـل وقـال.ه

حـدثنا حممـد هـو الفضـل بـن احلبـابخليفـةأيبمـن طريـق]9620[البيهقـي .األعز األكرم 
وائــل عــن مســروق قــال جئــت مســلما علــى عائشــة بــن كثــري أنبأنــا ســفيان عــن منصــور عــن أيب

اف ثالثــة رمــال وأربعــة مشــيا مث إنــه الطــواف فطــوصــحبت عبــد اهللا بــن مســعود حــىت دخــل يف
صلى خلف املقام ركعتـني مث إنـه عـاد إىل احلجـر فاسـتلمه مث خـرج إىل الصـفا فقـام علـى الشـق 

كانـت التلبيـة ،  ولكـين:فقـال.إين:ا فلىب فقلـتعلى الصفيالذ
اللهـــم اغفـــر وارحـــم وأنـــت : ســـعى فقـــال يفلمـــا هـــبط إىل الـــواد.

.، تلبية موسى أصح اهـ صحيح األعز األكرم



ابقني األولنيتقريب فقه الس

275

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا عــون بــن ســالم ثنــا أبــو بكــر ]10446[الطــرباين-
يــا : أنــه ارتقــى الصــفا فأخــذ بلســانه فقــالعبــد اهللالنهشــلي عــن األعمــش عــن أيب وائــل عــن 
مسعـت رسـول اهللا صـلى : ن قبل أن تندم مث قالملسان قل خريا تغنم واسكت عن شر تسلم

ورواه ابـــن أيب الـــدنيا يف الصـــمت اهــــ أكثـــر خطايـــا ابـــن آدم يف لســـانه: اهللا عليـــه وســـلم يقـــول
األعمــش عــن شــقيق عــن ابــن أيب بكــر النهشــلي عــنمــن طريــق وغريمهــا والبيهقــي يف الشــعب 
قـل خـريا تغـنم، أو أنصـت يـا لسـان،: أنـه كـان علـى الصـفا يلـيب ويقـولمسعود رضـي اهللا عنـه

: يــا أبــا عبــد الــرمحن، هــذا شــيء تقولــه، أو شــيء مسعتــه؟ قــال: تســلم، مــن قبــل أن تنــدم، قــالوا
ه اهـــإن أكثــر خطايــا ابــن آدم يف لســان: ال، بــل مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول

ن أيب عــســألت أيب عــن حــديث رواه عــون بــن ســالم] 1796[وقــال ابــن أيب حــامت يف العلــل 
: قــالصــلى اهللا عليــه وســلمعــن النــيب عــن عبــد اهللابكــر النهشــلي عــن األعمــش عــن أيب وائــل 

تفرد به عـن األعمـش : اهـ قلت هذا حديث باطل: قال أيب. آدم يف لسانهأكثر خطايا بين 
.أبو بكر النهشلي 

ريب ثنا علي حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا حممد بن عبيد احملا]10036[الطرباين -
عبــد قـام : بـن هاشـم عــن إمساعيـل بــن مسـلم عـن يزيــد بـن الوليــد عـن إبـراهيم عــن علقمـة قــال

ها هنا والذي ال إله إال هو قام الذي أنزلت عليـه سـورة : على الصفا عند صدع فيه فقالاهللا
ا أخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو حامــد بــن بــالل البــزاز حــدثن]9619[البيهقــي . البقــرة

معشـر عـن إبـراهيم عـن إمساعيـل بـن مسـلم عـن أيبحدثنا احملـاريبيحممد بن إمساعيل األمحس
الصفا فقـال لـه يفيابن مسعود على الصدع الذقام عبد اهللا يعين: عن علقمة واألسود قاال 

أنزلـت عليـه سـورة يال إله غريه مقـام الـذيهذا والذ: ها هنا يا أبا عبد الرمحن فقال : رجل 
.اهـ إمساعيل بن مسلم املكي ضعيف رةقالب
حدثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة عن محـاد عـن إبـراهيم ]14127[ابن أيب شيبة -

.صحيحاهـ مرسل أنه كان يسعى يف املسيلعبد اهللاعن 
كــان الزبيــرحــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن هشــام عــن أبيــه أن ]14128[ابــن أيب شــيبة -

حـدثنا حممـد بـن سـليمان قـال ثنـا أبـو ]1380[الفـاكهي . واملـروة سـعياايوكي ما بني الصـف
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رأيـــت الــزبري بـــن العــوام يـــوكئ مــا بـــني الصـــفا : أســامة قـــال ثنــا هشـــام بــن عـــروة عــن أبيـــه قــال 
.اهـ صحيح )1(واملروة

اللهـم :وهـو علـى الصـفا يـدعو يقـول عبـد اهللا بـن عمـرنه مسـع أعن نافع ]831[مالك -
نـك ال ختلـف امليعـاد وأين أسـألك كمـا هـديتين لإلسـالم إو )وين أسـتجب لكـمادعـ(نك قلـت إ
.اهـ صحيح ن ال تنزعه مين حىت تتوفاين وأنا مسلم أ

أنه كـان إذا عمرابنحدثنا ابن منري عن عبيد اهللا عن نافع عن ]14717[ابن أيب شيبة -
لــه .اهللا وحــده ال شـريك لــهال إلــه إال: صـعد علــى الصـفا اســتقبل البيــت مث كـرب ثالثــا مث قـال 

املروة حىت يفعل ذلك سبع مرات فيكون التكبري إحدى وعشرين تكبـرية فمـا يكـاد يفـرغ حـىت 
ع عـن لـك عـن نـافابـن بكـري حـدثنا مامـن طريـق]9613[البيهقـي .يشق علينا وحنن شـباب

عليــه حــىت يبــدو لــه يأنــه كــان إذا طــاف بــني الصــفا واملــروة بــدأ بالصــفا فرقــعبــد اهللا بــن عمــر 
البيـت قـال وكـان يكـرب ثـالث تكبـريات ويقـول ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه لـه امللـك ولـه 

ء قدير ويصـنع ذلـك سـبع مـرات فـذلك إحـدى وعشـرين مـن التكبـري ياحلمد وهو على كل ش
هليــل مث يــدعو فيمــا بــني ذلــك ويســأل اهللا مث يهــبط حــىت إذا كــان بــبطن املســيل وســبع مــن الت

املـروة فريقـى عليهـا فيصـنع مثـل مـا صـنع علـى الصـفا حـىت يـأيتيسعى حىت يظهر منـه مث ميشـ
، اهـ رواه الشافعي وسويد وابن احلسن عن مالك ع ذلك سبع مرات حىت يفرغ من سعيهيصن

.صحيح حديث 

فذهب بعض الناس ،يف حديث الزبري رمحه اهللا أنه كان يُوكي بني الصفا واملروة ]: 8/ 4[قال أبو عبيد يف الغريب -1
وإمنـا هـو عنـدي مـن إمسـاك الكـالم أنـه يـوكي .حىت يُوكي الشيء يشده ،يف هذا إىل أنه كان يسرتيح يف طوافه بينهما 

وإمنـا  . أي ُسّد فمـك واسـكت فـال تكلـم ، أوك حلقك : وحيكى عن أعرايب أنه مسع رجال يتكلم فقال .كلمفاه فال يت
وفيــه . بــذلك كــره الــزبري الكــالم يف الســعي بينهمــا كمــا كــره كثــري مــن الفقهــاء الكــالم يف الطــواف بالبيــت فشــبه هــذا 

فإن كان هذا هو احملفوظ فإن وجهه أن ميأل مـا ،ة سعيا كان يُوكي ما بني الصفا واملرو : تفسري آخر أنه يروى عنه قال 
بينهمــا ســعيا ال ميشــي علــى هينتــه يف شــيء مــن ذلــك وهــذا شــبيه بالســقاء أو غــريه ُميــأل مــاء مث يُــوكى عليــه حيــث انتهــى 

ي املـــروة ســـعيا أو يف حـــديث ابـــن الـــزبري كـــان يـــوكي بـــني الصـــفا ]482/ 2[اهــــ وقـــال ابـــن اجلـــوزي يف الغريـــب االمـــتالء
اإليكاء يكون عنـد العـرب مبعـىن السـعي الشـديد وهـذا أصـح مـن األول ألنـه قـال :قال األزهري.يسكت كأنه يوكي فاه

.يوكي سعيا 
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كــان : جــريج أخــربين نــافع قــالابــن حــدثين جــدي عــن الزجنــي عــن] 2/109[األزرقــي وقــال
عبـد اهللا بــن عمــر خيـرج إىل الصــفا فيبــدأ بـه فريقــى حــىت يبـدو لــه البيــت فيسـتقبله ال ينتهــي فيــه  
كلما حـج أو اعتمـر حـىت يـرى البيـت مـن الصـفا واملـروة، مث يسـتقبله منهمـا، فيبلـغ مـن الصـفا 

بـل يعجــز عــن قدميـه حــىت خيــرج منهمـا أطــراف قدميــه، ال قـراره فيــه قــدر قـدمي اإلنســان قــط،
أظنـه واهللا رأى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : يقوم أبًدا إال فيهما يف كـل مـا حـج أو اعتمـر قـال

وكــان يقــوم مــن املــروة قــال ال يــأيت املــروة البيضــاء يقــوم عــن ميينــه حــىت يصــعد : يقــوم فيهمــا قــال
مث .ه النيب صلى اهللا عليه وسلم بطـن وادي مكـة قـطفيها، قال ابن جريج قال عطاء فسعى ب

ابن جريج أخربين نافع قال فينزل ابن عمر من الصفا فيمشي حىت إذا جاء باب دار قال قال
بين عباد سعى حىت ينتهي إىل الزقاق الذي يسلك إىل املسجد الذي بني دار ابـن أيب حسـني 

ميشي مشيه الذي هو مشيه حىت يرقـى املـروة ودار ابنة قرظة سعًيا دون الشد وفوق الرمالن مث 
]1358[الفـــاكهي قـــالو اهــــ فيجعـــل املـــروة البيضـــاء أمامـــه وميينـــه قـــال وال يـــأيت حجـــر املـــروة

قـال أخـربين نـافع عـن ابـن جـريج
فريقــى فيــه حــىت يبــدو لــه البيــت مث كــان عبــد اهللا بــن عمــر خيــرج إىل الصــفا فيبــدأ بــه ،: قــال 

ال ينتهي يف كل ما حج أو اعتمر حىت يـرى البيـت مـن الصـفا واملـروة ، مث يسـتقبله )1(يستقبله
فيبلـغ مـن الصـفا قـراره فيـه قـدر قـدمي اإلنسـان قـط ، بـل يعجـز عـن قدميـه حـىت : منهما قال 

أظنــه واهللا رأى : مــر قــال خيــرج منهمــا أطــراف قدميــه ، ال يقــوم فيهــا إال يف كلمــا حــج أو اعت
وأخـربين نـافع حيـث كـان عبـد اهللا بـن : ابـن جـريجقـال .النيب صلى اهللا عليه وسلم يقـوم فيهـا

.اهـ حسن كان ال يأيت املروة البيضاء على ميينه حىت يصعد فيها: يقوم من املروة قالعمر 
د عـن ابـن جـريج قـال ]2051[الفاكهي وقال

فينـزل ابـن عمـر مـن الصـفا حـىت إذا جـاء بـاب بـين عبـاد سـعى حـىت ينتهـي : أخربين نافع قال 
حـدثنا حممـد بـن أيب قـالمث. إىل الزقاق الذي يسلك بني دار ابن أيب حسني ودار بنـت قرظـة

بــن عمــر رأيــت عبــد اهللا : د اهللا بــن أيب يزيــد قــاليــعمــر وعبــد اجلبــار قــاال ثنــا ســفيان عــن عب
يعلـى بـن عبيـد مـن طريـق]9125[البيهقـي . يسعى من دار عباد إىل زقـاق ابـن أيب حسـني 

مــن السـنة أن تصــعد علــى : حـدثنا عبــد اهللا بــن منـري عــن هشــام بـن عــروة عــن أبيـه قــال ]15923[ابـن أيب شــيبة -1
.اهـ سند صحيح يبدو لك البيت فتستقبلهالصفا حىت
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بــن عمـر أنــه قــال الســعي مـن دار بــين عبــاد إىل زقــاق اأنبـأ ســفيان عــن عبيــد اهللا عـن نــافع عــن 
.اهـ علقه البخاري بين أيب حسني 

حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال ثنا عبد ا]1334[الفاكهي وقال
كـان عبـد اهللا بـن عمـر إذا قـدم طـاف مث : جريج قال أخربين إمساعيـل بـن أميـة عـن نـافع قـال 

وقـال : قال ابن جـريج مث قال . صلى ركعتني عند املقام ، مث استلم الركن ، مث خرج إىل الصفا
مث أبــو : ل عطــاء قــا. وســعى أبــو بكــر عــام حــج إذ بعثــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : عطــاء 

.اهـ حسن بكر مث عمر مث عثمان واخللفاء هلم جرا يسعون كذلك
حــدثنا ســلمة بــن شــبيب قــال حــدثنا عبــد الــرزاق قــال أنــا معمــر عــن ] 1374[الفــاكهي -

إنـه كـان إذا أتـى علـى املـروة جعـل املـروة فـوق رأسـه علـى : قـال ابـن عمـرأيوب عن نافع عـن 
.اهـ صحيح يساره

عـن ل ثنـا سـفيان عـن عاصـم األحـول حـدثنا عبـد اجلبـار بـن العـالء قـا]1344[الفاكهي-
وهـذا ، صـحيح اهــيهـبط يف السـابعة يعـين يف التكبـرية السـابعةعمـرابنرأيت :أيب جملز قال

.)1(واهللا أعلم.من التكبري والذكرمل يكن يلزم حدا معلوما ، على اختالف األحوال
اهـاللهم اجعلين من أئمة املتقني :قالهللا بن عمرعبد اأنه بلغه أن ]510[مالك -
حدثنا يعلى بن عبيد قـال حـدثنا حممـد بـن سـوقة عـن نـافع قـال ]30481[ابن أيب شيبة -
أو معتمـرا طـاف بالبيـت وصـلى ركعتـني ، وكـان جلوسـه فيهـا إذا قـدم حاجـا عمرابنكان : 

: رغ من ركعتيه وبني الصفا واملروة أطول من قيامه ثناء على ربه ومسألة ، فكان يقول حني يف
اللهـم جنبـين حـدودك ، وطاعة رسولك صلى اهللا عليه وسلماللهم اعصمين بدينك وطاعتك 
اللهـم حببـين إليـك وإىل مالئكتـك ورسـلك وعبـادك الصـاحلنياللهم اجعلين ممـن حيبـك وحيـب

لهم يسرين الاآلخرة دك الصاحلني يف الدنيا و اللهم آتين من خري ما تؤيت عباالئكتك ورسلكم
ــــين العســــرى واغفــــر يل يف اآلخــــرة واألوىل اللهــــم أوزعــــين أن أيف بعهــــدك الــــذي لليســــرى وجنب

واغفـر يل خطيئـيت ، اللهم اجعلين من أئمة املتقني واجعلين من ورثة جنة النعيمعاهدتين عليه 
حـــــدثنا حممــــد بـــــن أيب عمـــــر قــــال ثنـــــا ســــفيان عـــــن أيـــــوب ]1363[الفــــاكهي .يــــوم الـــــدين

فهــل ذكــر لكــم : ال، قلــت: هــل كــان مالــك يــذكر علــى الصــفا واملــروة دعــاء موقوتــا؟ قــالســأل ســحنون أبــا القاســم -1
]420/ 1املدونة [اهـ رأيته كأنه يستحب املكث يف دعائه عليهما: مقدار كم يدعو على الصفا واملروة، قال



ابقني األولنيتقريب فقه الس

279

بـدينك اللهـم اعصـمين: كـان يـدعو علـى الصـفا واملـروة إن ابن عمـر  عن نافع قاللسختياينا
ك اللهــــم اجعلــــين ممــــن حيبــــك وحيــــب مالئكتــــوطواعيتــــك وطواعيــــة رســــولك وجنبــــين حــــدودك

ىل مالئكتـــك وإىل عبـــادك الصـــاحلني اللهـــم اللهـــم حببـــين إليـــك وإورســـلك وعبـــادك الصـــاحلني
يف اآلخـــرة واألوىل اللهـــم اجعلـــين مـــن أئمـــة املتقـــني واغفـــر يل لعســـرى الليســـرى وجنبـــين ينيســـر 

إنـــه : وزاد ابـــن جـــريج : قـــال ســـفيان .وال ختـــزين يـــوم يبعثـــون واجعلـــين مـــن ورثـــة جنـــة النعـــيم
نـا عبـد اهللا أثنـا يزيـد بـن عمـرو بـن الـرباء ]296[احملـاملي . ليسأل اهللا تعاىل أن يقضـي مغرمـه
نـه  أأيـوب حـدثين حممـد بـن عجـالن عـن نـافع عـن ابـن عمـر بن يزيـد املقـرئ ثنـا سـعيد بـن أيب 

اللهم اعصمين بدينك وبطاعتك وبطاعـة رسـولك صـلى اهللا عليـه :كان ليلة على الصفا فقال
عــذين مــن مضــالت أوســلم واســتعملين بســنة نبيــك صــلى اهللا عليــه وســلم وتــوفين علــى ملتــه و 

متيمــة عــن نــافع وب بــن أيبإبــراهيم بــن طهمــان عــن أيــمــن طريــق]9615[هقــي بيال. الفــنت 
اللهـم اعصـمنا بـدينك وطواعيتـك وطواعيـة رسـولك : عن ابن عمر أنه كان يقول على الصـفا 

وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا حنبك وحنب مالئكتك وأنبياءك ورسلك وحنب عبادك الصاحلني 
يســـرنا اللهـــم حببنـــا إليـــك وإىل مالئكتـــك وإىل أنبيائـــك ورســـلك وإىل عبـــادك الصـــاحلني اللهـــم 

مث وروى مــن .اآلخــرة واألوىل واجعلنــا مــن أئمــة املتقــنيلليســرى وجنبنــا العســرى واغفــر لنــا يف
أبـو بكـر حـدثنا صـدقة عـن يحدثنا عبد اهللا بن يزيد بن راشـد الدمشـقيزرعة الراز طريق أيب

ال تســأل عــن : كــان عبــد اهللا بــن عمــر يلزمــه؟ قــالهــل مــن قــول  : ابــن جــريج قــال قلــت لنــافع 
كان يطيل القيام حىت لـوال : قالفأبيت أن أدعه حىت خيربين.)1(إن ذلك ليس بواجبذلك ف

احليـاء منــه جللسـنا فيكــرب ثالثــا مث يقـول ال إلــه إال اهللا وحــده ال شـريك لــه لــه امللـك ولــه احلمــد 
عنـه يء قدير مث يدعو طويال يرفـع صـوته وخيفضـه حـىت إنـه ليسـأله أن يقضـيوهو على كل ش
ل مث يكرب ثالثـا مث يقـول ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه لـه امللـك ولـه احلمـد مغرمه فيما سأ

ء قدير مث يسأل طويال كذلك حىت يفعل ذلك سبع مرات يقول ذلك علـى يوهو على كل ش

لـيس علـى الصـفا واملـروة : حدثنا حفص بـن غيـاث عـن األعمـش عـن إبـراهيم قـال ]14712[قال ابن أيب شيبة-1
مل نسـمع علـى الصـفا واملـروة دعـاء : حدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريج عـن عطـاء قـال . دعاء موقت فادع مبا شئت

. ا شـئت وسـل مـا شـئتلـيس عليهمـا دعـاء موقـت فـادع مبـ: حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح عن القاسم قال .موقتا
ال أعلــم علــى الصــفا : مسعــت عكرمــة بــن خالــد املخزومــي يقــول : حــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن معــاذ بــن العــالء قــال 

.اهـ ِحسان واملروة دعاء موقتا
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عيد بـن عبـد الـرمحن قــال حـدثنا ســ]1364[الفـاكهي .كـل مـا حــج واعتمـرالصـفا واملـروة يف
هـل مـن : وقلـت لـهفع مـوىل ابـن عمـر أخـربين نـاابن جـريج قـال عن

: يكــرب ويــدعو ، قلــت : ال تســأل عــن ذلــك قــال : قــول كــان عبــد اهللا بــن عمــر يلزمــه ؟ قــال 
فــإن ذلــك لــيس بواجــب فأبيــت أن أدعــه ال تســأل عــن ذلــك: كــان يلزمــه قــال هــل مــن قــول  

فيكــرب عبــد اهللا : اء منــه جللســت قــال فإنــه كــان يطيــل القيــام حــىت لــوال احليــ: حــىت خيــربين قــال 
وهــو علــى كــل شــيء إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه لــه امللــك ولــه احلمــد ال:ثالثــا مث يقــول 

رمـه فيمـا يسـأله ، حـىت أنـه ليسـأله أن يقضـي عنـه مغيدعو طويال يرفع صوته وخيفضـه قدير مث
وله احلمد ، وهـو علـى كـل امللك إله إال اهللا وحده ال شريك له لهال: مث يقول مث يكرب ثالثا

شيء قدير مث يدعو طويال يرفع صوته وخيفضه ، حىت أنه ليسأله أن يقضي مغرمه فيما يسـأله 
وهـو علـى  هللا وحـده ال شـريك لـه لـه امللـك ولـه احلمـدال إلـه إال ا: ، مث يكرب ثالثـا ، مث يقـول 

أن يقضــي مغرمــه فيمــا يســألهحــىت أنــه ليــدعو طــويال يرفــع صــوته وخيفضــه ر مثيكــل شــيء قــد
وهـو علـى  إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمدال: مث يقول يسأله مث يكرب ثالثا

ال : كل شيء قدير مث يسأل طويال كـذلك حـىت يقـول هـؤالء التكبـريات والقـول الـذي معهـن 
يسـأل طـويال  وهـو علـى كـل شـيء قـدير مثإله إال اهللا وحده ال شريك لـه لـه امللـك ولـه احلمـد 

شـريك لـه ال إلـه إال اهللا وحـده ال: كذلك حىت يقول هؤالء التكبريات الثالث والقـول معهـن 
يقـول له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير سبع مـرات بيـنهن الـدعاء واملسـألة الطويلـة

.اهـ صحاح ذلك على الصفا واملروة كلما حج أو اعتمر 
األسـود عـن نـافع شاذان أخربنـا سـفيان بـن عيينـة عـن أيبمن طريق]9618[البيهقي وروى
علـى سـنة نبيـك صـلى اهللا عليـه وسـلم اللهـم أحيـين: أنه كان يقول عند الصـفا ابن عمرعن 

.سند صحيح اهـ أبو األسود يتيم عروة ، من مضالت الفنتعلى ملته وأعذينوتوفين
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن :يحـىيقلـت ل]3961[وقال عبد اهللا بن أمحد يف العلـل ألبيـه 

اللهـم اغفـر :بن عمـر يقـول علـى الصـفااسلمة بن كهيل عن بكري عن سعيد بن جبري مسعت 
قلـت لـه .رجل روى عنه سلمة بن كهيل:قال؟ن بكري هذامَ .يل ذنويب اللهم يسرين لليسرى

.بكري جمهول اهـال هذا رجل روى عنه سلمة:قال؟ هو بكري بن عتيق : 
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ســعيت مــع : حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن محيــد عــن بكــر قــال ]14124[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح يف بطن املسيلعمرابن
أنـه كـان عمـرابنحدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن ]15812[ابن أيب شيبة -

حــدثنا أبــو خالــد عــن حجــاج عــن أيب إســحاق . رب اغفــر وارحــم وأنــت األعــز األكــرم: يقــول
حــدثنا أبــو خالــد عــن . رب اغفــر وارحــم وأنــت األعــز األكــرم: ن ابــن عمــر أنــه كــان يقــول عــ

اهـــ روايــة ســفيان احلجــاج عــن أيب إســحاق عــن اهليــثم بــن حــنش عــن ابــن عمــر أنــه كــان يفعلــه
حــــدثنا عمــــرو بــــن خالــــد احلــــراين قــــال حــــدثنا زهــــري حــــدثنا أبــــو ]2/623[الفســــوي .أصــــح

نـك األعــز األكــرمإرب اغفـر وارحــم : الصـفا واملــروة إسـحاق قــال مسعـت ابــن عمـر يقــول بــني
.اهـ صحيح 

أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال حــدثنا زهــري عــن أيب إســحاق أنــه رأى ]5231[ابــن ســعد -
ورأيته بني الصفا واملروة عليه ثوبان أبيضـان : نعلني يف كل واحدة شسعان قال عمرابنعلى 

فوق املشي وإذا جاوزه مشى وكلمـا أتـى علـى كـل واحـد فرأيته إذا أتى املسيل يرمل رمال هنيئا
.اهـ سند حسن منهما قام مقابل البيت

حدثنا بكر بن خلف قال ثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء ]1347[الفاكهي -
اهـــ ســند فبــىن مــن حيــث قطــع عليــه، طــع عليــه ســعيه بــني الصــفا واملــروة أنــه قُ عمــرابــنعــن 

.صحيح 
حــدثنا أمحــد بــن إســحاق بــن البهلــول حــدثنا مؤمــل بــن إهــاب حــدثنا ]2800[الــدارقطين-

ثنـا يح وحدثنا حممد بن خملد حدثنا العباس بن حممد حدثنا أبو داود احلفر يأبو داود احلفر 
ال تصـعد املـرأة فـوق الصـفا :قـالابن عمـرعن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن يسفيان الثور 

. ال تصـعد املـرأة علـى الصـفا وال علـى املـروة:. بالتلبية، واملروة 
.اهـ صحيح ومل يزد على هذا

عبد الوهاب بن عطاء أخربنا ابن جريج عن عبيـد اهللا بـن من طريق]9321[البيهقي وروى 
يعـين، بالبيـت وبـني الصـفا واملـروة يلـيس علـى النسـاء سـع:عمر عن نـافع عـن ابـن عمـر قـال

.اهـ صحيح بطن املسيليفيمل بالبيت والسعالر 
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حــدثنا مــروان بــن معاويــة عــن صــاحل بــن درهــم قــال مسعــت عبــد ]14879[ابــن أيب شــيبة -
افتــتح بالصــفا : لللســائعمــرابــناهللا بــن عمــر وســئل عــن الســعي بــني الصــفا واملــروة ؟ فقــال 

ألق بالصـفا واحـدة واختم باملروة فإن خشيت أن ال حتصي فخذ معك أحجـارا أو حصـيات فـ
حدثنا ابن أيب عمر قال ثنا مروان بن معاوية الفـزاري عـن ]1318[الفاكهي .وباملروة أخرى

افـتح بالصــفا : بــن عمـر ورجــل يسـأله عــن السـعي فقــالمسعـت ا:صـاحل بـن درهــم البـاهلي قــال
واختم باملروة قال إن خفت أن ال حتصي فخذ معـك أحجـارا أو قـال حصـيات فكلمـا جئـت 

.اهـ سند صحيح)1(جلبل أو الصفا ألقيت واحدة واملروة أخرىإىل ا
يطـوف أنسـارأيـت : حدثنا حممد بن فضيل عن األحوص قال ]13309[ابن أيب شيبة -

حـدثنا أمحـد بـن بشـر الطيالسـي حـدثنا سـريج ]683[الطـرباين .بني الصفا واملروة علـى محـار
يطـوف بـني ه رأى أنـس بـن مالـك بن يـونس ثنـا سـفيان بـن عيينـة عـن األحـوص بـن حكـيم أنـ

ا ســــفيان عــــن حــــدثنا ابــــن أيب عمــــر قــــال ثنــــ]1384[الفــــاكهي .الصــــفا واملــــروة علــــى محــــار
اهــرأيت أنس بن مالك يطوف بني الصفا واملروة راكبـا علـى محـار: األحوص بن احلكيم قال

.صحيح 
لتوأمة عـن حدثين جدي عن الزجني حدثنا ابن جريج عن صاحل موىل ا] 2/109[األزرقي -

السـنة يف الطـواف بــني: أبـي هريـرة
سـيل فـإذا جـاءه سـعى حـىت يظهـر مث ميشي حـىت يـأيت بطـن املالصفا واملروة أن ينزل من الصفا

يد بن عبد الرمحن املخزومـي قـال حدثنا سع]1368[الفاكهي . مث ميشي حىت يأيت املروةمنه
نـه مســع أبـا هريـرة وعــن أيب عـن ابـن جــريج عـن صـاحل مــوىل التوأمـة أنـا عبـد اث

السنة يف الطواف بني الصفا واملـروة أن ينـزل :
مــن الصــفا ميشــي حــىت يــأيت بطــن املســيل ، فــإذا جــاءه ســعى حــىت يظهــر منــه ، مث ميشــي حــىت 

.اهـ ال بأس به روة يأيت امل

حــدثنا أبــو أســامة عــن شــعبة عــن أيب بشــر أن ســعيد بــن جبــري رأى امــرأة تطــوف بيــدها ]14880[ابــن أيب شــيبة -1
حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب اهليـثم عـن إبـراهيم قـال ]14881[ابن أيب شيبة .د الطواف فضرب يدهاحصيات تع

.اهـ أبو اهليثم هو عمار صاحب القصب ، ثقات كلهم : 
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ابـن جــريج أخربنـا أبـو الــزبري أنـه مســع حـدثين جــدي عـن الزجنـي حــدثنا] 2/109[األزرقـي -
حـدثنا ]1368[الفـاكهي . السعي بطن املسـيل: يسأل عن السعي فقالجابر بن عبد اهللا

و الزبري 
اهــــ حســـن )1(الســـعي مـــن بطـــن املســـيل: بـــن عبـــد اهللا يســـأل عـــن الســـعي فقـــالأنـــه مســـع جـــابر

.صحيح 
رأيـت : حدثنا وكيع عن قـيس بـن عبـد اهللا عـن أيب إدريـس قـال ]13308[ابن أيب شيبة -

.اهـ قيس وشيخه ال يعرفان تسعى بني الصفا واملروة على بغلعائشة
مــد بــن أيب عمــر وعبــد اجلبــار بــن العــالء قــاال ثنــا ســفيان بــن حــدثنا حم]1378[الفــاكهي -

تركــت عائشــةإن :اهللا بــن عمــرو بــن علقمــة الكنــاين عــن ابــن أيب مليكــة قــالعــن عبــدعيينــة 
وأكــره أن أركــب بــني الصــفا إال الطــواف بــني الصــفا واملــروةمــا مينعــين: العمــرة ســنتني فقالــت 

.اهـ سند صحيح رجاله ثقات واملروة 
قلـــت : ح قــال عــن ابــن أيب جنــيحــدثنا ابــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان]1379[اكهي الفــ-

ف بــني الصــفا واملــروة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم تطــو ســلمةأمرأى أخــربين مــن
حـدثين عبـد اهللا بـن حممـد ]1794[الطربي .وبغلتها تقاد معها فأعجبه ذلكبعدما أسنت

حممد قال أخربنا عبد اهللا بن املبارك قال أخربنا ابـن عيينـة عـن ابـن احلنفي قال أخربنا حيىي بن 
:، لبيـت إال مـن ضـرورة ال يركب الطائف با: كان جماهد يقول : أيب جنيح قال 

.فاشـتهاه: أخربين من رأى أم سلمة تطـوف بعـد مـا أسـنت ماشـية ، وبغلتهـا تقـاد معهـا قـال 
قـال أخربنـا عبـد اهللا قـال أخربنـا حممـد بـن مسـلم عـن ابـن أيب حدثين عبد اهللا قال أخربنا حيـىي

زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم بــني الصــفا واملــروة ودابتهــا حفصــةجنــيح قــال أخــربين مــن رأى 
.أم سلمة أصح اهـتقاد معها 

حدثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قـال أخربنـا حجـاج عـن ]1797[الطربي وقال
: زوج النيب صلى اهللا عليـه وسـلم طافـت علـى بعـري خلـف الرجـال أو قـال مةسلأمعطاء أن 

.ال بأس بهاهـ خلف الناس

رأيت عمر بن : عن ابن جريج قال ]305[الفاكهي -1
.اهـ سند حسن عبد العزيز رضي اهللا عنه يسعى بني الصفا واملروة مضطبعا 
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صــفيةكانــت : أخربنــا حيــىي بــن عبــاد حــدثنا فلــيح عــن نــافع قــال ]11875[ابــن ســعد -
ابنــة أيب ســند صــحيح أراهــا صــفية اهـــ طــوف بــني الصــفا واملــروة علــى راحلــةعجــوزا فكانــت ت

.عمر زوج ابن عبيد 
قـال عليحدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]13524[ابن أيب شيبة -
إذا طفت بالبيت فلم تدر أأمتمت أم مل تتم فأمت ما شككت فإن اهللا ال يعذب على الزيادة: 
.سند ضعيف اهـ

بينهماأو السعيمن ترك الصفا واملروة
بـن املؤمـل عـن عمـر بـن عبـد الـرمحن قـال ثنا يـونس قـال ثنـا عبـد اهللاحد]27407[أمحد -

دخلنــا علــى دار أيب حســني يف نســوة مــن قــريش : ثنــا عطــاء عــن حبيبــة بنــت أيب جتزئــة قالــت 
والنــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم يطــوف بــني الصــفا واملــروة قالــت وهــو يســعى يــدور بــه إزاره مــن 

صـــححه ابـــن اهــــي ن اهللا كتـــب علـــيكم الســـع، إاســـعوا : شـــدة الســـعي وهـــو يقـــول ألصـــحابه 
كــان يرامهــا بــن أيب ربــاحعطــاءو . وابــن عــدي وابــن القطــان وضــعفه الــذهيب ، اكم خزميــة واحلــ

.تطوعا
مـا : قالت عائشةحدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ]14412[ابن أيب شيبة -

رواه .)اهللاإن الصـفا واملـروة مـن شـعائر(أمت اهللا حج من مل يسـع بـني الصـفا واملـروة ، مث قـرأت 
.البخاري ومسلم

: حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد اهللا حـــدثنا ســفيان عـــن عمـــرو بـــن دينـــار قـــال ]1563[البخــاري -
عــن رجــل طــاف بالبيــت يف عمــرة ومل يطــف بــني الصــفا واملــروة أيــأيت امرأتــه ؟عمــرابــنســألنا 
فطـاف سلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف املقـام ركعتـنيقدم النيب صلى اهللا عليه و :فقال

جابر بن عبد اهللاوسألنا . )لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة(بني الصفا واملروة سبعا 
اهـال يقربنها حىت يطوف بني الصفا واملروة :فقال
الـزبري عـن أخربنا ابن جريج عـن أيباخلفافعبد الوهابمن طريق]9638[البيهقي وروى

ج من قريب وال بعيد إال أن يطوف بني الصفا واملروة ال حي: أنه كان يقول جابر بن عبد اهللا
.صحيحاهـ وأن النساء ال حيللن للرجال حىت يطفن بني الصفا واملروة، 
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نا الثـوري عـن عبـد الكـرمي اجلـزري عـن سـعيد بـن جبـري أثنا عبد الرزاق حد]6393[أمحد -
رأيـت رسـول اهللا صـلى دن مشيت فقإ: مث قال.ميشي بني الصفا واملروةبن عمرارأيت :قال

اهــــن ســعيت فقـــد رأيــت رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه وســـلم يســعى إو ، ســلم ميشـــي اهللا عليــه و 
.ه ابن خزميةحصح
:ثنا عبــد الــرمحن عــن ســفيان عــن عطــاء عــن كثــري بــن مجهــان قــالحــد]5143[أمحــد وقــال

أيـت رسـول اهللا ر ن أمش فقـدإ: فقال ؟متشي:بني الصفا واملروة فقلتيميشعمربنارأيت 
اهــ ن أسع فقـد رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يسـعىإو ، يسلم ميشصلى اهللا عليه و 

.وابن خزميةورواه أبو داود والرتمذي وصححه 
: حدثنا حممد بن يوسـف حـدثنا سـفيان عـن عاصـم بـن سـليمان قـال ]4496[البخاري -

كنا نـ:فقال. عن الصفا واملروة أنس بن مالكسألت 
اهـــ) (إىل قولــه ) إن الصــفا واملــروة(ســكنا عنهمــا ، فــأنزل اهللا تعــاىل اإلســالم أم

: عن عاصم األحـول قـالا يزيد بن أيب حكيم ثنا سفيانثنحد]1226[عبد بن محيد قالو 
، فلمـا كـان اإلسـالم أمســكنا كانـا مـن شـعائر اجلاهليــة: واملــروة، فقـالسـألت أنسـا عـن الصـفا

فمــن حــج البيــت أو اعتمــر فــال إن الصــفا واملــروة مــن شــعائر اهللا(عنهمــا فــأنزل اهللا عــز وجــل 
رواه اهــ)فـإن اهللا شـاكر علـيمومـن تطـوع خـريا(مهـا تطـوع: قـال)

.)1(ن سفيانتابعه مؤمل بن إمساعيل عاهـحديث حسن صحيح : الرتمذي عن عبٍد ، وقال 
عــن قــال حــدثنا مؤمــل قــال حــدثنا ســفيانحــدثين علــي بــن ســهل]2358[وقــال ابــن جريــر 

حـدثين املثـىن قـال حـدثنا حجـاج قـال . الطواف بينهمـا تطـوع: مسعت أنسا يقول: عاصم قال
حـدثنا مث قـال. مهـا تطـوع: قـال أنـس بـن مالـك:حدثنا محاد قال أخربنا عاصم األحول قـال

الطــواف بــني الصــفا واملــروة يف احلــج والعمــرة واجــب عنــد بعــض أصــحاب ] 140/ 7[قــال البغــوي يف شــرح الســنة -1
عـن العمـرة مـا مل يـأت بـه، وهـو قـول عائشـة وابـن ال يتحلـل الرجـل عـن احلـج وال، النيب صلى اهللا عليـه وسـلم والعلمـاء

.وبــه قــال احلســن، وإليــه ذهــب مالــك والشــافعي وإســحاق، عمــر وجــابر 
مــن طــاف بالبيــت فقــد حــل، وهــو قــول أنــس، وبــه قــال ابــن ســريين وعطــاء وجماهــد، وإليــه ذهــب ســفيان : عبــاس، وقــال

اهـ اخلـالف حكـاه بأسـانيده ابـن جريـر على من تركه دم: وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي.الثوري وأصحاب الرأي
ألن ، أيب بن كعب وابـن مسـعودويشبه أن يكون مذهبَ : وقال] 151/ 22[التمهيد وذكره أبو عمر يف . يف التفسري

.تطوع) (يف مصحف أيب ومصحف ابن مسعود 
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السـعي بـني الصـفا واملـروة : قلـت ألنـس بـن مالـك: عن عاصم قـالدثنا جريرابن محيد قال ح
.اهـ صحيح تطوع: تطوع؟ قال

عبـاسابـنحدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عـن عطـاء عـن ]14410[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح )1(وإن شاء مل يسعإن شاء سعى بني الصفا واملروة: قال 

ربنا عبد امللكأخثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قالحد]2357[وقال ابن جرير 
فال جناح عليه (اآلية)إن الصفا واملروة من شعائر اهللا(عن ابن عباس أنه كان يقرأعن عطاء

.)2(اهـ رواه أبو عبيد وابن أيب داود والطحاوي وغريهم) 
ــنالقــري قــال مسعــت نــا شــعبة عــن مســلم اخرب أ]1355[ابــن اجلعــد وقــال : يقــولعبــاسب

]1276[مســدد وقــال.شــيخ: مســلم بــن خمــراق قــال أبــو حــامت اهـــ احلــج الطــواف والســعي 
والعمـرة ، احلـج عرفـة :قـالعبـاسابـنحدثنا حيىي عن شعبة عـن قتـادة عـن زرارة بـن أوىف عـن 

.، وهو خرب صحيح قتادة وزرارة هؤالء فقهاء ، ـ هذا أصح اهالطواف 
حدثنا املثىن قال حدثنا حجاج قال حدثنا أمحد عن عيسى بـن قـيس ]2362[جرير ابن -

وذكـره .رمحـه اهللا أمحـد شـاكر كـذا قـرأهاهــ  مهـا تطـوع: قـالعبد اهللا بن الزبيرعـن عن عطاء
من طريق محاد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطـاء عـن ابـن ] 86/ 5[ابن حزم يف احمللى 

وقــد حكــى ابــن .ســند صــحيحوهــذا اهـــ مهــا تطــوع: الصــفا واملــروةالــزبري قــال يف الطــواف بــني 
.ذهب إىلممن ابن الزبري أن عبد الرب يف التمهيد اختالف الناس فيهما و 

حدثنا حيىي بن سـعيد عـن ابـن جـريج عـن عطـاء أنـه كـان ال يـرى علـى مـن مل يسـع بـني ]14411[ابن أيب شيبة -1
وكــان يفــيت يف .لــيس عليــه: قــال !قــد تــرك شــيئا مــن ســنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: الصـفا واملــروة شــيئا ، قلــت 

: حـدثنا سـعيد بـن عبـد العزيـز قـال: حـدثنا أبـو مسـهر قـال]275[وقال أبـو زرعـة الدمشـقي يف التـاريخ . العالنية بدم
حــدثنا حممــد بــن ]2356[اهـــ وقــال ابــن جريــر ال شــيء علــيكم: فقــالهلرولــة، فســألنا عطــاء بــن أيب ربــاحدهشــنا عــن ا

ف لو أن حاجا أفاض بعدما رمى مجرة العقبة، فطـا: قال عطاء:حدثنا ابن جريج قالبشار قال حدثنا أبو عاصم قال

إنه قد ترك سنة النيب صلى اهللا : فعاودته بعد ذلك فقلت)(
.اهـ صحيح فأىب أن جيعل عليه شيئا)افمن تطوع خري (:أال تسمعه يقول: عليه وسلم، قال

أحـدمها أن جيعـل :ويف هـذه القـراءة وجهـان. : وقرأ بعضهم] 158[قال ابن قتيبة يف غريب القرآن -2
هـذا )ما َمنَـَعـَك َأالَّ َتْسـُجدَ (: كما قال. صلة» أن«مع » ال«أن جيعل : والوجه اآلخر.الطواف مرّخصا يف تركه بينهما

اهـل الفراءقو 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

287

كـان يقــول يف عليــاعـن األســلمي عـن جعفـر بــن حممـد عـن أبيـه أن ]9814[عبـد الـرزاق -
اهـــ مرســل يطــوف أربعــة عشــر :قــال.الرجــل يطــوف بالبيــت وبــني الصــفا واملــروة ثالثــة أطــواف

.يتم سبعة سبعة يف الطوافني أنمعناه أظن ، ضعيف جدا 
قبل يوم الرتويةمبكة العمل 

حـــدثنا فضـــيل بـــن ســـليمان قـــال يبكـــر املقـــدمحـــدثنا حممـــد بـــن أيب]1545[البخـــاري -
ى اهللا صـلانطلـق النـيب:كريب عن عبـد اهللا بـن عبـاس قـالموسى بن عقبة قال أخربينحدثين

ء يفلم ينه عن شـهو وأصحابه ا ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءهبعد ممن املدينةعليه وسلم
ب راحلتـه ركـاحلليفـةيفأصـبح بـذ، علـى اجللـد تردعمن األردية واألزر تلبس إال املزعفرة اليت

القعـدة ، يوذلـك خلمـس بقـني مـن ذتـهأهل هو وأصحابه وقلد بدنحىت استوى على البيداء
احلجـة ، فطـاف بالبيـت وسـعى بـني الصـفا واملـروة ، ومل يقدم مكة ألربـع ليـال خلـون مـن ذف

ومل يقرب ، ، مث نزل بأعلى مكة عند احلجون وهو مهل باحلجحيل من أجل بدنه ألنه قلدها
، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبني الصفا واملروة 

مــن كانــت معــه وذلــك ملــن مل يكــن معــه بدنــة قلــدها ، و ، روا مــن رءوســهم مث حيلــوا، مث يقصــ
اهـوالطيب والثياب له حالليامرأته فه

خالـد عـن وبـرة قـال  حدثنا حيىي بن حيىي أخربنا عبثر عن إمساعيل بن أيب]3056[مسلم -
ن آيتأن أطــوف بالبيــت قبــل أأيصــلح يل:فجــاءه رجــل فقــالعمــرابــنكنــت جالســا عنــد 

فقـال .املوقـفال تطـف بالبيـت حـىت تـأيت:يقـولابن عبـاسفإن :فقال. نعم:فقال. املوقف
املوقـف فبقـول فطاف بالبيـت قبـل أن يـأيتابن عمر فقد حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قــال .أحــق أن تأخــذ أو بقــول ابــن عبــاس إن كنــت صــادقاصــلى اهللا عليــه وســلمرســول اهللا
اهللا يبــن ســعيد حــدثنا جريــر عــن بيــان عــن وبــرة قــال ســأل رجــل ابــن عمــر رضــوحــدثنا قتيبــة

رأيـت ابــن فـالن يكرهــه ومــا مينعـك قــال إين:عنهمـا أطــوف بالبيـت وقــد أحرمـت بــاحلج فقـال
رأينـا :مث قـال؟وأينا أو أيكم مل تفتنه الـدنيا:فقال. وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا

عليه وسلم أحرم باحلج وطاف بالبيت وسعى بني الصفا واملـروة فسـنة اهللا رسول اهللا صلى اهللا 
كأنـه رجـل اهــ  وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم أحق أن تتبع من سـنة فـالن إن كنـت صـادقا

.مكي 
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ابــنحــدثنا ابــن املبــارك ثنــا عبــد امللــك بــن أيب ســليمان عــن عطــاء عــن ]1353[مســدد -
ابــن أيب .ا طــوافكم بــني الصــفا واملــروة إذا رجعــتم مــن مــىن يــا أهــل مكــة إمنــ: أنــه قــال عبــاس
: حدثنا عبد الوهاب عن حبيب عن عطاء عـن ابـن عبـاس أنـه كـان يقـول ]15315[شيبة 

.اهـ صحيح الطواف بني الصفا واملروة ألهل مكة بعد أن يرجعوا من مىن
حـدثنا موسـى بكـر حـدثنا فضـيل بـن سـليمان حممـد بـن أيبحـدثين]4521[البخاري وقال

يطـوف الرجـل بالبيـت مـا كـان حـالال حـىت يهـل : قـال عباسابنكريب عن بن عقبة أخربين
باحلج ، فإذا ركب إىل عرفة فمن تيسر له هدية من اإلبل أو البقر أو الغـنم ، مـا تيسـر لـه مـن 

.احلديث ، يأيت. )1(ذلك شاءيذلك أ
ــنأنــسبــن جــريج قــال أخــربت عــن اعــن ]9028[عبــد الــرزاق - أنــه قــدم املدينــة مالــكب

بــل :فكتــب إليــه عمــر بــن عبــد العزيــز يســأله الصــالة أفضــل للغربــاء أم الطــواف فقــال لــه أنــس
حـــدثين جـــدي أخربنـــا الزجنـــي عـــن ابـــن ]2/3[األزرقـــي . الصــالة واالســـتمتاع بالبيـــت أفضـــل 

ب إليـه جريج أخربين قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون أن أنس بن مالك قدم املدينـة فركـ
الفـاكهي . بـل الطـواف: عمر بن عبد العزيز فسأله عن الطواف للغرباء أفضل أم العمرة؟ قال

حدثنا حممد بن يوسف أبـو محـة مـوىل بـين مجـح قـال ثنـا أبـو قـرة عـن ابـن جـريج عـن ]425[
إن أنــس بــن مالــك رضــي اهللا عنــه قــدم املدينــة :قدامــة بــن موســى بــن قدامــة بــن مظعــون قــال

بـل : ر بـن عبـد العزيـز يسـأله عـن العمـرة للغربـاء أفضـل أم الطـواف ؟ قـال أنـس فركب إليه عم
، تفضـيل، حسـن موسى بن طـارق اليمـايناهـ أبو قرة هو الطواف واالستمتاع بالبيت أفضل 

.إن شاء اهللا عنه حمفوظ الطواف
حــدثنا حممــد بــن عبــد األعلــى قــال ثنــا املعتمــر بــن ســليمان قــال مسعــت]363[الفــاكهي -

كنـــت معـــه مبكـــة فكـــان يصـــلي بالليـــل ركعتـــني : قـــال عمـــرابـــنمحيـــدا حيـــدث عـــن بكـــر عـــن 
.ويأيت مما ههناتقدموقد .تقدمصحيح اهـ ويطوف كلما صلى ركعتني طاف 

العمل يوم الرتوية

] : 399/ 2[كشــف املشــكل مــن حــديث الصــحيحني قــال ابــن اجلــوزي يف  -1
اهـقضى عمرته طاف ما شاء، فإذا أهل باحلج فعليه ما استيسر من اهلدي
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يف حـدثنا حـامت بـن إمساعيـل عـن جعفـر عـن أبيـه عـن جـابر ]14755[ابن أيب شيبة قال -
فـأهلواتوجهـوا إىل مـىن )1(فلمـا كـان يـوم الرتويـة: عليه وسلم قـال سياق حجة النيب صلى اهللا

.كذلك اهـ رواه مسلم  والصبح
سـليمان عـن عطـاء حـدثنا عبـد امللـك بـن أيبأيبحدثنا ابـن منـري حـدثين]3003[مسلم -

أهللنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم بـاحلج فلمـا قـدمنا مكـة :ن عبد اهللا قالعن جابر ب
صـلى اهللا فكرب ذلك علينـا وضـاقت بـه صـدورنا فبلـغ ذلـك النـيب. أمرنا أن حنل وجنعلها عمرة 

أيهــا النــاس :ء مــن قبــل النــاس فقــال يء بلغــه مــن الســماء أم شــيأشــيعليــه وســلم فمــا نــدر 
فأحللنا حىت وطئنا النسـاء وفعلنـا مـا :قال. فعلت كما فعلتم يمعيالذيفلوال اهلد، أحلوا 

اهـحىت إذا كان يوم الرتوية وجعلنا مكة بظهر أهللنا باحلج، يفعل احلالل 
حـــدثين عبـــد اهللا بـــن حممـــد حـــدثنا إســـحق األزرق حـــدثنا ســـفيان عـــن ]1570[البخـــاري -

أخـربين بشـيء عقلتـه عـن النـيب صـلى :قلـتمالـكبنأنسسألت : عبد العزيز بن رفيع قال 
فأين صلى العصر يوم :قلت.مبىن:اهللا عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم الرتوية ؟ قال

اهـافعل كما يفعل أمراؤك :مث قال.باألبطح:النفر ؟ قال
نـه قـال لعبـد اهللا بـن أعـن سـعيد بـن أيب سـعيد املقـربي عـن عبيـد بـن جـريج ]733[مالك -

ومـا هـن :قـال.يا أبا عبد الرمحن رأيتك تصنع أربعا مل أر أحدا من أصحابك يصـنعها:عمر 
ال اليمــانيني ورأيتــك تلــبس النعــال الســبتية إرأيتــك ال متــس مــن األركــان :قــال؟بــن جــريجايــا 

.تقدم . اهـ احلديث وية يكون يوم الرت 
أهل مـرة مـن عنـد املقـام فقـال لـه عمرابنعن أيوب عن نافع أن ] 108[ابن أيب عروبة -

يا أبا عبـد الـرمحن هـذا اهلـالل فالتفـت فـرآه فـأعتق غالمـه وخلـع قميصـه وأهـل مكانـه : غالمه
ني راح وأهــل مــرة منطلقــه إىل مــىن مــن البطحــاء حــ. وهــو جــالس وأهــل مــرة مــن جــوف البيــت 

وذكـر عبـد الـرزاق عـن ]77/ 4[االسـتذكار يف وقال أبو عمـر.اهـ صحيح تقدم يوم الرتوية 
ت حممـد بـن علـي ابـن حدثنا حممد بن أيب عمـر قـال ثنـا سـفيان عـن عمـرو بـن دينـار قـال مسعـ]1884[الفاكهي -1

حدثنا حممد بن حيىي قال حدثنا سفيان عن وقال .إمنا مسي يوم الرتوية ألن الناس كانوا يرتوون من املاء : احلنفية يقول 
.اهـ صحيح صدقة عن حممد ابن احلنفية مثل ذلك
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بن عمر حبجة حني رأى اهلالل من جوف الكعبة اأهل :عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع قال
بــن عمــر أنــه أهــل اوأخربنــا عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن .ومــرة أخــرى حــني انطلــق إىل مــىن

بـن ابـن عمـر مثلـه وعـن اوعـن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع عـن .من مكة ثـالث سـنواتباحلج 
:قـال.فينـا إهـالال خمتلفـاقـد أهللـت:فقلـت البـن عمـر:قـال جماهـد.جريج عـن جماهـد حنـوه

أمــا أول عــام فأخــذت بأخــذ بلــدي مث نظــرت فــإذا أنــا أدخــل علــى أهلــي حرامــا وأخــرج حرامــا 
.اهـ صحاح حسان ل مث جنعل على شأننا

مــىت كــان : قلــت لنــافع : حــدثنا أبــو خالــد عــن ابــن جــريج قــال ]14752[ابــن أيب شــيبة -
وكان ال خيرج : قال .و أخرأعجل ، راح فإذا راحَ رسوله عند اإلمام: يروح ؟ قال عمرابن

فصـلى وأخـر األمـري مـرة: ال مبـىن ، قـال حىت يطوف سبعا ، وكان حيـب أن ال يصـلي الظهـر إ
.اهـ صحيح دون مىن

أنبـا قال ثنا ابن أيب زائدةقال حدثنا هناد بن السري]704[يف مسائل أمحد داود بووقال أ
اهـــ مل يكــن ابــن عمــر يركــب يــوم الرتويــة إىل مــىن حــىت يــودع البيــت: قــالابــن جــريج عــن نــافع

.صحيح
ل ثنــا أبـــو زهـــري قـــال ثنـــا حممـــد بـــن حـــدثنا عبـــد الســـالم بـــن عاصـــم قـــا]2497[الفــاكهي -

صـــلى بنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم الظهـــر : قـــال إســـحاق عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر
وكـان ابـن عمـر ال يصـلي الظهـر يـوم الرتويـة إال : قـال . والعصر واملغرب والعشاء والفجر مبىن 

.اهـ حسن صحيح مبىن
ال :قـالعبـاسبـناه عـن طـاوس عـن عن معمـر عـن أبيـ]77/ 4االستذكار [عبد الرزاق -

تقــدم قــول عمــر ألهــل مكــة يف ، اهـــ صــحيح يهــل أحــد بــاحلج مــن مكــة حــىت يــروح إىل مــىن 
.اإلهالل 

حــدثنا عبــد اهللا بــن هاشــم قــال ثنــا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج ]1550[الفــاكهي وقــال
وا بــاحلج حــىت ال أرى ألهــل مكـة أن حيرمــ: أنـه كــان يقــول عبــاسابــنقـال أخــربين عطــاء عـن 

.صحيح تقدم اهـخيرجوا ، وال يطوفوا بالصفا واملروة حىت يرجعوا
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حــدثنا أبــو محــة حممــد بــن يوســف قــال ثنــا أبــو قــرة عــن ابــن جــريج قــال ]465[الفــاكهي -
يوم الرتويـة طـاف بعـد العصـر سـبعا مث عباسابنمسعت عبد اهللا بن أيب مليكة يذكر أنه رأى 

.صحيح تقدم اهـصلى ركعتني مث انطلق
ابــنحــدثنا أبــو خالــد عــن ابــن جــريج عــن عطــاء اخلراســاين عــن ]14756[ابــن أيب شــيبة -

.سند ضعيفاهـ الرواح إىل مىن إذا زاغت الشمس فلريح اإلمام: قال عباس
كانـت : حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جريج عـن عطـاء قـال ]14758[ابن أيب شيبة -

.سند صحيحاهـ فة مسي يوم الرتوية عامة الليلمتكث مبكة ليلة عر عائشة
صـلى للنـاس مبكـة ركعتـني عمر بن الخطابن أسلم عن أبيه أعن زيد بن ]904[مالك -

ومل .مث صـلى عمـر ركعتـني مبـىن. ل مكـة أمتـوا صـالتكم فإنـا قـوم سـفريا أهـ:فلما انصرف قال
.تقدم يف كتاب السفر. كالم مالكمنهو اهـ صحيح وقوله مل يبلغنا نه قال هلم شيئاأيبلغنا 

ابـن عمـرحدثنا ابـن عيينـة عـن إمساعيـل بـن أميـة عـن نـافع عـن ]13731[ابن أيب شيبة -
أخــربين عبــد اهللا ] 82[اجلـامع ابـن وهــب يف .قـيم مبكــة ، فـإذا خــرج إىل مـىن قصــرأنـه كــان ي

ذا خـرج إىل مـىن أن عبـد اهللا بـن عمـر كـان يكـون مبكـة، فـإبن عمر ويـونس بـن يزيـد عـن نـافع
.تقدم يف السفر ، صحيح اهـ وعرفة قصر الصالة

عـن عمـرو أن حـدثنا محـاد بـن زيـدحدثنا سليمان] 207/ 2[يعقوب الفسوي يف املعرفة -
وقــال .ثقــاتاهـــ أيهــا النــاس أهلــوا وكــربوا:صــلى يــوم الرتويــة الظهــر مبكــة، مث قــالالزبيــرابــن

صـلى الـزبريابـنخربوين عـن ابـن جـريج عـن عمـرو أن ثنا احلميدي حدثنا سفيان أيعقوب حد
اهـولعله من علة: قال سفيان.الظهر مبكة يوم الرتوية، مث راح

مسعـت : حدثنا ابن منري عن حيىي بـن سـعيد عـن القاسـم قـال ]14760[ابن أيب شيبة وقال
والعشــاء واملغــربإن مــن ســنة احلــج أن اإلمــام يصــلي مبــىن الظهــر والعصــر: يقــول ابــن الزبيــر

حــدثنا أبــو يزيــد القراطيســي قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن ]13/267[الطــرباين .مث يغــدووالفجــر
مسعــت عبـد اهللا بــن : صـاحل قــال حـدثين الليــث عـن حيــىي بـن ســعيد عـن القاســم بـن حممــد قـال

مـــن ســـنة احلـــاج أن يصـــلي يـــوم الرتويـــة الظهـــر والعصـــر واملغـــرب والعشـــاء اآلخـــرة : الـــزبري يقـــول
مث يـــروح إذا زالـــت الشـــمس، فيخطـــب ،مبـــىن، مث يغـــدو فيقيـــل حيـــث كتـــب اهللا لـــهوالصـــبح 

النـــــاس، مث ينـــــزل فيجمـــــع يب الصـــــالتني الظهـــــر والعصـــــر، مث يقـــــف بعرفـــــة، فيـــــدفع إذا غربـــــت 
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الشــمس، مث يصــلي املغــرب حيــث قــدر اهللا لــه أن يصــلي، مث يقــف باملزدلفــة، فــإذا طلــع الفجــر 
ا رمى اجلمرة فقـد حـل لـه مـا حـرم عليـه إال النسـاء حـىت صلى الصبح، مث يدفع إذا أصبح، فإذ

يزيــد بــن هــارون أخربنــا حيــىي بــن ســعيد عــن مــن طريــق]9774[البيهقــي . يطــوف بالبيــت 
اإلمـام الظهـر والعصـر يمـن سـنة احلـج أن يصـل: القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن الـزبري قـال 

لـه حـىت إذا زالـت يفـة فيقيـل حيـث قضـواملغرب والعشـاء اآلخـرة والصـبح مبـىن مث يغـدو إىل عر 
الشمس خطب الناس مث صلى الظهر والعصر مجيعـا مث وقـف بعرفـات حـىت تغيـب الشـمس مث 

باملزدلفــة أو حيـث قضــى اهللا عــز وجـل مث يقــف جبمــع حـىت إذا أســفر دفــع قبــل ييفـيض فيصــل
ب حـىت ال النسـاء والطيـء حـرم عليـه إيطلوع الشمس فإذا رمى اجلمرة الكـربى حـل لـه كـل شـ

وهذا عـن ابـن .احلاكم وصححه على شرط الشيخنيابن خزمية و رواه اهـ صحيح يزور البيت
.واهللا أعلم .الزبري أصح 

]1886[الفـاكهي -
:فـــأخربين قـــال فـــق يـــوم اجلمعـــة ؟ ســـألت عطـــاء عـــن اخلطبـــة يـــوم الرتويـــة إذا وا: قـــال جـــريج 

أدركــت يــوم اجلمعــة موافقــة يـــوم الرتويــة مبكــة ، فكــل ذلــك قـــد أدركــت النــاس يصــنعونه ، قـــد 
إن شـاء اهـ سـند حسـن ، أدركتهم جيمع إمامهم وخيطب مرة ، ومرة ال جيمع مبكة وال خيطب 

.اهللا 
ابــن ]2520[الفـاكهي -

جـريج قــال أخــربين عثمــان أيضــا قــال أخــربين طلحـة بــن عبــد اهللا عــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر 
ســند جيــد ، اهـــ أي مبــىن ، كــان منزلنــا يريــد أبــا بكــر عنــد الصــخرة الــيت عليهــا املنــارة : قــال 

طلحة بـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن أيبعنسليمان بن جبري بن مطعميبأبن عثمان هو ا
.بكر

لزيـد بـن عمـرقـال : حدثنا ابن عيينـة عـن عمـرو عـن طلـق قـال ]15742[ابن أيب شيبة -
قـال ذلـك منـزل الـداج فـال تنزلـه ، قـال : قـال زلك مبىن ؟ قال يف الشق األيسر صوحان أين من

حــدثنا جــدي حــدثنا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار ] 165/ 2[األزرقــي .ومنــزيل فيــه: عمــرو 
يف الشــق : ؟ قــالاخلطــاب زيــد بــن صــوجان أيــن منزلــك مبــىنســأل عمــر بــن: عــن طلــق قــال

منـزيل منـزل الـداج : ومث يقـول عمـر نـزل الـداج فـال تنزلـه قـال سـفيانذلـك م: األيسر قال عمر
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حدثنا حممد بن أيب عمر قـال ثنـا سـفيان عـن عمـرو ]2561[الفاكهي . والداج هم التجار
.جيد مرسل .حنوه بن دينار عن طلق بن حبيب 

حــدثنا أبــو بشــر بكــر بــن خلــف قــال ثنــا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن ]2564[الفــاكهي -
كـــان التجــار يــدعون الـــداج : عــن ســعيد بـــن جبــري قــال مــد بــن ســـوقة عـــن حمســفيان الثــوري

.اهـ صحيح فينزلون ناحية ، واحلاج ينزلون مكانا آخر
: ريين قالـت حدثنا عبد األعلى عن هشـام عـن حفصـة بنـت سـ]15743[ابن أيب شيبة -

ثنا روح عـن هشـام عـن حد] 798د[أمحد . كانوا يستحبون أن ينزلوا اجلانب األمين من مىن
.صحيح سند اهـ كانوا يستحبون أن ينزلوا خبيف األمين من مىن: قالتحفصة بنت سريين

حــدثنا الــزبري بــن أيب بكــر قــال ثنــا حيـىي بــن حممــد بــن ثوبــان عــن ســليم ]2552[الفـاكهي -
يسـأل عـن مـىن عبـاسابـنمسعـت : م عن عبيد اهللا بن أيب زيـاد عـن أيب الطفيـل قـال بن مسل

إن مـىن يتســع : فقـال ابــن عبـاس . ويقـال عجبـا ملـىن ضــيقة يف غـري احلـج ومـا تســع مـن احلـاج 
.منكر احلديث ، وهوسليم بن مسلم من طريقاألزرقي اهـ ورواهبأهله كاتساع الرحم للولد 

ربنا عارم بن الفضل قال حدثنا محاد بن زيد عن سـلمة بـن علقمـة أخ]5145[ابن سعد -
ليلـة عرفـات رغيفـني حـىت إذا أراد أن يأخـذ مضـجعه عمـرالبـندفعت صفية : عن نافع قال 

.اهـ صحيح اجلس فكل: فقال ، فأرسل إيل وقد منت فأيقظين : جاءته به ليأكله قال 
الغدو إىل عرفة

حامت بن إمساعيل عن جعفـر عـن أبيـه عـن جـابر أن النـيب حدثنا]14766[ابن أيب شيبة -
اهـــ رواه عليـه وسـلم صـلى مبــىن الفجـر مث مكـث قلـيال حــىت طلعـت الشـمس مث سـارصـلى اهللا

.مسلم 
عبـد اهللا بـن حدثنا ابن علية عن أيوب عـن ابـن أيب مليكـة عـن ]14765[ابن أيب شيبة -

ا أصبح وطلـع حاجـب الشـمس سـار حـىت نـزل أما إبراهيم فإنه بات مبىن حىت إذ: قال عمرو
.، يأيت مطوالاهـ سند صحيح منزله من عرفة

كان يصلي الظهـر والعصـر واملغـرب والعشـاء عبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]897[مالك -
.اهـ صحيح والصبح مبىن مث يغدو إذا طلعت الشمس إىل عرفة
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: م عـن الحـق بـن محيـد قـال حدثنا حفص بن غياث عن عاص]14763[ابن أيب شيبة -
ل وراحلتــه موقوفــة ، فلمــا نظــر إىل الشــمس علــى قلــة اجلبــعمــرابــنصــليت الفجــر إىل جنــب 

ثنــا عاصــم األحــول قــال ثنــا أبــو معاويــة]705د[أمحــد . ركــب راحلتــه ، مث غــدا إىل عرفــات
جـر، فلمـا عن ابن عمر أنه صلى يوم الرتوية الظهر والعصر واملغـرب والعشـاء والفعن أيب جملز

.اهـ صحيح وقعت الشمس على قلة ثبري غدا إىل عرفة
ابــنأخــربين مــن رأى :قــالحــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن عمــرو ]14764[ابــن أيب شــيبة -

اهـ)1(يأيت عرفة بسحرعباس
ت رأيـ: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جـريج عـن عطـاء قـال ]14768[ابن أيب شيبة -

ال فعـل وال أراهـم حتـروا بـه إ، بغـدوهم إىل عرفـات طلـوع الشـمسون أئمـة املوسـم يتحـر األئمة 
حـدثنا سـعيد بـن عبـد الـرمحن قـال ثنـا عبـد ]2669[الفـاكهي . نبيهم صلى اهللا عليه وسـلم

إن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم غـدا إىل عرفـة :
فال أظنهم إال يتحرون بـذلك : قال . بعدها بساعة فرأيت األئمة يصلون الصبح مث يغدون، 

.صحيح اهـفعل نبيهم صلى اهللا عليه وسلم
يوم عرفةوالتكبري التلبية 

ومهــا غاديــان مــن أنــس بــن مالــكنــه ســأل أعــن حممــد بــن أيب بكــر الثقفــي ]745[مالــك -
: وســلم قــال مــىن إىل عرفــة كيــف كنــتم تصــنعون يف هــذا اليــوم مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

.اهـ رواه البخاري ويكرب املكرب فال ينكر عليه ، كان يهل املهل منا فال ينكر عليه 
حـدثنا مجيـل بـن احلســن اجلهضـمي حـدثنا حمبـوب بـن احلسـن حــدثنا ]2831[ابـن خزميـة -

: فلمـا قـال سلم وقـف بعرفـاتاس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و داود عن عكرمة عن ابن عب
فـرد بـه حمبـوب بـن توصححه احلاكم ، وقد اهـإمنا اخلري خري اآلخرة :قال، لبيك لبيك اللهم 

.ويف الباب حديث الذي وقصته الناقة .، وله شاهد عن ابن عباس يأيت قريبا احلسن
د بـن علـي حـدثنا حـدثنا أمحـ]443/ 4ضـعفاء ال[قال العقيلي يف ترمجـة أيب يوسـف القاضـي صـاحب أيب حنيفـة -1

كـان بـن عبـاسااحلسن بن علي احللواين حدثنا حممد بن عيسى الطباع حدثنا سفيان بن عيينة عـن عمـرو بـن دينـار أن 
مكث أبو يوسف يسألين عن هذا احلديث مدة فال أراه أهال أن أحدثـه :بن الطباع قال سفياناقال .يأيت عرفة بسحر

يا أمري املؤمنني إن عنده حديثا حسنا فسله عنـه فسـألين عنـه فحدثتـه بـه :يوسففقال له أبو ، به حىت كنا عند هارون 
.اهـ سند صحيح إىل سفيان وقد اختصره فسرقه
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ذكر إمساعيل قال حدثنا يعقوب بن محيـد بـن كاسـب ]77/ 13[التمهيد يف أبو عمر وقال
كانــت األئمــة : ن شــهاب قــالحــدثنا ابــن أيب ذئــب عــن ابــقــال حــدثنا الوليــد بــن مســلم قــال

يقطعون التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة ومسى ابـن شـهاب أبـا بكـر وعمـر وعثمـان وعائشـة 
.، وإمنا معناه على أكثر أحواهلماهـ مرسل صاحل وسعيد بن املسيب

أنـه الـرمحنحـدثنا وكيـع عـن ابـن أيب ذئـب عـن احلـارث بـن عبـد ]15800[ابن أيب شـيبة -
ثنــا ابــن أيب قــال ثنا وكيــعحــد]781د[أمحــد . يغتســل بعرفــة وهــو يلــيبعمــرأخــربه مــن رأى 

اهـأنه أخربه من رأى عمر يليب وهو يغتسل بعرفة ذئب عن خاله احلارث
حــدثنا ابــن إدريــس عــن حممــد بــن عجــالن عــن عبــد الــرمحن بــن ]14167[ابــن أيب شــيبة -

بعرفــة وهــو علــى املنــرب فلمــا نــزل لــىب ابــن الــزبري ابــن الزبيــررأيــت أيب صــعد إىل: األســود قــال 
الطحــاوي .يلــيب هاهنــا علــى املنــربعمــرمسعــت : قلــت لــه : مــا قلــت لــه ؟ قــال : فقلــت أليب 

عـن عبـد أنـا حممـد بـن إسـحاق حدثنا علي بـن شـيبة قـال ثنـا يزيـد بـن هـارون قـال]4020[
يوم عرفة وخطب ابن الزبري بعرفة فلما انفلما كحججت مع األسود: بن األسود قالالرمحن

رجـل إذا كـان يف أو يلـيب ال: ما مينعك أن تليب ؟ فقـال: صعد إليه األسود فقالمل يسمعه يليب
، مسعـت عمـر بـن اخلطـاب يلـيب يف مثـل مقامـك هـذا ، نعـم : قال األسودمثل مقامك هذا ؟

اهــ ورواه إبـراهيم بـن سـعد الـزبريفلـىب ابـن: قـال، مث مل يزل يليب حىت صـدر بعـريه عـن املوقـف 
ثنـا هيم بـن مـرزوق قـالحـدثنا إبـرا] 4021[الطحـاوي. عن ابن إسحاق حدثين عبد الرمحن

مسعــت ابــن الــزبري: ســعيد بــن عــامر عــن صــخر بــن جويريــة عــن عبــد الــرمحن بــن األســود قــال
كـذا –د إيل فجـ، فسبحوا وكـربوا ، :خيطب يوم عرفة فقال

أشــهد :وهــو علــى املنــرب فقــاليعــين األســود حيــرش النــاس حــىت صــعد إليــه-ولعلهــا فجــد أيب 
حـدثنا علـي بـن .على عمر أنه لىب علـى املنـرب يف هـذا اليـوم فقـال ابـن الـزبري لبيـك اللهـم لبيـك

بـن صـعد األسـود : قـالشيبة قـال ثنـا يزيـد بـن هـارون قـال أنـا إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن وبـرة
فظـن الزبري وهو على املنـرب يـوم عرفـة فسـاره بشـيء مث نـزل األسـود ولـىب ابـن الـزبرييزيد إىل ابن 

سـعدان بـن نصـر حـدثنا سـفيان مـن طريـق]9715[البيهقـي .الناس أن األسود أمره بـذلك 
إىل ابــن الــزبري يــوم عرفــة يأن أبــاه رقــذكــره عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن ســعد بــن إبــراهيم
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فأهــل ابــن ، مكانــك هــذا : فقــال 
.اهـ صحيح الزبري

حدثنا ابـن أيب داود قـال ثنـا ابـن أيب مـرمي قـال أنـا موسـى بـن يعقـوب ]4019[الطحاوي -
عمــر بــن الخطــابعـن مصــعب بـن ثابــت عــن عمـه عــامر بــن عبـد اهللا بــن الــزبري عـن أبيــه أن 

.اهـ سند ضعيف ن يهل يوم عرفة حىت يروح رضي اهللا عنه كا
كــان يلــيب يف احلــج علــي بــن أبــي طالــبن أعــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه ]746[مالــك -

وذلك األمـر الـذي مل يـزل عليـه :قال مالك.حىت إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية
.، وقد صح عنه التلبية أيضا اهـ صحيح مرسل أهل العلم ببلدنا 

ن سـعيد بـن جبـري عـن عـحـدثنا وكيـع عـن األعمـش عـن حبيـب ]15306[بن أيب شيبة ا-
فجـاء حــىت أخــذ بعمــودي الفســطاط مث معاويــةكــر لــه أن ذ : قـال عبــاسابــن
]3006[النســائي .فأحــب أن خيالفــهكــان يلــيب يف هــذا اليــومعليــاعلــم أن :مث قــال، لــىب 

ودي قــال حــدثنا خالــد بــن خملــد قــال حــدثنا علــي بــن أخربنــا أمحــد بــن عثمــان بــن حكــيم األ
بـن اكنـت مـع : صـاحل عـن ميسـرة بـن حبيـب عـن املنهـال بـن عمـرو عـن سـعيد بـن جبـري قـال 

بــن افخــرج .خيــافون مــن معاويــة:قلــتظمــا يل ال أمســع النــاس يلبــون:فقــال، عبــاس بعرفــات 
ابـن .لسـنة مـن بغـض علـي:عباس من فسطاطه فقال

ثنــا علــي بــن مســلم ثنــا خالــد بــن خملــد ثنــا علــي بــن صــاحل عــن ميســرة بــن ]2830[خزميــة 
يـا : كنـا مـع ابـن عبـاس بعرفـة فقـال يل: حبيب عن املنهال بن عمرو عن سـعيد بـن جبـري قـال

فخــرج ابــن عبــاس مــن : خيــافون مــن معاويــة قــال: ســعيد مــا يل ال أمســع النــاس يلبــون ؟ فقلــت 
اهــ هـذا شـاهد خلـرب : اطه فقـال فسط

. وصححه احلاكم، املذكور أول الباب حمبوب بن احلسن 
ربنا عبد اهللا بـن حممـد أخيحممد بن احلسني العلو سن أخربنا أبو احل]9717[البيهقي ورواه

بـن صـاحل يثنـا علـحدثنا خالد بن خملـد يبن سعيد النسو يحدثنا عليبن الشرقبن احلسن 
كنــا عنــد ابــن :هــال بــن عمــرو عــن ســعيد بــن جبــري قــالعــن املنيعــن ميســرة بــن حبيــب النهــد

فخـــرج ابـــن خيـــافون معاويـــةقلـــت.ال أمســـع النـــاس يلبـــونيـــا ســـعيد مـــا يل:عبـــاس بعرفـــة فقـــال
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عــنهم فقــد تركــوا لبيــك اللهــم لبيــك وإن رغـم أنــف معاويــة اللهـم ال: العبـاس مــن فســطاطه فقـال
.ابن الشرقي كان مساء اهـ اهللا عنهيرضيالسنة من بغض عل

حدثنا حممد بن زنبور قال ثنا فضيل بن عياض عن عبيـد املكتـب عـن ]2728[الفاكهي -
رضــي اهللا عنــه التكبــري يف يــوم عرفــة ألن علــي بــن أيب معاويــةإمنــا تــرك : ســعيد بــن جبــري قــال 

.صحيح اهـ حسن فيه طالب رضي اهللا عنه كان يكرب
مسعت أبا العاليـة قـال : حدثنا وكيع عن زياد بن أيب مسلم قال ]15305[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح لبيك اللهم لبيك: بعرفة يقول ابن عباسمسعت : 
لعبــاس هــو األصــم حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو ا]9718[البيهقــي -

يقول ابن عباسيزيد مسع بن أسد حدثنا سفيان عن عبيد اهللا هو ابن أيبزكريا بن حيىي حيىي 
.اهـ إسناد جيد حرمك إذا رميت اجلمرةحىت تأيتتليب: 
أخربنا الفضل بن دكني وحممد بن عبد اهللا األسدي وقبيصة بـن عقبـة ]7328[ابن سعد -

قـال يل ابـن عبـاس : قـال قالوا أخربنا سفيان الثـوري عـن عبـد امللـك بـن أيب بشـري عـن عكرمـة
فجعلـت أرجـز بـه ويفـتح علـي ابـن ، هـذا يـوم مـن أيامـك : وحنن ذاهبون مـن مـىن إىل عرفـات 

.اهـ سند صحيح عباس
مسعــت ابــن : قــالعــن عطــاءأخربنــا عيســى بــن يــونس نــا ابــن جــريج]489[وقــال إســحاق 

يكـون التكبـرية حسـنا مـا يب إال أن ، ولتكبـريهم عجبا لـرتك النـاس هـذا اإلهـالل: يقولعباس
ولكــن الشــيطان يــأيت اإلنســان مــن قبــل اإلمث، فــإذا عصــم منــه جــاءه مــن حنــو الــرب ليــدع ســنة ، 

.هي السنة واَألوىلفيه داللة على أن التلبية .اهـ سند صحيح وليبتدع بدعة
ثنا صــفوان بــن عيســى أخربنــا احلــارث بــن عبــد الــرمحن عــن جماهــد عــن حــد]3961[أمحــد -
مـن مـىن إىل عرفـات فكـان يلـيب قـال وكـان عبد اهللا بن مسـعودغدوت مـع : قال بن سخربةا

فـــاجتمع عليـــه غوغـــاء مـــن غوغـــاء ، عبـــد اهللا رجـــال آدم لـــه ضـــفران عليـــه مســـحة أهـــل الباديـــة 
فعنـد ذلـك التفـت إيل:قـال.ن هـذا لـيس يـوم تلبيـة إمنـا هـو يـوم تكبـريإيا أعـرايب :الناس قالوا

ســلم بــاحلق لقــد خرجــت ى اهللا عليــه و والــذي بعــث حممــدا صــل، وا جهــل النــاس أم نســأ:فقــال
ن خيلطهـــا أال إمــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم فمــا تـــرك التلبيــة حــىت رمــى مجــرة العقبــة 
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اهـ رواه ابن خزمية واحلاكم وصححه ، وكأمنـا أُنكـر عليـه التلبيـة مـرتني إن كـان 
.لتلبية عند الدفع إىل اجلمرة هذا اخلرب حمفوظا ، يأيت يف ا

حـدثنا أبـو بكـر بـن عيـاش عـن أيب إسـحاق عـن عبـد الـرمحن ]15303[ابـن أيب شـيبة وقال
رجــل مــن هــذا امللــيب يف هــذا اليــوم؟ :كنــت مــع ابــن مســعود بعرفــة فلــىب فقــال: بــن يزيــد قــال

.اهـ ابن عياش ضعيف لبيك عدد الرتاب لبيك: فالتفت إليه ابن مسعود فقال 
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراين قال ثنا شعبة قـال ]4013[ال الطحاوي وق

حججــت مــع عبــد اهللا فلمــا أفــاض : أخــربين احلكــم عــن إبــراهيم عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد قــال
أنســي النــاس أم ضــلوا ؟ مث لــىب حــىت : فقــال عبــد اهللا.أعــرايب:إىل مجــع جعــل يلــيب فقــال رجــل

حــدثنا ابــن مــرزوق قــال ثنــا ]4024[الطحــاوي قــالو . هـــ ســند صــحيح ارمــى مجــرة العقبــة
كنـت مـع عبـد اهللا بعرفـة : وهب قال ثنا شعبة عـن أيب إسـحاق عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد قـال

مـن هـذا الـذي يلـيب : فلم يزل عبد اهللا يليب حىت رمـى مجـرة العقبـة، فقـال رجـل، فلىب عبد اهللا 
اهــ لبيـك عـدد الـرتاب: يف تلبيته شيئا ما مسعته من أحـدوقال عبد اهللا: يف هذا املوضع ؟ قال
.هذا إسناد صحيح 

حـــدثنا أمحـــد يزرعـــة عبـــد الـــرمحن بـــن عمـــرو الدمشـــقأيب مـــن طريـــق]9770[البيهقــي ورواه
خرجـت : إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أيبابن خالد الوهيبيعين

يلـيبيمـن هـذا الـذ: عشـية عرفـة فقـال فسـمعه أعـرايبيلـيبمع ابن مسعود إىل مكة فلـم يـزل
مـا مسعتــه قاهلــا ، لبيــك عـدد الــرتاب لبيــك : يقــول هـذا املكــان؟ فسـمعت ابــن مســعود يلـيبيف

.إسناد صحيح ، واهللا أعلم اهـ قبلها وال بعدها
فـة بعر مسـعودابـنحدثنا وكيـع عـن إمساعيـل عـن إبـراهيم لـىب ]15307[وقال ابن أيب شيبة 

.اهـ مرسل حسن فسكتوا، ابن مسعود : من هذا املليب ؟ فقيل : فقيل 
قال حدثنا إمساعيل بـنمن طريق أيب احلسن العجلي]83/ 13[التمهيد يف أبو عمرروىو 

خليل قال حدثنا علي بن مسـهر قـال أخربنـا األعمـش عـن سـليمان بـن ميسـرة عـن طـارق بـن 
مـن هـذا امللـيب ولـيس :و يلـيب فسـمعه رجـل فقـالأفـاض عبـد اهللا مـن عرفـات وهـ:شـهاب قـال
فــذكر لعبــد اهللا فجعــل .فانــدس بــني النــاس وذهــب. إنــه ابــن أم عبــد :فقيــل لــه؟حبــني التلبيــة

.أظن هذا كان زمان عثمان .صحيحسند اهـ يليب لبيك عدد الرتاب 
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نتهــى إىل كــان يقطــع التلبيــة يف احلــج إذا اعبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]748[مالــك -
فـإذا غــدا ةمث يلـيب حــىت يغـدو مـن مــىن إىل عرفـ.احلـرم حـىت يطــوف بالبيـت وبـني الصــفا واملـروة

عــن أيــوب عــن ]59[ابــن أيب عروبــة. التلبيــة يف العمــرة إذا دخــل احلــرمتــرك التلبيــة وكــان يــرتك 
نـافع أن ابــن عمــر كــان يلــيب حــىت يطعـن يف أدىن احلــرم مث ميســك حــىت يطــوف بالبيــت ويســعى 

.اهـ صحيح تقدم ني الصفا واملروة مث يعود يف تلبيته حىت يغدو من مىن إىل عرفاتب
روى علـي بـن املـديين عـن الفضـل بـن العـالء عـن ابـن ]78/ 13[التمهيـد يف وقال أبـو عمـر

ثـالث حجـج فخرجنـا معـه عبد اهللا بن عمرحججت مع :خثيم عن يوسف بن ماهك قال
مبـىن مث غـدا إىل عرفـة وغـدونا معـه حـىت أتـى منـرة فلمـا من مكـة حـىت صـلى بنـا الصـلوات كلهـا

.اهـ حسن زاغت الشمس أمسك عن التلبية
ابـنكنـت أسـري مـع : حـدثنا أبـو األحـوص عـن أيب يعفـور قـال ]15309[ابن أيب شيبة -

اهـــ أبــو وابــن احلنفيــة مــن مــىن إىل عرفــات فكــان ابــن عمــر يكــرب وكــان ابــن احلنفيــة يلــيبعمــر
.دان ، سند صحيح يعفور هو وق

ذكــر إمساعيــل بــن إســحاق قــال حــدثنا ســليمان بــن ]75/ 13[التمهيــد يف وقــال أبــو عمــر 
حرب قـال حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن حيـىي بـن سـعيد عـن عبـد اهللا بـن أيب سـلمة عـن ابـن عمـر 

قـال .قال غدونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم مـن مـىن إىل عرفـة فمنـا امللـيب ومنـا املكـرب
مساعيــل وحــدثنا بــه علــي قــال حــدثنا جريــر بــن عبــد احلميــد عــن حيــىي بــن ســعيد فــذكره قــال إ

: إمساعيــل وحــدثنا مســدد قــال حــدثنا يوســف املاجشــون عــن أبيــه أن عبــد اهللا بــن عمــر قــال 
غــدونا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إىل عرفــة فمنــا امللــيب ومنــا املكــرب فــال يعــاب علــى 

.اهـ صحاح يكربعبد اهللا بن عمروكان :قال.لى املكرب تكبريهاملليب تلبيته وال ع
: حـدثنا ابـن فضـيل عـن إمساعيـل عـن وبـرة بـن عبـد الـرمحن قـال ]15301[ابن أيب شـيبة -

]83/ 13التمهيــد [أبــو عمــر .التكبــري أحــب إيل: فقــال التلبيــة يــوم عرفــة عمــرالبــنذكــر 
سحاق قال إمساعيل بن إم بن أصبغ قال حدثنا أخربنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاس

خالـد قـال حـدثين وبـرة أيب حدثنا علي بن املديين قال حدثنا حيىي بـن سـعيد عـن إمساعيـل بـن 
.اهـ صحيح التكبري أحب إيل:فقال، سألت ابن عمر عن التلبية يوم عرفة :قال
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جــابرالـزبري عـن وذكـر ابـن وهـب عـن عمــرو بـن احلـارث عـن أيب ]83/ 13[وقـال أبـو عمـر 
.اهـ سند صحيح يهل ما دون عرفة ويكرب يوم عرفة:قال

وذكـر محـاد بـن زيـد عـن سـلمة بـن علقمـة عـن حممـد بـن ] 83/ 13التمهيـد [وقال أبـو عمـر 
أال وإن أفضــل الــدعاء اليــوم :فســمعته يــوم عرفــة يقـولالزبيــرابــنحججــت زمـن :سـريين قــال

.اهـ سند صحيح التكبري 
أخربنا أمحد بن إسـحاق احلضـرمي حـدثنا وهيـب حـدثنا إبـراهيم بـن ]11219[ابن سعد -

ميمونةبعثين ابن عباس أقود بعري : عقبة عن كريب موىل ابن عباس قال 
ثنـا عبـد العزيـز عـن إبـراهيم اجلمـاهر أيبمـن طريـق]9719[البيهقي .حىت رمت مجرة العقبة

صـلى اهللا ابـن عبـاس مـع ميمونـة زوج النـيبأرسـلين: س قـالكريب موىل ابن عبـابن عقبة عن
اهـ حىت رمت مجرة العقبة مث كربتيوم عرفة فاتبعت هودجها فلم أزل أمسعها تليبعليه وسلم

.صحيح
زوج النيب صلى اهللا عليه و عائشةعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن ]747[مالك -

وإمنا هـي راحـت أخطـأ ، "رجعت"كذا اهـ  جعت إىل املوقف أسلم 
.خرب صحيح .الناسخ

أأم املـؤمنني عائشـةعن علقمـة بـن أيب علقمـة عـن أمـه عـن ]750[مالك -
:قالت.من عرفة بنمرة مث حتولت إىل األراك

وكانت عائشـة تعتمـر بعـد احلـج :قالت.املوقف تركت اإلهاللمعها فإذا ركبت فتوجهت إىل
من مكة يف ذي احلجة مث تركت ذلك فكانت خترج قبـل هـالل احملـرم حـىت تـأيت اجلحفـة فتقـيم 

حــدثنا يعقــوب بــن ]2661[الفــاكهي.هلــت بعمــرةأ
عـن عاأيب علقمـة عـن أمـهمحيـد قـال ثنـا عبـد العزيـز بـن حممـد عـن علقمـة بـن 

.اهـ حسن تنزل منرة 
كانــــت تقطــــع التلبيــــة إذا زاغــــت ســــلمةأموكــــذلك ]78/ 13التمهيــــد [قــــال أبــــو عمــــر و -

.الشـمس مـن عرفـة روى ذلــك ابـن أيب فـديك عــن موسـى بـن يعقـوب الزمعــي عـن عمتـه عنهــا
بـــراهيم بـــن موســـى بـــن إهســـألُت أيب عـــن حـــديث روا]863[وقـــال ابـــن أيب حـــامت يف العلـــل 

بــد الــرمحن بــن عمــرو بــن ســعد بــن معــاذ عــن معــن بــن عيســى عــن موســى بــن عاحلصــني بــن 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

301

ذا إأيعقوب عن عمري 
موسـى بـن يعقـوب عـن عمتـه عـن : كذا قال الشيخ وإمنـا هـو : قال أيب .زالت قطعت التلبية

.ال بأس بهعمته قريبة بن عبد اهللا بن وهب ، مرسلاهـسلمةأم 
عرفةاملوقف يوم من اغتسل للرواح إىل 

أبــو معاويــة وابــن فضــيل عــن األعمــش عــن عمــارة وكيــع و حــدثنا ]15801[ابــن أيب شــيبة -
.سند صحيحاهـأنه اغتسل مث راح إىل عرفةعبد اهللابن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد عن 

أنـه كـان عمـرابـنحدثنا أبو أسامة عن عبيد اهللا عن نافع عـن ]15802[ن أيب شيبة اب-
حدثنا سلمة بن شبيب قـال ثنـا عبـد الـرزاق ]2662[الفاكهي . إذا راح إىل املعرف اغتسل

إن ابــن عمــر كــان يغتســل عشــية عرفــة حــني يريــد :قــال أنــا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع قــال
.حيح اهـ صالرواح إىل املوقف 

ما ذكر يف فضل يوم عرفة
وأمحـد بــن عيسـى قـاال حــدثنا ابـن وهــب يحـدثنا هــارون بـن سـعيد األيلــ]3354[مسـلم -

خمرمة بن بكري عن أبيه قال مسعت يونس بن يوسف يقول عن ابن املسيب قال قالـت أخربين
فيـه عبـدا مـا مـن يـوم أكثـر مـن أن يعتـق اهللا:عائشة إن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 

اهـيمن النار من يوم عرفة وإنه ليدنو مث يباه
حــدثنا حســني بــن حســن عــن عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن ابــن املبــارك ]2685[الفــاكهي -

يوم عرفة يـوم : رضي اهللا عنها قالتعائشةعن أيب بكر بن عثمان قال حدثين أبو عقيل عن 
ينـزل اهللا تبـارك وتعـاىل يـوم عرفـة إىل السـماء الـدنيا : وما يوم املباهـاة ؟ قالـت: اقيل هل. املباهاة

انظروا إىل عبادي شعثا غربا بعثت إليهم رسوال فآمنوا به وبعثت إلـيهم : يدعو مالئكته ويقول
فلـم يـر . كتابا فآمنوا به يأتونين من كل فج عميق يسـألوين أن أعـتقهم مـن النـار فقـد أعتقـتهم

اهـــ أبــو عقيــل مل أعرفــه إال أن يكــون حيــىي بــن ثــر أن يعتــق فيــه مــن النــار مــن يــوم عرفــةيــوم أك
.ضعيف فهواملتوكل 

حدثنا حممـد بـن أيب عمـر قـال ثنـا مـروان بـن معاويـة عـن حممـد بـن أيب ]2693[الفاكهي -
ينــزل اهللا عــز وجــل إىل : أم ســلمةقالــت : حــدثنا خيثمــة بــن عبــد الــرمحن قــال إمساعيــل قــال 
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انظروا إىل عبادي أتـوين شـعثا يبتغـون فضـل رضـواين : لسماء الدنيا يوم عرفة فيقول للمالئكة ا
.اهـ رجاله ثقات ، يا أهل عرفة قد غفرت لكم

حدثنا عبد السالم بن عاصم قال ثنا إسحاق بن سليمان قال حـدثنا ]2689[الفاكهي -
يــوم املباهــاة يــوم عرفــة:رضــي اهللا عنهمــا قــال عبــاسابــنعــن ســلمة بــن خبــت عــن عكرمــة 

عبــادي جــاءوين شــعثا غــربا : ض يقــول يبــاهي اهللا تبــارك وتعــاىل مالئكتــه يف الســماء بأهــل األر 
.اهـ حسن وهو يوم احلج األكرب : قال . ألعتقنهم من النار صدقوا بكتايب ومل يروين

ه مسعـت حدثنا حيىي عن شعبة حدثين عياش الكليب عن عبد اهللا بن بابـا]1290[مسدد -
ثنا بكـر بـن خلـف ]2696[الفاكهي .إن اهللا يباهي بأهل عرفة املالئكة :يقولعباسابن

عـن ابـن عبـاسقال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عياش الكلييب عن عبـد اهللا بـن بابـاه
.صحيحاهـ حسن إن اهللا عز وجل يباهي بأهل عرفة أو احلاج أهل السماوات: قال
ن سـفيان عــن داود عـحـدثنا أبـو بشـر قـال ثنـا عبــد الـرمحن بـن مهـدي ]2697[الفـاكهي -

كـانوا يرجـون يف ذلـك املوقـف يعـين عرفـة حـىت للحبـل : بن أيب هند عن حممد بن سريين قـال 
.اهـ سند جيد يف بطن أمه 

عـن ليـث ثنـا أبـو زيـد حممـد بـن حسـان قـال ثنـا محـاد بـن عمـرو النصـييب ]2691[الفاكهي-
سـند اهــ كانوا يرون أن الرمحة تنزل عند دفعة اإلمام عشية عرفة: جماهد قالبن أيب سليم عن 

.ضعيف
العمل يوم عرفةجامع 

بــن حممــد املقــرئ أخربنــا احلســن بــن حممــد بــن يعلــأخربنــا أبــو احلســن ]9921[البيهقــي -
إسحاق حدثنا يوسـف بـن يعقـوب حـدثنا سـليمان بـن حـرب حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب 

أمـا إبـراهيم عليـه السـالم فإنـه أتـى منزلـه مـن : مليكـة عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال عن ابـن أيب

الشمس أفاض فأتى منزله من مجع فبات به حىت إذا كان وقـت صـالة املعجلـة وقـف حـىت إذا  
وقــد أمــر نبــيكم، اهيم عليــه الســالم وتلــك ملــة أبــيكم إبــر ، كــان قــدر صــالة املســفرة أفــاض 

.، يأيتصحيح اهـأن يتبعهلمصلى اهللا عليه وس
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حـدثنا حـامت عـن جعفـر عـن أبيـه عـن جـابر أن رسـول اهللا صـلى ]15622[ابن أيب شيبة -
رات ، وجعل جبـل اهللا عليه وسلم ركب حىت أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخ

وقـال .رواه مسـلماهــ حـىت غربـت الشـمس)1(فلـم يـزل واقفـاواستقبل القبلة ، اة بني يديهاملش
عـن أبيـهعـن فـر بـن حممـدعـن جعثنـا حـامتحدثنا يعقوب بـن محيـد قـال]2664[الفاكهي 

مث راح إىل املوقـفيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أتـى منـرةإن النـ:جابر رضي اهللا عنـه قـال
ه شــاهد عــن ابــن ، ولــبــاملعىن اهرو ، وكــأن يعقــوب" فقــا"هكــذا اهـــ

.يأيت يف الباب عند احلاكم الزبري 
أنــه عمــرحــدثنا جريــر عــن مغــرية عــن إبــراهيم عــن األســود عــن ]14595[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح مجع بني الظهر والعصر بعرفات مث وقف
ن عبد امللك أبو الوليد الطيالسي قال أخربنا أبـو عوانـة أخربنا هشام ب]4062[ابن سعد -

قال ح وأخربنا عبد اهللا بن جعفر الرقـي قـال أخربنـا عبيـد اهللا بـن عمـرو مجيعـا عـن عبـد امللـك 
بعرفـات ، عمر بن الخطابكنت واقفا مـع : بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال 

بته ، وحنـن ننتظـر أن تغـرب الشـمس فنفـيض وإن راحليت لبجنب راحلته ، وإن ركبيت لتمس رك
يـا حذيفـة كـم تـرى هـذا : ، فلما رأى تكبري الناس ودعاءهم ومـا يصـنعون أعجبـه ذلـك فقـال 

ن أال إبــل يقــف راكبــا :وســئل مالــك عــن الوقــوف بعرفــة للراكــب أينــزل أم يقــف راكبــا فقــال: قــال حيــىي يف املوطــأ -1
مث يركــب فــريوح إىل املوقــف عنــد ] : 2/212[اهـــ وقــال الشــافعي يف األم عــذر بالعــذرأيكــون بــه أو بدابتــه علــة فــاهللا 

موقــف اإلمــام عنــد الصــخرات مث يســتقبل القبلــة فيــدعو حــىت الليــل ويصــنع ذلــك النــاس وحيثمــا وقــف النــاس مــن عرفــة 
وراكبــا وال ويقــف قائمــايف املوقــف ويلــيب.هــذا املوقــف وكــل عرفــة موقــف:أجــزأهم ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

للقيام على الركوب إن كانت معه دابة إال أن يعلم أنه يقوى فال يضعف فال بأس أن ينزل فيقـوم ولـو نـزل يفضل عند
وحيثما وقف من سهل أو جبل فسواء وأقل ما يكفيه يف عرفة حىت يكون به مدركا للحج ، فجلس مل يكن عليه شيء

اهــ وال إىل طلوع الفجـر مـن ليلـة النحـر فمـن مل يـدرك هـذا فقـد فاتـه احلـج أن يدخلها وإن مل يقف ومل يدع فيما بني الز 
والركوب أفضل عند مالك وابن حنبل خالفا ل ش للسنة  ملا فيه من االستعانة على الدعاء : ]257/ 3[ويف الذخرية 

واألفضــل أن : فصــل ]432/ 3[ويف املغــين . فمــن وقــف قائمــا فــال جيلــس إال إذا أعــىيولــذلك يســتحب تــرك الصــوم 
قـال أمحـد حـني سـئل عـن .يقف راكبا على بعريه كما فعل النيب صلى اهللا عليه و سلم فـإن ذلـك أعـون لـه علـى الـدعاء

ألنـه أخـف علـى الراحلـة وحيتمـل وقيـل الراجـل أفضـلالنيب صلى اهللا عليه وسلم وقف علـى راحتلـه :الوقوف راكبا فقال
وكيفما: فصل : مث قال .. التسوية بينهما 

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال أبو ثور ال جيزئـه ألنـه ال يكـون واقفـا إال بـإرادة .أيضا
اهـ
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: فقـال .علـى الفتنـة بـاب ، فـإذا كسـر البـاب أو فـتح خرجـت ، ففـزع: يبقى للناس ؟ فقلـت 
يـا حذيفـة : ، فقـال رجل ميـوت أو يقتـل : وما ذلك الباب ، وما كسر باب أو فتحه ؟ قلت 

رأيـت النـاس قـد أسـندوا أمـرهم إىل عثمـان بـن : قلـت : من ترى قومك يـؤمرون بعـدي ؟ قـال 
.كانا واقفني على راحلتيهما.صحيح سند اهـ عفان

أخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن حممــد بــن جبــري بــن مطعــم عــن أبيــه ]19499[عبــد الــرزاق -
ــعمــرإنــا لواقفــون مــع :قــال فقــال رجــل .يــا خليفــة:ة إذ مسعــت رجــال يقــولعلــى اجلبــل بعرف

مــا هلــذا الصــوت قطــع اهللا هلجتــه واهللا ال يقــف أمــري املــؤمنني هــا هنــا : ب أعــرايب خلفــي مــن ِهلـْـ
فلمــا رمينــا اجلمــرة مــع عمــر أقبلــت حصــاة :قــال.فشــتمته وآذيتــه:قــال.بعــد هــذا العــام أبــدا

ال واهللا ال يقف أمري ، املؤمنني مريُ شعر أأُ :فقال رجل.فأصابت رأسه ففتحت عرقا من رأسه
فـواهللا مـا حـج عمـر :قـال.يبْهـفالتفـت فـإذا هـو ذلـك اللِّ .بـداأاملؤمنني بعـد هـذا العـام هـا هنـا 

أخربنــا إبــراهيم بــن إمساعيــل بــن لأخربنــا الفضــل بــن دكــني قــا]4063[ابــن ســعد . بعــدها 
: عـن جبـري بـن مطعـم قـال جممع األنصاري قال أخربين ابن شهاب أن حممـد بـن جبـري حدثـه

يا خليفة يا خليفة ، فسمعه رجل : بينما عمر واقف على جبال عرفة مسع رجال يصرخ يقول 
مـا لـك ، فــك اهللا هلواتـك ، فأقبلـت علــى الرجـل فصـخبت عليــه ، : آخـر وهـم يعتـافون فقــال 

رميهـا فـإين الغـد واقـف مـع عمـر علـى العقبـة ي: ال تسنب الرجل ، قال جبري بـن مطعـم : قلت 
: إذ جـــاءت حصـــاة عـــاثرة فنقفـــت رأس عمـــر ففصـــدت ، فســـمعت رجـــال مـــن اجلبـــل يقـــول 

فـإذا : أشعرت ورب الكعبـة ال يقـف عمـر هـذا املوقـف بعـد العـام أبـدا ، قـال جبـري بـن مطعـم 
]3203[ورواه الطرباين يف حديث الشاميني .هو الذي صرخ فينا باألمس فاشتد ذلك علي

ليمان أخربنا شعيب عن الزهري أخربين حممـد بـن جبـري بـن مطعـم أن حدثنا أبو زرعة ثنا أبو ا
ينا حنن واقفـون معـه بحججت مع عمر بن اخلطاب آخر حجة حجها ف:جبري بن مطعم قال

وهـم حـي مـن أزد شـنوءة يعتـافون -يـا خليفـة فقـال لـه رجـل مـن هلـب :على جبل عرفة فقال
:قـــال جبـــري.اجلبـــل بعـــد العـــام أبـــدامالـــك قطـــع اهللا حليتـــك واهللا ال يقـــف عمـــر علـــى هـــذا-

حىت إذا كان الغد وقف عمر وهو يرمي اجلمار فجـاءه حصـاة .فوقعت بالرجل اللهيب فشتمته

فــذهبت :ل جبــريقــا.أشــعر ورب الكعبــة وال واهللا ال يقــف عمــر هــذا املوقــف أبــدا بعــد العــام
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ورواه ابــن شــبة يف أخبــار اهـــألتفــت فــإذا هــو اللهــيب الــذي قــال لعمــر علــى جبــل عرفــة مــا قــال
حــدثنا أبــو داود الطيالســي قــال حــدثنا إبــراهيم بــن ســعد عــن الزهــري قــال ]87/ 2[املدينــة 

قـومٍ وكـانوا أزجـربطـن مـن األزد بٌ هلِْ اهـ فذكر حنوهحدثين حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه
وذكـــر أبـــا بكـــر فوقـــع يف نفســـه أنـــه الحـــق بـــه ، "يـــا خليفـــة"، فكأنـــه ذكـــر بقولـــه عيافـــة أهـــلَ 

.خرب صحيح وهذا .واهللا أعلم . بشجته إشعار البدن تشعر لتقاد إىل املوت 
بـــن جــريج قــال أخـــربين عطــاء أنــه مســع عبيـــد بــن عمــري يقـــول اعــن ]7818[عبــد الــرزاق-

ابـن . احلاج حـىت أداه احلـر إىل خبـاء قـوم فسـقي سـويقا فشـربيوم عرفة يف منازل عمرطاف 
حدثنا حفص بن غياث عن ابن جـريج عـن عطـاء عـن عبيـد بـن عمـري ]13561[أيب شيبة 

.أُراه قبل الرواح .اهـ صحيح رأيت عمر شرب يوم عرفة: قال
صـريحدثين عمـر بـن الوليـد الشـين ثنـا شـهاب بـن عبـاد الع]64[يف حديثهاألنصاريوقال

لعبـد القـيس فـدعا هلـم : ملـن هـذه األخبيـة ؟ قـالوا: أن أباه حدثه أن عمر أتـاهم بعرفـات فقـال
فحججــت بعــد .إن هــذا يــوم احلــج األكــرب فــال يصــومنه أحــد مث انطلــق: واســتغفر هلــم ، وقــال

إنــا ســألنا : قــال ســعيد بــن املســيب فأتينــاه فقلنــا .فأتينــا املدينــة فســألنا عــن أفضــل أهــل املدينــة
سـعيد بـن املسـيب فجئنـاك نسـألك عـن صـوم يـوم عرفـة ؟ فقـال : أفضل أهل املدينة فقالواعن

هــو يــوم احلــج : أنــا أخــربكم عــن مــن هــو أفضــل مــين عمــر وابــن عمــر رضــي اهللا عنهمــا قــاال 
أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا عمــر بــن ]9799[ابــن ســعد .األكــرب فــال يصــومنه أحــد

بـــنعمـــروقـــف علينـــا : اد العصـــري قـــال حـــدثين أيب قـــال الوليـــد الشـــين عـــن شـــهاب بـــن عبـــ
لعبـد القـيس فاسـتغفر هلـم : ملن هذه األخبية ؟ فقـالوا : يوم عرفة وحنن بعرفات فقال اخلطاب
حــدثنا حممــد بــن العــالء ]874[الطــربي .هــذا يــوم احلــج األكــرب فــال يصــومه أحــد: مث قــال 

الوليـــد الشــين عــن شــهاب بــن عبـــاد حــدثنا وكيــع وحــدثنا ابــن وكيـــع حــدثنا أيب عــن عمــر بــن
. لعبـد القـيس :فقـالوا. ملن هذه األخبية: وقف علينا عمر بعرفة فقال: العصري عن أبيه قال 
وقال يعقوب . ال تصوموا هذا اليوم فإن هذا يوم احلج األكرب: وقال، فدعا هلم واستغفر هلم 

حـــدثين وهـــو ال بـــأس بـــهحـــدثنا أبـــو نعـــيم حـــدثنا عمـــر بـــن الوليـــد الشـــين]2/71[الفســـوي 
. ذكرهشــهاب بــن عبــاد العصــري أن أبــاه حدثــه أن عمــر بــن اخلطــاب وقــف علــيهم بعرفــات فــ

.يأيت قريبا.، على رسم ابن حبان أحسبهغريب حسن إسناد 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

306

أخربين شعبة عن عمـارة بـن أيب حفصـة : حدثنا أبو أسامة قال ]24673[ابن أيب شيبة -
، وهــو بـاملوقف عشــية عرفـة ، فشــرب مث نـاول ســيد أهــل بشـراب عمــرأيت : قـال عـن عكرمــة

عزمت عليك إال أفطرت وأمرت أصحابك : إين صائم ، فقال : اليمن وهو عن ميينه ، فقال 
.، يأيت يف األشربة اهـ مرسل جيد طروافأف
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن جـابر عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود ]16126[ابن أيب شـيبة -

.اهـ جابر يضعف أنه نزل األراكمسعودابنعن أبيه عن 
حــدثنا حممــد بــن علــي بــن احلســن بــن شــقيق املــروزي حــدثنا النضــر بــن ]1055[الطــربي -

مشيــل أنبأنــا أشــعث بــن عبــد امللــك عــن احلســن أنــه كــان يعجبــه صــوم يــوم عرفــة ويــأمر بــه حــىت 
وهـم يروحـون عنـه رأيت عثمان بعرفـات يف يـوم شـديد احلـر صـائما ،: احلاج يأمرهم به وقال 

رأيـــت : حـــدثين يعقـــوب بـــن إبـــراهيم حـــدثنا هشـــيم عـــن محيـــد الطويـــل حـــدثنا احلســـن قـــال . 
وهــو يــرش عليــه املــاء : قــال . وهــو بعرفــات صــائما قــد جهــده الصــوم العــاصأبــيبــنعثمــان

حدثنا حسني بـن حسـن ويعقـوب بـن محيـد قـاال ثنـا املعتمـر ]2712[الفاكهي. ويروح عنه
لقـد رأيـت عثمـان بـن أيب العـاص يـرش : ل مسعت محيدا حيدث عن احلسن قـالبن سليمان قا

.اهـ صحيحعليه ماء يف يوم عرفة وهو صائم
كتب عبد امللـك بـن مـروان :نه قال أبن شهاب عن سامل بن عبد اهللا اعن ]896[مالك -

كـان فلما:يف شيء من أمر احلج قالعبد اهللا بن عمرن ال ختالف أإىل احلجاج بن يوسف 
أيــن : يـوم عرفــة جــاءه عبــد اهللا بــن عمـر حــني زالــت الشــمس وأنــا معـه فصــاح بــه عنــد ســرادقه 

:فقـال؟ ما لـك يـا أبـا عبـد الـرمحن :فقال، فخرج عليه احلجاج وعليه ملحفة معصفرة ؟ هذا 
يفـأنظرين حـىت أفـيض علـ:قـال.نعـم:قـال؟أهـذه السـاعة:فقـال.ن كنت تريد السنةإالرواح 
ن كنــت إ: فقلــت لــه ، فنــزل عبــد اهللا حــىت خــرج احلجــاج فســار بيــين وبــني أيب .رجخــأمــاء مث 

فجعـل ينظـر إىل عبـد اهللا بـن :قـال.ن تصيب السنة اليوم فاقصر اخلطبة وعجـل الصـالةأتريد 
اهـ رواه البخاري مث قال صدق سامل :عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد اهللا قال

ثين عقيـــل عـــن ابـــن شـــهاب قـــال أخـــربين ســـامل أن احلجـــاج بـــن وقـــال الليـــث حـــد]1579[
يوســف عـــام نـــزل بـــابن الــزبري رضـــي اهللا عنهمـــا ســـأل عبــد اهللا رضـــي اهللا عنـــه كيـــف تصـــنع يف 

فقـال عبـد اهللا . إن كنت تريد السنة فهجر بالصالة يـوم عرفـة :املوقف يوم عرفة ؟ فقال سامل
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فقلــت لســامل أفعــل ذلــك . عصــر يف الســنة :بــن عمــر
وصـــله اهــــرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم ؟ فقـــال ســـامل وهـــل تتبعـــون يف ذلـــك إال ســـنته 

البيهقي مـن طريـق أمحـد بـن منصـور الرمـادي عـن ابـن بكـري وأيب صـاحل عـن الليـث بـن سـعد ، 
يــونس عــن ابــن ثنــا عيســى بــن إبــراهيم الغــافقي ثنــا ابــن وهــب عــن]2813[ورواه ابــن خزميــة 

اهـإمنا يتبعون سنته :حنوه وقالشهاب
: قـالحـدثين نـافع: قـالثنـا أيب عـن حممـد بـن إسـحاققـال ثنا يعقوبحد]786د[أمحد -

ــن عمــركــان  يــرى أن حضــور اخلطبــة يف يــوم عرفــة مــع اإلمــام مــن احلــج، إذا أقــام عبــد اهللا ب
.اهـ سند جيد اإلمام السنة

أنـه عمـرابـندثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن طيسلة عن ح]16125[ابن أيب شيبة -
.حسناهـ نزل األراك بعرفة

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا حجـاج بــن ]55[ذي احلجـة مـن عشـر الفضـل الطـرباين يف-
كـان يرفـع عمـرابناملنهال ثنا محاد بن سلمة عن عاصم األحول عن عبد اهللا بن احلارث أن 

ال إله إال اهللا وحـده ال شـريك لـه لـه امللـك ولـه احلمـد وهـو علـى كـل : صوته عشية عرفة يقول
قدير، اللهم اهـدنا باهلـدى وزينـا بـالتقوى واغفـر لنـا يف اآلخـرة واألوىل، مث خيفـض صـوته يءش

اللهـم أنـت أمـرت بالـدعاء ، اللهم إين أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا : مث يقول
رب وأنـــت ال خيلـــف وعـــدك وال يكـــذب عهـــدك اللهـــم مـــا وقضـــيت علـــى نفســـك باإلجابـــة، 

أحببت من خري فحببه إلينا ويسره لنا، وما كرهت مـن شـر فكرهـه إلينـا وجنبنـاه، وال تنـزع منـا 
.اهـ سند جيد إذ أعطيته لنا يا أرحم الرامحنياإلسالم بعد 

كــان : حــدثنا إمساعيــل بــن عليــة عــن التيمــي عــن أيب جملــز قــال]14924[ابــن أيب شــيبة -
فــإن  : فلمــا طلعــت الشــمس أمــر براحلتــه فرحلــت وارحتــل مــن مــىن فســار ، قــال عمــرابــنمــع 

فلمـا صـلى العصـر : نا رجـل كـان حيدثـه عـن النسـاء ويضـحكه ، قـال نا إليه أسفهُ كان ألعجبَ 
دون أذنيــه ، : وال أدري لعلــه قــد قــال : ميــد ، قــال : وقــف بعرفــة ، فجعــل يرفــع يديــه أو قــال 

اهللا أكــرب وهللا احلمــد ، اهللا أكــرب وهللا احلمــد ، اهللا أكــرب وهللا احلمــد ، ال إلــه إال : وجعــل يقــول 
واغفـــر يل يف اآلخـــرة لـــه احلمـــد ، اللهـــم اهـــدين باهلـــدى وقـــين بـــالتقوىاهللا وحـــده ، لـــه امللـــك و 

واألوىل ، مث يرد يديه فيسكت كقدر ما كان إنسان قارئا بفاحتة الكتاب ، مث يعود فريفع يديـه 
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ق نَـفكـان سـريه إذا رأى سـعة العَ : قـال . ول مثل ذلك ، فلـم يـزل يفعـل ذلـك حـىت أفـاض ويق
عنـد كـل جبـل منهـا كقـدر مـا وإذا رأى مضيقا أمسك ، وإذا أتى جبال من تلك اجلبال وقف

فـانطلق مث نـزل منزلـه بـالطريق: ا ، قـال وقفـت يـداها ومل تقـف رجالهـ: أو يقـول القائـل أقـول 
إمنــا أذهــب حيــث تعلــم ، فجــاء فتوضــأ : لــه يفعــل شــيئا مــن الســنة ، فقــال لع: واتبعتــه فقلــت 

: ل إلينـا ، فقــال فأقـام فصـلى املغـرب ، مث انفتـومل يصـل حـىت أتـى مجعـاعلـى رسـله ، مث ركـب 
الصـــالة : ومل يكــن بينهمــا إقامــة إال قولــه : قلــت . ومل يتجــوز بينهمــا بشــيء الصــالة جامعــة 

فصــلى مخــس ركعــات مث صــلى العشــاء ركعتــني. ال : ال ك ؟ قــأذان إال ذا: جامعــة ؟ أو قــال 
مـن كـان : فقـال تجوز بينهما بشيء ، مث دعا بطعاممل ي: للمغرب والعشاء مل يتطوع أو قال 

مث صـلى بنـا الصـبح بسـواد بـاتواكأنه يـرى أن ذاك كـذاك ينبغـي مث : يسمع صوتنا فليأتنا قال 
ومل يقنــت قبــل الركــوع وال بعــده مث )عــبس وتــوىل(بـــ ولــيس يف الســماء جنــم أعرفــه إال أراه وقــرأ

ه إذا رأى ســريُ ، املوقــف كمــا فعــل يف موقفــه بــاألمس مث أفــاض وقــف فــذكر مــن دعائــه يف هــذا
وكان ابن عبـاس أخـربين أن الـوادي الـذي بـني يديـه : قال. سعة العنق وإذا رأى مضيقا أمسك

أن يوضـع فأعيتـه فعرفـت أنـه أراد جلـه ا أتـى عليـه ركـض بر فلم. مىن الذي يدعى حمسرا يوضع 
مث : أحسـبه قـال يل : قـال فلمـا كـان الغـد رمـى اجلمـرة . راحلته فأوضعته فرمى اجلمرة 

: مــن دعائـه مثــل دعائـه يف املــوقفني إال أنــه زاد تقـدم حــىت كـان بينهمــا وبـني الوســطى ، فـذكر 
كقدر ما كان إنسـان فيمـا يـرى قارئـا وكان قيامه  : قال لنا مناسكناوأمتم : أو قال وأصلح يل 

امه حنو ذلك ومن قيورة يوسف ، مث رمى اجلمرة الوسطى مث تقدم فذكر من دعائه حنو ذاكس
اهــ أما من السـنة فـال: هل كان يقول يف سكوته شيئا ؟ قال : أو نافع فقلت لسامل: قال . 

.سند صحيح ورواه ابن أيب عدي عن سليمان التيمي بنحوه ، 
ابـنكـان قـال قلـت لنـافعحدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريج]15621[ن أيب شيبة اب-

.اهـ صحيح نعم: بيت يف املوقف يعمده ؟ قال يستقبل العمر
كنـت : حدثنا جرير عـن منصـور عـن هـالل عـن أيب شـعبة قـال ]15364[ابن أيب شيبة -

ــن عمــر جبنــب  ا مسعتــه يزيــد علــى فمــه بعرفــة وإن ركبــيت لــتمس ركبتــه أو فخــذي متــس فخــذاب
ال إلــه ال اهللا وحـده ال شــريك لـه ، لــه امللـك ولـه احلمــد وهـو علــى كـل شــيء هـؤالء الكلمـات
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ه مـوىل سـويد بـن را، وأبـو شـعبة أهالل هو ابن يسافاهـحىت أفاض من عرفة إىل مجعقدير
.كان قائما على دابته .حسن إن شاء اهللاإسناد ، مقرن

حدثنا حممـد بـن فضـيل عـن مسـعر عـن عبـد اهللا بـن شـريك عـن ]13569[ابن أيب شيبة -
أنــا شــريك عــن عبــد اهللا بــن ]2223[ابــن اجلعــد . أنــه كــان يفطــر قبــل أن يفــيضابــن عمــر

ســند جيــد اهـــبــن عمــر عشــية عرفــة صــائما فــأفطر قبــل أن يفــيض النــاس ارأيــت : شــريك قــال 
أعلـم النـاس بـأيب عبـد الـرمحن حكـوا ،فظنه كان صائمابعد فراغه من الدعاء ولعله رآه يطعم 

.، تقدم يف الصوم عنه خالف ذلك 
ابــنرأيــت : حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن أنــس بــن ســريين قــال ]14736[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ال يتطوع بني الظهر والعصر بعرفة ، ورأيت القاسم يتطوععمر
رأيـت : قـال هعـن أبيـه عـن جـدحدثنا حيىي بن حممد بـن البهـي ]13562[ابن أيب شيبة -

.آل البهي مل أعرف حاهلم اهـ يشربان منهايتعاوران إداوة عشية عرفة الزبيروابنعمرابن
جـابرحـدثنا علـي بـن مسـهر عـن ابـن جـريج عـن أيب الـزبري عـن ]14065[ابن أيب شـيبة -

ســـند ـ اهـــومـــن شـــاء فدونـــهبلـــغ موقـــف اإلمـــامفمـــن شـــاء ، عرفـــة كلهـــا موقـــف : مسعـــه يقـــول 
.صحيح

عـــن الثـــوري عـــن عثمـــان بـــن حكـــيم عـــن ندبـــة مـــوالة البـــن عبـــاس ]7820[عبـــد الـــرزاق -
. ال يصحبنا أحد يريد الصيام فإنه يوم تكبري وأكـل وشـرب :يوم عرفةعباسبناقال :قالت

اهــــ حســـن تقـــدم يف كتـــاب 
.الصيام 

بـناأنبأ قتيبة بن سـعيد قـال حـدثنا محـاد عـن أيـوب عـن عكرمـة أن ]2818ك[النسائي -
.اهـ صحيح تقدم يف الصيام أفطر بعرفة وأيت برمان فأكله عباس

حدثنا ابن منري ويزيد بن هارون عن حيـىي بـن سـعيد عـن القاسـم ]14597[ابن أيب شيبة -
ظهـر والعصـر مجيعـا ، مث خطبتـه نـزل فصـلى المن سنة احلج إذا فرغ مـن: قال الزبيرابنعن 

يزيـــد بـــن مـــن طريـــق]1695[ورواه احلـــاكم يف مســـتدركه مطـــوال .اهــــ صـــحيح يقـــف بعرفـــة
من سنة احلج أن : هارون أنبأ حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن الزبري قال 

ح مبـــىن مث يغـــدو إىل عرفـــة يصـــلي اإلمـــام الظهـــر و العصـــر و املغـــرب و العشـــاء اآلخـــرة و الصـــب
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حىت إذا زالت الشمس خطب الناس مث صلى الظهـر و العصـر مجيعـا مث ل حيث قضي لهيفيق
مث يفــيض فيصــلي باملزدلفــة أو حيــث قضــى اهللا مث يقــف ، وقــف بعرفــات حــىت تغيــب الشــمس 

جبمع حىت يسفر و يدفع قبل طلوع الشمس فإذا رمـى اجلمـرة الكـربى حـل لـه كـل شـيء حـرم 
هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شــــرط : مث قـــال . إال النســـاء و الطيـــب حـــىت يـــزور البيــــت عليـــه 

.صحيح اهـالشيخني و مل خيرجاه 
حــدثنا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث عــن محــاد بــن ســلمة عــن ]13570[ابــن أيب شــيبة -

يفــيض دعــا بإنــاء مث شــرب مث أنــه كــان إذا أراد أنالزبيــرابــنهشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن 
.قوله عن أبيه حمفوظاظن، وال أإسناد جيدهـاأفاض

أخربنا هشام أبو الوليد الطيالسـي قـال حـدثنا أبـو عوانـة عـن أيب بشـر ]7603[ابن سعد -
اهـصائما يوم عرفةالزبيرابنقال حدثين من رأى 

رأيـت منـرب النـيب : حدثين جدي عـن الزجنـي عـن عمـرو بـن دينـار قـال] 188/ 2[األزرقي -
بــبطن عرنــة، حيــث يصــلي اإلمــام الظهــر، والعصــر الزبيــرابــنعليــه وســلم يف زمــان صــلى اهللا

اهـــ عشــية عرفــة مبنيــا حبجــارة ضــفرية قــد ذهــب بــه الســيل، فجعــل ابــن الــزبري منــربا مــن عيــدان
عيد بـن عبـد الـرمحن املخزومـي قـال ثنـا عبـد حـدثنا سـ]2729[الفـاكهي ورواه.إسناد جيـد 

إن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم راح إىل املنـرب : عن عطاء قال جريج 
رأيـت يف زمـن ابـن الـزبري : أخـربين عمـرو بـن دينـار قـال قـال ابـن جـريج.فجمع بني الصـالتني

منرب عرفة حيـث يصـلى الظهـر والعصـر عشـية عرفـة مبنيـا حبجـارة صـغريا ، فـذهب بـه السـيل ، 
يــدان ، ومل يــدر كيــف خطــب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فجعــل ابــن الــزبري حينئــذ منــربا مــن ع

اهـيومئذ
: قــالأنــا حيــىي بــن ســعيد: قــالثنا جعفــر بــن عــونحــد] 31[احلســن بــن علــي بــن عفــان -

تقف بعد ما يدفع اإلمام حىت تبيض ما بينها وبـني النـاس عائشةرأيت : يقولمسعت القاسم
.م و هـ صحيح تقدم يف الصامث تدفع، ، من األرض 

أأم املـؤمنني عائشـةعن علقمـة بـن أيب علقمـة عـن أمـه عـن ]750[مالك -

.اهـ حسن معها فإذا ركبت فتوجهت إىل املوقف تركت اإلهالل 
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حـــدثنا عبـــد األعلـــى بـــن عبـــد األعلـــى عـــن هشـــام عـــن احلســـن ]14598[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ صحيح بعرفةمن السنة أن جتمع بينهما: وحممد قاال 

إذا فاتته الصالة مع اإلمام
.رضي اهللا عنهما إذا فاتته الصالة مع اإلمام مجع بينهما عمرابنوكان :قال البخاري 

عـن ابـن عمـر ثنا سفيان عـن عبيـد اهللا عـن نـافعقال ثنا حيىي بن آدمحد]783د[رواه أمحد 
اهـأنه كان إذا فاتته الصالة مع اإلمام يوم عرفة مجعهما

حـدثنا : قاالنعيميبأو خالد بن نزار األيليمن طريق ]1394[الطحاوي يف األحكام رواهو 
دمها مع أنه كان جيمع بني الصالتني بعرفة، شهعبد العزيز بن أيب رواد عن نافع عن ابن عمر

اهـاإلمام أو صالمها يف رحله 
:يف كتـاب املناسـكقـال إسـحاق احلـريب أيبمـن طريـق]85/ 3[ابـن حجـر يف التغليـقرواهو 

ابـنفإن مل تـدرك الصـالة مـع اإلمـام يـوم عرفـة فـإن احلوضـي حـدثنا عـن مهـام قـال ثنـا نـافع أن 
اهـ صحيح وله شواهد يف منزلهمجع بني الظهر والعصر كان إذا مل يدرك اإلمام يوم عرفةعمر
.تأيت 

حدثنا نعيم بن : قالحدثنا حيىي بن عثمان بن صاحل]1396[وقال الطحاوي يف األحكام 
عائشةعن محاد عن ابن األندراوردي عن علقمة عن أمه

.اهـ سند حسن قفجتمع بينهما يف منزهلا، مث تروح إىل املو الظهر والعصر مجيعا معا
وقـد جــاء يف ذلـك حــديث خالفـه اإلمجــاع ذكـره عبــد ] 25/ 10[التمهيــد وقـال أبــو عمـر يف

الـرزاق قــال قلـت للثــوري أن ابـن عيينــة حـدثين عــن عبـدة بــن أيب لبابـة عــن سـويد بــن غفلــة أن 
د : فقـال يل .من فاتته الصالة مع اإلمام يوم عرفة فـال حـج لـه: عمر بن اخلطاب قال 

مــا يضــره أن ال يشــهدها مــع اإلمــام و . وقــد تركــت هــذا منهــا ، 
ال : قـال ؟ ف هـذا احلـديث البـن عيينـة أتعـر :قلـت البـن أيب عمـر: قال الكشوري !؟بعرفة

مـــن أدرك ليلـــة : ، وقــد كـــان يقـــول ، والصـــحيح عـــن عمـــر خالفـــه اهــــ هـــذا خـــرب منكــر أعرفــه 
.لفجر فقد أدرك احلج ومن مل يقف حىت يصبح فقد فاته احلجالنحر قبل أن يطلع ا

واملزدلفةحدود عرفة
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حــدثنا عبــد اهللا بــن هاشــم ثنــا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريح قــال ]2817[ابــن خزميــة -
أما قوله.سر و ارتفعوا عن عرناتكان يقال ارتفعوا عن حم:قالعباسنابأخربين عطاء عن 

عـــن حمســـر فـــالنزول جبمـــع أي ال تنزلـــوا : يقفـــوا بعرنـــة و أمـــا قولـــه العرنـــات فـــالوقوف بعرنـــة أال
حـــدثنا ســـعيد بـــن عبـــد الـــرمحن ]2644[وقـــال الفـــاكهي .اهــــ ورواه احلـــاكم وصـــححهحمســـرا 

قــال ابــن جــريج أخــربين عطـاء عــن ابــن عبــاس رضــي 
رفـع مـاذا ؟ : قلت لـه : قال .ات نر وارفعوا عن عر ارفعوا عن حمس: اهللا عنهما أنه كان يقول 

قلـت : ال تنزلوا حمسـرا ال تبلغـوه ، قـال : أما قوله ارفعوا عن حمسر ففي املنزل جبمع أي : قال 
مل أر النــاس : فــأين حمســر أيــن يبلــغ مــن مجــع ؟ وأيــن يبلــغ النــاس منــازهلم مــن حمســر ؟ قــال : 

ســر الـذي هـو أقــرب قـرن يف األرض مــن حمسـر عــن خيلفـون مبنـازهلم القــرن الـذي يلــي حـائط حم
وحمسـر إىل ذلـك القـرن يبلغـه حمسـر وينقطـع إليـه : ميني الذاهب من مكة عن ميني الطريق قال 

فـال أحـب أن ينـزل أحـد أسـفل مـن : : قال 
.اهـ حسن صحيح ذلك القرن تلك الليلة 

ثنا ابن أيب عمر قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عـن طـاوس حد]2742[وقال الفاكهي
.صحيح اهـارفعوا عن عرنات وارفعوا عن حمسر يعين املوقف: قال عباسابنعن 

ل أخربنـا ابـن املبـارك عـن زكريـا عـن قـاحـدثين املثـىن قـال حـدثنا سـويد]3797[ابن جريـر -
بـل الـذي يلـي عرنـة ومـا وراءه موقـفاجلأصـل : عبـاسابـنقال : قالن جماهدعابن أيب جنيح

حــدثنا عبــد اهللا بــن أيب ســلمة قــال حــدثين ]2668[الفــاكهي . حــىت يــأيت اجلبــل جبــل عرفــة
حممد بن احلسن عن إسحاق بن حازم عن إبراهيم بن نافع عـن ابـن أيب جنـيح عـن جماهـد عـن 

.حسناهـ عرفة أول جبل مما يلي بطن عرنة إىل اجلبل جبل عرفة كله من: ابن عباس قال 
دثين مــن رأى حــن عبــد الكــرمي قــال عــحــدثنا وكيــع عــن ســفيان ]14067[ابــن أيب شــيبة -

حـدثنا حممـد بـن أيب عمـر قـال ] 2749[الفـاكهي .واقفا عند احلياض يعين بعرفةعباسابن
ثنــا ســفيان عــن عبــد الكــرمي اجلــزري قــال حــدثين مــن رأى ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا واقفــا 

اهـنعم : حياض عرفة ؟ قال : عند هذه احلياض قيل لسفيان عشية عرفة
حــدثنا جريــر بــن عبــد احلميــد عــن منصــور عــن ســلمة بــن كهيــل ]14802[ابــن أيب شــيبة -

: عــن احلســن العــرين عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس أو عــن احلســن عــن ابــن عبــاس قــال 
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، ات أغيلمـــة بـــين عبـــد املطلـــب أتانـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بليـــل فرحلنـــا علـــى محـــر 
ومـا أحسـب أحـدا ، أبيـين ال ترمـوا اجلمـرة حـىت تطلـع الشـمس : وجعل يلطح أفخاذنـا ويقـول 

اهـــ مــن أفــاض مــن عرنــة فــال حــج لــه: يقــول عبــاسابــنيرميهــا حــىت تطلــع الشــمس ، وكــان 
.احلديث يأيت يف تعجيل الضعفاء.احلسن بن عبد اهللا مل يسمع ابن عباس 

حدثنا أمحد قال حدثنا أبو أمحد قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق ]3820[ير ابن جر -
حـدثنا أبـو ]3822[ابـن جريـر .اجلبيل وما حوله مشاعر: قالعباسابنعن الضحاك عن 

كريب قال حدثنا حسن بن عطية قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الضحاك عن ابـن 
.طع اهـ منقعباس اجلبيل وما حوله مشاعر

حدثنا هناد قال حدثنا ابن أيب زائـدة قـال أخربنـا إسـرائيل عـن حكـيم ]3801[ابن جرير -
ثنـا ]3819[ابـن جريـر. مـا بـني اجلبلـني اللـذين جبمـع مشـعر: قـالعبـاسابـنبن جبـري عـن 

ابـنعن سـعيد بـن جبـري قـال سـألت أمحد قال ثنا أبو أمحد قال ثنا قيس عن حكيم بن جبري
اهـــ حكــيم وســألت ابــن عبــاس فقــال مــا بــني اجلبلــني.مــا أدري:احلــرام فقــالعــن املشــعر عمــر

.يضعف 
ابــنحــدثنا عبــد األعلــى عــن هشــام بــن حســان عــن نــافع عــن ]14068[ابــن أيب شــيبة -

اهـ)1(عرفة كلها موقف إال بطن عرنة: قال عمر
كــانوا : حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال]14069[ابــن أيب شــيبة وقــال

ــد اهللا بــن عمــرقــال )2(مــامحيبــون أن يقــف الرجــل قريبــا مــن اإل ال تقتلــوا يــا أيهــا النــاس: عب
حــدثنا احلسـن بــن حيـىي قــال أخربنــا ]3811[ابــن جريـر.فــإن كـل مــا هاهنـا موقــفأنفسـكم

علـى قـزح، رآهـم ابـن عمـر يزدمحـون : عـن مغـرية عـن إبـراهيم قـالعبد الرزاق قال أخربنا معمر
حـدثنا هنـاد بـن السـري ]3799[ابـن جريـر .كـل مـا ههنـا مشـعرعالم يـزدحم هـؤالء:فقال

رأى ابـن عمـر النـاس : قـالقال حدثنا ابن أيب زائدة قال أخربنا إسرائيل عن مغرية عن إبـراهيم
]2648[الفـــاكهي . هـــا النـــاس إن مجعـــا كلهـــا مشـــعرأي: يزدمحـــون علـــى اجلبيـــل جبمـــع فقـــال

بـن جـريج قـال قلـت احدثنا حيىي قال حدثنا بن خالد قالاحدثنا ]4971[قال عبد اهللا بن أمحد يف العلل ألبيه -1
اهـال:قال؟عرفة كلها موقف: بن عمر يقول النافع مسعت 

كانوا يستحبون أن : حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسني عن مغرية عن إبراهيم قال ]14076[ابن أيب شيبة -2
.اهـ سند صحيح يقفوا باملزدلفة حيال اجلبل
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إن ابــن عمــر رأى زحــام :ل أنــا هشــيم عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــالحــدثنا إمساعيــل بــن ســامل قــا
.صحيح مرسل اهـ يا أيها الناس ما ها هنا مشعر : الناس على اجلبل فقال 

عــن حــدثين يعقــوب قــال حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا حجــاج عــن نــافع]3800[ابــن جريــر -
.هــو اجلبــل ومــا حولــه: قــال)فــاذكروا اهللا عنــد املشــعر احلــرام(أنــه ســئل عــن قولــهعمــرابــن

حـــدثنا إمساعيـــل بـــن ســـامل أبـــو حممـــد قـــال أنـــا هشـــيم بـــن بشـــري قـــال أنـــا ]2647[الفـــاكهي 
: قـال)اذكـروا اهللا عنـد املشـعر احلـرام(حجاج عن نافع عـن ابـن عمـر أنـه سـئل عـن قولـه تعـاىل 

عفـــان بـــن مســـلم عـــن هشـــيم أخربنـــا مـــن طريـــق]9778[البيهقـــي . هـــو اجلبـــل ومـــا حولـــه 
قــال هــو ) اذكــروا اهللا عنــد املشــعر احلــرام(ج بــن أرطــاة عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه قــال احلجــا 

.ال بأس بهاهـ اجلبل وما حوله
: قــال ابــن عمــر حــدثنا عبــد األعلــى عــن هشــام عــن نــافع عــن ]14072[ابــن أيب شــيبة -

.ثقاتاهـ مجع كلها موقف إال بطن حمسر
نــا عبــد الــرزاق قــال أخربنــا معمــر عــن الزهــري حــدثنا احلســن قــال أخرب ]3804[ابــن جريــر -

حــدثنا ]2646[ورواه الفـاكهي . املشـعر احلـرام املزدلفــة كلهـا:قــالعمـرابــنعـن سـامل عـن 
ن ابـن عـحممد بن إسحاق بن شبويه قال ثنا عبـد الـرزاق قـال أنـا معمـر عـن الزهـري عـن سـامل 

.صحيح . مثله فذكر عمر 
يع عن إسرائيل عن أيب إسـحاق عـن عمـرو بـن ميمـون حدثنا وك]14982[ابن أيب شيبة -

عبد اهللا بن عمرو سألت : قال 
]1889[ابـن أيب حـامت . شعر احلرام ؟ هذا املشـعر احلـرامأين السائل عن امل: باملزدلفة ، قال 

وإسـرائيل عـن أيب إسـحاق عـن عمـرو بـن حدثنا عمـرو بـن عبـد اهللا األودي ثنـا وكيـع عـن أبيـه
عـــن املشـــعر احلـــرام فســـكت حـــىت إذا هبطـــت أيـــدي عبـــد اهللا بـــن عمـــروســـألت : ميمـــون قـــال

/ 2[األزرقـــي .أيـــن الســـائل عـــن املشـــعر احلـــرام ؟ هـــذا املشـــعر احلـــرام: رواحلنـــا باملزدلفـــة قـــال
ن عمـرو حدثين جدي حـدثين سـفيان عـن عمـار الـدهين عـن أيب إسـحاق السـبيعي عـ]183

إن : وحنن بعرفة عن املشعر احلـرام، فقـالعبد اهللا بن عمرو بن العاصسألت : بن ميمون قال
هــذا املشـــعر : اتبعتــين أخربتــك، فــدفعت معـــه حــىت إذا وضــعت الركــاب أيـــديها يف احلــرم، قــال

حـدثنا حممـد بـن أيب عمـر ]2645[الفـاكهي .إىل أن خترج منه: إىل أين؟ قال: احلرام، قلت
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ــ : ا ســفيان عــن عمــار بــن معاويــة الــدهين عــن أيب إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون قــال قــال ثن
إن اتبعتنــا : رضــي اهللا عنهمــا عــن املشــعر احلــرام فقــال عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاصســألت 

أيـن : فاتبعته فلما دفع من عرفة ووضعت الركاب أيديها يف احلـرم قـال : أخربتك أين هو قال 
إىل أن ختـرج : إىل أين ؟ قال : قد دخلت فيه قلت : هو ذا قال : السائل عن املشعر ؟ قلت

إبـراهيم بـن مـرزوق حـدثنا وهـب بـن جريـر عـن شـعبة عـن مـن طريـق]9777[البيهقي . منه 
وهـــو واقـــف بعرفـــة عـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو ســـألت : إســـحاق عـــن عمـــرو بـــن ميمـــون قـــال أيب

هـذا املشـعر : ل تلـك اجلبـال فقـاالركـاب يفياملشعر احلرام فسكت حـىت أفـاض وتلبطـت أيـد
زائـدة قـال أخربنـا أيب عـن حدثنا ابن أيبحدثنا هناد قال]3806[ابن جرير اهـ ورواهاحلرام

إذا : فقـالعـن املشـعر احلـرامعبـد اهللا بـن عمـرسـألت : قـالأيب إسحاق عن عمرو بن ميمون
إلمـام سـار وسـرنا معـه، فانطلقـت معـه، فوقفنـا حـىت إذا أفـاض ا: قـال. انطلقت معي أعلمتكه

أيــن الســائل عــن : حــىت إذا هبطــت أيــدي الركــاب، وكنــا يف أقصــى اجلبــال ممــا يلــي عرفــات قــال
ابـن .كلهـا مشـاعر إىل أقصـى احلـرم: مـا أخـذت فيـه؟ قـال: قلـت! املشعر احلرام؟ أخذت فيه 

ثنا حــدثنا احلســن بــن حيــىي قــال أخربنــا عبــد الــرزاق قــال أخربنــا إســرائيل وحــد]3807[جريــر 
عــن عمــرو بــن أمحــد بــن إســحاق قــال حــدثنا أبــو أمحــد قــال حــدثنا إســرائيل عــن أيب إســحاق

: قــال. إن تلــزمين أركــه: ســألت عبــد اهللا بــن عمــر عــن املشــعر احلــرام قــال: قــالاألوديميمــون 
أيـــن الســـائل عـــن : فلمــا أفـــاض النـــاس مـــن عرفــة وهبطـــت أيـــدي الركـــاب يف أدىن اجلبــال، قـــال

حــني قــال.مــا أخــذت فيــه: قلــت.أخــذت فيــه: قــالهــا أنــا ذاك، : قلــت: املشــعر احلــرام؟ قــال
.اهـ ابن عمرو بن العاص أصح هبطت أيدي الركاب يف أدىن اجلبال فهو مشعر إىل مكة

حــدثنا هنــاد قــال حــدثنا وكيــع عــن عمــارة بــن زاذان عــن مكحــول ]3808[ابــن جريــر وقــال
فلمـا كـان مـن الغـد .الـزمين: حلـرام؟ فقـاليوم عرفة عـن املشـعر اعمرابنسألت : قالاألزدي

.اهـ ال بأس بهأين السائل عن املشعر احلرام؟ هذا املشعر احلرام: وأتينا املزدلفة قال
عمـرابـنأيـن كـان :قلت لنـافع: قالثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريجحد]168د[أمحد -

حــىت يــدفع اإلمــام، إال أن حيــاذي اإلمــام أو مــن ورائــه، ال يــربح مــا هنالــك: يقــف بعرفــة؟ قــال
.اهـ صحيح يرحله أحد من ورائه فيقدمه
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قـال قلـت لـهحدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريج عـن نـافع]14073[ابن أيب شيبة وقال
.كــان ال ينتهـــي يــتخلص حــىت يقـــف علــى قـــزح: يقـــف مــن مجــع ؟ قـــالعمــرابـــنأيــن كــان 
ابــن جــريج أخــربين أبــو الــزبري حــدثين جــدي حــدثنا مســلم بــن خالـد عــن] 183/ 2[األزرقـي 
املزدلفـة كلهـا موقـف، قـال ابـن جـريج قلـت لنـافع مـوىل ابـن : يقـولجابر بـن عبـد اهللاأنه مسع 

علـــى قـــزح نفســـه، ال ينتهـــي حـــىت : جبمـــع كلمـــا حـــج؟ قـــالعمـــرابـــنأيـــن كـــان يقـــف : عمـــر
.اهـ حسن صحيح يتخلص فيقف عليه مع اإلمام كلما حج

حـدثنا سـع]2745[الفـاكهي -
عرفة كلها موقف فمن شاء أن : يقول جابر بن عبد اهللاجريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع 

أرأيــت املوقــف : فقلــت لعطــاء : قــال ابــن جــريج .يبلــغ موقــف اإلمــام ومــن أحــب يــدنو منــه 
أمــا إذا وجهــت حنــو احلــرم فحســبك ، : ؟ قــال بعرفــة أحــق علــى النــاس أن يوجهــوا إىل البيــت

فــاحلرم كلــه : قــال )فــول وجهــك شــطر املســجد احلــرام(مث تــال علــي . احلــرم كلــه قبلــة ومســجد 
إمنــــا (أرأيــــت أهــــل اآلفــــاق ألــــيس إمنــــا يســــتقبلون احلــــرم كلــــه ؟ وتــــال : فقــــال : قــــال . مســــجد 

د قط ، ولكـن يعـين مكـة واحلـرم مل يعن املسج: قال )املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام
عبــد أكــان : قلــت لنــافع : قــال ابــن جــريج . فأمســك : أثبــت أنــه احلــرم ؟ قــال : فقلــت لــه . 

.اهـ سند حسن نعم: يتوجه يف املوقف قبل البيت بعمله ؟ قال اهللا بن عمر
حـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي عـن مالـك بـن أنـس قـال سـأل ]5389[وقال أمحـد يف العلـل 

مل :وقـال، بن عمر عشية عرفة منه غداة مجع فرأيت وجهه تغـري اأين كان سري : افعا رجل ن
.اهـ صحيح يكن معي ميزان

ن عرفة  أاعلموا :نه كان يقول أعبد اهللا بن الزبيرعن هشام بن عروة عن ]870[مالك -
جريـــر ابـــن وقـــال. ال بطـــن حمســـرإن املزدلفـــة كلهـــا موقـــف أو ، ال بطـــن عرنـــة إكلهـــا موقـــف 

حــدثين املثــىن قــال حــدثنا ســويد بــن نصــر قــال أخربنــا ابــن املبــارك عــن ســفيان عــن ]3826[
هشــام بــن عــروة قــال قــال عبــد اهللا بــن الــزبري يف خطبتــه تعلمــن أن عرفــة كلهــا موقــف إال بطــن 

ابـــن أيب شـــيبة قـــال .وكيـــعمـــاخالفهاهــــ عرنـــة تعلمـــن أن مزدلفـــة كلهـــا موقـــف إال بطـــن حمســـر
عرفـة كلهـا موقـف : وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابـن الـزبري قـال حدثنا ]14066[
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: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن الـزبري قـال]14071[ابن أيب شيبة .إال بطن عرنة
.رواية مالك وسفيان أصحاهـاملزدلفة كلها موقف إال بطن حمسر

جـاج عـن ابـن أيب مليكـةحدثين يعقوب قال حـدثين هشـيم عـن ح]3824[ابن جرير وقال 
.اهـ صحيح كل مزدلفة موقف إال وادي حمسر: لعن عبد اهللا بن الزبري أنه قا

مىت يفوت احلج
حدثنا وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن عروة بـن ]13862[ابن أيب شيبة -

هـم جبمـع مضرس الطائي أنه حج على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فلـم يـدرك النـاس إال و 
يا رسول اهللا أتعبـت نفسـي وأنضـيت راحلـيت : فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت : قال 

فهل يل مـن حـج ؟ فقـال رسـول اهللا صـلى ال من احلبال إال وقد وقفت عليهواهللا ما تركت حب
وقــد أفـاض قبـل ذلـك مـن عرفـات لـيالمـن صـلى معنـا هـذه الصـالة: وسـلم اهللا عليـه

وابن خزمية وابن حبان واحلـاكم والرتمذي وصححهاهـ رواه أبو داود ضى تفثه ومت حجهفقد ق
.
عمر بن حممد أن سامل بـن عبـد اهللا بـن عمـر حدثـه أن أخربين] 88[يف اجلامع ابن وهب -

مــن أدرك ليلــة النحــر قبــل أن يطلــع الفجــر فقــد أدرك احلــج ومــن مل : قــال عمــر بــن الخطــاب
عمر بن حممد بن زيد بن عبد اهللا اهـ إسناد صحيح مرسل ، ته احلجيقف حىت يصبح فقد فا

.ثقة بن عمر بن اخلطاب
: قـــالحـــدثنا حجـــاج: قـــالحـــدثنا حممـــد بـــن خزميـــة]1440[وقـــال الطحـــاوي يف األحكـــام 

كـــان باملزدلفـــة، فجـــاءه عمـــرأن يم عـــن األســـودعـــن إبـــراه)كـــذا(حـــدثنا محـــاد عـــن احلجـــاج
اذهــب فقــف، فــإين أنتظــرك ، فلمــا أصــبح :بعرفــة، فقــال لــه عمــرإين مل أقــف: أعــرايب، فقــال

اهـ أظنه محاد هو ابـن سـلمة عـن فلما جاء أفاضأجاء األعرايب؟ أجاء األعرايب؟:جعل يقول
.وهو سند جيد . محاد هو ابن أيب سليمان 

مــن مل يقــف بعرفــة مــن ليلــة :كــان يقــولعبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]871[مالــك -
ومــن وقــف بعرفــة مــن ليلــة املزدلفــة مــن قبــل أن ، ن يطلــع الفجــر فقــد فاتــه احلــج ألفــة قبــل املزد

حدثنا حفص عن ابن أيب ليلى عن ]13852[ابن أيب شيبة .يطلع الفجر فقد أدرك احلج 
مالك بن أنـس ويـونس بـن يزيـد أخربين]10103[ورواه ابن وهب .نافع عن ابن عمر مثله
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عبـد اهللا مـن طريـق]10104[البيهقـي .عن عبد اهللا بن عمر مثلـهوغريمها أن نافعا حدثهم 
حـدثنا أنـس يالشـافعمن طريقو ،جويرية بن أمساء عن نافع يعمبن حممد بن أمساء حدثين

مــن أدرك ليلــة النحــر مــن : بــن عيــاض عــن موســى بــن عقبــة عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه قــال 
أدرك احلج ومن مل يدرك عرفة قبل أن يطلع احلاج فوقف جببال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد

الفجر فقد فاته احلج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بني الصفا واملروة سبعا مث ليحلق 
أو يقصر إن شاء وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن حيلق فإذا فرغ من طوافه وسـعيه فليحلـق 

حجـه فـإن مل حج إن اسـتطاع وليهـد يفأو يقصر مث لريجع إىل أهلـه فـإن أدركـه احلـج قابـل فلـي
.اهـ صحيح )1(احلج وسبعة إذا رجع إىل أهلهجيد هديا فليصم عنه ثالثة أيام يف

حدثنا خالد هو الطحان ثنا محيد هـو الطويـل عـن بكـر هـو ابـن عبـد ]1279[وقال مسدد 
اهـ فاته احلجحلج ومن فاته عرفة فقد من أدرك عرفة فقد أدرك ا: قال ابن عمراهللا املزين عن 

حـدثنا حممـد ]1441[قال الطحـاوي يف األحكـام و .يف املطالب العالية صححه ابن حجر 
مــن :قــالحــدثنا محــاد عــن محيــد عــن بكــر أن ابــن عمــر: قــالحــدثنا حجــاجقــال بــن خزميــة

.ابنه سامل عن رواه بكر عن ابن عمر و .اهـ سند صحيح وقف بعرفة قبل الصبح فقد أدرك
جــابر بــن الــزبري عــن ابــن جــريج عــن أيبابــن وهــب أخــربينمــن طريــق]10101[البيهقــي -

رواه ابن وهـب اهـ ال يفوت احلج حىت ينفجر الفجر من ليلة مجعأي .أنه قال ذلكعبد اهللا
.يف اجلامع ، سنده صحيح

عبـاسابـنحدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن أيب مليكة عن ]13853[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ]13854[ابـن أيب شــيبة .فقــد أدرك احلــجمـن وطــئ عرفــة بليـل : قــاال رابـن الزبيــو

حدثنا مروان بن معاوية عن محيد عن بكر بـن عبـد اهللا عـن سـامل بـن عبـد اهللا بـن عمـر ]13855[ابن أيب شيبة -1
حـدثنا غنـدر عـن ابـن أيب عروبـة عـن مث قـال .إذا وقف الرجل بعرفة بليل فقد مت حجـه وإن مل يـدرك النـاس جبمـع: قال 

إذا وقـف بليـل بعرفـات : اهللا قـالوا قتادة عـن سـعيد بـن املسـيب وسـليمان بـن يسـار وعطـاء بـن أيب ربـاح وسـامل بـن عبـد
من وقف بعرفة بليل فقد : حدثنا ابن علية عن أيوب عن بكر عن سامل قال . فقد أدرك احلج وإن مل يدرك الناس جبمع

مــن وقــف بعرفــة بليــل قبــل أن يطلــع : حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن نــافع قــال . أدرك احلــج وإن مل يــدرك النــاس جبمــع
ج ومــن ال فقـد فاتــه ، فليطـف بالبيــت وليســع بـني الصــفا واملـروة وحيلــق رأسـه وحيــل وحيـج مــن العــام الفجـر فقــد أدرك احلـ

.اهـ حسان املقبل ويهدي ، فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع
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وقـف بعرفـات مـن: قـال عباسابنوكيع عن سفيان عن حسني بن عبد اهللا عن عكرمة عن 
.صحيح عن ابن عباساهـ بليل فقد أدرك احلج إن اتقى وبر

قـال عبـاسابـنعـن حدثنا حيىي عـن شـعبة عـن قتـادة عـن زرارة بـن أوىف]1276[مسدد -
.، تقدماهـ صحيح والعمرة الطواف ، احلج عرفة 

كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إىل عرفـة سعد بن أبي وقاصن أنه بلغه أ]828[مالك -
اهـن يرجع أن يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة مث يطوف بعد أقبل 

األمر يف من فاته احلج
ن أبــــا أيــــوب أال أخــــربين ســــليمان بــــن يســــار نــــه قــــأعــــن حيــــىي بــــن ســــعيد ]856[مالــــك -

عمـر نـه قـدم علـى أاألنصاري خرج حاجا حىت إذا كان بالنازية من طريق مكـة أضـل رواحلـه و 
.اصــنع كمــا يصــنع املعتمــر مث قــد حللــت:يــوم النحــر فــذكر ذلــك لــه فقــال عمــربــن الخطــاب 

.ح اهـ مرسل صحيهد ما استيسر من اهلدي أفإذا أدركك احلج قابال فاحجج و 
عمــرحــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود عــن ]13864[ابــن أيب شــيبة -
]13871[ابن أيب شيبة .حيل بعمرة وعليه احلج من قابل:قاال يف الرجل يفوته احلجزيدو

حيــل : حــدثنا حيــىي بــن آدم عــن ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن األســود عــن عمــر قــال 
.اهـ صحيح لوعليه احلج من قاببعمرة

ســعدان بــن نصــر حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن مــن طريــق]10107[ورواه البيهقــي 
يهـل بعمـرة وعليـه احلـج مـن : سـألت عمـر عـن رجـل فاتـه احلـج قـال :إبراهيم عن األسود قال

يهــل : مث خرجــت العــام املقبــل فلقيــت زيــد بــن ثابــت فســألته عــن رجــل فاتــه احلــج قــال .قابــل
عــن عبــد يوكــذلك رو ،كــذا رواه أبــو معاويــة: قــال البيهقــي .احلــج مــن قابــلبعمــرة وعليــه 

ورواه . ويهريــق دمــا: عنــه فقــال يعــن إدريــس األوديورو ، الــرمحن بــن األســود عــن أبيــه عنــه 
قال . يحيل بعمرة وحيج من قابل وليس عليه هد: عن األعمش بإسناده وقال يسفيان الثور 

وكــذلك رواه . اهللا عنــه يســنة فقــال مثــل قــول عمــر رضــفلقيــت زيــد بــن ثابــت بعــد عشــرين 
ورواه شعبة كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو عمرو بن .سفيان عن املغرية عن إبراهيم

حـدثنا شـعبة عـن مغـرية الضـيبمطر حدثنا حيىي بن حممد حدثنا عبيد اهللا بن معـاذ حـدثنا أيب
اهللا عنـه قـد فاتـه احلـج قــال يء رجــل إىل عمـر رضـجـا: عـن األسـود قـال يعـن إبـراهيم النخعـ



ابقني األولنيتقريب فقه الس

320

مكثــت عشــرين ســنة مث ســألت : قــال األســود ، اجعلهــا عمــرة وعليــك احلــج مــن قابــل : عمــر 
.اهـ ورجح إثبات اهلدي زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثل قول عمر

ن هبــار بــن األســود جــاء يــوم النحــر أعــن نــافع عــن ســليمان بــن يســار ]857[مالــك قــالو 
ن هـذا اليـوم أيـا أمـري املـؤمنني أخطأنـا العـدة كنـا نـرى :ينحـر هديـه فقـالبـن الخطـابعمرو

، ن كـان معكـم إاذهب إىل مكة فطف أنت ومـن معـك واحنـروا هـديا : فقال عمر .يوم عرفة
فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمـن مل جيـد فصـيام ثالثـة أيـام .مث احلقوا أو قصروا وارجعوا

إبــراهيم بــن طهمــان عــن موســى بــن عقبــة عــن اهـــ ذكــره البيهقــي عــن إذا رجــعيف احلــج وســبعة 
وهو . نافع عن سليمان بن يسار عن هبار بن األسود أنه حدثه أنه فاته احلج فذكره موصوال 

.خرب صحيح 
ســألين : عــن علــي بــن بذميــة عــن ســعيد بــن جبــري قــال أنــا شــريك] 2340[ابــن اجلعــد وقــال

قـدم اآلن وقـد :قـال؟مـا لـه:قلـت؟تقول يف هذا وهو يطوف بالبيتاحلارث بن أيب ربيعة ما 
.عمـر بـن الخطـابهكـذا قـال : فقـال .حيل بعمـرة وعليـه احلـج مـن قابـل:قلت.فاته احلج

عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن سعيد بن جبري عن من طريق] 10109[البيهقي رواه 
وســط أيــام اهللا عنـه وجــاءه رجــل يفيرضــربيعـة قــال مسعــت عمــراحلـارث بــن عبــد اهللا بــن أيب

طــف بالبيــت وبــني الصــفا واملــروة وعليــك احلــج مــن : فقــال لــه عمــر ، التشـريق وقــد فاتــه احلــج 
..اهـ صحيح قابل 

ابـن عمـرحدثنا علي بن هاشم عن ابن أيب ليلى عن نافع عـن ]13866[ابن أيب شيبة -
.، تقدماهـ حسن ج من قابلوعليه احلمل يدرك فعليه دم وجيعلها عمرةمن أي .مثله

مىت يفيض من عرفات
حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم أنــه مســع ]15417[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح ع اإلمام من عرفة إذا غربت الشمسدف:يقولالزبيرابن
: قـــالحـــدثنا حجـــاج: قـــالحـــدثنا حممـــد بـــن خزميـــة]1438[وقـــال الطحـــاوي يف األحكـــام 

كان عبد اهللا بن الزبري خيطبنـا : قالحدثنا عبد اهللا بن أيب مليكة: قالحدثنا يزيد بن إبراهيم
،أال كــل عرفــات موقــف ، يرددهــا ثالثــا، وإذا أفــاض اإلمــام أفــاض: املناســك، فيقــولفيعلمنــا

إذا كـان مـن الغـد صـلى صـالة معجلـة، مث وقـف أال وال صالة إال جبمـع ، يرددهـا ثالثـا، حـىت 
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أال وال يكـون أحـدكم قـد أنفـق مالـه، وأصـابه احلـر والـربد، فيفـيض قبـل ،إىل الصالة املصـبحة
.اهـ سند جيد اإلمام أو قبل الناس فيفسد حجه

ابــنكـان : حـدثنا ابــن أيب زائـدة عـن ابــن جـريج عـن نـافع قــال ]15418[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح رفة إذا تبني الليل وأفطر الصائمعة من عيرى الدفعمر

بن الزبري يقول الابن عمرمسعت : حدثنا جرير عن الركني قال ] 15413[ابن أيب شيبة -
حـدثنا عبـد السـالم بـن عاصـم قـال ثنـا ]2753[الفـاكهي . أفـض: حني سقطت الشـمس 

رأيـــت ابـــن عمـــر بـــن : قـــال جريـــر بـــن عبـــد احلميـــد عـــن الـــركني بـــن الربيـــع بـــن عميلـــة الفـــزاري
أراه اهـــــحــــىت ســــقطت الشــــمس، أفــــض أفــــض : اخلطــــاب بعرفــــات وهــــو يقــــول البــــن الــــزبري 

.صحيح ، " حني سقطت الشمس"صوابهتصحيفا 
حـدثنا ابـن أيب زائـدة عـن أبيـه عـن أيب إسـحاق عـن عبـد الـرمحن ]15419[ابن أيب شيبة -

لـو أن : قـال حـىت إذا غربـت الشـمس انعثمـوعلى الناس عبد اهللا وقفت مع : بن يزيد قال 
اهــــ رواه فمـــا كـــان كالمـــه بأســـرع مـــن أن أفـــاض.ملـــؤمنني أفـــاض الســـاعة أصـــاب الســـنةأمـــري ا

.البخاري ، يأيت 
األمر يف التنقل بني املشاعر

حــدثنا زهــري بــن حــرب حــدثنا وهــب بــن جريــر حــدثنا أيب عــن يــونس ]1602[البخــاري -
بن عبد اهللا عن ابن عباس أن أسامة بـن زيـد كـان ردف النـيب اإليلي عن الزهري عن عبيد اهللا

صلى اهللا عليه و سلم من عرفة إىل املزدلفة مث أردف الفضل من املزدلفة إىل مىن قـال فكالمهـا 
اهـمل يزل النيب صلى اهللا عليه و سلم يليب حىت رمى مجرة العقبة :قاال
سـئل أسـامة بـن زيـد وأنـا جـالس معـه  :نه قالأعن هشام بن عروة عن أبيه ]878[مالك -

كــان :قــال، كيــف كــان يســري رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم يف حجــة الــوداع حــني دفــع 
اهـــ رواه )1(والــنص فــوق العنــق: قــال مالــك قــال هشــام . ق فــإذا وجــد فجــوة نــص نَــيســري العَ 

.البخاري ومسلم حنوه 

النص و إعناقا ، أعنق : العنق سري تستعني فيه الدابة بعنقها ، يقال ] :143[ابن السيد يف مشكالت املوطأ قال -1
اهـ نص ينص : أرفع السري ، يقال 
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أنـه أفـاض مـن عمـرراهيم عـن حدثنا حيـىي عـن شـعبة عـن منصـور عـن إبـ]1318[مسدد -
حـدثنا أبـو معاويـة ]13644[ابـن أيب شـيبة وقـالاهـ لبيك اللهم لبيك: عرفة وكانت تلبيته 

وقـد عشـية يـوم عرفـة علـى مجـل أمحـرعمـرأفـاض : عن األعمش عن إبراهيم عن األسود قال 
م لبيـك لبيك اللهـوهو يليب بثالث: ة الرحل قال قصر رأس راحلته حىت كادت تصيب واسط

وإذا مــر حببــل مــن العنــقشــريك لــك لبيــك ، إن احلمــد والنعمــة لــك ، وكــان يســري، لبيــك ال
.اهـ سند صحيح احلبال رفع يديه فكرب

عمــركــان : حــدثنا علــي بــن هاشــم عــن هشــام عــن أبيــه قــال ]15889[ابــن أيب شــيبة -
لف ديــن النصــارى خمــا، معــرتض يف بطنهــا جنينهــا،إليــك تعــدو قلــق وضــينها :ع يقــول يوِضــ
حدثنا حفص ]15894[ابن أيب شيبة .يوضع أشد اإليضاعالزبيرابنوكان : قال .دينها

البيهقــــي .عــــن هشــــام عــــن أبيــــه عــــن مســــور بــــن خمرمــــة عــــن عمــــر أنــــه أوضــــع يف وادي حمســــر
مسلمة بن قعنب حدثنا هشام بن عروة عن أبيـه عـن أيبحدثينالقعنيبمن طريق]9799[

إليــك تعــدو قلقــا وضــينها خمــالف : كــان يوضــع ويقــولأن عمــر بــن اخلطــاب  املســور بــن خمرمــة
اإليضـاع يفأخـذه عـن عمـر يعـين، وكان ابن الزبري يوضع أشد اإليضاع .دين النصارى دينها

.اهـ صحيح حمسريواد
أخربنـــا عبيـــد اهللا بـــن موســـى قـــال حـــدثنا إســـرائيل عـــن منصـــور عـــن ]8798[ابـــن ســـعد -

أنـه أفـاض مـن عرفـات ، وهـو بينـه وبـني عمر بن الخطـابعن عبد اهللا
ويف احلديث طول. حد حىت أتى مىن األسود بن يزيد فلم يزد على سري وا

.حبان 
ن عمـارة عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد عـحـدثنا وكيـع عـن األعمـش ]15886[ابن أيب شـيبة -

.اهـ صحيح دي حمسرأوضع يف واعبد اهللا بن مسعودأن 
حدثنا عمرو بن عبد اهللا األودي ثنا وكيع عن شـعبة عـن إمساعيـل ]1885[ابن أيب حامت -

حـني دفـع مـن عرفـة كـأين أنظـر إليـه رجـل عمرابنرأيـت : بن رجاء عن املعرور بن سويد قال
إمنـا و ، اهـ كـذا وجدتـه إنا وجدنا اإلفاضة هي اإليضاع:وهو يقولعأصلع على بعري له يوضِ 

يف كنز وكذلك ذكره اهلندي . نقله ابن كثري يف تفسريه، قال قال وكيع فذكره، كذلكهو عمر
بـــن حـــدثنا بنـــدار ثنـــا حيـــىي]2/109[وقـــال يعقـــوب يف املعرفـــة . العمـــال ، وعـــزاه البـــن جريـــر
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يـا أيهـا : سـعيد ثنـا شـعبة عـن إمساعيـل بـن رجـاء عـن املعـرور بـن سـويد قـال مسعـت عمـر يقـول
قـال بنـدار مسعـت عبـد الـرمحن وسـأله عـن هـذا . فإنا وجـدنا اإلقامـة اإليضـاع، أوضعوا الناس 

أظـن اإلقامـة تصـحيفا مـن اإلفاضـة اهـوهو حديث منكر، قد مسعته من شعبة : احلديث قال
.
كـان حيـرك راحلتـه يف بطـن حمسـر قـدر رميـة عبـد اهللا بـن عمـرن أعن نافع ]879[مالك -

عـن ابـن عمـر أنـه كـان يوضـع يف ثنا حيىي عن عبيـد اهللا عـن نـافعدح]795د[أمحد . حبجر 
.صحيح اهـوادي حمسر قدر رمية حبجر

حــدثنا يعقــوب بــن محيــد قــال ثنــا عبــد اهللا بــن رجــاء عــن عبيــد اهللا بــن ]2639[الفــاكهي -
مل يكــن حيــرك يف شــيء مــن تلــك املشــاهد إال يف بطــن : قــال عمــرابــنعمــر عــن نــافع عــن 

.يح اهـ صححمسر 
حــدثنا وكيــع عــن موســى بــن عبيــدة عــن زيــد بــن عبــد الــرمحن أن ]15885[ابـن أيب شــيبة -

.اهـ ال بأس به ملا أتى وادي حمسر ضرب راحلتهعمرابن
إذا عمـرابـنكـان : قـالأنبـا عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن الزهـري عـن سـامل]790د[أمحد -

را، ويســتحث راحلتــه شــيئا، مث يســري أفــاض مــن عرفــة ســار علــى هينتــه املوكــب حــىت يــأيت حمســ
.اهـ صحيح على هينته املوكب، حىت يرمي اجلمرة

أنــه عبــاسابــنحــدثنا ابــن عليــة عــن التيمــي عــن أيب جملــز عــن ]15895[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح أوضع يف وادي حمسر

نـه مل أابـن عبـاسحدثنا ابن فضيل عن إمساعيل عن عطاء عن ]15887[ابن أيب شيبة -
.اهـ إسناد حسن وكرهه يف جبال عرفات، ير بأسا باإليضاع يف وادي حمسر 

حدثنا حممد بن كثري حدثنا سـفيان عـن األعمـش ح وحـدثنا وهـب ]1922[وقال أبو داود 
بـن بيــان حــدثنا عبيــدة حــدثنا سـليمان األعمــش املعــىن عــن احلكــم عـن مقســم عــن ابــن عبــاس 

:يــه وســلم مــن عرفــة وعليــه الســكينة ورديفــه أســامة وقــال صــلى اهللا علأفــاض رســول اهللا:قــال
فما رأيتها رافعة يديها :قال. أيها الناس عليكم بالسكينة فإن الرب ليس بإجياف اخليل واإلبل 

أيها الناس إن الـرب لـيس :وقال . زاد وهب مث أردف الفضل بن العباس. عادية حىت أتى مجعا
اهــــ فمـــا رأيتهـــا رافعـــة يـــديها حـــىت أتـــى مـــىن:قـــال. ة بإجيـــاف اخليـــل واإلبـــل فعلـــيكم بالســـكين
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النعمان حممد بن الفضـل حـدثنا أيبمن طريق]9802[البيهقي روىو . صححه ابن خزمية 
إمنـا كـان بـدء اإليضـاع مـن : قـال عبـاسابـنمحاد بن زيد عن كثري بن شنظري عن عطاء عـن 

فـإذا أفاضـوا تقعقعـوا فـأنفرت يوالعصـالناس قد علقـوا القعـاب أهل البادية كانوا يقفون حافيت
ناقتـه لـتمس حاركهـا وهـو يقـول يبالناس فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن ذفـر 

.وله شاهد صححه احلاكم ،اهـ يا أيها الناس عليكم بالسكينة : 
حدثنا سعيد بن أيب مرمي حـدثنا إبـراهيم بـن سـويد حـدثين عمـرو بـن ]1587[رواه البخاري 

يب عمرو موىل املطلب أخربين سعيد بن جبري موىل والبـة الكـويف حـدثين ابـن عبـاس رضـي اهللا أ
عنهمــا أنــه دفــع مــع النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم يــوم عرفــة فســمع النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

أيهــــا النــــاس علــــيكم :وراءه زجــــرا شــــديدا وضــــربا وصــــوتا لإلبــــل فأشــــار بســــوطه إلــــيهم وقــــال 
اهـرب ليس باإليضاع بالسكينة فإن ال

كانـت عائشـةأن عـن سـعد بـن إبـراهيمحدثنا وكيـع عـن مسـعر ]15884[ابن أيب شيبة -
عثمـان قـال ثنـا إبـراهيم حدثنا أبو مروان حممد بـن ]2632[الفاكهي.تسرع يف وادي حمسر
يـا : فقلت بط من حمسررأيت القاسم بن حممد يضرب راحلته حىت ه: بن سعد عن أبيه قال

قـد كانـت عائشـة تـأمر ببغلتهـا فت: فقـال حممد مـا هـذاأبا 
فلمـا هـبط مـن مجـع عمـرابـنوأخربين طلق بن حبيب أنه دفـع مـع قال سعد بن إبراهيم.منه

أخربنا عبد اهللا بـن ]1704ك[ورواه الدواليب . أوضع راحلته هذا كله من حديث أيب مروان 
أخربنـا سـعيد : قـالعـن ابـن جـريجحدثين حيىي بـن سـعيدالطوسي قال هاشم أبو عبد الرمحن

: قال فقلـت لـه.: قالبن إبراهيم
حســن اهــ: ؟ قــالمـا هـذا يـا أبـا حممـد

.سعيد بن إبراهيم تصحيف من سعد.صحيح 
بــن وهــب أخربنــا ســليمان بــن بــالل عــن علقمــة عــن أمــه امــن طريــق]9801[البيهقــي وروى
الدابـة يازجـر عائشةعن 

: وارفعيها قالت 
اهـــ ســند م يضــرها شــيئا وكانــت ترفــع دابتهــا حــىت تقطــع بطــن حمســر وتــدخل بطــن مــىناهللا فلــ

.حسن 
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حـدثنا ابــن فضـيل عــن عمـر بــن ذر عـن عبــد امللـك بــن احلــارث ]15888[ابـن أيب شــيبة -
مـن مجـع فلـم يـزد علـى عليبنالحسينعن عقبة موىل أدمل بن ناعمة احلضرمي أنه دفع مع 

ارجز بصوتك واركـض برجلـك واضـرب بسـوطك ، ودفـع : قال السري ، فلما أتى وادي حمسر
عبـد امللـك بـن احلـارث بـن الرحيـلاهــ يف الوادي حىت اسـتوت بـه األرض ، وخـرج مـن الـوادي

.وثقه ابن حبان ، وحديث عقبة وهنه أبو حامت وقواه ابن حبان 
بـن حممـد أخربنا حيـىي بـن عبـاد قـال حـدثنا فلـيح قـال أخـربين عبـد اهللا]7249[ابن سعد -

، كــان علــي بــن حســني عشــية عرفــة وغــدوة مجــع إذا دفــع يســري علــى هينتــه : بــن عقيــل قــال 
وكان علي بن : قال . إن كان ابن الزبري غري مصيب حني ضرب راحلته بيده ورجله : ويقول 

كـان رسـول اهللا : ويقـول ، وبني املغرب والعشـاء يف السـفر ، حسني جيمع بني الظهر والعصر 
.ضعيفاهـ عليه وسلم يفعل ذلك ، وهو غري عجل وال خائفصلى اهللا

والعمل باملزدلفةأين تصلى املغرب
نه مسعه أبن عباس عن أسامة بن زيد اعن موسى بن عقبة عن كريب موىل ]899[مالك -

دفـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم مـــن عرفـــة حـــىت إذا كـــان بالشـــعب نـــزل فبـــال :يقـــول 
فركب فلما . الصالة أمامك :فقال.الصالة يا رسول اهللا:الوضوء فقلت لهفتوضأ فلم يسبغ 

جــاء املزدلفــة نــزل فتوضــأ فأســبغ الوضــوء مث أقيمــت الصــالة فصــلى املغــرب مث أنــاخ كــل إنســان 
.اهـ رواه البخاري ومسلم بعريه يف منزله مث أقيمت العشاء فصالها ومل يصل بينهما شيئا 

دثنا حامت بن إمساعيل عن جعفـر عـن أبيـه عـن جـابر بـن عبـد ح]14247[ابن أيب شيبة -
ومل صـــلى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم املغـــرب والعشـــاء بـــأذان واحـــد وإقـــامتني : اهللا قـــال 

.اهـ رواه مسلم يسبح بينهما
.كان يصلي املغـرب والعشـاء باملزدلفـة مجيعـاعبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]901[مالك-

عبــد اهللا كــان : حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا جويريــة عــن نــافع قــال ]1585[البخــاري 
أخــذه رســول اهللا صــلى جيمــع بـني املغــرب والعشــاء جبمــع غـري أنــه ميــر بالشــعب الـذيبـن عمــر

اهـمع جبسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ وال يصلي حىت يصلي اهللا عليه و 
أن النـيب صــلى بـد اهللا بــن عمـرأخـربين عبــد اهللا بـن عمـر عــن نـافع عـن ع] 93[ابـن وهـب -

عمـــر بـــن وأبـــو بكـــر الصـــديقواهللا عليـــه وســـلم كـــان جيمـــع بـــني املغـــرب والعشـــاء باملزدلفـــة،
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ـــن عمـــروالخطـــاب اهــــ حســـن حمفـــوظ فيـــه ذكـــر اخلليفتـــني إن شـــاء اهللا ، واألول عبـــد اهللا ب
.خمتصر 

أنــه عمــرن حــدثنا جريــر عــن مغــرية عــن إبــراهيم عــن األســود عــ]14233[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح صالمها جبمع

حـــدثنا ســـالم أبــو األحـــوص عـــن مســـاك عــن النعمـــان بـــن محيـــد]14241[ابــن أيب شـــيبة -
حـدثنا ]14254[ابـن أيب شـيبة .مجع املغرب والعشـاء جبمـععمر بن الخطابرأيت : قال

اهـــ مــةبإقان عمــر صــلى املغــرب والعشــاء وكيــع عــن ســفيان عــن مســاك عــن النعمــان بــن محيــد أ
.ليس بالقويبن حرب اك مس
أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا ســفيان عــن أيب إســحاق عــن عبــد ]8793[ابــن ســعد -

جبمع املغرب ثالثا والعشـاء ركعتـنيعمر بن الخطابصليت مع : اهللا بن مالك األزدي قال 
.سند صحيح اهـ
عــن أيب عثمــان النهــدي حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن أيب شــرقي]14220[ابــن أيب شــيبة -

إن  اهـــ أبــو شــرقي وثقــه ابــن حبــان ، وكــأن معنــاه ســنتني املغــرب دون مجــععمــرأنــه صــلى مــع 
.واهللا أعلم .كان حمفوظا أنه فعله يف حجه مع عمر ، ال أن عمر فعله 

حـدثنا ابـن أيب داود قـال ثنـا أمحـد بـن يـونس قـال ثنـا إسـرائيل عـن ]3949[وقال الطحـاوي 
صــالتني مــرتني جبمــع كــل عمــر بــن الخطــابراهيم عــن األســود أنــه صــلى مــع منصــور عــن إبــ

.سند صحيحاهـ صالة بأذان وإقامة والعشاء بينهما
حـــدثنا غنـــدر عـــن شـــعبة عـــن احلكـــم عـــن إبـــراهيم عـــن عبـــد ]15432[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال

ثالثـا ، فلمـا أتـى مجعـا أذن وأقـام فصـلى املغـرب عبـد اهللاحججت مـع : الرمحن بن يزيد قال 
حدثنا غندر عن شعبة عن احلكم عـن مث قال.مث تعشى ، مث أذن وأقام فصلى العشاء ركعتني

.اهـ هذا إسناد صحيح صنع مثل صنيع ابن مسعودعمرعبد الرمحن بن األسود عن أبيه أن 
حدثنا عمرو بن خالـد حـدثنا زهـري حـدثنا أبـو إسـحاق قـال مسعـت ]1675[البخاري وقال

فأتينــا املزدلفــة حــني األذان بالعتمــة ، أو قريبــا مــن عبــد اهللاحــج :ن يزيــد يقــولعبــد الــرمحن بــ
ذلــك ، فــأمر رجــال فــأذن وأقــام ، مث صــلى املغــرب ، وصــلى بعــدها ركعتــني ، مث دعــا بعشــائه 

مث -قـال عمـرو ال أعلـم الشـك إال مـن زهـري -فـأذن وأقـام -أرى رجـال -فتعشى ، مث أمـر 
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يصــلى اهللا عليــه وســلم كــان ال يصــلإن النــيب:ا طلــع الفجــر قــالصــلى العشــاء ركعتــني ، فلمــ
مهـــا صـــالتان : قـــال عبـــد اهللا . هـــذا املكـــان مـــن هـــذا اليـــوم هـــذه الســـاعة إال هـــذه الصـــالة يف

. النــاس املزدلفــة ، والفجــر حــني يبــزغ الفجــر حتــوالن عــن وقتهمــا صــالة املغــرب بعــد مــا يــأيت
.حنوه ورواه مسلم اهـفعله صلى اهللا عليه وسلم يرأيت النيب:قال

حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش وأبــو األحــوص عــن أيب إســحاق ]14242[ابــن أيب شــيبة وقــال
شـاء املغـرب جبمـع بـأذان وإقامـة مث أتينـا بعَ عبد اهللاصليت مـع : عن عبد الرمحن بن يزيد قال 

: ل أبـو إسـحاق قـا: زاد فيـه أبـو بكـر بـن عيـاش .فتعشينا ، مث صلى بنا العشـاء بـأذان وإقامـة
حدثنا ]14246[ابن أيب شيبة .وكذلك يفعل أهل البيت: فلقيت أبا جعفر فأخربته فقال 

ابــن أيب شــيبة .بينهمــا جبمــعوكيــع عــن شــريك عــن أيب إســحاق عــن أيب جعفــر أن عليــا مجــع
اتفـق علـي وعبـد اهللا: حدثنا أبو األحوص عن أيب إسـحاق عـن أيب جعفـر قـال ]14251[

.اهـ هذا مرسل صاحل جتمع بأذان وإقامةأن كل صالة 
عـــن ســـلمة بـــن  يحـــدثنا عبـــد بــن محيـــد أخربنـــا عبــد الـــرزاق أخربنـــا الثــور ] 3174[مســلم -

مجــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بــني :قــالابــن عمــركهيــل عــن ســعيد بــن جبــري عــن 
محــــد ال أوقــــ. بإقامــــة واحــــدةاملغــــرب والعشــــاء جبمــــع صــــلى املغــــرب ثالثــــا والعشــــاء ركعتــــني 

بـن عمـر اثنا وكيع ثنا شعبة عن احلكم وسـلمة بـن كهيـل عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]5241[
.هكـذا صـنع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بنـا يف هـذا املكـان: نه صالمها بإقامة واحـدة فقـال أ

وعـن سـلمة بـن عتيبـة احلكـم عـنشـعبة من طريـقوغريهم النسائي والطحاوي أبو داود و ورواه 
.مثله ن سعيد بن جبري عبن كهيل 

ل بــن أيب خالــد عــن أيب إســحاق حــدثنا ابــن منــري عــن إمساعيــ]14249[وقــال ابــن أيب شــيبة 
العشــاء أفضــنا مــع ابــن عمــر حــىت أتينــا مجعــا ، فصــلى بنــا املغــرب و : ســعيد بــن جبــري قــالَ قــال

هــذا هكــذا صــلى بنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف: فقــال بإقامــة واحــدة ، مث انصــرف
ثنـا حيـىي عـن سـفيان ]4676[وقـال أمحـد .اهــ رواه مسـلم عـن ابـن أيب شـيبة كـذلك املكان

بــن عمــر صــلى املغــرب والعشــاء جبمــع بإقامــة احــدثين أبــو إســحاق عــن عبــد اهللا بــن مالــك أن 
مـع رسـول واحدة فقال له عبد اهللا بن مالك يا أبـا عبـد الـرمحن مـا هـذه الصـالة فقـال صـليتها

.اهـ رواه أبو داود مثله سلم يف هذا املكان بإقامة واحدةعليه و اهللا صلى اهللا
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حــدثنا روح بــن الفــرج قــال ثنــا عمــرو بــن خالــد قــال ثنــا زهــري بــن ]3667[وقــال الطحــاوي 
صـلى بنـا عبـد اهللا بـن عمـر باملزدلفـة : معاوية قـال ثنـا أبـو إسـحاق عـن مالـك بـن احلـارث قـال

مث قـــام ، الصـــالة : مث قـــال، مث ســـلم ، ثـــالث ركعـــات صـــالة املغـــرب بإقامـــة لـــيس معهـــا أذان 
فقال له مالك بن احلارث ما هذه الصالة يا أبا عبد الرمحن . مث سلم ، فصلى العشاء ركعتني 

؟ قال صليت هاتني الصالتني مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املكان ليس معهما أذان
.، واهللا أعلم حصأواألولزهري عن أيب إسحاق ، ذكرهاهـ كذا 

حــدثنا يــونس قــال ثنــا ســفيان عــن ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد قــال ] 3960[وقــال الطحــاوي 
حــدثين أربعــة كلهــم ثقــة مــنهم ســعيد بــن جبــري وعلــي األزدي عــن ابــن عمــر أنــه صــلى املغــرب 

اهـوالعشاء باملزدلفة بإقامة واحدة
ن إبـراهيم قـال ثنـا هشـيم حدثنا يوسف بن يزيـد قـال ثنـا حجـاج بـ] 3961[الطحاوي وقال

قال أنا أبو بشر عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عمـر أنـه مجـع بـني املغـرب والعشـاء جبمـع بـأذان 
.صحيحاهـ وإقامة ومل جيعل بينهما شيئا

حدثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا بن عمر عـن أنـس بـن سـريين ]14253[ابن أيب شيبة وقال
.حسناهـإقامة واحدةعن ابن عمر أنه صلى الصالتني جبمع ب

حــدثنا ابــن عليــة عــن التيمــي عــن أيب جملــز أنــه كــان مــع ابــن ]15431[وقــال ابــن أيب شــيبة 
اهـ ومل يتجوز بينهماالصالة جامعة: فقال نافت إليمث التفأتى مجعا فصلى املغربعمر

ن أنبئــت عــ]85/ 3[قــال ابــن حجــر يف التغليــق و .، وقــد تقــدم مطــوال هــذا إســناد صــحيح 
احلافظ أيب حممد الربزايل أن علي بن أمحد السـعدي أخـربه أنـا أبـو الـيمن الكنـدي أنـا عبـد اهللا 
بن علي املقرئ أنا أبو احلسني النقور عن أمة السـالم بنـت القاضـي أيب بكـر بـن شـجرة مساعـا 
أن حممد بن إمساعيل البندار أخربهم أنا حممد بن حيىي القطيعي ثنا عبد األعلى عن سعيد بـن

اهــأيب عروبة عن قتادة عن الحق بن محيد أنه شهد ابن عمر مجع بينهما جبمـع مجيعـا بإقامـة
.رجاله ثقات 

حدثنا مسدد حدثنا أبو األحوص حدثنا أشعث بن سليم عـن أبيـه ]1935[أبو داود وقال
مــن عرفــات إىل املزدلفــة فلــم يكــن يفــرت مــن التكبــري والتهليــل حــىت عمــرابــنأقبلــت مــع :قــال

أو أمـر إنســانا فـأذن وأقـام فصــلى بنـا املغـرب ثــالث ركعـات مث التفــت فــأذن وأقـامتينـا املزدلفـة أ
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عــالج بــن عمــرو قــال وأخــربين. فصــلى بنــا العشــاء ركعتــني مث دعــا بعشــائهالصــالة:إلينــا فقــال
صـلى ذلك فقال صليت مع رسول اهللاعن ابن عمر قال فقيل البن عمر يفمبثل حديث أيب

حــدثنا خلــف بــن ســعيد قــال ]74/ 13[التمهيــد يف وقــال أبــو عمــر .ســلم هكــذااهللا عليــه و 
حدثنا عبد اهللا بن حممد قال حدثنا أمحد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا 
أمحد بن يونس قال حدثنا أبو األحوص عن أشعث عن أبيـه وعـالج مجيعـا عـن ابـن عمـر أنـه 

اهـ دفع من عرفة حىت أتى املزدلفة فأذن وأقام وذكر احلديث مل يفرت من التهليل والتكبري حني
.أظن هذا كان عام اقتدى به احلجاج .واملوقوف صححه األلباين.ثقات كلهم

حــدثنا هــارون بــن موســى بــن طريــف قــال ثنــا ابــن وهــب عــن عمــرو ] 2763[وقــال الفــاكهي 
ر مع عبد اهللا بن عمر ، فرآه بن احلارث قال إن سعد بن إبراهيم حدثه أن رجال حدثه أنه نف

عاج إىل الشعب فقضى حاجته ، مث توضأ ومل يصـل ، مث سـار إىل املزدلفـة فنزهلـا فـأذن فصـلى 
ابـن حـدثين جـدي حـدثنا مسـلم بـن خالـد عـن]189/ 2[األزرقـي وقـالاهــ املغرب والعشـاء

بــن دفعــت مــع عبــد اهللا بــن عمــر :عــن ســعيد بــن جبــري قــالجــريج أخــربين عــامر بــن مصــعب
عب الــذي يصــلي فيــه اخللفــاء املغــرب دخلــه ابــن عمــر اخلطــاب مــن عرفــة حــىت إذا وازنــا بالشــ

م هـو بنفسـه الصـالة لـيس فيهـا أذانفأقـاتوضـأ وركـب فانطلقنـا حـىت جـاء مجعـامث فتنفض فيه
ة ومل يــؤذن بــاألوىل ومل الصــال: وال إقامــة بــاألوىل فصــلى املغــرب، فلمــا ســلم التفــت إلينــا فقــال

لكـل :ابـن عمـر مل يقـم للعشـاء قـال عطـاءوكـان عطـاء ال يعجبـه أن: قـال ابـن جـريجيقم هلـا
.اهـ عامر بن مصعب ليس بالقوي صالة إقامة ال بد

: حــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن مســعر عــن عبــد الكــرمي قــال ]14256[ابــن أيب شــيبة وقــال
: افعــا فقلــت لــه فلقيــت ن. مل املغــرب والعشــاء جبمــع بــأذان واحــد وإقــامتنيصــليت خلــف ســا

قـــد كنـــت أقـــول هلـــم ال : فلقيـــت عطـــاء فقلـــت .هكـــذا : هكـــذا كـــان يصـــنع عبـــد اهللا ؟ قـــال 
.يف األذانمتقد.البصري ضعيفعبد الكرمي هو اهـصالة إال بإقامة
عـن سـامل بـن عبـد اهللا يذئـب عـن الزهـر حـدثنا آدم حـدثنا ابـن أيب]1673[وقال البخاري 

صــلى اهللا عليــه وســلم بــني املغــرب والعشــاء جبمــع كــل واحــدة مجــع النــيب:عــن ابــن عمــر قــال
مــا حكــاه ســعيد أن أظــن اهـــمنهمــا بإقامــة ومل يســبح بينهمــا وال علــى إثــر كــل واحــدة منهمــا 

يف أن يكــون حكايــة عــن فعلــه صــليتها مــع رســول اهللا: ومــن معــه كــان مــرة ، وأن معــىن قولــه 
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مل يــدرك صــالة أنــه و مــع رســول اهللا ، كأنــه قــال صــليتها كــذلك ملــا حججــت حجــة الــوداع ،  
.واهللا أعلم . . )1(اجلماعة مع رسول اهللا من كثرة الناس حوله

جــابرحــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن أيب الــزبري عــن ]14222[ابــن أيب شــيبة -
قـــال ثنـــا عبـــد حـــدثنا ســـعيد بـــن عبـــد الـــرمحن ]2755[الفـــاكهي .ال صـــالة إال جبمـــع: قـــال 

.صحيح اهـ ال صالة ليلتئذ إال جبمع: عنهما يقول 
حدثنا وكيع عن حسن بن صاحل عن عبد األعلى عن سعيد بن ]14221[ابن أيب شيبة -

.ضعيف بن عامر اهـ عبد األعلى ألجبالأنه صلى دون مجع باابن عباسجبري عن 
مــن : قــاال حــدثنا ابــن أيب عـدي عــن هشــام عــن احلسـن وحممــد]14243[ابـن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح السنة أن جيمع بينهما
حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منصــور عـــن ســـليم بـــن مســلم عـــن حممـــد بـــن عبـــد ]2634[الفــاكهي -

رضـي اهللا عنـه فلمـا رأى أهـل مجــع هريـرةأبـيحججـت مـع : الـرمحن املخزومـي عـن أبيـه قـال 
اهــ سـند اهللا أجل وأكرم وأعظم من أن خييب أحدا من هؤالء حىت يرده بقضاء حاجته : قال 

.ضعيف 
حدثنا حممـد بـن أيب عمـر وعبـد اجلبـار بـن العـالء قـاال ثنـا سـفيان قـال ]2635[الفاكهي -

باملزدلفــة فــأمر جبــزوز بــن الزبيــرعبــد اهللا كنــا مــع : ثنــا مســعر أنــه مســع رجــال مــن فهــم يقــول 
مع القوم فقال عبد اهللا بن جعفر كنا عنـد النـيب صـلى عبد اهللا بن جعفرفنحرت مث أطعمنا و

زاد عبـد اجلبـار .إن أطيـب حلـم حلـم الظهـر : اهللا عليه وسلم فكان يلقي اللحم ومسعته يقـول 
اهـال باملزدلفةجاء ما جاء به الفهمي ق: فقلت ملسعر : قال سفيان : يف حديثه 

وما رخص هلماألمر يف الضعفة
ثنا وكيع ثنا سفيان ومسعر عن سلمة بن كهيل عن احلسن العـرين حد]2082[أمحد قال-

عبــد املطلــب علــى قــدمنا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أغيلمــة بــين: بــن عبــاس قــال اعــن 
أبيين ال ترموا اجلمرة حىت :ولقال سفيان بليل فجعل يلطح أفخاذنا ويق. محرات لنا من مجع 

للمغــرب إقامــة ،وأمــا غــري اإلمــام فيجــزئهم إقامــة إقامــة ، بــأذانني وإقــامتني لإلمــام والصــالة باملزدلفــة: قــال مالــك-1
]160/ 1املدونة [اهـ وللعشاء إقامة
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حـىت تطلـع الشــمسيمــا أخـال أحـدا يعقـل يرمــ:بـن عبـاساوزاد سـفيان قــال .تطلـع الشـمس
ثنا حــد]3005[أمحــد قــالو . نقطــعمهــوو وابــن حبــان وصــححه والرتمــذي اهـــ رواه أبــو داود 

: القـبـن عبـاساحيىي بن آدم ثنا أبو األحوص واألعمش عن احلكم بن عتيبة عن مقسم عـن 
ســـلم ليلـــة النحـــر وعلينـــا ســـواد مـــن الليـــل فجعـــل يضـــرب ر بنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و مـــ

ابـن عبـاس بطرقـهخـرباهــأبين أفيضوا وال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشـمس : ويقول ، أفخاذنا 
.ابن خزميةضعفه

بــن أخــربين حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم عــن أشــهب أن داود ]3048[وقــال النســائي 
بــن انــه مســع أعبــد الــرمحن حــدثهم أن عمــرو بــن دينــار حدثــه أن عطــاء بــن أيب ربــاح حــدثهم 

أرســـلين رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف ضـــعفة أهلـــه فصـــلينا الصـــبح مبـــىن : عبـــاس يقـــول 
.صحيح هسندهذا أصح ، و اهـ )1(ورمينا اجلمرة

دثين عبـد اهللا مـوىل أمسـاء حدثنا مسدد عن حيىي عن ابن جريج قال ح]1595[البخاري -
يـا :مث قالـت، فصـلت سـاعة ، فقامـت تصـلي ، أسماءعن 

قالت .نعم:هل غاب القمر ؟ قلت:فصلت ساعة مث قالت.ال:؟ قلتبين هل غاب القمر
فقلــت .حــىت رمــت اجلمــرة مث رجعــت فصــلت الصــبح يف منزهلــا ، فارحتلنــا ومضــينا .فــارحتلوا: 
يــا بــين إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم أذن :قالــت!يــا هنتــاه مــا أرانــا إال قــد غلســنا:هلــا

اهـللظعن 
]13943[ابـــن أيب شــيبة وقــال 

حــدثنا أبــو بكــر احلميــدي قــال ]808/ 2[يعقــوب بــن ســفيان .كانــت تصــلي الصــبح مبــىن
كنـا نصـلي مـع أمسـاء : ثنا سـفيان قـال حـدثين عمـرو قـال أخـربين عبـد اهللا مـوىل أمسـاء قـالحـد

.اهـ صحيح بنت أيب بكر الصبح يف منزهلا مبىن يوم النحر 
ن مــوالة ألمســاء بنــت أيب أعــن حيــىي بــن ســعيد عــن عطــاء بــن أيب ربــاح ]874[مالــك وقــال

بغلــس قالــت فقلــت هلــا لقــد جئنــا مــىن ابنــة أيب بكــر مــىنأســماءجئنــا مــع :بكــر أخربتــه قالــت
عـن هشـام ]877[مالـكوروى . قد كنا نصنع ذلـك مـع مـن هـو خـري منـك :بغلس فقالت

بـن أيب مليكـة ارأيـت عطـاء و : محـي قـال ثنا داود بن عمرو ثنا نافع بن عمـر بـن مجيـل اجل]20296[قال أمحد -1
]195[وقــال ابــن املنــذر يف اإلمجــاع . اهـــ هــذا ســند صــحيح وعكرمــة بــن خالــد يرمــون اجلمــرة قبــل الفجــر يــوم النحــر 

اهـالنحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه جيزئيومِ مجرةِ يوأمجعوا على أن رم
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أبــن عــروة عــن فاطمــة بنــت املنــذر أخربتــه 
ســري إىل 

.اهـ صحيحمىن وال تقف 
شــيبة حــدثنا ســفيان بــن عيينــة حــدثنا عمــرو بــن حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب] 3185[مســلم -

أمدينار ح وحـدثنا عمـرو الناقـد حـدثنا سـفيان عـن عمـرو بـن دينـار عـن سـامل بـن شـوال عـن 
ويف. صــلى اهللا عليــه وســلم نغلــس مــن مجــع إىل مــىنكنــا نفعلــه علــى عهــد النــيب:قالــتحبيبــة

اهـنغلس من مزدلفة: رواية الناقد 
عائشــةحــدثنا وكيــع عــن عبيــد اهللا بــن أيب زيــاد عــن عطــاء عــن ]13945[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ هذا سند ضعيفوإين ألفعله: 
قــراءة عليــه نــا حممــد بــن حممــد بــن عبــد العزيــز ثنا عبــد اهللا بــن حــد]2676[الــدارقطين وقــال
هــارون بــن املغــرية عــن عبــد اهللا بــن يعلــى الطــائفي عــن عطــاء عــن عائشــة بنــت طلحــة نــا محيــد

أمر نساءه أن خيرجن من مجع ليلة مجع ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعن خالتها عائشة
مل أزل و : قــال عطــاء. فكانــت تصــنع ذلــك حــىت ماتــت، منزهلــا مث تصــبح يف، فريمــني اجلمــرة 

بـن ك حـىت ماتـت عائشـة ابنـة طلحـةلـوإن صـح فـاليت كانـت تصـنع ذ.سند ضـعيفاهـأفعله
.عبيد اهللا 

عـن ابـن محيـدحدثنا عبد اهللا بن مسـلمة بـن قعنـب حـدثنا أفلـح يعـين]3178[مسلم وقال
اســتأذنت سـودة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ليلــة املزدلفــة :

فـأذن هلـا :قـاليقـول القاسـم والثبطـة الثقيلـةقبـل حطمـة النـاس وكانـت امـرأة ثبطـةفع قبلـه و تـد
وألن أكـــون اســـتأذنت رســـول اهللا .فخرجـــت قبـــل دفعـــه وحبســـنا حـــىت أصـــبحنا فـــدفعنا بدفعـــه

حـدثنا و .من مفـروح بـهصلى اهللا عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إيل
قــال ابــن املثــىن حــدثنا عبــد الوهــابيوحممــد بــن املثــىن مجيعــا عــن الثقفــإســحاق بــن إبــراهيم

كانــت ســودة امــرأة :حــدثنا أيــوب عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن القاســم عــن عائشــة قالــت
ضــخمة ثبطــة فاســتأذنت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن تفــيض مــن مجــع بليــل فــأذن هلــا 

، اهللا صلى اهللا عليه وسـلم كمـا اسـتأذنته سـودة كنت استأذنت رسول فليتين: فقالت عائشة 
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اهــ كرهـت أن تـنقص عمـا تركهـا عليـه رسـول اهللا صـلى ال تفيض إال مع اإلمامعائشةوكانت 
.من العملاهللا عليه وسلم 

حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عـن محيـد بـن عبـد ]13944[ابن أيب شيبة -
ــرحمن بــن الــرمحن بــن عــوف أن  .كــان يعجــل النســاء والصــبيان مــن مجــع بليــلعــوفعبــد ال

ثمـاين قـال ثنـا إبـراهيم بـن سـعد عـن حدثنا أبو مروان حممد بن عثمـان الع]2758[الفاكهي 
كــان عبـد الــرمحن بـن عــوف يقـدم النســاء والصـبيان ليلــة : عــن محيـد بــن عبـد الــرمحن قـال أبيـه

.صحيح . راهيم بن سعد عن إبعبد اهللا بن صاحل ه أبو صاحل تابعاهـ مجع إىل مىن
كـان يصـليابن عـوفن مسعر عن أيب الزناد أن عحدثنا وكيع ]13949[ابن أيب شيبة -

.مرسل اهـبأمهات املؤمنني الفجر مبىن
كان يقدم نساءه وصـبيانه مـن املزدلفـة إىل طلحة بن عبيد اهللان أنه بلغه أ]875[مالك -

ســى بــن طريــف قــال حــدثنا ابــن وهــب عــن ثنا هــارون بــن مو حــد] 2760[الفــاكهي .مــىن 
إن بكـريا حدثـه أن زفـر بـن عقيـل حدثـه أن سـعدى بنـت احلـارثعمرو يعين ابن احلارث قـال 

كـــان يقـــدمهم ليلـــة رضـــي اهللا عنـــه  أن طلحـــة بـــن عبيـــد اهللامـــرأة طلحـــة بـــن عبيـــد اهللا حدثتـــه
.حسن اهـاملزدلفة حىت يصلوا الصبح مبىن 

بــن بكــري حــدثنا الليــث عــن يــونس عــن ابــن شــهاب قــال حــدثنا حيــىي]1592[البخــاري -
رضـي اهللا عنهمـا يقـدم ضـعفة أهلـه فيقفـون عنـد املشـعر احلـرام عبد اهللا بن عمروكان : سامل 

. مث يرجعـــون قبـــل أن يقـــف اإلمـــام وقبـــل أن يـــدفع ، باملزدلفـــة بليـــل فيـــذكرون اهللا مـــا بـــدا هلـــم 
. فــإذا قــدموا رمــوا اجلمــرة ، بعــد ذلــك فمــنهم مــن يقــدم مــىن لصــالة الفجــر ومــنهم مــن يقــدم

اهـأرخص يف أولئك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وكان ابن عمر يقول 
عبـد اهللا ن أبامهـا أعـن نـافع عـن سـامل وعبيـد اهللا ابـين عبـد اهللا بـن عمـر ]873[مالـك وقال

ن أويرمـوا قبـل كـان يقـدم أهلـه وصـبيانه مـن املزدلفـة إىل مـىن حـىت يصـلوا الصـبح مبـىن بن عمر
حــدثنا ابـن منــري عـن عبيــد اهللا عــن نـافع عــن عبــد اهللا ]13948[ابـن أيب شــيبة .يـأيت النــاس 

ويرمــوا ، كــان ابــن عمــر يبعــث بصــبيانه ليلــة املزدلفــة فيصــلوا الصــبح مبــىن : بــن عبــد اهللا قــال 
.اهـ صحيح يأيت الناساجلمرة قبل أن
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: جـريج عـن عطـاء عـن ابـن الشـوال قـال ن ابن عحدثنا حفص ]13942[ابن أيب شيبة -
/ 5[وقـال الفـاكهي .ثقـات اهــ إمنا مجع منزل ترحتـل منـه مـىت شـئت: عبد اهللا بن عمرقال 
فـــذكر عـــن ابـــن جـــريج: حـــدثنا ســـعيد بـــن عبـــد الـــرمحن قـــال] 21

قـال عبـد اهللا بـن : قـولمسعت أبا العباس األعمى ي: وأخربين عطاء قال: حديثا طويال مث قال 
كـذا وجدتـه ، وذكـره اهـ  إمنا مجع منزل تذبح فيه إذا شئت: عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما

إمنـا :عن أيب العباس األعمى عن عبد اهللا بـن عمـرو قـال]291/ 4[أبو عمر يف االستذكار 
وروايــة . قــةأبــو العبــاس الشــاعر امســه الســائب بــن فــروخ ، ثاهـــ مجــع منــزل تــدجل منــه إذا شــئت 

.حفص أصح 
: حـــدثنا أبـــو كريـــب قـــال] 363/ 4[ونقـــل ابـــن بطـــال يف شـــرح البخـــاري عـــن الطـــربي قولـــه 

حدثنا خالد بن خملد عن حممد بن عبد اهللا عن عطاء عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص عـن 
الظـن لكنـه يؤيـد .رفعـه خطـأاهـإمنا مجع منزل لدجل املسلمني: صلى اهللا عليه وسلم قالالنيب

.واهللا أعلم. أن رواية ابن أيب شيبة عن حفص هي عن ابن عمرو بن العاص
حدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم عـن أيـوب عـن ابـن أيب مليكـة أن رجـال ]1281[ابن منيع وقال

ــن عمــرومــن قــريش قــال  ــد اهللا ب إين مضــعف مــن األهــل واحلمولــة ، وإمنــا محولتنــا هــذه : لعب
أمــا إبــراهيم فإنــه بــات مبــىن حــىت إذا أصــبح : ع بليــل ؟ فقــال احلمــر الدبابــة أال أفــيض مــن مجــ

وطلــع حاجــب الشــمس ســار إىل عرفــة حــىت نــزل منــزال منهــا مث راح مث وقــف موقفــه منهــا حــىت 
إذا غابت الشمس أفاض حىت إذا أتى مجعا فنزل منزله منـه حـىت بـات بـه حـىت إذا كـان صـالة 

ر أفــاض ، فــذلك ملــة إبــراهيم ، وقــد أمــر الصــبح املعجلــة وقــف ، حــىت إذا كــان الصــبح املســف
.، وقد تقدموصححه ابن خزمية أبو يعلى رواهو اهـنبيكم أن يتبعه 

مىت ينفر من املزدلفة
حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفـر عـن أبيـه عـن جـابر أن النـيب ]15559[ابن أيب شيبة -

. )1(قبـل أن تطلـع الشـمسفـدفعل واقفـا باملزدلفـة حـىت أسـفر جـداصـلى اهللا عليـه وسـلم مل يـز 
.رواه مسلم 

حدثنا عبد الرزاق بن مهام رمحه اهللا أخربنا معمر قال قال يىي الذهلحممد بن حيمن طريق]9792[البيهقي روى-1
أنـه أمـر النـاس أن ال ينفـروا مـن مجـع حـىت تطلـع اذهب بنا إىل خباء جعفر بن حممد فإنه بلغـين: أيوب وحنن ها هنا يل
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حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن حممــد بــن املنكــدر مســع ســعيد بــن ]14070[ابــن أيب شــيبة -
وهـو واقـف علــى قـزح وهــو أبــا بكــرعبـد الـرمحن بــن يربـوع خيـرب عــن جبـري بــن احلـويرث مسعـت 

انكشـــفت ممـــا صـــبحوا أصـــبحوا مث دفـــع ، فكـــأين أنظـــر إىل فخـــذه قـــد يـــا أيهـــا النـــاس أَ : يقـــول 
حــدثنا هنــاد وأمحــد الــدواليب قــاال حــدثنا ســفيان ]3829[ابــن جريــر .حيــرش بعــريه مبحجنــه

رأيــت أبــا بكــر : قــالالــرمحن بــن يربــوع عــن ابــن احلــويرثعــن ابــن املنكــدر عــن ســعيد بــن عبــد
البيهقــــي . مث دفــــعأيهــــا النــــاس أصــــبحوا أيهــــا النــــاس أصــــبحوا : زح وهــــو يقــــولواقفــــا علــــى قــــ

ســعدان بــن نصــر حــدثنا ســفيان عــن ابــن املنكــدر عــن ســعيد بــن عبــد ريــقمــن ط]9794[
حـدثنا حممـد بـن أيب عمــر ]2656[الفــاكهي .مثلـهالـرمحن بـن يربـوع عـن جبــري بـن احلـويرث 

وعبــد اجلبــار بــن العــالء قــاال ثنــا ســفيان عــن حممــد بــن املنكــدر عــن ســعيد بــن عبــد الــرمحن بــن 
أخربنــا ســفيان بــن عيينــة عــن ]6681[بــن ســعد وقــال ا. مثلــهيربــوع عــن جبــري بــن احلــويرث 

ابــن املنكــدر عــن ســعيد بــن عبــد الــرمحن بــن يربــوع عــن جبــري بــن احلــويرث رأيــت أبــا بكــر علــى 
قـد انكشـف فيمـا خيـرش فإين ألنظـر إىل فخـذه ، أيها الناس أصبحوا مث دفع : قزح وهو يقول 
يربــوع ن عبــد الــرمحن بــنســعيد بــهكــذا قــال ســفيان بــن عيينــة:قــال ابــن ســعد.بعــريه مبحجنــه

وكـذلك قـال اهــإمنـا هـو عبـد الـرمحن بـن سـعيد بـن يربـوع املخزومـيوهذا وهل وغلط يف نسبه
.جبري صحايب صغري ، سند صحيح و .أمحد يف العلل 

حــدثنا حجــاج بــن منهــال حــدثنا شــعبة عــن أيب إســحق مسعــت عمــرو ]1600[البخــاري -
إن :صــــلى جبمــــع الصــــبح مث وقــــف فقــــالرضــــي اهللا عنــــهعمــــرشــــهدت : بــــن ميمــــون يقــــول 

وأن النيب صـلى اهللا عليـه .أشرق ثبري:ويقولون،املشركني كانوا ال يفيضون حىت تطلع الشمس
اهـو سلم خالفهم مث أفاض قبل أن تطلع الشمس 

معهـم فلمـا بصـر فذهبت مع أيوب حىت أتينـا فسـطاطه فـإذا عنـده قـوم مـن العلويـة وهـو يتحـدث : قال معمر . الشمس
بأيوب قام فخرج من فسطاطه حىت اعتنق أيوب مث أخذ بيده فحوله إىل فسـطاط آخـر قـال معمـر كـره أن جيلسـه معهـم 

اذهبـوا إىل هـؤالء بطبــق فإنـا إن بعثنــا إلـيهم تركونــا وإال : يـده مث قــالمث دعـا بطبــق مـن متــر فجعـل ينـاول أيــوب يف: قـال 
أنــك أمــرت النــاس أن ال بلغــين: قــال ومــا بلغــك عــين: عنــك؟ قــال بلغــينيالــذمــا هــذا: فقــال لــه أيــوب. شــنعوا علينــا

عـن أيبسـبحان اهللا خـالف سـنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حـدثين: فقـال . يدفعوا من مجع حـىت تطلـع الشـمس
ملون علينا ويروون ولكن الناس حي،صلى اهللا عليه وسلم دفع من مجع قبل أن تطلع الشمسجابر بن عبد اهللا أن النيب

ولكـن لنـا ، واهللا إن عنـد بعـض النـاس لعلمـا لـيس عنـدنا ، ويزعمون أن عنـدنا علمـا لـيس عنـد النـاس ، عنا ما ال نقول 
.اهـ صحيح من عني أيوبيفلم يزل يذكر من حقهم وقرابتهم حىت رأيت الدمع جير ، حق وقرابة 
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إســحاق عـــن عبـــد حـــدثنا عبــد اهللا بـــن رجــاء حـــدثنا إســرائيل عـــن أيب]1683[البخــاري -
اهللا عنـــه إىل مكـــة ، مث قـــدمنا مجعـــا فصـــلى يرضـــعبـــد اهللاجنـــا مـــع خر :الـــرمحن بـــن يزيـــد قـــال

شــاء بينهمــا مث صــلى الفجــر حــني طلــع الفجــر الصــالتني كــل صــالة وحــدها بــأذان وإقامــة والعَ 
مث قــال إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه . وقائــل يقــول مل يطلــع الفجــر ،قائــل يقــول طلــع الفجــر 

هذا املكان املغرب والعشاء ، فال يقـدم ن وقتهما يفإن هاتني الصالتني حولتا ع:وسلم قال 
لـو أن : مث وقف حىت أسـفر ، مث قـال . الناس مجعا حىت يعتموا ، وصالة الفجر هذه الساعة 

اهللا يرضـعثمـانأقولـه كـان أسـرع أم دفـع يفمـا أدر . أمري املؤمنني أفاض اآلن أصاب السـنة 
اهـلنحر حىت رمى مجرة العقبة يوم اعنه فلم يزل يليب

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن ]15564[ابــن أيب شــيبة -
]9701[الطــرباين . قــدار صــالة املســفرين بصــالة الغــداةأفــاض مــن مجــع معبــد اهللايزيــد أن 

سـألت عبـد الـرمحن : حدثنا علي بن عبد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا سـفيان عـن أيب إسـحاق قـال
اهـــ كانصــراف القــوم املســفرين مــن صــالة الغــداة: دفــع عبــد اهللا مــن مجــع؟ قــالمــىت : بــن يزيــد

.صحيح سند 
جــابرحــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن أيب الــزبري عــن ]15566[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح قبل طلوع الشمس: قال 
ابــن عمــرحــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن نــافع عــن ]15569[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ إسناد صحيح كقدر صالة الصبح ال معجلة وال مؤخرة: قال 
جبمـع الزبيـرابـنوقـف :حدثنا وكيع عن العمري عـن نـافع قـال]15563[ابن أيب شيبة -

ودفـع النـاس عمرابنأفعل اجلاهلية ؟ فدفع ؟طلوع الشمس تنتظر: فأسفر ، فقال ابن عمر 
بـن الـزبري اأن يـد اهللا بـن عمـر قـال أخـربين نـافععـن عبنـا زهـريأ]2590[ابـن اجلعـد .بدفعتـه

فعــل أهــل ؟تنتظــرونالشــمسَ :بــن عمــرافقــال ، وقــف باملزدلفــة حــىت أســفر أحســبه قــال جــدا 
حدثنا ]1295[مسدد.وابن الزبري اإلمام، بن الزبري ابن عمر مث دفع افدفع :قال؟اجلاهلية

طلــوع الشــمس:ري أســفر بالــدفع فقــال ابــن عمــرالــزبع أن ابــن أخــربين نــافحيــىي عــن عبيــد اهللا
.صحيحاهـابن عمر ودفع الناس بدفعه ودفع ابن الزبريفدفعينتظرون صنع أهل اجلاهلية
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حـدثنا وكيــع عـن سـفيان عــن ابـن خثـيم عــن يوسـف بـن ماهــك ]15463[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ سند صحيح أنه دفع قبل اإلمامعمرابنعن 
حــدثنا ابــن محيــد قــال حــدثنا هــارون عــن عبــد اهللا بــن عثمــان عــن ]3830[ابــن جريــر وقــال

فلمــا أصــبح جبمــع صــلى الصــبح، مث غــدا عمــرابــنحججــت مــع : يوســف بــن ماهــك قــال
اهــ حـديث ســفيان وغـدونا معـه حـىت وقـف مـع اإلمـام علـى قــزح، مث دفـع اإلمـام فـدفع بدفعتـه

.أصح
الزبيـرابـنجـريج عـن عمـرو عـن حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن]15567[ابن أيب شيبة -

.كأن فيه حذفاو ، كذا وجدتهاهـ  الدفعة من مجع طلوع الشمس: قال 
عـــن حـــدثنا ابـــن منـــري ويزيـــد بـــن هـــارون عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد ]15565[ابـــن أيب شـــيبة قـــال

عـد إن مـن سـنة احلـج أن يصـلي ، مث يقـف باملزدلفـة ب: يقول الزبيرابنمسعت : قال القاسم
ثنا يوسف بن موسـى ]2800[ابن خزمية .صبح إذا برق الفجر فإذا أسفر دفعأن يصلي ال

مـن سـنة احلـج أن يصـلي : ثنا جرير عن حيىي عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا بن الزبري قال 
اإلمـــام الظهـــر و العصـــر و املغـــرب و العشـــاء اآلخـــرة و الصـــبح مبـــىن مث يغـــدو إىل عرفـــة فيقيـــل 

الشمس خطب الناس مث صـلى الظهـر و العصـر مجيعـا مث وقـف له حىت إذا زالتيحيث قض
بعرفــات حـــىت تغيـــب الشـــمس مث يفـــيض فيصــلي باملزدلفـــة أو حيـــث قضـــى اهللا مث يقـــف جبمـــع 
حىت إذا أسفر دفع قبـل طلـوع الشـمس فـإذا رمـى اجلمـرة الكـربى حـل لـه كـل شـيء حـرم عليـه 

.اهـ صحيح إال النساء و الطيب حىت يزور البيت
اجلمارإىلالدفع التلبية يف

الليث عـن حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخربين] 3149[مسلم-
معبــد مــوىل ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاس عــن الفضــل بــن عبــاس وكــان رديــف الــزبري عــن أيبأيب

:عشـــية عرفـــة وغـــداة مجـــع للنـــاس حـــني دفعـــوارســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أنـــه قـــال يف
ـــوهـــو كـــافٌّ . بالســـكينة علـــيكم  ـــناقَت علـــيكم حبصـــى :را وهـــو مـــن مـــىن قـــاله حـــىت دخـــل حمسِّ

حـىت رمـى وقـال مل يـزل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يلـيب. يرمـى بـه اجلمـرة ياخلذف الـذ
اهـاجلمرة
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سـأل أيب عكرمـة بد األعلى عن حممد بن إسـحاق قـالحدثنا ع]14194[ابن أيب شيبة -
أهــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : الل مــىت ينقطــع ؟ فســمعته يقــول وأنــا أمســع عــن اإلهــ
.)1(اهـ مرسل حسنعمروأبو بكر حىت رمى اجلمرة و

حدثنا عباد بن العوام عن هالل بن خباب عن عكرمة عـن ابـن]14184[ابن أيب شيبة -
عقبـة ، وقـال كان يليب حىت يرمي مجرة العباسابنلىب حىت رمى العقبة ، وأن عمرعباس أن 

.اهـ حسن إمنا نفتتح احلل اآلن: 
حــدثنا حممــد بــن خزميــة قــال ثنــا حجــاج قــال ثنــا محــاد عــن قــيس بــن ]4023[الطحــاوي -

ــن الخطــابمسعــت : ســعد عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال رضــي اهللا عنــه يلــيب غــداة عمــر ب
.صحيح إسناد اهـ املزدلفة 

احلـــافظ حـــدثنا أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن يعقـــوب أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا ]9716[وقـــال البيهقـــي 
حدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن زيـد بـن أسـلم عـن عطـاء بـن يسـار يحدثنا أمحد بن شيبان الرمل

يا أمـري املـؤمنني فـيم : اهللا عنه يهل باملزدلفة فقلت له يرضعمرمسعت : عن ابن عباس قال 
. ثلـه مبحكـام مـن طريـق سـفيان ورواه الطحـاوي يف األاهــ وهل قضينا نسـكنا: اإلهالل؟ قال 

.صحيح 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون ]14183[ابن أيب شيبة -

ســنتني إحــدامها يف الســنة الــيت أصــيب فيهــا ، كــل ذلــك يلــيب حــىت عمــرحججــت مــع : قــال 
.ال بأس بهحسناهـ رمى مجرة العقبة من بطن الوادي

حــدثنا حفــص ووكيــع ومــروان بــن معاويــة وعلــي بــن هاشــم عــن ]14186[ابــن أيب شــيبة -
البيهقـي .يلـيب يقطـع التلبيـة إذا رمـى مجـرة العقبـةعلـيكـان : ن عطاء قـال عحممد بن شريك 

حـدثنا حممـد يأخربنـا أبـو احلسـن بـن حممـود املـروز يأخربنا أبو عبـد الـرمحن السـلم]9886[
عــن عطــاء أن يعثمــان املكــداود عــن أيباحلــافظ حــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثنا ابــنيبــن علــ

.أبو عثمان هو حممد بن شريك ، مرسل صحيح اهـ عليا لىب حىت رمى مجرة العقبة

اعيل عن حديث حممد بن إسحاق قـال سـأل أيب عكرمـة وأنـا سألت حممد بن إمس]229[قال الرتمذي يف العلل -1
أهل النيب صلى اهللا عليه وسـلم حـىت رمـى اجلمـرة وأبـو بكـر وعمـر وعثمـان احلـديث :أمسع عن اإلهالل مىت يقطع فقال

اهـهو حديث حمفوظ:فقال



ابقني األولنيتقريب فقه الس

339

حدثنا عبد األعلـى عـن حممـد بـن إسـحاق قـال حـدثين أبـان بـن ]14179[ابن أيب شيبة -
: قـول مـن املزدلفـة فلـم أزل أمسعـه يلـيب يعلـيبـنحسـيندفعـت مـع : صاحل عن عكرمة قال 

مسعـت أيب : يـا أبـا عبـد اهللا ؟ قـال ذا اإلهـالل ما ه: لبيك حىت انتهى إىل اجلمرة ، فقلت له 
يهـل حـىت انتهـى إىل اجلمـرة وحـدثين أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علي بن أبي طالـب

يــونس بــن بكــري عــن ابــن إســحاق قــال مــن طريــق]9885[البيهقــي .أهــل حــىت انتهــى إليهــا
حـدثنا علــي بـن معبـد قـال ثنــا ]4006[الطحـاوي .مثلـهبـن صـاحل عــن عكرمـة أبـانحـدثين

عــن بــاد بــن العــوام عــن حممــد بــن إســحاق عــن أبــان بــن صــاحلثنــا عســعيد بــن ســليمان قــال
يـا أبـا عبـد : وقفت مع احلسني بن علي فكان يلـيب حـىت رمـى مجـرة العقبـة فقلـت: عكرمة قال

وأخـربين أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان ، كـان أيب يفعـل ذلـك : اهللا ما هذا ؟ فقـال
أخــربين صــدق: فرجعــت إىل ابــن عبــاس فأخربتــه فقــال عبــد اهللا بــن عبــاس: قــال. يفعــل ذلــك 

اهــ حسـن وكـان رديفـه ى اهللا عليه وسلم لىب حىت انتهـى أوالهـاالفضل أخي أن رسول اهللا صل
.صحيح

عبــد اهللاشــقيق عــن أيب وائــل عــن حــدثنا شــريك عــن عــامر بــن]14185[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي عـن ]14195[ابـن أيب شـيبة .أنه لـىب حـىت رمـى مجـرة العقبـة

ســفيان عــن عــامر بــن شــقيق عــن أيب وائــل عــن عبــد اهللا أنــه لــىب حــىت رمــى مجــرة العقبــة وقطــع 
مسعر عن عـامر حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا ]9205[الطرباين . بأول حصاة

.اهـ حسن لىب عبد اهللا حىت رمى اجلمرة: بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال
رمـــي كـــان يلـــيب حـــىت يابـــن مســـعودعـــن أيب معشـــر عـــن النخعـــي أن ]58[ابـــن أيب عروبـــة -

حــدثنا غنــدر عــن ســعيد بــن أيب ]14193[ابــن أيب شــيبة .مث ميســك اجلمــرة بــأول حصــاة
عــن علقمــة واألســود عــن عبــد اهللا أنــه كــان ال يقطــع التلبيــة عروبــة عــن أيب معشــر عــن إبــراهيم

.صحيح مرسل أصح ، وهو خرب اهـ حىت يرمي مجرة العقبة يف أول حصاة
حدثنا سريج بن يـونس حـدثنا هشـيم أخربنـا حصـني عـن كثـري بـن مـدرك ]3152[مسلم -

.هـذاأعـرايب:لـىب حـني أفـاض مـن مجـع فقيـلعبـد اهللاعن عبد الرمحن بـن يزيـد أن ياألشجع
هــذا أنزلــت عليــه ســورة البقــرة يقــول يفيمسعــت الــذ؟النــاس أم ضــلوايأنســ: فقــال عبــد اهللا 
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دثنا سـفيان عـن حـدثنا حيـىي بـن آدم حـوحـدثناه حسـن احللـواين.لبيك اللهـم لبيـك :املكان 
اهـ

ن أيب عبــد الــرمحن حــدثنا ابــن فضــيل عــن عطــاء بــن الســائب عــ]14187[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن ك التلبية حىت يرمي مجرة العقبةأنه كان ال يرت عبد اهللاعن 

عبـاسابـنحدثنا هشيم عن أيب بشر عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]14199[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيحم احلجر ، واحلاج إذا رمى اجلمرةاملعتمر ميسك عن التلبية إذا استل: أنه قال

قطـع التلبيـة إذا راح رأيـت القاسـم ي: حدثنا وكيع عن أفلح قـال ]14190[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح تقدم عند مالك تفعلهعائشةوكانت : قال إىل املوقف

الرمي يوم النحراألمر يف
حدثنا ابن علية عن عوف عن زياد بن احلصني قال حـدثين أبـو ]14097[ابن أيب شيبة -

القـــط يل : رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم غـــداة العقبـــة قـــال: العاليـــة عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 
مث : مبثــل هــذا فــارموا : فقــال : فلقطــت لــه حصــيات هــن حصــى اخلــذف قــال : حصــى قــال 

.اهـ صحيح رواه أمحد والنسائي وابن ماجة واحلاكم إياكم والغلو يف الدين: قال 
عبـد الـرمحن بـن يزيـد حدثنا ابن إدريـس عـن ليـث عـن حممـد بـن]13631[ابن أيب شيبة -

ـــد اهللاأفضـــت مـــع : عـــن أبيـــه قـــال  القـــط يل فناولتـــه ســـبع : فلمـــا انتهينـــا إىل اجلمـــرة قـــال عب
.اهـ ليث يضعف حصيات

حدثنا حفص بـن عمـر حـدثنا شـعبة عـن احلكـم عـن إبـراهيم عـن عبـد ]1661[البخاري -
يـت عــن يســاره ومــىن عــن أنـه انتهــى إىل اجلمــرة الكــربى جعــل البعبــد اهللالـرمحن بــن يزيــد عــن 

.هكــذا رمــى الــذي أنزلــت عليــه ســورة البقــرة صــلى اهللا عليــه وســلم:ميينــه ورمــى بســبع وقــال
حدثنا آدم حدثنا شـعبة حـدثنا احلكـم عـن إبـراهيم عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد أنـه حـج مـع ابـن 
مســعود فــرآه يرمــي اجلمــرة الكــربى بســبع حصــيات فجعــل البيــت عــن يســاره ومــىن عــن ميينــه مث

.اهـ ورواه مسلم )1(هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة:قال
أنــه  عمــرابــنحــدثنا أبــو عاصــم عــن ابــن جــريج عــن نــافع عــن ]15320[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح كان يكرب مع كل حصاة تكبرية

.من حيث تيسر:فقالمن أين كان القاسم يرمي مجرة العقبة نه سأل عبد الرمحن بن القاسمأ]917[مالك -1
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حدثنا سعيد بن عبد الرمحن بن سعيد بن حسـان بـن عبيـد اهللا بـن أيب ]2601[الفاكهي -
كــان : أخــربين نــافع قــال 

.اهـ حسن عبد اهللا بن عمر
جـابرحدثنا أبو خالد األمحر عن ابـن جـريج عـن أيب الـزبري عـن ]14092[ابن أيب شيبة -

.سند صحيحاهـ اخلذفاجلمرة مبثل حصى ارموا : قال 
سـألت عطـاء عـن : حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جريج قـال ]14094[ابن أيب شيبة -

: مـا هـو ؟ قـال : قلـت : حصى بني احلصاتني قال : كان يقال : حصى رمي اجلمار ؟ قال 
.اهـ صحيح حصى الذي خيذف به

عن أبيه يج عن ابن طاووس حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جر ]14093[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح كنا نلتقط حصى اخلذف: قال 

ترتيب العمل يوم النحر
نه أبن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص اعن ]941[مالك -

وقــف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم للنـاس مبــىن والنــاس يســألونه فجــاءه رجــل فقــال :قـال 
احنر : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم .حنرأن أشعر فحلقت قبل أمل يا رسول اهللا:له

ارم وال :قـــال.رمـــيأن أشـــعر فنحــرت قبـــل أيـــا رســـول اهللا مل :مث جـــاءه آخـــر فقــال.وال حــرج
افعـل : ال قـالإسـلم عـن شـيء قـدم وال أخـر عليـه و فما سئل رسول اهللا صلى اهللا:قال.حرج

عـن رسـول اهللاوأسـامة بـن شـريك ورواه جابر وابن عباس .ومسلم اهـ رواه البخاريوال حرج 
.صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عـن أبيـه ]1734[وقال البخاري 
يالـذبح واحللـق والرمـقيل لـه يفصلى اهللا عليه وسلمأن النيباهللا عنهمايعن ابن عباس رض
اهـال حرج :فقال ، والتقدمي والتأخري

أعبـد اهللا بـن عمـرعن نافع عـن ]891[مالك -
ن يرجــع فيحلــق أو يقصــر مث يرجــع إىل أأفــاض ومل حيلــق ومل يقصــر جهــل ذلــك فــأمره عبــد اهللا 

اهـ البيت فيفيض 
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أن بنــني لعبــد اهللاثنا ليــث بــن ســعد عــن نــافعحــد]31[العــالء بــن موســىأبــو جهــموقــال 
.اهـ سند صحيحمث ليفيضوا إفاضة أخرى لريجعوا فليحلقوا:أفاضوا قبل أن حيلقوا فقال

بن منري قال حدثنا عبيد اهللا عن حدثنا عبد اهللا ابن املثىن قال ناحدث]2272[الطربي وقال
ل الشـعر وهـو راجـع إىل مـىن طويـرجـال مـن أهلـه وقـد طـاف بالبيـتعمرابنلقي : قال نافع

أو قصـــر ، مث اذهـــب إىل البيـــت أمـــا حلقـــت وال قصـــرت ؟ ارجـــع إىل مـــىن فـــاحلق : فقـــال لـــه 
حدثنا ابن املثىن قال حدثنا عبد األعلى قال حدثنا هشام عن عبيد اهللا عـن نـافع عـن .فطف

فـذكر فلقـي إنسـانا مـن أهلـه راجعـاانطلـق يـزور البيـتو ابن عمر أنه رمى اجلمـار وذبـح وحلـق 
عــن نــافع أن رجــال رمــى ثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال حــدثنا أيــوب حــد.حنــوه

بقه أحـــد إىل البيـــت إذا حنـــر وكـــان ابـــن عمـــر ال يســـاجلمـــرة مث انطلـــق كمـــا هـــو فطـــاف بالبيـــت
كيف صنعت : يا ابن أخي: فقال مث انطلق فلقيه الرجل فأنكرهوأنه حنر يف دار النحروحلق
مث ارجـع فطـف بالبيــت واحلــق أو قصـرفـارجع: البيـت قـال مث جئـت فطفــت برميـت : ؟ قـال

ر نـا سـفيان نـا من طريق سـعيد بـن منصـو ]192/ 5[وذكره ابن حزم يف احمللى .ح ياهـ صح
عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجال من أهله أفـاض قبـل أن حيلـق فـأمره أيوب هو السختياين

أيضــا نــا ابــن بــن منصــورســعيدريــق ورواه مــن ط.اهـــ هــذا خمتصــر مــن حــديث أيــوبأن حيلــق
وهــب عــن عمــرو بــن احلــارث عــن حيــىي بــن ســعيد عــن نــافع أن ابــن عمــر لقــي ابــن أخيــه عبــد 
الــرمحن بــن عبــد الــرمحن بــن عمــر قــد أفــاض قبــل أن حيلــق أو يقصــر فــأمره أن يقصــر، مث يرجــع 

.بذلك مجاعة من أهلهم، وكان الذين أمرهاهـ صحيح فيفيض
نا ابــن بشــار وابــن املثــىن قــاال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا حــدث]2274[الطــربي -

عــن رجــل حلــق قبــل أن يــذبح ؟ عمــرابــنســألت : قــال شــعبة عــن قتــادة عــن مــورق العجلــي 
مـــن ]192/ 5[وذكـــره ابـــن حـــزم يف احمللـــى .اهــــ ســـند صـــحيح حيـــة إنـــك لضـــخم الل:قـــال 

ي نـا روح نـا سـعيد عـن قتـادة عـن نا عبـد اهللا بـن احلسـن اهلـامشالسمريبن اجلهمحممد طريق 
مــاذا : خــالف الســنة، قلــت: رجــل حلــق قبــل أن يــذبح؟ قــال: مــورق العجلــي قلــت البــن عمــر

، روح بن عبادة حديثـه سند صحيحاهـإنك لضخم اللحية، ومل جيعل عليه شيئا: عليه؟ قال
.وكأنه محل أهل بيته على األكمل.عن سعيد بن أيب عروبة عند الشيخني 
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حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد الصاغاين حممد بن إسحاق من طريق]9912[يهقي الب-
: عـن قـوم حلقـوا مـن قبـل أن يـذحبوا قـال مالـكبـنأنـسعروبة عن مقاتلبن أيب

روايــة ســعيد بــن عــامر عــن ابــن أيب عروبــة عنــد ثقــات ، و اهـــء علــيكميأخطــأمت الســنة وال شــ
.متأخرأظن أن مساعه، ةمقرونمسلم 

حــدثنا ابــن فضــيل عــن عطــاء بــن الســائب عــن ســعيد بــن جبــري ]14916[ابــن أيب شــيبة -
يا أبا عباس أبـدأ بالصـفا قبـل املـروة أو بـاملروة قبـل الصـفا : أن رجال أتاه فقال عباسابنعن 

؟ أو أصـلي قبــل أن أطــوف أو أطــوف قبــل أن أصــلي ؟ أو أذبــح قبــل أن أحلــق أو أحلــق قبــل 
قــال اهللا تعــاىل خــذ ذلــك مــن قبــل القــرآن فإنــه أجــدر أن حتفــظ : بــن عبــاس قــال اأن أذبــح ؟ ف

وال حتلقــوا رؤوســكم (بــل املــروة وقــال تبــارك وتعــاىل فالصــفا ق)إن الصــفا واملــروة مــن شــعائر اهللا(
طهــرا بيــيت للطــائفني والعــاكفني والركــع (بالــذبح قبــل احللــق وقــال فقــال )حــىت يبلــغ اهلــدي حملــه

شــج ثنــا ابــن حــدثنا أبــو ســعيد األ]1808[ابــن أيب حــامت .ف قبــل الصــالةفــالطوا)الســجود
مسـاع ابـن . حنـوه فـذكرعـن ابـن عبـاسفضيل ثنا عطاء يعين ابن السائب عن سـعيد بـن جبـري

.فضيل متأخر 
ابـن عبـاسحدثنا سالم عن إبراهيم بن مهاجر عـن جماهـد عـن ]15188[ابن أيب شيبة -

حـدثنا علـي ]4081[الطحـاوي .و أخره فليهرق لذلك دمـامن قدم شيئا من حجه أ: قال 
بن شـيبة قـال ثنـا حيـىي بـن حيـىي قـال ثنـا أبـو األحـوص عـن إبـراهيم بـن مهـاجر عـن جماهـد عـن 

حـدثنا .من قدم شيئا من حجـه أو أخـره فليهـرق لـذلك دمـا: ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
عن سعيد بن جبري عن ابن عبـاس نصر بن مرزوق قال ثنا اخلصيب قال ثنا وهيب عن أيوب

ابــــــن أيب شــــــيبة والصــــــحيح مــــــا روى ، اهـــــــ اخلصــــــيب خيطــــــئ ، وابــــــن مهـــــاجر ضــــــعيف مثلـــــه
من قدم مـن حجـه شـيئا قبـل : قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبري]15189[

.اهـ هذا أصح فعليه دم يهريقهأو حلق قبل أن يذبح شيء 
: يك عــن علــي بــن بذميــة عــن مــوىل البــن عبــاس قــال حــدثنا شــر ]15709[ابـن أيب شــيبة -

اهــد : متتعــت فنســيت أن أحنــر وأخــرت هــديي حــىت مضــت األيــام فســألت ابــن عبــاس فقــال 
أنـا شـريك عـن علـي بـن بذميـة عـن مـوىل ]2339[ابـن اجلعـد .هديا هلديك وهديا ملا أخـرت

.ضعيف .فذكره البن عباس 
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مـــن : كـــان يقـــال : رية عـــن إبـــراهيم قـــال حـــدثنا جريـــر عـــن مغـــ]15191[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ ثقات ذبح لذلك ذبيحةأحدث يف حجه شيئا ال ينبغي

األمر يف احللق والتقصري
بـاحلق لتـدخلن املسـجد احلـرام إن شـاء اهللا آمنـني لقد صدق اهللا رسـوله الرؤيـا (وقول اهللا تعاىل 

.فبدأ باحللق) حملقني رؤوسكم ومقصرين ال ختافون
: قــال أخربنــا أبــو أســامة عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر ]13794[يبة ابــن أيب شــ-

واملقصـرين ؟ قـال يا رسول اهللا : يرحم اهللا احمللقني قالوا : ليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع
.اهـ رواه البخاري ومسلم واملقصرين: يف الثالثة 

ام بـن حسـان خيـرب عـن ابـن عمر حدثنا سفيان مسعـت هشـحدثنا ابن أيب]3215[مسلم -
ملـا رمــى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم اجلمـرة وحنـر نســكه :سـريين عـن أنـس بـن مالـك قـال

فأعطـاه إيـاه مث ناولـه الشـق يوحلق ناول احلالق شقه األمين فحلقه مث دعـا أبـا طلحـة األنصـار 
ـاهاقسمه بني الناس :فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال . احلق :األيسر فقال 

حــدثنا بشــر بــن املفضــل عــن عبــد الــرمحن بــن إســحاق عــن أبيــه ]13786[ابــن أيب شــيبة -
عثمـانقـد رأيـت : ن عبد الرمحن بن عمرو بن سهل قالع

اهـــ بـني الصـفا واملــروة وحيلـق رأسـهويسـعىعقـدة حـىت خيـرج فمــا يزيـد علـى أن يطـوف بالبيــت
.وهذا يف العمرة . سحاق بن احلارث ثقة ال بأس به حسن ، عبد الرمحن بن إ

كان إذا أفطر من رمضان وهو يريـد احلـج مل عبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]888[مالك -
.اهـ صحيح يأخذ من رأسه وال من حليته شيئا حىت حيج 

رجـال ابـن عمـركـان : حدثنا وكيع عن ابن نـافع عـن أبيـه قـال ]13803[ابن أيب شيبة -
. عبــد اهللا بـن نــافع منكـر احلــديثـاهـلع فكـان إذا حــج أو اعتمـر أمــر علـى رأســه املوسـىأصـ

.وما أقل ما روى عنه وكيع
حدثنا أمحد بن إسحاق بن البهلول حدثنا مؤمل بن إهاب حدثنا ]2619[الدارقطينوقال

وسـى علـى األصـلع ميـر املعن عبد العزيز عن عبيد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر يفيحيىي اجلار 
الرجال حدثنا أبـو أميـة حممـد بـن إبـراهيم حدثنا أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيبوقال.رأسه

حــدثنا عبــد الكــرمي بــن روح بــن عنبســة بــن ســعيد حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن 
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كتـاب رفعـه مـرة إىل قال عبد الكرمي وجـدت يف. األصلع مير املوسى على رأسه يف:عمر قال
حــدثنا حممـد بــن خملـد حــدثنا عبـاس بــن وقـال .ومـرة مل يرفعــهسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلمر 

مــرمي وابـن أيبيوأخربنــا عبـد الـرمحن بــن يـونس احلفــر حممـد حـدثنا قــراد قـال وحــدثنا الصـاغاين
هــذا حــرف مل يــذكره أصــحاب نــافع .ال يصــحاهـــقــالوا حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر مثلــه موقوفــا

.األثبات
قـال حـدثنا ابـن جـريج عـن أخربنـا عبـد الوهـاب بـن عطـاء العجلـي]5302[ابن سـعد الوق

قـال .وكان أصلع: مرتني فقصر نواحي مؤخر رأسه قالاحللق مرة أوعمرابنترك : نافع قال
.سند جيداهـ كان يأخذ من أطرافها: أفمن اللحية ؟ قال : فقلت لنافع 

كـان إذا حلـق يف حـج أو عمـرة أخـذ مـن بن عمرعبد اهللان أعن نافع ]889[مالك وقال
.اهـ صحيح حليته وشاربه 

ثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن ابـن جـريج حد]4043[وقال الطحاوي 
يعـين قبـل أن يـزور، أنه كـان يأخـذ مـن أظفـاره وشـاربه وحليتـه عمرابنوموسى عن نافع عن 

.اهـ صحيح 
نا حممد بن منهال حدثنا يزيد بـن زريـع حـدثنا عمـر بـن حممـد بـن حدث]5892[البخاري -

روا اللحـى خالفوا املشركني وفّـ:صلى اهللا عليه وسلم قال زيد عن نافع عن ابن عمر عن النيب
اهـإذا حج أو اعتمر قبض على حليته ، فما فضل أخذه ابن عمروكان . وأحفوا الشوارب 

ن غيــاث عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن حــدثنا حفــص بــ]14782[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ابلغ العظمني: لق يف احلج والعمرة إذا حأنه كان يقول للحالق عمرابن
حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جريج عن حممد بن احلارث بن ]14784[ابن أيب شيبة -

بلــغ ا: لحــالق فســمعته يقــول ل: وحلــق قــال عمــرابــنحنــر : ســفيان عــن علــي األزدي قــال 
مسعـتهم يذكرونـه: قـالابلـغ العظمـني ؟:ه يقـول يف احللـقمسعتَـ: فقلت لعطاء : قال العظمني

يعلـأيب حسني عن أخربنا سفيان عن ابن أيب]9668هق[الشافعي .)1(ومل أمسعه من ثبت
هــو ابـن عبــد اهللا الصــحيح علـي اهــابلــغ العظـم: قـال مسعـت ابــن عمـر يقــول للحـالق ياألزد

بــن اذكــر لســفيان حــديث حممــد بــن احلــارث عــن علــي األســدي وقيــل لســفيان إن ]4296[قــال أمحــد يف العلــل -1
اهـبن عمر يا غالم أبلغ العظمنياجريج رواه عنه قال أراين أنا حدثته يعين حديث 
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. )1(ومل يــذكر أحــد مــنهم أنــه كــان ميــر املوســى علــى صــلعته.األزدي ، حــديث حســن لبــارقي ا
.واهللا أعلم

مـن ضـفر رأسـه :قالعمر بن الخطابن أعن نافع عن عبد اهللا بن عمر ]893[مالك -
ن أعـن حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد بـن املسـيب ]894[مالك .)2(فليحلق وال تشبهوا بالتلبيد

ابــن أيب .مــن عقــص رأســه أو ضــفر أو لبــد فقــد وجــب عليــه احلــالق :قــالعمــر بــن اخلطــاب
: حدثنا وكيع عن شعبة عن األزرق بـن قـيس عـن ابـن عمـر عـن عمـر قـال ]14724[شيبة 

بـن عمـر اأنـا زهـري عـن أيب الـزبري عـن ]2633[ابـن اجلعـد .من لبد أو ضـفر أو فتـل فليحلـق
حــدثنا أبــو اليمــان ]5570[البخــاري .لــق مــن لبــد رأســه أو ظفــره فعليــه احل: عـن عمــر قــال 

أخربنا شعيب عن الزهري قال أخربين سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر قـال مسعـت عمـر 
لقـد رأيـت :وكـان ابـن عمـر يقـول.ضفر فليحلق وال تشـبهوا بالتلبيـدمن:رضي اهللا عنه يقول

اهـرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملبدا
حـدثنا علــي بــن عبـد العزيــز ثنــا عـارم ثنــا محــاد بـن زيــد عــن األزرق ]13062[الطــرباين وقـال

فســأله رجــل فقــال يــا أبــا عبــد الــرمحن إين أحرمــت عمــرابــنكنــت جالســا إىل : بــن قــيس قــال
مـن ضـفر رأسـه أو لبـده فليحلـق؟ : يف خالفتـه قـالعمـرأمـا مسعـت : وقد مجعت شعري فقـال

. عنـز وتـيس وتـيس عنـز: فقـال ابـن عمـر.ولكـين مجعتـه، يا أبا عبد الرمحن إين مل أضـفره:قال
عـن األزرق حدثنا عاصم بن علي ثنا سليمان بن املغـرية]363[ورواه احلارث بن أيب أسامة 

اهـسه باملوسى عند احللقأمجعوا على أن األصلع مير على رأ]198[قال ابن املنذر يف اإلمجاع -1
معنـاه أن السـنة جـاءت : قـال.وال تشـبهوا بالتلبيـد:ومـا معـىن هـذا القـول عنـدكمقلت البـن القاسـم : قال سحنون-2

. فيمن لبد فقد وجب عليه احلالق فقيل له من عقص أو ضفر فليحلق وال تشبهوا أي ال تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد
بهوا بضــم التــاء وفتحهــا وهــو الصــحيح مبعــىن َشــبهوا وتَ َشــيــروى يف هــذا احلــديث تُ :أبــو عمــروقــال ]422/ 1املدونــة [

قــال أبــو مث . بهوا أراد ال تشــبهوا عليهــا فتفعلــوا أفعــاال تشــبه التلبيــد الــذي مــن ســنة فاعلــه أن حيلــقَشــومــن روى تُ .تتشــبه
ا مينــع وصــول الــرتاب إىل أصــول الشــعر وقايــة التلبيــد ســنة احللــق وذلــك أنــه مــن لبــد رأســه بــاخلطمي ومــا أشــبهه ممــ: عمــر

والـذي عليـه العلمـاء أن ال تقصـري دون احلـالق مـع أنــه سـنة لقولـه عليـه السـالم لبـدت رأسـي مث حلـق صــلى اهللا .لنفسـه
ومعــىن التلبيــد أن جيعــل الصــمغ يف الغســول مث يلطــخ بــه رأســه إذا أراد أن حيــرم ليمنعــه .عليــه وســلم ومل يقصــر يف حجتــه

فرأى عمر بـن اخلطـاب .والعقص أن جيمع شعره يف قفاه وهذا ال ميكن إال يف قليل الشعر.الشعث وملا ذكرناذلك من
ومعىن قوله ال تشبهوا .وهذا عند العلماء وجوب بسنة.رضي اهللا عنه فيمن فعل شيئا من ذلك أن احلالق عليه واجب

ص والضــفر وحنــوه مث تقصــرون وال حتلقــون وتقولــون مل نلبــد بالتلبيــد أي ال تفعلــوا أفعــاال حكمهــا حكــم التلبيــد مــن العقــ
]320/ 4االستذكار [اهـ فمن عقص أو ضفر فهو ملبد وعليه ما على امللبد من احلالق:يقول
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مــا تقــول يف :جــاء رجــل إىل ابــن عمــر وقــد لبــد رأســه وهــو حمــرم فقــال: بــن قــيس احلــراين قــال
عمـر مـوالك كـان يقـول يف أقاربـه أو أنا موالك فقال ابن عمـر إن: ومن أنت؟ قال: هذا؟ قال

فقـــال ، مـــن لبــد رأســـه وضـــفر بــه فقـــد وجـــب عليــه احللـــق :إمارتــه كلهـــا ومـــا قــال يف خالفتـــه 
اهــ ســند وتــيس وعنـز، قــال ابـن عمــر تـيس وعنــز ، إمنــا صـنعت كــذا وكـذا كأنــه يهـون : اآلخـر

.مثل يضرب ملن جل يف اجلدال.. عنز وتيس : قوله .صحيح 
ابـنحذيفة حدثنا سفيان عن عبـد اهللا بـن دينـار عـن يبأمن طريق]9863[البيهقي وروى
اهــ كـذا رواه أبـو حذيفـة موسـى من لبد أو ضفر أو عقـص فليحلـق: ل اهللا عنه قايرضعمر

.بن مسعود 
: قـال عمـرابـنحـدثنا ابـن عيينـة عـن عمـرو عـن عطـاء عـن ]14721[ابن أيب شيبة وقال

ــاسابــنوقــال .ق مــن ضــفر أو لبــد أو عقــص فليحلــ مــن ]9865[البيهقــي .مــا نــوى: عب
: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عـن ابـن عبـاس قـال العدين عبد اهللا بن الوليد طريق

: قـال وقـال ابـن عمـر .من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك
.اهـ صحيح حلق ال بد

: قـــالحـــدثنا حجـــاج: قـــالحـــدثنا حممـــد بـــن خزميـــة]1541[وقـــال الطحـــاوي يف األحكـــام 
.اهـ صحيح إمنا احللق على نواه:قالحدثنا محاد عن قيس عن عطاء أن ابن عباس

وضـعت علـى رأسـي : حـدثنا عبيـد اهللا عـن ابـن أيب مليكـة قـال ]14727[ابن أيب شـيبة -
وأمـا أنـا لـى مـن لبـدفكـان يـرى احللـق ععمرأما : فقال الزبيرابنطينا قبل أن أحرم فلقيت 

أرســله عبيــد اهللا بــن اهـــ رجالــه ثقــات ، أظــن فيــه ســقطا ، إال أن يكــون فــال أرى إال مــا نويــت
.موسى

أنـه عمـرابـنحدثنا علي بن مسهر عن عبيد اهللا عن نافع عـن ]15134[ابن أيب شيبة -
يبة ابـــــن أيب شــــــ.كـــــان ال يـــــرى بأســـــا إذا رمـــــى اجلمـــــرة أن يغســـــل بـــــاخلطمي قبـــــل أن حيلقـــــه

حـــدثنا حفـــص عـــن ابـــن جـــريج عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر أنـــه كـــان يغســـل رأســـه ]15140[
.اهـ صحيح باخلطمي قبل أن حيلقه 

: قــال علــيحــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن جعفــر عــن أبيــه عــن ]14723[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل صحيح أو ضفر بسري فقد وجب عليه احللقمن لبد أو عقص 
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قـالجـابرحدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن أيب الزبري عن ]26016[ابن أيب شيبة -
مـن طريـق عبـد الـرمحن]9214[البيهقـي .كنا نـؤمر أن نـويف السـبال ونأخـذ مـن الشـوارب: 

كنـا نـؤمر أن نـوفر السـبال يف: اهللا عنه قال يرضجابرالزبري عن عن أشعث عن أيباحملاريب
.اهـ ضعيف نحر عند احللقيوم اليعيناحلج والعمرة ، قال احملاريب

حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ]14783[ابن أيب شيبة -
هـــق[يشـــافعال.وابلـــغ بـــاحللق العظمـــنيابـــدأ بـــاألمين :ان يقـــول للحـــالقأنـــه كـــعبـــاسابـــن

: حجـام أنـه قصـر ابـن عبـاس فقـالأخربنا سليمان عـن عمـرو بـن دينـار قـال أخـربين]9670
حدثنا أبـو خالـد عـن ابـن جـريج عـن عمـرو بـن ]14789[ابن أيب شيبة .بالشق األمينابدأ 

ابــدأ : فقــال يل : أخــربين الرجــل الــذي قصــر عــن نــافع بــن علقمــة يف إمارتــه قــال : دينــار قــال 
امض ملا أمرت : باألمين قال ابدأ: إين قصرت عن ابن عباس قال : قلت قالبالشق األيسر

اهـله
السـنة أن يبلـغ بـاحللق: حدثنا وكيـع عـن طلحـة عـن عطـاء قـال ]14786[بة ابن أيب شي-

.اهـ طلحة بن عمرو ضعيف إىل العظمني
أحــل : قــال حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن عطــاء]13778[ابــن أيب شــيبة -

مــع متتــعاهـــ صــحيح ، كأنــه أراد مــن نــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وقصــروا ومل حيلقــواأصــحاب ال
.يف حجته نيب صلى اهللا عليه وسلم ال

: حدثنا حمرز بن عـون نـا شـريك عـن أيب إسـحاق]1457[معجم الصحابة وقال البغوي يف 
.حسناهـلقرأيت ابن عباس أيام مىن طويل الشعر يعرف أنه قصر ومل حي

كــانوا : حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال ]13784[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا وكيع عن سفيان ]13789[ابن أيب شيبة .حيلقوا يف أول حجة وأول عمرةحيبون أن 

أن حيلـق ، وأول مـا يعتمـر كـانوا يسـتحبون للرجـل أول مـا حيـج : عن منصور عن إبراهيم قال 
.اهـ صحيح أن حيلق

لنساءااألمر يف
بــن جــريج اأخربنــا علــي بــن عبــد اهللا املــديين ثنــا هشــام بــن يوســف ثنــا ]1905[الــدارمي -

أخربين عبد احلميـد بـن جبـري عـن صـفية بنـت شـيبة قالـت أخربتـين أم عثمـان بنـت أيب سـفيان 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

349

لــيس علــى النســاء حلــق إمنــا علــى : بــن عبــاس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم اأن 
.اهـ رواه أبو داود وحسنه النووي وابن حجر يف التلخيص وصححه األلباين النساء التقصري 

أخربنا وهب بن جرير حدثين أيب عن أيب فزارة عن يزيـد بـن األصـم أن ]2031[إسحاق-
ميمونةرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج 

مــال رأســها فجمعــت ردائــي فجعلتــه حتــت رأســها فأخــذه ابــن عبــاس فلمــا وضــعناها يف اللحــد 
وكانــت قــد حلقــت رأســها يف احلــجحجــر :فرمــى بــه ووضــع حتــت رأســها كذانــه قــال إســحاق

أخربنــا يزيـد بــن هـارون ووهـب بــن جريـر بــن حـازم قــاال ]11223[ابــن سـعد .وكـان حمممـا 
دفنـا ميمونـة بسـرف يف الظلــة :حـدثنا جريـر بـن حـازم عـن أيب فـزارة عـن يزيـد بـن األصـم قـال 

س وابن عباس فلما وضعناها مال رأسها فأخذت ردائي فوضـعته حتـت رأسـها فانتزعـه ابـن عبـا
نــا عــارم بــن أخرب ]11213[ابــن ســعد وقــال .يعــين حجــرافألقــاه ووضــع حتــت رأســها كذانــة 

يف الفضــل حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أيب فــزارة عــن يزيــد بــن األصــم أن ميمونــة حلقــت رأســها 
.اهـ حسن ، أبو فزارة هو راشد بن كيسانممفماتت ورأسها حمإحرامها

أخربنا الفضـل بـن دكـني حـدثنا عقبـة بـن وهـب العـامري البكـائي ]11220[ابن سعد وقال
د رسـول اهللا صـلى رأيـت أم املـؤمنني ميمونـة حتلـق رأسـها بعـ: ال قال أخربنا يزيـد بـن األصـم قـ

حدثنا علي بن ]23/1022[الطرباين . أراه تبتل: فسألت عقبة مل ؟ فقال اهللا عليه وسلم
: عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عقبة بن وهب بن عقبة البكائي قال أخـربين يزيـد بـن األصـم قـال

فقلــت ليزيــد بــن . أســها بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم رأيـت أم املــؤمنني ميمونــة حتلــق ر 
.، وإمنا أخرب عن ظنه اهـ هذا إسناد حسن أراها تتبذل: األصم قال

ميمونــةأخربنــا وكيــع عــن وهــب بــن عقبــة عــن يزيــد بــن األصــم أن ]1242[إســحاق وقــال
، وهـذا أشـبه واهللا عقبـة وابنـه رويـا عـن يزيـد بـن األصـم اهــحلقت رأسها يعين من داء برأسها 

.أعلم 
أخربنا علي بن عبد اهللا حدثنا عبد الرمحن بن مهـدي عـن معـاذ بـن ]11464[ابن سعد -

كـان أزواج النـيب : معاذ عن شعبة عن أيب بكر بن حفص عن أيب سلمة بن عبـد الـرمحن قـال 
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]754[رواه مســلم . صــلى اهللا عليــه وســلم يأخــذن مــن شــعورهن حــىت تكــون كهيئــة الــوفرة
بكــر بــن حفــص قــال حــدثنا شــعبة عــن أيبقــال حــدثنا أيبيعبيــد اهللا بــن معــاذ العنــرب حــدثين
دخلت علـى عائشـة أنـا وأخوهـا مـن الرضـاعة فسـأهلا عـن : سلمة بن عبد الرمحن قال عن أيب

فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ، من اجلنابة ليه وسلمصلى اهللا عغسل النيب
أخـــذن مـــن يصـــلى اهللا عليـــه وســـلموكـــان أزواج النـــيب:قـــال. ى رأســـها ثالثـــاســـرت وأفرغـــت علـــ

اهـرءوسهن حىت تكون كالوفرة
ـــن عمـــرن أعـــن نـــافع ]866[مالـــك - ـــد اهللا ب املـــرأة احملرمـــة إذا حلـــت مل : كـــان يقـــولعب

مل تأخــذ مــن شــعرها شــيئا حــىت تنحــر ين كــان هلـا هــدإمتتشـط حــىت تأخــذ مــن قــرون رأســها و 
.صحيح اهـ هديها 

عمــرابــنحــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن ليــث عــن نــافع عــن ]13065[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا حممـد بـن خملـد ]2699[الـدارقطين .جتمع احملرمة شعرها مث تأخذ منـه قـدر أمنلـة: قال

حـدثنا هـرمي يحدثنا أبو يونس عبد الرمحن بـن يـونس احلفـر حدثنا حممد بن إسحاق الصغاين
ليـث بـن أيب اهــرمة تأخذ مـن شـعرها مثـل السـبابةاحملعن ابن عمر قال يفعن ليث عن نافع 

.سليم ليس باحلافظ 
جـابرحدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جـريج عـن أيب الـزبري عـن ]15139[ابن أيب شيبة -

.اهـ ثقات يعين إذا أرادت أن تقصرأن تغسل املرأة رأسها باخلطمي أنه كره
حــدثنا حفــص بــن غيــاث وعبــاد بــن العــوام عــن حجــاج عــن أيب ]13064[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ضعيف )1(فتأخذ ثلثهجتمع احملرمة شعرها أثالثا : ل قاالمسور بن مخرمةإسحاق عن 
سألته : حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال ]13074[ابن أيب شيبة -
أزواج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه قصـــرقصـــريال بـــل الت: للنســـاء أفضـــل أو التقصـــري؟ قـــال احللـــق : 

.اهـ جابر ال حيتج به وسلم
الذبح والنحرجامع 

: يب سـرحية قـال أعن الثوري عن إمساعيل و مطرف عن الشعيب عن ]8139[عبد الرزاق -
.األطعمةكتاب ، يأيت يف  ن اهـ صحيح وما يضحياعمروبكرأبارأيت 

اهـأخربنا شعبة عن احلكم يف تقصري شعر املرأة ليس فيه شيء مؤقت ]153[ابن اجلعد -1
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كـان حيـج عمـر بـن الخطـابة عـن إبـراهيم أن عن الثـوري عـن مغـري ]8141[عبد الرزاق -
كــان : حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال ]14394[ابــن أيب شــيبة . فــال يضــحي 

.اهـ مرسل صحيح ، كان أبو بكر وعمر يفردان عمر حيج فال يذبح شيئا حىت يرجع
أن حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن نـافع عـن سـليمان بـن يسـار ]15767[ابن أيب شيبة -

وهــو ينحــر البــدن يف دار عمــر بــن الخطــابقــدمت علــى : هبــارا رجــال مــن أهــل الشــام قــال 
.اهـ صحيح تقدم املنحر

بـنسـعدرسـل إلينـا أ:عن الثوري عن كليب بن وائـل عـن عمـه قـال]8145[عبد الرزاق -
ن حدثنا وكيع ع]14402[ابن أيب شيبة .وحنن مبىن إنا مل نذبح ومل نضح فأطعمونا مالك

كنـا مـع سـعد مبـىن فلـم : أيب املستنري املسلي عن وبرة بن عبد الرمحن عن شـيخ مـن التـيم قـال 
حدثنا حفص عن كليب بن وائل عن . أطعمونا من أضحيتكم: يضح مث أرسل إىل جريان له 

وثقـه ابـن وقـد .اهـ عم كليب قال البخاري وأبو حامت ميسرة تيمـيعمه قيس عن سعد بنحوه
عمـــرو بـــن حســـان لإال أن يكـــون كنيـــة وأبـــو املســـتنري مل أعرفـــه ث حســـن ، هـــذا حـــدي.حبـــان 

.واهللا أعلم وإمنا أراد سعد أن يعلمهم ،. ثقةاملسلي يروي عن وبرة وعنه وكيع
أنــه كــان عمــرابــنحــدثنا حفــص عــن حجــاج عــن نــافع عــن ]15487[ابــن أيب شــيبة -

.س بذاكليحجاج بن أرطأةاهـ وال يصلي الركعتني، يذبح مبىن
حدثنا خالد بن احلارث حدثنا عبيد يبكر املقدمحدثنا حممد بن أيب]5551[البخاري -

صـلى اهللا منحـر النـيبقـال عبيـد اهللا يعـين. املنحـر كـان عبـد اهللا ينحـر يف: اهللا عن نافع قال 
اهـعليه وسلم 

عبــد اهللا عــنيحـدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدبــن املــديينيعلــمــن طريــق]9664[البيهقـي -
اهــ حسـن وينحر مبىن عنـد املنحـر، ند املروة كان ينحر مبكة ععمرابنبن عمر عن نافع أن 

.يعين يف العمرة واحلج.
حدثنا إبراهيم بن املنذر حدثنا أنس بن عياض حدثنا موسى بن عقبة ]1625[البخاري -

ل بـه منحـر النــيب ابـن عمـرعـن نـافع أن 
اهـصلى اهللا عليه و سلم مع حجاج فيهم احلر واململوك 
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احملـرم يـدع إن :قـالعمـربـناعـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]8170[عبد الـرزاق -
العمـري و ، ، وكأنـه قـال يـذبح إن شـاء اهـ إن مل يكن تصحيفا معناه يدع الذبح إن شاء شاء 

.ليس بذاك الثبت
أنــه  عمــرابــنن نــافع عــن عــحــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن ليــث ]15780[بة ابــن أيب شــي-

.حسناهـ كان ينحر هديه خلف العقبة
مـــن نـــذر بدنـــة فإنـــه يقلـــدها نعلـــني :قـــالعبـــد اهللا بـــن عمـــرن أعـــن نـــافع ]884[مالـــك -

ويشعرها مث ينحرها عند البيت أو مبىن يوم النحر ليس هلا حمل دون ذلك ومـن نـذر جـزورا مـن 
.اهـ صحيح )1(بل أو البقر فلينحرها حيث شاءاإل
علـي : إذا قـال الرجـل : وجـابر بـن زيـد قـاال عمـرابـنعـن قتـادة أن ]93[ابن أيب عروبـة -

.اهـ منقطع فهو مبكة هدي أو بدنة
ابـــن حـــدثنا أبـــو خالـــد األمحـــر عـــن ابـــن جـــريج عـــن عطـــاء عـــن ]15777[ابـــن أيب شـــيبة -

حدثنا ]15768[ابن أيب شيبة .ينحر مبىنعمرابنوكان :أنه كان ينحر مبكة قال عباس
عبــاس قــال املنحــر مبكــة ولكنهــا نزهــت عــن ابــن إدريــس عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن ابــن

أيبمـن طريـق]10529[البيهقـي . قلت لعطاء أين تنحر أنت؟ قال يف رحلي: الدماء قال
منــاحر البــدن مبكــة : حذيفــة حــدثنا ســفيان عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال

حـدثنا حيــىي بـن ســعيد بـن املــديينيعلــومــن طريـق. ولكنهـا نزهــت عـن الــدماء ومـىن مــن مكـة
إمنا املنحر مبكة ولكن نزهت عـن الـدماء : عطاء عن ابن عباس قال حدثنا ابن جريج حدثين

عطــاء أن ابــن قــال وحــدثنا ابــن جــريج قــال حــدثين. ابــن عبــاس القائــل ومكــة مــن مــىن: قــال 
.حياهـ صحعباس كان ينحر مبكة وأن ابن عمر مل يكن ينحر مبكة كان ينحر مبىن

يهــدي يف احلــج عبــد اهللا بــن عمــرنــه كــان يــرى أعــن عبــد اهللا بــن دينــار ]843[مالــك -
بدنة قال ورأيته يف العمـرة ينحـر بدنـة وهـي قائمـة يف دار خالـد نتني ويف العمرة بدنةً بدنتني بدَ 

بن عمر البدنة كاهلدي واهلـدي ال خـالف بـني العلمـاء أنـه يهـدى إىل اجعل ]311/ 4االستذكار [قال أبو عمر -1
البيت العتيق يراد بذلك مساكني أهل مكة واهلدي سـنته أن يقلـد ويشـعر وينحـر إن سـلم مبكـة فمـن قـال هللا علـي بدنـة 

اهـواضع فهو كمن قال هللا علي هدي وأما إذا قال جزور فإنه أراد إطعام حلمه مساكني موضعه أو ما يرى من امل
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بدنتـه حـىت خرجـت احلربـة مـن حتـت  ةولقـد رأيتـه طعـن يف لبـ:قـال.نزلـهسيد وكـان فيهـا مأبن 
.اهـ صحيح كتفها 

حــدثنا حممــد بــن عبيــد عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن إبــراهيم ]15899[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيحفقامت على ثالث مث حنرها، إذا أراد أن ينحر هديه عقلها عمرابنكان :قال
رأيـت : حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن عمرو بـن دينـار قـال ]15902[ابن أيب شيبة -

حـدثنا أبـو خالـد عـن حجـاج ]15907[ابـن أيب شـيبة .بعد ما كـرب ينحرهـا باركـةابن عمر 
.اهـــ صــحيح فلمــا كــرب حنرهــا وهــي باركــة، عــن عطــاء أن ابــن عمــر كــان ينحرهــا شــابا قيامــا 

.، يأيت يف الصيد والذبائح عن ابن عيينة عن عمرو حنوه رواه عبد الرزاق و 
أنـه  ابـن عمـرحدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن نـافع عـن ]13741[ابن أيب شيبة -

.حسناهـ كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمىن
ســعيد بــن منصــور حــدثنا هشــيم قــال حــدثنا أبــو بشــر عــن مــن طريــق]10514[البيهقــي -

اهــ قائمة معقولة إحدى يـديها صـافنةيبدنته وهينحر عمرابنرأيت : سعيد بن جبري قال 
.صحيح 

عمـرابـنحـدثنا عبـد األعلـى عـن يـونس عـن زيـاد بـن جبـري أن ]15909[ابن أيب شيبة -
اهـــ رواه احنرهــا قيامــا ســنة حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم: أتــى علــى رجــل قــد أنــاخ بدنتــه فقــال

.البخاري ومسلم 
عمـرابـناألعلى عن يونس عـن زيـاد بـن جبـري عـن حدثنا عبد]15910[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح أنه حنر ثالث بدن له قياما
رأيـت : حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بـن دينـار قـال ]15911[ابن أيب شيبة -

ومحاد بـن زيـد ورواه ابن عيينة .اهـ صحيح ينحرها وهي قيام معقولة إحدى يديهاابن الزبير
.رواه يعقوب يف املعرفة، عن عمرو حنوه
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ابــن حــدثنا أبــو خالــد عــن ابــن جــريج عــن ابــن أيب مليكــة عــن ]15905[ابــن أيب شــيبة -
كتـــاب صـــحيح ، يـــأيت يف  اهــــ )1(قيـــام: قـــال )فـــاذكروا اســـم اهللا عليهـــا صـــواف(يف آيـــة عبـــاس
.إن شاء اهللالذبائح

: قـال عبـاسابـنعـن حدثنا أبو خالد عن أشعث عمـن يـذكر]15906[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف قياما سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم: رأى رجال ينحر بدنته باركة فقال 

إذا نتجـــت الناقـــة فليحمـــل :كـــان يقـــول عبـــد اهللا بـــن عمـــرن أعـــن نـــافع ]846[مالـــك -
.اهـ صحيح ولدها حىت ينحر معها فإن مل يوجد له حممل محل على أمه حىت ينحر معها 

حدثنا حيىي بـن سـعيد عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه  ]15458[شيبة ابن أيب-
.اهـ صحيح كان حيمل ولد البدنة عليها

: حدثنا أبو األحـوص عـن أيب إسـحاق عـن عطـاء وجماهـد قـاال ]14406[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف من حج فأهدى هديا رجع إىل أهله حبجة وعمرة: عباسابنقال 

نعـيم ثنـا عمـر بـن ذر حـدثين جماهـدحدثنا علي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو ]9181[لطرباين ا-
ــن مســعودأن  كــل أنــت : : بعــث مــع رجــل ببدنــة فقــال عبــد اهللا ب

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا مث قـال . وأصحابك ثلثا وابعث إىل أعرابنا ثلثا وتصدق بثلـث 
حبيــب بــن أيب ثابــت عــن إبــراهيم عــن علقمــة أن عبــد اهللا بعــث معــه أبــو نعــيم ثنــا ســفيان عــن

بــة بثلــث قيــل كــل أنـت وأصــحابك ثلثــا وتصـدق بثلــث وابعــث إىل آل أخـي عت: 
عبـــد اهللا بـــن الوليـــد حـــدثنا مـــن طريـــق]10537[البيهقـــي.نعـــم: تطـــوع ؟ قـــال: لســـفيان 

تطوعـا يعيبعـث معـ: قـالسفيان عن حبيب عن إبراهيم عن علقمة
اهـ صحيح عتبة ثلثايكل أنت وأصحابك ثلثا وتصدق بثلث وابعث إىل أهل أخ: فقال يل

.تقدم من رواية ابن أيب عروبة وابن أيب شيبة 
سعيد بن منصور حدثنا سفيان عـن عمـرو بـن دينـار أخـربه من طريق]10539[البيهقي -

اهــ مسـلم املصـبح هـو ض ومل يأكـل مـن حلـم نسـكه شـيئاأفـاابـن عمـرأنه رأى املصبحمسلم
.صحيح . يسرجه مسلم بن يسار كان رجال ثقة يصبح يف املسجد احلرام 

مـن : حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرمحن قال ثنا سفيان عن منصـور عـن جماهـد قـال]18/634[قال ابن جرير -1
.اهـ صحيح تصف بني يديها: قال) صواف(قال ومن قرأها. معقولة: قال)صوافن(قرأها 
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كـان موسـىأبـاأن حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن املسـيب بـن رافـع]57[ئهجز لوين يف -
.اهـ صحيح ، علقه البخاري يأمر بناته أن يذحبن نسائكهن بأيديهن
اإلفاضةطواف يف العمل 

حممــد بــن رافــع حــدثنا عبــد الــرزاق أخربنــا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن حــدثين]3225[مســلم -
نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفاض يـوم النحـر مث رجـع فصـلى الظهـر 

يبالظهر مبىن ويذكر أن النييفيض يوم النحر مث يرجع فيصلعمرابنفكان :قال نافع. مبىن
اهـصلى اهللا عليه وسلم فعله

حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد اهللا حدثنا خالد احلذاء عن عكرمة ]1535[البخاري -
طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبيت على بعري كلما أتى الركن أشـار : عن ابن عباس قال 

اهـإليه بشيء كان عنده وكرب 
ابن جريج عـن عطـاء ود أخربنا ابن وهب حدثينحدثنا سليمان بن دا]2003[أبو داود -

أفـاض فيـهيالسـبع الـذصـلى اهللا عليـه وسـلم مل يرمـل يفرباح عن ابن عباس أن النيببن أيب
.اهـ صححه ابن خزمية واحلاكم 

حــدثنا حيــىي بــن بكــري حــدثنا الليــث عــن جعفــر بــن ربيعــة عــن األعــرج ]1646[البخــاري -
حججنــا مــع النــيب :رمحن أن عائشــة رضــي اهللا عنهــا قالــت قــال حــدثين أبــو ســلمة بــن عبــد الــ

سـلم منهـا ليـه و سلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النيب صلى اهللا عصلى اهللا عليه و 
قـالوا يـا رسـول . حابسـتنا هـي:

اهـاخرجوا :اهللا أفاضت يوم النحر قال 
كان إذا أحرم من مكة مل يطـف بالبيـت وال عبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]814[مالك -

. حرم من مكة أبني الصفا واملروة حىت يرجع من مىن وكان ال يرمل إذا طاف حول البيت إذا 
كـان ابـن عمـر ال يرمـل : حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قـال ]14370[ابن أيب شيبة 

حدثنا حممد بن خزمية قال ثنا حجـاج قـال ثنـا محـاد ]3844[طحاوي ال. إذا أهل من مكة
عمـر كـان إذا قـدم مكـة طـاف بالبيـت ورمـل مث طـاف بـني الصـفا عن أيـوب عـن نـافع أن ابـن

.واملروة
.روي حنوه عن ابن عباس واحلسني ، تقدم .اهـ صحيح وكان ال يرمل يوم النحر 
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حدثنا يعقوب بن محيد قـال ثنـا وكيـع قـال ثنـا سـفيان عـن زيـد بـن جبـري ]448[الفاكهي -
.اهـ حسن صحيح كنا نستلمه باحملجن مث نقبل احملجن : يقولعمرابنقال مسعت 

ــابــن عمــرحــدثنا ابــن فضــيل عــن ليــث عــن نــافع عــن]13210[ابــن أيب شــيبة - ه كــان أن
مث يفــيض كمــا هــو إىل البيــت قبــل أن يرجــع إىل ، مث حيلــق رأســه ،ينحــر هديــه خلــف العقبــة

.حسن اهـأهله
ا ذكر يف تأخري الطواف إىل الليلباب م

حدثنا حممد بـن بشـار حـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي حـدثنا سـفيان عـن ]920[الرتمذي -
اهللا عليه و سلم أخر طواف الزيـارة إىل الليـل أن النيب صلى أيب الزبري عن ابن عباس و عائشة

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم يف أن يؤخر طواف .
الزيــارة إىل الليــل واســتحب بعضــهم أن يــزور يــوم النحــر ووســع بعضــهم أن يــؤخر ولــو إىل آخــر 

اهـ)1(أيام مىن
أمحـد بـن محيـد قـال ثنـا أبـو خالـد ثنـاحدثنا فهد بـن سـليمان قـال]3993[وقال الطحاوي 

زرعــة عبــد أيبمــن طريــق]9941[البيهقــي . رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن آخــر يومــه
ق عــن عبــد حــدثنا حممــد بــن إســحاحــدثنا أمحــد بــن خالــد الــوهيبيالــرمحن بــن عمــرو الدمشــق

أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مـن آخـر :الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت
اجلمـرة إذا زالـت الشـمس  يأيام التشريق يرمـيومه حني صلى الظهر مث رجع فمكث مبىن ليايل

كــل مجــرة بســبع حصــيات يكــرب مــع كــل حصــاة ويقــف عنــد األوىل وعنــد الثانيــة فيطيــل القيــام 
.ابن إسحاق يدلس اهـ الثالثة وال يقف عندهايمث يرمويتضرع 

لطواف فإن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أخـر إمنا نشأ الغلط من تسمية ا: ذكر ابن القيم اختالف الناس فيه مث قال-1
طواف الوداع إىل الليل كما ثبت يف الصحيحني من حديث عائشة قالت خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت 

بكر فقال اخرج بأختك من احلرم مث افرغا من طوافكما مث فدعا عبد الرمحن بن أيباحلديث إىل أن قالت فنزلنا احملصب
هاهنــا باحملصــب قالــت فقضــى اهللا العمــرة وفرغنــا مــن طوافنــا يف جــوف الليــل فأتينــاه باحملصــب فقــال فرغتمــا؟ قلنــاائتيــاين 

فهذا هو الطواف الذي أخره إىل الليل .فأذن يف الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به مث ارحتل متوجها إىل املدينة. نعم
]278/ 2زاد املعاد [. طواف الزيارة واهللا املوفقبال ريب فغلط فيه أبو الزبري أو من حدثه به وقال
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حــدثنا عمــر بــن قــيس عــن ياحلــارث بــن منصــور الواســطمــن طريــق]9320[البيهقــي روىو 
صــلى اهللا عليــه وســلم أذن عبـد الــرمحن بــن القاســم عـن القاســم بــن حممــد عــن عائشـة أن النــيب

لى اهللا عليـه وســلم مـع نســائه لــيالألصـحابه فــزاروا البيـت يــوم النحـر ظهــرية وزار رسـول اهللا صــ
، فأخشــى أن عمـر بــن قـيس املكــي سـندل تركــوه : إســناد غـري قــوي ، قلــت: اهــ قــال البيهقـي 

.يكون هو صاحب حديث حممد بن إسحاق 
حـــدثنا وكيـــع عـــن مســـعر عـــن عبـــد امللـــك بـــن ميســـرة عـــن ]13216[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال

]174/ 2م [الشـافعي.)1(الزيـارة إىل الليـلأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخر طاووس
أخربنـــا ســـفيان عـــن عبـــد اهللا بـــن طـــاوس عـــن أبيـــه أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أمـــر 
أصحابه أن يهجروا باإلفاضة وأفاض يف نسائه ليال على راحلته يستلم الركن مبحجنه وأحسبه 

.سل إسناده صحيحمر اهـويقبل طرف احملجن:قال
حــدثين جــدي قــال حــدثنا ســفيان عــن ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد قــال ] 15/ 2[األزرقــي -

طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة اإلفاضة على راحلته، واستلم الركن مبحجنه وقبـل طـرف 
.إسناده صحيح رسلاهـ ماحملجن وذلك ليال

لـيعحدثنا وكيع عن سفيان عن حممد بن سوقة عن رجـل عـن ]13221[ابن أيب شيبة -
اهـوما زار البيت بعدهو نائم: فقيل له أنه كان يأيت بعد النحر يوما 

نفــرا أبــي أيــوبكنــا مــع : حــدثنا وكيــع عــن أفلــح عــن أبيــه قــال ]13217[ابـن أيب شــيبة -
فما زار منا أحد البيت حىت كان يف النفر اآلخر إال رجـل كـان معـه أهلـه فتعجـل من األنصار

.اهـ سند صحيح 
حـــدثنا ابـــن عيينـــة قـــال حـــدثنا داود بـــن شـــابور عـــن حممـــد بـــن ]13215[أيب شـــيبة ابـــن -

مل يكــن يفــيض مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم إال مــن كــان مــنهم : املنكــدر قــال 
.اهـ سند صحيح )2(تكون معه امرأة

ال بـأس أن يـزور البيـت لـيال زيـارة يـوم : حدثنا أبو األحوص عن مغرية عن إبراهيم قـال ]13226[ابن أيب شيبة -1
.اهـ ثقات النحر ولكن ال يبينت مبكة

الزنــاد عــن أبيــه عــن الفقهــاء بــن أيبأويــس حــدثنا احــدثنا ابــن أيبيإمساعيــل القاضــمــن طريــق ]9930[البيهقــي -2
أن يفـيض حــىت رجـع إىل بــالده فهـو حــرام حـني يــذكر يمـن نســ: الـذين ينتهــى إىل قـوهلم مــن أهـل املدينــة كـانوا يقولــون 

اهـحىت يرجع إىل البيت فيطوف به فإن أصاب النساء أهدى بدنة



ابقني األولنيتقريب فقه الس

358

هـــل : حـــدثنا أســـباط عـــن أيب بكـــر اهلـــذيل قـــال قلـــت للزهـــري ]15857[ابـــن أيب شـــيبة -
ما كانوا يرجعون إىل : ن يرمي مجرة العقبة مث يرجع إىل منزله مث يسري إىل مكة ؟ فقال للرجل أ

منــازهلم إذا رمــوا اجلمــرة وإن رجــع رجــل إىل منزلــه ملرفــق أو لضــيعة أو حاجــة إين ألرجــو أن ال 
.اهـ اهلذيل تركوه يكون به بأس إن شاء اهللا

القارن كم طواف يطوف
اهللا بن يوسف أخربنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عـن حدثنا عبد]1638[البخاري -

مـن  :حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قـال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعائشة
فقـدمت مكـة وأنـا حـائض . فليهـل بـاحلج والعمـرة مث ال حيـل حـىت حيـل منهمـايكان معـه هـد

: يم ، فاعتمرت فقال صلى اهللا عليه وسلم مع عبد الرمحن إىل التنعفلما قضينا حجنا أرسلين
فطاف الـذين أهلـوا بـالعمرة مث حلـوا مث طـافوا طوافـا آخـر بعـد أن رجعـوا . هذه مكان عمرتك 

اهـوأما الذين مجعوا بني احلج والعمرة طافوا طوافا واحدا ، من مىن 
نا حممـد بـن حـامت حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريج ح وحـدثحـدثين]3001[مسـلم -

جـابر بـن أبـو الـزبري أنـه مسـع عبد بن محيد أخربنا حممد بن بكر أخربنا ابن جـريج قـال أخـربين
صـلى اهللا عليـه وسـلم وال أصـحابه بـني الصـفا واملـروة إال طوافـا مل يطـف النـيب:يقـولعبد اهللا

قوا الذين ساأي الذين كانوا معه قارنني اهـحديث حممد بن بكر طوافه األولزاد يف. واحدا
.اهلدي 

حــدثنا حممــد بــن خزميــة قــال ثنــا حجــاج قــال ثنــا هشــيم قــال ثنــا أبــو ]3731[الطحــاوي -
لو أهللت بـاحلج والعمـرة طفـت هلمـا : قالجابر بن عبد اهللابشر عن سليمان اليشكري عن 

.اهـ صحيح طوافا واحدا ولكنت مهديا
أراد احلــج عــام نــزل عمــرابــنحــدثنا قتيبــة حــدثنا الليــث عــن نــافع أن ]1559[البخــاري -

لقد كـان (احلجاج بابن الزبري فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا خناف أن يصدوك فقال 
إذا أصـــنع كمـــا صـــنع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إين )لكـــم يف رســـول اهللا أســـوة حســـنة

احلـــج مـــا شـــأن :أشـــهدكم أين قـــد أوجبـــت عمـــرة مث خـــرج حـــىت إذا كـــان بظـــاهر البيـــداء قـــال
هـديا اشـرتاه بقديـد ومل ىأشـهدكم أين قـد أوجبـت حجـا مـع عمـريت وأهـد، والعمرة إال واحد 

يزد على ذلك فلم ينحـر ومل حيـل مـن شـيء حـرم منـه ومل حيلـق ومل يقصـر حـىت كـان يـوم النحـر 
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كـذلك : وقـال ابـن عمـر . بطوافـه األول فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف احلج والعمرة
وحــدثناه ابــن منــري ]3050[مث قــال ، اهـــ ورواه مســلم صــلى اهللا عليــه وســلم فعــل رســول اهللا

. أراد ابـن عمـر احلـج حـني نـزل احلجـاج بـابن الـزبري:حـدثنا عبيـد اهللا عـن نـافع قـالحدثنا أيب
مــن مجــع بــني احلــج : آخــر احلــديث وكــان يقــول واقــتص احلــديث مبثــل هــذه القصــة وقــال يف

قــال ، اهـــ رفعــه الــدراوردي فخطــأ ل حــىت حيــل منهمــا مجيعــاوالعمــرة كفــاه طــواف واحــد ومل حيــ
حدثنا خالد بن أسـلم البغـدادي حـدثنا عبـد العزيـز بـن حممـد عـن عبيـد اهللا ]948[الرتمذي 

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن أحـرم بـاحلج : بن عمر عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال 
قــال هــذا حــديث حســن مث .ا مجيعــاأجـزأه طــواف واحــد وســعي واحــد عنهمــا حــىت حيــل منهمــ

اهـــ وقــد رواه غــري واحــد عــن عبيــد اهللا بــن عمــر ومل يرفعــوه وهــو أصــح : قــال . صــحيح غريــب 
.الصحيح موقوف 

مــن قــرن بــني :قــالعمــرابــنأن أخــربين عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع] 126[ابــن وهــب -
ابــن أيب شــيبة .إىل يــوم النحــراحلــج والعمــرة، مل يطــف هلمــا إال طوافــاً واحــداً، ومل حيــل منهمــا

ج مـــن أحـــرم بـــاحل: قـــالعمـــرابـــنحـــدثنا ابـــن منـــري عـــن عبيـــد اهللا عـــن نـــافع عـــن ]15363[
الطحــاوي .ومل حيــل حــىت يقضــي حجتــه وحيــل منهمــا مجيعــاوالعمــرة مجيعــا كفــاه طــواف واحــد

بيـد حدثنا صاحل بن عبد الرمحن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنـا ع]3911[
فـإذا فـرق طـاف ، إذا قـرن طـاف هلمـا طوافـا واحـدا :اهللا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقـول

.اهـ صحيح لكل واحد منهما طوافا وسعيا 
ابـن عمـرحدثنا حفـص بـن غيـاث عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]14587[ابن أيب شيبة -

ه فقال مث أتى مىن ومل يعد إىل أنه كان إذا أتى البيت يوم النحر طاف طوافا واحدا مث أتى منزل
حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن ]14588[ابــن أيب شــيبة .البيــت

أي طوافــه بالبيــت دون الصــفا . اهـــ صــحيح يزيــد يــوم الزيــارة علــى طــواف واحــدعمــر أنــه مل
.واملروة 

أنـه طـاف عمـرابـنن حدثنا ابن منري عن عبيـد اهللا عـن نـافع عـ]14535[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح هلما طوافا واحدا
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عمـرابـنحدثنا عبد اهللا بن املبارك عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع أن ]1226[مسدد -
.أحسبه كان حالال .اهـ صحيح كان إذا أحرم من مكة مل يسع حىت يرجع من مىن 

ابـناهللا عـن نـافع عـن وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيـد]1645[وقال البخاري -
ورفعــه عبـد الــرزاق أخربنــا . أنــه طـاف طوافــا واحــدا مث يقيـل مث يــأيت مـىن يعــين يــوم النحـر عمـر

اهـعبيد اهللا 
أخربين حيىي بن أيوب عـن محيـد الطويـل عـن بكـر بـن عبـد اهللا املـزين ] 130[وقال ابن وهب 

احلــج والعمــرة، فطــف لكــل إذا فرقــت بــني:أنــه قــاليــهعــن أبعــن ســامل بــن عبــد اهللا بــن عمــر
.اهـ حسن صحيح واحد

حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن ســـفيان عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل عـــن ]14530[ابـــن أيب شـــيبة -
حلــف يل أنــه مل يطــف أحــد مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم للحــج : ال قــطــاووس 
.، أي الذين قرنوا اهـ صحيح إال طوافا واحداوالعمرة

اهــــ طـــوافني وســـعيني: قـــالعليـــاعـــن النخعـــي أن عـــن أيب معشـــر ]128[ابـــن أيب عروبـــة -
.مرسل صحيح 

حــدثنا هشــيم بــن بشــري عــن منصــور بــن زاذان عــن احلكــم عــن ]14522[ابــن أيب شــيبة -
] 3938[الطحـاوي . يطـوف طـوافني:قـاال يف القـارنابـن مسـعودوعليازياد بن مالك أن 

خملد ح وحدثنا صاحل بن عبـد الـرمحن قـال ثنـا سـعيد حدثنا ابن أيب عمران قال ثنا شجاع بن 
بن منصور قاال ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن احلكم عن زياد بن مالـك عـن علـي وعبـد 

.مرسل حسناهـالقارن يطوف طوافني ويسعى سعيني: اهللا قاال 
حدثنا أبو األحوص عن منصور عـن مالـك بـن احلـارث عـن أيب ]15360[ابن أيب شيبة -
فــإذا قــدمت مكــة فطــف هلمــا طــوافني طوافــا لعمرتــك:قــال لــه عليــاصــر أن ن

حــدثنا يــونس ] 3933[الطحــاوي .وال حتلــن منــك حرامــا دون يــوم النحــر، وطوافــا حلجتــك
أهللـت بـاحلج : ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن احلارث عن أيب نصر قـالقال

لـــو  ، ال:قـــال. تطيع أن أضـــيف إليـــه عمـــرةأفأســـأهللـــت بـــاحلجإين : لـــت لـــهفأدركـــت عليـــا فق
أردت كيف أصنع إذا قلت  : قال. مث أردت أن تضم إليها احلج ضممتهمرة كنت أهللت بالع

.وتطـوف لكـل واحـد منهمـا طوافـااوة من ماءتصب عليك إد: ؟ قالذلك
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بـن احلـارث عـن عـن مالـك أخربين منصور الا أبو داود قال ثنا شعبة قثنحدثنا أبو بكرة قال
كنـا مـا: فقال.مثلهأيب نصر السلمي عن علي 

حــدثنا حممــد بــن ] 3937[مث قــال الطحــاوي .فــالنفــيت النــاس إال بطــواف واحــد فأمــا اآلن
الـك عـن أيب نصـر مثلـه خزمية قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن منصـور عـن إبـراهيم عـن م

.ما كنت أفـيت النـاس إال بطـواف واحـد فأمـا اآلن فـال: 
حــدثنا أبــو حممــد بــن صــاعد حـــدثنا حممــد بــن زنبــور حــدثنا فضــيل بـــن ]2666[الــدارقطين

عيـاض عــن منصــور عـن إبــراهيم عــن مالــك بـن احلــارث أو منصــور عــن مالـك بــن احلــارث عــن 
قال لقيت عليا وقد أهللـت بـاحلج وأهـل هـو بـاحلج والعمـرة قـال فقلـت هـل أسـتطيع نصر أيب

قلـت كيـف أفعـل إذا أردت ذلـك قـال .أن أفعل كما فعلت قال ذلك لو كنـت بـدأت بـالعمرة

. النحرسعيني وال حيل لك حرام دون يوم
بـن يأخربنـا أبـو بكـر حممـد بـن علـ]9009[البيهقي .إال بطواف واحد فأما اآلن فال نفعل

بـن حيــد حـدثنا أبــو العبـاس األصـم حــدثنا حممـد بــن عيسـى بــن حيـان املــدائينيحممـد بـن علــ
: نصــر قــال لــك بــن احلــارث عــن أيبحــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن ما

ال : قـال أهللت بـاحلج فأسـتطيع أن أضـم إليـه عمـرةإين: أهللت باحلج فأدركت عليا فقلت 
وإذا بدأت باحلج فال تضم إليـه أردت أن تضم إليها احلج ضممتهمثلو كنت أهللت بالعمرة

صـب عليـك إداوة مـن مـاء ، مث: عمرة قال فما أصنع إذا أردت ذلـك؟ قـال 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو عمرو بن مطر حدثنا حيـىي مث قال.فتطوف هلما طوافني

حدثنا شعبة عن منصـور مسـع مالـك بـن احلـارث بن حممد حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب
قـال فقلـت بـاحلج والعمـرة فأهـل هـو بـاحلج يعليا وقد أهـل علـيأنه لقينصر السلمعن أيب

ني ابتـــدأت دعـــوت بإداوتـــك إمنـــا ذلـــك لـــو كنـــت حـــ: يفقـــال علـــ؟: يلعلـــ
مث مل حيـــل افـــا لعمرتـــكمث طفـــت طـــوافني طوافـــا حلجـــك وطو 

ك بن احلـارث إبراهيم عن مالعن منصور حدثينيورواه الثور قال.ء إىل يوم النحريمنك ش
فـإذا قرنــت فافعــل كــذا :يذاك لـو كنــت بــدأت بـالعمرة قــال علــ، ال : قــالأو مالـك حدثنيــه و 
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ن أخـــذه ، وقـــد قبـــل مل يكـــن متثبتـــا ممـــامنصـــور كـــأن و ، أبـــو نصـــر ال يعـــرف اهــــفـــذكره مبعنـــاه
. احلديث جماهد 

أخربنـا حممـد بـن عبيـد قـال حـدثنا حممـد بـن أيب إمساعيـل عـن عبـد ]8997[ابـن سـعد وقال
بـذي احلليفـة وهـو يلـيب لبيـك عليـاخرجت حاجا فأدركـت : ن أبيه قال الرمحن بن أيب نصر ع

حــدثنا أبــو معاويــة ]264[أبــو عبيــد يف الناســخ واملنســوخ .بعمــرة وحجــة ويف احلــديث طــول
ن حممد بن أيب إمساعيل عن عبد الرمحن بن أيب نصـر عـن أبيـه عـن علـي أنـه عوحيىي بن سعيد 

وة لعمرتــه ، مث عــاد فطــاف بالبيــت وبالصــفا واملــروة قــدم مكــة فطــاف بالبيــت وبــني الصــفا واملــر 
: وقـال ه البخـاري يف التـاريخ ذكـر اهــحلجته مث أقام حراما إىل يوم النحـر يف حـديث فيـه طـول 

.ال يصح 
زيـد بـن عطـاء ثنـا يحدثنا حممد بن احلجـاج قـال ثنـا اخلصـيب قـال] 3935[الطحاوي وقال 

فـذكر عليـاسألت : ن األعمش عن إبراهيم ومالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن أذينة قالع
فــذكر بإســناده قــال ثنــا حجــاج قــال ثنــا أبــو عوانــة عــن ســليمان حــدثنا حممــد بــن خزميــة.مثلــه
حدثنا أمحد ثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي حدثنا ]515[يف معجمهابن القرئورواه .مثله

عن داود الطائي عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن عبـد الـرمحن بـن أذينـة عـن إسحاق بن منصور 
.حديث حسن صحيحاهـ إذا اجتمع احلج والعمرة طاف هلما طوافني : علي قال 

حدثنا حفص بن غيـاث عـن حجـاج عـن احلكـم عـن عمـرو بـن ]14523[ابن أيب شيبة -
. ف طـوافني واسـع سـعينيإذا قرنـت بـني احلـج والعمـرة فطـ: قـالالحسن بن علـياألسود عن 

.ال بأس به
اختالف الناس يف التحلل األول

عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عــن أبيـه عـن عائشـة زوج النـيب صـلى اهللا عليــه ]719[مالـك -
ن حيـرم وحللـه أطيـب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إلحرامـه قبـل أكنـت :أوسلم 

.ومسلم رواه البخارياهـن يطوف بالبيت أقبل 
: قالــت عائشــةحــدثنا وكيــع عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن ]13991[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح إذا رمى حل له كل شيء إال النساء
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قـال عمر بن الخطابأن أخربين ابن هليعة عن أيب الـزبري]118[وقال ابن وهب يف اجلامع 
: عائشــةفقالــت . ال النســاء والطيــبإذا رميــتم اجلمــرة فقــد حــل لكــم كــل شــيء إ:علــى املنــرب

.اهـ مرسل صحيح ، أنا طيبت رسول اهللا بيدي هذا اليوميغفر اهللا هلذا الشيخ
: أخربنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن ســامل قــال قالــت عائشــة ]9870هــق[الشــافعي -

صـلى وسـنة رسـول اهللا : قـال سـامل . أنا طيبـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم حللـه وإحرامـه
حــدثنا ســفيان قــال حــدثنا عمــرو بــن ]223املســند[احلميــدي.اهللا عليــه وســلم أحــق أن تتبــع

إذا رميـتم اجلمـرة وذحبـتم : عمـر بـن الخطـابدينار عـن سـامل بـن عبـد اهللا عـن أبيـه قـال قـالَ 
قــال ســامل بــن عبــد اهللا . ء حــرم علــيكم إال النســاء والطيــب يوحلقــتم فقــد حــل لكــم كــل شــ

حلرمــه قبــل أن حيــرم ، وحللــه بعــد مــا يبــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمط: وقالــت عائشــة 
وســــنة رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم أحــــق أن : قــــال ســــامل . رمــــى اجلمــــرة وقبــــل أن يــــزور

حـــدثنا عبـــد الـــرزاق الرمـــادي أمحـــد بـــن منصـــور مـــن طريـــق ] 9867[البيهقـــي وروى . )1(تتبـــع
إذا رميــتم اجلمــرة : عمــر قــال مسعــت عمــر يقــول عــن ســامل عــن ابــن يأخربنــا معمــر عــن الزهــر 

قال سامل وقالـت .ء إال النساء والطيبيبسبع حصيات وذحبتم وحلقتم فقد حل لكم كل ش
أنــا طيبــت رســول اهللا صــلى اهللا : قــال وقالــت عائشــة .ء إال النســاءيحــل لــه كــل شــ: عائشــة 

.اهـ صحيح حللهعليه وسلم تعين
عمــــر بــــن ن أاهللا بــــن دينــــار عــــن عبــــد اهللا بــــن عمــــر عــــن نــــافع وعبــــد]922[مالــــك وقــــال

إذا جئـتم مـىن فمـن رمـى :خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر احلج وقال هلم فيما قـالالخطاب
ال النسـاء والطيـب ال ميـس أحـد نسـاء وال طيبـا حـىت إاجلمرة فقـد حـل لـه مـا حـرم علـى احلـاج 

ن أينـار عـن عبـد اهللا بـن عمـر عن نـافع وعبـد اهللا بـن د]923[وقال مالك .يطوف بالبيت 
ن كـان معـه فقـد حـل لـه إمن رمى اجلمـرة مث حلـق أو قصـر وحنـر هـديا :عمر بن اخلطاب قال

مالـك بـن أخـربين] 113[ابـن وهـب . ال النساء والطيب حـىت يطـوف بالبيـت إما حرم عليه 
أنـس وغـري واحــد أن نافعـا حـدثهم عــن عبـد اهللا بـن عمــر أن عمـر بـن اخلطــاب خطـب النــاس

ن الوليـد بـن عبـد امللـك سـأل أأيب عبـد الـرمحن عن حيىي بن سعيد وعبد اهللا بن أيب بكر وربيعة بـن ]723[مالك -1
ن يفــيض عــن الطيــب فنهــاه ســامل أن رمــى اجلمــرة وحلــق رأســه وقبــل أســامل بــن عبــد اهللا وخارجــة بــن زيــد بــن ثابــت بعــد 

.هذا يدل على أن حديث سامل عن عائشة مرسل ، بلغه بأخرةاهـوأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت
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إذا جئـتم مـىن فمـن رمـى اجلمـرة فقـد حـل لـه مـا : بعرفة يعلمهم أمر احلج وكان فيمـا قـال هلـم 
البيهقـــي .حـــرم عليـــه إال النســـاء والطيـــب ال ميـــس أحـــد نســـاء وال طيبـــا حـــىت يطـــوف بالبيـــت

خطـب النـاسَ : نافع أن ابن عمر قـال شعيب أخربيناليمان أخربينمن طريق أيب]9866[
إذا كان بالغداة إن شاء : رفة فحدثهم عن مناسك احلج فقال فيما يقول بن اخلطاب بععمرُ 

عنـــد العقبـــة بســـبع حصـــيات مث اهللا تعـــاىل فـــدفعتم مـــن مجـــع فمـــن رمـــى اجلمـــرة القصـــوى الـــيت
انصرف فنحر هديا إن كان له مث حلق أو قصر فقـد حـل لـه مـا حـرم عليـه مـن شـأن احلـج إال 

]4040[وقـال الطحـاوي .اء حـىت يطـوف بالبيـتطيبا أو نساء فال ميـس أحـد طيبـا وال نسـ
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبـو حذيفـة موسـى بـن مسـعود قـال ثنـا سـفيان عـن عمـرو بـن دينـار 

إذا حلقــتم ورميــتم فقــد حــل لكــم كــل : عــن طــاوس عــن ابــن عمــر أن عمــر بــن اخلطــاب قــال
ن مـرزوق قـال ثنـا حدثنا نصـر بـالطحاوي وقال. اهـ أبو حذيفة يهمشيء إال النساء والطيب

. علي بن معبد قال ثنا إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن عمـر مثلـه 
عن ابن عمر أن عمـر عحدثنا حممد بن خزمية قال ثنا حجاج قال ثنا محاد عن أيوب عن ناف

.ح ياهـ صحخطب الناس بعرفة فذكر مثله
ابــن عمــر عــن أشــعث عــن نــافع عــن حــدثنا حممــد بــن فضــيل]13994[ابــن أيب شــيبة -
.حسناهـ إذا حنر الرجل وحلق حل له كل شيء إال النساء والطيب: أعمرو
حدثنا ابـن مـرزوق قـال ثنـا أبـو عـامر العقـدي قـال ثنـا أفلـح بـن محيـد ]4045[الطحاوي -

بـن عبــد دعانــا سـليمان بـن عبـد امللـك يــوم النحـر أرسـل إىل عمـر : عـن أيب بكـر بـن حـزم قـال
العزيــز والقاســم بــن حممــد وســامل بــن عبــد اهللا وعبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عمــر وخارجــة بــن زيــد 

أتتطيب يا أمري املؤمنني :فقالوا. وابن شهاب فسأهلم عن الطيب يف هذا اليوم قبل أن يفيض 
رجــال قــد رأى حممــدا صــلى اهللاعبــد اهللا بــن عمــركــان : ؟ إال أن عبــد اهللا بــن عبــد اهللا قــال

اهــعليه وسلم فكان إذا رمى مجرة العقبة أناخ فنحر وحلق مث مضى مكانه فأفـاض إىل البيـت
.والصحيح ما رواه مالك قبل. زوقأظنه مما وهم فيه ابن مر 

حدثنا وكيع عن سفيان عـن سـلمة بـن كهيـل عـن احلسـن العـرين ]13987[ابن أيب شيبة -
أمـا أنـا فقـد : لكم كل شيء إال النساء وقال إذا رميتم اجلمرة فقد حل : قال عباسابنعن 

ابـن وهـب رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضمخا رأسه باملسك أفطيـب ذلـك أم ال ؟
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أنـه قـالأخربين سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عـن ابـن عبـاس] 115[
النســـاء حـــىت تطوفـــوا إذا رميـــتم اجلمـــرة فقـــد حللـــتم مـــن كـــل شـــيء كـــان علـــيكم حرامـــاً، إال: 

رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : والطيب يا أبـا العبـاس؟ فقـال لـه: فقال رجل.بالبيت
ـــك أفطيـــب هـــو أم ال؟ حـــدثنا أبـــو بكـــرة قـــال ثنـــا ]4038[الطحـــاوي . يضـــمخ رأســـه بالسُّ

عـن احلسـن مؤمل ح وحدثنا ابن مـرزوق قـال ثنـا أبـو عاصـم عـن سـفيان عـن سـلمة بـن كهيـل
فقــال لــه . كــل شــيء إال النســاء فقــد حــل لكــم  إذا رميــتم اجلمــرة: ن ابــن عبــاس قــالعــينلعــر ا

هللا عليـــه وســـلم يضـــمخ رأســـه أمـــا أنـــا فقـــد رأيـــت رســـول اهللا صـــلى ا: فقـــال. والطيـــب :رجـــل
يحـدثنا أبـو داود احلفـر يالعبـاس الـدور من طريـق]10294[البيهقي ؟أفطيب هوباملسك

ورواه .يأمحــد بــن منصــور حــدثنا عبــد الــرزاق أخربنــا الثــور قورواه مــن طريــ.مثلــهعــن ســفيان 
.وهو مرسل جيد . من طريق الثوري وابن ماجة النسائي أمحد و 

ابـن حدثنا يزيد بن هارون عـن حيـىي بـن سـعيد عـن القاسـم عـن ]13999[ابن أيب شيبة -
دثنا حممـد حـ] 4044[الطحـاوي .إذا رمى اجلمرة حل له كل شـيء إال النسـاء: قال الزبير

بن خزمية وفهد قـاال ثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين الليـث قـال حـدثين ابـن اهلـاد عـن حيـىي 
إذا رمـى اجلمـرة الكـربى : بن سعيد عـن القاسـم بـن حممـد قـال مسعـت عبـد اهللا بـن الـزبري يقـول

.اهـ صحيح فقد حل له ما حرم عليه إال النساء حىت يطوف بالبيت 
ــن الزبيــرحــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن ابــن املنكــدر مســع ]13990[ابــن أيب شــيبة وقــال اب
.اهـ صحيح ما وراء النساءإذا رميت اجلمرة من يوم النحر فقد حل لك: يقول 

باب منه
عن حممد بن إسحاق قال حـدثين أبـو عبيـدة يثنا حممد بن أيب عدحد]26573[أمحد -

سلمة عن أم سلمة حيدثانه ذلك مجيعـا أيبوعن أمه زينب بنت بن عبد اهللا بن زمعة عن أبيه
ســـلم مســـاء يـــوم فيهـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و كانـــت ليلـــيت الـــيت يصـــري إيل: عنهـــا قالـــت 

أميـــة وهـــب بـــن زمعـــة ومعـــه رجـــل مـــن آل أيبيقالـــت فـــدخل علـــفصـــار إيل:قالـــت، النحـــر 
بــا عبــد اهللا ســلم لوهــب هــل أفضــت بعــد أفقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و متقمصــني قالــت

فنزعـــه مـــن رأســـه ونـــزع صـــاحبه :قـــال.انـــزع عنـــك القمـــيص:ال واهللا يـــا رســـول اهللا قـــال:قـــال
ن هـــذا يـــوم رخـــص لكـــم إذا أنـــتم رميـــتم إ:قـــال؟ قميصـــه مـــن رأســـه مث قـــالوا ومل يـــا رســـول اهللا 
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ال من النساء إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفـوا إن حتلوا يعين من كل ما حرمتم منه أاجلمرة 
قــال حممــد قــال أبــو عبيــدة .البيــت عــدمت حرمــا كهيئــتكم قبــل أن ترمــوا اجلمــرة حــىت تطوفــوا بــه

خـرج مـن عنـدي عكاشـة بـن حمصـن يف :وحدثتين أم قيس ابنة حمصن وكانت جـارة هلـم قالـت
عشـــاء قمصـــهم علـــى أيـــديهم نفـــر مـــن بـــين أســـد متقمصـــني عشـــية يـــوم النحـــر مث رجعـــوا إيل

لكــــم خــــرجتم متقمصــــني مث رجعــــتم وقمصــــكم علــــى عكاشــــة مــــا
أخربتنـــا أم قـــيس كـــان هـــذا يومـــا قـــد رخـــص لنـــا فيـــه إذا حنـــن رمينـــا :فقـــال!؟

فـإذا أمسـينا ، ال مـا كـان مـن النسـاء حـىت نطـوف بالبيـت إاجلمرة حللنا من كل ما حرمنـا منـه 
مرة حىت نطـوف بـه ومل نطـف فجعلنـا قمصـنا  اجلين نرمأومل نطف به صرنا حرما كهيئتنا قبل 

ثنا أمحد بن حنبل وحيـىي بـن حد]2001[أبو داود .اهـ ضعفه شعيب البن زمعةكما ترين 
ورواه ، صـححه األلبـاين ورواه احلـاكم و .)1(هفـذكر يعـدقاال حدثنا ابن أيبمعني املعىن واحد 

اجلمار و النحر و الذبح واحلالق إمنـا هـو مبـاح عنـد ير الدليل على أن التطيب بعد رمباب ذك:وقال ابن خزمية -1
مث . بعض العلماء قبل زيارة البيت ملن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من مل يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة 

و هـو ابـن عـروة عـن أم الـزبري ثنا حممد بن العالء بن كريب ثنا شعيب يعـين ابـن إسـحاق عـن هشـامحد]2940[قال

عائشة بنت عبد الرمحن و هلما جارية متشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة و مل تطف بالبيت قبل عرفة و 
: متس الطيب فقال عبـاد ة فدخل عليها عباد و هي متشطها و رمت اجلمر عت من عرفات و ج و دفقد كانت أهلت باحل

فأنكرت ذلك .فإنه ال حيل هلا، و إن : قد رمت اجلمرة و قصرت قال : أمتس الطيب و مل تطف بالبيت قالت عائشة 
قال .رمى ات وإن قصر و قبل عرفإنه ال حيل الطيب ألحد مل يطف : عائشة فأرسلت إىل عروة فسألته عن ذلك فقال 

فعروة بن الزبري إمنا يتأول هلذا الفتيا أن الطيب إمنا حيل قبل زيـارة البيـت ملـن قـد طـاف بالبيـت قبـل الوقـوف : ابن خزمية
الثياب إال النكاح لكانت هذه ميتم و حلقتم فقد حل لكم الطيب و بعرفة و لو ثبت خرب عمرة عن عائشة مرفوعا إذا ر 

ب و الثيــاب جلميــع احلجــاج بعــد الرمــي و احللـق ملــن قــد طــاف مــنهم يــوم عرفــة و مــن مل يطــف إال أن اللفظـة تبــيح الطيــ
عن أيب بكر بن حممد ولست أقف على مساع احلجاج هذا اخلرب من أيب بكر بن حممد إال أن يف ةرواية احلجاج بن أرطأ

ار أن حتلـوا مـن كـل مـا حـرمتم إال النسـاء خرب أم سلمة وعكاشة بن حمصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنـتم رميـتم اجلمـ
فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرمت كهيئتكم قبل أن ترموا اجلمرة و هـذا لفـظ خـرب أم سـلمة و أم عكاشـة مثلـه يف 

بـاب النهـي عـن الطيـب اهـ مث رواه حتت دل على خالف قول عروة الذي ذكرته هاملعىن فإذا حكم هلذا اخلرب على ظاهر 
اهـكل ما زجر احلاج عنه قبل رمي اجلمرة يوم النحرى احلاج يوم النحر قبل أن يفيض و س إذا أمسو اللبا
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: قلــت اهـــ)1(اء يقــول بــذلكال أعلــم أحــدا مــن الفقهــ: وقــال ق ابــن إســحاقيــالبيهقــي مــن طر 
.ابن إسحاق السنن ال ينفرد بروايتها دون أهل العلم أمثالُ 

حدثنا ابن أيب داود قال ثنا ابن أيب مرمي قال ]4025[يف شرح معاين اآلثارالطحاويوقال
بنـت وهـب أخـت عكاشـة بـن عـن عـروة عـن جدامـة أنا عبد اهللا بن هليعة قال ثنا أبـو األسـود

جاءاهــا حــني صــاحب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وإخالــه آخــرة بــن وهــبأن عكاشــوهــب
ول اهللا صــلى اهللا إن رســ: مالكمــا ؟ فقــاال: غابــت الشــمس يــوم النحــر فألقيــا قميصــها فقالــت

اهــ سـند وكـانوا تطيبـوا ولبسـوا الثيـابيكـن أفـاض مـن هنـا فليلـق ثيابـه من مل:عليه وسلم قال
هليعة ثنا ابن بن عثمان قال ثنا عبد اهللا بن يوسف قالحدثنا حيىيوقال الطحاوي. ضعيف 

دخــل علــي عكاشــة بــن حمصـــن : قالــتعــن أيب األســود عــن عــروة عــن أم قــيس بنـــت حمصــن
إن : مالكمــا ؟ فقــاال: فقلــت. وتركــا الطيــب وآخــر يف مــىن 

فليـــدع البيـــت مـــن عشـــية هـــذهن مل يفـــض إىل مـــ:صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال لنـــارســـول اهللا
.وإمنا هو حديث ابن إسحاق .السهمي تكلموا يف حيىي بن عثمان اهـ الثياب والطيب

البيتوتة ليايل مىن
كـان يبعـث رجـاال يـدخلون عمـر بـن الخطـابن أنه قال زعمـوا أعن نافع ]909[مالك -

كـان عمـر يبعـث إىل : أنا صـخر عـن نـافع قـال ]3050[ابن اجلعد . الناس من وراء العقبة 
اهـمن ينزل وراء العقبة من احلاج فيدخلون مىن 

ال يبينت أحد :ن عمر بن اخلطاب قالأعن نافع عن عبد اهللا بن عمر ]910[وقال مالك 
حـدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا ]14603[ابن أيب شيبة . من احلاج ليايل مىن من وراء العقبة 

مـــر كـــان ينهـــى أن يبيـــت أحـــد مـــن وراء العقبـــة وكـــان بـــن عمـــر عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر أن ع
حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان قــال ]2482[الفــاكهي .يــأمرهم أن يــدخلوا مــىن

حدثين مخسة أو ستة منهم أيوب بن موسى قال أحدهم عن أسلم عن عمر وقال اآلخر عن 

من رمى يف يوم النحر حل له كل شـيء كـان حرامـا بـاحلج : وقال بعضهم]197/ 2[قال الطحاوي يف األحكام-1
بيت حىت خيرج عنه يوم النحر عـاد علـى إال النساء مث كان كذلك إن طاف بالبيت يف بقية يوم النحر، وإن مل يطف بال

حرمته األوىل، وحرم عليه ما كان حل له برمية اجلمرة وحبلقه رأسه، وكان ما احتج به أهل هذا القول لقوهلم هذا مـا قـد 
وال أحســـبه أراد إال ناســـا مـــن .اهــــ فـــذكر حـــديث حممـــد بـــن إســـحاق روي فيـــه عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

.لعمل على خالفه وا. املتأخرين 
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وكان يرسل رجاال فال .قبة ال يبينت أحد من احلاج من وراء مجرة الع: نافع عن ابن عمر قال 
قـال ابــن أيب عمـر ووجــدت يف مكـان آخــر سـفيان عــن أيــوب . جيـدون أحــدا شـذ إال أدخلــوه 

قــال ســفيان فأمــا إمساعيــل بــن أميــة وأيــوب الســختياين . بــن موســى عــن نــافع عــن أســلم حنــوه 
 .

كــان : حـدثنا جــدي أخربنـا مسـلم عــن ابـن جــريج قـال أخربنـا نــافع قـال] 164/ 2[األزرقـي 
ويبعـث مــن اج وراء العقبـة، حـىت يكونـوا مبـىنال يبيـنت أحـد مـن احلـ: ابـن عمـر يقـول قـال عمـر

صــحيح عــن نــافع عــن ابــن اهـــينــزل مــن األعــراب مــن وراء العقبــة حــىت يكــون مبــىنيــدخل مــن
.ه اختصره عمر عن عمر ، ومن أرسل

ه  أنـعمـرابـنحدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عـن عطـاء عـن ]14604[ابن أيب شيبة -
.ال بأس بهاهـ كره أن ينام أحد أيام مىن مبكة

أنـه كـان ال ابن عمـرحدثنا ابن منري عن عبيد اهللا عن نافع عن ]13220[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح يأيت مكة إال حني يفيض

ابـنوقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]1645[اري وقال البخ-
ورفعــه عبـد الــرزاق أخربنــا . مث يــأيت مـىن يعــين يــوم النحـر مث يقيـلأنــه طـاف طوافــا واحــدا عمـر

اهـعبيد اهللا 
: أنه قـالعباسابنحدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ]14602[ابن أيب شيبة -

حممــد بــن حــدثنا ]2627[الفــاكهي .ن وراء العقبــة لــيال مبــىن أيــام التشــريقال يبيــنت أحــد مــ
عــن د الــرمحن قـال ثنــا شـريك عــن ليـث عــن طـاوسثنــا معلـى بــن عبـعبـد امللـك الواســطي قـال 

ا جـبالن مـن دون العقبـة إىل ومهـال يبيـنت أحـد مـن دون املـأزمني : بـاس أنـه قـال عبد اهللا بـن ع
.فيه ضعف ث بن أيب سليم اهـ لي)1(أيام مىن: يقول مكة 

: ين قــال دبــن عبــد اهللا املــنيســاحلحــدثنا زيــد بــن احلبــاب عــن ]14606[ابــن أيب شــيبة -
سني بن عبد احلاهـ من السنة إذا زرت البيت أال تبيت إال مبىن: مسعت حممد بن كعب يقول 

.مرتوك اهللا بن ضمرية 

حدثنا زيد بن احلباب قال أخربين إبراهيم بن نافع قال أخربنا عبد اهللا بن أيب جنـيح عـن ]14611[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح عن مىنتامةجماهد أنه كره أن يبيت ليلة 
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باب الرخصة يف الرمي والبيات
ن أبــا البــداح بــن عاصــم بــن أهللا بــن أيب بكــر بــن حــزم عــن أبيــه عــن عبــد ا]919[مالــك-

رخـــص لرعـــاء اإلبـــل يف البيتوتـــة أســـلم ن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و أعـــدي أخـــربه عـــن أبيـــه 
خــــارجني عــــن مــــىن يرمــــون يــــوم النحــــر مث يرمــــون الغــــد ومــــن بعــــد الغــــد ليــــومني مث يرمــــون يــــوم 

وقـــال أمحـــد.وابـــن حبـــان واحلـــاكمخزميـــة اهــــ رواه أبـــو داود والرتمـــذي وصـــححه وابـــن)1(النفـــر
بـن جـريج أخـربين حممـد بـن أيب بكـر بـن حممـد اثنا حممد بن بكر أنا روح ثنا حد]23828[

ن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أرخـص أيبن عمرو عن أبيه عن أيب البداح عن عاصم بن عـد
اهـالغد ن يتعاقبوا فريموا يوم النحر مث يدعوا يوما وليلة مث يرمواأللرعاء 

حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمـر أن ]14613[ابن أيب شيبة -
العبــاس بــن عبــد املطلــب اســتأذن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن يبيــت مبكــة ليــايل مــىن ، 

.اهـ رواه البخاري ومسلم فأذن له من أجل سقايته
حــدثنا حيــىي عــن ابــن جــريج يبــن خــالد البــاهلحــدثنا أبــو بكــر حممــد ]1960[أبــو داود -

عمـرابـنأنه مسع عبد الرمحن بن فروخ يسأل -الشك من حيىي -حريز أو أبو حريز حدثين
صـلى اهللا ت على املال فقال أما رسول اهللاأحدنا مكة فيبيإنا نتبايع بأموال الناس فيأيت:قال

.نه أبو داود وسكت عاهـ ضعفه األلباين فبات مبىن وظلعليه وسلم
بن وهب قـال حـدثين عمـر بـن احدثنا يونس بن عبد األعلى قال ثنا ]3701[الطحاوي -

: بـن عبـاس رضــي اهللا عنهمـا أن رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه و سـلم قــال اقـيس عـن عطـاء عــن 
مــن ]9960[البيهقــي .اهـــ عمــر بــن قــيس ســندل تركــوه الراعــي يرعــي بالنهــار ويرمــي بالليــل

حيــىي بــن أيــوب عــن عمــارة بــن غزيــة عــن حممــد بــن إبــراهيم عــن أيبهــب أخــربينابــن و طريــق
مث .اهــ وهـذا إسـناد ضـعيف مرسـل مثلـهصلى اهللا عليه وسلمسلمة بن عبد الرمحن عن النيب

صـلى أن النـيبابـن عمـرمسـلم بـن خالـد عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـنمـن طريـقالبيهقي روى

يف تـأخري رمـي اجلمـار رخـص فيـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم لرعـاء اإلبـلأتفسري احلديث الذي :قال مالك-1
أعلم أفيما نرى واهللا 

فريمون لليوم الذي مضى مث يرمون ليومهم ذلك ألنه ال يقضي أحد شيئا حىت جيب عليه فـإذا وجـب عليـه ومضـى كـان 
اهـن أقاموا إىل الغد رموا مع الناس يوم النفر اآلخر ونفروا إالنفر فقد فرغوا و القضاء بعد ذلك فإن بدا هلم
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وتوقـف فيـه ، ابـن حجـر يف التلخـيص هاهــ حسـنرموا بالليـلرخص للرعاء أن ياهللا عليه وسلم
.يف الدراية حلال مسلم بن خالد الزجني 

رخــص أنــه مسعــه يــذكر أنــه أعــن حيــىي بــن ســعيد عــن عطــاء بــن أيب ربــاح ]920[مالــك وقــال
حــدثنا محــاد ]14311[ابــن أيب شــيبة وقــال.ن يرمــوا بالليــل يقــول يف الزمــان األولأللرعــاء 

: قـــال . رخـــص للرعـــاء أن يبيتـــوا عـــن مـــىن عمـــرعـــن ابـــن أيب ذئـــب عـــن عطـــاء أن بـــن خالـــد 
وهـو أصـح ممـا .جيـداهــ مرسـل وال يبيتـونالرعـاء يرمـون لـيال: فذكرت ذلك للزهري ؟ فقـال 

.واهللا أعلم . روي مسندا
أنــه كــان عمــرابــنحــدثنا ابــن منــري عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ]14312[ابــن أيب شــيبة -

مــي اجلمــار نوائــب بــني رعــاء اإلبــل ، يــأمر الــذين عنــده فريمــون إذا زالــت الشــمس ، مث جيعــل ر 
يرموهـا مـن الغـد إذا زالـت يذهبون إىل اإلبل ، ويأيت الذين يف اإلبل فريمـون ، مث ميكثـون حـىت

.اهـ صحيح الشمس
ربنــا أخقــال حــدثنا زيــد بـن احلبــاب قــال أخربنــا إبـراهيم بــن نــافع ]14614[ابـن أيب شــيبة -

اهـــ إذا رميــت اجلمــار فبــت حيــث شــئت: قــال ابــن عبــاسعمــرو بــن دينــار عــن عكرمــة عــن 
بـن عيينـة اذكـر عبـد الـرزاق قـال أخربنـا ] 343/ 4االسـتذكار[وقال أبـو عمـر .سند صحيح 

ال بـأس أن يبيـت الرجـل مبكـة ليـايل مـىن ويظـل : قالعباسبنابن دينار عن عكرمة عن اعن 
اهـــ بــن عبــاس مثلــه ابــن جــريج أو غــريه عــن عطــاء عــن ابــن عيينــة عــن اوعــن.راجلمــاىرمــذاإ

.صحيح
حممـد بـن جريـر حـدثنا يعقـوب بـن إبـراهيم حـدثنا مـن طريـق]17/261التمهيد[أبو عمر -

أنــه كــان يــأيت مــىن كــل يــوم عنــد زوال الشــمس عبــاسابــنهشــيم عــن حجــاج عــن عطــاء عــن 
.سند حسناهـ نه كان من أهل السقاية

حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سـفيان عـن ابـن جـريج عـن عطـاء ]1106[الفاكهي وقال
من كان له متاع مبكة خيشى عليه الضيعة فال بأس أن يبيـت عليـه ليـايل : قال ابن عباسعن 
.اهـ سند صحيح مىن 
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كــان : ن جــريج عــن ابــن ســابط قــال حــدثنا أبــو خالــد عــن ابــ]15555[ابــن أيب شــيبة -
عــون ظهــرهم فيجيئــون فريمــون أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــدمون حجاجــا فري 

.اهـ ثقات بالليل
أخـربين مـن رأى و خالد عن ابن جريج عـن عمـرو قـالحدثنا أب]15556[ابن أيب شيبة -

.و مل تغربأالشمس ترمي مغربان الشمس غربتبعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رمي اجلمار أيام التشريقيف مراأل

ثنا عفـــان حـــدثنا عبـــد الواحـــد ثنـــا احلجـــاج ثنـــا احلكـــم بـــن عتيبـــة عـــن حـــد]2635[أمحـــد -
سـلم اجلمـار حـني زالـت الشـمس رمـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و : بن عباس قالامقسم عن 

.اهـ صححه الرتمذي ، وفيه حديث جابر 
حــدثنا عثمــان بــن أيب شــيبة حــدثنا طلحــة بــن حيــىي حــدثنا يــونس عــن ]1664[البخــاري -

أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصـيات يكـرب علـى إثـر كـل ابن عمرالزهري عن سامل عن 
مث يتقدم حـىت يسـهل فيقـوم مسـتقبل القبلـة فيقـوم طـويال ويـدعو ويرفـع يديـه مث يرمـي ، حصاة 

م مستقبل القبلـة فيقـوم طـويال ويـدعو ويرفـع يديـه الوسطى مث يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقو 
فيقـول ، ويقوم طويال مث يرمي مجرة ذات العقبة مـن بطـن الـوادي وال يقـف عنـدها مث ينصـرف 

اهـهكذا رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله : 
يب صـلى اهللا أن النـجعفـر عـن أبيـهعـنحدثنا حفص بن غيـاث]13918[ابن أيب شيبة -

وكان علي بن حسـني ميشـي إليهـا: ل قا. كانوا ميشون إىل اجلمار م وأبا بكر وعمر  عليه وسل
.مرسل صحيح اهـ
حــدثنا حممــد بــن خملــد حــدثنا حممــد بــن ســليمان بــن احلــارث حــدثنا ]2712[الــدارقطين -

سعد بن عبد احلميد حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبيه وعبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر 
رميـــه اجلمـــار ذاهبـــا وراجعـــا وال يركـــب يفيفيول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان ميشـــأن رســـ

عبد الرمحن بن عبـد اهللا بـن اهـاهللا عنهما يفعالن ذلكيء منها وكان أبو بكر وعمر رضيش
.عمر العمري تركوه 

كــان يقــف عنــد اجلمــرتني األوليــني وقوفــا عمــر بــن الخطــاب ن أنــه بلغــه أ]912[مالــك -
اهـال حىت ميل القائم طوي
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حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس عــن ابــن جــريج عــن هــارون بــن أيب ]13576[ابــن أيب شــيبة -
فـأتى اجلمـرة الثالثـة فرماهـا عمـرنظرنا : عائشة عن عدي بن عدي عن سلمان بن ربيعة قال 

حدثنا حيـىي عـن ابـن جـريج حـدثين هـارون بـن أيب عائشـة ]1302[مسدد .ومل يقف عندها
نظرنــا إىل عمــر بــن اخلطــاب يــوم : عــدي بــن عــدي الكنــدي عــن ســلمان بــن ربيعــة قــال عــن 

النفر األول فخرج علينا تقطـر حليتـه مـاء يف يـده ويف جربـه حصـيات حصـيات ماشـيا يكـرب يف 
طريقه حىت أتى اجلمرة األوىل فرماها حىت انقطع من احلصباء خشية أن ينالـه حصـى مـن رمـى 

حدثنا سعيد بـن ]2621[الفاكهي.مرة الوسطى مث األخرىمث دعى ساعة مث مضى إىل اجل
أخـربين هـارون بـن أيب عائشـة قـال

نظرنــا عمــر بــن اخلطــاب يــوم النفــر : عــن عــدي بــن عــدي عــن ســلمان بــن ربيعــة البــاهلي قــال 
ات ، ويف حجزتـه حصـيات ماشـيا يكـرب يف األول ، فخرج علينا تقطر حليته ماء يف يده حصـي

طـــريقهم حـــىت رمـــى اجلمـــرة األوىل مث مضـــى حـــىت انقطـــع مـــن فضـــض احلصـــى وحيـــث ال ينالـــه 
] 171/ 2[األزرقــي . حصــى مــن رمــى فــدعا ســاعة مث مضــى إىل اجلمــرة الوســطى مث األخــرى

حـدثين جـدي حـدثنا مسـلم بـن خالـد عـن ابـن جـريج قـال أخـربين هـارون عـن ابـن أيب عائشـة
نظرنــا عمــر يــوم النفــر األول فخــرج : عــن عــدي بــن عــدي عــن ســليمان بــن ربيعــة البــاهلي قــال

علينا وحليته تقطر ماء يف يده حصيات ويف حجره حصـيات ماشـيا يكـرب يف طريقـه حـىت رمـى 
اجلمرة األوىل مث مضى حىت انقطـع مـن فضـض احلصـى وحيـث ال ينالـه حصـى مـن رمـى فـدعا 

وإذا رميـت قمـت : قال ابن جريج قال عطاء.وسطى مث األخرىساعة، مث مضى إىل اجلمرة ال
ومل ، لـك فدعوت مبا بدا، نعم : قال؟حيث يقوم الناس اآلن: عند اجلمرتني السفليني، قلت
قــام عنــد وال يال: ام عنــد الــيت عنــد العقبــة؟ قــالأال يقــ: قلــت. أمســع بــدعاء معلــوم يف ذلــك
ســنة علــى الراكــب نعــم وحــق: عــن ثبــت قــالأبلغــك ذلــك: قلــتشــيء مــن اجلمــار يــوم النفــر

.اهـ حسن والناس أمجعني القيام عند اجلمرتني القصوينيوالراجل واملرأة
حدثنا وكيع عـن سـعيد بـن السـائب عـن حممـد بـن السـائب عـن ]14792[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن خيرج إذا زالت الشمس يرمي اجلمارعمررأيت : أبيه قال 
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حدثنا وكيع عـن سـعيد بـن السـائب عـن حممـد بـن السـائب عـن ]13926[ابن أيب شيبة -
: رأى رجــال يقــود بامرأتــه علــى بعــري يرمــي اجلمــرة قــال الخطــاببــنعمــررأيــت : أبيــه قــال 

.حسن ، حممد بن السائب بن أيب هندية اهـ
: قـالوبرة عـن األسـودحدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ]13588[ابن أيب شيبة -

حـدثين سـعيد بـن ]2554[الفـاكهي .يرمـي مجـرة العقبـة مـن فوقهـاعمر بن الخطابرأيت 
إن : عبد الرمحن قال ثنا عبد اهللا بن الوليد عن سفيان عن احلجاج عن وبرة عـن األسـود قـال 

.ضعيفاهـ يها عمر رمى اجلمرة من فوقها ورأى الزحام عل
حــدثنا جريــر عــن عطــاء بــن الســائب عــن عبــد قــال دثنا أيبحــ] 3891[ابــن أيب خيثمــة -

: اجلمــرةيعلمنــا أن نقــول إذا فرغنــا مــن رمــيعبــد اهللا كــان : قــالالــرمحن بــن األســود عــن أبيــه
، وروي عنـه مـن وجـه آخـر ضـعيف ، رواه اهــ ضـعيف وذنبـا مغفـورااللهم اجعلـه حجـا مـربورا

.ليث بن أيب سليم 
ا أبو األحوص عـن أيب إسـحاق عـن اهليـثم بـن حـنش قـال حدثن]14214[ابن أيب شيبة -
اهــ اهليـثم اللهـم اجعلـه حجـا مـربورا وذنبـا مغفـورا: حني رمى اجلمار يقـولعمرابنمسعت : 

.، وثقه ابن حبان ابن حبيش البخاري قال 
حدثنا حيىي بـن حممـد احلنـائي ثنـا شـيبان ثنـا جريـر بـن حـازم ]881[وقال الطرباين يف الدعاء 

:رضــي اهللا عنــه أنــه كــان إذا رمــى اجلمــار كــرب عنــد كــل حصــاة وقــالنــافع عــن ابــن عمــرعــن
.أظنه من هذا الباب.اهـ سند جيد اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا

ال : قـال عمـربـن أيب ذئـب عـن رجـل عـن سـامل بـن عبـد اهللا أن اأنا ]2829[ابن اجلعد -
اهـمييل النهار ترمي اجلمرة حىت

ال ترمى اجلمار يف األيـام الثالثـة :كان يقولعبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]918[مالك -
.اهـ صحيح حىت تزول الشمس 

حــدثنا عبــد الــرزاق قــال مسعــت عبيــد اهللا حيــدث عــن ]1607[وقــال أمحــد يف مســائل صــاحل 
وإذا ،إذا رمــى الرجـل قبـل الــزوال أعـاد الرمــي :هشـام بـن حســان عـن نــافع عـن ابـن عمــر قـال

.اهـ صحيح نفر قبل الزوال أهراق دما 
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عمـرابـنحدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن نـافع عـن ]14791[ابن أيب شيبة وقال
.اهـ صحيح أنه كان يرمي اجلمار إذا زاغت الشمس

كـــان يكـــرب عنـــد رمـــي اجلمـــرة كلمـــا رمـــى عبـــد اهللا بـــن عمـــرن أعـــن نـــافع ]914[مالـــك -
.اهـ صحيح حبصاة 

كــان يقــف عنــد اجلمــرتني األوليــني وقوفــا عبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]913[الــك م-
ابــــن أيب شــــيبة . طــــويال يكــــرب اهللا ويســــبحه وحيمــــده ويــــدعو اهللا وال يقــــف عنــــد مجــــرة العقبــــة 

حدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه كـان ]13575[
.اهـ صحيح وال يقف عند الثالثةيرمي اجلمرتني ويقف عندمها 

كــان : حــدثنا علــي بــن مســهر عــن ابــن جــريج عــن عطــاء قــال ]14553[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا أبـو معاويـة عـن حجـاج .يقوم عند اجلمرتني مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرةابن عمر

ورواه . رةكــان ابــن عمــر يقــف عنــد اجلمــرة مقــدار مــا يقــرأ الرجــل ســورة البقــ: قــالعــن عطــاء
حدثين جدي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أخربين نافع أن ابن ] 171/ 2[األزرقي 

فيقــوم : القصــويني مــن مكــة وال يقــوم عنــد الــيت عنــد العقبــة قــالعمــر كــان يقــوم عنــد اجلمــرتني
قــال ابــن جــريج قــال يل عطــاء رأيــت ابــن عمــر يقــوم عنــد .عنـدمها فيطيــل القيــام ويكــرب ويــدعو

حـدثنا سـعيد بـن عبـد الــرمحن ]2619[الفـاكهي . ني قـدر مـا كنـت قارئـا سـورة البقــرةاجلمـرت
رأينــا ابــن عمــر رضــي اهللا : قــال عطــاء : 

.اهـ صحيح عنهما يقوم عند اجلمرتني قدر ما كنت قارئا سورة البقرة 
فقيــه أخربنــا أبـو حامــد بــن بـالل البــزاز حــدثنا حممــد أخربنــا أبــو طـاهر ال] 9949[البيهقـي -

ابـن عمـرقـام : خالـد عـن وبـرة قـال عن إمساعيل بـن أيبحدثنا احملاريبيبن إمساعيل األمحس
.صحيح اهـ حني رمى اجلمرة عن يسارها حنو ما لو شئت قرأت سورة البقرة

بــن الوليــد عــن ســفيان حــدثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن قــال ثنــا عبــد اهللا ]2618[الفــاكهي -
رضــي اهللا عمــرابــنرميــت مــع : عــن أيب جملــز قــال -هــو التيمــي –عــن ســليمان التميمــي

ورمى حني كان الظل ثالثة أشبار قـال ، فحزرت قيامه فكان قدر سورة يوسف : عنهما قال 
.اهـ حسن وشربته فكان الظل ثالثة أشبار: 
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يــة عــن هــارون بــن أيب إبــراهيم عــن عطــاء حــدثنا مــروان بــن معاو ]13930[ابــن أيب شــيبة -
.لعله يوم رجوعه.ثقاتاهـ واقفا عند اجلمرة على محارعمرابنرأيت : قال 

عمــرابـنحــدثنا ابـن منـري عــن عبيـد اهللا بـن عمــر عـن نـافع عــن ]13923[ابـن أيب شـيبة -
الـد األمحـر حدثنا أبـو خ]13919[ابن أيب شيبة . نه كان يرمي اجلمار ماشيا ذاهبا وراجعاأ

]2582[الفـاكهي .عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان ميشـي إليهـا مقـبال ومـدبرا
ســألت :ابــن جــريج قــال

مــا أحبــه ومــا كنــت آلمــر بــه إال مــن : عطــاء عــن الركــوب إىل اجلمــار حــىت يأتيهــا للرمــي فقــال 
ع راكبــا؟ أفرأيــت إذا فرغــت منهــا أرجــ: قلــت ثقيلــة ال تســتطيع أن متشــي إليهــاامــرأةوجــع أو

عليه وسلم  كيف بلغك أن النيب صلى اهللا : قلت لعطاء فرغت حينئذ فاركب إن شئت: قال
له أمشـى إذا رجـع أم ركـب ؟ قلتبلغنا أنه كان ميشي إليها قال: كان يصنع يف ذلك ؟ قال

أدركت الناس ميشـون إىل الرمـي :نه إال كان ينقلب ماشيا قال عطاءأظال : ال أدري قال: قال
ميشـي مقـبال رأيـت ابـن عمـر : قال ابـن جـريج وأخـربين عمـرو بـن دينـار قـال .مقبلني ومدبرين

قال .يركب وهو صحيحملَِ : ء ال يوجب املشي إليها ولكن يقولوكان عطاومدبرا إىل اجلمار
يكـن عبـد اهللا بـن عمـر يركـب إىل الرمـي مقـبال إليـه وال مـدبرا مل: قـالابن جريج وأخربين نافع 

.اهـ صحيح عنه
حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن ابن جـريج عـن نـافع قـال  ]2609[الفاكهي -

.اهـ صحيحيقوم عند اجلمرة الوسطى هذه الصخرة السابلة اليت يف اجلبلعمرابنكان 
أنه كان يغتسل عمرابنوكيع عن العمري عن نافع عن حدثنا ]15610[ابن أيب شيبة -

مـا : حدثنا أبو أسامة عن عبيد اهللا عن نافع قـال ]15615[ابن أيب شيبة .إذا رمى اجلمرة
.اهـ صحيح )1(ر أراد أن يرمي اجلمار إال اغتسلرأيت ابن عم

الوليد بن حدثنا كثري بن هشام عن جعفر بن برقان قال أخربين]14319[ابن أيب شيبة -
أنه كان إذا رمى اجلمـرة تقـدم أمامهـا فـدعا اهللا ورفـع يديـه ورفعنـا عمرابندينار عن نافع عن 

.اهـ الوليد التياس يضعفمعه فما يضع يديه حىت منل ونضع أيدينا وهو كما هو

ابـن .كـانوا يغتسـلون إذا راحـوا للرمـي: حدثنا أبو معاويـة عـن احلجـاج عـن احلكـم قـال ]15613[ابن أيب شيبة -1
اهـإذا راحوا إىل اجلماركانوا يغتسلون : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن جماهد قال ]15611[أيب شيبة 
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رضـي ابـن عمـرسـألت : حدثنا أبو نعيم حـدثنا مسـعر عـن وبـرة قـال ]1659[البخاري -
كنــا :فأعــدت عليــه املســألة قــال.إذا رمــى إمامــك فارمــه:ىت أرمــي اجلمــار ؟ قــالاهللا عنهمــا مــ

رواه ابـن أيب عمـر فأعـدت عليـه املسـألة مـا : وتفسـري قولـه اهــنتحني فإذا زالت الشمس رمينا 
؟ ذكـره ابــن أرأيـت إن أخـر إمـامي :فقلـت لـه: مثلـه قـاليف مسـنده عـن ابـن عيينـة عـن مسـعر 

.حجر يف الفتح
: حدثنا حيىي بن جعفر قال ثنا علي بن عاصم قال أنا أبو األزهـر قـال]2614[كهي الفا -

ابــن عمــررأيــت 
.ال بأس به سند. ي صاحل بن درهم الباهلأبو األزهر اهـتشوى

: ســفيان عـن عمــرو بــن دينــار قــال حــدثنا حممــد بــن أيب عمـر قــال ثنــا]2607[الفـاكهي -
ــن عمــرذهبــت أرمــي اجلمــار فســألت هــل رمــى  ــد اهللا ب ال ولكــن قــد رمــى أمــري : ؟ فقــالواعب

فلمـا زالـت الشـمس خـرج فـأتى ، انتظرت ابن عمـر ف: قال عمرو . الزبيرابناملؤمنني يعنون 
وســطى فرماهــا مث قــام اجلمــرة األوىل فرماهــا مث تقــدم أمامهــا قلــيال فوقــف وقوفــا طــويال مث أتــى ال
اهـــ ومل يقــف عنــدها، عــن يســارها فوقــف وقوفــا طــويال مث أتــى مجــرة العقبــة فرماهــا مث انصــرف 

كـان ابــن . لكنــه حـرف مشــبه .ابــن الـزبري رمــى قبـل الــزوال بشـيء أناحتمـالصـحيح ، فيــه 
ل قبـل ومل يقـ، ذهبت أرمـي اجلمـار : عمر ينهى عن الرمي قبل الزوال ، وعمرو بن دينار قال 

مـن شـيوخهم ، ومل حيـك عمـرو وال سـفيان بـن عيينـة أن االزوال ، وإمنا كانوا يعملون مبا تعلمـو 
، ولـيس للـزوال حـد فاصـل ، وهـو األمـري يعمـل بعملـه أمـة مذهب ابن الزبري الرمي قبل الـزوال 

ال ، وكـان ابـن عمـر زالـت الشـمس رأىدقيق ، إمنا هو تقدير األميني ، فرمى ابن الزبري حـني 
يف كــالم عمــرو جتــوز كــان و . خيــرج مــن خبائــه حــىت تــزول الشــمس ، فلــم يوافــق ابــن الــزبري مثَ 

أرأيــت إن أخــر : ويف حــديث مســعر عــن وبــرة ســأل ابــن عمــر .ارضفــال تعــ، واختصار 
.واهللا أعلم . إمامي ، ومل يذكر له تعجيال عن الوقت ، فما كانوا يعرفونه 

ارون بــن موســى بــن طريــف قــال ثنــا ابــن وهــب عــن ثنا هــحــد]2608[الفــاكهي وقــد روى
يرميـان اجلمـار عبـد اهللا بـن الزبيـروعبـد اهللا بـن عمـرإن أبا الزبري حدثـه أنـه رأى لعمرو قا

. اهــ عمـرو هـو ابـن احلـارث ورآمها يطيالن الوقوف عنـد اجلمـرتني األوليـنيحني تزيغ الشمس
و بـن دينـار مـن أخـربه ومل يسم عمـرُ ،عن ابن الزبري الصريح هذا هو الصحيح .سند صحيح 
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.خبرب ابن الزبري 
.عباسنوسيأيت مثله عن اب.وما كنا لنرتك السنة البينة لشيء اشتبه

: حـدثنا أبـو خالـد عـن ابـن جـريج عـن عمـرو بـن دينـار قـال]14794[ابـن أيب شـيبة وقـال
.رجاله ثقاتاهـ وعبيد بن عمري يرميان اجلمار بعد ما زالت الشمسالزبريابنرأيت 

ابـنرأيـت : حدثنا وكيع عن سفيان عن حممد بن املنكـدر قـال ]13921[ابن أيب شيبة -
أخربنـا الفضـل بـن دكـني قـال حـدثنا ســفيان ]7602[ابـن سـعد .يرمـي اجلمـار ماشـياالزبيـر

]528[أبـو زرعـة الدمشـقي .رأيت ابن الزبري يأيت اجلمار ماشـيا:قال عن حممد بن املنكدر 
رأيـت ابـن الـزبري يـأيت اجلمـار : حدثنا سـفيان عـن حممـد بـن املنكـدر قـال: حدثنا أبو نعيم قال

عبــد الــرمحن بــن مهــدي ثنــاقــال بكــر بــن خلــف حــدثنا أبــو بشــر ]2578[الفــاكهي .ماشــيا
يــت ابــن الــزبري رضــي اهللا عنهمــا يرمــي اجلمــار ماشــيا رأعــن حممــد بــن املنكــدر قــالعــن ســفيان

.اهـ صحيح ذاهبا وراجعا
ثنا حممد بـن صـاحل حدثنا صاحل بن مسمار قال ثنا معن بن عيسى قال]2579[الفاكهي-

ومسعــت قــال صــاحل.رأيــت القاســم بــن حممــد يرمــي اجلمــار ماشــيا ذاهبــا وراجعــا: التمــار قــال
.اهـ حسن صحيح فعل ذلكاهللا بن الزبيرعبد إن :اهللا يقولعامر بن عبد 

أنــه  جــابرحــدثنا ابــن منــري عــن إبــراهيم بــن نــافع عــن عطــاء عــن ]13925[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا عبــد اجلبــار بــن العــالء ]2581[الفــاكهي .كــان ال يركــب إىل اجلمــار إال مــن ضــرورة

عـن جـابر بـن عبـد اهللا حيـدثقال ثنا بشر بن السري قال ثنا إبـراهيم بـن نـافع أنـه مسـع عطـاء
.اهـ صحيح أنه كان يكره أن يرمي شيئا من اجلمار راكبا إال من ضرورة

يف اجلمــرة : حــدثنا أبــو خالــد عــن ابــن جــريج قــال قلــت لعطــاء]14218[ابــن أيب شــيبة -
اهـ سند صحيح ، وال أدري ما رفع إىل جابرإال قول )1(ال: شيء موقت ال يزاد عليه ؟ قال 

ما أقول إذا رميت اجلمرة : قلت إلبراهيم: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغريه قال ]14217[ابن أيب شيبة -1
. اهــ مل يوقتـه لـه نعـم إن شـئت: أقولـه مـع كـل حصـاة؟ قـال: قل اللهم اجعله حجا مربورا وذنبـا مغفـورا قـال قلـت: قال

ليس على الوقوف عند اجلمـرتني دعـاء موقـت : نا حفص عن األعمش عن إبراهيم قال حدث]14215[ابن أيب شيبة 
يــدعو عنــد : كــان احلســن يقــول: حــدثنا ابــن أيب عــدي عــن أشــعث قــال ]14216[ابــن أيب شــيبة .فــادع مبــا شــئت

.اهـ حسان اجلمار كلها وال يوقت شيئا



ابقني األولنيتقريب فقه الس

378

ومل أمسـع بـدعاء معلـوم : قـال د رواه آنفا مسلم بن خالد عن ابـن جـريج عـن عطـاء وق.جابر 
اهـيف ذلك 

جــابرحــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن أيب الــزبري عــن ]13584[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا ســعيد بــن عبــد ] 2623[الفــاكهي .إذا رميــت اجلمــرة فتقــدم إىل بطــن املســيل: قــال 

ابـن جـريج أخـربين أبـو الـزبري أنـه مسـع جـابر بـن عبـد عنالرمحن قال ثنا عبد 
.اهـ صحيح إذا رميت اجلمرة فتقدم إىل بطن املسيل: اهللا يقول 

رمقــت : حــدثنا وكيــع عــن ابــن جــريج عــن ابــن أيب مليكــة قــال ]14795[ابــن أيب شــيبة -
خـالف مـا ذاهـ، و مساعـا ابن جريج مل يذكراهـ )1(رماها عند الظهرية قبل أن تزولعباسابن

ولعلـه  .عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمهـووخـالف مـا روى ، ابـن عبـاسكان عليه أصـحاب
إن صح اخلرب كان بعدما عمي فعجل به من معه لظنه الزوال 

مــن طريــق ]9969[البيهقــي ملــا روى ، مــن محلــه علــى يــوم النفــر ، ومــن النــاسواهللا أعلــم . 
ابــنمليكــة عــن العبــاس بــن حممــد حــدثنا حممــد بــن عبيــد حــدثنا طلحــة عــن عبــد اهللا بــن أيب

، والصـدريإذا انتفح النهار من يوم النفر اآلخر فقـد حـل الرمـ: اهللا عنهما قال يرضعباس
كـذا يف املطبـوع انـتفح باحلـاء ، وذكـره ابـن حجـر يفاهــضعيفيطلحة بن عمرو املك: قال 

طلحـــة بـــن و .باحلـــاء أيضـــا أحســـبه: قلـــت . واالنتفـــاج بـــاجليم االرتفـــاع وقـــال بـــاجليم الدرايـــة 
.عمرو املكي تركوه

حــدثنا شــريك عــن حممــد بــن أيب إمساعيــل عــن ســعيد بــن جبــري ]14313[ابــن أيب شــيبة -
.ضعف فيه اهـ يركب املاشي إذا رمى اجلمرة: قال ابن عباسعن 

حدثنا أبو خالد األمحـر عـن ابـن جـريج عـن عبـد اهللا بـن عثمـان ]14549[ابن أيب شيبة -
: مـع ابـن عبـاس قـدر سـورة مـن السـبع قـال قلـتأنه وقـفعباسابنعن سعيد بن جبري عن 

أنـت خفيـف : ؟ قـال قلـتمثـل قـراءيت : قـال .من الناس من يبطـئ القـراءة ومـنهم مـن يسـرع 
جريج قال أخـربين علـي األزدي عـن سـعيد حدثنا أبو خالد عن ابن.مثل قراءيت: قالالقراءة

رأيـت سـعيد بـن جبـري يتحـني : اهللا بـن عثمـان قـال حدثنا عبد اهللا بن إدريس عـن عبـد]14796[ابن أيب شيبة -1
رأيــت ســعيد بــن جبــري وطاووســا يرميــان : حــدثنا ابــن منــري عــن حممــد بــن أيب إمساعيــل قــال . زوال الشــمس فريمــي اجلمــار

ال : مسعت عطاء يقول : حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جريج قال مث قال. اجلمار عند زوال الشمس ويطيالن القيام
.وال يصح عن أصحاب ابن عباس خالفه.اهـ صحاح فقال ذلك، فعاودته يف ذلك .اجلمرة حىت تزول الشمسترمى
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حــدثنا أبــو ]2610[الفــاكهي .مبثــل حــديث عبــد اهللا إيــاي: بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال 
عمار احلسني بن حريث قال ثنا حيىي بن سليم قال مسعت عبد اهللا بن عثمان بن خثيم يقول 

قـال ابـن . ورة البقـرة كانوا يقومون عند اجلمرتني بقـدر قـراءة سـ: مسعت سعيد بن جبري يقول 
: فقال يل سـعيد : إن من الناس سريع القراءة ومنهم بطيء القراءة قال : خثيم فقلت لسعيد 

حــدثنا ســعيد بــن عبــد .وكــان ســعيد بــن جبــري رجــال ســريع القــراءة : أجرهــا علــى قــراءيت قــال 
ســعيد بــن 

رميت مع ابـن عبـاس رضـي اهللا تعـاىل عنهمـا فوقـف عنـد اجلمـرتني قـدر سـورة مـن : جبري قال 
قـال ابـن جـريج قـال ابـن خثـيم فـأخربت . فذكر حنو حـديث حيـىي بـن سـليم وزاد فيـه . السبع 

احـرز قـدر : كـذلك كنـت أجـري يقـول : عليا األزدي خرب سعيد بن جبري إياي بـذلك فقـال 
حـدثنا عبـد اجلبـار بـن العـالء قـال ثنـا سـفيان عـن ابـن مث قـال الفـاكهي . لسـبعقيام سـورة مـن ا

حزرت قراءيت بقيام ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا عنـد اجلمـرتني :خثيم عن سعيد بن جبري قال
حدثين جـدي حـدثنا مسـلم بـن خالـد عـن ] 171/ 2[ورواه األزرقي . بقدر سورة من املئني 

.متصل صحيح اهـحنوه ابن خيثم عن ابن جريج 
حدثنا حيىي بن سليم الطائفي عن عبد اهللا بن عثمان عن حممد ]14548[ابن أيب شيبة -

مــن طــول ن املــاء إذا ذهبــوا يرمــون اجلمــارأدركــت النــاس يتــزودو : بــن األســود بــن خلــف قــال 
حدثنا أبو عمار احلسني بن حريث وإبراهيم بن أيب ]2617[الفاكهي .القيام عند اجلمرتني

ف مجيعــا قــاال ثنــا حيــىي بــن ســليم قــال حــدثين عبــد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم قــال حــدثين يوســ
أدركــت النــاس يتــزودون املــاء يف اإلداوا إذا ذهبــوا : حممــد بــن األســود بــن خلــف اخلزاعــي قــال 

حــــدثين جــــدي ] 171/ 2[األزرقــــي ورواه . يرمـــون اجلمــــار مــــن طــــول القيــــام عنــــد اجلمــــرتني
ابن جريج قال أخـربين عبـد اهللا بـن عثمـان بـن خيـثم أخـربين حممـد حدثنا مسلم بن خالد عن 

أدركت الناس يتزودون املاء يف األدوات إىل اجلمار من طول القيـام: بن األسود بن خلف قال
.وثقه ابن حبان حممد بن األسود اهـ
أدركـت : حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جريج عن عطاء قـال ]13920[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح تقدم ناس ميشون مقبلني ومدبرينلا
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ن النـاس كـانوا إذا رمـوا اجلمـار مشـوا أعـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـن أبيـه ]916[مالـك -
.اهـ صحيح سفيانأبيبنمعاويةوأول من ركب ، ذاهبني وراجعني 

أيام التشريقرميالعدد يف ال
.ذكرهتقدم ،بسبع حصياتيرميابن عمر وكان

حــدثنا احلســني بــن إمساعيــل حــدثنا زهــري بــن حممــد حــدثنا اهليــثم بــن ]2821[دارقطين الــ-
إمنا جعـل :قالتعائشةمجيل حدثنا حممد بن مسلم عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن 

.ليس بالقوي اهـ حممد بن مسلم الطائفي حصى اجلمار يعين،احلصى ليحصى به التكبري
جنـيح قــال سـألت طاوسـا عـن رجــل بـن أيباثنـا عبــد الـوارث ثنـا ثنـا عفـان ]1439[أمحـد -

فلقيـــت جماهـــدا فســـألته :قـــال.لـــيطعم قبضـــة مـــن طعـــام:رمـــى اجلمـــرة بســـت حصـــيات فقـــال
قـال رمينـا سعد بن مالكرحم اهللا أبا عبد الرمحن أما بلغه قول :وذكرت له قول طاوس فقال

عليـه و سـلم مث جلسـنا نتـذاكر فمنـا مــن اجلمـار أو اجلمـرة يف حجتنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا
قـال رميـت بسـت ومنـا مـن قـال رميـت بسـبع ومنــا مـن قـال رميـت بثمـان ومنـا مـن قـال رميــت 

أخـربين حيـىي بـن موسـى البلخـي قـال حـدثنا ]3077[النسـائي . بتسع فلـم يـروا بـذلك بأسـا 
جة مع النيب صلى رجعنا يف احل:بن أيب جنيح قال قال جماهد قال سعداسفيان بن عيينة عن 

اهللا عليــه وســلم وبعضــنا يقــول رميــت بســبع حصــيات وبعضــنا يقــول رميــت بســت فلــم يعــب 
حـدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن ابـن الفريـايبمـن طريـق]9951[البيهقـي . بعضهم على بعض 

.حنوه اهـ مرسل إسناده صحيح جنيح أيب
: الـزبري عـن جـابر قـال بن جـريج عـن أيب اثنا سليمان بن حيان عن حد]14875[أمحد -

حـــدثنا الربيـــع بـــن ] 3507ك[الطحـــاوي. ال أدري بكـــم رمـــى النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
ســليمان املــرادي قــال حــدثنا أســد بــن موســى قــال حــدثنا ســعيد بــن ســامل عــن ابــن جــريج قــال 

ال أدري بكــم رمــى رســول اهللا صــلى اهللا : دثين أبــو الــزبري أنــه مســع جــابر بــن عبــد اهللا يقــول حــ
وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عثمان بن اهليثم قال حدثنا ابن جـريج قـال .عليه وسلم 

ورواه . ال أدري بكـم رمـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: أخربين أبو الـزبري أنـه مسـع جـابرا يقـول
اهــابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بـن عبـد اهللا عنكهي من طريق ابن أيب روادا الف

.سند صحيح 
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أخربنــا حممــد بــن عبــد األعلــى قــال حــدثنا خالــد قــال حــدثنا شــعبة عــن ]3078[النســائي -
مــا : فقــال ، عــن شــيء مــن أمــر اجلمــار عبــاسبــناســألت :قتــادة قــال مسعــت أبــا جملــز يقــول

خالــد هــو ابــن احلــارث بــن اهـــ أدري رماهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بســت أو بســبع 
.أللباين صححه ا، عبيد 

ثىن ثنـا مسـدد ثنـا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريح عـن حدثنا معاذ بن امل]820ك[الطرباين -
يفيت حبةأباحممد بن يوسف موىل عثمان أنه مسع عبد اهللا بن عمرو بن عثمان خيرب أنه مسع 

قــال عبــد اهللا بــن .النــاس أنــه ال بــأس مبــا رمــى بــه الرجــل يف اجلمــار مــن احلصــى يعــين مــن عــدد
صــدق أبــو حبــة وكــان أبــو حبــة : فقــال لعبــد اهللا بــن عمــروفــذكرت ذلــك :عمــرو بــن عثمــان

]2988ك[ورواه الطحـاوي. عبـد اهللا بـن عمـرفيهاهـ رواه احلاكم من طريق مسدد و بدريا
حدثنا فهد قال حـدثنا عثمـان بـن اهليـثم قـال أخربنـا ابـن جـريج قـال أخـربين حممـد بـن يوسـف 

عبــد اهللا بــن عمــرو بــن عثمــان أخــربه أنــه مســع أبــا حبــة األنصــاري مــوىل عمــرو بــن عثمــان أن
فجـاء عبـد اهللا بـن . ال بـأس مبـا رمـى بـه اإلنسـان اجلمـرة مـن احلصـى يقـول مـن عـدده : يقول 

إن أبـا حبـة األنصــاري يفـيت النـاس بــأن ال بـأس مبــا : عمـرو زعمـوا إىل عبــد اهللا بـن عمـر فقــال 
صدق أبو حبة ، وأبو : قال ابن عمر . من عدده : رمى به اإلنسان من حصى اجلمرة يقول

حــدثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن بــن ســعيد بــن ]2602[الفــاكهي ورواه . حبــة مــن أهــل بــدر 
قال ابن جريج قال 

بـد اهللا بـن عمـرو بـن عثمـان أخـربه إن ع:وأخربين حممد بن يوسف موىل عمرو بن عثمان قال
أنه مسع أبا حبة األنصاري يفيت بأن ال بأس مبا رمى به اإلنسـان اجلمـرة مـن احلصـى يقـول مـن 

فجاء عبد اهللا بن عمرو بن عثمان إىل عبد اهللا بن عمر رضـي اهللا عنهمـا فقـال : عدده فقال
ن مـن حصـى اجلمـرة يقـول مـن إن أبا حبة األنصاري يفيت الناس أن ال بأس مبا رمى به اإلنسا

قـال ابـن جـريج قـال .وأبو حبة رجل من أهل بدر . صدق أبو حبة : فقال ابن عمر .عدده
إن رميت حبصاتني معا فال يضرك وكرب على كـل واحـدة مـنهن تكبـرية أو سـقطتا منـك :عطاء

اخلفــاف ورواه أبــو نعــيم يف املعرفــة مــن طريــق عبــد الوهــاب اهـــ وقــال وأقــول أن ال يعمــد لــذلك 
ســند صــحيح رجالــه .بــن عثمــان بــن عفــانهــو اعبــد اهللا بــن عمــرو و . عــن ابــن جــريج مثلــه 

.ثقات 
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ابــنحــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن عمــر بــن عــامر عــن قتــادة عــن ]13613[ابــن أيب شــيبة -
رمينــا يف اجلاهليــة : عبــاسابــنوقــال .مــا أبــايل رميــت اجلمــار بســت أو ســبع: أنــه قــال عمــر

.مرسل جيداهـ سالم بسبعبسبع ويف اإل
رميــت : حــدثنا وكيــع عــن عمــران بــن حــدير عــن أيب جملــز قــال ]13526[ابــن أيب شــيبة -

؟ فقـال فلم جيبين فمـر يب ابـن احلنفيـة فسـألتهعمرابناجلمار فلم أدر بكم رميت ؟ فسألت 
عمــر يــا عبــد اهللا لــيس شــيء أعظــم علينــا مــن الصــالة وإذا نســي أحــدنا أعــاد فــأخربت ابــن: 

حــدثنا هــو ابــن فــروخ شــيبان مــن طريــق]9950[البيهقــي .:فقــال
رميـت إين: جملز أن رجال سأل ابن عمر فقال عن أيبيمحاد بن سلمة حدثنا سليمان التيم
ائت ذاك الرجـل يريـد عليـا فـذهب فسـأله فقـال أمـا : قال . اجلمرة ومل أدر رميت ستا أو سبعا

اهـــ صــدق أو أحســن: فجــاء فــأخربه بــذلك فقــال . ألعــدت الصــالةصــاليتأنــا لــو فعلــت يف
.تقدم يف السهو حديث وكيع أصح ، وقد

حــدثنا هــارون بـــن ســليمان حــدثنا عبـــد األصــمالعبـــاس مــن طريــق أيب ] 9954[البيهقــي -
أيـام اجلمـار أو يمن نسـ: قالابن عمرعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن يالرمحن بن مهد

عـن رجـل عـن يورواه الثـور . حىت تـزول الشـمس مـن الغـدياجلمار إىل الليل فال يرميرمقال 
اجلمرة يوم النحر إىل الليل فارمهـا بالليـل وإذا كـان مـن ينافع قال قال ابن عمر إذا نسيت رم

الغد فنسيت اجلمار حىت الليل فال ترمـه حـىت يكـون مـن الغـد عنـد زوال الشـمس مث ارم األول 
.ضعيف اهـفاألول

بــن ابــن جــريج عــن رجــل عــن احــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ]2806[وقــال أمحــد يف العلــل 
اهــــ ســـند عبـــاس إذا نســـي رمـــى إذا ذكـــر مسعـــت أيب يقـــول هـــذا الرجـــل هـــو عطـــاء اخلراســـاين

.ضعيف 
جامع الرمي

بـن هـاىنء ثنـا أبـو عبـد اهللا حممـد حـدثنا أبـو جعفـر حممـد بـن صـاحل]1713[قال احلاكم -
محد بن أنس القرشي ثنا جعفر بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن طهمان ثنا احلسن بن عبد بن أ

ملـــا أتـــى إبـــراهيم خليـــل اهللا املناســـك : اهللا عـــن ســـامل بـــن أيب اجلعـــد عـــن ابـــن عبـــاس رفعـــه قـــال 
عــرض لــه الشــيطان عنــد مجــرة العقبــة فرمــاه بســبع حصــيات حــىت ســاخ يف األرض مث عــرض لــه 
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فرمـاه بسـبع حصـيات حـىت سـاخ يف األرض مث عـرض لـه عنـد اجلمـرة الثالثـة عند اجلمرة الثانيـة 
الشــيطان ترمجــون و ملــة أبــيكم : فرمــاه بســبع حصــيات حــىت ســاخ يف األرض قــال ابــن عبــاس 

اهــــ ورواه ابـــن خزميـــة هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخني و مل خيرجـــاه : قـــال.عـــونتبت
.خمتصرا 

قــال : عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن ابــن جــريج قــال حــدثنا حممــد بــن أيب]2592[الفــاكهي -
.منقطعاهـما تقبل اهللا حج امرئ إال رفع حصاه : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

حـدثنا أيبيحدثنا احلسني بـن إمساعيـل حـدثنا سـعيد بـن حيـىي األمـو ]2822[الدارقطين -
عن يسعيد اخلدر أليبأنيسة عن عمرو بن مرة عن ابن حدثنا يزيد بن سنان عن زيد بن أيب

يســعيد اخلــدر أيب
اهــــ رواه الطـــرباين يف إنـــه مـــا يقبـــل منهـــا رفـــع ولـــوال ذلـــك لرأيتهـــا أمثـــال اجلبـــال :تـــنقص فقـــال 

يزيـد بـن اهــن مل يـرو هـذا احلـديث عـن عمـرو إال زيـد تفـرد بـه يزيـد بـن سـنا: األوسط مث قـال 
.والصحيح موقوف .سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف

عـن ابـن أيب يحدثنا ابن عيينة عـن سـليمان بـن املغـرية القيسـ]15572[ابن أيب شيبة قال
حدثنا ]1303[مسدد . ما تقبل من حصى اجلمار رفع: قال الخدريسعيدأبينعم عن 

حصـى اجلمـار : نعـم عـن أيب سـعيد قـال أيب ن سليمان بـن املغـرية عـن ابـن حيىي عن سفيان ع
اهـ ما يقبل منه رفع وما رد ترك ولوال ذلك كان أطول من ثبري 

املغــرية عــن ابــن حــدثين جــدي حــدثنا ســفيان عــن ســليمان بــن أيب] 170/ 2[وقــال األزرقــي 
الفـاكهي .مـا تقبـل مـن احلصـى رفـع يعـين حصـى اجلمـار: أيب نعم عن أيب سـعيد اخلـدري قـال

حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن ســليمان بــن أيب املغــرية أيب عبــد اهللا ]2588[
احلصى قربـان فمـا يقبـل مـن : العبسي عن عبد الرمحن بن أيب نعم عن أيب سعيد اخلدري قال 

عبـــد اهللا بــن الوليــد حـــدثنا ســفيان قــال حـــدثينمــن طريــق] 9817[البيهقـــي . احلصــى رفــع
مـا تقبـل : اجلمـار فقـال يليسألت أبا سعيد عن رم: نعم قال عن ابن أيبيسليمان العبس

.هذا أصح ، وهو خرب صحيح اهـ منه رفع ولوال ذلك كان أطول من ثبري
البــنقلــت : حــدثنا ابــن عيينــة عــن فطــر عــن أيب الطفيــل قــال ]15573[ابــن أيب شــيبة -

.لــك كــان أعظــم مــن ثبــريمــا تقبــل منــه رفــع ولــوال ذ: يف اجلاهليــة واإلســالم فقــال يرمــعبــاس
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عـن سثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سـفيان عـن فطـر عـن أيب العبـا]2590[وقال الفاكهي 
اإلسـالم  مـا بـال هـذه اجلمـار ترمـى يف اجلاهليـة و : قـال قلـتسألت ابن عباس أيب الطفيل قال

و العبـاس اهـ أبـإنه ما تقبل اهللا عز وجل من امرئ إال رفع حصاه: كيف ال تسد الطريق قال
الفـــــاكهي وقـــــال . الســـــائب بـــــن فـــــروخ ثقـــــة، وأظـــــن دخـــــل علـــــى العـــــدين حـــــديث يف حـــــديث

ابن أيب حسني عن أيب الطفيـل و حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن فطر ]2586[
سـالم فكيـف ال يسـد الطريـق ؟ رمـى النـاس اجلمـار يف اجلاهليـة واإل: قلت البـن عبـاس : قال 
اهـ كذا وجدته ابـن أيب حسـني ، وأظنـه ولوال ذلك كان أعظم من ثبريما يقبل منه رفع:قال

كــذا وإمنــا –ديحـدثنا أبــو بشــر قـال ثنــا أزهـر بــن سـعالفــاكهيقـالو .تصـحيفا مــن ابـن خثــيم
ســألت أبــا الطفيــل عــن : قــال ثنــا عبــد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم قــال-هــو ابــن ســعد الســمان 

ملــك : ســألت ابــن عبــاس عنــه فقــال : ق ؟ قــالحصــى اجلمــار أال يكــون هضــابا تســد الطريــ
أزهر بن سـعد من طريق]9815[البيهقي . موكل به فما يقبل منه رفع وما مل يقبل منه بقي

ســألت ابــن عبــاس عــن : الطفيــل قــال الســمان حــدثنا عبــد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم عــن أيب
رفـع ومـا مل يتقبـل مـنهم ما تقبـل مـنهم: اجلمار منذ قام اإلسالم فقال يرمى يفياحلصى الذ

عبـد اهللا بـن الوليـد حـدثنا مـن طريـق]9816[البيهقـي .ترك ولوال ذلك لسد ما بـني اجلبلـني
وكل به ملك ما تقبل منه رفع ومـا : الطفيل عن ابن عباس قال سفيان عن ابن خثيم عن أيب

م عــن حــدثين جــدي حــدثنا حيــىي بــن ســليم عــن ابــن خيــث]169/ 2[األزرقــي .مل يتقبــل تــرك
واإلسالم كيف ال تكون فيل هذه اجلمار ترمى يف اجلاهليةيا أبا الط: قلت لهأيب الطفيل قال

إن اهللا تعــاىل: ســألت عنهــا ابــن عبــاس فقــال: هضــابا تســد الطريــق؟ قــال
حــدثنا جــدي وإبــراهيم بــن حممــد الشــافعي عــن مث قــال. ومــا مل يتقبــل منــه تــركتقبــل منــه رفــع

ــ هــذه اجلمــار ترمــى منــذ كــان : ســألت أبــا الطفيــل قلــت: ن خالــد عــن ابــن خيــثم قــالمســلم ب
: سألت عنها ابن عباس فقال: كيف ال تكون هضابا تسد الطريق؟ فقال أبو الطفيلاالسالم

حســـن حـــديث اهــــ ومـــا مل يتقبـــل منـــه تـــركمنـــه رفـــع
.صحيح

ن خالــد عــن ابــن جــريج قــال قــال أخربنــا مســلم بــدثين جــديحــ] 170/ 2[وقــال األزرقــي 
إين توســطت اجلمــرة فرميــت بــني يــدي ومــن يــا أبــا عبــاس: فقلــتعبــاسابــنمث ســألت عطــاء
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مـا مـن عبـد إال وهـو : فقـال ابـن عبـاسخلفي وعن مييين وعن مشايل فواهللا مـا وجـدت لـه مسـا
يسـتطع منعـه منـه، واهللا مـا قبـل اهللا موكل به ملـك مينعـه ممـا مل يقـدر عليـه، فـإذا جـاء القـدر مل

.اهـ سند حسن مرئ حجة إال رفع حصاهمن ا
]2595[وقال الفاكهي 

يـا : هللا عنهمـا إذ قـال لـه رجـلرضـي اعمـرابـنجريج قال أخربت أن نفيعا كـان جالسـا عنـد 
ح نا نرتاءى يف اجلاهليـة مـن احلصـى واملسـلمون اليـوم أكثـر مث إنـه لضحضـا أبا عبد الرمحن ما ك

بــن عبــاس قــال مث ســألت ااهللا مــن امــرئ حجــة إال رفــع حصــاه إنــه واهللا مــا قبــل قــال ابــن عمــر 
فرميــت مــن بــني يــدي ومــن خلفــي وعــن إين توســطت اجلمــرةيــا أبــا عبــاس: بعــد ذلــك فقلــت

و موكــل بــه ملــك مــا مــن عبــد إال هــ: ابــن عبــاس فقــال وعــن مشــايل فمــا وجــدت لــه مســا مييــين
واهللا مــا تقبــل اهللا عــز وجــل مــن امــرئ ذا جــاء القــدر مل يســتطع منعــه منــهفــإمينعــه ممــا مل يقــدر

اهـحجه إال رفع حصاه 
حدثنا عمر بن حفص الشيباين قال ثنا عمر بن علي قال ثنا عبد اهللا ]2589[الفاكهي -

احلصـى قربـان يتقـرب بـه : رضـي اهللا عنهمـا قـال عباسبن مسلم عن سعيد بن جبري عن ابن 
مث قال .العبد إىل اهللا تعاىل فما يقبل منه رفع 

وما ربين عبد اهللا بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبري بنحوه وزاد فيهأخعن ابن جريج قال
ثنـا حـدثنا أبـو بشـر قـالمث قـال الفـاكهي. رمـز ضـعيفاهــ ابـن همل يقبل منه فهو الذي يبقـى 

رضـي وهب بن جرير قـال ثنـا شـعبة عـن عيـاش الكليـيب عـن عبـد اهللا بـن بابـاه عـن ابـن عبـاس 
.اهـ حسن اهللا عنهما حنوه

ثنا إسحاق بن إبراهيم أبنا ابن مهدي عـن سـفيان حد] 66[أبو العباس السراج يف حديثه -
اهـــ ســند تؤخــذ حصــاة مجــرة العقبــة مــن املزدلفــة: بــن عمــر قــالعــن اعــن نــافععــن عبيــد اهللا

.صحيح 
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ن عبيـد اهللا عـحدثنا سفيان هو العدينعبد اهللا بن الوليدمن طريق]9818[البيهقي وروى 
دل .سـند جيـداهــ )1(أخذ احلصى مـن مجـع كراهيـة أن ينـزلأنه كان يعمرابنعن نافع عن 

.يوم النحروهذا يف الرمي .على أنه مل يوقته 
حــدثنا موســى بــن حممــد هــو مالــك بــن إمساعيــلغســانأيبمــن طريــق]9814[البيهقــي -

اهـــ مجيــل ال يرمــى اجلمــار مثــل بعــر الغــنمعمــرابــنرأيــت : عــن مجيــل بــن زيــد قــالياألنصــار 
.حيتج به 

التكبري أيام التشريق
فــال إمث عليــه ومــن تــأخر أيــام معــدودات فمــن تعجــل يف يــومنيواذكــروا اهللا يف (قــال اهللا تعــاىل 

]203البقرة [)فال إمث عليه ملن اتقى واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه حتشرون
ثنا هشيم أنا خالد عن أيب املليح عـن نبيشـة اهلـذيل قـال قـال رسـول اهللا ]20741[أمحد -

اهــــ رواه مســـلم أيـــام التشـــريق أيـــام أكـــل وشـــرب وذكـــر اهللا عـــز و جـــل : صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
.وغريه 

حدثنا أبو سعيد األشج ثنا حفص بن عمر بن راشد املكتب عن ]1931[ابن أيب حامت -
أربعــة أيــام يــوم النحــر وثالثــة أيــام : قــالعبــاسابــنابــن أيب ليلــى عــن احلكــم عــن مقســم عــن 

.يأيت يف كتاب األطعمة .اهـ ال بأس به أيام معدودات:بعده يعين قوله
نا هشـيم عـن أيب بشـر عـن سـعيد حدثيعقوب بن إبراهيم قالحدثين]3886[ابن جرير -

حـدثين . شـريقأيـام الت: قـال)واذكـروا اهللا يف أيـام معـدودات(يف قولـهعبـاسابنعـن بن جبري
بشـر عـن سـعيد حممد بن نافع البصري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشـيم عـن أيب

دثنا أبــو صــاحل قــال حــدثين معاويــة بــن حــوحــدثين املثــىن قــال.مثلــهبــن جبــري عــن ابــن عبــاس
يعـين أيـام )واذكـروا اهللا يف أيـام معـدودات(عـن ابـن عبـاس قولـهصاحل عن علـي بـن أيب طلحـة

حــدثنا حممــد بـن املثــىن قــال حــدثنا حممـد بــن جعفــر قــال حـدثنا شــعبة عــن أيب بشــر .التشـريق
إبـراهيم بـن مــرزوق مــن طريـق]10439[البيهقـي .مثلـهعـن سـعيد بـن جبـري عــن ابـن عبـاس

كــان حيمــل احلصــى مــن : حــدثنا ابــن فضــيل عــن عطــاء بــن الســائب عــن جماهــد قــال ]13623[ابــن أيب شــيبة -1
قـال : ة عن إمساعيل بن عبـد امللـك قـال حدثنا أبو أسام]13624[ابن أيب شيبة . اهـ ال بأس بهاملزدلفة لرمي اجلمار
.اهـ حسن خذوا احلصى من حيث شئتم: لنا سعيد بن جبري 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

387

: حدثنا عفان بن مسلم عن هشيم حـدثنا أبـو بشـر عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس قـال 
.ح ا اهـ صحاأليام املعلومات أيام العشر واملعدودات أيام التشريق

ج عن عمـرو بـن دينـار عن ابن جريحدثنا أبو كريب قال حدثنا خملد]3891[ابن جرير -
واذكـروا اهللا يف (در يقول بعد مـا صـدر يكـرب يف املسـجد ويتـأولمسعه يوم الصعباسابنعن 

حدثنا أيب ثنا علي بن املديين ثنا حيىي بن سعيد ثنا ]1928[ابن أيب حامت ).أيام معدودات
واذكـــروا اهللا يف أيـــام (ابــن جـــريج حـــدثين عمـــرو بــن دينـــار قـــال مسعـــت ابــن عبـــاس يف املســـجد

مـــن ]10440[البيهقـــي .يف املســـجد ويـــذكريـــوم الصـــدر بعـــد مـــا صــدر يكـــرب) معــدودات
رأيـت ابـن عبـاس يكـرب : عـن ابـن جـريج عـن عمـرو بـن دينـار قـال هو النبيـل عاصم أيبطريق

حــدثنا ســعيد ]1799[الفــاكهي . )أيــام معــدوداتواذكــروا اهللا يف(مكــة ويتلــو يــوم النفــر يف
قـاال حـدثنا سـفيان عـن بن عبد الرمحن وحممد بن منصور يزيد أحدمها على صـاحبه يف اللفـظ

يـوم الصـدر وأنـا غـالم يف املسـجد يكـرب ويـأمر يبـن عبـاس بالعشـاعمرو بن دينار قال مسعـت 
واذكـروا (وقال سعيد ويأمر من معـه أن يكـربوا فـال أدري أتـأول قـول اهللا عـز وجـل .من حوله 

)كركم آبـاءكمفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كـذ (أو قوله عز وجل )اهللا يف أيام معدودات
.صحيح اهـ اآلية 

خرج الغد من يوم النحر عمر بن الخطابن أنه بلغه أعن حيىي بن سعيد ]906[مالك -
النــاس بتكبــريه مث خــرج الثانيــة مــن يومــه ذلــك بعــد ارتفــاع حــني ارتفــع النهــار شــيئا فكــرب فكــربَ 

فكـرب النـاس بتكبـريه النهار فكرب فكرب الناس بتكبريه مث خرج الثالثة حني زاغت الشمس فكرب
اهـن عمر قد خرج يرميأحىت يتصل التكبري ويبلغ البيت فيعلم 

حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن ]2506[الفــاكهي -
ــن الخطــابإن :عطــاء عــن عبيــد بــن عمــري قــال كــان يكــرب يف قبتــه مبــىن فيكــرب أهــل عمــر ب

.تقدم يف العيدين، اهـ صحيح بريا السوق بتكبريه حىت ترتج مىن تك
ابــن عــن]2512[الفــاكهي -

كان يكرب مبىن تلك األيـام وخلـف الصـلوات وعلـى فراشـه ويف عمرابنجريج أخربين نافع أن 
تقــــدم يف ، صــــحيح اهـــــالصــــلوات ويف فســــطاطه ويف جملســــه ، ويف ممشــــاه تلــــك األيــــام مجيعــــا

.العيدين 
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يحدثنا احلسن بـن اخلضـر حـدثنا عبـاس بـن حممـد بـن العبـاس البصـر ]1758[الدارقطين -
:قـالابـن عمـرعبد اهللا عن نافع عن حدثنا أمحد بن صاحل قال قرأت على ابن نافع حدثين

اهـــ تشــريق الصــبح مــن آخــر أيــام الالتكبــري أيــام التشــريق بعــد الظهــر مــن يــوم النحــر آخرهــا يف
.)1(حسن

حـدثنا عمـرو بـن عبــد اهللا األودي ثنـا وكيـع عـن عبـد اهللا بـن نــافع ]1927[ابـن أيب حـامت -
التكبري واجب ويتأول هـذه اآليـة : ويقولأنه كان يكرب تلك األيام مبىنعمرابنعن أبيه عن 

.اهـ ابن نافع ضعيف ) واذكروا اهللا يف أيام معدودات(
حـدثنا أمحـد بـن اخلليـل حـدثنا يحدثنا حممد بن عمـرو بـن البخـرت ]1759[الدارقطين وقال 

قـال .حممد بن عمر حدثنا خمرمـة بـن بكـري عـن أبيـه عـن سـليمان بـن يسـار عـن زيـد بـن ثابـت
صعصـعة عـن وحدثنا موسى بن ضمرة بن سعيد عن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب

أبـو مـروان عبـد امللـك بـن عبـد العزيـز بـن عبـد قـال وحـدثنا .خارجة بن زيد بن ثابـت عـن أبيـه
سـعيد عـن أيبيسـلمة احلضـرمفـروة عـن أيبفروة عن إسحاق بـن عبـد اهللا بـن أيباهللا بن أيب

صــالة .ياخلــدر 
الصــبح وال يكــربون يفربون يفالظهــر يــوم النحــر إىل صــالة الظهــر مــن آخــر أيــام التشــريق يكــ

عن يسندر األسلمعن الوليد بن سعيد بن أيباللهيبيعلبن أيبيقال وحدثنا عل.الظهر 
الظهـر يـوم النحـر إىل أن صـلى عبد اهللا بن فالن عن أبيه قـال كـرب بنـا عثمـان وهـو حمصـور يف

وحـــدثنا بكـــري بـــن قـــال .الظهـــرالصـــبح ومل يكـــرب يفالظهـــر مـــن آخـــر أيـــام التشـــريق فكـــرب يف
مسمار عن عبد اهللا بن واقد عن عمـر وعثمـان كانـا يصـليان الظهـر يـوم الصـدر باحملصـب وال 

هند عن جابر بن عبد اهللا مسعـه يكـرب قال وحدثنا ربيعة بن عثمان عن سعيد بن أيب.يكربان
بـن داود بـن قـال وحـدثنا سـليمان. الصلوات أيام التشريق اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ثالثايف

ن التكبري يف أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبري االمـام والنـاس معـه دبـر صـالة أاألمر عندنا : قال مالك -1
قال .الصبح من آخر أيام التشريق مث يقطع التكبريالظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبري االمام والناس معه دبر صالة

وإمنـا .والتكبري يف أيام التشـريق علـى الرجـال والنسـاء مـن كـان يف مجاعـة أو وحـده مبـىن أو باآلفـاق كلهـا واجـب: مالك 
م يف احلل فأما 

املوطــأ [. األيــام املعــدودات أيــام التشــريق : قــال مالــك . ال يف تكبــري أيــام التشــريق إ
].باب تكبري أيام التشريق
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اهـ مدارها على حممد بن عمر الواقـدي تركـوه احلصني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مثله
.
بالكوفـة ثنـا عبيـد بـن كثـري يحدثنا أبو بكـر عبـد اهللا بـن حيـىي الطلحـ]1754[الدارقطين -

بــن يجعفــر عــن علــثنــا حممــد بــن جنيــد ثنــا مصــعب بــن ســالم عــن عمــرو عــن جــابر عــن أيب
صــالة كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يكــرب يف: ن جــابر بــن عبــد اهللا قــال حســني عــ

اهــ عمـرو )1(الفجر يوم عرفة إىل صالة العصر من آخر أيام التشريق حني يسلم من املكتوبـات
.بن مشر منكر احلديث وجابر اجلعفي ال حيتج به 

عـن علـي األزدي قـال بن عيينة أخربين شيخ مـؤذن ألهـل مكـةاعن ]9798[عبد الرزاق -
ال إلــه إال اهللا واهللا أكـرب فقـال هـي هـي فقلــت يـا أبـا عبـد الـرمحن مــا : يقـول عمـربـنامسعـت 

حــدثنا ] 2628[الفــاكهي .)(هــي هــي قــال 
قال ثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان وحدثنا ابن إدريس قال ثنا احلميدي قال ثنا سفيان

رأيـــت ابـــن عمـــر وهـــو بـــني مـــأزمي مـــىن ومســـع النـــاس : يزيـــد أبـــو خالـــد عـــن علـــي األزدي قـــال 
وكـانوا (يا أبا عبد الرمحن ما هي هي ؟ قـال : هي هي ، فقال : ال إله إال اهللا فقال : يقولون 

اهـ يزيـد أبـو خالـد مـؤذن أهـلما بني مأزمي مىن : قال احلميدي يف حديثه ).
.حاله يذكروه مبا يبنيمكة مل 

ابــن عـن]2509[الفـاكهي -
كان األئمة يكربون خلف الصلوات مبىن أيام مىن كلها قبل أن يقـوم : قال عطاء قال و جريج 

.آثاردين وقد تقدم يف كتاب العي.اهـ سند جيد فأما مبكة فالاإلمام مبىن ، 
جامع الصالة مبىن

حدثنا حفـص بـن غيـاث عـن حجـاج عـن عمـرو بـن شـعيب أن ]14133[ابن أيب شيبة -
.كراهـ منمجع مبىنعمر

قيل ألمحد رمحه اهللا بأي حديث تذهب إىل أن التكبري مـن صـالة الفجـر يـوم ]2/245[قال ابن قدامة يف املغين -1
اهـعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهم اإلمجاع: فة إىل آخر أيام التشريق قال عر 
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عمـر حدثنا الفضل بن دكني عـن ابـن أيب ذئـب عـن الزهـري أن ]14138[ابن أيب شيبة -
جعلهـا : ابـن أيب ذئـب قـال بن الخطاب

.جيداهـ مرسل )1(ظهرا
: حــدثنا وكيــع عــن إبــراهيم بــن يزيــد عــن عــون بــن عبــد اهللا قــال ]14139[ابــن أيب شــيبة -

تركـوهبن يزيد اخلوزي ااهـيس على املسلمني مجعة يف سفرهم وال ويوم نفرهمل: عبد اهللاقال 
.
هللا بن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر حدثنا أبو أسامة عن عبيد ا]14170[ابن أيب شيبة -

وعمـــر بعـــد أيب بكـــر بـــو بكـــر بعـــدهصـــلى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ركعتـــني وأ: قـــال 
وعثمان صدرا من خالفته مث إن عثمـان صـلى بعـد أربعـا فكـان ابـن عمـر إذا صـلى مـع اإلمـام 

عمـرابـنأن نـافععـنالليـث و ورواه معمـراهــ تنيصلى أربعا ، وإذا صالها وحده صالها ركع
وقــد . اهـــ صــحيح كــان يصــلي مبــىن مــع اإلمــام فــإذا فاتتــه الصــالة معــه صــلى ركعتــني وركعتــني

.تقدم يف كتاب السفر
صــحبنا رجــل مــن أهــل : حــدثنا جريــر وهشــيم عــن مغــرية قــال ]14175[ابــن أيب شــيبة -

تــه صــلى ورأي: ل مبــىن ركعتــني قــاابــن الزبيــرصــلى خلــفعمــرابــناليمامــة فحــدثنا أنــه رأى 
اهـخلف احلجاج أربعا

أنــه كــان عمــرابــنحــدثنا ابــن منــري عــن حجــاج عــن عطــاء عــن ]14493[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حجاج بن أرطاة مدلس ومل يكن أحد يفعلهيأيت البيت أيام التشريق

كنا جلوسا مـع : حدثنا سالم عن إبراهيم عن أيب الشعثاء قال ]15494[ابن أيب شيبة -
: فقـال إين صـائم ، : مبـىن فأتينـا بطعـام فتنحـى ابـن لـه ، فقـال بـن عمـرعبد اهللا 

.اهـ إبراهيم هو ابن مهاجر يضعف فأفطر:قال.أيام أكل وشرب
سجد اخليفمبالصالة ما جاء يف 

ابـن .رأيـت النـاس جيمعـون مبـىن ويـدعون: حدثنا حفـص عـن ابـن جـريج عـن عطـاء قـال]14134[ابن أيب شيبة -1
.إمنا هم سفر: مجعة قالحدثنا حفص عن عبد امللك عن عطاء قال مسعته وسئل على أهل مىن ]14135[أيب شيبة 

.صحاحاهـ حدثنا أبو داود الطيالسي عن خالد بن أيب عثمان قال شهدت عمر بن عبد العزيز ال جيمع مبىنمث قال
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حــدثنا ســريج بــن النعمــان قــال نــا محــاد بــن ســلمة عــن كلثــوم بــن ]326[ابــن أيب خيثمــة -
تشــد : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : مــروان عــن أيب هريــرة قــال َجــْرب عــن خثــيم بــن 

ــوقــال . املطــي إىل ثالثــة مســاجد مســجد اخليــف ومســجدي واملســجد احلــرام  ــرةأب لــو  : هري
مل أفعــل مــع كــل مجعــة فــإنكنـت ســاكناً مكــة ألتيتــه كــل يـوم مــرة فــإن مل أفعــل مــع كــل يـومني

قالــه البخــاري يف مرفوعــايف ذكــر مســجد اخليــف اهـــ خثــيم ضــعيف ال يتــابعيعــين مســجد مــىن 
.التاريخ 

حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سـفيان عـن ابـن جـريج عـن عطـاء ]2526[الفاكهي وقال
مث .لــو كنــت مــن أهـل مكــة لصــليت يف مــىن كــل ســبت : رضـي اهللا عنــه قــال هريــرةأبــيعـن 

حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال ثنا ع]2537[قال الفاكهي 
الة فيـه رجل من التجار شغل يف أيام احلج يف بيعـه فلـم يسـتطع الصـ: جريج قال قلت لعطاء 

ولكــــن صــــلوا فيــــه مــــا ال:؟ قــــال أتوجــــب الصــــالة فيــــه: قلــــت فيصــــلي فيــــه: حـــىت نفــــر قــــال 
ة مـا جـاءت لو كنت من أهل مكـ: وأخربين أنه مسع أبا هريرة رضي اهللا عنه يقول .استطعتم 

وهــذا نظــري فعــل رســول اهللا يف .وذكــر الســبت أصــح صــحيح اهـــعلــي مجعــة إال صــليت فيــه 
.واهللا أعلم . قباء
حـــدثنا أمحـــد بـــن صـــاحل قـــال ثنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا عـــن صـــخر ابـــن ]2527[الفـــاكهي -

لــو كنــت مــن أهــل : رضــي اهللا عنــه يقــول ســعدكــان : جويريــة عــن عائشــة بنــت ســعد قالــت 
ولــو يعلــم النــاس مــا فيــه لضــربوا إليــه ال أصــلي فيــه يعــين مســجد اخليـف أخطــأين مجعــةمكـة مــا

أكباد اإلبل ، وألن أصلي يف مسجد اخليف ركعتني أحب إيل من أن آيت بيت املقـدس مـرتني 
.اهـ هذا وهم ، الصحيح قباء ، تقدم يف كتاب الصالة فأصلي فيه 

قـال ثنـا ابـن فضـيل قـال ثنـا يزيـد بـن أيب حدثنا علي بـن املنـذر الكـويف]2246[الفاكهي -
هـل لكـم يف : خرجنا مـع جماهـد نسـري حـىت إذا خرجنـا مـن احلـرم حنـو عرفـات قـال : زياد قال 

فصلينا فيه . نعم : قلنا : رضي اهللا عنهما يستحب أن يصلي فيه قال عمرابنمسجد كان 
.ن اهـ سند حسلقد صلى فيه سبعون نبيا كلهم يؤم اخليف : مث قال 

]2532[الفـاكهي -
مسجد اخليـف وهـو مسـجد قلت لعطاء أين مصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم منجريج قال 
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إن خالـــد بـــن مضـــرس قـــال ابـــن جـــريج وأخـــربين إمساعيـــل بـــن أميـــة قـــال.ال أدري :مـــىن قـــال 
، علـى رسـم ابـن حبـان اهــا مـن األنصـار يتحرونـه أمـام املنـارة قريبـا منهـاأخربه أنه رأى أشياخ

.واحلديث ذكره البخاري يف التاريخ 
األمر يف املتعجل

يف عبـد اهللاحدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن محـاد عـن إبـراهيم عـن ]15745[ابن أيب شيبة -
: قــال )خر فــال إمث عليــهومــن تــأ(مغفــور لــه : قــال )فمــن تعجــل يف يــومني فــال إمث عليــه(قولــه 

حـدثنا عبـد الـرمحن قـال حـدثنا سـفيان حـدثنا ابـن بشـار قـال]3934[ابـن جريـر .مغفور له
ومــن (أي غفــر لــه)فمــن تعجــل يف يــومني فــال إمث عليــه(عــن محــاد عــن إبــراهيم عــن عبــد اهللا

أبـو حدثنا أمحـد بـن حـازم قـال حـدثنا]3935[ابن جرير .غفر له: قال)تأخر فال إمث عليه
فمــن تعجـــل يف يــومني فـــال إمث (نعــيم قـــال حــدثنا مســـعر عــن محـــاد عــن إبـــراهيم عــن عبـــد اهللا

حدثنا أبو كريب قال حدثنا احملاريب وحدثنا أمحد بـن ]3936[ابن جرير .أي غفر له)عليه
إســحاق قــال حــدثنا أبــو أمحــد مجيعــا عــن ســفيان عــن محــاد عــن إبــراهيم عــن عبــد اهللا يف قولــه

ابــن جريــر .قــد غفــر لــه: قــال)يــومني فــال إمث عليــه ومــن تــأخر فــال إمث عليــهفمــن تعجــل يف(
حـــدثنا ابـــن املثـــىن قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن جعفـــر قـــال حـــدثنا شـــعبة عـــن محـــاد عـــن ]3938[

فمـن تعجـل يف يـومني فـال إمث عليـه ومـن تـأخر فـال إمث (إبراهيم عن عبد اهللا قال يف هذه اآلية
حدثنا أيب ثنا أمحد بن معمر بن أشكاب ]1939[أيب حامت ابن .برئ من اإلمث: قال)عليه

الصفار الكويف مبصر ثنا عبد الرحيم بن سليمان عـن عبـد امللـك بـن سـعيد بـن أجبـر عـن محـاد 
قد غفر اهللا لـه : قال)ومن تأخر فال إمث عليه(عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال

بـــن حممـــد بـــن ســـعيد بـــن أيب مـــرمي ثنـــا حممـــد بـــن حـــدثنا عبـــد اهللا]9028[الطـــرباين . ذنوبـــه
فمـن تعجـل (يوسف الفريايب ثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم عن عبد اهللا بن مسعود يف قولـه 

مرســل أصــح ، وهــو خــرب اهـــ مغفــور لــه: قــال)يف يــومني فــال إمث عليــه ومــن تــأخر فــال إمث عليــه
.صحيح 

حـدثنا أبـو أمحـد قـال حـدثنا إسـرائيلحدثنا أمحد بن إسـحاق قـال]3933[وقال ابن جرير 
)فمـن تعجـل يف يـومني فـال إمث عليـه ومـن تـأخر فـال إمث عليـه(عبـد اهللاعن ثوير عـن أبيـه عـن 

.اهـ سند ضعيف ليس عليه إمث: قال
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حدثنا أيب ثنا ابن أيب حزم القطعي ثنا عبـد األعلـى ثنـا سـعيد عـن ]1943[ابن أيب حامت -
اهـــ مرســل ال إمنــا جعلــت املغفــرة ملــن اتقــى علــى حجــه: يقــولمســعودابــنكــان : قتــادة قــال
.بأس به 

يف اليـوم الثـاين عمـربـنامسعـت : عـن زيـد بـن جبـري قـال أنـا شـريك] 2351[ابـن احلعـد -
حدثنا أمحـد بـن إسـحاق ]3927[ابن جرير . من أيام التشريق حل النفر ملن أراد وملن شاء

وإســرائيل عــن زيــد بــن جبــري قــال مسعــت ابــن عمــر قــال حــدثنا أبــو أمحــد قــال حــدثنا شــريك
.اهـ حسن صحيح حل النفر يف يومني ملن اتقى : قولي

حـدثنا ابـن بشـار قـال حـدثنا عبـد الـرمحن قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة ]3939[ابن جرير -
رجــع : قـال)فمـن تعجـل يف يـومني فـال إمث عليـه(عمـرابــنعـن علـي بـن زيـد عـن احلسـن عـن 

إبراهيم بن مرزوق حدثنا حبـان بـن هـالل عـن محـاد من طريق]9967[لبيهقي ا. مغفورا له
يـومني فمـن تعجـل يف(اهللا عنهمـا يبن زيد عن احلسن عـن ابـن عمـر رضـيبن سلمة عن عل

.اهـ ال بأس به قال رجع مغفورا له أو قال غفر له) فال إمث عليه
ــد اهللا بــن عمــر ن أعــن نــافع ]915[مالــك - غربــت لــه الشــمس مــن مــن:كــان يقــولعب

ابـــــن أيب شـــــيبة . أوســـــط أيـــــام التشـــــريق وهـــــو مبـــــىن فـــــال ينفـــــرن حـــــىت يرمـــــي اجلمـــــار مـــــن الغـــــد
ا أدركــه إذ: قــالحــدثنا أبــو أســامة قــال حــدثنا عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر]12959[

حـدثنا ]1936[ابـن أيب حـامت .)1(فـال ينفـر حـىت الغـد وتـزول الشـمساملساء يف اليـوم الثـاين
مـن غابـت لـه الشـمس : قـالثنا القعنيب ثنا عبد اهللا يعين ابن عمر عن نـافع أن ابـن عمـرأيب

فـال ينفـر حـىت يرمـي وهـو مبـىن)فمن تعجل يف يومني فـال إمث عليـه(يف اليوم الذي قال اهللا فيه
.اهـ صحيح اجلمار من الغد

ابــنمقســم عــن حــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ليلــى عــن احلكــم عــن]15746[ابــن أيب شــيبة -
قال يف تعجيلـه ، قـال )فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه(قال عباس

حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيـع عـن ابـن ]3928[ابن جرير .قال يف تأخريه)ومن تأخر(
حـدثنا املثـىن قـال ]3931[ابـن جريـر .مثلـه أيب ليلى عن احلكم عن مقسـم عـن ابـن عبـاس

بعـد يـوم )فمن تعجل يف يـومني(ثنا أبو صاحل قال حدثين معاوية عن علي عن ابن عباسحد

.فيه داللة على أنه ال يرمي قبل الزوال يوم النفر اآلخر-1
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ومن تأخر فـال (من نفر من مىن يف يومني بعد النحر فال إمث عليه: قولي)فال إمث عليه(النحر
حـــدثين املثـــىن قـــال حـــدثنا عبـــد اهللا قـــال حـــدثين مث قـــال.فـــال حـــرج عليـــهيف تـــأخره)إمث عليـــه

)فمـن تعجـل يف يـومني فـال إمث عليـه ومـن تـأخر فـال إمث عليـه(علي عن ابن عبـاسمعاوية عن 
.اهـ حسن معاصي اهللا عز وجل)ملن اتقى(فال حرج عليه، يقول

ان عـن حـدثنا سـفيحدثنا أمحد بن إسحاق قال حدثنا أبو أمحـد قـال]3941[ابن جرير -
قـد غفـر لـه: قـال)فـال إمث عليـهفمـن تعجـل يف يـومني(عبـاسابـنعن جابر عن أيب عبد اهللا

اهــ سـند إن العمرة لتكفر ما معها من الذنوب فكيف باحلج، 
.ضعيف 

إبراهيم بن مرزوق حدثنا حبان بن هالل عن عبد الواحد بن من طريق]9966[البيهقي -
فمن (قوله ييفابن عباس يعينحدثنا الضحاك عن يزياد حدثنا قدامة بن عبد الرمحن الرؤاس

يومني غفر لـه ومـن من تعجل يف: قال ) يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليهتعجل يف
.اهـ منقطع يام غفر لهتأخر إىل ثالثة أ

ثنا أيب ثنا حممد بن أيب عمر العدين ثنا سفيان عـن رجـل قـد مسـاه ]1945[ابن أيب حامت -
اهـــ وهــو حمــرمملــن اتقــى الصــيد يعــين:قــال)ملــن اتقــى(يف قولــهعبــاسابــنعــن عــن أيب صــاحل

.ضعيف 
باب منه

: عمـرقـال : حـدثنا ابـن إدريـس عـن األعمـش عـن عمـارة قـال ]15627[ابن أيب شيبة -
حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن ]15630[ابــن أيب شــيبة .مــن قــدم ثقلــه ليلــة ينفــر فــال حــج لــه

من قدم ثقله قبل النفـر فـال حـج لـه: ل عن عمر قال احلكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبي
حــدثنا عبــد : قــالحــدثنا ســليمان بــن شــعيب الكيســاين]1412[الطحــاوي يف األحكــام .

ن شــرحبيل أن عمــرعــن عمــرو بــحــدثنا شــعبة عــن احلكــم عــن إبــراهيم: قــالالــرمحن بــن زيــاد
حلكـم عـن إبـراهيم عـن نـا شـعبة عـن اخرب أ]185[ابـن اجلعـد . من قدم ثقله فال حج له:قال

.اهـ صحيح )1(مثلهعمرو بن شرحبيل عن عمر 

هذا على التغليظ :فقال.حج لهمن قدم ثقله فال:يب عن قول عمرأسألت ]891[قال عبد اهللا يف مسائل أبيه -1
كأنه أحب أن يبيت الناس ]1565[اهـ وقال يف مسائل املروزي وسأله عنه علم ألن ال يتقدم الناس فتخلو مىن أواهللا 
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حــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ليلــى عــن احلكــم عــن أيب عبيــدة بــن ]15631[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ال بأس به إذا حل لك النفر فقدم ثقلك إن شئت: قال عمارعمار بن ياسر عن 

مىت يصوم املتمتع
حــدثينيعــن جــدأيببــن شــعيب بــن الليــث حــدثينحــدثنا عبــد امللــك]3041[مســلم -

متتـع رسـول :عقيل بن خالد عن ابن شـهاب عـن سـامل بـن عبـد اهللا أن عبـد اهللا بـن عمـر قـال
يمـن ذيحجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى فساق معـه اهلـداهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

مث أهـــل بـــاحلج ومتتـــع النـــاس مـــع احلليفــة وبـــدأ رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فأهــل بـــالعمرة
يرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بــالعمرة إىل احلــج فكــان مــن النــاس مــن أهــدى فســاق اهلــد

من كان مـنكم :مكة قال للناس مومنهم من مل يهد فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
فليطـف حجـه ومـن مل يكـن مـنكم أهـدى يء حـرم منـه حـىت يقضـيأهدى فإنه ال حيل من ش

فليصـم ثالثـة بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر وليحلل مث ليهـل بـاحلج وليهـد فمـن مل جيـد هـديا 
وطــاف رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حــني قــدم . احلــج وســبعة إذا رجــع إىل أهلــهأيــام يف

ء مث خــب ثالثــة أطــواف مــن الســبع ومشــى أربعــة أطــواف مث ركــع يمكــة فاســتلم الــركن أول شــ
وافــه بالبيــت عنــد املقــام ركعتـــني مث ســلم فانصــرف فــأتى الصــفا فطــاف بالصـــفا حــني قضــى ط

ء حــرم منــه حــىت قضــى حجــه وحنــر هديــه يــوم النحــر يواملــروة ســبعة أطــواف مث مل حيلــل مــن شــ
ء حـرم منـه وفعـل مثـل مـا فعـل رسـول اهللا صـلى اهللا يوأفاض فطاف بالبيت مث حل من كل شـ

اهـاسمن النيعليه وسلم من أهدى وساق اهلد
يف قولـه علـيحدثنا حـامت بـن إمساعيـل عـن جعفـر عـن أبيـه عـن ]15380[ابن أيب شيبة -

فـإن فاتـه صم قبل الرتوية بيوم ويوم الرتوية ويوم عرفـة: قال )فصيام ثالثة أيام يف احلج(تعاىل 
حـــدثين ]3438[ابــن جريــر .وســـبعة إذا رجــعحر ليلــة احلصـــبة فصــام ثالثــة أيــامالصــوم تســ

بن حممد الذارع قال حدثنا محيد بن األسود قال حدثنا جعفر بن حممـد عـن أبيـه عـن احلسني

: قـال إسـحاق.مـا أرى مسعـه منـه: قـالإبراهيم عن عمرو بـن شـرحبيل؟: قلتقال املروزي .ليس له ذاك اإلسناد،مبىن
كـان إبـراهيم يفـيت بـه ، قـال ابـن أيب شـيبة : قلت اهـ ال فضيلة له، وأحب أن ال يقدم أحد ثقله: اهقد صّح هذا، ومعن

إذا أنت ارحتلت فال يسبقك ثقلك ، فإن ذلك : حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن محاد عن إبراهيم أنه قال ]15628[
ل العراق ، ذكره ابن أيب خيثمة يف أخبار املكيني مل يأت به إال أه: وكان ابن عيينة يوهنه ويقول . اهـ سند حسن يكره

.
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.قبل الرتوية يوما ويـوم الرتويـة ويـوم عرفـة: قال)فصيام ثالثة أيام يف احلج(علي رضي اهللا عنه
حدثنا أيب ثنا داود بن عبـد اهللا حـدثين حـامت بـن إمساعيـل عـن جعفـر ]1835[ابن أيب حامت 
قبـل الرتويـة بيـوم ويـوم )فصـيام ثالثـة أيـام يف احلـج(أنـه كـان يقـولأبيه عـن علـيبن حممد عن

أخربنـا جعفـر بـن هـو اجلهـين محاد بـن عيسـى من طريق]9163[البيهقي . الرتوية ويوم عرفة
ويـة قبـل الرت : قـال ) احلـجفصـيام ثالثـة أيـام يف(قولـه اهللا عنه يفيرضيحممد عن أبيه عن عل

.اهـ مرسلية ويوم عرفةبيوم ويوم الرتو 
يجعفـر عـن أبيــه عـن علــعبـد اهللا بــن الوليـد عـن ســفيان قـال حــدثينمـن طريــقرواه البيهقـي و 

اهــ ورواه ابـن جريـر بعد أيام التشريق إذا فاتـه الصـوميصوم : اهللا عنه قال يطالب رضبن أيب
حممــد حـدثين علــي بــن ســهل قــال حــدثنا مؤمــل قــال حــدثنا ســفيان عــن جعفــر بــن ]3462[

اهــ هـذا من فاته صيام ثالثة أيـام يف احلـج صـامهن أيـام التشـريق: عن أبيه أن عليا كان يقول
.واهللا أعلم. وأظنه روي مقطعا. مرسل حسن

حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا غنــدر حــدثنا شــعبة مسعــت عبــد اهللا بــن]1894[البخــاري -
مل يـرخص يف أيــام : قــاال عمــرابـنوعــن سـامل عــن عائشــةعيسـى عـن الزهــري عـن عــروة عـن 

اهـالتشريق أن يصمن إال ملن مل جيد اهلدي 
حــدثين أمحــد بـن عبــد الــرمحن ابــن أخــي ابـن وهــب قــال حــدثين عمــي ]3463[ابـن جريــر -

: عائشــةقالــت : عبــد اهللا بــن وهــب قــال حــدثين يــونس عــن الزهــري عــن عــروة بــن الــزبري قــال
.ـ صحيح ورواه غريه اهيصوم املتمتع الذي يفوته الصيام أيام مىن

عائشــةحــدثنا وكيــع عــن هشــام عــن أبيــه عــن ]15976[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ إسناد صحيح أيام التشريق

مــن : قــال عمــرابــنحــدثنا ابــن عليــة عـن أيــوب عــن نــافع عــن ]13150[ابـن أيب شــيبة -
وعمر بـن حممـد هـ تابعه عبيد اهللا ا

.صحيح.عن نافع عن ابن عمر بنحوه والعمري بن زيد 
ابـن حدثنا حيىي بن سعيد القطان عـن ابـن جـريج عـن نـافع عـن ]13138[ابن أيب شيبة -

يصـومها مـن شـوال : لت ق.ال يصوم املتمتع إال وهو حمرم ال يقضي عنه إال ذلك: قال عمر
حــدثنا ابــن ]3483[ابــن جريــر .اهـــ الســؤال أظنــه مــن كــالم ابــن جــريجاإال حمرمــال: ؟ قــال 
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ال : بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال
حـدثنا أمحـد بـن إسـحاق قـال حـدثنا أبـو أمحـد ]3485[ابـن جريـر .يصومهن إال وهو حرام

ال جيزيـه صـوم ثالثـة أيـام وهـو: ابـن عمـر قـالقال حدثنا سفيان عن ابن جـريج عـن نـافع عـن 
عـن سـفيان قـال حـدثينعبـد اهللا بـن الوليـدمـن طريـق] 9166[البيهقـي .متمتـع إال أن حيـرم

.اهـ صحيح ال يصومها إال وهو حمرم: ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه قال 
صـوم ابـن عمـرعـن نـا معمـر وقـال الزهـري عـن سـامل ] 76/ 1[يف التفسـريعبد الرزاقوقال 

.اهـ صحيح ، ورواه ابن أيب شيبة وابن جرير من طرق عنه وسبعة إذا رجع إىل أهله 
حـدثنا أبـو األحـوص عـن أيب إسـحاق عـن وبـرة بـن عبـد الـرمحن ]12937[ابن أيب شـيبة -

بدنـة مـن البقـر ، وإال فـإن : إن علي هديا فمـا تـأمرين ؟ فقـال : فقلت عمرابنتيت أ: قال 
.اهـ حسن يأيت صوم ثالثة أيام ، وسبعة إذا رجعت إىل أهلك أحب إيل من شاة

حــدثنا يأخربنــا أبــو زيــد اهلــرو الصــاغاينحممــد بــن إســحاقمــن طريــق]9167[البيهقــي -
سـألت : سـليم يقـال لـه خفـاق قـال مسعت رجال من بـين: النوار قال شعبة عن حممد بن أيب

قــال . إذا رجعــت إىل أهلــك: احلــج وســبعة إذا رجعــتم قــال عــن صــوم ثالثــة أيــام يفعمــرابــن
ياســـم هـــذا الرجـــل فقيـــل هكـــذا وقيـــل أبـــو اخلفـــاق وقيـــل حبـــان الســـلماختلفـــوا يف: بيهقـــيال

بــن أيب النــوار ذكــره ابــن حبــان يف او ثقــة ، ســعيد بــن الربيــع اهـــ أبــو زيــد امســه صــاحب الدفينــة
.تاريخ واختالف الناس يف اسم خمرجه الثقات ، واألثر ذكره البخاري يف ال

بكر حدثنا فضـيل بـن سـليمان حـدثنا موسـى بـن حممد بن أيبحدثين]4521[البخاري -
يطــوف الرجــل بالبيــت مــا كــان حــالال حــىت يهــل : قــال عبــاسابــنكريــب عــن عقبــة أخــربين

فإذا ركب إىل عرفة فمن تيسر له هدية من اإلبل أو البقر أو الغـنم ، مـا تيسـر لـه مـن باحلج ، 
احلـج ، وذلـك قبـل يـوم عرفـة ، ذلك شاء ، غري إن مل يتيسـر لـه فعليـه ثالثـة أيـام يفيذلك أ

فإن كان آخر يوم من األيام الثالثة يوم عرفـة فـال جنـاح عليـه ، مث لينطلـق حـىت يقـف بعرفـات 
صــر إىل أن يكــون الظــالم ، مث ليــدفعوا مــن عرفــات إذا أفاضــوا منهــا حــىت يبلغــوا مــن صــالة الع

يتــربر فيــه ، مث ليــذكروا اهللا كثــريا ، أو أكثــروا التكبــري والتهليــل قبــل أن تصــبحوا مث يمجعــا الــذ
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مث أفيضـــوا مـــن حيـــث أفـــاض النـــاس ( أفيضـــوا ، فـــإن النـــاس كـــانوا يفيضـــون ، وقـــال اهللا تعـــاىل 
اهـحىت ترموا اجلمرة ) إن اهللا غفور رحيمواستغفروا اهللا 

حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن نصر عن ابن أيب ]3439[ابن جرير -
الصـــيام للمتمتــع مـــا بـــني : أنـــه قــالابـــن عبــاسحبيبــة عـــن داود بــن حصـــني عــن عكرمـــة عــن 

.يضعف إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبةاهـ إحرامه إىل يوم عرفة
: حـــدثنا عبـــد األعلـــى عـــن اجلريـــري عـــن قـــيس بـــن عبايـــة قـــال ]15978[ابـــن أيب شـــيبة -

، أراه اهــ سـند صـحيح صـم إن شـئت: فقـال وم بعـد النحـرعـن صـيام اليـعبـاسابـنسألت 
.من هذا الباب إن شاء اهللا 

ابـن عبـاسرأيـت : حدثنا معتمر عن التيمـي عـن أيب جملـز قـال ]15975[ابن أيب شيبة -
.وهذا سند بصري .، لعله متتع أيام كونه بالبصرةاهـ سند صحيح ي اجلمار وهو صائميرم

باب منه
حـــدثنا ابـــن أيب زائـــدة عـــن حجــاج عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب عـــن ]13144[ابــن أيب شـــيبة -

اذبـح شـاة : متمتعا قد فاته الصـوم يف العشـر ، فقـال لـه عمرسعيد بن املسيب أن رجال أتى 
أعطـه يـا : ليس هاهنا أحـد مـن قـومي ، قـال : سل قومك ، قال : قال ليس عندي ، : قال 

حــدثنا حفــص وأبــو خالــد األمحــر عــن حجــاج عــن عمــرو بــن شــعيب عــن .معيقيــب مثــن شــاة
حـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال ثنـا ]4126[الطحـاوي .ن عمـر بنحـو منـهعـسعيد بن املسـيب 

عن سـعيد بـن ن عمرو بن شعيب حجاج بن املنهال قال ثنا محاد بن سلمة قال أنا حجاج ع
يــا أمــري املــؤمنني إين : اخلطــاب رضــي اهللا عنــه يــوم النحــر فقــالأتــى عمــر بــنأن رجــال املســيب

اهــ أعطه شاةمعيقيبيا: مث قال. سل يف قومك : فقال. متتعت ومل أهد ومل أصم يف العشر 
.ال بأس به

إذا : قال ابن عباسمة عن حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكر ]13142[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح مل يصم املتمتع فعليه اهلدي

لبابـة جعفـر بـن عـون حـدثنا أبـو عمـيس حـدثنا عبـدة بـن أيبمن طريق]9169[البيهقي -
: قـد مجعـت مـع حـج عمـرة فقـال إين: جـاءه رجـل فقـال : قـال عباسابنحيىي عن عن أيب

عشـرة منهـا تعلـف راحلتـك هذه فضلليس يف: ال أربعني درمها ق: ما معك من الورق؟ قال 
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اهـــ أبــو حيــىي أظنــه مصــدعا ئي
.، فيه نظراألعرج 

النزول باحملصبما جاء يف 
حــدثينياألوزاعـزهــري بـن حــرب حـدثنا الوليـد بــن مسـلم حــدثينحـدثين]3235[مسـلم -

لمة حـدثنا أبـو هريـرة قـال قـال لنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وحنـن أبو سحدثينيالزهر 
وذلــك إن قريشــا وبــين. كنانــة حيــث تقــامسوا علــى الكفــر حنــن نــازلون غــدا خبيــف بــين:مبــىن 

املطلب أن ال يناكحوهم وال يبايعوهم حـىت يسـلموا إلـيهم هاشم وبينكنانة حتالفت على بين
.رواه البخاري اهـبذلك احملصبم يعينرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وب حــدثنا عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن أيــيحــدثنا حممــد بــن مهــران الــراز ]3227[مســلم -
.كانوا ينزلون األبطحعمروبكرأباوصلى اهللا عليه وسلمعن نافع عن ابن عمر أن النيب

نـار أن النـيب حدثنا وكيـع عـن حسـن بـن صـاحل عـن عمـرو بـن دي]13510[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل صحيح صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا حيصبون

: حدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن واصـل عـن املعـرور بـن سـويد قـال ]13505[ابن أيب شيبة-
.اهـ سند صحيح ، واصل هو ابن حيان يا آل خزمية حصبوا ليلة النفر: عمرقال 

يب عمـر حيـدث عـن سـفيان بـن عيينـة والثقفـي عـن مسعت حممـد بـن أ] 1767[قال الفاكهي 
رضـي اهللا عنـه أنـاخ عمـرملـا صـدر : حيىي بن سعيد قال إنه مسع سعيد بن املسيب يذكر قـال 

أنــاخ بــاألبطح مث كــوم كومــة بطحــاء وألقــى عليهــا صــنفة : وقــال الثقفــي يف حديثــه ،بالبطحــاء
فاقبضـين إليـك غـري مضـيع وال اللهـم كـربت سـين وضـعفت قـويت وانتشـرت رعيـيت : ردائه وقـال 

رواه اهــــفمـــا انســـلخ الشـــهر حـــىت قتـــل رضـــي اهللا عنـــه، مث قـــدم املدينـــة يف ذي احلجـــة . مفـــرط
يف يــأيت إن شــاء اهللا . عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد مثلــه مطــوال وابــن ســعد مالــك يف املوطــأ 

.مكان آخر 
قال ثنا حزام بـن هشـام حدثنا ابن أيب مسرة قال ثنا حممد بن حرب]2335[وقال الفاكهي 

رضـي عمـر بـن الخطـابنـزل : قال أخربين أخـي عبـد اهللا بـن هشـام عـن أيب أنـه مسعـه يقـول 
: اهللا عنه احملصب فنظر إىل القمـر واسـتلقى فحدثـه القـوم حبـديث ومل جيـبهم فيـه بشـيء فقـالوا 

يث حـال ال واهللا مـا رقـدت ولكـن حـدثت نفسـي حبـد: رقـد أمـري املـؤمنني فاسـتفاق هلـم وقـال 
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نظــرت إىل القمــر وإىل األشــياء  : ومــا هــو يــا أمــري املــؤمنني ؟ قــال: بيــين وبــني حــديثكم فقــالوا 
كلهــا فــإذا هــي تزيــد وتزيــد مث ترجــع حــىت ال تكــون شــيئا مث ذكــرت مــوت رســول اهللا صــلى اهللا 
عليه وسلم فخشيت أن يكون مـوت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم هـالك اإلسـالم حـىت ال 

سـند حسـن . اهـ حزام بن هشام بـن حبـيش ه شيء فذلك الذي حال دون حديثكميبقى من
.إن شاء اهللا 

كـــــان يـــــرى عمـــــربـــــناكتـــــب إيل نـــــافع أن : أخـــــربين صـــــخر قـــــال ]3017[ابـــــن اجلعـــــد -
حممـــد بـــن حـــامت بـــن حـــدثين]3228[مســـلم . ســـلمتحصـــيب ســـنة النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ال

ن جويريـــة عـــن نـــافع أن ابـــن عمـــر كـــان يـــرى ميمـــون حـــدثنا روح بـــن عبـــادة حـــدثنا صـــخر بـــ
قـال نـافع قـد حصـب رسـول اهللا صـلى . صـبةالظهر يوم النفر باحليالتحصيب سنة وكان يصل

اهـواخللفاء بعدهاهللا عليه وسلم
حــدثنا عبــد اهللا بــن عبــد الوهــاب حــدثنا خالــد بــن احلــارث قــال ســئل ]1679[البخــاري -

: عــن نــافع قــال عبيــد اهللا عــن احملصــب فحــدثنا عبيــد اهللا
. وســـلم وعمـــر وابـــن عمـــر 

احملصــب الظهــر والعصــر أحســـبه قــال واملغــرب قــال خالـــد ال شــك يف العشــاء ويهجــع هجعـــة 
اهـويذكر ذلك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

كـان يصـلي الظهـر والعصـر واملغـرب والعشـاء عبد اهللا بـن عمـرن أفع عن نا]908[مالك-
حــدثنا ابــن ]15252[ابــن أيب شــيبة.لليــل فيطــوف بالبيــتباحملصــب مث يــدخل مكــة مــن ا

ن يصـــلي يـــوم الصـــدر الظهـــر والعصـــر مســـهر عـــن ابـــن جـــريج عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر أنـــه كـــا
.اهـ صحيح تحىت يأيت من آخر الليل البيةواملغرب والعشاء باحلصب

حــدثنا حفــص بــن غيـــاث عــن العــالء بــن املســيب قــال حـــدثنا ]13506[ابــن أيب شــيبة -
فنظـر مــا هـو ؟ فـإذا هــو : فسـمع رغــاء قـال : نـزل األسـود بــاألبطح قـال : عمـرو بـن مـرة قــال 

.اهـ صحيح يرحتلعمرابن
عــن يزهــر حــدثنا عبــد بــن محيــد أخربنــا عبــد الــرزاق أخربنــا معمــر عــن ال]3231[مســلم -

عائشـةعـروة عـن وأخـربينيقال الزهر . سامل أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون األبطح
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إمنــا نزلــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ألنــه كــان منــزال :وقالــت، 
اهـأمسح خلروجه

عـــن حـــدثنا حفــص بــن غيـــاث عــن هشـــام بــن عــروة عـــن عــروة]13513[ابــن أيب شــيبة -
وإنــه ، إمنــا نــزل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم األبطــح ألنــه أمســح خلروجــه : قالــتعائشــة

.اهـ رواه البخاري ومسلم ليس بسنة
حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن هشــام بــن عــروة عــن فاطمــة أن ]13516[ابــن أيب شــيبة -

فيان عـــن حــدثنا حممـــد بــن حيــىي قــال ثنــا ســ]2334[الفــاكهي . كانــت ال حتصــبأســماء
عهشام بن عروة 

.صحيح .ورواه األزرقي عن سفيان مثله اهـمل تكونا حتصبان
ابـنحدثنا علي بن عبـد اهللا حـدثنا سـفيان قـال عمـرو عـن عطـاء عـن ]1677[البخاري -

اهـسلمنزله رسول اهللا صلى اهللا عليه و هو منزلليس التحصيب بشيء إمنا : قال عباس
أنـه ابن عباسري عن حجاج عن عطاء عن حدثنا عبد اهللا بن من]13512[ابن أيب شيبة -

اهــاهللا عليه وسلم ألنـه انتظـر عائشـةإمنا فعله رسول اهللا صلى : وقال، كان ال ينزل األبطح 
.حسن

ثنا ابن أيب ذئب ثنا خالد بن عبد الرمحن قالحدثنا ربيع املؤذن قال ]3538[الطحاوي -
إمنــا كانــت احملصــب ألن العــرب كانــت : قــالعبــاسابــنعــن شــعبة يعــين مــوىل ابــن عبــاس أن 

املؤذن قال ثنا حدثنا ربيع . فجرى الناس عليها اختاف بعضها بعضا فريتادون فيخرجون مجيع
غـري ، عـن ابـن عبـاس مثلـه لتوأمـةخالد بن عبد الرمحن قال ثنا ابن أيب ذئب عن صـاحل مـوىل ا

نا أبــو مــروان حــدث]2332[الفــاكهي .انــت متــيم وربيعــة خيـاف بعضــها بعضــاقــد ك:أنـه قــال
إن ابــن : عــن شــعبة قــال عزيــز بــن حممــد عــن ابــن أيب ذئــبثنــا عبــد الحممــد بــن عثمــان قــال

بعضـــها إمنــا كانـــت ليلــة احلصــبة أن العـــرب كــان خيــاف : عبــاس رضــي اهللا عنهمــا كـــان يقــول 
]2337[الفــاكهي .فجــرى النــاس عليهــا 

العزيـز بـن حممـد قـال ابـن أيب ذئـب وأخـربين صـاحل عـن عبـد حدثنا أبو مروان حممد بن عثمـان
كانـت بنـو متـيم وربيعـة ختـاف بعضـها بعضـا:موىل التوأمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال

حدثنا عبد اجلبار بـن العـالء عـن بشـر بـن السـري عـن ابـن أيب ذئـب عـن ]2409[مث قال .
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وكــانوا خيــاف بعضــهم بعضــا يتواعــدون هنالــك : عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــالســعيد
اهــ كـذا ، وإمنـا هـو عـن فيقفون بفم الصفي فيتفاخرون بآبائهم وأيـامهم ووقـائعهم يف اجلاهليـة

حــدثنا أمحــد بــن القاســم بــن عطيــة ثنــا أمحــد بــن عبــد ]1905[ابــن أيب حــامت وقــال .شــعبة
الرمحن الدشتكي حدثين أيب ثنا األشعث بن إسحاق عـن جعفـر بـن أيب املغـرية عـن سـعيد بـن 

كـان أيب : كان أهل اجلاهلية يقفـون يف املواسـم فيقـول الرجـل مـنهم: جبري عن ابن عباس قال
فــأنزل اهللا تعــاىل ، غــري فعــال آبــائهم يطعــم وحيمــل احلمــاالت وحيمــل الــديات لــيس هلــم ذكــر 

ذكـــر آبـــائهم يف : يعـــين)فـــاذكروا اهللا كـــذكركم آبـــاءكم(علـــى نبيـــه حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
.اهـ حسن أو أشد ذكرااجلاهلية

حــدثنا متــيم بــن املنتصــر قــال حــدثنا إســحاق بــن يوســف عــن القاســم ]3847[ابــن جريــر -
كـان : كـانوا يـذكرون آبـاءهم يف احلـج فيقـول بعضـهم: يف هذه اآلية قـالأنسبن عثمان عن 

كــان أيب جــز : كــان أيب يضــرب بالســيف ويقــول بعضــهم: أيب يطعــم الطعــام ويقــول بعضــهم
حـدثنا متـيم بـن املنتصـر قـال ثنـا إسـحاق األزرق ] 2410[الفاكهي ورواه. نواصي بين فالن

روا اهللا كــذكركم اذكــ(اىل مالــك رضــي اهللا عنــه يف قولــه تعــبــنعــن القاســم بــن عثمــان عــن أنــس
كــان أيب يطعــم الطعــام ويقــول كرون آبــاءهم يف احلــج فيقــول بعضــهمكــانوا يــذ : قــال ) آبــاءكم

: ويقـال .كـان أيب جيـز نواصـي بـين فـالن: يقـول بعضـهمو .بعضهم كان أيب يضـرب بالسـيف
وقعنـا ببـين فينا فالن وفينا فالن ولنا يـوم كـذا و : ويقوم من كل قبيلة شاعرهم وخطيبهم فيقول 

مــن يفاخرنــا فليــأت : مث يقــولاعر فينشــد مــا قيــل فــيهم مــن الشــعرفــالن يــوم كــذا مث يقــوم الشــ
ك القبيلـة ومــا فيهـا مــن فمــن كـان يريــد املفـاخرة مــن القبائـل قـام فــذكر مثالـب تلــ. مبثـل فخرنـا 

مـرهم مث يفخر هو مبا فيه ويف قومه فكان ذلك من أ: وما ذكرت به يرد عليه ما قال املساوئ 
حىت جاء اهللا عز وجل باإلسالم وأنزل يف كتابـه علـى نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول اهللا عـز 

يعـــين دعـــوا هـــذه )فـــإذا قضـــيتم مناســـككم فـــاذكروا اهللا كـــذكركم آبـــاءكم أو أشـــد ذكـــرا(وجـــل 
أظنهــا مــن كــالم " ويقــال"، والزيــادة حســنســند اهـــاملفــاخرة واملكــاثرة واذكــروا اهللا عــز وجــل 

.كهي الفا 
وداع البيت
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حدثنا سعيد بن منصور وزهري بن حرب قاال حدثنا سفيان عـن سـليمان ]3283[مسلم -
فقـال رسـول اهللا ، كـل وجـه كـان النـاس ينصـرفون يف:األحول عن طاوس عن ابـن عبـاس قـال

قال زهري ينصرفون كل . ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت :صلى اهللا عليه وسلم
اهـيقل يفومل. وجه

ــنعمــرن أعــن نــافع عــن عبــد اهللا بــن عمــر ]823[مالــك - ال يصــدرن :قــالالخطــابب
ابــن أيب شــيبة . )1(ن آخــر النســك الطــواف بالبيــتإفــ، أحــد مــن احلــاج حــىت يطــوف بالبيــت 

ال : حدثنا أبو خالد األمحر عن عبيد اهللا عن نافع عن ابـن عمـر عـن عمـر قـال ]13774[
.صحيح اهـبالبيت ، فإن آخر النسك الطواف بالبيتينفر أحد حىت يطوف 

رد رجال من مر الظهران مل يكـن عمر بن الخطابن أعن حيىي بن سعيد ]824[مالك -
ابـن أيب قـال .اهـ مرسل صحيح ، ولـه شـويهد يرويـه ليـث بـن أيب سـليم ودع البيت حىت ودع 

ومل ان يـرد مـن خـرجأن عمر كعطاء و حدثنا حفص عن ليث عن طاووس ]13773[شيبة 
اهـيكن آخر عهده بالبيت

قــال : قــال حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن أشــعث عــن احلكــم]14852[ابــن أيب شــيبة -
ورواه .اهــ ضـعيف رجَ وليكن آخر عهدكم من البيت باحلَ ليكن آخر عهدكم بالبيت ، عمر

بـــن حـــدثنا عمـــار بـــن عمـــرو اجلنـــيب قـــال ثنـــا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن عاصـــم ]34[الفـــاكهي 
لـــيكن آخـــر : كتـــب عمـــر رضـــي اهللا عنـــه إىل األمصـــار : ســـليمان وأشـــعث عـــن احلكـــم قـــال 

.اهـ مرسل ضعيف عهدكم بالبيت وليكن آخر عهدكم من البيت احلجر 
حــدثنا نصــر بــن عبــد الــرمحن الكــويف حــدثنا احملــاريب عــن احلجــاج بــن ]961[وقــال الرتمــذي 

لمـاين عـن عمـرو بـن أوس عـن احلـارث بيبـن الأرطاة عن عبد امللك بن املغرية عـن عبـد الـرمحن
مـن حـج هـذا البيـت أو :مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقـول: بن عبد اهللا بن أوس قال 

خررت من يديك مسعت هذا مـن رسـول اهللا :فقال له عمر.اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت
ارث بـن عبـد اهللا بـن أوس حـديث احلـ:قال أبو عيسـىمث. صلى اهللا عليه و سلم ومل ختربنا به

علــم لقــول اهللا أن ذلــك فيمــا نــرى واهللا أيف قــول عمــر بــن اخلطــاب فــإن آخــر النســك الطــواف بالبيــت :قــال مالــك-1
فمحــل الشــعائر كلهــا )مث حملهــا إىل البيــت العتيــق(وقــال )(تبــارك وتعــاىل 

اهـوانقضاؤها إىل البيت العتيق 
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حديث غريب وهكذا روى غري واحد عن احلجاج بن أرطاة مثل هذا وقد خولف احلجاج يف 
.يأيت من وجه أصح .اهـ رواه أمحد وسنده ضعيف بعض هذا اإلسناد

عبـاسابنحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عـن ]13775[ابن أيب شيبة -
.يأيت رواه البخاري. ضيّ وخفف عن احلُ كون آخر عهدهم بالبيت لناس أن يأمر ا:قال
: عــن ابــن أيب جنــيح عــن طــاووس قــال حــدثنا ســفيان بــن عيينــة]13776[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ مرســـل يكـــون آخــر عهــدكم بالبيــت ورخـــص للحــيض: فقيــل هلــمكــانوا ينفــرون مــن مـــىن
.صحيح 

ابـن عمـرن عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن حدثنا عبـدة بـن سـليما]13746[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح أنه كان ال خيرج من املسجد حىت يستلم كان يف طواف أو يف غري طواف

كــانوا : قــال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن منصــور عــن جماهــد]14854[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح رجَ أن يكون آخر عهدهم باحلَ يستحبون إذا ودعوا

باب منه
حدثنا مروان بن معاوية عن رباح بن أيب معروف عن عطاء عن ]13712[يب شيبة ابن أ-

أنــه كــره قيــام الرجــل علــى بــاب املســجد إذا أراد االنصــراف إىل أهلــه منحرفــا حنــو عبــاسابــن
ثنا مـروان بـن حـد]804د[أمحـد . اليهود يفعلـون ذلـك: الكعبة ، ينظر إليها ويدعو ، وقال 

.حسن.عن ابن عباس مثلهأيب معروف عن عطاءثنا رباح بن قال معاوية
ل بلغـك أن النـيب صـلى اهللا عليـه بـن جـريج قـال قلـت لعطـاء هـاعـن ]9053[عبد الرزاق -
عبـد اهللا مث أخـربين .ال:قـال؟سلم أو بعض أصحابه كان يستقبل البيت حـني خيـرج ويـدعوو 

:إذا خـرج عنـد خروجـهأنه قال لـبعض مـن يسـتقبل البيـت كـذلك يـدعو بن عمرو بن العاص
الفــاكهي .

نا ميمون بن احلكم الصنعاين قال ثنا حممد بن جعشم قال أنا ابن جريج قال حدث]1229[
هــل بلغــك أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أو بعــض أصــحابه رضــي اهللا عــنهم:قلــت لعطــاء: 

ن عمــرو عــن عبــد اهللا بــمث أخــربين عطــاء .ال :ل البيــت حــني خيــرج فيــدعو ؟ قــال كــان يســتقب
إذا خـرج أنه قـال ملـن يسـتقبل البيـت كـذلك يـدعوبن العاص رضي اهللا عنهما ومل يسمعه منه
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مث هـــذا كصـــنيع اليهـــود يف كنائســـها ادعـــوا يف البيـــت مـــا بـــدا لكـــم: عنـــد خروجـــه مث يصـــنعون 
.اهـ ثقاتاخرجوا 

حــدثنا عبــد اجلبــار بــن العــالء قــال ثنــا بشــر بــن الســري قــال ثنــا نــافع بــن ]677[الفــاكهي -
ملــا خــرج إىل العــراق مودعــا الزبيــرابــنإن :قــالعــن عبــد اهللا بــن جبــري بــن أيب ســليمانعمــر 

وال ب خــريخــرج منــك طالــمــا رأيــت مثلــك :عنهــا التفــت إىل البيــت فقــاللعائشــة رضــي اهللا
نــافع بــن عمــر بــن مــنعبــد اهللا مل أجــد لــه ذكــرا ، إال أن يكــون تصــحيفا ـاهــهــارب مــن ســوء 

.، واهللا أعلم عبد اهللا عن جبري بن أيب سليمان ، وهم ثقات 
جامع األمر يف احلائض والنفساء

حــدثنا حممــد بــن عيســى وإمساعيــل بــن إبــراهيم أبــو معمــر قــاال حــدثنا ]1746[أبــو داود -
صـلى اهللا رمـة وجماهـد وعطـاء عـن ابـن عبـاس أن النـيبمروان بـن شـجاع عـن خصـيف عـن عك

احلائض والنفساء إذا أتتا علـى الوقـت تغتسـالن وحترمـان وتقضـيان املناسـك  :عليه وسلم قال 
حديثه حىت تطهـر ومل يـذكر ابـن عيسـى عكرمـة قال أبو معمر يف. كلها غري الطواف بالبيت 

ســى كلهــا قــال املناســك إال الطــواف وجماهــدا قــال عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس ومل يقــل ابــن عي
حـدثنا زيـاد بـن أيـوب حـدثنا مـروان بـن شـجاع اجلـزري عـن ]945[اهــ رواه الرتمـذي بالبيـت 

هـــذا حـــديث :مثلـــه مرفوعـــا مث قـــالخصـــيف عـــن عكرمـــة و جماهـــد و عطـــاء عـــن ابـــن عبـــاس 
.اهـ وصححه األلباين حسن غريب من هذا الوجه 

شـيبة كلهـم عـن وزهـري بـن حـرب وعثمـان بـن أيبيحدثنا هناد بن السـر ]2966[مسلم -
عبــدة قــال زهــري حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم 

بكــر نفســت أمســاء بنــت عمــيس مبحمــد بــن أيب:اهللا عنهــا قالــتيعــن أبيــه عــن عائشــة رضــ
اهـبالشجرة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن ت

أعـــن عبـــد الـــرمحن بـــن القاســـم عـــن أبيـــه عـــن عائشـــة أم املـــؤمنني ]924[مالـــك -
خرجنا مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـام حجـة الـوداع فأهللنـا بعمـرة مث قـال رسـول اهللا 

فليهلـل بـاحلج مـع العمـرة مث ال حيـل حـىت حيـل منهمـا يصلى اهللا عليه وسلم من كان معه هد
مكــة وأنــا حــائض فلــم أطــف بالبيــت وال بــني الصــفا واملــروة فشــكوت فقــدمتُ :يعــا قالــتمج

انقضي رأسك وامتشطي وأهلي باحلج ودعـي :ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
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العمرة قالت ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم مـع عبـد الـرمحن 
اهــ رواه البخـاري ومسـلم هذا مكان عمرتك :إىل التنعيم فاعتمرت فقالبن أيب بكر الصديق 

.
عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عـن أبيـه عـن عمـرة بنـت عبـد الـرمحن عـن ]927[مالك -

ن صــفية بنــت إيــا رســول اهللا :أعائشــة أم املــؤمنني 
طافــت أمل تكــن ، لعلهــا حتبســنا : ى اهللا عليــه وســلم حيــي قــد حاضــت فقــال رســول اهللا صــل

.اهـ رواه البخاري ومسلم فاخرجن: قال . بلى : بالبيت قلن معكن
عائشةن أعن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن عن عمرة بنت عبد الرمحن ]928[مالك -

فـإن ، ضـن ن حيضـن قـدمتهن يـوم النحـر فأفأأم املؤمنني كانت إذا حجت ومعها نسـاء ختـاف 
.اهـ صحيح 

يقـدم النـاس مَ فلِـ: وحنـن نـذكر ذلـك عائشـةقال هشـام قـال عـروة قالـت ]929[وقال مالك 
ولـو كـان الــذي يقولـون ألصـبح مبــىن أكثـر مـن ســتة آالف ؟ن كـان ذلـك ال يــنفعهنإنسـاءهم 

.اهـ صحيح امرأة حائض كلهن قد أفاضت 
عائشـــةأخربنـــا ســـفيان عـــن أيـــوب عـــن القاســـم بـــن حممـــد أن ]181/ 2م [الشـــافعي وقـــال

.اهـ صحيح كانت تأمر النساء أن يعجلن اإلفاضة خمافة احليض 
ال حـــدثنا أبــو عوانـــة عـــن يعلـــى بـــن عطـــاء عـــن قـــحـــدثنا عفـــان ]13345[ابــن أيب شـــيبة -

ـــن ســـألت : بـــن أوس الثقفـــي قـــال الوليـــد بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن احلـــارث بـــن عبـــد اهللا عمـــر ب
: فقال احلـارث.ليكن آخر عهدها بالبيت: عن املرأة تطوف بالبيت مث حتيض فقالالخطاب

ســألتين عــن ، أربــت عــن يــديك : كــذلك أفتــاين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال عمــر 
داود والنســائي اهـــ رواه أبــو؟شــيء ســألت عنــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كيمــا أخالفــه

يشـبه أن يكــون معـىن قولـه كــذلك و .وغريمهـا مـن طريـق أيب عوانــة مثلـه ، وقـد صــححه األلبـاين
.أفتاين رسول اهللا أي يف نفسي ، فكأنه امرتى يف حكم النساء فسأل عمر 

حدثنا غندر عن شـعبة عـن يعلـى بـن عطـاء قـال مسعـت القاسـم ]13342[ابن أيب شيبة -
عن امرأة حاضت بعد الطواف بالبيت يـوم النحـر قـال سعد بن مالكسألت: بن ربيعة قال 

: نا شريك عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة قـالخرب أ]2319[ابن اجلعد .تصدر: 
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حـىت يكـون ، ال :قال؟ بن عمر عن امرأة طافت بالبيت يوم النحر مث حاضت أتنفر اسألت 
علــى مــا :فقــال، الــك فــذكرت ذلــك لــه فلقيــت ســعد بــن م.آخــر عهــدها بــالطواف بالبيــت
اهـــ ســعد أعلــم :فــذكرت ذلــك البــن عمــر فقــال:قــال.لتنفــر!تردهــا حرامــا إذا كانــت حــالال

.صحيح 
حدثنا جريـر عـن ابـن شـربمة عـن سـامل بـن عبـد اهللا عـن أبيـه أنـه  ]13343[ابن أيب شيبة -

حـىت تطـوف طـواف كان يقيم على احلائض إن كانت طافت طـواف يـوم النحـر سـبعة أيـام ،
.اهـ سند صحيح ، وفتوى منه قدمية يوم النفر

حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس ]1672[البخاري -
: يقـول عمـرابنومسعت :قال.رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت: رضي اهللا عنهما قال 

الشــــافعي.عليــــه و ســـلم رخــــص هلـــن إن النــــيب صـــلى اهللا:
جلسـت :أخربنا سفيان عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عـن طـاوس قـال] 2/181م[

ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت فقلت ماله أما مسع :بن عمر فسمعته يقولاإىل 
خــص للمــرأة مث جلســت إليــه مــن العــام املقبــل فســمعته يقــول زعمــوا أنــه ر ؟مــا مســع أصــحابه

بـن عبـد اهللا بـن مبشـر يحدثنا حيىي بن حممد بـن صـاعد وعلـ]2723[الدارقطين .احلائض 
قاال حدثنا أبو األشعث أمحد بن املقدام حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسـرة 

:احلائض تنفـر فقـالكنت جالسا إىل عبد اهللا بن عمر فسئل عن ذلك يعين:عن طاوس قال
ابـن عمـر نسـيه أم مل يسـمع مـا يفـال أدر :قال طـاوس.ىت يكون آخر عهدها بالبيتتقيم ح

نبئت أنـه رخـص :فلما كان بعد ذلك عاما أو عامني شهدته وسئل عنها فقال.مسع أصحابه
] 1/398[ورواه يعقــوب يف املعرفــة . صــحيح . ورواه شــعبة عــن إبــراهيم بــن ميســرة اهـــ هلــن

عبــد اهللا عــن معمــر أخــربين الزهــري حــدثنا طــاوس أن ابــن عمــر  حــدثنا حممــد بــن املكــي أخربنــا 
كــان يفــيت املــرأة إذا حاضــت وقــد زارت أن ال تنفــر حــىت يكــون آخــر عهــدها بالبيــت فســمعته 

قــال .أمــا النســاء فقــد رخــص هلــن: قبــل أن ميــوت بعــام أو اثنــني وســئل عــن ذلــك فقــال: يقــول
لو رأيـت طاوسـا لعلمـت أنـه : ل الزهريوقا. ما علمنا ذلك: فقال. افحدثت به سامل: الزهري

.اهـ صحيح مل يكذب
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حـدثنا أبـو أيـوب عبـد اهللا بـن أيـوب املعـروف بـابن خلـف الطـرباين ]4068[الطحاوي وقال
قال ثنا عمرو بن حممـد الناقـد قـال ثنـا عيسـى بـن يـونس عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن 

رخـص ، لطـواف بالبيـت إال احلـيض مـن حـج هـذا البيـت فلـيكن آخـر عهـده ا: قـالعمرابن
حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن حممد ]2722[الدارقطين .هلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بـن صـاعد حـدثنا حممـد ابن املغلس حدثنا أبو عمار احلسني بـن حريـث ح وحـدثنا أبـو حممـد 
ن عبيـد اهللا بـن وحممـد بـن عمـرو بـن سـليمان قـالوا حـدثنا عيسـى بـن يـونس عـيبن زنبور املك

إذا نفر أحدكم فلـيكن آخـر عهـده بالبيـت إال احلـيض فـإن : عمر عن نافع عن ابن عمر قال 
مـن حـج البيـت فلـيكن آخــر : وقـال أبـو عمـار . رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم رخـص هلـن

نـافع كـان . اهــ صـحيح عهده بالبيت إال احليض رخص هلـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 
.وألزم ابن عمر من سامل أعرف ب

ســألت القاســم بــن حممــد عــن : حــدثنا جريــر عــن أيب فــروة قــال ]13340[ابــن أيب شــيبة -
يــرحم اهللا عمــر كــان أصــحاب : امــرأة زارت البيــت يــوم النحــر ، مث حاضــت قبــل النفــر فقــال 

يكـــون آخـــر : قـــد فرغـــت إال عمـــر ، فإنـــه كـــان يقـــول : حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقولـــون 
.اهـ سند صحيح أبو فروة هو عروة بن احلارث ها بالبيتعهد

:كـان يقـول عبـد اهللا بـن عمـرن أعن نـافع ]757[مالك -
أأو العمرة 

ا ال تطــوف بالبيـــت وال بـــني الصـــفا واملـــروة وال أوهــي تشـــهد املناســـك كلهـــا مــع النـــاس غـــري 
حــدثنا أبــو معاويــة عــن عبيــد اهللا بــن ]14576[ابــن أيب شــيبة . تقــرب املســجد حــىت تطهــر 

تقضــي احلــائض املناســك كلهــا إال الطــواف بالبيــت وبــني : عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال 
عقبة عن نافع عن ابن ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بنحد]768د[أمحد . الصفا واملروة

.اهـ صحيح تقضي احلائض املناسك كلها، إال الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة: قالعمر
ن ابنــة أخ لصــفية بنــت أيب عبيــد نفســت أعــن أيب بكــر بــن نــافع عــن أبيــه ]921[مالــك -

عبد ن غربت الشمس من يوم النحر فأمرمهاأباملزدلفة فتخلفت هي وصفية حىت أتتا مىن بعد 
. اهـ صحيح ن ترميا اجلمرة حني أتتا ومل ير عليهما شيئاأاهللا بن عمر
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حدثنا حممد بن عبيـد عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع أن أم ]15553[ورواه ابن أيب شيبة 
سـلمة ابنــة املختـار كانــت حتــت ابـن لعبــد اهللا بــن عمـر فولــدت باملزدلفــة فتخلفـت معهــا صــفية 

الغد ، مث جاءتا مىن من الليل فرمتـا اجلمـرة فلـم ينكـر ذلـك عليهمـا فلم تضع ليلتها تلك ومن
.اهـ صحيح عبد اهللا ومل يأمرهم أن تقضيا شيئا

كانــت بنــت : أخربنــا حيــىي بــن عبــاد حــدثنا فلــيح عــن نــافع قــال ]11876[ابــن ســعد ورواه
فـة فأقامـت صـفية فولدت له ليلة املزدلت عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمراملختار بن أيب عبيد حت

بنت أيب عبيد عليها وهي عمتها حىت جاؤوا حني غربت الشـمس يـوم النحـر فـأمرهم عبـد اهللا 
.كان رمبا خالفحيىي بن عباد الضبعي  اهـ مث يفيضواأن يرموا اجلمرة 

حدثنا أبو النعمان حـدثنا محـاد عـن أيـوب عـن عكرمـة أن أهـل املدينـة ]1671[البخاري -
ــاسابــنســألوا  ال :قــالوا.تنفــر:قــال هلــم.اهللا عنهمــا عــن امــرأة طافــت مث حاضــترضــيعب

فقدموا املدينة فسألوا فكان فيمن .إذا قدمتم املدينة فسلوا:قال.زيدنأخذ بقولك وندع قول 
اهـفذكرت حديث صفية سليمأمسألوا 

حممــد بــن حــامت حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج أخــربينحــدثين]3285[وقــال مســلم 
أن تفــيت: ثابــتبــنزيــدإذ قــال عبــاسابــنكنــت مــع :حلســن بــن مســلم عــن طــاوس قــالا

إمـا ال فسـل فالنـة : سفقـال لـه ابـن عبـا!؟تصدر احلائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيـت
فرجع زيد بن ثابت إىل ابـن :قال؟األنصارية هل أمرها بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهـا أراك إال قد صدقتم: عباس يضحك وهو يقول 
ذاء عن عكرمة أن زيد بن ثابت هشيم حدثنا خالد احلمن طريق]10044[البيهقي روىو 

إذا كانت قد طافت يوم : فقال ابن عباس. آخر عهدها بالبيتتقيم حىت تطهر ويكون :قال
قـال.قلـت كمـا قلـتيوجـدت الـذإين: فأرسل زيد بن ثابت إىل ابن عباس . النحر فلتنفر 

ألعلــم قــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم للنســاء ولكــن أحببــت أن إين: فقــال ابــن عبــاس
مث ليقضــوا تفــثهم وليوفــوا نــذورهم وليطوفــوا بالبيــت (كتــاب اهللا مث تــال هــذه اآليــة أقــول مبــا يف

.اهـ سند صحيح ؟يفما بق، فقد قضت التفث ووفت النذر وطافت بالبيت ) العتيق
حـدثنا وكيـع عـن مسـعر عـن عبـد امللـك بـن ميسـرة عـن طـاووس ]13341[ابن أيب شـيبة -

جابر بن عبـد اهللاخالفه أحد يف شيء فرتكه حىت يقرره ، فخالفه عباسابنما رأيت : قال 
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: يف املرأة تطوف مث حتيض فقال ابن عباس 
.اهـ إسناد صحيح ابن عباس

عبـاسابـنحدثنا مسدد حـدثنا سـفيان عـن ابـن طـاوس عـن أبيـه عـن ]1668[ري البخا-
.أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن احلائض:رضي اهللا عنهما قال

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن يزيد بـن هـانئ أن ]13344[ابن أيب شيبة -
اهــ تنفـر:فقـالعلـيبـنالحسـنفسـئل ، طافـت امرأة طافت مث حاضـت يـوم النحـر بعـد مـا 

.يزيد ذكره البخاري وابن أيب حامت ووثقه ابن حبان ، وقالوا عن احلسني بن علي 
إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي

حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافع عـن ]14583[ابن أيب شيبة -
حاضــت قبــل أن تســعى بــني الصــفا واملــروة فلتســع بــني إذا طافــت بالبيــت مث: قــال ابــن عمــر

.اهـ إسناد جيد )1(الصفا واملروة
طافــت امــرأيت وصــلت : قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن طــارق]14582[ابــن أيب شــيبة -

فأقبـــل أن تطـــوف بـــني الصـــفا واملـــروة مث حاضـــت ركعتـــني
عائشــةكانــت عمــيت وخــاليت ،  نِ : ك ، فقالــت فســمعتين امــرأة وأنــا آمرهــا بــذل

مث صلت ركعتني ا طافت املرأة بالبيتإذ: زوجتا النيب صلى اهللا عليه وسلم تقوالن أم سلمةو
.ثقة كويف طارق هو ابن عبد الرمحن األمحسي  اهـفلتطف بني الصفا واملروةمث حاضت

: نا أبــو عوانـة عــن أيب بشــر عـن عطــاء قــال ثحـد]7/118احمللــى[بـن منصــوروقـال ســعيد-
اهـــ رجالــه عائشــةحاضــت امــرأة وهــي تطــوف مــع 

.ثقات ، وفيه إرسال 
العمرة بعد احلجما جاء يف 

حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن ســفيان عــن عبــد الــرمحن بــن ]14885[ابــن أيب شــيبة -
: ؟ قــالوامــن هــذا:فقــال، خــرج معاويــة ليلــة النفــر فســمع صــوت تلبيــة :القاســم عــن أبيــه قــال

الزناد عـن أبيـه عـن الفقهـاء أويس حدثنا ابن أيبإمساعيل بن إسحاق حدثنا ابن أيبمن طريق]9625[البيهقي -1
أميا امرأة طافت بالبيت مث وجهت لتطوف بالصفا واملروة فحاضت فلتطف بالصفا واملروة : من أهل املدينة كانوا يقولون 

.اهـ حسن حيدث بعد أن يطوف بالبيت وقبل أن يسعىيك الذحائض وكذليوه
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اهـ سـند صـحيح لو سألين ألخربته: فقالت، فذكر ذلك لعائشة .اعتمرت من التنعيمعائشة
.
حــدثنا أبــو بشــر بكــر بــن خلــف قــال ثنــا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن ]2780[الفــاكهي -

، عائشــةســألت :ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن األســود قــال
.اهـ سند صحيح هي على قدر نفقتها: فقالت 

حـــدثنا عبـــدة بـــن ســـليمان عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن ســـعيد بـــن ]13179[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ صحيح تعتمر يف آخر ذي احلجةعائشةكانت : املسيب قال 

أيبابــن هشــام حــدثينيعــينحــدثنا معــاذ يأبــو غســان املســمعحــدثين] 2998[مســلم وقــال
صـلى اهللا عليـه وسـلم حجـة النـيبالزبري عن جـابر بـن عبـد اهللا أن عائشـة يفعن مطر عن أيب

إذا حجـــت عائشـــةقــال مطـــر قــال أبـــو الــزبري فكانــت :فـــذكر احلــديث مث قـــال. أهلــت بعمــرة
ن ، مطــر بــاهـــ أظــن تعتمــر بعــد احلــجاهللا صــلى اهللا عليــه وســلمصــنعت كمــا صــنعت مــع نــيب

.بزيادته ، وما أخرجه مسلم حيتجطهمان مل يكن بذاك ، ويف اتصاله نظر 
حدثنا سلمة بن شـبيب قـال ثنـا عبـد الـرزاق قـال أنـا عبـد اهللا بـن نـافع ]2779[الفاكهي-

رضـي اهللا عائشة: موىل ابن عمر قال أخربين علقمة بن أيب علقمة عن أمه قالت 
ة أيــام أو أتصــدق علــى عشــرة مســاكني أحــب إيل مــن أن أعتمــر ألن أصــوم ثالثــ: عنهــا تقــول 

.اهـ ابن نافع ضعيف العمرة اليت اعتمرت من التنعيم 
أأم املــؤمنني عائشــةعــن علقمــة بــن أيب علقمــة عــن أمــه عــن ]750[مالــكوقــال

ا ومـن  :قالت، تنزل من عرفة بنمرة مث حتولت إىل األراك 
وكانـت عائشـة تعتمـر بعـد :قالـت.كان معها فإذا ركبت فتوجهت إىل املوقف تركت اإلهالل

احلج من مكة يف ذي احلجة مث تركت ذلـك فكانـت ختـرج قبـل هـالل احملـرم حـىت تـأيت اجلحفـة 
.صحيح تقـدماهـ حسن هلت بعمرةأ

.ة يف غري أشهر احلج عمرة تام
حـدثين عبيـد بـن وردان التجبيـيبأخربين حرملـة بـن عمـران التجيـيب قـال ]141[ابن وهب -

.اهـ حسن صحيح زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم معتمرة يف ذي احلجةعائشةأنه رأى 
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واهللا ألن أعتمـر قبـل :نـه قـال أعبد اهللا بـن عمـرعن صدقة بن يسار عن ]764[مالك -
]13205[ابــن أيب شــيبة .احلجــةحلــج وأهــدي أحــب إيل مــن أن أعتمــر بعــد احلــج يف ذي ا

العمـرة يف العشـر : مسعـت ابـن عمـر يقـول : يع عن سفيان عـن صـدقة بـن يسـار قـالحدثنا وك
حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب ]13182[ابـــن أيب شـــيبة .حـــب إيل مـــن العمـــرة بعـــد احلـــجأ

إن أناســا يفعلــون ذلــك ، وألن : مــرة بعــد احلــج ؟ فقــال ســألنا ابــن عمــر عــن الع: يعفــور قــال 
بــو يعفــور العبــدي امســه أاهـــأحــب إيل مــن أن أعتمــر يف ذي احلجــةأعتمــر يف غــري ذي احلجــة 

ثنا ابــن مــرزوق قــال ثنــا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث حــد]3694[الطحــاويقــالو .وقــدان 
ألن :بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا يقـولعـا امسقال ثنا شعبة قال ثنا صدقة بن يسار وأبو يعفـور 
حـــدثنا .يل مـــن أن أعتمـــر يف العشـــر البـــواقيأعتمـــر يف العشـــر األول مـــن ذي احلجـــة أحـــب إ

يونس قال ثنا سفيان قال ثنا صـدقة بـن يسـار مسـع ابـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا يقـول عمـرة يف 
ت بــه نافعــا فحــدث.العشــر األول مــن ذي احلجــة أحــب إيل مــن أن أعتمــر يف العشــر البــواقي 

واه ور .ليس فيها هـدي وال صـيامليه من عمرةعمرة فيها هدي أو صيام أحب إ، نعم:فقال
:بيد اهللا عن نافع عن ابـن عمـر قـالحدثنا حيىي عن ع]289[أبو عبيد يف الناسخ واملنسوخ

ألن أعتمر يف شوال أو يف ذي القعدة أو يف ذي احلجة يف شهر جيب علي فيـه اهلـدي أحـب 
.صحاح كلهااهـن أن أعتمر يف شهر ال جيب علي فيه اهلدي إيل م

أنه جابرحدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن أيب الزبري عن ]13177[ابن أيب شيبة -
]802د[أمحد . ليس فيها هدي: سئل عن العمرة بعد أيام التشريق ؟ فلم ير

ســئل عــن العمــرة بعــد أيــام التشــريق؟ مســع جــابراه أنــثنا حيــىي عــن ابــن جــريج عــن أيب الــزبريحــد
.اهـ ثقات: قال
عــن عمــرســئل : حــدثنا ابــن فضــيل عــن ليــث عــن جماهــد قــال ]13178[ابــن أيب شــيبة -

علــى قــدر : ؟ فقالــت عائشــةوســئلت . هــي خــري مــن ال شــيء : العمــرة بعــد احلــج ؟ فقــال 
.اهـ ليث يضعف هي خري من مثقال ذرة: فقال ،ليعوسئل . النفقة واملشقة 

زائـدة حـدثنا ابـن جـريج وحممـد بـن عن ابن أيبيحدثنا هناد بن السر ]1989[أبو داود -
واهللا مـا أعمـر رسـول اهللا صـلى :قـالعبـاسابنإسحاق عن عبد اهللا بن طاوس عن أبيه عـن 

مــن يل الشــرك فــإن هــذا احلــاحلجــة إال ليقطــع بــذلك أمــر أهــيذاهللا عليــه وســلم عائشــة يف
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قــريش ومــن دان ديــنهم كــانوا يقولــون إذا عفــا الــوبر وبــرأ الــدبر ودخــل صــفر فقــد حلــت العمــرة 
.اهـ صححه ابن حبان ملن اعتمر فكانوا حيرمون العمرة حىت ينسلخ ذو احلجة واحملرم

لت أم سـأ: حدثنا ابن عيينة عـن الوليـد بـن هشـام املعيطـي قـال ]13176[ابن أيب شيبة -
.الصغرى هي اهـ سند صحيح ، أم الدرداء ،ن العمرة بعد احلج الدرداء ع

ثنا علــي بــن خشــرم أخربنــا عيســى عــن ابــن جــريح حــدثين موســى حــد]3024[ابـن خزميــة -
أن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم حلــق رأســه يف حجــة عقبــة عــن نــافع أن ابــن عمــر أخــربهبــن

لنـــاس حيلقـــون يف احلـــج مث يعتمـــرون عنـــد النفـــر فيقـــول مـــا حيلـــق هـــذا ؟ كـــان او : قـــال . الـــوداع 
حكايـة العمـرة .اهـ صححه احلاكم علـى شـرطهما أمر املوسى على رأسك : قول ألحدهم نف

مـن و ال أدري من كالم مـن ؟
.واهللا أعلم . قول موسى بن عقبة

حدثين حممـود بـن خالـد قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن  ] 725[التاريخيف أبو زرعة الدمشقي وقال
إمنــا : كثـري القــارىء عــن األوزاعــي قــال حــدثين عبــدة بـن أيب لبابــة عــن عطــاء بــن أيب ربــاح قــال

صـحيح أحدث الناس العمرة من بعد احلج من هالل احملـرم يف زمـان عبـد امللـك بـن مـروان اهــ
.

مبكةقامةواإلوارما ذكر يف اجل
يإبراهيم بن محزة حدثنا حـامت عـن عبـد الـرمحن بـن محيـد الزهـر حدثين]3933[البخاري -

ســكىن مكــة قــال مسعــت عمــر بــن عبــد العزيــز يســأل الســائب ابــن أخــت النمــر مــا مسعــت يف
ثـالث للمهـاجر :قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يمسعت العالء بن احلضـرم:قال

اهـصدر بعد ال
: حدثنا وكيع عن عمر بن أيب معروف عـن ابـن أيب مليكـة قـال ]13470[ابن أيب شيبة -

حـدثنا حممـد بـن إدريـس قـال ]1493[الفـاكهي . ال تقيموا بعـد النفـر إال ثالثـا: عمرقال 
ثنا احلميدي قال ثنا أبو صفوان املرواين عبـد اهللا بـن سـعيد عـن عمـر بـن أيب معـروف عـن ابـن 

يـــا أهــــل العـــراق احلقــــوا : كــــان عمـــر رضــــي اهللا عنـــه إذا صــــدر احلـــاج قــــال : كـــة قـــال أيب ملي

.اهـ ابن أيب معروف ضعف حديثه ابن عدي أحد
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عمـــر بـــن كـــان :لبـــن عيينـــة عـــن موســـى بـــن أيب عيســـى قـــااعـــن ]8844[عبـــد الـــرزاق -
.حسنمرسل اهـلست بدار مكث وال إقامة :إذا أتى مكة قضى نسكه قالالخطاب

أقـــام يف عمــرحــدثنا الفضــل بــن دكــني عـــن أفلــح عــن أبيــه أن ]13910[ابــن أيب شــيبة -
.جيداهـ مرسل العمرة ثالث ليال

ن راحلته حىت كان إذا اعتمر رمبا مل حيطط ععثمان بن عفانن أأنه بلغه ]770[مالك -
ثنا بشـر بـن املفضـل عـن عبـد الـرمحن بـن إسـحاق عـن أبيـه ] 13902[ابن أيب شيبة . يرجع

: عن عبد الرمحن بن عمرو بن سهل قال
.اهـ حسن عقدة حىت خيرج ما يزيد على أن يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة

مكــة : قــال عبــد اهللاحــدثنا وكيــع عــن عيســى عــن الشــعيب عــن ]13472[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ إسناد صحيح مرسل )1(وال مكثليست بدار إقامة

حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن شــيخ مــن بــين غفــار مــن أهــل ]13901[ابــن أيب شــيبة -
، حـىت ذرأبـوكـان : مكة عن عبد اهللا بن أيب حية قـال 

بن عيينـة عـن شـيخ مـن أهـل مكـة عـن اعن ]8852[عبد الرزاق . خيرج يعين حلج أو بعمرة
حـدثنا حممـد ]1491[الفـاكهي . أبيه أن أبا ذر قدم معتمرا فنزل عليهم فأقـام ثالثـا مث خـرج

كـان أبـو ذر : بن أيب عمر قال ثنا سفيان قال ثنا شيخ من بين غفار يف املوسم عن أبيه قال 
اهـعنه يقيم بعد قضاء نسكه ثالثا مث خيرجرضي اهللا

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد قــال مسعــت ]13464[ابــن أيب شــيبة -
مـا : مـا جـاور أحـد مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وكـان عـامر يقـول : عامرا يقـول 

كـــان : اعيـــل قـــال حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن إدريـــس عـــن إمس]13471[ابـــن أيب شـــيبة .؟اجلـــوار
إين قـد : الشعيب إذا سئل عن اجلوار جاء بكتـاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل خزاعـة 

كـان االخـتالف إىل مكـة أحـب إلـيهم مـن اجلـوار :عن الثـوري عـن منصـور عـن ابـراهيم قـال]8847[عبد الرزاق -1
.اهـ صحيح وكان يستحبون إذا اعتمروا أن يقيموا ثالثا 
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أخذت مبن هاجر منكم كما أخذت لنفسي ، ولو كان بأرضه غري ساكن مكـة إال حاجـا أو 
.صحيح كويف اهـ سند  )1(معتمرا

كــان أصـــحاب رســـول اهللا :أخربنــا هشـــام عــن احلســـن وحممــد قـــاال]8845[عبــد الـــرزاق -
.اهـ صحيح صلى اهللا عليه و سلم حيجون مث يرجعون ويعتمرون وال جياورون 

كــانوا : حــدثنا أبــو أســامة عــن ابــن عــون عــن ابــن ســريين قــال ]13906[ابــن أيب شــيبة -
.صحيح بصري اهـ سند يستحبون أن يقيموا يف العمرة ثالثا

جـاورت : عـن األعمـش عـن أيب سـفيان قـال حـدثنا أبـو معاويـة]13465[ابن أيب شيبة -
حـدثنا عبـد اهللا بــن هاشـم قــال ]1479[الفــاكهي .مبكــة سـتة أشـهرجـابر بــن عبـد اهللامـع 

جــاورت مــع جــابر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا : ثنــا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن أيب ســفيان قــال 
حـدثنا عبـد اهللا بـن ] 3/229[ورواه يعقـوب يف املعرفـة . عنهما مبكة يف بين فهـر سـتة أشـهر 

كنـا نـأيت جـابرا وهـو : مسلمة قال حدثنا عيسـى بـن يـونس عـن األعمـش عـن أيب سـفيان قـال
.اهـ سند صحيح جماور ستة أشهر

جــاور : حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن حجــاج عــن عطــاء قــال ]13466[ابــن أيب شــيبة -
عبــد الــرزاق . خلــدريعنــدنا جــابر بــن عبــد اهللا وابــن عمــر وابــن عبــاس وأبــو هريــرة وأبــو ســعيد ا

بـن عمـر وأبـا هريـرة والارأيـت جـابر بـن عبـد اهللا و :بن التيمي عـن عطـاء قـالاعن ]8850[
.اهـ صحيح أعلمه إال ذكر أبا سعيد اخلدري حيجون مث جياورون ويعتمرون وحيجون 

قـالالزبيرابنحدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن ]13467[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح يم مبكة السنتنيكان يق

أتيـت أنـا: حدثنا عباد بن العوام عن عبد امللك عن عطاء قال ]13469[ابن أيب شيبة -
قـال وكـان عليهـا نـذر أن جتـاور شـهرا: وهي جماورة بثبري ، قـال عائشةوعبيد بن عمري الليثي 

ه أحـــب إيل جـــوار البيــت وطــواف بــ: أخوهـــا مينعهــا مــن ذلــك ويقــول عبــد الــرحمنوكــان : 
.صحيح اهـفلما مات عبد الرمحن خرجت: قال وأفضل ،

ائدة قال مسعت الشعيب يكره اجلوار مبكة قال زكريا فسألت بن عيينة عن زكريا بن أيب ز اعن ]8849[عبد الرزاق -1
ن مــن أقـام مــنكم يف أمـن أجــل كتـاب النــيب صـلى اهللا عليـه و ســلم إىل خزاعـة :قـال؟يكــره اجلـوار مبكــةعـامرٌ ملَ :جـابرا

.اهـ جابر هو ابن يزيد اجلعفي أهله فهو مهاجر إال أن يسكن إال يف حج أو عمرة 
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حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــرو بــن أيب ســعد قــال ثنــا أمحــد بــن عبــد امللــك ]1501[الفــاكهي -
إذا : رضـي اهللا عنهمـا قـال عمـرابـناحلراين قال ثنا زهري قال ثنـا عمـرو بـن دينـار املكـي عـن 

ابن اهـخيرج منها خمافة الذنوب : ها ليال فال تصبح يقول 
.، ثقات كلهم ترمجته يف تاريخ بغدادأيب سعد الوراق

التجارة يف احلج
ابنحدثنا عثمان بن اهليثم أخربنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ]1681[البخاري -

: عباس
اهـ)ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج(حىت نزلت 

ح وعن عبيـد عباسابنحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ]13533[ابن أيب شيبة -
يف : قــال )لــيس علــيكم جنــاح أن تبتغــوا فضــال مــن ربكــم(ابــن الزبيــراهللا بــن أيب يزيــد عــن 

.كذلك كان يقرأ ابن عباس وابن الزبري.اهـ صحيح احلجمواسم
حــدثين املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين معاويــة عــن]3761[ابــن جريــر -

وهــو ال )لــيس علــيكم جنــاح أن تبتغــوا فضــال مــن ربكــم(عبــاسابــنعلــي بــن أيب طلحــة عــن 
.سن اهـ ححرج عليكم يف الشراء والبيع قبل اإلحرام وبعده

عــن ابــن عمــرحــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن أيب أميمـة أنــه ســأل ]13534[ابـن أيب شــيبة -
يبتغـون فضـال (ال بـأس بـه ، وتـال هـذه اآليـة : الرجل حيج وحيمل معه جتـارة ؟ فقـال ابـن عمـر 

حـدثنا احلسـن بـن عرفـة قـال حـدثنا شـبابة بـن سـوار ]3770[ابـن جريـر .)
مسعت ابـن عمـر وسـئل عـن الرجـل حيـج ومعـه جتـارة فقـرأ : ن أيب أميمة قالقال حدثنا شعبة ع

، مســلم حنــوه ىرو صــحيح ، اهـــ )لــيس علــيكم جنــاح أن تبتغــوا فضــال مــن ربكــم(ابــن عمــر
.تقدم 

اهلدية للبيت
كنـت عنـد : قالـت عن قيس أن امـرأة حدثنا وكيع عن إمساعيل]12496[ابن أيب شيبة -

: حبلــي فقالــت تهــا امــرأة أم املــؤمنني فأتعائشــة
لـو أعطيتـه يف سـبيل اهللا واليتـامى واملسـاكني ، إن هـذا البيـت يعطـى وينفـق عليـه مـن : عائشة 
بـن عيينـة عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن قـيس بـن أيب اعـن ]8857[عبـد الـرزاق .مال اهللا



ابقني األولنيتقريب فقه الس

417

فســئلت عــن رجــل أهــدى إىل البيــت شــيئا فقالــت عائشــةكنــت عنــد :حــازم عــن امرأتــه قالــت
اهـــ امرأتــه امسهــا زينــب قالــه ابــن ليجعلــوه يف املســاكني فــإن هــذا البيــت ينفــق عليــه مــن مــال اهللا 

.حسن إن شاء اهللا .سعد 
بــن جــريج قــال أخــربين حيــىي بــن ســعيد عــن عبــد الــرمحن بــن اعــن ]8855[عبــد الــرزاق وقــال

أتصـــدق بـــدرهم أحـــب إيل مـــن أن أهـــدي إىل ألن: قالـــت ةعائشـــالقاســـم عـــن القاســـم أن 
ــالكعبــة كــذا وكــذا لشــيء مسعَ  ســعر عــن أيب عــن محــدثنا وكيــع ]12497[ابــن أيب شــيبة .هُ ْت

إيل مـن أن أهـدي إىل ألن أتصدق خبـامتي هـذا أحـب: قالت العنبس عن القاسم عن عائشة
نـــبس عـــن القاســـم عـــن عائشـــة حـــدثنا أبـــو عوانـــة عـــن أيب الع]1015[مســـدد . الكعبـــة ألفـــا

.ألن أتصدق خبـامتي هـذا علـى مسـكني أحـب إيل مـن ألـف بدنـة أهـديها إىل البيـت : قالت 
حــدثنا أبــو نعــيم قــال ثنــا مســعر عــن أيب العنــبس عــن القاســم ] 2/655[يعقــوب بــن ســفيان 

، أبــو صــحيح اهـــألفــاين أتصــدق خبــامتي هــذا أحــب ايل مــن أن أهــدأل: ن عائشــة قالــتعــ
.س هو سعيد بن كثري العنب
: أنـا شـريك عــن إبـراهيم بـن مهــاجر عـن صـفية بنــت شـيبة قالــت ]2314[ابـن اجلعــد وقـال

لـيس بشـيء أو :فقالـت.كـل مالـه يف رتـاج الكعبـة:أو سئلت عـن إنسـان قـالعائشةسألت 
اهــ إن هـذا البيـت ينفـق عليـه مـن مـال اهللا ، إن هـذا البيـت غـين عـن ذلـك ، ليس عليـه شـيء 

.أيت يف النذورحسن ي
عائشـةسـألت :عن معمر عن علقمة بن أيب علقمـة عـن أمـه قالـت]9088[عبد الرزاق -

.اهـ حسن ولكن طهرنه أننت بالطيب ، األمراء يكفونكم ذلك :فقالت؟أنكسو الكعبة
الكــرمي أن إبــراهيم بــن أيب بكــر أو بــن جــريج قــال أخــربين عبــداعــن ]8856[عبــد الــرزاق -

فسلمت وأنا أريـد أن أسـأله عـن اهلديـة إىل البيـت قـال عمربناجلست إىل :قالغريه أخربه 
حســبت أنــه قــال جعلــت علــي نــذرا أن أهــدي لــه إذ ســأله رجــل عــن ذلــك فقــال ومــا يصــنع 
البيت بذلك فقال قد فعلته قال فأوف ما قلت فقلت وأنا يا أبا عبد الـرمحن قـال وأنـت أيضـا 

.اهـ ضعيف لك عليهما وأمرمها أن يوفياه قال قلت نعم قال فأوف وقد أنكر ذ
التعوذ بالبيت
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النـيب صـلى اهللا عليـه بـن جـريج قـال أخـربين عطـاء قـال مل يكـن اعن ]9037[عبد الرزاق -
بــن عمـر يلتـزم أحــد ايتعـوذ قــال وأخـربين أنـه مل يــر أبـا هريـرة وال جــابرا وال أبـا سـعيد وال سـلمو 

سـلم كـان ميـس شـيئا مـن أن النيب صلى اهللا عليه و أبلغك:قلت.البيتمنهم) كذا(زمزم من 
:قلـت.ال:قـال؟وال عـن أحـد مـن أصـحابه:قلـت.ال:باطنها أو من أدراجها يتعـوذ بـه قـال

الفــــاكهي . )1(ال:قــــال؟ســــلم يصــــنع ذلــــكأحــــد أصــــحاب النــــيب صــــلى اهللا عليــــه و وال رأيــــت 
بــن جــريج قــال أخــربين حــدثين ميمــون بــن احلكــم قــال ثنــا حممــد بــن جعشــم قــال أنــا ا]221[

قــال ابــن جــريج أخــربين عطــاء أنــه مل .مل يكــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يتعــوذ : عطــاء قــال
يكن يرى أبا هريـرة وال جـابرا وال أبـا سـعيد اخلـدري وال ابـن عمـر رضـي اهللا عـنهم يلتـزم واحـد 

نهـا أو مـن فبلغـك أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان ميـس شـيئا مـن باط: مـنهم البيـت قلـت 
وال : ال ، قلــت : وال عــن أحــد مــن أصــحابه ؟ قــال : ال ، قلــت : خارجهــا يتعــوذ بــه ؟ قــال 

فتلتصـق : ال قلـت : رأيت أحدا من أصحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـنع ذلـك ؟ قـال 
فـإذا تعـوذت بشـيء منـه مل أبـال بأيـه تعـوذت مل أبتـغ حينئـذ : ال ، قـال : أنت بالبيت ؟ قـال 

.صحيح اهـأنه كان يتعوذ بني الركن والباب وحدثت عن ابن عمر: ال ابن جريج ق.شيئا
حدثنا يعقوب بن محيد بن كاسب قال ثنا بشر بن السري عن رباح بـن ]232[الفاكهي -

.اهـ حسن ال : هل رأيت أحدا يلتزم البيت جابرا أو غريه قال : أيب معروف قال قلت لعطاء
قوب قال ثنا ابن وهب عن حيوة عن خالد بن أيب عمران عـن حدثنا يع]255[الفاكهي -

رضــي اهللا عنهمــا غــري مــرة فلــم أره عبــد اهللا بــن عمــرتطوفــت مــع : عطــاء بــن أيب ربــاح قــال 
.اهـ سند صحيح 

ابـنحدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن رجل عن نافع عـن ]14942[ابن أيب شيبة -
بن اعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]9049[عبد الرزاق . أنه كان ال يعتنق البيتعمر

أخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن ]9051[عبــد الــرزاق .عمــر أنــه كــان ال يلتــزم شــيئا مــن البيــت 
حــدثنا يعقــوب بــن محيــد ]253[الفــاكهي . بــن عمــر كــان ال يلــزم شــيئا مــن البيــت انــافع أن 

بن جريج قال أخربين عطاء عن عبد امللك بن مروان أنه تعوذ بالبيت فقال لـه احلـارث اعن ]9038[عبد الرزاق -1
:قـــال.عجـــائز قومـــك عجـــائز قـــريش:قـــال.ال:قـــال؟ أتـــدري يـــا أمـــري املـــؤمنني مـــن أول مـــن صـــنع هـــذا : بـــن عبـــد اهللا 

.اهـ صحيح فحسبت عبد امللك ترك ذلك بعد 
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إن ابـن عمـر كـان ال يلتـزم مـن :اء عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قـالقال ثنا عبد اهللا بن رج
.اهـ صحيح البيت شيئا 

حدثنا يعقـوب بـن محيـد قـال ثنـا بشـر بـن السـري قـال ثنـا نـافع بـن عمـر ]237[الفاكهي -
رضــي اهللا عنهمــا الزبيــرابــنأكــان : إن عمــر بــن عبــد العزيــز ســأله : عـن ابــن أيب مليكــة قــال 

نعـم ، ورأيـت عمـر بـن عبـد : الكعبة أو عند احلجر مما يلي أسفل مكـة ؟ قـال يتعوذ يف ظهر
فطفت أنا مع عمر بن عبد العزيز : قال ابن أيب مليكة .العزيز يتعوذ دبر الكعبة باسطا يديه 

رضــي اهللا عمــرابــنإن أبــاك : ، فلمــا كــان الطــواف الســابع قــام يســتعيذ دبــر الكعبــة فقلــت 
.اهـ سند حسن ا هنا ، ويزعم أنه شيء أحدثه الناس عنهما كان ال يستعيذ ه

حدثنا حممد بن عزيز األيلي قال ثنا ابن روح عن عقيل عن ابن شـهاب ]248[الفاكهي -
ما أكرمك عند اهللا وما أعظـم : بالبيت فقال عمرابنلصق : عن عبيد بن عمري الليثي قال 

سالمة ، وابـن ُعزيـز اهـ ابن روح هوعظم وحلرمة املؤمن عند اهللا عز وجل أ، حرمتك عند اهللا 
.فيه نظر . 

حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محيد األعرج ]15971[ابن أيب شيبة وقال
كــانوا إذا قضــوا عبــد اهللا بــن عمــرو وعبــد اهللا بــن عبــاس وعبــد اهللا بــن عمــرعــن جماهــد أن 

اهــ محيـد هـو ابـن أو بـني احلجـر والبـاببـابكن والوا بـني الـر ذطوافهم فأرادوا أن خيرجوا اسـتعا
.قيس ، صحيح 

بـناجئـت :بن جريج قال أخربين محيد األعرج عن جماهد قـالاعن ]9045[عبد الرزاق -
أســاحران : وهــو يتعــوذ بــني الــركن والبــاب وهــو متكــىء علــى يــد عكرمــة مــواله فقلــت عبــاس

الفــاكهي . أكثــرت عليــه، ظــاهرا ســاحران ت:فقــال عكرمــة.تظــاهرا أم ســحران فــال يرجعهمــا
: حــدثنا حممــد بــن حيــىي قــال ثنــا ســفيان عــن محيــد بــن قــيس أنــه مســع جماهــدا يقــول ]207[

فــإذا هــو قــائم بــني ، أله عــن آيــة مــن كتــاب اهللا تعــاىل أتيــت ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا أســ
.اهـ صحيح الباب والركن يتعوذ 

رأيــت : عيينـة عــن محيــد عـن جماهــد قــالحــدثين جـدي أخربنــا ابــن ] 1/277[وقـال األزرقــي 
.اهـ صحيح ابن عباس وهو يستعيذ ما بني الركن والباب
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. مـا بـني الـركن والبـاب امللتــزم :كـان يقـولعبـد اهللا بـن عبــاسن أنـه بلغـه أ]951[مالـك -
: حــدثنا وكيــع عــن مغــرية بــن زيــاد عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال ]13961[ابــن أيب شــيبة 
بن عيينة عـن عبـد الكـرمي اجلـزري عـن اعن ]9047[عبد الرزاق .الركن والبابامللتزم ما بني

حــدثنا ]204[ورواه الفــاكهي . هــذا امللتــزم بــني الــركن والبــاب :بــن عبــاساجماهــد قــال قــالَ 
ابـن حممد بن حيىي بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن عبد الكرمي بن أيب املخارق عن جماهد عـن

قـالو .اهـ رواية عبـد الـرزاق أمثـلهذا امللتزم ما بني الباب والركن : العباس رضي اهللا عنهما ق
وحدثنا عبد اجلبار بن العالء قال ثنا بشر بـن السـري قـال ثنـا يعقـوب بـن عطـاء عـن الفاكهي

.اهــــ يعقـــوب بـــن عطـــاء بـــن أيب ربـــاح ضـــعيف أبيـــه عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا بنحـــوه
مسلم بن خالد عن أيب الزبري املكي عن ابـن عبـاس حدثين جدي حدثنا]1/277[األزرقي 

فــدعوت هنالــك بــدعاء : امللتــزم واملــدعى واملتعــوذ مــا بــني احلجــر والبــاب قــال أبــو الــزبري: قــال
عبــد اهللا بــن وهــب عــن ســليمان مــن طريــق]10048[البيهقــي .حبــذاء امللتــزم فاســتجيب يل

عـن عبـد اهللا بـن عبـاس أنـه كـان يلـزم مـا الـزبري ابن بالل عن إبراهيم بـن إمساعيـل عـن أيبيعين
ما بني الركن والباب يدعى امللتزم ال يلزم ما بينهما أحد يسأل : بني الركن والباب وكان يقول 

حـــدثنا حممـــد بـــن علـــي قـــال ثنـــا علـــي بـــن ]217[وقـــال الفـــاكهي .اهللا شـــيئا إال أعطـــاه إيـــاه
ن ابن عباس رضي اهللا عنهمـا قـال احلسني بن واقد قال حدثين أيب عن أيب الزبري عن جماهد ع

إن مــا بـــني احلجــر والبـــاب ال يقــوم فيـــه إنســان فيـــدعو اهللا تعــاىل بشـــيء إال رأى يف حاجتـــه : 
.صحيحاهـ حسن يسمى امللتزم : وقال ابن عباس .بعض الذي حيب 

حدثين حممد بن علي قال ثنـا علـي بـن حسـني بـن واقـد قـال حـدثين أيب ]220[الفاكهي -
اهـ سند ال رأيت عبد اهللا بن عمر وابن عباس وعبد اهللا بن الزبري يلتزمونه : بري قال عن أيب الز 

.بأس به 
طفت :بن التيمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالاعن ]9043[عبد الرزاق -

فلمـا فرغنـا مـن السـبع ركعنـا يف دبـر الكعبـة فقلـت أال تتعـوذ قـال أعـوذ عبد اهللا بن عمـرو مع 
النار مث مشى فاستلم الركن مث قام بني احلجر والباب فألصق صدره ويديـه وخـده إليـه باهللا من
اهـ ال أدري أذكر ابن التيمـي وهـو سلم يصنعل اهللا صلى اهللا عليه و هكذا رأيت رسو :مث قال

معتمــر بــن ســليمان حمفــوظ أم ال ، رواه ابــن كاســب عــن عبــد الــرزاق وقــال عــن مثــىن ، وإمنــا 
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حـدثنا مسـدد ]1901[أبو داود قال. باملثىن بن الصباح ، وهو ضعيفيعرف هذا احلديث
حدثنا عيسى بن يونس حدثنا املثىن بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفـت مـع 

مث مضـى حـىت اسـتلم . قال نعوذ بـاهللا مـن النـار. عبد اهللا فلما جئنا دبر الكعبة قلت أال تتعوذ
وضـع صـدره ووجهـه وذراعيـه وكفيـه هكـذا وبسـطهما بسـطا مث احلجر وأقام بني الركن والباب ف

.اهـ ضعفه األلباينقال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله
حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن ميســـرة حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد حـــدثنا ]1902[أبـــو داود -

ابـنه أنـه كـان يقـود حممد بن عبـد اهللا بـن السـائب عـن أبيـحدثينيالسائب بن عمر املخزوم
البـاب فيقـول لـه ابـن ياحلجـر ممـا يلـييلـيالـركن الـذيفيقيمه عند الشقة الثالثـة ممـا يلـعباس
فيقــوم . نعــم :هــا هنــا فيقــوليأنبئــت أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يصــل: عبــاس 

.ي اهـ ضعفه األلباين فيصل
أنــا ابــن املبــارك قــال أنــا ســعيد بــن حــدثنا حســني بــن حســن املــروزي قــال]258[الفــاكهي -

واملقـام آخـذا عنهما قائما بني الركن رضي اهللاعباسابنرأيت : إياس اجلريري عن رجل قال 
يـا ابــن : فقيـل لـه.وحيـك قـل خـريا تغــنم أو أمسـك عـن سـوء تســلم : بثمـرة لسـانه وهـو يقــول 

لــى شــيء مــن جســده إنــه بلغــين أن العبــد لــيس ع: عبــاس مــا لــك آخــذا بثمــرة لســانك ؟ قــال 
اهـبأحنق منه على لسانه يوم القيامة 

حدثين حممد بن حيىي حدثنا عبد العزيز بن عمران عن حممد بن عبـد ] 278/ 1[األزرقي -
مــر ابــن الــزبري بعبــد اهللا بــن عبــاس بــني البــاب والــركن : اهللا بــن عبيــد بــن عمــري عــن عطــاء قــال

هنـاك ملتـزم عجـائز قـريش: البيت، قال ابـن عبـاسليس ههنا امللتزم، امللتزم دبر : األسود فقال
.اهـ ضعيف 

حدثين جدي عن سـعيد بـن سـامل عـن عثمـان بـن سـاج حـدثين زهـري ] 278/ 1[األزرقي -
من التزم الكعبة مث دعا استجيب لـه، فقيـل : بن أيب بكر املديين عن عطاء عن ابن عباس قال

مث ، مث مضى حىت أتى الركن فاسـتلمه، انأعوذ باهللا من الشيط: اآلخروإن كانت استالمة: له
صــلى اهللا هكــذا رأيــت رســول اهللا: قــام بــني الــركن والبــاب فألصــق وجهــه وصــدره بالبيــت وقــال

.اهـ ضعيف عليه وسلم فعل
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حدثين جدي عن حيىي بن سليم عن حممـد بـن السـائب بـن بركـة عـن ] 280/ 1[األزرقي -
اهللا عليـه وسـلم أرسـلت إىل أصـحاب املصـابيح رضي اهللا عنها زوج النيب صلىعائشةأمه أن 

وطفــت معهــا فطافــت ثالثــة أســبع كلمــا طافــت : فأطفئوهــا مث طافــت يف ســرت وحجــاب قالــت
حــدثنا يعقــوب بــن محيــد قــال ثنــا ]214[الفــاكهي .ســبعا وقفــت بــني البــاب واحلجــر تــدعو

.ضعيف .بنحوه حيىي بن سليم 
قــــال ثنــــا أبــــو غســــان مالــــك بــــن إمساعيــــل حــــدثنا حممــــد بــــن إمساعيــــل ]1464[الفــــاكهي -

النهدي قال ثنا صاحل بن أيب األسود عن حمفـوظ بـن عبـد اهللا شـيخ مـن حضـرموت عـن حممـد 
رضــي اهللا عنــه يطــوف بالكعبــة إذا رجــل متعلــق علــي بــن أبــي طالــببينمــا : بــن حيــىي قــال 

يـا مـن ال يتـربم يا من ال يشغله مسع عن مسع يـا مـن ال يغلطـه السـائلون: ل باألستار وهو يقو 
يـا عبـد اهللا ، : بإحلاح امللحني ، أذقين برد عفوك وحالوة رمحتك فقال له علـي رضـي اهللا عنـه 

فادع به يف كل صالة ، فوالذي نفسي : نعم قال : أوقد مسعته ؟ قال : أعد دعاءك هذا قال 
فــر اهللا 

.اهـ ضعيف لك أسرع من طرفة عني 
كــانوا : حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن منصــور عــن جماهــد قــال ]13963[ابــن أيب شــيبة -

حــدثنا يعقــوب بــن محيــد قــال ثنــا ]229[الفــاكهي .يلتزمــون مــا بــني الــركن والبــاب ويــدعون
.صحيحاهـ م كانوا يلتزمونه ويدعونه امللتز :عن سفيان عن منصور عن جماهد قالوكيع

ثنــا صــاحل بــن حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا مــروان بــن معاويــة قــال]249[الفــاكهي -
:أو قــال : قــال صــاحل .الــزق بطنــك :رضــي اهللا عنــه مالــكبــنأنــسيل قــال: حيــان قــال 

.ال بأس به اهـكبدك بالكعبة فتعوذ برب هذه الكعبة من النار 
محيـــد قـــال ثنـــا بشـــر بـــن الســـري عـــن ربـــاح بـــن أيب حـــدثنا يعقـــوب بـــن]215[الفـــاكهي -

فجـاء رجـل فطـاف عبد اهللا بن سعد بن خيثمـةكنا مع : معروف عن املغرية بن حكيم قال 
هـــذا مـــا أحـــدثتم مل نكـــن : بالبيـــت مث صـــلى يف وجـــه الكعبـــة ركعتـــني مث التـــزم فقـــال عبـــد اهللا 

واهللا مــا : ذلــك وقــال مث والهــا الرجــل ظهــره فجعــل ميســحها بظهــره فغضــب وأنكــر.نصــنعه 
نعــم والعقبــة رديفــا : أشــهدت بــدرا ؟ قــال : 

حـــدثين جـــدي عـــن مســـلم بـــن ]1/278[ورواه األزرقـــي . اهــــ إســـناد ال بـــأس بـــه خلـــف أيب
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ا أنـه رأى أناســعــن سـعد بـن خيثمــةخالـد الزجنـي عــن عثمـان بـن يســار عـن املغــرية بـن حكـيم
رها واهللا لو رأيتنا وما نفعل هذا واهللا ما يرضى بعضهم حـىت إنـه ليسـتدب: ون بالبيت فقاليتعلق
.اهـ فيه ضعف باسته

جر والصالة يف جوف الكعبةما ذكر يف احلِ 
حدثنا أمحد بن حممد أخربنا عبد اهللا أخربنا موسى بـن عقبـة عـن نـافع ]1522[البخاري -

إذا دخل الكعبة مشـى قبـل الوجـه حـني يـدخل وجيعـل رضي اهللا عنهما أنه كان عمرابنعن 
البــاب قبــل الظهــر ميشــي حــىت يكــون بينــه وبــني اجلــدار الــذي قبــل وجهــه قريبــا مــن ثالثــة أذرع 

، فيصــلي يتـــوخى املكــان الـــذي أخــربه بـــالل أن رســـول اهللا صــلى اهللا عليـــه و ســلم صـــلى فيـــه 
اهـوليس على أحد بأس أن يصلي يف أي نواحي البيت شاء 

حـدثنا أبـو معمـر حـدثنا عبــد الـوارث حـدثنا أيـوب حـدثنا عكرمـة عــن ]1524[البخـاري -
إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم ملـا قـدم أىب أن يـدخل : ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال

. سـ:اهللا عليـه وسـلم رسول اهللا صلى
اهـفدخل البيت فكرب يف نواحيه ومل يصل فيه 

حــدثنا مســدد حــدثنا خالــد بـن عبــد اهللا حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد ]1523[البخـاري -
سلم فطاف بالبيت وصـلى اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال 

أدخــل رســول اهللا صــلى اهللا :خلــف املقــام ركعتــني ومعــه مــن يســرته مــن النــاس فقــال لــه رجــل
.كأن هذا يف عمرة القضاءاهـ  ال :عليه و سلم الكعبة ؟ قال

حــدثنا حفــص عــن ابــن جــريج وحجــاج وعبــد امللــك عــن عطــاء ]13332[ابــن أيب شــيبة -
أيها النـاس إن دخـولكم البيـت لـيس مـن حجكـم يف شـيءيا : يقولابن عباسمسعت :قال
.صحيح اهـ
إمنـا أمـرمت :يقـولعبـاسبـنابن جريج قال قلـت لعطـاء مسعـت اعن ]9056[عبد الرزاق -

مل يكن ينهى عن دخوله ولكـن مسعتـه يقـول أخـربين أسـامة :قال.بالطواف ومل تؤمروا بدخوله
دخل البيت دعا يف نواحيه كلها ومل يصل فيه حىت بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا 

خرج فلما خرج ركع ركعتني يف قبل القبلة فقال هذه القبلـة قلـت مـا نواحيـه أيف زوايـاه قـال بـل 
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يف كل قبلة من البيت وحسبت أين رأيـت احلسـن بـن علـي دخـل البيـت فـدعا يف نواحيـه كلهـا 
.اه مسلم خمتصرا اهـ رو ومل يصل فيه مث خرج فركع ركعتني يف القبلة 

عبـاسبـنامسعـت :بن عيينة عن مسعر عن مساك احلنفـي قـالاعن ]9059[عبد الرزاق -
عــن ابــن عيينــة عــن ] 9129[عبــد الــرزاق . ئــتم بــه كلــه وال جتعــل شــيئا منــه خلفــك ا:يقــول

صـلى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : يقولعمرابنمسعت : مسعر عن مساك احلنفي قال 
الطحـــــاوي . الكعبـــــة وســــيأيت آخـــــر ينهــــاك فــــال تطعـــــه يعــــين ابـــــن عبــــاس: أو قــــال يف البيــــت 

ثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب هو ابن جرير قال ثنا شعبة عن مساك احلنفي قـال حد] 2290[
، صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البيت وسيأتيك من ينهاك : مسعت ابن عمر يقول

ثنا فهــد قــال ثنــا أبــو نعــيم قــال ثنــا مســعر عــن مســاك حــدمث قــال . يعــين ابــن عبــاسفســمع قولــه
مت بــه مجيعــا ومسعــت اال جتعــل شــيئا مــن البيــت خلفــك و : احلنفــي قــال مسعــت ابــن عبــاس يقــول

.اهـ صحيح صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه: ابن عمر يقول
بــنان بـن عيينــة عـن هشـام بــن حجـري عــن طاووسـا أو غــريه عـاعــن ]9149[عبـد الـرزاق -

قال وطاف رسـول اهللا صـلى اهللا )وليطوفوا بالبيت العتيق(جر من البيت قال احلِ : قالعباس
حــدثنا ســفيان عــن هشــام بــن ياحلميــدمــن طريــق]9587[البيهقــي. عليــه وســلم مــن ورائــه

احلجـــر مـــن البيـــت ألن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه : حجـــري عـــن طـــاوس عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 
ابن خزمية صححه اهـ)وليطوفوا بالبيت العتيق(قال اهللا تعاىل . ورائهوسلم طاف بالبيت من

.احلاكم و 
حــدثنا زهــري حــدثنا بشــر بــن الســري حــدثنا ســيف بــن ]2566[وقــال أبــو يعلــى يف املســند 

سلم ا طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه و م: سليمان عن عبد اهللا بن يسار عن ابن عباس قال 
.هـ صحيح ابشيء إال وهو من البيت 

ومسـروق قـاال حـدثنا احلسـن ثنـا خلـف بـن سـامل]18[وقال أبو بكر النجاد يف مسـند عمـر 
لو مل يكـن احلجـر : قال عمر: عن ابن عمر قالفععن ناثنا أبو معاوية ثنا عبيد اهللا بن عمر

.اهـ هذا خطأ ، الصواب عن ابن عباس قوله ، واهللا أعلم من البيت ما طفت
سـند اهــيصـلي فيـهعمـربـنابـن جـريج عـن عطـاء أنـه رأى اأخربنـا ]9062[عبد الرزاق-

.صحيح 
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أخربنـــا حممـــد بـــن يزيـــد بـــن خنـــيس عـــن عبـــد العزيـــز بـــن أيب رواد قـــال ]5200[ابــن ســـعد -
: فسـجد فسـمعته يقـول يف سـجوده: قـال عبد اهللا بن عمرحدثين نافع أنه دخل الكعبة مع 

.اهـ سند جيد قومنا قريشا يف أمر هذه الدنيااللهم إنك تعلم لوال خمافتك لزامحنا
عــن الثــوري قــال أخــربين يزيــد عــن ســامل بــن أيب اجلعــد أن حممــد بــن ]9070[عبــد الــرزاق -

قال الثوري وأخربين حممد بن جعفر عـن أبيـه .احلنفية دخل الكعبة فصلى يف كل زاوية ركعتني
حــدثنا حيــىي ]15249[شــيبة ابــن أيب. دخــل الكعبــة فصــلى ركعتــني علــيبــنالحســينأن 

: ســـئل أيب عـــن الصـــالة يف الكعبـــة ؟ فقـــال : بـــن ســـعيد عـــن جعفـــر بـــن حممـــد عـــن أبيـــه قـــال 
حــدثنا حيــىي عــن جعفــر بــن ]1345[مســدد . صــليت مــع أيب حســني بــن علــي يف الكعبــة

صـليت مـع أيب احلسـني : حممد حدثين أيب سئل علي بن احلسن عـن الصـالة يف الكعبـة فقـال 
.هذا إسناد صحيح:اهـ قال ابن حجر يف املطالب الكعبة بن علي يف

: حــــدثنا وكيــــع عــــن إســــرائيل عــــن جــــابر عــــن أيب الطفيــــل قــــال]15757[ابــــن أيب شــــيبة-
.اهـ جابر ضعيف دخلت مع علي واحلسن واحلسني وابن احلنفية الكعبة فلم يصلوا فيها

ـــا أبـــو عمـــر]2301[الطحـــاوي - ـــا يزيـــد بـــن حـــدثنا ابـــن أيب داود قـــال ثن احلوضـــي قـــال ثن
.اهـ سند صحيح يصلي يف احلجر الزبيرابنرأيت : إبراهيم عن عمرو بن دينار قال

مـا أبـايل أصـليت :أم املؤمنني قالـتعائشةن أعن هشام بن عروة عن أبيه ]808[مالك -
عــن معمــر عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن ]9155[عبــد الــرزاق . يف احلجــر أم يف البيــت 

]8616[ابــــن أيب شــــيبة . مــــا أبــــايل أيف احلجــــر صــــليت أم يف جــــوف البيــــت:ئشــــة قالــــتعا
ما أبايل صليت يف احلجر : حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

حـدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه ]8617[ابن أيب شيبة .أو يف الكعبة
.مثله اهـ صحيح عن عائشة 

ثنا القعنـيبحــد]2030[أبـو داود -
يفيه فأخـذ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بيـديكنت أحب أن أدخل البيت فأصل:قالت

احلجــر إذا أردت دخــول البيــت فإمنــا هــو قطعــة مــن البيــت يفياحلجــر فقــال صــليففــأدخلين
.اهـ صححه الرتمذي وابن خزمية بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت فإن قومك اقتصروا حني 
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حــدثنا بيــان بــن عمــرو حــدثنا يزيــد حــدثنا جريــر بــن حــازم حــدثنا يزيــد ]1509[البخــاري -
يــا عائشــة لــوال أن : بــن رومــان عــن عــروة عــن عائشــة أن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال هلــا 

م فأدخلـت فيـه مـا أخـرج منـه وألزقتـه بـاألرض قومك حديث عهد جباهلية ألمرت بالبيـت فهـد
فذلك الذي محل ابـن الـزبري .وجعلت له بابني بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم 

قال يزيد وشهدت ابن الزبري حني هدمه وبناه وأدخل فيه مـن احلجـر وقـد رأيـت . على هدمه 
؟ قـــال أريكـــه اآلن ه أيـــن موضــعهقـــال جريــر فقلـــت لــ. أســاس إبـــراهيم حجــارة كأســـنمة اإلبــل 

فدخلت معه احلجر فأشار إىل مكان فقال ها هنا قال جرير فحزرت من احلجر ستة أذرع أو 
اهـحنوها 

بــن شــهاب عــن ســامل بــن عبــد اهللا إن عبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب بكــر اعــن ]807[مالــك -
ن أأمل تـري :م قـال سـلن النـيب صـلى اهللا عليـه و أالصديق أخـرب عبـد اهللا بـن عمـر عـن عائشـة 

يا رسول اهللا أفـال تردهـا علـى :قومك حني بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت
.لــوال حــدثان قومــك بــالكفر لفعلــت: ســلم فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ؟قواعــد إبــراهيم

عليـــه ذا مــن رســـول اهللا صــلى اهللالـــئن كانــت عائشــة مسعـــت هــ:قــال فقــال عبـــد اهللا بــن عمــر
ن أال إجـر سـلم تـرك اسـتالم الـركنني اللـذين يليـان احلِ ا أرى رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سلم مو 

.اهـ رواه البخاري ومسلمالبيت مل يتمم على قواعد إبراهيم 
بــن جــريج قـــال حــدثين كثـــري بــن أيب كثــري عـــن أم كلثــوم بنـــت اعـــن ]9154[عبــد الــرزاق -

ألته أن يفتح هلا الكعبة ليال فأىب عليها زعموا شيبة بن عائشةعمرو بن أيب عقرب عن 
عبــد الــرزاق وقــال. عثمــان فقالــت عائشــة ألم كلثــوم إنطلقــي تــدخلي الكعبــة فــدخلت احلجــر 

عـــن معمـــر عـــن بعـــض أصـــحابه أن عائشـــة صـــلت يف احلجـــر وقالـــت ألصـــلني يف البيـــت يعـــين 
.اهـ ال يصح البيت ليال احلجر وإن رغم أنف فالن لبعض احلجبة وكان منعها أن تدخل

بــن جــريج قــال مسعــت عبــد اهللا بــن عبيــد بــن عمــري حيــدث أن اعــن ]9153[عبــد الــرزاق -
كان بينها وبني أخيها عبد الرمحن شـيء فحلـف أن ال يكلمهـا فأرادتـه علـى أن يأتيهـا عائشة

خــذت 
نــا يف أبثوبـه مث اجرتتــه حــىت دخلــت احلجـر مث قالــت فــالن عنــك حــر وفـالن عنــك حــر والــذي 

.اهـ سند صحيح بيته فجعلت حتلف له وتعتذر إليه 
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أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا ]10008[البيهقي -
سـلمة بتنـيس حـدثنا عمـرو بـن أيبيأمحد بن عيسى بن زيـد بـن عبـد اجلبـار بـن مالـك اللخمـ

عائشــةعــن موســى بــن عقبــة عــن ســامل بــن عبــد اهللا أن يحــدثنا زهــري بــن حممــد املكــيالتنيســ
عجبا للمـرء املسـلم إذا دخـل الكعبـة كيـف يرفـع بصـره قبـل السـقف يـدع ذلـك : كانت تقول 

موضـــع إجـــالال هللا وإعظامـــا دخـــل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم الكعبـــة مـــا خلـــف بصـــره
.اهـ رواه ابن خزمية يف صحيحه وصححه احلاكم سجوده حىت خرج منها

الصـــفريا عـــن ابـــن أيبإمساعيـــل بـــن عبـــد امللـــك بـــن أيبمـــن طريـــق]10011[البيهقـــي وروى
يخــرج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن عنــد: اهللا عنهــا قالــت يمليكــة عــن عائشــة رضــ

ييا رسول اهللا خرجت مـن عنـد: وهو حزين فقلت وهو قرير العني طيب النفس مث رجع إيل
أخـاف أن أكـون قـد مل أكـن فعلتـه إيندخلـت الكعبـة ووددت أينإين: وأنت كذا وكذا قـال 

.اهـ ابن أيب الصفرياء ليس بالقوي يبعدأتعبت أميت
الشرب من زمزم

لنـيب ان حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفـر عـن أبيـه عـن جـابر أ]13489[ابن أيب شيبة -
انزعــوا بــين عبــد :صــلى اهللا عليــه وســلم أتــى بــين عبــد املطلــب وهــم ينزعــون علــى زمــزم فقــال

اهــ رواه املطلب فلوال أن يغلبكم الناس على سـقايتكم لنزعـت معكـم فنـاولوه دلـوا فشـرب منـه
.مسلم 

حــــدثنا شــــعبة عــــن عاصــــم مســــع عبيــــد اهللا بــــن معــــاذ حــــدثنا أيبحــــدثين]5402[مســــلم -
ســقيت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــن زمــزم فشــرب قائمــا :مســع ابــن عبــاس قــالالشــعيب

اهـواستسقى وهو عند البيت
حدثنا سليمان بن املغرية عن محيد بن هـالل عـن عبـد اهللا بـن ]459[أبو داود الطيالسي -

؟ منـذ كـم أنـت هاهنـا : قـال يل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : الصامت عـن أيب ذر قـال 
فمـا  : نعـم قـال: منـذ ثالثـني يومـا وليلـة ؟ قلـت : منـذ ثالثـني يومـا وليلـة ، قـال : قلت : قال 

مـا كـان يل طعــام وال شـراب إال مــاء زمـزم ولقـد مسنــت حـىت تكســرت : كـان طعامـك ؟ قلــت 
: فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : عكن بطين وما أجد على كبدي سخفة جوع قال 
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رواه مســلم مطــوال وابــن حبــان واحلــاكم يف قصــة اهـــ عــام طعــم وشــفاء ســقم
.ذر إسالم أيب 

ن عبـد اهللا بـن املؤمـل عـثنا سـعيد بـن زكريـا وزيـد بـن احلبـاب حـد]14340[ابن أيب شيبة-
مـــاء زمـــزم ملـــا شـــرب :رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمقـــالَ :عـــن أيب الـــزبري عـــن جـــابر قـــال

.د وابن ماجة وغريمها ، وابن املؤمل ضعيفاهـ رواه أمح)1(له
إسحاق وأبو نصر بن قتادة قاال أخربنا أبو أخربنا أبو زكريا بن أيب]10280[وقال البيهقي 

يحممد أمحد بن إسحاق بن شيبان البغداد
فتحـــدثنا جـــابر بـــن عبـــد اهللاا عنـــد كنـــ: حـــدثنا إبـــراهيم بـــن طهمـــان حـــدثنا أبـــو الـــزبري قـــال 

ثوب واحد قد تلبب بـه ورداؤه موضـوع مث أتـى مبـاء فحضرت صالة العصر فقام فصلى بنا يف
هذا ماء زمزم وقال فيـه رسـول اهللا صـلى : ما هذا؟ قال : من ماء زمزم فشرب مث شرب فقالوا 

اهللا عليــه وســلم وهـــو صــلى مث أرســل النــيب: قــال . مــاء زمــزم ملــا شــرب لـــه : اهللا عليــه وســلم 
باملدينة قبل أن تفتح مكة إىل سهيل بـن عمـرو أن أهـد لنـا مـن مـاء زمـزم وال تـرتك قـال فبعـث 

صـاحل : اهـ إسناد غريب ، ومعاذ بن جندة اهلروي ذكـره الـذهيب يف الضـعفاء وقـال إليه مبزادتني
.لم فيه ، وقد ضعفه ابن حجر يف التلخيص ، واهللا أعلم كُ قد تُ 

حدثنا حممد بن إسحاق الصـيين قـال ثنـا يعقـوب بـن إبـراهيم بـن سـعد ]1042[ي الفاكه-
ملـا : قال ثنا أيب عن ابن إسحاق قال حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال 

مث مـر بزمـزم وهـو ، فلمـا طـاف بالبيـت وصـلى عنـد املقـام ركعتـني ، حججنـا معـه معاويـةحج 
بـه فشـرب فـأيت، فنزع له منها دلوا : قال .انزع يل منها دلوا يا غالم:خارج إىل الصفا فقال 

.الصيين متهم اهـزمزم شفاء هي ملا شرب له: وهو يقول، منه وصب على وجهه ورأسه 
حــدثنا أبــو كريــب حــدثنا خــالد بــن يزيــد اجلعفــي حــدثنا زهــري بــن معاويــة ]963[الرتمــذي -

عائشــةعــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن 
هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من : قال أبو عيسى .صلى اهللا عليه وسلم كان حيمله

هي ملا شربت له يقول تنفع ملـا شـربت :بن خثيم أن جماهدا كان يقولان عن معمر ع]9123[عبد الرزاق روى -1
وإن ، إن شربته تريد الشفاء شفاك اهللا ، زمزم ملا شربت له :بن أيب جنيح عن جماهد قالابن عيينة عن اعن مث قال.له 

اهـــ وسـقيا اهللا إمساعيـل ، هـي هزمـة جربيــل ، وإن شــربته تريـد أن تشـبعك أشــبعتك ، شـربته تريـد أن يقطــع ظمـاك قطعـه 
.حسن 
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حدثين أبو العبـاس أمحـد بـن حممـد ]1073[وقال الفاكهي . اهـ وصححه احلاكمهذا الوجه 
إن عائشـة محلـت مـن مـاء :العن خالد اجلعفي قال ثنـا زهـري عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه قـ

محلــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف األدواء والقــرب : وقالــت .زمــزم يف القــوارير للمرضــى
.ال يتابع عليه : اهـ ذكره البخاري يف ترمجة خالد وقال وكان يصبه على املرضى ويسقيهم

عبـد مل أر : ال حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن نافع قـ]13493[ابن أيب شيبة -
حـدثنا سـعيد بـن ]1097[الفـاكهي .)1(فيمن كان يفيض يشرب من زمزم قـطاهللا بن عمر

إن ابــن : 
ســـند اهــــ عمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا مل يكـــن يشـــرب مـــن النبيـــذ وال مـــن زمـــزم قـــط يعـــين يف احلـــج

.صحيح
أنه قـال عباسابنحدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن عطاء عن ]14336[ابن أيب شيبة -

اهـ ابـن أيب ليلـى لـيس باحلـافظ ، وقـال ابـن أيب طعام من طعم وشفاء من سقم: يف ماء زمزم 
حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ســفيان قــال أخربنــا أبــو إســحاق عــن قــيس بــن  ]14339[شــيبة 

أخـربك بعلـم ال تنــزح : أخــربين عـن مـاء زمـزم ؟ فقـال : بـاس فقلـت سـألت ابـن ع: كـركم قـال 
حدثنا أبـو بشـر بكـر ]1044[الفاكهي .وال تنزف وال تذم طعام من طعم وشفاء من سقم

بن خلف قال ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان قال حدثين أبو إسـحاق عـن قـيس بـن كـركم قـال 
ال تنـزح وال تـذم طعـام مـن : زمزم ؟ قـال أال ختربين عن: قلت البن عباس رضي اهللا عنهما : 

.اهـ حسن طعم وشفاء من سقم وخري ما نعلم 
أي عبـد –بـن خثـيم أو عـن العـالء شـك أبـو بكـراعن الثوري عـن ]9120[عبد الرزاق -

كنا نسـميها شـباعة يعـين زمـزم وكنـا :قال مسعته يقولعباسبناعن أيب الطفيل عن -الرزاق 
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن العـالء ]14337[ابن أيب شيبة . العيالجندها نعم العون على 

: عبـاس قـال بن أيب العباس عن أيب الطفيل عـن ابـن
حـدثنا أبــو بشـر بكـر بــن خلـف قـال ثنــا عبـد الــرمحن ] 1040[الفـاكهي .العـون علـى العيــال

العباس عـن أيب الطفيـل عـن ابـن عبـاس رضـي بن مهدي عن سفيان الثوري عن العالء بن أيب

ثنا معن بن عيسى عن خالد بن أيب بكر أنه حج مع سامل ما ال حيصى فلم يـره شـرب ]13488[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح ثنا معن بن عيسى عن خالد بن أيب بكر أنه مل ير ساملا يشرب من ماء زمزممث قال .من نبيذ السقاية
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] 2/47[األزرقـــي . كنــا نســـميها شـــباعة نعـــم العــون علـــى العيـــال : اهللا عنهمــا يف زمـــزم قـــال 
حدثين حممد بن حيىي عـن سـليم بـن مسـلم عـن سـفيان الثـوري عـن العـالء بـن أيب العبـاس عـن 

اعة يعــين زمـزم ويــزعم كانــت تسـمى يف اجلاهليــة شـب: أيب الطفيـل قـال مسعــت ابـن عبــاس يقـول
.اهـ صحيح 

حــدثين جــدي حــدثنا عيســى بــن يــونس الســبيعي حــدثنا عنبســة بــن ] 252/ 1[األزرقــي -
صـلوا يف مصـلى : قـالعباسابنسعيد الرازي عن إبراهيم بن عبد اهللا اخلاطيب عن عطاء عن 

حتت امليـزاب، : ما مصلى األخيار؟ قال: قيل البن عباس. األبراراألخيار، واشربوا من شراب
إبــراهيم بــن اهـــ اخلــاطيب صــوابه احلــاطيب باملهملــة هــو مــاء زمــزم: ومــا شــراب األبــرار؟ قــال: قيــل

.أعلم اهللا ليس بذاك الثبت ، و ، عبد اهللا بن احلارث بن حاطب
ال قـعبـاسبـنان أعن زمعة بن صاحل قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار ]9110[عبد الرزاق -

شرب زمزم بأخذ الدلو مث يستقبل القبلة فيشرب منها حىت يتضـلع فإنـه ال يتضـلع منهـا منـافق 
عن عبـد اهللا بـن عمـر وال أعلـم الثـوري إال قـد ]9111[عبد الرزاق وقال. اهـ زمعة ضعيف 

بــن عبــاس فجــاءه رجــل ابــن أيب مليكــة قــال كنــت عنــد احــدثناه عــن عثمــان بــن األســود عــن 
مـن أيـن جئـت قـال شـربت مـن زمـزم قـال شـربتها كمـا : بـن عبـاس اقـال لـه فجلس إىل جنبـه ف

بن عباس قال تستقبل القبلة وتسمي اهللا مث تشرب وتتنفس ثـالث اينبغي قال وكيف ينبغي يا 
مرات فإذا فرغت محدت اهللا تعاىل وتتضلع منها فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

حـدثنا ]1053[الفـاكهي . إن آية ما بيننا وبـني امل:يقول
هدية بن عبـد الوهـاب الكلـيب قـال ثنـا الفضـل بـن موسـى قـال ثنـا عثمـان بـن األسـود عـن ابـن 

هــل تــدري كيــف : أيب مليكــة عــن ابــن عبــاس قــال إنــه رأى رجــال يشــرب مــن مــاء زمــزم فقــال 
إذا أردت أن : أبـا عبـاس ؟ فقـال وكيـف أشـرب مـن مـاء زمـزم يـا: تشرب من ماء زمـزم ؟ قـال

بسم اهللا وتنفس ثالثا حىت تضـلع : تشرب من ماء زمزم فانزع دلوا منها مث استقبل القبلة وقل 
ابــن أيب شــيبة اهـــ وقــالاللهــم إين أســألك علمــا نافعــا ورزقــا واســعا وشــفاء مــن كــل داء : وقــل 

مـد بـن عبـد الـرمحن بـن حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن عثمان بن األسـود عـن حم]24653[
شـربت مـن مـاء : مـن أيـن جئـت ؟ قـال : جلس رجل إىل ابن عباس فقـال لـه : أيب بكر قال 
إذا شربت منها فاستقبل الكعبـة ، واذكـر اسـم : فشربت منها كما ينبغي ؟ قال : زمزم ، قال 
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بــن حــدثنا علــي بــن حممــد حــدثنا عبيــد اهللا ]3061[ورواه ابــن ماجــة . اهللا ، وتــنفس ثالثــا
كنــت عنــد ابــن :موســى عــن عثمــان بــن األســود عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر قــال

قـال فشـربت منهـا كمـا ينبغـي . عباس جالسا فجاءه رجل فقال من أين جئـت؟ قـال مـن زمـزم
؟ قال وكيف ؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم اهللا وتـنفس ثالثـا وتضـلع منهـا 

عز و جل فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبني فإذا فرغت فامحد اهللا
اهــــ ورواه الـــدارقطين والبيهقــــي وغـــريهم ، وهـــو ضــــعيف 

أبـو حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن عبـد اهللا بـن أيب مليكـةومنقطع ، ابن أيب مليكة هو 
.غرارة 

شـرب مـن زمـزم مث عبـاسبـناعن الثـوري قـال مسعـت مـن يـذكر أن ]9112[عبد الرزاق -
حـدثنا حممـد ]2771[الـدارقطين . أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشـفاء مـن كـل داء :قال

:احلكـم عـن عكرمـة قـالحـدثينحدثنا حفص بن عمـر العـدينيبن خملد حدثنا عباس الرتقف
أسألك علما نافعا ورزقـا واسـعا وشـفاء مـن إيناللهم:كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال

حدثنا الربعي عبد اهللا بن شبيب عن نعـيم بـن محـاد قـال أخـربين ]676[الفاكهي . كل داء
وجـدت يف كتـاب ابـن عبـاس رضـي اهللا : إبراهيم بن احلكم بن أبان عن أبيه عـن عكرمـة قـال 

فطــــف بالبيــــت ســــبعا ، فــــإذا إذا أردت وداع البيــــت فارحتــــل مث ائــــت املســــجد : عنهمــــا يقــــول 
ت امللتــزم بــني الــركن والبــاب ، فضــع خــديك بينهمــا ، وابســط يــديك ، افرغــت مــن ســبعك فــ

اللهــم هــذا وداعــي بيتــك فحــرمين وعيــايل علــى النــار ، اللهــم خرجــت إليــك بغــري منــة : وقــل 
عليــك ، أنــت أخــرجتين ، فــإن كنــت قــد غفــرت ذنــويب ، وأصــلحت عيــويب ، وطهــرت قلــيب ، 

املهم من دنياي وآخريت ، فال ينقلـب املنقلبـون إال لفضـل منـك ، وإن مل تكـن فعلـت وكفيتين
ذلك فذنويب وما قدمت يداي فاغفر يل وارمحين ، مث تنح خلف املقام فصـل ركعتـني ، وتطيـل 
فيهمــا ، وال تــأل أن حتســن الـــدعاء ، مث تنصــرف إىل زمــزم ، فاســـتق دلــوا فاشــرب ، واســـتقبل 

اللهـــم إين أســـألك علمـــا نافعـــا ، ورزقـــا واســـعا ، وشـــفاء مـــن كـــل داء ، مث : القبلـــة ، مث تقـــول 
تنصرف حىت إذا كنت على بعض األبواب من املسـجد رميتهـا بطرفـك ، وحتـزن علـى فراقهـا ، 

.ال يصحاهـ ومتن الرجعة إليها ، فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت الوداع ، إن شاء اهللا 
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ا غنــدر قــال ثنــا شــعبة عــن منصــور عــن جماهــد  حــدثنا أبــو بشــر قــال ثنــ]1064[الفــاكهي -
رضـي اهللا عنهمـا أطعـم ناسـا قـط إال سـقاهم مـن مـاء زمـزم ، عبـاسابـنما رأيت : كذا قال 

وحـدثنا حممـود بـن .وكان رضي اهللا عنه إذا صام األيام أحـب أن يكـون يف صـومه يـوم اجلمعـة
كان ابـن : عن جماهد قال غيالن قال ثنا أبو داود ووهب بن جرير قاال ثنا شعبة عن منصور

.اهـ سند جيد عباس رضي اهللا عنهما إذا نزل به ضيف أحتفه من ماء زمزم
ثنا حممد بن أيب عمـر قـال ثنـا سـفيان قـال حـدثت عـن عاصـم بـن حد]1101[الفاكهي -

املطلــب رضــي اهللا عنــه يف املســجد عبــدبــنكــان العبــاس: أيب النجــود عــن زر بــن حبــيش قــال
عبـــد .ال أحلهـــا ملغتســـل وهـــو لشـــارب ومتوضـــئ حـــل وبـــل : مـــزم ويقـــولوهـــو يطيـــف حـــول ز 

بن طاووس عـن أبيـه قـال أخـربين مـن مسـع عبـاس بـن اعن معمر قال أخربين ]9114[الرزاق 
اللهــم إين ال أحلهــا :عبــد املطلــب يقــول وهــو قــائم عنــد زمــزم وهــو يرفــع ثيابــه بيــده وهــو يقــول

عـن ]9115[عبـد الـرزاق وقـال .ل وبـل ملغتسل ولكن هي لشارب أحسبه قال ومتوضئ ح
يقول أيضا وهـو قـائم عنـد زمـزم مثـل ذلـك بن عباسابن طاووس عن أبيه أنه مسع امعمر عن 

حــدثين جــدي قــال حــدثنا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار قــال مسعــت ابــن ]54/ 2[األزرقــي . 
ال وقــ.حــل حملــل: هــي حــل وبــل يعــين زمــزم فســئل ســفيان مــا حــل وبــل؟ قــال: عبــاس يقــول

حدثين جدي عن سفيان بن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس أنه بلغه أن رجـًال 
ال أحلهـا ملغتسـل يعـين يف : من بين خمزوم اغتسل من زمزم فوجد من ذلـك وجـدا شـديدا فقـال

حــــدثنا ]1102[الفـــاكهي . املســـجد، وهـــي لشــــارب ومتوضـــئ حـــل وبــــل يقـــول حـــل حملــــل
ىي قــاال ثنــا ســفيان عــن عمــرو أنــه مســع ابــن عبــاس يقــول فهــي حســني بــن حســن وحممــد بــن حيــ

حل وبـل حـل حملـل ، والبـل : حل وبل يعين زمزم قال حسني يف حديثه قال بعض أهل العربية
إذا بل من داء خيال بأنه جنا وبه الداء الـذي هـو قاتلـه قـال حسـني : الربء ، ومنه قول الشاعر 

حدثنا حممد بن أيب عمر وعبد اجلبار بـن اكهي مث قال الف. وليس البيت من حديث سفيان: 
العـالء قـاال ثنــا سـفيان عــن عبيـد اهللا بــن أيب يزيـد عـن ابــن عبـاس قــال إن رجـال مــن بـين خمــزوم 

ال أحلهـــا : مـــن ذلـــك ابـــن عبـــاس وجـــدا شـــديدا وقـــالمـــن آل املغـــرية اغتســـل يف زمـــزم فوجـــد 
صـحيح عـن ابـن اهــسـجديعـين يف امل: قـال سـفيان .ملغتسل وهي لشارب ومتوضئ حل وبـل

.عباس
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أن خيـرج الزبيـربـنابن طاووس عن أبيه قال ملا أراد اعن معمر عن ]9126[عبد الرزاق -
بـر منـك وال بفجـور مـن هـو أما اقتديت برب من هـو : عباسبناالسقاية من املسجد قال له 

عن ابن حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان عن معمر]1118[الفاكهي . أفجر منك 
قــال ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا البــن الــزبري يعــين ملــا فعــل بســقايته مــا : طــاوس عــن أبيــه قــال 

مـــا اقتـــديت بـــرب مـــن كـــان أبـــر منـــك وال بفجـــور مـــن كـــان يعـــد أفجـــر منـــك وكـــان هـــذا : فعـــل 
.اهـ سند صحيح احلوض بني زمزم والركن 

بـــن صـــاحل قـــال ثنـــا عبـــد حـــدثنا الـــزبري بـــن أيب بكـــر قـــال حـــدثين علـــي]1066[الفـــاكهي -
كـان أهـل مكـة ال يشـتكون : الصمد بن علي عن ابـن جـريج عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال 

ركـبهم وال يسـابقون أحـدا إال سـبقوه وال يصـارعون أحـدا إال صـرعوه حـىت رغبـوا عـن مـاء زمـزم 
.اهـ ضعيف

ن جماهــد عـــن حــدثنا أبــو األحــوص عـــن إبــراهيم بــن مهــاجر عــ]13479[ابــن أيب شــيبة -
يــأمرين أن أشــرب مــن ســقاية الســائب بــن عبــد اهللاكــان : مــواله الســائب بــن عبــد اهللا قالــت 

حدثنا عباد بـن العـوام عـن ]13481[ابن أيب شيبة .إنه من متام احلج: آل عباس ، ويقول 
اشـــرب مـــن : قـــال يل مـــوىل بـــين عبـــد اهللا بـــن الســـائب : حجـــاج عـــن احلكـــم عـــن جماهـــد قـــال 

حــدثنا عبــاد بــن ]13480[ابــن أيب شــيبة .اس ، وقــد شــرب منهــا املســلمونســقاية آل عبــ
اشــرب مــن ســقاية آل عبــاس وقــد شــرب منهــا املســلمون : العــوام عــن حجــاج عــن عطــاء قــال 

أخربنــا حممــد بــن فضــيل بــن غــزوان عــن احلجــاج عــن احلكــم ]4741[ابــن ســعد . وهــو ســنة
.اهـ ضعيف غري حمفوظ السنة: عن جماهد قال 

كــانوا : حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن منصــور عــن جماهــد قــال ]13491[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح يستحبون إذا ودعوا البيت أن يأتوا زمزم فيشربوا منها

حــدثين حممــد بــن صــاحل قــال ثنــا أبــو حذيفــة قــال ثنــا أيــوب بــن ثابــت ]1068[الفــاكهي -
رأيت قصـعة ألم هـانئ بنـت أيب طالـب توضـع يف املسـجد : بنت حبرة قالت املكي عن صفية 

اهــاذهبـوا إىل صـحفة أم هـانئ : فيصب فيها ماء زمزم ، فكنا إذا طلبنا من أهلنا الطعام قالوا 
.ابن ثابت فيه ضعف 



ابقني األولنيتقريب فقه الس

434

ثنا العباس بن حممد الدوري قال ثنا سعيد بن عـامر قـال ثنـا صـاحل حد]1069[الفاكهي -
يف بــاإلذن أســماءكنــت أول مــن بشــر : أبــو عــامر اخلــزاز عــن ابــن أيب مليكــة قــال بــن رســتم

وقـد كانـت :فانطلقنـا إليـه فمـا تناولنـا منـه شـيئا إال تابعنـا قـال:قال. إنزال عبد اهللا بن الزبري 
أمساء وضع هلـا مـركن فيـه مـاء زمـزم وشـب ميـاين فجعلنـا نناوهلـا عضـوا عضـوا فتغسـله مث نأخـذه 

ه يف الـذي يليـه فلمـا فرغـت منـه أدرجنـاه يف أكفانـه مث قامـت فصـلت عليـه وكانـت منها فنضـع
.اهـ ال بأس به تدعو اللهم ال متتين حىت توليين جنته فما أتت عليها مجعة حىت ماتت 

سليمان عن أبيه قالثنا املعتمر بن : حدثنا حممد بن عبد األعلى قال] 1152[الفاكهي -
.صحيح.يذ السقاية حمدث اهـ أي كان النبيذ ال يسكر سكرة نب: مسعت طاوسا يقول

حدثنا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي ثنـا أبـو كريـب ثنـا احلسـن بـن الربيـع ]2566[الطرباين -
: فقـالسـألت عطـاء أمحـل مـن مـاء زمـزم: عن سامل أيب عبد اهللا عن حبيب بن أيب ثابت قـال
.اهـ سامل مل أعرفه احلسني قد محله رسول اهللا صلى عليه وسلم ومحله احلسن و
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دي ـــاهلابـــتـــك
جـــحـي الـفةـديـفــوال

 عن رسول ا
وأصحابه
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من جيب عليه اهلدي
عــن علــي عــن حــدثين املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا قــال حــدثين معاويــة]3436[ابــن جريــر -

مـن أحـرم بـالعمرة : يقـول)فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي(قولهعباسابن
اهـاحلج، فما استيسر من اهلدييف أشهر 

حــدثنا عبــد الســالم بــن حــرب عــن ســعيد عــن أيب معشــر عــن ]14043[ابــن أيب شــيبة -
اهـــ أمــر الصــيب بــن معبــد حيــث أو حــني قــرن أن يــذبح كبشــاعمــر بــن الخطــابإبــراهيم أن 

.مرسل رجاله ثقات 
عبـد اهللا بـن ن رجـال مـن أهـل الـيمن جـاء إىلأعن صدقة بن يسار املكـي ]865[مالك -

ين قــدمت بعمــرة مفــردة فقــال لــه عبــد اهللا بــن إوقــد ضــفر رأســه فقــال يــا أبــا عبــد الــرمحن عمــر
ن تقرن فقال اليماين قد كـان ذلـك فقـال عبـد اهللا بـن أعمر لو كنت معك أو سألتين ألمرتك 

عمر خذ ما تطاير من رأسـك وأهـد فقالـت امـرأة مـن أهـل العـراق مـا هديـه يـا أبـا عبـد الـرمحن 
ذبــح شــاة لكــان أن أال إفقــال هديــه فقالــت لــه مــا هديــه فقــال عبــد اهللا بــن عمــر لــو مل أجــد 

.اهـ صحيح صوم أن أأحب إىل من 
حدثنا ابن بشـار قـال حـدثنا عبـد الوهـاب قـال حـدثنا أيـوب وحـدثين ]3430[ابن جرير -

مرة يف عمرنابقدم : يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخربنا أيوب عن نافع قال
استمتعتم إىل حجكم بعمرة، فمن وجد منكم أن إنكم قد: شوال فأقمنا حىت حججنا فقال

حــدثنا ابــن بشــار وعبــد . يهــدي فليهــد، ومــن ال فليصــم ثالثــة أيــام، وســبعة إذا رجــع إىل أهلــه
احلميد بن بيان قال ابن بشار حدثنا وقال عبد احلميد أخربنا يزيد قال أخربنـا حيـىي بـن سـعيد

عن نافع أنه أخربه أنه خرج مع ابن عمر معتمرين يف شوال، فأدركهما احلـج ومهـا مبكـة، فقـال 
من اعتمر معنا يف شوال مث حج، فهو متمتـع عليـه مـا استيسـر مـن اهلـدي، فمـن مل : ابن عمر

.اهـ صحيح الثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعجيد فصيام ث
عبــد اهللا بــن عــن ر وأســامة بــن زيــد عــن نــافعأخــربين عبــد اهللا بــن عمــ] 149[ابــن وهــب -

ولـــيس اهلـــدي بواجـــب، إمنـــا كـــان منـــه : قـــال نـــافع.أنـــه كـــان يعتمـــر يف رجـــب ويهـــديعمـــر
.اهـ حسن صحيح تطوعاً 
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علـيبنوالحسينن احلكم أن شـرحيا عحدثنا وكيع عن شعبة ]15599[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح مرسل ومل يهدياقرنا 

حــدثنا محيــد عــن موســى بــن عبيــدة قــال حــدثنا بعــض أصــحابنا ]15604[ابــن أيب شــيبة-
ما رأيـت أحـدا : فقال أله أن يقرن بني حجة وعمرة بغري هدي ، جابر بن عبد اهللاأنه سأل 

.اهـ ابن عبيدة ضعفوه منا فعل ذلك
ســئل عطــاء عــن :حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي عــن حبيــب قــال]15712[ابــن أيب شــيبة -

ليس فيها هدي واجب وقـد كـانوا يهـدون :غري أشهر احلج فيها هدي واجب؟ قالالعمرة يف
: قــال ؟وقــد أهــدى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حــني صــده املشــركون فهــل كــان أحــرم بــالعمرة

ينحــر جــزورا يف العمــرة يف غــري معاويــةنعــم وصــاحلهم أن يــأتيهم يف العــام املقبــل ، وقــد رأيــت 
.اهـ ثقات أشهر احلج

استيسر من اهلديما 
حــدثنا أبــو نعــيم حــدثنا األعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود عــن عائشــة ]1614[البخــاري -

اهـأهدى النيب صلى اهللا عليه و سلم مرة غنما : قالت 
ــي طالــبعــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه عــن ]861[مالــك - مــا :كــان يقــولعلــي بــن أب

ثنا حفـص عـن جعفـر عـن أبيـه عـن حـد]12938[ابـن أيب شـيبة . استيسر مـن اهلـدي شـاة 
حدثنا أبـو سـعيد األشـج ثنـا ]1802[ابن أيب حامت .شاة)ما استيسر من اهلدي(علي قال 

.مرسل صحيح .مثله حفص بن غياث عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي
قـاال حـدثنا أبـو العبـاس يأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكـر القاضـ]10445[البيهقي -

جعفـر أن صم حدثنا أبو زرعة حدثنا أمحد بن خالد حـدثنا حممـد بـن إسـحاق عـن أيبهو األ
: يمما هو فقال من الثمانية أزواج فكأن الرجل شـك فقـال لـه علـيرجال سأل عليا عن اهلد

يـا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا بـالعقود (فهـل مسعـت اهللا تعـاىل يقـول : نعـم قـال : أتقرأ القـرآن قـال 
ليــذكروا اســم اهللا علــى مــا ( فهــل مسعتــه يقــول : نعــم قــال : قــال ) ة األنعــام
قـال فسـمعت ) ومـن األنعـام محولـة وفرشـا كلـوا ممـا رزقكـم اهللا(وقـال ) 

نعـم قـال : قـال ) من الضأن اثنني ومن املعز اثنني ومن البقر اثنني ومـن اإلبـل اثنـني(اهللا يقول 
هـديا بـالغ (إىل قولـه ) يا أيها الذين آمنـوا ال تقتلـوا الصـيد وأنـتم حـرم(يقول فهل مسعت اهللا: 
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) هــديا بــالغ الكعبــة(ي؟ قــال علــيفقتلــت ظبيــا فمــاذا علــ: نعــم قــال : فقــال الرجــل ) الكعبــة
.اهـ مرسل قد مسى اهللا هديا بالغ الكعبة كما تسمع: يفقال عل

ان يقـول مــا استيســر مـن اهلــدي بدنــة أو كــعبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نـافع ]863[مالـك -
.اهـ صحيح بقرة 

فمـا استيسـر مـن اهلـدي البعـري : كـان يقـول ابن عمـرعن قتادة أن ]113[ابن أيب عروبة -
حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد األعلـــى قـــال ]3270[ابـــن جريـــر . دون البعـــري ، والبقـــرة دون البقـــرة

مـا استيسـر مـن اهلـدي البقـرة :عمـر قـالعبيد اهللا عـن نـافع عـن ابـن حدثنا معتمر قال مسعت
حدثنا ابن بشار قال حدثنا حممـد بـن بكـر قـال حـدثنا مث قال. دون البقرة والبعري دون البعري

: مـــا استيســـر مـــن اهلـــدي ؟ قـــال: ســـأل رجـــل ابـــن عمـــر: ســـعيد عـــن قتـــادة عـــن أيب جملـــز قـــال
قـال حـدثنا أيـوب عـن حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهـاب. أترضى شاة؟ كأنه ال يرضاه

مــا استيســر مــن اهلــدي ناقــة أو بقــرة فقيــل لــه مــا :القاســم بــن حممــد ونــافع عــن ابــن عمــر قــال
حـدثين املثـىن قـال حـدثنا حممــد . الناقـة دون الناقـة والبقـرة دون البقـرة: استيسـر مـن اهلـدي قـال

فمــا : بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن جماهــد عــن ابــن عمــر أنــه قــال
حــدثنا أبــو كريــب ويعقــوب قــاال حــدثنا هشــيم قــال .جــزور أو بقــرة: استيســر مــن اهلــدي قــال

مــن اإلبــل : قــال ابــن عمــر: قــال)فمــا استيســر مــن اهلــدي(الزهــري أخربنــا وســئل عــن قــول اهللا 
حدثين يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخربنـا أيـوب عـن نـافع عـن ابـن عمـر يف قولـه . والبقر

حـدثين يعقـوب . الناقة دون الناقة والبقـرة دون البقـرة: قال)ما استيسر من اهلديف(جل ثناؤه
)فمـا استيسـر مـن اهلــدي(قـال حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن القاسـم عـن ابـن عمـر يف قولـه

حــدثنا الربيــع قــال حــدثنا ابــن وهــب قــال حــدثين أســامة عــن نــافع مث قــال. اإلبــل والبقــر: قــال
.صحاحاهـا استيسر من اهلدي بقرةعن ابن عمر كان يقول م

تواصــى : أنــه قــال عمــرابــنعــن قتــادة عــن الحــق بــن محيــد عــن ]111[ابــن أيب عروبــة -
.اهـ سند صحيح الناس بشاة 

مـا (قـال عمـرابـنحدثنا ابن فضيل عن النعمـان بـن قـيس عـن ]12924[ابن أيب شيبة -
.ثقاتاهـ شاة)استيسر من اهلدي
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وعـن عـن أبيـه حثنـا حيـىي بـن سـليم الطـائفي عـن هشـام بـن عـروة]12925[ابن أيب شيبة-
اهـ ال ما بني الرخص إىل الغالء)ما استيسر من اهلدي(قال ابن عمرعبيد اهللا عن نافع عن 

.بأس به 
: قـالعمـرابنحدثنا عبد اهللا بن منري عن إمساعيل عن وبرة عن ]12929[ابن أيب شيبة-

شـاة ؟ فقـال : كـان يقـول مسـعودابـنإن : فقيـل لـه لعمـرة فعليـه بدنـة إذا قرن الرجـل احلـج وا
حــدثنا أبــو األحــوص عــن ]12937[ابــن أيب شــيبة .الصــيام أحــب إيل مــن شــاة: ابــن عمــر 

إن علـي هـديا فمـا تـأمرين : أتيت ابن عمر فقلـت : أيب إسحاق عن وبرة بن عبد الرمحن قال 
الثة أيام ، وسـبعة إذا رجعـت إىل أهلـك أحـب إيل بدنة من البقر ، وإال فإن صوم ث: ؟ فقال 
.صحيح حسناهـمن شاة

ابــن حــدثنا كثــري بــن هشــام عــن جعفــر بــن برقــان عــن نــافع عــن ]13160[ابــن أيب شــيبة -
مل جيـد صـام ثالثــة أيـام وســبعة إذا كــان يـرى علــى املتمتـع بدنـة بعــريا أو بقـرة فــإن: قـال عمـر
.اهـ حسن رجع

حدثين يعقوب قـال حـدثنا ابـن عليـة قـال حـدثنا الوليـد بـن أيب هشـام ]3278[ابن جرير -
عن املتعة يف عمرابنسألت : عن زياد بن جبري عن أخيه عبد اهللا أو عبيد اهللا بن جبري قال

وقـال .اهــ ثقـاتأكلكـم شـاة أكلكـم شـاة: ما تقـول يف الشـاة؟ قـال: ناقة قلت: فقالاهلدي
حـدثنا ابـن وهـب قـال حـدثين أسـامة بـن زيـد أن سـعيدا لحدثنا الربيع قا]3284[ابن جرير 

: مـن اهلـدي ويقولــونحدثـه قـال رأيـت ابــن عمـر وأهـل الـيمن يأتونــه فيسـألونه عـن مـا استيســر
حيضــهم إال أن اجلــزور دون اجلــزور والبقــرة دون .الشــاة الشــاةَ : فــريد علــيهم: قــالالشــاة الشــاةَ 

.حسن اهـبقرة)استيسر من اهلدي(البقرة ولكن ما 
مــا استيســر مــن (حــدثنا هشــيم قــال مسعــت الزهــري وســئل عــن ]12927[ابــن أيب شــيبة -

مـن الغـنم: يقـول عبـاسابـنمن اإلبل والبقـر ، وكـان : يقول عمرابنكان : فقال )اهلدي
.اهـ مرسل صحيح 

حدثين املثىن قال حدثنا أبـو صـاحل قـال حـدثين أبـو معشـر عـن نـافع عـن ]3281[ابن جرير 
ــ اهـــ فأمــا شــاة فإمنــا هــي نســك، بدنــة أو بقــرة : قــال)مــا استيســر مــن اهلــدي(قــالعمــرناب

.إسناد غريب 



تقريب فقه السابقني األولني

6

ابــن وعائشــةحــدثنا عبــدة عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم أن ]12930[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا أبـو خالـد عـن ]12939[ابـن أيب شـيبة .اهلدي من اإلبـل والبقـر: كانا يقوالن عمر

إال )مـا استيسـر مـن اهلـدي(مل يكونـا يريـان ابن عمـروعائشةعن القاسـم أن حيىي بن سعيد
]3277[ابـن جريـر . شـاة)مـا استيسـر مـن اهلـدي(يقـول عباسابنوكان من اإلبل والبقر 

حدثنا ابن بشار قـال حـدثنا عبـد الوهـاب قـال مسعـت حيـىي بـن سـعيد قـال مسعـت القاسـم بـن 
. ما استيسر من اهلدي مـن اإلبـل والبقـر: عائشة يقوالنكان عبد اهللا بن عمر و : حممد يقول

ثنا أبو سعيد األشج ثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بـن سـعيد عـن حد]1805[ابن أيب حامت 
كانـا ال يريـان مـا استيسـر مـن اهلـدي إال مـن اإلبـل والبقـر

.اهـ صحيح 
راهيم بن مرزوق ثنـا أبـو حذيفـة عـن سـفيان عـن موسـى إبمن طريق ]9155[البيهقيروىو 

اهــــ البعـــري أو البقـــرة) يمـــا استيســـر مـــن اهلـــد(بـــن عقبـــة عـــن القاســـم عـــن ابـــن عمـــر أنـــه قـــال 
.صحيح

ابـن . كان يقول ما استيسر من اهلدي شاةعبد اهللا بن عباس ن أنه بلغه أ]862[مالك -
ن النعمـــان بـــن مالـــك قـــال عـــحـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب إســـحاق]12923[أيب شـــيبة 

شـاة ؟ : فقلـت )مـا استيسـر مـن اهلـدي(متتعت فأتيـت ابـن عبـاس فقلـت لـه إين متتعـت فقـال 
حدثين ابن املثىن قال حدثنا عبد الرمحن قـال حـدثنا سـفيان ]3242[ابن جرير .شاة: فقال 

مـن مـا استيسـر (عن أيب إسحاق عن النعمان بن مالك قـال متتعـت فسـألت ابـن عبـاس فقـال
حــدثنا عبــد احلميــد بــن بيــان قــال حــدثنا إســحاق عــن . شــاة: قلــت شــاة؟ قــال: قــال)اهلــدي

مـا استيسـر مـن (سـألت ابـن عبـاس عـن: شريك عـن أيب إسـحاق عـن النعمـان بـن مالـك قـال
]1804[ابــن أيب حــامت . مــن األزواج الثمانيــة مــن اإلبــل والبقــر واملعــز والضــأن: قــال)اهلــدي

محاد الواسطي ثنا إسحاق األزرق عن شريك عن أيب إسحاق عن حدثنا جعفر بن النضر بن
حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم مث قال ابن جرير. مثلهالنعمان بن مالك عن ابن عباس

)فمـا استيسـر مـن اهلـدي(قاال حدثنا هشيم قال الزهري أخربنا وسئل عن قـول اهللا جـل ثنـاؤه
قــال حثنا ابــن محيــد قــال حــدثنا حيــىي بــن واضــحــد.مــن الغــنم: كــان ابــن عبــاس يقــول: قــال

مـــا استيســـر مـــن اهلـــدي مـــن : حــدثنا يـــونس بـــن أيب إســـحاق عـــن جماهـــد عـــن ابــن عبـــاس قـــال
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حدثنا ابن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهام عن قتادة عـن . األزواج الثمانية
بشــار قــال حــدثنا عبــد حــدثنا ابــن . شــاةفمــا استيســر مــن اهلــدي: زرارة عــن ابــن عبــاس قــال

حـدثين املثـىن قـال حـدثنا مث قـال. الوهاب قال حدثنا أيوب عن أيب مجرة عن ابن عباس مثله
مــا : بــن صــاحل عــن علــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاسعبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين معاويــة

حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــالمث قــال . استيســر مــن اهلــدي شــاة فمــا فوقهــا
مسعت حيىي بن سعيد قال مسعت القاسم بن حممد يقول إن ابن عباس كان يـرى أن الشـاة مـا 

حـدثين املثـىن قـال حـدثنا احلجـاج قـال حـدثنا محـاد عـن قـيس بـن مث قال. استيسر من اهلدي 
حـــدثين املثـــىن قـــال حـــدثنا آدم . شـــاة:قـــالســـعد عـــن عطـــاء بـــن أيب ربـــاح عـــن ابـــن عبـــاس

مـــا : ن أيب ذئـــب عـــن شـــعبة مـــوىل ابـــن عبـــاس عـــن ابـــن عبـــاس قـــالالعســـقالين قـــال حـــدثنا ابـــ
حـدثنا املثـىن قـال حـدثنا إسـحاق . استيسر من اهلدي شاة وما عظمت شعائر اهللا فهو أفضـل

قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد احلذاء عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس أنـه قـال مـا استيسـر مـن 
ســفيان عــن حبيــب بــن أيب ثابــت حــدثنا وكيــع عــن ]12936[ابــن أيب شــيبة . اهلــدي شــاة

ابــــن أيب حــــامت.شــــاة)مــــا استيســــر مــــن اهلــــدي(عــــن ســــعيد بــــن جبــــري عــــن ابــــن عبــــاس قــــال 
ثنا أبو سعيد األشج ثنا وكيع عن سـفيان عـن حبيـب عـن سـعيد بـن جبـري عـن حد]1803[

.اهـ صحاح حسانشاة)فما استيسر من اهلدي(يف قوله ابن عباس
ـــا أبـــو]10443[البيهقـــي - العبـــاس بـــن الفضـــل نصـــر بـــن قتـــادة أخربنـــا أبـــو منصـــورأخربن

أخربنــا أمحــد بــن جنــدة حــدثنا ســعيد بــن منصــور حــدثنا هشــيم أخربنــا يــونس بــن أيبيالنضــرو 
قال .ياهلدمن األزواج الثمانية يعين: قال عباسابنإسحاق قال مسعت جماهدا حيدث عن 

ربـاح عـن ابـن عبـاس بن أيبوحدث سعيد حدثنا أبو األحوص حدثنا أبو إسحاق عن عطاء
لـى قــدر امليسـرة مــا عظمـت فهــو مــن األزواج الثمانيـة مــن اإلبـل والبقــر والضـأن واملعــز ع: قـال 

.اهـ صحيح أفضل
حــدثين أبــو عبــد اهللا الطهــراين أنبــأ عبــد الــرزاق أنبــأ معمــر عــن ابــن ]1806[ابــن أيب حــامت -

. قــال كــل بقــدر يســارته)اهلــديفمــا استيســر مــن(يف قولــه طــاووس عــن أبيــه عــن ابــن عبــاس
.صحيح 
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القنــاد قــال أخربنــا إســحاق األزرق عــن حــدثنا عبــد احلميــد بــن بيــان ]3239[ابــن جريــر -
.شـاة)ما استيسـر مـن اهلـدي(قالعباسابنيونس بن أيب إسحاق السبيعي عن جماهد عن 

ا إســحاق قــال حــدثنا عبــد احلميــد قــال أخربنــبــن بشــار قــال حــدثنا عبــد الــرمحن و حــدثنا حممــد
)مــا استيســر مــن اهلــدي(قــالعبــاسعــن ابــنحــدثنا ســفيان عــن حبيــب عــن ســعيد بــن جبــري

حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أيب زياد .شاة
.اهـ صحيح مثلهعن جماهد عن ابن عباس

ال حــدثنا ابـن منــري عـن األعمــشحــدثين عبيـد بــن إمساعيـل اهلبــاري قـ]3254[ابـن جريـر -
. ةبعث مبا استيسـر مـن اهلـدي شـاإذا أهل الرجل باحلج فأحصر: قالعن إبراهيم عن علقمة

.اهـ صحيح كذلك قال ابن عباس: فذكرت ذلك لسعيد بن جبري فقال: قال
عن حدثنا ابن بشار قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا محيد]3260[وقال ابن جرير 

أيكـون دون بقـرة؟ قـالهفقيـل لـاهلـدي شـاة: ابن عباسقال : بن عبيد بن عمري قالعبد اهللا
هديا (قالشاة: ما يف الظيب؟ قالواي شاةفأنا أقرأ عليكم من كتاب اهللا ما تدرون به أن اهلد

.اهـ سند صحيح )بالغ الكعبة
ن موسـى بـن ثنا أبـو حذيفـة عـن سـفيان عـإبراهيم بن مرزوق من طريق]9154[البيهقي -

اهــ صـحيح )هديا بالغ الكعبـة(شاة ) يما استيسر من اهلد(عقبة عن القاسم عن ابن عباس 
.
ــاسابــنعــن قتــادة أن ]109[ابــن أيب عروبــة - أعــاله بدنــة وأوســطه بقــرة : كــان يقــول عب

.اهـ منقطع وأخسه شاة
ن سعد عن حدثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن قيس ب]12724[وقال ابن أيب شيبة 

.اهـ صحيح ال أقل من شاة: ل علي هدي ، قال يف رجل قاعباسابنعن عطاء
حدثنا يزيد بن هارون عن أيب مالك األشـجعي عـن حممـد عبيـد ]12931[ابن أيب شيبة -

.اهـ على رسم ابن حبان أو بقرذات جوف من إبل: قال الزبيرابنبن أوس عن 
تقليد اهلدي

حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود عــن ]13050[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا . أهــدى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــرة غنمــا إىل البيــت فقلــدها: عائشــة قالــت 
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عــن النــيب صــلى وكيــع عــن ســفيان عــن منصــور واألعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود عــن عائشــة
.اهـ رواه مسلم اهللا عليه وسلم مثله

كانـت تقلـد عائشـةحدثنا وكيع عن عمـر بـن ذر عـن عطـاء أن ]13055[شيبة ابن أيب -
.اهـ سند جيد الغنم

حدثنا ابن أيب عدي عن حممـد بـن عمـرو عـن حممـد بـن إبـراهيم ]13053[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند جيد ة: قال عباسابنعن 

بن دكني عن جعفر بن برقان عـن صـاحل بـن فـروة حدثنا الفضل]13057[ابن أيب شيبة -
.اهـ يقال صاحل بن عروة ، على رسم ابن حبان الشاة ال تقلد: قال عمرابنعن 

ابن عمـركان قال  حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع]15795[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح دهالفإذا عجزت اشرتى نعاال جددا فقمع نعله من السنة فيقلدها بدنهجي
أنــه قلــد عمــرابــنحــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب رواد عــن نــافع عــن ]15798[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند حسن مرة زوجا جديدا حمزوا مشركا
أنه  عمرابنحدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن ]15796[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح كان يقلد بدنته نعلني
حــدثنا وكيـع عــن ســفيان عـن عاصــم األحــول عـن أيب خملــد عــن ]15797[يبة ابـن أيب شــ-

مث قـال.أبو خملد أظنه مهاجر بن خملد ، ضعيف اهـقلدها خرابة أذن مزادة: قال عمرابن
حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أيب جملز عن ابـن عمـر بنحـو مـن ]15799[ابن أيب شيبة 

.ث سفيان اهـ احلديث حديحديث سفيان عن عاصم
رأيت أناسـا مـن : حدثنا حامت بن وردان عن برد عن عطاء قال ]13058[ابن أيب شيبة -

.سند جيد ، برد هو ابن سنان اهـلدةأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يسوقون الغنم مق
حدثنا زيد بن احلباب عن محاد بن سلمة عن محيد الطويل عـن ]13056[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح أن الشاة كانت تقلدبن عبيد بن عمري الليثي عبد اهللا 
كـــانوا : حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن مغـــرية عـــن إبـــراهيم قـــال ]15752[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ ثقات يقلدون يوم الرتوية وقبل ذلك
باب منه
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مث كـان جيلـل بدنـه القبـاطي واألمنـاط واحللـلعبد اهللا بن عمـرن أعن نافع ] 849[مالك -
نـه سـأل عبـد اهللا بـن دينـار مـا كـان عبـد اهللا أمالـك قال

اهـ صحيح 
.
حدثنا ابن ميان عـن سـفيان عـن إمساعيـل بـن أميـة عـن نـافع عـن ]16093[ابن أيب شيبة -

حدثنا أزهـر عـن ابـن عـون عـن نـافع عـن ]16094[ابن أيب شيبة .ه جلل بنمطابن عمر أن
.اهـ حسن ابن عمر أنه كان جيلل بدنه تلك اجلالل العوال

كــان يقــول يف الضــحايا والبــدن الثــين فمــا عبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]850[مالــك -
دنــه وال جيللهــا حــىت كــان ال يشــق جــالل بعبــد اهللا بــن عمــرن أمالــك عــن نــافع قــالفوقــه و 

.اهـ صحيح يغدو من مىن إىل عرفة
حدثنا أبـو خالـد عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه كـان ]13766[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ال ينحرها وعليها جالهلا
عبـــد حـــدثنا ابـــن ميـــان عـــن ســـفيان عـــن ليـــث عـــن جماهـــد أن ]16095[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ ليث يضعف ربجلل باحلالرحمن بن عوف
أهـدى األشـعريحـدثنا وكيـع عـن ابـن عـون عـن ابـن سـريين أن ]14083[ابن أيب شيبة -

.سنده صحيح اهـ مرسل بدنا جمللة
حدثنا وكيع عن سفيان عـن جـابر عـن ابـن األسـود عـن أبيـه أنـه [13915[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف يفعل ذلكالزبيرابنكان خيطم بدنته وكان 
يف اإلشعاركر ذ ما 

حــدثنا أمحــد بــن حممــد أخربنــا عبــد اهللا أخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن ]1608[البخــاري -
خرج النيب صلى اهللا عليه و سلم من املدينة : عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان قاال 

ســلم و ليفـة قلــد النـيب صــلى اهللا عليـهيف بضـع عشـرة مائــة مـن أصــحابه حـىت إذا كــانوا بـذي احل
.هذا يف عمرة احلديبية اهـاهلدي وأشعر وأحرم بالعمرة 

ن أيب حــدثنا أبــو كريــب حــدثنا وكيــع عــن هشــام الدســتوائي عــن قتــادة عــ]906[الرتمــذي -
يف يأن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قلــد نعلــني وأشــعر اهلــدحســان األعــرج عــن ابــن عبــاس 
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ل أبو عيسى حديث ابن عباس حـديث حسـن قا.الشق األمين بذي احلليفة وأماط عنه الدم 
اهـ)1(صحيح و أبو حسان األعرج امسه مسلم

نـه كـان إذا أهـدى هـديا مـن املدينـة قلـده أعبـد اهللا بـن عمـرعن نـافع عـن ]848[مالك -
ن يشـــعره وذلــك يف مكـــان واحـــد وهــو موجـــه للقبلـــة يقلـــده أوأشــعره بـــذي احلليفـــة يقلــده قبـــل 
ر مث يســاق معــه حــىت يوقــف بــه مــع النــاس بعرفــة مث يــدفع بــه بنعلــني ويشــعره مــن الشــق األيســ

ن حيلــق أو يقصــر وكــان هــو ينحــر هديــه أمعهــم إذا دفعــوا فــإذا قــدم مــىن غــداة النحــر حنــره قبــل 
ن عبد اهللا بن عمـر  أعن نافع وقال.بيده يصفهن قياما ويوجههن إىل القبلة مث يأكل ويطعم 

]13714[ابن أيب شيبة .بسم اهللا واهللا أكرب كان إذا طعن يف سنام هديه وهو يشعره قال
ابـن أيب .عـن العمـري عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه كـان يقلـد ويشـعر بـذي احلليفـةعحدثنا وكيـ

حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن حيــىي بــن ســعيد عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه  ]14034[شــيبة 
إذا كانــت بــدنتني أشــعر كــان إذا كانــت بدنــة واحــدة أشــعرها يف شــقها األيســر بيــده اليمــىن و 

ــأخــربين]167[ابــن وهــب .إحــدامها يف الشــق األميــن ، واألخــرى يف األيســر ن أنــس مالــك ب
أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يشــعر بدنــه مــن الشــق األيســر إال أن وعبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع

تكـــون صـــعابا مقرنـــة فـــإذا مل يســـتطع أن يـــدخل بينهمـــا أشـــعر مـــن الشـــق األميـــن وإذا أراد أن
ا بيـده وينحرهـا يشعرها وجهها إىل القبلة وإذا أشعرها قال بسم اهللا واهللا أكرب وإنه كان يشعره

.اهـ صحاح بيده قياما
حـــدثين عبـــد العزيـــز بـــن عمـــران حـــدثنا ابـــن وهـــب ]646/ 1املعرفـــة[وقـــال يعقـــوب الفســـوي 

سـامل بـن أخربين أسامة بن زيد أن أبا بكر بن حفص بن سعد بن أيب وقـاص حدثـه أنـه سـأل 
مث ســألت نافعــا : قــال.مــن الشــق األميــن: عبــد اهللا مــن أيــن كــان ابــن عمــر يشــعر البــدن؟ قــال

. ميـــنفقلـــت لنـــافع إن ســـاملا أخـــربين أنـــه كـــان يشـــعر مـــن الشـــق األ. مـــن الشـــق األيســـر: فقـــال

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريهم يرون اإلشـعار : رتمذي مث قال ال-1
وهو قول الثوري و الشـافعي و أمحـد و إسـحق قـال مسعـت يوسـف بـن عيسـى يقـول مسعـت وكيعـا يقـول حـني روى هـذا 

دعة قال ومسعت أبا السائب يقول كنا عند احلديث قال ال تنظروا إىل قول أهل الرأي يف هذا فإن اإلشعار سنة وقوهلم ب
وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر يف الرأي أشعر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ويقول أبو حنيفة هـو مثلـة قـال الرجـل 
فإنــه قــد روي عــن إبــراهيم النخعــي أنــه قــال اإلشــعار مثلــة قــال فرأيــت وكيعــا غضــب غضــبا شــديدا وقــال أقــول لــك قــال 

اهـما أحقك بأن حتبس مث ال خترج حىت تنزع عن قولك هذا ! ى اهللا عليه و سلم وتقول قال إبراهيم رسول اهللا صل
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وهـل سـامل إمنـا رأى ابـن عمـر يومـا وأيت ببـدنتني معـردتني طعينتـني فلـم يسـتطع أن يقـوم : فقال
. قـال فرجعـت إىل سـامل فأخربتـه. ا فأشعر هذه من الشق األمين وهذه مـن الشـق األيسـربينهم

.اهـ صحيح سلوه فإنه أعلمنا حبديث ابن عمر: فقال صدق نافع هو كما قال قال وقال
أنـه كـان ال عـن ابـن جـريج عـن نـافع عـن ابـن عمـرأخربنـا مسـلم ]10471هـق[ي شافعال-

.اهـ مسلم بن خالد كان رمبا وهم األمينيسر أو يفاألالشقني أشعر يفيأيفيبايل
أنـه كـان يقلـد عمـرابـنحدثنا وكيع عـن العمـري عـن نـافع عـن ]15728[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن البقرة ويشعرها يف أسنمتها ، فإن مل يكن هلا سنام فموضعه
أشعر ووقـف بـه اهلدي ما قلد و :كان يقول عبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]849[مالك -

حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر ]13373[ابن أيب شيبة . بعرفة 
مالـك بـن أنـس أخـربين]174[ابن وهب.ال هدي إال ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة: قال 

مــا قلــد ياهلــد: وعبــد اهللا بــن عمــر وغــري واحــد أن نافعــا حــدثهم أن عبــد اهللا بــن عمــر قــال 
.اهـ صحيح ووقف به بعرفةوأشعر 

عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]10473[البيهقي -
ابـن العباس حممد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سـليمان حـدثنا ابـن وهـب أخربنـا سـليمان يعـين

زوج النـيبعائشـةبالل عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد وعمـرة بنـت عبـد الـرمحن عـن 
.اهـ صحيحإال ما قلد وأشعر ووقف بعرفةيال هدصلى اهللا عليه وسلم

عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]10473[البيهقي -
قـال وأخربنـا سـليمان عـن العباس حممد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابـن وهـب

.صحيح مرسلاهـ مثلهيعلمد عن أبيه عن جعفر بن حم
حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود عــن ]13372[ابــن أيب شــيبة -

.: أنه أرسـل إليهـا أيشـعر يعـين البدنـة ؟ فقالـت عائشة
و بــن مطــر حــدثنا حيــىي بــن أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو عمــر ]10476[البيهقــي 

أرسـل : حـدثنا شـعبة عـن منصـور عـن إبـراهيم قـال حممد حدثنا عبيـد اهللا بـن معـاذ حـدثنا أيب
مــا : 

الـــرمحن أخربنـــا أبـــو عبـــد]10475[البيهقـــي .شــئتم إن شـــئتم فـــافعلوا وإن شـــئتم فـــال تفعلـــوا
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عبيد حدثنا أبو معاوية بن عبد العزيز عن أيبيحدثنا عليأخربنا أبو احلسن الكارز يالسلم
: حدثنا األعمش عن إبراهيم عن األسـود عـن عائشـة قالـت 

.ح ا اهـ صح
ســعد حـدثنا زيـد بــن احلبـاب عـن محـاد بـن ســلمة عـن قـيس بـن ]13377[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ صحيح إن شئت فأشعر اهلدي وإن شئت فال تشعر: قال ابن عباسعن عطاء عن 
كـــانوا : قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن مغـــرية عـــن إبـــراهيم ]13716[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ ثقات وقبل ذلكيشعرون يوم الرتوية
ب البدنةو ركا يفم

ن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أرة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هري]842[مالك -
إرأى رجال يسوق بدنـة فقـال اركبهـا فقـال يـا رسـول اهللا 

.اهـ رواه البخاري ومسلم أو الثالثة 
أبـو حممد بـن حـامت حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريج أخـربينحدثين]3278[مسلم -

صـلى اهللا عليـه فقـال مسعـت النـيبيسئل عـن ركـوب اهلـداهللاعبدبنجابرالزبري قال مسعت 
اهـاركبها باملعروف إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهرا :وسلم يقول 

ل ثنــا يعقــوب بــن محيــد قــال ثنــا هشــيم عــن قــاحــدثنا أمحــد بــن داود]3741[الطحــاوي -
ومـا أنـتم مبسـتنني اركبهـا: رأى رجـال يسـوق بدنـة قـالعمرابنأن حجاج بن أرطاة عن نافع

حـدثنا فهـد قـال ثنـا احلمـاين قـال ثنـا هشـيم .سنة أهدى من سنة حممد صـلى اهللا عليـه وسـلم
ومـا لرجـل إذا سـاق بدنـة فـأعيي اركبهـاعن ابن عمـر أنـه كـان يقـول يف اععن نافعن احلجاج

.اهـ هشيم وشيخه يدلسان أنتم مبستنني سنة أهدى من سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم
عـن عمـرابـنسـئل : حدثنا هشيم عـن مغـرية عـن إبـراهيم قـال] 15160[ابن أيب شيبة -

.اهـ هشيم ومغرية يدلسان هو كالراكب بدنته: الرجل يعتق أمته مث يتزوجها ؟ قال
حــدثنا أبــو مالــك اجلنــيب عمــرو بــن هاشــم عــن حجــاج عــن أيب ]15142[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ضعيف دنته باملعروفيركب الرجل ب: قال عليإسحاق عن 
: قـــال أنـــسحـــدثنا أبـــو خالـــد عـــن ابـــن جـــريج عـــن محيــد عـــن ]15149[ابــن أيب شـــيبة -

.اهـ ثقات اركبها غري مفدوحة: قال : اركبها قال 
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حــدثنا ســالم أبــو األحــوص عــن العــالء عــن عمــرو بــن مــرة عــن ]15141[ابــن أيب شــيبة -
: غـــري مثقـــل ، قـــال : أيركـــب الرجـــل البدنـــة ؟ قـــال : عبـــاسالبـــنقـــال رجـــل : عكرمـــة قـــال 

.اهـ سند جيد غري جمهد: فيحلبها ؟ قال 
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن أيب الكنــود عــن ]15158[ابــن أيب شــيبة -

اهــ أبـو الكنـود امسـه عبـد اهللا هو كالراكب بدنتـه: تزوجها قال يف الرجل يعتق أمته ويعبد اهللا
.، وثقه ابن سعد وابن حبان قيل ابن عومير ن بن عمرا

أو عطبإذا ضل اهلدي
يالتيـاح الضـبعحدثنا حيىي بن حيىي أخربنا عبد الوارث بن سعيد عـن أيب]3280[مسلم -

قال انطلقت أنا وسنان بـن سـلمة معتمـرين قـال وانطلـق سـنان موسى بن سلمة اهلذيلحدثين
فقـال . أبـدعت كيـف يـأيتيييق فعيـمعه ببدنة يسوقها فأزحفـت عليـه بـالطر 
قال فأضحيت فلمـا نزلنـا البطحـاء قـال انطلـق إىل ابـن .لئن قدمت البلد ألستحفني عن ذلك

فقــال علــى اخلبــري ســقطت بعــث رســول اهللا . قــال فــذكر لــه شــأن بدنتــه. عبــاس نتحــدث إليــه
فمضــى مث رجــع فقــال يــا صــلى اهللا عليــه وســلم بســت عشــرة بدنــة مــع رجــل وأمــره فيهــا قــال 

دمها مث اجعله على احنرها مث اصبغ نعليها يف:منها قال يرسول اهللا كيف أصنع مبا أبدع عل
اهـصفحتها وال تأكل منها أنت وال أحد من أهل رفقتك 

مــن ســاق بدنــة تطوعــا :نــه قــال أبــن شــهاب عــن ســعيد بــن املســيب اعــن ]852[مالــك -
ن أكــل منهــا أو أمــر إفعطبــت فنحرهــا مث خلــى بينهــا وبــني

اهـــ مثـل ذلــك عبــد اهللا بــن عبــاسعـن ثــور بــن زيـد الــديلي عــن قــالو .مـن يأكــل منهـا غرمهــا
.صحيح مرسل 

كنت عند : حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال ]14627[ابن أيب شيبة -
: بدنة وإين أضللتها بالطريق فهل جتزئ عين ؟ قـال إين أهديت : فأتاه رجل فقال عباسابن

.اهـ سند جيد نعم: فيه ولو شاة ؟ قال : قلت : أجزأت عنك قال 
خربنـا حيـىي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا حممد بـن جعفـر العـدل أ]19670[البيهقي -

ياملصـر حـدثنا شـعبة عـن متـيم بـن حـويص يعـينبن حممد حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حـدثنا أيب
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رضـى اهللا عنهمـا عـن ذلـك فقـال عبـاسابناشرتيت شاة مبىن أضحية فضلت فسألت : قال 
.اهـ سند جيد ال يضرك: 
ن قــيس بــن حــدثنا حيــىي بــن آدم قــال حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــ]13367[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ال يأكل من جزاء الصيد: قال عباسابنسعد عن عطاء عن 
هـدى أمـن : قـال عمـرحدثنا حفص عن ليـث عـن جماهـد عـن ]13355[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف هديا تطوعا فعطب حنره دون احلرم ومل يأكل منه فإن أكل فعليه البدل
مــن أهــدى بدنــة مث ضــلت أو :نــه قــالأعبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ]853[مالــك -

البيهقـي .ن شـاء تركهـا إن كانت تطوعـا فـإن شـاء أبـدهلا و إن كانت نذرا أبدهلا و إ
محــزة قــال قــال نــافع كــان ابــن عمــر اليمــان أخربنــا شــعيب بــن أيبأيبمــن طريــق] 19669[

تطوعا فإن شاء أبدهلا أميا رجل أهدى هدية فضلت فإن كانت نذرا أبدهلا وإن كانت : يقول 
.صحيح اهـوإن شاء تركها

أنــه كــان عمــرابــنحــدثنا ابــن منــري عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ]13362[ابــن أيب شــيبة -
أو كسـرت أكــل منهــا صــاحبها وأطعـم ومل يبــدهلا إال أن تكــون نــذرا إذا عطبــت البدنــة : يقـول 

.اهـ صحيح أو جزاء صيد
بعـث معـي : عبـدة عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع قـال حدثنا]15581[ابن أيب شيبة -

بطائفـة ورجعـت إليـه ببعضـها ببدنة تطوعا فعطب يف الطريقعبد اهللا
.اهـ صحيح فأكل ومل يبدل

حـــدثنا ابــن إدريـــس عــن ابـــن جــريج عـــن حممــد بـــن ذكــوان عـــن ]13354[ابــن أيب شــيبة -
.يضعف البصري اهـ ابن ذكوان إن أكل منه غرم: قاال اهللاوعبدعليالشعيب عن 

: قـال عبـد اهللاحـدثنا أبـو معاويـة عـن أشـعث عـن الشـعيب عـن ]15576[ابن أيب شـيبة -
.اهـ مرسل فعطب أكل وأطعم ، وعليه البدلواجباإذا ساق هديا 

: قـال عبـد اهللاحـدثنا أبـو معاويـة عـن أشـعث عـن الشـعيب عـن]15582[ابن أيب شـيبة -
.اهـ مرسل كل وأطعم وليس عليك البدل: قال فعطب ؟تطوعاا ساق هديا إذ

باب منه
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حـــدثنا جريـــر عـــن منصـــور عـــن جماهـــد عـــن مـــاعز بـــن مالـــك أو ]14656[ابـــن أيب شـــيبة -
: مالــك بــن مــاعز الثقفــي قــال

تـربص اليـوم وغـدا وبعـد غـد فإمنـا النحـر يف هـذه : فقـال رلعمـفلما كان يوم النحر ذكر ذلـك 
الثالثـــة األيـــام فـــإن وجـــدت هـــدييك فاحنرمهـــا مجيعـــا ، فـــإن مل جتـــدمها فاشـــرت هـــديني يف اليـــوم 
الثالث فاحنرمها وال حتل منك حراما حىت تنحرمهـا أو هـديني آخـرين فـإن حنـرت اهلـديني اللـذين 

، ومل مــاعز بــن مالــك كــذا قــال أبــو حــامت اهـــرمهــااشــرتيت ووجــدت اهلــديني الضــالني بعــد فاحن
.يذكر فيه شيئا 

حـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن ابـــن جـــريج عـــن ابـــن أيب مليكـــة ]14654[ابـــن أيب شـــيبة -
اشـرتت بدنـة فأضـلتهاعائشةوعطـاء أن 

ثنا حفـص بـن غيـاث عـن هشـام حـد.)1(لتطوعوذلك يف ا. كان يف علم اهللا أن أحنرمها مجيعا 
حدثنا وكيع عن هشـام بـن عـروة ]14659[ابن أيب شيبة. 

عــن أبيــه عــن عائشــة
ارث عن هشـام بـن عـروة أخربين عمرو بن احل] 180[ابن وهب . 

فأرســل عبــد اهللا بــن الــزبري بــأخرينيعــن أبيــه عــن عائشــة
رواه ابن أيب داود يف مسند . ورواه عبدة عن هشام .

.صحيح خرب . عائشة 
حـدثنا أبـو كريـب حـدثنا أبـو معاويـة بدر بـن اهليـثميحدثنا القاض]2557[الدارقطين وقال

حــدثنا ســعدان بــن نصــر حــدثنا أبــو معاويــة حــدثنا ســعد بــن يح وأخربنــا أبــو بكــر النيســابور 

وقالت هكـذا السـنة 
.مل يكن باحلافظسعد بن سعيد بن قيس أخو حيىي بن سعيد األنصاري اهـالبدن يف
حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن عقيــل بــن طلحــة عــن أيب اخلصــيب ]14657[ابــن أيب شــيبة -

.أظن هذا من كالم ابن جريج -1
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عبـد الـرمحن وثقـه أبـو اخلصـيب زيـاد بـن ثقـات ، و اهــ احنرمهـا مجيعـا: فقـال ؟ عمـرابنفسأل 
.ابن حبان 

ينحرمهــا إذا كــان قــد : عــن قتــادة عــن احلســن أنــه إذا اجتمعــا يقــول ]92[ابــن أيب عروبــة -
اهـ إذا اجتمعا عنده مجيعا حنرمها : قال ابن عمروإن . قلدمها 

شــعبة عــن قتــادة عــن أيب طالــب احلجــام وكــان حــدثنا وكيــع عــن]14658[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند جيد ينحرمها مجيعا: قال عباسابنثقة عن 

التعريف بالبدن
: حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن أيب إســحاق عــن علقمــة قــال ]15212[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ حسن إذا كان عشية عرفة فعرف به: فقال عبد اهللابعث معي 
: قالابن عمرحدثنا علي بن مسهر عن عبيد اهللا عن نافع عن ]13373[ةابن أيب شيب-

.اهـ صحيح تقدم إال ما قلد وأشعر ووقف به بعرفةال هدي
وكـل هـدي : قـالعمرابنأن أخربين أسامة بن زيد الليثي عن نافع] 176[وقال ابن وهب 

.اهـ حسن مل يقلد يوم عرفة ويوقف، فهو جزور
عبـاسابنحدثنا وكيع عن رباح بن أيب معروف عن عطاء عن ]15210[ابن أيب شيبة -

اهـــ ربــاح صــدوق ال رف ومــن شــاء مل يعــرف إمنــا كــانوا يعرفــون خمافــة الســرقمــن شــاء عــ: قــال 
.بأس به 

حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود ]15207[ابن أيب شيبة -
فدخل على عائشة فسأهلا ؟ فرأيته خلفـه مبـىن مل ريحججت مع األسود ومعه هدي كث: قال 

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عـن إبـراهيم عـن األسـود ]15209[ابن أيب شيبة .يعرف به
:فقـــال : نعـــم ، قـــال : فقالـــت : أيعـــرف بالبدنـــة ؟ قـــال : فســـأهلا أرســـل إىل عائشـــة: قـــال 

.اهـ صحاح دنة: فقالت : أتشعر ؟ قال 
األكل منها

.تقدم حديث جابر فيه 
عبيــد عــن ســلمة بــن األكــوع قــال حــدثنا أبــو عاصــم عــن يزيــد بــن أيب]5569[البخــاري -

. ءيبيتـه منـه شـمن ضحى منكم فال يصبحن بعد ثالثة ويف:صلى اهللا عليه وسلم النيبقالَ 
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كلــوا وأطعمــوا :قــال ينــا عــام املاضــفلمــا كــان العــام املقبــل قــالوا يــا رســول اهللا نفعــل كمــا فعل
.ضاحييأيت يف األاهـوادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها 

ال : علـــيقـــال : حـــدثنا شـــريك عـــن أشـــعث عـــن احلكـــم قـــال ]13366[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ مرسل ال بأس به يؤكل من النذر وال من جزاء الصيد وال مما جعل للمساكني

: حـدثنا أبــو معاويـة عــن األعمـش عــن إبـراهيم عــن علقمـة قــال ]13356[ابـن أيب شــيبة -
وآكل ثلثا وأبعـث إىل أهـل وأمرين إذا حنرته أن أتصدق بثلث: عبد اهللابعث معي 

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبـو نعـيم ثنـا سـفيان عـن ]9702[الطرباين . أخيه عتبة بثلث
كــل أنــت : حبيــب بــن أيب 

: تطــوع؟ قــال: قيــل لســفيان.وأصــحابك ثلثــا وتصــدق بثلثــه وابعــث إىل آل أخــي عتبــة بثلــث
.صحيح اهـ نعم

ثنـــا عمـــر بـــن ذر حـــدثين محـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثنـــا أبـــو نعـــي]9181[ورواه الطـــرباين 
كـل أنـت: : ببدنـة، فقـالبعث مع رجـلسعودن مأن عبد اهللا بجماهد

.اهـ مرسل صحيح وأصحابك ثلثا، وابعث إىل أعرابنا ثلثا، وتصدق بثلث
حدثنا ابن املثـىن قـال حـدثنا حيـىي عـن عبيـد اهللا قـال أخـربين نـافع عـن ]3409[ابن جرير -

وذكره ابن .اهـ صحيح ى ذلكال يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سو : لقاعمرابن
من طريق حيىي بن سـعيد القطـان عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع ]313/ 5[حزم يف احمللى 

اهـيؤكل من كل شيء إال من جزاء صيد ونذر: عن ابن عمر قال
وهـو عمـرابـنحـدثين مـن مسـع حـدثنا حفـص عـن عاصـم قـال ]15831[ابن أيب شـيبة -

هـذا القـانع :قال لغالم له معـه : قال )كلوا منها وأطعموا القانع واملعرتف(وتال هذه اآلية مبىن
اهـالذي يقنع مبا آتيته

عن معمر عن عاصم عن أيب جملز أن ابـن عمـر أمـر أن ]313/ 5[وذكر ابن حزم يف احمللى 
.ثقات اهـيدفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها

جامع اهلدي
بن عيينة عـن مسـعر عـن أيب ضـمرة عـن األسـود بـن هـالل قـال اعن ]8164[عبد الرزاق -

بــــنعمــــرقــــدمت املدينــــة بإبــــل يل فقلــــت لــــو دخلــــت املســــجد قــــال فــــدخلت املســــجد فــــإذا 
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: قـــال .هـــل املدينـــة حجـــوا وأهـــدوا فـــإن اهللا حيـــب اهلـــديأيـــا : خيطـــب وهـــو يقـــول الخطـــاب
هـذه : فنظـر إليهـا فقـال وجـاء عمـر: قـال .فرجعت إىل إبلي فإذا كل رجـل معتنـق منهـا بعـريا

صخرة جامع بن شداد أيببو ضمرة مل أعرفه إال أن يكون تصحيفا مناهـ أإبل رجل مهاجر 
أخربنـا سـعيد بـن منصـور قـال حـدثنا شـريك بـن عبـد اهللا قـال ]8640[ورواه ابن سعد .ثقة

هــاجرت يف زمــان عمــر بــن اخلطــاب : حــدثنا األشــعث بــن ســليم عــن األســود بــن هــالل قــال 
دمت املدينة بإبل يل فدخلت املسجد فإذا أنا بعمر بن اخلطاب خيطب الناس ، وهو يقول فق
فخرجــت وقــد تعلــق بزمــام كــل : قــال . يــا أيهــا النــاس حجــوا وأهــدوا فــإن اهللا حيــب اهلــدي : 

.اهـ حسن 
قال مسعته هريرةأبيلمى عن أخربنا الثوري عن توبة العنربي عن س]8165[عبد الرزاق -

قـــال ] 2477[رواه البخـــاري يف التـــاريخ .يقـــول دم بيضـــاء أحـــب إىل اهللا مـــن دم ســـوداوين 
أبــا هريــرة وقــال يل عمــرو بــن علــي نــا حيــىي نــا شــعبة حــدثين توبــة العنــربي عــن ســلمى مسعــت

.، سلمى بن عتاب وثقه ابن حبان فذكره
بن منـري عـن عبـد امللـك عـن عطـاء عـن جـابر قـال حدثنا يعلى وا]12940[ابن أيب شيبة -
.اهـ رواه مسلمنذبح البقرة عن سبعةفكنا نتمتع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
زهــري عــن املغــرية بــن عــنأخربنــا يعلــى بــن عبيــد قــال حــدثنا األجلــح ]8989[ابــن ســعد -

مـــري املـــؤمنني إين يـــا أ: فأتـــاه رجـــل مـــن مهـــدان فقـــال علـــيكنـــت جالســـا عنـــد : حـــذف قـــال 
ال حتلبهـا إال : 

البيهقــي .
أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخربنـــا أبـــو عمـــرو بـــن مطـــر حـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد ]10508[

ثابــت قــال مسعــت ابــن أيبحــدثنا شــعبة عــن زهــري يعــينثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا أيبحــد
يمسع رجال من مهدان سأل عليا عن رجل اشرتى بقرة ليضـحيابن حذف العبساملغرية يعين

ال تشـرب لبنهـا إال فضـال فـإذا كـان يـوم النحـر فاذحبهـا وولـدها عـن سـبعة: 
.قال ابن معني مشهور اهـ ثقات ، ومغرية

حدثنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن حيىي الغساين عن سعيد بن ]14003[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح ال بأس باهلدي الذكر من اإلبل: قالجابر بن عبد اهللاملسيب عن 
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أنهعمرابنحدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن ]14086[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح كان يهدي يف احلج بدنتني ويف العمرة بدنة

ابـن ن نـافع عـن عـحدثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن ليث ]14011[ابن أيب شيبة -
بـن يوسـف عـن حـدثنا هشـام ]150[وقال حيىي بـن معـني يف فوائـده . أنه أهدى مجالعمر

.صحيح اهـ ابن عمر بعرياىأهد: عن نافع قالمعمر عن أيوب
مــا : حــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن أيــوب عــن نــافع قــال ]14004[ابــن أيب شــيبة وقــال

.اهـ كذا رأيت أحدا أهدى مجال إال عمر بن عبد العزيز فإنه أهدى خبتيا
حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن عبــد امللــك بــن أيب ســليمان عــن ]14007[ابــن أيب شــيبة وقــال

اهـ خبتيةأهدى عمرابنموىل البن عمر أن 
ابـــن ســـأل رجـــل قــالحــدثنا أبـــو األحــوص عـــن زيـــد بــن جبـــري]14002[ابــن أيب شـــيبة-

وألن أحنــر أنثــى مــا رأيــت أحــدا فعــل ذلــك: ؟ قــال: عمــر
وسـأله بـن عمـراعن زيد بن جبـري قـال مسعـت نا شريك خرب أ]2348[ابن اجلعد.أحب إيل

ما رأيت أحـدا فعلـه وألن تنحـر أنثـى أحـب إيل: قال ؟ فأحنر مجال ، علي بدنة: رجل فقال 
.اهـ صحيح

: حدثنا عبدة عـن وقـاء بـن إيـاس عـن قـريش عـن صعصـعة قـال ]15635[ابن أيب شيبة -
؟ : فقـال عمـرابنمسعت رجال سـأل 

؟ فأىب عبـد إمن: الرجل قالال تنحرها دون حمل البدن ف: فقال 
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن وقـاء عـن سـعيد .مـن شـاء زيـن لـه الشـيطان: مـر فقـال اهللا بن ع

اهــ ِوقـاء بـن إيـاس لـيس مـا شـعرت: كرت له قـول ابـن عمـر احنرهـا مبكـة فقـال بن جبري قال ذ 
.بالقوي 

: يقـولعمـرابـنمسعـت قـال ع عن سفيان عـن جبلـة حدثنا وكي]15643[ابن أيب شيبة -
ابـن أيب .ا دون البيت ومـن مسـى جـزورا أو بقـرة فحيـث شـاءأو نذر بدنة فال حمل هلمن مسى

ن نـذر بدنـة فـال مـ: حدثنا عبدة عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمـر قـال ]15645[شيبة 
.اهـ صحاح نذر جزورا فلينحرها حيث شاءومنينحرها إال مبىن أو مكة 
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حـدثنا وكيــع عـن شــريك عــن جـابر عــن جهـم البكــري أن رجــال ]15642[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف احنرها حيث شئت: فقال مسعودابننذر أن ينحر بدنة بالكوفة فسأل 

حدثنا وكيع عن محاد بن زيـد عـن سـليمان بـن يعقـوب عـن أبيـه ]14877[ابن أيب شيبة -
: فقـال عـن البقـرة عبـاسابـنفسـألت وصى أن ينحر عنـه بدنـةمن احلي وأمات رجل : قال 
رباح البقر وأىن لبين : قال من بين رباح: قلت : ت ؟ قال من أي قوم أن: قلت : قال جتزئ

حــدثنا ســليمان بـــن ]126/ 3[اهــــ وقــال يعقــوب الفســـوي وعبــد القــيس؟ إمنــا البقــر لـــألزد 
فلقيـــت ن بـــن يعقـــوب الريـــاحي قـــالأيـــوب عـــن ســـليماحـــدثنا محـــاد بـــن زيـــد عـــن حـــرب قـــال

فأتيـت ابـن عبـاس فقلـت : قال. أوصى إيل رجل وأوصى ببدنه: سليمان فحدثين عن أبيه قال
مـن صـاحبكم نعم مث قال: ه فهل جتزيء عين بقرة ؟ قالإن رجًال أوصى إيل وأوصى ببدن: له

حبكم إمنــا البقــر بــل، وهــو صــاومــىت اقتــىن بنــو ريــاح البقــر إىل اإل: قــال. مــن بــين ريــاح: ؟ قلــت
اهـوكان أيوب وأصحابنا يعجبهم هذا احلديث: قال محاد. لألزد وعبد القيس

الزبيــرابــنحــدثنا ابــن منــري عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم أن ]14085[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ساق عشر بدنات

عبـاسابن حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن طاووس عـن ]12941[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف جيزئ املتمتع أن يشارك يف دم: قال 

حــدثنا أمحــد قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال أخربنــا ابــن عــون عــن حممــد عــن ]648[الــرزاز -
مـا كنـت أرى دمـا واحـدا : إن مل يكن ابن عباس فال أدري من هو قال : رجل قال ابن عون 

.اهـ ثقات جيزئ عن أكثر من واحد 
اناجلرب فديةاألمر يف 

حـــدثنا يزيـــد بـــن ســـنان ثنـــا حيـــىي بـــن ســـعيد القطـــان ثنـــا ســـليمان ]1809[ابـــن أيب حـــامت -
فإن عجل فحلق )وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله(األعمش عن إبراهيم عن علقمة

قـال إبـراهيم فذكرتـه لسـعيد .قبل أن يبلغ اهلدي حمله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسـك
.اهـ صحيح تقدم مفرقاوعقد بيده ثالثنيعباسابنهذا قول :بن جبري فقال
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حدثنا أيب ثنا أبو صاحل كاتب الليث حدثين معاوية بن صاحل عن ]1813[ابن أيب حامت -
يعــين بــاملرض أن يكــون برأســه )فمــن كــان مــنكم مريضــا(علــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس

.اهـ حسن أذى أو قرح
عبــد اهللا بــن أيب متيمــة الســختياين عــن ســعيد بــن جبــري عــن عــن أيــوب بــن ]940[مالــك -

نسـي مـن نسـكه شـيئا أو تركـه فليهـرق دمـا قـال أيـوب ال أدري قـال تـرك أو :قـال مـن عبـاس
ال مبكــة ومــا كـان مــن ذلـك نســكا فهــو إقــال مالـك مــا كـان مــن ذلــك هـديا فــال يكـون .نسـي

يان عــن أيــوب عــن نــا ســفخرب أ]1749[ابــن اجلعــد . يكــون حيــث أحــب صــاحب النســك 
ورواه اهــ مـن تـرك أو نسـي شـيئا مـن نسـكه فليهـرق دمـا: بن عبـاس قـالاسعيد بن جبري عن 

.صحيح . عبد اهللا بن عمر وابن جريج وطائفة عن أيوب مثله 
حـــدثنا حجـــاج بـــن : حـــدثنا حممـــد بـــن خزميـــة قـــال]410/ 8[وقـــال الطحـــاوي يف املشـــكل 

أيب معبـد مـوىل ابـن عـن بـن سـعيد عـن أيب الـزبريحدثنا محـاد بـن سـلمة عـن حيـىي: منهال قال
كنــت : قلــت: رد علــي طيلســاين ، وهــو حمــرم، قــاليــا أبــا معبــد:أن ابــن عبــاس قــال لــهعبــاس

زر علـي طيلسـاين : وذكره يف األحكام وقال فيه اهـ إين أريد أن أفتدي : قال، تنهى عن هذا 
إنـك حمـرم؟ : قلـت: فـزر عليـه، قـالحد على ابـن عبـاس الـربد، فـدعا بسـا فاشت:ويف لفظ له . 

.ويف نسخة أحكام القرآن تصحيف كثري .ثقات اهـ رجاله فر كَ أُ : قال
قـال كـل شـيء يف عبـاسبـناعـن الثـوري عـن ليـث عـن جماهـد عـن ]8192[عبد الـرزاق -

و أو فهــو خمــري وكــل شــيء فــإن مل جتــدوا فهــو األول فــاألول قــال ســفيان وينبغــي لــه أن أالقــرآن 
.اهـ ليث ليس بذاك احلافظ ما وجب عليه يف وجهه ذلك وال يؤخره يقضي 

ابنرأى : قـال حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد]12881[ابن أيب شيبة -
فقـــال ابـــن إين أمـــذيت أو أمنيـــت : مـــا لـــك ؟ فقـــال : قـــال فرجـــال وهـــو يســـب امرأتـــهعبـــاس

.سند ضعيف اهـال تسبها وأهرق لذلك دما: باس ع
إذا قبـل : قـال علـيحدثنا شريك عن جابر عن أيب جعفر عـن ]12973[ابن أيب شيبة -

ثنـا شـريك يإبـراهيم بـن حممـد الشـافعمـن طريـق]10072[البيهقـي . احملـرم امرأتـه فعليـه دم
.اهـ ضعيف من قبل امرأته وهو حمرم فليهرق دما : قاليجعفر عن علعن جابر عن أيب

محرمللالرب صيد األمر يف 
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ابـن عبـاس عـن حـدثنا ابـن عيينـة عـن الزهـري عـن عبيـد اهللا عـن]14686[ابـن أيب شـيبة -
أو بـودان محـار أهـديت إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بـاألبواء : الصعب بن جثامـة قـال

.اهـ رواه البخاري ومسلم ولكنا حرمإنه ليس بنا رد عليك : وقالفرده قالوحش وهو حمرم 
عـــن أيب النضـــر مـــوىل عمـــر بـــن عبيـــد اهللا التيمـــي عـــن نـــافع مـــوىل أيب قتـــادة ]778[مالـــك -

نــه كــان مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم حــىت إذا كــانوا بــبعض أاألنصــاري عــن أيب قتــادة 
طريق مكة ختلف مع أصحاب له حمرمني وهو غري حمرم فرأى محارا وحشيا فاستوى على فرسه 

ه فأبوا عليه فسأهلم رحمه فأبوا فأخذه مث شد على احلمار فقتله ن يناولوه سوطأصحابه أفسأل 
فأكل منه بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأىب بعضهم فلما أدركـوا رسـول اهللا 

اهــ رواه البخـاري طعمكموهـا اهللا أصلى اهللا عليه و سلم سألوه عن ذلك فقال إمنا هي طعمة 
.من وجه آخر حنوهومسلم 
.باب تأيت إن شاء اهللا يف كتاب الصيد والذبائح آثار ال

جامع جزاء الصيد
يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومـن قتلـه مـنكم متعمـدا فجـزاء (وقول اهللا تعاىل 

مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا عـدل مـنكم هـديا بـالغ الكعبـة أو كفـارة طعـام مسـاكني أو 
م اهللا منـه واهللا عزيـز ذو ال أمره عفا اهللا عما سلف ومن عاد فينتقعدل ذلك صياما ليذوق وب

)انتقام
عبــد .أقضــى يف اخلطــعمــرعــن الثــوري عــن جــابر عــن احلكــم أن ]8183[عبــد الــرزاق -

عـــن وكيـــع عـــن الثـــوري قـــال أخـــربين جـــابر عـــن احلكـــم قـــال كتـــب عمـــر بـــن ]8187[الـــرزاق 
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان ]15526[يبة ابــن أيب شــ. اخلطــاب أن حيكــم عليــه كلمــا أصــاب 

حــــدثنا حمبــــوب . عــــن جــــابر عــــن احلكــــم أن عمــــر كــــان كتــــب حيكــــم عليــــه يف اخلطــــأ والعمــــد
.اهـ مرسل ضعيفالقواريري عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن احلكم عن عمر مثله

حدثين املثـىن قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين معاويـة بـن ]12562[ابن جرير -
يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تقتلـوا الصـيد وأنـتم (عـن ابـن عبـاس قولـهصاحل عن علي بن أيب طلحة

إال أن وإن عـاد متعمـدا عجلـت لـه العقوبـة.حكـم عليـهياإن قتله متعمـدا أو ناسـ: قال)حرم
ومن قتله منكم متعمدا فجـزاء مثـل مـا قتـل مـن الـنعم حيكـم بـه (عن ابن عباسوبه .يعفو اهللا
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منكم هديا بالغ الكعبة أو كفـارة طعـام مسـاكني أو عـدل ذلـك صـياما ليـذوق وبـال ذوا عدل
فعليــه شــاة فــإن قتــل ظبيــا أو حنــوه. عليــه فيــهحكــمإذا قتــل احملــرم شــيئا مــن الصــيد: لقــا)أمــره

وإن قتـل أيـال أو . الثة أيـامفإن مل جيد فصيام ث. فإطعام ستة مساكنيفإن مل جيد. تذبح مبكة
وإن قتل . صام عشرين يومافإن مل جيد.أطعم عشرين مسكينافإن مل جيدها. رةحنوه فعليه بق

فـإن . فـإن مل جيـد أطعـم ثالثـني مسـكينا. فعليـه بدنـة مـن اإلبـلنعامة أو محار وحش أو حنـوه، 
قتل شيئا من الصيد منعن ابن عباسوبه.والطعام مد مد شبعهم. صام ثالثني يومامل جيد

ينتقم اهللا منك كما قال اهللا عـز :فإن عاد يقال له. فيه مرة واحدةه حكم عليخطأ وهو حمرم
.اهـ إسناد حسن )1(وجل

أخربنا شعبة عن احلكم قال مسعت مقسـما يف الـذي يصـيب الصـيد ]155[وقال ابن اجلعد 
ال يكون عنده جزاؤه قال يقوم الصـيد دراهـم ويقـوم الـدراهم طعامـا فيصـوم لكـل نصـف صـاع 

ائـل هـو شـعبة قاهــ البـن عبـاس يعـين أبـان بـن تغلـب اأبان وأبو مرمي إنـه عـن يوما قال وقال يل
حدثنا جرير عن منصور عـن احلكـم ]13527[ابن أيب شيبة .يروي عن أبان بن تغلب ثقة

قال )أو عدل ذلك صياما(إىل قوله )فجزاء مثل ما قتل من النعم(عباس عن مقسم عن ابن
ظـر كــم مثنـه ، مث قـوم مثنــه فــإن مل جيـد نيـه جبزائــه مـن الـنعمالصــيد حكـم علإذا أصـاب احملـرم : 

ال ق)أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما(فصام مكان كل نصف صاع يوما طعاما
وابــن هنــاد عــنابــن جريــر ورواه.إنــه إذا وجــد الطعــام وجــد جــزاءهإمنــا أريــد بالطعــام الصــيام : 

ورواه عـن.مثلـه م عـن مقسـم عـن ابـن عبـاس جرير عن منصور عن احلكوكيع وابن محيد عن
عمرو بن علي حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا سفيان بن حسني عن احلكم عن مقسم عن 

أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بـن قتـادة أنبـأ أبـو ]9679[البيهقي . خمتصرا ابن عباس 
ســعيد بـن منصــور ثنــا جريــر منصـور العبــاس بــن الفضـل بــن زكريــا الضـيب ثنــا أمحــد بــن جنـدة ثنــا

.اهـ حسن صحيح ه مثلبن عباساعن منصور عن احلكم عن مقسم عن 

كـم مثنـه نظرن يقوم الصيد الذي أصاب فيُ أأحسن ما مسعت يف الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه : قال مالك -1
صوم مكان كـل مـد يومـا وينظـر كـم عـدة املسـاكني فـإن كـانوا عشـرة صـام عشـرة من الطعام فيطعم كل مسكني مدا أو ي

قال مالـك مسعـت .ن كانوا أكثر من ستني مسكيناإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا و إأيام و 
اهـيف احلرم وهو حمرم نه حيكم على من قتل الصيد يف احلرم وهو حالل مبثل ما حيكم به على احملرم الذي يقتل الصيد أ
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بــن عبــاس قــال إمنــا اعــن الثــوري عــن منصــور عــن احلكــم عــن ]8198[عبــد الــرزاق ورواه-
.اهـ صحيح جعل الطعام ليعلم به الصيام 

ــناة عــن عــن إســرائيل بــن يــونس عــن مســاك بــن حــرب عــن عكرمــ]8358[عبــد الــرزاق - ب
قال سألت مروان بـن احلكـم وحنـن بـوادي األزرق عـن أشـياء جنـدها يف القـرآن لـيس هلـا عباس

حدثنا أبو ]14704[ابن أيب شيبة .مثل يقتلها احملرم قال انظر قيمته فابعث به إىل الكعبة 
سـأل مـروان بـن احلكـم ابـن عبـاس وحنـن بـوادي األزرق : األحوص عن مساك عن عكرمـة قـال 

.مثنه يهـدى إىل مكـة: الصيد يصيده احملرم ال جيد له ندا من النعم ؟ فقال ابن عباس : فقال 
أخربنــا أبــو بكــر حممـــد بــن إبــراهيم األصــبهاين أنبـــأ أبــو نصــر العراقــي أنبـــأ ]9683[البيهقــي 

سفيان بن حممد ثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا بن الوليـد ثنـا سـفيان حـدثين مسـاك بـن حـرب 
بـن عبـاس وحنـن بـوادي األزرق أرأيـت مـا أصـبنا مـن الصــيد ال اسـأل مـروان : ل عـن عكرمـة قـا

صـحيح اهـ حسن جند له بدال من النعم قال تنظر ما مثنه فتصدق به على مساكني أهل مكة 
.
يف احملـــرم يصـــيب الصـــيد عبـــاسبـــناعـــن هشـــام عـــن عكرمـــة عـــن ]8184[عبـــد الـــرزاق -

ن شـاء اهللا عفـا عنـه وإن شـاء أخـذه قـال وقـرأ هـذه فيحكم عليـه مث يعـود قـال ال حيكـم عليـه إ
أاآليـــة ومـــن عـــاد فينـــتقم اهللا منـــه قـــال هشـــام وقـــال احلســـن حيكـــم عليـــه كلمـــا أصـــاب يف اخلطـــ

حـدثنا أبـو أسـامة عـن هشـام عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس ]16011[ابن أيب شيبة . والعمد 
ومـــن عـــاد فينـــتقم اهللا (رأ إذا أصـــاب مـــرة حكـــم عليـــه ، مث إن عـــاد مل حيكـــم عليـــه مث قـــ: قـــال 
حــدثنا حيــىي بــن طلحــة الريبــوعي قــال حــدثنا فضــيل بــن عيــاض ]12651[ابــن جريــر .)منــه

فـإن عـاد مل . إذا أصـاب احملـرم الصـيد حكـم عليـه:عن هشام عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال
مث قــرأ هــذه اآليــة. حيكــم عليــه وكــان ذلــك إىل اهللا عــز وجــل إن شــاء عاقبــه وإن شــاء عفــا عنــه

حـدثنا عمـرو بـن ]12661[مث قال ابن جريـر. )ومن عاد فينتقم اهللا منه واهللا عزيز ذو انتقام(
علـي قـال حـدثنا حيـىي بـن ســعيد وابـن أيب عـدي مجيعـا عـن هشــام عـن عكرمـة عـن ابـن عبــاس 

.اهـ صحيح)1(ال حيكم ينتقم اهللا منه: فيمن أصاب صيدا فحكم عليه مث أعاد قال

صـاب صـيدا أكـانوا يقولـون للرجـل إذا :أخربنا معمر والثوري عن األعمـش عـن إبـراهيم قـال]8179[عبد الرزاق -1
ابـن .فـإن قـال نعـم مل حيكـم عليـه وقـالوا اسـتغفر اهللا وإن قـال ال حكمـوا عليـه ؟ صـبت قبـل هـذا أيف احلرم متعمدا هـل 



تقريب فقه السابقني األولني

26

عثمــان بــن مطــر عــن ســعيد عــن قتــادة عــن الحــق بــن محيــد أنــه عــن]8421[عبـد الــرزاق -
عمـربـنابـن صـفوان وجاءمهـا رجـل أصـاب صـيدا فقـال احكمـا علـي فقـال ابـن عمـر و اشهد 

بـن صـفوان قـل وأصـدقك االبن صـفوان إمـا أن تقـول وأصـدقك وإمـا أن أقـول وتصـدقين فقـال 
ابــــن جريــــر .يف اهـــــ ابــــن مطــــر ضــــعبــــن صــــفوان ابــــن عمــــر فيــــه كــــذا وكــــذا فصــــدقه افقــــال 

حـدثنا بشـر بـن معـاذ قـال حـدثنا جـامع بـن محـاد قـال حـدثنا يزيـد بـن زريـع قــال ]12590[
فسـأله عـن ذلـك فـأتى ابـن عمـرذكر لنـا أن رجـال أصـاب صـيدا: قالعن قتادةا سعيدحدثن

وإمـا أن تقـول إمـا إن أقـول فتصـدقينالبـن صـفوانفقـال ابـن عمـر وعنده عبد اهللا بـن صـفوان
وافقــه علــى ذلــك عبــد اهللا بــن و فقــال ابــن عمــر. بــل أنــت فقــل: صــفوانفقــال ابــن . فأصــدقك

حدثنا ابـن بشـار قـال ثنـا حممـد ]12592[ابن جريرمث قال.ابن محاد مل أعرفهاهـ صفوان
عــن رجــل أصــاب أن رجــال ســأل ابــن عمــربــن بكــري قــال ثنــا ســعيد عــن قتــادة عــن أيب جملــز

ـــه ابـــن عمـــر إمـــا أن تقـــول فأصـــدقكعنـــده ابـــن صـــفوان، فو صـــيدا وهـــو حمـــرم أو أقـــول قـــال ل
.اهـ سعيد بن أيب عروبة كان اختلط قال قل وأصدقك. فتصدقين

أنـه قـال نصـف صـاع عمـربـنابن جريج قال أخربين الوليـد عـن اعن ]8200[عبد الرزاق-
.اهـ الوليد بن عطاء ال يعرف بن عباس قال مثله ابن جريج وبلغين أن الكل يوم قال 

أنــه عمــرابــنحــدثنا حفــص عــن ابــن جــريج عمــن حدثــه عــن ]15482[ن أيب شــيبة ابــ-
اهـعليهم جزاء واحد: سئل عن قوم من املشاة قتلوا صيدا قال 

ابــنأتــى رجــل : عــن جماهــد قــال حــدثنا ابــن فضــيل عــن ليــث]15761[ابــن أيب شــيبة -
.أس به اهـ ال بضمنت: إين أشرت بظيب وأنا حمرم فأصيد قال : فقال عباس

ابــن حــدثنا ابــن عليــة عـن حســني عــن قتــادة عــن أيب مدينــة عـن ]15530[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ أبو مدينة عبد اهللا بن حصن وثقه ابن حبان ليس عليه يف اخلطأ شيء: قال عباس

حدثنا يزيـد بـن هـارون أخربنـا يالصفار حدثنا الدقيقيحدثنا أبو عل]2569[الدارقطين -
قال إمنا التكفـري يفعباسابنش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبري عن شريك عن األعم

.اهـ ال بأس به اخلطإ لئال يعودواالعمد وإمنا غلظوا يف

املثـىن قـال حـدثنا ابـن أيب عـدي عـن شـعبة عـن سـليمان عـن إبـراهيم يف الـذي يقتـل حدثنا حممـد بـن ]12654[جرير 
.يريد أهل الكوفة . اهـ سند صحيح كانوا يقولون من عاد ال حيكم عليه أمره إىل اهللا عز وجل: الصيد مث يعود قال 
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عن محيد عن احلجـاج عـن عثمـان بـن عبـد اهللا بـن موهـب عـن عبـد ]8371[عبد الرزاق -
ــادةأبــياهللا بــن  احلــل فمــات يف احلــرم إذا أصــبت صــيدا يعــين إذا رميتــه يف: عــن أبيــه قــال قت

.ال بأس بهاهـ فكفر وإذا أصبت يف احلرم فدخل يف احلل فمات فكفر 
حــدثنا أبــو خالــد عــن حجــاج عــن عطــاء وعــن أشــعث عــن أيب ]15839[ابــن أيب شــيبة -

إذا رمى يف احلل وأصاب يف احلرم كفر ، وإذا رمى يف احلـل وأصـاب يف : قال جابرالزبري عن 
.اهـ ضعيف احلل كفر

حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا هشــيم قــال أخــربين بعــض ]12561[ابــن جريــر -
يف احملـــرم : نـــزل القـــرآن بالعمـــد وجـــرت الســـنة يف اخلطـــأ يعـــين: أصـــحابنا عـــن الزهـــري أنـــه قـــال

اهـيصيب الصيد
يصيبه احملرمما ذكر يف اجلراد

يــا أمــري : فقــال بعمــر بــن الخطــان رجــال جــاء إىل أســلم أعــن زيــد بــن ]935[مالــك -
اهــ مرسـل طعـم قبضـة مـن طعـام أين أصبت جرادات بسوطي وأنا حمرم فقـال لـه عمـر إاملؤمنني 

.
ن كعب األحبار أقبـل مـن الشـام يف أسلم عن عطاء بن يسار أعن زيد بن ]784[مالك -

ركب حىت إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا حلم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قـدموا علـى 
عمر بن الخطاب

ن أيأخــذوه فيــأكلوه فلمــا قــدموا علــى عمــر بــن اخلطــاب ذكــروا لــه ذلــك فقــال مــا محلــك علــى 
هو من صيد البحر قال ومـا يـدريك قـال يـا أمـري املـؤمنني والـذي نفسـي بيـده 

.مرسل صحيح اهـ )1(ال نثرة حوت ينثره يف كل عام مرتنيإن هي إ

ذلـك عمـر وال رد عليـه وما ذكره كعب مل يوقف على صـحة ومل يكذبـه يف : ]131/ 4االستذكار [قال أبو عمر -1
، و فيه ألنه خشي أن يكون عنده فيه علم من التوراة هقوله وال صدق

ال يصدقوا وال يكذبوا لـئال يكـذبوا يف حـق جـاؤوا بـه أو يصـدقوا يف باطـل اختلفـوا يف دليلـه ألن عنـدهم احلـق يف التـوراة أ
ويف إنكـار مث قـال.وه عن مواضعه وكتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند اهللا وما هو من عند اهللا وعندهم الباطل فيما حرف

عمر على كعب ما أفىت به احملرمني من أكل اجلراد مث كفه عنه إذ أعلمه مبا أعلمه به مما جرى يف هذا الباب ذكره دليـل 



تقريب فقه السابقني األولني

28

أخربنـا سـعيد عـن ابـن جـريج عـن يوسـف بـن ماهـك أن عبـد اهللا ]10306هـق[الشافعي -
أنــاس حمــرمني مــن بيــت وكعــب األحبــار يفجبــلبــنمعــاذعمــار أخــربه أنــه أقبــل مــع بــن أيب

مــرت بــه رجــل مــن جــراد ياملقــدس بعمــرة حــىت إذا كنــا بــبعض الطريــق وكعــب علــى نــار يصــطل
إحرامــه مث ذكــر إحرامــه فألقاهــا فلمــا قــدمنا املدينــة دخــل القــوم يفأخــذ جــرادتني فملهمــا ونســ

ومــن بــذلك : ودخلــت معهــم فقــص كعــب قصــة اجلــرادتني علــى عمــر فقــال عمــر عمــرعلــى 
درمهــني : نفســك؟ قــال إن محــري حتــب اجلــراد مــا جعلــت يف: نعــم قــال : ب قــال لعلــك يــا كعــ

حــدثنا ]1322[مســدد . نفســكقـال بــخ درمهــان خـري مــن مائــة جـرادة اجعــل مــا جعلـت يف
أقبلــت : يقــول أنــه مســع عبـد اهللا بــن أيب عمـارحيـىي عــن ابـن خثــيم أخــربين يوسـف بــن ماهـك 

ت املقــدس وأمرينــا معــاذ وأمرنــا إليــه وهــو يؤمنــا عــب حمــرمني بعمــرة مــن بيــمــع معــاذ بــن جبــل وك
فأخـذه كعـب خالفـه رجـل حبمـار وحشـي قـد عقـرهو فلما كنا ببعض الطريق تـربز معـاذ حلاجتـه

: فقـال إال وقدور القوم تغلي فيها منه فسأل فـأخربفلم يرجع معاذ: قال . فأهداه إىل رفقته 
م قــدورهم فلمــا كــان بــبعض الطريــقوقــو فكفــى كعــب : قــال . ال يطيعــين أحــد إال كفــى قــدره 

ذ جــرادتني فقتلهمــا ، ونســي إحرامــه فأخــي علــى نــار إذ مــرت بــه رجــل مــن جــرادوكعــب يصــل
كيـف : ودخلـت معهـم ، فقـال كعـب منا املدينـة دخـل القـوم علـى عمـر فلما قـد. 

-كـذا –ومـا بـأس بـذلك يـا كعـب :فقـص عليـه قصـة اجلـرادتني قـال ترى يا أمـري املـؤمنني ، 
: قـــال درمهـــني: قـــال ومـــاذا جعلـــت يف نفســـك ؟ إن محـــري حتـــب اجلـــراد: قـــال . نعـــم : قـــال 

ابــن و ، اهـــ حســن إســناده النــوويدرمهــان خــري مــن مائــة جــرادة ، اجعــل مــا جعلــت يف نفســك 
ومــن بــذلك لعلــك يــا  : وقولــه . ملهمــا أي شــوامها : وقولــه .أيب عمــار قرشــي وثقــه العجلــي 

اجعـل مـا جعلـت لنفسـك أي : وقولـه . ذلك لعلـك أنـت ، فقـال نعـم ، أي من أتى بكعب
.ما أخذت على نفسك فأمضه 

عن معمر والثوري عن إبراهيم عن األسود أن كعبا سـأل فقـال يـا ]8247[عبد الرزاق وقال
إنكـم عمـرأمري املؤمنني بينا حنن نوقد جرادة قذفتها يف النار وأنا حمرم فتصدقت بـدرهم فقـال 

حــدثنا ]15868[ابــن أيب شــيبة . ص كثــرية أوراقكــم متــرة أحــب إيل مــن جــرادكم يــا أهــل محــ

د وقف عليه مـن كتـاب أو سـنة أو مـا كـان يف معنامهـا على أن العامل ال جيب له نفي شيء وال إثباته إال بعلم صحيح ق
اهـ 
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إنكـم أهـل : هذا خطأ وأنا أحكم على نفسي يف هذا درمها فأتى عمر فقال : فقالوا له فقال 
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبـراهيم عـن .من جرادةمحص أكثر شيء دراهم مترة خري

.صحيح اهـاألسود عن عمر مبثله أو حنوه
ـــن الخطـــابن رجـــال جـــاء إىل أعـــن حيـــىي بـــن ســـعيد ]936[مالـــك - فســـأله عـــن عمـــر ب

جــرادات قتلهــا وهــو حمــرم فقــال عمــر لكعــب تعــال حــىت حنكــم فقــال كعــب درهــم فقــال عمــر 
.اهـ مرسل تمرة خري من جرادة نك لتجد الدراهم لإلكعب 

أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أخربنا أبو جعفر الـرزاز ]10154[البيهقي وقال
عــن يحــدثنا أبــو النضــر هاشــم بــن القاســم حــدثنا املســعودحــدثنا أمحــد بــن اخلليــل الــربجالين

مســعود يســأله عــن احملــرم عبيــدة بــن عبــد اهللا بــنأنــه كتــب إىل أيبامللــيح اهلــذيلقتــادة عــن أيب
أمـا احملـرم : يصيب محار وحش أو نعامة أو بيض نعامة وعن اجلرادة يصيبها احملرم فكتب إليـه 

بيض النعامـة صـيام يـوم أو إطعـام مسـكني النعامة بدنة ويفيصيب محار وحش ففيه بدنة ويف
فقـال لـه عمـر وأما اجلرادة فإن رجال من أهل محص أصاب جرادة وهو حمرم فأتى عمر فسـأله

إنكـم معشـر أهـل محـص كثـرية درامهكـم : أعطيت عنها درمهـا فقـال : ما أعطيت عنها قال : 
عروبـة عـن قتـادة يفعـن ابـن أيبيورو .يروايـة املسـعودكذا يف. من جرادةولتمرة أحب إيل

سـند ضـعيفاهــ النعامة بدنـةيفهذا احلديث قال فكتب إليه أن ابن مسعود يقول فيها يعين
.
سـئل عـن عمـر بـن الخطـابعـن حممـد بـن راشـد عـن مكحـول أن ]8246[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل اجلراد يقتله احملرم فقال مترة خري من جرادة 
حــدثنا حيــىي ثنــا ســامل بــن هــالل حــدثين أبــو الصــديق عــن أيب ســعيد أنــه ]1323[مســدد -

ق ألســت حمرمــا ؟ يــا أبــا إســحا:حــج وكعــب فجــاء جــراد فجعــل كعــب يضــربه بســوطه فقلــت 
قـال أبـو ابـن هـاللاهــ إنه من صيد البحر وإمنا خـرج أولـه مـن منخـر حـوت :قال.بلى: قال 

.حامت جمهول 
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حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي عــن شــعيب عــن علــي بــن عبــد اهللا ]15870[ابــن أيب شــيبة -
أظنـه ابـن شـعيباهــقبضـة مـن طعـام: يقول يف اجلرادة عبد اهللا بن عمركان : البارقي قال 

.عبد اهللا األزدي ال بأس به 
دثنا عبدة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة أن حمرما أصـاب ح]15872[ابن أيب شيبة-

.ورجــل آخــر فحكــم عليــه أحــدمها متــرة واآلخــر كســرةعبــد اهللا بــن عمــرجــرادة فحكــم عليــه 
.سند جيد 

ســئل ابــن عبــاس : حــدثنا حفــص عــن جعفــر عــن القاســم قــال ]15873[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند ال بأس به مترة خري من جرادة: عن احملرم يصيب اجلرادة فقال 

بـــن جــريج قــال أخــربين بكـــري بــن عبــد اهللا بـــن ابـــن عيينــة عــن اعــن ]8244[عبــد الــرزاق -
فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو حمرم عباسبنااألشج عن القاسم بن حممد قال كنت عند 

أخربنـــا ]10307هـــق[الشـــافعي . مـــح وإنـــك آلخـــذ قبضـــة جـــرادات قـــال فيهـــا قبضـــة مـــن ق
: ابـن حممـد يقـولبكري بن عبد اهللا قـال مسعـت القاسـم يعـينسعيد عن ابن جريج قال أخربين

فيهـا : كنت جالسا عند ابن عبـاس فسـأله رجـل عـن جـرادة قتلهـا وهـو حمـرم فقـال ابـن عبـاس 
قولــه ولتأخــذن بقبضــة يقــال الشــافع. قبضــة مــن طعــام ولتأخــذن بقبضــة جــرادات ولكــن ولــو

إمنـا فيهـا القيمـة وقولـه ولـو يقــول حتتـاط فتخـرج أكثـر ممـا عليـك بعـد أن أعلمتــك يجـرادات أ
.اهـ صحيح أنه أكثر مما عليك

قـال عبـاسبـناعن األسلمي عن داؤد بن احلصني عن عكرمة عـن ]8250[عبد الرزاق -
.اهـ األسلمي مرتوك أدىن ما يصيبه احملرم اجلراد وليس فيما دو 

والطرياحلكومة يف احلمام
عن معمر عن جابر عن احلكم بن عتيبة أن محاما كـان علـى البيـت ]8268[عبد الرزاق -

بيـــده فطــار فوقـــع يف بعـــض دور مكـــة فجاءتـــه حيـــة فأكلتـــه عمـــرفخــرا علـــى يـــد عمـــر فأشـــار 
حـدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن احلكـم عـن ]13386[ابـن أيب شـيبة . فجعل عمر جزاءه شـاة 

شيخ من أهل مكة أن محاما كان على البيت فخر على يد عمر فأشار بيده فطار فوقع علـى 
الطـــربي .بعـــض بيـــوت أهـــل مكـــة ، فجـــاءت حيـــة فأكلتـــه ، فحكـــم عمـــر علـــى نفســـه شـــاة

حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن احلكــم عــن ]1736[
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مــن أهــل مكــة أن محامــا كــان علــى البيــت فخــري علــى يــد عمــر فأشــار بيــده فطــار فوقــع شــيخ
. على بعض بيوت مكة ، فجاءت حية فأكلته فحكم عمـر كـرم اهللا وجهـه علـى نفسـه بشـاة 

حــدثنا حممـد بــن إســحاق الصـيين قــال ثنــا شـبابة بــن ســوار قـال ثنــا شــعبة ]2184[الفـاكهي 
علـى يـد عمـر إن محاما كان علـى البيـت فخـرئ : قال قال ثنا احلكم عن شيخ من أهل مكة 

فحكـم عمـر علـى عـض بيـوت مكـة ، فجـاءت حيـة فأكلتـهفأشار إليه بيده فطار فوقع علـى ب
اهـنفسه بشاة 

مــر حبمامــة فطــارت فوقعــت علــى عمــربــن جماهــد عــن أبيــه أن اعــن ]8267[عبــد الــرزاق -
حــدثين جـدي عــن ] 134/ 2[ألزرقـي ا.

فأطريت فوقعـت حبمامةأمر عمر بن اخلطاب: مسلم بن خالد عن ابن جريج عن جماهد قال
حبمامـة فـأطريت مـن واقـفوأمـر عثمـان : قـالفجعـل فيهـا عمـر شـاةعلى املروة

. عفــراءفيهــا عنــزا فحكمــا حيــة فــدعا نــافع بــن احلــارث اخلزاعــي
]2192[الفــاكهي 

يف احلمامة شاة قلت أمسعت ابن عباس يقضي يف شـيء ممـا ذكـرت : قال عطاء : جريج قال 
ابتـع شـاة : إن ابنـا يل قتـل محامـة ، قـال : ال ، غري أن عثمـان بـن محيـد جـاءه فقـال : ؟ قال 

قال ابن جـريج .نعم: أمن محام مكة قتل ابن عثمان ؟ قال : قال قلت لعطاء .
 :

وأمــر عثمــان بــن عفــان حبمامــة فــأطريت مــن واقــف فوقعــت : قــال .فجعــل فيهــا عثمــان شــاة 
اهــ هـذا مرسـل عبـد احلـارث فحكمـا فيهـا عنـزا عفـراء 

حــدثنا عبـــد اهللا بــن هاشــم قـــال ثنــا حيــىي بــن ســـعيد عــن عمــر بـــن ]2198[وقــال الفــاكهي 
نـزل عمـر يف دار النـدوة : قـال -كـذا –سعيد قال حـدثين عبـد اهللا بـن كثـري عـن أيب حفصـة 

داءه فوقــع علــى واقــف فوضــع رداءه علــى عــود فأطــار محامــة علــى واقــف  وخشــي أن يغشــب ر 
احكمـا علـي فحكمــا : آخـر فـانتهزه جـان فأخـذ حبلقــة فقتلـه فقـال لعثمـان ونـافع بــن احلـارث 

وحـدثنا عبـد اجلبـار بـن العـالء قـال ثنـا بشـر بـن السـري قـال .
أخـربه إن طلحـة بـن أيب حفصـة: ثنا عمر بن سعيد بن أيب حسني عن عبد اهللا بن كثـري قـال 

أخربنــا ســعيد بــن ]10297هــق[ي شــافعالوقــال اهـــ فــذكر حنــو حــديث عبــد اهللا بــن هاشــم
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عـــن طلحـــة بـــن أيبيحســـني عـــن عبـــد اهللا بـــن كثـــري الـــدار ســـامل عـــن عمـــر بـــن ســـعيد بـــن أيب
مكــة فــدخل دار النــدوة يفعمــر بــن الخطــابقــدم : حفصــة عــن نــافع بــن عبــد احلــارث قــال 

البيـت فوقـع نها الرواح إىل املسجد فألقى رداءه علـى واقـف يفيوم اجلمعة وأراد أن يستقرب م
عليــه طــري مــن هــذا احلمــام فأطــاره فوقــع عليــه فانتهزتــه حيــة فقتلتــه فلمــا صــلى اجلمعــة دخلــت 

دخلـت هـذه الـدار ء صـنعته اليـوم إينيشـيفياحكمـا علـ: عليه أنا وعثمان بن عفـان فقـال 
علـى هــذا الواقـف فوقـع عليـه طــري يفألقيـت ردائـوأردت أن أسـتقرب منهـا الـرواح إىل املســجد 

من هذا احلمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف اآلخر فانتهزته 
أطرتــه مــن منزلــة كــان فيهــا آمنــا إىل موقعــة كــان فيهــا حتفــه أينينفســحيــة فقتلتــه فوجــدت يف

: عنــز ثنيــة عفــراء حنكــكيــف تــرى يف: فقلــت لعثمــان بــن عفــان 
.إن كان الوصل حمفوظا على رسم ابن حبان هذا إسناد اهـ

أول مــن : حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن جــابر عــن عطــاء قــال ]13388[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ جابر بن يزيد ضعيف عثمانفدى طري احلرم بشاة 

انطلــق حاجــا عثمــان بــن عفــانن قــيس عــن عطــاء أن عــن عمــرو بــ]8284[عبــد الــرزاق -
.اهـ مرسل فأغلق الباب على محام فوجدهن قد منت فقضى يف كل محامة شاة 

حدثنا حيىي بن سعيد القطان عـن حممـد بـن أيب حيـىي عـن صـاحل ]13387[ابن أيب شيبة -
ت فرقـد فقـدمنا مبكـة ففرشـت لـه يف بيـعثمـانحججـت مـع : بن املهـدي أن أبـاه أخـربه قـال 

فجــاءت محامــة فوقعــت يف كــوة علــى فراشــه فجعلــت تبحــث برجليهــا فخشــيت أن تنثــر علــى 

حممد بن أيب حيـىي اهـ: أد عنك شاة فقلت: أخربته فقال
.وأبوه مل أعرفهما ، صاحلهو األسلمي 

وسـئل علـي بـن أبـي طالـببن جماهد عـن أبيـه عـن عطـاء عـن اعن ]8285[عبد الرزاق -
عن رجل حمرم أصاب محامة من محام احلرم فقال حيكم به ذوا عـدل مـنكم قـال شـاة مث حيكـم 

.اهـ مرسل ضعيف يف كل بيضة درهم 
وحشـية عـن عطـاء بـن أيب بـن أيباعـن هشـيم قـال حـدثين أبـو بشـر ]8273[عبد الرزاق -

ربــاح وعــن يوســف بــن ماهــك أن رجــال أغلــق بابــه علــى محامــة وفــرخني هلــا مث انطلــق إىل مــىن 
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فذكر ذلك له فجعل عليه ثالثا مـن الغـنم وحكـم عمربناوعرفات فرجع وقد منت قال فأتى 
ويوسـف بـن حدثنا هشـيم عـن أيب بشـر عـن عطـاء ح]13378[ابن أيب شيبة . معه رجال 

ك ومنصور عن عطاء أن رجال أغلق بابه على محامـة وفرخيهـا مث انطلـق إىل عرفـات ومـىن ماه
وحكم معه رجـلله ، فجعل عليه ثالثا من الغنمفرجع وقد موتت فأتى ابن عمر فذكر ذلك

حـــدثنا حســـني بـــن حســـن قـــال ثنـــا هشـــيم بـــن بشـــري عـــن أيب بشـــر عـــن ]2189[الفـــاكهي . 
أغلــق بابــه علــى محامــة وفرخيهــا وانطلــق إىل عرفــات عطــاء ويوســف بــن ماهــك قــاال إن رجــال

فجعــل ثالثــا مــن الغــنم حكــم معــه : ومــىن فرجــع وقــد مــنت فــأتى ابــن عمــر فــذكر ذلــك لــه قــال 
أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخربنـــا أبـــو عمـــرو بـــن مطـــر ]10301[وقـــال البيهقـــي . رجـــال

ف حــدثنا ســفيان عــن حــدثنا حممــد بــن يوســيحــدثنا حيــىي بــن حممــد حــدثنا حســني بــن مهــد
رجــل أغلــق بابــه علــى شــعبة عــن رجــل أظنــه أبــا بشــر عــن يوســف بــن ماهــك عــن ابــن عمــر يف

.اهـ صحيح فرجع وقد موتت فأغرمه ابن عمر ثالث شياه من الغنممحامة وفرخيها يعين
عـن عبـد اهللا عن حممـد بـن إدريـس عـن حممـد بـن عمـرحدثين جدي] 138/ 2[األزرقي -

وكـان على رحله وطعامـه وثيابـه مـا يطـردهيغشاه احلمام عمرابنكان : قالبن نافع عن أبيه
.اهـ سند ضعيف يرخص أن يكشكشعباسابن
بـناو عمـرعن هشام بن حسـان عـن قـيس بـن سـعد عـن عطـاء أن ]8266[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح وعن عمر مرسل حكما يف محام مكة شاة عباس
نا محاد بن خالد عن عبد اهللا بن مؤمل عـن ابـن أيب مليكـة حدث]14991[ابن أيب شيبة -

وثلثا مد أجزأ يف بطن مسـكني ،ثلثا مد: يف حمرم قتل قطاة فقاال عباسوابنعمرابنعن 
.اهـ بن مؤمل يضعف من قطاة

أخربنا سـفيان عـن عمـرو بـن دينـار عـن عطـاء أن غالمـا مـن قـريش ]9999هق[الشافعي -
حـدثين ] 134/ 2[األزرقـي .أن يفـدى عنـه بشـاةعبـاسابنكة فأمر قتل محامة من محام م

جــدي حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس أن غالمــا مــن 
حـدثنا حممـد ]2179[الفـاكهي .فيـه شـاة: قريش قتل محامة من محـام احلـرم قـال ابـن عبـاس

إن غالمـا مـن قـريش نـار عـن عطـاء قـال عـن عمـرو بـن ديبن حيىي بن أيب عمر قال ثنا سفيان
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يقــال لــه عبــد اهللا بــن عثمــان بــن محيــد احلميــدي قتــل محامــة مــن محــام احلــرم فســأل أبــوه ابــن 
.اهـ صحيح عباس فأمره بشاة 

بن جريج عن عطـاء قـال جـاء عبـد اهللا بـن عثمـان بـن محيـد اعن ]8264[عبد الرزاق ورواه
ـــناكـــة فقـــال بـــن عبـــاس فقـــال إن ابـــين قتـــل محامـــة مباإىل  ـــاسب . عب

حدثنا سـعيد عـن ابـن جـريج عـن عطـاء أن عثمـان بـن عبيـد اهللا بـن ]10300هق[الشافعي 
محيد قتل ابن له محامـة فجـاء ابـن عبـاس فقـال ذلـك لـه فقـال ابـن عبـاس تـذبح شـاة فيتصـدق 

]14868[بة ابــن أيب شــي. نعــم: أمــن محــام مكــة؟ قــال : 
احلـرمحدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبـاس يف صـيب أصـاب محامـة مـن محـام 

.اهـ صحيح اذبح عن ابنك شاة: فقال 
ـــناعـــن الثـــوري عـــن عطـــاء عـــن ]8270[عبـــد الـــرزاق- ـــاسب .شـــاة:قـــال يف احلمامـــةعب

األصـم حـدثنا أخربنا حممد بن موسى بن الفضل حدثنا أبـو العبـاس هـو ] 10299[البيهقي 
حدثنا أبو أسامة عن عبد امللك عن عطاء عـن ابـن الكويفيبن عفان العامر ياحلسن بن عل

.اهـ صحيح كل محامة شاةمحام احلرم على احملرم واحلالل يفعباس أنه جعل يف
حــدثنا حممــد بــن علــي بــن محــزة قــال ثنــا علــي بــن احلســني قــال حــدثين ]2186[الفــاكهي -

اهــ ال بـأس قضـى ابـن عبـاس يف احلمامـة وفرخيهـا بـثالث شـياه : ينار قـال أيب عن عمرو بن د
.به 
قــال يف عبــاسبــنابــن أيب ليلــى عــن عطــاء عــن اعــن الثــوري عــن ]8281[عبــد الــرزاق -

الوحظي أو شبهه والدبسي والقطاة واحلباري والقماري واحلجل شاة شاة قـال عبـد الـرزاق أمـا 
و دبســي أيف كــل طــري محامــة فصــاعدا شــاة شــاة قمــري بــن جــريج فــذكر عــن عطــاء أنــه قــال ا

بــن املــاء وأشــباه هــذا مــن الطــري اواحلجلــة والقطــاة واحلبــاري يعــين العصــفور والكــروان والكركــي و 
حــدثنا علــي بــن املنــذر قــال ثنــا ]2183[الفــاكهي.لــت أمسعتــه قــال ال إال يف احلمامــةشــاة ق

شــاة شــاة يف يف محــام احلــرم قــالعبــاسابــن فضــيل قــال ثنــا ابــن أيب ليلــى عــن عطــاء عــن ابــن 
حـدثنا وكيـع ]13384[ابـن أيب شـيبة .شـاة شـاةوالدبسي والقطا واحلمـام األخضـر القمري 

.ضـعيف ابن أيب ليلى اهـ شاة شاة: عن ابن أيب ليلى عن عطاء عن ابن عباس يف طري احلرم
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اء بن السائب عن ثنا علي بن املنذر قال ثنا ابن فضيل عن عطحد] 2184[وقال الفاكهي 
اهـعطاء أنه قال يف احلمام مثل ذلك

عتبــة حــدثنا بقيــة عــن بشــر بــن عبــد اهللا حــدثين حــدثنا أبــو]260[وقــال أبــو العبــاس األصــم 
عطاء بن أيب رباح قال مسعت بن عباس وهو يقـول يف الطـري والعصـفور أو شـبه ذلـك إذا قتلـه 

.عتبة امسه أمحد بن الفرج وأبو . اهـ ضعيف والدم شاة، احملرم يهريق دما 
املعـروف الفقيـه أخربنـا بشـر بـن أمحـد مـد بـن أيبحمأخربنا أبو احلسن ]10305[البيهقي -

حــدثنا حيــىي بــن بــن املــديينيأخربنــا أمحــد بــن احلســني بــن نصــر احلــذاء حــدثنا علــاإلســفرائيين
مــا كــان ســوى محــام : قــال عبــاسابــنعبــد امللــك عــن عطــاء عــن زائــدة أخــربينزكريــا بــن أيب

.اهـ سند صحيح احلرم ففيه مثنه إذا أصابه احملرم
حدثنا حممد بـن القاسـم بـن زكريـا حـدثنا عبـاد بـن يعقـوب حـدثنا أبـو ]2579[الدارقطين -

احلمامــة شــاة ويفمحــام احلــرم يفيفعبــاسابــنعــن عبــد امللــك عــن عطــاء عــن مالــك اجلنــيب
اهـ أبو مالك عمـرو بـن هاشـم احلمار بقرةالبقرة بقرة ويفويفالنعامة جزوربيضتني درهم ويف

.فيه ضعف 
خـربه أن رجـال أبن جريج قال أخربين عبد الكرمي أن أبـا اخلليـل اعن ]8282[عبد الرزاق -

اهــ عبـد الكـرمي أبـو شـاة عبـاسبـنابن عباس فقال أصبت مسانة وأنا حرام فقضى عليه اجاء 
.أمية تكلموا فيه 

يف من أصاب نعامةاألمر 
عمـــرحـــدثنا أبـــو خالـــد األمحـــر عـــن ابـــن جـــريج عـــن عطـــاء أن ]14632[ابـــن أيب شـــيبة -
]10153هـق[الشـافعي.يف النعامـة بدنـةقـالوامعاويةوابن عباسوزيد بن ثابتوعثمانو

بــن أيبيأن عمــر وعثمــان وعلــأخربنــا ســعيد بــن ســامل عــن ابــن جــريج عــن عطــاء اخلراســاين
اهـــبدنــة مــن اإلبــل: النعامــة يقتلهــا احملــرم ثابــت وابــن عبــاس ومعاويــة قــالوا يفطالــب وزيــد بــن 

بـن عبـاس اسـاين عـن ابن جـريج عـن عطـاء اخلر اعن ]8203[عبد الرزاق ورواه. هذا مرسل 
أن عمــر بــن اخلطــاب وعلــي بــن أيب طالــب وعثمــان بــن عفــان وزيــد بــن ثابــت قــالوا يف النعامــة 

بـن اعـن ]8202[عبـد الـرزاق ولـه شـاهد رواه.اهــ رجالـه ثقـات قتلها احملرم بدنـة مـن اإلبـل
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اهــ سـند صـحيح جريج عن عطاء قال أما ما قد حكم فيه ومضـت السـنة ففـي النعامـة جـزور 
.وقد تقدم يف الباب منه .

النعام واحلمامبيضاألمر يف
ر بــن عمــعــن إمساعيــل بــن عبــد اهللا عــن األعمــش عــن إبــراهيم أن ]8296[عبــد الــرزاق -

حكــم يف بــيض النعــام يصــيبه احملــرم قيمتــه قــال عبــد الــرزاق فحــدثت بــه أبــا ســفيان الخطــاب
فقال مسعت الثوري سأل األعمش عن هذا احلديث فحدث به عن عمر فجعل الثـوري يـردده 

. البصـري قريـب ابـن سـريين اهـ إمساعيل بن عبـد اهللاعليه فأىب األعمش إال أن يثبته عن عمر 
حـدثنا وكيـع وابـن منـري عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن عمـر قـال يف ]15445[ابن أيب شـيبة 

حدثنا عبد السالم عـن ]15449[ابن أيب شيبة .مرسل رجاله ثقات اهـبيض النعام قيمته
رجالـه ثقـات ، حجـاج اهــ حجاج عن أيب الزبري عن جابر عـن عمـر أنـه قـال يف البـيض قيمتـه

.وأبو الزبري يدلسان 
بـن عمـر اعـن أيب خالـد قـال أخـربين أبـو أميـة الثقفـي أن نافعـا مـوىل ]8298[عبد الـرزاق-

عــن بــيض النعــام يصــيبه احملــرم فقــال لــه عمــر عمــرأخــربه عــن أســلم مــوىل عمــر أن رجــال ســأل 
.اهـ ضعيف جدا فاسأله فإنا قد أمرنا أن نشاوره علياأرأيت 

قال حـدثنا يزيـد بـن هـارون قـال حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي]140[أبو جعفر الرزاز -
دخلـت مسـجد دمشـق فـإذا أنـا بشـيخ قـد : أخربنا عبد امللك قال حدثنا حممد بن الـزبري قـال 

النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : يــا شــيخ مــن أدركــت ؟ قــال: التقــت ترقوتــاه مــن الكــرب فقلــت لــه 
مـن عــك خرجـت مـع فتيـة: لريمـوك قلـت حـدثين بشــيء مسعتـه قـالا: فمـا غـزوت؟ قـال: قلـت

واألشــعريني حجاجــا فأصــبنا بــيض نعــام وقــد أحرمنــا فلمــا قضــينا نســكنا وقــع يف أنفســنا منــه 
اتبعــوين حــىت انتهــى إىل : فــأدبر وقــال عمــر بــن الخطــابشــيء فــذكرنا ذلــك ألمــري املــؤمنني 

أمث أبــو : حجــر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فضــرب يف حجــرة منهــا فأجابتــه امــرأة فقــال 
اتبعـــوين حـــىت انتهـــى إليـــه فـــإذا معـــه غالمـــان : ال هـــو يف املقثـــأة فـــأدبر وقـــال : حســـن قالـــت 

إن هـؤالء فتيـة مـن عـك : مرحبا يا أمـري املـؤمنني قـال : أسودان وهو يسوي الرتاب بيده فقال 
أنـا أحـق بإتيانـك قـال : أال أرسـلت إيل قـال : واألشعريني أصابوا بيض نعام وهم حمرمون قال 

ص أبكارا بعدد البيض فما نتج منها أهدوه قـال عمـر فـإن اإلبـل ختـدج يضربون الفحل قالئ: 
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اللهــم ال تنــزلن يب شــديدة إال : قــال علــي صــلوات اهللا عليــه والبــيض ميــرق فلمــا أدبــر قــال عمــر
.اهـ منكر ، ابن الزبري احلنظلي تكلموا فيه وأبو احلسن إىل جنيب 

ثنا أبو العباس األصم أخربنا الربيع عمرو حدأخربنا أبو سعيد بن أيب]10321[البيهقي -
فــيمن أصــاب بــيض يعلــحكايــة عــن هشــيم عــن منصــور عــن احلســن عــن يقــال قــال الشــافع

فــإن مــن البــيض مــا : فــإن أزلقــت مــنهن ناقــة قــال : يضــرب بقــدرهن نوقــا قيــل لــه : نعــام قــال 
.اهـ مرسليكون مارقا

يد بن جبـري أن عكرمـة مـوىل حدثنا حيىي عن ابن جريج حدثين عبد احلم]1328[مسدد -
حتمـل الفحـل علـى إبلـك فـإذا تبـني :يف بيض النعامة يصيبه احملـرم عليقال : ابن عباس قال 

فمــا هــذا هــدي لــيس عليــك ضــما: احهــا مسيــت عــدد مــا أصــبت مــن البــيض فقلــت قلــك ل
قــال . مــن ذلــك صــلح ومــا فســد لــيس عليــك كــالبيض منــه مــا يصــلح ومنــه مــا يفســدصــلح 

إال مــا يبــاع بــه فلــم يعجــب معاويــة مــا هــو اويــة مــن قضــاء علــي فقــال ابــن عبــاسفعجــب مع
أخربنـا معمـر عـن ]8300[عبـد الـرزاق وقال .هذا مرسل اهـ ويتصدق بهالبيض يف السوق 

بــن عبــاس قــال قضــى علــي يف اخــربين عكرمــة عــن أبــن جــريج عــن عبــد احلميــد بــن جبــري قــال ا
على إبلك فإذا تبني لقاحها مسيت عـدد مـا أصـبت مـن بيض النعام يصيبه احملرم ترسل الفحل 

بــن عبــاس فعجــب معاويــة مــن االبــيض فقلــت هــذا هــدي مث لــيس عليــك ضــمان مــا فســد قــال 
ال مــا بيــع بــه البــيض يف إبــن عبــاس وهــل يعجــب معاويــة مــن عجــب مــا هــو اقضــاء علــي قــال 

.ثقات اهـالسوق يتصدق به 
قـال يف علي بن أبي طالب ه وعن عطاء عن بن جماهد عن أبياعن ]8290[عبد الرزاق -

.اهـ ضعيف بيضتني درهم 
حـدثنا عبـدة عـن سـعيد عـن قتـادة عـن الحـق بـن محيـد عـن أيب ]15453[ابن أيب شـيبة -

اهـ مرسل عليك لكل بيضة صيام يوم أو طعام مسكني: قال يف ذلك ابن مسعودعبيدة أن 
.إسناده حسن 

سـامة إىل أبـن حمـرر عـن قتـادة قـال كتـب أبـو ملـيح بـن عـن عبـد اهللا]8293[عبد الـرزاق -
عبـد اهللا أيب عبيدة بن عبد اهللا يسأله عن بيض النعـام يصـيبه احملـرم فكتـب إليـه أبـو عبيـدة أن 

كان يقول فيه صيام يوم أو إطعام مسكني قال ومسعت قتـادة حيـدث عـن عبـد اهللا بن مسعود
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ام يوم أو إطعام مسـكني قـال عبـد اهللا بـن بن حصني عن أيب موسى األشعري أنه قال فيه صي
.اهـ ابن حمرر ترك حمرر ومسعت معاوية بن قرة حيدث عن رجل من األنصار مثله 

ــناعــن أيب حنيفــة عــن خصــيف عــن أيب عبيــدة بــن عبــد اهللا عــن ]8303[عبــد الــرزاق - ب
بـن فضـيل حـدثنا ا]15441[ابن أيب شيبة .قال يف بيض النعام يصيبه احملرم قيمته مسعود

]10318هـق[الشافعي .يف بيض النعام قيمتهقالعن خصيف عن أيب عبيدة عن عبد اهللا
.عبيــدة عــن عبــد اهللا بــن مســعود مبثلــهأخربنــا ســعيد عــن ســعيد بــن بشــري عــن قتــادة عــن أيب

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا ]10319[البيهقــي 
عبيـدة عـن عبـد دثنا أبو النضر حدثنا أبـو خيثمـة حـدثنا خصـيف عـن أيباحلسن بن مكرم ح

.خصيف فيه ضعف اهـبيض النعام يصيبه احملرم قال فيه مثنه أو قال قيمتهاهللا يف
أخربنا سعيد بن سامل عن سعيد بن بشري عن قتادة عن عبـد اهللا ]10317هق[ي شافعال-

صـوم يـوم أو : احملـرم بيضـة النعامـة يصـيبها أنـه قـال يفياألشـعر موسـىيأبـبن احلصـني عـن 
.اهـ ابن بشري ضعيف إطعام مسكني

هل البصرة يقال أعن رجل يقال له أبو شيبان قال أخربين شيخ من ]8289[عبد الرزاق -
بن هرمز قال وطئت على عش من محام مكة وأنا مبكـة فيـه فـروخ قـد ريـش وبيضـة فقتلـت اله 

ئــت تلــك احللقــة فــإن فيهــا اطــاء فقــال عــن ميــت شــاة ولكــن الفــرخ وكســرت البيضــة فســألت ع
شــيخا وهــو عبيــد بــن عمــري فســله فــإن أخــربك بشــيء فــارجع إيل فــأخربين فســألت عبيــدا فقــال 
أمــا الفــرخ الــذي قــد ريــش ففيــه شــاة وأمــا البيضــة ففيهــا نصــف درهــم فقلــت لــه مــا أصــنع قــال 

ك مــن الفقــراء فــأطعمهم فــإن  اذبــح الشــاة واشــرت بنصــف درهــم طعامــا فاطحنــه وانظــر مــن يليــ
بـــناكنـــتم غربـــاء أو بكـــم حاجـــة فأمســـكوا منـــه فمـــررت بعطـــاء فأخربتـــه فقـــال هكـــذا أخـــربين 

.اهـ أبو شيبان وشيخه مل أعرفهما عباس
عمـــرو حـــدثنا أبـــو العبـــاس األصـــم حـــدثنا أخربنـــا أبـــو ســـعيد بـــن أيب]10320[البيهقـــي -

أنــه عبــاسابــند امللــك عــن عطــاء عــن عبــبــن عفــان حــدثنا أبــو أســامة عــنياحلســن بــن علــ
.سند صحيحاهـ كل بيضتني من بيض محام احلرم درمهاجعل يف

قـال يف  عبـاسابنحدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن عطاء عن ]15448[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند حسن كل بيضتني درهم ويف كل بيضة نصف درهم
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قـال عبـاسبـنامي اجلزري عـن عكرمـة عـن عن الثوري عن عبد الكر ]8294[عبد الرزاق -
.اهـ سند صحيح يف بيض النعام يصيبه احملرم مثنه 

بـن عبـاس قـال يف بيضـة مـن اعن حممد بن عبيـد اهللا عـن عطـاء عـن ]8288[عبد الرزاق -
.اهـ حممد بن عبيد اهللا العرزمي تركوه بيض محام احلل مد 

األمر يف األرنب
ــن الخطــابن أعــن أيب الــزبري ]931[مالــك - قضــى يف الضــبع بكــبش ويف الغــزال عمــر ب

بـن ورواه سويد عن مالك عن أيب الـزبري عـن جـابر .بعنز ويف األرنب بعناق ويف الريبوع جبفرة 
عن معمر ومالك عن أيب الزبري عن جابر أن ]8224[عبد الرزاق وقال. عن عمر عبد اهللا 

ابـــن أيب .رنـــب عناقـــا ويف الريبـــوع جفـــرة عمـــر حكـــم يف الضـــبع كبشـــا ويف الغـــزال شـــاة ويف األ
ن أيب الزبري عن جابر أن عمر قضى عحدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون ]14628[شيبة 

حـــدثنا ســفيان عـــن أيب الـــزبري عــن جـــابر أن عمـــر ]1327[وقــال مســـدد .يف األرنــب جفـــرة
حدثنا يزيد مث قال .قضى يف الريبوع جفرة ويف الضبع كبشا ويف الظيب شاة ويف األرنب عناقا 

أخربنـا مالــك وسـفيان عــن أيب]10168هــق[الشـافعي . بـن زريــع ثنـا أيــوب ثنـا أبــو الـزبري بــه
األرنـب بعنـاق ويفالغـزال بعنـز ويفالزبري عن جابر بن عبد اهللا أن عمر بن اخلطـاب قضـى يف

مــد حمس عمــرو حــدثنا أبــو العبــاأبــو ســعيد بــن أيبأخربنــا]10166[البيهقــي .الريبــوع جبفــرة
حدثنا أبـو أسـامة عـن عبـد امللـك الكويفيبن عفان العامر يبن يعقوب حدثنا احلسن بن عل

األرنـب جفـرة ويفشـاة ويفالظـيبالضـبع كبشـا ويفقضـى عمـر يف: عن عطاء عن جابر قال 
]10169[البيهقــي مث قــال.الريبــوعاألرنــب وعناقــا يفجفــرة يفكتــايبالريبــوع عناقــا كــذا يف

حـدثنا حممـد بـن يحيىي بن منصور القاضيأخربنا جديطاهر العنرب أبو صاحل بن أيبأخربنا 
أبـو الـزبري عـن جـابر حدثنا عيسى بن محاد أخربنا الليث بن سعد حـدثينيإمساعيل اإلمساعيل

األرنــب بشــاة ويفالظــيبالضــبع يصــيبها احملــرم بكــبش ويفعــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه قضــى يف
.اهـ صحيح بسياق اجلماعة فرةالريبوع جببعناق ويف

عــن إســرائيل عــن مســاك بــن حــرب عــن النعمــان بــن محيــد أيب قدامــة ]8231[عبــد الــرزاق -
مـن ] 10171[رواه البيهقـي . أنـه حكـم يف االرنـب جـديا أو عناقـا عمر بن الخطـابعن 
عن سفيان عن مساك بن حرب عنيعبيد حدثنا ابن مهدبن عبد العزيز عن أيبيعلطريق
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قال أبو عبيـد :قال. إذا قتله احملرماألرنب حبالن يعينالنعمان بن محيد عن عمر أنه قضى يف
النعمان يروى عن عمر ذكره ابن حبان يف ي اهـاجلدقوله احلالن يعين: وغريه يقال األصمع

.الثقات 
عــن احلجــاج بــن -رجــل مــن أهــل الشــام -عــن محيــد بــن روميــان ]8355[عبــد الــرزاق -

اة عــن عبــد امللــك بـن املغــرية الطــائفي عــن عبـد اهللا بــن املقــدام عــن عمـرو بــن احلبشــي قــال  أرطـ
بـن عبـاس ارنـب فرماهـا الكـري فقـال أفجـاءت امـرأة وقالـت أشـرت إىل عباسبناكنت عند 

قال فقلت للمرأة قويل أحكم أنت فقالت له فقال ال بد من آخر )حيكم به ذوا عدل منكم(
خرت من شئت فوضع يده علي وقال من هـذا قلـت عمـرو بـن حبشـي امعي فقلت هلا قويل له

فتنا يف دابة ترعى الشجر وتشرب املـاء يف كـرش مل تثغـر قـال فقلـت تلـك عنـدنا الفطيمـة أقال 
والتوالــة واجلذعــة فقــال هلــا اختــاري مــن هــؤالء إن شــئت قالــت إين أجــد مــن ذلــك أكثــر قــال 

.مت ومل يبني حاله اهـ ابن روميان ذكره أبو حاملقي ما شئت أف
ين وهــب بــن جريــر قــال حــدثنا حــدثحــدثنا حممــد بــن املثــىن قــال]12598[ابــن جريــر وقــال

عــن رجــل عبــد اهللا بــن عمــرمسعــت رجــال ســأل عــن عمــرو بــن حبشــي قــالشــعبة عــن يعلــي
أنـت أعلـم : أكـذاك؟ فقلـت: مث قـال يل. فيمـا أرى أنـافيـه ولـد مـاعز: أصاب ولد أرنب فقال

اهــ هـذا إسـناد صـحيح إىل عمـرو ) حيكم بـه ذوا عـدل مـنكم(ال اهللا تعاىل ذكرهق: فقال. مين
.وثقه ابن حبان ابن حبشي ومما قبله ، صحأبن حبشي 

وعبـد الواحـد بـن حممـد يهاشـم العلـو زيـد بـن أيبأخربنا أبـو القاسـم ]10170[البيهقي -
ثنـا م حـدثنا أمحـد بـن حـازم بـن دحـييحممـد بـن علـبالكوفة قاال أخربنـا أبـو جعفـر بن النجار

إين: فقـال عبـاسابـنجاء رجـل إىل : عمرو بن محاد عن أسباط عن مساك عن عكرمة قال 
يعلــى أربــع وهــيعلــى أربــع والعنــاق متشــيمتشــيهــ:لــت أرنبــا وأنــا حمــرم فكيــف تــرى قــالقت

رو بــن اهـــ عمــجتــرت و يتأكــل الشــجر والعنــاق تأكــل الشــجر وهــ
.محاد هو القناد ، ثقات ، إال أن مساك بن حرب وهنوا روايته عن عكرمة 

األمر يف من أصاب ظبيا
عــن معمــر عــن عبــد امللــك بــن عمــري قــال أخــربين قبيصــة بــن جــابر ]8239[عبــد الــرزاق -

كنـت حمرمـا فرأيـت ظبيـا فرميتـه فأصـبت خششـاءه يعـين أصـل قرنـه فركـب ردعـه :األسدي قال
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أسأله فوجدت ملا جئته رجل أبـيض عمر بن الخطابسي من ذلك شيء فأتيت فوقع يف نف
قـال فسـألت عمـر فالتفـت إىل عبـد الـرمحن فقـال عبد الرحمن بـن عـوفرقيق الوجه وإذا هو 

إن أمــري : ذبــح شــاة فقمنــا مــن عنــده فقــال صــاحب يل أتــرى شــاة تكفيــه قــال نعــم فــأمرين أن 
رجـل فسـمع عمـر كالمـه فعـاله عمـر بالـدرة ضـربا مث املؤمنني مل حيسـن أن يفتيـك حـىت سـأل ال

: أقبل علي عمر ليضربين فقلـت يـا أمـري املـؤمنني مل أقـل شـيئا إمنـا هـو قالـه قـال فرتكـين مث قـال 
إن يف اإلنســــان عشــــرة أخــــالق تســــعة حســــنة :قــــال، أردت أن تقتــــل احلــــرام وتتعــــدى الفتيــــا 

عن ]8240[عبد الرزاق .)1(لشبابإياك وعثرة ا:وقالالسيئوواحدة سيئة فيفسدها ذلك 
بــن عيينــة عــن عبــد امللــك بــن عمــري عــن قبيصــة بــن جــابر األســدي قــال خرجنــا حجاجــا فإنــا ا

لنســري إذ كثــر مــراء القــوم أيهمــا أســرع ســعيا الظــيب أم الفــرس إذ ســنح لنــا ظــيب والســنوح هكــذا 
ردعـه فسـقط يف وأشار من قبل اليسار إىل اليمني فرمـاه رجـل منـا فمـا أخطـأ خششـاءه فركـب 

يـده حـىت قـدمناه علـى عمـر فأتينـاه وهـو مبـىن فجلسـت بـني يديـه أنـا و هـو فـأخربه اخلـرب فقــال  
كيف أصبته أخطأ أم عمدا قال سـفيان قـال مسـعر لقـد تعمـدت رميـه ومـا تعمـدت قتلـه قـال 
وحفظــت أنــه قــال فــاختلط الرجــل فقــال مــا أصــبته خطــأ وال عمــدا فقــال مســعر فقــال لــه لقــد 

مد واخلطأ قال فاجتنح إىل رجل واهللا لكأن وجهه قلبـا فسـاوره مث أقبـل علينـا فقـال شاركت الع

بن اخلطاب إن فتياه لن يغين عنك من اهللا شيئا فـاحنر ناقتـك وعظـم شـعائر اهللا واهللا ااملستفيت 
أل الرجـل إىل جنبـه فـانطلق ذو العينـني فنماهـا إىل عمـر فـواهللا مـا شـعرت ما علم عمر حىت سـ

قاتلـك اهللا أتعـدى الفتيـا وتقتـل احلـرام قـال : إال وهو مقبل على صاحيب بالدرة صفوقا مث قـال 
مث أقبل إيل فقلت يا أمري املؤمنني ال أحل لك شيئا حرمـه اهللا عليـك قـال فأخـذ مبجـامع ثيـايب 

نا فصـيح اللسـان فسـيح الصـدر وقـد يكـون يف الرجـل عشـرة أخـالق تسـعة فقال إين أراك إنسا
تـق طـريات الشـباب أو قـال غـرات ايئالسـاخللـقُ الصـاحلةَ صاحلة وواحدة سيئة فيفسد التسعةَ 

أخربنــــا أبــــو عمــــرو حممــــد بــــن عبــــد اهللا بــــن أمحــــد األديــــب ]10146[البيهقــــي . الشــــباب 

وقوله . ُخشَّاء وُخَشَشاء : وفيه لغتان ؛ اُخلَششاُء العظُم الناشز خلف األذن ] 363/ 3[يف الغريب قال أبو عبيد -1
أثره ركوبه إيّاه أن الدم سال وإمنا أراد بالردع الدم كردع الزَّعفران وردع الزَّعفران،ركب َرْدَعه يعين أنه سقط على رأسه : 

إنه مل يردعه شيء فيمنعه : ويقال يف معىن ركب ردعه : مث قال . ركب َرْدعه : مث خر الظيب عليه صريعا هذا معىن قوله 
اهـَردْعُت فالناً عما يريُد أي منعُته : املانع كقول الناس : والرادع ، عن وجهه ولكنه ركب ذلك فمضى لوجهه 
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هـارون أمحـد حممـد بـن أمحـد بـن الغطريـف أخـربينقراءة عليـه خبسـروجرد أخربنـا أبـو يالبسطام
عمر حدثنا سفيان حدثنا عبد امللك هـو ابـن عمـري مسـع قبيصـة بـن بن يوسف حدثنا ابن أيب

أم خرجنــا حجاجــا فكثــر مراؤنــا وحنــن حمرمــون أيهمــا أســرع شــدا الظــيب: قــال يجــابر األســد
عنـا عـن الشـمال قالـه جيـزّ والسنوح هكذا يقـول مـرالفرس فبينما حنن كذلك إذ سنح لنا ظيب

هــارون بالتشــديد فرمــاه رجــل منــا حبجــر فمــا أخطــأ خششــاءه فركــب ردعــه فقتلــه فأســقط يف
علـــى عمـــر بـــن أيـــدينا فلمـــا قـــدمنا مكـــة انطلقنـــا إىل عمـــر مبـــىن فـــدخلت أنـــا وصـــاحب الظـــيب

ـــه أمـــر الظـــيبياخلطـــاب رضـــ قتـــل ورمبـــا قـــال فتقـــدمت إليـــه أنـــا يالـــذاهللا تعـــاىل عنـــه فـــذكر ل
عمـدا أصـبته أم خطـأ؟ ورمبـا قـال فسـأله عمـر : فقص عليه القصة فقـال عمـر صاحب الظيبو 

: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله زاد رجل فقـال عمـر : كيف قتلته عمدا أم خطأ؟ فقال : 
مث : فضــة ورمبــا قــال لقــد شــرك العمــد اخلطــأ مث اجتــنح إىل رجــل واهللا لكــأن وجهــه قلــب يعــين

خــذ شــاة مــن الغــنم : فقــال لــه نبــه فكلمــه ســاعة مث أقبــل علــى صــاحيبالتفــت إىل رجــل إىل ج

عمــر بــن اخلطــاب إن فتيــا ابــن اخلطــاب لــن عنــده أقبلــت علــى الرجــل فقلــت لــه أيهــا املســتفيت
إىل جنبـه فـاحنر راحلتـك فتصـدق يسـأل الـذعنك من اهللا شـيئا واهللا مـا علـم عمـر حـىتتغين

وقـال مـرة يء واهللا مـا شـعرت إال بـه يضـرب بالـدرة علـيفنماها إليـه ورمبـا قـال فمـا علمـت بشـ
واهللا مــا : الفتيــا وتقتــل احلــرام وتقــول قاتلــك اهللا تعــدى: صــفوقا صــفوقا مث قــال علــى صــاحيب

حيكــم بــه ذوا عــدل (إىل جنبــه أمــا تقــرأ كتــاب اهللا فــإن اهللا يقــول يعلــم عمــر حــىت ســأل الــذ
ال أحـل يـا أمـري املـؤمنني إين: فقلـت ورمبـا قـال ثـويبيفأخذ مبجامع ردائيمث أقبل عل) منكم

أراك شـــابا فصـــيح اللســـان إين: فقـــال يمث أقبـــل علـــأمـــرا حرمـــه اهللا عليـــك فأرســـلينلـــك مـــين
الرجل عشرة أخالق تسـع حسـنة ورمبـا قـال صـاحلة وواحـدة سـيئة فسيح الصدر وقد يكون يف

وكـان قال سفيانعمر قال ابن أيب. التسع الصاحلة فاتق طريات الشبابئفيفسد اخللق السي
حـديث صــحيح اهــ هـذا مـا تركـت منـه ألفـا وال واوا: قـال

حـــدثنا أبـــو كريـــب ويعقـــوب قـــاال ]12586[ورواه ابـــن جريـــر . وســـياق ابـــن عيينـــة أحســـن 
ابتـدرت أنـا وصـاحب لك بن عمـري عـن قبيصـة بـن جـابر قـالحدثنا هشيم قال أخربنا عبد امل
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فأقبــل علــى رجــل إىل . ذلــك لــهفــذكرتعقبــة فأصــبته فأتيــت عمــر بــن اخلطــابيل ظبيــا يف ال
بـــح شـــاة اذ: اذبـــح كبشـــا قـــال يعقـــوب يف حديثـــه فقـــال يل: قـــال فقـــال.فنظـــرا يف ذلـــكجنبـــه

. حنـر ناقتـكاإن أمـري املـؤمنني مل يـدر مـا يقـول فقـال صـاحيبفانصرفت فأتيت صاحيب فقلـت
تقتــل الصــيد وأنــت حمــرم وتغمــص : فأقبــل علــي ضــربا بالــدرة وقــالفســمعها عمــر بــن اخلطــاب

مث .هـذا ابــن عــوف وأنــا عمــر)بــه ذوا عــدل مــنكمحيكـم (إن اهللا تعــاىل يقــول يف كتابــه! الفتيـا
حدثنا هناد وأبو هشام قـاال حـدثنا وكيـع عـن املسـعودي عـن عبـد ]12588[قال ابن جرير 

خرجنــا حجاجــا فكنــا إذا صــلينا الغــداة، اقتــدرنا : امللــك بــن عمــري عــن قبيصــة بــن جــابر قــال 
ظـيب أو بـرح، فرمـاه رجـل فبينمـا حنـن ذات غـداة إذ سـنح لنـا: رواحلنا نتماشـى نتحـدث، قـال

فلمـــا قـــدمنا مكـــة، . فعظمنـــا عليـــه: قـــال. منـــا حبجـــر، فمـــا أخطـــأ خشـــاءه، فركـــب ردعـــه ميتـــا
وإذا إىل جنبـه رجـل كـان وجهـه قلـب : قـال . خرجت معه حىت أتينا عمر، فقص عليـه القصـة

: مث أقبـل علـي الرجـل قـال : قـال. فضة يعين عبد الرمحن بن عوف فالتفت إىل صاحبه فكلمه
مـا أراك إال : فقال عمر. لقد تعمدت رميه، وما أردت قتله: أعمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل
: قــال. اقــد أشــركت بــني العمــد واخلطــأ، 

فما درى أمري املـؤمنني مـا يفتيـك حـىت ! عظم شعائر اهللاأيها الرجل،: فقمنا من عنده، فقلت
ســورة وال أذكــر اآليــة مــن: قــال قبيصــة! اعمــد إىل ناقتــك فاحنرهــا، ففعــل ذاك! ســأل صــاحبه

: قـال ! فبلغ عمر مقاليت، فلـم يفجأنـا إال ومعـه الـدرة: قال)حيكم به ذوا عدل منكم(املائدة
مث أقبـل علـي : قـال! أقتلـت يف احلـرم وسـفهت احلكـم: فعال صاحيب ضـربا بالـدرة وجعـل يقـول

يـا قبيصـة بـن جـابر إين : قال! ، ال أحل لك اليوم شيئا حيرم عليك مينيا أمري املؤمنني: فقلت
أراك شــاب الســـن فســيح الصـــدر بــني اللســـان، وإن الشـــاب يكــون فيـــه تســعة أخـــالق حســـنة 

مث قـال ابـن جريـر.ء األخالق احلسنة فإياك وعثـرات الشـبابء فيفسد اخللق السىيوخلق سىي
الشعيب قـال أخـربين قبيصـة بـن جـابر حصني عنحدثين يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخربنا 

حــدثنا هنــاد قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن قــال ابــن جريــر و .بنحــو مــا حــدث بــه عبــد امللــك
حصني وحدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابـن فضـيل قـال حـدثنا حصـني عـن الشـعيب قـال 

فأرســل إىل عبــد فأتيــت عمــر فســألته عــن ذلــك، أصــبت ظبيــا وأنــا حمــرمصــة بــن جــابرقــال قبي
فضــربين بالــدرة حــىت قــالإن أمــره أهــون مــن ذلــكيــا أمــري املــؤمننيفقلــت. بــن عــوفالــرمحن
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فجـاء عبـد الـرمحن، وأنـت حمـرم، مث تغمـص الفتيـا قـالقتلـت الصـيدمث قـال: قـالسابقته عدوا
اهـــ صــحيح ، والســياق األول أصــح حصــني بــن عبــد الــرمحن كــان حديثــه األول فحكمــا شــاة

.آخرمها ، وهشيم مسع منه قبل التغري أحسن من
حــدثنا هنــاد بــن الســري قــال حــدثنا ابــن أيب زائــدة قــال أخربنــا داود ]12585[ابــن جريــر -

كـــان رجـــالن مـــن األعـــراب حمـــرمني فأحـــاش : بـــن أيب هنـــد عـــن بكـــر بـــن عبـــد اهللا املـــزين قـــال 
ومــا تــرى؟ لــه عمــرالــرمحن بــن عــوف فقــالفأتيــا عمــر وعنــده عبــد . أحــدمها ظبيــا فقتلــه اآلخــر

مــا درى : فلمـا مضـيا قــال أحـدمها لصـاحبه. اذهبـا فأهــديا شـاةشـاة قـال وأنــا أرى ذلـك: قـال
ملائــدة ن ســورة اآهــل تقــر فردمهــا فقــالفســمعها عمــراملــؤمنني مــا يقــول حــىت ســأل صــاحبهأمــري 

هـــ ااســتعنت بصــاحيب هــذا: مث قــال)حيكــم بــه ذوا عــدل مــنكم(فقرأهــا عليهمــا.ال: فقــاال 
حـدثنا ابـن بشـار قـال حـدثنا ابـن أيب عـدي وسـهل بـن يوسـفمث قال .أحاشه أي نفره حنوه
وخطر كل واحـد منهمـا ملـن سـبق بيا ومها حمرمان فرتاهناظأن رجلني أبصرا عن محيد عن بكر 

فلمــا قــدما مكــة أتيــا عمــر خيتصــمان إليــه وعنــده . فســبق إليــه أحــدمها فرمــاه بعصــاه فقتلــه. إليــه
ظـر إىل عبـد الـرمحنمث نوال أجيـزههـذا قمـار: ن بن عوف فذكرا ذلك لـه فقـال عمـرعبد الرمح

قــال فلمـا قفــى الـرجالن مــن عنـد عمــر. لــكوأنــا أرى ذ: فقــال عمـر. شـاةقــالمــا تـرى: فقـال
إن اهللا تعـاىل : فردمهـا عمـر فقـال! ما درى عمـر مـا يقـول حـىت سـأل الرجـل: أحدمها لصاحبه

وأنـا عمـر وهـذا عبـد الـرمحن بـن )حيكـم بـه ذوا عـدل مـنكم(قـالذكره مل يرض بعمر وحده، ف
.اهـ مرسل صاحل عوف

بن سريين أن حمرمني اسـتبقا إىل اعن هشيم عن منصور أو غريه عن ]8241[عبد الرزاق -
ابـن . فقال اذبح شاة عفـراء عمر بن الخطابعقبة البطني فأصاب أحدمها ظبيا فقتله فأتى 

ثنا ابن عليـة قـال أخربنـا أيـوب عـن حممـد أن رجـال حدقوب قال حدثين يع]12596[جرير
أوطــأ ظبيــا وهــو حمــرم فــأتى عمــر فــذكر ذلــك لــه وإىل جنبــه عبــد الــرمحن بــن عــوف فأقبــل علــى 

ابـن وقـال .اهـ هـذا مرسـل صـاحل عبد الرمحن فكلمه مث أقبل على الرجل فقال أهد عنزا عفراء 
أشــعث بـن ســوار ا إســحاق عـن شــريك عـنحـدثنا عبــد احلميـد قــال أخربنـ]12595[جريـر 

فقـال ألنظـرن ظبيا يأوي إىل أكمـةكان رجل على ناقة وهو حمرم فأبصر: عن ابن سريين قال
فوقعت عنز من الظباء حتت قـوائم ناقتـه فقتلتهـا فـأتى سبق إىل هذه األكمة أم هذا الظيبأنا أ
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اهــ أشـعث بـن البيضـاءوهـي عليـه هـو وابـن عـوف عنـزا عفـراء قـالعمر فذكر ذلك له فحكم 
.سوار وشريك ليسا باحلافظني 

عمــر بــن ن رجــال جــاء إىل أعــن عبــد امللــك بــن قريــر عــن حممــد بــن ســريين ]932[مالــك -
نــا وصــاحب يل فرســني نســتبق إىل ثغــرة ثنيــة فأصــبنا ظبيــا وحنــن أين أجريــت إفقــال الخطــاب

ا وأنــت قــال فحكمــا عليــه نــأحكــم أحمرمــان فمــاذا تــرى فقــال عمــر لرجــل إىل جنبــه تعــال حــىت 
ن حيكــم يف ظــيب حــىت دعــا رجــال أبعنــز فــوىل الرجــل وهــو يقــول هــذا أمــري املــؤمنني ال يســتطيع 

حيكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة املائدة قـال ال قـال فهـل تعـرف 
جعتـك ضـربا نك تقرأ سـورة املائـدة ألو أهذا الرجل الذي حكم معي فقال ال فقال لو أخربتين 

وهـذا )حيكم به ذوا عدل منكم هـديا بـالغ الكعبـة(ن اهللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه إمث قال 
وقد روى مالك بـن أنـس عـن شـيخ يقـال لـه ]993[قال ابن معني اهـعبد الرمحن بن عوف 

عبد امللك بن قريب وهو األصمعي ولكن يف كتاب مالـك عبـد امللـك بـن قريـر وهـو خطـأ إمنـا 
.سند صحيح مرسل اهـألصمعي هو ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبـو عمـرو بـن مطـر حـدثنا حيـىي بـن ]10148[البيهقي -
وائـل قـال حـدثينحـدثنا شـعبة عـن منصـور عـن أيبحممد حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حـدثنا أيب

ني مـن إخوانـك ائـت رجلـ: فسـألته فقـال عمـرأصـبت ظبيـا وأنـا حمـرم فأتيـت : أبـو حريـز قـال 
زاد فيــه . فحكمــا علــى تيســا أعفــرســعداوعبــد الــرحمن بــن عــوف فليحكمــا عليــك فأتيــت 

ابـن وقـال. كـذا يف املطبـوع أبـو حريـز اهـيجرير بن عبد احلميد عن منصور وأنا ناس إلحرام
حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا شـعبة عـن منصـور عـن ]12593[جرير 

: فقـالفذكرت ذلـك لعمـرأصبت ظبيا وأنا حمرم: ل أخربين ابن جرير البجلي قال أيب وائل قا
فحكما علي تيسا أعفـر رمحن وسعدافأتيت عبد ال. ائت رجلني من إخوانك فليحكما عليك

حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا حممد بن جعفر قال حـدثنا .األعفر األبيض:قال أبو جعفر
وكـذاك حكـاه اهـ الصواب أبو جرير قاله أمحد شاكر مثلهعمرشعبة عن منصور بإسناده عن

قال أخربنا إسـحاق بـن يوسـف األزرق عـن سـفيان عـن ]8790[وقال ابن سعد . ابن كثري 
لقيــت أعرابيــا ومعــه ظــيب قــد قعصــه فابتعتــه : قــالمنصــور عــن أيب وائــل عــن أيب جريــر البجلــي

ائـت ذوي : خلطاب فذكرت ذلك له فقـال فأخذته فذحبته وأنا ناس إلهاليل فأتيت عمر بن ا
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أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى قـال حـدثنا إسـرائيل عـن منصـور عـن وقال .عدل فليحكما عليك
خرجنا مهلني فوجدت أعرابيا معه ظـيب فابتعتـه منـه فذحبتـه : شقيق عن أيب جرير البجلي قال 

إخوانــــك ائــــت بعــــض: وال أذكــــر إهــــاليل فأتيــــت عمــــر بــــن اخلطــــاب فقصصــــت عليــــه فقــــال 
اهــسـعد بـن مالـك فحكمـا علـي تيسـا أعفـرفليحكموا عليك فأتيـت عبـد الـرمحن بـن عـوف و 

.أبو جرير البجلي مل يذكروه مبا يبني حديثه 
عن إسرائيل عن مسـاك بـن حـرب عـن عكرمـة أن رجـال أصـاب ظبيـا ]8238[عبد الرزاق -

.فيه ضعف اهـ مرسل فسأله فقال أهد كبشا من الغنم علياوهو حمرم فأتى 
احملرمااألمر يف الضبع يصيبه

حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبـد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري ]14151[ابن أيب شيبة -
جعـل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال جــابر بــن عبــد اهللاعـن عبــد الــرمحن بـن أيب عمــار عــن 
داود والرتمــذي وصــححه اهـــ رواه أبــووجعلــه مــن الصــيدوســلم يف الضــبع كبشــا يصــيبه احملــرم

.وابن خزمية وابن حبان 
ثنا يعقــوب الــدورقي و حممــد بــن هشــام قــاال ثنــا هشــيم أخربنــا حــد]2647[ابــن خزميــة وقــال

. قضـــى يف الضـــبع بكـــبش : عـــن عطـــاء عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا قـــال هـــو بـــن زاذان و منصـــور 
ثنا هشـــيم حــدم ثنا يعقــوب بـــن إبــراهيحــدن صـــاعد ثنا أبـــو حممــد بــحــد]2578[الــدارقطين

.قـوب قضـىكـذا قـال لنـا يعالضـبع بكـبشقـال قضـى يفجـابرثنا منصـور عـن عطـاء عـن حد
حــدثنا إبــراهيم يأخربنــا أبــو احلســن أخربنــا أمحــد حــدثنا إمساعيــل القاضــ]10160[البيهقــي 

الضـبع قضـى يف: حدثنا هشـيم حـدثنا منصـور عـن عطـاء عـن جـابر بـن عبـد اهللا قـال ياهلرو 
حدثنا صاحل بن عبد الـرمحن قـال ثنـا سـعيد بـن منصـور قـال ثنـا ]3766[الطحاوي.بكبش

قضـي يف الضـبع إذا قتلهـا : بـن عبـد اهللا قـالعـن جـابرهشيم عن منصور بن زاذان عن عطاء
.اهـ صحيح بكبشاحملرم

حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عـن أيب الـزبري عـن جـابر أن ]15861[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ابـن منـري عـن حجـاج عـن أيب ]14154[ابـن أيب شـيبة . لضبع كبشاقضى يف اعمر

.ثقاتاهـ هحنو الزبري عن جابر عن عمر 
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جعـل الضـبع صـيدا عليـابن أيب جنيح عن جماهـد أن اعن معمر عن ]8223[عبد الرزاق -
حــدثنا ابــن منــري عــن حجــاج عــن ابــن أيب جنــيح ]15863[ابــن أيب شــيبة.وحكــم فيهــا كبشــا 

اهــد عــن علــي يف الضــبع إذا عــدا علــى احملــرم فليقتلــه فــإن قتلــه مــن قبــل أن يعــدو عليــه عــن جم
حــدثنا حفــص عــن حجــاج عــن ابــن أيب ]14155[وقــال ابــن أيب شــيبة . فعليــه شــاة مســنة

.اهـ مرسل جنيح عن جماهد عن علي يف الضبع إذا مل يعد كبش
قتـل رجـل : عـن عكرمـة قـال حـدثنا أبـو األحـوص عـن مسـاك ]14152[وقال ابن أيب شيبة 

.اهـ مرسل صاحل فسأله ؟ فجعل فيه كبشاعلياضبعا وهو حمرم فأتى 
ا نصـر بـن أوس الطـائي أبـو ثنـحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم] 922[ابن املنـذر -

عـن : أسـألك عـن الصـيد قـال : هريـرةأبـاقلـت يـا : املنهال عن عبد اهللا بـن زيـد الطـائي قـال
ل نعجـة ُعـرْ ومـا الضـبع فوصـفته لـه، قـال، ذلـك الفُ : أسـألك عـن الضـبع قـال: ل؟ قلـتتسأأيه

حــدثنا عبيــد اهللا بــن موســى قــال ثنــا أبــو املنهــال ]271/ 3[يعقــوب يف املعرفــة . مــن الغــنم 
: فقـال. نصر بن أوس الطائي كويف ثقة عن عبـد اهللا بـن زيـد سـألت أبـا هريـرة عـن ولـد الضـبع

يأخربنـــا أبـــو عبـــد الـــرمحن الســـلم]19871[وقـــال البيهقـــي .غـــنمذاك الفرعـــل نعجـــة مـــن ال
عبيد قال حدثنا حممد بن ربيعة بن عبد العزيز عن أيبيأخربنا عليأخربنا أبو احلسن الكارز 

تلـك الفرعـل : هريـرة أنـه سـئل عـن الضـبع فقـال عن نصر بـن أوس عـن عمـه عـن أيبيالرؤاس
يراد من هذا يالفرعل عند العرب ولد الضبع والذ: قال أبو عبيد: مث قال . نعجة من الغنم

عمه وثقه ابن حبان ، على رمسه اهـ
.
: قـال عمـرابـنحدثنا شبابة عن هشام بن الغاز عن نافع عن ]15862[ابن أيب شيبة -

.صحيح اهـ سند من قتل ضبعا وهو حمرم فعليه الفداء
بــن عيينــة عــن عثمــان بــن مطــر عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن اعــن ]8357[عبــد الــرزاق -

فسـألناه عمـربـناصابوا ضبعا وهم حمرمـون قـال فأتينـا أعمار موىل بين هاشم أنه كان يف قوم 
بـن عمـر إنـه ملعـزز بكــم  افقـال علـيكم كـبش واحـد فقـال رجـل منـا كـبش علـى كـل رجـل فقـال 

يحــدثنا أبــو بكــر النيســابور ]2595[الــدارقطين .ـ ابــن مطــر يضــعفاهــكــبش واحــد علــيكم 
حــدثنا أمحــد بــن منصــور حــدثنا يزيــد بــن هــارون حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن عمــار مــوىل بــين
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؟يكم كــبش قــالوا علــى كــل واحــد منــا كــبشأنفســهم فــأتوا ابــن عمــر فــذكروا ذلــك لــه فقــال علــ
اللغويـون إنكـم ملعـزز قـال : الـدارقطين قـال . إنكـم ملعـزز بكـم علـيكم مجيعـا كلكـم كـبش:قـال

وقال البيهقـي يف بيـان .عمار بن أيب عمار صدوق ال بأس به اهـملشدد عليكم إذايبكم أ
ا أبنـا أبـو العبـاس أبنـا الربيـع أبنـا أبـو زكريـا يف آخـرين قـالو ]81[خطأ من أخطأ على الشـافعي 

أبنا الشافعي أخربين الثقة عن محاد بن سلمة عن زياد موىل بين خمزوم وكان ثقة أن قوما حرمـا 
وقــد رواه ابــن مهــدي .إنــه ملعــزز بكــم بــل علــيكم جــزاء واحــد : أصــابوا صــيدا فقــال ابــن عمــر 

ن نصــر اهللا ابــن الــزبري أن عـن محــاد بــن سـلمة عــن عمــار عــن ربـاح أن مــوايل آلل الــزبري نـذروا إ
حيجــوا مشــاة فبينمــا هــم ميشــون يف غــداة شــيمة إذ عرضــت هلــم ضــبع ، فتحــذفوها أو ضــربوها 

ليـذحبوا  : مـا صـنعنا قتلناهـا وحنـن حمرمـون ؟ فسـئل ابـن عمـر فقـال : بعصيهم فقتلوهـا ، فقـالوا 
نـا أبــو إنكـم ملعـزز بكــم كـبش عـن مجـيعكم أخرب : عـن كـل إنســان كـبش ؟ فقـال : كبشـا فقيـل

عثمان الصويف أبنا أبو حممد بـن حامـد أبنـا أبـو حـامت مكـي بـن عبـدان ثنـا عبـد اهللا بـن هاشـم 
عــن : وقــال عــن ربــاح وكــذلك رواه ســليمان بــن حــرب عــن محــاد فقــال فــذكرهثنــا عبــد الــرمحن 

ربــاح فيحتمــل أن يكــون محــاد بــن ســلمة رواه مــرة عــن زيــاد ومــرة عــن عمــار مث أرســله مــرة فلــم 
مل أعـرف مـن ربـاح إال أن يكـون اهــرباحـا ووصـله مـرة فـذكر فيـه رباحـا ، واهللا أعلـم يذكر فيه 

.أحد املوايل 
يقـول ابـن عبـاسأخربنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه مسـع ]10167هق[الشافعي -
بـن عبـاس يقـول ابـن جـريج عـن عطـاء أنـه مسـع اعـن ]8225[عبـد الـرزاق .الضبع كبشيف

.صحيحاهـ يف الضبع كبش 
عبـاسابـنحدثنا وكيع عن شعبة عن مساك عـن عكرمـة عـن ]14156[وقال ابن أيب شيبة 

.اهـ صحيح فيه كبش: أن مروان سأله ؟ فقال 
حـــدثنا إبـــراهيم بـــن هـــانئ حـــدثنا عفـــان يحـــدثنا أبـــو بكـــر النيســـابور ]2594[الـــدارقطين -

قوم أصابوا عن ابن عباس يفحدثنا عبد الواحد بن زياد عن سعيد بن عبد الرمحن عن جماهد 
أخربنــا حممــد بــن موســى بــن ]10290[البيهقــي .ضــبعا قــال علــيهم كــبش يتخارجونــه بيــنهم

بن عفان حدثنا أبو أسـامة يالفضل حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا احلسن بن عل



تقريب فقه السابقني األولني

49

نا جماهـد حدثيبشر حدثنا أبو شيبة سعيد بن عبد الرمحن الزبيدعن عبد الواحد بن زياد أيب
جاء نفر من أهـل العـراق إىل ابـن عبـاس قـالوا إنـا أنفجنـا ضـبعا فرددناهـا بيننـا فأصـبناها : قال 

إن كان ضبعا فكبش مسني ، وإن كان ضبعة فنعجـة : ومنا احلالل ومنا احملرم فقال ابن عباس 
ـ أبــو اهــبيــنكمال ولكــن ختــارجون : قــال . يــا أبــا عبــاس علــى كــل رجــل منــا: مسينــة قــال فقــالوا 

.ثقات كلهم على رسم ابن حبان .ابن حبان و وثقه ابن معني وأبو داودشيبة 
احلكومة يف الريبوع

عــن مالـــك ومعمــر عـــن أيب الــزبري عـــن جــابر أن عمـــر بــن اخلطـــاب ]8216[عبــد الـــرزاق -
أخربنـا أبـو عبـد ]10172[البيهقي .حكم يف الريبوع جفرة قال معمر قال الزهري حكومة 

عبيــد حــدثينبــن عبــد العزيــز عــن أيبيحــدثنا علــيأخربنــا أبــو احلســن الكــارز يســلمالــرمحن ال
الظــيبالضــبع كبشــا ويفالــزبري عــن جــابر عــن عمــر أنــه قضــى يفابــن عليــة عــن أيــوب عــن أيب

اجلفر من أوالد املعز ما بلغ أربعة : قال أبو عبيد قال أبو زيد . الريبوع جفرا أو جفرةشاة ويف
.اهـ صحيح ، تقدم هأشهر وفصل عن أم

بن عيينة عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب عبيدة بـن عبـد اهللا أن اعن ]8217[عبد الرزاق -
قــال يف رجــل طــرح علــى يربــوع جوالقــا فقتلــه وهــو حمــرم حكــم فيــه جفــرا أو قــال مســعودبــنا

ن عبيـدة بـأيبعـن يأخربنا ابن عيينـة عـن عبـد الكـرمي اجلـزر ]10143هق[الشافعي . جفرة 
جنــيح عــن أخربنــا ابــن عيينــة عــن ابــن أيب]10174هــق[شــافعي ال.مثلــهعبــد اهللا بــن مســعود

.اهـ مرسالن صحيحان الريبوع جبفر أو جفرة جماهد أن ابن مسعود حكم يف
من أصاب ضبا

بـــن عيينـــة عـــن املخـــارق بـــن عبـــد اهللا قـــال مسعـــت طـــارق بـــن اعـــن ]8420[عبـــد الـــرزاق -
حكـم فيـه فحكـم افقال له عمـر عمره أربد أصاب ضبا فأتى شهاب حيدث أن رجال يقال ل

أخربنا ابن عيينة أخربنا خمارق عن طارق بـن شـهاب ]10149هق[ي شافعال. فصدقه عمر 
خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضـبا ففـزر ظهـره فقـدمنا علـى عمـر فسـأله : قال 

إمنـا : ا أمري املؤمنني وأعلم فقال عمـر يأنت خري مين: احكم يا أربد فقال : أربد فقال عمر 
أرى فيــه جــديا قــد مجــع املــاء والشــجر : فقــال أربــد . أمرتــك أن حتكــم فيــه ومل آمــرك أن تــزكيين

: حـدثنا سـالم عـن خمـارق عـن طـارق قـال ]15859[ابن أيب شيبة .فذاك فيه: فقال عمر 
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فـأتى عمـر بـن وهـو حمـرموطأ رجل منا ضـبا فقتلـه خرجنا حجاجا حىت إذا كنا ببعض الطريق أ
ما فيـه جـديا قـد مجـع املـاء والشـجر احكم معي فحك: عمر : فقال له اخلطاب ليحكم عليه 

حـدثنا ابـن وكيـع قـال حـدثنا ]12589[ابن جريـر .)حيكم به ذوا عدل منكم(عمر مث قال
يه حكم علفأتى عمر لي. أوطأ أربد ضبا فقتله وهو حمرم: ابن عيينة عن خمارق عن طارق قال 

حيكـم بـه (مث قـال عمـر. فحكمـا فيـه جـديا قـد مجـع املـاء والشـجراحكم معـي: فقال له عمر
.صحيحاهـ ) ذوا عدل منكم

يفعبــد اهللا حـدثنا ابــن عليـة عـن ابــن أيب جنـيح عـن جماهــد عـن ]15858[ابـن أيب شـيبة -
.مرسل اهـالضب يصيبه احملرم جفنة من طعام

نـة عـن مطـرف عـن أيب إسـحاق أن رجـال قتـل أم حبـني بـن عيياعـن ]8431[عبـد الـرزاق -
أنبـأ سـفيان عـن مطـرف ]9672هق[الشافعي . عليه فيها حبمل وهو الفصيلعثمانفحكم 

مطــرف بــن مــازن اهـــعــن أيب الســفر أن عثمــان بــن عفــان قضــى يف أم حبــني حبــالن مــن الغــنم
.تركوه

ما ذكر يف البقر
ه عـن أيب إسـحاق عـن الضـحاك بـن مـزاحم عـن عـن إسـرائيل أو غـري ]8209[عبد الرزاق -
ــنا عــن ســعيد عــن ]10152هــق[الشــافعي اهـــ وقــالقــال يف البقــرة الــوحش بقــرة مســعودب

بقـرة الـوحش يف: أنـه قـال عبـاسابـنإسـحاق عـن الضـحاك بـن مـزاحم عـن إسرائيل عن أيب
.وفيه انقطاع اهـ هذا أوىل اإلبل بقرةبقرة ويف

ما أمر بقتله
عـن عـروة يحدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريـع حـدثنا معمـر عـن الزهـر ]3314[البخاري -

ب احلـرم الفـأرة والعقـر مخـس فواسـق يقـتلن يف:صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالعن عائشة عن النيب
اهـ)1(واحلديا والغراب والكلب العقور

بن السماك حـدثنا حنبـل بـن إسـحاق ابن بشران ببغداد أخربنا أبو عمرو اأخربنا أبو احلسني ] 10347[البيهقي-1
مـا كـان : الفـأرة جـزاء إذا قتلهـا احملـرم فقـال محـاد حدثنا بشر بـن موسـى حـدثنا محـاد بـن زيـد وذكـروا لـه قـول إبـراهيم يف

صـلى اهللا عليــه وسـلم وال كــان رجــل ن حـديث النــيببالكوفـة رجــل أوحـش ردا لآلثــار مـن إبــراهيم وذلـك لقلــة مــا مسـع مــ
اهـوذلك لكثرة ما مسعبالكوفة أحسن اتباعا وال أحسن اقتداء من الشعيب
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ن أنـه عن األسلمي عن زيد بن أسلم قـال حـدثين عبـد اهللا بـن سـيال]8378[عبد الرزاق -
عـن عبـد الـرمحن ]8379[عبـد الـرزاق .عن الكلب العقور فقـال هـو األسـد هريرةأباسأل 

بــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال حــدثين عبــد اهللا بــن ســيالن أنــه ســأل أبــا هريــرة عــن الكلــب 
ثنــا أبــو حذيفــة حــدثنا حممــد بــن خزميــة قــال]3757[الطحــاوي . العقــور فقــال هــو األســد 

الكلــب العقــور: عــن أيب هريــرة قــالصــاحلعــن أيبحممــد عــن زيــد بــن أســلمقــال ثنــا زهــري بــن 
حــدثنا ابــن أيب داود قــال ثنــا وقــال الطحــاوي. اهـــ زهــري بــن حممــد اخلراســاين يضــعف األســد

عـن أيب سعيد بن منصور قال ثنا حفص بن ميسرة قال حدثين زيد بن أسـلم عـن ابـن سـيالن 
.اهـ على رسم ابن حبان هريرة مثله

عمـرابـنمسعـت : حدثنا ابن منري عن حنظلة عـن القاسـم قـال ]15065[ابن أيب شيبة -
حـدثنا عبـد اجلبـار بـن ]2230[الفـاكهي . جناح عليكم أن تقتلـوهن وأنـتم حـرمال : يقول 

العالء قال ثنا بشر بن السري قال ثنا حنظلة عـن طـاوس قـال مسعـت عبـد اهللا بـن عمـر يقـول 
.اهـ صحيح وها يف احلرم ال جناح عليكم أن تقتل: 
مـا أحـل بـك نأعمـربـنابن عيينة عن عبد اهللا بن دينار عن اعن ]8377[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح من السباع فأحل به
]2216[الفـاكهي -

أحــل : بــن حممــد بــن أيب بكــر أنــه قــال جــريج وأخــربين أبــان بــن صــاحل بــن عمــري عــن القاســم 
: ابــن عبــاس كــان يقــول : أخلــرب ؟ فقــال : فقلــت لــه : مخــس للحــرام كلهــن فاســق ، قــال أبــان 

.اهـ صحيح هي أفسق الفسقة 
حــدثنا ابــن فضــيل عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن ابــن أيب نعــم عــن ]15060[ابــن أيب شــيبة -

الفـــأرة و رب والســـبع العـــادي والكلـــب العقـــور يقتـــل احملـــرم احليـــة والعقـــ: أنـــه قـــال ســـعيدأبـــي
: مل قيــل الفويســقة ؟ فقــال : الفويســقة فقيــل لــه 

.اهـ سند ضعيف 
قـال ابـن ]2217[الفاكهي -

: قالـت سـلمةأمخربين أبو الـزبري عـن عـروة عـن جريج وأ
.اهـ سند جيد له أصل يف صحيح مسلم واحلرام أن يقتلن 
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ــــن الخطــــابن أبــــن شــــهاب اعــــن ]792[مالــــك - . أمــــر بقتــــل احليــــات يف احلــــرمعمــــر ب
قـــال ابـــن رواد]2215[الفــاكهي 

وكان عمر بن اخلطـاب يقـول اقتلـوا احليـة : عن ابن شهاب قال أخربين عمرو بن دينارجريج
 .

بـد عن سامل بـن عحدثين جدي قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب]2/141[األزرقي وقال 
هــي عــدو فاقتلوهــا حيــث : فقــالهــا احملــرمعــن احليــة يقتلســئل عمــر بــن اخلطــاب : اهللا قــال
.مرسل وجدته وهو ذا كاهـ  وهاوجدمت
: حـدثنا ابـن عيينـة عـن الزهـري عـن سـامل عـن ابـن عمـر قـال ]15057[ابن أيب شـيبة وقال

عـن معمـر عـن ]8382[عبـد الـرزاق .اقتلـوهن: سئل عمر عن قتل احلية وهو حمرم ؟ فقال 
يــث بــن عمــر قــال ســئل عمــر عــن قتــل احليــة قــال هــي عــدو فاقتلهــا حاالزهــري عــن ســامل عــن 

حـــدثنا أبـــو بكـــر احلميـــدي حـــدثنا ]2/732[وقـــال الفســـوي .
أول ما رأيت الزهري انتهيت إليه وهـو حيـدث النـاس فسـمعته يقـول أخـربين سـامل : سفيان قال

هـي عـدو فاقتلوهـا حيـث : سـئل عمـر عـن احليـة يقتلهـا احملـرم؟ قـال: بن عبـد اهللا عـن أبيـه قـال
.حيح صاهـوجدمتوها

عن معمر عن سليمان األعمـش عـن سـليمان بـن ميسـرة عـن طـارق ]8220[عبد الرزاق -

عـن احليـات فقـال قتلـت عـدوا وسـألناه عمـر بـن الخطـابمنا بعريه ضبا فدق صـلبه فسـألت 
رجــل فقــال أتــروا يل جــديا قــد بلــغ املــاء والشــجر جيزيــه قــال نعــم عــن الضــب فالتفــت إيل وإىل 

.اهـ صحيح فأمره به 
بـــن عيينـــة عـــن املخـــارق بـــن عبـــد اهللا قـــال مسعـــت طـــارق بـــن اعـــن ]8221[عبـــد الـــرزاق -

عمـر شهاب يقول خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد بن عبد اهللا ضبا فأتينا نسأل 
له عمر أحكم فيـه فقـال أنـت خـري مـين وأعلـم قـال إمنـا أمرتـك ربد فقالأفسأله بن الخطاب

أن حتكم قال قلت فيه جدي قد مجع املاء والشجر قال ففيه ذلك قال وأصبنا حيـات بالرمـل 
ابـــن أيب شـــيبة . 

مـررت حبيـات ق بن شهاب قالعبد الرمحن عن طار حدثنا سالم عن خمارق بن]15056[
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نــا حمــرم فقتلــتهن بعصــا كانــت معــي فلمــا أتيــت عمــر ســألته عــن قــتلهن؟ فقــالوأ
نــة عــن خمــارق عــن طــارق بــن حــدثين جــدي حــدثنا ســفيان بــن عيي]2/141[األزرقــي .عــدو

أصـــبنا حيـــات بالرمـــل وحنـــن حمرمـــون فقتلنـــاهن فقـــدمنا علـــى عمـــر بـــن اخلطـــاب شـــهاب قـــال
.اهـ صحيح هي عدو فاقتلوهن حيث وجدمتوهن: ه فقالفسألنا

أخربنا الثوري عـن إبـراهيم بـن عبـد األعلـى عـن سـويد بـن غفلـة قـال ]8380[عبد الرزاق -
أن نقتــل احليـة والعقـرب والزنبــور وهـو شـبه النحلــة وهـو الـدبر والفــأرة عمـر بــن الخطـابأمرنـا 

سـرائيل عـن إبـراهيم بـن عبـد األعلـى عـن إ]8381[عبـد الـرزاق .ن وحنن حمرمـون اشك سفي
حــدثنا محيــد بــن ]15066[ابــن أيب شــيبة .عــن ســويد بــن غفلــة قــال أمرنــا عمــر ذكــر حنــوه 

أمرنـا : عبد الرمحن عن حسن بن صاحل عن إبراهيم بـن عبـد األعلـى عـن سـويد بـن غفلـة قـال 
ن عـسـفيانحـدثين جـدي حـدثنا ]2/142[األزرقـي .عمر بقتل احلية والزنبور وحنـن حمرمـون

عـن احليـة أنـه سـأل عمـر بـن اخلطـابمسعر عن إبـراهيم بـن عبـد األعلـى عـن سـويد بـن غفلـة
اهــ نعم وهي الـدبرة: وغريها يقتلها وهو حمرم فقال نعم حىت سأله عن الزنبور يقتله احملرم فقال

.متأبن كدام وسياق مسعر صحيح 
يأخربنـا أبـو بكـر اإلمسـاعيلاليينحدثنا أبو سعد أمحد بن حممد املـ]10348[وقال البيهقي 

قــال حــدثنا عبيــد اهللا بــن حممــد بــن هــارون الفريــايبيالــدينور حــدثنا عبــد اهللا بــن وهــب يعــين
مــا شــئتم أجــبكم مــن كتــاب اهللا عــز ســلوين: حممــد بــن إدريــس مبكــة يقــول يمسعــت الشــافع

مــا تقــول يفأصــلحك اهللا : وجــل ومــن ســنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال فقلــت لــه 
مـا آتـاكم الرسـول فخـذوه (نعم بسم اهللا الرمحن الرحيم قال اهللا تعاىل : احملرم يقتل زنبورا؟ قال 
عن حذيفـة يحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن عمري عن ربع) 

وحـدثنا .مـر بكر وعأيبياقتدوا باللذين من بعد: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عمر بـن الخطـابسفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن 

كـان الـدارقطين عبـد اهللا بـن حممـد بـن وهـب أبـو حممـد الـدينوري  اهــأنه أمر احملـرم بقتـل الزنبـور
مسعــت أمحــد بــن : أخربنــا أبــو عبــد الــرمحن الســلمي قــال] 10755[ورواه يف املعرفــة .يتهمــه
مسعت عبيد اهللا بن : يقولعبد اهللا بن حممد بن بشر احلافظمسعت: يقولاألصفهايناحلسن



تقريب فقه السابقني األولني

54

السلمي فيه نظـر .فذكره يقول مبكةمسعت حممد بن إدريس الشافعي: يقولحممد بن هارون
.
وحنـن ابـن عمـر كنا مـع : حدثنا وكيع عن أسامة عن نافع قال ]15058[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند حسن درنا سامل فقتلهاحمرمون فرأينا حية فب
حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عمران بن حـدير عـن منقـر أيب ]15051[ابن أيب شيبة -

ـــنبشـــامة عـــن  ـــاساب : قـــال أبـــو عبـــد الـــرمحن .ال بـــأس بقتـــل األفعـــى ورمـــي احلـــدإ: قـــال عب
بـو عبـد الـرمحن اهــ أيعـين احملـرم: : ووجدت يف مكان آخر 

.أبو بشامة ال يعرف حاله . هو بقي بن خملد راوي عن املصنف عن أيب بكر بن أيب شيبة 
أنـه  عبـاسبـناعن األسلمي عن داود بـن احلصـني عـن عكرمـة عـن ]8419[عبد الرزاق -

.اهـ األسلمي مرتوك كان ينهى احملرم أن يقتل الرمخة أو القمل يف احلرم 
: قــال علــيحــدثنا حــامت بــن إمساعيــل عــن جعفــر عــن أبيــه عــن ]15982[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل صحيح يقتل احملرم الغراب
ابن جريج أخربين عمرو بن دينار أن عبد حدثين جدي ثنا مسلم عن ] 2/142[األزرقي -

اهـــيرمــي غرابــا بالنبــل وهــو حــرامعمــرابــنأخــربه أنــه رأى الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن أيب عمــارة
بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب اعــن ]8383[عبــد الــرزاق. يح ابــن أيب عمــارالصــح

]15983[ابـن أيب شـيبة . بن عمر يرمي غرابـا علـى ظهـر بعـريه وهـو حمـرم اعمار قال رأيت 
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أيب عمار قال رأيت ابن عمر يرمي غرابا عـن ظهـر 

]2219[الفـاكهي.بعريه وهو حمرم
رواد قال ابـن جـريج وأخـربين عمـرو بـن دينـار أن عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن أيب عمـار أخـربه 

.اهـ صحيح أنه رأى ابن عمر يرمي غرابا بالنبل وهو حرام
اقتلـوا : ل قـاعمـرابـنن ليـث عـن جماهـد عـن عـحـدثنا حفـص ]16098[ابن أيب شـيبة -

بــن ابــن التيمــي عــن ليــث عــن جماهــد عــن اعــن ]8398[عبــد الــرزاق . الــوزغ يف احلــل واحلــرم
.اهـ ليث يضعف اهـعمر قال اقتلوا الوزغ فإنه شيطان 
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حدثنا عمرو بن حممد قال ثنا عبد اهللا بـن مسـلمة عـن عمـر بـن قـيس ]2228[الفاكهي -
ابـن قـيس سـندل مـرتوك اهــيف جـوف الكعبـة اقتل الـوزغ ولـو:قال عباسابنعن عن عطاء

.يف كتاب الصيد يأيت القول يف الوزغ .
حــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن ابــن أيب ذئــب عــن الزهــري عــن ]15722[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل يقتل احملرم الذئب واحلية: قال عمر
يقتل احملـرم : قال رعمابنحدثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ]15716[ابن أيب شيبة -

عـن عـن وبـرةحدثنا وكيع عن سفيان عن سامل عن سعيد]15717[ابن أيب شيبة .الذئب
.اهـ صحيح يقتل احملرم الذئب: ابن عمر قال 

ثنا أبــو ســعيد بــن عــوذ الــرباد قــالأخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال حــد]7601[ابــن ســعد -
اج ســلوين فعلينــا كــان يــا معشــر احلــ: قــول يابــن الزبيــرحــدثنا حممــد بــن املرتفــع قــال مسعــت 

دخلــت يف جــرايب فــأرة أحيــل يل : فقــال لــه رجــل مــن أهــل العــراق التنزيــل وحنــن حضــرنا التأويــل
العشر : والليال العشر ؟ قال قال أخربنا بالشفع والوتر اقتل الفويسقة: قتلها وأنا حمرم ؟ قال 

وهـو فال إمث عليـه ومـن تـأخر فـال إمث عليـهمن تعجل يف يومني :والشفع عرفة والنحرالثمان و 
.امسه رجاء بن احلارث ضعفه ابن معني الرباد . رواه البخاري يف التاريخ اهـاليوم

مـــا مسعنـــا أن الثعلـــب : عمـــرو بـــن دينـــار بـــن جـــريج قـــال قـــالَ اعـــن ]8230[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ ثقات يفدى

ما يعفى عن قتلهمجاع 
: نا أسباط بن حممد عن احلسن بن عمرو عن أيب أمامة قالحدث]13435[ابن أيب شيبة-

اهـــ ســند حســن ، أبــو ومــا عليــك ؟: قــال أقتــل البعــوض ؟ : قلــت : قــال ابــن عمــرســألت 
.أمامة هو التيمي 

جـاءت امـرأة إىل : حدثنا حفـص عـن التيمـي عـن أيب جملـز قـال ]13295[ابن أيب شيبة -
اهـــ ألقيتهــا أو قتلتهــا؟ قــال مــا القملــة مــن الصــيدفقالــت إين وجــدت قملــة ففســألته ابــن عمــر

.سند صحيح 
بــن عمـر سـئل عـن احملــرم ابـن التيمــي عـن أبيـه عـن أيب جملـز أن اعـن ]8262[عبـد الـرزاق -
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بــن عمــر مــا نعلــم القملــة مــن الصــيد فأعــادت فقــال ا
مثــل ذلــك فأعــادت عليــه الثالثــة فقــال شــاة خــري مــن قملــة ونظــر إيل لكــي أشــهد معــه فقلــت 

.سند صحيحاهـ أجل شاة خري من قملة
ابــنعــن شــعبة عــن احلــر بــن صــياح قــال مسعــت حــدثنا وكيــع ]15878[ابــن أيب شــيبة وقـال
ابــن اجلعــد .أو بقبضــة مــن طعــاميتصــدق بكســرة : ملــة قــال وســئل عــن احملــرم يقتــل القعمــر

يف القملـة يقتلهـا احملـرم بـن عمـر يقـول انا شعبة عن احلر بن الصـياح قـال مسعـت خرب أ]570[
.اهـ سند صحيح يتصدق بكسرة أو قبضة من طعام 

بــن البيلمــاين قــال  اعــن معمــر عــن مســاك بــن الفضــل قــال حــدثين ]8258[عبــد الــرزاق وقــال
بـن اعلي إذ جاء رجل فقال ما تقـول يف حمـرم قتـل قملـة فقـال ئوهو متكعمربنامع كنت 

عمر ينحر بدنة قال فضحكت فنظر إيل وقال ال تلمين لعمر اهللا يسألين عن القملة وأحـدهم 
ــــرمحن بــــن البيلمــــاين ال بــــأس بــــه يثــــب علــــى أخيــــه بالســــيف  ــــرزاق وقــــال. اهـــــ عبــــد ال عبــــد ال

له عـن احملـرم قتـل قملـة فقـال أبـن عمـر فسـاال جاء رجـل إىل عن معمر عن قتادة ق]8261[
.اهـ هذا منقطع بن فاطمة ابن عمر يسألين أهل العراق عن القملة وهم قتلوا حسني ا

عمـــرو قـــاال حـــدثنا أبـــو أخربنـــا أبـــو طـــاهر الفقيـــه وأبـــو ســـعيد بـــن أيب]10357[البيهقـــي -
عبـد اهللا حـدثنا املفضـل بـن فضـالة العباس األصم حدثنا حممد بـن إسـحاق أخربنـا حسـان بـن 

قتلت قملة إين: عن عقيل عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه أن رجال أتاه فقال 
.اهـ ال بأس به أهون قتيل: وأنا حمرم فقال ابن عمر 

عن عبد اهللا بـن حمـرر قـال مسعـت ميمـون بـن مهـران حيـدث أنـه مسـع ]8263[عبد الرزاق -
فقال ألقيت قملة مبكة وأنـا حمـرم ومل أذكـر مث ابتغيتهـا فلـم أجـدها قـال باسعبنارجال يسأل 

أخربنـا سـفيان ]10355هـق[الشـافعي.اهـ ابن حمرر مرتوكبن عباس تلك الضالة ال تبتغى ا
جلست إىل ابـن عبـاس فجلـس إليـه رجـل مل أر : جنيح عن ميمون بن مهران قال عن ابن أيب

اشـتمل عـن مـا دون هـذا الشـعر فقـال ابـن عبـاسيرمت وعلأح: رجال أطول شعرا منه فقال 
: رأيت قملة فطرحتها قـال : قال. زىن فوك: قال قبلت امرأة ليس بامرأيت: قال . األذنني منه

.اهـ عبد اهللا بن أيب جنيح كان رمبا دلس ك الضالة ال تبتغىتل
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قتـل احملـرم اهلـوام قالـت يعائشـةعن الثوري عن جابر عن عطاء عـن ]8259[عبد الرزاق -
.اهـ ضعيف إكلها 

جامع كتاب الفدية
قلـت البـن : أنا زهري نا عطـاء بـن السـائب عـن كثـري بـن مجهـان قـال ]2688[ابن اجلعد -

عمر أو قال له قائل يف السـعي بـني الصـفا واملـروة يـا أبـا عبـد الـرمحن مـا يل أراك متشـي والنـاس 
د رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم ميشـي وإن أسـع فقـد رأيـت يسعون قال إن أمش فق

رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم يســعى وأنــا شــيخ كبــري فقلــت يــا أبــا عبــد الــرمحن مــا يل أراك 
تلــبس الثيــاب املصــبغة يف هــذا املكــان فقــال إمنــا مهــا مبــدر فقــال يــا أبــا عبــد الــرمحن مــررت علــى 

منها بيضة آكلها قال ال قال فخرج منها بيضة ففرختهـا دجاجة ميتة فوطئت عليها فخرجت 
.سند ضعيف .فرخا آكله فقال من أنت قال من أهل العراق قال فعل اهللا بأهل العراق

أخربنـــا أبـــو احلســـن الرفـــاء أخربنـــا عثمـــان بـــن حممـــد بـــن بشـــر حـــدثنا ]10296[البيهقـــي -
ــأويــس حــدثنا ابــن أيبحــدثنا ابــن أيبيإمساعيــل القاضــ اد عــن أبيــه عــن الفقهــاء مــن أهــل الزن

.اهـ حسن مرة ومل يفض فعليه جزاؤهمن أصاب صيدا وقد رمى اجل: املدينة كانوا يقولون 
أمـره أن عبـاسبـناأخربنا وهب بن نـافع أنـه مسـع عكرمـة حيـدث أن ]8171[عبد الرزاق -

.اهـ على رسم ابن حبان يذبح جزورا وهو حمرم 
احلجكتاب جامع  

حدثنا أبو أمية حممد بن إبراهيم الطرسوسـي قـال ثنـا حممـد بـن يزيـد قـال ]810[الفاكهي -
ال حيـج عبـد حـىت ينـادي : قـال عبـاسابنن أيب صاحل عن عثنا يزيد قال ثنا هشام بن عروة 

.يتـزوج فـالن : وج عبـد حـىت ينـادي منـاد مـن السـماءوال يتـز . حيج فـالن : مناد من السماء 
.مي نزيل طرسوس فيه نظر حممد بن يزيد أراه األسل

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال ثنــا مالــك بــن إمساعيــل قــال ثنــا عبــد ]2501[الفــاكهي -
: قـال علـيالرمحن بن عبد ربه عن العـالء بـن أيب العبـاس الشـاعر املكـي عـن أيب الطفيـل عـن 

ب إن مـن ورائكــم حجــة شــر حجـة حجهــا األولــون واآلخــرون ، ينتهـب فيهــا احلــاج حــىت تنتهــ
.اهـ سند حسن الذي يكون على أسنمة اإلبل: علي معىن احللس : قال.األحالس
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: أخربنــا خالــد بــن خملــد قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع قــال ]5176[ابــن ســعد -
.اهـ ال بأس به ال يدع عمرة رجبعمرابنكان 

قتـادة عـن علــي أخربنـا عمــرو بـن عاصـم قــال حـدثنا مهـام قـال حــدثنا ]5305[ابـن سـعد -
.اهـ ثقات وهو يطوف بالبيتعمرابنرأيت صلعة : بن عبد اهللا البارقي قال 

حــدثين جــدي حــدثنا ســعيد عــن عثمــان قــال أخــربين ياســني عــن أيب بكــر ]2/9[األزرقــي -
.اهـ ضعيفالنظر إىل الكعبة حمض االميان: يقولعباسابنمسعت : املدين عن عطاء قال

: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد اهللا عن جده أيب بردة قـال ]13876[ابن أيب شيبة -
أبــو أهللــت هــالل ذي احلجــة بالكوفــة مث وافيــت النــاس بــاملوقف عشــية عرفــة فلــم يعــب ذلــك 

حــدثنا حممــد بــن أيب موســى قــال حــدثين ابــن كرامــة قــال ثنــا أبــو ]906[الفــاكهي . موســى
أهللــت هــالل ذي احلجــة بالكوفــة : جــده قــال أســامة عــن يزيــد بــن عبــد اهللا بــن أيب بــردة عــن 

.اهـ حسن ، يزيد صوابه بريد ووافيت املوسم ، فلم يعب علي ذلك أبو موسى 
أخربنا يعلـى ثنـا حممـد بـن إسـحاق عـن حممـد بـن شـهاب عـن حيـىي بـن ]1316[إسحاق -

. لبيــك اللهــم لبيـــك: ملـــا دخــل بيــت املقــدس قـــالعمـــر بــن الخطــابعبــاد قــال حــدثت أن 
حـدثنا حممــد بـن املثـىن حــدثنا يعلـى بــن عبيـد حـدثنا حممــد بـن إســحاق ]365/ 1[ي الفسـو 

حدثت أن عمـر بـن اخلطـاب ملـا دخـل : عن حممد بن شهاب عن حيي بن عباد عن عباد قال
.عباد هو ابن عبد اهللا بن الزبرياهـلبيك اللهم لبيك: بيت املقدس قال

ل ثنــا ســعيد بــن ســامل قــال ثنــا عثمــان بــن حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــران قــا]835[الفــاكهي -
تـويف رجـل : سـاج قـال أخـربين موسـى بـن عبيـدة عـن واقـد بـن حممـد بـن زيـد بـن عبـد اهللا قـال 

الــذي أوصــى إليــه وتــرك مــاال يف ســبيل اهللا تعــاىل ، فــذكر املوصــى إليــه لعمــر عمــرعلــى عهــد 
.اهـ ضعيف يت اهللا حاج ب: ومن عمال اهللا ؟ قال : أعطه عمال اهللا قال : فقال له عمر

أنـه دخـل مكـة عمـرابـنحدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ]15821[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن 

حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــران قــال ثنــا ســعيد بــن ســامل قــال ثنــا عثمــان بــن ]824[الفــاكهي -
ى اهللا عليــه زوج النــيب صــلعائشــةســاج قــال أخــربين عبــد الــرمحن بــن عمــرو األوزاعــي قــال إن 
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والــــذي نفســــي بيــــده لــــو أين ال أقــــدر علــــى احلــــج إال علــــى محــــار أبــــرت : وســــلم كانــــت تقــــول 
.اهـ سند ضعيف حلججت 

:ثنا ســـفيان قــال ثنــا الوليـــد بــن كثـــري عــن وهــب بـــن كيســان قـــالحــد]1164[احلميــدي -
م صـلى اهللا مث قـال إن أبـا القاسـاآلخـرصـلى باملدينـة بالنـاس مسـاء يـوم النفـر هريـرةأبارأيت 

عليه وسلم قد سبق باخلريات وإن ذكوان موىل مروان قد سبق احلـاج وأنـه قـد أخـرب عـن النـاس 
. صا إىل أهل يثـرب نقال ذكوان أنا الذي كلفتها سري ليلة من أهل مىنو بسالمة قال سفيان 

حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثري عن]2502[الفاكهي 
: صـلى أبـو هريـرة العشـاء مث أقبـل علـى النـاس فقـال : وهب بن كيسان قال سفيان أظنـه قـال 

ســبق أبــو القاســم صــلى اهللا عليــه وســلم بــاخلريات ، وقــد جــاء ذكــوان مــوىل مــروان فــأخرب أن 
وكــان جــاء يف يــومني وليلــة مــن مــىن إىل املدينــة وهــو : النــاس هــادون قــد قضــوا نســكهم ، قــال 

هـذا يف . اهــ ثقـات هل مـىن نصـا إىل أهـل يثـرب أالذي كلفتها سري ليلة من أنا: الذي يقول 
.تلقي احلاج بعد احلج 

حدثنا أبو بشر قال ثنا خالد بن احلارث عن أشعث عن حممد عن كثري ]611[الفاكهي -
عنـد بـاب الكعبـة يناشـدنا فيـه الشـعر زيد بـن ثابـتإن آخر جملس جلسته من :بن أفلح قال

.ر بكر بن خلف وأشعث هو احلمراين ، سند صحيح اهـ أبو بش
حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا بــن يزيــد املقــرئ أبــو حيــىي قــال ثنــا ســفيان بــن ]828[الفــاكهي -

قـال أبـو حيـىي .زعم اهلذيل أن عائشة حجت بأيب قحافة ، وهـو كبـري يف مشـجر : عيينة قال 
.نقطعاهـ مرواحلهم: بن املقرئ

حدثنا ابن مهدي عن صاحل بن أيب األخضر عن رجل يقـال لـه ]15828[ابن أيب شيبة -
. قـــدما مكـــة لـــيال فطافـــا مث خرجـــاوالحســـينالحســـن

ضعيف
حممد بن املنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محيـد الطويـل حدثين]3240[مسلم -

:فقـالعنـد الكعبـة فأتـاه أعـرايبعبـاسابـنكنـت جالسـا مـع :قالبكر بن عبد اهللا املزينعن 
عمكم يسقون العسل واللـنب وأنـتم تسـقون النبيـذ أمـن حاجـة بكـم أم مـن خبـل أرى بينما يل

صــلى اهللا عليــه وســلم علــى فقــال ابــن عبــاس احلمــد هللا مــا بنــا مــن حاجــة وال خبــل قــدم النــيب
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مة فاستســـقى فأتينـــاه بإنـــاء مـــن نبيـــذ فشـــرب وســـقى فضـــله أســـامة وقـــال راحلتـــه وخلفـــه أســـا
اهـفال نريد تغيري ما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أحسنتم وأمجلتم كذا فاصنعوا 

ثنــا يزيــد أنــا جريــر بــن حــازم وإســحاق بــن عيســى قــال ثنــا جريــر بــن حــازم ]4853[أمحــد -
قـال إسـحاق فقـال يل ممـن عمـربـنالقيـت : دية قـال عن الزبري بن احلريت عن احلسن بن ها

أنــت قلــت مــن أهــل عمــان قــال مــن أهــل عمــان قلــت نعــم قــال أفــال أحــدثك مــا مسعــت مــن 
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم قلــت بلــى فقــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم 

تها البحر احلجة منهـا يقول إين ألعلم أرضا يقال هلا عمان ينضح جبانبها وقال إسحاق بناحي
يزيـد بـن هـارون أخربنـا جريـر بـن من طريق]8930[البيهقي . أفضل من حجتني من غريها 

قـال اهليثمـي رجالـه ثقـات وذكـره ابـن .حنـوهحازم عن الزبري بن خريت عـن احلسـن بـن هاديـة 
.حديث غريب ، ضعفه األلباين . حبان يف الثقات يف ترمجة ابن هادية 

عن حممد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن حممد بن عمـران األنصـاري عـن ]949[مالك -
وأنـا نـازل حتـت سـرحة بطريـق مكـة فقـال مـا أنزلـك عبد اهللا بن عمـرعدل إيل :أبيه أنه قال 

ال ذلـك فقـال إحتت هذه السـرحة فقلـت أردت ظلهـا فقـال هـل غـري ذلـك فقلـت ال مـا أنـزلين 
إذا كنت بني األخشبني من مـىن ونفـخ :عليه وسلمعبد اهللا بن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا

اهــ حممـد بـن بيده حنو املشرق فإن هناك واديا يقال له السرر به شـجرة سـر حتتهـا سـبعون نبيـا 
.عمران بن عبد اهللا األنصاري على رسم ابن حبان 

يـــونس بـــن بكـــري عـــن حممـــد بـــن إســـحاق عـــن احلســـن بـــن مـــن طريـــق]10121[البيهقـــي -
لقد سلك فج الروحاء سبعون نبيا حجاجا علـيهم : سم عن ابن عباس أنه قال مسلم عن مق

.اهـ حديث حسنمسجد اخليف سبعون نبياثياب الصوف ولقد صلى يف
يقــول للحـاج إذا قــدم عمـربــناأخربنــا الثـوري عــن ليـث عمــن مسـع ]9267[عبـد الـرزاق -

ابـــــن أيب شـــــيبة . أعظـــــم اهللا أجـــــرك أو عظـــــم أجـــــرك وتقبـــــل نســـــكك وأخلـــــف لـــــك نفقتـــــك 
: حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ليــث عمــن مســع ابــن عمــر يقــول للحــاج إذا قــدم ]16062[

اهـتقبل اهللا نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك
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حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي عــن عبــد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم ]14360[ابــن أيب شــيبة -
قـدم مكـة فنـزل ن الخطـاب عمـر بـعن يوسف بـن ماهـك أن عبـد اهللا بـن السـائب حدثـه أن 

.اهـ صحيح بأعلى مكة
أخربنا حممد بن الفضل عن الوليد بـن مجيـع عـن أيب سـلمة بـن عبـد ]10701[ابن سعد -

إذا أتيـا مكـة نـزال علـى ابنـة ثابـت وكانـت مـن النسـوة السـبع عائشةوعمركـان : الرمحن قال 
.ال بأس به مرسلـاهالاليت بايعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة

حــدثنا وكيــع عــن أيب العمــيس عــن القاســم بــن أيب بــزة عــن أيب ]14361[ابــن أيب شــيبة -
ثنـا حممـد بـن ميمـون ]2030[الفـاكهي. أنه نزل دار أم هـانئعبد اهللا بن مسعودعبيدة عن 

إن عبـد : قال ثنا جعفر بن عون عن أيب العميس عن القاسـم بـن أيب بـزة عـن أيب عبيـدة قـال 
اهـ أبو العميس عتبـة بـن عبـد اهللا ، مرسـل مسعود كان ينزل دار أم هانئ إذا قدم مكة اهللا بن
.حسن 

ال حـدثنا محـاد بـن زيـد قـال حـدثنا صـاحب قـأخربنا عارم بن الفضل ]5147[ابن سعد -
كــان إذا قـدم مكــة نــزل علـى آل عبــد اهللا بــن خالـد بــن أســيد ابــن عمــرلنـا عــن أيب غالـب أن 

اهـمث يرسل إىل السوق فيشرتى له حوائجه، ثالثا يف قراهم 
حدثنا وكيع عن إسـرائيل عـن جـابر عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود ]14363[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف كانت تنزل مبكة باألبطح ، وتدعى إىل الدور فتأىبعائشةعن أبيه أن 
أنـه نـزل دار ابـن عبـاسن طلحـة عـن عطـاء عـن عـحـدثنا وكيـع ]14362[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف أم هانئ يف شهر رمضان
ابـن عبــاسحـدثنا وكيــع عـن إسـرائيل عــن جـابر عـن عطـاء عــن ]16074[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ جابر اجلعفي يضعف ما أبايل لو دخلت من أسفل مكة: قال 
ابـنوعبـاسابـنحدثنا وكيـع عـن ابـن أيب ليلـى عـن عطـاء عـن ]14556[ابن أيب شيبة -

.أعمـــر
ال ثنا ابـن أيب ليلـى قحدثنا سلمة بن شبيب قال ثنا عبيد اهللا بن موسى ]2200[الفاكهي 
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.اهـ ابن أيب ليلى ليس باحلافظ )1(تراب احلل إىل احلرم
ال حدثنا موسى بن أيب الفرات املكي عن أبيه أن قحدثنا وكيع ]14557[ابن أيب شيبة -

اهـ ثقات معروفون خال والـد ملا هدم الكعبة فبناها كره أن يبين فيها من تراب احللالزبيرابن
.موسى مل أعرفه 

األسدي وقبيصة بن عقبة قاال أخربنا سفيان أخربنا حممد بن عبد اهللا]1980[ابن سعد -
فقلــت حجـــة : أنـــه كــره أن يقــول حجــة الــوداع قــال عبــاسابــنعــن ليــث عــن طــاووس عــن 

أخربنــا ]1981[مث قــال ابــن ســعد . اهـــ ليــث يضــعف نعــم ، حجــة اإلســالم: اإلســالم قــال 
يكــره أن كــان طــاووس : الفضــل بــن دكــني عــن ســفيان بــن عيينــة عــن إبــراهيم بــن ميســرة قــال 

.اهـ هذا أصح حجة اإلسالم: يقول حجة الوداع ويقول 
] 143/ 2[األزرقي -

ــرابــنكنــا نأخــذ عنــه أن  الزبي
: فقيــل لــهمــا هــذه البطحــاء؟ قــال: وطرحــت هنالــك فقــال

القطـوه وارجعـوا بـه إىل املكـان الـذي جئـتم بـه منـه، وأخرجـوه : وكذا خارج من احلرم قـال فقـال
اهـال ختلطوا احلل باحلرم: من احلرم وقال

كـانوا يسـتحبون إذا : حدثنا جرير عن منصور عـن إبـراهيم قـال ]15420[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح خيرجوا حىت خيتموا القرآندخلوا مكة أن ال

: حدثنا وكيـع عـن إسـرائيل عـن جـابر عـن عـدي بـن ثابـت قـال ]13044[ابن أيب شيبة -
: كان نفر مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يبـدؤون باملدينـة ويقولـون 

.اهـ ضعيف أهل النيب صلى اهللا عليه وسلم
مــد بــن علــي الصــائغ قــال حــدثين خليــل بــن رجــاء بــن فــروخ حــدثين حم] 1723[الفــاكهي -

فقـدنا : دثين حفـص بـن غيـاث عـن ليـث عـن جماهـد قـال حاملكي قال حدثين أبو يونس قال 

: ] 143/ 2[األزرقــي -1
: أن خيــرج أحــد مــن احلــرم مــن ترابــه أو حجارتــه بشــيء إىل احلــل، قــالمسعــت غــري واحــد مــن الفقهــاء يــذكرون أنــه يكــره 

.اهـ حسن ويكره أن يدخل من تراب احلل أو حجارته إىل احلرم بشيء أو خيلط بعضه ببعض
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: مــن أيــن أبــا عبــد الـرمحن ؟ قــال مــن جــدة قلنــا : ثالثـة أيــام ، فلمــا قــدم علينــا قلنـا عمــرابــن
ت يف يــوم ، كغــزوة مــن بعــد حجــة إين ذهبــت يف يــوم وأقمــت يومــا وجئــ: أســرعت الكــرة قــال 

.اهـ ضعيف أحب إيل من سبع حجات 
: قـال علـيبـنحسينحدثنا احملاريب عن ليث عن حبيب عن ]13351[ابن أيب شيبة -

ألن أقوت أهل بيت باملدينة صاعا كـل يـوم ، أو صـاعني شـهرا ، أحـب إيل مـن حجـة يف إثـر 
.اهـ ضعيف حجة

كـان : بن مهدي عـن شـعبة عـن أيـوب عـن جماهـد قـال حدثنا ا]14287[ابن أيب شيبة -
.صحيح . أهلونا يعلمونا ذلك

أخربنـا معمـر عـن قتـادة قــال قـال عـدي بـن أرطـاة للحسـن أال ختــرج ]8122[عبـد الـرزاق -
احلسـن يقـول 

حـدثنا هشـيم عـن يـونس عـن ]14473[ابـن أيب شـيبة . عبـاسبـناأول من عـرف بأرضـنا 
بـن التيمـي عـن اعـن ]8124[عبـد الـرزاق .أول مـن عـرف بالبصـرة ابـن عبـاس: احلسن قال 

بــن عبــاس كــان يتعــد عشــية عرفــة فيقــرأ اول مــن عــرف بأرضــنا أأبيــه قــال مسعــت احلســن يقــول 
بــن عيينــة عــن أيب بكــر اعــن ]8123[عبــد الــرزاق . ة وكــان مثجــا عاملــا القــرآن البقــرة آيــة آيــ

إلينــا فقــال اهلـذيل قــال دخلــت علـى احلســن وهــو يصــلي فـذاكرت ابنــه شــيئا مــن القـرآن فانفتــل
بـن عبـاس ا

بن عباس كان من اإلسالم مبنزل ابن عباس فقال إن اىل قال كذا وكذا قال فما إال أن ذكر مو 
بن عباس كان من القرآن مبنزل كان عمر يقول ذاكم فىت الكهول إن له لسـانا سـؤال وقلبـا اإن 

عقوال كان يقـوم علـى منربنـا هـذا أحسـبه قـال عشـية عرفـة فيقـرأ سـورة البقـرة وسـورة آل عمـران 
أنا شعبة عن قتادة عن احلسن قال ]279[ن اجلعد اب. يفسرها آية آية وكان مثجة حبرا غربا 

.اهـ مرسل بن عباس اأول من صنع ذلك : 
: حدثنا ابن مهدي عن سـفيان عـن موسـى بـن أيب عائشـة قـال ]14474[ابن أيب شيبة -

أخربنـا ]7725[ابـن سـعد. خيطب يوم عرفة وقد اجتمع النـاس إليـهعمرو بن حريث رأيت 
رأيت عمرو بن حريث جالسـا : ن عن موسى بن أيب عائشة قال قبيصة بن عقبة حدثنا سفيا

.اهـ سند صحيح على املنرب عشية عرفة
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حدثنا ابن مهدي عن أيب عوانة عن يـونس عـن عبـد الـرمحن بـن ]14477[ابن أيب شيبة -
اهـــ مــا كــان يشــهد املســجد اجلــامع عشــية عرفــة إال مــن كــان يشــهده قبــل ذلــك:أيب بكــرة قــال

.صحيح 
سـألتهما : حدثنا ابـن مهـدي عـن شـعبة عـن احلكـم ومحـاد قـال ]14479[أيب شيبة ابن-

.اهـ صحيح حمدث: عن االجتماع عشية عرفة ؟ فقاال 
حـدثنا وكيــع عـن إمساعيـل األزرق عـن أيب عمــر عـن ابـن احلنفيــة ]14484[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ ضعيف إمنا املعرف مبكة: قال 
: ا معاذ بن معاذ عن سوار قال حدثنا حممد بن سريين قـالحدثن]14486[ابن أيب شيبة-

سـوار بـن عبـد اهللا بـن قدامـة اهــ لقد رأيتنا زمان زياد وما ننكر عشية عرفة من سائر العشـيات
.سند صحيح . بن عنزة العنربي

حــدثين أبــو حيــىي عبــد اهللا بــن أمحــد قــال ثنــا أمحــد بــن حممــد قــال ثنــا ]1805[الفــاكهي -
حم بن أيب مزاحم قال إن عمر بن عبد العزيز كتـب معـه إىل عبـد العزيـز بـن عبـد سعيد بن مزا

أمــر أهــل مكــة بــأن يوقــدوا ليلــة هــالل احملــرم يف فجــاجهم وحيرســوا عمــر بــن الخطــاباهللا إن 
فــأمر : حــاج بيــت اهللا حــىت يصــبحوا فــإذا أتــاك كتــايب هــذا فمــرهم بــذلك قــال ســعيد قــال أيب 

اهـ يوقدوا ثالثا وحيرسوا احلاج عبد العزيز بن عبد اهللا أن 
حدثنا حممد بن أيب عمر قال ثنا سفيان قال ثنا عبيد اهللا بـن أيب يزيـد ]1846[الفاكهي -

.اهـ صحيح رأيت الغنم تقدم مكة مقلدة : قال 
حــدثنا هــارون بــن موســى بــن طريــف قــال ثنــا ابــن وهــب قــال أخــربين ]2267[الفــاكهي -

ســـامل بـــن عبـــد اهللا أخـــربه أن عبـــد اهللا بـــن عمـــر رضـــي اهللا إن : يـــونس عـــن ابـــن شـــهاب قـــال 
عنهمــا كــان يبــدأ باملســجد الــذي كانــت الشــجرة عنــده إذا ذهــب حنــو مكــة فــإن وجــده فارغــا 

.اهـ حسن صلى فيه ، وإن مل جيده فارغا ذهب إىل املسجد اآلخر فصلى فيه
بـن مهـدي قـال ثنـا حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال ثنا عبد الرمحن ]2556[الفاكهي -

قلــت يــا : إسـرائيل عــن إبــراهيم بــن مهـاجر عــن يوســف بــن ماهـك عــن أمــه عــن عائشـة قالــت 
ال : رسول اهللا أال نبين لك مبىن بيتا أو بناء يظلك من الشمس ؟ فقال صـلى اهللا عليـه وسـلم 

ال إين : يبــىن منزهلــا مبــىن فقالــت عائشــةوســألت أمــي : قــال .، إمنــا مــىن منــاخ مــن ســبق إليــه 
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وحـدثنا إبـراهيم بـن أمحـد اليمـاين بصـنعاء قـال ثنـا .أحل لك وال ألحد أن يستحل مىن لشأين
يزيــد بــن أيب حكــيم عــن مســلم بــن خالــد قــال مسعــت ابــن أيب جنــيح يقــول كانــت عائشــة تكــره 

اهــــ عـــن وبلغـــين أن عثمـــان بـــن عفـــان أرخـــص يف الكنيـــف: قـــال ابـــن أيب جنـــيح .البنيـــان مبـــىن
.عائشة مقارب 

ابـنحـدثنا حيـىي عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن عمـر بـن حممـد عـن أبيـه أن ]1365[مسدد -
كـان إذا قـدم مـن سـفر صـلى ركعتـني يف مسـجد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مث أتـى القـرب عمر
صححه اهـالسالم عليك يا رسول اهللا السالم عليك يا أبا بكر السالم عليك يا أبيت :فقال

.جلنائز ابن حجر ، تقدم يف ا
حدثنا عبد اجلبار بن العالء قال ثنا بشـر بـن السـري قـال ثنـا عمـر بـن ]2062[الفاكهي -

عمـر بـن إن طلحة بن أيب حفصة أخـربه أن : سعيد بن أيب حسني عن عبد اهللا بن كثري قال 
.اهـ على رسم ابن حباننزل دار الندوة يف قدمة قدمها يستقرب املسجد الخطاب

أخربنا كثري بن هشام قـال حـدثنا جعفـر بـن برقـان قـال حـدثنا ميمـون ]7600[ابن سعد -
: فعلم النـاس مناسـكهم مث قـال : ال قعبد اهللا بن الزبيرشهدت املوسم مع : بن مهران قال

اهــ حسـن تقـدم يف  إذا انصرفتم إن شاء اهللا إىل أهليكم فاذكروا اهللا وكربوه عند هبوط وصعود
.كتاب السفر 
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احــكــنــاب الـــتــــك
رةـشــعـــوال

 عن رسول ا
وأصحابه
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األمر بالنكاح
]38الرعد ) [ولقد أرسلنا رسال من قبلك وجعلنا هلم أزواجا وذرية(وقول اهللا تعاىل 

نـا حفـص بـن عمـرو ابـن أخـي أنـس عـن أنـس قالنا خلف بن خليفةحدث]490[سعيد -
كــان رســول اهللا صــلى: قــالبــن مالــك

رواه أمحـد وابـن .فـإين مكـاثر األنبيـاء بكـم يـوم القيامـةتزوجوا الودود الولـود: شديدا، ويقول
.حبان 

: عــن األعمـش عــن إبـراهيم عــن علقمـة قــال حـدثنا أبــو معاويـة]16154[ابـن أيب شــيبة -
ــد اهللاكنــت أمشــي مــع  يــا أبــا عبــد : فقــال لــه عثمــانفقــام معــه حيدثــهثمــانعفلقيــه مبــىنعب

؟ فقــال عبــد اهللا أمــا لعلهــا تــذكرك بعــض مــا مضــى مــن زمانــكأال أزوجــك جاريــة شــابة الــرمحن 
مـن اســتطاع يـا معشـر الشـباب: رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلملـئن قلـت ذلـك لقـد قـال لنـا 

اهــ رواه ه بالصـوم ، فإنـه لـه وجـاءومـن مل يسـتطع فعليـمنكم الباءة فليتـزوج فإنـه أغـض للبصـر
.مسلمالبخاري و 

عــن ابــن ســريين أن حــدثنا هشــيم عــن منصــور بــن زاذان]3069إحتــاف اخلــرية [إســحاق -
: فقــال لــه عثمــان لعثمــانفــذكر ذلــك : عتبــة بــن فرقــد عــرض علــى ابنــه التــزويج فــأىب ، قــال 

، وتـزوج عمـر ، وعنـدنا منـه مـا أليس قد تزوج النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وقـد تـزوج أبـو بكـر 
يا أمري املؤمنني ، من له عمل مثل عمل النيب صلى اهللا عليه وسـلم وأيب بكـر : عندنا ؟ فقال 

فكـــف ، إن شـــئت فتـــزوج ، وإن : قـــال . ومثـــل عملـــك : وعمـــر ومثـــل عملـــك ؟ فلمـــا قـــال 
.مرسل جيد . رواه أمحد يف الزهد حدثنا هشيم ، فذكره اهـ شئت فال

لتــنكحن أو : قــال يل طــاوس: ثنــا إبــراهيم بــن ميســرة قــال: قــالنــا ســفيان]491[ســعيد -
عبـد الـرزاق .مينعـك عـن النكـاح إال عجـز أو فجـورمـا : أليب الزوائـدعمـرألقولن لك مـا قـال 

لرجل أتزوجت قـال ال قـال إمـا أن عمربن طاووس عن أبيه قال اعن معمر عن ]10383[
بــن عيينــة عــن إبــراهيم بــن اعــن ]10384[بــد الــرزاق ع.تكــون أمحــق وإمــا أن تكــون فــاجرا

أليب الزوائــد مــا مينعــك مــن عمــرميســرة قــال قــال يل طــاووس لتــنكحن أو ألقــولن لــك مــا قــال 
عــن إبــراهيم حــدثنا ســفيان بــن عيينــة]16158[ابــن أيب شــيبة .النكــاح إال عجــز أو فجــور 

مـا مينعـك : أليب الزوائـدعمـرأو ألقولن لك ما قـاللتنكحن: قال يل طاووس: بن ميسرة قال
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ثنا سفيان حدثنا عبد اجلبار بن العالء قال]644[الفاكهي .من النكاح إال عجز أو فجور
لتـنكحن أو ألقـولن لـك : وهـو يطـوف بالبيـت قـال يل طـاوس قال يل إبراهيم بن ميسرة :قال

.يح مرسل صحاهـما مينعك من النكاح إال عجز أو فجور :ما قال عمر أليب الزوائد 
لـو مل يبـق مـن : مسـعودابـنقـال : نا أبو عوانة عـن املغـرية عـن إبـراهيم قـال]493[سعيد -

ول النكـاح، لتزوجـت خمافـة أجلي إال عشرة أيام، وأعلم أين أموت يف آخرها يوما، يل فيهن طَ 
حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بـن حسـني عـن أيب احلكـم ]16160[ابن أيب شيبة .الفتنة
لـــو مل أعـــش أو لـــو مل أكـــن يف الـــدنيا إال عشـــرا:ر عـــن أيب وائـــل عـــن ابـــن مســـعود قـــالســـيا

حدثنا علي بن عبـد العزيـز ثنـا أبـو ] 9172[الطرباين . ألحببت أن يكون عندي فيهن امرأة
لـو علمـت أنـه : قـال عبـد اهللا: قـالنعيم ثنا املسعودي عن أيب حصني عن عبد اهللا بن باباه

.اهـ حسن صحيح عشر ليال ألحببت أن ال يفارقين فيهن امرأةمل يبق من أجلي إال
عــن معمــر عــن أيب إســحاق قــال دخلــت عليــه فقــال يل أمجعــت ]10382[عبــد الــرزاق -

القــرآن قــال قلــت نعــم واحلمــد هللا قــال أفحججــت قــال قلــت نعــم قــال أفتزوجــت قــال قلــت ال 
واحـد أحببـت أن الـدنيا إال يـوملـو مل يبـق مـنعبـد اهللا بـن مسـعودقال فما مينعك وقـد قـال 

عــن حــدثنا إســرائيل: حــدثنا عبيــد اهللا قــال ]16164[ابــن أيب شــيبة .يكــون يل فيــه زوجــة
أن يكـون يل يف لـو مل يبـق مـن الـدهر إال ليلـة ألحببـت: قالعبد اهللاعن عبد الرمحن بن يزيد

.اهـ صحيح تلك الليلة امرأة
أيــوبأبــيعــن حجــاج بــن أرطــاة عــن مكحــولنــا إمساعيــل بــن زكريــا عــن]503[ســعيد -

.اهـ مرسل والنكاح التعطر واحلياء والسواك: أربع من سنن املرسلني:قالاألنصاري
عــن دعــن عثمــان بــن خالــعــن أيب رجــاءحــدثنا حممــد بــن بشــر ]16156[ابــن أيب شــيبة -

ى اهللا زوجــوين فــإن رســول اهللا صــل: وكــان قــد ذهــب بصــره قــالأوسبــنشــدادعــن : الزهــري 
خربنـا أمحـد بـن عبـد اهللا بـن أ]6438[ابـن سـعد . لم أوصاين أن ال ألقـى اهللا أعزبـاعليه وس

: قـال يونس قال حدثنا مندل عن أيب رجاء اجلزري عن عثمان بن خالد عن حممد بن مسلم 
زوجـــوين فـــإن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســــلم ، ال شـــداد بـــن أوس ، وكانـــت لـــه صـــحبةقـــ

.اهـ ضعيف لقى اهللا عزباين أن ال أأوصا
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عـــن عــن احلكــم بــن زيــدعــن أيب رجــاءحــدثنا حممــد بــن بشــر]16157[ابــن أيب شــيبة -
. زوجــوين إين أكــره أن ألقــى اهللا أعزبــا: يف مرضــه الــذي مــات فيــه معــاذقــال : قــال احلســن

.ضعيف 
قالـت لـه أن ال يتـزوج، فابـن عمـرأراد : نا سفيان عن عمرو بن دينار قـال]508[سعيد -

أي أخـي ال تفعـل تـزوج فــإن ولـد لـك ولـد فمـاتوا كــانوا لـك أجـرا، وإن عاشـوا دعــوا : حفصـة
أخربنــا ســعيد بــن منصــور قــال حــدثنا ســفيان عــن ]5213[ابــن ســعد .اهللا عــز وجــل لــك 

فــإن مــاتوا أجــرت ، تــزوج : أراد ابــن عمــر أال يتــزوج فقالــت لــه حفصــة : عمــرو بــن دينــار قــال
بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار اعــن ]10388[عبــد الــرزاق .عــوا اهللا لــكوإن بقــوا د، فــيهم 

بن عمر أن ال يتزوج بعد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فقالـت حفصـة أي أخـي تـزوج اقال أراد 
.مرسلاهـ صحيح فإن ولد لك فمات كان لك فرطا وإن بقي دعا لك خبري 

: ابــن عبــاسقــال يل : قــالرينــا أبــو عوانــة عــن أيب بشــر عــن ســعيد بــن جبــ]495[ســعيد -
إن قلــت ذاك ملــا كــان يف صــلبك مــن مســتودع : قــال. مــا ذلــك يف نفســي اليــوم: قلــت. تــزوج

بناعن هشيم عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال أخذ ]12581[عبد الرزاق .ليخرجن 
بلحييت حني نبتت فقال أسعيد تزوجت قلت ال وما ذاك يف نفسي اليـوم قـال لـئن كـان عباس

حـدثنا هشـيم أنـا أبـو بشـر عـن ســعيد ]1681[أمحـد بـن منيـع .صـلبك وديعـة فسـتخرجيف
أتزوجــت يــا ابــن جبــري ؟ : قــال يل ابــن عبــاس ، وذلــك قبــل أن خيــرج وجهــي : قــال بــن جبــري

مــــن أمــــا إنـــه ســــيخرج مـــا كــــان يف صـــلبك: ومــــا أريـــد ذلــــك يـــومي هــــذا ، قـــال ال ، : قلـــت 
اهـموقوف ، وبعضه يف الصحيحصحيح : قال ابن حجراهـ املستودعني 

عوانة عن رقبـة عـن طلحـة نصاري حدثنا أبوحدثنا علي بن احلكم األ]4782[البخاري -
ن إال قـال فتـزوج فـ: هل تزوجت ؟ قلـت عباسابنقال يل : اليامي عن سعيد بن جبري قال 

اهـخري هذه األمة أكثرها نساء 
دعــا مسيعــا ابــن عبــاسأن اجر عــن جماهــدنــا أبــو عوانــة عــن إبــراهيم بــن مهــ]496[ســعيد -

إنكم قد بلغتم ما يبلغ الرجـال مـن شـأن النسـاء، فمـن أحـب مـنكم : فقال هلموكريبا وعكرمة
أن أزوجــه زوجتــه، مل يــزن رجــل قــط إال نــزع منــه نــور اإلســالم، يــرده اهللا إن شــاء أن يــرده، أو 

عــن عــن ســفيان بــن مهــديحــدثنا ا]17935[ابــن أيب شــيبة .مينعــه إيــاه إن شــاء أن مينعــه
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من أراد منكم البـاءة زوجنـاه ، : أنه قال لغلمانه ابن عباسعن عن جماهدإبراهيم بن مهاجر 
ال يزين منكم الزاين إال نزع اهللا نور اإلميان من قلبه فإن شاء أن يـرده رده ، وإن شـاء أن مينعـه 

ثنا أبــو شــهاب عــن أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس قــال حــدأخربنــا]7324[ابــن ســعد .منعــه
عكرمة ومسيع وكريب : يسمي عبيده أمساء العرب أنه كاناألعمش عن جماهد عن ابن عباس

ان رده اهللا إليـه بعـد ، أم أمسـكهفإن العبد إذا زىن نزع اهللا منه نور اإلميـتزوجوا: وأنه قال هلم 
.اهـ ضعيف 

: كان يقولالدرداءأبان أثنا شرحبيل بن مسلمقالنا إمساعيل بن عياش]499[سعيد -
.اهـ مرسل ضعيفونعظ شديدالدين قلب خنيب وبطن رغيببئس العون على

املريض يتزوج
علـى الزبير بـن العـوامدخـل : قالعاوية نا هشام بن عروة عن أبيهنا أبو م]639[سعيد -

فقــال لــه زوجنيهــا، :يعــوده فبشــر زبــري جباريــة، وهــو عنــده، فقــال لــه قدامــةمظعــونبــنقدامــة
بلــى إن عشــت فابنــة : مــا تصــنع جباريــة صــغرية وأنــت علــى هــذه احلــال؟ قــال: الــزبري بــن العــوام

حـدثنا علـي بـن ]7394[ابـن املنـذر .فزوجهـا إيـاه: الزبري، وإن مـت فأحـب مـن ورثـين قـال
: عــن أبيــه قــالدثنا أبــو معاويــة عــن هشــام بــن عــروةحــعبــد العزيــز قــال حــدثنا أبــو عبيــد قــال

ري بــن العــوام علــى قدامــة بــن مظعــون يعــوده، فبشــر الــزبري جباريــة وهــو عنــده فقــال لــه دخــل الــزب
إن أنـا : لـى هـذه احلـال؟ فقـالومـا تصـنع جباريـة صـغرية وأنـت ع: زوجنيهـا، فقـال الـزبري: قدامة

.اهـ صحيح فزوجها إياه: قال. الزبري، وإن مت فأحق من ورثينعشت فابنة
أن عبـــد بـــن عقبـــة عـــن نـــافعحـــدثين موســـى حممـــد قـــالنـــا عبـــد العزيـــز بـــن]646[ســـعيد -

ي الـيت كـان تزوجهـا عمـر مث طلقهـاوهـعثمـانالرمحن بن أيب ربيعة تـزوج بنـت عـم لـه يف زمـان 
صوابه أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي صـحايب اهـيف مرضه لرتثه فمات فورثته 

بـن جـريج عـن موسـى بـن اعـن ]11132[اق عبـد الـرز . هو والد عمر بن أيب ربيعة الشـاعر 
فطلقهــا تطليقــة عبــد اهللا بــن أيب ربيعــةعقبــة عــن نــافع قــال كانــت ابنــة حفــص بــن املغــرية عنــد 

قبـل أن جيامعهـا فمكثـت عمـر
و مـريض لتشـرك نسـاءه حياة عمر و بعض خالفة عثمان مث تزوجها عبـد اهللا بـن أيب ربيعـة وهـ
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بـــن جـــريج قـــال أخـــربين اأخربنـــا ]10669[عبـــد الـــرزاق .املـــرياث وكـــان بينـــه وبينهـــا قرابـــةيف
تــزوج ابنــة حفــص بــن املغــرية وهــو مــريض عبــد اهللا بــن أيب ربيعــةموســى بــن عقبــة عــن نــافع أن 

داود حــدثنا أبــو]17718[ابــن أيب شــيبة اهـــ لتشــرك نســاءه يف املــرياث وكانــت بينهمــا قرابــة 
ن ترثــه ، وكــان بينــه عــن خليفــة بــن غالــب عــن نــافع أن ابــن أيب ربيعــة تــزوج وهــو مــريض أراد أ

.يح حاهـ صوبينها قرابة
عــن عــن داودعــن محــاد بــن ســلمةحــدثنا أبــو داود الطيالســي]17711[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح أجازهمعاويةإن : الشعيب قال 
ســـألت : عـــن عبـــد اهللا بـــن يزيـــد البـــاهلي قـــال و داودحـــدثنا أبـــ]17712[ابـــن أيب شـــيبة -

اهــ حسـن إن النـاس يقولـون إنـه جيـوز: فقـال عطاء عن رجل يتزوج وهو مريض أجيوز ذلك ؟ 
.

الغنى يف النكاحما وعد من 
وأنكحـــوا األيـــامى مـــنكم والصـــاحلني مـــن عبـــادكم وإمـــائكم إن يكونـــوا فقـــراء (وقـــول اهللا تعـــاىل 

]32النور[)هللا واسع عليميغنهم اهللا من فضله وا
حدثنا قتيبة حـدثنا الليـث عـن ابـن عجـالن عـن سـعيد املقـربي عـن أيب ]1655[الرتمذي -

ل اهللا صـلى اهللا عليـه و قـال رسـو : هريرة قال 
يســى هــذا حــديث بــو عأقــال اهـــ اهللا واملكاتــب الــذي يريــد األداء والنــاكح الــذي يريــد العفــاف 

.والذهيب ه ابن حبان واحلاكم حوصح.حسن 
قـال رسـول : قال عن أبيهعن هشام بن عروةحدثنا أبو أسامة ]16161[ابن أيب شيبة -

اهــ رواه احلـاكم عـن عـروة عـن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
.العلل املرسلعائشة وصححه والذهيب ، ورجح الدارقطين يف

عمـر بـن الخطـابأخربنا هشام بن حسان عـن احلسـن قـال قـال ]10385[عبد الرزاق -
عبــد الــرزاق .)يكونــوا فقــراء يغــنهم اهللا مــن فضــلهإن (قــال وتــال عمــر ءةاطلبــوا الفضــل يف البــا

مـا رأيـت مثـل رجـل مل يلـتمس : عن معمر عـن قتـادة أن عمـر بـن اخلطـاب قـال ]10393[
ابــــــن أيب شــــــيبة .)إن يكونــــــوا فقــــــراء يغــــــنهم اهللا مــــــن فضــــــله(واهللا يقــــــول ءةالبــــــاالفضــــــل يف 
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ابتغـوا قـال عمـر: حدثنا وكيع عـن مسـعر عـن إبـراهيم بـن حممـد بـن املنتشـر قـال ]16162[
.اهـ مراسيل جيادالغىن يف الباءة

النظر إىل املخطوبةما يباح من 
) ولو أعجبـك حسـنهن(وقوله ]30النور) [قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم(وقول اهللا تعاىل 

]52األحزاب[
تـزوج رجـل : نا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال]523[سعيد -

انظــر إليهــا فــإن يف أعــني األنصــار : امــرأة مــن األنصــار فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
.اهـ رواه مسلم شيئا

المغيـرةعـن عن عاصم األحـول عـن بكـر بـن عبـد اهللا املـزيننا أبو شهاب ]516[سعيد -
هــل :فقــاليــه وسـلم فأخربتــه أين خطبــت امـرأةأتيــت رسـول اهللا صــلى اهللا عل: قــالشــعبةبـن

: قـال. فإنـه أحـرى أن يـؤدم بينكمـافانظر إليها: قال، ال: رأيتها؟ قلت
إين أحـــرج : ، فقالـــت املـــرأة، فســـكتادها أبوهـــابقـــول رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وعنـــ

وإن كـــان رســـول اهللا عليـــه وســـلم مل يـــأمرك أن تنظـــر إيلعليـــك إن كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا
فتزوجتها ، فنظرت إليها ورفعت السجف. صلى اهللا عليه وسلم أمرك أن تنظر إيل ملا نظرت

رواه الرتمـذي .مـرأة أو بضـعة وسـبعني وقد تزوجت سـبعني ا، فما نزلت مين امرأة قط مبنزلتها
قـال أحـرى أن تـدوم املـودة بينكمـا أحـرى أن يـؤدم بينكمـاومعـىن قولـه: حسـنه وقـال و خمتصرا 

.اهـ وصححه ابن حبان واحلاكم من وجه آخر عن مغرية 
حـدثنا حممـد بـن : حـدثنا أبـو خيثمـة قـال: أخربنـا أبـو يعلـى قـالقـال ] 4042[ابن حبـان-

محمــدرأيـت : عـن عمـه ســليمان بـن أيب حثمـة قــالبــن حممـد بـن أيب حثمــةعـن سـهل خـازم
أتفعل هـذا : ، فقلت لهيطارد ابنة الضحاك على أجنار من أناجري املدينة يبصرهامسلمةبن

مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا ، نعــم : قــال! ؟وأنــت صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
اهـقلب امرئ خطبة امرأة، فال بأس أن ينظر إليهاإذا ألقى اهللا يف: عليه وسلم يقول

حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حممد بن إسحاق عن ]2084[أبو داود -
قـال جـابر بـن عبـد اهللابن سعد بن معـاذ عـن يعيند بن حصني عن واقد بن عبد الرمحنداو 
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رأة فــإن اسـتطاع أن ينظـر إىل مــا إذا خطــب أحـدكم املـ:قـال رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وسـلم 
قـال فخطبـت جاريـة فكنـت أختبـأ هلـا حـىت رأيـت منهـا مـا دعـاين. يدعوه إىل نكاحها فليفعل 

.صححه احلاكم والذهيب اهـإىل نكاحها وتزوجها فتزوجتها
ـــن خطـــب : نـــا ســـفيان عـــن عمـــرو بـــن دينـــار عـــن أيب جعفـــر قـــال]521[ســـعيد - عمـــر ب

. إمنــا أدركــت: رضــي اهللا عنــه، فــذكر منهــا صــغرا، فقــالوا لــهعلــيرضــي اهللا عنــه ابنــةالخطــاب
أرسـل، لـوال : فرضيها، فكشف عن ساقها، فقالت. : فعاوده، فقال

بــن عيينــة عــن عمــرو بــن اعــن ]10352[عبــد الــرزاق .أنــك أمــري املــؤمنني للطمــت عينيــك 
.كاح الصغرية ، يأيت يف ناهـ مرسل حسن دينار عن أيب جعفر

الرجل يكشف على األمة يشرتيها
حدثنا أسامة بن زيد عن بعض أشـياخه قـال : حدثنا وكيع قال ]17961[ابن أيب شيبة -

إذا أراد أحـد مـنكم أن حيسـن اجلاريـة فليزينهـ: عمر: قال 
اهـ
مة عن حكيم األثـرم عـن أيب متيمـةحدثنا وكيع عن محاد بن سل]20617[ابن أيب شيبة -

ال أعلم رجال اشرتى جارية فنظر إىل ما دون احلاوية وإىل : أنه خطبهم فقال موسىأبيعن 
.حسن اهـما فوق الركبة إال عاقبته

بن جريج عن عطاء قـال قلـت لـه الرجـل يشـرتي األمـة أينظـر اعن ]13198[عبد الرزاق -
يضـــع يـــده بـــني عمـــربـــناا قـــال نعـــم قـــال عطـــاء كـــان إىل ســـاقيها وقـــد حاضـــت أو إىل بطنهـــ

.اهـ صحيح ثدييها وينظر إىل بطنها وينظر إىل ساقيها أو يأمر به 
ومعمــر عـن أيــوب عمــربـناعــن عبـد اهللا بــن عمـر عــن نـافع عــن ]13200[عبـد الـرزاق -

راد أن يشـــرتي جاريـــة فراضـــاهم علـــى مثـــن وضـــع يـــده علـــى أكـــان إذا عمـــربـــناعـــن نـــافع عـــن 
عـن معمـر عـن الزهـري ]13201[عبـد الـرزاق .ها وينظر إىل ساقيها وقبلها يعين بطنهاعجز 

عمـربـنابـن جـريج عـن نـافع أن اعـن ]13205[عبـد الـرزاق .مثلـهعمـربـناعن سامل عن 
ابــــــن أيب شــــــيبة . كـــــان يكشــــــف عـــــن ظهرهــــــا وبطنهـــــا وســــــاقها ويضــــــع يـــــده علــــــى عجزهـــــا

أنـه كـان إذا أراد أن عـن نـافع عـن ابـن عمـر حدثنا علي بن مسهر عن عبيـد اهللا ]20611[
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البيهقـــي . أو بـــني فخـــذها ورمبـــا كشـــف عـــن ســـاقيهاي اجلاريـــة وضـــع يـــده علـــى أليتيهـــا يشـــرت 
اهللا بـن عمـر عـن بـن عفـان حـدثنا ابـن منـري عـن عبيـدياحلسـن بـن علـمن طريق]11103[

ثـدييها وعلـى أنه كان إذا اشرتى جاريـة كشـف عـن سـاقها ووضـع يـده بـنينافع عن ابن عمر
.صحيح اهـ وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثوب، عجزها 

أنـه بن عمرابن جريج قال أخربين عمرو أو أبو الزبري عن اأخربنا ]13199[عبد الرزاق -
عبــد وقــال.وجــد جتــارا جمتمعــني علــى أمــة فكشــف عــن بعــض ســاقها ووضــع يــده علــى بطنهــا

علــى قــوم عمــربــنادينــار عــن جماهــد قــال مــر عــن معمــر عــن عمــرو بــن]13202[الــرزاق 
بـــن عمـــر فكشـــف عـــن ا

بـن أيب جنـيح عـن جماهـد قـال وضـع اساقها مث دفع يف صدرها وقال اشرتوا قـال معمـر وأخـربين 
ة عن عمرو بن دينـار بن عييناعن ]13203[عبد الرزاق .يده بني ثدييها مث هزهاعمربنا

يف السوق فأبصر جبارية تباع فكشف عن ساقها وصك يف عمربناعن جماهد قال كنت مع 
حــدثنا جريــر عــن ]20610[ابــن أيب شــيبة . صــدرها وقــال اشــرتوا يــريهم أنــه ال بــأس بــذلك 

كنت مـع ابـن عمـر أمشـي يف السـوق فـإذا حنـن بنـاس مـن النخاسـني : قال منصور عن جماهد
ابـن عمـر قـد جـاء ، فـدنا : قد اجتمع

أين أصحاب هذه اجلارية ، فإمنـا هـي سـلعة: منها ابن عمر فلمس شيئا من جسدها ، وقال 
.اهـ صحيح 

التعريض خبطبة املعتدات
كننــتم يف أنفســكم وال جنــاح علــيكم فيمــا عرضــتم بــه مــن خطبــة النســاء أو أ(قــال اهللا تعــاىل 

يعلـم مـا يف أنفسـكم فاحـذروه واعلمـوا أن اهللا اهللا النكاح حىت يبلغ الكتـاب أجلـه واعلمـوا أن
]235البقرة[)غفور حليم

ابــن عــن عــن جماهــدعــن منصــورميــدحــدثنا جريــر بــن عبــد احل]17104[ابــن أيب شــيبة -
ابـن .إين فيك لراغب وإين أريد امرأة أمرها كذا وكـذا ويعـرض هلـا بـالقول: يقول : قال عباس

وال جنـاح (ابـن عبـاسعـن عن جماهـدعن منصوروصحدثنا أبو األح]17117[أيب شيبة 
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د أن أتـزوج ، إين أريـ: يعـرض الرجـل فيقـول : قـال )عليكم فيما عرضتم به مـن خطبـة النسـاء
أخربنــــا أبــــو بكــــر يأخربنــــا أبــــو عمــــر الرزجــــاه]14398[البيهقــــي .وال ينصــــب يف اخلطبــــة

الفضـل بــن احلبـاب حـدثنا ابــن كثـري حـدثنا سـفيان عــن منصـور عـن جماهــد أخـربينياإلمسـاعيل
أريـد إين) ال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء(قوله عز وجل يفعباسابنعن 

طلـق حـدثنا زائـدة عـن منصـور قال يل]5124[ي وقال البخار . أريد أن أتزوجإينأن أتزوج
امـرأة أريد التـزويج ولـوددت إن تيسـر يلإين: فيما عرضتم به يقول عباسابنعن جماهد عن 

حــدثنا علــي بــن احلســن قــال حــدثنا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن ]7150[ابــن املنــذر . صــاحلة
وال جنـــاح علـــيكم فيمـــا عرضـــتم بـــه مـــن خطبـــة (س يف قولـــه عـــن ابـــن عبـــامنصـــور عـــن جماهـــد

.صحيح ورواه شعبة عن منصور ، اهـ إين أريد أن أتزوج: يقول: قال)النساء

باب
حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل قــال حــدثنا هــارون بــن معاويــة قــال حــدثنا ]7146[ابــن املنــذر -

ن أيــوب بــن أوليــد أخــربهالأن الوليــد بــن أيبعبــد اهللا بــن وهــب قــال وأخــربين حيــوة بــن شــريح
ل اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أن رســو خالــد بــن أيب أيــوب حدثــه عــن أبيــه عــن جــده أيب أيــوب

اكتم اخلطبة مث توضـأ فأحسـن وضـوءك، مث صـل مـا كتـب لـك، مث امحـد ربـك وجمـده، مث : قال
تســميها اللهــم إنــك تقــدر وال أقــدر، وتعلــم وال أعلــم، وأنــت عــالم الغيــوم، فــإن رأيــت يل: قــل

ابن صححه .اقدرها يل : يف فالنة خريا يف ديين ودنياي وآخريت بامسها
.احلاكم والذهيب خزمية وابن حبان و 

والنكاحالقول عند اخلطبة 
بــــناعــــن معمــــر والثـــوري عــــن أيب إســــحاق عــــن أيب عبيــــدة عـــن ]10449[عبـــد الــــرزاق -

احلمــد هللا أســـتعينه وأســتغفره وأعــوذ بــاهللا مــن شـــرور ن إ: قــال يف التشــهد يف احلاجــة مســعود
أنفسنا من يهده اهللا فـال مضـل لـه ومـن يضـلل فـال هـادي لـه وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأشـهد 

ءلون بــه واألرحــام وال متــوتن إال وأنــتم مســلمون اأن حممــدا عبــده ورســوله واتقــوا اهللا الــذي تســ
مـا مث تكلـم حباجتـكاهللا ورسـوله فقـد فـاز فـوزا عظياتقوا اهللا وقولـوا قـوال سـديدا إىل ومـن يطـع 

ثنا عفـــان ثنــــا شــــعبة أنبأنــــا أبـــو إســــحاق عــــن أيب عبيــــدة وأيب حــــد] 3721[اهــــ وقــــال أمحــــد 
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سـلم علمنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و : األحوص قال وهذا حديث أيب عبيـدة عـن أبيـه قـال 
اهـــد هللا نســتعينه فــذكر معنــاه خطبــة احلاجــة وخطبــة الصــالة احلمــد هللا أو إن احلمــ، خطبتــني 

صـححه .وكيع ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عـن أيب األحـوص وأيب عبيـدة عـن عبـد اهللاورواه 
.احلاكم 

خيطــب امــرأة وأخــوه بــاللبــن عيينــة عــن بيــان قــال انطلــق اأخربنــا ]10454[عبــد الــرزاق -
وحنـن رجـالن مـن احلبشـة كنـا معه فلما أتاهم محـد اهللا وأثـىن عليـه مث قـال أنـا بـالل وهـذا أخـي 

ضــالني فهــدانا اهللا ومملــوكني فأعتقنــا اهللا فــإن أنكحتمونــا فاحلمــد هللا وإن رددمتونــا فســبحان اهللا 
.اهـ مرسل يأيت يف الكفاءة 

الحسـين بـن علــيعـن الثـوري عـن جعفـر بـن حممـد قـال إن كـان ]10451[عبـد الـرزاق -
عــن حــدثنا وكيــع]17799[أيب شــيبة ابــن. ليــزوج بعــض بنــات احلســن وهــو يتعــرق العظــم 

بعــض بنــات احلســن وهــو يتعــرق كــان يــزوجاحلســني بــن علــيعــن أبيــه أن عــن جعفــرســفيان
قــال حــدثنا أبــو نعــيم قــال حــدثنا حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ]7171[ابــن املنــذر . العــرق

عـرق بعـض بنـات احلسـن وهـو يتكان احلسني بن علـي يـزوج: عن أبيه قالسفيان عن جعفر
.صحيح هـالعرق

عمـــرو قـــاال حـــدثنا أبـــو أخربنـــا أبـــو طـــاهر الفقيـــه وأبـــو ســـعيد بـــن أيب]14420[البيهقـــي -
العباس حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاق أخربنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول قـال 

ال تقضضـوا علينـا : إىل تـزويج قـال يإذا دعـعمـرابـنكان : مسعت أبا بكر بن حفص قال 
مـد هللا الناس احلمد هللا وصلى اهللا على حممد إن فالنـا خطـب إلـيكم فالنـة إن أنكحتمـوه فاحل

.اهـ هذا مرسل وإن رددمتوه فسبحان اهللا
مسعـت : حدثنا وكيع عن شعبة عن أيب بكر بـن حفـص قـال ]17802[ابن أيب شيبة وقال

أيب عبـــد اهللا ألهـــل أن إن ابـــن: فقـــال ، خطبـــت إىل ابـــن عمـــر ابنتـــه : عـــروة بـــن الـــزبري يقـــول 
: وقـد زوجنـاك علـى مـا أمـر اهللا ، ينكح ؟ حنمد اهللا ونصـلي علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 

أنكــح عمــر بــن اخلطــاب : أحســبه قــال : شــعبة قــال)إمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان(
أحســبه : ال أدري الــذي قــال : قــال أبــو بكــر بــن حفــص : شــعبة : رجــال وهــو ميشــي ، قــال 

حدثنا حممد بن إمساعيـل قـال حـدثنا ]7172[وقال ابن املنذر . ة بن الزبري أو ابن عمرعرو 
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حدثين عروة بـن الـزبري : عمر بن سعد قالشبابة قال حدثنا شعبة عن أيب بكر بن حفص بن
إن ابن أيب عبد اهللا ألهل أن ينكح، حنمد اهللا : خطبت إىل عبد اهللا بن عمر بنته، فقال: قال

فإمســاك مبعــروف أو (لنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، وقــد أنكحــت علــى أمــر اهللا ونصــلي علــى ا
زوج رجـال وأحسـب أن عـروة حـدثين أن عمـر بـن اخلطـاب: قال أبـو بكـر.)تسريح بإحسان

.اهـ صحيح عن ابن عمر وهو ميشي
عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع عــن حبيــب مــوىل عــروة بــن الــزبري ]10452[عبــد الــرزاق -

ألخطــب لــه ابنــة عبــد اهللا فقــال عبــد اهللا نعــم إن عــروة عبــد اهللا بــن عمــرروة إىل قــال بعثــين عــ
ألهل أن يزوج مث قـال ادعـه فدعوتـه فلـم يـربح حـىت زوجـه فقـال حبيـب ومـا شـهد ذلـك غـريي 

تقـدم يف احلـج إسـناد جيـد ، اهــ وعروة وعبد اهللا ولكنهم أظهـروه بعـد ذلـك وأعلمـوا بـه النـاس 
.ف أنه خطبها منه يف الطوا

عــن الثـوري عـن حممــد بـن عجــالن عـن سـليمان بــن أيب حيـىي قــال ]10453[عبـد الـرزاق -
مـوالة لـه فمـا زادين علـى أن قـال أنكحتـك علـى أن متسـك مبعـروف أو عمـربـناخطبت إىل 

.يأيت يف عهد الويلحسن ، اهـ تسريح بإحسان 
بيــد قــال حــدثنا عبــد حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال حــدثين أبــو ع]7221[ابــن املنــذر -

الحسـن بـن خطـب إىل عبـد اهللا بـن الزبيـرعـن هشـام بـن عـروة أن الرمحن عـن محـاد بـن زيـد
ابـن قـال مث . أعلنـوه بعـد ذلـكمث، ومـا معهمـا أحـد مـن النـاس فواعده ضفة زمزم فزوجهعلي

روى هــذا احلــديث عفــان عــن محــاد بــن سـلمة عــن هشــام بــن عــروة عــن عــروة أن عبــد :املنـذر 
.وإسناده صحيح . اهـ هذا أشبه بن الزبري فذكر مثلهاهللا
كانـت : قال حدثنا الزبري بن أيب بكر قال حدثين مصعب بن عثمان]1838[الفاكهي -

احلمــد هللا الــذي اســتحمد بفضــله ورضــي احلمــد :عبــد اهللا بــن الزبيــرخطبــة 
وأشـــهد أال إلـــه إال اهللا وحـــده ال شـــكرا مـــن خلقـــه ، أمحـــده وأســـتعينه وأؤمـــن بـــه وأتوكـــل عليـــه

شــريك لــه وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله صــلى اهللا عليــه وســلم ، مث إن اهللا عــز وجــل أحــل 
حالال رضيه وحرم حراما سخطه

قـراء يغـنهم اهللا وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمـائكم إن يكونـوا ف(عز وجل 
.اهـ منقطع )من فضله واهللا واسع عليم
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ال خيطب على خطبة أخيه
حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جـريج قـال مسعـت نافعـا حيـدث أن ]4746[البخاري -

: كــان يقــولعمــرابــن
اهـيرتك اخلاطب قبله أو يأذن له اخلاطبخيطب الرجل على خطبة أخيه حىت

عــن عبــد اهللا بــن يزيــد مــوىل األســود بــن ســفيان عــن أيب ســلمة بــن عبــد ]1210[مالــك -
ن أبـــا عمـــرو بـــن حفـــص طلقهـــا البتـــة وهـــو غائـــب أالـــرمحن بـــن عـــوف عـــن فاطمـــة بنـــت قـــيس 

ءت إىل بالشـــام فأرســـل إليهـــا وكيلـــه بشـــعري فســـخطته فقـــال واهللا مالـــك علينـــا مـــن شـــيء فجـــا
ن تعتـد أرسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم فـذكرت ذلـك لـه فقـال لـيس لـك عليـه نفقـة وأمرهـا 

يف بيت أم شريك مث قال تلك امرأة يغشاها أصحايب اعتـدي عنـد عبـد اهللا بـن أم مكتـوم فإنـه 
ن معاويـة أرجل أعمى تضعني ثيابك عنـده فـإذا حللـت فـآذنيين قالـت فلمـا حللـت ذكـرت لـه 

ان وأبــا جهــم بــن هشــام خطبــاين فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم أمــا أبــو بــن أيب ســفي
جهم فال يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك ال مال له انكحي أسامة بن زيد قالـت 

اهـــ فنكحتــه فجعــل اهللا يف ذلــك خــريا واغتبطــت بــه ، نكحــي أســامة بــن زيــد افكرهتــه مث قــال 
.رواه مسلم

خيطـب أحـدكم علـى : أنـه قـال ال ابـن عمـرثنا الليـث عـن نـافع عـنحد]48[أبو اجلهم -
.اهـ صحيح موقوف خطبة أخيه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا ]14417[البيهقي -
بكـر بـن مضـر عـن عمـرو بـن احلـارث عـن حـدثينحممد بن إسحاق حدثنا عبد اهللا بـن صـاحل 

ــن عمــرا حدثــه أن بكــري أن نافعــ جهــل وكــان رجــل خيطبهــا فــأتى أراد أن خيطــب بنــت أيباب
قـد تركتهـا وال حاجـة لـك : نعـم قـد تركتهـا فقـال : جهـل؟ قـال ختطب ابنـة أيب: الرجل فقال 
شــدا قــال فخطبهـــا مث بــدا لـــه اخطبهـــا را: أريــد أن أخطبهـــا قــال إين: قــال . نعـــم: 

.جيداهـ سند فرتكها
ر العنربي ثنا محـاد بـن احدثنا معاذ بن املثىن العنربي ثنا عبد اهللا بن سو ]6050[الطرباين-

خيطـب عليـه امـرأة مـن بـين الفارسـيسـلمانذهـب مـع الـدرداءأباسلمة أنا ثابت البناين أن 
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وإين ،إنه كان شيء: ال نزوجه، ولكنا نزوجك، فتزوجها مث خرج، فقالأما سلمان ف: فقالوا
أنــا : فقــال ســلمان،؟ فــأخربه أبــو الــدرداء بــاخلربومــا ذلــك: ، قــالاســتحيي أن أذكــر ذلــك
.رجاله ثقات اهـ مرسل ، وكان اهللا قد قضاها لكن أخطبهاأحق أن أستحيي منك أ

الدعاء للمتزوج
أيب صـاحل عـن أبيـه عـن أيب أخـربين سـهيل بـن : قـاللعزيز بن حممـدنا عبد ا]522[سعيد -

بـــارك اهللا لـــك، وبـــارك : أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان إذا رفـــأ إنســـانا قـــالهريـــرة
.اهـ رواه أبو داود والرتمذي وصححهعليك، ومجع بينكما خبري

عقيــل بــن أبــي ن عــن احلســن أعــن يــونسحــدثنا عبــد األعلــى]17498[ابــن أيب شــيبة -
: ال تقولــوا ذاك : بالرفــاء والبنــني ، فقــال : تــزوج امــرأة مــن بــين جشــم فــدعاهم فقــالوا طالــب
بارك اهللا لك وبارك عليك فإنا كنا نقـول  أو : تقولون : كيف نقول يا أبا يزيد ؟ قال : قالوا 

.اهـ رواه أمحد والنسائي وصححه األلبايننؤمر بذلك

ويلالنكاح بغريما جاء يف 
وأنكحـــوا األيـــامى (وقـــال ]221البقـــرة) [حـــوا املشـــركني حـــىت يؤمنـــوانكِ وال تُ (وقـــول اهللا تعـــاىل 

]32النور ) [منكم
نـا ابــن املبـارك نـا ابــن جـريج عـن ســليمان بـن موسـى عــن الزهـري عـن عــروة ]528[سـعيد -

ن وليهــا أميــا امــرأة نكحــت بغــري إذ: قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: قالــتعــن عائشــة

الرتمــذي وحســنهو أبــو داود اهـــ رواه مــن فرجهــا، وإن اشــتجروا، فالســلطان ويل مــن ال ويل هلــا
.ورد تعليل من أعله وصححه ابن حبان واحلاكم 

يك بـــن عبــــد اهللا عـــن أيب إســــحق حـــدثنا علــــي بـــن حجـــر أخربنــــا شـــر ]1101[الرتمـــذي -
وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أيب إسحق ح وحدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الرمحن بن 
مهدي عن إسرائيل عن أيب إسحق ح وحدثنا عبد اهللا بن أيب زياد حدثنا زيد بـن حبـاب عـن 

اهللا صـلى قـال رسـول: يونس بن أيب إسحق عن أيب إسحق عن أيب بردة عن أيب موسـى قـال 
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علــــى والعمــــل يف هـــذا البـــاب: اهــــ مث قــــال أبـــو عيســـى ال نكــــاح إال بـــويل: ســـلم اهللا عليـــه و 
مـن أصـحاب النـيب صـلى سلم ال نكاح إال بويل عند أهل العلـمحديث النيب صلى اهللا عليه و 

أبـو هريـرة بـاس و سلم منهم عمر بن اخلطاب و علي بن أيب طالـب و عبـد اهللا بـن عاهللا عليه و 
احلاكم وحكـى تصـحيحه عـن مجاعـة مـن املتقـدمني و وابن حبان وصححه موصوالاهـ هموغري 

.)1(منهم ابن املديين والذهلي
ــن الخطــابنــه قــال قــال أنــه بلغــه عــن ســعيد بــن املســيب أ]1093[مالــك - ال :عمــر ب

ا نـ]3/228[الـدارقطين .)2(ال بـإذن وليهـا أو ذي الـرأي مـن أهلهـا أو السـلطانإتنكح املـرأة 
بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عـن بكـري اأبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد األعلى نا 

ال تــنكح املــرأة إال : قــال اخلطــاببــنعمــربــن األشــج أنــه مســع ســعيد بــن املســيب يقــول عــن 
حدثنا حـامت بـن ]7180[ابن املنذر وقال . بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان 

عـن بكـريميدي حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم عن أسامة بن زيـدمنصور أن احل
اهــ بـويلال نكـاح إال : قـالعمر بن اخلطابأن بن عبد اهللا بن األشج عن سعيد بن املسيب

عبـد الوهـاب بـن عطـاء عـن سـعيد عـن قتـادة من طريق ]14097[البيهقي روىو .صحيح 
قال البيهقي . عدليوشاهدال نكاح إال بويل: ال قعمرعن احلسن وسعيد بن املسيب أن 

وكــان ابــن عمــر يرســل إليــه ، وابــن املســيب كــان يقــال لــه راويــة عمــر ، هــذا إســناد صــحيح : 
اهـيسأله عن بعض شأن عمر وأمره

سـألت حممـد : مسعت أبا بكر حممد بـن إسـحاق اإلمـام يقـول : منصور يقول مسعت أبا احلسن بن: وقال احلاكم -1
: مـن رواه ؟ فقلـت : رواه شـريك أيضـا فقـال : بن حيىي عن هذا الباب فقال حديث إسرائيل صحيح عنـدي فقلـت لـه 

اق رواه شـعبة و الثـوري عـن أيب إسـح: حدثنا به علي بن حجر و ذكرت له حديث يونس عن أيب إسحاق و قلت لـه 
و لكنهم كـانوا حيـدثون باحلـديث فريسـلونه حـىت ، نعم هكذا روياه :  عن أيب بردة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

اهـيقال هلم عمن فيسندونه 
فمـنهم مـن قـال أن قولـه وليهـا أو ذوي الـرأي مـن ،قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على قولني : قال أبو عمر -2

. أن كل واحد من هؤالء جائز إنكاحـه ونافـذ فعلـه إذا أصـاب وجـه الصـواب مـن الكفـاءة والصـالح أهلها أو السلطان 
ذوي الرأي من أهلها عصـبتها أولـو الـرأي وإن :وأراد بقوله، :وقال آخرون

إذا مل يكــن ويل قريــب وال بعيــد وجعلــوا قــول عمــر وكــذلك الســلطان ،بعــدوا منهــا يف النســب إذا مل يكــن الــويل األقــرب 
أن يقتلـوا أو يصـلبوا (:هذا على الرتتيب ال على التخيري كنحو اختالف العلماء يف معىن قول اهللا عز وجل يف احملـاربني 

]391/ 5االستذكار [اهـ ) أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض
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مسعــت : ثنا ابــن املبــارك نــا ابــن جــريج عــن عبــد احلميــد بــن جبــري قــالحــد]530[ســعيد -
لطريــق ركبــا، فولــت امــرأة مــنهن أمرهــا رجــال، فزوجهــا، فرفعــوا مجعــت ا: عكرمــة بــن خالــد يقــول

بن اعن ]10486[عبد الرزاق .فجلد الناكح واملنكح، وفرق بينهماعمر بن الخطابإىل 
جــريج قــال أخــربين عبــد احلميــد بــن جبــري أن عكرمــة بــن خالــد أخــربه أن الطريــق مجعــت ركبــا 

فأنكحهــا رجــال فبلــغ ذلــك عمــر بــن فجعلــت امــرأة ثيــب أمرهــا إىل رجــل مــن القــوم غــري ويل
حـدثنا إمساعيـل ابـن ]16191[ابـن أيب شـيبة .اخلطاب فجلد الناكح واملنكح ورد نكاحها 

مجعت الطريـق ركبـا فجعلـت امـرأة مـنهم ثيـب : علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال 
ح واملـنكح وفـرق فجلـد عمـر النـاك: أمرها إىل رجل من القوم غري وليها ، فأنكحها رجال قال 

حممـد بـن إسـحاق حـدثنا روح حـدثنا ابـن جـريج من طريـق]14010[رواه البيهقي .بينهما
.صحيح مرسل .عبد احلميد بن جبري بن شيبة عن عكرمة بن خالدأخربين

تزوجــت : حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن حصــني عــن بكــر قــال ]16195[ابــن أيب شــيبة -
فكتـب أن جتلـد مئـة ، وكتـب إىل األمصـار ، أميـا امـرأة عمرامرأة بغري ويل وال بينة فكتـب إىل

.اهـ مرسل جيد نيةتزوجت بغري ويل فهي مبنزلة الزا
حدثنا هدبة بن خالد قال نا محاد بـن زيـد عـن عمـرو بـن ]1191مسائل عبد اهللا [أمحد -

اهـ نكاحهاالخطاببنعمرتزوجت امرأة بغري ويل فرد : دينار قال 
عمــري ابــن أخــي عــن عبــد الــرمحن بــن معبــد بــننا ســفيان عــن عمــروحــدث]575[ســعيد رواه

ـــــرزاق .رد نكـــــاح امـــــرأة نكحـــــت بغـــــري ويلاخلطـــــاببـــــنعمـــــرعبيـــــد بـــــن عمـــــري أن  عبـــــد ال
بـــنعمـــربـــن عيينـــة عـــن عمـــرو بـــن دينـــار عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن معبـــد أن اعـــن ]10485[

حدثنا ابـن عيينـة]16168[يبة ابن أيب ش.رد نكاح امرأة نكحت بغري إذن وليها اخلطاب
رد نكـــاح امـــرأة عمـــرعـــن عبـــد الـــرمحن بـــن معبـــد أن عـــن ابـــن أخ لعبيـــد بـــن عمـــريعـــن عمـــرو 

أخربنـا ابـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن ] 14009هـق[ي شافعال.نكحت بغري إذن وليها
.مرسل حسن .بهعبد الرمحن بن معبد بن عمري 

بن بشران ببغداد أخربنا إمساعيل بن حممد الصـفار أخربنا أبو احلسني]14008[البيهقي -
عمــر احلسـن قــال قـال حـدثنا سـعدان بـن نصــر حـدثنا معـاذ بــن معـاذ عـن عمــران القصـري عـن

.اهـ مرسل حسنأو الوالة فنكاحها باطلامرأة مل ينكحها الويلأميا : بن الخطاب
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ال نكـاح : ال قـعمـرعـن حدثنا حفص عـن ليـث عـن طـاووس ]16169[ابن أيب شيبة -
عمـرأيت : عـن ليـث عـن طـاووس قـال حدثنا ابن فضـيل]16180[ابن أيب شيبة .إال بويل

ففــرق بينهمــا ودرأ عنهمــا احلــدتــزوجين بشــهادة مــن أمــي وأخــيت : فقالــت ، بــامرأة قــد محلــت 
.اهـ ليث ضعيف ال نكاح إال بويل: وقال 

ن عثمان بن األسود عن عمرو بـن حدثنا عبيد اهللا بن موسى ع]16177[ابن أيب شيبة -
أو بـــإذن ال تـــنكح املـــرأة إال بـــإذن وليهـــا وإن نكحـــت عشـــرة : عمـــرقـــال : أيب ســـفيان قـــال 

.منقطع اهـسلطان
بــن مســعوداعمــر وعليــا و ]10480[عبـد الــرزاق -

عــن ثنا أبــو خالــد األمحــرحــد]16170[ابــن أيب شــيبة .جييــزون النكــاح إال بــويلوشــرحيا ال
ما كان أحد من أصحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أشـد يف النكـاح : عن الشعيب قالجمالد

.جمالد ضعيف اهـحىت كان يضرب فيهعليبغري ويل من 
أخربين ابن أيب ذئب عن مـوىل بـين : حدثنا يزيد بن هارون قال ]16212[ابن أيب شيبة -

اهـد املرأة ، يعين اخلطبة وال تنكحهال تش: قال عليهاشم عن 
: قـال علـي]10476[عبد الرزاق -

.، رواه أمحد بن يونس عن قيس مثله اهـ حسن ال بأس به ال نكاح إال بويل يأذن 
هــانئ عــن حبريــة بنــت عــن أمــهعــن الشــيباينحــدثنا ابــن إدريــس]16197[ابــن أيب شــيبة -

تزوجــت القعقــاع بــن شــور فســألين وجعــل يل مــذهبا مــن جــوهر علــى أن يبيــت عنــدي : قالــت 
فضــحتين: خلــوق فأصــبح وهــو متضــمخ بــاخللوق فقــال يل ليلــة فبــات ، فوضــعت لــه تــورا فيــه

علـــيفقـــال عليـــامثلـــي يكـــون ســـرا ؟ فجـــاء أيب مـــن األعـــراب ، فاســـتعدى عليـــه : فقلـــت لـــه 
حـــدثنا أبـــو بكـــر ]3927[الـــدارقطين .عـــم ، فأجـــاز النكـــاحن: أدخلـــت ؟ فقـــال : للقعقـــاع 

عـن حدثنا حممد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور حدثنا ابن إدريـس عـن الشـيباينيالشافع
ليلـة وجـاء أيبيالقعقاع بن سـور وبـات عنـديحبرية بنت هانئ بن قبيصة قالت زوجت نفس

. وجـــاءت رســـله فـــانطلقوا بـــه إلعليـــامـــن األعـــراب فاســـتعدى 
حــدثنا حممــد بــن شــاذان حــدثنا معلــى بــن منصــور يحــدثنا أبــو بكــر الشــافع. فأجــاز النكــاح

عن حبرية بنت هانئ األعور أنه مسعهـا تقـول زوجهـا أبوهـا رجـال حدثنا أبو عوانة عن الشيباين
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عنه فأرسـل إليهـا اهللا يرضيعلوزوجت نفسها القعقاع بن سور فجاء أبوها إىل وهو نصراين
فــإذا عليــه خلــوق فقــال أبوهــا يء بــه إىل علــيووجــد القعقــاع قــد بــات عنــدها وقــد اغتســل فجــ

اهللا عنـه يرضـيكان يكـون سـرا فـارتفعوا إىل علـيقال أترى بنائ. واهللا ما أردت هذافضحتين
بـن حـدثنا حممـد مث قـالاهــحبريـة جمهولـة . فأجـاز نكاحهـا نفسـها. 

قــال كــان فينــا امــرأة خملــد حــدثنا محــاد بــن احلســن حــدثنا أبــو داود حــدثنا شــعبة عــن الشــيباين
بـنيعلـيقال هلا حبرية زوجتهـا أمهـا وأبوهـا غائـب فلمـا قـدم أبوهـا أنكـر ذلـك فرفـع ذلـك إىل 

عــن أىب قــيس أن عليــا قضــى فيهــا قــال وأخربنــا شــعبة عــن الشــيباين.فأجــاز النكــاحطالــبأيب
وحجـاج بـن أرطـاة مسعـا أبـا قـيس حيـدث عـن يسـفيان الثـور وأخربنا شعبة وأخربينقالبذلك 

اهـقضى بذلكعليااهلزيل أن 
أن امـرأة مـن عائـذ يقـال هشـيم عـن الشـيباين عـن أيب قـيس أخربنـا ]2479[وقال ابن اجلعـد 

دخـل عليه السالم فقـال إن كـانعليهلا سلمة بنت عبيد زوجتها أمها وأهلها فرفع ذلك إىل 
أن امــرأة مــن أنــا الشــيباين عــن أيب قــيس: قــالنــا هشــيم]579[ســعيد . 

رضـي اهللا عنـه، علـيعائذ اهللا يقال هلا سلمة بنت عبيـد زوجتهـا أمهـا وأهلهـا، فرفـع ذلـك إىل 
نا أبو إسحاق الشيباين عن أيب : نا أبو معاوية قال.: فقال
ابــن أيب . منهــارضــيأنــه أجــاز نكــاح امــرأة زوجتهــا أمهــا بعلــيعمــن أخــربه عــن األوديقــيس
علـيحدثنا أبو معاوية عن الشيباين عن أيب قيس األودي عمن حدثه عـن ]16201[شيبة 

عــن الثــوري ]10479[عبــد الــرزاق .أنـه أجــاز نكــاح امــرأة بغــري ويل أنكحتهــا أمهـا برضــاها
ابـــن أيب شـــيبة .نكاحهـــاعلـــيرأة زوجتهـــا أمهـــا وخاهلـــا فأجـــاز عـــن أيب قـــيس عـــن هزيـــل أن امـــ

رفعـت إىل : عـن هزيـل قـالعن أيب قيس حدثنا سفيانحدثنا حيىي بن آدم قال]16205[
، ال جيــوز : وقــال ســفيان : فأجــاز علــي النكــاح ، قــال : قــال امــرأة زوجهــا خاهلــا وأمهــاعلــي

اهـــ ن عليــا حــني أجــازه كــان مبنزلــة الــويلهــو جــائز أل: وقــال علــي بــن صــاحل ، ألنــه غــري ويل
.حديث الثوري حديث جيد 

وأبــو القاســم عبــد يهاشــم العلــو زيــد بــن أيبأخربنــا أبــو القاســم]14018[وقــال البيهقــي 
الواحد بن حممد بن خملـد بـن النجـار بالكوفـة قـاال أخربنـا أبـو جعفـر بـن دحـيم حـدثنا إبـراهيم 
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. أجــاز نكــاح اخلــالعليــاقــيس عــن هزيــل أن أيببــن إســحاق حــدثنا قبيصــة عــن ســفيان عــن 
.اهـ خمتصر هكذا قال اخلال

إذا رفـع علـيكـان : عن احلكـم قـال عن أبيهحدثنا ابن فضيل]16206[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل حسن ا أمضاه

بن منصور نا يزيد بن أيب حكـيم نـا نا أبو بكر النيسابوري نا أمحد ] 229/ 3[الدارقطين -
ال نكـاح إال : عليه السالم قـال عليسفيان عن جويرب عن الضحاك عن النزال بن سربة عن 

.اهـ سند ضعيف بإذن ويل فمن نكح أو أنكح بغري إذن ويل فنكاحه باطل 
ا عمــرو قــاال حــدثنأيبأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن]14012[البيهقــي وقــال

حممــد بـن يعقــوب أخربنـا أمحــد بـن عبـد احلميــد حـدثنا أبــو أسـامة عــن سـفيان عــن أبـو العبـاس
أميــا امـــرأة : قــاليعلــابــن مقــرن عــن أبيـــه عــن ســلمة بــن كهيــل عــن معاويــة بـــن ســويد يعــين

هـذا إسـناد : البيهقـي قـال . ال نكـاح إال بـإذن ويل، نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطـل 
اهـصحيح

عمــرو أخربنــا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب أخربنــا أبــو ســعيد بــن أيب]14063[قــي البيه-
ة بـن كهيـل عـن معاويـة بـن حدثنا أمحد بن عبد احلميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلم

العصــبة إذا بلــغ النســاء نــص احلقــائق ف: أنــه قــال يعلــعــن كتــاب أيبوجــدت يف:ســويد قــال
نــــص احلقــــاق بلــــوغ العقــــل مــــن احملاقــــة قالــــه أبــــو عبيــــد يف اهـــــأوىل ومــــن شــــهد فليشــــفع خبــــري

.ثقات .)1(الغريب
عبـد الواحـد بـن زيـاد نـا نانا حممد نا عفان بن مسلمحدث]419[وقال أبو بكر النيسابوري 

اهــ جمالـد لـيس بقـوي ال نكـاح إال بـويل: وشـريحقال علـي وعبـد اهللا: قالجمالد عن الشعيب
.

ك فالَعَصــبُة أوىل بـاملرأة مــن أّمهــا إذا كـانوا َحمرمــا مثــل اإلخـَوة واألعمــام بتزوجيهــا إن أرادوا فــإذا بلــغ النسـاء ذلــ: وقـال-1

اِحلقـاق إمنــا هــو : وقولــه . ولــو جــاز لغـريه مــا احتــاج إىل ذكـر الوقــتولـيس جيــوز التــزويج علـى الصــغرية إال ألبيهــا خاّصـة
/ 3غريــب احلــديث [. حنــن أحــقّ : أنــا أحــّق ويقــول أولئــك : املُحاقّــة أن حتــاّق األم العصــبة فــيهن فــذلك اِحلقــاق فتقــول 

457[.
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نا أبو األزهر نا يزيد نا حجاج بن أرطاة عـن حصـني عـن الشـعيب دثح]446[وقال أبو بكر 
اهـــ ســند ال نكــاح إال بــويل، وال نكــاح إال بشــهود: علــي رضــي اهللا عنــه قــالعــنعــن احلــارث

.ضعيف 
خطـب المغيرة بـن شـعبةأنا حممد بن سامل عن الشـعيب أن : نا هشيم قال]549[سعيد -

: قـال. زوجنيهـا: ل إىل عبيـد اهللا بـن أيب عقيـل فقـالبنت عمه عروة بن مسـعود الثقفـي، فأرسـ
.فأرسـل إىل عثمـان بـن أيب العـاص فزوجهـا إيـاه. ما كنت ألفعـل، أنـت أمـري البلـد وابـن عمهـا

عـن الثـوري عـن عبـد امللـك بـن عمـري قـال أراد املغـرية بـن شـعبة ]10502[عبد الـرزاق وقال 
.زوجها إياه فأمر غريه أبعـد منـه فزوجهـا إيـاهأن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن ي

حــدثنا علــي بــن احلســن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن الوليــد عــن ســفيان عــن ]7211[ابــن املنــذر 
عبــد امللــك بــن عمــري عــن املغــرية بــن شــعبة

.اهـ سند صحيح فزوجه، واملغرية أقرب إليها منه
: قـال أبـي هريـرةعن هشام بن حسان عن حممـد بـن سـريين عـن ]10494[رزاق عبد ال-

حـدثنا أبـو أسـامة]16209[ابـن أيب شـيبة . ال تنكح املرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسـها 
] 16215[ابـــن أيب شـــيبة .ال تـــزوج املـــرأة املـــرأة: قـــال هريـــرةأيبعـــن عـــن حممـــدعـــن هشـــام

] 238[ابــن وهــب .مبثلــهأيب هريــرةعــن مــد بــن ســريينعــن حمعــن هشــامحــدثنا أبــو أســامة
أنه قالأخربين مسلمة بن علي أن هشام بن حسان حدثه عن حممد بن سريين عن أيب هريرة

رواه البيهقـي . فـإن الزانيـة هـي الـيت تـنكح نفسـهافسـهاال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املـرأة ن:
ربنا أمحد بن عبيد الصفار حدثنا متتـام حـدثنا بن أمحد بن عبدان أخيأخربنا عل]14022[

أيبشــجاع حــدثنا عبــاد هــو ابــن العــوام عــن هشــام وهــو ابــن حســان عــن حممــد بــن ســريين عــن 
.ورواه النضر بن مشيل ويزيد بن هارون عن هشام بن حسان قوله اهـ هريرة

ح املــرأة ال تــنك: عــن حممــد قــالعــن أيــوب حــدثنا ابــن عليــة]16214[وقــال ابــن أيب شــيبة 
]434[وقـال أبـو بكـر النيسـابوري .إن الزانية هي اليت تنكح نفسها: وكانوا يقولون نفسها
: كانوا يقولـون: قالحممدعننا إمساعيل نا سليمان بن حرب نا محاد بن زيد عن أيوبحدث

وقــال .االزانيــة الــيت تــزوج نفســه: كــانوا يقولــون.ال تــنكح املــرأة املــرأة، وال تــنكح املــرأة نفســها
نا حـدث]439[وقـال .عـن حممـد حنـوها القعنـيب نـا محـاد بـن زيـد عـن أيـوبنـنا املقـدميحدث
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عـن حممـد يف املـرأة تـزوج نفسـها كـانوا يكرهونـه، يقولـون أمحد بن سعيد نـا النضـر نـا ابـن عـون
وهــو . صــحيح عــن حممــد بــن ســريين اهـــ الزانيــة الــيت تــنكح نفســها: فيــه قــوال شــديدا، يقولــون

.، حدث به حممد على الوجهني ظ عن أيب هريرة حمفو 
.مثلــهأيب هريــرةبــن ســريين عــن اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]10493[عبــد الــرزاق وقــد قــال

نا أمحـد بـن ســعيد نـا علـي بـن احلسـن نـا احلسـني بــن حـدث]438[وقـال أبـو بكـر النيسـابوري 
. والزانية اليت تزوج نفسهااملرأة ال تزوج نفسها،: قالأيب هريرةعنواقد عن أيوب عن حممد

نا حبر بن نصر نا بشر بن بكـر نـا األوزاعـي عـن ابـن سـريين عـن أيب هريـرةحدث]436[وقال 
اهــ صـحيح ال تزوج املرأة املرأة، وال تزوج املرأة نفسها، فإن الزانية هي اليت تزوج نفسـها: قال

.
خثـيم عـن سـعيد بـن جبـري عن الثوري عن عبد اهللا بـن عثمـان بـن]10483[عبد الرزاق -

حــدثنا ]16171[ابــن أيب شــيبة.ال نكــاح إال بــإذن ويل أو ســلطان: ل قــاعبــاسبــناعــن 
أو سـلطان ال نكـاح إال بـويل : قـالابـن عبـاسعـن عـن سـعيدعن ابن خثـيموكيع عن سفيان 

لــي بــن احلســن قــال حــدثنا عبــد اهللا عــن ســفيان قــالحــدثنا ع]7183[ابــن املنــذر .مرشــد
ال نكــاح إال : عــن ابــن عبــاس قــالعبــد اهللا بــن عثمــان بــن خثــيم عــن ســعيد بــن جبــريحــدثين

نا إمساعيل ]553[سعيد وقال .اهـ ورواه قبيصة بن عقبة عن سفيان يل مرشد أو سلطانبو 
ابن عن بن عياش عن جعفر بن احلارث عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري

أو سـلطان، فـإن أنكحهـا سـفيه مسـخوط عليـه فـال نكـاح عليـهال نكاح إال بـويل: قالعباس
.اهـ صحيح 

أخربنـــا مســـلم بـــن خالـــد وســـعيد بـــن ســـامل يالشـــافعمـــن طريـــق] 14095[وروى البيهقـــي 
ابـن القداح عن ابن جريج عن عبد اهللا بـن عثمـان بـن خثـيم عـن سـعيد بـن جبـري وجماهـد عـن 

وأحســـب رمحـــه اهللا يقـــال الشـــافع. د مرشـــعـــدل وويليال نكـــاح إال بشـــاهد: قـــال عبـــاس
رواه مؤمـــل بـــن إمساعيـــل عـــن هكـــذا بـــذكر الشـــاهدين ، و اهــــمســـلما قـــد مسعـــه مـــن ابـــن خثـــيم

، ورواه عبـد اهللا بـن جعفـر املخرمـي عـن بذكر الشاهدين سفيان يف حديثه هذا عن ابن خثيم 
.واهللا أعلم .يم ابن خث
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شـام عـن سـفيان عـن أيب حيـىي عـن رجـل حـدثنا معاويـة بـن ه]16187[ابـن أيب شـيبة وقال
الـذي يـزوج والـذي : أدىن ما يكـون يف النكـاح أربعـة : يقال له احلكم بن ميناء عن ابن عباس

أخربنــا أبــو احلســني بــن الفضــل القطــان ببغــداد أخربنــا ]14187[البيهقــي .يتــزوج وشــاهدان
ر حـدثنا عبـد الـرمحن عبد اهللا بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حـدثنا ابـن بشـا

ال : عن سفيان عن حممد بن خالد عن رجـل يقـال لـه احلكـم عـن ابـن عبـاس قـال يبن مهد
ولــه شــاهد عــن ابــن عبــاس بإســناد منقطــعمث قــال .نكــاح إال بأربعــة وىل وشــاهدين وخاطــب

أخربنا أبـو األصبهاينيروح بن أمحد بن عمر بن أمحد بن عبد الرحيم التميميأخربنا أبو عل
حــدثنا احلســن بــن يحــدثنا أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن احلســني املاسرجســيعلــى الــزبري ي

: ال نكـــاح إال بـــأربع : عيســـى حـــدثنا ابـــن املبـــارك عـــن مهـــام عـــن قتـــادة عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 
اهـــ حممــد بــن هــذا إســناد صــحيح إال أن قتــادة مل يــدرك ابــن عبــاس. خاطــب ووىل وشــاهدين

.حسن .خالد أبو حيىي ال بأس به 
عـن جـابر أخربنـا سـعيد عـن قتـادة : حدثنا يزيد بن هـارون قـال ]16216[ابن أيب شيبة -

ابـــن املنـــذر . ا الالئـــي يـــنكحن أنفســـهن بغـــري بينـــةإن البغايـــ: قـــال عبـــاسابـــنعـــن بـــن زيـــد
حدثنا حيىي قال أخربنا احلجـيب قـال حـدثنا أبـو عوانـة عـن قتـادة عـن جـابر بـن زيـد]7217[

.اهـ صحيح البغايا الاليت ينكحن أنفسهن بغري بينة: قالعباسابنعن 
البغـي الـيت : قـالعبـاسابـنعـن ابـن سـريين عـن أنـا منصـور: قـالنا هشيم]533[سعيد -

.اهـ مرسل صحيح تزوج نفسها بغري ويل
ثنـا عبـد اهللا بـن عبـد ثنا يعقوب بن محيدحدثنا أمحد بن داود املكي]10728[الطرباين -

ليس للنساء يف عقـدة : عن أيب سلمة عن ابن عباس قالموي عن عبد اهللا بن أيب لبيداهللا األ
النكاح شيء، جعلـت ميمونـة أمرهـا إىل أم الفضـل، فجعلتـه أم الفضـل إىل العبـاس، فأنكحهـا 

.األموي فيه ضعف اهـرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أمامـــة بنـــت أبـــي عـــن الشـــعيبأنـــا داود بـــن أيب هنـــد عـــن : نـــا هشـــيم قـــال]550[ســـعيد -

وأمهــا زينــب بنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كانــت عنــد علــي ، فلمــا أصــيب  العــاص
إىل مـــروان بـــن احلكـــم أن يزوجهـــا إيـــاه، فأرســـل إليهـــا مـــروان أن ويل أمـــرك مـــن معاويـــةكتـــب 

عــة أحببـت، فولـت أمرهــا املغـرية بـن نوفــل بـن احلـارث بــن عبـد املطلـب، وجــاء مـروان ومعـه مجا
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فمــا صــنعت يف أمــرك : قــال. نعــم: أجعلــت أمــرك إيل؟ قالــت: مــن النــاس، فقــال املغــرية ألمامــة
فقال لـه . إنه قد تزوجها وأصدقتها كذا وكذا: فقال املغرية. نعم: من شيء فهو جائز؟ فقالت

وكتـــب بـــذلك إىل معاويـــة، . لـــيس ذاك لـــك، إمنـــا اجتمعنـــا لتزوجهـــا مـــن أمـــري املـــؤمنني: مـــروان
.اهـ سند جيد معاوية أن خلها وما رضيت به لنفسهافكتب إليه

بن إمساعيل بن أيب فديك املديين عـن ابـن أيب ذئـبأخربنا حممد ]10819[وقال ابن سعد 
إن معاويـة قـد خطبـين ، فقـال : أن أمامة بنت أيب العاص قالت للمغرية بـن نوفـل بـن احلـارث 

قـد تزوجتــك: نعـم ، قـال : ، قالــت يلتـزوجني ابـن آكلـة األكبــاد ، فلـو جعلـت ذلـك إ: هلـا 
اهـفجاز نكاحه : قال ابن أيب ذئب 

عن حممـد بـن راشـد قـال أخـربين حممـد بـن إسـحاق وأبـو معشـر ]10500[عبد الرزاق وقال 
دعـا امرأتـه أمامـة ابنـة أيب العـاص بـن الربيـع وهـو مـريض فسـارها فـريون أنـه قـال هلـا إن علياأن 

معاوية سيخطبك فـإن أردت النكـ
الناس ملعاوية بعث مروان على املدينـة وقـال أنكـح أمـري املـؤمنني أمامـة بنـت أيب العـاص فبلغهـا 
ذلـــك فـــدعت املغـــرية بـــن نوفـــل بـــن احلـــارث فولتـــه أمرهـــا وأشـــهدت لـــه فزوجهـــا نفســـه وأشـــهد 

ك فكتــب إليــه أن دعــه وإياهــا قــال عبــد يعلمــه بــذلمعاويــةفغضــب مــروان فوقفهــا وكتــب إىل 
.اهـ منقطع الرزاق نكحها علي بعد وفاة فاطمة 

حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثنـــا الـــزبري بـــن بكـــار حـــدثين حممـــد بـــن ]1083[وقـــال الطـــرباين 
كانــت أمامــة : حســن حــدثين عبــد العزيــز بــن حممــد عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن املغــرية قــال

ــ ب بنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عنــد علــي بــن أيب طالــب بنــت أيب العــاص أمهــا زين
خترجــي مــن رأي املغــرية بــن نوفــلال تزوجــي، فــإن أردت الــزواج فــال: فلمــا تــويف عنهــا قــال هلــا

أنـــا خـــري لـــك منـــه : فخطبهـــا معاويـــة بـــن أيب ســـفيان فجـــاءت إىل املغـــرية تســـتأمره، فقـــال هلـــا
.اهـ منقطع ا فاجعلي أمرك إيل ففعلت فدعا رجاال فتزوجه

ا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن سعيد أخربن]11871[ابن سعد -
أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرمحن بن عوف إنه قـد خطبـين بن خالد وقارظ بن شيبة 

قــــد : نعـــم ، فقــــال : وجتعلــــني ذلـــك إيل ؟ فقالــــت : غـــري واحــــد فـــزوجين أيهــــم رأيـــت ، قــــال 
.، علقه البخاري اهـ مرسل حسن فجاز نكاحه: ل ابن أيب ذئب ، قاتزوجتك
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ابـن عـن عـن نـافععن ليثثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريبحد]16189[ابن أيب شيبة -
اهـــ احملــاريب يــروي عــن ليــث بــن وج فــذهب هــو ورجــل وجــاء الــويل ورجــلأنــه أراد أن يتــز عمــر

.يدلس احملاريب وكان ، وكالمها يروي عن نافع سعد وابن أيب سليم ، 
عـن امـرأة هلـا جاريـة أتزوجهـا قـال عمـربـناعن الثـوري قـال سـئل ]10498[عبد الرزاق -

.اهـ منقطع ال ولكن لتأمر وليها فليزوجها 
حدثنا حممد بـن شـاذان حـدثنا معلـى حـدثنا يحدثنا أبو بكر الشافع]3929[الدارقطين -

ا قــال إذا كــان وىل املــرأة مضــار ابــن عمــرن نــافع عــن جعفــر عــابــن هليعــة عــن عبيــد اهللا بــن أيب
.اهـ ضعيف فولت رجال فأنكحها فنكاحه جائز

عمــر ابنتــه حفصــة مالــه عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عـن نــافع قــال وىل]10495[عبـد الــرزاق -
. فـــزوج عبـــد اهللا إذا أرادت أن تـــزوج امـــرأة أمـــرت أخاهـــا حفصـــةوبناتـــه نكـــاحهن فكانـــت 

.صحيح 
: حدثنا إمساعيل بن عيـاش قـالحدثنا موسى قال حدثنا شجاع قال]7206[نذر ابن امل-

اهـــ ال تــنكح املــرأة نفســها وال ابنتهــا: قــالابــن عمــرعــن حــدثين إمساعيــل بــن أميــة عــن نــافع
.ضعيف 

زوج النـيب صـلى اهللا عليـه عائشـةن أعن عبد الرمحن بن القاسم عـن أبيـه ]1160[مالك -
عبـد الـرمحن املنـذر بـن الـزبري وعبـد الـرمحن غائـب بالشـام فلمـا قـدم سلم زوجت حفصة بنـت و 

عبد الرمحن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه فكلمت عائشة املنذر بن الزبري فقـال 
املنذر فإن ذلك بيد عبد الرمحن فقال عبد الرمحن ما كنت ألرد أمرا قضيته فقرت حفصة عند 

حدثنا حيىي بن سعيد عن حيىي بـن سـعيد عـن ]1640[سدد م.املنذر ومل يكن ذلك طالقا 
تـزوجني : أن عائشة زوجـت ابنـة عبـد الـرمحن مـن املنـذر بـن الـزبري ، فقـال عبـد الـرمحن القاسم 

فتملكهــا أمرهــا ؟ ففعــل ، فلــم يــروه : الــت للمنــذر ابنــة رجــل بغــري أمــره ؟ فغضــبت عائشــة وق
عائشـةم بـن حممـد عـن نا حيىي بن سـعيد عـن القاسـ]1662[سعيد . شيئا 

قريبــة فزوجتهــا مــن املنــذر بــن الــزبري فقــدم عبــد الــرمحن مــن : لعبــد الــرمحن بــن أيب بكــر يقــال هلــا
أعــن املنــذر بــن : أمثلــي يفتــات عليــه يف بناتــه؟ فقالــت عائشــة: غيبتــه، فوجــد مــن ذلــك وقــال

فلــم يقــل عبــد لــرمحن بيــدهالــزبري ترغــب؟ لــنجعلن أمرهــا بيــده، فجعــل املنــذر أمــر بنــت عبــد ا



تقريب فقه السابقني األولني

25

، وقريبـــة زوج عبـــد اهــــ الصـــحيح أن امسهـــا حفصـــة الـــرمحن يف ذلـــك شـــيئا ومل يـــروا ذلـــك شـــيئا
حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن : حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال]16204[ابــن أيب شــيبة .الــرمحن 

أنكحــت حفصــة ابنــة عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر املنــذر بــن الــزبريعائشــةالقاســم بــن حممــد أن 
يــه يف أمثلــي يفتــات علأي عبــاد اهللا: ئــب فلمــا قــدم عبــد الــرمحن غضــب وقــالوعبــد الــرمحن غا

هكذا رواه من طريـق ابـن وهـب عـن الليـث .عن املنذرأيرغب: ؟ فغضبت عائشة وقالتبناته
.وهو خرب صحيح .)1(القاسم بن وحنظلة وأفلح عن عبد الرمحن 

ثنـا صـاحل ]80[رواية الكجـي وقـد مسـع منـه آخـراجزئهوقال حممد بن عبد اهللا األنصاري يف 
رمحها اهللا زوجت بنت عبد الرمحن بن عائشةبن رستم أبو عامر اخلزاز عن ابن أيب مليكة أن 

مث دم بعثت إليـه رسـوهلا فحجبـهاملنذر بن الزبري وعبد الرمحن غائب ، فلما قأيب بكر الصديق
؟ فيزيـد بــن أيب بلتعــة : فقلـت هلــا: شـة قــال ائفــأخربتين ع: قـال ابــن أيب مليكـة . أتتـه فحجبهــا

أتـى احلجـر فصـلى فيـه فيـومئ فإذا فرغ مـن طوافـه فإنه يأيت اآلن فيطوف: وددت قال : قالت
إين : قـالالـزبرينحىت إذا أتى احلجر ليصلي فيه فأخذت بثوبه فحجبتين إن عنيت عـن ابـفيه 

: قـال فما الـذي تريـد ؟ : قالت فيه ، ولكنك مضيت على شيء مل  تشاوريينال أرغب عنه
قــد جعلــت : فأعلمتــه ذلــك فقــالفبعثــت إىل ابــن الــزبري: أريــد أن جتعــل أمرهــا  بيــدي ، قــال 

فــواهللا مـا أعــدى شــيء ، :قـال أجــزت مـا صــنعتهقـد: فقــال فأخربتــه بـذلك: أمرهـا بيــده قـال
.اهـ ثقات وال أخزى شيء 

إذا أرادت نكـاح امـرأة مـن عائشـةنـت كا:بـن جـريج قـالاعـن ]10499[عبـد الـرزاق وقال
نسائها دعت رهطا مـن أهلهـا فتشـهدت حـىت إذا مل يبـق إال النكـاح قالـت يـافالن أنكـح فـإن 

عــن عبــد عــن ابــن جــريجحــدثنا ابــن إدريــس]16208[ابــن أيب شــيبة . النســاء ال يــنكحن 
مـن بـين أخيهـا كـان الفـىت : قالـت عائشـةعـن عن أبيـهال أعلمه إال: الرمحن بن القاسم قال 

إذا هوي الفتاة من بنات أخيها ضربت بينهما سرتا وتكلمت ، فـإذا مل يبـق إال النكـاح قالـت 
: حــدثنا حممــد بــن خزميــة قــال]4269[الطحــاوي .فــإن النســاء ال يــنكحنيــا فــالن أنكــح: 

عـن عبـد الـرمحن بـن القاسـمعـن ابـن جـريج ثنا عبد اهللا بـن إدريـس: ثنا يوسف بن عدي قال

: رواه البيهقي مث قال -1
.واهللا أعلم، ذلك ومتهيدها أسبابه 
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عائشــةعـن يــهعـن أب
:مث قالتأمرت رجال فأنكح، بق إال النكاح حىت إذا مل ي، فضربت بينهما بسرت مث تكلمت 

بد الرمحن أخربنا الثقة عن ابن جريج عن ع]14023هق[الشافعي.ليس إىل النساء النكاح
اهللا عنهـا ختطـب إليهـا املـرأة مـن أهلهـا فتشـهد يرضـعائشةكانت : لبن القاسم عن أبيه قا

عبــد .عقــدة النكــاحيزوج فــإن املــرأة ال تلــ: فــإذا بقيــت عقــدة النكــاح قالــت لــبعض أهلهــا 
بــن جــريج قــال حــدثت عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم ولقــد دخــل يف اعــن ]10340[الــرزاق 

عــل بيــنهم وبــني بـين أخيهــا ثوبــا تــراهم مــن كانــت تــدعو بـين أخيهــا فتجعائشــةنفسـي غــريه أن 
ورائــه فحيــث مــا هــوت جاريــة فــىت أنكحتهــا إيــاه فــإذا أرادت نكاحــه إياهــا دعــت رهطــا مــن 

هـذا اهــ كح يا فالن فإن النسـاء ال يـنكحهنأن:أهلها فتشهدت حىت إذا بقي اإلنكاح قالت
.، وهو حسن يف االعتبار خرب منقطع

عن سـليمان بـن يسـار أن السـنة لرمحن بن أيب الزناد عن أبيهد انا عب]873[سعيد وقد قال
: وقولـــه.اهــــ حســـن صـــحيحعنـــدهم أن املـــرأة ال تعقـــد عقـــدة النكـــاح يف نفســـها وال يف غريهـــا

واهللا . شــاهد ملــا قبلــه روايــة ، و الســنة عنــدهم ، معنــاه األمــر الــذي جــرى عليــه العمــل ، فهــو 
.أعلم

الرجل ينكح أمه
عــن ثابــت أخربنــا محــاد بــن ســلمة: حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال]17946[ابــن أيب شــيبة -

يــا أبــا طلحــة : فقالــت ، وإمساعيــل بــن عبــد اهللا بــن أيب طلحــة أن أبــا طلحــة خطــب أم ســليم 
بلـى : ألست تعلم أن آهلتك اليت تعبد خشبة تنبت من األرض ، جنرها حبشي بين فالن قال 

ن أسـلمت مل أرد منـك صـداقا غـريه قـال حـىت فال تستحيي من ذلـك أسـلم فإنـك إ: ، قالت 
يـا : أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا قالـت : فقال ، فذهب مث جاء : أنظر قال 

.مرسل رجاله ثقات اهـأنس ، قم فزوج أبا طلحة ، فزوجها
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل حدثه أن ]17945[ابن أيب شيبة -
اذهـب : فقـال عمـر، فذكر ذلك له عمروذهب إىل سألت ابنها أن يزوجها فكره ذلكأةامر 

زوجهـا : فقـال لـه، يكثر مث أخذ بيد ابنها فجاء عمر فكلمها ومل : فإذا كان غدا أتيتكم قال 



تقريب فقه السابقني األولني

27

فوالـــذي نفـــس عمـــر بيـــده لـــو أن حنتمـــة بنـــت هشـــام يعـــين عمـــر أم نفســـه ســـألتين أن أزوجهـــا 
اهـأمهفزوج الرجل لزوجتها ، 

مرتنياملرأة يزوجها الوليان
أن عبيد اهللا بن احلر اجلعفـي تـزوج نا هشيم أنا سيار عن أيب سربة النخعي]546[سعيد -

امــرأة مــنهم، زوجهــا إيــاه أبوهــا، فغــاب إىل الشــام فطالــت غيبتــه، وهلــك أبــو اجلاريــة، فزوجهــا 
رضــي اهللا علــييف ذلــك إىل 

عنه، فقضى لـه عليهـا، وكانـت حـامال مـن اآلخـر، فوضـعها علـي علـى يـدي عـدل حـىت تضـع 
. اهـ مرسل ما يف بطنها، مث يدفعها إليه 

تــزوج رجــل بالشــام امــرأة، : نــا أبــو عوانــة عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال] 547[وقــال ســعيد
تزوجهـا عبيـد اهللا بـن احلـر اجلعفـي، فجـاء مـن وتزوجها رجل ههنا بالكوفـة، ومهـا وليـان، وكـان

]16244[ابــــن أيب شــــيبة .، فردهــــا إليــــه، وكانــــت ولــــدت منــــهعلــــيالشـــام، فاختصــــما إىل 
بالشـام وتزوجهازوجها ويل هلا بالكوفة عبيد اهللاعن إبراهيم أن امرأة عن منصورحدثنا جرير

فقضــى علــيهللا إىل فقــدم الرجــل ، فخاصــم عبيــد ا: قــال رجــل آخــر قبــل عبيــد اهللا 
.اهـ مرسل صحيح لألول بعد ما ولدت لآلخر

أخربين عمران بن كثري النخعـي أن عبيـد اهللا : قالنا هشيم عن الشيباين] 548[وقال سعيد
ق بـن احلـر تــزوج جاريـة مــن قومـه، يقــال هلـا الــدرداء، زوجهـا إيــاه أبوهـا، فــانطلق عبيـد اهللا فلحــ

ومــات أبــو اجلاريــة، فزوجهــا أهلهــا مــن رجــل مــنهم يقــال لــه أهلــه،مبعاويــة فأطــال الغيبــة عــن
: ، فلمـــا دخـــل علـــى علـــي قـــال لـــهعلـــيعكرمـــة، فبلـــغ ذلـــك عبيـــد اهللا فقـــدم، فخاصـــمهم إىل 

مينعـــين ذلـــك عنــدك مـــن عـــدلك؟ أو: فقــال. حلقــت بعـــدونا وظـــاهرت علينــا، وفعلـــت وفعلـــت
امال من عكرمة، فوضـعها علـى يـدي فقصوا عليه قصتهم، فرد عليه املرأة، وكانت ح. ال: قال

: قالــت. بــل أنــت أحــق بــذلك: أنــا أحــق مبــايل أو عبيــد اهللا؟ قــال: عــدل، فقالــت املــرأة لعلــي
فلمــا وضــعت مــا يف . فاشــهدوا أن كــل مــا كــان يل علــى عكرمــة مــن شــيء مــن صــداق فهــو لــه

.عرفه اهـ ابن كثري مل أبطنها ردها علي على عبيد اهللا بن احلر، وأحلق الولد بأبيه 
بن جريج قـال أخـربين عبـد الكـرمي أن أبـا موسـى أخـربه أن اعن ]10626[عبد الرزاق وقال

وليني كالمها جائز نكاحه أنكح أحدمها عبيد اهللا بن احلر اجلعفي وأنكـح اآلخـر آخـر وأنكـح 
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لعبيــد اهللا قــال وأبــو موســى جــار طالــبأيببــنيعلــ
اهللا قــال فبلغــين عــن احلكــم بــن عتيبــة علــي لعبيــد اهللا وهلــا مهرهــا علــى اآلخــر مبــا أصــاب لعبيــد 

.اهـ ضعيف 
حـدثنا أخربنـا أبـو حممـد بـن يوسـف أخربنـا أبـو سـعيد بـن األعـرايب]14182[البيهقـي وقـال

ياؤها باجلزيرة أن امرأة زوجها أولحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن خالسالزعفراين
اهللا عنــه يرضــيعلــمــن عبيــد اهللا بــن احلــر وزوجهــا أهلهــا بعــد ذلــك بالكوفــة فرفعــوا ذلــك إىل 

ففـــرق بينهـــا وبـــني زوجهـــا اآلخـــر وردهـــا إىل زوجهـــا األول وجعـــل هلـــا صـــداقها مبـــا أصـــاب مـــن 
الكرمـاين يف مسـائلهحـربوقـال .ي

عـن خـالس ةعـن قتـادقال ثنا يزيد بـن بزيـع قـال ثنـا سـعيدحدثنا عباس النرسي]182/ 1[
، بــن عمــرو أن رجــال يقــال لــه عبيــد اهللا بــن اجلــر، تــزوج امــرأة بــاجلزيرة وزوجهــا أهلهــا بالكوفــة

وكــان ، فردهــا علــى عبــد اهللا، فرفــع ذلــك إىل علــي بــن أيب طالــب، 
وقـال لعبيـد ، وجعـل هلـا صـداقها ملـا أصـاب منهـا، رق بينها وبني الزوج اآلخـروف، األول منهما

.اهـ مرسل حسن : هللا
بـن أيب مليكـة أن موسـى بـن طلحـة اأخربنا بن جـريج قـال أخـربين ]10636[عبد الرزاق -

بــنالحســنحــة أنكــح بالشــام يزيــد بــن معاويــة أم إســحاق ابنــة طلحــة وأنكــح يعقــوب بــن طل
وأنكحهــا موســى قبــل يعقــوب فلــم متكــث إال ليلتــني أو ثالثــا حــىت جامعهــا احلســن بــن علــي

قــال امــرأة قــد جامعهــا زوجهــا دعوهــا قــال وموســى ويل ماهلــا ومهــا معاويــةعلـي فلمــا بلــغ ذلــك 
.اهـ مرسل أخواها ألبيها 

ال أن يكـــون بـــن جـــريج عـــن عطـــاء قـــال النكـــاح لـــألول إاعـــن ]10632[عبـــد الـــرزاق وقـــال
معاويــةبــن أيب مليكــة أن ابــن جــريج وأخــربين اقــال .

.قضى مبثل قول عطاء 

البكر والثيباستئمار 
حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسباط بن حممد قال حدثنا أبو إسحاق]8869[ابن جرير -

أيهــا الـذين آمنــوا ال حيــل لكــم أن ترثــوا يــا (يف قولــهابــن عبــاسعـن الشــيباين عــن عكرمــةيعـين 
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كــانوا إذا مــات الرجــل، كــان : قــال)النســاء كرًهــا وال تعضــلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن
يزّوجوهـــاأوليــاؤه أحـــقَّ بامرأتـــه، إن شـــاء بعضـــهم تزوجهــا، وإن شـــاؤوا زّوجوهـــا، وإن شـــاؤوا مل

.البخارياهـ رواهأهلها، فنزلت هذه اآلية يف ذلك
حــدثنا حممــد بــن يوســف حــدثنا ســفيان عــن ابــن جــريج عــن ابــن أيب]6946[البخــاري -

يســتأمر النســاء يف: عــن عائشــة قالــت قلــت يــا رســول اهللا هــو ذكــوانعمــرومليكــة عــن أيب
:قـال . فتسـكتيفـإن البكـر تسـتأمر فتسـتح: قلت . نعم:قال ؟ أبضاعهن 

.
بد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبـد الـرمحن وجممـع ابـين يزيـد بـن عن ع]1113[مالك -

باهـا زوجهـا وهـي ثيـب فكرهـت ذلـك أن أجارية األنصاري عن خنساء بنت خدام األنصـارية 
.وصححه األلباين اهـ رواه أبو داود صلى اهللا عليه وسلم فرد نكاحهفأتت رسول اهللا

تســتأمر : قــالعمــرصــور عــن إبــراهيم عــن نــا جريــر بــن عبــد احلميــد عــن من]557[ســعيد -
نـا هشــيم أنـا عبيـدة عــن .اليتيمـة يف نفسـها، فـإن ســكتت فهـو رضـاها، وإن أنكــرت مل تـنكح

: قــال عمــر بـن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه: إبـراهيم قــال
عمـــر أن عـــن الثـــوري عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قـــال كتـــب]10298[عبـــد الـــرزاق .رضـــاها

حــدثنا جريــر ]16234[ابــن أيب شــيبة .تســتأمر اليتيمــة يف نفســها فــإن ســكتت فهــو رضــاها
. تســتأمر اليتيمــة يف نفســها ، فرضــاها أن تســكت: قــال عمـر : عـن منصــور عــن إبــراهيم قــال 

.اهـ مرسل صحيح عن منصور عن إبراهيم عن عمر مثلهحدثنا فضيل بن عياض 
بــن ســريين ايــوب بــن أيب متيمــة عــن أجــريج ومعمــر عــن بــناعــن ]10317[عبــد الــرزاق-

فقــال اذكــرين هلــا فلمــا راث عليــه دخــل عليهــا وعنــدها آمــت امــرأة باملدينــة، فلقــي عمــر وليهــا
وليها قال ال أدري أذكر هذا لك شيئا قالت نعم وال حاجة يل فيك وال فيما ذكر ولكـن مـره 

:قـال؟مل:ل عمـرأفعـل فقـافلينكحين فالنا فقال وليهـا ال واهللا ال
وفالن فال أعلمه بقـي شـريف باملدينـة حـىت ذكرهـا فأبـت إال فالنـا فقـال عمـر إين أعـزم عليـك 

عن معمر عـن أيـوب ]10318[عبد الرزاق. اه إن مل تعلم عليه خربة يف دينهملا نكحتها إي
.اهـ مرسل صحيح بن سريين مثله اعن 
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قـال يعمـد عمر بـن الخطـابعن الثوري عن هشام عن عروة أن ]10339[عبد الرزاق -

قـال أبيـه عـن هشـامحـدثناحدثنا وكيع]19607[ابن أيب شيبة .ما يكره وعصت اهللا فيه 
اهـــ ،الــدميم ال تكرهــوا فتيــاتكم علــى الرجــل: عمــرقــال : 

.مرسل صحيح 
نــا أبـــو بكــر بـــن عبــد اهللا بـــن أيب مــرمي عـــن أيب : نـــا عيســى بـــن يــونس قـــال]810[ســعيد -

يـا : بامرأة شابة زوجوها شيخا كبريا فقتلتـه، فقـالعمر بن الخطابأيت : 
يعـــين . ن النســـاء، ولتـــنكح املـــرأة ملتهـــا مـــن الرجـــالأيهـــا النـــاس اتقـــوا اهللا وليـــنكح الرجـــل ملتـــه مـــ

حدثنا بقيـة بـن الوليـد عـن أيب بكـر قال حدثنا عمرو بن عثمان]404/ 1[حرب . شبهها
تــزوج شــابة علــى عهــد عمــر بــن اخلطــابعــن ضــمرة وحبيــب بــن عبيــد أن شــيخا بــن أيب مــرمي

أيهــا النــاس : طــاب فقــالفلمــا كــان عنــد الوقــاع ضــمته إليهــا، فقتلتــه، فبلــغ ذلــك عمــر بــن اخل
.اهـ ضعيف ليتزوج الرجل منكم ملته، ولتتزوج املرأة ملتها من الرجال

أن عــن عكرمــةعــن أيــوبحــدثنا عفــان حــدثنا محــاد بــن ســلمة ]16228[ابــن أيب شــيبة -
فقـــال إن فالنـــا ، خـــدرها كـــان إذا أراد أن يـــزوج أحـــدا مـــن بناتـــه قعـــد إىل عفـــانبـــنعثمـــان
.د اهـ مرسل جييذكرك

أن بكـري بـن األشـج حدثــه نـا عبـد اهللا بـن وهـب أخـربين عمــرو بـن احلـارث]570[سـعيد -
عثمانأن رجال أنكح ابنة له وهي كارهة، فأدركت وهي تريد أن حتتق نفسها، فرفع ذلك إىل 

.اهـ مرسل جيد فأبطل نكاحه عفانبن
ال : اهللا عنـه أنـه قـالرضـي علـيأنا جمالد نا الشـعيب عـن قالثنا هشيمحد]559[سعيد -

عــن عبــدة بــن ] 16236[ابــن أيب شــيبة رواه .
.ضعيف .سليمان وهشيم حنوه

يـــزوج العلـــيقـــال : قـــال عـــن احلكـــمحـــدثنا جريـــر عـــن ليـــث ]16220[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ ضعيف الرجل ابنته حىت يستأمرها

يسـتأمر بناتـه عمـربـنامعمـر عـن حبيـب عـن نـافع قـال كـان عن]10291[عبد الرزاق -
.اهـ حبيب يدلس يف نكاحهن 



تقريب فقه السابقني األولني

31

بن جريج عن عطاء قال مسعنـا أن أمـر اليتيمـة إليهـا وال جيـوز اعن ]10314[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح 

اليتيمة يتزوجها وليها
ل اهللا يفتــيكم فــيهن ومــا يتلــى علــيكم يف الكتــاب يف ويســتفتونك يف النســاء قــ(قــال اهللا تعــاىل 

هلـن وترغبـون أن تنكحـوهن واملستضـعفني مـن الولـدان 
]127النساء [)وما تفعلوا من خري فإن اهللا كان به عليما. وأن تقوموا لليتامى بالقسط 

مـن كانـت : قـال عمـرعـن عـن إبـراهيمعـن مغـريةحـدثنا جريـر]17687[ابن أيب شيبة -
ابــن جريــر .وإن كانــت رغبــة بــه فليزوجهــا غــريه، 

عـــن حـــدثنا القاســـم قـــال حـــدثنا احلســـني قـــال حـــدثنا هشـــيم قـــال أخربنـــا مغـــرية]10573[
: ة قـال لـه عمـركان إذا جاءه ويل اليتيمة، فإن كانـت حسـنة غنيـعمر بن اخلطابإبراهيم أن 

تزوجهـا : ل هلـا، قـال. زوجها غريك، والتمس هلا من هو خري منك
.اهـ مرسل 

رضـي اهللا عليجاء رجـل إىل : أنا يونس عن احلسن قال: نا هشيم قال]1/188[سعيد -
: بالكمــا تســأل؟ مث قــال لــهعــن أي : يــا أمــري املــؤمنني مــا أمــري وأمــر يتيمــيت؟ قــال: عنــه فقــال

فتزوجهـا ذميمـة ال مـال هلـا، خـر هلـا، فـإن  : قـال. نعـم واإللـه: أمتزوجها أنت غنيـة مجيلـة؟ قـال
حــدثنا القاســم قــال حــدثنا احلســني قــال ]10574[ابــن جريــر .كــان غــريك فأحلقهــا باخليــار 

علـي بـن جـاء رجـل إىل: عـن احلسـني بـن الفـرج قـالحدثنا هشيم قال أخربنا يـونس بـن عبيـد
مث قال : يف أي بالكما؟ قال: يا أمري املؤمنني، ما أمري وما أمر يتيميت؟ قال: فقالأيب طالب

مث قـال ! فتزوجهـا دميمـة ال مـال هلـا: قال! نعم، واإلله: أمتزوجها أنت غنية مجيلة؟ قال: علي
.مرسل اهـ صوابه عن احلسن ، وهون غريك خريا هلا فأحلقها باخلريخر هلا فإن كا: علي

حـدثنا عبـد العزيــز بـن عبـد اهللا حــدثنا إبـراهيم بـن ســعد عـن صـاحل بــن  ]4574[البخـاري -
إن و (عـن قـول اهللا تعـاىل عائشـةعروة بـن الـزبري أنـه سـأل كيسان عن ابن شهاب قال أخربين

حجر وليهـا ، ، هذه اليتيمة تكون يفيا ابن أخيت: فقالت ) اليتامىخفتم أن ال تقسطوا يف
صـداقها ، ماله ويعجبه ماهلا ومجاهلا ، فرييـد وليهـا أن يتزوجهـا ، بغـري أن يقسـط يفيفتشركه
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فيعطيهــا مثــل مــا يعطيهــا غــريه ، فنهــوا عــن أن ينكحــوهن ، إال أن يقســطوا هلــن ، ويبلغــوا هلــن 
قــال عــروة . الصــداق ، فــأمروا أن ينكحــوا مــا طــاب هلــم مــن النســاء ســواهن أعلــى ســنتهن يف
بعــد هــذه اآليــة فـــأنزل اهللا صـــلى اهللا عليــه وســلمن النــاس اســتفتوا رســول اهللا قالــت عائشــة وإ

) غبـون أن تنكحـوهنوتر (آيـة أخـرى قالت عائشة وقول اهللا تعـاىل يف) النساءويستفتونك يف(
رغبة أحدكم عن يتيمته حني تكون قليلة املال واجلمال قالت فنهـوا أن ينكحـوا عـن مـن رغبـوا 

نهن إذا كــن قلــيالت املــال إال بالقســط ، مــن أجــل رغبــتهم عــمى النســاءيتــامالــه ومجالــه يفيف
اهـواجلمال

عن سفيان عن حبيـب بـن أيب حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أيب]8464[ابن جرير -
رواه .قصـر الرجـال علـى أربـع مـن أجـل أمـوال اليتـامى: قـالعبـاسابـنعـن ثابت عن طاوس

ثنــا أبــو حذيفــة ثنــا ســفيان عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن حــدثنا أيب]4802[ابــن أيب حــامت 
.ثقات .مثلهابن عباسعن طاوس

عـن ثين املثىن قال حدثنا أبو صاحل قال حدثين معاوية عن عليحد]10565[ابن جرير -
)(يف قولـهابن عباس

فكــان الرجــل يف اجل
وإن كانت دميمة منعها . فإن كانت مجيلة وهويها، تزوجها وأكل ماهلا. أحد أن يتزوجها أبدا

.حسن .. الرجل أبدا حىت متوت، فإذا ماتت ورثها
ابــن أيب عمــر ثنــا ســفيان بــن عيينــة عــن أيب ســعد حــدثنا أيب ثنــا ]4793[ابــن أيب حــامت -

وإن خفـتم أال تقسـطوا يف (يف قولـه عبـاسابـنعـن األعور عن حممد بن أيب موسى األشعري
: يقـولفـإن خفـتم علـيهن الزنـا فـاحنكوهن: يقـول)اليتامى فـانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء

اهـ على أنفسكم ما مل تنكحوافخافوافكما خفتم يف أموال اليتامى أال تقسطوا فيها، كذلك
.أبو سعد األعور هو البقال سعيد بن املرزبان ضعيف 

بـنالمغيـرةأن عن الركنيعن احلجاج حدثنا حفص بن غياث]17777[ابن أيب شيبة -
اهــ تقــدم بعـض أوليائهــا أن يزوجهـا إيــاهفــأمرخطــب امـرأة وهـو وليهــا ومعـه أوليــاء مثلـهشـعبة

.رب صحيح وهو خ. من وجه أحسن 
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الكفاءة يف النكاح
ســـعيد بـــن أيبحـــدثنا مســـدد حـــدثنا حيـــىي عـــن عبيـــد اهللا قـــال حـــدثين]5090[البخـــاري -

تــنكح املــرأة ألربــع ملاهلــا :صــلى اهللا عليــه وســلم قــال هريــرة عــن النــيبســعيد عــن أبيــه عــن أيب
اهـ)1(وحلسبها ومجاهلا ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك

س قــال خطــب النــيب صــلى أخربنــا معمــر عــن ثابــت البنــاين عــن أنــ]10333[اق عبــد الــرز -
أمهـا فقـال النـيب سـلم علـى جليبيـب امـرأة مـن األنصـار إىل أبيهـا فقـال حـىت أسـتأمر اهللا عليه و 

سلم فنعم إذا فانطلق الرجل إىل امرأتـه فـذكر ذلـك هلـا فقالـت الهـا اهللا إذا مـا صلى اهللا عليه و 
واجلاريـة وفـالن قـالهللا عليه و سلم إال جليبيب وقد منعناها مـن فـالن وجد رسول اهللا صلى ا

يف ســرتها تســمع قــال فــانطلق الرجــل وهــو يريــد أن خيــرب النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم فقالــت 
اجلاريــة أتريــدون أن تــردوا علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم أمــره إن كــان قــد رضــيه لكــم 

ا إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وقالت صدقت فـذهب أبوهـ
سلم فقال إن كنت قد رضيته فإين قد رضيته قال فتزوجها مث فزع أهل املدينة فركب جليبيب و 

حديث فاطمة بنت قيس نكحت أسامة ، وزينب زيدايف الباب . اهـ رواه مسلمبنت باملدينة 
.
حــدثنا إمساعيــل لحــدثنا أبــو أســامة قــاحــدثنا احلســن بــن عفــان قــال]7135[ابــن املنــذر -

دينـــه، ومروءتـــه خلقـــه، املـــرءبُ َســـحَ : عمـــر بـــن الخطـــابقـــال : مسعـــت عـــامرا يقـــول: قـــال
حـدثنا زكريـا عـن : قـال حـدثنا حممـد بـن بشـر]26463[وقال ابـن أيب شـيبة .وأصله عقله

مث قـــــال . خلقـــــه ، وأصـــــله عقلـــــهحســـــب الرجـــــل دينـــــه ومروءتـــــه: قـــــال عمـــــر : قـــــال عـــــامر

تربـت يـداك فـإن أصـله أن يقـال للرجـل إذا : فأمـا قولـه: حدثين علي عن أيب عبيد قال]224/ 8[قال ابن املنذر -1
واهللا أعلـم أن النـيب فـريون)أو مسـكينا ذا مرتبـة(افتقـر حـىت لصـق بـالرتاب، وقـال اهللا عـز وجـل : قـد تـرب، أي: قل ماله

عقرهــا اهللا وحلقهــا يعــين عقــر جســدها وحلقهــا أي : فأصــل هــذا معنــاه. عقــرى حلقــى : وقــوع األمــر، كقولــه لصــفية
اهـ
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قـال : قـال حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عن عـامر: قال حدثنا عبد اهللا بن منري]26466[
.خالفهم يعلى بن عبيد اهـ عقلهومروءته خلقه ، وأصله، حسب املرء دينه : عمر 

: قـالد نـا يعلـىنا حممـحـدث]398[بكر النيسـابوري يف الزيـادات علـى كتـاب املـزين قال أبو
.، ومروءته خلقهوأصله عقله، حسب املرء دينه: قالنا إمساعيل بن أيب خالد عن عامر

نا حممـد بـن إسـحاق نـا موسـى بـن داود نـا شـعبة عـن حدث]396[النيسابوري وقال أبو بكر 
ــعبــد اهللا بــن أيب الســفر مسعــت : مسعــت زيــاد بــن حــدير يقــول: مسعــت الشــعيب يقــول: الق

ابــن أيب شــيبة . ، وأصــله عقلــه، ومروءتــه خلقــهحســب املــرء دينــه: يقــولعمــر بــن اخلطــاب
عـن عمـر حدثنا غندر عن شعبة عن أيب السفر عـن الشـعيب عـن زيـاد بـن حـدير]26464[

.صحيح حسن هذا أسند ، وهو خرب اهـ بنحوه
نا حممد نا أبو حذيفة نا سفيان عن أيب إسـحاق عـن حسـان بـن حدث]399[كر وقال أبو ب

إن الشــجاعة واجلـنب غرائــز يف الرجــال والكــرم واحلســب، فكــرم : قــال عمــر: قــالفائـد العبســي
حيــىي بــن أيب حممــد نــا نا وقــال حــدث.، وإن كــان فارســيا أو نبطيــا، وحســبه خلقــهالرجــل دينــه

.اهـ حسن عن عمر مثلهحاق عن حسان بن فائدنا زهري نا أبو إسقال بكري
عمر بـن قال :بن سريين قالاعن الثوري عن يونس بن عبيد عن ]10321[عبد الرزاق-

يل أي املســــلمني مــــا يف شـــيء مــــن أمـــر اجلاهليــــة غـــري شــــيئني غـــري أين لســــت أبـــا: الخطـــاب
ابــن عــون حــدثنا مــروان بــن معاويــة عــن]17724[ابــن أيب شــيبة .أنكحــت وأيهــن نكحــت

مـا بقـي يف مـن أخـالق اجلاهليـة شـيء : عمـر بـن اخلطـاب : قـال : عن حممد بن سـريين قـال 
أخربنــــا ]3857[ابــــن ســــعد .إال أين لســــت أبــــايل أي املســــلمني نكحــــت وأيهــــم أنكحــــت

إســحاق بــن يوســف األزرق وحممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري وهــوذة بــن خليفــة قــالوا أخربنــا ابــن 
مـا بقـي يف شـيء مـن أمـر اجلاهليـة : قـال عمـر بـن اخلطـاب : قـال عون عـن حممـد بـن سـريين

حــدثنا ]7133[ابــن املنــذر .إال أين لســت أبــايل إىل أي النــاس نكحــت ، وأيهــم أنكحــت
مـا : قـال عمـر: عـن ابـن سـريين قـالحممد بن إمساعيل قال حـدثنا هـوذة قـال حـدثنا ابـن عـون

. يل أي املســلمني نكحــت وأيهــم أنكحــتإبقــي يف شــيء مــن أمــر اجلاهليــة غــري أين ال أبــايل 
.أُراه يريد فقريا كان أو غنيا . مرسل صحيح 
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عن الزهـري  عن ابن أيب ذئبحدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي ]17996[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح عمرعن عن سعيد بن املسيب

حبيــب بــن أيب ثابــت عــن إبــراهيم بــن حممــد بــن عــن الثــوري عــن]10324[عبــد الــرزاق -
ابـن أيب . ألمـنعن فـروج ذوات األحسـاب إال مـن األكفـاء الخطـاببنعمرطلحة قال قال 

عــن إبــراهيم بــن حـدثنا ســفيان عــن حبيــب : حــدثنا الفضــل بــن دكــني قــال ]17998[شـيبة 
ــــن طلحــــة مــــن ألمــــنعن فــــروج ذوات األحســــاب مــــن النســــاء إال: عمــــرقــــال : قــــال حممــــد ب

ابـت عـن إبـراهيم بـن عـن حبيـب بـن أيب ثأنا حجـاج: قالنا هشيم]537[سعيد .األكفاء
ال يــزوج النســاء إال األوليــاء، ال تنكحــوهن إال : اخلطــاببــنعمــرقــال : قــالحممــد بــن طلحــة

جعفــر بــن عــون أخربنــا مســعر عــن ســعد مــن طريــق]14135[البيهقــي ورواه . مــن األكفــاء
ت األحسـاب فـروجهن ألمنعن لذوا: عمرم بن حممد بن طلحة قال قال بن إبراهيم عن إبراهي

عـــن حـــدثين إبـــراهيم عـــن أبيـــه]1476[ورواه أبـــو صـــاحل كاتـــب الليـــث اهــــ إال مـــن األكفـــاء
.مرسل جيد . حنوه إبراهيم بن حممد بن طلحة

عمــر بــن الخطــاببــن شــهاب أن ابــن جــريج قــال وزعــم اعــن ]10331[عبــد الــرزاق وقـال
املنرب والذي نفس عمر بيده ألمنعن فروج ذوات األحساب إال من ذوي األحسـاب قال على

فاطمة ابنـة عتبـة باللونكح . وذكر هلم شيء ،فإن األعراب إذا كان اجلدب فال نكاح هلم
بن ربيعة ونكح بعدها ابنة عتبة بن الوليـد بـن ربيعـة خالـة مـن األنصـار فتبنـاه أبـو حذيفـة كمـا 

.عليه و سلم زيدا حىت نزلت ادعوهم آلبائهم اآلية تبىن النيب صلى اهللا
بن جريج عن حممد بن قيس عن حبيـب بـن أيب ثابـت أن اعن ]10323[عبد الرزاق وقال
]17632[ابـن أيب شـيبة .اهـ مرسل ية نكاحدإذا كانت السنة فليس ألهل البا: ل قاعمر

إن عمــركتــب إلينــا : ب قــال عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن زيــد بــن وهــحــدثنا حممــد بــن فضــيل
.اهـ يزيد ضعيف خيرجها من دار اهلجرةاألعرايب ال ينكح املهاجرة 

خطــب : عــن أبيــه قــال عــن الــركنيحــدثنا عبيــدة بــن محيــد]17635[ابــن أيب شــيبة وقــال 
نعم إذا رجعت أنكحتـك ، فخـرج : أو معتمرين فقال ر بن زبان إىل خاله وكانا حاجنيمنظو 

فغضــب أبوهــا غضــبا ، ن أمهــا وأبيهــا فأنكحهــا ابــن خاهلــا فقــدم وقــد أنكحــت إليهــا أخوهــا ابــ
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ال يـنكح املهـاجرات : قـول يعمرإين أبرأ إىل اهللا من هذا النكاح ، إين مسعت : شديدا وقال 
.اهـ ضعيف األعراب

ـــنعمـــربـــن جـــريج قـــال أخـــربين إبـــراهيم بـــن أيب بكـــر أن اعـــن ]10322[عبـــد الـــرزاق - ب
.اهـ مرسل ضعيف د يف األكفاء كان يشدالخطاب

حدثنا أمحد بن زيد بن هارون ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد اهللا بـن حممـد ]235[الطرباين -
يـا بـين : قـال علـي بـن أبـي طالـببن حيىي بن عروة بن الزبري عن هشام بن عروة عن أبيه أن 

اهــ ولد الزبري بن العوام : اء ؟ قال يا أبانا ومن األكف: ال خترجن بناتكم إال إىل األكفاء قالوا 
.ابن حممد بن حيي مرتوك 

قـال : قـالحـدثين إبـراهيم التيمـي: قـالبن حوشـبأنا العوامنا هشيمحدث]584[سعيد -
أنشــدك اهللا أن تزوجـي مســلما، وإن كـان أمحــر روميــا، : رمحــه اهللا المـرأة مــن أهلـهمســعودابـن

ثنا إبراهيم بن عبد اهللا قـال حـدثنا يزيـد بـن هـارون حد]7136[ابن املنذر .أو أسود حبشيا
أنشـدك اهللا أن تـزوجني إال : ألختـهمسعودابنقال : عن إبراهيم التيمي قالقال أخربنا العوام

.اهـ مرسل جيد إن كان أمحر روميا أو أسود حبشيامسلما، و 
ل قــال نــا شــعبة عــن أيب إســحاق قــال مسعــت أوس بــن ضــمعج قــاخرب أ]442[ابــن اجلعــد -

حــدثنا ]6158[الطــرباين .ال نــؤمكم يف الصــالة وال نــنكح نســاءكم يعــين العــرب: ســلمان
احلســـني بـــن إســـحاق التســـرتي وحممـــد بـــن عبـــدوس بـــن كامـــل وعيســـى بـــن حممـــد السمســـار 

العبـاس ثنـا عبـد اجلبـار بـن ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري ثنا أبو أمحد الـزبريي: واقالالواسطي
تفضـلكم بفضـل رسـول اهللا صـلى اهللا : عن سلمان قـالن أوس بن ضمعجعن أيب إسحاق ع

أخربنــا عبــد اهللا بــن منــري]4931[ابــن ســعد . ســلم، يعــين العــرب، ال نــنكح نســاءكمعليــه و 
ال نــــؤمكم يف : ســــلمانقــــال : عــــن عمــــرو بــــن أيب قــــرة قــــال عــــن حجــــاج عــــن أيب إســــحاق 

ن أيب عـنـا حـديج بـن معاويـة]593[سـعيد .العـرب: مساجدكم ، وال ننكح نساءكم يعين 
يف ثالثــة عشــر رجــال مــن أصــحاب رســولســلمانخــرج : قــالإســحاق عــن أيب ليلــى الكنــدي

فأنـــت تقـــدم يـــا أبـــا عبـــد اهللا: فلمـــا حضـــرت الصـــالة قـــالوااهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يف ســـفر
نـؤمكمقـد فضـلكم علينـا يـا معشـر العـرب تؤموننـا والإن اهللا عـز وجـل : فقـال. أعلمنا وأسـننا

. وتنكحـون نســاءنا وال نـنكح نســاءكم
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عــن إســرائيل ]10329[عبــد الــرزاق .صــليت أربعــا كنــا إىل الرخصــة أحــوج: قــال لــه ســلمان
حــدثنا الفضــل بــن دكــني ]18000[ابــن أيب شــيبة .عــن أيب إســحاق عــن أيب ليلــى الكنــدي

ال نــؤمهم وال نــنكح : قــال ســلمانالكنــدي عــن ليلــى ق عــن أيب عــن أيب إســحاعــن ســفيان
.أصحسفيانورواية ، تقدم يف الصالةاهـ صحيح ،نساءهم

حــدثين عمــر بــن : حــدثين مســعر قــال: حــدثنا أبــو أســامة قــال]17999[ابــن أيب شــيبة -
ة له وتزوج موالأختا له فأىبسلمانعرض أيب على : عن عمرو بن أيب قرة الكندي قالقيس

.اهـ سند صحيح يقال هلا بقرية
خطــب علــى أخيــه إىل بــالالأن أنــا مغــرية عــن الشــعيب: قــالنا هشــيمحــدث]586[ســعيد -

أنــا بــالل وهــذا أخــي، كنــا عبــدين فأعتقنــا اهللا عــز وجــل، وكنــا : أهــل بيــت مــن العــرب، فقــال
إن : قـــالبـــالالا أبـــو ســـفيان مـــوىل مزينـــة أنأنـــ: نـــا هشـــيم قـــال.ضـــالني فهـــدانا اهللا عـــز وجـــل

أخربنــا وهـب بـن جريــر ]3670[ابـن سـعد .أنكحتمونـا فاحلمـد هللا، وإن رددمتونـا فــاهللا أكـرب
خطـب بـالل وأخـوه إىل أهـل بيـت : عـن الشـعيب قـال أخربنـا شـعبة عـن مغـرية وأيب سـلمةقال

بـالل وهـذا أخـي عبــدان مـن احلبشـة كنـا ضـالني فهـدانا اهللا وكنـا عبــدينأنـا: مـن الـيمن فقـال 
.اهـ هذا مرسل حسن وإن متنعونا فاهللا أكربفأعتقنا اهللا إن تنكحونا فاحلمد هللا

خيطـب امـرأة وأخـوه بـاللبن عيينة عن بيان قال انطلـق اأخربنا ]10454[عبد الرزاق وقال 
معه فلما أتاهم محـد اهللا وأثـىن عليـه مث قـال أنـا بـالل وهـذا أخـي وحنـن رجـالن مـن احلبشـة كنـا 

مــد هللا وإن رددمتونــا فســبحان اهللاهللا ومملــوكني فأعتقنــا اهللا فــإن أنكحتمونــا فاحلضــالني فهــدانا
.اهـ مرسل 

قـال أخربنـا أخربنا عبد الواحد بـن زيـادأخربنا عارم بن الفضل قال]3671[وقال ابن سعد 
أن أخـــا لـــبالل كـــان ينتمـــي إىل العـــرب ويـــزعم أنـــه مـــنهم ، حـــدثين أيبعمـــرو بـــن ميمـــون قـــال 

فحضــر بــالل فتشــهد ، : إن حضــر بــالل زوجنــاك ، قـال : رأة مــن العــرب ، فقـالوا فخطـب امــ
فإن شئتم أن تزوجوه ، ، وهو امرؤ سوء يف اخللق والدينأنا بالل بن رباح وهذا أخي : وقال 

]14161[البيهقـي .من تكـون أخـاه نزوجـه ، فزوجـوه: وإن شئتم أن تدعوا فدعوا ، فقالوا 
افظ أخربنـا أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا الزاهـد الصـفار حـدثنا أمحـد حدثنا أبـو عبـد اهللا احلـ

حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الواحـد بـن زيـاد حـدثنا عمـرو يبن حممد بن عيسى القاض
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مـنهم فخطـب امـرأة مـن العـرب ويـزعم أنـه يفيكـان ينتمـلباللأن أخا أيبيمون حدثينبن م
يأنا بالل بن رباح وهذا أخ: اك قال فحضر بالل فقال إن حضر بالل زوجن: العرب فقالوا

وهــو امــرؤ ســوء ســيئ اخللــق والــدين فــإن شــئتم أن تزوجــوه فزوجــوه وإن شــئتم أن تــدعوا فــدعوا 
.واهللا أعلم . اهـ مرسل رجاله ثقات وجوهمن تكن أخاه نزوجه فز : فقالوا 

عتيـق نـا عاصـم بـن يوسـف نـا بن خملد نـا إبـراهيم بـن حممـد الانا أخرب ]3/301[الدارقطين -
رأيــت : احلســن بــن عيــاش عــن أيب احلســن عــن حنظلــة بــن أيب ســفيان اجلمحــي عــن أمــه قــال 

.ضعيف اهـباللحتت عبد الرحمن بن عوفأخت 
عـن عبـد اهللا بـن عن موسى بن عبيدة الربذيحدثنا أبو معاوية]17723[ابن أيب شيبة -

وهـو يف مظلـة لـه : أو شـحباء قـال امـرأة لـه سـحماءبالربذة وعنده ذرأبارأيت : خراش قال 
واهللا ألن : يــا أبــا ذر ، لــو اختــذت امــرأة هــي أرفــع مــن هــذه ، فقــال : فقيــل لــه : ســوداء قــال 

.اهـ سند ضعيف أحب إيل من أن أختذ امرأة ترفعينأختذ امرأة تضعين 
مـد بـن معاويـة ثنا حمحـد]591[زوائد سـنن ابـن منصـوريف الصائغزيدبنعليبنحممد-

أسـماءقالت لنا : عن عروة بن الزبري قالة عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفلنا ابن هليع: قال
اهــ يا بين وبـين بـين، إن هـذا النكـاح رق، فلينظـر أحـدكم عنـد مـن يـرق كرميتـه: بكرأبيبنت

.فيه ضعف 

ما جاء يف عضل الويل
هــــن فــــال تعضــــلوهن أن يــــنكحن أزواجهــــن إذا وإذا طلقــــتم النســــاء فــــبلغن أجل(قــــال اهللا تعــــاىل 

يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر ذلكــم أزكــى مــنكم تراضــوا بيــنهم بــاملعروف ذلــك يــوعظ بــه مــن كــان 
]232البقرة[)لكم وأطهر واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون

حــدثين معاويــة بــن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــالحــدثين املثــىن ]4940[ابــن جريــر -
)فــال تعضــلوهن أن يــنكحن أزواجهــن(:قولــهابــن عبــاسعــن بــن أيب طلحــةعــن علــي صــاحل

.اهـ حسنلك، فنهى اهللا سبحانه أن مينعوهايراجعها، وتريد املرأة فيمنعها أولياؤها من ذ
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خطـب : دثنا ابـن إدريـس عـن شـعبة عـن زيـاد بـن عالقـة قـال ح]16258[ابن أيب شيبة -
: ، فكتـب عثمـان عثمـانفـأىب أبوهـا أن يزوجهـا ، فكتبـت إىل رجل سيدة مـن بـين ليـث ثيبـا

.اهـ صحيح مرسل فإن أىب أبوها فزوجوها، يزوجها إن كفؤا فقولوا ألبيها أن

نكاح األبكارن أحبم
ن يبدله أزواجا خريا منكن مسلمات مؤمنـات قانتـات عسى ربه إن طلقكن أ(وقول اهللا تعاىل 

]5التحرمي[)تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا
حـدثنا عبيـدة بـن محيـد عــن األسـود بـن قـيس العبـدي عـن نبــيح ]17994[ابـن أيب شـيبة -

: مشيت مع النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال : بن عبد اهللا العنزي عن جابر بن عبد اهللا قال
تزوجتهـا وهـي ثيـب : ثيبا نكحت أم بكرا ؟ قلـت : نعم ، فقال : امرأة يا جابر ؟ قلت ألك 

قتــل أيب : قلــت لــه : ، فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فلــوال تزوجتهــا جاريــة تالعبهــا قــال 
فتزوجت ثيبا تقصع قمـل ، معك يوم كذا وكذا وترك جواريا له فكرهت أن أضم إليهن جارية 

فإنـــك : فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، رع إحـــداهن إذا ختـــرق وختـــيط د، إحـــداهن 
.اهـ رواه مسلمنعما رأيت

حــدثنا عاصــم قــال : عــن محــاد بــن زيــد قــال حــدثنا أبــو أســامة]17990[ابــن أيب شــيبة -
ىرضـ: الخطـاببنعمر

.ال بأس به اهـ مرسلباليسري
عــن عمــرو بـــن أخربنــا ســـفيان : حـــدثنا الفضــل بــن دكـــني قــال ]17991[ابــن أيب شــيبة -

اهـتزوجوا: قال مسعودابنعن رجل عن قيس

نكاح الصغرية اليت مل حتضما جاء يف 
ن ثالثـة أشـهر والالئـي (قال اهللا تعاىل 

]4الطالق) [مل حيضن وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن
بـن مسـهر عـن هشـام عـن أبيـه ياملغـراء حـدثنا علـفـروة بـن أيبحـدثين]3894[البخاري -

وأنـا بنـت سـت سـنني ، فقـدمنا املدينـة صـلى اهللا عليـه وسـلمالنيبتزوجين: عن عائشة قالت 
أم رومـان يأمـفـوىف مجيمـة ، فـأتتينيبـن خـزرج ، فوعكـت فتمـرق شـعر احلـارث بـينفنزلنا يف
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فأخـــذت مـــا تريـــد يبيفأتيتهـــا ال أدر ، فصـــرخت يبصـــواحب يليأرجوحـــة ومعـــيلفـــوإين
، مث أخــذت يعلــى بــاب الــدار ، وإينحــىت أوقفتــينيبيــد

البيـت فـإذا نسـوة مـن األنصـار يفالـدار مث أدخلتـينيورأسـيشيئا من ماء فمسـحت بـه وجهـ
، فلـم يــرعينإلـيهن فأصــلحن مـن شــأينفأســلمتين. وعلـى خــري طـائر فقلـن علــى اخلـري والربكــة 

إليـــه ، وأنــا يومئـــذ بنــت تســـع ســـننيضــحى ، فأســـلمتىنصـــلى اهللا عليــه وســـلمإال رســول اهللا
اهـ)1(

أم  الخطـاببـنعمـرعن معمر عن أيوب عن عكرمة قـال تـزوج ]10354[عبد الرزاق -
كلثــوم بنــت علــي بــن أيب طالــب وهــي جاريــة تلعــب مــع اجلــواري فجــاء إىل أصــحابه فــدعوا لــه 

ســلم يقــول مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و بالربكــة فقــال إين مل أتــزوج مــن نشــاط يب ولكــن
إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب فأحببت أن يكون بيين وبني نـيب اهللا 

.حسن اهـ مرسل اهللا عليه وسلم سبب ونسبصلي
عمـرأن حممد عن جعفر بن حممد عن أبيـهنا عبد العزيز بن]520[وقال سعيد بن منصور 

. إمنا حبسـت بنـايت علـى بـين جعفـر: ابنته أم كلثوم، فقال عليطالبأيببنعليخطب إىل 
فقــال . مــا أرصــدت: فقــال
وكـــان املهـــاجرون فجـــاء عمـــر إىل جملـــس املهــاجرين بـــني القـــرب واملنـــرب، . قـــد أنكحتكهـــا: علــي

وسعد، فإذا كـان العشـي يـأيت وعبد الرمحن بن عوف والزبري وعثمان وطلحةوعليجيلسون مث
. رفئـوين: عمر األمر من اآلفاق ويقضي فيه، جاءهم وأخربهم ذلك، واستشارهم كلهم، فقال

مث أنشأ حيـدثهم أن رسـول اهللا صـلى . بابنة علي بن أيب طالب: مب يا أمري املؤمنني؟ قال: قالوا
ــــإال نســـيب وسكـــل نســـب وســـبب منقطـــع يـــوم القيامـــة: اهللا عليـــه وســـلم قـــال كنـــت قـــد . يبب

أخربنا أنس بن عياض الليثي عن ]11846[ابن سعد . صحبته فأحببت أن يكون يل أيضا
.مرسل جيد . ثله مبيهجعفر بن حممد عن أ

أعجل من مسعت به من النساء حيضن نسـاء بتهامـة : قال يالربيع عن الشافعطريق ن م]1588[روى البيهقي -1
حاضت رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة ،: قال يالشافعحدثينومن طريق حرملة. سنني حيضن لتسع 

.وحاضت البنت ابنة تسع وولدت ابنة عشرابنة تسع وولدت ابنة عشر 
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بـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن أيب جعفـر قـال خطـب اعن ]10352[عبد الرزاقوقال
عليإىل عمر

.اهـ مرسل جيد ها فقالت أرسل فلوال أنك أمري املؤمنني لصككت عنقك ساق
حـدثنا ابـن عليــة عـن يـونس عــن احلسـن أن عمـر خطــب إىل ]17629[ابـن أيب شــيبة وقـال

: علي ابنته أم كلثوم فقال علي
عمـر مصـاهرته فخطبهـا فأنكحهـا إيـاهري املـؤمنني فأعجـب لوال أنك شيخ ، أو لوال أنك أمـ: 

.وهو خرب صحيح ، ذكر ابن كثري يف مسند الفاروق له طرقا . اهـ مرسل حسن 
زوج ابنـة الزبيـرحدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيـه أن ]17627[ابن أيب شيبة -

نا هشام بن عروة عـن نا أبو معاوية ]639[سعيد .له صغرية حني نفست يعين حني ولدت
دخـل الـزبري بـن العـوام علـى قدامـة بـن مظعـون يعـوده فبشـر زبـري جباريـة، وهـو عنـده، : أبيه قـال

مـا تصـنع جباريـة صـغرية وأنـت علـى هـذه : زوجنيهـا، فقـال لـه الـزبري بـن العـوام: فقال له قدامة
اهـــ ا إيــاهفزوجهــ: بلــى إن عشــت فابنــة الــزبري، وإن مــت فأحــب مــن ورثــين قــال: احلــال؟ قــال

.تقدم . صحيح 
أن رجـــــال كـــــان يف ســـــفر فقـــــال نـــــا ســـــيار عـــــن الشـــــعيب: قـــــالنـــــا هشـــــيم]636[ســـــعيد-

أيكم يذبح لنا شاة وأزوجه أول بنت تولد يل، ففعل ذلك رجل من القـوم، فـذبح : ألصحابه
: عودفقـال ابـن مسـرمحـه اهللامسـعودابـنامـرأيت فـأتوا : هلم شاة، فولد للرجل ابنـة، فأتـاه فقـال

]637[وقال سعيد . اهـ مرسل ال وكس وال شططالنكاح بالشاة، وهلا صداق مثلهاوجب
نـا خالـد عـن مغـرية وقـال. بنحـو مـن ذلـكعبـد اهللاأنـا مغـرية عـن إبـراهيم عـن : قالنا هشيم

من يذبح الشـاة للقـوم؟ ولـه ابنـيت، أو : أن قوما كانوا يف سفر فقال رجل من القومعن إبراهيم
قــد : رمحــه اهللا فقــاللعبــد اهللابنــة تولــد يل، فــذبح رجــل مــنهم، فلمــا ولــد لــه ذكــر ذلــك ا: قــال

.اهـ مغرية يدلس ملكت املرأة وليس هذا بصداق

األمر يف الصداق
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وال جناح علـيكم أن (وقال اهللا تعاىل ]4النساء ) [(قال اهللا تعاىل 
]10املمتحنة ) [تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن

حدثين املثىن قـال حـدثنا أبـو صـاحل قـال أخـربين معاويـة بـن صـاحل عـن ]8507[ابن جرير -
.يعــين بـــالنحلة املهــر)(قولــهابــن عبــاسعــن علــي بــن أيب طلحــة
عـن عن علي بن أيب طلحـةعن أبيه عن أيب صاحل عن معاوية ]5094[وروى ابن أيب حامت 

إن كرهــت امرأتــك وأعجبــك غريهــا، فطلقــت : قــال)وآتيــتم إحــداهن قنطــارا(قولــه بــاسابــن ع
.اهـ حسن ، فأعط هذه مهرها وإن كان قنطاراهذه وتزوجت تلك

حممد بن سلمة عن حممـد بـن إسـحاق عـن الزهـري ذكر عن]4816[وقال ابن أيب حامت -
اهـواجبة: قالت)(قالت عائشةعن عروة عن 

عـن عـن ابـن سـخربةعـن محـاد بـن سـلمةحدثنا يزيد بن هـارون]16641[ابن أيب شيبة -
أعظـم النسـاء بركـة أيسـرهن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : عن عائشة قالت القاسم

.اهـ صححه احلاكم والذهيبمؤنة
حــدثنا يزيــد بــن  يلفــزار حيــىي بــن معــني حــدثنا مــروان بــن معاويــة احــدثين]3551[مســلم -

صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال إينهريـرة قــال جــاء رجــل إىل النـيبحــازم عــن أيبكيسـان عــن أيب
هــل نظــرت إليهــا فــإن يف:صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال لــه النــيب.تزوجــت امــرأة مــن األنصــار

. أواققــال علــى أربــع . علــى كــم تزوجتهــا :قــال. قــال قــد نظــرت إليهــا. عيــون األنصــار شــيئا 
كأمنــا تنحتــون الفضــة مــن عــرض هــذا !؟علــى أربـع أواق:صــلى اهللا عليــه وســلم فقـال لــه النــيب

قال فبعث بعثـا إىل . بعث تصيب منه ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك يف.اجلبل
اهـعبس بعث ذلك الرجل فيهمبين
تــزوج : أنــس قــالعــنحــدثنا أبــو معاويــة عــن حجــاج عــن قتــادة ]16623[ابــن أيب شــيبة -

رواه البيهقــي مــن .عبــد الــرمحن بــن عــوف علــى وزن نــواة مــن ذهــب قومــت ثالثــة دراهــم وثلثــا
وأخربنا أبو بكر بـن احلـارث الفقيـه ]14756[مث قال،طريق سعيد بن منصور عن حجاج 

حــدثنا حممــد بــن أمحــد بــن راشــد حــدثنا عبــاس البــريويتأخربنــا أبــو حممــد بــن حيــان األصــبهاين
بـن مالـك أنـسسعيد بن بشري أن قتادة حدثه عـن ا حممد بن شعيب بن شابور أخربينحدثن
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أن عبد الرمحن بن عوف تزوج امرأة من األنصار على وزن نواة من ذهب قومت مخسة دراهم 
.أصل هذا يف الصحيحني دون ذكر القيمة، يأيت يف الوليمةاهـ)1(وهذا أشبه

عمـرعـن عطـاء اخلراسـاين أن عـن هشـام بـن سـعدحـدثنا وكيـع ]16644[ابن أيب شـيبة -
عــن أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح]11847[ابــن ســعد .تــزوج أم كلثــوم علــى أربعــني ألــف درهــم

.نقطعم. هر أم كلثوم بنت علي أربعني ألفاأن عمر أمشام بن سعد عن عطاء اخلراساينه
عنـيب قـال حـدثنا عبـد اهللا حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الق]7235[ابن املنذر وقال

بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر تـزوج أم كلثـوم ابنـة علـي بـن أيب طالـب رضـي اهللا 
أخربنــا أبــو أمحــد بــن أخربنــا أبــو ســعد املــاليين]14730[البيهقــي .عنــه بــأربعني ألــف درهــم

هللا بن زيد بـن احلافظ حدثنا حممد بن داود بن دينار حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد ايعد
أسلم موىل عمر بن اخلطاب عـن أبيـه زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه أن عمـر بـن اخلطـاب أصـدق أم  

.اهـ ابن زيد ضعيف اهللا عنه أربعني ألف درهميرضيكلثوم بنت عل
ريين مسعـه مـن أيب العجفـاء قال مسعته مـن حممـد بـن سـعن أيوبنا سفيان]595[سعيد -

:يقولخطابالبنعمرمسعت : قالالسلمي

مــا نكــح رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم امــرأة مــن نســائه، وال أنكــح امــرأة مــن بناتــه ، وســلم 
كم ليغلـي بصـدقة امرأتـه حـىت يكـون ذلـك عـداوة يف على أكثر من اثنيت عشـرة أوقيـة وإن أحـد 

فكنــت شــابا فلــم أدر مــا علــق القربــة : لقــد كلفــت إليــك علــق القربــة قــال: نفســه، ويقــول هلــا
قتل فالن شهيدا ولعله أو عسى أن يكـون قـد أوقـر دف راحلتـه : 

: ال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمأو عجزها ورقـا أو ذهبـا يبتغـي الـدنيا، ولكـن قولـوا كمـا قـ
نــا هشــيم.مــن قتــل يف ســبيل اهللا فهــو شــهيد: أو قـال حممــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

اخلطـاببـنعمـرمسعـت : قـالنـا أبـو العجفـاء السـلمي: قالأنا منصور عن ابن سريين: قال
أال ال تغــالوا يف صــ:وهــو خيطــب النــاس فحمــد اهللا وأثــىن عليــه، مث قــال

نواة يعين مخسة دراهم وقد كان بعض الناس حيمل معىن هذا أنـه : قوله ]190/ 2غريب احلديث [قال أبو عبيد -1
أراد قــدر نــواة مــن ذهــب كانــت قيمتهــا مخســة دراهــم ومل يكــن مث ذهــب إمنــا هــي مخســة دراهــم تســمى نــواة كمــا تســمى 

ال يكون الصداق أقل من : الفقه أنه يرد قول من قال ويف هذا احلديث من. األربعون أوقية وكما تسمى العشرون نّشاً 
ما صنع اهـعشرة دراهم أال ترى أن النيب عليه السالم مل ينكر عليه 
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مـــا كـــم بـــه النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلمكانـــت مكرمـــة يف الـــدنيا، أو تقـــوى عنـــد اهللا كـــان أوال 
أصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من نسائه، وال أصدقت امرأة من بناته فوق ثنـيت 

لقـد  : فيقـولعشرة أوقية، أال وإن أحدكم ليغلي بصـدقة امـرأة حـىت يبقـى هلـا عـداوة يف نفسـه،

شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ذهبا أو فضة، يريد الـدينار والـدراهم، 
اهللا من مـات يف سـبيل: فال تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنا سلمة بن علقمة وأيوب وابن عون وهشـام : قالنا إمساعيل بن إبراهيم.أو قتل فهو شهيد
عن أيب العجفاء: وأما غريه فقالنبئت عن أيب العجفاء: سلمة فقالأماعن حممد بن سريين

أال ال تغـالوا صـدق النسـاء فإنـه لـو كانـت مكرمـة يف الـدنيا، أو : عمـر بـن اخلطـابقال : قال
ت

صلى اهللا عليه وسلم امرأة من نسائه، وال أصدقت امرأة من بناته أكثـر مـن ثنـيت عشـرة أوقيـة، 
كلفــت إليــك : وإن الرجــل ليغــايل بصــدقة امرأتــه حــىت يكــون هلــا عــداوة يف نفســه، وحــىت يقــول

علــق القربــة وك
قتـــل فـــالن شـــهيدا ولعلـــه أن يكـــون قـــد أوقـــر عجـــز راحلتـــه أو دابتـــه ورقـــا وذهبـــا يطلـــب : هـــذه

أو قـال حممـد ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلمالتجارة، فال تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما ق
دخــل : قــال إمساعيــل. قتــل يف ســبيل اهللا عــز وجــل فهــو يف اجلنــة مــن: صــلى اهللا عليــه وســلم

عــن معمــر ]10399[عبــد الــرزاق رواهو . الصــحيح موصــول اهـــحــديث بعضــهم يف بعــض
بـن سـريين عـن اعن الثوري عن عاصم عن و .حنوهبن سريين عن أيب العجفاء اعن أيوب عن 

علـق القربـة يقـول تعلقـت القربـة يف قال الثوري وقوله كلفت إليـك.مثلهعمرأيب العجفاء عن 
حــدثنا حفــص بــن ]16628[ابــن أيب شــيبة .يــك خمافــة العطــش يعــين الشــن البــايلاملفــاوز إل

ابـن أيب شـيبة .عمـرعـن عـن أيب العجفـاء السـلميعن ابن سـريينعن أشعث وهشامغياث
جفــاء عــن أيب الععــن ابــن ســريينأخربنــا ابــن عــونحــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال ]16629[

أخربنا عبد الوهاب بن عطاء عن عوف عـن ابـن ]11300[ابن سعد ورواه.مثلهالسلمي 
مــا نعلــم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : عــن عمــر قــال ســريين عــن أيب العجفــاء الســلمي
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وهـي مثـانون ، أوقيـة نكح شيئا من نسائه وال أنكح شيئا من بناته علـى أكثـر مـن اثنـيت عشـرة
.)1(ه ابن معنيثقو أبو العجفاء امسه هرم بن نسيب . اهـ صحيح وأربعمئة درهم

عمــرأن عــن نــافععــن ابــن أيب روادحــدثنا وكيــع بــن اجلــراح ]16632[ابــن أيب شــيبة وقــال
عـن عبـد العزيـز بـن أيب رواد عـن ]10401[عبـد الـرزاق .

مهـور النسـاء فلـو كـان تقـوى هللا كـان أوالكـم بـه ال تغـالوا يف:عمر بن اخلطـابنافع قال قال 
بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما نكح وال أنكح إال على اثنيت عشرة أوقية قـال نـافع 
فكان عمر يقول مهور النساء ال يزدن على أربع مئة درهم إال ما تراضوا عليه فيما دون ذلـك 

ت مئة درهم قال ولو علـم بـذلك نكلـه قـال قال نافع وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على س

.اهـ مرسل صاحل احلداء إىل اللحم فإياكم وإياه
عـن ن عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن عمـرحدثنا أبـو معاويـة عـ]16634[ابن أيب شيبة وقال 

صـفية علـى أربـع مئـة درهـم فأرسـلت إليـه إن هـذا ال يكفينـا فزادهـا ابن عمـرزوج ت: نافع قال 
.اهـ شيخ أيب معاوية مرتوك مئتني سرا من عمر

أخربنـا خالـد بـن خملـد البجلـي قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن عمـر عـن ]11872[وقال ابن سـعد 
ربعمئــة درهــم أأصــدق عــين عمــر بــن اخلطــاب صــفية بنــت أيب عبيــد : عــن ابــن عمــر قــال نــافع 

.اهـ سند ال بأس به وزدت أنا سرا مئتني
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال حــدثنا حجــاج بــن منهــال قــال ]7236[ابــن املنــذر وقــال 

الف، واشــرتى هلــا مطرفــا حــدثنا محــاد عــن محيــد عــن نــافع أن ابــن عمــر أصــدق صــفية عشــرة آ
.اهـ محيد يدلس بأربعمائة

حدثنا حممـد بـن عبـد اهللا ثنـا هنـاد ثنـا قبيصـة عـن ]67[عمر وقال أبو بكر النجاد يف مسند 
ال جتعلوا صدقة النسـاء أكثـر مـن أربـع : قالسفيان عن رجل عن نافع عن ابن عمر عن عمر

.اهـ ضعيف مائة

بــن ســريين مسعــه مــن أيب العجفــاء مسعــت عمــر فــذكر ابــن عيينــة عــن أيــوب عــن احــدثنا ]95[قــال أمحــد يف العلــل -1
اهـلفت إليك حىت علقت القربة من البعديقولون علق القربة ك: سفيان احلديث قال سفيان 
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عمر قال : قالعن محيد الطويل عن بكر بن عبد اهللانا خالد بن عبد اهللا]599[سعيد -
عــن كثــرة الصــداق، حــىت عرضــت يل هــذه اآليــة خرجــت وأنــا أريــد أ:بــن الخطــاب

ورواه عبـد بـن محيـد يف التفسـري عـن يزيـد بـن اهــ)وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منـه شـيئا(
عبــد الوهــاب بــن عطــاء أخربنــا مــن طريــق]14724[البيهقــي . هــارون أنبــا محيــد عــن بكــر

لقــد خرجــت وأنــا: محيــد عــن بكــر قــال قــال عمــر بــن اخلطــاب 
.هذا مرسل جيد: قال البيهقي )1()وآتيتم إحداهن قنطارا(النساء حىت قرأت هذه اآلية 

النـاس الخطـاببـنعمـرخطـب : نا جمالد عـن الشـعيب قـالنا هشيم قال]598[سعيد -
أحـــد ســـاق أال ال تغــالوا يف صـــدق النســـاء فإنـــه ال يبلغــين عـــن : فحمــد اهللا وأثـــىن عليـــه، وقـــال

أكثر من شيء ساقه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أو سـيق إليـه إال جعلـت فضـل ذلـك يف 
يــا أمــري املــؤمنني كتــاب اهللا عــز وجــل : بيــت املــال، مث نــزل فعرضــت لــه امــرأة مــن قــريش فقالــت

: بل كتاب اهللا عز وجل فمـا ذلـك؟ قالـت: أحق أن يتبع أو قولك؟ قال
وآتيـتم إحـداهن قنطـارا فـال تأخـذوا منـه (صدق النساء واهللا عـز وجـل يقـول يف كتابـه يغالوا يف

إين : كـل أحـد أفقـه مـن عمـر مـرتني أو ثالثـا مث رجـع إىل املنـرب فقـال للنـاس: فقال عمر)شيئا
اهــ جمالـد ضـعيف وهــو 

.مرسل 
عــــن قــــيس بــــن الربيــــع عــــن أيب حصــــني عــــن أيب عبــــد الــــرمحن ]10420[عبــــد الــــرزاق وقــــال

ال تغـالوا يف مهـور النسـاء فقالـت امـرأة لـيس ذلـك لـك : عمر بن الخطابالسلمي قال قال 
يا عمر إن اهللا يقول وإن آتيـتم إحـداهن قنطـارا مـن ذهـب قـال وكـذلك هـي يف قـراءة عبـد اهللا 

اهـــ مرســل ا فقــال عمــر إن امــرأة خاصــمت عمــر فخصــمته فــال حيــل لكــم أن تأخــذوا منــه شــيئ
.رواية محيد عن بكر أصح و .قيس يعترب به ما مل يأت مبا ينكر ضعيف 

حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبـو حصـني عـن سـامل بـن بن عبد اهللا املديينيعلمن طريق]14726[البيهقي -1
حــدثنا محــاد بــن زيــد ومـن طريــق علــي بــن املــديين أيضـا.القنطــار ألــف ومائتــا أوقيــة: اجلعـد قــال قــال معــاذ بــن جبـل أيب

حدثنا حممد بن يعلومن حديث .القنطار ألف ومائتا أوقية: هريرة قال صاحل عن أيبأخربنا عاصم ب
القنطار ملء مسك الثـور : سعيد قال نضرة عن أيبعن أيبيالفضل أبو النعمان أخربنا محاد بن زيد عن سعيد اجلرير 

د عــن ســعيد اجلريــري عــن أيب نضــرة عــن أيب ســعيد حــدثنا أيب ثنــا عــارم عــن محــا] 5100[اهـــ وقــال ابــن أيب حــامت ذهبــا
.والذي عن معاذ فيه ضعف . اهـ حسن القنطار ملء مسك ثور ذهبا : اخلدري قال
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عمـركـان : عـن حبيـب قـال عن حممد بن قيسحدثنا حفص]17852[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل يز النكاح يف عام سنة يعين جماعةال جي

رخص أن عمرأبو أسامة عن أشعث عن ابن سريين أن حدثنا]16650[ابن أيب شيبة -
.اهـ أشعث ضعيف يف أربعة آالفعثمانتصدق املرأة ألفني ورخص 

عن حسن عن صاحب له عـن شـريك قـال أخـربين داود الزعفـراين ]10416[عبد الرزاق -
]16631[ابـن أيب شـيبة .ال يكـون املهـر أقـل مـن عشـرة دراهـم:قـالعلـيعن الشعيب عـن 

ال مهــر بأقــل مــن : علــيقــال : عــن الشــعيب قــالعــن داود الزعــافريعبــد اهللابــن ثنا شــريك حــد
يحيــىي بــن آدم حــدثنا شــريك عــن داود األودمــن طريــق]14775[البيهقــي .عشــرة دراهــم
رواه مـــن طريـــق أيبو .أدىن مـــا يســـتحل بـــه الفـــرج عشـــرة دراهـــم: قـــال يعلـــعـــن عـــن الشـــعيب

: يعلـحيـدث قـال قـال ا داود بـن يزيـد قـال مسعـت الشـعيبمعاوية عبد الرمحن بـن قـيس حـدثن
.وأبو معاوية متهم.اهـ ضعفه الثوري والشافعي ال صداق دون عشرة دراهم

نا أمحد بن حممد بن سعيد نا أبـو شـيبة نـا خالـد بـن خملـد نـا سـليمان بـن ]17[الدارقطين -
اهــ مرسـل ضـى بـه الزوجـان الصـداق مـا ترا: قـال عليـابالل عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه أن 

.حسن 
عــن شــريك عــن جــابر عــن نــا أبــو قتــادةحــدثنا ســعدان]539[وقــال أبــو بكــر النيســابوري 

علـى الـدرهم، : مـا يتـزوج الرجـل؟ قـال: سئل علـي: عن ابن عباس قالشعبة موىل ابن عباس
.اهـ ضعيف والدرمهني، والشاة، واحلمار

عــن عبــد الــرمحن بــن أيب عــن يزيــدعبــد احلميــد حــدثنا جريــر بــن]16645[ابــن أيب شــيبة -
أخربنــا ]3178[ابــن ســعد .تــزوج امــرأة علــى ثالثــني ألفــاعبــد الــرحمن بــن عــوفليلــى أن 

أن عبــد الــرمحن بــن جريــر بــن عبــد احلميــد عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى
أظنــه زمــن النــيب صــلى اهللا يزيــد ضــعيف ،اهـــ مــرأة مــن األنصــار علــى ثالثــني ألفــاعــوف تــزوج ا
.عليه وسلم 

الحسـن بـن علـيعـن هشـام عـن حممـد أن حـدثنا عبـد األعلـى]16653[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ] 2564[الطــرباين .مــع كــل جاريــة ألــف درهــمتــزوج امــرأة فأرســل إليهــا مئــة جاريــة 
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عــن ابــن عــن هشــام بــن حســان مــان بــن أيب شــيبة ثنــا عبــد األعلــىاحلســني بــن إســحاق ثنــا عث
.ثقات . مثله سريين 

: قــال هريــرةأبــيعــن داود بــن قــيس عــن موســى بــن يســار عــن ]10406[عبــد الــرزاق -
اهـ سـند كان صداقنا إذ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينا عشرة أواق أربع مئة درهم 

.صحيح 
حريـــثبـــنعمـــروعـــن الشـــعيب أن أنـــا إمساعيـــل بـــن ســـاملنـــا هشـــيم قـــال]622[ســـعيد -

ابنتــه فــأىب أن يزوجــه إال علــى حكمــه، وكــره عمــرو، وخــاف أن حــاتمبــنعــديخطــب إىل 
ال : حيكـــم عليـــه داره أو أمـــرا يقتطعـــه، مث إنـــه بـــدا لـــه أن يزوجـــه علـــى حكمـــه فقـــال لـــه عـــدي

أحكـــم حكمـــا يســـائلين اهللا عـــز وجـــل عنـــه يـــوم القيامـــة فحكـــم عشـــرة أوقيـــة أربعمائـــة ومثـــانني 
مــا كنــت : عــدي بــن حــامتقــال : ونس عــن عبيــد عــن ابــن ســريين قــالنــا هشــيم أنــا يــ.درمهــا

نــا هشــيم .ألحكــم عليــه شــيئا أكثــر ممــا ســاق رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أو ســيق إليــه
ملا حكـم أربعمائـة عدياأنا حيىي بن سعيد بن العاص عن سعيد بن عمرو بن العاص أن : قال

ألفـا، فقسـمها يومئـذ قبـل أن يـربح فـيمن كـان ثالثـنيحريثبنعمروومثانني درمها أرسل إليه 
عنـــده، وعليـــه يومئـــذ بـــت فلمـــا بلـــغ عمـــرو بـــن حريـــث أنـــه قســـمها بعـــث إليهـــا جبهازهـــا ومـــا 

عـن أيب حـدثنا وكيـع ]16652[ابـن أيب شـيبة . أسدة بنـت عـدي : يصلحها وكان يقال هلا
فـأىب إال علـى ابنتـه عـدي بـن حـامتإىل عمـرو بـن حريـثخطـب : عـن ابـن سـريين قـال هالل

حكمه فحكم عدي سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم مثانني وأربع مئة فبعـث إليـه عمـرو بعشـرة 
حدثنا علي بن عبد العزيز]17/244[الطرباين . اهـ أبو هالل يهم جهزها: فقال ، آالف 

خطـب : قـالبيلشـن علي ثنا قيس بن الربيع ثنا سعيد بن مسروق عن املغرية بـن ثنا عاصم ب
لـــك : علـــى حكمـــي فقـــالال أزوجـــك إال: يـــث إىل عـــدي بـــن حـــامت ابنتـــه فقـــالمـــرو بـــن حر ع

فزوجــــه علــــى ،ليســــت بــــأخري مــــن بنــــات رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم: حكمــــك، قــــال
.اهـ خرب صحيح ثابت الفريضة

ابن عمـرعن عن نافعحدثنا هشام بن الغازحدثنا شبابة قال]16704[ابن أيب شيبة -
]258[بن وهـبا.أو كثرعلى امرأة حىت يقدم إليها ما قلحيل ملسلم أن يدخل ال: قال 
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ال يصــلح للرجــل أن يقــع علــى املــرأة حــىت : قــال عبــد اهللا بــن عمــريــونس عــن نــافع أن أخـربين
.اهـ صحيح ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاءيقدم إليها شيئا من 

أنـه كـان يـزوج بناتـه عمـربـناعن نـافع عـن عن عبد اهللا بن عمر ]10419[عبد الرزاق -
ن نـافع عـحـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب ]16648[ابـن أيب شـيبة . باأللف دينار وخبمـس مئـة 

حــدثنا حيــىي ]7237[ابــن املنــذر .أن ابــن عمــر كــان يــزوج املــرأة مــن بناتــه علــى عشــرة آالف
نـافع أن ابـن عمـر زوج بن حممد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محاد قـال حـدثنا أيـوب عـن

اهـــ صــحيح تقــدم يف بنــات أخيــه علــى عشــرة آالف فجعــل هلــا مــن ذلــك حليــا بأربعــة آالف
.الزكاة ، واالختالف لتعدد األنكحة ، واهللا أعلم 

أبـيعـن عـن أيب هـارونعن حسـن حدثنا محيد بن عبد الرمحن]16636[ابن أيب شيبة -
وأشـهدواإذا تراضـوا ، أو كثـري بقليـل مـن مالـه ل جنـاح أن يتـزوجلـيس علـى الرجـ: قال سعيد

.اهـ ضعيف 
أنساأن حدثونا عن بندار قال حدثنا معاذ قال حدثنا أيب عن قتادة]7241[ابن املنذر -

ن عمـر بـن عبـد العزيـز بـأخربنـا أبـو نصـر]14732[البيهقـي .تزوج امرأة علـى عشـرة آالف
اهللا بــن إبــراهيم بــن عبــدة حــدثنا حممــد بــن حممــد بــن عبــدعمــر بــن قتــادة أخربنــا أبــو احلســن

: عـن قتـادة قـال أيبحـدثنا أمحـد بـن حنبـل حـدثنا معـاذ بـن هشـام حـدثينيإبراهيم البوشـنج
.اهـ سند صحيح أة على عشرين ألفاامر مالكبنأنستزوج 

نا ســعدان بــن نصــر نــا أبــو قتــادة عبــد اهللا بــن واقــد عــن حــدث]542[أبــو بكــر النيســابوري -
إن كنا نـنكح املـرأة علـى احلفنـة واحلفنتـني مـن : قالجابرهللا بن املؤمل عن أيب الزبري عن عبد ا
.اهـ هذا منكر ، ابن مؤمل ضعيف ، أُراه يف املتعة الدقيق

ابــنعــن حممــد بــن ســريين أن نــا هشــام بــن حســانقــالنا أبــو معاويــةحــدث]617[ســعيد -
حــدثنا أبــو معاويــة]16647[أيب شــيبة ابـن.تـزوج مشيلــة الســلمية علــى عشــرة آالفعبــاس

د اسـنإاهــ زوج مشيلـة السـلمية علـى عشـرة آالفأنه تابن عباسعن عن ابن سريينعن هشام
.صحيح فيه إرسال 

بــن ابــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع عكرمــة مــوىل اعــن ]10431[عبــد الــرزاق -
ــناعبــاس يقــول قــال  ى هلــا صــداقا فــأراد أن يــدخل عليهــا إذا نكــح الرجــل املــرأة ومســعبــاسب
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أخربنــا أبـــو طــاهر الفقيــه وأبـــو ]14855[البيهقــي . فليلــق إليهــا رداء أو خامتــا إن كـــان معــه
عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن إسـحاق أخربنـا سعيد بن أيب

. فــذكرهابــن عبــاسل أبــو الــزبري أنــه مســع عكرمــة يقــول قــاحجــاج قــال قــال ابــن جــريج أخــربين
.صحيح 

تـزوج عبـاسبـنابـن سـريين أن اعن معمر عن أيوب أو غريه عـن ]10430[عبد الرزاق -
.اهـ هذا وهم امرأة ودخل عليها ومل يكن قدم شيئا قبل ذلك فألقى عليها مطرفا كان عليه 

: أنــه قـــال عبــاسبـــناعــن الثــوري عـــن إمساعيــل بــن مســلم عــن ]10415[عبــد الــرزاق -
نا أمحـــد بـــنحـــدث]540[وقـــال أبـــو بكـــر النيســـابوري .تـــزوج الرجـــل ولـــو بســـواك مـــن أراك ي

عـن ابـن عبـاسمنصور نا ابن األصبهاين نا شريك عن إمساعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار
حيــىي بــن آدم مــن طريــق]14772[البيهقــي ورواه . إن اســتحل فرجهــا بســواك فهــو مهــر: 

إن :قـال ابـن عبـاسعـن عمـرو بـن دينـار عـن طـاوس عـن عن شريك عن إمساعيـل بـن مسـلم 
، عــن عمــرو مبثلــه وري عــن إمساعيــل ثــورواه وكيــع عــن الاهـــ رضــيت بســواك أراك فهــو هلــا مهــر

.ضعيف وهو 
حدثنا أبو أمية قال حدثنا حممد بن داود قال ثنا إبـراهيم بـن احلكـم بـن ] 1/303[حرب -

وقـال .ان ال يـرى بأسـا بالنكـاح علـى مـوزةنـه كـأعبـاسابنعن أبان قال ثنا أيب عن عكرمة
نا حممد بن إسـحاق نـا حفـص بـن عمـر نـا احلكـم بـن أبـان حدث]527[أبو بكر النيسابوري 

.اهـ هذا أصح النكاح جائز ولو مبوزة: قالعن عكرمة
يش بن أصرم حدثنا عبد الـرزاق عـن شَ خُ من طريق]116/ 21[أبو عمر يف التمهيد روىو 

اهـالنكاح جائز على موزة إذا هي رضيت: زهري عن عكرمة عن ابن عباس قال معمر عن ال
.د غريباسنإ

ابــن عبــاسمسعــت : أنــا أبــو محــزة عمــران بــن أيب عطــاء قــالنــا هشــيم قــال]746[ســعيد -
إن مل جتـد إال إحـدى : فقـالتـزوج امـرأة وأنـه أعسـر عـن صـداقهاإنـه: وسأله رجل فقاليقول

: عن أيب محزة قال حدثنا هشيم]16698[ابن أيب شيبة . نعليك فأعطها إياها
إن مل : وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صـداقها فقـال لـه ابـن عبـاس عباسابنشهدت 

بــن حممــد قــال حــدثنا حيــىي]7260[ابــن املنــذر .



تقريب فقه السابقني األولني

51

: قـاليعـين عمـران بـن أيب عطـاء الواسـطيأيب محـزةحدثنا احلجـيب قـال حـدثنا أبـو عوانـة عـن
اهـــ حــىت يعطيهــا شــيئا ولــو إحــدى نعليــهمسعــت ابــن عبــاس يكــره أن يــدخل رجــل علــى امــرأة

أنـه يكـره عبـاسابـننا أبو عوانة عـن عمـران بـن أيب عطـاء عـن ]748[سعيد وقال. حسن 
اهـ)1(بامرأته حىت يعطيها شيئاأن يدخل

نا حجاج عن الـركني بـن الربيـع عـن أبيـه أنـه تـزوج فـالن : و معاوية قالنا أب]747[سعيد -
بــن هرمــز ليلــى بنــت العجمــاء يف زمــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه علــى أربعــة آالف مث 

عــن أيب معاويــة عــن ]16692[ابــن أيب شــيبة .
خل بن هرم ليلى بنت العجمـاء يف زمـن عمـر فـدتزوج فالن : حجاج عن الركني عن أبيه قال 

.اهـ حجاج يدلس 
يف الرجـــل عـــن عطـــاءعـــن عبـــد امللـــكحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منـــري]16625[ابـــن أيب شـــيبة -

ابـن أيب .قد كان املسلمون يتزوجون على أقل من ذلـك وأكثـر: يتزوج على عشرة دراهم قال 
أة علــى حكمــه عــن عطــاء يف رجــل تــزوج امــر عــن عبــد امللــكدثنا يعلــىحــ]17496[شــيبة 

اهـــ ون يتزوجــون علــى أقــل مــن ذلــك وأكثــرقــد كــان املســلم، جيــوز : فحكــم عشــرة دراهــم قــال
.صحيح 

حدثنا جرير بـن عبـد احلميـد عـن حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد بـن ]16635[ابن أيب شيبة -
.صحيح . وقية ونصف فذلك مخس مئة درهمشر أالسنة يف النكاح اثنا ع: ملسيب قالا

مسعـه : عـن شـعبة عـن أيب سـلمة عـن الشـعيب قـال حـدثنا غنـدر]16640[ابن أيب شـيبة -
اهـ أبو سلمة الواسطي القرادي قال ن أن يتزوج على أقل من ثالث أواقكانوا يكرهو : يقول 

.شيخ جمهول : أبو حامت 
ا أبو عبيد قال حدثنا ابن مهدي عن محاد بن حدثنا علي قال حدثن]7242[ابن املنذر -

مـا أدري اهــ تزوج ابنة هانئ بـن قبيصـة علـى أربعـني ألفـاالبارقيعروةسلمة عن أيب بشر أن 
.صحف تأحسبه فإن يكنه فمرسل ، من أبو بشر ال أظنه جعفر بن إياس ، 

اختلــف فيــه أهــل : حــدثنا وكيــع عــن هشــام عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب قــال ]16694[قــال ابــن أيب شــيبة -1
.اهـ سند صحيح عل فال بأساملدينة فمنهم من كرهه ومنهم من رخص فيه وأي ذلك ف
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تهـا عـن حدثنا وكيع عن مالـك بـن مغـول عـن أم مهـدان عـن عم]17700[ابن أيب شيبة -
اهـأشد من مهر امرأة ، أو أجر أجريليس شيء: قالتا أم سلمةوعائشة 

كامالمتى جيب الصداق
وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقـد فرضـتم هلـن فريضـة فنصـف مـا (وقول اهللا تعاىل جده 

]237البقرة [اآلية ) فرضتم
قضـى الخطـاببـنعمـرعن حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد بـن املسـيب أن ]1100[مالك -

نــا ]757[ســعيد .نــه إذا أرخيــت الســتور فقــد وجــب الصــداق أيف املــرأة إذا تزوجهــا الرجــل 
قــال عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا : أنــا حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب قــالقــالهشــيم

بن جريج اعن ]10869[عبد الرزاق .إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق والعدة: عنه
ىي بن سعيد قال مسعت سعيد بن املسيب يقول إن عمـر بـن اخلطـاب قضـى يف قال أخربين حي

عبـــد الـــرزاق.ور وغلقـــت األبـــواب فقـــد وجـــب الصـــداقالرجـــل يتـــزوج إذا أرخيـــت عليـــه الســـت
ابــن أيب شــيبة .بــن املسـيب عــن عمــر مثلـه اعـن الثــوري عـن حيــىي بــن سـعيد عــن ]10871[
قــال : ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب قــال حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حيــىي بــن ]16961[

حدثنا علي بن احلسـن ]7267[ابن املنذر .إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق: عمر 
عن سعيد بن املسيب أن عمر بـن حدثنا حيىي بن سعيد: ن سفيان قالعقال حدثنا عبد اهللا

.يب ، يأيت يف العاهـ صحيح إذا أرخيت الستور، فقد مت الصداق: اخلطاب قال
حدثنا إسحاق قـال أبنـا وكيـع قـال حـدثنا العمـري عـن نـافع ] 1/315[الكرماين حرب وقال 

. فقـد وجـب الصـداقمـن أغلـق بابـا أو أرخـى سـرتا: عن ابن عمر عن عمر بن اخلطاب قـال
حدثنا علي قال حدثنا عبد اهللا عن سـفيان عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ] 7268[ابن املنذر 

نـا علـي بـن عبـد اهللا بـن مبشـر نـا متـيم ] 306/ 3[الـدارقطين.ذلكابن عمر عن عمر مثل
إذا أجيـف : قـالعمـربـن عمـر عـن ابن املنتصر نا عبد اهللا بن منري نا عبيد اهللا عـن نـافع عـن 

.اهـ صحيح الباب وأرخيت الستور فقد وجب املهر 
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بد الرمحن عـن عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن ع]10868[عبد الرزاق -
إذا أرخيـــت الســـتور وغلقـــت األبـــواب فقـــد وجـــب : الخطـــاببـــنعمـــرأيب هريـــرة قـــال قـــال 

.اهـ سند صحيح الصداق 
إذا أغلـق البـاب أو : أنـه قـالعمـرأبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن نا ]758[سعيد -

عــن نــا معتمــر بــن ســليمان عــن منصــور.أرخــي الســرت أو كشــف اخلمــار فقــد وجــب الصــداق
إذا أغلـــق البـــاب وأرخـــي الســـرت ووضـــع : رضـــي اهللا عنـــهاخلطـــاببـــنعمـــرقـــال : قـــالإبـــراهيم

إذا أغلـق : قـال عمـر: قـالنا األعمش عن إبـراهيم: قالنا أبو معاوية.اخلمار وجب الصداق
عــن الثــوري عــن منصــور ]10872[عبــد الــرزاق .البــاب وأرخــي الســرت فقــد وجــب الصــداق

ــــرزاق .خــــى الســــرت وأغلــــق البــــاب وجــــب الصــــداقإذا أر رعمــــعــــن إبــــراهيم قــــال قــــال  عبــــد ال
مــا ذنــبهن إن جــاء العجــز مــن عمــرعــن الثــوري عــن محــاد عــن إبــراهيم قــال قــال ]10873[

عـن منصـور جريـرحـدثنا ]16953[ابـن أيب شـيبة .قبلكم هلـا الصـداق كـامال والعـدة كاملـة
أو كشــــفوا مخــــارا فقــــد وجــــب اإذا أغلقــــوا بابــــا وأرخــــوا ســــرت : عمــــرقــــال : قــــال عــــن إبــــراهيم

عمـرعـن عـن إبـراهيمعـن محـادعـن مسـعرحـدثنا وكيـع]16954[ابـن أيب شـيبة .الصداق
.اهـ مرسل صحيح : زاد فيه مبثله

عـن حممـد عن حيىي بن أيب كثريعن علي بن مباركحدثنا وكيع]16968[ابن أيب شيبة -
اهــ الصـداق كـامالعمـرامرأتـه يف طريـق فجعـل هلـا بن عبد الـرمحن بـن ثوبـان أن رجـال اجتلـى 

.جيدمرسل 
قـــال ابـــن أيب حـــازم عبـــد : قـــالحـــدثنا مصـــعب بـــن عبـــد اهللا]3264[وقـــال ابـــن أيب خيثمـــة 

جلســت إىل مالــك بــن أنــس يف زمــان حيــىي بــن ســعيد فســمعته يســأل عــن امــرأة بكــر : العزيــز
هلــا : فقــال مالـك.وصــدقته بـذلكمل أمسـها: دخـل عليهـا زوجهــا مث خـرج عنهــا فطلقهـا فقــال

: .نصف الصداق
لقــد كــان هــذا مــن امــرأة منــا يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب فجــاءت : نعــم، فقــال: أفعــل؟ قلــت

فلــيس زعمــت أنــه مل ميســك؟ : زوجهــا، قيــل: هــو منــه؛ يعــين: مــا هــذا؟ قالــت: حبمــل فقيــل هلــا
إنه قد قال شيئا وكنـت بكـرا فاسـتحييت فصـدقته وجـاء األمـر مبـا مل أحتسـب، فقضـى : قالت

.اهـ مرسلهلا عمر بالصداق كله
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قـاال إذا وعلياعمربن جريج عن عبد الكرمي عن احلسن أن اعن ]10877[عبد الرزاق -
عـن عمـر 

نا أبـو بكـر نـا حممـد بـن شـاذان نـا معلـى نـا عبـد الـوارث ]231[الدارقطين .والعدة واملرياث 
إذا أغلـق بابــا وأرخـى سـرتا فقــد : عـن عاصـم األحـول عــن احلسـن قـال قـال عمــر بـن اخلطـاب 

.اهـ هذا مرسل وجب هلا الصداق وعليها العدة وهلا املرياث 
عمرعن قتادة عن احلسن عن األحنف بن قيس أن عن معمر ]10863[عبد الرزاق وقال
ثنـــا ]68[األنصــاري .قــاال إذا أرخيــت الســتور وغلقــت األبــواب فقــد وجــب الصــداقوعليــا

:قـاالعليهمـا السـالم وعليـاً عمـرأن وبـة عـن قتـادة عـن احلسـن عـن األحنـفسعيد بـن أيب عر 
ابــــن أيب شــــيبة .ا العــــدة فقــــد وجــــب الصــــداق كــــامالً ، وعليهــــســــرتاً إذا أغلــــق بابــــاً أو أرخــــى 

عمـرعـن األحنـف أن عـن احلسـنعن سعيد عن قتادة حدثنا عبدة بن سليمان]16957[
]14875[البيهقــي .أو أرخــى ســرتا فلهــا الصــداق وعليهــا العــدةإذا أغلــق بابــا: قــاال عليــاو 

عروبـــة عـــن قتـــادة عـــن احلســـن عـــن ابـــن أيبعبـــد اهللا بـــن بكـــر حـــدثنا ســـعيد يعـــينمـــن طريـــق
إذا أغلق بابا وأرخى سرتا فلهـا الصـداق كـامال وعليهـا : قاال علياو عمرنف بن قيس أن األح
.اهـ صحيح العدة

اجتمـع نفــر : حـدثنا ابـن فضـيل عـن حجـاج عـن مكحـول قـال ]16959[ابـن أيب شـيبة -
أنــه إذا أغلــق البــاب وأرخــى الســرت فقــد عمــر ومعــاذمــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ]7273[وقال ابن املنذر .اهـ مرسل ال بأس به قوجب الصدا
مجــع عمــر : عــن الوليــد بــن أيب مالــك قــالقــال حــدثنا أبــو نعــيم عــن عبــد الســالم عــن حجــاج

رضي اهللا عنه نفرا من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـيهم معـاذ بـن جبـل، فـأمجع 
.اهـ مرسل رخى سرتا، فقد وجب املهربا، أو أأنه إذا أغلق با: رأيهم

عمــرعــن عــن الشــعيبعــن ابــن ســاملحــدثنا أبــو خالــد األمحــر]16964[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل حسن أو خلى وجب املهر وعليها العدةأرخى سرتاإذا: قاال عليو
عبد عن زر وعباد بنأنا ابن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو: قالنا هشيم]761[سعيد -

من أصفق بابا وأرخى سرتا فقد وجب الصداق : رضي اهللا عنه أنه قالعلياهللا األسدي عن 
عـن منصـور حدثنا أبو األحوص]16955[ابن أيب شيبة .اهـ ابن أيب ليلى ضعيف والعدة
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إذا أرخــى ســرتا علــى امرأتــه : علــيقــال : قــال عــن عبــاد بــن عبــد اهللا عــن املنهــال بــن عمــرو
نـــا أبـــو بكـــر الشـــافعي نـــا حممـــد بـــن شـــاذان ]229[الـــدارقطين .ب الصـــداقوأغلـــق بابـــا وجـــ

اجلوهري نا معلى بن منصور نا شريك عن ميسرة عن املنهال بن عمرو عـن عبـاد بـن عبـد اهللا 
ابـن املنـذر .رخى سرتا أو رأي عورة فقد وجب عليه الصـداق أإذا أغلق بابا و : قال عليعن 

حــدثنا احلجــيب قــال حــدثنا أبــو عوانــة عــن منصــور عــن حــدثنا حيــىي بــن حممــد قــال ]7270[
إذا : قــال علــي بــن أيب طالــب كــرم اهللا وجهــه: عــن عبــاد بــن عبــد اهللا قــالاملنهــال بــن عمــرو

عــن الثــوري عــن ]10884[عبــد الــرزاق .فقــد وجــب الصــداقوأرخــي الســرتأغلــق البــاب
خيــت الســتور وأغلــق قــال إذا أر علــيمنصــور عــن املنهــال بــن عمــرو عــن حيــان بــن مرثــد عــن 

عـن منصـور عـن عـن سـفيانحـدثنا وكيـع]16956[ابن أيب شـيبة . الباب فقد مت الصداق 
اهــ هـذا التلـون يف اإلسـناد أُراه مـن املنهـال مثلـهعليعن عن حيان بن مرثداملنهال بن عمرو 

.وهو خرب ثابت عن علي رمحه اهللا .  مل يقمه 
عــن أيب عــن عطــاء بــن الســائبعــن جعفــر األمحــرحــدثنا وكيــع ]16963[ابــن أيب شــيبة -

ضـعيف سـند اهــ رخى سرتا أو خلـى فلهـا الصـداقإذا أغلق بابا أو أ: قال عليعن البخرتي
.
قضــى اخللفــاء الراشــدون :قــالنا هشــيم أنــا عــوف عــن زرارة بــن أوىفحــدث]762[ســعيد -

ابـــــن أيب شـــــيبة .أرخـــــى ســـــرتا فقـــــد وجـــــب الصـــــداق والعـــــدةأنـــــه مـــــن أغلـــــق بابـــــا و املهـــــديون
قضـى اخللفـاء : مسعتـه يقـول : زرارة بـن أوىف قـالعـن عـوف عـنحدثنا ابن علية]16960[

عبــد . ســرتا فقــد وجــب املهــر ووجبــت العــدةأو أرخــىشــدون املهــديون أنــه مــن أغلــق بابــاالرا
عن جعفر بن سليمان قـال حـدثنا عـوف قـال مسعـت زرارة بـن أوىف يقـول ]10875[الرزاق 

اهـــ لفــاء الراشــدون املهــديون أنــه مــن أغلــق بابــا وأرخــى ســرتا فقــد وجــب عليــه املهــر قضــى اخل: 
.صحيح وفيه إرسال . ورواه وكيع ابن خلف يف أخبار القضاة 

ابـن عن عن الشعيبعن فراسحدثنا وكيع عن حسن بن صاحل ]16969[ابن أيب شيبة -
أنبـأين ]14871[البيهقـي ورواه.وإن جلـس بـني رجليهـاهلـا نصـف الصـداق: قـال مسعود

أبو عبد اهللا احلافظ إجازة أخربنا أبو الوليد حدثنا حممد بن أمحد بـن زهـري حـدثنا عبـد اهللا بـن 
.مثلـهعبـد اهللا بـن مسـعودعـن عن فراس عن الشـعيبكيع عن احلسن بن صاحلهاشم حدثنا و 
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فــراس عــن حــدثنا إســحاق قــال أنبــا وكيــع قــال أنبــا احلســن بــن صــاحل عــن ]315/ 1[حــرب 
اهـــ لــو جلــس بــني رجليهــاهلــا نصــف الصــداق مــا مل جيامعهــا، و : عــن ابــن مســعود قــالالشــعيب

.صحيح مرسل 
كــان يقــول إذا دخــل الرجــل بامرأتــه ثابــتبــنزيــدن أبــن شــهاب اعــن ]1101[مالــك -

بـن جـريج عـن اأخربنـا ]10866[عبـد الـرزاق .فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق
بن شهاب يفا

وعليها العدة مث أخربين عن سـليمان بـن يسـار أن احلـارث بـن احلكـم تـزوج امـرأة غريبـة فـدخل 

أتى مروان فأرسل مث خرج فطلقها فلها نصف الصداق وقال مل أكشـفها وهـي تـرد ذلـك عليـه 
فرفع ذلك إىل مروان فأرسل مروان إىل زيد بن ثابت فقال له يا أبا سعيد رجل صاحل كان مـن 

الصـداق فقـال لـه زيـد أرأيـت لـو أن املـرأة اآلن شأنه كذا وكذا وهـو عـدل هـل عليـه إال نصـف 
محلــت فقــال هــو منــه أكنــت مقيمــا عليــه احلــد قــال مــروان ال فقــال زيــد بــل هلــا صــداقها كــامال 

يب أنــا يعقــوب قــال حــدثنا ]1209[ورواه أمحــد يف مســائل عبــد اهللا . فقضــى مــروان بــذلك
يب الزنـاد عـن سـليمان بـن أسحق القرشي وسفيان بن سعيد الثوري عن إقال حدثين حممد بن 

أار قال تزوج احلارث بن احلكم امرأة من بين عامر يس
دمــاء ســوداء فخــرج مــن عنــدها فبعــث أو بــالعقيق فنظــر اليهــا فــرأى جاريــة أعنــدها وهــي بقبــا 

لـه ابت فذكر ذلك لـه فقـالىل زيد بن ثإمري املدينة أ
منا وضع أنه ممن ال يتهم وقد زعم إ

فقـال لـه زيـد أعطهـا الصـداق ومرهـا فلتعتـد . ثيابه وقـال عنـدها ومل يتنـاول منهـا قلـيال وال كثـريا
أنه أأقال فلما 

اهـ صحيح فأمتم هلا صداقها ومرها فلتعتد: قال نعم قال . كنت صانعا أكنت مالعنا بينهما
.

حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب الزناد عـن سـليمان بـن يسـار ]16958[ابن أيب شيبة وقال
صــداق كــامال ، فقــال هلــا ال: فقــال عنــدها فأرســل مــروان إىل زيــد فقــال ، أن رجــال تــزوج امــرأة 
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: إنــه ممــن ال يــتهم ، فقــال لــه زيــد : مــروان 
حدثنا أبو بكر نا حممد نا معلى نا ليـث عـن بكـري بـن األشـج عـن ]233[الدارقطين احلد ؟

قهــا تــزوج احلــارث بــن احلكــم امــرأة فــأغلق عليهــا البــاب مث خــرج فطل: ســليمان بــن يســار قــال 
وقــال مل أطأهــا وقالــت املــرأة قــد وطئــين فاختصــموا إىل مــروان فــدعا زيــد بــن ثابــت فقــال كيــف 
تـــرى فـــإن احلـــارث عنـــدنا مصـــدق فقـــال زيـــد أكنـــت رامجهـــا لـــو حبلـــت قـــال ال قـــال فكـــذلك 

احلكـم قـال حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبـد ]7271[ابن املنذر .تصدق املرأة يف مثل هذا
أخـربين سـليمان بـن يسـارأخربين عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيـه قـاللأخربنا ابن وهب قا

كرهها فلـم يكشـفها أن احلارث بن حكيم تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء ف
هلــا نصــف : يقــول واســتحيي أن خيــرج مكانــه، فأقــام عنــدها خمليــا مث خــرج فطلقهــا، وقــالحــىت

بـن ك إىل مروان بن احلكم فأرسل إىل زيـدك عليه، فرفع ذلالصداق مل أكشفها، وهي ترد ذل
رجـل صـاحل كـان مـن شـأنه كـذا وكـذا وهـو عـدل، هـل عليـه إال نصـف الصـداق؟ : ثابت فقال

هــو منـه أكنــت مقيمـا عليــه: حبلــت فقالـتأرأيـت لــو أن املـرأة اآلن: فقـال لـه زيــد بـن ثابــت
نـا ]765[وقـال سـعيد .صداقها كامالفلها: فقال زيد بن ثابت. ال: ؟ فقال مرواناحلد

يف الرجــل خيلــو زيــد بــن ثابــتعــن بــن أيب الزنــاد عــن أبيــه عــن ســليمان بــن يســارعبــد الــرمحن
.اهـ صحيح قد مسين، فالقول قوهلا : مل أمسها، وتقول: باملرأة، فيقول

إذا : قـال ابن عمرعن عن نافععن عبيد اهللاحدثنا أبو خالد ]16966[ابن أيب شيبة -
اهـــ كــذا رواه أبــو خالــد األمحــر ، وقــال ابــن أجيفــت األبــواب وأرخيــت الســتور وجــب الصــداق

إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقـد : عن عمر قال عمربنانا عبيد اهللا عن نافع عن منري
نا علي بـن عبـد اهللا بـن مبشـر نـا متـيم بـن ]228[وهذا أصح ، رواه الدارقطين . وجب املهر 

.تقدم . نا عبد اهللا بن منرياملنتصر 
حــدثنا يأخربنــا أبــو زكريــا حيــىي بــن إبــراهيم أخربنــا أبــو احلســن الطرائفــ]14867[البيهقــي -

طلحـة عـن بـن أيبيعثمان بن سعيد حدثنا عبد اهللا بـن صـاحل عـن معاويـة بـن صـاحل عـن علـ
ن وقـد فرضـتم وإن طلقتمـوهن مـن قبـل أن متسـوه(قولـه تعـاىل اهللا عنهمـا يفيرضـابن عبـاس

فهو الرجل يتزوج املرأة وقـد مسـى هلـا صـداقا مث يطلقهـا مـن قبـل ) هلن فريضة فنصف ما فرضتم
.اهـ حسن نصف الصداق وليس هلا أكثر من ذلكأن ميسها واملس اجلماع فلها 
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عـن حدثين معاويـة عـن علـي: قالحدثنا عبد اهللا: قالحدثنا عالن]1591[ابن املنذر -
تــزوج : يقــول)فــآتوهن أجـورهن فريضــةفمــا اســتمتعتم بـه مــنهن(ولــه عــز وجـل يف قعبــاسابـن

النكــاح، : واالســتمتاع، الرجــل مــنكم املــرأة، مث نكحهــا مــرة واحــدة، فقــد وجــب صــداقها كلــه 
.اهـ حسن ) (وهو قوله 

ل يف الرجـل أنـه كـان يقـو ابـن عبـاسعن أنا ليث عن طاوسقالنا هشيم]772[سعيد -
عبـد الـرزاق .عليه نصف الصـداق: إذا أدخلت عليه امرأته، مث طلقها فزعم أنه مل ميسها، قال

قـــال ال جيـــب عبـــاسبـــنابـــن جـــريج قـــال أخـــربين ليـــث عـــن طـــاووس عـــن اعـــن ]10882[
بـناعـن الثـوري عـن طـاووس عـن ]10883[عبـد الـرزاق .الصداق حىت جيامعهـا هلـا نصـفه

] 16971[ابـــن أيب شـــيبة .اهـــ رحـــم اهللا الثـــوري هــو حـــديث ليــث قـــال هلــا النصـــفعبــاس
ابـن .هلـا نصـف الصـداق: قـالعبـاسابـنعـن ن طـاووسعـعـن ليـث عن سفيانحدثنا وكيع 

لـق إذا ط: قـالابـن عبـاسعـن طـاووس عـن عن ليثحدثنا ابن فضيل ]16970[أيب شيبة 
أخربنـا ]14865هـق[الشـافعي. قبل أن يدخل فلهـا نصـف الصـداق

الرجل يتـزوج يف: أنه قال عباسابنمسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن 
وإن ( لـيس هلــا إال نصـف الصــداق ألن اهللا تعـاىل يقــول : 

اهـــ ليــث بــن أيب)طلقتمــوهن مــن قبــل أن متســوهن وقــد فرضــتم هلــن فريضــة فنصــف مــا فرضــتم
.سليم ضعيف 

أنـه جابرعن حيان عن عن مطرعن سعيدحدثنا عبد األعلى]16965[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف طلقها فلها الصداق وعليها العدةإذا نظر إىل فرجها مث: قال 

حـدثين نـافع بـن جبـري : حدثنا وكيع عـن موسـى بـن عبيـدة قـال ]16962[ابن أيب شيبة -
أو أغلــق إذا أرخــى ســرتا: أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال عــن رجــل مــن بــن مطعــم

.اهـ ال بأس به بابا فقد وجب الصداق
بــن جـريج عــن عطـاء قــال بلغنـا إذا أهــديت إليـه فغلــق عليهــا اعـن ]10864[عبـد الــرزاق -

اهـــــ وجــــب الصــــداق وإن مل ميســــها وإن أصــــبحت عــــذراء وإن كانــــت حائضــــا كــــذلك الســــنة 
.صحيح 
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يسم صداقاميس ومل وت ومل الرجل مي
ال جنــاح علــيكم إن طلقــتم النســاء مــا مل متســوهن أو تفرضــوا هلــن فريضــة (قــال اهللا تبــارك امســه 

وإن .ومتعـــوهن علـــى املوســـع قــــدره وعلـــى املقـــرت قـــدره متاعــــا بـــاملعروف حقـــا علـــى احملســــنني 
يعفــون أو طلقتمــوهن مــن قبــل أن متســوهن وقــد فرضــتم هلــن فريضــة فنصــف مــا فرضــتم إال أن 

]237البقرة ) [يعفو الذي بيده عقدة النكاح
عن الثوري عن منصور بن املعتمر عن إبراهيم عن علقمة قـال أيت ]11745[عبد الرزاق -

فســئل عــن رجــل تــزوج امــرأة فلــم يفــرض هلــا ومل ميســها حــىت مــات قــال عبــد اهللا بــن مســعود
فمـن اهللا وإن كـان خطـأ فمـين أرى هلـا فإين أقول فيها برأيـي فـإن كـان صـوابا : فرددهم مث قال 

فقـام معقـل بـن سـنان . صداق امرأة من نسائها ال وكس وال شطط وعليها العدة وهلا املـرياث 
ربــوع بنــت األشــجعي فقــال أشــهد لقضــيت فيهــا بقضــاء رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف 

:وزادالرتمذيواه ر اهـوبنو رؤاس حي من بين عامر بن صعصعة،واشق امرأة من بين رؤاس
.وله طرق .صححه وابن حبانو اهـ )1(

رضـي اهللا عنـه علياإسحاق الكويف عن مزيدة بن جابر أن نا أبونا هشيم]931[سعيد -
عـن ]10894[عبـد الـرزاق .ال يقبل قول أعرايب مـن أشـجع علـى كتـاب اهللا عـز وجـل: قال

كان جيعل هلا املرياث وعليها العدة وال علياكم بن عتيبة أن معمر عن جعفر بن برقان عن احل
بن مسعود فقال ال تصـدق األعـراب علـى رسـول اهللا اجيعل هلا صداقا قال احلكم وأخرب بقول 

.اهـ ضعيف من الوجهني صلى اهللا عليه و سلم
ل أنه قايعلعن عبد خري عن عن عطاء بن السائب نا خالد بن عبد اهللا]922[سعيد -

نــا خالــد عــن مطــرف .هلــا املــرياث، وال صــداق هلــا: يف املتــوىف عنهــا ومل يفــرض هلــا صــداقا قــال
عـن معمـر عـن جعفـر بـن برقـان عـن ]11737[عبد الـرزاق .مثل ذلكعليعن احلكم عن 

علي بن أيب طالباحلكم بن عتيبة أن 

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريهم وبه يقول الثوري : مث قال -1
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم منهم علـي بـن أيب طالـب وزيـد بـن . و أمحد و إسحق 

ثابت و ابن عباس و ابن عمر إ
اهـصداق هلا وعليها العدة 
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عبـــــد الـــــرزاق .ن جيعـــــل هلـــــا املـــــرياث وعليهـــــا العـــــدة وال جيعـــــل هلـــــا صـــــداقا ومل يفـــــرض هلـــــا كـــــا
أنـه كـان جيعـل علـيعن الثوري وجعفر عن عطاء بن السائب عن عبد خري عـن ]10893[

عـن حدثنا ابن عيينـة]17399[ابن أيب شيبة .هلا املرياث وعليها العدة وال جيعل هلا صداقا
.هلـا املـرياث وال صـداق هلـا: قـال علـيى أنـه عـن عمرو وعطـاء بـن السـائب عـن عبـد خـري يـر 

: قـال علـيعـن عـن عبـد خـريعن عطاء بن السـائبحدثنا عبدة]17404[ابن أيب شيبة 
عـــن عـــن الشــيباينحــدثنا أبـــو معاويــة]17406[ابــن أيب شـــيبة .هلــا املـــرياث وال صــداق هلـــا

]7256[ابــن املنــذر .اهلــا املــرياث وال صــداق هلــ: قــال علــيعــن عمــن أخــربهعمــرو بــن مــرة
حدثنا علي بن احلسن قـال حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان عـن عطـاء بـن السـائب عـن عبـد خـري

عن علي بـن أيب طالـب أنـه كـان يقـول يف الرجـل يتـزوج املـرأة فيمـوت عنهـا، ومل يفـرض هلـا ومل 
البيهقـــــي.

بـن حممـد بـن عبـد اهللا بــن بشـران العـدل أخربنـا أبـو جعفـر حممـد بــن يعلـأخربنـا]14807[
بــن عاصــم أخربنــا عطــاء بــن الســائب حــدثينيعمــرو الــرزاز حــدثنا حيــىي بــن جعفــر أخربنــا علــ

اهــ هـذا خـرب صـحيح هلا املـرياث وعليهـا العـدة وال صـداق هلـا: يقول يعلعبد خري قال كان 
أنـا نا هشـيم قـالحـدث]924[وقـال سـعيد بـن منصـور . ع عطـاء قـدميا عن علي ، الثوري مس

وال هلــا املــرياث وعليهــا العــدة: ه قــالأنــعلــي بــن أيب طالــبعــن حممــد بــن ســامل عــن الشــعيب
.اهـ حسن صحيح صداق هلا

ن ابنــة عبيــد اهللا بــن عمــر وأمهــا بنــت زيــد بــن اخلطــاب كانــت أعــن نــافع ]1098[مالــك -
بــن لعبــد اهللاحتــت 
ليس هلا صداق ولو كان هلا صداق مل منسـكه ومل نظلمهـا فأبـت أمهـا عبد اهللا بن عمرفقال 

عبـد الـرزاق . ن ال صـداق هلـا وهلـا املـرياثأقضـى فزيـد بـن ثابـتن تقبل ذلك فجعلوا بينهم أ
أنكح ابنه واقدا فتويف قبل عمربنابن عمر عن نافع أن عن عبيد اهللا وعبد اهللا]10889[

بــن عمــر صــداقا فأبــت أمهــا إال أن ختاصــم فجــاءه عبــد اأن يــدخل أو يفــرض فلــم جيعــل هلــا 
بـن عمـر مــا االـرمحن بـن زيـد فقـال إن أمهـا قـد أبـت إال أن ختاصــمك والقـول كمـا تقـول فقـال 

فلـــم جيعـــل هلـــا زيـــد صـــداقا ثابـــتبـــنزيـــدأحــب أن تـــدعوا حقـــا إن كـــان لكـــم فخاصـــمته إىل 
عمـربـناعن معمر عـن أيـوب عـن ]10890[عبد الرزاق .وجعل هلا املرياث وعليها العدة 
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بــن جـريج عـن موسـى بـن عقبــة عـن نـافع حنـوا مـن ذلــك اعـن ]10891[عبـد الـرزاق .مثلـه 
عليـةحـدثنا ابـن]17396[ابـن أيب شـيبة .أنكح ابنة عبيد اهللا بن عمر عمربناوذكر أن 

ومل يسـم ، زوج ابنا له امرأة من أهله ابن عمر عن أيوب عن نافع أن 
لـــيس هلـــا صـــداق، فـــأبوا أن يرضـــوا بـــذلك: فقـــال ، فطلبـــوا إىل ابـــن عمـــر الصـــداقهلـــا صـــداقا

حـدثنا ]17403[ابـن أيب شـيبة . ليس هلا صداق: فأتوه فقال زيد بن ثابتفجعلوا بينهم 
تــزوج ابــن لعبــد اهللا بــن عمــر بنتــا لعبيــد اهللا بــن عمــر  : عــن نــافع قــال عــن عبيــد اهللامة أبــو أســا

كانت أمها أمسـاء بنـت زيـد بـن اخلطـاب فتـويف ومل يكـن فـرض هلـا صـداقا فطلبـوا منـه الصـداق 
هلا املرياث وال صداق هلا فـأبوا ذلـك علـى ابـن عمـر فجعلـوا بيـنهم : فقال ابن عمر ، واملرياث 

ثنا حــد] 925[ســعيد بــن منصــور .هلــا املــرياث وال صــداق هلــا: فقــال زيــد ، زيــد بــن ثابــت
زوج ابنـا لـه ابنـة أخيـه عبيـد عمـرابـنأن أنا حيىي بن سعيد عـن سـليمان بـن يسـارهشيم قال

اهللا بــن عمــر، وابنــه صــغري يومئــذ ومل يفــرض هلــا صــداقا، فمكــث الغــالم مــا مكــث، مث مــات، 
إين زوجـت ابـين وأنـا : فقـال ابـن عمـر لزيـدثابـتبـنزيـدفخاصم خـال اجلاريـة ابـن عمـر إىل

:فقال زيد. ، ومل يفرض للجارية صداقا، فمات قبل ذلكأحدث نفسي أن أصنع به خريا
نا عطاف بـن ]928[سعيد . وعليها العدة، وال صداق هلا فلها املرياث إن كان للغالم مال

ه، فماتـت اجلاريـة قبـل أن يفـرض هلـا صـداقا، زوج ابن عمر ابنـه ابنـة أخيـ: خالد عن نافع قال
: فاختصـموا إىل زيـد بـن ثابـت فقـال. لـيس هلـا صـداق: فسألت أمها صداقها، فقال ابن عمر

.اهـ صحيح ليس هلا صداق، وهلا املرياث
وزيــد بــن ابــن عمــرأن نــا خالــد بــن عبــد اهللا عــن داود عــن عــامر الشــعيب]926[ســعيد -

هلـا املـرياث، وال صـداق هلـا: أة ومل يفـرض هلـا صـداقا فمـات، قـاالقاال يف رجل تـزوج امـر ثابت
.اهـ صحيح 

زيـد بـن عن ابن عـون عـن ابـن سـريين قـال قـال حدثنا ابن علية]17397[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ترث وتعتدثابت

حسـبها : يقـول عبـاسبـنابن جريج عن عطـاء قـال مسعـت اعن ]10895[عبد الرزاق -
اهــ عليهـا العـدةعبـاسبـنابـن عيينـة عـن عمـرو عـن عطـاء عـن اوقـال . صـداق هلـا املـرياث ال
.صحيح 
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إذا فرض هلا صداقا
ل أيسـعبـاسبـنابـن جـريج قـال مسعـت عطـاء يقـول مسعـت اعـن ]10897[عبد الرزاق -

الشــــافعي . هلــــا صــــداقها وهلــــا املــــرياث:اقا قــــالعــــن املــــرأة ميــــوت زوجهــــا وقــــد فــــرض هلــــا صــــد
عبـاسابـنخربينأ]14812هق[

عبــد .هلــا الصــداق واملــرياث: ســئل عــن املــرأة ميــوت عنهــا زوجهــا وقــد فــرض هلــا صــداقا قــال 
يقـول يف الرجـل يتـزوج عبـاسبـنابن جريج عن عطاء قال مسعـت اأخربنا ]11740[الرزاق 

ميـوت قـال حسـبها املـرياث وال صـداق هلـا فـإن كـان املرأة وال ميسها وال يفرض هلا صداقا حىت
.اهـ صحيح قد فرض هلا صداقا فلها صداق وهلا املرياث 

جامع الصداق
عـن الرجــل سـألت احلكـم ومحـادا: عـن شــعبة قـال حـدثنا وكيـع]16269[ابـن أيب شـيبة -

قـال قتـادة هـو علـى األب ، و : هو على االبن، وقال محـاد : قال احلكم نه وهو صغري يزوج اب
، له شـاهد اهـ مرسل الصداق على االبن: حتموه ، يعين هو على الذي أنكعمرابنقال : 

.يف قضية زيد 
عــن الثــوري عــن داود بــن أيب هنــد عــن بكــر بــن عبــد اهللا املــزين أن ]10580[عبــد الــرزاق -

مبهرهـا رجال من أهل البادية زوج ابنة له فساق مهرها وحازه فلمـا مـات األب جـاءت ختاصـم
مــا وجــدت عمــر

.مرسل جيد اهـبعينه فأنت أحق به وما استهلك أبوك فال دين لك على أبيك 
قضــى يف ويل الخطــاببــنعمــربــن شــربمة أن اعــن الثــوري عــن ]10744[عبــد الــرزاق -

.اهـ منقطع شيئا لنفسه فقضى عمر أنه من صداقها زوج امرأة واشرتط على زوجها 
بـناوعلـيبن جريج قال أخربين عبد الكرمي قال أنبئـت عـن اعن ]13657[عبد الرزاق -

يرويه أصحاب هذا عن هـذا ويرويـه أصـحاب هـذا عـن هـذا يف البكـر تسـتكره نفسـها مسعود
.عيف اهـ ضأن للبكر مثل صداق إحدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها 

أمهانكحيهلهبايدخلأنقبليفارقهافاملرأةيتزوجالرجل
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حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخـواتكم وعمـاتكم وخـاالتكم وبنـات األخ (قال اهللا تعاىل 
وبنات األخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسـآئكم وربـائبكم 

الـــاليت يف حجـــوركم مـــن نســـآئكم الـــاليت
عليكم وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني األختني إال مـا قـد سـلف إن اهللا  

]23النساء[)كان غفورا رحيما
اسـتفيت وهـو بالكوفـة عـن نكـاح عبـد اهللا بـن مسـعودن أعـن غـري واحـد ]1111[مالك -
بن مسعود قدم املدينة فسأل ان إاالبنة مست فأرخص يف ذلك مث م بعد االبنة إذا مل تكن األ

بـن مسـعود إىل الكوفـة فلـم افرجـع .نه ليس كما قال وإمنا الشرط يف الربائبأعن ذلك فأخرب 
بـــن ســـعيدرواه. ن يفـــارق امرأتـــهأيصـــل إىل منزلـــه حـــىت أتـــى الرجـــل الـــذي أفتـــاه بـــذلك فـــأمره 

عــن رجــل تــزوج إســحاق عــن ســعد بــن إيــاسنــا حــديج بــن معاويــة عــن أيب]936[منصــور
إين تزوجـت بــامرأة :فقـالابـن مســعودمهـا فأعجبتــه، فـذهب إىل مث أبصـر أامـرأة مـن بـين مشــخ
فطلقهــا وتــزوج أمهــا، . نعــم: فــأطلق املــرأة وأتــزوج أمهــا؟ قــالأعجبتــين أمهــامث

مث . ال يصــلح: فقــالواوســلماب رســول اهللا صــلى اهللا عليــهفــأتى عبــد اهللا املدينــة، فســأل أصــح
. ههنــا: أيــن الرجــل الــذي تــزوج أم املــرأة الــيت كانــت عنــده؟ قــالوا: قــدم فــأتى بــين مشــخ، فقــال

وإن كانــت فعلــت، فليفا: كيــف وقــد نثــرت لــه بطنهــا؟ قــال: قــالوا. فليفارقهــا: قــال
]10811[لـرزاق عبـد ا.اهــ سـعد بـن إيـاس هـو أبـو عمـرو الشـيباين حـرام مـن اهللا عـز وجـل

أن رجــال مــن بــين مشــخ بــن بــن مســعوداعــن الثــوري عــن أيب فــروة عــن أيب عمــرو الشــيباين عــن 
بــن مســعود فــأمره أن يفارقهــا مث يتــزوج أمهــا افــزارة تــزوج امــرأة مث رأى أمهــا فأعجبتــه فاســتفىت 

له فلما بن مسعود املدينة فسأل عن ذلك فأخرب أنه ال حتل افتزوجها وولدت له أوالدا مث أتى 
ابـــن أيب شـــيبة .: رجـــع إىل الكوفـــة قـــال للرجـــل 

عبـد عـن عن أيب عمـرو الشـيباينعن أيب فروةعن سفيانحدثنا وكيع بن اجلراح]16525[
أو ماتـت عنـده ، فقـال أنه أفىت يف رجل تزو اهللا بن مسعود

، اهــ صـحيح ع فأتـاهم فنهـاهم وقـد ولـدت أوالدابأس أن يتزوج أمها مث أتـى املدينـة فرجـال : 
.أبو فروة اهلمداين امسه عروة بن احلارث 
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و بشـر حـدثنا روح قـال حـدثنا شـعبة قـالحـدثنا أبـ]439/ 1املعرفة [الفسوي يعقوب وقال 
زارة، فماتـت قبـل أن يـدخل تزوج رجل من بـين فـ: أخربين أبو فروة عن أيب عمرو الشيباين قال

فلمــا أتــى املدينــة فرجــع أخــذ بيــدي . 
حـــدثنا ]8576[الطــرباين .فــأتى أهــل البيـــت الــذين أمـــرهم فنهــاهم، وأتـــى الصــيارفة فنهـــاهم

عد يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ح وحدثنا حممد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن اجل
كـان عبـد اهللا رخــص يف :قـال مسعــت أبـا عمـرو الشـيباين قـالثنـا شـعبة عـن أيب فـروة اهلمـداين 

بـد اهللا أخربنـا أبـو ع]14280[البيهقـي . لقي عمر فرجـع، فـأتى الصـيارفة فنهـاهم عـن ذلـك
حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا هاشم بـن القاسـم دثنا أبو العباساحلافظ ح

عبــد اهللا بــن كــان : قــالقــال مسعــت أبــا عمــرو الشــيباينفــروة اهلمــداينحــدثنا شــعبة عــن أيب
يرخص يفمسعود

فـــروة يفكــذا رواه شــعبة عــن أيب: قــال البيهقــي .قــال فرجــعباخلطــابــنعمــريفكأنــه لقــ
وأحفـظ مـن شـعبةفقـهسـفيان أاهــالطـالقفـروة يففرواه عن أيبياملوت وخالفه سفيان الثور 

.
حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهـال ثنـا محـاد بـن سـلمة ]9624[الطرباين وقال 

أن رجــال ســأل ابــن مســعود عــن رجــل و الشــيباينعــن احلجــاج عــن أيب إســحاق عــن أيب عمــر 
ت له فقدم على عمر ، فتزوجها فولدنعم: ؟ قال

فرق بينهما، وإن ولدت عشرة : ، فقال: ا ، فقالفرق بينهم: ، فقالفسأله
.اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي 

حدثنا موسى قال حدثنا جماهد بن موسى قال حدثنا عبد اهللا بن ]7345[ابن املنذر وقال 
عـن ابـن بكر قال ثنا سعيد عن خالد بن ميمون عن أيب إسحاق عن سعيد بن إياس البكري

د بن سعي: هكذا قال: قال موسى. ر فرق بينهمافيها، فارحتل إىل عمر فلما قدم من عند عم
.اهـ سند فيه ضعف سعد بن إياس: إياس، والصواب



تقريب فقه السابقني األولني

65

بـن مسـعود رخـص فيهـا فـأتى اعن معمر عن يزيـد بـن أيب زيـاد أن ]10812[عبد الرزاق -
. اهــ يزيـد ضـعيف أحسـب عمـر هـو رد عنـه: فقال ، فرجع عنه ، املدينة فأخرب خبالف قوله 

.ر بن اخلطاب يف اخلرب إال على  الشك مل يصح ذكر عم
: عبـــد اهللاهـــي يف مصـــحف :قـــالأنـــا داود بـــن أيب هنـــد: قـــالنـــا هشـــيم]938[ســـعيد -

ن املنـــــذر ابـــــ.كـــــذا: أو قـــــالال أدري أذكـــــر يف احلـــــديث: ال هشـــــيمقـــــ. فـــــال جنـــــاح علـــــيكم
حــدثنا هشــيم عــن داود أنــه : قــالحــدثنا حجــاج: قــالحـدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]1545[

اهـ)(عبد اهللاقرأ يف مصحف 
بن جريج قال أخـربين إبـراهيم بـن ميسـرة أن رجـال مـن سـواءة اعن ]10835[عبد الرزاق -

خريا أخربه أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من يقال له عبيد اهللا بن مكية أثىن عليه 
غريه مث نكح امرأة شابة فقال له أحد بين األوىل قد نكحت على أمنا وكربت واستغنيت عنها 
بـــامرأة شـــابة فطلقهـــا قـــال ال واهللا إال أن تنكحـــين ابنتـــك فطلقهـــا وأنكحـــه ابنتـــه ومل تكـــن يف 

ال فجئـــت ســـفيان بـــن عبـــد اهللا الثقفـــي فقلـــت قـــ.بـــن العجـــوز املطلقـــةاحجـــره هـــي وال أبوهـــا 
فقــال لــتحجن معــي فــأدخلين عليــه مبــىن قــال فقصصــت عليــه اخلــرب فقــال ال عمــراســتفت يل 

قـال فسـألته فقـال عليـابأس بذلك فاذهب فاسأل فالنا مث تعال فأخربين قال وال أراه قال إال 
ويف روايـة .يـد اهللا بـن معبـد ويف احمللـى عب.إبـراهيم ثقـة ثبـتاهــال بأس بذلك قال فجمعهما 

.اخلرب صححه ابن القيم يف الزاد . صاحل عن أبيه عن عبد الرزاق ابن معية 
حـــدثنا حجـــاج عـــن ابـــن جـــريج قـــال أخـــربين إبـــراهيم بـــن ]649[وقــال أمحـــد يف روايـــة صـــاحل 

و ميســرة أن رجــال مــن بــين ســوأة يقــال لــه عبيــد اهللا بــن معيــة وأثــىن عليــه خــريا أخــربه أن أبــاه أ
جــده كــان نكــح امــرأة شــابة فــذكر مثــل معــىن حــديث عبــد الــرزاق إال أنــه قــال فســألته فقــال ال 

لـيس مبشـهور بـالعلم وإمنـا حكـى عبيـد اهللا بـن معيـة : مث قـال أمحـد اهــ بأس بذلك فجمعتهما
اهـأن أباه أو جده

أبـو قـال-بـن جـريج قـال أخـربين إبـراهيم بـن عبـد بـن رفاعـة اعـن ]10834[عبد الرزاق -
قـال أخـربين مالـك بـن أوس بـن احلـدثان النصـري -بـن عبيـد ارأيـت يف كتـاب غـريي )1(سعيد

.هو ابن األعرايب رواي املصنف عن الدبري عن عبد الرزاق -1
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علــي بــن أبــي طالــبقــال كانــت عنــدي امــرأة قــد ولــدت يل فتوفيــت فوجــدت عليهــا فلقيــت 
فقال مالك فقلت توفيت املرأة فقال أهلا ابنة قلت نعم قال كانت يف حجـرك قلـت ال هـي يف 

)وربائبكم الاليت يف حجوركم(ال قلت فأين قوله قال فانكحها قالطائف
حــدثنا عبــد ]644[ورواه أمحــد يف روايــة صــاحل اهـــ حجــرك وإمنــا ذلــك إذا كانــت يف حجــرك 

الرزاق قال أخربنا ابن جريج قال أخربين إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال عبد الـرزاق أو إبـراهيم 
. وذكـرهرفاعـة قـال أخـربين مالـك بـن أوس بـن احلـدثان النصـري يعين ابـن ميسـرة عـن عبيـد بـن 

حــدثنا روح بــن عبــادة قـال أخربنــا ابــن جــريج قــال أخـربين إبــراهيم بــن عبيــد بــن ]650[وقـال 
كانـــت عنـــدي امـــرأة فولـــدت : رفاعـــة قـــال أخـــربين مالـــك بـــن أوس بـــن احلـــدثان النصـــري قـــال 

حـدثنا ]5130[رواه ابن أيب حامت و . مثل حديث عبد الرزاق فتوفيت فوجدت عليها فذكر
أبو زرعة ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ هشام يعـين ابـن يوسـف عـن ابـن جـريج حـدثين إبـراهيم بـن 

كانــت عنــدي امــرأة، فتوفيــت وقــد : أخربنــا مالــك بــن أوس بــن احلــدثان قــالعبيــد بــن رفاعــة
. وفيـت املـرأةت: مـا لـك ؟ فقلـت: فقـالعلي بـن أيب طالـبولدت يل، فوجدت عليها، فلقيين 

ال، هـي : كانـت يف حجـرك ؟ قلـت: قـال. نعـم، وهـي بالطـائف: هلـا ابنـة ؟ قلـت: فقال علـي
: قــال)وربــائبكم الــاليت يف حجــوركم(فــأين قــول اهللا تعــاىل: قلــت. فانكحهــا: قــال. بالطــائف

وقـال .صـححه ابـن القـيم يف الـزاد اهـ
.إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ليس مبشهور: يف رواية صاحل أمحد

حدثنا إمساعيل بن علية عـن ابـن أيب عروبـة عـن قتـادة يف الرجـل ]16521[ابن أيب شيبة -
ابن .هي مبنزلة الربيبة: عليقال : 

ابـن .ة عن سعيد عن قتادة عـن خـالس عـن علـي مثلـهحدثنا أبو أسام]16522[أيب شيبة
أن حـدثنا علـي قـال حـدثنا حجـاج قـال حـدثنا محـاد عـن قتـادة عـن خـالس]7350[املنذر 

مهــا مبنزلــة : 
زوج أمهـا، فـإن تـزوج مث طلقهـا 

حــدثنا حممــد بــن بشــار قــال حــدثنا ابــن ]8951[ابــن جريــر .
أيب عدي وعبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن خالس بن عمرو عـن علـي رضـي اهللا عنـه يف 

ابن أيب حـامت .هي مبنزلة الربيبة: رجل
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حــدثنا جعفــر بــن حممــد بــن هــارون بــن عــزرة ثنــا عبــد الوهــاب عــن ســعيد بــن أيب ]5128[
عروبـــة عـــن قتـــادة عـــن خـــالس بـــن عمـــرو أن عليـــا قـــال يف الرجـــل يتـــزوج املـــرأة، مث يطلقهـــا، أو 

وأمهـات (هـي مبنزلـة الربيبـة يعـين قولـه: 
خالس حيـدث عـن علـي مـن . ورواه أمحد يف مسائل صاحل عن غندر عن سعيد اهـ )منسائك
.، مرسل كتاب 

:فقــالحصــينبــنعمــرانعــن معمــر عــن قتــادة قــال ســئل عنهــا ]10813[عبــد الــرزاق -
عــن عــن قتــادةحــدثنا علــي بــن مســهر عــن ســعيد ]16532[ابــن أيب شــيبة .هــي ممــا حــرم
أمحـد يف روايـة صـاحل .هـي مبهمـة: قـال )أمهات نسـائكم(يف احلصنيبنعمراناحلسن عن 

]651[
ال حتــل لــه علــى :بأمهــا قــال حــدثنا ســعيد عــن قتــادة عــن احلســن عــن عمــران بــن حصــني قــال

نا محـاد قـال أخربنـا قتـادةحدثنا علي قال حـدث]7347[ابن املنذر . وهو قول احلسن.حال
سنعن احل

.صحيح اهـ ال: ؟ فقاليتزوج أمها
ر بـن عبـد اهللاجـاببـن جـريج قـال أخـربين أبـو الـزبري أنـه مسـع اعـن ]10818[عبد الـرزاق -

ابـن .اهـ سند صـحيح ت قبل أن ميسها ينكح أمها إن شاءيقول يف الرجل ينكح املرأة مث متو 
عـن حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أيب مـرمي]7348[املنذر 

: قلــت. منعـ: أنــه سـأل جــابر بـن عبــد اهللا عـن ذاك أيتــزوج أمهـا؟ قــالعــن أيب الـزبريابـن هليعـة
.اهـ ابن هليعة فيه ضعف ال: حل له أن يتزوج ابنتها؟ قالفهل

عـن رجـل تـزوج امـرأة مث زيد بن ثابتسئل :نه قال أعن حيىي بن سعيد ]1110[مالك -
األم مبهمة ليس فيها شـرط ، ال : ن يصيبها هل حتل له أمها فقال زيد بن ثابت أفارقها قبل 

.صحيح مرسل اهـوإمنا الشرط يف الربائب، 
حـدثنا ابـن عليـة عـن ابـن أيب عروبـة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن ]16523[ابن أيب شيبة وقال

ابـن .املسيب عن زيد بن ثابـت أنـه كـان ال يـرى بـه بأسـا إذا طلقهـا ويكرههـا إذا ماتـت عنـده
حـدثنا خالـد عـن سـعيد عـن قـالحـدثنا محيـدقـالحدثنا أبـو سـعد]1542التفسري[املنذر 
إذا تزوجهــا فتوفيــت فأصــاب مرياثهــا، : عــن ســعيد بــن املســيب عــن زيــد أنــه كــان يقــولقتــادة 
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ابــــن جريــــر . إن شــــاء تزوجهــــا: فلــــيس لــــه أن يتــــزوج أمهــــا وإن طلقهــــا فمــــا شــــاء فعــــل يعــــين
حــدثنا محيــد قــال حــدثنا يزيــد قــال حــدثنا ســعيد قــال حــدثنا قتــادة عــن ســعيد بــن ]8953[

إذا ماتـت عنـده وأخـذ مرياثهـا، كـره أن خيلـف علـى : املسيب عن زيد بن ثابـت أنـه كـان يقـول
حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا حيــىي بــن . . أمهــا

إذا طلـق الرجـل امرأتـه قبـل أن : سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب عـن زيـد بـن ثابـت قـال
حـــدثنا علـــي قـــال حـــدثنا ]7351[وقـــال ابـــن املنـــذر .

إن طلــق : حجــاج قــال حــدثنا محــاد عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب أن زيــد بــن ثابــت قــال
.ثقات كلهماهـ ها، وإن ماتت موتا مل يتزوج أمها

عاصـم أخـربين: حدثنا عفان قال حدثنا مهام عن قتادة قـال ]16530[ابن أيب شيبة وقال
ماتـت بن سعيد اهلذيل عن سعيد بن املسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امـرأة

]5470[وقال ، عن عفاناهـ ورواه أمحد يف العلل
وعبــد الصــمد وعفــان قــالوا حــدثنا مهــام قــال حــدثنا قتــادة قــال وأخــربين رجــل عــن ســعيد بــن 

املسيب عن 
.اهـ تفرد به مهام بن حيىي أمها وإذا كان من طالق فال بأس

ابـن عن عكرمة عـن عن قتادةحدثنا علي بن مسهر عن سعيد ]16534[ابن أيب شيبة -
عـزرة ن حممد بن هارون بـن حدثنا جعفر ب]5129[ابن أيب حامت .هي مبهمة: قال عباس

إذا طلــق : أنــه كــان يقــولابــن عبــاسعــن ن قتــادة عــن عكرمــةعــثنــا عبــد الوهــاب عــن ســعيد
البيهقــي .فكرههــامبهمــة: الرجــ

حممـد بـن حممد بن يعقوب حدثنا بد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباسوأخربنا أبو ع]14282[
: أنـه قـال ابـن عبـاسإسحاق أخربنا عبد اهللا بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمـة عـن 

.اهـ سند صحيح مبهمة وكرههايه
بـن جــريج عـن عطــاء قـال ال حتـل لــه هـي مرســلة قلـت أكــان اعــن ]10816[عبـد الـرزاق -
]8957[ن جريــر رواه ابــ. يقرأهــا وأمهــات نســائكم الــاليت دخلــتم قــال ال نــرتا عبــاسبــنا

الرجـــل : قـــال لعطــاءقــال حـــدثين حجــاج عــن ابـــن جــريجحــدثنا احلســـنيحــدثنا القاســم قـــال
: قلـت لعطـاء. ال هـي مرسـلة: أحيل لـه أمهـا؟ قـالينكح املرأة مل يرها ومل جيامعها حىت يطلقها
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قـال حجـاج، قلـت تـرتىال:قـال)ن(أكان ابن عباس يقرأ
.اهـ صحيح ! ال! ال: كأنه قال: ترتى؟ قالما: ن جريجالب
عـز وجـل نا هشيم أنا داود عن الشعيب عن مسـروق أنـه سـئل عـن قـول اهللا]937[سعيد -
فأرسلوا ما أرسل اهللا، واتبعوا مـا بـني اهللا عـز هي مبهمة:ابن عباسفقال )وأمهات نسائكم(

اهــــ ســـند ا، وكـــره األم علـــى كـــل حـــالرخـــص يف الربيبـــة إذا مل يكـــن دخـــل بأمهـــ: قـــال. وجـــل
.صحيح 

بــن جــريج قــال أخــربين أبــو بكــر بــن حفــص عــن مســلم بــن اعــن ]10819[عبــد الــرزاق -
عــومير األجــدع مــن بكــر بــن كنانــة أخــربه أن أبــاه أنكحــه امــرأة بالطــائف قــال فلــم أمجعهــا حــىت 

عبـاسبـناألت تويف عمي عن أمها وأمها ذات مال كثري فقال أيب هـل لـك يف أمهـا قـال فسـ
فقـال ال تنكحهـا فـأخربت أيب مـا قـال عمـربـناوأخربته اخلـرب فقـال انكـح أمهـا قـال فسـألت 

بـن عبـاس ابـن عمـر و ابن عمر فكتب إىل معاويـة وأخـربه يف كتابـه مبـا قـال ابن عباس وما قال ا
لــم فكتــب معاويــة إين ال أحــل مــا حــرم اهللا وال أحــرم مــا أحــل اهللا وأنــت وذاك والنســاء كثــري ف

حـدثنا ابـن ]16524[ابـن أيب شـيبة . ينهين ومل يأذين فانصرف أيب عن أمها فلم ينكحنيها 
علية عن ابن جريج عن أيب بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن مسلم بن عومير بن األجـدع 

فلــم أجامعهــا حــىت تــويف : قــال ه أن أبــاه أنكحــه امــرأة بالطــائف مــن بــين بكــر بــن كنانــة أخــرب 
وددت وكيـف : ها ذات مال كثري ، فقال يل أيب هل لك يف أمها ؟ فقلت وأمعن أمهاعمي

ال : فقـال عمـرابـنفقـال انكحهـا ، وسـألت عبـاسابـنفسألت : وقد نكحت ابنتها ، قال 
وأخربه يف كتابه مبا قال ابـن عبـاس ومبـا معاويةفكتب أيب عومير يف ذلك إىل : قال : تنكحها 

ال أحــل مــا حــرم اهللا وال أحــرم مــا أحــل اهللا وأنــت وذاك :قــال ابــن عمــر فكتــب إليــه معاويــة 
اهـ ابن عومير وثقه ابـن يأذن وانصرف أيب عنها فلم ننكحهافلم ينهين ومل : والنساء كثري قال 

.وأصحاب ابن عباس أفقه وأوصف ملذهبه . حبان 
بــناعـن الثـوري عــن عاصـم عـن بكـر بـن عبــد اهللا املـزين قـال قـال ]10826[عبـد الـرزاق -

الــدخول والتغشــي واإلفضــاء واملباشــرة والرفــث واللمــس هــذا اجلمــاع غــري أن اهللا حيــي  عبــاس
.اهـ حسن صحيح مبا شاء عما شاء كرمي يكين



تقريب فقه السابقني األولني

70

قــال الربيبــة واألم الزبيــربــناعــن معمــر عــن مســاك بــن الفضــل أن ]10833[عبــد الــرزاق -
.اهـ ثقات مرسل سواء ال

كاح ما نكح اآلباءن
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف إنه كـان فاحشـة ومقتـا (قال اهللا تعاىل 

]22النساء[)وساء سبيال
ابــن حــدثناين حممــد بــن عبــد اهللا املخرمــي قــال حــدثنا قــراد قــالحــدث]8938[ابــن جريــر -

ة حيرمــون مــا حيــرم إال امــرأة يــكــان أهــل اجلاهل: قــالابــن عبــاسعــن عيينــة وعمــرو عــن عكرمــة
وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال مـا قـد (فأنزل اهللا: قال. واجلمع بني األختنياألب
.اهـ سند صحيح )وأن جتمعوا بني األختني() سلف

بــن حــدثين معاويــةحــدثين املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال]8942[جريــر ابــن -
)وال تنكحـوا مـا نكـح آبـاؤكم مـن النسـاء(قولـهابـن عبـاسعـن طلحةصاحل عن علي بن أيب

.حسن . دخل أو مل يدخل فهي عليك حرامكل امرأة تزوجها أبوك وابنك: يقولاآلية
حدثنا وكيـع ثنـا حسـن بـن صـاحل عـن السـدي عـن عـدى بـن ثابـت عـن ]18580[أمحد -

بعثــين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : ال لقيــت خــايل ومعــه الرايــة فقلــت أيــن تريــد قــ: الــرباء قــال 
اهــ صـححه ابـن ان اضرب عنقه أو أقتلـه وآخـذ مالـهسلم إىل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده و 

.ورواه الرتمذي من وجه آخر عن الرباء وحسنه .حبان واحلاكم وذكر شواهده
فإين قـد  وهب البنه جارية فقال ال متسهاعمر بن الخطابنه بلغه أن أ]1124[مالك -

اهـكشفتها
عن حبيب بن أيب حبيب عـن عمـرو بـن هـرم  حدثنا ابن مهدي]17550[ابن أيب شيبة -

يف الرجل اهـ ذكره زوج أمكال تزاحم من زاحم أبوك: قال عباسابنعن عن جابر بن زيد
.اهـ حبيب ال بأس به يتزوج امرأة زوج أمه

كـــان احلســـن : قـــالن حممـــد بـــن علـــين عمـــرو بـــن دينـــار عـــعـــنـــا ســـفيان]965[ســـعيد -
ابـــن أيب شـــيبة . وإن رؤيــتهن هلمـــا حتـــل: ابـــن عبـــاسقــال . واحلســني ال يريـــان أمهـــات املـــؤمنني

أخربنــا ســفيان بـــن ]7315[ابــن ســعد . بـــه مثلــهحــدثنا ابــن عيينــة عــن عمــرو ]17578[
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ات كـان احلسـن واحلســني ال يريـان أمهــ: عـن أيب جعفـر حممــد بـن علـي قــال عـن عمــرو عيينـة
.اهـ صحيح إن رؤيتهن هلما حلالل: ابن عباس املؤمنني ، فقال 

ما حيرم من النسبالرضاعحيرم من
حــدثنا مســلم بــن إبــراهيم حــدثنا مهــام حــدثنا قتــادة عــن جــابر بــن زيــد ]2502[البخــاري -

ال حتـل :صـلى اهللا عليـه وسـلم يف بنـت محـزةقـال النـيب : عن ابن عباس رضي اهللا عنهمـا قـال 
اهـحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة ، يل 
نــا عبــد الــرمحن بــن زيــاد نــا شــعبة عــن أيب عــون عــن أيب صــاحل احلنفــي عــن ]944[ســعيد -

ذكـرت بنـت محـزة يف : سـألته عـن ابنـة األخ مـن الرضـاعة، فقـال علـي: عليـه السـالم قـالعلي
اهــ أبـو صـاحل امسـه : التزويج لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال

.عبد الرمحن بن قيس ، سند صحيح 
عــن عبــد اهللا بــن عــن ابــن ســريينحــدثنا ابــن إدريــس عــن هشــام ]17327[ابــن أيب شــيبة -

البيهقــــي.حيــــرم مــــن الرضــــاعة مــــا حيــــرم مــــن النســــب: قــــال عبــــد اهللاعــــنأراه: عتبــــة قــــال 
احلافظ حدثنا أبو العبـاس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن أخربنا أبو عبد اهللا ]16032[

أشعث بن سوار عن حممد عـن عبـد اهللا بـن زائدة أخربينإسحاق حدثنا معلى حدثنا ابن أيب
حدثنا ]7413[ابن املنذر .حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: قال مسعودابنعتبة عن 

زائدة عن أشـعث عـن ابـن سـريين عـن عبـد اهللا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا أيب 
.اهـ ثقات حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: عن ابن مسعود قالبن عتبة

عـن بـن عمـرو بـن حـزمعـن أيب بكـر بـن حممـد نا هشيم أنا حيىي بـن سـعيد]950[سعيد -
.جيد مرسل هذا اهـ حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة: عائشة

يـا ابـن أخـيت: قالـت عائشـة: نا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قـال]952[سعيد الوق
عـن معمـر عـن هشـام بـن عـروة ]13949[عبد الـرزاق .حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب

]13954[عبـد الـرزاق .م مـن الرضـاعة مـا حيـرم مـن الـوالدةحيـر : عن أبيـه عـن عائشـة قالـت 
أمســلم بــن بــن جــريج قــال أخــربيناأخربنــا 
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حـدثنا أبـو معاويـة ]17323[ابـن أيب شـيبة .حيرم من الرضـاعة مـا حيـرم مـن الـوالدة : تقول 
.صحيح . م من الرضاعة ما حترم من الوالدةكانت عائشة حتر : عن هشام عن أبيه قال 

بـنان مسـاك بـن حـرب عـن عكرمـة عـن عـن إسـرائيل بـن يـونس عـ]13951[عبد الـرزاق -
.اهـ مساك ضعيف حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب : قال عباس

عــن عــن عبــد األعلــىعــن حســن حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن]17325[ابــن أيب شــيبة -
اهــ عبـد األعلـى رم مـن الرضـاعة مـا حيـرم مـن النسـبحيـ: قـال عبـاسابـنسعيد بن جبري عـن 

.الثعليب ضعيف 
قـال : قـالحـدثنا اجلريـري عـن حيـان بـن عمـرينا إمساعيـل بـن إبـراهيمحدث]971[سعيد -

ــن عبــاس ســند اهـــ ، وحيــرم مــن الرضــاع مــا حيــرم مــن النســب، وســبع نســبســبع صــهر: اب
.صحيح 

عن الثوري عن األعمش عن إمساعيل بن رجاء عن عمـري مـوىل ]10808[عبد الرزاق وقال
وأمهــاتكم (حــرم مــن النســب ســبع ومــن الصــهر ســبع مث قــرأ : بــاس بــن عابــن عبــاس قــال قــال ا

وال تنكحـوا مـا نكـح آبـاؤكم مـن (وقـرأ )وأن جتمعـوا بـني األختـني(حـىت بلـغ )الاليت أرضـعنكم
حــدثنا قــالحــدثنا علــي بــن احلســن]1529[ابــن املنــذر وقــال .فقــال هــذا الصــهر )النســاء

عـن بن رجاء عن عمري موىل ابن عباساعيلعن إمسأخربنا األعمشقالعبد اهللا عن سفيان
حرمـت علـيكم (زقـال اهللا جـل وعـحيرم مـن النسـب سـبع ومـن الرضـاع سـبع: قالابن عباس

وأمهـــاتكم الــاليت أرضـــعنكم (ومــن الرضــاع )وبنـــات األخ وبنــات األخـــت: أمهــاتكم إىل قولــه
مـا نكـح آبـاؤكم مــن وال تنكحــوا (: مث قـال)وأخـواتكم مـن الرضـاعة إىل قولـه إال مــا قـد سـلف

ىل أم اهـــ عمــري مــو الصــهر: النســب، واآلخــر: األول: انقــال ســفي)النســاء إال مــا قــد ســلف
.ذكر الرضاع خطأ . الفضل ثقة 

مـد بـن عبـد امللـك بـن أيب الشـوارب حدثنا حمقالحدثنا أبو سعد]1530[ابن املنذروقال
: قـاالالحـق بـن محيـد وعكرمـةحـدثنا عاصـم األحـول عـنقـالعن عبد الواحد وهو ابن زيـاد

إن اهللا جــــل وعــــز جعــــل النســــب يف ســــبع، وجعــــل الصــــهر يف ســــبع، قــــال: عبــــاسابــــنقــــال 
حرمــــت علــــيكم أمهـــــاتكم وبنــــاتكم وأخــــواتكم وعمـــــاتكم وخــــاالتكم وبنــــات األخ وبنـــــات (

وأمهاتكم الـاليت أرضـعنكم وأخـواتكم مـن الرضـاعة وأمهـات (وجعل الصهر يف سبع )األخت



تقريب فقه السابقني األولني

73

وربائبكم الـاليت يف حجـوركم مـن نسـائكم الـاليت دخلـتم (قط هاهنا هذا الواحد وس)نسائكم
أصــالبكم وأن 

وال تنكحـــوا مـــا نكـــح آبـــاؤكم مـــن (: مث قـــال الســـابعة)جتمعـــوا بـــني األختـــني إال مـــا قـــد ســـلف
.و حيىي بن منصور الزاهدأبو سعد ه. اهـ صحيح ) النساء
وقال لنـا أمحـد بـن حنبـل حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن سـفيان حـدثين]5105[البخاريوقال

حرمــت (مث قــرأ . رم مــن النســب ســبع ومــن الصــهر ســبعحــعبــاسابــنحبيــب عــن ســعيد عــن 
وهـــو خـــرب .وغريمهـــا وابـــن أيب حـــامترواه ابـــن جريـــر بطـــرق حنـــوه .اآليـــة ) علـــيكم أمهـــاتكم 

.يس فيه ذكر الرضاع إال اتباعا للنسب صحيح ل

ما جاء يف لنب الفحل هل حيرم
حــدثنا حيــىي بــن بكــري حــدثنا الليــث عــن عقيــل عــن ابــن شــهاب عــن ]5690[البخــاري -

إن أفلــح أخــا أيب القعــيس اســتأذن علــي بعــد مــا نــزل احلجــاب فقلــت عــروة عــن عائشــة قالــت
عليــه وســلم فــإن أخــا أيب القعــيس لــيس هــو واهللا ال آذن لــه حــىت أســتأذن رســول اهللا صــلى اهللا

أرضعين ولكن أرضعتين امـرأة أيب القعـيس فـدخل علـي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقلـت 
يا رسول اهللا إن الرجل ليس هو أرضعين ولكن أرضعتين امرأته قال ائـذين لـه فإنـه عمـك تربـت 

اهـــة مــا حيــرم مــن النســبحرمــوا مــن الرضــاع: تقــول عائشــةقــال عــروة فبــذلك كانــت . ميينــك
.حكاية عروة دليل على عائشة أفتت باحلديث ومل ختالفه 

زوج النـيب صـلى عائشةعن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أنه أخربه أن ]1262[مالك -

نا عبد العزيز بن حممد قال حدثين ربيعة وحيىي بن سعيد ]963[سعيد . إأرضعه نساء 
كـان يـدخل علـى عائشـة مـن : وعمرو بن عبيد اهللا وأفلح بن محيد عن القاسـم بـن حممـد قـال

] 7443[ابـن املنـذر . أرضع بنات أيب بكر، وال يدخل عليها مـن أرضـع نسـاء بـين أيب بكـر
جعفر عن حممد بن عمرو عن عبد الرمحن بن حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا إمساعيل بن

خيهــا وال تــأذن ملــن 
، لعله كان احتياطا منها ملعـىن آخـر ، ومـا حكـى صحيح اهـخو إأرضع نساء 
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واهللا .)1(راهــة لــنب الفحــلوقــد صــح عــن القاســم وعــروة ك.عنهــا عــروة قبــل يــدل علــى خالفــه 
.أعلم 

حــدثين عمـــي : عـــن موســى بـــن أيــوب قـــال حــدثنا ابـــن مبــارك]17324[ابــن أيب شـــيبة -
ال تـنكح مـن أرضـعته امـرأة أخيـك وال امـرأة أبيـك وال امـرأة : علـيقـال : قـال إياس بن عامر

حـدثين القحدثين موسى بن أيوب الغافقيقالنا عبد اهللا بن املبارك]967[سعيد .ابنك
ال تـنكحن مـن أرضـعت أم أبيـك، وال امـرأة ابنـك، : علـيقـال يل : عمي إياس بـن عـامر قـال

ورواه .فـــذكره حـــدثنا حممـــد بـــن علـــي حـــدثنا ســـعيد ]7441[ابـــن املنـــذر . وال امـــرأة أخيـــك
ورواه أبـو عمــر .فــذكرها ابــن مبـاركقــال حـدثنحــدثنا املسـيب بــن واضـح]779/ 2[حـرب 

.حسن صحيح . ن طريق أيب عبد الرمحن املقرئ عن موسى يف االستذكار م
سـئل عـن عبـد اهللا بـن عبـاسبـن شـهاب عـن عمـرو بـن الشـريد أن اعن ]1258[مالك -

رجل كانت له امرأتـان فأرضـعت إحـدامها غالمـا وأرضـعت األخـرى جاريـة فقيـل لـه هـل يتـزوج 
حــدثنا ابــن إدريــس عــن ابــن ]17636[ابــن أيب شــيبة. الم اجلاريــة فقــال ال اللقــاح واحــدالغــ

عــن رجــل لــه امــرأة وســرية عبــاسابــنســئل : عــن عمــرو بــن الشــريد قــالعــن الزهــريجــريج 
: ؟ قـال هل يصلح للغالم أن يتـزوج اجلاريـة، ولدت إحدامها غالما وأرضعت إحدامها جارية 

.اهـ صحيح ال ، اللقاح واحد
حـدثين آل رافـع بـن : عمـرو قـال عن حممـد بـن حدثنا ابن علية]17649[ابن أيب شيبة -

زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتها أم ولد له سوى خديجبنرافعخديج أن 
.ثقاتاهـي أنكحها إياهأم ابنه الذ

قلـت امـرأة : سـألت القاسـم بـن حممـد : حدثنا ابن علية عن عبـاد بـن منصـور قـال ]17642[ابن أيب شيبة قال-1
فقـال ، ال ، أبوك أبوهـا ، وسـألت طاووسـا : أيب أرضعت جارية من عرض الناس بلبان إخويت من أيب ، حتل يل ؟ قال 

اختلف فيه الناس وال أقول فيها شيئا وسألت ابن : فقال ، فقال مثل ذلك وسألت جماهدا ، مثل ذلك وسألت احلسن 
فقـال نبئـت أن ، ذكـرت ذلـك حملمـد بـن سـريين : ن علية عن أيوب قـال حدثنا ابوقال.فقال مثل قول جماهد، سريين 

أناسا من أهل املدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من مل يكرهه ومن كره أفضل يف أنفسنا ممن مل يكرهـه ، وكـان 
صـحاح ، اهــحـلحدثنا مالك عن محاد بن زيـد عـن هشـام أن أبـاه كـره لـنب الفمث قال .القاسم بن حممد فيمن يكرهه

.وروي عن القاسم خالفه وال يصح 
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قـال عمـربـناعن الثوري عن خصيف عن سامل بن عبد اهللا عن ]13943[عبد الرزاق -
.ال بـأس بلـنب الفحـل: شـد أنـه مسـع مكحـوال يقـولأخربنا حممـد بـن را. ال بأس بلنب الفحل: 

اهــ أنـه قـال ال بـأس بـه جـابر بـن عبـد اهللاقال حممد وأخربين حممد بن إسحاق عن رجل عن 
.ضعيف من الوجهني 

عـن أيب عبيـدة بـن عبـد عـن حممـد بـن عمـروحـدثنا ابـن إدريـس ]17647[ابن أيب شـيبة -
يـدخل الزبيـركانت أمساء أرضعتين ، وكان : الت اهللا بن زمعة عن أمه زينب ابنة أيب سلمة ق

أقبلي علي فحدثين بريب أنه أيب وأن مـا ولـد : علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروين ويقول 
خيطـب ابنـيت علـى محـزة بـن الـزبري ومحـزة عبد اهللا بن الزبيـرفلما كان يوم احلرة أرسل ، إخويت 

إمنــا تريــدين منعــي بنتــك وأنــا : فأرســل إيل هــل تصــلح لــه ؟: ومصــعب للكلبيــة فأرســلت إليــه 
أخــوك ، ومــا ولــدت أمســاء فهــم إخوتــك وأمــا ولــد الــزبري لغــري أمســاء فلــيس لــك بــإخوة فأرســلي 
فسلي فأرسلت فسألت وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم متوافرون وأمهات املؤمنني فقالوا 

نا احلسني بن إمساعيـل نـا ]4/179[الدارقطين .إن الرضاعة من قبل الرجال ال حترم شيئا: 
يوســف بــن موســى نــا عبــد اهللا بــن إدريــس نــا حممــد بــن عمــرو عــن أيب عبيــدة بــن عبــد اهللا بــن 

ورواه علـي بـن حجـر عـن إمساعيـل بـن جعفـر عـن .)1(مثلهزمعة عن أمه زينب بنت أيب سلمة 
، وإمنـا روى لـه أبو عبيدة مل يذكر مبا مييـز حديثـهحممد بن عمرو بن علقمة عن أيب عبيدة ، و 

.مسلم مقرونا ، واهللا أعلم 

األمر يف املصة واملصتني العدد يف الرضاع و
نا إمساعيل بـن إبـراهيم أنـا أيـوب عـن ابـن أيب مليكـة عـن عبـد اهللا بـن الـزبري ]969[سعيد -

اهــــ رواه ال حتـــرم املصـــة واملصـــتان: قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: قالـــتعـــن عائشـــة
.وروى حنوه عن أم الفضل مرفوعا .مسلم

قدم الزهري املدينة يف أول خالفة هشام فذكر : حدثنا ابن علية عن حممد بن عمرو قال] 17644[ابن أيب شيبة -1
أن عروة كان حيدث عن عائشة أن أبا القعيس جـاء يسـتأذن علـى عائشـة وقـد أرضـعتهما امـرأة أخيـه فأبـت أن تـأذن لـه 

فهال أذنت له ؟ فإن الرضاعة حترم ما حترم الوالدة : وة أن عائشة ذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال فزعم عر 
.اهـ سند صحيح ففزع أهل املدينة لذلك فطلق عبد اهللا بن أيب حبيبة موىل الزبري امرأته عند ذلك
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أيت بغـالم عمـربن عجالن قال أخربت أن ابن جريج عن اأخربنا ]13930[عبد الرزاق -
رضــــعت أوجاريــــة أرادوا أن يتنــــاكحوا بينهمــــا فــــأعلموا أن قــــد أرضــــعت إحــــدامها قــــال فكيــــف 
وا بينهمـا األخرى قـال مـرت بـه وهـو يبكـي فأرضـعته أو أمصصـته فعالمهـا بالـدرة مث قـال نـاكح

مسعيـل بـن عمـر مسـع إنـا يوقـال علـ]172[التـاريخ يف قـال البخـاري .فإمنا الرضـاعة احلضـانة
بيـه قـال عمـر لعلقمـة أعبد اهللا بن علقمة بـن الفغـواء عـن سلم عنأداود بن قيس عن زيد بن 

حـدثنا حممـد بـن رافـع قـال حـدثنا أبـو ] 785/ 2[الكرمـاينحرب.منا الرضاعة باحلضانةإ: 
عـن عبـد اهللا زيـد بـن أسـلمعـن حدثنا داود بـن قـيس الفـراءملنذر إمساعيل بن عمر البزاز قال ا

ى رسـم ابـن حبـان اهــ علـإمنـا الرضـاعة احلضـانة: قال عمر: عن أبيه قالاءو غبن علقمة بن الف
.
بــن جــريج عــن ثــور عــن عمــرو بــن شــعيب أن ســفيان بــن اأخربنــا ]13931[عبــد الــرزاق -

يسأله ما حيرم من الرضاع فكتب إليه أنه ال حيرم منها الضـرار والعفافـة عمرىل عبد اهللا كتب إ
والعفافـة الشـيء اليسـري الـذي يبقـى يف ، والضرار أن ترضع الولدين كـي حيـرم بينهمـا . وامللجة 
.مرسل اهـ وامللجة اختالس املرأة ولد غريها فتلقمه ثديها ، الثدي 

أم املـــؤمنني عائشـــةعبـــد اهللا بـــن عمـــر أخـــربه أن عـــن نـــافع أن ســـامل بـــن]1260[مالـــك -
أرســــلت بــــه وهــــو يرضــــع إىل أختهــــا أم كلثــــوم بنــــت أيب بكــــر الصــــديق فقالــــت أرضــــعيه عشــــر 
رضـــعات حــــىت يـــدخل علــــي قـــال ســــامل فأرضــــعتين أم كلثـــوم ثــــالث رضـــعات مث مرضــــت فلــــم 

يل ترضــعين غــري ثــالث رضــعات فلــم أكــن أدخــل علــى عائشــة مــن أجــل أن أم كلثــوم مل تــتم
حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز حـــدثنا أمحـــد بـــن يـــونس ]7423[ابـــن املنـــذر . عشـــر رضـــعات 

أن عائشــة زوج النــيب عليــه الســالم أمــرت أم  حــدثنا ليــث عــن نــافع أن ســامل بــن عبــد اهللا خــربه
بــن اأخربنــا ] 13928[عبــد الــرزاق.كلثــوم أختهــا أن ترضــعه عشــر رضــعات ليــدخل عليهــا

زوج النيب صلى اهللا عليه عائشةدث أن سامل بن عبد اهللا حدثه أن جريج قال مسعت نافعا حي
يب بكر لرتضعه عشـر رضـعات لـيلج عليهـا إذا كـرب أرسلت به إىل أختها أم كلثوم ابنة أو سلم 

لقـد  : فأرضعته ثالث مرات مث مرضت فلم يكن سامل يلج عليها قال زعموا أن عائشـة قالـت 
مـا مث رد ذلـك إىل مخـس ولكـن مـن كتـاب اهللا ، ت كان يف كتاب اهللا عز و جـل عشـر رضـعا

.اهـ سند صحيح فيه إرسال سلم قبض مع النيب صلى اهللا عليه و 
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عائشـةعن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرمحن عـن ]1270[مالك -
ت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلوما:زوج النيب صلى اهللا عليه و 

ه وســلم وهــو فيمــا يقــرأ مــن حيــرمن مث نســخن خبمــس معلومــات فتــويف رســول اهللا صــلى اهللا عليــ
عائشـةأخربنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن عمـرة عـن ] 16035هق[الشافعي .القرآن

القرآن عشر رضعات معلومـات حيـرمن مث صـرين إىل مخـس حيـرمن وكـان نزل يف: كانت تقول 
.رواه مسلم من طريق مالك اهـ)1(من استكمل مخس رضعاتال يدخل على عائشة إال

ال حيــرم دون مخــس : قالــت عائشــةعــن معمــر عــن الزهــري عــن ]13912[عبــد الــرزاق -
حدثنا حممـد حـدثنا إسـحاق ]4442[اهـ هكذا مرسل ، ورواه الدارقطين رضعات معلومات 

ال حيـرم دون مخـس : الـت عـن عـروة عـن عائشـة قيحدثنا عبد الرزاق أخربنـا معمـر عـن الزهـر 
.اهـ سند صحيح رضعات معلومات

عن معمـر عـن إبـراهيم بـن عقبـة قـال أتيـت عـروة بـن الـزبري فسـألته ]13921[عبد الرزاق-
ال حيــرم دون ســبع : تقــول عائشــةعــن صــيب شــرب قلــيال مــن لــنب امــرأة فقــال يل عــروة كانــت 

بـن اأقول قول عائشة وال أقول قول بن املسيب فسألته قال ال اقال فأتيت .رضعات أو مخس
نـا ]968[سـعيد .

كانـت : عبد العزيز بن حممد عـن إبـراهيم بـن عقبـة أنـه سـأل عـروة بـن الـزبري عـن الرضـاع، قـال
عــن الرضــاعة مث ســألته. عائشــة ال تــرى املصــة وال املصــتني شــيئا دون عشــر رضــعات فصــاعدا 

مث سألت سـعيد بـن املسـيب عـن الرضـاع، .إمنا ذلك طعام أكله ليس بشيء: بعد الفطام قال
كيــف كانــا يقــوالن؟ : قلــت. أمــا إين ال أقــول كمــا يقــول ابــن عبــاس وابــن الــزبري: فقــال ســعيد

إن كانت دخلت : كيف تقول أنت؟ قال: قلت. ال حترم املصة واملصتان: كانا يقوالن: فقال
إمنــا ذلــك : أرأيــت الرضــاعة بعــد الفطــام؟ قــال: قلــت. بطنــه 

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز حــدثنا أبــو عبيــد ]7418[ابــن املنــذر .طعــام أكلــه لــيس بشــيء 
: أنــه مســع عــروة بــن الــزبري يقــولحــدثنا نعــيم عــن عبــد العزيــز بــن حممــد عــن إبــراهيم بــن عقبــة

: فذكر ذلك سعيد بن املسيب فقال: قال. اصة وال املصتني حترم شيئكانت عائشة ال ترى امل

كـان ألزواج النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم بـن طــاووس عـن أبيـه قــال  اعــن معمـر قـال أخــربين ]13914[عبـد الـرزاق -1
.اهـ سند صحيح رضعات معلومات قال مث ترك ذلك بعد فكان قليله وكثريه حيرم 
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من ]16060[البيهقي رواهو .ال حترم املصة وال املصتان: وابن الزبري يقوالنكان ابن عباس
حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا إبراهيم بن عقبـة حممد بن إسحاق الصغاينطريق

كانــت عائشــة ال حتــرم املصــة وال املصــتني : ة واملصــتني قــال أنــه ســأل عــروة بــن الــزبري عــن املصــ
قال فأتيت سعيد بن املسيب فسألته عن الرضعة والرضـعتني فقـال . وال حترم إال عشرا فصاعدا

كيــف كانــا يقــوالن؟ قــال  : قــال قلــت . ال أقــول فيهــا كمــا قــال ابــن الــزبري وابــن عبــاسأمــا إين
: مث قـــال . تان وال حتـــرم دون عشـــر رضـــعات فصـــاعداال حتـــرم املصـــة وال املصـــ: كانـــا يقـــوالن 

ابـــن عقبـــة ثقـــة ، إمنـــا ســـأل عـــن املصـــة اهــــ مـــذهب عائشـــة عـــن عـــروة أصـــح يفيوروايـــة الزهـــر 
بـن عبد اهللا وذكر املصة واملصتني إمنا يعرف عن .وابن شهاب أعلم حبديث عروة .واملصتني 

.الزبري 
ابـن أيب عـدي عـن شـعبة عـن قتـادة عـن حـدثت عـن بنـدار حـدثنا]7422[وقال ابن املنذر 

ال حتــرم مــن : تعائشــةعــن يكةَســصــاحل أيب اخلليــل عــن عبــد اهللا بــن احلــارث عــن مُ 
وقــال أبــو عمــر يف اهـــال حتــرم مــن الرضــاع إال ســبع رضــعاتوال الرضــعتان، و الرضــاع الرضــعة

ا أمحـد بـن حـدثنحدثنا عبد الوارث بـن سـفيان حـدثنا قاسـم بـن أصـبغ] 17/216[التمهيد 
عـن صـاحل أيب بن عمر حدثنا خالد بن احلـارث حـدثنا سـعيد عـن قتـادة زهري حدثنا عبيد اهللا 
اخلليــــل عــــن عبــــد اهللا 

هشـام عـن قـال أمحـد بـن زهـري خالفـه. الرضعتان وال حيرم مـن الرضـاع أقـل مـن سـبع رضـعات 
بــن عمــر حــدثنا معــاذ بــن هشــام حــدثين أيب عــن قتــادة عــن أيب اخلليــل حــدثنا عبيــد اهللا قتــادة 

صاحل بن أيب مرمي عن يوسف بن ماهك عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة قالت إمنـا حيـرم مـن 
قـال وحـدثنا عبيـد اهللا بـن عمـر حـدثنا معـاذ بـن هشـام حـدثين أيب عـن .الرضاع سبع رضعات

احل بـن أيب مـرمي عـن عبـد اهللا بـن احلـارث عـن أم الفضـل أن رجـال مـن قتادة عن أيب اخلليـل صـ
اهــ مسـيكة مكيـة ال يعـرف )1(ال: بين عامر قال يا رسـول اهللا هـل حتـرم الرضـعة الواحـدة قـال

.وقد روى ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبري عن عائشة سبع رضعات . حاهلا 

اختلـف علـى قتـادة يف هـذا احلـديث فيمـا ذكـر أمحـد بـن زهـري وغـريه وهـي عنـدي أحاديـث مجعهـا : قال أبو عمرمث -1
شــة يف هــذا مضــطربة ويســتحيل أن تكــون الســبع منســوخة صــاحل بــن أيب مــرمي لــيس فيهــا اخــتالف واألحاديــث عــن عائ

حجة اهـعندها خبمس مث تفيت بالسبع وال تقوم مبا نقل عن عائشة يف هذا احلديث



تقريب فقه السابقني األولني

79

أم املـؤمنني أرسـلت حفصـةأخربتـه أن عـن نـافع أن صـفية بنـت أيب عبيـد]1261[مالك -
بعاصم بن عبد اهللا بـن سـعد إىل أختهـا فاطمـة بنـت عمـر بـن اخلطـاب ترضـعه عشـر رضـعات 

أخربنـا ]13929[عبـد الـرزاق .ليدخل عليها وهو صغري يرضـع ففعلـت فكـان يـدخل عليهـا
أخربتـه أن بـن عمـرابـن عمـر حيـدث أن ابنـة أيب عبيـد امـرأة ابن جريج قال مسعت نافعا مـوىل ا

حفصة بنت عمر زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم أرسلت بغالم نفيس لبعض موايل عمر إىل 
 .

عمـر أخربنيـه موسـى عــن بـن جـريج وأخـربت أن امسـه عاصـم بـن عبــد اهللا بـن سـعد مـوىلاقـال 
بــد العزيــز حــدثنا أمحــد بــن يــونس حــدثنا ليــث حــدثنا علــي بــن ع]7424[ن املنــذر ابــ.نــافع 

أن حفصـــة زوج النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســـلم أمـــرت عــن نـــافع أن صـــفية ابنـــة أيب عبيــد أخربتـــه
رضـــعه عشـــر بعاصـــم بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـعد مـــوىل عمـــر بـــن اخلطـــاب فاطمـــة ابنـــة عمـــر أن ت

.صحيح اهـرضعات، فكان يدخل عليها
املـؤذن أخربنـا أبـو بكـر حممـد يأخربنا أبو القاسـم عبـد اخلـالق بـن علـ]16059[البيهقي -

أبـو بكـر بـن أيببن أمحد بن خنب حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا أيوب بن سليمان حدثين
عن ابـن شـهاب عـن عبيـد اهللا بـن عبـد يأويس عن سليمان بن بالل عن يونس بن يزيد األيل

قــال ابــن . املهــدقليــل الرضــاع وكثــريه حيــرم يف: كــان يقــولاهللا بــن عبــاسعبــد اهللا بــن عتبــة أن 
.سند صحيح اهـال رضاع بعد حولني كاملني : شهاب يقول 

مـا كـان : أنـه كـان يقـول عبد اهللا بـن عبـاسعن ثور بن زيد الديلي عن ]1257[مالك -
يـز بـن حممـد عـن ثـور عبـد العز نـا ]972[سـعيد . يف احلولني وإن كان مصة واحدة فهو حيرم 

ما كان يف احلـولني فإنـه حيـرم، وإن كانـت مصـة، ومـا  : قالابن عباسبن زيد عن عكرمة عن 
.عكرمة سميكان مالك ال ي.صحيح سند اهـكانت بعد احلولني فليس بشيء

مسعـت : قـالعن عبد الرمحن بن عـابسحدثنا وكيع عن سفيان]17313[ابن أيب شيبة -
عقـا الصـيب حرمـت عليـه ، ومـا إذا: ن املرأة ترضع الصـيب الرضـعة ، فقـال وسئل ععباسابن

.اهـ سند صحيح ولدت
عــن طــاووس عــن حبيــبحــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حجــاج ]17316[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ حسن املرة الواحدة حترم: فقال عباسابنسألت : قال 
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زيـز حـدثنا حجـاج حـدثنا محـاد عـن قـيس نا علي بـن عبـد العحدث]7415[ابن املنذر وقال
ســند صــحيح ، محــاد هــو ابــن اهـــحيــرم قليــل الرضــاع وكثــريه: قــالعبــاسابــنعــن عــن طــاوس

وقــد روى إبــراهيم بــن عقبــة عــن ابــن املســيب عــن ابــن .ســلمة ، وقــيس هــو ابــن ســعد املكــي
.، وفيه نظر عباس خالفه 

عـن شـيء مـن الرضـاع عمـرابنئل س: نا سفيان عن عمرو بن دينار قال]984[سعيد -
ابـنإن أمـري املـؤمنني : فقلـت. ال نعلـم إال أن اهللا عـز وجـل حـرم األخـت مـن الرضـاعة : قال

قضاء اهللا خري : قال ابن عمر. ال حترم الرضعة والرضعتان، وال املصة وال املصتان: يقولالزبير
بـــن جـــريج قـــال انـــا أخرب ]13919[عبـــد الـــرزاق .مـــن قضـــائك وقضـــاء أمـــري املـــؤمنني معـــك

مـا نعلـم : ه رجـل أحتـرم رضـعة أو رضـعتان فقـالبـن عمـر سـألاأخربين عمرو بـن دينـار أنـه مسـع 
بــن الــزبري يــزعم أنــه ال حتــرم ااألخــت مــن الرضــاعة إال حرامــا فقــال رجــل إن أمــري املــؤمنني يريــد 

عبــد .قضــاء اهللا خــري مــن قضــائك وقضــاء أمــري املــؤمنني:بــن عمــرارضــعة وال رضــعتان فقــال 
حممـد . بـن الـزبري مثلـهابـن عمـر و ابن عيينة عن عمـرو بـن دينـار عـن اعن ]13920[الرزاق 

سـئل ابـن : قـالحدثنا حيىي بـن حيـىي أنبـا محـاد بـن زيـد عـن عمـرو بـن دينـار]310[بن نصر 
ال أعلـم إال أن اهللا قـد حـرم األخـت مـن الرضـاعة، فقـال لـه : من الرضاع فقالعمر عن شيء

قضـاء اهللا خـري مـن : ال حترم الرضعة وال الرضعتان، فقال ابن عمـر: بن الزبري يقولفإن ا: رجل
نا أبو حامد نا خالد بن يوسف نا محاد بن ]4179[الدارقطين . قضائك وقضاء ابن الزبري 

بـن عمــر سـئل عــن شـيء مــن أمـر الرضــاعة فقـال ال أعلــم إال أن ازيـد عـن عمــرو بـن دينــار أن 
خـت مـن الرضـاعة فقيـل لـه فـإن عبـد اهللا بـن الـزبري يقـول ال حتـرم الرضـعة اهللا تعـاىل قـد حـرم األ
البيهقــي . بــن الــزبري ابــن عمــر قضــاء اهللا تعــاىل خــري مــن قضــائك وقضــاء اوال الرضــعتان فقــال 

حـدثنا شـعبة عـن عمـرو بـن دينـار مسـع رجـال قـال البـن من طريق معاذ بـن معـاذ]16057[
كتـاب : فقـال ابـن عمـر . ال حترم الرضعة والرضعتان: يقولإن أمري املؤمنني ابن الزبري : عمر 

قـرأ حـىت ) وبنـاتكم وأخـواتكمحرمـت علـيكم أمهـاتكم (اهللا عز وجل أصدق من أمري املؤمنني 
.صحيح اهـ)أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعةوأمهاتكم الاليت(بلغ 

مـا قـل ومـا كثـر قـال بن جريج قال قال عطاء حيرم منهااأخربنا ]13911[عبد الرزاق وقال 
بن الزبري أنه يأثر عن عائشة يف الرضاع أنه قـال ال حيـرم منهـا دون ابن عمر ملا بلغه عن اوقال 
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ومل يقـــل )وأخـــواتكم مـــن الرضـــاعة(اهللا خـــري مـــن عائشـــة قـــال اهللا تعـــاىل :ســـبع رضـــعات قـــال
وعمـرو بـن أنا ابن جريج عن عطاء بـن أيب ربـاح]84املسند[ابن وهب .رضعة وال رضعتني 

: إن عائشــة وابــن الــزبري قــاال: فقيــل لــه. الرضــعة حتــرم: دينــار عــن عبــد اهللا بــن عمــر أنــه قــال
اهــــ فيـــه )وأخــواتكم مـــن الرضـــاعة(: قضــاء اهللا أفضـــل مـــن قضـــاء عائشــة وابـــن الـــزبري ، مث قـــال

.سقط ، وهو خرب صحيح 
عطــاء ورجــال معــي إىل أرســلين: عــن أيب الــزبري قــال أخربنــا زهــري] 2614[ابــن اجلعــد وقــال

عبد اهللا بن عمر نسأله عن املرأة ترضع الصيب يف املهد واملرأة واجلارية رضعة واحـدة فقـال هـي 
: عليــه حــرام فقــال إن عائشــة وابــن الــزبري يزعمــان أنــه ال حترمهــا عليــه رضــعتان وال ثالثــة قــال 

حدثنا حيىي ]309[حممد بن نصر يف السنة . كتاب اهللا أصدق من قوهلما وهي آية الرضاع 
أرسـلين عطـاء إىل عبـد اهللا بـن عمـر فسـألناه عـن : قـالبن حيىي أنبـا أبـو خيثمـة عـن أيب الـزبري

إن عائشــة، : قلــت: هــي عليــه حــرام، قــال: املــرأة ترضــع الصــيب يف املهــد رضــعة واحــدة، فقــال
ا مث قـرأ آيـة كتـاب اهللا أصـدق مـن قوهلمـ: وابن الزبري يزعمان أنه ال حترمها عليه رضـعتان، قـال

: النضر حدثنا أبو خيثمة حـدثنا أبـو الـزبري قـال أيبمن طريق]16058[البيهقي . الرضاع
املهــد أو يفإىل عبــد اهللا بــن عمــر فســألناه عــن املــرأة ترضــع الصــيبيعطــاء ورجــال معــأرســلين

ان أنـه فإن عائشة وابـن الـزبري يزعمـ: قال قلت . عليه حراميه: قال . اجلارية رضعة واحدة
اهـــوقــرأ آيــة الرضــاعة، أصــدق مــن قوهلمــا كتــاب اهللا : قــال . ال حيرمهــا رضــعتان وال ثــالث

وأبــو خيثمـة هــو زهـري بــن أبــو النضـر امســه هاشـم بــن القاسـم امللقــب بقيصـر ،سـند صـحيح ، 
.معاوية 

ابــن ســألت : حــدثنا أبــو خالــد عــن حجــاج عــن أيب الــزبري قــال ]17317[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن املصة الواحدة حترم:قالفعمر

ابــنســألت : عــن أيب الــزبري قــال عــن حجــاجحــدثنا أبــو خالــد]17305[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن الرضعة وال الرضعتان وال الثالثال حترم: فقال عن الرضاعالزبير

ة ال حتــرم املصــ: كــان يقــول الزبيــربــناعــن معمــر عــن أيــوب أن ]13922[عبــد الــرزاق -
وقـــال البغـــوي يف اجلعـــديات هـــذا مرســـل ، اهــــ بـــن الـــزبري ذلـــك عـــن عائشـــة ايـــروي ، واملصـــتان 
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بـن الـزبري ابـن أيب مليكـة قـال قـال احدثنا القواريري نا محاد بن زيد عـن أيـوب عـن ]1202[
.اهـ صحيح ال حترم املصة واملصتان: 

عـن عمـرو بـن عـن سـفيانعلـي بـن احلسـن حـدثنا عبـد اهللا حدثنا ]7419[ابن املنذر وقال 
.اهـ صحيح ال حترم الرضعة، وال الرضعتان: لمسعت ابن الزبري يقو : دينار قال

قـال زيـدعـن عـن سـاملعـن حنظلـة حدثنا إسحاق بن سـليمان]17306[ابن أيب شيبة -
عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا أبــو أخربنــا أبــو ]16051[البيهقــي .ال حتــرم الرضــعة وال الرضــعتان: 

حـدثنا حممـد بـن حـدثنا عبيـد بـن حممـد الصـنعاينيحممد بن حممد بن عبد اهللا البغـدادرجعف
عـن حنظلـة بـن أيبأيوب وعبد اهللا بن الصباح بن ضمرة قاال قرأنا على حممـد بـن حيـىي املـازين

لرضــعة والرضــعتني أن ازيــد بــن ثابــتســئل ســامل عــن الرضــعة حتــرم قــال حــدثنا : ســفيان قــال 
.اهـ صحيح والثالث ال حترم

قـاال يف مسـعودبـناوعلـيعـن الثـوري عـن ليـث عـن جماهـد عـن ]13924[عبد الـرزاق -
حـدثنا ابـن ]17311[ابـن أيب شـيبة .الرضاع حيرم قليله وكثريه فحدثت معمرا فقـال صـدق 

عليــا كتبــت إىل إبــراهيم أســأله عــن الرضــاع فكتــب إيل إن : عــن حجــاج عــن قتــادة قــال منــري
أخربنـا أبـو حممـد عبـد اهللا بـن ]16055[البيهقي.قليله وكثريه حرام: يقوالن كاناوعبد اهللا

حـدثنا عبـد حدثنا احلسن بن حممـد الزعفـراينأخربنا أبو سعيد ابن األعرايبيوسف األصبهاين
الوهاب بن عطاء عن سعيد عـن قتـادة قـال كتبنـا إىل إبـراهيم بـن يزيـد قـال سـعيد شـككنا هـو 

ابـن و عليـا الرضاع وكتب إلينا أن شرحيا حـدث أن يفيل مطر هو النخعقايأو التيميالنخع
كتابـــه أن أبـــا الشـــعثاء احملـــاريبوكـــان يف: وقـــال. حيـــرم مـــن الرضـــاع قليلـــه وكثـــريه: قـــاال مســـعود

مطـــر هـــو .حســـن هـــذا مرســـل اهــــ ال حتـــرم اخلطفـــة وال اخلطفتـــان:قالـــتعائشـــةحـــدث أن 
والنخعــي إمنــا .عــن قتــادة ، أُراه صــاحب كتــاب قتــادة الــوراق يــروي هــو وســعيد بــن أيب عروبــة

.حيدث عن أصحاب عبد اهللا 
ثنا موسـى حـدثنا حيـىي بـن عبـد احلميـد حـدثنا شـريك عـن طـارق حـد]7417[ابن املنـذر -

. تانقال ال حترم الرضعة وال الرضععبد اهللاعن عن قيس بن أيب حازم
.سند ضعيف اهـالعيفة
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بــن وهــب احــدثنا عبــد امللــك بــن أمحــد الــدقاق نــا حبــر بــن نصــر نــا ]171/ 4[الــدارقطين -
أنه سأله ترى حترم مـن الرضـاعة مـرة واحـدة قـال نعـم جابربن هليعة عن أيب الزبري عن اأخربين 

.اهـ سند صحيح 
: قـال المغيرة بن شعبةعن قيس عن عن إمساعيلحدثنا وكيع ]17304[ابن أيب شيبة -
عـن قـيس بـن عن إمساعيل بن أيب خالدنا سفيان]979[سعيد .حترم الغبقة وال الغبقتانال

املــرأة : قــالومــا العيفــة؟ : قيــل. ال حتــرم العيفــة:يقــولاملغــرية بــن شــعبةمسعــت : قــالأيب حــازم
حــدثنا ]1805املطالــب العاليــة [ابــن أيب عمــر .فرتضــع ولــد جــار هلــاحيصــر يف ثــديها اللــنب

؟ ومـا العيفـة: حتـرم العيفـة ، قلنـا ال :قـال املغـرية بـن شـعبة : ت قيسـا مسعـمساعيـلمروان عـن إ
.اهـ صحيح املرأة تلد فيحصر لبنها يف ثديها ،: قال 

ما جاء يف الرضاع بعد احلولني
) يـــتم الرضـــاعةوالوالـــدات يرضـــعن أوالدهـــن حـــولني كـــاملني ملـــن أراد أن(قـــال ربنـــا تبـــارك امســـه 

]233البقرة[
حــدثين املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين معاويــة عــن ]4953[ابــن جريــر -

فجعــل اهللا ســبحانه )والوالــدات يرضــعن أوالدهــن حــولني كــاملني(قولــهابــن عبــاسعلــي عــن 
اض منهمــا فــإن أرادا فصــاال عــن تــر :الرضــاع حــولني كــاملني ملــن أراد أن يــتم الرضــاعة، مث قــال

.اهـ حسن ادا أن يفطماه قبل احلولني وبعدهوتشاور فال جناح عليهما، إن أر 
ن مســروق عــن ثنــا شــعبة عــن األشــعث عــن أبيــه عــثنا أبــو الوليــد حــد]4814[البخــاري -

أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم دخــل عليهــا وعنــدها رجــل فكأنــه تغــري عائشــة رضــي اهللا عنهــا
فإمنـا الرضـاعة مـن ، انظـرن مـن إخـوانكن : فقـال ، إنـه أخـي : لت فقا، وجهه كأنه كره ذلك 

.اهـ استدل به البخاري على أن رضاع الكبري ال حيرم
حدثنا قتيبة حدثنا أبـو عوانـة عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن فاطمـة ]1152[الرتمذي -

عـن أم سـلمة ام بـن عـروةن العـوام وهـي امـرأة هشـبنت املنذر و فاطمة بنت املنـذر بـن الـزبري بـ
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ال حيــرم مــن الرضــاعة إال مــا فتــق األمعــاء يف : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم : قالــت 
.صححه ابن حباناهـ )1(الثدي وكان قبل الفطام

حــدثنا علـي حــدثنا أبـو عبيــد حـدثنا أبـو معاويــة عـن هشــام بـن عــروة ]7437[ابـن املنـذر -
؟ مـــا حيـــرم مـــن الرضـــاع: ســـلمةأمطـــب عـــن عـــن حيـــىي بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن حا

حـدثنا حدثنا علي بن عثمان قال] 2/784[حرب . ما كان يف الثدي قبل الفطام: فقالت
أنبــأ هشــام بــن عــروة عــن حيــىي بــن عبــد الــرمحن بــن خاطــب عــن أم ســلمة زوج النــيبقــال محــاد

، وقــــال ابــــن أيب شــــيبة هــــذا مرســــل اهـــــ ال رضــــاع بعــــد فطــــام: قالــــتصــــلى اهللا عليــــه وســــلم
عن هشام بن عروة عن حيىي بـن عبـد الـرمحن بـن حاطـب عـن جـده حدثنا عبدة]17339[

اهـــ هــذا قبــل الفطــامال رضــاع إال مــا كــان يف املهــد: فقالــت عــن الرضــاعســلمةأمأنــه ســأل 
، وأبــو معاويــة الضــرير مل يكــن ال يــدافع ثقــة حــافظ الكــاليب إســناد جيــد ، عبــدة بــن ســليمان 

.، ومحاد هو ابن سلمة يا يف هشام قو 
أخربين ابن هليعـة عـنحدثنا عبد اهللا بن وهب حدثنا حرملة بن حيىي]1946[ابن ماجة -

ال رضـاع :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـالأيب األسود عن عروة عن عبد اهللا بن الزبري 
.صححه األلبايناهـإال ما فتق األمعاء 

أخـربين عـروة بـن الـزبريفقـال أنه سئل عن رضـاعة الكبـريبن شهابعن ا]2247[مالك -
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان قـد 

كمـا تبـىن رسـول اهللا صـلى يقـال لـه سـامل مـوىل أيب حذيفـةكان تبـىن سـاملا، الـذي . شهد بدرا
أنكحـه ابنـة أخيـه . سـاملا وهـو يـرى أنـه ابنـهةح أبـو حذيفـوأنكـ. اهللا عليه وسلم زيد بن حارثـة

وهــي مــن أفضــل . وهــي يومئــذ مــن املهــاجرات األول. فاطمــة بنــت الوليــد بــن عتبــة بــن ربيعــة
ادعـوهم (فقـال . مـا أنـزلاهللا تبـارك وتعـاىل يف كتابـه يف زيـد بـن حارثـةفلمـا أنـزل. أيامى قريش

رد كل واحـد )باءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكمألبائهم هو أقسط عند اهللا فإن مل تعلموا آ
فجـاءت سـهلة بنـت سـهيل، وهـي امـرأة . فمن مل يعلم أبـوه، رد إىل مـواله. من أولئك إىل أبيه

يـــا : وهـــي مـــن بـــين عـــامر بـــن لـــؤي إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، فقالـــت. أيب حذيفـــة

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثـر أهـل العلـم مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا مث -1
.ما كان دون احلولني وما كان بعد احلولني الكاملني فإنه ال حيرم شيئا عليه و سلم وغريهم أن الرضاعة ال حترم إال
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. ولــيس لنــا إال بيــت واحــد. فضــلرســول اهللا، كنــا نــرى ســاملا ولــدا، وكــان يــدخل علــي، وأنــا 
أرضــعيه مخــس : فمــاذا تــرى يف شــأنه؟ فقــال هلــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فيمــا بلغنــا

فأخذت بذلك عائشة أم املؤمنني يف من  .وكانت تراه ابنا من الرضاعة.فتحرم بلبنهارضعات
أيب بكــــر فكانــــت تــــأمر أختهــــا أم كلثــــوم بنــــت . كانــــت حتــــب أن يــــدخل عليهــــا مــــن الرجــــال

وأىب سـائر أزواج ، وبنات أختها أن ترضعن من أحبت أن يدخل عليها مـن الرجـال. الصديق
ال واهللا، : وقلـن. النيب صلى اهللا عليه وسلم، أن يدخل علـيهن بتلـك الرضـاعة أحـد مـن النـاس

ما نرى الذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سـهلة بنـت سـهيل إال رخصـة مـن رسـول 
. ى اهللا عليــه وســلم، يف رضــاعة ســامل وحــدهاهللا صــل

بـدون اهـ رواه مسلم فعلى هذا كان أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، يف رضاعة الكبري. أحد
.وكان كثري اإلدراج يف ما يروي .)1(وهو بالغ من الزهريمس رضعاتاخلذكر 

بــن جــريج قــال مسعــت عطــاء يســأل قــال لــه رجــل ســقتين انــا أخرب ]13883[عبــد الــرزاق -
امرأة من لبنها بعد ما كنت رجال كبريا أأنكحها قال ال قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطـاء  

.اهـ صحيح فيه إرسال تأمر بذلك بنات أخيها عائشةكانت 
عثاء عن نا شعبة عن احلكم قال مسعت قيس بن أيب حازم وأبا الشأخرب ] 175[ابن اجلعد -

رجالـه ثقـات ، وفيـه إرسـال ، ومـا اهــحيرم من الرضـاع مـن أنبـت اللحـم والـدم : قالت عائشة
.أراه حمفوظا 

ال رضـاع إال : قـالعمـرنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عـن ]985[سعيد -
عن ابـن حدثنا ابن عيينة عن عبد اهللا بن دينار]17336[ابن أيب شيبة .ما كان يف الصغر

نـــا أبـــو روق ]4/174[الـــدارقطين .ال رضـــاع إال مـــا كـــان يف الصـــغر: عمـــر عـــن عمـــر قـــال 
بن عمر قال مسعت عمر يقول ااهلمداين نا أمحد بن روح نا سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن 

.اهـ سند صحيح ، خمتصر ال رضاع إال يف احلولني يف الصغر : 
وأنــا عبــد اهللا بــن عمــرينــار أنــه قــال جــاء رجــل إىل عــن عبــد اهللا بــن د]1266[مالــك وقــال

عمـرجـاء رجـل إىل :معه عند دار القضـاء يسـأله عـن رضـاعة الكبـري فقـال عبـد اهللا بـن عمـر 

إمنـا كـان ذلـك رخصـة مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ومل : حبيب قال مالك : قال اجلوهري يف مسند املوطأ -1
اهـيعمل الناس من بعده ولو كان عليه العمل لعمل به الناس بعده 
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فقــال إين كانـت يل وليــدة وكنــت أطؤهـا فعمــدت امــرأيت إليهـا فأرضــعتها فــدخلت اخلطــاببـن
أت جاريتك فإمنا الرضاعة رضـاعة عليها فقالت دونك فقد واهللا أرضعتها فقال عمر أوجعها و 

قـال ثنــا ســفيان قــال حـدثنا عبــد اهللا بــن دينــار  حــدثنا احلميــدي]781/ 2[حــرب .الصـغري 
جاء رجل إىل عمر بن اخلطـاب وهـو عنـد دار : مسعت ابن عمر يقول: كما تسمعه اآلن قال

دها فخـالفتين يا أمري املؤمنني إنه كانت يل جارية أغشاها، وإين خرجت من عن: القضاء فقال
عزمـــت عليــك إال أوجعـــت رأس : امــرأيت إىل جــارييت فأرضـــعتها لكــي حترمهـــا علــي فقـــال عمــر

.امرأتك وأتيت جاريتك، فإمنا الرضاع ما كان يف الصغر
بن عمر أن امرأة أرضـعت اعن معمر عن الزهري عن سامل عن ]13890[عبد الرزاق وقال

ر ذلك له فقال عزمت عليك ملا رجعـت فأوجعـت فذكعمرجارية لزوجها لتحرمها عليه فأتى 
بــن عفــان ياحلســن بــن علــمــن طريــق]16075[البيهقــي .ظهــر امرأتــك وواقعــت جاريتــك 

عمدت امـرأة مـن األنصـار : قال عمرابنحدثنا ابن منري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن 
. قــد صــارت ابنتــكإن جاريتــك هــذه : إىل جاريــة لزوجهــا فأرضــعتها فلمــا جــاء زوجهــا قالــت 

ت عزمـــت عليـــك ملـــا رجعـــت فأصـــب: فـــانطلق الرجـــل إىل عمـــر فـــذكر ذلـــك لـــه فقـــال لـــه عمـــر
.ح ا اهـ صحجاريتك وأوجعت ظهر امرأتك

بن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جـابر بـن عبـد اهللا اأخربين ]13889[عبد الرزاق -
أرضـعت سـرييت لتحرمهـا علـي فـأمر إن امرأيت :فقالالخطاببنعمرجاء رجل إىل : يقول 

.اهـ سند صحيح ن يأيت سريته بعد الرضاع أعمر باملرأة أن جتلد و 
أن رجال استسـقى امرأتـه يف نا خالد بن عبد اهللا عن عبد العزيز بن حكيم]986[سعيد -

دعها ال : عن ذلك، فقالعمر بن الخطابفسأل . سقيتك من لبين: ، قالتيوم صائف
.اهـ مرسل ال بأس به ، وإن أمسكتها فأوجع ظهرهاخري لك فيها

أخـربين النـزال بـن سـربة اهلـاليلقـالأنا جويرب عن الضحاكقالنا هشيم]1030[سعيد -
ال وصال وال رضاع بعد فطام، وال يتم بعد احللم، وال : رضي اهللا عنه يقولعليامسعت : قال

عــن الثـــوري عـــن ]13898[الـــرزاق عبــد.صــمت يـــوم إىل الليــل، وال طـــالق إال بعــد نكـــاح
قال ال رضاع بعـد الفصـال ومسعتـه يقـول ملعمـر إنـه مل عليجويرب عن الضحاك عن النزال عن 

جــويرب مــن طريــق] 16072[البيهقــي .ســلم قــال معمــر بلــى و يبلــغ بــه النــيب صــلى اهللا عليــه
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ابــن أيب .فــذكرهعليــاعــن الضــحاك بــن مــزاحم عــن النــزال بــن ســربة ومســروق بــن األجــدع أن 
عـن عـن النـزال بـن سـربةعن إمساعيل بن رجـاءعن أيب جنابحدثنا وكيع]17338[شيبة 
.ضعيف ال يصح اهـال رضاع بعد الفصال: قال علي

بـن جــريج قــال أخـربين عبــد الكــرمي أن سـامل بــن أيب اجلعــد اأخربنــا ]13888[عبـد الــرزاق -
فقـال إين أردت أن أتـزوج امـرأة قـد عليـاسأل موىل األشجعي أخربه وجماهد أن أباه أخربه أنه 

كان يقول سقته امرأته من لنب سريته أو سـريته مـن لـنب امرأتـه لتحرمهـا عليـه فـال حيرمهـا ذلـك 
.اهـ عبد الكرمي أظنه أبا أمية ضعيف 

مــن ال حيــرم : علــيعــن زبيــد قــال قــال عــن ليــثحــدثنا جريــر]17333[بة ابــن أيب شــي-
.اهـ سند ضعيف الرضاع إال ما كان يف احلولني

ال رضـاع إال مـا كـان يف : قـالعبـد اهللاعـن نا هشيم أنا مغـرية عـن إبـراهيم]974[سعيد -
عــن حـوص حـدثنا أبــو األ]17332[ابـن أيب شــيبة.احلـولني، مـا أنشــز العظـم وأنبــت اللحـم

]4961[ابــن جريــر .ال رضــاع إال مــا كــان يف احلــولنيعبــد اهللاعــن إبــراهيم قــال قــال مغــرية
عـن املغـرية عـن إبـراهيم أنـه كـان حدثنا حممد بن جعفر قال حـدثنا شـعبةحدثنا ابن املثىن قال

.اهـ مرسل صحيح ال رضاع بعد فصال أو بعد حولني: أنه قالعبد اهللاحيدث عن 
عــن أيب عبــد حــدثنا حفــص عــن الشــيباين عــن أيب الضــحى ]17331[يب شــيبة ابــن أوقــال

حــدثنا ]4958[ابــن جريــر .ال رضــاع إال مــا كــان يف احلــولني: قــال مســعودابــنعــن الــرمحن
عبــد عــن أبــو الســائب قــال حــدثنا حفــص عــن الشــيباين عــن أيب الضــحى عــن أيب عبــد الــرمحن

اهـــ ســند كــويف احلــولني بعــد الفطــام فــال رضــاعيفمــا كــان مــن رضــاع بعــد ســنتني أو: قــالاهللا
.صحيح 

أن رجـــال الشـــيباينونـــا ســـفيان عـــن إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن أيب عمـــر ]975[ســـعيد -
فقــال ، فــأتى األشــعري، فــدخل يف حلقــهجــهحصــر اللــنب يف ثــدي امرأتــه، فجعــل ميصــه مث مي

ــن مســعودائــت : فقيــل.ال تقــرب امرأتــك: األشــعري عبــد اهللا، فــأخربه مبــا قــال فــأتى. اب
حـدثنا أبــو معاويــة]17308[ابــن أيب شــيبة .هـا إمنــا هــذا طيـب لــيس حبـرام: األشـعري قــال
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لرضاع ما أنبت اللحم إمنا حيرم من ا: عبد اهللاقال : قال عن أيب عمرو الشيباينعن إمساعيل
.اهـ صحيح وأنشز العظم

فقــــال إين أبــــا موســــى األشــــعريعــــن حيــــىي بــــن ســــعيد أن رجــــال ســــأل]1267[مالــــك -
مصصـت عـن امـرأيت مـن ثـديها لبنـا فــذهب يف بطـين فقـال أبـو موسـى ال أراهـا إال قـد حرمــت 

انظر ماذا تفيت بـه الرجـل فقـال أبـو موسـى فمـاذا تقـول أنـت عبد اهللا بن مسعودعليك فقال 
تسـألوين عـن ال رضاعة إال ما كان يف احلولني فقـال أبـو موسـى ال:فقال عبد اهللا بن مسعود 
عـــن الثـــوري عـــن أيب ]13895[عبـــد الـــرزاق رواه . رب بـــني أظهـــركمشـــيء مـــا كـــان هـــذا احلـــ

بــن مســعودايب عطيــة الــوادعي قــال جــاء رجــل إىل أحصــني عــن 
فســألته فقــال حرمــت عليــك موســىأبــافحصــر لبنهــا يف ثــديها فجعلــت أمصــه مث أجمــه فأتيــت 

معه حىت انتهى إىل أيب موسى فقـال مـا أفتيـت هـذا فـأخربه بالـذي أفتـاه فقـال قال فقام وقمنا 
بــن مســعود وأخــذ بيــد الرجــل أرضــيعا تــرى هــذا إمنــا الرضــاع مــا أنبــت اللحــم والــدم فقــال أبــو ا

حـدثنا ]8499[وقال الطـرباين . موسى ال تسألوين عن شيء ما كان هذا احلرب بني أظهركم 
عبد الرزاق ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعـيم كالمهـا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن

.سند صحيح .الوادعيعن أيب عطيةعن سفيان الثوري عن أيب حصني
حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنـا عاصـم بـن علـي ثنـا املسـعودي ]8500[وقال الطرباين 

عـــل ورم ثـــديها فجإن امرأتـــه: أتـــاه رجـــل، فقـــالعــن أيب حصـــني عـــن أيب عطيـــة أن أبـــا موســـى
: ذلك فقال، فأتى ابن مسعود فسأله عنال أراها تصلح له: ميصه وميجه فدخل بطنه، فقال

حم وشد العظم، وال رضاع بعـد فطـام ، فقيـل مل حترم عليك، إمنا حيرم من الرضاع ما أنبت الل
اهللا اب رسـولال تسألونا عن شيء ما قام هذا احلـرب بـني أظهرنـا مـن أصـح: أليب موسى فقال

ورواه أبو داود والدارقطين مـن وجـه آخـر موقوفـا ومرفوعـا ، . اهـ صحيح صلى اهللا عليه وسلم
.واملوقوف أشبه 

: أبـو موسـىقـال : قـال عن جماهـدعن ليث حدثنا ابن فضيل]17309[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف الرضاع إال ما أنبت اللحم والدمال حيرم

ال رضــاعة إال ملــن أرضــع يف :كــان يقــولعبــد اهللا بــن عمــرأن عــن نــافع]1259[مالــك -
بــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع عــن ]13904[عبــد الــرزاق .الصــغر وال رضــاعة لكبــري
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بـن جـريج اخربنـا أ]13906[عبـد الـرزاق .ال أعلم الرضاع إال مـا كـان يف الصـغر:قالعمر
قـول ال نعلـم الرضـاع إال مـا أرضـع يف كان يعمربناقال أخربين موسى بن عقبة عن نافع أن 

ابـن عـن عـن نـافععـن عبيـد اهللا بـن عمـر حـدثنا ابـن منـري]17345[ابن أيب شـيبة .الصغر 
أخربنا ابـن بشـران ] 16076[البيهقي .ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف الصغر: قال عمر

ابـن عمـرهللا عـن نـافع عـن أخربنا إمساعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن منـري عـن عبيـد ا
.اهـ صحيح الصغرال حيرم من الرضاع إال ما كان يف: أنه قال 

: قـالهريـرةأبينا سفيان عن هشام عن أبيه عن احلجاج بن احلجاج عن ]978[سعيد -
بــن جــريج ومعمــر قــاال حــدثنا اأخربنــا ]13910[عبــد الــرزاق .ال رضــاع إال مــا فتــق األمعــاء

بـا هريـرة فقـال ال حيـرم أوة عن احلجاج بن احلجاج األسلمي أنه اسـتفىت هشام بن عروة عن عر 
حـدثنا عبـدة عـن هشـام عـن أبيـه أن أبـا هريـرة ]17340[ابـن أيب شـيبة . إال ما فتـق األمعـاء

.ال حيـرم مـن الرضـاع إال مـا فتـق األمعـاء وكـان يف الثـدي قبـل الفطـام: سئل عن الرضاع  فقال
. عــروة عــن أبيــه عــن حجــاج بــن حجــاج عــن أيب هريــرة مبثلــهحــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام بــن

حدثنا هشام بن عـروة عـن أبيـه عـن حجـاج بـن حجـاج عـن أبيـه عـن أيب : حدثنا ابن منري قال
أخربنا سفيان عن هشام بن عـروة عـن أبيـه عـن احلجـاج ]16048هق[الشافعي . هريرة مبثله

ابــن املنــذر .عة إال مــا فتــق األمعــاءال حيــرم مــن الرضــا: هريــرة قــال بــن احلجــاج أظنــه عــن أيب
حدثنا علي حدثنا حجـاج حـدثنا محـاد عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن احلجـاج ]7436[

.صحيح .ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء: بن احلجاج األسلمي أن أبا هريرة قال
قالن عباسابعبد العزيز بن حممد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن نا حدث]972[سعيد -
اهــ، ومـا كانـت بعـد احلـولني فلـيس بشـيء، وإن كانـت مصـةما كـان يف احلـولني فإنـه حيـرم: 

.صحيح 
محن عــن ســفيان حــدثنا أبــو عبــد الــر حــدثنا علــي حــدثنا أبــو عبيــد]7438[وقــال ابــن املنــذر 

ابـــن أيب شـــيبة .ال رضـــاع بعـــد فطـــام: قـــالعبـــاسابـــنعـــنعـــن عاصـــم األحـــول عـــن عكرمـــة
ال رضــاع بعــد : قــال ابــن عبــاسعــن عــن عكرمــةعــن عاصــمحــدثنا ابــن فضــيل]17335[

.اهـ صحيح الفصال
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ئيل حـدثنا حسـن بـن عطيـة قـال حـدثنا إسـراحدثنا أبو كريـب قـال]4962[وقال ابن جرير 
لـيس حيـرم مـن الرضـاع بعـد التمـام، : قـالابـن عبـاسعـن عن عبد األعلى عن سـعيد بـن جبـري

.اهـ سند ال بأس به للحم وأنشأ العظم إمنا حيرم ما أنبت ا
حدثنا سلمان ثنا حممد بن النعمان بن بشر ثنا األويس ثنا عبد اهللا ]867[ابن املقرئ وقال

ال رضـاع إال مـا أنبـت اللحـم :أنـه قـال بن عمر عن أخيه عبيد اهللا عن عطاء عن ابـن عبـاس
.ويسيصوابه حممد بن النعمان بن بشري عن األ.اهـ حسن والعظم 

نــا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز نــا عثمــان بــن أيب شــيبة نــا ]4/173[وقــال الــدارقطين 
كـان يقـول ال : قـالعبـاسبـنابـن شـهاب عـن عبيـد اهللا عـن اطلحة بـن حيـىي عـن يـونس عـن 

.اهـ سند صحيح رضاع بعد حولني كاملني 
أيب قـال حـدثنا عبيـد اهللا العـالء الرقـي قـال حـدثناحدثنا هالل بـن ]4963[ابن جرير وقال

والوالـدات يرضـعن (يقـولابـن عبـاسمسعـت : عـن أيب الضـحى قـالعن زيد عن عمرو بن مرة
اهـــ العــالء بــن هــالل الرقــي أبــو ولنيال رضــاع إال يف هــذين احلــ: قــال)أوالدهــن حــولني كــاملني

.هالل ال حيتج به 
ال رضاع إال ما كان يف : لقاابن عباسعن نا سفيان عن عمرو بن دينار]980[سعيد -

ال رضـاع عبـاسبناعن معمر عن عمرو بن دينار قال قال ]13901[عبد الرزاق .احلولني
بـناعـن الثـوري عـن عمـرو بـن دينـار عمـن مسـع ]13902[عبـد الـرزاق .بعد فصال سنتني 

بن عيينة عن عمرو بن ديناراعن ]13903[عبد الرزاق .يقول ال رضاع بعد الفطامعباس
]17334[ابـــن أيب شـــيبة .يقـــول ال رضـــاع إال مـــا كـــان يف احلـــولني العبـــاسبـــناقـــال كـــان 

اهـــ مرســل ال رضــاع إال مــا كــان يف احلــولني: قــالعبــاسابــنعــن عــن عمــروحــدثنا ابــن عيينــة 
.صحيح 

قـال ال رضـاع عبـاسبـناأو عمـربـناعن معمـر عـن الزهـري أن ]13900[عبد الرزاق -
ا ابـن أيب أخربنـحـدثين املثـىن قـال حـدثنا آدم قـال]4956[ابن جريـر .بعد الفصال احلولني

:عمـــرابـــنو عبـــاسابـــنعـــن ذئـــب قـــال حـــدثنا الزهـــري
حـدثنا . وال نـرى رضـاعا بعـد احلـولني حيـرم شـيئا )والوالدات يرضـعن أوالدهـن حـولني كـاملني(
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ابــن و عمــرابــنكــان : قــالك عــن يــونس بــن يزيــد عــن الزهــريابــن املبــار حــدثناابــن محيــد قــال
.اهـ مرسل صحيح ال رضاع بعد احلولني: يقوالنعباس

الشهادة يف الرضاع
حدثنا حممد بن مقاتل أبو احلسن قال أخربنا عبد اهللا قال أخربنا عمر بـن ]86[البخاري -

أنـه تــزوج ابنــة بــن احلــارثسـعيد بــن أيب حســني قـال حــدثين عبــد اهللا بـن أيب مليكــة عــن عقبـة
أليب إهــاب بــن عزيــز فأتتــه امــرأة فقالــت إين قــد أرضــعت عقبــة والــيت تــزوج فقــال هلــا عقبــة مــا 
أعلم أنك أرضعتين وال أخربتين فركب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة فسأله فقال 

اهـجا غريهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زو 
أن نا هشيم أنا ابن أيب ليلى واحلجاج عـن عكرمـة بـن خالـد املخزومـيحدث]992[سعيد -

ال، حــىت : عمــر بــن الخطــاب
حــدثنا حفــص عـن ابــن أيب ليلــى ]16686[ابــن أيب شـيبة .يشـهد رجــالن أو رجـل وامرأتــان

عـن الثـوري ]13981[عبـد الـرزاق .رد شهادة امرأة يف رضاععمرلد أن عن عكرمة بن خا
أخربنـا أبـو ]16090[البيهقـي .مل يأخـذ بشـهادة امـرأة يف رضـاععمرعن زيد بن أسلم أن 

بـن احلسـن حـدثنا يحدثنا عليأخربنا سفيان اجلوهر يحدثنا أبو نصر العراقبكر األردستاين
عمــر بــن اخلطــابعــن زيــد بــن أســلم أن رجــال وامرأتــه أتيــا عبــد اهللا بــن الوليــد حــدثنا ســفيان 

دونـك : يأخـذ بقوهلـا فقـال أرضـعتكما فـأىب عمـر بـن اخلطـاب أنإين: وجاءت امرأة فقالـت 
.مرسل حسن اهـامرأتك

أن امــرأة شــهدت -ولــد يف زمــن عثمــان -عــن وهــب بــن عقبــة نــا ســفيان]993[ســعيد -
فلمـا . حتلـف عنـد الكعبـة: عثمان بـن عفـانفقال . هأرضعت رجال وامرأت: فقالتعلى رضاع

حدثين جدي حدثنا سـفيان عـن شـيخ مـن بـين ] 26/ 2[األزرقي .محلت على ذلك رجعت
البكاء قدمي قد بلغ مائة سنة وصلى خلف معاوية بن أيب سـفيان، يقـال لـه وهـب حيـدث عـن 

إين قــد أرضــعتكما : فقالــتإن رجــًال مــنهم تــزوج امــرأة فســألته أمهــا بعــريًا مــن إبلــه فــأىب: قومــه

الفــاكهي .إمنــا أردت معــىن أن أفــرق بينهمــا: 
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هــب بــن حــدثين و ثنــا ســفيان قــال حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر وحممــد بــن ميمــون قــاال]984[
إن امـرأة زوجـت ابنـة هلـا مـن : قـالقد قلد لسنتني بقيتا من خالفـة عثمـان عقبة البكائي وكان 

فرفــع ذلــك إىل فــإين قــد أرضــعتكما: رجــل فطلبــت منــه مجــال ، فمنعهــا وأىب عليهــا ، فقالــت 
: ، قـال وهـا فلتـأت الكعبـة ، فلتحلـف عنـدهامر :عثمان بـن عفـان فقـال 

عـن ]13969[عبـد الـرزاق اهــ إين إمنـا أردت يعـين أن أفـرق بينهمـا: بـة ، وقالـت أتـت الكع
]13970[عبــد الــرزاق .فــرق بــني أهــل أبيــات بشــهادة امــرأةعثمــانمعمــر عــن الزهــري أن 

إىل أهــل ثالثــة عثمــانبــن شــهاب قــال جــاءت امــرأة ســوداء يف إمــارة ابــن جــريج عــن اأخربنــا 
عـن معــن ]16688[ابـن أيب شـيبة .وبنــايت ففـرق بيـنهمأبيـات قـد تنـاكحوا فقالـت أنـتم بـين

جــاءت إىل عثمــاننبئــت أن امــرأة يف زمــان : عــن الزهــري قــال بــن عيســى عــن ابــن أيب ذئــب 
.مرسل . قد أرضعتكم ففرق بينهما: فقالت ، أهل بيت 

عـن بكـري بـن فائـد أن امـرأة عـن حـالم بـن صـاحلحـدثنا حفـص ]16687[ابن أيب شيبة -
هـي امرأتـك : فسـأله فقـالعليافأتى ، جاءت إىل

اهـــ فقــال مثــل ذلــكعبــاسابــنلــيس أحــد حيرمهــا عليــك ، وإن تنزهــت فهــو أفضــل ، وســأل 
.حالم وبكري يف ثقات ابن حبان 

قـال شـهادة عبـاسبـنايب الشـعثاء عـن أعن معمر عن قتادة عـن ]13971[عبد الرزاق -
بن عبـاس ااملر 

بـن عبـاس انظـروا فـإن كانـت  ا
]16685[ابــن أيب شــيبة .كاذبــة فسيصــيبها بــالء قــال فلــم حيــل احلــول حــىت بــرص ثــديها 

قـال إذا كانـت عبـاسابـنعن عن جابر بن زيدعن سعيد عن قتادة حدثنا عبدة بن سليمان
.اهـ صحيح املرأة مرضية جازت ش

وعـن عبـد ، علـيعن الثوري عن جابر عن عبد اهللا بـن جنـي عـن ]13986[عبد الرزاق -
. دة يف االســتهالل 

.ضعيف 



تقريب فقه السابقني األولني

93

عـــن الثـــوري عـــن جـــابر عـــن الشـــعيب قـــال كانـــت القضـــاة يفرقـــون ]13977[عبـــد الـــرزاق -
مثلـه عـن جـابرعـن سـفيانحدثنا وكيـع]16689[ابن أيب شيبة .بشهادة امرأة يف الرضاع 

.جابر ضعيف .

الرضاعجامع
فـل بـن أنـس أن أمـه أرضـعت بـن نو ابن جـريج قـال أخـربين اأخربنا ]13988[عبد الرزاق -

يب بكــر فقالــت أ
ثقلــن رقــاب اإلبــل أقــال إن خــري مراضــع أبــا بكــر ممــن أنــت يــا بنيــة قالــت مــن هــذيل قالــت إن 

اهـنساء هذيل 
: قـــالعتواريـــانـــا ســـفيان عـــن عمـــر بـــن حبيـــب عـــن رجـــل مـــن كنانـــة أراه]2299[ســـعيد -

: ال، ولكــنهم أرضــعوين، فقــال: مــن بــين فــالن أنــت؟ قلــت: فقــال يلعمــرابــنجلســت إىل 
عـن عمـر بـن ]13953[عبـد الـرزاق .إن اللـنب يشـبه عليـه: يقولالخطاببنعمرمسعت 

فقال أمن بين فالن أنت قلـت ال ولكـنهم عمربناحبيب قال حدثين شيخ قال جلست إىل 
مـن طريـق]16096[البيهقـي .يقول إن اللنب يشبه عليه عمرمسعت أرضعوين قال أما إين

عمـر بـن حبيـب عـن رجـل مـن ابـن عيينـة حـدثينحـدثنا سـفيان يعـينبن عبد اهللا املـديينيعل
ال ولكـنهم : فـالن أنـت؟ فقلـت كنانـة مـن بـينعتوارة ورمبا قـال سـفيان عـن رجـل مـن بـينبين

يقـال وحـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـد.نب يشـبه عليـهإن اللـ: يقـول عمـرفقال مسعـت أرضعوين
ســليمان عــن شــعيب بــن خالــد عــن ابــن جــريج عــن عثمــان بــن أيبيحــدثنا ســفيان هــو الثــور 

يعــن الثــور ورواه عبــد اهللا بــن الوليــد العــدين. اللــنب يشــبه عليــه: قــال ابــن عمــرعــن ياخلثعمــ
اخلطـاببـنعمـرولدك مسعـت أهم : جلست إىل عبد اهللا بن عمر فقال : 

اهـإن الرضاع يشبه عليه: يقول 
عــن حيــىي بــن أيب كثــريعــن ســعيد بــن يوســف الــرحيبنــا إمساعيــل بــن عيــاش]843[سـعيد -

الرضـاعة، ومل رضي اهللا عنه يف رجل نكح امرأة فأعطاها صداقها، وكانـت أختـه مـنعليعن 
.اهـ فيه ضعف فرتقانترد إليه ماله الذي أعطاها وي: 

الشروط يف النكاح



تقريب فقه السابقني األولني

94

حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن يوســـف حـــدثنا الليـــث قـــال حـــدثين يزيـــد بـــن أيب ]2572[البخـــاري -
قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : حبيــب عــن أيب اخلــري عــن عقبــة بــن عــامر رضــي اهللا عنــه قــال 

اهـأحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج:سلمو 
عيــل بــن عبيــد اهللا بــن أيب عــن إمساا ســفيان عــن يزيــد بــن يزيــد بــن جــابرنــ]662[ســعيد -

أيت يف امــرأة جعــل هلــا الخطــاببــنعمــرشــهدت : عــن عبــد الــرمحن بــن غــنم قــالاملهــاجر
إمنـــا مقـــاطع : إذا يطلقننـــا، فقـــال عمـــر: هلـــا شـــرطها، فقـــال رجـــل: زوجهـــا دارهـــا، فقـــال عمـــر

عــن أيــوب عــن إمساعيــل بــن عبيــد اهللااد بــن زيــدنــا محــ]663[ســعيد . احلقــوق عنــد الشــروط
حيــث متــس ركبــيت ركبتــه فقــال رجــل عمــركنــت جالســا عنــد : عــن عبــد الــرمحن بــن غــنم قــال

تزوجــت هــذه وشــرطت هلــا دارهــا، وإين أمجــع ألمــري أو لشــأين أين أنتقــل إىل : ألمــري املــؤمنني
تشــاء امــرأة أن تطلــق هلكــت الرجــال إذا، ال: هلــا شــرطها، فقــال رجــل: أرض كــذا وكــذا فقــال

عبــد الــرزاق .املســلمون علــى شــرطهم عنــد مقــاطع حقــوقهم: زوجهــا إال طلقــت، فقــال عمــر
عمـر عن أيوب عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن عبد الـرمحن بـن غـنم قـال شـهدت ]10608[

واختصـــم إليــه يف امـــرأة شـــرط هلـــا زوجهــا أن ال خيرجهـــا مـــن دارهــا قـــال عمـــر هلـــا بــن اخلطـــاب
ل رجل لئن كان هكـذا ال تشـاء امـرأة تفـارق زوجهـا إال فارقتـه فقـال عمـر املسـلمون شرطها قا

بن جريج قال أخربين اأخربنا ]10610[عبد الرزاق .عند مشارطهم عند مقاطع حدودهم 
األجلــح عــن عــدي بــن عــدي عــن إمساعيــل بــن عبيــد اهللا بــن أيب املهــاجر عــن عبــد الــرمحن بــن 

فخـذه علـى فخـذي أو فخـذي علـى فخـذه اخلطـاببـنعمـرغنم قـال إين جـالس إىل جنـب 
إذ جاءتـه امـرأة ختاصـم زوجهـا قالـت شـرطت يل حـني تـزوجين أنـه ال خيـرجين مـن املدينـة فقـال 

عن يزيد بن يزيد بن جابرحدثنا ابن عيينة]16706[ابن أيب شيبة .هلا بشرطها عمر فِ 
إذا : هلـا شـرطها قـال رجـل: قـالعمـرعـن عـن عبـد الـرمحن بـن غـنمعن إمساعيل بـن عبيـد اهللا

حـدثنا وكيـع]16707[ابـن أيب شـيبة .إن مقاطع احلقوق عنـد الشـرط: فقال عمر!يطلقننا
هلـا شـرطها: قـال عمـرعـن ابـن غـنم عـن عـن إمساعيـل بـن عبيـد اهللاعن سعيد بن عبد العزيـز

.، علقه البخاري صحيح اهـ
ىي بــن أيب كثــري أن رجــال تــزوج امــرأة أخربنــا معمــر قــال حــدثين حيــ]10609[عبــد الــرزاق -

فقــال عزمــت عمــريــنكح عليهــا وال يتســرى وال ينقلهــا إىل أهلهــا فبلــغ ذلــك وشــرط هلــا أن ال
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نــا عبــد اهللا بــن ]670[ســعيد . أهلــك 
ق أن رجـال نـا عمـرو بـن احلـارث عـن كثـري بـن فرقـد عـن سـعيد بـن عبيـد بـن السـبا: وهب قال

تزوج امرأة على عهد عمر بن اخلطاب وشرط هلا أن ال خيرجهـا فوضـع عنـه عمـر بـن اخلطـاب 
أبـو عمـر ورواه.رواه البيهقي عن سـعيد بـن منصـورهكذا و اهـ املرأة مع زوجها: الشرط، وقال
حدثنا حممد بن عبد اهللا حدثنا حممد بن معاوية حدثنا الفضل بـن ]168/ 18[يف التمهيد 

اب أبــو خليفــة حــدثنا أبــو الوليــد الطيالســي حــدثنا الليــث بــن ســعيد حــدثنا كثــري بــن فرقــد احلبــ
أن رجـال شــرط عليــه يف امرأتـه عنــد عقـدة النكــاح أال خيرجهـا مــن دارهــا عبيــد بـن الســباقعـن 

الليـث بـن ســعد عـن ] 131/ 2[وذكـره سـحنون يف املدونـة اهــ ال شـرط هلـا تتبـع زوجهـا وأنـه 
وعمرو بن احلارث عن كثري بن فرقـد عـن سـعيد بـن عبيـد اهللا بـن السـباق أن رجـال تـزوج امـرأة 

اهــ على، عهد عمر بن اخلطاب فشرط هلا أن ال خيرجها من أرضها، فوضع عنـه عمـر الشـرط
.مرسل جيد ووهسعيد أصح ، 

قـيسبناألشعثبن سريين قال خرج اعن معمر عن أيوب عن ]10271[لرزاق عبد ا-
يشــيع رجــال أحســبه مــن قــريش فــرأى امرأتــه أو امــرأة معــه فأعجبتــه فقضــى للرجــل أن مــات يف 
ســـفره فرجـــع أهلـــه إىل الكوفـــة فخطـــب األشـــعث تلـــك املـــرأة فقالـــت أتزوجـــك علـــى حكمـــي 
قــال احتكمــي مــا شــئت فقالــت أحــتكم 

عمـر بـن فالنا وفالنا عبيدا ألبيه فقال أما هؤالء فال ولكن احتكمي من مايل فخاصـمها إىل 
مري املؤمنني إين عشقت هذه املرأة فقـال ذلـك مـا مل متلـك قـال مث تزوجتهـا أفقال يا الخطاب

مـرأة املسـلمني هلـا مـا القـال امـرأة مـنعلى حكمها مث طلقتها قبل أن أرضيها فرد ذلك عمـر و 
الشــــــافعي .مــــــن املســــــلمني ومل جيعــــــل هلــــــا حكمــــــا وجعــــــل هلــــــا صــــــداق املــــــرأة مــــــن نســــــائها 

األشـعثمتيمة عن حممد بن سريين أن أخربنا عبد الوهاب عن أيوب بن أيب]14813هق[
الطريق فخطبها األشعث بن قيس فأبت يفصحب رجال فرأى امرأته فأعجبته فتويفقيسبن

. ياحكمـ: كـم فقـال حتجه إال على حكمها فتزوجها على حكمها مث طلقهـا قبـل أن أن تتزو 
غــري هــؤالء فأبــت ياحكمــ: أحكــم فالنــا وفالنــا رقيقــا كــانوا ألبيــه مــن تــالده فقــال : فقالــت 

. عشقت امرأة: ما هن؟ قال : فقال .يا أمري املؤمنني عجزت ثالث مرات: فقال عمرفأتى 
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فقـال عمـر . مث تزوجتها على حكمهـا مث طلقتهـا قبـل أن حتكـم: ل قا. هذا ما مل متلك: قال 
عمــر هلــا مهــر امــرأة مــن املســلمني ويعــينيعــين: رمحــه اهللا يقــال الشــافع.امــرأة مــن املســلمني: 

عـن أشـعث عـن ابـن سـريين حـدثنا حفـص]17494[ابـن أيب شـيبة .من نسـائها واهللا أعلـم
بـت ليلـة ال يعلمهـا إال اهللا : فقـال ، عنهـا رعمـأن األشعث تـزوج امـرأة علـى حكمهـا فسـأله 

البيهقـي ورواه .ليس ذلك هلا إمنا هلـا مهـر نسـائها: فقال ، خمافة أن حتكم علي يف مال قيس 
وهشام عن ابـن عبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان عن أيوب السختياينمن طريق]14814[

فاحتكمــت عليــه مملــوكني لــه تــزوج امــرأة عشــقها علــى حكمهــا األشــعث بــن قــيسســريين أن 
جعلـــت هلـــا : قـــال . ذاك ممـــا مل متلـــك: عشـــقت امـــرأة قـــال : فقـــال اخلطـــاببـــنعمـــرفـــأتى 

.مرسل جيد اهـء هلا سنة نسائهايحكمها ليس بش: قال . حكمها
مسعت النخعـي : قالعن علي بن مدرك عن شعبةحدثنا غندر ]17491[ابن أيب شيبة -

.أرضـها أرضـها: فقـالالخطـاببـنعمـرلـى حكمهـا فرفـع إىل تـزوج األشـعث امـرأة ع: قال 
تزوج األشعث بن قـيس امـرأة علـى : أنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم قال ]195[ابن اجلعد 

.اهـ مرسل جيد حكمها أو مهرها أربعة آالف عمرحكمها فجعل 
يف الرجـل قـال علياعن احلسن بن عمارة عن احلكم بن عتيبـة أن ]10273[عبد الرزاق -

اهــ مرسـل النكاح جائز وهلا صداق مثلها ال وكس وال شـطط : يتزوج املرأة على حكمها قال 
.ضعيف 

يف علــيعــن ليلــى عــن املنهــال بــن عمــرو عــن عبــادعــن ابــن أيب نــا ســفيان]667[ســعيد -
]16713[ابــن أيب شــيبة .شــرط اهللا قبــل شــرطها: الرجــل يتــزوج املــرأة وشــرط هلــا دارهــا، قــال

علـي بـن أيب طالـبعـن عبـاد بـن عبـد اهللا عـن عـن املنهـالنا ابن عيينة عن ابـن أيب ليلـى حدث
سـعدان مـن طريـق]14827[البيهقـي .شـرط اهللا قبـل شـرطها: يف اليت شرط هلا دارهـا قـال 

يليلى عن املنهال بن عمرو عن عبـاد بـن عبـد اهللا األسـدبن نصر حدثنا سفيان عن ابن أيب
.اهـ ضعيف هللا قبل شرطهاشرط ا: قال يعلعن 

عـن حيـىي بـن أيب كثـري أن عـن األوزاعـيحدثنا عيسى بن يـونس]17673[ابن أيب شيبة -
: يفقــال علــا الصــداق وبيــدها الفرقــة واجلمــاعأيت يف امــرأة تزوجــت رجــال علــى أن عليهــعليــا
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.لســنةولــك اليــك الصــداق وبيــدك اجلمــاع والفرقــةخالفــت الســنة ووليــت األمــر غــري أهلــه ، ع
.مرسل 

كنت جالسا عند شريح فجاءتـه : عن عبد األعلى الثعليب قالنا أبو عوانة]674[سعيد -
هـل لــك أن : يـا أبـا أميــة إن هـذا الرجـل أتـاين، وال يرجـو أن يتــزوجين، فقلـت لـه: امـرأة فقالـت
يف أتسخرين يب فزوجته نفسي، وأعطيته من الذي يل أربعة آالف درهم، وأجترته : تزوجين قال

مــايل حــىت عمــر مالــه يف مــايل كالرقمــة يف جنــب البعــري فــزعم أنــه مطلقــي ويتــزوج علــي فقــال 
ــاصــدقت فســأل شــريح املــأل حولــه، فزعمــوا أن : مــا تقــول؟ قــال: شــريح للرجــل أتــاه مثــل علي

أنت أحق بالطالق والنكـاح مـا بينـك وبـني أربعـة نسـوة، فـإن أنـت طلقـت :الذي أتاك، فقال
: د إليهــا ماهلــا، ومثلــه مــن مالــك مبــا اســتحللت مــن فرجهــا، فقــال شــريحفــالطالق بيــدك، وارد

.اهـ ضعيف هذا الذي بلغنا عنه، هو قضائي بينكما قوما 
حـدثنا العبـاس بـن غالـب الـوارق حـدثنا أبـو إسـحاق ]35[ابن أيب الدنيا يف جمـايب الـدعوة -

وكانت مـوالة نـافع بـن أميحدثتين: الطالقاين عن عبد اهللا بن املبارك عن داود بن قيس قال 
زوج ابنتـــه رجـــال مـــن أهـــل الشـــام وشـــرط عليـــه أال ســـعدارأيـــت : عتبـــة بـــن أيب وقـــاص قالـــت 

.خيرجهـا فـأراد أن خيـرج فــأرادت أن ختـرج معـه فنهاهـا ســعد وكـره خروجهـا فأبـت إال أن ختــرج 
: فأدركها املوت يف الطريق فقالت .اللهم ال تبلغها ما تريد : فقال سعد 

.من الناس إال أعبدي ووالئدي ... رت من يبكي علي فلم أجد تذك
.والدة داود بن قيس مل أعرف حاهلا اهـفوجد سعد من نفسه 

سـئال عـن وابـن عبـاسعليـاعـن عطـاء اخلراسـاين أن نا إمساعيل بن عيـاش]671[سعيد -
عميـت عـن : االوعليها الصداق فق، رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة واجلماع 

.اهـ ضعيف ، عليك الصداق وبيدك الفراق واجلماعالسنة ووليت األمر غري أهله
قضــــى يف امــــرأة عبــــاسبــــنابــــن جــــريج عــــن عطــــاء أن اعــــن ]10508[عبــــد الــــرزاق وقــــال

أنكحـــت نفســـها رجـــال وأصـــدقته وشـــرطت عليـــه أن اجلمـــاع والفرقـــة بيـــدها فقضـــى هلـــا عليـــه 
بن اعن ]10597[عبد الرزاق اهـ عطاء هو اخلراساين ،ة بيده بالصداق وأن اجلماعة والفرق

يف رجل نكـح امـرأة وشـرطوا عليـه إن جـاء بالصـداق عباسبناجريج عن عطاء اخلرساين عن 
إىل أجــل مســمى فهــي امرأتــه وإن مل يــأت بــه إىل ذلــك األجــل فليســت لــه بــامرأة قــال فقضــي 
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حـدثنا إمساعيـل ]16828[ن أيب شـيبة ابـ.للرجل بامرأته وقال ليس يف شرطهم ذلك شيء 
إن : يف رجــل تــزوج امــرأة فاشــرتطوا عليــه ابــن عبــاسعــن عطــاء عــن عــن ابــن جــريجبــن عيــاش 

البيهقـي .ال بـأس بـذلك: جئت مبهرها إىل كذا وكذا ، وإال فال نكاح بيننا ، قـال ابـن عبـاس 
عقـوب حـدثنا أبـو بكـر وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بـن ي]14831[

أخربنــا قبيصــة بــن عقبــة حــدثنا ســفيان عــن ابــن جــريج عــن عطــاء حممــد بــن إســحاق الصــغاين
تزوجــــت امــــرأة وشــــرطت هلــــا الفرقــــة إين: فقــــال عبــــاسابــــنجــــاء رجــــل إىل : قــــال اخلراســــاين

خالفت السنة ووليت األمر غري أهله فالصداق والفراق واجلماع بيـدك : فقال .واجلماع بيدها
تزوجـت امـرأة وشـرطت هلـا إن مل أجـئ بكـذا وكـذا إىل كـذا وكـذا إين: ال وجاءه رجـل فقـال ق

وأخربنــا أبــو عبــد اهللا .ءيالنكــاح جــائز والشــرط لــيس بشــ: نكــاح فقــال ابــن عبــاس فلــيس يل
حــدثنا أبــو العبــاس حــدثنا حممــد بــن إســحاق حــدثنا عبــد الوهــاب بــن عطــاء عــن ابــن جــريج 

رجــال نكــح امــرأة فأصــدقته املــرأة وشــرطت عليــه أن بيــدها اجلمــاع أنعطــاء اخلراســاينحــدثين
أن عليـه الصـداق : عبـاسابـنخالفت السنة ووليت احلق غـري أهلـه فقضـى : والفرقة فقيل له 

.وليس بالقوي اخلراساين يرسل اهـوبيده اجلماع والفرقة
أيت يف معاويـــةأننـــا عبـــد الكـــرمي اجلـــزري عـــن أيب عبيـــدة: نـــا ســـفيان قـــال]664[ســـعيد -

بـن جـريج اعـن ]10612[عبـد الـرزاق .هلـا شـرطها: فقـالعمرو بن العاصذلك فاستشار 
يف امـرأة معاويـةالكرمي أخربمها عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسـعود قـال أيت والثوري أن عبد

يب ابـن أ.فقـال أرى أن يفـي هلـا بشـرطهاالعـاصبنعمروشرط هلا زوجها أن هلا دارها فسأل 
ســأل معاويــةعــن أيب عبيــدة أن عــن عبــد الكــرميعــن ســفيانحــدثنا وكيــع ]16709[شــيبة 
.اهـ صحيح هلا شرطها: فقال العاصبنعمروعنها 

ما ينبغي للويل من العهد
رأة من كان إذا زوج ام: قال أنسعن عوف عن حدثنا هشيم]16271[ابن أيب شيبة -

سـعيد .أو تسـرح بإحسـانأزوجـك متسـك مبعـروف : وجهـاأو امرأة من بعض أهله قال لز بناته
أنـه كـان إذا زوج بنتـا مـن بناتـه أو مـن أنـس بـن مالـكعـن أنـا عـوف: قـالنا هشـيم]686[

.اهـ صحيح عليك أن متسك مبعروف أو تسرح بإحسان : يقول: مواليه، قال
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إىل خطبت : عن رجل حسبت أنه سليمان قالنا سفيان عن ابن عجالن]688[سعيد -
إمســاك مبعــروف أو تســريح (أنكحــك علــى مــا أمــر اهللا عــز وجــل :مــوالة لــه، فقــالابــن عمــر
أخــربين : عــن حممــد بــن عجــالن قــالحــدثنا ابــن عيينــة ]16274[ابــن أيب شــيبة ).بإحســان

اهــ حسـن ، سـليمان هـو ابـن فقـال لـه مثـل ذلـك، مـوالة لـه ابن عمرسليمان أنه خطب إىل
.أيب حيىي 

أنـا مـن مسـع أبـا بكـر بـن حفـص حيـدث عـن عـروة بـن الـزبري : نا هشـيم قـال]689[سعيد -
إن ابــن أيب عبــد اهللا ألهــل أن يــنكح، : فخطبــت إليــه ابنتــه، فقــال يلعمــرابــنحلقــت : قــال

حنمــد ربنــا ونصــلي علــى نبينــا صــلى اهللا عليــه وســلم وقــد أنكحنــاك علــى مــا أمــر اهللا عــز وجــل 
.تقدم يف احلج خرب صحيح ، اهـ) إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان(
ابــن عمــرعــن ابــن أيب مليكــة أن عــن عمــروحــدثنا ابــن عيينــة ]16273[ابــن أيب شــيبة-

).أو تســـريح بإحســــانإمســـاك مبعــــروف(أنكحـــك علــــى مـــا قــــال اهللا: كـــح قــــال كـــان إذا أن
عمـرابـنمليكـة أن أخربنا سفيان عـن عمـرو بـن دينـار عـن ابـن أيب] 14206هق[ي شافعال

. أنكحــك علــى مــا أمــر اهللا علــى إمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان: ذا أنكــح قــال كــان إ
.صحيح 

حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن سـفيان عـن حبيـب بـن أيب ثابـت أن ]16272[ابن أيب شيبة -
ابـن أيب شـيبة اهــ وقـالأو تسـريح بإحسـانوف إمسـاك مبعـر : كان إذا زوج اشرتطابن عباس

وأخذن منكم ميثاقـا (عباسابنعن سفيان عن حبيب عن انحدثنا حيىي بن مي]16280[
حـــدثنا أبـــو ]5114[ابـــن أيب حـــامت .)أو تســـريح بإحســـانإمســـاك مبعـــروف(: قـــال)غليظـــا

عـن عـن سـفيان عـن حبيـب بـن أيب ثابـتثنا حيىي بـن ميـانزرعة ثنا حممد بن عبد اهللا بن منري
ــــن ــــاساب ــــه عب ــــه قو : قــــال)وأخــــذن مــــنكم ميثاقــــا غليظــــا(قول فإمســــاك مبعــــروف أو تســــريح (ل

.، إمنا مسع من ابن عباس حديثني منقطعاهـ ) بإحسان

ما يكون من العيب
عمــــر بــــن نــــه قــــال قــــال أعــــن حيــــىي بــــن ســــعيد عــــن ســــعيد بــــن املســــيب ]1097[مالــــك -

:الخطــاب
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حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حيىي ]16550[ابن أيب شيبة .ى وليهاوذلك لزوجها غرم عل
: بن سعيد عن سعيد بن املسيب عن عمر قال

نــا]818[ســعيد .
أميـا رجـل : ملسـيب أن عمـر بـن اخلطـاب قـالنـا سـعيد بـن اهشيم قال أنا حيـىي بـن سـعيد قـال

نـــا ســـفيان عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن ســـعيد بـــن ]819[ســـعيد .وهـــو لـــه علـــى مـــن غـــره منهـــا
ء، ومل يعلــم : املســيب أن عمــر بــن اخلطــاب قضــى

اهــ رواه الثـوري حىت مسها، فلها مهرها مبا استحل من فرجها، ويغرم وليها زوجها مثـل مهرهـا
.صحيح . وابن جريج وشعبة عن حيىي مثله 

أميــا : قــالعلــيأنــا إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن الشــعيب عــن : قــالنــا هشــيم]820[ســعيد -
رصـاء، فهـي امرأتـه، إن شـاء طلـق، وإن شـاء رجل تزوج امـرأة، فوجـدها جمنونـة أو جمذومـة أو ب

: علـيقـال : عـن الشـعيب قـالنا سـفيان عـن مطـرف.أمسك
إن شـــاء أمســـك، وإن شـــاء طلـــق، وإن قـــرن فزوجهـــا باخليـــار مـــا مل ميســـهاجنــون أو جـــذام أو 

عن إمساعيـل عـن عن الثوري ]10677[عبد الرزاق .مسها فلها املهر مبا استحل من فرجها
: قــال علــيالشــعيب عــن 

عبـد الـرزاق .
]7304[ابـن املنـذر .بن عيينة عن إمساعيل عـن مطـرف عـن الشـعيب مثلـهاعن ]10678[

قـال حـدثنا إمساعيـل بـن سـابوري قـال أخربنـا يعلـىأبو أمحـد حممـد بـن عبـد الوهـاب النيحدثنا
: عـن علـي قـالأيب خالد عن عـامر

.صحيح . امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق
يف علــين احلســن عــن عــأيب عروبــة عــن قتــادةحــدثنا حيــىي عــن ابــن]1615[مســدد وقــال 

هي امرأته ، إن شاء طلق ، وإن شاء :فقال ،أو جذام أو برص 
.اهـ مرسل جيد أمسك 

يقـول علـيكـان : حـدثنا ابـن إدريـس عـن أبيـه عـن احلكـم قـال ]16551[ابن أيب شيبة -
]241[ابـن اجلعـد .وإن مل يـدخل فـرق بينهمـا، إن دخـل فهـي امرأتـه: 
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: عليأنا شعبة عن احلكم قال قال 
اهــ مرسـل جيـد 

.
عـن عـن إبـراهيمعن مغرية عن زهريلرمحنحدثنا محيد بن عبد ا]16560[ابن أيب شيبة -

.اهـ مغرية يدلس ال ترد احلرة من عيب: قال عبد اهللا
قـاال يأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وعبيد بن حممـد بـن حممـد بـن مهـد]14615[البيهقي -

طالـب أخربنـا عبـد الوهـاب بـن عطـاء حدثنا أبو العباس حممد بن يعقـوب حـدثنا حيـىي بـن أيب
: أنـه قـالابـن عبـاسروح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عـن أخربنا 

.اهـ صحيح أربع ال جيزن يف

املرأة تنكح يف عدهتا
ن طليحة أبن شهاب عن سعيد بن املسيب وعن سليمان بن يسار اعن ]1115[مالك -

عمــر بــن الخطــاباألســدية كانــت 
أميا امرأة نكحـت يف :وضرب زوجها باملخفقة ضربات وفرق بينهما مث قال عمر بن اخلطاب 

إب و زوجها األول مث كان اآلخر خاطبا من اخلطا
حدثنا يـونس ]4889[الطحاوي .

عبـد الـرزاق .فـذكر بإسـناده مثلـه، عـن ابـن شـهاب أخـربين يـونس: قال أخربنا ابن وهب قـال
بيـد اهللا نكحـت رشـيدا بن املسيب أن طليحة بنت عاعن معمر عن الزهري عن ]10539[

عمر

هـا مـع اخلطـاب
.صحيح اهـ

أن حـدثنا وكيـع عـن هشـام عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب]29146[وقال ابن أيب شيبة 
حـدثنا إبـراهيم ]4890[الطحـاوي . تعزيـرا دون احلـدعمر
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د بـن ثنـا هشـام بـن أيب عبيـد اهللا عـن قتـادة عـن سـعي: قـالثنا وهب بن جرير: بن مرزوق قال
، ، أن رجال املسيب

رضي اهللا عنه إن تابا وأصلحا جعلتهما عليوقال : قال. وفرق بينهما وقال ال جيتمعان أبدا 
.اهـ صحيح اب طّ مع اخلُ 
بـد اهللا بـن عتبــة بـن شـهاب عــن عابـن جـريج قــال حـدثين اعــن ]10540[عبـد الـرزاق وقـال

اخلطاببنعمروأيب سلمة بن عبد الرمحن أن 

تركته
.اهـ صحيح مث تعتد من اآلخر 

عــن معمــر عــن أيــوب عــن أيب قالبــة قــال تــزوج رشــيد الثقفــي ]10542[عبــد الــرزاق وقــال
بل عـدة أخـرى عمر

.اهـ مرسل صحيح من رشيد 
عبيد بن حممـد بـن حممـد بـن ا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممدأخربن]15951[البيهقي وقال
طالـب أخربنـا عبـد لفظا قـاال حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا حيـىي بـن أيبيمهد

ضـلة أو قـال نضـيلة شـك هنـد عـن عـامر عـن عبيـد بـن نالوهاب بن عطاء أخربنا داود بن أيب
هــل علمــت أنــك : امــرأة تزوجــت يفعمــر بــن الخطــابرفــع إىل : داود قـال 

لـــو علمتمـــا : قـــال . ال: هـــل علمـــت؟ قـــال : فقـــال لزوجهـــا . ال: العـــدة؟ قالـــت تزوجـــت يف
يز جال أجيز مهرا ال أ: سبيل اهللا قال لرمجتكما فجلدمها أسياطا وأخذ املهر فجعله صدقة يف

.اهـ حسن صحيح ال حتل لك أبدا: نكاحه وقال 
عــن مســروق يف الــيت عــن الشــعيبعــن إمساعيــل بــن أيب خالــدنــا ســفيان]694[ســعيد وقــال

كـان النكـاح حرامـا فجعـل الصـداق حرامـا، : بينهمـا، وقـالعمـرفـرق : 
اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد]15950[البيهقــي . فجعــل الصــداق يف بيــت املــال

العباس حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاق حـدثنا هاشـم بـن القاسـم حـدثنا شـعبة عـن 
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النكاح حـرام : امرأة تزوجت يفيفعمرعن مسروق قال قال إمساعيل عن الشعيب
.صحيح . ال جيتمعان ما عاشا: املال وقال بيت وجعل الصداق يف، والصداق حرام 

: عـن الشـعيب عـن مسـروق قـال عـن إمساعيـل حـدثنا ابـن منـري]17483[ابن أيب شيبة قالو 
عمرقضى 
أن يفـرق بينهمـا وتـويف عـدة علـيكان نكاحها حرامـا فصـداقها حرامـا ، وقضـى فيهـا : وقال 

ل مث تعتــد ثالثــة قــروء وهلــا الصــداق مبــا اســتحل مــن فرجهــا مث إن شــاء مــا بقــي مــن الــزوج األو 
عـن صـاحل بـن مسـلم حـدثنا إمساعيـل ابـن عليـة]19124[ابـن أيب شـيبة .خطبها بعد ذلـك

يفـرق بينهمـا وتكمـل : عمـر؟ قـال رجل طلق امرأته فجـاء آخـر فتزوجهـا: قلت للشعيب : قال 
جيعل الصداق يف بيـت املـال وال يتزوجهـا الثـاين وتأتنف من هذا عدة جديدة و ، 

، : علـــيوقـــال ، ويصـــري األول خاطبـــا ، أبـــدا 
ويصـــريان كالمهـــا ل هلـــا الصـــداق مبـــا اســـتحل مـــن فرجهـــاوجيعـــ، وتعتـــد مـــن هـــذا عـــدة جديـــدة 

.اهـ صحيح خاطبني
عبد اهللا بن يوسف أخربنا أبو سعيد بن األعرايبأخربنا أبو حممد ]15953[البيهقي وقال 

أيت: قـال حدثنا أسباط بن حممد حدثنا أشعث عن الشعيبحدثنا احلسن بن حممد الزعفراين
بيــت املــال وفــرق بينهمــا بــامرأة تزوجــت يفاخلطــاببــنعمــر

ولكــن هــذه اجلهالــة مــن النــاس لــيس هكــذا : يعلــقــال فقــال . ال جيتمعــان وعاقبهمــا: وقــال 
يوجعـل هلـا علـ. ولكن يفرق بينهما مث تستكمل بقية العدة مـن األول مث تسـتقبل عـدة أخـرى

يــا أيهــا النــاس ردوا : فحمــد اهللا عمــر وأثــىن عليــه مث قــال :قــال.املهــر مبــا اســتحل مــن فرجهــا
األحـول عـن يب هنـد وعاصـم عـن داود بـن أنـا سـفيان]1326[سـعيد .اجلهاالت إىل السنة

/ 1[حـــرب .ردوا اجلهـــاالت إىل الســـنة: اخلطـــاببـــنعمـــرقـــال : قـــالالشـــعيب عـــن مســـروق
عــن مســروق أن عمــر حــدثنا املســيب قــال حــدثنا ابــن مبــارك عــن أشــعث عــن الشــعيب]312

وفشـى ذلـك : ال ينكحها أبدا، وجعـل الصـداق يف بيـت املـال، قـال: البينهما، وعاقبهما، وق

هلـا الصـداق مبـا اسـتحل : قـالفمـا تقـول أنـت فيهـا؟: قيـل.لإلمام أن يردمهـا إىل السـنةفينبغي
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مــن فرجهــا، ويفــرق بينهمــا،
يـا أيهـا النـاس : اآلخر، مث يكون خاطبا، فبلـغ ذلـك عمـر بـن اخلطـاب، فخطـب النـاس، فقـال

.اهـ حسن صحيح ردوا اجلهاالت إىل السنة
عمـر بـن عيب عـن مسـروق أن عـن الشـأنـا أشـعث بـن سـوار: قـالنا هشـيم]697[سعيد -

.اهـ حسن قوله يف الصداق وجعله هلا مبا استحل من فرجهارجع عنالخطاب
نا خالد بن عبد اهللا عن يونس بن عبيـد عـن الوليـد بـن أيب هاشـم أن امـرأة ]711[سعيد -

تويف عنها زوجها، مث تزوجت، فوضعت عند زوجها ألربعة أشهر فأنكر ذلك الزوج، فرفع إىل 
ا كـان بينهمــا رجـل، ولكـن زوجــي كـان عهــده واهللا مــ: وســأل املـرأة فقالـتعمـر بــن الخطـاب

يب قبــــل وفاتــــه خبمســــة عشــــر يومــــا، فهلــــك وكنــــت أرى الــــدم، فســــأل عمــــر نســــاء مــــن نســــاء 
.مرسل اهـ إن هذا يكون، ففرق بينهما وجعل الولد لألول : اجلاهلية، فقلن

فـرق بينهمـا وجعـل عليـاأنـا حممـد بـن سـامل عـن الشـعيب أن : قـالنا هشـيم]699[سعيد -
اهـــ : ا الصــداق مبــا اســتحل مــن فرجهــا، وقــالهلــ

.حسن 
عــن صــاحلعــن بــن نصــر قــال ثنــا حســان عــن ســفيانثنا حممــد حــد]321/ 1[وقــال حــرب 

حســـان هـــو ابــن إبـــراهيم الكرمـــاين ، وابــن نصـــر هـــو ابـــن اهــــ جيتمعــان: الشــعيب أن عليـــا قـــال
.صحيح سن سعيد أبو هشام الكرماين ، ح

ــي طالــببــن جــريج قــال أخــربين عطــاء أن اعــن ]10532[عبــد الــرزاق - ــن أب أيت علــي ب

قال فيها قول علي تنكحه إن شاءت مسعودبنابن جريج قال أخربت أن اعن وروى .فال 
أخربنـا أبـو أخربنا أبـو بكـر األردسـتاين]15949[البيهقي .

حـدثنا عبـد يبـن احلسـن الـدراجبرديحـدثنا علـيحدثنا سفيان بن حممد اجلـوهر ينصر العراق
: تـزوج يفالـيتيفيعلـجريج عـن عطـاء عـن اهللا بن الوليد حدثنا سفيان عن ابن 

.اهـ مرسل 
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يتزوجهـا إن شـاء علـيعن الثوري عن محـاد عـن إبـراهيم قـال قـال ]10534[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل صحيح 

ا حيــىي بــن حســان عــن جريــر عــن عطــاء بــن الســائب عــن أخربنــ]15948هــق[الشــافعي -
تــزوج يفالــيتأنــه قضــى يفيعلــعمــر عــن زاذان أيب

.اهـ حسن سدت من عدة األول وتعتد من اآلخراستحل من فرجها وتكمل ما أف

)1(ما يكون من عدة الرجل

أخــربت عــن ســامل بــن عبــد اهللا يف أربــع نســوة بــن جــريج قــال اعــن ]10565[عبــد الــرزاق -

عفانبنعثمان
اهـإن شئت 

عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى عــن احلســن بــن عمــارة عــن احلكــم عــن ]10570[عبــد الــرزاق -
علــيقــال ســئل 

أنـه علـيعـن عـن احلكـمحدثنا حفص عن أشـعث ]17018[ابن أيب شيبة .يفرق بينهما 

: صداق مبا استحل من فرجها وقال ال
فـإن كانتـا ، كل واحدة ثالث قروء العدة كاملة وتعتدان منه مجيعا  فلها الصداق كامال وعليها 

.اهـ أشعث بن سوار وابن عمارة ضعيفان ال حتيضان فثالثة أشهر
: قـال عليعـن عن الشعيبعن حجاج حبيبحدثنا عائذ بن ]17009[ابن أيب شيبة -

.اهـ حجاج بن أرطاة يدلس وج خامسة حىت تنقضي عدة اليت طلقال يتز 
عن الثوري عن أيب الزناد عن سـليمان بـن يسـار ال أعلمـه إال عـن ]10566[عبد الرزاق -

ن أيب ابـ.قال إذا طلق الرابعة من نسائه فال يتزوج حىت تنقضي عـدة الـيت طلـق زيد بن ثابت

عــن الثــوري عــن أيب هاشــم الواســطي قــال قلــت للنخعــي هــل علــى الرجــل عــدة قــال نعــم ]10577[عبــد الــرزاق -1
وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثالثة قال فذكر األختـني يطلـق إحـدامها واألربـع يطلـق واحـدة مـنهن والرجـل تكـون 
أحامل هـي أم ال لـريث أخـاه أو 

اهـال يرثه 
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زيـدعـن عـن سـليمان بـن يسـارعـن أيب الزنـادعـن سـفيانحدثنا ابن عليـة]17006[شيبة 
.صحيح اهـأن مروان سأله عنها فكرههاثابتبن
إذا : أنـه قـالثابـتبـنزيـدعـن الشـعيب عـن أنا حممد بـن سـاملنا هشيم]1747[سعيد -

حـدثنا علـي بـن ]7373[ابـن املنـذر اهــ 
عـن بيد قال حدثنا هشيم قال أخربنـا حممـد بـن سـامل عـن الشـعيبحدثنا أبو ععبد العزيز قال

.اهـ حسن إذا طلقها طالقا بائن: زيد بن ثابت قال
هـو أمـري يف و و بـن شـعيب قـال أيت مـروانبن جـريج عـن عمـر اعن ]10568[عبد الرزاق -

عبــاسبــنا
]17019[ابــن أيب شــيبة .أال فــرق بينهمــا يف عــدة الــيت طلــقوهــو جــالس يف طائفــة الــدار

عـن عمـرو بـن شـعيب قـال طلـق رجـل امـرأة مث تـزوج أختهـا قـال عن ابن جـريجحدثنا حفص 
.اهـ مرسله وبينها حىت تنقضي عدة اليت طلقان فرق بينملرو ابن عباس

عن معمر عن أيوب عن أيب قالبـة قـال كـان للوليـد بـن عقبـة أربـع ]10569[عبد الرزاق -
وهـو جـالس يف طائفـة عبـاسبـنا

.ـ مرسل صحيح اهالدار أال فرق بينهما حىت ينقضي أجل اليت طلق 
عـن حممـد عن حيىي بن أيب كثريعن علي بن مباركحدثنا وكيع ]17014[ابن أيب شيبة -

بــن إبــراهيم التيمــي أن عتبــة بــن أيب ســفيان كانــت عنــده أربــع نســوة فطلــق إحــداهن مث تــزوج 
عـدة ال حـىت تنقضـي : فقـال ابـن عبـاسخامسة قبل أن تنقضي عدة اليت طلق فسـأل مـروان 

.اهـ سند جيد اليت طلق
قــال الحســن بــن علــيبــن التيمــي عــن ليــث عــن احلكــم أن اعــن ]10578[عبــد الــرزاق -

الرجـل مــن بـين هاشــم تـزوج امــرأة وهلـا 
.اهـ ليث ضعيف 

اجلمع بني األختني
مسعـت : حممد بن بشار حدثنا وهـب بـن جريـر حـدثنا أيب قـال حدثنا]1130[الرتمذي-

حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب وهـب اجليشـاين عـن الضـحاك بـن فـريوز 
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اخـرت أيتهمـا شـئت :قـال.أسـلمت وحتـيت أختـانيا رسـول اهللا: قلت : الديلمي عن أبيه قال 
.صححه ابن حبانو اهـ بن هوشع هذا حديث حسن و أبو وهب اجليشاين امسه الديلم.
حــدثنا أشــياخ عمــريني مــن : عــن عــوف قــال حــدثنا ابــن عليــة]17464[ابــن أيب شــيبة -

جلســـاء قســـامة بـــن زهـــري أن مهـــام بـــن عمـــري رجـــل مـــن بـــين تـــيم اهللا كـــان مجـــع بـــني أختـــني يف 
فأرسـل عمراجلاهلية فلم يفرق بني واحدة منهما حىت كان يف خالفة عمر وأنه رفع شـأنه إىل 

نـــا ]1869[ســعيد .اخـــرت إحــدامها واهللا لـــئن قربــت األخـــرى ألضــربن رأســـك: فقــال ، إليــه 
ال مـن بكـر بـن وائـل مجـع بـني أختـنينا شيخ يف جملس األشـياخ أن رجـ: قالهشيم أنا عوف

فـذكرت لنـاس : اخـرت إحـدامها قـال عـوف: ، فقال له عمـراخلطاببنعمرمث أسلم يف عهد 
هــذاك هنـام البكــري رجـل منـا، وإن فيــه جفـاء، وكــان : رفــوا الرجـل، وقـالوامـن بكـر بــن وائـل فع

اهـأما إنك امرأيت، ولكن غلبين عليك عمر: يقول لليت فارق
عــن معمــر عــن عــوف قــال حــدثين عمــرو بــن هنــد أن رجــال أســلم ]12630[عبـد الــرزاق -

كـذا ، وإمنـا اهــقـك لتفـارقن إحـدامها أو ألضـربن عنطالـبأبيبنعليوحتته أختان فقال له 
.مرسل . يروي عوف بن أيب مجيلة عن عبد اهللا بن عمرو بن هند وهو صدوق 

أو عمتهاالرجل جيمع املرأة وخالتها
الزهـــري قـــال حـــدثنا عبـــدان أخربنـــا عبـــد اهللا قـــال أخـــربين يـــونس عـــن]4821[البخـــاري -

عليــه و ســلم أن تــنكح حــدثنا قبيصــة بــن ذؤيــب
فنـرى خالـة أبيهـا بتلـك املنزلـة ألن عـروة حـدثين عـن عائشـة . املرأة على عمتها واملرأة وخالتها 

اهـقالت حرموا من الرضاعة ما حيرم من النسب 
حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا خالد بن عمـرو عـن ابـن ]7369[ابن املنذر -

كـــان اخللفـــاء : عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــالهللا بـــن أيب طلحـــةن إســـحاق بـــن عبـــد اعـــأيب ذئـــب
وعثمــان ائـب خمافــة الفســاد، مـنهم أبــو بكــر الصـديق وعمــر الفــاروقيكرهـون جيمعــون بــني القر 

أنــا خــائف مــن هــذا احلــديث هائــب لــه، ألين مل : قــال أبــو عبيــد.ذو النــورين رضــي اهللا عــنهم
أبـا اهـ  عمرو بن خالـد أظنـه ه فحدثه بهربين أن وكيعا سأله عنوأخ. أمسعه إال من هذا الشيخ

.مرتوك ،الواسطي خالد 
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نــا يزيــد بــن هــارون عــن حســني املعلــم عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن ]649[ســعيد -
ابـــن أيب شـــيبة .عمـــر بـــن الخطـــابأن رجـــال تـــزوج امـــرأة علـــى خالتهـــا ففـــرق بينهمـــا جـــده

عـن جـده أن عـن أبيـهن شـعيب عن عمرو بـعن حسني املعلمحدثنا أبو أسامة]17038[
.اهـ صحيح وفرق بينهماعمررجال تزوج امرأة على خالتها فضربه 

عـن مسـروقعن حيىيعن أيب حصنيحدثنا أبو بكر بن عياش]17028[ابن أيب شيبة -
.اهـ ال بأس به املرأة على عمتها وال على خالتهاال تنكح : قال عبد اهللاعن 

وأكــره عمتــك مــن : قــال مســعودبــنامعمــر عــن قتــادة أن عــن]10762[عبــد الــرزاق -
.اهـ مرسل الرضاعة وخالتك 

أنــه كــره العمــة عبــاسبــناعــن الثــوري عــن جــابر عــن عكرمــة عــن ]10760[عبــد الــرزاق -
.اهـ جابر ضعيف واخلالة من الرضاعة 

عـــن عـــن مســـاكســـي ثنـــا وكيـــع عـــن علـــي بـــن صـــاحلحـــدثنا األمح]5164[ابـــن أيب حـــامت -
.ضعيف . ما وراء هذا النسب: الق)وأحل لكم ما وراء ذلكم(ابن عباسعن رمةعك

الرجل جيمع املرأة وامرأة أبيها
رجـل سعد بن قرحاءنبئت عـن : عن أيوب قال حدثنا الثقفي]16674[ابن أيب شيبة -

ال كــذا قــاهـــع بــني امــرأة رجــل وابنتــه مــن غريهــامــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مجــ
سـئل عـن ذلـك حممـد : حدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب ]16673[ابن أيب شيبة وقال. الثقفي 

نبئــت أن جبلــة رجــل كــان يكــون مبصــر تــزوج أم ولــد رجــل : بــن ســريين فلــم يــر بــه بأســا وقــال 
حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ]1288[وقــال أمحــد يف مســائل عبــد اهللا اهـــوابنتــه يعــين مــن غريهــا

صـحاب النـيب صـلى اهللا أن رجـال يقـال لـه جبلـة مـن أب عـن ابـن سـريين يـو أمحاد بن زيـد عـن 
.غالبهذا أحسن وهواهـعليه وسلم كان مبصر مجع بني امرأة رجل وابنته من غريها 

مجـع عبـد اهللا بـن جعفـرعن قثم موىل بين هاشـم أن نا هشيم عن مغرية]1010[سعيد -
: عــن قـثم مــوىل آل العبــاس قــالبـن عبــد احلميــدنــا جريــر .بـني ابنــة علــي وبــني امرأتـه النهشــلية

بــني ليلــى بنــت مســعود النهشــلية، وكانــت امــرأة علــي، وبــني أم كلثــوم عبــد اهللا بــن جعفــرمجــع 
ابــــن أيب شــــيبة .بنــــت علــــي لفاطمــــة بنــــت رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، فكانتــــا امرأتيــــه
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اهللا بـن جعفـر مجـع بـني أن عبـد عن القاسـمعن مغريةحدثنا أبو بكر بن عياش]16671[
أيب ذئـب عـن عبـد الـرمحن بـن بـناأنـا ]2822[ابـن اجلعـد .ابنة علي وامرأته يعين مـن غريهـا

مجع بني زينب بنت علي وامرأة علي ليلي بنـت مسـعود التميمـي عبد اهللا بن جعفرأن مهران
أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن احلجــاج عــن]7569[ابــن ســعد .

طالــب ، وزينــب بنــت أن عبــد اهللا بــن جعفــر تــزوج ليلــى امــرأة علــي بــن أيبعلــي بــن الســائب 
نـا حممـد بـن إمساعيـل بـن أيب فـديك عـن ابـن أيب أخرب ]11856[ابن سعد .علي من غريها

أن عبــد اهللا بــن جعفــر بــن أيب طالــب تــزوج زينــب حــدثين عبــد الــرمحن بــن مهــران: ال قــذئــب
]7368[ابـن املنـذر .أة علي ليلى بنـت مسـعود فكانتـا حتتـه مجيعـابنت علي وتزوج معها امر 

عـن عبــد حـدثنا يعلــى قـال حــدثنا وهيـب عــن ابـن أيب ذئــب: عبــد العزيـز قــالحـدثنا علــي بـن
الرمحن بن مهران موىل علي أن عبد اهللا بن جعفر مجع بني امرأة لعلي بن أيب طالب وبني ابنة 

عمرو حـدثنا أخربنا أبو سعيد بن أيب]14326[البيهقي .امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية
أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا احلسن بن مكرم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عـن 

مث ماتـت يوامـرأة علـيمجـع بـني بنـت علـعبد اهللا بن جعفرغري واحد أن قال أخربينيالزهر 
.ن يف مجلتهخرب حساهـأخرىيفتزوج عليها بنتا لعليبنت لعل

نكاح السر
ال إأيت بنكـاح مل يشـهد عليـه عمر بـن الخطـابن أعن أيب الزبري املكي ]1114[مالك -

.اهـ مرسل رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر وال أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرمجت 
أنــه أجــاز شــهادة عمــر بــن الخطــابنــا هشــيم أنــا حجــاج عــن عطــاء عــن ]875[ســعيد -

.مرسل ضعيف اهـ الرجل يف النكاحالنساء مع 
نا احلسن أن رجال تزوج امرأة سـرا، : قالن عبيدبأنا يونس : قالنا هشيم]627[سعيد -

، فقــال لــه عمــر بــن الخطــاب
هدت عليها أهلها، فـدرأ يا أمري املؤمنني كان أمرنا دون فأش: بينتك على تزوجيها، فقال: عمر

.: عمـر احلــد عــن قاذفــه وقــال
أن رجــال تــزوج ســرا فقــال لــه ثنا ابــن املبــارك عــن ســامل اخليــاط عــن احلســنحــد]633[ســعيد 
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: ، فقـالرضـي اهللا عنـهعمـرفرفـع ذلـك إىل : : أراك تدخل على فالنة: رجل
حــدثنا هشـيم عــن يــونس عــن ]16654[ابـن أيب شــيبة .هـي امــرأيت فلــم جيلـد عمــر القــاذف

احلســن أن رجــال تــزوج امــرأة فأســر ذلــك ، فكــان خيتلــف إليهــا يف منزهلــا فــرآه جــار هلــا يــدخل 
خل علـى هـذا كـان يـديا أمري املـؤمنني: فقال عمر بن اخلطابعليها فقذ

ت امرأة على شيء دون فأخفيت تزوج: ما تقول ؟ فقال : فقال له علمه تزوجها جارية وال أ
عن قاذفه وقـال ، فدرأ احلد : أشهدت بعض أهلها ، قال : فمن شهدكم ؟ قال : قال ذلك

.اهـ مرسل جيد وا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروجأعلن: 
عمـر بـن مسـع : يقـولربيعـةمسعـت : قـالنا عبد العزيز بن حممـد الـدراوردي]630[سعيد -

.اهـ مرسل جيد أفشوا النكاح: نكاح، فقال: ما هذا؟ فقيل: صوت كرب فقالالخطاب

نكاح املتعة
فمـــا اســـتمتعتم بـــه مـــنهن فـــآتوهن أجـــورهن فريضـــة وال جنـــاح علـــيكم فيمـــا (وقـــول اهللا تعـــاىل 

عـن أيب بـن عبـاس قـرأ ا]24النسـاء [)تراضيتم به من بعد الفريضة إن اهللا كان عليما حكيمـا
.)إىل أجل(حرفا منسوخا بن كعب 

حــدثنا حممــد بــن عبـد اهللا بــن منــري حــدثنا أيب حـدثنا عبــد العزيــز بــن عمــر ]2502[مسـلم -
أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـال حدثين الربيع بن سربة اجلهين أن أباه حدثه

ع من النساء وإن اهللا قد حرم ذلك إىل يـوم يا أيها الناس إين قد كنت أذنت لكم يف االستمتا 
وحـدثناه أبـو .القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله وال تأخذوا مما آتيتمـوهن شـيئا

مث اهــوهو يقول مبثل حديث ابـن منـريرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما بني الركن والباب 
حـدثين ســلمة بـن شـبيب حـدثنا احلســن بـن أعـني حـدثنا معقــل عـن ابـن أيب عبلــة و مسـلم قـال 

أن رســول اهللا صــلى اهللا عــن عمــر بــن عبــد العزيــز قــال حــدثنا الربيــع بــن ســربة اجلهــين عــن أبيــه
م القيامـة ومـن كـان أعطـى 

اهـشيئا فال يأخذه
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نا هشيم أنا حيىي بن سعيد عن الزهري عن عبد اهللا واحلسن ابين حممد ابن ]849[سعيد -
عباسبابنمر عليااحلنفية عن أبيهما أن 

اهــ ، وعـن حلـوم احلمـر األهليـة يـوم خيـرب: علي
.ومسلم عن ابن شهاب رواه البخاري 

قـال عبـد اهللا بـن مسـعودبن عيينة عن إمساعيل عـن قـيس عـن اعن ]14048[عبد الرزاق-
كنــا نغــزو مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم فتطــول عزبتنــا فقلنــا أال خنتصــي يــا رســول اهللا 

أرأة إىل فنهانــا مث رخــص أن نتــزوج املــ
.رواه البخاري ومسلم خمتصرا اهـ صحيح اإلنسية 

عن إسرائيل بن يونس عن إبـراهيم بـن عبـد األعلـى عـن سـويد بـن ]14047[عبد الرزاق -
الحدثنا ابن أيب مسرة قـ]7298[ابن املنذر .ينهى عن متعة النساءعمرغفلة قال مسعت 

مسعــت : حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد األعلــى قــالقــال حــدثنا إســرائيل قــالحــدثنا خــالد بــن حيــىي
.اهـ صحيح مسعت عمر ينهى عن متعة النساء: لسويدا يقو 

: عمــر بــن الخطــابقــال : نــا محــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن أيب قالبــة قــال]852[ســعيد -
نـا .متعتان كانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

متعتـان كانتـا علـى عهـد : هشيم أنا خالـد عـن أيب قالبـة قـال عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه
متعـة النسـاء، ومتعـة احلـج : 

.اهـ مرسل صحيح 
: قـال عـن أبيـهعـن العـالء بـن املسـيباويـةحدثنا مـروان بـن مع]17360[ابن أيب شيبة -

مل يكـن أحصـن ضـربتهلو أتيت برجل متتع بامرأة لرمجته إن كان أحصن فإن كـان : عمرقال 
.اهـ صحيح 

عمــرابــنعــن حيــىي بــن ســعيد عــن نــافع عــن حــدثنا ابــن إدريــس]17352[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا حيــىي عــن ]1776[دد مســ.لــو تقــدمت فيهــا لرمجــت يعــين املتعــة: عمــرقــال : قــال 

لـو كنـت تقـدمت :قـال عمـر : مسعـت نافعـا حيـدث عـن ابـن عمـر قـال : حيىي بن سـعيد قـال 
حدثنا إبراهيم عن عبد اهللا قال أخربنا يزيد بن ]7295[ابن املنذر . يف متعة النساء لرمجت 
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مت يف تقــدلــو كنــت : قــالعمــرعــن هــارون قــال أخربنــا حيــىي عــن نــافع عــن عبــد اهللا بــن عمــر
.اهـ صحيح متعة النساء لرمجت فيها

عمــرأن نــا هشــيم أنــا داود بــن أيب هنــد عــن ســعيد بــن املســيب]854[ســعيد -
عــن ســعيد عــن داودحــدثنا ابــن إدريــس ]17353[ابــن أيب شــيبة .متعــة النســاء ومتعــة احلــج

.صحيح .)1(مثلهبن املسيب 
ن خولــة بنــت حكــيم دخلــت علــى أبري بــن شــهاب عــن عــروة بــن الــز اعــن ]1130[مالـك -

فقالـــت إن ربيعـــة بـــن أميـــة اســـتمتع بـــامرأة فحملـــت منـــه فخـــرج عمـــر بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب
عبــــد الــــرزاق .اخلطــــاب فزعــــا جيــــر رداءه فقــــال هــــذه املتعــــة ولــــو كنــــت تقــــدمت فيهــــا لرمجــــت 

عــن معمــر عــن الزهــري قــال أخــربين عــروة بــن الــزبري أن ربيعــة بــن أميــة بــن خلــف ]14038[
زوج مولـــدة مـــن مولـــدات املدينـــة بشـــهادة امـــرأتني إحـــدامها خولـــة بنـــت حكـــيم وكانـــت امـــرأة تـــ

فقــام جيــر اخلطــاببــنلعمــرصــاحلة فلــم يفجــأهم إال الوليــدة قــد محلــت فــذكرت ذلــك خولــة 
إنه بلغين أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من : فقال، صنفة ردائه من الغضب حىت صعد املنرب 

.اهـ مرسل جيد وإين لو كنت تقدمت يف هذا لرمجت، ادة امرأتني مولدات املدينة بشه
كـانوا : قـالجـابر بـن عبـد اهللانا عبد امللك عن عطاء عـن : نا هشيم قال]850[سعيد -

.من طريق ابن جريج عن عطاء حنوه اهـ رواه مسلم عمر
ي حدثنا عبد الواحد يعـين ابـن زيـاد عـن حدثنا حامد بن عمر البكراو ]2498[وقال مسلم 

ابــن عبــاس وابــن فأتــاه آت فقــال جــابر بــن عبــد اهللاكنــت عنــد عاصــم عــن أيب نضــرة قــال
الزبيـــر
اهـفلم نعد هلماعمرعنهما 
يج عـــن عطـــاء قـــال ألول مـــن مسعـــت منـــه املتعـــة بـــن جـــر اعـــن ]14021[عبـــد الـــرزاق وقـــال

استمتع بامرأة بالطائف فـأنكرت ذلـك عليـه معاويةصفوان بن يعلى قال أخربين عن يعلى أن 
جــابر بــن فـذكر لــه بعضـنا فقــال لـه نعــم فلـم يقــر يف نفسـي حــىت قـدم عبــاسبـنافـدخلنا علــى 

املتعــة فقــال نعــم اســتمتعنا علــى فجئنــاه يف منزلــه فســأله القــوم عــن أشــياء مث ذكــروا لــه عبــد اهللا

رحم اهللا عمر لوال إنه : حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب أنه قال]17356[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح عن املتعة صار الزنا جهارا
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حــىت إذا كــان يف آخــر خالفــة عمــر عمــرو أيب بكــرعهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم و 
بــامرأة مساهــا جــابر فنســيتها فحملــت املــرأة فبلــغ ذلــك عمــر فــدعاها عمــرو بــن حريــثاســتمتع 

غريمهــا مــي أم وليهــا قــال فهــالأفســأهلا فقالــت نعــم قــال مــن أشــهد قــال عطــاء ال أدري قالــت 
بـــن عبـــاس يقـــول يـــرحم اهللا عمـــر مـــا  اقـــال عطـــاء ومسعـــت اآلخـــرقـــال خشـــي أن يكـــون دغـــال 

عنها ما احتاج إىل الزىن إال شقي قال كـأين واهللا أمسـع قولـه إال شـقي عطـاء القائـل قـال عطـاء 
الــيت يف ســورة النســاء فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن إىل كــذا وكــذا مــن األجــل علــى كــذا وكــذا فهــي

حنـوه ىاهــ رو ليس بتشاور قال بـدا هلمـا أن يرتاضـيا بعـد األجـل وأن يفرقـا فـنعم ولـيس بنكـاح 
.مسلم خمتصرا 

بـن عبـاس يراهـا اآلن ابن جريج قال أخربين عطاء أنه مسع اعن ]14022[عبد الرزاق وقال
بــن اوقــال )فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن إىل أجــل فــآتوهن أجــورهن(الال وأخــربين أنــه كــان يقــرأ حــ

عباس يف حرف إىل أجل قال عطاء وأخـربين مـن شـئت عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال لقـد كـان 
بـن عبــاس ابـن عبــاس يفـيت بـالزىن فقـال اأحـدنا يسـتمتع مبـلء القـدح ســويقا وقـال صـفوان هـذا 

مَّ نسـي صـفوان أُ إين ال أفيت بـالزىن أف
بن جريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار عـن طـاووس اعبد الرزاق قال قال.رجل من بين مجح 

بن عباس قال مل يرع عمـر أمـري املـؤمنني إال أم أراكـة قـد خرجـت حبلـى فسـأهلا عمـر عـن اعن 
بن عباس بعض ما اة بن أمية بن خلف فلما أنكر صفوان على محلها فقالت إستمتع يب سلم

.اهـ صحيح ول يف ذلك قال فسل عمك هل استمتعيق
بن جريج قال أخربين أبو الـزبري قـال مسعـت جـابر بـن عبـد اعن ]14025[عبد الرزاق وقال

إذا انقضى األجل فبدا هلما أن يتعـاودا فليمهرهـا مهـرا آخـر قـال وسـأله بعضـنا كـم تعتـد جابر
وقـال أبـو الـزبري ومسعـت جـابر بـن عبـد اهللا .

بـن احلضـرمي يقـال امن الطائف على ثقيف مبوالة هيقول استمتع معاوية بن أيب سفيان مقدم
ة قال جابر مث أدركت معانة خالفة معاوية حية فكان معاوية يرسل إليها جبائزة يف كل هلا معان

بـن عبـاس بـالزىن ابن صفوان يفـيت اقال أبو الزبري ومسعت طاووسا يقول قال .عام حىت ماتت 
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.بن عبـاس رجـاال كـانوا مـن أهـل املتعـة قـال فـال أذكـر ممـن عـدد غـري معبـد بـن أميـةاقال فعدد 
بري مسعت جابرا يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق أيـام عهـد النـيب صـلى قال أبو الز 

.اهـ صحيح 
بن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع جـابر بـن عبـد اهللا اعن ]14029[عبد الرزاق وقال

وهـــي حبلـــى فســـأهلا عمـــريقـــول قـــدم عمـــرو بـــن حريـــث مـــن الك
فقالــت اســتمتع يب عمــرو بــن حريــث فســأله فــأخربه بــذلك أمــرا ظــاهرا قــال فهــال غريهــا فــذلك 

.اهـ صحيح 
قـال بالكوفـة لـوال مـا سـبق مـن عليـابن جريج وأخربين من أصـدق أن اقال مث قال عبد الرزاق 

رواه .بـن اخلطـاب ألمـرت باملتعـة مث مـا زنـا إال شـقي امـن رأي رأي عمر بن اخلطـاب أو قـال
عـن نا حممـد بـن جعفـر قـال حـدثنا شـعبةحدثحدثنا حممد بن املثىن قال]9042[ابن جرير 

إىل هــذا )واحملصــنات مــن النســاء إال مــا ملكــت أميــانكم(ســألته عــن هــذه اآليــة: احلكــم قــال
لـوال أن : علـيوقـال : ال  قـال احلكـم: ؟ قـالأمنسـوخة هـي)فما اسـتمتعتم بـه مـنهن(املوضع

.اهـ ضعيف
مسعت رجال حيدث معمرا قـال أخـربين األشـعث واحلجـاج بـن قال ]14046[عبد الرزاق -

أنــه قــال نســخ رمضــان كــل صــوم علــي
نســخ املتعــة الطــالق والعــدة واملــرياث قــال ومسعــت غــري احلجــاج ونســخت الزكــاة كــل صــدقة و 

.اهـ ضعيف حيدث عن حممد عن علي قال ونسخت الضحية كل ذبح 
مســعودبــناعــن الثــوري عــن صــاحب لــه عــن احلكــم قــال قــال ]14044[عبــد الــرزاق -

ثنا حـد: حدثنا علي عن أيب عبيـد قـال]1595[ابن املنذر .نسخها الطالق والعدة واملرياث
: ابــن أيب زائــدة عــن حجــاج عــن احلكــم عــن أصــحاب عبــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن مســعود قــال

.اهـ ال بأس به املتعة منسوخة نسخها الطالق والصدقة والعدة واملرياث 
عن معمر قال أخربين الزهري عن خالد بن املهاجر بن خالد قـال ]14033[عبد الرزاق -

بـن ابـن أيب عمـرة األنصـاري مـا هـذا يـا أبـا عبـاس فقـال ايف املتعـة فقـال لـه عبـاسبـناأرخص 
بن أيب عمرة اللهم غفرا إمنـا كانـت املتعـة رخصـة كالضـرورة اعلت مع إمام املتقني فقال عباس فُ 
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صـحيح ، رواه مسـلم مـن طريـق اهـ إىل امليتة والدم وحلم اخلنزير مث أحكم اهللا تعاىل الدين بعد 
.أيت، ييونس عن ابن شهاب بسياق أطول

حدثنا أبو كريب قال حدثنا حيىي بن عيسى قال حدثنا نصـري بـن أيب ]9035[ابن جرير -
مصــحفا عبــاسابــنأعطــاين :عــن أبيــه قــالاألشــعث قــال حــدثين ابــن حبيــب بــن أيب ثابــت

ا فمــ(فيــهفرأيــت املصــحف عنــد نصــري: قــال أبــو كريــب قــال حيــىيأبــيهــذا علــى قــراءة : فقــال
حــدثنا محيــد بــن مســعدة قــال حــدثنا بشــر بــن املفضــل .)أجــل مســمىاســتمتعتم بــه مــنهن إىل 

ســورة أمــا تقــرأ: قــال. عــن متعــة النســاءابــن عبــاسســألت قـال حــدثنا داود عــن أيب نضــرة قــال
؟ )ا اســتمتعتم بــه مــنهن إىل أجــل مســمىفمــ(فمــا تقــرأ فيهــا: قــال! بلــى: ال قلــتالنســاء؟ قــ

حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثين عبــد .ا كــذا: قــال! ! ال: قلــت
حـدثنا .عـن املتعـة، فـذكر حنـوهعبـاسابنسألت : عن أيب نضرة قالاألعلى قال حدثين داود

: عــن أيب نضــرة قــالعــن أيب ســلمةةابــن املثــىن قــال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعب
. إىل أجـل مسـمى:عبـاسقـال ابـن)فما استمتعتم به مـنهن(عباسابنقرأت هذه اآلية على 

حدثنا ابن املثـىن قـال . ثالث مرات! واهللا ألنزهلا اهللا كذلك: قال! ما أقرؤها كذلك: قال قلت
ا اسـتمتعتم فمـ(قـرأعباسابنعن عمري أن حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أيب إسحاق

وحــدثنا بةملثــىن قــال حــدثنا ابــن أيب عــدي عــن شــعحــدثنا ابــن ا.)بــه مــنهن إىل أجــل مســمى
اهــ عـن ابـن عبـاس بنحـوهعن أيب إسحاقأخربنا شعبة خالد بن أسلم قال أخربنا النضر قال

وصــححه والــذهيب يب ســلمة عــن أيب نضــرة عــن ابــن عبــاسرواه احلــاكم مــن طريــق شــعبة عــن أ
.على شرط مسلم 

حــدثنا صــدقة بــن الفضــل أخربنــا حيــىي عــن ســفيان عــن حبيــب بــن أيب]5005[البخــاري -
وإنـا لنـدع مـن حلـن أيب، أقرؤنـا أيب: بت عن سعيد بن جبري عن ابـن عبـاس قـال قـال عمـر ثا

مـا (قـال اهللا تعـاىل ، ء يفال أتركه لشصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا يقول أخذته من يفوأيب
اهـ) ت خبري منها أو مثلهاننسخ من آية أو ننسأها نأ

ا غنــدر حــدثنا شــعبة عــن أيب مجــرة قــال حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثن]4724[البخــاري -
إمنا ذلـك يف احلـال الشـديد :سئل عن متعة النساء فرخص فقال له موىل لهابن عباسمسعت 

اهـنعم: فقال ابن عباس . ويف النساء قلة أو حنوه 
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ابـن عبـاسمسعـت حـدثنا سـفيان عـن عمـرو]1772املطالب العاليـة[وقال ابن أيب عمر -
:، فقــال ابــن عبــاسينهــى عــن املتعــة معاويــةإن : ورجــل يقــول لــه ه يقــولوأنــا قــائم عنــد رأســ

يكـن فإن كان يف كتاب اهللا فقد كـذب علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وإن مل انظروا
وهـذا ممـا اهــهـذا حـديث صـحيح موقـوف : قـال ابـن حجـر . يف كتاب اهللا ، فهو كما يقـول

.باس ، قاله أمحد يف العلل صح من مساع عمرو بن دينار عن ابن ع
حدثنا ابن بكري عن الليـث عـن بكـري : قالحدثنا علي عن أيب عبيد]1592[ابن املنذر -

عـن املتعـة أسـفاح هـي عبـاسابـنسـألت : قالبن عبد اهللا بن األشج عن عمار موىل الشريد
كمـا قـال هـي املتعـة،: فمـا هـي؟ قـال: ال سفاح وال نكاح ، قلت: أم نكاح؟ فقال ابن عباس

: هـل يتوارثـان؟ قـال: : هل هلا مـن عـدة؟ قـال: اهللا جل ثناؤه، قلت
.اهـ حسن صحيح ال 
: حــدثنا وهــب بــن جريــر قــالقــالحــدثين أمحــد بــن ســعيد ]533/ 1[يعقــوب الفســوي -

بــن عــن عثمــان بــن أيب ســليمان بــن جبــري مسعــت حممــد بــن إســحاق حيــدث : حــدثنا أيب قــال
ن هــا هنــا إ: مسعــت ابــن الــزبري خيطــب النــاس مبكــة وهــو يقــول: ن نــافع بــن جبــري قــالمطعــم عــ

رجــال أعمــى اهللا عــز وجــل قلبـــه كمــا أعمــى بصــره يفـــيت النــاس باملتعــة وأمي اهللا ال أوتــى برجـــل 
إنـك ختـرف إمنـا أمـركم : 

. لعلـــي بعمـــة اجلعيـــد حـــني جـــيء بامرأتـــه وبطنهـــا إىل فيهـــا وأنفهـــا
لعمــرك إن  : : قــال نــافع. فســكت ابــن الــزبري

.ثقاتاهـ لعربياكان ابن عباس
حدثين حرملـة بـن حيـىي أخربنـا ابـن وهـب أخـربين يـونس قـال ابـن شـهاب ]2508[مسلم -

:قـام مبكـة فقـالعبـد اهللا بـن الزبيـرأن الـزبريأخربين عروة بن 
أعمى أبصارهم يفتون باملتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك جللف جـاف فلعمـري لقـد كانـت 
املتعــة تفعــل علــى عهــد إمــام املتقــني يريــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال لــه ابــن الــزبري 

ئن فعلتهـــا ألرمجنـــك بأحجـــارك قـــال ابـــن شـــهاب فـــأخربين خالـــد بـــن فجـــرب بنفســـك فـــواهللا لـــ

فقال له ابـن أيب عمـرة األنصـاري مهـال قـال مـا هـي واهللا لقـد فعلـت يف عهـد إمـام املتقـني قـال 
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اإلسالم ملن اضـطر إليهـا كامليتـة والـدم وحلـم اخلنزيـر مث 
قال ابن شـهاب وأخـربين ربيـع بـن سـربة اجلهـين أن أبـاه قـال قـد  . 

كنت استمتعت يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من بين عامر بـربدين أمحـرين مث 
عن املتعة قال ابـن شـهاب ومسعـت ربيـع بـن سـربة حيـدث 

مـن طريـق]4057[ه مسـتخرجاهــ ورواه أبـو عوانـة يف ذلك عمر بـن عبـد العزيـز وأنـا جـالس
فــذكر احلــديث عبــد اهللا بــن وهــب أخــربين يــونس عــن ابــن شــهاب أصــبغ بــن الفــرج وغــريه عــن 

وأخـربين عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا أن ابـن: قـال ابـن شـهابو حنـوه
يـا :ذلك عليه أهل العلم فأىب ابن عباس أن ينتقل عن ذلك، حـىت طفـق بعـض الشـعراء يقـول

تكـون مثـواك حـىت يصـدر ،هـل لـك يف نـاعم خـود مبتلـة ؟ صـاح هـل لـك يف فتيـا ابـن عبـاس
قـال : ونسفازداد أهل العلم هلـا قـذرا، وهلـا بغضـا حـني قيـل فيهـا األشـعار قـال يـ: قال. الناس

كنــت اســتمتعت يف عهـد رســول اهللا صــلى : أخـربين الربيــع بــن سـربة أن أبــاه قـال: ابـن شــهاب

بــن ســربة حيــدث عمــر بــن عبــد العزيــز ومسعــت الربيــع: قــال ابــن شــهاب: عــن املتعــة قــال يــونس
، وال أعلم صحيحخرب اهـ ما مات ابن عباس حىت رجع عن هذه الفتيا: قالنا جالس أنهوأ

.روى ربيع بن سربة عن ابن عباس ، أُراه مرسال 
حـدثنا عبـد قـالحـدثنا أبـو نعـيمقـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]1593[ابـن املنـذر وقال

هــل تــرى مــا : عبــاسبــنالقلــت : الســالم عــن حجــاج عــن املنهــال عــن ســعيد بــن جبــري قــال
: قالوا: ما قالوا؟ قلت: سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعر؟ قال!صنعت ومب أفتيت

يا صاح هل لك يف فتيا ابن عباس؟أقول للشيخ ملا طال جملسه 
تكون مثواك حىت مصدر الناس؟هل لك يف رخصة األطراف آنسة 

ال مــا ، واهللا مــاإنــا هللا وإنــا ليــه راجعــون: قــال
حــدثنا علـي بــن عبـد العزيــز ثنــا ]10601[الطـرباين .وحلـم اخلنزيــر أحـل اهللا مــن امليتـة والــدم

: عن سعيد بن جبري قالأبو نعيم ثنا عبد السالم بن حرب عن حجاج عن املنهال بن عمرو
حجـاج اسخ واملنسوخ عن يزيد بن هـارون عـن ورواه أبو عبيد يف الن. فذكره قلت البن عباس

هو ابن أرطاة ضعيف يدلس ، وكأنه تلقـاه مـن احلسـن بـن عمـارة وهـو عن املنهال ، واحلجاج 
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محيــد قـــال ثنـــا حممــد بـــن خـــازم عـــن حــدثنا يعقـــوب بـــن]1652[الفـــاكهي وقـــال . ضــعيف 
لقـد : بـن عبـاس قيـل ال: أنـه قـال احلجاج بن أرطأة عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري

أقول يوما وقـد طـال الثـواء بنـا يـا صـاح هـل لـك : رجعت يف املتعة حىت لقد قال فيها الشاعر 
يف فتوى ابن عباس هل لك يف رخصة األطراف آنسة تكون مثواك حىت مصدر الناس ، فقـام 

. نزيـرملـن اضـطر إليهـا كامليتـة والـدم وحلـم اخلنت املتعـةإمنا كا: عشية عرفة ، فقال ابن عباس 
أخربنـا أبـو بكـر بـن احلـارث الفقيـه أخربنـا أبـو حممـد بـن حيـان أبـو ]14549[البيهقي وقال 

أخــربينالشــيخ حــدثنا إبــراهيم بــن حممــد بــن احلســن حــدثنا أمحــد بــن ســعيد حــدثنا ابــن وهــب
البنجرير بن حازم عن احلسن بن عمارة عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري قال قلت 

ومـا قـالوا؟ قـال قـال : نعت ذهبـت الركائـب بفتيـاك وقالـت فيـه الشـعراء؟ فقـال ماذا صـ: عباس
فتيا ابن عباس يا صاح هـل لـك يفيفأقول للشيخ ملا طال جملسه يا صاح هل لك : الشاعر 

قــد قلــت : خالــد عــن املنهــال روايــة أيبويف.
رخصــة األطـراف آنســة فقـال ابــن هــل لـك يف: لبيــت اآلخـر اللشـيخ ملــا طـال جملســه وقـال يف

كامليتـة ياملتعة إن املتعة ال حتل إال ملضطر أال إمنا هـ: عباس 
اهـوالدم وحلم اخلنزير

حــدثنا زيـد بـن أخــزم : أنبــأ علـي بـن حســن بـن حـرب قـال]1426[وقـال الـدواليب يف الكـىن 
عـن سـعيد أيب هنـدحـدثنا داود بـن : قـالأخربنا خويل أبو عبـد اهللا: د قالقال حدثنا أبو داو 

مــا تقــول يف متعــة النســاء؟ فقــد أكثــر النــاس فيهــا حــىت قــال : قلــت البــن عبــاس: بــن جبــري قــال
:قال الشاعر: وما قال فيها الشاعر؟ قلت: فيها الشاعر قال

ن عباسيا صاح هل لك يف فتيا اب... قد قلت للشيخ ملا طال حمسبه 
تكون مثواك حني يصد الناس... هل لك يف رخصة األطراف آنسة 

.اهـ خويل هذا مل أجد من ذكره : وقد قيل الشعر؟ قلت: قال
حدثنا يعقوب بن محيد قال ثنا أنس بن عياض عن عبـد العزيـز بـن ] 1653[الفاكهي وقال 

، وعــن ليــث بــن أيب ســليم عــن ابــن عبــاسعمــر عــن إبــراهيم بــن ميســرة عــن مــن ال يــتهم عــن
لقـد اختـذ النـاس يف حـديثك رخصـة : أنه قيل له يف شأن املتعة سعيد بن جبري عن ابن عباس

ما هلم قـاتلهم اهللا فـواهللا مـا حـدثتهم أن النـيب صـلى اهللا عليـه : فيها السعة فقال : ، حىت قيل 
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من حلت له امليتة والدم وحلم اخلنزير وسلم رخص فيها إال يف أيام كانوا يف الضرورة على مثل 
.ليس بالقوي ، وليث ضعيف اهـ عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 

رجع ابن : حدثنا عبد اجلبار بن العالء قال ثنا سفيان عن جابر اجلعفي قال الفاكهي قالمث 
. اهـ جابر ضعيف عباس عن قوله يف املتعة والصرف وعن كلمة أخرى 

حــدثنا ابــن أيب مســرة قــال حــدثنا خــالد قــال حــدثنا ســفيان عــن ]7299[ذر ابــن املنــوقــال
وحلــم املتعــة حــرام كامليتــة والــدم: أنــه قــالعبــاسابــنعــن ليــث عــن حــرب عــن ســعيد بــن جبــري

أخربنــا أبــو نصــر بــن قتــادة أخربنــا أمحــد بــن إســحاق بــن شــيبان ]14551[البيهقــي .اخلنزيــر
دة حـدثنا خـالد بـن حيـىي حـدثنا سـفيان عـن ليـث عـن أخربنـا معـاذ بـن جنـيمث اهلـرو يالبغداد

حــرام كامليتــة والــدم وحلــم يهــ: املتعــة أنــه قــال يفابــن عبــاسختنــه عــن ســعيد بــن جبــري عــن 
.اهـ ليث ضعيف اخلنزير

كريب ثنا معاوية بن هشـام ثنا أبوحدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي]10782[الطرباين -
كانـت املتعـة يف أول : عن حممد بن كعب عن ابن عباس قالثنا سفيان عن موسى بن عبيدة

إىل أجــل مســمى، كــان الرجــل )فمــا اســتمتعتم بــه مــنهن(وكــانوا يقــرءون هــذه اآليــة اإلســالم
رغ من حاجته لـتحفظ متاعـه وتصـلح يقدم البلد ليس له به معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يف

إىل آخـــر اآليـــة، ونســـخ األجـــل )اتكمحرمـــت علـــيكم أمهـــ(حـــىت نزلـــت هـــذه اآليـــة لـــه شـــأنه
(وحرمـــت املتعــــة، وتصــــديقها يف القـــرآن 

يأخربنـا أبـو احلسـن علـ] 14552[البيهقي وقال. فما سوى هذا الفرج فهو حرام )ملومني
إبـراهيم بـن أيبحـدثنا ابـن حنبـل حـدثينيبن أمحد بن عبدان أخربنا سليمان بن أمحد اللخم

حــدثنا أبــو كريــب حــدثنا ســفيان بــن يقــال ســليمان وحــدثنا احلضــرميالليــث حــدثنا األشــجع
عـن موسـى بـن عبيـدة عـن حممـد بـن كعـب عـن يعقبة أخو قبيصة بن عقبـة قـاال حـدثنا الثـور 

) فمــا اســتمتعتم بــه(أول اإلســالم وكــانوا يقــرءون هــذه اآليــة كانــت املتعــة يف: قــال عبــاسابــن
إىل 

حرمـــت علـــيكم (يفـــرغ مـــن حاجتـــه لـــتحفظ متاعـــه وتصـــلح لـــه شـــأنه حـــىت نزلـــت هـــذه اآليـــة 
إىل آخــر اآليــة فنســخ اهللا عــز وجــل األوىل فخرجــت املتعــة ، وتصــديقها مــن القــرآن ) أمهــاتكم
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ابـــن عبيـــدة اهــــومـــا ســـوى هـــذا الفـــرج فهـــو حـــرام) أميـــاإال علـــى أزواجهـــم أو مـــا ملكـــت(
.ضعيف 

حـدثنا حجـاج عـن قـالحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز عـن أيب عبيـد]1594[ابن املنـذر وقال
فمـــا (يف قولـــه جــل وعـــز ابـــن عبــاسن عـــابــن جـــريج وعثمــان بـــن عطـــاء عــن عطـــاء اخلراســاين

سـند . )يأيهـا النـيب إذا(نسـختها : قـال)استمتعتم بـه مـنهن
.ضعيف

نا إياد بن لقيط عن عبد الرمحن بن نعيم ا عبيد اهللا بن إياد بن لقيط قالن]851[سعيد -
مــا كنــا علــى : ، فغضــب وقــالعــن متعــة النســاءعبــد اهللا بــن عمــرســأل رجــل : األعــرج قــال

واهللا لقـد مسعـت رسـول : مث قـال. عهد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زانـني وال مسـافحني
وكذابون ثالثون أو أكثـريكونن قبل القيامة املسيح الدجالل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

.اهـ على رسم ابن حبان 
سـئل عـن عمـرابـنحدثنا عبدة عن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]17355[ابن أيب شيبة وقال

.: فقـال، إن ابـن عبـاس : حـرام فقيـل لـه: املتعة فقـال
. إسناد صحيح 

بن عباس اإن : عمرالبنعن معمر عن الزهري عن سامل قيل ]14035[عبد الرزاق وقال 
بـن عبـاس يقـول هـذا قـالوا بلـى واهللا إنـه ليقولـه قـال أمـا ايرخص يف متعة النسـاء فقـال مـا أظـن 

إن كــان عمــر ليــنكلكم عــن مثــل هــذا ومــا أعلمــه إال واهللا مــا كــان ليقــول هــذا يف زمــن عمــر و 
بن حممد أخربين عمرنا يونس قال أخربنا ابن وهب قالحدث]4311[الطحاوي . السفاح 

أخــربين ســامل بــن عبــد اهللا أن رجــال ســأل عبــد اهللا بــن عمــر عــن العمــري عــن ابــن شــهاب قــال
قــد علــم أن رســول اهللا صــلى اهللا واهللا ل: فــإن فالنــا يقــول فيهــا قــال: قــال. حــرام : املتعــة فقــال

حــدثنا حممــد بــن ]7292[ابــن املنــذر . ومــا كنــا مســافحني، عليــه وســلم حرمهــا يــوم خيــرب 
إمساعيل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أمحد بن صاحل قال حدثنا ابن وهب قال حدثين عمر 

تعــة أن رجــال ســأل ابــن عمــر عــن املبــن حممــد بــن زيــد عــن ابــن شــهاب عــن ســامل بــن عبــد اهللا
لقد علم أن رسول اهللا صلى اهللا : فقال عبد اهللا. : فقال. حرام: فقال

ابن وهب من طريق]14528[البيهقي . رمها يوم خيرب، ومىت كنا مسافحنيعليه وسلم ح
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عمر بن حممد بن زيـد بـن عبـد اهللا بـن عمـر بـن اخلطـاب عـن ابـن شـهاب قـال أخـربينأخربين
حرام قال فإن فالنـا يقـول : عبد اهللا أن رجال سأل عبد اهللا بن عمر عن املتعة فقالسامل بن 

واهللا لقـــد علـــم أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم حرمهـــا يـــوم خيـــرب ومـــا كنـــا : فيهـــا فقـــال
.صحيح اهـمسافحني

حــدثنا حممــد بــن صــاحل بــن الوليــد النرســي ثنــا وهــب بــن حيــىي بــن ]13145[الطــرباين وقــال 
مام العالف ثنا ميمون بن زيد عن عمر بن حممد عن منصور بن دينار عن الزهري عن سامل ز 

أمـا : : حرام فقيل: عن ابن عمر أنه سئل عن املتعة فقال

.ميمون ضعيف اهـمسافحني
أنــه ســئل عبــد اهللا بــن عمــرعبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن أخــربين]253[ن وهــببــوقــال ا

لو أخذ فيها أحـدا لرمجـه باحلجـارةاخلطاببنعمرأما إن ، حرام : فقال ، عن متعة النساء 
.اهـ حسن صحيح 

أخربنـا نس قـالحدثنا علي بن عبد العزيز قـال حـدثنا أمحـد بـن يـو ]7297[ابن املنذر وقال
.اهـ صحيح حرام: ل ابن عمر عن املتعة فقالسئ: قالعمر عن نافععبد اهللا بن 

سـئل : عـن أبيـه قـال عـن سـاملحـدثنا ابـن عيينـة عـن الزهـري ]17354[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ صحيح ال نعلمها إال السفاح: عن متعة النساء فقال 

عبـد اهللا حـدثنا شـبابة حـدثنا هشـام بـن الغـاز عـن حدثنا حممـد حـدثنا ]200[ابن املقرئ -
. وصــداق يرثهــا وترثــهال حيــل لرجــل تــزوج امــرأة إال بنكــاح مثبــوت :قــال عمــرابــنعــن نــافع 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أخربنا إمساعيـل الصـفار حـدثنا عبـد ]14559[البيهقي 
ال حيـل لرجـل : عمـرابـنافع قـال قـال شعيب عن نالكرمي بن اهلثيم حدثنا أبو اليمان أخربين

مرأتـه 
.اهـ صحيح فإن مات أحدمها مل يتوارثا

: حــدثين عبــد اهللا بــن الوليــد قــال : حــدثنا حممــد بــن بشــر قــال ]17358[ابــن أيب شــيبة -
إن الـذئب يكـىن أبـا جعـدة ، أال : خيطـب وهـو يقـول الزبيـرابـنمسعـت : قال يل ابن ذؤيب 
حـــدثنا يعقـــوب بـــن محيـــد قـــال ثنـــا محـــاد بـــن ] 1655[وقـــال الفـــاكهي.وإن املتعـــة هـــي الزنـــا
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أسامة عن عبد اهللا بن الوليد بن عبد اهللا بن معقل بن مقرن قال حدثين حممد بن عبد الرمحن 
أال إن الــذئب يكــىن أبــا جعــدة أال وإن : ن الــزبري يقــول بــن ذؤيــب القرشــي أنــه مســع عبــد اهللا بــ

معنــاه أن الــذئب ال يغــري حقيقتــه كنيتــه كــذلك .علــى رســم ابــن حبــان أُراهاهـــاملتعــة هــي الزنــا 
.الزنا ، وإن مسي متعة فهو زنا 

نا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس حــدثحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال]7296[ابــن املنــذر -
املتعــة الزنــا : عــن عبــد اهللا بــن الــزبري قــالإمساعيــل بــن عيــاش عــن هشــام بــن عــروةقــال حــدثنا

.اهـ ال بأس به الص
حــدثنا حســني بــن حســن قــال ثنــا املعتمــر بــن ســليمان قــال أنبأنــا أبــو ] 1656[الفــاكهي -

عباس ، واهللا لـوددت أنـه مل يرحم اهللا ابن: قال الخدريسعيدأبيهارون يعين العبدي عن 
إال أن يتخــذوه رجــال يف آخــر : وقــال .متعــة النســاء شــيئا: يكــن ذكــر للنــاس يف شــأن املتعــة 

.اهـ أبو هارون عمارة بن جوين مرتوك الزمان سفاحا 
عــن ليــث بـــن أيب ثنـــا شــجاع بــن الوليـــد حــدثنا أبــو بشـــر الرقــي قــال]4319[الطحــاوي -

إمنــا كانــت متعــة :قــالأبــي ذرعــن يثمــة بــن عبــد الــرمحنعــن خعــن طلحــة بــن مصــرفســليم
يالعباس بن حممـد الـدور من طريق]14560[البيهقي . ليث ضعيف اهـ النساء لنا خاصة 

أيبحدثنا خنيس بن بكر بن خنيس حدثنا مالك بن مغـول عـن عبـد الـرمحن بـن األسـود عـن 
سـلم متعـة النسـاء ثالثـة أيـام مث إمنـا أحلـت لنـا أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و : قال ذر

قــال و .اهـــ خنــيس ضــعيف ترمجتــه يف تــاريخ بغــداد 
يببغـداد أخربنـا إمساعيـل بـن علـيبن أمحـد املقـرئ ابـن احلمـاميأخربنا أبو احلسن علالبيهقي 
ا حيـىي بـن زكريـا بـن حـدثنا سـعيد بـن عمـرو أخربنـيحدثنا موسى بن إسـحاق األنصـار اخلطيب

عــن ســليم يزائــدة عــن حممــد بــن إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن األســود عــن إبــراهيم التيمــأيب
إمنـا هـو يف متعـة اهــإن كانـت املتعـة خلوفنـا وحلربنـا: قـال ذرأيبعـن يعـن يزيـد التيمـاحملاريب

.ج ، وقد تقدم فيه احل
ن عمــر حــدثنا نــافع بــن عمــر عــن حــدثنا بشــر بـ]1773املطالــب [احلـارث بــن أيب أســامة -

بيــين وبيــنهم كتــاب اهللا ، قــال : كانــت إذا ســئلت عــن املتعــة قالــت عائشــةابــن أيب مليكــة أن 
(اهللا عز وجل 
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رواه احلــــاكم.)1(أو مــــا ملكــــه فقــــد عــــدافمــــن ابتغــــى غــــري مــــا زوجــــه اهللا عــــز وجــــل )ملــــومني
.وصححه والذهيب 

نكاح الشغار
عن نافع عن عبد اهللا بن عمـر أن رسـول اهللا صـل]1112[مالك -

. وجــه اآلخــر ابنتــه لــيس بينهمــا صــداقن يز أن يــزوج الرجــل ابنتــه علــى أوالشــغار . عــن الشــغار
.رواه البخاري ومسلم 

ىي بــن فـارس حـدثنا يعقـوب بـن إبـراهيم حــدثنا أيبحـدثنا حممـد بـن حيـ]2077[أبـو داود -
عبد الرمحن بن هرمز األعرج أن العباس بن عبد اهللا بن العباس أنكـح عن ابن إسحاق حدثين

عبــد الــرمحن بــن احلكــم ابنتــه وأنكحــه عبــد الــرمحن ابنتــه وكانــا جعــال صــداقا فكتــب معاويــة إىل 
يلشــغار الــذكتابــه هــذا امــروان يــأمره بــالتفريق بينهمــا وقــال يف

.اهـ صححه ابن حبان عليه وسلم
الشــغار أن يبــدل الرجــل : قــال أنــسعــن معمــر عــن ثابــت عــن ]10438[عبــد الــرزاق -

.ق اهـ صحيح الرجل أخته بأخته بغري صدا
بـنعمـرانعـن حدثنا محيد عن احلسـنحدثنا إمساعيل بن جعفر ]113[علي بن حجر -

اهـــ : أنـه قـالالحصـين
.ثقات 

عـن سـويد عن إبراهيم بن عبـد األعلـىعن إسرائيلحدثنا وكيع ]17794[ابن أيب شيبة -
علـى أن يزوجـه بغـري مهـرالرجل يزوج الرجل والشغار، كانوا يكرهون الشغار : بن غفلة قال
.اهـ صحيح 

يسلم أحدمهاينالكافراء يف ما ج

حترميهـا يف القـرآن قـال فقلـت إين ألرى:عن معمر عن الزهـري عـن القاسـم بـن حممـد قـال] 14036[عبد الرزاق-1
.اهـ صحيح ) (أين قال فقرأ علي هذه اآلية 
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حـــدثنا هنـــاد حـــدثنا يـــونس بــن بكـــري عـــن حممـــد بـــن إســـحق قـــال ] 1173[قــال الرتمـــذي -
سـلم ابنتـه رد النـيب صـلى اهللا عليـه و : قـال حدثين داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس

:لقــا.العاصـي بــن الربيـع بعـد سـت ســنني بالنكـاح األول ومل حيـدث نكاحـا أيب زينـب علـى 
هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن ال نعرف وجه هذا احلديث ولعله قد جاء هذا مـن قبـل 

.صححه احلاكم والذهيب اهـداود بن حصني من قبل حفظه 
حــدثنا أمحــد بــن منيــع و هنــاد قــاال حــدثنا أبــو معاويــة عــن احلجــاج ]1172[الرتمــذي وقــال

ى اهللا عليـه و سـلم رد ابنتـه زينــب عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن رسـول اهللا صـل
قـــال أبـــو عيســـى هـــذا حـــديث يف .العاصـــي بـــن الربيـــع مبهـــر جديـــد ونكـــاح جديـــد أيب علـــى 

والعمـل علـى هـذا احلـديث عنـد أهـل العلـم أن ، إسناده مقال ويف احلديث اآلخر أيضـا مقـال 
مـا كانـت يف 

رواه أمحـــد اهــــالعـــدة وهـــو قـــول مالـــك بـــن أنـــس و واألوزاعـــي و الشـــافعي و أمحـــد و إســـحق 
هـذا حـديث ضـعيف : فـذكره مث قـال حدثنا يزيد بن هارون أنـا احلجـاج بـن أرطـاة ] 6938[

أو قال واه ومل يسمعه احلجاج من عمرو بن شعيب إمنـا مسعـه مـن حممـد بـن عبيـد اهللا العرزمـي 
ن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و أييســـاوي حديثـــه شـــيئا واحلـــديث الصـــحيح الـــذي رو والعرزمـــي ال

اهـسلم أقرمها على النكاح األول 
أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه نا هشيم أنا داود عن الشعيب]2107[بن منصورسعيدوقال

يــه وســلم رد ابنتــه زينــب علــى أيب العــاص بــن الربيــع حيــث أســلم بعــد إســالم زينــب، فردهــا عل
.أبو العاص كان ابن خالتها هالة .اهـ مرسل جيد بالنكاح األول

حدثنا إبراهيم بن موسى أخربنا هشام عن ابن جـريج وقـال عطـاء عـن ]4878[البخاري -
كانوا مشـركي ،  كان املشركون على منزلتني من النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني ابن عباس

كي أهــل عهــد ال يقــاتلهم وال يقاتلونــه وكــان إذا هــاجرت أهــل حــرب يقــاتلهم ويقاتلونــه ومشــر 
امــرأة مــن أهــل احلــرب مل ختطــب حــىت حتــيض وتطهــر فــإذا طهــرت حــل هلــا النكــاح فــإن هــاجر 
زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهمـا حـران وهلمـا مـا للمهـاجرين 

أمــة للمشــركني أهــل العهــد مل مث ذكــر مــن أهــل العهــد مثــل حــديث جماهــد وإن هــاجر عبــد أو
وقـــال عطـــاء عـــن ابـــن عبـــاس كانـــت قريبـــة بنـــت أيب أميـــة عنـــد عمـــر بـــن 
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اخلطـــاب فطلقهـــا فتزوجهـــا معاويـــة بـــن أيب ســـفيان وكانـــت أم احلكـــم بنـــت أيب ســـفيان حتـــت 
اهـعياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد اهللا بن عثمان الثقفي

بــــن ســــريين عــــن عبــــد اهللا بــــن يزيــــد اعــــن معمــــر عــــن أيــــوب عــــن ]12660[عبــــد الــــرزاق -
الخطـاببـنعمـرسلمت امرأة يف أهل احلـرية ومل يسـلم زوجهـا فكتـب فيهـا أ: اخلطمي قال 
حدثنا وكيع ]18619[ابن أيب شيبة . ن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عندهأن خريوها فإ

ســــعيد .خيــــرين: كتــــبعمــــرأن ي عــــن يزيــــد عــــن ابــــن ســــريين عــــن عبــــد اهللا بــــن يزيــــد اخلطمــــ
ابــن أيب . ختــري:عمــرقــال : قــالأنــا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن أيــوب عــن ابــن ســريين]1977[

أن نصــرانية أسـلمت حتـت نصــراين ابــن عليـة عـن يــونس عـن احلسـن حـدثنا ]18623[شـيبة 
إســالمه صــحيح ، معنــاه تتحــني اهـــخريهــافعمــرفــأرادوا أهلهــا أن ينزعوهــا منــه ، فرتحلــوا إىل 
.

بــن املــرأة الــيت فــرق اعــن الثــوري عــن ســليمان الشــيباين قــال أنبــأين ]12655[عبــد الــرزاق -
اهــ امسـه يزيـد بـن علقمـة بـن مسـعود ض عليه اإلسـالم فـأىب ففـرق بينهمـاحني عر عمربينهما 

بـن العـوام عـن الشـيباين عـن يزيـد بـن حـدثنا عبـاد ]18613[قال ابن أيب شيبة .عن جدته 
وكــان حتتــه امــرأة مــن بــين متــيم عبــادة بــن النعمــان: أن رجــال مــن بــين تغلــب يقــال لــه علقمــة

فنزعهـا إمـا أن تسـلم وإمـا أن أنزعهـا منـك ، فـأىب أن يسـلم ، : فقـال عمرفأسلمت ، فدعاه 
لقمـة أن جـده وجدتـه كانـا رواه أبو الوليد عن شعبة عـن الشـيباين مسـع يزيـد بـن عاهـمنه عمر

.رواه البخاري يف التاريخ يف ترمجة السفاح بن مطر . نصرانيني حنوه 
نا خالد بن عبد اهللا عن الشيباين عن السفاح عن داود بن ]1974[بن منصورسعيدوقال 

إمـا أن : عمـرأن امرأة من بين متيم كانت حتت رجـل مـن بـين تغلـب فأسـلمت، فقـال كردوس
.ال حتــدث العــرب أين أســلمت لبضــع امــرأة، فنزعهــا منــه: فقــال.ن ننزعهــا عنــكتسـلم، وإمــا أ
عـن داود حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن السفاح بـن مطـر]18611[ابن أيب شيبة 

عبــادة بــن النعمــان بــن زرعــة ، عنــده : كــان رجــل مــن بــين تغلــب يقــال لــه : بــن كــردوس قــال 
بينهمـاعمـرنيا ، فأسـلمت امرأتـه وأىب أن يسـلم ، ففـرق امرأة من بين متيم ، وكان عبادة نصرا

.، رواه سليمان الشيباين على الوجهني اهـ على رسم ابن حبان 
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أنا أبو عوانة عن حسن بن عمران عن رجل عن عبد الرمحن بن أبـزى أن ]1982[سعيد -
حــرب أســلمت امرأتــه قبلــه، فخشــي أن يفــرق بينهمــا، فلقــي أبــا ســفيان بــنهــانئ بــن قبيصــة

هــين ذهــب الزمــان الــذي عهــدتنا عليــه، واهللا لــو : ، فقــال أبــو ســفيانعمــرفكلمــه أن يكلــم لــه 
بلغين أن يل ابنا بالعراق درج على أهله طرفا مـا مينعـين أن أدعيـه إال فرقـا مـن عمـر، ومـا يكلـم 

كـــم أن هــــانئ بــــن عــــن احلحـــدثنا وكيــــع عــــن شـــعبة ]18622[ابـــن أيب شــــيبة .يف ذات اهللا
أن يقــرن اخلطــاببــنعمــروكــان نصــرانيا عنــده أربــع نســوة فأســلمن ، فكتــب باينقبيصــة الشــي

بـن اأن هانئ بن قبيصة قدم املدينـة فنـزل علـى أنا شعبة عن احلكم]294[ابن اجلعد .عنده
معه قال شعبة فسألت عنـه بعـض بـين عمرعوف وحتته أربع نسوة نصرانيات فأسلمن فأقرهن 

.اهـ مرسل يه شيبان فقال قد اختلف علينا ف
: أنـه كـان يقـولعلـيعـن عـن الشـعيبوعثمـان البـيتنا هشيم أنا مطـرف]1979[سعيد -

بن عيينة عن مطـرف اعن ]12661[عبد الرزاق .
]18617[ابـن أيب شـيبة .علياعن الشعيب أن 

أســلمت النصــرانية امــرأة إذا: قــال علــيعــن بــن فضــيل عــن مطــرف عــن عــامر دحــدثنا حممــ
.اهـ صحيح ألن له عهدااليهودي أو النصراين كان أحق ببضعها

حـــدثنا وكيـــع عـــن هشـــام وشـــعبة عـــن قتـــادة عـــن ســـعيد بـــن ]18618[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال 
.اهـ صحيح : قال عليعن املسيب

جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ]12699[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح يقول يف الرجل له األمة املسلمة وعبد نصراين يزوج العبد األمة قال ال

يف عبــاسابــنعــن عــن عكرمــةءنــا خالــد بــن عبــد اهللا عــن خالــد احلــذا]1975[ســعيد -
يفـرق بينهمـا، ال ميلـك نسـاءنا غرينـا، حنـن علـى النـاس، :أسـلمت، قـالفنصراين حتتـه نصـرانية

ابــن أيب شــيبة ).ليظهــره علــى الــدين كلــه(علينــا وذلــك ألن اهللا عــز وجــل يقــولوالنــاس لــيس 
إذا أسـلمت : قـال ابـن عبـاسحدثنا عباد بـن العـوام عـن خالـد عـن عكرمـة عـن ]18607[

حــدثنا عبــادقــال حــدثنا أمحــد] 2/665[ب حــر . رانية قبــل زوجهــا فهــي أملــك بنفســهاالنصــ
إذا أسـلمت اليهوديـة والنصـرانية قبـل زوجهـا : قالعن ابن عباسحدثنا خالد عن عكرمةقال 
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وعلقـــه .بـــن أيب املخـــارق عـــن عكرمـــة ورواه عبـــد الكـــرمي .اهــــ صـــحيح فهـــي أملـــك بنفســـها
.يح حالبخاري يف الص

أنكحة أهل الذمة
بــن عبــد اهللا حــدثنا ســفيان قــال مسعــت عمــرا قــال كنــت يحــدثنا علــ]3156[البخــاري -

عـام حـج مصـعب -جالسا مع جابر بن زيد وعمـرو بـن أوس ، فحـدثهما جبالـة سـنة سـبعني 
عند درج زمزم قال كنت كاتبـا جلـزء بـن معاويـة عـم األحنـف ، فأتانـا  -بن الزبري بأهل البصرة 

ومل يكـن عمـر . حمـيقبل موته بسنة فرقـوا بـني كـل ذعمر بن الخطابكتاب 
بد الرمحن بن عـوف أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمحىت شهد ع،
اهـأخذها من جموس هجر 

كتب عمر : منذ ستني سنة قالمسعت فضيال الرقاشي: قالنا سفيان]2183[سعيد -
مل أقــر ســـلف املســـلمني : ســـنســل احلســـن بــن أيب احل: بــن عبـــد العزيــز إىل عـــدي بــن أرطـــاة

ملــا قــدم البحــرين تــرك الحضــرميبــنالعــالءألن : نكــاح األخــوات واألمهــات؟ فقــال احلســن
حدثنا حجاج ] 91األموال [أبو عبيد وقال. اهـ فضيل بن زيد الرقاشي ثقة الناس على هذا

ما بـال مـن : كتب عمر بن عبد العزيز إىل احلسن يسأله: عن محاد بن سلمة عن محيد قال
؟ وذكر أشـياء مـن أمـرهم قـد 

، فإمنــا أنــت متبــع ولســت مببتــدع والســالم اهـــ أمــا بعــد: فكتــب إليــه احلســن: قــال. مساهــا
.صحيح .حجاج هو ابن حممد األعور

الرجل يفجر باملرأة أينكحها
ال يـنكح إال زانيـة أو مشـركة والزانيـة ال ينكحهـا إال زان أو مشـرك وحـرم الـزاين(قـال اهللا تعـاىل 

]3النور [)ذلك على املؤمنني
حــدثنا مســدد وأبـو معمــر قــاال حـدثنا عبــد الــوارث عـن حبيــب حــدثين]2054[أبـو داود -

:هريـرة قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمعـن أيبيعمرو بن شعيب عـن سـعيد املقـرب 
اهـ حبيب املعلم عن عمرو بن شعيبوقال أبو معمر حدثين. كح الزاينال ين

حدثنا أبو أمحد احلسني بن علـي التيمـي ثنـا اإلمـام أبـو بكـر حممـد بـن ]2784[رواه احلاكم 
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جــاء رجــل مــن : إســحاق ثنــا بشــر بــن معــاذ العقــدي ثنــا يزيــد بــن زريــع ثنــا حبيــب املعلــم قــال 
: أال تعجــب أن احلســن يقــول : عمــرو بــن شــعيب فقــال أهــل الكوفــة إىل

هريـرة عـن و مـا يعجبـك حـدثناه سـعيد املقـربي عـن أيب: فقال عمرو . ينكح إال جملودة مثله 
. اهــ وصـححه والـذهيب النيب صلى اهللا عليـه و 

منسوخ على قول سـعيد ) الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة(اآلية أنه مثل إىل الشافعي ذهب
.)1(بن املسيب

بــن شــهاب حيــدث عــن اعــن شــيخ مــن أهــل املدينــة قــال مسعــت ]12795[عبــد الــرزاق -
رضـي اهللا عنـه عـن رجـل زىن بـامرأة الصـديقبكرأبوعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال سئل 

ابن .من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إىل نكاح ما : مث يريد أن يتزوجها قال 
أن رجال فجر بـامرأة ومهـا بكـران عن الزهريعن أشعثحدثنا حفص]17050[أيب شيبة 
.اهـ مرسل ال بأس به ونفامها مث زوجها إياه بعد احلولبكرأبوفجلدمها 

أبــي بكــرجــاء رجــل إىل أخربنــا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع قــال ]12796[عبــد الــرزاق -
فذكر له أن ضيفا له افتض أخته استكرهها على نفسها فسأله فاعرتف بذلك فضربه أبو بكر 

عـن عـن نـافععـن عبيـد اهللاحدثنا حيىي بـن سـعيد]151الناسخ واملنسوخ[أبو عبيد . عليها 
فـــأقر ، : فســـأله أيب بكـــرضـــاف رجـــال فـــافتض أختـــه ، فرفـــع إىل أن رجـــال وابـــن عمـــرصـــفية 

بكــر ، فجلــده مائــة وغربــه إىل فــدك ، مث إن الرجــل تــزوج املــرأة : أبكــر أم ثيــب ؟ فقــال :فقـال
حدثنا يزيد عن حممد بن إسحاق عن نـافع عـن ابـن أبو عبيد وقال . بعد ذلك وقتل باليمامة 

مث زوج أحـدمها مائـةفجلدمها مائـة.أرسل إليهما أو سأهلما فاعرتفاأبا بكرأن أو صفيةعمر
حـــدثنا حممـــد بـــن نصـــر قـــال حـــدثنا ]8559[ابـــن املنـــذر . مـــن اآلخـــر مكانـــه ونفامهـــا ســـنة 

أخربنــا حممــد بــن إســحاق عــن نــافع : أخربنــا عبــدة بــن ســليمان قــال: إســحاق بــن إبــراهيم قــال
بكر جالس يف املسجد وعنده عمر إذ أقبل رجل حـىت وقـف علـى عمـر بينا أبو عن ابن عمر

الـزاين ال يـنكح إال (حدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد بـن املسـيب ]17193[ابن أيب شيبة -1
وكـــان يقــال: قــال )وأنكحـــوا األيــامى مــنكم(قـــال نســختها الــيت بعــدها كــان ي: قــال )زانيــة أو مشــركة

.اهـ سند صحيح املسلمني
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قم إىل الرجل فانظر مـا يقـول فـإن لـه : فقال أبو بكر لعمر. فالث لوثا من الكالم وهو دهش
: إنـه ضـافه الليلـة ضـيف، فزنـا بابنتـه، فضـرب عمـر يف صـدره وقـال: مالـك؟ قـال: لشـأنا، قـال

قبحــك اهللا، أال ســرتت ابنتــك وأقمــت عليهــا
 .

ثنا حيــىي بــن عبــد الــرمحن بــن مســعود حــدثنا أمحــد بــن حــد]476/ 9احمللــى[ابــن حــزموقــال 
قاضــي حــدثنا علــي بــن عبــد اهللا دحــيم حــدثنا إبــراهيم بــن محــاد حــدثنا إمساعيــل بــن إســحاق ال

عـن ابـن ن أيب زائـدة حـدثنا حممـد بـن إسـحاق عـن نـافعحدثنا حيىي بن زكريا بـهو ابن املديين
يف املســجد إذ جــاء رجــل فــالث عليــه لوثــا مــن كــالم وهــو الصــديقبكــرأبــوبينمــا : عمــر قــال

إن : فقــال لــهفقــام إليــه عمـر،. قـم فــانظر يف شــأنه، فـإن لــه شـأنا: لعمــردهـش فقــال أبـو بكــر 
قبحك اهللا، أال سرتت على ابنتـك، : ضيفا ضافين فزىن بابنته فضرب عمر يف صدره، وقال له

اهـــ روايــة 
.حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا أصح ، وهو خرب صحيح 

بن جريج قال أخربين عبيد اهللا بـن أيب يزيـد أنـه مسـع سـباع اأخربنا ]12793[عبد الرزاق -
إن وهــب بـن ربــاح تـزوج امــرأة وللمـرأة ابنــة مـن غــري موهـب وملوهــب : بـن ثابـت الزهــري يقـول 

فحـد عمـر عمـر بـن الخطـاببن وهب ابنـة املـرأة فرفـع ذلـك إىل ابن من غري امرأته فأصاب ا
بـن موهـباعلـى أن جيمـع بينهمـا فـأىب بن موهب وأخر املرأة حىت وضعت مث حـدها وحـرصا

نا سفيان عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عـن ]885[بن منصورسعيدقال. بن عيينة ااهـ خالفه 
مكة، فرفعهما إليـه عمرأبيه

حـدثنا ابــن ]17045[أيب شـيبة ابـن . فحـدمها، وحـرص أن جيمـع بينهمـا، فـأىب ذلــك الغـالم
عن أبيه أن سباع بن ثابـت تـزوج ابنـة ربـاح بـن وهـب ولـه ابـن عن عبيد اهللا بن أيب يزيدعيينة

عمـــر بـــن مـــن غريهـــا وهلـــا ابنـــة مـــن غـــريه ففجـــر الغـــالم باجلاريـــة فظهـــر باجلاريـــة محـــل فرفعـــا إىل 
حــدثنا ]153[عبيــد أبــو . فاعرتفــا فجلــدمها وحــرص أن جيمــع بينهمــا فــأىب الغــالماخلطــاب

مـا فجـر جباريـة ، فسـئال ؟ فاعرتفـاأن غالسفيان بن عيينـة عـن عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد عـن أبيـه
] 14248هـق[ي الشـافع.حـرص أن جيمـع بينهمـا فـأىب الغـالممثعمر بـن اخلطـابفجلدمها 

ن غـريه ولـه يزيد عن أبيه أن رجال تزوج امرأة وهلا ابنة مـعبيد اهللا بن أيبحدثنا سفيان حدثين
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مكة رفع ذلك إليه فسأهلما عمر
وقـال إمساعيـل بـن إسـحاق . فاعرتفا فجلدمها عمر احلـد وحـرص أن جيمـع بينهمـا فـأىب الغـالم

حدثنا علي بـن عبـد اهللا قـال حـدثنا سـفيان بـن عيينـة حـدثنا عبيـد]269[أحكام القرآن يف 
موهب بن رباح وهلا ابنة مـن غـريه ولـه ةتزوج سباع بن ثابت ابن: بيه قالأيب يزيد عن أاهللا بن 

ىل عمـر بـن إفرفـع ذلـك ، فسـئلت فاعرتفـت ..اهابن من غري 
ن ابــن إ:قلــت لســفيان. ىب ذلــك الغــالمأن جيمــع بينهمــا فــأاخلطــاب فاعرتفــا فحــدمها وحــرص 

حفـظ أوهـو : مث قـال سـفيان ، هكـذا حـدثين عبيـد اهللا :قال سـفيان.بيهأقول عن يجريح ال
يـأيت .احـتج بـه أمحـد .اهـ رواية ابن جريج أصح ، وهو خـرب ثابـت صـحيحعن عبيد اهللا مين

.يف احلدود
حــدثنا أبــو هــالل حـــدثنا نــا ســـليمان بــن حــرب] 475/ 9احمللــى [إمساعيــل بــن إســحاق -

لقـد مهمـت أن ال أدع أحـدا أصـاب فاحشـة : عمـر بـن الخطـابقـال : عن احلسن قـالقتادة
الشـرك أعظـم مـن ذلـك: يـا أمـري املـؤمنني: كعـببـنأبـييف اإلسالم يتـزوج حمصـنة، فقـال لـه 

.اهـ مرسل ال بأس به ابفقد يقبل منه إذا ت
عـن عـن عبـد الـرمحن الصـدائيعن عمرو بن مـروانحدثنا وكيع]17064[ابن أيب شيبة -

إن  : أهواهـا وقـد كنــت نلـت منهـا ، فقــالإن يل ابنــة عـم: جـاء إليــه رجـل فقـال: قـالعلـي
اهــ الصـدائي مل كان شيئا باطنا يعين اجلماع فال ، وإن كان شـيئا ظـاهرا يعـين القبلـة فـال بـأس

.أعرفه 
مسعت حـنش بـن : عن مساك بن حرب قال حدثنا أبو النضر عن شعبة ]156[أبو عبيد -

فزنـت قبـل أن :أو قـال يف رجـل تـزوج امـرأة فـزىن عليأن قوما اختصموا إىل : ث حيداملعتمر 
حدثنا هشيم عن داود بن أيب هنـد عـن مسـاك بـن حـرب عمـن .ففرق بينهما: 

رواه البيهقـي يف املعرفـة . مثـل ذلـكعلـيعـن حدثه ورمبا قال هشيم عـن رجـل مـن بـين عجـل 
عـــن حـــنش أن رجـــال تـــزوج كيــع عـــن ســـفيان عـــن مســاك الشـــافعي قـــال و مــن طريـــق] 4378[

ففــرق بينهمــا وجلــده احلــد وأعطاهــا نصــف علــي
.اهـ ضعفه البيهقي حبنش الصداق



تقريب فقه السابقني األولني

131

املنهـال حـدثنا مـن طريـق إمساعيـل القاضـي ثنـا حجـاج بـن ]478/ 9احمللـى [وروى ابن حـزم 
: قال يف البكـر إذا زىن قبـل أن يـدخل بأهلـهعلي بن أبي طالبعن قتادة أنمحاد بن سلمة

جلد احلد، فيفرق بينه وبني أهله، وهلا نصـف الصـداق، فـإن زنـت هـي جلـدت وفـرق بينهمـا، 
ســعيد بــن منصــور حــدثنا مــن طريــق] 14256[وروى البيهقــي . اهـــ مرســل وال صــداق هلــا

ن رجـال تــزوج امـرأة فأصــاب فاحشــة هشـيم حــدثنا العـوام بــن حوشـب أخربنــا العــالء بـن بــدر أ
ال تتـزوج إال : مث قـال للرجـل ، بينـه وبـني امرأتـه يففـرق علـيعلـبـه إىل جيءفضرب احلد مث 

فهذا منقطع اهـ: مث قال البيهقي .جملودة مثلك
عن احلسن بن عمارة عن العالء بـن جـابر قـال فجـرت امـرأة علـى ]10695[عبد الرزاق -

عليعهد علي وقد زوجت ومل
.اهـ ابن عمارة ضعيف كربالء مث رجعت فردها على زوجها بنكاحها األول 

أيت مبحـدود علياعن ابن سابط أن عن ليثحدثنا ابن إدريس]17208[ابن أيب شيبة -
.اهـ ليث ضعيف وج امرأة غري حمدودة ففرق بينهماتز 
وكـان عمـرالبنعن عبد اهللا بن عمر عن نافع قال كانت جاريـة ]12797[عبد الرزاق -

بـن عمـر يومـا فقـال أحامـل أنـت قالـت نعـم قـال ممـن قالـت اله غالم يـدخل عليهـا فسـبه فـرآه 
بـن عمـر فجحـد وكانـت لـه إصـبع زايـدة فقـال لـه امن فالن قال الذي سببته قالت نعم فسأله 

ه ذا إصــبع زايــدة قــال هــو إذا مــين قــال فولــدت غالمــا لــه إصــبع بــن عمــر أرأيــت إن جــاءت بــا
ابـن املنـذر اهــ رواهبـن عمـر احلـد وزوجهـا إيـاه وأعتـق الغـالم الـذي ولـدت ا

عن عبد اهللا . فذكره عن نافع خربنا عبد الرزاق عن عبيد اهللاأحدثنا إسحاق قال]7382[
.ه املكرب أصح ، وهو سند حسن ال بأس ب

حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا أبو عوانة عن ]475/ 9احمللى [إمساعيل بن إسحاق -
أة أيتزوجهـا عـن رجـل فجـر بـامر أنـه سـئلعمـرابـنعن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة

.اهـ سند حسن إن تابا وأصلحا: قال
بـن قشـري عـن أيب عن شريك عن عروة بـن عبـد اهللاحدثنا وكيع]17049[ابن أيب شيبة -

حــرب .أولــه ســفاح وآخــره نكــاح أو أولــه حــرام وآخــره حــالل: قــال عمــرابــناألشــعث عــن 
حدثنا حممد بـن معاويـة قـال ثنـا شـريك عـن عـروة بـن عبـد اهللا بـن قشـرب عـن أيب ]250/ 1[
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اهـــ أولـه ســفاح وآخـره نكــاح: قــالعــن ابـن عمــر يف الرجـل يــزين بــاملرأة، مث يتزوجهـا؟األشـعث
.األشعث مستور أبو 

عـن عبـاسابـنسـألت : حـدثين عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد قـالنا سفيان قـال]886[سعيد -
نـا محـاد بـن ]887[سـعيد .نعم، ذاك حني أصاب احلـالل: أينكحها؟ قالرجل فجر بامرأة

وسـألته عـن رجـل زىن بـامرأة، يتزوجهـا؟ ابـن عبـاسمسعـت : عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قـالزيد
عــن ابــن أيب جنــيح عــن نــا داود بــن عبــد الــرمحن]888[ســعيد .ذاك حــني أجــاد أمرهــا:قــال

عبـد .األول سـفاح، واآلخـر نكـاح: عباسابنفقال أنه سأل ابن عباسبن أيب يزيدعبيد اهللا
عبــاسبــنالت أيزيـد قــال ســأيببــن جــريج قـال أخــربين عبيــد اهللا بــن اعــن ]12791[الـرزاق 

بــن ارامــا مث يتزوجهــا قــال اآلن حســن أصــاب احلــالل قــال وقــال يل عــن الرجــل يصــيب املــرأة ح
ابــــن أيب شــــيبة .عبــــاس ومــــا يكــــره مــــن ذلــــك قلــــت إنــــه يقــــول إنــــه كــــذا وكــــذا قــــال فهــــو كــــذا 

عــن ابــن عبــاسســئل : حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن عبيــد اهللا بــن أيب يزيــد قــال ]17060[
.اهـ صحيح حلاللاآلن أصاب ا: قال جل زىن بامرأة فأراد أن يتزوجهار 

حـــدثنا ســـفيان بـــن نا علـــي بـــن عبـــد اهللاحـــدث]476/ 9احمللـــى [وقـــال إمساعيـــل بـــن إســـحاق
)الــزاين ال يــنكح إال زانيــة(يقــولابــن عبــاسمسعــت : قــال عبيــد اهللا بــن أيب يزيــد: عيينــة قــال

.اهـ صحيح ، هو مبعناه هو حكم بينهما: قال
الفقيـه أخربنـا أبـو بكـر القطـان حـدثنا أبـو األزهـر أخربنا أبو طـاهر]14240[وقال البيهقي 

ح وأخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ أخربنـا احلسـني بـن احلسـن بـن أيـوب يحدثنا روح حدثنا الثور 
مســـرة حـــدثنا خـــالد بــن حيـــىي وعبـــد الصـــمد بـــن حســـان قـــاال حـــدثنا حــدثنا أبـــو حيـــىي بـــن أيب

ال يـنكح الزاين(ابن عباسعن عمرة عن سعيد بن جبريسفيان بن سعيد عن حبيب بن أيب
، ولكنـــه اجلمـــاع ، أمـــا إنـــه لـــيس بالنكـــاح : قـــال ) إال زانيـــة أو مشـــركة

ورواه .رواية الفقيه ولكن ال جيامعها إال زان أو مشركعبد اهللا ويفلفظ حديث أيب. مشرك
الــرمحن عــن ســفيان عــن ســنان الواســطي ثنــا عبــدحــدثنا أمحــد بــن]14121[ابــن أيب حــامت 

.ه احلاكم والذهيبحصح. عن ابن عباس حبيب بن أيب عمرة عن سعيد بن جبري 
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حدثنا محاد بن احلسـن بـن عنبسـة ثنـا أبـو داود ثنـا قـيس عـن ]14123[وقال ابن أيب حامت 
ال إال زانيـة ال يـزين إالـزاين ال يـنكح : عـن ابـن عبـاس يف قولـه أيب حصني عـن سـعيد بـن جبـري

.اهـ صحيح ية أو مشركة بزان
أوله : بن عباس قال انا شعبة عن محاد عن سعيد بن جبري عن خرب أ]365[ابن اجلعد وقال

ســـعيد . ســـفاح وآخـــره نكـــاح ويتـــوب اهللا علـــى مـــن تـــاب يعـــين الرجـــل يـــزين بـــاملرأة مث يتزوجهـــا 
أنـه سـئل عــن عبـاسابـنعــن نـا أبــو هشـام عـن سـعيد بـن جبـرينـا خلـف بـن خليفـة]889[

ابـنعن سعيد بـن جبـري عـن نة عن أيب بشرنا أبو عوا. أوله سفاح، وآخره نكاح: ذاك، فقال
مغـرية أنـانـا هشـيم.مثلـهعبـاسابننا هشيم أنا حصني عن سعيد بن جبري عن . مثلهعباس

وداود بــن أيب هنــد عــن .عبــاسابــنعبــد امللــك عــن عطــاء عــن و عبــاسابــنعــن إبــراهيم عــن 
نا هشـيم أنـا أبـو نعامـة الضـيب .وآخره نكاحأوله سفاح: ه كان يقولأنعباسابنعكرمة عن 

ابـن أيب .وآخره نكاح، حلـت لـه مبالـهأوله سفاح: أنه قالعباسابنعن عن سعيد بن جبري
ابـن عبـاسعـن عن سعيد بـن جبـريعن أيب هاشمحدثنا خلف بن خليفة ]17046[شيبة 

أولـه ال بأس: حدا مث أراد أن يتزوجها قال يف رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من اآلخر
بــن جــريج قــال أخــربين عطــاء قــال كــان اأخربنــا ]12785[عبــد الــرزاق .ســفاح وآخــره نكــاح

.يقــول يف الرجــل يــزين بــاملرأة مث يريــد نكاحهــا قــال أول أمرهــا ســفاح وآخــره نكــاح عبــاسبــنا
قــال يف الرجــل يــزين سعبــابــناعــن معمــر عــن قتــادة عــن عكرمــة أن ]12787[عبــد الــرزاق 

عبد .باملرأة مث ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حالل 
.مثلــه عبـاسبـنابـن التيمـي عــن داود بـن أيب هنـد عـن عكرمــة عـن اعـن ]12788[الـرزاق 

ابــن.حنــوهعــن حممــد بــن مســلم عــن إبــراهيم بــن ميســرة عــن طــاووس]12790[عبــد الــرزاق 
ابـن عـن عـن عكرمـةعـن قتـادةسـعيد حدثنا حممد بن بشر قال حدثنا]17063[أيب شيبة 

كان أوله سـفاح وآخـره نكـاح أولـه حـرام وآخـره : قالالرجل يفجر باملرأة مث يتزوجهايفعباس
بـن عفـان حـدثنا حممـد بـن بشـر عـن ياحلسن بن علمن طريق]14251[البيهقي .حالل

بــن إبــراهيم حــدثنا يجعفــر الــرزاز حــدثنا علــأيبورواه مــن طريــق.بنحــوهعروبــة ســعيد بــن أيب
وقــال أبـــو عبيـــد .مثلـــهعبــاسابـــنهنـــد عــن عكرمـــة عــن يزيــد بـــن هــارون أخربنـــا داود بــن أيب

حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس أنـه كـان ال يـرى بـه ] 161[
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ئطـا فسـرق منـه مث أتـى صـاحبه ، فاشـرتى منـه إمنا مثل ذلك مثل رجل أتـى حا: بأسا ، ويقول
حــدثنا حممــد قــال حــدثنا بنــدار ]7380[ابــن املنــذر .، فمــا ســرق حــرام ومــا اشــرتى حــالل 

أولـه سـفاح وآخـره نكـاح، : عـن ابـن عبـاس قـالقال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن عكرمة
.اهـ صحاحسرق منها الرجل فيأكل مث يشرتيهاوضرب لذلك مثال النخلة ي

: قــال عبــاسبــنابــن التيمــي عــن أبيــه عــن أيب جملــز عــن اعــن ]12792[عبــد الــرزاق وقــال
.اهـ سند صحيح أعلم أن اهللا يقبل التوبة منهما مجيعا كما يقبلها منهما متفرقني 

عــن ابــن أيب ذئــب عــن شــعبة مــوىل ابــن عبــاس أنــه مســع ]173/ 2املدونــة [ابــن وهــب وقــال 
مث رزق اهللا منهـا مرأة فأصبت منها ما حرم اهللا علـيكنت أتبع ا: رجال يسأل ابن عباس قال

لــيس : فقــال ابــن عبــاس ،نــاس إن الــزاين ال يــنكح إال زانيــةتوبــة فــأردت أن أتزوجهــا، فقــال ال
]14120[ابـــن أيب حـــامت . ، انكحهـــا فمـــا كـــان فيـــه مـــن إمث فعلـــيهـــذا موضـــع هـــذه اآليـــة

مسعـت شـعبة مـوىل ابـن عبـاس: بـن أيب ذئـب قـال عـن احدثنا أبو سعيد االشج ثنا أبو خالـد
منهــا مــا حــرم اهللا عــز يتآة أمل بــامر أين كنــت إ: له فقــال أمسعــت ابــن عبــاس ورجــل ســ: قــال 

ن الزاين ال يـنكح إ: ناس أتزوجها ، فقال أن أردت أوجل علي ، فرزقين اهللا من ذلك توبة ، ف
.اهـ حسن مث فعليإا فما كان من ذا ، انكحهليس هذا يف ه: ال زانية ، فقال ابن عباس إ

حــدثين ألوزاعــي عــن حيــىي بــن أيب كثــري قــالحــدثنا حممــد بــن كثــري عــن ا] 160[أبــو عبيــد -
وقـال : قـال. ال بـأس بـه: فسـئل عـن ذلـك ، فقـالعبـاسابـنكنت عند : مساور الثقفي قال
.اهـ صحيح أوله حرام وآخره حالل: جابر بن عبد اهللا

جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ]12786[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح يقول ال بأس بذلك أول أمرها زنا حرام وآخره حالل 

جـابر بـن عبـد اهللاعـن عن قتادةعن سعيدحدثنا عبد األعلى]17057[ابن أيب شيبة -
عــن دثنا حممــد بــن بشــرحــ]17062[ابــن أيب شــيبة .إذا تابــا وأصــلحا فــال بــأس بــه: قــال 

وسعيد بن جبـري يف الرجـل يفجـر جابر بن عبد اهللاعن سعيد بن املسيب و سعيد حدثنا قتادة
.اهـ صحيح ال بأس بذلك إذا تابا وأصلحا: ا باملرأة مث يتزوجها قالو 

عبــد اهللا بــن عــن عــن أبيــهعــن ســامل بــن أيب اجلعــد نــا أبــو عوانــة عــن قتــادة]896[ســعيد -
ابــن أيب شــيبة .ال يــزاالن زانيــني مــا اجتمعــا: لرجــل يفجــر بــاملرأة مث يتزوجهــا قــاليف امســعود
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عبـد اهللاعـن عـن أبيـهعن سامل بن أيب اجلعـدعن شعبة عن احلكمحدثنا غندر]17065[
نا شعبة عـن احلكـم وقتـادة عـن سـامل بـن أيب خرب أ]165[ابن اجلعد .ال يزاالن زانيني: قال 

يف الرجل يزين باملرأة مث يتزوجها قال ال يـزاالن زانيـني : اهللا بن مسعود اجلعد عن أبيه عن عبد
ا مهام عن قتادة عـن سـامل حدثنأخربنا عفان بن مسلم قال ]8944[ابن سعد . ما اجتمعا 

مهــا زانيــان مــا : يف الرجــل يــزين بــاملرأة مث يتزوجهــا قــال بــن أيب اجلعــد عــن أبيــه عــن ابــن مســعود 
إمساعيــل . كـان قارئــا لكتــاب اهللا: قــال . أي رجـل كــان أبــوك : لســامل قلــت : قــال . اجتمعـا 

حــدثنا مســلم بــن إبــراهيم قــال حــدثنا أبــان بــن يزيــد ] 257[أحكــام القــرآن بــن إســحاق يف 
عــن عبــد اهللا بــن مســعود يف الرجــل بيــهأيب اجلعــد عــن أحــدثنا قتــادة عــن ســامل بــن وشــعبة قــاال

حدثنا هدبة قال حدثنا مهام قال حـدثنا قتـادة .ان ما عاشاة مث يتزوجها قال مها زانيأيزين باملر 
حــدثنا عبــد .مهــا زانيــان مــا اجتمعــا:عــن ابــن مســعود قــالبيــهأيب اجلعــد عــن أعــن ســامل بــن 

عن عبـد اهللا بيهأيب اجلعد عن أبو عوانة عن قتادة عن سامل بن أالواحد بن غياث قال حدثنا 
علــي بــن عبــد اهللا قــال حــدثنا حيــىي بــن ســعيد قــال حــدثنا.ال يــزاالن زانيــني مــا اجتمعــا:قــال

عــن ابــن مســعود يف بيــهأيب اجلعــد عــن أحــدثنا شــعبة قــال حــدثنا قتــادة واحلكــم عــن ســامل بــن 
البيهقــــي .مــــا اجتمعــــاهوقــــال قتــــادة يف حديثــــ. ة مث يتزوجهــــا ال يــــزاال زانيــــنيأاملر بــــالــــذي يــــزين 

عـن سـامل بـن أىب اجلعـد عـن أبيـه عبد الوهاب أخربنـا سـعيد عـن قتـادة من طريق]14257[
وقـد أرسـله حممـد .ثقـة كـويف رافـع أبـو اجلعـد  اهــ مهـا زانيـان مـا اجتمعـا: قـال مسعودابنعن 

:بن سريين 
زيــد عــن ليمان بــن حــرب قــال حــدثنا محــاد بــن حــدثنا ســ] 255[قــال إمساعيــل بــن إســحاق 

أحـدمها زىن فهمـا زانيـان قـال عبـد اهللا إذا كـان: أيوب عـن حممـد عـن سـامل بـن أيب اجلعـد قـال
حدثنا به علي قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حممد بن سريين عـن .ما اجتمعا

عـــن ابـــن مســـعود يف الرجـــل يـــزين بـــاملرأة مث يتزوجهـــا قـــال مهـــا زانيـــان مـــا ســـامل بـــن أيب اجلعـــد
.اهـ واملوصول أوىل ، وهو خرب صحيحاصطحبا

بـنابـن سـريين قـال سـئل امعمـر عـن قتـادة عـن أيـوب عـن عـن ]12798[عبـد الـرزاق وقال
عــن الرجــل يــزين بــاملرأة مث ينكحهــا قــال مهــا زانيــان مــا اجتمعــا قــال فقيــل البــن مســعود مســعود
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بـن اقـال فلـم يـزل )وهو الذي يقبل التوبـة عـن عبـاده ويعفـو عـن السـيئات(أرأيت إن تابا قال 
.ـ مرسل صحيح اهمسعود يرددها حىت ظننا أنه ال يرى به بأسا 

عبة بــن احلجــاجحــدثنا أبــان بــن يزيــد وشــ: قــالحــدثنا مســلم] 4002[ابــن أيب خيثمــة قــالو 
أن عبد اهللا بن مسعود سئل حدثنا قتادة عن عزرة عن احلسن العرين عن علقمة بن قيسقاال 

، فتالها عبد اهللا عشر مـرات)الذين عملوا السيئات مث تابوا من بعدها وآمنوا(عن ذلك فقرأ 
مــن ]14259[البيهقــي واه ر و .اهـــ مســلم هــو ابــن إبــراهيم 

عـن علقمـة عبد الوهاب بـن عطـاء أخربنـا سـعيد عـن قتـادة عـن عـزرة عـن احلسـن العـرينطريق
فقال رجل زىن بامرأة مث تابا وأصلحا ألـه أن يتزوجهـا؟ فـتال ابن مسعودبن قيس أن رجال أتى 

مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربـك مـن (ة هذه اآلي
اهـيه مرارا حىت ظن أنه قد رخص فيهاقال فرددها عل) بعدها لغفور رحيم

حدثنا أبو عوانة عـن احلسـن بـن عبيـد اهللا: قالحدثنا موسى] 3994[وقال ابن أيب خيثمة 
د علقمة فسأله رجل عن رجـل زىن بـامرأة مث تزوجهـا؟ كنت عن: قالحدثنا أبو الضحى: قال

.حــىت خــتم اآليــة)وهــو الــذي يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويعفــو عــن الســيئات(فقــرأ هــذه اآليــة
، اهـــ هــذا أصــح مــن حــديث العــرين فجعــل الرجــل يــردد عليــه يســأله ال يزيــده علــى قــراءة اآليــة

.ه ورواه األعمش عن إبراهيم عن علقمة قول. إسناد جيد و 
عــن معمــر عــن احلكــم بــن أبــان قــال ســألت ســامل بــن عبــد اهللا ]12800[عبــد الــرزاق وقــال

وهــو الــذي يقبــل (بــن مســعود فقــال اعــن الرجــل يــزين بــاملرأة مث ينكحهــا فقــال ســئل عــن ذلــك 
حـــدثنا علــي قـــال ]270[إمساعيـــل بــن إســحاق اهـــ)التوبــة عــن عبـــاده ويعفــو عــن الســـيئات

عـن ابـن مسـعود يف الرجـل بـان عـن سـامل بـن عبـد اهللا بـن عمـرأحدثنا سفيان عـن احلكـم بـن 
.، وهو غريباهـ كذا رواه احلكميفجر باملراة قال ينصحها

عـن إبـراهيم حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهـاجر ]154[أبو عبيد وقال
مث يريـــد أن الرجـــل يفجـــر بـــاملرأة يفعبـــد اهللا بـــن مســـعودعـــن ي عـــن مهـــام بـــن احلـــارثالنخعـــ

.ضعيفسند اهـ ال بأس بذلك: يتزوجها قال 
: عن أبيه قـالأنا أبو جناب الكليب عن بكري بن األخنسنا هشيم قال]902[وقال سعيد 

وهـو الـذي يقبـل التوبـة عـن عبـاده ويعفـو عـن السـيئات ويعلـم مـا (امرتينا يف قراءة هذا احلـرف 
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أله عــن ذلـــك، فبينــا أنــا عنــده إذ أتـــاه آت، ألســمســعودابـــن، فأتيــت ) يفعلــون(أو )تفعلــون
وأصـلحا، أيتزوجهـا؟ فـتال عبـد يا أبا عبد الرمحن، رجل أصاب من امـرأة حرامـا، مث تابـا : فقال
خلــف بــن ) . وهــو الــذي يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويعفــو عــن الســيئات ويعلــم مــا يفعلــون(اهللا

عبــد اهللاخــنس عــن أبيــه عــن ألعــن بكــري بــن اأبــو جنــاب حيــىي بــن أيب حيــة الكلــيبنــا خليفــة
ن أيب جنـاب عــن بكـري بــن عــحــدثنا وكيـع ]17048[ابــن أيب شـيبة . ليتزوجهـا: مثلـه، فقــال

وهــو الــذي يقبــل ()حــم عســق(قــرأت مــن الليــل : األخــنس عــن أبيــه قــال 
هـا فأتـاه أسـأله عنعبد اهللافغدوت إىل )عن السيئات ويعلم ما تفعلونويعفوعن عباده التوبة

عـن وهـو الـذي يقبـل التوبـة(: عن الرجل يفجر باملرأة مث يتزوجهـا فقـرأ عبـد اهللا ، رجل فسأله 
أخربنـا يزيـد بـن هـارون عـن أيب جنـاب عـن ]8943[ابن سـعد ). عن السيئاتعباده ويعفو

بينـا أنـا جـالس عنـد عبـد اهللا إذ أتـاه رجـل فسـأله عـن الرجـل : قال بكري بن األخنس عن أبيه
وهـــو الـــذي يقبـــل التوبـــة عـــن عبـــاده ويعفـــو عـــن (ين بـــاملرأة مث يتزوجهـــا فقـــرأ عليـــه عبـــد اهللا يـــز 

.اهـ أبو جناب ضعيف يدلس ) السيئات ويعلم ما تفعلون
نهال قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن املحدثنا حجاج بن ]261[إمساعيل بن إسحاق وقال

مها زانيان :ة مث يتزوجها قاالأزين باملر قاال يف الذي يعائشة ومسعودابنن أداود عن الشعيب
حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال حـدثنا حجـاج قـال حـدثنا ]7384[ابـن املنـذر .ما اجتمعا

: قاال يف الذي يزين باملرأة مث يتزوجها قاالوعائشةمسعودابنمحاد عن داود عن الشعيب عن 
.مرسل جيد اهـ مها زانيان ما اجتمعا

عائشـةبن التيمي عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عـن اعن ]12801[عبد الرزاق -
،أنـــا مغـــرية عـــن إبـــراهيم عـــن عائشـــة ]897[ســـعيد .ال نـــرى إال زانيـــان مـــا اجتمعـــا: قالـــت 

نا ذواد بن علبـة ]899[سعيد .مها زانيان ما اضطجعا: وداود عن الشعيب عن عائشة قالت
حرام إىل يـوم : الرجل يفجر باملرأة مث يتزوجها قالتنا مطرف عن الشعيب عن عائشة يف : قال

بن التيمي عـن داود بـن أيب اعن ]12802[عبد الرزاق .اهـ هو ذواد بن علبة شيخ القيامة
حـدثنا وكيـع عـن ]17066[ابـن أيب شـيبة .بـن مسـعود وعائشـة مثلـه اهند عن الشعيب عن 

ــــــت عائشــــــة : إمساعيــــــل عــــــن الشــــــعيب قــــــال  ــــــزاالن زا: قال البيهقــــــي .نيــــــني مــــــا اصــــــطحباال ي
يبن أمحد بن حممد بن داود الرزاز البغداديأخربنا أبو احلسن عل]14262[
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حــدثنا يعلــى بــن عبيــد عــن يحــدثنا حممــد بــن اجلهــم الســمر يبكــر حممــد بــن عبــد اهللا الشــافع
ال : وجهـــا الرجــل يفجــر بــامرأة مث يتز خالــد عـــن عــامر قــال قالــت عائشـــة يفإمساعيــل بــن أيب

اهـــ مرســل هــذا ســفاح وهــذا نكــاح: فقــال وســئل عــن ذلــك ابــن عبــاس: يــزاالن زانيــني قــال 
.صحيح 

البــراء بــن عــن عــن ســليمان بــن اجلهــم الكنــديفأنــا مطــر قــال نــا هشــيم]898[ســعيد -
عـن عن مطرفحدثنا أسباط]17068[ابن أيب شيبة .مها زانيان ما اجتمعا: قالعازب

اهـــ ســند ال يــزاالن زانيــني أبــدا: قــال الرجــل يفجــر بــاملرأة مث يتزوجهــا يف الــرباءعــن أيب اجلهــم
.صحيح 

حدثنا حجاج بـن املنهـال وسـليمان بـن حـرب قـاال ] 475/ 9احمللى[إمساعيل بن إسحاق-
ال يـنكح : قـالأبي هريـرةعن حدثنا محاد بن سلمة عن حبيب عن عطاء بن أيب رباحمجيعا

.اهـ ثقات 
حــدثنا بكــار بــن عبــد اهللا عــن موســى بــن عبيــدة عــن أخيــه عبــد ]17209[ابــن أيب شــيبة -

أبا هريرةجل أن يتزوجها فاستشار اهللا بن عبيدة أن موالة لبين حارثة جلدت حد الزنا فأراد ر 
.اهـ سند ضعيف ال ، إال أن تكون عملت مثل عملها: فقال 

ثم تابتالرجل يتزوج املرأة كانت زنت 
أن رجال خطب إىل رجل أختـه فـذكر أعن أيب الزبري املكي ]1141[مالك -

اهـــ مالــك وللخـرب : مث قـال ، فضــربه أو كـاد يضــربه الخطــاببـنعمــرفبلـغ ذلــك ، أحـدثت 
.مرسل 

أن جاريـــة فجـــرت مث أقـــيم عـــن الشـــعيبأخربنـــا هشـــيم عـــن الشـــيباين] 2471[ابـــن اجلعـــد -
عليهـــا احلـــد مث

عمها فيكره أن يزوجها حىت خيرب ما كان من أمرها وجعل يكـره أن يفشـو ذلـك عليهـا فـذكروا 
نــا ]866[ســعيد . فقــال لــه زوجهــا كمــا تزوجــون صــاحل نســائكم الخطــاببــنلعمــرذلــك 

يــة فجــرت وأقــيم عليأن جار هشــيم أنــا الشــيباين عــن الشــعيب
وتابت اجلارية، وحسنت توبتها وحاهلا، وكانت ختطب إىل عمهـا، فكـره أن يزوجهـا حـىت خيـرب 
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: فقـــاللعمـــرمبـــا كـــان مـــن أمرهـــا، وجعـــل يكـــره أن يفشـــي ذلـــك عليهـــا، فـــذكرت أمرهـــا ذلـــك 
.اهـ مرسل صحيح زوجوها كما تزوجوا صاحلي نسائكم

بــن عيينــة عــن إمساعيــل وأيب فــروة عــن الشــعيب قــال جــاء اعــن ]10690[عبــد الــرزاق وقــال
يــا أمــري املــؤمنني إين وأدت ابنــة يل يف اجلاهليــة فأدركتهــا : فقــال عمــر بــن الخطــابرجــل إىل 

، قبل أن متوت فاستخرجتها 
مـــن حــــدود اإلســـالم فلــــم 

فـأذكر ، . فأقبلت إقباال حسنا ، فداويتها حىت برأ كلمها ، خرجت نفسها 
، لئن فعلت ألعاقبنـك عقوبـة ، هاه : فقال عمر ؟ما كان منها

. أهــل األمصــار أنكحهــا نكــاح العفيفــة املســلمة 
أن رجـال حدثنا يزيد ثنا إمساعيل بن أيب خالد عـن الشـعيب]1698املطالب العالية [احلارث 

إين اســـتخرجتها فأســـلمت : أتـــى عمـــر بـــن اخلطـــاب فقـــال 
بعــض أوداجهــا وقــد قطعــت، فعمــدت إىل الشــفرة فــذحبت نفســها ، فأدركتهــافأصــابت حــدا

فنخـرب مـ، فداويتها فربأت 
لــئن بلغــين أنــك ذكــرت مــن تعمــد إىل ســرت ســرته اهللا فتكشــفه ؟ :بالــذي كــان ؟ فقــال عمــر 

ـ مرســل اهــشــيئا ألجعلنــك نكــاال ألهــل األمصــار ، بــل أنكحهــا نكــاح العفيفــة املســلمة 
.صحيح 

عمـرأحدثت امرأة بالشام، فكتب إىل : قالنا سفيان عن عمرو بن دينار]867[سعيد -
اهــ مرسـل جيـد أنكحوهـا وال تـذكروا حـدثها: قـال. أن أنكحها وال خترب حـدثهاالخطاببن
.
عــن الثــوري عــن قــيس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب أن رجــال ]10689[عبــد الــرزاق -
فـذكر ذلـك لـه فقـال عمـر مـا رأيـت عمـرله وكانت قد أحـدثت لـه فجـاء إىل طب إليه ابنةخُ 

حــدثنا غنــدر ]17210[ابــن أيب شــيبة . ختــرب منهــا قــال مــا رأيــت إال خــريا قــال فزوجهــا وال
: فقالــت ، عـن شــعبة عـن قــيس بـن مســلم عـن طــارق بـن شــهاب أن رجـال أراد أن يــزوج ابنـة 

نعـم : أليسـت قـد تابـت ؟ قـال : ال ى عمـر فقـإين أخشى أن أفضحك ، إين قد بغيت ، فـأت
حــدثنا عبــد الــرمحن عــن ســفيان عــن قــيس بــن مســلم عــن ]160[أبــو عبيــد .فزوجهــا: قــال 
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طارق بن شهاب أن رجال خطبت إليه ابنة له وكانت قد أحدثت ، فأتى عمر فذكر ذلك له 
ما رأيت : قوله : محن قال عبد الر .زوجها وال خترب: ما رأيت منها إال خريا ، فقال : ، فقال 

.اهـ صحيح بعد احلدث: منها إال خريا يعين 

أو أختها هل حترم عليه امرأتهبأم امرأتهالرجل يفجر 
أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو الوليد حدثنا احلسـن بـن سـفيان أنبأين]14338[البيهقي -

، ن عقيـل عـن ابـن شـهاب حيـىي بـن أيـوب عـمرمي حـدثينحدثنا محيد بن قتيبة حدثنا ابن أيب
م احلرام مـن احلـاللال حير : طالبيأببنيعلقال : قال ، أم امرأته يءوسئل عن رجل وط

.اهـ منقطع 
طالــبأبــيبــنعلــيعــن أنــا حممــد بــن ســامل عــن الشــعيبقــالنــا هشــيم]1722[ســعيد -

ا حىت تنقضي عـدة ال حترم عليه امرأته، ويعتزهل: قالاهللا عنه يف رجل فجر بأخت امرأتهرضي 
أبنـا حـدثنا أمحـد قـال]221/ 1[حـرب . ويستغفر ربه وال يعـودرى، مث يرجع إىل امرأتهاألخ
عن علي أنه قال يف رجـل فجـر بأخـت امرأتـه ال يم قال أخربنا حممد بن سامل عن الشعيبهش

اهللا ويتوب ولكن يعتزهلا حىت يستربئ األخرى، مث يرجع إىل امرأته، ويستغفر ، حترم عليه امرأته
.اهـ ال بأس به إليه
مــا اجتمــع عبــد اهللاعــن الثــوري عــن جــابر عــن الشــعيب قــال قــال ]12772[عبــد الــرزاق -

حــالل وحــرام إال غلــب احلــرام علــى احلــالل قــال ســفيان وذلــك يف الرجــل يفجــر بــامرأة وعنــده 
.اهـ ضعيف ابنتها أو أمها فإذا كان ذلك فارقها

حدثنا حفص بن غياث عن ليـث عـن محـاد عـن إبـراهيم عـن ]16489[ابن أيب شيبة وقال
.اهـ ضعيف إىل فرج امرأة وابنتهاال ينظر اهللا إىل رجل نظر: علقمة عن عبد اهللا قال 

يف الـذي عمـران بـن حصـينعن عثمان بن سعيد عن قتـادة عـن ]12776[عبد الرزاق -
حــدثنا أبـــو عبــد الصـــمد ]16615[ابـــن أيب شــيبة .يــزين بــأم امرأتـــه قــد حرمتــا عليـــه مجيعــا

ابـن أيب شـيبة .حرمـت عليـه امرأتـه: قـال عمـران بـن حصـنيعـن عن قتادةعن سعيدالعمي
عمـران بـن احلصـنيعـن عـن احلسـنعـن قتـادةعـن سـعيد حدثنا علي بن مسهر]16487[

علـي حـدثنا ]7374[ابـن املنـذر وقال .حترم عليه امرأته: يف الرجل يقع على أم امرأته قال 
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بـن عبـد العزيـز قـال حـدثنا أبــو عبيـد قـال حـدثنا حيـىي بـن ســعيد عـن سـعيد بـن أيب عروبـة عــن 
اهــ حرمـت عليـه امرأتـه: م امرأته، قاليف رجل فجر بأقتادة عن احلسن عن عمران بن حصني

.هذا أحسنها ، وهو سند جيد 
يــزين بــأم عــن الرجــل عبــاسبــناعــن معمــر عــن قتــادة قــال ســئل ]12769[عبــد الــرزاق -

حدثنا علـي ]16488[ابن أيب شيبة .امرأته قال ختطى حبرمة إىل حرمة ومل حترم عليه امرأته 
حرمتـان ختطامهــا وال : قـالابـن عبـاسعـن عـن حيـىي بـن يعمـرعـن قتـادةعـن سـعيدبـن مسـهر

عــن عـن سـعيدحـدثنا أبــو عبـد الصـمد العمـي]16616[ابـن أيب شـيبة .حيرمهـا ذلـك عليـه
مـن ] 14335[البيهقـي .مل حتـرم امرأتـه عليـه: قـال ابـن عبـاسعـن ىي بـن يعمـرعن حيقتادة
أنه قـال عباسابنعبد الوهاب بن عطاء أخربنا سعيد عن قتادة عن حيىي بن يعمر عن طريق

يف
بــل لـو أخــذت كـوزا مــن مخــر : فقـال حـرام حــالال قـط فبلــغ ذلـك الشــعيبمـا حــرم: بـن يعمــر 
.حب من ماء لكان ذلك املاء حراما وكـان مـن رأى الشـعيبفسكبته يف

أخربنــا أبــو عبــد اهللا حــدثنا أبــو العبــاس حــدثنا حيــىي أخربنــا عبــد الوهــاب أخربنــا هشــام قــال و 
اهـ سند بصري ختطى حرمتني: أنه قالابن عباسر عن عن قتادة عن حيىي بن يعميالدستوائ
.كالم الشعيب مما يقوي رواية جابر اجلعفي قبل . صحيح 

حجــاج قــال حــدثنا محــاد أخربنــاحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال]7375[وقــال ابــن املنــذر 
ختطـــى : قـــالجـــل غشـــي أم امرأتـــه أو ابنـــة امرأتـــهيف ر عـــن قتـــادة عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس

أخربنــا أبــو احلســن ] 14337[البيهقــي .متني إحــدامها إىل األخــرى، ومل حتــرم عليــه امرأتــهحــر 
املعــروف أخربنــا أبــو ســعيد عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب حــدثنا حممــد بــن حممــد بــن أيب

رجـل يفعبـاسابـنأيوب أخربنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتـادة عـن عكرمـة عـن 
.صحيحاهـطى حرمتني وال حترم عليه امرأتهخت: ل أم امرأته قايغش

عـن عطـاءعـن قـيس بـن سـعدعن هشـام حدثنا عبد األعلى]16606[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ صحيح ىل حرمة وإن مل حترم عليه امرأتهجاوز حرمتني إ: قال ابن عباسعن 
ل زىن بأخـت بـن عبـاس يف رجـابـن جـريج عـن عطـاء عـن اعـن ]12781[عبـد الـرزاق وقـال

حـدثنا أمحـد ]220/ 1[حـرب الكرمـاين . امرأته ختطى حرمـة إىل حرمـة ومل حتـرم عليـه امرأتـه 
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أخـربين عطـاء عـن ابـن عبـاس يف رجــل زىن قـال ثنـا حيـىي بـن سـعيد قـال ابـن جـريج أخربنـا قـال
إذا زنــا : قــال عطــاء: قــال. إىل حرمــة وال حتــرم عليــه امرأتــه، قــال ختطــى حرمــةبأخــت امرأتــه

.اهـ صحيح بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته
حممد بن عبد اهللا بن الزبري قـال ثنـا حدثنا حدثنا أمحد بن حنبل قال] 1/225[حرب وقال 

: رجـل فقـالجـاء: عـن ابـن عبـاس قـالسفيان عن األغر عن خليفة بن حصـني عـن أيب نصـر
وهـــي أحـــب النـــاس إيل، وإين كنـــت امـــرأة قـــد ولـــدت مـــين ســـبعة، كلهـــم قـــد أطـــاق الســـالح، 

.نعم ثالمثائة ألف، ولوددت أين فديتها: قالهل لك من مال؟: قالأصبت من أمها صبوة؟
.ثقاتاهـ األغر هو ابن الصباح ، هي عليك حرام: قال
عبـد اهللا شهدت : نا شريك عن عبد الرمحن بن األصبهاين قال خرب أ]2337[ابن اجلعد -

كــر أنــه أصــاب امــرأة حرامــا أيتــزوج ابنتهــا أو أمهــا قــال فــإن كنــت أنــت وأتــاه رجــل ذ بــن مغفــل
.اهـ سند حسن فأنج مث أنج مث أنج هي يف احلالل حرام فكيف يف احلرام 

الرجل يفجر قبل الدخولما روي يف 
حدثنا ابن فضيل عن ابن أيب ليلى عن نافع عن صفية بنت أيب ]17158[ابن أيب شيبة -

ــو بكــرجــل امــرأة مث فجــر بــأخرى قبــل أن يــدخل بامرأتــه فجلــده تــزوج ر : عبيــد قالــت  مئــة أب
.ابن أيب ليلى فيه ضعفاهـ ونفاه سنة

أيت : عن حـنش بـن املعتمـر قـال عن مساكحدثنا أبو األحوص ]17151[ابن أيب شيبة -
، إذا تـرجم: قـال .نعـم: أحصـنت؟ قـال: فقـال لـه علـي، زنـابرجل قد أقـر علـى نفسـه بالعلي
فقـال رجـل مـن النـاس ، العشي دعا به فقص أمره علـى النـاسفرفعه إىل السجن فلما كان قال 

 :
.حسن ، يأيت يف احلدوداهـ أعطاها نصف الصداق فيما يرى مساكو 
وعــن جــابرعــن عــن أيب الــزبريعــن أشــعث حــدثنا ابــن إدريــس]17152[ابــن أيب شــيبة -

أشعث عن احلسن أن البكر إذا زنت جلدت وفرق بينها وبني زوجها وليس هلا شيء مث تأول 
اهــ ) وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض مـا آتيتمـوهن إال أن يـأتني بفاحشـة مبينـة(احلسن هذه اآلية 

.أشعث بن سوار يضعف 
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الرجل تفجر امرأتهما روي يف 
أخربنا حممد بن إمساعيـل بـن إبـراهيم قـال حـدثنا يزيـد قـال حـدثنا محـاد ]3229[النسائي -

بن سلمة وغريه عن هارون بن رئاب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري وعبد الكرمي عن عبد اهللا 
: قـاال ،بـن عبـاس وهـارون مل يرفعـهاعبد الكرمي يرفعه إىل ، بن عباس ابن عبيد بن عمري عن 
إن عنـدي امـرأة هـي مـن أحـب النـاس : اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقـال جاء رجل إىل رسول 

. :قــال. ال أصــرب عنهــا : قــال . طلقهــا : قــال ، وهــي ال متنــع يــد المــس ، إيل 
وعبد الكرمي ليس بالقوي وهارون بن رئـاب ، هذا احلديث ليس بثابت : قال أبو عبد الرمحن 

اهــن ثقـة وحديثـه أوىل بالصـواب مـن حـديث عبـد الكـرمي أثبت منه وقد أرسل احلـديث وهـارو 
.وزعم أبو عبيد أنه منسوخ باللعان والنهي عن نكاح الزانية.عبد الكرمي هو اجلزري 

عــن حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن ســعيد عــن عــدي بــن ثابــت ]16603[ابــن أيب شــيبة -
ابـن . أو أم ولـده عإذا رأى أحـدكم امرأتـه ، : قـالعمـرابـنعن نافع

لـى قـال حـدثنا حدثنا عبـد األعحدثنا موسى قال حدثنا حممد بن حيىي قال]7392[املنذر 
لـده علـى إذا وجـد الرجـل امرأتـه أو أم و : عـن نـافع أن ابـن عمـر قـالسعيد عن علي بن ثابت

.هـ صحيح فاحشة فليس له أن يغشاها
سهر عن الشـيباين عـن عبـد اهللا بـن شـداد قـال حدثنا علي بن م]16602[ابن أيب شيبة -
عبــاسابــنكنــت جالســا مــع : 

فبـئس مـا صـنعت إن كنـت فعلـت مثـل الـذي أقـرت بـه علـى : ، فقال لـه ابـن عبـاس )1(فجرت
. حيح اهـ سند صيلهانفسها ، فأمسك عليك امرأتك ، وإن كانت مل تفعل فخل سب

ما جاء يف نكاح احمللل

ســقاط احلــديث أن يتحــدث الواحــد وينصــت لــه اآلخــر، فــإذا ســكت حتــدث : قــال اجلــوهري يف كتــاب الصــحاح -1
.عليه ما بعده من كالم ابن عباس اهـ كأنه استدرجها يف الكالم حىت أقرت وأقر هو على نفسه ، يدلالساكت
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فـإن طلقهـا فـال حتـل لـه مـن بعـد حـىت تـنكح زوجـا غـريه فـإن طلقهـا فـال جنـاح (قال اهللا تعاىل 
البقـرة [)عليهما أن يرتاجعا إن ظنـا أن يقيمـا حـدود اهللا وتلـك حـدود اهللا يبينهـا لقـوم يعلمـون

)وال تتخذوا آيات اهللا هزوا(وقال ]230
حــدثين معاويــة بــن عبــد اهللا بــن صــاحل قــالحــدثنا ثين املثــىن قــالحــد]4882[ابــن جريــر -

فــإن طلقهــا فــال حتــل لــه مــن بعــد حــىت (قولــهعبــاسابــنصــاحل عــن علــي بــن أيب طلحــة عــن 
ابــن جريــر وقــال. ثــا، فــال حتــل حــىت تــنكح زوجــا غــريهإن طلقهــا ثال: يقــول)تــنكح زوجــا غــريه

عـن علـي حـدثين معاويـة بـن صـاحلقالحلحدثنا عبد اهللا بن صاقالحدثين املثىن]4905[
فـــإن طلقهــا فـــال جنــاح عليهمــا أن يرتاجعـــا إن ظنــا أن يقيمـــا (عبــاسابــنبــن أيب طلحــة عـــن 

: يقــــول) حــــدود اهللا
اهـاآلخر أو مات عنها، فقد حلت له يتزوجها إذا طلق

القاسـم حممـد بـن بشـار حـدثنا حيـىي عـن عبيـد اهللا قـال حـدثيندثينحـ]5261[البخاري -
صـلى اهللا عليـه ثالثـا ، فتزوجـت فطلـق فسـئل النـيببن حممد عـن عائشـة أن رجـال طلـق امرأتـه

اهـال ، حىت يذوق عسيلتها كما ذاق األول :أحتل لألول قالوسلم
نـا معمـر عـن الزهـري عـن حـدثنا حبـان بـن موسـى أخربنـا عبـد اهللا أخرب ]5620[البخاري -

عــروة عــن عائشــة أن رفاعــة القرظــي طلــق امرأتــه فبــت طالقهــا فتزوجهــا بعــده عبــد الــرمحن بــن 

رســول اهللا إال آخــر ثــالث تطليقــات فتزوجهــا بعــده عبــد الــرمحن بــن الــزبري وإنــه واهللا مــا معــه يــا

وسلم وابن سعيد بن العاص جالس بباب احلجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبـا بكـر يـا أبـا 
بكــر أال تزجــر هــذه عمــا جتهــر بــه عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ومــا يزيــد رســول اهللا

صـلى اهللا عليــه وســلم علــى التبســم مث قــال لعلـك تريــدين أن ترجعــي إىل رفاعــة ال حــىت تــذوقي 
اهـعسيلته ويذوق عسيلتك

بـن عبـاس مثـل ابن جريج قال أخـربين عطـاء اخلرسـاين عـن اأخربنا ]11133[عبد الرزاق -
بــن شــهاب عــن عــروة بــن الــزبري عــن عائشــة وزاد فقعــدت مثابــن جــريج عــن احــديث معمــر و 

جاءته بعد فأخربته أن قد مسها فمنعهـا أن ترجـع إىل زوجهـا األول مث قـال اللهـم إن كـان إمنـا 
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يف خالفتهمـا فمنعاهـا وعمـربكـرأبـا
.ثقات اهـ
قـــال مسعـــت حـــدثنا أيبيحـــدثنا حيـــىي بـــن عثمـــان بـــن صـــاحل املصـــر ]2011[ابـــن ماجـــة -
قال عقبة بن عامر قال رسـول اهللاأبو مصعب مشرح بن هاعانليث بن سعد يقول قال يلال

، هو احمللل :قالوا بلى يا رسول اهللا قال . أال أخربكم بالتيس املستعار .صلى اهللا عليه وسلم
.صححه احلاكم والذهيب اهـ لعن اهللا احمللل واحمللل له 

ن رافــع عــن قبيصــة عــن املســيب بــعــن األعمــشنــا جريــر بــن عبــد احلميــد ]1992[ســعيد -
نـا أبـو .ال أجد حمـال وال حملـال لـه إال رمجتـه: الخطاببنعمرقال : قالبن جابر األسدي
ال أجد حمال وال : عمرقال : قالملسيب بن رافع عن قبيصة بن جابرعن امعاوية نا األعمش

مـر عـن األعمـش عـن املسـيب عـن الثـوري ومع]10777[عبـد الـرزاق .حملال له إال رمجتهمـا
ال أوتـى مبحلـل وال مبحللـة عمـر بـن اخلطـاببن رافع عـن قبيصـة بـن جـابر األسـدي قـال قـال 

عن األعمش عن املسيب بن رافع حدثنا أبو معاوية]17363[ابن أيب شيبة .إال رمجتهما 
حيـىي أخربنـا أبـو حممـد عبـد اهللا بـن ]14576[البيهقـي .مثلـهعمـرعـن عن قبيصة بن جـابر

ببغـداد أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار حـدثنا سـعدان بـن نصـر حـدثنا أبـو معاويـة يالسكر 
تـى مبحـل وال حملـل لـه ال أو : عن األعمش عن املسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال قـال

حدثنا حممـد بـن سـعيد بـن نبـات نـا أمحـد بـن ] 195/ 12[أبو حممد يف احمللى .إال رمجتهما
قاســم بــن أصــبغ نــا حممــد بــن عبــد الســالم اخلشــين نــا حممــد بــن بشــار نــا حيــىي بــن عــون اهللا نــا

: سعيد القطان نا شعبة عن األعمش عن املسيب بن رافع عن قبيصـة بـن جـابر األسـدي قـال
.صحيح اهـأوتى مبحلل أو حملل له إال رمجتهال : قال عمر بن اخلطاب

سريين أن رجال من أهل املدينة طلق عن ابننا هشيم نا يونس بن عبيد]1999[سعيد -
انظر رجال حيلها لك، وكان يف املدينة : امرأته ثالثا، وندم وبلغ ذلك منه ما شاء اهللا، فقيل له

رجل مـن أهـل الباديـة لـه حسـب أقحـم إىل املدينـة، وكـان حمتاجـا لـيس لـه شـيء يتـوارى بـه إال 
هــل لــك أن : فأرســلوا إليــه، فقــالوا لــه، رقعتــني 

نزوجك امرأة فتـدخل عليهـا، فتكشـف عنهـا مخارهـا مث تطلقهـا وجنعـل لـك علـى ذلـك جعـال، 
: نعم: قال
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: ها، قالــتنعــم، هــو حيــث حتبــني، جعلــه اهللا فــداء: أعنــدك خــرب؟ قــال: فأعجبهــا، فقالــت لــه
فلمــا أصــبح مل يكــد أن يفــتح : فــانظر ال تطلقــين بشــيء، فــإن عمــر لــن يكرهــك علــى طالقــي

: األمــر إىل فالنــة، قــال: طلــق، قــال: البــاب حــىت كــادوا أن يكســروه، فلمــا دخلــوا عليــه، قــالوا
عمـر بـن إين أكره أن ال يزال يدخل علي، فـارتفعوا إىل : قويل له أن يطلقك، قالت: فقالوا هلا

اللهــم أنــت رزقــت ذا : ورفــع يديــه وقــال.إن طلقتهــا ألفعلــن بــك: فــأخربوه، فقــال لــهطــاباخل
بــن سـريين قـال أرســلت اعــن هشـام عـن ]10786[عبـد الـرزاق .الـرقعتني إذ خبـل عليـه عمــر

أن يقــيم عليهــا وال يطلقهــا وأوعــده عمــرامــرأة إىل رجــل فزوجتــه نفســها ليحلهــا لزوجهــا فــأمره 
وكــان مســكينا ال شــيء لــه كانــت لــه رقعتــان جيمــع أحــدمها علــى فرجــه بعاقبــة إن طلقهــا قــال

عــن معمــر عــن أيــوب ]10787[عبــد الــرزاق .الــرقعتنيواألخــرى علــى دبــره وكــان يــدعى ذا
.اهـ مرسل صحيح بن سريين مثله اعن 

بن جريج قال قال جماهد طلق رجل من قـريش امـرأة فبتهـا اعن ]10788[عبد الرزاق وقال 
بن له من األعراب بالسوق قدما لتجارة هلما فقال للفىت هل فيـك خـري مث مضـى اومر بشيخ و 

عنه مث كر عليه وكلمه قال نعم فأرين يدك فانطلق به فأخربه اخلـرب وأمـره بنكاحهـا فبـات معهـا 
أنكحك أبدا فلما أصبح استأذن له فأذن له وإذا هو قد واالها فقالت واهللا لئن هو طلقين ال

فدعاه فقال لـو نكحتهـا لفعلـت بـك فتواعـده فـدعا زوجهـا فقـال الزمهـا قـال لعمرفذكر ذلك 
بن جريج وقال غري جماهد طلق رجل امرأتـه علـى عهـد عمـر فبتهـا وكـان مسـكني باملدينـة أراه ا

مــن األعــراب يقــال لــه ذو النمــرتني فجاءتــه عجــوز فقالــت هــل لــك يف نكــاح وصــداق وشــهود 
م فكــان ذلــك فبــات معهــا فلمــا أن أصــبح كســته حلــة وتبيــت معهــا مث تصــبح فتفارقهــا قــال نعــ

ضــربا شــديدا وقــال واهللا لــئن قامــت يل بينــة وقــال احلمــد هللا الــذي كســاك يــا ذا النمــرتني الــزم 
مســلم بــن خالــد عــن ابــن أخربنــا ]14581هــق[الشــافعي .امرأتــك فــإن رابــك رجــل فــأتين 

طلق رجل من قريش امرأة له فبتهـا فمـر بشـيخ : جريج عن سيف بن سليمان عن جماهد قال 
هــل فيــك مــن خــري مث مضــى : الســوق قــدما لتجــارة هلمــا فقــال للفــىت وابــن لــه مــن األعــراب يف

يـــدك فــأرين: نعــم قـــال : عنــه مث كــر عليـــه فكمثلهــا مث مضــى عنـــه مث كــر عليــه فكمثلهـــا قــال 
انطلق به فأخربه اخلرب وأمره بنكاحها فنكحها فبات معهـا فلمـا أصـبح اسـتأذن فـأذن لـه فـإذا ف
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: فـدعاه فقـاللعمـرفـذكر ذلـك . ال أنكحـك أبـداهو قـد والهـا الـدبر فقالـت واهللا لـئن طلقـين
موضع آخـر وزاد فيه يف. الزمها: ذا وكذا وتواعده ودعا زوجها فقاللو نكحتها لفعلت بك ك

.اهـ سيف ثقة ، وهو مرسل جيد بهء فأخربينيوإن عرض لك أحد بش:فقال وقال
حلـل بـني الخطـابابـنقلت إلبراهيم هـل كـان : نا جرير عن مغرية قال]2000[سعيد -

، فطلقهـا زوجهـا تطليقـة ال، إمنـا كانـت لرجـل امـرأة ذات حسـب ومـال: الرجل وامرأته؟ فقـال
، : ، وقـالوا،، مث إن عمر تزوجها فبانت منهأو ثنتني

نـا . ، فتزوجها زوجها األول: فقال عمر
اهــ مرسـل جيـد كان زوجهـا األول احلـارث بـن أيب ربيعـة: جرير عن مغرية عن أيب معشر قال

.
أيب مليكـة أن احلـارث بـن عبـد بـن اال أخـربين بـن جـريج قـاعـن ]11139[عبد الرزاق وقال

اهللا بــن أيب ربيعــة أخــربه أن عبــد اهللا بــن أيب ربيعــة إمنــا كــان طلــق ابنــة حفــص واحــدة مث تركهــا 
وقــال .

بـد اهللا بـن أيب ربيعـة طلـق ابنـة بن جريج قال أخـربين عطـاء أن عاعن ]11140[عبد الرزاق 
حفص بن املغرية واحـدة أو اثنتـني فنكحهـا عمـر فوضـع مخـاره وقيـل لـه ال ولـد لـه فيهـا فوضـع 

بــن جــريج اعــن ]11141[عبــد الــرزاق اهـــبــن أيب ربيعــة فنكحهــا امخارهــا قــط فطلقهــا فعــاد 
اهـــ واحــدة بــن أيب ربيعــة ابنــة حفــص واحــدةاأنــه مسعــه يقــول طلــق بــن طــاووس عــن أبيــهاعــن 

.أصح ، وهو خرب صحيح ، وليس فيه شبهة التحليل 
بـــن احلســـن قـــاال حـــدثنا أبـــو أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ وأبـــو بكـــر]14577[البيهقـــي -

حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن إســحاق أخربنــا معلــى بــن منصــور حــدثنا ليــث بــن العبــاس
يفعثمـان بـن عفـانأن رجـال أتـى يبمـرزوق التجيـحممد بن عبد الرمحن عن أيبسعد حدثين

اآلن مسـتعجل إين: إليك حاجة يا أمـري املـؤمنني قـال إن يل: خالفته وقد ركب فسأله فقال 
طلـــق إن جـــارا يل: فركـــب خلفـــه فقـــال . حاجتـــكيحـــىت تقضـــيفـــإن أردت أن تركـــب خلفـــ

ا مث أطلقهـا فأتزوجها مث أبتـينومايليشدة فأردت أن أحتسب بنفسيغضبه ولقامرأته يف
أخربنــا أبــو عبــد وقــال.ال تنكحهــا إال نكــاح رغبــة: فرتجــع إىل زوجهــا األول فقــال لــه عثمــان 

اهللا وأبـو بكــر قـاال حــدثنا أبــو العبـاس حــدثنا حممـد حــدثنا أبــو األسـود ومعلــى قـاال أخربنــا ابــن 
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تـزوج رفـع إليـه أمـر رجـل عثمان بن عفانهليعة عن بكري بن األشج عن سليمان بن يسار أن 
.اهـ حسن جع إليه إال بنكاح رغبة غري دلسةال تر : امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال 

أنــه قــال يف رجــل طلــق امرأتــه علــينــا هشــيم أنــا مغــرية عــن إبــراهيم عــن ]1986[ســعيد -
ال ترجــع إىل األول حــىت : 

.اهـ مرسل آلخر
ومسعــت منــه عليــارأيــت : قــالعــن الشــعيبنــا ذواد بــن علبــة عــن مطــرف]1987[ســعيد -

 ،
بـــن عيينـــة عـــن اعـــن ]11137[عبـــد الـــرزاق .حـــىت يهزهـــاال: 

ال حـىت يهزهـا : وسـئل عنهـا فـأخرج ذراعـا لـه شـعراء فقـال علياقال رأيت مطرف عن الشعيب 
حــدثنا أبــو بكــر احلميــدي قــال حــدثنا ســفيان قــال حــدثنا مطــرف ]602/ 2[الفســوي .بــه 

اهــ عـا لـه شـعرا فقـال ال حـىت يهزهـا بـهرأيـت علـي بـن أيب طالـب أخـرج ذرا: عن الشعيب قـال
.صحيح 

ال حتـل : علـيقـال : قـال عن عـامرعن جابر نا شريكحدث]17216[ابن أيب شيبة وقال
يــذوق اآلخــر عســيلتها وتــذوق حــىت : وقالــت عائشــة : لــه حــىت يهزهــا بــه هزيــز البكــر ، قــال 

.اهـ جابر ال حيتج به عسيلته
عــن عــن إبــراهيمعــن محــادعــن مســعر حــدثنا الفضــل بــن دكــني]17219[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل جيدحىت تذوق عسيلته: عليفها به ، وقال ال حتل له حىت يشفش: عبد اهللا
بـناعن معمر عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عـن احلـارث عـن ]10793[عبد الرزاق-

آكــل الربــا وموكلــه وشــاهده وكاتبــه إذا علمــوا بــه والواصــلة واملستوصـــلة والوي : قــال مســعود
هجرتــه واحمللــل واحمللــل لــه ملعونــون علــى الصــدقة واملتعــدي فيهــا واملرتــد علــى عقبيــه أعرابيــا بعــد

.اهـ احلارث هو األعور ال حيتج به لسان حممد صلى اهللا عليه و سلم يوم القيامة 
حـدثنا وكيـع عـن علـي بـن مبـارك عـن حيـىي بـن أيب كثـري عـن أيب ]17218[ابن أيب شـيبة -

حتىي حكيم بن سـعد ، أبواهـ ال حتل لألول حىت جيامعها اآلخر: هريرةأبوقال : حتىي قال 
.سند جيد 
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قـال لـو عمربنابن جريج عن موسى بن عقبة عن نـافع أن اعن ]11138[عبد الرزاق -
أن رجال طلق امرأته ثالثا مث نكحها رجـل بعـده مث طلقهـا قبـل أن جيامعهـا مث ينكحهـا زوجهـا 

.اهـ صحيح األول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرمجها 
يف رجـل طلـق عمـرابـنعن و شهاب نا حيىي بن سعيد عن نافعنا أب]1991[سعيد وقال

فأعـاد .ال، حـىت ميسـها: امرأته ثالثا فأصاب منها كل شيء غري أنـه مل ميسـها فقـال ابـن عمـر
.ال، حــىت يأخــذ برجلهــا: فأعــاد عليــه احلــديث، فقــال.ال حــىت ميســها: عليــه احلــديث، فقــال

.صحيح 
ن علي املروزي ثنـا حممـد بـن عبـد اهللا قهـزاد ثنـا علـي حدثنا حممد ب]13429[وقال الطرباين 

املطلقـة ثالثـا ال حتـل : بن احلسن ثنا أبـو محـزة عـن حممـد بـن زيـاد عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال
.اهـ حسن لزوجها األول حىت تنكح زوجا غريه، وخيالطها، وتذوق من عسيلته

حممـــد بـــن نا أبـــو العبـــاسبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثأخربنـــا حممـــد بـــن ع]14574[البيهقـــي وقـــال 
حممـد مـرمي حـدثنا أبـو غسـانحـدثنا سـعيد بـن أيبيعقوب حـدثنا حممـد بـن إسـحاق الصـغاين

فســأله عــن ابــن عمــرجــاء رجــل إىل : عــن عمــر بــن نــافع عــن أبيــه أنــه قــال بــن مطــرف املــدين
قـال رجل طلق امرأته ثالثا فتزوجها أخ له عن غري مؤامرة منه ليحلها ألخيـه هـل حتـل لـألول؟ 

صـحيح . ال إال نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
.
بــن اعــن معمــر عــن الزهــري عــن عبــد امللــك بــن املغــرية قــال ســئل ]10776[عبــد الــرزاق -

حـدثنا يزيـد بـن ]17365[ابـن أيب شـيبة . عن حتليل املرأة لزوجها فقال ذلك السفاح عمر
عـن الزهـري عـن عبـد امللـك بـن املغـرية بـن نوفـل أن عـن معمـربـن أيب عروبـةعن سعيد هارون 

.ذلـــك الســـفاح ، لـــو أدرككـــم عمـــر لـــنكلكم: ســـئل عـــن حتليـــل املـــرأة لزوجهـــا قـــال عمـــرابـــن
حدثنا أبو صاحل حـدثين الليـث حـدثين يـونس عـن ابـن شـهاب أنـه قـال]363/ 1[الفسوي 

. يف حتليل املرأة لزوجهامسع عبد اهللا بن عمر يستفىتأخربين عبد امللك بن املغرية بن نوفل أنه 
أخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ وأبـو بكـر بـن ]14575[البيهقي .ذلك السفاح: فقال عبد اهللا

احلسن قاال حدثنا أبو العباس حدثنا حممد بن إسـحاق أخربنـا عبـد اهللا بـن بكـر حـدثنا سـعيد 
سـئل أنـه ابـن عمـرلك بن املغرية بن نوفـل عـن عن عبد امليعروبة عن معمر عن الزهر بن أيب



تقريب فقه السابقني األولني

150

حدثنا املسيب قال حدثنا ابن ] 1/319[حرب .ذاك السفاح: عن حتليل املرأة لزوجها فقال
أنـه ســئل عــن حتليــل عمــرابــنعـن مبـارك عــن األوزاعــي عـن الزهــري عــن عبـد امللــك بــن املغــرية

.اهـ صحيح ذلك السفاح: املرأة لزوجها، فقال
بـن عمـراعن الثوري عن عبد اهللا بن شريك العـامري قـال مسعـت ]10778[قعبد الرزا-

ل عن رجل طلق ابنة عم له مث رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجـل حيلهـا لـه فقـال بـن أيس
عمر كالمها زان وإن مكثا كذا وكذا ذكر عشرين سنة أو حنو ذلك إذا كـان اهللا يعلـم أنـه يريـد 

مسعــت حــدثنا حيــىي عــن ســفيان حــدثين عبــد اهللا بــن شــريك]1742[مســدد .أن حيلهــا لــه 
مكثــا عشــر ســنني أو مهــا زانيــان ، وإن: ل يتــزوج املــرأة حيللهــا ، قــال يقــول يف الرجــعمــرابــن

.اهـ حسن صحيح إذا علم أنه يتزوجها لذلك عشرين سنة 
ال لعــن احلــ: أنــه قــالعمــرابــنعــن نــا هشــيم أنــا خالــد احلــذاء نــا رجــل]1997[ســعيد -

عـن أيب معشـر  عن خالد احلذاءحدثنا ابن علية ]17364[ابن أيب شيبة . واحملللةواحمللل له
اهـاهللا احملل واحمللل له واحملللةلعن: أنه قال عمرابنعن رجل عن 

بـن اعن الثوري ومعمـر عـن األعمـش عـن مالـك بـن احلـويرث عـن ]10779[عبد الرزاق -
ي طلق امرأته ثالثا قال إن عمك عصى اهللا فأندمه وأطاع قال سأله رجل فقال إن عمعباس

اهــ مـن خيـادع اهللا خيدعـه : الشيطان فلم جيعل له خمرجا قال كيف ترى يف رجـل حيلهـا لـه قـال 
.صحيح. رواه سعيد بن منصور ، يأيت يف الطالق . مالك بن احلارث السلمي

: قـالأنـسعن يزيد اهلنائيعن حيىي بن عن شعبة حدثنا غندر]17217[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن ال حتل لأل

اهللا زوج النـيب صـلى عائشـةعن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن ]1106[مالك -
ن أأســلم عليــه و 

اهـــــ ال حــــىت يــــذوق عســــيلتها :ن يتزوجهــــا فقالــــت عائشــــةأل ميســــها هــــل يصــــلح لزوجهــــا األو 
.صحيح 

حـــىت يـــذوق : عائشـــةنـــا هشـــيم أنـــا مغـــرية عـــن إبـــراهيم عـــن ]1988[ســـعيد -
.اهـ مرسل صحيح عسيلتها وتذوق عسيلته
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أمــا النــاس :قــالنــا هشــيم أنــا داود بــن أيب هنــد عــن ســعيد بــن املســيب]1989[ســعيد -
إذا تزوجهـا تزوجيـا صـحيحا ال يريـد بـذلك إحـالال : امعهـا، وأمـا أنـا فـإين أقـولفيقولون حىت جي

.اهـ سند صحيح هلا، فال بأس أن يتزوجها األول 

حتليل األمةما ذكر يف 
ر عـن أيب رافـع قـال فعن هشيم عن خالد احلـذاء عـن مـروان األصـ]10803[عبد الرزاق -

عــن األمـة هــل حيلهــا شـاهدبــي طالــبوعلـي بــن أ،عثمــان بــن عفـان وزيــد بــن ثابــت سـئل 
وقـام غضـبانا ، فكـره علـي قوهلمـا : قـال . نعم : يريد التحليل قاال سيدها لزوجها إذا كان ال

.يــأيت يف الطــالق.ســعيد بــن منصـور عــن هشـيم أخربنــا خالــد فـذكرهابــن أيب شـيبة و رواه اهــ
.صحيح 

الزبيـر ألحنـف بـن قـيس عـن بـن جـريج قـال أخـربت عـن ااعـن ]10796[عبد الـرزاق وقال
حتل األمة لزوجها أن يصيبها سيدها إذا كان ال : بن العوام وزيد بن ثابت

.اهـ كذا واألول أصح يريد التحليل 
بـــن جـــريج قـــال أخـــربت عـــن عـــامر ومســـروق وإبـــراهيم اعـــن ]10802[قـــال عبـــد الـــرزاق -

لزوجها وطىء سـيدها حـىت تـنكح زوجـا غـريه أنه كان يقول ال حيلهابن مسعوداالنخعي عن 
اهـ
قال يف العبـد يبـت األمـة عباسبنابن جريج عن عطاء عن اعن ]10794[عبد الرزاق -

.يأيت يف الطالق منه . اهـ سند صحيح حيلها له أن يطأها سيدها 

هاغالماملرأة تنكح 
بكـر فقالـت أتـدري عن معمر عن قتادة قال جـاءت امـرأة إىل أيب]12819[عبد الرزاق -

فسـليه فسـألت عمـر عمرأردت عتق عبدي وأتزوجه فهو أهون علي مؤنة من غريه فقال إيـيت 

.اهـ مرسل منعت نساءها 



تقريب فقه السابقني األولني

152

ل مسعت جابر بن عبـد اهللا بن جريج قال أخربين أبو الزبري قااعن ]12817[عبد الرزاق -
وحنــن باجلابيــة نكحــت عبــدها فانتهرهــا وهــم أن الخطــاببــنعمــرجــاءت امــرأة إىل : يقــول 

.اهـ صحيح مسلم بعده يرمجها وقال ال حيل لكِ 
عن الثوري عن حصني بن عبد الرمحن عن بكر بن عبـد اهللا املـزين ]12820[عبد الرزاق -

. عبـد يـنكح سـيدته فكتـب ينهـى عـن ذلـك وأوعـد فيـه تـب إليـه يف الكُ عمر بن الخطـابأن 
عـن بكـر بـن عبـد اهللا نـا خالـد بـن عبـد اهللا عـن حصـني بـن عبـد الـرمحن]712[سـعيد وقال

هـو : قالـتما محلك على هذا؟:بامرأة تزوجت عبدها فقالعمر بن اخلطابأيت : املزين قال
وأيت بـامرأة تزوجـت بغـري .ضـربتأوليس قد أحل اهللا ملك اليمني؟ ملك مييين

بكـر عـنأنـا حصـني: قـالنـا هشـيم.ب إىل أهل األمصار ينهاهم عـن ذلـك
. عمـــر بـــن اخلطـــابأن بـــن عبـــد اهللا
تــب إىل أهــل ؟ وك)أو مــا ملكــت أميــانكم(ألــيس اهللا عــز وجــل يقــول يف كتابــه : فقالــت املــرأة

حـــرب .أي امـــرأة تزوجـــت عبـــدها أو تزوجـــت بغـــري بينـــة أو ويل، فاضـــربوها احلـــد : األمصـــار
كتب : قالحدثنا أمحد قال حدثنا هشيم قال أبنا حصني عن بكر بن عبد اهللا] 1/239[

أميــا امــرأة تزوجــت عبــدها أو تزوجــت بغــري ويل وال بينــة فاضــربومها، وفرقــوا : عمــر إىل األمصــار
.اهـ مرسل جيد ابينهم

أيت بــامرأة عمــر بــن الخطــابأن يــونس عــن احلســنأنــا:قــالنــا هشــيم]714[ســعيد -
.مرسل . وحرم عليها األزواج عقوبة هلاتزوجت عبدها فعاقبها وفرق بينها وبني عبدها

لعمــرعــن معمــر عــن قتــادة قــال تســرت امــرأة غالمــا هلــا فــذكرت ]12818[عبــد الــرزاق -
لــك علــى هــذا فقالــت كنــت أرى أنــه حيــل يل مــا حيــل للرجــال مــن ملــك اليمــني فســأهلا مــا مح

فاستشار عمر فيها أصحاب النيب صلى اهللا عليـه و سـلم فقـالوا تأولـت كتـاب اهللا تعـاىل علـى 
غري تأويله فقال عمر ال جرم واهللا ال أحلك حلر بعده أبدا كأنه عاقبها بـذلك ودرأ احلـد عنهـا 

.اهـ مرسل 
عــن حــدثنا حيــىي قــال حــدثنا شــريك عــن عطــاء بــن الســائب عــن ميســرة] 1/241[حــرب -

أدر ما الـذي حيلهـا فلم: إذا ملكت املرأة من زوجها شيئا حرمت عليه، قال عطاء: قالعلي
حـدثنا موسـى حـدثنا ]7482[ابن املنـذر .تعتقه وتزوجه: فسألت عبد اهللا بن عتبة قالله؟
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اهــ حرمـت عليـه: حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن ميسـرة عـن علـي قـالحيىي احلماين
.ضعيف 

أخربنــا أبــو حممــد عبــد اهللا بــن يوســف أخربنــا أبــو ســعيد بــن األعــرايب]14107[البيهقــي -
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن عمر بن عامر عـن حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين

هـل : فقـاليعلـامرأة ورثـت مـن زوجهـا شقصـا فرفـع ذلـك إىل أن يعلقتادة عن خالس عن 
إن شــئت هــو عبــدكِ : لــو كنــت غشــيتها لرمجتــك باحلجــارة مث قــال : ال قــال : غشــيتها قــال 

.فيه ضعف اهـوهبتيه وإن شئت أعتقتيه وتزوجتيهبعتيه وإن شئت 

اليهودية والنصرانيةنكاح 
من وألمة مؤمنة خـري مـن مشـركة ولـو أعجبـتكم وال تنكحوا املشركات حىت يؤ (وقول اهللا تعاىل 

وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولـو أعجـبكم أولئـك يـدعون إىل 
] 221البقــرة ) [النــار واهللا يــدعو إىل اجلنــة واملغفــرة بإذنــه ويبــني آياتــه للنــاس لعلهــم يتــذكرون

اليــوم أحــل لكــم (وقــال اهللا تعــاىل ] 10رميالتحــ) [وال متســكوا بعصــم الكــوافر(وقــال اهللا تعــاىل 
الطيبــات وطعــام الــذين أوتــوا الكتــاب حــل لكــم وطعــامكم حــل هلــم واحملصــنات مــن املؤمنــات 
واحملصنات من الـذين أوتـوا الكتـاب مـن قـبلكم إذا آتيتمـوهن أجـورهن حمصـنني غـري مسـافحني 

)مـــن اخلاســـرينوال متخـــذي أخـــدان ومـــن يكفـــر باإلميـــان فقـــد حـــبط عملـــه وهـــو يف اآلخـــرة 
.فإمنا رخص فيهن لعقىب اخلري ]5املائدة [

ا عبــد اهللا بــن صــاحل عــن معاويــة بــن صــاحل حــدثن]141[أبــو عبيــد يف الناســخ واملنســوخ قــال
مث :قـال ) وال تنكحـوا املشـركات حـىت يـؤمن(يف قولـه عبـاسابـنعـن عن علي بن أيب طلحة 

ت واحملصــنات مـن الـذين أوتــوا الكتـاب مــن واحملصـنات مــن املؤمنـا(فقـال اسـتثىن أهـل الكتــاب 
عفـائف :قـال )قبلكم إذا آتيتموهن أجـورهن حمصـنات غـري مسـافحات وال متخـذات أخـدان

حمصـنات غـري مسـافحات ، وإمنـا : هكـذا هـو يف احلـديث ، يعـين : قال أبو عبيـد .غري زوان 
ث ، أم هــي قــراءة ابــن دّ مــن اَحملــمٌ َهــحمصــنني غــري مســافحني ؟ فــال أدري هــذه القــراءة وَ : هــو 

.حسن اهـعباس
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ن واقــدأنبــا ابــن احلسـني بــحـدثنا إســحاق بــن إبـراهيم]327[وقـال حممــد بـن نصــر يف الســنة 
وال تنكحــوا (أنــه قــال يف قولــهحــدثين أيب ثنــا يزيــد النحــوي عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاسقــال 

وحــرم ، ســلمني فنســخ مــن ذلـك نســاء أهــل الكتــاب فــأحلهن للماآليــة)املشـركات حــىت يــؤمن
اهـاملسلمات على رجاهلم

حـــدثنا عبيـــد بـــن آدم بـــن أيب إيـــاس العســـقالين قـــال حـــدثنا أيب قـــال ]4221[ابـــن جريـــر -
عبـد اهللا بــن مسعـت : 

ا كـــان مـــن إال مـــاهللا عليـــه وســـلم عـــن أصـــناف النســـاء: يقـــولعبـــاس
ومـــن يكفـــر (ات، وحـــرم كـــل ذات ديـــن غـــري اإلســـالم وقـــال اهللا تعـــاىل ذكـــرهاملؤمنـــات املهـــاجر 

حذيفـة بـن اليمـانيهوديـة، ونكـح طلحـة بـن عبيـد اهللاوقـد نكـح ) باإلميان فقد حبط عملـه
فقـاال حنـن . غضـبا شـديدا، حـىت هـم بـأن يسـطو عليهمـاعمر بن الخطـابنصرانية، فغضب 
ن، ولكـــن لـــئن حـــل طالقهـــن لقـــد حـــل نكـــاحه: فقـــال! وال تغضـــبؤمننينطلـــق يـــا أمـــري املـــ

.سند جيد اهـأنتزعهن منكم صغرة قماء
تـزوج : مسـع أبـا وائـل شـقيق بـن سـلمة يقـولعن الصلتنا سفيان]716[سعيد -

ال ولكـين : مل؟ أحـرام هـي؟ فكتـب إليـه: طلقها، فكتب إليـه: عمريهودية فكتب إليه حذيفة
عـن حدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس]16417[ابن أيب شيبة .تعاطوا املومسات منهنخفت أن

أن خــل ســبيلها ، عمــريهوديــة فكتــب إليــه حذيفــةتــزوج : عــن شــقيق قــال 
: إن كانــت حرامــا خليــت ســبيلها ، فكتــب إليــه : فكتــب إليــه 

]12670[عبد الرزاق .أخاف أن تعاطوا املومسات منهن
أبـــو عبيـــد يف الناســـخ .أن يفارقهـــا عمـــرتـــزوج يهوديـــة فكتـــب إليـــه حذيفـــةعـــن أيب وائـــل أن 

: عــن شــقيق بــن ســلمة قــال ]134[واملنســوخ 
أحـرام : ، فكتب إليه حذيفـة أن خل سبيلها: عمرفكتب إليه يهودية باملدائنحذيفةتزوج 

]4223[ابــن جريــر . ال ولكــن أخــاف أن تواقعــوا املومســات مــنهن:هــي ؟ فكتــب إليــه عمــر
تـزوج : عـن شـقيق قـال

:خـــل ســـبيلها ، فكتـــب إليـــه:عمـــريهوديـــة، فكتـــب إليـــه حذيفـــة
ابـــن املنـــذر .ال أزعـــم:بيلها؟ فقـــالســـ
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حــدثنا الصــلت بــن حــدثنا علــي بــن احلســن قــال حــدثنا عبــد اهللا عــن ســفيان قــال]7337[
: فكتـب إليـه عمـر أن يفارقهـا، قـالتـزوج حذيفـة يهوديـة: مسعت أبا وائـل يقـول: 

مــن طريــق عبــد ] 14360[البيهقــي . املومســاتلمات وتنكحــوا إين أخشــى أن تــدعوا املســ
حذيفـةتـزوج : حدثنا سفيان حدثنا الصلت اهللا بن الوليد 

املسلمات وتنكحوا املومساتأخشى أن تدعواإين: أن يفارقها قال عمريهودية فكتب إليه 
:حـدثنا وكيـع قـ]950[أمحد يف رواية صـاحل . 

تزوج حذيفـة يهوديـة مـن أهـل املـدائن فكتـب إليـه عمـر طلقهـا فكتـب إليـه حذيفـة حـرام تراهـا 
.اهـ صحيح قال ال ولكين خفت أن تتعاطوا املومسات منهن يعين الفواجر

ن عمــر بــن أبــن جــريج قــال أخــربت عــن ســعيد بــن املســيب اعــن ]12676[عبــد الــرزاق -
وهـو بالكوفـة ونكـح امـرأة مـن أهـل الكتـاب فكتـب أن اليمانبنحذيفةكتب إىل الخطاب

صـاحب رسـول كـافرة قـد تـزوج...
اهـاهللا صلى اهللا عليه و 

تـزوج يهوديـة فقـال لـه حذيفـةأن نا هشيم أنـا ابـن عـون عـن ابـن سـريين]718[وقال سعيد 
اهـــ مرســل ، ولكنــك ســيد املســلمني ففارقهــاال: ؟ قــالأحــرام هــي: ، فقــاليف ذلــكعمــر
.جيد 
فقــال عمــرنكــح يهوديـة زمــن حذيفــةعـن معمــر عــن قتـادة أن ] 12668[عبــد الــرزاق وقـال 

قال فلم يطلقها حذيفـة لقولـه حـىت إذا كـان بعـد ، ال : ل 
حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال ]949[وقــال أمحــد يف روايــة صــاحل .اهـــ مرســل )1(ذلــك طلقهــا

حدثنا سـعيد عـن قتـادة أن حذيفـة بـن اليمـان وطلحـة بـن عبيـد اهللا واجلـارود بـن املعلـي وأذينـة 
.طلقـوهن: فقـال هلـم عمـر بـن اخلطـاب العبدي تزوج كل واحد منهم امرأة مـن أهـل الكتـاب

هـي مجـرة طلقهـا :قـال؟:قال.طلقها:فطلقوا كلهم إال حذيفة فقال له عمر
:قـال.هـي مجـرة:قـال؟:قال.هي مجرة طلقها

أخربنـا أبـو حممـد بـن حيـان حـدثنا حممـد بـن أخربنـا أبـو بكـر بـن احلـارث األصـبهاين]14365[البيهقـي قالوقد -1
: قـالالشوارب حدثنا عبد العزيز بن املختار حدثنا عبد اهللا بـن فـريوز عـن معبـد اجلهـينإبراهيم بن سعيد حدثنا ابن أيب

اهـواهللا أعلم، فهذا غري ثابت واحملفوظ عن حذيفة أنه نكح يهودية : قال . جموسية ذيفةرأيت امرأة ح
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طلقتهــا حــني أمــرك عمــر فقيــل لــه أال كنــت .يل حــالل فــأىب أن يطلقهــا فلمــا كــان بعــد طلقهــا
.اهـ وهذا مرسل صاحلكرهت أن يظن الناس أين ركبت أمرا ال ينبغي يل،  ال :قال
عـــن جـــار عـــن احلكـــمعـــن شـــعبةحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن إدريـــس]16424[ابـــن أيب شـــيبة -

حـدثنا أبـو النضـر عـن ]129[أبو عبيـد .أنه نكح يهودية وعنده عربيتانحذيفةحلذيفة عن 
تـزوج يهوديـة وعنـده اليمـانبـنحذيفـةأن عـن شـيخ جـار حلذيفـةكـم بـن عتيبـةشعبة عن احل

.مثله. حدثنا وكيع عن شعبة ]951[أمحد يف رواية صاحل . عربيتان
كتـب : عن الثوري عـن يزيـد بـن أيب زيـاد عـن زيـد بـن وهـب قـال ]12671[عبد الرزاق -

ال يـنكح املسـلمة ويتـزوج املهـاجر أن املسـلم يـنكح النصـرانية وأن النصـراين الخطاببنعمر

ابـــن جريـــر .
ا حــدثين موســى بــن عبــد الــرمحن املســروقي قـــال حــدثنا حممــد بــن بشــر قــال حـــدثن]4222[

املســـلم يتـــزوج : ســـفيان بـــن ســـعيد عـــن يزيـــد بـــن أيب زيـــاد عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــال قـــال عمـــر
أخربنــا أبــو بكــر حممــد بــن ]14362[رواه البيهقــي و . النصــرانية، وال يتــزوج النصــراين املســلمة

بــن يحــدثنا علـيأخربنـا سـفيان بــن حممـد اجلـوهر يأخربنــا أبـو نصـر العراقــإبـراهيم األردسـتاين
حــدثنا يزيــد بــن أيب زيــاد قــال مسعــت زيــد بــن عبــد اهللا بــن الوليــد حــدثنا ســفياناحلســن حــدثنا

حدثنا علي بن احلسن قال حـدثنا عبـد اهللا بـن الوليـد عـن ]7333[ابن املنذر .وهب فذكره
كتب إلينا عمـر : مسعت زيد بن وهب اجلهين قال: حدثنا يزيد بن أيب زياد قالسفيان قال

حـديث حسـن ، لــه اهــ، وال يـنكح النصـراين املسـلمةانيةح النصـر بـن اخلطـاب أن املسـلم يـنك
.شاهد تقدم يف الكافرين يسلم أحدمها 

عـن ابـن حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث عن يـونس]133الناسخ واملنسوخ[أبو عبيد -
امــرأة مــن أهــل عمــر بــن الخطــابتــزوج يف واليــة بلغنــا أن عبــد اهللا بــن قــارظ : شــهاب قــال 

تنزه عنها وانكح امرأة مسلمة قـال :، مث قال له عمر ب ، فولدت له خالد بن عبد اهللالكتا
اهـ فطلقها وتزوج مسلمة : 
بـن يزيـد  ونـافع حـدثين ابـن أيب مـرمي عـن حيـىي بـن أيـوب]124الناسخ واملنسـوخ[أبو عبيد -

ين املطلـب مـن بـبـن علـي بـن السـائب بـن عبـد يزيـدمسعـت عبـد اهللاعن عمـر مـوىل غفـرة قـال 
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.وهــي نصــرانيةبنـة القرافصــة الكلبيـةتـزوج نائلــة اعفــانبــنعثمـانإن : بـن عبــد منـاف يقــول 
أخربنــا أبــو عبــد اهللا ]14355[البيهقــي اهـــأنــه تزوجهــا علــى نســائه: وزاد نــافع يف حديثــه 

بكـــر بـــن ســـهل بـــن إمساعيـــل حممـــد بـــن يعقـــوب حـــدثنا أبـــو حممـــداحلـــافظ حـــدثنا أبـــو العبـــاس 
عــن نــافع بــن يزيــد عــن عمــر بــدمياط حــدثنا شــعيب بــن حيــىي هــو التجيــيبيالــدمياطيالقرشــ

نكــح ابنــة عفــانبــنعثمــاناملطلــب أن مــوىل غفــرة أنــه حدثــه عبــد اهللا بــن الســائب مــن بــين
.ال بأس به اهـ مرسل نية على نسائه مث أسلمت على يديهنصرايالفرافصة الكلبية وه
لربيـــع بـــن ســـليمان قـــال أخربنـــا ابـــن وهـــب قـــال أخـــربين أخربنـــا ا]7334[وقـــال ابـــن املنـــذر 

سليمان عن عمرو موىل املطلب عن أيب احلويرث عن حممد بن جبري بن مطعم أن عثمـان بـن 
ــــة الفرافصــــة وهــــي نصــــرانية ملــــك عقــــدة نكاحهــــا وهــــي نصــــرانية البيهقــــي .عفــــان تــــزوج بابن

قاال حدثنا أبو العباس حممد عمرو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب]14356[
بــن يعقــوب حــدثنا الربيــع بــن ســليمان حــدثنا ابــن وهــب أخربنــا ســليمان بــن بــالل عــن عمــرو 

احلـويرث عـن حممـد بـن جبـري بـن مطعـم أن عثمـان بـن عفـان تـزوج بنـت موىل املطلب عن أيب
قـال.نصرانية حىت حنفت حني قدمت عليـهينصرانية ملك عقدة نكاحها وهيالفرافصة وه

أيضــا أن طلحــة بـن عبيــد اهللا نكــح امــرأة مــن كلـب نصــرانية حــىت حنفــت حــني عمـرو وحــدثين
األشهل أن حذيفـة بـن عبد اهللا بن عبد الرمحن شيخ من بينقال عمرو وحدثين.قدمت عليه

.، فيه داللة على أن الرخصة يف نكاحهن أن يسلمن اهـ حديث حسن نكح يهوديةاليمان
عـن إبـراهيمعـن أيب معشـرعـن سـعيدحدثنا عبـدة بـن سـليمان]16447[ابن أيب شيبة -

ابـن أيب .هـم مـن العـرب: أنه كان يكره ذبـائح نصـارى بـين تغلـب ونسـاءهم ويقـول عليعن 
ه  أنـعلـيعـن عن إبراهيمعن أيب معشر عن سعيدحدثنا أبو خالد األمحر]16452[شيبة 

.اهـ مرسل صحيح كره ذبائح نصارى العرب ونساءهم
عــن هبــرية حــدثنا وكيــع بــن اجلــراح عــن ســفيان عــن أيب إســحاق]16421[ابــن أيب شــيبة -

أبـــو عبيـــد .تـــزوج رجـــل مـــن أصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يهوديـــة: قـــال علـــيعـــن 
إسـحاق عـن هبـرية بـن يـرمي عـن علـيحـدثنا عبـد الـرمحن عـن سـفيان وشـعبة عـن أيب]127[

عـن الثـوري عـن أيب إسـحاق عـن هبـرية بـن ]12673[عبد الـرزاق .تزوج يهودية طلحةأن 
يأخربنــا أبــو حممــد الســكر ]14359[البيهقــي . تــزوج يهوديــة طلحــة بــن عبيــد اهللايــرمي أن 
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حــدثنا غنــدر عــن حــدثنا جعفــر بــن حممــد بــن األزهــر حــدثنا الغــاليبيأخربنــا أبــو بكــر الشــافع
وروى مــن طريــق.هوديــةتــزوج طلحــة ي: أنــه قــاليإســحاق عــن هبــرية عــن علــشــعبة عــن أيب

: قـال يعـن هبـرية بـن يـرمي عـن علـإسحاق اهلمـداينعبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان عن أيب
عن عن أيب إسحاقعن سفيانحدثنا وكيع ]16422[ابن أيب شيبة . تزوج طلحة يهودية

.هبرية فيه ضعفاهـتزوج نصرانيةطلحةهبرية أن 
يج قـال أخـربين عـامر بـن عبـد الـرمحن بـن نسـطاس أن بـن جـر اعـن ]12672[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل إال ما طلقهاعمرنكح بنت عظيم يهود قال فعزم عليه طلحة بن عبيد اهللا
حدثنا ابن أيب مرمي عن حيىي بن أيوب عن عمر موىل غفرة عـن عبـد اهللا ]126[أبو عبيد -

.مـن أهـل الشـام مـن أهـل أرحيـاتزوج طلحـة بـن عبيـد اهللا يهوديـة: بن علي بن السائب قال
.ال بأس به اهـرحياء: وبعضهم يقول

حدثنا عبد الرمحن عن سـفيان وشـعبة عـن املغـرية بـن النعمـان عـن سـعيد ]128[أبو عبيد -
.اهـ مرسل جيد ، وهو خرب عن طلحة صحيح بن جبري أن طلحة تزوج يهودية 

ل حدثنا خالد قال بن عبد األعلى قاحدثنا حممد حدثنا موسى قال]7341[ابن املنذر -
فقال حذيفة. طلقها: أن حذيفة تزوج امرأة جموسية فقال له عمرحدثنا األشعث عن احلسن

.اهـ ضعيف فإين أعزم عليك إال طلقتها: قالأوليسوا بأهل كتاب؟: 
تـــزوج أحـــد الســـتة مـــن : نـــا الشـــعيب قـــال: أنـــا مغـــرية قـــال: نـــا هشـــيم قـــال]717[ســـعيد -

أبــو . إن كــان لكــرمي املنــاكح : الــزبري هــو؟ قــال الشــعيب: الشــورى يهوديــة، فقلــت لــهأصــحاب 
: تزوج أحد الستة يهوديـة قـال:أخربنا مغرية عن الشعيب قالحدثنا هشيم قال]125[عبيد 

يريـد الشـعيب : قال أبو عبيد .إن كان الزبري لكرمي املناكح : فقال ؟أهو الزبري: فقلت للشعيب
اهـ مرسل صحيح لشورى ، وأحسبه يعين باملتزوج طلحة وذلك ألنه معروف عنهبالستة أهل ا

.
جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ]12677[عبد الرزاق-

بـنسـعديسأل عن نكاح املسلم اليهودية والنصرانية فقـال تزوجـوهن زمـان الفـتح بالكوفـة مـع 
هم لنــا حــل ؤ د جنــد املســلمات كثــريا فلمــا رجعنــا طلقنــاهن قــال ونســاوحنــن ال نكــاوقــاصأبــي

عـن أيب عـن أشـعث حدثنا حممد بن فضيل]16423[ابن أيب شيبة .ونساؤنا عليهم حرام
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وحنــن يومئــذ ال جنــد ســبيال إىل املســلمات ســعدشــهدنا القادســية مــع : قــال جــابرعــن الــزبري
]14354هــق[الشــافعي .ومنــا مــن أمســكفتزوجنــا اليهوديــات والنصــرانيات فمنــا مــن طلــق

يسـأل جابر بـن عبـد اهللالزبري أنه مسع 
سـعد بـن أيبتزوجنـاهن زمـان الفـتح بالكوفـة مـع : عن نكاح املسلم اليهودية والنصـرانية فقـال 

ال يــرثن مســلما وال : قنــاهن وقــال وحنــن ال نكــاد جنــد املســلمات كثــريا فلمــا رجعنــا طلوقــاص
.اهـ صحيح ساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حراميرثهن ون

يقـول جـابر بـن عبـد اهللابن جريج عن أيب الزبري قال مسعـت اعن ]12656[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح نساء أهل الكتاب لنا حل ونساءنا عليهم حرام 

ابـنعـن عـن نـافعن عبيـد اهللا بـن عمـر عـحدثنا حيىي بن سـعيد]16419[ابن أيب شيبة -
]30[أبـــو اجلهـــم .وال يـــرى بطعـــامهن بأســـاه كـــان يكـــره نكـــاح نســـاء أهـــل الكتـــابأنـــعمـــر
رجـل النصـرانية كـان إذا سـئل عـن نكـاح الأن عبـد اهللا بـن عمـر  ثنا ليث بن سعد عن نـافعحد

لـــم مـــن اإلشـــراك إن اهللا عـــز وجـــل حـــرم املشـــركات علـــى املســـلمني ، وال أع:قـــال أو اليهوديـــة 
]121[أبو عبيد . وهو عبد من عبيد اهللا عز وجل من أن تقول املرأةشيئا أكرب 

أنـه كـان ال يـرى بأسـا بطعـام أهـل عمـرابـنعـن نا حيىي بن سعيد عن عبيـد اهللا عـن نـافع حدث
عـن حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث قال حـدثين نـافعوقال. الكتاب وكره نكاح نسائهم

ت إن اهللا عز وجل حرم املشـركا:ه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قالأنابن عمر
: أعظــم مــن أن تقــول: أعلــم مــن الشــرك شــيئا أكــرب أو قــالوال: علــى املســلمني قــال

.رواه البخاري اهـ صحيح عيسى وهو عبد من عباد اهللا 
اج قــال حــدثنا محــاد حــدثنا حجــالعزيــز قــالحــدثنا علــي بــن عبــد]7338[وقــال ابــن املنــذر 

: ب، ويقـولعن نافع أن ابن عمـر كـان يكـره أن يتـزوج نسـاء أهـل الكتـان عمربعن عبد اهللا
.عمر كان ينحى حنو أبيه .اهـ حسن مبعىن ما قبله قد أكثر اهللا املسلمات

يمــون بــن عــن معـن جعفــر بــن برقـانحـدثنا وكيــع بــن اجلــراح]16420[ابــن أيب شــيبة وقـال
وال تنكحـــوا املشـــركات حـــىت (أنـــه كـــره نكـــاح نســـاء أهـــل الكتـــاب وقـــرأ عمـــرابـــنعـــن مهـــران
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ثنـا وكيــع عـن جعفـر بــن يحــدثنا حممـد بـن إمساعيــل األمحسـ]2140[ابـن أيب حـامت .)يـؤمن
.سند حسن . )1(حنوهعمرابنعن برقان عن ميمون بن مهران

: عــن ميمــون بــن مهــران قــال أيب امللــيححــدثين علــي بــن معبــد عــن ]123[أبــو عبيــد وقــال 
اب أفنــنكح نســاءهم ونأكــل طعــامهم ؟إنــا بــأرض خيالطنــا فيهــا أهــل الكتــ: عمــرالبــنقلــت 

ونأكـل ؟ أفنـنكح نسـاءهم إين أقرأ ما تقرأ: قلت: لي آية التحليل وآية التحرمي قالفقرأ ع: قال
.يف ميمون أقوى اهـ جعفرفأعاد علي آية التحليل وآية التحرمي:طعامهم ؟ قال

حدثنا أيب ثنا يوسف الصـغار ثنـا أبـو أسـامة أخـربين عبيـد اهللا عـن ]5151[ابن أيب حامت -
، اهـ صحيح يعين اليهوديات والنصرانيات، ةً نَ صِ نافع عن ابن عمر أنه كان ال يرى مشركة حمُ 

.أيت يف احلدودي
عـن سـعيد بـن عـن سـاملكحـدثنا شـريحدثنا حيىي بن آدم قـال]16340[ابن أيب شيبة -

اهــ ال بـأس نصرانية على املسلمة يعـين املسـلمال يتزوج اليهودية وال: قال عباسابنعن جبري
.به 

ي عـن علــأخربنــا احلسـن بـن عمــارة عـن احلكـم عــن أيب عيـاض]10087[عبـد الـرزاق وقـال
. ربم، ورخـــص يف ذبـــائحهم يف أرض احلـــأنـــه كـــره نســـاءهيف نكـــاح املشـــركات يف غـــري عهـــد 

.اهـ ضعيف عن أيب عياض مثلهقال عن الثوري عن بعض أصحابه عن احلكمو 
حـدثنا عبـاد بـن العـوام عـن سـفيان بـن حسـني عـن احلكـم عـن جماهـد]137[أبو عبيد وقال
قـاتلوا (وتـال هـذه اآليـة: انوا حربـا قـال ال حتل نساء أهل الكتاب إذا كـ:قال عباسابنعن 

فحـدثت بـذلك إبـراهيم : قـال احلكـم : قـال )وهـم صـاغرون(ىل قولـه إ) ذين ال يؤمنون بـاهللال
عـن احلكـمعـن سـفيان بـن حسـنيحـدثنا عبـاد بـن عـوام]16431[ابـن أيب شـيبة .فأعجبه

م ال حيل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا ، قال احلكـ: قال ابن عباسعن عن جماهد
.سند صحيحاهـفحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك: 
أمحــــد بــــن عبــــدان أخربنــــا أبــــو القاســــمبــــن يأخربنــــا أبــــو احلســــن علــــ]14363[البيهقــــي -

حـدثنا حممـد بـن املغـرية حدثنا إبـراهيم بـن حممـد بـن احلـارث اهلـاليليسليمان بن أمحد اللخم

سـألت مالـك : حدثنا أيب ثنا صـفوان بـن صـاحل الدمشـقي ثنـا مـروان يعـين ابـن معاويـة قـال]2147[ابن أيب حامت -1
.اهـ سند صحيح) ولو أعجبكمولعبد مؤمن خري من مشرك(ال، قال اهللا تعاىل : عن تزويج القدري فقالبن أنس



تقريب فقه السابقني األولني

161

ابــن عبــاسحــدثنا النعمــان بــن عبــد الســالم حــدثنا ســفيان عــن خالــد احلــذاء عــن عكرمــة عــن 
ل بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم باحلق ليظهـره علـى الـدين كلـه فـديننا إن اهللا عز وج: قال 

خــري األديــان وملتنــا فــوق امللــل ورجالنــا فــوق نســائهم وال يكــون رجــاهلم فــوق نســائنا قــال أبــو 
.اهـ ثقات سفيان إال النعمانالقاسم مل يروه عن 

الزاهريـة عـن جبـري ثنا عبد الرمحن بن مهدي قـال ثنـا معاويـة عـن أيبحد]25588[أمحد -
عائشــةدخلــت علــى : بـن نفــري قــال 

آخــر ســورة نزلــت فمــا وجــدمت فيهــا مــن حــالل فاســتحلوه ومــا وجــدمت فيهــا مــن حــرام فحرمــوه 
حــدثنا ]3210[اكم احلـ. ن خلـق رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم فقالـت القـرآنوسـألتها عـ

علــى عبــد اهللا بــن وهــب يءلعبــاس حممــد بــن يعقــوب ثنــا حبــر بــن نصــر اخلــوالين قــال قــر أبــو ا
حججــت فــدخلت علــى : أخــربك معاويــة بــن صــاحل عــن أيب الزاهريــة عــن جبــري بــن نفــري قــال 

إأمــا : نعــم قالــت: يــا جبــري تقــرأ املائــدة؟ فقلــت: فقالــت يلعائشــة
.اهـ وصححه هو والذهيبما وجدمت من حرام فحرموه و ، وجدمت فيها من حالل فاستحلوه 

ك ء علــى ابــن وهــب أخــرب يحــدثنا أبــو العبــاس ثنــا حبــر بــن نصــر قــال قــر ]3211[اكم احلــ-
عبـد اهللا بـن عمـروحـدث عـن يمسعت أبا عبد الـرمحن احلبلـ: حيي بن عبد اهللا املعافري قال

.اهـ صححه هو والذهيبأن آخر سورة نزلت سورة املائدة 

ونكاحهااألمة املشركةوطء 
.قــال وأكــره أمتــك مشــركة مســعودبــناعــن معمــر عــن قتــادة أن ]12751[عبــد الــرزاق -

عـن معاويـة بـن قـرة عـن قتـادةعـن سـعيدحـدثنا عبـدة بـن سـليمان]16577[ابن أيب شـيبة 
ر أخربنــا منصــو : حــدثنا هشــيم قــال ]140[أبــو عبيــد .يكــره أمتــه مشــركةعبــد اهللاكــان قــال  

يكـره أن يطـأ الرجـل أمتـه إذا فجـرت ، أو عبـد اهللا بـن مسـعودكـان : عن معاوية بن قـرة قـال 
.اهـ مرسل جيد يطأها وهي مشركة 
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ابـن مسـعودعن عن قتادةحدثنا معتمر بن سليمان عن ناجية ]16579[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل حسن )1(: يف املسبية 

حــدثنا حيــىي بـــن عثمــان بــن صـــاحل ثنــا ســعيد بــن أيب مـــرمي ثنــا ابــن هليعـــة ]787[الطــرباين -
من أصحاب النيب صـلى اهللا حدثين يزيد بن عمرو املعافري عن موىل لرفيع بن ثابت أن رجال

مــن أصــحاب عليــه وســلم اشــرتى جاريــة بربريــة مبــائيت دينــار
هــذه مــن : اريــة الرببريــة فلمــا جاءتــه قــالفوهــب لــه اجلوكــان بــدرياصــلى اهللا عليــه وســلمالنــيب

.عليه وسلم عنهم والذين أشركوا
.اهـ ضعيف ن عما له مات باملغرب وكان بدرياأسعيد حدثه فحدثين أن حيىي بن

هل يطؤها سيدهااألمة تفجر
قال أكره أن يطـأ الرجـل أمتـه مسعودبناعن معمر عن قتادة أن ]12814[عبد الرزاق -

: حدثنا عبدة عن سعيد عـن قتـادة عـن معاويـة بـن قـرة قـال ]16595[ابن أيب شيبة . بغيا 
.اهـ مرسل جيد كان عبد اهللا يكره أمته قد زنت

أنـه عبـاسبناعن الثوري عن عبد الكرمي اجلزري عن عكرمة عن ]12811[عبد الرزاق -
أتقـع عليهـا وقـد فجـ: فقلت له ، وقع على جارية فجرت 

.اهـ سند صحيح 
عــن نــا ســفيان عــن أيــوب عــن الوليــد أيب بشــر عــن ســعيد بــن أيب احلســن]2040[ســعيد -

دخلــوا عليــه أول النهــار وهــو صــائم، مث دخلــوا عليــه يف آخــره وهــو مفطــر، : قــالعبــاسابــن
اهــ أبـو بشـر هـو : فسألوه فقال

الوليــد بــن مســلم العنــربي البصــري ثقــة ، ولــيس هــو بالوليــد بــن مســلم صــاحب األوزاعــي ذاك 
.هكذا رواه سفيان بن عيينة عن أيوب . شامي متأخر 

الزناد عن أويس حدثنا عبد الرمحن بن أيبإمساعيل بن إسحاق حدثنا ابن أيبمن طريق] 14393[روى البيهقي -1
أبيه عمن أدرك من فقهائهم الذين ينتهى إىل قوهلم منهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري والقاسم بن حممد وأبو بكـر 

ال يصــلح : ة بــن زيــد وعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة وســليمان بــن يســار قــال وكــانوا يقولــون بــن عبــد الــرمحن وخارجــ
اهـللمسلم نكاح األمة اليهودية وال النصرانية إمنا أحل اهللا احملصنات من الذين أوتوا الكتاب وليست األمة مبحصنة
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دخلـت : بـن أيب احلسـن قـال عـن معمـر عـن أيـوب عـن سـعيد ]12810[عبد الـرزاق وقال 
اعلــى 

لته عن ذلك فقال رأيت جارية يل فأعجبتين فأصبتها قال أما أين أزيدك أخـرى قـد كانـت أفس
عبيـد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد ]14254[البيهقي . أصابت فاحشة فحصناها 

قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حيــىي بــن أيبيبــن حممــد بــن حممــد بــن مهــد
. حنـوه احلسـنطالب أخربنا عبد الوهاب بن عطاء أخربنا سعيد عن أيوب عـن سـعيد بـن أيب

حــدثنا علــي بــن شــيبة قــال ثنــا روح بــن عبــادة قــال ثنــا شــعبة عــن ]3490[الطحــاوي ورواه
.أصح هذاحنوه اهـ احلسن عن ابن عباسأيوب عن سعيد بن أيب
ا محيد الطويل عن احلسن بن مسـلم عـن سـعيد أننا هشيم]2041[وقال سعيد بن منصور 

يف صدر النهار فوجدناه صائما مث رحنا إليه مـن العشـي ابن عباسدخلنا على : قالبن جبري
يل أتـت علـي فـأعجبتين، بلـى، ولكـن جاريـة : أمل تـك صـائما؟ قـال: فوجدناه مفطرا، فقلنا لـه

اهـــ فعلمنــا أربعــة أشــياء يف حــديث واحــد: -هــو ابــن منصــور –قــال ســعيد.قــد عــزل عنهــا 
.صحيح 

رية لـه أنه وطئ جاابن عباسعن نا سفيان عن عمرو عن أيب معبدحدث]2045[سعيد -
بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب اعــن ]12812[عبــد الــرزاق .بعــد مــا أنكــر ولــدها 

]16591[ابـــن أيب شـــيبة . أم ســـليط بعـــد مـــا أنكـــر محلهـــاعبـــاسبـــناوطـــيء : معبـــد قـــال 
اهــ وطـئ جاريـة بعـد مـا أنكـر ولـدهاابـن عبـاسأن عـن أيب معبـدعـن عمـروحدثنا ابـن عيينـة

.صحيح 
عـن عن عبد اهللا بن أيب لبابةعن ليث حدثنا حفص بن غياث]16592[ة ابن أيب شيب-

. ويـرى أن ذلـك حتصـني هلـا، ذا فجـرت أنه كان ال يرى بأسا أن يطـأ الرجـل أمتـه إعباسابن
.ال بأس به 

الزنىنكاح ابنة من كره 
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حــدثنا وكيـع عــن سـفيان عـن عثمــان بـن احلــارث عـن أيب الــرواع ]16584[ابـن أيب شـيبة -
اهـ أبو الرواع هـو عثمـان بـن احلـارث النساء كثري: فقال عن ولد الزناعمرابنسألت : ال ق

.، كأن عن زائدة من الناسخ ، وهو ثقة ليس باملشهور 
: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن سيار موىل ملعاويـة قـال ]16588[ابن أيب شيبة -

مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه أراد رجـل أن يتــزوج بنــت زنيــة فســأل عــن ذلــك رجــال
.اهـ على رسم ابن حبان تزوج أمها أحب إيل من أن أتزوجهاال ، إذا أ: فقال ، وسلم 

األمر يف وقت الدخول
عــن الثــوري عــن إمساعيــل بــن أميــة عــن عبــد اهللا بــن عــروة عــن أبيــه ]10459[عبـد الــرزاق -

سـلم يف شــوال وأدخلـت عليـه يف شــوال و زوجين رسـول اهللا صــلى اهللا عليـهقالــت تـعائشـةعـن 
فـــأي نســـاء النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان أحظـــى عنـــده مـــين وكانـــت تســـتحب أن تـــدخل 

أبـــو عاصـــم النبيـــل أخربنـــا ]10863[وقـــال ابـــن ســـعد .اهــــ رواه مســـلم نســـاءها يف شـــوال 
عــنالضــحاك بــن خملــد والفضــل بــن دكــني وحممــد بــن عبــد اهللا األســدي قــالوا حــدثنا ســفيان

إمنا كـره النـاس أن : وقال أبو عاصم .مثله عن عائشة إمساعيل بن أمي عن عبد اهللا بن عروة 
اهـيدخلوا النساء يف شوال لطاعون وقع يف شوال يف الزمن األول

كانــت ال تــزف : عــن أم ســلمة قالــت عــن مغــريةحــدثنا جريــر]17440[ابــن أيب شــيبة -
: أراه قـال : قـال: يف املسجد فتصـلي فيـه قـال أبـو بكـر 

.اهـ ضعيف صلى اهللا عليه وسلم فيدعون هلا
.ليس يف الباب شيء مؤقت 

األمر يف العنين
عمــر بــن قضــى : بــن املســيب قــال اعــن معمــر عــن الزهــري عــن ]10720[عبــد الــرزاق -

حــدثنا حممـد ثنــا ]310[ابــن املقـرئ .يسـتطيع النسـاء أن يؤجــل سـنةيف الــذي الالخطـاب
ابن أيب عمر وعبد اجلبار قاال ثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن ابـن املسـيب عـن عمـر أنـه

عمــربــن املســيب أن اعــن حيــىي بــن ســعيد عــن ]10721[عبــد الــرزاق . أجــل العنــني ســنة
حــدثنا يزيــد بــن ]16770[ابــن أيب شــيبة .جعــل للعنــني أجــل ســنة وأعطاهــا صــداقها وافيــا 
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أنـه أجـل العنـني سـنة فـإن عمـرعن عن سعيد بن املسيبعن قتادةعن ابن أيب عروبةهارون
عـن حـدثنا أبـو خالـد]16774[ابن أيب شيبة .أتاها ، وإال فرق بينهما وهلا الصداق كامال

وإال فــرق ة فــإن وصــلســنعمــرأجلــه : واحلســن قــاال عــن ســعيد بــن املســيبعــن قتــادةســعيد 
عـن سـعيد عـن قتـادة حدثنا أبو خالد األمحر]19133[ابن أيب شيبة .بينهما وهلا الصداق

العنـني سـنة فـإن اسـتطاعها وإال فـرق بينهمـا اخلطـاببـنعمـرأجل : واحلسن قاال عن سعيد 
دة خربنــا ســعيد عــن قتــاأحــدثنا يزيــد قــال ]1272[أمحــد يف مســائل عبــد اهللا .وعليهــا العــدة

ن يـأيت امرأتـه سـنة وجعـل أجل الـذي ال يسـتطيع أن عمر بن اخلطاب أعن سعيد بن املسيب 
إسـحاق بـن يوسـف مـن طريـق]14676[البيهقـي .هلا الصداق كامال وعليها العـدة كاملـة

أنــه عمــر بــن اخلطــابعروبــة عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب عــن األزرق عــن ســعيد بــن أيب
اهـــ ةفــإن قــدر عليهــا وإال فــرق بينهمــا وهلــا املهــر وعليهــا العــد، ة يؤجــل ســن: العنــني قــال يف

.صحيح 
عمــــر بــــن عــــن الشــــعيب أن عــــن ابــــن أيب ليلــــىحــــدثنا هشــــيم ]16764[ابــــن أيب شــــيبة -

]2009[سـعيد .يؤجل سـنة ال أعلمـه إال مـن يـوم يرفـع إىل السـلطان: كان يقول الخطاب
أنه كان يقول يف الرجل إذا دخلت عليه امرأته رعمعن نا هشيم أنا ابن أيب ليلى عن الشعيب

.ابن أيب ليلى ضعيفاهـ فإن قدر عليها، وإال فرق بينهماتؤجل سنة: فلم يصل إليها قال
كتـــب إىل شـــريح يف عمـــرنـــا هشـــيم أنـــا حممـــد بـــن ســـامل عـــن الشـــعيب أن ]2011[ســـعيد -

نة، فــإن وصــل إليهــا، وإال فــرق الرجــل إذا مل يصــل إىل امرأتــه أنــه يؤجلــه مــن يــوم تــدفع إليــه ســ
عمـر بـن عـن الشـعيب أن ن حممـد بـن سـاملعحدثنا هشيم ]16753[ابن أيب شيبة .بينهما

]16768[ابـن أيب شـيبة.كتب إىل شـريح أن يؤجـل العنـني سـنة مـن يـوم يرفـع إليـهاخلطاب
ن أعمــركتــب إيل : عــن شــريح قــالعــن الشــعيبعــن حممــد بــن ســاملحــدثنا أبــو خالــد األمحــر
ابــن ســامل اهـــ وإن شــاءت فارقتــهها ، وإال خريهــا فــإن شــاءت أقامــتأجلــه ســنة فــإن اســتطاع

.ضعيف
تــزوج ابنــة النعمــان بــن نــا هشــيم أنــا حيــىي بــن ســعيد أن معــاذا أبــا حليمــة]2012[ســعيد -

نـا هشـيم أنـا حيـىي .ففـرق بينهمـا: سنة فلم يصـل إليهـا قـالعمرحارثة فلم يصل إليها فأجله 
حيــث كــان فلــم يصــل إليهــا فــرق عمــرأن ثين حيــىي بــن عبــد الــرمحن األنصــاريحــددبــن ســعي
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حـــدثنا ]16762[ابـــن أيب شـــيبة .احلمـــد هللا الـــذي كـــف علـــى النعمـــان ابنتـــه: بينهمـــا وقـــال
عن بعض أشياخهم أن أبا حليمة معاذا القاري تزوج ابنة حارثة بن عن حيىي بن سعيدهشيم

فــــأخربين عبــــد الــــرمحن : ســــنة ، قــــال حيــــىي عمــــرا فأجلــــه النعمــــان األنصــــاري فلــــم يصــــل إليهــــ
مــد هللا الــذي كــف علــى حارثــة احل: األنصــاري أنــه حيــث حــال عليــه احلــول فــرق بينهمــا وقــال 

.واهللا أعلم . أظنه مرسال . اهـ كان هشيم رمبا وهم يف األسامي ابنته
عمرو بن أنعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدههشيم نا حجاجنا]2019[سعيد -

يؤجل سـنة، فـإن نـزا، : يف مسلسل خيف على امرأته قالعمر بن الخطابكتب إىل العاص
.اهـ حجاج يدلس وإال فرق بينهما

مسـعودوبـنعمـربـن جـريج عـن عبـد الكـرمي أن اعن ]10722[عبد الرزاق -
.اهـ منقطع ا 

علـي بـن كنـت عنـد : قـالنا سفيان نا أبو إسـحاق عـن هـانئ بـن هـانئ]2020[سعيد -
فـأين : هل لـك إىل امـرأة ال أمي، وال ذات زوج؟ قـال: فقامت إليه امرأة، فقالت لهأبي طالب

ســلها هــل : مــا تقــول هــذه املــرأة؟ قــال: هــو يف القــوم، فقــام شــيخ جيــنح فقــال: زوجــك؟ قالــت
: وال مـن السـحر، قـال: ال، قـال: قـال.فمـا مـن شـيء: مطعـم أو ثيـاب؟ فقـال علـيتنقم مـن

اصــربي، فــإن اهللا لــو : قــال: فــرق بيــين وبينــه: هلكــت وأهلكــت، قالــت: وال مــن الســحر، قــال
عن الثوري عـن أيب إسـحاق عـن هـاينء ]10735[عبد الرزاق .شاء ابتالك بأشد من ذلك

فقالـت يـا أمـري املـؤمنني هـل لـك علـي بـن أيب طالـبإىل بن هاينء اهلمداين قال جـاءت امـرأة 
يف امرأة ال أمي وال ذات بعل قال فعرف علي ما تعين فقال من صاحبها قـالوا فـالن وهـو سـيد 
قومـه قـال فجــاء شـيخ قــد اجتـنح يــدب فقـال أنــت صـاحب هــذه قـال نعــم وقـد تــرى مـا علينــا 

هلكـــت وأهلكـــت قالـــت مـــا قـــال هـــل مـــع ذلـــك شـــيء قـــال ال قـــال وال بالســـحر قـــال ال قـــال
مـن طريـق]14686[البيهقـي . تأمرين أصلحك اهللا قال بتقوى اهللا والصرب ما أفـرق بينكمـا 

جــاءت امــرأة إىل : إســحاق عــن هــانئ بــن هــانئ قــال يعلــى بــن عبيــد حــدثنا ســفيان عــن أيب
مـا امـرأة ال أمي وال ذات زوج فعـرفيـا أمـري املـؤمنني هـل لـك يف: حسـناء مجيلـة فقالـت يعل

هــو مــا تــرى : مــا تقــول فيمــا تقــول هــذه قــال : تقــول فــأتى بزوجهــا فــإذا هــو ســيد قومــه فقــال 
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وال مـــن آخـــر : وال مـــن آخـــر الســـحر؟ قـــال : قـــال . ال: قـــال . ء غـــري هـــذايقـــال شـــ. عليهـــا
.اهـ ال بأس به ألكره أن أفرق بينكماهلكت وأهلكت وإين: السحر قال 

يــد عــن فضـيل بــن ميســرة عــن أيب حريــز عــن احلكــمحــدثنا محــاد بــن ز ]1692[مســدد وقـال
إن : ا ، فقالــت أن امــرأة مــن طيــئ مــن بــين ســنبس يقــال هلــا أم يعلــى أتــت عليــا وزوجهــا معهــ

: مــا تــرى مــا عليهــا مــن نعمــة ؟ قــال : زوجهــا ال يأتيهــا
وال مـن : ؟ قـالتحرك من الشـيخ وال من السحر حيث يال:هيئة حسنة ، فقال له وهي يف

مرســل اهـــ حــىت يفــرج عنــه اصــربي: وأقبــل عليهــا فقــال هلــا . هلكــت وأهلكــت : الســحر قــال 
.أبو حريز امسه عبد اهللا بن احلسني حسن ، و 

يؤجــل العنــني : قــال علــيعــن احلســن بــن عمــارة عــن احلكــم عــن ]10725[عبــد الــرزاق -
.اهـ ضعيف 

عــن خالــد بــن  عــن حممــد بــن إســحاق حــدثنا أبــو خالــد األمحــر]16749[ابــن أيب شــيبة -
فالتمسـا مـن فضـل وإال فـرق بينهمـا يؤجل سنة فإن وصـل : قالعليعن عن الضحاككثري

خربنـــا حممـــد يعـــين ابـــن أنـــا يزيـــد قـــال ]1271[أمحـــد يف مســـائل عبـــد اهللا . اهللا يعـــين العنـــني
ــ أجــل العنــني ســنة فــإن ن عليــاأن كثــري اهلمــداين عــن الضــحاك بــن مــزاحم اســحق عــن خالــد ب

.اهـ منقطع وإال فرق بينهما فالتمسا من فضل اهللا، هله فسبيل ذلك أىل إانبسط 
ـــناحصـــني بـــن قبيصـــة عـــن عـــن الثـــوري عـــن الـــركني عـــن أبيـــه و ]10723[ق عبـــد الـــرزا- ب

]16750[ابـن أيب شـيبة .بينهمـا : قال مسعود
يؤجـل : أنـه قـال عبـد اهللاعـن عن أبيـه وحصـني بـن قبيصـةعن سفيان عن الركني حدثنا وكيع

حــدثنا وكيــع ]1269[أمحــد يف مســائل عبــد اهللا .العنــني ســنة فــإن جــامع ، وإال فــرق بينهمــا
يؤجـل العنـني سـنة بيه وحصني بن قبيصة قاال قـال عبـد اهللاأقال حدثنا سفيان عن الركني عن 

نــا أبــو طلحــة نــا بنــدار نــا عبــد الــرمحن نــا ]224[الــدارقطين . اال فــرق بينهمــإفــإن جــامع و 
: قــالعبــد اهللاســفيان عــن الــركني بــن الربيــع قــال مسعــت أيب وحصــني بــن قبيصــة حيــدثان عــن 

أبـو حدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا]9705[الطرباين .ل سنة فإن أتاها وإال فرق بينهمايؤج
يؤجـل العنــني : ة عـن عبـد اهللا قــالعــن حصـني بـن قبيصــنعـيم ثنـا ســفيان عـن الـركني بــن الربيـع

حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا أبو غسان ثنا قيس بن الربيع أنا الركني بن الربيع بـن .سنة
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ا يؤجـل العنـني سـنة، فـإن وصـل إليهـا وإال فـرق بينهمـا، وهلــ: عميلـة عـن أبيـه عـن عبـد اهللا قـال
ن احلســن قـال حــدثنا عبــد اهللا عـن ســفيان قــال حــدثنا علــي بـ]7321[ابــن املنـذر .الصـداق

عــن ابــن مســعود أنــه كــان يؤجــل حــدثنا الــركني بــن الربيــع عــن أبيــه و عــن حصــني بــن قبيصــة
.اهـ صحيح العنني س

قـال رفـع إليـه شـعبةبـنلمغيـرةابـن النعمـان عـن اعـن الثـوري عـن ]10724[عبد الرزاق -
حـدثنا إسـحاق ]279/ 1[اهـ كذا يف املطبوع ، وقال العقيلي يف الضـعفاء عنني فأجله سنة 

النعمان عن املغرية بن شعبة قـال رفـع إليـه عنـني عن عبد الرزاق عن الثوري عن الركني عن أيب
نـا سـفيان عـن الـركني بـن نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الـرمحن]225[الدارقطين .فأجله سنة

أمحــد يف . أتيــت املغــرية بــن شــعبة يف العنــني فقــال يؤجــل ســنة: الربيــع عــن أيب النعمــان قــال 
:يب النعمــان قــالأن ســفيان عــن الــركني عــن عــحــدثنا عبــد الــرمحن ]1270[مســائل عبــد اهللا 

ن أيب شـــيبة ابـــوقـــال .اهــــ ورواه أبـــو نعـــيم عـــن ســـفيانأتينـــا املغـــرية بـــن شـــعبة فيـــه فأجلـــه ســـنة
حدثنا وكيع عن سفيان عن الـركني عـن أيب حنظلـة النعمـان عـن املغـرية بـن شـعبة ]16751[

نـا شـعبة عـن الـركني بـن خرب أ]676[ابن اجلعد وقال. اهـ كذا قال وكيع أنه أجل العنني سنة
الربيــع قــال مسعــت أبــا طلــق حيــدث عــن املغــرية بــن شــعبة أنــه رفــع إليــه يف رجــل عجــز أن يــأيت 

نــا أبــو طلحــة نــا بنــدار نــا عبــد الــرمحن نــا شــعبة عــن ] 226[الــدارقطين .أتــه فأجلــه ســنةامر 
أبـو النعمـان أصـح ، هـو اهــ)1(العنني يؤجل سـنة: ة بن شعبة قالالركني عن أيب طلق عن املغري 

.خرب حسن
نا أبو طلحة نا بندار نـا عبـد الـرمحن نـا محـاد بـن سـلمة عـن احلجـاج ] 227[وقال الدارقطين 

أجلــه ســنة مــن يــوم املغــرية بــن شــعبةأن ني بــن الربيــع عــن حنظلــة بــن نعــيم أرطــأة عــن الــركبــن
]7327[ابــن املنــذر .قــال عبــد الــرمحن وكــذلك قــال ســفيان ومالــك مــن يــوم ترافعــه .رافعتــه

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال حــدثنا حجــاج قــال حــدثنا محــاد عــن احلجــاج عــن ركــني بــن 

وحــدثونا عــن حيــىي : أخربنــا الرمــادي قــالأنبانــا عبــد اهللا بــن حممــد بــن مســلم]171/ 1الكامــل[وقــال ابــن عــدي -1
ك يف حـديث املغـرية بـن شـعبة يف العنـني يؤجـل سـنة يعـين، ويرويـان فـإن شـعبة خيال: قيل لسفيان بن سعيد: القطان قال

كنت أنا وشعبة عند الركني :فضحك سفيان وقال. أبو طلق العائذي : وويقول ه: أبو النعمان: عن الركني تقول أنت
أبـو : مسعت أبا أيب طلـق، فـذهب علـى شـعبة أبـا أيب طلـق، فقـال: النعمان يقال له أبو طلق، فقال الركنيأليبفمر ابن 

ق اهـطل
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أن رجال تـزوج امـرأة وكـان عنينـا، فأجلـه املغـرية بـن شـعبة سـنة، فلـم عن حنظلة بن نعيمالربيع
اهـ)1(هلا الصداق كامال، وعليها العدة

نا يزيـد عـن حـدثحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبـو عبيـد قـال]7325[ابن املنذر -
فــذكرت وعرضــت أن زوجهــا ال يصــل ســمرةأة أتــت امــر : عــن أبيــه قــالعيينــة بــن عبــد الــرمحن

إليهـــا، فـــدعا زوجهـــا فـــأنكر ذلـــك، وزعـــم أنـــه يصـــل إليهـــا فكتـــب مســـرة يف ذلـــك إىل معاويـــة، 
من طريـق ]14690[البيهقي .وذكر احلديث. انظر امرأة هلا حظ من مجال: فكتب معاوية

: ن عـن أبيـه قـالأخربنا أشهل بن حـامت حـدثنا عيينـة بـن عبـد الـرمححممد بن إسحاق الصغاين
أن زوجهــا ال يصــل إليهــا فســأل الرجــل قــال فــأنكر ءت امــرأة إىل مســرة بــن جنــدب فــذكرتجــا

وكتب فيه إىل معاوية قال فكتب أن زوجه امرأة من بيت املال هلا حظ من مجال ودين . ذلك
: فــإن زعمــت أنــه يصــل إليهــا فــامجع بينهمــا وإن زعمــت أنــه ال يصــل إليهــا ففــرق بينهمــا قــال

الـدار قـال فلمـا أصـبح دخـل النـاس ودخلـت قـال فجـاء الرجـل عليـه ففعل
الثــوب مــن ورائهــا قــال فعلــت واهللا حــىت خضخضــته يف: مــا فعلــت؟ قــال: أثــر صــفرة فقــال لــه 

أمـا : ء فقـاليال شـ: وجاءت املرأة متقنعة فقامت عند رجله قـال فسـأهلا وعظـم عليهـا فقالـت
اهــ خـل سـبيلها يـا خمضـخض: لى ولكنه إذا دنا جـاء شـره فقـال مسـرةب: ينتشر أما يدنو قالت

.حسن صحيح 
ألســود بــن عــامر أنــا مســلم بــن نــا انا أمحــد بــن منصــورحــدث]522[أبــو بكــر النيســابوري -

.سند صاحلاهـ العنني يؤجل سنة: قالعمرابنعن خالد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع
بــن جــر اعــن ]10733[عبـد الــرزاق -

]16781[ابــن أيب شـــيبة .مــرة واحــدة فـــال كــالم هلــا قـــال قلــت أثبـــت قــال مل نــزل نســـمعه 
مـا زلنــا نسـمع أنــه إذا أصـ: عــن عمـرو بــن دينـار قــال عـن ابــن جـريجحـدثنا عمــر

.اهـ صحيح كالم هلا وال خصومة

يموالعقاألمر يف اخلصي
مسعت عبد الرمحن بن مهدي حيدث حيىي بن سعيد عن محاد بن سلمة عـن حجـاج ]3612[قال أمحد يف العلل -1

رواه سـفيان وشـعبة : قـال حيـىي بـن سـعيد.من يوم رافعتـهعن الركني بن الربيع عن حنظلة بن نعيم أن املغرية أجل العنني 
اهـكأن حيىي محل على حجاج،  مل يقوال هكذا 
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حـدثنا زيـد بـن احلبـاب قـال حـدثين حيـىي بـن أيـوب املصـري قـال]17941[ابن أيب شيبة -
عمـرحدثين يزيد بـن أيب حبيـب عـن بكـري بـن عبـد اهللا بـن األشـج عـن سـليمان بـن يسـار أن 

]7328[ابــن املنـــذر .رفــع إليـــه خصــي تـــزوج امــرأة ومل يعلمهـــا ففــرق بينهمـــاالخطـــاببــن
ن أيب حبيـب عـن بكـري عـن أيـوب عـن يزيـد بـر بن طارق عن حيىيحدثنا علي قال حدثنا عم

، فقـال لـه عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وهـو خصـيبن عبد اهللا بن األشج
حـــدثنا ]254/ 1[حـــرب .فأعلمهـــا مث خريهــا: قــال. ال: ؟ قـــالكنـــت أعلمتهــاأ: عمــر

عـن ب قـال حـدثين يزيـد بـن أيب حبيـبعن حيـىي بـن أيـو املسيب بن واضح قال ثنا ابن مبارك
اهللا عليـه وسـلمصـلى سندر من أصحاب النـيبعن سليمان بن يسار أن ابنبكري بن األشج

مث ر بـــن اخلطـــاب، وأمـــره أن يعلمهـــاخصـــيا تـــزوج امـــرأة، ومل يعلـــم أنـــه خصـــي فنزعهـــا منـــه عمـــ
.اهـ مرسل جيد خيريها

بعـث رجـال عمـر بـن الخطـابن أن نا هشيم أنا ابن عون عن ابن سـريي]2021[سعيد -
هـل : على بعض السعاية فتزوج امرأة، وكان عقيما، فلمـا قـدم علـى عمـر ذكـر لـه ذلـك، فقـال

عـن ]10346[عبـد الـرزاق .فـانطلق فأعلمهـا مث خريهـا: ال، قال: أعلمتها أنك عقيم؟ قال
عاية رجـال علـى السـعمـر بـن اخلطـاببـن سـريين قـال بعـث ابن جـريج عـن أيـوب عـن امعمر و 

.
عبــــد الــــرزاق .م بــــن حســــان عــــن حممــــد بــــن ســــريين مثلــــهعــــن هشــــا] 10347[عبــــد الــــرزاق

حدثنا حممد بن ]256/ 1[حرب . بن سريين مثله اعن الثوري عن خالد عن ]10348[
أن رجـال تـزوج امـرأة عـن خالـد وهشـام عـن حممـد بـن سـريينفيانعـن سـنصر قال ثنا حسـان

اهـــ مرســل فــأخربهم، مث خــريهم: قــال.ال: قــال: وهــو عقــيم ال يولــد لــه، فقــال عمــر
.جيد 

ال حيــل للخصــي علــيعــن معمــر عــن حيــىي بــن أيب كثــري قــال قــال ]10719[عبــد الــرزاق -
عـــن حـــدثنا إمساعيـــل بـــن عيـــاش]17942[ابـــن أيب شـــيبة .أن يتـــزوج امـــرأة مســـلمة عفيفـــة 

ال يـنكح اخلصـي : يقـول كـانعلـي بـن أيب طالـبعن حيىي بن أيب كثـري أن سعيد بن يوسف
.اهـ مرسل حرة مسلمة
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الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها
كنــت عنــد الشــعيب فأتــاه : أنــا صــاحل بــن حــي اهلمــداين قــال: نــا هشــيم قــال]913[ســعيد -

يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسـان يقولـون يف الرجـل إذا : رجل من أهل خراسان فقال
أخـربين أبـو بـردة بـن أيب موسـى عـن : فقـال الشـعيب. أعتق أمته مث تزوجها فهـو كالراكـب بدنتـه

رجـــل مـــن أهـــل : ثالثـــة يؤتـــون أجـــرهم مـــرتني: أبيـــه أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال
اهللا عليــه وســلم فــآمن بــه مث اتبعــه فلــه أجــران، وعبــد الكتــاب آمــن بنبيــه، مث أدركــه النــيب صــلى 

ـــه أمـــة غـــذاها فأحســـن  مملـــوك يـــؤدي حـــق اهللا وحـــق ســـيده عليـــه فلـــه أجـــران، ورجـــل كانـــت ل
 :

رواه البخـاري خمتصـرا . هـو أدىن منـهخذها بغري شيء، فقد كان الرجـل يرحـل إىل املدينـة فيمـا
.
عــن أنــس بــن مالــك أن رســول اهللا نــا هشــيم عــن عبــد العزيــز بــن صــهيب]907[ســعيد -

مـــا : صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أعتـــق صـــفية بنـــت حيـــي بـــن أخطـــب أمتـــه وتزوجهـــا، فقيـــل ألنـــس
:والرتمـــذي وقـــال اهــــ رواه البخـــاري أصـــدقها نفســـها، جعـــل عتقهـــا صـــداقها : أصـــدقها؟ قـــال

.سلممن أصحاب النيب صلى اهللا عليه و والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
يف الرجـل يعتـق علـيعن الثوري عن أيب إسحاق عن احلارث عن ]13114[عبد الرزاق -

.اهـ سند ضعيف له أجران اثنان: قال ، جاريته مث يتزوجها وجيعل عتقها صداقها 
: علـيقـال : عـن أبيـه قـال عن جعفـرإمساعيلحدثنا حامت بن ]16403[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل جيد إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها
مسـعودبـناعن الثوري عن أيب إسحاق عن أيب الكنود قـال قـال ]13123[عبد الرزاق -
ابــــن أيب شـــــيبة .مثــــل الــــذي يعتـــــق ســــريته مث ينكحهــــا مثـــــل الــــذي أهــــدى بدنـــــة مث ركبهــــا : 
مثـل : قال عبد اهللاعن أيب الكنود عن عن أيب إسحاقعن سفيانحدثنا وكيع]16407[

أبو الكنـود امسـه عبـد اهللا سند صحيح ، اهـه ويتزوجها مثل الرجل يركب بدنتهالذي يعتق أمت
.بن عمران ، وثقه ابن سعد وابن حبان 
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يف الرجل يتـزوج أنه كان يقولابن عمرعن نا هشيم أنا مغرية عن إبراهيم]915[سعيد -
وكـان إبـراهيم وأصـحابنا ال يـرون بـذلك بأسـا، وكـان أحـب : قـال.فهو كالراكب بدنتـه: حمررته

يف الرجل يعتق اجلارية هللا نا جرير عن مغرية عن إبراهيم.ذلك إليهم أن جيعلوا عتقها صداقها
عجـب ذاك وكـان أ: قـال.هو كالراكـب بدنتـه: يقولابن عمركان : عز وجل مث يتزوجها قال

عــن مغــريةحــدثنا هشــيم]16406[ابــن أيب شــيبة .إىل أصــحابنا أن جيعلــوا عتقهــا صــداقها
.مرسل .مثلهعن إبراهيم 

قـال يف الرجـل يعتـق عمـربـناعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن ]13124[عبد الرزاق -
ســـني بـــن أخربنـــا أبـــو احل]14114[البيهقـــي .األمـــة مث يتزوجهـــا قـــال ميهرهـــا ســـوى عتقهـــا 

بـن عفـان حـدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا يبشران أخربنا إمساعيل الصفار حدثنا احلسـن بـن علـ
املرأة مهرها حىت يفرض هلا صـداقايكره أن جيعل عتق ابن عمركان : بن عمر عن نافع قال 

.صحيح . ورواه أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر اهـ 
أنــس بــن مالــكعــن عــن قتــادةعــن ســعيد األعلــىحــدثنا عبــد]16410[ابــن أيب شــيبة -

يريان بأسـا أن يعتقهـا إذا أعتقها هللا تعاىل فال يعود فيها ، وال: 
.اهـ صحيح ليتزوجها

حدثنا موسى حدثنا خالد بن أسلم حدثنا عبد العزيز بـن حممـد عـن ]7466[ابن املنذر -
.اهـ سند صحيح له، وجعل عتقها صداقهاة أنه أعتق جاريأنسعن محيد

جـابر بـن عبـد اهللابـن جـريج قـال أخـربين أبـو الـزبري أنـه مسـع اعـن ]13055[عبد الـرزاق -
.اهـ صحيح يقول يف األمة تكون حتت الرجل ال بأس أن يشرتيها فيعتقها مث ينكحها 

أو ينكحالعبد يتسرى
أتدرون  : على املنربعمرقال : ريين قالنا سفيان أنا أيوب عن حممد بن س]786[سعيد -

عبـــــد الـــــرزاق .اثنـــــني : كـــــم؟ قـــــال: أنـــــا، قـــــال: كـــــم يـــــنكح العبـــــد؟ فقـــــام إليـــــه رجـــــل، فقـــــال
بـن سـريين أن عمـر بـن اخلطـاب سـأل النـاس كـم حيـل اعن معمر عـن أيـوب عـن ]13135[

ال للعبد أن ينكح فقال عبد الرمحن بن عوف اثنتني فصمت عمـر كأنـه رضـي بـذلك وأحبـه قـ
حـدثنا ابـن أيب ]16293[ابـن أيب شـيبة .بعضهم قال قال له عمر وافقت الذي يف نفسي 
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من يعلـم مـا حيـل للمملـوك مـن النسـاء ؟ قـال : قال عمر : زائدة عن ابن عون عن حممد قال 
أنـــا أبـــو هـــالل ] 3127[ابـــن اجلعـــد .امـــرأتني ، فســـكت: كـــم ؟ قـــال : أنـــا ، قـــال : رجـــل 

ين قال قال عمر بـن اخلطـاب مـن خيـربين أو حيـدثين مـا حيـل للعبـد مـن الراسيب نا حممد بن سري 
وقــال ابــن خزميــة عــن علــي بــن .بــن عــوف أنــا يــا أمــري املــؤمنني حيــل لــه امرأتــان االنســاء فقــال 

: قـالحـدثنا محيـد عـن ابـن سـريين أن عمـر]126[حجر يف حديثه عـن إمساعيـل بـن جعفـر 
.يد اهـ مرسل جينكح العبد امرأتني ال يزيد

بـــن عيينـــة عـــن حممـــد بـــن عبـــد الـــرمحن مـــوىل أيب طلحـــة عـــن اعـــن ]13134[عبـــد الـــرزاق -
اهـــ قــال يــنكح العبــد اثنتــني عمــر بــن الخطــابســليمان بــن يســار عــن عبــد اهللا بــن عتبــة عــن 

.، يأيت يف الطالق صحيح سند 
فرفــع نــا هشــيم أنــا خالــد عــن ابــن ســريين أن غالمــا تــزوج بغــري إذن مــواله ]796[ســعيد -

وكان أصدقها مخس ذود  فكتـب عمـر إليـه الخطاببنعمرفكتب إىل األشعريذلك إىل 
ابـــن أيب شـــيبة وقـــال.أن أعطهـــا ثالثـــة وخـــذ منهـــا اثنـــني أو أعطهـــا اثنـــني وخـــذ منهـــا ثالثـــا

.مرسل جيد . حنوه حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن ابن سريين ]17124[
امـرأة فسـاق موسـىألبـيتـزوج غـالم : دة قـال عـن معمـر عـن قتـا]12984[عبد الـرزاق -

فأبطــل النكــاح وأعطاهــا قلوصــني ورد إىل أيب موســى عثمــانإليهــا مخــس قالئــص فخاصــم إىل 
زيد بن هارون قال أخربنا سعيد عن قتـادةحدثنا يحدثنا أمحد قال] 1/283[حرب .ثالثا

)1(عـائشبـينيان أخـتزوج مـوالة التيجـيموسى األشعر عن خالس بن عمرو أن غالما أليب

وجعـــل هلـــا ،ففـــرق بينهمـــافكتـــب يف ذلـــك أبـــو موســـى إىل عثمـــانفســـاق إليهـــا مخســـة أبعـــرة،
قـــال ]508[ورواه صـــاحل يف مســـائله عـــن أبيـــه . ني بعـــريين، ورد ســـائره إىل أيب موســـىَســـمُ اخلُ 

حــدثين أيب قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن بكــر قــال حــدثنا ســعيد عــن قتــادة عــن خــالس أن غالمــا 
موالة أحسبه تيجان التيمي بغري إذن أيب موسـى وكتـب يف ذلـك إىل عثمـان يب موسى تزوجأل

قــال . هلــا اخلمســني مــن صــداقها وكــان صــداقها مخســة أبعــرةرِ ْجــفكتــب إليــه أن فــرق بينهمــا وأَ 
وقـــال يزيـــد مـــوالة لتيجـــان .نعـــم ذاك غالمنـــا رواح أو رواح:قتـــادة فـــذكرت ذلـــك لـــبالل فقـــال

صاحل حدثين أيب قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبان عن قتادة ال وق. أخي ابن عابس

.كذا ، وأُراه تصحيفا من ابن عابس-1
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عــن خــالس أن غالمـــا أليب موســى يقــال لـــه رواح أو رواح تــزوج مــوالة لتيجـــان فســاق مخســـة 
أجـز : فكتب بذلك أبو موسى إىل عثمان فكتب إليه عثمـان أبعرة ومل يكن مواله اطلع عليه

ابـــن املنـــذر وقـــال.شـــعريموســـى األيبأبـــردة بـــنِ يبأبـــنُ اهــــ بـــالل هـــو اهلـــا بعـــريين ورد ثالثـــة
حــدثنا موســى حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا أبــو عوانــة عــن قتــادة عــن خــالس بــن ]7474[

عمـــرو أن عبـــدا أليب موســـى األشـــعري تـــزوج بغـــري إذن منـــه، فرفـــع إىل عثمـــان، ففـــرق بينهمـــا، 
ا علـي بـن عبـد العزيـز حـدثنا حجـاج حـدثنمث قـال.مسني، ورد إليه ثالثة أمخـاسوأعطاها اخلُ 

حــدثنا محـــاد عـــن قتـــادة ويزيـــد الرشـــك أن عبــدا أليب موســـى األشـــعري تـــزوج امـــرأة بغـــري إذنـــه، 
. وأخـذ ثالثـة ذودينه وبـني امرأتـه، وأعطاهـا بعـريينففرق أبو موسى ب: وأمهرها مخس ذود قال

.اهـ مرسل حسن كان عثمان أمره بذلك: قال أحدمها
بن جريج قـال أخـربين داود بـن أيب هنـد عـن عـامر الشـعيب اعن ]13074[ق عبد الرزاوقال

يب موســــى أراع فغــــر حــــرة فتزوجهــــا بغــــري إذن موســــىأليبأو عبــــد اهللا بــــن قــــيس كــــان غــــالم 
بعــرة وكانــت أبعــريين ورد إليــه ثالثــة عثمــانصــدقها مخــس ذود مــن إبــل أيب موســى فأعطاهــا أو 

حـدثنا عبـد ]17123[ابـن أيب شـيبة .وسـى أفلـحموالة أليب جعدة فـأخربت أن غـالم أيب م
وكــان صــاحب إبلــه تــزوج أمــة أليب موســىهللا بــن قــيس أن غالمــا عــن داود عــن عبــد ااألعلــى

أرســـلوا إيل غالمـــي : لبـــين جعـــدة وســـاق إليهـــا مخـــس ذود فحـــدث أبـــو موســـى فأرســـل إلـــيهم 
صـاحبتنا فاختصـموا إىل وأما املال فقـد اسـتحل بـه فـرج، أما الغالم فغالمك : ومايل ، فقالوا 

سـى فقضى هلم عثمان خبمسي ما استحل به فرج صاحبتهم ورد على أيب مو عثمان بن عفان
.اهـ عبد اهللا بن قيس النخعي قال ابن املديين جمهول ، ووثقه ابن حبان ثالثة أمخاسه

بــن جــريج والثــوري قــاال أخربنــا جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه أن اعــن ]13133[عبــد الــرزاق -
عـــن حـــدثنا حـــامت بـــن إمساعيـــل]16286[ابـــن أيب شـــيبة .يـــنكح العبـــد اثنتـــني : قـــال عليـــا

حـدثنا ]7470[ابـن املنـذر .ال ينكح العبـد فـوق اثنتـني: كان يقول علياعن أبيه أن جعفر 
ال : عـن علـي قـالعلي بن احلسن حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه

.اهـ مرسل جيد يتزوج العبد إال ثنتني
كان ال يرى بـه بأسـا عمربناعن عبيد اهللا بن عمر عن نافع أن ]12845[عبد الرزاق -
بــن اوأخربنــاه قــال . ، 
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س عن ثنا يون: ثنا عبد األعلى قال: لحدثنا أبو معن قا] 2/778[حرب .جريج عن نافع 
نـــافع

.اهـ صحيح بنكاح
يـرى ململوكـه عمـربـناعن معمر عن أيـوب عـن نـافع قـال كـان ]12836[عبد الرزاق وقال 

عن أيوبحدثنا إمساعيل ابن علية]16535[ابن أيب شيبة .سراري ال يعيب ذلك عليهم 
البيهقــي .يــرى عبــده يتســرى يف مالــه فــال يعيــب ذلــك عليــهعمــرابــنكــان : عــن نــافع قــال 

حـــدثنا يأخربنــا أبـــو طـــاهر الفقيـــه أخربنـــا أبـــو عثمــان عمـــرو بـــن عبـــد اهللا البصـــر ]14226[
كــان : حممـد بــن عبــد الوهــاب أخربنـا يعلــى بــن عبيــد حـدثنا ســفيان عــن أيــوب عـن نــافع قــال 

حدثنا علي بن احلسن حـدثنا ]7477[ر ذابن املن.يعيب عليهميتسرون فال ابن عمرعبيد 
ني هلــم كـان لــه مملــوك: عـن ابــن عمــر قــالعبـد اهللا عــن ســفيان عــن أيـوب الســختياين عــن نــافع

.اهـ صحيح سراري، فلم يعب ذلك عليهم
أن غالمـــا لـــه اشـــرتى عمـــرابـــنعـــن نـــا هشـــيم أنـــا أبـــو بشـــر عـــن نـــافع]2089[ســـعيد -

.ال بأس بهاهـ صيب منهما، وعلم بذلك ابن عمر فأقره جاريتني، فكان ي
أنــه كــان ال يــرى بأســا أن ابــن عمــرعــن نــا هشــيم أنــا حجــاج عــن نــافع]2084[ســعيد -

.اهـ حسن يتسرى العبد إذا أذن له مواله
أن غالمـا لـه عمـرابـنعـن قـال أنـا يـونس بـن عبيـد عـن نـافعنـا هشـيم]789[سـعيد وقال

عبــــد الــــرزاق .تــــزوج بغــــري أمــــره فضــــ
احلــد تــزوج بغــري ضــرب غالمــا لــه عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع أن ]12980[

وجـد عمـربـناعن معمر عـن أيـوب عـن نـافع أن ]12981[عبد الرزاق.إذنه وفرق بينهما
.اهـ صحيح وضربه حدا عبدا له نكح بغري إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه

ابـن عن رجـل عـن عن سلمة بن متامعن سفيانحدثنا وكيع ]17125[ابن أيب شيبة وقال 
حـدثنا أمحـد قـال ثنـا ]284/ 1[وقال حرب . هي أباحت فرجهاال صداق هلا: قال عمر

عـن نـافع أن ابـن عمـر كـان إذا تـزوج عبـده بغـري قال ثنا مهـام عـن مطـريعبد الرمحن بن مهد
.اهـ حسن للمرأة أحبت فرجك، فأبطل صداقهاذنه جلده مخسني، وقالإ
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بــنابــن جــريج قــال أخــربين موســى بــن عقبــة عــن نــافع أن اأخربنــا ]12982[عبــد الــرزاق -
أكان يرى نكاح العبد بغري إذن سيده زنا ويرى عليه احلد وعلى الـيت نكـح إذا عمر

عــن حــدثنا أبــو أســامة]17134[ابــن أيب شــيبة .علمــت أنــه عبــد ويعاقــب الــذين أنكحــوه 
ويعاقب الـذي نكاح العبد بغري إذن سيده زنا : قال عمرابنعن عن نافععبيد اهللا بن عمر

أخربنــا ســعيد بــن أيب عروبــة: حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال ]17135[ابــن أيب شــيبة .زوجــه
حـــرب .إذن ضـــربه احلـــدأنـــه كـــان إذا تـــزوج عبـــده بغـــريعمـــرابـــنعـــن ن نـــافععـــعـــن أيـــوب 

ا حممـد بـن بشـر وعبـد اهللا بـن منـري قـال ثنـا عبيـد اهللا عـن نـافعثنـحدثنا أمحد قـال] 1/283[
البيهقـي .يعاقـب الـذين زوجـوهوكانرى نكاح العبد بغري إذن سيده زناعن عبد اهللا أنه كان ي

مــد الصــفار بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن بشــران أخربنــا إمساعيــل بــن حميأخربنــا علــ]14102[
بن عفان حدثنا عبـد اهللا بـن منـري عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن يحدثنا احلسن بن عل

.اهـ صحيح ذن سيده زنا ويعاقب من زوجهأنه كان يرى أن نكاح العبد بغري إعمرابن
عباسابنحدثنا عبدة بن سليمان عن إمساعيل عن عطاء عـن ]16543[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن بهال بأس: قال 
ن العبــاس بــن عبــد اهللا بــن عــحــدثنا أبــو معاويــة عــن حجــاج ]16544[ابــن أيب شــيبة وقــال 

.له فيتسرى الست والسبعمعبد عن ابن عباس أنه كان له غالم تاجر وكان يأذن 
ابـن عن العباس بن عبيد اهللا بـن عبـاس عـن عمـه نا هشيم أنا احلجاج]2086[سعيد وقال

ابــــن املنــــذر .م لــــه أن يتســــرى، فاشــــرتى ثــــالث جــــوار مثــــن ألفــــني ألفــــنيأنــــه أذن لغــــالعبــــاس
يـد اهللا عـن العبـاس بـن عبيم أخربنـا احلجـاجحـدثنا هشـحدثنا علي حدثنا حجـاج]7479[

.حجاج ضعيف . فذكره بن العباس بن عبد املطلب عن عمه ابن عباس
: أنـه قــال لغــالم لــهسابــن عبــانــا هشــيم أنـا أبــو الــزبري عـن أيب معبــد عــن ]2087[سـعيد -

.بتمامه اهـ صحيح ، يأيت يف الطالق لك فالنة ألمة له فاختذها
قــال ال عبــاسبـناعـن معمــر عـن جــابر اجلعفـي عــن عكرمـة عــن ]12844[عبـد الــرزاق -

.اهـ ال بأس به بأس أن يتسرى العبد 
ل يـنكح يف الرجـعبـاسبـنابن جريج عن عطاء قـال قـال اأخربنا ]13142[عبد الرزاق -

بـن جـريج قـال قلـت اعـن ]13145[عبد الـرزاق .أمته غالمه بغري مهر قال ال بأس بذلك 
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لعطـــاء أيـــنكح الرجـــل أمتـــه أو غـــالم عنـــده بغـــري مهـــر قـــال ال مث ســـألته بعـــد حـــني قـــال أمـــيت 
حـدثنا ]16284[ابن أيب شيبة .يقول ذلك عباسبناأنكحها غالمي بغري مهر قال كان 

ال بـأس أن يـزوج الرجـل أمتـه : قـال عباسابنعن عن عطاءبن جريجعن اعيسى بن يونس
عبد اهللا بن الوليـد حـدثنا سـفيان حـدثنا عبـد من طريق]14104[البيهقي .عبده بغري مهر

ن يزوج الرجل عبده أمتـه بغـري مهـرال بأس بأ: قال ابن عباسامللك بن جريج عن عطاء عن 
.اهـ صحيح 

أمجع أصحاب رسـول : دثنا احملاريب عن ليث عن احلكم قال ح]16295[ابن أيب شيبة -
.اهـ ليث ضعيف اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن اململوك ال جيمع من النساء فوق اثنتني

رجللحل جاريته أمن
ال حيل لـك أن تطـأ فرجـا : قال عمربناعن معمر عن قتادة أن ]12847[عبد الرزاق -

]17581[ابــن أيب شــيبة .ئت وهبــت وإن شــئت أعتقــت إال فرجــا إن شــئت بعــت وإن شــ
ســئل عــن امــرأة أحلــت ابــن عمــرعــن صــخر بــن جويريــة عــن نــافع أن حــدثنا عبــاد بــن العــوام

، جاريتها لزوجها 
وإن وإن شـــئت وهبتهـــا، وإن شـــئت أعتقتهـــا، حتـــل لـــك جاريـــة إال جاريـــة إن شـــئت بعتهـــا 

عـــن حممـــد بـــن حـــدثنا ابـــن إدريـــس]17582[ابـــن أيب شـــيبة .شـــئت أنكحتهـــا مـــن شـــئت
إن طلـق جـاز وإن أعتـق ال حيل فرج إال مبلـك أو نكـاح: قال عمرابنعن عن نافععجالن 

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال حـدثنا حجـاج ]7280[ابن املنذر .وإن وهب جاز، جاز 
جاريـة ميلـك ال حيـل نكـاح جاريـة إال : عن ابـن عمـر قـالاد عن أيوب عن نافعقال حدثنا مح

.اهـ صحيح بيعها ونكاحها وعتقها
عـن الثـوري عـن أيب إسـحاق عـن سـعيد بـن وهـب قـال جـاء رجـل ]12848[عبد الرزاق -

أمـيفقـال إن عمربناإىل 
أنـــا ]443[ابـــن اجلعـــد .إال

إن أمـي أحلـت : عمرالبنشعبة عن أيب إسحاق قال مسعت سعيد بن وهب قال قال رجل 
البيهقـــــي .
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إسـحاق عـن سـعيد حدثنا شـعبة عـن أيباذ حدثنا أيبعبيد اهللا بن معمن طريق]14225[
:ابــن عمــرجاريتهــا فقــال أحلــت يليجــاء رجــل إىل ابــن عمــر فقــال إن أمــ: بــن وهــب قــال 

ابــن حــديث حســن ، و اهـــ أو نكــاحهبــة بتــة أو شــرى : 
.يس بذاك املعروفلالثوري وهب 

يج قال أخربين عمرو بن دينار أنـه مسـع طاووسـا يقـول بن جر اعن ]12852[عبد الرزاق -
إذا أحلـت امــرأة الرجـل أو ابنتـه أو أختـه لـه جاريتهــا فليصـبها وهـي هلـا قــال : عبـاسبـناقـال 

.صحيح اهـ بن عباس فليجعل به بني وركيها ا

األمة املتزوجة ال يطؤها سيدها
بن عمـر حـدثانا وكانـا جالسـني أنا هشيم أنا أيوب السختياين وعبيد اهللا ]2253[سعيد -

مجيعا عن نافع أن رجـال مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم زوج أمـة لـه مـن غـالم 
زوجتهـا : مـا فعلـت أمتـك فالنـة؟ فقـال: إىل الرجـل، فقـالعمـرله وكان خيالف إليها، فأرسـل 

، فقـــال ال: أن قـــل: فهـــل تنـــال منهـــا؟ فـــأومى إليـــه القـــوم مـــن خلـــف عمـــر: مـــن غـــالم يل قـــال
عبـــد .نعـــم لرمجـــك: لـــو قلـــت: نعـــم جلعلـــك نكـــاال للعـــاملني، وقـــال اآلخـــر: لـــو قلـــت: أحـــدمها
عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن عمــر قــال لرجــل مــن ثقيــف قــال غــري ]12859[الــرزاق 

أيـوب وهــو املغــرية بـن شــعبة قــال فقـال لــه عمــر مــا فعـل غالمــك املولــد قـال فــذلك حــني دعــاه 
ا يا أمري املؤمنني وقد أنكحته قال فلعلك ختالفه إىل امرأتـه إذا غـاب عمر فسأله عنه فقال خري 

فقال ال يا أمري املؤمنني فقال لو أخربتين أنـك تفعـل جلعلتـك نكـاال قـال وبلغـين أن عليـا أشـار 
بــن جــريج قــال أخــربين موســى بــن اأخربنــا ]12863[عبــد الــرزاق وقــال. إليــه أن ال يعــرتف 

عمــرقيــف أخــربه أن رجــال مــنهم كانــت لــه جاريــة حســناء كــان عقبــة عــن نــافع أن رجــال مــن ث
يعــرف تلــك اجلاريــة فأنكحهــا الرجــل غالمــا لــه وكــان الرجــل يقــع عليهــا فــأتى العبــد إىل عمــر 
فأخربه ذلك فغيب عمـر العبـد وأرسـل إىل سـيده فسـأله مـا فعلـت فالنـة فقـال يـا أمـري املـؤمنني 

عليهـا فأشـار إليـه مـن عنـد عمـر أن قـل ال عندي وقد أنكحتها غالما يل فقال عمر هـل تقـع 
مرســل أصــح ، وهــو اهـــ فقــال ال فقــال أم واهللا لــو أخربتــين أنــك تفعــل جلعلتــك نكــاال للنــاس 

.إن شاء اهللا صحيح 
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مـن أخـذ :أنـه كـان يقـول عبـد اهللا بـن عمـرثنا الليث عن نـافع عـن حد]58[أبو اجلهم -
] 2/769[حـرب . ه فـإن األمـة والعبـد لسـيده فال بأس بمن غالمه أمته أو من وليدته أمتها 

مـن : عـن عبـد اهللا أنـه كـان يقـولحدثنا ليث بـن سـعد عـن نـافع: حدثنا أمحد بن يونس قال
اهـــ صــحيح ، فإمنــا األمــة والعبــد لســيدهأخــذ مــن غالمــه أمتــه أو مــن وليدتــه أمتهــا فــال بــأس

.معناه أخذها منه البتة 

نعت على ولدهل إىل عورة األمة امتإذا نظر الرج
الخطـاببنعمرأن نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول]2187[سعيد -

بـن عيينـة اعن ]10840[عبد الرزاق .جرد جاريته
. عمرعن يزيد بن جابر عن مكحول أن 

جاريـة فنظـر عمـر بـن اخلطـابعـن األوزاعـي عـن مكحـول قـال جـرد ]10839[زاق عبد الر 
حـدثنا ]16472[ابن أيب شـيبة .

فقال جرد جاريته فسأله إياها بعض بنيهعمرعن مكحول أن عن األوزاعيعيسى بن يونس
عـــن حجـــاج عـــن حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن مبـــارك]16473[ة ابـــن أيب شـــيب.: 

اهـــ مرســل : فقــال ، عـض بنيــه جــرد جاريـة لــه فطلبهــا إليــه بعمــرمكحـول أن 
.جيد 

نــا ســفيان عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد عــن عبــد اهللا وعبــد ]2188[ســعيد -
ى جباريـة لـه أن يبيعوهـا وال يقربوهـا كأنـه وكان أبومها بـدريا أنـه أوصـعامر بن ربيعةالرمحن ابين 

نــا أبــو شــهاب عــن حيــىي بــن .اطلــع منهــا مطلعــا، فكــره أن يطلعــوا منهــا علــى مثــل مــا اطلــع 
كان بدريا أوصى جباريـة لـه أن ربيعةأن أباه م بن حممد عن عبد اهللا بن ربيعةعن القاسسعيد

عبـــد .منظـــرا أكـــره أن تنظـــروا منهـــامل أصـــب منهـــا شـــيئا إال أين نظـــرت : 
بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن عبد اهللا وعبـد اعن ]10841[الرزاق 

وكان بدرياعامر بن ربيعةعامر بن ربيعة أن الرمحن ابين
ابــــن أيب شــــيبة . أن نطلعــــهون اطلــــع منهــــا مطلعــــة كــــره مــــا علمنــــاه كــــان منــــه إليهــــا إال أن يكــــ

عــن القاســم بــن عــن حيــىي بــن ســعيدســليمان بــن حيــانحــدثنا أبــو خالــد األمحــر]16475[
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عن جارية لـه أن يطأهـا أحـد عن عبد اهللا بن عامر أنحممد
.طلعــهومــا نعلمــه وطئهــا إال أن يكــون اطلــع منهــا علــى أمــر كــره أن يطلــع ولــده م: مــنهم قــال 
عـن القاسـمحدثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال أخربنا يزيد قـال أخربنـا حيـىي]7362[ابن املنذر 

ملـا حضـرته أن عبد اهللا بـن عـامر بـن ربيعـة وذكـر أبـاه عـامر بـن ربيعـة وكـان مـن أصـحاب بـدر 
ال أنـه ومـا علمنـا أنـه وطئهـا إ: 

دثنا عبــد اهللا بـــن الـــزبري حـــ]238/ 1[حـــرب .نهـــا علـــى أمــر كـــره أن يطلعـــوا مطلعــهاطلــع م
عن عبيد اهللا وعبـد عت حيىي بن سعيد حيدث عن القاسممساحلميدي قال حدثنا سفيان قال

الرمحن ابين عامر بن ربيعة أن أبامهـا نـال منهـا شـيئا إال أن يكـون أطلـع منهـا مطلعـا، فكـره أن 
.اهـ صحيح أحد بعدهيطلعه

عــن عــن عمــرو بـن شــعيبعــن حجـاج حـدثنا عبــد اهللا بــن منـري]16474[ابـن أيب شــيبة -
ابـن أيب .، أبيـه عـن جـده أنـه جـرد جاريـة لـه مث سـأله إياهـا بعـض ولـده 

عـن جـده مبثـل عن أبيـهعن عمرو بن شعيبعن حجاج حدثنا أبو خالد]16477[شيبة 
.اج يدلس حج.هذا
ابـن عن عن ساملعن عمرو بن شعيب عن مثىنحدثنا الثقفي]16481[ابن أيب شيبة -

اهـــ مثــىن بــن أميــا رجــل جــرد جاريــة فنظــر منهــا إىل ذ: قــال عمــر
.الصباح ضعيف 

الوليمة للعرس
ء إىل ن عـوف جـان عبـد الـرمحن بـأعن محيد الطويل عـن أنـس بـن مالـك ]1135[مالك -

به أثر صفرة فسأله رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـأخربه سلم ورسول اهللا صلى اهللا عليه و 
نــه تــزوج فقــال لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــم ســقت إليهــا فقــال زنــة نــواة مــن ذهــب أ

.اهـ رواه البخاريفقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أومل ولو بشاة 
أيبعبــد اهللا بــن حممــد حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثينحــدثين]5466[ري البخــا-

بـن كعـب يسـألينعن صاحل عن ابـن شـهاب أن أنسـا قـال أنـا أعلـم النـاس باحلجـاب كـان أيب
عروسا بزينب ابنـة جحـش وكـان تزوجهـا باملدينـة عنه ، أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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وجلـس معـه فاع النهار ، فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرت، فدعا الناس للطعام بعد ا
فمشــى ومشــيت معــه ، ليــه وســلمصــلى اهللا عقــام القــوم ، حــىت قــام رســول اهللا رجــال بعــد مــا 

ة فرجـع ورجعـت معـه ، فـإذا هـم قـاموا فرجع ورجعت معه الثانية ، حىت بلغ باب حجرة عائشـ
.هذه وليمة بعد الدخول اهـوبينه سرتا ، وأنزل احلجاببيين، فضرب

حممـد بـن رافـع ]3575[وقال مسلم 
حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسـم قـاال مجيعـا حـدثنا سـليمان بـن املغـرية عـن ثابـت عـن أنـس 
:

ختمــر عجينهــا قــال فلمــا رأيتهــا عظمــت يفيقــال فــانطلق زيــد حــىت أتاهــا وهــ. يفاذكرهــا علــ
حـــىت مـــا أســـتطيع أن أنظـــر إليهـــا أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ذكرهـــا فوليتهـــا يصـــدر 
. يــذكركقلــت يــا زينــب أرســل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمفونكصــت علــى عقــيبيظهــر 

فقامـت إىل مسـجدها ونــزل القـرآن وجـاء رســول . مـا أنـا بصــانعة شـيئا حـىت أوامــر ريب: قالـت 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عليها بغري إذن قال فقال ولقـد رأيتنـا أن رسـول اهللا صـلى اهللا 

رجـــال يتحـــدثون يفيتـــد النهـــار فخــرج النـــاس وبقـــعليــه وســـلم أطعمنـــا اخلبـــز واللحــم حـــني ام
البيــت بعــد الطعــام فخــرج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم واتبعتــه فجعــل يتتبــع حجــر نســائه 

أنـــا أخربتــه أن القـــوم ييســلم علــيهن ويقلـــن يــا رســـول اهللا كيــف وجـــدت أهلــك قـــال فمــا أدر 
ألقى الســرت بيــىن وبينــه فــانطلق حــىت دخــل البيــت فــذهبت أدخــل معــه فــقــالخرجــوا أو أخــربين

ال تـدخلوا بيـوت النـيب(حديثـه زاد ابـن رافـع يف. ونزل احلجاب قال ووعظ القوم مبا وعظوا بـه
اهـ)من احلقيواهللا ال يستحي(إىل قوله ) إال أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه

د عـــن أيب عـــن الثـــوري وإمساعيـــل بـــن عبـــد اهللا عـــن داود بـــن أيب هنـــ]3822[عبـــد الـــرزاق -
نضرة عن أيب سعد موىل بـين أسـيد قـال تزوجـت وأنـا مملـوك فـدعوت أصـحاب النـيب صـلى اهللا 

فحضـرت الصـالة فتقـدم حذيفـة ليصـلي بنـا فقـال وحذيفـةمسعودبناوذرأبوعليه و سلم 
حـدثنا ]1946[ابـن املنـذر .له أبو ذر أو غريه ليس ذلك لـك فقـدموين وأنـا مملـوك فـأممتهم 

عـن أخربنا داود بن أيب هند عـن أيب نضـرة: قالثنا حجاج ثنا محاد: قالالعزيزعلي بن عبد 
تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأيت نفـر مـن أصـحاب : أيب سعيد موىل أيب أسيد قال
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أن يتقــدم فيصـلي فجبــذه أبـو ذررسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم، فلمـا حضــرت الصـالة أراد 
قــال أبــو . نعــم: أكــذلك؟ قــال: مســعودأليبفقــال . ق بالصــالةرب البيــت أحــ: وقــالحذيفــة
: سعيد

.، تقدم يف الصالةحسن على رسم ابن حباناهـ )1(تصلي خلفي إن فعلت
يب فــدعا النــاس أزوج بــن ســريين قــال تــاعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]19665[عبــد الــرزاق -

فـيمن دعـا فجـاء يومئـذ وهـو صـائم فصـلى يقـول دعـا بالربكـة مث أبي بن كعبمثانية أيام فدعا 
أخربنا عبد الوهاب عـن أيـوب عـن حممـد بـن سـريين أن أبـاه ] 14928هق[ي الشافع.خرج 

فبـاركبـن كعـب أحسـبه قـال صلى اهللا عليه وسـلم فأتـاه فـيهم أيبدعا نفرا من أصحاب النيب
حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن : الفضــل قــال أخربنــا عــارم بــن ]9789[ابــن ســعد اهـــ وانصــرف

ه سـريين أومل باملدينـة سـبعة أيـامأن أبـاأيوب وهشام وحبيـب بـن الشـهيد عـن حممـد بـن سـريين
فــدعوا أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، ودعــا أيب بــن كعــب ، فأجابــه ، وهــو صــائم ، 

اهـخبريومست عليهم ، ودعا هلم
حـــدثنا بنـــدار ثنـــا حممـــد عـــن شـــعبة عـــن أيـــوب عـــن ابـــن ]109/ 2[الفســـوي ورواه يعقـــوب 

سريين عن أبيه أنه صنع طعاما فدعا ناسـا مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فـيهم أيب 
اهـبن كعب فجاء وهو صائم

أيــوبحــدثنا: حــدثنا وهيــب قــال : أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال]9788[وقــال ابــن ســعد 
ملـا بـىن علـي سـريين دعـا أهـل املدينـة سـبعة أيـام ، : حدثتين أم حفصة قالـت : عن حممد قال 

]27/ 3[الفسـوي وقـال.فكان فيمن دعا أيب بن كعب ، فأتـاهم ، وهـو صـائم ، فـدعا هلـم
أن ســريين عــرس ةحــدثتين حفصــ:ثنــا وهيــب عــن أيــوب عــن حممــد قــالحــدثنا ســليمان قــال
ا الناس سبعا، وكان فيمن دعا أيب بـن كعـب فجـاء وهـو صـائم، فـدعا هلـم باملدينة، فأدم، فدع

ثنــا محــاد عــن أيــوب عــن حممــد أن أبــاه عــرس باملدينــة : حــدثنا ســليمان قــال.خبــري وانصــرف
.اهـ عن حممد مرسال أصح ، وذكر السبعة أيام أصح فدعا الناس سبعا

كانـت اجلاريـة مـن أهـل املدينـة إذا أرادوا أن يهـدوها إىل : نا هشيم نـا مغـرية عـن أم موسـى قالـت]2169[سعيد -1
اهـ
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ملـا تـزوج أيب : حفصة قالت حدثنا أبو أسامة عن هشام عن]17448[ابن أيب شيبة وقال
سريين دعا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعة أيام فلما كان يوم األنصار دعاهم 

، فكـان أيب صـائما : وأظنـه قـال ومعـاذا قـال : قـال هشـام ودعا أيب بن كعب وزيـد بـن ثابـت
.لنهارهذه وليمة بامرسل صحيح ، و اهـ بن كعب وأمن القومفلما طعموا دعا أيبُّ 

أن أم حممــد بــن ســريين أخربنــا بكــار بــن حممــد قــال حــدثين أيب]10133[وقــال ابــن ســعد 
صفية موالة أيب بكر بن أيب قحافة طيبها ثالثة من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعوا هلا 

هـــو اهــــ بكـــارفـــيهم أيب بـــن كعـــب يـــدعو وهـــم يؤمنـــون، وحضـــر إمالكهـــا مثانيـــة عشـــر بـــدريا 
.ضعفوه السرييين

عــن عــن الزهــريحــدثنا ابــن عليــة عــن عبــد الــرمحن بــن إســحاق ]17453[ابــن أيب شــيبة -
. أليب أيــوبوكــان فــيمن آذن عرســت يف عهــد أيب فــآذن أيب النــاس: قــال عبــد اهللاســامل بــن 

.سند حسن 
حـدثين مالـك دثنا جعفـر بـن سـليمان قـالحـحـدثنا عفـان قـال]17450[ابن أيب شـيبة -

: بعـض بنيـه قالـتاألشـعريموسـىأبـوزوج : ال حـدثتين عجـوز مـن احلـي قالـتار قبن دين
اهـفأومل عليه فدعا ناسا

أخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حـدثنا ]14926[البيهقي -
أنـه  عمـرابـنبـن عفـان حـدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ياحلسن بن علـ

وبــرك وإن  إىل وليمــة عــرس أجــاب صــائما كـان أو مفطــرا فــإن كــان صــائما دعــايذا دعــكـان إ
.اهـ صحيح ، رواه البخاري ومسلم من وجه آخر عن نافع كان مفطرا أكل

يزيـد يقـول دعـا أخربنـا سـفيان بـن عيينـة مسـع عبيـد اهللا بـن أيب]14927هق[الشافعي وقال
خــذوا : عــام فمــد عبــد اهللا بــن عمــر يــده وقــال فأتــاه فجلــس ووضــع الطعبــد اهللا بــن عمــرأيب

.اهـ صحيح ئمصاإين: بسم اهللا وقبض عبد اهللا يده وقال 
حدثنا علي بن عبد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا عبـد السـالم بـن حـرب عـن ]8967[الطرباين -

الوليمــة أول يـــوم حـــق، : قـــالعبـــد اهللاعــن عطــاء بـــن الســائب عـــن أيب عبــد الـــرمحن الســـلمي
وقـــد روي .فيـــه ضـــعفاهــــ اء ومسعـــة، ومـــن يســـمع يســـمع اهللا بـــهين فضـــل، والثالـــث ريـــوالثـــا

.ومل يوقت فيه شيء .مرفوعا رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة وال يصح 
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حكم إجابة الدعوة
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام عـن ابـن ]2584[مسلم -

سـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا دعـي أحـدكم فليجـب فـإن  قـال ر سريين عن أيب هريرة قـال
اهـكان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم

بن عبد اهللا بن إبـراهيم حـدثنا احلجـاج بـن حممـد قـال قـال يحدثنا عل]5179[البخاري -
يقـول قـال رسـول اهللا موسى بن عقبة عن نافع قال مسعت عبد اهللا بن عمر ابن جريج أخربين

الــدعوة كـان عبـد اهللا يـأيت: قــال . جيبـوا هــذه الـدعوة إذا دعيـتم هلـاأ:اهللا عليـه وسـلم صـلى
اهـالعرس وغري العرس وهو صائم يف
شـر الطعـام :نـه كـان يقـول أأبـي هريـرةبن شهاب عـن األعـرج عـن اعن ]1138[مالك -

فقد عصـى اهللا ورسـولهومن مل يأت الدعوة ، هلا األغنياء ويرتك املساكني ىطعام الوليمة يدع
.اهـ رواه البخاري ومسلم مرفوعا 

دعـي يومـا إىل طعـام عمربناعن معمر عن أيوب عن جماهد أن ]19663[عبد الرزاق -
ال عافيـة لــك مـن هــذا : بـن عمــر افقـال لــه . أمــا أنـا فــأعفين مـن هــذا : فقـال رجـل مــن القـوم 

.اهـ صحيح فقم 
يـوب عـن عمـرو بـن دينـار عـن عطـاء بـن أيب ربـاح عن معمر عن أ]19664[عبد الرزاق -

قومـــوا إىل : إىل طعـــام وهـــو يعـــاجل مـــن أمـــر الســـقاية شـــيئا فقـــال للقـــوم عبـــاسبـــناقـــال دعـــي 
اهـــ رواه البيهقــي مــن طريــق ا عليــه الســالم وأخــربوه أين مشــغولأخــيكم وأجيبــوا أخــاكم فــاقرؤو 

.ومل يذكر عمـرو بـن دينـار لرزاق عن معمر عن أيوب عن عطاء ،أمحد بن منصور عن عبد ا
ال :يأخربنـــا مســـلم بـــن خالـــد عـــن ابـــن جـــريج قـــال الشـــافع]14933هـــق[وقـــال الشـــافعي 

جاء رسول ابـن صـفوان إىل ابـن عبـاس وهـو يعـاجل زمـزم يـدعوه : عن عطاء أو غريه قاليأدر 
]1124[ورواه الفـــاكهي . جئتـــهإن مل يعفـــين: فقـــاموا واســـتعفاه وقـــال ، وأصـــحابه فـــأمرهم 

يب رواد عــن ابـن جــريج عــن عطــاء 
تــاه رسـول ابــن صـفوان يــدعوه يف عــرسكنــا مـع ابــن عبـاس وهــو يعمـل يف صــفة زمـزم فأ: قـال

.أجيبـوا صـاحبكم: ال ملـن كـان عنـدهقـل لعبـد اهللا حيللـين فـإين يف شـغل ، وقـ: فقال للرسول
.صحيح حسن 
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ثنـا حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا أبو خيثمة زهـري بـن حـرب]22/696[الطرباين -
: قـالزين عـن عمـر بـن عبـد اهللا بـن يعلـى عـن عيـاض أيب أشـرس السـلميالقاسم بـن مالـك املـ

دعوته إىل مأدبة فقعد صائما، فجعل الناس يـأكلون وال يطعـم، فقلـت لـهمرةبنيعلىرأيت 
اهللا صـلى اهللا ال تقولوا ذلك، فإين مسعت رسـول : أنك صائم ما عتبناك، قالواهللا لو علمنا: 

ا غـريه أجب أخـاك فإنـك منـه علـى اثنتـني إمـا خـري فـأحق مـا شـهدته، وإمـ: عليه وسلم، يقول
.ضعيف .ورواه أبو يعلى عن أيب خيثمة اهـفتنهاه عنه وتأمره باخلري

من مل جيب ملنكر
أن بــو مهــام ثنــا ابــن وهــب أخــربين بكــر بــن مضــر عــن عمــروحــدثنا أ]1704[أبــو يعلــى -

مـا لـك : إىل وليمة ، فلما جاء مسع هلوا ، فلم يدخل ، فقـال عبد اهللا بن مسعودرجال دعا 
مـن كثـر سـواد قـوم فهـو مـنهم ، ومـن :اهللا صلى اهللا عليه وسـلم يقـول مسعت رسول : ؟ قال 

.مرو هو ابن احلارث اهـ منقطع ، عرضي عمل قوم كان شريكا ملن عمله 
ببغـداد حـدثنا ياإليـاديأخربنا أبـو القاسـم علـى بـن حممـد بـن علـ]14943[البيهقي وقال

حدثنا عبيـد اهللا بـن عمـر حـدثنا حيـىي بـن يأمحد بن سلمان حدثنا يعقوب بن يوسف املطوع
عبـد امللـك بـن يالشـعثاء عـن عبـد اهللا بـن عمـري أخـأشـعث بـن أيبسعيد عـن سـفيان أخـربين

األرض كــان مــن شــهدها فكرههــا  إذا عمــل باخلطيــة يف: عمــري عــن عبــد اهللا بــن مســعود قــال 
.اهـ حسن كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها

: قــال شــعبة عــن عــدي عــن خالــد بــن ســعدعــن حــدثنا وكيــع ]25705[ابــن أيب شــيبة -
البيهقـــي .خل حــىت كســـرتإىل طعــام ، فـــرأى يف البيـــت صــورة ، فلـــم يـــدمســـعودأبـــودعــي 

بـن ثابـت عـن خالـد بـن سـعد يوهب بن جرير حـدثنا شـعبة عـن عـدمن طريق]14959[
فـأىب . نعـم: ؟ قـال البيـت صـورةأيف: أن رجال صنع لـه طعامـا فـدعاه فقـال مسعودأيبعن 

.اهـ صحيح ، علقه البخاري دخلأن يدخل حىت كسر الصورة مث 
ابــن عليــة عــن عبــد الــرمحن بــن إســحاق عــن الزهــري عــن حــدثنا]25762[ابــن أيب شــيبة -

أعرست يف عهـد أيب فـآذن أيب النـاس ، وكـان فـيمن آذن أبـو أيـوب ، : قال سامل بن عبد اهللا
وقد سرتت بييت جبنادي أخضر ، فجاء أبـو أيـوب فـدخل وأيب قـائم ينظـر ، فـإذا البيـت مسـرت 
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غلبنا النسـاء يـا : ؟ فقال أيب واستحىي أي عبد اهللا ، تسرتون اجلدر : جبنادي أخضر ، فقال 
من أخشى أن يغلبه النساء فال أخشى أن يغلبنك ، ال أطعم لـك طعامـا ، : أبا أيوب ، قال 

بشر بن ثنا حدثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد]3853[الطرباين .وال أدخل لك بيتا ، مث خرج
أعرست يف عهـد : قالاهللاملفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن سامل بن عبد

فأقبــل أبــو ، وكــان أبــو أيــوب فــيمن آذنــا وقــد ســرتوا بيــيت ببجــاد أخضــرأيب فــأذن أيب النــاس
يــــا عبــــد اهللا : فــــاطلع فــــرأى البيـــت مســــترتا ببجــــاد أخضــــر، فقــــالأيـــوب فــــدخل فــــرآين قائمــــا

يغلبنــه أن مــن خشــي : لبننــا النســاء يــا أبــا أيــوب قــالغ: ؟ قــال أيب واســتحىيأتســرتون اجلــدر
مث خــرج ،ال أطعــم لكــم طعامــا وال أدخــل لكــم بيتــا: النســاء فلــم أخــش أن يغلبنــك مث قــال

عبـد اهللا بـن عمـر عـن ربيعـة بـن ابـن وهـب حـدثينمـن طريـق] 14984[البيهقي . رمحه اهللا
فــدعوت القاســم بــن حممــد وعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عمــر فلمــا عرســت ابنــا يل: عطــاء قــال 
الباب رأى عبيد اهللا البيت قـد سـرت بالـديباج فرجـع ودخـل القاسـم بـن حممـد فقلـت وقفا على 

ء مـا صـنعته ومـا هـو يأصلحك اهللا واهللا إن ذلـك لشـ: حني انصرف فقلت واهللا لقد مقتين: 
زوج ابنـه سـاملا فلمـا  عبـد اهللا بـن عمـرأن قـال فحـدثين. ء صنعه النساء وغلبونـا عليـهيإال ش

فلمـا وقـف علـى البـاب ياألنصـار أيـوبأبـود اهللا بن عمر ناسا فـيهم كان يوم عرسه دعا عب
لقد فعلتموها يا أبا عبد الرمحن قد سـرتمت اجلـدر : البيت ستورا من قز فقال رأى أبو أيوب يف

الرتمـذي حممـد بـن إمساعيـل مـن طريـق] 425/ 4[ورواه ابـن حجـر يف التغليـق اهـ مث انصرف
بن عبد اهللا بن األشج عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قال ريثنا أبو صاحل حدثين ليث عن بك

زوجين أيب وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أحياء قـال فلمـا كـان يـوم وليمـيت أرسـل أيب : 
واهللا مــا عملنــا مــن كثــري شــيء إال أنــا صــفرنا ، اهللا عليــه وســلم صــلى إىل أصــحاب رســول اهللا 

عليه وسلم يدخلون األول فاألول حـىت أقبـل أبـو ضرنا قال فجعل أصحاب النيب صلى اهللا خو 
أيــوب األنصــاري إذا هــو بســرت أمنــار علــى البــاب فقــال مــا هــذا قــد فعلهــا عبــد اهللا أمــا واهللا مــا  
كنت أظنه على هذا قال مث انصرف ومل يدخل فأخرب عبد اهللا به وكان يف بعض شغله فخـرج 

فن فوقـف فقـال أبـو أيـوب أقـد فعلتهـا يف إثره حىت أدركه فقال أقسمت عليك يا أبا أيـوب لـتق
يا عبد اهللا أما واهللا ما كنـت أحسـبك علـى هـذا قـال أقسـمت عليـك لـرتجعن فقـال أبـو أيـوب 
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أقــد فعلتهــا واهللا مــا كنــت أحســبك علــى هــذا فأقســم عليــه لــريجعن فقــال أبــو أيــوب وأنــا أعــزم 
.صحيح ، علقه البخاري اهـعلى نفسي أن ال أدخل يومي هذا مث انصرف

عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]14981[البيهقي -
حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة حدثنا أبـو يالعباس حممد بن يعقوب حدثنا العباس الدور 

إىل طعــام فلمــا جــاء رأى عبــد اهللا بــن يزيــديدعــ: عــن حممــد بــن كعــب قــال يجعفــر اخلطمــ
كـان رسـول اهللا صـلى اهللا : ما يبكيك؟ قال : خارجا وبكى قال فقيل له البيت منجدا فقعد 

أســتودع اهللا ديــنكم وأمانــاتكم وخــواتيم : عليــه وســلم إذا شــيع جيشــا فبلــغ عقبــة الــوداع قــال 
فــرأى رجــال ذات يـوم قــد رقــع بــردة لــه بقطعـة قــال فاســتقبل مطلــع الشــمس : قــال . أعمـالكم 

أقبلـت يتطالعت علـيكم الـدنيا ثـالث مـرات أ: وقال وقال هكذا ومد يديه ومد عفان يديه
أنــتم اليــوم خــري أم إذا غــدت علــيكم قصــعة وراحــت أخــرى : حــىت ظننــا أن يقــع علينــا مث قــال 

فقــال عبــد اهللا . أخــرى وتســرتون بيــوتكم كمــا تســرت الكعبــة حلــة ويــروح يفويغــدو أحــدكم يف
اهــــ صـــحيح رواه تســـرت الكعبـــةتســـرتون بيـــوتكم كمـــاوقـــد بقيـــت حـــىتيأفـــال أبكـــ: بـــن يزيـــد 

.احلاكم يف صحيحه ، ورواه أبو داود خمتصرا 

اللهو يف ليلة املالكما يباح من 
بــنلمحمــدثنا حممــد بــن جعفــر ثنــا شــعبة عــن أيب بلــج قــال قلــت حــد]18306[أمحــد -

قـال رســول اهللا ،بئســما صـنعت:قـال.إين قـد تزوجــت امـرأتني مل يضـرب علــي بـدفحاطـب
.)1(إن فصــل مــا بــني احلــالل واحلــرام الصــوت يعــين الضــرب بالــدف: ســلم ليــه و صــلى اهللا ع

.حسنه الرتمذي وصححه احلاكم

أما الُدّف . فصل ما بني احلالل واحلرام الصوت والدف يف النكاح : يف حديث النيب عليه السالم : قال أبو عبيد -1
. ال اخـتالف فيـه بـالفتح فّ دَّ فأمـا اجلنـب فالـ؛ فهو هذا الذي يضرب بـه النسـاء وقـد زعـم بعـض النـاس أن الـُدّف لغـة 

وهذا خطأ يف التأويل على رسول اهللا عليه ، الصوت فإن الناس خيتلفون فيه فبعض الناس يذهب به إىل السماع : وقوله 
فـالن قـد ذهـب صــوته يف : السـالم وإمنـا معنـاه عنـدنا إعـالن النكـاح واضـطراب الصـوت بــه والـذكر يف النـاس كمـا يقـال 

]64/ 3غريب احلديث [أعلنوا هذا النكاح وَحصِّنوا هذه الفروج : رضي اهللا عنه وكذلك قال عمر ،الناس 
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حـدثنا الفضـل بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن سـابق حـدثنا إسـرائيل عـن ]5162[البخاري -
صـلى اهللاىل رجـل مـن األنصـار فقـال نـيب

اهـفإن األنصار يعجبهم اللهو ؟ يا عائشة ما كان معكم هلو :عليه وسلم اهللا
حــدثنا مســدد حــدثنا بشــر بــن املفضــل حــدثنا خالــد بــن ذكــوان قــال ]4750[البخــاري -

جـــاء النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فـــدخل حـــني بـــين علـــي قالـــت الربيـــع بنـــت معـــوذ بـــن عفـــراء
لنا يضربن بالدف ويندبن من قتـل مـن فجلس على فراشي كمجلسك مين فجعلت جويريات

آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نيب يعلم ما يف غد فقال دعي هذه وقويل بالـذي كنـت 
اهـتقولني

كـان إذا مسـع صـوتا أو عمر بن الخطاببن سريين أن اعن أيوب عن ]19738[معمر-
حـدثنا ابـن عليـة]16659[ابـن أيب شـيبة .ا هو فإذا قالوا عرس أو ختـان صـمتدفا قال م
إذا استمع صوتا أنكره وسأل عنه فإن قيل كان عمرنبئت أن : عن ابن سريين قالعن أيوب 

نــا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن أيــوب عــن حممــد بــن ســريين]632[ســعيد .أو ختــان أقــرهعــرس
اهــ )1(عـرس أو ختـان أقـره: كان إذا مسع صوتا أنكره، وسأل عنه فـإن قيـلعمرنبئت أن : قال

.مرسل جيد 
فـزع ثنا محاد عن أيوب عن ابن عمـر أن عمـر كـان إذا مسـع صـوتاحد]1725[وقال مسدد 

.اهـ منقطع ، فإذا قيل ختان أو عرس سكت 
: عن رجل قـالعن أيب إسحاقحدثنا أبو معاوية عن األعمش ]16666[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف )2(يه مزامري وهلو فقعد ومل ينه عنهعرسا فمسعودابندخل 
عـن يز بن عبيد اهللا بـن محـزة بـن صـهيبعن عبد العز نا إمساعيل بن عياش]631[سعيد -

لقـد ضـرب بالـدف وغـين علـى : عبـد الـرمحن قـالبن عمرو بـن عطـاء عـن أيب سـلمة بـنحممد 
حدثنا إمساعيل بن عياش]16661[ابن أيب شيبة . ليلة املالكعبد الرحمن بن عوفرأس 

: عن أيب سلمة بن عبد الـرمحن قـالعن حممد بن عمرو بن عطاءز بن عبيد اهللاعن عبد العزي

حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن هشـام بـن حسـان أن حممـد بـن سـريين كـان يعجبـه ضـرب الـدف ]1726[وقال مسـدد -1
.صحيح اهـعند املالك 

كان أصحاب عبـد اهللا : هيم قال حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبرا]26995[ابن أيب شيبة -2
.اهـ صحيح 
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اهـــ عبــد العزيــز محصــي عبــد الــرمحن بــن عــوفلقــد ضــرب ليلــة امللــك بالــدف وغــين علــى رأس 
.ضعيف

حــدثنا وكيــع بــن اجلــراح عــن أســامة بــن زيــد عــن شــيخ مــن بــين ]16660[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيفارعفي ارعفي: ب بالدف رية يف عرس تضر أنه قال جلاأبي قتادةسلمة عن 

دخلـت : عن عامر بن سعد قـالسحاقحدثنا شريك عن أيب إ]16662[ابن أيب شيبة -
أتفعلـــون هـــذا وأنـــتم : وعنـــدمها جـــوار يغنـــني ، فقلـــتقرظـــة بـــن كعـــب ومســـعودأبـــيعلـــى 

اهـــ عنــد العــرسإنــه رخــص لنــا يف اللهــو :اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ فقــالأصــحاب رســول
. وكذا قال إسرائيل عن أيب إسحاق 

مسعـــت عــامر بـــن : حــدثنا شـــعبة عــن أيب إســـحاق قــال ]1317[الطيالســـي أبــو داودوقــال 
شهدت ثابت بن وديعـة وقرظـة بـن كعـب األنصـاري يف عـرس وإذا غنـاء : سعد البجلي يقول 

ء على امليت يف غري نياحةإنه رخص يف الغناء يف العرس ، والبكا: فقلت هلما يف ذلك فقاال 
مسعــت أبــا إســحاق حيــدث عــن : حــدثنا غنــدر عــن شــعبة قــال ]16664[ابــن أيب شــيبة .

يف عرس فسمعت صـوت كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب: عامر بن سعد أنه قال
والبكاء على امليت إنه قد رخص لنا يف الغناء عند العرس: ؟ فقاال أال تسمعان: غناء فقلت

.ديث أيب إســحاق حــمــن اهـــ وكــذلك قالــه زهــري عــن أيب إســحاق وهــو أصــح غــري نياحــةمــن
.وصححه احلاكم والذهيب من طريق حممد بن جعفر عن شعبة 

حدثين علي بن عيسى بـن إبـراهيم ثنـا أمحـد بـن جنـدة ثنـا حيـىي بـن عبـد ]348[وقال احلاكم 
دخلــت علــى : عد البجلــي قــال احلميــد ثنــا إســرائيل عــن عثمــان بــن أيب زرعــة عــن عــامر بــن ســ

أتفعلـون : قرظة بن كعب و أيب مسعود و زيد بن ثابت فإذا عندهم جواري يغنـني فقلـت هلـم 
إن كنــــت تســــمع و إال : هــــذا و أنــــتم أصــــحاب رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم ؟ فقــــالوا 

ء عنـد فامض فإن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم رخـص لنـا يف اللهـو يف العـرس و يف البكـا
.إمنا هو عن أيب إسحاق . اهـ كذا قال حيىي احلماين وما أُراه حمفوظا امليت 

.ما كان ذا يف مالك رسول اهللا ، وإمنا هو رخصةو ثابت أبو سعيد صحايب أنصاري ، 

لختانلدعوةال
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مـر أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه بـن عاعن أيـوب عـن نـافع عـن ]19666اجلامع[معمر -
مــن طريــق اهـــ رواه مســلم عرســا كــان أو حنــوه، إذا دعــا أحــدكم أخــوه فليجــب : ســلم قــال و 

ورواه الليـث بـن سـعد عـن حممـد .ورواه بقية حدثنا الزبيدي عن نافع ، وبقيـة يسـوي ، معمر 
إذا دعــي : ورواه مالــك وعبيــد اهللا عــن نــافع فقــاال .بــن عبــد الــرمحن بــن عــنج عــن نــافع مثلــه 

فـإذا عبيـد اهللا ينزلـه علـى : خالـد بـن احلـارث عـن عبيـد اهللا مث قـال أحدكم إىل الوليمة ، ورواه 
هـارون بـن عبـد وحـدثين]3589[وقـال مسـلم .فلم يذكروه ورواه أبو هريرة وجابر . العرس

موسـى بـن عقبـة عـن نـافع قـال مسعـت عبـد اهللا حدثنا حجاج بن حممد عن ابن جريج أخربين
. أجيبـوا هـذه الـدعوة إذا دعيـتم هلـا :عليـه وسـلمصـلى اهللاهللا بن عمر يقول قـال رسـول اهللا 

اهـويأتيها وهو صائم، العرس وغري العرس الدعوة يفقال وكان عبد اهللا بن عمر يأيت
كـان إذا مسـع صـوتا أو عمر بن الخطاببن سريين أن اعن أيوب عن ]19738[معمر-

.تقدم اهـ مرسل ، ا هو فإذا قالوا عرس أو ختان صمتم: دفا قال 
يطعــم ابــن عمــركــان : عــن ليــث عــن نــافع قــال حــدثنا جريــر]17451[ابــن أيب شــيبة -

حدثنا أبو مهام حدثنا جرير عن ليـث ]584[ابن أيب الدنيا يف العيال . على ختان الصبيان
:وله شاهد ضعيف .ليث هو ابن أيب سليم ، ضعيف .مثله 
أخــربين ســامل بــن : ن عمــر بــن محــزة قــال حــدثنا أبــو أســامة عــ]17455[ابــن أيب شــيبة قــال

ختنــين أيب أنــا ونعــيم بــن عبــد اهللا فـذبح علينــا كبشــا ولقــد رأيتنــا جنــدل بــه علــى : عبـد اهللا قــال 
.ابن محزة ضعيف و . رواه البخاري يف األدب املفرد من طريق أيب أسامة اهـ الغلمان

الوليد بن مسـلم عـن سـعيد بـن حدثنا أبو مهام حدثين]585[وقال ابن أيب الدنيا يف العيال 
؟ كــان ابــن عمــر جييــب دعــوة صــاحب اخلتــان إىل طعامــه :عبــد العزيــز أن مكحــوال قــال لنــافع

.اهـ ثقات ، إن سلم من الوليد نعم :قال
أنــه حــني ابــن عبــاسعــن عــن عكرمــةعــن جــابرحــدثنا شــريك]16667[ابــن أيب شــيبة -

دثنا حــ]1663[الفــاكهي .ثالثــة: أو قــال ما الالعبــني فأعطــاهم أربعــة دراهــخــنت بنيــه فــدع
نا شريك عن جابر عن عكرمة: قال ثنا يزيد بن هارون: قال عبد اهللا بن إسحاق الواسطي

ضـعيف . فأعطـاهم أربعـة دراهـم للعـابنيفأرسـلين ، فـدعوت اابنا لـهإن ابن عباس خنت: قال
.جدا 
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إســحاق يعــين حممــدا عــن عبيــد بــن احــدثنا حممــد بــن ســلمة احلــراين عــن ]17938[أمحــد -
إىل ختـان عثمـان بـن أبـي العـاصدعـي : اهللا أو عبد اهللا بن طلحة بن كريز عـن احلسـن قـال 

نا كنا ال نأيت اخلتان على عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و إ: فقيل له فقال ، ن جييب أفأىب 
ثنـــا بكـــر بـــن حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن الصـــقر الســـكري]8382[الطـــرباين . ســـلم وال نـــدعى لـــه 

دعـي عثمـان بــن أيب : خلـف ثنـا عمـر بـن سـهل املـازين عـن أيب محــزة العطـار عـن احلسـن قـال 
هـذا شـيء مـا كنـا نـراه : هل تدري ما هذا ؟ هذا ختان جارية فقـال : العاص إىل طعام فقيل 

] 1700املطالـــب[أبــو يعلــى .ل علــى عهــد رســول اهللا صـــلى اهللا عليــه و ســلم فــأىب أن يأكـــ
عـن عثمـان بـن أيب العـاصثنـا أشـعث عـن احلسـن ثنا علي بن غرابرة بن املغلسحدثنا جبا

:وقـال جاريـة ، فقـام ومل يأكـل ختـان: ما هـذا ؟ قـالوا : قال أنه دعي إىل طعام ، فلما جاء 
.ضعيف اهـد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا شيء ما دعيت إليه يف عه

عــن داود بــن رشــيد حــدثنا عيــاض بــن حممــد الرقــي حــدثت]589العيــال[ابــن أيب الــدنيا -
قـال نعـم كـان يف ختـان ابنـه حـني ؟األسـقعبنواثلةقال سألت عبد اهللا بن يزيد هل رأيت 

وكان مؤتزرا بسبتة غليظة معه صـراحيتان فيهمـا طـالء علـى الثلـث .صنع طعاما ودعى الناس 
.اهـ ضعيف شربوا بارك اهللا فيكم ويقول ا.يسقيه الناس 

حــدثنا ابــن زكريــا بــن دينــار حــدثنا إســحاق بــن منصــور عــن ]586العيــال[ابــن أيب الــدنيا -
عائشـةأرسـلت إيل : مندل بن علي عن يونس عن القاسـم قـال 

.اهـ ضعيف على ختان ابنك 
مـي صـنعت يل أمـا:أخربنا معمر عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه قـال]7982[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح ال عصيدة بتمر إيوم ختنت 
.ه خالفا هلم و ظهر أرمباون ، فكانوا إن شاء اهللا نأهل الكتاب ال خيتت

الدعوة للعقيقة
حدثنا حممد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بـن ]1253األدب املفرد[البخاري -

لبكــري الفلســطيين يف قريتــه أنــا زرنــا حيــىي بــن حسـان ا: ربيعـة عــن بــالل بــن كعــب العكـي قــال 
وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير وموسى بـن يسـار فجاءنـا بطعـام فأمسـك موسـى وكـان 
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صائما فقال حيىي أمنا يف هذا املسجد رجل من بين كنانة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و 
م فــدعاه يف اليــوم ســلم يكــىن أبــا قرصــافة أربعــني ســنة يصــوم يومــا ويفطــر يومــا فولــد أليب غــال

قال أبو عبد . الذي يصوم فيه فأفطر فقام إبراهيم فكنسه بكسائه وأفطر موسى وكان صائما 
يعقـوب بـن سـفيان مـن طريـق]14930[اهـ البيهقـي اهللا أبو قرصافة امسه جندرة بن خيشنة

يقــال زرنــا حيــىي بــن حســان البكــر يحـدثنا أبــو عمــري حــدثنا ضــمرة عــن بــالل بــن كعـب العكــ
ن عســقالن إىل ســناجية أنــا وابــن قريــر وابــن أدهــم وموســى بــن يســار فأتانــا بطعــام فأمســك مــ

هـذا صـلى اهللا عليـه وسـلم يفموسى يده فقال له حيىي كـل فقـد أمنـا رجـل مـن أصـحاب النـيب
غـالم فأوملـت قرصـافة فكـان يصـوم يومـا ويفطـر يومـا فولـد يلاملسجد عشـرين سـنة يكـىن بـأيب

كان يصوم فيه فـأفطر قـال فمـد موسـى يـده فأكـل وقـام ابـن أدهـم يالذاليومعليه فدعوته يف
.اهـ ضعفه األلباين إىل املسجد يكنسه بردائه

حــدثنا حممـــد قــال أخربنـــا عبــد اهللا قـــال أخربنــا حـــزم قـــال ] 1255األدب املفـــرد[البخــاري -
هللا عليـه مـن أصـحاب النـيب صـلى املـا ولـد يل إيـاس دعـوت نفـرا: مسعت معاوية بن قـرة يقـول 

ســـلم فـــأطعمتهم فـــدعوا فقلـــت إنكـــم قـــد دعـــومت فبـــارك اهللا لكـــم فيمـــا دعـــومت وإين إن أدعـــو و 
بــدعاء فــأمنوا قــال فــدعوت لــه بــدعاء كثــري يف دينــه وعقلــه وكــذا قــال فــإين ألتعــرف فيــه دعــاء 

.ولد إياس زمان معاوية بن أيب سفيان .اهـ صححه األلباينيومئذ 
حدثين احلسني بن حممد حدثنا حيىي بن ميسـرة اجلشـمي ]68[يال وقال ابن أيب الدنيا يف الع

أول مولـود ولـد بالبصـرة عبـد الـرمحن بـن أيب بكـرة، فنحـر أبـوه بكـرة : قـالحدثنا عـون العقيلـي
.ليس بالقوي مرسل اهـ ودعا الناس وأطعمهم، جزورا 
ا احلــارث بــن حــدثن: قــالحــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم الــدورقي]4190[ابــن أيب خيثمــة وقــال 

كنت أول مولود : قالشيبان بن زهري عن عبد الرمحن بن أيب بكرةحدثنا أبو العوام : قالمرة
ولــد بالبصــرة ففــرح يب املســلمون أن ولــد مولــود يف مصــر مصــروه وذهــب يب إىل أمــري املــؤمنني 

الـــدواليب يف الكـــىن.فحـــذاين مثـــانني درمهـــا وحنـــرت عـــين جـــزور فطعـــم منهـــا مجيـــع أهـــل البصـــرة
حـدثنا احلـارث بـن مـرة لأنبـأ يعقـوب بـن إبـراهيم قـا: أخربين أمحد بـن شـعيب قـال]1374[

فـذكر حنـوه ، غـري أنـه قـال عن عبد الرمحن بـن أيب بكـرة نا أبو العوام شيبان بن زهريحدث: قال
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فذهب يب إىل أمريها فحبـاين مثـانني درمهـا، وحنـرت علـي جـزر يطعـم منهـا مجيـع أهـل البصـرة: 
.د جيداسنإاهـ
بعــدهم ، وولــد يف حجــة الــوداع حممــد أنفــسولــد ابــن الــزبري أول اهلجــرة ، واحلســن واحلســني و و 

.واهللا أعلم .)1(، وما هو من عادة القومنقل ومل يُ .. بن أيب بكر الصديق 

على أهلههلودخأحدث طاعة عند من 
ــحــدثنا عثمــان بــن أيب]6388[البخــاري - صــور عــن ســامل عــن  ر عــن منشــيبة حــدثنا جري

لــو أن أحــدهم إذا أراد أن يــأيت:صــلى اهللا عليــه وســلم قــال قــال النــيبكريــب عــن ابــن عبــاس
أهله قال باسم اهللا ، اللهم جنبنا الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فإنه إن يقدر بينهما 

اهـذلك ، مل يضره شيطان أبدا ولد يف
إىل أيب قـرة الكنـدي، فلمـا سـلمانملـا تـزوج : جـريج قـالعن ابن نا سفيان]592[سعيد -

إن قضى اهللا عز : وقالاهللا صلى اهللا عليه وسلم أوصاينيا هذه، إن رسول: دخل عليها قال
إنك جلست جملس املـرء : فقالت. وجل لك أن تزوج فتكون أول ما جتتمعان عليه طاعة اهللا 

مــا بــال بيــتكم : ، فــرأى بيتــا مســرتا، فقــالففعــال. قــومي فصــلي ونــدعو: فقــال هلــا. يطــاع أمــره
لــيس مبحمــوم، ومل حتــول الكعبــة يف كنــدة، : هــذا، أحممــوم، أم حتولــت الكعبــة يف كنــدة؟ فقــالوا

.اهـ منقطع ال أدخله حىت يهتك كل سرت إال سرتا على باب: فقال
ي ثنـا املكـي ثنـا حممـد بـن بكـار العيشـحدثنا حممـد بـن علـي الصـائغ ]6067[الطرباين ورواه 

قدم سلمان من غيبـة : عن ابن عباس قالاحلجاج بن فروخ الواسطي ثنا ابن جريج عن عطاء
فتــزوج يف كنــدة، فلمــا كــان الليلــة الــيت يــدخل : أرضــاك هللا عبــدا، قــال: لــه، فتلقــاه عمــر فقــال

أمرنـا ولت الكعبـة يف كنـدة أم هـي محـرة؟أحت: على أهله إذ البيت منجد، وإذا فيه نسوة، فقال
وال أن ال نتخـذ مـن املتـاع إال أثاثـا كأثـاث املسـافر، : لي أبو القاسم صـلى اهللا عليـه وسـلمخلي

يـا هـذه أتعصــيين أم : ، فخـرج النســوة ودخـل علـى أهلـه، فقـالنتخـذ مـن النسـاء إال مـا نـنكح 
أمرنـــا إذا : إن خليلـــي صــلى اهللا عليــه وســلم:بــل أطيعـــك فيمــا شــئت، قــال: قالــتتطيعيــين؟

كان علـي بـن حسـني يـومل يف : حدثنا شريك عن جابر قالحدثنا خلف بن هشام]67[ابن أيب الدنيا يف العيال -1
.اهـ منكر الوالدة
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، ففعـل وفعلـتمرهـا أن تصـلي خلفـه، ويـدعو وتـؤمن ه أن يقوم فيصـلي، ويأدخل أحدنا بأهل
؟ كيـف كيف أصـبحت يـا أبـا عبـد اهللا: ، فلما جلس يف جملس كندة قال له رجل من القوم

ومـــا بـــال أحـــدكم يســـأل عمـــا وارتـــه : ، فقـــال لـــه؟ فســـكت فعـــاد الثانيـــةرأيـــت أهلـــك الليلـــة
اهـــ ابــن ن يســأل عــن الشــيء أجيــب أم ســكت عنــه؟ إمنــا يكفــي أحــدكم أاحليطــان واألبــواب

.فروخ مرتوك 
عــن الثــوري عــن األعمــش عــن أيب وائــل قــال جــاء رجــل مــن جبيلــة ]10460[عبــد الــرزاق -

فقــال إين قــد تزوجــت جاريــة بكــرا وإين قــد خشــيت أن تفــركين فقــال عبــد اهللا إن عبــد اهللاإىل 
ا أحــل اهللا لــه فــإذا أدخلــت عليــك فمرهــا اإللــف مــن اهللا وإن الفــرك مــن الشــيطان ليكــره إليــه مــ

فلتصل خلفك ركعتني قال األعمش فذكرته إلبراهيم فقال قال عبد اهللا وقل اللهم بارك يل يف 
أهلي وبارك هلم يف اللهم ارزقين مـنهم وارزقهـم مـين اللهـم امجـع بيننـا مـا مجعـت إىل خـري وفـرق 

عــن األعمـش عــن أيب وائـل قــال عــن معمـر]10461[عبــد الـرزاق .بيننـا إذا فرقــت إىل خـري
فقــال إين تزوجــت امــرأة وإين أخــاف أن تفــركين فقــال عبــد اهللا إن مســعودبــناجــاء رجــل إىل 

اإللـــف مـــن اهللا وإن الفـــرك مـــن الشـــيطان ليكـــره إليـــه مـــا أحـــل اهللا فـــإذا أدخلـــت عليـــك فمرهـــا 
لهم بـارك يل يف فلتصل خلفك ركعتني قال األعمش فذكرته إلبراهيم قال وقال عبد اهللا وقل ال

خـري وفـرق بيننـا إذا أهلي وبارك هلم يف وارزقين منهم وارزقهم مين اهللا امجع بيننا مـا مجعـت إىل 
: عـن شـقيق قـال عـن األعمـشحـدثنا أبـو معاويـة]17441[ابن أيب شيبة.فرقت إىل خري

أن فإين تزوجــت جاريــة شــابة وإين أخــا: فقــال يقــال لــه أبــو جريــرعبــد اهللاجــاء رجــل إىل 
د أن يكــره إلــيكم مــا يريــإللــف مــن اهللا والفــرك مــن الشــيطانإن ا: فقــال عبــد اهللا، تفــركين قــال

حدثنا علـي ]8994[الطرباين وقال .، فإذا أتتك فمرها فلتصل خلفك ركعتنيأحل اهللا لكم
ائب عــن أيب عبــد عــن عطــاء بــن الســبــن عبــد العزيــز ثنــا عــارم أبــو النعمــان ثنــا محــاد بــن زيــد

:ت امـرأة، وإين أخـاف الفـرك، قـالإين تزوج: فقاللسلمي أن رجال أتى ابن مسعودالرمحن ا
وبـارك هلــم يف، اللهـم امجـع بيننـا مــا اللهـم بـارك يل يف أهلـي: عتـني وقــل

.اهـ صحيح مجعت خبري، وفرق بيننا إذا فرقت إىل خري 
عــن عطــاء بــن محــاد بــن ســلمةعــن حــدثنا احلســن بــن موســى]17439[ابــن أيب شــيبة -

كـان إذا غشـي أهلـه فـأنزل ابـن مسـعودعـن علقمـة أن عن ابن أخي علقمـة بـن قـيسالسائب 
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عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـن شيخ عطاء أظنه اهـ اللهم ال جتعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا: قال 
.، إسناد جيد قيس

نضـرة عـن أيب سـعيد مـوىل حـدثنا ابـن إدريـس عـن داود عـن أيب]17438[ابن أيب شـيبة -
تزوجــت وأنــا مملــوك فــدعوت نفــرا مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : أيب أســيد قــال 

فـذهب أبـو ذر ليتقـدم فقـالوا : وأقيمت الصالة قـال : فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال 
وعلمــوين فتقــدمت إلــيهم وأنــا عبــد مملــوك : نعــم ، قــال : أو كــذلك ؟ قــالوا : إليــك ، قــال : 

إذا أدخل عليك أهلك فصل عليك ركعتني مث سل اهللا تعاىل من خري ما دخل عليك : فقالوا 
حـدثنا أبـو معاويـة ]923[أمحـد يف مسـائل صـاحل . عوذ به من شره مث شأنك وشأن أهلـكوت

تــزوج وكــان عبــدا فحضــره :داود عــن أيب نضــرة عــن أيب ســعيد مــوىل أيب أســيد قــالقــال حــدثنا
مســــعود وأبــــو ذر وحذيفــــة وغــــريهم مــــن أصــــحاب النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم عبــــد اهللا بــــن 

مملــوك مث قــالوا لــه إذا دخلــت علــى أهلــك فصــل ركعتــني مث خــذ فحضــرت الصــالة فقــدموه هــو
برأس أهلك فقل اللهم بارك يل يف أهلي وبارك ألهلي يف وارزقهم مين وارزقين منهم مث شـأنك 

.حسناهـ )1(وشأن أهلك
جاء رجل إىل : قالحدثنا العالء بن املسيب عن أبيه]33[فضيل يف الدعاء وقال حممد بن

توضـأ، مث صـل ركعتـني، ومرهـا أن : قـال لـه. إين ال أصـل إىل امـرأيت: فقـالعبد اهللا بن مسعود
وبــارك ألهلــي يف، ، اللهــم بــارك يل يف أهلــي : تصــلي خلفــك، فــإذا فرغــت مــن صــالتك فقــل

اللهـم مـا مجعـت بيننـا فـامجع بيننـا يف خـري، وإذا فرقـت ففـرق يف وارزقهن مـين، ، وارزقين منهن 
.اهـ حسن صحيح خري

الدخلةخطأما يكون من 
يف أخـــوين تزوجـــا علـــيعـــن شـــيم نـــا حممـــد بـــن ســـامل عـــن الشـــعيبنـــا ه]2119[ســـعيد -

يفــرق بينهمــا، ولكــل واحــدة منهمــا : أختــني، فأدخــل علــى كــل واحــد منهمــا امــرأة أخيــه، قــال
ال يقــرب كــل واحــد منهمــا امرأتــه حــىت تنقضــي عــدة أختهــا، ويرجــع الزوجــان علــى الصــداق، و 

.نه صاحب البيت: مث قال أمحد -1
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حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال حــدثنا أبــو عبيــد ]7277[ابــن املنــذر .مــن غرمهــا بالصــداق
.ابن سامل ضعيف . حنوه أخربنا حممد بن سامل عن الشعيب عن عليحدثنا هشيم قالقال

عـن خـالس قـال عـن قتـادةعـن سـعيدا علي بن مسهر حدثن]17766[ابن أيب شيبة وقال
وامـرأة هـذا علـى هـذا ، فرفـع ذلـك إىل ، فأدخلت امرأة هذا على هذا ، تزوج أخوان أختني : 

، ، فــرد كــل واحــدة منهمــا إىل زوجهــا ، علــي
عـل جهازهـا والغــرم وج، ياهـا وجعـل لكـل واحـدة منهمـا الصــداق علـى الـذي وطئهـا لغشــيانه إ

.اهـ فيه ضعف على الذي زوجها
مساك عن صـاحل بـن أيب سـليمان عـن علـي بـن عن إسرائيل عن ]10715[عبد الرزاق وقال

أيب طالب أن رجال كن لـه مخـس بنـات فـزوج إحـداهن رجـال فزفـت إليـه أختهـا فقـال علـي هلـا 
وجهـا وعليـه أن يزفهـا إليـه وإن كـان هـذه لز الصداق مبا استحل من فرجها وعلى أبيهـا صـداق

.اهـ مرسل أتاها متعمدا فعليه احلد 
وكــان صــاحبا عــن معمــر عــن بــديل العقيلــي عــن أيب الوضــيء ]10714[عبــد الــرزاق وقــال
يف رجل زوج ابنة له فأرسل بأختها فأهداها إىل زوجها فقضى علي لليت عليقال قضى لعلي

ابــن أيب .جيهــز األخــر 
عـن عن بـديل بـن ميسـرة العقيلـيا عبد العزيز بن عبد الصمد العميحدثن]16617[شيبة 

أن رجال تزوج إىل رجل من أهل الشـام بنتـا لـه ابنـة مهـرية فزوجـه وزف إليـه ابنـة لـه أيب الوضي
ابنــة الفتــاة تعــين : ابنــة مــن أنــت ؟ قالــت : 

فقـال سـفيانأيببـنمعاويةإمنا تزوجت إىل أبيك ابنته ابنة املهرية فارتفعوا إىل : فالنة ، فقال 
ملعاويــة: فقــال الرجــل ، امــرأة بــامرأة : فقــال ، امــرأة بــامرأة وســأل مــن حولــه مــن أهــل الشــام : 

فقـال ، وا إليه فأتوا عليا فرفع علي مـن األرض شـيئا اذهب: فقال علي بن أيب طالبارفعنا إىل 
القضاء يف هذا أيسـر مـن هـذا ، هلـذه مـا سـقت إليهـا مبـا اسـتحللت مـن فرجهـا وعلـى أبيهـا : 

 :
قال حيىي بن عباد ]14642هق[قال الشافعي .وأحسب أنه جلد أباها ، أو أراد أن جيلده

ء أن أخــوين تزوجــا أختــني فأهــديت  يالوضــعــن محــاد بــن ســلمة عــن بــديل بــن ميســرة عــن أيب
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علـــى كـــل واحـــد منهمـــا بصـــداق يعلـــفقضـــى . يكـــل واحـــدة منهمـــا إىل أخـــ
.ثقات كلهم . اهـ أبو الوضيء امسه عباد بن نسيب غرهيوجعله يرجع به على الذ

أنــه عبــاسبــنابــن جــريج قــال أخــربين عطــاء اخلرســاين عــن اعــن ]10712[رزاق عبــد الــ-
قضـى يف رجـل خطـب امــرأة إىل أبيهـا وهلـا أم عربيــة فأملكـه وهلـا أخـت مــن أبيهـا مـن أعجميــة 
فأدخلـت عليــه ابنـة األعجميــة فجامعهـا فلمــا أصــبح اسـتنكرها فقضــى أن الصـداق للــيت دخــل 

.أبيها صداقها وقال ال
مرســل .قضــى مبثــل ذلــك يف مثلهــا عليــابــن جــريج قــال حــدثين حممــد بــن مــرة أن اعــن مث قــال

.من الوجهني ، وابن مرة قرشي ثقة 

املستحاضة يصيبها زوجها
هر عن بن مسيحدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا معلى بن منصور عن عل] 309[أبو داود-

. اهـ أظنه مرسال تستحاض فكان زوجها يغشاهاحبيبةأمكانت : عن عكرمة قال الشيباين
أخربنــا عبــد اهللا بــن اجلهــم حــدثنا يســريج الــراز حــدثنا أمحــد بــن أيب]310[وقــال أبــو داود 

، عمــرو بــن أيب
.بة كانت تستحاض أيام رسول اهللا هـ محنة تكىن أم حبياوكان زوجها جيامعها

أخربنا أبو نعيم ثنا عمرو بن زرعة اخلاريف عن حممد بن سامل عن الشـعيب ]825[الدارمي -
حـــدثنا يزيـــد بـــن ]17244[ابـــن أيب شـــيبة .املستحاضـــة جيامعهـــا زوجهـــا : قـــال علـــيعـــن 

.سند ضعيف .حنوهعن حممد بن ساملهارون
ال :قــالبــن عبــاسابــن املبــارك عــن األجلــح عــن عكرمــة عــن اعــن ]1189[رزاقعبــد الــ-

بـن اأخربنا حممـد بـن عيسـى ثنـا عتـاب وهـو ]817[الدارميوقال . بأس أن جيامعها زوجها
ن يأتيهــا أيف املستحاضــة مل يــر بأســا بــن عبــاسابشــري اجلــزري عــن خصــيف عــن عكرمــة عــن 

.اهـ ال بأس به زوجها 
عــن عبــد امللــك عــن غــيالن بــن جــامعحــدثنا وكيــع عــن ســفيان ]17236[ابــن أيب شــيبة-

الــــدارقطين .املستحاضـــة ال يأتيهـــا زوجهـــا: قالـــتعائشــــةعـــن مـــريعـــن قَ عـــن الشـــعيب الـــزراد
حــدثنا حممــد بــن خملــد ثنــا حممــد بــن إمساعيــل احلســاين ثنــا وكيــع عــن ســفيان عــن ] 1/219[

ة الـزراد عـن الشـعيب عـن قمـري امـرأة مسـروق غيالن بن جامع احملـاريب عـن عبـد امللـك بـن ميسـر 
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أخربنــا احلكـــم بـــن ] 830[الـــدارمي .عائشـــةعــن 
املبــارك ثنـــا حجــاج األعـــور عــن شـــعبة عــن عبـــد امللــك بـــن ميســرة عـــن الشــعيب عـــن قمــري عـــن 

اهللا بـن أمحـد عبـدمـن طريـق]1624[البيهقـي . املستحاضة ال يأتيها زوجهـا: التقعائشة
عن وطء املستحاضة فقال حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن غـيالن عـن بن حنبل قال سألت أيب

. املستحاضة ال يغشاها زوجهـا: قالت عائشةعن قمري عن عبد امللك بن ميسرة عن الشعيب
وقـد رواه معـاذ بـن معـاذ : بيهقـيقـال ال.كما رواه وكيـعيكتاب األشجعورأيت يف: قال أيب
مـن قـول عائشـة أخربنـاه حممـد بـن عبـد اهللا احلـافظ أخربنـا خملـد الشـعيبعبة ففصل قـول عن ش

حــدثنا شــعبة عــن عبــد حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا أيببــن جعفــر أخربنــا جعفــر الفريــايب
املستحاضــة تــدع : قالــت عائشــةعــن قمــري امــرأة مســروق عــن امللــك بــن ميســرة عــن الشــعيب

ال تصـــوم وال : وقـــال الشـــعيب: قـــال . غتســـل وتتوضـــأ لكـــل صـــالةالصـــالة أيـــام حيضـــتها مث ت
]16963[وقــال ابــن أيب شــيبة .)1(اهـــ ورجــح أنــه مــدرج مــن كــالم الشــعيبيغشــاها زوجهــا

، وال يغشـاها ال تصـوم: قـال الشـعيب: قـالحدثنا غندر عن شعبة عن عبـد امللـك بـن ميسـرة
.هذا أشبه ، هو من كالم الشعيب اهـزوجها

احلائضطة خمال
حــدثنا أبــو نعــيم الفضــل بــن دكــني مســع زهــريا عــن منصــور ابــن صــفية أن ]297[البخــاري -

وأنـــا يحجـــر كـــان يتكـــئ يفصـــلى اهللا عليـــه وســـلمأمـــه حدثتـــه أن عائشـــة حـــدثتها أن النـــيب
اهـحائض ، مث يقرأ القرآن 

ئشة قالت عن الثوري عن مقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عا]1253[عبد الرزاق -
كنت أشرب يف اإلناء وأنا حائض مث يأخذه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فيضـع فـاه يف : 

فأنتهش منه مث يأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ موضع فمي فيشرب وكنت آخذ العرْ 
.اهـ رواه مسلم فيضع فاه على املكان الذي وضعت فمي عليه فينتهش 

املستحاضة : أخربنا يزيد بن هارون عن جعفر بن احلارث عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال ]831[الدارمي -1
.اهـ ابن احلارث أبو األشهب ضعيفإمنا أرخص هلا يف الصالةجتامع وال تصوم وال متس املصحفال
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محن بن القاسم عن أبيه عن سهل بن محاد ثنا شعبة عن عبد الر أخربنا]1076[الدارمي -
.اهـ صحيح ائض اخلمرة عائشة

عمــرو قــاال حــدثنا أبــو أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب] 4291[البيهقــي -
عن عبـد اهللا ين بن مهدالعباس حممد بن يعقوب حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرمح

عائشـــةبـــن عمـــر عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن القاســـم عـــن أبيـــه عـــن 
.اهـ حسن الثوباحلائض يف

سـئلت عـن الثــوب عائشـةعـن هشـام بـن حسـان عـن أم اهلـذيل أن ]1432[عبـد الـرزاق -
أخربنـا علـي ]751[ذر ابـن املنـ. ال بـأس بـه تعـين أن تصـلي فيـه:يعرق فيه احلـائض فقالـت

يف احلـائض عائشـةعـن بن احلسن ثنا عبد اهللا عن سفيان عن هشام عن أم اهلذيل
.اهـ صحيح ال بأس به : تعرق يف الثوب

اعن ]1249[عبد الرزاق -
فقالــت أيـا بــين مــا يل عبــاسبـناسـلم إذ دخــل عليهــا زوج النــيب صـلى اهللا عليــه و ميمونــةعنـد 

أراك شــعثا فقــال أم عمــار مــرجليت حاضــت فقالــت أي بــين وأيــن احليضــة مــن اليــد قالــت لقــد  
كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يـــدخل علـــي وهـــي مضـــطجعة حائضـــة قـــد علـــم ذلـــك 

ائض فيتكــئ يف فيتكــئ عليهــا فيتلــو القــرآن وهــو متكــئ عليهــا ويــدخل عليهــا قاعــدة وهــي حــ
حجرها فيتلو القرآن وهو متكىء عليهـا ويـدخل عليهـا قاعـدة وهـي حـائض فتبسـط لـه اخلمـرة 

] 2128[ابــن أيب شــيبة .أي بــين وأيــن احليضــة مــن اليــد، يف مصــاله فيصــلي عليهــا يف بيــيت 
أخربنــا حممـــد بـــن بكــر أنـــا ابـــن ]2026[إســـحاق . بـــه عـــن منبــوذحــدثنا ســـفيان بــن عيينـــة

جريج حدثين
عليهــا فقالــت يــا بــين مــا يل أراك شــعثا فقــال إن أم عمــار مــرجليت هــي حــائض فقالــت يــا بــين 
وأيــن احليضــة مــن اليــد لقــد كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم يــدخل علــى إحــدانا وهــي 

رآن وهــو متكــئ عليهــا ويــدخل عليهــا وهــي قاعــدة فيتكــئ يف حــائض فيتكــئ عليهــا ويتلــوا القــ
أي ، حجرها ويتلوا القرآن وهو متكئ يف حجرها ويبسط لـه اخلمـرة يف مصـالة فيصـلي عليهـا 

بـــن موســـى ثنـــا احلميـــدي ثنـــا حـــدثنا بشـــر ]24/23[الطـــرباين . بـــين وأيـــن احليضـــة مـــن اليـــد 
نـــة فـــدخل عليهـــا ابـــن عبـــاس كنـــت عنـــد ميمو : قالـــتســـفيان حـــدثين منبـــوذ املكـــي عـــن أمـــه
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أي : إن مــرجليت أم عمــار حــائض، فقالــت: أي بــين مــا يل أراك شــعثا رأســك، فقــال: فقالــت
حجـــر كـــان رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ليضـــع رأســـه يف بــين، وأيـــن احليضـــة مـــن اليـــد إن  

.اهـ حسن رواه النسائي خمتصرا إحدانا وهي حائض فيصلي عليها
عـن عمر بـن الخطـابسـئل : هشام بن حسان عن احلسن قال عن]398[عبد الرزاق-

اهـــ إن حيضــتها ليســت يف يــدها: املــرأة احلــائض تنــاول الرجــل وضــوءا فتــدخل يــدها فيــه قــال 
.مرسل 

قــال : قــال حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن ابــن أيب عروبــة عــن قتــادة]366[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل ليس حيضتها يف فيها: عمر

حــدثتين عائشــة بنــت : ثنا حيــىي بــن ســعيد عــن اجلعــد بــن أوس قــال حــد]180[عبيــد أبــو-
كان يأمر اجلارية أن تسكب له الوضوء فتدخل يـدها فيـه فتغـرف مث يقـرب لـه سعداأن سعد

اهــــ إن حيضـــتها ليســـت يف يـــدها :يـــا: وضـــوءا ، فيقولـــون 
.صحيح ، تقدم يف الطهارة 

احلائض :قالعبد اهللا بن مسعودأخربنا معمر عن عبد الكرمي عن ]1254[الرزاق عبد -
.اهـ مرسل ضعيف تضع يف املسجد الشيء وتأخذ منه

كــان يغســل جواريــه رجليــه ويعطينــه اخلمــرة عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع أن ]119[مالــك -
هللا عـن نـافع عـن د اعـن عبيـحـدثنا عبـدة بـن سـليمان] 2123[ابـن أيب شـيبة .وهن حـيض

ابـــن أيب شـــيبة .رمبـــا وضـــأته جاريـــة مـــن جواريـــه وهـــي حـــائض تغســـل قدميـــه: قـــالعمـــرابـــن
جاريــة  أنعمــرابــنعــن حــدثنا ســفيان عــن عبــد اهللا بــن دينــار : حــدثنا وكيــع قــال ]2124[

.اهـ صحيح كانت تغسل رجليه وهي حائض
ن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن عـأخربنا حممد بن عيينـة عـن علـي بـن مسـهر ]1074[الدارمي -
إن : ل إين حـائض فيقـو : أنه كان يأمر جاريته أن تناولـه اخلمـرة مـن املسـجد فتقـول بن عمرا

حـدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا بـن ]7496[ابن أيب شيبة .  حيضتك ليست يف كفك فتناوله
.حنوه اهـ صحيح عمرابنعمر عن نافع عن 



تقريب فقه السابقني األولني

201

عن عمرابنسئل : قال أسامة عن هشام عن احلسن بو حدثنا أ]7491[ابن أيب شيبة -
. إن حيضــتها ليســت يف يــدها: جــل الطهــور أو الشــيء مــن املســجد فقــالاحلــائض تنــاول الر 

.صحيح مرسل 
أنـــه كـــان يكـــره فضـــل احلـــائض بـــن عمـــراعـــن مالـــك عـــن نـــافع عـــن ]394[عبـــد الـــرزاق-

.هور اهـ صحيح ، تقدم حنوه يف فضل املرأة من كتاب الطواجلنب
أنـه  عبـاسابـنعـن أخربنا هشام عـن عكرمـة : حدثنا هشيم قال ]2015[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ال يرى بأسا بعرق اجلنب واحلائضكان
حـــدثنا حيـــىي عـــن عمـــر بـــن ذر حـــدثين حنظلـــة بـــن ســـربة بـــن ]731إحتـــاف اخلـــرية[مســـدد -

ــأن ن عمتــه مجانــة وكانــت حتــت حذيفــةاملَُســيَّب بــن جنبــة عــ كــان ينصــرف مــن صــالة ةحذيف
اهــ ذكـره ابـن يها ظهره ، وال يقبل بوجهـه عليهـاالغداة يف رمضان فيدخل معها يف حلافها ويول

.حجر يف املطالب وحسنه 
جدتـه الربـاب أن عـن لى بن عبيد عن عثمان بن حكيم حدثنا يع] 7495[ابن أيب شيبة -

إن حيضـتك : لسـت أصـلي ، قـال : قالـت يا جاريـة نـاوليين اخلمـرة: قال حنيفبنعثمان
أخربنــا يعلــى بــن عبيــد الطنافســي حــدثنا عثمــان بــن ]11929[ابــن ســعد .ليســت يف يــدك

لست : يا جارية ناوليين اخلمرة ، قالت : أن عثمان بن حنيف قال حكيم عن جدته الرباب
لــى إن حيضــتك ليســت يف يــدك فناولتــه فقــام فصــلى يف ثــوب واحــد ورداؤه ع: أصــلي ، قــال 

.اهـ حسن إن شاء اهللا شجب عند املسجد مل يتناولهامل

احلائضةباشرمما جيوز من
حــدثنا أيب ثنــا أبــو صــاحل كاتــب الليــث حــدثين معاويــة بــن ]2115التفســري[ابــن أيب حــامت -

ــن عبــاسصــاحل عــن علــي بــن أيب طلحــة عــن  : يقــول )فــاعتزلوا النســاء يف احملــيض(: قولــه اب
.، حسن لك رواه ابن جرير اهـ كذاعتزلوا نكاح فروجهن

ر عــن إبــراهيم عــن حــدثنا حممــد بــن يوســف حــدثنا ســفيان عــن منصــو ]2030[البخــاري -
اهـوأنا حائضيباشرينصلى اهللا عليه وسلمكان النيب: قالت األسود عن عائشة
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خربنا معمر عن الزهري عن ندبـة مـوالة مليمونـة قالـت دخلـت علـى أ]1233[عبد الرزاق -
بــن اإليــه فــإذا يف بيتــه فراشــان فرجعــت إىل ميمونــة فقلــت مــا أرى ميمونــةوأرســلتين بــن عبــاسا

بن عباس تسأهلا فقالت ليس اعباس إال مهاجرا ألهله فأرسلت إىل بنت مشرح الكندي امرأة 
بــن عبــاس أترغــب عــن ســنة رســول اهللا ابيــين وبينــه هجــر ولكــين حــائض فأرســلت ميمونــة إىل 

كـــان رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم يباشـــر املـــرأة مـــن نســـائه صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم فقـــد  
حـدثنا معـاذ ]24/17[الطـرباين .حائضا تكون عليها اخلرقة إىل الركبة أو إىل نصف الفخذ 

بن املثىن ثنا مسدد ثنا حصني بن منري ثنا سفيان بن حسـني حـدثين الزهـري عـن مـوالة مليمونـة 
دثين حــب بــن شــعيب األزدي ثنــا عبــد اهللا بــن صــاحلحــدثنا مطلــمث قــال. حنــوه بنــت احلــارث

الليــث ح وحــدثنا بكــر بــن ســهل ثنــا شــعيب بــن حيــىي أنــا الليــث عــن ابــن شــهاب عــن حبيــب 
حــدثنا إمساعيــل بــن احلســن مث قــال .خمتصــرا مــوىل عــروة عــن ندبــة مــوالة ميمونــة عــن ميمونــة 

أخربين حبيب : هاب قالن خالد ثنا يونس عن ابن شاخلفاف ثنا أمحد بن صاحل ثنا عنبسة ب
نظـرت فـإذا فراشـه : يمونة زوج النيب صـلى اهللا عليـه وسـلمموىل عروة بن الزبري أن ندبة موالة م

: ميمونــةمعتــزل عــن فــراش امرأتــه بنــت مشــرح فرجعــت إىل 
ارجعـي إىل بنـت : ظن بينهمـا هجـرة فقالـت هلـا ميمونـةعن فراشـه فـأوقد رأيت فراشها معتزال

مــا بيننــا هجــرة ولكنــه إذا : ليها عــن ذلــك فرجعــت فســألتها فقالــتمشــرح امــرأة ابــن عبــاس فســ
أي عبـد اهللا : غيظـت عليـه فقالـتطمثت عزل فراشه عن فراشي فبعثت ميمونة إىل عبد اهللا فت

؟ فــو اهللا إن كانــت املــرأة مــن أزواجــه لتــأزر ن ســنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمأترغــب عــ
ونــة اهـــ رواه أمحــد وغــريه ، وحــديث ميم)1(بثــوب مــا يبلــغ أنصــاف فخــذيها مث يباشــر جســدها

حبيــب بــن عــروة .وقــد تقــدم حنــوه مــن وجــه آخــر .ومســلمعــن رســول اهللا أخرجــه البخــاري
.وثقه ابن حبان 

هــل : يســأهلا عائشــةعــن نــافع أن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عمــر أرســل إىل ]95[مالــك -
كذا . مث يباشرها إن شاء لتشد إزارها على أسفلها: فقالتلرجل امرأته وهي حائض يباشر ا

قال حيىي ، وقال الشافعي والقعنيب وأبـو مصـعب وحممـد وسـويد عبـد اهللا بـن عمـر وقـال خالـد 
بــن جــريج عـــن اعــن ]1240[عبــد الــرزاق وقــال. بــن خملــد عبــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عمــر 

.فراش للرجل وفراش ألهله: فيه معىن حديث-1
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ليباشـر الرجـل امرأتـه إذا كانـت حائضـا : ا نافع أن عائشة قالت سليمان بن موسى قال حدثن
.اهـ صحيح جتعل على سفلتها ثوبا 

حـدثتنا الصـهباء بنـت : لعمري قال حدثنا احلسن بن علي ا] 11الصالة[أبو نعيم الفضل -
كـــل شـــيء منهـــا إال :؟ قالـــتمـــا للرجـــل مـــن امرأتـــه وهـــي حـــائض: عائشـــة

عــن الصــهباء أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن احلســن بــن علــي]11902[ســعد ابــن .اجلمــاع 
كـل شـيء : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضـا ؟ قالـت : قلت لعائشة : بنت كرمي قالت 

.الصهباء مل يذكروها بشيء و اهـ احلسن بن علي هو اهلزاين ثقة ، إال اجلماع
عائشـةعـن عـن ميمـون بـن مهـرانوزاعي حدثنا وكيع عن األ]17089[ابن أيب شيبة وقال 

]1038[الدارمي .ما فوق اإلزار: ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ قالت : 
.مرسل حسن .فذكر حنوهأخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي حدثين ميمون بن مهران 

لـت علـى دخ: عن معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن مسـروق قـال ]1260[عبد الرزاق -
مــا دون الفــرج قــال : تــه حائضــا قالــت أيــا أم املــؤمنني مــا حيــل للرجــل مــن امر : فقلــت عائشــة

فغمــز مســروق بيــده رجــال كــان معــه أي امســع قــال قلــت فمــا حيــل يل منهــا صــائما قالــت كــل 
حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قـال حـدثنا ]4245[ابن جرير . شيء إال اجلماع 

الســالم علــى النـيب وعلــى أهــل : فقـالعائشــةأّن مســروقًا ركـب إىل يب قالبــةأيـوب عــن كتـاب أ
ــا،أبــو عائشــة: فقالــت عائشــة. بيتــه إين أريــد أن أســألك عــن : فــأذنوا لــه فــدخل، فقــال.مرحًب

مـــا للرجـــل مـــن امرأتـــه وهـــي : فقـــال .وأنـــت ابـــينإمنـــا أنـــا أمُّـــك: فقالـــت.شـــيء وأنـــا أســـتحيي
أخربنا يزيد بـن هـارون ]1039[الدارمياهـ وقالفرجهاكل شيء إال : ؟ قالت لهحائض

قلــت لعائشــة مــا : ثنــا عيينــة بــن عبــد الــرمحن بــن جوشــن عــن مــروان األصــفر عــن مســروق قــال 
حيل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كـل شـيء غـري اجلمـاع قـال قلـت فمـا حيـرم عليـه 

حـدثنا محيـد بـن مسـعدة ]4242[رمي الـدا. منها إذا كانا حمرمني قال كل شيء غـري كالمهـا
قــال حــدثنا يزيــد بــن زريــع قــال حــدثين عيينــة بــن عبــد الــرمحن بــن جوشــن قــال حــدثنا مــروان 

مـــا حيـــل للرجـــل مـــن امرأتـــه إذا كانـــت : قلـــت لعائشـــة: األصـــفر عـــن مســـروق بـــن األجـــدع قـــال
عبد حدثنا ابن بشار قال حدثنا]4244[بن جرير ا.كل شيء إال اجلماع: حائًضا؟ قالت

: لعائشـةقلـت : عـن مسـروق قـالاألعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سامل بـن أيب اجلعـد
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وقـد صـححه .اهــ صـحاح فرجهـا: ما حيـرم علـى الرجـل مـن امرأتـه إذا كانـت حائًضـا؟ قالـت 
.أمحد شاكر يف تعليقه على ابن جرير

عــن أيب معشــر حــدثين يعقــوب قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب ]4248[بــن جريــراوقــال
كـل شـيء إال الفـرج: فقالـت. اما للرجل مـن امرأتـه إذا كانـت حائضـ: سألُت عائشة: قال
حـدثنا ابـن أيب داود قـال]4384[الطحـاوي رواه .إسناد فيـه سـقط ، قالـه أمحـد شـاكر اهـ

عـن مســروق عــن إبـراهيمعـن أيب معشـرعـن أيــوب ثنــا عبيـد اهللا: أخربنـا عمـرو بــن خالـد قـال
.صحيح . همثلئشةعاعن 

عـن ثنـا الليـث: ثنا شعيب بـن الليـث قـال: حدثنا ربيع املؤذن قال]4385[الطحاوي وقال 
مــا حيــرم علــي مــن : عائشــةســألت : عــن حكــيم بــن عقــال قــالعــن أيب مــرة مــوىل عقيــلبكــري

.اهـ حسن فرجها:امرأيت إذا حاضت ؟ قالت
يف ســــلمةأمعــــن عــــن عكرمــــةعــــن خالــــدحــــدثنا ابــــن عليــــة]17085[ابــــن أيب شــــيبة -

حـــدثين يعقـــوب قـــال ]4252[بـــن جريـــر ا.إذا كـــان علـــى فرجهـــا خرقـــةمضـــاجعة احلـــائض
.صححه أمحد شاكر. مثلهسلمةأمعن حدثنا ابن علية قال أخربنا أيوب عن عكرمة

مــن أهــل حــدثين صــاحل بــن جبــري عــن رجــل: قــال حــدثنا هشــام بــن ســعد ]20[أبــو نعــيم-
مــا حيــل يل مــن إمــرأيت وهــييــا أمــري املــؤمنني: فقلــت عمــر بــن الخطــابئــت ج: الشــام قــال 

اهـاما فوق إزاره: حائض ؟ قال
عــن أيب إســحاق عــن عاصــم بــن عمــرو الشــامي عــن أخربنــا زهــري] 2568[ابــن اجلعــد وقــال

أتيناك لتحدثنا عن ثـالث خصـال : وكانوا ثالثة قالوا عمر بن الخطابأحد النفر الذين أتوا 
ما هي قالوا صالة الرجل يف بيته التطوع وما للرجل من امرأته يعين احليض والغسـل مـن : قال 

اجلنابــة قــال مــن أيــن أنــتم قــالوا مــن العــراق قــال ســحرة أنــتم قــالوا ال قــال لقــد ســألتموين عــن 
ســلم مــا ســألين عــنهن أحــد منــذ ســألته أمــا عــنهن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و خصــال ســألت

ته التطوع فنـور فنـور ببيتـك وأمـا مـا للرجـل مـن امرأتـه إذا أحـدثت فمـا فـوق صالة الرجل يف بي
اإلزار من التقبيل والضم ال تطلـع إىل مـا حتتـه وأمـا الغسـل مـن اجلنابـة فتوضـأ وضـوءك للصـالة 

ورواه الطحــاوي . دك مث تــنح مــن مغتســلك فاغســل رجليــكمث أفــض علــى رأســك وعلــى جســ
عن زيد بن أيب ثنا عبيد اهللا بن عمرو: بن معبد قالأخربنا علي: حدثنا فهد قال] 4380[
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ه حصـحاهــمثلـه عمـرعـن مـوىل لعمـرعن أيب إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمـريأنيسة
.، تقدم يف كتاب الطهور الضياء

مــا : قــال علــيعــن مكحــول عــن عــن بــردحــدثنا عبــد األعلــى]17086[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل فوق اإلزار

أمحد بن إبـراهيم القرشـي الدمشـقي ثنـا سـليمان بـن حدثنا أبو عبد امللك]194[اين الطرب -
ح وحــدثنا أمحــد بــن د بــن عبــد الوهــاب بــن جنــدة احلــوطي ثنــا أيبح وحــدثنا أمحــعبــد الــرمحن

دثين سعيد بن عبد الرمحن حثنا إمساعيل بن عياش: املعلى الدمشقي ثنا هشام بن عمار قالوا
عمــا يوجـــب الغســل مـــن جبـــلبــنمعـــاذأن رجـــال ســأل محن بـــن عائــذاخلزاعــي عــن عبـــد الــر 

سـألت : اجلماع، وعن الصالة يف الثوب الواحد، وعما حيـل للحـائض مـن زوجهـا؟ فقـال معـاذ
إذا جـاوز اخلتـان اخلتـان فقـد وجـب الغسـل، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـن ذلـك فقـال

ل مــن احلــائض، فإنــه حيــل منهــا مــا فــوق وأمــا الصــالة يف ثــوب واحــد، فتوشــح بــه، وأمــا مــا حيــ
ا إبراهيم بن حممد بن عرق احلمصي ثنا حيىي حدثنوقال . اإلزار، واستعفاف عن ذلك أفضل

أنـه سـأل معـاذ بن عثمان ثنا حممد بن محري ثنـا عبـد الـرمحن بـن يزيـد بـن جـابر ثنـا أبـو العيـاش
ســألتين عمــا ســألت : ، فقــالبــن جبــل مــا يوجــب الغســل، وهــل آكــل مــع امــرأيت وهــي عــارك

.ضعيف منهما اهـجيب الغسل من اجلنابة: سلم فقالعنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
عـن عن سعيد بن جبـريعن يزيد بن أيب زياد حدثنا ابن إدريس]17087[ابن أيب شيبة -

.بأس به اهـ ال ما فوق اإلزار: قال عباسابن
اهيم قــال حـدثنا هاشـم بــن القاسـم قـال حــدثنا حـدثنا يعقــوب بـن إبـر ]4251[بـن جريـرا-

اتـق مـن الـدم مثـل موضـع : احلكم بن فضيل عن خالد احلذاء عن عكرمة عـن ابـن عبـاس قـال
.اهـ ثقات النعل

ريب ثنا ابن أيب زائدة عـن حممـد بـن عمـرو عـن حممـد بـن ثنا أبو كحد]4249[ابن جرير-
احلــائض علــى فرجهــا ثوبًــا أو مــا يكــفُّ إذا جعلــت : ابــن عبــاسإبــراهيم بــن احلــارث قــال قــال 

.اهـ مرسلاألذى فال بأس أن يباشر جلُدها زوَجها

وال تقربوهن حتى يطهرن
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حدثنا أيب ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بـن صـاحل عـن علـي ]2119التفسري[ابن أيب حامت -
وتطهـرت إذا طهـرت مـن الـدم، : يقـول)فـإذا تطهـرن(يعـين قولـه عبـاسابنعن بن أيب طلحة

حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل أن يعثمــان بــن ســعيد الــدارممــن طريــق]1537[البيهقــي.باملــاء
اعتزلـوا النسـاء (قولـه تعـاىل يفعبـاسابـنطلحـة عـن بـن أيبيمعاوية بن صـاحل حدثـه عـن علـ

إذا تطهـرن مـن : يقـول ) وال تقربـوهن حـىت يطهـرن(اعتزلوا نكـاح فـروجهن : يقول ) احمليضيف
فمــن الفــرج وال تعــدوا إىل غــريهيقــول يف) فــأتوهن مــن حيــث أمــركم اهللا( طهــرن باملــاء الــدم وت

.اهـ حسن )1(فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى
أخربنــا عبــد اهللا بــن يزيــد ثنــا حيــوة بــن شــريح قــال مسعــت يزيــد بــن أيب ]1086[الــدارمي -

: يقـولبن عـامر الجهنـيعقبة حبيب يقول قال أبو اخلري مرثد بن عبد اهللا اليزين قال مسعـت 
اهــ عبـد اهللا هـو املقـرئ ، سـند ين ال أجامع امرأيت يف اليوم الذي تطهر فيه حـىت ميـر يـوم إواهللا 

خالـد بـن يزيـد الصـديف عـن أبيـه عـن عـن عن سعيد بن أيب أيـوب عن املقرئ يورو .صحيح
.عقبة مثله 

]1032[م ، قـال ابـن أيب شـيبةومل أجد فيه خالفا بني التابعني إال ما رواه ليث بن أيب سـلي
إذا طهـــرت املـــرأة مـــن الـــدم فـــأراد الرجـــل : قـــال حـــدثنا هشـــيم عـــن ليـــث عـــن عطـــاء وطـــاووس 

حـدثين ]4276[ابـن جريـر .الشبق أن يأتيها ، فليأمرها أن توضأ ، مث ليصب منهـا إن شـاء
إذا :يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا ليــث

ــــَبق طُهــــرت املــــرأة مــــن الــــدم فشــــاء زوجهــــا أن يأمَرهــــا بالوضــــوء قبــــل أن تغتســــل إذا أدركــــه الشَّ
.ليث ضعيف جدا اهـفلُيصب

اتقاء األدبار
ويســـألونك عـــن احملـــيض قـــل هـــو أذى فـــاعتزلوا النســـاء يف احملـــيض وال (قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل 

كم اهللا إن اهللا حيــب التــوابني وحيــب تقربــوهن حــىت يطهــرن فــإذا تطهــرن فــأتوهن مــن حيــث أمــر 

وال نعلم يف هذا التأويل اختالفا بني أهل العلم:قوله مث قالعن جماهد ] 127/ 1أحكام القرآن [رواه الطحاوي -1
.اخل 
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ؤكم حــرث لكــم فــأتوا حــرثكم أىن شــئتم وقــدموا ألنفســكم واتقــوا اهللا واعلمــوا انســ.املتطهــرين
.موضع احلرث هو الفرج]223البقرة[)أنكم مالقوه وبشر املؤمنني

: قــال ســفيان عــن ابــن املنكــدر مسعــت جــابراحــدثنا أبــو نعــيم حــدثنا ]4528[البخــاري -
كم حــرث لكــم نســاؤ (فنزلــت . نــت اليهــود تقــول إذا جامعهــا مــن ورائهــا جــاء الولــد أحــول كا

اهـ) فأتوا حرثكم أىن شئتم
حــدثنا أبــو ســعيد األشــج حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن الضــحاك بــن ]1198[الرتمــذي -

عثمــان عــن خمرمــة بــن ســليمان عــن كريــب عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
هــذا حــديث : قــال أبــو عيســى . الــدبر ال ينظــر اهللا إىل رجــل أتــى رجــال أو امــرأة يف:وســلم 

.وصححه ابن حبان اهـحسن غريب
عمـــر بـــن عـــن معمـــر قـــال أخـــربين مـــن مســـع عكرمـــة حيـــدث أن ]20954[عبـــد الـــرزاق -

اهـضرب رجال يف مثل ذلكالخطاب
حـدثنا عبـد : حـدثنا ابـن منـري قـال حـدثنا الصـ]17080[ابن أيب شيبة -

سـلوين : فقـال ، على املنرب علينادى : الرمحن بن مسعود عن أيب املعتمر أو أيب اجلويرية قال
ســفلت ســفل اهللا بــك ، أمل تــر أن : أتــؤتى النســاء يف أدبــارهن ؟ فقــال : ســلوين ، فقــال رجــل 

نا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو أخرب ]14507[البيهقي .اآلية)أتأتون الفاحشة(اهللا تعاىل يقول 
عمـرو قـاال حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا أسـيد بـن عاصـم حـدثنا سعيد بـن أيب

: اجلويريــة قــالاملعتمــر عــن أيب
احشـة أتـأتون الف(سفلت سـفل اهللا بـك أمـا مسعـت اهللا يقـول : سأل رجل عليا عن ذلك فقال

: قـال البيهقـي ) 
سـأل رجـل عليـا وهـو علـى : املعتمـر قـال عن أيبياجلويرية وهو عبد الرمحن بن مسعود العبد

.أدبارهن فـذكرهاملنرب عن إتيان النساء يف
أبـو عبـد اهللا إجـازة أن أبـا املعتمر وهـو فيمـا أنبـأينعن أيبيبد الرمحن بن مسعود العبدعن ع

حدثنا سـعيد بـن حممـد ياحلافظ أخربهم قال أخربنا إبراهيم بن عبد اهللا بن أيوب املخرميعل
أبــو املعتمــر قــال وكيــع ]691[وقــال البخــاري يف التــاريخ اهـــحــدثنا أبــو أســامة فــذكرهياجلرمــ

عــن ال
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شــك الصــلت قــال ســأل ابــن الكــواء عليــا أيــوتى النســاء يف أعجــازهن؟ فقــال أمــا مسعــت قولــه 
.ضعيف اهـ) أتأتون الفاحشة(
القعقـاع أخربنا أبو نعيم ثنا أبو هالل عن أيب عبد اهللا الشقري عـن أيب]1137[الدارمي -

فقــال يــا أبــا عبــد الــرمحن آيت امــرأيت حيــث عبــد اهللا بــن مســعودجــاء رجــل إىل : اجلرمــي قــال 
شئت قال نعم قال ومن أين شئت قال نعـم قـال وكيـف شـئت قـال نعـم فقـال لـه رجـل يـا أبـا 

]14509[البيهقـي .حمـاش النسـاء علـيكم حـرام ،ال:ن هذا يريـد السـوء قـالإعبد الرمحن 
أبو حدثينيأبو عبد اهللا الشقر يد بن منصور حدثنا إمساعيل بن إبراهيم أخربينسعمن طريق

فقــال آيتعبــد اهللاجــاء رجــل إىل : شــهدت القادســية وأنــا غــالم أو يــافع قــال : القعقــاع قــال 
؟ قـال وأىن شـئت: نعـم قـال: ؟ قـال وحيـث شـئت: قـال .نعـم: ؟ قال كيف شئتامرأيت

حماش النساء عليكم ، ال : إنه يريد أن يأتيها يف: ففطن له رجل فقال. نعم: 
عــن حــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن أيب عبــد اهللا الشــقري]17075[ابــن أيب شــيبة .حــرام

ورواه العقيلــي يف الضــعفاء.حمــاش النســاء علــيكم حــرام: قــال ابــن مســعودعــن أيب القعقــاع
حدثنا قبيصـة قـال حـدثنا سـفيان عـن سـلمة بـن متـام حدثنا حممد بن إمساعيل قال ]84/ 3[

قـال جـاء رجـل فقـال آيت امـرأيت ، الشقري قال مسعت أبا القعقاع اجلرمي حيـدث عـن عبـد اهللا
قال نعم فنظر له رجل فقال له إنه يريد الدبر فقال عبد أىن شئت وحيث شئت وكيف شئت

امســه عبــد اهللا وقيــل عبــد الــرمحن بــن أبــو القعقــاع اجلرمــياهـــحمــاش النســاء علــيكم حــرام: اهللا 
.ال بأس به إسناد .خالد 

سئل قتادة عن الذي يأيت امرأته يف دبرها فقال : ثنا هدبة ثنا مهام قالحد]6968[أمحد -
قتادة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه و سـلم قـال هـي اللوطيـة 

ال كافر إوهل يفعل ذلك : قال أبي الدرداءوساج عن قال قتادة وحدثين عقبة بن.الصغرى
حدثنا عبد األعلى عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن وساج قـال ]17073[ابن أيب شيبة.

حدثنا وكيع عن مهام عن قتادة عن عقبة وقال.وهل يفعل ذلك إال كافر: قال أبو الدرداء : 
أخربنـا أبـو ]14511[البيهقـي .كـافروهـل يفعـل ذلـك إال  : بن وساج عـن أيب الـدرداء قـال 

طالــب أخربنــا عبــد عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حيــىي بــن أيب
دبرهـا فأخربنـا عـن قتـادة عـن املـرأة يفسـألت سـعيدا عـن الرجـل يـأيت: الوهاب بن عطاء قـال
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، موقـــوف صـــحيح اهــــ وهـــل يفعـــل ذلـــك إال كـــافر: قـــال الـــدرداءعقبـــة بـــن وســـاج عـــن أيب
، ولــيس وحــديث قتــادة عــن عمــرو بــن شــعيب ذكــر النســائي يف الكــربى اخــتالف الــرواة عليــه 

.مبحفوظ 
عـن أيب عـن قتـادةعن سعيدحدثنا عبد األعلى]17072[ابن أيب شيبة والصحيح ما قال

حـدثنا يزيـد ]4425[الطحـاوي .هـي اللوطيـة الصـغرى: قـال عبد اهللا بن عمروأيوب عن 
حـدثين ابـن أيب عروبـة عـن قتـادة عـن أيب أيـوب ان قـال ثنـا حيـىي بـن سـعيد القطـان قـالبن سن
موقـوف اهــ اللوطيـة الصـغرى: قـال يف الـذي يـأيت امرأتـه يف دبرهـا قـالعمـروعبد اهللا بـنعن 

.صحيح 
مـن أتـى : أنـه قـال هريـرةأبـيعن معمر عن ليث عن جماهد عـن ]20958[عبد الرزاق -

هريـرةأيبعـن دعـن جماهـعن ليـثحدثنا حفص]17076[ابن أيب شيبة .ذلك فقد كفر 
. اهـ ليث ضعيف من أتاه من الرجال والنساء فقد كفر: قال 
عن حكيم األثرمعن محاد بن سلمة حدثنا الفضل بن دكني]17077[ابن أيب شيبة وقال

يف دبرهـا فقـد كفـر مبـا مـن أتـى حائضـا ، أو امـرأة: قـال هريـرةأيبعن أيب متيمة اهلجيمي عن 
اهـــ حيـىي بــن سـعيد وابــن مهـدي ووكيــع وغـريهم يرفعونــه زل علـى حممــد صـلى اهللا عليــه وسـلم أنـ

.ضعفه البخاري رواه الرتمذي واستغربه ، و عن محاد ، 
نا مسلم بن نا يزيد بن أيب حكيمنا أمحد بن منصورحدث]493[وقال أبو بكر النيسابوري 
ملعــون الــذي يــأيت املــرأة يف : أنــه قــالالــرمحن عــن أبيــه عــن أيب هريــرةخالــد أنــا العــالء بــن عبــد

اهــ هـذا موقـوف ، ورواه الثـوري عـن سـهيل بـن أيب صـاحل عـن احلـارث بـن خملـد عــن أيب دبرهـا
.هريرة رفعه ، رواه أمحد وأبو داود وحسنه األلباين وشعيب 

: بــن عبــاساعكرمــة عــن أخربنــا أبــو النعمــان ثنــا وهيــب عــن داود عـن ]1138[الـدارمي -
.اهـ صحيح تيان الرجل امرأته يف دبرها ويعيبه عيبا شديدا إنه كان يكره أ

عــن عبــاسبــنابـن طــاوس عـن أبيــه قــال سـئل اأخربنـا معمــر عــن ]20953[عبـد الــرزاق -
.اهـ صحيح عن الكفر هذا يسائلين: الذي يأيت امرأته يف دبرها فقال 

عـــن هل بـــن موســـى الـــرازي قـــال حـــدثنا ابـــن أيب فـــديكحـــدثنا ســـ]4319[ابـــن جريـــر وقـــال
: ابـن عبـاسعـن بن إمساعيـل بـن أيب حبيبـة األشـهل عـن داود بـن احلصـني عـن عكرمـةإبراهيم
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بُـل الـذي يكــون منـه النســل إمنــا احلـرث مــن القُ : أنـه كـان يكــره أن تُـؤتى املــرأة يف دبرهـا، ويقـول
نســاؤكم حــرث لكــم (إمنــا نزلــت هــذه اآليــة: رهــا ويقــولوينهــى عــن إتيــان املــرأة يف ُدبُ واحلــيض

.اهـ حسن من أّي وجه شئتم: يقول)فأتوا حرثكم أىن شئتم
عـن حـدثنا حممـد بـن عبيـد احملـاريب قـال حـدثنا ابـن املبـارك عـن يـونس ]4307[ابن جرير -

.اهـ حسن صحيح منبت الولد: قال)فأتوا حرثكم(عباسابنعن عكرمة
عــن أيب يــونس قــال أخربنــا ابــن وهــب قــال حــدثنا أبــو صــخرحــدثين]4280[ابــن جريــر -

أتــاه عبــاسابــنبينــا أنــا وجماهــد جالســان عنــد : عــن ســعيد بــن جبــري أنــه قــاللبجلــيمعاويــة ا
: ين عن آية احمليض؟ قالأال تشفيبا العباس أو يا أبا الفضل يا أ: رجٌل فوقف على رأسه فقال

مــن حيــث جــاء : آخــر اآليــة، فقــال ابــن عبــاسحــىت بلــغ )عــن احملــيضويســألونك(أ فقــر ! بلــى
حــدثين يـونس بــن عبــد األعلــى قــال ]4325[وقـال ابــن جريــر . رت أن تــأيتالـدم، مــْن َمثَّ أِمــ

عـن سـعيد أخربنا ابن وهب قال حـدثنا أبـو صـخر عـن أيب معاويـة البجلـي وهـو عمـار الـدُّهين
: رجـٌل فوقـف علـى رأسـه فقـالأتـاهعبـاسابنبينا أنا وجماهد جالسان عند : بن جبري أنه قال

ويســألونك (:فقــرأ! بلـى: فقــالأال تشــفيين عـن آيــة احملـيض؟يــا أبـا الفضــل: بــا العبـاس أو يـا أ
مــن حيــث جــاء الــدم، مــن َمثَّ أمــرت أن : حــىت بلــغ آخــر اآليــة، فقــال ابــن عبــاس)عــن احملــيض

حــرث لكــم فـــأتوا نســاؤكم(يــا أبــا الفضــل، كيــف باآليــة الــيت تتبعهــا : فقــال لــه الرجــل. تــأيت
بُر مــن َحــْرث: ؟ فقــال)حــرثكم أىن شــئتم ؟إي وحيــك ويف الــدُّ

أىن شـئتم مـن الليـل والنهـارولكـن .، جئَت مـن ههنـال من ههناإذا اشتغا ،نسوخاحمليض م
.حسن صحيح . اهـ ورواه ابن أيب حامت عن يونس مثله 

كريب قال حدثنا ابـن عطيـة قـال حـدثنا شـريك عـن عطـاء بوحدثنا أ]4309[ابن جرير -
يأتيهــا كيـف شـاء، مــا مل : قـال)فــأتوا حـرثكم أّىن شـئتم(عبـاسابـنعـن عـن سـعيد بـن جبــري

حـــدثنا أمحـــد بـــن إســـحاق قـــال ]4310[ابـــن جريـــر . يكـــن يأتيهـــا يف دبرهـــا أو يف احلـــيض
قولـــهعبـــاسابـــنن ســـعيد بـــن جبـــري عـــعـــن عطـــاء عـــن حـــدثنا أبـــو أمحـــد قـــال حـــدثنا شـــريك

ائتها أىن شئت، مقبلًة ومـدبرًة،: قال)نساؤكم حرٌث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم(
.اهـ حسن يف الدُّبر واحمليض
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قـال حـدثنا أبـو صـاحل قـال حـدثنا معاويـة بـن صـاحل عـن حـدثين املثـىن]4278[ابن جرير -
يف الفــرج، ال : يقــول)ث أمــركم اهللافــأتوهن مــن حيــ(قولــهعبــاسابــنعــن علــي بــن أيب طلحــة

حــدثنا ]4311[وقــال ابــن جريــر . ى فمــن فعــل شــيئا مــن ذلــك فقــد اعتــدتعــدوه إىل غــريه،
فــأتوا (قولــهعبــاسابــنعــن علـي بــن داود قــال حــدثنا أبــو صــاحل قــال حــدثين معاويــة عــن علــي

وعلــى تدبرهُ مسـتقبلُه ومسـكيـف شـئتتأتيـه: يقـول. يعـين بـاحلرث الفـرج)حـرثكم أىن شـئتم
اهــ )فأتوهن من حيث أمركم اهللا(جتاوز الفرج إىل غريه، وهو قولهأّي ذلك أردت، بعد أن ال

.حسن 
حـدثنا سـعيد عـن حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا عبـد األعلـى قـال]4287[ابن جرير -

، مـن حـيضطواهَر من غـري مجـاع ومـن غـري : قال)فأتوهن من حيث أمركم اهللا(هقتادة يف قول
عبـاسابـنوال أعلمـه إال عـن : قـال سـعيد.احملـيض، وال يتعـدَّه إىل غـريهالوجه الذي يأيت منـه 

.اهـ منقطع 
يجعـن ابـن جـر حدثنا القاسم قال حدثنا احلسني قـال حـدثنا حجـاج]4323[ابن جرير -

مسعــت: قــال ابــن جــريج.أدبــارهن علــى كــل حنــو ائتــوا النســاء يف غــري: اهــد قــال يقــولعــن جم
ائتــوهن مــن حيــث : عبــاسابــنتــذاكرنا هــذا عنــد ابــن عبــاس، فقــال : عطــاء بــن أيب ربــاح قــال

فـــأنكر عطـــاء أن يكـــون هـــذا هكـــذا، !كـــأنَّ هـــذا حـــاللٌ : فقـــال رجـــل. شـــئتم، ُمقبلـــة ومـــدبرةً 
.اهـ صحيح د الفرج، مقبلًة ومدبرة يف الفرجوأنكره، كأنه إمنا يري

بارك أخربنـا حممـد بـن سـلمة عـن حممـد بـن إسـحاق أخربنا احلكم بن امل]1120[الدارمي -
ثــالث عرضــات بــن عبــاسالقــد عرضــت القــرآن علــى : عــن أبــان بــن صــاحل عــن جماهــد قــال 

بــن عبــاس أرأيــت قــول اهللا تعــاىل اأقــف عنــد كــل آيــة أســأله فــيم أنزلــت وفــيم كانــت فقلــت يــا 
بــن جريــرا. لــوهن ن تعتز أمــن حيــث أمــركم :قــال)فــإذا تطهــرن فــأتوهن مــن حيــث أمــركم اهللا(
حـدثين أبــو كريــب قــال حــدثنا احملــاريب قــال حـدثنا حممــد بــن إســحاق عــن أبــان بــن ]4337[

عرضـــت املصـــحف علـــى ابـــن عبـــاس ثـــالث َعَرضـــات مـــن فاحتتـــه إىل : صـــاحل عـــن جماهـــد قـــال
نسـاؤكم حـرث لكـم فـأتوا (خامتته، أوقفه عند كل آية وأساله عنها، حىت انتهى إىل هذه اآليـة

إن هــذا احلــي مــن قــريش كــانوا يشــرحون النســاء مبكــة: فقــال ابــن عبــاس)شــئتمحــرثكم أىن
 .
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فانتشـر ! هـذا شـيء مل نكـن نـُـْؤَتى عليـه: كما كانوا يفعلون بالنساء مبكة، فـأنكرن ذلـك وقلـن
إىل رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فـــأنزل اهللا تعـــاىل ذكـــره يف ذلـــكاحلـــديث حـــىت انتهـــى 

إن شـــئت فمقبلـــة، وإن شـــئت فمـــدبرة، وإن )نســـاؤكم حـــرث لكـــم فـــأتوا حـــرثكم أىن شـــئتم(
. ائــت احلــرث مــن حيــث شــئت: يقــول. شــئت فباركــة، وإمنــا يعــين بــذلك موضــع الولــد للحــرث

احلــاكم .بــن إســحاق بإســناده حنــوهحــدثنا أبــو كريــب قــال حــدثنا يــونس بــن بكــري عــن حممــد
حـدثنا أبـو زكريـا حيــىي بـن حممـد العنـربي ثنــا حممـد بـن عبـد الســالم ثنـا إسـحاق بــن ]3105[

إبراهيم أنبأ عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن حممد بن إسحاق مسع أبان بن صاحل حيدث عن 
يـة أسـأله فيمــا عرضـت القـرآن علــى ابـن عبـاس ثـالث عرضـات أوقفــه علـى كـل آ: جماهـد قـال 

اآليــة )نســاؤكم حــرث لكــم فــاتوا حــرثكم أىن شــئتم(نزلــت و كيــف كانــت فأتيــت علــى قولــه 
.صححه الذهيب و .فذكره 
ابن سـلمة يعينحممدحدثنا عبد العزيز بن حيىي أبو األصبغ حدثين]2166[أبو داود وقال

واهللا ابـن عمـرإن: قـال عبـاسابـنعن حممد بن إسحاق عن أبـان بـن صـاحل عـن جماهـد عـن 
مـن يهـود وهـم يمـع هـذا احلـن األنصـار وهـم أهـل وثـن مـيإمنـا كـان هـذا احلـ، أوهـم يغفر له

العلـم فكـانوا يقتـدون بكثـري مـن فعلهـم وكـان مـن وكانوا يرون هلـم فضـال علـيهم يفأهل كتاب 
أمــر أهــل الكتــاب أن ال يــأتوا النســاء إال علــى حــرف وذلــك أســرت مــا تكــون املــرأة فكــان هــذا

مــن قــريش يشــرحون النســاء يمــن األنصــار قــد أخــذوا بــذلك مــن فعلهــم وكــان هــذا احلــياحلــ
شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبالت ومدبرات ومستلقيات فلمـا قـدم املهـاجرون املدينـة تـزوج 

صلى اهللا عليـه وسـلمهللاحىت شرى أمرمها فبلغ ذلك رسول افاجتنبينحرف فاصنع ذلك وإال
مقـــبالت ومـــدبرات يأ) نســـاؤكم حـــرث لكـــم فـــأتوا حـــرثكم أىن شـــئتم(فـــأنزل اهللا عـــز وجـــل 

مل فيـه ذكر ابن عمـر لكن . اهـ صححه احلاكم والذهيب بذلك موضع الولدومستلقيات يعين
.أبو األصبغ يروه إال

حـــدثين أبــو قالبـــة قـــال حـــدثنا عبــد الصـــمد قـــال حـــدثين أيب عـــن ]4331[ابـــن جريـــر وقــال
رواه البخـــارياهــــيف الـــدبر: قـــال)فـــأتوا حـــرثكم أىن شـــئتم(عمـــرابـــنأيـــوب عـــن نـــافع عـــن 

.واختصره 
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نــافع عــنحــدثين يعقــوب قــال حــدثنا هشـيم قــال أخربنــا ابــن عــون]4326[ابــن جريــر وقـال
نساؤكم حـرث (فقرأت ذات يوم هذه اآلية: قال. يتكلمإذا قرئ القرآن مل عمرابنكان قال
زلـت يف ن: قـال! ال: أتـدري فـيمن نزلـت هـذه اآليـة؟ قلـت: فقال)فأتوا حرثكم أىن شئتملكم

حدثين يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا ابن عـون عـن نـافع قـالوقال.إتيان النساء يف أدبارهن
أتـدري فـيَم : عمـرابـنفقـال )كم أىن شـئتملكم فائتوا حـرثنساؤكم حْرث(قرأُت ذاَت يوم: 

ن عبــد حــدثين إبـراهيم بـوقـال.تيـان النســاء يف أْدبـارهننزلـْت يف إ: قــال ! ال : نزلـْت؟ قلـُت 
مساعيـل بـن إبـراهيم صـاحب حـدثنا إاهللا بن مسلم أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضـرير قـال

، إذ تـال هـذه املصـحفمـرعنابـكنت أمسـك علـى : عن نافع قالالكرابيس عن ابن عون
صــححها اهـــأن يأتيهــا يف دبرهــا: فقــال)نســاؤكم حــرث لكــم فــأتوا حــرثكم أىن شــئتم(اآليــة
.شاكرأمحد 

حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا حممد بن أيب عتاب أبـو بكـر ]3827س[وقال الطرباين 
عن نـافع عـن يد اهللا بن عمرنا أيب عن عباألعني قال نا حممد بن حيىي بن سعيد القطان قال 

رخصـة )نسـاؤكم حـرث لكـم(إمنـا نزلـت علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : ابن عمر قال
مل يرو هذا احلديث عن عبيـد اهللا بـن عمـر إال حيـىي بـن سـعيد: قال الطرباين . يف إتيان الدبر

.اهـ ثقات ، تفرد به حممد بن حيىي
قال الدارقطين يف أحاديث مالك الـيت رواهـا خـارج ] 393/ 3[وقال ابن حجر يف التلخيص 

املوطأ نا أبو جعفر األسواين املالكي مبصر نا حممد بن أمحد بن محـاد نـا أبـو احلـارث أمحـد بـن 
سـعيد الفهــري ثنــا أبـو ثابــت حممــد بــن عبيـد اهللا حــدثين الــدراوردي عــن عبيـد اهللا بــن عمــر بــن 

املصحف يا نافع فقرأ حىت أتـى علـى هـذه حفص عن نافع قال قال يل ابن عمر أمسك علي 
قال ،ال : تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه اآلية قال قلت : فقال )نساؤكم حرث لكم(اآلية 

يف رجــل مــن األنصــار أصــاب امرأتــه يف دبرهــا فــأعظم النــاس ذلــك فــأنزل اهللا تعــاىل : فقــال يل 
ال إال يف : قـال ا يف قبلهـامـن دبرهـ: اآليـة قـال نـافع فقلـت البـن عمـر )نساؤكم حرث لكـم(

قال أبو ثابت وحدثين به الـدراوردي عـن مالـك وابـن أيب ذئـب وفيهمـا عـن نـافع مثلـه. دبرها 
.إسناده صحيح اهـ
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أخربنـا عبـد اهللا بـن صـاحل حـدثين الليـث حـدثين احلـارث بـن يعقـوب]1143[الـدارمي وقال
؟يف اجلـواري حـني أمحـض هلـنمـا تقـولالبـن عمـرقلـت عن سعيد بـن يسـار أيب احلبـاب قـال

الطحــاوي .فــذكرت الــدبر فقــال هــل يفعــل ذلــك أحــد مــن املســلمني ؟ومــا التحمــيض:قــال
ثنـا عبـد اهللا بـن ن صـاحل ح وحـدثنا ربيـع املـؤذن قـالثنا عبد اهللا بـحدثنا فهد قال]4395[

بن صـاحل وقال عبد اهللاوهب يف حديثه عن احلارث بن يعقوبثنا الليث قال ابن قاالوهب
مــا البــن عمــرقلــت : عــن ســعيد بــن يســار أيب احلبــاب قــالحــدثين احلــارث بــن يعقــوبقــال

وهــل يفعــل :فقــال. فــذكرت الــدبر .ومــا التحمــيض :
.اهـ صحيح ؟ ذلك من املسلمني

ثنـا أصـبغ بـن :حدثنا أبو قرة حممد بن محيد بن هشام الرعيين قال]4394[الطحاوي وقال 
وحـدثين مالـك بـن أنـس قـال: القاسـمقـال أبـو: الفرج وأبو زيد عبد الرمحن بـن أيب الغمـر قـاال

حدثين ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أيب احلباب سعيد بـن يسـار أنـه سـأل ابـن عمـر عنـه يعـين 
حـــدثين عبـــد ]4329[ابـــن جريـــر وقـــال .ال بـــأس بـــه: فقـــال، عـــن وطء النســـاء يف أدبـــارهن 

ال حدثنا أبو زيد عبد الرمحن بـن أمحـد بـن أيب الغمـر قـن بن عبد اهللا بن عبد احلكم قالرمحال
يــا أبــا عبــد اهللا إن النــاس : أنــس أنــه قيــل لــهعــن مالــك بــن حــدثين عبــد الــرمحن بــن القاســم: 

هد علـــى يزيـــد بـــن أشـــ: فقـــال مالـــك! العلـــُج علـــى أيب: كـــذب العبـــد، أو: يـــروون عـــن ســـامل
احلـارث فـإن: فقيل له. مثل ما قال نافععن ابن عمرعن سامل بن عبد اهللارومان أنه أخربين

بــد يـا أبـا ع: أنـه سـأل ابــن عمـر فقـال لــه: بـن يعقـوب يـروي عــن أيب احلبـاب سـعيد بــن يسـار 
بُر: وما التحميض؟ قال: إنا نشرتي اجلواري فُنحمِّض هلن؟ فقالالرمحن : فقـال ابـن عمـر. الـدُّ

أشــهد علــى ربيعــة ألخــربين : فقــال مالــك. مســلم : أو قــال ؟من يفعــل ذلــك مــؤ ،أْف أف
أخربنـــا الربيـــع بـــن ]8979ك[النســـائي . مثـــل مـــا قـــال نـــافعاب عـــن ابـــن عمـــرعـــن أيب احلبـــ

سليمان قال نا أصبغ بن الفرج قال نا عبد الرمحن بن القاسم قال قلت ملالك إن عندنا مبصـر 
سـعيد بـن يسـار قـال قلـت البـن عمـر إنـا الليث بن سعد حيـدث عـن احلـارث بـن يعقـوب عـن 

نشــرتي اجلــواري فــنحمض هلــن قــال ومــا التحمــيض قــال نــأتيهن يف أدبــارهن قــال أو أو يعمــل 
بـن عمـر افقال يل مالك فأشهد على ربيعة حلدثين عن سعيد بن يسار أنه سـأل . هذا مسلم 
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ن ســعد زيــادة ،  يف روايــة الليــث بــ.اهـــ صــححه الــدارقطين عــن مالــك ال بــأس بــه: عنــه فقــال 
.كأن سعيد بن يسار سأله عن األمرين 

أخربنـــا حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــار املوصـــلي قـــال نـــا معـــن قـــال ]8980ك[وقـــال النســـائي 
حدثين خارجة بن عبد اهللا بن سليمان بن زيد بن ثابت عن يزيد بن رومان عـن عبيـد اهللا بـن 

اهـــ خارجــة الرجــل امرأتــه يف دبرهــا بــن عمــر كــان ال يــرى بأســا أن يــأيتاأن عبــد اهللا بــن عمــر
.يضعف ، رواه مالك عن يزيد بن رومان عن سامل 

حـدثين حممـد بـن إسـحاق قـال أخربنـا عمـرو بـن طـارق قـال أخربنـا ]4330[ابن جرير وقال
ا فعـــن ناإ: قلـــت أليب ماجـــد الزيـــادي : عـــن موســـى بـــن أيـــوب الغـــافقي قـــال حيـــىي بـــن أيـــوب

صـــحبت ابـــن عمـــر ونـــافٌع مملـــوٌك، ،كـــذب نـــافع: فقـــال. رأةيف ُدبـــر املـــعمـــرابـــنحيـــدث عـــن 
.ال بأس به اهـرأيت منذ كذا وكذاما نظرت إىل فرج ام: فسمعته يقول

ربنــا عطــاف بــن أخ: ثنــا ابــن أيب مــرمي قــال: حــدثنا ابــن أيب داود قــال]4397[الطحــاوي -
أن حيدثه حبديث نافع د اهللا بن احلسن أن أباه سأل سامل بن عبد اهللاخالد عن موسى بن عب

أو ، كـذب العبـد : فقـال سـامل. عن ابن عمر أنه كان ال يرى بأسا بإتيان النساء يف أدبارهن 
اهـــ وقــال العقيلــي يف الضــعفاء ال بــأس أن يــؤتني يف فــروجهن مــن أدبــارهن:إمنــا قــال، أخطــأ 

موسـى موسى بن عبد اهللا بن حسـن عـن أبيـه حـدثين آدم قـال مسعـت البخـاري قـال ] 173[
بن عبد اهللا بن احلسن عن أبيه فقلت لسامل يف أدبار النسـاء فقـال كـذب العبـد أو أخطـأ قـال 

وهــذا احلــديث حــدثناه حممــد بــن بشــري بــن اهليــثم حــدثنا أمحــد بــن : قــال . البخــاري فيــه نظــر
حمســن االزهــر أبــو األزهــر حــدثنا مــروان بــن حممــد حــدثنا موســى بــن عبــد اهللا بــن احلســن قــال 

بـن عمـر يف إتيـان املـرأة يف دبرهـا اقال سألت سامل بـن عبـد اهللا عـن قـول نـافع عـن حدثين أيب 
فقال كذب وأمث قال مث سألت عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر فقال بئس ما قال ومل يقل كذب 

اهــ موسـى بـن قـال بـئس مـا قـالن عبد احلميد بـن زيـد بـن اخلطـاب فقال مث سألت عبد اهللا ب
.وثقه ابن معني ، وأبوه ثقة مشي اهلاعبد اهللا بن حسن 

أخربنا علي بن عثمـان بـن حممـد بـن سـعيد بـن عبـد اهللا بـن نفيـل ]8978ك [وقال النسائي 
قال نا سعيد بن عيسى قال نا املفضل قال حدثين عبد اهللا بن سليمان عـن كعـب بـن علقمـة 

عليك القول أنك تقول عن أيب النضر أنه أخربه أنه قال لنافع موىل عبد اهللا بن عمر قد أكثر 
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بن عمر إنـه أفـىت بـأن يـؤتى النسـاء يف أدبارهـا قـال نـافع لقـد كـذبوا علـي ولكـين سـأخربك  اعن 
حــرث نســاؤكم(املصــحف يومــا وأنــا عنــده حــىت بلــغ بــن عمــر عــرض اإن ،كيــف كــان االمــر

جنـئ قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه اآلية إنا كنا معشـر قـريش)لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم
كنـا نريـد مـن نسـائنا فـإذا النساء فلما دخلنا املدينة ونكحنا نساء االنصار أردنا منهن مثل ما

وكانــت نســاء االنصــار إمنــا يــؤتهــن قــد كــرهن ذلــك وأعظمنــه
حــدثنا يزيــد بــن ســنان ]4399[الطحــاوي .) نســاؤكم حــرث لكــم فــأتوا حــرثكم أىن شــئتم(

ثنـا املفضـل بـن فضـالة عـن عبـد اهللا بـن عيـاش عـن  : زكريا بن حيىي كاتب العمري قالثنا: قال
إنـه قـد أكثـر : كعب بن علقمة عن أيب النضر أنه أخربه أنه قال لنـافع مـوىل عبـد اهللا بـن عمـر

كـذبوا : قـال نـافع. عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفىت أن تؤتى النساء يف أدبارهن 
إن ابـن عمـر عـرض املصـحف يومـا وأنـا عنـده حـىت بلـغ ، خربك كيـف األمـر ولكـن سـأ، علي 

هـل تعلـم مـن أمـر هـذه اآليـة؟ ، يـا نـافع : فقـال)نساؤكم حرث لكـم فـأتوا حـرثكم أىن شـئتم(
فلمـا دخلنـا املدينـة ونكحنـا نسـاء األنصـار ، إنا كنا معشر قريش حنيب النسـاء : قال.ال: قلت

وكانت نساء األنصـار قـد ، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ، أردنا منهن مثل ما كنا نريد ، 
نساؤكم حرث لكـم فـأتوا (فأنزل اهللا عز وجل ، ، أخذن حبال اليهود 
وأبــو . كــذا عبــد اهللا بــن عيــاش ، إمنــا هــو عبــد اهللا بــن ســليمان الطويــل اهـــ)حــرثكم أىن شــئتم

ناد حسـن ، يـدل علـى أن منشـأ االخـتالف علـى نـافع النضر هو سامل بن أيب أميـة ، وهـو إسـ
.، كذلك قال ابن قيم اجلوزية يف حاشيته على كتاب أيب داود من الرواية باملعىن اخلطأ 

احتساب النطف
بــن ميمــون يحــدثنا مهــديحــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن أمســاء الضــبع]2376[مســلم -

عـن ياألسود الـديلعن حيىي بن يعمر عن أيبعيينة عن حيىي بن عقيل حدثنا واصل موىل أيب
صــلى اهللا عليــه وســلم يــا صــلى اهللا عليــه وســلم قــالوا للنــيبذر أن ناســا مــن أصــحاب النــيبأيب

ويصــومون كمــا نصــوم ويتصــدقون يرســول اهللا ذهــب أهــل الــدثور بــاألجور يصــلون كمــا نصــل
تســبيحة صــدقة وكــل أولــيس قــد جعــل اهللا لكــم مــا تصــدقون إن بكــل:قــال . بفضــول أمــواهلم

عــن منكــر ي
!أحدنا شهوته ويكـون لـه فيهـا أجـرقالوا يا رسول اهللا أيأيت. بضع أحدكم صدقة صدقة ويف
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احلــالل كــان لــه حــرام أكــان عليــه فيهــا وزر فكــذلك إذا وضــعها يفأرأيــتم لــو وضــعها يف:قــال
اهـأجر 

مـرأة أنـه تـزوج اعمـرعن عن أبيهحدثنا وكيع قال حدثنا هشام]19597[ابن أيب شيبة -
ابن أيب .ما آيت النساء : مث قال من بين خمزوم عاقرا فطلقها

حــدثين إبـراهيم أبــو إســحاق حـدثنا فهــد بــن حيـان حــدثنا محــاد]571/ 2[يف العيــالالـدنيا
، ما آتى النساء لشهوة :بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن اخلطاب 

. صحيح مرسل اهـولوال الولد ما آيت النساء 
ع نحدثنا حيىي بن عمران حدثنا حممد بن طلحة عن اهلج]392[ابن أيب الدنيا يف العيال -

ى اجلمــاع كــي ختــرج مــين نســمة إين ألكــره نفســي علــ:ابــن قــيس قــال قــال عمــر بــن اخلطــاب 
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس حممــد ]13842[البيهقــي . تســبح اهللا تعــاىل 

حدثنا أبو النضر هاشم بـن القاسـم حـدثنا حممـد بـن طلحـة يبن يعقوب حدثنا العباس الدور 
مـاع رجـاء أن على اجليألكره نفسواهللا إين: اخلطاببنعمرعن اهلجنع بن قيس قال قال 

.مرسل حسن اهـنسمة تسبحخيرج اهللا مين
أراد أن ال يـنكح عمـرابنحدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ]13843هق[الشافعي -

.صحيح مرسلاهـتزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك: حفصةفقالت له 

العزلما جاء يف 
عن حممد بن حيـىي بـن حبـان عـن بـن حمرييـز عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن]1239[مالك -

فجلست إليه فسألته عـن العـزل فقـال أبـو أبا سعيد الخدريدخلت املسجد فرأيت :أنه قال
سعيد اخلدري خرجنا مع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف غـزوة بـين املصـطلق فأصـبنا سـبيا 

الفــداء فأردنــا أن نعــزل فقلنــا مــن ســيب العــرب فاشــتهينا النســاء واشــتدت علينــا العزبــة وأحببنــا 
مـا : نعزل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا قبل أن نسأله فسـألناه عـن ذلـك فقـال 

.اهـ رواه مسلمعليكم أن ال تفعلوا ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال وهي كائنة
أبــا الــوداك عــتمس: قــال حــدثنا شــعبة عــن أيب إســحاق ]2289[أبــو داود الطيالســي وقــال

ســألنا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن ملــا أصــبنا ســيب خيــرب: قــال حيــدث عــن أيب ســعيد
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ز وجـل أن خيلـق شـيئا مل مينعـه ليس من كل املاء يكون الولـد ، وإذا أراد اهللا عـ: العزل ، فقال 
.صحيحورواه الثوري عن أيب إسحاق ،اهـ شيء

جــابر بــن عبــد اهللاجــريج قــال حــدثين عطــاء أنــه مســع بــناأخربنــا ]12566[عبــد الــرزاق -
ـــ اهــــ رواه ســـلم ى عهـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و وذكـــروا لـــه العـــزل فقـــال قـــد كنـــا نفعلـــه عل

.البخاري
بــــنعمـــرعــــن فـــىت مـــن أهـــل املدينــــة أن نـــا ســـفيان عــــن ابـــن أيب جنـــيح]2073[ســـعيد -

اللهـم ال تلحـق بـآل عمـر : وقالكان يعزل عن جارية له فجاءت حبمل فشق عليه، الخطاب
ممـــن وضـــعت؟ :فولـــدت ولـــدا أســـود، فقـــال.

بـن عيينـة عـن اعـن ]12536[عبـد الـرزاق . من راعي اإلبل، فحمد اهللا وأثىن عليه: فقالت
ت كان يعزل عن جاريـة لـه فحملـبن أيب جنيح عن رجل من أهل املدينة أن عمر بن اخلطابا

فولـدت غالمـا أسـود:قـال. اللهم ال تلحق بـآل عمـر مـن لـيس مـنهم :فشق ذلك عليه وقال
.منقطعاهـفاستبشر : قال .من راعي اإلبل: فسأهلا فقالت .
عن رجـل عن عون بن عبد اهللاعن مسعرحدثنا حممد بن بشر ]16857[ابن أيب شيبة -

.ضعيف اهـأنه كان يعزللعمرعن أمه عن سرية 
عـن سـعيد بـن املسـيب أن عن حيىي بـن سـعيدحدثنا ابن فضيل ]16862[ابن أيب شيبة -
اهــ كـذا قـال ابـن فضـيل ، وقـال العزل ويأمران الناس بالغسـل منـهكانا يكرهانعمروبكرأبا

كــان : قــالنــا هشـيم نــا حيـىي بــن سـعيد عــن سـعيد بــن املسـيب]2230[سـعيد بــن منصـور 
مــن جــامع فأكســل فعليــه الغســل، وكــان رجــال مــن : ويقــوالنيكرهــان العــزل،وعثمــانعمــر

اهـ هـذا أصـح ، من جامع مث أكسل فال غسل عليه : األنصار ال يرون بالعزل بأسا، ويقولون
.صحيح 

عــن سـعيد بــن عـن حيـىي بــن سـعيدحـدثنا عبــدة بـن ســليمان ]16863[وقـال ابـن أيب شــيبة 
عثمـان بـن عفـانمـنهم فـالن وفـالن و، لعـزل املهاجرين كانوا يكرهـون ااملسيب أن رجاال من

.اهـ صحيح 
بـن بكـري قـال حـدثين ثنـا حيـىي بـن عبـد اهللاحدثنا روح بن الفرج قـال]4350[الطحاوي -

تـــذاكر : د اهللا بـــن عـــدي بـــن اخليـــار قـــاليـــحـــدثين معمـــر بـــن أيب حبيبـــة عـــن عبالليـــث قـــال
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قــد : فقــال عمــر. اختلفوا فيــه فــ، العــزل عمــرأصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عنــد 
مـا : فكيف بالناس بعدكم ؟ إذ تنـاجى رجـالن فقـال عمـر، اختلفتم وأنتم أهل بدر األخيار 

: علـــيفقـــال . : هـــذه املناجـــاة ؟ قـــال
. إىل آخـر اآليـة )ولقـد خلقنـا اإلنسـان مـن سـاللة مـن طـني(موءودة حىت متر بالتارات السـبع 
ثنـا ابـن هليعـة عـن يزيـد بــن ثنـا عبـد اهللا بــن يزيـد املقـرئ قـالحـدثنا صـاحل بـن عبـد الـرمحن قـال

تـــذاكر : مسعـــت عبيـــد بـــن رفاعـــة األنصـــاري قـــال: أيب حبيـــب عـــن معمـــر بـــن أيب حبيبـــة قـــال
، فتعجــب عمــر مــن قولــه ،مث ذكــر مثلــه ، أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم العــزل 

حدثنا مطلب بن شعيب األزدي ثنا عبد اهللا بـن ]4536[الطرباين .جزاك اهللا خريا : الوق
صاحل حدثين الليـث حـدثين يزيـد بـن أيب حبيـب عـن معمـر بـن أيب حبيبـة عـن عبيـد بـن رفاعـة 
أن زيد بن ثابت كان يقص فقال يف قصصه إذا خالط الرجل املرأة فلم مين فلـيس عليـه غسـل 

: فليغسـل فرجـه وليتوضــ
يا عدو نفسه أنت تضل الناس بغـري علـم، : ألكون عليه شهيدا، فلما جاءه قال له، ائتين به 

أي : قــــاليــــا أمــــري املــــؤمنني أمــــا واهللا مــــا ابتدعتــــه، ولكــــين مسعــــت ذلــــك مــــن أعمــــامي، : قــــال
ال تنهـره : وأبو أيـوب، فقـال رفاعـة وكـان حاضـرافعأيب بن كعب ورفاعة بن را: أعمامك؟ قال
: ، فقد كنا واهللا نصنع هـذا علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، فقـاليا أمري املؤمنني

ال، فقــال : هـل علمــتم أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم اطلــع علــى شــيء مــن ذلــك؟ فقــال
مــن أســأل بعــدكم يــا : ر ال يصــلح، فقــاليــا أمــري املــؤمنني، إن هــذا األمــ: علــي بــن أيب طالــب

ال : أرسل إىل أمهـات املـؤمنني، فأرسـل إىل حفصـة ، فقالـت: ؟ فقال عليأهل بدر األخيار
إذا جاوز اخلتـان اخلتـان فقـد وجـب الغسـل، مث أفاضـوا يف : علم يل، فأرسل إىل عائشة فقالت

ناجـاةمـا هـذه امل: ال بأس، فسار رجل صاحبه، فقـال: ذكر العزل، فقالوا
: ، فقــال علــي بــن أيب طالــباملــوؤودة الصــغرى
ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طـني مث جعلنـاه نطفـة يف قـرار مكـني مث (قال اهللا عز وجل

ظـــام حلمــــا مث خلقنـــا النطفـــة علقـــة فخلقنـــا العلقـــة مضـــغة فخلقنـــا املضـــغة عظامـــا فكســـونا الع
فتفرقــوا علــى قــول علــي بــن أيب طالــب أنــه ال )أنشــأناه خلقــا آخــر فتبــارك اهللا أحســن اخلــالقني

.صحيح ، تقدم يف الطهور اهـبأس به
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: قــال علـيحـدثنا أبــو بكـر بـن عيــاش عـن عاصـم عـن زر عــن ]16864[ابـن أيب شـيبة -
بـن أيب النجـود عـن زر بـن نـا محـاد بـن زيـد عـن عاصـم]2223[سـعيد . العـزل الـوأد اخلفـي

حــدثنا علــي ]7579[ابــن املنــذر . ذلــك الــوأد اخلفــي: حبــيش عــن علــي أنــه قــال يف العــزل
هـذا اهــ 

.أصح ، وهو سند حسن 
لـى عـن حممـد بـن احلنفيــة عـن إسـرائيل بـن يــونس عـن عبـد األع]12579[عبـد الـرزاق وقـال

.اهـ عبد األعلى الثعليب ضعيف ذلك الوأد اخلفي : عن عزل النساء فقال عليقال سئل 
عليـانا هشيم أنا إمساعيل بن سامل عن املنهال بـن عمـرو أن رجـال سـأل ]2243[سعيد -

ورواه كـذا يف املطبـوع اهــ  عن امرأته وهي حائض أيعـزل عنهـا خمافـة الولـد، فـرخص لـه يف ذلـك 
حــدثنا حممــد بــن علــي حــدثنا ســعيد حــدثنا هشــيم أخربنــا إمساعيــل بــن ]7573[ابــن املنــذر 

خمافـة علـى أيعـزل عنهـا جـال سـأل عليـا عـن امرأتـه وهـي ترضـعأن ر سامل عن املنهال بن عمرو
.مرسل جيد اهـالولد؟ فرخص له يف ذلك

يــل قــال أخربتــين ســرية عــن الثــوري عــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عق]12557[عبــد الــرزاق -
هيعـزل عنهـا فقلنـا لـه فقـال أحيـي شـيئا أماتـعلـيلعلي يقال هلا مجانـة أو أم مجانـة قالـت كـان 

.اهـ ضعيف اهللا 
حـدثنا إبـراهيم بـن سـعد أخربنـا ابـن شـهاب عـن عبيـد حـدثنا أمحـد ]1050[وقال أبو يعلـى 
اهللا عليـه وسـلم عـن العـزل سـئل رسـول اهللا صـلى: عـن أيب سـعيد اخلـدري قـالاهللا بن عبد اهللا

أوتفعلــون ذلــك؟ ال علــيكم أن ال تفعلــوا، لــيس مــن نســمة قضــى اهللا أن تكــون إال وهــي  : قــال
اهـــ هــذا يعـزالنمســعودوابــنزيــديكرهـان العــزل، وكـان عمــروابــنعمــروكـان : كائنـة، قــال

.الزهري ابن شهاب إسناد صحيح ، واملوقوف هو من كالم 
كـان عمــر : قـالنا إبـراهيم بــن سـعد عـن ابـن شــهابحـدث]2229[بـن منصــورسـعيدقـال

]12565[عبـد الـرزاق .وابن عمر يكرهان العزل، وكان زيد بن ثابت وابـن مسـعود يعـزالن 
اهـــ بــن عبــاس كــانوا يعزلــوناعــن معمــر عــن الزهــري أن ســعد بــن أيب وقــاص وزيــد بــن ثابــت و 

.د ، وهو وهم منه رمحه اهللا .مرسل 
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عمـرو حـدثنا أبـو حممـد أمحـد بـن عبـد اهللا أخربنا أبو سعيد بن أيب]14717[البيهقي وقال 
قـال قـال الزهـريشـعيب عـن أخـربينبـن عيسـى حـدثنا أبـو اليمـان بن حممد يحدثنا علاملزين

عـن ذلـك وكـان كـان عمـر ينهـى عـن العـزل وكـان عبـد اهللا بـن عمـر ينهـى : سامل بن عبد اهللا 
.اهـ مرسل صحيح ، وفيه إدراج من الزهري يعزالنوقاص وزيد بن ثابتسعد بن أيب

أن زيـد عن ابـن شـهابحدثين إبراهيم]1418[ورواه أبو صاحل يف نسخة إبراهيم بن سعد 
اهـوابن عمر يكرهان العزلبن مسعود كانا يعزالن، وكان عمروعبد اهللابن ثابت

مسـعودبـناعـن الثـوري عـن إبـراهيم بـن املهـاجر عـن النخعـي أن ]12567[عبـد الـرزاق -
.اهـ ضعيف كان ال يرى بالعزل بأسا 

عـــن هشـــام د الـــرمحن بـــن مهـــدي ويزيـــد بـــن هـــارونحـــدثنا عبـــ]16876[ابـــن أيب شـــيبة -
يعــزل، تســتأمر احلــرة : قــال عبــد اهللاعــن عــن ســوار الكــويفعــن حيــىي بــن أيب كثــريالدسـتوائي
.)1(اهـ ضعفه حيىي القطانعن األمة

ابــن ســئل : قــالكلــي عــن إبــراهيمعــن احلــارث العنــا هشــيم نــا منصــور]2221[ســعيد -
ال عليكم أال تفعلوا، فلو أن هذه النطفة اليت أخـذ اهللا منهـا امليثـاق  : عن العزل، فقالمسعود

عــن عــن أيب حنيفــة عــن محــاد]12568[عبــد الــرزاق .كانــت يف صــخرة لــنفخ فيهــا الــروح
عن العزل فقال لو أخذ اهللا ميثاق نسمة من عبد اهللا بن مسعودإبراهيم عن علقمة قال سئل 

اهــــ صـــلب آدم مث أفرغـــه علـــى صـــفا ألخرجـــه مـــن ذلـــك الصـــفا فـــاعزل وإن شـــئت فـــال تعـــزل 
.صحيح 

ـــنايب عمـــرو الشـــيباين عـــن أبـــن التيمـــي عـــن أبيـــه عـــن اعـــن ]12580[عبـــد الـــرزاق وقـــال ب
قـــال نـــا معتمـــر بـــن ســـليمان]2222[ســـعيد . هـــو املـــوؤدة اخلفيـــة : زل قـــال يف العـــمســـعود

هــي املــوءودة : أنــه قــال يف العــزلابــن مســعودأبــو عمــرو الشــيباين عــن حــدثين مسعــت أيب قــال
.كرهه ورواه الشعيب عن عبد اهللا  .صحيح اهـالصغرى

وزعم علي أنه سأل حيىي عن حديث حيىي بن أيب كثري عـن سـوار الكـويف ]1271[قال ابن أيب خيثمة يف التاريخ -1
اهـمرسالت حيىي بن أيب كثري ال شيء: وقال حيىي: قال.شبه ال شيء: قال.عن ابن مسعود يف العزل
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ن أبي وقاصسعد بعن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا عن عامر بـن ]1240[مالك -
عـن حيـىي بـن أيب إسـحاق  حـدثنا ابـن عليـة]16845[ابـن أيب شـيبة . عن أبيه أنه كان يعزل

.اهـ صحيح كان يعزلسعداأن يعين عامراعن ابن سعد 
كان يعزل عن أم ولـده سعداعن هشيم عن مصعب بن سعد أن ]12559[عبد الرزاق -
حـدثتين أم ولـد لسـعد أن قالسعدنا هشيم أنبأ حصني عن مصعب بن ]2241[سعيد . 

: عــن مســعر قــال حــدثنا حممــد بــن بشــر]16861[ابــن أيب شــيبة . كــان يعــزل عنهــاســعدا
عن األمة إذا خشـي أن كان يعزلسعداعن مصعب بن سعد أن حدثين عبد امللك بن عمري

عـن عبـد بد العزيز حـدثنا حجـاج حـدثنا شـعبةحدثنا علي بن ع]7564[ابن املنذر .حتمل
البيهقــي .كــان ســعد يعــزل عــن أمــة لــه: مسعــت مصــعب بــن ســعد قــال: امللــك بــن عمــري قــال

النضر بن مشيل أخربنا شعبة بن احلجاج حدثنا حصني بن عبد الرمحن من طريق]14704[
، وروتـه اهــ صـحيح كـان يعـزل عنهـاسـعداأن مسعت مصعب بن سعد عن أم ولد لسعدقال 

.عائشة بنت سعد 
. أنــه كــان يعــزلســعدعــن نــة عــن عمــر بــن أيب ســلمة عــن أبيــها أبــو عوانــ]2242[ســعيد -

زيــداعــن أيب ســلمة أن عــن حيــىيعــن علــي بــن مبــاركحــدثنا وكيــع]16847[ابــن أيب شــيبة 
.اهـ حسن كانا يعزالنوسعدا
ســألت : حــدثنا مــروان بــن معاويــة عــن الزبرقــان الســراج قــال ]16855[ابــن أيب شــيبة وقــال

.اهـ حسن سعدقد فعل ذلك من هو خري مين ومنك : عزل فقال عن الابن معقل
ســعد كــان : قــالأراه ســفيان نــا عمــرو بــن دينــار عــن عكرمــةثناحــد]2248[ســعيد وقــال

أن عـن عكرمـةعن عمرو حدثنا ابن عيينة]16841[ابن أيب شيبة . يعزالنوزيد بن ثابت
.اهـ مرسل صحيح كانا يعزالنزيدا وسعدا

نــا عبــد العزيــز عــن صــاحل بــن كيســان عــن إمساعيــل بــن حممــد بــن خرب أ]2894[ابــن اجلعــد-
اهــ عبـد العزيـز بـن زيـد بـن ثابـتسئل سعد عن العزل فقال كنا نكرهه حىت أتانا : سعد قال 

نا سفيان عن إمساعيل بـن حممـد بـن ]2226[رواه سعيد .عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون
كنـا : يف املسجد، فسأله أخوه عن العـزل، فقـالسعدمر :يقولسعد مسع سليمان بن يسار

.صحيح اهـ أنه ال بأس بهزيد بن ثابتنكره حىت زعم 
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كـان زيداعن أيب الزناد عن خارجة بن زيد أن حدثنا ابن عيينة]16840[ابن أيب شيبة -
.يأيت يف احلدود.صحيح اهـعن جارية لهيعزل
ىي بــن ســعيد عمــن حدثــه عــن زيــد بــن ثابــت أنــه كــان نــا هشــيم أنــا حيــ]2231[ســعيد وقــال

.منكراهـيعزل عن أم ولد له، فجاءت بولد، فعرف الشبه، فأقر به
حـدثنا جريـر عـن حيــىي بـن سـعيد عـن ســعيد : قــالحـدثنا أيب]2005[وقـال ابـن أيب خيثمـة 

.يضر اهـ سند صحيح ، وإرساله ال كان زيد بن ثابت ال يرى بالعزل بأسا: قالبن املسيب
عـــن ضـــمرة بـــن ســـعيد املـــازين عـــن احلجـــاج بـــن عمـــرو بـــن غزيـــة أنـــه كـــان ]1243[مالـــك -

بن قهـد رجـل مـن أهـل الـيمن فقـال يـا أبـا سـعيد إن عنـدي افجاءه زيد بن ثابتجالسا عند 
جــواري يل لــيس نســائي الــاليت أكــن بأعجــب إيل مــنهن ولــيس كلهــن يعجبــين أن حتمــل مــين 

تـه يــا حجــاج قـال فقلــت يغفـر اهللا لــك إمنــا جنلـس عنــدك لنــتعلم أفـأعزل فقــال زيـد بــن ثابــت أف
نــت أمســع منــك قــال أفتــه قــال فقلــت هــو حرثــك إن شــئت ســقيته وإن شــئت أعطشــته قــال وك

أن عن رجـلنا سفيان عن ضمرة بن سعيد]2227[سعيد . ذلك من زيد فقال زيد صدق
ئت سـقيته وإن شـئت حرثـك إن شـ: قـل يـا حجـاج قـال: سئل عن العزل، فقالزيد بن ثابت

.اهـ صحيح عطشته
اختلــف : يف العــزل عــن احلســن عــن يــونسحــدثنا عبــد األعلــى ]16846[ابــن أيب شــيبة -

.صحيح. يعزالنزيد وأنس بن مالكفكان : فيه أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
كـان بابـاخحدثنا ابن علية عن التيمي عن حيـىي بـن عبـاد أن ]16844[وقال ابن أيب شيبة 

حدثنا حممد بن علي حدثنا سـعيد حـدثنا معتمـر بـن ]7572[ابن املنذر . يعزل عن سراريه
. بــاب بـن األرت كــان يعــزل عــن ســراريهأن خأيب هبــريةعــن حيــىي بـن عبــادسـليمان حــدثنا أيب

.مرسل جيد 
م حـدثتين أم عطـاء عـن أ: عن سليمان التيمي قالنا إمساعيل بن إبراهيم]2225[سعيد -

اهـكان يعزل عنهاخباباولد خلباب أن 
بـــن أفلـــح مـــوىل أيب أيـــوب اعـــن أيب النضـــر مـــوىل عمـــر بـــن عبيـــد اهللا عـــن ]1241[مالـــك -

]16848[ابـــن أيب شـــيبة .أنـــه كـــان يعـــزلألبـــي أيـــوب األنصـــارياألنصـــاري عـــن أم ولـــد 
: ح قــالحــدثنا وكيــع عــن الضــحاك بــن عثمــان عــن ســامل أيب النضــر عــن عبــد الــرمحن بــن أفلــ
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نكحت أم ولد أيب أيوب فأخربتين أن أبا أيوب كـان يعـزل وأخربتـين أم ولـد زيـد بـن ثابـت أنـه  
اهــ عن أمهـات أوالده، كان يعزل سعداكان يعزل عنها وقال سامل عن عائشة ابنة سعد إن 

.حسن صحيح 
خارجة بن بن جريج قال أخربين زياد عن أيب الزناد عن اأخربنا ]12583[عبد الرزاقوقال 

.اهـ صحيح كان يعزل أيوبأبازيد أن 
عـــن ســـعيد بـــن حـــدثنا عبـــدة بـــن ســـليمان عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد ]16849[ابـــن أيب شـــيبة-

أبـو أيـوب وزيـد كانت األنصار ال يـرون بأسـا بـالعزل ، وكـان ممـن يقـول ذلـك : املسيب قال
.اهـ صحيح أبيو
عــن ســليم بــن عــامريزيــد بــن مخــريعــنحــدثنا غنــدر عــن شــعبة ]16866[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح عهما كنت أرى أن مسلما يصن: يف العزل قال أمامةأبيعن 
سعيد . أنه كان ال يعزل وكان يكره العزلعبد اهللا بن عمرعن نافع عن ]1242[مالك -
أنــه ضــرب بعــض ولــده علــى العــزل، ابــن عمــرعــن أنــا ابــن عــون نــا نــافعنــا هشــيم]2232[

إسـحاق بـن يوسـف األزرق عـن ابـن عـون عـن مـن طريـق]14718[البيهقي . يكرههوكان
]7578[وقال ابن املنذر .ينهى عنهيأنه كان يضرب بنيه على العزل أابن عمرنافع عن 

، يعــزلحــدثنا علــي حــدثنا حجــاج حــدثنا محــاد عــن عبيــد اهللا عــن نــافع أن ابــن عمــر كــان ال
.اهـ صحاح عزل لنكلتهو علمت أحدا من ولدي يل: وقال
كـان يكـره العـزل عمـربـناعن معمر عن الزهـري عـن سـامل أن ]12577[عبد الرزاق وقال

.اهـ صحيح قال معمر وال أعلم الزهري إال قد قال وكان عمر يكره ذلك . 
حـــدثنا : عــن جعفـــر بــن برقــان قــال حــدثنا كثـــري بــن هشــام]16865[ابــن أيب شــيبة وقــال 

ــن عمــرميمــون بــن مهــران أن مــا يل ال أراهــا حتمــل ، : فقــال ، اشــرتى جاريــة لــبعض بنيــه اب
.اهـ حسن زل عنها لو أعلم ذلك ألوجعت ظهركلعلك تع

بــن جــريج قــال أخــربين عبيــد اهللا بــن محيــد األعــرج عــن اأخربنــا ]12578[عبــد الــرزاق وقــال
يف العـــزل يشـــددعبـــد اهللا بـــن عمـــرعـــروة عـــن عيـــاض قـــال واهللا أين لقـــائم أصـــلي إذ مسعـــت 

.اهـ ضعيف رأي هذا منك قال نعم أفانصرفت إليه فقلت 
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: عـن أيب ذراع قـالعـن كثـري الرمـاحعـن أيب حنيفـةحـدثنا وكيـع]16941[ابن أيب شيبة-
إن شــئت عــزال ، وإن شــئت غــري : قــال )فــأتوا حــرثكم أىن شــئتم(عــن قولــه عمــرابــنســألت 

.اهـ ضعيفعزل
بو احلسني بن بشران أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حـدثنا أخربنا أ]14715[البيهقي -

ابـن عمــرعـن عـن عطيــة العـويفيعرفجـة الفائشـسـعدان بـن نصـر حـدثنا أبـو معاويــة عـن أيب
.، والصحيح عن ابن عباس اهـ ضعيف يعزل عن األمة ويستأمر احلرة: ل قا
بــد الواحــد البنــاين عــن عحــدثنا عبــد الــوارث عــن عبــد العزيــز بــن صــهيب]1657[مسـدد -

إىل مـــا يليـــه ، فـــوىل الرجـــل فســـأله عـــن العـــزل ، فضـــرب بيـــدهجـــاء رجـــل إىل ابـــن عمـــر: قـــال 
ما كنـا نـرى بـه بأسـا : ، فقال ألنسفذكرت ذلك : ، قال عبد العزيز أف : فحصبه ، وقال 

.اهـ حسن صحيح 
ســعيدبـاأعـن معمـر والثـوري عـن أيب هـارون العبـدي قـال مسعـت]12554[عبـد الـرزاق -

أبــو داود .كانــت يل جاريــة كنــت أعــزل عنهــا فولــدت يل أحــب النــاس إيل : يقــول الخــدري
ذكر عند : قال حدثنا محاد بن سلمة عن عمارة العبدي عن أيب سعيد]2307[الطيالسي 

. وإن عـزل إن قضى اهللا عز وجل شيئا ليكـونن: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العزل فقال 
عمـارة بـن اهــ هـذا الغـالم، يل ولقد عزلت عن أمة يل فولـدت أحـب النـاس إ: يد قال أبو سع

.جوين أبو هارون ليس بثقة
حدثنا حممـد بـن بشـر حـدثنا مسـعر عـن الوليـد بـن أيب مالـك ]16858[ابن أيب شيبة وقال

.حسن اهـ إن ابنيت هذه اليت يف اخلدر من العزل: قال الخدريسعيدأبيعن عن قزعة
سـألت سـعيد بـن جبـري عـن : نا أبو عوانة عن سليمان بن أيب املغـرية قـال]2240[عيد س-

.اهـ صحيح ال يرى به بأسا: عباسابنيكرهه، وعن ابن عمركان : العزل، فقال
عـن زائـدة بـن عمـريعـن أيب إسـحاقحدثنا أبو بكـر بـن عيـاش ]16843[ابن أيب شيبة -

من شاء أن يعزل فليعزل ومن شـاء أن ال : قال )منساؤكم حرث لك(يف قوله عباسابنعن 
نـــا مســـدد قـــال ثنـــا أبـــو ثحـــدثنا أمحـــد بـــن داود قـــال]4393[الطحـــاوي .يعـــزل فـــال يعـــزل
نســاؤكم (فقــال عــن العــزلابــن عبــاسســألت : عــن زائــدة قــالثنــا أبــو إســحاقاألحــوص قــال

ا أبـو كريـب حـدثن]4336[ابـن جريـر. وإن شـئت فـال تعـزل، إن شئت فـاعزل )حرث لكم
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إن : قــالعبــاسابــنعــن قــال حــدثنا وكيــع عــن يــونس عــن أيب إســحاق عــن زائــدة بــن عمــري
.ال بأس به اهـوإن شئت فال تعزلشئت فاعزل

هــو حرثــك إن : قــالابــن عبــاسعــن نــا هشــيم نــا خالــد عــن عكرمــة]2228[ســعيد وقــال
حـــدثنا د العزيـــزحـــدثنا علـــي بـــن عبـــ]7567[ابـــن املنـــذر . شـــئت فـــأروه وإن شـــئت فأظمـــه

كـان ال يـرى : عـن ابـن عبـاس قـالجاج حدثنا يزيد بن زريع عن خالـد احلـذاء عـن عكرمـةح
.اهـ صحيح حرثك فأروه إن شئت أو أظمئه: ، قالبالعزل بأسا

بن عبـاساعن الثوري عن سلمة بن متام عن الشعيب قال سئل ]12572[عبد الرزاق وقال 
هـــو حرثـــك إن شـــئت ، م ليقتـــل نفســـا قضـــى اهللا خبلقهـــا بـــن آدامـــا كـــان : عـــن العـــزل فقـــال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن ]14708[البيهقي . سقيت وإن شئت أعطشت 
عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا أسـيد بـن عاصـم حـدثنا احلسـني بـن أيب

مـا  : ه سئل عن العزل فقالعباس أنعن ابنعيبحفص عن سفيان عن سلمة بن متام عن الش
.حرثــك إن شــئت عطشــته وإن شــئت ســقيته، كــان ابــن آدم ليقتــل نفســا قضــى اهللا خلقهــا 

أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد الصــفار حــدثنا ]14711[البيهقــي 
عن ابن عباس قالعن الشعيبسعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الفضل بن يزيد الثمايل

اهـــ ابــن مســعودوكــان صــاحب هــذه الــدار يكرهــه يعــين: قــال ، عزلــت أو بزقــت مــا أبــايل: 
.صحيح 

بــناســئل :كــي عــن رجــل يقــال لــه ذفيــف أنــه قــالعــن محيــد بــن قــيس امل]1244[مالــك -
عباس

.حسن صحيح اهـيعين أنه يعزل
أخــربين احلســن بــن : حــدثنا حممــد بــن بشــر عــن مســعر قــال]16860[ابــن أيب شــيبة وقــال 

عزلـت عنـك : فقـال سـئل عـن العـزل فـدعا جاريـة لـهعبـاسابـنسعد عـن ابـن أيب مليكـة أن 
.اهـ حسن صحيح أمس
جـالس خربين عبيد اهللا بن أيب يزيد وهوأبن جريج قال اأخربنا ]12553[عبد الرزاق وقال

ســأله رجــل وهــو جــالس عنــده عــن عــزل النســاء فقــال لــيس بــه بــأس عبــاسبــنامــع عطــاء أن 
افدعا 
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بـن عبـاس سـبحان اهللا تكـون نطفـة مث تكـون ا
مضــغة مث تكـون عظمــا مث يكسـى العظــم قـال وقــال بيـده ومجــع أصـابعه فمــدها علقـة مث تكـون 

.اهـ صحيح يف السماء وقال العزل يكون قبل هذا كله 
عمـش عـن عبـد امللـك بـن ميسـرة عـن جماهـد قـال عن الثوري عن األ]12570[عبد الرزاق 

فرجعنــا إليـه فــتال عـن العــزل فقـال أؤجلكـم أن تســألوا قـالوا فســألنا حنـن ببيتـاعبــاسبـناسـألنا 
فقــال كيــف )مث أنشــأناه خلقــا آخــر(حــىت )ولقــد خلقنــا اإلنســان مــن ســاللة مــن طــني(علينــا 

ســـفيان عـــن مـــن طريـــق ] 14709[البيهقـــي . متـــر علـــى هـــذا اخللـــقتكـــون مـــن املـــوؤدة حـــىت
اذهبــوا : عــن العــزل فقــال عبــاسابــنســألنا : األعمــش عــن عبــد امللــك الــزراد عــن جماهــد قــال 

ولقـــد خلقنـــا اإلنســـان مـــن (فســـألوا فـــأخربوه فــتال هـــذه اآليـــة فـــأخربويننـــاس مث ائتـــوينفســلوا ال
املــوءودة حــىت متــر علــى هــذا كيــف تكــون مــن: حــىت فــرغ مــن اآليــة مث قــال ) ســاللة مــن طــني

.اهـ صحيح اخللق
عـــن أيب ثنـــا األعمـــش بكـــرة قـــال أخربنـــا ســـفيان قـــالحـــدثنا أبـــو ]4352[الطحـــاوي وقـــال

.اهـ صحيح هفذكر مثلعن العزلابن عباسما سألوا أن قو الوداك
جاريـة سـوداء عبـاسالبـنكـان : قـالنا جرير عن منصور عـن جماهـد]2239[سعيد وقال

عـــن ]12556[عبـــد الـــرزاق .ويريهـــا إياهـــاوكـــان يطؤهـــا ويعـــزل عنهـــا وجيعـــل مـــاءه يف خرقـــة
يريها إيـاه خمافـة أن جتـيء كان يعزل عن أمة له مثعباسبناالثوري عن منصور عن جماهد أن 

أخربنـــا أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن يوســـف أخربنـــا أبـــو ســـعيد ابـــن ]14710[البيهقـــي . بشـــيء 
عـن منصـور عـن يحدثنا سعدان بن نصر حدثنا إسحاق األزرق حدثنا سـفيان الثـور األعرايب

.صحيح اهـأنه كان يعزل عن جاريته مث يريهاابن عباسجماهد عن 
قـال عبـاسبناعن الثوري عن عبد الكرمي اجلزري عن عطاء عـن ]12562[عبد الرزاق -
حدثنا وكيع عـن طلحـة ]16878[ابن أيب شيبة . تستأمر احلرة يف العزل وال تستأمر األمة: 

العــدين عبــد اهللا بــن الوليــد مــن طريــق]14714[البيهقــي .حنــوهعــن عطــاء عــن ابــن عبــاس 
.صحيح . عطاء عن ابن عباس مثلهعنيعن عبد الكرمي اجلزر حدثنا سفيان

حـدثنا العـالء]302[وقال ابـن خزميـة يف حـديث علـي بـن حجـر عـن إمساعيـل بـن جعفـر -
.اهـ صحيح عن العزل فلم ير به بأساعبد اهللا بن عباسسألت : عن أبيه أنه قال
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: قـــال حـــدثنا ســـفيان عـــن احلســـن بـــن علـــي : قـــال حـــدثنا وكيـــع]7573[ابـــن أيب شـــيبة -
، فكــان يعــزل علــيبــنللحســنيــت ابــن معقــل يتفلــى يف املســجد وكانــت جــديت أم ولــد رأ

للحسـن]12558[عبد الرزاق .عنها
نعــيم ثنــا حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو]2685[الطــرباين . فكــان يعــزل عنهــاعلــيبــن

ال . أن احلسن بن علـي كـان يعـزل عنهـا وكانـت سـريته عن جدتهسفيان عن علي بن احلسن
.بأس به 

مسعــت : قــال عــن أيب عمــرانعــن مســعرحــدثنا ابــن فضــيل ]16852[ابــن أيب شــيبة وقــال 
اهـيعزل عيناحلسن بن عليكان : امرأة تقول 

عــن عمــرو عــن إمساعيــل الشــيباين أنــه خلــف حــدثنا ابــن عيينــة]16842[ابــن أيب شــيبة -
عبـد .فأخربتـه أنـه كـان يعـزلرافع بن خـديجة على امرأ

بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار قــال أخــربين إمساعيــل الشــيباين أنــه خلــف اعــن ]966[الــرزاق
خديجبنلرافععلى امرأة 

فـــأخربين عثمـــان بـــن أيب ســـليمان عـــن نـــافع بـــن جبـــري عـــن إمساعيـــل بـــن عيينـــةاقـــال . تغتســـل 
.، تقدم صحيح . الشيباين أن رافعا كان يقول هلا أنت أعلم إن أنزلت فاغتسلي

بـن املسـيب يقـول ابـن عيينـة عـن حيـىي بـن سـعيد قـال مسعـت اعـن ]12575[عبد الـرزاق -
و إال حرثــك إن شــئت ســقيته واهللا مــا هــ، ســلم فيــه أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه و اختلــف

.اهـ صحيح وإن شئت أعطشته 

أمور الفراشجامع 
عــن الثــوري عــن حصــني عــن عبــد االعلــى قــال دخلــت املســجد مــع ]5137[عبــد الــرزاق -
صـــدق اهللا ورســـوله فلمـــا : فركـــع فمـــر عليـــه رجـــل وهـــو راكـــع فســـلم عليـــه فقـــال مســـعودبـــنا

م الرجـــل علـــى الرجـــل للمعرفـــة وتتخـــذ مـــن أشـــراط الســـاعة أن يســـل: انصـــرف قـــال كـــان يقـــال 
املساجد طرقـا وأن تغلـو النسـاء اخليـل وأن تـرخص فـال تغلـو إىل يـوم القيامـة وأن يتجـرد الرجـل 

.عـن عبـد اهللا عـن خارجـة بـن الصـلتبـن احلكـم عبد األعلى رواه شعبة عن اهـ واملرأة مجيعا 
.تقدم يف الصالة ، صححه احلاكم 
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أو سـئل سـألت احلسـن : عن غالـب قـال ثنا عباد بن العوامحد]17839[ابن أيب شيبة -
أ إحـــدامها كـــانوا يكرهـــون الـــوجس وهـــو أن يطـــ: عـــن رجـــل تكـــون لـــه امرأتـــان يف بيـــت قـــال 

.حسن اهـواألخرى ترى ، أو تسمع
مسعت عكرمة حيدث : قال عن أيب شيبةحدثنا عباد بن العوام]17840[ابن أيب شيبة -

أبــو شــيبة ]1700[وقــال أمحــد يف العلــل . ينــام بــني جــاريتنيكــان: قــال عبــاسابــنعــن 
حـدثنا عبـاد . الذي حدثنا عنه عبـاد بـن العـوام ال أدري مـن هـو مـا روى عنـه أعلـم غـري عبـاد

أبـو شـيبة اهـبن عباس ينام بني جاريتنياكان :بن العوام قال أخربنا أبو شيبة عن عكرمة قال
.ال يعرف حاله 

سـلمانعـن ن أيب عثمـانعـحدثنا حممد بن فضـيل عـن عاصـم ]17848[ابن أيب شيبة -
أو صــنعت بـايب وأرخيـت ســرتي حـدثت بـه النـاسمـا أبـايل إذا خلـوت بــأهلي وأغلقـت : قـال 

.حسن صحيح اهـذلك والناس ينظرون
إذا عثمـانكـان : أخربنا حممد بن ربيعة عن أم غراب عن بنانـة قالـت]2948[ابن سعد -

بنانة مل اهـوكنت امرأته: ال تنظري إيل فإنه ال حيل لك قالت : ابه فيقول يل اغتسل جئته بثي
.أعرف حاهلا 

احلســن بــن أمحــد بــن إبــراهيم بــن شــاذان ببغــداد أخربنــا يأخربنــا أبــو علــ]4303[البيهقــي -
حــدثنا حممــد بــن مصــعب حــدثنا يمحــزة بــن حممــد بــن العبــاس حــدثنا العبــاس بــن حممــد الــدور 

للمـرأة إذا كانـت يينبغـ: قالـت عائشـةنا عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـن أبيـه عـن حدثياألوزاع
عاقلة أن تتخذ خرقة ، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ، مث متسح عنها ، فيصليان يف

أخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو بكـر بـن إسـحاق قال و .
بن إبـراهيم حـدثنا ابـن بكـري حـدثنا الليـث عـن حيـىي بـن سـعيد عـن القاسـم الفقيه أخربنا أمحد

إن املــرأة : ؟ قالــت فيــهي
اهــالثـوب ، فـإذا فعـل ذلـك فليصـل فيـه

.صحيح 

ذم الشؤم
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بـن شـهاب عـن محـزة وسـامل ابـين عبـد اهللا بـن عمـر عـن عبـد اهللا بـن ان عـ]1750[مالك -
اهـــــ رواه الشــــؤم يف الــــدار واملــــرأة والفــــرس :ن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم قــــال أعمــــر 

.البخاري ومسلم 
مسعــت : قــالحــدثنا حجــاج: ثنا زكريــا بــن حيــىي بــن أيب زائــدة قــال حــد]1317[الطــربي -

كيـف تـرى يف جاريـة يل : عبـاسالبنقلت : يقول ابن أيب مليكةمسعت : ابن جريج يقول 
إن كــان :ل نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــا: يف نفســي منهــا شــيء ؟ فــإين مسعــتهم يقولــون 

عليــه فــأنكر أن يكــون مســع ذلـك عــن النــيب صــلى اهللا: ، قــال ففــي الربــع والفــرس واملـرأةشـيء
حـدثنا .أعتقهـابعهـا أو : نفسـك منهـا شـيء ففارقهـا إذا وقـع يف :وسلم أشد النكرة ، وقال 

جئـت : قـال حـدثنا ابـن جـريج عـن ابـن أيب مليكـةكريب قال حدثنا محيـد بـن خـوار قـالأبو  
وقـد زعمـوا أن رسـولجارييت قد وقع يف نفسي منهـا شـيءإن: ابن عباس ذات يوم ، فقلت 

فــأنكر ابــن .، واملــرأة والفــرس إن يــك يف شــيء ففــي الربــاع :اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال 
:أن يكون الشؤم يف شيء ، وقـال عباس أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله ، أو

.اهـ صحيح فسك منها شيء فبعها ، أو أعتقها إن كان وقع يف ن
حدثنا مهام عن قتادة عن أيب حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود قال]1319[الطربي -

الطـرية يف املـرأة والفـرس :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن رسول: لعائشةقيل : ل قاحسان 
اهــ إسـناد جيـد ، يتطـريون مـن ذلـك كان أهل اجلاهليـة :إمنا قال، ما قاله: ؟ فقالتوالدار

.أبو حسان األعرج امسه مسلم بن عبد اهللا 

حق الرجل على امرأته وحقها عليه
قــال وإســحاق بــن إبــراهيم مجيعــا عــن حــامتشــيبة أبــو بكــر بــن أيبحــدثنا ]3009[مسـلم -

عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه قـال دخلنـا علـى جـابر أبو بكر حدثنا حـامت بـن إمساعيـل املـدين
النســـاء فــــإنكم فـــاتقوا اهللا يف: فـــذكر حجـــة النـــيب صــــلى اهللا عليـــه وســـلم وفيهـــا بـــن عبـــد اهللا

كلمة اهللا ولكـم علـيهن أن ال يـوطئن فرشـكم أحـدا أخذمتوهن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن ب
. تكرهونه

اهـ
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حدثنا عبد الرمحن بـن عبـد امللـك بـن أجبـر يحدثنا سعيد بن حممد اجلرم]2359[مسلم -
لوسـا مـع عبـد اهللا بـن عمـرو إذ عن أبيه عن طلحة بن مصرف عـن خيثمـة قـال كنـا جالكناين

قــال قــال . قــال فــانطلق فــأعطهم. 
اهـكفى باملرء إمثا أن حيبس عمن ميلك قوته:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عـن حممـدأخربنـا ربيعـة بـن عثمـان: حدثنا جعفر بن عون قـال ]17407[ابن أيب شيبة -
عـن أيب سـعيد أن بن حيـىي بـن حبـان 

إن ابنـيت هـذه أبـت أن تتـزوج قـال  : فقـال ، رجال أتى بابنة له إىل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
ال حــىت ختــربين مــا حــق الــزوج علــى زوجتــه ؟ فــرددت : أطيعــي أبــاك قــال ، قالــت : فقــال هلــا 

حـق الـزوج علـى زوجتـه أن لـو كـان بـه قرحـة فلحسـتها ، أو ابتـدر : فقـال ، قـال عليه مقالتها 
والذي بعثك بـاحلق ال أتـزوج : فقالت ، منخراه صديدا ، أو دما مث حلسته ما أدت حقه قال 

: واحلـاكم ، وقـال الـذهيب اهــ صـححه ابـن حبـان: فقـال ، أبدا قال 
ربيعة منكر احلديث اهـبل منكر ، قال أبو حامت 

حـدثنا هنـاد حـدثنا مـالزم بـن عمـرو قـال حـدثين عبـد اهللا بـن بـدر عـن ]1160[الرتمذي-
ســلم إذا الرجــل قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : قــيس بــن طلــق عــن أبيــه طلــق بــن علــي قــال 

اهـــهــذا حــديث حســن غريــب :قــال مث .دعــا زوجتــه حلاجتــه فلتأتــه وإن كانــت علــى التنــور 
.واأللباين والضياء يف املختارةصححه ابن حبانو 
كــن نســاء : حــدثنا علــي بــن مســهر عــن محيــد عــن أمــه قالــت ]17416[ابــن أيب شــيبة -

فأدخلنهــا عليهــا فتضــع يــدها بعائشــةأهــل املدينــة إذا أردن أن يبنــني بــامرأة علــى زوجهــا بــدأن 
ثقـة ، د هـو ابـن عبـد اهللا األصـم محيـاهــا وتأمرهـا بتقـوى اهللا وحـق الـزوجعلى رأسـها تـدعو هلـ

.أمه مل أعرفها و 
ن بـين عطـارد يقـال هلـا عن امرأة معن قرة بن خالدحدثنا وكيع ]17414[ابن أيب شيبة -

لــو تعلمــن حــق أزواجكــن علــيكن جلعلــت املــرأة يــا معاشــر النســاء: عائشــةقالــت : ربيعـة قالــت
.ة مل أعرفها ربيعاهـعن وجه زوجها حبر وجهها، الغبار منكن متسح 

تقول عائشةعن حيىي بن شهاب بن عبد امللك عن امرأة مسعت ]20601اجلامع[معمر-
]20597[معمـر.ال متنعه نفسـها وإن كانـت علـى قتـبتؤدي املرأة حق زوجها حىت ال: 



تقريب فقه السابقني األولني

232

كانــت املــرأة إذا نفســت : 
.ضعيف اهـليكون أهون لوالدها وضعت على قتب

حدثنا عبد اهللا بن يزيد قال حدثنا عبد الرمحن بن زيـاد قـال ]120األدب املفرد[البخاري -
إن زوج : أم املــؤمنني فقالــت عائشــةســألت حــدثين عمــا

ل علينـا يف ذلـك مـن إحدانا يريدها فتمنعه نفسها إمـا أن تكـون غضـىب أو مل تكـن نشـيطة فهـ
: حرج قالت نعـم إن مـن حقـه عليـك أن لـو أرادك وأنـت علـى قتـب مل متنعيـه قالـت قلـت هلـا 

إحــدانا حتــيض ولــيس هلــا ولزوجهــا إال فــراش واحــد أو حلــاف واحــد فكيــف تصــنع قالــت لتشــد 
سـوف أخـربك مـا صـنع النـيب صـلى اهللا عليـه عليها إزارها مث تنام معه فله ما فوق ذلك مع أين

منـــه فطحنـــت شـــيئا مـــن شـــعري فجعلـــت لـــه قرصـــا فـــدخل فـــرد البـــاب و ســـلم إنـــه كانـــت ليلـــيت
ودخل إىل املسجد وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفـأ املصـباح 
فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حىت غلبين النوم وأوجعه الربد فأتـاين فأقـامين 

فقلت له إين حـائض فقـال وإن اكشـفي عـن فخـذيك فكشـفت لـه عـن ئيين أدفئيينمث قال أدف
حــىت ديفء فأقبلـــت شـــاه جلارنـــا داجنـــة فـــدخلت مث يفوضـــع خـــده ورأســـه علـــى فخـــذيفخــذ

عمـدت إىل القــرص فأخذتـه مث أدبــرت بـه قالــت وقلقـت عنــه واسـتيقظ النــيب صـلى اهللا عليــه و 
مــا أدركــت مــن قرصــك وال يســلم خــذو عليــه

.اهـ ضعفه األلباينجارك يف شاته يتؤذ
بــنعمــرعــن معاويــة بــن قــرة قــال مسعــت أيب قــال قــال نــا شــعبةخرب أ] 1077[ابــن اجلعــد -

واهللا مــا أفــاد امــرؤ فائــدة بعــد إميــان بــاهللا عــز و جــل خــري مــن امــرأة حســنة اخللــق : الخطــاب
اد امــرؤ فائــدة بعــد كفــر بــاهللا شــرا مــن امــرأة ســيئة اخللــق حديــدة اللســان واهللا مــا أفــ.ودود ولـود

]17427[ابـن أيب شـيبة .نمـا مـا حيـذى منـه ما يفدى منه وإن منهن لغُ واهللا إن منهن لغِ 
أو مـا اسـتفاد رجـل: عمـرقـال : قـال عـن أبيـهحدثنا ابن علية عن يونس عن معاوية بن قـرة 

ريا من امرأة حسنة اخللق ودود ولود ، ومـا اسـتفاد رجـل بعـد الكفـر قال عبد بعد إميان باهللا خ
نمــا ال حيـــذى منـــه وإن إن مـــنهن غُ : بــاهللا شـــرا مــن امـــرأة ســـيئة اخللــق حديـــدة اللســان مث قـــال 

إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيـد من طريق]13861[البيهقي.منهن غال يفدى منه
الناس فقـال مـا اسـتفاد عبـد بعـد إميـان بـاهللا عمرب خط: عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال 
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خــريا مــن امــرأة حســنة اخللــق ودود ولــود ومــا اســتفاد عبــد بعــد كفــر بــاهللا فاتنــة شــرا مــن امــرأة 
.حديدة اللسان سيئة اخللـق واهللا إن مـنهن غنمـا ال حيـذى منـه وإن مـنهن غـال ال يفـدى منـه

قـال مسعـت أيبوية بن قرة أبو إياس أخـربينبكري حدثنا شعبة قال معاحيىي بن أيبمن طريقو 
واهللا مــا أفــاد رجــل فائــدة بعــد اإلســالم : قــال وقــد كــان أدركــه قــال قــال عمــر عمــرحيــدث عــن 

خـري مــن امــرأة حسـناء حســنة اخللــق ودود ولــود واهللا مـا أفــاد رجــل فائــدة بعـد الشــرك بــاهللا شــر 
اهــ يفدى منه وغنما مـا حيـذى منـهمامن مرية سيئة اخللق حديدة اللسان واهللا إن منهن لغال

.صحيح 
ان قـال أخربنـا عبـد امللـك أخربنـا شـيبيزيد بن هارون قالحدثنا]17432[ابن أيب شيبة -

: يقــولعمــر بــن الخطــابمسعــت : عــن مســرة بــن جنــدب قــالعــن زيــد بــن عقبــةبــن عمــري
وال تعــني ، لــى الــدهر امــرأة هينــة لينــة عفيفــة مســلمة ودود ولــود تعــني أهلهــا ع: النســاء ثالثــة 

امــرأة عفيفــة مســلمة إمنــا هــي وعــاء للولــد لــيس : ثانيــة .وقــل مــا جتــدها ، الــدهر علــى أهلهــا 
الرجــال .غــل قمــل جيعلهــا اهللا يف عنــق مــن يشــاء وال ينزعهــا غــريه: عنــدها غــري ذلــك ، ثالثــة 

خـرج منهـا رجل عفيف مسلم عاقل يأمتر يف األمور إذا أقبلت وتشبهت ، فإذا وقعت: ثالثة 
ورجــــل عفيــــف مســــلم لــــيس لــــه رأي فـــإذا وقــــع األمــــر أتــــى ذا الــــرأي واملشــــورة فشــــاوره ، برأيـــه 

شيبان هو ابـن اهـئر ال يأمتر رشدا وال يطيع مرشداواستأمره مث نزل عند أمره ، ورجل حائر با
.صحيح سند عبد الرمحن النحوي ، 

حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نـافع : حدثنا عبد اهللا بن منري قال]19358[ابن أيب شيبة -
إىل أمراء األجناد فيمن غاب عن نسائه مـن أهـل املدينـة يـأمرهم أن يرجعـوا عمركتب : قال 

.فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك، وإما أن يبعثوا بالنفقة ، إىل نسائهم ، إما أن يفارقوا 
كتـب عمـر إىل : بـن عمـر قـال اعن عبيد اهللا بن عمر عن نـافع عـن ]12346[عبد الرزاق 

أمراء األجناد أن ادع فالنا وفالنا ناسـا قـد انقطعـوا مـن املدينـة وخلـوا منهـا فإمـا أن يرجعـوا إىل 
هــق[الشــافعي .نســائهم وإمــا أن يبعثــوا إلــيهن بنفقــة وإمــا أن يطلقــوا ويبعثــوا بنفقــة مــا مضــى 

عـن ابـن عمـر أن عمـر بـن أخربنا مسلم بن خالد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع ]16124
رجال غـابوا عـن نسـائهم فـأمرهم أن يأخـذوهم بـأن ينفقـوا اخلطاب كتب إىل أمراء األجناد يف

حـدثنا ابـن ]1466[أمحـد يف مسـائل صـاحل . فإن طلقوا بعثـوا بنفقـة مـا حبسـوا، أو يطلقوا
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مـن قـبلكم إدريس عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أن عمر كتب إىل أمراء األجناد خـزروا
كتــب :عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع قــال]12347[عبــد الــرزاق . بالنفقــة وإال فليطلقــوا 

عمـــر إىل عمالـــه يف الـــذي يغيـــب عـــن امرأتـــه فـــال يبعـــث بنفقـــة فكتـــب أن ادعهـــم فـــأمرهم أن 
، وهــو شــبهأندمســاهـــينفقــوا أو يطلقــوا فــإن مل يطلقــوا خــذوهم بنفقــة مــا مضــى ومــا اســتقبل 

.خرب صحيح 
ثــالث : قــال عمــر بــن الخطــاببــن املنكــدر أن اعــن معمــر عــن ]20595[عبــد الــرزاق -

وإن غبـت عنهـا مل (...) اوزوج سـوء إن دخلـت عليهـ، جار سوء يف دار مقامـة : هن فواقر 
اهـــ كــذا يف املطبــوع وهــو وســلطان إن أحســنت مل يقبــل منــك وإن أســأت مل يقلــك ، تأمنهــا 
.مرسل 

حدثنا ابـن فضـيل عـن أيب نصـر عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن عـن ]17430[وقال ابن أيب شيبة 
ومـا هـن : قـال، أال أخـربكم بـالثالث الفـواقر : قـالعبد اهللا بن عمروهالل بن يساف عن 

وجــار ســوء إن رأى حســنة ، إمــام جــائر إن أحســنت مل يشــكر وإن أســأت مل يغفــر : ؟ قــال 
وإن غبت عنها خانتك، وامرأة السوء إن، وإن رأى سيئة أفشاها ، غطاها 

.أبو نصر هو الضيب ، سند جيد اهـ
: قـــال عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد بـــن جـــابرحـــدثنا أبـــو أســـامة ]17422[ابـــن أيب شـــيبة -

ســلمانمسعــت القاســم بــن خميمــرة يــذكر أن 
احلمــد هللا ، إين مسعــت رســول اهللا : نعــم ، قــال : ا أكلكــم راض ؟ قــالو : 

املــرأة ختــرج مـن بيــت زوجهــا بغــري إذنــه : : صـلى اهللا عليــه وســلم يقــول 
.اهـ مرسل جيد ق والرجل يؤم قوما وهم له كارهونوالعبد اآلب

نــا ثالطيالســيحــدثنا أبــو خليفــة الفضــل بــن احلبــاب ثنــا أبــو الوليــد ]20/166[الطــرباين -
معــاذ بــن جبــلأن 

قدم عليهم اليمن، فلقيته امرأة مـن خـوالن معهـا بنـون هلـا اثنـا عشـر، وتركـت أبـاهم يف بيـتهم، 
عــت حليتــه، فقامــت فســلمت علــى معــاذ ورجــالن مــن بنيهــا ممســكان أصــغرهم الــذي قــد اجتم

ين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه أرســل: رســلك أيهــا الرجــل؟ قــال هلــا معــاذمــن أ: فقالــتبضــبعها
أرسلك رسول اهللا، وأنت رسول رسول اهللا؟ أفال حتدثين يـا رسـول رسـول : ، قالت املرأةوسلم
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، قــــي اهللا مــــا اســــتطاعت، وتســــمع وتطيــــعتت: حــــق الرجــــل علــــى زوجتــــه؟ فقــــال معــــاذاهللا مــــا 
ت أومــا رضــي: مــا حــق الرجــل علــى زوجتــه، فقــال هلــا معــاذأقســمت عليــك لتحــدثين: فقالــت

يخا كبـريا يف البيـت، بلى، ولكين تركت أبـا هـؤالء شـ: قالتبأن تسمعي وتطيعي، وتتقي اهللا؟
والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعني إذا رجعت إليـه فتجـدين اجلـذام قـد خـرق : فقال معاذ

كيما تبلغي حقه دما، مث ألقيتهما بفيك لحلمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيالن قيحا و 
حـدثنا حممــد بـن أيــوب ]40[تــاريخ داريـايف عبـد اجلبــار اخلـوالين رواه .مـا بلغـت ذلــك أبـدا

دثنا الفريـايب حـدثنا عبـد احلميـد عـن شـهر بـن حـبالرملة حـدثنا سـعيد بـن أيب زيـدون اخلشاب
.مرسل جيد .فذكره يمنقدم عليهم المعاذاأن حوشب حدثين عايذ اهللا بن عبد اهللا

يب عـن أعـن الشـعيبعـن فـراسحدثنا حيىي بـن سـعيد عـن شـعبة ]17429[ابن أيب شيبة -
رجـل آتـى سـفيها مالـه وقـال اهللا : ثالثة يدعون فال يستجاب هلـم : قال موسىأبيعن بردة

يطلقهـا ده امـرأة سـيئة اخللـق فلـمورجـل كانـت عنـ). وال تؤتـوا السـفهاء أمـوالكم(تبارك وتعـاىل 
حـدثنا ]8544[ابـن جريـر .ورجل كان له على رجـل حـق فلـم يشـهد عليـه. أو مل يفارقها

بــن املثــىن قــال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن فــراس عــن الشــعيب عــن أيب حممــد 
رجـل كانـت لـه : ثالثـة يـدعون اهللا فـال يسـتجيب هلـم: عن أيب موسـى األشـعري أنـه قـالبردة

وال تؤتــوا الســـفهاء (، ورجــل أعطــى مالــه ســفيها وقــد قــال اهللالــق فلــم يطلقهــاامــرأة ســيئة اخل
، روي مرفوعــا موقــوف صــحيح اهـــ ورجــل كــان لــه علــى رجــل ديــن فلــم يشــهد عليــه)أمــوالكم

.الوقف أصح و 
ثنــا ابــن مبــارك عــن ابــن هليعــة عــن حممــد بــن عبــد : حــدثنا املســيب قــال] 1/348[حــرب -

قالـتحـزامبـنحكـيموكانت يتيمة عند ين فاطمة بنت أيب دوادحدثت: الرمحن بن نوفل قال
اهــ فاطمـة ملوإن عرينـا،ال يزيـدنا علـى ذلـككان حكيم يكسـو أهلـه وبيتـه يف السـنة مـرة: 

.أعرفها 
ال : قـال ابـن عبـاسحدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عن ]17425[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف زوجهاا وهو شاهد إال بإذنه يعينتصوم تطوع
أبيبنتأسماءعن معمر عن عبد الكرمي اجلزري عن عكرمة أن ]20599[عبد الرزاق -

ارجعي يا بنية فإنـك إن صـربت وأحسـنت صـحبته مث : فقال الزبريأتت إىل أبيها تشكو بكر
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أخربنـا كثـري]11570[ابن سـعد . مث دخلتما اجلنة كنت زوجته فيهامات ومل تنكحي بعده
وأخربنـا عبـد اهللا بـن جعفـر بن هشام حدثنا الفرات بن سلمان عن عبد الكرمي عن عكرمة ح

كانــت الرقــي حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــرو عــن عبــد الكــرمي عــن عكرمــة أن أمســاء بنــت أيب بكــر  
يــا بنيــة : حتــت الــزبري بــن العــوام ، وكــان شــديدا عليهــا فأتــت أباهــا فشــكت ذلــك إليــه ، فقــال 

اهــ رأة إذا كان هلا زوج صاحل مث مات عنها فلم تزوج بعده مجـع بينهمـا يف اجلنـةاصربي فإن امل
.مرسل جيد 

عبــد عــن عــن املنهــالعــن األعمــش حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس]17413[ابــن أيب شــيبة -
، ثالثـة ال جتـاوز صـالة أحـدهم رأسـه ، إمـام أم قومـا وهـم لـه كـارهون : قـال اهللا بن الحارث

.اهـ صحيح وعبد آبق من سيده، زوجها ة تعصي وامرأ
عـن زيـاد بـن أيب عن هـالل بـن يسـافعن منصورحدثنا جرير ]17415[ابن أيب شيبة -

امـرأة : أشـد النـاس عـذابا اثنـان : كـان يقـال : اجلعد عن عمرو بن احلارث بـن املصـطلق قـال 
.اهـ صحيح ، تقدم يف الصالة ي زوجها وإمام قوم وهم له كارهونتعص

ال جيد سألت سعيد بن املسيب عن الرجل: قالنا سفيان عن أيب الزناد]2022[سعيد -
ابــن أيب شــيبة . ســنة: ؟ قــالســنة: قلــت.نعــم: ؟ قــالمــا ينفــق علــى امرأتــه أيفــرق بينهمــا

سـألت سـعيد بـن املسـيب عـن : عن الزهري عن أيب الزنـاد قـال حدثنا ابن عيينة ]19351[
حــــرب . ســـنة: ســـنة ؟ فقــــال : بينهمـــا فقلــــتيفــــرق: امرأتــــه فقـــال الرجـــل يعجـــز عــــن نفقـــة 

: قـالحدثنا أبو الزنـادقال حدثنا سفيانقال دثنا عبد اهللا بن الزبري احلميديح] 2/646[
: يفـرق بينهمـا قلـت: امرأتـه قـالسألت سعيد بن املسيب قلت الرجل ال جيـد مـا ينفـق علـى

.خطأ ، وذكر الزهري اهـ صحيحسنة: سنة قال

باب منه
حــدثين املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين معاويــة بــن ]9300[ابــن جريــر -

أمـراء، : يعـين)الرجـال قوامـون علـى النسـاء(قولهعباسابنعن علي بن أيب طلحة عن صاحل
أن تكــون حمســنة إىل أهلــه، حافظــة : عليهــا أن تطيعــه فيمــا أمرهــا اهللا بــه مــن طاعتــه، وطاعتــه

ــو .وفضــله عليهــا بنفقتــه وســعيه. الــهمل فضــله عليهــا : عــن ابــن عبــاس قــال]9311[ه رواه من
.حسن اهـبنفقته وسعيه
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ويــة بــن حــدثين معالحــدثنا أبــو صــاحل قــاحــدثين علــي بــن داود قــال]9318[ابــن جريــر-
ابــن عــن ]9334[وبــه .مطيعــات)قانتــات(ابــن عبــاسعــن صــاحل عــن علــي بــن أيب طلحــة

إذا كــــن هكــــذا: يعــــين)فالصــــاحلات قانتــــات حافظــــات للغيــــب مبــــا حفــــظ اهللا(قولــــهعبــــاس
.اهـ حسن فأصلحوا إليهن

حـدثين معاويـة عـن : حـدثنا أبـو صـاحل قـال: حدثنا عالن قـال] 1346التفسري[ابن املنذر -
إذا  : يقــول) فــإن طـنب لكــم عــن شـيء منــه نفســا فكلـوه هنيئــا مريئــا(قولــه ابــن عبـاسعلـي عــن 

رواه ابـن جريـر اهــهللا جـل وعـز إضرار، وال خديعة، فهو هينء مريء، كما قـال اكان من غري
.حسن . أيضا 

حــدثين معاويــة : قــالحــدثنا أبــو صــاحل: قــالحــدثنا عــالن بــن املغــرية]1349[ابــن املنــذر -
وال تؤتـوا السـفهاء أمـوالكم الـيت جعـل اهللا (قولـه جـل ثنـاؤه عبـاسابـنعـن بن صاحل عـن علـي

ال تعمـد إىل مالـك، ومـا خولـك اهللا، وجعلـه : معاشـا، يقـول اهللا جـل ثنـاؤه: يقـول)لكم قيامـا
لـــك معيشـــة، فتعطيـــه امرأتـــك أو بنتـــك، مث تضـــطر إىل مـــا يف أيـــديهم، ولكـــن أمســـك مالـــك، 

.اهـ حسن ومؤنتهم ورزقهم
دثين معاويــة عـن علـي بــن حـأبــو صـاحل قـالاملثــىن قـال حـدثناحـدثين]8538[ابـن جريـر -

الســفهاء :وبنيــك وقــالامرأتــك: قــال)وال تؤتــوا الســفهاء أمــوالكم(عبــاسابــنعــن أيب طلحــة
وال تؤتـوا السـفهاء (هقولـابـن عبـاسعن ]8560[مث رواه به .والنساء أسفه السفهاءالولدان

تعمـــد إىل مالـــك ومـــا خولـــك اهللا ال : يقـــول اهللا ســـبحانه)أمـــوالكم الـــيت جعـــل اهللا لكـــم قيامـــا
ولكـن أمسـك مالـك . وجعله لك معيشة، فتعطيه امرأتك أو بنيك، مث تنظر إىل ما يف أيـديهم

قيامـــا :وقولــه: قــال. 
.اهـ حسن قوامكم يف معايشكم: مبعىن

عيد األشــج ثنــا معاويــة عــن جــويرب عــن الضــحاكســحــدثنا أبــو ]4831[ابــن أيب حــامت وقــال 
.اهـ منقطع هم بنوك والنساء: قال)وال تؤتوا السفهاء أموالكم(قوله ابن عباسعن 
ذكر عن مسلم بن إبراهيم ثنـا حـرب بـن سـريج عـن معاويـة بـن ]4833[ابن أيب حامت وقال

شـياطني اإلنـس وهـم اخلـدمخلـدم وهـم ا: قـال)وال تؤتـوا السـفهاء أمـوالكم(هريرةأبيقرة عن 
.منكر اهـ
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حـدثين املثـىن قـال حـدثنا سـويد قـال أخربنـا ابـن املبـارك عـن أيب عوانـة ]8553[ابن جرير -
:هلا شـارة وهيئـة، فقـال هلـا ابـن عمـراهللا بن عمربعبدمرت امرأة : عن مورق قالعن عاصم

.د جيد اهـ سن) أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماوال تؤتوا السفهاء (

وحسن العشرةاملالطفة
عـن عـن أيب حـازمعـن ميسـرةعـن زائـدةحدثنا حسني بن علـي ]19617[ابن أيب شيبة -

فإن املرأة خلقت من ضـلع ، استوصوا بالنساء : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أيب هريرة
زل أعـــوج ، وإن تركتـــه مل يـــ، ، وإن أعـــوج شـــيء يف الضـــلع أعـــاله ، إن ذهبـــت تقيمـــه كســـرته 

.اهـ رواه البخاري ومسلماستوصوا بالنساء
حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن يـونس وقتيبـة بـن سـعيد كالمهـا عـن الليـث ]6460[البخاري -

يمليكـــة القرشـــبـــن ســـعد قـــال ابـــن يـــونس حـــدثنا ليـــث حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن عبيـــد اهللا بـــن أيب
صــلى اهللا عليــه وســلم علــى املنــرب وهــو أن املســور بــن خمرمــة حدثــه أنــه مســع رســول اهللايالتيمــ

طالـب فـال آذن هلـم بـن أيبيأن ينكحوا ابنتهم علـهشام بن املغرية استأذنوينإن بين:يقول 
ويــنكح ابنــتهم فإمنــا طالــب أن يطلــق ابنــيتمث ال آذن هلــم مث ال آذن هلــم إال أن حيــب ابــن أيب

اهـما آذاها بضعة مينابنيت
أعطــى : بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب جعفــر قــال اعــن ]13271[عبــد الــرزاق -

فـرأت فيهـا شـيئا كرهتـه فقالـت مـا لـك فلـم فاطمـةجارية فدخلت أم أميـن علـى علياأبو بكر 
بـــا حســـن أختربهـــا فقالـــت مالـــك فـــواهللا مـــا كـــان أبـــوك يكتمـــين شـــيئا فقالـــت جاريـــة أعطوهـــا 

فخرجـت أم أميــن فنــادت علــى بــ
اهللا عليه و سلم حيفظ يف أهله فقال ما هذا الصوت فقالوا أم أميـن تقـول أمـا رسـول اهللا صـلى 

.اهـ مرسل جيد اجلارية لفاطمة
أنــا أبــو عقيــل عــن حفــص بــن عثمــان بــن عبيــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن ]2971[ابــن اجلعــد-

أبــو عقيــل امســه حيــىي بــن املتوكــل اهـــخــالفوا النســاء فــإن يف خالفهــن الربكــة : عمــرعمــر قــال 
.ضعيف 
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حـدثنا ثين أمحد بن املقدام العجلي قـال حـدثنا يزيـد بـن هـارون قـالحد]1482[الطربي -
ن األرقـم فأدخلـه علـى امرأتـه فقـالأنه أخذ بيـد ابـي عن ابن عزرة سفيان بن حسني عن الزهر 

كــربت : مــا محلــك علــى مــا فعلــت؟ قــال : قــال لــه ابــن األرقــم . نعــم : أتبغضــينين ؟ قالــت : 
رمحة اهللا عليه فأخربه ، فأرسل إىل ابن عمر بن الخطابفأتى ابن األرقم . علي مقالة الناس 

فأرسل إىل امرأتـه . كربت علي مقالة الناس : علت ؟ قال ما محلك على ما ف: عزرة فقال له 
إنــه اســتحلفين ، فكرهــت أن : إن ســألك فقــويل : ، فجاءتــه ومعهــا عمــة هلــا منكــرة ، فقالــت 

ما محلك على مـا قلـت ، قالـت إنـه اسـتحلفين فكرهـت أن أكـذب : أكذب ، فقال هلا عمر 
، البيـــوت يبـــىن علـــى احلـــبفلـــيس كـــل بلـــى ، فلتكـــذب إحـــداكن ولتجمـــل ، : ، فقـــال عمـــر 

/ 1[الفسـوي وقـال يعقـوب .اهــ سـفيان فيـه ضـعف ولكن معاشرة على األحساب واإلسـالم
حــدثنا احلجــاج حــدثنا جــدي عــن الزهــري حــدثين الســائب بــن مالــك الــدؤيل أن ابــن ]392

، فكان له يف الناس مـن أيب عروة الدؤيل كان يف خالفة عمر خيتلع بعض نسائه الالئي يتزوج
لك أحدوثة يكرهها، فلما علم ذلك قام بعبد اهللا بن األرقـم حـىت أدخلـه بيتـه، فقـال المرأتـه ذ

بلــى أنشــدك : قــال. ال تنشــدين: أنشــدك اهللا هــل تبغضــيين؟ قالــت امرأتــه:وابــن األرقــم يســمع
مث انطلـق ابـن أيب عــروة .امسـع: قـال ابـن أيب عـروة لعبـد اهللا بـن األرقـم. اللهـم نعـم: قالـت. اهللا
يا أمري املؤمنني إنكم تتحدثون أين أظلم النساء وأختلعهن فسـل : عمر بن اخلطاب، فقالإىل

، فجاءتــه هــي عبــد اهللا بــن األرقــم عمــا مســع مــن امــرأيت، فأرســل عمــر إىل امــرأة ابــن أيب عــروة
يـا أمـري املـؤمنني أنـا أول مـن : أأنـت الـيت حيـدثين زوجـك أنـك تبغضـينه؟ قالـت: فقـال.وعمتها

أمر اهللا، يا أمري املؤمنني نشدين فتحرجـت أن أكـذب، فأكـذب يـا أمـري املـؤمنني؟ تاب وراجع
نعــم فاكــذبنا، وإن كانــت إحــداكن ال حتــب أحــدنا فــال حتدثــه بــذلك فإنــه أقــل البيــوت : قــال

حجـاج هـو ـاهشرون باإلسالم واألنساب واإلحسان، ولكن الناس يتعاالذي بين على احلب
ورواه هشـام عـن ابـن جـريج عـن ابـن . ه عبيـد اهللا بـن أيب زيـاد جـدبـن أيب منيـع ، بن يوسـف ا

ابـن مبـارك و شهاب ، وإسحاق بن حيىي الكليب نا الزهري حدثين السائب بن مالك الكناين ، 
صــاحب علــى اخــتالف يف اســم . حــدثين الســائب بــن مالــك الــدؤيلأنــا يــونس عــن الزهــري
.على رسم ابن حبان . ذكره البخاري يف التاريخ اخلرب وهو يف املنت ، 
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قدم : عن ركني عن نعيم بن حنظلة قال حدثنا عبيدة بن محيد]19618[ابن أيب شيبة -
فقـال : فشكا إليه ما يلقى من النساء من سوء أخالقهن ، قال عمرعلى جرير بن عبد اهللا

أو الســوق أو النــاس أشــرتي مــنهم الدابــة: إين ألقــى مثــل مــا تلقــى مــنهن إين أليت قــال: مــر ع
عبـد اهللا بــن فقـال : قـال إمنـا انطلـق ي: الثـوب فتقـول املـرأة 

إمنــا هــي مــن فــأوحى اهللا إليــه، أومــا تعلــم مــا شــكا إبــراهيم مــن درء يف خلــق ســارة : مســعود
]19616[ابن أيب شيبة .فإن استقام وإال فالبسها على ما فيها، ضلع فخذ الضلع فأقمه 

فـدخلت ، جـاج أكريـت احلُ : عن أوس بن ثريـب قـالنا أبو أسامة عن أيب طلق عن أبيه حدث
يـــا أبـــا عمـــرو كيـــف تصـــنع مـــع : فقـــال عمـــر جلريـــر : قـــال جريـــرو عمـــرفـــإذا ، املســـجد احلـــرام 
إين ألقى منهن شـدة ، مـا أسـتطيع أن أدخـل بيـت إحـداهن يا أمري املؤمنني: نسائك ؟ فقال 

إن كثـريا : فقال عمر : قال: نب ل ابن إحداهن يف غري يوم أمه إال غضوال أقب، يف غري يومها 
منهن ال يؤمن باهللا وال يـؤمن للمـؤمنني ، لعلـك أن تكـون يف حاجـة إحـداهن فتتهمـك ، قـال 

يا أمري املـؤمنني ، أمـا تعلـم أن إبـراهيم شـكا إىل : وهو يف القوم ، عبد اهللا بن مسعودفقال : 
وإن تركتهـا ، : فقيـل لـه : ال اهللا درءا يف خلق سـارة قـ

إن يف قلبـك مـن العلـم : فقـال عمـر لعبـد اهللا : فالبس أهلك علـى مـا فـيهم ، قـال ، اعوجت 
مـا مل يـر عليهـا خربـة : أظنـه سـفيان ، قاهلا ثالث مرات ، زاد فيـه بعـض أصـحابه ، غري قليل 
ظلة ن حنبأحدثكم أبو طلق: قلت أليب أسامة ]1649لباملطا[إسحاق وقال.يف دينها

أكريــت جريـر بــن عبــد اهللا يف احلـج ، فقــدم علــى : عــن أوس بـن ثريــب الثعلــيب قـالحـدثين أيب
يا أمري املـؤمنني ، : كيف وجدت نساءك ؟ قال : له عن أشياء فكان مما سأله قالعمر فساء

: مــا أســتطيع أن أقبــل امــرأة مــنهن يف غــري يومهــا إال 
إن كثــريا مــنهن ال يــؤمن بــاهللا ، وال يــؤمن : كنــت عنــد فالنــة ، كنــت عنــد فالنــة ، فقــال عمــر 

للمــــؤمنني ، ولعــــل أحــــدا مــــا يكــــون يف حاجــــة بعضــــهن ، أو يــــأيت الســــوق فيشــــرتي احلاجــــة 
إبـراهيم خليـل الـرمحن يا أمري املـؤمنني ، أمـا علمـت أن : لبعضهن فيتهمنه ، فقال ابن مسعود 

إن املــرأة كالضــلع ، إن تركتهــا اعوجــت ، وإن :بــا يف خلــق ســارة ، فقــال لــه شــكى إىل اهللا ذر 
لقـد : ، فضرب عمر بني كتفي ابن مسعود ، وقال قومته  

اهــ نعـم: ل ابـن مسـعود مـن العلـم غـري قليـل ؟ فـأقر بـه أبـو أسـامة ، وقـاجعل اهللا يف قلبك يا 
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أوس . ، ذكـــره البخـــاري يف التـــاريخ ورواه زكريـــا بـــن حيـــىي حـــدثنا أبـــو أســـامة حـــدثين أبـــو طلـــق 
.وعدي بن حنظلة بن نعيم أبو طلق وأبوه ذكرهم أبو حامت يف الثقات 

جـابر بـن عبـد جـاء : بن عيينة عن شيخ منهم عن أبيه قـال اعن ]13272[عبد الرزاق -
ما يلقى من النساء فقال عمر إنا لنجد ذلـك حـىت إين ألريـد احلاجـة يشكو إليه عمرإىل اهللا

أمـا بلغـك : عبـد اهللا بـن مسـعودفتقول ما تذهب إال إىل فتاة بين فالن تنظر إليهن فقال لـه 

يهــا خربــة يف دينهــا فقــال لــه عمــر لقــد حشــى اهللا بــني فالبســها علــى مــا كــان منهــا مــا مل تــر عل
.ضعيف اهـأضالعك علما كثريا 

ابـن عـن عن عكرمـة حدثنا بشري بن سلمان: حدثنا وكيع قال ]19608[ابن أيب شيبة -
ألن اهللا تعـاىل يقـول ، كما أحب أن تتـزين يل املـرأة ، إين أحب أن أتزين للمرأة : قال عباس

ف حقـي عليهـا ألن اهللا تعـاىل يقـول ظومـا أحـب أن أسـتن)هن بـاملعروفوهلن مثل الـذي علـي(
عـــن بشـــري بـــن حـــدثنا أيبحـــدثنا ابـــن وكيـــع قـــالابـــن جريـــررواه و .)وللرجـــال علـــيهن درجـــة(

.سند جيد .مثله عباسابنعن سلمان عن عكرمة
ل قـاال أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بـن الفضـ]15125[البيهقي وقال 

حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أمحــد بــن عبــد اجلبــار حــدثنا وكيــع عــن بشــري بــن 
ألحــب أن أتـزين للمــرأة كمــا أحــب أن تــزين يلإين: قــال ابـن عبــاسمهـاجر عــن عكرمــة عــن 
عليهـا ف مجيع حـق يلظوما أحب أن تست) عليهنيوهلن مثل الذ( ألن اهللا عز وجل يقول 

كـذا قـال أمحـد بـن عبـد اجلبـار والصـحيح اهــ)وللرجـال علـيهن درجـة(يقـول ألن اهللا عز وجل 
.بن سلمان بشري 

ضرب النساءما جاء يف 
لموسـى قـال حـدثنا ابـن املبـارك قـاحدثنا حبان بناملثىن قالحدثين]9381[ابن جرير -

: قـال)واضـربوهن(ابـن عبـاسعـن أخربنا شـريك عـن عطـاء بـن السـائب عـن سـعيد بـن جبـري
املثىن قال حدثنا أبو صاحل قال حدثين معاوية عـن علـي بـن أيب طلحـةحدثنا.ضربا غري مربح

: قــال)واهجــروهن يف املضــاجع واضــربوهن(ابــن عبــاسعــن 
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بلـت، وإال فقـد فـإن أق. 
.اهـ حسن الفديةحل لك منها 

حـدثين معاويـة بـن لحدثنا املثـىن قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل قـا]9396[ابن جرير وقال
)فـإن أطعـنكم فـال تبغـوا علـيهن سـبيال(صاحل عن علي بـن أيب طلحـة عـن ابـن عبـاس يف قولـه

حــدثنا ابــن محيــد قـــال حــدثنا جريــر عـــن وقـــال . إذا أطاعتــك فــال تـــتجن عليهــا العلــل: قــال
إذا أطاعتـه فلـيس لـه عليهـا سـبيل :حلسن بن عبيـد اهللا عـن أيب الضـحى عـن ابـن عبـاس قـالا

.اهـ حسن صحيح إذا ضاجعته
مـا : قالت عائشةحدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ]25968[ابن أيب شيبة -

رواه مسـلم اهــوال ضرب شيئا بيـدهعليه وسلم خادما له وال امرأةضرب رسول اهللا صلى اهللا 
.
شــيبة وإســحاق بــن إبــراهيم مجيعــا عــن حــامت قــال حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]3009[مسـلم -

عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه قـال دخلنـا علـى جـابر أبو بكر حدثنا حـامت بـن إمساعيـل املـدين
النســـاء فــــإنكم فـــاتقوا اهللا يف: فـــذكر حجـــة النـــيب صــــلى اهللا عليـــه وســـلم وفيهـــا بـــن عبـــد اهللا

هن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكـم علـيهن أن ال يـوطئن فرشـكم أحـدا أخذمتو 
. تكرهونه

اهـ
ل حدثنا ابن عيينـة عـن ابـن جـريجحدثنا إسحاق قاحدثنا املثىن قال]9386[ابن جرير -

.: مــا الضــرب غــري املــربح؟ قــال: عبــاسبــنالعـن عطــاء قــال قلــت 
قلــت اجلـوهري قــال حـدثنا ابــن عيينــة عـن ابــن جـريج عــن عطـاء قــالحـدثنا إبــراهيم بـن ســعيد

.اهـ صحيح بالسواك وحنوه: غري املربح؟ قالما الضرب: عباسالبن
ي قال ثنـا أبـو عوانـة عـن داود حدثنا سليمان بن داود يعين أبا داود الطيالس]122[أمحد -

عمـراألودي عن عبد الرمحن املسلي عن األشعث بن قيس قـال ضـفت 
ال تسـأل : يا أشـعث احفـظ عـين ثالثـا حفظـتهن عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:وقال

الذهيب ولفظ اهـ صححه احلاكم و الرجل فيم ضرب امرأته وال تنم إال على وتر ونسيت الثالثة 
يــا : : احلــاكم
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ال : احفظ عين ثالثا حفظتهن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: لبيك قال : أشعث قلت
تسأل الرجل فـيم يضـرب امرأتـه و تسـأله عمـن يعتمـد مـن إخوانـه و ال يعتمـدهم و ال تـنم إال 

بـــن يمـــام علـــورواه اإل: وقـــال ] 182/ 1[اهــــ ذكـــره ابـــن كثـــري يف مســـند الفـــاروق وتـــرعلـــى
سـناد جمهـول وداود إوهـذا :بـه مث قـاليودعن ابن عوانة عن داود األيعن ابن مهداملديين

يقـــال وعبـــد الـــرمحن املســـلةبـــو عوانـــأال زهـــري و إحـــدا روى عنـــه أعلـــم أودى ال بـــن عبـــد اهللا األ
اهـعلم روى عنه غري هذا أال وبرةويكىن بأيب

عمــركــان : قــال عــن معمــر عــن الزهــري حــدثنا عبــد األعلــى]25965[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل يضرب النساء واخلدم

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن ميمــون ]25970[ابــن أيب شــيبة -
.مرسل اهـنهمن ضرب عبده ظاملا أقيد م: عمارقال : بن أيب شبيب قال 

أخربنـا حممـد بـن راشـد عـن الوضـني بـن : قـال أخربنـا موسـى بـن داود]4621[ابن سعد -
دخل قبته فرأى امرأتـه تنظـر مـن خـرق معاذ بن جبلأن عطاء عن حمفوظ بن علقمة عن أبيه

ة وكان معاذ يأكل تفاحا ومعه امرأته فمر غـالم لـه فناولتـه امرأتـه تفاحـ: قال .
.اهـ مرسل فيه ضعف 

حــدثنا جريـر بــن عبـد احلميــد عـن مغــرية عــن أم : حــدثنا ابـن محيــد قـال ]1133[الطـربي -
كانـــت ابنـــة علـــي بـــن أيب طالـــب رمحـــه اهللا حتـــت عبـــد اهللا بـــن أيب ســـفيان بـــن : موســـى قالـــت 

فتشـتكي ، وقـد لـزق درع 
اهـــ أم موســى ســرية مــن حديــد جبســدها مــن الضــرب ، فيقســم عليهــا لــرتجعن إىل بيــت زوجهــا 

.علي ، ال بأس حبديثها 
الزبيـركـان : عـن أبيـه قـال حدثنا حفص بن غياث عن هشـام ]25964[ابن أيب شيبة -

حـــدثنا ابـــن ]1134[الطـــربي .بجوكـــان يكســـر علـــيهن عيـــدان املشـــاشـــديدا علـــى النســـاء
أمسـاء بنـت أيب حدثنا أبو أسامة عـن هشـام بـن عـروة عـن فاطمـة بنـت املنـذر عـن : املثىن قال 

انا ، فــك عـودا مــن فكـان إذا عتــب علـى إحـدالــزبريكنــت رابـع أربــع نسـوة حتـت :قالـت بكـر
.اهـ صحيح منهما عيدان املشجب
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حدثنا ابن علية عن اجلريري عـن لقـيط : بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب ]1138[الطربي -
إين ألبغــض : نزلــت عليــه حبمــص ، فقــال : قــال أبــي أمامــة البــاهليبــن املشــاء البــاهلي عــن 

: ومــا الضــيف علــى أهــل البيــت؟ قــال : فقيــل : قــال . الرجــل أن يكــون ضــيفا علــى أهــل بيتــه
خــل هابتــه املــرأة والشــاة واخلــادم واهلــر ،  الرجــل الشــديد اخللــق أو الســيئ اخللــق يف أهلــه ، إذا د

اهــ لقـيط قـال ابـن كلهم خياف أن يصيبهم بشر قبل أن خيرج ، فذلك كأنه ضيف على أهلـه
.خيطئ وخيالف : حبان يف الثقات 

عبــد بة عـن يعلــى بــن عطـاء عــن أبيــه عــن عــن شــعحــدثنا غنـدر]25966[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ حسن ضرب امرأتك وولدكال تضرب خادمك وا: قال اهللا بن عمرو

حدثنا أبو عبيد اهللا القاضي الرمهرمزي ثنا حممد بـن خـوات بـن شـعبة ثنـا ]703[الطرباين -
عمــر بــن يــونس ثنــا عكرمــة بــن عمــار عــن إســحاق بــن عبــد اهللا بــن أيب طلحــة عــن أنــس بــن 

أنـس : مالك قال 
 :

.ابن خوات ال يعرف اهـتقول يل العجوز عجز اهللا ركنك 

ما جاء يف اهلجرة
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أيب ]1850[ابن ماجة -

مـا حـق املـرأة : ية عن أبيه أن رجال سأل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قزعة عن حكيم بن معاو 
وال يضــرب الوجــه وال . وأن يكســوها إذا اكتســى. أن يطعمهــا إذا طعــم:علــى الــزوج ؟ قــال

.البخاري يف اجلامع هُ نَ هَّ وَ ، وَ اهـ صححه ابن حبان واحلاكم وال يهجر إال يف البيت. يقبح
قالـت لسـعيد بـن العـاص وإيـاك عائشـةمعمـر عـن الزهـري أن عـن ]11871[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل وطول اهلجرة فإنك قد علمت ما جعل اهللا يف إيالء أربعة أشهر 
: عـن احلسـن قـالحدثنا أشـعثحدثنا أمحد قال ثنا معاذ بن معاذ قال ] 2/687[حرب -

ر وأكثر مـن ذلـك امرأة يف خلقها شيء، فكان يهجرها األربعة األشهمالكبنألنسكانت 
.اهـ ال بأس به فما يكلمهايا ابن مالك اهللا اهللا يابن مالك

بـــناعـــن معمـــر عـــن جعفـــر بـــن برقـــان عـــن يزيـــد بـــن األصـــم عـــن ]11605[عبـــد الـــرزاق -
أجـل واهللا لقــد :قـال.:قـال،يعـين امرأتـه؟: قـال عبـاس
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اهـ سـند فعجل قبل أن متضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة : جت وما أكلمها قال خر 
.يأيت يف اإليالء آثار أخر.حسن 

ـــاسبـــنايب صـــاحل عـــن أعـــن الثـــوري عـــن رجـــل عـــن ]11874[عبـــد الـــرزاق - يف قولـــه عب
اهـيدع مجاعها ويغلظ هلا يف القول والهقال يهجرها بلسان)واهجروهن(
حدثنا معاوية عن علي عن : حدثنا أبو صاحل قال: حدثنا عالن قال]1717[ر ابن املنذ-

اآليـة، فتلـك املـرأة تنشـز، وتسـتخف حبـق زوجهـا، وال )ختـافون نشـوزهن فعظـوهن(عبـاسابن
تطيع أمره، فأمره اهللا عز وجل أن يعظهـا، ويـذكرها بـاهللا وبعظـم حقـه عليهـا، فـإن قبلـت، وإال 

حــدثنا أبــو : حــدثنا علــي بــن عبــد الــرمحن بــن املغــرية عــالن قــال]1720[ابــن املنــذر . هجرهــا
: حـدثين معاويــة بـن صــاحل عـن علــي بــن أيب طلحـة عــن ابـن عبــاس قولـه عــز وجــل: صـاحل قــال

فــأمره اهللا أن يعظهــا، فــإن : قــال)والــاليت ختــافون نشــوزهن فعظــوهن واهجــروهن يف املضــاجع(
أن يـذر نكاحهـا، وذلـك عليهـا شـديد، قبلت وإال هجرها يف املضجع، وال يكلمهـا، مـن غـري

: حــدثنا أبــو صــاحل قــال: حــدثنا عــالن قــال]1727[ابــن املنــذر . 
والـــاليت ختـــافون نشـــوزهن فعظـــوهن واهجـــروهن يف (حـــدثنا معاويـــة عـــن علـــي عـــن ابـــن عبـــاس

: قال)املضاجع
.حسن .ورواه ابن جرير أيضا من طريق أيب صاحل به. جرحا 

عـن شريكأخربنا عبد اهللا بن قالحدثنا سويدقالحدثنا أبو سعد]1725[ابن املنذر -
ــاسابــنعــن عطــاء بــن الســائب عــن ســعيد بــن جبــري ال : قــال)واهجــروهن يف املضــاجع(عب

ال حـــدثنا حبـــان بـــن موســـى قـــال حـــدثنا ابـــن حـــدثين املثـــىن قـــ]9352[ابـــن جريـــر . جيامعهـــا
ابــــن عبــــاسعــــن عــــن ســــعيد بــــن جبــــريعــــن عطــــاء بــــن الســــائباملبــــارك قــــال أخربنــــا شــــريك

أبـو السـائب قـاال حـدثنا حـدثنا أبـو كريـب و وقـال .ال جيامعها: قال)واهجروهن يف املضاجع(
هجـروهن يف وا(يف قولـهابـن عبـاسعـن حلسـن بـن عبيـد اهللا عـن أيب الضـحىعـن اابن إدريس

حـدثنا ]9376[مث قـال .)املضاجع
يف قولـهابـن عبـاسعـن ابن محيد قـال حـدثنا جريـر عـن احلسـن بـن عبيـد اهللا عـن أيب الضـحى

، : قال)واهجروهن يف املضاجع واضربوهن(
]17915[ابــن أيب شـــيبة .، فلــيس لــه عليهــا ســبيل إذا ضــاجعتهأطاعتــه يف املضــجعفــإذا 
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واهجـــروهن يف (عـــن أيب الضـــحى عـــن ابـــن عبـــاس عـــن احلســـن بـــن عبيـــد اهللاحـــدثنا حفـــص 
] 107[رواه إمساعيـل القاضـي .: قال )املضاجع

د احلميــد عـــن احلســن بــن عبيـــد اهللا عــن أيب الضـــحى حممــود قـــال حــدثنا جريــر بـــن عبــحــدثنا
.صحيح حسن .فذكره 

حق الفراشكم 
حدثنا حممد بن بشـار حـدثنا جعفـر بـن عـون حـدثنا أبـو العمـيس عـن ]1968[البخاري -

بـني سـلمان وأىب الـدرداءصلى اهللا عليه وسـلمآخى النيب: جحيفة عن أبيه قال عون بن أيب
فقـــال هلـــا مـــا شـــأنك قالـــت أخـــوك أبـــو . ، فـــرأى أم الـــدرداء متبذلـــة فـــزار ســـلمان أبـــا الـــدرداء 

قـال فـإين. فقال كل . فجاء أبو الدرداء ، فصنع له طعاما . الدرداء ليس له حاجة ىف الدنيا 
. فلما كان الليل ذهب أبـو الـدرداء يقـوم . قال فأكل . قال ما أنا بآكل حىت تأكل . صائم 
. فلمــا كــان مــن آخـر الليــل قــال ســلمان قــم اآلن . فقـال من .فنــام ، مث ذهــب يقــوم . قـال من 

فصليا ، فقال له سلمان إن لربك عليك حقـا ، ولنفسـك عليـك حقـا ، وألهلـك عليـك حقـا 
صــلى اهللا عليــه وســلم فــذكر ذلــك لــه ، فقــال النــيبفــأتى النــيب. حــق حقــه ي، فــأعط كــل ذ

اهـصدق سلمان :صلى اهللا عليه وسلم 
بـن أيب لبيـد عـن أيب سـلمة بـن عبـد ابن جريج قال أخربين اأخربنا ]12589[عبد الرزاق -

زوجي رجل صـدق يقـوم الليـل ويصـوم النهـار وال أصـرب : فقالت عمرالرمحن أن امرأة جاءت 
عبـد اهللا بـن اهــأيـام يـوم ويف كـل أربـع ليـال ليلـةعلى ذلك قال فدعاه فقـال هلـا مـن كـل أربعـة

عن الثوري عن جـابر ومالـك بـن مغـول ]12586[عبد الرزاق وقال. أيب لبيد ثقة ، مرسل 
فقالـت زوجـي خـري النـاس يقـوم الليـل ويصـوم النهـار عمـرجـاءت امـرأة إىل : عن الشعيب قـال 
حســـنت الثنــاء علـــى زوجـــك فقــال كعـــب بــن ســـور لقــد اشـــتكت فأعرضـــت أفقــال عمـــر لقــد 

ربــع نســوة لــه ثالثــة أيــام ألــه الشــكية فقــال عمــر اخــرج ممــا قلــت قــال أرى أن تنزلــه مبنزلــة رجــل
يب زائـدة عـن أبـن عيينـة عـن زكريـا بـن اعـن ]12587[عبـد الـرزاق .ولياليهن وهلـا يـوم وليلـة 
فقالت يا أمري املؤمنني زوجي خري الناس يصوم النهار ويقوم الليل عمرالشعيب قال أتت امرأة 

م علــيكم ورمحــة اهللا فقــال  واهللا إين ألكــره أن أشــكوه وهــو يعمــل بطاعــة اهللا عــز و جــل والســال
كعب بن سور ما رأيت كاليوم شـكوى أشـد وال عـدوى أمجـل فقـال عمـر مـا تقـول قـال تـزعم 
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أنه ليس هلا من زوجها نصيب قال فإذا فهمت ذلك فاقض بينهما قـال يـا أمـري املـؤمنني أحـل 
ومن كل أربع يوم يفطر ويقيم عندها أياماهللا من النساء مثىن وثالث ورباع فلها من كل أربعة 

أخربنـــا حيــىي بــن عبــاد قـــال حــدثنا مالــك بـــن ]9676[ابــن ســعد . ليــال ليلــة يبيــت عنـــدها 
أشـكو إليـك : لـت جاءت امرأة إىل عمر بن اخلطاب ، فقا: قال مسعت الشعيب: مغول قال 

إال رجال سبقه بعمل ، أو عمل مبثل عمله ، يقوم الليل حىت يصبح ، ويصوم خري أهل الدنيا 
جزاك اهللا خريا ، : أقلين يا أمري املؤمنني فقال : حىت ميسي ، مث جتالها احلياء ، فقالت النهار 

يــا أمــري املــؤمنني ، لقـــد : قــد أحســنت الثنــاء ، قــد أقلتـــك ، فلمــا ولــت قــال كعــب بـــن ســور 
علــي املــرأة ، فقــال : زوجهــا ، قــال : مــا اشــتكت ؟ قــال : أبلغــت إليــك يف الشــكوى ، فقــال 

إنك قد فطنت إىل ما مل أفطن ، : وأنت شاهد ؟ قال أقضي : هما ، قال اقض بين: كعب ل
صـم ثالثـة أيـام )فانكحوا ما طاب لكم من النسـاء مثـىن وثـالث وربـاع(: إن اهللا يقول : قال 

هلذا أعجب إيل من : فقال عمر . ، وأفطر عندها يوما ، وقم ثالث ليال ، وبت عندها ليلة 
يـأيت إن شـاء اهللا يف .اهــ وهـذا مرسـل صـحيح يا ألهـل البصـرةاألول فرحل بـه ، أو بعثـه قاضـ

.غري هذا املوضع 
فقالـت زوجـي عمـرعن معمـر عـن قتـادة قـال جـاءت امـرأة إىل ]12588[عبد الرزاق وقال

يقوم الليل ويصوم النهار قال أفتـأمريين أن امنعـه قيـام الليـل وصـيام النهـار فانطلقـت مث عاودتـه 
ــ ل ذلــك ورد عليهــا مثــل قولــه األول فقــال لــه كعــب بــن ســور يــا أمــري بعــد ذلــك فقالــت لــه مث

املؤمنني إن هلا حقا قال وما حقها قـال أحـل اهللا لـه أربعـا فاجعـل هلـا واحـدة مـن األربـع هلـا يف  
كــل أربــع ليــال ليلــة ويف أربعــة أيــام يومــا قــال فــدعا عمــر زوجهــا وأمــره أن يبيــت معهــا مــن كــل 

.اهـ مرسل ربعة أيام يوما أربع ليال ليلة ويفطر من كل أ
أتيــت : قــال حــدثنا محــاد بــن يزيــد عــن معاويــة بــن قــرة املــزين]32[وقــال أبــو داود الطيالســي 

مــن أهــل هــذه : إىل النــاس فظننــت أنــه غريــب فــدنوت منــه فســلمت عليــه فــرد علــي وقــال يل
أو مــن هــالل وامســي كهمــس: ممــن أنــت ؟ فقــال : نعــم فجلســت معــه فقلــت : أنــت ؟ قلــت 

بـــنعمـــرأال أحـــدثك حــديثا شـــهدته مـــن : مـــن بـــين ســـلول وامســي كهمـــس مث قـــال : قــال يل 
: إذ جاءت امرأة فجلسـت إليـه فقالـتبينما حنن جلوس عنده: بلى قال : ؟ فقلتاخلطاب
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أبـو : ومـن زوجـك ؟ قالـت : ن زوجي قد كثر شره وقـل خـريه فقـال هلـا عمـر يا أمري املؤمنني إ
إن ذاك الرجل رجل له صحبة وإنه لرجل صدق مث قال عمر لرجل عنـده جـالس : سلمة قال 

قم فادعه يل : يا أمري املؤمنني ال نعرفه إال مبا قلت فقال عمر لرجل : أليس كذلك ؟ فقال : 
هـا فقعـدت خلـف عمـر فلـم يلبـث أن جـاءا معـا حـىت جلسـا وقامت املرأة حني أرسل إىل زوج

ومـــن هـــذه يـــا أمـــري : مـــا تقـــول يف هـــذه اجلالســـة خلفـــي ؟ قـــال : بـــني يـــدي عمـــر فقـــال عمـــر 
تــزعم أنـه قــد قـل خــريك وكثـر شــرك : وتقـول مــاذا ؟ قـال : هــذه امرأتـك قــال : املـؤمنني ؟ قـال 

ئها أكثــرهن كســوة وأكثــرهن رفاهيــة : قــال 
فقـــام إليهـــا عمـــر ، صـــدق : قالـــت : مـــا تقـــولني ؟ فقـــال : قـــال عمـــر ولكـــن فحلهـــا بكـــيء ،

أي عـدوة نفسـها أكلـت مالـه وأفنيـت شـبابه مث أنشـأت ختـربين مبـا : 
لـس أبـدا مث أمـر هلـا بثالثـة : ليس فيه فقالت 

خذي ملا صنعت بك وإيـاك أن تشـتكني هـذا الشـيخ ، كـأين أنظـر إليهـا قامـت : أثواب فقال 
: ومعها الثياب مث أقبل على زوجها فقـال 

عليــه وســلم مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا: مــا كنــت ألفعــل مث قــال عمــر : انصــرفا فقــال الرجــل 
: يقول 

أفتخـاف : قـال يل كهمـس : يشهدون من غـري أن يستشـهدوا ، هلـم لغـط يف أسـواقهم ، قـال 
إين أتيـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فأخربتـه: أن يكون هؤالء من أولئك مث قال يل كهمـس 
أجـــل : يـــا رســـول اهللا كأنـــك تنكـــرين ؟ فقـــال : بإســـالمي مث غبـــت عنـــه حـــوال مث أتيتـــه فقلـــت 

ومـن : يا رسول اهللا ما أفطرت منذ فارقتك فقال لـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : فقلت 
: فصم يومني ، حىت قـال : زدين قال : أمرك أن تعذب نفسك صم يوما من الشهر ، فقلت 

ورواه ابـن ماجـة وأمحـد مـن وجـه . اهــ صـححه الضـياء يف املختـارة الشـهرفصم ثالثة أيام مـن
.آخر خمتصرا 

بـــنعمـــرعـــن زمعـــة وغـــريه عـــن زيـــد بـــن أســـلم قـــال بلغـــين أن ]12590[عبـــد الـــرزاق وقـــال
جاءتــه امــرأة فقالــت إن زوجهــا ال يصــيبها فأرســل إىل زوجهــا فســأله فقــال قــد كــربت اخلطــاب

بها يف كـل شـهر مـرة قـال يف أكثـر مـن ذلـك قـال عمـر يف كـم أتصـي: وذهبت قويت فقال عمر 
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ال اهـــ مرســل اذهــيب فــإن يف هــذا مــا يكفــي املــرأة : أصــيبها يف كــل طهــر مــرة قــال عمــر : قــال 
.ضعيف 

وهـو يطـوف مسـع عمـربن جريج قال أخـربين مـن أصـدق أن اعن ]12593[عبد الرزاق -
:امرأة وهي تقول 

وأرقين إذ ال خليل أالعبه... تطاول هذا الليل واخضل جانبه 
لزعزع من هذا السرير جوانبه... فلوال حذار اهللا ال شيء مثله 

فقال عمر فما لك قالـت أغربـت زوجـي منـذ أربعـة أشـهر وقـد اشـتقت إليـه فقـال أردت سـوءا 
قالت معاذ اهللا قال فاملكي على نفسك فإمنا هو الربيد إليه فبعث إليـه مث دخـل علـى حفصـة 

سائلك عن أمر قد أمهين فأفرجيـه عنـه كـم تشـتاق املـرأة إىل زوجهـا فخفضـت رأسـها فقال إين 
ر وإال فأربعـة فكتـب عمـر هللا ال يسـتحيي مـن احلـق فأشـارت ثالثـة أشـهافاستحيت فقال فـإن 

.اهـ مرسل اجليوش فوق أربعة أشهر أال حتبس
امرأة وهي تقـول مسع عمر بن اخلطابعن معمر قال بلغين أن ]12594[عبد الرزاق وقال

:
وأرقين إذ ال حبيب أالعبه... تطاول هذا الليل واسود جانبه 
لزعزع من هذا السرير جوانبه... فلوال الذي فوق السماوات عرشه 

فأصــبح عمــر فأرســل إليهـــا فقــال أنــت القائلـــة كــذا وكــذا قالــت نعـــم قــال ومل قالــت أجهـــزت 
املـرأة مـن زوجهـا فقالـت سـتة أشـهر زوجي يف هذه البعوث قال فسأل عمـر حفصـة كـم تصـرب 

ـــدنيا يف العيـــال اهــــشـــهر أفكـــان عمـــر بعـــد ذلـــك يقفـــل بعوثـــه لســـتة  ]495[رواه ابـــن أيب ال
.مرسال حدثين عبد اهللا بن يونس حدثين أيب قال فحدثين احلسن بن دينار عن احلسن

مـــد بـــن حــدثنا عبـــد اهللا بـــن يــونس بـــن بكـــري حــدثنا أيب عـــن حم]494[وقــال ابـــن أيب الـــدنيا 
إســحاق عــن ســلمان بــن جبــري مــوىل ابــن عبــاس وقــد أدرك أصــحاب رســول اهللا قــال مــا زلــت 
أمسع حديث عمر هذا فإنه خرج ذات ليلة يطوف باملدينـة وكـان يفعـل ذلـك كثـريا فمـر بـامرأة 

عبهوأرقين أن ال حبيب أال... تطاول هذا الليل تسري كواكبه 
حلرك من هذا السرير جوانبه... فواهللا لوال اهللا ال شيء غريه 
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بدا قمر يف ظلمة الليل حاجبه... يالعبين طورا وطورا كأمنا 
بأنفسنا ال يقفر الدهر كاتبه... ولكنين أخشى رقيبا موكال 

مث تنفست الصعداء وقالت أهان على ابن اخلطاب وحشيت ببييت وغيبة زوجي وقلة نفقيت 
وكتب إىل عامله يسرح هلا زوجهـا ، فقال هلا رمحك اهللا فلما ال أصبح بعث هلا نفقة وكسوة 

.اهـ مرسل 

اليتيمالولد وتأديب 
وأمحـــد بـــن عمـــرو بـــن الســـرح وهـــذا حـــدثنا أمحـــد بـــن ســـعيد اهلمـــداين]5166[أبـــو داود -

عـن العبـاس بـن ينأبو هـانئ اخلـوالقاال حدثنا ابن وهب قال أخربينوهو أمتحديث اهلمداين
صـلى اهللا عليـه وسـلم قال مسعت عبـد اهللا بـن عمـرو يقـول جـاء رجـل إىل النـيبيجليد احلجر 

فقــال يــا رســول اهللا كــم نعفــو عــن اخلــادم فصــمت مث أعــاد عليــه الكــالم فصــمت فلمــا كــان يف
حـــديث غريـــب ، : اهــــ رواه الرتمـــذي وقـــال كـــل يـــوم ســـبعني مـــرة اعفـــوا عنـــه يف:الثالثـــة قـــال 

.ححه األلباين وشعيب وص
مســلم بــن إبــراهيم حــدثنا حــرب بــن ميمــون حــدثنا عــوف مــن طريــق]13048[البيهقــي -

رحم اهللا رجال اجتر على يتـيم بلطمـة: اهللا عنه يرجاء قال قال عمر بن اخلطاب رضعن أيب
.اهـ ضعيف

ذكـر :حدثنا مسلم قال حـدثنا شـعبة عـن مشيسـة العتكيـة قالـت ]142األدب [البخاري -
]27222[ابن أيب شيبة . إين ألضرب اليتيم حىت ينبسط : فقالت عائشةأدب اليتيم عند 

وســئلت عــن أدب مسعــت عائشــة : قالــت حــدثنا أبــو أســامة عــن شــعبة قــال حــدثتين مشيســة 
احلسـني بــن حسـن املــروزي يف الـرب والصــلة .إين ألضــرب أحـدهم حــىت ينبسـط: اليتـيم فقالـت 

حدثنا شعبة بن احلجاج عن مشيسةقال اركأخربنا ابن املب]209[
حـــدثنا حممـــد بـــن املثـــىن حـــدثنا ]1140[الطـــربي . إين ألضـــربه حـــىت ينبســـط: تأديـــب اليتـــيم

أمـا : فقالـت عائشـةذكـرت اليتـيم عنـد : ا قالـت حممد بن جعفر حـدثنا شـعبة عـن مشيسـة
ثــىن حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن شــعبة عــن حــدثنا ابــن امل.أنــا فأضــرب أحــدهم حــىت ينبســط 

إن كـان أحـدهم يضـرب يتيمـه حـىت : عن أدب اليتيم ، فقالت عائشةسألت : قالت مشيسة 
.سند صحيح مشيسة وثقها ابن معني . ورواه البيهقي من طريق معاذ عن شعبة . ينبسط 
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عــن حســان حــدثنا خـالد بــن أسـلم أنبأنــا النضـر بــن مشيـل أنبأنــا عمـران]1145[الطـربي -
اهـ مرسل ال بأس ليس على الوالد جناح فيما أدب ولده: أبي بن كعبقال : قال بن بالل

.به 
أخربنـا أبـو احلسـني بـن بشـران أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار حـدثنا ]5301[البيهقي -

ابــن مسعــت : قــال حــدثنا يعلــى بــن عبيــد حــدثنا عثمــان احلــاطيبحممــد بــن إســحاق الصــغاين
، وإنـــه أدب ابنـــك فإنـــك مســـئول عـــن ولـــدك مـــاذا أدبتـــه ، ومـــاذا علمتـــه :قـــول لرجـــليعمـــر

ورواه ابــن أيب الــدنيا مــن وجــه آخــر يف كتــاب العيــال وفيــه اهـــ مســئول عــن بــرك وطواعيتــه لــك
.إسناد حسن ، عثمان هو ابن إبراهيم بن حممد بن حاطب وهذا . ضعف 

بــن هاشــم عــن عبيــد اهللا بــن موســى حــدثنا حــدثين القاســم]312العيــال [ابــن أيب الــدنيا -
إذا علمـت ولـدي القـرآن وأحججتـه : العاصبنسعيدطلحة بن حيىي عن أيب بردة قال قـال 

أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ ]5302[البيهقـي . وزوجته فقـد قضـيت حقـه وبقـي حقـي عليـه 
بـــن موســـى حــدثنا أبـــو العبــاس حممـــد بــن يعقـــوب حـــدثنا حممــد بـــن إســحاق حـــدثنا عبيــد اهللا

.طلحة مدين فيه ضعف .مثله بردة حدثنا طلحة بن حيىي عن أيب
عبد اهللا بن أيب زياد القطواين حدثنا زيـد بـن احلبـاب حـدثنا عبـد حدثنا]1146[الطربي -

يــا بــين ضــرب الوالــد ولــده مثــل الســماد :قــال لقمــان البنــه : اهللا بــن بكــر املــزين عــن أبيــه قــال 
.اهـ سند حسن والزرع 

حــدثنا جريــر عــن األعمــش عــن جماهــد عــن أيب : حــدثنا ابــن محيــد قــال ]1496[الطــربي -
زل وال جـدال يصـلح الكـذب يف هـ: قـال عبد اهللا بن مسـعودمعمر عبد اهللا بن سخربة عن 

حـــدثنا عفـــان حـــدثنا ]3896[رواه أمحـــد .د أحـــدكم ولـــده شـــيئا ، مث ال ينجـــزهوال أن يعـــ
إن الكـــذب ال : يقـــولكـــان عبـــد اهللا: قـــالعـــن أيب األحـــوصأبـــو إســـحاق أنبأنـــا قـــال شـــعبة

: قـال. وال يعـد الرجـل صـبيا، مث ال ينجـز لـهجـد: وقـال عفـان مـرة، يصلح منه جد وال هزل
ال يـــزال الرجـــل يصـــدق حـــىت يكتـــب عنـــد اهللا صـــديقا، وال يـــزال الرجـــل :وإن حممـــدا قـــال لنـــا

.اهـ صحيح يكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا 
.إن شاء اهللا ب آثار أخر تأيت يف غري هذا الكتاب يف البا
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باب منه
بـن جــريج قـال أخـربين سـليمان بـن موســى عـن زيـاد بـن جاريــة اعـن ]1133[عبـد الـرزاق -

كـان يكتـب إىل اآلفـاق ال تـدخلن امـرأة مسـلمة احلمـام إال مـن الخطـاببـنعمرحدثه عـن 
.اهـ مرسل صاحل سقم وعلموا نساءكم سورة النور 

زيــز بــن عــن عبــد العحــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي]373[ل أبــو عبيــد يف فضــائل القــران وقــا
أنالخطــاببــنعمــركتــب إلينــا : قــال بــن عبــد الــرمحن عــن أيب عطيــة عــن حصــنيمســلم

نــا هشــيم ]230/ 5[ســعيد بــن منصــور .توبــة ، وعلمــوا نســاءكم ســورة النــورتعلمــوا ســورة ال
الـرمحن عـن أيب عطيـة اهلمـداين قـال  عن حصني بن عبداهللاوفضيل بن عياض وخالد بن عبد

اهـــ تعلمــوا ســورة بــراءة وعلمــوا نســاءكم ســورة النــور وحلــوهن الفضــةعمــر بــن اخلطــابكتــب 
.صحيح 

النهي عن الطروق
حدثنا حممد بن مقاتـل أخربنـا عبـد اهللا أخربنـا عاصـم بـن سـليمان عـن ]4843[البخاري -

إذا أطـــال : قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــولالشـــعيب أنـــه مســـع جـــابر بـــن عبـــد اهللا
حـىت تسـتحد املغيبـة ومتتشـط الشـعثة: اهــ رواه مسـلم وزاد أحدكم الغيبـة فـال يطـرق أهلـه لـيال

اهـ
مقدمــه مــن الشــام الخطــاببــنعمــربــن جــريج قــال بعــث اعــن ]14017[عبــد الــرزاق -

اهـعليكم لكذا وكذا 
قفـل مـن غـزوة فلمـا عمربناعن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عـن ]14016[عبد الرزاق -

ال تطرقـــوا النســـاء وال تغـــرتوهن وبعـــث راكبـــا إىل املدينـــة خيـــربهم أن النـــاس : جـــاء اجلـــرف قـــال 
.اهـ صحيح يدخلون بالغداة 

خروج النساءالقرار يف البيوت و
: حـدثنا أبـو األحـوص عـن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص قـال ]18006[ابن أيب شـيبة -

مــن بيتهــا احبســوا النســاء يف البيــوت فــإن النســاء عــورة وإن املــرأة إذا خرجــت : عبــد اهللاقــال 
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، تقــدم يف اهـــ صــحيح إنــك ال متــرين بأحــد إال أعجــب بــك: هلــا استشــرفها الشــيطان وقــال
.الصالة 

عــن حارثــة بــن مضــربعــن أيب إســحاقاألحــوص حــدثنا أبــو]18007[ابــن أيب شــيبة -
: عمـرقـال : قال 

.ثقات اهـ أعجبها اخلروج
إذا : عمــرعــن الثــوري عــن األعمــش عــن مســلم البطــني قــال قــال ]9253[عبــد الــرزاق -

فــــإن أخطــــأه خــــريه مل خيطــــه ســــوقه وال تلبســــوا اشــــرتى أحــــدكم مجــــال فليشــــرته طــــويال عظيمــــا 
وأخيفــــوا اهلــــوام قبــــل أن ، وأصــــلحوا مثــــاويكم ، نســــاءكم القبــــاطي فإنــــه إن ال يشــــف يصــــف 

.يأيت إن شاء اهللا يف كتاب اللباس .مرسل جيد هذا اهـ فإنه ال يبدو منه مسلم ، ختيفكم 
ع عـن أيب هـالل عـن قتـادةحـدثنا أيب ثنـا مقاتـل بـن حممـد ثنـا وكيـ]4765[ابن أيب حـامت -

: قال)خلق منها زوجها(يعين قوله ابن عباسعن 
اهــ مرسـل ال ، فاحبسـوا نسـاءكم، فجعـلالرجال، وخلق الرجل مـن األرض

.بأس به 

العدل بني النساء
هللا بـن صـاحل قـال حـدثين معاويـة عـن حدثين املثىن قال حدثنا عبـد ا]10634[ابن جرير -

ال تسـتطيع أن : يقـول)ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم(ابن عباسعلي عن 
عـن ] 10659[وبـه .يف احلـب واجلمـاع : وبـه قـال.تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو حرصـت

.اهـ حسن ، وال هي ذات زوجتذروها ال هي أمي: قال)فتذروها كاملعلقة(ابن عباس
بــن عمــرو الرقــي ثنــا عبيــد اهللاحــدثنا أمحــد بــن مهــدي ثنــا النفيلــي]4794[ابــن أيب حــامت -

وإن خفـتم أال تقسـطوا يف (يف هـذه اآليـة ابـن عبـاسعـن عن عبد الكرمي عن سعيد بن جبـري
، إمنـــــا يف النســـــاء، فخـــــافوا أال تعــــدلوافكمــــا خفـــــتم أال تعـــــدلوا يف اليتــــامى: قـــــال)اليتــــامى

.، عبد الكرمي هو اجلزري سند جيد اهـعتموهن عندكممج
عن سليمان عن هشام بن عـروة عـن يأخحدثنا إمساعيل قال حدثين]2581[البخاري -

كـــن حـــزبني فحـــزب فيـــه عائشـــة أن نســـاء رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمأبيـــه عـــن عائشـــة 
اهللا صـــلى اهللا عليـــه أم ســـلمة وســـائر نســـاء رســـولوحفصـــة وصـــفية وســـودة ، واحلـــزب اآلخـــر
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عائشـة ، فـإذا كانـت املسلمون قد علموا حب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وكان وسلم 
أخرهـا ، حـىت إذا كـان يريد أن يهديها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمعند أحدهم هدية

لى اهللا ة بعـث صـاحب اهلديـة إىل رسـول اهللا صـبيت عائشيفل اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسو 
صــلى اهللا رســول اهللا  يبيــت عائشــة ، فكلــم حــزب أم ســلمة ، فقلــن هلــا كلمــيفعليــه وســلم
هديـة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمييكلم الناس ، فيقول من أراد أن يهدعليه وسلم

فليهــده إليــه حيــث كــان مــن بيــوت نســائه ، فكلمتــه أم ســلمة مبــا قلــن ، فلــم يقــل هلــا شــيئا ، 
قالـت فكلمتـه حـني دار إليهـا أيضـا ، . فقلـن هلـا فكلميـه . شيئا فقالت ما قال يل. فسألنها

فـدار . فقلـن هلـا كلميـه حـىت يكلمـك . شيئا فقالت ما قال يل. فلم يقل هلا شيئا ، فسألنها 
ثـوب امـرأة إال ، وأنـا يفمل يـأتينيعائشة ، فإن الـوحيفال تؤذيين:فقال هلا . إليها فكلمته 

مث . قالـــت فقالـــت أتـــوب إىل اهللا مـــن أذاك يـــا رســـول اهللا . عائشـــة
تقـول إن نسـاءك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسلن إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم

. يـــا بنيـــة ، أال حتبـــني مـــا أحـــب :فقـــال . فكلمتـــه . بكـــر بنـــت أيبينشـــدنك اهللا العـــدل يف
فأبـــت أن ترجـــع ، فأرســـلن . إليـــه يفقلـــن ارجعـــ. فرجعـــت إ. بلـــى :قالـــت

بنت ابن أيبزينب بنت جحش ، فأتته فأغلظت ، وقالت إن نساءك ينشدنك اهللا العدل يف
عــدة ، فســـبتها حـــىت إن رســـول اهللا قايوهـــ. .قحافــة 

قال فتكلمت عائشة تـرد علـى زينـب ، حـىت لينظر إىل عائشة هل تكلم صلى اهللا عليه وسلم
. بكــر :إىل عائشــة ، وقــال صــلى اهللا عليــه وســلمقالــت فنظــر النــيب. أســكتتها 
عـن يالكالم األخري قصة فاطمة يذكر عن هشـام بـن عـروة عـن رجـل عـن الزهـر يقال البخار 

وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كـان النـا. حممد بن عبد الرمحن 
عــن حممــد بــن عبــد يعــن الزهــر وعــن هشــام عــن رجــل مــن قــريش ورجــل مــن املــوايل. عائشــة 

صــلى اهللا عليــه وســلم فاســتأذنت هشــام قالــت عائشــة كنــت عنــد النــيبالــرمحن بــن احلــارث بــن
اهـفاطمة 

ا وحــدثنعــن قتــادة قــال حــدثنا يزيــد قــال حــدثنا ســعيدحــدثنا بشــر ]10635[ابــن جريــر -
عمــر بــن ذكــر لنــا أن: عــن قتــادة قــالدثنا عبــد األعلــى قــال حــدثنا ســعيدحــابــن بشــار قــال
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اهـــ ، فــأرجو أن أعــدلوأمــا ســوى ذلــك، لــك اللهــم أمــا قلــيب فــال أم: كــان يقــولالخطــاب
.مرسل 

حــدثين أيب حــدثين الفضــل بــن إســحاق ]511[ابــن أيب الــدنيا يف العيــال وقــال أبــو بكــر -
امرأتـان لعلـيكـان : سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قـال حدثنا األشجعي عن

اهــفإذا كان يوم هذه اشرتى حلما بنصف درهم وإذا كان يوم هذه اشرتى حلما بنصف درهم 
ووالـد أيب بكـر امسـه حممـد بـن عبيـد األشجعي أبو عبد الرمحن امسه عبيد اهللا بن عبد الـرمحن ، 

.غداد ، إسناد حسن بن سفيان ، ترمجته يف تاريخ ب
كانـت لـه معـاذاعـن حيـىي بـن سـعيد أن حدثنا أبو خالد األمحـر]17832[ابن أيب شيبة -

.امرأتــان ، وكــان يكــره أن يتوضــأ يف يــوم هــذه عنــد هــذه ، أو يكــون يف يــوم هــذه عنــد هــذه
امرأتان، فكان إذا كـان جبلبنملعاذكان :عن حيىي بن سعيد قالنا جرير]2174[سعيد 

: يوم إحديهما مل يتوضأ من بيت األخرى، فماتا يف يوم، فدفنهما يف قرب واحد، فأقرع بينهما
.اهـ مرسل )1(أيتهما تدخل يف القرب قبل 

: عـــن ليـــث عـــن جماهـــد قـــال عـــن شـــريكحـــدثنا حيـــىي بـــن آدم]17835[ابـــن أيب شـــيبة -
اهـــ كمــا يتطيــب هلــذهطيــب ، يتطيــب هلــذه  كــانوا يســتحبون أن يعــدلوا بــني النســاء حــىت يف ال

.سند ضعيف 

املقام عند الثيب والبكر
حــدثنا يوســف بــن راشــد حــدثنا أبــو أســامة عــن ســفيان حــدثنا أيــوب ]4813[البخــاري -

من السنة إذا تزوج الرجل البكر علـى الثيـب أقـام عنـدها : قالأنسوخالد عن أيب قالبة عن 
ثالثـا مث قسـم قـال أبـو قالبـة ولـو شـئت سبعا وقسـم وإذا تـزوج الثيـب علـى البكـر أقـام عنـدها 

اهـلقلت إن أنسا رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن حامت ويعقوب بن إبـراهيم واللفـظ ]2650[مسلم -

أليب بكر قالوا حدثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن حممد بن أيب بكر عن عبد امللـك بـن أيب 

كــانوا يســوون بــني الضــرائر، فــإن فضــل مــن : نــا جريــر عــن مغــرية عــن أيب معشــر عــن إبــراهيم قــال]2173[ســعيد -1
.اهـ سند صحيح الدقيق أو السويق ما ال يكال قسموه باألكف
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أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه د الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه عـن أم سـلمةبكر بن عب
وســلم ملــا تــزوج أم ســلمة أقــام عنــدها ثالثــا وقــال إنــه لــيس بــك علــى أهلــك هــوان إن شــئت 

اهـسبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي
لى أصـاب رسـول اهللا صـ: قـالأنا محيـد عـن أنـس بـن مالـك: نا هشيم قال]777[سعيد -

.اهـ رواه البخاري اهللا عليه وسلم صفية بنت حيي حني اختذها أقام عندها ثالثا
للبكـــر ســـبع :نـــه كـــان يقـــول أأنـــس بـــن مالـــكعـــن محيـــد الطويـــل عـــن ]1103[مالـــك -

حـدثنا ]104[ابن خزمية يف حديث علي بن حجر عـن إمساعيـل بـن جعفـر .وللثيب ثالث
عبــد . يــب وعنــده غريهــا، فلهــا ســبع ليــال، مث يقســمإذا تــزوج الرجــل الث: عــن أنــس قــالمحيــد

قــال ســبع للبكــر وثــالث أنــسعــن معمــر عــن أيــوب عــن أيب قالبــة عــن ]10642[الــرزاق 
.اهـ موقوف صحيح للثيب 

وما جاء يف غض البصرمن تعفف بأهله عن غريها
حـدثنا عمـرو بـن علـي حـدثنا عبـد األعلـى حـدثنا هشـام بـن أيب عبـد اهللا]2491[مسلم -

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم رأى امـرأة فـأتى امرأتـه زينـب وهـي عن أيب الزبري عن جابر
إن املــرأة تقبــل يف صــورة شــيطان : متعــس منيئــة هلــا فقضــى حاجتــه مث خــرج إىل أصــحابه فقــال 

رواه . وتدبر يف صورة شيطان فإذا أبصر أحـدكم امـرأة فليـأت أهلـه فـإن ذلـك يـرد مـا يف نفسـه
إن املـرأة إذا أقبلـت أقبلـت يف صـورة شـيطان فـإذا رأى أحـدكم امـرأة فأعجبتـه : بلفظ الرتمذي

.اهـ وصححه هو وابن حبانفليأت أهله فإن معها مثل الذي معها
عـن أيب إسـحاق عـن عبـد عـن سـفيانوابـن مهـدي حدثنا وكيع]17486[ابن أيب شيبة -

أة فأعجبتـه فليواقـع أهلـه فـإن معهـن مثـل مـن رأى مـنكم امـر : عبـد اهللاهللا بن حالم قال قـال 
.على رسم ابن حبان سند جيد ، اهـ الذي معهن

عن حممد بـن حدثنا سفيان عن منصور]1636املطالب[قال حممد بن حيىي بن أيب عمر -
نظــرة ، فــإن اإلمث حــوار القلــوب ، ومــا كــان مــن:قــال ابــن مســعودعبــد الــرمحن بــن يزيــد عــن 

.هـ مرسل جيد اللشيطان فيها مطمعا 
سـعد قـال : عن عمرو بن سعيد قـالحدثنا ابن علية عن يونس ]17509[ابن أيب شيبة-

بينـا أنـا أطـوف بالبيـت إذ رأيـت امـرأة فـأعجبين دهلـا فـأردت أن أسـأل عنهـا : بن أبـي وقـاص
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ثنا حـــد]1633[أمحـــد بـــن منيـــع .وال يضـــرك حســـن امـــرأة مـــا مل تعرفهـــا، 
لبيـت بينما أنا أطـوف با:قال سعد بن أيب وقاص: ونس عن عمرو بن سعيد قال هشيم ثنا ي

اهــــ مرســـل رجالـــه ال يضـــرك حســـن امـــرأة ال تعرفهـــا: ، وكـــان يقـــال إذ رأيـــت امـــرأة فـــأعجبتين 
.ثقات ، وفيه إدراج 

أبــي عــن عــن غنــيم بــن قــيسعــن ثابــت بــن عمــارةحــدثنا وكيــع]17516[ابــن أيب شــيبة -
.سند حسن اهـعني فاعلة يعين زانيةكل : قال موسى

أنســـامسعـــت : قـــال عـــن خالـــد بـــن حمـــدوجحـــدثنا أبـــو أســـامة]17507[ابـــن أيب شـــيبة-
.اهـ خالد مرتوكلقيت املرأة فغض عينيك حىت متضيإذا: يقول

يعلــم خائنــة (: ابــن عبــاسقـال : قــال عــن منصــور حــدثنا جريــر]17513[ابـن أيب شــيبة -
: قال )الصدوراألعني وما ختفي 

عنهـا فـإن رأى مــنهم غفلـة نظـر إليهــا فـإن خـاف أن يفطنــوا بـه غـض بصــره وقـد اطلـع اهللا مــن
.اهـ مرسل 

النظـرة : يقـالكـان : لعـن قـيس قـاعـن إمساعيـلحدثنا ابن منـري ]17505[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح كها أحد ولكن الذي يدس النظر دسااألوىل ال ميل

: عـن العـالء بـن زيـاد قـال بـن سـويدعن إسحاق حدثنا معتمر]17500[ابن أيب شيبة -
اهـــ ســند فــإن النظــر جيعــل شــهوة يف القلــب، أة ال تتــبعن نظــرك حســن رداء امــر : كــان يقــال 

.صحيح 
أبـوقـال : قـال عن أيب عمرو الشـيباين عن منصور ثنا جريرحد]17514[ابن أيب شيبة -

ابـن سـعد .ألن متتلئ منخـري مـن ريـح جيفـة أحـب إيل مـن أن متتلئـا مـن ريـح امـرأة: موسى
قــال أبــو : مــرو الشــيباين قــال عــن أيب عأخربنــا جريــر بــن عبــد احلميــد عــن منصــور ]5009[

.اهـ صحيح ن ميتلئ من ريح امرأةحب إيل من أألن ميتلئ منخري من ريح جيفة أ: موسى
ألن : عبـد اهللاقـال : قـال عن إبراهيمعن منصورحدثنا جرير ]17515[ابن أيب شيبة -

حـدثنا علـي بـن ]9751[الطـرباين .أزاحم بعريا مطليا بقطـران أحـب إيل مـن أن أزاحـم امـرأة
ألن : قـالعـن عبـد اهللاعبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن سلمة بن كهيـل عـن أيب الزعـراء

.صحيح اهـحب إيل من أن تزامحين امرأة عطرةيزامحين بعري مطلي بقطران أ
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.يأيت منه يف غري هذا الكتاب 

ما قالوا يف االستمناء
إال علــى أزواجهــم أو مــوالــذين هــم لفــروجهم حــافظون(قــال اهللا تعــاىل 

]29/31املعارج [)ولئك هم العادونفمن ابتغى وراء ذلك فأغري ملومني
حـــدثنا األعمـــش قـــال حـــدثنا عمـــر بـــن حفـــص بـــن غيـــاث حـــدثنا أيب]5066[البخـــاري -

عمــارة عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد قــال دخلــت مــع علقمــة واألســود علــى عبــد اهللا فقــال حــدثين
صــلى اهللا ال جنــد شــيئا فقــال لنــا رســول اهللاشــباباصــلى اهللا عليــه وســلمعبــد اهللا كنــا مــع النــيب

يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع البــاءة فليتــزوج ، فإنــه أغــض للبصــر ، وأحصــن :عليــه وســلم 
اهـتطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاءللفرج ، ومن مل يس

ابـن عمـرسـئل : عـن شـيخ قـال عن ابن أيب ذئـبحدثنا وكيع ]17789[ابن أيب شيبة -
اهـسهذاك الفاعل بنف: فقال ، ضخضة عنها يعين اخل

بــناعــن الثــوري عــن عبــد اهللا بــن عثمــان عــن جماهــد قــال ســئل ]13587[عبــد الــرزاق وقـال
.صحيحاهـذلك نائك نفسه : عنه قال عمر

حــدثنا حممــد بــن ســعيد بــن نبــات نــا أمحــد بــن عــون اهللا نــا ]393/ 11احمللــى [ابــن حــزم -
أنـا حممـد بـن جعفـربنـدارد السالم اخلشـين نـا حممـد بـن بشـارقاسم بن أصبغ نا حممد بن عب

اهـــ )1(إمنــا هــو عصــب تدلكــه:أنــه قــالعمــرابــننــا شــعبة عــن قتــادة عــن رجــل عــن غنــدر
.ضعيف 

ابــن عبــاسعــن عكرمــة عــن عــن عصــام بــن قدامــةحــدثنا وكيــع ]17788[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند جيدعل بنفسههو الفا: قال 

ألعمــش عــن أيب رزيــن عــن أيب حيــىي عــن عــن الثــوري ومعمــر عــن ا]13588[عبــد الــرزاق -
قــال رجــل إين أعبــث بــذكري حــىت أنــزل قــال إن نكــاح األمــة خــري منــه وهــو : قــال عبــاسبــنا

بـــناعـــن معمـــر عـــن األعمـــش مثلـــه بإســـناده عـــن ]13589[عبـــد الـــرزاق.خـــري مـــن الـــزىن
بن عيينة عن عمار الدهين عـن مسـلم قـال رأيـت سـعيداعن ]13590[عبد الرزاق .عباس

]393/ 11احمللى [.قولني مغموزة األسانيد عن ابن عباس وابن عمر يف كال ال: قال ابن حزم -1
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بـن عبـاس عـن رجـل افقال لـه أبـو حيـىي سـئل عباسبنابن جبري لقي أبا حيىي فتذاكرا حديث 
.إن نكـاح األمـة خـري مـن هـذا وهـذا خـري مـن الـزىن: بـن عبـاس ايعبث بذكره حىت ينزل فقـال 

عــن أيب عمــران عــن أيب مســلمعــن عمــار حــدثنا ســفيان بــن عيينــة]17787[ابــن أيب شــيبة 
يا أبا عباس إين رجل أعبث بذكري : فقال ، عباسابنيت رجال سأل رأ: عن أيب حيىي قال 
اهــ أف أف ، هو خري من الزنـا ونكـاح اإلمـاء خـري منـه: فقال ابن عباس : حىت أنزل ، قال 

يزيد بن من حديث]14512[البيهقي .كذا وإمنا هو عن عمار عن مسلم بن أيب عمران 
أنـه سـئل عـن ابـن عبـاسعن مسلم البطني عن هينعن عمار الديهارون أخربنا سفيان الثور 

وامسـه املكـي اهـ مداره على أيب حيىي نكاح األمة خري منه وهو خري من الزنا: اخلضخضة قال 
.وقد ضعفه األلباين .صدع ال حيتج به مِ 

إســـحاق املزكـــى أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا بـــن أخربنـــا أبـــو زكريـــا بـــن أيب]14513[وقـــال البيهقـــي 
الـزبري عـن نا حممد بن عبد الوهاب أخربنا جعفر بن عون أخربنـا األجلـح عـن أيبيعقوب حدث

قــم يــا : أن غالمــا أتــاه فجعــل القــوم يقومــون والغــالم جــالس فقــال لــه بعــض القــوم عبــاسابــن
غـالم شـاب يا ابـن عبـاس إين: ء ما أجلسه فلما خال قال يدعوه ش: غالم فقال ابن عباس

ري من الزنا ونكاح األمـة خـري خ: حىت أنزل فقال ابن عباس يأجد غلمة شديدة فأدلك ذكر 
.أبو الزبري يدلساهـ منه
بــن جــريج قـال أخــربين إبـراهيم بــن أيب بكــر عـن رجــل عــن اأخربنـا ]13592[عبـد الــرزاق -
.اهـ منكر وما هو إال أن يعرك أحدكم زبه حىت ينزل ماء : أنه قال عباسبنا

بن جريج قال أخـربين إبـراهيم بـن أيب بكـر عـن جماهـد قـال اا أخربن]13593[عبد الرزاق -
ما : قلنا لعبد الرزاق . : 

اهــ إبـراهيم املكـي األخنسـي ذكـره يريـد السـق يقـول تسـتغين بـه عـن الـزىن: قال ؟ تدخل شيئا 
وف يف محلـة العلـم ، وقـال أبـو طـاهر املخلـص يف منتقـى ، وما هو باملعر ابن حبان يف الثقات

هـو ابـن حـدثنا سـلمةهـو ابـن محيـدحـدثنا حممـدهـو البغـوياهللاحدثنا عبـد]485[حديثه 
، اهـ وهذا أوىل هو نايك نفسه: عن جماهد قالعن سفيان عن حبيب بن أيب ثابتالفضل

.وقد روى عن ابن عمر مثله 
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حــدثنا حممــد بــن ســعيد بــن نبــات نــا أمحــد بــن عــون اهللا نــا ]393/ 11احمللــى [ابــن حــزم -
أنـا حممـد بـن جعفـربنـدارد السالم اخلشـين نـا حممـد بـن بشـارقاسم بن أصبغ نا حممد بن عب

عـــن العـــالء بـــن زيـــاد عـــن أبيـــهنـــا شـــعبة عـــن قتـــادةغنـــدر
وقـال احلسـن يف الرجـل يسـتمين : قال قتادة .زل يعبث الرجل بذكره يدلكه حىت يناالستمناء

.زياد بن مطر وثقه ابن حبان اهـكانوا يفعلون يف املغازي : قال ، يعبث بذكره حىت ينزل 
.شيء يصح عن عامل من األولني الذين كانوا للمتقني إماما باحةليس يف اإل

نكاح اإلماء
احملصـــنات املؤمنـــات فمـــن مـــا ملكـــت ومـــن مل يســـتطع مـــنكم طـــوال أن يـــنكح(قـــال اهللا تعـــاىل 

فـانكحوهن بـإذن أهلهـن أميانكم من فتياتكم املؤمنات واهللا أعلم بإميـانكم بعضـكم مـن بعـض
فــإذا أحصــن فــإن وآتــوهن أجــورهن بــاملعروف حمصــنات غــري مســافحات وال متخــذات أخــدان

وأن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب ذلك ملن خشي العنت منكم
]25النساء ) [تصربوا خري لكم واهللا غفور رحيم

بـــنعمـــربـــن املســـيب أن اعـــن معمـــر عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن ]13103[عبـــد الـــرزاق -
.إذا نكح العبد احلرة فقد أعتق نصـفه وإذا نكـح احلـر األمـة فقـد أرق نصـفه : قال الخطاب

قــال عمــر بــن : ب قــالأنــا حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيقــالنــا هشــيم]739[ســعيد 
نا محاد بـن .أميا حر تزوج أمة فقد أرق نصفه، وأميا عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه: اخلطاب

]16316[ابــن أيب شــيبة .زيــد عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب عــن عمــر مثلــه
أميــا : قــال عمــر: حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب قــال 

.صحيح اهـنكح حرة فقد أعتق نصفه ، وأميا حر نكح أمة فقد أرق نصفهعبد
حــدثنا حممــد بــن حيــىي القطعــي حــدثنا قــالحــدثنا موســى بــن هــارون]1604[ابــن املنــذر -

حدثنا سعيد عن خالد بن ميمون عن أيب إسحاق أن أبا عبيدة بـن عبـد اهللا قالعبد األعلى
علــى نفســه، إمنــا أحــل اهللا )ن خشــي العنــت مــنكمذلــك ملــ(عبــد اهللا بــن مســعودعــن حدثــه

.بأس به الاهـنكاح اإلماء ملن مل يستطع طوال، وخشي العنت على نفسه 
جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ]13082[عبد الرزاق-

أخربنــا]14371هــق[الشــافعي .مــن وجــد صــداق حــرة فــال يــنكح أمــة: يقــول 
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مـن وجـد صـداق حـرة : يقـولجـابر بـن عبـد اهللاأبو الزبري أنه مسع عن ابن جريج قال أخربين
.اهـ صحيح فال ينكح أمة

أخربنا عبد اهللا عن محاد بن : حدثنا سويد قال: حدثنا أبو سعد قال]1609[ابن املنذر -
إن خشــي : يف نفســه قــالأنــه ســئل عــن احلــر يقــع حــب األمــة جــابرســلمة عــن أيب الــزبري عــن 
حـــدثين املثـــىن قـــال ]9059[ابـــن جريـــر .احلـــر إذا كـــان ذا طـــول : العنـــت فليتزوجهـــا، يعـــين

حدثنا حبان بـن موسـى قـال أخربنـا ابـن املبـارك قـال أخربنـا محـاد بـن سـلمة عـن أيب الـزبري عـن 
ألمــة إن وقـع حـب ا: قيـل. إن كـان ذا طـول فـال: جـابر أنـه سـئل عـن احلـر يتـزوج األمـة، فقـال

.كان أبو الزبري مدلسا اهـ  إن خشي العنت فليتزوجها: يف نفسه؟ قال
قـال إذا عبـاسبـناعن رجل عن عمران بن حدير عن النزال عن ]13085[عبد الرزاق -

]15959[ابـن أيب شـيبة .ملك الرجل ثالث مئة درهم وجب عليه احلج وحرم عليه اإلماء 
مـن ملـك : عن النزال بن عمـار عـن ابـن عبـاس قـال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير

حــدثنا ]7449[ابــن املنــذر .ثــالث مئــة درهــم وجــب عليــه احلــج وحــرم عليــه نكــاح اإلمــاء
ن النـزال بـن عمـارعـإبراهيم بـن عبـد اهللا أخربنـا يزيـد بـن هـارون حـدثنا عمـران هـو ابـن حـدير

ليـه احلـج، وحـرم عليـه اإلمـاءوجـب عمـن كانـت لـه ثالمثائـة درهـم، فقـد : عن ابن عباس قـال
.اهـ مرسل 

مـا : ال قـعبـاسابـنعمـن حدثـه عـن عـن العـوامحدثنا هشـيم]16309[ابن أيب شيبة -
اهـتزحف عن الزنا إال قليال

عن سعيد بن عن عطاء وخصيفحدثنا عبد السالم بن حرب]16318[ابن أيب شيبة -
مــن ]14377[البيهقــي .اء إال واحــدةال يتــزوج احلــر مــن اإلمــ: قــال ابــن عبــاسعــن جبــري
ال يتـزوج احلـر : قـال عبـاسابـنشريك عن عطاء بـن السـائب عـن سـعيد بـن جبـري عـن طريق

تابعه عبد السـالم بـن حـرب عـن عطـاء وخصـيف عـن سـعيد : مث قال .من اإلماء إال واحدة
.ضعيف اهـعن ابن عباس 

ثين معاويــة حــد: قــالحــدثنا أبــو صــاحل: قــالحــدثنا عــالن بــن املغــرية]1603[ابــن املنــذر -
ــاسابــنعــن علــي عــن  ومــن مل يســتطع مــنكم طــوال أن يــنكح احملصــنات (قولــه جــل وعــز عب

إن مل يكن له سعة، أن يـنكح :يقول)املؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات
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لـيس ألحـد مـن هو الفجور، فو )ذلك ملن خشي العنت(احلرائر، فلينكح من إماء املؤمنني، و 
عــن )وأن تصــربوا(األحــرار أن يــنكح أمــة إال أن ال يقــدر علــى حــرة وهــو خيشــى العنــت، قــال

حـدثنا املثـىن قـال]9074[ابـن جريـر وقـال.رواه ابـن جريـر حنـوه ).خري لكم(نكاح اإلماء 
عبـاسابـنعـن بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن علي بـن أيب طلحـةحدثنا عبد اهللا

تنكحــوهن عفــائف غــري زواين يف يعــين)حمصــنات غــري مســافحات وال متخــذات أخــدان(قولــه
.اهـ حسن أخدان يعين أخالءسر وال عالنية وال متخذات

ســأل عطــاء جــابرا عــن : حــدثنا ابــن عيينــة عــن عمــرو قــال ]16311[وقــال ابــن أيب شــيبة 
ن زيـد أبـو الشـعثاء ، قـال ، جابر هو ابـاهـ سند صحيح ال يصلح اليوم: فقال ، نكاح األمة 

نا عبد الـرمحن بـن بشـر بـن احلكـم نـا سـفيان عـن عمـرو بـن حدث]476[أبو بكر النيسابوري 
اهـنكاح اإلماء اليومال يصلح: قالدينار عن جابر بن زيد

 واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم(قول ا(
عـن إبـراهيم عـن محـادعن سـفيانحدثنا عبد الرمحن بن مهدي]17160[ابن أيب شيبة -

.ذوات األزواج مــن املشــركني: قــال )واحملصــنات مــن النســاء(يف قولــه تعــاىلعلــيقــال : قــال 
.وهو مرسل جيد . ورواه ابن جرير من حديث عبد الرمحن مثله 

ابــن عــن عــن أيب قالبــةعــن خالــدحــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي]17161[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل جيد ايا كان هلن أزواج قبل أن يسبنيبس: قال مسعود

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبـراهيم عـن عبـد اهللا ]17172[وقال ابن أيب شيبة 
ابــــــن أيب شــــــيبة .ذوات األزواج: قــــــال )واحملصــــــنات مــــــن النســــــاء إال مــــــا ملكــــــت أميــــــانكم(
واحملصنات من (يف قوله حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا]17173[

ابـــن جريـــر.أو تشـــرتيها،وج عليـــك حـــرام إال مـــا ملكـــت ميينـــككـــل ذات ز : قـــال )النســـاء
حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبـد الـرمحن قـال حـدثنا سـفيان عـن محـاد عـن إبـراهيم ]9004[

ن ذوات األزواج مـــ: قــال)أميـــانكمواحملصــنات مـــن النســاء إال مـــا ملكــت(عــن عبــد اهللا قـــال
حـدثين أبـو السـائب سـلم بـن جنـادة قـال حـدثنا أبـو معاويـة عـن قـالمث . املسلمني واملشركني

قـال)واحملصنات من النساء إال ما ملكـت أميـانكم(األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا يف قوله
]8567[ابــن املنــذر . ، أو مــا ملكــت ميينــكإال أن تشــرتيهاكــل ذات زوج عليــك حــرام: 
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حـدثنا أبـو عوانـة عـن مغـرية عـن إبـراهيم عـن : حدثنا أبـو عمـر قـال: بن حممد قالحدثنا حيىي 
كــل : قـال)واحملصـنات مــن النسـاء إال مـا ملكـت أميـانكم(ابـن مسـعود يف قـول اهللا عـز وجـل 

.صحيحاهـ مرسل بيعها طالق: ، وكان يقولذات زوج عليك حرام إال ما اشرتيت مبالك
أنـــسعـــن عـــن أيب جملـــزعـــن التيمـــينا حيـــىي بـــن ســـعيدحـــدث]17162[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ سند صحيح ذوات األزواج: قال )واحملصنات من النساء(
حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا إسرائيل عـن ]8961[ابن جرير -

. كـل ذات زوج: قـالعباسابنأيب حصني عن سعيد بن جبري عن 
حــدثنا أبــو كريــب قــال حــدثنا ابــن عطيــة قــال حــدثنا إســرائيل عــن أيب حصــني عــن ســعيد بــن 

حــدثين املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين مث قــال. جبــري عــن ابــن عبــاس مثلــه
واحملصـنات مـن النسـاء إال مـا ملكـت (معاوية عن علي بـن أيب طلحـة عـن ابـن عبـاس يف قولـه

رأة هلا زوج فهي عليك حـرام، إال أمـة ملكتهـا وهلـا زوج بـأرض احلـرب، كل ام: يقول)أميانكم
أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا احلــافظ أخربنــا ]14331[البيهقــي . 
إيــاس حــدثنا حــدثنا إبــراهيم بــن احلســني حــدثنا آدم بــن أيبيعبــد الــرمحن بــن احلســن القاضــ

واحملصـنات مـن (قولـه تعـاىل ري عـن ابـن عبـاس يفشريك عن سـامل األفطـس عـن سـعيد بـن جبـ
هلـــن أزواج ال بـــأس مبجـــامعتهن إذا هـــن الســـبايا الـــاليت: قـــال ) النســـاء إال مـــا ملكـــت أميـــانكم

حــدثنا احلســن بــن حممــد بــن الصــباح ثنــا أســباط ثنــا ]5149[وقــال ابــن أيب حــامت .اســتربئن
واحملصـنات مـن النسـاء إال (ه مطرف عن أيب إسحاق عن عمري بن مرمي عن ابن عبـاس يف قولـ

وقـال.: قال)ما ملكت أميانكم
حــــدثنا أيب ثنــــا أبــــو ســــلمة ثنــــا محــــاد عــــن حجــــاج عــــن عطيــــة بــــن ســــعد أن ابــــن عبــــاس قــــال 

.اهـ حسن صحيح، وله شواهد ذوات األزواج: قال)واحملصنات من النساء(
أخــربين أيب عــن حــدثنا أبــو ســعيد قــال حــدثنا نصــر بــن علــي قــال ]8579[املنــذر وقــال ابــن

ال حيــل لــك أن تــزوج )واحملصــنات مــن النســاء(عــن ابــن عبــاس إســرائيل عــن مســاك عــن عكرمــة
.ضعيف سند اهـ فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأختهفوق أربع
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حــدثنا حممــد عــن أيب عيــلأنــه قــال ثنــا إمسا] 192[ابــن خزميــة يف حــديث علــي بــن حجــر -
فكـف عنهـا، فأخربتـه أن هلـا زوجـا ، جباريةعثمانأن ابن عامر أرسل إىل سلمة

.مرسل صحيح . اهـ حممد هو ابن عمرو بن علقمة ، وكتب إىل ابن عامر يعيب عليه ذلك

نكاح األمة على احلرة
وعباد بن عبد ل بن عمرو عن زرليلى عن املنهاأنا ابن أيب : نا هشيم قال]725[سعيد -

: إذا تزوج احلرة على األمة فقسـم بينهمـا: أنه كان يقولطالبأبيبنعلياهللا األسدي عن 
بـــن أيب ليلـــى عـــن املنهـــال بـــن عـــن انـــا ســـفيان]738[ســـعيد . لألمـــة الثلـــث وللحـــرة الثلثـــان 

بــن أيب ليلــى عــن الثــوري عــن ا]13087[ورواه عبــد الــرزاق . حنــوهعلــيعــن عمــرو عــن عبــاد
عــن زر عــن عــن املنهــالعــن حجــاج حــدثنا أبــو خالــد األمحــر]16341[ابــن أيب شــيبة . بــه

حـدثنا علـي بـن هاشـموقال.إذا تزوج احلرة على األمة قسم لذه يوما ولذه يومني: قال علي
إذا تزوج احلرة على األمة قسم لألمـة يومـا : قالعليعن زر عن عن املنهالأيب ليلىعن ابن

عــن زر عــن املنهــالحــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ليلــى ]16325[ابــن أيب شــيبة .للحــرة يــومنيو 
.ال تــنكح األمــة علــى احلــرة ، وتــنكح احلــرة علــى األمــة: قــال علــيعــن أو عبــاد بــن عبــد اهللا

نا علي بن حممد بن مهران السواق نا أبو حيىي حممـد بـن سـعيد بـن غالـب ] 147[الدارقطين 
: قـال علياألموي عن حجاج عن املنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن نا حيىي بن سعيد 

إذا تزوجت احلرة علـى األمـة قسـم هلـا يـومني ولألمـة يومـا إن األمـة ال ينبغـي هلـا أن تـزوج علـى 
ليلــى عــن املنهــال بــن ســفيان بــن عيينــة عــن ابــن أيبمــن طريــق]15147[البيهقــي .احلــرة 

إذا نكحــت احلــرة علــى األمــة فلهــذه : يعلــقــال قــال يعمــرو عــن عبــاد بــن عبــد اهللا األســد
حدثنا علي بن احلسن حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان ]7502[ابن املنذر .الثلثان وهلذه الثلث

تـنكح : قـالعن ابن أيب ليلى عن املنهـال بـن عمـرو عـن عبـاد بـن عبـد اهللا األسـدي عـن علـي
مـداره علـى ابـن أيب ليلـى األصـغر وهـو اهــ، فيكـون للحـرة يومـان، ولألمـة يـوماحلرة على األمـة

.ضعيف 
عـن عـن مسـروقعـن عـامرعـن جـابرعـن إسـرائيلحدثنا وكيـع]16327[ابن أيب شيبة -

الوليــد أنبــأين أبــو عبــد اهللا إجــازة عــن أيب]14390[البيهقــي .إال اململــوك: قــال عبــد اهللا
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كيـع عـن إسـرائيل عـن جـابر حدثنا حممد بن أمحد بـن زهـري حـدثنا عبـد اهللا بـن هاشـم حـدثنا و 
.ضعيف .فذكره

جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ]13089[عبد الرزاق -
أخربنـا أبـو ]14381[البيهقـي .ال تنكح األمة علـى احلـرة وتـنكح احلـرة علـى األمـة : يقول 

بـو بكـر بـن زيـاد حـدثنا يوسـف بـن احلافظ أخربنا زاهـر بـن أمحـد أخربنـا أيحامد أمحد بن عل
: أنـه قـال جـابر بـن عبـد اهللاأبو الزبري عـن سعيد بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثين

ال تنكح األمة على احلرة وتنكح احلرة على األمة ومن وجد صداق حرة فال يـنكحن أمـة أبـدا
.صحيح اهـهذا إسناد صحيح: مث قال . 
سئال عن رجل كانت بد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمرعن أنه بلغه أ]1116[مالك -

اهـن جيمع بينهما أن ينكح عليها أمة فكرها أحتته امرأة حرة فأراد 
تـنكح األمـة علـى ال: بن جريج عن عطاء قال كان يقـال اأخربنا ]13088[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح ث احلرة إال بأمرها فإن اجتمعتا حتته فللحرة ثلثا النفقة ولألمة الثل
أنــه أخــربين أيب عــن ســليمان بــن يســار: قــالنــا عبــد الــرمحن بــن أيب الزنــاد]743[ســعيد -

مـــن الســـنة أن املـــرأة احلـــرة إذا كـــان الرجـــل يـــنكح عليهـــا األمـــة فهـــي باخليـــار إن شـــاءت : قـــال
.اهـ حسن فارقته، وإن شاءت أقامت، وإن أقامت على ضرار فلها يومان، ولألمة يوم

رة على األمةنكاح احل
.نكـاح احلـرة علـى األمـة طالقهـا: قـالابـن عبـاسنا سـفيان عـن عمـرو أن ]742[سعيد -

نكـاح احلـرة علـى : حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس قـال ]16334[ابن أيب شيبة 
بـن ابـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار قـال قـال اعن ]13102[عبد الرزاق .األمة طالق األمة

حـدثنا ســفيان عـن عمــرو بــن ]1601[مســدد .احلـرة علــى األمـة طــالق األمـة عبـاس نكــاح
ســعدان بــن نصــر حــدثنا ســفيان قــال مــن طريــق]14385[البيهقــي . عــن ابــن عبــاس دينــار

ورواه أبـو الربيــع الســمان : قــال .نكـاح احلــرة علــى األمـة طــالق األمـة: عمـرو قــال ابـن عبــاس 
تــزويج احلــرة علــى : ن زيــد عــن ابــن عبــاس قــال وهــو ضــعيف عــن عمــرو بــن دينــار عــن جــابر بــ

األمــة طــالق األمــة أخربنــاه أبــو عبــد اهللا احلــافظ وعبيــد بــن حممــد قــاال حــدثنا أبــو العبــاس هــو 
طالــب حــدثنا عبــد الوهــاب بــن عطــاء أخربنــا أبــو الربيــع الســمان األصــم حــدثنا حيــىي بــن أيب



تقريب فقه السابقني األولني

266

سعيد عن قتادة عن جابر بن حدثنا عبد األعلى عن ]16337[ابن أيب شيبة وقال .فذكره
.اهـ صحيحرة على األمة فهو للمملوكة طالقإذا تزوج احل: زيد عن ابن عباس قال 

من اإلماءالبنت وأمهاوأاجلمع بني األختني
بـن شـهاب عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعود عـن أبيـه اعـن ]1121[مالك -
ا من ملك اليمني توطأ إحدامها بعد األخرى فقال سئل عن املرأة وابنتهالخطاببنعمرن أ

نـا سـفيان عـن الزهـري]1733[سـعيد . أن أحـب ما أ: عمر 
عـن مجـع بــني األم اخلطـاببــنعمـرسـئل : قـالن عبيـد اهللا بـن عبــد اهللا بـن عتبـة عـن أبيــهعـ

دت أن عمــر كــان أشــد يف ذلــك دو فــ: قــال أيب. مــا أحــب أن أجيزمهــا مجيعــا:، قــالوابنتهــا
بيـه مثلـه أبـن شـهاب عـن عبيـد اهللا عـن ابن جريج عن اعن ]12726[عبد الرزاق .مما هو 

: عـن أبيـه قـال عن عبيد اهللاعن الزهري حدثنا سفيان بن عيينة]16499[ابن أيب شيبة .
ورواه اهــعـاال أحـب أن خيربمهـا مجي: فقال ،عن مجع األم وابنتها من ملك اليمني عمرسئل 

.صحيح .حنوه الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب 
جـاء رجـل : عـن أيب نضـرة قـال عن اجلريريحدثنا عبد األعلى]16505[ابن أيب شيبة -

آيــة أحلــت وآيــة : : قــال عمــرإىل 
.اهـ مرسل صاحل ذاحرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب ه

عـن عـن حممـد بـن إسـحاقحدثنا عبـد األعلـى بـن عبـد األعلـى]16501[ابن أيب شيبة -
كانت عندي جارية كنت أتطئها وكانت معها : عن عبد اهللا بن نيار األسلمي قال أيب الزناد

أل ال أفعل ذلك حىت أس: ابنة هلا فأدركت ابنتها فأردت أن أمسك عنها وأتطي ابنتها فقلت 
اهــ  نهمـا مطلعـا واحـداأما أنا فلم أكن لنطلع م: فقال ، ، فسألته عن ذلك عثمان بن عفان

، وأظـن يف السـند سـقطا تقـديره ، كذا وجدتـه عـن عثمـان ، وإمنـا يـروي عـن أبـان بـن عثمـان 
.عن أبيه وهو نيار بن مكرم وكان له صحبة سأل عثمان 

األسلمي عن أيب الزناد عن عبد اهللا بن نيـار بن جريج و اأخربنا ]12730[عبد الرزاق وقال 
األسلمي أن أباه استسر وليدة له يقال هلا لؤلؤة وكانت لوليدته ابنة صغرية قال فلمـا ترعرعـت 

عثمـاناجلارية نزع أمها ونفس فيها فلبث كذلك حىت شـبت اجلاريـة فـأراد أن يستسـرها فكلـم 
ن ذلــك ومــا كنــت ألفعــل ذلــك أنــا قــال يف ذلــك يف خالفتــه فقــال مــا أنــا بــآمرك وال ناهيــك عــ
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نيـار حينئـذ وال أنــا واهللا ال أفعـل مـا ال تفعــل يف ذلـك فبــاع اجلاريـة بسـت مئــة دينـار ومل يطأهــا 
اهــ وهـذا أوىل علي بن أيب طالبقال أبو الزناد فحدثين عامر الشعيب عن 

.، لوال ما خياف من تدليس ابن جريج 
عثمان بن عفانن رجال سأل أبن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب اعن ]1122[مالك وقال

عن األختني من ملك اليمني هـل جيمـع بينهمـا فقـال عثمـان أحلتهمـا آيـة وحرمتهمـا آيـة فأمـا 
رجـال مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى يصنع ذلك قـال فخـرج مـن عنـده فلقـأن أنا فال أحب أ

من األمر شيء مث وجـدت أحـدا فعـل ذلـك اهللا عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال لو كان يل 
عـن معمـر ]12728[عبـد الـرزاق.طالـبأبـيبـنعليبن شهاب أراه اجلعلته نكاال قال 

حيـىي بـن عبـد مـن طريـق]14306[البيهقـي .حنـوهومالك عن الزهري عن قبيصة بـن ذؤيـب
ني ممــا الليــث عــن يــونس عــن ابــن شــهاب أنــه ســئل عــن اجلمــع بــني األختــاهللا بــن بكــري حــدثين

سأل رجال من أصحاب رسـول يأن نيارا األسلمقبيصة بن ذؤيبملكت اليمني قال أخربين
أحلتهما آية وحرمتهما آية : اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن األختني مما ملكت اليمني فقال له 

قــال فخــرج نيــار مــن عنــد ذاك الرجــل فلقيــه رجــل آخــر مــن أصــحاب .ومل أكــن ألفعــل ذلــك
: اسـتفتيته فـأخربه فقـال يمـا أفتـاك بـه صـاحبك الـذ: اهللا عليـه وسـلم فقـال رسول اهللا صـلى

صـحيح خـرب اهــ عليك سلطان عاقبتك عقوبـة منكلـةإين
.مالك ومعمر مل يذكرا نيارا ، فإن كان حمفوظا فهو شاهد للخرب قبله .

ن شـهاب قـال أخـربين قبيصـة بـن ذؤيـب بـابـن جـريج عـن اعـن ]12732[عبـد الـرزاقوقال 
يف امـــرأة وأختهـــا ممــا ملكـــت اليمـــني فقــال عثمـــان أحلتهمـــا آيـــة عثمــاناألســلمي أنـــه اســـتفىت 

.ما قبله أصح اهـوحرمتهما آية ومل أكن ألفعل ذلك 
عن معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بـن عبـد اهللا حدثنا غندر]16519[ابن أيب شيبة وقال 

أحلتهمـا آيــة وحرمتهمــا : فقــال عــن األختـني جيمــع بينهمـا عثمــانأل رجـل ســ: بـن عتبــة قـال 
لكــين : فقــال ، فــأخربه عــم ســألته ؟: فقــال ، بالبــاب عليــافلقــي . 

وذكـر علـي بـن .صـحيح مرسـل اهــ فعلـت ذلـك ألوجعتـك
.ي يقوله ظنا أيب طالب فيه غري حمفوظ ، كان الزهر 
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أنــه كانــت لــه جاريتــان عــن رجــلنــا حــديج بــن معاويــة عــن أيب إســحاق]1734[ســعيد -
ــافســأل امــرأة وابنتهــا، فولــدتا منــه مجيعــا إحــدامها حتــرم عليــك، : آيتــان: عــن ذلــك، فقــالعلي

.واألخرى حتل لك ما ملكت ميينك، ولست أفعله أنا وال أهلي 
عن أيب عـون عـن عن شعبةوكيع و عبد اهللا بن إدريسحدثنا ]16508[ابن أيب شيبة وقال

حرمتهمــا آيــة : فقــال ، عــن اجلمــع بــني األختــني عليــاأيب صــاحل احلنفــي أن ابــن الكــواء ســأل 
حـدثنا حيـىي عـن شـعبة عـن أيب ]1785[مسدد .وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا وال أهلي

أحلتهمـا آيـة : قال فتني األختنياء سأل عليا عن األمأن ابن الكو عون عن أيب صاحل احلنفي 
أبــــو يعلــــى .وال أحرمــــه وحرمتهمــــا آيــــة ، وال أفعلــــه أنــــا وال أحــــد مــــن أهــــل بيــــيت ، وال أحلــــه

حدثنا علي بن اجلعد ثنا شعبة عن أيب عـون مسعـت أبـا صـاحل قـال ]1786املطالب العالية [
أخربنـا :ابـن الكـواء ، فقـال تسـألون مثلـي ، ولـن تسـألوا مثلـيسلوين فـإنكم ال:قال علي : 

ســـل عمـــا يعنيـــك ، فإنـــك : وعـــن بنـــت األخ مـــن الرضـــاعة ؟ فقـــال عـــن األختـــني اململـــوكتني 
:نعلــم فإنــا ال نســأل عنــه ، قــال إمنــا أســألك عمــا ال نعلــم ، فأمــا مــا: ذاهــب يف التيــه  فقــال 

ه ، وال أفعلـه نـ
مـن طريـق]14310[البيهقي .ابن اجلعد خمتصرا البغوي يف مسند اهـ رواه أنا وال أهل بييت 

األختـني يف: قال يعلصاحل عن عون عن أيبقطن عمرو بن اهليثم حدثنا شعبة عن أيبأيب
علــه أنــا وال 

.صحيح . أبو صاحل احلنفي امسه عبد الرمحن بن قيس اهـأهل بييت
حـدثنا محـاد : قـالحـدثنا حجـاج: قـالحدثنا علي بن عبد العزيـز]8591[وقال ابن املنذر 

: أن عليــا ســئل عــن رجــل لــه جاريتــان أختــان فيطؤمهــا؟ فقــالعــن مســاك بــن حــرب عــن حــنش
أخربنـا أبـو ]14311[البيهقـي .أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا

محاد بن سلمة أخربنا مساك حدثنا عفان حدثنا قال حدثنا الزعفراينحممد أخربنا ابن األعرايب
فيطــأ إحــدامها ســئل عــن الرجــل تكــون لــه جاريتــان أختــانطالــببــن أيبيعلــأن عــن حــنش

ي اهـ حسن ال وولديأحلتهما آية وحرمتهما آية و : أيطأ األخرى؟ فقال
.بأس به 
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ن يزيــد عــن موســى بــن أيــوب الغــافقي عــن نــا أبــو عبــد الــرمحن عبــد اهللا بــ]1737[ســعيد -
]16507[ابـن أيب شـيبة .حيرم من اإلماء ما حيـرم مـن احلرائـر إال العـدد:قالعليعن عمه

عــن رجـل لــه سـألته: قــاليعلـعـن عـن عمــهعــن موسـى بـن أيــوب حـدثنا عبـد اهللا بــن مبـارك
قلـت: حىت خيرجها من ملكه قـالال: دامها مث أراد أن يطأ األخرى قالأمتان أختان وطئ إح

ســند . عمــه امســه إيــاس بــن عــامر اهـــ ال حــىت خيرجهــا مــن ملكــه: فإنــه زوجهــا عبــده ؟ قــال: 
.صحيح 

ت لرجـل مـن كانـ: حـدثنا أبـو أسـامة عـن جمالـد عـن عـامر قـال ]16503[ابن أيب شيبة -
فقـال لـه ، نعـم : فقـال ، فسـأله علـيمهدان وليدة وابنتها ، فكـان يقـع عليهمـا فـأخرب بـذلك 

.اهـ ضعيف ليك أخرى فإن أملكهما آية احلرامإذا أحلت لك آية وحرمت ع: علي 
اهـمثل ذلكالزبير بن العوامنه بلغه عن أ]1123[مالك -
فضـــيل عـــن مطـــرف عـــن أيب اجلهـــم عـــن أيب حـــدثنا حممـــد بـــن ]16511[ابـــن أيب شـــيبة -

ما حرم اهللا من احلرائر شـيئا إال وقـد حرمـه مـن اإلمـاء إال أن الرجـل : قال عماراألخضر عن 
عـن الثـوري عـن مطـرف عـن أيب اجلهـم ]12750[عبـد الـرزاق .قد جيمع ما شاء من اإلماء

ن احلرائـر إال قـد حرمـه ما حرم اهللا شيئا م: خضر التميمي عن عمار بن ياسر قالعن أيب األ
]14302هــق[الشــافعي . مــن اإلمــاء أن جيــتمعن رجــل يقــول يزيــد علــى أربــع يف الســراري 

األخضــر عــن عمــار أنــه كــره مــن اجلهــم عــن أيبأخربنــا ســفيان بــن عيينــة عــن مطــرف عــن أيب
زي يف وذكـر املـ.أبو اجلهم امسه سـليمان بـن اجلهـم ثقـة اهـاإلماء ما كره من احلرائر إال العدد

.ر ، ومل أعرف خربه ترمجته أنه يروي عن أيب األخضر صاحب عمار بن ياس
حرم اهللا اثنيت عشـرة : قال مسعودبناأخربنا معمر عن قتادة أن ]10809[عبد الرزاق -

وأنا أكره اثنيت عشرة األمة وأختها واألختني جتمع بينهما واألمة إذا وطئها أبوك واألمة ، امرأة 
، ابنــــك واألمــــة إذا دبــــرت واألمــــة يف عــــدة غــــريك واألمــــة هلــــا زوج وأمتــــك مشــــركة إذا وطئهــــا 

.اهـ مرسل وعمتك وخالتك من الرضاعة 
كــان يكـره األمــة وأمهـا قــال مسـعودبــناعــن معمـر عــن قتـادة أن ]12742[عبـد الـرزاق -

بـــن مســـعود يف مجـــع بـــني أختـــني فقـــال قـــد أحـــل اهللا يل مـــا ملكـــت مييـــيناقتـــادة وراجـــع رجـــل 
حـدثنا أبـو ]5142[ابن أيب حـامت .ينكمجلك مما ملكت مي: بن مسعود فقال له افأغضب 
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ابـنعـن زرعة ثنـا موسـى بـن إمساعيـل ثنـا محـاد بـن سـلمة عـن قتـادة عـن عبـد اهللا بـن أيب عتبـة
إال مـا (يقـول اهللا تعـاىل : فكرهـه فقـالالرجـل جيمـع بـني األختـني األمتـنيأنه سئل عـنمسعود

]8592[ابـن املنـذر . بعـريك أيضـا ممـا ملكـت ميينـك: سـعودفقال له ابـن م)ملكت أميانكم
أحسبه عن أخربنا قتادة قال حدثنا محاد: حدثنا حجاج قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال

أو مـــا ملكـــت (ه جـــل ثنـــاؤ يقـــول اهللا : أن ابـــن مســـعود كـــره ذلـــك، فقـــال لـــه رجـــلابـــن ســـريين
اهـــ مرســل مــن الــوجهني ، وروايــة معمــر ممــا ملكــت ميينــكبعــريك : فقــال ابــن مســعود)أميــانكم
.أصح 
ابـن أغضـبوا : عـن ابـن عـون عـن ابـن سـريين قـالحدثنا وكيع ]16509[ابن أيب شيبة وقال

اهــ اختصـره عبـد مجـل أحـدكم ممـا ملكـت ميينـه: فغضب وقال يف األختني اململوكتنيمسعود
عـن أنـا سـلمة بـن علقمـة: قـالإبـراهيمنـا إمساعيـل بـن]1732[سعيد وقال .اهللا بن عون 

فــدعا يف : أو قــالبــد اهللا بــن عتبــة جالســا يف املســجدكــان ع: قــالحممــد بــن ســريين
فظننـت أنـه ،شيء ال أفهمه، فلمـا قـام رفـع صـوتهرجال، فجاء حىت جلس بني يديه، فكلمه ب

حرمـت إحـدامهاإين: معوا إىل قولـهلـو شـئت العرتفــت، أال تسـ: يريـد أن يسـمعين، فقـال
فســـألت . إن مجلـــك ممـــا ملكـــت ميينـــك: حـــىت أغضـــبوه، فقـــالبعبـــد اهللا بـــن مســـعودمل يزالـــوا 

.اهـ صحيح ا أن عنده أختني مملوكتني يطؤمهابعضهم فزعمو 
إســـحاق أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن أخربنـــا أبـــو زكريـــا بـــن أيب]14303[البيهقـــي وقـــال 

الوهاب أخربنـا جعفـر بـن عـون أخربنـا ابـن سـوار عـن ابـن سـريين يعقوب أخربنا حممد بن عبد 
حيـرم مـن اإلمـاء مـا حيـرم مـن احلرائـر إال مسعودابنهو عبد اهللاعن عبد اهللا بن عتبة قال قال 

.اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف العدد
قـــالحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حنبـــلحـــدثنا أبـــو ســـعد قـــال]1558[ابـــن املنـــذر وقـــال

ســـريين عـــن مســـروق بـــن عـــن حممـــد بـــنحـــدثنا حممـــد بـــن ســـلمة عـــن هشـــامقـــالأيبحـــدثين
حممـد اهــإال العـدد رم من اإلماء مـا حيـرم مـن احلرائـرحي:قالعبد اهللا بن مسعودعن األجدع

.بن سلمة هو احلراين ، سند صحيح 
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ســـئل عـــن األختـــني ممـــاعبـــاسابـــننـــا هشـــيم أنـــا مغـــرية عـــن الشـــعيب أن ]1738[ســـعيد -
ابــنفبلــغ . ال أحلهمــا وال أحرمهمــا، أحلتهمــا آيــة وحرمتهمــا أخــرى : ملكــت اليمــني، فقــال

.مرسل ، ومغرية كان يدلس اهـال جتمعهما: فقالمسعود
: قـالنا األحوص عن طارق بن عبد الرمحن البجلي عن قيس بن عاصـم]1739[سعيد -

حرمتهمــا آيــة : ن لــه مملــوكتني؟ قــالأيقــع الرجــل علــى اجلاريــة وابنتهــا تكونــا: عبــاسالبــنقلــت 
عــن حــدثنا أبــو األحــوص]16500[ابــن أيب شــيبة .وأحلتهمــا آيــة أخــرى، ومل أكــن ألفعلــه

يـة وابنتهـا تكونـان الرجـل يقـع علـى اجلار عبـاسالبنقلت : عن قيس بن أيب حازم قال طارق
ــــده مملــــوكتني ــــة و : فقــــال عن ــــة أخــــرى ومل أكــــن ألفعلــــهحرمتهمــــا آي ــــن املنــــذر .أحلتهمــــا آي اب

: قـالحدثنا حممد بن حيـىي: قالحدثنا حممد بن نصر: قالحدثنا حممد بن أمحد]8598[
حـــدثنا إســـرائيل عـــن طـــارق عـــن قـــيس هـــو ابـــن أيب عاصـــم: قـــالحـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن موســـى

وكانـــت لـــه جاريـــة وليـــدة وهلـــا ابنـــة فوقـــع عليهـــا فماتـــت فـــأراد أن يقـــع علـــى ابنتهـــا فســـأل ابـــن 
طـارق فيـه ضـعف ، وإمنـا اهـ:عباس، فقال

.واألثر قواه ابن املنذر .يروي عن قيس بن أيب حازم 
ذكـروا : قـالعبـاسابـنعـن نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة]1735[سعيد وقال

أحلتهمــا آيــة : بــن عبــاسفقــال ا. أحلتهمــا آيــة وحرمتهمــا آيــة: علــيعنــد ابــن عبــاس قــول 
عبـد .، وال حتـرم علـي قرابـة بعضـهن مـن بعـضإمنـا حيـرم علـي قـرابيت مـنهن؟وحرمتهما أخرى

بـن عبـاس أخـربه أن ابن جـريج عـن عمـرو بـن دينـار أن عكرمـة مـوىل اعن ]12736[الرزاق 
كــان بــن عبــاسابــن عبــاس كــان ال يــرى بأســا أن جيمــع إنســان بــني أختــني واملــرأة وابنتهــا وإن ا

بـن عبـاس  اوإن ، ال حترمهن عليك قرابة بينهن إمنا حترمهن عليك القرابة بينك وبينهن : يقول 
بـــن اكـــل هـــذا أخـــربين عمـــرو أن . مث يقـــول هــي مرســـلة )ميـــانكمأإال مـــا ملكـــت (كــان يقـــول 

: عباس أفىت معاذ بن عبيد اهللا بـن معمـر بـأن جيمـع بـني جـاريتني لـه أختـني أو أم وابنتهـا قـال 
اهـبن أيب مليكة ومن شئتابن عباس حسبت قال اعكرمة موىل : قال ؟ أخربك بذلك من 
كــان عبــاسبــنابــن جــريج قــال أخــربين عمــرو أيضــا أن اأخربنــا ]12737[عبــد الــرزاق وقــال

إال (يف األختني جيمـع بينهمـا حرمتهمـا آيـة وأحلتهمـا آيـة أخـرى ويقـول علييعجب من قول 
أخربنــا أبــو يأخربنــا أبــو الفــتح العمــر ]14312[البيهقــي .هــي مرســلة)مــا ملكــت أميــانكم
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حــدثنا ســفيان عــن يحــدثنا أبــو عبيـد اهللا املخزومــياحلسـن بــن فــراس حــدثنا أبـو جعفــر الــديبل
ن ملـك األختـني مـيفطالـبأيببـنيعلـقـول عبـاسابـنذكـر عنـد : عمرو عن عكرمـة قـال 

أحلتهمـا : ذلـك قال ابن عباس عنـد. ا آيةأحلتهما آية وحرمتهم: اليمني فقالوا إن عليا قال
قرابــة بعضــهم مــن بعــض يمــنهن وال حيــرمهن علــقــرابيتيإمنــا حتــرمهن علــ؟ آيــة وحرمتهمــا آيــة

حـدثنا ]1557[ابـن املنـذر .)واحملصنات مـن النسـاء إال مـا ملكـت أميـانكم(لقول اهللا تعاىل 
ضل أبـو النعمـان عـن محـاد بـن حدثنا حممد بن الفقالحدثنا عبدقالحدثنا نصرقالحممد
أنـه كـان ال يـرى بأسـا أن جيمـع بـني األختـني ابـن عبـاسعـن زعم عمرو بـن دينـار: قالسلمة

.، وخمرجه من عكرمة صحيح اهـاململوكتني 
بــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــار أنــه مســع أبــا الشــعثاء ال اعــن ]12738[عبــد الــرزاق وقــال

، وعمـرو بـن ه تلقـاه مـن عكرمـة كأنـ،  سـند صـحيح هــابن عباس يف مجع بينهمـا ايعجبه رأي 
.عن ابن عباس دينار إمنا أسنده عن عكرمة ومل يروه عن أيب الشعثاء 

حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة ]9013[ابن جرير وقال
ل عـن هـذه حـني سـئعبـاسابـنأما رأيت : عن عمرو بن مرة قال قال رجل لسعيد بن جبري

كـان ال : فلـم يقـل فيهـا شـيئا؟ قـال فقـال)واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميـانكم(اآلية
.وسعيد أوثق من عكرمة .اهـ سند صحيح يعلمها
حـدثين قـالو صـاحلحـدثنا أبـقـالحـدثنا عـالن بـن املغـرية]1330التفسـري[ابـن املنـذر وقال

فكــانوا يف حــالل فيمــا ملكــت )ملكــت أميــانكمأو مــا (قولــه عبــاسابــنعــن معاويــة عــن علــي

واملرأة هلا خت من الرضاعة واألم من الرضاعةنكح اآلباء واألبناء، وأن جيمع بني األخت واأل
حــدثنا أيب ]5187[واه ابــن أيب حــامت ر . زوج حــرم اهللا عــز وجــل ذلــك، فحــرمن حــرة أو أمــة

، ومـا حسـن خـرب .مثلـهثنا أبو صاحل حدثين معاوية عن علـي بـن أيب طلحـة عـن ابـن عبـاس
.أُرى كله من كالم ابن عباس 

عائشـــةعـــن عـــن ابـــن ثوبـــانعـــن ابـــن مبـــاركحـــدثنا وكيـــع]16515[ابـــن أيب شـــيبة -
بــن عبــد الــرمحن بــن ثوبــان ومل يســمع هــو علــي بــن مبــارك مل يســمع حممــد نقطــعاهـــ مكرهتــه
.عائشة 
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بـن أيب مليكـة وغـريه أن رجـال سـأل اعـن معمـر عـن أيـوب عـن ]12734[عبد الـرزاق وقال
أمة يل قد كربت وهلا ابنة قد بلغت وكان قد أصاب أمها أفأستسريها قالـت ةقن: قال عائشة

سـعيد .اك عنهـا ومـن أطـاعين : 
نا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب عـن عبـد اهللا بـن أيب مليكـة أن رجـال سـأل عائشـة قـال ]1736[

: إن قنــة قــد كــربت أمــة لــه كــان يطؤهــا وهلــا ابنــة، أحيــل يل أن أغشــاها؟ قالــت: هلــا
يب مليكــة أبــن جــريج قــال مسعــت عبــد اهللا بــن اأخربنــا ]12731[عبــد الــرزاق .ومــن أطــاعين

قــد بلغــت هلــا ابنــة جاريــة أفأستســر ابنتهــا قالــت ال قــال أحرمهــا اهللا قالــت ال يفعلــه أحــد مــن 
يفعله أحد مـن طاعين قال إين واهللا ال أدعها إال أن تقويل حرمها اهللا قالت ال أأهلي وال أحد 

ومل : قـال . بن عمر عن ذلـك فقـال مثـل قـول عائشـة اوسأل إنسان . أهلي وال أحد أطاعين 
حدثنا ]16502[ابن أيب شيبة .أمسع ذلك من عائشة ولكن أنبأنيه من شئت من بين تيم 

حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أيب مليكة أن معاذ بن عبيد اهللا بـن معمـر سـأل عائشـة 
ال : إن عندي جارية أصيب منها وهلـا ابنـة قـد أدركـت فأصـيب منهـا ؟ فنهتـه ، فقـال : فقال 

وسـألت ابـن عمـر .ال يفعلـه أحـد مـن أهلـي وال ممـن أطـاعين: حىت تقويل هي حرام ، فقالـت 
]14309هــق[الشــافعي .فنهــاين عنــه

سرية أصبتها إن يل: بن عبيد اهللا بن معمر جاء عائشة فقال هلا مليكة خيرب أن معاذابن أيب
واهللا ال أدعهـا إال أن فـإين: ال قـال : أفأستسر ابنتها فقالـت 

]1789[مســــدد .وال أحــــد أطــــاعينيال يفعلــــه أحــــد مــــن أهلــــ: حرمهــــا اهللا فقالــــت تقــــويل
ن أيب مليكة حيدث أن معاذ بـن عبيـد اهللا بـن معمـر سـأل حدثنا حيىي عن ابن جريج مسعت اب

: إن يل جارية أصبتها ، وهلا ابنة قـد أدركـت ، أفأحييهـا ؟ فنهتـه عنهـا ، فقـال : عائشة فقال 
ال يفعلــه مــن أهلــي أحــد وال مــن أطــاعين ، قــال ابــن أيب : حــرام فقالــت : ال ، إال أن تقــويل 

ـ معاذ بن عبيد اهللا تيمي وثقه ابن حبان ، حسن اهوسئل عنها ابن عمر فنهى عنها: مليكة 
.
ابــن أنــا حجــاج بــن أرطــاة عــن ميمــون بــن مهــران أن قــالنا هشــيمحــدث]1727[ســعيد -

ليس : سئل عن رجل له أمتان ومها أختان، فوطئ إحدامها، وأراد أن يطأ األخرى، فقالعمر
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ـــه  ابـــن أيب شـــيبة.مـــن ملكـــه، حـــىت ختـــرج الـــيت وطـــئ ال: ؟ قـــال: قيـــل. ذاك ل
حــدثنا أبــو معاويــة عــن حجــاج عــن ميمــون عــن ابــن عمــر أنــه ســئل عــن رجــل لــه ]16513[

ال يقــع علــى : فقــال ابــن عمــر : أمتــان أختــان وقــع علــى إحــدامها أيقــع علــى األخــرى ؟ قــال 
عـن الثـوري عــن ]12746[عبـد الـرزاق وقـال . األخـرى مـا دامـت الـيت وقـع عليهـا يف ملكـه

بـن عمـر سـئل عـن األمـة يطؤهـا سـيدها مث يريـد ارمي اجلـزري عـن ميمـون بـن مهـران أن عبد الك
.اهـ صحيح حىت خيرجها من ملكه، ال : أن يطأ ابنتها قال 

كـــان البـــن عمـــر : أنـــا شـــريك عـــن عبـــد الكـــرمي عـــن نـــافع قـــال ]2258[ابـــن اجلعـــد وقـــال 
وقـال.الـيت وطـىء مـن ملكـهاألخـرى فـأخرجمملوكتان أختان فوطىء إحـدامها مث أراد أن يطـأ

ن أيب ليلــى عــن نــافع عــن وابـن عبــد الكــرمي اجلــزريعــن عبـد اهللا نــا شــريك بــ]1729[سـعيد 
كانت له مملوكتان أختـان، فـوطئ إحـدامها، مث أراد أن يطـأ األخـرى، فأخرجهـا : قالعمرابن

.حسناهـ من ملكه
كـره األختــني ممـا ملكــت كـان يعمــربـناعــن معمـر عـن ليــث أن ]12733[عبـد الـرزاق -

.بالغا رواه ابن أيب مليكة عن ابن عمرو .اهـ ال بأس به اليمني
عــن عــن عاصــم بــن عمــرعــن ابــن إســحاقحــدثنا عبــد األعلــى]16520[ابــن أيب شــيبة -

عــن األختــني ممــا ملكــت معاويــةحيــا مــن أحيــاء العــرب ســألوا عــن القاســم بــن حممــد أن قتــادة
بشـيربـنالنعمـانليس بذلك بأس ، فسمع بذلك : فيطؤمها قال يكونان عند الرجلاليمني

أرأيت لو كانت عنـد رجـل أختـه مملوكـة كـان جيـوز : نعم ، قال : فقال أفتيت بكذا وكذا قال 
فقـل هلـم اجتنبـوا ذلـك ، فإنـه ال ينبغـي هلـم ، أما واهللا إمنا رددتـين أدرك : له أن يطأها ؟ فقال 

عـن عاصـم بـن إمنـا هـواهــ كـذا يف املطبـوع و امن العتاقة وغريهـإمنا هي الرحم : قلت : ، قال 
حـدثنا هـارون بـن : حـدثنا موسـى بـن هـارون قـال]8594[وقال ابن املنذر .عمر بن قتادة 

عـن عمـر بـن قتـادةعن عاصم بن حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق: معروف قال
.إسناد حيد . حنوه القاسم بن حممد 

جامع النفقات
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حدثنا أبو نعيم حـدثنا سـفيان عـن هشـام عـن عـروة عـن عائشـة قالـت ]2059[البخاري -
هند أم معاويـة لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح فهـل علـي جنـاح 

اهـأن آخذ من ماله سرا قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك باملعروف
ا عبد اهللا أخربنا معمر عن الزهري قال حدثنا بشر بن حممد قال أخربن]1329[البخاري -

دخلـت امـرأة حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن عروة عن عائشـة رضـي اهللا عنهـا قالـت
معهـا ابنتـان هلــا تسـأل فلــم جتـد عنـدي شــيئا غـري متــرة فأعطيتهـا إياهـا فقســمتها بـني ابنتيهــا ومل 

م علينا فأخربته فقال مـن ابتلـي تأكل منها مث قامت فخرجت فدخل النيب صلى اهللا عليه وسل
اهـمن هذه البنات بشيء كن له سرتا من النار

وهــو عثمــان بــن عفــاننــه مســع أعــن عمــه أيب ســهيل بــن مالــك عــن أبيــه ]1771[مالــك -
ال تكلفــوا األمــة غــري ذات الصــنعة الكســب فــإنكم مــىت كلفتموهــا ذلــك  :خيطــب وهــو يقــول 

فإنــــه إذا مل جيــــد ســــرق وعفــــوا إذ أعفكــــم اهللا كســــبت بفرجهــــا وال تكلفــــوا الصــــغري الكســــب
.اهـ صحيح وعليكم من املطاعم مبا طاب منها 

بن عمر احلـافظ حـدثنا يأخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أخربنا عل]16123[البيهقي -
أمحــد بــن حممـــد بــن حبـــر العطــار بالبصـــرة حــدثنا إســـحاق بــن إبـــراهيم بــن حبيـــب بــن الشـــهيد 

ان عـن املنهـال بـن خليفـة عـن احلجـاج بـن أرطـاة عـن قتـادة عـن خـالس عـن حدثنا حيىي بـن ميـ
عشر درمها للمرأة مثانية وللخادم أربعـة ودرمهـا مـن الثمانيـة أنه فرض المرأة وخادمها اثينيعل

اهـهذا إسناد ضعيف واهللا أعلم. كتانللقطن وال
حممـد ا أبـو العبـاسحـدثنالفضـل الصـرييفأخربنا حممد بـن موسـى بـن]16205[البيهقي -

رجــل منــا حــدثينيحــدثنا األوزاعــأيببــن يعقــوب أخربنــا العبــاس بــن الوليــد بــن مزيــد أخــربين
يألـف مملـوك يـؤدالعـوامبـنللزبيركان : مغيث بن مسى قال 

.اهـ مرسل جيد ، على رسم ابن حبان اج فال يدخل بيته من خراجهم شيئاإليه اخلر 
حـــدثنا ســـليمان بـــن حـــرب قـــال حـــدثنا شـــعبة عـــن واصـــل األحـــدب عـــن ]29[البخـــاري -

فسـألته عـن ذلـك ، بالربـذة وعليـه حلـة وعلـى غالمـه حلـة أبـا ذراملعرور بن سويد قـال لقيـت 
يــا أبــا ذر أعريتــه : إين ســاببت رجــال فعريتــه بأمــه فقــال يل النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم :فقــال
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ة إخوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن كان أخـوه حتـت بأمه إنك امرؤ فيك جاهلي
اهـيده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم

هلـب خداش بن عتبة بن أيبأخربنا ابن عيينة عن إبراهيم بن أيب]16197هق[الشافعي -
اهــ علـى مما تأكلون واكسوهم مما تكتسـون أطعموهم :اململوكني يقول يفعباسابنأنه مسع 

.رسم ابن حبان 

النكاحكتاب جامع
عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن نوفــل أنــه قــال أخــربين عــروة بــن الــزبري عــن ]1269[مالــك -

ن الــروم وفــارس يصــنعون أ:لعليــه و ســلم يقــو 
.اهـ رواه مسلم قال مالك والغيلة أن ميس الرجل امرأته وهي ترضع .ذلك فال يضر أوالدهم

أن النــيب أخربنــا املعلــى بــن أســد عــن وهيــب عــن داود بــن أيب هنــد]11251[ابــن ســعد -
قتيلـة فارتـدت مـع قومهـا ، : ة مـن كنـدة ، يقـال هلـا صـلى اهللا عليـه وسـلم تـويف وقـد ملـك امـرأ

فتزوجها بعـد ذلـك عكرمـة بـن أيب جهـل ، فوجـد أبـو بكـر مـن ذلـك وجـدا شـديدا ، فقـال لـه 
: عمر 

.اهـ مرسلذي ارتدت مع قومهااهللا منه باالرتداد ال
يب مليكــة وعمـــرو اجتمــع عنـــد أبـــن ابـــن جــريج قـــال قــال اأخربنــا ]14000[عبــد الـــرزاق -

النـيب صــلى اهللا عليـه و ســلم تسـع نســوة بعـد خدجيــة ومـات عــنهن كلهـن قــال وزاد عثمـان بــن 
أيب سليمان امرأتني سوى التسع من بين عامر بن صعصعة كلتامها مجع كانـت إحـدامها تـدعى 

نســائه للمســاكني ونكــح امــرأة مــن بــين اجلــون فلمــا جاءتــه اســتعاذت أم املســاكني كانــت خــري
خرى من كندة ومل جيمعها فتزوجت بعد النيب صـلى اهللا عليـه و سـلم أمنه فطلقها ونكح امرأة 

بينهمــا وضــرب زوجهــا فقالــت اتــق اهللا يف يــا عمــر فــإن كنــت مــن أمهــات املــؤمنني عمــرففــرق 
هن قـال أمـا هنالـك فـال قالـت فـدعين أنكـح قـال فاضرب علي احلجاب وأعطين مثل ما أعطيت

.مرسل اهـال وال نعمة عني وال أطيع يف ذلك أحدا 
علــي بــن سـعيد بــن مسـروق الكنــدي قــال حـدثنا عبــد الــرحيم حـدثين ]8993[ابـن جريــر -

ســـألت عبيـــدة عـــن قـــول اهللا تعـــاىلبـــن ســـليمان عـــن هشـــام بـــن حســـان عـــن ابـــن ســـريين قـــال
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حـدثين علـي بـن . أربـع: قـال)ال ما ملكت أميانكم كتاب اهللا علـيكمواحملصنات من النساء إ(
عمـر بـن عـن عـن أشـعث بـن سـوار عـن ابـن سـريين عـن عبيـدةحدثنا عبـد الـرحيمسعيد قال
.اهـ أي نزله يف النساء ال اإلماء ، أشعث ضعيف واحملفوظ عن عبيدةمثلهالخطاب

ن عـن أيـوب بـن موسـى عـن ثنا سـفياقالحدثنا عبد اجلبار بن العالء ]1634[الفاكهي -
.سند جيد اهـانكحوا نساء أهل مكة :عمر بن الخطابقال : قال نافع عن ابن عمر 

نــا هشــيم أنــا مغــرية عــن أم موســى أن أم ولــد لعبــد اهللا بــن جعفــر مــرت ]2171[ســعيد -
]7568[ابـــن ســـعد .اللهـــم اجعلـــه ذكـــرا ميمونـــا: فمســـح بطنهـــا، وقـــالوهـــي حامـــلبعلـــي
عن أم محيد أم ولـد عبـد اهللا بـن جعفـر ة عن مغريةحدثنا أبو عواننا عفان بن مسلم قالأخرب 

اهـــ أم موســى ســرية علـــي اللهــم اجعلــه ذكــرا ميمونــا: فــدعاها فوضــع يــده علــى بطنهــا وقــال 
.أس به وثقها العجلي ، ال ب

حـــدثنا ســـفيان عـــن حـــدثنا علـــي قـــال حـــدثنا أبـــو نعـــيم قـــال]1347التفســـري[ابـــن املنـــذر -
إذا اشـتكى أحـدكم، فليسـأل امرأتـه : علـيقـال : السدي عن يعقوب بن املغـرية بـن شـعبة قـال

حــدثنا أمحــد بــن ســنان ثنــا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن ]4825[رواه ابــن أيب حــامت .مباركــا 
إذا اشـتكى أحـدكم شـيئا ، : سفيان عن السدي عن يعفور بن املغرية بـن شـعبة عـن علـي قـال

فليبتـع عسـال، مث يأخـذ مـاء السـماء، فيجتمـع هنيئـا . فليسأل امرأته ثالثـة دراهـم أو حنـو ذلـك
.عفور ويعقوب ابنا مغرية وثقهما العجلي ، وذكرمها ابن حبان اهـ يمريئا شفاء مباركا 

ويــة بــن حــدثين معاقــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــالحــدثين املثــىن ]9002[ابــن جريــر -
واحملصــنات مــن النســاء إال مــا ملكــت (قولــهابــن عبــاسعــن صــاحل عــن علــي بــن أيب طلحــة

.حسن . الاليت ينكحن بالبينة واملهربعإال األر كل ذات زوج عليكم حرام: قال)أميانكم
: قـــال نـــا مســـلم بـــن ســـعيد الثقفـــيأخرب أخربنـــا يزيـــد بـــن هـــارون قـــال]4553[ابــن ســـعد -

أتيـت رسـول اهللا صـلى اهللا : عـن جـده قـال نا خبيب بن عبد الـرمحن بـن خبيـب عـن أبيـهأخرب 
نســتحيي أن يشــهد إنــا : عليــه وســلم ، وهــو يريــد غــزوا أنــا ورجــل مــن قــومي ومل نســلم ، فقلنــا 

فإنــــا ال نســــتعني : ال ، قــــال : وأســــلمتما ؟ ، قلنــــا : قومنــــا مشــــهدا ال نشــــهده معهــــم ، قــــال 
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فأسلمنا وشهدنا معه ، فقتلت رجال وضربين ضـربة فتزوجـت : باملشركني على املشركني ، قال 
ال : فــأقول هلــا ال عــدمت رجــال وشــحك هــذا الوشــاح: ابنتــه بعــد ذلــك ، فكانــت تقــول يل

ال رواه البخـاري يف التـاريخ ،صوابه مستلم بن سـعيد ،اهـت رجال عجل أباك إىل النارعدم
.بن يساف خزرجي بدري لى رسم ابن حبان ، وخبيب بأس به ، ع

حــدثنا زكريــا بــن أيب : ال قــاأخربنــا عبــد اهللا بــن منــري وحممــد بــن عبيــد]4809[ابــن ســعد -
عمـيس ، فتفـاخر ابناهـا حممـد بـن جعفـر وحممـد تـزوج علـي أمسـاء بنـت : قال زائدة عن عامر 

: أنــا أكــرم منــك وأيب خــري مــن أبيــك ، فقــال هلــا علــي : بــن أيب بكــر ، قــال كــل واحــد منهمــا 
مــا رأيــت شــابا مــن العــرب كــان خــريا مــن جعفــر ، وال رأيــت كهــال : اقضــي بينهمــا ، فقالــت 

إن ثالثــة أنــت أخســهم واهللا: مــا تركــت لنــا شــيئا ، فقالــت : خــريا مــن أيب بكــر ، فقــال علــي 
خربنــا الفضــل بــن دكــني أ]11681[وقــال اهـــلــو قلــت غــري هــذا ملقتــك: فقــال هلــا ، خليــار 

تــزوج علــي بــن أيب طالــب أمســاء بنــت : مسعــت عــامرا يقــول : قــال حــدثنا زكريــاء بــن أيب زائــدة
أكـرم أنـا : عميس فتفاخر ابنها حممد بن جعفر وحممد بـن أيب بكـر ، فقـال كـل واحـد منهمـا 

مـا رأيـت شـابا : اقضي بينهما يا أمساء ، قالـت : منك ، وأيب خري من أبيك ، فقال هلا علي 
مـا تركـت لنـا شـيئا : من العرب خريا من جعفر وال رأيت كهال خريا من أيب بكر ، فقال علي 

صـحيح ، اهــإن ثالثـة أنـت أخسـهم خليـار: ولو قلت غري الذي قلت ملقتك ، فقالت أمساء 
.ال فيه إرس

نــا عبـد اهللا بــن الـزبري احلميــدي حـدثنا ســفيان بـن عيينــة عــن أخرب ]11682[وقـال ابــن سـعد 
ت كــذبتكم مــن النســاء احلارقــة فمــا ثبتــ: قــال علــي بــن أيب طالــب : عــن قــيس قــال إمساعيــل

.اهـ صحيح منهم امرأة إال أمساء بنت عميس
بـن هـارون وعبـد الصـمد بــن أخربنـا أبـو أسـامة محـاد بـن أسـامة ويزيـد ]4991[ابـن سـعد -

عبــد الــوارث قــالوا حــدثنا أبــو هــالل عــن محيــد بــن هــالل عــن أيب غــالب يــونس بــن جبــري عــن 
جهــزين فــإين خــارج يــوم كــذا وكــذا: وهــو علــى البصــرةقــال األشــعري: أنــس بــن مالــك قــال 

يـا أنـس : فجعلت أجهزه ، فجاء ذلك اليوم ، وقد بقي من جهازه شيء مل أفرغ منه ، فقـال 
إين : إين قد قلت ألهلي : لو أقمت حىت أفرغ من بقية جهازك ، فقال : ين خارج ، فقلت إ
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وإن أخلفـــتهم نوينخـــارج يـــوم كـــذا وكـــذا ، وإين إن كـــذبت أهلـــي كـــذبوين ، وإن خنـــتهم خـــا
.حسن اهـفخرج وقد بقي من حوائجه بعد شيء مل يفرغ منه. أخلفوين 

عطــاء العجلــي عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن ربنــا عبــد الوهــاب بــنأخ]6067[ابــن ســعد -
.اهـ مرسل أن املغرية بن شعبة أحصن مائة امرأة من بني قرشية وثقفيةقتادة 

حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا عمرو بن خالد احلراين ثنا ابن هليعة]5657[الطرباين -
مـنت، مـرأة، فإمـاأنـه أحصـن سـبعني امد بن عجالن عـن أيب حـازم عـن سـهل بـن سـعد عن حم

.اهـ ضعيف أو فارق، ومل ير بذلك شيئا
أخربنا سـليم بـن حيـان : قاال أخربنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم]6188[ابن سعد -

وكنــت وهــاجرت مســكينا، نشــأت يتيمــا : ول مسعــت أبــا هريــرة يقــ: مسعــت أيب يقــول : قــال 
وأحــدو إذا ركبــوا نــت أخــدم إذا نزلــواقبــة رجلــي ، فكأجــريا لبســرة بنــت غــزوان بطعــام بطــين وع

أخربنــا : قــال مث.وجعــل أبــا هريــرة إمامــا، فاحلمــد هللا الــذي جعــل الــدين قوامــا ، فزوجنيهــا اهللا 
أكريـت نفسـي مـن ابنـة : عـن أيب هريـرة قـال هوذة بـن خليفـة قـال أخربنـا ابـن عـون عـن حممـد

كـب قائمـا وأن أردي أو أورد فكانت تكلفين أن أر : غزوان على طعام بطين وعقبة رجلي قال 
.فكلفتها أن تركـب قائمـة وأن تـرد أو تـردي حافيـة، فلما كان بعد ذلك زوجنيها اهللا ، حافيا 

عــن أيب حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن حممــد: بــن حــرب قــال أخربنــا ســليمان : قــال و 
كنــت أجــري ابــن عفــان وابنــة غــزوان بطعــام بطــين وعقبــة رجلــي أســ: هريــرة أنــه قــال 

فزوجنيهــا اهللا . لرتدنــه حافيــا ، ولرتكبنــه قائمــا : ركبــوا ، وأخــدمهم إذا نزلــوا ، فقالــت يل يومــا 
حــدثنا : الفضــل قــال أخربنــا عــارم بــن: قــال و .لرتدنــه حافيــة ، ولرتكبنــه قائمــة: فقلــت ، بعــد 

، شــق متخــط أبــو هريــرة ، وعليــه ثــوب مــن كتــان مم: عــن حممــد قــال محــاد بــن زيــد عــن أيــوب 
بخ بخ ، يتمخط أبو هريرة يف الكتـان ، لقـد رأيتـين أخـر فيمـا بـني منـرب : فقال ، فتمخط فيه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحجرة عائشة ، جيـيء اجلـائي يـرى أن يب جنونـا ، ومـا يب إال 

فزوجنيهـا : قـال . لرتدنـه حافيـا ، ولرتكبنـه قائمـا : فقالت يوما . إذا ارحتلوا وأخدمهم إذا نزلوا 
أخربنـا موسـى بـن إمساعيـل : ل قـاو .لرتدنه حافيـة ، ولرتكبنـه قائمـة: اهللا بعد ذلك ، فقلت هلا 

علـى منـرب قـام أبـو هريـرة : مسعت أبا يزيـد املـدين قـال : حدثنا عبد املؤمن السدوسي قال قال
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رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقاما دون مقام رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم بعتبـة مث قـال 
احلمـد هللا ، احلمد هللا الذي علم أبا هريـرة القـرآن ، احلمد هللا الذي هدى أبا هريرة لإلسالم : 

خلمـــري احلمـــد هللا الـــذي أطعمـــين ا، الـــذي مـــن علـــى أيب هريـــرة مبحمـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم 
احلمـد هللا الـذي زوجــين ابنـة غـزوان بعـدما كنـت أجــريا هلـا بطعـام بطـين وعقبــة ، وألبسـين احلبـري 

.اهـ صحيح لي أرحلتين فأرحلتها كما أرحلتينرج
حــدثين حصــني : حــدثنا عبثــر قــال : أخربنــا موســى بــن إمساعيــل قــال ]6259[ابــن ســعد -

، فبقيت زمانا ال تشـتكي ، فـأراد أبـو هريـرة كانت أليب هريرة امرأة: بن عرفطة الريبوعي قال 
. اهــ أي مرضـها منعتنـا هـذه طالقهـا بشـكواها: يرة 

ل أبو حامت الـرازي جمهـول ، ووثقهمـا ابـن حبـان قاوحصني عبثر صوابه عنرتة بن أيب العيص ، 
.إن شاء اهللا يأيت يف كتاب املرضى .
يب عن عبد اهللا بن أأخربنا علي بن حممد عن عبد اهللا بن عبد الرمحن]7349[ابن سعد -

خطب احلسن بن علي امرأة من بين مهام بن شيبان ، : قال بكر بن حممد بن عمرو بن حزم 
اهـــ ره أن أضــم إىل صـدري مجــرة مــن جهــنمإين أكــ: فقــال . : فقيـل لــه 

.، وابــن عبــد الــرمحن أظنــه ابــن أيب صعصــعة ثقــة ن أيب ســيفعلــي بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــ
.مرسل 

نصاري عن عيسى بن عن سحيم بن حفص األأخربنا علي بن حممد ]7351[ابن سعد -
تــزوج احلســن بــن علــي حفصــة بنــت عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ، وكــان : قــال أيب هــارون املــزين

فطلقهــا احلســن ، فخطبهــا املنــذر فأبــت أن املنــذر بــن الــزبري هويهــا ، فــأبلغ احلســن عنهــا شــيئا
شهرين ، فخطبها عاصم بن عمر بن اخلطاب فتزوجها فرقى إليـه املنـذر أيضـا : تزوجه وقالت 

تزوجتـه تزوجيه فيعلم الناس أنه كان يعضهك ، ف: شيئا فطلقها ، مث خطبها املنذر ، فقيل هلا 
انطلـق بنـا حـىت نسـتأذن املنـذر : فقال احلسـن لعاصـم بـن عمـر . فعلم الناس أنه كذب عليها

فندخل على حفصة فاستأذناه ، فشاور أخاه عبـد اهللا بـن الـزبري فقـال دعهمـا يـدخالن عليهـا 
، فــدخال فكانــت إىل عاصــم أكثــر نظــرا منهــا إىل احلســن ، وكانــت إليــه أبســط يف احلــديث ، 

وكـان احلسـن خذ بيدها فأخـذ بيـدها ، وقـام احلسـن وعاصـم فخرجـا ، : فقال احلسن للمنذر 
يهواهــا وإمنــا طلقهــا ملــا رقــا إليــه املنــذر ، فقــال احلســن يومــا البــن أيب عتيــق ، وهــو عبــد اهللا بــن 
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نعم ، فخرجا فمرا علـى منـزل : حممد بن عبد الرمحن وحفصة عمته هل لك يف العقيق ؟ قال 
أيب حفصة ، فدخل إليها احلسن فتحدثا طويال مث خـرج ، مث قـال أيضـا بعـد ذلـك بأيـام البـن

فخـرج فمـرا مبنـزل حفصـة ، فـدخل احلسـن فتحـدثا . نعـم : هل لك يف العقيـق ؟ قـال : عتيق 
يــا : هـل لــك يف العقيـق ؟ فقــال : طـويال ، مث خــرج مث قـال احلســن مـرة أخــرى البـن أيب عتيــق 

.اهـ منكر ابن أم أال تقول هل لك يف حفصة ؟
تـزوج : قـال عـن ابـن أيب مليكـةأخربنا علي بن حممد عن ابن جعدبة ]7352[ابن سعد -

احلســـن بـــن علـــي خولـــة بنـــت منظـــور ، فبـــات ليلـــة علـــى ســـطح أجـــم فشـــدت مخارهـــا برجلـــه 
خفــت أن تقــوم مــن الليــل : مــا هــذا ؟ قالــت : والطــرف اآلخــر خبلخاهلــا فقــام مــن الليــل فقــال 

فأقـام عنـدها سـبعة أيـام ، فقـال . فأحبهـا . بوسنك فتسقط فأكون أشأم سـخلة علـى العـرب 
احتبســهم : فــانطلقوا بنــا إليــه ، فــأتوه فقالــت لــه خولــة . مل نــر أبــا حممــد منــذ أيــام : ابــن عمــر 

فابتـــدأ احلســـن حـــديثا أهلانـــا باالســـتماع : نعـــم ، قـــال ابـــن عمـــر : 
اليت شدت مخارها برجله هند : وقال قوم : قال علي بن حممد .إعجابا به حىت جاءنا الطعام

اهــــ ابـــن جعدبـــة وامســـه يزيـــد بـــن وكـــان احلســـن أحصـــن تســـعني امـــرأة. و ل بـــن عمـــر بنـــت ســـهي
.عياض متهم 

اهللا بــن عمــرو عــن حــدثنا عبيــد أخربنــا عبــد اهللا بــن جعفــر الرقــي قــال ]7334[ابــن ســعد -
أن احلسـن بـن علـي أتـى ابنـا لطلحـة بـن عبيـد اهللا إمساعيل بن أيب خالد عن شـعيب بـن يسـار 

إن : ومـــا هـــي ؟ قـــال تـــزوجين أختـــك ، قـــال : اجـــة ولـــيس يل مـــرد قـــال قـــد أتيتـــك حل: فقـــال 
ادخـل : مث قال . ما يل مرد إذ أتيتك فزوجها إياه : معاوية كتب إيل خيطبها على يزيد ، قال 

.اهـ سند حسن عليها بعده حسنيا فأقرها مث خلففخريها فاختارت حسن
زيـدعن علـي بـن حدثنا محاد بن سلمة: مسلم قال أخربنا عفان بن]7296[ابن سعد -

أن فتية من قريش خطبوا ابنة سهيل بن عمرو ، وخطبها احلسن فشاورت أبا هريرة ، وكان هلا 
تطعت أن تقبلــي ن اســإين رأيــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقبــل فــاه ، فــإ: صــديقا ، فقــال 
.ابن جدعان ضعيف و . رواه أمحد يف العلل عن عفان اهـ حيث قبل فقبلي
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كانـت هنـد : عن ابن سريين قـال أخربنا علي بن حممد عن اهلذيل]7350[ابن سعد وقال
فطلقهـــا ، ، عنـــد عبـــد الـــرمحن بـــن عتـــاب بـــن أســـيد بنـــت ســـهيل بـــن عمـــرو 

بن كريز ، مث طلقها ، فكتب معاوية إىل أيب هريـرة أن خيطبهـا علـى فتزوجها عبد اهللا بن عامر 
اخطب هند بنت سهيل بن : أين تريد ؟ قال : يزيد بن معاوية ، فلقيه احلسن بن علي فقال 

خـر : فقالـت فأتاها أبـو هريـرة فأخربهـا اخلـرباذكرين هلا ،: عمرو على يزيد بن معاوية ، قال 
: فتزوجهـا ، فقـدم عبـد اهللا بـن عـامر املدينـة ، فقـال للحسـن أختار لك احلسن ،: يل ، قال 

إن يل عنـــدها وديعـــة فـــدخل إليهـــا واحلســـن معـــه وجلســـت بـــني يديـــه ، فـــرق ابـــن عـــامر فقـــال 
فأخرجــت وديعــيت: خــريا لكمــا مــين ، فقــال أال أنــزل لــك عنهــا فــال أراك جتــد حملــال: احلســن 

: ة وتـــرك البـــاقي ، فكانـــت تقـــول ســـفطني فيهمـــا جـــواهر ففتحهمـــا ، فأخـــذ مـــن واحـــد قبضـــ
اهـــ أبــو بكــر مجيعــا احلســن وأســخاهم ابــن عــامر وأحــبهم إيل عبــد الــرمحن بــن عتــابســيدهم

.اهلذيل متهم 
ن حممد عن عبد اهللا بن جعفر عـن أم بكـر بنـت املسـور أخربنا علي ب]7476[ابن سعد -

أن عـن أبيـه عـن املسـوربن خمرمة وغسان بن عبد احلميد عن جعفر بن عبد الرمحن بن مسور 
زوج يزيد من ابنة عبد اهللا بن جعفر ، واقض عنه دينـه مخسـني ألـف : معاوية كتب إىل مروان 

مــا أقطــع أمــرا دون احلســـني ، : دينــار وصــله بعشــرة آالف دينــار ، فقــال عبــد اهللا بــن جعفــر 
ني أحــب أن إن أمــري املــؤمن: اجعــل أمرهــا إيل ففعــل ، واجتمعــوا فقــال مــروان : فشــاوره فقــال 

يزيد القرابة لطفا ، واحلق عظما ، وأن يتالىف صالح هذين احليني بالصهر ، وقد كان من أيب 
جعفـــر يف إجابـــة أمـــري املـــؤمنني مـــا حســـن فيـــه رأيـــه ، وويل أمرهـــا خاهلـــا ، ولـــيس عنـــد حســـني 

صـة إن اهللا رفع باإلسالم اخلسيسة وأمت الناق: فتكلم حسني وقال خالف على أمري املؤمنني ،
قرابتنــا وقــد زوجــت ، وأذهــب اللــوم ، فــال لــوم علــى مســلم ، وإن القرابــة الــيت عظــم اهللا حقهــا

: مــن هــو أقــرب نســبا وألطــف ســببا القاســم بــن حممــد بــن جعفــر ، فقــال مــروان هــذه اجلاريــة 
ا هــذه أيــادي أمــري املــؤمنني بــن جعفــر مــايــا: أغــدرا يــا بــين هاشــم ؟ وقــال لعبــد اهللا بــن جعفــر 

نشــدتكم اهللا : فقـال حسـني . قـد أعلمتــك أين ال أقطـع أمـرا فيهـا دون خاهلــا : ل قـا!عنـدك 

قــد بــدا يل أن أزوجهــا عبــد اهللا بــن الــزبري ؟ هــل كــان هــذا يــا أبــا عبــد الــرمحن ؟ يعــين : قلــت 
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إمنــا ألــوم عبــد اهللا ، فأمــا حســني فــوغر : فقــال مــروان . اللهــم نعــم : املســور بــن خمرمــة ، فقــال
ا ووضــعوا  ال حتمــل علــى القــوم ، فالــذي صــنعوا أوصــل ، وصــلوا رمحــ: الصــدر ، فقــال مســور 

اهـ كرميتهم حيث أحبوا
عـن عبـد اهللا أخربنا علي بن حممد عـن يزيـد بـن عيـاض بـن جعدبـة ]7477[وقال ابن سعد 

خطـب سـعيد بــن العـاص أم كلثـوم بنـت علـي بعـد عمـر ، وبعــث : م قـال بـن أيب بكـر بـن حـز 
. ال تزوجيــه ، فأرســلت إىل احلســن : إليهــا مبائــة ألــف فــدخل عليهــا احلســني فشــاورته ، فقــال 

: أنـا أزوجـه فاتعــدوا لـذلك ، وحضـر احلســن ، وأتـاهم سـعيد ومــن معـه ، فقـال ســعيد : فقـال 
فلعــل أبــا عبــد اهللا كــره هــذا يــا أبــا : يــك دونــه ، قــال أكف: أيــن أبــو عبــد اهللا ؟ قــال لــه احلســن 

إذا ال أدخـل يف شـئ يكرهـه ، ورجـع ومل يعـرض : قـال . قد كان ، وأكفيـك : قال . حممد ؟ 
.اهـ ضعيف جدا يأخذ منه شيئايف املال ومل

مسعـت : أخربنـا احلسـن بـن صـاحل قـال : قـال فضل بن دكنيأخربنا ال]6789[ابن سعد -
.اهـ مرسل جيد كر أعطى عليا أم حممد بن احلنفيةن احلسن يذكر أن أبا بعبد اهللا ب

كتـب سـريين إىل أنـس : حدثين أيب قال : أخربنا بكار بن حممد قال]9787[ابن سعد -
أن اقــدم ث نســوة ، فكتــب إليــه أنــس بــن مالــكأن ســريين ظــالع ، وكــن عنــده ثــالبــن مالــك 

فقـــال البنتـــه : علـــي املدينـــة حـــىت أزوجـــك بنـــت أخـــي الـــرباء
يــا أبــت ، أجبــه ، فــإن اهللا : يــا بنيــة ، مــا تــرين فيمــا كتــب بــه هــذا الرجــل ؟ قالــت : حفصــة 

ال أشــب: فقصــعتها أمهــا ، وقالــت هلــا : وأمهــا قاعــدة قــال : يزيــدك شــرفا إىل شــرفك ، قــال 
فيــه د اهللا بــن حممــد بــن ســريينبكــار بــن حممــد بــن عبــاهـــ اهللا قرنــك ، تقــولني ألبيــك هــذا ؟

.ضعف 
عـن أخربنا عبـد امللـك بـن أيب سـليمان: قال أخربنا يزيد بن هارون]10134[ابن سعد -

إن : دخــل علينــا زيــد بــن ثابــت وحنــن ســتة إخــوة فــيهم حممــد ، فقــال : أنــس بــن ســريين قــال 
وهـذا وهـذا ألم ، ، شئتم أخربتكم من أخو كل واحد ألمه ، هذا وهذا ألم ، وهذا وهـذا ألم 

.اهـ حسن صحيح فما أخطأ شيئا
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أخربنا يزيد بن هـارون أخربنـا محـاد بـن سـلمة عـن ثابـت البنـاين عـن ]10834[ابن سعد -
مـا مـن النـاس امـرأة أحـب إيل أن أكـون يف مسـالخها مـن : ائشةعن عمسية 

.ال تعرف اهـ مسية بصرية
دثنا أبــو عوانـة عـن فـراس عــن حـدثنا هشـام أبــو الوليـد الطيالسـي حـ]10881[ابـن سـعد -

.لسـت بأمـك ، أنـا أم رجـالكم: فقالـت . يـا أمـه : عامر عـن مسـروق أن امـرأة قالـت لعائشـة
قالـت امـرأة : قـال أخربنا الفضـل بـن دكـني حـدثنا سـفيان عـن فـراس عـن الشـعيب عـن مسـروق

.اهـ صحيح إين لست بأمك إمنا أنا أم رجالكم: مه ، قالت يا أ: لعائشة 
عــن حيــىي بــن عبــد أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا حممــد بــن عمــرو]11625[ابــن ســعد -

كانــت عاتكــة بنــت زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل حتــت عبــد اهللا بــن أيب : الــرمحن بــن حاطــب قــال 
بعــده ، ومــات فأرســل عمــر إىل بكــر الصــديق ، فجعــل هلــا طائفــة مــن مالــه علــى أن ال تتــزوج

. ىل أهلـه املـال الـذي أخذتـه وتزوجـيإنك قد حرمـت عليـك مـا أحـل اهللا لـك فـردي إ: عاتكة
أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا حممــد بــن ]11628[وقــال .ففعلــت فخطبهــا عمــر فنكحهــا

، جـاء ربيعـة بـن أميـة إىل عمـر بـن اخلطـاب : قـال عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عمرو
رأيت يف املنام كأن أبا بكر هلك فكنـت بعـده فبعثـت إىل هـذه املـرأة املتبتلـة فنكحتهـا : فقال 

وكانت حتت عبد اهللا بن أيب بكر فأصيب يوم الطـائف فجعـل هلـا طائفـة مـن مالـه علـى أن ال 
نـا بـه ، وال سـبيل إىل هـذه املـرأةبفيـك احلجـر ، بـل يبقيـه اهللا وميتع: عمـر تنكح بعـده ، فقـال

فتـويف أبـو بكـر ، وكـان عمــر مكانـه فأرسـل إىل عاتكـة إنـك قــد حرمـت علـى نفسـك مـا أحــل 
اهللا لـك فــردي املــال إىل أهلـه وانكحــي ففعلــت فخطبهـا عمــر فنكحهــا ، فجـاء ربيعــة بــن أميــة 

جعـل فأذن لـه فـدخل ف. اللهم ال تنعم به عينا : ، فقال 
أخربنـا عفـان بـن مسـلم حـدثنا محـاد بـن ] 11626[وقـالاهــ ينظر إىل جلة القرط على بابـه

أن عاتكـة بنـت زيـد كانـت حتـت عبـد اهللا بـن أيب بكـر فمـات عنهـا سلمة أخربنا علي بن زيد
واشــرتط عليهــا أن ال تــزوج بعــده ، فتبتلــت وجعلــت ال 

زوجنيهـــا : اذكــرين هلــا فـــذكره هلــا فأبــت عمــر أيضـــا ، فقــال عمــر : تــأىب ، فقــال عمــر لوليهـــا 
فزوجه إياها فأتاها عمر فدخل عليها فعاركها حىت غلبها علـى نفسـها فنكحهـا فلمـا فـرغ قـال 
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والة هلـــا أن إليـــه مـــ: 
أخربنا عارم بن الفضل حدثنا ابن سعد وقال. اهـ ابن جدعان ضعيف 

كانـت حتـت عبـد اهللا بـن أيب بكـر ، محاد بـن سـلمة عـن خالـد بـن سـلمة أن عاتكـة بنـت زيـد
وكــان حيبهـــا فجعـــل هلـــا بعـــض أرضـــيه علـــى أن ال تـــزوج بعـــده ، فتزوجهـــا عمـــر بـــن اخلطـــاب ، 

لت إليها عائشة أن ردي علينا أرضنا وكانت عاتكة قد قالت حني مات عبد اهللا بن أيب فأرس
:بكر 

عليك وال ينفك جلدي أغربا... آليت ال تنفك نفسي حزينة 
:فتزوجها عمر بن اخلطاب ، فقالت عائشة : قال 

عليك وال ينفك جلدي أصفرا... آليت ال تنفك عيين قريرة 
ىي قال حدثنا مسدد قـال حـدثنا محـاد حدثنا حي]7289[ابن املنذر وقال.ردي علينا أرضنا

عــن خالــد بــن ســلمة أن عبــد اهللا بــن أيب بكــر جعــل المرأتــه عاتكــة أرضــا علــى أن ال بــن زيــد
أن ردي علينـا أرضـنا:تزوج بعده، فلما مات تزوجها عمر بن اخلطاب فأرسلت إليها عائشة 

.اهـ مرسل 
ل بـن موسـى شـريان الرامهرمـزي حـدثنا حممـد بـن عثمـان بـن حـدثنا سـه]2563[الطرباين -

خطـب احلسـن بـن علـي : عـن حممـد قـال ي ثنـا قـريش بـن أنـس ثنـا ابـن عـون أيب صفوان الثقف
واهللا إين ألنكحــك وإين ألعلــم أنــك غلــق : إىل منظــور بــن ســيار بــن ريــان الفــزاري ابنتــه فقــال 
.ثقات اهـطلق ملق غري أنك أكرم العرب بيتا وأكرمه نسبا 

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا أبــو كريــب ثنــا يــونس بــن بكــري ]3324[الطــرباين -
تـزوج احلـارث بـن حسـان وكانـت لـه صـحبة: عن عنبسة بن األزهـر عـن مسـاك بـن حـرب قـال

بنيـت أختـرج وإمنـا : فـال خيـرج لصـالة الغـداة، فقيـل لـهلرجل إذ ذاك إذا تـزوج ختـدر أيامـاوكان ا
اهـــ صــالة الغـداة يف مجيـع المــرأة سـوءواهللا إن امـرأة متنعــين مـن: ؟ قـالهـذه الليلــةبأهلـك يف

.سند ضعيف 
نا حممـــد بـــن عبـــدوس بـــن كامـــل الســـراج ثنـــا إبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا حـــدث]6749[الطـــرباين -

أن أم مسرة بن جندب مات عنها زوجها، اهلروي ثنا هشيم أنا عبد احلميد بن جعفر عن أبيه
ال أتـزوج رجـال : دمت املدينـة، فخطبـت فجعلـت تقـولبنه مسـرة وكانـت امـرأة مجيلـة، فقـوترك ا
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ر علـــى ذلـــك، إال رجـــال يكفـــل هلـــا بنفقـــة ابنهـــا مســـرة، حـــىت يبلـــغ، فتزوجهـــا رجـــل مـــن األنصـــا
.مرسل حسن . جعفر بن عبد اهللا بن احلكم اهـوكانت معه يف األنصار

حدثنا إسرائيل عن أيب حصني عن خالد بـن :قال حدثنا وكيع]21531[ابن أيب شيبة -
ابـن .أنه كان إذا نثر على الصبيان منـع صـبيانه فاشـرتى هلـماألنصاريمسعودأبيعن سعد

حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال حدثنا حيىي بن حيىي قال حـدثنا وكيـع عـن ]7173[املنذر 
كانوا . سند جيد. حنوهاألنصاري مسعودأيبعن إسرائيل عن أيب حصني عن خالد بن سعد

.نثرون اجلوز والسكر وحنوه يف األعراسي
حــدثنا حممــد بــن أيب عــدي عــن ســفيان عــن أيب حصــني عــن ]21532[وقــال ابــن أيب شــيبة 

معناه على التنزه .اهـ سند جيد خالد بن سعد 
.، واهللا أعلم 

عبـد عـن نا وكيع عن سفيان عن أبيه عن املسـيب بـن رافـعحدث]21528[ابن أيب شيبة -
إن وضعتموه أصبنا منه ، وإن نثرمتـوه مل نصـب منـه: قال يف نثر اجلوزاهللا بن يزيد الخطمي

.يأيت منه يف كتاب اهلبات .اهـ سند جيد 
حدثنا وكيع عن زياد بن خيثمة عن نعيم بـن أيب هنـد عـن عمـر ]17881[ابن أيب شيبة -

اهـــ األعــور مل البيــاض نصــف احلســن: عائشــةقالــت : ور عــن عبــد اهللا بــن جعفــر قــال األعــ
.أعرفه 

نا إمساعيل بـن عبـد اهللا القرشـي ثنـا أبـو امللـيح عـن ميمـون حدث]1769املطالب[أبو يعلى -
: مسعـت أبـا الـدرداء يقـول : خطـب معاويـة أم الـدرداء ، فأبـت أن تتزوجـه ، قالـت بن مهـران

اهـ، ولست أريد بأيب الدرداء بدالاملرأة آلخر أزواجها: صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللاقال 
فيـــه ورواه الطـــرباين يف األوســـط مـــن وجـــه آخـــر . رجالـــه ثقـــات : قـــال البوصـــريي يف اإلحتـــاف 

.واملرفوع صححه األلباين يف الصحيحة .ضعف 
بـــن راشـــد اخلراســـاين حـــدثين عبـــد الـــرحيم بـــن واقـــد ثنـــا العبـــاس]1703املطالـــب[احلـــارث -

حدثين الوليد بن مسلم عن نسيبة بنت عبد الرمحن عن حممد بن عبـد الصـمد عـن أيب رومـان 
يـا أمـري املـؤمنني ، مـا بـال طعـام العـرس : عـن طعـام العـرس ، فقيـل عمر بن الخطابسئل : 

يف طعــام : مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : أطيــب مــن ريــح طعامنــا ؟ فقــال 
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. دعا له إبراهيم اخلليل وحممد أن يبـارك فيـه ويطيبـه : قال عمر . لعرس مثقال من ريح اجلنة ا
اهـهذا إسناد مظلم: قال ابن حجر 

حـــدثنا اليمــان أبــو حذيفـــة عــن طلحــة بـــن أيب عثمــان عـــن ]2452[أبــو داود الطيالســي -
كـل حرامـا أفاسـقا و من دخل على طعام ومل يدع له دخل : قال أبي هريرةسعيد املقربي عن 

وشر الطعام طعام الوليمة يدعى األغنياء ويرتك الفقراء ومـن مل جيـب الـدعوة فقـد عصـى اهللا . 
.اهـ منكر و جل ورسوله صلى اهللا عليه و سلمعز 

عــن خــالس أن أمــة حــدثنا محــاد عــن قتــادة: عثمــان قــالحــدثنا علــي بــن ] 1/344[حــرب 
مـنهم، فولـدت أوالدا، مث إن مواليهـا قـدروا عليهـا 

مـا عرفـت مـن : ، وقـالملوالهـا، وجعـل يف أوالدهـا امللـة
جاريـــة جباريـــة، : جاريتـــان جباريـــة، وغـــالم بغـــالم، وقـــال احلســـن: متاعـــك فخـــذه، قـــال خـــالس

.وغالم بغالم
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الق ـــطــاب الـــتـــك
دةــعــوال

 عن رسول ا
وأصحابه
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ما ذكر يف كراهية الطالق
وجيعــل اهللا فيــه وعاشــروهن بــاملعروف فــإن كرهتمــوهن فعســى أن تكرهــوا شــيئا(وقــول اهللا تعــاىل 

]19النساء [)خريا كثريا
واصـل عـن حدثنا كثري بن عبيد حدثنا حممد بن خالـد عـن معـرف بـن ]2180[أبو داود -

أبغــض احلــالل إىل اهللا :صــلى اهللا عليــه وســلم قــال حمــارب بــن دثــار عــن ابــن عمــر عــن النــيب
ورواه أمحد بن يونس عن معرف عـن حمـارب مرسـال، وهـو . اهـ صححه احلاكم تعاىل الطالق 

.أصح ، قاله غري واحد من النقاد 
واللفـــظ أليبهيممـــد بـــن العـــالء وإســـحاق بـــن إبـــراحـــدثنا أبـــو كريـــب حم]7284[مســـلم -

سـفيان عـن جــابر قـال قـال رســول اهللا كريـب قـاال أخربنـا أبــو معاويـة حـدثنا األعمــش عـن أيب
إن إبلــيس يضــع عرشــه علــى املــاء مث يبعــث ســراياه فأدنــاهم منــه منزلــة :صــلى اهللا عليــه وســلم 

ء يء أحــدهم فيقــول فعلــت كــذا وكــذا فيقــول مــا صــنعت شــيئا قــال مث جيــيجيــ، أعظمهــم فتنــة 
قـال . فيدنيه منـه ويقـول نعـم أنـت:قال .دهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته أح

هلـفيلتزمه :األعمش أراه قال 
تــزوج عمــرعــن قتــادة أن اللحــدثنا أبــو هــ: حــدثنا وكيــع قــال ]19598[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل ضعيف فطلقهاامرأة فإذا هي مشطاء
أنــه تــزوج عمــرحــدثنا وكيــع قــال حــدثنا هشــام عــن أبيــه عــن ]19597[ابــن أيب شــيبة وقــال

هـذا . : قال مثرأة من بين خمزوم عاقرا فطلقها ام
.أصح ، وهو مرسل جيد 

: علـيقـال : حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفـر عـن أبيـه قـال ]19538[ابن أيب شيبة -
ابــــن أيب شــــيبة .فإنــــه رجــــل مطــــالق، و يــــا أهــــل الكوفــــة ال تزوجــــوا حســــنا يــــا أهــــل العــــراق أ

مـا زال احلسـن يتـزوج ويطلـق : قـال علـي : حدثنا حامت عن جعفر عـن أبيـه قـال ]19539[
.صحيحاهـ مرسل حىت حسبت أن يكون عداوة يف القبائل

: قـــال حـــدثنا خالـــد بـــن احلـــارث : أخربنـــا عفـــان بـــن مســـلم قـــال ]7332[وقـــال ابـــن ســـعد 
إين : خطـب احلسـن بـن علـي فلمـا اجتمعـوا للمـالك ، قـال : حدثنا ابن عـون عـن حممـد قـال 

قـال . ألزوجك وإين ألعلم أنك علق طلق ملق ولكنك خري العرب نفسـا وأرفعهـا بيتـا فزوجـه 
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: وكـان مطالقـا ، قـال : وكان احلسن بن علي إذا أراد أن يطلـق إحـدى نسـائه ، قـال : حممد 
أيســرك أن أهــب لــك كــذا وكــذا ؟ هــو لــك مــرارا فيمــا وصــف مث خيــرج : فيقــول فــيجلس إليهــا 

.اهـ صحيح فريسل إليها بطالقها
عـن عـن أمـهحـدثنا سـالم بـن قاسـم الثقفـي: حـدثنا وكيـع قـال ]19601[ابن أيب شيبة -

يــا أم ســعيد قــد اشــتقت أن أكــون عروســا : علــيقــال : ســرية كانــت لعلــي قالــت : أم ســعيد 
الطـــالق قبـــيح : ن واســـتبدل ، فقـــال طلـــق إحـــداه: نـــده يومئـــذ أربـــع نســـوة فقلـــت وع: قالـــت 
أخربنـــا أبـــو أخربنـــا أبـــو حممـــد عبـــد اهللا بـــن يوســـف األصـــبهاين]14222[البيهقـــي .أكرهـــه

حـــدثنا عفــان حـــدثنا عبـــد حـــدثنا احلســن بـــن حممـــد بــن الصـــباح الزعفــراينســعيد بـــن األعــرايب
حـدثتها يأم زينب أن أم سـعيد أم ولـد علـاسم حدثتينالواحد بن زياد حدثنا سليمان بن الق

يــا أم ســعيد قــد اشــتقت أن أكــون : املــاء وهــو يتوضــأ فقــال يعلــكنــت أصــب علــى : قالــت 
تطلـق : أبعـد أربـع قالـت فقلـت : ك مـا مينعـك يـا أمـري املـؤمنني قـالوحيـ: عروسا قالت فقلـت 
.غريب اهـ إن الطالق قبيح أكرهه: أخرى قال واحدة منهن وتزوج 

عــن قــيس بــن حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد: حــدثنا وكيــع قــال ]19599[ابـن أيب شــيبة -
أمـا إين مل أطلقهـا مـن أمـر سـاءين ولكـن : امرأتـه فقـال الوليـدبنخالدطلق : أيب حازم قال 

.اهـ صحيح مل يصبها عندي بالء
:فقالـت لـهمـرأة لـهاابـن عمـرطلـق : قـالنا سفيان عن عمرو بن دينار]1099[سعيد -

: ؟ قـــالففـــيم تطلـــق املـــرأة العفيفـــة املســـلمة: قالـــت، ال : ؟ قـــالهـــل رأيـــت مـــين شـــيئا تكرهـــه
.جيداهـ مرسل فارجتعها 

طالق النيب صلى ا عليه وسلم
]1الطالق ) [(وقول اهللا تعاىل 

حدثنا حيىي بن زكريا بـن أيبيبن حممد بن الزبري العسكر حدثنا سهل ]2285[أبو داود -
زائدة عن صاحل بن صـاحل عـن سـلمة بـن كهيـل عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس عـن عمـر 

رواه النســائي وصــححه ابــن . مث راجعهــا، عليــه وســلم طلــق حفصــة أن رســول اهللا صــلى اهللا
.حبان واحلاكم والذهيب 
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حـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا بد اهللا بـن أمحـد بـن موسـى قـالأخربنا ع]4276[وقال ابن حبان 
: بــن عمــر قــالاعــن عــن أيب صــاحلحــدثنا األعمــشحــدثنا يــونس بــن بكــري قــالبــن منــري قــال

ول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم لعل رس،ما يبكيك: ى حفصة وهي تبكي، فقالدخل عمر عل
لــئن كــان طلقــك، ال كلمتــك  إنــه قــد كــان طلقــك، مث راجعــك مــن أجلــي، فــأمي اهللا ،طلقــك

اهـكلمة أبدا

بالطالقهوالدهالرجل يأمر
حـدثنا احلـارث : حـدثنا يزيـد بـن هـارون عـن ابـن أيب ذئـب قـال ]19397[ابن أيب شيبة -

كانــت حتــت ابــن عمــر امرأتــه ، وكــان : بــن عبــد الــرمحن عــن محــزة بــن عبــد اهللا بــن عمــر قــال 
لقهــا ، فـأىب فـذكرها عمــر لرسـول اهللا صــلى اهللا ط: 
وصــححه ابــن أمحــدرواه.أطــع أبــاك وطلقهــا: عليــه وســلم فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 

.حبان واحلاكم والذهيب
حـدثنا عبــد الـرزاق قـال أنــا سـفيان عــن عطـاء بـن الســائب عـن أيب عبــد ]27551[أمحـد -

ن يتـزوج حـىت تـزوج مث أمرتـه أن يفارقهـا أتـزل بـه أمـه كـان فينـا رجـل مل: الرمحن السـلمي قـال 
ن أفـارق قـال أن أمـي مل تـزل يب حـىت تزوجـت مث أمـرتين إ: فرحل إىل أيب الدرداء بالشام فقـال 

مسعــت رســول اهللا صــلى ، ن متســك أومــا أنــا بالــذي آمــرك ، مــا أنــا بالــذي آمــرك أن تفــارق : 
: ضـــع ذلـــك البـــاب أو احفظـــه قـــال أف. جلنـــة الوالـــد أوســـط أبـــواب ا: اهللا عليـــه و ســـلم يقـــول 

اهـ ورواه ابن عيينة وشعبة وابن علية وغريهم عن عطـاء ، وصـححه الرتمـذي فرجع وقد فارقها 
.وابن حبان واحلاكم والذهيب 

كنــت : عــن أيب طلحــة األســدي قــال حــدثنا جريــر عــن الــركني]19398[ابــن أيب شــيبة -
إين كنـت أبغـي إبـال يل فنزلـت : اكتنفـاه فقـال أحـدمها فأتـاه أعرابيـان فابن عباسجالسا عند 

: بقــوم فــأعجبتين فتــاة هلــم فتزوجتهــا فحلــف أبــواي أن ال يضــماها أبــدا ، وحلــف الفــىت فقــال 
مـا أنـا بالـذي آمـرك أن: فقـال ابـن عبـاس ر وألـف هديـة وألـف بدنـة إن طلقهـاعليه ألـف حمـر 

اهــ سـند بـرر والـديكا: ذه املـرأة ؟ قـال : قال تطلق امرأتك وال أن تعق والديك
.جيد 
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ما جاء يف الطالق بلفظ الثالث 
حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أيب عن حممد بـن إسـحاق حـدثين داود بـن ]2387[أمحد -

طلــق ركانــة بــن عبــد يزيــد أخــو بــين :قــالسعــن ابــن عبـااحلصـني عــن عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس
فسـأله رسـول اهللا صـلى : واحد، فحـزن عليهـا حزنـا شـديدا، قـالاملطلب امرأته ثالثا يف جملس 

نعـم : قـاليف جملـس واحـد؟: فقـال: طلقتهـا ثالثـا، قـال: قـالكيـف طلقتهـا؟:اهللا عليه وسلم
يرى أمنا الطـالق :فكان ابن عباس. فرجعها : قال.فإمنا تلك واحدة فأرجعها إن شئت:قال

، قالـه ابـن املـديين وأبـو م يف حـديث عكرمـة ، داود بـن احلصـني يهـاهــ ضـعيف عند كل طهـر 
.، واحلديث فيه اضطراب داود وغريمها 

بــن عبــاس قــال  ابــن طـاووس عــن أبيــه عــن اعــن معمــر قــال أخــربين ]11336[عبـد الــرزاق -
عمـروسـنني مـن خالفـة أبـي بكـرسـلم ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و كان الطـالق علـى عهـد

ن النــاس اســتعجلوا أمــرا كانــت هلــم فيــه أنــاة فلــو أمضــيناه إ: طــالق الــثالث واحــدة فقــال عمــر
بـن طـاووس عـن ابـن جـريج قـال أخـربين اعـن ]11337[عبد الـرزاق .عليهم فأمضاه عليهم

البــن عبــاس أبيــه أن أبــا الصــهباء قــال 
اهــ رواه مسـلم نعـم: بـن عبـاس افقـال ، ا من إمـارة عمـر صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وثالث

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخربنا سليمان بن حرب عن محاد بن زيد عن ]3748[، وقال 
عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء قال البـن عبـاس هـات مـن أيوب السختياين

بكـر واحـدة وأيبهناتك أمل يكن الطالق الـثالث علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
اهـالطالق فأجازه عليهمعهد عمر تتايع الناس يفقد كان ذلك فلما كان يف:فقال

نـــا إمساعيـــل بـــن عيـــاش عـــن عطـــاء اخلراســـاين أن العـــالء بـــن ]1094[ســـعيد بـــن منصـــور -
.ضعيف. أن اعتزل امرأتكالخطاببنعمرفأرسل إليه ، جعونة طلق امرأته مائة تطليقة 

عن إمساعيل بن عبد اهللا قال أخـربين عبيـد اهللا بـن العيـزار أنـه مسـع ]11345[عبد الرزاق-
إذا ظفــر برجــل طلــق امرأتــه ثالثــا أوجــع رأســه عمــر بــن الخطــابيقــول كــان مالــكبــنأنــس

.يأيت يف طالق البكر . اهـ إمساعيل بن عبد اهللا البصري ال حيتج به بالدرة 
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فضل بـن دكـني عـن جعفـر بـن برقـان عـن معاويـة حدثنا وكيع وال]18104[ابن أيب شيبة -
ثالث حيرمنهـا : إين طلقت امرأيت مئة ، قال : فقال عثمانجاء رجل إىل : بن أيب حتىي قال 

.اهـ معاوية بن أيب حيىي ذكره ابن حبان يف الثقات ، مرسل عليك ، وسبعة وتسعون عدوان
أيب منــر قــال جــاء رجــل إىل عــن إبــراهيم بــن حممــد عــن شــريك بــن ]11341[عبــد الــرزاق -

فقال إين طلقت امرأيت عدد العرفج قال تأخذ من العـرفج ثالثـا وتـدع سـائره قـال إبـراهيم علي
.اهـ األسلمي مرتوك مثل ذلك عثمان بن عفانوأخربين أبو احلويرث عن 

علـيجـاء رجـل إىل : حدثنا وكيع عن األعمش عن حبيب قـال]18101[ابن أيب شيبة -
ابـن أيب .واقسـم سـائرهن بـني نسـائكبانـت منـك بـثالث: طلقت امرأيت ألفا؟ قـالإين : فقال
: قـال حدثنا ابن فضيل عن األعمش عن حبيب عـن رجـل مـن أهـل مكـة ]18109[شيبة 

الـــثالث حترمهـــا عليـــك ، واقســـم : إين طلقـــت امـــرأيت ألفـــا ؟ قـــال: فقـــالعلـــيجـــاء رجـــل إىل 
بـــن خشـــيش يأبـــو احلســـني حممـــد بـــن علـــأخربنـــا]15356[البيهقـــي .ســـائرهن بـــني أهلـــك

العـزائم أخربنـا أمحـد بـن ابـن أيبياملقرئ بالكوفة أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا األزد
جـاء : ثابـت عـن بعـض أصـحابه قـال حازم أخربنا أبو نعيم عـن األعمـش عـن حبيـب بـن أيب

واقســـم ســـائرها بـــني مهـــا عليـــك ثـــالث حتر : ألفـــا قـــال طلقـــت امـــرأيت: فقـــال يعلـــرجـــل إىل 
.اهـ ضعيف نسائك

حـدثنا محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن علـي بـن عمـر بـن حسـني عـن ]18528[ابن أيب شيبة -
ال حتـل لـه حـىت تـنكح زوجـا : يف رجـل طلـق امرأتـه محـل بعـري ، قـالعلـيعن جعفر عن أبيه

.اهـ  ابن عمر احلسيين مل أعرفه غريه
جـاء : قال نا األعمش عن إبراهيم عن علقمة قـالأبو معاوية]1063[سعيد بن منصور -

: فما قـالوا لـك؟ قـال: قال عبد اهللا. إين طلقت امرأيت تسعا وتسعني: فقالعبد اهللارجل إىل 
لقــــد أرادوا أن يشــــقوا عليــــك، بانــــت منــــك بــــثالث، : قــــال عبــــد اهللا. حرمــــت عليــــك: قــــالوا

سـئل : يم عـن علقمـة قـالنا جرير عن األعمـش عـن إبـراه]1093[سعيد . وسائرهن عدوان
ابـن أيب . كفيـك ثـالث، وسـائرهن عـدواني: عبد اهللا عن رجل طلـق امرأتـه تسـعا وتسـعني قـال

: حدثنا أبو معاوية عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد اهللا قـال]18097[شيبة 
قد : واقال: فما قالوا لك؟ قال : إين طلقت امرأيت تسعة وتسعني مرة ؟ قال : أتاه رجل فقال 
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لقــــد أرادوا أن يبقــــوا عليــــك ، بانــــت منــــك بــــثالث : فقــــال عبــــد اهللا : حرمــــت عليــــك، قــــال 
عـن معمــر عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمــة ]11343[عبـد الـرزاق . وسـائرهن عـدوان

بن مسعود فقال إين طلقت امرأيت تسعة وتسعني وإين سألت فقيـل يل قـد اقال جاء رجل إىل 
ود لقـد أحبـوا أن يفرقـوا بينـك وبينهـا قـال فمـا تقـول رمحـك اهللا فظـن بـن مسـعابانت مين فقال 

حـدثنا ]18098[ابـن أيب شـيبة . أنه سريخص له فقال ثالث تبينهـا منـك وسـائرها عـدوان 
حفص عن األعمش عن إبراهيم عـن علقمـة عـن عبـد اهللا أنـه سـئل عـن رجـل طلـق امرأتـه مئـة 

حدثنا احلسـن ]7639[ابن املنذر . عدوانحرمتها ثالث ، وسبعة وتسعون: تطليقة ؟ قال 
جـاء رجــل إىل : عـن علقمـة قـالري عـن األعمـش عـن إبــراهيمحـدثنا ابــن منـبـن علـي بـن عفـان

سألت أحدا غريي؟ : يا أبا عبد الرمحن، إين طلقت امرأيت تسعة وتسعني، قال: عبد اهللا فقال
لقـد أرادوا أن يشـقوا عليـك، : هـي عليـك حـرام، قـال: فمـاذا قـالوا لـك؟ قـالوا: نعم، قال: قال

ابـــن أيب شـــيبة .أجـــل ثـــالث تبينهـــا، وســـائرها عـــدوان: وأن يفرقـــوا بينـــك وبـــني امرأتـــك، قـــال
: حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن منصــور واألعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة قــال ]18099[

بانــت منـك بـثالث وســائرهن : إين طلقـت امــرأيت مئـة ؟ فقـال : جـاء رجـل إىل عبــد اهللا فقـال 
ثنـا شـعبة عـن : ثنـا بشـر بـن عمـر قـال: حدثنا ابن مرزوق قـال]4485[الطحاوي . معصية

حدثنا حممد بـن النضـر ]9631[الطرباين . مثلهمنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا 
البيهقــــي .األزدي ثنــــا معاويــــة بــــن عمــــرو ثنــــا زائــــدة عــــن منصــــور عــــن إبــــراهيم عــــن علقمــــة

: قـال سفيان عن منصور واألعمش عـن إبـراهيم عـن علقمـة وكيع عن من طريق]15343[
.صحيح . مثله جاء رجل إىل عبد اهللا 

:بـن سـريين عـن علقمـة بـن قـيس قـالاعـن معمـر عـن أيـوب عـن ]11342[عبد الـرزاق -
بـن مسـعود يف نسـاء أهـل اإين طلقـت امـرأيت عـدد النجـوم فقـال :فقـالمسـعودبناأتى رجـل 

بـــن اقـــال وجـــاءه رجـــل آخـــر فقـــال إين طلقـــت امـــرأيت مثانيـــا فقـــال .األرض كلمـــة ال أحفظهـــا 
يـا أيهـا النـاس قـد بـني اهللا : بـن مسـعوداقـال . نعـم : مسعود فرييـد هـؤالء أن تبـني منـك قـال 

الطـــالق فمـــن طلـــق كمـــا أمـــره اهللا فقـــد بـــني ومـــن لـــبس جعلنـــا بـــه لبســـه واهللا ال تلبســـون علـــى 
بـــن ســـريين كلمـــة ال اونـــرى أن قـــول : قـــال . أنفســـكم مث حنملـــه عـــنكم نعـــم هـــو كمـــا يقـــول 

ابـن أيب شـيبة .لـو كـان عنـده نسـاء أهـل األرض مث قـال هـذا ذهـنب كلهـن : أحفظها أنـه قـال 



تقريب فقه السابقني األولني

8

حدثنا حممد بن فضيل عن عاصم عـن ابـن سـريين عـن علقمـة عـن عبـد اهللا قـال ]18110[
تكلمــت : جــوم، قــال إنــه كــان بيــين وبــني امــرأيت كــالم ، فطلقتهــا عــدد الن: أتــاه رجــل فقــال : 

قد بني اهللا الطالق، فمن أخذ به فقد بـني لـه، ومـن : قال عبد اهللا: نعم قال: ؟ قالبالطالق
لــبس علــى نفســه جعلنــا بــه لبســه ، واهللا ال تلبســوا علــى أنفســكم ونتحملــه عــنكم، هــو كمــا 

ســليمان بــن حــرب حــدثنا يزيــد بــن مــن طريــق]15357[البيهقــي .تقولــون هــو كمــا تقولــون
أتـى رجـل ابـن مسـعود : علقمة بـن قـيس قـال اهيم قال مسعت حممد بن سريين قال حدثينإبر 

نعـم قـال تريـد أن تبـني : ؟ قـال فقال إن رجال طلق امرأتـه البارحـة مائـة قـال قلتهـا مـرة واحـدة
رجل طلق امرأته البارحة : هو كما قلت قال وأتاه رجل فقال : نعم قال : قال . منك امرأتك

: نعـم قـال : تريـد أن تبـني امرأتـك قـال : نعـم قـال : ال قلتها مرة واحـدة؟ قـال عدد النجوم ق
قد بني اهللا أمـر : قال حممد فذكر من نساء أهل األرض كلمة ال أحفظها قال . هو كما قلت

الطـالق فمـن طلــق كمـا أمــره اهللا فقـد تبــني لـه ومــن لـبس عليــه جعلنـا بــه لبسـه واهللا ال تلبســون 
وأخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو قــال . هــو كمــا تقولــون، عــنكم علــى أنفســكم ونتحملــه 

حــدثنا ســفيان عــن أيــوب عــن ابــن ســريين عــن يحامــد بــن بــالل حــدثنا حيــىي بــن الربيــع املكــ
حـدثنا علــي ]9628[الطـرباين .كنـا عنـد عبـد اهللا فـذكر معنـاه واللفـظ خمتلـف: علقمـة قـال 

زيد بن إبراهيم ثنا حممد بن سريين حدثين علقمة بن بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا ي
أقلتهـا مـرة : طلـق امرأتـه البارحـة مثانيـا، قـال: أتـى رجـل ابـن مسـعود، فقـال: قيس النخعـي قـال

فأتــاه رجــل : قــال.هــو كمــا قلــت : نعــم، قــال: تريــد أن تبــني؟ قــال: نعــم، قــال: واحــدة؟ قــال
تريــد أن : نعــم، قــال: تهــا مــرة واحــدة؟ قــالأقل: طلــق امرأتــه البارحــة عــدد النجــوم، قــال: فقــال

قد بني اهللا عز وجـل الطـالق، فمـن طلـق كمـا : هو كما قلت ، مث قال: نعم، قال: تبني؟ قال
أمــره اهللا فقــد بــني لــه، ومــن لــبس علــى نفســه جعلنــا بــه لبســه، واهللا ال تلبســون علــى أنفســكم 

لـو كـان : أحفظها إنـه قـالونرى قول ابن سريين كلمة ال: نتحمله عنكم هو كما تقولون قال
حـــدثنا ]9629[الطـــرباين وقـــال .ذهـــنب كلهـــن-مث قـــال هـــذا -عنـــده نســـاء أهـــل األرض 

بــن ثنــا حممــدحممــد بــن النضــر األزدي ثنــا معاويــة بــن عمــرو ثنــا زائــدة ثنــا هشــام بــن حســان
إين طلقـت: فجـاء رجـل فقـالكنـا عنـد عبـد اهللا بـن مسـعود: قـالسسريين ثنـا علقمـة بـن قـي

: تريـد أن تبـني منـك امرأتـك؟ قـال: نعم، قال: قالواحدة قلتها؟: امرأيت مثانيا، فقال عبد اهللا
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احـدة مـرة و : طلقت امـرأيت عـدد النجـوم، فقـال:، مث أتاه رجل فقالهو كما قلت: نعم، قال
فـذكر عبـد اهللا عنـد ذلـك نسـاء : نعـم، قـال: قالفرتيد أن تبني منك؟: نعم، قال: قالقلتها؟
فمــن طلــق  قــد بــني اهللا لكــم كيــف الطــالق: شــيء ال أحفظــه، مث قــال عبــد اهللاألرض بأهــل 

تلبســون علــى أنفســكم ونتحملــه واهللا الد بــني لــه ومــن لــبس جعلنــا بــه لبســهكمــا أمــره اهللا فقــ
أخربنـا عبـد األعلـى ثنـا هشـام عـن حممــد ]1751املطالـب[إسـحاق .هـو كمـا تقولـونعـنكم

يف وصـححه ابـن حجــر . السـختياين ، رواه أمحـد يف العلــل صــححه أيـوب . مثلـه عـن علقمـة 
.املطالب

شـهدت : أنا شعبة عن عبد امللك بـن ميسـرة عـن النـزال بـن سـربة قـال ]460[ابن اجلعد -
إن اهللا تبارك وتعاىل قد بني فمن أتى من قبل وجهه : أتاه رجل وامرأة يف حترمي فقال عبد اهللا 

حــدثنا علــي بــن ]8982[الطــرباين . نطيــق كــل خالفكــم فقــد بــني لــه ومــن خــالف فــواهللا مــا 
مـا : عبد العزيز ثنا أبو نعيم عن املسعودي عن عبد امللك بن ميسرة عن النـزال بـن سـربة قـال

وجــل أنــزل كتابــه وبــني بيانــه فمــن أتــى األمــر إن اهللا عــز: ، مث قــالهــو كمــا قــال: ذلــك فقــال
حـدثنا ]9636[وقـال . من قبل وجهه فقد بني له ومن خالف فواهللا ما نطيق كل خالفكم

أبو خليفة الفضل بن احلباب ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عـن عبـد امللـك بـن ميسـرة عـن 
إن اهللا قــد : ، فقــاليف حتــرمي، وأتــاه رجــل وامــرأةشــهدت ابــن مســعود: النــزال بــن ســربة قــال

اهــ صـحيح بني فمن أتى األمر من قبل وجهه فقد بني، ومن خالف فواهللا مـا نطيـق خالفكـم
.
: حدثنا سهل بـن يوسـف عـن محيـد عـن واقـع بـن سـحبان قـال ]18087[ابن أيب شيبة -

ت عليه أمث بربه ، وحرم: عن رجل طلق امرأته ثالثا يف جملس ؟ قال عمران بن حصينسئل 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حـدثنا أبـو العبـاس بـن يعقـوب حـدثنا ]15344[البيهقي .امرأته

ن واقـع بـن سـحبان أن رجـال عـطالب أخربنا عبد الوهاب بـن عطـاء أخربنـا محيـد حيىي بن أيب
: جملــس قــال رجـل طلــق امرأتــه ثالثـا وهــو يف: املســجد فقــال أتـى عمــران بــن حصـني وهــو يف

موسـى يريـد بـذلك عيبـه فـانطلق الرجـل فـذكر ذلـك أليب: قـال . وحرمت عليـه امرأتـه أمث بربه
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أكثـر اهللا فينـا مثـل أيب: أال ترى أن عمران بن حصني قال كذا وكذا فقال أبو موسـى : فقال 
.اهـ واقع ذكره ابن حبان يف الثقات جنيد

حدثنا سعيد املقـربي :حدثنا حممد بن بشر عن أيب معشر قال ]18106[ابن أيب شيبة -
يا أبا عبد الرمحن ، إنه طلق امرأته : وأنا عنده ، فقال عبد اهللا بن عمرجاء رجل إىل : قال 

سعيد بن .: مئة مرة ؟ قال 
نــد عبــد اهللا بــن إين لع: نــا أبــو معشــر عـن ســعيد بــن أيب ســعيد املقـربي قــال]1066[منصـور 

يــا أبــا عبــد الــرمحن إنــه طلــق امرأتــه : عمــر إذ جــاءه رجــل يقــال لــه مهــر مــوىل آلل أيب منــر فقــال
بل أنت مهري، يؤخذ منك ثالثة، وسبعة وتسعون : قال. مهر: ما امسك؟ قال: قال. مائة مرة

أخربنـا أخربنـا حممـد بـن عبـد اهللا] 7641[ابـن املنـذر . 
ابن وهب أخربنا أبو معشر عن سعيد املقربي عن عبد اهللا بن عمر أنه قـال لرجـل طلـق امرأتـه 

بـــل أنـــت مهـــري، تأخـــذ منـــك ثـــالث، وســـبعة : مهـــر، قـــال: مـــا امســـك؟ قـــال: قـــال: مائـــة مـــرة
.اهـ صحيح وتس

أن رجــال جعــل أمــر بــن عمــراع عــن عــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــاف]11909[عبــد الــرزاق 
بــن عمــر فقــال مــا امســك قــال مهــر قــال مهــر أمحــق اامرأتــه بيــدها فطلقــت نفســها ثالثــا فســأل 

.اهـ العمري فيه ضعف ىل ما جعل اهللا يف يدك فجعلته يف يدها فقد بانت منكإعمدت 
مــن طلــق : قــال عمــربــناعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن ]11344[عبــد الــرزاق -
حــدثنا أســباط بــن حممــد ]18091[اهـــ وقــال ابــن أيب شــيبة مرأتــه ثالثــا طلقــت وعصــى ربــه ا

وبانـت منـه مـن طلـق امرأتـه ثالثـا فقـد عصـى ربـه: ابـن عمـرقـال : عن نافع قـال عن أشعث
حدثنا ابن مبشر حدثنا أمحد بن سنان حدثنا يزيـد أخربنـا ]4020[وقال الدارقطين . امرأته

مــن طلــق امرأتــه ثالثــا فقــد بانــت منــه : فع قــال كــان ابــن عمــر يقــول حممــد بــن إســحاق عــن نــا
حـــدثنا أبـــو صـــاحل وعثمـــان قـــاال ]4068[مث قـــال . امرأتـــه وعصـــى ربـــه تعـــاىل وخـــالف الســـنة

حدثنا حممد بن احلجاج حدثنا عبد الرحيم بن سـليمان عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر 
.اهـ صحيح )1(مثله

ســئل حممـد عــن الرجــل يطلـق امرأتــه ثالثــا يف مقعــد : حــدثنا أبـو أســامة عــن هشـام قــال ]18094[ابـن أيب شــيبة -1
ورواه . اهـ مرسل هال أعلم بذلك بأسا ، قد طلق عبد الرمحن بن عوف امرأته ثالثا ، فلم يعب ذلك علي: واحد ؟ قال 
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بـــن اكـــان : بـــن طـــاووس عـــن أبيـــه قـــال ان معمـــر قـــال أخـــربين عـــ]11346[عبـــد الـــرزاق -
لــو اتقيــت اهللا جعــل لــك خمرجــا ال يزيــده : إذا ســئل عــن رجــل يطلــق امرأتــه ثالثــا قــال عبــاس

.اهـ صحيح على ذلك
بن جريج قال أخربين عكرمة بن خالد أن سعيد بـن جبـري اعن ]11350[عبد الرزاق وقال 

تأخذ ثالثا وتدع تسع مئة :طلقت امرأيت ألفا فقال:س فقالبن عبااأخربه أن رجال جاء إىل 
]15371هـــق[الشـــافعي . وســـبعة وتســـعني 

طلقـت : عكرمة بن خالد أن سعيد بن جبري أخربه أن رجال جاء إىل ابن عباس فقال أخربين
عــن ]11353[عبــد الـرزاق .وتسـعنيتأخـذ ثالثــا وتـدع تسـعمائة وســبعة: ألفـا فقــال امـرأيت

بـن عبـاس رجـل فقـال طلقـت امـرأيت االثوري عـن عمـرو بـن مـرة عـن سـعيد بـن جبـري قـال جـاء 
ابـن . اختـذت آيـات اهللا هـزوا، بـن عبـاس ثـالث حترمهـا عليـك وبقيتهـا عليـك وزرا األفا فقـال 
يد بــن حــدثين عمــرو بــن مــرة عــن ســع: حــدثنا وكيــع عــن ســفيان قــال ]18103[أيب شــيبة 
بانـت منـك : إين طلقت امرأيت ألفـا أو مئـة قـال: جاء رجل إىل ابن عباس فقال : جبري قال 

أخربنــا حممــد بــن عبــد ]7636[ابــن املنــذر .اختــذت آيــات اهللا هــزوا،بــثالث وســائرهن وزر 
عــن ابــن اهللا أخربنــا ابــن وهــب أخــربين ســفيان الثــوري عــن عمــرو بــن مــرة عــن ســعيد بــن جبــري

وزرا عليـك اختـذت ثـالث منهـا حترمهـا عليـك وبقيتهـا: ال لرجـل طلـق امرأتـه ألفـاعباس أنـه قـ
حـــدثنا علـــي بـــن احلســـن حـــدثنا عبـــد اهللا عـــن ]7640[وقـــال ابـــن املنـــذر . آيـــات اهللا هـــزوا

، سفيان حدثنا عمرو بن مرة وحدثنا إسحاق عـن عبـد الـرزاق عـن الثـوري عـن عمـرو بـن مـرة
عـن سـعيد بـن وهـب أخـربين سـفيان الثـوري عـن عمـرو بـن مـرةوأخربنا حممد بن عبـد اهللا عـن ا

ثــالث منهــا حترمهــا عليــك، وبقيتهــا : عــن ابــن عبــاس أنــه قــال لرجــل طلــق امرأتــه ألفــابــن جبــري
.اهـ صحيح وزرا عليك، اختذت آيات اهللا هزوا

بـن عبـاس عـن رجـل اعن معمر عن أيوب عن جماهد قال سئل ]11347[عبد الرزاق وقال 
ابـن وقـال .اهـ كذا قال معمرإمنا يكفيه من ذلك رأس اجلوزاء: ه عدد النجوم قال طلق امرأت

أبيه أن عبد الرمحن بـن عـوف عنبن عبد الرمحن بن عوفسلمةسلمة بن أيبعنحممد بن راشد طريقنالدارقطين م
.وهو معلول اهـفلم يعب ذلك عليه أحدبكلمة واحدة ثالثا متاضر امرأته طلق 
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حـدثنا إمساعيـل بــن إبـراهيم عـن أيــوب عـن عمـرو ســئل ابـن عبـاس عــن ]18112[أيب شـيبة 
.اهـ صحيح يكفيه من ذلك رأس اجلوزاء: رجل طلق امرأته عدد النجوم ؟ فقال 

أخربنا مسلم]15372هق[الشافعي وقال 
.تأخـــذ ثالثــا وتــدع ســبعا وتســـعني: مائــة قــال طلقــت امــرأيت: قــال قــال رجــل البــن عبـــاس 

حدثنا نصر بن علي قال أخربين أيب قـال أخربنـا شـعبة عـن ابـن أيب ] 437[إمساعيل القاضي 
: قـــال . مـــرأيت مائـــة طلقـــت ا: جنـــيح ومحيـــد األعـــرج عـــن جماهـــد أن رجـــال قـــال البـــن عبـــاس 

ومــن يتــق (عصــيت ربــك وبانــت منــك امرأتــك ، مل تتــق اهللا يف امرأتــك ، ومل جتعــل لــك خمرجــا 
حدثنا عبد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل حـدثين أيب ثنـا ]11157[الطرباين ) . اهللا جيعل له خمرجا

كر حنوه ذ حممد بن جعفر ثنا شعبة عن ابن أيب جنيح ومحيد األعرج أن رجال سأل ابن عباس ف
مل يذكر جماهدا ، ورواه أيوب وإمساعيل بن أمية عن عبد اهللا بن كثري عن جماهـد ، رواه أبـو و .

.داود ، وهو صحيح عن جماهد عن ابن عباس 
بن جريج قال أخربين عبد احلميد بن رافـع عـن عطـاء بعـد اعن ]11348[عبد الرزاق وقال

يأخـذ مـن ذلـك ثالثـا : بـن عبـاس امئـة فقـال وفاته أن رجال قال البن عباس رجل طلق امرأته 
.حسن صحيح اهـويدع سبعا وتسعني 

ابــنحــدثنا ابــن منــري عــن األعمــش عــن مالــك بــن احلــارث عــن ]18088[ابــن أيب شــيبة -
إن عمـــك عصـــى اهللا : إن عمـــي طلـــق امرأتـــه ثالثـــا ، فقـــال: أتـــاه رجـــل فقـــال : قـــالعبـــاس

نـا سـفيان عـن األعمـش عـن ]1064[د بـن منصـورسـعي.فأندمه اهللا ، فلم جيعـل لـه خمرجـا
. إن عمــه طلــق امرأتــه ثالثــا فــأكثر: جــاء رجــل إىل ابــن عبــاس فقــال: مالــك بــن احلــارث قــال

نـا . عصيت اهللا عز وجل وبانت منك امرأتك، ومل تتق اهللا عز وجل فيجعل لـك خمرجـا: فقال
ل إىل ابـــن عبـــاس جـــاء رجـــ: أنـــا األعمـــش عـــن عمـــران بـــن احلـــارث الســـلمي قـــال: هشـــيم قـــال

عمـك عصـى اهللا فأندمـه، وأطـاع الشـيطان فلـم جيعـل : فقـال. إن عمـه طلـق ثالثـا فنـدم: فقال
مــن خيــادع اهللا : أرأيـت إن أنــا تزوجتهــا عــن غـري علــم منــه، أترجــع إليـه؟ فقــال: قــال. لـه خمرجــا

ســعيد بــن منصــورمــن طريــق] 48[إبطــال احليــل ورواه ابــن بطــة يف اهـــ عــز وجــل خيدعــه اهللا 
. عــن ابــن عبــاسحــدثنا عمــران بــن احلــارث الســلميقــال حــدثنا األعمــشحــدثنا هشــيم قــال 

م بن مرزوق قالحدثنا إبراهي]4476[الطحاوي وقال. صوابه مالك بن احلارث السلمي و 
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البيهقــي مــن رواه و . بــهثنــا ســفيان عــن األعمــش عــن مالــك بــن احلــارث: ثنــا أبــو حذيفــة قــال
.صحيح .به طريق ابن منري عن األعمش 

: حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن هــارون بــن عنــرتة عــن أبيــه قــال ]18102[وقــال ابــن أيب شــيبة 
إنــه طلــق امرأتــه مئــة مــرة وإمنــا يــا ابــن عبــاس: كنــت جالســا عنــد ابــن عبــاس فأتــاه رجــل فقــال 

ك بــثالث ، وعليــك وزر بانــت منــ: قلتهــا مــرة واحــدة فتبــني مــين بــثالث هــي واحــدة ؟ فقــال
.اهـ حسن صحيح عنيسبعة وتس

أنــت : إذا قــالوروى محــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس: أبــو داودوقــال
هذا قوله ورواه إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة.طالق ثالثا بفم واحد فهي واحدة

اهــــ هـــو عـــن عكرمـــة أشـــبه ، أكثـــر الروايـــات علـــى ، وجعلـــه قـــول عكرمـــةمل يـــذكر ابـــن عبـــاس
.)1(، إال أن يكون قضى ابن عباس يف أحوال خمتلفةفه خال

روى يوســف بــن يعقــوب القاضــي عــن ســليمان بــن ]14688[فقــد قــال البيهقــي يف املعرفــة 
شــهدت ابــن عبــاس مجــع بــني رجــل : أنــه قــالعــن محــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن عكرمــةحــرب

أنت طالق فجعلها واحدة، أنت طالق أنت طالق: وامرأته طلقها ثالثا، أيت برجل قال المرأته
اهــ هـذا إسـناد حسـن أنت طالق، ففرق بينهماالمرأته أنت طالق أنت طالق: وأيت برجل قال

.
حـدثنا محيـد بـن مسـعدة حـدثنا إمساعيـل أخربنـا أيـوب عـن عبـد اهللا ]2197[وقال أبو داود 

ثالثــا، إنــه طلــق امرأتــه : كنــت عنــد ابــن عبــاس فجــاءه رجــل، فقــال: عــن جماهــد قــالبــن كثــري
ينطلـق أحـدكم، فريكـب احلموقـة مث يقـول يـا : ، مث قالفسكت حىت ظننت أنه رادها إليه: قال

وإنـك مل تتـق اهللا فلـم )ومـن يتـق اهللا جيعـل لـه خمرجـا(: ابن عباس، يا ابن عباس، وإن اهللا قـال
يـا أيهـا النـيب إذا طلقـتم (: أجد لك خمرجا، عصيت ربـك، وبانـت منـك امرأتـك، وإن اهللا قـال

.األلبــاين ابــن حجــر و صــححه إمساعيــل هــو ابــن عليــة ، اهـــ ) بُــالنســاء فطلقــوهن يف قُـ 
.وهو شاهد ملا قبله 

أنــه حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن طــارق عــن قــيس بــن أيب حــازم]18105[ابــن أيب شــيبة -
ثـالث حيرمنهـا : أنه سئل عن رجل طلق امرأته مئة ؟ فقال المغيرة بن شعبةمسعه حيدث عن 

.3/34راجع إعالم املوقعني املثال السابع من فصول تغري الفتوى -1
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عبيـد اهللا بـن معـاذ حـدثنا أيبمـن طريـق]15365[البيهقـي .عليه ، وسبعة وتسعون فضل
املغـريةسأل رجـل : حازم قال حدثنا شعبة عن طارق بن عبد الرمحن قال مسعت قيس بن أيب

اهـــ ثــالث حتــرم وســبع وتســعون فضــل: قــال وأنــا شــاهد عــن رجــل طلــق امرأتــه مائــة شــعبةبــن
.صحيح 

حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن احلسن عـن أسـيد عـن عرفجـة]18529[ابن أيب شيبة-
.ال حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه: قالــت يف رجــل طلــق امرأتــه واحــدة كــألفعائشــةعــن 

.سند ضعيف 
نكلـون كـانوا ي: قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن احلسن]18093[ابن أيب شيبة -

.صحيح اهـ سندمن طلق ثالثا يف مقعد واحد

لق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبامن ط
حدثنا حممد بن عبد امللك بن مروان حدثنا أبو النعمان حدثنا محـاد ]2201[قال أبو داود 

بن زيد عن أيوب عن غري واحد عن طاوس أن رجال يقـال لـه أبـو الصـهباء كـان كثـري السـؤال 
أمــا علمـت أن الرجـل كــان إذا طلـق امرأتـه:البـن عبـاس قـال

بكــر وصــدرا مــن إمــارة عمــر قــال ابــن واحــدة علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأيب
:عبــاس

اس قــد تتــابعوا بكــر وصــدرا مــن إمــارة عمــر فلمــا رأى النــرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأيب
.هذا خطأ على محاد ، وقد ضعفه األلبايناهـ أجيزوهن عليهم: فيها قال 

أنـس بـن بن عيينة عن شيخ يقال له سفيان قال دخلنا على اعن ]11065[عبد الرزاق -
فخــرج علينــا إىل جملســه فمــر بنــا فلــم يســلم علينــا حــىت انتهــى إىل جملســه مث أقبــل علينــا مالــك

بوجهه فقال السال
وقـال ابـن . اهـ كذا ، وأظنه تصحيفا من شقيق يفرق بينهما ويوجعه ضربا الخطاببنعمر

كان : حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن أيب عبد اهللا عن أنس قال ]18089[أيب شيبة 
ابـن أيب شـيبة . الثـا يف جملـس أوجعـه ضـربا ، وفـرق بينهمـاعمر إذا أيت برجل قد طلق امرأته ث

ال حتل لـه حـىت : قالأنسعن حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن أيب عبد اهللا]18166[
]1073[سـعيد . اهــ كـان ابـن أيب شـيبة يقطـع اآلثـار علـى سـياقة األبـواب تنكح زوجا غريه
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ال : يف من طلق اأنس بن مالكعن نا أبو عوانة عن شقيق
. إذا أيت برجـــل طلـــق امرأتـــه ثالثـــا أوجـــع ظهـــرهعمـــروكـــان ، حتـــل لـــه حـــىت تـــنكح زوجـــا غـــريه

يقول يف الرجل يطلق امرأته ثالثا قبـل أن يـدخل أنس بن مالكمسع نا سفيان عن شقيقحدث
ابــن .أيت بــه أوجعــهإذا عمــروكــان . لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريههــي ثــالث، ال حتــل: 

عـن أنـس حـدثنا حيـىي بـن حممـد حـدثنا احلجـيب حـدثنا أبـو عوانـة عـن شـقيق]7626[املنذر 
ال حتـل لـه حـىت تـنكح زوجـا غـريه: ل

.اهـ صحيح 
قــال قــرأت يحــدثنا أبــو بكــر اإلمســاعيليأخربنــا أبــو عمــرو الرزجــاه]15354[البيهقــي -

حـدثنا أبـو نعـيم الفضـل بـن دكـني حـدثنا حسـن عـن حممد إمساعيل بن حممد الكـويفعلى أيب
ال حتـل لـه : يعلليلى عن عبد الرمحن بن أيب

لى أنا ابن أيب لي: قالنا هشيم]1096[وقال سعيد . اهـ فيه انقطاع حىت تنكح زوجا غريه
.اهـ ضعيف مثل ذلكعلين رجل حدثه عن أبيه عن ع

: قـال علـيعـن ن جعفر عـن أبيـهعحدثنا حامت بن إمساعيل ]18152[وقال ابن أيب شيبة 
ورواه . ثــا مل حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريهوإذا طلقهــا ثالإذا طلــق البكــر واحــدة فقــد بتهــا 

اعيــل عــن جعفــر بــن حممــد عــن نعــيم أخربنــا حــامت بــن إمسأيبمــن طريــق]15355[البيهقــي 
.اهـ مرسل صحيح ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه: قاليعلأبيه عن 

هـي :إذا قال: عن احلكم أنه قالأنا مطرفنا هشيم قال]1080[وقال سعيد بن منصور 
أنــت طــالق أنــت طــالق أنــت طــالق: وإذا قــال،طــالق ثالثــا مل حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه

علـي عن : عمن هذا يا أبا عبد اهللا؟ فقال: فقيل له. ومل تكن األخريان بشيءبانت باألوىل، 
عــن أيب سـليمان عــن احلسـن بــن صــاحل ]11084[عبــد الـرزاق .وزيــد بــن ثابـتوعبـد اهللا

إذا طلـــق البكـــر ثالثـــا : قـــالوا زيـــد بـــن ثابـــتو بـــن مســـعود او عليـــا عـــن مطـــرف عـــن احلكـــم أن 
اهــ ت بـاألوىل ومل تكـن األخـريني شـيئاه فإن فرقهـا بانـفجمعها مل حتل له حىت تنكح زوجا غري 

ابـــنو عبـــاسابـــنعــن حـــدثنا ابــن فضـــيل عـــن مطــرف عـــن احلكـــم]18151[ابــن أيب شـــيبة 
: قاال مسعود

.اهـ مرسل فيه ضعف 
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ا جــويرب عــن الضــحاك عــن ابــن عبــاس وابــن مســعود أنــ: نــا هشــيم قــال]1098[وقــال ســعيد 
.اهـ ضعيف جدا ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه: قاال

أنـا خصـيف عـن زيـاد بـن أيب مـرمي: نا عتاب بن بشري قـال]1086[سعيد بن منصور وقال
هــي ثــالث، فــإن طلــق : عــن ابــن مســعود يف الرجــل يطلــق امرأتــه

.اهـ سند ضعيف واحدة مث ث
بــنابــن عيينــة عــن عاصــم بــن أيب النجــود عــن أيب وائــل عــن اعــن ]11064[عبــد الــرزاق -

وأمـا الثـوري . مسعود
بــن مســعود قــال إذا طلــقافــذكره عــن عاصــم عــن زر عــن 

حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن عاصـم عـن ]18157[ابـن أيب شـيبة . 
وقــال.: زر عــن عبــد اهللا قــال 

نـا ]1076[بـن منصـور سـعيد .حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهللا مبثله
سـفيان ومحـاد بـن زيـد وأبـو عوانـة عـن عاصــم عـن أيب وائـل عـن ابـن مسـعود فـيمن طلـق امرأتــه 

حـدثنا ]4489[الطحـاوي . ال حتل له حىت تـنكح زوجـا غـريه: 
عـن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال يف ق: يونس قـال

. اهـــ ســفيان هــو ابــن عيينــة: رجــل يطلــق البكــر ثالثــاال
حـدثنا علـي بـن احلسـن حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان حـدثنا عاصـم ]7629[وقال ابن املنذر 

: بن أيب النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال
أخربنـا أبـو نصـر ]15359[البيهقـي . اهــ سـفيان هـو الثـوري كان يراها مبنزلة

حــدثنا عبــد الــرمحن بــن محــاد يبــن قتــادة أخربنــا أبــو عمــرو بــن جنيــد أخربنــا أبــو مســلم الكجــ
 :

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سـفيان ]9622[طرباين ال.مبنزلة اليت
كــان : 

حــدثنا ] 1/426[اهـــ ورواه حــرب بــن إمساعيــل الكرمــاين 
بـن مسـعود قـال اعلي بن عثمان قـال حـدثنا محـاد قـال أ
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اهــ محـاد ال حتـل لـه حـىت تـنكح زوجـا غـريه: قـال
.. هو ابن زيد 

نا خالــد بــن عبــد اهللا وهشــيم عــن خالــد احلــذاء عــن حــدث]1085[وقــال ســعيد بــن منصــور 
ال حتل له حىت تـنكح : عزرة 

.اهـ عزرة هو ابن عبد الرمحن ، مرسل حسن زوجا غريه
سعيدأبيخالد عن احلكم عن عنحدثنا عبد الوهاب الثقفي ]18155[ابن أيب شيبة -

اهـــ حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريهال : فقــاليف الــذي يطلــ
.مرسل 

بن شهاب عن حممد بـن عبـد الـرمحن بـن ثوبـان عـن حممـد بـن إيـاس اعن ]1180[مالك -
ن ينكحهــا فجــاء أأطلــق رجــل امرأتــه ثالثــا قبــل :نــه قــال أبــن البكــري 

ال نـرى : فقـاال عـن ذلـكعبد اهللا بن عباس وأبا هريـرةسأل له فسأل أيستفيت فذهبت معه 
نـــك إ: بــن عبـــاس ان تنكحهــا حـــىت تــنكح زوجـــا غـــريك قــال فإمنـــا طالقـــي إياهــا واحـــدة قـــال أ

عــن عمــر بــن راشــد عــن ]11072[عبــد الــرزاق .أرســلت مــن يــدك مــا كــان لــك مــن فضــل 
حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان أن رجـال مـن مزينـة طلـق امرأتـه ثالثـا قبـل 

أباحدى املعضالت يا إبن عباسابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال اا فأتى 
بـن عبـاس زينتهـا يـا أبـا هريـرة أو قـال افقال أبو هريرة واحـدة تبينهـا وثـالث حترمهـا فقـال هريرة

حـــدثنا عمـــرو بـــن عثمـــان قـــال ] 1/425[اهــــ حـــرب 
ســئل الزهـري عـن رجـل قــال المرأتـه قبـل أن يــدخل : لزبيـدي قـالعـن احـدثنا حممـد بـن حــرب

أنـه أخـربه الق أنت طـالق أنـت طـالق، فحـدثنا عـن حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن ثوبـان
وعبــد اهللا بــن عمــر ســأهلم ثــي أخــربه أن أبــا هريــرة وابــن عبــاسأن حممــد بــن إيــاس بــن بكــري اللي

عبـد الـرزاق ورواه . لـك حـىت تـنكح زوجـا غـريكال حتـل: رجل من بين متيم عن ذلـك، فقـالوا
بن شـهاب عـن حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن ثوبـان عـن ابن جريج قال حدثين اعن ]11071[

بن عباس وأبا هريرة وعبد اهللا بـن عمـر سـئلوا عـن البكـر يطلقهـا اياس بن البكري أن إحممد بن 
هـو عبـد اهللا بـن عمـرو بـن بـل هـ احتل له حىت تنكح زوجا غريه ال: زوجها ثالثا فكلهم قالوا 

أخربنـا : ثنا خالد بـن عبـد الـرمحن قـال: حدثنا ربيع املؤذن قال]4479[الطحاوي . العاص 
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ابن أيب ذئب عن الزهري عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن حممد بن إياس بن البكري أن 
: ه فكلهــم قــالرجــال ســأل ابــن عبــاس وأبــا هريــرة وابــن عمــر عــن طــالق البكــر ثالثــا وهــو معــ

أخربنــا ســفيان عــن الزهــري عــن أيب ســلمة عــن أيب هريــرة : حــدثنا يــونس قــال.حرمــت عليــك 
وقـال . ال حتـل لـه حـىت تـنكح زوجـا غـريه : 

نــا ســفيان عــن الزهــري قــال ســفيان أظنــه عــن أيب ســلمة أن ابــن عبــاس وأبــا ]1075[ســعيد 
: هريرة وع

وهذا دثنا أمحد بن صاحل وحممد بن حيىيح]2200[ورواه أبو داود . حىت تنكح زوجا غريه
سـلمة بـن عبـد الـرمحن بـن عـن أيبيقاال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عـن الزهـر حديث أمحد

الرمحن بن ثوبان عن حممـد بـن إيـاس أن ابـن عبـاس وأبـا هريـرة وعبـد اهللا عوف وحممد بن عبد
ال حتــل لــه حــىت : بــن عمــرو بــن العــاص ســئلوا عــن البكــر يطلقهــا زوجهــا ثالثــا فكلهــم قــالوا 

عــن الثــوري عــن حممــد بــن عمــرو عــن أيب ]11073[عبــد الــرزاق ورواه. تــنكح زوجــا غــريه
اهـحتل له حىت تنكح زوجا غريه ال: قاال بن عباساو أيب هريرة سلمة عن 

نــه أخــربه عــن أعــن حيــىي بــن ســعيد عــن بكــري بــن عبــد اهللا بــن األشــج ]1182[وقــال مالــك 
نــه كــان جالســا مــع عبــد اهللا بــن الــزبري وعاصــم بــن عمــر بــن أبــن أيب عيــاش األنصــاري معاويــة

يـة طلـق امرأتـه ن رجـال مـن أهـل البادإ: اخلطاب قال فجاءمها حممد بن إياس بن البكـري فقـال 
ن هـــذا األمـــر مالنـــا فيـــه قـــول إأثالثـــا قبـــل 

ذهــب إىل عبــد اهللا بــن عبــاس وأيب هريــرة فــإين تركتهمــا عنــد عائشــة فســلهما مث ائتنــا فأخربنــا اف
فقــال أبــو فتــه يــا أبــا هريــرة فقــد جاءتــك معضــلة أبــن عبــاس أليب هريــرة افــذهب فســأهلما فقــال 

اهـــ  بــن عبــاس مثــل ذلــكاهريــرة الواحــدة تبينهــا والثالثــة حترمهــا حــىت تــنكح زوجــا غــريه وقــال 
أخربنـا ]7623[وقـال ابـن املنـذر . كذلك قال أبو مصعب عن مالك معاوية بن أيب عياش 

حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا ابن وهب أخربين مالـك بـن أنـس عـن حيـىي بـن سـعيد 
بـن األشـج عـن النعمـان بـن أيب عيـاش األنصـاري عـن أيب هريـرة وعبـد اهللا بـن عمـرو عن بكـري 

الواحـدة تبتهـا والـثالث حترمهـا حـىت تـنكح زوجـا غـريه: 
حــدثنا عبــدة عــن ]18154[ابــن أيب شــيبة . اهـــ وقالــه ســويد بــن ســعيد ، والصــواب معاويــة 

عبد اهللا بن األشج عن رجل من األنصار يقال لـه معاويـة أن ابـن حيىي بن سعيد عن بكري بن
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]7622[ابــن املنــذر .ال حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه: عبــاس وأبــا هريــرة وعائشــة قــالوا 
حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حيىي عن بكري بن عبد اهللا بـن األشـج 

أخربه أنه كان جالسـا عنـد ابـن الـزبري وعاصـم بـن عمـر بـن أن معاوية بن أيب عياش األنصاري
إن هــذا تــزوج امــرأة مث : اخلطــاب، فأتــاهم حممــد بــن إيــاس الليثــي رجــل مــن أهــل الباديــة فقــال

ما عندي يف هذا شيء، وقد تركت أبـا هريـرة : 
ائتنــا فأخربنــا مبــا يقــوالن لــك، فــذهب مث أتــاهم وابــن عبــاس عنــد عائشــة فائتهمــا فســلهما مث 

: ، فقـال ابـن عبـاسفذكر أنه وجد أبا هريرة وابن عباس عند عائشة فذكر هلم حديث الرجل
الواحـدة تبتهـا، والـثالث حترمهـا حـىت تـنكح زوجـا : يا أبا هريرة أتتك معضلة، فقال أبو هريـرة

أخربنــا أبــو احلســني بــن ]15481[البيهقــي.غــريه، ووافقــه ابــن عبــاس وعائشــة علــى ذلــك
الفضــل القطــان ببغــداد أخربنــا أبــو ســهل بــن زيــاد القطــان حــدثنا إمساعيــل بــن إســحاق حــدثنا 
سليمان بن حرب حدثنا محـاد بـن زيـد عـن حيـىي بـن سـعيد عـن بكـري بـن عبـد اهللا عـن معاويـة 

طلـق امرأتـه رايبعياش عن ابن إياس بن البكري أنه أتى عاصـم بـن عمـر وابـن الـزبري بـأعبن أيب
اهــ مل يـذكروا وزاد فقال وتابعتهمـا عائشـة. 

.بن العاص ابن عمرو 
ثنا ليـث عـن نـافع أن حممـد بـن إيـاس بـن البكـري حـد]75[ورواه أبو اجلهم العـالء بـن موسـى 

طلق امرأتـه ثالثـا قبـل أن جيامعهـا أتى عاصم بن عمر وعبد اهللا بن الزبري فاستفتامها يف ابن له
اذهـب إىل عائشـة زوج النــيب : فيزعمـون أن ابــن الـزبري قـال .هـل يصـلح أن خيطبهـا : ، فقـال 

صلى اهللا عليه وسلم فإين تركت عندها أبا هريرة وابن عباس فسلهم مث ائتنا فأخربنا مبـا أمـروك 
ىت تـنكح زوجــا غـريه ، فقـال ابــن ال حتــل لـه حـ: فيزعمـون أنـه جـاءهم فســأهلم فقـال أبـو هريـرة 

اهــ وهـذا ال حتل له حىت تنكح زوجا غـريه : أصبت الفتيا ، وقالت عائشة : عباس أليب هريرة 
.مل يسمعه نافع فيه انقطاع ، 
عن حيىي بـن سـعيد عـن بكـري بـن عبـد اهللا بـن األشـج عـن النعمـان بـن ]1181[وقال مالك 

جــاء رجــل يســأل عبــد اهللا بــن عمــرو بــن :قــالنــه أأيب عيــاش األنصــاري عــن عطــاء بــن يســار 
ن ميســها قــال عطــاء فقلــت إمنــا طــالق البكــر واحــدة أالعــاص عــن رجــل طلــق امرأتــه ثالثــا قبــل 
والثالثــة حترمهــا ، الواحــدة تبينهــا ، إمنــا أنــت قــاص : فقــال يل عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص 
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حـدثنا عبـدة ]18153[شـيبة اهـ خالفه عبـدة وهشـيم ، قـال ابـن أيب حىت تنكح زوجا غريه 
: بن سليمان عـن حيـىي بـن سـعيد عـن بكـري بـن عبـد اهللا بـن األشـج عـن عطـاء بـن يسـار قـال 

كنت جالسا عند عبد اهللا بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثالثا ؟ قال عطاء 
قــاص مــا يــدريك ؟ إمنــا أنــت: ثــالث يف البكــر واحــدة ، وقــال عبــد اهللا بــن عمــرو : فقلــت : 

]1095[ســـعيد .ولســـت مبفـــت ، الواحـــدة تبينهـــا والـــثالث حترمهـــا حـــىت تـــنكح زوجـــا غـــريه
أنا حيىي بن سعيد عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن عطاء بن يسار أنه : نا هشيم قالحدث

الــثالث والواحــدة للبكــر ســواء ، : قــال،
إمنــا أنــت قــاص ولســت مبفــت، الواحــدة تبينهــا، والــثالث حترمهــا : بــن عمــروفقــال لــه عبــد اهللا

حـدثنا إبـراهيم بـن عبـد اهللا حـدثنا يزيـد أخربنـا ]7624[ابـن املنـذر .حىت تـنكح زوجـا غـريه 
كنت عند عبد اهللا بـن عمـرو فأتـاه رجـل : حيىي عن بكري بن عبد اهللا عن عطاء بن يسار قال

إن ثــالث البكـر واحــدة: فسـأله عـن رجــل طلـق امرأتـه ثال
واخلـرب صـحيح عـن ابـن عبـاس وأيب هريـرة ، وذكـر ابـن عمـرو . اهـ هـذا أصـح مـن روايـة مالـك 

وال . بن العاص يف السياق وقع اختصارا ، أحسـبه سـأله يف غـري جملـس ابـن عبـاس وأيب هريـرة 
حممد بن إيـاس رمبـا اختصـره ، وقـد كانـت أبعد أن يكون ذكر عائشة معهم حمفوظا ، إن كان

. واهللا أعلم . الفتيا عندها 
عــن حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن عبــد األعلــى عــن إبــراهيم]18169[وقــال ابــن أيب شــيبة 

إ: قاال عباسابنعن وعن سعيد بن جبري) ح(عبيدة 
.د األعلى الثعليب ضعيف اهـ عبحتل له حىت تنكح زوجا غريه

بن جريج قال أخربين داود بن أيب هند عـن يزيـد بـن أيب مـرمي اعن ]11079[عبد الرزاق -
اهــــ أبـــو : قـــال عبـــاسبـــناعــن أيب عيـــاض أن 

.عياض أظنه عمرو بن األسود العنسي شامي ، ثقات ، إن كان اإلسناد حمفوظا 
بـن شـهاب أن ابـن جـريج قـال أخـربين حسـن بـن مسـلم عـن اعـن ]11077[بد الـرزاق ع-
فـــأخربت ذلـــك : قـــال . إذا طلـــق الرجـــل امرأتـــه ثالثـــا ومل جيمـــع كـــن ثالثـــا : بـــن عبـــاس قـــال ا

عــن ]11078[عبــد الــرزاق .بــن عبــاس يــراهن إال واحــدةافأشــهد مــا كــان : طاووســا قــال 
الزهــري مبكــة وأنــا معــه فســألوه عــن البكــر ة علــىمعمــر عــن أيــوب قــال دخــل احلكــم بــن عتيبــ
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بن عبـاس وأبـو هريـرة وعبـد اهللا بـن عمـرو فكلهـم قـال ال حتـل اتطلق ثالثا قال سئل عن ذلك 
فخــرج احلكــم بــن عتيبــة وأنــا معــه فــأتى طاووســا وهــو يف : قــال ، لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه 

:قــال، ربه بقــول الزهــري بــن عبــاس فيهــا فــأخربه وأخــااملســجد فأكــب عليــه فســأله عــن قــول 
بـن عبـاس جيعلهـا إال واحـدة اواهللا مـا كـان : وقـال ، فرأيت طاووسا رفع يديه تعجبا من ذلـك 

:اهـ سند صحيح ، ال أعلم له وجها إال أن يكون على حنو ما روى جابر بن يزيد اجلعفي 
يف سعبــابــناعــن الثــوري قــال أخــربين جــابر عــن الشــعيب عــن ]11070[عبــد الــرزاق قــال 

إذا  ، عقـــدة كانــت يف يـــده أرســـلها مجيعـــا : أرجــل طلـــق امرأتـــه ثالثــا قبـــل 
 ،

حـدثنا وكيــع عـن سـفيان عـن جــابر ]18176[وقــال ابـن أيب شـيبة . وليسـت الثنتـان بشـيء 
: قــال ابــن عبــاسعــن عــن عطــاء

اهـــ كأنــه جعلــه مــن بــاب تأكيــد الطــالق ، وجــابر زوجــا غــريه ، ولــو قاهلــا تــرتى بانــت بــاألوىل
.واهللا أعلم . ضعيف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبيد بن حممـد بـن حممـد بـن ]15482[وقال البيهقي 
طالــب لفظــا قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حيــىي بــن أيبيالقشــري يمهــد

أخربنا عبـد الوهـاب بـن عطـاء أخربنـا سـعيد عـن قتـادة عـن عكرمـة وعطـاء وطـاوس وجـابر بـن 
الرجـل يطلـق زوجتـه ثالثـا يفواحـدة بائنـة يعـينيهـ: زيد كلهم يرويه عـن ابـن عبـاس أنـه قـال 

الوهـــاب بـــن عطـــاء اخلفـــاف ، وخالفـــه حممـــد بـــن بشـــر اهــــ كـــذا قـــال عبـــد
حــدثنا حممــد بــن بشــر قــال حــدثنا ]18179[العبــدي وهــو أحفــظ منــه ، قــال ابــن أيب شــيبة 

إذا طلقها ثالثا قبل أن يدخل : 
.اهـ هذا أصح 

حــدثنا عبــد األعلــى عــن ســعيد عــن قتــادة عــن ســعيد بــن ]18167[وقــد قــال ابــن أيب شــيبة 
اهـــ ال حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه: قــالوا املســيب وســعيد بــن جبــري ومحيــد بــن عبــد الــرمحن

يرويـه عنـه أن ابـن عبـاس كـان جيعلـه ثالثـا ، وتقدم يف الباب قبله ما يدل على. سند صحيح 
.واهللا أعلم . سعيد بن جبري 
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عـن دثنا عبيد اهللا بن عمـر عـن نـافعححدثنا أبو أسامة قال]18159[ة وقال ابن أيب شيب
يف الرجــل عائشــةو ابــن عبــاسو هريــرةأيبعــن وعــن حممــد بــن إيــاس بــن بكــري) ح(عمــرابــن
عبــد الــرزاق . ال حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه: قــالوايطلــ

يف البكـر إذا طلقهـا زوجهـا ال حتـل عمـربـنافع عـن عن عبد اهللا بن عمر عن نا]11061[
عــن الثــوري عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن ]11062[عبــد الــرزاق .لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه

يعـن األشـجعالليـث إبـراهيم بـن أيبمن طريق]15363[البيهقي . مثلهعمربنانافع عن 
طلـق الرجـل امرأتـه ثالثـا إذا: قـال عمـرابـنعن سـفيان عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن 
.اهـ صحيح ا مل حتل له حىت تنكح زوجا غريه

عـن عمـربـناسـئل : عـن معمـر عـن أيـوب عـن أيب قالبـة قـال ]11063[عبـد الـرزاق وقال 
اهــــ مــا أرى مــن فعــل ذلــك إال قــد حــرج : قـــال ، 

.صحيح 
حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منـــري عـــن أشـــعث عـــن أيب الـــزبري عـــن جـــابر]18156[ابــن أيب شـــيبة -

ال حتل : أم سلمةمسعت : قال
.اهـ أشعث بن سوار ضعيف غريهله حىت يطأها

يف تأكيد الطالقجاء ما
ة عــن احلســن أن رجــال عــن عثمــان بــن مطــر عــن ســعيد عــن قتــاد]11261[عبــد الــرزاق -

طلق امرأته فلقيه رجل فقال طلقت امرأتك قال نعم مث لقيه آخر فقال نعم مث لقيه آخر فقـال 
فقـال ذلـك بـه أو ذلـك مـا نـوى عمر بن الخطـابنعم مث لقيه آخر فقال نعم فرفع ذلك إىل 

حـــدثنا عبـــدة عـــن ســـعيد عـــن قتـــادة عـــن احلســـن يف رجـــل طلـــق ]18182[ابـــن أيب شـــيبة . 
: طلقــت امرأتــك ؟ فقــال : نعــم فقيــل لــه : طلقــت امرأتــك ؟ فقــال : تــه فلقــي ، فقيــل لــه امرأ

.اهـ هذا مرسل جيد ما نوى: ، فقال عمر بن اخلطابنعم ، فرفع ذلك إىل 
حدثنا ابن عياش عن مطرف عن احلكم يف الرجل يقول المرأته ]18170[ابن أيب شيبة -
قلـت : بانت باألوىل واألخريان ليس بشيء قـال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، قال : 
]7637[ابــن املنــذر .زيــدوعلـي: مـن يقــول هـذا ؟ قــال : 

سألت احلكـم بـن : حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا أبو عوانة عن مطرف قال
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تبني بالتطليقـة األوىل، : قالأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق،: عتيبة عن رجل قال المرأته
عـن علـي وزيـد وابـن : عـن مـن حتفـظ هـذا؟ قـال: فقلـت: والثنتان الـيت أتبـع ليسـتا بشـيء، قـال

.اهـ مرسل فيه ضعف ، تقدم مسعود

والربية والبائنليةيف البتة واخلجاءام
ن حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عـن الـزبري بـن سـعيد عـ]1177[الرتمذي -

أتيـت النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم فقلـت : عبد اهللا بن يزيد بن ركانة عـن أبيـه عـن جـده قـال 
: يا رسول اهللا إين طلقت امرأيت البتة فقال 

وسـألت حممـدا ، هذا حديث ال نعرفه إال من هذا الوجـه : الرتمذيقال . قال فهو ما أردت
حـــدثنا أمحـــد بـــن صـــاحل ]2198[أبـــو داود رواهو . فيـــه اضـــطراب: هـــذا احلـــديث فقـــال عـــن

صلى اهللا عليه وسلمرافع موىل النيبأيببعض بينحدثنا عبد الرزاق أخربنا ابن جريج أخربين
: قـال أبـو داود مث. ، وذكـر فيـه أنـه طلقهـا ثالثـا س عـن ابـن عبـاس عن عكرمة موىل ابـن عبـا

بن يزيد بن ركانة عـن أبيـه عـن جـده أن ركانـة طلـق يجري وعبد اهللا بن علوحديث نافع بن ع
أصح ألن ولد الرجل وأهله أعلـم بـه أن ركانـة صلى اهللا عليه وسلمامرأته البتة فردها إليه النيب

وضـعفه أمحـد ، وصـححه ة اهــواحدصلى اهللا عليه وسلمطلق امرأته البتة فجعلها النيبإمنا، 
.م ابن حبان واحلاك

أنــا ســيار وإمساعيــل بــن أيب خالــد عــن الشــعيب أن رجــال  : نــا هشــيم قــال]1664[ســعيد -
. إن أتيــت أهــل املغــرية فأنــت طــالق البتــة: ، فقــال المرأتــهكــان بســبيل مــن عــروة بــن املغــرية

مرحبـا بـك أبـا فـالن أتيتنـا، وقـد : ، فقال عروةفانطلق الرجل حىت دخل على عروة بن املغرية
فأرسل عروة يسأل عن ذلك، . ، فأفتينفإنه قد طلقها البتة: قال. م بكر يعين امرأتهجاءتنا أ

عليـاأنه جعلهـا واحـدة، وأخـربه ريـاش الطـائي أن عمرفأخربه عبد اهللا بن شداد بن اهلاد عن 
طــالق، : أمــا قولــه: فأرســل عــروة إىل شــريح يســأله عــن ذلــك، فقــال شــريح. هــي ثــالث : قــال

البتـة، فهـي بدعـة نقفـه عنـد بدعتـه، فـإن شـاء تقـدم، وإن شـاء : وأمـا قولـهفهي طـالق بالسـنة، 
بــن عيينــة عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن الشــعيب قــال اعــن ]11181[عبــد الــرزاق .تــأخر 
بــن أخــي احلــارث بــن ربيعــة إىل عــروة بــن املغــرية بــن شــعبة وكــان أمــريا علــى الكوفــة فقــال اجــاء 

امرأتـه قـال فهـي قال وأين امرأيت قال تركتها عند بيضاء يعـينعروة لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك
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إذا طالق البتة قال وإذا هي عندها قال فسأل فشهد عبـد اهللا بـن شـداد بـن اهلـاد أن عمـر بـن 
ء يقال له ريـاش بـن عـدي ي

خــتالف فأرســل إىل شــريح فســأله وقــد كــان و االأن عليــا جعلهــا ثالثــة فقــال عــروة إن هــذا هلــ
 .

عـن مد بن عبد الوهاب حدثنا يعلى حـدثنا إمساعيـلحدثنا أبو أمحد حم]7649[ابن املنذر 
خرجــت بغــري أمــري فأنــت طــالق إن : قــال ابــن أخــي احلــارث بــن أيب ربيعــة المرأتــه: عــامر قــال

وقـال .البتة، فخرجت، فسئل عبد اهللا بن شداد، فشهد على عمر أنه جعلها تطليقـة واحـدة
شـهد عبـد اهللا : حـدثنا ابـن إدريـس عـن الشـيباين عـن الشـعيب قـال ]18444[ابن أيب شـيبة 

ن عــدي 
نـا هشـيم]1666[وقـال سـعيد .نيتـه: شهد على علـي أنـه جعلهـا ثالثـا ، وأن شـرحيا قـال 

هــي واحــدة وهــو أحــق : قــالعمــريب عــن عبــد اهللا بــن شــداد أن عــن الشــعأنــا الشــيباين: قــال
عمر اهللا بن شداد أن عن عبديان عن ابن أيب خالد عن الشعيبنا سف]1670[سعيد . 

.ورياش وثقه ابن حبان . اهـ صحيح ، البتة واحدة:قالبن اخلطاب
نا سفيان عن عمرو بن دينار عن حممـد بـن عبـاد بـن جعفـر عـن املطلـب ]1667[سعيد -

أمسك عليك امرأتـك، واحـدة تبـت: قال له يف طالق البتةاخلطاببنعمرأن بن حنظب
مسـع حممـد بـن عبـاد بـن جعفـر يقـول أخربنا ابن عيينة عـن عمـرو ]15402هق[الشافعي . 

فـذكر ذلـك لـه فقـال عمـر بـن اخلطـاباملطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتـة مث أتـى أخربين
(قد فعلت قال فقـرأ : ما محلك على ذلك؟ قال قلت : 

ليك امرأتك فإن أمسك ع: قد فعلت قال : ما محلك على ذلك؟ قال ) خريا هلم وأشد تثبيتا
عن معمر عن عمرو بن دينار عن حممـد بـن عبـاد بـن ]11174[عبد الرزاق .الواحدة تبت

عبـد .سئل عن رجل طلق امرأته البتة فقال الواحدة تبت راجعهـا اخلطاببنعمرجعفر أن 
بن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن حممد بن عباد بن جعفـر اأخربنا ]11175[الرزاق 
فقال إين قلت المرأيت أنـت طـالق البتـة قـال عمـر ومـا عمرأن املطلب بن حنطب جاء أخربه

)(محلك على ذلك قال القدر قال فتال عمر 
رجـع أالواحـدة تبـت : هـذه اآليـة مث قـال )(وتال 
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عــن حممــد بــن حــدثنا ابــن عيينــة عــن عمــرو ]18441[ابــن أيب شــيبة . حــدة امرأتــك هــي وا
اهــ صـحيح أنه جعلعمرد عن املطلب بن حنطب عن عبا
.
ـــنعمـــرأن نـــا ســـفيان عـــن عمـــرو بـــن دينـــار عـــن ســـليمان بـــن يســـار] 1668[ســـعيد - ب

عمـر بـن أن ار عـن سـليمان بـن يسـارنا محاد بن زيد عن عمرو بن دين.قال ذلكالخطاب
بـن جـريج قـال اأخربنـا ]11173[عبـد الـرزاق .جعل البتة واحدةاخلطاب

أخربين عمرو بن دينار أن عبد اهللا بن أيب سلمة أخربه أن سليمان بـن يسـار أخـربه أن التوأمـة 
أخربنـا ]15403هـق[الشـافعي . واحـدة عمـر بـن اخلطـاببنت أميـة طلقـت البتـة فجعلهـا 

عمــر بــن أن عــن ســليمان بــن يســارســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن عبــد اهللا بــن أىب ســلمة 
حـدثنا سـفيان بـن عيينـة ]18442[ابـن أيب شـيبة .قال للتوأمة مثل قوله للمطلـباخلطاب

ن عــوعــن ابــن أيب خالــد) ح(عــن ســليمان بــن يســار عــن عمــرو عــن عبــد اهللا بــن أيب ســلمة 
.اهـ مرسل صحيح مثلهعمرعن اهللا بن شدادالشعيب عن عبد 

عـن حـدثنا عبـد الوهـاب الثقفـي عـن خالـد عـن محيـد بـن هـالل]18443[ابن أيب شيبة -
ث ، هــي ثــال: علــيعمــر

.اهـ مرسل جيد نقفه على بدعته: وقال شريح 
يف اخلليـة والربيـة والبتـة عمـرعن الثوري عن محاد عن إبـراهيم عـن ]11176[عبد الرزاق -

البيهقـــــي . )1(ويســـــتحلف مـــــع التـــــديني: قـــــال ســـــفيان ، فـــــثالث وإن نـــــوى واحـــــدة فواحـــــدة 
حــدثنا ســفيان عــن محــاد عــن إبــراهيم عــن العــدينعبــد اهللا بــن الوليــد مــن طريــق]15404[

اهـــ : اخلليــة والربيــة والبتــة والبائنــة عمــر بــن اخلطــاب أنــه كــان يقــول يف
يــأيت مــن روايــة . أظنــه كــان ممــا تركــه عمــر بعــدما غلــظ علــى املتهــاونني بــالطالق .مرســل جيــد 

.احلسن يف الباب بعده ما يدل على ذلك 

التـديني بـن طـاووس عـن أبيـه يف التـديني إنـه مل يكـن مـع ابـن جـريج قـال أخـربين اعن ] 11177[عبد الرزاقروى -1
أي نـَوَّيتُـه فيمـا حلـف : َديـَّْنُت احلالف: ثعلب عن ابن األعرايبوحكى األزهري يف التهذيب عن . اهـ سند صحيح ميني

.وهو التديني
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حـدثنا حممـد بـن جعفـر قـال حـدثنا شـعبة عـن صـاحل بـن ]1009[احل أمحد يف مسـائل صـ-
لــو أن :قــال.عــن رجــل قــال المرأتــه أنــت مــين بريــةأنــس بــن مالــكســألت :أيب ســليمان قــال

.اهـ حسن أدرك هذا لفرق بينهما عمر
عن معمر عن الزهري عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة أن عبـد ]11179[عبد الرزاق -

فكــان . ففــرق بينهمــا عثمــانمــرو بــن عثمــان بــن عفــان طلــق امرأتــه البتــة يف إمــارة اهللا بــن ع
.اهـ مرسل صحيح الزهري جيعلها ثالثا 

أنـه كـان يقـول علينا منصور عن احلكم عن إبراهيم عـن : قالنا هشيم]1678[سعيد -
.اهـ مرسل جيد ثالث ثالث: والربيةيف احلرام والبتة واخللية

حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب أخربنـــا جعفـــر بـــن عـــون أخربنـــا ]7643[ذر وقـــال ابـــن املنـــ
.كــان علــي جيعــل يف اخلليــة والربيــة والبتــة واحلــرام ثالثــا: إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن عــامر قــال

إســحاق أخربنــا أبـو عبــد اهللا بـن يعقــوب حــدثنا أخربنــا أبـو زكريــا بـن أيب]15410[البيهقـي 
: خالــد عــن عــامر قــال فــر بــن عــون أخربنــا إمساعيــل بــن أيبحممــد بــن عبــد الوهــاب أخربنــا جع

قــال ابــن . اهـــ هــذا خــرب مل يســمعه الشــعيب جيعــل اخلليــة والربيــة والبتــة واحلــرام ثالثــايكــان علــ
حدثنا حممد بن علي حدثنا سـعيد حـدثنا هشـيم أخربنـا سـيار وإمساعيـل بـن ]7653[املنذر 

أرســل عــروة بــن املغــرية يســأل عــن : ، قــالبتــةأنــت طــالق ال: أيب خالــد عــن الشــعيب يف قولــه
أخربنـــا ]8990[وقـــال ابـــن ســـعد .هـــي ثـــالث: ذلـــك، فـــأخربه ريـــاش الطـــائي أن عليـــا قـــال

سـئل : حدثنا إمساعيل بن أيب خالد عـن عـامر عـن ريـاش بـن ربيعـة قـال : حممد بن عبيد قال 
.ـ ريـاش وثقـه ابـن حبـان اهـفجعلهـا ثالثـا: لبتة قال اأنت طالق : علي عن رجل قال المرأته 

.كأن ذكر احلرام معهن غري حمفوظ عن عامر 
: نا هشيم قال]1682[بن منصور قال سعيد 

، وألنــا ، ولــيس كــذلكهــي ثـالث: إن ناســا يزعمــون أن عليـا قــال يف احلــرام: الشـعيب يقــول
، إن شــئت فتقــدم وإن ال أحرمهــا وال أحلهــا: ا قــال، إمنــأعلــم مبــا قــال ممــن روى ذلــك عنــه

.، وسيأيت يف باب احلرام اهـ إسناد صحيح شئت فتأخر
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عــن ســهل عــن الشــعيبنعــيم حــدثنا حســن عــن أيبأيبمــن طريــق] 15411[البيهقــي روىو 
هــو اهـــ أبــو ســهل اخلليــة والربيــة والبتــة والبــائن واحلــرام إذا نــوى فهــو مبنزلــة الــثالث: قــال يعلــ

.والصحيح عن شريح قوله . حممد بن سامل ضعيف ، وضعفه البيهقي 
قــال يف البتــة والربيــة والبائنــة هــي عليــاعــن معمــر عــن قتــادة أن ]11186[عبــد الــرزاق وقــال

حــدثنا علــي حــدثنا ]7645[وقــال ابــن املنــذر .اهـــ مرســل ثــالث تطليقــات وهــو قــول قتــادة 
عروبة عن قتادة عن أيب حسان وخالس بن عمرو عن أبو عبيد حدثنا يزيد عن سعيد بن أيب 

هـي ثـالث : أنت مين خلية أو برية أو بائنة قال: علي بن أيب طالب يف الرجل يقول المرأته
ومل يــذكر البتــة اهـــ إســناد حســن ، أبــو حســان هــو مســلم األعــرج ثقــة يــروي عــن علــي ثــالث

.خالفا لرواية معمر عن قتادة 
عــن حــدثنا ابــن فضــيل عــن عطــاء بــن الســائب عــن احلســن]18457[وقــال ابــن أيب شــيبة 

.اهـ كذا رواه عطاء بأخرةهي ثالث: قالعلي
حدثنا موسى حدثنا بشر بـن بـالل حـدثنا عبـد الـوارث عـن عطـاء ]7644[ابن املنذر وقال

اهـ بشـر بـن هـالل الصـوافأن عليا قال يف الربية والبائنة والبتة واحلرام ثالثعن أيب البخرتي
حـــدثنا أبـــو موســـى حـــدثنا ]106/ 2املعرفـــة [يعقـــوب الفســـوي . تصـــحف امســـه يف املطبـــوع 

وحدثنا حممد ثنا شعبة عن عطـاء محزة األعور أبو عمارة بن محزة قالغندر عن شعبة حدثين
والربيــة ثالثــا والبتــة والبائنــة واخلليــة لبخــرتي عــن علــي أنــه قــال يف احلــرامبــن الســائب عــن أيب ا

مــن حــدثك : فلقيــت عطــاء فقلــت. قــال يل ورقــاء أنــه حيدثــه عــن زاذان: شــعبةقــال. ثالثــا 
.اهـ إسناد صحيح مرسل ، حممد هو ابن جعفر غندر )1(أبو البخرتي: عن علي؟ قال

حـدثنا أبـو ثابـت قـال حـدثين عبـد اهللا بـن وهـب عـن حرملـة ] 424[إمساعيل بن إسـحاق -
رمحــة اهللا عليــه كــان علــي بــن أبــي طالــبن بــن عمــران التجيــيب أن كعــب بــن علقمــة حدثــه أ

.يعاقب الذي يطلق امرأته البتة اهـ منقطع ، ورجاله ثقات 
عمـــرحـــدثنا حممـــد بـــن فضـــيل عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن ]18455[ابـــن أيب شـــيبة -
حـــدثنا ]18461[ابـــن أيب شـــيبة .يف اخلليـــة تطليقـــة وهـــو أملـــك برجعتهـــا: قـــاال عبـــد اهللاو

حدثنا روح قال حدثنا محاد عن عطاء بن السائب عـن أيب البخـرتي وميسـرة ]5665[رواه أمحد يف العلل مث قال -1
اهـ ي علي حرام كما قالأن عليا قال يف احلرام ه
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تطليقـة وهــو : قــاال : ن إبـراهيم عـن عمــر وعبـد اهللا يف الربيـة عــاألعمـش حممـد بـن فضــيل عـن
حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن ]18474[ابــن أيب شــيبة .

اهــــ مرســـل صـــحيح ، كـــان عبـــد اهللا لبـــائن تطليقـــة ، وهـــو أملـــك برجعتهـــاعمـــر وعبـــد اهللا يف ا
.ينحى منحى عمر 

يف عبـد اهللاعـن حـدثنا شـريك عـن جـابر عـن كـردوس عـن أبيـه]18456[ابن أيب شـيبة -
.اهـ ضعيف نيته: اخللية قال

كـان زيـد بـن ثابـتحدثنا عبد األعلى عن سعيد عـن قتـادة أن ]18473[ابن أيب شيبة -
حــدثنا عبــد األعلــى عــن ســعيد عــن قتــادة أن ]18480[ابــن أيب شــيبة .الربيــة ثــالث: يقــول

حــدثنا عبــد األعلــى ]18454[ابــن أيب شــيبة .ثــالث: البائنــة زيــد بــن ثابــت كــان يقــول يف
. اهـ هذا مرسل ثالث: ن ثابت كان يقول يف البتة عن سعيد عن قتادة أن زيد ب

حـــدثنا حممـــد بـــن إمساعيـــل ]7648[ابـــن املنـــذر قـــال. ولســـعيد بـــن أيب عروبـــة إســـناد آخـــر 
د بن هالل عـن سـعد يامر عن محالصائغ حدثنا عبد اهللا بن بكر حدثنا سعيد عن عمر بن ع

أخربنـــا أبـــو ]15412[البيهقــي . ثـــالث: بــن هشـــام عــن زيـــد بــن ثابـــت أنــه قـــال يف الربيــة
احلسني بن بشران أخربنا أبو جعفر الرزاز حدثنا سعدان بن نصر حـدثنا عبـد اهللا بـن بكـر بـن 

سـعد عروبة عن عمر بـن عـامر عـن محيـد بـن هـالل عـنحدثنا سعيد بن أيبيحبيب السهم
عبـــد اهللا بـــن بكـــر اهــــ ثالثـــا ثالثـــا: يـــة واحلـــرام والبتـــة الرب بـــن هشـــام أن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال يف

.وسيأيت يف باب احلرام.السهمي قدمي السماع ، وعمر بن عامر السلمي ليس بالقوي
ــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]1152[مالــك - أكــان يقــول يف اخلليــة والربيــة عب

عـن نا هشـيم عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع]1679[سعيد . احدة منهماتطليقات كل و 
عـن عبـد اهللا ]11184[عبـد الـرزاق .والبتـة ثـالث ثـالث لربيةوااخلليةأنه قال يفابن عمر

ابـن أيب شـيبة . قـال يف اخلليـة والربيـة كـان جيعلهـا ثالثـا ثالثـا عمـربـنابن عمـر عـن نـافع عـن 
.هـي ثـالث: قال ابن عمرعن ليمان عن عبيد اهللا عن نافعة بن سحدثنا عبد]18458[

هــي : قـالابـن عمـرعـن حـدثنا أبـو أسـامة عـن عبيــد اهللا عـن نـافع]18472[ابـن أيب شـيبة 
: حــدثنا أبــو أســامة قــال]18479[ابــن أيب شــيبة .ثــالث ال حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه

لبـائن ثـالث ، ال حتـل لـه حـىت تـنكح ا: قـال ابـن عمـرعـن حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نـافع
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حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز حـدثنا حجـاج حـدثنا محـاد عـن ]7651[ابن املنذر .زوجا غريه
حــدثنا ]7646[ابــن املنــذر . عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع أن ابــن عمــر قــال يف البتــة ثــالث

ر أنه كان يقول علي بن احلسن حدثنا عبد اهللا عن سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عم
حـدثنا حيـىي بـن حممـد حـدثنا مسـدد حـدثنا وقـال .والربية والبتة أنه كان جيعلها ثالثـايف اخللية

الربيــة والبتــة واخلليــة ثــالث : قــالمحــاد بــن زيــد عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــر
أنـه كـان عمـرابـنابن منري عن عبيد اهللا عن نـافع عـن من طريق]15413[البيهقي .ثالث

.صحاح اهـثا ال حتل له حىت تنكح زوجا غريهثال: اخللية والربية والبتة يقول يف
حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عـن عبـد ]7606[وقال ابن املنذر 

. عصــى ربــه وبانــت منــه امرأتــه: ة قــالعــن ابــن عمــر يف الــذي يطلــق امرأتــه البتــاهللا بــن دينــار
.صحيح

حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا محاد عن أيوب عن عبـد اهللا بـن ]7652[وقال ابن املنذر 
.اهـ صحيح البتةأبت الطالق طالق : أن ابن عمر قالأيب مليكة

جـاء بظئـر لـه ابـن عمـرحدثنا ابن علية عن أيوب عن نـافع أن ]18446[ابن أيب شيبة -
يظئـر إن : فقـال ابـن الزبيـرإىل عاصم بن عمـر و

أبا وعباسابنال ، ولكنا تركنا : فهل عندكما بذلك علم ؟ أو هل جتدان له رخصة ؟ فقاال 
: عائشةعند هريرة

اهــ بتت ، وذكر مـن عائشـة متابعـة هلمـا: اس ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه ، وقال ابن عب
ذكر ابن عمر فيه خطأ من الناسخ ، ذكـره عـن ابـن أيب شـيبة غـري واحـد عـن نـافع أن رجـال ،  

.كما رواه ليث بن سعد آنفا ، تقدم يف طالق الثالث 
ــنابــن التيمــي عــن أبيــه عــن احلســن بــن مســلم عمــن مســع اعــن ]11197[عبــد الــرزاق - ب

.يقول يف اعباس

امرأتهحرم من األمر يف 
)مرضاة أزواجك واهللا غفور رحيميغمل حترم ما أحل اهللا لك تبتيا أيها النيب(وقول اهللا تعاىل 

]1التحرمي[
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ن ريج عـحدثنا إبراهيم بن موسى أخربنا هشـام بـن يوسـف عـن ابـن جـ]4912[البخاري -
صــلى اهللا عليــه وســلم يشــرب كــان رســول اهللا: قالــت عطــاء عــن عبيــد بــن عمــري عــن عائشــة

عسال عند زينب ابنة جحش وميكث عندها فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليهـا فلتقـل 
كنـت أشـرب عسـال عنـد زينـب ال ولكـين:قـال . أجد منك ريح مغـافري له أكلت مغافري إين

اهـ هكذا روت عائشة وهـي أعلـم بذلك أحدايه وقد حلفت ال خترب ابنة جحش فلن أعود ل
وأصـحهن . وقال أنس وابن عباس وروي عن عمـر وابنـه وأيب هريـرة أنـه حـرم سـريته . بقصتها 

أخــربين إبــراهيم بــن يــونس بــن حممــد حرمــي هــو لقبــه قــال حــدثنا ]3959[مــا روى النســائي 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانـت أنس أيب قال حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن

يا أيها (له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حىت حرمها على نفسه فأنزل اهللا عز و جل 
اهـ رواه احلاكم من طريـق سـليمان بـن املغـرية عـن إىل آخر اآلية )النيب مل حترم ما أحل اهللا لك

.ثابت وصححه والذهيب 
قالبــة عبــد حــدثنا أبــو : وقــال اهليــثم بــن كليــب يف مســنده: يــة قــال ابــن كثــري يف تفســري اآل

امللك بن حممـد الرقاشـي حـدثنا مسـلم بـن إبـراهيم حـدثنا جريـر بـن حـازم عـن أيـوب عـن نـافع 
ي أحـدا، وإن أم ال ختـرب : يـه وسـلم حلفصـةقال النـيب صـلى اهللا عل: عن عمر قالعن ابن عمر

: قــال. : اهللا لــك؟ قــالأحتــرم مــا أحــل : لــتفقا. إبــراهيم علــي حــرام
وهــذا إســناد : قــال ) . قــد فــرض اهللا لكــم حتلــة أميــانكم(قــال فــأنزل اهللا. حــىت أخــربت عائشــة

، وقــد اختـاره احلـافظ الضـياء املقدســي ، ومل خيرجـه أحـد مــن أصـحاب الكتـب السـتةصـحيح
حيح أن ذلـك كـان يف حترميـه العسـلوالصـ: وحكـى االخـتالف مث قـال اهــيف كتابه املسـتخرج

.اهـ واهللا أعلم 
أبــا بكــر وعمــر وابــن أن نــا خالــد بــن عبــد اهللا عــن جــويرب عــن الضــحاك]1695[ســعيد -

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عـن ]18507[ابن أيب شيبة . ميني: قالوا يف احلراممسعود
هـي عليـه حـرام : ن قـال المرأتـه مـ: جويرب عن الضحاك أن أبا بكر وعمـر وابـن مسـعود قـالوا 

.اهـ سند ضعيف فليست عليه حبرام ، وعليه كفارة ميني
حدثنا علي حـدثنا أبـو عبيـد حـدثنا سـعيد بـن سـليمان عـن عبـاد بـن ]7672[ابن املنذر -

عـن العـالء بـن زيـاد بـن مطـر العـدوي عـن أبيـهحدثنا أبو رجاء: عمر بن عامر قالعن العوام
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حـدثنا أمحـد بـن حنبـل ] 2/533[حـرب .احلـرام ميـني: يقولالخطابعمر بن مسعت : قال
قال ثنا عباد بن العـوام قـال أخـربين عمـر بـن عـامر عـن أيب رجـاء عـن العـالء بـن زيـاد عـن أبيـه 

.اهـ حسن ، ال بأس به يف احلرام ميني: مسعت عمر بن اخلطاب يقول: زياد بن مطر قال
قـــال يف عمـــر بـــن الخطـــابأن عـــن عكرمـــةأنـــا خالـــد : قـــالنـــا هشـــيم]1701[ســـعيد -

عن معمر عـن حيـىي بـن أيب كثـري وأيـوب عـن عكرمـة أن ]11360[عبد الرزاق .ميني: احلرام
حــدثنا عبــد اهللا بــن مبــارك عــن ]18496[ابــن أيب شــيبة . قــال هــي ميــني عمــر بــن اخلطــاب

كرمــة عــن حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن ع. احلــرام ميــني: قــال عمــرخالــد عــن عكرمــة عــن 
نــا احلســني بــن إمساعيــل نــا يعقــوب الــدورقي نــا إمساعيــل بــن ]4/40[الــدارقطين .مثلــهعمــر

: قـال عمـرحيـىي بـن أيب كثـري حيـدث عـن عكرمـة عـن علية نا هشام الدستوائي قـال كتـب إيل
. اهـ مرسل جيد احلرام ميني يكفرها

عـــن خالـــد احلـــذاء عـــن حـــدثنا ابـــن املســـيب قـــال حـــدثنا ابـــن مبـــارك ] 2/534[وقـــال حـــرب 
. امرأتــه حــرام عليــه: بــن اخلطــاب كــان يقــول يف الرجــل يقــولعبــاس أن عمــرعــن ابــنعكرمــة

اهـ كـذا يف املطبـوع ابـن املسـيب ، وإمنـا هـو املسـيب بـن واضـح ، وقـد كـان ميني يكفرها: قال
.خيطئ ، ورواه ابن أيب شيبة عن ابن املبارك على الصحيح 

ان عـن جـابر عـن عكرمـة عبد اهللا بن الوليد حـدثنا سـفين طريقم]15463[وروى البيهقي 
. اهـــ جــابر بــن يزيــد ال حيــتج بــه كــان جيعــل احلــرام ميينــاعمــر بــن اخلطــابأن عــن ابــن عبــاس

.والصحيح عن عكرمة مرسل 
هـي : قـاال بـن عبـاساعمـر و بـن جـريج عـن عبـد الكـرمي أن اعـن ]11361[عبد الـرزاق -

.و أمية ضعيف جدا اهـ عبد الكرمي أبميني 
عـــن الثــوري عــن حبيـــب بــن أيب ثابــت عـــن إبــراهيم قــال رفـــع إىل ]11391[عبــد الــرزاق -

. أنـت علـي حـرام قـال مـا كنـت ألردهـا عليـه أبـدا : رجـل فـارق امرأتـه بتطليقتـني مث قـال عمر
ثابـت عــن عــن سـفيان عـن حبيـب بـن أيبعبـد اهللا بـن الوليـد مـن طريـق]15464[البيهقـي 
حـرام يأنـت علـ: أنـه أتـاه رجـل قـد طلـق امرأتـه تطليقتـني فقـال اخلطـاببـنعمرعن إبراهيم

.اهـ مرسل رجاله ثقات ال أردها عليك: فقال عمر بن اخلطاب
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أنـــا أبـــو حـــرة عـــن احلســـن يف الرجـــل يطلـــق امرأتـــه ثالثـــا : نـــا هشـــيم قـــال]1068[ســـعيد -
ال بــل نلــزمهم مــا : مث قــال. اهللالــو محلنــاهم علــى كتــاب : عمــرقــال : بكلمــة واحــدة فقــال

ســـعيد . اهــــ أبـــو حـــرة امســـه واصـــل بـــن عبـــد الـــرمحن لـــيس بـــالقوي يف احلســـن ألزمـــوا أنفســـهم 
نا خالد بن عبد اهللا عن سعيد اجلريري عن احلسن أن عمر بـن اخلطـاب كتـب إىل ]1069[

أن أجعلهـا لقد مهمت أن أجعل إذا طلـق الرجـل امرأتـه ثالثـا يف جملـس: أيب موسى األشعري
: ، مـن قــال المرأتــهواحـدة، ولكــن أقوامـا محلــوا علـى أنفســهم، فـألزم كــل نفـس مــا ألـزم نفســه

أنـت طـالق : ، ومـن قـالأنت بائنة فهي بائنة: ، ومن قال المرأتهأنت علي حرام فهي حرام
.فيه داللة على أنه حنا التغليظ بعد.اهـ وهذا مرسل حسن ثالثا فهي ثالث 

ثنا حممـد بـن عبـد اهللا األنصـاري : حدثنا أبو أمية حممد بن إبراهيم قال]532/ 2[حرب -
يف الرجـل يقـول المرأتـه : قـالعفـانبنعثمانثنا حممد بن فضاء عن أبيه عن جده أن : قال

.اهـ حممد بن فضاء اجلهضمي واه عليه ما على املظاهر: فقال عثمان. أنت علي حرام
قــال يف الــذي حيــرم عليــاز بــن حممــد عــن جعفــر عــن أبيــه أن نــا عبــد العزيــ]1694[ســعيد -

بــن جــريج قــال حــدثنا جعفــر بــن اعــن ]11380[عبــد الــرزاق .هــي طــالق ثالثــا: قــالامرأتــه
ابـن . أنه قال يف الرجـل يقـول المرأتـه أنـت علـي حـرام قـال هـي ثـالثعليحممد عن أبيه عن 

الرجـل إذا قـال: قـالعلـيه عن حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبي]18486[شيبة 
عــن أنــس بــن عيــاض ]287/ 2املدونــة [ابــن وهــب .فهــي ثــالثأنــت علــي حــرام : المرأتــه 

ثـــالث : عـــن جعفـــر بـــن حممـــد عـــن أبيـــه عـــن علـــي بـــن أيب طالـــب أنـــه كـــان يقـــول يف احلـــرام 
قال عبد اجلبـار عـن ربيعـة عـن علـي بـن أيب طالـب مثلـه وقـال أبـو هريـرة مثلـه وقـال .تطليقات
.اهـ مرسل جيد ربيعة مثله

أنــا بعــض أصــحابنا عــن قتــادة أن عليــا كــان يقــول يف : نــا هشــيم قــال]1697[وقــال ســعيد 
عن معمر عن قتادة عـن رجـل مسـع عليـا قـال يف ]11379[عبد الرزاق .هي ثالث:احلرام

اهــ أظنـه مسـلما األعـرج أبـا حسـانقول الرجل أنت علي حرام حرمت حىت تـنكح زوجـا غـريه 
.

بــن عبــد العزيــز قــاال حــدثنا حجــاج حــدثنا وعلــي حــدثنا أبــو أمحــد]7667[قــال ابــن املنــذر 
حـــدثنا حممـــد بـــن وقـــال. يف احلـــرام ثالثـــا: مهـــام حـــدثنا قتـــادة عـــن أيب حســـان أن عليـــا قـــال
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أن عـدي بـن قـيس إمساعيـل حـدثنا عبـد اهللا بـن بكـري حـدثنا سـعيد عـن قتـادة عـن أيب حسـان
لـــئن قربتهـــا حـــىت تـــنكح زوجـــا غـــريك : مـــا فرفـــع ذلـــك إىل علـــي فقـــالجعـــل امرأتـــه عليـــه حرا

حدثنا بندار حـدثنا سـامل بـن ] 2/544[وقال احلريب يف غريب احلديث . يبنك باحلجارةألغ
إن قربتهـا : يحسـان أن رجـال حـرم امرأتـه فقـال علـنوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن أيب

.باب قبله اهـ حسن ، تقدم يف الفضخت رأسك باحلجارة 
عـن عن حسن بن صـاحل عـن جـابرحدثنا محيد بن عبد الرمحن ]18516[ابن أيب شيبة -

حترم عليه امرأته ، وال حتل لـه : كل حل علي فهو حرام ، قال : يف الرجل يقول المرأته علي
.اهـ جابر اجلعفي ال حيتج به زوجا غريه ، ويكفر ميينه من مالهحىت تنكح 

بــن عيينـة عــن إمساعيــل بــن أيب خالـد عــن الشــعيب قــال مسعتــه اعــن ]11384[عبـد الــرزاق -
ابــن .ال آمـرك أن تقـدم وال آمـرك أن تـؤخر :يف احلــرام قـالعلـيأنـا أعلمكـم مبـا قـال : يقـول 

زعــم أنــاس أن عليــا كــان : قــال عــامر : حــدثنا يعلــى عــن إمساعيــل قــال ]18509[أيب شــيبة 
، غريه جيعلها عليه حراما ، حىت تنكح زوجا 

. ما أنا مبحلها له ، وال مبحرمها عليه ، إن شاء فليتقدم ، وإن شاء فليتـأخر: قاهلا ؟ إمنا قال 
أخربنــا عبثــر بــن القاســم عــن يســعيد بــن عمــرو األشــعثمــن طريــق]15465[ورواه البيهقــي 

يقولـون إن عليـا جعلهـا : ل امرأتـه عليـه حرامـا قـال الرجل جيعيفمطرف عن عامر هو الشعيب
أبـــو زرعـــة ورواه اهــــ ال أحلهـــا وال أحرمهـــا: إمنـــا قـــال ، هـــذا يمـــا قـــال علـــ: ثالثـــا قـــال عـــامر 

حدثنا شعبة عن إمساعيـل بـن أيب : حدثنا آدم بن أيب إياس قال] 663[الدمشقي يف التاريخ 
صـحيح ، اهــال آمـرك: ، إمنـا قـال: خالد عن الشعيب قال
.ولعله غلظ بعد ذلك 

:قـالفرقا بني رجل وامرأته عليا وزيدابن التيمي عن أبيه أن اعن ]11383[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل جيد هي علي حرام 

: قـال يف احلـراممسـعودابـننا سفيان عن ابن أيب جنيح عـن جماهـد عـن ]1693[سعيد -
بــن مســعود ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد أن ابــن عيينــة عــن اعــن ]11366[بــد الــرزاق ع.ميــني
حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا حجـاج ثنـا محـاد]9633[الطرباين .هي ميني يكفرها: قال 

ابـن املنـذر . يف احلـرام كفـارة ميـني: قـالعـن جماهـد أن ابـن مسـعودعن عبد اهللا بـن أيب جنـيح
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عبــد العزيــز حــدثنا حجـاج حــدثنا محــاد عــن عبــد اهللا بــن أيب جنــيححـدثنا علــي بــن ]7674[
.اهـ هذا مرسل جيد ، وهو سند مكي يف احلرام كفارة ميني: مسعود قالعن جماهد أن ابن 
بـن مسـعود قـال اوأما الثوري فذكره عن أشعث عـن احلكـم عـن إبـراهيم أن : وقال عبد الرزاق 

عبد اهللا بـن الوليـد من طريق]15458[واه البيهقي ور . إن كان نوى طالقا وإال فهي ميني: 
أنـا أشـعث عـن : نـا هشـيم قـال]1698[سـعيد ورواه .عن أشعث بن سوارحدثنا سفيان

وإن نوى ميينا فهي مينيإن نوى طالقا فهي طالق: احلكم أن ابن مسعود كان يقول يف احلرام
احلكـم عـن إبـراهيم عـن حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن]18490[ابن أيب شيبة . 

هكـذا رواه أشـعث بـن اهــإن نوى ميينا فيمني ، وإن نوى طالقا فما نـوى: عبد اهللا يف احلرام 
: عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قـال ]11370[وقال عبد الرزاق . سوار وهو ضعيف 

بائنـة وهـي كان أصحابنا يقولون يف احلرام نيته إن نوى ثالثا فثالث وإن نوى واحـدة فواحـدة
.وإسناده صحيح . اهـ وهذا أشبه أملك بنفسها وإن شاء خطبها يف احلرام 

احلــرام : حـدثنا شـريك عـن خمـول عـن عـامر عـن عبـد اهللا قـال]18488[ابـن أيب شـيبة وقـال 
ابــن .فهــي ميــني يكفرهــاوإن مل ينــو طالقــا، وهــو أملــك برجعتهــا إن نــوى طالقــا فهــي واحــدة 

وهـذا مرسـل كـويف . بـن مسـعود مثلـه اعن خمول عن عامر عن ريكأخربنا ش] 2393[اجلعد 
.حسن إن كان حفظه شريك 

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز حــدثنا أبــو نعــيم حــدثنا شــريك عــن ]7679[وقــال ابــن املنــذر 
وهـو ، قا فهـي تطليقـة إن نوى أو أراد طال: يف احلرام قالمكحول عن عامر عن ابن مسعود

اهــ مكحـول أُراه تصـحيفا ينو طالقا أو مل يرد طالقـا فهـي ميـني تكفـروإن مل، أملك بالرجعة
.من خمول وهو ابن راشد 

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهـال ثنـا محـاد بـن سـلمة ]9634[وقال الطرباين 
. اهـ جويرب ضـعيف يف احلرام كفارة ميني: قاالوابن مسعودعن جويرب عن الضحاك أن عمر

ح عن عبد اهللا أنـه أفـىت مـن حـرم فـراش امرأتـه وأشـياء مـن احلـالل أن يكفـر عـن ميينـه ، وقد ص
. فكأنــه رأى يف اقــرتان اآليــات يف املائــدة داللــة علــى أن التحــرمي والنــذر واليمــني مبعــىن واحــد 

.واآلثار فيه تأيت إن شاء اهللا يف كتاب األميان والنذور . واهللا أعلم 
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كـان زيـد بـن ثابـتحدثنا عبد األعلى عن سعيد عـن قتـادة أن ]18495[ابن أيب شيبة -
.اهـ هذا مرسل ثالث: يقول يف احلرام 

حـدثنا مهــام عــن قتــادة دثنا حجــاجحــحـدثنا علــي بــن عبــد العزيـز]7670[ابــن املنــذر وقـال
اهـ وهذا إسـناد يف احلرام ثالثا: د بن ثابت قالأن زيعن محيد بن هالل عن سعد بن هشام

.جيد إن كان قتادة مسعه بصري 
حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عـن مطـر عـن محيـد بـن هـالل ]18494[وقال ابن أيب شيبة 

اهـ كذا هي ثالث ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه: عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال
عـن ابـن أيب عروبـة ، ورواه عبـد اهللا-ولـيس بـالثقفي -روى عبد الوهاب بن عطـاء اخلفـاف

ومــا رواه . ر عــن محيــد ، تقــدم يف البــاب قبلــه ، وهــو أحفــظ بــن بكــر عنــه عــن عمــر بــن عــام
سعيد عن مطر عن محيد بن هالل عن سـعد بـن هشـام عـن زيـد ، خـرب آخـر يف التخيـري يـأيت 

.هكذا روى أهل البصرة . إن شاء اهللا 
عاويـة القرشـي نـا أبـو نـا عبـد اهللا بـن ربيـع نـا حممـد بـن م] 303/ 9[احمللـى وقال ابن حـزم يف 

خليفة الفضل بن احلباب اجلمحي نا أبو الوليد الطيالسي نا الليث بن سـعد عـن يزيـد بـن أيب 
عمــرابــنوثابــتبــنزيــدســألت : حبيــب عــن عبــد اهللا بــن هبــرية عــن قبيصــة بــن ذؤيــب قــال

وهــذا إســناد صــحيح ،اهـــكفــارة ميــني: ؟ فقــاال مجيعــا أنــت علــي حــرام: عمــن قــال المرأتــه
.أصح من رواية البصريني على ما فيها 

حدثنا أبو معن قال ثنا محاد بن مسعدة عن صخر بن جويرية عن نافع] 2/535[حرب -
مث أمســــكها فليعتـــق، عــــن ميينــــه أو . امرأتــــه عليـــه حــــرام: إذا قــــال الرجـــل: عـــن ابــــن عمـــر قــــال

نـا املقـدمي نـا من طريق إمساعيل بن إسحاق القاضـي ] 303/ 9احمللى[ابن حزم . ليتصدق
.اهـ صحيح احلرام ميني: محاد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال

ســألت : مــن طريــق احلجــاج بــن املنهــال نــا جريــر بــن حــازم قــال] 304/ 9[وروى ابــن حــزم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه ال، أوليس قد حرم : نافعا موىل ابن عمر عن احلرام أطالق هو؟ قال

.اهـ ثقات ل أن يكفر ميينه ومل حيرمها عليهريته فأمره اهللا عز وججاوسلم
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حــدثنا حيــىي حــدثنا مســدد حــدثنا علــي بــن مســهر عــن حجــاج بــن ]7680[ابــن املنــذر -
، وإن مل ينـــو إن كــان نـــوى طالقــا فهـــو طــالق: أرطــأة عـــن نــافع عـــن ابــن عمـــر يف احلــرام قـــال

.اهـ حجاج ضعيف طالقا فيمني يكفرها
ـــا قتـــادة أن عبـــد حـــدثنا حجـــحـــدثنا علـــي]7671[املنـــذر وقـــال ابـــن اج حـــدثنا مهـــام أخربن

اهــ عبـد الواحـد بصـري ذكـره ابـن حبـان يف احلـرام ثالثـان ابن عمر قالأالواحد البناين حدث
.يف الثقات ، واألول أصح عن ابن عمر 

ن حــدثنا معــاذ بــن فضــالة حــدثنا هشــام عــن حيــىي عــن ابــن حكــيم عــ]4911[البخــاري -
رسول لقد كان لكم يف(وقال ابن عباس . احلرام يكفر قال يفعباسابنسعيد بن جبري أن 

كثـــري أن يعلـــى بـــن حكـــيم أخـــربه أن حيـــىي بـــن أيبورواه مســـلم مـــن طريـــق. ) اهللا إســـوة حســـنة
ميـني يكفرهـا يإذا حـرم الرجـل عليـه امرأتـه فهـ: سعيد بن جبري أخربه أنه مسع ابـن عبـاس قـال 

.)رسول اهللا أسوة حسنةكان لكم يفلقد  (وقال 
أخربنـا عبـد اهللا بـن عبـد الصـمد بـن علـي املوصـلي قـال حـدثنا خملـد ]3420[قال النسـائي و 

أتــاه رجــل فقــال إين جعلــت : بــن عبــاس قــال اعــن ســفيان عــن ســامل عــن ســعيد بــن جبــري عــن 
النـيب مل حتـرم مـا يـا أيهـا (كذبت ليسـت عليـك حبـرام مث تـال هـذه اآليـة :امرأيت علي حراما قال

اهـــ تابعــه العــدين وروح بــن عبــادة ، قــال ابــن عليــك أغلــظ الكفــارة عتــق رقبــة )أحــل اهللا لــك
حــدثنا علــي بــن احلســن حــدثنا عبــد اهللا بــن الوليــد العــدين عــن ســفيان عــن ]7677[املنــذر 

إين جعلــت امــرأيت : ســامل األفطــس عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس أن رجــال جــاءه فقــال
يــا أيهــا النــيب مل حتــرم مــا أحــل اهللا (رام، مث تــال حبــكــذبت، ليســت عليــك : امــا، فقــالعلــي حر 

]4/43[ورواه الـدارقطين .عليك أغلـظ الكفـارات عتـق رقبـة: ، مث قالإىل آخر اآلية)لك
نـا احلســني بـن إمساعيــل نــا حممـد بــن منصــور نـا روح نــا سـفيان الثــوري عــن سـامل األفطــس عــن 

: حرامــا فقــال يإين جعلــت امــرأيت علــ: عبــاس أنــه أتــاه رجــل فقــال بــناســعيد بــن جبــري عــن 
ـــا أيهـــا النـــيب مل حتـــرم مـــا أحـــل اهللا لـــك(كـــذبت ليســـت عليـــك حبـــرام مث تـــال  عليـــك أغلـــظ )ي

حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي ثنـــا ]12246[وقـــال الطـــرباين . الكفـــارات عتـــق رقبـــة 
لغزال عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد بن بشر عن مطيع ا

ليسـت عليـك حبـرام : إين جعلت امرأيت علي حراما فقال: أتاه رجل فقال: عن ابن عباس قال
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اهـــ هكــذا ولكــن عليــك أغلــظ الكفــارات رقبــة )يــا أيهــا النــيب مل حتــرم مــا أحــل اهللا لــك(مث قــرأ 
رجـل ذا الكيم ، أنه اختار هلمبعىن ما روى يعلى بن حهأنوى سامل بن عجالن األفطس ، وكر 

.أغلظ كفارات اليمني عتق رقبة 
يف عبـاسبـناعن الثوري عـن منصـور عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]11385[عبد الرزاق وقال

عبـد الـرزاقوقـال .ن متتـابعني أو إطعـام سـتني مسـكيناعتـق رقبـة أو صـيام شـهري: احلرام قال 
مثــل عبــاسبــناســعيد بــن جبــري عــن بــن عيينــة عــن عطــاء بــن الســائب عــناعــن ] 11386[

صـححه .اهــ فجعلـه هنـا مبنزلـة املظـاهر ميـني مغلظـة : عبـاسبـناحديث الثـوري قـال قـال يل 
مـــن طريـــق عبـــد الـــرمحن بـــن مهـــدي عـــن ســـفيان الثـــوري عـــن ]303/ 9[احمللـــى ابـــن حـــزم يف 

قبة أو صيام تق ر ع: والنذرجبري عن ابن عباس قال يف احلراممنصور بن املعتمر عن سعيد بن
ومــن طريــق حممــد بــن جعفــر عــن شــعبة عــن : قــال .أو إطعــام ســتني مســكيناشــهرين متتــابعني

حـرام علـي أن آكـل: إذا قالمنصور بن املعتمر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس يف الرجل
أو يطعـم سـتني تق رقبة أو يصـوم شـهرين متتـابعنييع: ؟ قالهذا الطعام علي حرام: أو قال
خربنـا الثـوري أ]15834[اهـ وهذا من باب آخـر ، فقـد قـال عبـد الـرزاق يف النـذور ا مسكين

: إذا مل يسـم شـيئا قـال : بن عباس يف النذر واحلرام قـال اعن منصور عن سعيد بن جبري عن 
يف اهـــ فكأنــهفعليــه رقبــة أو صــيام شــهرين متتــابعني أو إطعــام ســتني مســكينا ، أغلــظ اليمــني

حـدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن ]12304[وقـال ابـن أيب شـيبة . الل مبهمـاالذي حيرم عليه احل
النذر إذا مل يسم أغلظ اليمـني ، وعليـه أغلـظ : قال عن ابن عباسعطاء عن سعيد بن جبري

بن عيينة عن عطاء بن السائب عـن سـعيد بـن اعن ]15837[وقال عبد الرزاق .الكفارات
ان وهلا أغلظ الكفـارة سمها صاحبها فهي أغلظ األميالنذر إذا مل ي: بن عباس قال اجبري عن 
اهـيعتق رقبة

حــدثنا أبــو األحــوص عــن منصــور عــن ســعيد بــن جبــري عــن ]12286[وقــال ابــن أيب شــيبة 
أو أل أن يغلظ على نفسـه ، يعتـق رقبـةمل ي: يف الرجل حيلف بالنذر واحلرام ، قال ابن عباس 

إن مل جيد : فسألت إبراهيم وجماهدا ، فقاال : يصوم شهرين ، أو يطعم ستني مسكينا ، قال
اهـــ فعــاد األمــر إىل أنــه يــراه كفــارة ميــني ، وأنــه رمبــا أغلــظ للســائل ألمــور أطعــم عشــرة مســاكني
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. وهــذه أســانيد صــحاح ال اخــتالف فيهــا إال الخــتالف أحــوال الســائلني إن شــاء اهللا . أخــر 
.شاء اهللا وسيأيت يف كتاب األميان والنذور إن.واهللا أعلم 

حــدثنا أبـو أمحـد وعلــي بـن عبـد العزيـز قــاال حـدثنا حجـاج حــدثنا ]7675[وقـال ابـن املنـذر 
مسعـت ابـن عبـاس يقـول: مهام أخربنا قتادة أن رجال جعل امرأته عليه حراما، فأتى مطرفا قـال

وقـال الطـرباين .هـي ميـني: مسعـت ابـن عبـاس يقـول: ، وأتـى جـابر بـن زيـد فقـالهي ميني: 
حـــدثنا حممـــد بـــن إمساعيـــل حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن بكـــر حـــدثنا ســـعيد عـــن قتـــادة عـــن ]7676[

الــــدراقطين . ميــــني يكفــــر: يف احلــــرام عكرمــــة وعــــن جــــابر بــــن زيــــد عــــن ابــــن عبــــاس أنــــه قــــال
حدثنا يعقـوب بـن إبـراهيم حـدثنا احلسـن بـن عرفـة حـدثنا عبـد اهللا بـن بكـر حـدثنا ]4057[

.صحيح . مثله ابر بن زيد عن ابن عباس سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن ج
ابـن عبـاسعـن أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب: قالنا هشيم]1704[سعيد -

أنا شعبة عن قتادة عن سـعيد بـن املسـيب عـن ]944[ابن اجلعد . هي ميني: قال يف احلرام
.اهـ صحيح احلرام ميني : قال عباسبنا

ابـن عـن حدثنا عبد األعلى عن سعيد عن قتـادة عـن عكرمـة ]18499[وقال ابن أيب شيبة 
حعباس

.اهـ صحيح احلرام ميني: 
ابــنجــاء رجــل إىل : قــالأنــا أبــو بشــر عــن يوســف املكــي: قــالنــا هشــيم]1683[سـعيد -

ألــيس : فقــال األعــرايب. فليســت عليــك حبــرام:قــال. عليــه حرامــاإنــه جعــل امرأتــه : فقــالعبــاس
)كل الطعام كان حال لبـين إسـرائيل إال مـا حـرم إسـرائيل علـى نفسـه(تابهاهللا تعاىل يقول يف ك

مــا يــدريك مــا حــرم إســرائيل علــى نفســه؟ مث أقبــل علــى القــوم : ؟ فضــحك ابــن عبــاس، وقــال
فأضنته، فجعل هللا عز وجل عليه إن شـفاه أن إن إسرائيل عرضت له األنساء: حيدثهم، فقال

أخربنــا أبــو عبــد ]15456[البيهقــي . لعــروق مـن اللحــمال يأكـل عرقــا، فلــذلك اليهــود ينــزع ا
اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا احلسن بن مكرم حدثنا يزيد بـن هـارون 

جعلـت إين: فقـالعبـاسابـنى بشر عن يوسف بن ماهـك أن أعرابيـا أتـأخربنا شعبة عن أيب
كـل الطعـام كـان حـال (أرأيت قول اهللا تعـاىل : ليست عليك حبرام قال: حراما قاليعلامرأيت
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إن إســرائيل كانــت بــه النســا : فقــال ابــن عبــاس) إســرائيل علــى نفســهإســرائيل إال مــا حــرم لبــين
.اهـ صحيح مء وليست حبرايفجعل على نفسه إن شفاه اهللا أن ال يأكل العروق من كل ش

عائشـةعيد عـن مطـر عـن عطـاء عـن عـن سـحدثنا عبـد األعلـى]18498[ابن أيب شيبة -
عبـد الوهـاب بـن عطـاء أخربنـا سـعيد عـن مـن طريـق]15457[البيهقـي .ميـني: 

حـدثنا يعقـوب ]4101[الـدارقطين . احلـرام ميـنييف: عائشـةمطر عن عطاء عن 
عروبـة از حـدثنا احلسـن بـن عرفـة حـدثنا عبـد اهللا بـن بكـر حـدثنا سـعيد بـن أيببن إبـراهيم البـز 

.مطر الوراق ضعيف .مثله عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة 
ثنا أمحد ثنا حممد بن نصـر ثنـا أيب ثنـا شـعبة عـن حد]70[وقال ابن املظفر يف حديث شعبة 

أمحد هـو أبـو طالـب أمحـد بـن اهـاحلكم عن الشعيب عن مسروق عن عائشة قالت احلرام ميني
.منكر .طالب ، وحممد بن نصر هو ابن محاد بن عجالن 

: قــال أنــاس : قــال عليــة عــن أيــوب عــن أيب قالبــةحــدثنا ابــن]18502[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ني ، وأنا أرى عليه كفارة الظهاركفارة مي: ثالث ، وقال آخرون 

من قال أنت علي حرج
عــن قــيس بــن الربيــع عــن أيب احلصــني عــن نعــيم بــن دجاجــة قــال  ]11211[اق عبــد الــرز -

عمـركانت أخت يل حتت رجـل فطلقهـا تطليقـة مث قـال هلـا أنـت علـي حـرج فكتـب فيهـا إىل 
]11212[عبـد الـرزاق .ه وهو يرى أنه أهون عليه من نعلهقد بانت من: فقالالخطاببن

نهــال بــن عمــرو عــن نعــيم بــن دجاجــة أنــه عــن حســني بــن مهــران قــال أخــربين األعمــش عــن امل
: طلــق امرأتــه تطليقتــني مث قــال هلــا أنــت حــرج فســأل عمــر بــن اخلطــاب فقــال 

حدثنا حممد بن فضيل عـن األعمـش عـن املنهـال بـن عمـرو ]18481[ابن أيب شيبة . علي 
مـا : قال عمـرأنت علي حرج ف: عن نعيم بن دجاجة يف رجل طلق امرأته تطليقتني ، مث قال 

نـــا هشـــيم أن األعمـــش عـــن املنهـــال بـــن عمـــرو أن نعـــيم بـــن ]2028[ســـعيد .
هـي عليـه حـرج فكتـب يف ذلـك إىل عمـر : دجاجة األسدي طلـق امرأتـه تطليقتـني، مث قـال هلـا

نا هشيم أنا منصور عن احلكـم ]2029[سعيد . : بن اخلطاب فقال
هـي عليـه حـرج فكتـب يف ذلـك إىل عمـر بـن : ا طلق امرأته تطليقتـني مث قـالبن عتيبة أن نعيم

أيظــن فــالن أن قولــه هــي عليــه حــرج أهــون مــن تطليقتــني؟ إذا أتــاكم  : اخلطــاب فكتــب عمــر
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أنا شريك وأبو بكـر بـن عيـاش وقـيس عـن أيب ]2307[ابن اجلعد . كتايب هذا ففرقوا بينهما
مرأتـــه تطليقتـــني مث قـــال هلـــا أنـــت علـــي حـــرج حصـــني عـــن نعـــيم بـــن دجاجـــة أنـــه طلـــق رجـــل ا

اهــ نعـيم 
.وثقه ابن حبان 

ــاعــن معمــر عــن قتــادة أن ]11209[عبــد الــرزاق - أنــت طــالق طــالق : قــال يف قولــه علي
حــدثنا أبــو ] 18485[ن أيب شــيبة ابــ. حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه احلــرج هــي ثــالث ال

وقــال ابــن أيب اهـــ ثالثــا : داود الطيالســي عــن هشــام عــن قتــادة أن عليــا قــال يف طــالق احلــرج 
حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن ســعيد عــن قتــادة عــن خــالس وأيب حســان أن ]18482[شــيبة 

يـد عـن حدثنا علي حـدثنا أبـو عبيـد حـدثنا يز ]7666[ابن املنذر . ثالث : عليا كان يقول 
إذا قـال : سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن خـالس بـن عمـرو وعـن أيب حسـان عـن علـي قـال

الـثالث حكـما هلـأظنه خمتصرا من أشياء حسن ، اهـ أنت طالق طالق احلرج فهي ثالث: هلا
.، وقد تقدم 

حــدثنا علــي حـدثنا أبــو عبيــد حـدثنا هشــام بــن إمساعيـل عــن حممــد ]7665[وقـال ابــن املنـذر
أنـت طـالق : إذا قـال: عيب عن سعيد بن بشري عن قتـادة عـن أيب عيـاض عـن علـي قـالبن ش

.اهـ سعيد بن بشري ضعيف طالق احلرج فهي ثالث

بالطالقالكنايةما يشتبه من 
يأيقـال سـألت الزهـر يحدثنا الوليد حـدثنا األوزاعـيحدثنا احلميد]5254[البخاري -

اهللا عنهــا يعـروة عــن عائشـة رضـاذت منـه قــال أخـربينصـلى اهللا عليـه وســلم اسـتعأزواج النـيب
أن ابنــة اجلــون ملــا أدخلــت علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ودنــا منهــا قالــت أعــوذ بــاهللا 

وقــال نــيب اهللا إمساعيــل المرأتــه ذاك اهـــبأهلــك يلقــد عــذت بعظــيم ، احلقــ:فقــال هلــا . منــك 
وقــال كعــب بــن مالــك يف قصــة . ه البخــاري أيب وقــد أمــرين أن أفارقــك احلقــي بأهلــك اهـــ روا

صــلى اهللا عليــه وســلم ة مــن اخلمســني إذا رســول رســول اهللاحــىت إذا مضــت أربعــون ليلــ: توبتــه 
صلى اهللا عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتـك فقلـت أطلقهـا أم مـاذا فقال إن رسول اهللايأتيين

ياحلقـــثـــل ذلـــك ، فقلـــت المـــرأيتموأرســـل إىل صـــاحيب. 
.اهـ ومل يكن الطالق من نيته هذا األمراهللا يفيندهم حىت يقضعبأهلك فتكوين
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: حــدثنا مــروان بــن معاويــة عــن محيــد الطويــل عــن احلســن قــال ]18527[ابــن أيب شــيبة -
نعـم ، :فقـال : أو حنـوا مـن هـذا ، قـال : أراحـين اهللا منـك ، قـال محيـد : قالت امرأة لزوجها 
أن أحتملهـا تريـد: فـذكر ذلـك لـه ، فقـال عمـر الخطاببنعمرفأتى : فنعم ، فنعم ، قال 

.اهـ مرسل رجاله ثقاتعنك ؟ هي بك ، هي بك
عــن عطــاء بــن هــو ابــن زاذان أنــا منصــور : نا هشــيم قــالحــدث]1152[ســعيد بــن منصــور -

عمـــر بـــن ك مـــرارا، فـــأتى ، قـــال ذلـــحبلـــك علـــى غاربـــك: أيب ربـــاح أن رجـــال قـــال المرأتـــه
أردت الطــالق، ففــرق : مــا الــذي أردت بقولــك؟ قــال: فاســتحلفه بــني الــركن واملقــامالخطــاب

: أنا منصور وابن أيب ليلى وعبد امللك عن عطاء أن رجال قال المرأته: نا هشيم قال.بينهما
مـن قـال عبـد امللـك: قـال هشـيم. حبلك على غاربك، فأتى عمر بن اخلطاب فـذكر ذلـك لـه

وافين يف املوسم، فوافاه به فأقامه بني الركن واملقام : فأرسل إىل علي بن أيب طالب: بني القوم
: مث اســتحلفه مــا أراد بقولــه؟ فقــال

عبـد اهــ وقـال مافأما إذ أقمتين يف هذا املقام، فإمنا أردت فراقها، ففرق بينه، هذا املقام لعلي 
عن الثوري عن عبد امللك بن سليمان أن عمر أمر عليا أن حيلفه ما نوى ]11233[الرزاق 

حدثنا عبد اهللا بن منري عن عبد امللك بن أيب سليمان عن عطاء ]18288[ابن أيب شيبة . 
حبلك علـى غاربـك فكتـب ابـن مسـعود إىل عمـر : أيت ابن مسعود يف رجل قال المرأته: قال 

أنشــدك : ل إىل علــي فقــال لــه علــيمــره فليــوافيين باملوســم فوافــاه باملوســم ، فأرســ: كتــب عمــرف
وتابعـه كثـري بـن . اهــ أصـحهن روايـة منصـور ففرق بينهمـا: امرأيت قال : قال ؟باهللا ما نويت
حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا محاد ]7655[ابن املنذر شنظري ، قال 

عـن كثـري بـن شـنظري عـن عطـاء أن رجـال قـال المرأتـه حبلـك علـى غاربـك فسـأل عليـا بن زيد
.وهو مرسل حسن اهـ وعمر فاجتمع رأيهما على أن يستحلف عند الركن ما نوى

حدثنا إبـراهيم بـن أيب يوسـف قـال ثنـا حيـىي بـن سـليم عـن عبيـد اهللا ]1852[الفاكهي وقال 
مــال عمــر كتــب إليــه يــزعم أن رجــال قــال ن عمــبــن عمــر عــن أيــوب بــن موســى حدثــه رجــل 

فقــدم عليــه الرجــل : حبلــك علــى غاربــك ، فكتــب إليــه عمــر أن مــره فليــوافين ، قــال : المرأتــه 
يــا أمــري املــؤمنني ، أنــا الرجــل الــذي كتبــت فيــه إىل فــالن أن يوافيــك ، قــال لــه : مكــة ، فقــال 

: ام مـــا أردت بقولــــك أنشـــدك بــــاهللا رب هـــذا البيـــت ورب هــــذا البلـــد ورب هـــذا املقــــ: عمـــر 
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أمـا واهللا لـوال أنـك نشـدتين يف مكانـك هـذا مـا أخربتـك ، اللهـم : حبلك على غاربـك ؟ قـال 
.سند ضعيف اهـففرق بينهما: أردت فراقها ، قال 

عن معمر عن ليث عن جماهـد أن رجـال قـال المرأتـه زمـن عمـر ]11232[عبد الرزاق وقال
على غاربك فاستحلفه عمر بني الـركن واملقـام حبلك على غاربك حبلك على غاربك حبلك

.اهـ ليث ضعيف فقال أردت الطالق ثالثا فأمضاه عليه 
املعــروف الفقيــه أخربنــا بشــر بــن أخربنــا أبــو احلســن حممــد بــن أيب]15406[وقــال البيهقــي 

بــن املــديينيأخربنــا أبــو جعفــر أمحــد بــن احلســني بــن نصــر احلــذاء أخربنــا علــأمحــد اإلســفرائيين
جــاء رجــل إىل : قــال ياحلــالل العتكــدثنا غســان بــن مضــر حــدثنا ســعيد بــن يزيــد عــن أيبحــ

واف معنـــا : إنـــه قـــال المرأتـــه حبلـــك علـــى غاربـــك فقـــال لـــه عمـــر : عمـــر بـــن اخلطـــاب فقـــال 
تــرى ذلــك األصــلع يطــوف : ســجد احلــرام فقــص عليــه القصــة فقــالاملاملوســم فأتــاه الرجــل يف

يفـذهب إليــه فـإذا هــو علــ: قــال ، مبــا رجـع إليــك ع فـأخربينبالبيـت اذهــب إليـه فســله مث ارجــ
: إنه قـال المرأتـه حبلـك علـى غاربـك فقـال : أمري املؤمنني قال : فقال من بعثك إيل: فقال

وأنـــا أحلـــف بـــاهللا مـــا أردت إال: اســـتقبل البيـــت واحلـــف بـــاهللا مـــا أردت طالقـــا فقـــال الرجـــل 
.ل جيد اهـ مرسبانت منك امرأتك: فقال . الطالق

ليلـى عـن احلكـم عـن خيثمـة بـن عبـد أخربنـا ابـن أيبثنـا هشـيم ] 15392هـق [أبو عبيـد -
شـبهين: أنـه رفـع إليـه رجـل قالـت لـه امرأتـهعمـرعـن الرمحن عـن عبـد اهللا بـن شـهاب اخلـوالين

ال أرضـى حـىت تقـول خليـة طـالق فقـال ذلـك فقـال : كأنـك ظبيـة كأنـك محامـة قالـت : فقال
. مبثلـه أنـا ابـن أيب ليلـى نـا هشـيم قـال]1194[رواه سعيد .امرأتكيفهخذ بيدها: مرع

.فيه ضعف ، يأيت من هذا الوجه يف اخللع إن شاء اهللا 
عمـرحدثنا ابن أيب زائدة عن سعيد عـن قتـادة عـن احلسـن عـن ]18672[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف ال:ألك امرأة ؟ فيقول : فيسأل يف الرجل له امرأة، كذبة : أنه قال 
: حـدثين إسـحاق بـن عبـد اهللا بـن أيب فـروة قـالقمة الفروي قالنا أبو عل]1182[سعيد -

، ولكـن الطـالق علـى مـا خـرج ليس الطالق على مـا أضـمرت: يقولعفانبنعثمانكان 
.اهـ إسحاق مرتوكمن فيك
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ن عيســى بــن حــدثنا وكيــع عــن عبــد امللــك بــن مســلم احلنفــي عــ]18287[ابــن أيب شــيبة -
نواة : حطان عن الريان بن صربة احلنفي أنه كان جالسا يف مسجد قومه ، فأخذ نواة ، فقال 

: نويـت امـرأيت ، قـال : مـا نويـت ؟ قـال : ، فقال عليفرفع إىل : طالق نواة طالق ثالثا قال 
.اهـ على رسم ابن حبان ففرق بينهما

حـدثنا أبـو مثامـة وامرأتـه : سوار قـال حدثنا بشر بن مفضل عن]18285[ابن أيب شيبة -
: من أهلنا أن كنانة بن نقب كانت عنده امرأة ، وقد ولدت له أوالدا يف اجلاهلية ، فقـال هلـا 

: أردت مبــا قلــت الطــالق ؟ قــال : فقــال ، األشــعريمــا فــوق نطاقــك حمــرر ، فخاصــمته إىل 
ن املفضـل ثنـا سـوار بـن حـدثنا بشـر هـو ابـ]1750[مسـدد . فقـد أبناهـا منـك: نعم ، قال 

عبد اهللا حدثين أبو مثامة وامرأة من أهلنا أن كنانة بن ثور كان عنده امرأة قـد ولـدت لـه أوالدا 
مـا أردت ؟ : ما فوق نطاقك حمرم ، فخاصمته إىل األشعري ، فقال : يف اجلاهلية ، فقال هلا 

مســلم بصــري وثقــه ابــن اهـــ أبــو مثــام أظنــه حممــد بــن: الطــالق ، قــال : قلــت 
.، إسناد بصري حبان 

الرجل يقول المرأته وهبتك ألهلك
عــن الثــوري عــن جــابر قــال ســألت الشــعيب عــن رجــل جعــل أمــر ]11945[عبــد الــرزاق -

مـن كانـت بيـده علـيواحدة وال رجعـة لـه عليهـا وقـال عمرامرأته بيد رجل فطلقها ثالثا قال 
.اهـ جابر اجلعفي ال حيتج به على لسانه عقدة فجعلها بيد غريه فهي كما جرت 

أنه كان عليأنا مطرف عن احلكم عن حيىي بن اجلزار عن حدثنا هشيم]1597[سعيد -
عبــــد الــــرزاق .: يقــــول

طالـب عن الثـوري عـن مطـرف عـن احلكـم عـن حيـىي بـن اجلـزار عـن علـي بـن أيب]11235[
ابـــن أيب شـــيبة . قـــال يف املوهوبـــة قـــال إن قبلوهـــا فهـــي واحـــدة وإن مل يقبلوهـــا فلـــيس بشـــيء 

جلـزار عـن حدثنا سفيان عن مطرف عن احلكم عن حيىي بـن ا: حدثنا وكيع قال ]18524[
ابـن .: علي يف املوهوبة ألهلها

حـــدثنا عبــد الســـالم بــن حـــرب عــن مطـــرف عــن احلكـــم عــن حيـــىي بـــن ]18525[ةأيب شــيب
حدثنا علي بن احلسن حدثنا عبد اهللا بن ]7661[وقال ابن املنذر .هبنحو اجلزار عن علي

الوليــد عــن ســفيان حــدثنا مطــرف عــن احلكــم بــن عتيبــة عــن حيــىي بــن اجلــزار عــن علــي بــن أيب 
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إن قبلوهــا فواحــدة، وإن مل يقبلــوا فلــيس : هلهــا قــالطالــب أنــه قــال يف الرجــل يهــب امرأتــه أل
أسباط بن حممد حدثنا مطـرف عـن احلكـم عـن حيـىي من طريق]15442[البيهقي .بشيء

.ومل يصرح حيىي بالسماع كان يرسل عن علي . رجاله ثقات اهـي بن اجلزار عن عل
ي واحــدة وإن مل عــن معمــر عــن قتــادة أن عليــا قــال إن قبلوهــا فهــ]11237[عبــد الــرزاق -

عـن معمـر عـن قتـادة أن عليـا قـال إن قبلوهـا ] 11239[عبـد الـرزاق.يقبلوها فلـيس بشـيء 
.اهـ مرسل فهي واحدة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وإن مل يقبلوها فليس بشيء 

إن : قـالعبـد اهللاحدثنا هشيم أنا أشعث عـن الشـعيب عـن مسـروق عـن ]1598[سعيد -
عـن الثـوري عـن أشــعث ]11241[عبــد الـرزاق .مل يقبلوهـا فـال شـيءقبلوهـا فواحـدة، وإن

حــرب .إن قبلوهــا وإن مل يقبلوهــا فلــيس بشــيء : عــن الشــعيب عــن مســروق عــن عبــد اهللا قــال
ك عـــن أشـــعث عـــن الشـــعيب عـــن ثنـــا ابـــن مبـــار : حـــدثنا املســـيب بـــن واضـــح قـــال] 2/564[

ي بـن احلسـن حـدثنا عبـد اهللا عـن حدثنا علـ]7662[ابن املنذر .مثله عن عبد اهللا مسروق
إن قبلوهـا فواحـدة، وهـو : عـن ابـن مسـعود قـالسفيان عن األشعث عن الشـعيب عـن مسـروق

عبــد اهللا بــن الوليــد مــن طريــق]15440[البيهقــي .
. مثلهعن مسروق عن ابن مسعود حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعيب

عــن قــيس بــن الربيــع عــن أيب حصــني عــن حيــىي بــن وثــاب عــن ]11242[عبــد الــرزاقوقــال 
حــدثنا ]18519[ابـن أيب شـيبة . إن قبلوهـا فهــي واحـدة بائنـة: مسـروق عـن عبـد اهللا قـال 

شريك عن أيب حصني عن حيىي بـن وثـاب قـال بعـض أصـحابنا هـو عـن مسـروق عـن عبـد اهللا 
فهي تطليقة، تاري أو قد وهبتك ألهلكالرجل المرأته استفلحي بأمرك أو اخإذا قال : قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممـد بـن يعقـوب ]15430[البيهقي اهـ وقال 
حـدثنا شـعبة عـن يحدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدأيبحدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين

ال الرجــــل المرأتــــه إذا قــــ: حصــــني عــــن حيــــىي بــــن وثــــاب عــــن مســــروق عــــن عبــــد اهللا قــــال أيب
هــذه الروايــة عــن كــذا يف.تطليقــة بائنــةيبــأمرك أو أمــرك لــك أو وهبهــا ألهلهــا فهــياســتفلح
أخربناه أبو عبد اهللا حدثنا أبو العباس حدثنا ، والصحيح أن ذلك من قول مسروق . عبد اهللا

صني عن ححدثنا إسرائيل عن أيبيحدثنا عبد الرمحن بن مهدأيبعبد اهللا بن أمحد حدثين
أو يبـــأمرك أو اختـــار يإذا قـــال الرجـــل المرأتـــه اســـتفلح: حيـــىي بـــن وثـــاب عـــن مســـروق قـــال 



تقريب فقه السابقني األولني

45

هـو عـن : قال وحدثنا عبد الرمحن قال وسألت سفيان فقـال .واحدة بائنةيوهبها ألهلها فه
وروايــــة ســــفيان .اهـــــ هكــــذا هــــو يف العلــــل ألمحــــد أنــــه مل يقــــل عــــن عبــــد اهللايعــــين، مســــروق 

هن ، وأحسن من رفعه شـعبة ، أمـا قـيس بـن الربيـع فقـد أنكـروا روايتـه بـأخرة ، وإسرائيل أحسن
.وأشعث بن سوار رواه عنه سفيان ومل يرضه 

حــدثنا جريــر بــن عبــد احلميــد عــن منصــور عــن الشــعيب عــن ]18517[رواه ابــن أيب شــيبة و 
ة ميلـــك إن قبلهـــا أهلهـــا فتطليقـــ: هللا يف الرجـــل يهـــب امرأتـــه ألهلهـــا قـــالمســـروق عـــن عبـــد ا

وقــال ســعيد بــن هكــذا قــال جريــر بــن عبــد احلميــد ، اهـــ وإن مل يقبلوهــا فــال شــيء، رجعتهــا 
كـــان يقـــال يف : حـــدثنا معتمـــر بــن ســـليمان عـــن منصــور عـــن إبـــراهيم قــال]1599[منصــور 

إن قبلوهـــا : بلغـــين عـــن ابـــن مســـعود أنـــه كـــان يقـــول: قـــال منصـــور.تطليقـــة: املوهوبـــة ألهلهـــا
.واهللا أعلم هذا أشبه ، والقول ما قال سفيان ، اهـ وها فال شيءفواحدة، وإن مل يقبل

إن : قـــال زيـــد بـــن ثابـــتعـــن معمـــر عـــن قتـــادة عـــن احلســـن أن ]11243[عبـــد الـــرزاق -
ابن أيب . 

ن قتــادة عــن احلســن عــن زيــد بــن ثابــت حــدثنا عبــد األعلــى عــن ســعيد عــ]18521[شــيبة
إذا وهبهـــا ألهلهـــا فقبلوهـــا فـــثالث ، ال حتـــل لـــه حـــىت تـــنكح زوجـــا غـــريه ، وإن ردوهـــا : قـــال

.اهـ صحيح ، أظنه مرسال فواحدة  و 
حــدثنا وكيــع عــن يزيــد بــن إبــراهيم عــن احلســن عــن رجــل مــن ]18520[ابــن أيب شــيبة وقــال

يقبلوهـا فواحـدة  إن قبلوهـا فواحـدة بائنـة ، وإن مل : النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال أصحاب
.اهـ صحيح ، يزيد هو التسرتي وهو أحق برجعتها

حـــدثنا أبـــو صـــاحل حـــدثين الليـــث حـــدثين عقيـــل يف ]373/ 1املعرفـــة [الفســـوييعقـــوب -
ــالرجــل يهــب امرأتــه ال أخــربين ابــن شــهاب عــن ألهلهــا أو جيعــل أمرهــا بيــدها أو بيــد أهلهــا ق

قضـى أميـا رجـل فعـل ذلـك فطلقـت نفسـها ثـالث معاويةاحلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة أن 
]11946[بـد الـرزاق عوقال. هكذا روى أبو صاحل عن الليث اهـتطليقات فقد برئت منه

إذا : بــن شــهاب أنــه مســع احلــارث بــن عبــد اهللا بــن أيب ربيعــة قــال ابــن جــريج قــال أخــربين اعــن 
، واحلــارث مــن ثقــات هــذا أشــبهاهـــ جعــل أمــر امرأتــه بيــد وليهــا فطلــق ثالثــا فقــد بانــت منــه 

.التابعني 
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زوج النـيب صـلى اهللا عليـه عائشـةن أعن عبد الرمحن بن القاسم عـن أبيـه ]1160[مالك -
غائب بالشام فلما قـدم عبد الرحمنوسلم زوجت حفصة بنت عبد الرمحن املنذر بن الزبري و

ومثلــي يصــنع هــذا بــه ومثلــي يفتــات عليــه فكلمــت عائشــة املنــذر بــن الــزبري : عبــد الــرمحن قــال 
فقـــال املنـــذر فـــإن ذلـــك بيـــد عبـــد الـــرمحن فقـــال عبـــد الـــرمحن مـــا كنـــت ألرد أمـــرا قضـــيته فقـــرت 

بــن عيينــة عــن حيــىي اعــن ]11947[عبــد الــرزاق . حفصــة عنــد املنــذر ومل يكــن ذلــك طالقــا 
يب بكـر ولـيس أحممـد أن عائشـة زوجـت املنـذر ابنـة عبـد الـرمحن بـن بن سـعيد عـن القاسـم بـن

يفتــات يف بنــايت فــأمرت عائشــة املنــذر أن جيعــل أبشــاهد فجــاء عبــد الــرمحن فقــال أي عبــاد اهللا 
.، تقدم يف كتاب النكاحاهـ صحيح األمر بيده فرده عليه فلم يعد ذلك األمر شيئا 

التخيريوما جاء يفالرجل جيعل أمر امرأته بيدها
يــا أيهــا النــيب قــل ألزواجــك إن كنــنت تــردن احليــاة الــدنيا وزينتهــا فتعــالني (قــال اهللا تعــاىل أمــره 

وإن كنـــنت تـــردن اهللا ورســـوله والـــدار اآلخـــرة فـــإن اهللا أعـــد.أمـــتعكن وأســـرحكن ســـراحا مجـــيال 
]28األحزاب ) [للمحسنات منكن أجرات عظيما

أبـو سـلمة بـن قال أخربينيربنا شعيب عن الزهر حدثنا أبو اليمان أخ]4785[البخاري -
صــلى اهللا عليــه وســلم أخربتــه أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه عبــد الــرمحن أن عائشــة زوج النــيب

:رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال وسلم جاءها حني أمر اهللا أن خيري أزواجـه ، فبـدأ يب
مل يأبويـــك ، وقـــد علـــم أن أبـــو يمر حـــىت تســـتأيذاكـــر لـــك أمـــرا فـــال عليـــك أن تســـتعجلإين

إىل متـام اآليتـني ) قل ألزواجـكيا أيها النيب(إن اهللا قال :بفراقه ، قالت مث قال يكونا يأمراين
اهـأريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإينيهذا أستأمر أبو يأيفف: فقلت له 

يب عــن مســروقحــدثنا علــي بــن مســهر عــن إمساعيــل عــن الشــع]18399[ابــن أيب شــيبة -
بعـــد أن ختتـــارين ، ولقـــد أتيـــت عائشـــة مـــا أبـــايل خـــريت امـــرأيت واحـــدة أو مئـــة أو ألفـــا: قـــال 

قــد خرينــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فاخرتنــاه ، أفكــان : فســألتها عــن ذلــك ؟ فقالــت 
.اهـ رواه مسلم طالقا ؟

عمــريم عــن حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن األعمــش عــن إبــراه]18410[ابــن أيب شــيبة -
.كذا رواه حفص وهو مرسل جيد اهـ  أمرك بيدك واختاري سواء: ا قاالعبد اهللاو
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حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبـراهيم عـن مسـروق قـال ]18379[وقال ابن أيب شيبة 
إين جعلــت أمــر امــرأيت بيــدها ، فطلقــت نفســها ثالثــا ، فقــال : جــاء رجــل إىل عمــر فقــال : 

وأنــا : : مــا تقــول ؟ فقــال عبــد اهللا : عمــر لعبــد اهللا 
نا األعمـش عـن إبـراهيم عـن مسـروق : نا أبو معاوية قال]1613[سعيد .أيضا أرى ذلك

حدثنا حممد بن نصر حدثنا حيىي بن حيىي أخربنا أبـو معاويـة عـن ]7702[ابن املنذر . مثله
عـــن الثـــوري عـــن ]11915[عبـــد الـــرزاق وقـــال .مثلـــه األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن مســـروق

األعمش عن أيب الضحى عن مسروق أن رجال جعل أمر امرأته بيـدها فطلقـت نفسـها فسـأل 
اعمر عنها 

يف احلـديث ، فـال جـرم أن ال اهـ كلها صحاح إن شاء اهللا ، كـان األعمـش مكثـرا وكـان عسـرا
.جتد عامة حديثه عند عامة أصحابه 

أخربنــا الثــوري عــن منصــور قــال حــدثين إبــراهيم عــن علقمــة أو ]11914[عبــد الــرزاق وقــال
جاء إليه رجل فقال كـان بيـين وبـني امـرأيت بعـض مـا يكـون بـني : بن مسعود قال ااألسود عن 

دي لعلمــت كيــف أصــنع فقــال إن الــذي بيــدي النــاس فقالــت لــو أن الــذي بيــدك مــن أمــري بيــ
من أمرك بيدك قالـت فأنـت طـالق ثالثـا فقـال أراهـا واحـدة وأنـت أحـق بالرجعـة وسـألقى أمـري 

فعــــل اهللا بالرجــــال وفعــــل اهللا بالرجــــال : املــــؤمنني عمــــر فلقيــــه فقــــص عليــــه القصــــة قــــال فقــــال 
قلـت : قـال ؟ مـاذا قلـت ، يعمدون إىل ما يف أيديهم فيجعلونه يف أيدي النساء بفيها الـرتاب

وأنــا أرى ذلــك ولــو رأيــت غــري ذلــك لرأيــت أنــك مل تصــب : 
خطــأ اهللا نوءهــا لــو كانــت قالــت طلقــت : بــن عبــاس يقــول اقــال منصــور فقلــت إلبــراهيم فــإن 
د عبــد اهللا بــن الوليـــمــن طريــق]15434[اهــــ ورواه البيهقــي نفســي فقــال إبــراهيم مهــا ســواء 

جـاء رجـل إىل ابـن : األسـود وعلقمـة قـاالحدثنا سفيان عـن منصـور عـن إبـراهيم قـال حـدثين
بيـدك يلـو أن الـذ: بعـض مـا يكـون بـني النـاس فقالـت وبني امرأيتكان بيين: مسعود وقال 

: مــن أمــرك بيــدك قالــت يبيــديإن الــذ: لعلمــت كيــف أصــنع قــال فقلــت يبيــديمــن أمــر 
: ل عبد اهللا قا. قد طلقتك ثالثافإين

فأسأله عن ذلك قال فلقيه فسأله فقص عليه القصة فقال عمر فعل اهللا بالرجـال يعمـدون إىل 
: النساء بفيها الرتاب بفيها الرتاب فما قلت قـال قلـت يما جعل اهللا بأيديهم فيجعلونه بأيد
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اهــ وأنا أرى ذلك ولو قلـت غـري ذلـك لرأيـت أنـك مل تصـب: ال 
وأظن الشك من منصور ، فقد اختلفـوا عليـه فيـه . هكذا قال العدين عن سفيان واألول أمثل 

.
نا ســفيان عـــن منصــور عــن إبـــراهيم عــن علقمـــة يف الرجــل يقـــول حـــدث] 1614[وقــال ســعيد 

إن : أمــرك بيــدك فتطلــق نفســها ثالثــا قــال: المرأتــه
حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ]18391[ابن أيب شيبة . 

هـي واحـدة ، مث : عن عبد اهللا أن رجال جعل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها ثالثـا ، قـال 
نا حممـــد بـــن بشـــر حـــدث]18397[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة .نعـــم مـــا رأيـــت: لقـــي عمـــر فقـــال 

: قـال منصــور حـدثين إبـراهيم عــن علقمـة قــال: حــدثنا زكريـا بـن أيب زائــدة قـال : العبـدي قـال 
يــا أبــا عبــد الــرمحن ، إنــه كــان بيــين وبــني : كنــت عنــد عبــد اهللا بــن مســعود فأتــاه رجــل ، فقــال 

مـا لو كـان مـا بيـدك مـن األمـر بيـدي لعلمـت: 
هـي تطليقـة : فـإين قـد طلقتـك ثالثـا ، قـال عبـد اهللا : هو بيدك ، قالـت : أصنع ؟ فقلت هلا 

لــو قلــت غــري ذلــك لرأيــت : مث ذكــرت ذلــك لعمــر ، فقــال : 
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا ]9650[الطــرباين . اهـــ ابــن أيب زائــدة يــدلس أنــك مل تصــب

جـاء رجـل إىل ابـن : ل ثنا أبـو عوانـة عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن علقمـة قـالحجاج بن املنها
لــو أن الــذي مــن أمــري بيــدي : إنــه كــان بيــين وبــني امــرأيت بعــض الكــالم فقالــت: مسـعود فقــال

فأنــت : فــإين أشــهدك أن الــذي مــن أمــرك بيــدي بيــدك، قالــت: لعلمــت كيــف أصــنع، فقلــت
فهي واحدة وأن: طالق ثالثا، قال ابن مسعود

بفيهـا احلجـر، فعـل اهللا بالرجـال وفعـل، يعمـدون : فركب فلقـي عمـر فقـص عليـه القصـة، فقـال
أراها واحدة، : إىل ما جعل اهللا يف أيديهم من أمر النساء فيجعلونه يف أيديهن، ما ترى؟ قلت

]1640[اهــ وقـال سـعيد تصـبنعم ما رأيـت ولـو رأيـت غـري ذلـك مل: 
نـا منصـور عـن إبـراهيم عـن األسـود أن امـرأة قالـت : نا عبد العزيز بن عبـد الصـمد العمـي قـال

فـــإن مـــا بيـــدي مـــن أمـــرك بيـــدك : لـــو أن الـــذي بيـــدك بيـــدي لعلمـــت مـــا أصـــنع قـــال: لزوجهـــا
جـال عمـدوا فعـل اهللا بالر : قد طلقتك ثالثا، فأتوا ابـن مسـعود فسـألوه، فقـال عبـد اهللا: فقالت

إىل شيء جعله اهللا يف أيديهم فولوه غريهم، فهي واحدة وسأسـأل أمـري املـؤمنني فسـأله، فقـال 



تقريب فقه السابقني األولني

49

واحـدة : قلـت: ما قلت فيها؟ قـال: يف فيها الرتاب، ثالث مرات، مث قال البن مسعود: عمر
اهــ باجلملــة ولـو رأيـت غــري ذلـك مل تصـب، كـذلك رأيـي : نعـم قــال: ذاك رأيـك؟ قـال: قـال
.عن عمر وعبد اهللا خرب صحيح هو 

لــو أن : أنــا مغــرية عــن إبــراهيم أن امــرأة قالــت لزوجهــا: نــا هشــيم قــال]1639[ســعيد وقــال
أنــت طــالق ثالثــا، فرفــع : فــأمرك بيــدك قالــت: الــذي بيــدك مــن أمــري بيــدي لفارقتــك قــال هلــا

كم تعمــدون إىل أمــر جعلــه اهللا بأيــدي: ذلــك إىل عمــر بــن اخلطــاب فغضــب مــن ذلــك، وقــال
أنا : نا هشيم قال]1649[سعيد . واحدة وأنت أحق برجعتها: فتجعلونه بأيديهن ، مث قال

مغــرية عــن إبــراهيم أن عمــر وابــن مســعود قــاال يف الرجــل إذا خــري امرأتــه فاختــارت نفســها فهــي 
عــن ]11975[عبــد الــرزاق وقــال. 

إبـراهيم يف الرجـل خيــري امرأتـه قـال إن اختـارت نفسـها فهـي واحـدة بائنــة الثـوري عـن محـاد عـن 

مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وهي واحدة وإن اختارت زوجها فـال شـيء قـال وقـال 
عبـد اهللا مـن طريـق]15420[البيهقـي اهو ر .زيد بن ثابت إن اختـارت نفسـها فهـي ثـالث 
إذا خريهــا : م أن عمـر وابـن مســعود كانـا يقـوالنبـن الوليـد حـدثنا ســفيان عـن محـاد عــن إبـراهي

الطـرباين وقـالاهــءييفاختارت نفسـها فهـ
د عن محاد عن إبراهيم أن حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا محا]9655[

إن اختـــارت نفســـها فواحـــدة وهـــو أحـــق : عمـــر وابـــن مســـعود قـــاال يف أمـــرك بيـــدك
ورواه الشـــعيب . اهـــ حســن صــحيح ، وكـــان إبــراهيم رمبــا أرســل اختــارت زوجهــا فلــيس بشـــيء

.مرسال ، ورواه زاذان عن علي حكاية عن عمر 
ح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عـن عن املثىن بن الصبا ]11938[عبد الرزاق -

كانا يقوالن إذا خـري الرجـل امرأتـه عثمان بن عفانوعمر بن الخطاب عبد اهللا بن عمرو أن 
ـــــن أيب شـــــيبة .  اب

يـه عـن جـده أن حدثنا إمساعيل بن عياش عن املثىن عن عمرو بـن شـعيب عـن أب]18416[
أو خريهــا فافرتقــا مــن رجــل ملــك امرأتــه أمرهــاأميــا: قــاال عمــر بــن اخلطــاب وعثمــان بــن عفــان

.اهـ مثىن ضعيف دث فيه شيئا فأمرها إىل زوجهافلم حت
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عن معمـر عـن قتـادة وأيـوب عـن غـيالن بـن جريـر عـن أيب احلـالل ]11902[عبد الرزاق -
فســأله عــن أشــياء منهــا رجــل جعــل أمــر امرأتــه بيــدها فقــال هــو عثمــانالعتكــي أنــه وفــد علــى 

حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن غــيالن بــن جريــر عــن أيب ]18381[ابــن أيب شــيبة . بيــدها 
فأمرها : رجل جعل أمر امرأته بيدها ، قال : قلت : فقال حلالل العتكي أنه وفد إىل عثمانا

أيب طلحة شداد عن غـيالن بـن جريـر عـن حدثنا وكيع عن]18382[ابن أيب شيبة .بيدها
. القضاء ما قضت: أته بيدها ؟ قال سألت عثمان عن رجل جعل أمر امر : أيب احلالل قال 

ســألت : نــا محــاد بــن زيــد عــن غــيالن بـن جريــر عــن أيب احلــالل العتكــي قــال]1615[سـعيد 
.فأمرهـا بيـدها: قاليا أمري املؤمنني إن رجال جعل أمر امرأته بيدها؟: فقلتعثمان بن عفان

نا خالد بن عبد اهللا عن أيب ربيعة بن أيب احلالل العتكي عن أبيه أن عثمان بن عفان قال يف 
حــدثنا إبــراهيم وســليمان ] 2/118املعرفــة [يعقــوب وقــال . القضــاء مــا قضــت : أمــرك بيــدك

إمساعيــل حــدثنا محــاد بــن زيــد حــدثنا أبــو: وأبــو النعمــان وســعيد بــن منصــور وابــن عثمــان قــالوا
دخلـــت علـــى : العتكـــي قـــاليـــر عـــن أيب احلـــالل ربيعـــة بـــن زرارةعـــن غـــيالن بـــن جر )1(األزرق

أجلــك اهللا أجلــك : مث قــال. إذا شــئتم: عثمــان يف وفــد مــن البصــرة فرفعنــا إليــه حوائجنــا، فقــال
وهـذا إسـناد : قال يعقوب . قال فأمرها يف يدها.رجل منا جعل أمر امرأته بيدها: قلت. اهللا

غيالن بن جرير معويل روى عنه أيوب السختياين وقتادة وجرير بن حازم ومهدي بن ،نحس
: زاد ابــن عثمــان.وأبــو احلــالل شــريف مــن أشــراف األزد جيمــع شــرفا وســرتا وصــالحا.ميمــون

فـذكرت هـذا : قـال محـاد. والقضـاء مـا قضـيت:وكان هشـام يقـول يف هـذا احلـديث: قال محاد
.حسن صحيح اهـذكر غيالن كما حفظته أنتهكذا : احلديث أليوب فقال

حــدثنا املســيب قــال حــدثنا ابــن مبــارك عــن ابــن هليعــة عــن يزيــد بــن أيب ]2/553[حــرب -
القرشـية  حبيب أنه حدثه عن سلمة بن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عـوف عـن أبيـه أن رميثـة

. الطــالق ثالثــاأنــت: كانــت حتــت حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر فملكهــا أمرهــا فقالــت
. اهـ مرسل إسناده صحيح أخطأت، فال طالق هلا إن املرأة ال تطلق الرجل: عثمانفقال 

حـــدثنا وكيـــع عـــن جريـــر بــن حـــازم عـــن عيســـى بـــن عاصـــم عـــن ]18402[ابــن أيب شـــيبة -
عمـرسـألين عنهـا أمـري املـؤمنني : فسئل عن اخليار ؟ فقال عليكنا جلوسا عند : زاذان قال

.هكذا يف النسخ املطبوعة ، بزيادة حدثنا وهو خطأ ، محاد بن زيد هو أبو إمساعيل األزرق -1
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: فقـال.إن : فقلت
: ليس كما قلت 

فلمـا وليـت وأتيـت يف الفـروج رجعــت . 
رأيكما يف اجلماعـة أحـب إلينـا مـن رأيـك يف الفرقـة ، فضـحك :إىل ما كنت أعرف ، فقيل له

إن اختــارت نفســها فــثالث ، : فســأله ؟ فقــال ثابــتبــنزيــدأمــا إنــه أرســل إىل : علــي وقــال 
أخربنا أبو حممد عبـد اهللا بـن يوسـف ]15422[البيهقي .وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة

حــدثنا أبــو عبــاد احلســن بــن حممــد الزعفــراينحــدثناأخربنــا أبــو ســعيد بــن األعــرايباألصــبهاين
فـذكر اخليــار يكنـا عنـد علـ: حـدثنا جريـر بـن حـازم حـدثنا عيسـى بـن عاصــم عـن زاذان قـال 

إن اختــارت نفســها فواحــدة بائنــة وإن : عــن اخليــار فقلــت إن أمــري املــؤمنني قــد ســألين: فقــال
ا إن اختــارت زوجهــا لــيس كــذلك ولكنهــ: 

يفلـيس بشــ
: كنـت أرى فقـالوا يمسئول عن الفروج أخذت بالـذوعلمت أينعمر فلما خلص األمر إيل

ر رأيـت إنـه ألحـب إلينـا مـن أمـيواهللا لئن جامعت عليـه أمـري املـؤمنني عمـر وتركـت رأيـك الـذ
أما إنه قد أرسل إىل زيد بن ثابت فسأل زيدا فخالفين: تفردت به بعده قال فضحك مث قال 

قـال . : وإياه فقال زيد 
ابــن .حنــوهيحــدثنا عبــد الوهــاب عــن جريــر عــن عيســى عــن زاذان عــن علــوحــدثنا الزعفــراين

دثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا جريـر بـن حـازم عـن عيسـى ح]7704[املنذر 
أما إن أمري املؤمنني عمر قد سألين : تذاكرنا اخليار عند علي فقال: بن عاصم عن زاذان قال

. : عنـــه فقلـــت
غســان حــدثنا جريــر عــن عيســى بــن عاصــم عــن زاذان حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز حــدثنا أبــو 

يـد بـن ثابـت فخـالفين أما إن عمر قـد سـألين وسـأل ز : كنا عند علي فذكروا اخليار فقال: قال
ســند اهـــ دة بــائن وإن اختــارت نفســها فــثالثإن اختــارت زوجهــا فواحــيعــين زيــدفقــالوإيــاه

.صحيح رجاله ثقات 
قـال : بن غياث عن الشيباين عن الشعيب قـال حدثنا حفص ]18398[وقال ابن أيب شيبة 

ــد اهللا فواحــدة بائنــة ، وإن اختــارت زوجهــا فــال ري الرجــل امرأتــه فاختــارت نفســها إذا خــ: عب
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إن اختـارت نفسـها فواحـدة بائنـة ، وإن اختـارت زوجهـا فواحـدة ، وهـو : عليوقـال .شيء 
يب خالـــد عـــن أيـــل بـــن بـــن التيمـــي عـــن إمساعاعـــن ]11977[عبـــد الـــرزاق . أملـــك برجعتهـــا 

الشــعيب أن عليــا قــال إن اختــارت نفســها فهــي واحــدة بائنــة وإن اختــارت زوجهــا فهــي تطليقــة 
وقـال زيـد بــن ثابـت إن اختـارت نفســها فهـي ثـالث وقــال عمـر وعبــد اهللا . ولـه الرجعـة عليهــا 

. بن مسعود إن اختارت زوجها فال بأس وإن اختارت نفسـها فهـي واحـدة ولـه الرجعـة عليهـا 
: سـألين عبـد احلميـد عـن اخليـار فقلـت: عن عامر قالننا أبو عوانة عن بيا]1648[سعيد 

. وإن اختـارت زوجهـا فـال شـيء إن اختارت نفسـها واحـدة: كان عبد اهللا بن مسعود يقول
إن اختــارت زوجهــا فواحــدة: قــال علــي

ســعيد . اقــض فيهــا بقــول عبــد اهللا: فقــال.اختــارت نفســها فــثالثإن : وقــال زيــد بــن ثابــت
أنا مغرية عن إبراهيم وأنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب أن عليا  : نا هشيم قال]1650[

. : كــان يقــول
خالــد عــن عــامر عــن نــا إمساعيــل بــن أيبجعفــر بــن عــون أخرب مــن طريــق ]15424[البيهقــي 

تطليقـــة وهـــو أملـــك برجعتهـــا وإن يإذا خـــري الرجـــل امرأتـــه فاختـــارت زوجهـــا فهـــ: قـــاليعلـــ
إن : يقـولقـال وكـان زيـد بـن ثابـت . اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب مـن اخلطـاب

رجـــل امرأتـــه إذا خــري ال: قــال وكـــان عبــد اهللا بـــن مســعود يقـــول . ثـــالثياختــارت نفســـها فهــ
اهــــ تطليقـــة وهـــو أملـــك برجعتهـــايء وإن اختـــارت نفســـها فهـــيفاختـــارت زوجهـــا فلـــيس بشـــ

.صحيح ، يأيت عن زيد بن ثابت من رواية أصحابه خالف هذا 
: قـال علـيبـن احلنفيـة عـن اأنا شريك عن عبد اهللا بن حممـد عـن ]2415[وقال ابن اجلعد 

.بن حممد بن عقيل فيه ضعف اهـ عبد اهللامن خري فقد طلق والعمرى بتات 
إذا خريهــا فاختارتــه فهــي : عــن معمــر عــن قتــادة أن عليــا قــال ]11974[عبــد الــرزاق وقــال

وسف أخربنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن ي]15427[البيهقي وقال اهـ هكذا روى معمر ،
حدثنا عبد اهللا بن بكـر وعبـد الوهـاب أخربنا احلسن بن حممد الزعفراينأبو سعيد بن األعرايب

إن اختـــارت نفســـها : حســـان أن عليـــا قـــال بـــن عطـــاء قـــاال حـــدثنا ســـعيد عـــن قتـــادة عـــن أيب
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اهــــ إســـناد وبـــه كـــان يأخـــذ قتـــادة.
.حسن 

نـا أبـو وكيـع عـن اهلزهـاز بـن ميـزن أن عـدي بـن فـرس خـري امرأتـه ثالثـا  ]1660[سعيد وقال
ابــن ســعد اهـــ فــرس جــد وكيــع: قــال ســعيد. كــل ذلــك ختتــاره، فرفــع إىل علــي ففــرق بينهمــا 

أخربنــا حيــىي بــن عبــاد قــال حــدثنا أبــو وكيــع يعــين اجلــراح بــن ملــيح عــن اهلزهــاز أن ]8988[
عــدي بــن فــرس خــري امرأتــ

أظـــه مرســـال ، قـــال البخـــاري يف ترمجـــة هزهـــاز . هزهـــاز وثقـــه ابـــن حبـــان والعجلـــي اهــــطالـــب
بـن ميـزن سـعيد قـال نـا سـفيان قـال نـا هزهـاز نـا حيـىي بـن يعمرو بن علـقال يل] : 2807[

مسعيـل بـن إقـال حيـىي بـن سـعيد نـا سـفيان و ، بن فرس خـري امرأتـهين عدأعن رجل يالرؤاس
اهـ مثلهيعن هزهاز عن علخالد عن الشعيبيبأ

إذا جعــل : عــن الثــوري عــن منصــور عــن احلكــم عــن علــي قــال ]11910[عبــد الــرزاق وقــال
أنـا ابـن : قـالنـا هشـيم]1656[سـعيد . أمرها بيدها فالقضـاء مـا قضـت هـي وغريهـا سـواء 

إذا جعـل األمـر بيـدها، فهـو بيـدها، فمـا قضـت فهـو : ا كـان يقـولأيب ليلى عن احلكم أن عليـ
يف الرجـل يقـول المرأتـه أمـرك : أنا شـعبة عـن احلكـم أن عليـا قـال ]271[ابن اجلعد . جائز

عبــد الــرزاق .نعــم : قــال ؟ ثــالث إن قالــت قــد طلقــت نفســي فهــي : للحكــم يف قــول علــي 
ابــن . عــن الثــوري عــن منصــور عــن احلكــم عــن علــي قــال هــو بيــدها حــىت تــتكلم ]11942[

عـن علـي يف رجـل ن عبد احلميد عن منصـور عـن احلكـم حدثنا جرير ب]18425[أيب شيبة 
و هـ: هـو هلـا حـىت تـتكلم أو جعـل أمـر امرأتـه بيـد رجـل ، قـال : جعل أمر امرأتـه بيـدها ، قـال

.حسن اهـ مرسل بيده حىت يتكلم
حـدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس عـن موسـى بـن مسـلم عـن جماهـد ]18401[ابن أيب شـيبةوقال
اهــ موسـى بـن ا خلع الرجل أمـر امرأتـه مـن عنقـه فهـي واحـدة وإن اختارتـهإذ: قال علي : قال

.مسلم هو الطحان ، مرسل حسن 
ل عن أيب جعفر حممد بن علي قـال وَّ دثين خمَُ عن الثوري قال ح]11981[عبد الرزاق وقال

وإن اختـارت ، إن اختـارت زوجهـا فـال شـيء : قال علي بـن أيب طالـب يف الرجـل خيـري امرأتـه 
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إمنــا هــو شــيء : فقــال ، فإنــه يتحــدث عنــه بغــري هــذا : قــال خمــول ، نفســها فهــي واحــدة بائنــة 
البيهقـي . عنـدي وأحبهـا إيل وهـذا القـول أعـدل األقاويـل : قـال الثـوري .وجدوه يف الصـحف

أنــه كــان يجعفــر عــن علــعبــد اهللا بــن الوليــد حــدثنا ســفيان عــن خمــول عــن أيب]15428[
أخربنــا أبــو مث قـال. ءيإن اختــارت نفسـها فواحــدة بائنـة وإن اختــارت زوجهــا فـال شــ: يقـول 

اب أخربنا حدثنا حممد بن عبد الوهيطاهر الفقيه أخربنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصر 
دخلـــت أنـــا وأبـــو : إســـحاق قـــال خالـــد عـــن أيبيعلـــى بـــن عبيـــد حـــدثنا إمساعيـــل هـــو ابـــن أيب

: جعفـــر فســـألته عـــن التخيـــري عـــن رجـــل خـــري امرأتـــه فاختـــارت نفســـها فقـــال الســـفر علـــى أيب
ء قلنــا فــإن ناســا يفلــيس بشــ: فــإن اختــارت زوجهــا قــال : تطليقــة وزوجهــا أحــق برجعتهــا قلنــا 

برجعتهـــا وإن ي: نـــه قـــال أييـــروون عـــن علـــ
اهـــ هــذا الصــحفهــذا وجــدوه يف: أملــك بنفســها قــال ياختــارت نفســها فتطليقــة بائنــة وهــ

لكن يشكل على ما قال رواية .مرسل جيد ، أبو جعفر هو حممد بن علي بن احلسني الباقر 
.زاذان ، فلعله قول لعلي ثان بلغه السنة

مســعودبــناعــن الثــوري عــن جــابر عــن الشــعيب عــن مســروق عــن ]11989[عبـد الــرزاق -
مرأتـــه اختـــاري فســـكتت مث قـــال اختـــاري فســـكتت مث قـــال هلـــا الثالثـــة وســـئل عـــن رجـــل قـــال ال

حــدثنا وكيــع ]18431[ابــن أيب شــيبة . اختــاري فقالــت قــد اخــرتت نفســي قــال هــي ثــالث 
فاختــارت اإذا خريهــا ثالثــ: عــن عبــد اهللا قــال عــن ســفيان عــن جــابر عــن عــامر عــن مســروق

.ضعيف راهـ جابنفسها مرة فهي ثالث
حدثنا محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن زهـري عـن جـابر عـن عـامر عـن ]18435[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف ا رضا بالزوج ، إذا خريها فسكتت: قال عبد اهللامسروق عن 
ليفــة الفضــل بــن حبــاب ثنــا أبــو الوليــد الطيالســي ثنــا حــدثنا أبــو خ]9627[وقــال الطــرباين 

إذا : مسعـت حيـىي بـن وثـاب حيـدث عـن مسـروق عـن عبـد اهللا قـال: شعبة عن أيب حصـني قـال
أمــرك بيــدك أو اســتفلحي بــأمرك أو وهبهــا ألهلهــا فقبلوهــا، فهــي واحــدة : قــال الرجــل المرأتــه

حصـني عــن حيـىي بـن وثــاب حــدثنا حيـىي عـن شــعبة حـدثين أبـو ]1747[قـال مسـدد .بائنـة 
أمــرك بيــدك واســتفلحي بــأمرك : إذا قــال : مسعــت ابــن مســعود يقــول : مسعــت مســروقا يقــول 
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اهـ حفظه سفيان وإسرائيل من قـول مسـروق ، وقد وجهتك ألهلك ، إن قبلوها فواحدة بائنة 
.تقدم 

ابـــن نـــا يزيـــد بـــن هـــارون عـــن حجـــاج عـــن ابـــن أيب جنـــيح عـــن جماهـــد أن ]1625[ســـعيد -
نــا أبــو ]1636[ســعيد . إذا قامــت مــن جملســها فــال خيــار هلــا: أمــرك بيــدكقــال يفســعودم

إذا جعـل الرجـل أمـر : قـال ابـن مسـعود: معاوية عن احلجاج عن ابن أيب جنيح عـن جماهـد قـال
ابــــن أيب شــــيبة . فــــال أمــــر لــــهم الرجــــل قبــــل أن يقضــــي يف ذلــــك شــــيئاامرأتــــه بيــــد رجــــل فقــــا

: قال عبد اهللا : عن ابن أيب جنيح عن جماهد قالعن حجاج حدثنا أبو معاوية]18417[
حجـاج . ر لـهفـال أمـل فقـام قبـل أن يقضـي يف ذلـك شـيئاإذا جعل الرجل أمـر امرأتـه بيـد رجـ

.ضعيف 
: بـن مسـعود قـال ابن أيب جنيح عـن جماهـد عـن اعن معمر عن ]11973[عبد الرزاق وقال

ابن أيب شيبة . إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت ن
قـال ابـن : حدثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أيب جنيح عـن جماهـد قـال ]18430[

فيهــا قبــل أن فقامــت مــن جملســها ، فــال أمــر هلــا ، فــإن ارجتــع إذا خــري الرجــل امرأتــه : مســعود
.يوافق قول عمر ، تقدم وقد روى الشعيب عنه ما. اهـ مراسيل ختتار ، فال شيء هلا

علــيبــن أيب ليلــى عــن الشــعيب قــال هــو يف قــول اعــن الثــوري عــن ]11971[عبــد الــرزاق -
حـدثنا وكيـع ]18412[ابـن أيب شـيبة . أي التمليـك واخليـار. سـواء ثابـتبـنزيـدوعمـرو

ري أمـرك بيـدك واختـا: عن سفيان عن ابن أيب ليلى عن الشعيب عن علي وعبد اهللا وزيد قالوا
.اهـ ابن أيب ليلى حممد بن عبد الرمحن يضعف سواء

أنا يـونس عـن احلسـن أن رجـال خـرج مـن عنـد أهلـه، وهـو : نا هشيم قال]1659[سعيد -
لــو أن الــذي بيــدك مـن أمــري بيــدي لعلمــت كيــف : ال ينكـر مــنهم شــيئا، فوجــد امرأتـه فقالــت

فـأخربوه بقصـتهم، فقـال شـعرياألموسـىأبـيفنعم، فنعم، فـارتفعوا إىل : أصنع، فقال الرجل
.اهـ مرسل جيد ذاك بك، ذاك بك : أبو موسى

عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه ]1157[مالك -
فأتاه حممد بن أيب عتيق وعيناه تدمعان فقـال لـه زيـد زيد بن ثابتنه كان جالسا عند أأخربه 

: ومــا محلــك علــى ذلــك قــال : رهــا ففــارقتين فقــال لــه زيــد ملكــت امــرأيت أم:مــا شــأنك فقــال
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عبـــــد الـــــرزاق .إارجتعهـــــا : القـــــدر فقـــــال زيـــــد 
عــن معمــر عــن حيــىي بـــن أيب كثــري قــال خــري حممـــد بــن أيب عتيــق امرأتــه فطلقـــت ]11993[

زيــد بــن ثابــتنفســها ثالثــا فســأل حممــد 
. عــن زيــد احلــديث فقــال قــد بلغــين حنــو هــذا

سـعيد . ابت مثل قول أيوب عن زيـد بـن ثابـتحيدث عن رجل من أهل املدينة عن زيد بن ث
نــا احلجــاج عــن أيب جعفــر أن ابــن أيب عتيــق جعــل أمــر امرأتــه : نــا أبــو معاويــة قــال]1661[

اهــ : ها فطلقت نفسـها طالقـا كثـريا، فسـأل زيـد بـن ثابـت فقـالبيد
.صحيح 

بــن ذكــوان قــال حــدثين خارجــة بــن زيــد بــن اعــن الثــوري عــن ]11976[عبــد الــرزاق وقــال 
إذا ملك الرجـل امرأتـه أمرهـا فاختـارت نفسـها : بان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال أثابت و 

حــدثنا ابــن منــري عــن ســفيان عــن أيب ]18405[ابــن أيب شــيبة . فهــي واحــدة وهــو أحــق 
إن اختـــارت نفســـها : الزنـــاد عـــن خارجـــة بـــن زيـــد وأبـــان بـــن عثمـــان عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال 

حــدثنا املســيب ] 2/560[حــرب .
د عـن خارجـة بـن زيـد عـن أبـان بـن حدثنا ابن مبارك عن سـفيان عـن أيب الزنـا: بن واضح قال

هـي : قـاليقول يف الرجل ميلك امرأته أمرها فتختار نفسـهاعثمان عن زيد بن ثابت أنه كان 
ن جعفــر عــن حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــ]18380[ابــن أيب شــيبة .واحــدة

تبـة هـذا إن جـزت ع: مرأتـه عن زيد بن ثابت أنه قال يف رجل قـال الأبيه عن أبان بن عثمان
البيهقــي .هـي واحـدة: فجـازت ، فطلقــت نفسـها طالقـا كثـريا ، قــال زيـد البـاب فـأمرك بيـدك

عبد الوهاب بن عطاء أخربنا روح بـن القاسـم عـن عبـد اهللا بـن ذكـوان من طريق]15436[
عن أبان بن عثمان أن رجال جعـل أمـر امرأتـه بيـدها فطلقـت نفسـها ثالثـا فرفـع ذلـك إىل زيـد 

.اهـ صحيح يه: ل بن ثابت فقا
نا سفيان عن أيب الزناد عن القاسم بن حممد وغريه عن زيـد بـن ثابـت ]1621[وقال سعيد 

عـن ]11988[عبـد الـرزاق . إذا خري الرجل امرأته فطلقت نفسها ثالثا فهـي واحـدة: قال
بـت يف رجـل ملـك امرأتـه بن عيينة قال أخربين أبو الزناد عن القاسـم بـن حممـد عـن زيـد بـن ثاا

عبــد مــن طريــق ] 15437[ورواه البيهقــي . هــي واحــدة: أمرهــا فطلقــت نفســها ثالثــا قــال 
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الوهــاب بــن عطــاء أخربنــا روح بــن القاســم عــن عبــد اهللا بــن ذكــوان عــن القاســم بــن حممــد أن 
يهــ:ا فرفــع ذلــك إىل زيــد بــن ثابــت فقــالرجــال جعــل أمــر امرأتــه بيــدها فطلقــت نفســها ألفــ

إال أن . وهــذه روايــة املــدنيني ، وهــم أعلــم بزيــد بــن ثابــت . صــحيح اهـــواحــد
عـن عيسـى بـن عاصـم عـن يه جريـر بـن حـازم رو كان يوقد  .يكون قوال قدميا عند أهل العراق 

.وهو إسناد كويف ، وجرير بن حازم بصري .زيدعنزاذان عن علي حكاية 
: مغرية عن إبراهيم عن زيد بـن ثابـت أنـه كـان يقـولأنا: نا هشيم قال]1651[وقال سعيد 

نـا هشـيم أنـا إمساعيـل بـن أيب خالـد .إن اختارت نفسها فثالث، وإن اختارت زوجها فواحدة
نـا هشـيم أنـا منصـور عـن احلسـن عـن زيـد بـن ثابـت .عن الشعيب عن زيد بن ثابت مثل ذلـك

مرســل مــن .إن اختــارت نفســها فــثالث وإن اختــارت زوجهــا فواحــد: أنــه قــال
.الوجهني 

حــدثنا حفــص  عــن أشــعث عــن احلكــم عــن عبــد الــرمحن بــن ]18404[ابــن أيب شــيبة وقــال 
إن اختـارت نفســها فـثالث ، وإن اختـارت زوجهـا فواحــدة: أيب ليلـى عـن زيـد بــن ثابـت قـال

.أشعث ضعيف اهـ 
وليـد الــزمين حـدثنا يزيــد حـدثنا حممــد بـن نصــر حـدثنا عيـاش بــن ال]7706[وقـال ابـن املنــذر 

ن مطــر عــن محيــد بــن هــالل حــدثهم أن ســعد بــن هشــام حــدثهم أن عــبــن زريــع حــدثنا ســعيد 
كاتبــا فجعلــوا يســألونه ويكتــب فكــان فيمــا ســئل )1(مــروان بعــث إىل زيــد بــن ثابــت واحلســن لــه

رت عنه يومئذ وما كتبوا عنه، أن الرجل إذا خري امرأته فاختارت نفسها فهي ثالث، وإن اختا
.اهـ مطر الوراق ضعيف ، وإسناد بصري ، أظنه مرسال 

ســئال عــن الرجــل ميلــك امرأتــه عبــد اهللا بــن عمــر وأبــا هريــرةن أنــه بلغــه أ]1161[مالــك -
اهـليس ذلك بطالق: أمرها فرتد ذلك إليه وال تقضي فيه شيئا فقاال 

ين إفقـال يـا أبـا عبـد الـرمحن عبد اهللا بن عمرإىل ن رجال جـاء أنه بلغه أ]1155[مالك -
جعلت أمر امرأيت يف يدها فطلقـت نفسـها فمـاذا تـرى فقـال عبـد اهللا بـن عمـر أراه كمـا قالـت 

اهـأنت فعلته ؟فعلأنا أ:بن عمرافقال الرجل ال تفعل يا أبا عبد الرمحن فقال 

.كذا ، وأظنها أجلس له ، أي خفية -1
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د عـن نـافع عـن عبـد اهللا حدثنا أمحد بـن يـونس قـال ثنـا ليـث بـن سـع] 2/553[حرب وقال 
فطلقـت نفسـها ثالثـا إذا ملكهـا أمرهـا : أنه كان إذا سئل عـن متليـك الرجـل امرأتـه أمرهـا يقـول

.اهـ صحيح فقد حرمت عليه
إذا ملك الرجـل امرأتـه أمرهـا :ن عبد اهللا بن عمر كان يقولأعن نافع ]1156[مالك وقال

أرد إال واحـدة فيحلـف علـى ذلـك ويكـون ن ينكـر عليهـا ويقـول ملأفالقضاء ما قضت به إال 
عـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]11905[عبـد الـرزاق .

بـن جـريج عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن اعن معمر عن ]11906[عبد الرزاق .حنوهبن عمر ا
عـن نـافع عـن أنـا عبيـد اهللا بـن عمـرنا هشيم قال]1619[سعيد .بن عمر مثله انافع عن 

نـا محـاد بـن زيـد عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن قـال .القضـاء مـا قضـت: ابن عمر أنه كـان يقـول
إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها واحدة فهي واحـدة، : قالنافع عن ابن عمر

حـدة مل أجعل األمـر إليـك إال يف وا: أو اثنتني فثنتني، أو ثالثا فثالث، إال أن يناكرها ويقول
ابـــن أيب . القضــاء مــا قضــت: فيحلــف علــى ذلــك وإن ردت األمــر فلــيس بشــيء وكــان يقــول

حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن ابـن عمـر يف الرجـل جيعـل ]18388[شيبة 
]18384[ابـــن أيب شـــيبة .فـــإن تنـــاكرا حلـــفالقضـــاء مـــا قضـــت: رأتـــه بيـــدها قـــالأمـــر ام

اهــ صـحيح القضـاء مـا قضـت: قـالاهللا عن نافع عن ابـن عمـرحدثنا ابن أيب زائدة عن عبيد
.
مـن ملــك امرأتــه طلقــت : بـن عمــر قــال اعــن معمـر عــن قتــادة أن ]11912[عبـد الــرزاق -

.اهـ مرسل وعصى ربه
حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن ]18422[ابن أيب شيبة -

اهـــ ذلــك هلــا مــا دامــت يف جملســها: قــال امرأتــه ، يف الرجــل خيــريعبــد اهللا بــن عمــروجــده 
.حجاج بن أرطاة ضعيف 

إذا قامـت مـن : قـالجـابرأنا األشـعث عـن أيب الـزبري عـن : نا هشيم قال]1626[سعيد -
حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن ]18418[ابــن أيب شــيبة .جملســها قبــل أن ختتــار فــال خيــار هلــا
خـري الرجـل امرأتـه ، فلـم ختـرت يف جملسـها ذلـك ، فـال إذا: أشعث عن أيب الزبري عن جابر قال

بن جريج عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال اأخربنا ]11935[عبد الرزاق .خيار هلا
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أخربنـا ]11987[عبـد الـرزاق .إن خري رجل امرأته فلـم تقـل شـيئا حـىت تقـوم فلـيس بشـيء 
ن عبـد اهللا يقـول يف الرجـل خيـري امرأتـه فتختـار بن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بـا

.اهـ صحيح وأكره أن خيريها، هي واحدة : الطالق قال 
مسعـــت : حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن مبـــارك عـــن حيـــىي بـــن بشـــر قـــال ]18400[ابـــن أيب شـــيبة -

ــا الــدرداءعكرمــة حيــدث أن  : أيت وهــو بالشــام يف رجــل خــري امرأتــه فاختــارت زوجهــا قــال أب
اهـــ وقضــى بــه أبــان بــن عثمــان باملدينــةيفــيت بــذلك ،عبــاسابــنوكــان : ، قــال لــيس بشــيء 

.صحيح مرسل ، وهو عن ابن عباس صحيح 
حـــدثنا احلســـني بـــن حممـــد يالعبـــاس بـــن حممـــد الـــدور مـــن طريـــق]15448[البيهقـــي روىو 

يأن امرأة قالت لزوجها لو أن بيـدابن عباسحدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ياملروز 
فأنـت : هـو بيـدك أو قـد جعلتـه بيـدك فقالـت لـه : من أمر الطالق ما بيدك لفعلت فقال هلـا 

.اهـ سند صحيح وءها أال طلقت نفسهاخطأ اهللا ن: طالق ثالثا فقال ابن عباس 
بــن جــريج قــال أخربنــا أبــو الــزبري أن جماهــدا أخــربه أن اأخربنــا ]11918[عبــد الــرزاق وقــال 

خطـأ اهللا نوءهـا إمنـا : ملا ملكت امرأيت أمرها طلقتـين ثالثـا فقـال : بن عباس فقال ارجال جاء 
.اهـ صحيح الطالق لك عليها وليس هلا عليك

بــن عبــاس أن امــرأة ملكهــا ابــن جــريج عــن عطــاء عــن اأخربنــا ]11919[عبــد الــرزاق وقــال
خطــأ اهللا: بــن عبــاس ازوجهــا أمرهــا فقالــت أنــت الطــالق وأنــت الطــالق وأنــت الطــالق فقــال 

.اهـ صحيح نوءها إمنا الطالق لك عليها ليس هلا عليك 
خطـأ اهللا : قـال ابـن عبـاس: نا محاد بن زيد عن عمرو بن دينـار قـال]1641[سعيد وقال
بـن عبـاس قـال اعن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينـار عـن ]11920[عبد الرزاق .نوءها

سـفيان عـن عمـرو بـن دينـار ]1642[سـعيد .خطأ اهللا نوءهـا أال قالـت أنـا طـالق أنـا طـالق
عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس أنــه ســئل عــن رجــل جعــل أمــر امرأتــه بيــدها فقالــت، أنــت الطــالق 

حدثنا ابن عيينة ]18395[ابن أيب شيبة .خطأ اهللا نوءها: ، فقال ابن عباسأنت الطالق
بعمـرو اهــ صـحيح ، وسـفيان أعلـم خطـأ اهللا نوءهـا: قـالعن عمرو عن عطاء عن ابن عبـاس

.بن دينار من البصريني ، ولعل عمرا حدثهم يف احلج على االختصار 
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حـدثنا عبـد اهللا بـن منـري عـن األعمـش عـن حبيـب عـن سـعيد ]18396[ابن أيب شـيبة وقال
: طــالق ثالثــا قــالأنــت: بــن جبــري عــن ابــن عبــاس يف رجــل جعــل أمــر امرأتــه بيــدها ، فقالــت 

.اهـ سند صحيح خطأ اهللا نوءها
حـدثنا جريــر بـن عبـد احلميـد عــن منصـور عـن ابـن عبــاس يف ]18393[ابـن أيب شـيبة وقـال 

خطــأ اهللا : أنــت طــالق ثالثــا ، فقــال ابــن عبــاس : أمــرك بيــدك ، فقالــت : رجــل قــال المرأتــه 
.اهـ مرسل أنا طالق ثالثا ، لكان كما قالت:نوءها ، لو قالت

عـن علـي بـن هاشـم عـن ابـن أيب ليلـىدة و حـدثنا ابـن أيب زائـ]18383[ابن أيب شـيبة وقال
وقــال .ضــعيف ابــن أيب ليلــىاهـــ القضــاء مــا قضــت: عــن ابــن عبــاس قــال احلكــم عــن مقســم 

بــن عبــاس يف رجــل احــدثنا وكيــع قـال حــدثنا شــعبة عــن احلكـم عــن ]1466[أمحـد يف العلــل 
أفــال خطــأ اهللا نوءهــا :بــن عبــاسافقــال .قــد طلقتــك ثالثــا:جعــل أمــر امرأتــه بيــدها فقالــت

.اهـ منقطع طلقت نفسها 
ن عباس حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن اب]18409[ابن أيب شيبة وقال

حـــدثنا علـــي بـــن ]7696[ابـــن املنـــذر .مثـــل قـــول عمـــر وعبـــد اهللاأنـــه كـــان يقـــول يف اخليـــار 
احلســن حــدثنا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن ليــث عــن طــاوس عــن ابــن عبــاس أنــه كــان يقــول يف 

.ليث بن أيب سليم ضعيف اهـيري مثل قول عمر وابن مسعودالتخ
أعن عبـد الـرمحن بـن القاسـم عـن أبيـه عـن عائشـة أم املـؤمنني ]1159[مالك -

عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــرعلــى 
عبد الرمحن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبـة ال عائشة فأرسلت عائشة إىلإما زوجنا : وقالوا 

. اهـ هذا إسناد صحيح بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طالقا 
بـن جـريج قـال مسعـت عبـد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري خيـرب اأخربنـا ]11896[عبد الـرزاق وقال 

عـــن القاســـم بـــن حممـــد قـــال كانـــت حيـــة عنـــد عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر وقريبـــة بنـــت أيب أميـــة 
ال بعائشـة إال عائشة ولكن الزوج عبد الرمحن وما يقهرنا إفأغارمها فقالت أم سلمة ما أنكحنا 

فســألت عائشــة أخاهــا أن جيعــل أمــر قريبــة إىل قريبــة ففعــل فبعثــت بــذلك عائشــة إىل أم ســلمة 

ردهـا ىد أمري على زوجي فلم حيسب شيئا قال عبد اهللا وذكر القاسـم أنـه يـرو فقالت فإين أر 
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عـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن عبـد الـرمحن ]11900[عبد الرزاق .إىل زوجها واحدة عن علي 
بن عبد الرمحن بـن أيب ا

يب أميـة فكـان بينهمـا فقـال أهلهـا واهللا مـا زوجنـا إال عائشـة فبلغهـا بـن أخيهـا قريبـة ابنـة أابكر 
وأخربوه فقال أمرها بيدها فقالت واهللا ال أختار عليه أحدا فقال القاسم فلم يعـد النـاس ذلـك 

.اهـ صحيح ، وعبد اهللا العمري فيه ضعف )1(شيئا
ن أيـوب عـن ابـن يـد عـأخربنـا عـارم بـن الفضـل حـدثنا محـاد بـن ز ]11622[وقال ابن سـعد 
وكـان يف ، ريبة بنـت أيب أميـة أخـت أم سـلمة تزوج عبد الرمحن بن أيب بكر ق: أيب مليكة قال

ال : فــأمرك بيـــدك ، فقالـــت : أمـــا واهللا لقــد حـــذرتك ، قـــال : خلقــه شـــدة ، فقالـــت لــه يومـــا 
.اهـ صحيح مرسل أختار على ابن الصديق أحدا فأقام عليها فلم يكن طالقا

خـــربين عطـــاء أن حفصـــة بنـــت عبـــد أبـــن جـــريج قـــال اأخربنـــا ]11895[رزاق عبـــد الـــوقـــال 
لته عائشـة أم املـؤمنني أالرمحن بن أيب بكـر كانـت عنـد املنـذر بـن الـزبري فكـان بينهمـا شـيء فسـ

أن ميلكها أمرها فعرضت ذلك عائشـة علـى حفصـة فأبـت فراقـه فردتـه عائشـة علـى املنـذر فلـم 
.ملدنيون أعرف باخلرب ، وقصة حفصة يف الباب قبله اهـ كذا قال عطاء ، واحيسب شيئا 

فضـالة بـن عبيـدحـدثنا عبـد األعلـى عـن سـعيد عـن قتـادة عـن ]18385[ابـن أيب شـيبة -
اهــ هـذا مرسـل ، ورواهالقضـاء مـا قضـت: وعن قتادة عن عبد ربـه عـن أيب عيـاض قـال ) ح(

بــد الــرمحن بــن مهــدي حــدثنا ع: ي قــالحــدثنا أبــو معــن الرقاشــ] 2/552[يف مســائلهحــرب
: قــالأمـرك بيــدكقـال حــدثنا مهـام عــن قتـادة عــن سـعيد بــن املســيب عـن فضــالة بـن عبيــد يف

.اهـ سند صحيح القضاء ما قضت
حــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن محــاد بــن ســلمة عــن محيــد عــن ]18426[ابــن أيب شــيبة -

ابــن ض شــيئا ، فرفــع إىلاحلســن بــن مســلم أن رجــال جعــل أمــر امرأتــه بيــدها ، فقامــت ومل تقــ
.اهـ سند جيد : على ما قمت ؟ قالت : فقال الزبير

من طلق إحدى نسائه ومل يسم

أمتلكـه هـي آخـر قـال ال قلـت ملكـت عائشـة حفصـة : بن جريج قال قلت لعطاء اأخربنا ]11948[عبد الرزاق -1
اهـملنذر أمرها قال ال إمنا عرضت عليها لتطلقها أم ال ومل متلكها أمرها حني ملكها ا
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أقـرع عليـاحدثنا وكيع عن عبـد اهللا بـن محيـد عـن أيب جعفـر أن ]18313[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل حسن بينهن

ابـن عـن أيب بشـر عـن عمـرو بـن هـرم عـن جـابر بـن زيـد عـن نا أبو عوانة]1171[سعيد -
ــاس : يف رجــل لــه ثــالث نســوة طلــق إحــداهن تطليقــة، ومل تقــع نيتــه علــى أحــد مــنهن قــالعب

أنـا أبـو بشـر عـن عمـرو بـن هـرم عـن : نـا هشـيم قـال.يناهلن من الطالق ما ينـاهلن مـن املـرياث
حـدثنا هشـيم عـن أيب بشـر عـن ]19401[ابن أيب شـيبة . مثلهعباسابنجابر بن زيد عن 

يف رجـل كـن لـه نسـوة فطلـق إحـداهن مث مـات ابن عبـاسعمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن 
بـن ا.ينـاهلن مـن الطـالق مـا ينـاهلن مـن املـرياث: فقال ابن عبـاس: قال،أيتهن طلقمل يعلم 
بشـــر عـــن حـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد حـــدثنا احلجـــيب حـــدثنا أبـــو عوانـــة عـــن أيب ]7686[املنـــذر 

عن ابن عباس يف رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ال يدري عمرو بن هرم عن جابر بن زيد
.اهـ سند جيد )1(يناهلن من الطالق ما يناهلن من املرياث: أيتهن طلق قال

أنا بعض أصـحابنا أن رجـال : نا إمساعيل بن عياش عن ابن جريج قال]1173[سعيد وقال
إن كنـت : باس وكان عنده نسوة فطلق إحداهن فقال ابـن عبـاسمن أهل عمان استفىت ابن ع

نويتهــا يف نفســك مث نســيتها فقــد ذهــنب مجيعــا، يشــرتكن يف الطــالق كمــا يشــرتكن يف املــرياث، 
.اهـ ابن عياش ضعيف وإن مل تكن نويتهن فأيتهن شئت

وتعليق الطالقمن طلق إىل أجل
يأخربنــا أبــو نصــر أمحــد بــن عمــرو العراقــأخربنــا أبــو بكــر األردســتاين]15486[البيهقــي -

بــن احلســن حــدثنا عبــد اهللا بــن الوليــد حــدثنا يحــدثنا علــيحــدثنا ســفيان بــن حممــد اجلــوهر 
إن فعلـت كـذا : رجـل قـال المرأتـهيفابـن مسـعودعن إبراهيم عـن يسفيان عن الزبري بن عد

.اهـ مرسل جيد يه: طالق فتفعله قال يوكذا فه

يف حــديث ابــن عبــاس يف رجــل لــه أربــع نســوة فطلــق إحــداهن فلــم يــدر ]:4/233غريــب احلــديث[قــال أبــو عبيــد -1
لـو : املـرياث يقـول ينـاهلن مـن الطـالق مـا ينـاهلن مـن : يناهلن من الطالق ما ينـاهلن مـن املـرياث قولـه : أيتهن طلق فقال 

مــات الرجــل وقــد طلــق واحــدة مــنهن ال يــدري أيــتهن هــي فــإن املــرياث يكــون بيــنهن مجيعــا ال تســقط مــنهن واحــدة حــىت 
فكمــا : تعــرف بعينهــا فكــذلك إذا طلقهــا ومل ميــت وال يعلــم أيــتهن هــي فإنــه يعتــزهلن مجيعــا إذا كــان الطــالق ثالثــا يقــول 

اهـمجيعا أورثهن مجيعا فكذلك آمره باعتزاهلن 
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بــــاب الطــــالق يف اإلغــــالق والكــــرهقــــال البخــــاري يف -
ابـنطلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال : وقال نافع: والنسيان يف الطالق والشرك وغريه 

اهـإن خرجت فقد بتت منه، وإن مل خترج فليس بشيء: عمر
ابــن يمان الرقــي عـن عبــد اهللا بــن بشــر عـن حــدثنا معمـر بــن ســل]18194[ابـن أيب شــيبة -

.اهـ عبد اهللا بن بشر هو الرقي ، مرسل إىل أجله: قال عباس
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسـن قـاال حـدثنا أبـو ]15266[البيهقي -

العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أبــو عتبــة حــدثنا بقيــة عــن ســعد بــن إبــراهيم عــن جــده عــن 
إذا جـاء رمضـان فأنـت طـالق ثالثـا : رجـل قـال المرأتـه يفابـن عبـاسكـم عـن مقسـم عـن احل

ييطلــق واحــدة فتنقضــ: بــن عبــاسوبينــه وبــني رمضــان ســتة أشــهر فنــدم فقــال ا
.اهـ سند ضعيف ء رمضان فإذا مضى خطبها إن شاءيجي

ومـن هـذا قـول أيب ذر المرأتـه ]49/ 3[وقال ابن القـيم يف اإلعـالم يف سـياق الطـالق املعلـق 
اهــ ومل أجـده إن عـدت سـألتين فأنـت طـالق: وقد أحلت عليـه يف سـؤاله عـن ليلـة القـدر، فقـال

.مسندا 

واملعتوهطالق السكرانما جاء يف 
شــيبة حـــدثنا يزيـــد بــن هـــارون أخربنــا محـــاد بـــن حـــدثنا عثمــان بـــن أيب]4400[أبــو داود -

:قـالود عـن عائشـة أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سلمة عن محاد عن إبراهيم عن األسـ
اهــ حـىت يكـرب رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعـن املبتلـى حـىت يـربأ وعـن الصـيب

.صححه ابن حبان ، ويف الباب عن علي 
أخـربين خمرمـة بـن بكـري عـن عبيـد : قـالنا عبـد اهللا بـن وهـب]1106[سعيد بن منصور -

إن رجـال مـن آل البخـرتي طلـق امرأتـه : يقـولمسعـت سـليمان بـن يسـار: قـالماهللا بن مقسـ
.اهـ مرسل صحيح احلد وأجاز عليه طالقهعمروهو سكران فضربه 

حــدثنا وكيـع عــن جريـر بــن حـازم عــن الـزبري بــن اخلريـت عــن أيب ]18270[ابـن أيب شـيبة -
د اجلهضـمي امسـه ِلمـازة بـن َزبّـار اهــ أبـو لبيـأجاز طالق السكران بشـهادة نسـوةعمرأن لبيد

.وثقه ابن سعد وغريه ، مرسل 
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عــن الثــوري عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن عمــرو بــن شــعيب قــال ]12286[عبــد الــرزاق -
إذا جتنــب املوســوس بامرأتــه طلــق عمــر بــن الخطــابوجــدنا يف كتــاب عبــد اهللا بــن عمــرو عــن 

ن بـن مهـدي عـن سـفيان عـن حبيـب حدثنا عبـد الـرمح]18230[اهـ ابن أيب شيبة عنه وليه 
إذا عبـو عمـرعـن وجـدنا يف كتـاب عبـد اهللا بـن عمـرو: قـال عن عمـرو بـن شـعيب 
حـدثنا حممـد بـن خملـد حـدثنا أيـوب بـن الوليـد ]4096[الـدارقطين اهـ بامرأته  طلق عنه وليه

ثابـت عـن أيبعن حبيب بـن يأبو سليمان الضرير حدثنا زيد بن احلباب حدثنا سفيان الثور 
كتـاب عمـر إذا مـا عبـث طلـق عنـه وجـدوا يف: عمرو بن شـعيب عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال 

حــدثنا قبيصــة حــدثنا ســفيان عــن حــدثنا حممــد بــن خملــد حــدثنا الصــاغاين.وليــه يعــين
كتـاب عبـد اهللا بـن عمـرو إذا عبـث ثابت عن عمرو بـن شـعيب قـال وجـدنا يفحبيب بن أيب

حــدثنا حممــد بــن خملــد حــدثنا أمحــد بــن منصــور حــدثنا يزيــد .رأتــه طلــق عنــه وليــه
كتـاب ثابت عـن عمـرو بـن شـعيب قـال وجـدنا يفحدثنا سفيان حدثنا حبيب بن أيبالعدين

.إذا عبــث املعتــوه بامرأتــه أمــر وليــه أن يطلــق: عبـد اهللا بــن عمــرو عــن عمــر بــن اخلطــاب قــال 
.اهـ هذا أصح ، وهم ثقات لهتابعه أبو حذيفة عن سفيان مث

حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـن ]18235[وقال ابن أيب شيبة 
أن أجلـه سـنة : خياف أن يقتل امرأته ، فكتب إيليف رجل جمنونعمركتبت إىل : قال جده 

.اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي يتداوى
ن أيب ذئـب عـن الزهـري عـن أبـان بـن عثمـان حدثنا وكيع عـن ابـ]18209[ابن أيب شيبة -

نا ابـن نا أبو معاوية قال]1112[سعيد .: قالعثمانعن 
كــل الطـــالق جــائز إال طـــالق : أيب ذئــب عـــن الزهــري عـــن أبــان بـــن عثمــان عـــن عثمــان قـــال

ذئــب عــن حــدثنا حيــىي عــن ســفيان عــن ابــن أيب]1741[مســدد . 
]15509[البيهقــي . طــالق الســكران ال جيــوز : عــن أبيــه قــال نالزهــري عــن أبــان بــن عثمــا

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممـد بـن الفضـل القطـان ببغـداد أخربنـا أبـو سـهل بـن 
يذئــب عــن الزهــر حــدثنا شــبابة حــدثنا ابــن أيبزيــاد القطــان حــدثنا عبــد اهللا بــن روح املــدائين

يوأنا سـكران فكـان رأطلقت امرأيتإين: عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال أيت: قال 
لـيس للمجنـون : عمر معنا أن جيلده وأن يفرق بينهما فحدثه أبان بن عثمان أن عثمـان قـال 
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عـــن عثمـــان فجلـــده ورد إليـــه وهـــذا حيـــدثينكيـــف تـــأمروين: وال للســـكران طـــالق فقـــال عمـــر 
قرأ علينا عبد امللك بن مروان كتاب : ذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال ف:ي قال الزهر . امرأته

الطحـــاوي.: ســـفيان فيـــه الســـنن معاويـــة بـــن أيب
حــدثنا خالــد بــن عبــد الــرمحن اخلرســاين : الربيــع بــن ســليمان املــرادي قــال ثناحــد] 4169ك[

أيت عمــر بــن عبــد العزيــز بســكران ، : ا الزهــري قــال حــدثن: حــدثنا ابــن أيب ذئــب قــال : قــال 
إنه طلق امرأته ، فكان رأي عمر أن جيلـده ، وأن يفـرق بينـه وبينهـا ، فحدثـه أبـان بـن : فقيل 

هــذا خيــربين عــن : لــيس للمجنــون وال للســكران طــالق ، فقــال عمــر : عثمــان أن عثمــان قــال 
قـــرأ علينـــا عبـــد : اء بـــن حيـــوة ، فقـــال فذكرتـــه لرجـــ: عثمـــان ، فجلـــده ورد امرأتـــه قـــال الزهـــري 

اهـــ)1(: امللــك بــن مــروان كتابــا مــن معاويــة فيــه الســنن 
.صحيح 

عـن حدثنا وكيع عن األعمش عـن إبـراهيم عـن عـابس بـن ربيعـة]18213[ابن أيب شيبة -
ريــس عــن األعمــش عــن حــدثنا ابــن إدوقــال.إال طــالق املعتــوهكــل طــالق جــائز: قــالعلــي

أخربنـا سـفيان بـن ] 2456[ابـن اجلعـد . يقولـهعليـامسعـت : إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال
كــل : عليــه الســالم قــالعليــاعيينــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال ثنــا عــابس بــن ربيعــة أن 

أنــا األعمــش عــن إبــراهيم: قــالنــا هشــيم] 1113[ســعيد . طــالق جــائز إال طــالق املعتــوه 
نـا .كل الطـالق جـائز إال طـالق املعتـوه: يقولعليامسعت : ابس بن ربيعة النخعي قالعن ع
: قـالعلـياألعمـش عـن إبـراهيم عـن عـابس بـن ربيعـة عـن وأبو عوانة وأبو معاويـة عـن سفيان

أبـو شـهاب عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن عـابس بـن نـا .كل الطالق جائز إال طالق املعتـوه
عـن ] 11415[عبـد الـرزاق. لق فيجـوز طالقـه إال طـالق املعتـوهمن ط: قالعليربيعة عن 

]15505[البيهقـي . مثلـهعلـيبـن ربيعـة عـن بسعـايم عـن الثوري عـن األعمـش عـن إبـراه
ومــن .مثلــهيعلــمعاويــة حــدثنا األعمــش عــن إبــراهيم عــن عــابس بــن ربيعــة عــن مــن طريــق أيب

أخربنا شـعبة] 742[ورواه ابن اجلعد . طريق أيب نعيم ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم به
كــل طــالق جــائز إال : عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال حــدثنا عــابس بــن ربيعــة أن عليــا قــال 

أويـس حـدثنا عبـد الـرمحن بـن حـدثنا إمساعيـل بـن أيبيإمساعيل بن إسحاق القاضـمن طريق] 11673[البيهقي -1
السفيه املوىل عليه واململوك طالقهمـا جـائز وعتاقهمـا : أيب

اهـن شاءباطل إال أن السفيه يعتق أم ولده إ
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حــدثنا بشــر بــن حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق قــال]4170ك[رواه الطحــاوي. طــالق املعتــوه 
بن ربيعـةمسعت إبراهيم عن عابس: عن سليمان األعمش قالحدثنا شعبةعمر الزهراين قال

حـدثنا علــي بــن مث قــال . طــالق املعتـوهمـن طلــق أجزنــا طالقـه إال :عليــه السـالم قــال عليـاأن 
عن إبراهيم عـن عـابس بـن ربيعـة حدثنا سفيان عن األعمش: لحدثنا أبو نعيم قا: شيبة قال

.اهـ صحيح كل طالق جائز إال طالق املعتوه:قالعليعن 
واضــح قــال ثنــا ابــن مبــارك عــن ســعيد بــن أيب أيــوب حــدثنا املســيب بــن ] 2/525[حــرب -

اهـــ املوســوسال جيـوز طــالق: قــالعــامربــنعقبــةعـن عـن يزيــد بــن أيب حبيـب عــن أيب اخلــري
.

: قـال عبـاسبـناعـن عن إبراهيم بن حممد عن داود عن عكرمـة ]12305[عبد الرزاق -
.اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بثقة ما أصاب السكران يف سكره أقيم عليه 

الطــالق عــن وطــر ، والعتــاق :وقــال ابــن عبــاس: يف بــاب الطــالق يف اإلغــالق وقـال البخــاري 
.)1(اهـ عن وطر أي غرض من املطلق يف وقوعهما أريد به وجه اهللا 

بكــر احلنفــي عــن أســامة عــن نــافعحــدثنا أبــو ]18216[ابــن أيب شــيبة -
إين مل : إنه معتوه ، فقال : أن تعتد ، فقيل له عمرابنفأمرها الرمحن طلق امرأته وهو معتوه

.اهـ ال بأس به أمسع اهللا استثىن ملعتوه طالقا وال غريه

طالق املكره
مسعـــت أيب قدامـــة بـــن : نـــا إبـــراهيم بـــن قدامـــة بـــن إبـــراهيم اجلمحـــي قـــال]1128[ســـعيد -

شــتار عســال فأقبلــت امرأتــه فجلســت يتــدىل الخطــاببــنعمــرإبــراهيم أن رجــال علــى عهــد 
لتطلقنهـا ثالثـا وإال قطعـت احلبـل، فـذكرها اهللا واإلسـالم أن تفعـل فأبـت : على احلبل، فقالـت

فقال، فذكر ذلك لهأو تقطع احلبل أو يطلقها، فطلقها ثالثا، مث خرج إىل عمر بن اخلطاب 
أخربنــا ]15495[البيهقــي . يشــتار عســال جيتنيــه اهـــ ارجــع إىل أهلــك فلــيس هــذا بطــالق: 

أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة حدثنا أبو العباس حممد بن إسحاق بـن أيـوب 
عبـد امللـك بـن قدامـة بـن أويس حدثينبن زياد حدثنا ابن أيبيحدثنا احلسن بن عليالصبغ

طالق إمنا يقع مبن غرضه بني ابن عباس أن ال] 33/61: [. قاله ابن القيم يف اإلعالم -1
اهـواملكره عليهأن يوقعه ال ملن يكره وقوعه كاحلالف به
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زمـن عمـر بـن عـن أبيـه أن رجـال تـدىل يشـتار عسـال يفيحممد بن حاطـب اجلمحـإبراهيم بن 
ثالثـــا فـــذكرها اهللا اخلطـــاب فجاءتـــه امرأتـــه فوقفـــت علـــى احلبـــل فحلفـــت لتقطعنـــه أو لتطلقـــين

واإلسالم فأبت إال ذلك فطلقها ثالثا فلما ظهر أتى عمر بن اخلطاب فـذكر لـه مـا كـان منهـا 
وكـذلك رواه عبــد الــرمحن : قــال . إىل أهلـك فلــيس هـذا بطــالقارجــع : إليـه ومنــه إليهـا فقــال 

رواه مـن طريـق أيب عبيـد مث. عـن أبيـه عـن عمـر يعن عبد امللك بن قدامة اجلمحـيبن مهد
: إال أنـه قــال عـن أبيـه عـن عمـرييزيـد عـن عبـد امللـك بـن قدامـة اجلمحــحـدثين

ة األوىل أشــبه اهـــ مرســل ، وعبــد امللــك بــن قدامــة والروايــ: مث قــال .
.يضعف 

كانــت : قــالشــراحيل املعــافريحــدثين عمــر بــن:نــا فــرج بــن فضــالة قــال]1129[ســعيد -
فجــاءت ذات ليلــة فلمــا رأتــه نائمــا، قامــت ، امــرأة مبغضــة لزوجهــا فأرادتــه علــى الطــالق فــأىب 

واهللا : تويلـــك مـــا لـــك؟ قالـــ: الفقـــ، وأخـــذت ســـيفه، فوضـــعته علـــى بطنـــه مث حركتـــه برجلهـــا 
فأرســـل إليهـــا الخطـــاببـــنعمـــرفطلقهـــا ثالثـــا، فرفـــع ذلـــك إىل ، لتطلقـــين وإال أنفـــذتك بـــه

اهـــ فــرج بغضــي إيــاه فأمضــى طالقهــا:؟ قالــتمــا محلــك علــى مــا صــنعت: ، فقــالفشــتمها
.ضعيف، وابن شراحيل ال يعرف ، وهو مرسل 

يمان الشــيباين عــن علــي بــن حنظلــة عــن أبيــه عــن الثــوري عــن ســل]11424[عبــد الــرزاق -
. لــيس الرجـل أمينـا علـى نفســه إذا أجعتـه أو أوثقتـه أو ضــربته : عمـر بــن الخطـابقـال قـال 

: قــالحــدثنا حفــص عــن الشــيباين عــن علــي بــن حنظلــة عــن أبيــه]28303[ابــن أيب شــيبة 
ـــــي: قـــــال عمـــــر ـــــهل ـــــى نفســـــه إن أجعت ـــــأمني عل ـــــه أو حبســـــتهس الرجـــــل ب لبيهقـــــي ا.أو أخفت

إســـحاق ســـعيد بـــن منصـــور حـــدثنا أبـــو شـــهاب وأبـــو عوانـــة عـــن أيبمـــن طريـــق]15502[
نفســـه إذا لــيس الرجــل بـــأمني علــى: عمـــربــن حنظلـــة عــن أبيــه قـــال قــال يعــن علـــالشــيباين

صـــححه ابـــن . اهــــ هـــذا يف حـــد اإلكـــراه ، مـــىت يكـــون إكراهـــا جوعـــت أو أوثقـــت أو ضـــربت
.حجر يف الفتح 

عليعن محاد بن سلمة قال أخربين محيد الطويل عن احلسن عن ]11414[عبد الرزاق -
أنه كان ال يرى طـالق الكـره شـيئا أخربنيـه عبـد الوهـاب وأمـا الثـوري فحـدثنا عـن أيب إسـحاق 

]18331[ابـــن أيب شـــيبة . الطـــالق كلـــه جـــائز إال طـــالق املعتـــوه : عمـــن مســـع عليـــا يقـــول 
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لمة عـن محيـد عـن احلسـن عـن علـي أنـه كـان ال حدثنا يزيد بـن هـارون ووكيـع عـن محـاد بـن سـ
.اهـ هذا مرسل ، وروي عنه خالفه يرى طالق املكره شيئا

عن الثوري عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن عـابس بـن ربيعـة عـن ]11415[عبد الرزاق وقال
.اهـ صحيح ، تقدم كل طالق جائز إال طالق املعتوه : قال علي

و معاويــة عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن ثابــت مــوىل أهــل حــدثنا أبــ]18333[ابــن أيب شــيبة -
اهـــ ثابــت هــو ابــن كانــا ال يريــان طــالق املكــره شــيئا:قــال ابــن الزبيــروعمــرابــناملدينــة عــن 

.وهو خمتصر . سند صحيح . عياض األحنف 
نـــه تـــزوج أم ولـــد لعبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد بـــن أعـــن ثابـــت بـــن األحنـــف ]1220[وقـــال مالـــك 

عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بــن زيـد بـن اخلطـاب فجئتـه فـدخلت عليـه فــإذا اخلطـاب قـال فـدعاين
ســـياط موضـــوعة وإذا قيـــدان مـــن حديـــد وعبـــدان لـــه قـــد أجلســـهما فقـــال طلقهـــا وإال والـــذي 
حيلف به فعلت بـك كـذا وكـذا قـال فقلـت هـي الطـالق ألفـا قـال فخرجـت مـن عنـده فأدركـت 

مـن شـأين فتغـيظ عبـد اهللا وقـال لـيس ذلـك عبد اهللا بن عمر بطريق مكـة فأخربتـه بالـذي كـان 

الزبري وهو يومئـذ مبكـة أمـري عليهـا فأخربتـه بالـذي كـان مـن شـأين وبالـذي قـال يل عبـد اهللا بـن 
إىل أهلـــك وكتـــب إىل جـــابر بـــن عمــر قـــال فقـــال يل عبـــد اهللا بـــن الـــزبري مل حتــرم عليـــك فـــارجع 

بيـين وبـني ياألسود الزهري وهو أمري املدينة يـأمره أن يعاقـب عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن وأن خيلـ
عبــد اهللا بــن عمــر امــرأيت حــىت أدخلتهــا علــي امــرأةُ صــفيةُ تْ أهلــي قــال فقــدمت املدينــة فجهــزَ 

عبــد الــرزاق .يت فجــاءينبعلــم عبــد اهللا بــن عمــر مث دعــوت عبــد اهللا بــن عمــر يــوم عرســي لــوليم
عن عبيد اهللا بـن عمـر أن ثابتـا أخـربه أن عبـد الـرمحن بـن زيـد تـويف وتـرك أمهـات ]11410[

أوالده قال فخطبت إحداهن إىل أسيد بن عبد الرمحن وهو أصغر من عبد اهللا بن عبد الرمحن 
طلقهــا فــأنكحين فلمــا بلــغ ذلــك عبــد اهللا بعــث إيل فاحتملــت إليــه فــإذا حديــد وســياط فقــال 

بـن الـزبري قـال ابـن عمـر فقـال إئـت ابتتها فسألت كل فقيه باملدينة فقالوا ليس بشـيء فسـألت 
الفســـوي . بـــن الـــزبري مبكـــة فقصصـــت عليهمـــا فرداهـــا علـــيابـــن عمـــر عنـــد افاجتمعـــت أنـــا و 

مسعــت عمــرا يقــول لعبيــد اهللا بــن عمــر : حــدثنا ســفيان قــال: حــدثنا أبــو بكــر قــال] 2/809[
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مــا فعــل مــوالكم ثابــت األعــرج ، فجعــل ينعتــه، وكــان عبيــد اهللا ومالـــك ال : ومالــك بــن أنــس
:حــدثين ثابــت األعــرج قــال: فســمعت عمــرا يقــول: قــال ســفيان.يعرفانــه حينئــذ، وثابــت حــي

ـــه فربطـــوين تزوجـــت أم ولـــد عبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد بـــن اخلطـــاب، فـــدعاين إليـــه ودعـــا غالمـــني ل
لتطلقنهــا أو لـنفعلن، فطلقتهــا، مث ســألت ابـن عمــر وابـن الــزبري فلــم : وضـربوين بالســياط، وقـال

اهــ وقـالفكـان سـفيان يـرى أن عبيـد اهللا ومالـك مسعـا منـه مـا رجعـا : قـال أبـو بكـر.يريا شـيئا
عبـد الـرمحن رو بن دينار أن ثابتـا مـوىلبن جريج قال أخربين عماعن ]11411[عبد الرزاق 

بــن زيــد بــن اخلطــاب أخــربه أنــه نكــح ســرية لعبــد الــرمحن بــن زيــد قــال فلقيــين عبــد اهللا بــن عبــد 
رجلــي قــال وكــان ثابــت أعــرج قــال فكــاد يكســر رجلــي قــال فــال ىء علــىالــرمحن بــن زيــد فــوط

بــن عمــر فنهــاين األت تطلقهــا ثالثــا فقــال فطلقتهــا ثالثــا ومل أمجعهــا قــال فســأهــبط عنــك حــىت
بــن الــزبري فقــال انكحهــا إن شــئت قــال فــذكرت ذلــك البــن عمــر اعنهــا أن أخطبهــا فســألت 

اهــ  نكحهـا إن شـئت امل أمجعها فقال بن عمر أينافقال قد ظننت ليأمرنك بذلك مث أخربت 
عن الثوري عن حيىي بن سعيد عن ثابت ]11412[عبد الرزاق وقال. كذا قال ابن جريج 

عـن ]11413[عبد الـرزاق .بن عمر فقال ليس بشيء اأنه حبس حىت طلق فسأل األعرج
بن عيينة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن ثابـت األعـرج فقـال تزوجـت امـرأة أحسـبه قـال أم ولـد لعبـد ا

الــرمحن بــن زيــد قــال فأخــذين بنــوه فربطــوين حــىت كــادوا يــدقوا رجلــي وقــالوا ال خنليــك أبــدا حــىت 
ابــــن ســــعد . بــــن عمــــر فســــألته فقــــال لــــيس طالقــــك بشــــيء اتطلقهــــا قــــال فطلقتهــــا فأتيــــت

حــدثين ثابــت : حــدثنا فلــيح بــن ســليمان قــال : أخربنــا حيــىي بــن عبــاد قــال : قــال ]7380[
تزوجــت زينــب أم ولــد عبــد : بــن عيــاض مــوىل عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن اخلطــاب قــال ااألعــرج 

فلما قـدم دعـاين وقـد أعـد : قال . وكان عبد اهللا بن عبد الرمحن غائبا : قال . الرمحن بن زيد 
: مل تزوجـــت أم ولـــد أيب بغـــري علمـــي وال رضـــاي ؟ قـــال : فقـــال : قـــال . يل حبـــاال وســـياطا 

فـأمر بـه : قـال . ونكحتهـا نكاحـا ظـاهرا غـري سـر ، زوجنيها من وليت عقدة نكاحهـا : قلت
. وأشــهد علــي ،فطلقتهــا ثالثــا : قــال . ال أزال أضــربه حــىت ميــوت أو يفارقهــا : فــربط وقــال 

: قـال . ال طـالق عليـك : فقـال ، فاستفتيت عبـد اهللا بـن عمـر يف ذلـك ، مث خرجت : قال 
فـــأخربين أنـــه ال ، فســـألته عـــن ذلـــك ، وابـــن الـــزبري يومئـــذ وايل مكـــة ، مث ركبـــت إىل ابـــن الـــزبري 
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فجـاءين ابـن عمـر فـيمن : قـال . وأوملـت ، فرجعـت فجمعتهـا ، وأمـرين جبمعهـا ، طالق علـي 
.صحيح اهـورأيت ولدها منه بعد، فرأيتها عنده : قال فليح . وت دع
عبـــد الـــرزاق .مل يـــره شـــيئا الزبيـــربـــناعـــن معمـــر عــن أيـــوب أن ]11409[عبــد الـــرزاق -
أظنــه مرســل ، و اهـــ قــال طــالق الكــره جــائز عمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب أن ]11421[

.أخذه من قصة ثابت 
حـــدثين أبـــو يزيـــد : قـــالأنـــا عبـــد اهللا بـــن طلحـــة اخلزاعـــي: قـــالنـــا هشـــيم]1143[ســـعيد -

]18330[ابـن أيب شـيبة . لـيس ملكـره وال ملضـطهد طـالق: أنـه قـالعبـاسابنعن املديين
لـيس : قـال ابـن عبـاسعـن حدثنا هشيم عن عبد اهللا بن طلحة اخلزاعي عـن أيب يزيـد املـديين

و حممــد احلســن بــن أمحــد احلــافظ حــدثنا أبــ]15499[البيهقــي . ملكــره وال ملضــطهد طــالق
الضـرير يالبصـر يبن حممد بـن صـخر األزديأبو احلسن حممد بن عليقال كتب إلينا القاض

قـراءة يعنه قال أخربنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان السقطيمن مكة حرسها اهللا ورض
دثنا عبـد اهللا ابـن املثـىن حـدثنا عفـان هـو ابـن مسـلم حـدثنا هشـيم حـعليه حدثنا احلسـن يعـين

.اهـ حسن ليس ملكره طالق: قال ابن عباسعن يزيد املدينعن أيبيبن طلحة اخلزاع
عباسبنابن املبارك عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن اعن ]11408[عبد الرزاق -

حـدثنا وكيـع عـن األوزاعـي عـن حيـىي بـن ]18332[ابـن أيب شـيبة . مل ير طالق الكره شـيئا 
.اهـ مرسل جيد )1(أنه ألغاهابن عباسعن ثريأيب ك

طالق اهلزل
]231البقرة ) [وال تتخذوا آيات اهللا هزوا(وقول اهللا تبارك امسه يف الطالق 

أخربنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب حدثهم عن سـليمان يعـين ابـن ]712[ابن اجلارود -
ح يقـول أين يوسـف بـن ماهـك أنـه بالل عن عبد الرمحن بن حبيـب أنـه مسـع عطـاء بـن أيب ربـا 

ثــالث جــدهن جــد وهــزهلن : عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــالحيــدثمســع أبــا هريــرة
هـذا حـديث حسـن غريـب: وقـال اهـ رواه أبو داود والرتمذي النكاح والطالق والرجعة: جد

اهــــ ، والعمـــل علـــى هـــذا عنـــد أهـــل العلـــم مـــن أصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وغـــريهم

ر وابن الزبري والشعيبء ، وبه قال ابن عميوقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بش: وقال البخاري -1
اهـواحلسن 
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وقـال النسـائي منكـر احلـديث . فيه لـني ، يريـد ابـن حبيـب : وصححه احلاكم ، وقال الذهيب 
وهذا أصح ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وما دونه ضـعيف جـدا أو معلـول . 
.
ســحيم عــن ســعيد بــن عــن ســليمان بــن نــا حجــاج: قــالنــا أبــو معاويــة]1610[ســعيد -

ربعــة ميســي اهللا عــز وجــل وهــو علــيهم ســاخط، ويصــبح وهــو علــيهم أ:قــالعمــراملســيب عــن 
: غضبان

العتــاق :حــدأربــع جــائزات علــى كــل أ: وقــال عمــر رضــي اهللا عنــه. والعامــل بعمــل قــوم لــوط 
عـــن حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن حجـــاج]18715[ابـــن أيب شـــيبة . والنكـــاحوالطـــالق والنـــذور

العتـق : ال أربع جائزات على كل ح: قالعمرعن ن بن سحيم عن سعيد بن املسيب سليما
.اهـ حجاج بن أرطاة ليس بقوي والطالق والنكاح والنذر

يزيــد الليــث قــال حــدثينقــال عبــد اهللا بــن صــاحل حــدثين] 3116[وقــال البخــاري يف التــاريخ 
بن اسحاق عن عمارة بن عبـد اهللا مسـع سـعيد بـن املسـيب عـن عمـر مدحبيب عن حميبأبن 

اهــ عمـارة بـن عبـد ربع معقـالت النـذر والطـالق والعتـق والنكـاحأ: اهللا عنهيبن اخلطاب رض
.اهللا بن طعمة وثقه ابن حبان 

عن إبراهيم بن عمر عن عبد الكرمي أيب أمية عـن جعـدة بـن هبـرية ]10248[عبد الرزاق -
اهــ ثـالث الالعـب فـيهن واجلـاد سـواء الطـالق والصـدقة والعتاقـة: قـال ر بن الخطـابعمأن 

.ضعيف جدا 
عــن الثــوري عــن ســلمة بــن كهيــل قــال حــدثنا زيــد بــن وهــب قــال ]11340[عبــد الــرزاق -

عمـرلقي رجل رجال لعابا باملدينة فقـال أطلقـت امرأتـك قـال نعـم قـال كـم ألفـا قـال فرفـع إىل 
ابـن . ك قال إمنا كنت ألعب فعاله بالدرة وقـال إمنـا يكفيـك مـن ذلـك ثالثـةقال فطلقت امرأت

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ســلمة بــن كهيــل عــن زيــد بــن وهــب أن ]18100[أيب شــيبة 
إمنـا كنـت ألعـب فعـال عمـر : رجال بطـاال كـان باملدينـة طلـق امرأتـه ألفـا ، فرفـع إىل عمـر فقـال 

حدثنا علي بن احلسـن حـدثنا عبـد اهللا عـن ]7638[نذر ابن امل.رأسه بالدرة ، وفرق بينهما
سفيان حدثنا سلمة بن كهيـل عـن زيـد بـن وهـب عـن عمـر بـن اخلطـاب أن رجـال كـان يلعـب 

إين : ألفــا، فــأيت بــه عمــر فســأله فقــال: كــم طلقــت امرأتــك؟ قــال: باملدينــة فمــر بــه قــوم فقــالوا
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أخربنــا أبــو ]15352[يهقــي الب.إمنــا يكفيــك مــن ذلــك ثــالث: ألعــب، فضــربه بالــدرة وقــال
عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن عبيـد اهللا املنـادى حـدثنا 
وهــب بــن جريــر حــدثنا شــعبة عــن ســلمة بــن كهيــل عــن زيــد بــن وهــب أن بطــاال كــان باملدينــة 

مـر بالـدرة إمنـا كنـت ألعـب فعـاله ع: فطلق امرأتـه ألفـا فرفـع ذلـك إىل عمـر بـن اخلطـاب فقـال 
.اهـ صحيح إن كان ليكفيك ثالث: وقال 

ثـالث : قـال عليعن الثوري عن جابر عن عبد اهللا بن جني عـن ]10247[عبد الرزاق -
ال لعـــب فـــيهن النكـــاح والطـــالق والعتاقـــة والصـــدقة قـــال ولـــيس يف احلـــديث إحـــدى اخلصـــال 

.ف اهـ ضعيالثالث النكاح أو الطالق أو العتاقة الأدري أيتهن هي 
مـن :قـالمسـعودبـنابن جريج قال أخربين عبد الكـرمي أن اعن ]10244[عبد الرزاق -

.كرمي أظنه أبا أمية ، ال حيتج بهعبد ال، منقطعاهـ طلق العبا أو نكح العبا فقد جاز 
ثــالث : قــال أبــي الــدرداءعــن معمــر عــن قتــادة عــن احلســن عــن ]10245[عبــد الــرزاق -

نــا هشــيم أنــا يــونس عــن ]1604[ســعيد . نكــاح والطــالق والعتاقــة الالعــب فــيهن كاجلــاد ال
الطـالق والنكـاح: اللعـب فـيهن واجلـد سـواء:قالالدرداءأيبعن احلسن

ثـالث ال يلعــب : قــالأيب الـدرداءعــن عــن احلسـننــا خالـد بــن عبـد اهللا عــن يـونس.والعتـاق 
حــدثنا عبــد األعلــى عــن يــونس ]18714[يبة ابــن أيب شــ. الطــالق والعتــق والنكــاح : فــيهن

.مثله اهـ مرسل حسن أيب الدرداءعن عن احلسن 

التورية يف الطالق
خطبـت : عـن عاصـم األحـول عـن السـميط السدوسـي قـالنا أبو معاوية]1017[سعيد -

إين قـد طلقـت ثالثـا، فزوجـوين، : فقلـت. ال نزوجك حىت تطلق امرأتك ثالثا: امرأة، فقالوا يل
بلـى، كانـت عنـدي فالنـة : ألـيس قـد طلقـت ثالثـا؟ فقلـت: نظروا فإذا امرأيت عندي، فقالوامث

فأتيت شقيق بن جمزأة . بنت فالن فطلقتها، وفالنة بنت فالن فطلقتها، وأما هذه فلم أطلقها
. سل أمـري املـؤمنني عـن هـذه: وافدا، فقلت لهعفانبنعثمانبن ثور وهو يريد أن خيرج إىل 

حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن ]18280[ابـــن أيب شـــيبة . نيتـــه : فســـأله، فقـــال عثمـــانفخـــرج إليـــه
ال نزوجـك حـىت تطلـق امرأتـك : فقالوا يل خطبت امرأة: قال عاصم عن السميط السدوسي

: فزوجــوين مث نظــروا ، فــإذا امــرأيت عنــدي ، فقــالوا : قــد طلقتهــا ثالثــا ، قــال : ثالثــا ، فقلــت 
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بلى ، كانت حتيت فالنـة بنـت فـالن ، فطلقتهـا ، فأمـا هـذه : أليس قد طلقت امرأتك ؟ قلت
سـل أمـري : ، فقلـت عثمـانفلم أطلقها ، فأتيت شقيق بن جمزأة بن ثور وهو يريد اخلـروج إىل 

.اهـ صحيح نيته: ني عن هذه ، فسأله ؟ فقال املؤمن
أن رجــال خطــبريحــدثنا محــاد بــن زيــد عــن عاصــم األحــول عــن مشــ]1696[وقــال مســدد 

اشــهدوا أين طلقــت ثالثــا ، فلمــا دخــل : ال نزوجــك حــىت تطلــق ثالثــا ، فقــال : فقــالوا امــرأة
ال نزوجك حىت تطلق ثالثـا : قلنا : كيف قلت ؟ قال : على املرأة ادعوا الطالق ، فقال هلم 

ألســـتم تعلمـــون أين تزوجـــت فالنـــة بنـــت فـــالن فطلقتهـــا ، وفالنـــة  : ، فطلقـــت ثالثـــا ، فقـــال 
ما هذا أردنا ، فوفد شـقيق بـن ثـور إىل عثمـان : لقتها ، حىت عد ثالثا ، قالوا كانت حتيت فط

لـه نيتـه: أنـه سـأل عثمـان فقـال عن ذلك ، فلمـا قـدم سـأله ، فـأخرب عثمانفأمروه أن يسأل 
.اهـ هكذا يف املطالب العالية وإحتاف اخلرية مشري ، وإمنا هو مسيط 

الطالق قبل النكاحما جاء يف 
حدثنا أمحد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عامر األحول عـن عمـرو بـن ]1217[الرتمذي-

فيمـا ال نذر البـن آدم : سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : شعيب عن أبيه عن جده قال 
واحلـاكم والـذهيب )1(وصـححه. وال طالق له فيمـا ال ميلـكق له فيما ال ميلكتوال عال ميلك

.
ن عمــر بــن اخلطــاب وعبــد اهللا بــن عمــر وعبــد اهللا بــن مســعود أه نــه بلغــأ]1215[مالــك -

كـانوا يقولـون إذا حلـف بن شهاب وسليمان بن يساراوسامل بن عبد اهللا والقاسم بن حممد و 
ن عبد اهللا أنه بلغه أو . ن ينكحها مث أمث إن ذلك الزم له إذا نكحها أالرجل بطالق املرأة قبل 

نكحهـا فهــي طـالق إنـه إذا مل يســم قبيلـة أو امــرأة أمــرأة بـن مسـعود كــان يقـول فــيمن قـال كـل ا
اهـوهذا أحسن ما مسعت: قال مالك . بعينها فال شيء عليه 

بـن أيبيروى ذلـك عـن علـ، صلى اهللا عليه وسـلم وغـريهم وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النيب: مث قال -1
بـن احلسـني وشـريح وجـابر بـن يطالب وابن عباس وجابر بن عبد اهللا وسعيد بن املسيب واحلسن وسـعيد بـن جبـري وعلـ

اهـ مث حكى عن ابن مسعود أنه قال يفيورو . يالتابعني وبه يقول الشافعزيد وغري واحد من فقهاء
.اختالف الناس بعد 
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نه سأل القاسم بن حممد عن رجل أعن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي ]1165[مالك -
ن إه إن رجــال جعــل امــرأة عليــه كظهــر أمــ:ن هــو تزوجهــا فقــال القاســم بــن حممــدإطلــق امــرأة 

.أن هو تزوجهـا إعمر بن الخطابهو تزوجها فأمره 
ســـألت : حـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن عبيـــد اهللا بـــن عمـــر قـــال] 18142[ابـــن أيب شـــيبة 

هـي طــالق سـئل عمــر عـن رجــل : يـوم أتــزوج فالنـة فهــي طـالق ؟ قــال: القاسـم عــن رجـل قــال
اهــــ مرســـل ال يتزوجهـــا حـــىت يكفـــر: ؟ قـــالر أمـــيعلـــي كظهـــيـــوم أتـــزوج فالنـــة فهـــي: قـــال

.صحيح ، وفيه أنه قاسه على قول عمر 
عن ياسني عن أيب حممد عن عطاء اخلرساين عن أيب سلمة بـن ]11474[عبد الرزاق وقال 

فقـال كـل امـرأة أتزوجهـا فهـي طـالق ثالثـا فقـال لـه عمر بن اخلطـابعبد الرمحن أن رجال أتى 
.اهـ ضعيف جدا )1(قلتعمر فهو كما

علـي بـن مسعـت احلسـن حيـدث عـن : نا هشيم أنا مبارك بن فضـالة قـال]1025[سعيد -
لـيس بشـيء، ال : ، فقـالإن تزوجـت فالنـة فهـي طـالق: أنه سئل عن رجل قـالأبي طالب

بــن التيمــي عــن مبــارك عــن احلســن قــال اعــن ]11454[عبــد الــرزاق .طــالق إال بعــد ملــك
أمحــد يف . يــا قــال قلــت إن تزوجــت فالنــة فهــي طــالق فقــال علــي لــيس بشــيءســأل رجــل عل

حدثنا حجاج عن مبـارك قـال مسعـت احلسـن وحلـف يل عليـه عـن ]1318[مسائل عبد اهللا 
. قن تزوجهــا فليســت بطــالإ: ن تزوجــت فالنــة فهــي طــالق قــال إنــه قــال يف رجــل قــال أعلــي 

اب علي بن املديين إىل أيب عبد اهللا أمحد رأيت يف كت]3274مسند ابن اجلعد[قال البغوي و 
: بن حنبل مسعت حيىي بن سعيد يقـول كتبنـا عـن مبـارك يف ذلـك الزمـان عـن احلسـن عـن علـي

قال أخربنـا معمـر بـن سـليمان عـن : حدثنا إسحاق] 1/383[حرب .إذا مساها فهي طالق 
فالنــة فهــيإذا قــال إن تزوجــت: مبــارك بــن فضــالة عــن احلســن عــن علــي بــن أيب طالــب قــال

]4650املعرفـة[وقـال البيهقـي .اهـ هذا مرسل حسن ، ابن فضالة مسعه طالق فليس بشيء 

أمـا عمـر بـن اخلطـاب فـال أعلـم أنـه روي عنـه يف الطـالق ] 185/ 6[قال أبو عمر يف االستذكار يف بـالغ مالـك -1
أيب حممد عن عطاء اخلرساين عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن وإمنا يرويه ياسني الزيات عن ، قبل النكاح شيء صحيح 

ويسـن جمتمـع علـى ضـعفه وأبـو .رجال أتى عمر بن اخلطاب فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثالثا قال هـو كمـا قـال 
، فـر . حممد جمهول وأبو سلمة عن عمـر منقطـع 

اهـوجائز أن يقاس على قوله هذا الطالق واهللا أعلم 
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أبــو علــي إمساعيــل بــن حممــد الصــفار حــدثنا ســعد بــن نصــر أخربنــا أخربنــا أبــو علــي الروذبــاري
ال طـالق إال : قـال طالـبأيببنعليعن حدثنا معاذ العنربي عن محيد الطويل عن احلسن 

.اهـ مل يصرح محيد بالسماع نكاحمن بعد
أخــربين النــزال بــن ســربة : قــالأنــا جــويرب عــن الضــحاك: قــالنــا هشــيم]1030[ســعيد -

وال صـمت ضـاع بعـد فطـام وال يـتم بعـد احللـمال وصال وال ر : يقولعليامسعت : قالاهلاليل
ن جـويرب عــن عـن معمـر عـ]11450[عبـد الـرزاق .يـوم إىل الليـل، وال طـالق إال بعـد نكـاح

الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سربة عـن علـي عـن النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم أنـه قـال ال 
رضــاع بعـــد الفصـــال وال وصــال وال يـــتم بعـــد احللــم وال صـــمت يـــوم إىل الليــل وال طـــالق قبـــل 

مـر إال عـن النـيب موقـوف فـأىب عليـه مععلـيفقال له الثوري يا أبـا عـروة إمنـا هـو عـن . النكاح 
عـــن الثـــوري عـــن جـــويرب عـــن الضـــحاك بـــن ]11451[عبـــد الـــرزاق .ســـلم لى اهللا عليـــه و صـــ

قال ال رضـاع بعـد الفصـال وال يـتم بعـد احللـم وال صـمت عليمزاحم عن النزال بن سربة عن 
أخربنـــا أبـــو حممـــد بـــن يوســـف ]15278[البيهقـــي .يـــوم إىل الليـــل وال طـــالق قبـــل النكـــاح 

حـدثنا عبـد اهللا بـن بكـر حـدثنا خربنا احلسن بن حممد الزعفـراينأأخربنا أبو سعيد بن األعرايب
عليـاسعيد عـن جـويرب عـن الضـحاك بـن مـزاحم عـن النـزال بـن سـربة ومسـروق بـن األجـدع أن 

.اهـ جويرب ضعيف ال طالق إال بعد نكاح: قال 
حــدثنا حممـد بــن فضــيل عـن ليــث عـن عبــد امللـك بــن ميســرة ]18115[وقـال ابــن أيب شـيبة 

حـدثنا إسـحاق ] 1/379[حـرب .ال طالق إال مـن بعـد النكـاح: لنزال عن علي قال عن ا
قال حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن ليث بن أيب سليم عن عبد امللك بن ميسرة عـن النـزال بـن 

لــيس باحلــافظ ، وهــو خــرب ليــث اهـــال طــالق قبــل نكــاح: قــالســربه عــن علــي بــن أيب طالــب
.ه اهللا ، له أصل من فتيا علي رمححسن
عـن إبـراهيم بــن حممـد عـن حســني بـن عبـد اهللا بــن ضـمرية عــن ]11453[عبـد الــرزاق وقـال 

.اهـ شيخ عبد الرزاق مرتوكال طالق قبل النكاح وإن مسى : قالعليأبيه عن جده عن 
ــحــدثنا وكيــع عــن ســفيان ]18143[ابــن أيب شــيبة - ن قــيس عــن إبــراهيم عــن عــن حممــد ب

.أعلمهــا الطــالق مث تزوجهــا: فقــال ابــن مســعودن تزوجهــا ، فســأل أنــه وقــت امــرأة إاألســود
عـــن الثـــوري عـــن حممـــد بـــن قـــيس قـــال ســـألت إبـــراهيم والشـــعيب عـــن ]11470[عبـــد الـــرزاق 
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بن االطالق قبل النكاح فقاال مسى األسود امرأة فوقت إن تزوجها فهي طالق فسأل عن ذلك 
عـن حممـد نـا أبـو عوانـة]1042[يد سـع. فقال قد بانت منـك فاخطبهـا إىل نفسـها مسعود

فشبت فرغب فيها، فتزوجها، مث . بن قيس أن رجال قال جلارية صغرية إن تزوجتها فهي طالق
: فلقيت عامرا الشـعيب فسـألته، فقـال. سل يل عن ذلك: إنه وقع يف نفسه من ذلك، فقال يل

: قـــال. ربين مبـــا يقـــولائـــت إبـــراهيم، فـــإين تركتـــه مبكـــان كـــذا وكـــذا، فاســـأله، مث ارجـــع إيل، فـــأخ
فرجعـت : قـال.هـي كمـا قـال: عبـد اهللاقـال : فلقيته فسألته، فذكر عن علقمة أو األسـود قـال

فلقيت الزوج فأخربته بالذي قاال، فأتى امرأته . صدق، هو كما قال: إىل عامر فأخربته، فقال
ار قـال حدثنا سهل بن بك] 1/381[حرب .

عن حممد بن قيس أن رجال قال جلارية صغرية إن تزوجها فهـي طـالق فشـبتحدثنا أبو عوانة
واألســود فــذكر عــن علقمــة، فلقيــت إبــراهيم فســألته فوقــع يف نفســه، فرغــب فيهــا فتزوجهــا ،

.اهـ صحيح هي كما قال: قالعن عبد اهللا
: عبد اهللا بن مسـعودقال : القنا جويرب عن الضحاكنا حبان بن علي]1043[سعيد -

اهــ ال بـأس بـه فلـيس بشـيء إال أن يوقـت: كل امرأة أتزوجها فهي طـالق قـال: إذا قال الرجل
.
حـدثنا حممـد بـن عـون قـال قال أخربنـا يعلـي بـن عبيـد: إسحاقحدثنا] 1/380[حرب -

ن عــن رجــل قــال لــئابــن عبــاسســئل : قــلاخلراســاين عــن حممــد بــن زيــد عــن ســعيد بــن جبــري
مســعودابــنفـإن : لــيس بشـيء إمنــا الطـالق ملـن ميلــك، قـالوا: فهــي طـالق، قـالتزوجـت فالنـة

رحـم اهللا أبـا عبـد الـرمحن لـو كـان كمـا قـال لقـال اهللا : إذا وقت وقتا فهو كما قال، قال: يقول
يــا أيهــا الــذين (نــات مث نكحتمــوهن، وإمنــا قــال اهللايــا أيهــا الــذين آمنــو إذا طلقــتم النســاء املؤم

.اهـ حممد بن عون ضعيف ) منوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهنآ
أيب إســحاق عــن آدم حــدثنا يــونس بــن : حــدثنا قبيصــة قــال ]18132[وقــال ابــن أيب شــيبة 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا (قال اهللا تعاىل : ابن عباسقال : موىل خالد عن سعيد بن جبري قال
. فــال يكــون طــالق حــىت يكــون نكــاح)أن متســوهننكحــتم املؤمنــات مث طلقتمــوهن مــن قبــل 

.علقه البخاري .إسناد جيد . رواه ابن أيب حامت تابعه النضر بن مشيل عن يونس ، 
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ثنــا أمحــد بــن عبــد املــؤمن املــروزي حــدثنا علــي بــن احلســن بــن ] 139/ 2ك[الطحــاوي قــالو 
س قـول ابـن مسـعودذكـر البـن عبـا: شقيق حدثنا أبو محزة عن يزيد النحوي عن عكرمـة قـال

مــا أظــن أنــه قــال : فقــال ابــن عبــاس. ، أنــه إن تزوجهــا طلقــتإن تزوجــت فالنــة فهــي طــالق: 
يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إذا (إن اهللا عـــز وجـــل يقـــول ، ولـــئن كـــان قاهلـــا فـــرب زلـــة مـــن عــاملهــذا،

أخـــربين أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن أمحــــد ]2821[احلـــاكم . ) نكحـــتم املؤمنـــات مث طلقتمـــوهن
ن شـقيق أنبـأ احلسـني بـن واقـد و بـبويب مبرو ثنا الفضل بن عبـد اجلبـار ثنـا علـي بـن احلسـني احمل

مـا قاهلـا ابـن مسـعود و إن : أبو محزة مجيعا عن يزيد النحوي عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال 
يـا (إن تزوجت فالنة فهي طالق قال اهللا عز و جـل : يكن قاهلا فزلة من عامل يف الرجل يقول 

إذا طلقــــتم املؤمنــــات مث : مل يقــــل و ، )ن آمنــــوا إذا نكحــــتم املؤمنــــات مث طلقتمــــوهنأيهــــا الــــذي
.صححه والذهيب و اهـ نكحتموهن

لـيس الظهـار : قالعباسابننا سفيان عن ابن عجالن عن عكرمة عن ]1022[سعيد -
بــن عجــالن عــن ابــن عيينــة عــن اعــن ]11553[عبــد الــرزاق .والطــالق قبــل امللــك بشــيء

. أنه كان ال يرى الظهار قبل النكاح شيئا وال الطالق قبل النكاح شيئاعباسبنان عكرمة ع
أنـه مسـع عكرمـةبنـا سـفيان قـال حـدثنا ابـن عجـالنقـال أحـدثنا احلميـدي] 1/390[حرب 
.اهـ صحيح ليس الظهار قبل النكاح بشيء: قال ابن عباس: يقول

عن عاصم األحوال عن عكرمة عـن حدثنا إسحاق قال أخربنا جرير] 1/379[وقال حرب 
.اهـ صحيح ال بعد نكاح وال عتق إال بعد ملكال طالق إ: قالابن عباس

طالب أخربنا عبد العباس األصم حدثنا حيىي بن أيبأيب من طريق] 15280[البيهقي اهرو و 
إمنـا: أنـه قـالعبـاسابـنعن قتـادة عـن عكرمـة عـن يالوهاب بن عطاء أخربنا هشام الدستوائ

.اهـ صحيح الطالق من بعد النكاح
حـدثنا حسـن بـن صـاحل عـن أيب إسـحاق : حـدثنا وكيـع قـال]18118[ابن أيب شيبة وقال

رية ، يعـين أو وضعت يدي علـى هـذه السـاما أبايل تزوجتها: بن عباس قال عن عكرمة عن ا
.اهـ وهذا إسناد ال بأس به 

ابـن عـن احلسـن بـن رواح عـن سـعيد بـن جبـري عـن نـا هشـيم نـا عبيـدة]1028[سـعيد وقال 
.اهـ عبيدة بن معتب ضعيف ال طالق إال من بعد نكاح: أنه قالعباس
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عبـاسبـناعن الثوري عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري عن ]11449[عبد الرزاق وقال 
الق ال طـ: بـن عبـاس اقال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طـالق فقـال 

عـن عبـد حدثنا وكيع عن سفيان]18120[ابن أيب شيبة . حىت تنكح وال عتق حىت متلك 
ال طالق قبـل نكـاح ، وال : ؟ فقالابن عباساألعلى عن سعيد بن جبري أن مروان سأل عنها 

.اهـ عبد األعلى الثعليب ضعيف عتق قبل ملك
ال : عبـاسبـنايقـول قـال بـن جـريج قـال مسعـت عطـاء اأخربنا ]11448[عبد الرزاق وقال 

طــالق إال مــن بعــد النكــاح وال عتاقــة إال مــن بعــد امللــك قــال عطــاء فــإن حلــف بطــالق مــا مل 
ابن أيب شـيبة .بن عباس يقول إمنا الطالق بعد النكاح وكذلك العتاقة اينكح فال شيء وكان 

طـالق ال: قـالعبـاسابـنحدثنا عبد اهللا بن منري عن ابن جريج عـن عطـاء عـن ]18116[
حـدثنا حيـىي بـن ]1320[أمحد يف مسـائل عبـد اهللا .إال بعد نكاح ، وال عتق إال بعد ملك

ال بعـد نكـاح وال عتـق إخربين عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال ال طـالق أسعيد عن ابن جريج قال 
أخربنـا أبـو احلسـني بـن بشـران أخربنـا إمساعيـل بـن حممـد ]15279[البيهقـي . ال بعد ملكإ

ابـن عبـاسعن ابن جـريج عـن عطـاء عـن يا سعدان بن نصر حدثنا معاذ العنرب الصفار حدثن
.اهـ صحيح ال طالق إال من بعد نكاح وال عتاق إال من بعد ملك: قال 

ال طـالق إال : قـالابـن عبـاسنا هشيم أنا أشعث بن سوار عن طاوس عن ]1027[سعيد 
.اهـ ال بأس به ، وال عتق إال من بعد ملكمن بعد نكاح
ثنــا حــدثنا أمحـد بـن ســعيد بـن فرقـد ثنــا أبـو محـة حممــد بـن يوسـف]10941[وقـال الطـرباين 
مسعت حممـد بـن عبـد اهللا بـن طـاوس عـن أبيـه عـن : قالمد بن عبد اهللا بن زيدعبد اهللا بن حم

اهــ ابـن فرقـد ظنـني دة، وال عتـق إال لوجـه اهللا تعـاىلال طالق إال بع: قالعن ابن عباس جده
.
حدثنا محاد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهـري عـن عـروة ]18117[أيب شيبة ابن -

حدثنا محـاد بـن ]1319مسائل عبد اهللا[أمحد .ال طالق إال بعد نكاح: قالت عائشةعن 
ال إخالد اخلياط قال حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عـن عائشـة قالـت ال طـالق 

بــن أمحــد بــن عبــدان أخربنــا يحــدثنا أبــو احلســن علــ]15282[وقــال البيهقــي . بعــد نكــاح
أمحد بن عبيد بن شريك حدثنا نعيم بن محاد حـدثنا محـاد اخليـاط مـن أهـل بغـداد عـن هشـام 
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. ال طـالق إال بعـد نكـاح: اهللا عنهـا قالـت يعـن عـروة عـن عائشـة رضـيبن سـعد عـن الزهـر 
عـن هشـام بـن يبشـر بـن السـر عـن يورو . يكذا أتى به موقوفـا وقـد رو 

اهـــ وقــال ابــن أيب حــامت يف مرســالصــلى اهللا عليــه وســلمعــن عــروة عــن النــيبيسـعد عــن الزهــر 
سألت أيب عن حديث رواه محاد بن خالد اخلياط عـن هشـام ابـن سـعد عـن ]1271[العلل 

هـذا حـديث منكـر: قـال أيب .ال طالق إال بعـد نكـاح: الزهري عن عروة عن عائشة قالت 
ولو كـان عنـده ، ، وإمنا يروى عن الزهري أنه قال ما بلغين يف هذا رواية عن أحد من السلف 

.اهـ هشام بن سعد مل يكن باحلافظ يقول ذلكعن عروة عن عائشة كان ال

طالق الصيبما روي يف 
شــيبة حـــدثنا يزيـــد بــن هـــارون أخربنــا محـــاد بـــن حـــدثنا عثمــان بـــن أيب]4400[أبــو داود -

:قـالمحاد عن إبراهيم عن األسـود عـن عائشـة أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سلمة عن
اهــ حـىت يكـرب رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعـن املبتلـى حـىت يـربأ وعـن الصـيب

.صححه ابن حبان واحلاكم والذهيب 
أنـه علـين عن احلسن بن عمارة عن احلكم عن حيىي بن اجلزار ع]12315[عبد الرزاق -

عن إبراهيم بـن حممـد عـن حسـني ]12316[عبد الرزاق .كان ال يرى طالق الصبيان شيئا
ابــن أيب شــيبة . جيــوز علــى الغــالم طــالق حــىت حيــتلم بــن عبــد اهللا عــن جــده عــن علــي قــال ال

اكتمـوا الصـبيان : حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عمن مسع عليا يقول ]18241[
حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن أشــعث عــن أيب إســحاق عــن ]18242[شــيبة ابــن أيب.النكــاح

.ضعاف اهـ عاصم عن علي بنحو حديث وكيع
ابــن عبــاسعــن نــا إمساعيــل بــن زكريــا عــن حجــاج بــن أرطــاة عــن عطــاء]1717[ســعيد -

حـدثنا ]18236[ابـن أيب شـيبة . وال عتقـهدقة الغـالم، وال هبتـه وال طالقـهال جيوز ص: قال
اهــــ ال جيـــوز طـــالق الصـــيب: قـــال ابـــن عبـــاسغيـــاث عـــن حجـــاج عـــن عطـــاء عـــن ن بـــحفـــص 

.حجاج ليس بالقوي 

طالق املشرك قبل أن يسلم
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أمــا علمــت أن :وقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم لعمــرو بــن العــاص واشــرتط أن يغفــر لــه
اهـــ ان قبلــه 

.هذا يف الذنوب ] 336م[
عـــن رجــل طلـــق امرأتـــه يف عمــرعــن معمـــر عــن قتـــادة قــال ســـئل ]12689[عبــد الـــرزاق -

عبــد الــرحمن بــن 
قـول لــيس بــه يلكــين آمـرك لـيس طالقــك يف الشـرك بشــيء قـال معمــر وكـان قتــادة يفـيت عـوف

عـــن حـــدثنا وكيـــع عـــن ابـــن أيب عروبـــة]19439[ابـــن أيب شـــيبة . طالقـــك يف الشـــرك بشـــيء
مث أسـلم فطلقهـا يف اإلسـالم تطليقـة فسـأل ، قتادة أن رجال طلق امرأتـه يف اجلاهليـة تطليقتـني 

.اهـ مرسل صاحل طالقه يف الشرك ليس بشيء: فقال عمر عبد الرمحن بن عوف 

طالق املريضاألمر يف 
إذا : قال عمر بن الخطابعن الثوري عن مغرية عن إبراهيم أن ]12201[عبد الرزاق -

نا شريك بن عبد اهللا عـن ]1960[سعيد .طلقها مريضا ورثته ما كانت يف العدة وال يرثها 
إىل شــريح يف الــذي طلــق امرأتــه ثالثــا يف مرضــه ترثــه وال عمــركتــب : مغــرية عــن إبــراهيم قــال

كـان فيمـا جـاء بـه عـروة البـارقي مـن عنـد : نـا مغـرية عـن إبـراهيم قـال: عوانـة قـالنا أبو .يرثها
يف عــني الدابــة ربــع مثنهــا، واألصــابع ســواء، وجراحــات الرجــال والنســاء ســواء : عمــر إىل شــريح

إال السن واملوضحة، وخري أحيان الرجل أن يصدق باعرتافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل 
كــان فيمــا : أنــا مغـرية عــن إبــراهيم قــال: نــا هشــيم قــال. ه مــا كانــت يف العـدةامرأتـه ثالثــا، ورثتــ

أنجاء به عروة البـارقي إىل شـريح مـن عنـد عمـر 
جروح الرجال والنساء سواء يف السن واملوضحة، فمـا خـال فعلـى النصـف، وإن يف عـني الدابـة 

: الرجل أن يصدق عليها عند موته يف ولده إذا أقر بـه، قـال مغـريةربع مثنها، وإن أحق أحوال
. وأنسيت اخلامسة حىت ذكرين عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثالثا، ورثته ما دامـت يف العـدة

أتـاين عـروة : قـال شـريح : عـن إبـراهيم قـال حدثنا جرير عن مغـرية]19414[ابن أيب شيبة 
ترثـه مـا دامـت يف العـدة ال يرثهـا وعليهـا عـدة ثالثـا يف مرضـهعنـد عمـر يف املطلـق البارقي مـن 

أخربنــا أبــو نصــر أخربنــا أبــو بكــر األردســتاين]15528[ورواه البيهقــي .املتــوىف عنهــا زوجهــا
بن احلسن حدثنا عبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان يحدثنا سفيان بن حممد حدثنا عليالعراق
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ترثـه : طلـق امرأتـه وهـو مـريض قـال يالـذخلطـاب قـال يفعن املغرية عن إبراهيم أن عمر بـن ا
بـن إسـحاق الصـغاين أخربنـا حممـد]193/ 2أخبـار القضـاة [وقال وكيع .العدة وال يرثهايف

: ل شعبة قال مغريةاق: حدثنا حيىي معني قالقال
ذا طلـق الرجـل امرأتـه ثالثـا وهـو مـريض إمنـا إريح شـإىلكان هذا يف الكتاب : عن إبراهيم قال

اهـ هذا مرسل جيد ، عبيدة بن معتب متابع ملغـرية بـن مقسـم علـى مـا ترثه ما دامت يف عدته
.حكى هشيم عنه 

بـن اورث نسـاء عثمان بـن عفـانن أعن عبد اهللا بن الفضل عن األعرج ]1184[مالك -
بـن جــريج قــال أخــربين اعــن ]12196[اق عبـد الــرز .مكمـل منــه وكــان طلقهـن وهــو مــريض 

عمــرو بــن دينــار أن عبــد الــرمحن بــن هرمــز أخــربه أن عبــد الــرمحن بــن مكمــل كــان عنــده ثــالث 

ن قـريش فـيهم نـافع بـن خرج تاجرا حىت إذا كان ببعض الطريق أخذه الفاجل فركب إليـه نـاس مـ

اهـ القائل فأخربين عثمان بن أيب سليمان هو ابن ورثهما وال أظنهما نكحتا أظنوهوعثمان
.وهذا مرسل صحيح . جريج 

عن السائب ابن هليعة عن األعرجحدثنا حممد بن معاوية قال حدثنا]1/447[وقال حرب 
أن عبد اهللا بن حممد الزهري أصـابه فـاجل بـالبحرين، فقـدم املدينـة، فطلـق جويريـة بنـت بن يزيد

.اهـ وهم ابن هليعة ميوت، فورثها عثمان بن عفان منهمارط، فمكث سنتني قبل أن
أخــربين يــونس حــدثنا أصــبغ بــن فــرج أخــربين ابــن وهــب]360/ 1[املعرفــةوقــال الفســوي يف 

مسعت معاويـة بـن عبـد اهللا بـن جعفـر يكلـم الوليـد بـن عبـد امللـك علـى : عن ابن شهاب قال
يا أمري املؤمنني إن أبان بن عثمان نكح ابنة عبد اهللا : عشائه وحنن بني مكة واملدينة فقال له

حني أصـابه بن عثمان ضرارا البنة عبد اهللا بن جعفر حني أبت أن تبيعه مرياثها منه يف وجعه
حـىت طلـق أم كلثـوم فحلـت يف وجعـه، وهـذا السـائب بـن يزيـد ابـن الفاجل، مث مل ينتـه إىل ذلـك

أخت النمر حي يشـهد علـى قضـاء عثمـان يف متاضـر بنـت األصـبغ ورثهـا مـن عبـد الـرمحن بـن 
عوف بعد مـا حلـت، ويشـهد علـى قضـاء عثمـان يف أم حكـيم بنـت قـارظ ورثهـا مـن عبـد اهللا 

مـا أظـن : فقال الوليد حني قضى كالمه.ما حلت، فادعه فاسأله عن شهادتهبن مكمل بعد 
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اهــ إن مل يشهد على ذلك السـائب فأنـا مبطـل حاضـره وغائبـه: قال معاوية.
.صحيح 

بــن شــهاب عــن طلحــة بــن عبــد اهللا بــن عــوف قــال وكــان أعلمهــم اعــن ]1183[مالــك -
طلـق امرأتـه البتـة عبـد الـرحمن بـن عـوفن أعـوف بذلك وعن أيب سلمة بن عبد الرمحن بـن

أخربنـا ] 11711[ابـن سـعد . عفـانبـنعثمـانوهو مريض فورثها 
حممد بن مصعب القرقساين حدثنا األوزاعي عن الزهري عن طلحة بن عبد اهللا أن عثمـان بـن 

يف مرضـه تطليقـة وكانـت ا عفان ورث متاضر بنت األصبغ الكلبية من عبد الـرمحن وكـان طلقهـ
حدثنا حيىي بن حممد حدثنا أمحد بن يـونس حـدثنا ليـث ]7615[ابن املنذر . آخر طالقها

أن عثمــان ورث متاضــر مــن عبــد الــرمحن بــن عــوف، عــن ابــن شــهاب عــن طلحــة بــن عبــد اهللا
]4095[الــدارقطين . وكــان عبــد الــرمحن طلقهــا تطليقــة 

ثنا عبــد الغــافر بــن ســالمة حــدثنا أبــو شــرحبيل عيســى بــن خالــد حــدثنا أبــو املغــرية حــدثنا حــد
أن طلحة بن عبد اهللا بن عـوف حدثـه أن عثمـان بـن عفـان ورث متاضـر يعن الزهر ياألوزاع

آخـــر طالقهـــا يفيبنـــت األصـــبغ مـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف وكـــان عبـــد الـــرمحن طلقهـــا وهـــ
عــن أبيــه نــا هشــام بــن عــروة: قــالعبــاد بــن عبــاد املهلــيبنــا]1970[وقــال ســعيد .)1(مرضــه

طلــق عبــد الــرمحن بــن عــوفأن وحممــد بــن عمــرو بــن علقمــة عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن
بـن جـريج اعـن ]12194[عبد الـرزاق .عثمانامرأته يف مرضه فمات بعد ما حلت، فورثها 

عثمـانه مريضا مث مات فورثها قال أخربين هشام بن عروة أن عبد الرمحن بن عوف طلق امرأت
عن الثوري عن حممـد بـن عمـرو بـن علقمـة عـن أيب سـلمة بـن عبـد ]12195[عبد الرزاق . 

. ورث امــرأة عبــد الــرمحن بــن عــوف بعــد انقضــاء العــدة وكــان طلقهــا مريضــا عثمــانالــرمحن أن 

قال ابن شهاب فحدثين طلحة بـن عبـد اهللا بـن عـوف أن عبـد الـرمحن : ]89/ 2املدونة [قال سحنون يف املدونة -1
قــال ابــن شــهاب .عــاش حــىت حلــت متاضــر وهــو حــي فورثهــا عثمــان بــن عفــان مــن عبــد الــرمحن بعــدما حلــت لــألزواج

لعثمان بن عفان مب ورثتها من عبد الرمحن بن عوف وقد عرفت أن عبد الرمحن مل يطلقها ضرارا : حة أنه قالوحدثين طل
ابـن شـهاب وبلغنـا أن : عثمان أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفـرار مـن كتـاب اهللا قـال: وال فرارا من كتاب اهللا قال

. د اهللا بن مكمل وطلقها يف وجعه مث تويف بعـدما حلـتعثمان أمري املؤمنني قد كان ورث أم حكيم بنت قارظ من عب
ال، ولكـن أخـاف أن يسـنت : قيـل لعثمـان أتـتهم أبـا حممـد قـال: عمرو بن احلارث عن حيىي بن سعيد بذلك قال:وقال 

اهـ به
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ورث عفــانبــنعثمــانبــن املســيب أن اعــن معمــر عــن الزهــري عــن ]12191[عبــد الــرزاق 
ابــــن أيب شــــيبة . وكــــان طلقهــــا مريضــــا ، مــــرأة عبــــد الــــرمحن بــــن عــــوف بعــــد انقضــــاء العــــدة ا
عبـد الـرمحن ورث امـرأة عثمـانحدثنا سفيان بـن عيينـة عـن عمـرو عـن صـاحل أن ]19372[

.اهـ حسان صحاح طلقها يف مرضه بعد انقضاء العدةحنيبن عوف
عبـد الـرمحن عـن جـده عـن أبيـهأنـا عمـر بـن أيب سـلمة: نـا هشـيم قـال]1958[وقال سعيد 
ال تســـألين امـــرأة مـــن نســـائي الطـــالق إال طلقتهـــا، وكانـــت متاضـــر بنـــت : أنـــه قـــالبـــن عـــوف

إذا : األصـــبغ أم أيب ســـلمة يف خلقهـــا بعـــض مـــا فيـــه، فســـألته الطـــالق وهـــو مـــريض، فقـــال هلـــا
بعـد منـهعثمـانحضت مث طهرت فآذنيين فآذنته، فطلقها البتة، ومات يف مرضه ذلك فورثهـا 

عبـد الـرمحن قـال : قـالنة عن عمر بـن أيب سـلمة عـن أبيـهنا أبو عواحدثوقال.انقضاء العدة
فأرســـلت إليـــه طلقتهـــا، فغـــارت متاضـــر بنـــت األصـــبغال تســـألين امـــرأة الطـــالق إال:بـــن عـــوف

فأرسـلت إليــه فقــال فحاضــت.إذا حاضــت فلتـؤذين: قـل هلــا: تسـأله طالقهــا، فقـال للرســول
إذا طهـــرت فلتـــؤذنين، فطهـــرت، فأرســـلت إليـــه وهـــو مـــريض، فغضـــب، وقـــال : اللرســـول قـــل هلـــ

ال : فلــم يلبــث إال يســريا حــىت مــات، فقــال عبــد الــرمحن.هــي طــالق البتــة ال رجــع إليهــا: أيضــا
وكـان ذلـك يف العـدة فورثهـا منـه، فصـاحلوها عفـانبـنعثمـانأورث متاضر شـيئا، فـارتفعوا إىل 
.اهـ حسن صحيح ألفا فما أوفوهامن نصيبها ربع الثمن على مثانني

أخربنا يزيد بن هارون أخربنا إبراهيم بن سعد عـن أبيـه عـن جـده ]11707[وقال ابن سعد 
، فلمــا مـرض عبــد الــرمحن جــرى بينــه كــان يف متاضــر ســوء خلـق وكانــت علــى تطليقتــني: قـال 

اهللا ألســـألنك ، و : واهللا لـــئن ســـألتين الطـــالق ألطلقنـــك ، فقالـــت : وبينهـــا شـــيء ، فقـــال هلـــا 
فلمـــا حاضـــت وطهـــرت أرســـلت إليـــه : إمـــا ال فـــأعلميين إذا حضـــت وطهـــرت ، قـــال : فقـــال 

: أيـن تـذهب ؟ قـال : فمر رسوهلا ببعض أهله فظـن أنـه لـذلك فـدعاه ، فقـال : تعلمه ، قال 
ارجـع إليهـا فقـل هلـا : 

أنـا واهللا ال أرد قسـمي : فعلي فواهللا ما كـان لـريد قسـمه فرجعـت إليهـا فقلـت هلـا فقالـت ال ت: 
أخربنـــا عـــارم بـــن مث قـــال.فـــذهبت إليـــه فأعلمتـــه فطلقهـــا: أبـــدا اذهـــيب إليـــه فأعلميـــه ، قـــال 

الفضل حدثنا محاد بن زيـد عـن أيـوب عـن نـافع وسـعد بـن إبـراهيم أنـه طلقهـا ثالثـا يعـين عبـد 
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وكـان أبـو سـلمة : قـال سـعد . لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العـدة الرمحن بن عوف
.اهـ صحيح أمه متاضر بنت األصبغ 

الزبيـربـنابـن أيب مليكـة أنـه سـأل ابـن جـريج قـال أخربنـا اأخربنـا ]12192[عبد الرزاق -
ــا رمحن بــن بــن الــزبري طلــق عبــد ال

وأمـا : بـن الـزبري اقـال . عثمـان
ابـن أيب .بـن أيب مليكـة وهـي الـيت تـزعم أنـه طلقهـا مريضـا اقال . أنا فال أرى أن ترث املبتوتة 

نابـسـألت : عن ابـن أيب مليكـة قـال حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج ]19374[شيبة 
، ابنة األصـبغ الكلبيـة عثمانقد ورث : فقال مريض مث مات عن رجل طلق امرأته وهوالزبري

رواد ومســلم بــن ابـن أيبأخــربين]15521هـق[الشــافعي .وأمـا أنــا فـال أرى أن تــرث مبتوتـة
يطلــق يعــن الرجــل الــذالــزبريابــنمليكــة أنــه ســأل ابــن أيبخالــد عــن ابــن جــريج قــال أخــربين

عــوفبــنعبــد الــرمحنطلــق : يفيهــا مث ميــوت وهــاملــرأة فيبت
وأمـا : قال ابـن الـزبري.عثمانيفيمتاضر بنت األصبغ الكلبية فبتها مث مات وه

حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز ]4093[الــدارقطين .أنــا فــال أرى أن تــرث مبتوتــة
عبــد اهللا بــن أيبحــدثنا ابــن جــريج أخــربينحــدثنا أيبيد بــن حيــىي األمــو حــدثنا ســعييالبغــو 

مليكــة قــال ســألت عبــد اهللا بــن الــزبري عــن الرجــل يطلــق امرأتــه فيبتهــا مث ميــوت يف
يفيمث مات وهابن الزبري طلق عبد الرمحن بن عوف امرأته متاضر بنت األصبغ الكليب

د بن عيسى بن السكني حدثنا عبد احلميد بن املستام حدثنا خملد حدثنا أمح. فورثها عثمان
مليكة قـال لقيـت ابـن الـزبري وهـو مقبـل مـن قعيقعـان ابن أيببن يزيد حدثنا ابن جريج أخربين
البيهقــي .أمــا عثمــان فورثهــا: رجــل طلــق امرأتــه ثالثــا قــال علــى بــرذون فقلــت كيــف تــرى يف

ســألت : مليكــة قــال نــا ابــن جــريج عــن ابــن أيبعثمــان بــن عمــر أخرب مــن طريــق]15522[
ال وأمـا أنـا فـ. فورثهـا عثمـانأمـا : مرضه فبتها قال عن رجل طلق امرأته يفعبد اهللا بن الزبري

، علقـــه صـــحيح . ورواه حجـــاج بـــن حممـــد عـــن ابـــن جـــريج اهــــ أرى أن أورثهـــا ببينونتـــه إياهـــا
.ء العدة ورَّثها بعد انقضاأنه ن عثمان عوالصحيح . البخاري 

عــن عمــر اعيــل بــن عبــد اهللا بــن أيب أويــس حــدثين أيبأخربنــا إمس]11713[وقــال ابــن ســعد 
عـن جدتـه متاضـر بنـت األصـبغ الكلبيـة حـني أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عـوف عـن أبيـهبن 
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طلقها الـزبري بـن العـوام ، وكـان أقـام عنـدها سـبع ليـال مث مل تنشـب حـىت طلقهـا فكانـت تقـول 
اهــ نكحهـا بعـد عبـد إذا تزوجت إحداكن فال يغرنكن السـبع بعـد مـا صـنع يب الـزبري: للنساء 
.إسناد حسن . الرمحن 

حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشـعيب أن أم البنـني بنـت ]19381[ابن أيب شيبة -
فلمـــا حصـــر طلقهـــا وقـــد كـــان أرســـل إليهـــا عفـــانبـــنعثمـــانعيينـــة بـــن حصـــن كانـــت حتـــت 

ا أشـرف تركهـا حـىت إذ: فـذكرت ذلـك لـه فقـال عليـانها فأبت فلمـا قتـل أتـت ليشرتي منها مث
.اهـ أشعث بن سوار ضعيف على املوت طلقها ، فورثها

عــن عــن رجــل مــن قــريشحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن حبيــب ]19373[ابــن أيب شــيبة -
.و تتــزوجأهــا منــه ولــو مضــى ســنة مــا مل يــربأ إذا طلقهــا وهــو مــريض ورثت: قــال أبــي بــن كعــب

حــدثنا ســفيان بــن يأخربنــا أبــو نصــر العراقــأخربنــا أبــو بكــر األردســتاين]15527[البيهقــي 
ثابـت يببن احلسن حدثنا عبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان عن حبيب بن أيحممد حدثنا عل

ا ال نزال نورثه: يطلق وهو مريضيالذأنه قال يفكعببنأيبشيخ من قريش عن حدثين
اهـأ أو تتزوج وإن مكث سنةحىت يرب 

عـــن ون قـــال أخربنـــا ســـعيد بـــن أيب عروبـــةحـــدثنا يزيـــد بـــن هـــار ]19385[ابـــن أيب شـــيبة -
ترثه ما دامت يف : قالت يف املطلقة ثالثا وهو مريضعائشةعن عن أبيههشام بن عروة

.اهـ صحيح العدة
الحســن بــن عــن أبيــه أن عــن جعفــر حــدثنا حــامت بــن إمساعيــل]19379[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ورثتهطلق امرأته وهو مريض فمات فعلي

باب منه
بــن عمــر قــال اعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل بــن عبــد اهللا عــن ]12216[عبــد الــرزاق -

عمـرطلق غيالن بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بني بنيه قال يف خالفـة عمـر فبلـغ ذلـك 
بــني بنيــك قــال نعــم قــال واهللا إين ألرى الشــيطان فيمــا فقــال طلقــت نســاءك وقســمت مالــك 

يسرق من السـمع مسـع مبوتـك فألقـاه يف نفسـك فلعلـك أن ال متكـث إال قلـيال وأمي اهللا لـئن مل 
تراجع نساءك وترجـع يف مالـك ألورثهـن منـك إذا مـت مث آلمـرن بقـربك فلـريمجن كمـا رجـم قـرب 

فراجــع نســاءه وراجــع مالــه قــال نــافع فمــا قــال الزهــري وأبــو رغــال أبــو ثقيــف قــال. أيب رغــال 
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ثنا إمساعيل وحممد بن جعفـر قـاال ثنـا معمـر حد]4631[أمحد . مكث إال سبعا حىت مات 
بـن شـهاب عـن سـامل عـن أبيـه أن غـيالن بـن سـلمة ابن جعفـر يف حديثـه أنـا اعن الزهري قال 

منهن أربعا فلما كان الثقفي أسلم وحتته عشر نسوة فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم اخرت
يف عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بني بنيه فبلـغ ذلـك عمـر فقـال إين ألظـن الشـيطان فيمـا 
يســــرتق مــــن الســــمع مســــع مبوتــــك فقذفــــه يف نفســــك ولعلــــك أن ال متكــــث إال قلــــيال وأمي اهللا 
لــرتاجعن نســاءك ولــرتجعن يف مالــك أو ألورثهــن منــك وآلمــرن بقــربك فــريجم كمــا رجــم قــرب أيب

اهـ صححه ابـن حبـان ، ورجـح البخـاري أن الثقفـي رجـل آخـر غـري غـيالن ، مل يسـم ، رغال 
. واخلرب يف الباب صحيح عن عمر . وأنه من حديث معمر بالعراق 

كـانوا : عـن ابـن سـريين قـال عـن أشـعث حدثنا يزيد بـن هـارون]19386[ابن أيب شيبة -
ال .يف الرجـل يطلـق امرأتـه وهـو مـريضإليه يعينن فر من كتاب اهللا رد ال ختتلفون م: يقولون 
.بأس به 

وهل هو طالقما جاء يف اخللع
الطــالق مرتــان فإمســاك مبعــروف أو تســريح بإحســان وال حيــل لكــم أن (قــال ربنــا تبــارك امســه 

تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال 
عليهما فيمـا افتـدت بـه تلـك حـدود اهللا فـال تعتـدوها ومـن يتعـد حـدود اهللا فأولئـك هـم جناح 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال حيـل لكـم أن ترثـوا النسـاء كرهـا (وقال سبحانه ] 229البقرة[)الظاملون
وال تعضــلوهن لتــذهبوا بــبعض مــا آتيتمــوهن إال أن يــأتني بفاحشــة مبينــة وعاشــروهن بــاملعروف 

]19النساء ) [وجيعل اهللا فيه خريا كثريافعسى أن تكرهوا شيئافإن كرهتموهن
قالبة عن أيبحدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد عن أيوب عن أيب] 2228[أبو داود -

أميـا امـرأة سـألت زوجهـا طالقـا يف:أمساء عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم 
اهـــ رواه الرتمـذي وحســنه وصـححه ابــن حبـان واحلــاكم غـري مــا بـأس فحــرام عليهـا رائحــة اجلنـة

.والذهيب 
ن عــحــدثين علــي بــن داود قــال حــدثنا أبــو صــاحل قــال حــدثين معاويــة]4812[ابــن جريــر -

إال أن يكون )وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا(ابن عباسعن علي بن أيب طلحة
تفتــدي منــك، فــال جنــاح عليــك فيمــا افتــدت النشــوز وســوء اخللــق مــن قبلهــا، فتــدعوك إىل أن 
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حــدثين معاويــة عــن : قــالحــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل: قــالحــدثين املثــىن]4835[وقــال .بــه
: قـال)فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيمـا افتـدت بـه(عباسابنعن علي

واهللا ال أبر لك :فتقول لهزوجها، وسوء خلقها، هو تركها إقامة حدود اهللا، واستخفافها حبق
فعلـت ذلـك فقـد حـل لـه منهـا الفديـة قسما، وال أطأ لـك مضـجعا، وال أطيـع لـك أمـرا ، فـإن 

حدثين املثىن قال حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاويـة ]8884[اهـ مث قال ابن جرير 
قهــروهن ال ت: يقــول)وال تعضــلوهن(قولــهعبــاسابــنعــن بــن صــاحل عــن علــي بــن أيب طلحــة

وهلـا عليـه مهـر، الرجـل تكـون لـه املـرأة وهـو كـاره لصـحبتهايعين)لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن(
.اهـ حسن 

عـن ابـن جـريج حدثنا احلسن بـن حممـد بـن الصـباح ثنـا حجـاج]2253[وقال ابن أيب حامت 
ذوا ممـا آتيتمــوهن وال حيـل لكـم أن تأخـ(يف قولـه ابــن عبـاسعـن وعثمـان بـن عطـاء عـن عطـاء

.اهـ سند ضعيف ) فال جناح عليهما فيما افتدت به(فقالمث استثىن)شيئا
أعــن حيــىي بــن ســعيد عــن عمــرة بنــت عبــد الــرمحن ]1174[مالــك -

عليـه ن رسول اهللا صـلى اهللا أأبنت سهل األنصاري 
ل هلـا رسـول اهللا صـلى فوجد حبيبة بنت سهل عنـد بابـه يف الغلـس فقـاسلم خرج إىل الصبحو 

مــا شــأنك : قــال . نــا حبيبــة بنــت ســهل يــا رســول اهللا أ: مــن هــذه فقالــت : ســلم اهللا عليــه و 
ال لـه رسـول فلمـا جـاء زوجهـا ثابـت بـن قـيس قـ. لزوجها ، ال أنا وال ثابت بن قيس : قالت 

ن تــذكر فقالــت أبنــت ســهل قــد ذكــرت مــا شــاء اهللا هــذه حبيبــة : ســلم اهللا صــلى اهللا عليــه و 
سـلم لثابـت بـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و يا رسـول اهللا كـل مـا أعطـاين عنـدي فقـال : حبيبة 

اهـــــ رواه أبــــو داود مــــن طريــــق مالــــك وجلســــت يف بيــــت أهلهــــاهــــا فأخــــذ منهــــا قــــيس خــــذ من
.وصححه ابن حبان 

: عن عبد اهللا بن بريدة قـالو هاللنا أبحدث: حدثنا وكيع قال ]19606[ابن أيب شيبة -
أخربنــا ]15252[البيهقـي .إذا أراد النسـاء اخللــع فـال تكفــروهن: عمــر بـن الخطــابقـال 

بكــر أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو بكــر القطــان حــدثنا إبــراهيم بــن احلــارث حــدثنا حيــىي بــن أيب
.أس به مرسل ال ب. مثله حدثنا أبو هالل حدثنا عبد اهللا بن بريدة 
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أنـا ابـن أيب ليلـى عـن احلكـم بـن عتيبـة عـن خيثمـة بـن عبـد حدثنا هشـيم ]1423[سعيد -
الرمحن عن عبد اهللا بن شهاب اخلوالين أن امرأة اشرتت من زوجها تطليقه بـألف درهـم، فرفـع 

.هـذه امـرأة ابتاعـت نفسـها مـن زوجهـا ابتياعـا: وقـال، فأجـازه عمـر بـن الخطـابذلك إىل 
بـن أيب ليلـى عـن احلكـم عـن خيثمـة بـن عبـد الـرمحن اعن الثوري عـن ]11810[عبد الرزاق

عــن عبــد اهللا بــن شــهاب اخلــوالين أن عمــر بــن اخلطــاب رفعــت إليــه امــرأة اختلعــت مــن زوجهــا 
حـدثنا وكيـع عـن شـعبة عـن احلكـم عـن ]18784[ابن أيب شيبة . بألف درهم فأجاز ذلك 

ان بـني رجـل وامـرأة ، فلـم جيـزه ، فقـال لـه عبـد اهللا أيت بشر بن مروان يف خلع ك: خيثمة قال 
.شهدت عمر بـن اخلطـاب أيت يف خلـع كـان بـني رجـل وامرأتـه ، فأجـازه: بن شهاب اخلوالين

هشيم أخربنا ابن أيب ليلى عن احلكم بن عتيبـة عـن خيثمـة بـن عبـد حدثنا]188[أبو عبيد 
حــدثنا يزيــد وحممــد بــن جعفــر عــن : مث قــال . مثلــه الــرمحن عــن عبــد اهللا بــن شــهاب اخلــوالين 

شهدت عمر بن اخلطاب وأيت يف : شعبة عن احلكم عن خيثمة عن عبد اهللا بن شهاب قال
ابـن . إمنا طلقك مبالـك : وقال ، فقضى به : فأجازه ، وقال حممد: خلع قال يزيد يف حديثه 

بــن عبــد أخربنــا شـعبة عــن احلكــم عــن خيثمــة : أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال ]8788[سـعد 
شهدت عمر بن اخلطـاب وأتـاه رجـل وامـرأة يف : الرمحن عن عبد اهللا بن شهاب اخلوالين قال 

حدثنا : حدثنا ابن خزمية قال]2025[الطحاوي . إمنا طلقك مبالك: وقال ، خلع فأجازه 
مسعــت خيثمـة بــن أيب ســربة عــن عبــد اهللا : أنبــأين احلكــم قــال: حــدثنا شــعبة قـال: حجـاج قــال
خلــوالين أنــه كــان قاعــدا عنــد بشــر بــن مــروان فأتتــه امــرأة ورجــل يف اخللــع فــأىب أن بــن شــهاب ا

اهـ حيثمة إمنا طلقت مبالك: إين شهدت عمر وجاءته، فقال: خيربه فقال عبد اهللا بن شهاب
.علقه البخاري حسن صحيح. بن عبد الرمحن بن أيب سربة

ة أامـر عمـر بـن الخطـابل أخـذ عن معمر عن كثري مـوىل مسـرة قـا]11851[عبد الرزاق -
ناشــزا فوعظهــا فلــم تقبــل خبــري فحبســها يف بيــت كثــري الزبــل ثالثــة أيــام مث أخرجهــا فقــال كيــف 
رأيــت فقالــت يــا أمــري املــؤمنني ال واهللا مــا وجــدت راحــة إال هــذه الــثالث فقــال عمــر اخلعهــا 

ثـري مــوىل حـدثنا ابــن عليـة عــن أيـوب عــن ك]18843[ابـن أيب شــيبة . وحيـك ولــو مـن قرطهــا
: مث دعاهــا ، فقــال ل ثالثــاعمــرأن ابــن مســرة 

إال هذه الليـايل الـيت حبسـتها ، قـال ما وجدت راحة مذ كنت عنده: كيف وجدت ؟ فقالت
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ابــن حــدثنا: قــالحــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم]4860[ابــن جريــر .اخلعهــا ولــو مــن قرطهــا: 
عمـرأخربنا أيوب عـن كثـري مـوىل مسـرة أن : لقاعلية

مــا وجــدت راحــة منــذ كنــت عنــده إال : كيــف وجــدت؟ قالــت: 
مــن ]15250[البيهقــي .اخلعهــا ولـو مــن قرطهـا: فقـال لزوجهــا.هـذه الليــايل الـيت حبســتين

أن كثـري مــوىل مســرة قـال حــدثيند حـدثنا ســفيان عــن أيـوب الســختياينعبــد اهللا بـن الوليــطريـق
اخلطـاببـنعمـرإمـارة امرأة نشزت مـن زوجهـا يف

هــذه األيــام مــا وجــدت الراحــة إال يف: كيــف رأيــت؟ قالــت: خرجهــا فقــال هلــاثالثــة أيــام مث أ
كثـري بـن أيب كثـري مـوىل عبـد الـرمحن بـن مسـرة وثقـه ابـن اهــ  اخلعها ولو مـن قرطهـا: فقال عمر

.حبان ، مرسل 
: حــدثنا هشــيم أنــا أيــوب بــن أيب مســكني عــن احلكــم بــن عتيبــة قــال]1432[وقــال ســعيد 

جــاءت امــرأة إىل عمــر بــن اخلطــاب قــد نشــزت علــى زوجهــا، فوعظهــا وذكرهــا، وأمرهــا بطاعــة 
. لــئن رددتــين إليــه ألقــتلن نفســي: زوجهــا، فقالــت

مــا وجــدت راحــة منــذ  : كيــف وجــدت مكانــك الــذي كنــت بــه؟ قالــت: ثالثــا، مث أرســل إليهــا
اخلعهــا بــدون عقــاص رأســها فــال خــري : فقــال لزوجهــا. كنــت عنــده إال يف هــذه الــثالث ليــايل

.مرسل ال بأس به اهـ لك فيها 
: مــد بــن حيــىي قــاال حــدثنا عبــد األعلــى قــالحــدثنا ابــن بشــار وحم]4862[وقــال ابــن جريــر 

فشـكت ، حدثنا سعيد عـن قتـادة عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن أن امـرأة أتـت عمـر بـن اخلطـاب 
! كيـف وجـدت مكانـك: : زوجها، فقال

اهـ مرسل جيد ، عقاصهاخذ ولو : فقال.ما كنت عنده ليلة أقر لعيين من هذه الليلة: قالت
.وخرب حسن 
اخلعهـا : عمـرقـال : قـالحدثنا سفيان عـن أيـوب عـن أيب يزيـد املـدين]1438[وقال سعيد 

حــدثنا مهــام : حــدثنا عفــان بــن مســلم قــال ]18844[وقــال ابــن أيب شــيبة .ولــو يف قرطهــا
.ون عقاصـهااخلعهـا مبـا د: حدثنا مطر عن ثابت عن عبـد اهللا بـن ربـاح أن عمـر قـال : قال 

ثنا أمحد بن العباس البغوي نا أمحد بن منصور نا حبـان بـن هـالل نـا مهـام ]278[الدارقطين 
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يف املختلعــة خيتلــع مبــا دون عقــاص : عــن مطــر عــن ثابــت عــن عبــد اهللا بــن ربــاح أن عمــر قــال
.ال بأس به اهـرأسها 

ن عـروة بـن الـزبري بـن جـريج قـال أخـربين هشـام بـن عـروة عـاأخربنا ]11760[عبد الرزاق -
ن أم بكر األسلمية كانت حتت عبد اهللا بـن أسـيد فاختلعـت منـه مث نـدمت ونـدم أعن مجهان 

هـــي تطليقـــة إال أن تكـــون مسيـــت شـــيئا فهـــو علـــى مـــا مسيـــت : فـــأخربه فقـــال عثمـــانفجـــاء 
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عـن مجهـان أن ]18743[ابن أيب شيبة . فراجعها 
ورواه عـــن حفـــص عـــن هشـــام .لعـــت مـــن زوجهـــا فجعلهـــا عثمـــان تطليقـــة ومـــا مســـىامـــرأة اخت

حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عـن مجهـان األسـلمي أن أم ]1446[سعيد وقال . خمتصرا
هي تطليقة إال أن يكون مسيا شيئا فهو ما : بكر اختلعت من زوجها على عهد عثمان فقال

حـدثنا هشـام بـن : حدثنا سفيان قـال: دي قالحدثنا أبو بكر احلمي] 2/627[حرب .مسيا
علـى عهـد عثمـان، عروة عن أبيه عن مجهان األسلمي أن بكرة األسلمية اختلعت من زوجهـا

هي تطليقة، إال إن تكونا مسيتما شيئا : مث ندم وندمت، فجاء إىل عثمان فأخربه فقال عثمان
عن هشام بـن عـروة عـن أبيـه أخربنا عبد اهللا بن منري]11906[ابن سعد . فهو كما مسيتما

عن جهمان موىل أسلم عن أم بكـرة األسـلمية وكانـت حتـت عبـد اهللا بـن أسـيد فاختلعـت منـه 
هــي تطليقــة إال أن تكــون مسيــت فهــو مــا مسيــت : فنــدمت ونــدم فجــاء عثمــان فــأخربه فقــال 

ام بـن بن صاعد نا أبو عبيد اهللا املخزومي نا سفيان عـن هشـانا ]277[الدارقطين .فراجعها

اهــ زمان عثمان بن عفان فقال عثمان هي تطليقة إال أن يكونا مسيا شيئا فهـو علـى مـا مسيـاه 
.خرب صحيح 

خلــع : حــدثنا أبــو معاويــة عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال]18744[ابــن أيب شــيبة وقــال 
: فقــال عثمــان: قــالمت ، فــأتوا عثمــان فــذكروا ذلــك لــه مجهــان األســلمي امــرأة مث نــدم ونــد

اهـــ كــذا قــال أبــو معاويــة حممــد بــن هــي تطليقــة إال أن تكــون مسيــت شــيئا فهــو علــى مــا مسيــت
خلـــع مجهـــان : حـــدثنا أبـــو معاويـــة نـــا هشـــام بـــن عـــروة قـــال] 1447[وقـــال ســـعيد .خـــازم 

هـي تطليقـة إال : دمت، فأتيا عثمان بن عفان فـذكرا ذلـك لـه، فقـالاألسلمي امرأته مث ندم ون
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اخللـع تطليقـة بائنـة، : فكـان أيب يقـول:قال هشـام . أن تكون مسيت شيئا فهو على ما مسيت
.اهـ مل يضبطه أبو معاوية وتعتد ثالث حيض، وصاحبها أوىل باخلطبة يف العدة

روة عن عروة أن عثمان جعل الفداء عن معمر عن هشام بن ع]11761[عبد الرزاق وقال
اهــــ مرســـل صـــحيح ممـــا يثبـــت حـــديث طالقـــا قـــال إن أراد شـــيئا مـــن الطـــالق فهـــو مـــع الفـــداء 

.مجهان عند عروة 
عبـد اهللا ن ربيـع بنـت معـوذ بـن عفـراء جـاءت هـي وعمهـا إىل أعن نـافع ]1176[مالك -

فبلــغ ذلــك عثمــان بــن عفــانبــنعثمــانأفأخربتــه بــن عمــر
حدثنا يزيد عن سعيد بن أيب عروبة عن أيوب عـن نـافع ]190[أبو عبيد . عفان فلم ينكره 

اهــ صـحيح، يف بعضـه فأجازه عفانبنعثماناختلعت من زوجها ، فرفع ذلك إىل أن الربيع
.يأيت . اختصار 

ــ]11850[عبــد الــرزاق وقــال  ن علــي بــن أيب عــن معمــر عــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عقيــل ب
كــان يل زوج يقــل اخلــري : طالــب كــرم اهللا وجهــه أن الربيــع ابنــة معــوذ بــن عفــراء أخربتــه قالــت 

ذا غاب قالت فكانت مين زلة يوما فقلت له أختلع منك بكل شيء إذا حضر وحيرمين إعلي 
فأجــاز اخللــع قالــت عثمــانأملكــه فقــال نعــم قلــت ففعلــت فخاصــم عمــي معــاذ بــن عفــراء إىل 

]11823[ابـن سـعد . سي فما دونـه أو قالـت دون عقـاص الـرأس أأن يأخذ عقاص ر وأمره 
عــن الربيــع أخربنــا خالــد بــن خملــد حــدثين إســحاق بــن حــازم عــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عقيــل 

: أختلـع منـك جبميـع مـا أملـك ، قـال : قلـت لزوجـي : بنت معوذ بن عفراء األنصاري قالت 
.لـه شـرطه فدفعتـه إليـه: ، فقـال عثمـانخاصـمين إىل نعم فدفعت إليه كل شيء غري درعـي ف

ن الربيـع عـدثين عبـد اهللا بـن حممـد بـن عقيـل حـأخربنا حيىي بن عبـاد حـدثين فلـيح بـن سـليمان
: كان بيين وبني ابن عمي كالم أو حماورة ، وهو زوجهـا ، قالـت : بنت معوذ بن عفراء قالت

ذ واهللا كـل شـيء كـان فأخـ: ت ، قالـت قـد فعلـ: لك كل شيء يل وفارقين ، قال : فقلت له 
الشـرط : فقـال فذكرت ذلـك لـه وقـد حصـرعفانبنعثمانفجئت : ، قالت يل حىت فراشي

أنـا شـريك عـن ]2414[ابـن اجلعـد . أملك خذ كل شيء هلا حىت عقاص رأسها إن شـئت
اختلعـت فيمــا دون عقـاص رأســي : عبـد اهللا بـن حممــد بـن عقيـل عــن الربيـع بنـت معــوذ قالـت 

يزيـد بـن زريـع حـدثنا روح عـن عبـد اهللا مـن طريـق]15254[البيهقـي . عثمانفأجاز ذلك 
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يبيفشــقتزوجــت ابــن عــم يل: ن الربيــع بنــت معــوذ بــن عفــراء قالــتبــن حممــد بــن عقيــل عــ
وكثـرت يوظلمتـه وكثـر علـفظلمينعثماناستأديت عليه وعنيت به وإينيبوشقيت به وعين

. خـذ منهـا : فقـال عثمـان . قد قبلـت: قال. كلهمبايليأنا أفتدكلمة
ال أرضـــى وإنـــه : وإنـــه قـــال يليوفراشـــكلـــه إال ثيـــايبيقالـــت فانطلقـــت فـــدفعت إليـــه متـــاع

أجــل فخــذ : يــا أمــري املــؤمنني الشــرط أملــك قــال : علــى عثمــان فلمــا دنونــا منــه قــال اســتأداين
ء حـىت أجفـت بيـينيانطلقـت فـدفعت إليـه كـل شـف: قالـت . منها متاعها كله حىت عقاصـها 

.اهـ حسن صحيح وبينه الباب
بــن جــريج عــن داود بــن أيب عاصــم أن ســعيد بــن املســيب اأخربنــا ]11757[عبــد الــرزاق -

سلم فاشتكت إليه فقالت أنا أرد إليه حديقته قال و دها فجاءت النيب صلى اهللا عليهفكسر ي

ســلم اذهبــا فهــي واحــدة مث نكحــت اهللا فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه و قــال فقــد قبلــت يــا رســول 
د إليــه صــداقه فــدعاه عثمــان فقبــل فقالــت أنــا أر عثمــان

بـن جـريج وأخـربين عـن عمـرو بـن شـعيب مثـل خـرب اقـال . اذهـيب فهـي واحـدة : فقال عثمان 
.اهـ رجاله ثقات ، وكأن ابن جريج مل يسمعه من داود داود إال أنه قال شجها 

حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن جــابر عــن عبــد اهللا بــن جنــي عــن ]18731[ابــن أيب شــيبة -
ال أغتسـل لـك مـن جنابـة ، وال أطيـع لـك أمـرا ، : يطيب للرجـل اخللـع إذا قالـت : قال علي

.اهـ جابر ضعيف ، وال أكرم نفساوال أبر لك قسما
سـنة مسعتـه حيـدث عـن منذ أكثـر مـن مخسـني حدثنا سفيان حدثين رجل]1429[سعيد -

اهـ ال يأخذ من املختلعة أكثر مما أعطاها: قالعليأبيه عن 
حــدثنا وكيــع عــن أيب حنيفــة عــن عمــار بــن عمــران اهلمــداين ]18841[قــال ابــن أيب شــيبة و 

.اهـ ضعيف ره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاأنه كعليعن أبيه عن 
يب أعلــي بــن بــن التيمــي عــن ليــث عــن احلكــم بــن عتيبــة أن اعــن ]11844[عبــد الــرزاق -

وابـن حفـصعـن]18830[ن أيب شـيبة رواه ابـ. قـال ال يأخـذ منهـا فـوق مـا أعطاهـاطالب
حـــدثنا أبـــو كريـــب وأبـــو ]4852[ابـــن جريـــر . مثلـــهعلـــيعـــن عـــن ليـــث عـــن احلكـــم إدريـــس
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: يقـولعلـيكان : قالمسعت ليثا عن احلكم بن عتيبة: قالالسائب قاال حدثنا ابن إدريس
.اهـ ضعيف يأخذ من املختلعة فوق ما أعطاها ال 
علـي بـن أيب جاءت امرأة إىل : جويرب عن الضحاك قالأناحدثنا هشيم]1433[سعيد -

أعطــاك مالــه واســتحلك بكتــاب مــا أملــك ذاك: فقــال. ين وبــني زوجــيفــرق بيــ:فقالــتطالــب
. اهللا: قالــت. اهللا: قــال. اهللا: قالــت. اهللا: قــال. وإال قتلتــهواهللا لتفــرقن بيــين وبينــه: فقالـت.اهللا

: فقلت للضحاك: قال جويرب. فال خري لك فيها اخلعها مبا دون عقاص رأسها: وجهاقال لز 
نعم، وإن أعطته مائة ألـف، إمنـا هـي امـرأة اشـرتت نفسـها : أيأخذ منها أكثر مما أعطاها؟ قال

.اهـ ضعيف شرى
عن هشيم عـن احلجـاج عـن احلصـني احلـارثي عـن الشـعيب أن عليـا ]11755[عبد الرزاق -

حـــدثنا هشـــيم أنـــا حجـــاج عـــن ]1450[د ســـعي. إذا أخـــذ للطـــالق مثنـــا فهـــي واحـــدة: قـــال 
مـن قبـل مـاال علـى طـالق فهـو طـالق : حصني احلارثي عن الشعيب عن احلارث عن علـي قـال

.ضعيف اهـبائن ال رجعة له
عن إبراهيم بن حممد عن حممد بن عبد الرمحن املزين عـن علـي بـن ]11824[عبد الرزاق -

ثـالث إذا أفسـدت عليـك ذات يـدك أو حيـل خلـع املـرأة: قـال طالـبأيببـنعلـيوهب عن 
.اهـ ضعيف جدا 

عبــد ن إبــراهيم عــن عــا ابــن أيب ليلــى عــن طلحــة بــن مصــرفأنــنــا هشــيم]1451[ســعيد -
حـدثنا أبـو معاويـة نـا ابــن أيب .أنـه كـان ال يـرى طالقـا بائنـا إال خلعـا أو ثالثـااهللا بـن مسـعود

عـن الثـوري ]11753[عبـد الـرزاق .مثـل ذلـكمسـعودابـنعن عن إبراهيميلى عن طلحةل
ال يـرى طالقـا بائنـا مسـعودبـنابن أيب ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم قـال كـان اعن 

يــع وابــن عيينــة وعلــي بــن هاشــم حــدثنا وك]18749[ابــن أيب شــيبة . إال يف خلــع أو إيــالء 
تكــون تطليقــة بائنــة  إال يف ال : قــال عبــد اهللاعــن عــن إبــراهيم عــن ابــن أيب ليلــى عــن طلحــة 

اهــــ ابـــن أيب ليلـــى عـــن علقمـــة عـــن عبـــد اهللا: إال أن علـــي بـــن هاشـــم قـــال . فديـــة أو إيـــالء
.يضعف 

: أبـييف قـراءة : عن ميمون قال حدثنا عمر بن هارون عن ثور]18760[ابن أيب شيبة -
عن معمر عن ثور عـن ميمـون بـن مهـران قـال يف ]11763[عبد الرزاق .اخللع تطليقة بائنة
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أن الفداء تطليقة قال معمر فذكرت ذلك أليـوب فأتينـا رجـال عنـده مصـحف قـدمي أيبحرف 
إال أن يظنــا أال يقيمــا حــدود اهللا فــال جنــاح عليهمــا ( أليب خــرج مــن ثقــة فقرأنــا فيــه فــإذا فيــه 

.اهـ ضعيف )هله من بعد حىت تنكح زوجا غري فيما افتدت به ال حتل
أعن نافع عن مـوالة لصـفية بنـت أيب عبيـد ]1175[مالك -

عـن عبـد اهللا بـن عمـر ]11852[عبـد الـرزاق .عبـد اهللا بـن عمـرشيء هلـا فلـم ينكـر ذلـك 
.إال مــن درعهــا فلــم يعــب ذلــك عليهــااختلعــت مــن كــل شــيءالبــن عمــرعــن نــافع أن مــوالة 

أن مــوالة لصــفية حــدثنا علــي بــن مســهر عــن عبيــد اهللا عــن نــافع]18845[ابــن أيب شــيبة 

بن جريج عن موسى بن عقبـة عـن نـافع اأخربنا ]11853[عبد الرزاق .فلم ينكرهابن عمر
ل شيء هلا وكل ثوب عليهـا حـىت نفسـها فلـم جاءته موالة المرأته اختلعت من كعمربناأن 

جاءتـــه أن عبـــد اهللاثنـــا الليـــث بـــن ســـعد عـــن نـــافع]60[أبـــو اجلهـــم . ينكـــر ذلـــك عبـــد اهللا 
موالته

حــدثنا عبــد األعلــى:قــالحــدثنا نصــر بــن علــي]4863[ابــن جريــر . ذلــك عبــد اهللا عليهــا 
عن نافع أن موالة لصفية اختلعت من زوجها بكـل شـيء متلكـه إال مـن حدثنا عبيد اهللا: قال

د بــن عبــد األعلــى وحممــد بــن املثــىن قــاال حــدثنا حــدثنا حممــ.عمــرابــن
مــوالة لــه اختلعــت مــن عمــرالبــنذكــر : قــالمسعــت عبيــد اهللا حيــدث عــن نــافع: قــالمعتمــر

.اهـ صحيح ا ومل ينكره زوجها بكل مال هلا، فلم يعب ذلك عليه
مسعــت إبــراهيم بــن : حــدثنا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن طــاوس قــال]1455[ســعيد -

لينكحها إن شاء : عن رجل طلق امرأته تطليقتني مث اختلعت منه فقالعباسابنسعد سأل 
]18766[ابن أيب شيبة .ع فيما بني ذلكإمنا ذكر اهللا الطالق يف أول اآلية وآخرها، واخلل

إمنا هو فرقة وفسـخ لـيس بطـالق: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال
ذكــــر اهللا الطــــالق يف أول اآليــــة ويف آخرهــــا ، واخللــــع بــــني ذلــــك ، فلــــيس بطــــالق قــــال اهللا ،
بن عيينة اعن ]11771[عبد الرزاق ).الطالق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان(

بـن عبـاس عـن رجـل طلـق امرأتـه ابـراهيم بـن سـعد إعن عمرو بن دينار عن طاووس قـال سـأل 
وآخرهـــا ةنعـــم ذكـــر اهللا الطـــالق يف أول اآليـــ: هـــا فقـــالتطليقتـــني مث اختلعـــت منـــه مث أينكح
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سـعدان بـن نصـر حـدثنا مـن طريـق]15261[ورواه البيهقـي . واخللع بني ذلك فال بأس بـه 
بـن جـريج قـال أخـربين حسـن اأخربنـا ]11765[عبـد الـرزاق ورواه .مبثلـه ن عن عمرو سفيا

بن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد بـن أيب وقـاص فقـال ابن مسلم أن طاووسا قال كنت عند 
الســعايات فعلمــين الطــالق بــن الــزبري يســتعمله علــى الــيمن علــىاوكــان إين أســتعمل هــا هنــا: 

بن عباس ليست بواحدة وكان جييزه يفرق بـه قـال وكـان يقـول افقال فإن عامة تطليقهم الفدء
فقـال يل حسـن بـن مسـلم قـال طـاووس فـراددت . ا امسـه و إمنا هو الفداء ولكن الناس أخطـؤ : 
بـــن عبـــاس يتلـــو يف ذلـــك امســع أبــن عبـــاس بعـــد ذلـــك فقـــال لــيس الفـــداء بتطليـــق قـــال وكنـــت ا
قــول ال جنــاح عليهمــا فيمــا افتــدت بــه مث ذكــر مث ي)واملطلقــات يرتبصــن بأنفســهن ثالثــة قــروء(

بـني الطالق بعـد الفـداء قـال وكـان يقـول ذكـر اهللا الطـالق قبـل الفـداء وبعـده وذكـر اهللا الفـداء
.اهـ صحيح مسعه ذكر يف الفداء طالقا قال وكان ال يراه تطليقة أذلك فال 

بن احلسـن نـا أبـو حذيفـة نا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم نا إسحاق ]274[وقال الدارقطين 
اخللـع فرقـة ولـيس بطـالق: قال عباسبنانا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن طاوس عن 

.اهـ سند صحيح 
: حــدثنا حممــد بــن منصــور قــال ثنــا ســفيان عــن ابــن أيب جنــيح قــال ]1781[الفــاكهي وقــال

: فقـالوامكـة ، فـأنكر ذلـك عليـه أهـلإمنـا هـو فـراقاخللـع لـيس بطـالق: لم طاوس فقال تك
.اهـ صحيح مل أقل هذا إمنا قاله ابن عباس : وقال إمنا هو طالق ، فاعتذر إليهم

لــوال أنــه علــم ال: عــن معمــر عــن أيــوب عــن طــاووس أنــه قــال ]11767[عبــد الــرزاق وقــال
ال يـرى الفـداء طالقـا حـىت عبـاسبـناكـان : ما حدثته أحـدا قـال يعين الفداءحيل يل كتمانه 

مث ذكر الفداء فلم جيعله طالقا مث قال يف ، أال ترى أنه ذكر الطالق من قبله : يقول يطلق مث 
ومل جيعـل الفـداء بينهمـا طالقـا )فإن طلقها فال حتل له من بعـد حـىت تـنكح زوجـا غـريه(الثانية 

.اهـ صحيح 
أنــه مجــع بــني عبــاسابــنعــن دثنا أبــو عوانــة عــن ليــث عــن طــاوسحــ]1453[وقــال ســعيد 

نــا حممــد بــن ]1251[اهـــ وقــال أمحــد يف مســائل عبــد اهللا رأتــه بعــد تطليقتــني وخلــعرجــل وام
لـيس : عبـد امللـك بـن ميسـرة عـن طـاووس قـال سـئل عـن اخللـع فقـال جعفر قال نا شعبة عـن
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واهللا لقــد مجــع ابــن : قــال . مــا هــوىإنــك ال تــزال تأتينــا بشــيء ال يــدر : بشــيء فقــال الرجــل
.صحيح . وبني امرأته كان طلقها بطلقتني مث خلعهاعباس بني رجل من أهل اليمن

أخربنـا سـفيان عـن ليـث عـن طـاووس: ال قأخربنا قبيصة بن عقبة]8185[وقال ابن سعد 
فلقيــه طــاووس ، فــأنكره ســعيد بــن جبــري ، اخللــع طــالق : كــان يــذكر عــن ابــن عبــاس : قــال 
اهــ ليـث إذ ذاك مهـك لقـم الثريـدوأنـت ، عته لقد قرأت القرآن قبل أن تولد ، ولقد مس: فقال 

.بن أيب سليم ضعيف 
كـــل طـــالق كـــان نكاحـــه : بـــن جـــريج عـــن عطـــاء قـــال اعـــن ]11747[عبـــد الـــرزاق وقـــال

مستقيما إذا تفرقـا يف ذلـك النكـاح وإن مل يـتكلم بـالطالق فهـي واحـدة املبـارأة والفـداء إال أن 
.اهـ صحيح مل يكن يقول ذلك عباسبنا

بــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــار أنــه مســع عكرمــة اعــن ]11768[عبــد الــرزاق وقــال
عبـاسبـنامـا أجـازه املـال فلـيس بطـالق قـال وال أراه أخربنيـه إال عـن : يقـول عباسبناموىل 

قلــت لعمــرو فقالــت إن طلقتــين ثالثــا فمالــك عليــك رد وال يكــون ذلــك حــىت تــتكلم بطــالق 
ل عكرمـة قـال وأقـول أنـا كـل شـيء أخـذه منهـا فهـو ثالثا ففعل فقال واحدة فأدخلها فيها وقا

بـناعـن يينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أحسـبهبن عاعن ]11770[عبد الرزاق .فداء
ا حدثن]18846[ابن أيب شيبة . قال كل شيء أجازه املال فليس بطالق يعين اخللع عباس

اهــ ال حـىت بعقاصـهاختتلـع : قـالابـن عبـاسعـن أبو خالد عن حجاج عن عمرو عـن عكرمـة 
.بأس به 

أخربنــا ابــن : قــالحــدثنا حبــان بــن موســى: حــدثين ابــن املثــىن قــال]4871[وقــال ابــن جريــر 
بـه ال بـأس مبـا خلعهـا: قـالابـن عبـاسعـن أخربنا احلسـن بـن حيـىي عـن الضـحاك: قالاملبارك

.اهـ منقطع من قليل أو كثري، ولو عقصها
: قــال روان بــن معاويــة عــن حبيــب بــن مهــران التيمــيحــدثنا مــ]18822[ابــن أيب شــيبة -

عـن امـرأة اختلعـت مـن زوجهـا ببقيـة مهـر كـان هلـا عليـه ، فهـل عبد اهللا بن أبي أوفـىسـألت 
وســـألت : نعـــم ، إن مل يكـــن ذكـــر فيهـــا طالقـــا مبهـــر جديـــد ، قـــال : هلمـــا أن يرتاجعـــا ؟ قـــال 

.اهـ سند صحيح نعم ، ولو بكوز من املاء: فقال ماهان ؟

إن طلقها يف عدهتا من اخللع هل حيتسب
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حــــدثنا هشــــيم أنــــا هشــــام بــــن أيب عبــــد اهللا عــــن حيــــىي بــــن أيب كثــــري عــــن ]1475[ســــعيد -
عبـد . يلزمهـا طالقـه إياهـا مـا كانـت يف العـدة: كـان يقـولمسعودابنالضحاك بن مزاحم أن 

اك بــن عــن معمــر عــن عمــر بــن راشــد عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن الضــح]11784[الــرزاق 
مــا كانــت يف العــدة فحــدثت بــه ةجيــري الطــالق علــى املختلعــ: بــن مســعود قــال امــزاحم عــن 

.اهـ منقطع بن مسعودامعمرا فقال مسعت حيىي يذكره عن 
حدثنا وكيـع بـن اجلـراح عـن علـي بـن املبـارك عـن حيـىي بـن أيب  ]18792[وقال ابن أيب شيبة 

هلــا : والن يف الــيت تفتــدي مــن زوجهــا يقــابــن مســعودوحصــينبــنعمــرانكــان : قــال كثــري
.اهـ منقطع طالق ما كانت يف

يب عـــن أحـــدثنا وكيـــع عـــن أيب فضـــالة عـــن علـــي بـــن أيب طلحـــة] 18793[ابـــن أيب شـــيبة -
]1467[سـعيد . للمختلعـة طـالق مـا دامـت يف العـدة:قالالدرداءأبيعون األعور عن 

: قـالالـدرداءأيبابـن عـون األعـور عـن عـنحـةبـن فضـالة حـدثين علـي بـن أيب طلحدثنا فرج 
حـدثنا إمساعيـل بـن عيـاش عـن العـالء بـن وقـال .املختلعة يلحقهـا الطـالق مـا دامـت يف العـدة

والعـالء محصـي ثقـة . اهــ ضـعيف منهمـا يرفع احلديث مثل ذلكعتبة عن علي بن أيب طلحة
ابــن حبــان ، يــروي عــن أيب وأبــو عــون األعــور هــو ابــن أيب عبــد اهللا األنصــاري شــامي وثقــه. 

.إدريس 
بــن مبــارك عــن احلســن بــن حيــىي عــن الضــحاك حــدثنا عبــد اهللا]18794[ابــن أيب شــيبة -

لــيس : ع امرأتــه مث يطلقهــا قــال أحــدمهايف الرجــل خيلــعبــاسابــنومســعودابــناختلــف : قــال
.اهـ منقطع دامت يف العدة فإن الطالق يلحقهاما : طالقه بشيء وقال اآلخر

وابــنعبــاسابــنســئل : قــالثنا ســفيان عــن ابــن جــريج عــن عطــاءحــد] 1476[ســعيد -
]11772[عبــد الــرزاق .بعـد اخللــع فلـم خيتلفــا أنــه ال طـالق بعــد اخللـععــن الطــالقالزبيـر
نـه أحيسـب شـيئا مـن أجـل بن جريج قال سألت عطاء عن رجل طلق بعد الفداء قـال الاعن 

بــنااتفــق علــى ذلــك :فقــال عطــاء، ه ســليمان بـن موســى ميلــك منهــا شــيئا فــردطلـق امــرأة ال
يف رجل اختلع امرأته مث طلقها بعد اخللع فاتفقا على أنه مـا طلـق بعـد اخللـع الزبريبناو عباس

حـدثنا ]18804[ابـن أيب شـيبة . طلق امرأته إمنا طلـق مـا ال ميلـكفال حيسب شيئا قاال ما
.لــيس بشــيء: ابــن الــزبريو عبــاس ابــنعــن ابــن املبــارك عــن ابــن جــريج عــن عطــاء
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ابــن عبــاس أخربنــا مســلم بــن خالــد عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن ]15264هــق[الشــافعي 
يلزمهـا طـالق ألنـه طلـق مـا ال ميلـكال : املختلعة يطلقها زوجها قاال ابن الزبريو 

.صحيح . ورواه محاد بن مسعدة عن ابن جريج مثله اهـ 

ملختلعةعدة ا
أنبأنــا حممــد بــن عبــد الــرحيم البغـدادي أنبأنــا علــي بــن حبــر أنبأنــا هشــام ]1186[الرتمـذي -

بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امـرأة ثابـت بـن قـيس 
اختلعت مـن زوجهـا علـى عهـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فأمرهـا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 

اهـ ورواه أبو داود عـن عكرمـة )1(هذا حديث حسن غريب: قال أبو عيسى .ضة أن تعتد حبي
.مسندا ومرسال ورجح إرساله 

حـدثنا حممـود بـن غـيالن أنبأنـا الفضـل بـن موسـى عـن سـفيان أنبأنـا ]1185[الرتمذي وقال
حممــد بــن عبــد الــرمحن وهــو مــوىل آل طلحــة عــن ســليمان بــن يســار عــن الربيــع بنــت معــوذ بــن 

عفراء أ
: مث قـــال أبـــو عيســـى . أمـــرت أن تعتـــد حبيضـــة 

حـدثنا وكيــع عــن ]18781[ابـن أيب شــيبة وقــال هكـذا رواه الفضــل بـن موســى ، اهـــحبيضـة 
ن مــوىل آل طلحــة عــن ســليمان بــن يســار أن الربيــع اختلعــت ســفيان عــن حممــد بــن عبــد الــرمح

فأمرت حبيضة
.زمان عثمان وهو أمرها بالعدة 

قـال يأخربنا عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم بن سعد قـال حـدثنا عمـ]3511[وقال النسائي 
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيـع بنـت ابن إسحاق قال حدثينعن حدثنا أيب

فسـألته عثمـانمث جئـت ياختلعـت مـن زوجـ: قالـت .حـديثكحـدثيين: معوذ قال قلت هلا 
حـــىت يحديثــة عهـــد بـــه فتمكثـــال عـــدة عليـــك إال أن تكـــوين: فقــال؟ مـــن العـــدة يمــاذا علـــ

ســلم واختلــف أهــل العلــم يف عــدة املختلعــة فقــال أكثــر أهــل العلــم مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه و :مث قــال -1
وغريهم إن عدة املختلعة عدة املطلقة ثالث حيض وهو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة وبه يقول أمحد و إسحق قال 
بعــض أهــل العلــم مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم وغــريهم إن عــدة املختلعــة حيضــة قــال إســحق وإن ذهــب 

اهـذاهب إىل هذا فهو مذهب قوي 
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مـــرمي اء رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يفذلـــك قضـــوأنـــا متبـــع يف:قـــال.حيضـــة يحتيضـــ
اهـ وهذا عن الربيّـع أمثـل ، علـى كانت حتت ثابت بن قيس بن مشاس فاختلعت منه،  املغالية 

.حسنه األلباين . نظر يف اسم امرأة ثابت 
أنه عثمانحدثنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر عن ]18776[ابن أيب شيبة -

اهـــ حجــاج بــن أرطــاة يــدلس ، وهــذا حــديث عبيــد اهللا بــن عمــر حيضــةعــدة املختلعــة : قــال 
حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عــن ] 18778[ابـن أيب شـيبة وقـال. العمـري 

؟ تعتــد حبيضــة: نــافع عــن ابــن عمــر أن الربيــع اختلعــت مــن زوجهــا فــأتى عمهــا عثمــان فقــال
الث حــيض حــىت قــال هــذا عثمــان فكــان تعتــد ثــ: وكــان ابــن عمــر يقــول . تعتــد حبيضــة : قــال

د اهللا عن عن عبيحدثنا الثقفي]18783[ابن أيب شيبة .خرينا وأعلمنا: ويقول )1(يفيت به
أتنتقــل؟ : فســأله فقــالعثمــان، فــأتى معــوذ اأن الربيــع اختلعــت مــن زوجهــنــافع عــن ابــن عمــر 

عـن ابـن عـن نـافعحـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن عبيـد اهللا] 191[أبـو عبيـد .نعم ، تنتقل: قال
بن أمحد بن عبدان أخربنا يأخربنا عل]16015[البيهقي . أمرها أن تنتقلعثمانعمر أن 

أمحــد بــن عبيــد الصــفار حــدثنا عبيــد بــن عبــد الواحــد بــن شــريك حــدثنا عبــد الوهــاب حــدثنا 
شعيب بن إسحاق حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع أن ابـن عمـر أخـربه أن ربيـع بنـت معـوذ 

عفــراء اختلعــت مــن زوجهــا علــى عهــد عثمــان فــذهب عمهــا معــاذ بــن عفــراء إىل عثمــان بــن
تنتقـل ولـيس عليهـا : إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان : فقال 

اهــــ عثمـــان أكربنـــا وأعلمنـــا: عبـــد اهللا فقـــال . 
العـالء بـن موسـى يف أبو اجلهـم ، وقال " عن نافع عن ابن عمر"عمر هكذا قال عبيد اهللا بن 

وهي خترب عبد أنه مسع ربيع بنت معوذ بن عفراءثنا الليث بن سعد عن نافع حد]72[جزئه 
فقـال، ذ بـن عفـراء إىل عثمـان فجاء معاعثمان

لتنتقـل وال مـرياث بينهمـا ، : أتنتقل فقال لـه عثمـان يومنة معوذ اختلعت من زوجها الإن اب: 

. اهـــ وقالــه مالـك وأيــوب عــن نـافع أن الربيــع ، وهــو أصــح عثمــان خرينـا وأعلمنــا: عنـد ذلــك 
.وهو خرب صحيح عن عثمان 

.كان مفتيا ال ناقال للفتوىفيه أن من اختار قوال  -1
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عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن معــاذ بــن عفــراء زوج ابنــة ] 11859[عبــد الــرزاقوقــال
. وأمرهـا أن تعتـد حيضـة هىل عثمـان فأجـاز إأخيه رجال كان يشرب اخلمر فرفع ذلك عبد اهللا 

حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن أيـوب عـن : حدثنا املسيب بن واضح قال] 2/297[حرب 
ن أخاها خلعها مباهلا وكان زوجها أر فأخربتهبن عفراء أتت ابن عمذنافع أن الربيع بنت معو 

حول من بيـت زوجهـا، وأن أن تتفاجرا يشرب الشراب، فرفع ذلك إىل عثمان فأجازه، وأمرها
وكـان ال يعجبـه قولـه . عثمـان كـان مـن خيارنـا وأفقهنـا: فقال ابن عمر رمحه اهللا. تعتد حيضة

.اهـ صحيح ، وذكر ابن عمر يف القصة وهم يف العدة
عبــد ن ربيــع بنــت معــوذ بــن عفــراء جــاءت هــي وعمهــا إىل أعــن نــافع ]1176[مالــك قــالو 

أفأخربته اهللا بن عمر
اهــ هـذا كـان قولـه أوال مث تركـه : وقال عبد اهللا بن عمر . عفان فلم ينكره 

عـــدة : قـــال ابـــن عمـــرعـــن مالـــك عـــن نـــافع عـــن حـــدثنا القعنـــيب] 2232[قـــال أبـــو داود . 
عـن حدثنا عبدة عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع]18777[ابن أيب شيبة .املختلعة حيضة

.اهـ صحيح عدة املختلعة حيضة: قال ابن عمر
علـي بـن األعلـى عـن حممـد بـن احلنفيـة عـن عن إسـرائيل عـن عبـد]11860[عبد الرزاق -
حـدثنا وكيـع عـن ]18773[ابـن أيب شـيبة . قال عدة املختلعة مثل عدة املطلقة بي طالبأ

.عبد األعلى الثعليب يضعف . مثله عليإسرائيل عن عبد األعلى عن ابن احلنفية عن 
عـن عـن طـاووسحدثنا عبد الـرمحن بـن حممـد احملـاريب عـن ليـث ]18780[ابن أيب شيبة -

.اهـ ليث بن أيب سليم ضعيف عد: قال ابن عباس

اخللع يكون دون السلطان
أيت بشـر بـن : حدثنا وكيع عن شعبة عن احلكم عن خيثمة قـال]18784[ابن أيب شيبة -

: عبـــد اهللا بـــن شـــهاب اخلـــوالينمـــروان يف خلـــع كـــان بـــني رجـــل وامـــرأة ، فلـــم جيـــزه ، فقـــال لـــه
.اهـ صحيح ، تقدم ، فأجازهلع كان بني رجل وامرأتهأيت يف خعمر بن الخطابشهدت 

عن معمر عن أيوب عن نافع أن الربيع اختلعـت مـن زوجهـا فرفـع ]11812[عبد الرزاق -
حدثنا ابن علية عن أيوب عن ]18786[ابن أيب شيبة .فأجازه عثمانإىل عمربناذلك 

، دون أن عمها خلعها من زوجها ، وكان يشرب اخلمـرنافع عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء
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حــدثنا ابــن خزميــة قـال حــدثنا حجــاج قــال]2027[الطحـاوي .فأجــاز ذلــك عثمــانعثمـان
عن نافع عن ابـن عمـر أن ابنـة معـاذ بـن عفـراء اختلعـت مـن حدثنا محاد عن أيوب وعبيد اهللا

زوجهـا، وكانـت كرهـت منـه الشـراب، فاختلعـت منـه دون عثمـان، فأجـاز ذلـك عثمـان، وقـال 
اهـ خرب صحيح يف مجلتـه ، والـذي رفـع أمرهـا إىل عثمـان هـو عمهـا ة لك انتقلي، وال نفق: هلا

.معاذ بن عفراء ال ابن عمر ، واهللا أعلم 
أخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حـدثنا ] 15257[البيهقي -

أن عن ابن شهاب عن عـروة بـن الـزبريسعدان بن نصر حدثنا معمر بن سليمان عن احلجاج
.اهـ مرسل صحيح عند غري سلطان فأجازه عثمان عثمانوالية رجال خلع امرأته يف

اإلشهاد على الطالق والرجعة
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي (قال اهللا تبارك امسه 

]2الطالق) [اآلخرعدل منكم وأقيموا الشهادة هللا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم
عــن ثــين معاويــة عــن علــي: قــالثنــا أبــو صــاحل: حــدثين علــي قــال]444/ 23[ابــن جريــر -

ــــن ــــاساب : قــــالعب
عنـــد الطـــالق وعنـــد املراجعـــة، فـــإن راجعهـــا فهـــي عنـــده علـــى ) وأشـــهدوا ذوي عـــدل مـــنكم(

، مث تطليقتني، وإن مل
.اهـ حسن تتزوج من شاءت، هو أو غريه

بـنعمـرانبـن سـريين قـال سـأل رجـل اعـن معمـر عـن أيـوب عـن ]10255[عبد الرزاق -
طلــق يف غــري عــدة وارجتــع يف غــري : عــن رجــل طلــق ومل يشــهد وراجــع ومل يشــهد قــال حصــين
بــن اعــن ]10257[عبــد الــرزاق .يشــهد علــى طالقــه وعلــى مراجعتــه وليســتغفر اهللا ســنة فل

بن سريين أن رجـال سـأل عمـران بـن احلصـني فقـال اجريج قال أخربين أيوب بن أيب متيمة عن 
بئس ما صـنع طلـق يف بدعـة وارجتـع يف غـري سـنة : رجل طلق ومل يشهد وراجع ومل يشهد قال 

بـــن اعـــن الثـــوري عـــن يـــونس بـــن عبيـــد عـــن ]10258[اق عبـــد الـــرز . ليشـــهد علـــى مـــا فعـــل 
ســريين عــن عمــران بــن احلصــني قــال ســأله رجــل فقــال طلقــت ومل أشــهد وراجعــت ومل أشــهد 

أنـا يـونس : نـا هشـيم قـال]1323[سـعيد . فقال طلقـت يف غـري عـدة وارجتعـت يف غـري سـنة
ق امرأتــه ومل إنــه طلــ: جــاء رجــل إىل عمــران بــن حصــني فقــال: بــن عبيــد عــن ابــن ســريين قــال
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طلقــت لغـري عــدة، وراجعــت يف غـري ســنة، أشــهد : يشـهد، وراجــع ومل يشـهد، فقــال لــه عمـران
حــدثنا الثقفــي عــن أيــوب عــن حممــد عــن عمــران ]18082[ابــن أيب شــيبة .علــى مــا صــنعت

طلـق يف غـري عـدة ، : بن حصني أنه سئل عن رجـل طلـق ومل يشـهد وراجـع ومل يشـهد ؟ فقـال
معمـر حـدثين قتـادة عـن ]10256[عبـد الـرزاق .شـهد علـى مـا صـنعوراجع يف غري سـنة لي

]1806[الطحــاوي يف األحكــام . عــن العــالء بــن زيــاد عــن عمــران بــن احلصــني مبثــل ذلــك 
أخربنا معمـر عـن قتـادة عـن العـالء : حدثنا ابن املبارك قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا حيىي قال

.القـــك وعلـــى مراجعتـــك، واســـتغفر اهللا أشـــهد علـــى ط: بـــن زيـــاد احلضـــرمي عـــن عمـــران قـــال
حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيـد : حدثنا ابن املبارك قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا حيىي قال

حـــدثنا مطـــرف: الرشـــك قـــال
على طالقه وعلـى طلق لغري عدة، وراجع لغري سنة، ليشهد : طالقها، وال على رجعتها، فقال

عمـرو أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]15583[البيهقـي . رجعتها، وال يعد
قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا العبــاس بــن حممــد حــدثنا األســود بــن عــامر 
حدثنا محاد عن قتادة ويونس عـن احلسـن وأيـوب عـن ابـن سـريين أن عمـران بـن حصـني سـئل 

غــري عــدة وراجــع يفطلــق يف: طلــق امرأتــه ومل يشــهد وراجــع ومل يشــهد؟ قــال عمــرانعــن رجــل
حـدثنا عبـدان بـن أمحـد ثنـا سـليمان بـن أيـوب ]18/271[الطـرباين .غري سـنة فليشـهد اآلن

ســئل عمــران بــن : صــاحب البصــري ثنــا جعفــر بــن ســليمان عــن يزيــد الرشــك عــن مطــرف قــال
طلقــت : يشـهد مث راجعهــا ومل يشـهد؟ فقــال عمـرانحصـني عـن رجــل طلـق امرأتــه تطليقـة، ومل 

حـدثنا ]300[الطـرباين . لغري سـنة، وراجعـت لغـري سـنة، أشـهد علـى طالقهـا وعلـى رجعتهـا
علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج بــن املنهــال ح وحــدثنا عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل ثنــا عبــد 

ثنا محاد : نا ابن عائشة قالوااألعلى بن محاد النرسي ح وحدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي ث
بن سلمة ثنا قتادة ويونس ومحيد عن احلسـن عـن عمـران بـن حصـني أنـه سـئل عـن رجـل طلـق 

إن طلــق يف غــري عــدة، وراجــع يف غــري ســنة ليشــهد : امرأتــه ومل يشــهد وراجعهــا ومل يشــهد قــال
عــن حــدثنا بشــر بــن هــالل أن جعفــر بــن ســليمان حــدثهم]2188[اهـــ ورواه أبــو داود اآلن

يزيــد الرشــك عــن مطــرف بــن عبــد اهللا أن عمــران بــن حصــني ســئل عــن الرجــل يطلــق امرأتــه مث 
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وراجعـت لغـري سـنة . 
.، صححه األلباين ح ا اهـ صحأشهد على طالقها وعلى رجعتها وال تعد

عبــد اهللاعــن الضــحاك عــن عــن جــويرببــن العــوامحــدثنا عبــاد ] 19570[ابــن أيب شــيبة -
عالنيــة وراجــع وإن طلــق، إذا طلــق ســرا راجــع ســرا فتلــك رجعــة ، فــإن واقــع فــال بــأس : قــال

.اهـ ضعيففليشهد على رجعته
عمـرابـنعـن حدثنا عبـدة بـن سـليمان عـن عبيـد اهللا عـن نـافع ]18071[ابن أيب شيبة -

ياحلسـن بـن علــمـن طريـق]15582[البيهقـي .أنـه أشـهد علـى رجعـة صـفية حـني راجعهـا
امرأتــه صــفية ابــن عمــرطلــق : بــن عفــان حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري عــن عبيــد اهللا عــن نــافع قــال 

جعهــا أشــهد فلمــا را. فكــان ال يــدخل عليهــا إال بــإذن ، عبيــد تطليقــة أو تطليقتــني بنــت أيب
.اهـ صحيح على رجعتها ودخل عليها

من أسر الطالق
عن جماهد حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر]18535[يب شيبة ابن أ-

إنـه يكـون : فكان زوجها يسارها بالطالق ، فقالت البن عمر سبيةعمرالبنكانت : قال 
.اهـ ال بأس به نه الشيء يف السر ، فأحلفه وتركهم
عــن شــيخ ن بــاللحــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن اهلــذيل بــ]18536[ابــن أيب شــيبة -

إن زوجهـا يطلقهـا : فأتتـه امـرأة فقالـت ابـن عبـاسكنـت جالسـا عنـد : أبا عمرو قال: يكىن 
عليــــه أن حيلــــف أربــــع شــــهادات بــــاهللا مــــا طلــــق ، : يف الســــر وجيحــــدها يف العالنيــــة ، فقــــال 

.اهـ هذيل بن بالل الفزاري ضعفوه سة أن لعنة اهللا عليه إن كان فعلواخلام

رأته وهي ال تعلمالرجل يراجع ام
عمـرقـال : نا أبو عوانة ومعتمر بن سليمان عن منصور عـن إبـراهيم قـال]1317[سعيد -
إذا طلق الرجل امرأته فأعلمها طالقها، مث راجعها وكتمها الرجعة حىت انقضت : الخطاببن

.اهـ مرسل جيد العدة، فال سبيل له عليها
ســعيد عــن أيب معشــر عــن إبــراهيم أن أبــا  حــدثنا عبــدة عــن ]19240[وقــال ابــن أيب شــيبة 
فلــم يبلغهــا ، وكتــب إليهــا بــذلك وأشــهد علــى ذلــك ، مث ســافر وراجعهــا ، كنــف طلــق امرأتــه 
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: فقــص عليــه القصــة فقــال ، فتزوجــت املــرأة فركــب إىل عمــر ، الكتــاب حــىت انقضــت العــدة 
ة عـن إبـراهيم نـا خالـد بـن عبـد اهللا عـن مغـري ]1314[سعيد .

فكتـب . مـن قبلـك جـاء التفـريط: تزوجت، فقدم على عمـر فـأخربه، فقـال عمـر بـن اخلطـاب
. : لــه

فـــأغلق البـــاب دون . ال: زوجهـــا ، و 
أنــا مغــرية عــن : نــا هشــيم قــال.النســاء، فلمــا أصــبح قــرأ علــيهم كتــاب عمــر، فــأقر مــع امرأتــه 

نــا األعمــش عــن إبــراهيم أن أبــا كنــف طلــق امرأتــه : نــا أبــو معاويــة قــال.
ق، مث راجعهــا ومل يعلمهــا بالرجعــة فقــدم أبــو كنــف، فــإذا هــي قــد وهــو غائــب فأعلمهــا الطــال

فــإن أدركتهــا قبــل أن !النجــاء:  تزوجــت، فــأتى عمــر بــن اخلطــاب فــذكر ذلــك لــه، فقــال عمــر
فجــاء فوافقهــا ليلــة . 

عبــد الــرزاق .ففعلــوا، فأخــذ برجلهــا. ا حاجــةاســتأذنوا يل عليهــا فــإن يل إليهــ: عرســها، فقــال
عـن الثـوري عـن محـاد ومنصـور واألعمـش عــن إبـراهيم قـال طلـق أبـو كنـف رجــال ]10979[

من عبد القيس امرأته واحدة أو اثنتني مث أشهد على الرجعة فلم يبلغها حىت انقضت العدة مث 
ري املصــر إن كــان دخــل تزوجـت فجــاء إىل عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه فكتــب إليــه إىل أمــ

حــــدثنا : حــــدثنا حممــــد بــــن بشــــر قــــال ]19243[وقــــال ابــــن أيب شــــيبة .
مث راجعهـــا وملعـــن أيب كنـــف أنـــه طلـــق امرأتـــهمسعـــت احلكـــم بـــن عتيبـــة يـــذكر: إمساعيـــل قـــال 

: يعلمها الرجعـة فتزوجـت فركـب يف ذلـك إىل عمـر فقـال 
ابـــــن أيب شـــــيبة .الـــــذي نكحـــــت فهـــــي امرأتـــــك ، فرجـــــع فلـــــم جيـــــدها أتـــــت زوجهـــــا فقبضـــــها

حــدثنا وكيــع عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن احلكــم أن أبــا كنــف طلــق امرأتــه ومل ]19235[
إن أدركتها قبل أن تتزوج فأنـت : فقال له عمر: يعلمها ، قاليعلمها فأشهد على رجعتها ومل 

عـن معمـر عـن جعفـر ]10980[عبـد الـرزاق اهـ إمنا رواه احلكم عن إبراهيم ، قـال 
بن برقان عن احلكـم عـن إبـراهيم أن أبـا كنـف طلـق امرأتـه وخـرج مسـافرا وأشـهد علـى رجعتهـا 

جـت فـأتى عمـر بـن اخلطـاب فكتـب لـه إن كـان قبل انقضاء العدة وال علم هلـا بـذلك حـىت زو 
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اهـــ 
.مرسل جيد ، وكأنه غري القضاء األول 

بــن جــريج عــن حســن بــن مســلم أن رجــال طلــق امرأتــه وهــو اعــن ]10977[عبــد الــرزاق -
عمــر بــن الخطــابغائــب مث راجعهــا وهــي مل تشــعر فلــم يبلغهــا الكتــاب حــىت نكحــت فقــال 

.اهـ مرسل 
يم عن محاد عـن إبـراهعن سعيد عن عمر بن عامرحدثنا عبدة ]19241[ابن أيب شيبة -

اهــ مرسـل جيـد ، رواه الثـوري عـن : كان يقول علياأن 
.محاد كذلك 

قـال هـي امـرأة عليـاعن معمر عن جعفر بن برقان عن احلكـم أن ]10981[عبد الرزاق -
نـــا ]1320[وقـــال ســـعيد . اهــــ جعفـــر فيـــه ضـــعف اآل

إذا : أنــه كــان يقــولعلــيالشــعيب وشــعبة عــن احلكــم عــن عــن أنــا حممــد بــن ســامل: هشــيم قــال

حدثنا علي قال حـدثنا أبـو عبيـد حـدثنا هشـيم أخربنـا حممـد بـن ]7403[ابن املنذر .تعلم
إذا راجعهـا وهـي يف العـدة فهـي امرأتـه تزوجـت أو مل تـزوج، : قال علـي: عن الشعيب قالسامل

عـن شـعبة حـدثنا وكيـع ]19236[ابن أيب شيبة .
مهـا ، أو مل مث أشـهد علـى رجعتهـا فهـي امرأتـه أعل، إذا طلقهـا : علـيقـال : عن احلكم قال 

.اهـ مرسل يعلمها
نـا حيـىي بـن حسـان عـن عبيـد اهللا بـن عمـرو عـن عبـد الكـرمي أخرب ]15581هق[الشافعي -

الرجل يطلق امرأته مث يشهد يفطالبيأببنيعلعن سعيد بن جبري عن يبن مالك اجلزر 
مرســل . امــرأةيهــ: علــى رجعتهــا ومل تعلــم بــذلك قــال 

.جيد 
عليــاين عبــد اهللا بــن عبيــد بــن عمــري أن بــن جــريج قــال أخــرب اعــن ]11037[عبــد الــرزاق -

.اهـ مرسل ضرب زوجها والشاهدين يف أن كتموها إما قال الطالق وإما قال الرجعة 
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يف رجل طلـق امرأتـه وأعلمهـا عليعن معمر عن قتادة قال قضى ]11038[عبد الرزاق -
از علــى 

عن سعيد عن قتادة حدثنا عبدة بن سليمان]19341[ابن أيب شيبة . 
فكتمــا عليــه، اكتمــا علــي : عــن خــالس أن رجــال طلــق امرأتــه وأشــهد رجلــني يف الســر وقــال 

اهـــ علــيحــىت انقضــت العــدة فارتفعــا إىل 
.مرسل خالس عن علي 

عبــد اهللاعــن عــن جــويرب عــن الضــحاكحــدثنا عبــاد بــن العــوام ] 19559[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف قد راجعتك مل يصدق: نقضاء العدة إن قال بعد ا: قال
عمـرابنحدثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ]19342[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند جيد بئس ما صنع: سنة فقال ابن عمر اطلق امرأته فلم يعلمهالزبيرابنأن 
بــن جــريج قــال قلــت لعطــاء كتــب إليهــا بتطليقــة مث ارجتعهــا اعــن ]10976[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح 

الرجل يطلق غائبا أو ميوت متى تبدأ العدة
عــن عبــد اهللا بــن يزيــد مــوىل األســود بــن ســفيان عــن أيب ســلمة بــن عبــد ]1210[مالــك -

ن أبـــا عمـــرو بـــن حفـــص طلقهـــا البتـــة وهـــو غائـــب أالـــرمحن بـــن عـــوف عـــن فاطمـــة بنـــت قـــيس 
.رواه مسلم ، وليس بصريح . ، احلديث بالشام فأرسل إليها وكيله بشعري فسخطته

مـن : قالعلياحدثنا إمساعيل ابن علية عن ليث عن احلكم أن ]19260[ابن أيب شيبة -
عــن إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن حــدثنا وكيــع]19261[ابــن أيب شــيبة .يــوم يأتيهــا اخلــرب

عـن الثـوري عـن أشـعث ] 11051[عبـد الـرزاق.من يوم يأتيهـا اخلـرب: قالعليعن احلارث
أنـا : قـالنـا هشـيم]1210[سـعيد . تعتـد مـن يـوم يأتيهـا اخلـرب : قـال علـيعن الشعيب عن 

العــدة مــن يــوم يأتيهــا : قــالعلــيصــادق عــن ربيعــة بــن ناجــد عــن عــن أيبأشــعث عــن احلكــم
وأشـــعث بـــن ســـوار . اهــــ أبـــو صـــادق عبـــد اهللا بـــن ناجـــد أخـــو ربيعـــة صـــدوق وأخـــوه ثقـــةاخلـــرب

حلــافظ أخربنــا احلســن بــن يعقــوب أخربنــا أبــو عبــد اهللا ا]15846[وقــال البيهقــي . ضــعيف 
طالــب أخربنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء أخربنــا شــعبة عــن احلكــم بــن العــدل حــدثنا حيــىي بــن أيب
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اهـ هذا أجودهن وهو مرسل فيه تعتد من يوم يأتيها اخلرب: قال علياصادق أن عتيبة عن أيب
.ضعف 

األحـــوص عـــن عـــن أيب إســحاق عـــن أيبحـــدثنا أبــو األحـــوص]19248[ابــن أيب شـــيبة -
ـــد اهللا ـــا أبـــو األحـــوص]1195[ســـعيد .العـــدة مـــن يـــوم ميـــوت ويطلـــق: قـــال عب عـــن أيب ن

أو طلـق ا مـات الرجـل عـن امرأتـه وهـو غائـبإذ: قـالعبـد اهللاعـن إسحاق عن أيب األحـوص
أخربنـا أبـو ]15843[البيهقـي . وهو غائب، فإن العدة تقع عليها من يوم ميـوت أو يطلقهـا

مـد املقـرئ أخربنـا احلسـن بـن حممـد بـن إسـحاق حـدثنا يوسـف بـن يعقـوب بـن حمياحلسن عل
إسـحاق عـن األسـود ومسـروق وعبيـدة عـن عبـد حدثنا عمـرو بـن مـرزوق حـدثنا زهـري عـن أيب

.عـدة املطلقـة مـن حـني تطلـق واملتـوىف عنهـا زوجهـا مـن حـني يتـويف: قـال مسـعودابـناهللا هو 
عــن أيب إســحاق عــن عبــد عــن شــريكبــن آدمحــدثنا وكيــع وحيــىي ]19258[ابــن أيب شــيبة 

اهـ هذا أحسـنهن عـن أيب العدة من يوم ميوت ، ويوم يطلق: قال عبد اهللالرمحن بن زيد عن 
عـن وحممـد بـن سـامل أنا أشعث: قالنا هشيم]1207[وقال سعيد . إسحاق وفيه ضعف 

حـدثنا ]19254[ابـن أيب شـيبة . العـدة مـن يـوم مـات أو طلـق: قـالابن مسـعودأن الشعيب
.اهـ حسن من يوم ميوت: قال عبد اهللا عن ابن علية عن ليث عن احلكم

عمرابنحدثنا عبد األعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ]19269[ابن أيب شيبة -
عـن الثـوري عـن ]11042[عبـد الـرزاق .تعتد من يـوم مـات أو طلـق إذا قامـت البينـة: قال 

نـا ] 1198[سـعيد . أي من يـوم مـات أو طلـقبن عمر مثله ان عبد اهللا بن عمر عن نافع ع
]19249[ابــن أيب شــيبة .تعتــد مــن يــوم تــويف: محــاد بــن زيــد عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال

: حدثنا أبو معاوية عن عبيد اهللا عن نـافع عـن ابـن عمـر قـال 
بشران العـدل ببغـداد أخربنـا إمساعيـل أخربنا أبو احلسني بن]15842[البيهقي .ميوت عنها

بن عفـان حـدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن يبن حممد الصفار حدثنا احلسن بن عل
عنهـا زوجهـاتعتد املطلقة واملتوىف عنها زوجها منذ يوم طلقت وتـويف: نافع عن ابن عمر قال 

.اهـ صحيح 
ابـن عمـرعـن اهـد وسـعيد بـن جبـرينـا أبـو عوانـة عـن أيب بشـر عـن جم]1197[وقال سعيد 

.اهـ إسناد جيد ، أبو بشر جعفر بن إياس قوي يف سعيدتعتد من يوم مات أو طلق: قال
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سـألت سـعيد بـن جبـري وجماهـدا وعطـاء : قـالنا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب]1199[سعيد -
وابــندوقــال جــابر بــن زيــ: قــال. مــن يــوم تــويف: فقــالواوأبــا قالبــة وحممــد بــن ســريين وعكرمــة

عــن عمــرو بــن عــن أيــوبحــدثنا ابــن عليــة]19247[ابــن أيب شــيبة .مــن يــوم تــويف: عبــاس
أنبـأين]15844[البيهقـي .يـوم ميـوت: قـال عبـاسابـنعـن عن جابر بـن زيـد حيسـبهدينار

ابـن الوليـد حـدثنا جعفـر بـن أمحـد بـن نصـر حـدثنا عمـرو بـن زرارة حـدثناأبو عبد اهللا عن أيب
مـن يــوم : بــن دينـار عــن جـابر بـن زيــد حيسـبه عــن ابـن عبـاس قــال ن عمـرو عليـة عـن أيــوب عـ

قـال عبـاسبـناعن معمر عـن أيـوب عـن عكرمـة عـن ]11043[عبد الرزاق اهـ وقال ميوت
.اهـ صحيح ، وهو قول أصحابه تعتد من يوم طلقها أو مات عنها: 

وطالق السنةبيان العدة
ن وأحصـــوا العـــدة واتقـــوا اهللا يـــا أيهـــا النـــيب إذا طلقـــ(قـــال اهللا تعـــاىل 

]1الطالق[اآلية ) ربكم
فيه داللة على اإلذن ] 4الطالق) [وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن(وقول اهللا تعاىل 

.يف طالق احلامل ، واهللا أعلم 
ول ن عبد اهللا بن عمر طلق امرأته وهـي حـائض علـى عهـد رسـأعن نافع ]1196[مالك -

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأل عمر بن اخلطـاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم عـن ذلـك 
مـــره فلرياجعهـــا مث ميســـكها حـــىت تطهـــر مث حتـــيض مث :فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

ن يطلـق أن ميـس فتلـك العـدة الـيت أمـر اهللا أن شـاء طلـق قبـل إن شـاء أمسـك بعـد و إتطهـر مث 
.حنوه ـ رواه البخاري ومسلم اههلا النساء

واللفــظ أليبشــيبة وزهــري بــن حــرب وابــن منــريحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب] 3732[وقــال مســلم 
قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة عن سامل عن ابـن بكر

مــره :صــلى اهللا عليــه وســلم فقــالحــائض فــذكر ذلــك عمــر للنــيبيعمــر أنــه طلــق امرأتــه وهــ
اهـــ هكــذا رواه حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن عبيــد ، ورواه فلرياجعهــا مث ليطلقهــا طــاهرا أو حــامال 

أخربنــا عبيــد اهللا بــن ]2263[ورواه أبــو حممــد الــدارمي . الزهــري عــن ســامل ومل يــذكر احلمــل 
ن عمـر قـال أبن عمـر انا سفيان عن حممد بن عبد الرمحن قال مسعت ساملا يذكر عن أموسى 



تقريب فقه السابقني األولني

109

مــره فلرياجعهــا مث ليطلقهــا : فقــال ، بــن عمــر امرأتــه ايب صــلى اهللا عليــه و ســلم حــني طلــق للنــ
اهـبن املبارك ووكيع أو حامل ارواه : قال أبو حممد . وهي طاهرة 

حــدثنا ابــن إدريــس عــن هشــام عــن ابــن ســريين عــن عبيــدة عــن ]18034[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا علي بن عبد العزيز ]7610[املنذر ابن .ما طلق رجل طالق السنة فندم: قال علي

حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بـن حسـان عـن حممـد بـن سـريين عـن عبيـدة 
أخربنـا ]15315[البيهقـي .مـا طلـق رجـل امرأتـه للسـنة فينـدم أبـدا: السلماين عن علـي قـال

حلسن بن حممد بن الصباح حدثنا اأبو حممد عبد اهللا بن يوسف أخربنا أبو سعيد بن األعرايب
حــدثنا يزيــد بــن هــارون أخربنــا هشــام بــن حســان عــن حممــد بــن ســريين عــن عبيــدة الزعفــراين
]1745[أمحـد بـن منيـع .مـا طلـق رجـل طـالق السـنة فينـدم أبـدا: قـال يعن علـالسلماين

مـا : ثنا يزيد أنا هشام هو ابن حسان عن حممد هو ابن سـريين عـن عبيـدة عـن علـي قـال حد
هشـام : قلـت اهــهـذا إسـناد صـحيح:قال ابن حجـر اهـق الرجل طالق السنة فندم أبدا طل

.ثقة ، وقد خالفه يزيد بن إبراهيم التسرتي وحيىي بن عتيق روياه مرسال مفسرا 
قــال رجــل يعــين : حــدثنا وكيــع عــن يزيــد عــن ابــن ســريين قــال ]18025[ابــن أيب شــيبة قــال
الطالق ما ندم رجل على امرأة ، يطلقها وهي حامل قد تبني لو أن الناس أصابوا حد :عليا

ــــدا لــــه أن خيلــــي ســــبيلها خلــــى ســــبيلها ــــه أن يراجعهــــا راجعهــــا ، وإن ب ــــدا ل ــــن أيب شــــيبة .ب اب
قـال علـي : ن عتيق عن ابن سريين قال حدثنا وكيع عن محاد بن زيد عن حيىي ب]18039[
لو أن الناس أصابوا حد الطالق ما ندم رجـل علـى امـرأة ، يطلقهـا واحـدة ، مث يرتكهـا حـىت : 

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز حـدثنا حجـاج حـدثنا ]7609[ابن املنـذر .حتيض ثالث حيض
لــو أن النــاس : قــال علــي بــن أيب طالــب: محــاد بــن زيــد حــدثنا حيــىي بــن عتيــق عــن حممــد قــال

أخذوا بأمر اهللا يف الطالق ما يتبع رجل نفسـه امرأتـه أبـدا يبـدأ فيطلقهـا تطليقـة، مث يـرتبص مـا 
يف األحكـــام إســـحاق إمساعيـــل بـــن ورواه.

حــدثنا ســليمان بــن حــرب وحــدثنا حجــاج بــن املنهــال قــاال حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن ] 416[
فذكر حنوه اهـ وهذا أصـح ، قال علي بن أيب طالب : بن عتيق عن حممد بن سريين قال حيىي

.وهو مرسل صحيح 
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عـن الثـوري عــن األعمـش عـن مالـك بــن احلـارث عـن عبـد الــرمحن ]10927[عبـد الـرزاق -
ابــن أيب شــيبة . قـال طــاهرا عـن غــري مجـاع )(قــال مسـعودبــنابـن يزيــد عـن 

نا عبـد اهللا بــن إدريـس ووكيـع وحفــص وأبـو معاويـة عــن األعمـش عـن مالــك حـدث]18021[
.يف غــري مجــاع: قــال )(بــن احلــارث عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد عــن عبــد اهللا 

نــا هشــيم قــال األعمــش نــا عــن مالــك بــن احلــارث عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد ]1057[سـعيد 
ابـن املنـذر . الرجل امرأته وهي طاهر يف غـري مجـاعالطالق للعدة أن يطلق : قال عبد اهللا: قال

حـــدثنا احلســـن بـــن علـــي بـــن عفـــان حـــدثنا ابـــن منـــري عـــن األعمـــش عـــن مالـــك بـــن ]7602[
طــاهر )(احلـارث عــن عبــد الـرمحن بــن يزيــد عــن عبـد اهللا بــن مســعود يف قولـه 

ثنا ابـن منـري عـن بـن عفـان حـدياحلسن بـن علـمن طريق]15313[البيهقي .من غري مجاع
قولــه األعمــش عــن مالــك بــن احلــارث عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد عــن عبــد اهللا بــن مســعود يف

حــدثنا ]1791أحكــام القــران[الطحــاوي . طــاهرا مــن غــري مجــاع : قــال ) (
حــدثنا شــجاع بــن الوليــد اليشــكري عــن ســليمان بــن مهــران عــن : عبــد امللــك بــن مــروان قــال

بــــد اهللا بــــن مســــعود يف قولــــه عــــز وجــــلث عــــن عبــــد الــــرمحن بــــن يزيــــد عــــن عمالــــك بــــن احلــــار 
.اهـ سند صحيح طاهر من غري مجاع : قال)(

نــا أمحــد بــن كامــل نــا عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا اهلــامشي نــا عبــد اهللا بــن ]4/6[وقــال الــدارقطين 
ن بـن يزيـد عـن عبـد اهللا بـن جعفر نا مروان بن معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الـرمح

هــذا اهـــالطــالق للســنة أن يطلقهــا طــاهرا مــن غــري مجــاع أو عنــد حبــل قــد تبــني : مســعود قــال 
.خطأ على األعمش ، وأمحد بن كامل بن خلف بن شجرة تكلموا فيه 

حدثنا أبـو األحـوص عـن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص عـن ]18022[ابن أيب شيبة وقال
عبــد الــرزاق .أراد الرجــل أن يطلــق امرأتــه ، فليطلقهــا طــاهرا يف غــري مجــاعإذا: عبــد اهللا قــال 

مــن أراد : بــن مســعود قــال اعــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن أيب األحــوص عــن ]10929[
.اهـ ورواه الفريايب عن سفيان مثلـه أن يطلق للسنة كما أمر اهللا فليطلقها طاهرا من غري مجاع 

حجــاج بــن املنهــال وحفــص بــن عمــر وســليمان بــن حــرب حــدثنا] 418[إمساعيــل القاضــي 
قـال : واللفظ حلجاج قال حدثنا شعبة قال أخربين أبو إسحاق قال مسعت أبـا األحـوص قـال 

قــال الطـــالق للعــدة أن تطلقهـــا ) (عبــد اهللا 
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عـىن حـديثهم م: قال القاضي . ئتوهي طاهر مث تدعها حىت
األعمـش مـن غـري مجـاع اهــ ورواه : وأهـل الكوفـة يقولـون : قال شعبة : واحد وزاد حجاج قال

زهــري بــن معاويــة وإســرائيل وزكريــا بــن أيب زائــدة ومطــرف بــن طريــف عــن أيب إســحاق عــن أيب و 
.صحيح . األحوص عن عبد اهللا حنوه 

ـــ]10465[وقـــال الطـــرباين  ن أمحـــد بـــن أيب خيثمـــة ثنـــا إســـحاق بـــن إبـــراهيم حـــدثنا حممـــد ب
قـال )(العبدي ثنا حيىي بن زكريا الكويف ثنا األعمش عن شقيق عن عبد اهللا 

.إسناد جيد اهـ الطالق يف طهر من غري مجاع: عبد اهللا
ثنــا ســفيان عــن : قــالثنــا عبــد الــرمحن: قــالحــدثنا ابــن بشــار]23/432[وقــال ابــن جريــر 

إذا طلقـــتم : يقـــول) إذا طلقـــت(عبـــد اهللاعـــن صـــور عـــن إبـــراهيممن
عبـد عـن ثنـا جريـر عـن منصـور عـن إبـراهيم: قـالحـدثنا ابـن محيـد.الطهر يف غـري مجـاع: قال
.اهـ مرسل صحيح طاهرا من غري مجاع: قال) فطلقوهن (اهللا
يـا أيهـا النـيب (قرأ عبد اهللا بن عمرنه قال مسعت أعن عبد اهللا بن دينار ]1221[مالك -

.صحيح اهـ)
يقـــرأ عبـــاسبـــنابـــن عيينـــة عـــن عمـــرو بـــن دينـــار قـــال كـــان اعـــن ]10928[عبـــد الـــرزاق -
: عــن عمــرو بــن دينــار قــالنــا ســفيان]1058[اهـــ كــذا ، وقــال ســعيد )(

حـــدثنا ]18024[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة اهــــ ) (يقـــرأكـــان ابـــن عبـــاس 
يــا (مسعــت جماهــدا حيــدث عــن ابــن عبــاس يف هــذا احلــرف : غنــدر عــن شــعبة عــن احلكــم قــال 

البيهقــــي اهـــــ وقــــال: قــــال)
كــر بــن احلســن قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حــدثنا أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ب]15302[

أخربنـا محـاد بـن سـلمة عـن أيـوب عـن جماهـد أن ابـن يحممد أخربنا أمحد بن إسـحاق احلضـرم
هكــذا قــال محــاد ، اهـــ: عبــاس كــان يقــرأ هــذا احلــرف 

عـن أيـوب عـن عبـد اهللا حـدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم]566[أبو عبيد يف فضائل القرآن وقال 
.اهـ صحيح )(بن كثري عن جماهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ 

ن سـفيان عـن سـيف عـن عـحدثنا علي بن احلسن حدثنا عبد اهللا]7604[وقال ابن املنذر 
طــاهرا )(جماهـد عـن ابــن عبـاس قــال
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حــدثنا دعلــج حــدثنا احلســن بــن ســفيان حــدثنا حبــان ]3972[الــدارقطين . غــري مجــاعمــن 
أخربنا ابن املبارك أخربنا سيف عن جماهد قال جاء رجل من قريش إىل ابن عباس فقال يا أبـا 

ثالثا وأنا غضبان فقال إن أبا عباس ال يستطيع أن حيـل لـك مـا حـرم طلقت امرأيتعباس إين
إذا (عليــك امرأتــك إنــك مل تتــق اهللا فيجعــل لــك خمرجــا مث قــرأ عليــك عصــيت ربــك وحرمــت

سـيف ولــيس طــاهرا مــن : قــال. طــاهرا مــن غـري مجــاع)طلقـتم النســاء فطلقــوهن يف
.اهـ حسن صحيح، سيف هو ابن سليمان املكي التالوة ولكنه تفسريهغري مجاع يف

: قـال عبـاسبـناحيـدث عـن عن وهب بن نافع أنـه مسـع عكرمـة ]10930[عبد الرزاق -
الطالق على أربعة منازل منزالن حالل ومنزالن حرام فأما احلرام فأن يطلقهـا حـني جيامعهـا ال 
يـــدري أيشـــتمل الـــرحم علـــى شـــيء أم ال وأن يطلقهـــا وهـــي حـــائض وأمـــا احلـــالل فـــأن يطلقهـــا 

بـن حبـان يف اهــ وهـب ذكـره األقرائها طـاهرا عـن غـري مجـاع وأن يطلقهـا حـامال مسـتبينا محلهـا 
.الثقات هو عم عبد الرزاق 

ثنـــا يـــونس بـــن بكـــري عـــن حممـــد بـــن : قـــالحـــدثنا ابـــن وكيـــع]432/ 23[وقـــال ابـــن جريـــر 
أنه كان يـرى طـالق السـنة طـاهرا مـن ابن عباسبن حصني عن عكرمة عن عن داودإسحاق

.اهـ حسن غري مجاع، ويف كل طه
حــدثنا علــي قــال حــدثنا أبــو صــاحل قــال ثــين معاويــة عــن علــي عــن ] 23/435[ابــن جريــر -

ال يطلقهــــا وهــــي حــــائض، وال يف طهــــر قــــد : يقــــول) (يف قولــــهابــــن عبــــاس

هر، وإن
.اهـ حسن محلها

ســئل : حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن أشــعث عــن احلســن قــال]18043[ابــن أيب شــيبة -
اهــ أشـعث بـن يطلقهـا واحـدة ، مث يـدعها حـىت تضـع: عن حامـل كيـف تطلـق ؟ فقـال جابر

.سوار فيه ضعف 

باب منه
ن األعمـش عـن أيب إسـحاق عـن أيب حدثنا حفص بن غياث ع]18064[ابن أيب شيبة -

، طلقهــا عنــد كــل طهــر راد الرجــل أن يطلقهــا ثالثــا للســنةإذا أ: قــالعبــد اهللاعــن األحــوص
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حـدثنا عبيـد بـن ]9611[اهــ وقـال الطـرباين واحدة ، وتعتد حبيضة أخرى عند آخـر طالقهـا
ن أيب شــيبة ثنــا حفــص بــن غيــاث عــن األعمــش عــن أيب إســحاق عــثنــا أبــو بكــر بــن أيبغنــام

طـــاهرا مـــن غـــري مجـــاع، إذا أراد أن يطلقهـــا : قـــال)(األحـــوص عـــن عبـــد اهللا
.اهـ ضعيف معلول للسنة ثالثا طلقها يف طهر واحدة، مث عليها حيضة بعد آخر تطليقة

عــن معمــر عــن قتــادة يف رجــل طلــق امرأتــه واحــدة مث ارجتعهــا فلــم ]10943[عبــد الــرزاق -
ا كان يروي فيها اختالفـا وكـان أكثـر مـا يـروي أن تعتـد مـن الطـالق اآلخـر جيامعها حىت طلقه

.اهـ صحيح حني راجعها 
وخــالس بــن جــابر بــن عبــد اهللاعــن معمــر أو غــريه عــن قتــادة أن ]10942[عبــد الــرزاق -

حــدثنا أبــو ] 18070[ابــن أيب شــيبة . تعتــد مــن الطــالق اآلخــر ثــالث حــيض : عمــرو قــاال 
: جــابر بــن عبــد اهللاعــن شــام عــن قتــادةداود الطيالســي عــن ه
إذا : مـا قـالوا اهــ ذكـره يف وال يعجبنـا ذلـك: قـال سـعيد بـن املسـيب. تعتد من آخر طالقها

.وهو مرسل جيد طلق عند كل طهر تطليقة
قــال حــدثين معاويــة بــن بــن صــاحلحــدثنا عبــد اهللاحــدثين املثــىن قــال]4787[ابــن جريــر -

الطالق مرتان فإمساك مبعـروف أو تسـريح (قولهابن عباسعن صاحل عن علي بن أيب طلحة
أن ميسـكها فليتـق اهللا يف التطليقـة الثالثـة، فإمـاإذا طلق الرجل امرأته تطليقتني: قال)بإحسان

.سن اهـ حبإحسان فال يظلمها من حقها شيئا أو يسرحها مبعروف فيحسن صحابتها

ائضاحلبيان األمر يف طالق
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سريين قال مسعـت ]4851[البخاري -

طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : ابن عمر قال
ه وعـــن قتـــادة عـــن يـــونس بـــن جبـــري عـــن ابـــن عمـــر قـــال مـــر . لرياجعهـــا قلـــت حتتســـب قـــال فمـــه

فلرياجعها قلت حتتسـب قـال أرأيـت إن عجـز واسـتحمق حـدثنا أبـو معمـر حـدثنا عبـد الـوارث 
اهـحدثنا أيوب عن سعيد بن جبري عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة

بــــن عمــــر ابــــن ســـريين قــــال ســــئل اعــــن الثــــوري عـــن عاصــــم عــــن ]10958[عبـــد الــــرزاق -
ال ومــــا مينعــــين إن كنــــت عجــــزت 

حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابـن سـريين عـن ]18063[ابن أيب شيبة . واستحمقت
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: يــونس بــن جبــري عــن ابــن عمــر أنــه طلــق امرأتــه وهــي حــائض، فقيــل لــه
قلــت :رواه مســلم ولفظــه.فمــا مينعــين إن كنــت عجــزت واســتحمقت: فقــال : التطليقــة قــال 

:قال؟فاعتددت بتلك التطليقة اليت طلقت وهي حائض
ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عـن قتـادة مسعـت يـونس حد]5504[ورواه أمحد . واستحمقت

حــائض قــال فــأتى عمــر النــيب صــلى اهللا يبــن عمــر يقــول طلقــت امــرأيت وهــابــن جبــري مسعــت 
لرياجعهـا فـإذا طهــرت فـإن شـاء فليطلقهــا قـال فقلـت البــن :عليـه وسـلم فــذكر ذلـك لـه فقــال 

ن عجــز واســتحمق إأرأيــت ، نعــم ؟مــا مينعــه:
عن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا حممد حدثنا حجاج هو ابن منهال] 410[القاضي إمساعيل 

حـدثنا حجـاج قـال ] 413[إمساعيـل مث قـال . بن سـريين قـال حـدثين يـونس بـن جبـري فـذكره 
أجعــل : حــدثنا محــاد بــن ســلمة قــال أخربنــا قتــادة عــن يــونس بــن جبــري قــال قلــت البــن عمــر 

وقــال اســتحمق فمــا مينعــه أن يكــون طالقــا اهـــإن كــان ابــن عمــر عجــز و : ذلــك طالقــا ؟ قــال 
ريين عـن أنـس بـن سـحدثنا حيىي بن حممد حدثنا أبو عمـر حـدثنا شـعبة]7620[ابن املنذر 

لنـيب صـلى طلـق ابـن عمـر امرأتـه وهـي حـائض، فـذكر ذلـك عمـر ل: مسعت ابن عمر قال: قال
نعـم : قـال. : قلـت لـه.مره فلرياجعها، فإذا طهـرت فليطلقهـا: اهللا عليه وسلم فقال

اهـ؟فمه، 
بــن ســريين قــال مكثــت عشــرين ســنة اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]10959[عبــد الــرزاق -

ســلم وهــي حــائض ق علــى عهــد النــيب صــلى اهللا عليــه و طلــق امرأتــه الــيت طلــمــرعبــناأمســع أن 
ك علــى عهــد النــيب أخــربين يــونس بــن جبــري أنــه ســأله فقــال كــم كنــت طلقــت امرأتــثالثــا حــىت

.اهـ رواه مسلم سلم فقال واحدة صلى اهللا عليه و 
ر النـــدوة بـــن جـــريج قـــال أرســـلنا إىل نـــافع وهـــو يرتجـــل يف دااعـــن ]10957[عبـــد الـــرزاق -

ذاهبا إىل املدينة وحنن جلوس مـع عطـاء أم حسـبت تطليقـة عبـد اهللا امرأتـه حائضـا علـى عهـد 
.صحيحاهـنعم :قال.النيب صلى اهللا عليه وسلم واحدة

نا عثمان بن أمحد الدقاق نا عبـد امللـك بـن حممـد أبـو قالبـة نـا بشـر بـن ]4/5[الدارقطين -
طلقــت امــرأيت وهــي حــائض : بــن عمـر يقــول امسعــت عمـر نــا شــعبة عــن أنــس بـن ســريين قــال

عمــر النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم فســأله فقــال مــره فلرياجعهــا فــإذا طهــرت فليطلقهــا إن ىفــأت
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شاء قال فقال عمر يا رسول اهللا أفتحتسب بتلك التطليقة قـال نعـم قـال ونـا شـعبة عـن قتـادة 
اهـــ عليــه و ســلم فــذكر حنــوه بــن عمــر أن عمــر ســأل النــيب صــلى اهللاعــن يــونس بــن جبــري عــن 

رجاله إىل شعبة ثقات اهـ: ذكره ابن حجر يف الفتح وقال 
وسـأله عبـد عمـربنابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسع اعن ]10960[عبد الرزاق -

الرمحن بن أمين موىل عروة كيف ترى يف رجل طلق امرأته حائضا فقال طلـق عبـد اهللا بـن عمـر 
ســلم فســأل عمــر النــيب صــلى اهللا عليــه ض علــى عهــد النــيب صــلى اهللا عليــه و ائامرأتــه وهــي حــ

سلم فلرياجعها فردها ومل يرها شيئا فقـال إذا طهـرت فليطلـق سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و و 
يــا أيهــا النــيب إذا طلقــتم النســاء (ســلم عمــر وقــرأ النــيب صــلى اهللا عليــه و بــناأو ليمســك قــال 
.)1(حسب معناه مل يعتد باحليضة اليت طلق فيها من العدةاهـ أ)
حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع ]18049[قــال ابــن أيب شــيبة 

البيهقــي .)2(ال تعتــد بتلــك احليضــة: عــن ابــن عمــر يف الــذي يطلــق امرأتــه وهــي حــائض قــال 
عباس حممد بن يعقوب حدثنا العباس بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو ال]15800[

عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن يحــدثنا حيــىي بــن معــني حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــيحممــد الــدور 
وهــذا غريــب : قــال حيــىي .حــائض مل تعتــد بتلــك احليضــةينــافع عــن ابــن عمــر إذا طلقهــا وهــ

ىي بـــن أيـــوب وقـــد روى معنـــاه حيـــ:بيهقـــي قـــال ال.يلـــيس حيـــدث بـــه إال عبـــد الوهـــاب الثقفـــ
نفسـاء يإذا طلـق الرجـل امرأتـه وهـ: وروينا عن زيد بن ثابت أنه قـال ، عن عبيد اهللا ياملصر 

.اهـ هو يف تاريخ ابن معني كذلكمل تعتد بدم نفاسها يف
قــــرئ علــــى عبــــد اهللا بــــن حممــــد بــــن عبــــد العزيــــز وأنــــا أمســــع حــــدثكم ]3950[الــــدارقطين -

أبو إبراهيم حدثنا سعيد بن عبد الرمحن ح وحدثنا أبـو حممـد بـن ينإمساعيل بن إبراهيم الرتمجا

عن الثوري عن ليث عن الشعيب عن شريح أن رجال طلق امرأته ثالثـا وهـي حـائض أتعتـد ]10965[عبد الرزاق -1
اهــ ليـث ضـعيف هو الذي الناس عليـه : 

.
حـدثنا قـال حممـد بـن عبـد السـالم اُخلشـين:بن القيم على اخلالف يف وقوع احليض قـال هذا األثر الذي احتج به ا-2

حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع موىل ابن عمر عن ابن عمر ي
حــزم يف ذكــره أبــو حممـد ابــن.كال يعتــد بـذل: قــال ابـن عمــر. حـائضيرجــل طلـق امرأتــه وهــاهللا عنــه أنـه قــال يفيرضـ

]221/ 5زاد املعاد[احمللى اهـ 



تقريب فقه السابقني األولني

116

حـدثنا سـعيد أمحـد بـن إبـراهيم حـدثنا أبـو إبـراهيم الرتمجـاينالقهسـتاينيصاعد حـدثنا أبـو علـ
عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــر أن رجــال أتــى عمــر يبــن عبــد الــرمحن اجلمحــ

طلقـت امـرأيتإينلعمـرابـن صـاعد إن رجـال قـال وقـال.حائضيوهطلقت امرأيتفقال إين
فقـال الرجـل فـإن رسـول .قـاال مجيعـا فقـال عصـيت ربـك وفارقـت امرأتـك. حـائض يالبتة وه

وقــال ابــن صــاعد فــإن . اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أمــر ابــن عمــر حــني فــارق امرأتــه أن يراجعهــا
حائض فـأمره أن يفارق امرأته وهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعبد اهللا بن عمر حني 

وقــاال مجيعــا فقــال لــه عمــر إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أمــره أن يراجــع امرأتــه . يرجتعهــا
لـــه وأنـــت مل تبـــق مـــا ترجتـــع يطـــالق بقـــوقـــال ابـــن صـــاعد أن يرجتعهـــا يف. لـــه يلطـــالق بقـــ

أبــو القاســم روى هــذا قــال لنــا. وقــال ابــن منيــع وإنــه مل يبــق لــك مــا ترجتــع بــه امرأتــك.امرأتــك
م غــري ســعيد بــن عبــد احلــديث غــري واحــد مل يــذكروا فيــه كــالم عمــر وال أعلمــه روى هــذا الكــال

حـــدثنا قتيبـــة حـــدثنا الليـــث عـــن نـــافع أن ابـــن ]4916[ي اهــــ وروى البخـــاري الـــرمحن اجلمحـــ
عمــر بــن اخلطــاب طلــق امــرأة لــه وهــي حــائض تطليقــة واحــدة فــأمره رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
وسـلم أن يراجعهـا مث ميســكها حـىت تطهـر مث حتــيض عنـده حيضـة أخــرى مث ميهلهـا حـىت تطهــر 
مــن حيضــها فــإن أراد أن يطلقهــا فليطلقهــا حــني تطهــر مــن قبــل أن جيامعهــا فتلــك العــدة الــيت 

إذا سئل عن ذلك قال ألحدهم إن كنت طلقتها عبد اهللاوكان . أمر اهللا أن تطلق هلا النساء 
وزاد فيــه غــريه عــن الليــث حــدثين نــافع قــال . عليــك حــىت تــنكح زوجــا غــريكثالثــا فقــد حرمــت 

اهـــ ورواه مســلم 
إذا سئل عن ذلك عبد اهللاوزاد ابن رمح يف روايته وكان : من طريق ابن رمح عن قتيبة بنحوه 

امرأتك مرة أو مرتني فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أمـرين قال ألحدهم أما أنت طلقت 
فيمــا 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بـن منـري حـدثنا أيب حـدثنا عبيـد اهللا مث قال. أمرك من طالق امرأتك 
مث . قـال عبيـد اهللا قلـ: حنـوه وقـال عن نافع 

قــال : فــذكره مث قــالو حــدثين زهــري بــن حــرب حــدثنا إمسعيــل عــن أيــوب عــن نــافعقــال مســلم
إذا سـئل عـن الرجـل يطلـق امرأتـه وهـي حـائض يقـول أمـا أنـت طلقتهـا واحـدة ابن عمـرفكان 

ا مث ميهلهــا حــىت حتــيض حيضــة أو اثنتــني إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أمــره أن يرجعهــ
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أخرى مث ميهلها حىت تطهر مث يطلقها قبل أن ميسها وأما أنت طلقتها ثالثا فقد عصيت ربك 
حدثنيــه إســحق بــن منصــور و اهـــ مث قــال مســلم فيمــا أمــرك بــه مــن طــالق امرأتــك وبانــت منــك

سـناد غـري 
اهـفراجعتها وحسبت هلا التطليقة اليت طلقتهاابن عمرأنه قال قال 

طــاهر الــدقاق ببغــداد أخربنــا أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب]15324[وقــال البيهقــي 
حــدثنا أمحــد بــن ســلمان حــدثنا أمحــد بــن زهــري بــن حــرب حــدثنا حممــد بــن ســابق أبــو جعفــر 

طلـق ابـن عمـر امرأتـه : ن عبد الرمحن عن فراس عن عـامر قـال إمالء من كتابه حدثنا شيبان ب
حائض واحدة فانطلق عمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فـأمره إذا طهـرت يوه

وهـذا مرسـل . طلق أول مـرةأن يراجعها مث يستقبل الطالق يف
.جيد 
بــن أيب ليلــى عــن نــافع أن رجــال طلــق امرأتــه اري عــن عــن الثــو ]10964[عبــد الــرزاق وقــال

بـن عمـر فقـال عصــيت ربـك وبانـت منـك ال حتـل لـك حـىت تــنكح اوهـي حـائض ثالثـا فسـأل 
أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ببغداد أخربنا إمساعيل ] 15364[البيهقي . زوجا غريك 

عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن بن عفـان حـدثنا ابـن منـرييبن حممد الصفار حدثنا احلسن بن عل
عصـيت ربـك : ض فقـال حـائيثالثـا وهـطلقـت امـرأيت: نافع أن رجال سـأل ابـن عمـر فقـال 

.اهـ حسن صحيح ، تقدم عند مسلم وفارقت امرأتك
عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد موىل نافع عن رجل مساه ]10966[عبد الرزاق -

يلزمــه الطــالق وتعتــد ثــالث : ه وهــي حــائض أنــه قــال يف رجــل طلــق امرأتــزيــد بــن ثابــتعــن 
.اهـ هكذا قال عبد الرزاق حيض سوى تلك احليضة 

عن قـيس بـن سـعد عـن عن هشامحدثنا عبد اهللا بن إدريس ]19059[وقال ابن أيب شيبة 
إذا طلقـــت : قـــالزيـــد بـــن ثابـــتعـــن عـــن ســـليمان بـــن يســـاربكـــري بـــن عبـــد اهللا بـــن األشـــج 

حـدثنا جريـر بـن : حـدثنا وكيـع قـال]19062[ابـن أيب شـيبة .النفساء ال تعتـد بـذلك الـدم
زيـد بـن عـن ران بـن يسـاعـن سـليمعن بكري بن عبد اهللا بـن األشـجعن قيس بن سعدحازم
حــــرب . إذا طلــــق الرجــــل امرأتــــه وهــــي نف: قــــالثابــــت

عـن قـيس بــن جريـر بـن حــازمعـنثنـا ابـن مبــارك: سـيب بـن واضــح قـالحـدثنا امل] 2/596[
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بــن ثابــت ســئل عــن عــن ســليمان بــن يســار أن زيــدد عــن بكــري بــن عبــد اهللا بــن األشــجســع
اهـــ أي هلــا حكــم مــن طلقــت يف احلــيض يقــع ال تعتــد بــدم نفاســها مــن حيضــها: النفســاء قــال

وهــذا ســند صــحيح ، قــيس بــن ســعد أبــو . واهللا أعلــم . الطــالق ، وال حيســب ذلــك احلــيض 
.ك مكي ثقة عبد املل
بــل قــالوا أن الطــالق بالرجــال ال . كــانوا يفتــون بــالطالق وال يستفصــلون عــن احلــيض: قلــت 

.)1(وأوقعوا طالق من طلق عدد النجوم وما اعتدى فيه الرجال واستحمقوا. بالنساء

من فسر األقراء باحليضات
]228البقرة ) [واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء(قال اهللا تعاىل 

حدثنا علي بن حممد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ]2077[ابن ماجة -
هــذا حــديث إســناده . أمــرت بريــرة أن تعتــد بــثالث حــيض : عــن األســود عــن عائشــة قالــت 

من لفظهـا " ثالث حيض"، وال يشبه أن يكون عائشة كانت تقول باألطهار صحيح ، لكن
وقـد قـال إسـحاق بـن . ىن على ما عند الكوفيني يف تفسري القـروء ، ما أُراه إال من الرواية باملع

شــة أن أخربنــا أبـو عـامر نــا أبـو معشـر عــن هشـام عـن أبيــه عـن عائ]749[راهويـه يف مسـنده 
اهـ فهذا أشبه بلفـظ د عدة احلرةسلم أمر بريرة حني أعتقت أن تعترسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عــن أيب معشــرعــن خالــدحــدثنا هشــيم]19114[وقــال ابــن أيب شــيبة . عائشــة ومــذهبها 
.واهللا أعلم . اهـ فأرسله إبراهيم هنا باللفظ األصح عن إبراهيم أن بريرة اعتدت عدة احلرة

حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن ] 4683[ابــن جريــر -
تركهـا حـىت دخلـت يف احليضـة احلكم عن إبراهيم عـن األسـود أنـه قـال يف رجـل طلـق امرأتـه مث

عبــد اهللا بــن وعمــرالثالثــة، فــأرادت أن تغتســل، ووضــعت ماءهــا لتغتســل، فراجعهــا فأجــازه 

وعطاء بن أيب رباح، وبـه قـال مالـك احلسنمذهبه أن الطالق يقع على احلائضوممن]149/ 9[قال ابن املنذر -1
م، وبـه أهـل الشـاو املدينة، وكذلك قال الثوري سفيان وأصحاب الـرأي، وهـو قـول األوزاعـيبن أنس فيمن تبعه من أهل 

وأهل مصر، وهو قول الشافعي وأصحابه أيب ثور وغريه، وبه قال كل من حنفظ عنه من أهل العلم، قال الليث بن سعد

حــدثنا ابــن أيبيإمساعيــل القاضــمـن طريــق]15801[ـ وروى البيهقــي اهــمطلقـه متعــد مــا أمــر بــه فصـار طالقــه بــاطال
يحــائض أو هــيمــن طلــق امرأتــه وهــ: كــانوا يقولــونأبيــه عــن الفقهــاء مــن أهــل املدينــةالزنــاد عــن أويــس حــدثنا ابــن أيب

اهـفيهيهينفساء فعليها ثالث حيض سوى الدم الذ
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حــدثنا حممــد بـن املثــىن قــال حــدثنا ابــن أيب عــدي عــن شــعبة عــن احلكــم عــن إبــراهيم . مســعود
: مــر فقــالووضــعت املــاء للغســل، فراجعهــا، فســأل عبــد اهللا وع: عــن األســود مبثلــه إال أنــه قــال

ورواه البيهقــــي .اهـــــ هكــــذا رواه احلكــــم بــــن عتيبــــة عــــن إبــــراهيم 
عــن منصــور عــن يأمحــد بــن منصــور حــدثنا عبــد الــرزاق أخربنــا الثــور مــن طريــق ] 15792[

حـىت رددت مث تـركينطلقـينيإن زوجـ: إبراهيم عن علقمـة أن امـرأة جـاءت إىل عمـر فقالـت 
فقـال عمـر البـن مسـعود . قد راجعتـك قـد راجعتـك: فقال وخلعت ثيايبيووضعت مائبايب

: ما تقول فيها؟ قال : وهو إىل جنبه 
.اهـــ رواه الــدبري عــن عبــد الــرزاق ومل يــذكر علقمــة وأنــا أرى ذلــك: هلــا الصــالة فقــال عمــر 

ثنا سفيان بن سـعيد : ثنا يزيد بن هارون قال: بة قالحدثنا علي بن شي]4500[الطحاوي 
فلمــا كانــت ، أن رجــال طلــق امرأتــه فحاضــت حيضــتني عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن علقمــة

فــأمجع ، فارتفعــا إىل عمــر ، قــد راجعتــك ثالثــا : أتاهــا زوجهــا فقــال، الثالثــة ودخلــت املغتســل 
ابـــن جريـــر . فردهـــا عمـــر عليـــه، 

عـن منصـور عـن حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا عبـد الـرمحن قـال حـدثنا سـفيان]4682[
إن زوجـي طلقـين : كنـا عنـد عمـر بـن اخلطـاب فجـاءت امـرأة فقالـت: إبراهيم عن علقمـة قـال

: اهللافقال عمـر لعبـد. واحدة أو ثنتني، فجاء وقد وضعت مائي، وأغلقت بايب، ونزعت ثيايب
ورواه . وأنـــا أرى ذلـــك: قـــال عمـــر. أراهـــا امرأتـــه مـــا دون أن حتـــل هلـــا الصـــالة: مـــا تـــرى؟ قـــال

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن املنهال ثنا أبو عوانة عن منصـور ]9617[الطرباين 
: عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا أنه كان عند عمـر بـن اخلطـاب فجـاء رجـل وامرأتـه فقـال

أمــا إنــه مل حيملــين الــذي كــان منــك أن أحــدث األمــر علــى : هــا مث راجعتهــا، فقالــت املــرأةطلقت
طلقـين، مث تـركين حـىت إذا كنـت يف آخـر ثـالث حـيض، : حـدثيين، فقالـت: وجهه، فقال عمـر

قـــد : وانقطـــع عـــين الـــدم، وضـــعت غســـلي، ورددت بـــايب، ونزعـــت ثيـــايب، فقـــرع البـــاب، قـــال
مـا تقـول فيهـا يـا ابـن أم عبـد؟ : بست ثيايب، فقال عمررجعتك قد رجعتك فرتكت غسلي، ول

.نعـم مـا رأيـت، وأنـا أرى ذلـك: : فقلت
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا حجــاج ثنــا محــاد عــن محــاد عــن إبــراهيم عــن عمــر وابــن وقــال 

اهـ، ومل يذكر علقمةمسعود مثله
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جاءت امرأة وزوجهـا : عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال ]10988[ق عبد الرزاوقال 
.وهذه رواية الدبري ، والصواب عن علقمة . ذكر احلديث إىل عمر ف

أنا مغرية عن إبراهيم أن رجـال مـن األنصـار طلـق امرأتـه : نا هشيم قال]1216[وقال سعيد 
فمنـع مـن ذاك وكانـت ذات فحاضت ثالث حـيض فلمـا دخلـت لتغتسـل أراد الـدخول عليهـا 

رأيــت الطهــر ووضــعت الثيــاب وقربــت املــاء، : حشــم فاختصــموا إىل عمــر بــن اخلطــاب فقالــت
نا خالـد عـن مغـرية عـن إبـراهيم عـن عمـر .ال، فردها عليه: هل كنت استنفضت؟ قالت: قال

حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا ] 4686[ابــن جريــر . مثــل ذلــك
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتـني، : ة عن إبراهيم أن عمر بن اخلطاب كان يقولاملغري 

اهـــ مل يصــرح مغــرية بــن فهــو أحــق برجعتهــا، وبينهمــا املــرياث مــا مل تغتســل مــن احليضــة الثالثــة
.مقسم بالسماع 

عمـر حدثنا حفص بن غيـاث عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن ]19226[ابن أيب شيبة وقال 
.مــن طلــق امرأتــه فهــو أحــق برجعتهــا مــا مل تغتســل مــن حيضــتها الثالثــة: وعبــد

هـو : أنا األعمش عن إبراهيم أن عمـر وابـن مسـعود قـاال: نا أبو معاوية قال]1230[سعيد 
حـــدثين أبـــو الســـائب قـــال ]4685[ابـــن جريـــر .

إذا طلـــق : كـــان عمـــر وعبـــد اهللا يقـــوالن: ألعمـــش عـــن إبـــراهيم قـــالحـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن ا
اهـ مل يصـرح ا ما مل تغتسل من حيضتها الثالثة

.األعمش بالسماع 
: عــن معمــر عــن محــاد عــن إبــراهيم أن عمــر بــن اخلطــاب قــال ]10985[عبــد الــرزاق وقــال 

اهـ محاد هو ابن أيب ها حىت تغتسل من احليضة الثالثة وحتل هلا الصالة حتل لزوجها الرجعة علي
.سليمان 

حدثنا محيد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ]4675[ابن جرير وقال 
. لتقـولن فيهـا: عن أيب معشر عن إبراهيم النخعي أنـه رفـع إىل عمـر فقـال لعبـد اهللا بـن مسـعود

: أقـول: قـال. لتقـولن: قـال.تقول أنت أحق أن : فقال
حــدثنا حممــد بــن . فقضــى بــذلك عمــر.قــال، ذاك رأيــي وافقــت مــا يف نفســي. احليضــة الثالثــة

حيىي قال حدثنا عبد األعلى قال حدثنا سعيد عن أيب معشـر عـن النخعـي عـن قتـادة أن عمـر 
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دثنا حممـد بـن حيـىي قـال حـدثنا عبـد األعلـى قـال حـ.بن اخلطاب قال البن مسعود فذكر حنـوه
حدثنا سعيد عن أيب معشر عن النخعـي أن عمـر بـن اخلطـاب وابـن مسـعود قـاال زوجهـا أحـق 

اهـ هذا أصح ، ليس فيه قتادة ، إال أن يكـون حتـويال مل تغتسل أو قاال حتل هلا الصالة
.عن إبراهيم وقتادة مرسال 

حــدثنا غنــدر عـن شــعبة عـن احلكــم عــن إبـراهيم عــن األســود ]19228[وقـال ابــن أيب شـيبة 
حدثنا ابن عيينة عـن ]19229[ابن أيب شيبة .: 

: منصـــور عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة عـــن عمـــر وعبـــد اهللا قـــاال 
إبراهيم عن علقمة عن عمر وعبد نا سفيان عن منصور عن]1218[سعيد .احليضة الثالثة

]1921[الطحــاوي يف األحكــام . : اهللا قــاال
أخـربين منصــور عـن إبـراهيم عــن : حــدثنا سـفيان قـال: حــدثنا الشـافعي قـال: حـدثنا املـزين قـال

عــا روايـة ســفيان وأصـحهن مجي. اهـــ هـذا خمتصـر مــن الـوجهني علقمـة عـن عمــر وعبـد اهللا مثلـه
.عن منصور خمتصرا ومطوال ، وهو خرب صحيح ، واهللا أعلم 

حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قـال حـدثنا يـونس ]4680[ابن جرير وقال
.اهـ مرسل جيد ما مل تغتسل من احليضة الثالثة: عمرعن احلسن قال قال 

باد بن العوام عن جويرب عن الضحاك بـن مـزاحم أن حدثنا ع]19234[ابن أيب شيبة وقال 
فأتاها وهي تغتسل من احليضـة الثالثـة : امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة ، أو تطليقتني قال 

فــارتفعوا إىل عمــر ، كــذبت ، لــيس ذلــك إليــك : يــا فالنــة إين قــد راجعتــك ، فقالــت : فقــال 
: فقـال: لـرمحن؟ قـال تـرى يـا أبـا عبـد امـا: بن اخلطاب وعنده عبد اهللا بن مسـعود فقـال عمـر

اهــ جـويرب خـذ بيـدها: فقـال: مـا فعلـت ، قـال: هـل كنـت لطمتيـه باملـاء ؟ قالـتأنشدك بـاهللا
.ضعيف 

حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا أبـو الوليـد قـال حـدثنا أبـو هـالل ] 4681[وقال ابن جرير 
، فـــأرادت أن تغتســـل مـــن طلـــق امرأتـــهعمـــر بـــن اخلطـــابعـــن قتـــادة عـــن يـــونس بـــن جبـــري أن 

فذكرت : فراجعها قال ابن بشار.امرأيت ورب الكعبة: احليضة الثالثة، فقال عمر بن اخلطاب
وأبـو ةمسعت هذا احلديث مـن أيب هـالل عـن قتـاد: هذا احلديث لعبد الرمحن بن مهدي فقال

.اهـ منكر هالل ال حيتمل هذا
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نــا حجــاج بــن املنهــال ثنــا محــاد بــن ســلمة حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ث]9620[الطــرباين -
أن رجال طلق امرأته تطليقة، فحاضت ثالث حيض، عن عطاء بن السائب عن أيب البخرتي

ابـن مســعود لـيس ذلــك لـك، فارتفعــا إىل: فلمـا قعـدت لتغتســل جـاء زوجهــا فراجعهـا، فقالــت
حتلف، فرجعها ك الصالة؟ فلمفاستحلفها باهللا الذي ال إله إال هو لقد راجعك وقد حلت ل

.اهـ مرسل ، أُراه خمتصرا من اخلرب عن عمر إليه
عن معمر عن زيد بن رفيع عن أيب عبيدة بن عبـد اهللا بـن مسـعود ]10987[عبد الرزاق -

إىل أيب يســأله عنهــا فقــال أيب كيــف يفــيت منــافق فقــال عثمــان عفــانبــنعثمــانأرســل : قــال 
أن نسميك منافقا ونعـوذك بـاهللا أن يكـون منـك كـائن نعيذك باهللا أن تكون منافقا ونعوذ باهللا

.اهـ مرسل جيد وحتل هلا الصالة قال فال أعلم عثمان إال أخذ بذلك 
مسـعودابـنأن نأنا أشعث بن عبد امللـك عـن ابـن سـريي: قالنا هشيم]1308[سعيد -

.اهـ مرسل جيد تعتد باحليض إن كانت حتيض: كان يقول
قال يف رجل طلـق عليابن املسيب أن اعن معمر عن الزهري عن ]10983[عبد الرزاق -
ته تطليقة أو تطليقتني قال حتل لزوجها الرجعة عليها حىت تغتسل مـن احليضـة الثالثـة وحتـل أامر 

حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن الزهــري عــن ســعيد بــن ]19232[ابــن أيب شــيبة .هلــا الصــالة
نــا ]1219[ســعيد .: املســيب عــن علــي قــال

حـدثنا يـونس ]1920[الطحـاوي .سفيان عن الزهري عن سعيد بن املسـيب عـن علـي مثلـه
زوجهـا: أخربنا سفيان عن الزهري عن ابن املسيب عن علي قـالقال

عـن ابـن املسـيب أن يأخربنـا سـفيان عـن الزهـر ]15793هـق[الشافعي .من احليضة الثالثة 
: طالب قال بن أيبيعل
زريــع حــدثنا محيـد بـن مسـعدة قــال حـدثنا يزيـد بـن]4689[ابـن جريـر . الواحـدة والثنتـنييف

هـو أحـق : قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن املسيب أن عليـا كـان يقـول
.اهـ صحيح ا ما مل تغتسل من احليضة الثالثة

حـدثنا حممـد بـن بشـار وحممـد بـن املثـىن قـاال حـدثنا ابـن أيب عـدي ]4698[ابن جريـر وقال
: بـن أيب طالـب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال قال علـي 
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حدثنا عبد األعلى عن سعيد عـن : حدثنا حممد بن حيىي قالوقال .تغتسل من احليضة الثالثة
اهــ هـذا أصـح عـن ابـن أيب عروبـة ، مثلـهت عن الزهري عـن سـعيد بـن املسـيب عـن علـيسْ رُ دُ 

.ودرست بن زياد ال بأس به 
: بن حممد عن أبيه عن علي قالنا عبد العزيز عن جعفر]1233[سعيد وقال 

وري عــن بــن جــريج عــن الثــاعــن ]10984[عبــد الــرزاق .مــا مل تغتســل مــن احليضــة الثالثــة
حـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن ]19227[ابـــن أيب شـــيبة. جعفـــر بـــن حممـــد عـــن علـــي مثلـــه

اهــ ثالثـةا مـا مل تغتسـل مـن حيضـتها ال: جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قاال
.مرسل صحيح 

اهللا بــن عبيــد الكالعـي عــن مكحــول أن عــن عبيـدنــا إمساعيــل بـن عيــاش]1223[سـعيد -
عبـادة بـن وأبـا الـدرداء وأبا موسى األشـعري وابن مسعود وعليا وعثمان وعمر وأبا بكر 
]19230[ابن أيب شـيبة . هو أحق برجعتها ما مل تغتسل من احليضة الثالثة: قالواالصامت

ابـنو عليـاو عمـرو بكـرأبـاعـن مكحـول أن عـن عبيـد اهللا الكالعـي دثنا إمساعيل بن عيـاشح
يف الرجـل كـانوا يقولـونعبـد اهللا بـن قـيس األشـعريو عبـادة بـن الصـامتو الـدرداءأباو مسعود

، يرثهـا وترثـه : يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتني 
.اهـ إسناد شامي جيد ، وهو مرسل ت يف العدةما دام

حـــدثنا حممـــد بـــن : حـــدثنا الـــوهيب قـــال: حـــدثنا ابـــن أيب داود قـــال]1923[وقـــال الطحـــاوي 
إذا : كان يقولثابتبنزيدراشد عن مكحول أنه قدم املدينة فذكر له سليمان بن يسار أن 

فسـألت عـن .ال رجعة له عليهـا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، ف
كانوا جيعلون له عليها الرخصة حىت تغتسـل أبا الدرداءومعاذاوعمرذلك باملدينة فبلغين أن 

، ورواه عمـــر بـــن راشـــد اليمـــامي عـــن اهــــ وهـــذا ســـند جيـــد عـــن مكحـــول مـــن احليضـــة الثالثـــة
.مكحول 

عبـادة بـن الصـامتعن عمر بن راشـد عـن حيـىي بـن أيب كثـري أن ]11000[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل تبني حىت تغتسل من احليضة الثالثة وحتل هلا الصالة ال: قال 

حدثين حممد بن حيىي قـال حـدثنا عبـد األعلـى قـال حـدثنا سـعيد عـن ]4692[ابن جرير -
فقـال أبـو -وكان بلغه قضاؤه فيها-عنهاموسىأباسأل عمرمطر عن عمرو بن شعيب أن 
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لـو قضـيت غـري هـذا ألوجعـت : فقال عمر.قضيت أن زوج: موسى
.اهـ مطر بن طهمان الوراق يضعف لك رأسك

راجـــع رجـــل : عـــن معمــر عـــن قتـــادة وأيـــوب عــن احلســـن قـــال ]10994[عبـــد الـــرزاق وقــال
غتســـال فقـــال هلـــا قـــد ارجتعتـــك فقالـــت كـــال واختصـــمت ال

نــا ســفيان عــن ] 1220[ســعيد . فردهـا عليــهاألشــعريموســىأبــيا إىل واغتسـلت فاختصــم
أنــا : قــالنــا هشــيم]1222[ســعيد .مثــل ذلــكاألشــعريموســىأيبأيــوب عــن احلســن عــن 

حـــدثنا محيـــد بـــن ]4678[ابـــن جريـــر .مثلـــهأيب موســـى األشـــعريعـــن احلســـن عـــن يـــونس
قـال حـدثنا مطـر أن احلسـن ة سـعيد بـن أيب عروبـحدثنا يزيد بن زريـع قـال حـدثنامسعدة قال

أن رجــال طلــق امرأتــه، ووكــل بــذلك رجــال مــن أهلــه أو إنســانا مــن أهلــه فغفــل ذلــك حــدثهم
الذي وكله بذلك حىت دخلت امرأته يف احليضة الثالثة، وقربـت ماءهـا لتغتسـل، فـانطلق الـذي 

: تشـاء؟ قـالمـا : يا فالنة، قالـت: وكل بذلك إىل الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغسل، فقال
أيب موســـى فارتفعـــا إىل : قـــال.بلـــى واهللا: قـــال.واهللا مـــا لـــك ذلـــك: قالـــت.إين قـــد راجعتـــك

ال : قالت. إن كنت لقد اغتسلت حني ناداك: فأخذ ميينها باهللا الذي ال إله إال هواألشعري
: فردها على زوجها، وقال. واهللا، ما كنت فعلت، ولقد قربت مائي ألغتسل

قـال حـدثنا عبـد األعلـى قـال حـدثنا حـدثنا حممـد بـن حيـىيوقال.مل تغتسل من احليضة الثالثة
حـدثين يعقـوب ]4687[وقـال .بنحـوهأيب موسى األشـعريعن سعيد عن مطر عن احلسن

عـن احلسـن أن رجـال طلـق امرأتـه تطليقـة أو تطليقتـني مث وكـل حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوبقال
فأتــاه فآذنــه، فجــاء . إلنســان حــىت دخلــت مغتســلها، وقربــت غســلها

.واهللابلـى: قـال.كـال واهللا: بلـى واهللا قالـت: قـال.كال واهللا: فقالت.إين قد راجعتك: فقال
. واستحلفها باهللا لقد كنت اغتسـلت وحلـت لـك الصـالةاألشعريفتخالفا، فارتفعا إىل : قال

أخربنـــا أبـــو احلســـني بـــن بشـــران ببغـــداد ]15795[ي البيهقـــ. فأبـــت أن حتلـــف، فردهـــا عليـــه
ابـن أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار حدثنا حممد بن عبيـد اهللا بـن املنـادى حـدثنا وهـب يعـين

الرجــل يطلـــق يفموســىأيبو عبـــد اهللا و عمــر جريــر حــدثنا شــعبة عـــن يــونس عــن احلســـن عــن 
ا مــا مل تغتســل مــن هــو أ: امرأتــه فتحــيض ثــالث حــيض فرياجعهــا قبــل أن تغتســل قــال 

.اهـ مرسل جيد احليضة الثالثة
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بــن جــريج قـــال أخــربين أبــو قزعــة عـــن احلســن عــن رجـــل اعـــن ]10995[عبــد الــرزاق وقــال 
.اهـــ أبــو قزعــة امســه ســويد بــن حجــري ثقــةفردهــا عليــه أيب موســى األشــعريخاصــم امرأتــه إىل 

ن عـن رجــل خاصــم امرأتــه بــن جــريج قـال أخــربين أبــو قزعـة عــن احلســاعـن ]10996[وروى
وكـــان طلقهـــا واحـــدة فلـــم يراجعهـــا حـــىت دخلـــت يف مغتســـلها لكـــي أيب موســـى األشـــعريإىل 

تطهــر مــن آخــر الــثالث حــيض فأقبــل الرجــل حــىت أشــهد علــى مراجعتهــا يف املغتســل وأمسعهــا 
فقضى بينهما أبو موسى األشعري أن يصربها باهللا ما ارجتعهـا حـىت اغتسـلت فاعرتفـت أن قـد 

قــال أي ابــن جــريج ] 10997[عبــد الــرزاق وقــال .هــا قبــل أن تســتنقي باملــاء فردهــا إليــهراجع
فاستشـاره مسـعودبـناقضـى بـذلك وعنـده موسىأبووأخربين إمساعيل عن احلسن أنه حدث 

.اهـ رواية أيوب واجلماعة أصح فقال ذلك أيضااخلطاببنعمرفوافقه مث كتب فيها إىل 
القاسم قال حدثنا احلسني قال حدثين حجـاج عـن ابـن جـريج حدثنا]4670[ابن جرير -

ثــالث : قــال)واملطلقــات يرتبصــن بأنفســهن ثالثــة قــروء(ابــن عبــاسعــن عطــاء اخلراســاين عــن 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقـوب ]15796[البيهقي .حيض

ج ثالثـة قـروء ابـن جـريج عـن عطـاء حدثنا حممد بن إسحاق حـدثنا حجـاج قـال قـال ابـن جـري
اهـ حسن ، له شـاهد مـن روايـة أيب جعفـر البـاقر ثالث حيض: قال عن ابن عباساخلراساين
.، تقدم 

ابــن عبــاسنــا عبــد العزيــز بــن حممــد عــن ثــور بـن زيــد عــن عكرمــة عــن ]1227[وقـال ســعيد 
أُراه ممـا أخطـأ اهــ تطهـر: قال

.فيه عبد العزيز الدراوردي 
حدثنا ابن جريج بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قالحدثنا حممد ]4671[وقال ابن جرير 

حسـن .األقراء احلـيض عـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: قال عمرو بن دينار:قال
.صحيح 

األقــراء احلــيض : قــال يل عمــرو بــن دينــار بــن جــريج قــال اعــن ]10991[وقــال عبــد الــرزاق 
.اهـ صحيح : قالالعدة الطهر أم األقراء : قال قلت لعطاء 

من فسر األقراء باألطهار
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ن األحوص هلك بالشـام أسلم عن سليمان بن يسار أعن نافع وزيد بن ]1199[مالك -
الثـة وقـد كـان طلقهـا فكتـب معاويـة بـن أيب سـفيان حني دخلت امرأته يف الـدم مـن احليضـة الث

أيسأله عن ذلك فكتب إليـه زيـد زيد بن ثابتإىل 
عـن معمـر عـن أيـوب ]11006[عبـد الـرزاق .فقد برئت منـه وبـرئ منهـا وال ترثـه وال يرثهـا 

شـام طلـق امرأتـه تطليقـة فمـات عن سـليمان بـن يسـار أن رجـال يقـال لـه األحـوص مـن أهـل ال
زيـد بـن وقد دخلت يف احليضة الثالثة فرفع ذلك إىل معاوية فلم يدر ما يقول فكتب فيهـا إىل 

]11008[عبــد الــرزاق .الثــة فــال مــرياث بينهمــافكتــب إليــه إذا دخلــت يف احليضــة الثثابــت
زيـدة كتـب إىل عن الثوري عن حيـىي بـن سـعيد عـن أيب الزنـاد عـن سـليمان بـن يسـار أن معاويـ

ة ومات فقال زيـد ال يسأله عن ذلك يف رجل يقال له األحوص الشامي فحاضت امرأته الثالث
حدثنا وكيع عن سفيان عـن أيب الزنـاد عـن سـليمان ]19225[ابن أيب شيبة . مرياث بينهما

ســـعيد .إذا دخلـــت يف احليضـــة الثالثـــة فقـــد بانـــت منـــه: قـــال ثابـــتبـــنزيـــدبـــن يســـار عـــن 
إذا طعنــت : قــالزيــد بــن ثابــتعــن ا ســفيان عــن الزهــري عــن ســليمان بــن يســارنــ]1226[

أنــا حيــىي بــن ســعيد عــن : قــالنــا هشــيم]1228[ســعيد . يف احليضــة الثالثــة فقــد بــرئ منهــا
إذا دخلت يف احليضة الثالثة فال رجعة له : أنه كان يقولثابتبنزيدعن سليمان بن يسار

بــن املســيب اعــن معمــر عــن الزهــري عــن ]11003[لــرزاق عبــد ا.عليهــا وال مــرياث بينهمــا
قال إذا دخلت املطلقة يف احليضـة الثالثـة فقـد بانـت مـن ثابتبنزيدوسليمان بن يسار عن 
عــن دثنا ســفيان بــن عيينــة عــن الزهــريحــ]19220[ابــن أيب شــيبة . زوجهــا وحلــت لــألزواج

عنــت يف احليضــة الثالثــة فقــد إذا ط: فقــال ثابــتبــنزيــدســليمان بــن يســار أن معاويــة ســأل 
أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثنا أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن ]15784[البيهقـــي .برئـــت منـــه

عن سـليمان بـن يسـار قـال ييعقوب أخربنا أمحد بن شيبان حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهر 
ابـن .ت منـهاحليضـة الثالثـة فقـد برئـفكتـب زيـد إذا دخلـت املطلقـة يفزيـدكتب معاوية إىل : 

نـا هشـام بـن حسـان عـن أخرب اهـد بـن موسـى قـال حـدثنا يزيـد قـالحـدثنا جم]4723[جرير 
ته إذا طلق الرجل امرأ:قالزيد بن ثابتعن قيس بن سعد عن بكري بن عبد اهللا بن األشج

ــــو أســــامة ، رواه البيهقــــي فــــرأت الــــدم يف احليضــــة الثالثــــة اهـــــ أســــنده أب
املعــروف اإلســفرائيينربنــا أبــو احلســن حممــد بــن أيبأخ]15787[
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حـدثنا أبـو أسـامة حدثنا أبو جعفر أمحد بن حممد اخلياط حـدثنا احلسـني بـن اجلنيـد الـدامغاين
عــن هشــام بــن حســان عــن قــيس بــن ســعد عــن بكــري بــن عبــد اهللا عــن ســليمان بــن يســار قــال 

احليضــة الثالثـــة فقـــد انقضـــت ملطلقـــة قطــرة مـــن الـــدم يفإذا قطـــرت مـــن ا: زيـــد بـــن ثابــتقــال 
حــدثنا حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا عبــد الــرمحن قــال]4710[اهـــ وقــال ابــن جريــر 

قــال، إذا دخلــت يف احليضــة زيــد بــن ثابــتعــن ســليمان بــن يســار عــن ســفيان عــن أيب الزنــاد
حـدثنا وحدثنا حممد بن بشار قالحدثنا ابن علية حدثين يعقوب قال. الثالثة فال مرياث هلا

عـن سـليمان بـن يسـار أن األحـوص رجـل مـن أيـوب عـن نـافععبد الوهـاب قـاال مجيـع حـدثنا
أشــراف أهــل الشــام طلــق امرأتــه تطليقــة أو ثنتــني، فمــات وهــي يف احليضــة الثالثــة، فرفعــت إىل 

أصــحاب فســأل عنهــا فضــالة بــن عبيــد ومــن هنــاك مــن . معاويــة، فلــم يوجــد عنــده فيهــا علــم
زيـد بـن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاويـة راكبـا إىل 

حـدثنا حممـد بـن مث قـال .يـرى ذلـكعمرابنفكان . ال ترثه، ولو ماتت مل يرثها: فقالثابت
عـن أيـوب عـن نـافع عـن سـليمان بـن يسـار أن حدثنا سعيدحيىي قال حدثنا عبد األعلى قال

اهـقال له األحوص فذكر حنوه عن معاوية وزيدرجال ي
حـــدثنا حممـــد بـــن املثـــىن قـــال حـــدثنا وهـــب بـــن جريـــر قـــال حـــدثنا ]4721[وقـــال ابـــن جريـــر 

إذا :فكتـب إليـه زيـدثابـتبـنزيـدعن نافع أن معاوية بعـث إىل شعبة عن عبد ربه بن سعيد
حـدثنا ابـن ]4498[وي الطحـا.يقولـهابـن عمـردخلت يف احليضة الثالثة فقد بانـت، وكـان 

.لهمثعن نافععن عبد ربه بن سعيدثنا شعبة: قالثنا وهب: قالمرزوق
حدثنا محيد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ]4707[وقال ابن جرير 

إذا دخلــت يف احليضــة الثالثــة فــال :قــالزيــد بــن ثابــتعــن عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب
حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا ابن أيب عدي وعبـد األعلـى عـن سـعيد عـن . رجعة له عليها

إذا دخلت : ثابتبنزيدعن ابن املسيب يف رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتني قال قال قتادة
هـو : طالـبأيببـنعلـيقـال : وزاد ابـن أيب عـدي قـالحليضة الثالثة فـال رجعـة لـه عليهـايف ا

.صحاح اهـ 
عـن مغـرية عـن موسـى بـن شـدادحدثنا جرير بن عبد احلميـد]19221[وقال ابن أيب شيبة 

إذا حاضـت املطلقـة احليضـة الثالثـة قبـل : يقـول ثابـتبـنزيـدكـان : عن عمر بن ثابت قال 
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دثنا ابـن محيـد قـال حـدثنا جريـر حـ] 4723[ابن جرير .أن يراجعها زوجها فال ميلك الرجعة
.ال بأس به . فذكره وسى بن شداد عن عمر بن ثابت األنصاري عن مغرية عن م

عن أيب بكـر بـن عبـد عن أشعث عن الزهريحدثنا ابن إدريس ]19222[ابن أيب شيبة -
. لـدم الثالــث فلـيس لــه عليهـا الرجعــةإذا دخلــت يف ا: كانــا يقـوالن زيـدا وعائشــةالـرمحن أن 

.حسن صحيح 
أأم املــؤمنني عائشــةوة بــن الــزبري عــن بــن شــهاب عــن عــر اعــن ]1197[مالــك -

حفصــة بنــت عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر الصــديق حــني دخلــت يف الــدم مــن احليضــة الثالثــة قــال 
بن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن فقالت صدق عـروة وقـد جادهلـا يف ذلـك نـاس ا

قراء الت عائشة صدقتم تدرون ما األفق)ثالثة قروء(ن اهللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه إفقالوا 
: قالـتعائشـةنـا سـفيان عـن الزهـري عـن عمـرة عـن ]1225[سـعيد . )1(طهارقراء األإمنا األ

نــا ســفيان عــن الزهــري عــن ]1231[ســعيد . يبينهــا مــن زوجهــا إذا طعنــت يف احليضــة الثالثــة
عــن مــن أخــربه دأنــا حيــىي بــن ســعي: قــالنــا هشــيم.األطهــاراألقــراء: قالــتعائشــةعمــرة عــن 

عـن حيـىي بـن سـعيد حـدثنا يعلـى بـن عبيـد]19065[ابـن أيب شـيبة . مثل ذلكعائشةعن 
حــدثنا عبــد احلميــد ]4700[ابــن جريــر .إمنــا األقــراء األطهــار: قالــت عائشــةعــن عــروة عــن 

. األقــــراء األطهــــار: قالــــتعائشــــةعـــن قــــال أخربنــــا ســـفيان عــــن الزهــــري عــــن عمــــرةبـــن بيــــان 
حــدثنا ابــن أيب ذئــب عــن ابــن أخربنــا ابــن وهــب قــالحــدثنا يــونس قــال]1913[الطحــاوي 

.زيـد بـن ثابـتقضى :قالشهاب
]1380[أمحـــد يف مســـائل عبـــد اهللا . عائشـــةعـــن وأخـــربين بـــذلك عـــروة: قـــال ابـــن شـــهاب

إنكـم ال تـدرون : حدثنا عبد األعلى حـدثنا بـرد عـن الزهـري عـن 
ول قطرة تنـزل مـن احليضـة الثالثـة فقـد أإمنا القرء ما بني احليضتني اذا دخلت يف احليضة الثالثة 

أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ حـدثنا أبـو العبـاس ]15782[البيهقـي . 
عائشــةعــن عمــرة عــن ين الزهــر حممــد بــن يعقــوب حــدثنا أمحــد بــن شــيبان حــدثنا ســفيان عــ

.اهـ صحيح من الوجهني عنها منهاحليضة الثالثة فقد برئتإذا دخلت املطلقة يف: قالت 

ال إمـا أدركـت أحـدا مـن فقهائنـا :كـر بـن عبـد الـرمحن يقـول نه قال مسعت أبـا بأبن شهاب اعن ]1198[مالك -1
اهـوهو يقول هذا يريد قول عائشة 
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حدثين يونس قـال أخربنـا ابـن وهـب قـال حـدثين عبـد اهللا بـن عمـر ] 4701[وقال ابن جرير 
أزوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم عائشــةعــن أبيــه عــن عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم

.اهـ حسن صحيح األقراء األطهار: تقول
إذا طلــق الرجــل امرأتــه :أنــه كــان يقــول عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ] 1201[مالــك -

.قـال مالـك وهـو األمـر عنـدنا.فدخلت يف الدم من احليضة الثالثـة فقـد برئـت منـه وبـرئ منهـا
قــال إذا زيــدمثــل قـول مــرعبـناعــن معمـر عــن أيــوب عـن نــافع عــن ]11004[عبـد الــرزاق 

ابـن . القـرء الطهـر لـيس باحليضـة: تقـولعائشـةوكانـت .دخلت يف احليضة الثالثـة فقـد بانـت
زيــد و ابــن عمــرعــن عــن نــافععــن عبــد اهللا بــن عمــرحــدثنا أبــو معاويــة ]19223[أيب شــيبة 
بــن حــدثنا حممــد ]4714[ابــن جريــر .إذا حاضــت الثالثــة فقــد بانــت: بــن ثابــت

إذا : ابـن عمــرقـال حيـىي قـال حـدثنا عبـد األعلـى قــال حـدثنا سـعيد عـن أيـوب عــن نـافع قـال
حـدثنا ابـن املثـىن قـال حـدثنا عبـد الوهـاب قـال . دخلت يف احليضة الثالثـة فـال رجعـة لـه عليهـا

إذا دخلـت يف احليضـة الثالثـة فقـد : أنـه قـال يف املطلقـةعمرابنعن حدثنا عبيد اهللا عن نافع
عبـد عـن حدثنا يونس قال أخربنا ابن وهب قال حدثين عمر بن حممد أن نافعا أخـربه. بانت

إذا دخلــت املــرأة يف الــدم مــن احليضــة الثالثــة، : زيــد بــن ثابــتو اهللا بــن عمــر 
أخربنــا أبــو عبــد اهللا ]15786[البيهقــي .

لفظا قاال حـدثنا أبـو العبـاس الصيدالينيأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهداحلافظ و 
طالب أخربنا عبد الوهاب بن عطاء أخربنا سعيد بن أيبحممد بن يعقوب حدثنا حيىي بن أيب

حليضــة الثالثــة فــال رجعــة لــه اإذا دخلــت يف: قــال عمــرابــنعروبــة عــن أيــوب عــن نــافع عــن 
.اهـ صحيح )1(عليها

: عــن عمــر بــن راشــد قــال أخــربين مكحــول أنــه قــدم املدينــة قــال ]11002[عبــد الــرزاق -
فلقيت سليمان بن يسار فحدثين أن زيد بن ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته واحدة أو 
اثنتـــني فـــرأت أول قطـــرة مـــن حيضـــها الثالثـــة فـــال رجعـــة لـــه عليهـــا فـــرددت ذلـــك مـــن قولـــه قـــال 

وا هذا يرد على زيد بـن ثابـت فسـألت علمـاء أهـل املدينـة رجـال رجـال فشنعين أهل املدينة فقال

بــن جــريج قـال قــال يل عمــرو بـن دينــار األقـراء احلــيض عــن أصـحاب النــيب صــلى اهللا اعـن ]10992[عبـد الــرزاق -1
بن عمـر الطهـور فإمنـا اقال فأما قول .عليه وسلم فقال عبد الكرمي احليض هو أحق حىت تستنقي باملاء وحتل هلا الصالة

.حكاية صحيحة اهـأخذه من زيد بن ثابت 
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فأثبتوا إيل أن عمر بن اخلطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا جيعلون له الرجعة عليها حىت 
حــدثنا ]4502[الطحـاوي . اهــ عمـر بـن راشـد اليمـامي يضـعف تغتسـل مـن احليضـة الثالثـة

ثنـا حممـد بـن راشـد عـن مكحـول أنـه قـدم املدينـة فـذكر لـه : لثنـا الـوهيب قـا: ابـن أيب داود قـال
ول قطـرة مـن دم إذا طلـق الرجـل امرأتـه فـرأت أ: سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كـان يقـول

فبلغين أن عمـر بـن ، فسألت عن ذلك باملدينة : قال. فال رجعة له عليها من حيضتها الثالثة
حـىت تغتسـل مـن احليضـة ، جيعلون له عليهـا الرجعـة اخلطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا

.اهـ مرسل جيد الثالثة
إذا طلـــق العبـــد امرأتـــه :كـــان يقـــول عبـــد اهللا بـــن عمـــرن أعـــن نـــافع ]1193[وقـــال مالـــك 

وعــدة احلــرة ثــالث . تطليقتــني فقــد حرمــت عليــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه حــرة كانــت أو أمــة 
.ح اهـ سند صحيوعدة األمة حيضتان، حيض 

حدثنا أبو بكـر حـدثنا حممـد بـن إسـحاق حـدثنا أبـو صـاحل حـدثنا ]4043[وقال الدارقطين 
عبد الـرمحن بـن خالـد عـن ابـن شـهاب عـن سـامل ونـافع أن ابـن عمـر كـان يقـول الليث حدثين

 ،
سفيان حدثنا عبيد اهللا بن عمر وإمساعيـل بـن أميـة عـن نـافع ورواه من طريق. األمة حيضتان

، : عن ابـن عمـر قـال 
حـدثنا أبـو بكـر وقـال . وإذا كانت اململوكة حتـت احلـر فطالقهـا تطليقتـان والعـدة علـى النسـاء

األمــة د اهللا بــن منــري حــدثنا عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر يفحــدثنا أبــو األزهــر حــدثنا عبــ
تكون حتت احلر تبني بتطليقتني وتعتد حيضـتني وإذا كانـت احلـرة حتـت العبـد بانـت بتطليقتـني 

وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج وغريمها عن نافع عـن ابـن : قال . وتعتد ثالث حيض
مشكل على قوله باألطهار يف املطلقات ، رمحه اهـ صحيح بلفظ احليض ، وهوعمر موقوف

.اهللا 
يـــونس عـــن ابـــن أخــربين: نـــا ابــن وهـــب قـــالث: حـــدثنا يــونس قـــال]4503[الطحـــاوي وقــال

الطــالق إىل الرجــل، : يقــولزيــد بــن ثابــتأخــربين قبيصــة بــن ذؤيــب أنــه مســع : شــهاب قــال
تطليقــات، وتعتــد عــدة األمــة إن كــان الرجــل حــرا وكانــت املــرأة أمــة ثــالث .والعــدة إىل املــرأة

حيضتني، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طالق العبد تطليقتني، واعتدت احلرة ثالث حيض
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يــأيت يف طــالق . اهـــ ســند صــحيح ، أظــن ذكــر الــثالث حــيض مــدرجا مــن كــالم ابــن شــهاب 
.العبد احلرة 

وما هني عنه من الكتماناملرأة مؤمتنة على العدة
ال حيــل هلــن أن يكــتمن مــا خلــق اهللا يف أرحــامهن إن كــن يــؤمن بــاهللا واليــوم و (وقــول اهللا تعــاىل 

]228البقرة ) [اآلخر
: عن قباث بن رزين اللخمي عـن علـي بـن ربـاح قـال]236/ 2املدونة[عبد اهللا بن وهب -

امـرأة مـن قـريش فطلقهـا تطليقـة أو طلقتـني وكانـت حـامال فلمـا عمر بن الخطابكان حتت 
قــت األبــواب حــىت وضــعت، فــأخرب بــذلك عمــر فأقبــل مغضــبا حــىت دخــل أحســت بالولــد أغل

اقرأ علي ما بعد املائتني من البقـرة فـذهب يقـرأ : املسجد فإذا هو بشيخ كبري فجلس إليه فقال
فإذا يف قراءته ضعف، فقال يا أمري املؤمنني ههنـا غـالم حسـن القـراءة فـإن شـئت دعوتـه لـك، 

يرتبصــن بأنفســهن ثالثــة قــروء وال حيــل هلــن أن يكــتمن مــا واملطلقــات (نعــم، فــدعاه فقــرأ : قــال
إن فالنة من الالئي يكـتمن مـا خلـق اهللا يف أرحـامهن وإن :فقال عمر)خلق اهللا يف أرحامهن

حـدثين املثـىن قـال حـدثنا سـويد بـن نصـر ]4747[ابـن جريـر . األزواج عليها حرام مـا بقيـت
عمـر بـن اخلطـابي بـن ربـاح أنـه حدثـه أن عـن علـقال أخربنا ابن املبارك عـن قبـاث بـن رزيـن

وكانـت ن يكـتمن مـا خلـق اهللا يف أرحـامهنإن فالنة مم: فقال. اتل هذه اآلية فتال: قال لرجل
ى حممـد قـرأت علـ]2229[وقال ابن أيب حـامت . طلقت وهي حبلى، فكتمت حىت وضعت 

: قــال ربــاحبــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم ثنــا ابــن وهــب حــدثين قبــاث بــن رزيــن عــن علــي بــن
فلمـا امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتني وكانـت حبلـىعمر بن اخلطابكانت حتت 

أحست بالوالدة، أغلقت األبواب حىت وضعت فأخرب بذلك عمر، فأقبل مغضبا، فقرئ عليه 
)واملطلقــات يرتبصــن بأنفســهن ثالثــة قــروء وال حيــل هلــن أن يكــتمن مــا خلــق اهللا يف أرحــامهن(

إن فالنة من الالئي يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن، وإن األزواج عليها حرام مـا : مرفقال ع
وال أعلـم يـروي عنـه إال مرسـال . اهـ ثقات ، علي بن رباح عـن عمـر صـححه احلـاكم )1(بقيت

.، وهو مصري 

ثنا جرير عن : حدثنا علي بن احلسني ثنا عثمان بن أيب شيبة ويوسف بن موسى قاال]2232[قال ابن أيب حامت -1
ســعيد بــن : فقيــل لــهمــن أعلــم أهــل مكــة ؟ : جــاء أعــرايب فســأل: واصــل بــن ســليم عــن عبــد اهللا بــن ســعيد بــن جبــري قــال
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أبــي بــن  نــا فضــيل عــن األعمــش عــن مســلم بــن صــبيح عــن مســروق عــن ]1312[ســعيد -
حـــدثنا ]19636[ابـــن أيب شـــيبة .ة أن املـــرأة ائتمنـــت علـــى فرجهـــامـــن األمانـــ: قـــالكعـــب

: حفص بن غياث وعلي بن هشـام عـن األعمـش عـن أيب الضـحى عـن مسـروق عـن أيب قـال 
: حــدثنا وكيــع قــال ]19637[ابــن أيب شــيبة .إن مــن األمانــة أن املــرأة اؤمتنــت علــى فرجهــا

إن مــن األمانــة أن : قــال يبأحــدثنا ســفيان عــن األعمــش عــن أيب الضــحى عــن مســروق عــن 
حــدثنا أبــو ســعيد األشــج ثنــا ]5517[ابــن أيب حــامت يف التفســري .املــرأة اؤمتنــت علــى فرجهــا

مــن : قــال أيب بــن كعــب: عــن أيب الضــحى عــن مســروق قــالحفــص بــن غيــاث عــن األعمــش
احلســـن بـــن مكـــرم مـــن طريـــق]15578[البيهقـــي .األمانـــة أن ائتمنـــت املـــرأة علـــى فرجهـــا 

مثلــه كعـببــنأيبالضـحى عــن مسـروق عـن يزيـد أخربنــا شـعبة عـن األعمــش عـن أيبحـدثنا 
.اهـ صحيح 

عبــد عــن عــن أبيــهحــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن ابــن أيب جنــيح]19638[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح ، أبوجنيح املكي امسه يسار الفرج أمانة: قال اهللا بن عمرو

زريع قال حدثنا األشعث سعدة قال حدثنا يزيد بن حدثنا محيد بن م]4734[ابن جرير -
ـــن عمـــرعـــن عـــن نـــافع مـــن احلـــيض )وال حيـــل هلـــن أن يكـــتمن مـــا خلـــق اهللا يف أرحـــامهن(اب

واحلمـــل، ال حيـــل هلـــا إن كانـــت حائضـــا أن تكـــتم حيضـــها، وال حيـــل هلـــا إن كانـــت حـــامال أن 
ثنـا يزيـد بـن زريـع ثنـا سددثنا محدثنا علي بن احلسني]2230[ابن أيب حامت .تكتم محلها

.ال بأس به . مثله ابن عمرعن أشعث عن نافع
حــدثين املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين معاويــة بــن ]4748[ابــن جريــر -

إذا طلـق الرجـل امرأتـه تطليقـة أو تطليقتـني : قـالعباسابنعن صاحل عن علي بن أيب طلحة
وال حيــل هلــن أن يكــتمن مــا (تضــع محلهــا، وهــو قولــه وهــي حامــل، فهــو أحــق برجعتهــا مــا مل 

.اهـ حسن ) خلق اهللا يف أرحامهن إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر

: قـاال. هـو هـذا: إن هـذا احلـدث، فقيـل لـه: زاد يوسـف فقـال. جبري، فسأل عنه فإذا هو يف حلقـة، وهـو حـديث السـن
هل له أن يراجعهـا ، 

ما تصنع بامرأة ال تؤمن باهللا واليوم اآلخر، فلم يزل يزهده فيها : فقال له سعيدفاشتد على األعرايب،: قال، ال : ؟ قال
.اهـ سند حسن حىت زهد فيها
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حــدثين املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين معاويــة عــن ]9845[ابــن جريــر -
: قــال)هلهــاإن اهللا يــأمركم أن تــؤدوا األمانــات إىل أ(قولــهعبــاسابــنعــن علــي بــن أيب طلحــة

.اهـ حسن يعين السلطان، يعظون النساء

األمر يف طالق العبد
حــدثنا حممــد بــن حيــىي حــدثنا حيــىي بــن عبــد اهللا بــن بكــري حــدثنا ابــن ]2081[ابــن ماجــة -

أتـى النـيب صـلى اهللا عليـه : هليعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قـال 
إن ســيدي زوجــين أمتــه وهــو يريــد أن يفــرق بيــين وبينهــا قــال يــا رســول اهللا : وســلم رجــل فقــال 

يـا أيهـا النـاس مـا بـال أحـدكم يـزوج عبـده :فصعد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم املنـرب فقـال
، وقـد رواه ضـعيف ابـن هليعـة اهــ أمته مث يريد أن يفرق بينهما ؟ إمنا الطالق ملن أخذ بالسـاق

.وال يروى إال من وجه ضعيف .عنه موسى بن داود الضيب به مرسال 
عـن الثـوري عـن رجـل كـان أجـريا لسـامل بـن عبـد اهللا عـن سـامل بـن ]12971[عبد الرزاق -

إذا نكح العبد بغـري إذن مواليـه فنكاحـه حـرام وإذا نكـح بـإذن مواليـه : عمرعبد اهللا قال قال 
لــرمحن بــد اعــن عحــدثنا وكيــع ]18586[ابــن أيب شــيبة . فــالطالق بيــدي مــن يســتحل الفــرج
إمنـــا : عمــرقــال : قــالوا وعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بـــن عمــر بــن يزيــد املكــي عــن ســـامل والقاســم

.اهـ ابن يزيد مل أعرفه الطالق بيد من حيل له الفرج
ن إبــراهيم أيب عــحــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن مبــارك بــن فضــالة]18590[ابــن أيب شــيبة -

: قـــالوا يف العبــد يتـــزوج بــإذن مواليـــه ذيفــةحوعبـــد الــرحمن بـــن عـــوفوعلـــيإمساعيــل عــن 
.اهـ ابن فضالة ضعيف عبدالطالق بيد ال

قـال حـدثنا احلسـن يثنـا أبـو عمـران الـراز : قـاليحدثنا أبو معن الرقاشـ] 1/286[حرب -
إذا زوج الرجـل :قـاالمسـعودابنويعلعـن ثنا أبو جرير عن الشعيب: قالبن حممد الكويف

، وإن أراد بيعـه ألن املـوىل أذن لـه، وإذا ، والصـداق يف رقبـة العبـدالعبـدغالمه، فالطالق بيد
ضرب اهللا مثال عبدا (، فالطالق بيد املوىل والصداق عليه ألن اهللا يقولتزوج بغري إذن مواليه

حفا من أيب حريز وامسه عبـد اهللا بـن حسـني أبو جرير أظنه مصَ اهـ )مملوكا ال يقدر على شيء
.ال بأس به
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ن يــنكح أمــن أذن لعبــده : كــان يقــول عبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]1194[مالــك -
ن يأخـذ الرجـل أمـة غالمـه أو أمـة أفأمـا ، فالطالق بيد العبد ليس بيـد غـريه مـن طالقـه شـيء 

عـنحـدثنا عبيـدة بـن محيـد عـن عبيـد اهللا]18599[ابن أيب شـيبة . وليدته فال جناح عليه 
]37[أبو اجلهم .فالطالق بيد العبدأذن السيد لعبده أن يتزوجإذا :قال عمرابنعن نافع 
ن يــنكح مــن أذن لعبــده أ:كــان يقــول ثنا الليــث بــن ســعد عــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عمــر  حــد

حــــدثنا أبــــو معــــن ] 1/410[حــــرب . إال أن يطلقهــــا زوجهــــا فإنــــه ال جيــــوز لســــيده طــــالق
ت عبيــد اهللا بـن عمــر حيـدث عــن نـافع عــن مسعـ: قــالالرقاشـي قـال حــدثنا معتمـر بــن سـليمان

حــدثنا ]285/ 1[حــرب . فــالطالق بيــد العبــدإذا تــزوج العبــد بــإذن مــواله: ابــن عمــر قــال
إذا نكــح : قــال: عــن ابــن عمــرثنــا أيــوب عــن نــافع: مساعيــل بــن إبــراهيم قــالإبنــا: قــالأمحــد

حـدثنا : وكيـع قـال حـدثنا ]18606[ابـن أيب شـيبة .العبد بإذن سيده، فـالطالق بيـد العبـد
فالطالق بيد السيد ، وإذا تزوج إذا تزوج العبد بغري إذن سيده ابن عمرعن العمري عن نافع

.اهـ صحاح الطالق بيد العبدفبإذنه 
وحجــاج ، نــا هشــيم أنــا ابــن أيب ليلــى واحلجــاج عــن نــافع عــن ابــن عمــر]795[ســعيد وقــال

وحصـني وإمساعيـل بـن أيب ، ونس عن احلسـن وي، ومغرية عن إبراهيم ، عن إبراهيم عن شريح 
إذا تـزوج بـأمر مـواله فـالطالق بيـده، وإذا تـزوج بغـري أمـره فـاألمر : 

.حسن ، له شاهد تقدم يف النكاحاهـ إىل املوىل إن شاء مجع وإن شاء فرق
جابر بن عبـد اهللامسـع بن جريج قال أخربين أبو الزبري أنهاأخربنا ]12964[عبد الرزاق-

.اهـ سند صحيح سيدمها جيمع بينهما ويفرق : يقول يف العبد واألمة 
أنــس بــن مالــكعبــد الوهــاب عــن ســعيد عــن قتــادة عــن حــدثنا ]18600[ابـن أيب شــيبة -
حـدثنا ] 1/286[حـرب .الطـالق بيـد السـيد: جابر بـن عبـد اهللاوابن عباسو

ثنــا ســعيد عــن قتــادة عــن أنــس بــن مالــك وابــن عبــاس جعفــر قــالن حــدثنا حممــد بــأمحــد قــال
.اهـ سند صحيح إذا تزوج بغري إذنه، يعينالطالق بيد السيد: وجابر بن عبد اهللا قالوا

عبــاسابــنوقـال :قــالعـن عطـاء عــن ابـن جــريجحــدثنا غنـدر]17169[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح عبده ينزع الرجل وليدته امرأة)إال ما ملكت أميانكم(
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طـالق : كـان يقـول عبـاسبنابن جريج عن عطاء أن اأخربنا ]12960[عبد الرزاقوقال
العبد بيد سيده إن طلق جاز وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له مجيعا وإذا كان العبد له واألمـة 

.اهـ سند صحيح لغريه طلق للسيد إن شاء
: عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس أنــه كــان يقــولنــا هشــيم قــال أنــا منصــور ]800[ســعيد وقــال 

ضــرب اهللا مــثال عبــدا مملوكــا ال يقــدر (األمــر إىل املــوىل أذن لــه أو مل يــأذن لــه ويتلــو هــذه اآليــة 
.اهـ صحيح ، يريد باملوىل السيد ) على شيء

بــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــار أن أبــا معبــد أخــربه أن اأخربنــا ] 12962[عبــد الــرزاق وقــال
بــن عبــاس ال اوكانــت لــه امــرأة جاريــة البــن عبــاس فطلقهــا فبتهــا فقــال عبــاسالبــنعبــدا كــان 

بن عمر اوأخربنا معمر عن مساك بن الفضل أن العبد سأل مث قال .طالق لك فارجعها فأىب 
ســــعيد وقــــال . اهـــــ هــــذا عــــن ابــــن عمــــر مرســــل ترجــــع إليهــــا وإن ضــــرب رأســــك ال:فقــــال

لـك فالنـة : عبـد عـن ابـن عبـاس أنـه قـال لغـالم لـهنا هشـيم أنـا أبـو الـزبري عـن أيب م]2087[
نا سفيان عن عمرو بـن دينـار عـن أيب معبـد أن غالمـا البـن ]806[سعيد . ألمة له فاختذها

هــي لــك اســتحلها : فــأىب، فقــال. راجعهــا: عبــاس طلــق امرأتــه تطليقتــني، فقــال لــه ابــن عبــاس
د حـدثنا سـفيان عـن عمـرو يعلـى بـن عبيـمـن طريـق]14229[ورواه البيهقي . مبلك اليمني 

.صحيح .)1(معبدبن دينار عن أيب

كم يطلق اململوك
أخربنــا ســـفيان عــن حممـــد بـــن عبــد الـــرمحن مــوىل آل طلحـــة عـــن ]14269هـــق[الشــافعي -

يـنكح العبـد امـرأتني : أنـه قـال عمر بن الخطابسليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عتبة عن 
ابـــن .وإن مل تكـــن حتـــيض فشـــهرين أو شـــهر ونصـــفويطلـــق تطليقتـــني وتعتـــد األمـــة حيضـــتني 

حدثنا علي بن احلسن حدثنا عبد اهللا عن سفيان عن حممد بن عبـد الـرمحن ]7469[املنذر 
: مــوىل آلل طلحــة عــن ســليمان بــن يســار عــن عبــد اهللا بــن عتبــة عــن عمــر بــن اخلطــاب قــال

.صحيح ، يأيت يف عدة األمة اهـينكح العبد ثنتني، وطالقه ثنتني

ال طـالق : بن جريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار قـال أخـربين غـري واحـد كـان يقـول اعن ]12961[عبد الرزاق -1
.اهـ صحيح لعبد إال بإذن سيده
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أنــا ابــن أيب ليلــى عــن عبــد الكــرمي عــن ابــن ســريين نــا حبــان بــن علــي قــال]1278[ســعيد -
عـن ]12871[عبـد الـرزاق وقال .طالق األمة تطليقتان وإيالؤها شهران: قال عمر: قال

طـــالق األمــة تطليقتـــان : ن بـــن مهــران أن عمــر بـــن اخلطــاب قــالعبــد اهللا بــن حمـــرر عــن ميمــو 
.نهما اهـ ضعيف م

حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بـن السـائب ]16392[ابن أيب شيبة -
يف رجل يعين عبد طلق امرأتـه تطليقتـني وهـي مملوكـة فأعتقـا : قال مسعودابنعن إبراهيم أن 

.اهـ ال بأس به ال يتزوجها حىت تنكح زوجا غريه: ، فقال ابن مسعود 
بــن املبــارك يبــن ســعيد حــدثنا علــزهــري بــن حــرب حــدثنا حيــىيحــدثنا]2189[أبــو داود -

نوفــل أخــربه أنــه كثــري أن عمــر بــن معتــب أخــربه أن أبــا حســن مــوىل بــينحيــىي بــن أيبحــدثين
مملوك كانت حتته مملوكة فطلقهـا تطليقتـني مث عتقـا بعـد ذلـك هـل يصـلح استفىت ابن عباس يف

حـدثنا حممـد بـن املثـىن . ى اهللا عليـه وسـلمله أن خيطبها قال نعـم قضـى بـذلك رسـول اهللا صـل
بإســـناده ومعنـــاه بـــال إخبـــار قـــال ابـــن عبـــاس بقيـــت لـــك يحــدثنا عثمـــان بـــن عمـــر أخربنـــا علـــ

قــال أبــو داود مسعــت أمحــد بــن حنبــل قــال . واحــدة قضــى بــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
قـال أبـو . صـخرة عظيمـةقال عبد الرزاق قال ابن املبارك ملعمر من أبو احلسن هـذا لقـد حتمـل

عـن أيبيوكان مـن الفقهـاء روى الزهـر : يقال الزهر ، يداود أبو احلسن هذا روى عنه الزهر 
اهـــ ولــيس العمــل علــى هــذا احلــديث، قــال أبــو داود أبــو احلســن معــروف . احلســن أحاديــث

.عمر بن معتب ضعفه ابن املديين وغريه 
عـــن أيب عـــن قتـــادةعـــن ســـعيدبـــن عطـــاءحـــدثنا عبـــد الوهـــاب]16397[ابـــن أيب شـــيبة -

جهـا إن شـاء وتكـون عنـده : قـاال جـابر بـن عبـد اهللاسلمة و
.اهـ مرسل حسن على واحدة

يطلـق : كـان يقـول عبـد اهللا بـن عمـرثنا ليث بن سـعد عـن نـافع أن حد]39[أبو اجلهم -
.صحيح ، يأيت اهـ 

.تأيت آثار أخر يف عدة األمة 

يطلق احلرةملوكامل
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ن نفيعــا مكاتبــا كــان ألم ســلمة أبــن شــهاب عــن ســعيد بــن املســيب اعــن ]1191[مالـك -
: فقــال عثمــان بــن عفــانزوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم طلــق امــرأة حــرة تطليقتــني فاســتفىت 

يد عــن حممــد بــن إبــراهيم بــن احلــارث عــن عبــد ربــه بــن ســع]1192[مالــك . حرمــت عليــك 
زيد بن ثابت استفىت:ن نفيعا مكاتبا كان ألم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أالتيمي 

]1190[مالـك . حرمـت عليـك: زيد بن ثابتين طلقت امرأة حرة تطليقتني فقال إ:فقال
وج النـيب صـلى اهللا عليـه ن نفيعا مكاتبا كان ألم سـلمة ز أعن أيب الزناد عن سليمان بن يسار 

ن يراجعهــا فــأمره أزواج النــيب أوســلم أو عبــدا هلــا كانــت حتتــه امــرأة حــرة فطلقهــا اثنتــني مث أراد 
ن يـأيت عثمـان بـن عفـان فيسـأله عـن ذلـك فلقيـه عنـد الـدرج آخـذا بيـد أصلى اهللا عليه وسـلم 

ن أيب شـــيبة ابـــ. زيـــد بـــن ثابـــت فســـأهلما فابتـــدراه مجيعـــا فقـــاال حرمـــت عليـــك حرمـــت عليـــك 
حدثنا إمساعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسـار أن نفيعـا فـىت أم سـلمة ]18557[

طلــق امرأتــه وهــي حــرة تطليقتــني ، فحرصــوا علــى أن يردوهــا عليــه ، فــأىب عثمــان وزيــد ، قــال 
إنـه : ويقول أحد غري هذا ؟ فلما قدمت املدينة ، كتبت إىل أيب قالبة ، فكتب إيل: سليمان 

إذا كـان زوجهـا حـرا : أن زيد بن ثابـت وقبيصـة بـن ذؤيـب قـاال من أطمئن إىل حديثهحدثين

نا سفيان عن أيوب مسع سليمان بن يسـار ]1328[سعيد .
ة طلـق امـرأة حـرة تطليقتـني، فحرصـوا أن يردوهـا عليـه، فـأىب ذلـك إن نفيعا فـىت أم سـلم: يقول

عـن معمـر عـن أيـوب عـن سـليمان بـن يسـار ]12947[عبـد الـرزاق .ثابتبنعثمان وزيد
أن زيـــد بـــن ثابـــت وعثمـــان بـــن عفـــان قـــاال يف مملـــوك كـــان ألم ســـلمة امســـه نفيـــع طلـــق امرأتـــه 

عــن ]12949[عبــد الــرزاق .أتــه حــرةتطليقتــني ال حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه وكانــت امر 
الثوري عن أيب الزنـاد عـن سـليمان بـن يسـار أن مكاتبـا ألم سـلمة امسـه نفيـع كانـت حتتـه امـرأة 
فطلقهــا تطليقتــني مث أراد أن يراجعهــا فــأمره أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أن يــأيت عثمــان 

ما فابتـــدراه مجيعـــا فقـــاال فيســـأله عـــن ذلـــك فلقيـــه عنـــد الـــدرج آخـــذا بيـــد زيـــد بـــن ثابـــت فســـأهل
عبـد الـرزاق .حرمت عليك حىت تنكح زوجا غريك إال أن الثوري قال لقيهما ومها متخاصران

يف مكاتـــب طلـــق عثمـــانقضـــى :بـــن املســـيب قـــالاعـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن ]12944[
عبـــد الـــرزاق .امرأتـــه تطليقتـــني وهـــي حـــرة فقضـــى لـــه أن ال حتـــل لـــه حـــىت تـــنكح زوجـــا غـــريه 
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عــن معمــر عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن أن عثمــان بــن ]12946[
الطالق للرجـال والعـدة للنسـاء ذكـره أبـو سـلمة عـن نفيـع مكاتـب : عفان وزيد بن ثابت قاال 

حــدثنا وكيــع عــن هشــام عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن أيب ]18561[ابــن أيب شــيبة .أم ســلمة
؟ مملوكــا وحتتــه حــرة فطلقهــا تطليقتــني فســأل عثمــان وزيــداحــدثنا نفيــع أنــه كــان: ســلمة قــال

إبــراهيم بــن مــن طريــق]15559[البيهقــي . طالقــك طــالق عبــد: فقــاال
نفيـع سلمة قـال حـدثينكثري عن أيبمرزوق حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن حيىي بن أيب

: أل عثمـــان وزيـــد بـــن ثابـــت فقـــاال أنـــه كـــان مملوكـــا وكانـــت عنـــده حـــرة فطلقهـــا تطليقتـــني فســـ
.اهـ صحاح عن عثمان وزيد ، وهي قصة واحدة ، طالقك طالق عبد 

نا الربيع نـا الشـافعي أنـا مالـك حدث]464[وقال أبو بكر النيسابوري يف الزيادات على املزين 
ه الصــــالة نفيعــــا مكاتبــــا ألم ســــلمة زوج النــــيب عليــــعــــن ابــــن املســــيب أن حـــدثين ابــــن شــــهاب

ال : طلـــق امرأتـــه حـــرة تطليقتـــني، فاســـتفتينا عثمـــان بـــن عفـــان رضـــي اهللا عنـــه، فقـــالوالســـالم
نا يونس بن عبد حدثوقال. حرمت عليك: فقالت

.اهـ أظنه من قدمي حديث مالك فذكر مثلهحدثين مالكاألعلى نا ابن وهب
عــن ةبــن جــريج عــن أيــوب قــال حــدثين رجــاء بــن حيــو اأخربنــا ]12948[عبــد الــرزاق وقــال

أم املؤمنني قال جاءها غـالم هلـا حتتـه امـرأة حـرة فقـال هلـا طلقـت عائشةقبيصة بن ذؤيب عن 
ال: فقــال عثمــان

وقـــال أبـــو بكـــر النيســـابوري اهــــ فســـأثابـــتبـــنزيـــدفحــدثها مث انطلـــق حنـــو 
نا حجاج نا ليث حدثين أيوب بـن موسـى عـن رجـاء : قاالنا يوسف وأبو محيدحدث]466[

عن قبيصة بن ذؤيب عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنهابن حيوة
ال : رضــي اهللا عنهــافقالــت عائشــةقــت امــرأيت تطليقتــني؟طل: امــرأة حــرة مــن محــري، فقــال هلــا

: فقــالفســأل عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عنــه
اهــ وهـذا إسـناد صـحيح : انطلق فسل، وسأل زيد بن ثابت، فقال: فحدثها، فقالت

.، وكأنه قصة أخرى 
أخــربين يـــونس عـــن ابـــن : وهـــب قـــالثنـــا ابــن : حـــدثنا يــونس قـــال]4503[وقــال الطحـــاوي 

، الطــالق إىل الرجــل : يقــولزيــد بــن ثابــتأخــربين قبيصــة بــن ذؤيــب أنــه مســع : شــهاب قــال
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والعــدة عــدة ، فــثالث تطليقــات ، وكانــت املــرأة أمــة ، إن كــان الرجــل حــرا .والعــدة إىل املــرأة 
اعتـدت عـدة احلـرة و ، وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طالق العبد تطليقتـني . األمة حيضتان 

مل يــأت إال يف روايــة ابــن شــهاب ، .." إن كــان الرجــل حــرا " اهـــ هــذا التفصــيل ثــالث حــيض
كان علـى مـذهب زيـد هلكن،فاألظهر أنه مدرج من كالم الزهري . وكان زيد يقول باألطهار 

.)2(، غري أنه كان يروي أن بريرة اعتدت ثالث حيض)1(وأهل املدينة بأخرة يف األطهار
زيـد بـن ثابـتحلـذاء عـن عكرمـة عـن عـن خالـد انا خالد بن عبد اهللا]1329[قال سعيد و 

.اهـ صحيح الطالق بالرجال والعدة بالنساء: قال
مــن ياخلســروجرديبــن عبــد اهللا بــن علــيحــدثنا أبــو احلســني علــ]15560[وقــال البيهقــي 

ة حـدثنا حفـص بـن عمـر أصله حدثنا أبو أمحد حممـد بـن أمحـد بـن الغطريـف أخربنـا أبـو خليفـ
: اخلليل عن سليمان بن يسار عـن زيـد بـن ثابـت قـال حدثنا مهام عن قتادة عن أيبياحلوض

.اهـ صحيح الطالق بالرجال والعدة بالنساء
حلكــم عــن حيـىي بــن اجلــزار عـن انــا احلسـن بــن عمــارة: قــالنــا أبــو معاويـة]1340[سـعيد -

.اهـ ابن عمارة ضعيف ساءالطالق بالنساء والعدة بالن: قالعليعن 
السـنة بـاملرأة يعـين الطـالق : قـال عليـاعـن معمـر عـن قتـادة أن ]12955[عبد الـرزاق وقال

.منقطع هذا اهـ 
حـدثنا غنـدر حممـد بـن جعفـر قـال حـدثنا مهـام عـن قتـادة عـن ]2411[وقال أمحد يف العلل 

فقلــت :قــال حممــد.يف الطــالق والعــدةالســنة بالنســاء يعــين:ســعيد بــن املســيب أن عليــا قــال
.اهـ إسناد صحيحوما أمرتي، ما أشك فيه :قال.ما يرويه أحد غريك عن سعيد: هلمام

قـــال : عـــن أبيـــه قـــال حـــدثنا حـــامت بـــن إمساعيـــل عـــن جعفـــر ]18550[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
.اهـ وهذا مرسل جيد الطالق والعدة بالنساء: علي

: قــال يوكيــع عــن إبــراهيم بــن يزيــد عــن عطــاء عــن علــن طريــقمــ] 15573[البيهقــي وروى 
.اهـ ضعيف جدا أراه قال بالرجال والعدة بالنساءالطالق 

إذا : بن املسيب وسليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال اعن معمر عن الزهري عن ]11003[قال عبد الرزاق -1
اهـوبه كان يأخذ الزهري : قال . دخلت املطلقة يف احليضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت لألزواج 

قـال ابـن أيب و . اعتـدت بريـرة ثـالث حـيض : بـن شـهاب قـال ابـن جـريج عـن اأخربنا ]13011[قال عبد الرزاق -2
اهـبريرة أعتقت فاعتدت عدة احلرة: عن الزهري قال عن أيوب حدثنا إمساعيل ابن علية ]19115[شيبة 
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ـــناشـــعث عـــن الشـــعيب عـــن أعـــن الثـــوري عـــن ]12953[عبـــد الـــرزاق - : قـــال مســـعودب
عـن حدثنا حفص عن أشـعث عـن الشـعيب] 18551[ابن أيب شيبة .الطالق والعدة باملرأة 

أنـا أشـعث : قـالنـا هشـيم]1332[سـعيد .أو العـدةقالسنة بـاملرأة يف الطـال: قالعبد اهللا
نــا أبــو ]1338[ســعيد . الســنة بالنســاء يف الطــالق والعــدةعبــد اهللاقــال : قــالعــن الشــعيب

نـا عبـد . السـنة بالنسـاء يف الطـالق والعـدة: عبـد اهللاقـال : قـالنـا األعمـش: عمن قالمعاوية
مثــل عبــد اهللاعــن ن شــعبة عــن أشــعث بــن ســوار عــن الشــعيب عــن مســروقن بــن زيــاد عــالــرمح
: قــال عبــد اهللاأنــا شــعبة عــن أشــعث بــن ســوار عــن الشــعيب عــن ]718[ابــن اجلعــد . ذلــك

حــدثنا ]9679[وقــال الطــرباين . اهـــ هــذا خيــالف مــا قبلــه الطــالق بالرجــال والعــدة بالنســاء 
شعبة عن أشـعث بـن سـوار عـن الشـعيب عـن مد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن اجلعد أنا حم

.)1(اهـ ضعيف مضطربالطالق بالرجال، والعدة بالنساء: مسروق عن عبد اهللا قال
: قالعمرابنحدثنا علي بن مسهر عن عبيد اهللا عن نافع عن ]18562[ابن أيب شيبة-

األمـــة 
ثنـا ليــث بـن سـعد عــن ]38[أبـو اجلهـم .

ليطلـق العبـد احلــرة تطليقتـني مث حتـرم عليــه مث تعتـد هــي : نـافع أن عبـد اهللا بــن عمـر كـان يقــول 
البيهقــــي . عــــدة احلــــرة ويطلــــق احلــــر األمــــة تطليقتــــني ، مث حتــــرم عليــــه ، وتعتــــد هــــي حيضــــتني 

األمـــة عبـــد اهللا بـــن منـــري حـــدثنا عبيـــد اهللا عـــن نـــافع عـــن ابـــن عمـــر يفن طريـــقمـــ]15562[
ــــد بانــــت ، تكــــون حتــــت احلــــر تبــــني بتطليقتــــني وتعتــــد حيضــــتني  وإذا كانــــت احلــــرة حتــــت العب

.، تقدم اهـ صحيح بتطليقتني وتعتد ثالث حيض
همـا رق يأ: بـن عمـر قـال اعن عبد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]12958[عبد الرزاق وقال 

عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع ]12959[عبـد الـرزاق .لطالق برقه والعدة للنساءنقص ا
بن عمر قال أيهما رق نقص الطالق برقه والعدة باملرأة يقـول إذا كانـت األمـة حتـت احلـر اعن 

.اهـ صحيح ض ثالث حي
يعـين محدحدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال مسعت األشعث األثرم قال أ]1869[وقال أمحد يف العلل -1
السـنة بالنسـاء :صـحاب عبـد اهللا عـن عبـد اهللا أنـه قـالبن سوار قال مسعت الشعيب حيدث عن مسـروق أو عـن بعـض أا

اهـ وذاك قبل أن خيتلط األشعث األثرم:قال شعبة.يعين الطالق والعدة
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أيهمـا رق : بـن عمـر قـال اعن معمر عن الزهري عن سامل عن ]12957[عبد الرزاق وقال
.اهـ صحيح نقص الطالق برقه والعدة للنساء 

أنـه كـان عبـاسبـنابـن جـريج قـال أخـربت عـن عكرمـة عـن اعـن ]12950[عبـد الـرزاق -
]18560[اه ابـــن أيب شـــيبة رو . الطـــالق للرجـــال مـــا كـــانوا والعـــدة للنســـاء مـــا كـــن : يقـــول 

عـن مكحـول ح وعـن الشـعيب ح ابـن عبـاسعن حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن عكرمة 
البيهقـــــي . الطـــــالق بالرجـــــال والعـــــدة بالنســـــاء: وســـــفيان عمـــــن مســـــع إبـــــراهيم والشـــــعيب قـــــالوا

عــن قتــادة عــن يعبــد اهللا بــن هاشــم حــدثنا وكيــع عــن هشــام الدســتوائمــن طريــق ] 15572[
.اهـ صحيح الطالق بالرجال والعدة بالنساء: ن ابن عباس قال عكرمة ع

نبئــت عــن ابــن : حــدثنا إمساعيــل بــن عليــة عــن أيــوب قــال ]18554[وقــال ابــن أيب شــيبة 
اهـعباس الطالق والعدة بالنساء

أخربنا إمساعيل بن حممـد الصـفار حـدثنا يالروذبار يأخربنا أبو عل]15571[البيهقي وقال
الم حــدثنا ســعيد بــن ســليمان حــدثنا عبــاد عــن روح بــن القاســم عــن عمــرو بــن احلســن بــن ســ

ورجـح . اهــ وهـذا إسـناد صـحيح الطالق والعدة السنة بالنساء يف: دينار عن ابن عباس قال 
.أبو عمر يف االستذكار رواية عكرمة 

يسـى عن إبراهيم بن أيب حيىي وإبراهيم بن حممد وغري واحـد عـن ع]12956[عبد الرزاق -
الطـالق والعـدة :عن الشعيب يف اثين عشر من أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالوا

.جدا اهـ ضعيف باملرأة 

عدة األمةجامع ما جاء يف 
حـــدثنا عمـــرو بـــن عـــون أخربنـــا شـــريك عـــن قـــيس بـــن وهـــب عـــن أيب]2159[أبـــو داود -

ال توطـأ حامـل حـىت تضـع وال :سبايا أوطاسورفعه أنه قال يفيسعيد اخلدر الوداك عن أيب
.اهـ صححه احلاكم غري ذات محل حىت حتيض حيضة

بـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار أن عمـرو بـن أوس اأخربنـا ] 12874[عبد الرزاق -
لو استطعت جعلـت عـدة األمـة حيضـة ونصـفا : أنه قال عمرأخربه عن رجل من ثقيف عن 

ســــعيد . شــــهرا ونصــــف يــــا أمــــري املــــؤمنني فســــكت قــــال قتــــادة فقــــام رجــــل فقــــال فاجعلهــــا. 
عمـرأن أنا حيىي بن سعيد عن عمرو بن دينار عـن عمـرو بـن أوس: قالنا هشيم]1270[
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نـا محـاد بـن زيـد.لو استطعت أن أجعل عـدة األمـة حيضـة ونصـف لفعلـت: قالاخلطاببن
األمـــة لــو اســتطعت أن أجعــل عــدة: قــالعمــرعــن عمــرو بــن أوس أن عــن عمــرو بــن دينــار

. فسـكت : يـا أمـري املـؤمنني فاجعلهـا شـهرا ونصـفا، قـال: حيضة ونصف لفعلت، فقـال رجـل
: يذكر عـن رجـل مـن ثقيـف قـالنا عمرو بن دينار قال مسعت عمرو بن أوس: قالنا سفيان
لـو اسـتطعت أن أجعـل عـدة األمـة حيضـة ونصـف :علـى املنـرب يقـولاخلطاببنعمرمسعت 

]19103[ابـــن أيب شـــيبة . فســـكت : هـــا شـــهرا ونصـــفا، قـــالفاجعل: لفعلـــت، فقـــال رجـــل
: أخـــربين رجـــل مـــن ثقيـــف يقـــول : عـــن عمـــرو مســـع عمـــرو بـــن أوس يقـــول حـــدثنا ابـــن عيينـــة

لو استطعت أن أجعل عدة األمة حيضة ونصفا فعلت فقـال : يقول اخلطاببنعمرمسعت 
ــ]15850هــق[الشــافعي . لــو جعلتهــا شــهرا ونصــفا فســكت: لــه رجــل  ا ســفيان عــن أخربن

عمــر بــن اخلطــابعــن رجــل مــن ثقيــف أنــه مســع يعمــرو بــن دينــار عــن عمــرو بــن أوس الثقفــ
.فاجعلها شهرا ونصفا: فقال رجل . لو استطعت أن أجعل عدة األمة حيضة ونصفا: يقول 

.اهـ مل يسم الرجل الثقفي فسكت عمر
مــوىل آل طلحــة عــن بــن عيينــة عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن اعــن ]12872[عبــد الــرزاق وقــال

ينكح العبد ثنتني ويطلـق : قالعمر بن الخطابسليمان بن يسار عن عبد اهللا بن عتبة عن 
الــدارقطين .)1(فـإن مل حتــض فشـهرين أو قـال فشــهر ونصـف، تطليقتـني وتعتـد األمــة حيضـتني 

حدثنا عبد الرمحن بن بشر حدثنا سفيان عن حممد بن يحدثنا أبو بكر النيسابور ]3875[
: د الــرمحن مــوىل آل طلحــة عــن ســليمان بــن يســار عــن عبــد اهللا بــن عتبــة عــن عمــر قــال عبــ

يــنكح العبـــد امــرأتني ويطلـــق تطليقتــني وتعتـــد األمــة حيضـــتني فــإن مل حتـــض فشــهرين أو شـــهرا 
: مسعـت حممـد بـن عبـد الـرمحن مـوىل آل طلحـة قـال: نا سفيان قـال]1277[سعيد .ونصفا

يـــنكح العبـــد اثنتـــني ويطلـــق : قـــال عمـــر: بـــن عتبـــة قـــالنـــا ســـليمان بـــن يســـار عـــن عبـــد اهللا
. شـهرين، شـك سـفيان: ا ونصـفا أو قـالتطليقتني، وتعتد األمة حيضتني، فإن مل حتـض فشـهر 

عــن الثــوري عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن عــن ســليمان بــن يســار عــن عبــد اهللا بــن عتبــة قــال ]12873[عبــد الــرزاق -1
ورواه الثوري : قال ] 195[قع يف املطبوع ، وذكره الدارقطين يف العلل هكذا و . ينكح العبد ثنتني وعدة األمة حيضتان 

وقال عبد الرمحن بن مهدي سألت سفيان . حدث به بصنعاء ، 
بــه ســفيان بــن بــن عيينــة قــال أنــا حــدثت اوقــال علــي بــن املــديين حــدثنا ، مل أمسعــه مــن حممــد : عــن هــذا احلــديث فقــال 

اهـواهللا أعلم، فدل هذا على أن الثوري دلسه عن ابن عيينة ، سعيد 
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حـــدثنا يأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أخربنـــا أبـــو جعفـــر البغـــداد]15849[ورواه البيهقـــي 
حممـد ن سـعيد حـدثنا شـعبة حـدثينحدثنيه حيىي ببن املديينيإمساعيل بن إسحاق حدثنا عل

عـدة : بن عبد الرمحن عن سليمان بن يسار عـن عبـد اهللا بـن عتبـة عـن عمـر بـن اخلطـاب قـال
.اهـ صحيحاألمة إذا مل حتض شهرين وإذا حاضت حيضتني

بن جـريج قـال أخـربين أبـو الـزبري أنـه مسـع جـابر بـن عبـد اأخربنا ]12875[عبد الرزاق وقال
.اهـ صحيح حيضتنيعمرهلا جعل : اهللا يقول 

تـداول ثالثـة مـن التجـار جاريـة : عطـاءبن جـريج قـال قـال اأخربنا ]12884[عبد الرزاق -
مــن ابتــاع جاريــة قــد بلغــت : فولــدت فــدعا عمــر القافــة فــأحلقوا ولــدها بأحــدهم مث قــال عمــر 

عبـد وقـال.
: عمـربن جريج عن عطاء يف عـدة األمـة صـغرية أو قاعـدا قـال قـال اعن ]12885[الرزاق 

اهـ شهر ونصف 
قــال : ري عــن حممـد بــن إسـحاق عــن عطـاء قــالحــدثنا ابـن منــ]16897[ابــن أيب شـيبةوقـال 
ري عــن حــدثنا ابــن منــ]16913[ابــن أيب شــيبة .مــن اشــرتى جاريــة فليســتربئها حبيضــة: عمــر
اهــ روايـة ابـن إن كانت ال حتيض فأربعون يوما: قال عمر: د بن إسحاق عن عطاء قالحمم

.جريج أقوى ، وهو مرسل 
حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن حممــد بــن إســحاق عــن مكحــول ]16887[وقــال ابــن أيب شــيبة 

أمـــا علمـــت أن عمـــر حـــىت انقضـــاء أجلـــه وابـــن مســـعود بـــالعراق حـــىت : قلـــت للزهـــري : قـــال
: كـان يقـول حىت كان معاوية ف، جله وعثمان بن عفان كانوا يستربئون األمة حبيضة انقضاء أ

حدثنا أمحـد قـال ] 2/762[حرب .وأنا أزيدك عبادة بن الصامت: حيضتان ، فقال الزهري
أمـا بلغــك أن : قلـت للزهــري: ثنـا عبــاد بـن عــوام قـال ثنــا حممـد بــن إسـحاق عــن مكحـول قــال

ه كــان يســتربئ األمــة حبيضــة وعبــد اهللا بــن مســعود بــالعراق عمــربن اخلطــاب حــىت انقضــاء أجلــ
: تستربأ األمة حبيضة وأن عثمان بن عفان كان يستربئها حبيضة حىت كان معاوية فقـال: قال

يضــا اهـــ وهــذا أأي موافقــا لــذلك، وأنــا أزيــدكم عبــادة بــن الصــامت : قــال الزهــري. حيضـتني
.أسند عن عمر نييضتورواية احل. مرسل ، وابن إسحاق يدلس 
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حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبـد العزيـز ]629[وقال أمحد يف مسائل صاحل 
أن مكحوال حدثه أن عثمان قضى يف عدة أم الولد من العتق والوفـاة مـن سـيدها حبيضـة قـال 

.، وهو مرسل وىلهذا أاهـمكحول مث زادها معاوية حيضة أخرى
عـن إبـراهيم بـن ميسـرة عن حممد بن مسلمحدثنا حيىي بن زكريا ]19128[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل ال بأس به أو ال:قال عمرعن 
: أخربنــا يعلــى بــن عبيــد قــال: أخربنــا حممــد بــن عبــد الوهــاب قــال]8525[ابــن املنــذر -

ال : األشـــعريموســـىأبـــيإىل عمـــركتـــب : حـــدثنا ســـفيان عـــن خالـــد عـــن أيب قالبـــة قـــال
.اهـ مرسل جيد تشاركوا املشركني يف أوالدهم فإن املاء يزيد يف الولد

: قلت له: عن داود عن الشعيب قال حدثنا أبو خالد األمحر]17746[وقال ابن أيب شيبة 
فإن املاء، وال يشارك املشركني يف أوالدهمأال توطأ احلباىل أبا موسىإن 

: عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ فقــال يزيــد يف الولــد أشــيء قالــه برأيــه أو شــيء رواه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حىت تضع ، أو حائل حىت تستربأ

.اهـ هذا إسناد جيد ، ومل يذكر فيه وقتا 
ملــا فتحــت : ن احلســن قــال عــعــن أشــعثحــدثنا أبــو أســامة]17754[وقــال ابــن أيب شــيبة 

أن ال يقـع أحـد علـى امـرأة حبلـى حـىت تضـع عمـرسـبايا فكتـب إليـه موسـىأبـوتسرت أصاب 
عـن أخربنا شريك] 2378[ابن اجلعد .وال تشاركوا املسلمني يف أوالدهم فإن املاء متام الولد

اهــ ن متـام الولـد فـإن املـاء مـ، ال تقربـوا وال تطـؤوا احلبـاىل : عمراألشعث عن احلسن قال قال 
.أشعث بن سوار ضعيف 

قــال علــيبــن املبــارك عـن احلجــاج عــن احلكـم بــن عتيبـة عــن اعـن ]12932[عبـد الــرزاق -
عن حجاج عـن حدثنا يزيد بن هارون]19110[ابن أيب شيبة . عدة السرية ثالث حيض 

أبـو معاويـةنـا]1284[سـعيد . تعتد ثالثة قروء: إذا أعتقت قال يف األمة عليعن احلكم
]1298[سـعيد . عـدة أم الولـد ثـالث حـيض: قـالعلـينا حجاج عـن احلكـم عـن : قال

تعتــد ثـــالث : قــال يف األمــة إذا أعتقــتعليــانــا يزيــد بــن هــارون عــن احلجــاج عــن احلكــم أن 
علـيعـن عـن حجـاج وأشـعث عـن احلكـمحدثنا حفـص ]19070[ابن أيب شيبة . حيض
حـدثنا أبـو خالـد. مثلـهعلـيعـن عـن عـامرعن حجاج حدثنا حفص .ثالث حيض: قال 
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.ثـالث حـيض إذا مـات عنهـا: قـاال عبـد اهللاو علـيعـن عن حجاج عن الشـعيب عـن احلـارث 
قــاال يف أم علــي وعبــد اهللابــن هــارون عــن احلجــاج عــن الشــعيب عــن نــا يزيــد]1285[ســعيد 
حــدثنا حممــد بــن ]8555[ابــن املنــذر . تعتــد ثالثــة قــروء : قــالإذا مــات عنهــا ســيدهاالولــد
أخربنـا احلجـاج عـن الشـعيب: قالحدثنا يزيد بن هارون: قالحدثنا حممد بن حيىي: قالنصر

.اهـ ضعاف عن علي وعبد اهللا يف أم الولد إذا تويف عنها سيدها تعتد ثالثة قروء
عــن عــن احلــارثعــن أيب إســحاقعــن شــريك حــدثنا وكيــع]16894[وقــال ابــن أيب شــيبة 

حـدثنا قـال حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل]8527[ابـن املنـذر . تستربأ األمة حبيضـة: لقاعلي
نــا ]1283[ســعيد . مثلــه عــن علــي حــدثنا شــريك عــن أيب إســحاق عــن احلــارثقــال حيــىي

إذا :قــالعلــيطــاة عــن عــامر عــن احلــارث عــن عــن احلجــاج بــن أر نــا أبــو شــهاب: قــالهشــيم
اهـــ ضــعيف فــإن مــات عنهــا فمثــل ذلــك : ل حجــاج

.منهما 
عـــن حبيـــب املعلـــم عـــن عـــن ســـعيد حـــدثنا علـــي بـــن مســـهر]19096[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 

.ف ياهـ ضعفإن مل تكن حتيض فشهر ونصف، يضتان عدة األمة ح: عليعن احلسن
أربعـة علـيعـن عـن خـالس عـن سـعيد عـن قتـادةحدثنا يزيد]19081[ابن أيب شيبة وقال

: حــدثنا أبــو عبيــد قــال: حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال]8553[ابــن املنــذر . أشــهر وعشــرا
: عـن علـي بـن أيب طالـب قـالروبة عـن قتـادة عـن خـالس بـن عمـروعن ابن أيب عحدثنا يزيد

عبـد مـن طريـق] 16000[البيهقـي .إذا مات الرجل ولـه أم ولـد اعتـدت أربعـة أشـهر وعشـرا
: قـال يعلـعروبة عن قتادة عن خالس بـن عمـرو عـن ا وكيع عن ابن أيباهللا بن هاشم حدثن

قـال . معنـاه إذا مـات عنهـا زوجهـا بعـد سـيدها: قـال وكيـع . عدة أم الولد أربعـة أشـهر وعشـرا
اهللا عنـه عنـد أهـل العلـم باحلـديث غـري قويـة يقولـون يرضـيروايات خالس عن علـ:بيهقي ال
.اهـ ضعيف حميفةيه
مســعودبــناعــن الثــوري عــن فــراس عــن الشــعيب عــن علقمــة عــن ]12897[عبــد الــرزاق-

عـن عن فراس  عن سفيانحدثنا وكيع ]16888[ابن أيب شيبة . تستربأ األمة حبيضة :قال
حــدثنا ]8528[ابــن املنــذر . تســتربأ األمــة حبيضــة: قــال عبــد اهللاعــن عــن علقمــةالشــعيب

حــدثين فــراس عــن قــال وأبــو عاصــم عــن ســفيانحــدثنا عبــد اهللا العــدين قــال علــي بــن احلســن
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اهـــ تســتربأ األمــة إذا اشــرتيت حبيضــة: عــن عبــد اهللا بــن مســعود أنــه قــالالشــعيب عــن علقمــة
.صحيح 

حدثنا حيىي بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن فراس ]630[وقال أمحد يف مسائل صاحل 
ربأ رمحها حبيضة فـإن أعتقهـا اعتـدت شرتى الرجل األمة استاإذا :عن الشعيب عن عبد اهللا قال

.سنداهـ األول أحيضة وإن مات عنها وقد ولدت منه اعتدت حيضة
يكـون : بـن مسـعود قـال اعن معمر عن مغـرية عـن إبـراهيم عـن ]12879[عبد الرزاق وقال

أنــا : نــا هشــيم قــال]1274[ســعيد . عليهــا نصــف العــذاب وال يكــون هلــا نصــف الرخصــة
أيكـون عليهـا نصـف العـذاب : عن ابن مسعود أنه كان يقول يف عدة األمةمغرية عن إبراهيم

.ثقاتاهـ وال يكون هلا نصف الرخصة
ثنــا عبــد العزيــز بــن : م قــالحــدثنا يعقــوب بــن إبــراهي: حــدثنا أمحــد قــال]2/745[حــرب -

عـدة أم : أنـه قـالعبـادة بـن الصـامتعـن عن عبد اهللا بـن أيب بكـر عـن ابـن شـهاباملطلب
.مرسل رواته ثقات ، تقدم . ورواه صاحل عن أبيه يف مسائله اهـ لد حيضةالو 
: قـال زيـدعـن حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سامل عن الشعيب]19085[ابن أيب شيبة -

.اهـ حممد بن سامل يضعف 
إذا طلــــق العبــــد امرأتــــه :كــــان يقــــول عبــــد اهللا بــــن عمــــرن أعــــن نــــافع ]1193[مالــــك -
وعــدة احلــرة ثــالث ، ليقتــني فقــد حرمــت عليــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه حــرة كانــت أو أمــة تط

.. اهـ صحيح وعدة األمة حيضتان، حيض 
حدثنا عبدة بن سليمان عـن سـعيد عـن مطـر عـن عطـاء عـن ]19102[ابن أيب شيبة وقال

اهـــ حتــيض فشــهر ونصــفعــدة األمــة حيضــتان إن كانــت حتــيض فــإن مل تكــن: قــالابــن عمــر
.)1(ضعيف

عبـدة بـن سـليمان الكـاليب قـال حـدثنا سـعيد : قـرأت علـى أيب]2891[قال عبـد اهللا بـن أمحـد يف العلـل عـن أبيـه -1
قـرأت علـى .ونصـفعدة األمة إذا طلقت حيضتان فإن كانت ال حتيض فشـهر :بن عمر قالاعن مطر عن عطاء عن 

هذا خطأ إمنا هو سعيد عن حبيب :مسعت أيب يقول.عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن علي مثله:يبأ
اهــ كـذا وجدتـه عـن وحبيب عن احلسن وعلي يف الكتب كذا هو يعين كتـب سـعيد بـن أيب عروبـة، عن عطاء عن عمر 

.بيب املعلم عن احلسن كتبتها قريباورواية سعيد عن ح. عمر ، وإمنا هو عن ابن عمر 
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عـدة أم الولـد إذا تـويف عنهـا :عـن نـافع عـن عبـد اهللا بـن عمـر أنـه قـال]1235[مالـك وقال
: بـن عمـر قـال اعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عـن ]12870[عبد الرزاق . سيدها حيضة 

مـر عـن عـن عبـد اهللا بـن ع]12899[عبـد الـرزاق وقـال . اهـ هـذا خمتصـر حيضةعدة األمة
عـن معمـر ]12900[عبد الـرزاق .بن عمر أنه كان جيعل عدة األمة تباع حيضة انافع عن 

ثنــا ]3/7[الفســوي .تســتربأ حبيضــة: بــن عمــر يف األمــة تبــاع قــال اعــن أيــوب عــن نــافع عــن 
ســليمان بــن حــرب قــال حــدثنا محــاد عــن أيــوب عــن نــافع أن ابــن عمــر كــان يســتربئ اإلمــاء 

عدة أم الولد :ن أيوب قبل ذلك قال عن نافع قال كان ابن عمر يقولوكا: قال محاد.حبيضة
أن د الـرمحن السـراج فحـدثاين عـن نـافعفسألت عنه عبـد اهللا بـن عمـر وعبـ: قال محاد. حيضة

حـــدثنا أبـــو ]19108[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال . عـــدة أم الولـــد حيضـــة:ابـــن عمـــر كـــان يقـــول
إذا بيعــت أو : عمـر يف األمــة الــيت توطـأ قــال د اهللا بـن عمــر عــن نـافع عــن ابــنيــأسـامة عــن عب

أنا احلجاج عن نـافع : نا أبو معاوية قال]1288[سعيد . أعتقت فلتستربأ حبيضةوهبت أو 
حـدثنا عبـدة بـن سـليمان ]19095[ابـن أيب شـيبة . عدة أم الولـد حيضـة: أن ابن عمر قال

.ة إذا أعتقهـا أو مـات عنهـا: عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 
أخــربين نــافع: حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن عبيــد اهللا قــال: نا أمحــد قــالحــدث] 2/744[حــرب 

أمحــد يف روايــة .اســتربأ أم الولــد إذا مــات عنهــا ســيدها أو أعتقهــا حيضــة: عــن ابــن عمــر قــال
:لحـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن عبيـــد اهللا قـــال أخـــربين نـــافع عـــن ابـــن عمـــر قـــا]626[صـــاحل 

قــال حــدثنا إســحق بــن يوســف و . تســتربىء أم الولــد إذا مــات عنهــا ســيدها أو أعتقهــا حيضــة
قــال حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه قــال يف عــدة أم الولــد إذا أعتقهــا 

ابــن منــري عــن عبيــد اهللا مــن طريــق] 15990[البيهقــي . 
مـن طريـق ]16006[البيهقـي .عـدة أم الولـد حبيضـة: بـن عمـر قـال بن عمر عن نافع عن ا

عـدة أم الولـد إذا : حيىي بن معني حدثنا أبو أسامة عن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال 
، وهـذ، علقــه البخـاري اهــ صـحيح ها واألمــة إذا عتقـت أو وهبـت حيضــةمـات سـيد

ابن عمـر يـرى أن أم الولـد تعتـق مبـوت سـيدها ، ، تستربأ حبيضة ، وكانإذا بيعت واستفيدت 
.
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بن عمر قـال اعن الثوري عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن ]12938[عبد الرزاق وقال 
: القــعمــرابــنأنــا داود عــن الشــعيب عــن : قــالنــا هشــيم]1289[ســعيد . تعتــد حيضــة : 

عـن داود حـدثنا حفـص بـن غيـاث وابـن عليـة]19082[ابن أيب شـيبة . تعتد حبيضة واحدة
حـدثنا حممـد بـن ]628[أمحد يف رواية صاحل . : عن ابن عمر قال عن الشعيب

أيب عدي عن داود عن الشـعيب عـن ابـن عمـر أنـه قـال يف عـدة أم الولـد إذا تـويف عنهـا سـيدها 
.سند صحيح ، مبعىن ما روى نافع اهـ)1(أو أعتقها حيضة

: قــال عمــرحــدثنا ابــن منــري عــن حجــاج عــن عطيــة عــن ابــن]16892[وقــال ابــن أيب شــيبة 
.اهـ حسن 

عـن علـي بـن زيـدعـن محـاد بـن سـلمةحـدثنا زيـد بـن حبـاب ]16921[وقال ابن أيب شيبة 
كـأن يف عنقهـا إبريـق جارية يوم جلوالء يف سـهمهعمرالبنوقعت : عن أيوب اللخمي قال

اهـ استدل به إسـحاق بـن إبـراهيم جعل يقبلها والناس ينظرونفما ملك نفسه أن : فضة قال 
وقـال البخــاري . ذكـره ابـن حبـان يف الثقـاتأيـوب بـن عبـد اهللا اللخمــيو. يف مسـائل املـروزي

مســع ابـــن عمــر قـــال وقعــت يف ســـهمي يــوم جلـــوالء يلخمـــيــوب بـــن عبــد اهللا الأ: يف التــاريخ 
قالـــه لنـــا نفســـي حـــىت قبلتهـــا والنـــاس ينظـــرون إيلبريـــق فضـــة فمـــا ملكـــتإجاريـــة كـــأن عنقهـــا 

] 2/756[اهــ حــرب )2(يـوبأبـن زيـد عـن يحجـاج بـن منهـال عـن محـاد بـن سـلمة عــن علـ
اهللا اللخمـي أن ابـن عن أيوب بن عبـد ثنا محاد عن علي بن زيد: ان قالحدثنا علي بن عثم

: وقع يف سهمي يوم جلـوالء جاريـة مجيلـة كـأن عنقهـا إبريـق فضـة فقـال ابـن عمـر: عمر قال
]8543[ابــن املنــذر . فجعلــت أقبلهــا والنــاس ينظــرونفمــا ملكــت نفســي حــىت وثبــت إليهــا

أخربنـا علــي بــن زيــد: حــدثنا محــاد قــال: حــدثنا حجــاج قـال: حـدثنا علــي بــن عبــد العزيـز قــال
كـأن وقعـت يف سـهمي جاريـة يـوم جلـوالء: عن ابـن عمـر قـالأيوب بن عبد اهللا اللخميعن

، : حـــدثنا حفـــص عـــن إمساعيـــل عـــن الشـــعيب قـــال]19087[ابـــن أيب شـــيبة -1
قيل له أتعتد أم الولد إذا تويف عنها : أنا سيار عن الشعيب قال: نا هشيم قال]1296[سعيد .جعلتموها ثالث حيض

.اهـ صحيح: قالسيدها أربعة أشهر وعشرا؟
يب حــازم عــن حيــىي بــن ســعيد عــن أبــو معمــر حــدثنا ابــن أحــدثين ] 578[قــال عبــد اهللا بــن أمحــد يف زوائــد الزهــد -2

.اهـ سند جيد :القاسم قال
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فما ملكت نفسي أن وثبت عليها، فجعلت أقبلها، والناس : عنقها إبريق فضة، قال ابن عمر
.اهـ علي بن زيد بن جدعان كانوا يتكلمون يف حفظه ينظرون

ابـنعبيد اهللا بـن أيب يزيـد أنـه سـأل حدثنا سفيان بن عيينة عن]17745[ابن أيب شيبة -
وأوالت األمحال أجلهن (ال ، وقرأ : عن رجل اشرتى جارية وهي حامل أيطأها ؟ قال عباس

.اهـ صحيح ) أن يضعن محلهن
حدثنا عيسى بن يـونس عـن األوزاعـي عـن حيـىي بـن أيب كثـري أن ]19090[ابن أيب شيبة -

عمر فكتب حيسن رأيهثالث حيض وكتب إىلأمر أم ولد أعتقت أن تعتدعمرو بن العاص
.اهـ منقطع 

حـدثنا عبـد األعلـى عـن سـعيد عـن مطـر عـن رجـاء بـن حيـوة ]19074[وقال ابن أيب شيبة 
: عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال 

حـدثنا سـعيد عـن : بـن جعفـر قـالحـدثنا حممـد: حدثنا أمحـد قـال] 2/746[حرب .زوجها
ال تلبسـوا علينـا :مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمـرو بـن العـاص أنـه قـال

ورواه صاحل .
حــدثنا حممــد ]8552[ابــن املنــذر .يف مســائله عــن أبيــه عــن غنــدر وعبــد الوهــاب عــن ســعيد

حدثنا سعيد عن مطر الوراق عن رجاء بن حيوة بن إمساعيل قال حدثنا عبد اهللا بن بكر قال 
ال تلبسـوا علينـا سـنة نبينـا، عـدة أم الولـد : عن عمرو بن العاص أنـه قـالعن قبيصة بن ذؤيب

بـن نـا حممـد بـن احلسـن]3/310[وقال الدارقطين .إذا تويف عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا
علي اليقطيين نا احلسني بن عبد اهللا بن يزيد القطـان نـا عبـاس بـن الوليـد اخلـالل الدمشـقي نـا 
زيد بن حيىي بن عبيد نا أبو معيد حفص بن غيالن عن سليمان بن موسى أن رجاء بن حيوة 
حدثه أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أن عمرو بن العاص قال عدة أم الولد إذا توىف عنها سيدها 

وهو مرسل ألن ، موقوف وهو الصواب . أشهر و أربعة 
بــن حممــد املقــرئ يأخربنــا أبــو احلســن علــ]15994[البيهقــي .قبيصــة مل يســمع مــن عمــرو 

أخربنا احلسن بن حممد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حـدثنا حممـد بـن املنهـال حـدثنا 
عروبــة عــن قتــادة ح قــال وحــدثنا يوســف قــال وحــدثنا أبــو يزيــد بــن زريــع حــدثنا ســعيد بــن أيب

عروبـة عـن قتـادة ح قـال وحـدثنا مطـر حـدثنا سـعيد بـن أيبياخلطاب حـدثنا أبـو حبـر البكـراو 
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ال تلبســوا علينــا ســنة : عــن رجــاء بــن حيــوة عــن قبيصــة بــن ذؤيــب عــن عمــرو بــن العــاص قــال 
روايـة يزيـد ويف، ا أربعـة أشـهر وعشـرا 

حـدثنا الوليـد بـن مسـلم عـن ]2656العلـل[اهـ وقـال أمحـد عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا
: األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عمـرو بـن العـاص قـال 

زيـز عـن سـليمان بـن موسـى قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبـد الع. عدة أم الولد عدة احلرة
. عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال عدة أم الولـد عـدة احلـرة 

وضـعفه اهــهـذا حـديث منكـر :محـد قـال أ. سـعيد : قـال ؟ مـن حـدثكم : قال قلـت للوليـد 
.أبو عبيد 

ثــور قــال حــدثين أيب قــال حــدثنا حيــىي بــن ســعيد قــال حــدثنا]625[وقــال صــاحل يف مســائله 
ال تلبسـوا علينـا يف :مسعت رجاء بن حيوة قال سئل عمرو بن العاص عـن عـدة أم الولـد قـال

فكأنـه ضـعفه، فهـؤالء مل يقولـوا سـنة نبينـا : قـال أيب .، ديننا 
.ثور هو ابن يزيد . هذا أصح ، وهو مرسل اهـ
عبيـدبـنفضـالةعـن قتـادة عـن عـن سـعيد لـى حـدثنا عبـد األع]19075[ابـن أيب شـيبة -

مرسل رواته . ا إذا تويف عنها زوجها عدة احلرة: وعن عبد ربه
.ثقات 

حــدثنا حممــد بــن ســلمة عــن حممــد بــن إســحاق حــدثينيحــدثنا النفيلــ]2160[أبــو داود -
قـال يفـع بـن ثابـت األنصـار رويعـن مرزوق عن حـنش الصـنعاينحبيب عن أيبيزيد بن أيب

ال أقول لكم إال ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول أما إين: قام فينا خطيبا قال
إتيـان يعـين. مـاءه زرع غـريه يال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسق:يوم حنني قال 

حــىت يســتربئها مــرأة مــن الســيبوال حيــل المــرئ يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر أن يقــع علــى ا.احلبــاىل
اهـــ رواه أمحــد والرتمــذي وال حيــل المــرئ يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر أن يبيــع مغنمــا حــىت يقســم 

.وحسنه 
حدثنا أمحد بن منصور حدثنا عبـد اهللا بـن يحدثنا أبو بكر النيسابور ]4/40[الدارقطين -

ل سـئل القاسـم عـن األمـة  زيد بـن أسـلم قـاهشام بن سعد حدثينالليث حدثينصاحل حدثين
صــلى اهللا قــال فقيــل لــه أبلغــك عــن النــيب. : كــم تطلــق قــال 
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ثنا أبو بكر نـا إبـراهيم بـن مـرزوق نـا أبـو عـامر نـا هشـام بـن حد. ال:قال؟هذاعليه وسلم يف
، يضـتان النـاس يقولـون ح: سـئل القاسـم عـن عـدة األمـة فقـال : سعد عن زيد بن أسلم قال 

وإنا ال نعلـم ذلـك أو قـال ال جنـد ذلـك يف كتـاب اهللا وال يف سـنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و 
لـيس : بن وهب عن أسامة بـن زيـد عـن أبيـه عـن القاسـم وسـامل قـاال اوكذلك رواه قال .سلم

اهـــ هـذا يف كتـاب اهللا وال يف ســنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه و سـلم ولكـن عمــل بـه املسـلمون 
.حيح عن القاسم ص

يستربئ األمة العذراءمن مل
ــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع عــن ]12906[عبــد الــرزاق - إذا كانــت : قــال عمــرب

حـــدثنا عبـــد الوهـــاب عـــن ســـعيد عـــن ]16886[ابـــن أيب شـــيبة . األمـــة عـــذراء مل يســـتربئها 
، علقــه حيح اهـــ صــإن اشــرتى أمــة عــذراء فــال يســتربئها: أيــوب عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال 

.البخاري 
حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر القــواريري : حــدثنا حممــد بــن نصــر قــال]8532[وقــال ابــن املنــذر 

عن ابـن عن نافعحدثنا سعيد عن أيوب: حدثنا حممد بن عبد الواحد بن أيب حزم قال: قال
اهـإذا اشرتاها بكرا أو اشرتاها من امرأة مل يستربئها: عمر قال

هل يستحلها بالرقطليقتني ثم اشرتاها من طلق األمة ت
عــن بعــض أصــحابه عــن شــعبة عــن أيب عــون عــن أيب صــاحل عــن ]13001[عبــد الــرزاق -

ابـن أيب شـيبة . أيأتيهـا فـأىب :يف رجل كانت عنده أمة فطلقها اثنتني مث اشـرتاها قيـل لـه علي
: علـي قـال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أيب عون عن أيب صاحل احلنفي عن]16377[

عـن )1(يزيـد بـن هـارون أخربنـا شـعبة عـن ابـن عـونمـن طريـق]15598[البيهقي .ال يطؤها
سـأل ابـن الكــواء عليـا عـن اململوكـة تكــون حتـت الرجـل فيطلقهــا : قــال ياحلنفـصـاحل يعـينأيب

اهــ صـحيح ، أبـو وكذلك رواه حيىي القطان عن شـعبة. ال حتل له: تطليقتني مث يشرتيها فقال 
وأبو عون الثقفـي امسـه حممـد بـن عبيـد اهللا بـن . حل امسه عبد الرمحن بن قيس ويقال ماهان صا

.سعيد 

.صوابه أبو عون-1
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حـدثنا أبـو الربيــع سـليمان بـن داود قـال حـدثنا ابـن وهــب ]1497[وقـال الـدواليب يف الكـىن 
أخربين ابن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية عن عبـد اهللا بـن زريـر الغـافقي عـن علـي بـن أيب طالـب 

رجل كانت حتته أمة فطلقها فبت طالقها مث اشرتاها هل حتل له اهـ أي يف ي اهللا عنه مثلهرض
.حسن . ال حىت تنكح زوجا غريه:أن ميسها قال

حــدثنا هشــيم عــن خالــد عــن أيب معشــر عــن إبــراهيم ]1413[وقــال أمحــد يف مســائل صــاحل 
ثقاتاهـ تنكح زوجا غريهال حتل له حىت:واحلكم قال ذكر أحدمها عن عبيدة عن علي قال

.
عـن الثـوري قـال أخـربين عثمـان بـن حكـيم عـن سـليمان بـن يسـار ]12991[عبد الرزاق -

حـدثنا هشــيم ]1486[سـعيد . ال حتـل لـك حـىت تـنكح زوجـا غـريك : زيـد بـن ثابـتفقـال 
ين عثمان بن حكيم األنصاري نا سـليمان بـن يسـار أن رجـال تـزوج أمـة كانـت لكثـري بـن أخرب 

الصــلت فطلقهــا البتــة فضــرب الــدهر مــن ضــربه وأصــاب الرجــل مــاال، فــأتى كثــري بــن الصــلت 
ال تعجــل حــىت أرجــع إليــك، فــأتى مــروان بــن احلكــم : فابتــاع منــه اجلاريــة فلمــا أوجبهــا لــه قــال

انطلق إىل زيد بن ثابـت فاسـأله عـن ذلـك، فـانطلق الرجـل إىل : وانيذكر ذلك له، فقال له مر 
ال حتــل لــه حــىت تــنكح : فجــاء إىل زيــد وأنــا عنــده فســأله، فقــال: زيــد قــال ســليمان بــن يســار

اشــهدوا أنــه قــد أعتقهــا وتزوجهــا : زوجــا غــريه، فــانطلق كثــري إىل الرجــل فــأخربه، فقــال الرجــل
حـىت أرجـع إليـك، فـأتى زيـد بـن ثابـت فـذكر ذلـك ال تعجـل: وأصدقها كذا وكـذا، فقـال كثـري

.اهـ سند صحيح ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه : له، فقال
عـــن معمـــر عـــن الزهـــري أن كثـــريا مـــوىل الصـــلت طلـــق امرأتـــه ]12993[عبـــد الـــرزاق وقـــال 

وقـال. تطليقتني مث اشرتاها فسـأل عنهـا زيـد بـن ثابـت فقـال ال حتـل لـه حـىت تـنكح زوجـا غـريه
خربين إمساعيل بن أمية عن قسيط ورجل آخر أن زيد بن ثابت قال يف أبن جريج قال اا أخربن

عـن وقـال.بن جريج إسـم العبـد قسـطاس غـالم كثـري بـن الصـلت احىت تنكح زوجا غريه قال 
بــن قســيط أن كثــريا مــوىل الصــلت كــان طلقهــا تطليقتــني مث اميــة عــن معمــر عــن إمساعيــل بــن أ
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اشرتاها وأعتقهـا فقـال زيـد لـو كنـت وطئتهـا بامللـك حلـت لـك ولكـن ال حتـل لـك حـىت تـنكح 
.اهـ رواية عثمان بن حكيم أقوى زوجا غريك

نـه كـان يقـولأبن شهاب عن أيب عبـد الـرمحن عـن زيـد بـن ثابـت اعن ]1118[وقال مالك 
يف روايـة سـويد اهــأرجل يطلق األمة ثالثا مث يشرتيها يف ال

]16383[وقـال ابـن أيب شـيبة . ، وال يثبـت عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن عمـر عـن زيـد
حدثنا عبد اهللا بـن إدريـس عـن مالـك عـن الزهـري أن أبـا عبـد الـرمحن سـأل زيـد بـن ثابـت عـن 

ال حتــل لــه إال مــن حيــث حرمــت : ت رجــل فطلقهــا فبتهــا مث اشــرتاها ؟ قــال مملوكــة كانــت حتــ
بـن شـهاب عـن أيب عبـد ابن بكـري ثنـا مالـك عـن من طريق ا] 14981[ورواه البيهقي .عليه

ذلـك غـري واحـد مـن أصـحاب النـيب : عـت مالكـا يقـول قـال قـال ومس. حىت تـنكح زوجـا غـريه 
.اهـ صحيح )1(صلى اهللا عليه وسلم

جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ] 12996[عبد الرزاق-
اهــ أكره ذلـك: يقول يف األمة تكون حتت الرجل فيطلقها مث يشرتيها بعد ذلك فيتسراها قال 

.يح سند صح
بـــن جـــريج عـــن عطـــاء قـــال قلـــت لعطـــاء رجـــل بـــت أمـــة مث اعـــن ]12990[عبـــد الـــرزاق -

وإن كـان : قـال عطـاء. يقولـهعبـاسبـنانعـم كـان : ل لـه قـالابتاعها ومل تنكح بعده أحدا أحت

.بــن شــهاب يف هــذا اخلــرباســم أيب عبــد الــرمحن شــيخ ايف اختلــف العلمــاء : ]482/ 5االســتذكار[قــال أبــو عمــر -1
بن شهاب ممن يسرت امسه ويكىن عنه جلاللتـه افقيل سليمان بن يسار وهو عندي بعيد ألن سليمان بن يسار ليس عند 

وممـن قـال أنـه سـليمان بـن يسـار وكيـع ،، عنده 
بـن شـهاب عـن أيب عبـد الـرمحن عـن زيـد بـن ثابـت مث قـال وكيـع أبـو عبـد اهذا احلـديث عـن مالـك عـن ىجلراح ورو بن ا

وإمنـا ،وقيل هو أبو الزناد وهذا أبعد أيضا ألن أبا الزناد مل يرو عن زيد بـن ثابـت وال رآه .الرمحن هو سليمان بن يسار
هاب عن كبار املوايل إال قليال عن اجللة مـنهم فكيـف يـروي عـن بن شايروي الفرائض وغريها عن خارجة ابنه وما يروي 

مسـه مـع فضـله وجاللتـه اوقيـل هـو طـاوس وهـذا عنـدي قريـب وأوىل بـاحلق وإمنـا كـتم . أيب الزناد وهو من صغارهم عنـده 
،بـن عبـاس شـيخه األن طاوس كان يطعن على بين أمية ورمبا دعا عليهم يف بعض جمالسه فكـان يـذهب فـيهم مـذهب 

بـن شـهاب يف جملـس هشـام أتـروي عـن طـاوس فقـال لسـائله ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جـوائزهم وقـد سـئل اوكان 
ومل جيبه بأنه يروي عنه أو ال يروي عنه فهذا كله دليل على أن . أما إنك لو رأيت طاوس لعلمت أنه ال يكذب وال جيد

اهـىل أعلمواهللا تعا،أبا عبد الرمحن املذكور يف هذا احلديث طاوس 
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اهــــ 
.صحيح 

بــن جــريج قــال أخــربين عطــاء أن عبــدا مــن أهــل الــيمن اأخربنــا ]13000[زاق عبــد الــر وقــال
يسـأله عـن ذلـك فـأمره أن يبتاعهـا عبـاسبـناطلق امرأتـه فبتهـا مث أراد العبـد أن يبتاعهـا فجـاء 

.اهـ صحيح إن شاء 
لــيس للعبــد : نــا سـفيان عــن عمــرو بـن دينــار عــن عطـاء عــن ابــن عبـاس]807[ســعيد وقـال

اهـــ ) ضــرب اهللا مــثال عبــدا مملوكــا ال يقــدر علــى شــيء(وذكــر: قــال. ســيدهطــالق إال بــإذن
.صحيح 

بن جريج قال أخربين عمرو بن دينار أن أبا معبـد مـوىل اأخربنا ]12843[عبد الرزاقوقال
بــن عبــاس أخــربه أن عبــدا كــان البــن عبــاس وكانــت لــه امــرأة جاريــة البــن عبــاس فطلقهــا فبتهــا ا

ــــاس افقــــال  ــــك فارجعهــــا إنــــك : بــــن عب ــــاس افقــــال ، فــــأىب ، ال طــــالق ل هــــي لــــك : بــــن عب
حدثنا سفيان عـن عمـرو بـن دينـار عـن أيب ]1487[سعيد . فأىب، فاستحللها مبلك اليمني 

: ارجعهـــا فـــأىب، فوهبهـــا لـــه وقـــال: معبــد أن عبـــدا البـــن عبـــاس طلـــق امرأتـــه تطليقتـــني فقــال لـــه
ن أيب معبــد أن غالمــا البــن عبــاس طلــق الــزبري عــحــدثنا هشــيم نــا أبــو.اســتحلها مبلــك اليمــني

ارجعهــا ال أم لــك فإنــه لــيس لــك مــن األمــر شــيء فــأىب، : امرأتــه تطليقتــني، فقــال ابــن عبــاس
.، تقدم اهـ صحيح هي لك فاختذها : فقال

أهـــل احلجـــاز أو : قـــالأنـــا الشـــيباين عـــن ســـعيد بـــن جبـــري: قـــالنـــا هشـــيم]808[ســـعيد -
.اهـ سند صحيح طالقا إال بإذن موالهبعضهم ال يرون للمملوك تزوجيا وال

الرجل يبت األمة هل حتل له إذا غشيها سيدها
عليـــاحــدثنا هشــيم عــن خالــد عــن أيب معشــر عــن إبــراهيم أن ]16995[ابــن أيب شــيبة-

حـدثنا هشـيم نـا خالـد احلـذاء عـن أيب معشـر ]1484[سـعيد .لـيس بـزوج يعـين السـيد: قال
وذكـر أحـدمها . ال حتل له حىت تنكح زوجا غـريه : علي قالعن إبراهيم عن علي واحلكم عن

.مرسل صحيح اهـعن عبيدة عن علي
عثمان بن عفـان وزيـد بـن ثابـتحدثت أن : قالحدثنا حيىي بن سعيد]1485[سعيد -

عـن حدثنا عباد بن العوام]16373[ابن أيب شيبة . ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه: قاال



تقريب فقه السابقني األولني

155

ال حتـل لـه حـىت : عثمـان بـن عفـان وزيـد بـن ثابـتحدثـه عـن عمنحيىي بن سعيد
اهـتنكح زوجا غريه

أن أخربنــا خالــد احلــذاء عــن مــروان األصــفر عــن أيب رافــعحــدثنا هشــيم ]1490[ســعيد -
جالس فقـام مغضـبا كارهـا عليفرخصا فيه وسئال عن ذلكعثمان بن عفان وزيد بن ثابت

عـن أيب رافـع عـن مـروان األصـفرعـن خالـدحـدثنا هشـيم ]16999[ابـن أيب شـيبة . ملا قاال
فرخص يف ذلك عثمـان : قال علي وزيد بن ثابتعن ذلك وعنده سئلعفانبنعثمانأن 

حـدثنا أبـو معـن ] 1/341[حـرب . ، فقام علي مغضبا كارهـا ملـا قـاالهو زوج : وزيد ، قاال 
عـن أيب رافـع أن حلـذاء عـن مـروان األصـفرالرقاشى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخربنا خالد ا

اهــ عليهـا سـيدها، حيـل للعبـد أن يتزوجهـا؟ فكـره ذلـكسئل عن العبد يطلق األمة، فيقـععليا
.صحيح 

حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن زريـع حـدثنا خالـد عـن أيب ]7483[ابن املنذر -
اهـــ لــه إال مــن حيــث حرمــتال حتــل : قــالمســعودابــنمعشــر عــن إبــراهيم عــن عبيــدة عــن 

.صحيح 
زيـد بـن ثابـت عـن احلسـن أن عن قتادةعن سعيد حدثنا عبدة]17003[ابن أيب شيبة -

كانــا ال يريــان بأســـا إذا طلــق الرجــل امرأتــه وهـــي أمــة تطليقتــني مث غشـــيها والزبيــر بــن العـــوام
اهــ مرسـل حسـن إحـالال أن ترجـع إىل زوجهـا خبطبـةسيدها غشيانا ال يريد بذلك خمادعة وال

.
أنـه كـان يقـول يفزيـد بـن ثابـتعـن نس عـن احلسـنأنا يو حدثنا هشيم]1489[سعيد -

ابـن أيب . إن زوجهـا إن شـاء أن خيطبهـاه وهي أمـة تطليقتـني فوطئهـا سـيدهاالرجل يطلق امرأت
هــو زوج إذا مل يــرد : قــال زيــدعــن عــن احلســنحــدثنا هشــيم عــن يــونس ]16998[شــيبة 

.مرسل حسن اهـاإلحالل

هل لألَمة اخليار إذا هي أعتقت
بـن عبـاس أن ابن جريج ومعمر عن أيوب عن عكرمة عـن اأخربنا ] 13010[عبد الرزاق-

زوج بريــرة كــان عبــدا لبــين فــالن نــاس مــن األنصــار يقــال لــه مغيــث واهللا لكــأين أنظــر إليــه اآلن 
لـم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ن كبن سـرييايتبعها يف سكك املدينة وهو يبكي فقال أيوب عن 
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ســلم بريــرة أن ترجــع إىل زوجهــا فقالــت يــا رســول اهللا أتــأمرين بــذلك فقــال إمنــا أنــا شــفيع لــه و 
.اهـ رواه البخاري ، والصحيح أن زوجها كان عبدا فقالت ال واهللا ال أرجع إليه أبدا 

: أيـوب قـالأخربنا عارم بن الفضل قال حدثنا محاد بـن زيـد عـن]11614[وقال ابن سعد 
.اهـ صحيح ال أعلم أهل املدينة ومكة خيتلفون أنه عبد ، يعين زوج بريرة

: كـان يقـولعمر بن الخطابأن أنا خالد عن أيب قالبة: قالنا هشيم]1247[سعيد -
]13022[عبــد الــرزاق .يف األمــة إذا أعتقــت وهلــا زوج فغشــيها قبــل أن ختتــار فــال خيــار هلــا

إذا جامعهــا بعــد أن : قــال عمــر بــن اخلطــابحلــذاء عــن أيب قالبــة أن عــن الثــوري عــن خالــد ا
عـن عـن خالـدحـدثنا ابـن عليـة]16800[ابـن أيب شـيبة .تعلم أن هلا اخليار فـال خيـار هلـا 

.اهـ مرسل جيدة فلها اخليار ما مل يطأها زوجهاإذا أعتقت األم: قالعمرعن أيب قالبة
ــ]1245[ســعيد - رجــل مملــوك عــن عبيــد اهللا بــن عبيــد الكالعــي يف ن عيــاشنــا إمساعيــل ب

: ، قلـــتبـــل ختـــري: أن تقـــر عنـــده أو تكـــره عليـــه؟ قـــالأختـــري األمـــة نكـــح أمـــة مث أعتقـــت قبلـــه
ا أحيرمهـــا ذلـــك عليـــه أم ال؟ فكيــف إن كانـــت ولـــدت مـــن ســـيدها غالمـــا فصـــار زوجهـــا البنهـــ

يال أو كثـريا، مث أراد أن وكيـف إن كانـت عنـده حينـا قلـ: ، قلتأرى أن حترم عليه لذلك: قال
إذا اسـتقرت حـىت : إين مل أعلم أن يل من أمـري شـيئا، قـال: ينتزع منه أهلا ذلك أم ال؟ وقالت

ال : فكيف إن كان صار العبد هلا من مرياثهـا مـن بعـد ولـدها؟ قـال: يأتيها فهي امرأته ، قلت
.اهـ مرسل حسن يؤمر بطالقها: يقولعلي بن أبي طالبحتل له، وكان 

قـال إن أعتقـت عنـد مسـعودبـنابـن جـريج قـال أخـربت أن اعن ]13024[عبد الرزاق -
اهـعبد فلم تعلم أن هلا اخليار أو مل خترت حىت عتق زوجها أو حىت متوت أو ميوت توارثا 

ن مــوالة لبــين عــدي يقــال هلــا زبــراء أبــن شــهاب عــن عــروة بــن الــزبري اعــن ]1172[مالــك -
النــيب زوج حفصــةمــة يومئــذ فعتقــت قالــت فأرســلت إيلأبــد وهــي أأخربتــه 

ن أمــرك أن تصــنعي شــيئا أين خمربتــك خــربا وال أحــب إ: ســلم فــدعتين فقالــت صـلى اهللا عليــه و 
بيدك ما مل ميسسك زوجك فإن مسـك فلـيس لـك مـن األمـر شـيء قالـت فقلـت هـو الطـالق 

عن معمر عن الزهري عن عـروة ]13017[عبد الرزاق .مث الطالق مث الطالق ففارقته ثالثا 
حــدثنا ابــن مبــارك عـــن : حــدثنا املســيب بــن واضــح قــال] 2/752[حــرب .مثلــه بــن الــزبري

: عــن الزهــري قــاليــونس
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واهللا مـا أحـب إين خمربتك خـربا : فقالتلمصلى اهللا عليه وسأعتقت دعتين حفصة زوج النيب
عنــد زوجــك، أن تفعليــه ولكــين حترجــت أن أكتمــك، تعلمــني أمــرك بيــدك إن شــئت اســتقررت

،·مــا مل ميسســـك فــإن مســـك قبــل أن تفارقيـــه فلــيس لـــك مــن أمـــرك شـــيءوإن شــئت فارقتيـــه
اهـوكان عبدا،أشهدكم أين فارقته: فقلت: قالت

لبـين عـدي بـن كعـب أعتقـت ةعن أمنا سفيان عن الزهري عن سامل]1250[وقال سعيد 
إين خمربتـــك ومـــا أحـــب أن تفعليـــه، لـــك اخليـــار مـــا مل ميســـك : حفصـــةفقالـــت هلـــا وهلـــا زوج

اهــ هكـذا روى فاشـهدي أين قـد فارقتـه مث فارقتـه: زوجك، فإذا مسك فال خيـار لـك ، قالـت
.ابن عيينة عن ابن شهاب 

زوج النـيب صـلىحفصـةة أن حدثنا عبدة عن سعيد عن قتاد]16802[وقال ابن أيب شيبة 
اهــ وهـذا مرسـل ، إن وطئك زوجك فال خيار لـك: قالت فعتقت جارية هلااهللا عليه وسلم أُ 
.وهو خرب حسن 

يف األمــة تكــون حتــت :نــه كــان يقــول أعبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ]1171[مالــك -
عــن عبـد اهللا بــن عمــر ]13016[عبـد الــرزاق .ن األمـة هلــا اخليــار مـا مل ميســهاأالعبـد فتعتــق 

حـدثنا علـي ]16797[ابـن أيب شـيبة . بن عمراعن نافع عن 
هلـا : يف اململوكة تكـون حتـت العبـد فتعتـق قـال ابن عمرعن عن نافععن عبيد اهللابن مسهر 

ابــن عــن عــن نــافععــن عبيــد اهللاحــدثنا عبــدة]16801[ابــن أيب شــيبة .اخليــار مــا مل ميســها
حــدثنا املســيب بــن واضــح ] 2/750[حــرب .: قــال عمــر
إذا كانـت : عـن ابـن عمـر أنـه كـان يقـولنـافععنحدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة: قال

ثنا حــد]36[أبــو اجلهــم .تــه فــإن أقــرت حــىت جيامعهــا فــال تســتطيع أن تنتــزع منــهشــاءت فارق
:كان يقول عبد اهللا بن عمر  أن الليث بن سعد عن نافع

حــــرب . إن شـــاءت كانـــت وإن مل تشـــأ مل تكـــنوهـــي عنـــدهعتـــق
إذا كــان : عــن نــافع أن عبــد اهللا كــان يقــولقــال ثنــا ليــثحــدثنا أمحــد بــن يــونس ]2/766[

: قــال عمـربـنابــن جـريج عـن نــافع أن اعـن ] 13018[عبــد الـرزاق. شـاءت مل تكـن معـه
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. فلــيس لــه أن يفارقهــا إال أن يشــاءا
أميــا أمــة  : قــال عبــد اهللا بــن عمــر: نــا نــافع قــال: نــا أبــو علقمــة الفــروي قــال]1265[ســعيد 

عبد اهللا بن حممد بن عبد اهـ أبو علقمة كانت حتت عبد فأعتقت فإن هلا اخليار ما مل ميسها
.صحيح .ثقةيب فروة أاهللا بن 

بـن جـريج قـال أخـربت عـن عبـد اهللا بـن عـامر ان الثـوري عـن عـ]13020[عبد الـرزاق وقال
: بــن ربيعــة أن عبــد اهللا بــن عمــر قــال 

اهـأن هلا اخليار 
دثنا عبدة بن سـليمان عـن سـعيد عـن عبـد الكـرمي عـن جماهـد ح]17530[ابن أيب شيبة -

ال شـيء هلـا : ابن عباسومقسم عن 
عبــد الوهــاب بــن مــن طريــق]14675[البيهقــي .ال جيمــع عليــه أمــر يــذهب بنفســها ومالــه

اهــ ميـة عـن جماهـد عـن ابـن عبـاسأعروبـة عـن عبـد الكـرمي أيبعطاء أخربنا سعيد هو ابـن أيب
.أبو أمية ضعيف 

هل هلا خيار إذا أعتقت عند حر 
عــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع والثــوري عــن عبــد اهللا عــن نــافع ]13027[عبــد الــرزاق -

سعيد .إذا أعتقت عند حر فال خيار هلا : قال عمربناوالثوري عن عبيد اهللا عن نافع عن 
أنـه كـان ال جيعـل هلـا اخليـار ابن عمـرعن ا ابن أيب ليلى عن نافعأن: قالنا هشيم]1255[

قـال عمـربـنابن أيب ليلى عن نافع عن اعن الثوري عن ]13013[عبد الرزاق .على احلر
بـن حممـد بــن يأخربنــا أبـو احلسـني علـ]14660[البيهقـي . ال ختـري إال أن تكـون عنـد عبـد 

مـرمي حـدثنا حدثنا ابـن أيبيبن حممد املصر يحلسن علعبد اهللا بن بشران ببغداد أخربنا أبو ا
ال ختـري إذا عتقــت إال : قـال ابـن عمـرليلـى عـن نـافع عـن حـدثنا سـفيان عـن ابـن أيبالفريـايب

.اهـ حسن صحيح داأن يكون زوجها عب
عــــن ســــعيد عــــن قتــــادة عــــن ابــــن املســــيب حــــدثنا ابــــن مبــــارك]16786[ابــــن أيب شــــيبة -

ابـن املنـذر .ال خيـار هلـا علـى احلـر: قـال ابن عبـاسعن سن وعكرمةليمان بن يسار واحلوس
حدثنا موسى قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا عبد اهللا قال حدثنا سعيد ]7310[
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عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وعن سعيد بن املسيب وحسـن وسـليمان بـن يسـار وعـن 
.اهـ سند صحيح ا أعتقت وتزوجها حر فال خيار هلايف األمة إذ: نافع

هل تطلق منه بالبيعاألمة تباع وهلا زوج 
]24النساء ) [واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم(وقول اهللا تعاىل 

عمـر بـن كتـب : أنا عبد الرمحن بن إسحاق عن أبيه قـال: نا هشيم قال]1951[سعيد -
إىل يسار بن منري أالخطاب

ابـــن أيب شـــيبة . أن يشـــرتي بضـــعها مـــن زوجهـــا ففعـــل: يف أهلهـــا، فكـــف عنهـــا، وكتـــب إليـــه
ىاشـرت : حدثنا شريك عن عبيـد اهللا بـن سـعد عـن يسـار بـن منـري عـن عمـر قـال ]18575[

حـدثنا شـريك عـن عبيـد اهللا : قـالحدثونا عن علـي بـن حجـر ] 8584[ابن املنذر . بضعها
أمرين عمر أن أشـرتي لـه جاريـة، فاشـرتيت لـه جاريـة هلـا زوج : عن يسار بن منري قالبن سعد

اشرت يل بضعها، فاشرتيت بضعها خبمسمائة أو حنو ذلـك،اشرتيت يل جارية هلا زوج: فقال
.اهـ ضعيف 

جاريــة عفــانبــنثمــانلعبــن شــهاب أن عبــد اهللا بــن عــامر أهــدى اعــن ]1277[مالــك -
بن عامر زوجها ا:ن وهلا زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثما

عــن معمــر عــن الزهــري قــال أهــدى عبــد اهللا بــن عــامر بــن  ]13178[عبــد الــرزاق . ففارقهــا 
وقـال . رسـل اهـ هذا مفأخرب أن هلا زوجا فردها عليه عفانبنلعثمانكريز جارية من البصرة 

حـدثنا ابـن وهـب : عـن أمحـد بـن صـاحل قـالحـدثونا عـن حممـد بـن حيـىي] 8585[ابن املنذر 
أن عبـد اهللا بـن أخربين أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن مالـك بـن أوس احلـدثان: قال

إن يل زوجــا، فكتــب إليــه أن : 
بــئس مــا صــن

.أصح مرسل اهـعليك
أن حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر عـن نـافع]18578[وقال ابن أيب شيبة 

: ، وقـال إن يل زوجـا ، فردهـا إىل موالهـا : قالت فلما جردها جارية عثمانرجال أهدى إىل 
.اهـ صحيح يت يل جارية هلا زوجأهد
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حـــدثنا املنـــذر بـــن : حـــدثنا أيب قـــال: حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن معـــاذ قــال] 2/773[وقــال حـــرب 
: بن عفـان جاريـة فقـال هلـااشرتيت لعثمان : مل األنصاري قالحدثين عمرو بن سا: ثعلبة قال

د اهللا قــال حــدثنا عبيــ] 2/772[وقــال حــرب اهـــ فاحرتمهــا عثمــان.نعــم: ألــك زوج؟ قالــت
شـرتيت لعلـي بـن أيب ا: حدثنا أيب قـال حـدثنا املنـذر بـن ثعلبـة قـال حـدثنا علبـاء بـن أمحـر قـال

نعــم فأمسـك عنهــا واشـرتى طالقهـا مــن زوجهـا مثــان : ألـك زوج قالـت: طالـب جاريـة فســأهلا
.جيدهداسنهذا أشبه ، وإاهـ مائة درهم

هـو زوجهـا حـىت : قـال عليـااهيم أن عن الثوري عن محـاد عـن إبـر ]13174[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل جيد يطلقها أو ميوت 

اشـــرتى شـــرحبيل بـــن : عـــن معمـــر عـــن عاصـــم عـــن الشـــعيب قـــال ]13175[عبـــد الـــرزاق -
فقالــت إين مشــغولة علــيأحســبه قــال فــدعاها طالــبأبــيبــنلعلــيالســمط جاريــة فأهــداها 

سـعيد . شيء مشغول فردهـا عليـه ما شغلك قالت إن يل زوجا قال فال حاجة لنا يف: فقال 
جاريــة لعلــيأهــدي : قــالأنــا عاصــم األحــول عــن الشــعيب: قــالنــا أبــو األحــوص]1949[

نــا هشــيم.جهــا خبمســمائة درهــم علــى أن يطلقهــافــأنبئ أن هلــا زوجــا فاشــرتى بضــعها مــن زو 
صــاحب الســيلحني بعــث دة عــن الشــعيب أن مــرة بــن شــراحيلوعبيــأنــا داود بــن أيب هنــد: قــال
إين وجــدت : نعــم، فردهــا، وكتــب إىل مــرة: جباريــة، فســأهلا هــل لــك مــن زوج؟ قالــتعلــيإىل 

.،هــديتك مشــغولة
علـيعن الثوري عن جابر عن الشعيب أن شـراحيل بـن مـرة بعـث إىل ]13176[عبد الرزاق 

ة أنـــت أم مشـــغولة فقالـــت بـــل مشـــغولة هلـــا زوج فردهـــا فاشـــرتى جباريـــة فقـــال هلـــا علـــي أفارغـــ
ابــــــن أيب شــــــيبة . 

أهـــدى رجــل مـــن : عـــن الشــعيب قــال حــدثنا علــي بـــن هاشــم عــن ابـــن أيب ليلــى]18579[
مشـغولة يـا أمـري : قالـت أفارغـة ، أم مشـغولة ؟ ف: جاريـة ، فلمـا أتتـه سـأهلا علـي لعليمهدان 

ابـــن .فاعتزهلــا ، وأرســل إىل زوجهــا فاشــرتى بضــعها منــه بعشــرين وأربــع مئــة: املــؤمنني ، قــال 
حدثنا علي بن احلسن حدثنا عبد اهللا عن سفيان قال حدثنا جـابر وعاصـم ]7459[املنذر 

بـل : لـتأفارغـة أو مشـغولة؟ فقا: عـن الشـعيب أن شـراحيل بـن مـرة بعـث إىل علـي جباريـة فقـال
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: فردهــا، قــال: قــالمشــغولة هلــا زوج
.اهـ خرب صحيح ، واالختالف فيه يسري علي فقبلها

: حدثنا حممـد بـن سـابق قـال: وحدثونا عن أيب بكر الصنعاين قال]8586[وقال ابن املنذر 
اشـرتيت لعلـي جاريـة : عـن أيب اهليـاج قـالنحدثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمح

لـــك زوج؟ : قـــد تطهـــرت، قـــال: أم مشـــغولة؟ فقالـــتأفارغـــة أنـــت: فجردهـــا فأعجبتـــه، فقـــال
اهـــ عبــد األعلــى فــأىب أن يرضــى، فردهــا ومعهــا مائتــا درهــم: أرضــوه، قــال: نعــم، قــال: قالــت

.الثعليب ضعيف 
جــــاج عــــن أيب إســــحاق عــــن حــــدثنا أبــــو خالــــد األمحــــر عــــن ح]18576[ابــــن أيب شــــيبة -

سعداأن مصعب بن سعد
حـدثنا يــونس بـن أيب إســحاق عــن : حـدثنا وكيــع قــال]18577[ابـن أيب شــيبة .خبمـس مئــة

فجعــل : زوج جاريـة لــه مملوكـا لــه ، فتبعتهـا نفســه ، قـال ســعداأن أبيـه عــن مصـعب بــن سـعد 
حـدثنا ] 2/771[حـرب وقـال. اهــ أبـو إسـحاق كـان اخـتلط ه جعال علـى أن يطلقهـالغالم

عـن مصـعب بـن 
اشرتيت أليب جارية فسأهلا فأخربت أن هلا زوجا فأتيت زوجها فاشرتيت : سعد بن مالك قال

.فقبلها اهـ حسن 
سـعد بـن أيب وقـاصأن نـا أبـو حـازم: قـالنا عبد احلميـد بـن سـليمان]1954[وقال سعيد 

يـا أبـا : 
ا 

مـا لـه قاتلــه اهللا، : قـال،إين ذات زوج : ومل؟ قالـت: قـال، واهللا مـا أحـل لــك : 
انتهى إليه .أراد أن حيملين على امرأة رجل مسلم

إين مســتجاب الــدعوة، إمنــا : يــا ســعد أقصــر عليــك، ال تقــل: فقــاليف الســوق، فســمع الرجــل
لـيس ذاك إليـك: وإذا شـئت أن أفـرق بينهمـا فرقـت فقـال سـعديت زوجتهـا غالمـا يلهي جـاري

.اهـ ابن سليمان ضعيف ، وهو مرسل فردها عليه،هو زوجها حيثما أدركها أخذ برجلها
نبئـت : عن ابن سـريين قـال حدثنا إمساعيل ابن علية عن أيوب ]18581[ابن أيب شيبة -

هذه أمة لفالن ، فاشـرتاها بأربعـة : ته ، فسأل عنها ؟ قالوا رأى امرأة فأعجبعبد الرحمنأن 
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آالف درهــم ، وإذا هلــا زوج ، فأعطــاه مئــة درهــم علــى أن يطلقهــا فــأىب ، فــزاده فــأىب ، فــزاده 
.مخس مئة درهم فأىب ، فردها عليهفأىب حىت بلغ

ن أنـس بـن حدثنا ابن منـري عـن عبـد امللـك بـن أيب سـليمان عـ]18585[ابن أيب شيبة وقال 
: ردهـا ، وقـال ف: سريين عن ابن عمر أن عبد الرمحن بن عوف اشرتى جاريـة هلـا زوج ، قـال 

أخربنــا : حــدثنا أبــو أمحــد حممــد بــن عبــد الوهــاب قــال]8583[ابــن املنــذر . دلســت يل إذن
: عن ابن عمـر قـالحدثنا عبد امللك بن أيب سليمان عن أنس بن سريين: يعلى بن عبيد قال

إن هلــا : د الــرمحن بـن عــوف جاريــة وهـو معجــب برخصــها،اشـرتى عبــ
: نعـــم، فـــأتى زوجهـــا، فقـــال: زوجـــا، فســـأهلا، فقالـــت

.اهـ إسناد جيد غششتين، بعتين جارية هلا زوج: 
عبـــد ة بــن عبــد الــرمحن بـــن عــوف أن بـــن شــهاب عــن أيب ســـلماعــن ]1278[مالــك وقــال

عن معمـر ]13177[عبد الرزاق . ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها الرحمن بن عوف
لــك كــذا : عــن الزهــري عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن أن عبــد الــرمحن بــن عــوف قــال لزوجهــا 

سـلمة حدثنا ابن عيينة عـن الزهـري عـن أيب]18573[ابن أيب شيبة . ال: وكذا وطلقها قال
سـعيد .فردهـان عاصم بن عدي فأخرب أن هلـا زوجـاأن عبد الرمحن بن عوف اشرتى جارية م

نا سـفيان عـن الزهـري عـن أيب سـلمة أن أبـاه اشـرتى مـن عاصـم بـن عـدي جاريـة، ]1952[
نــا أبــو عوانــة عــن عمــر بــن أيب ســلمة عــن أبيــه أن عبــد الــرمحن بــن .فــأخرب أن هلــا زوجــا فردهــا

ال، واهللا : يـا بـين طلقهـا قـال: فذكر أن هلا زوجا، فأرسل إليه فدعاه فقـالعوف اشرتى جارية
: حدثنا أبو بكر احلميدي قال] 2/733[حرب .فردها.خذوا جاريتكم: ال أطلقها، فقال

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن إن عبد الرمحن بن عوف اشرتى مـن ثنا الزهري: ثنا سفيان قال
صــحيح ، ورواه الشـافعي عـن سـفيان ، اهــ وجـا فردهـاهلـا ز عاصـم بـن عـدي جاريـة فـأخرب أن

.فيه إرسال ال يضر 
حــدثنا ســفيان وعلــي بــن صــاحل عــن قــيس : حــدثنا وكيــع قــال]18584[ابــن أيب شــيبة وقــال 

بن وهب اهلمداين عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبـد الـرمحن بـن عـوف أنـه كـره أن يطأهـا 
ال يصـــلح زوجـــان يف : عـــوف وقـــال عبـــد الـــرمحن بـــن: وزاد فيـــه علـــي بـــن صـــاحل. وهلـــا زوج 

.اهـ صحيح اإلسالم
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حدثنا عبدة بن سليمان عن حيىي بن سـعيد عـن سـليمان بـن ]18574[ابن أيب شيبة وقال
يســار أن عاصــم بــن عــدي وهــب لعبــد الــرمحن بــن عــوف جاريــة فلمــا دنــا منهــا أخربتــه أن هلــا 

ثنا علـي بـن احلسـن حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان حد]7460[ابن املنذر .زوجا ، فردها عليه
عن حيىي بـن سـعيد عـن سـليمان بـن يسـار أن عبـد الـرمحن بـن عـوف اشـرتى جاريـة وهلـا زوج، 

.اهـ مرسل جيد فلما أخرب بذلك ردها
عبــد كــان : نــا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق اهلمــداين عــن الشــعيب قــال]1941[ســعيد-

بيـع : أنـا مغـرية عـن إبـراهيم أن ابـن مسـعود قـال: نا هشيم قـال.بيع األمة طالقها: يقولاهللا
بـن مسـعود أنـه اعـن معمـر عـن محـاد عـن إبـراهيم عـن ]13169[عبد الـرزاق .األمة طالقها

حـدثنا أبـو معاويـة]18564[ابـن أيب شـيبة . قال يف األمة تباع وهلـا زوج قـال بيعهـا طالقهـا
ابــن املنــذر .بيــع األمــة طالقهــا: ل عبــد اهللا قــا: ن إبــراهيم قــال عــوأبــو أســامة عــن األعمــش 

حــدثنا أبــو عوانــة عــن : حــدثنا أبــو عمــر قــال: حــدثنا حيــىي بــن حممــد بــن حيــىي قــال]1569[
واحملصـنات مـن النسـاء إال مـا ملكـت (مغرية عن إبراهيم عن ابن مسعود يف قول اهللا عز وجل 

. بيعهـا طـالق: ، وكـان يقـولكل ذات زوج عليك حرام، إال ما اشرتيت مبالـك: قال)أميانكم
حـــدثين املثـــىن قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن جعفـــر عـــن شـــعبة عـــن مغـــرية عـــن ]8973[ابـــن جريـــر 

بيعهــا طالقهــا، ويتلــو : كــان عبــد اهللا يقــول: إبــراهيم أنــه ســئل عــن األمــة تبــاع وهلــا زوج؟ قــال
نا جريـر حـدثنا ابـن محيـد قـال حـدث. )واحملصنات من النساء إال ما ملكـت أميـانكم(هذه اآلية

)واحملصــنات مــن النســاء إال مــا ملكــت أميــانكم(عــن عبــد اهللا يف قولــهمعــن مغــرية عــن إبــراهي
مث .بيــع األمــة طالقهــا: وكــان يقــول.كــل ذات زوج عليــك حــرام إال مــا اشــرتيت مبالــك: قــال
حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا سـفيان عـن منصـور ومغـرية واألعمـش قال

حـدثنا ابـن املثـىن ]8982[مث قال ابن جريـر .هيم عن عبد اهللا قال بيع األمة طالقهاعن إبرا
مث قـال.قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محـاد عـن إبـراهيم عـن عبـد اهللا مثلـه

قـال : قالبة قالحدثنا محيد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن املفضل قال حدثنا خالد عن أيب
حـــدثنا أمحـــد قـــال حـــدثنا وقـــال .ها أحـــق ببضـــعها يعـــين األمـــة تبـــاع وهلـــا زوجمشـــرتي: عبـــد اهللا

.مرسل صحيح .مثله سفيان عن خالد عن أيب قالبة عن ابن مسعود
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بيــع : أنــه قــالكعــببــنأبــييــونس عــن احلســن عــن أنــا : قــالنــا هشــيم]1943[ســعيد -
: ثنا حممد بن نصر قالحد: حدثين حممد بن أمحد قال]8570[ابن املنذر .األمة طالقها

ابـن .عـن أيب بـن كعـب مثلـهأخربنـا هشـيم عـن يـونس عـن احلسـن: حدثنا حيىي بن حيـىي قـال
عن عيسى ابن دثين أمحد بن املغرية احلمصي قال حدثنا عثمان بن سعيدح]8984[جرير 

.مرسل .مثله أيب بن كعبعن أيب إسحاق عن أشعث عن احلسن
: قــال أيب بــن كعــبعــن معمــر عــن ســعيد عــن قتــادة قــال إن ]13168[عبــد الــرزاق وقــال 

عن سـعيد عـن قتـادة عـن احلسـنحدثنا أبو أسامة ]18565[ابن أيب شيبة . بيعها طالقها 
دثنا عبـــد األعلـــى قـــال حـــدثنا حـــحـــدثنا ابـــن بشـــار قـــال]8977[ابـــن جريـــر . مثلـــهأيبعـــن 

. بيعهــا طالقهــا: قــالوامالــكأنــس بــن و جــابر بــن عبــد اهللا و أيب بــن كعــب عــن قتــادة أن ســعيد
أيب بـن كعــبعـن قتــادة أن ل حـدثنا عبــد األعلـى قــال حـدثنا ســعيدحـدثنا حممـد بــن املثـىن قــا

.اهـ مرسل حسن بيعها طالقها: قالواابن عباسو جابراو 
جابر وابن عباس حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عـن ]18566[وقال ابن أيب شيبة 

.اهـ مرسل حسن ة طالقهابيع األم: قالوا أنسو
حــدثنا :حــدثنا حممــد بــن نصــر قــال: حــدثين حممــد بــن أمحــد قــال]8572[وقــال ابــن املنــذر 

عــن أنــس أنــه كــان حــدثنا خالــد بــن احلــارث حــدثنا ســعيد عــن قتــادة: محيــد بــن مســعدة قــال
.صحيحاهـبيعها طالقها: يقول

. بيعهـا طالقهـا: قـال د اهللاجابر بن عبـعن معمر عن قتادة أن ]13170[عبد الرزاق -
.مرسل حسن 

أو عـن أيب حصـني  حـدثنا وكيـع عـن مسـعر عـن معبـد بـن خالـد ]18582[ابن أيب شيبة -
اهـكره أن يطأها وهلا زوجأبا مسعودأن 
ب عــن حممــد بــن إســحاق عــن نــافعحــدثنا عبــد الســالم بــن حــر ]18580[ابــن أيب شــيبة -

اهــ ال ، إال أن يكـون طلقهـا طالقـا بائنـاته أينما وجـدها العبد أحق بامرأ: قال ابن عمرعن 
.بأس به 

أنه كـان يقـول ابن عباسحلذاء عن عكرمة عن أنا خالد ا: قالنا هشيم]1947[سعيد -
بـن إبـراهيم قـال حـدثنا ابـن حـدثين يعقـوب]8983[ابـن جريـر . فهـو طالقهـا: يف بيع األمـة
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بيعهــا طالقهــا، وعتقهــا : طــالق األمــة ســت: قــالابــن عبــاسعليــة عــن خالــد عــن عكرمــة عــن 
]8571[ابـــن املنـــذر . وطـــالق زوجهـــا طالقهـــا،طالقهـــا، وهبتهـــا طالقهـــا، وبرا

أخربنــا خالــد بــن : حــدثنا حيــىي قــال: حــدثنا حممــد بــن نصــر قــال: حــدثين حممــد بــن أمحــد قــال
طالقـه طالقهـا، وإن طالقهـا، و بيـع األمـة : عـن ابـن عبـاس قـالعبد اهللا عن خالد عن عكرمـة

.اهـ صحيح أو أعتقت فهو طالقهاوهبت أو ورثت

حيضتها اآلخرةاملرأة تتأخر 
عن حيىي بن سعيد وعن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط الليثي عن سـعيد بـن ]1212[مالك -

أميـا امـرأة طلقـت فحاضـت حيضـة أو حيضـتني مث :الخطـاببـنعمـرنه قـال قـال أاملسيب 
، شـهر أرفعتهـا حيضـتها ف

بــن جــريج قــال أخــربين حيــىي بــن اعــن ]11095[عبــد الــرزاق .شــهر مث حلــتأاألشــهر ثالثــة 
أميــا رجــل طلــق امرأتــه فحاضــت : بــن املســيب يقــول قــال عمــر بــن اخلطــاب اســعيد أنــه مســع 

حـىت يسـتبني محلهـا فـإن مل يسـتنب محلهـا حيضة أو حيضـتني مث قعـدت فلـتجلس تسـعة أشـهر
ابـــن أيب شـــيبة . يف التســـعة أشـــهر فلتعتـــد ثالثـــة أشـــهر بعـــد التســـعة الـــيت قعـــدت مـــن احملـــيض

: قــال عمــر: حــدثنا أبــو معاويــة عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب قــال]19334[
ثالثـــة ا حيضـــتها اعتـــدت للحـــيضمث رفعتهـــ، أو حيضـــتني إذا طلقـــت املـــرأة فحاضـــت حيضـــة

أنا أبـو جعفـر ]3001[ابن اجلعد .مث حلت للرجال، مث اعتدت للحمل تسعة أشهر أشهر
رفــع إىل عمــر بــن اخلطــاب امــرأة قــد طلقهــا : عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب قــال 

زوجها فحاضت حيضة مث ارتفعت حيضتها ال تدري أيسـت أم هـي حامـل قـال تـربص تسـعة 
الطحــــــاوي . ة املطلقــــــة ثالثــــــة أشــــــهر مث تــــــزوج إن شــــــاءت أشــــــهر مث تعتــــــد بعــــــد ذلــــــك عــــــد

أخــربين عمــرو بــن احلــارث أن : أخربنــا ابــن وهــب قــال: حــدثنا يــونس قــال]1816األحكــام[
قضــى عمــر بــن اخلطــاب أميــا امــرأة طلقــت : حيــىي بــن ســعيد حدثــه عــن ســعيد بــن املســيب قــال

أحتتسـب : فقلـت ليحـىي.محل فذلك وإال اعتدت بعـد التسـعة األشـهر ثالثـة أشـهر، مث حلـت
. ال، ولكنهــا تــأتنف الســنة حــني يرقــى احلــيض: يف تلــك الســنة مبــا خــال مــن حيضــتها؟ فقــال

عــن أنبــأ حيــىي بــن ســعيد: بــن هــارون قــالثنــا يزيــد : حــدثنا أبــو معــن قــال] 2/529[حــرب 
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املســـيب أن عمــربن اخلطــاب قـــال يف املــرأة تطلــق فتحـــيض حيضــة أو حيضـــتني، مث ســعيد بــن 

حـدثنا عبـد ] 2/619[حـرب . وإال اعتدت بعد التسعة ثالثة أشـهر فتلـك سـنةفهي حامل
حدثنا حيىي بن سعيد أنه مسـع سـعيد بـن املسـيب : سفيان قالثنا: اهللا بن الزبري احلميدي قال

قضـــى عمـــر بـــن اخلطـــاب يف امـــرأة طلقـــت فحاضـــت حيضـــة أو حيضـــتني، مث رفعتهـــا : يقـــول
: فقــال. حيضــتها ال يعلــم مــن أي شــيء ذلــك
.اهـ صحيح اعتدت ثالثة أشهر أخرى فتلك سنة

كانـت عنـد جـدي :حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان قـال عن]1186[مالك -

فقضــى هلــا بــاملرياث فالمــت عثمــان بــن عفــانحتــض فقالــت أنــا أرثــه مل أحــض فاختصــمتا إىل 
. علـي بـن أبـي طالـببن عمك هو اهذا عمل : اهلامشية عثمان فقال 

عـن حممـد بـن حيـىي بـن حبـان أن حبـان بـن عـن أيـوب بـن موسـىنـا سـفيان]1305[سعيد 
كانـــت حتتـــه امرأتـــان هامشيـــة وأنصـــارية، فطلـــق األنصـــارية وكانـــت ترضـــع فلبثـــت ســـنة، مث منقـــذ

إن : قـال عثمـانإن يل مرياثـا، ف: فقالـتعفـانبـنعثمـانمات عنها عنـد رأس احلـول، فأتـت 
حتلفــني عنــد منــرب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : ، فقــال علــيعليــاائــت هــذا أمــر لــيس بــه علــم

أشــركها علــي مــع فحلفــت ف،وسـلم أنــك مل حتيضــي ثــالث حـيض، فــإن حلفــت فلــك املـرياث 
ابــن أيب . هــذا قضــاء ابــن عمــك: فقــال عثمــان للهامشيــة كأنــه يعتــذر إليهــااهلامشيــة يف الــثمن

عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان أن حدثنا أبو خالد األمحر ]19339[شيبة 
جــده حبــان بــن منقــذ كانــت عنــده امرأتــان امــرأة مــن بــين هاشــم وامــرأة مــن األنصــار وأنــه طلــق 

لسـنة فمات حبان عند رأس اأرضعت مكثت سنة ال حتيضاألنصارية وهي ترضع وكانت إذا 
عبـــــد الـــــرزاق. علـــــي بـــــن أيب طالـــــبهـــــذا رأي ابـــــن عمـــــك : وقـــــال للهامشيـــــةعثمـــــانفورثهـــــا 

بن عيينة عن حيىي بن سعيد وأيوب بن موسى عن حممد بن حيىي بـن حبـان اعن ]11102[
قـــال كـــان عنـــد جـــدي امرأتـــان هامشيـــة وأنصـــارية فطلـــق األنصـــارية مث مـــات علـــى رأس احلـــول 

فقــال هــذا عثمــانىل وكانــت ترضــع فلمــا مــات قالــت إن يل مرياثــا وإين مل أحــض فرفــع ذلــك إ
فـرأى علـي أن حيلفهـا عنـد منـرب رسـول اهللا علـي بـن أيب طالـبأمر ليس يل به علم ارفعـوه إىل 
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.اهـ هذا مرسل صحيح بن عمك يعين عليا اهذا قضاء : كأنه يعتذر إليهاللهامشية  
عن معمر عن الزهري أن رجال من األنصـار يقـال لـه حبـان بـن ]11100[الرزاق عبدوقال 

منقــذ طلــق امرأتــه وهــي ترضــع وهــو يــوم طلقهــا صــحيح فمكثــت ســبعة أشــهر ال حتــيض مينعهــا 
الرضاع احليضة مث مرض حبان بعد أن طلقها بأشهر فقيـل لـه إن امرأتـك ترثـك إن مـت فقـال 

ثابــتبــنزيــدو طالــبأيببــنعلــيشــأن امرأتــه وعنــده فحملــوه فــذكرعثمــانهلــم امحلــوين إىل 

القواعد الالئي يئسن من احمليض وليسـت مـن األبكـار الالئـي مل حيضـن فهـي عنـده علـى عـدة 
امرأتــه فلمــا فقــدت الرضــاع حاضــت حيضــتها قلــت أو كثــرت فرجــع إىل أهلــه فأخــذ ابنتــه مــن

عنهـــا حيضـــة مث أخـــرى يف اهلـــالل مث تـــويف حبـــان قبـــل أن حتـــيض الثالثـــة فاعتـــدت عـــدة املتـــوىف
بن جريج قال أخـربين عبـد اهللا بـن أيب بكـر مث ذكـر مثـل اعن ]11101[عبد الرزاق .وورثته

ابـن أيب . حبـان بن جريج وبلغـين عـن عمـر بـن عبـد العزيـز مثلـه يف شـأن احديث الزهري قال 
: حدثنا أبو أسامة عن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيـب قـال ]19336[شيبة 

أو مثانيـة أشـهر فمكثت سبعة أشـهر جال طلق امرأته وهي ترضع ابنا لهكتب إيل الزهري إن ر 
إىل عثمــانامحلــوين إىل عثمــان فحملــوه فأرســل : إن مــت ورثتــك فقــال : ال حتــيض فقيــل لــه 

: ومل ؟ فقاال : نرى أن ترثه ، فقال : فسأهلما فقاال زيدو علي
وإمنا مينعها من احمليض الرضاع فأخذ الرجل ابنـه فلمـا ، وال من الالئي مل حيضن ، من احمليض 

مث مـات قبـل أن حتـيض ، مث حاضـت يف الشـهر الثـاين حيضـة أخـرى ، فقدته حاضت حيضة 
أخربنــا يــونس: قــالأخربنــا ابــن وهــب: قــالحــدثنا يــونس]1818[الطحــاوي . الثالثــة فورثتــه

حبــان بــن منقــذ كانــت : أن رجــال مــن األنصــار يقــال لــهابــن مسعــان عــن ابــن شــهاب أخربمهــاو 
عنـــده هنـــد ابنـــة ربيعـــة وامـــرأة مـــن األنصـــار، فطلـــق األنصـــارية وهـــي ترضـــع ابنـــه وهـــو صـــحيح، 

شــهر ال حتــيض، مينعهــا الرضــاع أن حتــيض، مث مــرض فمكثــت تســعة أشــهر أو قريبــا مــن مثانيــة أ
امحلــوين إىل عثمــان فحملــوه إليــه، : إن امرأتــك ترثــك إن مــت، فقــال ألهلــه: حبــان، فقيــل لــه

: مـاذا تريـان؟ فقـاال: فذكر له شأن امرأتـه، وعنـده علـي وزيـد، فقـال هلمـا عثمـان
د الالئــي يئســن مــن احملــيض، وليســت 
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مــن األبكــار الالئــي مل حيضــن، فهــي عنــده علــى حيضــها مــا كانــت مــن قليــل أو كثــري، وإنــه مل 
مينعهـــا أن حتـــيض إال الرضـــاع فرجـــع حبـــان إىل أهلـــه فـــانتزع ابنـــه منهـــا، فلمـــا فقـــدت الرضـــاع 

الثالثـة، مث حاضت حيضة، مث حاضت أخرى يف اهلالل، مث اشتد حببان وجعـه قبـل أن حتـيض 
عثمــان، فشــرك بينهمــا يف تــويف حبــان علــى رأس الســنة أو قريبــا منهــا، فاختصــمت املرأتــان إىل

يعــينهـذا رأي ابــن عمـك: قـال للهامشيــةمثنصــارية أن تعتـد عــدة املتـوىف عنهــاوأمـر األاملـرياث
ن أخربنا سعيد بن سامل عن ابن جـريج عـ]15808هق[الشافعي . 

أن رجــال مــن األنصــار يقــال لــه حبــان بــن منقــذ طلــق امرأتــه وهــو بكــر أخــربهعبــد اهللا بــن أيب
ترضـــع ابنتـــه فمكثـــت ســـبعة عشــر شـــهرا ال حتـــيض مينعهـــا الرضـــاع أن حتـــيض مث يصــحيح وهـــ

إن امرأتــك تريــد أن تــرث فقــال : مــرض حبــان بعــد أن طلقهــا ســبعة أشــهر أو مثانيــة فقيــل لــه 
زيـد و طالـبأيببـنيعلـفحملوه إليه فذكر له شـأن امرأتـه وعنـده ثمانعإىل امحلوين: ألهله 

: مـا تريـان؟ فقـاال : فقال هلما عثمان بن ثابت
مل يبلغن احمليض مث قد يئسن من احمليض وليست من األبكار الاليتليست من القواعد الاليت

من قليل أو كثري فرجع حبان إىل أهله فأخذ ابنتـه فلمـا فقـدت على عدة حيضها ما كانيه
دت حبان قبل أن حتيض الثالثة فاعتالرضاع حاضت حيضة مث حاضت حيضة أخرى مث تويف

.اهـ وهذا مرسل ، ورواية شيخه ابن َحّبان أوىل عدة املتوىف عنها زوجها وورثت
نـافع عـن سـليمان بـن يسـار أن حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن ]19337[ابن أيب شيبة -

األحوص رجال من أهل الشام طلـق امرأتـه تطليقـة أو تطليقتـني فمـات وهـي يف احليضـة الثالثـة 
ومــن هنــاك مــن أصــحاب النــيب فضــالة بــن عبيــدمــن الــدم فرفــع ذلــك إىل معاويــة فســأل عنهــا 

: فقـالبـتزيـد بـن ثاصلى اهللا عليه وسلم فلم يوجد عنـدهم فيهـا علـم فبعـث فيهـا راكبـا إىل 
اهــ صـحيح ، وهـذا ألنـه يقـول يـرى ذلـكعمـرابـنكـان : وإن ماتت مل يرثهـا قـال ، ال ترثه 

.باألطهار 
نــا ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم أن علقمــة طلــق امرأتــه فمكثــت ســتة ]1300[ســعيد -

عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا أو مثانية عشر شهرا، فماتـت ومل تكمـل العـدة، فسـأل علقمـة 
ــد  نــا أبــو عوانــة عــن منصــور عــن إبــراهيم أن علقمــة طلــق .رد اهللا عليــك مرياثهــا: قــالاهللاعب

، فحاضــت حيضــة أو حيضــتني مث ارتفعــت حيضــتها ســبعة عشــر امرأتــه تطليقــة أو تطليقتــني
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قـد : شهرا، أو مثانية عشر شهرا، مث ماتت فجاء علقمة إىل عبـد اهللا يسـأله عـن مرياثهـا، فقـال
نـا األعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة أنـه : نـا أبـو معاويـة قـال.ثها، فورثهاحبس اهللا عليك مريا

طلق امرأته تطليقة فحاضت حيضة أو حيضـتني يف سـتة عشـر شـهرا، أو سـبعة عشـر شـهرا مث 
مل حتــض الثالثــة حــىت ماتــت، فــأتى عبــد اهللا فــذكر ذلــك لــه، فقــال عبــد اهللا، حــبس اهللا عليــك 

حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم ]19338[ابــن أيب شــيبة.مرياثهــا، فورثــه منهــا
عن علقمة أنه طلـق امرأتـه تطليقـة أو تطليقتـني فحاضـت حيضـة ، أو حيضـتني يف سـتة عشـر 

، مث مل حتــض الثالثــة حــىت ماتــت فــأتى عبــد اهللا فــذكر ذلــك لــه ، شــهرا أو ســبعة عشــر شــهرا 
عــن الثــوري ]11104[الــرزاق عبــد. حــبس اهللا عليــك مرياثهــا وورثــه منهــا: فقــال عبــد اهللا 

ومعمر عن منصور ومحاد عـن إبـراهيم عـن علقمـة أنـه طلـق امرأتـه تطليقـة أو اثنتـني مث ارتفعـت 
بــن مســعود فقــال حــبس اهللا عليــك احيضــتها ســتة عشــر أو ســبعة عشــر شــهرا مث ماتــت فجــاء 

ش عـن مسعـت وكيعـا قـال حـدثنا األعمـ] 1420[أمحد يف مسائل صـاحل . مرياثها فورثه منها 
حـدثنا بشـر : حدثنا إبراهيم بن مرزوق قـال]1820[الطحاوي . خمتصراإبراهيم عن علقمة 

سألت إبراهيم فحدثين عن علقمـة أنـه : حدثنا شعبة عن سليمان األعمش قال: بن عمر قال
طلق امرأة تطليقة أو تطليقتني، فحاضـت حيضـة أو حيضـتني مث مكثـت سـبعة عشـر شـهرا أو 

حدثنا عبد امللـك بـن مـروان .حبس اهللا مرياثها : ورثه عبد اهللا منها، وقالمثانية عشر شهرا، ف
سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا مثلـه حدثنا شجاع بن الوليد عن: قال

عبــد اهللا بـن الوليــد مــن طريـق]15809[البيهقـي .ســتة عشـر شــهرا ومل يشـك: إال أنـه قـال
مــش ومنصــور عـن إبــراهيم عــن علقمـة بــن قــيس أنـه طلــق امرأتــه حـدثنا ســفيان عــن محـاد واألع

تطليقـــة أو تطليقتـــني مث حاضـــت حيضـــة أو حيضـــتني مث ارتفـــع حيضـــها ســـبعة عشـــر شـــهرا أو 
بس اهللا عليـك مرياثهـا فورثـه حـ: مثانية عشر شهرا مث ماتت فجاء إىل ابن مسعود فسأله فقال 

.اهـ صحيح منها
بـن مسـعود ايج قـال أخـربين عبـد الكـرمي عـن أصـحاب بن جـر اعن ]11098[عبد الرزاق -

أن املــرأة إذا طلقــت وهــم حيســبون أن احليضــة قــد أدبــرت عنهــا ومل يتبــني هلــا مســعودبــناعــن 
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عتدت تلك الثالثة األشهر الـيت أشهر اعتدت باحليض وإن حاضت فلم يتم حيضها بعد ما ا
.اهـ حسن بعد السنة فال تعجل عليها حىت تعلم أيتم حيضها أم ال 

قـال : حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عـن ابـن سـريين قـال ]19332[ابن أيب شيبة -
اهـــ أشــعث بــن فــذكر الســنة وأكثــر: قــال حفــص عــدة املطلقــة بــاحليض وإن طالــت: عبــد اهللا 

.سوار يضعف 
إذا حاضـت : قـالعمـربـناعن الثوري عـن حيـىي بـن سـعيد عـن ]11096[د الرزاق عب-

.مرسل جيد . 
حـدثنا اخلصـيب بـن ناصـح: قالحدثنا سليمان بن شعيب]1817األحكام[الطحاوي -

عـن امـرأة حاضـت حيضـتني يف شـهرين، مث ارتفـع سـئل قتـادة :قـالحدثنا مهـام بـن حيـىي: قال
.اهـ صحيح تلك الريبة: قال: عباسابنأن زعم عكرمة: حيضها فلم حتض سنة، قال

احلاملاملطلقة عدة 
]4الطالق ) [وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن(وقول اهللا تعاىل 

قــال : امل قــال حـدثنا ابــن إدريـس عــن مطـرف عــن عمـرو بــن سـ]17387[ابـن أيب شــيبة -
الصــــغار ، يــــا رســــول اهللا إن عــــددا مــــن عــــدد النســــاء مل يــــذكر يف كتــــاب اهللا : أيب بــــن كعــــب

والالئــي يئســن مــن احملــيض مــن نســائكم إن ارتبــتم (والكبــار وأوالت األمحــال فــأنزل اهللا تعــاىل 
ورواه ) . 

ـــا أبـــو زكريـــا حيـــىي بـــن حممـــد العنـــربي ثنـــا حممـــد بـــن عبـــد الســـالم ثنـــا ]3821[اكم احلـــ أخربن
إسحاق أنبأ جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سامل عن أيب بـن كعـب رضـي اهللا عنـه 

ملا نزلت اآلية اليت يف سورة البقرة يف عدد من عدد النساء قالوا قـد بقـي عـدد مـن عـدد : قال 
صــغار و الكبــار و ال مــن انقطعــت عــنهن احلــيض و ذوات األمحــال فــأنزل النســاء مل يــذكرن ال

والالئــي يئســن مــن احملــيض مــن نســائكم إن ارتبــتم (اهللا عــز و جــل اآليــة الــيت يف ســورة النســاء 
اهــــــ ) 

.صححه هو والذهيب 
حــدثنا عمــرو بــن ميمــون : حــدثنا حممــد بــن بشــر العبــدي قــال ]19587[ابــن أيب شــيبة -

فكرهتـه ، كانت أم كلثوم حتت الزبري بن العوام وكان رجـال شـديدا علـى النسـاء : عن أبيه قال
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فطلقهـا واحـدة ، 
خــدعتين : خربه أن أم كلثــوم قــد وضــعت محلهــا ، قــالمث خــرج فأدركــه إنســان فــأ، وهــو يتوضــأ 

: فقـال، خدعها اهللا ، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له وأخـربه بالـذي صـنعت 
اهـــ ورواه يزيـــد بــن هــارون عـــن : ســبق كتــاب اهللا فيهــا ، اخطبهـــا فقــال 

ن الثـوري عـن عمـرو بـن ميمـون عـن عـ]11721[عبـد الـرزاق وقـال. عمرو عن أبيه مرسال 
حـــدثنا حممـــد بـــن عمـــر بـــن هيـــاج ]2104[ورواه ابـــن ماجـــة . ميمـــون بـــن مهـــران عـــن الـــزبري

. حنوه حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبري بن العوام 
ورواه . رسـال ورواه إسحاق أخربنا وكيع نـا سـفيان عـن عمـرو بـن ميمـون بـن مهـران عـن أبيـه م

والصـحيح عـن عمـرو عـن . عبيد اهللا األشجعي عن سـفيان عـن عمـرو عـن أبيـه عـن أم كلثـوم 
.أبيه مرسل 

.ويف الباب حديث سبيعة ، يأيت يف املتوىف عنها 
قـال إن عبـاسبـنابـن طـاووس عـن أبيـه عـن ابن جـريج عـن اعن ]10936[عبد الرزاق -

بــن اعبــاس فــذلك حــني وضــعت أجلهــا قــال وتــال بــن ااملــرأة إذا طلقــت حــامال فوضــعت قــال 
بن طاووس وإن كان سقط بـني ذلـك فكـذلك اقال )وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن(عباس 

بـن اقال وإن طلقهـا غـري حامـل فـإذا طهـرت مـن آخـر احلـيض فـذلك حـني بلغـت أجلهـا وتـال 
بـن اقـال )وفوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسـكوهن مبعـروف أو سـرحوهن مبعـر (عباس 

بـن طـاووس عـن ابـن جـريج قصصـته علـى اقـال ، عباس فلرياجعهـا حينئـذ أو يسـرحها ويشـهد 
.اهـ صحيح أبيه فأقر به 

باب منه
عــن عــن أيب عمــرو العبــديعــن ليــث حــدثنا حفــص بــن غيــاث]19150[ابــن أيب شــيبة -

البيهقــي .خــر: قــال علــي
عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب]15835[

سـليم عـن بن يعقـوب حـدثنا أمحـد بـن عبـد اجلبـار حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن ليـث بـن أيب
بطنها ولدان فتضـع واحـدا ويبقـى اآلخـر الرجل يطلق امرأته ويفيفيعلعن يعمر العبدأيب

.اهـ ضعيف هو أحق برجعتها ما مل تضع اآلخرقال 
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قـال إن عباسبنابن جريج قال أخربين عطاء اخلرساين عن اعن ]12008[عبد الرزاق -
ابــن أيب شــيبة . طلقهــا ويف بطنهــا توأمــان فوضــعت أحــدمها راجعهــا زوجهــا مــا مل تضــع اآلخــر 

عبــاسابــنعــنعــن عطــاء بــن ميســرة حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن ابــن جــريج]19151[
اهــ عطـاء بـن فهو أحق برجعتها مـا مل تضـع اآلخـرإذا وضعت ولدا وبقي يف بطنها ولد : قال

.ميسرة هو اخلراساين ، ضعيف مرسل 

عدة املتوفى عنها احلامل
)والـذين يتوفــون مـنكم ويــذرون أزواجــا يرتبصـن بأنفســهن أربعـة أشــهر وعشــرا(وقـول اهللا تعــاىل 

]4الطالق) [وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن(وقوله سبحانه ] 234البقرة[
: ري عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا قـالنا معمر عن الزهـأثنا عبد الرزاق حد]27475[أمحد -

أرســل مــروان عبــد اهللا بــن عتبــة إىل ســبيعة بنــت احلــرث يســأهلا عمــا أفتاهــا بــه رســول اهللا صــلى 
عنهــا يف حجــة الــوداع وكــان خولــة فتــويفأاهللا عليــه و ســلم فأخربتــه 

ن ينقضــي أربعــة أشــهر وعشــر مــن وفاتــه فلقيهــا أبــو الســنابل يعــينأبــدريا فوضــعت محلهــا قبــل 
أربعـي علـى نفسـك أو حنـو هـذا : بن بعكك حني تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقـال هلـا ا

لنــيب صــلى اهللا الــت فأتيــت اإلعلــك تريــدين النكــاح 
سـلم قـد فقـال هلـا النـيب صـلى اهللا عليـه و سلم فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعككعليه و 

.اهـ رواه مسلم حللت حني وضعت محلك 
حــدثنا عبــد امللــك بــن حيــىي بــن بكــري حــدثين أيب ثنــا ابــن هليعــة عــن ]25/347[الطــرباين -

مـد بـن أيب بـن كعـب عـن أم الطفيـل بكري عـن عبـد اهللا بـن األشـج عـن بسـر بـن سـعيد عـن حم
اختصما يف احلامـل يتـوىف عنهـا زوجهـا، فتضـع فقالـت : أبي بن كعبوعمر بن الخطاب أن 

أال ختـرب عمـر بقـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم لسـبيعة بنـت : أم الطفيل أليب بـن كعـب
ليــه وســلم رجــال ل اهللا صــلى اهللا ع، فأنكحهــا رسـو احلـارث ملــا وضــعت بعــد وفـاة زوجهــا بأيــام

.اهـ ضعيف 
وأبــا عبــد اهللا بــن عبــاسعــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســليمان بــن يســار أن ]1228[مالــك -

سلمة بن عبد الرمحن بن عوف اختلفا يف املرأة تنفس بعـد وفـاة زوجهـا بليـال فقـال أبـو سـلمة 
: ل فقـاهريـرةأبـوبن عباس آخر األجلـني فجـاء اإذا وضعت ما يف بطنها فقد حلت وقال : 
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فبعثوا كريبـا مـوىل عبـد اهللا بـن عبـاس إىل أم سـلمة زوج النـيب ، بن أخي يعين أبا سلمة اأنا مع 
ولدت سبيعة األسلمية :

قــد حللــت : بعــد وفــاة زوجهــا بليــال فــذكرت ذلــك لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم فقــال 
اهــــ رواه قـــال مالـــك وهـــذا األمـــر الـــذي مل يـــزل عليـــه أهـــل العلـــم عنـــدنا .مـــن شـــئتنكحيافـــ

.البخاري ومسلم 
بــن جــريج قــال أخــربين داود بــن أيب عاصــم أن أبــا ســلمة بــن اعــن ]11725[عبــد الــرزاق -

إذ جاءته امرأة فقالت تويف زوجي عباسبناعند هريرةوأبوبينا أنا : عبد الرمحن أخربه قال 
بـن عبـاس اوهـي حا

بـن عبـاس علـي املـرأة فقـال اأنت آلخر األجلني فقـال أبـو سـلمة فقلـت إن عنـدي علمـا فقـال 
أخربين رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم أن سـبيعة األسـلمية جـاءت : أبو سلمة 

ت تـويف عنهـا زوجهـا فوضـعت فأخربتـه بـأدىن مـن أربعـة أشــهر النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فقالـ
مــن يــوم مــات فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يــا ســبيعة أربعــي بنفســك قــال أبــو هريــرة وأنــا 

.رجاله ثقات اهـ سند صحيح بن عباس للمرأة امسعي ما تسمعني اأشهد على ذلك فقال 
نــا عبــد اهللا بــن عــون عــن حممــد بــن حــدثنا حبــان حــدثنا عبــد اهللا أخرب ]4532[البخــاري -

فـذكرت ليلـىر وفـيهم عبـد الـرمحن بـن أيبسريين قال جلست إىل جملس فيه عظم مـن األنصـا
شأن سبيعة بنت احلارث ، فقال عبد الـرمحن ولكـن عمـه كـان ال حديث عبد اهللا بن عتبة يف

، قال مث ورفع صوته. جانب الكوفة ء إن كذبت على رجل يفيجلر فقلت إين. يقول ذلك 
يفمســعودابــنخرجــت فلقيــت مالــك بــن عــامر أو مالــك بــن عــوف قلــت كيــف كــان قــول 

حامل فقال قال ابن مسعود أجتعلون عليها التغلـيظ ، وال جتعلـون هلـا ياملتوىف عنها زوجها وه
اهـت سورة النساء القصرى بعد الطوىلالرخصة لنزل

: سـلم بـن صـبيح عـن مسـروق قـالحدثنا أبو معاويـة عـن األعمـش عـن م]1512[سعيد -
عبـد ). أربعـة أشـهر وعشـرا(من شاء العنته ألنزلت سورة النساء القصرى بعـد : عبد اهللاقال 

عــن معمــر والثــوري عــن األعمــش عــن أيب الضــحى عــن مســروق قــال قــال ]11714[الــرزاق 
محــال وأوالت األ(مــن شــاء العنتــه أن هــذه اآليــة الــيت يف ســورة النســاء القصــرى : بــن مســعود ا

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجـا (نزلت بعد اآلية اليت يف البقرة )أجلهن أن يضعن محلهن
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اهــ رواه أبـو وبلغـه أن عليـا قـال هـي آخـر األجلـني فقـال ذلـك : اآليـة قـال )يرتبصن بأنفسهن
.ورواه الشعيب وإبراهيم عن عبد اهللا مرسال .داود وابن ماجة 

بـن اعن هشام عـن حممـد بـن سـريين عـن أيب عطيـة قـال مسعـت ]11715[عبد الرزاق وقال
بعــد )وأوالت األمحــال أجلهــن أن يضــعن محلهــن(نزلــت آيــة النســاء القصــرى : مســعود يقــول 
]9647[الطــرباين ). والــذين يتوفــون مــنكم ويــذرون أزواجــا يرتبصــن بأنفســهن(الــيت يف البقــرة 

)1(قال أبو حممد: ثنا زائدة عن هشام قالحدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو 

حــىت أربعــة : ، فقـال القــومأجلهـا أن تضــع محلهــا: ذكروهـا عــن عبــد اهللا فقــال: قـال أبــو عطيــة
: أفــرأيتم إن مضــت أربعــة أشــهر وعشــر ومل تضــع محلهــا؟ فقــالوا: أشــهر وعشــر؟ فقــال عبــد اهللا

ون هلــا الرخصــة، إن نزلــت آيــة فتجعلــون عليهــا التغلــيظ، وال جتعلــ: حــىت تضــع، فقــال عبــد اهللا
إذا وضـــعت محلهـــا فقـــد )وأوالت األمحـــال أجلهـــن أن يضـــعن محلهـــن(القصـــرى لبعـــد الطـــوىل

اهـانقضت العدة 
ثنــا ســعيد بــن أيب مــرمي أنــا حــدثنا حيــىي بــن أيــوب العــالف املصــري]9642[وقــال الطــرباين 

قمــة بــن قــيس أن ابــن حممــد بــن جعفــر حــدثين ابــن شــربمة الكــويف عــن إبــراهيم النخعــي عــن عل
إال بعــد )وأوالت األمحــال أجلهــن أن يضــعن محلهــن(مــن شــاء العنتــه مــا نزلــت : مســعود قــال

). والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن أربعة أشـهر وعشـرا(آية املتوفاة عنها 
ن داود بـن حدثنا إبراهيم بـن نائلـة األصـبهاين ثنـا شـيبان بـن فـروخ ثنـا محـاد بـن سـلمة عـوقال

مــن شــاء حالفتــه أن ســورة : قــال عبــد اهللا بــن مســعود: أيب هنــد عــن الشــعيب عــن علقمــة قــال
حدثنا حممد بن عمرو بن خالد احلراين ثنا أيب .النساء القصرى نزلت بعد أربعة أشهر وعشرا

ح وحدثنا يوسف القاضي وحممد بن حممد التمار قاال ثنا عمرو بن مرزوق قـاال ثنـا زهـري عـن 
عـــدة املطلقـــة مــن حـــني تطلـــق : إســحاق عـــن األســود ومســـروق وعبيـــدة عــن عبـــد اهللا قــالأيب

حــدثنا .واملتــوىف عنهــا مــن حــني يتــوىف، ومــن شــاء قامستــه أن ســورة القصــرى أنزلــت بعــد البقــرة
حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا هالل بن العالء ثنا أيب ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن إمساعيل بن 

مـن شـاء قامستـه أن سـورة القصـرى نزلـت : الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا قالأيب خالد عن 
.اهـ صحاح بعد الطول يعين النساء

.كذا ، وأظنها قال حممد ، هو ابن سريين -1
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أنــه ســئل عــن املــرأة يتــوىف عنهــا زوجهــا عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ]1226[مالــك -
فـــأخربه رجـــل مـــن . إذا وضـــعت محلهـــا فقـــد حلـــت : وهـــي حامـــل فقـــال عبـــد اهللا بـــن عمـــر 

قـال لـو وضـعت وزوجهـا علـى سـريره مل يـدفن بعـد عمـر بـن الخطـابان عنـده أن األنصار ك
حــدثنا هشــيم أنــا حيــىي بــن ســعيد عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه كــان ]1522[ســعيد . حللــت
إذا : مسعـت عمـر بـن اخلطـاب يقـول: فقـال رجـل مـن األنصـار.إذا وضعت فقد حلـت: يقول

عبــد .وضــعت مــا يف بطنهــا وزوجهــا علــى الســرير قبــل أن يــ
بـن عمـر قـال إذا وضـعت محلهـا حـل اعن معمر عن أيـوب عـن نـافع عـن ]11719[الرزاق 

أجلها قال فحدثه رجل من األنصار أن عمر قال لو وضعت محلها وهو علـى سـريره مل يـدفن 
مـن مسعـت رجـال : حدثنا سفيان عن الزهري عن سامل قال]1521[سعيد.حللت لألزواج 

إذا وضـعت ذا بطنهـا وزوجهـا علـى السـرير فقـد : مسعت أبـاك يقـول: األنصار حيدث أيب قال
عــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن أبيــه قــال إذا وضــعت ]11718[عبــد الــرزاق . حلــت

محلهــا فقــد حــل أجلهــا قــال وقــال إن رجــال مــن األنصــار قــال مسعــت أبــاك يقــول لــو وضــعت 
حـــدثنا ابـــن عيينـــة عـــن ]17379[ابـــن أيب شـــيبة .لـــت محلهـــا وهـــو علـــى ســـريره مل يـــدفن حل

مسعـت أبـاك : مسعت رجال من األنصار حيدث ابن عمـر يقـول : قال : الزهري عن سامل قال 
الطحـــاوي .لـــو وضـــعت املتـــوىف عنهــا زوجهـــا ذا بطنهـــا وهـــو علــى الســـرير فقـــد حلـــت: يقــول 

مسعـت رجـال يقـول : ليونس حدثنا قال حـدثنا سـفيان عـن الزهـري مسـع سـاملا يقـو ]1825[
إذا وضــــعت احلامـــل املتـــوىف عنهـــا زوجهــــا ذا بطنهـــا، وزوجهـــا علــــى : أليب مسعـــت أبـــاك يقـــول

.اهـ صحيح السرير، فقد حلت 
بــن جــريج قــال أخــربين عبــد الكــرمي بــن أيب املخــارق أن امــرأة اعــن ]11717[عبــد الــرزاق -

قبل انقضاء العدة فقـال فقالت له إين وضعت بعد وفاة زوجي عمر بن الخطابجاءت إىل 
فقال هلا من أين جئت فذكرت له وأخربته مبا كعببنبأبيعمر أنت آلخر األجلني فمرت 

قال عمر فقال اذهيب إىل عمر وقويل له إن أيب بن كعب يقول قد حللت فإن التمسـتيين فـإين 
ته هـا هنــا فـذهبت إىل عمــر فأخربتـه فقــال ادعيــه فجاءتـه فوجدتــه يصـلي فلــم يعجـل عــن صــال

قلـت لرسـول اهللا حىت فرغ منها مث انصرف معها إليه فقال له عمر ما تقـول هـذه فقـال أيب أنـا
فاحلامل املتوىف عنهـا زوجهـا )جلهن أن يضعن محلهنأوأوالت األمحال (سلم صلى اهللا عليه و 
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فقال عمر للمرأة إمسعي ما تسمعني . سلم نعم ا فقال يل النيب صلى اهللا عليه و أن تضع محله
.هـ ابن أيب املخارق ضعيف ، منقطع ا

اختلـــف فيـــه أصـــحاب : قـــالحـــدثنا هشـــيم أنـــا جـــويرب عـــن الضـــحاك]1520[وقـــال ســـعيد 
مسعــت : أبــي بــن كعــبفقــال آخــر األجلـني: رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم مــنهم مـن قــال

اهـــ ضــعيف أجــل كــل حامــل أن تضــع مــا يف بطنهــا: رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول
.مرسل 

عـن صـاحل عبيد اهللا بن عبـد الـرمحن بـن موهـبعن حدثنا وكيع]17380[ابن أيب شيبة -
. يف جانـب البيـت يف أكفانـه فقـد حلـتإذا وضعت وهـو : قاالعثمانوعمر عن بن كيسان

.مرسل حسن 
عن سعيد عن الزهريعن حممد بن إسحاق حدثنا عبد األعلى]17381[ابن أيب شيبة -

قـد حلـت وقـال : قـال زيـد زيد بـن ثابـتوعلي بن أبي طالباستشـار عمرن بن املسيب أ
فـآخر األجلـني قـال : أرأيـت إن كانـت يئيسـا قـال علـي : أربعة أشـهر وعشـرا قـال زيـد : علي 
اهــ سـند نعشـه مل يـدخل حفرتـه لكانـت قـد حلـتلو وضـعت ذا بطنهـا وزوجهـا علـى : عمر 

.حسن 
: عبـــد اهللا قـــال : قـــال عـــن الشـــعيبعـــن إمساعيـــلعحـــدثنا وكيـــ]17385[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ صحيح )1(آخر األجلني: يقول عليوكان : أجل كل حامل أن تضع محلها قال 
حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن مســـلم ومل يـــذكر فيـــه ]17386[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 

نـــة عـــن حـــدثنا أبـــو عوا]1516[ســـعيد .آخـــر األجلـــني: مســـروق عـــن علـــي أنـــه كـــان يقـــول 
هــذا يــدل علــى أن اهـــآخــر األجلــني: كــان علــي يقــول: األعمــش عــن مســلم بــن صــبيح قــال

.قول عبد اهللا أخذه من مسروق ، وقول علي بلغه من غريه 

شـهر وعشـرا تعبـد وأن ربعة األكأنه يذهب إىل أن وضع احلمل براءة وأن األ] : 1707[قال الشافعي يف الرسالة  -1
لـو سـقط أحـدمها كمـايفـال مـن وجهـنييءنـه وجـب عليهـا شـأشـهر و أيت بأربعـة أ
وجـــب عليهـــا حقـــان لـــرجلني مل يســـقط

اهـواعتدت من اآلخر
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مــا أصــدق أن :قلــت لعــامر الشــعيب: عــن مغــرية قــالحــدثنا أبــو عوانــة] 1517[وقــال ســعيد 
اهـــ مث رواه عــن قت بشــيء قــط بلــى فصــدق بــه أشــد مــا صــد: آخــر األجلــني قــال: قــالعليــا

.صحيح . هشيم عن مغرية حنوه 
حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن احلسن عن عبد الرمحن بـن ]17392[ابن أيب شيبة -

تـرتبص : وسأله رجل عن امرأة تـويف عنهـا زوجهـا وهـي حامـل قـال علياشهدت : معقل قال 
إن فـروخ ال : نفسـها ؟ فقـال علـي يقـول تسـفي: مسعودابنفقال رجل إن ، أبعد األجلني 

اهـ سند صحيح ، أظن مراده عيب الذي نقل له عن ابن مسعود ، وأنه عجمي من بـين يعلم
حدثنا إبـراهيم بـن مـرزوق قـال ] 1823[وقال الطحاوي يف أحكام القرآن . فروخ من فارس 

: معقـل قـالحدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قـال حـدثنا عبيـد بـن احلسـن قـال حـدثنا ابـن
تعتـد آخـر األجلـني : شهدت علي بن أيب طالب وقد سئل عن رجل تويف وامرأته حامـل فقـال

إن فروخــا ال : لتبتــغ لنفســها فقــال: يــا أمــري املــؤمنني إن أبــا مســعود البــدري يقــول : فقيــل لــه 
مـا ، و اهــ كـان البـن مـرزوق منـاكري )1(بلى وأنا أعلـم: فبلغ ذلك أبا مسعود فقال، يعلم شيئا 
.قبله أصح 

حــدثنا محــاد عــن حــدثنا اخلصــيب قــالقــال حــدثنا نصــر بــن مــرزوق]1827[الطحــاوي -
اهـــ إن ولــدت املــرأة بعــد وفــاة زوجهــا بيــوم فقــد حلــت :قــالابــن عمــرعــن أيــوب عــن نــافع

.صحيح 
يف ابن عباسعن عن سليمان بن يسارأنا حيىي بن سعيدحدثنا هشيم]1518[سعيد -

بـن جـريج عـن عطـاء اعـن ]11712[عبـد الـرزاق .ينتظر آخر األجلـني: زوجهااملتوىف عنها 
إن طلقها حامال مث تويف عنها فآخر األجلني أو مـات عنهـا وهـي : يقول عباسبناقال كان 

قــــال ذلــــك يف )وأوالت األمحــــال أجلهــــن أن يضــــعن محلهــــن(حامــــل فــــآخر األجلــــني قيــــل لــــه 
ابـن عبـاسن فضـيل عـن ليـث عـن طـاووس عـن حـدثنا ابـ]17389[ابـن أيب شـيبة . الطالق

.اهـ رجع عنه : جها يف احلامل املتوىف عنها زو 
عـن علـي عـن دثنا أبو صاحل قال حدثين معاويةححدثين املثىن قال]5071[قال ابن جرير 

ه فهـذ)والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجـا يرتبصـن بأنفسـهن أربعـة أشـهر وعشـرا(ابن عباس

.وقع يف املطبوع حتريف كثري صححته من الناسخ واملنسوخ للنحاس رواه عن أيب جعفر -1
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حســـن ، لـــه . أن تضـــع مـــا يف بطنهـــاعـــدة املتـــوىف عنهـــا زوجهـــا
.شاهد تقدم 

عدة امرأة املفقود
:قـال عمـر بـن الخطـابعن حيىي بن سـعيد عـن سـعيد بـن املسـيب أن ]1195[مالك -

هر وعشـرا مث 
بـــن ابـــن جـــريج قـــال أخـــربين حيـــىي بـــن ســـعيد أنـــه مســـع اعـــن ]12323[عبـــد الـــرزاق .)1(حتـــل

)2(قضــى عمــر بــن اخلطــاب يف املــرأة تفقــد زوجهــا وال تــدري مــا الــذي أهلكــه: املســيب يقــول 

]12324[عبـد الـرزاق .املتوىف عنهـا مث تـنكح إن بـدا هلـا
تــرتبص امــرأة املفقــود أربــع : بــن املســيب عــن عمــر قــال اوري عــن حيــىي بــن ســعيد عــن عــن الثــ
أنـا حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد بـن املسـيب عـن عمـر : نا هشـيم قـال]1752[سعيد . سنني 
وتـزوج إن شـاءت،مث تعتد عدة املتـوىف عنهـا زوجهـاتربص امرأة املفقود أربع سنني،: أنه قال

اهـعن احلسن عن عمر بن اخلطاب مثل ذلكأنا يونس : نا هشيم قال.
بـن املسـيب أن عمـر وعثمـان قضـيا اعن معمر عن الزهـري عـن ]12317[عبد الرزاق وقال 

يف املفقود أن امرأته ترتبص أربع سنني وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك مث تزوج فإن جـاء زوجهـا 
بــن جــريج قــال أخــربين اعــن ]12318[عبــد الــرزاق .األول خــري بــني الصــداق وبــني امرأتــه 

بن شهاب أخربه أن عمـر وعثمـان قضـيا يف مـرياث املفقـود يقسـم مـن يـوم اعطاء اخلرساين أن 
ابـــــن أيب شـــــيبة . 

حــدثنا عبــد األعلــى عــن معمــر عــن الزهــري عــن ســعيد بــن املســيب أن عمــر بــن ]16982[
تـــربص أربـــع ســـنني وتعتـــد أربعـــة أشـــهر : يف امـــرأة املفقـــود: بـــن عفـــان قـــاال ان اخلطـــاب وعثمـــ

حــدثنا عبــد األعلــى عــن معمــر عــن الزهــري عــن ســعيد بــن ]16988[ابــن أيب شــيبة .وعشــرا
إن جـــاء زوجهـــا خـــري بـــني امرأتـــه وبـــني الصـــداق : املســـيب أن عمـــر وعثمـــان بـــن عفـــان قـــاال 

تــربص أربــع ســنني ، يشــبه أن يكــون إمنــا قالــه : ود وقــول عمــر يف امــرأة املفقــ] 468/ 12[عرفــة قــال البيهقــي يف امل-1
.تقدم قول مالك يف كتاب النكاح. وإليه يف أكثر احلمل ذهب الشافعي رمحه اهللا. لبقاء احلمل أربع سنني

إذا فقـد يف الصـف تربصـت : بـن املسـيب قـال اعن الثوري عن داود بن أيب هنـد عـن ]12326[قال عبد الرزاق -2
.اهـ علقه البخاري غري الصف فأربع سنني وإذا فقد يف، سنة 
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يورواه يــونس بــن يزيــد عــن الزهــر الــك مث قــال مــن طريــق م] 15975[رواه البيهقــي .األول
كتابـه عـن حممـد ورواه أبـو عبيـد يف. وقضـى بـذلك عثمـان بـن عفـان بعـد عمـر: وزاد فيه قال 

امـرأة املفقـود : عن سعيد بن املسـيب أن عمـر وعثمـان قـاال يعن الزهر ي بن كثري عن األوزاع
.حيح اهـ صتعتد أربعة أشهر وعشرا مث تنكحتربص أربع سنني مث

جــاءت : نــا هشــيم أنــا عبــد امللــك عــن عطــاء عــن عبيــد بــن عمــري قــال]1751[وقــال ســعيد 
إن زوجها غاب عنها فأطال الغيبة، فأمرها أن تـربص أربـع : امرأة إىل عمر بن اخلطاب فقالت

ســنني، ففعلــت، مث أتتــه فــأمر وليــه أن يطلقهــا، فطلقهــا، وأمرهــا أن تعتــد ثالثــة قــروء، ففعلــت، 
أمحـد يف مسـائل عبـد . فأمرهـا أن تـزوج ،، ففعلتمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرامث أتته فأ

يب سـليمان قـال أحدثنا حيىي بن سعيد القطان قال حدثنا عبد امللك يعين ابـن ]1274[اهللا 
ن إن رجــال فقــد يف عهــد عمــر فأتــت امرأتــه عمــر فقالــت أحــدثين عطــاء عــن عبيــد بــن عمــري 

شهر وعشـرا أربعة أربع سنني ففعلت مث جاءت فقال اعتدي أصي زوجي فقد فقال اذهيب فرتب
ففعلـــت مث جـــاءت فـــدعا ويل املفقـــود فقـــال طلـــق فطلـــق فقـــال اعتـــدي ثالثـــة قـــروء ففعلـــت مث 

يــن  أجــاءت فقــال اذهــيب فتزوجــي مــن شــئت مث جــاء زوجهــا بعــد ذلــك فقــال لــه عمــر وحيــك 
رض اهللا أنـــا مـــن أيـــن أدري أمـــا مـــري املـــؤمنني اســـتهوتين الشـــياطني فـــذهبوا يبأكنـــت فقـــال يـــا 

صــابوا مــن غنــائمهم قــالوا أفكنــت فــيهم يســتعبدوين حــىت غــزاهم مــنهم مســلمون فكنــت فيمــا 
رض اهللا أ

عمــر فخــريه. ىل احلــرةإنظــر أنــا أصــبحت و أرضــي فأن تصــبح قلــت باملدينــة هــي أليــك إحــب أ
اهــ قال ال حاجة يل فيها قـد حبلـت مـن زوجهـا فـأمر لـه بالصـداق. بني امرأته وبني الصداق

نا سفيان عن عمرو بن دينار عن ]1754[، وله شاهد ، رواه سعيد بن منصورإسناد جيد
فلبـــث مــا شـــاء اهللا أن عمـــر بــن اخلطــابأن رجــال انتســفته اجلـــن علــى عهــد حيــىي بــن جعـــدة
ته أتت عمر بن اخلطاب، فأمرها أن تربص أربع سنني، فلما مل جيئ أمر وليه يلبث، مث إن امرأ

 .
عـن حيـىي بـن جعـدة أن رجـال انتسـفته عـن عمـروحـدثنا ابـن عيينـة]16985[ابن أيب شيبة 

عمر فأمرها أن تربص أربع سنني مث أمر وليه بعد أربع سنني اجلن على عهد عمر فأتت امرأته 
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مرأتــه )1(أن يطلقهـا
.اهـ مرسل جيد ، واحملفوظ أنه أمرها بعدة الوفاة والصداق

عن رجل عـن عبـد خربين داود بن أيب هند أبن جريج قال اعن ]12322[عبد الرزاق وقال
الرمحن بن أيب ليلى عن عمر بن اخلطاب أن رجال من األنصار خرج إىل مسجد قومه ليشـهد 
ـــه فـــدعا قومـــه فســـأهلم عـــن ذلـــك  العشـــاء فاســـتطري فجـــاءت امرأتـــه إىل عمـــر فـــذكرت ذلـــك ل
فصدقوها فأمرها أن ترتبص أربعة حجج مث أتته بعد انقضائهن فأمرها فتزوجت مث قـدم زوجهـا 

ر فقـال امـرأيت ال طلقـت وال مـت قـال مـن ذا قـالوا الرجـل الـذي كـان مـن أمـره كـذا فصاح بعمـ
مرأته وبني املهر وسأله فقال ذهبت يب حي من اجلـن كفـار فكنـت فـيهم اوكذا قال فخريه بني 

قال فما كان طعامك فيهم قـال مـا مل يـذكر اسـم اهللا عليـه والفـول حـىت غـزاهم حـي مسـلمون 
يب فقالوا ماذا دينك فقلـت اإلسـالم قـالوا أنـت علـى ديننـا إن شـئت فهزموهم فأصابوين يف الس

مكثـــت عنـــدنا وإن شـــئت رددنـــا علـــى قومـــك قلـــت ردوين فبعثـــوا معـــي نفـــرا مـــنهم أمـــا الليـــل 
بــن جــريج اقــال . فيحــدثوين وأحــدثهم وأمــا النهــار فإعصــار الــريح أتبعهــا حــىت رددت علــيكم 

كنــت فقــال ذهــب يب جــن كفــار فلــم يزالــوا وأمــا أبــو قزعــة فســمعته يقــول إن عمــر ســأله أيــن  
يـــدورون يب األرض حـــىت وقعـــت علـــى أهـــل بيـــت فـــيهم مســـلمون فأخـــذوين فـــردوين قـــال مـــاذا 
يشــاركونا فيــه مــن طعامنــا قــال فيمــا ال يــذكرون اســم اهللا عليــه منهــا وفيمــا ســقط قــال عمــر إن 

نــا ]1755[ورواه ســعيد . اهـــ أبوقزعــة ســويد بــن حجــري ثقــة اســتطعت ال يســقط مــين شــيء 
هشيم أنا داود بن أيب هند عن أيب نضـرة عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى أن رجـال مـن األنصـار 

إن زوجهـا قـد : خرج ليال فانتسفته اجلن، فطالت غيبته، فأتت امرأته عمر بن اخلطاب فقالت
غـــاب عنهـــا فطالــــت غيبتـــه، فأمرهـــا أن تعتــــد أربـــع ســـنني، ففعلــــت مث أتتـــه، فأمرهـــا أن تــــزوج 

يعمــد : ، مث قــدم زوجهــا األول، فــأتى عمــر بــن اخلطــاب وأخــربه، فغضــب عمــر، وقــالففعلــت
ال تعجـــل علـــي يـــا أمـــري املـــؤمنني، إين : قـــال. أحـــدكم فيطيـــل الغيبـــة عـــن أهلـــه، مث ال يعلمهـــم 

خرجت من منزيل عشاء فاستبتين اجلن، فكنت فيهم ما شاء اهللا، فغزاهم جـن مـن املسـلمني، 
نعــم، فبعثــوا : هــل لــك أن ترجــع إىل بــالدك؟ فقلــت: مــا أنــت؟ فــأخرب : فقــالوا يل

.بـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار أن عمـر أمـر مـوىل املغيـب عنهـا أن يطلقهـا اعـن ]12319[عبد الرزاق -1
.يدل على صحته عند عمرو 
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فخـريه عمـر بـني امرأتـه : قـال. يب، فأما الليل فرجال أعرفهم، وأمـا النهـار فإعصـار ريـح حتملـين
: مـا كـان طعـامهم؟ قـال: وبني الصداق، فاختار امرأته، ففرق بينهمـا، وردهـا إليـه، فقـال عمـر

يعـين الـذي ال . اجلـدف: : قال. هللا عليهالفول، وما مل يكن يذكر اسم ا
حــدثنا علــي بــن عبــد ]7400[ابــن املنــذر . اهـــ هكــذا قــال اختــار امرأتــه وردهــا إليــه يغطــى 

أن امرأة محن بن أيب ليلىعن عبد الر العزيز حدثنا حجاج حدثنا محاد عن داود عن أيب نضرة
فجـاء زوجهـا بعـد . عتـدي أربـع سـنني مث تزوجـيا: فقدت زوجهـا فجـاءت إىل عمـر فقـال هلـا

حدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ]7396[ابن املنذر وقال . لك فخريه بني الصداق وبني امرأتهذ
أن عبـد الـرمحن بـن أيب حـدثنا أبـو نضـرة: زيـد بـن زريـع قـالحـدثنا ي: حدثنا حجـاج قـال: قال

فاســتطري فــالتمس جد قومــهليلــى حدثــه أن رجــال مــن األنصــار خــرج عشــاء مــن أهلــه يريــد مســ
فلــم يوجــد، فانطلقــت امرأتــه إىل عمــر بــن اخلطــاب فــذكرت ذلــك لــه، فــدعا قومــه فســأهلم عنــه 

فأمرهــا أن . ال: أفمــا مسعــتم فيــه ذكــرا بعــد؟ قــالوا: فقــال هلــم. فحــدثوه مثــل مــا حدثتــه امرأتــه
أهلم عـن ذلـك، تربص أربع سنني ففعلت، مث أتته فأخربته أنه مل يذكر هلا ذكر، فدعا قومه فسـ

ما ذكر لنا منه ذكر، فأمرها عمر فتزوجت، مث جاء زوجها األول بعد ذلك فأتى عمـر : فقالوا
أنـــا املـــرأة الـــيت أخربتـــك : مل أفعـــل، فـــدعاها عمـــر فقالـــت: أزوجـــت امـــرأيت؟ فقـــال عمـــر: فقـــال

. بــذهاب زوجــي فـــأمرتين أن أتــربص أربـــع ســنني ففعلـــت، مث أتيتــك فـــأمرتين أن أتــزوج ففعلـــت
: فقـال لـه الرجـل. ينطلق أحـدكم يغيـب عـن أهلـه أربـع سـنني لـيس بغـاز وال تـاجر: ال عمرفق

إين خرجت عشاء من أهلي أريد مسجد قومي فأسـبتين اجلـن، فكنـت فـيهم حـىت غـزاهم جـن 

ث معهــم ويواســوين، فــاخرتت أن يــردوين إىل قــومي، فبعثــوا نفــرا، أمــا إىل قــومي، وبــني أن أمكــ
فمـا  : فقـال لـه عمـر. الليل فرجال حيدثوين، وأما النهار فعصار ريح أتبعها حـىت هبطـت إلـيكم

ما مل يذكر اسم اهللا عليه وهذا الفول، فخريين عمـر بـني املهـر وبـني : كان طعامك فيهم؟ قال
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو حممــد عبيــد بــن حممــد بــن ]15978[وقــال البيهقــي .املــرأة

طالــب لفظــا قــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حيــىي بــن أيبيحممــد بــن مهــد
نضــرة عــن عبــد الــرمحن بــن أيبأخربنـا عبــد الوهــاب بــن عطــاء حــدثنا ســعيد عـن قتــادة عــن أيب

ومه العشاء فسبته اجلـن ففقـد فانطلقـت مع قيليلى أن رجال من قومه من األنصار خرج يصل
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نعــم خــرج : امرأتــه إىل عمــر بــن اخلطــاب فقصــت عليــه القصــة فســأل عنــه عمــر قومــه فقــالوا 
العشاء ففقد فأمرها أن تربص أربع سنني فلما مضـت األربـع سـنني أتتـه فأخربتـه فسـأل ييصل

ك إىل عمـــر بـــن ذلـــفجـــاء زوجهـــا خياصـــم يف، قومهـــا فقـــالوا نعـــم فأمرهـــا أن تتـــزوج فتزوجـــت 
فقـال لـه . يغيب أحدكم الزمان الطويل ال يعلـم أهلـه حياتـه: اخلطاب فقال عمر بن اخلطاب 

اجلــن العشــاء فســبتينيومــا عــذرك؟ قــال خرجــت أصــل: قــال . عــذرا يــا أمــري املــؤمننيإن يل: 
فلبثت فـيهم زمانـا طـويال فغـزاهم جـن مؤمنـون أو قـال مسـلمون شـك سـعيد فقـاتلوهم فظهـروا 

فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجـال مسـلما وال حيـل لنـا سـبيك م فسبوا منهم سبايا فسبوينعليه
أمــا بالليــل يفــأقبلوا معــيفــاخرتت القفــول إىل أهلــيبــني املقــام وبــني القفــول إىل أهلــفخــريوين

فمـا كـان طعامـك فـيهم؟ قـال : فقـال لـه عمـر . وأما بالنهار فعصار ريح أتبعهـافليس حيدثوين
: قال قتادة. اجلدف: فما كان شرابك فيهم؟ قال : قال . وما مل يذكر اسم اهللا عليهالفول: 

قــال ســعيد . فخــريه عمــر بــني الصــداق وبــني امرأتــه: قــال . واجلــدف مــا ال خيمــر مــن الشــراب
ليلـى عـن عمـر مثـل حـديث قتـادة إال أن نضـرة عـن عبـد الـرمحن بـن أيبمطر عـن أيبوحدثين

قـال وأخربنـا عبـد الوهـاب .رهـا أن تعتـد أربـع سـنني وأربعـة أشـهر وعشـراأم: مطرا زاد فيـه قـال 
ليلـى عـن عمـر مثـل مـا روى نضـرة عـن عبـد الـرمحن بـن أيبعن أيبيأخربنا أبو مسعود اجلرير 

اهـنضرةقتادة عن أيب
عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـالعـن معمـر عـن ثابـت البنـاين]12321[عبد الـرزاق وقال

زوجها فمكثت أربع سنوات مث ذكرت أمرهـا لعمـر بـن اخلطـاب فأمرهـا أن تـربص فقدت امرأة
أربــع ســنني مــن حــني رفعــت أمرهــا إليــه فــإن جــاء زوجهــا وإال تزوجــت بعــد الســنني األربــع ومل 
تســمع لــه بــذكر مث جــاء زوجهــا بعــد ذلــك فبينــا هــو علــى بابــه يســتفتح أو بينــا هــو ذاهــب إىل 

بعــدك فســأل عــن ذلــك فــأخرب خــرب امرأتــه فــأتى عمــر بــن أهلــه قــال قيــل إن امرأتــك تزوجــت 
اخلطاب فقال أعـدين علـى مـن غصـبين علـى أهلـي وحـال بيـين وبيـنهم ففـزع عمـر لـذلك وقـال 
مــن هــذا قــال أنــت يــا أمــري املــؤمنني قــال وكيــف قــال ذهبــت يب اجلــن فكنــت أتيـــه يف األرض 
ت رددنــا إليــك امرأتــك 

اهـــ وإن شــئت زوجنــاك غريهــا قــال بلــى زوجــين غريهــا فجعــل عمــر يســأله عــن اجلــن وهــو خيــربه 
أخربنـــا أبـــو احلســـني بـــن الفضـــل ]15981[البيهقـــي وقـــال .معمـــر لـــيس بـــالقوي يف ثابـــت 
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حدثنا عفان حـدثنا القطان أخربنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا إسحاق بن احلسن احلريب
فخريه عمر بني الصداق وبني امرأتـه : وزاد فيه قال خمتصرااد بن سلمة أخربنا ثابت فذكرهمح

اهـفأعطاه الصداق من بيت املال: قال محاد وأحسبه قال . فاختار الصداق
عـن عبـد عن أيب نضـرةعن خالد حدثنا عبد الوهاب الثقفي]16987[وقال ابن أيب شيبة 

خــري مفقــودا تزوجــت امرأتــه بينهــا وبــني املهــر الــذي عمــردت شــه: الــرمحن بــن أيب ليلــى قــال 
.اهـ خمتصر يدل على اتصاله )1(ساقه إليها

حــدثنا جماهــد يف : حـدثنا غنــدر عــن شـعبة عــن منصــور قـال ]16983[وقـال ابــن أيب شــيبة 
: ة املنهــال بــن عمــرو عــن ابــن أيب ليلــى عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه قــال يف امــرأة املفقــود فــغر 

البيهقــــي .بــــع ســــنني مث يــــدعى وليــــه فيطلقهــــا فتعتــــد بعــــد ذلــــك أربعــــة أشــــهر وعشــــراتــــربص أر 
أخربنـا أبــو عبـد اهللا احلــافظ أخربنـا أبــو بكـر بــن إسـحاق أخربنــا حممـد بــن غالــب ]15977[

حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر قال شعبة مسعت منصورا حيدث عـن املنهـال بـن 
املفقــود تــربص امرأتــه أربــع ســنني مث قضــى عمــر يف: قــال ليلــىعمــرو عــن عبــد الــرمحن بــن أيب

اهـ كذا قال بندار حممـد بـن زوجها مث تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا مث تزوجيطلقها ويل
.بشار ، واألول أصح 

عن الثوري عـن يـونس بـن خبـاب عـن جماهـد عـن الفقيـد الـذي ]12320[عبد الرزاق وقال
فأمرهـا أن عمـرتين اجلن فمكث امرأيت أربـع سـنني مث أتـت دخلت الشعب فاستهو : فقد قال 

مث دعي وليه فطلق وأمرها أن تعتد أربعـة أشـهر ، ترتبص أربع سنني من حني رفعت أمرها إليه 
اهــ مث جئت بعد ما تزوجت فخريين عمـر بينهـا وبـني الصـداق الـذي أصـدقت: قال ، وعشرا 
.ثقات 

عـن عن العبـاس بـن عبـد الـرمحنعن داوداألعلىحدثنا عبد]16994[وقال ابن أيب شيبة 
خــري املفقــود وقــد تزوجــت امرأتــه ، فاختــار املــال فجعلــه علــى عمــرمحيــد بــن عبــد الــرمحن أن 

عــض قــال بيأدركــت النــاس وهــم ينكــرون الــذ: ابــن بكــري حــدثنا مالــك قــال مــن طريــق]15982[روى البيهقــي -1
إذا تزوجـت : املـرأة قـال مالـك صـداقها ويفخيري زوجها إذا جاء وقـد نكحـت يف: الناس عن عمر بن اخلطاب أنه قال 

قال مالك رمحـه اهللا . 
.اهـ التخيري رواه معمر عن الزهري كما رواه املكيون والعراقيون يإن جاء زوجها قبل أن تنقض: 
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فأعنـــت : فقالـــت فـــدخلت علــى املـــرأة الــيت قضـــى فيهـــا هــذا ، : زوجهــا األحـــدث قــال محيـــد 
.اهـ عباس اهلامشي ال بأس به زوجي اآلخر بوليدة

نا حممد بن خملد نا حممد بـن أشـكاب نـا أبـو غسـان نـا إسـرائيل عـن ]254[طين وقال الدارق
أتـــت امـــرأة عمـــر بـــن اخلطـــاب فقالـــت اســـتهوت اجلـــن : عاصـــم األحـــول عـــن أيب عثمـــان قـــال 

الــذي اســتهوته اجلــن أن يطلقهــا مث أمرهــا أن زوجهــا فأمرهــا أن تــرتبص أربــع ســنني مث أمــر ويل
.جيد اهـ إسنادتعتد أربعة أشهر وعشرا 

هــذا خــرب صــحيح يف مجلتــه ، وأحســب أنــه كــان لعمــر فيــه اجتهــاد حلــال املــرأة ، مث قضــى مبــا 
.روى ابن املسيب عنه يف عموم من ابتلي بذلك ، واهللا أعلم 

عـن مسـروق هنـد عـن الشـعيبعـن داود بـن أيبيأخربنا الثقف]15984هق[وقال الشافعي 
ر خري املفقود بني امرأته والصداق لرأيت أنـه أحـق لوال أن عم: أو قال أظنه عن مسروق قال 

.اهـ هذا مما يدل على ثبوت التخيري عن عمر 
عـن رجـل عمـرعن الشعيب سئل عن الشيباينحدثنا أبو معاوية]16989[ابن أيب شيبة -

وج خيــري الــز : عــن امرأتــه فبلغهــا أنــه مــات فتزوجــت مث جــاء الــزوج األول ، فقــال عمــر ، غــاب 
األول بني الصداق وامرأته فإن اختار الصداق تركها مع الزوج اآلخـر ، وإن شـاء اختـار امرأتـه 

تعتــد ثــالث هلــا الصــداق مبــا اســتحل اآلخــر مــن فرجهــا ويفــرق بينــه وبينهــا مث: علــيوقــال . 
.اهـ سند صحيح عن علي حيض مث ترد على األول

تـب الوليـد إىل احلجـاج أن سـل مـن ك: عن معمر عن أيـوب قـال ]12325[عبد الرزاق -
قبلــك عــن املفقــود إذا جــاء وقــد تزوجــت امرأتــه فســأل احلجــاج أبــا ملــيح بــن أســامة فقــال أبــو 

فركب زوجـاي إىل : ال فرتبصت أربع سنني مث تزوجت فجاء زوجها األول وقد تزوجت قالت 
فوجداه حمصورا فسأاله وذكرا له أمرمها فقال عثمان أعلى هـذه احلـال قـاال قـد وقـع وال عثمان

بد قال عثمان فخـري األول بـني امرأتـه وبـني صـداقها قـال فلـم يلبـث أن قتـل عثمـان فركبـا بعـد 
د مـن القـول بالكوفة فسأاله فقـال أعلـى هـذه احلـال قـاال قـد كـان مـا تـرى وال بـعلياحىت أتيا 

فيه قالت وأخرباه بقضاء عثمـان فقـال مـا أرى هلمـا إال مـا قـال عثمـان فاختـار األول الصـداق 
قالت فأعنت زوجي اآلخر بألفني كان الصـداق أربعـة آالف ورد أمهـات أوالد كـن لـه تـزوجن 
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ـــــه  ابـــــن أيب شـــــيبة . اهــــــ صـــــوابه ســـــهية بنـــــت عمـــــري بعـــــده ورد أوالدهـــــن معهـــــن علـــــم أنـــــه قال
دثنا ابــن منــري قــال حــدثنا عــن ســعيد عــن قتــادة عــن أيب امللــيح عــن ســهية ابنــة حــ]16991[

نعي إيل زوجي من قندابيل فتزوجت بعـده العبـاس بـن طريـف أخـا بـين : عمري الشيبانية قالت 
كيف أقضي بينكم وأنـا : فقال ، قيس ، فقدم زوجي األول فانطلقنا إىل عثمان وهو حمصور 

ينا بقضائك فخري الزوج بني الصـداق وبـني املـرأة فلمـا أصـيب قد رض: على حايل هذه ؟ قلنا 
عثمـــان انطلقنـــا إىل علـــي وقصصـــنا عليـــه القصـــة فخـــري الـــزوج األول بـــني الصـــداق وبـــني املـــرأة 

أخربنـا عبـد ]11870[وقـال ابـن سـعد .فاختار الصداق فأخذ مين ألفني ومن اآلخر ألفـني
عن أيب املليح زعم أن احلكم بن أيوب بعثه إىل اهللا بن منري عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة 

نعــي إيل زوجــي مــن قنــدابيل صــيفي بــن قســيل فتزوجــت : ســهية بنــت عمــري الشــيبانية فقالــت 
بعــده العبــاس بــن طريــف أخــا بــين قــيس مث إن زوجــي األول جــاء فارتفعنــا إىل عثمــان فأشــرف 

فإنــا قــد رضــينا بقضــائك : كيــف أقضــي بيــنكم وأنــا علــى حــايل منــه ؟ قــالوا : علينــا ، فقــال 
فأخـذ مـين ألفـني وأخـذ : فخري الرجل األول بني الصداق ، أو املرأة فاختـار الصـداق ، قالـت 

مـــن الـــزوج اآلخـــر ألفـــني وكانـــت لـــه أم ولـــد تزوجـــت فولـــدت أوالدا كثـــرية فردهـــا علـــي بـــن أيب 
ربنـا أبـو أخ] 15985[البيهقـي .هم إذا شـاءكُّ تَ ْفـطالب وولدها على سيدها وجعل ألبـيهم يَـ 

قــاال حــدثنا أبــو الصــيدالينيعبــد اهللا احلــافظ وأبــو حممــد عبيــد بــن حممــد بــن حممــد بــن مهــد
عبـد الوهـاب بـن طالـب قـال قـال أبـو نصـر يعـينالعباس حممد بن يعقوب حـدثنا حيـىي بـن أيب

بعثـــين: أنـــه قـــال امللـــيح اهلـــذيلعطـــاء ســـألت ســـعيدا عـــن املفقـــود فأخربنـــا عـــن قتـــادة عـــن أيب
بـن قتيـل يأن زوجهـا صـيفن أيـوب إىل سـهيمة بنـت عمـري الشـيبانية أسـأهلا فحـدثتيناحلكم بـ

مث إن زوجهــا األول قــدم فأتينــا يهلــا مــن قنــدابل فتزوجــت بعــده العبــاس بــن طريــف القيســينعــ
كيف أقضى بينكم وأنا على هذه احلـال؟ : عثمان بن عفان وهو حمصور فأشرف علينا فقال 

قضـى أن خيـري الـزوج األول بـني الصـداق وبـني امرأتـه مث قتـل عثمـان قد رضينا بقولك ف: فقلنا 
خــري الــزوج األول بــني امرأتــه وبــني الصــداق فاختــار : فأتينــا عليــا فقضــى مبــا قــال عثمــان قــال 

: قـــال . كـــان جعـــل للمـــرأةيألفـــني وهـــو صـــداقه الـــذيألفـــني ومـــن زوجـــالصـــداق فأخـــذ مـــين
لزوجهـــا أوالدا فردهـــا عليـــه وولـــدها وجعـــل وكانـــت لـــه أم ولـــد قـــد تزوجـــت مـــن بعـــده وولـــدت 
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امللـــيح مبثـــل هـــذا قـــال عبـــد الوهـــاب قـــال ســـعيد وحـــدثنا أيـــوب عـــن أيب.ألبـــيهم أن يفـــتكهم
.اهـ ال يصح )1(جعل أوالدها ألبيهم: احلديث غري أن أيوب قال 

إن جـاء : نا هشيم أنبأ سيار عن الشعيب أنـه كـان يقـول يف امـرأة املفقـود]1761[سعيد -
. اهـ سند صحيح يقول ذلكطالبأبيبنعليألول فهي امرأته وال خيار له وكان ا

أخربنــا حيــىي بــن حســان عــن هشــيم بــن بشــري عــن ســيار أيب]15970هــق [وقــال الشــافعي 
امرأتــه إن شــاء طلــق وإن يإذا قــدم وقــد تزوجــت امرأتــه هــ: امــرأة املفقــود يفياحلكــم عــن علــ

.قوى يف هشيم اهـ سعيد أشاء أمسك وال ختري
يف علـينا أبو عوانة عن منصـور عـن املنهـال بـن عمـرو عـن عبـاد عـن ]1757[وقال سعيد 

عوانـة أخربنا حيـىي بـن حسـان عـن أيب]15969هق[الشافعي .هي امرأته: امرأة املفقود قال
قـال يفيعـن علـيعن منصور بن املعتمر عن املنهال بن عمرو عن عبـاد بـن عبـد اهللا األسـد

.وهذا ثابت عن علي ، اهـ عباد مغموز : املفقود امرأة
عــن حممــد بــن عبيــد اهللا العرزمــي عــن احلكــم بــن عتيبــة أن عليــا ]12330[عبــد الــرزاق وقــال

عبـــد الـــرزاق .قـــال يف امـــرأة املفقـــود هـــي امـــرأة ابتليـــت فلتصـــرب حـــىت يأتيهـــا مـــوت أو طـــالق
تعلـم أحـي هـو أو عن علي قـال تـرتبص حـىتعن الثوري عن منصور عن احلكم ]12331[

ابـن أيب شـيبة . حنـوهبـن أيب ليلـى عـن احلكـماعـن معمـر عـن ]12332[عبد الـرزاق .ميت 
إذا فقـــدت : عـــن أيب بكـــر بـــن عيـــاش عـــن منصـــور عـــن احلكـــم عـــن علـــي قـــال ]16974[

ر نا جرير بن عبد احلميد عن منصو ]1758[سعيد .زوجها مل تزوج حىت يقبل أو أن ميوت
مرســل . إذا فقــدت املــرأة زوجهــا فــال تتــزوج حــىت تســتبني أمــره: قــال علــي: عــن احلكــم قــال

.حسن 
بـن عفـان حـدثنا أبـو أسـامة عـن زائـدة ياحلسـن بـن علـمن طريـق]15971[البيهقي روىو 

امـرأة يفء يعـينيقـال عمـر بشـيلـيس الـذ: يبن قدامة حدثنا مساك عن حنش قـال قـال علـ
مبـا اسـتحل الغائـب حـىت يأتيهـا يقـني موتـه أو طالقهـا وهلـا الصـداق مـن هـذاامرأة ياملفقود ه

.اهـ سند ضعيف من فرجها ونكاحه باطل
يامللـيح عـن علـهذه املرأة مل تعرف مبا تثبت به روايتها هـذه وإن ثبتـت تضـعف روايـة أيب]7/447[قال البيهقي -1

اهللا عنـه يرضـيشـهور عـن علـهلا زوجهـا وامليامرأة نعاملفقود فإن هذه الرواية أن ذلك كان يفاهللا عنه مرسلة يفيرض
.اهـ يف امسها اضطراب ، ويف تاريخ دمشق من طريق ابن سعد شهبة بنت عمريما قدمنا ذكره واهللا أعلم
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حـدثنا محـاد : لحـدثنا حجـاج قـا: حدثنا علي بن عبد العزيـز قـال]7397[وقال ابن املنذر 
، مث امـــرأة املفقـــود تعتـــد أربـــع ســـنني: عـــن خـــالس بـــن عمـــرو أن عليـــا قـــالأخربنـــا قتـــادة: قـــال

بـني امرأتـهيطلقها الويل، مث تعتد بعد أربعة أشهر وعشرا، فإذا جاء زوجها خري بـني الصـداق و 
.اهـ ضعيف 

ــنابــن جــريج قــال بلغــين أن اعــن ]12333[عبــد الــرزاق - مســعودب
اهـبدا أتنتظره 

أيب وحشـية عـن جعفـر بـنعـن سـعيدحـدثنا عبـدة بـن سـليمان]19058[ابن أيب شـيبة -
تربص أربع : مجيعا : امرأة املفقود فقاال ابن عمروابن عباستذاكر : عن جابر بن زيد قال 

مث تذاكرا النفقة فقال ابن عمر ، مث تربص أربعة أشهر وعشرا ، مث يطلقها ويل زوجها ، سنني 
ا جتحــف إذً ، لــيس كــذلك : به ، فقــال ابــن عبــاس هلــا النفقــة يف مالــه حببســها نفســها يف ســب: 

وقـال .ولكنها تأخذ عليه يف ماله فإن قدم فذلك هلا عليه يف ماله وإال فال شـيء هلـا، بالورثة 
عروبة عن جعفـر بـن كتابه عن يزيد عن سعيد بن أيبوروى أبو عبيد يف] 7/445[البيهقي 

تـذاكرا امـرأة ابـن عمـرو ابـن عبـاس وحشية عن عمرو بـن هـرم عـن جـابر بـن زيـد أنـه شـهد أيب
هلا : فقود فقاال تربص بنفسها أربع سنني مث تعتد عدة الوفاة مث ذكروا النفقة فقال ابن عمر امل

إذا يضـر ذلـك بأهـل املـرياث ولكـن لتنفـق فـإن : وقال ابن عبـاس . نفقتها حلبسها نفسها عليه
نـا أبـو عوانـة عـن أيب بشـر ]1756[سـعيد . ء هلـايقدم أخذته من ماله وإن مل يقدم فال ش

تنتظـر امـرأة املفقـود : ابن عبـاس وابـن عمـرعن بن هرم عن جابر بن زيدعن عمرو
اينفق عليها يف األربع سنني من مـال زوجهـ: قال ابن عمر. أربع سنني 

إذا أجحـف ذلـك بالورثـة، ولكـن تسـتدين، فـإن جـاء زوجهـا أخـذت : وقال ابن عباس. عليه 
ينفــق عليهــا بعــد األربــع : وقــاال مجيعــا. نصــيبها مــن املــرياث مــن مالــه، وإن غــاب قضــت مــن

احلجــيب حـدثناحــدثين حيـىي]7402[ابـن املنـذر . سـنني أربعـة أشـهر وعشــرا مـن مجيـع املــال
مسعـت عبـد اهللا بـن : ن زيـد قـالعـن جـابر بـحدثنا أبو عوانة عن أيب بشـر عـن عمـرو بـن هـرم

ينفــق : فقــال ابـن عمـر.يفقـد زوجهــا أربـع سـننيتنتظــر الـيت : وعبـد اهللا بــن عبـاس يقـوالنعمـر
إذا جيحـف : وقـال ابـن عبـاس. 

فإن جـاء زوجهـا قضـت مـن مالـه، وإن مـات قضـت مـن نصـيبها ذلك بالورثة ولكن تستدين،
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عـة أشـهر ألربـع سـنني أربينفـق عليهـا مـن مـال زوجهـا يف العـدة بعـد ا: وقاال مجيعـا.من املرياث
.اهـ حسن ال بأس به ، وجعفر أبو بشر ليس بالقوي وعشرة أيام من مال زوجها

مسعــت القاســم بــن : قــال عــن عمــر بــن محــزةحــدثنا أبــو أســامة ]16993[ابــن أيب شــيبة -
يف موالة هلـم كـان زوجهـا قـد نعـي فزوجـت مث جـاء زوجهـا ابن الزبيرقضى فينا : حممد يقول 

وكــان القاســم : قــال عمــر وإن شــاء صــداقه ،زوجهــا األول خيــري إن شــاء امرأتــهأن ، فقضــى 
.اهـ ال بأس به ، عمر بن محزة العمري يضعف يقول ذلك

ما جاء يف اليت مل يدخل هبا
يــا أيهــا الــذين آمنــوا إذا نكحــتم املؤمنــات مث طلقتمــوهن مــن قبــل أن متســوهن (وقــول اهللا تعــاىل 

]49األحزاب [)فما لكم عليهن من عدة 
ابـنعـن عـن علـيثـين معاويـة: ثنـا عبـد اهللا قـال: حدثنا علي قـال] 20/283[ابن جرير -

يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا نكحـتم املؤمنـات مث طلقتمـوهن مـن قبـل أن متسـوهن فمـا (قولهعباس
أن ميسها، فـإذا فهذا يف الرجل يتزوج املرأة، مث يطلقها من قبل ) 

فمتعوهن وسرحوهن سـراحا (وال عدة عليها تتزوج من شاءت، مث قرألقها واحدة بانت منهط
إن كـان مسـى هلـا صـداقا، فلـيس هلـا إال النصـف، فـإن مل يكـن مسـى هلـا صـداقا، : يقـول) مجيال

.اهـ حسن ر عسره ويسره، وهو السراح اجلميلمتعها على قد
يــد بــن مســعدة قــال حــدثنا يزيــد بــن زريــع وحــدثنا حممــد بــن حــدثنا مح]5190[ابــن جريــر -

مجيعــا حــدثنا شــعبة عــن أيب بشــر عــن ســعيد بــن جبــري بشــار قــال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــاال
اهـــ صــحيح تقــدم يف ولكــن اهللا يكــين مــا يشــاء مبــا شــاءاملــس اجلمــاع : ابــن عبــاسقــال قــال

.الطهور 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علـي بـن أخربنا زكريا بن حيىي قال]3499[النسائي -

يف قولـه بـن عبـاسااحلسني بن واقد قـال حـدثين أيب قـال أنبأنـا يزيـد النحـوي عـن عكرمـة عـن 
وإذا بــدلنا آيــة مكــان آيــة واهللا (وقــال )مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها نــأت خبــري منهــا أو مثلهــا(

فــأول مــا نســخ مــن )بــت وعنــده أم الكتــابميحــو اهللا مــا يشــاء ويث(اآليــة وقــال )أعلـم مبــا ينــزل
والالئي يئسـن مـن احملـيض (وقال )واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء(القرآن القبلة وقال 

طلقتمـوهن مـن وإن(قال تعاىل ، فنسخ من ذلك )
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عـن أبيـه علـي بـن احلسـني وى هكـذا ر اهــ )
وعلــي .مفرقــا رواه النســائي وأبــو داود وغريمهــا ، عــن ابــن عبــاس يف النســخ يف حــديث طويــل 

بـن واقـد عـن يزيـد حسـني فـرواه عـن حيـىي بـن واضـح ، وقـد خالفـه أبـو متيلـة لـيس بـالقويهذا 
محـــد بـــن أحممـــد بـــن محيـــد الـــرازي وعنـــه رواه ، قوهلمـــا النحـــوي عـــن عكرمـــة واحلســـن البصـــري 

.واهللا أعلم .وهذا أشبه ، إمساعيل بن أيب ضرار
سليم عـن أخربنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أيب]15840هق[الشافعي -

.اهـ ال بأس به ليس هلا إال نصف املهر وال عدة عليهاعباسابنطاوس عن 

لىعزوجبعدإليهترجعثمتطليقتنيأوتطليقةاملرأةيطلقالرجل
عندهتكونمك

فإن طلقها فال حتل له من بعـد حـىت تـنكح زوجـا غـريه فـإن طلقهـا فـال جنـاح (وقول اهللا تعاىل 
) لـــــك حـــــدود اهللا يبينهـــــا لقـــــوم يعلمـــــونعليهمـــــا أن يرتاجعـــــا إن ظنـــــا أن يقيمـــــا حـــــدود اهللا وت

] 230البقرة[
د الـرمحن نه قال مسعت سـعيد بـن املسـيب ومحيـد بـن عبـأبن شهاب اعن ]1219[مالك -

بن عوف وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول مسعت أبا 
أميـا امــرأة طلقهـا زوجهــا تطليقـة أو تطليقتــني مث :يقــولالخطــاببـنعمــرهريـرة يقـول مسعــت 

وعلى ذلـك السـنة عنـدنا الـيت ال اخـتالف : قال مالك .عنده على ما بقي من طالقهاتكون 
بــن املســيب وعبيــد اهللا وغريمهــا اعــن معمــر عــن الزهــري عــن ]11149[عبــد الــرزاق . فيهــا 

أميا امرأة طلقهـا زوجهـا تطليقـة أو تطليقتـني : 
مث تركهـا حـىت تـنكح

نــا ســفيان عــن الزهــري عــن ســليمان بــن يســار ]1525[ســعيد . علــى مــا بقــي مــن طالقهــا
سـألت عمـر عـن : ومحيد بن عبد الرمحن وعبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة مسعـوا أبـا هريـرة يقـول

رجـــل مـــن أهـــل البحـــرين طلـــق امرأتـــه تطلي
حـدثنا هشـيم أنـا حيـىي بـن سـعيد عـن سـعيد .هي على ما بقي مـن الطـالق: فرجعت إليه قال
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عبــد .هــي علــى مــا بقــي مــن الطــالق: بــن املســيب عــن أيب هريــرة عــن عمــر بــن اخلطــاب قــال
عبـد .مثلـهبـن املسـيب عـن عمـرابن جـريج عـن حيـىي بـن سـعيد عـن اعن ] 11151[الرزاق

عن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قـال مسعـت ]11152[الرزاق 
سـألت عمــر عـن شــيء سـئلت عنـه بــالبحرين وكـان أبــو هريـرة مــع العـالء بــن : أبـا هريـرة يقــول 

احلضرمي عن رجل طلق امرأتـه تطليقـة أو تطليقتـني مث تزوجـت غـريه مث تركهـا زوجهـا اآلخـر مث 
حـدثنا سـفيان ]18688[ابـن أيب شـيبة . ا األول فقال هي علـى مـا بقـي مـن الطـالقراجعه

بن عيينة عـن الزهـري عـن عبيـد اهللا وسـليمان بـن يسـار ومحيـد بـن عبـد الـرمحن مسعنـا أبـا هريـرة 
سألت عمر عن رجل من أهل البحـرين طلـق امرأتـه تطليقـة ، أو تطليقتـني فتزوجـت ، : يقول 

هــي علــى مــا بقــي : إن األول تزوجهــا ، علــى كــم هــي عنــده ؟ قــال مث إن زوجهــا طلقهــا ، مث
عن سعيد حدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد ]18696[ابن أيب شيبة .من الطالق

مـــن طريـــق]15532[البيهقـــي .علـــى مـــا بقـــي مــن الطـــالق: عــن أيب هريـــرة عـــن عمـــر قــال
عبـد الـرمحن وعبيـد اهللا هـو ابـن عـن محيـد هـو ابـن يسعدان بن نصر حـدثنا سـفيان عـن الزهـر 

ســألت عمــر عــن رجــل مــن أهــل : هريــرة قــال عبــد اهللا بــن عتبــة وســليمان بــن يســار عــن أيب
البحـــرين طلـــق امرأتـــه تطليقـــة أو اثنتـــني فنكحـــت زوجـــا مث مـــات عنهـــا أو طلقهـــا فرجعـــت إىل 

بـن يعقـوب رواه مـن طريـقو . يعنـده علـى مـا بقـيهـ: عنـده؟ قـال يالزوج األول على كـم هـ
مث : فــذكره بإسـناده ومعنــاه إال أنــه قــال يحــدثنا سـفيان حــدثنا الزهــر يسـفيان حــدثنا احلميــد

وكــان ســفيان قيـــل لــه فـــيهم ســعيد بـــن : يقــال احلميـــد. 
ال أحفـظ : هكـذا مل يزدنـا علـى هـؤالء الثالثـة فلمـا فـرغ منـه قـال ياملسيب فقال حدثنا الزهر 

، هريــرة حنــو ذلــك ســعيدا ولكــن حيــىي بــن ســعيد حــدثناه عــن ســعيد عــن أيبير فيــه عــن الزهــ
: حدثنا املسيب بن واضح قال] 1/440[حرب . اهـ هو يف املعرفة كذلك وكان حسبك به

: مسعت أبا هريرة يقول: بن املبارك عن حيىي بن سعيد أنه مسع سعيد بن املسيب يقولاحدثنا 
ه تطليقـــة أو تطليقتـــني، مث طلقهـــا حـــىت خيلـــوا أجلهـــا، مـــن طلـــق امرأتـــ: قـــال عمـــر بـــن اخلطـــاب

.اهـ صحاح من الطالقيفتزوجت، مث رجعت إليه، فهى عنده على ما بق
بـن املسـيب أن ابن جريج قال أخـربين حيـىي بـن سـعيد عـن اعن ]11153[عبد الرزاق وقال 

لق امرأته تطليقة أبا هريرة كان بالبحرين مع العالء بن احلضرمي فسأله رجل من عبد القيس ط
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)1(قـال أبـو سـعيد-

مث نكحهـا زوجهـا األول وطلقهـا تطليقتـني -وجـدت يف كتـاب غـريي وسـقط علـي مـن كتـايب 
فاستفىت أبا هريرة فأفتاه أن قد حلـت منـه فحرمـت عليـه مث قـدم علـى عمـر فـأخربه اخلـرب فقـال 

اهــ أخشـى أن عمر مباذا أفتيته فأخربه فقال أصبت وقال علـي وأيب بـن كعـب قـول عمـر أيضـا
.يكون دخل فيه حديث آخر 

عمــــر بــــن أن حــــدثنا محــــاد بـــن زيــــد عــــن كثــــري بـــن شــــنظري عــــن احلســــن]1527[ســـعيد -
هـي علــى مــا بقــي مــن : قــالواوعمــران بــن حصــينكعــب وزيــد بــن ثابــتوأبــي بــنالخطــاب
.سل ال بأس به اهـ مر الطالق 

حـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن حجـــاج عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب ]18691[ابـــن أيب شـــيبة -
ابــن أيب شــيبة .ترجـع إليــه علـى مــا بقـي: يقولــونمعـاذوأبــو الــدرداءوأبــيوعمـركــان : قـال

عمـــرقضــى : ر عـــن حجــاج عــن عمــرو بـــن شــعيب قــالحــدثنا أبــو خالــد األمحــ]18695[
.اهـ مرسل ال بأس به عمرعبد اهللا بن و أيبو زيدو معاذو 
بـن أيب ليلـى عـن احلكـم بـن عتيبـة عـن مزيـدة بـن اعـن الثـوري عـن ]11154[عبد الرزاق -

حـــدثنا ]1528[ســـعيد . هـــي علـــى مـــا بقـــي مـــن الطـــالق : قـــال علـــيجـــابر عـــن أبيـــه عـــن 
ابـن . مثـل ذلـكيعلـعـن حيدث عـن أبيـهمسعت مزيدة بن جابر : قالهشيم أنا ابن أيب ليلى

عــن حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن احلكــم عــن مزيــدة بــن جــابر عــن أبيــه]18693[أيب شــيبة 
وعلــي بــن هاشــم عــن ابــن عحــدثنا وكيــ]18692[ابــن أيب شــيبة .علــى مــا بقــي: قــال علــي

البيهقـي .ال يهـدم الـزواج ، إال الـثالث: قـال علـييدة بن جـابر عـن أبيـه عـن عن مز أيب ليلى 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن احلكم عـن رجـل مـن أهـل هجـر من طريق]15534[

: مـن طالقهـا قـال قـال سـعيد يعنـده علـى مـا بقـيهـ: قـال عليـايقال له مزيدة عـن أبيـه أن 
.الرجــل يطلــق تطليقــة أو تطليقتــني مث تــزوج مث يراجعهــايف

حدثنا شعبة حدثنا احلكم عن مزيـدة بـن جـابر عـن أبيـه أنـه مسـع الضبعي عباد أيبومن طريق
.ي اهـ ال بأس به عنده على ما بقيه: يقول عليا

.هو ابن األعرايب راوي املصنف عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق -1



تقريب فقه السابقني األولني

192

يف علــيأنــا إســرائيل عــن عبــد األعلــى عــن حممــد بــن احلنفيــة عــن ]1962[وقــال ابــن اجلعــد 
ه بعـدما إن رجعـت إليـ: الرجل يطلـق امرأتـه تطليقـة أو تطليقتـني مث تـزوج فيطلقهـا زوجهـا قـال 

اهــ رواه البيهقـي مـن ، تزوجت ائتنف الطالق 
اهللا عنــه أصــح وروايــات عبــد األعلــى يرضــيالروايــة األوىل عــن علــ: طريــق ابــن اجلعــد مث قــال 

.اهـ عبد األعلى الثعليب ضعيف واهللا أعلم، عن ابن احلنفية ضعيفة عند أهل احلديث 
أن احلكــم أخــربه عــن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى عــن ةعــن أيب شــيب]11155[الــرزاق عبــد-

اهـ أبو شيبة أظنه إبراهيم بن عثمان قاضي هي على ما بقي من الطالق : قال أبي بن كعب
حــدثنا حفـص عـن أشـعث وحجــاج عـن احلكـم عـن عبــد ]18689[ابـن أيب شـيبة . واسـط 

وقــــال ابـــن أيب شــــيبة .ع إليـــه مبــــا بقـــي مــــن الطـــالقترجــــ: قـــالأيبعــــن الـــرمحن بــــن أيب ليلـــى
علـى مـا بقـي: قالأيبعن حدثنا غندر عن شعبة عن احلكم عن ابن أيب ليلى]18694[
حـدثين أبـو محيـد وحممـد بـن غالـب وإسـحاق بـن خالـد ]585[وقال أبـو بكـر النيسـابوري . 

هـي : قـالبـن كعـب أنـهعن أيبأنا حجاج نا شعبة عن احلكم عن ابن أيب ليلى: قالواببالس
أبـو بكـر نـا علـي بـن وقـال . ما أرى مسعـه ابـن أيب ليلـى: قال شعبة.على ما بقي من طالقها
عـن مسعـت ابـن أيب ليلـى: قـالحدثنا عفان نـا شـعبة عـن احلكـمقاال سهل وإبراهيم بن هانئ

ه يطلقهـــا أيب بـــن كعـــب يف الرجـــل يتـــزوج املـــرأة فيطلقهـــا تطليقـــة أو تطليقتـــني فتزوجـــت، مث إنـــ
.اهـ ثقات هي على ما بقي من طالقها: وترجع إىل زوجها األول، قال

محـاد بـن زيـد عـن مطـر عـن احلكـم عـن جماهـد عـن عبـد من طريـق]15536[ورواه البيهقي 
الرجــل يفمــن الطــالق يعــينيعلــى مــا بقــيهــ: قــال كعــببــنأيبليلــى عــن الــرمحن بــن أيب

مـــن يعلـــى مـــا بقـــيهـــ: فيطلقهـــا فيتزوجهـــا األول قـــال يطلـــق امرأتـــه فتبـــني منـــه فتـــزوج زوجـــا 
.اهـ مطر الوراق ضعيف طالقها

عمـران أن زيـادا سـأل ة عـن أيب بشـر عـن معاويـة بـن قـرةحـدثنا أبـو عوانـ]1530[سعيد -
عـن رجـلبن حصـين

طـالق جديـد : نتـان وبقيـت واحـدة وسـأل شـرحيا فقـالهي عنـده علـى واحـدة ومضـت ث: قال
حدثنا خالد بن عبـد اهللا عـن داود .قد قال شريح وقضى أبو جنيد: ونكاح جديد، فقال زياد

.هــي علــى مــا بقــي: فقــالعمــران بــن حصــنيســأل بــن أيب هنــد عــن عــامر الشــعيب أن زيــادا
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ابـن . يأخـذ بقـول شـريحوكـان عـامر.يهدم الدخول األخري طالق األول: وسأل شرحيا فقال
عمـران بـن حصـنيأن زيادا سأل ابن علية عن داود عن الشعيبحدثنا ]18690[أيب شيبة 

ا رجـل فيطلقهـا أو ميـوت فتبـني ، فيتزوجهـا عـن الرجـل يطلـق امرأتـه تطليقـة أو تطليقتـنيوشرحي
وقـال علـى مـا بقـي مـن الطـالق ،: ؟ فقـال عمـران ا األول على كم تكون عنـدهفيتزوجهعنها 

عــن معمــر عــن قتــادة أن ]11156[عبــد الــرزاق .نكــاح جديــد ، وطــالق جديــد: شــريح 
بــن اعــن ]11157[عبــد الــرزاق .الطــالقهــي علــي مــا بقــي مــن: قــال عمــران بــن احلصــني

عـن الثـوري عـن ]11158[عبـد الـرزاق .عمران بن احلصـنيجريج قال أخربين أبو قزعة عن 
البيهقـــي . هـــي علـــى مـــا بقـــي مـــن الطـــالق: عمـــرانقـــال بـــن ســـريين قـــال اخالـــد احلـــذاء عـــن 

عبـد اهللا بـن الوليـد حـدثنا سـفيان حـدثنا خالـد احلـذاء عـن ابـن سـريين من طريـق]15537[
.اهـ حسن صحيح من الطالقيعلى ما بقيه: قال عمران بن حصنيعن 

حمـا أي مثلـهبـن مسـعوداالكرمي قال بن جريج قال قال عبداعن ]11163[عبد الرزاق -
.اهـ منقطع )1(نكاح الذي نكحها الطالق فالنكاح جديد والطالق جديد

هـي : قـالابـن عبـاسعـن حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طـاوس]1533[سعيد -
هــي : قــالعبــاسابــنعــن عــن أيــوب عــن ســعيد بــن جبــريحــدثنا ســفيان.عنــده علــى ثــالث
عن ض أصحابه عن سعيد بن جبريحدثنا هشيم عن بع]1536[سعيد . عنده على ثالث

عن معمر عن أبيه عن ]11162[عبد الرزاق .نكاح جديد وطالق جديد: قالابن عباس
بــن جــريج قــال اعــن ]11166[عبــد الــرزاق .قــال نكــاح جديــد وطــالق جديــدعبــاسبــنا

عبــــد الـــــرزاق .مثلــــهعبــــاسبـــــنان طــــاووس عــــن بـــــن طــــاووس عــــاأخــــربين عمــــرو بــــن دينــــار و 
نكـاح جديـد : وشريح قـاال عباسبناالتيمي عن أبيه عن أيب جملز عن بناعن ]11169[

يزيــد بــن زريــع حــدثنا روح بــن القاســم عــن مــن طريــق]15539[البيهقــي . وطــالق جديــد 
الرجــل يطلــق تطليقتــني مث يتزوجهــا رجــل آخــر يفعبــاسابــنعمــرو بــن دينــار عــن طــاوس عــن 

اهـــ فتكــون علــى طــالق جديــد ثــالث: ل قــافيطلقهــا أو ميــوت عنهــا فيتزوجهــا زوجهــا األول
.صحيح 

يهــدم النكــاح : أصــحاب عبــد اهللا يقولــونكــان: حــدثنا أبــو معاويــة نــا األعمــش عــن إبــراهيم قــال]1538[ســعيد -1
.سند صحيح . اهـ ورواه ابن أيب شيبة عن وكيع وأيب معاوية عن سليمان الثالث، وال يهدم الواحدة والثنتني
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النكــاح عمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن ســعيد بــن جبــري عــن ]11164[عبــد الــرزاق -
بــن جــريج قــال اعــن ]11165[عبــد الــرزاق وقــال .اهـــ هــذا مــبهم جديــد والطــالق جديــد 

لـك عـن ذعمـربـناسألت : أخربين حسن بن مسلم عن سعيد بن جبري أنه سئل عنها فقال 
اهــ إسـناد صـحيح ، وهـو يشـبه مـا حكـى مالـك عـن أهـل متحا ثالث وال متحـا اثنتـان : فقال 

.املدينة 
حدثنا حممد بن جعفـر قـال حـدثنا سـعيد عـن يعلـى ]1310[وقال أمحد يف مسائل عبد اهللا 

يهـــدم الـــزوج الـــثالث وال يهـــدم : بـــن حكـــيم عـــن ســـعيد بـــن جبـــري أن عبـــد اهللا بـــن عمـــر قـــال 
.اهـ حممد بن جعفر غندر مسعه بأخرة الثنتني طالق جديد ونكاح جديدالواحدة وال 

: قــال ابــن عمــرعــن حــدثنا وكيــع عــن إمساعيــل عــن الشــعيب]18697[وقــال ابــن أيب شــيبة 
اهـــ الشــعيب عــن ابــن عمــر قــال أبــو حــامت مرســل ، وينبغــي أن هــي عنــده علــى طــالق مســتقبل

.يكون معناه على ما صح عن سعيد بن جبري 
إســحاق املزكــى أخربنــا أبــو عبــد اهللا حممــد أخربنــا أبــو زكريــا بــن أيب]15538[ال البيهقــي وقــ

خالـد بن يعقوب حدثنا حممد بن عبد الوهاب أخربنـا جعفـر بـن عـون أخربنـا إمساعيـل بـن أيب
إذا طلـق الرجـل امرأتـه تطليقـة أو تطليقتـني مث تزوجهـا رجـل آخـر : قـال عمرابنعن وبرة عن 
.اهـ األول أصح تكون على طالق مستقبل: بعد قال مث تزوجها هو

بــن ابــن عمــر و اعــن الثــوري عــن محــاد عــن ســعيد بــن جبــري عــن ]11167[عبــد الــرزاق وقــال 
ع عــــن شــــعبة حــــدثنا وكيــــ]18698[ابــــن أيب شــــيبة . يهــــدم النكــــاح الطــــالق:قــــاال عبــــاس

عنـده علـى طـالق هـي : قـاال ابن عمـرو ابن عباسعن وسفيان عن محاد عن سعيد بن جبري
حـدثنا ابـن املبـارك عـن شـعبة عـن محـاد عـن : حدثنا املسيب قال] 1/441[حرب . جديد

وكــان ســفيان .يهــدم النكــاح الطــالق: ســعيد بــن جبــري
اهـ محاد بـن أيب سـليمان لـيس )1(من الطالقيعلى ما بقيه: يأخذ بقول عمر بن اخلطاب

.واهللا أعلم . وإمنا هذا قول ابن عباس بالقوي ، 

جامع يف العدة
عــن الثــوري ومعمــر قــاال يف الفــريقني كليهمــا إن مل يصــبها اآلخــر فهــي علــى مــا بقــي مــن ]11170[عبــد الــرزاق -1

.النخعي ومل أمسع فيه اختالفا الطالق قال معمر قاله 
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حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن أســلم املنقــري عــن عبيــد اهللا بــن ]16922[ابــن أيب شــيبة -
جاريـة لـه كـان يقـع عليهـا قبـل أن يسـتربئها عبد الـرحمن بـن عـوفباع : عبيد بن عمري قال 

: كنت تقـع عليهـا ؟ قـال: فقال عمر ، عمر
مــا كنــت لــذلك خبليــق ، فــدعا : نعــم ، قــال : فبعتهــا قبــل أن تســتربئها ؟ قــال : نعــم ، قــال 

. وذكره ابن املنذر من حديث أيب نعيم عن أيب بكر بن عياش . القافة فنظروا إليه فأحلقوه به
.ف وفيه ضع

جـاءت : ن أيب خالد عـن عـامر قـال حدثنا وكيع عن إمساعيل ب]19641[ابن أيب شيبة -
وطهـرت عنـد كـل ، عليامرأة إىل 

إن جاءت بينة من بطانـة أهلهـا ممـن : قل فيها فقال شريح : فقال علي لشريح ، قرء وصلت 

.قـالون ، وعقـد ثالثـني بيـده يعـين بالروميـة: فهـي صـادقة وإال فهـي كاذبـة فقـال علـي وصلت
جـــاءت امـــرأة إىل علـــي ختاصـــم : أخربنـــا يعلـــى ثنـــا إمساعيـــل عـــن عـــامر قـــال] 855[الـــدارمي 

. اقـض بينهمـا: قـد حضـت يف شـهر ثـالث حـيض، فقـال علـي لشـريح: زوجها طلقهـا فقالـت
يـا أمـري املـؤمنني وأنـت هـا هنـا؟ : اقـض بينهمـا، قـال: ا؟ قـاليا أمري املؤمنني وأنت ها هنـ: قال
: فقـــال. اقـــض بينهمـــا: قـــال

. قـــالون: فقـــال علـــي. حاضـــت ثـــالث حـــيض تطهـــر عنـــد كـــل قـــرء وتصـــلي جـــاز هلـــا وإال فـــال
نا إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن أ: نا هشيم قال]1309[سعيد . وقالون بلسان الروم أحسنت

ورواه شـعبة . مثلـه نا أبو شهاب عن إمساعيل بن أيب خالد عـن الشـعيب وقال. فذكره الشعيب 
عــن احلــارث بــن أيب أســامة عــن بشــر بــن عــن إمساعيــل مثلــه ، أخرجــه وكيــع يف أخبــار القضــاة 

.صحيح ، تقدم يف احليض . عمر الزهراين عن شعبة 
ربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ قـراءة أخربنـا أبـو الوليـد حـدثنا عبـد اهللا أخ]15804[وقال البيهقي 

بن حممد حدثنا محيد بن مسعدة حدثنا خالد بن احلارث عـن سـعيد عـن قتـادة عـن عـزرة عـن 
مخـس وثالثـني ليلـة ثـالث أن شرحيا رفعت إليه امرأة طلقها زوجهـا فحاضـت يفاحلسن العرين

سـلوا عنهـا : طالـب فقـال بـن أيبيشـريح إىل علـفرفع ذلك حيض فذكر حنو حديث الشعيب
.األول أصح .
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عن معمر عن رجل عن عكرمة سئل عن املرأة حتيض فيكثر دمها ]11130[عبد الرزاق -
)ارتبـتمإن(حىت ال تدري كيف حيضتها قال تعتد ثالثة أشهر ويقول هـي الريبـة الـيت قـال اهللا 

اهـبن عباس وزيد بن ثابتاقضى بذاك 
سـئل جـابر : قـال حدثنا يزيد بن هارون عـن حبيـب عـن عمـرو]18307[ابن أيب شيبة -

عبـاسابـنوكـذلك قـال تعتد بعد ذلك ثالثـة قـروء ، : 
.اهـ حبيب بن أيب حبيب اجلرمي يضعف 

حــدثنا ابــن أيب : حــدثنا إبــراهيم بــن احلــارث وحممــد بــن إمساعيــل قــاال]7617[ابــن املنــذر -
كم تطلـق احلامـل؟ :لجابر بن عبد اهللاقلت : قالعن أشعث عن احلسنحدثنا شريكبكري
.اهـ سند ضعيف واحدة: قال

طلقةما جاء يف متعة امل
ال جنــــاح علــــيكم إن طلقــــتم النســــاء مــــا مل متســــوهن أو تفرضــــوا هلــــن فريضــــة (قــــال اهللا تعــــاىل 

وإن . ومتعـــوهن علـــى املوســـع قــــدره وعلـــى املقـــرت قـــدره متاعــــا بـــاملعروف حقـــا علـــى احملســــنني
طلقتمــوهن مــن قبــل أن متســوهن وقــد فرضــتم هلــن فريضــة فنصــف مــا فرضــتم إال أن يعفــون أو 

دة النكــاح وأن تعفــوا أقــرب للتقــوى وال تنســوا الفضــل بيــنكم إن اهللا مبــا يعفــو الــذي بيــده عقــ
وللمطلقـات متـاع بـاملعروف حقـا علـى (مث قال سـبحانه ] 236/237البقرة [)تعملون بصري

]241البقرة) [املتقني
: حـدثنا عبـد اهللا بـن وهـب قـال: حدثنا يونس بن عبد األعلى قـال] 57/ 7ك[الطحاوي-

علـي بـن أنـه مسـع يـوب الغـافقي عـن عمـه إيـاس بـن عـامروموسـى بـن أيـوبأخربين حيىي بـن أ
.اهـ سند جيد لكل مطلقة متعة ذلك يعينيقولأبي طالب

أبيـه عـن جـده عـنمـد بـن إسـحاق عـن سـعد بـن إبـراهيمأنـا حمنا هشـيم]1768[سعيد -
]11708[ابـن سـعد .)1(أنه طلق امرأته فمتعها جبارية سوداء محمهاعبد الرحمن بن عوف

أخربنــا عبــد اهللا بــن منــري عــن حممــد بــن إســحاق عــن ســعد بــن إبــراهيم عــن أبيــه عــن أم كلثــوم 
وقــــال أبــــو عبيــــد . العــــرب تســــمي املتعــــة التحمــــيم: نــــا مغــــرية عــــن إبــــراهيم قــــال: نــــا هشــــيم قــــال]1770[ســــعيد -1
اهـ: قوله ]4/15الغريب[
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: جارية سوداء يقول ملا طلق عبد الرمحن بن عوف امرأته الكلبية متاضر محمها : جدته قالت 
.اهـ ابن إسحاق ليس بقوي متعها إياها

محيـد مسعـت : قـالعد بـن إبـراهيمنـا شـعبة عـن سـ: قـالنا عبد الـرمحن] 1769[وقال سعيد 
كأين أنظر إىل جارية سوداء محمها عبد الـرمحن بـن : بن عبد الرمحن حيدث عن أمه

أخربنــا حجــاج بــن ] 11710[ابــن ســعد .عــوف امرأتــه أم أيب ســلمة حــني طلقهــا يف مرضــه
أنظـر كـأين: حممـد عـن شـعبة عـن سـعد بـن إبـراهيم عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن أمـه قالـت 

حـدثين علـي بـن سـهل قـال ]5204[ابـن جريـر .إىل جارية سوداء محمها إياها عبد الرمحن
مسعــت محيــد بــن عبــد الــرمحن بــن : عــن ســعد بــن إبــراهيم قــالحــدثنا مؤمــل قــال حــدثنا شــعبة

محمهــا عبــد الــرمحن أم أيب ســلمة كــأين أنظــر إىل جاريــة ســوداء: قالــتعــوف حيــدث عــن أمــه 
حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا حممــد بــن . متعهــا. محمهــا؟ قــالمــا: ةقيــل لشــعب. حــني طلقهــا
حــدثنا شــعبة عــن ســعد بــن إبــراهيم عــن محيــد بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف عــن أمــه جعفــر قــال

: قـالحدثنا موسى بن إمساعيـل] 3985[ابن أيب خيثمة . عبد الرمحن بن عوفعن بنحوه
إبــراهيم عــن محيــد بـن عبــد الــرمحن يعــين يعــين ســعد بـنذكــر أيب: قـالحـدثنا إبــراهيم بــن ســعد

.أصح هذا.حنوه عن أمهابن عوف 
عن معمر عن أيوب عن سـعيد بـن جبـري عـن سـعد بـن إبـراهيم ]12253[عبد الرزاق وقال 

عبـــد الـــرزاق وقـــال. اهــــ كـــذا يف املطبـــوعطلـــق امرأتـــه فمتعهـــا خبـــادم عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوفأن 
عبــد الــرمحن بــن عــوفد بــن إبــراهيم قــال متــع بــن جــريج عــن ســعاعــن الثــوري و ]12254[

اهــ هـذا مرسـل ال يعـل روايـة شـعبة بن جريج يف حديثه فثمنها مثانون دينارا اجبارية سوداء قال 
.

أخربنا وكيع بن اجلراح عـن عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن أيب سـلمة ] 11709[وقال ابن سعد 
ت د الرمحن بن عوف طلق متاضر بنـاملاجشون عن سعد بن إبراهيم عن كثيف السلمي أن عب

.اهـ على رسم ابن حبان األصبغ الكلبية فحممها جبارية
حدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن عمـرو عـن صـاحل بـن إبـراهيم أن ]19032[وقال ابن أيب شيبة 

اهــ هـذا مرسـل جيـد ، وخـرب صـحيح محم امرأته اليت طلق جارية سـوداءعبد الرمحن بن عوف 
.
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طلـــق امرأتـــه فمتعهـــا مالـــكبـــنأنـــسأن هشـــيم نـــا يـــونس بـــن عبيـــدنـــا]1767[ســـعيد -
أنــس بــن عــن يــونس أنــه بلغــه أن حــدثنا ابــن عليــة]19033[ابــن أيب شــيبة . بثالمثائــة درهــم

.اهـ منقطع متع امرأته بثالث مئةمالك
ال إلكــل مطلقــة متعــة :أنــه كــان يقــولعبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ]1188[مالــك -

]1773[ســعيد . وقــد فــرض هلــا صــداق ومل متــس فحســبها نصــف مــا فــرض هلــا الــيت تطلــق 
لكــل مطلقــة متــاع إال الــيت : أنــا ابــن أيب ليلــى عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال: نا هشــيم قــالحــدث

ابـــــن أيب شـــــيبة .
عــن معمــر عــن ]12224[د الــرزاق عبــ. بنحــوهحــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ليلــى ]19028[

: بـن عمـر قــال اأيـوب عـن نـافع عــن 
عـن عبـد اهللا بـن عمـر ] 12225[عبـد الـرزاق . فرض هلـا فلهـا نصـف الصـداق وال متعـة هلـا 

عـن ابـن حـدثنا أبـو معاويـة عـن عبيـد اهللا عـن نـافع]19023[ابـن أيب شـيبة . عن نافع مثلـه
أبـو .: عمر قال 

لكــل مطلقــة : ثنا ليــث بــن ســعد عــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يقــول حــد]40[اجلهــم 
أو ثالثــا ، إال أن تكــون امــرأة طلقهــا رجــل قبــل أن ميســها عــة والــيت تطلــق واحــدة أو اثنتــني مت
حـــرب . يكـــن فـــرض هلـــا فلـــيس هلـــا إال املتعـــةوإن مل رض هلـــا فحســـبها فريضـــتها قـــد كـــان فـــو 
أنـه كـان حدثنا ليث بن سعد عـن نـافع عـن عبـد اهللا: حدثنا أمحد بن يونس قال] 1/408[

أو ثنتـــني، أو ثالثـــا إال أن تكـــون امـــرأة طلقهـــا كـــل مطلقـــة متعـــة، والـــىت تطلـــق واحـــدةيقـــول ل
هلـا، فحسـبها فريضـتها، فـإن مل يكـن فـرض هلـا، فلـيس الرجل قبل أن يسمها، وقد كـان فـرض

: حــدثنا أبــو حذيفــة قــال: حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق قــال]1901[الطحــاوي .هلــا إال املتعــة
لكـل مطلقــة متعــة إال أن : حـدثنا الثــوري عـن عبيــد اهللا بــن عمـر عــن نـافع عــن ابــن عمـر قــال

ابــــن جريــــر . ال نصــــف الصــــداق 
حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال حــدثنا عبيــد اهللا عــن نــافع أن ابــن ]5215[

: عمر كان يقول
د اهللا عـن عـن عبيـحـدثنا متـيم بـن املنتصـر قـال أخربنـا عبـد اهللا بـن منـري. الصداق، وال متعة هلا

.اهـ صحيح نافع عن ابن عمر بنحوه
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عمـربـنابـن جـريج عـن موسـى بـن عقبـة عـن نـافع عـن اأخربنا ]12255[عبد الرزاق وقال
اهـــ ابــن جــريج مل يبــني شــبههاأأدىن مــا أراه جيــزئ مــن متعــة النســاء ثالثــون درمهــا أو مــا : قــال

.مساعه 
حممــد بــن عجــالن عــن أبــان بــن معاويــة قــال عــن الثــوري عــن]12261[عبــد الــرزاقوقــال 

فحسـبنا فقال إين موسع فأخربين عن قدري قال تعطـي كـذا وتكسـو كـذا عمربناسأل رجل 
قـــــال ابـــــن أيب شـــــيبة . الصـــــواب إيـــــاس بـــــن معاويـــــة اهــــــ كـــــذا و ذلـــــك فوجـــــدناه ثالثـــــني درمهـــــا

ابـن ت سـأل: عـن إيـاس عـن أيب جملـز قـالعن ابن عجـالن حدثنا حيىي بن سعيد ]19035[
اهـــ وقـال وكيــع ابــن خلــف يف أخبــار عـد كــذا عــد كــذا حـىت عــد ثالثــني: ل عــن املتعــة قــاعمـر

حــدثنا قــالقبيصــة بــن عقبــةحــدثنا قــالحــدثنا أمحــد بــن ســعيد احلمــال]321/ 1[القضــاة 
إين : فقــالســأل رجــل ابــن  عمــر: قــالســفيان عــن حممــد بــن عجــالن عــن إيــاس بــن معاويــة

وقــال .فقــدر ذلــك ثالثــني درمهــا: قــالتنفــق كــذا تنفــق كــذا: قــال.موســع، فــأخربين مــا قــدري
قـــالحــدثنا حـــامت بــن إمساعيــلقــالأخربنــا املعلــى بـــن منصــورقــال حــدثناه حممــد بــن شـــاذان

: قــالالحــقأخــربين رجــل منــا عــامل يقــال لــه : عــن إيــاس بــن معاويــة قــالحــدثنا ابــن عجــالن
أكثـري كــذا : قـالعلـى قـدري فـإين موسـعين عـن املتعـة، وأخـربينأخـرب : قلـتسـألت ابـن عمـر

.حسن صحيح اهـفحسبت ذلك، فإذا قيمته ثالثون درمها؟ وكذا 
ابـن عمـرعـن عـن نـافعحدثنا الفضـل بـن دكـني عـن العمـري]19041[وقال ابن أيب شيبة 

.اهـ ال بأس به أنه متع بوليدة
إذا فـوض : قـالبـاسابـن ععن عطـاء عـن نا سفيان عن عمرو بن دينار]1782[سعيد -

حـدثنا ]19021[ابـن أيب شـيبة . إىل الرجل فطلق قبـل أن ميـس ويفـرض فلـيس هلـا إال املتـاع
إذا طلـق: قال ابن عباسعن عن عطاء عن عمروابن عيينة

حــدثنا أبــو كريــب ويــونس بــن ]5234[ابــن جريــر .وقبــل أن يفــرض هلــا فلــيس هلــا إال املتــاع
مثلــه اهـــ ابــن عبــاسعــن عــن عمــرو بــن دينــار عــن عطــاءعبــد األعلــى قــاال حــدثنا ابــن عيينــة

.صحيح 
حدثنا وكيع عن سفيان عن إمساعيل بن أمية عن عكرمة عن ]19042[وقال ابن أيب شيبة 

اهـــ كــذا قــال مث دون ذلــك النفقــةفــع املتعــة اخلــادم مث دون ذلــك الكســوة أر : ابــن عبــاس قــال 
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حدثنا ابن بشار قـال حـدثنا مؤمـل قـال حـدثنا سـفيان عـن ]5193[ابن جرير وقال. وكيع 
ودون ذلـك الـورق، ودون اخلـادممتعة الطالق أعـاله : إمساعيل عن عكرمة عن ابن عباس قال

حدثنا أمحد بـن إسـحاق قـال حـدثنا سـفيان عـن إمساعيـل بـن أميـة عـن عكرمـة . ذلك الكسوة
حــدثنا أمحــد بــن ســنان ثنــا عبــد الــرمحن بــن ]2389[ابــن أيب حــامت .عــن ابــن عبــاس بنحــوه

أعــاله : قــاليف املتعــةمهــدي عــن ســفيان عــن إمساعيــل بــن أميــة عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس
.اهـ هذا أصح ، وهو خرب صحيح ودون ذلك الكسوةاخلادم ودون ذلك الورق

عـن عـن علـياملثـىن قـال حـدثنا أبـو صـاحل قـال حـدثين معاويـةحدثين]5196[ابن جرير -
ــن عبــاس ومتعــوهن علــى املوســع قــدره وعلــى املقــرت قــدره متاعــا بــاملعروف حقــا علــى (قولــهاب

فهـذا الرجـل يتـزوج املـرأة ومل يسـم هلـا صـداقا، مث يطلقهـا مـن قبـل أن ينكحهـا، فـأمر )احملسنني
فإن كان موسرا متعها خبادم أو شبه ذلك، وإن  . اهللا سبحانه أن ميتعها على قدر عسره ويسره

وإن (ابـــن عبـــاسعـــن مث روى بالســـند نفســـه .معســـرا متعهـــا بثالثـــة أثـــواب أو حنـــو ذلـــككـــان
فهـذا الرجـل يتـزوج )طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصـف مـا فرضـتم

املرأة وقد مسى هلا صداقا، مث يطلقها من قبـل أن ميسـها، فلهـا نصـف صـداقها، لـيس هلـا أكثـر 
هــي املــرأة الثيــب أو البكــر يزوجهــا غــري )إال أن يعفــون(ن عبــاسابــعــن وروى بــه .مــن ذلــك

اهـــ أخــذن نصــف الصــداقإن شــئن عفــون فــرتكن، وإن شــئن : أبيهــا، فجعــل اهللا العفــو إلــيهن
.حسن 

طلق امرأة عليبنالحسنأن أنا منصور عن ابن سريين: قالنا هشيم]1763[سعيد -
متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق فبلغــه قوهلــا : لــت، فقالــه وبعــث إليهــا بعشــرة آالف متعــة هلــا

ـــا بـــن املـــديينيعلـــمـــن طريـــق]14794[البيهقـــي .فراجعهـــا حـــدثنا هشـــيم بـــن بشـــري أخربن
. طلق امرأة له فمتعها بعشرة آالف درهميمنصور بن زاذان عن ابن سريين أن احلسن بن عل

]12256[د الــرزاق عبــ. متــاع قليــل حلبيــب أفــارق قــال فبلغــه ذلــك فراجعهــا: قــال فقالــت 
ومتـع احلسـن ميتـع باخلـادم أو النفقـة والكسـوةكان: بن سريين قال اعن معمر عن أيوب عن 

.اهـ صحيح بن علي مبال أحسبه قال عشرة آالف يعين درهم
بيــه عــن احلســن أعــن الثــوري عــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا عــن ]12257[عبــد الــرزاق وقــال

بــن علــي امــرأتني بعشــرين ألــف وزقــاق مــن عســل فقالــت بيــه قــال متــع احلســنأبــن ســعد عــن 
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البيهقـي اهــ هـذا خطـأ يف اإلسـناد ، وقـالإحدامها فأراها جعفية متاع قليل من حبيـب مفـارق 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه حـدثنا حممـد ] 14795[

عمــر عــن ســفيان عــن ن مهــران بــن أيببــن إســحاق هــو ابــن خزميــة حــدثنا حممــد بــن كيســان عــ
متــع امـرأة عشــرين يعبـد الــرمحن بـن عبــد اهللا عـن احلســن بـن ســعد عـن أبيــه أن احلسـن بــن علـ

اهـــ عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا هــو ألفــا وزقــني عســل فقالــت املــرأة متــاع قليــل مــن حبيــب مفــارق
ابــــن أيب شــــيبة قــــال . ورواه أخــــوه أبــــو العمــــيس . املســــعودي ومســــاع ســــفيان منــــه يف الصــــحة 

حدثنا أبـو أسـامة عـن أيب العمـيس عـن احلسـن بـن سـعد عـن أبيـه أن احلسـن بـن ]19034[
.اهـ ثقات ، وسعد بن معبد موىل احلسن وثقه ابن حبان علي متع امرأته بعشرة آالف

عـن إسـرائيل بـن يـونس عـن أيب إسـحاق أن شـرحيا متـع خبمـس ]12260[عبـد الـرزاق وقال 
تيـت أود بثالث مئة درهم ومتع احلسن بن علي بعشرين ألف درهم فلما مئة درهم ومتع األس

.اهـ إسناد حسن 
حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا حممد بـن محيـد الـرازي ثنـا سـلمة بـن ]2757[وقال الطرباين 

: األعلـــى عـــن ســـويد بـــن غفلـــة قـــالالفضـــل حـــدثنا عمـــرو بـــن أيب قـــيس عـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد 
احلســن بــن علــي فلمــا أصــيب علــي وبويــع للحســن دكانــت عائشــة بنــت خليفــة اخلثعميــة عنــ

أتظهــرين الشـماتة بقتــل علـي انطلقــي : لتهنــك اخلالفـة فقــال هلـا : باخلالفـة دخـل عليهــا فقـال 
أردت مـا أم واهللا مـا: فأنت طـالق ثالثـا فتقنعـت بسـاج هلـا وجلسـت يف ناحيـة البيـت وقالـت 

متــاع قليــل مــن حبيــب : صــداقها عليــه ومبتعــة عشــرة آالف فلمــا جاءهــا الرســول بــذلك قالــت 
لــوال أين : مفـارق فلمـا رجـع الرسـول إىل احلسـن فـأخربه مبـا قالـت بكـى احلسـن بـن علـي وقـال 

إذا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو مسعت أيب حيدث عن جـدي أنـه قـال مسعت جدي رسول 
طلــق الرجــل امرأتــه ثالثــا عنــد األقــراء أو طلقهــا ثالثــا مبهمــة مل حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه 

نا أمحد بن حممد بن زياد القطـان نـا إبـراهيم بـن حممـد نـا ]4/30[رواه الدارقطين . لراجعتها 
يثم صـاحب الطعـام نـا حممـد بـن محيـد نـا سـلمة بـن الفضـل عـن عمـرو إبراهيم بن حممد بن اهل

نـا أمحـد بـن حممـد وقـال. فـذكرهبن أيب قيس عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بـن غفلـة 
بــن ســعيد نــا حيــىي بــن إمساعيــل اجلريــري نــا حســني بــن إمساعيــل اجلريــري نــا يــونس بــن بكــري نــا 
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ملــا : بــن عبــد األعلــى عــن ســويد بــن غفلــة قــال عمــرو بــن مشــر عــن عمــران بــن مســلم وإبــراهيم
مات علي جاءت عائشة بنت خليفة اخلثعمية امرأة احلسن بن علي فقالت له لتهنـك اإلمـارة 

ها فلمــا وضــع بــني يــديها بكــت وقالــت إال خــريا فبعــث إليهــا مبتعــة عشــرة آالف وبقيــة صــداق
متاع قليـل مـن حبيـب مفـارق فـأخربه الرسـول فبكـى وقـال لـوال أين أبنـت الطـالق هلـا لراجعتهـا 
ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول أميا رجل طلق امرأته ثالثا عنـد كـل طهـر 

. حــىت تــنكح زوجــا غــريه تطليقــة أو عنــد رأس كــل شــهر تطليقــة أو طلقهــا ثالثــا مجيعــا مل حتــل
صـــاحب يالبيهقـــيبـــن احلســـني بـــن علـــيأخربنـــا أبـــو احلســـن علـــ]14885[وقـــال البيهقـــي 

املدرسة بنيسابور أخربنا أبو حفص عمر بن أمحد بن حممد القرميسيين
ضــل حــدثنا ســلمة بــن الفيحــدثنا حممــد بــن محيــد الــراز يحممــد بــن إبــراهيم بــن زيــاد الطيالســ

ضـعفه . فذكر حنـوه قيس عن إبراهيم بن عبد األعلى عن سويد بن غفلة حدثنا عمرو بن أيب
.األلباين يف السلسلة 

كــان النــاس : عــن احلســن قــال عــن يــونسحــدثنا عبــد األعلــى ]19046[ابــن أيب شــيبة -
ع ميتعــون فمــنهم مــن ميتــع باخلــادم ومــنهم مــن كــان يعطــي املــائتني ومــنهم مــن كــان يعطــي الــدر 

.اهـ صحيح مللحفة ومنهم من كان يعطي النفقةواخلمار وا

هل للمختلعة متعة 
بكـري أخربين ابن هليعـة عـن: أخربنا ابن وهب قال: حدثنا يونس قال]1906[الطحاوي -

ــن عمــربــن عبــد اهللا أن  لــيس مــن النســاء شــيء إال وهلــا متعــة، إال املالعنــة : قــال عبــد اهللا ب
اهـ مرسل جيـد ، تقـدم موصـوال مل متس وقد فرض هلا فحسبها فريضتهاواملختلعة واليت تطلق و 

.مبعناه ، وقد كان يرى عدة املختلعة حيضة ، وال يراها كاملطلقات 
بـن احلـارثومسعـت عمـر : قـالأخربنـا ابـن وهـب: قـالحـدثنا يـونس]1909[الطحاوي -

.هـ صحيح اأدركت الناس وال يرون للمختلعة متعة:يقولمسعت بكريا: يقول
عـن حدثنا الفضـل بـن دكـني عـن شـريك عـن ليـث عـن طـاووس]18821[ابن أيب شيبة -

اهـــ ســند ضــعيف ، ومل يكــن ابــن عبــاس يــرى اخللــع لــيس للمختلعــة متعــة: قــال عبــاسابــن
.طالقا ، فهذا يشبه قوله 
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ن عن عثمان عن سعيد عن قتادة أن شرحيا وأبا العاليـة وخـالس بـ]11868[عبد الرزاق -
، ذكـره يف املختلعـة نفقـة هلـاال: واحلسـن جـابر بـن عبـد اهللاعمرو قالوا هلـا النفقـة قـال وقـال 

حدثنا عبد اهللا بن مبارك عن سعيد عن قتـادة عـن سـعيد ]19011[ابن أيب شيبة . احلامل
.اهـ حسنال نفقة هلا: بن املسيب واحلسن وجابر بن عبد اهللا قالوا 

احالذي بيده عقدة النكمن 
عـــن عيســـى بـــن عـــن جريـــر بـــن حـــازمحـــدثنا ابـــن عليـــة ووكيـــع ]17266[ابـــن أيب شـــيبة -

حدثين يعقوب قال حدثنا ابن علية قـال ] 5315[ابن جرير .الزوج: قال عليعاصم عن 
ســأل شــرحيا عــن الــذي بيــده عليــاعــن عيســى بــن عاصــم األســدي أن حــدثنا جريــر بــن حــازم

اهــ هكـذا رواه إمساعيـل ووكيـع عـن ال ولكنه الـزوج: عليفقال. هو الويل: عقدة النكاح فقال
.جرير مرسال ، وأظن اختصره جرير 

حــدثنا جريــر بــن حــازم حــدثنا ابــن محيــد قــال حــدثنا إبــراهيم قــال]5316[وقــال ابــن جريــر 
بيــده عقــدة مــن الــذي: علــيقــال يل : قــال: مسعــت شــرحيا قــال: عــن عيســى بــن عاصــم قــال

حـدثنا ]2400[ابـن أيب حـامت يف التفسـري .ال بـل هـو الـزوج: قـال. أةويل املر : النكاح؟ قلت
مسعــت شــرحيا: قــاليــونس بــن حبيــب ثنــا أبــو داود ثنــا جريــر بــن حــازم عــن عيســى بــن عاصــم

هـو ويل املـرأة، فقـال : فقلـتعن الذي بيـده عقـدة النكـاحعلي بن أيب طالبسألين : يقول
حـــدثنا : حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز قـــال]7263[ابـــن املنـــذر . ال بـــل هـــو الـــزوج: علـــي

: مسعـت شـرحيا يقـول: مسعت عيسـى بـن عاصـم قـال: حدثنا جرير بن حازم قال: حجاج قال
البيهقـي .بـل هـو الـزوجال: الويل، قالهو : سألين علي عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت

حــدثنا جريــر بـــن مــن طريــق]14835[
بيـده عقـدة النكـاح قـال يعن الـذيعلسألين: حدثنا عيسى بن عاصم عن شريح قالحازم
ســى بــن حممــد حــدثنا عي] 2/608[وقــال حــرب . ال بــل هــو الــزوج: قــال يلهــو الــو : قلــت 

سـألين علـي : مسعت شرحيا يقـول: عن عيسى بن عاصم قالثنا وهب بن جرير عن أبيه: قال
ال، بــل هــو : فقــال. املــرأةهــو ويل: قلــت: النكــاح قـال.الــذي بيــده عقــدةبـن أيب طالــب عــن

حـــدثنا حممـــد بـــن إســـحاق يحـــدثنا أبـــو بكـــر النيســـابور ]3757[وقـــال الـــدارقطين . الـــزوج
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حدثنا أبو نعيم حدثنا جرير بن حـازم عـن عيسـى بـن عاصـم قـال مسعـت شـرحيا يقـول قـال يل
اهـقال ال بل هو الزوج. املرأة قلت ويل) بيده عقدة النكاحيالذ(طالب بن أيبيعل

يحـدثنا بشــر بـن موسـى حـدثنا احلميــديحـدثنا أبــو بكـر الشـافع]3761[وقـال الـدارقطين 
يالـذ: يحدثنا سفيان حدثنا جريـر بـن حـازم عـن عيسـى بـن عاصـم عـن زاذان قـال قـال علـ

ان رمبـا أخطـأ إذا اهــ هـذا حـديث اضـطرب فيـه جريـر بـن حـازم ، وكـبيده عقـدة النكـاح الـزوج 
حدث من حفظه ، وأرجو أنه صحيح حمفوظ عن شريح ، كان وهب بن جرير أعلـم بكتـاب 

.أبيه إن شاء اهللا 
بــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــار قــال مسعــت عكرمــة اعــن ]10852[عبــد الــرزاق -

لك إن اهللا رضـي بـالعفو وأمـر بـه فـإن عفـت فـذ: يقـولعبـاسبـنابن عباس يقـول كـان اموىل 
]17280[ابـن أيب شـيبة . وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضـيت جـاز وإن أبـت 

رضـي : قـالعبـاسابـنعـن عـن عمـرو بـن دينـار عـن عكرمـة عـن ابـن جـريج حدثنا ابن عليـة
ابــــن جريــــر . ا وليهــــا جــــاز وإن أبــــتوإن أبــــت وعفــــهللا بــــالعفو وأمــــر بــــه فــــإن عفــــت عفــــتا
ا ابـــن عليـــة عـــن ابـــن جـــريج عـــن عمـــرو بـــن دينـــار عـــن حـــدثين يعقـــوب قـــال حـــدثن]5274[

وإن ضــنت أذن اهللا يف العفـو وأمـر بـه فــإن عفـت فكمـا عفـت: قـال ابـن عبــاس: عكرمـة قـال
حــدثنا علــي بـن احلســني ثنــا مســدد ثنــا ]2397[ابـن أيب حــامت .وعفـا وليهــا جــاز وإن أبــت

ضـي اهللا ر :قالابن عباسبن دينار عن عكرمة عن عن عمرو إمساعيل بن علية ثنا ابن جريج
.صحيح . فكما عفت وإن رضيت فعفا وليها جاز وإن أبتبالعفو وأمر به فإن عفت

أو يعفـو الـذي بيـده عقـدة (بـن جـريج قـال قلـت لعطـاء اأخربنا ]10851[عبد الرزاق وقال
ابـن جريـر . : بـن عبـاس يقـول امسعـت ، الـويل : قـال )النكـاح

بــن جـريج حيــدث عــن عطــاء بــن ايــونس قــال أخربنــا ابـن وهــب قــال مسعــت حـدثين ]5361[
اهــــ : قـــال)وأن تعفـــوا أقـــرب للتقـــوى(أيب ربـــاح عـــن ابـــن عبـــاس

.صحيح 
حــدثنا أيب ثنــا ابــن أيب مــرمي ثنــا حممــد بــن مســلم حــدثين عمــرو ]2401[ابــن أيب حــامت وقــال 

ذلـك أبوهـا وأخوهـا، أو : يف الـذي ذكـر اهللا بيـده عقـدة النكـاح، قـالسبن دينار عن ابن عبـا
مــرمي حــدثنا حممــد بــن مســلم ابــن أيبمــن طريــق]14845[البيهقــي .مــن ال تــنكح إال بإذنــه
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أو يعفــو (ذكــر اهللا تعــاىل يالــذعمــرو بــن دينــار عــن عبــد اهللا بــن عبــاس يفحــدثينيالطــائف
.اهـ ابن مسلم فيه ضعف وهاذلك أب: قال ) ده عقدة النكاحبييالذ

حـدثنا يحـدثنا حممـد بـن خملـد حـدثنا حممـد بـن عبـد امللـك الـدقيق]3763[وقال الدارقطين 
قولـه يزيد بن هارون حدثنا ورقاء بن عمر عـن عمـرو بـن دينـار عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس يف

.اهـ حسن الويل) أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح(قال أن تعفو املرأة ) إال أن يعفون (
حدثين املثىن قال حدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين معاويـة بـن ] 5275[وقال ابن جرير 

وهــو أبــو )أو يعفــو الــذي بيــده عقــدة النكــاح(صــاحل عــن علــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس
، ليس هلا معه أمر إذا طلقت ما كانت يف حجرهجعل اهللا سبحانه العفو إليه، اجلارية البكر 

.هـ حسن ال نكر فيه ا
حدثنا حيىي بن آدم عن محاد بن سلمة عن علي بن زيـد عـن ]17264[وقال ابن أيب شيبة 

ابـــن املنـــذر .الـــزوج)الـــذي بيـــده عقـــدة النكـــاح(عمـــار بـــن أيب عمـــار عـــن ابـــن عبـــاس قـــال 
حدثنا محاد عن علي بن زيـد : حدثنا حجاج قال: قالحدثنا علي بن عبد العزيز ]7262[

البيهقــي .الــذي بيــده عقــدة النكــاح هــو الــزوج: أن ابــن عبــاس قــالر بــن أيب عمــارعــن عمــا
ــمــن طريــق]14836[ عمــار عــن ابــن بــن زيــد عــن عمــار بــن أيبيمحــاد بــن ســلمة عــن عل

حدثنا أبو ]5317[اهـ ورواه ابن جرير قال بيده عقدة النكاح هو الزوجيالذ: عباس قال 
ال حدثنا محاد بن سلمة عـن عمـار بـن أيب عمـار عـن هشام الرفاعي قال حدثنا ابن مهدي ق

قلـت حلمـاد بـن : حدثين أمحد بـن حـازم قـال حـدثنا أبـو نعـيم قـال. هو الزوج: ابن عباس قال
من الذي بيده عقده النكاح؟ فذكر عن علي بن زيد عن عمار بن أيب عمـار عـن ابـن : سلمة
.يف اهـ مداره على ابن زيد بن جدعان وهو ضعالزوج: قالعباس

حــدثنا أبــو هشــام قــال حــدثنا عبيــد اهللا قــال أخربنــا إســرائيل عــن ] 5319[وقــال ابــن جريــر 
.خصيف بن عبد الرمحن ضعيفاهـ هو الزوج: اهد عن ابن عباس قالخصيف عن جم
حدثنا أبو هشام قـال حـدثنا ابـن فضـيل عـن األعمـش عـن إبـراهيم] 5320[وقال ابن جرير 

.اهـ ضعيف الزوجهو: وشريح قاال عباسابنعن 
حدثنا احلسـن بـن حيـىي قـال أخربنـا عبـد الـرزاق قـال أخربنـا معمـر عـن ] 5322[ابن جرير -

ةتزوج امرأمطعمبنجبيرصاحل بن كيسان أن 
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عــن حــدثنا أبــو هشــام قـال حــدثنا ابــن إدريــس .)1()أو يعفــو الــذي بيــده عقـدة النكــاح(وتـأول
: هلـا الصـداق وقـالجبريعن نافع عن حممد بن عمرو
.أبو هشام ضعيف اهـ أنا أحق بالعفو

حدثنا حيـىي : بو عبيد قالحدثنا أ: حدثنا علي بن عبد العزيز قال]7265[وقال ابن املنذر 
ن أن جبـري بـن مطعـم تـزوج امـرأة أخربين حيىي بـن عبـد الـرمحد بن عمرو قالعن حممبن سعيد

الـدارقطين .أنـا أحـق بـالعفو: وقـال، 
حـــدثنا حممـــد بـــن إســـحاق حـــدثنا شـــجاع بـــن الوليـــد يحـــدثنا أبـــو بكـــر النيســـابور ]3758[

ن مطعـم حدثنا حممد بن عمرو حدثنا حيىي بن عبد الرمحن بـن حاطـب وأبـو سـلمة أن جبـري بـ
تزوج امرأة من بين

وأنـا أحـق بـالعفو ) بيده عقدة النكـاحيإال أن يعفون أو يعفو الذ(بالعفو منها قال اهللا تعاىل 
ة زائــدحــدثنا حممــد بــن شــاذان حــدثنا معلــى حــدثنا ابــن أيبيحــدثنا أبــو بكــر الشــافع. منهــا

.
حــدثنا أبــو النضــر حــدثنا أبــو يحــدثنا احلســني بــن إمساعيــل حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم الــدورق

سلمة قال تزوج جبري بـن مطعـم امـرأة سعيد املؤدب حدثنا حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب
أنــا : قــال ) بيــده عقــدة النكــاحيإال أن يعفــون أو يعفــو الــذ(فطلقهــا قبــل أن يــدخ

من طريق ]14838[البيهقي ورواه .فسلم هلا املهر كامال فأعطاها إياه، أحق بالعفو منها 
سلمة أن جبري بن مطعم تزوج امرأة من عبد الوهاب بن عطاء أخربنا حممد بن عمرو عن أيب

إال أن يعفـون أو (نصر فسمى هلا صداقا مثبين
اهـــ حســن ق بــالعفو منهــا فســلم إليهــا صــداقهاأنــا أحــ: قــال) بيــده عقــدة النكــاحييعفــو الــذ
.صحيح 

حــدثنا أمحــد بــن حــازم قــال حــدثنا أبــو نعــيم قــال حــدثنا ابــن أيب ]5364[ابــن جريــر قــالو 
ه جبـري أنـه دخـل علـى سـعد بـن أيب وقـاص فعـرض ذئب عن سعيد بن جبري بن مطعم عن أبي

جتهـافلم تزو : قيل له: قال. ، فلما خرج طلقها وبعث إليها بالصداقعليه ابنة له فتزوجها

عن صاحل بن كيسان أن نافع بـن جبـري تـزوج امـرأة فطلقهـا قبـل أن يبـين عن معمر ]10862[الذي يف املصنف -1
.احلديث . 
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اهـــ؟فــأين الفضــل: ؟ قــالفلــم تبعــث بالصــداق: قيــلعرضــها علــي فكرهــت ردهــا: ؟ قــال
جبـري ، وثقــه ابـن حبــان ، يـروي عــن جـده سـعيد بـن حممــد بـن جبـري بــن مطعـمابـن جبـري هــو 

.وفيه نظر 
ثنـا : ثنـا حيـىي بـن حسـان قـال: حدثنا حممـد بـن الـوزير الدمشـقي قـال] 2/608[وقال حرب 

عن حممـد بـن جبـري بـن مطعـم أن جبـري بـن مطعـم بن أيب سعيدعن واصلبن جعفرعبد اهللا
أنـا : ه يف ذلك فقال

: لشـــافعي قـــالأخربنـــا ا: أخربنـــا الربيـــع بـــن ســـليمان قـــال]7264[ابـــن املنـــذر .أحـــق بـــالعفو
ن جعفـر بـن املسـور عـن واصـل بـن أيب سـعيد عـن حممـد عـن عبـد اهللا بـأخربنا سـعيد بـن سـامل

ق فأرسـل إليهـا بالصـداعـن أبيـه أنـه تـز بن جبري بـن مطعـم
حــدثنا أبــو هشــام قــال ]5321[ابــن جريــر .أنــا أوىل بــالعفو: تامــا، فقيــل لــه يف ذلــك فقــال

بــنجبــريحــدثنا ابــن مهــدي عــن عبــد اهللا بــن جعفــر عــن واصــل بــن أيب ســعيد عــن حممــد بــن 
أنـــا أحـــق : مطعـــم
. فـذكره يحدثنا ابن غـيالن حـدثنا أبـو هشـام حـدثنا ابـن مهـد]3766[الدارقطين .بالعفو

. واصــل ورواه أبــو بكــر النيســابوري مــن طريــق أيب ســلمة اخلزاعــي عــن عبــد اهللا بــن جعفــر عــن 
.ابن حبان على رسم

حق السكنى للمطلقة وأهنا ال خترج
بينـة وتلـك حـدود (وقول اهللا تعاىل 

]1الطالق[)اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمرا
ـــا أبـــو عوانـــة عـــن أشـــعث بـــن ســـليم عـــن احلـــارث أن رجـــال قـــال ]1348[ســـعيد - ـــن ن الب

مـا يسـرين أن يل : فقـال ابـن مسـعود. إين طلقـت امـرأيت فأصـبحت غاديـة إىل أهلهـا: مسـعود
: أنا أشعث بن سليم عن احلارث بن سـويد قـال: نا أبو األحوص قال.رة أو مترتنيدينها بتم

فأصـبحت عائـدة إىل مـا تـرى يف امـرأة طلقـت: رجـل فقـالكنت قاعدا عند ابن مسعود فأتاه
أنــا شــريك عــن ]2329[ابــن اجلعــد . مــا يســرين أن يل دينهــا بتمــرة: أهلهــا؟ فقــال عبــد اهللا

كنـت عنـد عبـد اهللا فجـاء رجـل فقـال يـا : حلارث بن سويد قال األشعث يعين بن سليم عن ا
ىل أهلهــا فقــال مــا أحــب أن يل ديــن إأبــا عبــد الــرمحن إنــه طلــق امرأتــه ثالثــا فأصــبحت غاديــة 
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حـدثنا سـفيان حـدثنا أشـعث عبـد اهللا بـن الوليـدمـن طريـق]15882[البيهقي . هذه بتمرة 
يـا أبـا عبـد الـرمحن مـا : بـن مسـعود فقـال جـاء رجـل إىل عبـد اهللا: عن احلارث بن سويد قال 

دينها واهللا ما أحب أن يل: امرأة طلقت مث أصبحت غادية إىل أهلها؟ فقال عبد اهللا ترى يف
.اهـ صحيح بتمرة

جــاء : نــا األعمــش عــن إبــراهيم عــن مســروق قــال: نــا أبــو معاويــة قــال]1368[وقــال ســعيد 
. إين طلقــت: رجــل إىل عبــد اهللا بــن مســعود فقــال

. : قـال. تقيـدها: قـال. : قال. ال تدعها: قال
.اهـ صحيح ، يأيت استعد عليهم السلطان : قال
طلـق بنـت الزبيـربن جريج قال أخربين عبـد اهللا بـن عمـر أن اعن ]11015[عبد الرزاق -

فمكثت ماعثمان 
.اهـ ضعيف فقال بئس ما صنع لعبد اهللا بن عمرفذكر ذلك 

حفصة زوج النيب طلق امرأة له يف مسكنعبد اهللا بن عمرن أعن نافع ]1208[مالك -
الطريـق األخـرى مـن أدبـار البيـوت  سلم وكان طريقه إىل املسجد فكان يسلكصلى اهللا عليه و 

بـن جــريج عــن موســى اعــن ] 11024[عبــد الــرزاق.ن يســتأذن عليهــا حــىت راجعهـاأكراهيـة 
حفصــة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه طلــق امرأتــه وهــي يف بيــتعمــربــنابــن عقبــة عــن نــافع أن 

مــن و 
عـن ابـن حـدثنا وكيـع ]19280[ابـن أيب شـيبة . ار كراهة أن يـدخل علـيهم بغـري إذندبر الد

أنه كـان إذا طلـق طالقـا ميلـك الرجعـة مل يـدخل حـىت يسـتأذن عمرابنعن عن نافع أيب ليلى 
حــدثنا ]19281[ابــن أيب شــيبة .خيفــق بنعليــه: كــان أصــحابنا يقولــون: ، وقــال الشــعيب 

لــق امرأتــه تطليقــة أو أنــه طابــن عمــرعــن عــن نــافععــن عبيــد اهللا بــن عمــرعبــدة بــن ســليمان
.اهـ صحيح تطليقتني فكان يستأذن عليها

عـن عـن نـافع حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر ]19288[وقال ابن أيب شيبة 
يتـه إال بإذنـهيقتني مل ختـرج مـن بأو تطلةإذا طلق الرجل امرأته تطليق: أنه كان يقول عمرابن

عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]11011[عبد الرزاق اهـ هكذا ذكره من قوله ، وقال 
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واهللا . اهــ إسـناد صـحيح بن عمر أنه طلـق امرأتـه تطليقـة أو اثنتـني فكانـت ال ختـرج إال بإذنـها
.أعلم 

: قـال مـرعابـنعـن عـن نـافع عـن عبيـد اهللاحـدثنا عبـدة ]19170[وقد قال ابن أيب شيبة 
اهـ إسناد صحيح يـأيت ال تبيت املبتوتة وال املتوىف عنها زوج

.
ثنا ابن مبارك عن عبيد اهللا عن نـافع : حدثنا املسيبب بن واضح قال] 2/612[وقال حرب 

.اهـ سند صحيح : عن ابن عمر قال يف املطلقة ثالثا
: حدثنا عبد الصمد بن عبد الـوارث عـن هشـام عـن قتـادة قـال ]19295[ابن أيب شيبة -

اهـــ هــذا يف الرجعيــة ال حيــل لــه أن يــرى شــعرها: عبــاسابــنوقــال .لتشــوف لــه: علــيقــال 
.وهو مرسل جيد 

أخــربين خمرمــة عــن أبيــه أنــه : حــدثنا يــونس قــال أخربنــا ابــن وهــب قــال]4590[الطحــاوي -
وقالـــت عمـــرة عـــن : قـــال بكـــري. م بـــن حممـــد يـــرى أن ختـــرج املطلقـــة إىل املســـجد مســـع القاســـ

.اهـ سند صحيح خترج من غري أن تبيت عن بيتها : عائشة

الفاحشة املبينةما 
حـدثنا ابــن محيـد قــال حـدثنا حكــام قـال حــدثنا عنبسـة عــن علـي بــن ]4828[ابـن جريــر -

يف قـراءة ) ببعض ما آتيتموهن إال أن يفحشنوال تعضلوهن لتذهبوا (بذمية عن مقسم يف قوله
.اهـ منقطع ك وآذتك، فقد حل لك ما أخذت منهاإذا عصت:قالمسعودابن
خروجها مـن بيـت : قال عمربنابن جريج قال أخربت أن اعن ]11019[عبد الرزاق -

حـــدثنا يزيـــد بـــن]19549[ابـــن أيب شـــيبة . 
إال (يف قـول اهللا تعـاىل عمـرابـنعـن عـن نـافععن موسى بن عقبةهارون عن محاد بن سلمة 

]1803األحكـــام [الطحـــاوي .خروجهـــا مـــن بيتهـــا فاحشـــة: قـــال)أن يـــأتني بفاحشـــة مبينـــة
البيهقـــي . فـــذكره حــدثنا محـــاد بـــن ســلمة: قـــالحــدثنا حجـــاج: قـــالحــدثنا حممـــد بــن خزميـــة

لحــة حــدثنا محــاد بــن ســلمة حــدثنا موســى بــن عقبــة عــن كامــل بــن طمــن طريــق]15880[
. خروجهــا مــن بيتهــا فاحشــة مبينــة: ل قــا) إال أن يــأتني بفاحشــة مبينــة(ابــن عمــرنــافع عــن 

ثنا سعيد بن احلكم بـن أيب : قالحدثين ابن عبد الرحيم الربقي] 23/440[ابن جرير وقال 
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يف عبد اهللا بـن عمـرعن ن عن نافعثين حممد بن عجال: أخربنا حيىي بن أيوب قال: قالمرمي
خروجهـــا قبـــل : قـــال) (قولـــه

: قــالهــبأخربنــا ابــن و : قــالحــدثين يــونس] 23/437[ابــن جريــر .انقضــاء العــدة فاحشــة
قول يف هـذه كان يعبد اهللا بن عمرأن شريح عن حممد بن عجالن عن نافعأخربنا حيوة بن 

خروجهـــا قبـــل : قـــال) خيـــرجن إال أن يـــأتني بفاحشـــة مبينـــة(اآليـــة
.اهـ حسن صحيح انقضاء العدة

عن الثوري عن حممد بن عمرو بن علقمة عن إبـراهيم التيمـي عـن ]11021[عبد الرزاق -
عـن ]11022[الـرزاقعبـد.إذا بذت ب: قالعباسبنا
إال أن (يف قولـه عبـاسبـنابـن عيينـة عـن حممـد بـن عمـرو بـن علقمـة عـن إبـراهيم التيمـي عـن ا

.اهـ كذا روى السفيانان قال هو أن تبذو على أهله )يأتني بفاحشة مبينة
حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن حممــد بــن عمــرو عــن حممــد بــن ]19548[وقــال ابــن أيب شــيبة 

الفاحشــة أن تبــذو علــى : قــال )إال أن يــأتني بفاحشــة مبينــة(ال ابــن عبــاس قــ: بــراهيم قــال إ
حــدثنا أبــو كريــب ] 23/439[ابــن جريــر .أهلهــا ، فــإذا فعلــت ذلــك حــل هلــم أن خيرجوهــا

ال (ثنا حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم عن ابن عباس قال اهللا: ثنا ابن إدريس قال: قال
الفاحشــة املبينــة أن تبــذو : قــال) أن يــأتني بفاحشــة مبينــة

حـدثنا إبـراهيم بـن محـزة حـدثنا عبـد ] 100أحكـام القـرآن[إمساعيل بن إسحاق . على أهلها
الفاحشـة املبينـة أن : العزيز عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم أن ابن عباس كان يقول 

عبــد اهللا احلــافظ و أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن أخربنــا أبــو ]15883[البيهقــي . تبــذو علــيهم 
يقــاال حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب أخربنــا الربيــع بــن ســليمان أخربنــا الشــافعيالقاضــ

ـــا أبـــو منصـــور يحـــدثنا عبـــد العزيـــز بـــن حممـــد الـــدراورد ح وأخربنـــا أبـــو نصـــر بـــن قتـــادة أخربن
يان عــن عبــد العزيــز بــن حــدثنا أمحــد بــن جنــدة حــدثنا ســعيد بــن منصــور حــدثنا ســفيالنضــرو 

قولــه عــن ابــن عبــاس يفيحممــد عــن حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة عــن حممــد بــن إبــراهيم التيمــ
أن تبذو على أهلها فإذا بذت عليهم فقد حـل هلـم : قال ) إال أن يأتني بفاحشة مبينة(تعاىل 

.اضطرب فيه وليس باحلافظ وعمر حممد بن اهـ كأن إخراجها
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نـا الربيـع أنـا الشـافعي أنـا عبـد العزيـز عـن حممـد بـن عمـرو]621[ري وقال أبـو بكـر النيسـابو 
املبينــة أن تبــذو علــى أهــل زوجهــا، فــإذا بــذت : كانــت تقــولأن عائشــةعــن حممــد بــن إبــراهيم 

.معناه عن عائشة ثابت و ، عن ابن عباس أشبه اهـفقد حل إخراجها
ا أبو عامر نا سـليمان بـن بـالل نا إبراهيم بن مرزوق نحدث]619[أبو بكر النيسابوري وقال 

ال خترجـوهن (سـئل ابـن عبـاس عـن قولـه عـز وجـل : قـالعن عمرو بـن أيب عمـرو عـن عكرمـة
الفاحشـــة أن تفحـــش علـــى أهـــل : قـــال) 

الربيـــع بـــن ســـليمان حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن وهـــب عـــن مـــن طريـــق]15884[البيهقـــي . الـــزوج
ليمان بن بالل عن عمرو موىل املطلب عن عكرمة عـن ابـن عبـاس أنـه سـئل عـن هـذه اآليـة س
الفاحشـة : فقـال ابـن عبـاس) (

.اهـ إسناد جيد حش املرأة على أهل الرجل وتؤذيهماملبينة أن تف
حــدثنا ســليمان بــن حــرب حــدثنا جريــر بــن ] 97أحكــام القــرآن[وقــال إمساعيــل بــن إســحاق 

لـــو كـــان كمـــا : قـــال ) إال أن يـــأتني بفاحشـــة مبينـــة(حـــازم عـــن يعلـــى بـــن حكـــيم عـــن عكرمـــة 
إال أن تفحـش وهـو النشـوز اهــ إسـناد : يقـول عباسابنتقولون الزنا أخرجت فرمجت ، وكان 

.جيد 
هللا قـال حـدثنا زيـاد بـن حـدثنا علـي بـن عبـد ا] 98أحكـام القـرآن[وقال إمساعيل بـن إسـحاق 

ال خترجـوهن (يقـول ابـن عبـاسالربيع قال حدثنا صاحل وهو الدهان أن جابر بن زيد قال كان 
الفاحشـة املبينـة النشـوز وسـوء اخللـق : قـال ) 

ثنـا زيـاد : قـااللقطـانحدثنا أيب ثنا نعـيم بـن محـاد وأبـو زيـاد ا]5083[وقال ابن أيب حامت . 
إال أن (كـان يقـول يف هـذه اآليـةابـن عبـاسأن بن الربيع ثنا صـاحل الـدهان عـن جـابر بـن زيـد

إذا نشـزت وسـاء : النشوز وسوء اخللق، كان يقول: الفاحشة املبينة: قال)يأتني بفاحشة مبينة
.اهـ حسن صحيح خلقها أخرجها

علــي قــال أخربنــا املعتمــر بــن ســليمان عــن حــدثنا نصــر بــن] 99[وقــال إمساعيــل بــن إســحاق 
إال أن (يقـرأ بقـراءة أيب وكـان يف مصـحف أيب عبـاسابـنعاصم األحول عن عكرمة قال كان 

.اهـ إسناد صحيح رجاله ثقات ) تفحش عليكم
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ويـة بـن حـدثين معاقال حدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل قـالحدثين املثىن ]8899[وقال ابن جرير 
وهـــو الـــبغض )إال أن يـــأتني بفاحشـــة مبينـــة(عبـــاسابـــنعـــن طلحـــةصـــاحل عـــن علـــي بـــن أيب 

.اهـ حسن فعلت ذلك فقد حل له منها الفديةفإذاوالنشوز
بــن موســى وأبــو نعــيم عــن ثنــا عبيــد اهللاحــدثنا أبــو ســعيد األشــج]5081[ابــن أيب حــامت -

اهـــ الزنــا: قــال) إال أن يــأتني بفاحشــة مبينــة(عبــاسابــنعــن إســرائيل عــن أيب حيــىي عــن جماهــد
.أبو حيىي ضعيف جدا 

املبتوتة هل هلا سكنى ونفقة
عن معمـر عـن الزهـري قـال أخـربين عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة ] 12024[عبد الرزاق -

بنــتفاطمــةأن أبــا عمــرو بــن حفــص بــن املغــرية خــرج مــع علــي إىل الــيمن وأرســل إىل امرأتــه 
أمــر هلــا احلــارث بــن هشــام وعيــاش بــن أيب ربيعــة بتطليقــة كانــت قــد بقيــت مــن طالقهــا و قــيس

بنفقــة فاســتقلتها فقــاال هلــا واهللا مــا لــك نفقــة إال أن تكــوين حــامال فأتــت النــيب صــلى اهللا عليــه 
وســـلم فـــذكرت لـــه أمرهـــا فقـــال هلـــا النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم ال نفقـــة لـــك واســـتأذنته يف 

ااالنتقــال فــأذن هلــا فقالــت أيــن يــا رســول اهللا قــال إىل

هلا عن ذلك فحدثته فأتى مروان فأخربه فقال مروان مل أمسـع أإليها مروان قبيصة بن ذؤيب يس
فقالت فاطمة حني بلغها عليهااليت وجدنا الناس 

وال خيـــرجن إال أن يـــأتني بفاحشـــة مبينـــة (قـــول مـــروان بيـــين وبيـــنكم القـــرآن قـــال اهللا عـــز وجـــل 
وتلــك حــدود اهللا ومــن يتعــد حــدود اهللا فقــد ظلــم نفســه ال تــدري لعــل اهللا حيــدث بعــد ذلــك 

ال نفقـة : قالت هذا ملـن كانـت لـه مراجعـة فـأي أمـر حيـدث بعـد الـثالث فكيـف تقولـون)مراأ
وال مث أ.، هلا إذا مل تكن حامال 

.اهـ رواه مسلم 
حـدثين الشـعيب عـن فاطمـة : أنـا سـيار قـال: نـا هشـيم قـال]1356[سـعيد بـن منصـور وقال

نفقـة إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه طلقـين زوجـي فخاصـمت يف السـكىن وال: بنت قـيس قالـت
وســلم فقضــى يل بالســكىن والنفقــة، فلمــا بلغــه أنــه طلقــين ثالثــا مل جيعــل يل ســكىن وال نفقــة، 
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فـأمرين أن أعتـد يف بيـت ابـن : قالـت. يتحدث إليهـا: وأمرت أن أعتد يف بيت امرأة ، فقيل له
.رواه مسلم حنوه . اهـ سيار أبو احلكم ثقة ثبتأم مكتوم

حدثنا حيىي بن حيىي قال قرأت على مالك عـن عبـد اهللا بـن يزيـد مـوىل ]2709[مسلم وقال
أن أبــا عمــرو بــن فاطمــة بنــت قــيساألســود بــن ســفيان عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن عــن 

حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعري فسخطته فقال واهللا ما لك علينا مـن 
هللا عليــه وســلم فــذكرت ذلــك لــه فقــال لــيس لــك عليــه نفقــة شــيء فجــاءت رســول اهللا صــلى ا

فأمرهــا أن تعتـــد يف بيـــت أم شـــريك مث قــال تلـــك امـــرأة يغشـــاها أصــحايب اعتـــدي عنـــد ابـــن أم 
مكتــوم فإنــه رجــل أعمــى تضــعني ثيابــك فــإذا حللــت فــآذنيين قالــت فلمــا حللــت ذكــرت لــه أن 

ى اهللا عليـه وسـلم أمـا أبـو جهـم معاوية بن أيب سفيان وأبا جهـم خطبـاين فقـال رسـول اهللا صـل
فال يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصـعلوك ال مـال لـه انكحـي أسـامة بـن زيـد فكرهتـه مث 

اهـقال انكحي أسامة فنكحته فجعل اهللا فيه خريا واغتبطت
حدثنا حممد بن املثىن حدثنا حفـص بـن غيـاث حـدثنا هشـام عـن أبيـه ]2724[وقال مسلم 

وأخـاف أن يقـتحم علـييا رسول اهللا زوجي طلقـين ثالثـا : قلت التعن فاطمة بنت قيس ق
اهـفأمرها فتحولت:قال. 

أخربنا أمحد بن حيىي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سـعيد بـن يزيـد ]3403[وقال النسائي 
أتيت النيب صلى اهللا عليه : األمحسي قال حدثنا الشعيب قال حدثتين فاطمة بنت قيس قالت 

قلت أنا بنت آل خالـد وإن زوجـي فالنـا أرسـل إيل بطالقـي وإين سـألت أهلـه النفقـة و سلم ف
فقـال رسـول والسكىن فأبوا علي قالوا يا رسول اهللا إنه قـد أرسـل إليهـا بـثالث تطليقـات قالـت

أخربنـا .إمنـا النفقـة والسـكىن للمـرأة إذا كـان لزوجهـا عليهـا الرجعـة: سلم اهللا صلى اهللا عليه و 
شار قال حدثنا عبـد الـرمحن قـال حـدثنا سـفيان عـن سـلمة عـن الشـعيب عـن فاطمـة حممد بن ب

اهـــــ املطلقــــة ثالثــــا لـــيس هلــــا ســــكىن وال نفقــــة: ســــلم نـــت قــــيس عــــن النــــيب صـــلى اهللا عليــــه و ب
مؤمــل بــن إمساعيــل حــدثنا ســفيان عــن وصــححه ابــن حبــان مــن طريــق . صــححهما األلبــاين 

لكن أكثر الروايات عن الشعيب بغري هـذا . سسلمة بن كهيل عن الشعيب عن فاطمة بنت قي
.كأنه رواية باملعىن ف. احلرف كما نبه البيهقي وأعله 
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حــدثناه حممــد بــن عمــرو بــن جبلــة حــدثنا أبــو أمحــد حــدثنا عمــار بــن و ]2719[وقــال مســلم 
كنت مع األسود بن يزيد جالسا يف املسجد األعظـم ومعنـا الشـعيب :رزيق عن أيب إسحق قال

أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مل جيعــل هلــا عيب حبــديث فاطمــة بنــت قــيسفحــدث الشــ
سكىن وال نفقة مث أخذ األسود كفا مـن حصـى فحصـبه بـه فقـال ويلـك حتـدث مبثـل هـذا قـال 

صلى اهللا عليه وسلم لقول امرأة ال نـدري لعلهـا حفظـت وسنة نبيناال نرتك كتاب اهللا : عمر
(ال اهللا عــز وجــلأو نســيت هلــا الســكىن والنفقــة قــ

حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معـاذ وحدثنا أمحد بن عبدة الضيب) . يأتني بفاحشة مبينة
اهـأمحد عن عمار بن رزيق بقصتهعن أيب

غاين قـال حـدثنا أبـو اجلـواب قـال أخـربين أبـو بكـر بـن إسـحاق الصـا]3549[وقال النسائي 
طلقـين : بن رزيق عن أيب إسحاق عن الشعيب عـن فاطمـة بنـت قـيس قالـت احدثنا عمار هو 

بـــن اانتقلـــي إىل بيـــت : ســـلم فقـــال أتيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و زوجـــي فـــأردت النقلـــة ف
هـذا قـال ويلك مل تفيت مبثـل: فحصبه األسود وقال . عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه 

مل سـلم وإال اه مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و : عمر
اهـ  ) (لقول امرأة نرتك كتاب اهللا

مـن طريـق أمحـد بـن حممـد بـن حيـىي بـن سـعيد] 4/26[ورواه الـدراقطين يف السـنن . كذا قال 
مل نـرتك كتـاب اهللا لقـول امـرأة ، ومل يقـل فيـه : ثنا حيىي بن آدم عن عمار بن رزيق ، وقال فيـه 

ألن هـذا الكـالم ال يثبـت وحيـىي ، وهذا أصح مـن الـذي قبلـه : مث قال الدارقطين . وسنة نبينا 
بـة وقـد تابعـه قبيصـة بـن عق: قـال . بن آدم أحفظ من أيب أمحد الزبريي وأثبت منـه واهللا أعلـم

بـن حيـىي حـدثنا قبيصـة حـدثنا عمـار يسـعيد حـدثنا السـر حدثنا به عبد اهللا بـن حممـد بـن أيب
وكــذلك ضــعفه أمحــد بــن : اهـــ قلــت إســحاق مثــل قــول حيــىي بــن آدم ســواءبــن رزيــق عــن أيب

ىي بـن آدم كلفـظ أيب أمحـد ورواه أبو نعـيم يف املسـتخرج مـن طريـق أيب كريـب عـن حيـ. )1(حنبل
وكأن مراد عمـر بقولـه سـنة نبينـا أي . عن عمر وغريهإبراهيم النخعي ول رواهوهو ق. الزبريي 

احلديث : فقال، ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا : وسئل أيب عن حديث عمر]1317[يف العللابن أيب حامتقالو -1
اهـق وحده، مل يتابع عليهرواه عمار بن رزيق عن أيب إسحا: قال حديث األسود عن عمر ؟: فقيل له.ليس مبتصل
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مثلهن ، أو أنه شهد أقضية لرسول اهللا يف نسوة طُلقن ثالثا ، فكان عنده ذلك سـنة قائمـة ، 
.ه فريويه ، واهللا أعلم ال حديثا مسع

ثنــا اخلصــيب : حــدثنا نصــر بــن مــرزوق وســليمان بــن شــعيب قــاال]4524[وقــال الطحــاوي 
أن زوجهـا : ثنا محاد بن سلمة عن محاد عـن الشـعيب عـن فاطمـة بنـت قـيس: بن ناصح قال
: قـــال. ال نفقـــة لـــك وال ســـكىن : فقـــال، فأتـــت النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، طلقهـــا ثالثـــا 

لســنا بتــاركي آيــة مــن: قــال عمــر بــن اخلطــاب وأخــرب بــذلك: فقــال، خربت بــذلك النخعــي فــأ
مسعــت لقــول امــرأة لعلهــا أومهــت ، وقــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، كتــاب اهللا تعــاىل 

.اهـ هلا السكىن والنفقة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
علي بن عاصم قـال حصـني بـن عبـد الـرمحن حـدثنا عـامر عـن حدثنا ]27338[أمحد وقال 

أن زوجها طلقهـا ثالثـا، فأتـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم تشـكو إليـه، فلـم فاطمة بنت قيس
ال نــدع كتــاب اهللا عــز وجــل وســنة نبيــه : قــال عمــر بــن اخلطــاب. جيعــل هلــا ســكىن وال نفقــة 

أن رسـول اهللا صـلى ال عـامر وحـدثتينقـ: قـال. صلى اهللا عليه وسلم لقـول امـرأة لعلهـا نسـيت
أخربنــا حممــد بــن ]2367[إســحاق .اهللا عليــه وســلم أمرهــا أن تعتــد يف بيــت ابــن أم مكتــوم

الفضـيل نـا حصــني عـن الشـعيب
اهللا ربنــا وســنة ال نــدع كتــاب : اهللا عليــه وســلم، فلــم جيعــل هلــا ســكىن وال نفقــة، وإن عمــر قــال

، إن كـــان حفظـــه يرويـــه عـــن عمـــرالشـــعيب عـــامر اهــــنبينـــا لقـــول امـــرأة ال أدري لعلهـــا نســـيت
.حصني 

بـراهيم حـديث فاطمـة ذكـرت إل: حدثنا جرير عـن مغـرية قـال]18982[وقال ابن أيب شيبة 
لقــول امــرأة ال نــدريال نــدع كتــاب اهللا وســنة رســوله : قــال عمــر: بنــت قــيس فقــال إبــراهيم 

من طريق والرتمذي إسحاق اهـ رواه كان عمر جيعل هلا السكىن والنفقةو ،حفظت أو نسيت
.شعبة عن مغرية ، رواه أبو جعفر الرزاز تابعه.جرير 
حــدثنا ســفيان عــن ســلمة بــن كهيــل عــن : حــدثنا وكيــع قــال]18985[ابــن أيب شــيبة وقــال

وسـنة نبينـا لقـول املـرأة ، املطلقـة ثالثـا ال ندع كتاب ربنا: قال عمر بن اخلطاب: إبراهيم قال 
تابعه حممد بن كثري عن سفيان ، رواه أبـو عوانـة .صحيحاهـ وهذا مرسل هلا السكىن والنفقة

.يف املستخرج
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أخربنـا : قـالحـدثنا حممـد بـن كثـري العبـدي: قالأخربنا أبو خليفة]4250[ابن حبان رواهو 
عن فاطمة بنت قيس أن زوجهـا طلقهـا ثالثـا، يبوري عن سلمة بن كهيل عن الشعسفيان الث

فـــذكرت ذلـــك إلبـــراهيم : عليـــه وســـلم نفقـــة وال ســـكىن، قـــالفلـــم جيعـــل هلـــا النـــيب صـــلى اهللا 
هلـا النفقـة ،لقـول امـرأةال ندع كتاب ربنا وال سنة نبينا : قال عمر بن اخلطاب: النخعي فقال

.)1(يقول بقول عمرسفيان الثوري كان اهـوالسكىن 
كـان عمـر وعبـد اهللا : نـا األعمـش عـن إبـراهيم قـال: نـا أبـو عوانـة قـال]1361[ال سعيد وق

وكــان عمــر إذا ذكــر عنــده حــديث فاطمــة بنــت : قــال.جيعــالن للمطلقــة ثالثــا الســكىن والنفقــة
ما كنا جنيـز : قال.قيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرها أن تعتد يف غري بيت زوجها

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة ]9700[الطرباين .امرأة يف ديننا شهادة 
ابــن . املطلقــة ثالثــا هلــا الســكن والنفقــة: عــن ســليمان عــن إبــراهيم أن عمــر وابــن مســعود قــاال

: حدثين أبو السائب قال ثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم قـال]459/ 23[جرير 
وكـان عمـر إذا ذكـر عنـده . للمطلقـة ثالثـا السـكىن والنفقـة واملتعـةكان عمر وعبد اهللا جيعـالن

أمرهــا أن تعتــد يف غــري بيــت زوجهــا حــديث فاطمــة بنــت قــيس أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم
حـدثنا أبـو معاويـة عـن ]18977[ابـن أيب شـيبة .ما كنـا لنجيـز يف ديننـا شـهادة امـرأة:قال

]1867[الطحــاوي .)2(هلــا الســكىن والنفقــة: قــاالن إبــراهيم عــن عمــر وعبــد اهللا األعمــش عــ
حــدثنا لحــدثنا أيب قــال حــدثنا عمــر بــن حفــص بــن غيــاث قــالحــدثنا فهــد بــن ســليمان قــا

اهـ املطلقة هلا السكىن والنفقة: الن
فضـيل عـن األعمـش عـن حدثنا حفص بن غياث وحممـد بـن ]18976[وقال ابن أيب شيبة

ال جنيـز قـول املـرأة يف ديـن اهللا ، املطلقـة ثالثـا هلـا السـكىن : إبراهيم عن األسود عن عمـر قـال 
يف أبــو عمـــر وقـــال .مــا هلـــا يف أن تــذكر هـــذا خــري: وقالــت عائشـــة: زاد ابــن فضـــيل.نفقــةوال

ال حـدثنا أخربنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسـم بـن أصـبغ قـ] 142/ 19[التمهيد 

يـا أيهـا الــذين آمنـوا إذا نكحـتم املؤمنــات مث (وهـو أشـبه إن شـاء اهللا ، فــإن العـدة حـق الــزوج عليهـا لقـول اهللا تعــاىل -1
واهللا أعلـم . فوجب عليه سكناها ونفقتها يف ذلك . )

.
وقــواه الــدارقطين ، اهــهــذا مـن ضــعيف حـديث األعمــش:بـن مهــدياقــال :مث قـال]2845[يف العلــل رواه أمحـد -2

.وسنة نبينا : واستنكر زيادة 
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حممد بن شاذان قال حدثنا املعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن األعمش عن إبراهيم عـن 
وحــدثنا عبـــد .املطلقــة ثالثــا هلـــا الســكىن والنفقــة مــا دامـــت يف العــدة:األســود عــن عمــر قـــال

بن شاذان قال حدثنا املعلى قال حـدثنا قال حدثنا قاسم قال حدثنا حممد الوارث بن سفيان
ال جيـوز يف ديـن :ن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عمر بـن اخلطـاب أنـه قـاليعقوب ع

]1868[وقـال الطحـاوي .وكان جيعل للمطلقة ثالثا السـكىن والنفقـة، املسلمني قول امرأة 
حدثنا أبو عوانة عن األعمـش عـن ق قال حدثنا اخلصيب بن ناصح قالحدثنا نصر بن مرزو 

: بـن مسـعود قـاال يف املطلقـة ثالثـاعمـر بـن اخلطـاب وعبـد اهللاعمارة بن عمري عن األسود أن
.كأن ابن مهدي رآى فيه اضطرابا من األعمش ، واهللا أعلماهـ  هلا السكىن والنفقة

ال نـدع كتـاب :حلكم ومحاد عن إبراهيم عن األسود عن عمر قالعن ابن سوار أشعث ورواه
.وضعفهرواه الدارقطين.نبينا لقول امرأةاهللا وسنة

بـن صـاعد قـال ثنـا بنـدار قـال ثنـا احـدثنا أبـو حممـد ]34[وقال ابـن املظفـر يف حـديث شـعبة 
مـا كنـا لنـدع كتـاب : غندر قال ثنا شعبة عن احلكم أن عمر قـال يف شـأن فاطمـة بنـت قـيس 

ورواه حيىي بن أيب أنيسة وهو منكـر .اهـ مرسل صحيح اهللا وسنة نبيه عليه السالم لقول امرأة
ديث عــن احلكــم عــن الشــعيب عــن عبــد اهللا بــن اخلليــل احلضــرمي عــن عمــر ، رواه أبــو علــي احلــ

عــن عبــد اهللا بــن اخلليــل احلســن بــن عمــارة عــن ســلمة بــن كهيــلورواه . الصــواف يف جــزء لــه 
.والصحيح قول شعبة . رواه الدرقطين وضعفه . احلضرمي

ر بــن برقــان عــن ميمــون بــن حــدثنا جعفــ: حــدثنا وكيــع قــال ]18986[وقــال ابــن أيب شــيبة 
اهـــال نــدع كتــاب ربنــا وســنة نبينــا صــلى اهللا عليــه وســلم لقــول امــرأة: عمــرقــال : مهــران قــال

.مرسل جيد 
قلــت البــن أيب : عــن قــيس قــال نــا ابــن عفــان نــا احلســن بــن عطيــة]1358[ابــن األعــرايب -

ري حفظــت أو نســيت ، ال نــدع كتــاب ربنــا وســنة نبينــا لقــول امــرأة ال نــد: قــول عمــر : ليلــى 
أسـكنوهن مـن (ابـن مسـعود بلى هـو يف قـراءة: فلم يدر قال قلت : أين هو يف القرآن ؟ قال 

حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وأنفقوا عليهن مما رزقكم اهللا وإن كن 
اهــــ رجالـــه ثقـــات ، احلســـن بـــن عطيـــة هـــو )ل فـــأنفقوا علـــيهن حـــىت يضـــعن محلهـــنأوالت محـــ

.منقطع . قرشي أبو علي ، وقيس هو ابن الربيع ال
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عائشـــةبـــن شـــهاب عـــن عـــروة أن ابـــن جـــريج قـــال أخـــربين اعـــن ] 12023[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ صحيح أنكرت ذلك على فاطمة

حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا غنــدر حــدثنا شــعبة عــن عبــد الــرمحن ]4910[البخــاري وقــال
أال تتقي اهللا يعـين يف قوهلـا ال سـكىن ، ما لفاطمة : 

وزاد ابن أيب الزناد عن هشام عن أبيـه عابـت عائشـة أشـد العيـب : مث قال البخاري . وال نفقة
إن فاطمـــة كانـــت يف مكـــان وحـــش فخيـــف علـــى ناحيتهـــا فلـــذلك أرخـــص هلـــا النـــيب : وقالـــت 

إن فاطمـــة  "فوهــذا احلــر .بــو داود حــديث ابــن أيب الزنــاد وصــله أاهـــصــلى اهللا عليــه وســلم
.ال أعلم يرويه غريه " كانت يف مكان وحش

أخربنــا يعلــى بــن عبيــد حــدثنا حممــد بــن عمــرو حــدثين حممــد بــن ]11648[ابــن ســعد وقــال
البيهقــي .يــا فاطمــة اتقــي اهللا فقــد علمــت يف أي شــيء كــان هــذا: إبــراهيم أن عائشــة قالــت 

إمساعيل بـن جعفـر عـن حممـد بـن عمـرو عـن أيببن حجر حدثنا يعلمن طريق] 16133[
حممد بن إبـراهيم أن قال حممد بن عمرو فحدثين.فذكر احلديثسلمة عن فاطمة بنت قيس 

الشـــافعي .ء كـــان ذلـــكيشـــياهللا فقـــد عرفـــت مـــن أييـــا فاطمـــة اتقـــ: عائشـــة كانـــت تقـــول 
عائشة كانت عبد العزيز عن حممد بن عمرو عن حممد بن إبراهيم أن أخربين]15891هق[

.اهـ إسناد جيد )1(ء كان ذلكيشيأاهللا يا فاطمة فقد علمت يفياتق: تقول 

بـن املسـيب حـديث فاطمـة اذاكـرت : خربين ميمون بن مهـران قـال أبن جريج قال اأخربنا ]12037[عبد الرزاق -1
أمحد بن يونس حدثنا زهري حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون حدثنا]2298[أبو داود .فتنت فاطمة الناس :قال

فاطمـة بنـت قـيس طلقـت فخرجـت مـن بيتهـا فقـال :بن مهران قال قدمت املدينة فدفعت إىل سعيد بـن املسـيب فقلـت
وقال سعيد . اهـ رواه إسحاقابن أم مكتوم األعمىي، سعيد تلك امرأة فتنت الناس 

بـن املسـيب عـن سألت سعيد: قالحدثين عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه: قالنا عبد العزيز بن حممد]1354[
ها رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما باهلا انتقلت؟ قالأمر فاطمة بنت قيس

عـن عمـرو ثنا أبـو معاويـة الضـرير: قالحدثنا أبو بشر الرقي]4530[الطحاوي . مث مل يرتكها تنتقل إىل أهلهاوسلم
ألـيس قــد أمــر : فقلـت لــهيف بيتهــا: أيــن تعتـد املطلقــة ثالثـا ؟ فقــال: قلـت لســعيد بـن املســيب: عـن أبيــه قــالبـن ميمــون

لنــاستلــك املــرأة فتنــت ا:رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فاطمــة بنــت قــيس أن تعتــد يف بيــت ابــن أم مكتــوم ؟ فقــال
وكــان رجــال ســلم أن تعتــد يف بيــت ابــن أم مكتــومفأمرهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 

. اهـ صحيحمكفوف البصر 
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بن شـهاب عـن عـروة عـن عائشـة ابن جريج ومعمر عن اأخربنا ]12036[عبد الرزاق وقال
.اهـ صحيح 

نـــه أعـــن القاســـم بـــن حممـــد وســـليمان بـــن يســـار عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد]1206[وقـــال مالـــك 
ن حيــىي بــن ســعيد بــن العــاص طلــق ابنــة عبــد الــرمحن بــن احلكــم البتــة فانتقلهــا أمسعهمـا يــذكران 

كم وهو يومئذ أمـري املدينـة عبد الرمحن بن احلكم فأرسلت عائشة أم املؤمنني إىل مروان بن احل
. ن عبــد الــرمحن غلبــينإان يف حــديث ســليمان اتــق اهللا واردد املــرأة إىل بيتهــا فقــال مــرو : فقالــت

ال : ك شـــأن فاطمـــة بنـــت قـــيس فقالـــت عائشـــةأو مـــا بلغـــ: وقـــال مـــروان يف حـــديث القاســـم 
فحســـبك مـــا بـــني ، ن كـــان بـــك الشـــر إ: فقـــال مـــروان. ن ال تـــذكر حـــديث فاطمـــة أيضـــرك 

.اهـ رواه البخاري من طريق مالك هذين من الشر 
أخربين أمحد بن صاحل عن ابن وهـب عـن يـونس ] 498[تاريخ وقال أبو زرعة الدمشقي يف ال

املبتوتـــة ال ختـــرج مـــن بيتهـــا حـــىت : عـــن الزهـــري عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن القاســـم أن عائشـــة قالـــت
.اهـ مرسل صحيحينقضي أجلها

ثنـا الليـث عـن : ثنا شعيب بـن الليـث قـال: حدثنا ربيع املؤذن قال]4526[وقال الطحاوي 
كانـت فاطمـة : الـرمحن بـن هرمـز عـن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن قـالجعفر بن ربيعـة عـن عبـد

اعتــدي يف بيــت ابــن أم : بنــت قــيس حتــدث عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال هلــا
إذا ذكـرت فاطمـة مـن ذلـك شـيئا أسـامةكـان : وكان حممـد بـن أسـامة بـن زيـد يقـول. مكتوم 

.سند صحيح اهـرماها مبا كان يف يده 
عن معمر والثوري عن األعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة أن رجـال ]12040[الرزاق عبد -

فقال هي تريد أن خترج إىل أهلهـا مسعودبناطلق امرأته ثالثا فأبت أن جتلس يف بيتها فأتى 

اهـريفاستأد عليهم األم
جــاء : نــا األعمــش عــن إبــراهيم عــن مســروق قــال: نــا أبــو معاويــة قــال]1368[ســعيد وقــال

. : رجــل إىل عبــد اهللا بــن مســعود فقــال
. : قـال. تقيـدها: قـال. : قال. ال تدعها: قال
حـدثنا ابـن أيب زائـدة عـن األعمـش ]19164[ابن أيب شـيبة . استعد عليهم السلطان: قال
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، إين طلقـت امـرأيت ثالثـا : جاء رجـل إىل عبـد اهللا فقـال : عن إبراهيم عن مسروق قال 
: قـال قيدها : ال جتلس قال : قال ، احبسها : تريد أن خترج قال 

عبــد اهللا بــن الوليــد حــدثنا ســفيان عــن مــن طريــق]15881[البيهقــي .مــرياســتعد األ: قــال 
طلقــت األعمــش عــن إبــراهيم عــن مســروق عــن عبــد اهللا بــن مســعود أن رجــال جــاءه فقــال إين

ال : فقـال . فقيـدها: قـال. ال أسـتطيع: قـال. احبسـها: قال . خترجتريد أن يثالثا وهامرأيت
.اهـ صحاح استعد عليهم األمري: قال .أستطيع إن هلا إخوة غليظة ر 

ن بنت سعيد بن زيد بن عمـرو بـن نفيـل كانـت حتـت عبـد اهللا أعن نافع ]1207[مالك -
. عبـد اهللا بـن عمـربن عمرو بن عثمان بـن عفـان فطلقهـا البتـة فانتقلـت فـأنكر ذلـك عليهـا 

.صحيح 
ال تنتقــل : قــال عمــربــناعــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن ]12039[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح املبتوتة من بيت زوجها حىت خيلو أجلها
عـن نـافععن سعيد عن يعلـى بـن حكـيمحدثنا يزيد بن هارون ]18994[ابن أيب شيبة -

يف كأنـه القـول الـذي أنكـرت فاطمـة بنـت قـيس . اهــ صـحيحال نفقة هلا: قال ابن عمرعن 
.حديث قبيصة بن ذؤيب 

قـال عليـاعـن إبـراهيم بـن حممـد عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه أن ]12030[عبد الرزاق -
.اهـ إسناد ضعيف جدا ال نفقة هلا وال سكىن : يف املبتوتة 

جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ]12031[عبد الرزاق -
عـن ابـن جـريج غنـدر حـدثنا]18980[ابـن أيب شـيبة . تعتد املبتوتـة حيـث شـاءت : يقول

.للمطلقــة النفقــة مــا مل حتــرم فــإذا حرمــت فلهــا متــاع بــاملعروف: قــال جــابرعــن عــن أيب الــزبري
أبـو الـزبري ] 16145[رواه البيهقي 

اع بـاملعروفحتـرم فـإذا حرمـت فمتـنفقـة املطلقـة مـا مل:أنـه مسعـه يقـولجابر بـن عبـد اهللاعن 
.اهـ صحيح ، جابر قد طلقت خالته ، لعل عنده فيها علما 

جابر بن عبد اهللابن جريج قال أخربنا أبو الزبري أنه مسع اأخربنا ]12032[عبد الرزاق قال
ختـرج فأتـت النـيب صـلى اهللا عليـه طلقت خاليت فأرادت أن جتد خنلها فزجرها رجـل أن : يقول 

. رواه مســلم . عســى أن تصــدقني أو تفعلــني معروفــاك فإنــكبلــى جــدي خنلــ: ســلم فقــال و 
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بو الزبري عن جابر قـال أأخربينأمحد بن حنبل حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج قال وقال 
.وصححه احلاكم والذهيب . فذكره ثالثاطلقت خاليت: 
حيـث تعتـد املبتوتـة: قـالعبـاسبنابن جريج عن عطـاء أن اعن ]12029[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح شاءت
أنا حجاج عن عطاء عـن ابـن عبـاس أنـه كـان يقـول يف : نا هشيم قال]1363[سعيد وقال

: املطلقــة ثالثــا، واملتــوىف عنهــا زوجهــا
.اهـ حجاج يدلس 

حـدثين حبيـب : ثنـا بقيـة بـن الوليـد قـال: عمـري قـالحدثنا عمـرو بـن] 2/585[حرب وقال
قعـدت إىل ابــن عبـاس فســأله رجـل هــل للمطلقــة : حــدثين حممـد بــن عبـاد قــال: بـن صــاحل قـال

ـــا نفقـــة؟ فقلـــت وكنـــت أحـــدث القـــوم : ال شـــيء هلـــا، فقـــال ابـــن عبـــاس أصـــبت أو قـــال: ثالث
اهللا احلــافظ وأبــو أخربنــا أبــو عبــد ]16144[البيهقــي .أحســنت هــا يــا ابــن أخــي أنــا معــك

قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حـدثنا أبـو عتبـة حـدثنا يبكر أمحد بن احلسن القاض
كنت جالسا عند ابن عبـاس : قال يحممد بن عباد املكبقية حدثنا حبيب بن صاحل حدثين

أصـبت يـا: فقـال ابـن عبـاس . لـيس هلـا نفقـة: إذ سأله رجل هل للمطلقة ثالثا نفقـة؟ فقلـت 
.سند صحيح اهـ أنا معكيابن أخ

حــدثين علــي قــال ثنــا أبــو صــاحل قــال ثــين معاويــة عــن علــي عــن ] 23/458[وقــال ابــن جريــر 
فهـــذه املـــرأة ) وإن كـــن أوالت محـــل فـــأنفقوا علـــيهن حـــىت يضـــعن محلهـــن(يف قولـــهابـــن عبـــاس

وإن تضعفيأمره اهللا أن يسكنها وينفق عليها حىت، وهي حامل فيبت طالقها يطلقها زوجها
.أرضعت فحىت تفطم

، وكذلك املرأة ميوت عنها زوجها، فإن كانت حامال أنفق عليها مـن نصـيب ذي بطنهـا نفقة
وإن مل يكن مرياث أنفـق عليهـا الـوارث حـىت تضـع وتفطـم ولـدها كمـا قـال اهللا إذا كان مرياث

هـذا اهــفـإن مل تكـن حـامال فـإن نفقتهـا كانـت مـن ماهلـا) وعلى الـوارث مثـل ذلـك(لعز وج
مما أراه ينكر من رواية علي بن أيب طلحة عن ابن عبـاس ، الثابـت عـن ابـن عبـاس وسـعيد بـن 

والـذي يف روايـة . جبري وطاووس وعطاء وعكرمة أال نفقـة هلـا وال سـكىن إال أن تكـون حـامال 
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ناس مـن أهـل املدينـة ، إال أن يكـون مـدرجا ، وال أبعـد أن يكـون مـن  ابن أيب طلحة هو قول
.واهللا أعلم . كالم جماهد ، فقد روى ابن أيب جنيح عنه ما يشبه ذلك 

باب منه
عـن عن أيب األحوصعن أيب إسحاقعن إسرائيلحدثنا وكيع]18996[ابن أيب شيبة -

ق عليهــا محلهــا ورضــاعها حــىت تفطمــهفينفــال يطلقهــا وهــي حامــل فيندمــه اهللا : قــال عبــد اهللا
. اهـ ثقات 

عن حجاج عن قتـادة  عن منهال بن خليفةحدثنا حيىي بن ميان]19452[ابن أيب شيبة -
أربعــة للخــادم : ر أنــه فــرض المــرأة وخادمهــا اثــين عشــر درمهــا كــل شــهعلــيعــن خــالس عــن 

.وهو يف الرجعية . ضعيف سند . يف املطلقة كم ينفق عليهااهـ ذكره ومثانية للمرأة

؟يف عدهتاملتوفى عنها زوجها خترجا
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن أربعة أشـهر وعشـرا فـإذا (قال اهللا تعاىل 

) وف واهللا مبـــا تعملـــون خبـــريبلغـــن أجلهـــن فـــال جنـــاح علـــيكم فيمـــا فعلـــن يف أنفســـهن بـــاملعر 
]234البقرة[
بـن إسـحاق بـن كعـب بـن عجـرة عـن عمتـه زينـب بنـت كعـب عن سـعيد ]1229[مالك -

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسـأله أن ترجـع إىل أهلهـا يف بـين خـدرة فـإن زوجهـا خـرج 
هــم فقتلــوه قالــت فســألت رســول اهللا يف طلــب أعبــد لــه أبقــوا حــىت إذا كــانوا بطــرف القــدوم حلق

صلى اهللا عليه وسـلم أن أرجـع إىل أهلـي يف بـين خـدرة فـإن زوجـي مل يرتكـين يف مسـكن ميلكـه 
وال نفقـة قالـت فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم نعـم قالـت فانصـرفت حـىت إذا كنـت يف 

، كيــف قلــت : قــال احلجــرة نــاداين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أو أمــر يب فنوديــت لــه ف
مكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتـاب ا: فرددت عليه القصة اليت ذكرت له من شأن زوجي فقال 

أرسل إيل عفانبنعثمانفلما كان :قالت. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا .أجله
اهـــــ رواه أمحــــد وأبــــو داود والرتمــــذي وصــــححه تبعــــه وقضــــى بــــه افســــألين عــــن ذلــــك فأخربتــــه ف

.سائي وابن ماجه ، وصححه احلاكم والذهيب والن
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: عن جابر قالعن أيب الزبريعن أشعث حدثنا أبو خالد األمحر]19183[ابن أيب شيبة-
. نســوة مــن ذي احلليفــة حاجــات قتــل أزواجهــن يف بعــض تلــك امليــاهعمــر بــن الخطــابرد 

.أشعث بن سوار ليس باحلافظ 
ي عن عمرو بن شعيب عن سـعيد بـن املسـيب عن محيد بن قيس املك]1230[وقال مالك 

وقــال ســعيد . أزواجهــن مــن البيــداء ميــنعهن احلــجكــان يــرد املتــوىف عــنهنعمــر بــن اخلطــابأن 
تـويف : نا جرير بن عبد احلميـد عـن منصـور عـن جماهـد عـن سـعيد بـن املسـيب قـال]1343[

فـة يعتـدون يف أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر بـن اخلطـاب مـن ذي احللي
رد : بن املسيب قـالاعن الثوري عن منصور عن جماهد عن ]12072[عبد الرزاق .

ابــــن أيب .مــــرات تـــويف أزواجهــــن مــــن ظهـــر الكوفــــةعمـــر بــــن اخلطــــاب نســـاء حاجــــات أو معت
ب بــن أيب ثابــت عــن ســعيد بــن املســيبحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن حبيــ]19178[شــيبة

اهــد عــن ســعيد بــن املســيب أن عمــر رد نســوة حاجـــات أو ن جمعــوعــن ســفيان عــن منصــور 
حـــدثنا حممـــد حـــدثنا هـــارون حـــدثنا عبـــد ]261[ابـــن املقـــرئ .

الطحـاوي . مثلـهالرمحن بن مهدي عن سـفيان عـن منصـور عـن جماهـد عـن سـعيد بـن املسـيب 
منصـور ح وحـدثنا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشـر بـن عمـر قـال ثنـا شـعبة قـال ثنـا]4581[

علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن منصور عن جماهد عـن سـعيد بـن املسـيب أن 
.اهـ صحيح عمر

أنــا عبــد امللــك عــن عطــاء أن عمــر بــن اخلطــاب رد نســوة : نــا هشــيم قــال]1344[ســعيد 
.اهـ مرسل صحيح 

حـــدثنا أبـــو خالـــد األمحـــر عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن ســـعيد بـــن ]19201[ابـــن أيب شـــيبة -
املسيب أن امرأة من األنصار تويف عنها زوجها وأن أباها اشتكى فاستأذنت عمر فلم يرخص 

سـعيد عـن أيـوب بـن موسـى عـن أنـا حيـىي بـن: نا هشيم قال]1345[سعيد .هلا إال يف ليلة

. اهـ صحيح بن اخلطاب فرخص هلا أن تبيت الليلة والليلتني
مل يـــأذن للمتـــوىف اخلطــاببـــنعمـــرعــن معمـــر عـــن أيــوب أن ]12065[عبــد الـــرزاق ورواه

عــن ]12066[عبـد الـرزاق.عنــد أبيهـا إال ليلـة واحـدة وهــو يف املـوتعنهـا زوجهـا أن تبيـت 
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أرخــص للمتــوىف عنهــا أن عمــر بــن اخلطــاببــن جــريج قــال مسعــت حيــىي بــن ســعيد حيــدث أن ا
تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة قال حيىي فنحن على أن تظل يومها أمجع حىت الليل يف 

اهـذلك بالنهار يف زمن عمر وغريه غري بيتها إن شاءت وتنقلب وذكر نساء فعلن
حــدثنا وكيــع عــن علــي بــن مبــارك عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن ]19192[وقــال ابــن أيب شــيبة 

ا عمر بن عبـد حدثن: حدثنا حممود بن خالد قال] 2/612[حرب .تأيت أهلها بياض يومها
حــدثين حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن : حــدثين حيــىي بــن أيب كثــري قــال: الواحــد عــن األوزاعــي قــال

ض شــديدة أهلــا أن ختــرج إىل أهلهــا فتصــيب مــن طعــامهم فلــم يرخصــا هلــا، إال أن ختــرج يف بيــا
قـالحـدثنا ربيـع املـؤذن]4583[الطحاوي.يومها فتصيب من طعامهم، مث ترجع إىل بيتها

حدثين حممد بن عبـد أيب كثري قالحدثين حيىي بنقالحدثين األوزاعيقالثنا بشر بن بكر
الــرمحن بــن ثوبــان أن عمــر بــن اخلطــاب وزيــد بــن ثابــت

مث ، وتصــيب مــن طعــامهم ، فلــمشــديدة
.اهـ مرسل جيد ترجع إىل بيتها فتبيت فيه

بــن جــريج قــال أخربنــا محيــد األعــرج عــن جماهــد قــال كــان اأخربنــا ]12071[عبــد الــرزاق -
ابــــــن أيب شــــــيبة. ومعتمــــــرات مــــــن اجلحفــــــة وذي احلليفــــــةعثمــــــانوعمــــــر

عثمـانو عمـرعن ابن جريج عـن محيـد األعـرج عـن جماهـد أن حدثنا ابن إدريس]19179[
اهــ مرسـل جيـد ، تقـدم مـن روايـة جماهـد ردا نسوة حواج 

.عن ابن املسيب حنوه عن عمر 
عـن معمـر عـن أيـوب عـن يوسـف بـن ماهـك عـن أمـه مسـيكة أن ]12067[عبد الـرزاق -

فســـألوه فقـــال عثمـــانامـــر 
عــن عــن أيــوبحــدثنا ابــن عليــة] 19191[ابــن أيب شــيبة . امحلوهــا إىل بيتهــا وهــي تطلــق 

يوســف بــن ماهــك عـــن أمــه مســيكة أن امــرأة زارت أهلهـــا وهــي يف عــدة فتمخضــت عنـــدهم 
إن فالنــة زارت أهلهــا وهــي : اء وأخــذ مضــجعه فقلــتد مــا صــلى العشــبعــعثمــانفبعثــوين إىل 

اهـــ هــذا أن حتمــل إىل بيتهـا يف تلــك احلـال: يف 
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نـا إمساعيـل أخرب ]11869[إسناد حسن ، ومسيكة مل يرو عنها غري ابنها ، وقال ابـن سـعد 
أن امـرأة اهـك عـن أمـه مسـيكةبن إبـراهيم األسـدي أخربنـا أيـوب عـن رجـل عـن يوسـف بـن م

زارت أهلها وهـي يف عـدة فتمخضـت عنـدهم فبعثـوين إىل عثمـان بعـد مـا صـلى العشـاء وأخـذ 
إن فالنــة زارت أهلهــا وهــي يف عــدة : مضــجعه فــواهللا مــا حجبــت عنــه فــدخلت عليــه فقلــت 

ذا اهـ كـفمريها أن حتمل إىل بيتها على تلك احلال: فهي اآلن متخض وتطلق فما ترى ، قال 
.قال ابن سعد واألول أصح إن شاء اهللا 

تقــل أم كلثــوم ابنتــه أنــه انعلــيعــن أنــا يــونس عــن احلســن: قــالنــا هشــيم]1350[ســعيد -
عـن معمـر عـن أيـوب أو غـريه ]12057[عبد الـرزاق.حيث أصيب عمر

حــدثنا ]19209[بة ابــن أيب شــي.ا عمــرعليــاأن 
وذكــره البيهقــي مث .نقــل أم كلثــوم بعــد ســبععليــاعــن الشــعيب أن عــن فــراسعــن ســفيانوكيــع
اهـ كذا قـال سـفيان ، دار اإلمارة: جامعه وقال يفيورواه سفيان الثور : قال 

.وهذه مراسيل حسان 
كــان : عــن الشــعيب قــال عــن الثــوري عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد]12056[عبــد الــرزاق -

عـن إمساعيـلحدثنا عبدة بن سـليمان] 19208[ابن أيب شيبة . يرحلهن يقول ينقلهنعلي
أنا : قالنا هشيم]1351[سعيد .يرحل املتوىف عنها زوجهاعليكان : عن الشعيب قال 

:قـال؟ فإمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب أنه سـئل عـن املتـوىف عنهـا زوجهـا
عليــاال ختــرج، وكــان الشــيخ يعــين : كــان أصــحاب عبــد اهللا أشــد شــيئا يف ذلــك، كــانوا يقولــون

.اهـ صحيح يرحلها 
سـألت احلكـم عـن املتـوىف: أنـا شـعبة قـال ]243[ابن اجلعد -

ابـن أيب . يقـوالن أظنـه ال ختـرجعبـد اهللاوعمروكان .يقوالن خترجوعائشةعليكان :فقال
ال : يقـوالنعبـد اهللاو عمـركـان : عـن احلكـم قـال عـن شـعبةحدثنا غندر]19199[شيبة 
: عن منصور عن احلكم قـالحدثنا جرير بن عبد احلميد]19204[ابن أيب شيبة .تنتقل
.اهـ مرسل جيد أختها حني قتل طلحةعائشةأم كلثوم حني قتل عمر ونقلت علينقل 

ابـن مسـعودحـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن محـاد عـن إبـراهيم أن ]19180[ابن أيب شـيبة -
.اهـ مرسل جيد رد نسوة
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نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نسـوة مـن مهـدان قتـل ]1341[سعيد وقال
بالنهـار، يـؤنس اخـرجن: أزواجهن، فأرسلن إىل عبد اهللا بن مسعود يسألنه عـن اخلـروج، فقـال

أنــا مغــرية واألعمــش : نــا هشــيم قــال.بعضــكن بعضــا، فــإذا كــان الليــل فــال تبيــنت عــن بيــوتكن
:عن إبراهيم أن نسوة من مهدان قتـل أزواجهـن فاستوحشـن، فـأتني ابـن مسـعود فسـألنه، فقـال

يـوتكن حتدثن بالنهار ما بـدا لكـن، وارجعـن بالليـل إىل ب: وقال اآلخر. تزاورن بالنهار: أحدمها
بـــن اعـــن الثـــوري عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة قـــال ســـأل ]12068[عبـــد الـــرزاق .

مســـعود نســـاء مـــن مهـــدان نعـــي إلـــيهن أزواجهـــن فقلـــن إنـــا نســـتوحش فقـــال عبـــد اهللا جتـــتمعن 
عــن معمــر عــن ]12069[عبــد الــرزاق.بالنهــار مث ترجــع كــل امــرأة مــنكن إىل بيتهــا بالليــل 

عود مثلــه إال أنــه قــال تــويف عــنهن أزواجهــن يف طــاعون كــان بــن مســامنصــور عــن علقمــة عــن 
حـدثنا ابـن عيينـة عـن منصـور عـن ]19189[ابـن أيب شـيبة وقـال. اهــ أوهـم معمـر بالكوفة

جيـتمعن بالنهـار : إبراهيم عـن علقمـة أن نسـوة مـن مهـدان قتـل عـنهن أزواجهـن فقـال عبـد اهللا 
أبـــو األحـــوص عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم حـــدثنا ]19190[ابـــن أيب شـــيبة .

تـــويف عـــن نســـوة مـــن مهـــدان أزواجهـــن فـــأردن أن جيـــتمعن يف بيـــت امـــرأة مـــنهم يعتـــددن : قـــال
مـن ] 15918[ورواه البيهقـي .تعتد كل امرأة يف بيتها: فأرسلن إىل ابن مسعود يسألنه قال 

هلـــن ينعـــســـفيان عـــن منصـــور واملغـــرية عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة أن نســـاء مـــن مهـــدان طريـــق
الليـل إنـا نسـتوحش فـأمرهن أن جيـتمعن بالنهـار فـإذا كـان : أزواجهن فسألن ابن مسعود فقلن 

.اهـ صحيح فلرتجع كل امرأة إىل بيتها
حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن حيىي بن أيب كثري عـن حممـد ]19193[ابن أيب شيبة -

فلـم يـرخص هلـا زيـد بـن ثابـتسـألت بن عبد الرمحن أن امرأة من األنصار تويف عنها زوجها ف
.اهـ مرسل ، تقدم إال يف بياض يومها أو ليلتها

ال تبيــت املتــوىف عنهــا : أنــه كــان يقــول عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ]1233[مالــك -
ثنــا قبيصــة : حــدثنا علــي بــن شــيبة قــال]4584[الطحــاوي . زوجهــا وال املبتوتــة إال يف بيتهــا 

: د اهللا وابن أيب ليلى وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنـه قـالثنا سفيان عن عبي: قال
حـدثنا سـليمان بـن شـعيب ]4588[الطحـاوي . املتوىف عنهـا زوجهـا ال تبيـت يف غـري بيتهـا 
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ثنا محاد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال يف املتـوىف عنهـا زوجهـا : قالثنا اخلصيب: قال
.اهـ صحيح ال تنتقالن وال ت: واملطلقة ثالثا

بن شهاب عن سامل بن عبد اهللا ابن جريج قال حدثين اأخربنا ]12061[عبد الرزاق وقال
ال يصـلح أن تبيـت ليلـة واحـدة إذا كانـت يف عـدة وفـاة : بن عمر عن عبد اهللا أنه كـان يقـول 

بـن اعن سـامل أن عن معمر عن الزهري]12062[عبد الرزاق .أو طالق يقول إال يف بيتها
أخربنـا] 15915هـق [الشـافعي . : عمر قال

 :
بيهقـي ال.بيتهـاعـدة وفـاة أو طـالق إال يفال يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحـدة إذا كانـت يف

ابــن جــريج وابــن أيبحــدثنا ســفيان حــدثينالعــدين عبــد اهللا بــن الوليــد مــن طريــق]15916[
املطلقـة واملتـوىف عنهـا زوجهـا خترجـان بالنهـار : عـن سـامل عـن ابـن عمـر قـاليذئب عن الزهـر 

موسـى بـن عقبـة عـن نـافع عـن ابـن وعـن سـفيان قـال حـدثين. 
.اهـ صحيح املطلقة البتة تزور بالنهار وال تبيت غري بيتها: عمر قال 

نـا أيـوب عـن نـافع أن ابـن عمـر اشـتكى، فأتـت : نا محـاد بـن زيـد قـال]1371[وقال سعيد 
بنت له تعوده متوىف عنها زوجها، فلما كان مـن الليـل اسـتأذنته أن تبيـت فأمرهـا أن ترجـع إىل 

د اهللا بن عمر عـن نـافع ومعمـر عـن أيـوب عـن عن عب]12064[عبد الرزاق .بيت زوجها
نافع قال كانت بنت عبد اهللا بن عمر تعتـد مـن وفـاة زوجهـا فكانـت تـأتيهم بالنهـار فتحـدث 

حـدثنا يزيـد بـن ]19203[ابـن أيب شـيبة . عندهم فإذا كـان الليـل أمرهـا أن ترجـع إىل بيتهـا 
اهللا بــن عمــر تــويف زوجهـــا أخربنــا ابــن عـــون عــن أنــس بــن ســريين أن ابنـــة لعبــد: هــارون قــال 

ارجعـي إىل بيتـك فبيـيت فيـه: وقـال فأتتهم فأرادت أن تبيت عندهم فمنعهـا عبـد اهللا بـن عمـر 
.اهـ صحيح 

ثنا الليث بن سعد عـن نـافع أن ابنـة عبـد اهللا بـن عبـاس حـني تـويف حد]56[وقال أبو اجلهم 
، ومتـر بعبـد اهللا ، وهـي معـه يف عنها واقد بن عبد اهللا بـن عمـر كانـت ختـرج بالليـل تـزور أباهـا 

.اهـ صحيح الدار وال ينكر ذلك عليها وال تبيت إال يف بيتها
عــن حيــىي بــن ســعيد أنــه بلغــه أن الســائب بــن خبــاب تــويف وإن امرأتــه ]1231[مالــك وقــال

جــاءت إىل عبــد اهللا بــن عمــر فــذكرت لــه وفــاة زوجهــا وذكــرت لــه حرثــا هلــم بقنــاة وســألته هــل 
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بيــت فيــه فنهاهــا عــن ذلــك فكانــت ختــرج مــن املدينــة ســحرا فتصــبح يف حــرثهم يصــلح هلــا أن ت
]4585[اهـــ وقــال الطحــاوي فتظــل فيــه يومهــا مث تــدخل املدينــة إذا أمســت فتبيــت يف بيتهــا 

ثنـا ابـن إسـحاق عـن يزيـد بـن قسـيط عـن مسـلم بـن : ثنا الوهيب قال: حدثنا ابن أيب داود قال
يـا أبـا عبـد : ائب تـرك زرعـا بقنـاة فجئـت ابـن عمـر فقلـتملا تويف السـ: السائب عن أمه قالت

وال حيلـة هلـم وهـي ، وترك غلمانـا صـغارا ، الرمحن إن السائب تويف وترك ضيعة من زرع بقناة 
ال تعتــدي إال يف البيــت الــذي تــويف فيــه زوجــك اذهــيب : أفأنتقــل إليهــا ؟ فقــال، لنـا دار ومنــزل 

حـدثنا يـونس .فكنـت أفعـل ذلـك.فبييت فيه، لليل وارجعي إىل بيتك با، إىل ضيعتك بالنهار 
مسعت : مسعت أم خمرمة تقول: أخربين خمرمة بن بكري عن أبيه قال: قال أخربنا ابن وهب قال

ال خترجـي : الفسـألت ابـن عمـر عـن اخلـروج فقـ، تـويف السـائب : بن السـائب تقـولاأم مسلم 
اهــــــ وقـــــال ابـــــن أيب شـــــيبة ك حـــــىت تنقضـــــي عـــــدت، وال تبيـــــيت إال فيـــــه مـــــن بيتـــــك إال حلاجـــــة

ــ]19202[ : ن عجــالن عــن عــوف بــن أيب مجيلــة قــالحــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حممــد ب
سل ابن عمـر أخـرج فـأقوم عليـه ؟ : تويف صديق يل وترك زرعا له بقباء فجاءت امرأته فقالت 

.صحيح خرب اهـ خترج بالنهار وال تبيت بالليل: فأتيت ابن عمر فقال 
عن نافع أن امرأة تويف زوجهـا عن أسامة بن زيدحدثنا وكيع ]19196[شيبة وقال ابن أيب 

.اهـ ال بأس به أن تقضيهعمرابنفاعتدت يف غري بيتها يوما فأمرها 
ابـنعن حيىي بن أيب كثـري أن عن علي بن مباركحدثنا وكيع]19182[وقال ابن أيب شيبة 

.جيداهـ مرسل عمر
جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ]12059[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح تعتد املتوىف عنها حيث شاءت : يقول 
ثنـا أبـو : ثنـا ابـن هليعـة قـال: ثنـا أسـد قـال: حدثنا ربيع املـؤذن قـال]4579[الطحاوي وقال

ال : ىف عنهــا زوجهــا أم خترجــان ؟ فقــال جــابرأتعتــد املطلقــة واملتــو : ســألت جــابرا: الــزبري قــال
ثنــا عبـد اهللا بــن : حـدثنا روح بــن الفـرج قـال.ال: فقـال جــابر، أترتبصـان حيــث أرادتـا : فقلـت

ـــا ابـــن هليعـــة عـــن أيب الـــزبري عـــن جـــابر أنـــه قـــال يف املطلقـــة : حممـــد الفهمـــي قـــال أخربن
ابــن هليعــة اهــحـىت توفيــا أجلهمــا وال خترجــان مـن بيو ، زوجهــا وال املتــوىف عنهـا، تعتكـف 
.ضعيف
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عبـاسابنحدثنا حممد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ]19207[ابن أيب شيبة -
عبــد الــرزاق.تعتــد املتــوىف عنهــا زوجهــا حيــث شــاءت: جــابروعــن أيب الــزبري عــن 

إمنا قال اهللا تعتـد أربعـة : قال عباسبنابن جريج قال أخربين عطاء عن اأخربنا ] 12051[
عـن الثـوري ]12052[عبـد الـرزاق .يقـل تعتـد يف بيتهـا تعـد حيـث شـاءتأشهر وعشرا ومل

حـدثنا محيـد بـن مسـعدة قـال ]5086[ابـن جريـر . مثلـهعبـاسبـناعن رجل عن عطـاء عـن 
والـذين يتوفـون مـنكم ويـذرون أزواجـا (حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابـن عبـاس

حــدثنا أبــو  . مل يقــل تعتــد يف بيتهــا تعتــد حيــث شــاءت)صــن بأنفســهن أربعــة أشــهر وعشــرايرتب
إمنـا قـال اهللا: كريب قال حدثنا إمساعيل قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قـال قـال ابـن عبـاس

ومل يقـل تعتـد يف )والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجـا يرتبصـن بأنفسـهن أربعـة أشـهر وعشـرا(
عـن حـدثنا ابـن عيينـة عـن ابـن جـريج]19205[ابـن أيب شـيبة .ث شاءتبيتها، فلتعتد حي

حممـد بـن عبـد حـدثنا ]2353[ابن أيب حامت يف التفسـري .خترج: قال عباسابنعن عطاء 
عنهـا زوجهـا يف املتـوىفابـن عبـاسعـن ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاءاهللا بن يزيد املقرئ

اهـــ يعتــدون يف بيــوتكم: ومل يقــل)مــنكم ويــذرون أزواجــاوالــذين يتوفــون(ختــرج فــإن اهللا يقــول
.صحيح 

حـدثين إسـحاق بـن منصـور أخربنـا روح بـن عبـادة حـدثنا شـبل عـن ]4925[وقال البخاري 
كانت هذه العـدة تعتـد : قال ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا(ابن أيب جنيح عن جماهد

وفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهـم متاعـا والذين يت(عند أهل زوجها واجبا فأنزل اهللا
قـال ) إىل احلول غري إخراج فإن خرجن فـال جنـاح علـيكم فيمـا فعلـن يف أنفسـهن مـن معـروف

جعــل اهللا هلــا متــام الســنة ســبعة أشــهر وعشــرين ليلــة وصــية إن شــاءت ســكنت يف وصــيتها وإن 
فالعــدة كمــا ) ح علــيكمغــري إخــراج فــإن خــرجن فـال جنــا (شـاءت خرجــت وهــو قــول اهللا تعـاىل

هي واجب عليها زعم ذلك عن جماهد وقال عطاء قـال ابـن عبـاس
وقـال عطـاء إن شـاءت اعتـدت ) غـري إخـراج(عند أهلها فتعتـد حيـث شـاءت وقـول اهللا تعـاىل

فـال جنـاح علـيكم فيمـا فعلـن (عند أهلها وسكنت يف وصـيتها وإن شـاءت خرجـت لقـول اهللا
. قــال عطــاء مث جــاء املــرياث فنســخ الســكىن فتعتــد حيــث شــاءت وال ســكىن هلــا) نيف أنفســه

أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثنا أبـــو ســـعيد أمحـــد بـــن يعقـــوب ]15905[وقـــال البيهقـــي 
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حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل بن عبـاد عـن ابـن يحدثنا احلسن بن مثىن العنرب يالثقف
: بـاسجنيح قال قال عطاء قـال ابـن عأيب

قـال عطـاء إن شـاءت اعتـدت عنـد أهلهـا أو ) غـري إخـراج(شاءت وهو قول اهللا تبارك وتعـاىل 
فإن خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن (وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعاىل سكنت يف

اهـعتد حيث شاءتمث جاء املرياث فنسخ منه السكىن ت: قال عطاء ) أنفسهنيف
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليـة عـن يـونس عـن ابـن ]5585[وقال ابن جرير 

البقـرة فبـني هلـم فيهـا فـأتى سريين عن ابن عباس أنه قام خيطب النـاس هـا هنـا، فقـرأ هلـم سـورة
حىت أتـى مث قرأ. فنسخت هذه: قال) إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني(على هذه اآلية 
اهــ وهـذه : فقـال)غـري إخـراج(إىل قولـه)والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا(على هذه اآلية
.مرسل صحيح 

أنـه  عبـاسابـنعـن ن عطـاءعـعن حجـاجحدثنا أبو معاوية]19186[وقال ابن أيب شيبة 
ال بـأس اهــ كان ال يرى بأسا للمطلقات ثالثا واملتوىف

.به 
: ن عطـــاء قـــالأخربنـــا إســـحاق بـــن يوســـف حـــدثنا عبـــد امللـــك عـــ]11843[ابـــن ســـعد -

عائشـةأخرجـت 
أخربنـا سـليمان بـن حــرب عـن جريـر بـن حـازم عــن عطـاء أن عائشـة حجـت بأختهــا أم  . مكـة

: أخربنا سـليمان بـن حـرب حـدثنا محـاد بـن زيـد قـال. بن عبيد اهللا
عبـد وقـال .: 

عتمرت بأختها ابن جريج قال أخربين عطاء أن عائشة حجت أو اأخربنا ]12053[الرزاق 
بـن شـهاب ابـن جـريج فـأخربين اقـال . عبيـد اهللا 

حــدثنا وكيــع عـن أســامة عــن ]14862[ابــن أيب شـيبة . 
مســـدد . القاســـم ح وعـــن جريـــر بـــن حـــازم

كلثوم أختهـا ضمت عائشة أم: حدثنا حصني بن منري ثنا ابن أيب ليلى عن عطاء ]1783[
عبــد اهللا مــن طريــق]15910[البيهقــي . ن عبيــد اهللامــرأة طلحــة بــ

.ليلــى عــن عطــاء أن عائشــة أحجــت أختهــا يفبــن الوليــد حــدثنا ســفيان عــن ابــن أيب
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حــدثين جريــر بــن : ثنــا أمحــد بــن يــونس قــال: حــدثنا ابــن أيب داود قــال]4596[الطحــاوي 
حــدثنا علــي .: ت عطــاء يقــولمسعــ: حــازم قــال

حجـــت عائشـــة : مسعـــت عطـــاء يقـــولبـــن شـــيبة قـــال ثنـــا أبـــو غســـان قـــال حـــدثين جريـــر قـــال
ثنـا : حدثنا ربيع املـؤذن قـال]4599[الطحاوي .

موســى عـن عطــاء بــن أيب ربـاح عــن عائشــة ثنــا الليـث عــن أيــوب بـن: شـعيب بــن الليـث قــال
، وأظنـه أصـيبأظـن أم كلثـوم كانـت مـع زوجهـا يـوم و كان هـذا أيـام اجلمـل ، :اهـ قلت مثله 

.واهللا أعلم . : مراد أيوب يف قوله 
ثنــا ابــن إســحاق عــن : ثنــا الــوهيب قــال: حــدثنا ابــن أيب داود قــال] 4600[الطحــاوي وقــال
ملـا قتـل طلحـة بـن عبيـد اهللا يـوم اجلمـل وسـارت عائشـة : عـن أبيـه قـاللرمحن بـن القاسـم عبد ا

ملـا كانـت تتخـوف عليهـا ، فنقلتها إليهـا ، بعثت عائشة إىل أم كلثوم وهي باملدينة ، إىل مكة 
.اهـ كذا رواه ابن إسحاق من الفتنة وهي يف

ن بــن القاسـم عـن القاســم بـن حممــد عـن الثـوري عــن عبـد الـرمح]12055[عبـد الــرزاق وقـال
قال الثـوري فـأخربين عبيـد اهللا . : قال 

مـن ] 15910[البيهقـي . أىب النـاس ذلـك عليهـا: بن عمر أنه مسع القاسم بن حممـد يقـول 
كانــت الفتنــة : ل عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن القاســم قــاحــدثنا ســفيان أخــربينطريــق العــدين 
حـدثنا ابـن مـرزوق ]4598[الطحـاوي .حني أحجـت عائشـة أختهـا يفوخوفها يعين

: ثنــا أبــو عــامر العقــدي قــال: قــال
بكـــر حـــدثنا محـــاد بـــن زيـــد حممـــد بـــن أيبمـــن طريـــق]15912[البيهقـــي .
يفيســعيد عــن القاســم بــن حممــد أن عائشــة كانــت ختــرج املــرأة وهــحــدثنا حيــىي بــن 
اهـ)1(فال نأخذ بقوهلا وندع قول الناس، فأىب ذلك الناس إال خالفها : وفاة زوجها قال 

خرجـت عائشـة بأختهـا : عن معمر عن الزهـري عـن عـروة قـال]12054[عبد الرزاق وقال
كانــت عائشــة : قــال عــروة . اهللا إىل مكــة يف عمــرة أم كلثــوم حــني قتــل عنهــا طلحــة بــن عبيــد 

وأخــذ أهــل . أخــذ املرخصــون يف املتــوىف عنهــا بقــول عائشــة :عــن معمــر عــن الزهــري قــال]12080[عبــد الــرزاق -1
.هـ يعين أهل املدينة بأخرة ابن عمر االعزم والورع بقول 
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اهـــ هــذه أســانيد صــحاح عــن أم املــؤمنني رمحــة اهللا 
.عليها 

أمعــن الثــوري عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن رجــل مــن أســلم عــن ]12070[عبــد الــرزاق -
كـوين أحـد طـريف النهـار يف أيب وجع قالـتأن امرأة سألتها تويف عنها زوجها فقالت إنسلمة
سـفيان عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن العدين عـن من طريق] 15919[ورواه البيهقي . بيتك 

حـدثنا جريـر ]19194[ابـن أيب شـيبة . مثلـهأن امرأة سألت أم سـلمة فـذكر رجل من أسلم 
فاشـتكى أبوهـا ، كانـت امـرأة تعتـد مـن زوجهـا ، تـويف عنهـا ، : عن منصـور عـن إبـراهيم قـال 
إذا كنـت إحـدى طـريف النهـار يف : تأيت أباهـا مترضـه ؟ فقالـت : فأرسلت إىل أم سلمة تسأهلا 

ثنـا زهـري بـن : ثنـا عبـد الـرمحن بـن زيـاد قـال: حـدثنا سـليمان قـال]4589[الطحـاوي .بيتك
فاشـــتكى أي مـــرض أبوهـــا ، : معاويـــة عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قـــال

بيـيت : أن ما ترين فإن أيب اشتكى أفآتيـه فأمرضـه ؟ فقالـت، ت إىل أم سلمة أم املؤمنني فأرسل
.اهـ مل ينسند ، والرجل مبهم يف بيتك طريف الليل 

مم نفقتهااملتوفى عنها احلامل
علـيعـن أخـربين مـن مسـع احلكـم حيـدث عـن أيب صـادق: قـالنـا هشـيم]1386[سعيد -

أظــن هشــيما أخــذه عــن األشــعث بــن . اهـــ ضــعيف ن مجيــع املــالهلــا النفقــة مــ: أنــه كــان يقــول
.سوار 
كانـا مسـعودبـناوعلياعن الثوري عن أشعث عن الشعيب أن ]12093[عبد الرزاق وقال 

حـدثنا أبـو خالـد األمحـر]19320[ابـن أيب شـيبة . للحامـلالنفقة من مجيع املال: يقوالن 
وقـال .ينفـق عليهـا مـن مجيـع املـال: ح قـالوا وشـريعبـد اهللاو علـيعـن عن أشـعث عـن الشـعيب

ح قــاال وشــريعبــد اهللاعــن حــدثنا هشــيم عــن أشــعث عــن الشــعيب]19321[ابــن أيب شــيبة 
اهـــ أشــعث بــن ســوار ضــعيف ، ويشــبه أن يكــون قــول عبــد اهللا ال ينفــق عليهــا مــن مجيــع املــال

.علي 
مسـعودابـنعـن الشـعيبأنا ابن أيب ليلى وأشـعث عـن : قالنا هشيم]1384[وقال سعيد 

اهــ هـذا أوىل ، وهـو مرسـل هلـا النفقـة مـن مجيـع املـال حـىت تضـع مـا يف بطنهـا: أنه كان يقـول
.صاحل 
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عنهـا قال يف املتوىفعمربناعن معمر عن الزهري عن سامل عن ]12091[عبد الرزاق -
نفقـة هلـا ولـو  ال: قال الزهـري فـذكرت ذلـك لقبيصـة بـن ذؤيـب فقـال . وهي حامل هلا النفقة 

حـدثنا هشـيم ]19322[ابـن أيب شـيبة . )1(كنت ال بد فاعال جعلته من نصيب ذي بطنها
.ينفق عليها مـن مجيـع املـال: قالعمرابنعن عن سامل عن سفيان بن حسني عن الزهري

يم عــن ســفيان بــن حســني عــن الزهــري عــن ســامل عــن أبيــه يف املتــوىف نــا هشــ]1374[ســعيد 
.اهـ صحيح هلا النفقة من مجيع املال: قالحاملعنها زوجها وهي

قال جابر بن عبد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري عن اأخربنا ]12085[عبد الرزاق-
عــن الثــوري عــن ]12086[عبــد الــرزاق .لــيس للمتــوىف عنهــا زوجهــا نفقــة حســبها املــرياث: 

سـعيد .عنها زوجها نفقة حسبها املـرياث ليس للمتوىف: قال جابر بن عبد اهللاأيب الزبري عن 
ال نفقــة : قــالجــابرعــن عــن أيب الــزبريأنــا ابــن أيب ليلــى وأشــعث: قــالنــا هشــيم]1388[

مثلـه جـابرالـزبري عـن ]15876هق [الشافعي .هلا
قـالا شـعيب بـن الليـثحـدثن: قـالحدثنا الربيع بن سليمان املرادي] 1892[الطحاوي .

لــيس للمتــوىف عنهــا :أنــه قــالجــابرالــزبري عــن يبأعــن حــدثنا الليــث عــن أيــوب بــن موســى: 
حـدثنا محـاد عـن أيب : قـالحـدثنا حجـاج: قـالحدثنا حممد بـن خزميـة.نفقة، حسبها املرياث

تصـل اهـ صـحيح منفقتها من نصيبها: يف الرجل ميوت عن امرأته حامال، قالجابرعن الزبري
.

عـن سـعيد بـن عـن سـعيد عـن قتـادة حدثنا عبدة بن سليمان]19313[ابن أيب شيبة ورواه
.لــيس هلــا نفقــة حســبها املــرياث: كــانوا يقولــون : واحلســن قــالجــابر بــن عبــد اهللاملســيب و 

.اهـ مرسل جيد مثله جابر بن عبد اهللاعن معمر عن قتادة عن ]12087[عبد الرزاق 
عبـاسابـنحدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن حبيـب عـن عطـاء عـن ]19312[ابن أيب شيبة -

عبــــد الـــــرزاق .ال نفقــــة هلــــا ، ينفـــــق عليهــــا مــــن نصـــــيبها: قـــــاالجــــابروعــــن أيب الــــزبري عـــــن 
نفقــة ال: بــن عبــاس قــال اعــن الثــوري عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن عطــاء عــن ]12082[

أنـــا حجـــاج عـــن : هشـــيم قـــالنـــا ]1385[ســـعيد . للمتـــوىف عنهـــا احلامـــل وجبـــت املواريـــث 

بـن شـهاب عـن املتـوىف عنهــا وهـي حامـل علـى مـن نفقتهـا قــال  ابـن جـريج قــال سـئل اعـن ]12092[عبـد الـرزاق -1
.بن عمر يرى نفقتها إن كانت حامال أو غري حامل فيما ترك زوجها فأىب األئمة ذلك وقضوا بأن ال نفقة هلا اكان 
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حـدثنا ] 1890األحكـام[الطحـاوي .ال نفقة هلا إال مـن نصـيبها: عطاء عن ابن عباس قال
حـدثنا عيسـى بـن يـونس عـن أيب حنيفـة عـن : قـالحدثنا عمرو بن خالـد: قالروح بن الفرج

إذا مات عن املرأة زوجها وهـي حبلـى أو غـري حبلـى:قالابن عباسعن حبيب بن أيب ثابت
اهـفنفقتها من نصيبها 

: بـن عبـاس قـال اعن معمر عن أيوب عـن عمـرو بـن دينـار أن ]12083[عبد الرزاق وقال
: نــا محــاد بــن زيــد عــن عمــرو بــن دينــار عــن ابــن عبــاس قــال]1378[ســعيد . نفقــة هلــا ال

اهـنفقتها من نصيبها
ار أن موســى بــن بــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن دينــاأخربنــا ]12084[عبــد الــرزاق وقــال

الزبيربنانفقة هلا فأيت عن النفقة عليها فقال العباسبناباذان تويف وامرأة له حبلى فسئل 
بــــن افحــــدثنا أن عبــــد اهللا بــــن املســــيب أو قــــال . فقــــال أنفقــــوا عليهــــا مث قــــال آلهلــــا إن شــــئتم 

وقــــال . تنفقـــوا عليهـــا إن شـــئتم العائـــذي لقـــاه ال نفقــــة هلـــا قـــال ال-أنـــا أشـــك -الســـائب 
يعبيــــد بــــن حممــــد بــــن مهــــدا أبــــو عبــــد اهللا احلــــافظ وأبــــو حممــــدأخربنــــ]15877[البيهقــــي 

طالـب أخربنـا عبـد لفظا قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا حيىي بـن أيبيالقشري 
كــان يعطــى هلــا الــزبريابــنأن بــن صــبيح عــن عمــرو بــن دينــارالوهــاب بــن عطــاء أخربنــا حيــىي 

نفقـة احلامـل يففرجـع عـن قـول ذلـك يعـين. ال نفقـة هلـا: قـال ابـن عبـاسغه أن النفقة حىت بل
عــن عمــرو بــن عــن شــعبةحــدثنا ابــن مهــدي ]19317[ابــن أيب شــيبة .املتــوىف عنهــا زوجهــا

.ابـن الـزبرييف املتـوىف عنهـا وهـي حامـل ال نفقـة هلـا وقضـى بـه فينـا : قـال ابـن عبـاسأن دينار
حــدثنا : قــالحــدثنا عبــد الــرمحن بــن زيــاد: قــالنا ســليمانحــدث] 1889األحكــام[الطحــاوي 

ابـنكـان : أنه كـان يقـول يف احلامـل إذا مـات عنهـا زوجهـا فأنفقـتشعبة عن عمرو بن دينار
.اهـ أرسله عمرو بن دينار الزبريابنوقضى به .هلا النفقة من نصيبها:يقولعباس
لــيس : طــاء عــن ابــن عبــاس قــالنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن ع]1380[ســعيد وقــال

: قــالحــدثنا ابــن أيب مــرمي] 1891األحكــام[الطحــاوي .للمتــوىف عنهــا زوجهــا نفقــة احلامــل
ابـنعـن حـدثنا سـفيان عـن عمـرو بـن دينـار عـن عطـاء: قـالحدثنا حيـىي بـن سـليمان اجلعفـي

لـــيس للمتـــوىف عنهـــا : قـــال)وإن كـــن أوالت محـــل فـــأنفقوا علـــيهن حـــىت يضــعن محلهـــن(عبــاس
.اهـ حسن صحيح للمطلقة من زوجها ما دامت يف العدة وجها نفقة، إمنا النفقةز 
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حـدثنا : قـالحـدثنا املقـدمي: قـالحـدثنا ابـن أيب داود]1887األحكام [وقال الطحاوي 
يف الرجل ميوت عـن امرأتـه حـامال، عباسابنعن ري عن عطاءظمحاد بن زيد عن كثري بن شن

.حسن صحيح اهـنفقتها من نصيبها: قال

 وعلى الوارث مثل ذلك(قول ا(
نــا ســفيان عـن ابــن جــريج عــن عمـرو بــن شــعيب عـن ســعيد بــن املســيب ]2/144[سـعيد -

عــن ]12181[عبــد الــرزاق .جــرب عصــبة صــيب أن ينفــق عليــه الرجــال دون النســاءعمــرأن 
وقـف بـين بن املسيب أخربه أن عمر بـن اخلطـابابن جريج قال أخربين عمرو بن شعيب أن ا

فـوقفهم بالنفقـة : قـال . ال مال له : عم منفوس بن عم كاللة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا 
حدثنا عبد اهللا بـن إدريـس عـن ابـن جـريج عـن ]19502[ابن أيب شيبة . عليه كهيئة العقل 

عمــرو بــن شــعيب عــن ســعيد بــن املســيب أن عمــر بــن اخلطــاب أوقــف بــين عــم منفــوس كاللــة 
ن عمـرو عـحدثنا أبو خالد عـن حجـاج ]19497[ابن أيب شيبة .لى ابن عم لهبرضاعه ع

لـو مل : أنفق عليه ، قـال : جاؤوا بيتيم إىل عمر فقال : بن شعيب عن سعيد بن املسيب قال
حـــدثنا عمـــرو بـــن علـــي قـــال ]4991[ابـــن جريـــر .أجـــد إال أقصـــى عشـــريته لفرضـــت علـــيهم

ال حدثنا ابن جريج عن عمرو بـن شـعيب عـن سـعيد قاحدثنا عبد اهللا بن إدريس وأبو عاصم
]7530[ابـــن املنـــذر . وقـــف عمـــر ابـــن عـــم علـــى منفـــوس كاللـــة برضـــاعه: بـــن املســـيب قـــال

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز حــدثنا حجـاج بـن منهـال حـدثنا ســفيان بـن عيينـة عـن ابـن جــريج 
ن علـى عن عمرو بن شعيب عن سـعيد بـن املسـيب أن عمـر بـن اخلطـاب حـبس عصـبة ينفقـو 

.مرسل صحيح اهـالرجال دون النساءصيب
ثنــا ابــن مبــارك عــن املثــىن عــن عمــرو : حــدثنا املســيب بــن واضــح قــال] 2/641[وقــال حــرب 

أخــربين ســعيد بــن املســيب وســليمان بــن يســار أن عمــربن اخلطــاب قضــى يف : بــن شــعيب قــال
لـو مل : ورثتـه، مث قـالغالم تويف أبوه وهو مسرتضع ومل يرتك أبـوه مـاال فقضـى أن رضـاعه علـى 

.اهـ مثىن بن الصباح ضعيف أجد ورثة جلعلته على عاقلته
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حــدثنا حفــص عــن إمساعيــل عــن احلســن أن عمــر جــرب رجــال ]19525[وقــال ابــن أيب شــيبة 
.اهـ مرسل )1(على نفقة ابن أخيه

عمـر بـن الخطـابأن نـا عبـد اهللا بـن املبـارك عـن معمـر عـن الزهـري]2/144[وقال سـعيد 
مثله عن معمر عن الزهري ]12184[عبد الرزاق .م ثالثة كلهم يرث الصيب أجر رضاعهغر 

.اهـ مرسل 
حدثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسن عن مطرف عن إمساعيـل ]19505[ابن أيب شيبة -

إذا كان عم وأم فعلى األم بقدر مرياثها وعلى العم بقـدر : قال زيد بن ثابتعن احلسن عن 
ومــن طريــق إمساعيــل بــن إســحاق القاضــي نــا ]2/269[ذكــره ابــن حــزم يف احمللــى و اهـــمرياثــه

أبــو بكــر بــن أيب شــيبة نــا محيـــد بــن عبــد الــرمحن هــو الرؤاســي عـــن احلســن هــو ابــن حــي عـــن 
: مطرف هو ابن طريف عن إمساعيل هو ابن علية عن احلسن البصري عـن زيـد بـن ثابـت قـال

اهــــ كـــذا قـــال ابـــن حـــزم وعلـــى األم بقـــدر مرياثهـــا؟ فعلـــى العـــم بقـــدر مرياثـــهإذا كـــان عـــم وأم
.، وفيه ضعف بن علية وإمنا هو إمساعيل السدي اإمساعيل 

ابــن عــن عــن جماهــدعــن أشــعث وعــن احلكــم حــدثنا أبــو خالــد]19495[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا أبـو سـعيد ]2330[ابـن أيب حـامت .ال يضـار)وعلـى الـوارث مثـل ذلـك: (قـالعباس

ال : قـال)وعلـى الـوارث مثـل ذلـك(ابـن عبـاسعـن فص عن أشعث عن الشـعيباألشج ثنا ح
حــدثنا حفــص عــن حــدثنا موســى قــال حــدثنا حيــىي قــال ]8483[ورواه ابــن املنــذر . يضــار
.وأشعث ضعيف . عن الشعيب عن ابن عباسأشعث

ابن جـريح عنحدثنا القاسم قال حدثنا احلسني قال حدثين احلجاج]5029[ابن جرير -
فطم إن كـان نفقته حىت ي: قال)وعلى الوارث مثل ذلك(عباسابنعن عن عطاء اخلراساين
.اهـ ال بأس به أبوه مل يرتك له ماال

بن سريين أن عبـد اهللا بـن عتبـة جعـل نفقـة صـيب مـن مالـه وقـال ار عن أيوب عن عن معم]12185[عبد الرزاق -1
]5014[ابـن جريـر ). وعلـى الـوارث مثـل ذلـك(أال تـرى أنـه يقـول ، لو مل يكن له مال أخذناك بنفقتهأما أنه: لوارثه 

ن عن عبد اهللا بن عتبةحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قال حدثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن حممد بن سريي
حدثنا عمرو بـن علـي قـال حـدثنا عبـد الـرمحن قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن . الرضاع: قال)وعلى الوارث مثل ذلك(

.صحيح .النفقة باملعروف: قال)وعلى الوارث مثل ذلك(أيوب عن حممد عن عبد اهللا بن عتبة يف قوله
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وما جاء يف اإلحدادما جتنتبه املتوفى عنها يف عدهتا
والــذين يتوفــون مــنكم ويــذرون أزواجــا يرتبصــن بأنفســهن أربعــة أشــهر وعشــرا (وقــول اهللا تعــاىل 

)غــن أجلهــن فــال جنــاح علــيكم فيمـا فعلــن يف أنفســهن بــاملعروف واهللا مبــا تعملــون خبــريفـإذا بل
]234البقرة[
حدثنا أيب ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عـن علـي بـن أيب ]2360[ابن أيب حامت -

فـــإذا بلغـــن أجلهـــن فـــال جنـــاح علـــيكم فيمـــا فعلـــن يف أنفســـهن (قولـــه ابـــن عبـــاسطلحـــة عـــن 
: يقــول)بــاملعروف

.اهـ حسن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك املعروف
عبــد اهللا بــن عبــد الوهــاب حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن حــدثين]5341[البخــاري -

علـى زوج أربعـة كنـا ننهـى أن حنـد علـى ميـت فـوق ثـالث ، إال : حفصة عـن أم عطيـة قالـت 
أشـهر وعشــرا ، وال نكتحــل ، وال نطيــب ، وال نلــبس ثوبــا مصــبوغا ، إال ثــوب عصــب ، وقــد 

نبذة من كست أظفار ، وكنـا ننهـى رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حميضها يف
اهـعن اتباع اجلنائز 

يـد بـن نـافع عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بـن عمـرو بـن حـزم عـن مح]1245[مالك -
دخلــت علــى أم :

حبيبـــة زوج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم حـــني تـــويف أبوهـــا أبـــو ســـفيان بـــن حـــرب فـــدعت أم 
حبيبة بطيب فيه صفرة خلـوق أو غـريه فـدهنت بـه جاريـة مث مسـحت بعارضـيها مث قالـت واهللا 

ال حيــل : مــن حاجــة غــري أين مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم يقــول مــا يل بالطيــب
المرأة تـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر أن حتـد علـى ميـت فـوق ثـالث ليـال إال علـى زوج أربعـة أشـهر 

سلم حني ت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه و قالت زينب مث دخلت على زينب بن.وعشرا 
واهللا مـا يل بالطيـب حاجـة غـري أين مسعـت : قالـت أخوها فدعت بطيـب فمسـت منـه مثتويف

يقـول ال حيـل المـرأة تـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر أن حتـد علـى :رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم 
قالـت زينـب ومسعـت أمـي أم سـلمة .ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة أشهر وعشـرا 

إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم جــاءت امــرأة:زوج النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم تقــول 
فقالت يا رسـول اهللا إن ابنـيت تـويف عنهـا زوجهـا وقـد اشـتكت عينيهـا أفتكحلهمـا فقـال رسـول 
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أربعــة إمنــا هــي : مــرتني أو ثالثــا كــل ذلــك يقــول ال مث قــال ، ال : اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم 
قــال محيــد بــن . رأس احلــول وقــد كانــت إحــداكن يف اجلاهليــة ترمــي بــالبعرة علــىأشــهر وعشــرا

نافع فقلت لزينـب ومـا ترمـي بـالبعرة علـى رأس احلـول فقالـت زينـب كانـت املـرأة إذا تـويف عنهـا 

طى بعرة فرتمي بدابة محار أو شاة أو طري فتفتض به فقلما تفتض بشيء إال مات مث خترج فتع
، واحلفـــش البيـــت الـــرديء : قـــال مالـــك . 

.اهـ رواه البخاري وتفتض متسح به جلدها كالنشرة 
ســلمةأمعــن نــا هشــيم أنــا خالــد احلــذاء عــن حفصــة بنــت ســريين]2134[ســعيد -

ال وإن نفقتا، ولكن بالصـرب : ا؟ قالتسئلت عن املتوىف عنها زوجها
ســئلت ســلمةأمبــن ســريين أن اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]12136[عبــد الــرزاق .والــذرور

اهـ 
.صحيح ، أسندته حفصة 

ثنـــا عبـــد امللـــك بـــن عمـــرو عـــن لعظـــيم قـــال حـــدثنا عبـــاس بـــن عبـــد ا] 2/611[وقـــال حـــرب 
عـن صـفية بنـت شـيبة عن احلسن بـن مسـلمإبراهيم بن طهمان أنه حدثهم عن بديل العقيلي

الثيــاب وال املتــوىف عنهــا زوجهــا ال تلــبس املعصــفر مــن: قالــتســلمةأمعــن عــن أم عثمــان
]2306[د ورواه أبــــو داو . وال تطيــــب وال متتشــــط بطيــــبتكتحــــلوالاحللــــي وال ختتضــــب

بـديل عــن بكــري حـدثنا إبـراهيم بـن طهمــان حـدثينحـدثنا زهـري بـن حــرب حـدثنا حيـىي بـن أيب
حـدثنا ]1010[الطـرباين وقـال . فرفعـه احلسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سـلمة

حممد بن صاحل بن الوليد النرسي ثنا حممـد بـن املثـىن ثنـا أبـو عـامر ثنـا إبـراهيم بـن طهمـان عـن 
هـا يقـال هلـا ماويـة ن ميسرة عن احلسـن بـن مسـلم عـن صـفية بنـت شـيبة عـن مـوالة ألبيبديل ب

إن عيين تعودت الكحل الذي فيه الطيب وكان تويف : 
اهـــ: يل أن أكتحــل؟ فقالــتعنهــا زوجهــا أفيصــلح

عـن معمـر عـن بـديل العقيلـي عـن احلسـن بـن مسـلم عـن صـفية ]12114[عبد الرزاق وقال 
ابن . املتوىف عنها زوجها ال تلبس حليا وال ختتضب وال تطيب: قالت سلمةأمابنة شيبة عن 

عـن احلسـن بـن عن بديل بـن ميسـرةعن معمرعن سفيانحدثنا وكيع]19311[أيب شيبة 
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ال : لتقاسلمةأمعن عن صفية ابنة شيبةمسلم بن يناق 
.اهـ هذا أصح ، وسنده صحيح 

خمرمـة عـن أبيـه قـال حدثنا أمحد بن صاحل حـدثنا ابـن وهـب أخـربين]2307[وقال أبو داود 
أم حكـــيم بنـــت أســـيد عـــن أمهـــا أن زوجهـــا تـــويفمسعـــت املغـــرية بـــن الضـــحاك يقـــول أخربتـــين

فأرسـلت مـوالة ،قال أمحد الصواب بكحـل اجلـالء ،عينيها فتكتحل باجلالء يوكانت تشتك
بـه إال مـن أمـر ال بـد منـه يشـتد يفسألتها عن كحل اجلالء فقالت ال تكتحلأم سلمةهلا إىل 

رسـول يدخـل علـ: مث قالـت عنـد ذلـك أم سـلمة . عليك فتكتحلني بالليـل ومتسـحينه بالنهـار
مـا هـذا يـا :صـربا فقـاللـى عيـينأبـو سـلمة وقـد جعلـت عاهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تـويف

إنـه يشـب الوجـه فـال جتعليـه :قـال. فقلت إمنا هو صرب يا رسول اهللا ليس فيه طيـب. أم سلمة
يقالــت قلــت بــأ. بالطيــب وال باحلنــاء فإنــه خضــاب يإال بالليــل وتنزعينــه بالنهــار وال متتشــط

أبو داود ، وحسـنه اهـ سكت عنهبالسدر تغلفني به رأسك :ء أمتشط يا رسول اهللا قال يش
.ابن حجر يف بلوغ املرام ، وضعفه األلباين 

حــدثنا ابــن محيــد قــال حــدثنا ابــن املبــارك عــن معمــر عــن الزهــري عــن ]5081[ابــن جريــر -
عائشةعروة عن 

كتحــل باإلمثــد وال بكحــل فيــه طيــب وإن وجعــت وال تلــبس ثوبــا مصــبوغا وال معصــفرا، وال ت
عينهــا، ولكــن تكتحــل بالصــرب ومــا بــدا هلــا مــن األكحــال ســوى اإلمثــد ممــا لــيس فيــه طيــب وال 

اهـ هكذا قال حممـد بـن محيـد الـرازي وقـد تكلمـوا تلبس حليا وتلبس البياض وال تلبس السواد
ال : عـن عائشــة قالــت عــن معمـر عــن الزهـري عــن عــروة]12132[عبـد الــرزاق وقــال . فيـه 

. اهــ هـذا أصـح حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر حتد على هالـك فـوق ثـالث إال علـى زوج 
.وإسناده صحيح 

عـن قتـادة أن أمينـة بنـت عـن سـعيدحدثنا عبدة بن سـليمان]19309[وقال ابن أيب شيبة 
، ا أن تكتحـل باإلمثـد فنهتهـ، تسـأهلا عائشـةفبعثـت إىل ، عثمان تويف زوجها فرمـدت عينهـا 

فبعثــت إليهــا ال تكتحــل ، وإين قــد خشــيت عليهــا ، فبعثــت إليهــا إين قــد كنــت عودتــه عيــين 
اهـــ مرســل جيــد ، وأمينــة يف املــنت ، مل أعرفهــا ، إال أن يكــون نفضــخت عينــكاوإن ، باإلمثــد 

.ُصحف امسها 
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أعطيـةأمنا هشام بن حسان عـن ابـن سـريين وحفصـة عـن ]2135[سعيد -
: املتــوىف عنهــا زوجهــا

عــن هشــام بــن ]12129[عبــد الــرزاق .مــن الطيــب إال نبــذا مــن قســط وأظفــار عنــد طهرهــا
قالت يف املتوىف عنها ال تلبس ثوبـا مصـبوغا وال تطيـب إال عطيةأمحسان عن أم اهلذيل عن 

عـن حـدثنا سـفيان بـن عيينـة]19303[ابـن أيب شـيبة . قسط وأظفار عنـد طهرهـابنبذة من
تلــبس ال تكتحــل وال ختتضــب وال : عطيــةأمعــن عــن حفصــة ابنــة ســريينعاصــم 

وال تطيـــب إال عنــــد غســــلها مــــن حيضـــتها بنبــــذة مــــن قســــط  إال ثــــوب عصــــبثوبـــا مصــــبوغا
.صحيح ، تقدم مرفوعا اهـ موقوف يف املتوىف عنها: وأظفار ، تقول 

حــدثنا معــاذ بـن املثــىن ثنــا مســدد ثنـا بشــر بــن املفضـل ثنــا ســلمة بــن ]25/118[الطـرباين -
تــويف ابــن ألم عطيــة، فلمــا كــان يف الثالــث دعــت بصــفرة، : علقمــة عــن حممــد بــن ســريين قــال

اهـــ : 
.، له أصل شاهد يف الصحيح صحيح 

محــاد بـــن زيـــد عــن أيـــوب قـــال : قـــالحــدثنا عبيـــد اهللا بـــن عمــر]4043[ابــن أيب خيثمـــة -
أدركــت ســتة مــن أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــا رأيــت : قالــتمسعــت عائشــة ابنــة ســعد

.يأيت يف كتاب اللباس .اهـ سند صحيح على امرأة منهن ثوبا أبيض
: قـــالعمـــرابـــنحـــدثنا ابـــن منـــري عـــن عبـــد اهللا عـــن نـــافع عـــن ]19308[شـــيبة ابـــن أيب -

وال تبــني عــن ، املتــوىف عنهــا زوجهــا ال تكتحــل وال ختتضــب وال تلــبس ثوبــا إال ثــوب عصــب 
نــا هشــيم أنــا ابــن أيب ليلــى عــن نــافع عــن ابــن ]2137[ســعيد .ولكــن تــزور بالنهــار، بيتهــا 

عمر أنه قال يف املتوىف عنهـا زوجهـا إ
ـــــه ـــــرزاق .إال ثـــــوب عصـــــب جتلبـــــب ب عبـــــد ال

بن عمـر قـال ال تبيـت املتـوىف عنهـا عـن بيتهـا اعن عبد اهللا بن عمر عن نافع أن ]12115[
مصــبوغا إال ثــوب عصــب وال تطيــب وال ختتضــب وال تكتحــل وال متــس طيبــا وال تلــبس ثوبــا

بــن أيب ليلــى عــن نــافع عــن اعــن الثــوري عــن عبيــد اهللا و ]12116[عبــد الــرزاق .جتلبــب بــه
: ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أنـه قـال ]69[أبو اجلهم . بن عمر مثلها

تحـــل ال تلـــبس املـــرأة املتـــوىف عنهـــا زوجهـــا مـــن الثيـــاب املصـــبغة شـــيئا إال ثـــوب عصـــب وال تك
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]5082[ابــن جريــر . وال تبيــت عــن بيتهــا لــيال بكحــل تريــد بــه زينــة وال تطيــب وال ختتضــب
حدثنا ابن بشار قال حدثنا مؤمل قـال حـدثنا سـفيان عـن موسـى بـن عقبـة عـن نـافع عـن ابـن 

ال تكتحل وال تطيب وال تبيت عن بيتها وال تلبس ثوبا مصبوغا : عمر يف املتوىف عنها زوجها
حــدثنا نصــر بــن علــي قــال حــدثنا عبــد األعلــى قــال حــدثنا وقــال .لبــب بــهإال ثــوب عصــب جت

إن املتـوىف عنهـا زوجهـا ال تلـبس ثوبـا مصـبوغا وال متـس : عبيد اهللا عن نافع عن ابـن عمـر قـال
أخربنــا ]15943[البيهقــي .طيبــا وال تكتحــل وال متتشــط وكــان ال يــرى بأســا أن تلــبس الــربد

اهللا بــن بشــران ببغــداد أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد الصــفار بــن حممــد بــن عبــد يأبــو احلســني علــ
املتـوىف : بن عفان حدثنا منري عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قـال يحدثنا احلسن بن عل

عنها زوجها ال تكتحل وال تطيب وال ختتضب وال تلبس ثوبا مصبوغا إال السود املعصـب وال 
.صحيح اهـ غري بيتها ولكن تزور بالنهارتبيت يف

قــال : حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن التيمــي عــن أيب جملــز قــال ]19633[وقــال ابــن أيب شــيبة 
إن هذا لكثري فقـال ابـن : املتوىف عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فقال رجل : عمرابن

. اهـ سند صحيح قد كن يف اجلاهلية حيددن أكثر من هذا: عمر 
ثنا محيد بن عبد الرمحن عن حسـن بـن صـاحل عـن عاصـم حد]19306[وقال ابن أيب شيبة 

.تـرتك املتـوىف عنهـا الكحـل والطيـب واحللـي واملصـبغة: قـالن ابـن عمـرعـعن الحـق بـن محيـد 
.سند صحيح 
عــن نــافع أن صــفية بنــت أيب عبيــد اشــتكت عينيهــا وهــي حــاد علــى ]1251[وقــال مالــك 

نـــا ]2138[ســـعيد . ترمصـــانزوجهـــا عبـــد اهللا بـــن عمـــر فلـــم تكتحـــل حـــىت كـــادت عيناهـــا 
أن صفية امرأة عبد اهللا ملا مات عنهـا عبـد اهللا اشـتكت سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع
بــن جــريج قــال أخــربين اأخربنــا ]12126[عبــد الــرزاق .عينيهــا، فكانــت تقطــر فيهــا الصــرب 

ى بـن عيينـة عـن أيـوب بـن موسـاعـن ]12127[عبـد الـرزاق .مثلهموسى بن عقبة عن نافع
حــدثنا ابــن عيينــة عــن أيــوب بــن موســى عــن نــافع]19305[ابــن أيب شــيبة . حنــوهعــن نــافع

.صحيح . مثله 
يـأمر املتـوىف عنهـا عبـاسبناكـان : بن جريج عن عطاء قالاعن ]12111[عبد الرزاق -

إذا رئيــت عليهــا ةبســفإياهــا وكــل لِ ، : قــال عطــاء . بــاعتزال الطيــب 
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بــن عبــاس اعتــزال املتــوىف عنهــا اوزعــم أنــه بلغــه عــن . زينــت وال تلــبس صــباغا وال حليــا قيــل ت
عــن عطــاء حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج]19304[ابــن أيب شــيبة . الطيــب والزينــة 

حـدثنا ]11451[الطـرباين .عن الطيب والزينـةكان ينهى املتوىف عنها : قال ابن عباسعن 
رج املصـري ثنــا يوسـف بــن عــدي ثنـا حفــص بـن غيــاث عـن ابــن جــريج أبـو الزنبــاع روح بـن الفــ

ابــن جريــر . والزينــةيــت املتــوىف عنهــا زوجهــا عــن الطيــب: عــن ابــن عبــاس قــالعــن عطــاء
: عن عطاء قـالحدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريجحدثنا محيد بن مسعدة قال]5083[

.اهـ منقطع ن تزين وتطيبملتوىف عنها زوجها أتنهى ا: قالابن عباسبلغين عن 
بــن عبــاس قــال أبــو اعــن معمــر عــن الزهــري وعطــاء اخلرســاين عــن ]12120[عبــد الــرزاق -

املتـوىف : قـال بـن عبـاسابـن املسـيب مكـان اورأيـت يف كتـاب غـريي ] أي ابن األعـرايب[سعيد 
تلبس حللي وال ختتضب والعنها وال متس طيبا وال تلبس ثوبا مصبوغا وال تكتحل وال تلبس ا

.اهـ عن سعيد أشبه )1(املعصفر
كــان عــروة مــن : نــا عبــد الــرمحن بــن أيب الزنــاد عــن هشــام بــن عــروة قــال]2140[ســعيد -

: ال فقالـت: ؟ فقـال، لقد سـألته امـرأة تلـبس مخـارا بـبقم وهـي حـادةأشد الناس يف اإلحداد
لســنة يف اإلحــداد أن املــرأة ال ا: وقــال عــروة. اصــبغيه إذا بســواد: ، فقــالال واهللا مــا يل غــريه

، ، فإذا كـان يـوم الرابـع أمـرت أن ميـس درعهـا الصـفرة أو الزعفـرانحيل هلا أن حتد فوق ثالث
اهــ سـند حسـن ، وهـذا يف 

.غري الزوج 

التعريض باخلطبة يف العدة
ح علــيكم فيمــا عرضــتم بــه مــن خطبــة النســاء أو أكننــتم يف أنفســكم وال جنــا (وقــول اهللا تعــاىل 

املطلقـة : عـن سـعيد بـن املسـيب قـال عـن عطـاء اخلراسـاينن معمـرعـحدثنا ابن مبـارك]19302[ابن أيب شيبة -1
كتـب إيل : ا عبـد الوهـاب الثقفـي عـن أيـوب قـالحـدثن]19297[ابـن أيب شـيبة .ثالثا واملتوىف عنهـا سـواء يف الزينـة

ن املطلقـة وسـليمان بـن يسـار عـ: وأحسـبه قـال : قـال ، عطاء اخلراساين أنه سأل سعيد بن املسيب وفقهاء أهل املدينـة 
واختلف التابعون يف .اهـ أي املطلقة ثالثاحتدان وترتكان الكحل والتخضيب والتطيب والتمشط: فقالوا ، واملتوىف عنها 

.قلت الظاهر أنه مسكوت عنه. املبتوتة هل تزين أم ال
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اهللا يعلـم مـا يف أنفسـكم فاحـذروه واعلمـوا أن اهللا النكاح حىت يبلغ الكتـاب أجلـه واعلمـوا أن
]235البقرة [)غفور حليم

يقــول إين ألريــد : قــال عبــاسبــناعــن منصــور عــن جماهــد عــن ]12154[عبــد الــرزاق -
عـن حدثنا ابن محيد قال حـدثنا جريـر عـن منصـور عـن جماهـد]5098[ابن جرير .التزويج 

:التعريض أن يقول: قال)وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء(قولهابن عباس
حــدثنا .يعــرض هلــا بــالقول بــاملعروف،ب امــرأة مــن أمرهــا وأمرهــا، وإين ألحــإين أريــد التــزويج
عــن حــدثنا عبــد الـرمحن بــن مهــدي قـال حــدثنا سـفيان عــن منصــور عـن جماهــدابـن بشــار قـال

. إين أريــد أن أتــزوج:قــال)ال جنــاح علــيكم فيمــا عرضــتم بــه مــن خطبــة النســاء(ابــن عبــاس
نا حكــام عــن عمــرو عــن منصــور عــن حــدثحــدثنا ابــن محيــد قــال] 5102[وقــال ابــن جريــر 

التعـريض أن يقـول للمـرأة يف : قـال)فيمـا عرضـتم بـه مـن خطبـة النسـاء(عبـاسابـنعـن جماهد
، وال لــــوددت أين وجــــدت امــــرأة صــــاحلةإين ال أريــــد أن أتــــزوج غــــريك إن شــــاء اهللا و :

ا آدم حـــدثين املثـــىن قـــال حـــدثن]5104[وقـــال ابـــن جريـــر .
وال جنـاح علـيكم (يف قولـهعبـاسابنعن العسقالين قال حدثنا شعبة عن منصور عن جماهد

إين أريـد التـزويج، ووددت :: قال)فيما عرضتم به من خطبة النساء
اهـ، وحنو هذا، وال ينصب للخطبةأن اهللا رزقين امرأة
قــال حــدثنا عبــد الــرمحن قــال حــدثنا شــعبة عــن حــدثنا ابــن بشــار]5100[وقــال ابــن جريــر 

قـال رجـل : قـال جماهـدريض ما مل ينصـب للخطبـةالتع: قالعباسابنعن جماهد عن منصور
حـدثنا حممـد بـن املثـىن قـال . قـد سـبقت: قالـت.ال تسـبقيين بنفسـك: المرأة يف جنازة زوجهـا

قـال يف هـذه عبـاسابـنعـن ر عـن جماهـدعـن منصـو حدثنا حممد بن جعفـر قـال حـدثنا شـعبة
التعـــريض مـــا مل ينصـــب : قـــال)وال جنـــاح علـــيكم فيمـــا عرضـــتم بـــه مـــن خطبـــة النســـاء(اآليـــة

.اهـ صحاح للخطبة
حدثنا عبد اهللا بن صاحل قـال حـدثين معاويـة عـن حدثين املثىن قال] 5103[وقال ابن جرير 

: يقــول)نســاءوال جنــاح علــيكم فيمــا عرضــتم بــه مــن خطبــة ال(يف قولــهعبــاسابــنعــن علــي
إن رأيت أن ال تسبقيين بنفسك، ولوددت أن اهللا قد هيأ بيين : 

.اهـ حسن ، وحنو هذا من الكالم، فال حرجكوبين
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حدثين املثىن قال حدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين معاويـة بـن ]5154[ابن جرير وقال
إين :ال تقـــل هلـــا: يقـــول)ال تواعـــدوهن ســـرا(بـــاسصـــاحل عـــن علـــي بـــن أيب طلحـــة عـــن ابـــن ع

.اهـ حسن وحنو هذاعاشق وعاهديين أن ال تتزوجي غريي
حدثين القاسم قال حدثنا احلسني قال حدثين حجاج عن ابن جـريج ]5185[ابن جرير -

)وال تعزمــوا عقـدة النكــاح حــىت يبلـغ الكتــاب أجلــه(عـن عطــاء اخلراسـاين عــن ابــن عبـاس قولــه
حدثنا أيب ثنا إبراهيم بن موسى أنبأ هشام ]2379[ابن أيب حامت .حىت تنقضي العدة: قال

: قـال)وال تعزموا عقدة النكاح(بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء اخلراساين عن ابن عباس
.اهـ منقطع ال تنكحوا

الغالم بني األبوين أيهما أحق به
ين زيــاد عــن هــالل بــن أســامة أن أبــا بــن جــريج قــال أخــرب اأخربنــا ]12612[عبــد الــرزاق -

جــاءت هريــرةأبــيميمونــة ســليم مــوىل مــن أهــل املدينــة رجــل صــدق قــال بينــا أنــا جــالس عنــد 
بن هلا قد أغناها وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة مث رطنت بالفارسـية اامرأة فارسية معها 

ا بذلك فجاء زوجها إىل أيب زوجي يريد أن يذهب بابين فقال أبو هريرة استهما عليه ورطن هل
هريـــرة فقـــال مـــن حيـــاقين يف ولـــدي فقـــال أبـــو هريـــرة اللهـــم إين ال أقـــول هـــذا إين مسعـــت امـــرأة 

ســلم وأنــا قاعــد عنــده فقالــت يــا رســول اهللا فــداك أيب ت إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و جــاء
فقال النـيب صـلى وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابين وقد سقاين من بئر أيب عنبة وقد نفعين 

اهللا فقـال النـيب صــلى اهللا اهللا عليـه وسـلم اسـتهما عليــه فقـال زوجهـا مــن حيـاقين عليـه يـا رســول 
سلم استهما عليه يا غالم هذا أبـوك وهـذه أمـك فخـذ بيـد أيهمـا شـئت فأخـذ بيـد أمـه عليه و 

.اهـ رواه أبو داود والرتمذي خمتصرا وصححه واحلاكم والذهيب فانطلقت به
بــن حبــر ثنــا عيســى بــن يــونس ثنــا عبــد احلميــد بــن جعفــر يثنا علــحــد]23808[أمحــد -

تســلم فأتــت النــيب صــلى اهللا أخــربين أيب عــن جــدي رافــع بــن ســنان أنــه أســلم وأبــت امرأتــه أن 
فقــال لــه النــيب صــلى اهللا عليــه فطــيم أو شــبهه وقــال رافــع ابنــيتيســلم فقالــت ابنــيت وهــعليــه و 

فمالــت إىل : دي ناحيــة فأقعــد الصــبية بينهمــا مث قــال ادعواهــا سـلم اقعــد ناحيــة وقــال هلــا اقعــو 
اهـــ رواه أبــو اللهــم اهــدها فمالــت إىل أبيهــا فأخــذها : ســلم أمهــا فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه و 

.داود وصححه احلاكم والذهيب 
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يعـــينعمـــروحـــدثنا الوليـــد عـــن أيبيحـــدثنا حممـــود بـــن خالـــد الســـلم]2278[أبـــو داود -
يــا : عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عــن جـده عبـد اهللا بـن عمـرو أن امـرأة قالـت ينحـدثياألوزاعـ

لـه حـواء وإن أبـاه طلقـينيلـه سـقاء وحجـر يلـه وعـاء وثـديهذا كـان بطـينرسول اهللا إن ابين
ي أنـت أحـق بـه مـا مل تنكحـ:فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم. وأراد أن ينتزعه مين

أخربين أمحد بن العنزي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنـا حممـود بـن ]2830[اهـ رواه احلاكم
خالد الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم حدثين أبو عمـرو األوزاعـي حـدثين عمـرو بـن شـعيب عـن 

.مل يأت به إال عمرو بن شعيب . وصححه والذهيب . به أبيه عن جده عبد اهللا بن عمرو
اجلراح عن موسى بن عبيدة عن حممد بن كعب حدثنا وكيع بن ]19466[ابن أيب شيبة -

أن امـــرأة مـــن أهـــل الباديـــة كانـــت عنـــد رجـــل مـــن بـــين عمهـــا فمـــات عنهـــا فتزوجهـــا رجـــل مـــن 
إين أنشـدكم اهللا أن تفرقـوا بيـين : خذو ابنتنـا قالـت آإنا : األنصار فجاء بنو عم اجلارية فقالوا 

موعـدكم : ب ابنيت مـين فـأبوا ، فقالـت وبني ابنيت فأنا احلامل وأنا املرضع وليس أحد أخري لقر 
: إذا خريك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـويل : مث قال ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والـذي نفسـي : أختار اهللا واإلميان ودار املهاجرين واألنصار فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
أبــي بكــروا إىل 

يا خليفة رسـول اهللا ، شـهدت هـؤالء النفـر وهـذه املـرأة عنـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : بالل 
 :

وقــال ابــن ســعد . ضــعيف اهـــ موســى بــن عبيــدة
أخربنـــا أبـــو جعفـــر : حـــدثنا محـــاد بـــن ســـلمة قـــال : أخربنـــا عفـــان بـــن مســـلم قـــال ]6018[

، فـــذكر اخلطمـــي عـــن حممـــد بـــن كعـــب القرظـــي أن عبـــد اهللا ذا البجـــادين كـــان امـــرأ مـــن مزينـــة
، فشـبت اجلاريـة وجـاء بنـو عمـه خياصـمون امرأتـه يف ابنتـه : قـال قصته ، وموته عن ابنتـه ، مث 

يــا رسـول اهللا تــدفع ابنــة : 
: أال ختريها ؟ فخريها يا رسول اهللا ، قـال ! عبد اهللا إىل األعراب 
: إذا قـــال لـــك غـــدا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اختـــاري ، فقـــويل : تعلمهـــا فقالـــت هلـــا 

: قــال. ر اهللا ورســوله ودار اهلجــرة ، فلــم تــزل تعلمهــا حــىت لقنــتأختــا
أختـار اهللا ورسـوله : اختـاري يـا بنيـة فقالـت : يا رسول اهللا ها هـي ذه فخريهـا فقـال : فقالت 
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فــأخرب أن . 
رسول اهللا

لقـد مهمـت أين أفعــل : : لعمـر 
.بكم وأفعل تغفلتموين 

.ن ابن مسعود ، وهذا إسناد جيد اهـ ذكره عألمها
كانـت عنـد :نه قال مسعـت القاسـم بـن حممـد يقـول أعن حيىي بن سعيد ]1458[مالك -

امرأة من األنصار فولدت له عاصم بن عمر مث إنه فارقهـا فجـاء عمـر قبـاء عمر بن الخطاب
فأدركتــه فوجــد ابنــه عاصــما يلعــب بفنــاء املســجد فأخــذ بعضــده فوضــعه بــني يديــه علــى الدابــة 

.ابــين: ابــين وقالــت املــرأة : فقــال عمــر أبــا بكــر الصــديقجــدة الغــالم فنازعتــه إيــاه حــىت أتيــا 
]12602[عبـد الـرزاق . فمـا راجعـه عمـر الكـالم : قـال . خل بينهـا وبينـه : فقال أبو بكر 

أبصــر عمــر عاصــما ابنــه مــع : بــن عيينــة عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد قــال اعــن 
هـي أحـق بـه قـال فمـا : جدته أ

حــدثنا ابــن إدريــس عــن حيــىي عــن القاســم أن عمــر ]19465[ابــن أيب شــيبة . راجعــه الكــالم
فجــاء عمــر ، فتزوجــتبــن اخلطــاب طلــق امرأتــه مجيلــة بنــت عاصــم بــن ثابــت بــن أيب األقلــح 

فرتافعـا إىل أيب ، فأخذتـه ، ابنة أيب عامر األنصارية وهي أم مجيلـة فأخذ ابنه فأدركته الشموس 
اهـــ عبــد اهللا بــن إدريــس فأخذتــه، خــل بينهــا وبــني ابنهــا : فقــال لعمــر ، بكــر ومهــا متشــبثان 

عن حيىي بن سعيد عـن القاسـم بـن حممـد قـالننا سفيا]2292[سعيد وقال .حافظ فقيه 
فمــا .خــل عنهــا: ن عمــر جابــذها، فقــال أبــو بكــرأبصــر عمــر ابنــه عاصــما مــع جدتــه، وكــا: 

نـا هشـيم أنـا حيـىي بـن سـعيد عـن القاسـم بـن حممـد أن عمـر خاصـم امرأتـه أم .راجعه الكـالم
فمــا راجعــه .ادفعــه إليهــا: عاصــم بنــت عاصــم يف ابنــه منهــا إىل أيب بكــر ، فقــال لــه أبــو بكــر

.مرسل جيد اهـالكالم
: قـالحدثنا محاد بن سـلمة: بن عمر احلوضي قال أخربنا حفص ]6700[ابن سعد وقال 

حــدثنا قتــادة وعبيــد اهللا بــن عمــر عــن القاســم بــن حممــد أن عمــر بــن اخلطــاب طلــق مجيلــة أم 
ابين ابـين ، : عاصم فجاءت جدته الشموس فذهبت بالصيب ، فجاء عمر على فرس ، فقال 



تقريب فقه السابقني األولني

247

فخاصــمته إىل أيب بكــر ا فضــمته بــني فخــذيها ذهبــت بــه الشــموس ، فرفــع حــىت حلقهــ: فقــالوا 
.كذا قال محاد بن سلمة اهـالصديق فقضى به أبو بكر هلا

حــدثنا حممــد بــن بشــر قــال حــدثنا ســعيد بــن أيب عروبــة عــن ]19464[وقــال ابــن أيب شــيبة 
ويف حجرهـا ، قتادة عن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطـاب طلـق أم عاصـم مث أتـى عليهـا 

فانطلقــا إىل أيب بكــر ، فتجاذبــاه بينهمــا حــىت بكــى الغــالم ، فــأراد أن يأخــذه منهــا ، عاصــم 
يا عمر ، مسحها وحجرها ورحيها خري له منك حىت يشب الصيب فيختار: فقال له أبو بكر 

.اهـ وهذا إسناد جيد مرسل 
بــن عبــاس ابــن جــريج قــال أخــربين عطــاء اخلرســاين عــن اأخربنــا ]12601[عبــد الــرزاق وقــال
ب امرأتــه األنصــارية أم ابنــه عاصــم فلقيهــا حتملــه مبحســر ولقيــه قــد طلــق عمــر بــن اخلطــا: قــال

فطم ومشى فأخذ بيده لينتزعه منها ونازعها إياه حىت أوجع الغالم وبكى وقال أنا أحق بـابين 
منك فاختصما إىل أيب بكر فقضى هلا به وقال رحيها وحرها وفرشها خري له منك حىت يشـب 

وبـــني احلديبيـــة وزعـــم يل أهـــل املدينـــة إمنـــا لقـــي جدتـــه وحمســـر ســـوق بـــني قبـــا .وخيتـــار لنفســـه
.اهـ اخلراساين ليس بالقوي الشموس حتمله مبحسر 

حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب عـن : أخربنا عـارم بـن الفضـل قـال ]6699[وقال ابن سعد 
نافع أن عمـر بـن اخلطـاب طلـق امرأتـه أم عاصـم فخاصـمته إىل أيب بكـر يف ولـد لـه فقضـى بـه 

.ـ وهذا مرسل جيد اهألمه
خاصـمت امـرأة عمـر : عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قـال ]12600[عبد الرزاق وقال 

مـا إىل أيب بكر وكان طلقها فقال هي أعطف وألطف وأرحم وأحنا وأرأف وهي أحـق بولـدها 
: حــدثنا مـروان بــن معاويـة عــن عاصـم عــن عكرمـة قــال ]19455[ابــن أيب شـيبة . مل تـزوج

عاصـــم يف عاصـــم إىل أيب بكـــر فقضـــى هلـــا بـــه مـــا مل يكـــرب أو يتـــزوج فيختـــار خاصـــم عمـــر أم
روايــة الثــوري أصــح ، وأخشــى أن اهـــهــي أعطــف وألطــف وأرق وأحــىن وأرحــم: قــاللنفســه

نـا هشـيم أنـا خالـد عـن عكرمـة أن ]2295[سـعيد وقـال .ما مل تـزوج مـدرجا: يكون قوله 
.اهـ مرسل جيد ولطفها خري له منكرحيها ومشها : أبا بكر قضى به ألمه، وقال

نا هشيم أنا داود بن أيب هند عـن عطـاء أن أبـا بكـر أقسـم علـى عمـر ] 2296[وقال سعيد 
.اهـ مرسل فرتكه عندها،ليدع الغالم عند أمه
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إن : نا هشـيم أنـا يـونس عـن احلسـن أن أبـا بكـر قضـى بـه ألمـه، وقـال] 2296[وقال سعيد 
.ـ مرسل اهرحيها وحجرها خري له منك

حـدثنا حممـد بـن شـعيب عـن ابـن هليعـة : حدثنا هشـام بـن عمـار قـال] 2/639[وقال حرب 
عن عمر موىل غفرة أنه أخربه عن زيد بن إسـحاق بـن جاريـة األنصـاري أن عمـر بـن اخلطـاب 

مسعــت رســـول اهللا : حــني خاصــم إىل أيب بكـــر يف ابنــه عاصـــم فقضــى أبــو بكـــر ألمــه، مث قـــال
.اهـ ضعيف منكر ال والدة عن ولدها : قولصلى اهللا عليه وسلم ي

نا الشعيب أن عمـر خاصـم امرأتـه أم : نا هشيم أنا جمالد بن سعيد قال] 2294[سعيد وقال 
ابـن . عليـك نفقتـه حـىت يبلـغ: عاصم يف ابنـه منهـا إىل أيب بكـر فقضـى أبـو بكـر ألمـه، مث قـال

ر قضى بعاصم بن عمـر حدثنا حفص عن جمالد عن الشعيب أن أبا بك]19463[أيب شيبة 
حدثنا حيـىي حـدثنا جمالـد ثنـا عـامر ]1732[وقال مسدد .وقضى على عمر بالنفقة، ألمه 

عن مسروق أن عمر طلق أم عاصـم فماتـت ، وبقـي عاصـم يف حجـر جدتـه ، فخاصـمته إىل 
هـي أحـق : أيب بكر الصديق ، فقضى بأن الولد يكون مع جدتـه ، والنفقـة علـى عمـر ، قـال 

ياملروز يأخربنا أبو احلسن احملموديأخربنا أبو عبد الرمحن السلم]16184[بيهقي ال. 
احلافظ حدثنا أبو موسى عن حيىي بن سـعيد عـن جمالـد عـن يحدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عل

بكـــر حجـــر جدتـــه فخاصـــمته إىل أيبعـــامر عـــن مســـروق أن عمـــر طلـــق أم عاصـــم فكـــان يف
.اهـ جمالد ضعيف أحق بهيه: النفقة على عمر وقال فقضى أن يكون الولد مع جدته و 

أويـــس إمساعيـــل بـــن إســـحاق حـــدثنا إمساعيـــل بـــن أيبمـــن طريـــق]16182[البيهقـــي وروى 
إىل يالزنـاد عــن أبيـه عــن الفقهـاء الــذين ينتهــوعيسـى بــن مينـا قــاال حـدثنا عبــد الـرمحن بــن أيب

كر الصديق على عمر بن اخلطاب جلدة قضى أبو ب: 
اهـــ مرســل حســن متزوجــةوأم عاصــم يومئــذ حيــة ، يبلــغ ابنــه عاصــم بــن عمــر حبضــانته حــىت

.شاهد لرواية ابن إدريس األودي 
بــا بكــر قضــى علــى أعــن معمــر قــال مسعــت الزهــري حيــدث أن ]12598[عبــد الــرزاق وقــال

.اهـ هكذا قال الزهري ، وهو مرسل تتزوج أمه أحق به ما مل: عمر يف ابنه أنه مع أمه وقال 
هذه الروايات أحسنهن رواية قتادة عن سعيد بن املسيب ، وابن أيب الزناد عن أبيه عن فقهاء 

.واهللا أعلم . املدينة أنه أرجأه إىل البلوغ ، ال أن تنكح 
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ن عــن معمــر عــن أيــوب عــن إمساعيــل بــن عبيــد اهللا عــن عبــد الــرمح]12606[عبــد الــرزاق -
. ع أمه حـىت يعـرب عنـه لسـانه فيختـارهو م: يف صيب فقال عمراختصم إىل : بن غنم قال 

حــدثنا ابــن عيينــة عــن يزيــد بــن يزيــد بــن ]19456[ابــن أيب شــيبة وقــال. هكــذا روى معمــر 
شـهدت عمـر خـري صـبيا بـني : جابر عن إمساعيل بن عبيـد اهللا عـن عبـد الـرمحن بـن غـنم قـال 

نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عـن إمساعيـل بـن عبيـد اهللا ]2/141[سعيد .أبيه وأمه
.عن عبد الرمحن بن غنم أن عمر بن اخلطـاب خـري غالمـا بـني أبيـه وبـني أمـهبن أيب املهاجر

ثنــا ابــن عيينــة عــن يزيــد بــن يزيــد بــن جــابر عــن : حــدثنا حيــىي احلمــاين قــال] 2/636[حــرب 
شــهدت عمــر بــن اخلطــاب خــري غالمــا : ن بــن غــنم قــالإمساعيــل بــن عبيــد اهللا عــن عبــد الــرمح

.هذا أصح ، وهو إسناد صحيح اهـبني أبويه
أيت عمــر بــن : نــا هشــيم أنــا خالــد احلــذاء أنــا الوليــد بــن مســلم قــال] 2/142[وقــال ســعيد 

أمـا إن جـدب أمـك : ، فقـال لـه عمـر، وتـرك عمـهاخلطاب يف غالم يتيم فخـريه فاختـار أمـه
عـن الثـوري عـن خالـد احلـذاء عـن أيب ]12608[عبـد الـرزاق .مـكخري لك من خصب ع

جـــدب أمـــك خـــري لـــك مـــن خصـــب : فقـــال عمـــر ، اختصـــم عـــم وأم إىل عمـــر : الوليـــد قـــال 
اهـ كذا قال عن أيب الوليد ، وأُراه خطأ ، صوابه أبو بشر وهو الوليد بن مسلم العنـربي عمك

.، وهو مرسل جيد 
: بن جريج قـال مسعـت عبـد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري يقـول اعن ]12604[عبد الرزاق وقال

طلق رجـل مـن أهـل العـراق امرأتـه وهـي حبلـى فلـم يطلقهـا بشـيء حـامال وال والـدا وال مرضـعا 
وال بعد ذلك وال ابنه حىت أنشـأ النـاس مـرة يف احلـج فقـال رجـل مـن القـوم واألب يف الرفقـة يـا 

ال ال واهللا قــال هــذا ابنــك فجبــذ خبطامــه فــانطلق فــالن أتــرى ابنــك يف الرفقــة أتعرفــه إن رأيتــه قــ
احلمـل ،خلوا إلـيكم يـا عبيـد الـرمحن :احتجزت أمه بردائها مث ارجتزت فقالتلعمرفلما قدما 

فسـمع عمـر قوهلـا فقـال خلـوا عنهـا فقصـت عليـه القصـة فخـري الفـىت . حـوال والفصـال حـوالن 
عبــد اهللا بــن عبــد اهللا يقــول اختصــم بــن جــريج أنــه مســع اعــن وقــال. فاختــار أمــه فانطلقــت بــه 

.اهـ مرسل فخريه فاختار أمه فانطلقت بهاخلطاببنعمربن هلما إىل اأب وأم يف 
عــن الثــوري عــن يــونس بــن عبيــد اهللا اجلرمــي عــن عمــارة بــن ربيعــة ]12609[عبــد الــرزاق -

فجــاء عمــي وأمــي:قــالعلــيخاصــمت يف أمــي عمــي مــن أهــل البصــرة إىل : اجلرمــي قــال 
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فأرسلوين إىل علي فدعوته فجـاء فقصـوا عليـه فقـال أمـك أحـب إليـك أم عمـك قـال قلـت بـل 
أمي ثـالث مـرات قـال وكـانوا يسـتحبون الـثالث يف كـل شـيء فقـال يل أنـت مـع أمـك وأخـوك 

ابـن أيب .اهــ صـوابه يـونس بـن عبـد اهللا هذا إذا بلغ ما بلغت خري كما خريت قـال وأنـا غـالم 
باد بن العوام عن يونس بن عبد اهللا بن ربيعة عن عمـارة بـن ربيعـة حدثنا ع]19468[شيبة 

فقتــل فجــاء عمــي ليــذهب يب : غــزا أيب حنــو البحــر يف بعــض تلــك املغــازي قــال : اجلرمــي قــال 
فخــريين علــي ثالثــا فــاخرتت أمــي : ومعــي أخ يل صــغري قــال : فخاصــمته أمــي إىل علــي قــال 

.وهـذا أيضـا لـو قـد بلـغ خـري: ربه بدرته وقال فوكزه علي بيده وض: فأىب عمي أن يرضى قال 
يعـن عمـارة اجلرمـيأخربنـا ابـن عيينـة عـن يـونس بـن عبـد اهللا اجلرمـ]16179هـق[الشافعي 

وهذا أيضـا لـو قـد بلـغ مبلـغ هـذا أصغر مينمث قال ألخ يليوعميبني أميعلخريين: قال 
احلـديث وكنـت مثله وقال يفيقال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن عليقال الشافع. خلريته

أنا نا سفيان عن يونس اجلرمي عن عمارة اجلرمي]2/141[سعيد . ابن سبع أو مثان سنني
نـا حيـىي بـن سـعيد حـدثنا أبـو معـن] 2/638[وقـال حـرب . بني أمـه وعمـهعليالذي خريه 
فيـه عمـه حـدثين عمـارة بـن ربيعـة أنـه خاصـم: قـالثنا يونس بن عبد اهللا اجلرمي: القطان قال

فخريين علـي ثالثـا كلهـن أختـار أمـي وشـهد أخ يل صـغري فقـال: إىل علي بن أيب طالب، قال
.اهـ حسن صحيح على رسم ابن حبان علي إذا بلغ هذا مبلغ هذا خري: 
أخربنا عفان بن مسلم حدثنا محاد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة ]11584[ابن سعد -

.مرسل جيد اهـ، وهو يومئذ صغريأن الزبري طلق أمساء فأخذ عروة

استلحاق أوالد املشركنيما جاء يف 
أخربنا الثوري عن صـاحل عـن الشـعيب عـن عبـد خـري احلضـرمي عـن ]13472[عبد الرزاق -

بــاليمن فــأيت بــامرأة وطئهــا ثالثــة يف طهــر واحــد فســأل اثنــني علــيكــان : رقــم قــال أزيــد بــن 
اثنـني أتقـران هلـذا بالولـد فلـم يقـرا مث سـأل اثنـني أتقـران هلـذا أتقران هلذا بالولد فلم يقرا مث سأل 

بالولد حىت فرغ فسأل اثنني اثنني عـن واحـد فلـم يقـروا فـأقرع بنـيهم فـألزم الولـد الـذي خرجـت 
ســلم فضــحك حــىت و عليــه القرعــة وجعــل عليــه ثلثــي الديــة فرفــع ذلــك إىل النــيب صــلى اهللا عليــه 

عن دثنا مسدد حدثنا حيىي عن األجلح عن الشعيبح]2271[رواه أبو داود . بدت نواجذه
صـلى اهللا عليـه وسـلم فجـاء عبد اهللا بن اخلليـل عـن زيـد بـن أرقـم قـال كنـت جالسـا عنـد النـيب
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ولـد وقـد وقعـوا رجل من اليمن فقال إن ثالثـة نفـر مـن أهـل الـيمن أتـوا عليـا خيتصـمون إليـه يف
فغليـا مث قـال الثنـني طيبـا بالولـد . الولد هلذاطهر واحد فقال الثنني منهما طيبا بعلى امرأة يف

مقرع بينكم فغلبا فقال أنتم شركاء متشاكسون إين. فغلبا مث قال الثنني طيبا بالولد هلذا. هلذا
فأقرع بينهم فجعلـه ملـن قـرع فضـحك رسـول اهللا . فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية

أخربنـا عمـرو ]3490[ورواه النسـائي . نواجـذهه وسلم حىت بدت أضراسه أو صلى اهللا علي
بن علي قال حدثنا حيىي عن األجلح عن الشعيب عن عبد اهللا بن أيب اخلليل عن زيد بـن أرقـم 

.وصححه احلاكم والذهيب . به
كــان الخطــاببــنعمــرن أعــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســليمان بــن يســار ] 1420[مالــك -

إلسـالم فـأتى رجـالن كالمهـا يـدعي ولـد امـرأة فـدعا عمـر يليط أوالد اجلاهلية مبـن ادعـاهم يف ا
بن اخلطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشرتكا فيه فضربه عمر بن اخلطـاب بالـدرة مث 
دعا املرأة فقال أخربيين خربك فقالـت كـان هـذا ألحـد الـرجلني يـأتيين وهـي يف إبـل ألهلهـا فـال 

حبـــل مث انصـــرف عنهـــا فأهريقـــت عليـــه دمـــاء مث أيفارقهـــا حـــىت يظـــن وتظـــن 
خلــف عليهــا هــذا تعــين اآلخــر فــال أدري مــن أيهمــا هــو قــال فكــرب القــائف فقــال عمــر للغــالم 

ثنا حيىي : ثنا سفيان قال: حدثنا أبو بكر احلميدي قال] 2/604[حرب . وال أيهما شئت 
.عن عمر فيه داللة على صحة التخيري . حنوه عن سليمان بن يسار بن سعيد

بن عيينة عن حيىي بن سعيد قال مسعت سليمان بن يسار اعن ]13274[عبد الرزاق ورواه 
حـــدثنا ]1990[الطحـــاوي . كـــان عمـــر بـــن اخلطـــاب يلـــيط أوالد الشـــرك بآبـــائهم: يقـــول 

حدثنا سليمان بن يسار أن عمـر  : أخربنا أنس بن عياض عن حيىي بن سعيد قال: يونس قال
.اهـ مرسل صحيح اهلية مبن ادعاهم يف اإلسالم كان يليط أوالد اجل

أخـــربين عبـــد : حـــدثنا ابـــن وهـــب قـــال: حـــدثنا حبـــر بـــن نصـــر قـــال]1992[وقــال الطحـــاوي 
أتــى : الزنــاد عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن حيــىي بــن حاطــب عــن أبيــه قــالأيب الــرمحن بــن 

هـو : ابـين، ويقـول هـذاهو: رجالن إىل عمر خيتصمان يف غالم من والدة اجلاهلية، يقول هذا
ابين فـدعا عمـر قائفـا مـن بـين املصـطلق، فسـأله عـن الغـالم، فنظـر إليـه املصـطلقي، مث نظـر، مث 

والــذي أكرمــك إين ألجــدمها قــد اشــرتكا فيــه مجيعــا، فقــام إليــه عمــر، فضــربه بالــدرة : قــال لعمــر
م فســأهلا، واهللا لقــد ذهــب بــك النظــر إىل غــري مضــرب مث دعــا أم الغــال: حــىت أضــجع، مث قــال
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إن هــذا ألحــد الــرجلني، قــد كــان غلــب علــى النــاس حــىت ولــدت لــه أوالدا، فحبســين : فقالــت
حىت يستبني محلي، مث يدعين على ذلك، فولدت له على ذلك أوالدا، مث وقع يب على حنو مما  
كــان يفعــل فحملــت فيمــا أرى، فأصــابتين هراقــة مــن دم حــىت وقــع يف نفســي أن ال شــيء يف 

اتبـــع : إن اآلخــر وقــع يب، فــواهللا مــا أدري مــن أيهمــا هــو؟ فقــال عمــر للغــالممث: بطــين قالــت
فكــأين أنظــر إليــه متبعــا ألحــدمها، : أيهمــا شــئت فــاتبع أحــدمها، قــال عبــد الــرمحن بــن حاطــب

.ال بأس به اهـ)1(قاتل اهللا أخا بين املصطلق: فذهب به وقال عمر
عمــريب يزيــد قــال حــدثين أيب أن أبــن بــن عيينــة عــن عبيــد اهللا اعــن ]9152[عبــد الــرزاق -

قدم مكة فأرسل إىل شيخ من بين زهـرة يسـأله عـن وليـد مـن والدة اجلاهليـة قـال وكانـت نسـاء 
اجلاهلية لـيس هلـن عـدة قـال فـأخربين أنـه ذهـب مـع الشـيخ إىل عمـر فوجـده جالسـا يف احلجـر 

مــر صــدقت ولكــن فســأله فقــال أمــا النطفــة فمــن فــالن وأمــا الولــد فعلــى فــراش فــالن فقــال ع
.يأيت . اهـ سند جيد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى بالفراش

حـــدثنا إبـــراهيم بـــن مـــرزوق قـــال حـــدثنا وهـــب بـــن جريـــر قـــال ]80/ 12ك[وقـــال الطحـــاوي
حـــدثنا شـــعبة عـــن توبـــة العنـــربي عـــن الشـــعيب عـــن ابـــن عمـــر أن رجلـــني اشـــرتكا يف طهـــر امـــرأة 

اهــ سـند صـحيح ، فجعله بينهما، أخذ الشبه منهما مجيعا : القافة فقالوا عمرفولدت فدعا 
.أُرى معناه خيري بينهما 

ملـا دعـا عمـر القافـة : بن سـريين قـال اعن معمر عن أيوب عن ]13477[عبد الرزاق وقال
قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح ألكلب : فرأوا شبهه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال 

.اهـ مرسل جيد ما كنت أرى أن مائني جيتمعان يف ولد واحدفيكون كل جرو ألبيه
ثنـا عـوف : قـالحـدثنا أيب: حدثنا أبو عمـرو عبيـد اهللا بـن معـاذ قـال] 2/604[حرب وقال

قضـى عمـر بـن اخلطـاب يف رجـل ادعـاه رجـالن كـل واحـد : أيب قالبة قـالعن أيب املهلب عم
اختصـما فيـه إىل عمـر بـن اخلطـاب، وأن عمـر

ال والـــذي هـــداين : أذكـــرك بالـــذي هـــداك اإلســـالم فأليهمـــا هـــو؟ فقالـــت: دعـــا أمـــه فقـــال هلـــا
، وال أدري ، وأتـــاين هــــذا آخـــر الليــــلأتــــاين هـــذا أول الليــــل، لإلســـالم ال أدري أليهمــــا هـــو 

وإمنـا هـو عـن حيـىي سناد هذا احلديث عن حيىي بـن حاطـب عـن أبيـههكذا قال حبر يف إ:الطحاوي قال أبو جعفر -1
وكــأين أنظــر إليــه متبعــا : قــال عبــد الــرمحن: بــن عبــد الــرمحن بــن حاطــب، والــدليل علــى ذلــك قولــه يف آخــر هــذا احلــديث

اهـألحدمها قد ذهب به
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الــرجلني املــدعيني واملــدعى فــدعا عمــر بقافــة أربعــة ودعــا ببطحــاء فبســطها فــأمر . أليهمــا هــو 
انظـروا، فـإذا أثبــتم : فأوطـأ كـل واحـد مـنهم بقــدم يف البطحـاء، مث وارى القـوم ودعـا القافــة قـال

.قـد أثبتنـا: فنظـروا فقـالوا. فال يتكلمن أحد حىت أسـأله
يقـول هـؤالء، واهللا إين ألرى ياعجبـاه ملـا: فتتابعوا مجيعا كلهم يشهد أن هذا هلذين فقال عمر

الذي ترون، وقد كنت أعلـم أن الكلبـة تلقـح للكـالب ذوي العـدد، ومل أكـن أشـعر أن النسـاء 
حـدثنا أبـو ]1993[الطحـاوي .تفعلن ذلك قبل اليوم

يب املهلب أن حدثنا عوف بن أيب مجيلة عن أ: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال: بكرة قال
عمــر بــن اخلطــاب قضــى يف رجــل ادعــاه رجــالن، كالمهــا يــزعم أنــه ابنــه، وذلــك يف اجلاهليــة، 

ال : أذكــرك بالــذي هــداك لإلســالم، أليهمــا هــو؟ فقالــت: فــدعا عمــر أم الغــالم املــدعى، فقــال
والذي هداين لإلسالم، ما أدري أليهما هو؟ أتاين هذا أول الليل، وأتاين هذا آخر الليل، فال
أدري أليهما هو فدعا عمر بقافة أربعة، ودعا ببطحـاء، فنثرهـا، فـأمر الـرجلني املـدعيني فـوطئ  

انظروا، فإذا أتيـتم فـال : كل واحد منهما بقدم، وأمر املدعى فوطئ بقدم، مث أراه القافة، فقال
:قـــد أثبتنـــا مث فـــرق بيـــنهم، مث ســـأهلم رجـــال قـــال: تكلمـــوا حـــىت أســـألكم فنظـــر القافـــة، فقـــالوا

يـا عجبـا ملـا يقـول : فتقاعدوا، يعين تبايعوا أربعتهم، كلهم يشهد أن هذا ملن هذين فقـال عمـر
هؤالء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكالب ذوات العدد، ومل أكن أشـعر أن النسـاء يفعلـن 

اهـــ إســناد جيــد ، معنــاه إن شــاء اهللا ذلــك قبــل هــذا، إين ألرى مــا تــرون، اذهــب فهمــا أبــواك
.هما شئت اخرت أي

امـرأة يف قالبة أن رجلني وقعا علـىأيبعن معمر عن أيوب عن ]13478[عبد الرزاق قال
هـذا : طهر واحد فحملت فنفست غالما فأبصر القافة شـبهه فيهمـا فقـال عمـر بـن اخلطـاب 

.اهـ مرسل جيد اجعل نفسك حيث شئت : أمر ال أقضي فيه شيئا مث قال للغالم 
رأى عمــر و القافــة مجيعــا شـــبهه : عــن معمــر عــن قتــادة قــال ]13476[عبــد الــرزاق وقــال

فيهمــا وشــبههما فيــه فقــال عمــر هــو بينكمــا ترثانــه ويرثكمــا قــال فــذكرت ذلــك البــن املســيب 
حـــدثنا علـــي بـــن شـــيبة قـــال ] 12/80ك[اهــــ وقـــال الطحـــاويفقـــال نعـــم هـــو لآلخـــر منهمـــا 

عــن ســعيد بــن املســيب أن رجلــني حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا مهــام بــن حيــىي عــن قتــادة
اشــرتكا يف طهــر امــرأة فولــدت هلمـــا ولــدا فارتفعــا إىل عمــر بــن اخلطـــاب فــدعا هلمــا ثالثــة مـــن 
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القافة فدعا برتاب فوطئ فيه الرجالن والغالم مث قال ألحدهم انظـر فنظـر فاسـتقبل واسـتعرض 
لشـبه منهمـا مجيعـا فمـا لقـد أخـذ ا: قال . بل أسر : علن فقال عمر سر أم أُ واستدبر مث قال أُ 

واســتدبر مث قــال فأجلســه مث قــال لآلخــر انظــر فنظــر فاســتقبل واســتعرض. أدري أليهمــا هــو 
أسر أم أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهمـا مجيعـا فمـا أدري أليهمـا هـو فأجلسـه مث 

أخــذ أمـر الثالــث فنظـر فاســتقبل واسـتعرض واســتدبر مث قــال أسـر أم أعلــن قـال أعلــن قـال لقــد
وكـان ، ثالثـا يقوهلـا ، اآلثـار وفُ ُقـإنـا نَـ : الشبه منهما مجيعا فما أدري أليهما هو فقال عمـر 

، ال : أتــدري مــن عصــبته قلــت :فقــال يل ســعيد. فجعلــه هلمــا يرثانــه ويرثهمــا ، عمــر قائفــا 
.وهو مرسل جيد . اهـ أظنه أخرب أنه حلق اآلخر منهما ملا خري الباقي منهما: قال 

قال أتـاه رجـالن عليأخربنا الثوري عن قابوس بن أيب ظبيان عن ]13473[بد الرزاق ع-
.اهـ ضعيف وقعا على امرأة يف طهر فقال الولد لكما وهو للباقي منكما

حــدثنا داود بــن رشــيد ثنــا أبــو متيلــة مسعــت حممــد بــن إســحاق ]1771املطالــب[أبــو يعلــى -
ربـاح مـوىل خالـد بـن الوليـد ، فقـام عبـد الـرمحن بـن ادعى نصر بن احلجـاج عبـد اهللا بـن : قال 

: أخــي ، هــو وبنــايت مبنزلــة ، قــال : مــوالي ، ولــد علــى فــراش أيب ، فقــال نصــر : خالــد فقــال 
مسعـت : وفهـر حتـت رأسـه ، فادعيـا ، فقـال معاويـة معاويةفطالت خصومتهم ، فدخلوا على 

فــأين : قــال نصــر .وللعــاهر احلجــرالولــد للفــراش ، : رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 
قضــاء رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خــري : قضــاؤك هــذا يــا معاويــة يف زيــاد ؟ فقــال معاويــة 

أبــا : مــن قضــاء معاويــة ، فكــان عبــد اهللا بــن ربــاح ال جييــب نصــرا إىل مــا ادعــاه ، فقــال نصــر 
مـال ثـري ومنصـب سـين خالد خذ مثل مايل وراثة وخذين أخا عند اهلزاهز شاهدا أبا خالـد ، 

ختشى ابن خالد فلم يكن احلجاج يرهب خالدا أبـا خالـد ، ال حنـن نـار ، وال هـم جنـان تـرى 
.اهـ منقطع فيها العيون رواكدا

العمل بالقيافةما جاء يف 
عن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان ]6389[البخاري -

يا عائشـة أمل :سلم ذات يوم وهو مسرور فقالل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و دخ: قالت
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تـــري أن جمـــززا املـــدجلي دخـــل فـــرأى أســـامة وزيـــدا وعليهمـــا قطيفـــة قـــد غطيـــا رؤوســـهما وبـــدت 
اهـمن بعضإن هذه األقدام بعضها: فقال ، أقدامهما 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عـن عـروة عـن عائشـة رضـي ]2066[البخاري -
هـذا يـا : اختصم سعد بن أيب وقاص وعبـد بـن زمعـة يف غـالم فقـال سـعد 

رسول اهللا ابن أخي عتبـة بـن أيب وقـاص عهـد إيل أنـه ابنـه انظـر إىل شـبهه وقـال عبـد بـن زمعـة 
ي يـا رســول اهللا ولـد علـى فــراش أيب مـن وليدتـه فنظـر رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم هـذا أخـ

إىل شــبهه فــرأى شــبها بينــا بعتبــة فقــال هــو لــك يــا عبــد بــن زمعــة الولــد للفــراش وللعــاهر احلجــر 
.اهـ مل يعمل بالقيافة هناواحتجيب منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط

يب الزنـاد عـن األعـرج عـن أيب هريـرة قـال أبن عيينة وغـريه عـن اعن ]13483[عبد الرزاق -
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بينما امرأتان نائمتان معهما ولدامها عدا الذئب عليهمـا 
فأخــذ ولــد إحــدامها فاختصــما إىل داود يف البــاقي فقضــى بــه للكــربى منهمــا فخرجتــا فلقيهمــا 

لـــك بينكمـــا قالـــت الصـــغرى قضـــى بـــه للكـــربى قـــال ســـليمان بـــن داود فقـــال مـــا قضـــى بـــه امل
ســليمان هــاتوا الســكني نشــقه بينكمــا قالــت الصــغرى هــو للكــربى دعــه هلــا فقــال ســليمان هــو 
لــك خذيـــه يعــين الصـــغرى حــني رأى رمحتهـــا لــه قـــال أبــو هريـــرة ومــا مسعـــت بالســكني قـــط إال 

. اهـــــ رواه النســــائييومئــــذ مــــن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم مــــا كنــــا نســــميه إال املديــــة
.وصححه األلباين 

عن معمر عن الزهري يف امرأة وزوجهـا هلمـا جاريـة وهلـا زوج فوقـع ]12864[عبد الرزاق -
زوج املرأة على اجلارية قال إن كان مل يطلقها أو قال هو ابـين فلـه الولـد الولـد للفـراش وللعـاهر 

العبــد قــد طلقهــا فوقــع عليهــا احلجــر قضــى بــذلك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وإن كــان
دعا القافـة يف عمر بن الخطابالسيد يف العدة دعي له القافة فإن عروة بن الزبري أخربين أن 

وإن كــان وقــع عليهــا الســيد بعــد انقضــاء . رجلــني ادعيــا ولــد امــرأة وقعــا عليهــا يف طهــر واحــد 
.اهـ مرسل جيد ، تقدم وذكر النكال ، العدة فالولد لسيدها 

]13480[عبــد الــرزاق وقــال
قـد أخـذوا بنظـر القافـة ومن بعدهوفاة زوجها فقال يدعى لولدها القافة فإن عمر بن اخلطاب 

.اهـ خمتصر يف مثل هذا 
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تــداول ثالثــة مــن التجــار : بــن جــريج قــال قــال عطــاء اأخربنــا ]12884[عبــد الــرزاق وقــال
القافة فأحلقوا ولدها بأحدهم مث قال عمر من ابتاع جارية قد بلغت عمرة فولدت فدعا جاري

مرســل . 
.تقدم 

عمـر بـن الخطـاببن سـريين قـال رأى اعن معمر عن أيوب عن ]13837[عبد الرزاق -
ال من بين فالن قال هل لك من نسب بنجران قال ال قـال عمـر بلـى رجال فقال ممن أنت فق

. قــال الرجــل ال قــال عمــر أذكــر اهللا رجــال كــان يعــرف هلــذا الرجــل نســبا بنجــران إال أخربنــاه 
وفُ ُقــأنــا أعرفــه يــا أمــري املــؤمنني ولدتــه امــرأة مــن أهــل جنــران فقــال عمــر مــه إنــا نَـ : فقــال رجــل 

وقـــال عبـــد اهللا بـــن أمحـــد يف زوائـــده علـــى فضـــائل .ه نكـــرة يف بعـــض متنـــو ، اهــــ مرســـل اآلثـــار 
شـام عـن حممـد بـن سـريينحدثنا حممد بن يونس قثنا روح بن عبـادة قثنـا ه]712[الصحابة 

: كنت إىل جانب عمر بن اخلطـاب ودخـل عليـه رجـل، فقـال: عن احلكم بن أيب العاص قال
بلــى : ال واهللا، قــال: ؟ قــالهــل لــك نســب يف غــريهم: مــن أهــل جنــران، قــال: ممــن أنــت؟ فقــال

أعــزم علــى كــل : واهللا، حــىت حتالفــا، حــىت لكــأين وجــدت علــى أمــري املــؤمنني يف نفســي، مث قــال
يـا أمـري املـؤمنني جدتـه أو : مسلم يعلم أن له نسبا يف غري أهل جنران إال قام، فقام رجل فقـال

. هـ هذا سند صحيح اثالثامه إنا نقفو األثر: من غري أهل جنران، فقال عمرجدة أبيه
: أخربنــا القاســم بــن الفضــل قــال : أخربنــا عــارم بــن الفضــل قــال ]3858[وقــال ابــن ســعد 

كنـــت قاعـــدا مـــع عمـــر بـــن : حــدثين معاويـــة بـــن قـــرة عـــن احلكـــم بـــن أيب العــاص الثقفـــي قـــال
ال : بينك وبني أهل جنران قرابة ؟ قال الرجل: فأتاه رجل فسلم عليه ، فقال له عمراخلطاب 

بلــــى واهللا ، أنشــــد اهللا كــــل رجــــل مــــن : ال ، قــــال عمــــر : بلــــى ، قــــال الرجــــل : قــــال عمــــر ،
ا أمــري يــ: بــة ملــا تكلــم ، فقــال رجــل مــن القــوماملســلمني يعلــم أن بــني هــذا وبــني أهــل جنــران قرا

و ُفــقْ فإنــا نَـ مــه: قبــل كــذا وكــذا ، فقــال لــه عمــر بينــه وبــني أهــل جنــران قرابــة مــن املــؤمنني ، بلــى
.واهللا أعلم ، أشبهما قبلهرجاله ثقات ، و اهـ اآلثار

األشــعريبــن ســريين قــال اختصــم إىل اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]13479[عبــد الــرزاق -
يف ولد ادعاه دهقان ورجـل مـن العـرب فـدعا القافـة فنظـروا إليـه فقـالوا للعـريب أنـت أحـب إلينـا 

.اهـ مرسل جيد بنه من هذا العلج أو كما قال ولكن ليس بابنك فخل عنه فإنه ا



تقريب فقه السابقني األولني

257

أنه شـك يف ولـد لـه أنسعن عن محيدحدثنا إمساعيل بن علية]17783[ابن أيب شيبة -
أنــه نبأنــا ابــن عليــة عــن محيــد عــن أنــس أ]21804هــق[الشــافعي .فــأمر أن يــدعى لــه القافــة

.اهـ سند صحيح ابن له فدعا له القافةشك يف
بـناكنـت مـع : لكرمي اجلزري عن زيـاد قـال عن الثوري عن عبد ا]13835[عبد الرزاق -

بــن عبــاس يســب الغــالم وأمــه تتناولــه فقــال إنــه افجــاءه رجــل أظنــه مــن بــين كــرز فــرأى عبــاس
اهـــ زيــاد بــن بــن عبــاس انتفــى منــه ابــن عبــاس ومحــل أمــه علــى راحلتــه وكــان االبنــك قــال فــدعاه 

.سند جيد . اجلراح ثقة 
بينمـا امرأتـان راقـدتان : بـن سـريين قـال اعـن عن معمر عن أيـوب] 13481[عبد الرزاق-

مع كل واحد منهما صيب هلا وذلك أول ما بنيت البصرة جاء الـذئب فخطـف بأحـد الصـبيني 
فادعــت كــل واحــد منهمــا البــاقي مــن الصــبيني فرفــع أمرمهــا إىل كعــب بــن ســور فــدعا أربعــة مــن 

ا يف الرمـل مث مشـى اآلخـرون القافة مث دعـا برمـل فبسـط مث دعـا أحـد الفـريقني فـأمرهم أن ميشـو 
مث جــاء بالصــيب فوضــع رجلــه يف الرمــل مث فــرق القافــة فــدعاهم رجــال رجــال فســأهلم فجعــل كــل 

بن عمه وهذا كذا منه حىت اتفقـوا علـى ذلـك  اواحد منهم ينسبه إىل أحد الفريقني فيقول هذا 
لمني ال أجــد كلهــم مث مجعهــم فقــال أتشــهدون أنــه مــنهم قــالوا نعــم قــال فشــهد أربعــة مــن املســ

اهــ كعـب واله عمـر البصـرة ، أرى هـذا كـان لكم قضاء غري هذا إين لست بسـليمان بـن داود 
.وهو مرسل جيد . زمانه 

.تقدم ذكر آثار من هذا الباب 

استلحاق ولد الزناما جاء يف 
اختصـم سـعد بـن أيب : نا سفيان عن الزهري عن عـروة عـن عائشـة قالـت]2130[سعيد -

إذا قــدمت مكــة أن : أوصــاين أخــي عتبــة: زمعــة يف ابــن أمــة زمعــة فقــال ســعدوقــاص وعبــد بــن
أخـي، ابـن أمـة أيب، ولـد علـى فــراش أيب، : آخـذ ابـن أمـة زمعـة، فإنـه ابنـه، وقـال عبـد بـن زمعـة

، واحتجـيب منـه يـا الولـد للفـراش: فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقـال
.اهـ رواه البخاريسودة

حــدثنا شــيبان بــن فــروخ حــدثنا حممــد بــن راشــد ح وحــدثنا احلســن بــن ] 2267[أبــو داود -
عــن ســليمان بــن موســى عــن أخربنــا حممــد بــن راشــد وهــو أشــبع حــدثنا يزيــد بــن هــارونيعلــ
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قضى أن كل مسـتلحق صلى اهللا عليه وسلميب عن أبيه عن جده قال إن النيبعمرو بن شع
ه ادعــاه ورثتــه فقضــى أن كــل مــن كــان مــن أمــة ميلكهــا يــوم يــدعى لــياســتلحق بعــد أبيــه الــذ

ومـا أدرك مـن مـرياث ، ء ي
وإن كـــان مـــن أمـــة مل ، يـــدعى لـــه أنكـــره يمل يقســـم فلـــه نصـــيبه وال يلحـــق إذا كـــان أبـــوه الـــذ

يــدعى لــه هــو ادعــاهييــرث وإن كــان الــذ
.اهـ حسنه األلباين وشعيب فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة

يب يزيــد قــال حــدثين أيب أن عمــر أبــن عيينــة عــن عبيــد اهللا بــن اعــن ]9152[عبــد الــرزاق -
قدم مكة فأرسل إىل شيخ من بين زهـرة يسـأله عـن وليـد مـن والدة اجلاهليـة قـال وكانـت نسـاء 

اهلية لـيس هلـن عـدة قـال فـأخربين أنـه ذهـب مـع الشـيخ إىل عمـر فوجـده جالسـا يف احلجـر اجل
أمــا النطفــة فمــن فــالن وأمــا الولــد فعلــى فــراش فــالن فقــال عمــر صــدقت ولكــن : فســأله فقــال 

فلمـا قـام الشـيخ قـال عمـر تعـال حـدثين : قـال. سلم قضى بـالفراشصلى اهللا عليه و رسول اهللا 
قريشا تقـووا لبنـاء الكعبـة يف اجلاهليـة فعجـزوا واستقصـروا وتركـوا بناءهـا عن بناء الكعبة قال إن

نــا ســفيان عــن عبيــد اهللا بــن أيب ]2129[ســعيد . صــدقت : بعضــها يف احلجــر فقــال عمــر 
فانطلقـت معـه فسـأله عـن : يزيد عـن أبيـه أن عمـر بـن اخلطـاب أرسـل إىل شـيخ يف دارهـم قـال

صــدقت، : طفــة لفــالن، وأمــا الفــراش فلفــالن، فقــال عمــرأمــا الن: والد مــن والد اجلاهليــة فقــال
حدثنا املزين قال ]1989[الطحاوي . ولكن قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفراش

أرسـل عمـر بـن اخلطـاب : حـدثنا الشـافعي عـن سـفيان عـن عبـد اهللا بـن أيب يزيـد عـن أبيـه قـال
ىل عمر وهو يف احلجـر، فسـأله عـن إىل شيخ من بين زهرة من أهل دارنا، فذهبت مع الشيخ إ

فكانـــت املــــرأة يف اجلاهليـــة إذا طلقهـــا زوجهـــا، أو مـــات عنهــــا : والد مـــن والد اجلاهليـــة، قـــال
. أمــا النطفــة فمــن فــالن، وأمــا الولــد فهــو علــى فــراش فــالن: نكحــت بغــري عــدة، فقــال الرجــل

بــن أيب يزيــد مســع عبيــد اهللا: أخربنــا ســفيان بــن عيينــة قــال ]1770املطالــب[وقــال إســحاق 
فـذهبت معـه إليـه ، وقـد : أرسل عمر إىل رجـل مـن بـين زهـرة وهـو يف احلجـر قـال : أباه يقول 

وكــان أهــل اجلاهليــة لــيس : أدرك اجلاهليــة ، فســأله عــن والد مــن والد اجلاهليــة ، قــال ســفيان 
، فسـأله عــن النطفــة : لنسـائهم عــدة ، إذا مــات الرجـل انطلقــت املــرأة فنكحـت ومل تعتــد قــال 
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صــدق ، ولكــن : أمــا النطفــة فمــن فــالن ، وأمــا الولــد فعلــى فــراش فــالن ، فقــال عمــر : فقــال 
.اهـ سند جيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالولد للفراش

ال : عن الثوري عن جابر عن الشعيب قـال قـال عمـر بـن اخلطـاب ]13850[عبد الرزاق -
ثنــا : ىي بــن عبـد احلميــد، قــالحـدثنا حيــ] 1/325[حــرب . جيـوز دعــواه ولــد الـزىن يف اإلســالم

ال جيـوز دعـوة ولـد زنـا يف اإلسـالم إال مـا كـان مـن : قـالعن عـامر عـن عمـرشريك عن جابر
.أو رق اهـ ضعيف نكاح

حدثنا ابن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه أن سباع بن ]17045[ابن أيب شيبة -
ابــن مــن غريهــا وهلــا ابنــة مــن غــريه ففجــر الغــالم باجلاريــة ثابــت تــزوج ابنــة ربــاح بــن وهــب ولــه

فاعرتفــا فجلــدمها وحــرص أن جيمــع بينهمــا الخطــاببــنعمــرفظهــر باجلاريــة محــل فرفعــا إىل 
.اهـ صحيح ، تقدم يف النكاح )1(فأىب الغالم

حدثنا جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عن حممد بـن عبـد اهللا ] 86[أبو داود الطيالسي -
زوجــين أهلــي جاريــة هلــم روميــة فولــدت يل غالمــا أســود مثلــي : أيب يعقــوب عــن ربــاح قــال بــن 

فســميته عبــد اهللا ، مث وقعــت عليهــا فولــدت يل غالمــا آخــر أســود مثلــي فســميته عبيــد اهللا مث 
حينس فوطئها فحملت فولدت غالما كأنه وزغ من الوزغان : طنب هلا غالم لنا رومي يقال له 

صـدقت فاختصـما إىل : ال واهللا ما هذا منك هذا من حينس قال : قالت ما هذا ؟ ف: فقلت 
أترضـيان أن أقضـي بينكمـا بقضـاء رسـول اهللا صـلى اهللا : عثمان فاعرتفا مجيعا ، فقال عثمـان 

، . الولد للفراش وللعـاهر احلجـر : عليه وسلم ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن 
هـــو ذاك فكنـــت أنيمـــه بينهمـــا ، هـــذان : قـــال ،بحان اهللاســـ: هـــو ابنـــك ترثـــه ويرثـــك فقلـــت 

.اهـ رواه أبو داود السجستاين ، وضعفه األلباين وشعيب أسودان وهذا أبيض

ما جاء يف أن ولد الزنا شر الثالثة

بــن جــريج قــال ســئل عطــاء عــن ولــد الــزىن ولدتــه أمــة فأعتقــه ســادة األم مث إن أبــاه اعــن ]13854[عبــد الــرزاق -1
بـن اأخربنـا ]13856[عبـد الـرزاق .وعمـرو بـن دينـار ، نعـم : ليه أنه ابنه مث مات أيرثـه أبـوه قـال استلحقه وعرف موا

جريج قال قلت لعطاء إن عرف مواليه أنه ابنه فخاصموه يف مرياثه قال يرثـه أبـوه إذا عرفـوا أنـه ابنـه ولكـن إن أنكـروا أنـه 
اهـابنه كان مرياثه هلم
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صــاحل عــن حــدثنا إبــراهيم بــن موســى أخربنــا جريــر عــن ســهيل بــن أيب]3965[أبــو داود -
وقـال أبـو . ولد الزنـا شـر الثالثـة :سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هريرة قال قال ر أبيه عن أيب

صــححه . مــن أن أعتــق ولــد زنيــةســبيل اهللا عــز وجــل أحــب إيلألن أمتــع بســوط يف: هريــرة 
.احلاكم والذهيب 

أخربنا الثوري عن منصور عن سامل بـن أيب اجلعـد عـن جابـان عـن ]13859[عبد الرزاق -
ال يــدخل اجلنــة عــاق لوالديــه : ل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم عبــد اهللا بــن عمــرو قــال قــا

معــــىن نفــــي :اهـــــ رواه ابــــن حبــــان يف صــــحيحه وقــــال وال مــــدمن مخــــر وال منــــان وال ولــــد زنــــا 
املصطفى صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن ولـد الزنيـة دخـول اجلنـة وولـد الزنيـة لـيس علـيهم مـن أوزار 
ى األغلـب يكـون أجسـر علـى ارتكـاب املزجـورات أراد 

يـدخل اجلنـة جنـة يـدخلها غـري ذي الزنيـة ممـن مل تكثـر صلى اهللا عليه و سلم أن ولد الزنيـة ال
اهـــ وتأولـه صــاحب مشـكل اآلثــار يف الــزاين املسـافح قيــل لــه جسـارته علــى ارتكـاب املزجــورات 

.ابن زنا مثل ابن السبيل
ا الشيخ أبو بكر أمحد بن إسحاق ثنا حممـد بـن غالـب ثنـا احلسـن ثنحد]2855[احلاكم -

بن عمر بن شقيق ثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن الزهـري عـن عـروة بـن الـزبري 
عألن أمتــ: إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال : بلــغ عائشــة أن أبــا هريــرة يقــول : قــال 

ســلم و أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و لــد الزنــابســوط يف ســبيل اهللا أحــب إيل مــن أن أعتــق و 
رحـم اهللا أبـا هريـرة : ولد الزنا شر الثالثة و أن امليت يعذب ببكاء احلي فقالـت عائشـة : قال 

ألن أمتــع بســوط يف ســبيل اهللا أحــب إيل مــن أن أعتــق : أمــا قولــه .أســاء مسعــا فأســاء إصــابة 
يـا رسـول اهللا مـا عنـدنا : قيـل )ا أدراك مـا العقبـةفال اقـتحم العقبـة و مـ(

ما نعتق إال أن أحدنا له جارية سوداء ختدمه و تسعى عليه فلو أمرناهن فزنني فجـئن بـاألوالد 
ألن أمتـع بسـوط يف سـبيل اهللا أحـب إيل : فأعتقناهم فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم 

ولــد الزنــا شــر الثالثــة فلــم يكــن احلــديث علــى : لــه و أمــا قو .مــن أن آمــر بالزنــا مث اعتــق الولــد 
مــن يعــذرين : هــذا إمنــا كــان رجــل مــن املنــافقني يــؤذي رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم فقــال 

هـو : يا رسـول اهللا مـع مـا بـه ولـد زنـا فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم : من فالن قيل 
إن امليـت ليعـذب : أمـا قولـه و ).ة وزر أخـرىو ال تـزر وازر (شر الثالثة و اهللا عز و جل يقـول 
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ببكــاء احلــي فلــم يكــن احلــديث علــى هــذا و لكــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم مــر بــدار 
: رجــل مــن اليهــود قــد مــات و أهلــه يبكــون عليــه فقــال 

ث صــحيح علــى شــرط هــذا حــدي: قــال ).ال يكلــف اهللا نفســا إال وســعها(عــز و جــل يقــول 
سـلمة مل حيـتج بـه مسـلم وقـد وثـق وضـعفه : وقـال الـذهيب يف تلخيصـه اهــمسلم و مل خيرجـاه 

.سورة البلد مكية ، وأبو هريرة أسلم عام خيرب باملدينة : اهـ قلت ابن راهويه
أخربنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ حممد بن غالب ثنا جعفـر بـن حممـد بـن ]7053[احلاكم -

دائين ثنا عباد بن العـوام عـن سـفيان الثـوري عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة جعفر امل
قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم لــيس علــى ولــد الزنــا مــن وزر أبويــه شــيء و ال : قالــت 

.كذا قال عباد ، والصحيح موقوف .اهـ صححه هو والذهيبتزر وازرة وزر أخرى 
ر عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة كانــت إذا عــن معمــ]13860[عبــد الــرزاق قــال

ال تـزر وازرة وزر (مـا عليـه مـن وزر أبويـه قـال اهللا : قيل هلا هو شر الثالثة عابت ذلك وقالت 
عن الثوري عن هشام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة قالـت ]13861[عبد الرزاق .)أخرى

حــدثنا ]6151[ابــن أيب شــيبة ). أخــرىال تــزر وازرة وزر (مــا عليــه مــن وزر أبويــه قــال اهللا : 
: وكيــع قــال 

]1949[ابــن املنــذر .)ال تــزر وازرة وزر أخــرى(لــيس عليــه مــن خطيئــة أبويــه شــيء: قالــت 
مـا عليـه مـن :حدثنا علي قال ثنا عبد اهللا عن سـفيان عـن هشـام عـن عـروة عـن عائشـة قالـت

ـــــــه شـــــــيء قـــــــال اهللا  ورواه البيهقـــــــي . تعـــــــين ولـــــــد الزنـــــــا)وال تـــــــزر وازرة وزر أخـــــــرى(وزر أبوي
علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا ســفيان عــن هشــام عــن أبيــه عــن مــن طريــق]19992[

: قــال . ) ال تـزر وازرة وزر أخـرى(لـيس عليـه مـن وزر أبويــه شـيء : عائشـة قالـت يف ولـد الزنــا
.اهـ موقوف صحيح والصحيح موقوف، عض الضعفاء رفعه ب

عن أيب معشر عن حممد بن كعب عن ميمون بن مهران أنه شهد ]13862[عبد الرزاق -
هـو شـر الثالثـة فقـال : مل يصل عليه وقال هريرةباأصلى على ولد زنا فقال له إن عمربنا

.اهـ ضعيف ، تقدم يف اجلنائز هو خري الثالثة : بن عمر اله 
عــن عــيم حــدثنا أبــو جعفــر يعــين الــرازيحــدثنا فهــد حــدثنا أبــو ن]770ك[وقــال الطحــاوي

بــل هــو خــري :فقــال يقولــون يف ولــد الــزىن شــر الثالثــة: عمــرالبــنقيــل : حيــىي البكــاء قــال 
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. اهـــ ســند ضــعيفعبيــدا لــه مــن أوالد الــزىن ، ولــو كــان خبيثــا مــا فعــلعمــر، قــد أعتــق الثالثــة
.نائز عن نافع عن ابن عمر اختالف تقدم يف كتاب اجل

حدثنا أبو إسحاق أنبأنا أبو عبد اهللا الشيباينأخربنا أبو زكريا بن أيب]20489[البيهقي -
ولــد : قــال عبــاسابــنعــن جماهــد عــن يأمحــد الفــراء أنبأنــا جعفــر بــن عــون أنبأنــا مســلم املالئــ

.جدا اهـ ضعيف زنا شر الثالثة ألن أبويه يتوبانال

منهباب 
بــن جــريج قــال أخــربين عمــرو أيضــا أن ســليمان بــن يســار اأخربنــا ]13871[عبــد الــرزاق -

بـن اعـن ]13875[عبد الـرزاق .كان يوصي بأوالد الزىن خريا الخطاببنعمرأخربه أن 
عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن ســـليمان بــن يســار أن عمــر بــن اخلطــاب قــال يف أوالد الـــزىن 

.اهـ مرسل جيد أعتقوهم وأحسنوا إليهم
: بـن املنكـدر أن عمـر بـن اخلطـاب قـال ابن جريج عـن اأخربنا ]13881[عبد الرزاق وقال 

.اهـ مرسل أكرمه وأحسن إليه يعين ولد الزىن 
كـان يعتـق ولـد عمـربـناأخربنـا معمـر عـن الزهـري عـن سـامل عـن ]13872[عبد الرزاق -

ري عن حيىي بن أيب إسحاق عـن سـامل قـال عن الثو ]13874[عبد الرزاق .الزىن يتطوع به 
عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع أن ]13873[عبـد الـرزاق .بن عمر ولد زنا وأمه اأعتق : 
بــن عيينــة عــن حيــىي بــن ســعيد اعــن ]13876[عبــد الــرزاق .بــن عمــر أعتــق ولــد الــزىن وأمــه ا

حــدثنا قــران بــن ]1054[أمحــد يف روايــة صــاحل . بــن عمــر بغيــا وابنهــااأعتــق : عــن نــافع قــال 
متام أبو متام عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه أعتق ولـد زنـا وأمـه فكـان يغسـل 

.اهـ صحاح رأسه باخلطمي قبل أن حيلق
بن جريج قال أخربين عمـرو بـن دينـار أن الـزبري بـن موسـى اأخربنا ]13869[عبد الرزاق -

أم املـؤمنني عـن عائشـةبن ميناء أخربه أن أم صاحل بنت علقمة بـ
بــن عيينــة اعــن ]13870[عبــد الــرزاق .أعتقــوهم وأحســنوا إلــيهم : عتــق أوالد الــزىن فقالــت 

ضـعيف .عن عمرو بن دينار عن الزبري بن موسى عن أم حكيم بنت طارق عن عائشة مثلـه 
.

.أحكام الرقيق كتاب يأيت إن شاء اهللا يف  
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الصلح بني الزوجنيما جاء يف
وإن امــرأة خافــت مــن بعلهــا نشــوزا أو إعراضــا فــال جنــاح عليهمــا أن يصــلحا (وقــول اهللا تعــاىل 

بينهمـــا صـــلحا والصـــلح خـــري وأحضـــرت األنفـــس الشـــح وإن حتســـنوا وتتقـــوا فـــإن اهللا كـــان مبـــا 
]128النساء [)تعملون خبريا

ن هشـام عـن أبيـه عـن عائشـةحدثنا مالك بـن إمساعيـل حـدثنا زهـري عـ] 4811[البخاري -
أن ســـودة بنـــت زمعـــة وهبـــت يومهـــا لعائشـــة وكـــان النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقســـم لعائشـــة 

اهـبيومها ويوم سودة
حـدثنا ابـن محيـد وابـن وكيـع قـاال حـدثنا جريـر عـن أشـعث عـن ابـن ]10579[ابن جريـر -

درة، فسـأله آخـر عــن فسـأله عـن آيـة، فكـره ذلــك وضـربه بالـعمــرجـاء رجـل إىل : سـريين قـال
مث قـال.عن مثل هـذا فسـلوا: فقال)وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا(هذه اآلية

هــذه املــرأة تكــون عنــد الرجــل قــد خــال مــن ســنها، فيتــزوج املــرأة الشــابة يلــتمس ولــدها، فمــا : 
.اهـ مرسل ال بأس به اصطلحا عليه من شيء فهو جائز

علــيعــن عــن خالــد بــن عرعــرةعــن مســاكحــدثنا أبــو األحــوص ]16731[ابــن أيب شــيبة -
هي املرأة تكون : فقال )امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا(أتاه رجل يستفتيه يف : قال 

أو سـوء خلقهـا فتكـره فراقـه فـإن وضـعت لـه مـن بو عينـاه مـن دمامتهـا أو فقرهـاعند الرجل فتن
حـدثنا ]10575[ابـن جريـر .شيئا فـال حـرجمهرها شيئا حلت له ، وإن جعلت من أيامها 

حـدثنا وقـال. مثلـه عـن خالـد بـن عرعـرة هناد بن السري قال حـدثنا أبـو األحـوص عـن مسـاك
عــن خالــد بــن ابــن املثــىن قــال حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن مســاك بــن حــرب

اح عليهمــا أن وإن امــرأة خافــت مــن بعلهــا نشــوزا أو إعراضــا فــال جنــ(علــيســئل : عرعــرة قــال
حـدثنا . فيصـطلحانأو الدميمـة أو ال حيبهـا زوجهـااملـرأة الكبـرية: قال)يصلحا بينهما صلحا

ومحــاد بــن ســلمة وأبــو األحــوص كلهــم عــن حــدثنا شــعبةابــن املثــىن قــال حــدثنا أبــو داود قــال
حــدثنا ابــن وكيــع قــال . بنحــوهرضــي اهللا عنــهعلــيعــن مســاك بــن حــرب عــن خالــد بــن عرعــرة

فال جناح (عن قولهعلياعن خالد بن عرعرة أن رجال سأل أيب عن إسرائيل عن مساكحدثنا
تكـون املـرأة عنـد الرجـل دميمـة، فتنبـو عينـه عنهـا مـن : قـال)عليهما أن يصلحا بينهمـا صـلحا

البيهقــــي . دمامتهــــا أو كربهــــا، فــــإن جعلــــت لــــه مــــن أيامهــــا أو ماهلــــا شــــيئا فــــال جنــــاح عليــــه
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إياس حدثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن خالد بن أيبآدم من طريق]15134[
وإن امـرأة خافـت مـن بعلهـا نشـوزا أو (قوله يقول يفطالببن أيبيعلبن عرعرة قال مسعت 

هــو الرجــل تكــون عنــده امرأتــان : قــال ) إعراضــا فــال جنــاح عليهمــا أن يصــاحلا بينهمــا صــلحا
فراقهـا فتصـاحله علـى أن يكـون عنـدها ليلـة فتكون إحدامها قد عجـزت أو تكـون دميمـة فرييـد 

.وعند األخرى ليلتني وال يفارقها فما طابت به نفسها فال بـأس بـه فـإن رجعـت سـوى بينهمـا
دثنا عبـــد امللـــك بـــن إبـــراهيم اجلـــدي حـــحـــدثنا علـــي بـــن احلســـن]7504[وقـــال ابـــن املنـــذر 

ل عثمــان ذعــرين قتــملــا: عــن خالــد بــن عرعــرة قــالحــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن مســاك بــن حــرب
: م رجـل فقـالذلك ذعرا شديدا فعرضـت يل حاجـة يف السـوق، فـإذا علـي بـن أيب طالـب، فقـا

عـــن مثـــل هـــذا : قـــال)وإن امـــرأة خافـــت مـــن بعلهـــا نشـــوزا أو إعراضـــا(أخربنـــا عـــن هـــذه اآليـــة
ن يأتيهـا كـل فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحدامها أو تكون دميمـة فيصـاحلها أ

.اهـ إسناد حسن أو ثالثة مرةليلتني
نــه تــزوج بنــت حممــد بــن مســلمة أرافــع بــن خــديجبــن شــهاب عــن اعــن ]1145[مالــك -

األنصـــاري فكانـــت عنـــده حـــىت كـــربت فتـــزوج عليهـــا فتـــاة شـــابة فـــآثر الشـــابة عليهـــا فناشـــدته 
ه الطــالق فطلقهــا واحــدة مث أمهلهــا حــىت إذا كــادت حتــل راجعهــا مث عــاد فــآثر الشــابة فناشــدت

الطــالق فطلقهــا واحــدة مث راجعهــا مث عــاد فــآثر الشــابة فناشــدته الطــالق فقــال مــا شــئت إمنــا 
بـل : قالـت . ن شـئت فارقتـك إو ، بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من األثرة 

ومل يـر رافـع عليـه إمثـا حـني قـرت عنـده علـى األثـرة، فأمسكها علـى ذلـك ، أستقر على األثرة 
عــن الزهــريحــدثنا ابــن عيينـة]16726[وقــال ابــن أيب شـيبة . ه مالــك مرسـال اهــ هكــذا روا

أمرهـا كانـت حتتـه بنـت حممـد بـن مسـلمة فكـره مـن خـديجبـنرافـععن سعيد بـن املسـيب أن 
فجـــرت الســـنة . ال تطلقـــين واقســـم يل مـــا شـــئت : فقالـــت إمـــا كـــربا أو غـــريه فـــأراد أن يطلقهـــا 

عــن ]10653[عبــد الــرزاق ). هــا نشــوزا أو إعراضــاوإن امــرأة خافــت مــن بعل(بــذلك فنزلــت 
كــان حتتــه رافــع بــن خــديجبــن املســيب وســليمان بــن يســار أن امعمــر عــن الزهــري قــال أخــربين 

امرأة قد خال من سـنها فتـزوج عليهـا شـابة وآثـر البكـر عليهـا فأبـت امرأتـه األوىل أن تقـر علـى 
شـــئت راجعتــك وصــربت علـــى ذلــك فطلقهــا تطليقــة حـــىت إذا بقــي مــن أجلهـــا يســري قــال إن

فراجعهـا . بـل راجعـين وأصـرب علـى األثـرة : األثرة وإن شـئت تركتـك حـىت خيلـو أجلـك فقالـت 
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فــذلك الصــلح : قـال ، أخـرى وآثــر عليهـا الشــابة فلـم تصــرب علـى األثــرة فطلقهــا، وآثـر عليهــا 
ذا مــدرج مــن  اهـــ هــ)وإن امــرأة خافــت مــن بعلهــا نشــوزا أو إعراضــا(الــذي بلغنــا أنــزل اهللا فيــه 

.كالم ابن شهاب ، ليس مبرفوع 
بـن سـريين عـن عبيـدة مثـل اعـن معمـر قـال أخـربين أيـوب عـن ] 10654[عبـد الـرزاقوقـال 

 .
ىي بـن أيب كثـري عن حيـن شداد حدثنا ابن مهدي عن حرب ب]16728[وقال ابن أيب شيبة 

تــزوج امــرأة علــى امرأتــهرافــع بــن خــديجحــدثنا أبــو النجاشــي مــوىل رافــع بــن خــديج أن : قــال 
فاختــارت .إن شــئت أن أمســكك وال أقســم لــك ، وإن شــئت طلقتــك: فقــال المرأتــه األوىل 

.خرب صحيح . اهـ أبو النجاشي امسه عطاء بن صهيب أن ميسكها وال يطلقها
عطاء حدثنا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمران بن عيينة قال]10580[ابن جرير -

خافت من بعلهـا نشـوزا أو وإن امرأة(يف قولهعباسابنعن بن السائب عن سعيد بن جبري
هـــي املـــرأة تكـــون عنـــد الرجـــل حـــىت تكـــرب، فرييـــد أن يتـــزوج عليهـــا، فيتصـــاحلان : قـــال)إعراضـــا

حـدثنا ابــن وكيـع قـال حـدثنا عمــران . ومـان أو ثالثـةبينهمـا صـلحا، علـى أن هلـا يومــا، وهلـذه ي
فــال : حــىت تلــد أو تكــرب وقــال أيضــا: بنحــوه إال أنــه قــالعبــاسابــنعــن عــن عطــاء عــن ســعيد

حـــدثنا ابـــن محيـــد قـــال حـــدثنا مث قـــال .جنـــاح عليهمـــا أن يصـــاحلا علـــى ليلـــة واألخـــرى ليلتـــني
وإن امــرأة خافــت مــن (ابــن عبــاسعــن عــن عمــرو بــن أيب قــيس عــن عطــاء عــن ســعيدحكــام

هي املرأة تكون عند الرجل فرييد أن يفارقها، فتكره أن يفارقها، : قال)بعلها نشوزا أو إعراضا
إين ال أســـتطيع أن أقســـم لـــك مبثـــل مـــا أقســـم هلـــا، فتصـــاحله علـــى أن :ويريـــد أن يتـــزوج فيقـــول

ابــن املنــذر .يكــون هلــا يف األيــام يــوم، فيرتاضــيان علــى ذلــك، فيكونــان علــى مــا اصــطلحا عليــه
عـن ابــن بـن جبـريعـن سـعيد حـدثنا موسـى حـدثنا خلـف حـدثنا خالـد عــن عطـاء]7505[

)وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جنـاح عليهمـا(عباس يف قول اهللا جل ذكره 
يف شـهر أو ترضـني مـين يـوم : ونشوزها أن تكون عنـده املـرأة قـد كـربت وقـد ولـدت، فيقـول هلـا

اهــ فهو جائزفما اصطلحا عليه من ذلك )أن يصاحلا بينهما صلحا(ثر؟ فهو قولهأقل أو أك
.ال بأس به 
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حدثين املثىن قال حـدثنا أبـو صـاحل قـال حـدثين معاويـة عـن علـي ]10587[وقال ابن جرير 
فتلــك )وإن امــرأة خافــت مــن بعلهــا نشــوزا أو إعراضــا(بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس يف قولــه

ال يــرى منهــا كبــري مــا حيــب ولــه امــرأة غريهــا أحــب إليــه منهــا، فيؤثرهــا د الرجــلاملــرأة تكــون عنــ
يا هذه، إن شئت أن تقيمي علـى مـا تـرين مـن :فأمره اهللا إذا كان ذلك، أن يقول هلا. عليها

األثرة، فأواسـيك وأنفـق عليـك فـأقيمي، وإن كرهـت خليـت سـبيلك فـإن هـي رضـيت أن تقـيم 
.حسن اهـوهو التخيري)والصلح خري(ه، وهو قولهبعد أن خيريها فال جناح علي

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن ]2497[البخاري -
قالـت هـو الرجـل يـرى مـن امرأتـه مـا ال ) وإن امرأة خافت من بعلهـا نشـوزا أو إعراضـا(عائشة

فـــال بـــأس إذا : يل مـــا شـــئت قالـــت يعجبـــه كـــربا أو غـــريه فرييـــد فراقهـــا فتقـــول أمســـكين واقســـم 
اهـتراضيا

األمر يف احلكمني
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مـن أهلـه وحكمـا مـن أهلهـا إن يريـدا (وقول اهللا تعاىل 

]35النساء [)إصالحا يوفق اهللا بينهما إن اهللا كان عليما خبريا
حــدثين معاويــة عــن علــي:قــالحــدثنا أبــو صــاحل: قــالحــدثنا عــالن]1741[ابــن املنــذر -

فهــذا الرجــل واملــرأة إذا تفاســد )فــابعثوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهلهــا(عبــاسابــنعــن 
الذي بينهما، فأمر اهللا سبحانه وتعاىل أن يبعثوا رجال صـاحلا مـن أهـل الرجـل ورجـال مثلـه مـن 

رأتـه، وقصــروه أهـل املـرأة، فينظـران أيهمـا املسـيء، فـإن كــان الرجـل هـو املسـيء، حجبـوا عنـه ام
، فـإن اجتمـع على النفقة، وإن كانت املرأة هي املسـيئة، قصـروها علـى زوجهـا، ومنعوهـا النفقـة

: قـــالحـــدثنا عـــالن]1749[ابـــن املنـــذر . أو جيمعـــا، فأمرمهـــا جـــائز رأيهمـــا علـــى أن يفرقـــا
فــإن : وذكــر احلكمــني، قــالابــن عبــاسعــن حــدثين معاويــة عــن علــي: قــالحــدثنا أبــو صــاحل

أو جيمعــــا، فأمرمهــــا جــــائز، وإن رأيــــا أن جيمعــــا، فرضــــي أحــــد رأيهمــــا علــــى أن يفرقــــااجتمــــع
الـــزوجني، وكـــره ذلـــك اآلخـــر، مث مـــات أحـــدمها، فـــإن الـــذي رضـــي يـــرث الـــذي كـــره، وال يـــرث 

وذلك احلكمني )إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما(: الكاره الراضي، وذلك يف قوله عز وجل
.حسن . اهـ ورواه ابن جرير والصواب يوفقه للحقوكذلك كل مصلح
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ابـنحدثنا حممد بن فضـيل عـن عطـاء عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]19350[ابن أيب شيبة -
.ال بأس به اهـ مها احلكمان: قال)إن يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما(عباس

عبـاسبـنابن طـاووس عـن عكرمـة بـن خالـد عـن اعن معمر عن ]11885[عبد الرزاق -
ن رأيتمـا أن تفرقـا إو ، إن رأيتما أن جتمعـا مجعتمـا : حكمني فقيل لنا ومعاويةعثت أنا بُ :لقا

اهـعثمانوبلغين أن الذي بعثهما : قال معمر . فرقتما 
ابـن أيب أو مسعـت ابـن أيب مليكـة : عن ابن جـريج قـال حجاج حدثنا] 176[أبو عبيد رواه

أيب طالــب فاطمــة ابنــة عتبــة بــن ربيعــة ، تــزوج عقيــل بــن : هكــذا قــال حجــاج يقــول حســني
أيـن عتبـة وشـيبة ؟ : اصرب يل ، وأنفـق عليـك ، فكانـت إذا دخـل عليهـا تقـول لـه : فقالت له 

يف النــار إذا : أيــن عتبــة وشــيبة ؟ فقــال : فيســكت عنهــا ، فــدخل عليهــا يومــا برمــا ، فقالــت 
فأخربتـه فضـحك ، مـانعث: على يسـارك قـال دخلتِ 
ألفـرقن بينهمـا ، وقـال : إليهما يصلحان بينهما ، فقـال ابـن عبـاس معاويةو عباسابنوأرسل 
. فوجـدامها قـد اصـطلحا وأغلقـا عليهمـا: ما كنت ألفرق بني شيخني من قريش قال : معاوية 

بــن أيب مليكــة أن عقيــل بــن أيب طالــبابــن جــريج قــال حــدثين اعــن ]11887[عبــد الــرزاق 
: ذا دخـل عليهـا قالـت إتزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصرب يل وأنفـق عليـك فكـان 

أيــن عتبــة بــن ربيعــة وشــيبة بــن ربيعــة فيســكت عنهــا حــىت إذا دخــل عليهــا يومــا وهــو بــرم قالــت 
فشــدت عليهــا . عــن يســارك يف النــار إذا دخلــت : ة وشــيبة بــن ربيعــة قــال عــأيــن عتبــة بــن ربي

بـــن افقـــال ومعاويـــةعبـــاسبـــنافـــذكرت ذلـــك لـــه فضـــحك فأرســـل إىل انعثمـــ
مــا كنــت ألفــرق بــني شــيخني مــن بــين عبــد منــاف فأتيــا : ألفــرقن بينهمــا وقــال معاويــة : عبــاس 

أخربنـــا ] 116/ 5م [الشـــافعي . فوجــدامها قـــد أغلقـــا عليه
يكـة أنـه مسعـه يقـول تـزوج عقيـل بـن أيب طالـب بـن أيب ملابـن جـريج عـن امسلم بن خالد عـن 

الضـحاك بـن خملـد أبـو أخربنـا ]11554[ورواه ابـن سـعد . فـذكرهفاطمة بنت عتبة بن ربيعة
تـزوج عقيـل بـن أيب طالـب فاطمـة بنـت : عاصم النبيل عن ابن جـريج عـن ابـن أيب مليكـة قـال

: ن يل وأنفق عليك ، قال أتزوج بك على أن تضم: عتبة بن ربيعة وكانت كبرية املال فقالت 
فـدخل : أيـن عتبـة بـن ربيعـة أيـن شـيبة بـن ربيعـة ؟ قـال : زوجها فكان إذا دخل عليها قالتفت

علــى يســارك إذا : أيــن عتبــة بــن ربيعــة أيــن شــيبة بــن ربيعــة ؟ قــال : يومــا ، وهــو بــرم فقالــت 
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فأتــت ،ال جيمــع رأســي ورأســك شــيء : : دخلــت النــار ، قــال 
مــا  : واهللا ألفــرقن بينهمــا وقــال معاويــة : عثمــان فبعــث معاويــة وابــن عبــاس ، فقــال ابــن عبــاس 
: كنت ألفرق بني شيخني من بين عبد مناف ، قال 

حدثين املثىن قال حدثنا إسـحاق قـال حـدثنا روح بـن عبـادة قـال ]9427[ابن جرير .أمرمها
حـدثين ابـن أيب مليكـة أن عقيـل بـن أيب طالـب تـزوج فاطمـة ابنـة عتبـة، ابن جـريج قـالحدثنا 

، فقـال ابـن معاويـةو عبـاسابـنفـذكرت ذلـك لـه، فأرسـل عثمـانفجـاءت . فكان بينهما كـالم
! مـــا كنـــت ألفـــرق بـــني شـــيخني مـــن بـــين عبـــد منـــاف: وقـــال معاويـــة.ألفـــرقن بينهمـــا: عبـــاس

.صحيح اهـ مرسلأتيامها وقد اصطلحاف
: عــن حممــد بــن كعــب قــال عــن موســى بــن عبيــدةحــدثنا وكيــع ]19344[ابــن أيب شــيبة -

حـدثنا ابـن وكيـع قـال ]9414[ابـن جريـر .: عليقال 
طالــبأيببـنعلـيكـان : عـن حممـد بــن كعـب القرظـي قـالحـدثنا أيب عـن موسـى بـن عبيـدة

يـا فــالن، مــا :فيقــول احلكـم مــن أهلهــا. أهلــه وحكمــا مـن أهلهــايبعـث احلكمــني، حكمــا مـن 
أفرأيـت إن نزعـت عمـا تكـره إىل:قـال فيقـول. أنقم منها كـذا وكـذا:تنقم من زوجتك؟ فيقول

:ما حتب، هل أنت متقي اهللا فيها
تنقمــني مــن زوجــك فــالن؟ فيقــول مثــل ذلــك، فــإن يــا فالنــة مــا :، قــال احلكــم مــن أهلــهنعــم

اهـــ ابــن احل: وقــال علــي: قــال. مجــع بينهمــا،نعــم:قالــت
.عبيدة ليس بالقوي 

عــن عبيــدة أخربنــا منصــور وهشــام عــن ابــن ســريين: حــدثنا هشــيم قــال ]177[أبــو عبيــد -
النــاس ، ليــه ومـع كـل واحـد منهمـا فئـام مـن ، قـد نشـزت ععلـيجـاء رجـل وامرأتـه إىل : قـال 

:لهــا ، ففعلــوا ، فقــال علــي للحكمــنيأن يبعثــوا حكمــا مــن أهلــه وحكمــا مــن أهفــأمرهم علــي 
أتدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن جتمعا مجعتمـا ، فقالـت 

: أمـا الفرقـة فـال ، فقـال علـي : رضـيت بكتـاب اهللا عـز وجـل علـي ويل ، فقـال الرجـل: املرأة 
حـدثنا يزيـد عـن ابـن عـون وهشـام عـن مث قال أبو عبيـد. كذبت واهللا حىت ترضى كما رضيت

حـدثنا عبـاد بـن عبـاد عـن هشـام عـن ابـن سـريين .مثـل ذلـك علـيعـن ابن سريين عن عبيدة
بـن سـرييناعن معمر عن أيـوب عـن ]11883[عبد الرزاق .مثل ذلكعليعن عن عبيدة
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وجاءتــه امــرأة وزوجهــا مــع كــل واحــد علــي بــن أيب طالــبعــن عبيــدة الســلماين قــال شــهدت 
منهمــا فئــام مــن النــاس فــأخرج هــؤالء حكمــا مــن النــاس وهــؤالء حكمــا فقــال علــي للحكمــني 
أتــدريان مـــا عليكمـــا إن رأيتمـــا أن تفرقـــا فرقتمـــا وأن رأيتمـــا أن جتمعـــا مجعتمـــا فقـــال الـــزوج أمـــا 

تربح حـىت ترضـى بكتـاب اهللا لـك وعليـك فقالـت املـرأة كذبت واهللا ال: الفرقة فال فقال علي 
: قــالحــدثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا]1738[ابــن املنــذر . رضــيت بكتــاب اهللا تعــاىل يل وعلــي 

علـيعـن السـلميعـن عبيـدة حـدثنا هشـام عـن حممـد: قـالحدثنا عبد اهللا بن بكـر السـهمي
فــأمرهم علــي أن يبعثــوا حكمــا مــن فئــام مــن النــاسمــع كــل واحــد منهمــاأنــه أتــاه رجــل وامرأتــه

هل تدريان مـا عليكمـا؟ عليكمـا إن :أهله وحكما من أهلها، ففعلوا، مث دعا احلكمني، فقال
رضـــيت بكتـــاب اهللا يف : ، فقالـــت املـــرأةأن تفرقـــا فرقتمـــارأيتمـــا أن جتمعـــا مجعتمـــا، وإن رأيتمـــا

. ت لعمر اهللا حىت ترضـى بالـذي رضـيتذبك:أما الفرقة فال، فقال علي: فقال الزوج.وعلي
هـذه عن أيوب عن ابن سريين عن عبيـدة أنـه قـال يفيأخربنا الثقف] 15179هق[الشافعي 

جـاء رجـل : قـال ) وإن خفتم شقاق بينهما فـابعثوا حكمـا مـن أهلـه وحكمـا مـن أهلهـا(اآلية 
حكمــا مــن أهلــه فبعثــوايومــع كــل واحــد منهمــا فئــام مــن النــاس فــأمرهم علــيعلــوامــرأة إىل 

عليكمــا إن رأيتمــا أن جتمعــا أن ؟تــدريان مــا عليكمــا: وحكمــا مــن أهلهــا مث قــال للحكمــني 
وقــال . فيــه ويليرضــيت بكتــاب اهللا مبــا علــ: جتمعــا وإن رأيتمــا أن تفرقــا أن تفرقــا قالــت املــرأة 

جريــر ابــن. كــذبت واهللا حــىت تقــر مبثــل مــا أقــرت بــه: يفقــال علــ. أمــا الفرقــة فــال: الرجــل 
عــن عبيــدة حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن حممــد]9407[

فقــال مــع كــل واحــد منهمــا فئــام مــن النــاس،علــيجــاء رجــل وامرأتــه بينهمــا شــقاق إىل : قــال
تـــدريان مـــا عليكمـــا؟ : مث قــال للحكمـــني. مـــن أهلــه وحكمـــا مـــن أهلهـــاابعثـــوا حكمـــا: علــي

رضـــيت : معـــا أن جتمعـــا، وإن رأيتمـــا أن تفرقـــا أن تفرقـــا، قالـــت املـــرأةعليكمـــا إن رأيتمـــا أن جت
كـــذبت واهللا، ال : فقـــال علـــي. أمـــا الفرقـــة فـــال: قـــال الرجـــل. بكتـــاب اهللا، مبـــا علـــي فيـــه ويل

حدثنا جماهد بن موسى قال حدثنا يزيـد وقال ابن جرير. تنقلب حىت تقر مبثل الذي أقرت به
أتاه رجل وامرأته فذكر مثله علياأن عن حممدهللا بن عونا هشام بن حسان وعبد احدثنقال
أخربنـا منصـور وهشـام عــن حـدثنا القاسـم قـال حــدثنا احلسـني قـال حـدثنا هشـيم قــالوقـال. 

.صحيح. ، فذكر مثلهعلياشهدت : عن عبيدة قالابن سريين
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يعلــعــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن حجــاج عــن أيب إســحاق عــن احلــارث ]182[أبــو عبيــد -
هكـذا رواه الطحــاوي . إذا حكـم أحــدمها ومل حيكـم اآلخـر ، فلــيس بشـيء حـىت جيتمعــا :قـال

. بـهحـدثنا أبـو معاويـة الضـرير: قـالحدثنا عبد امللك بن مروان الرقي]2010[يف األحكام 
.احلارث ال حيتج به . ورواه البيهقي من طريقه مثله 

ما جاء يف اللعان
ون أزواجهــم ومل يكــن هلــم شــهداء إال أنفســهم فشــهادة أحــدهم والــذين يرمــ(وقــول اهللا تعــاىل 

ويـدرأ .نـة اهللا عليـه إن كـان مـن الكـاذبنيواخلامسـة أن لعع شهادات باهللا إنه ملن الصادقنيأرب
واخلامســة أن غضــب اهللا عليهــا ع شــهادات بــاهللا إنــه ملــن الكــاذبنيعنهــا العــذاب أن تشــهد أربــ

-6النـــور [)علـــيكم ورمحتـــه وأن اهللا تـــواب حكـــيمولـــوال فضـــل اهللا.صـــادقنيإن كـــان مـــن ال
10[

ن رجـال العـن امرأتـه يف زمـان رسـول اهللا أعن نافع عن عبـد اهللا بـن عمـر ]1178[مالك -
صلى اهللا عليه و سلم وانتفل من ولدها ففرق رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم بينهمـا وأحلـق 

.اهـ رواه البخاري ومسلم الولد باملرأة
ن عـوميرا العجـالين أن سـهل بـن سـعد السـاعدي أخـربه أبـن شـهاب اعـن ]1177[لك ما-

جــاء إىل عاصــم بــن عــدي األنصــاري فقــال لــه يــا عاصــم أرأيــت رجــال وجــد مــع امرأتــه رجــال 
أيقتلــه فتقتلونــه أم كيــف يفعــل ســل يل يــا عاصــم عــن ذلــك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم 

فكـــره رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم عـــن ذلـــكفســـأل عاصـــم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه
كرب على عاصم ما مسع من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم فلمـا و 

رجــع عاصــم إىل أهلــه جــاءه عــومير فقــال يــا عاصــم مــاذا قــال لــك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و 
ســلم املســألة الــيت صــلى اهللا عليــه و د كــره رســول اهللاســلم فقــال عاصــم لعــومير مل تــأتين خبــري قــ

نتهي حىت أسأله عنها فأقبل عومير حـىت أتـى رسـول اهللا صـلىأسألته عنها فقال عومير واهللا ال 
يــا رســول اهللا أرأيــت رجــال وجــد مــع امرأتــه رجــال أيقتلــه :اهللا عليــه و ســلم وســط النــاس فقــال

قــد أنــزل فيــك ويف صــاحبتك فتقتلونــه أم كيــف يفعــل فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم
اف

ن أمســكتها فطلقهــا ثالثــا قبــل أن إفرغــا مــن تالعنهمــا قــال عــومير كــذبت عليهــا يــا رســول اهللا 
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لـك بعـد ســنة فكانـت ت:بـن شــهاباقـال مالـك قـال .ســلميـأمره رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و 
.اهـ رواه البخاري ومسلم املتالعنني

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري حـدثنا أيب ح و حـدثنا أبـو بكـر بـن أيب ]2742[مسلم -
شيبة واللفظ له حدثنا عبد اهللا بن منري حدثنا عبد امللك بـن أيب سـليمان عـن سـعيد بـن جبـري 

نهمــا قــال فمــا دريــت مــا أقــول فمضــيت ســئلت عــن املتالعنــني يف إمــرة مصــعب أيفــرق بي: قــال
مبكـة فقلــت للغـالم اسـتأذن يل قـال إنـه قائــل فسـمع صـويت قـال ابـن جبــري ابـن عمـرإىل منـزل 

قلــت نعــم قــال ادخــل فــواهللا مــا جــاء بــك هــذه الســاعة إال حاجــة فــدخلت فــإذا هــو مفــرتش 
قـال سـبحان برذعة متوسد وسادة حشوها ليف قلت أبـا عبـد الـرمحن املتالعنـان أيفـرق بينهمـا

اهللا نعم إن أول من سأل عن ذلك فالن بن فالن قال يا رسول اهللا أرأيت أن لو وجد أحـدنا 
امرأتــه علــى فاحشــة كيــف يصــنع إن تكلــم تكلــم بــأمر عظــيم وإن ســكت ســكت علــى مثــل 
ذلك قال فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم جيبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي 

والــذين يرمــون (ابتليــت بــه فــأنزل اهللا عــز وجــل هــؤالء اآليــات يف ســورة النــورســألتك عنــه قــد
فتالهن عليه ووعظه وذكره وأخربه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة قـال ال ) أزواجهم

والذي بعثك باحلق ما كذبت عليها مث دعاها فوعظها وذكرها وأخربها أن عذاب الدنيا أهون 
والذي بعثك باحلق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شـهادات من عذاب اآلخرة قالت ال

باهللا إنه ملن الصادقني واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكـاذبني مث ثـىن بـاملرأة فشـهدت 
أربع شهادات باهللا إنـه ملـن الكـاذبني واخلامسـة أن غضـب اهللا عليهـا إن كـان مـن الصـادقني مث 

بن حجر السعدي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد امللـك بـن و حدثنيه علي . فرق بينهما
أيب سليمان قال مسعت سعيد بن جبري قال سئلت عن املتالعنـني زمـن مصـعب بـن الـزبري فلـم 
أدر مـــا أقـــول فأتيـــت عبـــد اهللا بـــن عمـــر فقلـــت أرأيـــت املتالعنـــني أيفـــرق بينهمـــا مث ذكـــر مبثـــل 

اهـحديث ابن منري
: الخطاببنعمرقال : اوية نا األعمش عن إبراهيم قالحدثنا أبو مع]1561[سعيد -

عــن الثــوري ومعمــر عــن ]12433[عبــد الــرزاق . املتالعنــان يفــرق بينهمــا وال جيتمعــان أبــدا
حدثنا حفص عن األعمش عن إبـراهيم عـن ]17657[ابن أيب شيبة . األعمش عن إبراهيم

حــدثنا ســليمان ]2000[الطحــاوي .املتالعنــان يفــرق بينهمــا وال جيتمعــان أبــدا: عمــر قــال 
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ال جيتمــع : عـن أبيــه عـن أيب يوســف عـن األعمــش عـن إبــراهيم عـن عمــر بـن اخلطــاب أنـه قــال
حــدثنا علــي بــن احلســن حــدثنا عبــد اهللا عــن ســفيان ]7773[ابــن املنــذر . املتالعنــان أبــدا 

وال : قالاملتالعنني يفرق بينهما: طاب قالأن عمر بن اخلحدثنا األعمش عن إبراهيم: قال
عبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان عن األعمـش من طريق]15755[البيهقي .جيتمعان أبدا
.مرسل جيد . مثله عن إبراهيم 

عن قيس بن الربيـع عـن عاصـم بـن أيب النجـود عـن زر بـن حبـيش ]12436[عبد الرزاق -
عــن قــيس عــن كيــعحــدثنا و ]17658[ابــن أيب شــيبة . ال جيتمــع املتالعنــان: قــال علــيعــن 

.ال جيتمعــــا املتالعنــــان أبــــدا: قــــاال عبــــد اهللاعــــن وعــــن أيب وائــــلعلــــيعــــن عــــن زرعاصــــم 
حــدثنا يوســف بــن ســعيد بــن مســلم حــدثنا يحــدثنا أبــو بكــر النيســابور ]3750[الــدارقطين 

وقــيس عــن ، وائــل عــن عبــد اهللاهليــثم بــن مجيــل حــدثنا قــيس بــن الربيــع عــن عاصــم عــن أيب
.اهـ حسن املتالعنني أن ال جيتمعان أبدامضت السنة يف: قاال ين علعاصم عن زر ع
حـدثنا أمحـد بـن حممـد بـن سـعيد حـدثنا احلسـن بـن عتبـة بـن عبـد ]3752[وقال الدارقطين 

وعبــد اهللا يالـرمحن حــدثنا عبـد الــرمحن بـن هــانئ حـدثنا أبــو مالـك عــن عاصـم عــن زر عـن علــ
اهـ أبو مالك النخعي امسـه عبـد امللـك بـن احلسـني عنانمضت السنة أن ال جيتمع املتال: قاال 

.ضعيف 
عــن قــيس بـن الربيــع عــن عاصـم بــن أيب النجــود عـن شــقيق بــن ]12434[عبــد الـرزاق وقـال

.اهـ حسن بدا أجيتمع املتالعنان ال: قال عبد اهللا بن مسعودسلمة عن 
: قـالعمـرابـنعـن عن نافععن موسى بن عبيدةحدثنا وكيع ]17659[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف املتالعنان ال جيتمعا يف مصر
هـــارون حـــدثنا حيـــىي بـــن عبـــد احلميـــد حـــدثنا ابـــن حـــدثنا موســـى بـــن ]7762[ابــن املنـــذر -

إذا الــتعن : قــالعبــاسابــنعــن مبـارك عــن أيب مــودود عــن زيـد مــوىل قــيس احلــذاء عـن عكرمــة
.اهـ ال بأس به نهما من صاحبهكل واحد مئجل مخسا، واملرأة مخسا، فقد بر الر 
مل أرهــم : ال حتــل لــه أبــدا قــال : بــن جــريج عــن عطــاء قــال اعــن ]12435[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح نعم : قال ، وإن نكحت غريه : قال قلت . بدا أيريدون أن جيتمعوا 
.يف األمر آثار يأيت إن شاء اهللا يف كتاب احلدود وكتاب املواريث ذكرها 
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االنتفاء من الولدما ذكر يف
ابن احلارث يعينعمروحدثنا أمحد بن صاحل حدثنا ابن وهب أخربين]2265[أبو داود -

هريرة أنه مسـع رسـول اهللا صـلى عن أيبيعن ابن اهلاد عن عبد اهللا بن يونس عن سعيد املقرب 
لـيس مـنهم أميـا امـرأة أدخلـت علـى قـوم مـن :اهللا عليه وسـلم يقـول حـني نزلـت آيـة املتالعنـني 

وأميـــا رجـــل جحـــد ولـــده وهـــو ينظـــر إليـــه ، ء ولـــن يـــدخلها اهللا جنتـــه يشـــفليســـت مـــن اهللا يف
اهـــــ صــــححه ابــــن حبــــان واحلــــاكم احتجــــب اهللا منــــه وفضــــحه علــــى رءوس األولــــني واآلخــــرين 

.والذهيب 
بن جريج أنه بلغه أن شرحيا قال يف الرجل يقر بولده مث ينكر اعن ]12375[عبد الرزاق -

فكتـب إليـه أن إذا أقـر بـه طرفـة عـني فلـيس لـه أن ينكـر الخطـاببـنعمـرفبلغ ذلـك يالعن
اهـ

إذا اعـرتف بولـده سـاعة : قال عمر]12374[عبد الرزاق وقال 
حـدثنا ابـن أيب زائـدة عـن جمالـد عـن ]17858[ابـن أيب شـيبة .واحدة مث أنكر بعد حلـق بـه 

جــاء رجــل: الشــعيب قــال 
ابـن أيب .يقضـي بـذلكعمـركـان : قـال عـامر . الـزم ولـدك : فقال شريح ، هنؤوه به وأقر به 

إذا أقــر بولــده مــرة : قــال عمــرعــن عــن الشــعيبعــن جمالــدحــدثنا هشــيم]17854[شــيبة 
معاوية عن جمالد بن سعيد عـن من طريق أيب]15764[البيهقي .واحدة فليس له أن ينفيه

وقــال . إذا أقــر الرجــل بولــده طرفــة عــني فلــيس لــه أن ينفيــه: عــن شــريح عــن عمــر قــال الشــعيب
عــن ابــن أيب ليلــى عــن الشــعيب وغــريه عــن حــدثنا علــي بــن هاشــم]17857[ابــن أيب شــيبة 

ال بـأس بـه ، لـه شـاهد يـأيت اهــ مرسـلالولد طرفة عني فلـيس لـه أن ينفيـهإذا أقر ب: قال عمر
.يف كتاب احلدود إن شاء اهللا 

إذا أقـر بـه : ل قـاعلـيعن عن الشعيبعن جمالدحدثنا حفص ]17855[ابن أيب شيبة -
حـدثنا حفـص بـن : بـن حيـىي قـالوحدثونا عن حيـىي]7777[ابن املنذر .فليس له أن ينفيه

أقــر بالولــد فلــيس لــه أن ينتفــي إذا : قــالواغيـاث عــن جمالــد عــن عــامر عــن عمــر وعلـي وشــريح
.اهـ ضعيف منه
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أبــي موســىجــاءت امــرأة إىل : حــدثنا عبــدة عــن عاصــم قــال ]17868[ابــن أيب شــيبة -
هــي جاريــة وإمنــا كنــت ألعــب معهــا فكلــم : وأبوهــا وزوجهــا وأمهــا وهــي حبلــى يقــول زوجهــا 

مــا يصــنع الرجــل بامرأتــه زوجنيــه أيب وأمــي ، وكــان يــدخل علــي فيصــنع يب : فقالــت ، اجلاريــة 
.اهـ مرسل جيد هي امرأتك والولد ولدك: رة وقال فضرب رأسه بالد: قال 

حــدثين إبــراهيم بــن املنــذر حــدثين معــن حــدثين عبــد اهللا بــن حيــي بــن ]399/ 1[الفســوي -
عبــد اهللا بــن مســعودمسعــت : ســليمان عــن ابــن شــهاب عــن ســامل بــن أيب عاصــم الثقفــي قــال

.اهـ ابن حيىي جمهول كر ولدا هو له عقد بني طرفيه يوم يوم القيامةيقال من أن: يقول

ما جاء يف الظهارجامع 
(قـــال اهللا تعـــاىل 

والــــذين يظــــاهرون مــــن .
مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظـون بـه واهللا مبـا تعملـون نسائهم 

فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسـا فمـن مل يسـتطع فإطعـام سـتني .خبري 
]4-2[)مسكينا ذلك لتؤمنوا باهللا ورسوله وتلك حدود اهللا وللكافرين عذاب أليم

حـدثنا قـال حـدثنا أبـو خيثمـةقـال أخربنـا أبـو يعلـى]4279[حبان يف صحيحه قال ابن-
حدثين معمر بن عبد اهللا بن حنظلـةقال بن إسحاقاعن حدثنا أيب: قاليعقوب بن إبراهيم

يف واهللا ويف أوس بن الصامت : قالتعن خويلة بنت ثعلبةعن يوسف بن عبد اهللا بن سالم
كنت عنده، وكـان شـيخا كبـريا قـد سـاء خلقـه : أنزل اهللا جل وعال صدر سورة 

أنـت علـي كظهـر أمـي، : فدخل علي يوما، فراجعته يف شيء، فغضب، وقـال: وضجر، قالت
: مث خــرج فجلـــس يف نــادي قومـــه ســاعة، مث دخـــل علــي، فـــإذا هــو يريـــدين علــى نفســـي قالـــت

ـــ: قلـــت ت، حـــىت حيكـــم اهللا كـــال والـــذي نفـــس خويلـــة بيـــده، ال ختلـــص إيل وقـــد قلـــت مـــا قل
فواثبين، فامتنعت منه، فغلبته مبا تغلـب بـه املـرأة الشـيخ الضـعيف، : ورسوله فينا حبكمه، قالت

فاسـتعرت منهـا ثيابـا، مث خرجـت حـىت جئـت رسـول إىل بعـض جـارايتفألقيته حتيت مث خرجت
ليـه اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجلست بني يديه، فـذكرت لـه مـا لقيـت منـه، فجعلـت أشـكو إ

يـا خويلـة، ابـن : فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول: ما ألقى من سوء خلقه، قالت
فواهللا ما برحـت حـىت نـزل القـرآن، فتغشـى رسـول اهللا : قالت.عمك شيخ كبري، فاتقي اهللا فيه
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يــا خويلــة، قــد أنــزل اهللا جــل وعــال : صــلى اهللا عليــه وســلم مــا كــان يغشــاه، مث ســري عنــه فقــال
قد مسع اهللا قول اليت جتادلـك يف زوجهـا وتشـتكي إىل (مث قرأ علي : قالت.صاحبكفيك ويف

مريــه فليعتــق : فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم. )وللكــافرين عــذاب ألــيم(إ ىل قولــه )اهللا
: قالـت.فليصـم شـهرين متتـابعني: قـال. يـا رسـول اهللا، مـا عنـده مـا يعتـق: وقلت: قالت.رقبة

فلـيطعم سـتني مسـكينا وسـقا : رسـول اهللا إنـه شـيخ كبـري مـا بـه مـن صـيام، قـالواهللا يا: فقلت
فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : واهللا يــا رســول اهللا مــا ذلــك عنــده، قالــت: فقلــت.مــن متــر
: وأنا يا رسول اهللا سأعينه بعرق آخر، فقال: فقلت: قالت.فإنا سنعينه بعرق من متر: وسلم

ففعلــت: قالــت.تصــدقي بــه عنــه، مث استوصــي بــابن عمــك خــرياأصــبت وأحســنت، فــاذهيب ف
اهـ
نا هشيم أنا حجاج بن أرطاة نا عمرو بن شعيب عن سعيد بـن املسـيب ]1831[سعيد -

ــــرزاق .عليــــه كفــــارة واحــــدة: قــــالقــــال يف رجــــل ظــــاهر مــــن ثــــالث نســــوةعمــــرأن  عبــــد ال
أتــى رجــل : قــالو بــن شــعيب عــن ســعيد بــن املســيب بــن جــريج عــن عمــر اعــن ]11566[

.كفـارة واحــدة: فقــال عمـر ، عمـر بـن اخلطــاب لـه ثـالث نســوة فقـال أنـنت عليــه كظهـر أمـه 
عــن معمـر عــن أيـوب عــن عمـرو بــن شــعيب عـن ســعيد بـن املســيب أن رجـال ظــاهر مــن وقـال

حــدثنا ]3909[الــدارقطين . ثــالث نســوة زمــان عمــر بــن اخلطــاب فقــال عمــر كفــارة واحــدة
بـن احلكـم عـن يبن شـاذان حـدثنا معلـى حـدثنا عبـد الـوارث حـدثنا علـأبو بكر حدثنا حممد

عمرو بن شعيب عن سعيد بـن املسـيب أن عمـر بـن اخلطـاب سـئل عـن رجـل ظـاهر مـن أربـع 
.اهـ مرسل صحيح ، والثالث أصح كفارة واحدة: نسوة قال 

ني القطـان أخربنا أبـو طـاهر الفقيـه أخربنـا أبـو بكـر حممـد بـن احلسـ]15647[البيهقي وقال

اهــ سـند حسـن كفارة واحدة: رجل ظاهر من أربع نسوة بكلمة قاليفعمرابن عباس عن 
.
نه سأل القاسم بن حممد عن رجل أعن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي ]1165[مالك -

ن إإن رجــال جعــل امــرأة عليــه كظهــر أمــه :ن هــو تزوجهــا فقــال القاســم بــن حممــدإطلــق امــرأة 
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اهــ أن هو تزوجها إعمر بن الخطابهو تزوجها فأمره 
.مرسل صحيح ، تقدم 

إذا ظــاهر رجــل مــن امرأتــه يف : علــيعــن معمــر عــن قتــادة قــال ]11561[عبــد الــرزاق -
فعليــه كفــارات شــىت وإن ظــاهر يف جملــس واحــد مــرارا فعليــه كفــارة واحــدة واألميــان  جمــالس شــىت

عـن عثمـان بـن مطـر عـن سـعيد عـن قتـادة عـن خـالس بـن ]11560[عبد الـرزاق . كذلك
وإن ظـاهر يف مقاعــد ، إذا ظـاهر مـرارا يف جملـس واحـد فكفـارة واحـدة : قـال علـيعمـرو عـن 

حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ]7736[ابـــن املنـــذر .واألميـــان كـــذلك ، شـــىت فكفـــارات شـــىت 
إذا ظـاهر الرجـل : أن عليـا قـالحدثنا حجاج بن منهال حدثنا محاد حدثنا قتادة عـن خـالس

ظـــاهر منهـــا يف مقعـــد فكفـــارة مـــن امرأتـــه يف مقاعـــد شـــىت يف أمـــر واحـــد فكفـــارات شـــىت، وإن 
.اهـ منقطع واحدة

سليمان احلضرمي وعلـي بـن عبـد الـرمحن مد بن احلجاج بنحدثنا حم]1961[الطحاوي -
ويــة بــن صــاحل عــن علــي بــن أيب حــدثين معا: قــالحــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل: قــاالبــن املغــرية

فهــو قــول الرجــل )والــذين يظــاهرون مــن نســائهم مث يعــودون ملــا قــالوا(عبــاسابــنطلحــة عــن 
اهــ كفـارة الظهـار، فإذا قال ذلك فليست حتـل لـه حـىت يكفـرأنت علي كظهر أمي: المرأته
.حسن 

حـدثنا يإسحاق حدثنا أبو احلسن الطرائفأخربنا أبو زكريا بن أيب]15640[وقال البيهقي 
طلحـة عـن بـن أيبيعثمان بن سعيد حدثنا عبد اهللا بـن صـاحل عـن معاويـة بـن صـاحل عـن علـ

.اهـ حسن بالظهارالظهار طالق يعينال يقع يف: قال عباسابن
لـيس الظهـار : قالعباسابنعن نا سفيان عن ابن عجالن عن عكرمة]1022[سعيد -

.اهـ صحيح ، تقدم والطالق قبل امللك بشيء
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حدثنا ابـن أيب مـرمي عـن ابـن هليعـة : ال أبو عبيدق: حدثنا علي قال]7748[ابن املنذر -
رضمن عليـه صـوم شـهرين متتـابعني فمـعـن ابـن عبـاس فـيعن يزيد بن أيب حبيب عـن عكرمـة

.اهـ ضعيف )1(ميلكه، فإمنا كان ذلك من اهللا اليتم على ما بقي: قال
يجـــدحـــدثنا يوســـف بـــن يعقـــوب بـــن إســـحاق بـــن البهلـــول حـــدثين]3906[الـــدارقطين -

: مليكــة عــن ابــن عبــاس قــال عــن ابــن أيبعــن أيــوب الســختياينيحــدثنا أبــو جــز أيبحــدثين
حدثنا حممد بن شاذان حـدثنا يأبو بكر الشافعدثنا ح. من شاء باهلته أنه ليس لألمة ظهار

ال ظهار مـن : معلى بن منصور أخربنا ابن هليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
.اهـ ضعاف ليس من األمة ظهار:قالابن عباسوأخربنا ابن هليعة عن عطاء عن . األمة

عن عمرو بن شعيب عـن حدثنا ابن هليعة: القحدثنا حممد بن معاوية] 2/700[حرب -
.اهـ سند ضعيف ال ظهار من األمة: أبيه عن جده قال

ثنـا بقيـة بـن الوليـد عـن الـوزير بـن عبـد اهللا : ن عثمان قالحدثنا عمرو ب] 2/717[حرب -
. )2(ظهـار الرجـل واملـرأة سـواء:قـالعبـد اهللا بـن مسـعودعن عبيد اهللا بن عـن عن ابن شربمة
.سند ضعيف 

حدثنا عبد الرمحن حدثنا حيىي بن حممد حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد]7740[ابن املنذر -
مسعت رجاء بن حيوة حيدث عن رجل مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : السراج قال

.اهـ سند جيد عليه كفارتان: يف رجل ظاهر مث غشي قبل أن يكفر قال
حــدثنا ســعيد عـــن عبــد اهللا بــن بكــرحــدثنا حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل] 7741[ابــن املنــذر 

عليـه  : قـالالعـاصبـنعمـروعن قبيصـة بـن ذؤيـب أن قتادة وعن مطر وعن رجاء بن حيوة
.اهـ حسن كفارتان

إن صــام حــىت تبقــى ســاعة مــن الشــهرين مث أيســر للعتــق :جــريج عــن عطــاء قــالبــن اعــن ]11501[عبــد الــرزاق -1
الســنة فــيمن صــام مــن : بــن شــهاب قــال ابــن أيب ذئــب عــن اأنــا ]2786[ابــن اجلعــد وقــالاهـــ أعتــق علمــا غــري رأي

.ح ا اهـ صحالشهرين مث أيسر قال ميضي 
حــدثنا شــعبة عــن حصــني والشــيباين عــن :حــدثنا وهــب بــن جريــر قــال: حــدثنا أبــو معــن قــال] 2/719[حــرب -2

كظهــر ابنهــا إن تزوجتــه، مث أرادت أن تزوجــه فســألت فــأمرت أن الشــعيب أن عائشــة بنــت طلحــة جعلــت مصــعبا عليهــا
حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا النضر بن مشيل ياجلوهر يحدثنا عمر بن أمحد بن عل]3911[الدارقطين . تعتق رقبة

قـال قالـت عائشـة بنـت طلحـة إن تزوجـت مسعنا الشعيب: واملغرية وحصني قالوا الشيباينحدثنا شعبة عن سليمان يعين
.اهـ صحيح فسألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه كظهر أيبيمصعب بن الزبري فهو عل
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حــدثنا عثمــان بــن : عبيــد قــالعــن أيبحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]7749[ابــن املنــذر -
ثـالث فـيهن : قـالهريـرةيأبـمسعت عطاء بن أيب ربـاح حيـدث عـن : عن ابن هليعة قالصاحل

.اهـ ضعيف وكفارة الصيامكفارة اليمني، وكفارة الظهار، : مد مد

اإليالءجاء يف بيان معنى ما 
هر فــإن فــآؤوا فــإن اهللا غفــور للــذين يؤلــون مــن نســآئهم تــربص أربعــة أشــ(قــال اهللا تبــارك امســه 

هللا تعاىل بعد حكم اليمني ذكره ا] 227البقرة [)وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليمرحيم
.
حدثنا حممد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخربنا محيـد ]378[البخاري -

الطويل عن أنس بن مالـك أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم سـقط عـن فرسـه ، فجحشـت 
تــاه مشــربة لــه ، درجتهــا مــن جــذوع ، فأســاقه أو كتفــه ، وآىل مــن نســائه شــهرا ، فجلــس يف

إمنـا جعـل اإلمـام ليـؤمت بـه ، :
. دوا ، وإن صــلى قائمــا فصــلوا قيامــافــإذا كــرب فكــربوا ، وإذا ركــع فــاركعوا ، وإذا ســجد فاســج

اهـإن الشهر تسع وعشرون :ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول اهللا إنك آليت شهرا فقال
بــن جــريج قــال أخربنــا أبــو الــزبري أنــه مســع ســعيد بــن جبــري اأخربنــا ]11608[بــد الــرزاق ع-

.اهـ صحيح )1(اإليالء هو أن حيلف أن ال يأتيها أبدا: قال عباسبناحيدث عن 
نا سفيان عـن عمـرو بـن دينـار عـن أيب حيـىي مـوىل معـاذ بـن عفـراء عـن ]1880[وقال سعيد 

هــــق[الشــــافعي . ء أن حيلــــف الرجــــل ال يــــأيت امرأتــــه أبــــداإمنــــا اإليــــال: ابــــن عبــــاس أنــــه قــــال
: حيىي عن ابن عباس أنه قال أخربنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب]15627

بــن جــريج قــال عمــرو اعــن ]11609[عبــد الــرزاق. حيلــف ال يقــرب امرأتــه أبــدايالــذاملــؤيل

أربعـة اإليالء أن حيلـف بـاهللا علـى اجلمـاع نفسـه أكثـر مـن: بن جريج عن عطاء قال اعن ]11603[عبد الرزاق -1
أمسـك فأمـا أن يقـول ال: قـال عطـاء. أشهر إن ضرب أجال أو مل يضرب إذا كان الذي حيلف عليه أربعة أشهر فـأكثر

بـــن ابــن جـــريج قــال أخــربين اعــن ]11606[عبـــد الــرزاق .وال حيلــف أو يقــول قــوال عظيمـــا مث يهجرهــا فلــيس بــإيالء
اهـــ إذا كــان الــذي حيلــف أكثــر مــن أربعــة أشــهر ، ا أو أقــل اإليــالء أن حيلــف أن ال ميســها أبــد: طــاووس عــن أبيــه قــال 

.صحاح 
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أبــو حيــىي مــوىل معــاذ بــن عفــراء . س مثلــه بــن عبــاابــن دينــار أن أبــا حيــىي مــوىل معــاذ أخــربه عــن 
.امسه مصدع جمروح 

حــدثين املثــىن قــال حــدثنا أبــو صــاحل قــال حــدثين معاويــة عــن علــي ]4654[وقــال ابــن جريــر 
هـو الرجــل حيلــف المرأتــه )للــذين يؤلــون مــن نسـائهم تــربص أربعــة أشــهر(عـن ابــن عبــاس قولـه

حها كفر عن ميينه، فإن مضت أربعة أشهر باهللا ال ينكحها، فيرتبص أربعة أشهر، فإن هو نك
قبـــل أن ينكحهـــا أجـــربه الســـلطان إمـــا أن يفـــيء فرياجـــع، وإمـــا أن يعـــزم فيطلـــق، كمـــا قـــال اهللا 

حدثين املثىن قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين ]4550[ابن جرير وقال. سبحانه
يؤلــون مــن نســائهم للــذين(: معاويــة بــن صــاحل عــن علــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس قولــه

وهو الرجل حيلف المرأته بـاهللا ال ينكحهـا، فيـرتبص أربعـة أشـهر، فـإن هـو )تربص أربعة أشهر

.اهـ حسن أيام
عــن جـابر بـن زيــدعــن سـعيد عـن قتـادة حـدثنا علــي بـن مسـهر]18952[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ ال بأس به ال إيالء إال حبلف: قال ابن عباسعن 
ن سـعيد عـن عـامر األحـول عـن عطـاء عـحدثنا علي بـن مسـهر ]18908[ابن أيب شيبة -

إذا آىل مـــن امرأتـــه شـــهرا أو شـــهرين أو ثالثـــة مـــا مل يبلـــغ احلـــد فلـــيس : قـــال عبـــاسابـــنعـــن 
بــارك عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن عــامر األحــول نــا عبــد اهللا بــن امل]1885[ســعيد .بــإيالء

مــن حلــف أن ال يقــرب امرأتــه شــهرا، فرتكهــا أربعــة أشــهر، : عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال
حدثنا أمحد قال حدثنا أبو غسان قال حـدثنا هـرمي ]630[اهـ أبو جعفر الرزاز فليس بإيالء

إذا آىل الرجـل مـن : قـال عن سعيد بن أيب عروبة عن عامر األحول عن عطاء عن ابن عباس
اهــ ابـن امرأته على دون احلد شهرا أو شهرين أو ثالثـة فقـد برئـت ميينـه وال يـدخل عليـه شـيء 

.غري مسند وإسناده حسن . املبارك أقدم مساعا 
قـال عبـاسبـناعن الثوري عن بعـض أصـحابه عـن عطـاء عـن ]11624[عبد الرزاق وقال 

يقــرب امرأتــه ثالثــة أيــام مث تركهــا حلــف أن الأي مــن .لــيس بــإيالء ذكــره عــن عــامر األحــول 
اهـثالثة أشهر
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حدثنا احلـارث بـن عبيـد أبـو قدامـة عـن عـامر األحـول عـن عطـاء عـن ]1798[وقال مسدد 
كان إيالء اجلاهلية السنة والسنتني ، وأكثر من ذلـك ، فوقـت اهللا هلـم أربعـة : ابن عباس قال 

فإن آىل منهـا وهـي : وقال عطاء .عة أشهر فليس بإيالء أشهر ، فمن كان إيالؤه أقل من أرب
نا أبو قدامة احلرث بـن عبيـد ]1884[سعيد . 

كـان إيـالء أهـل : نـا عـامر األحـول عـن عطـاء بـن أيب ربـاح عـن ابـن عبـاس قـال: اإليادي قـال
هللا عـز وجـل أربعـة أشــهر، فمـن كـان إيــالؤه فوقــت ايـة السـنة والسـنتني، وأكثــر مـن ذلـكاجلاهل

أخربنا أبـو احلسـني بـن بشـران ]15631[اهـ وقال البيهقي أقل من أربعة أشهر فليس بإيالء
ببغــداد أخربنــا أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو الــرزاز حــدثنا حممــد بــن عبيــد اهللا بــن املنــادى حــدثنا 

ربـاح عـن عبـد اهللا بـن بـن أيبيونس بن حممد حدثنا احلارث بن عبيد حدثنا عـامر عـن عطـاء
عباس ح وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد حدثنا أبـو عبـد اهللا حممـد بـن عبـد اهللا 

حـــدثنا موســـى بـــن إمساعيـــل حـــدثنا بـــن عمرويـــه الصـــفار حـــدثنا حممـــد بـــن إســـحاق الصـــغاين
كــان : عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال عــامر األحــول حــدثيناحلــارث بــن عبيــد أبــو قدامــة حــدثين

إيالء أهل اجلاهليـة السـنة والسـنتني وأكثـر مـن ذلـك فوقـت اهللا عـز وجـل هلـم أربعـة أشـهر فـإن  
قـال وقـال . فمن كان إيالؤه أقل مـن أربعـة أشـهر فلـيس بـإيالء: رواية يونس ويف. كان إيالؤه

، فيـه إرسـال اهــ حسـن بيت أهلها قبل أن يبـينيفيعطاء وإن آىل منها وه
.

بـن جـريج قـال قلـت لعطـاء إن يعقـوب أخـربين عنـك أنـك اعن ]11610[عبد الرزاق وقال 
إن مسى أجال فله األجل لـيس بـإيالء وإن مل يسـمه فهـو إيـالء قـال :يقولبن عباسامسعت 

بــن عبــاس يف اإليــالء شــيئا فقلــت فكيــف تقــول أنــت قــال إن مســى أجــال وإن مل امل أمســع مــن 
حدثنا أمحـد ]586[ابن أيب خيثمة . ر كما قال اهللا فهي واحدة يسم فإذا مضت أربعة أشه

مل أمســع مـن ابــن : بـن حنبـل قــال نـا روح بــن عبـادة قــال نـا ابــن جـريج قــال مسعـت عطــاء قـال 
حدثنا أمحد قال نا حيىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريج قـال سـألت عطـاء . عباس يف اإليالء شيئاً 

حــدثنا أمحــد قـال نــا حيـىي بــن سـعيد عــن ابــن . يئاً مل أمســع مـن ابــن عبـاس يف اإليــالء شـ: قـال 
: سألت عطاء وحـدثين يعقـوب بـن عطـاء بـن أيب ربـاح عنـه عـن ابـن عبـاس قـال : جريج قال 
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وال إذا حلفت علـى أقـل مـن أربعـة --ال أحفظ عن ابن عباس يف اإليالء 
.اهـ صحيح 

حــــدثنا أبــــو بكــــر يعبــــد اهللا الرزجــــاهأخربنــــا أبــــو عمــــرو حممــــد بــــن]15633[البيهقــــي -
عـن احلكـم عـن يحدثنا أبو نعيم حـدثنا املسـعودأخربنا إمساعيل بن حممد الكويفياإلمساعيل

.اهـ ال بأس به إيالءيكل ميني منعت مجاعا فه: مقسم عن ابن عباس قال 
ي بــن حــرب عــن أيب عطيــة اهلجيمــعــن الثــوري قــال أخــربين مســاك]11632[عبــد الــرزاق -

حلف أن ال يقرب امرأته حىت تفطم ابنه قعنبا قال فمر بالقوم فقالوا ما أحسن مـا غـذا : قال
بــه قعنــب فــأخربهم أنــه كــان آىل منهــا حــىت تفطمــه فقــال القــوم مــا نــرى امرأتــك إال قــد بانــت 

فســأله عــن ذلــك فقــال إن كنــت آليــت يف غضــبك فقــد بانــت منــك امرأتــك عليــامنــك فــأتى 
حـدثنا أبـو األحـوص عـن مسـاك ]18947[ابـن أيب شـيبة . هي امرأتك وإن كان غري ذلك ف

إن ابن أخي مع ابنك ، فقالت : قال جبري المرأته : عن حريث بن عمرية عن أم عطية قالت
فلما فطموه مر بـه : : قال، ما أستطيع أن أرضع اثنني : 

: فقــال جبــري: وه قــالحســن مــا غــذومت: 
فـال ، إن كنـت فعلـت ذلـك غضـبا : علـيفقـال لـه ، هـذا إيـالء : فقـال القـوم : تفطمه ، قـال 

أنــا داود بــن أيب هنــد : نــا هشــيم قــال]1874[ســعيد .حتــل لــك امرأتــك  وإال فهــي امرأتــك
امـرأة أخيـه، وهـي ترضـع عـن مسـاك بـن حـرب عـن أيب عطيـة األسـدي أنـه سـأل عليـا أنـه تـزوج

إمنا أردت لك والبـن أخيـك فـال : : ابن أخيه، فقال
أخربنـا أبـو الفـتح هـالل ]15634[البيهقـي . إيالء عليـك، إمنـا اإليـالء مـا كـان يف الغضـب

شــعث بــن حممــد بــن جعفــر احلفــار أخربنــا احلســني بــن حيــىي بــن عيــاش القطــان حــدثنا أبــو األ
هنـد عـن مسـاك بـن حـرب عـن رجـل مـن عـن داود هـو ابـن أيبيحدثنا عبد الوهاب هو الثقفـ

أرضــعيه : أخــوه وتــرك بنيــا لــه رضــيعا قــال أبــو عطيــة المرأتــهعطيــة أنــه تــويفعجــل عــن أيببــين
إين: فقالــت 
أخربنـا أبـو عبـد وقـال. الغضـبإنك إمنا أردت اخلري وإمنا اإليـالء يف: يفقال عليذلك لعل

اهللا احلـافظ أخربنــا أبــو عمــرو بــن مطـر حــدثنا حيــىي بــن حممــد حـدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا 
صـيبترضـع صـبيا وقـد تـويفيكانـت أمـ: حدثنا شعبة عن مساك عن عطية بن جبري قـال أيب
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إنـه قـد بانـت : فلما مضت أربعـة أشـهر قيـل لـه ىت تفطم الصيبلنا فحلف أيب
امرأتـك وإال فقـد بانـت يإن كنت حلفت على تضـرة فهـ:يمنك فأتى عليا فأخربه فقال عل

حــدثنا هنــاد بــن ]4479[اهـــ ورواه ابــن جريــر كــذا قــال شــعبة عــن مســاك بــن حــرب. منــك
ة عــن أم عطيــة قالــت قــال الســري قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن مســاك عــن حريــث بــن عمــري 

: فقالــت.أرضــعي ابــن أخــي مــع ابنــك: جبــري
: حســنا مـا غـذومتوه قـال جبــري: . حـىت تفطمـه

إن  : فقــالهـذا إيـالء فـأتى عليـا فاسـتفتاه،: فقـال لـه القـوم.
حـدثنا حممـد بـن املثـىن . )1(كنت فعلت ذلك غضبا فال تصلح لك امرأتك، وإال فهي امرأتـك

توفيـت : قال حدثنا حممد بن جعفر قال حـدثنا شـعبة عـن مسـاك أنـه مسـع عطيـة بـن جبـري قـال
فلمــا مضــت . أم صــيب نســيبة يل

فــأتى عليــا يســتفتيه : قــد بانــت منــك وأحســب، شــك أبــو جعفــر، قــال: يــل لــهأربعــة أشــهر ق
حدثنا حممد بن املثىن قـال .إن كنت قلت ذلك غضبا فال امرأة لك، وإال فهي امرأتك: فقال

حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخربين مساك قال مسعت عطية بن جبـري يـذكر حنـوه عـن 
حدثنا حممد بن املثىن قال ح. علي

عــن رجــل مــن بــين عجــل عــن أيب عطيــة أنــه تــويف أخــوه وتــرك ابنــا لــه صــغريا، فقــال أبــو عطيــة 
إين: أرضـعيه فقالـت: المرأته

حلســن مــا غــذا أبــو عطيــة ابــن : ، فقــالوا. حــىت فطمتهمــا
فقـالوا . ،كال: قال.أخيه

إمنا أردت اخلري، وإمنا اإليـالء : فذكرت ذلك لعلي ، فقال علي.قد حرمت عليك امرأتك: له
حدثنا داود عن مسـاك عـن أيب حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا عبد األعلى قال . يف الغضب

حدثنا أبو كريب قـال حـدثنا ابـن إدريـس قـال أخربنـا داود بـن .عطية أن أخاه تويف فذكر حنوه
: فقالـت. ابـن أخـيأرضـعي: أيب هند عن مساك بن حرب أن رجال هلك أخـوه فقـال المرأتـه

أخـرج فأمسك عنها، حـىت إذا فطمتـه. فحلف أن ال ميسها حىت تفطم،أخاف أن تقع علي

: فســره ابــن جريــر قــال -1
.الضرار أن ال جيامعها يف فرجها، فأما إن حلف على غري وجه اإلضرار، وعلى غري غضب، فليس هو موليا منها
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فـذهب : فـذكر هلـم شـأنه، فـذكروا امرأتـه، قـال،لقـد أحسـنت غـذاءه: الغالم إىل قومه، فقـالوا
.اهـ مساك ضعيففردها عليه: ما أردت بذلك؟ يعين إيالء، قال:إىل علي فاستحلفه باهللا

حــدثين أبــو يعفــور العبــدي عــن : نــا الوليــد بــن أيب ثــور اهلمــداين قــال]1878[وقــال ســعيد 
: جبري عن أبيه جبري أنه حلف أن ال يأيت امرأته سـنتني حـىت تفطـم ولـدها، فقيـل لـهعطية بن

إن كنـت يف غضـب فقـد بانـت : ما صنعت فأتى علي بن أيب طالب فذكر ذلـك لـه، فقـال لـه
.اهـ ابن أيب ثور واهي احلديث ، إمنا هو حديث مساك منك، وإال فهي امرأتك

أتى رجل عليـا : ن دينار عن سعيد بن جبري قالنا سفيان عن عمرو ب]1879[وقال سعيد 
إمنــا : قــال.مــا أرى إال قــد دخــل عليــك إيــالء: حلفــت أن ال آيت امــرأيت ســنتني، فقــال: فقــال

: حـدثنا أمحـد قـال] 2/686[حـرب .فـال إذن: 
حلفـت إن ال : الجـاء رجـل إىل علـي فقـ: ثنا سفيان عن عمرو مسعت سعيد بن جبـري يقـول

إمنـــا قلـــت مـــن أجـــل : قـــال.مـــا أراك إال قـــد دخـــل عليـــك إيـــالء: ؟ قـــالآيت امـــرأيت ســـنتني
حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن منصور ]4491[ابن جرير . فال إذا: الرضاع قال

جــاء : الســلويل عــن حممــد بــن مســلم الطــائفي عــن عمــرو بــن دينــار عــن ســعيد بــن جبــري قــال
إمنــا : قــال. قــد آليــت منهــا: قــال. : علــي فقــالرجـل إىل

بـن جـريج قـال أخـربين عمـرو اعـن ]11631[عبـد الـرزاق . فـال إذا: 
بلغين أن علي بن أيب طالب قال له رجل حلفت أن : سعيد بن جبري أخربه قال أنبن دينار 

ال أمس امرأيت سنتني
.اهـ وهذا مرسل فيه نكارة ، يأيت وبينها 

: قـال علـيحـدثنا حفـص عـن ليـث عـن زبيـد عمـن حدثـه عـن ]18948[ابن أيب شيبة -
.اهـ ليث ضعيف إمنا اإليالء يف الغضب

ل حــدثنا حممــد بــن بكــر الربســاين قــال حــدثنا حممــد بــن بشــار قــا]4486[وقــال ابــن جريــر 
وقــال .ال إيــالء إال بغضــب: قــالعبــاسابــنعــن ســعيد عــن قتــادة عــن جــابر بــن زيــدحــدثنا

حــدثنا حممــد بــن بشــار قــال حــدثنا عبــد األعلــى قــال حــدثنا ســعيد عــن عمــرو بــن دينــار عــن 
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ري أن اهـــ هــذا أصــح ، وإســناده جيــد ، غــ)1(ال إيــالء إال بغضــب: قــالعبــاسابــنعطــاء عــن 
.عطاء مل يسمعه 

إمنــا اإليــالء يف :نــا أبــو وكيــع عــن أيب فــزارة عــن ابــن عبــاس أنــه قــال]1876[وقــال ســعيد 
حـــدثنا حممـــد بـــن بشـــار قـــال حـــدثنا عبـــد الـــرمحن قـــال ]4488[ابـــن جريـــر وقـــال . الغضـــب
. ال إيـالء إال بغضـب: وكيع عـن أيب فـزارة عـن يزيـد بـن األصـم عـن ابـن عبـاس قـالأبوحدثنا 

.أبو وكيع اجلراح بن مليح يهم 
عــن عــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن مــرةحــدثنا حفــص بــن غيــاث ]18946[ابــن أيب شــيبة -

اهـ)2(اإليالء يف الرضا والغضب: قال عبد اهللاعمرو بن مرة عن أيب عبيدة عن 
أن رجـال آىل عبـد اهللاحدثنا ابن إدريس عن ليث عن وبرة عن ]18912[ابن أيب شيبة -

.اهـ ليث ضعيففأوقعه عليه عبد اهللا، مرأته عشرا من ا
عـن جماهـد أن عـن إبـراهيم عـن أبيـهحدثنا وكيع حدثنا إمساعيل ]18975[ابن أيب شيبة -

الزبيرابن
مث، فرتكهــا ســنني : الــذين يطلبــون ذلــك منــه قــال 

.اهـ ضعيف وهو قول سفيان وكذلك نقول: وكيع 

إذا انقضت األربعة أشهر ومل يفئ هل يكون طالقا أو يوقف
حــدثنا علــي بـن ســهل قــال حــدثنا الوليــد بـن مســلم قــال أخربنــا املثــىن ]4611[ابـن جريــر -

ال شـيء : اإليـالءقـال يفعمـرأن سـيبعمـرو بـن شـعيب عـن سـعيد بـن املبن الصـباح عـن
حـدثين عبـد اهللا بـن أمحـد بـن شـبويه قـال حـدثنا ابـن أيب . عليه حـىت يوقـف، فيطلـق أو ميسـك

عــن مــرمي قــال حــدثنا حيــىي بــن أيــوب عــن املثــىن عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ســعيد بــن املســيب 
.اهـ املثىن ضعيف عمر بن اخلطاب مثله

إمنـا اإليـالء : سألت احلسـن عـن اإليـالء فقـال : حدثنا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال ]18949[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح ما أدري ما هذا ؟ وتال آية اإليالء: وسألت ابن سريين فقال : قال ، ما كان يف الغضب 

حـدثنا حممـد بـن املثـىن قـال قلـت لعبـد الـرمحن بـن حدثنا حممد بـن زكريـا قـال ]283/ 2[قال العقيلي يف الضعفاء -2
عبيـدة عـن عبـد اهللا االيـالء يف حدثنا حفـص بـن غيـاث قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن عمـرو بـن مـرة عـن أبيـه عـن أيبيمهد

.اهـ ذكره يف ترمجة عبد اهللا بن عمرو بن مرة اهلمداين : فقال . الغضب والرضا 



تقريب فقه السابقني األولني

285

حــدثنا أبــو األزهــر حــدثنا يعقــوب بــن يبــو بكــر النيســابور حــدثنا أ]4090[الــدارقطين وقــال
حممد بن مسلم بن شـهاب عـن سـعيد بـن املسـيب عن ابن إسحاق حدثينإبراهيم حدثنا أيب

إذا مضـت أربعـة أشـهر : رمحـه اهللا كـان يقـولعمـر بـن الخطـاببكر بن عبـد الـرمحن أن وأيب
هكـذا رواه حممـد :البيهقـي مث قـال اهــ رواهتطليقة وهو أملك بردها مـا دامـت يفيفه

يوخالفـه مالـك بـن أنـس اإلمـام رمحـه اهللا فـرواه عـن الزهـر ، يبن إسحاق بن يسـار عـن الزهـر 
وهــــو اهـــــ وهـــو يف املوطــــأ مــــن قوهلمــــا بكــــر مــــن قوهلمـــا غــــري مرفــــوع إىل عمــــر عـــن ســــعيد وأيب
.الصحيح ، يأيت 
ل حــدثنا أســباط عــن الســدي حــدثين موســى قــال حــدثنا عمــرو قــا]4600[وقــال ابــن جريــر 

كـــان ابــن مســعود وعمـــر بــن اخلطـــاب : قــال)للــذين يؤلــون مـــن نســائهم تــربص أربعـــة أشــهر(
حـدثنا موسـى مث قـال.إذا مضـت أربعـة أشـهر فهـي طـالق بائنـة، وهـي أحـق بنفسـها: يقوالن

للـــذين يؤلـــون مـــن (بـــن هـــارون قـــال حـــدثنا عمـــرو بـــن محـــاد قـــال حـــدثنا أســـباط عـــن الســـدي
إذا آىل : كــان علــي وابــن عبــاس يقــوالن: ، قــالاآليــة) ربص أربعــة أشــهر فــإن فــاؤوانســائهم تــ

، فــإن أمســكت أو طلقــت: الرجــل مــن امرأتــه فمضــت األربعــة األشــهر فإنــه يوقــف فيقــال لــه
عمـرو بـن طلحـة مـن طريـق] 15626[البيهقـي .، وإن طلـق فهـي طـالقأمسك فهي امرأتـه

إذا آىل الرجـل : وابـن عبـاس يقـوالن يء قـال كـان علـآيـة اإليـاليفيحدثنا أسـباط عـن السـد
يأمسـكت أو طلقــت فـإن أمسـك فهــ: مـن امرأتـه فمضـت أربعــة أشـهر فإنـه يوقــف فيقـال لـه 

وكــان ابــن مســعود وعمــر بــن اخلطــاب يقــوالن إذا مضـــت . طــالق بائنــةيامرأتــه وإن طلــق فهــ
ابـن نصـر ، إسـناد غـري قـائم اهـ أسباط هو أحق بنفسهايطالق بائنة وهياألربعة األشهر فه

.
غندر قال حدثنا شعبة عن مساك حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا ] 4613[وقال ابن جرير 

ذا مضت أربعـة إ: مسعت سعيد بن جبري حيدث عن عمر بن اخلطاب أنه قال يف اإليالءقال
ومسـاك . ك مبعنـاه اهـ ورواه عن أيب كريب ثنا ابن إدريس ثنا شعبة عن مساأشهر مل جيعله شيئا

.ليس بقوي 
حــدثنا حجــاج قــال حــدثنا شــريك عــن مســاك بــن ]1340[وقــال أمحــد يف مســائل عبــد اهللا 

ن ال أامرأتــه قــول فحلــف حــرب عــن ســعيد بــن جبــري قــال كــان بــني رجــل مــن األنصــار وبــني
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بيتمــــا أن أذا إن يصــــطلحا فقــــال أ
.اهـ ضعيف ن مل متسهاإشهر فطلقها أربعة أا فإذا مضت تصطلح

حدثنا ابن مبارك عن معمـر عـن عطـاء اخلراسـاين عـن أيب سـلمة ]18862[ابن أيب شيبة -
إذا مضـت أربعـة أشـهر فهـي تطليقـة ، : قـاال يف اإليـالء زيـد بـن ثابـتوعثمان بن عفانأن 

عطـاء اخلرســاين قــال مسعــين أبــو عــن معمــر عــن ]11638[عبــد الـرزاق . وهـي أملــك بنفســها
قـال لـك فحدثتـه بـه بن املسيب عـن اإليـالء فمـررت بـه فقـال مـااسلمة بن عبد الرمحن أسأل 

إذا يقوالن قلت بلى قال كانا يقـوالنقال أفال أخربك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت
]4560[ريـر ابـن ج. مضت أربعة أشهر فهي واحـدة وهـي أحـق بنفسـها تعتـد عـدة املطلقـة

حدثنا ابن أيب الشوارب قال حـدثنا يزيـد بـن زريـع قـال حـدثنا معمـر عـن عطـاء اخلراسـاين عـن 
إذا مضـت األربعـة األشـهر، فهـي : أيب سلمة أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانـا يقـوالن

حدثنا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار حـدثنا عبـاس بـن حممـد ]4088[الدارقطين . واحدة بائنة
سـلمة عـن زيـد بـن ثابـت ا قبيصة حدثنا سفيان عـن معمـر عـن عطـاء اخلراسـاىن عـن أيبحدثن

ــــن عفــــان قــــاال إذا مضــــت األربعــــة أشــــهر فهــــ ــــو بكــــر وقــــال. تطليقــــة يوعثمــــان ب حــــدثنا أب
عــن عطــاء اخلراسـاينحـدثينيحـدثنا األوزاعــأيبحــدثنا العبـاس بــن الوليـد أخــربينيالنيسـابور 

ســلمة بــن عبــد الــرمحن عــن أيب
ذكـــرت ألمحـــد بـــن حنبـــل : قـــال حـــدثنا أبـــو بكـــر حـــدثنا امليمـــوين. تطليقـــة بائنـــةيأشـــهر فهـــ

عـــن يمـــا هـــو قـــد رو يال أدر : ســـلمة عـــن عثمـــان فقـــال عـــن أيبحـــديث عطـــاء اخلراســـاين
ت عن طاوس عن عثمان يوقفثابحبيب بن أيب: قال ؟ من رواه : قيل له . عثمان خالفه

، وكــأن مــا اخلراســاين لــيس باحلــافظ ، الصــحيح عــن عثمــان خالفــه بــن أيب مســلم اهـــ عطــاء 
.حكاه عطاء قوهلما يف التخيري ال اإليالء ، واهللا أعلم 

بن عيينة عن مسـعر عـن حبيـب بـن أيب ثابـت عـن طـاووس اعن ]11664[عبد الرزاق قال
. املـويل عنـد انقضـاء األربعـة فإمـا أن يفـيء وإمـا أن يطلـق يوقـف : قـال عفانبنعثمانعن 

بــت عــن عــن حبيــب بــن أيب ثاثنا ابــن عليــة ووكيــع عــن مســعرحــد]18883[ابــن أيب شــيبة 
]15605هـــق[الشــافعي .يوقـــف: أنـــه كــان يقـــول بقــول أهـــل املدينــة عثمــانطــاووس عـــن 

كـــان عفـــانبـــنعثمـــانأن ثابـــت عـــن طــاوسســـعر عــن حبيـــب بـــن أيبأخربنــا ســـفيان عـــن م
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و هشـام قـال حـدثنا وكيـع عـن مسـعر عـن حبيـب حـدثنا أبـ]4621[ابن جرير .يوقف املؤيل
حـدثنا أمحـد بـن حـازم . كان يقف املويل بقول أهل املدينةعثمانأن بن أيب ثابت عن طاوس
، أيب ثابـت قـال لقيـت طاوسـا فسـألتهعـن حبيـب بـن حـدثنا مسـعرقال حدثنا أبو نعيم قـال

حــدثنا أبــو بكــر حــدثنا ]4086[الــدارقطين . يأخــذ بقــول أهــل املدينــةعثمــانن كــا: فقــال
أن ثابــت عــن طــاوسعبــد الــرمحن بــن بشــر حــدثنا ســفيان حــدثنا مســعر عــن حبيــب بــن أيب

.اهـ مرسل جيد عثمان كان يوقف املويل
أخربنــا عبــاس بــن حممــد حــدثنا منصــور بــن ســلمة حــدثنا أبــو بكــر]4087[وقــال الــدارقطين 

ثنا سليمان بن بالل عن عمر بن حسني عن القاسم أن عثمان كان ال يـرى اإليـالء شـيئا حد
.اهـ مرسل جيد )1(وإن مضت األربعة األشهر حىت يوقف

حـدثنا ابـن عيينـة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن سـليمان بـن يسـار ]18885[ابـن أيب شـيبة وقال
نـا ]1915[سـعيد .يوقـف: عن بضعة عشر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا 

كـان تسـعة عشـر رجـال مـن أصـحاب : سفيان عن حيىي بن سعيد عـن سـليمان بـن يسـار قـال
حــدثنا ]1341[أمحــد يف مســائل عبــد اهللا .حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم يوقفــون يف اإليــالء

دركـت أ: نـه قـال أبـن سـعيد عـن سـليمان قـال سـفيان فيمـا ظننـت سفيان بـن عيينـة عـن حيـىي 
.وقــــفيصــــحاب النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــوهلم يف االيــــالء أشــــر رجــــال مــــن بضــــعة ع

أخربنا ابن عيينة عن حيـىي : حدثنا حممد بن سعيد قال: حدثنا فهد قال] 1937[الطحاوي 
أدركـت أربعـة عشـر مــن أصـحاب رسـول اهللا صــلى اهللا : بـن سـعيد عـن ســليمان بـن يسـار قــال

أخربنـا ابـن عيينـة عـن حيـىي ]15602هـق[الشـافعي رواه. املويل يوقـف : عليه وسلم يقولون
مــن أصــحاب يأدركــت بضــعة عشــر مــن الصــحابة أ: بــن ســعيد عــن ســليمان بــن يســار قــال 

فأقــل : رمحــه اهللا يقــال الشــافع. يوقــف املــويل: رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كلهــم يقــول 
و حـدثنا أبـ] 2/683[ب اهــ حـر بضعة عشر أن يكونوا ثالثة عشر وهم يقولون من األنصـار

: عن سـليمان بـن يسـار قـالحدثنا حيىي بن سعيد: حدثنا سفيان قال: بكر احلميدي قال
من األنصار كلهم يقـول يف ت بضعة عشر رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلمأدرك

: إن ناسـا يزعمـون أن اإليـالء طـالق، قـال: قلـت أليب: بن زيـد عـن هشـام بـن عـروة قـالنا محاد]1918[سعيد -1
.اهـ صحيح كذبوا، إمنا هو شيء وعظوا به
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وهـو اهــ بضـعة عشـر أصـح ، فإما أن يفئ وإما أن يطلـق، عة األشهر يوقف بعد األرب: املويل 
.)1(خرب صحيح

سليمان عن حيىي بـن سـعيد عـن حدثينيويساألقال يل]2077[وقال البخاري يف التاريخ 
صـحاب النـيب أعشـر مـن عبد ربه بـن سـعيد عـن ثابـت بـن عبيـد مـوىل زيـد بـن ثابـت عـن اثـين

اهللا قــال ثنــا ابــن عبيــدحــدثين.االيــالء ال يكــون طالقــا حــىت يوقــف: صــلى اهللا عليــه وســلم
عـارم قـال ثنـا محـاد بـن زيـد حـدثين.مثلـهعشـرنة عن حيىي عن سليمان بن يسار عن اثـينعيي

اهـ إمساعيل بن أيب أويس األويسي أخطأ فيه ، الصـحيح دركت حنوهأ: عن حيىي عن سليمان
.عن حيىي بن سعيد عن سليمان ، وهذا معىن سياقة البخاري 

بــن شــبويه قــال حــدثنا ابــن أيب مــرمي قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن أمحــد]4642[وقــال ابــن جريــر 
ســألت:حـدثنا حيــىي بــن أيــوب عـن عبيــد اهللا بــن عمــر عـن ســهيل بــن أيب صــاحل عـن أبيــه قــال

اثــين عشـــر رجـــال مـــن أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عـــن الرجـــل يـــويل مـــن امرأتـــه 
رواه .ال طلـقليس عليه شيء حـىت متضـي األربعـة األشـهر فيوقـف، فـإن فـاء وإ: فكلهم يقول

مـرمي حـدثنا أمحـد بـن منصـور حـدثنا ابـن أيبيأخربنا أبو بكـر النيسـابور ] 4084[الدارقطين 
بـن حـرب حـدثنا سـفيان عـن يحدثنا أبو بكر حـدثنا علـمث قال .مثله حدثنا حيىي بن أيوب 

أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول اهللا صلى : حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار قال 
اهـ حيىي بن أيوب ليس باحلافظ ، والصحيح حيىي بن سـعيد ليه وسلم كلهم يوقف املويلاهللا ع

.عن سليمان ، كذلك نبه الدارقطين بسياقته 
عـن احلسـن حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتـادة]18868[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ]4557[ر ابـن جريـوقـال .إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة: قال عليعن 
أبو هشام قال حدثنا حممد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خالس أو احلسن عن علـي قـال

حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا عبــد األعلــى وقــال . إذا مضــت أربعــة أشــهر فهــي تطليقــة بائنــة: 
قال حدثنا سعيد عن قتـادة عـن احلسـن أن عليـا قـال يف اإليـالء إذا مضـت أربعـة أشـهر بانـت 

بـن ابن عيينة عن حيـىي بـن سـعيد عـن سـليمان بـن يسـار انفـرد بـه احديث :]6/37[قال أبو عمر يف االستذكار -1
.اهـ تابعه محاد بن زيد عن حيىي ري حيىي بن سعيد وما أظنه رواه عن سليمان بن يسار غ، عيينة 
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وهـذا . ، عبـد األعلـى ويزيـد بـن هـارون مسعـا ابـن أيب عروبـة قبـل التغـري اهــ هـذا أصـحقةبتطلي
.مرسل بصري ، ورواه معمر وهشام عن قتادة مرسال 

سـعيد بـن جبـري أنبن جريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار اعن ]11631[عبد الرزاق وقال 
ال أمـس امـرأيت سـنتني فـأمره أخربه قـال بلغـين أن علـي بـن أيب طالـب قـال لـه رجـل حلفـت أن

.اهـ مرسل تقدم 
:عن جعفر بـن حممـد عـن أبيـه عـن علـي بـن أيب طالـب أنـه كـان يقـول]1162[وقال مالك 

ن أفإمــا إذا آىل الرجــل مــن امرأتــه مل يقــع عليــه طــالق وإن مضــت األربعــة األشــهر حــىت يوقــف
عـننـا عبـد العزيـز ]1912[سـعيد . وذلك األمر عنـدنا : قال مالك . ن يفيء أيطلق وإما 

يوقـف عنـد األربعـة األشـهر، فإمـا أن يفـيء، وإمـا أن : جعفر عن أبيه أن عليا قال يف اإليالء
عمـرو قـاال حـدثنا أخربنا أبو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]15610[البيهقي .يطلق

بـــو العبـــاس حممـــد بـــن يعقـــوب أخربنـــا الربيـــع بـــن ســـليمان حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن وهـــب أخربنـــا أ
إذا مضــت : اإليــالء ســليمان بــن بــالل عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه أن عليــا كــان يقــول يف

األربعة أشهر ومل يوقف فليس ذلك بطـالق ولـو مـرت السـنة مل يكـن عليـه طـالق حـىت يوقـف
هللا ، وهــو مرســل صــحيح ، ومــا روي عنــه يف الرجــل الــذي آىل اهـــ هــذا أصــح عــن علــي رمحــه ا
.من امرأته وهي ترضع ال يصح 

أخربنــا هشــيم عــن الشــيباين عــن الشــعيب عــن عمــرو بــن ســلمة أنــه ]2470[وقــال ابــن اجلعــد 
ســعيد . شــهد عليــا عليــه الســالم أوقــف رجــال عنــد األربعــة أشــهر إمــا أن تفــيء وإمــا أن تطلــق 

أنا عمـرو بـن سـلمة الكنـدي أنـه : أنا أبو إسحاق عن الشعيب قال: نا هشيم قال]1908[
ابـــن أيب شـــيبة . شـــهد عليـــا أوقـــف رجـــال عنـــد األربعـــة األشـــهر، إمـــا أن يفـــيء وإمـــا أن يطلـــق

حــدثنا ابــن عيينــة عــن الشــيباين عــن الشــعيب عــن عمــرو بــن ســلمة بــن حــرب أن ]18879[
أخربنـا ابـن ]15607هـق[الشـافعي .قـاعليا كان يوقفه بعد األربعـة حـىت يبـني رجعـة أو طال

شــهدت عليــا أوقــف : عــن عمــرو بــن ســلمة قــالعــن الشــعيبإســحاق الشــيباينعيينــة عــن أيب
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن عيينة عن الشـيباين عـن ]4614[ابن جرير .املؤيل

هر حـىت يفـيء أو الشعيب عن عمرو بن سلمة عن علي أنـه كـان يقـف املـويل بعـد األربعـة األشـ
: حـــدثنا أبـــو غســـان مالـــك بـــن إمساعيـــل قـــال: حـــدثنا فهـــد قـــال]1940[الطحـــاوي . يطلـــق
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حــدثنا إســرائيل عــن أيب إســحاق الشــيباين عــن عــامر عــن عمــرو بــن ســلمة عــن علــي أنــه كــان 
طلق : يوقف صاحب اإليالء بعد انقضاء األربعة أشهر، فإن شاء فاء، وإن شاء عزم، أو قال

.اهـ صحيح 
عـن الشـعيب عـن عمـرو بـن سـلمة نـا سـفيان عـن أيب إسـحاق الشـيباين]1906[سعيد ال وق

عبـــد الـــرزاق . إذا آىل الرجـــل مـــن امرأتـــه فإنـــه يوقـــف حـــىت يفـــيء أو يطلـــق: قـــال علـــي: قـــال
عن الثوري عن سليمان الشيباين عن الشعيب عن عمرو بن سـلمة عـن علـي قـال ]11657[

حدثنا ابن بشار قال ] 4615[ابن جرير . فيء أو يطلقإذا مضت األربعة فإنه يوقف حىت ي
حدثنا حيىي عن سفيان عن الشيباين عن الشعيب عن عمرو بن سلمة عن علي قال يف اإليـالء

ثنــــا : حــــدثنا ســــفيان بــــن عيينــــة قــــال: حــــدثنا أمحــــد قــــال] 2/682[حــــرب وقــــال .يوقــــف: 
إذا آىل مــن : اإليـالءقـال علــي يف: الشـيباين عـن الشــعيب عـن عمـرو بــن سـلمة بـن حــارث قـال

يحـــدثنا أبـــو بكـــر النيســـابور ]4082[الـــدارقطين . امرأتـــه وقفـــه حـــىت تبـــني رجعـــة أو طالقـــا
وحيــىي بــن ســعيد قــاال يحــدثنا عبــد الــرمحن بــن بشــر بــن احلكــم حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــد

يوقـف: اإليـالء قـال يفيعن عمرو بن سلمة عن علعن الشعيبحدثنا سفيان عن الشيباين
اهــ كـذا جعـاله مـن قولـه ، وأُراه مـن الروايـة بـاملعىن ، ء وإمـا أن يطلـقيبعد األربعـة فإمـا أن يفـ

.أي أن ذلك مذهبه 
أنا الشيباين عن بكري بن األخنس عـن جماهـد عـن عبـد : نا هشيم قال] 1909[وقال سعيد 

، إمـا أن يفـيء شهدت عليا أوقف رجال عند األربعة األشهر بالرحبة: الرمحن بن أيب ليلى قال
أخربنــا هشــيم عــن الشــيباين عــن بكــري بــن األخــنس عــن ]2469[ابــن اجلعــد .وإمــا أن يطلــق

شـهدت عليـا أوقـف رجـال عنـد األربعـة أشـهر قـال : جماهد عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـال 
حـــدثنا وكيـــع عـــن ]18880[ابـــن أيب شـــيبة .فوقفـــه يف الرحبـــة إمـــا أن تفـــيء وإمـــا أن تطلـــق

لشـيباين عـن بكــري بـن األخـنس عـن جماهـد عــن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى أن عليــا سـفيان عـن ا
حدثنا أبو هشام قال حدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن الشـيباين عـن ] 4616[ابن جرير . أوقفه

حـدثنا ابـن بشـار قـال . بكري بن األخنس عن جماهد عن ابن أيب ليلى عن علـي أنـه كـان يقفـه
ين عـن بكـري بـن األخـنس عـن جماهـد عـن ابـن أيب ليلـى عـن حدثنا حيىي عن سفيان عن الشـيبا

ثنـا حممـد بـن إمساعيـل األمحسـي ثنـا وكيـع عـن ]2214[ابـن أيب حـامت .علي أنـه كـان يوقفـه
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عـن جماهـد عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى عـن علـيسفيان عن الشيباين عن بكري بن األخنس
دثنا عبد السالم بن حـرب عـن ح: حدثنا حممد قال: حدثنا فهد قال]1939[الطحاوي . 

يوقـف : الشيباين عن بكري بن األخنس عن جماهد عن عبد الرمحن بـن أيب ليلـى عـن علـي قـال
حـــدثنا عبـــد الـــرمحن بـــن بشـــر بـــن يحـــدثنا أبـــو بكـــر النيســـابور ]4082[الـــدارقطين . املـــويل

عــن عــن الشــيباينوحيــىي بــن ســعيد قــاال حــدثنا ســفيان ياحلكــم حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــد
يوقـف بعـد األربعـة :قـاليليلـى عـن علـبكري بن األخنس عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب

.ه البيهقي صححاهـء وإما أن يطلق يفإما أن يف، 
أخـربين بكـري عـن سـعيد بــن : قـالالشـيباينعـننـا خالـد بـن عبـد اهللا] 1910[وقـال سـعيد 

الواسـطي ، ولعلـه ممـا أنكـر علـى سـعيد اهــ كـذا قـال خالـد بـن عبـد اهللاملسيب عن علـي مثلـه
.بن منصور 

يف الرجــل عــن أبيــهحــدثنا حممــد بــن عبــد األعلــى قــال حــدثنا معتمــر]4588[ابــن جريــر -
،واهللا ال جيمـع رأسـي ورأسـك شـيء أبـدا:يقول المرأته

ل علـي وابـن مسـعود وابـن عبـاس، وهـو خاطـب قـو ، كانت تطليقـة بائنـةأربعة أشهر ومل يفئ
.اهـ مرسل بصري واحلسن

قــاال إذا مضــت أربعــة بــن مســعوداو عليــا عــن معمــر عــن قتــادة أن ]11645[عبــد الــرزاق -
حـدثنا ابــن ] 4558[ابـن جريـر . أشـهر فهـي واحـدة وهـي أحـق بنفسـها وتعتــد عـدة املطلقـة 

بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أيب عن قتـادة أن 
وقـــول علـــي وعبـــد اهللا : قـــال قتـــادة. إذا مضـــت أربعـــة أشـــهر فهـــي أحـــق بنفســـها ، تطليقـــة 

والصــحيح عــن عبــد .اهـــ هــذه روايــة البصــريني عــن علــي ، وهــو مرســل أعجــب إيل يف اإليــالء
.اهللا 

إذا آىل  : قـال عبـد اهللاحدثنا جريـر عـن مغـرية عـن إبـراهيم عـن ]18864[ابن أيب شيبة -
نـا أبـو عوانـة عـن منصـور عـن ]1886[سـعيد .فمضت أربعـة أشـهر فقـد بانـت منـه بتطليقـة

ســعيد . إذا مضــت أربعــة أشــهر فهــي واحــدة بائنــة: إبــراهيم عــن عبــد اهللا أنــه قــال يف اإليــالء
إذا آىل الرجـل : أنا حصـني عـن إبـراهيم عـن عبـد اهللا أنـه كـان يقـول: نا هشيم قال]1888[

من
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حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا هشــيم ] 4565[ابــن جريــر . فــيهن إن شــاء وشــاءت
إذا مضـــت األربعـــة : قـــال أخربنـــا حصـــني عـــن إبـــراهيم عـــن عبـــد اهللا أنـــه كـــان يقـــول يف اإليـــالء

حدثين يعقـوب قـال حـدثنا هشـيم عـن مغـرية عـن إبـراهيم عـن عبـد . األشهر فهي تطليقة بائنة
.اهـ هذا خمتصر اهللا مثل ذلك

حـــدثين أبـــو الســـائب قـــال حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن ] 4567[وقـــال ابـــن جريـــر 
فخـرج فغـاب عنهـا سـتة أشـهر، مث جــاء : آىل عبـد اهللا بـن أنـيس مـن امرأتــه، قـال: إبـراهيم قـال

قـد : ذلك له، فقـال لـه عبـد اهللافأتى عبد اهللا فذكر.:فدخل عليها، فقيل
 .

حـدثنا ابـن بشـار قـال حـدثنا ابـن ] 4571[ابـن جريـر .إىل نفسها، وأصـدقها رطـال مـن ورق
واألعمش ومغرية عن إبـراهيم أن عبـد اهللا بـن أنـيس آىل عن منصورمهدي قال حدثنا سفيان

فــذهب بــه إىل عبــد اهللامــن امرأتــه فمضــت أربعــة أشــهر، مث جامعهــا وهــو نــاس فــأتى علقمــة،
ســـــعيد .فأصـــــدقها رطـــــال مـــــن فضـــــة، بانـــــت منـــــك فاخطبهـــــا إىل نفســـــها: هللافقـــــال عبـــــد ا

آىل عبــد اهللا بــن : قــالنــا أبــو عوانــة ومعتمــر بــن ســليمان عــن منصــور عــن إبــراهيم]1933[
: أنس مـن امرأتـه، مث خـرج، فجـاء وقـد مضـى وقـت اإليـالء، فـدخل بامرأتـه، فلقيـه رجـل فقـال

 :
أبـو نـا ]1938[سـعيد . قد بانت منك، مث اخطبها، فخطبها، فتزوجها على رطـل مـن فضـة

آىل عبــد اهللا بــن أنــس مــن امرأتــه مث خــرج، فغــاب عنهــا : معاويــة نــا األعمــش عــن إبــراهيم قــال
عبـد اهللا فـذكر ذلـك لـه: ستة أشهر، مث جاء فدخل عليها، فقيل له

وخطبهـا فأتاهـا فأعلمهـا.: فقال له
عن الثوري أو أخربين من مسعه ]11667[عبد الرزاق .فسها، وأصدقها رطال من ورقإىل ن

حيدث عن منصور ومغرية واألعمش عن إبـراهيم أن رجـال يقـال لـه عبـد اهللا بـن أنـيس آىل مـن 
امرأتــه فمضــت أربعــة أشــهر قبــل أن جيامعهــا مث جامعهــا بعــد األربعــة وهــو ال يــذكر ميينــه فــأتى 

بــن مســعود فســألوه فقــال قــد بانــت منــك فاخطبهــا إىل الــك لــه فــأتوا علقمــة بــن قــيس فــذكر ذ
.اهـ هذا مرسل نفسها فخطبها إىل نفسها وأصدقها رطال من فضة
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: حـدثنا ابـن عيينـة عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن علقمـة قـال ]18876[وقال ابـن أيب شـيبة 
لس إذ ذكر ، فأتى ابن 

فأنـا أهلـك ، وأصــدقها : : مسـعود فقـال 
حــدثنا أبـو هشـام قــال حـدثنا سـفيان بـن عيينــة عـن منصـور عــن ]4564[ابـن جريـر .رطـال

آىل عبــد اهللا بــن أنــيس مــن امرأتــه، فمكثــت ســتة أشــهر، فــأتى ابــن: إبــراهيم عــن علقمــة قــال
فأتاها فأخربها، وأصـدقها رطـال مـن ورق. : مسعود فسأله، فقال

.مرسل أصحاهـ 
قـال حـدثنا )1(حدثنا حممد بن املثىن قال حـدثنا عبـد الوهـاب عـن عطـاء]4568[ابن جرير 

.ةإذا مضت أربعـة أشـهر فهـي واحـدة بائنـ: داود عن عامر عن ابن مسعود أنه قال يف اإليالء
حدثنا حممد بن املثىن قـال حـدثين عبـد األعلـى قـال حـدثنا داود عـن عـامر أن رجـال مـن وقال

بين هالل يقال له فالن ابن أنيس أو عبد اهللا بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله، 
فطــرأ علــى النــاس بعــث مــن الغــد، فخــرج فغــاب ســتة أشــهر مث . 

فخــرج إىل القــوم فحــدثهم بســخطه علــى أهلــه حيــث .أهلــه مــا يــرى أن عليــه بأســاقــدم، فــأتى 
فـأتى ابـن مسـعود فسـأله .: فقال القوم. خرج، وبرضاه عنهم حني قدم

فـانطلق فاسـتأذن : قـال.: عن ذلك، فقال ابن مسعود
أن ميينـــك الـــيت كنـــت حلفـــت عليهـــا صـــارت طالقـــا، 

حــدثنا حممــد بــن عبــد األعلــى قــال حــدثنا املعتمــر قــال وقــال ابــن جريــر . فهــي أملــك بنفســها
أربعـــة أشـــهر ومل يفـــئ فقـــد إذا مضـــت : مسعـــت داود عـــن عـــامر أن ابـــن مســـعود قـــال يف املـــويل

أنــا داود عــن : نــا هشــيم قــال]1888[وقــال ســعيد .بانــت منــه امرأتــه بواحــدة وهــو خاطــب
.اهـ مرسل صحيح )2(مثلهالشعيب عن عبد اهللا

.كذا يف املطبوع والصواب عبد الوهاب بن عطاء هو اخلفاف -1
: كانوا يقولـون أو يتحـدثون يف اإليـالء : حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن حممد قال ]18967[ابن أيب شيبة -2

: فقلــت حملمــد إن عــامرا يقــول : إذا مضــت أربعــة أشــهر فهــي تطليقــة بائنــة وخيطبهــا يف 
.اهـ صحيح صدق عامر: 
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حــدثنا عبــد الســالم عــن علــي بــن بذميــة عــن أيب عبيــدة عــن ]18902[وقــال ابــن أيب شــيبة 
.يقــة بــائن ، وتعتــد بعــد ذلــك ثــالث حــيضإذا مضــت أربعــة أشــهر فهــي تطل: عبــد اهللا قــال 

ال : حــدثنا عبــد السـالم بــن حــرب عـن علــي بــن بذميـة عــن أيب عبيــدة عـن عبــد اهللا قــالوقـال 
اهـــ هكـذا رواه عبــد الســالم 

.بن حرب مرسال 
ا ابــن مهــدي قــال حــدثنا ســفيان عــن حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثن] 4570[وقــال ابــن جريــر 

إذا مضـــت أربعـــة : علــي بـــن بذميــة عـــن أيب عبيـــدة عــن مســـروق عــن عبـــد اهللا قـــال يف اإليــالء 
: حـدثنا علـي بـن شـيبة قـال]1948[الطحـاوي .أشهر فهي تطليقة بائنة، وتعتد ثالثـة قـروء

مسـروق عـن حدثنا سفيان عن علي بن بذمية عن أيب عبيـدة عـن : حدثنا قبيصة بن عقبة قال
البيهقــــي . إذا مضــــت األربعــــة األشــــهر يف تطليقــــة بائنــــة وهــــي أحــــق بنفســــها : عبــــد اهللا قــــال

بــن بذميــة عــن أيبييزيــد بــن هــارون أخربنــا ســفيان بــن ســعيد عــن علــمــن طريــق]15621[
يإذا آىل الرجـل مـن امرأتـه فمضـت األربعـة األشـهر فهـ: عبيدة عن مسروق عن عبد اهللا قـال 

نـا عبـد ]1889[سـعيد .ا يفتطليقة وخيطبهـ
نا املسعودي عن علي بن بذمية عن أيب عبيـدة عـن مسـروق عـن عبـد اهللا : الرمحن بن زياد قال
. اهـ صحيح متصل إن شاء اهللا أنه قال مثل ذلك

ان بــن بشــري آىل مــن أنــا خالــد عــن أيب قالبــة أن النعمــ: نــا هشــيم قــال]1890[وقــال ســعيد 
عبـد .: امرأته، فقال لـه عبـد اهللا

بن عيينة عن أيوب عن أيب قالبة قـال آىل النعمـان مـن امرأتـه اعن معمر و ]11639[الرزاق 
. ةإذا مضـت أربعـة أشـهر فـاعرتف بتطليقـ: بن مسعود فضرب فخذه فقال اوكان جالسا عند 

حدثنا ابن علية عن أيـوب عـن أيب قالبـة أن النعمـان بـن بشـري آىل ]18863[ابن أيب شيبة 
ابــن جريــر .إذا مضــت أربعــة أشــهر فقــد بانــت منــه بتطليقــة: مــن امرأتــه ، فقــال ابــن مســعود 

حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قـــال حــدثنا ابــن عليــة قـــال حــدثنا أيــوب وحــدثنا ابـــن ] 4572[
الوهـاب قـال حـدثنا أيـوب عـن أيب قالبـة أن النعمـان بـن بشـري آىل مـن بشار قـال حـدثنا عبـد 

اهـــ مرســل إذا مضــت أربعــة أشــهر فــاعرتف بتطليقــة: ، فضــرب ابــن مســعود فخــذه وقــالامرأتـه
.صحيح 
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عن الثوري عن ليـث عـن وبـرة عـن رجـل مـنهم قـال آىل مـن امرأتـه ]11628[عبد الرزاق -
الطــــرباين .إن مضــــت أربعــــة أشــــهر فهــــو إيــــالء : فقــــالمســــعودبــــناعشــــرة أيــــام فســــأل عنهــــا 

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا عبــد الســالم بــن حــرب عــن ليــث عــن ]9196[
أن ابن عم له آىل من امرأته عشرة أيام، مث خرج فقـدم، وقـد مضـت أربعـة وبرة بن عبد الرمحن

فسـأله فأحلفـه بـاهللا مـا علمـت، فذكره ميينه، فأتى ابن مسـعود،أشهر فوقع بأهله، فلقي رجال
ليـث بـن . مث أرسل إىل امرأته فأحلفها باهللا عـز وجـل مـا علمـت، مث أمـره فخطبهـا إىل نفسـها

.أيب سليم ضعيف 
هـي : كـان يقـولالـدرداءأبـانـا هشـيم عـن بعـض أصـحابه عـن قتـادة أن ]1917[سعيد -

] 4326[ابـــن جريـــر . لـــقمعصـــية يوقـــف عنـــد األربعـــة األشـــهر، فإمـــا أن يفـــيء، وإمـــا أن يط
حدثنا ابن املثىن قال حدثنا عبد األعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بـن 

األشهر فإمـا أن يفـيء وإمـا أن يطلـق، وال يـزال مقيمـا املسيب قاال يوقف عند انقضاء األربعة
.اهـ هكذا أرسله ابن أيب عروبة عن قتادة على معصية حىت يفيء أو يطلق

حــدثنا عبيــد اهللا بــن موســى عــن أبــان العطــار عــن قتــادة عــن ]18899[وقــال ابــن أيب شــيبة 
الطحـــاوي .اإليـــالء معصـــية وال حتـــرم عليـــه امرأتـــه: ســـعيد بـــن املســـيب عـــن أيب الـــدرداء قـــال

حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن : حــدثنا اخلصــيب قــال: حــدثنا نصــر بــن مــرزوق قــال]1945[
يوقـف عنـد األربعـة األشـهر، فإمـا أن يطلـق، : ن أبـا الـدرداء قـالقتادة عن سعيد بن املسـيب أ

حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا عبــد الصــمد قــال حــدثنا ]4623[ابــن جريــر . وإمــا أن يراجــع
لــيس لــه أجــل وهــي معصــية، : مهـام عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب عــن أيب الــدرداء أنــه قــال

حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا أبــو داود قــال .يوقــف يف اإليــالء فإمــا أن ميســك وإمــا أن يطلــق
إذا مضـت أربعـة : حدثنا مهام عن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب أن أبـا الـدرداء قـال يف اإليـالء

حـدثنا ابـن املثـىن قـال حـدثنا معـاذ بـن هشـام . أشهر فانه يوقف، إما أن يفيء، وإما أن يطلـق
هـي معصــية، وال : لــدرداء كـان يقــولقـال حــدثنا أيب عـن قتــادة عـن ســعيد بـن املســيب أن أبـا ا

حــــرب .حتــــرم عليــــه امرأتــــه بعــــد األربعــــة األشــــهر، وجيعــــل عليهــــا العــــدة بعــــد األربعــــة األشــــهر
مسعـت قتـادة : حدثنا مهـام قـال: : حدثنا أمحد بن حنبل قال] 2/683[

ن ميســك، وإمــا أن اإليــالء يوقــف فإمــا أيرويــه عــن ســعيد بــن املســيب عــن أيب الــدرداء قــال يف
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حـدثنا يبكـر النيسـابور مـن طريـق أيب]15617[البيهقـي .)1(وكان سعيد يأخذ بـه، يطلق 
أمحــد بــن يوســف حــدثنا حجــاج حــدثنا محــاد عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب يعــينيالســلم

يوقـف عنـد انقضـاء أربعـة أشـهر فإمـا أن يطلـق : اإليـالء رمحه اهللا تعاىل أن أبا الدرداء قال يف
.اهـ صحيح ء يوإما أن يف

أميـا رجـل آىل مـن امرأتـه :أنـه كـان يقـول عبد اهللا بن عمرعن نافع عـن ]1163[مالك -
فإنــه إذا مضـــت األربعـــة األشـــهر وقــف حـــىت يطلـــق أو يفـــيء وال يقــع عليـــه طـــالق إذا مضـــت 

نا عبد احلميد عن نافع عن ابن: نا هشيم قال]1911[سعيد . األربعة األشهر حىت يوقف
.عمر أنه قال يف املـؤيل عـن امرأتـه يوقـف عنـد األربعـة األشـهر، فإمـا أن يفـيء، وإمـا أن يطلـق

عنـد يوقـف املـويل: بن عمـر قـال اعن معمر عن أيوب عن نافع عن ]11661[عبد الرزاق 
عـن عبـد اهللا بـن عمـر ]11662[عبـد الـرزاق .انقضاء األربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق 

حـدثنا عبـد اهللا بـن إدريـس عـن عبيـد ]18889[ابـن أيب شـيبة . ن عمر مثلهباعن نافع عن 
ال حيل له أن يفعل إال ما أمره اهللا ، إمـا أن يفـيء ، وإمـا أن : اهللا عن نافع عن ابن عمر قال 

حدثنا حممد بن املثىن قال حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيـد اهللا عـن ]4634[ابن جرير .يعزم
إمــا أن يفــيء، وإمــا أن ال حيــل لــه إال مــا أحــل اهللا لــه: قــال يف املــويلنــافع عــن ابــن عمــر أنــه 

د اهللا بـن منـري قـال أخربنـا عبيـد اهللا عـن نـافع عـن بـحدثنا متيم بن املنتصر قـال أخربنـا ع. يطلق
حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبيد اهللا عن نافع عن ابن . ابن عمر حنوه

يبـني رجعتهـا، أو يطلـق عنـد انقضـاء :مويل أن ال يفعل ما أمره اهللا يقـولال جيوز لل:عمر قال
وراجعته فيه، . قال ابن إدريس وزاد فيه. األربعة األشهر يبني رجعتها، أو يطلق قال أبو كريب

حــدثنا جماهـد بــن موســى قــال حــدثنا يزيــد بــن هــارون مث قــال.إن لــه الرجعــة: فقـال قــوال معنــاه

ن سعيد بن املسيب وأبـا بكـر بـن عبـد الـرمحن كانـا يقـوالن يف الرجـل يـويل أبن شهاب اعن ] 1163[وقال مالك -1
اهـــ تابعــه ابــن جــريج ي تطليقــة ولزوجهــا عليهــا الرجعــة مــا كانــت يف العــدة 

إذا : حــدثنا ابــن فضــيل عــن داود عــن ســعيد بــن املســيب قــال ]18894[وقــال ابــن أيب شــيبة . أخــربين ابــن شــهاب 
سـيب سـألت سـعيد بـن امل: حـدثنا ابـن عيينـة عـن عمـرو قـال وقـال .مضت أربعة أشهر فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق

: عنـد أيـوب قـرأت يف كتـاب أيب قالبـة : حـدثنا أبـو داود عـن جريـر بـن حـازم قـال . ليس بشـيء: عن اإليالء ؟ فقال 
، اهـ ورواه عطاء اخلراساين عن سعيد يوقف معصية ، وليس بطالق: فقاال ، سألت عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب

.واهللا أعلم . وهو أصح من رواية ابن شهاب 
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يوقـف عنـد األربعـة : ازم قـال أخربنـا نـافع أن ابـن عمـر قـال يف اإليـالءقال أخربنا جرير بن ح
حدثين عبيد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ابـن لحدثين يونس قال أخربنا ابن وهب قا. األشهر

إذا آىل الرجل أن ال ميس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن ميسكها كما أمره : عمر أنه قال
حـدثنا ] 2/684[حـرب . وجب عليه الـذي صـنع طالقـا وال غـريهاهللا، وإما أن يطلقها وال ي

رواه صــحيح . حنــوه ن عبــد اهللا بــن عمــر عــعــن نــافع ثنــا ليــث بــن ســعد: أمحــد بــن يــونس قــال
.البخاري من طريق ليث عن نافع 

حدثنا أمحـد بـن حـازم قـال حـدثنا أبـو نعـيم قـال حـدثين جعفـر بـن ]4662[وقال ابن جرير 
عــن رجــل آىل مــن امرأتــه، فمضــت أربعــة ابــن عمــرهــران قــال ســألت برقــان عــن ميمــون بــن م

هلـــ اآليــة)للــذين يؤلــون مــن نســائهم تــربص أربعــة أشــهر(أشــهر فلــم يفــئ إليهــا فــتال هــذه اآليــة
.سند جيد ، مبعىن ما قبله 

ابــن قــال :حــدثين يــونس قــال أخربنــا ابــن وهــب عــن ابــن زيــد قــال]4658[وقــال ابــن جريــر 
اهللا وإن مضـت أربـع سـنني ال و : ىل السـلطان، وكـان أيب يقـول ذلـك ويقـولحىت يرفـع إ: عمر

.وهذا هو الصحيح عن ابن عمر . اهـ عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ال بأس به حىت يوقف
سـألت : حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبري قال ]18886[وقال ابن أيب شيبة 

حـــدثنا أبـــو ]4640[ابـــن جريـــر . يقضـــون يف ذلـــكاألمـــراء : فقـــال ،ابـــن عمـــر عـــن اإليـــالء 
هشام قال حدثنا ابن عيينة عـن أيـوب عـن سـعيد بـن جبـري قـال سـألت ابـن عمـر عـن اإليـالء 

أخربنـا عفـان قـال حـدثنا شـعبة عـن أيـوب ]9084[ابن سـعد .األمراء يقضون بذلك: فقال
ت الفيصـل بيـين : عن سعيد بن جبري قال 

: قـال . قال ابـن عمـر وقـال ابـن عمـر: أتريد أن تقول : فسألته عن اإليالء فقال : وبينه قال 
اهـ صحيح ، ذكره ابـن أيب يقول يف ذلك األمراء: قال . ونرضى بقولك ونقنع ، نعم : قلت 

.معناه األمراء يوقفونه . يوقف : شيبة يف من قال 
دثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن حبيــب عــن ســعيد بــن حــ]18865[وقــال ابــن أيب شــيبة 

إذا آىل فلــم يفــئ حــىت متضــي األربعــة األشــهر فهــي : قــاالابــن عبــاس وعمــرابــنعــن جبــري
عـن نـا األعمـش عـن حبيـب بـن أيب ثابـت: قـالنا أبو معاوية]1892[سعيد .تطليقة بائنة

ا آىل الرجـــل مـــن امرأتـــه إذ: كانـــا يقـــوالن: قـــالعمـــروابـــنعبـــاسابـــنبـــن جبـــري عـــن ســـعيد
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حـدثنا ابـن ]18866[ابن أيب شـيبة . فمضت أربعة األشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة بائنة
ابـن كـان : فقـال،عن اإليـالء سألت سعيدا أمري مكة: عن حبيب قال فضيل عن األعمش 

الطحــاوي .يقــول ذلــكابــن عمــر، وكــان إذا مضــت أربعــة أشــهر ملكــت أمرهــا: يقــولعبــاس
عـن حدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن حبيـب: قالحدثنا عبد امللك بن مروان]1949[

إذا آىل الرجــل مــن امرأتــه فلــم :ابــن عمــرو ابــن عبــاس عــن ســعيد بــن جبــري
حدثنا عمر بن حفص بن : قالحدثنا فهد.

ابــنأيب ثابــت عــن ســعيد عــن حــدثين حبيــب بــن : قــالعمــشحــدثنا أيب عــن األ: قــالغيــاث
: يقولـه؟ قـالعمـرابـنومسعـت : قيـل لسـعيد.إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسهاعباس

اهـ هكذا روي عن األعمش عن حبيب ، واألول عن ابن عمر أصح ، إمنا هذا قـول ابـن نعم
.عباس 
ش عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن أنــا ســليمان األعمــ: نــا هشــيم قــال]1891[ســعيد وقــال

إذا آىل الرجــل مــن امرأتــه فمضــت األربعــة أشــهر، فهــي : ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال
.اهـ سند صحيح تطليقة بائنة

يحـــدثنا أمحـــد بـــن يوســـف الســــلميحـــدثنا أبـــو بكـــر النيســــابور ]4091[وقـــال الـــدارقطين 
يـد عـن أيـوب قـال قلـت لسـعيد حدثنا أبو النعمان وسـليمان بـن حـرب قـاال حـدثنا محـاد بـن ز 

واحــدة بائنــة وال عــدة عليهــا يإذا مضــت أربعــة أشــهر فهــ: بــن جبــري أكــان ابــن عبــاس يقــول 
.اهـ سند صحيحنعم: قال ؟وتزوج إن شاءت 

أخـربين أبـو الـزبري : حدثنا روح بن عبادة عن ابـن جـريج قـال ]12625[وقال ابن أيب شيبة 
إن فاء كفر ، وإن مل يفعـل فهـي واحـدة وهـي : ابن عباس قال : أنه مسع سعيد بن جبري قال 

.اهـ سند صحيح أحق بنفسها
: بـن عبـاس قــالوا ابــن مسـعود و اعـن معمــر عـن قتـادة أن عليـا و ]11641[عبـد الـرزاق وقـال 

بـن مسـعود اقـال قتـادة قـال علـي و . إذا مضت األربعـة أشـهر فهـي تطليقـة وهـي أحـق بنفسـها 
تعتد بعد األربعة : بن مسعود اعن معمر عن قتادة قال قال علي و لمث قا.تعتد عدة املطلقة

إذا مضـــت األربعــة هلـــا أن ، ال تطولـــوا عليهــا : بــن عبــاس اوقـــال : قـــال قتــادة . عــدة املطلقــة 
.اهـ هذا مرسل حسن عن ابن مسعود وابن عباس تنكح 
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ابـــنعـــن حـــدثنا حفـــص عـــن حجـــاج عـــن احلكـــم عـــن مقســـم]18870[ابـــن أيب شـــيبة -
وعليهـا إذا مضـت أربعـة أشـهر فهـي تطليقـة بائنـة: قـاال وعن سامل عـن ابـن احلنفيـة ح عباس

.اهـ سند ضعيف أن تعتد ثالثة قروء
بــن اعــن معمــر عــن جعفــر بــن برقــان عــن يزيــد بــن األصــم عــن ]11605[عبــد الــرزاق وقــال

أجــل واهللا لقــد :قــال.:قــال،يعــين امرأتــه؟: عبــاس قــال 
اهـــ فعجــل قبــل أن متضــي أربعــة أشــهر فــإن مضــت فهــي تطليقــة : قــال، خرجــت ومــا أكلمهــا 

.سند حسن 
كان يقـرأ للـذين يقسـمون عباسبنابن جريج عن عطاء أن اعن ]11643[عبد الرزاق -

.اهـ ثقات من نسائهم فإن عزموا السراح 
حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا : حــدثنا حممــد بــن املثــىن قــال]4576[وقــال ابــن جريــر 

إذا مضـت أربعـة : شعبة عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن عطاء عن ابن عباس أنه قال يف اإليالء
حــدثنا يزيــد بــن : حــدثنا علــي بــن شــيبة قــال]1952[الطحــاوي .أشــهر فهــي واحــدة بائنــة

إذا آىل : لشــعبة عــن عبــد اهللا بــن أيب جنــيح عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــاحــدثنا: هــارون قــال
]15623[البيهقــي . الرجــل مــن امرأتــه فلــم يــف حــىت مضــى أربعــة أشــهر فهــي تطليقــة بــائن

عمـرو قـاال حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب
حــدثنا يزيــد بــن هــارون أخربنــا شــعبة عــن عبــد اهللا بــن أيبحــدثنا حممــد بــن إســحاق الصــغاين

تطليقـة بائنـة قـال يزيـد يعـينيإذا مضت أربعة أشهر فه: ن عطاء عن ابن عباس قال جنيح ع
.طرق عنه ، وهو خرب ثابت صحيح من اهـ ورواه ابن جرير يف التفسري اإليالءيف
يوقـف املـوىل : قـاال أبـا الـدرداء وعائشـةعن معمـر عـن قتـادة أن ]11658[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل حسن يفيء وإما أن يطلقفإما أن، عند انقضاء األربعة 
نــا ســفيان عــن أيب الزنــاد عــن القاســم بــن حممــد أن الرجــل كــان يــويل مــن ]1913[ســعيد -

: نا عبـد العزيـز قـال.ال ترى ذلك إيالءعائشةامرأته، فيمكث أكثر من أربعة أشهر، وكانت 
نـت ال تـرى اإليــالء أخـربين حيـىي بــن سـعيد عـن عبــد الـرمحن بـن القاســم عـن أبيـه أن عائشــة كا

بن عيينة عن أيب الزناد عـن القاسـم بـن حممـد اعن ]11660[عبد الرزاق .شيئا حىت يوقف
اآليـة )والـذين يؤلـون مـن نسـائهم(أن الرجل كان يويل من امرأته سـنة فيـأيت عائشـة فتقـرأ عليـه 
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اد عـــن الزنـــأخربنـــا ســـفيان عـــن أيب]15614هـــق[الشـــافعي . وتـــأمره باتقـــاء اهللا وأن يفـــيء 
امرأتــه فيــدعها كانــت عائشــة إذا ذكــر هلــا الرجــل حيلــف أن ال يــأيت: القاســم بــن حممــد قــال 

إمساك مبعروف (كيف قال اهللا عز وجل : مخسة أشهر ال ترى ذلك شيئا حىت يوقف وتقول 
عبيد اهللا بن عمر حيىي بن أيوب أخربينمن طريق] 15615[البيهقي . )أو تسريح بإحسان

ء وإن مضـت يال شـ: اإليـالء عن عبد الـرمحن 
حـدثين يـونس قـال أخربنـا ابـن وهـب ] 4632[ابـن جريـر .ء وإمـا أن يطلـقيسنة فإما أن يفـ

إذا : 
ت أربعــة أشــهر، فإمــا أن ميســكها كمــا أمــره اهللا، وإمــا أن آىل الرجــل أن ال ميــس امرأتــه، فمضــ

حـدثين يـونس قـال أخربنـا ابـن وهـب قـال . يطلقها ال يوجب عليه الذي صـنع طالقـا وال غـريه
أخــربين يــونس بــن يزيــد وناجيــة بــن بكــر وابــن أيب الزنــاد عــن أيب الزنــاد قــال أخــربين القاســم بــن 

ابنـة أيب سـعيد بـن هشـام، وكـان حيلـف فيهـا حممد أن خالد بن العاص املخزومـي كانـت عنـده
أال تتقــي اهللا يــا ابــن : 

: سورة البقرة؟ قالالعاص يف ابنة أيب سعيد؟ أما خترج أما تقرأ هذه اآلية اليت يف
.اهـ صحيح وال ترى أنه فارق أهله

: حـدثنا وكيـع عـن حسـن بـن فـرات عـن ابـن أيب مليكـة قــال ]18890[بـن أيب شـيبة وقـال ا
حــدثنا أبــو كريــب قــال حــدثنا ابــن ]4629[ابــن جريــر .يوقــف املــويل: مسعــت عائشــة تقــول 

يوقـف عنـد انقضـاء األربعـة : مليكـة قـال قالـت عائشـةإدريس قـال حـدثنا احلسـن عـن ابـن أيب
حــدثنا . ال تبكتــين: أنــت مسعتهــا؟ قــال: قلــت: قــال. لــقاألشــهر، فإمــا أن يفــيء، وإمــا أن يط

إبراهيم بن مسلم بن عبد اهللا قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابـن إدريـس قـال حـدثنا 
حــدثنا أبــو كريــب قــال حــدثنا ابــن إدريــس قــال . حســن بــن الفــرات بإســناده عــن عائشــة مثلــه

اهـــ صــحيح ، كــأن ابــن أيب شــة مثلــهحــدثنا عبــد اجلبــار بــن الــورد عــن ابــن أيب مليكــه عــن عائ
.مليكة مل يسمعه 

يف اآلية وعزمية الطالقما ذكروا يف معنى الفيء
علـيحدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن سامل عن الشـعيب عـن ]18930[ابن أيب شيبة -
فـإن كــان بـه علــة مــن  : الفــيء اجلمـاع ، وقــال ابـن مســعود : قـالوا ابــن عبــاس وابـن مســعودو
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ابــن أيب .فــإن فيئــه أن يفــيء بقلبــه ولســانه، أو حــبس حيــول بينــه وبــني اجلمــاع ضمــر كــرب أو 
حــدثنا األمحســي ثنــا وكيــع عــن شــريك عــن مــن مســع الشــعيب يعــين حممــد بــن ]2218[حــامت 

حـدثنا عصـام بـن ]2221[ابـن أيب حـامت . االرضـيءالفـ: سامل عن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال
إذا حــال بينــه : ن ســامل عــن الشــعيب عــن ابــن مســعود قــالرواد ثنــا آدم ثنــا هشــيم عــن حممــد بــ
.اهـ ابن سامل ضعيف )1(ءيعذر به فإشهاده يفيءوبينها مرض أو سفر أو جيش أو ش

عـزم الطـالق : قـال عبـاسبناأخربنا شعبة عن احلكم عن مقسم عن ]154[ابن اجلعد -
ابــن املثــىن قــال حــدثنا حــدثنا]4511[ابــن جريــر . ء اجلمــاع يانقضــاء األشــهر األربــع والفــ

ابــن اجلعــد .حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن احلكــم عــن مقســم عــن ابــن عبــاس مثلــه
عـزم الطـالق : بـن عبـاس قـالانا عبد الرمحن املسعودي عن احلكم عـن مقسـم عـن ]1917[

أنـا ابـن أيب ليلـى عـن : نا هشيم قال]1893[سعيد . ء اجلماعيانقضاء األشهر األربعة والف
، والفـــيءق انقضـــاء األربعـــة األشـــهرعزميـــة الطـــال: م عـــن مقســـم عـــن ابـــن عبـــاس قـــالاحلكـــ

حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل األمحســي ثنــا وكيــع عــن ]2223التفســري[ابــن أيب حــامت . اجلمــاع 
يءعزميـة الطـالق انقضـاء األربعـة أشـهر والفـ:شعبة عن احلكم عن مقسم عن ابن عبـاس قـال

حـــدثنا أبـــو ســـعيد األشـــج ثنـــا أبـــو خالـــد أنبـــأ حجـــاج عـــن ]2224[ابـــن أيب حـــامت . اجلمـــاع
ابــن أيب شــيبة . الــرتك حــىت متضــي أربعــة أشــهر: العــزم: احلكــم عــن مقســم عــن ابــن عبــاس قــال

عزميـــة : حـــدثنا وكيـــع عـــن شـــعبة عـــن احلكـــم عـــن مقســـم عـــن ابـــن عبـــاس قـــال ]18867[
حــدثنا إبــراهيم بــن ]1951[الطحــاوي .الطــالق انقضــاء األربعــة األشــهر ، والفــيء اجلمــاع

مسعــت مقســما : أخــربين احلكــم قــال: حــدثنا شــعبة قــال: حــدثنا أبــو الوليــد قــال: مــرزوق قــال
. والفـــيء اجلمـــاع ، عـــزم الطـــالق انقضـــاء األربعـــة األشـــهر : مسعـــت ابـــن عبـــاس يقـــول: يقـــول

أخربنــا أبـو عبــد اهللا احلـافظ حــدثنا أبــو العبـاس حممــد بـن يعقــوب حــدثنا ]15628[البيهقـي 
بــن إســحاق حــدثنا يزيــد هــو ابــن هــارون وأبــو النضــر قــال يزيــد أخربنــا شــعبة عــن احلكــم حممــد

.اهـ صحيح ء اجلماعيالف: عن مقسم عن ابن عباس قال 

: قــال . ا يــرون إذا فـاء فليســت عليـه كفــارةكـانو : عـن الثــوري عـن مغــرية عـن إبــراهيم قــال ]11707[عبـد الــرزاق -1
حدثنا غندر عن شعبة عن مغرية عـن إبـراهيم عـن أيب ]12627[ابن أيب شيبة وقال.وكان إبراهيم يستحب الكفارة 

يكفر : أن ترب ميينه ، قال ذا آىل من امرأته ، مث أتاها قبل يف الرجل إ: 
.هذا أسند اهـميينه
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حـــدثنا حممـــد بـــن فضـــيل عـــن مطـــرف عـــن الشـــعيب عـــن ابـــن ]18923[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
الشـعيب عـن ابـن أنـا مطـرف عـن : نـا هشـيم قـال]1894[سـعيد .الفيء اجلمـاع: عباس قال
نــا خالــد بــن عبــد اهللا عــن مطــرف عــن الشــعيب عــن ابــن عبــاس .اجلمــاع: الفــيء: عبــاس قــال

بــن عفــان حــدثنا أســباط عــن مطــرف ياحلســن بــن علــمــن طريــق]15629[البيهقــي .مثلــه
.اهـ صحيح ء اجلماعيالف: عن عامر عن ابن عباس قال 

جامع اإليالء
عـن عبـد الكـرمي عـن ابـن سـريينأنـا ابـن أيب ليلـى:قـالنا حبان بن علـي]1278[سعيد -

.اهـ ضعيف ، تقدم طالق األمة تطليقتان وإيالؤها شهران: عمرقال : قال
عــن إبــراهيم بــن حممــد عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن مــوىل آل طلحــة ]13189[عبــد الــرزاق -

ء العبــد إيــال: أنــه قــال عمــر بــن الخطــابعــن ســليمان بــن يســار عــن عبــد اهللا بــن عتبــة عــن 
.اهـ شيخ عبد الرزاق ليس بثقة شهران

: قـالمسـعودابـنعمـن حدثـه عـن جنا إمساعيل بن عياش عـن ابـن جـري]1927[سعيد -
حدثين الشعيب أن : أنا حممد بن سامل قال: نا هشيم قال.إذا آىل مث طلق فهما كفرسي رهان

ابـــن أيب شـــيبة . ءاإليـــاليهـــدم الطـــالق : وابـــن مســـعود كـــان يقـــول.يســـتبقان: عليـــا كـــان يقـــول
يهـدم الطـالق : حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الشعيب عن عبد اهللا قال ]18945[

.اهـ ضعيف مها كفرسي رهان: يالء وقال علي اإل
سريين عن ابن حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون بن إبراهيم]12626[ابن أيب شيبة -

ن مـا لـك ؟ فـذكر أنـه آىل مـ: كئيبا ، فقال لـه موسىأباأن زيادا أبصرعن عبد اهللا بن جبري
.اهـ موثقون امرأته ، فأمره أن يكفر ، ففعل

أخبار يف الطالقجامع
حـدثنا حممـد بـن عبـد : حدثنا حممد بـن جعفـر بـن أعـني قـال]2031األحكام[الطحاوي -

عليبن علي عن حدثنا حجاج عن منذر الثوري عن حممد: حدثنا أيب قال: اهللا بن منري قال
فإن طلقها فـال (: ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه اآلية يف كتاب اهللا عز وجل: قال

فمـا زلـت أدرس كتـاب اهللا حـىت فهمـت، فعرفـت أنـه الرجـل اآلخـر )جناح عليهما أن يرتاجعـا
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حـدثنا أمحــد بـن ســنان ثنـا يزيــد بـن هــارون أنبــأ ]2273[ابـن أيب حــامت . إذا طلقهـا إن شــاء 
فــإن (أشــكل علــي قولــه : قــال علــي: اج بــن أرطــاة عــن منــذر عــن حممــد بــن احلنفيــة قــالحجــ

إذا طلـــق الـــزوج : فدرســـت القـــرآن، فعرفـــت أنـــه يعـــين)طلقهـــا فـــال جنـــاح عليهمـــا أن يرتاجعـــا
.اهـ حجاج بن أرطاة ليس بقوي األخري، رجعت إىل زوجها األول املطلق ثالثا

ثنـا يزيـد حدثنا علي حـدثنا إمساعيـل]324[جعفر قال ابن خزمية يف حديث إمساعيل بن-
أخــربه أن عبيــد اهللا بــن احلــر بــن يســاربــن خصــيفة بــن يزيــد بــن عبــد اهللا الكنــدي أن ســليمان 

اجلعفي خرج إىل معاوية حني كان بينه وبني علي مـا كـان، فعـدا ابـن عـم لـه علـى امـرأة كانـت 
، فـذكر سـليمان بـن يسـار أن ابـن احلـر وقـد فارقنـا: حتت الفىت، فأنكحها رجال من قومه، قال

فقـال ابـن .قـد أنالـك يـا ابـن احلـر: أتـى عليـا، فقـال لـه علـي حـني رآهملا بلغه ذلك خرج حىت 
إين واهللا ما رجعت إليك، ولكن بلغين أن ابن عم يل سفيها أنكـح امـرأيت رجـال فـرجعين : احلر

فـزعم سـليمان أن عليـا بـاهللاذلك، وأنا أنشـدك العـدل، فـإين وإن كنـت فارقـت هـواك مل أكفـر 
: ال لـه علـي حـني فعـل ذلـكاحلـق، فقـال آخـذ إال: ل لـك أن يرضـوك؟ قـالوحيـك هـ: قال له

فـبم اسـتحللت : فكيـف مبـايل؟ قـال: ل الـذي نكحهـافقـا.فضعوها على يد عدل حـىت تـنفس
فلما طلقت أو أخذها الطلـق جلسـت بالبـاب حـىت إذا ولـدت أخـذت : قال ابن احلررجها؟ف

.اهـ مرسل جيد 
بــن جــريج قــال حــدثين إبــراهيم بــن أيب بكــر عــن رجــل عــن اعــن ]11572[عبــد الــرزاق -

]18642[ابـــن أيب شـــيبة . أنـــه قـــال ال يـــدخل إيـــالء يف تظـــاهر وال تظـــاهر يف إيـــالء علـــي
ال يـدخل إيـالء : دثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عـن إبـراهيم عـن رجـل عـن علـي قـالح

.اهـ ضعيف يف ظهار ، وال ظهار يف إيالء
ن بن ثنا سليما: حدثنا مروان بن حممد قال: حدثنا حممد بن الوزير قال] 1/462[حرب -

أربـع نسـوة عـن رجـل لـه سـئلعبـاسابـنعـن خـالد بـن عطـاء أن ثنا ابـن جـريج: موسى قال
: فقـــال ابـــن عبـــاس. فطلـــق إحـــداهن ال يـــدري أيـــتهن هـــي

يشـــرتكن يف الطـــالق كمـــا يشـــرتكن يف املـــرياث، وإن كنـــت مل تنـــو واحـــدة مـــنهن فـــاخرت أيـــتهن 
.اهـ ضعيف األمر عندناوذلك: مروان: قال. شئت
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عبـد اهللا ن شـعيب عـن أبيـه عـن عن معمر عـن رجـل عـن عمـرو بـ]12504[عبد الرزاق -
ـــــن عمـــــرو ـــــة بـــــني اليهوديـــــة والنصـــــرانية واململوكـــــة واملســـــلم : قـــــال ب عبـــــد الـــــرزاق .ال مالعن

أنــه قــال يف عبــد اهللا بــن عمــروعــن معمــر عــن رجــل عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ]13197[
بــن جــريج اأخربنــا ]12508[عبــد الــرزاق .العبــد يقــذف امــرأة حــرة قــال ال مالعنــة بينهمــا 

أربـع ال لعـان بيـنهن وبـني : قـال العـاصبـنعمـروعبـد اهللا بـنال قال عمرو بن شعيب عن ق
نية حتت املسلم واحلرة عند العبد واألمة عند احلر واألمة عنـد العبـد ار نصأزواجهن اليهودية وال

أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو حممــد عبيــد ]15696[البيهقــي . والنصــرانية عنــد النصــراين 
قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقـوب حـدثنا حيـىي الصيدالينيحممد بن حممد بن مهدبن 

أنيسـة عـن عمـرو بــن شـعيب عـن أبيــه حيـىي بــن أيبطالـب أخربنـا عبــد الوهـاب أخـربينبـن أيب
أربـع مــن النسـاء لـيس بيـنهن وبـني أزواجهــن : يقـول عبــد اهللا بـن عمـروكـان : عـن جـده قـال 

اهـــ ابــن املســلم واألمــة حتــت العبــد واألمــة حتــت احلــر واحلــرة حتــت العبــدمالعنــة النصــرانية حتــت
عــن عمــرو بــن يعمــر بــن هــارون عــن ابــن جــريج واألوزاعــورواه مــن طريــق . أيب أنيســة مــرتوك

.وابن هارون ضعيف . شعيب عن أبيه عن جده 
ثنـا عبـد اهللا حدثنا أمحد بن زيد بـن هـارون ثنـا إبـراهيم بـن املنـذر احلزامـي]234[الطرباين -

ضـــرب الـــزبري أمســـاء بنـــت أيب بكـــر : بـــن حممـــد بـــن حيـــىي بـــن عـــروة عـــن هشـــام بـــن عـــروة قـــال 
: أمـك طـالق إن دخلـت فقـال لـه عبـد اهللا : فصاحت بعبد اهللا بن الـزبري فأقبـل فلمـا رآه قـال 

كنـت غالمــا ولقـد: أجتعـل أمـي عرضـة ليمينــك ؟ فـاقتحم عليـه فخلصــها منـه فبانـت منـه قــال 
.اهـ عبد اهللا بن حممد مرتوك خذت بشعر منكيب الزبري رمبا أ

عـــن ثنـــا عبــد اهللا بـــن حممـــد الفـــروي: الحـــدثنا حيـــىي بـــن عبــد احلميـــد قـــ]1/478[حــرب -
لــيس الطــالق علــى مــا أضــمرت ولكــن : قــال عثمــان: إســحاق بــن عبــد اهللا بــن أيب فــروة قــال

.اهـ ابن أيب فروة ليس بثقة الطالق على ما تكلمت
حدثنا الفضـل بـن موسـى عـن محـاد بـن سـلمة عـن : حدثنا إسحاق قال] 1/484[حرب -

فـإذا جـاءت السـنة . أنـت طـالق إىل سـنة: إذا قال: عن ابن عباس قالعبد الكرمي عن عكرمة
.اهـ عبد الكرمي هو ابن أيب املخارق ال حيتج به فهي طالق
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د عن سـعد بـن إبـراهيمحدثنا بقية بن الولي: صفا قالحدثنا حممد بن م] 1/486[حرب -
إذا جـاء رمضـان فأنـت : عـن ابـن عبـاس يف رجـل قـال المرأتـهعن جده عن احلكم عن مقسم

تطلــق واحــدة فتنقضــي : قــال ابــن عبــاس. وبينــه وبــني رمضــان ســتة أشــهر، فنــدم. طــالق ثالثــا
.اهـ ضعيف 
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وما حياذرمن األخالق بيعما يؤمر به الجامع 
يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن (قال اهللا عز وجل 

) وأحل اهللا البيع وحرم الربا(اهللا تعاىلوقال)تراض منكم
بـن امـد بـن سـلم حـدثنا حرملـة بـن حيـىي حـدثنا أخربنا عبد اهللا بـن حم]3239[بان ابن ح-

عـن جـابر بـن عـن حممـد بـن املنكـدروهب أخربين عمرو بن احلارث عـن سـعيد بـن أيب هـالل
ال تستبطئوا الرزق، فإنه لن ميوت العبد حىت : عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

اهـــ وصــححه احلــاكم أخــذ احلــالل وتــرك احلــرام: فــأمجلوا يف الطلــبيبلغــه آخــر رزق هــو لــه،
.والذهيب 

بن عياش حدثنا أبو غسان حممـد بـن مطـرف قـال حـدثينيحدثنا عل]2076[البخاري -
رحــم اهللا :قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمأن بــن املنكــدر عــن جــابر بــن عبــد اهللاحممــد 

اهـ، وإذا اقتضى رجال مسحا إذا باع ، وإذا اشرتى
حــدثنا مســدد قــال حــدثنا حيــىي عــن شــعبة عــن قتــادة عــن أنــس عــن النــيب]13[البخــاري -

صلى اهللا عليـه وعن حسني املعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النيب،صلى اهللا عليه وسلم 
اهـال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه :قال وسلم

رو بن حممد حدثنا هشيم أخربنا العوام عـن إبـراهيم بـن عبـد حدثنا عم]2088[البخاري -
يالسوق ، فحلف باهللا لقـد أعطـوهو يفأوىف أن رجال أقام سلعةالرمحن عن عبد اهللا بن أيب

إن الـذين يشـرتو (
اهـ) مثنا قليال

مسعــت النعمــان بــن : قــال حــدثنا وكيــع حــدثنا زكريــا عــن عــامر]22435[ابــن أيب شــيبة-
: مسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول : بشــري خيطــب وأهــوى بإصــبعيه إىل أذنيــه ، يقــول 

احلالل بني واحلرام بني ، وبينهما أمـور مشـتبهات ، فمـن اتقـى الشـبهات اسـتربأ لدينـه وعرضـه 
رام ، كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتـع فيـه ، أال ، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احل

وإن لكــــل ملــــك محــــى وإن محــــى اهللا حمارمــــه ، أال وإن يف اجلســــد مضــــغة إذا صــــلحت صــــلح 
.اهـ رواه البخاري ومسلم ت فسد اجلسد كله ، أال وهي القلباجلسد كله ، وإذا فسد
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يس أخربنا عاصم بـن كليـب عـن حدثنا حممد بن العالء أخربنا ابن إدر ]3334[أبو داود -
جنــازة فرأيــت يفاألنصــار قــال خرجنــا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمأبيــه عــن رجــل مــن 

أوسـع ، أوسـع مـن قبـل رجليـه :احلـافر يوهو على القرب يوصرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
م مث وضـع القـو ء بالطعام فوضع يـدهيامرأة فجاء وجيفلما رجع استقبله داع. من قبل رأسه 

جد حلـم شـاة أ:فمه مث قال يلوك لقمة يففأكلوا فنظر آباؤنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يأرســلت إىل البقيــع يشــرت يــا رســول اهللا إين: فأرســلت املــرأة قالــت . أخــذت بغــري إذن أهلهــا 

يوجــد قــد اشــرتى شــاة أن أرســل إيلشــاة فلــم أجــد فأرســلت إىل جــار يليل
أطعميه األسـارى :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. امرأته فأرسلت إيلفأرسلت إيل

.صححه األلباين اهـ 
عـن أيبابـن قـيسيعـينهللا بن مسلمة بن قعنب حـدثنا داودحدثنا عبد ا]6706[مسلم -

ال :ســـلمهريـــرة قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـعيد مـــوىل عـــامر بـــن كريـــز عـــن أيب
حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيـع بعـض وكونـوا عبـاد اهللا 

ويشـري إىل صـدره . التقـوى هـا هنـا . املسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال خيذلـه وال حيقـره. إخوانا
حــرام كــل املســلم علــى املســلم ،  حبســب امــرئ مــن الشــر أن حيقــر أخــاه املســلم .ثــالث مــرات 

اهـدمه وماله وعرضه 
اخلليـل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتـادة عـن صـاحل أيب]2079[البخاري -

:صـلى اهللا عليـه وسـلمحكـيم بـن حـزام قـال قـال رسـول اهللاعن عبد اهللا بـن احلـارث رفعـه إىل 
بيعهمــا ، مــا يففــإن صــدقا وبينـا بــورك هل-أو قــال حــىت يتفرقـا -البيعـان باخليــار مــا مل يتفرقـا 

اهـوإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما 
حدثنا أبو سلمة حيـىي بـن خلـف حـدثنا بشـر بـن املفضـل عـن عبـد اهللا ]1210[الرتمذي -

بــن عثمــان بــن خثــيم عــن إمساعيــل بــن عبيــد بــن رفاعــة عــن أبيــه عــن جــده أنــه خــرج مــع النــيب 
فاسـتجابوا ! يـا معشـر التجـار : قـال صلى اهللا عليه و سلم إىل املصلى فرأى النـاس يتبـايعون ف

إن التجار يبعثـون يـوم : لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال 
.اهـ وصححه وابن حبان واحلاكم والذهيب إال من اتقى اهللا وبر وصدق ، القيامة فجارا 
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وائـل عـن قـيس عـن أيبحدثنا مسدد حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش]3328[أبو داود -
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسـول غرزة قال كنا يفبن أيب

يـــا معشـــر التجـــار إن البيـــع :اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فســـمانا باســـم هـــو أحســـن منـــه فقـــال 
.اهـ صححه الرتمذي واحلاكم والذهيب حيضره اللغو واحللف فشوبوه بالصدقة 

ــــا أخربنــــا ســــعيدأخربنــــا احلســــن بــــن ســــفيان] 4967[حبــــان ابــــن- بــــن عبــــد اجلبــــار أخربن
عن أبيـه عـن أيب سـعيد اخلـدري أن يهوديـا قـدم عن داود بن صاحل بن دينار التمارالدراوردي

زمـن النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم بثالثـني محـل شــعري ومتـر، فســعر مـدا مبـد النــيب صـلى اهللا عليــه 
ومئذ طعام غريه، وكان قد أصاب الناس قبل ذلك جوع ال جيدون فيـه وسلم وليس يف الناس ي

طعاما، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم الناس يشكون إليه غالء السعر، فصـعد املنـرب، فحمـد 
ال ألقــني اهللا مــن قبــل أن أعطــي أحــدا مــن مــال أحــد مــن غــري طيــب : اهللا، وأثــىن عليــه، مث قــال

ال تضـــــاغنوا، وال : يف بيــــوعكم خصــــاال أذكرهـــــا لكــــمنفــــس، إمنــــا البيـــــع عــــن تــــراض، ولكـــــن 
تناجشـوا، وال حتاسـدوا، وال يســوم الرجـل علـى ســوم أخيـه، وال يبـيعن حاضــر لبـاد، والبيـع عــن 

.اهـ رواه ابن ماجة خمتصرا تراض، وكونوا عباد اهللا إخوانا
قـال بن حجر مجيعا عـن إمساعيـل بـن جعفـرحيىي بن أيوب وقتيبة واحدثين] 295[مسلم -

هريــرة أن رســول اهللا صــلى اهللا العــالء عــن أبيــه عــن أيبابــن أيــوب حــدثنا إمساعيــل قــال أخــربين
مـــا هـــذا يـــا :مـــر علـــى صـــربة طعـــام فأدخـــل يـــده فيهـــا فنالـــت أصـــابعه بلـــال فقـــال عليـــه وســـلم

يـراه يعـام كـأفال جعلته فوق الط:قال . أصابته السماء يا رسول اهللا: قال . صاحب الطعام 
اهـ)1(ن غش فليس مينالناس م

واللفــظ بــن إبــراهيمشــيبة وأبــو كريــب وإســحاقحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]4210[مســلم -
قــال إســحاق أخربنــا وقــال اآلخــران حــدثنا أبــو أســامة عــن الوليــد بــن كثــري عــن شــيبةالبــن أيب

أنــه مســع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلميقتــادة األنصــار معبــد بــن كعــب بــن مالــك عــن أيب
اهـالبيع فإنه ينفق مث ميحق إياكم وكثرة احللف يف:قول ي

عن حيىي قال كان سفيان يكره هذا التفسري ليس منـا لـيس يحدثنا احلسن بن الصباح عن عل]3455[أبو داود -1
اهـمثلنا
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حـدثنا مبـارك : حـدثنا إمساعيـل بـن صـبيح قـال : حدثنا أبو كريب قـال ]1346[الطربي -
: قــال الخطــاببــنعمــرن إبــراهيم عــن علقمــة عــن عــبــن حســان عــن أيب عبــد اهللا الشــقري 

يـا أبـا رافـع : موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهـو صـانع يضـرب مبطرقتـه ، فقـال عمـر 
ويـل للصـانع ، : يـا أمـري املـؤمنني قـل ثـالث مـرار ، فقـال : أقول ثـالث مـرار ؟ فقـال أبـو رافـع 

إن التجــــارة حيضــــرها األميــــان ، وويــــل للتــــاجر مــــن ال واهللا ، وبلــــى واهللا ، يــــا معشــــر التجــــار ، 
فشوبوها بالصدقة ، أال إن كـل ميـني فـاجرة تـذهب بالربكـة ، وتثبـت الـذنب ، فـاتقوا ال واهللا ، 

.حديث حسن اهـ،وبلى واهللا 
عـن مالـك بـن أنـس يحـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـديحدثنا عباس العنرب ]489[الرتمذي -

ال يبـع : الخطاببنعمربن يعقوب عن أبيه عن جده قال قـال عن العالء بن عبد الرمحن
.هذا حديث حسن غريب: قال أبو عيسى اهـالدينسوقنا إال من قد تفقه يفيف

ال يبيعن : قال عمر : قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس ]23733[وقال ابن أيب شيبة 
.يم ضعيف اهـ ليث بن أيب سللبيعبسوقكم إنسان إال إنسان يعقل ا

حـدثنا عبيـدة عـن أيب سـعيد التيمـي قـال : أخربنا حممد بن عبيـد قـال ]9001[ابن سعد -
حــدثين ]1336[الطــربي .التــاجر فــاجر إال مــن أخــذ احلــق وأعطــاه: يقــول عليــامسعــت : 

حـدثنا عبيـدة بـن معتـب الضـيب عـن القـحدثنا يعلى بـن عبيـدقالاحلسني بن علي الصدائي
مث قـال . التـاجر فـاجر إال مـن أخـذ احلـق وأعطـاه : مسعت عليا يقول : ي قال أيب سعيد الثور 

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ســفيان عــن حممــد بــن جحــادة عــن أيب : وحــدثنا ابــن بشــار قــال 
اهــــ التـــاجر فــاجر وفجــوره أنـــه ينفــق ســـلعته بــاحللف: قـــال علــي بـــن أيب طالــب : ســعيد قــال 

.وهه عقيصا ، تركعبيدة يضعف ، وأبو سعيد هو التيمي امس
الـد حـدثنا خ: قـال حـدثنا حسـن بـن عطيـة: حدثنا أبو كريـب قـال ]1338[الطربي وقال

جيـيء إىل علـيكـان : قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي: بن طهمان أبو العالء اخلفاف قال 
فإن السالم عليكم يا أهل السوق ، اتقوا اهللا يف احللف ،: وق ، فيقوم مقاما له ، فيقول الس

.ال بأس بهاهـ فاجر إال من أخذ احلق وأعطاهاحللف يزجي السلعة ، وميحق الربكة ، التاجر
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حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حممد بن طلحة عن حممد بـن ]22635[ابن أيب شيبة -
يا معشر التجـار ، إيـاكم : يأيت السوق فيسلم ، مث يقول عليكان : قال جحادة عن زاذان

.اهـ ال بأس به ع فإنه ينفق السلعة وميحق الربكةحللف يف البيوكثرة ا
برجـل يبيـع سـلعته مسـعودبـنامـر : عن معمر عن األعمش قال ]15959[عبد الرزاق -

فضـــربه بالســـوط فلمـــا أجـــاز ســـأل عنـــه الرجـــل فقيـــل لـــه هـــو عبـــد اهللا بـــن مســـعود فقـــال لـــه مل 
اهـحق الربكة ألنك حتلف واحللف يلقح البيع ومي: قال . ضربتين 

حــدثنا بشــر بــن موســى ثنــا يزيــد بــن مهــران أبــو خالــد اخلبــار ثنــا أبــو ]8898[وقــال الطــرباين 
: بكر بن عياش عن ابن حصـني عـن املسـتورد بـن األحنـف عـن معقـل بـن عـامر األسـدي قـال

اهللا، وأنــا أبيــع ســلعة يل، وأنــا أحلــف عليهــا فجعــل يعلــو رأســي بشــيء يف يــده، مــر علــي عبــد
.سند ضعيف اهـال حتلف فإن اليمني ينفع السلعة، وميحق الربكة: يقول: فقال
حدثنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة عن سلمة بـن زيـاد ]22636[ابن أيب شيبة وقال

األميــان لقــاح البيــوع ومتحــق : مســعودابــنقــال : بــن أخــي ســامل بــن أيب اجلعــد عــن ســامل قــال 
. اهـ مرسل جيد الكسب

: قـال عـن عـون بـن عبـد اهللابن عجالنعنأخربنا محاد بن مسعدة ]7048[ابن سعد-
. إن شـئت فخـذ وإن شـئت فـاترك: قـال مث خـريه ، مثجريـركان 

إنــا بايعنــا رســول اهللا : قــال . يرمحــك اهللا ، إنــك إذا فعلــت هــذا مل ينفــذ لــك بيــع : فقيــل لــه 
حـــدثنا عبــدان بـــن ]2510[الطــرباين . صــيحة ألهـــل اإلســالمصــلى اهللا عليــه وســـلم علــى الن

ح  داود املنكـدري ثنـا بكـر بـن صـدقةأمحد و إبراهيم بن متوية األصبهاين قـاال ثنـا احلسـن بـن
وحدثنا عبد اهللا بن حممد بن شعيب الدجاين ثنا حيىي بـن حكـيم ثنـا محـاد بـن مسـعدة كالمهـا 

أنـه كـان إذا أقـام سـلعة بصـر عن جرير البجليبد اهللا بن عتبةعن ابن عجالن عن عون بن ع
يرمحـك اهللا إنـك إذا فعلـت : إن شئت فخذ وإن شئت فـاترك فقيـل لـه : 

إنـا بايعنـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم علـى النصـح ألهـل : هذا مل ينفذ لـك البيـع فقـال 
.اهـ هذا مرسل جيد االسالم 

دثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثنــا مســـلم بـــن إبـــراهيم ثنـــا األســـود بـــن حـــ]2395[وقــال الطـــرباين 
غدا أبو عبد اهللا إىل : قال إبراهيم بن جرير البجلي عن أبيهشيبان ثنا زياد بن أيب سفيان ثنا 
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الكناسة ليبتاع منها دابة وغدا موىل له فوقف يف ناحية السوق فجعلت الدواب متر عليـه فمـر 
انطلــق فاشــرت ذلــك الفــرس فــانطلق مــواله فــأعطى صــاحبه بــه : بــه فــرس فأعجبــه فقــال ملــواله

هل لـك أن تنطلـق : ثالمثائة درهم فأىب صاحبه أن يبيعه فماكسه فأىب صاحبه أن يبيعه فقال 
ال أبــايل فانطلقـا إليــه فقــال لــه مــواله إين أعطيــت هــذا : إىل صـاحب لنــا ناحيــة الســوق ؟ قــال 

صـدق أصـلحك اهللا : مـن ذلـك قـال صـاحب الفـرس بفرسه ثالمثئة درهم فأىب وذكر أنـه خـري 
ال فرسـك خـري مــن ذلـك تبيعـه خبمسـمئة حـىت بلـغ سـبعمئة درهــم أو : فـرتى ذلـك مثنـا ؟ قـال 

وحيــــك انطلقــــت لتبتــــاع يل دابــــة : مثامنئــــة فلمــــا أن ذهــــب الرجــــل أقبــــل علــــى مــــواله فقــــال لــــه 
مـا تـرى : وهـو يقـول سلمني يقـودهفأعجبتين دابة رجل فأرسلتك تشرتيها فجئت برجل من امل

اهــ مرسـل ال ما ترى ؟ وقد بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم علـى النصـح لكـل مسـلم 
.بأس به 

حـدثنا مسـدد بـن مسـرهد عـن عبـد الـوارث قـال أخربنـا أبـو خليفـة]4546[وقال ابن حبان 
صـلى بايعت رسـول اهللا: عن أيب زرعة عن جرير قالعن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد

اهللا عليــه وســلم علــى الســمع والطاعــة، والنصــح لكــل مســلم، فكــان إذا اشــرتى شــيئا أو باعــه 
اري خـــرواه الباهــــاعلـــم أن مـــا أخـــذنا منـــك أحـــب إلينـــا ممـــا أعطيناكـــه فـــاخرت: يقـــول لصـــاحبه

.خمتصرا ومسلم عن جرير 
عن ابن ن محريحدثنا حممد بحدثنا اهليثم بن خارجة ]258إصالح املال[ابن أيب الدنيا -

وكان أبـوه مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن عن عقيل بن طلحة السلميشوذب 
.مرسل جيداهـيا بين اطلبوا الرزق يف غري بيع بين آدم: أنه كان يقولذرأبي
حـدثنا منصـور بـن أيب : حدثنا عبد الرمحن قـال : حدثنا ابن بشار قال ]1349[الطربي -

: مــش عــن عبــد امللــك بــن ميســرة عــن أيب شــعبة عــن ابــن فــارس األبلــق قــالاألســود عــن األع
رجــل مــن قــومي مثلــك ال : مــن بــين غفــار ، قــال : ممــن أنــت ؟ قلــت : فقــال ، ذرأبــالقيــت 

: نعـم ، قـال : لـك عنهـا غـىن ؟ قلـت : إنين شغلين عنـك التجـارة ، قـال : قلت : أعرفه قال
مث قــال. ، وفجـوره أن يــزين ســلعته مبـا لــيس فيهــا فإنــا كنــا نتحـدث أن التــاجر فــاجر، فـدعها 

ن عبـد عـحدثنا أيب عن أبيه عـن جـده عـن األعمـش : حدثين حيىي بن إبراهيم املسعودي قال 
مــن : دخلــت علـى أيب ذر فقـال : امللـك بـن ميسـرة عــن أيب شـعبة عـن ابــن فـارس األبلـق قـال 
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رجـل مثلـك : األبلـق ، قـال ابـن فـارس: مـن أيهـم ؟ قلـت : فقال . من غفار : أنت ؟ قلت 
: هــل لــك عنهــا غــىن ؟ قــال : شــغلتين التجــارة ، قــال : فقلــت : مــن قــومي ال أعرفــه ؟ قــال 

فـدعها فإنـا كنـا نتحـدث أن التـاجر فـاجر ، وفجـوره أنـه حيلـي السـلعة مبـا : نعم ، قال : قلت 
.اهـ أبو شعبة وشيخه ال يعرفان ليس فيها 

دخــل علينــا : حــدثنا جريــر عــن األعمــش قــال : قــال حــدثنا ابــن محيــد]1351[الطــربي -
ــوقــال : ســمعته يقــول هــذا احلســن البصــري ، ف: فذكرتــه بعــد ونعتــه ، فقــالوا رجــل بواســط أب

وال أن يل غالما صواغا خائنـا بـدرمهنيالورع أمانة ، والتاجر فاجر ، واهللا ما أحب :الدرداء
.ـ مرسل حسن اهبغيا بدرمهني ، وال خياطا خائنا بدرمهنيأمة
حيـىي مسعـتحدثنا حممد بن بشار حـدثنا وهـب بـن جريـر حـدثنا أيب]2331[ابن ماجة -

قـالعقبـة بـن عـامرحبيب عـن عبـد الـرمحن بـن مشاسـة عـن يببن أيوب حيدث عن يزيد بن أ
وال حيـل ملسـلم بـاع مـن ، املسـلم أخـو املسـلم :مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول 

عبــد اهللا بــن وهــب عــن ورواه . اهـــ صــححه احلــاكم والــذهيب فيــه عيــب إال بينــه لــه أخيــه بيعــا 
حبيـب عـن عبـد الـرمحن بـن مشاسـة أنـه مسـع عقبـة بـن عـامر علـى الليث وغريه عن يزيد بن أيب

املـؤمن أخـو املـؤمن فـال حيـل للمـؤمن أن :املنرب يقول إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال 
ورواه الطـــرباين .رواه مســـلم . وال خيطـــب علـــى خطبـــة أخيـــه حـــىت يـــذريبتـــاع علـــى بيـــع أخيـــه 

حدثنا مطلـب بـن شـعيب األزدي ثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل حـدثين الليـث عـن يزيـد بـن ]876[
املســلم : عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــالأيب حبيــب عــن ابــن مشاســة عــن عقبــة بــن عــامر

وقــال عقبــة بــن : البيعــان ومل يكتمــا ونصــحابــاب إذا بــنيقــال البخــاري يف و اهـــ أخــو املســلم
هــذا فكأنــه عنــده موقــوف ، و اهـــ إال أخــربه ال حيــل المــرئ ي: عـامر 

فـإن كـان حيـىي بـن أيـوب .ا احلرف ذمل يذكروا فيه هوغريمها احلديث رواه أبو هريرة وابن عمر 
.، واهللا أعلم حفظه ، فال يكون إال موقوفا 

ثنا أبو النضر قال ثنا أبو جعفـر يعـين الـرازي عـن يزيـد بـن أيب مالـك حد]16056[محد أ-
واثلة بن األسـقعاشرتيت ناقة مـن دار : قال ثنا أبو سباع قال 
قلـت ؟هل بني لـك مـا فيهـا: قال . نعم : قلت ؟ يا عبد اهللا اشرتيت : وهو جير رداءه فقال 

. : قال ؟ وما فيها : 
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، أصـلحك اهللا أي هـذا : قلت بل أردت عليها احلج قال فإن خبفها نقبا قـال فقـال صـاحبها 
ال حيـل ألحـد يبيـع شـيئا : قال إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم يقـول. تفسد علي

وضـعفه أبوحـامت . اهـ صححه احلـاكم والـذهيب ل ملن يعلم ذلك إال يبينه إال يبني ما فيه وال حي
.
حـدثنا أبـو داود عـن عمـر بـن : احلسـني بـن علـي الصـدائي قـال حـدثين]1347[الطربي -

ال خـري يف التجـارة إال ملـن مل :قـال هريـرةأبـيعن عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة راشد
حـدثنا وقـال. وأعطـى يف احلـق ، وعـزل يف كـل ذلـك احللـفوميـدح مـا يبيـع ،مـا يشـرتييذم 

هكـذا : أخربنا عمـر بـن رشـيد احلنفـي قـال أبـو موسـى : حدثنا أبو داود قال : ابن املثىن قال 
ال : عن أيب سلمة عن أيب هريرة قـال مسعت حيىي: قال قال أبو داود وإمنا هو عمر بن راشد

بيـع ، ومل يـذم مـا يشـرتي وأعطـى يف احلـق وعـزل يف كـل خري يف التجارة ، إال ملن مل ميـدح مـا ي
حــدثنا ســويد اليمــامي : حــدثنا مســلم بــن إبــراهيم قــال : حــدثنا ابــن املثــىن قــال .ذلــك احللــف

.اهـ ضعيف عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة بنحوه
ت خالــد بــن مسعــ: حــدثنا ابــن عيينــة عــن جممــع األنصــاري قــال ]22641[ابــن أيب شــيبة -

ينفــق الســـلعة ،الكــذب ملــح البيــع : يقــول هريـــرةأبــامسعــت : ســعد مــوىل أيب مســعود قــال 
.صحيح اهـوميحق الكسب

حـدثنا سـفيان قـال عمـرو كـان هـا هنـا رجـل امسـه نـواس ، يحـدثنا علـ]2099[البخاري -
يــه فاشــرتى تلــك اإلبــل مــن شــريك لــه ، فجــاء إلعمــرابــنإبــل هــيم ، فــذهب وكانــت عنــده
وحيـك : فقال . كذا وكذا من شيخ  : ممن بعتها قال : فقال . بعنا تلك اإلبل : شريكه فقال 

قـال فاسـتقها . إن شريكى باعك إبال هيمـا ، ومل يعرفـك : فجاءه فقال . ابن عمر ذاك واهللا
ال ل دعهــا ، رضــينا بقضــاء رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــال فلمــا ذهــب يســتاقها فقــا. 

حـدثنا سـفيان حـدثنا ياحلميـدمـن طريـق]11051[البيهقـي .مـرا ع سـفيان عَ مس. عدوى 
ا اهـابن عمر من شريك النواس إبال هيماشرتى : عمرو بن دينار قال 

أنه شـهد حدثنا شريك عن غالب أيب اهلذيل عن كليب اجلرمي]23668[ابن أيب شيبة -
حــدثنا علـي بــن عبــد ]7892[نـذر ابــن امل.يف اللحـميعــين. ينهــى القصـابني عــن الـنفخعليـا

حـدثين كليـب األودي عـن علـي: حـدثنا يوسـف بـن صـهيب قـال: لقـاالعزيز حدثنا أبو نعيم
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، يـا معشـر القصـابني: خرج علي من هذا القصر عليه ثوبني فقام علـى القصـابني، فقـال: قال
.اهـ حسن صحيح ومن نفخ فليس منا

حلــر بــن جرمــوز عــن أبيــه حــدثنا ا: ني قــال أخربنــا الفضــل بــن دكــ]2849[ابــن ســعد وقــال
عليــه قطريتــان إزار إىل نصــف الســاق، ورداء مشــمر وهــو خيــرج مــن القصــر و رأيــت عليــا: قــال

أوفوا : وحسن البيع ويقول ، قريب منه
.اهـ ال بأس بهال تنفخوا اللحم: يزان ، ويقول الكيل وامل

م  أقــال عمــرو بــن زرارة عــن القاســم عــن عبــد اجلبــار عــن ]1859[وقــال البخــاري يف التــاريخ 
ال، : يزيــد يف الــوزن أو يــنقص ؟ قيــلأ: اهللا عنــه يف الــنفخ يف الشــاءيمسعــت عليــا رضــةكثــري 
.اهـ ضعيف ال يتابع عليه . رجل يزين سلعته: قال
مــر : قــال مســعودبــناماهــان عــن عــن الثــوري عــن إمساعيــل عــن ]14340[عبــد الــرزاق -

ابـن . قـد أرجـح فكفـأ عبـد اهللا امليـزان وقـال نعـم اللسـان مث زد بعـد مـا شـئت 000برجل يـزن
مـر ابـن : قـال بن مسيع عـن ماهـانعن إمساعيلحدثنا علي بن مسهر]21903[أيب شيبة 

قام فـزده مـن أقـم لسـان امليـزان ، فـإذا اسـت: أرجـح ، فقـال : مسعود على رجل يـزن ذريـرة قـال 
حــدثنا إمساعيــل بــن : حــدثنا حممــد حــدثنا ســعيد قــال]7895[ابــن املنــذر .مالــك مــا شــئت

مــر ابــن مســعود برجــل يــزن : زكريــا وأبــو معاويــة عــن إمساعيــل بــن مسيــع عــن ماهــان احلنفــي قــال
أرجـح، فقـال عبـد اهللا أقـم اللسـان، إن شـئت بعـد فـأرجح، وإن شـئت : ذريرة، ورجل يقول له

قــال حــدثنا عبيــد اهللا بــن حــدثنا احلســن بــن علــي بــن عفــان]1651ك[دواليب الــ. فأمســك
مـر : يقـولأنه مسع ماهان أبـا سـاملعن إمساعيل بن مسيع أيب حممدقال حدثنا إسرائيلموسى

أقـم : مث قال لـه، فأكفأ الكفتني : قال، عبد اهللا بن مسعود على رجل يزن ذريرة قد أرجح له 
.مرسل جيد اهـتاللسان مث زده بعد ما شئ

قــال حــدثنا قــيس حــدثنا أبــو غســانحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قـال]7893[ابـن املنــذر -
إن يا معشر األعاجم: عباسابنقال : قاللربيع حدثنا األعمش عن سامل بن أيب اجلعدبن ا

كـذا اهــ هالكيـل وامليـزان: قـبلكم مـن القـرون
بـن عفـان حـدثنا ياحلسـن بـن علـمـن طريـق] 11498[البيهقي ورواه . رواه قيس بن الربيع 

اجلعـد قــال مسعـت كريبــا يقـول قــال ابــن ابــن أيبعبـد اهللا بــن منـري عــن األعمـش عــن سـامل يعــين
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: عبــاس 
.صححه الرتمذي ـاهوامليزان

نا إمساعيــل بــن حــدثحــدثنا حممــد بــن علــي حــدثنا ســعيد بــن منصــور]7894[ابــن املنــذر -
ابتــاع شــيئا فحثــي لــه يف عمــرابــنأن ن حممــد بــن عبــاد بــن جعفــرعــعيــاش عــن ابــن جــريج

اهـ سند فإن يل ما أخذ املكيال، على رأسه وال متسك أرسل يدك: املكيال، فقال ابن عمر
.ضعيف 

باب املصراة
حدثنا ابن بكري حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن األعرج قال أبـو ]2148[البخاري -

ال تصــروا اإلبــل والغــنم ، فمــن ابتاعهــا بعــد فإنــه خبــري :صــلى اهللا عليــه وســلم هريــرة عــن النــيب
صــاحل ويــذكر عــن أيب. ء أمســك ، وإن شــاء ردهــا وصــاع متــرالنظــرين بعــد أن حيتلبهــا إن شــا

:صــلى اهللا عليــه وســلم هريــرة عــن النــيبوجماهــد والوليــد بــن ربــاح وموســى بــن يســار عــن أيب
وقـال بعضــهم . وقـال بعضـهم عـن ابـن سـريين صـاعا مـن طعـام وهـو باخليـار ثالثـا . صـاع متـر

اهـومل يذكر ثالثا ، والتمر أكثر . عن ابن سريين صاعا من متر 
مــن ابتــاع شــاة : حممــد عــن أيب هريــرة قــال أخربنــا هشــام عــن]14859[وقــال عبــد الــرزاق 

]7905[وقـال ابـن املنـذر . مصراة فهو باخليار ثالثـة أيـام فـإن ردهـا رد معهـا صـاعا مـن متـر 
: قـالحدثنا حيىي بن حممد حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا أيوب عن حممد عن أيب هريـرة

وقـال .معهـا صـاعا مـن متـر، ال مسـراءمن اشرتى مصراة فهو باخليـار ثالثـة أيـام، فمـن ردهـا رد 
أنـه مسـع أبـا حدثنا حممد بن بكـر حـدثنا بنـدار حـدثنا ابـن أيب عـدي عـن ابـن عـون عـن حممـد

عـــن الثـــوري عـــن ] 14861[وقـــال عبـــد الـــرزاق . ، لـــيس بـــربمتـــر: ال مســـراء: هريـــرة يقـــول
ا صـاعا مـن متـر من اشرتى شاة مصراة فردها ورد معهـ: منصور عن إبراهيم عن أيب هريرة قال 

مــن : عبــد الــرزاق قــال أخربنــا داود بــن قــيس عــن موســى بــن يســار عــن أيب هريــرة قــال وقــال.
.اهـ أسانيد صحاح م يرض ردها ورد معها صاعا من متراشرتى شاة مصراة فإن حلبها فل

يقول حدثنا أبـو عثمـان حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال مسعت أيب]2149[البخاري وقال
. مـن اشـرتى شـاة حمفلـة ، فردهـا فلـريد معهـا صـاعا: هللا بن مسعود قـال عن عبد ا

أخربنـا التيمـي عـن أبيـه ]14866[وقـال عبـد الـرزاق .أن تلقى البيـوع مصلى اهللا عليه وسل
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من اشرتى شاة حمفلة فردها فلريد معهـا : عن أيب عثمان النهدي عن عبد اهللا بن مسعود قال 
ورواه إبـراهيم بـن موسـى الفـراء أخربنـا معتمـر قـال ]11042[ال البيهقـي قـو . صاعا من متـر 

مـن اشـرتى شـاة حمفلـة فردهـا فلـريد : يقول حدثنا أبـو عثمـان عـن ابـن مسـعود قـال مسعت أيب
أبـو حيـىي أخـربينيأخربنـاه أبـو عمـرو األديـب أخربنـا أبـو بكـر اإلمسـاعيل. معها صاعا مـن متـر

حــديث احملفلــة مــن قــول عبــد اهللا وقــد رفعــه : يقــال اإلمســاعيل. رهحــدثنا إبــراهيم فــذكالرويــاين
أخربنــا أبــو عمــرو أخربنــا أبــو بكــر حــدثنا القاســم حــدثنا أبــو كريــب .ي أبــو خالــد عــن التيمــ

ورواه ابن املبارك وحيىي بن سعيد وابن يقال اإلمساعيل.حدثنا أبو خالد فذكره ومل يقل من متر
اهـوجرير وغريهم موقوفا على ابن مسعود حديث احملفلةويزيد بن زريع وهشيميعدأيب

التيمــي عــن أيب عثمــان أخربنــا: حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال ]22560[وقــال ابــن أيب شــيبة 
] 7906[ابـن املنـذر .من اشرتى حمفلة فردها فلريد معهـا صـاعا: قال عبد اهللا: النهدي قال

مـن : قال عبد اهللاأخربنا سليمان عن أيب عثمان:نا إبراهيم بن عبد اهللا أخربنا يزيد قالحدث
اهـرتى حمفلة فردها فلريد معها صاعااش

أيب عــن عبــد الــرمحن بــن نــا شــعبة عــن احلكــم: قــالنا وكيــعحــدث]966[وقــال ابــن أيب شــيبة 
قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــالأصــحاب النــيب صــلى اهللا عليـه وســلممــنليلـى عــن رجــل

مصــراة فهــو فيهــا بأحــد النظــرين إن ردهــا، رد معهــا صــاعا مــن طعــام، أو مــن اشــرتى: وســلم
رواه أمحـــد . اهــــ هـــذا لـــيس علـــى التخيـــري ، لكنـــه شـــك مـــن احلكـــم بـــن عتيبـــة صـــاعا مـــن متـــر

مسعت ابن أيب ليلى حيـدث : قالنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن احلكمحدث]18819[
ال يتلقى جلب، وال يبع حاضر لبـاد، :المن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قعن رجل

إمنـــا قـــال ناقـــة مـــرة واحـــدة، فهـــو منهـــا بـــآخر : ومـــن اشـــرتى شـــاة مصـــراة أو ناقـــة، قـــال شـــعبة
صـاعا مـن :أو قـال: احلكـمالنظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صـاعا مـن طعـام ، قـال

اهـمتر 
إيـاكم : ن عبـد اهللا قـالاألعمـش عـن خيثمـة عـعن الثـوري عـن ]14865[وقال عبد الرزاق 

حـدثنا أبـو معاويـة ]21207[ابـن أيب شـيبة . 
: قـــال يل عبــد اهللا : عــن األعمــش عـــن خيثمــة عــن األســـود قــال 

يـد حـدثنا يعلـى بـن عبمـن طريـق]11026[البيهقـي ورواه .خالبة ، وال حتـل اخلالبـة ملسـلم
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فإ، إيـاكم واحملفـالت : األعمش عن خيثمة عن األسود قـال قـال عبـد اهللا 
.اهـ وصحح إسناده اخلالبة ملسلم

من اشرتط الرباءة وما جاء يف الرد بالعيبباب 
ن رجــال ذكــر لرســول اهللا أعــن عبــد اهللا بــن دينــار عــن عبــد اهللا بــن عمــر ]1368[مالــك -

إذا بايعـت : سـلمه ونه خيدع يف البيوع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليأيه و سلم صلى اهللا عل
.اهـ رواه البخاري ومسلم ال خالبة : فكان الرجل إذا بايع يقول : قال . ال خالبة : فقل 

حــدثنا عبــد امللــك بــن أمحــد بــن نصــر الــدقاق واحلســني بــن إمساعيــل ]3054[الــدارقطين -
حــدثنا عبــد األعلــى عــن حممــد بــن يمــد بــن عمــرو بــن العبــاس البــاهلقــاال حــدثنا حمياحملــامل

إسحاق حدثنا نافع أن عبد اهللا بن عمر حدثه أن رجال من األنصار كانت بلسانه لوثة وكان 
إذا بعـت :البيـوع فـأتى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـذكر ذلـك لـه فقـال ال يزال يغنب يف

منقـذ بـن يحممـد بـن حيـىي بـن حبـان قـال هـو جـددثينقـال حممـد وحـ. فقل ال خالبـة مـرتني 
رأسه فكسـرت لسـانه ونازعتـه عقلـه وكـان ال يـدع التجـارة عمرو وكان رجال قد أصابته آمة يف

إذا بايعـت فقـل ال :وال يزال يغنب فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فـذكر ذلـك لـه فقـال 
ليــال فــإن رضــيت فأمســك وإن ســخطت كــل ســلعة تبتاعهــا باخليــار ثــالث خالبــة مث أنــت يف

زمـن عثمـان ر عمرا طويال عاش ثالثني ومائـة سـنة وكـان يفوكان عمّ . فارددها على صاحبها 
السوق ويرجع به إىل أهله وقد غنب غبنا قبيحا بن عفان حني فشا الناس وكثروا يبتاع البيع يف

إن سـخطت رددت قـد كـان فيلومونه ويقولون مل تبتاع فيقول فأنا باخليار إن رضيت أخـذت و 
باخليار ثالثا فريد السلعة على صـاحبها مـن الغـد وبعـد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعلين

دراهــم قــال يقــول إن رســول اهللا صــلى وأعطيتــينالغــد فيقــول واهللا ال أقبلهــا قــد أخــذت ســلعيت
صــلى اهللا باخليــار ثالثــا فكــان ميــر الرجــل مــن أصــحاب رســول اهللاهللا عليــه وســلم قــد جعلــين

عليــه وســلم فيقــول للتــاجر وحيــك إنــه قــد صــدق إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــد كــان 
مـا : قال وأخربنا حممـد بـن إسـحاق حـدثنا حممـد بـن حيـىي بـن حبـان قـال . جعله باخليار ثالثا

علمــت ابــن الــزبري جعــل العهــدة ثالثــا إال لــذلك مــن أمــر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف
، رواه ابـن وهـذا حـديث حسـن .يف حـديث املصـراة اخليـار ثـالث : اهـ قلـت ذ بن عمرومنق

.ماجة خمتصرا ، وصححه احلاكم والذهيب 
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حــدثنا حممــد بــن خملــد حــدثنا حممــد بــن عبــد امللــك بــن زجنويــه حــدثنا ]3050[الــدارقطين -
ركانـة أنـه كلـم أسد بن موسى حدثنا ابن هليعة حدثنا حبان بن واسـع عـن طلحـة بـن يزيـد بـن 

مـا أجـد لكـم شـيئا أوسـع ممـا جعـل رسـول اهللا صـلى اهللا : البيـوع فقـال يفعمر بن الخطـاب
عليــه وســلم حلبــان بــن منقــذ إنــه كــان ضــرير البصــر فجعــل لــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

مث قـال. أخـذ وإن سـخط تـرك يعهده ثالثة أيام إن رض
قـرة عـن ابـن هليعـة عـن حبـان بـن واسـع حـدثنا عبيـد بـن أيبيإبراهيم بـن سـعيد اجلـوهر حدثنا 

نظــرت فلــم أجــد لكــم يفعــن أبيــه عــن جــده قــال قــال عمــر حــني اســتخلف أيهــا النــاس إين
جعلهــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم حلبــان بــن منقــذ بيــوعكم شــيئا أمثــل مــن العهــدة الــيت

.هـ ضعيف االرقيق ثالثة أيام وذلك يف
حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عـن احلسـن عـن عقبـة بـن ]17385[أمحد -

رواه و اهــــعهـــدة الرقيـــق ثالثـــة أيـــام :أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــالعـــامر اجلهـــين
أخربنا يزيد بن هارون عن مهـام عـن قتـادة عـن احلسـن عـن عقبـة بـن عـامر]2594[الدارمي 

إن وجــد يف : ففســره قتــادة.عهــدة الرقيــق ثالثــة أيــام: نــيب صــلى اهللا عليــه وســلمقــال ال: قــال
اهـــ ورواه أبــودود وضــعفه ، وإن وجــده بعــد ثــالث مل يــرده إال ببينــةالــثالث عيبــا رده بغــري بينــة

.أمحد وأبو حامت 
أخربنـــا جريـــر بـــن عبـــد احلميـــد عـــن أيب إســـحاق يعـــين الشـــيباين عـــن ]8681[ابـــن ســـعد -

خـذ فرسـك : بفرس فركبه ليشوره فعطب فقال للرجـل عمر بن الخطابساوم : قال الشعيب
فتحاكمـا إليـه ، شـريح : قـال الرجـل ، اجعـل بيـين وبينـك حكمـا : قـال . ال : فقال الرجل . 

وهـل القضـاء إال : يا أمري املؤمنني حز ما ابتعت أو رد كمـا أخـذت فقـال عمـر : فقال شريح 
عبــد الــرزاق -.وإنــه ألول يــوم عرفــه فيــه: قــال . عثــه قاضــيا عليهــافب، هكــذا ســر إىل الكوفــة 

ســاوم عمــر رجــال بفــرس فحمــل : بــن عيينــة عــن زكريــا عــن الشــعيب قــال اأخربنــا ]14979[
عليه عمر فارسا من قبله لينظر إليـه فعطـب الفـرس فقـال عمـر هـو مالـك وقـال اآلخـر بـل هـو 

يــين وبينــك شــرحيا العراقــي فأتيــاه فقــال مالــك قــال فاجعــل بيــين وبينــك مــن شــئت قــال إجعــل ب
عمر إن هـذا قـد رضـي بـك فقـص عليـه القصـة فقـال شـريح لعمـر خـذ مبـا اشـرتيت أو رد كمـا 

ابن أيب شـيبة . أخذت فقال عمر وهل القضاء إال ذلك فبعثه عمر قاضيا وكان أول من بعثه 
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رجــل فرســا ، اشــرتى عمــر مــن : حــدثنا زكريــا عــن عــامر قــال : ال قــحـدثنا وكيــع ]23046[
واستوجبه على إن رضيه ، وإال فال بيع بينهمـا ، فحمـل عليـه عمـر رجـال مـن عنـده ، فعطـب 

ســلم مــا ابتعــت ، أو رد مــا أخـــذت ، : الفــرس ، فجعــال بينهمــا شــرحيا ، فقــال شــريح لعمــر 
وبعثه على قضاء الكوفة ، وبعث كعـب : قال عامر : قال زكريا .قضيت مبر احلق: فقال له 
أخربنــا حممــد بـن عبــد اهللا احلــافظ أخــربين]10769[البيهقــي .علــى قضــاء البصـرةبـن ســور 

حــدثنا إبــراهيم بــن احلســني حــدثنا آدم حــدثنا شــعبة حــدثنا يعبــد الــرمحن بــن احلســن األســد
أخـذ عمـر بـن اخلطـاب فرسـا مـن رجـل علـى سـوم فحمـل : قـال سيار أبو احلكـم عـن الشـعيب

: وبينـك رجـال فقـال الرجـل اجعل بيـين: فقال عمر عليه رجال فعطب عنده فخاصمه الرجل
أخذتــه صــحيحا ســليما وأنــت لــه : فــأتوا شــرحيا فقــال شــريح لعمــر يأرضــى بشــريح العراقــفــإين

اهــ فأعجب عمر بن اخلطـاب فبعثـه قاضـيا وذكـر احلـديث. ضامن حىت ترده صحيحا سليما
.مرسل صحيح 

إن كانــت : قــال عمــرن عــامر عــن حــدثنا شــريك عــن جــابر عــ]21278[ابــن أيب شــيبة -
.ضعيف هذا يف اجلارية تبتاع ، اهـثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر

حــدثنا يأخربنــا عبــد الــرمحن الشــرحييأخربنــا الشــيخ أبــو الفــتح العمــر ]11068[البيهقــي -
ن عـن فـص بـن غـيالحـدثنا داود بـن رشـيد حـدثنا الوليـد بـن مسـلم عـن حيأبو القاسـم البغـو 

اهـ هـذا منقطـع قضى أنه عيب ترد منهعثمانعن األمة تباع وهلا زوج أن سليمان بن موسى 
.، وهو قضاء صحيح عن عثمان ، تقدم يف كتاب الطالق 

عـــن حـــدثنا عبـــد الوهـــاب الثقفـــي عـــن أيـــوب عـــن ابـــن ســـريين ]21576[ابـــن أيب شـــيبة -
اهــ هـذا مرسـل يـرده إذا كـان قـد لبسـهه عـوار أنـه أنه قضى يف الثـوب يشـرتيه الرجـل وبـعثمان
.جيد 
خاصم إىل شريح : بن سريين قال اأخربنا معمر عن أيوب عن ]14694[عبد الرزاق وقال

رجـــل يف ثـــوب باعـــه فوجـــد بـــه صـــاحبه خرقـــا قـــال وقـــد كـــان لبســـه فقـــال الـــذي اشـــرتى قضـــى 
ل الرجـل حـني خـرج عثمان أمري املؤمنني من وجد يف ثوب عوارا فلريده فأجازه عليه شريح فقـا

فلقيــه .إن قاضــيكم هــذا يــزعم أن قضــاء أمــري املــؤمنني فســل رذل وقضــاءه عــدل: مــن عنــده 
إذا لقيتـــين لقيـــت يب إمامـــا جـــائرا وإذا لقيتـــك لقيـــت بـــك رجـــال فـــاجرا أظهـــرت : شـــريح فقـــال 
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الشــكاة وكتمــت القضــاء
.ا الوجه فلم يروه ابن سريين عن ثبت هذ

حدثنا جرير بن حازم عن ابـن سـريين عـن : حدثنا وكيع قال ]21582[وقال ابن أيب شيبة 
اهـ يف رواية جرير داللة إن شـاء اهللا ثوبا فوجد به عيبا ، فهو باخليارمن اشرتى : قال عثمان

.)1(ه إليه، ألن حممدا نسبعلى أنه خرب كان عندهم عن عثمان معروفا 
باع غالما عبد اهللا بن عمرعن حيىي بن سعيد عن سامل بن عبد اهللا أن ]1274[مالك -

له بثمامنائة درهم وباعه بـالرباءة فقـال الـذي ابتاعـه لعبـد اهللا بـن عمـر بـالغالم داء مل تسـمه يل 
: اهللاوقـال عبـد، بـاعين عبـدا وبـه داء مل يسـمه : فقال الرجـل عثمان بن عفانفاختصما إىل 

بعته بالرباءة فقضى عثمان بن عفان علـى عبـد اهللا بـن عمـر أن حيلـف لـه لقـد باعـه العبـد ومـا 
به داء يعلمه فأىب عبد اهللا أن حيلف وارجتع العبد فصح عنـده فباعـه عبـد اهللا بعـد ذلـك بـألف 

حـدثنا عبـاد بـن العـوام عـن حيـىي بـن سـعيد عـن ]21504[ابـن أيب شـيبة . ومخسمائة درهـم 
فوجد به املشرتي عيبـا فخاصـمه إىل : أن ابن عمر باع غالما له بثمان مئة درهم ، قال سامل

حتلـف بـاهللا لقـد بعتـه ومـا بـه مـن عيـب : بعتـه بـالرباءة ، فقـال : عثمان ، فسأله عثمـان فقـال 
لقـد بعتـه ومـا بـه مـن عيـب تعلمـه ؟ وأىب : حتلـف بـاهللا : بعته بالرباءة ، فقال : تعلمه ؟ فقال 

حـدثنا ]8089[ابـن املنـذر .لف ، فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف ومخس مئةأن حي
أخربنــا حيــىي يعــين ابــن ســعيد أنــه مســع : أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال: إبــراهيم بــن عبــد اهللا قــال

ســامل بــن عبــد اهللا بــن عمــر حيــدث أن ابــن عمــر بــاع غالمــا لــه بــالرباءة بثمامنائــة درهــم، مث إن 
بـاعين غالمـا وبـه داء قـد عرفـه، مل : صـم عبـد اهللا بـن عمـر إىل عثمـان فقـالصاحب العبـد خا

حتلــف بــاهللا لقــد بعتــه، ومــا بــه داء : قــد بعتــه بــالرباءة، فقــال عثمــان: فقــال ابــن عمــر. يبينــه يل
حـدثنا يزيـد بـن ]582[أمحـد يف مسـائل صـاحل .علمته؟ فأىب ابـن عمـر أن حيلـف فـرد العبـد

سـعيد األنصـاري أن سـامل بـن عبـد اهللا أخـربه أن عبـد اهللا بـن عمـر هارون قال حدثنا حيىي بن 
بــاع غالمــا بــالرباءة بثمامنائــة درهــم مث إن صــاحب الغــالم خاصــم ابــن عمــر إىل عثمــان فقــال 
باعين وبه داء قد علمه مل يبينه يل فقال ابن عمر قد بعته بالرباءة فقـال لـه عثمـان حتلـف بـاهللا 

مــا رأيــت القضـاة جييــزون مــن الــداء إال مــا : بــن سـريين قــال اأخربنــا معمــر عـن أيــوب عــن ]14717[عبـد الــرزاق -1
.اهـ صحيح بينت ووضعت عليه يدك 
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ىب ابـن عمـر أن حيلـف فـرد العبـد إليـه فـذكر سـامل أن العبـد صـح علمتـه فـألقد بعته وما به داء
أخربنـا معمـر عـن عبـد اهللا ]14721[عبـد الـرزاق. عند ابن عمر حىت باعة بألف وأربعمائـة

بـن عمـر عبـدا لـه بـالرباءة ابـاع : بن عبد الرمحن األنصاري عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قـال 
عمـر مل تسـمه يل فاختصـما إىل عثمـان بـن عفـان فقـال فوجد الذي اشرتاه به عيبا فقال البن 

بــن عمــر بعــت بــالرباءة فقضــى عثمــان أن حيلــف االرجــل بــاعين عبــدا بــه داء مل يســمه يل فقــال 
قــال عبــد . بــن عمــر أن حيلــف وقبــل العبــد ابــن عمــر بــاهللا لقــد باعــه ومــا بــه داء علمــه فــأىب ا

والنـاس علـى ، قولـون إذا تـربأ إليـه بـريء منـه : الرزاق 
.صحيح مرسل اهـغريه حىت يسمي ذلك الداء 

احلسـن بـن عطـاء عـنحدثنا محاد بـن سـلمة: حدثنا وكيع قال ]21205[ابن أيب شيبة -
عثمــان بــن أن رجــال بــاع رجــال ســلعة ، فــادعى املشــرتي عيبــا ، فخاصــمه إىل املــديين عــن أبيــه

لقـد بعتـك ومـا أحلـف بـاهللا : البـائع : ، فقـال مـا بعتـيناحلـف بـاهللا : ي ، فقـال املشـرت عفان
.اهـ على رسم ابن حبان أنصفك الرجل: عثمان : فقال : ال 

عن الثوري عن جعفر بن حممد عن أبيه عـن علـي بـن حسـني عـن ]14685[عبد الرزاق -
هي من مال املشرتي ويرد : كان يقول يف اجلارية يقع عليها املشرتي مثعلي

حــدثنا حفــص عــن جعفــر عــن أبيــه ]21280[ابــن أيب شـيبة .البـائع مــا بــني الصــحة والــداء 
.ال يردهـــا ، ولكنهـــا تكســـر فـــرتد عليـــه قيمـــة العيـــب: عـــن علـــي بـــن احلســـني عـــن علـــي قـــال 

هللا بـن يعقـوب الكرمـاينعبـد اطاهر الفقيه أخربنا أبـو العبـاسأخربنا أبو]11061[البيهقي 
يعـن علـأيبيعقـوب حـدثنا حيـىي بـن سـعيد حـدثنا جعفـر بـن حممـد حـدثينعن حممد بـن أيب
لزمتـه ويـرد البـائع مـا : يفيبن حسني عن عل

.اهـ هذا مرسل جيد بني الصحة والداء وإن مل يكن وطئها ردها
حدثنا العباس حدثنا عقبة أخربين مسلم بن خالـد عـن جعفـر ] 74[ألصم ورواه أبو العباس ا

كـان يقـول يف الرجـل حسـني بـن علـي أن علـي بـن أيب طالـببن حممد عن أبيه عن جده عن
يبتاع اجلارية فيصيبها مث يظهـر علـى عيـب فيهـا مل يكـن رآه إن اجلاريـة تلزمـه ويوضـع عنـه قـدر 

دهــا ويــرد العقــر كــان ذلــك يشــبه اإلجــارة وكــان الرجــل العيــب وقــال لوكــان كمــا يقــول النــاس ير 
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اهــ 
.األول أصح 

عبــد الــرحمن بــن ســلمة أن عــن أيبيأخربنــا ســفيان عــن الزهــر ]11067هــق[الشــافعي -
صحيح ، تقدم يف خرب اهـ هلا زوجا فردهاجارية فأخرب أنياشرتى من عاصم بن عدعوف

.الطالق 
حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عن عبد اهللا بن عامر بـن ]21503[ابن أيب شيبة -

ــنزيــدربيعــة عــن  ]8090[ابــن املنــذر .أنــه كــان يــرى الــرباءة مــن كــل عيــب جــائزاثابــتب
عـن عبـد اهللا بـن ن عبيـد اهللاحدثنا شـريك عـن عاصـم بـ: حدثنا قتيبة قال: حدثنا موسى قال

البيهقـــي .كـــان يـــرى الـــرباءة مـــن كـــل عيـــب جـــائزا: عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــالمر بـــن ربيعـــةعـــا
بشر بن آدم حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد اهللا عـن عبـد اهللا بـن من حديث]11100[

بــن حجــر عــن شــريك وقــال عــن زيــد بــن يورواه علــ: مثلــه ، وقــالثابــت بــنعــامر عــن زيــد
حيـىي بـن معـني قال قال أبـو زكريـا املفضل بن غسان الغاليبوى من طريقورَ . ابن عمرثابت و 

الــرباءة مــن كــل عيــب بــراءة لــيس عبيــد اهللا عــن زيــد بــن ثابــت حــديث شــريك عــن عاصــم بــن
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلـــافظ . كتابــه عـــن أشــعث بــن ســوارتفــرد بــه شــريك وكــان يف، يثبــت 
مبــرو حــدثنا حيــىي بــن ساســويه حــدثنا عبــد الكــرمي ياهللا اجلراحــحممــد بــن عبــد أبــو بكــرحــدثين
ســئل عبــد اهللا هــو ابــن : حــدثنا وهــب بــن زمعــة أخربنــا ســفيان بــن عبــد امللــك قــال يالســكر 

أجـاب شـريك علـى غـري : البيع بـالرباءة فقـال املبارك عن حديث شريك عن زيد بن ثابت يف
.ضعيف هـاومل جند هلذا احلديث أصال، كتابه ما كان يف

أخربنــا عبــد اهللا بــن كثــري قــال مسعتــه حيــدث عــن جبلــة بــن ســحيم ]14695[عبــد الــرزاق -
اشرتى قميصا فلبسه فأراد أن يرده فأصابه من حليتـه صـفرة فكـره أن يـرده عمربناقال رأيت 

رأيــت ابــن : قــال حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن جبلــة بــن ســحيم ]21581[ابــن أيب شــيبة . 
ا فلبســـه ، فأصـــابته صـــفرة مـــن حليتـــه ، فـــأراد أن يـــرده فلـــم يـــرده مـــن أجـــل عمـــر اشـــرتى قميصـــ

أخربنا عفان بن مسلم وهشام أبو الوليد الطيالسي قاال حـدثنا ]5233[ابن سعد . الصفرة
، فــأراد أن يــرده ، رأيــت ابــن عمــر اشــرتى قميصــا فلبســه : عــن جبلــة بــن ســحيم قــال شــعبة 
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اهــ يـردهومل : مـن أجـل تلـك الصـفرة قـال عفـان فأمسـكه، فأصاب القميص صفرة مـن حليتـه 
.صحيح 

حــدثنا عبــد الســالم عــن ليــث عــن حجــاج بــن يســار أن رجــال ]21705[ابــن أيب شــيبة -
اشـــرتى مـــن رجـــل أزقاقـــا مـــن مســـن ونقـــد صـــاحبه ، فنقصـــت الزقـــاق فـــأراد أن يقاصـــه بـــبعض 

قــال أبوحــامت هــو ابــن اهـــ ليــث خــذ بيعــك مجيعــا ، أو رده مجيعــا: عمــرابــنالــدراهم ، فقــال 
.سعد ، وقال ابن حبان هو ابن أيب سليم ، وحجاج وثقه ابن حبان 

ختصـم إىل ا: ثـوري عـن أشـعث عـن علـي بـن مـدرك قـالأخربنا ال]14705[عبد الرزاق -
الضحاك بن قيس

أخربنــا ســفيان : عبيــد اهللا بــن موســى قــال حــدثنا ]23690[يبة ابــن أيب شــ.بــه علــى البــائع 
اختصـمالضـحاك بـن قـيسأن علي بن مدركعنعن أشعث

وقــــول : قـــال ســـفيان .وهـــو داء قـــدمي يعـــرف أنـــه لـــيس ممـــا حيـــدث ، فقضـــى بـــه علـــى البـــائع
ا حيـدث أن يـرد ويوجـب ميـني إذا كان يعـرف أنـه لـيس ممـ: الضحاك أحب إيل من قول شريح 

اهـــ هــذا مرســل حســن ، احــتج بــه يرضــه بعــد مــا رآهاملشــرتي أنــه مل يــره قبــل أن يشــرتيه ، ومل
.)1(سفيان ، وهذه طريقة األقدمني يقبلون املراسيل

حـــدثنا أبـــو أميـــة حـــدثنا املعلـــى حـــدثنا ابـــن املبـــارك حـــدثنا ابـــن ] 15/375ك[الطحـــاوي -
: فمـا ثالثـة أيـام قـال : قلـت . يكـن فيمـا مضـى عهـدة يف األرضمل : جريج قال قال عطاء 

.سند صحيح اهـال شيء

باب منه
: قــال ع ابــن أيب ليلــى مســحــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن أيب فــروة]23356[ابــن أيب شــيبة -

: الخطاببنعمرقال 
ابـن .أو حاجـة مـن حاجتـهمـن يبيعـ: فليقـل إىل السوق 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج حـدثنا شـعبة بـن احلجـاج قـال ]7898[املنذر 

: )24ص (قال أبو داود يف رسالته إىل أهل مكة -1
وتابعه على ذلك أمحد بن حنبل وغريه رضوان اهللا ، حىت جاء الشافعي فتكلم فيها ، الثوري ومالك بن أنس واألوزاعي 

اهـعليهم
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: أخــربين أبــو فــروة قــال
: لو بشق مترة، ومن زافت عليه أوراقـه فليـأت السـوق فيقـولاتقوا النار و : أحفظها غري أن فيها

.اهـ مرسل صحيح 
حدثنا مسعر عن عبـد امللـك بـن ميسـرة عـن حدثنا وكيع قال]23360[وقال ابن أيب شيبة 
. يب درهـم زيـف كسـرتهفكنـت إذا مـر علـى بيـت املـال ،عبـد اهللاجعلـين : حوط العبدي قـال

حـدثنا مسـعر عـن عبـد امللـك عـن حـوط : قـال أخربنـا الفضـل بـن دكـني]8953[ابن سـعد 
اهــــ ســـند جعلـــين عبـــد اهللا علـــى بيـــت املـــال فكنـــت إذا وجـــدت زائفـــا كســـرته: قـــال العبـــدي
.صحيح 

ال : عبــد اهللا قــال : قــال حــدثنا شــريك عــن فــراس عــن عــامر]23279[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل صاحل اإلسالم يعين ال غلطغلت يف 

اخلراج بالضمانباب 
ابتعـت : فـاف قـال بـن أيب ذيـب عـن خملـد بـن خُ اعن الثوري عـن ]14777[عبد الرزاق-

عبــدا بيــين وبــني شــركاء فأقيــل منــه فجعــل بعــض الشــركاء مل يكــن يشــهد فــأنكر فاختصــمنا إىل 
لغـالم فأتيـت عـروة بـن الـزبري فحدثتـه فقـام قاض باملدينة يقال له هشام بـن إمساعيـل فـأمر بـرد ا
: ســلم قــال أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و معــي إليــه فقــال عــروة حــدثتين عائشــة أم املــؤمنني 

: صـــححه الرتمـــذي ، وقـــال رواه أبـــو داود و اهــــفرجـــع عـــن قضـــائه: قـــال . اخلـــراج بالضـــمان 
جيــد بــه عيبــا فــريده علــى وتفســري اخلــراج بالضــمان هــو الرجــل الــذي يشــرتي العبــد ويســتغله مث

البائع فالغلة للمشرتي ألن العبد لو هلك هلك من مال املشرتي وحنو هذا من املسائل يكـون 
وضــعفه البخــاري والعقيلــي .احلــاكم والــذهيب ابــن حبــان و اهـــ وصــححه فيــه اخلــراج بالضــمان 

.)1(البن خفاف

بيع املضطرما جاء يف 
سـناد إوليس هـذا ، مل يرو عنه غري أيب ذئب: عنه فقاليبأسئل ] : 1590[عديل قال ابن أيب حامت يف اجلرح والت-1

ن اخلراج أخملد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلمييرو ياحلديث الذتقوم به احلجة يعين
اهـراء الرجالآصلح من أنه قول به ألأينأغري، بالضمان 
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ا ال تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن تكـون جتـارة عـن يا أيها الذين آمنو (وقول اهللا تعاىل 
]29نساءال[)تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما

حــدثنا مــروان بــن حممــد حــدثنا يحــدثنا العبــاس بــن الوليــد الدمشــق]2269[ابــن ماجــة -
يقــول يســعيد اخلــدر عــن أبيــه قــال مسعــت أبــا عبــد العزيــز بــن حممــد عــن داود بــن صــاحل املــدين

اهـــ صــححه ابــن حبــان ، تقــدم إمنــا البيــع عــن تــراض :قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
.وتقدم يف اخليار ما يشهد له . مطوال 

علـيثنا هشـيم أنبأنـا أبـو عـامر املـزين ثنـا شـيخ مـن بـين متـيم قـال خطبنـا حد] 937[أمحد -
اس زمــان عضــوض يعــض املوســر علــي مــا يف يــأيت علــي النــ: رضــي اهللا عنــه أو قــال قــال علــي 

وينهــــد األشــــرار )وال تنســــوا الفضــــل بيــــنكم(يديــــه قــــال ومل يــــؤمر بــــذلك قــــال اهللا عــــز و جــــل 
رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم عـن بيـع ى. ويستذل األخيار ويبايع املضطرون 

داود وضـــعفه البيهقـــي اهــــ رواه أبـــون تـــدرك أاملضــطرين وعـــن بيـــع الغـــرر وعـــن بيـــع الثمــرة قبـــل 
.واأللباين وشعيب رمحة اهللا عليهم 

ال : قـال عمـرابـنحدثنا ابن إدريس عن ليث عـن جماهـد عـن ]21071[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف تبتع من مضطر شيئا

بيوع الغررمجاع 
مــر عــن أيب الزنــاد عــن عــن عبيــد اهللا بــن عحــدثنا ابــن إدريــس ]20884[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ رواه مسلم عرج عن أيب هريرةاأل
ابـن أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن سرح أخربنا ابـن وهـب حـدثينحدثين]3928[مسلم -

ى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : جريج أن أبا الزبري أخربه قال مسعت جابر بـن عبـد اهللا يقـول 
يعيبـه ممـا هـذا اهــمكيلتهـا بالكيـل املسـمى مـن التمـرربة مـن التمـر ال يعلـمعن بيـع الصـوسلم

.الغرر والربا 
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ىن ر أعن نافع عن عبد اهللا بن عمـر ]1333[مالك -
ن تنـتج أكـان الرجـل يبتـاع اجلـزور إىل ،  وكـان بيعـا يتبايعـه أهـل اجلاهليـة ، عن بيع حبل احلبلـة 

.رواه البخاري ومسلم اهـ)1(ة مث تنتج اليت يف بطنهاالناق
ن أعن حممد بن حيىي بن حبان وعن أيب الزناد عن األعرج عـن أيب هريـرة ]1346[مالك -

.رواه البخاري ومسلم .)2(
: رق عــن ســعيد بــن املســيب قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن طــا]20421[ابــن أيب شــيبة -

.، طارق هو ابن عبد الرمحن اهـ مرسل حسن ال تسلموا يف فراخ حىت تبلغ: عمرقال 
أخــربين حســني بــن ضــمرية عــن أبيــه عــن جــده عــن عــن األســلمي] 14509[عبــد الــرزاق -

.اهـ األسلمي وابن ضمرية يتهمان أنه كان ينهى عن بيع الغرر علي
حــدثنا ابــن فضــيل عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن املســيب بــن رافــع ]22483[ابــن أيب شــيبة -

]9607[الطــرباين .ال تشــرتوا الســمك يف املــاء فإنــه غــرر: قــال مســعودابــنعــن الكــاهلي
عن يزيد بن أيب زياد عن املسيب حدثنا حممد بن النضر األزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة

ورواه هشـيم والثـوري اهــ )3(رتوا السـمك يف املـاء فإنـه غـررال تشـ: قـال عبـد اهللا: بن رافع قـال
.وهممرسل ال بأس به ، رفعه حممد بن السماك عن يزيد وأعن يزيد ، وهو

سـألت : حدثنا مالزم بن عمـرو عـن زفـر بـن يزيـد عـن أبيـه قـال ]22342[ابن أيب شيبة -
.سند حسناهـ فنهاين عنه،عن شراء اللنب يف الضروع أبا هريرة

ابـــنحـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب إســـحاق عـــن عكرمـــة عـــن ]22341[ابـــن أيب شـــيبة -
عبــــد الــــرزاق .ال تبتــــاعوا الصــــوف علــــى ظهــــور الغــــنم ، وال اللــــنب يف الضــــروع: قــــال عبــــاس

وحبل احلبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلـم ، العمل على هذا عند أهل العلم و : ورواه الرتمذي وقال -1
اهـوهو من بيوع الغرر

. واملالمســة أن يلمـــس الرجــل الثــوب وال ينشــره وال يتبـــني مــا فيــه أو يبتاعــه لـــيال وال يعلــم مــا فيـــه : قــال مالــك مث -2
. اآلخـر إليـه ثوبـه علـى غـري تأمـل منهواملنابذة أن ينبذ الرجل إىل الرجل ثوبه وينبـذ

ومعىن هذا احلديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقل :وقال الرتمذي اهـ 
منه شيئا مثل ما يكون يف وجب البيع بيين وبينك واملالمسة أن يقول إذا ملس الشيء فقد وجب البيع وإن كان ال يرى 

اهـوإمنا كان هذا من بيوع أهل اجلاهلية فنهى عن ذلك ، اجلراب أو غري ذلك 
كـانوا يكرهـون بيـع : حدثنا الفضـل بـن دكـني عـن سـفيان عـن منصـور عـن إبـراهيم قـال ]20888[ابن أيب شيبة -3

.اهـ صحيح الغرر
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ال تبتـاعوا اللـنب : بـن عبـاس قـالاأخربنا الثوري عن أيب إسحاق عـن عكرمـة عـن ]14374[
حــدثنا علـي بــن احلســن قــال ]7835[ابــن املنــذر .هورهـايف ضـرع الغــنم وال الصــوف علــى ظ

ال تبتـاعوا اللـنب : حدثنا عبد اهللا عن سفيان عـن أيب إسـحاق عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال
بـن عبـد اهللا بـن يحدثنا عل]2875[دارقطين ال.يف ضروع الغنم وال الصوف على ظهورها

إسـحاق عـن عكرمـة ان عـن أيبمبشر حدثنا عمار بن خالد حـدثنا إسـحاق األزرق عـن سـفي
.اهـ صحيح )1(ضروعها وال الصوف على ظهورهااللنب يفيال تشرت : عن ابن عباس قال

حدثنا إبراهيم بن احلارث ثنـا حيـىي بـن أيب بكـري الكـويف ثنـا زهـري بـن ]854[ابن املنذر وقال 
ضــروعها، ال تشــرتوا ألبــان الغــنم يف:معاويـة عــن أيب إســحاق عــن عكرمــة عــن ابـن عبــاس قــال

وال أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فـال تعطـوا األجـري منهـا شـيئا، واكسـوا منهـا 
.كذا رواه زهري عنه بأخرة اهـعباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم

عبـاسابـننا إمساعيل بن عياش عن حبيب بـن صـاحل عـن حدث]745[سعيد بن منصور -
كـم سـحت، ومهـر البغـي ومثـن الكلـب ومثـن القـرد ومثـن اخلنزيـر ومثـن اخلمـر الرشـوة يف احل: قال

وأجـر وأجـر السـاحر وأجـر الكـاهنومثن امليتة ومثن الدم وعسب الفحل وأجـر النائحـة واملغنيـة
ومثــن جلــود امليتــة، فــإذا دبغــتئف ومثــن جلــود الســباعالقــا

. اهـ سند محصي منقطع )2(غرقوجعيلة الوهدية الشفاعة
عــن حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع]20894[ابــن أيب شــيبة -

ن عبـــد العزيـــز حـــدثنا علـــي بـــ]7837[ابـــن املنـــذر .أنـــه اشـــرتى بعـــريا وهـــو شـــاردعمـــرابـــن
مــن بعــض ر اشــرتى أن ابــن عمــحــدثنا أبــو النعمــان حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن نــافع

.اهـ صحيح ، هذا كان على وجه اإلحسان بعريا شارداولده
عـن سـنان بــن حـدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن أشـعث عـن احلسـن ]20885[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ ال بأس به أن رجال اشرتى من رجل عبدا آبقا فرد البيعسلمة

ال تشـرتي الغـرر مـن الدابـة : ىي بن بشر أنـه مسـع عكرمـة يقـول حدثنا ابن املبارك عن حي]20883[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سد صحيح فإنك ال تدري لعلك ال جتدمها أبدا ، ويؤكل رأس مالك باطال، الضالة ، وال العبد اآلبق 

وأمـا جعيلـة الغـرق فهـي مـا جيعـل للغـائص علـى اسـتخراج املتـاع الـذي]: 2/475[رواه اخلطايب يف الغريـب مث قـال -2
.غرق يف البحر يقال جعلت له جعيلة وجعالة بفتح اجليم أي جعال 
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بيع الثمر قبل بدو صالحه
سـلم أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و الطويل عن أنس بن مالكعن محيد ]1281[مالك -

.حــني حتمــر: فقــال ؟ يــا رســول اهللا ومــا تزهــي : فقيــل لــه . 
فــبم يأخــذ أحــدكم مــال ، أرأيــت إذا منــع اهللا الثمــرة : ســلم وقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و

.رواه البخاري ومسلم اهـ)1(أخيه
ن محــاد بــن ســلمة عــن محيــد عــن أنــس أن عــثنا ابــن مهــدي حــد]22980[ابــن أيب شــيبة -

: اهــ رواه أبـو داود والرتمـذي وقـال 
وصـححه ابـن حبـان واحلـاكم . ال نعرفـه مرفوعـا إال مـن حـديث محـاد بـن سـلمةحسن غريب 

: قـال أنـسشـعبة عـن محيـد عـن حدثنا غندر عن]22979[ابن أيب شيبة وقال .والذهيب 
.موقوف اهـال يباع العنب حىت يسود: مسعته يقول 

يـــونس قـــال حـــدثنا أمحـــد بـــن صـــاحل حـــدثنا عنبســـة بـــن خالـــد حـــدثين]3374[أبـــو داود -
ذلــك فقــال كــان عــروة بــن ســألت أبــا الزنــاد عــن بيــع الثمــر قبــل أن يبــدو صــالحه ومــا ذكــر يف

كان الناس يتبايعون الثمار قبل : قال ثابتبنزيدعن حثمةالزبري حيدث عن سهل بن أيب
فــإذا جــد النــاس وحضــر تقاضــيهم قــال املبتــاع قــد أصــاب الثمــر الــدمان ، أن يبــدو صــالحها 

صـلى اهللا 
تبـــايعوا فإمـــا ال فـــال ت:كاملشـــو عليـــه وســـلم قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

.رواه البخاري تعليقا صحيح ، اهـ لكثرة خصومتهم واختالفهم،الثمرة حىت يبدو صالحها 
عـن عمـرو بـن مـرة ثنـا شـعبة: ثنـا وهـب قـال: حدثنا ابـن مـرزوق قـال]5584[الطحاوي -

عــن بيــع مــرع: فقــال، عــن الســلف يف الثمــر عمــرابــنســألت : عــن أيب البخــرتي قــال
.اهـ صحيح حىت يصلحالثمر

: قــال حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن وكيــع عــن مســعر عــن القاســم]22235[ابــن أيب شــيبة -
حممــد بــن نصــر يف الســنة رواه . أن تبــاع الثمــرة وهــي مغضــفة مل تطــبمــن الربــا : عمــرقــال 

نكـم تزعمـون إ: حدثنا إسـحاق أنبـأ وكيـع ثنـا املسـعودي عـن القاسـم قـال قـال عمـر ]192[

.وفيه معىن الربا أيضا : قلت .وبيع الثمار قبل أن يبدو صالحها من بيع الغرر: قال مالك مث -1
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،وألن أكــون أعلمهــا أحــب إيل مــن أن يكــون يل مثــل مصــر وكورهــا ، أنــا نعلــم أبــواب الربــا 
تطب أو يبـاع ملا تكاد خيفني على أحد أن تباع الثمرة وهي مغضفة ولكن من ذلك أبواب ال

بـن عبـد الـرمحن بـن عبـد اهــ مرسـل جيـد ، القاسـم هـو االذهب بالورق أو الورق بالذهب نسأ 
.يأيت يف السلم يف احليوان .بن مسعوداهللا 

ال : قـاال بن مسـعود اوعمرأخربنا معمر عن جابر عن عامر أن ]14326[عبد الرزاق -
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ]22248[ابن أيب شيبة .يباع مثر النخل حىت حيمار ويصفار 

لنخــل حــىت حيمــر ، أو يبــاع اال: جـابر عــن عــامر عــن مســروق
.جابر اجلعفي ضعيفهذا أصح ، و اهـ يصفر

بن عيينـة عـن حممـد بـن إسـحاق عـن أيب جعفـر قـال كتـب اأخربنا ]14331[عبد الرزاق -
بــنعمــرفأتيــت حممــود بــن لبيــد فســألته فقــال كــان ، النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم صــدقة إيل 

حـدثنا ابـن ]23721[ابـن أيب شـيبة . ره يبيع مال يتيم عنده ثالث سـنني يعـين مثـالخطاب
وليت صدقة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم إيل فأتيـت : قال عيينة عن عمرو عن حممد بن علي

هـذا خـرب اهــ إن عمر كان عنـده يتـيم فبـاع مالـه ثـالث سـنني: حممود بن لبيد فسألته ؟ فقال 
.ف فيه ضع

كان يبيع عمرم بن عروة عن أبيه أن بن عيينة عن هشااأخربنا ] 14332[عبد الرزاق وقال
.سنده صحيح ، ال يعارض ما قبله اهـ هذا مرسل مال يتيم عنده ثالث سنني يعين مثره 

أن حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعد موىل عمر]23723[وقال ابن أيب شيبة 
اري يف ترمجــة اهـــ رواه البخــمثــرة أرضــه ســنتنيعمــرأســيد بــن حضــري مــات وعليــه ديــن ، فبــاع 

اهــ ونـراه والـد عبـد الـرمحن ابـن سـعد مـوىل ابـن عمـر : وقال أبـو حـامت سعد بن نوفل اجلاري ، 
.حبس ما خيرج منها للدين قبل قسمة املرياث أنه كأن معناه . ورجاله ثقات 

حدثنا حيىي بن غيالن ثنا املفضل عـن خالـد بـن يزيـد أنـه مسـع عطـاء أن ]15283[أمحد -
األنصـاري فخـرج إىل جـابر بـن عبـد اهللاباع مثر أرض له ثالث سنني فسـمع بـذلك بن الزبري ا

منعنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم أن نبيــع الثمــرة : املســجد يف نــاس فقــال يف املســجد 
ثنـا حيـىي بـن عبـد اهللا بـن بكـري : لقاحدثنا روح بن الفرج]5583[الطحاوي . حىت تطيب 

يسـأل عـن الرجـل يبيـع طـاء بـن أيب ربـاحأنـه مسـع عة عـن خالـدحدثين املفضل بن فضـال: قال
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إن ابـن الـزبري ، ال يصـلح : رطبـا كـان أو عنبـا يسـلف فيهـا قبـل أن تطيـب ؟ فقـال، مثرة أرضه 
فسمع بذلك جابر بـن عبـد اهللا األنصـاري فخـرج إىل املسـجد ، باع مثرة أرض له ثالث سنني 

اهــــهللا عليـــه وســـلم أن نبيـــع الثمـــرة حـــىت تطيـــبمنعنـــا رســـول اهللا صـــلى ا: فقـــال يف النـــاس. 
.واأللباين رمحهما اهللا صححه شعيب 
جابر بن عبـد بن عيينة عن عمرو بن دينار قال مسعت اأخربنا ]14330[وقال عبد الرزاق 

حــدثنا ]23718[ابــن أيب شــيبة . بــن الــزبري عــن بيــع النخــل معاومــةا: يقــول اهللا
اهـ سند صحيح ، : جابر قالابن عيينة عن عمرو عن 

أن النـيب حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن أيب الـزبري عـن جـابر]23720[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ رواه مسلم ، واملعاومة بيع السنني صلى

أنه كـان ال زيد بن ثابتيد بن ثابت عن بن ز عن أيب الزناد عن خارجة ]1283[مالك -
حـدثنا ابـن أيب حدثنا أمحـد بـن هـارون قـال]7850[ابن املنذر . يبيع مثاره حىت تطلع الثريا 

أنـهر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أيب الزنـاد عـن خارجـة بـن زيـد عـن زيـد بـن ثابـتعم
عــن ويــونس بـن يزيــد عـن أيب الزنــاداهـــ ورواه الليـث بــن سـعد كـان يبيــع مثرتـه إذا طلعــت الثريـا

بـن عيينـة عـن الزهـري عـن خارجـة بـن اأخربنـا معمـر و ]14316[عبد الـرزاق وقال.خارجة
: قــال الزهــري . تبتــاعوا الثمــرة حــىت تطلــع الثريــاال: عــن زيــد بــن ثابــت قــال وهــو باملدينــةزيــد 

ن أيب شـــــيبة ابـــــ. إن العاهـــــة لتكـــــون بعـــــد ذلـــــك : فـــــذكرت ذلـــــك لســـــامل بـــــن عبـــــد اهللا فقـــــال 
ال تبتــاعوا : قــالثابــتبــنزيــدأن األعلــى عــن معمــر عــن الزهــري حــدثنا عبــد]22246[

هــة إن العا: فــذكرت ذلــك لســامل بــن عبــد اهللا فقــال : قــال الزهــري .الثمــرة حــىت تطلــع الثريــا
.اهـ صحيح تكون بعد طلوع الثريا

ابــنســأل رجــل : قــال ن جبــريعــن زيــد بــحــدثنا أبــو األحــوص ]22247[ابــن أيب شــيبة -
أن تباع الثمـرة حـىت يبـدو : عن شراء الثمرة ؟ فقال عمر

وجـــدت يف كتـــاب أيب ثنــا يزيـــد قـــال ]5061[ســند املاهــــ وقــال عبـــد اهللا يف زوائـــد صــالحها
اهللا : بن عمر عن بيع النخل فقـال اأخربنا شعبة عن زيد بن جبري قال سأل رجل 

.اهـ صححه شعيب صلى اهللا عليه و سلم عن بيع النخل حىت يبدو صالحه 
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أنـه كـان ال عمـرابنعن حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا عن نافع ]22750[ابن أيب شيبة -
يف زرع أو يــرى بأســا أن يســلف الرجــل يف الطعــام بكيــل معلــوم إىل أجــل معلــوم ، مــا مل يكــن 

.صحيح ، يأيت اهـمتر قبل أن يبدو صالحه
سعيد قال حدثنا أبو األحوص قالحدثناحدثنا حممد بن علي قال]7844[ابن املنذر -

.اهـ صحيح ال تشرتوا الثمر حىت يطعم: يقولعمرابنمسعت : حدثنا آدم بن علي قال
: قـال عبـاسابـنن عـحدثنا ابن عيينة عن عمـرو عـن طـاووس ]22234[ابن أيب شيبة -

عبــد الــرزاق .حــىت يبــدو صــالحها: عمــرابــنبيــع الثمــرة حــىت تطعــم ، وقــال كــان ينهــى عــن 
ي ال أدر : بـن عبـاس قـالابن عيينة عن عمرو بن دينـار عـن طـاووس عـن اخربنا أ]14318[

بــن عمــر اقــال وقــال .أبلـغ بــه النــيب صــلى اهللا عليــه و 
أخربنـا ابـن عيينـة عـن عمـرو عـن طـاوس مسـع ]10913هـق[ي شافعال. حىت يبدو صالحها 

ال يبــاع : قــال ومسعنــا ابـن عبــاس يقــول . ال يبتـاع الثمــر حــىت يبــدو صـالحه: ابـن عمــر يقــول 
ثنا سـفيان عـن : حدثنا مسدد قال: حدثنا حيىي قال]7843[ابن املنذر . الثمر حىت يطعم

.موقوف صحيح اهـم: عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال
يالطـائيحدثنا آدم حدثنا شـعبة أخربنـا عمـرو قـال مسعـت أبـا البخـرت ]2246[البخاري -

عـن بيـع صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال النخلعن السلم يفابن عباسسألت : قال 
رجـل إىل جانبــه : قـال ؟ ء يــوزن يشـيوأ: فقــال الرجـل . حـىت يؤكـل منــه وحـىت يـوزن النخـل

اهـحىت حيرز 
:قـالعباسبناأخربنا هشام بن حسان عن أنس بن سريين عن ]14323[عبد الرزاق -

عن الثوري وهشام وغـريه عـن ]14324[عبد الرزاق .محر بعض النخل أجزأه أن يبيعه اإذا 
.صحيح .بن عباس مثله اأنس بن سريين عن 

عـن أم ثـور عـن زوجهـا بشـرحدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن جـابر]22245[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف إذا امحر ، أو اصفر: لنخل ؟ قال مىت يباع ا: عباسالبنقلت : قال 

.يأيت من هذا الباب يف املزابنة ، وهو مما يعيبه الغرر والربا 

باب منه
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بـــن ابـــن عيينـــة عـــن عمـــرو بـــن دينـــار عـــن أيب معبـــد مـــوىل اأخربنـــا ]14378[عبـــد الـــرزاق -
لـيس : يبيـع عبـدا لـه الثمـرة قبـل أن يبـدو صـالحها وكـان يقـول عبـاسبناان كـ: عباس قال 

عـن أيب حـدثنا سـفيان بـن عيينـة عـن عمـرو ]20408[ابن أيب شـبية . بني العبد وسيده ربا 
أنـه كـان ال يـرى بـني العبـد وبـني سـيده ربـا ، وكـان يبيـع مثرتـه مـن غلمانـه عن ابـن عبـاس معبد 

حــدثنا ســفيان عــن عمــرو عــن أيب معبــد مــوىل ابــن ]105[بــن نصــرســعدان.قبــل أن تطعــم
ليس بـني العبـد : أن ابن عباس كان يبيع التمر من غالمه قبل أن يبدو صالحه، ويقولعباس

.صحيح . اهـ رواه البيهقي من طريق سعدان وسيده ربا
: ل قـاام عن عطاء عن ابن عبـاسعن أيب العو حدثنا حفص ]20410[وقال ابن أيب شيبة 

: قــالحــدثنا موســى بــن هــارون]8052[ابــن املنــذر وقــال . س بــني العبــد وبــني ســيده ربــالــي
حدثنا حممد بن مصعب حـدثنا األوزاعـي عـن حيـىي بـن أيب كثـري : بن موسى قالحدثنا جماهد 

.اهـ صحيح ال يرى بني العبد وبني سيده رباأنه كان عن طاوس عن ابن عباس
: قال جابر بن عبد اهللاويد بن إبراهيم عن قتادة عن حدثنا س]42[وقال طالوت بن عباد 
.اهـ مرسل صاحل ليس بني األب وابنه ربا

ما جاء يف وضع اجلوائح
اجلبـار بـن العـالء واللفـظ حدثنا بشر بن احلكـم وإبـراهيم بـن دينـار وعبـد ]4063[مسلم -

عـن جـابر أن النـيبقالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن محيد األعرج عن سـليمان بـن عتيـق لبشر
.اهـ هذا خمتصر أمر بوضع اجلوائحصلى اهللا عليه وسلم

حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد حـدثنا ليـث عـن بكـري عـن عيـاض بـن عبـد اهللا ]4064[وقال مسلم 
مثــار يفعهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمأصــيب رجــل يف: قــال يســعيد اخلــدر عــن أيب

فتصدق الناس عليـه . تصدقوا عليه :لى اهللا عليه وسلمتاعها فكثر دينه فقال رسول اهللا صاب
ذوا مــا وجــدمت خــ:لغرمائــه ذلــك وفــاء دينــه فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمفلــم يبلــغ

اهـوليس لكم إال ذلك 
أخربنــا األســلمي عــن حســني بــن عبــد اهللا عــن أبيــه عــن جــده عــن ]15155[عبــد الــرزاق -

ا يطــــرح عــــن صــــاحبها ومــــا كــــان دون ذلــــك فهــــو عليــــه اجلائحــــة الثلــــث فصــــاعد: قــــال علــــي
.اهـ ضعيف جدا واجلائحة املطر والريح واجلراد واحلريق 
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عثمــان بــن أخربنــا ابــن وهــب أخــربينيحــدثنا ســليمان بــن داود املهــر ]3473[أبــو داود -
ر أو بـرد أو جـراد أو اجلـوائح كـل ظـاهر مفسـد مـن مطـ: احلكم عن ابن جريج عن عطاء قال 

عثمـان بـن احلكـم عـن حدثنا سليمان بن داود أخربنا ابن وهب أخـربينوقال. حريقريح أو
وذلــك يف:قــال حيــىي. حــة فيمــا أصــيب دون ثلـث رأس املــالال جائ: حيـىي بــن ســعيد أنــه قـال 

.اهـ حسن صحيح سنة املسلمني

ما جاء يف املزابنة وما أشبهها
بــن أيب أمحــد عــن أيب ســعيد امــوىل عــن داود بــن احلصــني عــن أيب ســفيان ]1295[مالــك -

واملزابنــة اشــرتاء الثمــر . أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه اخلــدري 
. رواه البخاري ومسلم اهـ)1(واحملاقلة كراء األرض باحلنطة، بالتمر يف رؤوس النخل 

عن أيوب عن نافع عـن ابـن حدثنا أبو النعمان حدثنا محاد بن زيد ]2172[وقال البخاري 
إن واملزابنــة أن يبيــع الثمــر بكيــل: قــال . صــلى اهللا عليــه وســلمعمــر أن النــيب

صلى اهللا عليه وسلم رخص يفزيد بن ثابت أن النيبقال وحدثين. يوإن نقص فعليزاد فل
اهـالعرايا خبرصها 
ا ابــن وهــب أخربنــا ابــن جــريج عــن حــدثنا حيــىي بــن ســليمان حــدثن]2189[وقــال البخــاري 

عـن بيـع الثمـر حـىت يطيـب ، صـلى اهللا عليـه وسـلم 
اهـبالدينار والدرهم إال العرايا ء منه إاليوال يباع ش

أيبحــدثنا إســحاق بــن وهــب حــدثنا عمــر بــن يــونس قــال حــدثين]2207[البخــاري وقــال
يطلحة األنصار يبإسحاق بن أقال حدثين

اهـ، واملالمسة ، واملنابذة ، واملزابنة )2(عن احملاقلة ، واملخاضرةاهللا عليه وسلم

احملاقلــة يف: ومــا احملاقلــة؟ قــال : أخربنــا ســعيد بــن ســامل عــن ابــن جــريج أنــه قــال لعطــاء ]10952هــق[الشــافعي -1
احملاقلـة كمـا أفسـر لكـم جـابر يف: قـال ابـن جـريج فقلـت لعطـاء . النخل سواء بيع الـزرع بـالقمحاحلرث كهيئة املزابنة يف

.اهـ رواه مسلم حنوه نعم: قال أخربتين
إ]1/233[قال أبو عبيد يف الغريب -2

ويــدخل يف املخاضــرة أيضــا بعــض بيــع الرطــاب والبقــول وأشــباهها وهلــذا كــره مــن كــره بيــع . حها وهــي خضــر بعــد صــال
اهـوزهوه أن حيمر أو يصفر ،. الرطاب أكثر من َجزِّه وأخذه 
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ابــن بــالل عــن يعــينحــدثنا ســليمانحــدثنا عبــد اهللا بــن مســلمة القعنــيب] 3968[مســلم -
أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمبـن يسـار عـن بعـضعن بشري حيىي وهو ابن سعيد 

حثمــة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلممــن أهــل دارهــم مــنهم ســهل بــن أيب
إال أنـه رخـص ىف بيـع العريـة النخلـة والنخلتـني . تلـك املزابنـة ذلـك الربـا:وقال ، الثمر بالتمر 

ابـن أيب عمـر عـن الثقفـي عـن حيـىي بـن اهـ ورواه 
.)1(وهو معىن واحد. ذلك الزبن : ورواه ابن املثىن واحلنظلي وقاال . الربا : سعيد وقال 

ثنــا ســفيان : ا حممــد بـن إدريــس قـالثنـ: قــالحــدثنا إمساعيـل بــن حيـىي]5597[الطحـاوي -
وإن زاد ، مبائـة وسـق بعت مـا يف رءوس خنلـي : قالعن عمرو بن دينار عن إمساعيل الشيباين

: عن ذلك فقالعمرابنفسألت . وإن نقص فعليهم ، فلهم 
ـــالتمر  اهــــ رواه أمحـــد وصـــححه احلـــاكم ، إال أنـــه رخـــص يف العرايـــا، وســـلم عـــن بيـــع الثمـــرة ب

.وحسنه شعيب 
ثنــا : ن قــالثنــا خالــد بــن عبــد الــرمح: حــدثنا حممــد بــن احلجــاج قــال]5609[الطحــاوي -

اشـرتى مثـرة مبائـة سـئل عـن رجـلعمـرابـنمسعـت : محاد بن سـلمة عـن عمـرو بـن دينـار قـال
حــدثنا .يعــين املزابنــة ، 

أن أخربنـا محـاد بـن سـلمة عـن عمـرو بـن دينـار: ثنا حممـد بـن عـون قـال: د بن داود قالأمح
: فقـال. مر سئل عن رجل باع مثـرة أرضـه مـن رجـل مبائـة فـرق ابن ع

ثنــا عبــد حــدثنا يوســف القاضــي]13652[الطــرباين .وهــو املزابنــة، عليــه وســلم عــن هــذا 
ســئل عــن رجــل قــال غيــاث ثنــا محــاد بــن ســلمة عــن عمــرو بــن دينــار أن ابــن عمــرالواحــد بــن 

عليــه : تكيــل منهــا، قــال ابــن عمــرا كنــتبعــين مثــرة أرضــك مبــ: لرجــل
.اهـ صحيح وسلم عن هذا، وهي املزابنة

ــن عــن حــدثنا ابــن مبــارك عــن عثمــان بــن حكــيم عــن عطــاء]23040[ابــن أيب شــيبة - اب
إن كــان بينهمــا دينــار أو عشــرة : التمــر بــالتمر علــى رؤوس النخــل مكايلــة قــال : قــال عبــاس

وإمنـا جـاء النهـي يف هـذا ، وهـو يف رؤوس النخـل بـالتمر واملزابنة بيـع التمـر ]: 230/ 1[وقال أبو عبيد يف الغريب -1
وهـذا جمهـول ال ، والوزن إذا كانا من جنس واحـد إال مـثال مبثـل ويـدا بيـد وليس جيوز شيء من الكيل، من الكيل ألنه 

اهـيعلم أيهما أكثر 
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حــدثنا عثمــان بــن حكــيم : ري قــال حــدثنا ابــن منــ]23041[ابــن أيب شــيبة .دراهــم فــال بــأس
ذا كـان ال بـأس ببيـع التمـر علـى رؤوس النخـل بـالتمر مكيلـة إ: قـال ابن عبـاسعن عن عطاء

موسـى بـن هـارون حـدثنا جماهـد بـن حـدثنا ]7876[ابـن املنـذر .فيه عشرة دراهم أو دينـار
ال بـأس ببيـع : قـالحكـيم عـن عطـاء عـن ابـن عبـاسموسى حدثنا ابن منري حـدثنا عثمـان بـن 

: رابــن املنــذقــال . التمــر يف رءوس النخــل بالبســر مكيلــة إذا كــان فيــه دينــار أو عشــرة دراهــم
اهـاألثرم عنه. هو حديث منكر: وأنكر أمحد هذا احلديث، وقال

ما جاء يف كراء األرض
إســحاق بــن منصــور حــدثنا عبيــد اهللا حــدثين] 3996[مســلم -

ى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : معروف قال مسعت عطاء عن جابر بـن عبـد اهللا قـال بن أيب
اهـوعن بيع الثمر حىت يطيب، ا السنني وعن بيعه، عن كراء األرض وسلم
حدثنا يأخربنا خملد بن يزيد اجلزر يحدثنا إسحاق بن إبراهيم احلنظل]3991[مسلم وقال 

جــابر بــن عبــد اهللا أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمعطــاء عــنن جــريج أخــربينابــ
. املخابرة واحملاقلة واملزابنة وعن بيع الثمرة حىت تطعـم وال تبـاع إال بالـدراهم والـدنانري إال العرايـا

فينفق أما املخابرة فاألرض البيضاء يدفعها الرجل إىل الرجل: فسر لنا جابر قال : قال عطاء 
الـزرع واحملاقلـة يف. النخـل بـالتمر كـيالوزعم أن املزابنة بيـع الرطـب يف. فيها مث يأخذ من الثمر

اهـلك يبيع الزرع القائم باحلب كيالعلى حنو ذ
حدثنا عبد امللـك عـن عطـاء عـن جـابر قـال حدثنا ابن منري حدثنا أيب]4001[وقال مسلم 

مـن كانـت لـه أرض فليزرعهـا فـإن مل يسـتطع أن يزرعهـا :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهـوعجز عنها فليمنحها أخاه املسلم وال يؤاجرها إياه 

أبــو الطــاهر وأمحــد بــن عيســى مجيعــا عــن ابــن وهــب قــال ابــن حــدثين]4006[وقــال مســلم 
حدثـه قـال مسعـت يهشام بن سعد أن أبـا الـزبري املكـعيسى حدثنا عبد اهللا بن وهب حدثين

زمان رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم نأخـذ األرض بالثلـث أو بن عبد اهللا يقول كنا يفجابر 
مــن كانــت لــه أرض :ذلــك فقــال الربــع باملاذيانــات فقــام رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف

مجـع اهـ املاذيانات فإن مل مينحها أخاه فليمسكها ، فإن مل يزرعها فليمنحها أخاه ، فليزرعها 
.وهو النَّهر الكبريماِذيَان
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عــن ربيعــة بــن أيب عبــد الــرمحن عــن حنظلــة بــن قــيس الزرقــي عــن رافــع بــن ]1390[مالــك -
رافعفسألت : قال حنظلة . 

سـلم رواه البخـاري وم. بـأس بـهأمـا بالـذهب والـورق فـال: فقال ؟بالذهب والورق خديجبن
.
عــن ربيعــة بــن يحــدثنا إســحاق أخربنــا عيســى بــن يــونس حــدثنا األوزاعــ]4034[مســلم -

عــن كــراء رافــع بــن خــديج ســألت : قــال يحنظلــة بــن قــيس األنصــار عبــد الــرمحن حــدثينأيب
صــلى إمنـا كــان النـاس يــؤاجرون علــى عهـد النــيب، ال بــأس بــه : األرض بالـذهب والــورق فقـال 

اذيانـــات وأقبـــال اجلـــداول وأشـــياء مـــن الـــزرع فيهلـــك هـــذا ويســـلم هـــذا علـــى املاهللا عليـــه وســـلم
ء معلــوم يفأمــا شــ،ويســلم هــذا ويهلــك هــذا فلــم يكــن للنــاس كــراء إال هــذا فلــذلك زجــر عنــه

اهـمضمون فال بأس به
عن الثوري عـن ربيعـة بـن أيب عبـد الـرمحن عـن حنظلـة بـن قـيس ]14452[عبد الرزاق وقال
، حــالل ال بـأس بــه : يج عــن كــراء األرض البيضـاء فقــال ســألت رافــع بـن خــد: قـال 

.اهـ سند صحيح عن اإلرماث أن يعطي الرجل األرض ويستثين بعضها وحنو ذلك 
حـدثنا حممـد أخربنـا عبـد اهللا أخربنـا حيـىي بـن سـعيد عـن حنظلـة بـن ]2327[البخـاري وقال

األرض يملدينـة مزدرعـا ، كنـا نكـر كنا أكثـر أهـل ا: مسع رافع بن خديج قال يقيس األنصار 
بالناحيــة منهــا مســمى لســيد األرض ، قــال فممــا يصــاب ذلــك وتســلم األرض ، وممــا يصــاب 

اهـاألرض ويسلم ذلك ، فنهينا ، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ 
حــدثنا إســحاق بــن منصــور أخربنــا حيــىي بــن محــاد أخربنــا أبــو عوانــة عــن ]4038[مســلم -

عــن عبــد اهللا بــن الســائب قــال دخلنــا علــى عبــد اهللا بــن معقــل فســألناه عــن ينســليمان الشــيبا

اهـ:وقال 
قلــت لــه حــدثكم ابــن املبــارك قــرأت علــى ســعيد بــن يعقــوب الطالقــاين]3403[أبــو داود -

حجـر ليتـيم يفإين: عثمـان بـن سـهل بـن رافـع بـن خـديج قـال شـجاع حـدثينيد أيبعن سـع
أكرينــا أرضــنا فالنــة : عمــران بــن ســهل فقــاليوحججــت معــه فجــاءه أخــرافــع بــن خــديج
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اهــــ قـــال صـــلى اهللا عليـــه وســـلمدعـــه فـــإن النـــيب: فقـــال ، درهـــم مبـــائيت
.شاذ : األلباين 

حدثنا مسدد حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا حدثىن نافع عن ابـن ]2329[البخاري -
اهـخيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع صلى اهللا عليه وسلمعامل النيب: عمر قال 

وهــو ابــن مســهر أخربنــا يحــدثنا علــيبــن حجــر الســعديعلــحــدثين]4045[وقــال مســلم 
اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم خيـرب بشـطر مـا عبيد اهللا عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال أعطـى رسـول 

أزواجـه كـل سـنة مائـة وسـق مثـانني وسـقا مـن متـر وعشـرين يفكـان يعطـ، خيرج من مثر أو زرع 
صـلى اهللا عليــه وســلم أن يقطــع عمــر قســم خيـرب خــري أزواج النــيبفلمـا ويل. وسـقا مــن شــعري 

ن اختــار األرض واملــاء هلــن األرض واملــاء أو يضــمن هلــن األوســاق كــل عــام فــاختلفن فمــنهن مــ
اهــ رواه ومنهن من اختار األوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممـن اختارتـا األرض واملـاء

.البخاري حنوه 
أجلـى أهـل عمـرأن حدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد]38171[ابن أيب شيبة -

إن هـم جـاؤوا النـاسرضـهم وكـرومهم ، فعامـل عمـرجنران اليهود والنصارى ، واشـرتى بيـاض أ
بــالبقر واحلديــد مــن عنــدهم ، فلهــم الثلثــان ولعمــر الثلــث ، وإن جــاء عمــر بالبــذر مــن عنــده ، 
فله الشطر ، وعاملهم النخل على أن هلم اخلمس ولعمر أربعة أمخـاس ، وعـاملهم الكـرم علـى 

.اهـ مرسل صحيح ، علقه البخاري أن هلم الثلث ، ولعمر الثلثان
أخربنــا محــاد بــن : قــالثنــا أبــو عمــر الضــرير: قــالحــدثنا أبــو بكــرة]5960[وقــال الطحــاوي 

ســلمة أن حيــىي بــن ســعيد األنصــاري أخــربهم عــن إمساعيــل بــن أيب حكــيم عــن عمــر بــن عبــد 
بعث يعلى بن أمية إىل اليمن فـأمره أن يعطـيهم، األرض البيضـاء عمر بن الخطابالعزيز أن 

مـن عمـر فلـه الثلثـان وهلـم الثلـث وإن كـان البقـر والبـذر على أنه إن كان البقر والبـذر واحلديـد
وأمــره أن يعطــيهم النخــل والكــرم علــى أن لعمــر . واحلديــد مــنهم فلعمــر الشــطر وهلــم الشــطر 

.اهـ مرسل جيد ثلثني وهلم الثلث
حــدثنا معــاذ عــن عمــران بــن حــدير عــن الــرديين عــن حيــىي بــن ]22804[وقـال ابــن أيب شــيبة 

اهـــ رديــين بــن أيب جملــز وثقــه ابــن ان يكــري ويشــرتط أن ال يــدمن بــالعرةأنــه كــعمــريعمــر عــن 
.يأيت يف األطعمة . حبان ، مرسل 
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عـن الثـوري عـن احلـارث بـن حصـرية قـال حـدثين صـخر بـن الوليـد]14471[عبد الرزاق -
فوشـى برجـل فقـال إنـه أخـذ أرضـا يصـنع عليعن عمرو بن صليع احملاريب قال جاء رجـل إىل 

حدثنا وكيع عن سفيان عـن احلـارث ]21645[ابن أيب شيبة . ، بأس 
مل يـر بأسـا باملزارعـة علـى أنـهلـيعـن عبن حصرية عـن صـخر بـن الوليـد عـن عمـرو بـن صـليع 

: حدثنا عبد اهللا عن سفيان قـال: لي بن احلسن قالنا عحدث]8435[ابن املنذر . النصف
جـاء رجـل إىل علـي : عن عمرو بن صليع قـالحدثنا احلارث بن حصرية عن صخر بن الوليد

: فــدعا علــي الرجــل فقــال: قــال. إن فالنــا عمــد إىل أرض زرعهــا: بــن أيب طالــب فقــال
ه النصف ويل النصـف، فلـم يـر صاحبها أكريها وأعاجلها، فما خرج من شيء فلبالنصف من

.اهـ حسن ال بأس به به بأسا
حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد ]22874[ابن أيب شيبة -

ال بـأس بـه ، ذلـك قـرض : عن كراء األرض بالذهب والفضة ؟ فقال سعداسألت : قال اهللا
طاء عن القاسم بن عبـد اهللا قـال عن الثوري عن يعلى بن ع]14451[عبد الرزاق .األرض

. ذلـك قـرض األرض ، ال بـأس بـه : سألت سعد بن مالك عن كراء األرض البيضـاء فقـال : 
عن يعلـى حدثنا حيىي بن حممد قال حدثنا احلجيب قال حدثنا أبو عوانة]8443[ابن املنذر 
: وقــاص قــالعــن سـعد بــن أيب عــن القاسـم بــن عبــد اهللا بـن ربيعــة بــن قـانف الثقفــيبـن عطــاء
ال بأس بذلك، : اليا أبا إسحاق كيف ترى يف األرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ ق: قلت له

.سند جيد اهـذلك قرض األرض
ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري عن ]550/ 3[ابن وهب يف مدونة سحنون -

.صحيح سند اهـكان يكري بياض أرضهالعوامبنالزبيرأن 
تكــارى أرضــا فلــم تــزل يف يديــه بكــراء عبــد الــرحمن بــن عــوفأن بلغــه ]1393[ك مالــ-

ال لنا من طول ما مكثـت يف يديـه حـىت ذكرهـا لنـا عنـد إفما كنت أراها : حىت مات قال ابنه 
اهـموته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق 

وحنــن معــاذجاءنــا : قــال حــدثنا جريــر عــن ليــث عــن طــاووس]21640[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا ابن فضيل بـن عيـاض عـن ليـث عـن . بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينانعطي أرضنا 
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ثنــا إبــراهيم بــن بشــارقــال حــدثنا أبــو بكــرة]5963[الطحــاوي . طــاووس عــن معــاذ بنحــوه
ملــا قـــدم إىل الـــيمن وهـــم خيـــابرون ثنـــا ســـفيان عـــن عمـــرو بــن دينـــار عـــن طـــاوس أن معـــاذاقــال 

ثنـا محـاد بـن قـال ثنـا حيـىي بـن عبـد الـرمحنقـال حدثنا علـي بـن شـيبةوقال.قرهم على ذلكفأ
ملا قدم اليمن كان يكـري األرض أو املـزارع علـى زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا

]8438[ابــن املنـــذر .قــدم الــيمن وهــم يفعلونــه فأمضــى هلــم ذلــك: وقــال. الثلــث أو الربــع 
عمـرو بـن دينـارعـن أبو نعـيم قـال حـدثنا محـاد بـن زيـد حدثنا العزيز قالحدثنا علي بن عبد

لثلــث والربــع املــزارع باىأو يعطــبالثلــث والربــعىأن معــاذا ملــا قــدم الــيمن كــان يكــر ن طــاوسعــ
.اهـ هذا مرسل جيد فأمضاه، وهم يفعلونه

بوري ثنا عبـد اهللا ثنا عبدان بن أمحد ثنا موسى بن سفيان اجلنديسا]4370[الطرباين وقال 
دخلـت علـى طـاوس فحدثتـه : قالبن عاصم ثنا حممد بن راشد عن خالد احلذاء عن جماهد

حتـدثين : اقلة، فضرب طـاوس يف صـدري وقـالما مسعت من رافع بن خديج من النهي عن احمل
اهللا فـأعطى األرض بالنصـف والثلـثعن رافع

.حسنمرسل اهـ
عــن الثــوري عــن إبــراهيم بــن املهــاجر عــن موســى بــن طلحــة قــال ]14470[عبــد الــرزاق -

أقطـــع عثمـــان خلمســـة مـــن أصـــحاب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم لعبـــد اهللا ولســـعد وللـــزبري 
ابن أيب شيبة . وخلباب وألسامة بن زيد فكان جاراي عبد اهللا وسعد يعطيان أرضهما بالثلث 

ســـألت موســـى بـــن : بـــن عبـــد اهللا عـــن إبـــراهيم بـــن مهـــاجر قـــال حـــدثنا شـــريك ]21637[
أن عثمان أقطع خبابا أرضا ، وعبـد اهللا أرضـا ، وسـعدا أرضـا ، وصـهيبا أرضـا طلحة فحدثين

ابــــــن أيب شــــــيبة .عبــــــد اهللا وســــــعدارأيتــــــه يعطــــــي أرضــــــه بالثلــــــث والربــــــع ، فكــــــال جــــــاري قــــــد 
كــان : ســى بــن طلحـة قــال حـدثنا أبــو األحـوص عــن إبــراهيم بـن مهــاجر عـن مو ]21639[

حــدثنا إبــراهيم بــن احلســني ]8433[ابــن املنــذر . وابــن مســعود يزارعــان بالثلــث والربــعســعد 
مسعــت أيب يــذكر عــن موســى بــن : حــدثنا إمساعيــل قــال: قــالحــدثنا أبــو نعــيم: اهلمــداين قــال

د هللا عليــه وســلم عبــد اهللا بــن مســعو أقطــع عثمــان نفــرا مــن أصــحاب النــيب صــلى ا: طلحــة قــال
وأسامة بن زيد فكـان جـاري مـنهم سـعد وابـن مسـعود يعطـون أرضـهم والزبري وسعد بن مالك

حــدثنا أبــو معاويــة عــن : دثنا ســعيد قــالحــحــدثنا حممــد بــن علــي قــالوقــال .بالثلــث والربــع
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والـزبريجرياننـا سـعد بـن مالـك: ن طلحـة قـالموسـى بـحجاج بـن أرطـأة عـن ابـن مهـاجر عـن
حـدثنا عبــد اهللا : ن قــالحـدثنا علــي بـن احلسـمث قــال. ث والربـعوخبـاب يعطـون أرضــهم بالثلـ

أقطع خلمسـة : عن موسى بن طلحة قالبن الوليد عن سفيان قال حدثين إبراهيم بن املهاجر
لم البـــن مســـعود وســـعد بـــن أيب وقـــاص وخبـــاب مـــن أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـ

الرجــــل ببقــــره وبــــذره أرضــــهما جيــــيء والــــزبري، فكــــان جــــاري ســــعد وعبــــد اهللا يعطيــــان وأســــامة
، وابـــن مهـــاجر فيـــه ال بـــأس بـــه. ورواه الطحـــاوي مـــن طريـــق أيب نعـــيم اهــــ ويأخـــذون الثلـــث

.ضعف 
عمــر قــال أخربنــا محــاد بــن ســلمة أن قــال ثنــا أبــو حــدثنا أبــو بكــرة]5962[وقــال الطحــاوي 

اليمـان يكــري كـان حذيفـة بـن: أنـه قـالهم عـن عثمـان بـن عبـد اهللا بـن موهــبأخـرب احلجـاج
.ضعيف سنداهـاألرض على الثلث والربع

حدثنا إمساعيل ثنا عبد الرمحن بـن إسـحاق عـن أيب عبيـدة بـن حممـد بـن ]21628[أمحد -
يغفـر اهللا لرافـع بـن : زيد بن ثابـتعمار عن الوليد بن أيب الوليد عن عروة بن الزبري قال قـال 

ول اهللا صـلى اهللا عليـه تى رجالن قد اقتتال فقـال رسـإمنا أ، خديج أنا واهللا أعلم باحلديث منه 
.)1(ال تكروا املـزارع: فسمع رافع قوله : قال . إن كان هذا شأنكم فال تكروا املزارع : سلم و 

يكرا واهللا أعلم إطالقه النهيزيد بن ثابت وابن عباس رض: مث قال]12076[رواه البيهقي -1
وقـد قيـد بعـض الـرواة . عن كراء املزارع وعىن ابن عباس مبا مل ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة ومبـا ال غـرر فيـه 

العوض يوجب ما خيشى على الزرع من اهلالك وذلك غرر يفيوهيعنها وبني علة النهيوقع النهعن رافع األنواع اليت
فساد العقد ،

ومن . له دونه وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغريه فدل أن ما أنكره غري ما أثبته واهللا أعلم 
يفاسدة حنو شرط اجلداول واملاذيانات وهعلى ما لو وقعت بشروطيالعلماء من محل أخبار النه

السـنبل مـن احلـب يفيمـا بقـي
كما أربعاء  وحنوه ومجعه يبعد ما يدرس ويقال القصرى وحنو شرط ما سقى الربيع وهو النهر الصغري مثل اجلدول والسر 

الوا فكانت هذه وما أشبهها شروطا شرطها رب املال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث فنرى أن ق
النيبي

وإىل هــذا ذهــب أمحــد بــن حنبــل رمحــه اهللا وأبــو ، عدومــة كانــت املزارعــة جــائزة والثلــث والربــع وكانــت الشــروط الفاســدة م
عبيـد وحممــد بــن إسـحاق بــن خزميــة وغـريهم مــن أهــل احلـديث وإليــه ذهــب أبـو يوســف وحممــد بـن احلســن مــن أصــحاب 

ر أو زرع دليل صلى اهللا عليه وسلم أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثمعاملة النيبمضت يفواألحاديث اليت، يالرأ
هـو كثــري األلـوان يريـد مــا أشـرنا إليـه مــن : وضــعف أمحـد بـن حنبــل حـديث رافـع بــن خـديح وقـال .هـذه املسـألة هلـم يف
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، عبــد الــرمحن بــن إســحاق صــدوق كــان وحســنه شــعيب ، رواه أبــو داود النســائي وابــن ماجــة 
.ابن علية يرضاه ، أظنه كان ينتقي من حديثه 

أنـه كـره  جـابرحدثنا وكيع عن عكرمة بـن عمـار عـن عطـاء عـن ]21671[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن ، تقدم مرفوعا ألرضاكراء 

بعثين عمـي : حدثنا حيىي بن سعيد عن أيب جعفر اخلطمي قال ]22887[ابن أيب شيبة -
ال يـرى عمـربـناكـان : مـا تقـول يف املزارعـة ؟ قـال : وغالما له إىل سعيد بن املسـيب فقـال 

إنـه لـيس : مـا أحسـن زرع ظهـري ، فقـالوا : على بين حارثة فـرأى زرعـا يف أرض ظهـري ، فقـال 
ليـه فـردوا ع: بلى ولكنه زارع فالنا ، قال : أليست األرض أرض ظهري ؟ قالوا : لظهري ، قال 

أفقـر أخـاك أو : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنـا، قـال سـعيد: نفقته وخذوا زرعكم ، قال رافع
.اهـ رواه أبو داود والنسائي وصحح سنده األلباين أكره بورق

عمـرابنمحاد عن أيوب عن نـافع أن حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ]2343[البخاري -
بكـر وعمـر وعثمـان وصـدرا مـن وأيبهللا عليـه وسـلم صلى امزارعه على عهد النيبيكان يكر 

صــلى اهللا عليــه وســلممث حــدث عــن رافــع بــن خــديج أن النــيب.إمــارة معاويــة 
صــلى اهللا عليــه : هبت معــه ، فســأله فقــال املــزارع ، فــذهب ابــن عمــر إىل رافــع فــذ

عهـد رسـول مزارعنـا علـى ينكـر قـد علمـت أنـا كنـا: فقـال ابـن عمـر . عن كراء املـزارع وسلم 
حــدثنا حيــىي بــن بكــري مث قــال.ء مــن التــنب يمبــا علــى األربعــاء وبشــاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

كنـت أعلـم : قـال سـامل أن عبـد اهللا بـن عمـرحدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخربين
أن يكون النـيبعبد اهللايمث خش. أن األرض تكرى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميف

اهـذلك شيئا مل يكن يعلمه ، فرتك كراء األرض قد أحدث يفصلى اهللا عليه وسلم
عــن أيبعبــد امللــك بــن شــعيب بــن الليــث بــن ســعد حــدثينوحــدثين]4026[ورواه مســلم 

سـامل بـن عبـد اهللا أن عبـد اهللا عقيل بـن خالـد عـن ابـن شـهاب أنـه قـال أخـربينحدثينيجد

مسعـت : عـن أيب داود قـالم بـن احلسـنيحدثين إبراهي]71/ 11[وقال ابن املنذر اهـإسناده ومتنهاالختالف عليه يف
اهللا يسـأل عـن حـديث رافـع مسعت أبا عبد: وقال األثرم.عن رافع ألوان: لأمحد بن حنبل يسأل عن حديث رافع؟ فقا

رافع يروى عنه يف هـذا ضـروب، كأنـه يريـد أن اخـتالف : بن خديج
اهـالرواية عنه يوهن ذلك احلديث
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كـــان ينهـــى عـــن كـــراء يأرضـــيه حـــىت بلغـــه أن رافـــع بـــن خـــديج األنصـــار يبـــن عمـــر كـــان يكـــر 
يا ابـن خـديج مـاذا حتـدث عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : األرض فلقيه عبد اهللا فقال 

ــمسعــت عَ : قــال رافــع بــن خــديج لعبــد اهللا ؟ كــراء األرض يف وكانــا قــد شــهدا بــدرا حيــدثان يَّ مَّ
.وذكر احلديث . أهل الدار أن رسول اهللا صلى اهللا 

قــال أبــو الربيــع حــدثنا وقــال يحــدثنا حيــىي بــن حيــىي وأبــو الربيــع العتكــ]4017[مســلم وقــال
بأسـا )1(ْرب كنـا ال نـرى بـاخلِ : يقـول ابـن عمـر حيىي أخربنا محاد بن زيد عن عمـرو قـال مسعـت 

اهـاهللا صلى اهللا حىت كان عام أول فزعم رافع أن نيب
عمـربـناكان : أخربنا معمر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع قال]14454[عبد الرزاق -

قـد علمـت أن أهـل األرض يعطـون : يكري أرضه فأخرب حبديث رافع بن خديج فأخربه فقـال
أرضـــــيهم علـــــى عهـــــد رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه و ســـــلم ويشـــــرتط صـــــاحب األرض أن يل 

بـن عمـر يظـن أن افكـان : قـال . وما سقى الربيع ويشرتط من اجلـرين شـيئا معلومـا املاذيانات 
.اهـ سند صحيح ، رجاله ثقات النهي ملا كانوا يشرتطون 

أخربنا الثوري عن عبـد اهللا بـن عيسـى عـن موسـى بـن عبـد اهللا بـن ]14458[عبد الرزاق -
قــال عبــد الــرزاق . ي ســواء أرضــي وبعــري : عــن كــراء األرض فقــال عمــربــناســئل : يزيــد قــال 

ابـن . أرضي ومـايل سـواء: قال أنس بن مالكيب خالد عن أقال الثوري وأخربنا إمساعيل بن 
حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبـد اهللا بـن عيسـى عـن موسـى بـن ]21659[أيب شيبة 

ق مـن طريـ] 12066[البيهقـي .أرضـي وبعـريي سـواء: قـال عبد اهللا بـن يزيـد عـن ابـن عمـر
ســئل ابــن: عــن ســفيان عــن عبــد اهللا بــن عيســى عــن موســى بــن عبــد اهللا بــن يزيــد قــالالعــدين 

وقـــال ابـــن أيب شـــيبة .اهــــ ثقـــات كلهـــمســـواءيوبعـــري يأرضـــ: عمـــر عـــن كـــراء األرض فقـــال
: قــال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن رجــل عــن أنــس]21646[

اهـأرضي وبعريي سواء

وهو ، املزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر هي : املخابرة يف] 1/233[قال أبو عبيد يف الغريب -1
واملخـابرة ، األّكـار خبـريا ألنـه خيـابر األرض ي: وكان أبـو عبيـدة يقـول .اِخلْرب الفعل واخلبري الرجل ،اِخلْرب أيضا 

اهـاألكار خبريا ألنه يؤاكر األرض يهي املؤاكرة وهلذا مس
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حـدثنا أبــو نعـيم قـال حـدثنا بكــري : حـدثنا علـي بــن عبـد العزيـز قـال ]8447[ذر ابـن املنـ-
رض بالــذهب والفضــة كمــا تكــرى ألكــرين األ: عمــرابــنقــال : عــن الشــعيب قــالبــن عــامر

نـه سـأل سـامل أبـن شـهاب اعن ]1392[مالك والصحيح ما روى. اهـ بكري ضعيف اإلبل
بـن شــهاب اقـال . : ل بـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن كـراء املـزارع فقــا

ولو كان يل ، أكثر رافع : فقال ؟ أرأيت احلديث الذي يذكر عن رافع بن خديج : فقلت له 
بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار قــال اأخربنــا ]14455[عبــد الــرزاق وقــال . مزرعــة أكريتهــا 

واهللا لنكرينهـا كـري اإلبـل ، سـه أكثر رافع بـن خـديج علـى نف: مسعت سامل بن عبد اهللا يقول 
اهــــ . 

.صحيح 
يعطـي عمـربـناكـان : نا الثوري عن منصور عـن جماهـد قـالأخرب ]14479[عبد الرزاق -

ر عن جماهد عن حدثنا وكيع عن سفيان عن منصو ]21658[ابن أيب شيبة . أرضه بالثلث 
لــي بــن احلســن قــال حــدثنا ع]8436[ابــن املنــذر . ثلــثأنــه كــان يــدفع أرضــه بالابــن عمــر

.كان ابـن عمـر يعطـي أرضـه بالثلـث: لعن جماهد قاحدثنا عبد اهللا عن سفيان عن منصور
.سند صحيح 
اخلليـل عـن بـن حجـر حـدثنا إمساعيـل عـن أيـوب عـن أيبيعلـحـدثين]4019[وقال مسلم 

اهـلقد منعنا رافع نفع أرضنا: د قال قال ابن عمر جماه
حــدثنا أبــو نعــيم قــال حــدثنا ســفيان حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قـال]8452[ابـن املنــذر -

كـان إذا أكـرى أرضـه اشـرتط أن ال جيعـل فيـه عـرةعمـرابـنأن عن موسى بن عقبة عن سامل
.اهـ إسناد صحيح ، يأيت يف كتاب األطعمة 

: قـال بـن وائـلعـن كليـب حـدثنا ابـن أيب زائـدة وأبـو األحـوص ]21644[شـيبة ابـن أيب -
رضــه بالنصــف رجــل لــه أرض ومــاء ، لــيس لــه بــذر ، وال بقــر ، فأعطــاين أ: عمــرالبــنقلــت 

حــدثنا ]5965[الطحــاوي .حســن: مث قامستــه علــى النصــف ، قــال فزرعتهــا ببــذري وبقــري
قلـت : قـالحممد الكويف عن كليـب بـن وائـلحدثين أسباط بنقال حممد بن عمرو بن يونس

أتــاين رجــل لــه أرض ومــاء ولــيس لــه بــذر وال بقــر أخــذت أرضــه بالنصــف فزرعتهــا : البــن عمــر
حممـــد بـــن علـــي قـــالحـــدثنا]8441[ابـــن املنـــذر . حســـن: ببـــذري وبقـــري فناصـــفته ؟ فقـــال
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قلــت : الأخربنــا كليــب بــن وائــل قــ: حــدثنا أبــو األحــوص قــال: حــدثنا ســعيد بــن منصــور قــال
ر، فأعطاين أرضه بالنصف فزرعتهالعبد اهللا بن عمر، رجل له أرض وماء، ليس له بذر وال بق

حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد ]8437[ابـــن املنـــذر وقـــال . حســـن: قـــال. ببـــذري وبقـــري وقامستـــه
قلـت البـن عمـر أتـاين رجـل لـه : أخربنـا كليـب قـال: أخربنـا جعفـر بـن عـون قـال: الوهاب قـال

رضــه بالنصــف فزرعتهــا ببــذري وبقــري فناصــفتهلــيس لــه بــذر وال بقــر، فأعطــاين أأرض ومــاء، و 
.اهـ حسن صحيح حسن: قال
حــدثنا احلســن بــن علــي املعمــري ثنــا هشــام بــن خالــد الدمشــقي ثنــا ]13083[الطــرباين -

ابـن لقـي قيس بن مسلم عـن طـارق بـن شـهاب أنـهعنسويد بن عبد العزيز عن عمر بن ذر
البيضـاء يا أبا عبد الـرمحن إنـا أهـل أرض نسـتأجر األرض : تمرا فأتيته فقلتأو معحاجاعمر

فنعطي األرض على الثلث والربع،: ، قلتإنا نكره ذلك هذه احملاقلة: قال. بالدينار والدرهم
.ضعيف اهـال بأس بذلك كنا نفعل ذلك: قال
ثنـا علـي بـن حممـد ملـزينثنـا أبـو حممـد اأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو]11741[البيهقي -

لــيس : كــان ســعيد بــن املســيب يقــول: ثنــا شــعيب عــن الزهــري قــالثنــا أبــو اليمــانبــن عيســى 
باستكراء األرض بالذهب والـورق بـأس، وقـد بلغنـا أن رافـع بـن خـديج كـان حيـدث أن عميـه، 
،

لذلك من حديث رافع بن خديج كان عبـد اهللا بـن عمـر يـرتك كـراء أرضـه، فلـم يكـن يكريهـا ف
فأمـا املعاملـة .ال بذهب وال بورق وال بشيء، فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس، وتركه آخـرون

على الشطر أو الثلثني أو ما اصطلحوا عليه من ذلـك فقـد بلغنـا أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
عامل يهود خيرب حني أفـاء اهللا علـى املسـلمني علـى الشـطر، وذلـك أطيـب أمـر وسلم قد كان
.اهـ سند صحيح األرض وأحله

قـال عبـاسبـناعن الثوري عن عبد الكرمي اجلـزري عـن سـعيد أن ]14448[عبد الرزاق -
حـدثنا ]22878[ابـن أيب شـيبة . إن أمثل ما أنتم صانعون أن تسـتأجروا األرض البيضـاء : 

إن أمثــل مــا أنــتم : قــالعبــاسابــنعــن عــن ســفيان عــن عبــد الكــرمي عــن ســعيد بــن جبــريوكيــع 
حــدثين علــي ]8445[ابــن املنــذر .صــانعون أن تســتأجروا األرض البيضــاء بالــذهب والفضــة

عن ابن عباس عن سعيد بن جبريأخربين عبد الكرمي: عن سفيان قالحدثنا عبد اهللا: قال
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البيهقـــي. روا األرض البيضـــاء لـــيس فيهـــا شـــجرةون أن تســـتأجإن أمثـــل مـــا أنـــتم صـــانع: قـــال
عــن ســعيد بــن عبــد الكــرمي عبــد اهللا بــن الوليــد حــدثنا ســفيان أخــربينمــن طريــق] 12065[

جروا األرض البيضـاء لـيس فيهـا إن أمثـل مـا أنـتم صـانعون أن تسـتأ: جبري عن ابن عباس قال
عبـد الكـرمي اجلـزري قـال قلـت لسـعيد أخربنا معمر عن ]14447[عبد الرزاق ورواه . شجر

بن عباس امسعت ، كذب عكرمة : بن جبري أن عكرمة يزعم أن كراء األرض ال يصلح فقال 
ــــتم صــــانعون يف األرض البيضــــاء أن تكــــروا األرض البيضــــاء بالــــذهب : يقــــول إن خــــري مــــا أن

قـــال عبـــد اهللا بـــن رجـــاءمـــن طريـــق] 476/ 6[ورواه ابـــن عـــدي يف ترمجـــة عكرمـــة .والفضـــة 
عـن عكرمـة أنـه كـره إجـازة األرض فـذكرت ذلـك رائيل عن عبـد الكـرمي يعـين اخلـدريحدثنا إس

إن أمثــل مــا أنــتم صــانعون : مسعــت ابــن عبــاس يقــول ، لســعيد بــن جبــري فقــال كــذب عكرمــة 
أنــا شــريك عــن عبــد الكــرمي ]2260[ورواه ابــن اجلعــد . اســتئجار األرض البيضــاء ســنة ســنة

إن أفضــل مــا أنــتم : بــن عبــاس قــالاجبــري عــن املزارعــة فقــال ســألت ســألت ســعيد بــن : قــال 
.اهـ صحيح ، علقه البخاري صانعون استئجار األرض سنة بسنة بذهب أو فضة 

حــدثنا حممــد بــن علــي قــال حــدثنا ســعيد قــال حــدثنا ســفيان عــن ]8446[ابــن املنــذر وقــال
األرض البيضــاء إال كــرى ال ت: قــالعبــاسابــنعــن عبــد الكــرمي اجلــزري عــن ســعيد بــن جبــري

.اهـ سند صحيح بالذهب والورق
لـو: ثنا سـفيان قـال عمـرو قلـت لطـاوس بـن عبـد اهللا حـديحـدثنا علـ]2330[البخاري -

إينعمــرويأ: قــال . صــلى اهللا عليــه وســلمتركــت املخــابر 
مل ينـه صـلى اهللا عليـه وسـلمأن النـيبسابن عبـايعينأعطيهم وأغنيهم ، وإن أعلمهم أخربين

اهـله من أن يأخذ عليه خرجا معلوما أن مينح أحدكم أخاه خري :عنه ، ولكن قال 
بــن ابــن طــاووس عــن أبيــه عــن ابــن جــريج عــن اأخربنــا معمــر و ]14467[عبــد الــرزاق وقــال

لــه مــن أن ألن ميــنح أحــدكم أخــاه أرضــه خــري : عبــاس أن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال 
هـو احلقـل وهـو بلسـان األنصـار : بـن عبـاس اقـال وقـال .يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم

.اهـ رواه مسلم احملاقلة 
حــدثنا علــي بــن مســهر عــن الشــيباين عــن حبيــب بــن أيب ثابــت]21667[ابــن أيب شــيبة -

أخــذ األرض إنـا ن: يف املســجد احلـرام إذ أتـاه رجــل فقـال عبـاسابـنكنـت جالسـا مــع : قـال 
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خــذ رأس : مــن الــدهاقني ، فأعتملهــا ببــذري وبقــري ، فآخــذ حقــي وأعطيــه حقــه ، فقــال لــه 
هـذا إسـناد اهــ مالك ، وال تزد عليه شيئا فأعادها عليه ثالث مرات ، كل ذلك يقـول لـه هـذا

.اح الشركة ب، وأللغرر والربا على ما خيرج منها أُراه كره ما كان إجارة .صحيح 
مـــا : قـــال الثـــوري وأخـــربين قـــيس بـــن مســـلم عـــن أيب جعفـــر قـــال ]14476[اق عبـــد الـــرز -

حـدثنا ]21657[ابـن أيب شـيبة . ة إال يعطـون أرضـهم بالثلـث والربـعباملدينة أهل بيت هجر 
مــا باملدينــة أهــل بيــت هجــرة إال : قــال وكيــع عــن ســفيان عــن قــيس بــن مســلم عــن أيب جعفــر

.علقه البخاري ح ،اهـ صحيوهم يعطون أرضهم بالثلث والربع
أخربنــا أبــو ســفيان قــال أخــربين عمــرو بــن عثمــان بــن موهــب قــال ]14477[عبــد الــرزاق -

بـــا جعفـــر حممـــد بـــن علـــي يقـــول آل أيب بكـــر وآل عمـــر وآل علـــي يـــدفعون أرضـــيهم أمسعـــت 
ثمـان عـن عـن عمـرو بـن عحدثنا أبو أسامة ووكيع ]21643[ابن أيب شيبة .بالثلث والربع 
إن نظـرت يف آل أيب بكـر وآل عمـر : فقـال سألته عن املزارعة بالثلث والربع: ل أيب جعفر قا

.صحيح ، علقه البخاري اهـ)1(
قـال أخربنـا عبـد الواحـد ريرقـال ثنـا أبـو عمـر الضـحدثنا أبـو بكـرة]5961[وقال الطحاوي 

كــان أبــو بكــر : أنــه قــالد بــن علــيثنــا احلجــاج بــن أرطــاة عــن أيب جعفــر حممــبــن زيــاد، قــال
.اهـ حجاج ضعيف الصديق يعطي األرض على الشطر

بيع العرايايف ةرخصالذكر 
رسـول اهللا صـلى اهللا اهللا بن عمر عن زيد بن ثابـت أن عن نافع عن عبد]1284[مالك -

.رواه البخاري ومسلم اهـ)2(عليه و سلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها خبرصها

بــن حممــد بــن يوســف الرفــاء أخربنــا عثمــان بــن حممــد بــن بشــر حــدثنا يأبــو احلســن علــأخربنــا ]10861[البيهقــي -1
الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهـى إىل قـوهلم مـن أهـل املدينـة  أويس حدثنا ابن أيبحدثنا ابن أيبيإمساعيل القاض

بــاخلرص فيحــوز كــل واحــد منهمــا رءوس النخــل أنــه ال بــأس أن يقســماه يفالــرجلنيالثمــر يكــون بــنيكــانوا يقولــون يف
.حسن اهـطائفة من النخل

: واحملاقلــة .مسعنــا تفســري املزابنــة اشــرتاء مــا يف رؤوس النخــل بــالتمر : حــدثنا وكيــع قــال ]23043[ابــن أيب شــيبة -2
وقــال اهـــلرجــلالرجــل تكــون لــه النخلــة يرثهــا أو يشــرتيها يف بســتان ا: والعرايــا .اء مــا يف الســنبل باحلنطــة والشــعرياشــرت 

الرجل الرجل النخلة ، مث يتأذى بدخوله عليه ، فـرخص لـه يوقال مالك العرية أن يعر :باب تفسري العرايا البخاري يف
ومما يقويه . العرية ال تكون إال بالكيل من التمر يدا بيد ، ال يكون باجلزاف : وقال ابن إدريس . أن يشرتيها منه بتمر 
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حـــدثنا حيـــىي بـــن بكـــري حـــدثنا الليـــث عـــن عقيـــل عـــن ابـــن شـــهاب ]2183[البخـــاري وقـــال 
ال :قــال اهللا بـن عمـر أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمسـامل بـن عبـد اهللا عـن عبـدأخـربين

زيـد عبـد اهللا عـن قال سامل وأخربين.تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه ، وال تبيعوا الثمر بالتمر 
بيع العرية بالرطب أو بالتمر يفرخص بعد ذلكهللا صلى اهللا عليه وسلمبن ثابت أن رسول ا

اهـغريه مل يرخص يف، و 
عن داود بن احلصني عن أيب سفيان موىل بن أيب أمحـد عـن أيب هريـرة أن ]1285[مالك -

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم أرخـص يف بيـع العرايـا خبرصـها فيمـا دون مخسـة أوسـق أو يف 
.اهـ رواه البخاري ومسلم )1(سق يشك داود قال مخسة أوسق أو دون مخسة أوسقمخسة أو 

بيع الطعام قبل أن يقبضما جاء يف 
حـــدثنا إبـــراهيم بـــن املنـــذر حـــدثنا أبـــو ضـــمرة حـــدثنا موســـى عـــن نـــافع ]2123[البخـــاري -

وســلم صـلى اهللا عليـه 
قـــال .فيبعـــث علـــيهم مـــن ميـــنعهم أن يبيعـــوه حيـــث اشـــرتوه ، حـــىت ينقلـــوه حيـــث يبـــاع الطعـــام

أن يبـــاع الطعـــام إذا اشـــرتاه حـــىت صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: وحـــدثنا ابـــن عمـــر قـــال 
اهـ)2(يستوفيه

يحديثه عن نـافع عـن ابـن عمـر كانـت العرايـا أن يعـر وقال ابن إسحاق يف. األوسق املوسقة حثمة بقول سهل بن أيب
وقال يزيد عن سفيان بن حسني العرايا خنل كانت توهب للمساكني ، فال يستطيعون . ماله النخلة والنخلتني الرجل يف

ن بيع املزابنة أوإمنا فرق بني ذلك ] :1326[قال مالك اهـ و 
اهـال مكايسة فيهاملعروفن بيع العرايا على وجه أوالتجارة و املكايسةبيع على وجه 

رخـص فيـه ألنـه أوإمنـا ، وإمنـا تبـاع العرايـا خبرصـها مـن التمـر يتحـرى ذلـك وخيـرص يف رؤوس النخـل : قال مالـك مث -1
والشرك ولو كان مبنزلة غريه من البيوع ما أشرك أحد أحدا يف طعامه حىت يستوفيه وال أقاله منه نزل مبنزلة التولية واإلقالةأ

اهـوال واله أحدا حىت يقبضه املبتاع 
أمـا العينـة فمعناهـا بيـع مـا لـيس عنـدك مـن قبـل أن : حتـت هـذا احلـديث ]369/ 6[االسـتذكار يف قال أبـو عمـر -2

وتفس.تبتاعه طعاما كان أو غريه
أكثر منهـا إىل أجـل فقـال املسـؤول للسـائل هـذا ال قال له وقد بينا له دراهم بدراهم أكثر منها إىل أجل ودراهم بدنانري

كذا ليست عندي أبتاعهـا لـك فلـم يشـرتيها مـين حيل وال سبيل إليه ولكين أبيع منك يف الدراهم اليت سألتين سلعة كذا و 
تلك السلعة ممن هي عنـده نقـدا مث يسـلمها إىل الـذي سـأله العينـة مبـا قـد فيوافقه على الثمن الذي يبيعها به منه مث يويف

يصـره 
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أبيـه عـن حدثنا موسى بن إمساعيل حـدثنا وهيـب عـن ابـن طـاوس عـن]2132[البخاري -
قلـت . اس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمابن عب

.جعله من العينة اهـذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ: قال ؟ كيف ذاك : البن عباس
شــيبة وأبــو كريــب وإســحاق بــن إبــراهيم قــال حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]3916[وقــال مســلم 

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيـه عـن ابـن عبـاس إسحاق أخربنا وقال اآلخران
فقلــت . بتــاع طعامــا فــال يبعــه حــىت يكتالــه مــن ا:رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــال قــال 

ومل يقــل أبــو كريــب ، طعــام مرجــأ أال تــراهم يتبــايعون بالــذهب وال: فقــال ؟ مل :البــن عبــاس
اهـمرجأ

عـن و خالد األمحر عن حجاج عن عمرو عـن طـاووسحدثنا أب]22924[ابن أيب شيبة -
اهــ كـذا مثلـهوال أحسب ما سوى ذلـك إالإمنا كان النهي فيما يكال ويوزن:قالابن عباس

بـن عبـد اهللا حـدثنا يحـدثنا علـ]2135[وقال البخـاري . رواه حجاج بن أرطاة على املعىن 
أما : ل مسعت ابن عباس يقول حفظناه من عمرو بن دينار مسع طاوسا يقو يسفيان قال الذ

: قال ابـن عبـاس . فهو الطعام أن يباع حىت يقبض صلى اهللا عليه وسلميالذ
اهـء إال مثله يوال أحسب كل ش

عمــر بــن الخطــابعــن نــافع أن حكــيم بــن حــزام ابتــاع طعامــا أمــر بــه ]1313[مالــك -
ال :عمـر بـن اخلطـاب فـرده عليـه وقـال للناس فباع حكيم الطعـام قبـل أن يسـتوفيه فبلـغ ذلـك

نا معمر عن أيوب عن نافع أن خرب أ]14170[عبد الرزاق .تبع طعاما ابتعته حىت تستوفيه 
حكـــيم بـــن حـــزام كـــان يشـــرتي األرزاق يف عهـــد عمـــر مـــن اجلـــار فنهـــاه عمـــر أن يبيعهـــا حـــىت 

: نـــافع قـــالحـــدثنا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم عـــن أيـــوب عـــن ]21478[ابـــن أيب شـــيبة . يقبضـــها
ابـن أيب . رزق فنهى عمر أن يبيـع حـىت يقـبضأن حكيم بن حزام كان يشرتي صكاك النبئت
حدثنا حممد بن بشر عن عبيد اهللا عن نافع عـن ابـن عمـر عـن عمـر بنحـو ]21747[شيبة 

أخربنـــا أبـــو احلســـني بـــن بشـــران أخربنـــا أبـــو ] 10992[وقـــال البيهقـــي .مـــن حـــديث أيـــوب
ــ حــدثنا مــرمي حــدثنا حممــد بــن يوســف الفريــايبحــدثنا ابــن أيبيصــر بــن حممــد املياحلســن عل

، عنـدك طعامـا كـان أو غـريه 
اهـصلى اهللا عليه وسلم عنه 
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ســفيان حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن عمــر أن حكــيم بــن حــزام بــاع طعامــا مــن 
.اهـ صحيح إذا ابتعت طعاما فال تبيعه حىت تقبضه: قبل أن يقبضه فرده عمر وقال 

: عمـرقـال : قـال محزة عن إبـراهيمحدثنا عبد السالم عن أيب]21244[ابن أيب شيبة -
.اهـ أبو محزة ضعيف إذا أسلمت يف شيء فال تبعه حىت تقبضه ، وال تصرفه يف غريه

حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن ســـعيد عـــن قتـــادة عـــن عبـــد ربـــه عـــن أيب ]22919[ابـــن أيب شـــيبة -
.لـوزنأنه كان ال يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خـال الكيـل واعثمانعن عياض 

حـدثنا موســى بـن هــارون حـدثنا حممــد بـن املنهــال حـدثنا يزيــد بـن زريــع ]7975[ابـن املنــذر 
كل بيع ابتاعـه : عن عثمان بن عفان قالحدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أيب عياض

اهـ عبـد ربـه هـو ابـن أيب يزيـد ، )1(بل أن يقبضه ما خال الكيل والوزنرجل فال بأس أن يبيعه ق
.ياض امسه عمرو بن األسود ، على رسم ابن حبان أحسبه وأبو ع

بــن التيمــي عــن رجــل مســع قتــادة حيــدث عــن ســليمان بــن اأخربنــا ]14221[عبــد الــرزاق -
إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فال : قاال الزبير بن العواموزيد بن ثابت يسار أن

ــ حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن ]21593[ابــن أيب شــيبة . س أن يبيعهــا قبــل أن يصــرمها أب
أن زيد بن ثابت والـزبري بـن العـوام مل يريـا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار 

بيعــــه يف رؤوس النخــــل قبــــل أن بأســــا أن يشــــرتي الرجــــل مــــا يف رؤوس النخــــل إذا أدرك ، مث ي
.اهـ سند صحيح يصرمه

حــدثنا حــدثنا أمحــد بــن خالــد الــوهيبيئحــدثنا حممــد بــن عــوف الطــا]3501[أبــو داود -
ابتعـــت زيتـــا يف: قـــالعمـــرابـــنالزنـــاد عـــن عبيـــد بـــن حنـــني عـــن حممـــد بـــن إســـحاق عـــن أيب

فـأردت أن أضـرب علـى ، بـه رحبـا حسـنا رجل فأعطاينلقيينيفلما استوجبته لنفس، السوق 
بعـه حيـث ابتعتـه ال ت: فقـال زيد بـن ثابـتفإذا فالتفتُّ ، يبذراعييده فأخذ رجل من خلف

.صححه ابن حبان واحلاكم اهـحىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

إذا اشـرتيت شـيئا ممـا : بـن املسـيب يقـول ابن عيينة عن حيىي بن سعيد قال مسعت اأخربنا ] 14236[عبد الرزاق -1
ال بـأس أن : بـن سـريين قـال اأخربنا معمـر عـن أيـوب عـن ]14230[عبد الرزاق .ال تبعه حىت تقبضهيكال أو يوزن ف

اهـــ بــن املســيب مثلــه اقــال أخربنــا معمــر عــن قتــادة عــن و .يشــرتي شــيئا ال يكــال وال يــوزن بنقــد مث يبيعــه قبــل أن يقبضــه 
.صحاح 
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نا حسني بن حممد التميمي نا جرير بن حـازم عـن حدث]140[ورواه ابن أيب شيبة يف املسند 
م، فقـاابتعـت زيتـا يف السـوق: ابن حنني عن عبـد اهللا بـن عمـر قـالأيب الزناد عن عبيد يعين

يل رجل فأرحبين حىت رضيت، فلما أخذت بيده ألضرب عليها أخذ بذراعي رجل من خلفي إ
فـإن نـيب اهللا زه إىل بيتـكال تبعه حىت حتو : فقالي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابتفأمسك بيد

.هم ابن عمر أن يبيعه ملا استوجبه وقبل أن يقبضه ـاه
أن حــدثنا عبــد األعلــى بــن عبــد األعلــى عــن معمــر عــن الزهــري]21477[ابــن أيب شــيبة -

: كانـــا ال يريـــان بأســـا بشـــراء الـــرزق إذا خرجـــت القطـــوط ، وهـــي زيـــد بـــن ثابـــتوعمـــرابـــن
أخربنــا معمــر عــن الزهــري ]14168[عبــد الــرزاق . ال تبعــه حــىت تقبضــه: ك ، ويقولــونالصــكا

ن بن عمر كانا اليريان ببيع القطوط إذا خرجت بأسا قاال ولكـن ال حيـل ملـاأن زيد بن ثابت و 
عبـــد اهللا بــــن الوليـــد عــــن مـــن طريــــق] 11006[البيهقــــي . ابتاعهـــا أن يبيعهـــا حــــىت يقبضـــها

لـرزق بأسـايسفيان عن معمر عن الزهر 
.اهـ مرسل صحيح 

حـدثنا : حـدثنا يسـار بـن موسـى اخلفـاف قـال: قـالحدثنا موسـى]7840[وقال ابن املنذر 
أنـه كـان ال حدثنا سفيان بن حسني عن الزهري عـن سـامل عـن ابـن عمـر: العوام قالعباد بن 

ثابــت وكــان زيـد بــن: قــال. يـرى بأســا أن تبـاع صــحف األرزاق، ولكــن ال يبيعهـا حــىت يكتاهلـا
.اهـ صحيح يفيت بذلك

عـن ابـن جـريج عـن الشـعيب عـن خارجـة حـدثنا حممـد بـن ميسـر]21753[ابن أيب شـيبة -
اهــ ابـن يبتـاعون صـحف اجلـار حـىت يسـتوفوهاأنه كـان ينهـى الـذينزيد بن ثابتعن بن زيد

.ميسر أبو سعد الصاغاين ال حيتج به 
زمـــان مـــروان بـــن احلكـــم مـــن طعـــام أن صـــكوكا خرجـــت للنـــاس يفينبلغـــ]1314[مالــك -

ورجــل مــن ثابــتبــنزيــداجلــار فتبــايع النــاس تلــك الصــكوك بيــنهم قبــل أن يســتوفوها فــدخل 
أحتــل بيــع الربــا يــا : أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم علــى مــروان بــن احلكــم فقــاال 

مث باعوهـا قبـل أن هـذه الصـكوك تبايعهـا النـاس: فقـاال . أعوذ باهللا ومـا ذاك : فقال ! مروان 
رواه اهــ. يسـتوفوها 

حـــدثنا يحـــدثنا إســـحاق بـــن إبـــراهيم أخربنـــا عبـــد اهللا بـــن احلـــارث املخزومـــ]3926[مســـلم 
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ةهريـر يأبـالضحاك بن عثمـان عـن بكـري بـن عبـد اهللا بـن األشـج عـن سـليمان بـن يسـار عـن 
أحللــت بيــع : فقــال أبــو هريــرة . مــا فعلــت: فقــال مــروان .أحللــت بيــع الربــا: أنــه قــال ملــروان 

: قـــال . عـــن بيـــع الطعـــام حـــىت يســـتوىفصـــلى اهللا عليـــه وســـلم
يفنظـرت: قـال سـليمان . فخطب مروان الناس فنهى عن بيعهـا

اهـالناس
: قالعمرابنعن وام عن حجاج عن عطية حدثنا عباد بن الع]21745[شيبة ابن أيب-

بــأس بــه ، ولكــن ال تبعــه ال : ســألته عــن الســلف يف الزيــت والســمن واحلنطــة والشــعري ؟ فقــال 
حدثنا ابن منري عن حجاج عـن عطيـة عـن ابـن ]21245[ابن أيب شيبة وقال. حىت تقبضه
عبـد الـرزاق اهــ وقـال غريه ، وال تبعه حىت تقبضـهرفه إىلال بأس بالسلم ، وال تص: عمر قال 

إذا سـلفت : بـن عمـر قـال اعن الثوري عن احلسن بن عطية العويف عن أبيه عن ]14109[
.اهـ ضعيف سلفا فال تصرفه يف شيء حىت تقبضه 

قلــت : قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن يــونس عــن الفــزع بــن عفيــق]23375[ابــن أيب شــيبة -
احلريـر ، أو شـقق احلريـر ، قـال : وما السرق ؟ قلـت : ما تقول يف السرق ؟ قال :عمرالبن

فــإن لــه : قلــت ! شــقق احلريــر ؟: يــا أهــل العــراق ، إنكــم تســمون أمســاء منكــرة ، أوال تقــول : 
إذا اشرتيته وقبضـته : يف السوق سعرا نشرتيه بسعر ، ونبيعه إىل العطاء بأكثر من ذلك ، قال 

قــال قلـت لعبـد اهللا بــن بــن عفيـق املـازيناملفضـل بــن فضـالة نـا فـزع ـ تابعـه اهــفبعـه كيـف شـئت
مسـاء أيا أهل العراق جتيئون ب: احلرير قال: وما السرق ؟ قلت : قال ، نا نشرتى السرق إعمر 

مـن ] 52/ 9[ورواه أبـو نعـيم يف احلليـة رواه البخاري يف التـاريخ ، اهـمنكرة، أال تقول احلرير
كنـا نشـرتي : قـالن بن مهـدي ثنـا املفضـل بـن فضـالة ثنـا أبـو عاصـم التميمـيعبد الرمحطريق

مـا : السرق على عهد ابـن ذبيـان بـأربعني، فنبيعهـا بسـتني إىل العطـاء، فسـألت ابـن عمـر قلـت
نشـرتيها بـأربعني، ونبيعهـا : قلـت. شـقق احلريـر: هـال قلـت: قال. احلرير: تقول يف السرق قلت

ـــــع كيـــــف شـــــئت أغلـــــى أم إذ: بســـــتني إىل العطـــــاء فقـــــال ـــــك فب ا اشـــــرتيت وقبضـــــت، وكـــــان ل
.على رسم ابن حبان اهـ )1(أرخص

إن عنـدنا بيعـا لـه بالنقـد ِسـعر : ر أن رجـال قـال لـه اهللا بـن عمـيف حـديث عبـد] :سـرق[قال أبـو عبيـد يف الغريـب -1
: إنكم معشر أهل العـراق ُتسـّمون أمسـاء منكـرة فهـال قلـَت : َسَرُق احلرير فقال : ما هو ؟ فقال : وبالتأخري سعر فقال 

ا قـال ابــن َســَرُق احلريـر هـي الُشـَقُق أيضــا كمـ: قولـه . إذا اشــرتيت فكـان لـك فبعـه كيــف شـئت : مث قـال ! ُشـَقق احلريـر 
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ال تبـع بيعـا حـىت : قـالجـابربن جريج عن أيب الـزبري عـن اأخربنا ]14235[عبد الرزاق -
ثنــا أبــو عاصــم عــن ابــن جــريج حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق قــال]5644[الطحــاوي . تقبضــه

اهــــأكرهـــه: قـــال، فيبيعـــه قبـــل أن يقبضـــه، ع املبيـــع لرجـــل يبتـــا يف اجـــابرعـــن أيب الـــزبري عـــن 
.، يأيت قريبا متصل صحيح 

أخربنــا جعفــر بــن ســليمان عــن هشــام بــن حســان عــن الــزبري بــن ]14220[عبــد الــرزاق -
كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حىت عباسبناخريت عن عكرمة عن 

حــدثنا حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل الصــائغ حــدثنا عبــد الوهــاب]7866[ابــن املنــذر . يصــرمه 
رءوس النخل أن أنه كان يكره إذا اشرتى الثمرة يف شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس

حــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن ســعيد عــن ]21594[ابــن أيب شــيبة . يبيعهــا حــىت يصــرمها
.ح اهـ صحيقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كرهه

ابـنسـئل : وكيع عـن حنظلـة عـن القاسـم بـن حممـد قـال حدثنا]21828[ابن أيب شيبة -
اهــ صـحيح ، يـأيت يف ال: أن يسـتوفني ، قـال عن رجل أسلم يف سـبائب ، أيـبعن قبـلعباس
.العينة 

ابــنحــدثنا وكيــع عــن هشــام عــن قتــادة عــن زرارة بــن أوىف عــن ]21360[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا علي بن عبد العزيز ]7839[ابن املنذر .يع املئة يف العطاء إال بعرضأنه كره بعباس

حدثنا هشام عـن قتـادة عـن زرارة بـن أوىف عـن ابـن عبـاس أنـه كـان : قالحدثنا أبو نعيم: قال
.صحيح اهـيكره بيع الزيادة يف العطاء إال بعرض

ســــألت : م قـــال حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن صـــاحل بـــن مســـل]21361[ابـــن أيب شـــيبة -
: عن شـراء الزيـادة يف العطـاء ، قـال الشعيب
.اهـ صحيح )1(أمراء املؤمنني: من ؟ قال : قلت وقد فعل ذلك من هو خري مين ، وولدي

ويف هـذا احلـديث مـن الفقـه أنـه مل يـر بأسـا أن يكـون للبيـع سـعران أحـدمها : مث قـال . 
صفقتان يف صـفقة : فأما إذا فارقه عليهما مجيعا فهو الذي قال عبداهللا ؛ بالتأخري واآلخر بالنقد إذا فارقه على أحدمها 

.اهـ كذا حكاه أبو عبيد ربا ومنه احلديث املرفوع أ
كنـت أشـرتي الزيـادة : حدثنا زيد بن حباب عن محاد بن زيد عن بكر بـن عثمـان قـال ]21362[ابن أيب شيبة -1

أكرهــه بالــدراهم ، ولــيس بــه بــأس بــالعروض ، : يف العطــاء خبراســان بــاحلرير والــدراهم ، فحججــت فســألت ســاملا فقــال 
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ما جاء يف بيع اجلزاف
رأيــت : عمــر قــالبــناأخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن ]14598[عبــد الــرزاق -

شـرتى الرجـل الطعـام جزافـا أن االناس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يضربون إذا 
حــدثين] 3924[وقــال مســلم .اهـــ رواه البخــاري ومســلم يبيعــه جزافــا حــىت يبلغــه إىل رحلــه 

سـامل بـن عبـد اهللا أنيـونس عـن ابـن شـهاب أخـربينحرملة بن حيىي حـدثنا ابـن وهـب أخـربين
ا ابتـاعوا الطعـام جزافــا إذعهـد رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمقـد رأيـت النـاس يف: أبـاه قـال 

وحــدثين: قــال ابــن شــهاب. أن يبيعــوه يفيضــربون يف
اهـيحمله إىل أهلهالطعام جزافا فيعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر أن أباه كان يشرت 

لقـــد رأيتنـــا وفينـــا : قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن الربيـــع عـــن نـــافع ]21842[أيب شـــيبة ابـــن وقـــال
: أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم جيــاء باألوســاق فتلقــى يف املصــلى فيقــول الرجــل 

ربيـع بـن صـبيح الاهــ أبيعـه جمازفـة ، فلـم يـروا بـه بأسـاكلت كذا وكذا ، وال أبيعه مكايلة ، إمنا 
.فيه ضعف 

حـدثنا إبـراهيم بـن موسـى حـدثنا الوليـد عـن ثـور عـن خالـد بـن معـدان ]2128[ي البخار -
.كيلوا طعامكم يبارك لكم:قال صلى اهللا عليه وسلميكرب عن النيبعن املقدام بن معد

يشـرتي عثمـانكـان : أخربنا معمر عن أيـوب عـن أيب قالبـة قـال ]14609[عبد الرزاق -
ال . اهـــ مرســل جيــد ضــع يف يــدي دينــارا مــن يــرحبين عقلهــا مــن ي: مث يقــول ، اإلبــل بأمحاهلــا 

داللـة فيـه علــى أنـه ال يعلــم كيلـه ، وال أنـه بائعــه جزافـا ، وإمنــا اشـرتى هنـا اإلبــل مبـا فيهــا ، ومل 
.أظنها سلعة موصوفة كان أسلف فيها . يشرت األمحال قط 

الزبري عن ى عن أيبليلبن حممد حدثنا وكيع عن ابن أيبيحدثنا عل]2313[ابن ماجة -
فيــه الصــاعان ي: جــابر قــال 

ي اهـــ هكــذا رواه ابــن أيب ليلــى ولــيس بقــوي ، وقــال ابــن أيب شــيبة صــاع البــائع وصــاع املشــرت 

نكرههــا : مـد بـن كعـب القرظـي فقـال مثلـه ، وسـألت عطـاء فقـال مثلـه ، وسـألت احلسـن وابـن سـريين فقـاال وسـألت حم
.اهـ حسن 
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حـدثنا شـريك عــن ابـن أيب ليلــى عـن حممـد بــن بيـان عــن ابـن عمـر أنــه سـئل عــن ]20430[
.اهـ وسنده ضعيف ال ، حىت جيري فيه الصاعان: ل يشرتي الطعام قد شهد كيله قال الرج

: قــال حــدثنا وكيــع عــن كهمــس بــن احلســن عــن ميمــون القنــاد]20433[ابــن أيب شــيبة -
: : قلــت لســعيد بــن املســيب 

.اهـ ميمون وثقه ابن حبان خالط الكيل والوزن،ذلك الربا: كان يقال 
يف السـنة الـيت مضـت إن ابتـاع : بن املسيب قالاأخربنا معمر عن ]14599[عبد الرزاق -

الرجـل طعامــا أو ودكــا كــيال أن يكتالــه قبــل أن يبيعــه فـإذا باعــه اكتيــل منــه أيضــا إذا باعــه كــيال 
جزافــا وال أن يبيعـه جزافــا بعـد أن يبتاعــه  قـال وال يصـلح إذا اكتــال منـه شــيئا أن يشـرتي فضـله

.اهـ صحيح كيال 

بيع الغائب املوصوف
ثنـا هـالل بـن : االقـبكار بن قتيبة وحممـد بـن شـاذان حدثنا أبو بكرة]5507[الطحاوي -

ثنـا عبـد الـرمحن بـن مهـدي عـن ربـاح بـن أيب معـروف املكـي عـن ابـن أيب : حيىي بن مسـلم قـال
عثمـان بـن عفــانمـن طلحــة بـن عبيـد اهللاشـرتى : الليثـي قـالمليكـة عـن علقمـة بـن وقـاص 

فقـال . : فقيل لعثمان، ماال 
. ألين اشـرتيت مـا مل أر ، إيل اخليـار : فقـال طلحـة. ألين بعـت مـا مل أر ، يل اخليار : عثمان

البيهقـــي .وال خيـــار لعثمـــان، ن اخليـــار لطلحـــة فقضـــى أ، فحكمـــا بينهمـــا جبـــري بـــن مطعـــم 
أخربنا أبو القاسم هبة اهللا بن احلسـن أخربنـا عبيـد اهللا بـن حممـد بـن أمحـد أخربنـا ] 10727[

معـروف 
أرضـــا باملدينـــة ناقلـــه بـــأرض لـــه د اهللاطلحـــة بـــن عبيـــابتـــاع مـــن عثمـــانمليكـــة أن عـــن ابـــن أيب

إمنــا إمنــا النظــر يل: بايعتــك مــا مل أره فقــال طلحــة : بالكوفــة فلمــا تباينــا نــدم عثمــان مث قــال 
فجعـال بينهمـا حكمـا فحكمـا جبـري بـن مطعـم ، ابتعت مغيبا وأما أنت فقـد رأيـت مـا ابتعـت 

.اهـ ضعيف مغيباوأن النظر لطلحة أنه ابتاع، فقضى على عثمان أن البيع جائز 
قـال أصـحاب : املسـيب قـالبـناأخربنـا معمـر عـن الزهـري عـن ]14240[عبد الرزاق وقال 

تبايعـا عبـد الـرحمن بـن عـوفوعثمان بـن عفـانوددنا لو أن : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
فاشــرتى عبــد الــرمحن مــن عثمــان فرســا مــن : قــال . حــىت ننظــر أيهمــا أعظــم جــدا يف التجــارة 
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خرى بأربعني ألف درهم أو أربعة آالف أو حنو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي ساملة مث أرض أ
أجــاز قلــيال فرجــع فقــال أزيــدك ســتة آالف إن وجــدها رســويل ســاملة قــال نعــم فوجــدها رســول 

: قـال ؟قـال رجـل للزهـري فـإن مل يشـرط. عبد الرمحن قد هلكت وخـرج منهـا بالشـرط اآلخـر 
حــدثنا عبــد األعلــى عــن معمــر عــن الزهــري ]20896[يب شــيبة ابــن أ. هــي مــن مــال البــائع 

عثمـانوبـني عبـد الـرمحن بـن عـوفليتنـا قـد رأينـا بـني : عن سعيد بن املسيب أن النـاس قـالوا 
حـــىت ننظـــر أيهمـــا أعظـــم جـــدا يف التجـــارة ، فاشـــرتى عبـــد الـــرمحن مـــن عثمـــان أفراســـا ، بيعـــا 

ركتهــا وهــي حيــة جمموعــة إىل الراعــي ليســت واشــرتط عليــه إن كانــت الصــفقة أد، بــأربعني ألفــا 
: مـا صـنعت ؟ فرجـع إليـه فقـال : فقـال عبـد الـرمحن، فقد وجب البيع ، مث جاوز شيئابضالة

، أزيــدك ســتة آالف علــى إن أدركهــا الرســول وهــي حيــة فعلــي ، فأدركهــا الرســول وقــد نفقــت 
حممــد مــن طريــق]10726[البيهقــي رواه .فخــرج عبــد الــرمحن مــن الضــمان بالشــرط اآلخــر

وال إخـال عبـد الـرمحن ورواه غـريه وزاد فيـه :مبثلـه ، مث قـال حدثنا عبد الرزاق يبن حيىي الذهل
.، وهو خرب صحيح من رواية ابن أيب معروف اهـ هذا أصح إال وقد عرفها

بيع ما ليس عندك
حــدثنا هشــيم عــن أيب بشــر عــن يوســف بــن ماهــك عــن حكــيم ]20874[ابــن أيب شــيبة -
منـه ، يـا رسـول اهللا ، الرجـل يـأتيين يسـألين البيـع لـيس عنـدي مـا أبيعـه: قلت : قال حزامبن

اود دأمحـــد وأبـــو اهــــ رواه ال تبـــع مـــا لـــيس عنـــدك، ال: فقـــال:أبتاعـــه لـــه مـــن الســـوق ؟ قـــال
.والرتمذي وحسنه 

حـــدثنا احلســـن بـــن موســـى يالعبـــاس بـــن حممـــد الـــدور مـــن طريـــق]10998[البيهقـــي وروى
وهــذا لفــظ األشــيب قــاال حــدثنا شــيبان عــن حيــىي بــن أيبيب وســعد بــن حفــص الطلحــاألشــي

كثري عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد اهللا بن عصمة عن حكيم بـن حـزام 
بـن يـا ا:؟ قـاليمنهـا ومـا حيـرم علـأبتـاع هـذه البيـوع فمـا حيـل يليا رسـول اهللا إين: قال قلت 

اهـهذا إسناد حسن متصل. ال تبيعن شيئا حىت تقبضه يأخ
عمــرو بــن حــدثنا زهــري بــن حــرب حــدثنا إمساعيــل عــن أيــوب حــدثين]3506[أبــو داود -

قال قال رسول اهللا صلى اهللا عن أبيه عن أبيه حىت ذكر عبد اهللا بن عمروأيبشعيب حدثين
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ما ليس ما مل تضمن وال بيعوال ربح ، بيع وال شرطان يف، ال حيل سلف وبيع :عليه وسلم
.اهـ صححه الرتمذي واحلاكم والذهيب عندك 

فــذهب بــه الرجــل إىل أجــلبلغــه أن رجــال أراد أن يبتــاع طعامــا مــن رجــل ]1315[مالــك -
الذي يريد أن يبيعه الطعام إىل السوق فجعل يريه الصرب ويقول له من أيها حتب أن أبتاع لـك 

فــذكرا ذلـك لــه فقـال عبــد اهللا بــن بــن عمــرعبـد اهللافقـال املبتــاع أتبيعـين مــا لـيس عنــدك فأتيــا 
اهـال تبع ما ليس عندك : ال تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع : عمر للمبتاع 

بلغين أن رجـال : بن وهب عن مالك قال اوذكر : ]370/ 6[وقال أبو عمر يف االستذكار 
إذا هـو ال طعـام إين ابتعت من رجل طعاما فلما جئـت ليـوفيين: سأل عبد اهللا بن عمر فقال 

ال آمـره أن يبيعـك إال : قـال عبـد اهللا بـن عمـر .عنده وإذا هو يريد أن يبتاعـه يل مـن السـوق 
اهـوذلك يف العينة : قال مالك .ما كان عنده وال آمرك أن تبتاع منه إال ما كان عنده 

:قـــال حـــدثنا وكيــع عــن حممـــد بــن شــريك عـــن ابــن أيب مليكــة]20880[ابــن أيب شــيبة -
ابن عمـروعباسابنوبعضه ليس عنده ، فسأل اشرتى رجل من رجل طعاما ، بعضه عنده 

.اهـ صحيح )1(ئز ، وما كان ليس عنده فليس بشيءفهو جاما كان عنده: فقاال 
قال حدثنا أبـو أبو حممد احلسن بن علي بن عفانحدثين]1259[وقال الدواليب يف الكىن 

اشـرتى :قـالقال حـدثنا عمـرو بـن دينـارأبو عثمان املكينا حممد بن شريكقال حدثأسامة
عمرو بن أيب عقرب من عمرو بن عثمـان شـيئا بعضـه عنـده وبعضـه لـيس عنـده فأتيـا عبـد اهللا 

فـأتى ابـن .أوفـه مـا كـان عنـدك وال توفـه مـا مل يكـن عنـدك: بن عمر فاسـتفتياه يف ذلـك فقـال
.أسامة اهـ كأنه وهم من أيب عباس فسأله فقال مثل ذلك

بن عيينة عن عمرو بن دينار وعن معمر عن أيوب عـن اأخربنا ]14216[عبد الرزاق وقال
بعــت مـن عمـرو بــن عثمـان طعامـا الطعــام :عمـرو بـن دينـار قــال مسعـت نـافع بــن جبـري يقـول

عبــاسبــنافأرســلت إىل . ومنــه مــا لــيس عنــدي ، منــه مــا هــو عنــدي ، معجــل والنقــد مــؤخر 
.أمـا مـا كـان عنـدك فـأخره ومـا مل يكـن عنـدك فـاردده : ول مـن عنـدمها فأتاين رسـبن عمر او

بـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن نـافع بـن اوروى : ]6/371[عمر يف االستذكار أبووقال 

اهـــ تــؤامره وال تواعــده قــل لــيس عنــدي ال: بــن طــاووس عــن أبيــه قــال اأخربنــا معمــر عــن ]14226[عبــد الــرزاق -1
.صحيح 
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بعــت طعامــا مــن عمــر بــن عثمــان بنســيئة إىل أجــل وبعــض الطعــام عنــدي وبعضــه : جبــري قــال 
مـا  : فقـاال د اهللا بـن عمـر وعبـد اهللا بـن عبـاسعبـليس عندي ورحبـت مـاال كثـريا فأتـاين رسـوال 

.سند صحيح اهـوما مل يكن عندك فاردده ، كان عندك فاقبضه 
بــنابــن جــريج قــال أخــربين زيــد بــن أســلم قــال كنــت مــع اأخربنــا ]14229[عبــد الــرزاق -

قـد يـأيت الرجـل يف بعـري لـيس يل فيسـاومين فأبيعـه منـه مث أبتاعـه بن: إذ سـأله خنـاس فقـال عمر
يكرهــه جــابر بــن عبــد اهللابــن جـريج وأخــربين أبـو الــزبري أنــه مسـع افقــال . ال : بــن عمـر افقـال 

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ]22336[ابــن أيب شــيبة . ال تبــع بيعــا حــىت تقبضــه: ويقــول 
شـرتيه أو ، اشـرت هـذا البيـع : الرجـل يقـول : قلت البن عمر: قال ابن جريج عن زيد بن أسلم

.، يأيت يف العينة صحيح عنهما اهـ )1(فكرهه، منك 
بــن اأخــربين يــونس بــن يزيــد عــن : ابــن وهــب قــال ]370/ 6[وقــال أبــو عمــر يف االســتذكار 

شــهاب قــال أخــربين محــزة بــن عبــد اهللا بــن عمــر أن أبــاه كــان ينهــى أن يبيــع أحــد ســلعة حــىت 
ن زيــد بــن أســلم بــن جــريج أاقــال وأخــربين .قــال يــونس وكــذلك قــال أبــو الزنــاد ،تكــون منــه 

يأتيين الرجل يف بعري ليس يل فيساومين فأبيعـه : بن عمر إذ سأله حناس فقال اأخربه كنت مع 
.اهـ صحيح ال : بن عمر افقال ، بتاعه بعد ذلك أمنه مث 

ملَبيع السيف رماأل
جنـيح عـن عبـد اهللا بـن كثـري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابـن أيب]2253[البخاري -

املدينـة وهـم يسـلفون يفعليـه وسـلمصـلى اهللاقـدم النـيب: املنهال عن ابن عباس قـال أيبعن
اهـ)2(كيل معلوم إىل أجل معلومالثمار يفأسلفوا يف:الثمار السنتني والثالث ، فقال 

كان يكره : وبه قال . بن املسيب قال املواصفة هو املواطأة اأخربنا معمر عن الزهري عن ]14223[عبد الرزاق-1
مـن : وكـره أيضـا أن تـأيت الرجـل بـالثوب لـيس لـك فتقـول ، واملواصفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنـده . املواصفة 

.هي من العينة .اهـ صحيح نظرةنعم اشرتيته لتبيعه منه : فإذا قال ؟ حاجتك هذا 
أمجـع كـل مـن أحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم علـى أن السـلم اجلـائز أن يسـلم الرجـل إىل ] 274/ 10[قال ابن املنذر -2

صاحبه يف طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة، ال خيطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إىل أجل معلوم دنانري 
ه قبل أن يفرتقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسـميا املكـان الـذي يقـبض فيـه أو دراهم معلومة، ويدفع مثن ما أسلم في

اهـوكانا جائزي األمر كان سلما صحيحا ال أعلم أحدا من أهل العلم يبطلهالطعام، فإذا فعال ذلك
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حــدثنا حــدثنا موسـى بــن إمساعيــل حـدثنا عبــد الواحــد حـدثنا الشــيباين]2244[البخـاري -
أوىف فقــاال عبــد اهللا بــن شــداد و أبــو بــردة إىل عبــد اهللا بــن أيبالــد قــال بعثــينحممــد بــن أيب

يسلفون صلى اهللا عليه وسلمعهد النيبيفصلى اهللا عليه وسلمسله هل كان أصحاب النيب
كيـــل يفاحلنطــة والشـــعري والزيــتكنـــا نســلف نبـــيط أهــل الشـــأم يف: احلنطــة قـــال عبــد اهللا يف

.مـا كنـا نسـأهلم عـن ذلـك : قـال ؟ إىل مـن كـان أصـله عنـده : قلت . إىل أجل معلوم معلوم 
صـــلى اهللا عليـــه وســـلمإىل عبـــد الـــرمحن بـــن أبــزى فســـألته فقـــال كـــان أصــحاب النـــيبمث بعثــاين

حــدثنا إســحاق .ومل نسـأهلم أهلــم حـرث أم ال صـلى اهللا عليــه وســلميسـلفون علــى عهـد النــيب
احلنطـة ن حممـد بـن أيبعـحدثنا خالد بن عبد اهللا عن الشـيباين

حــدثنا قتيبــة . وقــال والزيــت وقــال عبــد اهللا بــن الوليــد عــن ســفيان حــدثنا الشــيباين. والشــعري 
اهـاحلنطة والشعري والزبيب وقال يفحدثنا جرير عن الشيباين

وحـــدثنا حيـــىي حـــدثنا أبـــو الوليـــد حـــدثنا شـــعبة عـــن ابـــن أيب]2242[وقـــال البخـــاري 
حــدثنا وكيــع عـــن شــعبة عــن حممـــد بــن أيب

أو عبـد اهللا بـن أيبحممدأخربين
صـلىإنـا كنـا نسـلف علـى عهـد رسـول اهللا: أوىف فسـألته فقـال إىل ابـن أيبالسلف ، فبعثوين

اهـوالتمر احلنطة والشعري والزبيبيفوعمربكريوأباهللا عليه وسلم
عــن نــا عبيــد اهللا عــن عبــد امللــك بــن عمــري: نا أبــو توبــة قــالحــدث]57[أبــو داود يف الزهــد -

خببز وزيت، فمسح على بطنـه، عمر بن الخطابأيت:قالبكرة عن أبيهعبد الرمحن بن أيب
.رن أيهـا الـبطن علـى اخلبـز والزيـت مـا دام السـمن يبـاع بـاألواقواهللا لتمر : وجعل يأكل ويقول

نـا ثنا هـارون بـن سـفيان نـا معاويـةحـد] 471[رواه عبد اهللا يف زوائده على فضائل الصحابة 
إنـين آلكـل مـع عمـر : عـن أبيـه قـالة نا عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بـن أيب بكـرةزائد

تمــرنن أيهــا الــبطن علــى اخلبــز والزيــت مــا دام الســمن يبــاع أمــا واهللا ل: خبــزا وزيتــا، وهــو يقــول
ـــا أبـــو عبـــد]11455[البيهقـــي .بـــاألواقي حممـــد بـــن اهللا احلـــافظ حـــدثنا أبـــو العبـــاس أخربن

بكــري حــدثنا شـيبان عــن عبــد امللــك بــن يعقـوب حــدثنا حممــد بــن إســحاق حـدثنا حيــىي بــن أيب
خببـز وزيـت فقـال اخلطـاببـنعمـرأيت:بكرة عن أبيـه أنـه قـال عمري عن عبد الرمحن بن أيب

صـحيح ، رواه اهــالزيت ما دام السمن يباع باألواقأما واهللا لتمرين أيها البطن على اخلبز و : 
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وذكــر . الــوزن مثــل الســمن والعســل ومــا أشــبههبــاب الســلف فيمــا يبــاع كــيال يفالبيهقــي يف
.استدالل الشافعي به 

: قـال يب زائدة عن سعيد عن أيب معشر عـن إبـراهيمحدثنا ابن أ]22756[ابن أيب شيبة-
اهــ سـند سـا إىل أجـل معلـوم مـا خـال احليـوانال يرى بالسلم يف كل شـيء بأمسعودابنكان 

.ال بأس به 
نــا شــعبة عــن أنــس بــن ســريين قــال مسعــت أبــا عبيــدة حيــدث عــن خرب أ]1160[ابــن اجلعــد -

.اهـ مرسل جيد نه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر أأبيه 
ال بــأس بــأن يســلف الرجــل :أنــه قــال عبــد اهللا بــن عمــرعــن نــافع عــن ]1320[مالــك -

الرجــل يف الطعــام املوصــوف بســعر معلــوم إىل أجــل مســمى مــا مل يكــن يف زرع مل يبــد صــالحه 
حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا عـن نـافع عـن ]22750[ابن أيب شيبة . أو متر مل يبد صالحه 

أنه كان ال يرى بأسا أن يسلف الرجـل يف الطعـام بكيـل معلـوم إىل أجـل معلـوم ، مـا ابن عمر
.اهـ صحيح ، علقه البخاري ر قبل أن يبدو صالحهمل يكن يف زرع أو مت

بـناأخربنا معمر عن أيـوب وعبـد الكـرمي اجلـزري عـن نـافع عـن ]14061[وقال عبد الرزاق 
اهــ الشيء إىل أجـل معلـوم وكيـل معلـوملورق يفأنه كان ال يرى بأسا أن يسلف الرجل اعمر

.صحيح 
بـن اخربنـا معمـر عـن عبـد الكـرمي اجلـزري قـال أخـربين مـن مسـع أ]14062[وقال عبد الرزاق 

اهـوددت أن رجال قد أخذ مين دينارا بطعام ويأتيين به من الشام : عمر يقول 
عمــرابــنأن دينــار عــن ابــن جــريج عــن عمــرو بــن أخربنــا ســعيد] 11413هــق[الشــافعي -

.اهـ صحيح كان جييزه
: عمـرابـنقـال : حدثنا ابن أيب زائدة عن حجاج عن وبـرة قـال]22755[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن كان يف كيل معلوم إىل أجل معلومال بأس بالسلم إذا
حــدثين حممــد بــن عبــد اهللا بــن اجلنيــد قــال ثنــا قتيبــة بــن ]3833[وقـال ابــن حبــان يف الثقــات 

بن عمر وسأله رجل عن امسعت :عيد قال ثنا أبو عوانة عن عبد اهللا بن حنش األودي قالس
ليس به بأس أن يبايع بدراهم  : وسأله رجل عن السلم فقال . كنا ندعوه الربا :الصرف فقال

.اهـ صحيح كيال معلوما إىل أجل معلوم 
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كــان : قــال د عــن نــافعحــدثنا ابــن أيب زائـدة عــن حيــىي بــن سـعي]20855[ابـن أيب شــيبة -
ال يــرى بــه ل شــيئا إىل أجــل ولــيس عنــده أصــله إذا ســئل عــن الرجــل يبتــاع مــن الرجــعمــرابــن

احلســن بـــن علــي بـــن عفــان يف األمـــايل .وكــان ســـعيد بــن املســـيب يكرهــه: ىيقــال حيـــ.بأســا
عـن ابـن عمـر أنـه كـان ال يـرى افععـن نـأنا حيـىي بـن سـعيدقال ثنا جعفر بن عونحد]30[

أخربنــا ]11421هــق[شــافعي ال. ولــيس عنــده أصــله، ا بالرجــل يبيــع الطعــام إىل أجــل بأســ
أنــه كــان ال يــرى بأســا أن يبيــع ىي بــن ســعيد عــن نــافع عــن ابــن عمــرإبــراهيم بــن حممــد عــن حيــ

بـن جـريج عـن نـافع عـن ابـن قـال أخربنـا سـعيد عـن او .الرجل شيئا إىل أجل ليس عنده أصـله
.ن هذا الباب اهـ صحيح ، وهو معمر مثله

: عمـرالبـنقلت : قالحدثنا ابن أيب زائدة عن كليب بن وائل]22754[ابن أيب شيبة -
أتـاين رجــل يستسـلفين دراهــم بطعــام إىل أجـل مســمى كـل جريــب حنطــة بـدرهم وجــرييب شــعري 

.، وما إخاله حمفوظا اهـ ثقات حسن: بدرهم ، قال 
: حــدثنا ســفيان عـن كليــب بــن وائــل قــال :حــدثنا وكيـع قــال]21575[ابــن أيب شــيبة قـال

وســئل عــن رجــل كــان لــه علــى رجــل ديــن ، فــأراد أن يســلمه إليــه يف طعــام عمــرابــنمسعــت 
.اهـ هذا أشبه ، صحيح ، يأيت يف بيع الدين بالدين ال حىت يقبضه: فكرهه ، وقال 

قـال دسـعيأبـيأخربنا الثوري عن األسود بن قـيس عـن نبـيح عـن ]14072[عبد الرزاق -
، ولكـــن تســـمي بـــدرامهك كـــيال معلومـــا ، الســـلم كمـــا يقـــوم مـــن الســـعر ربـــا 

.اهـ سند صحيح ، نُبيح بن عبد اهللا العنزي وثقه أبو زرعة استطعت 
أنــه جــابرعــن حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن أشــعث عــن أيب الــزبري ]22752[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ال بأس به ال معلوما وأجال معلوماسم كي: ل قاقال يف السلم يف السمن
ابــنأخربنــا ســعيد بــن ســامل عــن ابــن جــريج عــن عطــاء أنــه مســع ]11412هــق[الشــافعي -

.اهـ حسن صحيح ء الورق نقدايشال نرى بالسلف بأسا الورق يف: يقول عباس
عبــاسبــناأخربنــا معمــر عــن قتــادة عــن أيب حســان األعــرج عــن ]14064[عبــد الــرزاق -
إذا تــداينتم (أشــهد أن الســلف املضــمون إىل أجــل قــد أحلــه اهللا وأذن فيــه فلــم قــال اهللا : ل قــا

حدثنا هشام عن قتـادة : حدثنا وكيع قال]22758[ابن أيب شيبة ). بدين إىل أجل مسمى
إن مسـمىأشـهد أن السـلف املضـمون إىل أجـل : عن أيب حسان األعرج عن ابن عباس قال
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]12903[الطــرباين). إذا تـداينتم بــدين إىل أجــل مسـمى فــاكتبوه(قــرأ مث اهللا أحلـه وأذن فيــه
حدثنا حممد بن حيىي القزاز ثنا عمر بن حفص احلوضي ثنا مهام عن قتادة عـن أيب حسـان أن

يـا (وأنـزل فيـه أطـول آيـة يف كتـاب اهللا أشـهد أن اهللا أحلـه: فقـالابن عباس سئل عن السـلف
]11415هـــق [ي الشـــافع). ين إىل أجـــل مســـمى فـــاكتبوهأيهـــا الـــذين آمنـــوا إذا تـــداينتم بـــد

البيهقي ورواه . مثله حسان األعرج عن ابن عباس أخربنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أيب
إبراهيم بن مرزوق حدثنا سعيد بن عامر عـن شـعبة عـن قتـادة عـن أيبمن طريق]11409[

. يف التفســـري وابــن املنــذر امت ورواه ابـــن جريــر وابــن أيب حـــاهـــ حســان األعــرج عــن ابـــن عبــاس 
.ه احلاكمحصح

عـن أيب عمـر البهـراين حيـىي بـنحـدثنا شـعبة: حـدثنا وكيـع قـال ]22747[ابن أيب شـيبة -
لطعـام كـيال معلومـا إىل أجـل معلـومال بأس بالسلم يف ا: يقول عباسابنمسعت : قال عبيد

.اهـ صحيح 
حدثنا عبد اهللا بـن صـاحل قال زيز عن أيب عبيدحدثنا علي بن عبد الع]67[وقال ابن املنذر 

كـان ابـن عبـاس: قـالعن عبد العزيز بن أيب سلمة عن أيوب السختياين عـن سـعيد بـن جبـري
أشـــهد أن الســـلف املضـــمون إىل أجـــل معلـــوم بكيـــل معلـــوم، أو وزن معلـــوم، أحلـــه اهللا :يقـــول

فســواء )إىل أجــل مســمى فــاكتبوهيأيهــا الــذين آمنــوا إذا تــداينتم بــدين (وأذن فيــه، أمــا تقــرءون 
اهــــ أبــو صـــاحل  بــاع طعامــا إىل أجـــل واكتتــب ذهبـــا، أو أعطــى ذهبـــا إىل أجــل واكتتـــب طعامــا 

.كاتب الليث كان رمبا وهم 
ســعيد بــن منصــور حــدثنا هشــيم عــن حيــىي بــن ســعيد عــن مــن طريــق]11453[البيهقــي -

ذرع معلـوم إىل أجـل إذا كـان : الكـرابيس قـال السـلف يفيفعباسابنالقاسم بن حممد عن 
.اهـ سند صحيح معلوم فال بأس

إذا : قــال عبــاسابــنحــدثنا شـريك عــن عثمــان عـن ســامل عــن ]22745[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ ال بأس به مسيت يف السلم قفيزا وأجال فال بأس

عبـاسبـناأخربنا الثوري عن عبد الكرمي اجلـزري عـن عكرمـة عـن ]14066[عبد الرزاق -
ابـــن أيب شـــيبة .شـــهرايولكـــن يســـم، نـــه كـــره إىل األنـــدر والعصـــري والعطـــاء أن يســـلف إليـــه أ
ال : حــدثنا شــريك عــن عبــد الكــرمي عــن عطــاء أو عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال ]20619[
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حـدثنا ابـن عيينـة عـن عبـد الكـرمي . تسلم إىل عصري وال إىل عطاء وال إىل األنـدر يعـين البيـدر
حدثنا حيىي بن حممد قال حـدثنا ]8100[ابن املنذر .بنحو منهعن عكرمة عن ابن عباس 

ال تبـايعوا : حدثنا إسرائيل عن عبد الكرمي عن عكرمة عن ابن عبـاس قـالأمحد بن يونس قال
بـن نصـر يف جزئـه سـعدان .إىل الدياس، ولكن إىل شهر معلوموالإىل العصري وال إىل احلصاد

ال تسـلف إىل : بن عباس قالعن اجلزري عن عكرمةان عن عبد الكرمي احدثنا سفي]132[
] 11445[البيهقـي .ر وال إىل العصـري، واضـرب لـه أجـالوال إىل األنـدالعطاء وإىل احلصـاد

حـدثنا سـعدان أخربنـا أبـو سـعيد بـن األعـرايبأخربنا أبو حممـد عبـد اهللا بـن يوسـف األصـبهاين
حـدثنا قبيصـة عــن سـفيان هــو لقاضــياإبــراهيم بـن إسـحاقورواه مـن طريـق. فــذكره بـن نصـر 

عن عبد الكرمي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كـره السـلم إىل احلصـاد والقصـيل والبيـدر يالثور 
.اهـ صحيح ولكن مسه شهرا

.يأيت مع بيع احليوان باحليوان والعبد السلم يف احليوان 

باب 
هيم عـن األسـود عـن حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن األعمش عن إبرا]4467[البخاري -

يعــين،بثالثــني يصــلى اهللا عليــه وســلم ودرعــه مرهونــة عنــد يهــودالنــيبتــويف: عائشــة قالــت 
اهـصاعا من شعري

أخربنــا الثــوري عــن احلجــاج عــن جعفــر بــن عمــرو بــن حريــث عــن ]14348[عبــد الــرزاق -
أو إىل غــريه بــاع عمــرو بــن حريــث درعــا موشــحة بأربعــة آالف درهــم إىل العطــاء عليــاأبيــه أن 

حفــص بــن غيــاث حــدثنا]20629[ابــن أيب شــيبة . وكــان العطــاء إذ ذاك لــه أجــل معلــوم 
عــن أبيـه أن دهقانــا بعـث إىل علــي بثــوب وعبـاد عــن حجـاج عــن جعفـر بــن عمـرو بــن حريـث

ريــث بأربعــة مرســوم بــذهب فابتاعــه منــه عمــرو بــن ح: ديبــاج منســوج بــذهب ، وقــال حفــص 
.ال بأس به اهـآالف درهم إىل العطاء

حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان حدثنا األعمش عن زيد بـن وهـب ]7086[البخاري -
حديثني رأيـت أحـدمها وأنـا أنتظـر صلى اهللا عليه وسلمحدثنا رسول اهللا : قال حذيفةحدثنا 
ا مـن القـرآن ، مث علمـوا مـن جذر قلوب الرجال ، مث علمو أن األمانة نزلت يفحدثنا. اآلخر 

ينام الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه ، فيظـل أثرهـا مثـل :وحدثنا عن رفعها قال . لسنةا
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يفـال يكـاد أحـد يـؤد، ء ، ويصـبح النـاس يتبـايعون يرجلك فنفط ، فرتاه منتربا ولـيس فيـه شـ
مــا أعقلــه ، ومـا أظرفــه ، ومــا : ويقــال للرجـل . فــالن رجــال أمينـا بـينإن يف: فيقــال ، األمانـة

أيكــم زمــان ، وال أبــايليولقــد أتــى علــ.قلبــه مثقــال حبــة خــردل مــن إميــان أجلــده ، ومــا يف
وأمـا اليـوم .سـاعيهياإلسـالم ، وإن كـان نصـرانيا رده علـيبايعت ، لئن كان مسـلما رده علـ

اهـع إال فالنا وفالنافما كنت أباي
جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ]14505[عبد الرزاق -

.سند صحيح اهـس به أال ب: يبتاع به عبدا قال أيسأل عن الرجل يكون له الدين 
عمــرابــنأن حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن حجــاج عــن عطــاء]20628[ابــن أيب شــيبة -

.، يأيت ال بأس به اهـي إىل العطاءكان يشرت 
كــان يبتــاع إىل ميســرة وال عمــربــناأخربنــا معمــر قــال بلغــين أن ]14634[عبــد الــرزاق -

أخربنـــا إســـرائيل عـــن عبـــد العزيـــز بـــن رفيـــع عـــن القاســـم بـــن أيب بـــزة عـــن وقـــال.يســـمى أجـــال 
اب عطـاء بـن يعقـوب اهــ الصـو تاع منه إىل ميسرة وال يسمي أجالبن عمر كان يبايعقوب أن 

حــدثنا موســى بــن هــارون قــال حــدثنا حممــد بــن الصــباح ]8097[ابــن املنــذر وقــال. ، يــأيت 
قــال أخربنــا الوليــد عــن ابــن جــريج عــن عمــرو بــن دينــار أن ابــن عمــر كــان يبتــاع إىل ميســرة وال 

.حسن صحيح اهـ يسمي أجال
عـن يعة عـن ابـن أيب جعفـرأخربين ابن وهب عن ابن هل] 197/ 3[وقال سحنون يف املدونة 

كــان يبتــاع البيــع ويشــرتط علــى صــاحبه أن يقضــيه إذا خرجــت غلتــه أو إىل عمــرابــننــافع أن 
.اهـ سند صحيح عطائه
ذكر لنافع أن ابـن عمـر كـان : حدثنا أزهر عن ابن عون قال ]23864[ابن أيب شيبة وقال 

قــد عــرفهم وعرفــوه ، فــيمطلهم إمنــا كــان يشــرتي مــن قــوم : يشــرتي إىل امليســرة ، فغضــب وقــال 
اهــ السنة والسنتني ، وله من الرباع ما لو شاء لباع فقضاهم ، وكان ابـن عمـر إذا أيسـر قضـى

.، مبني ملا قبله صحيح 
أخربنــا أبــو بكــر بــن احلــارث الفقيــه أخربنــا أبــو حممــد بــن حيــان أبــو ]11449[البيهقــي -

حممـد بـن املغـرية حـدثنا حـدثنا أبـو عبـد اهللايبالشيخ حدثنا عبد اهللا بن بندار بن إبـراهيم الضـ
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أنـه كــان عبـد اهللا بــن عمـرالنعمـان بـن عبـد السـالم عــن ابـن جـريج عـن عمـرو بــن دينـار عـن 
.اهـ ثقات يكره أن يشرتى إىل يسره

حـدثنا شـريك: حـدثنا حيـىي بـن عبـد احلميـد قـال: حدثنا موسـى قـال]8098[ابن املنذر -
عبـد الـرمحن اهـأنه كان يشرتي إىل العطاءعمرابنعن بن سعدعن منصور عن عبد الرمحن 

.بن سعد موىل ابن عمر وثقه ابن حبان 
حـدثنا عبـد العزيـز بـن ن أسـلم قـالحـدثنا خـالد بـحدثنا موسى قال]8099[ابن املنذر -

. ن حممـد كانــا يتبايعـان إىل العطــاءوالقاسـم بــعمــر بـن نــافع أن عبـد اهللا بــن جعفـرعـن حممـد
.ند جيد س
نا حفـــص بـــن غيـــاث وعبـــاد بـــن العـــوام عـــن حجـــاج عـــن حـــدث]20627[ابـــن أيب شـــيبة -

وذكـــره ســـحنون عـــن ابـــن وهـــب عـــن اهــــت املـــؤمنني كـــن يشـــرتين إىل العطـــاءأن أمهـــاحبيـــب
.مرسل .مسلمة بن علي عنهن 

.هذا الباب ليس من ذاك ، هذا يف بيع األجل ، السلعة مقبوضة والثمن مؤجل

الرهن يف السلمجاء يفما 
حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن هشــام عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس]20389[ابــن أيب شــيبة -

وإن درعـــه مرهونـــة بثالثـــني صـــاعا مـــن شـــعري ، قـــبض رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : قـــال 
.رواه أمحد والرتمذي وصححهاهـ أخذها رزقا لعياله

نا عبد الواحد حدثنا األعمش قال ذكرنا حدثنا معلى بن أسد حدث]2068[وقال البخاري 
صــلى اهللا عليــه وســلم األســود عــن عائشــة أن النــيبالســلم فقــال حــدثينعنــد إبــراهيم الــرهن يف

اهـإىل أجل ، ورهنه درعا من حديد ياشرتى طعاما من يهود
بـــن جـــريج عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب يزيـــد عـــن أيب اعـــن الثـــوري عـــن ]14082[عبـــد الـــرزاق -

ــــي بــــن أبــــي طالــــبععيــــاض عــــن  ابــــن أيب شــــيبة . أنــــه كــــره الــــرهن والكفيــــل يف الســــلفل
حدثنا وكيـع بـن اجلـراح عـن ابـن جـريج عـن عبـد اهللا بـن أيب يزيـد عـن أيب عيـاض ]20401[

حدثنا علي بن احلسن قال]8118[ابن املنذر .كان يكره الرهن والقبيل يف السلمعلياأن 
أخـربين عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد عـن أيب لبـن جـريج قـاحدثنا عبد اهللا عن مسلم بن خالد عن ا
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]8115[ابــن املنــذر . عيــاض أن علــي بــن أيب طالــب كــان يكــره الــرهن واحلميــل يف الســلف
حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبيـد اهللا بـن حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سعيد قال

مسـلم بـن نـذير هـذا هـو أبـو عيـاض اهــ أيب يزيـد عـن أيب عيـاض أن عليـا كـره الـرهن يف السـلم
.احلميل الكفيل .)1(فيه نظر

يسـأل عــن عمـربـناعـن الثـوري عـن حممـد بـن قــيس قـال مسعـت ]14083[عبـد الـرزاق -
ذلـك : فقـال ، فقيـل لـه أخـذ رهنـا ، التسليف جربانا معلوما إىل أجـل معلـوم فلـم يـر بـه بأسـا 

ا أبـو األحــوص عــن حممـد بــن قــيس حــدثن]20402[وقــال ابـن أيب شــيبة . السـك املضــمون
ذلــك الشــف : ، وقــال فكرهــهســئل ابــن عمــر عــن الرجــل يســلم الســلم ويأخــذ الــرهن : قــال 

عبــاس عمــرو بــنقــال يل: قــال ] 661[وذكــره البخــاري يف التــاريخ اهـــاملضــمون يعــين الــربح
: أعن سفيان عن حممد بـن قـيس قـال قلـت البـن عمـر يحدثنا ابن مهد

.ليس بالقوي منكر ، حممد بن قيس هو املرهيباهـ ذاك الشف املضمون
سـألت : حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال]8117[وقال ابن املنذر 

: قــالعمــرابــنحــدثين ســعيد بــن جبــري عــن : أبــا بشــر عــن الــرهن والقبيــل يف الســلف فقــال
)2(والصحيح أنه من قـول سـعيد بـن جبـري. أبو بشر هكذا رواه جعفراهـذلك الربا املضمون

.
حــدثنا مســلم : حــدثنا عبــد اهللا قــال: حــدثنا علــي بــن احلســن قــال]8120[ابــن املنــذر وقــال

كـان جييـزه وال يـرى بـالرهن عمـرابنأن أخربين عمرو بن دينـار: بن خالد عن ابن جريج قال

: فقـال سـألت عنـه الشـعيب: بـن عـون قـال اأخربنـا إمساعيـل بـن عبـد اهللا قـال حـدثين ]14093[عبد الرزاق قال -1
ال حاجـة : قـال . بـل عـن األحيـاء : قلـت ؟ أعن االحياء أو عن األموات : قال ؟ أال أحدثك : فقلت ؟ ومن يكرهه 

.اهـ صحيح لنا يف حديثك عن األحياء 
أخربنــا معمــر قــال أخــربين علــي بــن بذميــة أنــه مســع ســعيد بــن جبــري وســئل عــن الــرهن ]14080[عبــد الــرزاق قــال-2

حدثنا مالك حدثنا وكيع ]20399[اهـ وقال ابن أيب شيبة ذلك الربح املضمون : وقال ، لف فكرهه والكفيل يف الس
إنـه ربـا : إين ال أقول فيه مثل قول ابـن جبـري : سئل عامر عن الرهن يف السلم ، قال : حدثنا ابن أيب خالد قال : قال 

األعمـش عـن إبـراهيم أنـه كـان ال يـرى بـالرهن حدثنا حفص وابن فضيل عنوقال .اهـ مالك هو ابن إمساعيل مضمون
قـد يأخـذ الـرهن ، مث يرتفـع : ذلـك الـربح املضـمون ، قـال : إن سعيد بن جبري يقول : فقيل له : يف السلم بأسا ، قال 

ذلك : آخذ الرهن يف السلم ؟ فقال : قلت لسعيد بن جبري : حدثنا ابن فضيل عن بكري بن عتيق قال اهـ وقالالسعر
.اهـ أسانيد صحاح ذلك ربح مضمون: آخذ الكفيل ؟ قال : قلت : ضمون ، قال ربح م
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حـدثنا أبـو معاويـة قـال حـدثنا : د قـالحدثنا سعي: قالحدثنا حممد بن علي.واحلميل بأسا
ابـــن ابــن وهـــب أخــربينمـــن طريــق]11417[البيهقــي .عــن ابــن عمـــر مثلــهمجيــل بــن زيـــد

رى بــالرهن واحلميــل مــع أنــه كــان ال يــعبــد اهللا بــن عمــرجــريج أن عمــرو بــن دينــار أخــربه عــن 
.صحيح اهـالسلف بأسا

أنـه عمرابنعـن يزيد عن جماهدنا حممد بن فضيل عنحدث]20398[ابن أيب شيبة وقال
هـذا هـو الصـحيح عـن ابـن عمــر ، اهــ)1(اسـتوثق مـن مالــك: يف السـلم فقـال سـئل عـن الـرهن

.يس بالقويلويزيد بن أيب زياد 
حـدثنا أبـو شـهاب عـن : حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سـعيد قـال] 8116[ابن املنذر -

اهـــ أبــو شــهاب لــرهن والقبيــل يف الســلفأنــه كــره اعبــاسابــنخالــد احلــذاء عــن عكرمــة عــن 
.يضعف عبد ربه بن نافعاحلناط امسه 

أنـه عباسابنا ابن فضيل عن يزيد وسامل عن جماهد عـن حدثن]20403[ابن أيب شيبة -
ويزيـد هـو ابـن أيب زيـاد . اهـ سامل هو ابن أيب حفصة ليس بالقوي كان يكره الرهن يف السلم

.
أنه كان ال يرى عباسبناعن الثوري عن يزيد عن مقسم عن ]14090[وقال عبد الرزاق 

حدثنا وكيـع قـال حـدثنا سـفيان ]20400[ابن أيب شيبة .بالرهن والكفيل يف السلف بأسا 
ابــن املنــذر .ال بــأس بــالرهن والكفيــل يف الســلم: قــال عــن يزيــد عــن مقســم عــن ابــن عبــاس

بـن الوليـد عـن سـفيان قـال حـدثنا يزيـد حدثنا علي بن احلسن قال حدثنا عبـد اهللا ]8119[
هــ يزيـد هـو ابـن أيب القبيـل والـرهن يف السـلمعن ابن عباس أنه كـان ال يـرى بأسـا بعن مقسم

.زياد 
ابــنحــدثنا حفــص عــن ســعيد عــن قتــادة عــن أيب حســان عــن ]20382[ابــن أيب شــيبة -

تـادة عـن أيب حسـان حدثنا ابن عيينة عن أيوب عـن ق.ال بأس بالرهن يف السلم: قالعباس
ة عــن حـدثنا ابــن عيينــة عـن أيــوب عـن قتــاد.ال بــأس بـالرهن يف الســلم: عـن ابــن عبـاس قــال 

وقــد روى ابــن .، وهــو ســند صــحيح عنــه هــذا أصــح اهـــ أيب حســان عــن ابــن عبــاس بنحــوه

ســألت ســاملا عــن الــرهن يف الســلم فقــرأ : حــدثنا أبــو أســامة عــن خالــد بــن دينــار قــال ]20390[ابــن أيب شــيبة -1
.سامل هو ابن عبد اهللا بن عمر . اهـ صحيح كأنه مل ير به بأسا)فرهان مقبوضة(
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ــالنــيب عــنعبــاس  شــهد أن كــان يو ، ، ولــيس يف الســلم ولكنــه مبنزلتــه درعــه مرهونــة و بض أنــه ُق
.وكان عطاء بن أيب رباح ال يرى بـه بأسـا . وفيها ذكر الرهان ذكر آية الدينيالل و السلم ح

.واهللا أعلم 
بن عيينة عن هشام بن هجـري قـال مسعـت احلسـن البصـري اأخربنا ]14084[عبد الرزاق -

ابــن حجــري اهـــ مــن ســلف ســلفا فــال يأخــذ رهنــا وال صــبريا : كــان املســلمون يقولــون : يقــول 
.ليس باحلافظ

.يف الرهن مسائل تأيت إن شاء اهللا بعُد 

يأخذ غريههل يف الشيء فالرجل يسل
حـدثنا ابـن مهـدي عـن أيب عوانـة عـن داود بـن عبـد اهللا عـن أيب ]21247[ابن أيب شيبة -

أسلم املسلمون ، فمن أسلم يف حنطـة فـال يأخـذ شـعريا ، ومـن : قال هريرةأبياملخارق عن 
.أبو املخارق مل أعرفه اهـ كيل معلوم إىل أجل معلوم،  حنطة أسلم يف شعري فال يأخذ 

أنـه مل يـر بـه بأسـاعمربناأخربنا الثوري عن جابر عن نافع عـن ]14105[عبد الرزاق -
:قـالعمـرابـنعـن حدثنا وكيع عـن سـفيان عـن جـابر عـن نـافع]20359[ابن أيب شيبة . 

هبعضــأخـذيأن فيخــريهكـل الطعـام م إليــهلَ املسـلــيس عنـدو حـل األجـل اهـــ أي إذا ال بـأس بـه
.ه على وجه اإلحسان ، وجابر ضعيف وبعض رأس مالاطعام

إذا سـلفت يف شـيء :قـالعمـربـناأخربنا معمر عـن قتـادة عـن ]14106[عبد الرزاق -
.اهـ هذا مرسل فال تأخذ إال رأس مالك أو الذي سلفت فيه 

بكـر قـال حـدثنا بنـدار قـال حـدثنا أبـو داود قـال حـدثنا حممـد بـن ]8122[وقال ابـن املنـذر 
يف الرجل يسلف يف الطعام إىل أجلعمرابنعن حدثنا مهام عن قتادة عن حممد بن سريين

ينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذهخذ ما أسلفت كله، أو خذ درامهك، وال تفرق ب: ؟ قال
.اهـ صحيح 

ابـنمسعـت : فيان عـن زيـد بـن جبـري قـال حدثنا وكيع عن س]20373[ابن أيب شيبة وقال
.اهـ سند صحيح خذ رأس سلمك ، أو رأس مالك: يقول عمر
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قلـت : قـال حدثنا ابن إدريس عن حصني عن حممد بن زيـد ]21816[ابن أيب شيبة وقال 
إن أعطيتــين بــرا فبكــذا: ا فيقــول رمبــا أســلم الرجــل إىل الرجــل ألــف درهــم وحنوهــ: عمــرالبــن

عطـاك الـذي فيـه سم يف كل نوع منها ورقـا مسـماة ، فـإن أ: شعريا فبكذا ، قال وإن أعطيتين 
عوانــة عــن حصــني عــن حممــد بــن أيبمــن طريــق]11485[البيهقــي . وإال فخــذ رأس مالــك
إن أعطينــا بــرا : عــن الســلف قلــت إنــا نســلف فنقــول عمــرابــنســألت : زيــد بــن خليــدة قــال 

كـل صـنف ورقــا معلومـة فـإن أعطاكـه وإال فخــذ م يفأسـل: فبكـذا وإن أعطينـا متـرا فبكـذا قــال 
.وثقه ابن حبان بن زيد ااهـ سلعة أخرىرأس مالك وال ترده يف

قال لنا موسى بـن إمساعيـل حـدثنا عبـد الواحـد قـال حـدثنا ] 232[وقال البخاري يف التاريخ 
يوضـعون :قـال،سـألت عبـد اهللا بـن عمـر عـن السـلم: الشيباين قال حدثنا حممد بن زيد قـال

وقـال ابـن أيب شـيبة اهــذاك الـذي أخـاف أحلـه: ، قـالإال يف الزمـان مـرة، ال : قلـت؟منه
يف الرجــل عمــرابــنعــن ن مســهر عــن الشــيباين عــن حممــد بــن زيــدحــدثنا علــي بــ]21412[

اهـ الدراهم مث يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرههيقرض الرجل
عبـاسبـناة عن عمرو بن دينار عن طـاووس عـن بن عييناخربنا أ]14120[عبد الرزاق -

عرضــا بــأنقص وال تــربح إذا أســلفت يف طعــام فحــل األجــل فلــم جتــد طعامــا فخــذ منــه: قــال 
حدثنا علي بن عبد العزيـز قـال حـدثنا حجـاج قـال حـدثنا ] 8124[ابن املنذر . عليه مرتني

يف شـيء إىل أجـل أسـلفت إذا: قـالوس عـن ابـن عبـاسو عن طـاسفيان بن عيينة عن عمرو
اهــ، وال تـربح مـرتنيفإن أخذت ما أسلفت فيـه، وإال فخـذ عرضـا بـأنقص منـه، فحل األجل

.صحيح 
بن عيينة عن مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن طـاووس اأخربنا ]14113[عبد الرزاق -

فلـم جيـدها عنـد صـاحبه أيأخـذ حلـال اعـن رجـل سـلف يف حـال دقـعبـاسبناسـألت : قال 
حــدثنا وكيــع ]21242[ابــن أيب شــيبة .يأخــذ منــه غــري ذلــك ال: قــال . فكرهــه ، هــا بقيمت

عن مسعر عن عبد امللك بن ميسرة عن طاووس أن رجال أسلم يف شيء فلم جيده فسأل ابن 
.اهـ صحيح خذ عرضا ، خذ غنما: عباس فقال 
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: اووس قـالحدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ط]21149[ابن أيب شيبة -
إذا بعت بيعـا ممـا يكـال ويـوزن إىل أجـل فحـل أجلـك فـال تأخـذمها وخـذ مـا : عباسابنقال 

.اهـ سند صحيح خالفامها
: قـالعباسابنعن حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة]21241[ابن أيب شيبة -

علفـا فخـذ ت أن تأخـذ مكانـهإذا أسلمت يف طعام فال تأخذن مكانـه طعامـا غـريه ، وإن أرد
.مساك ضعيف اهـإن شئت

عــن الثــوري عــن جــابر عــن عطــاء بــن أيب ربــاح قــال مسعتــه حيــدث ]14119[عبــد الــرزاق -
ابـن أيب شـيبة . ال بـأس بـه : أنه سئل عن رجـل بـاع بـزا أيأخـذ مكانـه بـرا قـال عباسبناعن 

س أن ال بـأ: حدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن جـابر عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال ]21153[
.ضعيفاهـ يأخذ برا مكانه

عبـاسبـناعن الثـوري عـن عبـد األعلـى عـن سـعيد بـن جبـري عـن ]14101[عبد الرزاق -
أنه كان ال يـرى بأسـا إذا سـلف الرجـل يف طعـام أن يأخـذ بعضـه طعامـا وبعضـه دراهـم ويقـول 

حـــدثنا أبـــو األحـــوص ســـالم بـــن ســـليم عـــن عبـــد ]20355[ابـــن أيب شـــيبة .املعـــروفهـــو 
إين أســلفت رجــال ألــف : أتــاه رجــل فقــال : عــن ابــن عبــاس قــال علــى عــن ســعيد بــن جبــري األ

خــذ : فبعتــه بــألف درهــم مث أتــاين فقــال، فأخــذت منــه نصــف ســلفي طعامــا ، درهــم يف طعــام 
ابـــن املنـــذر .ولـــه أجـــران، ذلـــك املعـــروف : فقـــال ابـــن عبـــاس ، مخســـمئة : بقيـــة رأس مالـــك 

حــدثنا ســفيان عــن عبــد األعلــى قــالحــدثنا عبــد اهللاقــالحــدثنا علــي بــن احلســن]8123[
عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه مل يكن يرى بأسا إذا أسـلف الرجـل يف طعـام أن يأخـذ 

، ولـه شـاهد عبد األعلى بن عـامر ضـعيف اهـهو املعروف: بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال
:

ن موســى قــال ســألت ســعيد بــن بــن عيينــة عــن ســلمة بــاأخربنــا ]14102[عبــد الــرزاق رواه
.ذلـك املعـروف: عبـاسبـناجبري عن الرجل يأخذ بعض رأس مالـه وبعـض سـلفه فقـال قـال 

بــن احلســن قــاال حــدثنا أبــو أمحــد أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو بكــرأخربنــا ]11463[البيهقــي 
بـن زكريـا بـن حيـىي بـن أسـد حـدثنا سـفيان عـن سـلمةالعباس حممد بن يعقوب حدثنا أبو حيىي
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ء فــال بــأس أن تأخــذ بعــض يشـإذا أســلمت يف: موسـى عــن ســعيد بــن جبـري عــن ابــن عبــاس 
.اهـ حسن ، على رسم ابن حبان سلمك وبعض رأس مالك فذلك املعروف

ابــنقــال : قــاال حــدثنا جريــر عــن يزيــد عــن جماهــد وعطــاء ]20356[ابــن أيب شــيبة وقــال
.ال بأس به اهـذلك املعروفعباس
يقــول إذا أســلفت يف : نــا شــعبة عــن احلكــم قــال كــان إبــراهيم خرب أ]221[عــد ابــن اجلوقــال

ــناوكــان : قــال . طعــام فخــذ رأس مالــك أو الطعــام كلــه  ــاسب ال يــرى بــه بأســا أن يأخــذ عب
بعضــه طعامــا وبعضــه ورقــا وكــان حممــد بــن احلنفيــة يقــول هــو املعــروف أن يأخــذ بعضــه طعامــا 

حدثنا شـعبة عـن احلكـم عـن ابـن : حدثنا وكيع قال ]20362[ابن أيب شيبة .وبعضه ورقا 
. وهـذا مـن قولـه علـى وجـه املعـروف ، ال املكايسـة .مرسـل جيـد اهــال بأس بـه: عباس قال 

.وقوله األول على قصد الربح .وكأنه نزل ما مل يقدر عليه منزلة اإلقالة 
أن بـن شـعيبحدثنا حممد بن ميسر عن ابـن جـريج عـن عمـرو]20365[ابن أيب شيبة -

ال تأخذ بعض : للذي كان يسلف له : كان يسلف له يف الطعام ، فقال عبد اهللا بن عمرو
.ضعيفاهـ أو الطعام وافياطعامنا ، ولكن خذ رأس مالنا كلهرأس مالنا وبعض 

جـابر بـن عبـد قال ابن هليعة عن أيب الزبري عـن ]85/ 3[وقال ابن وهب يف مدونة سحنون 
.اهـ سند صحيح ال تأخذ إال مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن: أنه قالاهللا

.يأيت من هذه الباب يف الصرف 

جامع بيع السلم
كــره عمــربــنابــن ســريين أن ابــن عــون عــن اأخربنــا إمساعيــل عــن ]14115[عبــد الــرزاق -

قــي البيه. إمنــا اإلســالم هللا رب العــاملني : ذلــك الكلمــة أن يقــول أســلمت يف كــذا وكــذا يقــول 
ن عــون عــن ابــن ســريين عــن ابــن ســعدان بــن نصــر حــدثنا وكيــع عــن ابــمــن طريــق]11472[

إمنـا اإلسـالم هللا رب العـاملني: ويقـول . "كذا وكذاأسلم يف" أنه كان يكره هذه الكلمة عمر 
.اهـ صحيح 

بيع وشرطما جاء يف 
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ن عمـرو بـن عـأخربنا إمساعيل بن مسعود عـن خالـد عـن حسـني املعلـم]4629[النسائي -
شعيب عن أبيه عن جده
.، تقدم يف بيع ما ليس عندك ه الرتمذي وغريهحصحاهـ)1(يف بيع وربح ما مل يضمن

حدثنا ابن فضيل عن داود بن أيب هند عن عمرو بن شعيب ]22472[ابن أيب شيبة وقال
عـن سـلف وبيـع ، وعـن شـرطني يف بيـع ، وعـن ربـح مـا مل أن جده كان إذا بعث

.اهـ مرسل صحيح يضمنوا
بـن شــهاب أن عبيـد اهللا بــن عبـد اهللا بــن عتبـة بــن مسـعود أخــربه أن اعــن ]1275[مالـك -

ن بعتهـا فهـي إابتاع جارية مـن امرأتـه زينـب الثقفيـة واشـرتطت عليـه أنـك عبد اهللا بن مسعود
فقـال عمـر الخطـاببـنعمري تبيعها به فسأل عبد اهللا بن مسعود عن ذلك يل بالثمن الذ
نا سفيان عن الزهري ]2256[بن منصور سعيد .: بن اخلطاب

إن ى مـن امرأتـه جاريـة فاشـرتطت عليـهاشـرت عن عبيد اهللا بن عبد اهللا أن عبـد اهللا بـن مسـعود
.: فسأل عمر بـن اخلطـاب فقـال

: أخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة قــال ]14291[عبــد الــرزاق 
ابن مسعود أن يشرتي من اأراد 

.اهـ مرسل صحيح شرط ألحد 
أخربنــا يعلــى عــن حممــد بــن :قــالحــدثنا حممــد بــن عبــد الوهــاب]8135[ابــن املنــذر ورواه 

قـالن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عتبـة عـن أبيـه عـن عبـد اهللا بـن مسـعودعإسحاق عن الزهري

وتفســري ذلــك أن يقــول الرجــل للرجــل آخــذ ســلعتك بكــذا وكــذا علــى أن :بيــع وســلف يف] 1339[قــال مالــك -1
فإن تـرك الـذي اشـرتط السـلف مـا اشـرتط منـه كـان ، تسلفين كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غري جائز 

عـن سـلف وبيـع ؟ قـال يمـا معـىن: قال إسحق بن منصور قلـت ألمحـد: ]1278[وقال الرتمذي . ذلك البيع جائزا
أن يكون يقرضه قرضـا مث يبايعـه عليـه بيعـا يـزداد عليـه وحيتمـل أن يكـون يسـلف إليـه يف شـيء فيقـول إن مل يتهيـأ عنـدك 

قال إسحق يعين ابن راهويه كما قال قلـت ألمحـد وعـن بيـع مـامل تضـمن ؟ قـال ال يكـون عنـدي إال يف .فهو بيع عليك
ق كما قال يف كل ما يكال أو يوزن قال أمحد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته اقال إسح. الطعام مامل تقبض 

قصـارته فـال بـأس يخياطته فال بأس به أو قال أبيعك وعليوقصارته فهذا من حنو شرطني يف بيع وإذا قال أبيعكه وعل
.هللا رمحه ااهـ هو كذلك هو يف مسائل الكوسج به إمنا هو شرط واحد قال إسحق كما قال 
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اريـة وشـرطت هلـا إن بعتهـا فهـي هلـا بـالثمن الـذي ابتعتهـا بـه ابتعت من امرأيت زينب الثقفيـة ج
.اهـ أخطأ ابن إسحاق : فقالمنها، فذكرت ذلك لعمر

حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عـن عبيـد : حدثنا وكيع قال ]22178[ابن أيب شيبة -
ته زينب جارية واشرتطت عليه إن باعها اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن ابن مسعود اشرتى من ابن

.رمحه اهللا اهـ وهم ابن برقان 
ابتعــت جاريــة : حــدثنا عيســى بــن يــونس عــن األوزاعــي قــال ]22168[ابــن أيب شــيبة وقــال

، فسـألت احلكـم بـن وال أمهـر ، فـإذا مـت فهـي حـرة هلهـا أن ال أبيـع وال أهـب وشرط علـي أ
ختاف علي منـه؟ : فقلت . ال بأس به: وسألت مكحوال ؟ فقال .ال بأس به: عتيبة ؟ فقال 

قـال األوزاعـي فحـدثين .أو سـئل ؟ فكرهـهوسـألت عطـاء.بلى ، أرجـو لـك فيـه أجـرين: قال 
وسـألت عبـدة بـن أيب لبابـة ؟. البيـع جـائز والشـرط باطـل: قـال احلسـن عـن حيىي بـن أيب كثـري

أن ابــن مســعود كتــب إىل عمــر يســأله عــن وســألت الزهــري فــأخربين.هــذا فــرج ســوء: فقــال 
ال تطأ فرجا : عمر : 

: نــا عيســى بــن يــونس نــا األوزاعــي قــال]2261[ورواه ســعيد بــن منصــور . فيــه شــيء لغــريك
ط علي أن ال أبيع وال أهب وال أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت عطـاء ابتعت جارية واشرت 

ال : لــيس بــه بــأس، وســألت مكحــوال، فقــال: أو ســئل فكرهــه، وســألت احلكــم بــن عتيبــة قــال
بـل أرجـو لـك فيـه أجـرا، وسـألت عبـدة بـن أيب : أختـاف علـي فيـه مأمثـا؟ قـال: بأس بـه، فقلـت

البيـع : وحدثين حيىي بن أيب كثـري عـن احلسـن قـال: هذا فرج سوء، وقال األوزاعي: لبابة، فقال
وســـألت الزهـــري فـــأخربين أن ابـــن مســـعود كتـــب إىل عمـــر يســـأله عـــن .جـــائز والشـــرط باطـــل

ال تطـأ فرجـا وفيـه : 
.هنا اهـ أرسله ابن شهاب شرط لغريك

ن عمـر قـال لعبـد أحدثنا وكيع عن مسـعر عـن عمـران بـن عمـري]22179[ابن أيب شيبة -
.مرسل حسن اهـ : اهللا 

بعــت جاريــة أليب وشــرطت : بــن طــاووس قــال اأخربنــا معمــر عــن ]14293[عبــد الــرزاق -
: قال عمرفإن : أن ال تباع وال توهب فقلت البن طاووس 

.جيد اهـ مرسل ط إمنا هو لنفسها ليس فيها شر : 
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قــال : حــدثنا وكيــع وابــن أيب زائــدة عــن مســعر عــن القاســم قــال ]22169[ابــن أيب شــيبة -
نا سـفيان عـن مسـعر حدث]2257[سعيد . من مالك ما كان فيه مثنوية لغريكليس : عمر

متها، فسـأل اشرتى عبد اهللا من امرأته جارية واشرتطت خـد: عن القاسم بن عبد الرمحن قال
حــدثنا علــي بــن ]9200[الطــرباين . لــيس مــن مالــك مــا كــان فيــه شــرط لغــريك: عمــر فقــال

اشـرتى عبـد اهللا مـن امرأتـه أو مـن امـرأة لـه: عر عن القاسـم قـالثنا مسعبد العزيز ثنا أبو نعيم
اهــ من مالك ما كان فيه ثنوية لغـريكليس: خدمتها، فقال عمر وليدة وشرط هلا، واشرتطت 

.مرسل جيد 
عبــد الــرمحن بــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا احلــريفأخربنــا أبــو القاســم]11150[البيهقــي وقــال 

حــدثنا يالقرشــبــن حممــد بــن الــزبري الكــويفيعلــبيــة حــدثنا أبــو احلســنمســجد احلر ببغــداد يف
عبد الـرمحن بـن عبـد اهللا بـن عتبـة عـن بن عفان حدثنا زيد بن احلباب حدثينياحلسن بن عل

ة عبــد اهللا بــن أأعطــى امــر عمــر بــن الخطــابأن ضــراربــن عمــرو بــن احلــارث بــن أيبمــدحم
مســـعود جاريـــة مـــن اخلمـــس فباعتهـــا مـــن عبـــد اهللا بـــن مســـعود بـــألف درهـــم واشـــرتطت عليـــه 

يا أبا عبد الرمحن اشرتيت جاريـة امرأتـك فاشـرتطت : خدمتها فبلغ عمر بن اخلطاب فقال له 
اهــ عبـد الـرمحن املسـعودي كـان ال تشـرتها وفيهـا مثنويـة: ال فقـ. نعـم: عليك خـدمتها فقـال 

إال عـن خالـد بـن سـلمة عـن حممـد بـن عمـرويورواه سـفيان الثـور : مث قـال البيهقـي. اختلط 
جيـد ، مرسـلهـذا : اهــ قلـت ال تقعن عليها وألحد فيها شرط: أنه قال فقال عمر لعبد اهللا

.ته زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود حممد بن عمرو بن احلارث ثقة يروي عن جد
ثنـا شـعبة: ثنا أبـو عـامر العقـدي قـال: قالمبشر بن احلسن حدثنا] 4/47[وقال الطحاوي 

امـرأة عبـد اهللا مسعت حممـد بـن عمـرو بـن احلـارث حيـدث عـن زينـب: لعن خالد بن سلمة قا
ال :فقــال فــذكر ذلــك لعمــر. واشــرتطت خــدمتها ، 

ال تشـرتيها : فقـال ، فـذكر ذلـك لعمـر : اهـ ورواه يف املشكل بلفظ د فيها مثوبة حيقربنها وأل
.اهـ وهذا سند جيد وألحد فيها مثنوية

اهــ سـوار بـن البيـع يهـدم الشـرط : قـال علـيثنا سوار عن عمارة عن حد]90[أبو اجلهم -
.مصعب مرتوك 



تقريب فقه السابقني األولني

70

ال إال يطـأ الرجـل وليـدة : أنـه كـان يقـول هللا بن عمر عبد اعن نافع عـن ]1276[مالك -
ابــن أيب .إن شـاء أمسـكها و إن شـاء باعهـا وإن شـاء وهبهـا و إوليـدة 
أنــه كــان عمــرابــنعــن حــدثنا ابــن منــري عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع]22173[شــيبة
ثنـا أبـو غسـان قـال ثنـا : قـالحـدثنا فهـد ]5662[الطحـاوي .ال تطأ فرجا فيه شـرط: يقول

ال حيـل فـرج إال فـرج إن شـاء : قالحدثين نافع عن ابن عمر: زهري عن عبيد اهللا بن عمر قال
مـن ]11147[البيهقـي . ال شـرط فيـه ، وإن شـاء أمسـكه ، ه وإن شاء وهبـ، صاحبه باعه 

ابـن عمـر بن عفان حدثنا ابن منري عن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـنياحلسن بن علطريق 
باعــه وإن شــاء ال حيــل للرجــل أن يطــأ فرجــا إال فرجــا إن شــاء وهبــه وإن شــاء: أنــه كــان يقــول 

.اهـ صحيح أعتقه ليس فيه شرط
أنـه كـان يكـره عمـرابـنعن هشيم أنا يونس بن عبيد عن نافعنا حدث]2258[وقال سعيد 

حـدثنا حممـد ]5663[وي الطحـااهـ رواه أن يشرتي الرجل األمة على أن ال تباع وال توهب
حـــدثنا ]8136[ابـــن املنـــذر. بنحـــوهثنـــا هشـــيم قـــال ثنـــا ســـعيد بـــن منصـــور قـــالبـــن النعمـــان 

ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر موسى بن هارون قال ثنا شجاع قال ثنا هشيم قال 
.صحيح اهـأنه كان يكره أن تشرتى األمة على أن ال تباع وال توهب

عائشـــةأخربنــا الثـــوري عــن عاصـــم بــن عبيـــد اهللا عــن القاســـم أن ]14292[عبــد الـــرزاق -
حدثنا وكيع عن سـفيان عـن عاصـم ]22170[ابن أيب شيبة . كرهت أن تباع األمة بشرط 

ابـن املنـذر . 
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصـم بـن : أخربنا علي بن عبد العزيز قال]8137[

.اهـ عاصم ال بأس به

باب منه
سـلم عائشـة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه و عن هشام بن عـروة عـن أبيـه عـن ]1477[مالك -
ين كاتبـت أهلـي علـى تسـع أواق يف كـل عـام أوقيـة فـأعينيين إفقالـت جاءت بريـرة :أ

ــــت عائشــــة  أن أحــــب أهلــــك إ: فقال
فذهبت بريرة إىل أهلها فقالت هلم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلهـا ورسـول اهللا صـلى 
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ن يكـون أضت عليهم ذلك فـأبوا علـي إال ين قد عر إ:اهللا عليه و سلم جالس فقالت لعائشة
الـوالء هلــم فســمع ذلـك رســول اهللا صــلى اهللا عليـه و ســلم فســأهلا فأخربتـه عائشــة فقــال رســول 

خـذيها واشـرتطي هلـم الـوالء فإمنـا الـوالء ملـن اعتـق ففعلـت عائشـة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
أمـا بعـد فمـا : وأثـىن عليـه مث قـال مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الناس فحمد اهللا

بــال رجــال يشــرتطون شــروطا ليســت يف كتــاب اهللا مــا كــان مــن شــرط لــيس يف كتــاب اهللا فهــو 
اهـــ عتــق أوإمنــا الــوالء ملــن ، وشــرط اهللا أوثــق ، قضــاء اهللا أحــق ، ن كــان مائــة شــرط إو ، باطــل 

.رواه البخاري ومسلم 
ثنــا عبــد : ثنــا إبــراهيم بــن محــزة الــزبريي قــالحــدثنا ابــن أيب داود قــال ]5848[الطحــاوي -

املسـلمون : العزيز بن أيب حازم عن كثري بن زيد عن الوليد بن رباح عن أيب هريرة أن النيب قال
.علقه البخاري و رواه أبو داوداهـعند شروطهم

حــدثنا ابــن عيينــة عــن يزيــد بــن يزيــد بــن جــابر عــن إمساعيــل بــن ]22464[ابــن أيب شــيبة -
اهـــع احلقــوق عنــد الشــروطإن مقــاط: عمــرقــال : قــال اهللا عــن عبــد الــرمحن بــن غــنم عبيــد 

.صحيح ، علقه البخاري ، تقدم يف كتاب النكاح 
حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن حجــاج عــن خالــد بــن حممــد عــن ]22455[ابــن أيب شــيبة وقــال

اهـاملسلم عند شرطه: يقول مسعت عمر: شيخ من بين كنانة قال 
حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســفيان عــن أيب إســحاق عــن مــرة بــن ]23466[يب شــيبة ابــن أ-

ــــاع داره مــــن صــــهيباإن : شــــراحيل قــــال ــــذر . واشــــرتط ســــكناها كــــذا وكــــذاعثمــــانب ــــن املن اب
حـدثنا حممــد بـن بكــري قـال حــدثنا بنـدار قــال حـدثين حيــىي قـال حــدثنا سـفيان عــن ]8127[

اهــ ن صـهيب علـى أن يسـكن فيهـا كـذا وكـذااشـرتى عثمـان دارا مـ: عن مرة قـالأيب إسحاق
.سند صحيح

: قــال علــيعــن حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن جعفــر عــن أبيــه]22463[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل جيد املسلمون عند شروطهم

قــال أصــحاب : بــن املســيب قــال اأخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن ]14240[عبــد الــرزاق -
تبايعـا عبـد الـرحمن بـن عـوفوعثمان بـن عفـاندنا لو أن ود: النيب صلى اهللا عليه و سلم 

فاشــرتى عبــد الــرمحن مــن عثمــان فرســا مــن : قــال . حــىت ننظــر أيهمــا أعظــم جــدا يف التجــارة 
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أرض أخرى بأربعني ألف درهم أو أربعة آالف أو حنو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي ساملة مث 
ســويل ســاملة قــال نعــم فوجــدها رســول أجــاز قلــيال فرجــع فقــال أزيــدك ســتة آالف إن وجــدها ر 

قـال ؟ إن مل يشـرط فـ: قال رجـل للزهـري . عبد الرمحن قد هلكت وخرج منها بالشرط اآلخر 
.اهـ صحيح ، تقدم هي من مال البائع: 
حدثين موسى بـن سـامل: قال حدثنا ابن مهدي عن أيب اجلراح]22913[ابن أيب شيبة -

هذا ما : أتتين امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتق أبوها ملا أجلى احلجاج أهل األرض : قال 
ة مــن فــالن بــن فــالن ، اشــرتى منــه فتــاه دينــارا أو درمهــا خبمســمئطلحــة بــن عبيــد اهللاشــرتى 

.اهـدرهم ، باجليد والطيب واحلسن
رمحن عـن املغـرية عـن القاسـم بـن عبـد الـج حدثنا عباد عـن حجـا ]23551[ابن أيب شيبة -

إين أعتقـــت أمـــيت هـــذه ، : فقـــال مســـعودابـــنأن رجـــال أتـــى بـــن ســـعد بـــن األخـــرم عـــن أبيـــه
غـري الفـرج ، فلمـا : واشرتطت عليها أن تلي مين ما تلي األمة من سيدها إال الفـرج ، أو قـال 

هـا فـليس ذلـك هلـا ، خـذ برقبت: إين حرة ، قال : غلظت رقبتها ، قالت 
.اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف اشرتطت عليها

األمحر عـن حجـاج عـن عبـد الـرمحن بـن عـابس حدثنا أبو خالد ]22914[ابن أيب شيبة -
مــن رجلــني مــن النخــع ناقــة ، وشــرط هلمــا مــن النقــد رضــامها ، حذيفــةاشــرتى : قــال عــن أبيــه

عليــه ، )1(عليــه ، مث أخــرج هلمــا كيســا فأفســال
مـن : باهللا منكما ، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أعوذ إين : فقال حذيفة 

.ضعيفاهـ شرط على صاحبه شرطا مل يف له به ، كان كاملديل جباره إىل غري منعة
يس األسـدي عـن عـون بـن حدثنا حممد بن ق: ال قحدثنا وكيع ]23467[ابن أيب شيبة -

إمنا مثلي مثل أم : باع داره وشرتط سكناها حياته ، وقال الداريتميماأن عبد اهللا بن عتبة
.اهـ مرسل جيد د عليها ابنها وأعطيت أجر رضاعهاموسى ر 

فســال عليــه مبعــىن أرذال عليــه مــن الــدراهم وأصــله مــن الفســل وهــو أ: وقولــه ]260/ 2[قــال ابــن قتيبــة يف الغريــب -1
اهـ رذل والفسل من كل شيء حنو الرذل: سل سولة ورجل فَ سالة وفُ ل فَ ل يفسُ سُ فَ : يقال . الرديء 
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قال عمرابنعن حدثنا وكيع حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع ]22805[شيبة ابن أيب-
اهـــــ صــــحيح ، يــــأيت يف كتــــاب اشــــرتط علــــى صــــاحبها أن ال يعرهــــاكــــان إذا أكــــرى أرضــــه: 

.األطعمة 
أخـربين سـليمان : ل قـاحدثنا الضحاك بن خملد عـن ابـن جـريج]23633[ابن أيب شيبة -

ءت نفقتنــا إىل ثــالث إن جــا: فقــال ســلعة أو بيعــا عمــرابــنبعــت مــن : قــال مــوىل الربصــاء
.فسنسـتقبل فيهـا بيعـا مسـتقبالث فـال بيـع بيننـا وبينـكا إىل ثـالوإن مل تأتنا نفقتنـفالسلعة لنا
حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن : حـــدثنا داود بـــن عمـــرو قـــال: قـــالحـــدثنا موســـى]8148[ابـــن املنـــذر 

إن : بايعـت ابـن عمـر سـلعة فقـال: عـن سـليمان مـوىل ابـن الربصـاء قـالاملبارك عن ابـن جـريج
ســلعتك، ونســتقبل وبينـك، والســلعةجاءنـا نقــدنا إىل ثــالث أحــدث ملـك، وإال فــال بيــع بيننــا

.سليمان وثقه ابن حبان اهـفيها بيعا جديدا
حــدثنا فهــد قــال ثنــا أبــو اليمــان قــال أخربنــا شــعيب بــن أيب محــزة عــن ]7326[الطحــاوي -

وهـو رجـل عبـد اهللا ابـن بحينـةركـب يومـا مـع عبد اهللا بن عمـرأن أخربين سـاملالزهري قال 
ملطلــب بــن عبــد منــاف وهــو مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه مــن أزد شــنوءة حليــف لبــين ا

.اهـ سند صحيح فابتاعها منه عبد اهللا بن عمر على أن ينظر إليها . وسلم إىل أرض له برمي 
أخربنا الثوري عن جابر عن عامر عن سـلمان بـن ربيعـة سـئل عـن ]14284[عبد الرزاق -

ابــن أيب . الــثمن فماتــت قــال يضــمن رجــل اشــرتى مــن رجــل ســلعة علــى أن ينظــر إليهــا وقطــع
حــدثنا ســفيان عــن جــابر عــن عــامر عــن أيب قــرة عــن : حــدثنا وكيــع قــال ]23047[شــيبة 

علـى أن ينظــر إليهـا ، وقطـع الــثمنسـلمان بـن ربيعـة البــاهلي يف رجـل اشـرتى مــن رجـل سـلعة
.اهـ جابر ضعيف فماتت ، فضمنه سلمان بن ربيعة

ما جاء يف الثنيا
حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن يحــدثنا أبــو حفــص عمــر بــن يزيــد الســيار ]3407[أبــو داود -

:سفيان بن حسني عن يونس بـن عبيـد عـن عطـاء عـن جـابر بـن عبـد اهللا قـال
وابــن صــححه الرتمــذي اهـــصــلى اهللا عليــه وســلم عــن املزابنــة واحملاقلــة وعــن الثنيــا إال أن يعلــم

.حبان 
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بــن راشــد األشــجعي وعــن الثــوري عــن نســري بــن زعلــوق عــن عمــر ]14850[عبــد الــرزاق -
عمر فصحت فرغب فيها فأتوا 000باع رجل من احلي ناقة كانت له مرضت واشرتط: قال 

عليــاايتــوا :فقصــوا عليــه القصــة فقــالبــن الخطــاب
اهـ ذكره يف الدابـة تبـاع من مثنها000فأقيماها يف السوق فإذا بلغت أقصى مثنها فأعطه مثن

حـــدثنا ســـفيان عـــن : حـــدثنا وكيـــع قـــال ]22459[ورواه ابـــن أيب شـــيبة . ويشـــرتط بعضـــها 
نسـري بـن ذعلـوق الثـوري عـن عمـرو بـن راشـد األشـجعي أن رجـال اشـرتى مـن رجـل بعـريا وهــو 

علي فقـال علـي فاستثىن البائع جلده فربئ البعري ، فاختصما إىل عمر فأرسلهما إىل، مريض 
ورواه الشــافعي أخربنــا ابــن مهــدي عــن اهـــ يقــوم البعــري يف الســوق فيكــون لــه شــروى جلــده: 

.عمرو بن راشد وثقه ابن حبان . سفيان مثله 
يف زيـدحدثنا سفيان عن جابر عـن عـامر عـن حدثنا وكيع قال ]22461[ابن أيب شيبة -

عـن ]14851[عبـد الـرزاق .روى الـرأسشـلـه : رجل بعريا واشرتط رأسه فقـال رجل باع من 
الثــوري عــن جــابر عــن الشــعيب عــن زيــد بــن ثابــت أن رجــال بــاع بقــرة واشــرتط رأســها مث بــدا لــه 

ابـن . وحنـن نقـول البيـع فاسـد :قـال الثـوري. فأمسكها فقضى زيـد بـن ثابـت بشـروى رأسـها 
جـــابر عـــن حـــدثنا عبـــد اهللا عـــن ســـفيان عـــن قـــالحـــدثنا علـــي بـــن احلســـن]8153[املنـــذر 

.اهـ ضعفه ابن املنذر بشروى الرأس على املشرتي
ابـنعـن ن الفضـاء عـن أبيـهن حممـد بـعـحـدثنا قـرة بـن سـليمان ]20975[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند ضعيف له ثنياه: ل ين ما يف بطنها ، قايف الرجل يبيع األمة ويستثعمر
حــدثنا قــال حــدثنا أمحــد بــن منيــع قــالبــن هــارون حــدثنا موســى ]8842[وقــال ابــن املنــذر 

واسـتثىن مـا يف ، أنه أعتق غالمـا لـه وامرأتـه عمرابناد عن عبيد اهللا عن نافع عن عباد بن عب
بــاد عـن عبيــد حـدثنا ابــن مهـدي عـن عبــاد بـن ع]664[وقـال أمحــد يف روايـة صــاحل . بطنهـا

.سند جيد . اهللا عن نافع عن ابن عمر حنوه
أخربنـــا معمـــر قـــال مسعـــت شـــيخا يقـــال لـــه الـــزبري أبـــو ســـلمة قـــال ]15148[عبـــد الـــرزاق -

أبيعكموهـــا بأربعــة آالف وطعـــام الفتيـــان الـــذين : وهـــو يبيـــع مثــرة لـــه فيقـــول عمـــربـــنامسعــت 
ال حـــدثنا أبـــو الربيـــع حـــدثنا محـــاد حـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد قـــ]7858[ابـــن املنـــذر . 
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أبيعكهــا بأربعــة آالف: رتــه، فقــالأن ابــن عمــر بــاع مــن رجــل مثحــدثنا الــزبري يعــين ابــن عــدي 
اهــــ هــــذا أيهــــا الرجـــل القـــه، ذر أو دع: فقـــالفــــذهب الرجـــل لألكمـــة : وطعـــام الفتيـــان، قـــال

.هما معلوما بينطعاما، أُراه كان سند صحيح . تصحيف صوابه الزبري بن عريب 
بــن عــون أنــه ســأل القاســم بــن اأخربنــا إمساعيــل بــن عبــد اهللا عــن ]15153[عبــد الــرزاق -

كرهـه وكـان عنـدنا مرضـيا يعـين أن يبيـع مثـر عمـربـناما كنا نرى بالثنيا بأسا لـوال : حممد قال 
حدثنا إمساعيل بن عليـة وابـن أيب ]21602[ابن أيب شيبة . خنله ويستثين خنالت معلومات 

لـوال أن ابـن عمـر كـره الثنيـا وكـان عنـدنا مرضـيا مـا رأينـا : قـال عن ابن عون عن القاسم زائدة
ذه ال أبيــع هــ: فتحــدثنا أن ابــن عمــر كــان يقــول : عــن ابــن عــون زاد ابــن عليــة.بــذلك بأســا

.صحيح اهـالنخلة ، وال أبيع هذه النخلة
اشـرتينا مـن : قـال حـازم حدثنا ابن أيب زائـدة عـن بشـري عـن أيب]21612[ابن أيب شيبة -

حــدثنا ]13073[الطــرباين وقــال . اهـــ بشــري هــو ابــن ســلمان ثنيــا واســتثىن بعضــهعمــرابــن
اشــرتينا مــن : معــاذ بــن املثــىن ثنــا مســدد ثنــا عبــد اهللا بــن داود عــن األعمــش عــن أيب حــازم قــال

نأخـذ إال حقـا يـا أبـا عبـد الـرمحن إنـا ال: ابن عمر بيتا فجلس على البـاب فكثـر الغبـار، فقلنـا
حدثنا أبو نعـيم قـال ثنـا بشـري بـن ] 3/120[الفسوي . إين أخاف الظن: وال خنونك، فقال

اشـــرتيت مـــن ابـــن عمـــر أنـــا وصـــاحب يل تبنـــا : ســـلمان النهـــدي عـــن أيب حـــازم النهـــدي قـــال
قـم مـن هـذا الغبـار يـا أبـا : فأتـاه أحـدنا قـال: قال. فاستثىن بعضه، فجئنا لقبضه فجاء فجلس

مـا جلـس إال ليحفظنـا أن : فلمـا حركنـاه كثـريا قـال بعضـنا لـبعض. ال أبـايل: قال. رمحن عبد ال
.قم من هذا الغبار فإنا نرجـو الـذي ترجـو: فأتاه أحدنا فقال: قال. نصيب من الذي له شيئا

عمــر بــن حفــص قــال ورواه عــن.إين مل أجلــس ألحفظكــم إمنــا أجلــس ألحفــظ نفســي: قــال
اشـرتيت مـن ابـن عمـر : حـدثين أبـو حـازم األشـجعي قـالمـش قـالحدثنا أيب قـال حـدثنا األع

.صحيح اهـتبنا
عن عبد اهللا بن أيب بكر أن جده حممد بن عمرو بن حزم باع مثر حـائط ]1289[مالك -

.ثقات اهـله يقال له األفرق بأربعة آالف درهم وأستثين منه بثمامنائة درهم مترا 

الرجل يبيع العبد ملن يكون ماله
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:ول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـالعن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رس]1279[مالك -
.اهـ رواه البخاري ومسلم من باع خنال قد أبرت فثمرها للبائع إال أن يشرتط املبتاع 

بـن عمـر قـال قـال رسـول اخربنا معمـر عـن الزهـري عـن سـامل عـن أ]14620[عبد الرزاق -
ومـن بـاع خنـال ، مـن بـاع عبـدا فمالـه للبـائع إال أن يشـرتط املبتـاع : م اهللا صلى اهللا عليه و سـل

.اهـ رواه البخاري ومسلم أفيها مثر قد 
مـن بـاع :قـال الخطـاببـنعمـرعن نافع عن عبـد اهللا بـن عمـر أن ]1272[وقال مالك 

حدثنا عبـدة بـن ]22969[ابن أيب شيبة .املبتاعال أن يشرتطهإعبدا وله مال فماله للبائع 
مـن بـاع عبـدا ولـه مـال فمالـه: عمـرقـال : قـال عمـرابنعن عن عبيد اهللا عن نافعسليمان

أخربنــا عبــد اهللا بــن عمــر عــن ]14623[عبــد الــرزاق . لســيده إال أن يشــرتط الــذي اشــرتاه
.الـه للبـائع إال أن يشـرتط املبتـاعمـن بـاع عبـدا لـه مـال فم: بن عمر قال قـال عمـر انافع عن 

قضـى : عن عبـد اهللا قـالحدثنا ليث عن نافع: حدثنا أمحد بن يونس قال] 2/768[حرب 
عمر بن اخلطاب يف العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إال أن يشرتط املبتـاع مالـه

اهـ
عيد عن أيوب عن نافع خربنا سأعبد الوهاب بن عطاء من طريق]10886[وروى البيهقي 

: صــلى اهللا عليــه وســلم أنــه قــال عــن ابــن عمــر عــن النــيب
أميــا رجــل بــاع مملوكــا لــه : وقضــى عمــر بــن اخلطــاب : قــال .

اهـربه األول إال أن يشرتط املبتاعمال فماله ل
مــا هــو إال عــن عمــر : أخربنــا معمــر عــن أيــوب قــال قــال نــافع ]14622[وقــال عبــد الــرزاق 

اهـ)1(يف شأن العبد

احلـافظ يقـول مسعـت أبـا ياحلسني بن علـيعت أبا علأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال مس]11075[قال البيهقي -1
قصة العبد قـال سألت مسلم بن احلجاج رمحه اهللا عن اختالف سامل ونافع يف: حامد أمحد بن حممد بن احلسن يقول 

سألت أبـا عبـد الـرمحن: يقول يوأخربنا أبو عبد اهللا قال مسعت أبا عل. القول ما قال نافع وإن كان سامل أحفظ منه: 
القـول مـا قـال نـافع وإن كـان سـامل أحفـظ : قصـة العبـد والنخـل فقـال عن حديث سامل ونافع عن ابن عمر يفيالنسائ
رمحـه اهللا فقـال يالبخار سألت عنه حممدا يعين: عيسى قال عن أيبيعيسى الرتمذكتاب العلل أليبورأيت يف. منه 

. اديـث وكأنـه رأى احلـديثني صـحيحا وأنـه حيتمـل عنهمـا مجيعـاأحاديـث وهـذا مـن تلـك األحإن نافعا خيالف ساملا يف: 
اهـجعفر وغريهقال وقد رووا هذا احلديث عن عبيد اهللا بن أيب
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وعــن . جــابرحــدثنا ابــن فضــيل عــن أشــعث عــن أيب الــزبري عــن ]22967[ابــن أيب شــيبة -
من باع خنـال فـالثمرة للبـائع إال أن يشـرتط املشـرتي ومـن : قاال عمرابنأشعث عن نافع عن 

.اهـ أشعث بن سوار فيه ضعف ئع إال أن يشرتط املبتاعباع عبدا له مال فاملال للبا
حــدثنا موســى بــن هــارون قــال حــدثنا محيــد بــن مســعدة قــال حــدثنا ]8142[ابــن املنــذر -

مـن : قـالعمـرابـنعن نافعأخربينفضيل يعين ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال
. رتط املبتـاع الـذي باعهـا مـا عليهـايشـإال أن فـإن للـذي اشـرتاها مـا عليهـاباع وليدة قـد زينهـا

حــدثنا موســى قــال حــدثنا قتيبــة قــال حــدثنا يعقــوب يعــين اإلســكندراين عــن موســى بــن وقــال
عليهـــا إال أن مـــن زيــن وليـــدة وباعهـــا، للــذي اشـــرتاها مـــا: أن ابــن عمـــر قـــالعقبــة عـــن نـــافع

.حممد اهـ حسن صحيح ، يعقوب هو ابن عبد الرمحن بن ما عليهايشرتط املبتاع
: علــيحــدثنا حــامت بــن إمساعيــل عــن جعفــر عــن أبيــه قــال قــال ]22968[ابــن أيب شــيبة -

مـــن بـــاع عبـــدا ولـــه مـــال فاملـــال للبـــائع إال أن يشـــرتط املبتـــاع ، ومـــن بـــاع خنـــال قـــد أبـــرت يعـــين 
اهــــ لقحـــت فثمرتـــه للبـــائع إال أن يشـــرتط املبتـــاع ، قضـــى بـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

.مرسل جيد 
عــن الثــوري عــن أيب خالــد عــن عمــران بــن عمــري عــن أبيــه وكــان ]14618[عبــد الــرزاق -

.صحيحاهـهو لك:إمنا مالك مايل مث قال: فأعتقه مث قال لعبد اهللا بن مسعودغالما 
ثنا عبــد األعلـى بـن أيب املســاور عـن عمـران بــن حـد]67[وقـال حممـد بـن عبــد اهللا األنصـاري 

بـني يل مالـك يا عمري:قال له عبد اهللا: لعبد اهللا بن مسعودان مملوكاً وك:عمري عن أبيه قال
اهـ ابن من أعتق عبداً فماله للذي أعتق : يقول، فإين مسعت رسول اهللاتقكفإين أريد أن أع

.أيب املساور ليس بثقة 
ار أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل أخربنا إمساعيل بن حممـد الصـف]11090[البيهقي -

ابــن عمــرشــعيب قــال قــال نــافع كــان حــدثنا عبــد الكــرمي بــن اهليــثم حــدثنا أبــو اليمــان أخــربين
اهــ حسـن صـحيح العبـد ومالـه لسـيده فلـيس علـى سـيده جنـاح فيمـا أصـاب مـن مالـه: يقـول 

.تقدم يف كتاب الزكاة 
مالــكبــنأنــسأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن أنــس بــن ســريين أن ]14619[عبــد الــرزاق -

.اهـ صحيح مالك لك : وقال ، فأخربه مبال كثري فأعتقه ، عبدا له عن ماله سأل
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ُســـئل عـــن اململـــوك:قـــالابـــن عبـــاسعـــن ثنا إمساعيـــل عـــن عطـــاءحـــد]77[األنصـــاري -
ال يتصــدق )ال يقــدر علــى شــيءضــرب اهللا مــثالً عبــداً مملوكــاً (: أيتصــدق مــن مالــه ؟ فقــال

قه قطع حلقه من العطش خيشى إن مل يسيه رجل قد  انبشيء إال أن يكون يف إبل راعيه فيأت
.اهـ صحيح ، تقدم يف كتاب الزكاة أن ميوت فإنه يسقيه

اهـليس بني العبد وسيده ربا : وتقدم قول ابن عباس 
حــدثنا غنــدر عــن هشــام الدســتوائي عــن أيب الــزبري عــن عبــد اهللا ]21936[ابــن أيب شــيبة -

قتيــه إذا أعت: أعتقـت مملوكــا فســألت عائشــة ، فقالــت ائشــةعأن امــرأة مــن قــوم بـن أيب مليكــة
.، يف ِسفر مفرد يأيت إن شاء اهللا يف أحكام الرقيق .اهـ ثقات ومل تشرتطي ماله ، فماله له

بيع العربان
أن رســول اهللا عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده عــن الثقــة عنــده ]1271[مالــك -

وذلـك فيمـا نـرى واهللا أعلـم أن يشـرتي : مث قـال . لعربـان
الرجــل العبــد أو الوليــدة أو يتكــارى الدابــة مث يقــول للــذي اشــرتى منــه أو تكــارى منــه أعطيــك 

ن أخــذت الســلعة أو ركبــت مــا تكاريــت إدينــارا أو درمهــا أو أكثــر مــن ذلــك أو أقــل علــى أين 
ء الدابـة وإن تركـت ابتيـاع السـلعة أو كـراء منك فالذي أعطيتك هو من مثن السـلعة أو مـن كـرا

رواه أبــو داود ، وذكــر أبــو عمــر يف التمهيــد أنــه اهـــالدابــة فمــا أعطيتــك لــك باطــل بغــري شــيء
وهـو خـرب .يف كتابـه عـن ابـن هليعـة ابـن وهـب رواه و .أخذه عن ابن هليعة على أصح األقـوال 

.صحيح 
حدثنا هشـام بـن سـعد عـن زيـد بـن : حدثنا حممد بن بشر قال]23656[ابن أيب شيبة -

مــر بـن ســليمانحـدثنا معتوقــال. عليـه وســلم أحـل العربــان يف البيـعأسـلم أن النـيب صــلى اهللا
ويف نسـخة عـن اهــ)1(عليـه وسـلم أحـل العربـان يف البيـعأن النـيب صـلى اهللاعن حممد بن أسلم

.ن سريين وجماهد وابوكان من فتيا زيد بن أسلم .زيد بن أسلم وهذا مرسل

وحيتمــل أن يكــون بيــع العربــان الــذي أجــازه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : ]265/ 6[االســتذكار قــال أبــو عمــر يف -1
اهـمن مثن سلعته إن مت البيع وإال رده وهذا وجه جائز عند اجلميع وسلم لو صح عنه أن جيعل العربان عن البائع 
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أن نــافع حـدثنا ابــن عيينــة عـن عمــرو عـن عبــد الــرمحن بـن فــروخ]23662[ابـن أيب شــيبة -
عمربن عبد احلارث اشرتى دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم ، فإن رضـي 

.صحيح ، يأيت اهـفالبيع له ، وإن عمر مل يرض فأربعمئة لصفوان
حــدثنا عبــد العزيــز بــن قــالحــدثنا ســعيدبــن علــي قــالحــدثنا حممــد]8150[ابــن املنــذر -

أخــربين حيــىي بــن حممــد بــن طحــالء عــن إمساعيــل بــن أيب حكــيم عــن القاســم بــن : حممــد قــال
اهـــإن أخذتــه فلــي، وإال فلــك الــدينار: اشــرتى بعــريا وعربنــه دينــارا فقــالعمــرابــنحممــد أن 

.إسناد جيد 
ارون عـن ابـن أيب ذئـب عـن الزهـري عـن محـزة حـدثنا يزيـد بـن هـ]23660[ابن أيب شـيبة -

مــن عبــد اهللا بــن عمــرلثيــاب بــني يـدي كنــا نتبـايع ا: بـن عبــد اهللا بـن عمــر بــن اخلطـاب قــال 
.صحيح اهـى بدرهم ، فال يأمرنا وال ينهاناافتدى افتد

اإلقالةباب من 
ن صـاحل عــحـدثنا حيــىي بـن معـني حــدثنا حفـص عـن األعمــش عـن أيب]3462[أبـو داود -

اهــــمـــن أقـــال مســـلما أقالـــه اهللا عثرتـــه:هريـــرة قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمأيب
.صححه ابن حبان واحلاكم والذهيب 

حدثنا علي بـن عبـد العزيـز قـال حـدثنا أبـو النعمـان قـال حـدثنا محـاد ]8184[ابن املنذر -
ن قــال حــدثنا محــاد بــن بــن ســلمة ح وحــدثنا حممــد بــن إمساعيــل واحلــديث لــه قــال حــدثنا عفــا

فقيـل للرجـل، ابتـاع مـن رجـل أرضـا عثمـانعن عطاء بن فروخ أن سلمة عن يونس بن عبيد
مسعـــت : ، فأقالـــه عثمـــان مث قـــال، فنـــدم الرجـــل فـــأتى عثمـــان فاســـتقالهإنـــك قـــد أرجعتهـــا: 

ا قاضـــيا ومشـــرتياأدخـــل اهللا اجلنـــة رجـــال ســـهال بائعـــ: اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــولرســـول
.عطاء وثقه ابن حبان ، مرسل اهـ فأقاله: ، قالومقتضيا

كــــان يكــــره أن عمــــرأخربنــــا الثــــوري عــــن جــــابر عــــن الشــــعيب أن ]14306[عبــــد الــــرزاق -
.اهـ جابر ضعيف يستوضع بعد ما جيب البيع 

الوليـد بـن عبـد اهللا بـن أيب عـن حدثنا وكيع عن يزيد بـن إبـراهيم]20797[ابن أيب شيبة -
: ويـرد معـه دراهـم فقـال فأراد أن يـرده ، يف رجل اشرتى بعريا عمرابنعن عن جماهد مغيث 
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يزيــد بـن إبــراهيم التسـرتي ثقــة ، وأخشـى أن يكــون مقلوبـا مــن إبـراهيم بــن يزيــد اهــال بـأس بــه
.وهو ثقة اخلوزي ضعيف جدا هو الراوي عن ابن أيب مغيث 

يد قــال حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا أبــو حــدثنا حممــد قــال حــدثنا ســع] 8179[ابــن املنــذر -
أنــه بــاع ناقــة مــن رجــل فقــدم املشــرتي عمــرابــنعــن إســحاق الكــويف عــن أيب جريــر األزدي

ورد عليـه اخلمسـني، فقبل ابـن عمـر ناقتـه ، فطلب إىل ابن عمر أن يقبل ناقته ومخسني درمها 
به أبـو حريـز امسـه أبو إسحاق امسه عبد اهللا بن ميسـرة ضـعيف ، وأبـو جريـر تصـحيف صـوااهـ

.قاضي سجستان عبد اهللا بن احلسني 
بعـريا فمـر عمـربناأخربنا معمر عن هارون بن رئاب قال اشرتى ]14307[عبد الرزاق -

: إرجع فاستوضع صاحبه فإنـه سيضـع لـك فقـال : به على قوم فأخربهم بكم أخذه فقالوا له 
.مرسل جيد اهـال قد رضيته 

إذا : يقـــول خلادمـــه عمـــربــنان ثـــور عـــن جــابر قـــال مـــن رأى عــ]14308[عبــد الـــرزاق -
.ضعيف اهـابتعت حلما بدرهم فال تستزد شيئا 

عبــد األعلــى بــن عبــد األعلــى عــن داود عــن عكرمــة عــن حــدثنا]20787[ابــن أيب شــيبة -
يف الرجــل يشــرتي مــن الرجــل الشــيء فيســتغليه فــريده اهـــ ذكــرهذلــك الباطــل: قــال عبــاسابــن

حــدثنا ابــن صــاحل قــال حــدثنا أبــو موســى قــال]8149[ورواه ابــن املنــذر .دراهــمويــرد معــه
حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن محاد بن سلمة عن داود عن عكرمة عن ابن عبـاس أنـه كـره 

. إن رضـيته أخذتـه وإال رددتـه ورددت معـه درمهـا: أن يشرتي الرجل مـن الرجـل الثـوب فيقـول
حـدثنا أبـو شـهاب عــن : حـدثنا سـعيد قـال: مـد بـن علـي قـالحـدثنا حم]8177[ابـن املنـذر 

.داود بــن أيب هنــد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس أنــه كــره أن يبتــاع البيــع مث يــرده ويــرد معــه درهــم
]8178[ابن املنذر . أمحد بن جندة حدثنا سعيد بن منصورمن طريق]11464[البيهقي 

محــاد عــن داود بــن أيب هنــد عــن حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال حــدثنا حجــاج قــال حــدثنا
إن كرهتـه فـرد معـه : عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصـاحبه

إمساعيــل بــن إســحاق يف . )وال تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم بالبطــل(هــذا ممــا قــال اهللا : درمهــا، وقــال
ا محاد بن سلمة عن حدثنا عمي قال حدثنا حجاج بن املنهال قال حدثن]3[أحكام القرآن 

ن  إن يبيــع الرجــل الثــوب ويقــول لصــاحبه أن ابــن عبــاس كــان يكــره أداود بــن هنــد عــن عكرمــة
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ابــن جريــر. )مــوالكم بيــنكم بالباطــلأال تــاكلوا (هــذا ممــا قــال اهللا :كرهتــه فــرد معــه درمهــا فقــال
خالـد ا حممـد بـن الفضـل أبـو النعمـان قـال حـدثناحدثنحدثين حممد بن املثىن قال]9141[

ال تــأكلوا (عــن ابــن عبــاس يف قولــه تعــاىلالطحــان قــال أخربنــا داود بــن أيب هنــد عــن عكرمــة
حـدثنا حممـد بـن . الرجل يشرتي السلعة فريدها ويرد معها درمهـا: قال)أموالكم بينكم بالباطل

يف الرجـل يشــرتي املثـىن قـال حــدثنا عبـد الوهـاب قــال حـدثنا داود عـن عكرمــة عـن ابـن عبــاس
هو الـذي قـال : إن رضيته أخذته وإال رددته ورددت معه درمها، قال:جل الثوب فيقولمن الر 

. ورواه ابــــن أيب حــــامت مــــن طريــــق محــــاد عــــن داود . )ال تــــأكلوا أمــــوالكم بيــــنكم بالباطــــل(اهللا
.صحيح 

ما جاء يف اخليار
حــدثنا صــدقة أخربنــا عبــد الوهــاب قــال مسعــت حيــىي قــال مسعــت نافعــا]2107[البخــاري -

يتفرقـا مـا ملبيعهمـاإن املتبـايعني باخليـار يف:صلى اهللا عليه وسلم قالعن ابن عمر عن النيب
اهـإذا اشرتى شيئا يعجبه فارق صاحبه عمرابنقال نافع وكان . أو يكون البيع خيارا

د حـدثنا أيـوب عـن نـافع عـن حدثنا أبو النعمان حـدثنا محـاد بـن زيـ]2109[وقال البخاري 
أحـدمها البيعان باخليار مـا مل يتفرقـا ، أو يقـول :صلى اهللا عليه وسلم قال قال النيبابن عمر 

اهـ ورمبا قال أو يكون بيع خيار . لصاحبه اخرت
عــن رســول اهللا حــدثنا قتيبــة حــدثنا الليــث عــن نــافع عــن ابــن عمــر]2112[وقــال البخــاري 

وكانـا حد منهما باخليـار مـا مل يتفرقـاالرجالن فكل واإذا تبايع :أنه قال صلى اهللا عليه وسلم
عـا فقـد وجـب البيـع ، وإن تفرقـا بعـد أن يتبايأحدمها اآلخر فتبايعا علـى ذلـك مجيعا ، أو خيري

اهـ)1(فقد وجب البيعومل يرتك واحد منهما البيع

قـالوا ]1275[وقـال أمحـد يف العلـل . ولـيس هلـذا عنـدنا حـد معـروف وال أمـر معمـول بـه فيـه: رواه مالك مث قال-1
وكـان :قـال ! دينـةهـذا خـرب موطـوء يف امل:بن أيب ذئـبافقال . ليس البيعان باخليار: إن مالكا يقول : البن أيب ذئب
البيهقــي وقـال.ربت عنقـهيسـتتاب مالـك فـإن تـاب وإال ُضـ: بـن أيب ذئــب اقـال . لـيس البيعـان باخليـار : مالـك يقـول 

قـال مسعـت عثمـان بـن يأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبـو احلسـن أمحـد بـن حممـد بـن عبـدوس الطرائفـ]10759[
يقـول مسعـت سـفيان بـن عبـد امللـك يقـول مسعـت عبـد اهللا بـن يراهيم احلنظلـيقول مسعـت إسـحاق بـن إبـيسعيد الدارم

ومسعت عثمان بـن سـعيد يقـول : قال .البيعني باخليار ما مل يتفرقا أثبت من هذه األساطنياحلديث يف: املبارك يقول 
صـلى اهللا عليـه وسـلم يقول عن سفيان بن عيينة أنه حدث الكوفيني حبديث ابن عمـر عـن النـيببن املديينيمسعت عل
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عبد الرمحن بن خالد عن ابن شهاب عـن سـاملوقال الليث حدثين]2116[البخاري وقال
مبـال لـه يبعـت مـن أمـري املـؤمنني عثمـان مـاال بـالواد: قـال عن عبـد اهللا بـن عمـربن عبد اهللا 

البيـع ، وكانـت خشـية أن يـرادينحـىت خرجـت مـن بيتـهخبيرب ، فلما تبايعنا رجعت على عقيب
قــد وبيعــه رأيــت أينيفلمــا وجــب بيعــ: رقــا ، قــال عبــد اهللالســنة أن املتبــايعني باخليــار حــىت يتف

هــذا حــديث اهـــإىل املدينــة بــثالث ليــال إىل أرض مثــود بــثالث ليــال وســاقينســقتهغبنتــه بــأين
.أيب صاحل كاتب الليث 

حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا الليــث عــن ابــن عجــالن عــن عمــرو بــن ]3458[أبــو داود -
:قـال بـن عمـرو بـن العـاص أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمشعيب عن أبيه عن عبـد اهللا

ية اخليـار مـا مل يفرتقـا إال أن تكـون صـفقة خيـار وال حيـل لـه أن يفـارق صـاحبه خشــاملتبايعـان ب
ومعـىن هـذا أن يفارقـه بعـد : قـال ، هذا حديث حسـن : وقال ، رواه الرتمذي اهـأن يستقيله 

ولــو كانــت الفرقــة بــالكالم ومل يكــن لــه خيــار بــالبيع مل يكــن هلــذا ، البيــع خشــية أن يســتقيله 
وال حيـل لـه أن يفارقـه خشـية أن : ل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم احلديث معىن حيث قا

هـايستقيله 
أن عمــر قــال مبــىن حــني عمــرعــن الثــوري عــن احلجــاج يرفعــه إىل ]14273[عبــد الــرزاق -

وضــع رجلــه يف الغــرز إن النــاس قــائلون غــدا مــاذا قــال عمــر أال وإمنــا البيــع عــن صــفقة أو خيــار 
عبـد الــرزاق قــال أخربنـا هشــيم عــن وقــال.يان والصـفقة باللســان واملسـلم عنــد شـرطه قــال ســف

احلجاج عن حممد بن خالد بـن الـزبري عـن رجـل مـن كنانـة قـال قـال عمـر حـني وضـع رجلـه يف 
البيع عن صفقة أو خيـار ، الغرز وهم مبىن امسعوا ما أقول لكم وال تقولوا قال عمر وقال عمر 

حـدثنا ابـن أيب زائـدة عـن احلجـاج عـن خالـد ]23024[ابن أيب شيبة . ولكل مسلم شرطه 
اهــ إمنـا البيـع عـن صـفقة أو خيـار: ول يقـعمرمسعت : قال بن حممد عن شيخ من بين كنانة

.وغريه )1(ضعفه البيهقي

أرأيـت إن كانـا يف، ء يإن هـذا لـيس بشـ:فقال أبو حنيفة ، فحدثوا به أبا حنيفة : البيعني باخليار ما مل يتفرقا قال يف
اهـإن اهللا سائله عما قال: يقال عل.سفينة

اهللا يح عن عمـر رضـربا وتارة عن عطاء بن أيب، عن عمر عن مطرف بن طريف تارة عن الشعيبيورو : مث قال -1
فـإن صـح فـاملراد بـه واهللا أعلـم بيـع شـرط فيـه قطـع . عنه البيع صفقة أو خيار وكالمهـا مـع األول ضـعيف النقطـاع ذلـك 

اخليار فال يكون هلما بعـد الصـفقة خيـار وبيـع مل يشـرتط فيـه قطـع اخليـار فهمـا باخليـار مـا مل يتفرقـا وقـد ذهـب كثـري مـن 
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إذا عمربناأخربنا معمر عن إمساعيل بن أمية عن نافع قال كان ]14266[عبد الرزاق -
.صحيح اهـالبيع مث يرجع اشرتى شيئا مشى ساعة قليال ليقطع

ابــنعــن حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن حممــد بــن إســحاق عــن نــافع]23019[ابــن أيب شــيبة -
اهـــ ن عمــر إذا بــاع انصــرف ليوجــب البيــعفكــان ابــ.البيعــان باخليــار مــا مل يتفرقــا: قــال عمــر

.حسن صحيح موقوف 
: ء قــال يالوضــعــن أيبحــدثنا مســدد حــدثنا محــاد عــن مجيــل بــن مــرة ]3459[أبــو داود -

غزونــا غــزوة لنــا فنزلنــا منــزال فبــاع صــاحب لنــا فرســا بغــالم مث أقامــا بقيــة يومهمــا وليلتهمــا فلمــا 
أصــبحا مــن الغــد حضــر الرحيــل فقــام إىل فرســه يســرجه فنــدم فــأتى الرجــل وأخــذه بــالبيع فــأىب 

فأتيـا أبـا يه وسـلمصلى اهللا علصاحب النيببرزةأبووبينك بيين: الرجل أن يدفعه إليه فقال 
ء رسول بينكما بقضايأترضيان أن أقض: فقال .ناحية العسكر فقاال له هذه القصةبرزة يف

. البيعـان باخليـار مـا مل يتفرقـا :ل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمقااهللا صلى اهللا عليه وسلم
األلبـــاين صـــححهاهــــمـــا أراكمـــا افرتقتمـــا: حـــدث مجيـــل أنـــه قـــال : قـــال هشـــام بـــن حســـان 

.وشعيب 
أخربنا عن حيىي بن يقال مروان الفزار يحدثنا حممد بن حامت اجلرجرائ]3460[أبو داود -

ت أبــا هريــرة ويقــول مسعــكــان أبــو زرعــة إذا بــايع رجــال خــريه قــال مث يقــول خــريين: أيــوب قــال 
هكــذا رواه اهـــال يفــرتقن اثنــان إال عــن تــراض :قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : يقــول 

.ورواه الرتمذي واستغربه . حيىي بن أيوب بن أيب زرعة وليس بالقوي 
أخربنــا الثــوري عــن أيب عتــاب عــن أيب زرعــة أن رجــال ســاومه ]14267[عبــد الــرزاق وقــال

بفـرس لـه فلمـا باعـه خـريه ثالثـا مث قـال اخــرت فخـري كـل واحـد منهمـا صـاحبه ثالثـا مث قـال أبــو 
ــازرعــة مسعــت  اهـــ صــوابه أبــو غيــاث وامســه طلــق بــن هكــذا البيــع عــن تــراض : ول يقــهريــرةأب

حـدثنا وكيـع عـن ســفيان عـن أيب غيـاث عــن أيب ]22861[ابـن أيب شــيبة .معاويـة النخعـي 
البيع عن تـراض: أبا هريرة يقول مسعت: قال مث، باع فرسا فخري صاحبه بعد البيع زرعة أنه

عن عمر وإن البيع ال جيوز فيه شرط قطع اخليار وإن املراد ببيع اخليار إما التخيري بعد البيع أهل العلم إىل تضعيف األثر 
والصحيح أنه أراد به واهللا أعلم التخيري بعد . أو بيع شرط فيه خيار ثالثة أيام فال ينقطع خيارمها بالتفرق ملكان الشرط 

)272/ 5(السنن الكربى اهـهالبيع إال أن نافعا رمبا عرب عنه ببيع اخليار ورمبا فسر 
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لوين عن حممد بن جابر السحيمي عن طلـق بـن ورواه . اهـ هذا أشبه ، وهو موقوف صحيح 
مـــــن ] 210/ 11[ورواه الــــدارقطين يف العلـــــل . معاويــــة ورفعـــــه ، وابــــن جـــــابر لــــيس بـــــالقوي 

حفص بن غياث عن سفيان الثوري عن مالـك بـن مغـول عـن أيب زرعـة بـن عمـرو أنـه حديث
هـذا البيـع : يقـولمسعـت أبـا هريـرة: باع فرسا من رجل فخـريه أبـو زرعـة بعـد البيـع ثالثـا، وقـال

.وقد تقدم عن أيب سعيد مرفوعا . اهـ ورجح الوقف عن تراض
: يقــول عمـربــناعـن الثــوري عـن عبـد اهللا بــن دينـار قـال مسعـت ]14276[عبـد الـرزاق -

كنت أبتاع إن رضيت حىت ابتاع عبـد اهللا بـن مطيـع خبتيـة إن رضـيها قـال إن الرجـل يرضـى مث 
.اهـ صحيح ع مث يقول ها إن أخذت يدع فكأمنا أيقظين فكان يبتا 

علـيبـنالحسـنأن حـدثنا ابـن عليـة عـن ابـن عـون عـن حممـد ]22865[ابن أيب شـيبة -
.اهـ سند صحيح إذا أنا مت فخريوها: ه ، مث قال اشرتى من امرأته نصيبها من مرياث

ال يبع حاضر لباد
قال رسول اهللا : جابرا يقول مسعحدثنا ابن عيينة عن أيب الزبري]21288[ابن أيب شيبة -

اهـــ رواه دعــوا النــاس يــرزق اهللا بعضــهم مــن بعــضال يبــع حاضــر لبــاد : صــلى اهللا عليــه وســلم 
.مسلم 

أنس بـن عـن حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن ابن سريين]21300[ابن أيب شيبة -
واه البخــاري ومســلم اهـــ ر لبــاد ، وإن كــان أخــاه ألبيــه وأمــه: قــال مالــك

.وهو لفظه 
مسعــت حفــص بــن عمــر يقــول حــدثنا أبــو هــالل حــدثنا حممــد عــن ]3442[أبــو داود وقــال 

كلمـة جامعـة ال يبيـع لـه شـيئا وال يوهـ. كان يقال ال يبيع حاضر لباد: أنس بن مالك قال 
بن علقمة حدثنا سلمة بن املفضل بشر من طريق ]7919[ورواه ابن املنذر . يبتاع له شيئا

فلقيــت أنــس بــن مالــك : ال يبيــع حاضــر لبــاد قــال: كــان يقــال: عــن حممــد بــن ســريين قــال
، قـال حممـد: : فقلت

.اهـ حسن صحيح ، فصدق : 
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: قـال أنـسعـن ن ابن عون عن ابـن سـريينمة عحدثنا أبو أسا]21294[ابن أيب شيبة -
.اهـ موقوف صحيح ال يبع حاضر لباد

عيـــاش بـــن الوليـــد حـــدثنا عبـــد األعلـــى حـــدثنا معمـــر عـــن ابـــن حـــدثين]2163[البخـــاري -
ال : فقــال . ال يبــيعن حاضــر لبــاد:مــا معــىن قولــه :طــاوس عــن أبيــه قــال ســألت ابــن عبــاس 

اهـيكن له مسسارا 
حـــدثنا موســى بـــن إمساعيــل حـــدثنا محـــاد عــن حممـــد بــن إســـحاق عـــن ]3443[أبــو داود -

فنزل دم حبلوبة له على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأن أعرابيا حدثه أنه قيسامل املك
صلى اهللا عليه وسلمإن النيب: على طلحة بن عبيد اهللا فقال 
.اهـ ضعفه األلباين فشاورين، بايعكاذهب إىل السوق فانظر من ي

أخــربوهم : عمــرعــن الثــوري عــن أيب محــزة عــن إبــراهيم قــال قــال ]14873[عبــد الــرزاق -
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب ]21296[ابــن أيب شــيبة .بالســعر ودلــوهم علــى الســوق

.اهـ ضعيف بالسعردلوهم على الطريق وأخربوهم: قال عمر : محزة عن إبراهيم قال 
: يقـول أبـا هريـرةمسـع حدثنا ابن عيينة عـن مسـلم اخليـاط ]21291[ابن أيب شيبة -

أخربنـا ]7917[ابـن املنـذر .ال يبـع حاضـر لبـاد: يقـول عمرابنومسع أن يبيع حاضر لباد 
هريــرةأبــامسعــت : عــن احلميــدي عــن ســفيان قــال حــدثين مســلم اخليــاط قــالحــامت بــن منصــور

اهـــال يبيــع حاضــر لبــاد: يقــولعمــرابــنومسعــت : قــال مســلم.أن يبيــع لبــادنهــى حاضــراي
.صحيح 

كـــان املهـــاجرون :عـــن الثـــوري عـــن أيب موســـى عـــن الشـــعيب قـــال]14876[عبـــد الـــرزاق -
حـدثنا وكيـع عـن ]21295[ابن أيب شيبة . يكرهون ذلك يعين يبيع حاضر لباد وإنا لنفعله

بــاد ، وقــال كــان املهــاجرون يكرهــون بيــع حاضــر ل: عــن الشــعيب قــال ســفيان عــن أيب موســى 
حــدثنا ســفيان : قــالحــدثنا أبــونعيم ]153/ 3[الفســوي يف املعرفــة . وإين الفعلــه: الشــعيب 

نــــا لنفعلــــه يعــــين بيــــع إو ، ه كــــان املهــــاجرون يكرهونــــ: عــــن أيب موســــى مسعــــت الشــــعيب يقــــول
.اهـ أبو موسى األسدي ال يعلم حاله االعراب

تلقي الركبانالنهي عن باب 
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عمــر حــدثنا هشــام بــن ســليمان عــن ابــن جــريج أخــربينحــدثنا ابــن أيب]3898[مســلم -
إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : عــن ابــن ســريين قــال مسعــت أبــا هريــرة يقــول يهشــام القردوســ

.يارفمن تلقاه فاشرتى منه فإذا أتى سيده السوق فهو باخل.ال تلقوا اجللب:وسلم قال 
حـدثنا عبـد اهللا : أخربنا عبـد امللـك بـن عمـرو أبـو عـامر العقـدي قـال ]6756[ابن سعد -

الخطـــاببـــنعمـــررأيـــت : بـــن جعفـــر عـــن عثمـــان األخنســـي عـــن ابـــن ســـاعدة اهلـــذيل قـــال 
ال : يضرب التجار بدرته إذا اجتمعوا على الطعام بالسـوق حـىت يـدخلوا سـكك أسـلم ويقـول 

.على رسم ابن حبان حسن ، ، عبد اهللا بن ساعدة اهلذيلهـ اتقطعوا علينا سابلتنا 
حدثنا ابن مبارك عن أيب جعفر الرازي عن ليث عن جماهـد عـن ]21857[ابن أيب شيبة -

وقــــد قــــال البخــــاري . اهـــــ إســــناد ضــــعيف ال تلقــــوا البيــــوع بــــأفواه الســــكك: قــــال عمــــرابــــن
أن رسـول ع عـن عبـد اهللا بـن عمـرمالك عـن نـافحدثنا عبد اهللا بن يوسف أخربنا ]2165[

ال يبيع بعضكم على بيع بعض ، وال تلقـوا السـلع حـىت يهـبط :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
.اهـ ذكروا أن هذا ضرب من اخلديعة 

بيع من يزيدما جاء يف 
: القــأنــا ابــن وهــب: قــالا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــمحــدثن]570[ابــن اجلــارود -

يقـال مسعـت رجـال: قـالأخربين عمر بن مالك عـن عبـد اهللا بـن أيب جعفـر عـن زيـد بـن أسـلم
:له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد اهللا بن عمر عـن بيـع املزايـدة فقـال

اهــ رواه أمحـد إال الغنـائم واملواريـث، اهللا عليه وسلم أن يبيع أحدكم علـى بيـع أحـد حـىت يـذر 
واهللا . رواه النــاس عـن نــافع عــن ابــن عمـر لــيس فيــه هــذه الزيــادة . ارقطين والبيهقــي ووهنــه والـد

.أعلم 
:ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قـالعن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن رس]1365[مالك -

.اهـ رواه البخاري ومسلم )1(ال يبع بعضكم على بيع بعض

علـم ال يبـع بعضـكم علـى بيـع بعـض أوتفسري قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم فيمـا نـرى واهللا : قال مالك مث -1
ن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إىل السائم وجعل يشرتط وزن الذهب ويتربأ مـن العيـوب ومـا أأ

وال بـأس بالسـوم بالسـلعة :قـال .علـمأأف به أشبه هذا مما يعر 
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ة أخربنـا عبيـد اهللا بـن مشـيط بـن عجـالن حـدثنا حدثنا محيد بـن مسـعد]1218[الرتمذي -
أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه عبــد اهللا احلنفــي عــن أنــس بــن مالــكاألخضــر بــن عجــالن عــن

درهم . من يشرتي هذا احللس والقدح : سلم باع حلسا وقدحا وقال و 
ى درهــم ؟ فأعطــاه رجــل ســلم مــن يزيــد علــى درهــم ؟ مــن يزيــد علــفقــال النــيب صــلى اهللا عليــه و 

.اهـ حسنه الرتمذي درمهني فباعهما منه 
: قــــال حــــدثنا وكيــــع عــــن حــــزام بــــن هشــــام اخلزاعــــي عــــن أبيــــه]20571[ابــــن أيب شــــيبة -

] 13496[رواه البيهقـي .اع إبـال مـن إبـل الصـدقة فـيمن يزيـدبـعمر بن الخطابشهدت 
: يقـولقـال مسعـت أيبيخلزاعـمنصور بن سلمة أخربنـا حـزام بـن هشـام بـن حبـيش امن طريق

رأيــت عمــر بــن اخلطــاب شــادا حقــوه بعقــال وهــو ميــارس شــيئا مــن إبــل الصــدقة قــال منصــور 
يحفظــ

.حسن صحيح اهـ بتلك العقال
اد بـــن ســـلمة عـــن أيب جعفـــر حـــدثنا الفضـــل بـــن دكـــني عـــن محـــ]20576[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ هذا مرسل حسن أنه باع املغامن فيمن يزيدشعبةبنالمغيرةعن اخلطمي
حـــدثنا ســـفيان بـــن عيينـــة عـــن إبـــراهيم عـــن ابـــن أيب جنـــيح عـــن ]20568[ابـــن أيب شـــيبة -

، وقـال البخـاري حسـناهــ كـذلك كانـت تبـاع األمخـاس،  ن يزيـد ال بأس ببيع م: قال جماهد 
ون بأســا ببيــع أدركــت النــاس ال يــر : وقــال عطــاء :مــن اجلــامع الصــحيح بيــع املزايــدة بــاب يف 

اهـاملغامن فيمن يزيد 

بيع النجش
عن نافع عن عبد اهللا بن عمـر ]1367[مالك -

ن تعطيـــه بســـلعته أكثـــر مـــن مثنهـــا ولـــيس يف نفســـك أوالـــنجش : قـــال مالـــك . عـــن الـــنجش 
.اهـ رواه البخاري ومسلم اشرتاؤها فيقتدي بك غريك 

: قال . 
اهـهذا ودخل على الباعة يف سلعهم املكروه ومل يزل األمر عندنا على
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حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن العــوام عــن إبــراهيم السكســكي عــن ]22466[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا أبـو خالــد عـن العــوام .النـاجش آكـل الربــا خـائن: مسعتـه يقــول : قــال ابـن أبــي أوفـى

.قه البخاري صحيح علاهـمثلهعن إبراهيم السكسكي عن ابن أيب أوىف

وما جاء يف تسعري البيوعاحلكرةباب 
ثنا سريج ويونس بن حممد قاال ثنا محاد بن سـلمة عـن قتـادة وثابـت حد] 12613[أمحد -

غال السعر على عهد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـالوا: البناين عن أنس بن مالك قال
القـــابض الباســـط الـــرازق املســـعر، وإين إن اهللا هـــو اخلـــالق : يـــا رســـول اهللا لـــو ســـعرت فقـــال: 

أبـــو داود رواه ألرجـــو أن ألقـــى اهللا وال يطلبـــين أحـــد مبظلمـــة ظلمتهـــا إيـــاه يف دم وال مـــال اهــــ
.ابن حبان و وصححه والرتمذي

ابـن بـالل عـن يعـينبن مسلمة بن قعنـب حـدثنا سـليمانحدثنا عبد اهللا]4206[مسلم -
صلى اهللا املسيب حيدث أن معمرا قال قال رسول اهللا قال كان سعيد بن حيىي وهو ابن سعيد

يفقيـل لسـعيد فإنـك حتتكـر قـال سـعيد إن معمـرا الـذ. من احتكر فهو خاطئ :عليه وسلم
؟ مــا احلكــرة: ســألت أمحــد : وقــال أبــو داود اهـــ رواهكــان حيــدث هــذا احلــديث كــان حيتكــر

اهـمن يعرتض السوقاحملتكرياألوزاع: قال قال و . ما فيه عيش الناس: قال 
حممد بن إسحاق بن خزمية ثنا عبدة بـن عبـد من طريق]2023[وروى البيهقي يف الصغرى 

قلــت لســعيد بــن : اهللا ثنــا زيــد بــن احلبــاب عــن منصــور بــن ســلمة املــديين ثنــا أبــو الزنــاد قــال 
ال حيتكــــر : إن رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم قــــال : بلغــــين عنــــك أنــــك قلــــت : املســــيب 

لــيس هــذا بالــذي قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال . وأنــت حتتكــر .املدينــة إال خــاطئ ب

سند حسن ، على رسـم اهـفإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خري ، اتضع فيشرتيه ويضعه 
.ابن حبان

ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا اهليثم بن رافع الطـاطري بصـري حـدثين حد]135[أمحد -
عنــه وهــو يومئــذ أمــري املــؤمنني عمــرأبــو حيــىي رجــل مــن أهــل مكــة عــن فــروخ مــوىل عثمــان أن 

ما هذا الطعـام فقـالوا طعـام جلـب إلينـا قـال بـارك : خرج إىل املسجد فرأى طعاما منثورا فقال 
جلبــه قيــل يــا أمــري املــؤمنني فإنــه قــد احتكــر قــال ومــن احتكــره قــالوا فــروخ مــوىل اهللا فيــه وفــيمن 
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مــــا محلكمـــا علــــى احتكـــار طعــــام : عمـــر فأرســــل إليهمـــا فــــدعامها فقـــالعثمـــان وفـــالن مــــوىل
يـا أمـري املـؤمنني نشـرتي بأموالنـا ونبيـع فقـال عمـر مسعـت رسـول اهللا صــلى اهللا : املسـلمني قـاال 

كــر علــى املســلمني طعــامهم ضــربه اهللا بــاإلفالس أو جبــذام فقــال مــن احت: عليــه و ســلم يقــول 
فروخ عند ذلك يا أمري املؤمنني أعاهد اهللا وأعاهدك أن ال أعود يف طعام أبـدا وأمـا مـوىل عمـر 

اهـــ ضــعفه فلقــد رأيــت مــوىل عمــر جمــذوما : إمنــا نشــرتي بأموالنــا ونبيــع قــال أبــو حيــىي : فقــال 
.واأللباين شعيب 

حـدثنا عيسـى واحلسـن وغريمهـا قـالوا حدثنا حممد بن إمساعيل الصائغ]7985[ابن املنذر -
حدثين موسـى بـن حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن حيىي بن ثوبان قال أخربين عمارة بن ثوبان

إن عنـدك مـاال فأعطنيـه أشـرتي لـك طعامـا إذا : فقلـتيعلـى بـن أميـةأتيـت علـى : باذان قـال
: قـال. نعـم: قلـت! أو تفعل ذلك يا ابن باذان: قال. صرخص، واشرتي لك به ودكا إذا رخ

ـ ضعيف ، رواه اهحتكار الطعام يف احلرم إحلاد فيها: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالفإن رسو 
.والفاكهي يف أخبار مكة ابن أيب حامت يف التفسري 

بن جريج عن حيىي بـن سـعيد عـن مسـلم بـن جنـدباعن الثوري و ]14900[عبد الرزاق -
أشــركوا النــاس 000يف عمــرقــال قــدم طعــام املدينــة فخــرج إليــه أهــل الســوق وابتــاعوه فقــال 

نا حممــد بــن علــي حــدثنا حــدث]7992[ابــن املنــذر .واخرجــوا وســريوا فاشــرتوا مث ايتــوا فبيعــوا 
بـــنعمـــرمـــر : قـــالســـعيد حـــدثنا محـــاد بـــن زيـــد عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن مســـلم بـــن جنـــدب

ال، ولكنـا : أتأكلونـه؟ قـالواهمـا تصـنعون بـ: اشـرتوا طعامـا، فقـالبرهط من هذيل قد اخلطاب
رق ذلـــك مث فـــ: قـــال. إن أردمت هـــذا فـــاذهبوا فـــاجلبوا! أيف رقابنـــا حتتكـــرون؟: فقـــال. نتجـــر فيـــه

.مرسل جيد هذااهـالطعام بني الناس
عبيـــد حـــدثنا يـــونس قـــال ثنـــا ابـــن اســـحاق عـــن قـــال يل]2269[وقـــال البخـــاري يف التـــاريخ 

يال خنلـ: كنا جتارا يف هذا السوق فقال عمـر: لم بن جندب عن جندب بن سالمة قالمس
اهــ هو رجل من قومي:قال مسلم بن جندب اهلذيل.بينكم وبني هذه اليت

.وجندب وثقه ابن حبان . عبيد هو ابن يعيش ، ويونس هو ابن بكري 
ال حكـرة يف سـوقنا ال يعمـد رجـال : قـال طابعمر بن الخن أنه بلغه أ]1327[مالك -

بأيــديهم فضــول مــن أذهــاب إىل رزق مــن رزق اهللا نــزل بســاحتنا فيحتكرونــه علينــا ولكــن أميــا 
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جالــب جلــب علــى عمــود كبــده يف الشــتاء والصــيف فــذلك ضــيف عمــر فليبــع كيــف شــاء اهللا 
اهـوليمسك كيف شاء اهللا 

حدثنا سعيد حدثنا عبد العزيـز بـن حممـد عـن حدثنا حممد بن علي ]7991[ابن املنذر قال
معــاذ اهللا أن يعمــد : قــالعمــرعــن أبيــه أن اهيم بــن عبــد الــرمحن بــن أيب ربيعــةإمساعيــل بــن إبــر 
علــى عمــود كبــده يف ولكــن ليجلـب، ل ذهــب عنـده فيحتكــر فينــا مـن ســوقناأحـدكم إىل فضــ
]11483[هقـي البي. يبيـع كيـف شـاء وحيـث شـاء، ك ضـيف عمـر فذل، الشتاء والصيف

عبد اهللا بن وهب عن سليمان بن بالل عن إمساعيل بن إبراهيم بن عبـد الـرمحن بـن من طريق
أيب

ال وال نعمـــة عـــني يأتينـــا اهللا عـــز وجـــل بـــالرزق حـــىت إذا نـــزل بســـوقنا قـــام أقـــوام : فقـــال عمـــر 
فــ

الشــتاء والصــيف حــىت ينــزل مــن الــتحكم ولكــن أميــا جالــب جلــب حيملــه علــى عمــود كبــده يف
ورواه عمر بـن شـبة . بسوقنا فذلك ضيف لعمر فليبع كيف شاء اهللا وليمسك كيف شاء اهللا

ســلمة قــال حــدثنا ســليمان بــن بــالل عــن محــدثنا عبــد اهللا بــن ] 2/748[يف أخبــار املدينــة 
مرســل اهـــ فــذكر حنـوه خــرج عمـر بــن اخلطــاب إىل السـوق، : إمساعيـل بــن إبـراهيم عــن أبيــه قـال

.حسن
بــن عيينــة عــن كثــري بــن كثــري بــن املطلــب بــن أيب وداعــة اأخربنــا ]14901[وقــال عبــد الــرزاق 

من جاء أرضنا بسلعة فليبعهـا كمـا : عمرعمر قال قال عن عبد اهللا بن واقد بن عبد اهللا بن 
أخربنــا معمــر عــن وقــال. أســوتنا وال يبيــع يف ســوقنا حمتكــرأراد وهــو ضــيفي حــىت خيــرج وهــو

.اهـ مرسل حسن أيوب عن عمر مثله
بــن جــريج وحممــد بــن مســلم عــن عمــرو بــن دينــار قــال اأخربنــا ]14903[وقــال عبــد الــرزاق 

اهـــ مــن بــاع يف ســوقنا فــنحن لــه ضــامنون وال يبيــع يف ســوقنا حمتكــر : الخطــاببــنعمــرقــال 
.مرسل حسن 

حــدثنا احلكــم بـــن موســى قــال حــدثنا اهلقــل بـــن زيــاد عــن املثــىن بـــن ]2/749[ابــن شــبة -
لتجــار ال يــا معشــر ا: عمــرالصــباح عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ســعيد بــن املســيب قــال قــال 
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بيع من املسـلمني فهـو فيـه  يف سوقنا، فمن حضركم عندال تتجروا عليناتتجروا علينا يف زماننا
.اهـ ضعيف ولكن سريوا يف اآلفاق فاجلبوا علينا مث بيعوا كيف شئتمكأحدكم

مـر برجـل يبيـع طعامـا قـد نقـص عمـرأخربنا معمر أنـه بلغـه أن ]14904[وقال عبد الرزاق 
اهـاخرج من سوقنا وبع كيف شئت: سعره فقال 
مـر الخطـاببـنعمرن أعن يونس بن يوسف عن سعيد بن املسيب ]1328[قال مالك 

ن تزيــد يف أإمــا : حباطـب بــن أيب بلتعـة وهــو يبيــع زبيبـا لــه بالسـوق فقــال لــه عمـر بــن اخلطـاب 
.اهـ صحيح ن ترفع من سوقنا أما إالسعر و 

وذكــر عبـــد اهللا بــن وهــب قــال أخــربين عمــرو بـــن ]411/ 6[وقــال أبــو عمــر يف االســتذكار 
ث أنه مسع عبد الرمحن بن القاسم وعمر بـن عبـد اهللا بـن عـروة بـن الـزبري وحيـىي بـن سـعيد احلار 

اهـوإما أن خيرج من سوقنا فقالوا مجيعا قد مسعنا هذا 
وجـد عمــر بــن : رو بـن شــعيب قــال بــن جـريج عــن عمــاخربنــا أ]14906[عبــد الـرزاق وقـال

بـــن أيب بلتعـــة يبيـــع الزبيـــب باملدينـــة فقـــال كيـــف تبيـــع يـــا حاطـــب فقـــال مـــدين فقـــال ااخلطـــاب 
بـع صــاعا وإال فــال !تبتـاعون بأبوابنــا وأفنيتنـا وأســواقنا تقطعـون يف رقابنــا مث تبيعــون كيـف شــئتم

.منقطع اهـتبع يف سوقنا وإال فسريوا يف األرض واجلبوا مث بيعوا كيف شئتم 
حــدثنا حممــد بــن مصــعب قــال حــدثنا أبــو بكــر يعــين ابــن أيب ]2/749[وقــال عمــر بــن شــبة 

مــرمي عــن عطيــة بــن قــيس عــن أبيــه أن رجــال جــاء بزيــت فوضــعه يف الســوق، فجعــل يبيــع بغــري 
إما أن تبيع بسعر السوق وإما أن ترحل عن سـوقنا، فإنـا ال جنـربك : سعر الناس فقال له عمر

.اهـ ابن مصعب ليس بالقوي فنحاه عنهم: لعلى سعر قا
خالـد بـن حدثنا أبو أمحد حممد بن عبد اهللا بن الزبري قال حـدثنا]2/750[قال ابن شبة مث 

أيب وعثمـان بـن عفـان شـريكني جيلبـان كـان: إلياس عن حيىي بن عبد الـرمحن بـن حاطـب قـال
يا ابـن أيب : الغرارة برجله وقال

.اهـ خالد بن إلياس منكر احلديث بلتعة زد يف السعر وإال فاخرج من سوقنا
عـــن داود بـــن صـــاحل التمـــار عـــن القاســـم بـــن يعـــن الـــدراورد]11477هـــق[وروى الشـــافعي 

حممــد عــن عمــر أنــه مــر حباطــب بســوق املصــلى وبــني يديــه غرارتــان فيهمــا زبيــب فســأله عــن 
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قد حـدثت بعـري مقبلـة مـن الطـائف حتمـل : فقال له عمر . فسعر له مدين لكل درهمسعرمها 
السـعر وإمـا أن تـدخل زبيبـك البيـت فتبيعـه كيـف فإما أن ترفـع يف، زبيبا وهم يعتربون بسعرك 

قلـت لــيس يإن الــذ: داره فقـال لـه فلمـا رجــع عمـر حاسـب نفســه مث أتـى حاطبــا يف. شـئت
فحيــث شـــئت فبــع وكيـــف ، ء أردت بــه اخلـــري ألهــل البلـــد يشـــوال قضــاء إمنـــا هــوبعزمــة مـــين
.)1(هذا مرسل رجاله ثقات ، وقد احتج به الشافعياهـ شئت فبع

نـا عبـد امللـك بـن عمـرو أبـو عـامر قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن جعفـر أخرب ]7687[ابن سعد -
كرهــهفــرأى ســحابا مــن ســحاب اخلريــف فاحتكــر طعامــا عــن أم بكــر بنــت املســور أن املســور 

فأتــاه عمــر بــن الخطــابمــن جــاءين وليتــه ، فبلــغ ذلــك : فلمــا أصــبح أتــى الســوق ، فقــال 
ال واهللا يــا أمــري املــؤمنني ، ولكــين رأيــت ســحابا : أجننــت يــا مســور ؟ قــال : بالســوق ، فقــال 

من سحاب اخلريف فكرهته ، فكرهت ما ينفع الناس ، فكرهت أن أربـح فيـه ، وأردت أن ال 
.اهـ ال بأس به جزاك اهللا خريا: ربح فيه ، فقالأ

قـــال : قـــالحـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن ليـــث عـــن عبيـــد اهللا]20764[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ ضعيف دق برأس ماله والربح مل يكفر عنهمن احتكر طعاما ، مث تص: عمر

ثنـا سـعيد بـن منصـور اعيـل وحممـد بـن علـي قـاالحـدثنا حممـد بـن إمس]7987[ابن املنـذر -
: عن يعلـى بـن منيـة قـالإمساعيل بن زكريا عن ابن خثيم وهو عبد اهللا بن عثمان بن خثيمثنا 

ن احتكــار الطعــام مبكــة إحلــاد فــإ، ال حتتكــروا الطعــام مبكــة : يقــولعمــر بــن الخطــابمسعــت 
ثنا حيىي بن سليم عن عبـد اهللا بـن : حدثنا يعقوب بن محيد قال ]1713[الفاكهي .بظلم

بـنعمـرأنـه مسـع د اهللا بن عياض بن عمرو القاري عن يعلى بن مرةعبيعن عثمان بن خثيم
اهـــ ال حتتكــروا الطعــام مبكــة ، فــإن احتكــار الطعــام مبكــة إحلــاد يــا أهــل مكــة : يقــول اخلطــاب

.مرسل أشبه ، وإسناده حسن 
ثنا معن بـن عيسـى عـن خمرمـة بـن بكـري : حدثنا يعقوب بن محيد قال ]1714[الفاكهي -

ينهـى عـن احلكـرة عفـانبـنعثمانمسعـت : إنه مسع الوليد بن أيب الوليد يقول : قالعن أبيه 
.إن شاء اهللا حسن صحيح ،اهـ أنه كان ينهى عنها الخطاببنعمروحيدث عن 

وهـذا احلـديث مستقصـى لـيس خبــالف ملـا روى مالـك ولكنـه روى بعـض احلـديث أو رواه مــن روى : قـال الشـافعي -1
]92[يف خمتصره املزين اهـ ذكره عنه وهذا أتى بأول احلديث وآخره وبه أقول
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اهـكان ينهى عن احلكرة عثمان بن عفانن أنه بلغه أ]1329[مالك -
عــن ضــرةعــن أيب نان عــن التيمــيســعيد القطــحــدثنا حيــىي بــن ]20761[ابــن أيب شــيبة قــال

]7988[ابــن املنــذر .عفــانبــنعثمــانعــن أيب ســعيد مــوىل األنصــار
حيــىي بــن حممــد حــدثنا مســدد حــدثنا حيــىي عــن ســليمان التيمــي عــن أيب نضــرة عــن أيب حــدثنا 

ويف أن عثمـــان كـــان ينهـــى عـــن احلكـــرة، فكلمـــه ابـــن الـــزبري يف مـــوىل لـــه ســـعيد مـــوىل األنصـــار
.، على رسم ابن حبان أسيد األنصاريموىل أيبهو أبو سعيد اهـإنسان آخر فرتكه

برجـــل علـــيأخـــرب : قـــال حـــدثنا جريـــر عـــن ليـــث عـــن احلكـــم]20765[ابـــن أيب شـــيبة -
]20766[ابـن أيب شـيبة وقـال. اهــ ليـث ضـعيفطعاما مبئـة ألـف فـأمر بـه أن حيـرقاحتكر

: قال عن عبد الرمحن بن قيس )1(ماسي عن احلسن عن احلكثنا محيد بن عبد الرمحن الرؤ حد
و تركهـا لرحبتهـا مثـل عطـاء علـيقد أحـرق : قال حبيش 

.اهـ على رسم ابن حبان الكوفة
ثنا أمحـد وأظنـه ابـن قـرياط عـن : حدثنا احلسن بن حممد الزعفراين قال ]1712[الفاكهي -

اهــ نزعـت منـه الرمحـة من بـاع الطعـام :قال عليث عن عن احلار أيب إسحاق عبد الكرمي عن
.ضعيف ، أظنه يف احلكرة 

ثنــا أبــو عاصــم عــن عبــد : حــدثنا عبــد اهللا بــن إســحاق اجلــوهري قــال ]1710[الفــاكهي -
جـاء يطلـب عمـرابـنإن : اهللا بن املؤمل عن عمر بن عبد الرمحن بن حميصن عن عطاء قال 

: أو للبيـــع ؟ فقـــال أهلـــه :خـــرج إىل الســـوق يشـــرتي ، فقـــال ألهلـــه : لـــه ، فقـــالوا رجـــال يف أه
احتكار الطعام مبكة إحلـاد: النيب صلى اهللا عليه وسلم قالفإذا جاء فأخربوه أن : وللبيع قال

حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل حــدثنا احلســن حــدثنا أبــو عاصــم عــن عبــد ]7986[ابــن املنــذر . 
ربين عمــر بـن عبـد الــرمحن بـن حميصــن عـن عطـاء أن ابــن عمـر جــاء إىل أخـ: اهللا بـن مؤمـل قــال

: قال. ألهله وللبيع: للبيع أو ألهله؟ قالوا: قال. ذهب ليشرتي طعاما: رجل فسأل عنه، قالوا
قــال احلســن.احتكــار الطعــام مبكــة إحلــاد: فــأخربوه أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

.اهـ ضعيف، رواه البيهقي يف الشعبال يرفعهمث مسعته بعد مرة رفعهحدثناه 

.صوابه احلسن بن احلكم هو النخعي ثقة صاحل احلديث -1
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حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن حيىي بـن سـعيد عـن سـعيد بـن ]20763[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح احلكرة خطيئة: قال عمرابناملسيب عن 

عبـد عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد اهللا بن بابيـه عـن ]14892[عبد الرزاق -
ما من رجل يبيع الطعام ليس له جتارة غريه إال كان خاطئا أو : قال و بن العاصاهللا بن عمر 

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن إبــراهيم بــن مهــاجر عــن عبــد ]20767[ابــن أيب شــيبة . باغيـا 
]7989[ابـن املنـذر .ال حيتكـر إال خـاطئ أو بـاغ: اهللا بن بابه عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال 

سعيد حدثنا شريك بن عبد اهللا عن إبراهيم بن مهـاجر عـن عبـد حدثنا حممد بن علي حدثنا
مل يكــن لــه جتــارة و مــن كانــت لــه جتــارة يف الطعــام: عــن عبــد اهللا بــن عمــرو قــالاهللا بــن بابــاه

.اهـ ضعيف )1(أو باغيااأو طاغيغريها كان خاطئا

طعاماملكيل واملوزون من الالربا يفوباب الصرف
ري بن حرب حدثنا عفان ح وحدثينحدثنا زه]4174[مسلم -

س عن أسـامة بـن زيـد أن رسـول اهللا قاال حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبا
.هذا خمتصر يأيت اهـال ربا فيما كان يدا بيد :قال صلى اهللا عليه وسلم

بـن عيينـة عـن عمـرو عـن حدثنا حممد بن حامت بن ميمون حـدثنا سـفيان]4155[مسلم -
فـــأخربينفجـــاء إيل، قـــا بنســـيئة إىل املوســـم أو إىل احلـــج ورِ بـــاع شـــريك يل: املنهـــال قـــال أيب

فأتيــت . أحــديالســوق فلــم ينكــر ذلــك علــقــد بعتــه يف: قــال . هــذا أمــر ال يصــلح: فقلــت 
يـع هـذا البيـع ملدينـة وحنـن نباصـلى اهللا عليـه وسـلمقـدم النـيب: فسـألته فقـال عـازببنالبراء
فإنه أعظم زيد بن أرقموائت .وما كان نسيئة فهو ربا ، ما كان يدا بيد فال بأس به :فقال

حـدثنا يحـدثنا عبيـد اهللا بـن معـاذ العنـرب وقـال.فأتيتـه فسـألته فقـال مثـل ذلـك. )2(جتارة مـين
الصــرف حــدثنا شــعبة عــن حبيــب أنــه مســع أبــا املنهــال يقــول ســألت الــرباء بــن عــازب عــن أيب

مسعـت احلسـن : عامر العقدي عن سعيد بن عبد الـرمحن قـال أيبمن طريق]11219[روى البيهقي يف الشعب -1
: أمحد بن منصور ثنا عبد الرزاق مسعت الثوري يقول ومن طريق. كفى غشا للمسلمني أن يتمىن غالء سعرهم : يقول 

وق فلـم يغـري سـعره فـال احملتكر عندنا الذي يشرتي مـن سـوق املسـلمني ليغليـه و اجلالـب لـيس مبحتكـر و إذا بـاع يف السـ
اهـبأس به 

.فيه داللة على أن أوىل الناس حفظا للحديث من ابتلي بالعمل به وكان أوىل من خوطب به -2
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فسألت زيدا فقال سل الرباء ف. فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم
ورواه احلميــدي .اهـــ رواه البخــاري )1(عــن بيــع الــورق بالــذهب دينــااهللا صــلى اهللا عليــه وســلم

.: وقال 
حدثنا عبد اهللا بن يوسف أخربنـا مالـ] 2302[البخاري -

هريـرة أن رسـول اهللا وأيبيسـعيد اخلـدر عبد الرمحن بـن عـوف عـن سـعيد بـن املسـيب عـن أيب
أكـل متـر خيـرب :صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال علـى خيـرب ، فجـاءهم بتمـر جنيـب فقـال

ال تفعل ، :فقال. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعني ، والصاعني بالثالثة : فقال ؟هكذا 
]2312[وقـال . )2(امليـزان مثـل ذلـكوقـال يف. لـدراهم ، مث ابتـع بالـدراهم جنيبـابع اجلمـع با

حدثنا إسحاق حدثنا حيىي بن صاحل حدثنا معاويـة هـو ابـن سـالم عـن حيـىي قـال مسعـت عقبـة 

: ]200/ 10[األوسط يف قال ابن املنذر -1
تمر وامللح بامللح إال سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أرىب، وأمجع أهـل العلـم علـى الرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بال

واملغرب أن حكم كل ما يكال ويوزن ممـا يؤكـل القول به، وأمجع عوام أهل العلم من أهل احلجاز والعراق والشام ومصر
مــر وامللــح، وذلــك مثــل الزبيــب واألرز 

وما أشبه ذلك من ...واجللجالن واحلمص والعدس واجللبان والباقالء واللوبيا والسلت والذرة والعسل والسمن والسكر 
املأكول واملشروب املكيل واملوزون، وأن كل ما بيع بصفة ال يباع إال مـثال مبثـل، يـدا بيـد، فمـن زاد أو اسـتزاد فقـد أرىب، 

كـل مـا خـال السـتة األشـياء ممـا يكـال أو : وقد بلغين عن قتـادة أنـه شـذ عـن هـذه اجلماعـات فقـال. لبيع فيه غري جائزوا
: ]181/ 10[ابن املنذر قال و .ا بيد، وإذا كان نسيئة فهو مكروهيوزن فال بأس به اثنني بواحد من صنف واحد يد

ن الثـوري ومـن وافقـه مـن أهـل وسـفيان أهل املدينةومن تبعه مأمجع عوام علماء األمصار منهم مالك بن أنس رمحه اهللا
يث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر والشافعي وأصحابه وأمحد بن واللزاعي ومن قال بقوله من أهل الشامواألو العلم

وال بــربوال بــر حنبــل وإســحاق وأبــو ثــور والنعمــان ويعقــوب وحممــد علــى أنــه ال جيــوز بيــع ذهــب بــذهب وال فضــة بفضــة
اهـوال نسيئة، وعلى أن من فعل ذلك فقد أرىب، والبيع مفسوخشعري بشعري وال متر بتمر وال ملح مبلح متفاضال يدا بيد

ال ربـا إال يف ذهـب أو يف فضـة أو مـا يكـال أو :عن أيب الزناد أنه مسع سـعيد بـن املسـيب يقـول ]1306[مالك -2
بــن املســيب يف قبطيــة امعمــر والثــوري عــن إمساعيــل بــن أميــة عــن ]14199[عبــد الــرزاق .يــوزن مبــا يؤكــل أو يشــرب 

حـدثنا وكيـع عــن ]20794[ابــن أيب شـيبة .بقبطيتـني نسـيئة كـان ال يـرى بــه بأسـا وقـال إمنـا الربــا فيمـا يكـال أو يـوزن 
ويـرد معـه مثانيـة فـأراد أن يـرده، مسعت سعيد بن املسيب وسئل عن رجل اشرتى بعـريا فنـدم املبتـاع : أسامة بن زيد قال 
أخربنـا معمـر ]14207[عبـد الـرزاق .ال بـأس بـه ، إمنـا الربـا فيمـا يكـال ويـوزن ممـا يؤكـل ويشـرب: دراهم فقال سعيد 

. عــن الزهــري قــال كــل شــيء يــوزن فهــو جمــرى جمــرى الــذهب والفضــة وكــل شــيء يكــال فهــو جيــرى جمــرى الــرب والشــعري 
إن الربـا إمنـا هـو يف: قـال قـال سـعيد بـن املسـيب يشعيب عن الزهـر اليمان أخربينأيبمن طريق]10827[البيهقي 

.اهـ صحاح الذهب والفضة وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب
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بتمر صلى اهللا عليه وسلمجاء بالل إىل النيب: قال يبن عبد الغافر أنه مسع أبا سعيد اخلدر 
، يكـان عنـدنا متـر رد: قـال بـالل ؟مـن أيـن هـذا :صـلى اهللا عليـه وسـلمفقـال لـه النـيببرين

صـلى اهللا عليـه وســلم صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال النـيبفبعـت منـه صـاعني بصـاع لـنطعم النـيب
فبــع التمــر يأوه أوه عــني الربــا عــني الربــا ، ال تفعــل ، ولكــن إذا أردت أن تشــرت :عنــد ذلــك 

.اهـ اجلنيب اجليد ، واجلمع األخالط ع آخر مث اشرته ببي
ســعد بــن أبــي عــن عبــد اهللا بــن يزيــد أن زيــدا أبــا عيــاش أخــربه أنــه ســأل ]1293[مالــك -

فنهـاه عـن ذلـك . البيضـاء : قـال ؟أيتهما أفضل: عن البيضاء بالسلت فقال له سعد وقاص
عـن اشـرتاء التمـر بالرطـب فقـال مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم يسـأل:وقال سـعد 

فنهـى عـن ذلـك ، نعـم : فقـالوا ؟ أينقص الرطب إذا يـبس : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
.اهـ رواه أبو داود والرتمذي وصححه وابن حبان واحلاكم 

جــاء : قــال حــدثنا إمساعيــل بــن إبــراهيم عــن حبيــب بــن شــهيد]22959[ابــن أيب شــيبة -
ى : إن هــذا يسـألك عــن الصـرف ، فقــال : ن ســريين ومعـه رجــل فقـال بـديل العقيلــي إىل ابـ

.اهـ مرسل صحيح عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان
عن الثوري عن حممد بن السائب عن أيب سلمة عن أيب رافع قـال ]14569[عبد الرزاق -
ــــو بكــــر الصــــديقخرجــــت فلقيــــين :  ضــــعتهما يف كفــــة امليــــزان خبلخــــالني فابتعتهمــــا منــــه فو أب

فـإن اهللا مل ، وإن أحللته يل : قال . أنا أحله لك : يف كفة امليزان فرجح قلت ووضعت ورقي
الفضـة بالفضـة وزنـا بـوزن والـذهب :مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول، حيلله يل 

.منكر احلديث اهـ حممد بن السائب الكليببالذهب وزنا بوزن الزائد واملستزيد يف النار 
قــرأت علــى عبــد الــوارث أن قامســا حــدثهم قــال حــدثنا ] 84/ 4[وقــال أبــو عمــر يف التمهيــد 

بن إمساعيل الرتمذي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أمي الصرييف قال حدثنا أبـو صـاحل حممد 
ب رضي اهللا عنه إىل عماله أن ال يشرتوا الذهب بالـذهأبو بكر الصديقسنة مائة قال كتب 

إال مــثال مبثـــل وال الفضـــة بالفضـــة إال مـــثال مبثــل وال احلنطـــة باحلنطـــة إال مـــثال مبثـــل وال الشـــعري 
.اهـ مرسل جيد بالشعري إال مثال مبثل وال التمر بالتمر إال مثال مبثل

أنبأنا أبو عامر العقدي عن موسى بـن علـي ] 2809إحتاف اخلرية[وقال إسحاق بن راهويه 
: كتب إىل أمراء األجناد بالشـامالصديقبكرأباعن أيب قيس أن أبيهبن رباح اللخمي عن 
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وال الــورق بــالورق إال إنكــم هبطــتم أرض الربــا ، فــال تبتــاعوا الــذهب بالــذهب إال وزنــا بــوزن ،
اهــ حيحهـذا إسـناد صـ: اهـ قـال البوصـريي وال الطعام بالطعام إال مكياال مبكيال، وزنا بوزن

إسـناده ال بـأس بـه ، وأبـو قـيس أظنـه مـوىل عمـرو بـن العـاص ، : طالـب وقال ابن حجـر يف امل
اهـــ وقــالفقــد مســع منــه علــي بــن ربــاح ، ومــا أدري هــل مســع أبــا بكــر ، أم قــرأ ذلــك يف كتابــه

حــدثنا حبــر بــن نصــر عــن شــعيب بــن الليــث عــن موســى بــن علــي حدثــه ]5785[الطحــاوي 
إىل أمـراء األجنـاد الصـديقبكـرأبـوب كتـ: قـالعن أبيه عن أيب قيس موىل عمرو بـن العـاص

فـال تتبـايعون الـذهب بالـذهب إال ، أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربـا . حني قدم الشام ، 
قــال أبــو . وال الطعــام بالطعــام إال كــيال بكيــل ، وال الــورق بــالورق إال وزنــا بــوزن ، وزنــا بــوزن 

.اهـ صحيح قرأت كتابه: قيس
عـــن أربعـــة عشـــر مـــنحـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن ليـــث عـــن جماهـــد]22942[ابـــن أيب شـــيبة -

واتقــوا ، الــذهب بالــذهب والفضــة بالفضــة : 
.اهـ مرسل ال بأس بهوعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبريوعمربو بكرمنهم أالفضل

نصري أنه التمس صرفا بن شهاب عن مالك بن أوس بن احلدثان الاعن ]1308[مالك -
فدعاين طلحة بن عبيد اهللا فرتاوضنا حىت اصطرف مين وأخذ الذهب يقلبها : مبائة دينار قال 

: يســمع فقــال عمــر عمــر بــن الخطــابو، حــىت يــأتيين خــازين مــن الغابــة : مث قــال ، يف يــده 
الذهب بالورق : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال قال. واهللا ال تفارقه حىت تأخذ منه 

والشــعري ، ال هــاء وهــاء إوالتمــر بــالتمر ربــا ، هــاء وهــاء الإوالــرب بــالرب ربــا ، ربــا إال هــاء وهــاء 
.رواه البخاري مسلم اهـ بالشعري ربا إال هاء وهاء

عمـربـناجـاء رجـل إىل : أخربنا معمـر عـن أيـوب عـن نـافع قـال ]14564[عبد الرزاق -
قــال نــافع . الــذهب بالــذهب والــورق بــالورق ال زيــادة بينهمــا أفتــاين أنســعيدأبــاإن : فقــال 

بـن عمـر زعـم افأخذ عبد اهللا بن عمر بيد الرجل وأنا معهما حىت دخلنا على أيب سعيد فقال 
نعـم مسعـت رسـول اهللا :قـال.ه حبديث عن النيب صـلى اهللا عليـه و سـلم يف الصـرفهذا حدثتَ 

الــذهب بالــذهب : بصــرت بعيــين هــاتني أنــه قــالأصــلى اهللا عليــه و ســلم يقــول بــأذين هــاتني و 
والــورق بــالورق وال تشــفوا بعضــه علــى بعــض وال تبيعــوا منــه غائبــا بنــاجز فمــن زاد واســتزاد فقــد 

: بـن عمـر احدثنا إمساعيل بن إبـراهيم ثنـا أيـوب عـن نـافع قـال قـال ]11019[أمحد .أرىب 
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ال تشفوا بعضها علـى بعـض وال تبيعـوا ال تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إال مثال مبثل و 
بــن عمــر افحــدث رجــل : قــال . شــيئا غائبــا منهــا بنــاجز فــإين أخــاف علــيكم الرمــا والرمــا الربــا 

هذا احلديث عن أيب سعيد اخلدري حيدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمـا مت مقالتـه 
حـديثا يـزعم أنـك حتدثـه ن هـذا حـدثين عنـك إ: حىت دخل به على أيب سـعيد وأنـا معـه فقـال 

بصـر عيـين ومسـع أذين مسعـت رسـول : فقـال ؟ عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم أفسـمعته 
ال تبيعــوا الــذهب بالــذهب وال الــورق بــالورق إال مــثال مبثــل : اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم يقــول 

]10796[قــي ورواه البيه. وال تشـفوا بعضــها علــى بعــض وال تبيعــوا شــيئا غائبــا منهــا بنــاجز 
شــيبان بــن فــروخ قــاال حــدثنا جريــر بــن حــازم قــال مسعــت نافعــا و ســليمان بــن حــرب مــن طريــق

صــلى اهللا عليــه الصــرف ومل يســمع فيــه مــن النــيبيفعمــركــان ابــن عمــر حيــدث عــن : يقــول 
ال تبايعوا الذهب بالذهب وال الورق بالورق إال مثال مبثـل سـواء : قال قال عمر، وسلم شيئا 

؟ ومـا الرمـاء: قـال قلـت لنـافع . أخاف عليكم الرمـاء ال تشفوا بعضه على بعض إينبسواء و 
فأخـذ : قـال نـافع . حديثا يسعيد اخلدر قال فحدثه رجل من األنصار عن أيب. الربا : قال 

د هـذا حـدث يـا أبـا سـعي: فقـاليسعيد اخلدر وأنا معهما حىت دخلنا على أيبيبيد األنصار 
، قاهلـا ثالثـا وبصـر عيـينينعـم مسـع أذنـا: قـال . ما هو فـذكره : العنك حديث كذا وكذا ق

ال تبــــايعوا : فأشـــار بإصـــبعيه حيـــال عينيـــه مـــن رســــول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وهـــو يقـــول 
الذهب بالذهب وال تبايعوا الورق بالورق إال مثال مبثل سواء بسواء وال تبيعـوا شـيئا منهـا غائبـا 

.صحيح ، رواه مسلم خمتصرا اهـبعضبناجز وال تشفوا بعضه على 
عـن يالزهـر يحـدثنا ابـن أخـيحدثنا عبيد اهللا بن سعد حدثنا عم]2176[البخاري وقال

سامل بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر أن أبا سعيد حدثـه مثـل ذلـك حـديثا عمه قال حدثين
يمـا هـذا الـذأبا سـعيديا : د اهللا بن عمر فقال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلقيه عب
الصــرف مسعــت رســول اهللا فقــال أبــو ســعيد يف. حتــدث عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

اهـالذهب بالذهب مثال مبثل والورق بالورق مثال مبثل :صلى اهللا عليه وسلم يقول 
عمـربن عمر قـال قـال اأخربنا معمر عن الزهري عن سامل عن ]14542[وقال عبد الرزاق 

ا صــرف أحــدكم مــن صــاحبه فــال يفارقــه حــىت يأخــذها وإن اســتنظره حــىت يــدخل بيتــه فــال إذ: 
.اهـ صحيح ينظره فإين أخاف عليكم الربا 
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ثنــا : مساعيــل قــالثنــا هــارون بــن إ: قــالحــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق]5788[وقــال الطحــاوي 
كـان عمـر وعبـد : لقـاثنا حيىي بن سعيد عن سامل بن عبد اهللا بـن عمـر: علي بن املبارك قال

والـدينار ، الدرهم بالـدرهم : ويقوالن، يدا بيد همبالدر بن عمر ينهيان عن بيع الدرمهنياهللا 
.اهـ سند جيد بالدينار

ال تبيعـوا : قـالعمـر بـن الخطـابعن نافع عن عبد اهللا بن عمر أن ]1303[مالك وقال
ال إوال تبيعــوا الــورق بــالورق ، ض وال تشــفوا بعضــها علــى بعــ، ال مــثال مبثــل إالــذهب بالــذهب 

وال تبيعـوا الــورق بالـذهب أحـدمها غائـب واآلخــر ، وال تشـفوا بعضــها علـى بعـض ، مـثال مبثـل 
والرماء هـو الربـا . ين أخاف عليكم الرماء، إن استنظرك إىل أن يلج بيته فال تنظره إو ، ناجز 

: املعتمــر بــن ســليمان قــالحــدثنا حممــد بــن عبــد األعلــى الصــنعاين حــدثنا ]659[الطــربي .
اعن الــذهب بالــذهب إال ال يبــ: مسعــت عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر عــن عمــر أنــه قــال 

إين أخاف عليكم ال تبيعوا منها شيئا غائبا بناجزوال الورق بالورق إال مثال مبثل ، و مثال مبثل
حـدثنا ابـن املثـىن وقـال .هوإن استنظركم أحد إىل أن يدخل بيتـه فـال تنظـرو الرباالرماء والرماء

]5783[الطحــاوي . حــدثنا حيــىي عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر عــن عمــر بنحــوه
حـدثين ابـن عمـر قـال : حدثنا ابن مرزوق قال أخربنا وهـب قـال ثنـا أيب قـال مسعـت نافعـا قـال

وا وال تشـــفإال مـــثال مبثـــل ورقوال الـــورق بـــالال تبيعـــوا الـــذهب بالـــذهب : فقـــالخطـــب عمـــر
حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا محـاد بـن .إين أخاف عليكم الرماءبعضها على بعض

.اهـ صحيح عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر مثلهزيد
حـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا بـن بزيـع حـدثنا بشـر بـن املفضـل حـدثنا عبـد ]661[وقال الطربي 

: رأيــت ابــن عمــر يف مســجد الكوفــة قــال :الــرمحن بــن إســحاق عــن صــاحل بــن كيســان قــال 
إن : قـال عمـر : ال عبـد اهللا مـا تقـول يف الصـرف ؟ فقـا أبا عبـد الـرمحني: فسأله رجل فقال 

حدثنا متيم بن املنتصر حدثنا عبد اهللا بن منـري عـن عبيـد وقال .أجل البيت فال يلج البيتقال
.اهـ حسن صحيح اهللا عن نافع عن ابن عمر مثله

بــد اهللا بــن عمــر أن عمــر بــن اخلطــابعــن عبــد اهللا بــن دينــار عــن ع]1304[الــك موقــال
ال مــثال مبثــل وال تشــفوا بعضــها علــى بعــض وال تبيعــوا الــورق إال تبيعــوا الــذهب بالــذهب : قــال

ن إوال تبيعــوا شــيئا منهــا غائبــا بنــاجز و ، ال مــثال مبثــل وال تشــفوا بعضــها علــى بعــض إبــالورق 
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علـي بـن .والرمـاء هـو الربـا. ين أخـاف علـيكم الرمـاء إ، ته فـال تنظـره استنظرك إىل أن يلج بي
: إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن دينار أنـه مسـع عبـد اهللا بـن عمـر يقـولعن] 34[حجر 

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل، وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل، وال : قال عمر
حـىت يلـج بيتـه فـال تنظـره إال أحدمها غائب واآلخر ناجز، وإن استنظركتبيعوا الورق بالذهب 

مــن طريــق]10817[البيهقــي . ، يعــين الربــاين أخــاف علــيكم الرمــاإ، بيــد وهــات وهــا يــدا
فـذكر . سليمان بن بالل عن عبد اهللا بن دينار عن ابـن عمـر أنـه قـال قـال عمـر بـن اخلطـاب 

.صحيح .حنوه 
بـن عمـر يقـول امسعـت : بن عيينة عن عمرو بن دينـار قـالاأخربنا ]14551[عبد الرزاق -

حـدثنا ]22952[وقـال ابـن أيب شـيبة كأنـه اختصـره ، اهـ  إن استنظرك حلب ناقة فال تنظره 
اسـتنظرك حلـب ناقـة فـال تنظـره إذا : قـال عمـر: عمـر يقـول ابـنَ مسـع عمـروٌ : ابن عيينة قـال 

حممد بن موسى احلرشـي حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن حدثين]658[الطربي . يعين يف الصرف
من صرف ذهبا بورق فال ينظرنه حلب : قال عمر : مسعت ابن عمر حيدث قال: عمرو قال

.صحيح اهـ ناقة 
: بـن عمـر قـالاأخربنا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن أيب البخـرتي عـن ]132[ابن اجلعدوقال 

حدثنا حممد بن املثىن حـدثنا حممـد ]660[الطربي . ساءى عمر عن بيع الورق بالذهب نَ 
عمـر: قـال ابـن عمـر : قـال بـن جعفـر حـدثنا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن أيب البخـرتي 

.صحيح اهـعن الذهب بالورق نساء بناجز
حــدثنا ابــن املثــىن حــدثنا أبــو عــامر حــدثنا هشــام عــن حيــىي عــن أيب ســلمة  ]662[الطــربي -

إذا بــايع أحــدكم الــذهب بــالورق فــال ينســئن صــاحبه أن :لقــاعمــرأن أن ابــن عمــر حدثــه
.اهـ سند جيد يذهب وراء جدار 

حــدثنا علــي بــن مســهر عــن الشــيباين عــن جبلــة بــن ســحيم عــن ]22940[ابــن أيب شــيبة -
ــ ، وال درمهــا بــدرمهنيال تشــرتوا دينــارا بــدينارين أيهــا النــاس : ن عمــر عــن عمــر قــال عبــد اهللا ب

الطحـــاوي .هـــو الـــذي تدعونـــه الربـــا: ومـــا الرمـــاء ؟ قـــال : رمـــاء ، قيـــل فـــإين أخـــاف علـــيكم ال
: حــدثنا ابــن مــرزوق قــال أخربنــا وهــب قــال ثنــا شــعبة عــن جبلــة بــن ســحيم قــال]5781[

ا بـــدينارين وال درمهـــا ال يشـــرتي أحـــدكم دينـــار : خطـــب عمـــر فقـــال: يقـــولمسعـــت ابـــن عمـــر
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أوجعتـــه مـــاء وإين ال أوتـــى بأحـــد فعلـــه إال إين أخشـــى علـــيكم الر ، وال قفيـــزا بقفيـــزين بـــدرمهني
.اهـ صحيح يف نفسه ومالهعقوبة
حدثنا ابن مرزوق قال ثنـا وهـب عـن شـعبة عـن األشـعث عـن أبيـه]5782[الطحاوي وقال

فـإين أخشـى علـيكم الرمـاء، ال يأخـذ أحـدكم درمهـا بـدرمهني : قال عمـر: عن ابن عمر قال
.وق مل يقمه بن مرز إبراهيم سند غريب ، كأن اهـ 
قـال حدثنا علي بن مسهر عـن الشـيباين عـن عقبـة أيب األخضـر ]22956[ابن أيب شيبة -
علـى هـذا املنـرب عمر بن الخطـابمسعـت : سئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة ، فقال : 

.اهـ عقبة وثقه ابن حبان كل ساعة استنسأه ، فهو ربا: قال وسئل عنه ف
حـدثنا محيـدنا إمساعيل بـن جعفـرحدث] 128[علي بن حجر -

 :
ال تفعلـــوا، ردوا : ، فقـــالفـــذكرت ذلـــك لـــهالخطـــاببـــنعمـــرفقـــدمت علـــى أمـــري املـــؤمنني 
كــان الــذي اشــرتوا اآلنيــة ف.ذهب بــالورقا بالــذهب، مث بيعــوا الــالـورق وخــذوا آنيــتكم، فبيعوهــ

اهــ سـند ، فرددنـا علـيهم فضـل مـا بـني الـوزننيفأبوا أن يردوا علينا اآلنية، من العباد ناسا منا
.صحيح 

أخربنــا التيمــي عمــن مســع حيــىي البكــاء حيــدث عــن أيب رافــع قــال ]14575[عبــد الــرزاق -
غ الــذهب فأبيعــه بالــذهب بوزنــه وآخــذ يــا أمــري املــؤمنني إين أصــو : لعمــر بــن الخطــابقلــت 

فضــة إال وزنــا بــوزن وال تبــع الــذهب بالــذهب إال وزنــا بــوزن والفضــة بالال: لعملــه أجــرا فقــال 
أخربنــــا أبــــو احلســــني بــــن بشــــران العــــدل ببغــــداد أخربنــــا ] 10855[البيهقــــي .تأخــــذ فضــــال

بــن عطــاء أخربنــا إمساعيــل بــن حممــد الصــفار حــدثنا حيــىي بــن جعفــر أخربنــا عبــد الوهــاب هــو ا
عمــر بــن اخلطــابكــان : رافــع قــال فاطمــة عــن أيبعروبــة عــن دينــار أيبســعيد هــو ابــن أيب

. يــا أمـري املــؤمنني قـد نســيتها فريجـع فيعلمنيهــا : اآليـة فأنســاها فأناديـه فيعلمــينيجيلـس عنـد
لـذهب ال تبـع ا: أجـرا قـال يأصوغ الذهب فأبيعه بوزنه وآخذ لعمالة يـدإين: قال فقلت له 

اهــ تابعـه ابـن أيب عـدي بالذهب إال وزنـا بـوزن والفضـة بالفضـة إال وزنـا بـوزن وال تأخـذ فضـال
علـى سند حسن .أبو رافع هو الصائغ .عن سعيد بن أيب عروبة ، ذكره البخاري يف التاريخ 

.رسم ابن حبان 
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لــي حـدثنا حبـر بــن نصـر قـال قـرأ علـي شــعيب حـدثنا موسـى بـن ع]5789[وقـال الطحـاوي 
اصـنع : ومعـه ورق فقـالالخطـاببـنعمـرمـر يب : عن يزيد بن أيب منصور عن أيب رافع قال

فـإن شـئت أخـذتُ ، عنـدي أوضـاح معمولـة ، يـا أمـري املـؤمنني : قلـت. لنا أوضاحا لصيب لنـا 
، فوضـــع الـــورق يف كفـــة نعـــم: ، فقلـــت مـــثال مبثـــل: فقـــال عمـــر . األوضـــاح الـــورق وأخـــذتَ 

فلما استوى امليزان أخـذ بإحـدى يديـه وأعطـى بـاألخرى، الكفة األخرى امليزان واألوضاح يف
.األوضاح حلي من فضة . اهـ سند حسن 

الــدرهم : عمــرأخربنــا الثــوري عــن محــاد عــن رجــل عــن شــريح قــال ]14572[عبــد الــرزاق -
ثنا حيىي عن سفيان حدثين محـاد عـن أيب حد]1377[مسدد .بالدرهم فضل ما بينهما ربا 

]5787[الطحـاوي . الـدرهم بالـدرهم فضـل مـا بينهمـا ربـا: قـال عمـرقـالعـن شـريحصـاحل
ثنا سفيان عن محاد عن أيب صاحل عـن شـريح: ثنا أبو نعيم قال: حدثنا حسني بن نصر قال

عـن قـال بعـض أصـحابنا: قـال أبـو نعـيم. فضل ما بينهما ربـاالدرهم بالدرهم: قالعن عمر
ذكره اهـ)1(إمام مسجد محاد:قال يل أمحد بن صاحل : ل حسني، قاسفيان الدرهم بالدرهم

أبــو صــاحل هــذا هــو :قــال حســني قــال يل أمحــد بــن صــاحل: ابــن حجــر يف إحتــاف املهــرة، وفيــه
.أبو صاحل هذا مستوراهـ إمام مسجد محاد

عمـرعن الثوري عن مسلم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قـال قـال ]14983[عبد الرزاق -
وأميـا رجـل زافـت عليـه ، الفضة بالفضة وزنا بوزن والذهب بالـذهب وزنـا بـوزن : لخطابابن

.اهـ مرسل صحيح ، مسلم هو ابن سامل أبو فروة اجلهين ثقة 
عن الورق عمر: بن سريين قالان أخربنا معمر عن أيوب ع]14984[عبد الرزاق -

: فقـــال لــه عبـــد الــرمحن بـــن عــوف أو الـــزبري ، إال مــثال مبثــل 
، إىل البقيـع فبـع ورقـك بثـوب أو عـرضفـال تفعلـوا ولكـن انطلـق : قـال.اخلبيث ونأخذ الطيـب

.جيد اهـ مرسل فإذا قبضت وكان ذلك فبعه واهضم ما شئت وخذ ما شئت 

حـدثنا أيب قـال حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن سـفيان قـال حـدثين ]1185[قال عبد اهللا بن أمحـد يف العلـل عـن أبيـه -1
لـيس هـو :سألت أيب عـن أيب صـاحل فقـال.م بالدرهم فضل ما بينهما ربامحاد عن أيب صاحل عن شريح عن عمر الدره

اهـال أدري:قال؟ تراه مسيع : قلت له . ذكوان أبو صاحل وال أدري من هو 



تقريب فقه السابقني األولني

103

حــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن هشــام الدســتوائي عــن حيــىي بــن ]20988[ابــن أيب شــيبة -
مــن متــر يشــرتي لــه بــه صــاعا مــن شــعريأو عبــدا لــه بصــاع أرســل غالمــا لــهعمــرأن أيب كثــري

.اهـ منقطع وزجره إن زادوه أن يزداد
عليـا أن املسـيبحدثنا وكيع عن شعبة عن قتـادة عـن سـعيد بـن]22960[ابن أيب شيبة-

.اهـ صحيح وعثمان
: ال قـحـدثنا جريـر عـن مغـرية عـن أبيـه عـن رجـل مـن السـمانني ]23357[ابن أيب شيبة -

هبــا ، وليبتـع بالــذهب مــا ينفــق : علــيقـال 
عــن فضــل بــن مهلهــل عــن مغــريةحــدثين مأخربنــا أبــو أســامة قــال]8982[ابــن ســعد .عنــه

الــدراهم تكــون عنــدي ال : أو ســأله رجــل فقــالعليــاســألت : أبيــه عــن أيب صــاحل الســمان قــال
ال ولكـــن اشـــرت : قـــال.دراهـــم تنفـــق يف حـــاجيت وأهضـــم منهـــا

حـــدثنا ]5786[الطحـــاوي .مث اشـــرت بالـــذهب دراهـــم تنفـــق يف حاجتـــك ، بـــدرامهك ذهبـــا 
ثنا أبـو إسـحاق الفـزاري عـن املغـرية بـن مقسـم عـن أبيـه عـن ال ثنا احلسن بن الربيع قالفهد ق

يكون عنـدي : فأتاه رجل فقالكنت جالسا عند علي بن أيب طالب : قالأيب صاحل السمان
فقــال : قــال. وأحفــم فيهــا ، يت فــال تنفــق عــين يف حــاجالــدراهم

.اهـ سند حسن مث أنفقها فيما شئت، مث اشرت بذهبك ورقا ، هبا اشرت بدرامهك ذ: علي
حـــدثنا وكيـــع قـــال حـــدثنا جريـــر بـــن حـــازم عـــن حممـــد بـــن أيب ] 22962[ابـــن أيب شـــيبة -

ذلــك الربــا العجــالن اهـــ هــذا : عــن الصــرف فقــالعلــيســئل : يعقــوب عــن حيــىي الطويــل قــال 
.مرسل ضعيف 

امري عــن مســلم بــن نــذير الســعدي ن عبــاس العــأخربنــا الثــوري عــ]14570[عبــد الــرزاق -
اهــ صـوابه ذلـك الربـا العجـالن : فقال، وسأله رجل عن الدرهم بالدرمهني عليامسعت : قال

العــامري يــاشحــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســفيان عــن ع]22496[قــال ابــن أيب شــيبة . عيــاش 
الربـا العجـالن: قـال الـدرمهني ؟ فسـئل علـي عـن الـدرهم ب: قال عديعن مسلم بن نذير الس

.اهـ صحيح على رسم ابن حبان 
أخربنـا معمــر عــن أيب إسـحاق عــن احلــارث عـن علــي أنــه ســئل ]14571[وقـال عبــد الــرزاق 

.اهـ احلارث ليس بثقة عن درهم بدرمهني فقال ذلك الربا العجالن 
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يب عــن زيــد بــن أعــن جعفــر بــن برقــانحــدثنا كثــري بــن هشــام]21064[وقــال ابــن أيب شــيبة 
ذلك الربـا العجـالن: أن عليا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه ، قال أنيسة 

.اهـ جعفر يهم ، واألول أسند 
حـدثنا ابـن أيب ليلـى عـن احلكـم عـن عبـد : حدثنا وكيـع قـال ]22944[وقال ابن أيب شيبة 

إن ذلــــك هــــو الربــــا فــــ، درمهني ال تبيعــــوا الــــدرهم بالــــ: عمــــرقــــال : قــــال الــــرمحن بــــن أيب ليلــــى 
.اهـ ابن أيب ليلى حممد بن عبد الرمحن ليس باحلافظ ، والصحيح عن علي العجالن

سـعد بــن أبـي وقــاصفـين علـف محــار :بلغـه أن ســليمان بـن يسـار قــال ]1321[مالـك -
رواه الليــث بــن اهـــ)1(: فقــال لغالمــه 
.صحيح عن سليمان بن يسار عن سعد ،فع سعد عن نا

حـدثنا علـي بـن مسـهر وابـن أيب زائـدة عـن صـدقة بـن املثـىن عـن ]20800[ابن أيب شيبة -
العبــد خــري مــن العبــدين ، والبعــري خــري مــن : قــال عمــار بــن ياســرعــن جـده ريــاح بــن احلــارث

يف النسـاء ، إال مـا كيـل ووزنالبعريين ، والثوب خري من الثوبني ، ال بأس به يدا بيد إمنا الربا
.اهـ حسن صحيح ، يأيت 

عمـــرو ح حـــدثنا هـــارون بـــن معـــروف حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن وهـــب أخـــربين]4164[مســـلم -
أبـو الطـاهر أخربنـا ابـن وهـب عـن عمـرو بـن احلـارث أن أبـا النضـر حدثـه أن بسـر بـن وحدثين

ــن عبــد اهللاســعيد حدثــه عــن  بعــه مث اشــرت بــه : قــال أنــه أرســل غالمــه بصــاع قمــح فمعمــر ب
فلما جاء معمرا أخربه بـذلك فقـال لـه . فذهب الغالم فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع . شعريا

فــإىن كنــت أمســع رســـول اهللا ، مل فعلــت ذلــك انطلـــق فــرده وال تأخــذن إال مــثال مبثـــل : معمــر 
قيـل . الشعريقال وكان طعامنا يومئذ . الطعام بالطعام مثال مبثل :يقول صلى اهللا عليه وسلم

عـن نـافع عـن سـليمان بـن يسـار أنـه أخــربه أن عبـد الـرمحن بـن األسـود بـن عبـد يغـوث فـين علــف ]1322[مالـك -1
أخربنـا ]14188[عبـد الـرزاق .ال مثلـه إخـذ مـن ح: دابته فقال لغالمه 

معمــر عــن ســليمان بــن يســار قــال أعطــى آل عبــد الــرمحن بــن األســود صــاعا مــن حنطــة بصــاعني مــن شــعري علفــا لفرســه 
عن عبد الرمحن بن حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن سليمان بن يسار ]20990[ابن أيب شيبة .فأمرهم أن يردوه 

األسود بن عبد يغوث الزهري أنه أتاه غالمه فأخرب بأن دابته قد فين شعريها ، فأمره أن يأخـذ مـن حنطـة أهلـه فيشـرتي 
.اهـ صحيح وأخربين سليمان بن يسار مبثلها عن سعد بن أيب وقاص: ثل ، قال نافعله شعريا ، وال يأخذ إال مثال مب
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عـىنقولـه الطعـام فيـه داللـة ملـن زعـم أن املاهــ)1(أخـاف أن يضـارعإين: لـيس مبثلـه قـال له فإنه 
.

عـــن زيـــد بـــن أســـلم عـــن عطــاء بـــن يســـار أن معاويـــة بـــن أيب ســـفيان بـــاع ]1302[مالــك -
ــدرداءأبــو ول اهللا صــلى اهللا مسعــت رســ: ال

مـا أرى مبثـل هـذا بأسـا فقـال : فقال له معاوية. ال مثال مبثل إعليه و سلم ينهى عن مثل هذا 
مــن يعـذرين مــن معاويــة أنــا أخـربه عــن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه و ســلم وخيــربين : أبـو الــدرداء 

ذكر ذلـك لـه 
اهــــ مرســـل ال مـــثال مبثـــل وزنـــا بـــوزن إفكتـــب عمـــر بـــن اخلطـــاب إىل معاويـــة أن ال تبيـــع ذلـــك 

.عن عبادة بن الصامت واملشهور، غريب صحيح 
حدثنا عبيد اهللا بن عمر القـواريرى حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب عـن ]4145[مسلم قال
يسار فجاء أبو األشـعث قـال قـالوا أبـو حلقة فيها مسلم بنكنت بالشام يف: قالبة قال أيب

قـال نعـم . الصـامتبـنعبادةفجلس فقلت له حدث أخانا حديث . األشعث أبو األشعث
فغنمنا غنائم كثرية فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية معاويةغزونا غزاة وعلى الناس 

ة بـن الصـامت فقـام فقـال ذلك فبلغ عبادأعطيات الناس فتسارع الناس يفرجال أن يبيعها يف
ينهـى عـن بيـع الـذهب بالـذهب والفضـة بالفضـة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلمإين: 

والرب بالرب والشعري بالشـعري والتمـر بـالتمر وامللـح بـامللح إال سـواء بسـواء عينـا بعـني فمـن زاد أو 
بــال رجــال قــال أال مــافــرد النــاس مــا أخــذوا فبلــغ ذلــك معاويــة فقــام خطيبــا ف. ازداد فقــد أرىب

أحاديث قد كنـا نشـهده ونصـحبه فلـم نسـمعها يتحدثون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لنحـدثن مبـا مسعنـا مـن رسـول اهللا صـلى اهللا فقام عبادة بن الصامت فأعـاد القصـة مث قـال. منه

. ســوداءجنــده ليلــة أن ال أصــحبه يفمــا أبــايلعليــه وســلم وإن كــره معاويــة أو قــال وإن رغــم
اهـقال محاد هذا أو حنوه

بـرد بـن سـنان عـن حدثنا هشام بن عمار حدثنا حيىي بـن محـزة حـدثين]18[وقال ابن ماجة 
إســـحاق بـــن قبيصـــة عـــن أبيـــه أن عبـــادة بـــن الصـــامت األنصـــارى النقيـــب صـــاحب رســـول اهللا

والروايـة ، الربا احتياطا من جهته ال رواية كرهه معمر بن عبد اهللا خوف الوقوع يفيذا الذفه: قال البيهقي ورواه -1
صـلى اهللا عليـه وسـلم عامـة حتتمـل األمــرين مجيعـا أن يكـون أراد اجلـنس الواحـد دون اجلنسـني أو مهـا معـا فلمــا عـن النـيب

اهـباهللا التوفيقو ، جاء عبادة بن الصامت بقطع أحد االحتمالني نصا وجب املصري إليه 
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سـر الــذهب صـلى اهللا عليـه وسـلم غـزا مــع معاويـة أرض الـروم فنظـر إىل النــاس وهـم يتبـايعون ك
يــا أيهــا النــاس إنكــم تــأكلون الربــا مسعــت رســول اهللا :بالــدنانري وكســر الفضــة بالــدراهم فقــال

ال تبتــاعوا الــذهب بالــذهب إال مــثال مبثــل ال زيــادة بينهمــا وال :صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 
عبــادة فقــال. هــذا إال مــا كــان مــن نظــرةفقــال لــه معاويــة يــا أبــا الوليــد ال أرى الربــا يف. نظــرة 

اهللا ال أسـاكنك عـن رأيـك لـئن أخـرجينأحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وحتـدثين
فلما قفل حلق باملدينة فقال له عمر بن اخلطـاب مـا أقـدمك يـا أبـا . فيها إمرةيبأرض لك عل

الوليد فقص عليه القصة ومـا قـال مـن مسـاكنته فقـال ارجـع يـا أبـا الوليـد إىل أرضـك فقـبح اهللا 
وكتب إىل معاوية ال إمرة لك عليـه وامحـل النـاس علـى مـا قـال فإنـه . ضا لست فيها وأمثالكأر 

اهـــ تابعــه حممــد بــن املبــارك الصــوري عــن حيــىي بــن محــزة ، صــححه احلــاكم والــذهيب هــو األمــر
.واأللباين 

حدثنا يزيـد بـن هـارون عـن ابـن أيب عروبـة عـن قتـادة عـن مسـلم ]20984[ابن أيب شيبة -
ال بـــأس ببيـــع احلنطـــة : قـــال عبـــادة بـــن الصـــامتأن ر عـــن أيب األشـــعث الصـــنعاينبـــن يســـا

أخـربين حممـد بـن ]4563[نسـائي ال. ثر منه يدا بيد ، وال يصـلح نسـيئةبالشعري والشعري أك
بــن أيب عروبــة عــن قتــادة عــن مســلم بــن يســار عــن أيب األشــعث الصــنعاين عــن اآدم عــن عبــدة

لم أن ال خيـاف يف اهللا وكـان بـايع النـيب صـلى اهللا عليـه وسـاعن عبادة بن الصامت وكـان بـدري
أيهـا النـاس، إنكـم قـد أحـدثتم بيوعـا ال أدري مـا هـي، : أن عبـادة قـام خطيبـا فقـاللومة الئـم

أال إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تربها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تربها وعينهـا، 
بيـد، والفضـة أكثرمهـا، وال تصـلح النسـيئة أال إن الـرب بـالرب، وال بأس ببيـع الفضـة بالـذهب يـدا 

والشــعري بالشــعري مــديا مبـــدي، وال بــأس ببيــع الشــعري باحلنطـــة يــدا بيــد، والشــعري أكثرمهـــا، وال 
يصــلح نســيئة، أال وإن التمــر بــالتمر مــديا مبــدي حــىت ذكــر امللــح مــدا مبــد، فمــن زاد أو اســتزاد 

.صححه األلبايناهـ فقد أرىب
عـن أبيـه عـن سـفيان وشـعبة عـن األعمـش عـن إبـراهيم التيمـيحـدثنا حيـىي]189[مسدد -

وذكــره ابــن اهـــ، وال بــأس بالــدرهم و الــدرمهنياملــاء مــن املــاء: يقــولعبــد اهللامسعــت : قــال
من طريق سعيد بن منصور حدثين أبو معاوية هو حممد بـن خـازم ]494/ 8[حزم يف احمللى 

قـال عبـد اهللا بـن مسـعود: عن احلـارث بـن سـويد قـالإبراهيم التيميعن األعمش عنالضرير
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وصــحح . رجالــه ثقــات : قــال البوصــريي يف اإلحتــاف اهـــ ال ربــا يف يــد بيــد، واملــاء مــن املــاء:
، ويزيــد بــن شــريك قــدمي يــروي عــن وهــذا كــان قــدميا مث رجــع عنــه . 

.عمر 
حـدثنا سـعيد بـن منصـور حـدثنا هشـيم عـن جمالـد ] 440/ 1فة املعر [بن سفيانيعقوب قال

عبــد اهللا بــن مســعودعــن الشــعيب أن 
أوقـد عليهــا حــىت يـذهب مــا فيهــا مــن : فنهـاه عــن ذلــك وقــالالخطــاببــنلعمــرفـذكر ذلــك 

.ـ جمالد ضعيف اهالنحاس أو حديد
حدثنا أبـو بشـر حـدثنا روح قـال حـدثنا شـعبة قـال أخـربين أبـو فـروة ] 1/439[وقال يعقوب 

: عن أيب عمرو الشيباين قال
فلمـا أتـى املدينـة فرجـع أخـذ بيـدي فـأتى أهـل البيـت . اهللا أن يتزوج أمها، ورخـص يف الصـرف

حـدثنا يوسـف القاضـي ثنـا ]8576[الطـرباين .ذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهمال
عمرو بن مرزوق ح وحدثنا حممد بـن عبـدوس بـن كامـل ثنـا علـي بـن اجلعـد ثنـا شـعبة عـن أيب 

كـــان عبـــد اهللا رخـــص يف الصـــرف، ويف : مسعـــت أبـــا عمـــرو الشـــيباين قـــال: فـــروة اهلمـــداين قـــال
الرجـــل تـــزوج امـــرأة فماتـــ

وهـو رواه الثـوري عـن أيب فـروة مل يـذكر الصـرف ،اهــ فرجع، فأتى الصيارفة فنهـاهم عـن ذلـك
.، إمنا هو حديث أيب إسحاق النكاح أحفظ من شعبة ، تقدم يف 

ى عــن إســرائيل عــن أيب وحــدثنا عبيــد اهللا بــن موســ] 440/ 1املعرفــة [يعقــوب الفســوي وقــال 
إسحاق عن سعد بن إياس عن عبد اهللا بن مسعود أن رجال من بين مشـخ بـن فـزارة سـأله عـن 

. فتزوجهـا الرجـل. ال بـأس:رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته أيتزوج أمها؟ قال
القليـل حـىت وكان عبد اهللا على بيـت املـال فكـان يبيـع نفايـة بيـت املـال، يعطـي الكثـري ويأخـذ

ال حيل هلذا الرجل هذه املـرأة، : فقالوا. قدم املدينة فسأل أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
وال تصــلح الفضــة إال وزنــا بــوزن، فلمــا قــدم عبــد اهللا انطلــق إىل الرجــل فلــم جيــده ووجــد قومــه 

. إن كـانو : قـال. : فقالوا. إن الذي أفتيت به صاحبكم ال حيل: فقال
، ال حتـــل الفضـــة يـــا معشـــر الصـــيارفة إن الـــذي كنـــت أبـــايعكم ال حيـــل: وأتـــى الصـــيارفة فقـــال
أخربنا معمـر عـن أيب إسـحاق عـن عبـد ]14568[عبد الرزاق وقال. بالفضة إال وزنا بوزن



تقريب فقه السابقني األولني

108

بن مسعود صرف فضة بورق يف بيت املال فلما أتى املدينة سأل فقيل إنه ال ااهللا بن كنانة أن 
بـــن مســـعود ابـــو عمـــرو الشـــيباين أنـــه رأى أفـــأخربين : ال أبـــو إســـحاق قـــإال مثـــل مبثـــل يصـــلح

اهــ حسـن يصـلح الـورق بـالورق إال مثـل مبثـل ال: ي
.صحيح 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا عبـد اهللا بـن عمـر بـن أبـان ثنـا ]8577[وقال الطرباين 
كـان عبـد اهللا يـرخص يف : بن عياش عن أيب إسحاق عن سعد بن إياس البجلي قالأبو بكر 

الـــدرهم بالـــدرمهني، والـــدينار بالـــدينارين فرجـــع إىل املدينـــة فـــأتى عمـــر وعليـــا، وأصـــحاب النـــيب 
ويلكـم يـا : صلى اهللا عليه وسلم فنهوه عن ذلـك، فلمـا رجـع رأيتـه يطـوف يف الصـيارفة ويقـول

قولـــه اهــــلربـــا وال تشـــرتوا الـــدرهم بالـــدرمهني، وال الـــدينار بالـــدينارينمعشـــر النـــاس ال تـــأكلوا ا
.البجلي خطأ من ابن عياش

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا عبــد الســالم بــن حــرب ]8578[وقــال الطــرباين 
عــن مغــرية عــن إبــراهيم أن عبــد اهللا بــن مســعود كــان يفــيت يف الصــرف، حــىت أتــى عمــر فســأله 

.اهـ مرسل حسنفرجع عبد اهللا عن قولهفكرهه، 
أن عمـر حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن األعمـش عـن إبـراهيم]23359[وقال ابـن أيب شـيبة 

حدثنا عبيد اهللا ] 1/440[اهـ وقال يعقوب بن سفيان 
فايـة بيـت املـال حـىت كان عبد اهللا يبيع ن:بن موسى عن شيبان عن األعمش عن إبراهيم قال

اهــ األول أصـح عـن عبـد ه بأسـا ومـا أنـا بفاعـلمـا أرى بـ:لقي أصحابه فنهوه عن ذلك فقال
.، أنه رجع عنه اهللا 

عــن الضــحاك بــنحــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســلمة بــن نبــيط]23358[وقــال ابــن أيب شــيبة 
مرســل .يعــد لــذلكل مــرة ، مث لقــي عمــر فلــم بــاع ابــن مســعود نفايــة بيــت املــا: قــال مــزاحم

.رجاله ثقات 
األعلــى حــدثنا محــاد حــدثنا حــدثنا عبــدحــدثنا موســى بــن هــارون]7899[ابــن املنــذر وقــال

كانــت لــه نفايــة يف بيــت مســعودابــنأن داود بــن أيب هنــد عــن الشــعيب عــن علقمــة بــن قــيس
سـن اهــ حاملال، فباعها بنقصـان، فنهـاه عمـر بـن اخلطـاب عـن ذلـك، فكـان يـدقها بعـد ذلـك

.صحيح 
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حـدثنا يزيـد بـن هـارون عـن سـليم بـن حيـان عـن أيب غالـب عـن ]22961[ابن أيب شيبة -
.حسن اهـالصرف ربا: مسعته يقول : قال أمامةأبي
جـابرعـن حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أيب الزبري]23045[ابن أيب شيبة -

.يد اخلوزي ضعيف اهـ ابن يز أنه كره مدي ذرة مبد حنطة نسيئة
إذا : قـال جابرعـن حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أيب الزبري]20980[ابن أيب شيبة -

.اهـ ال بأس به النوعان فال بأس بالفضل يدا بيداختلف
أخربنــا يــونس : قــال حــدثنا ابــن عليــة: حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال ]689[الطــربي -

قـال . بذهب أو ذهبا بورق ، فقبض سـلعته اع من رجل ورقاأنبأين عبيد بن باب أنه ب: قال 
أو أين ريدانأين ت: يف بعض طرق املدينة فقال هريرةأبوفانطلقت معه أريد منزله ، فلقينا : 

معـه : فأين سلعتك ؟ قلـت : قال . بعت من هذا ورقا بذهب أو ذهبا بورق : تريد ؟ فقلت 
فقامـا . ليس بيننا بيـع ، لـيس بيننـا بيـع : وقال قوال فأخذ سلعته فردها إليه. اجلسا : قال . 

انطلـق معـه ، فـإذا حضـرت سـلعتك فبايعـه: فقـال . ليس بيننا بيع ، ليس بيننا بيـع : ، فقاال 
.اهـ على رسم ابن حبان 

ثنـا عبـد اهللا بـن يزيـد املقـرئ عـن قبـاث : قـالحدثنا إبـراهيم بـن منقـذ]5790[الطحاوي -
فضــالة بــن عبيــدكنــا يف غــزاة مــع : علــي بــن ربــاح وهــو اللخمــي قــالحــدثين: بــن رزيــن قــال

اهــ موقـوف صــحيح ، فقـال مــثال مبثـل لـيس بينهمـا فضـل ، فسـألته عـن بيـع الـذهب بالـذهب 
.رواه مسلم من وجه آخر عن علي بن رباح ، يأيت 

عبــد اهللا بــن كنــت مــع :عــن محيــد بــن قــيس املكــي عــن جماهــد أنــه قــال]1300[مالــك -
ين أصــوغ الـذهب مث أبيـع الشـيء مـن ذلــك إيـا أبـا عبـد الـرمحن : جـاءه صـائغ فقـال لــه فعمـر

فجعـــل ، فنهـــاه عبـــد اهللا عـــن ذلـــك ، ستفضـــل مـــن ذلـــك قـــدر عمـــل يـــدي أبـــأكثر مـــن وزنـــه ف
الصــائغ يــردد عليــه املســألة وعبــد اهللا ينهــاه حــىت انتهــى إىل بــاب املســجد أو إىل دابــة يريــد أن 

هــذا ، الــدينار بالــدينار والــدرهم بالــدرهم ال فضــل بينهمــا : ن عمــر يركبهــا مث قــال عبــد اهللا بــ
اهـــ هكــذا قــال محيــد بــن قــيس ، وقــال املــزين يف ســنن الشــافعي عهــد نبينــا إلينــا وعهــدنا إلــيكم 

أنبأنــا ســفيان عــن وردان الرومــي أنــه ســأل ابــن ، هــذا خطــأ: قــال الشــافعي رمحــه اهللا] 221[
أبيعــه فأستفضــل قــدر أجــريت أو عمــل يــدي فقــال ابــن إين رجــل أصــوغ احللــي مث : عمــر فقــال
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حــدثنا . هــذا عهــد صــاحبنا إلينــا وعهــدنا إلــيكم ، الــذهب بالــذهب ال فضــل بينهمــا : عمــر 
يعـين صـاحبنا عمـر بـن اخلطـاب رضـي : قـال الشـافعي رمحـه اهللا: مسعت املزين يقول: أمحد قال
نا سـفيان عـن وردان الرومـي حـدثنا صـاحل بـن مسـمار حـدث]680[وقال الطـربي.)1(اهللا عنه

: قــال لنــا صــاحل .وكــذلك عهــدنا إلــيكم، هــذا عهــد صــاحبنا إلينــا : قــال لنــا ابــن عمــر : قــال
وردان عـن بن عيينـةسفيان عناملسور الزهريبن عبد اهللا بن حممد ورواه اهـيعين يف الصرف

ابن عيينـة مثلـه ، رواه ورواه عبد اهللا بن حممد النفيلي عن .، أخرجه اخلطيب يف تاريخ بغداد 
.أبو احلسن ابن حذمل يف جزئه 

حــدثنا صــاحل بــن مســمار املــروزي حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن صــدقة ]678[الطــربي وقــال
ضـع ذا يف كفـة وذا يف كفـة فـإذا : سأل ابن عمر عن الـذهب بالـذهب والفضـة بالفضـة فقـال 

نـه ابـن عيينـة ثقـة ، والصـحيح اهـ صدقة بـن يسـار يـروي عـن ابـن عمـر وعاعتدال فخذ وأعطه
.عن وردان الصائغ ، وثقه ابن حبان 

مسعــت عبـد العزيـز بـن حكــيم : قـالتمــر بـن سـليمانحـدثنا مع]22949[ابـن أيب شـيبة -
إين جئت من عنـد قـوم يصـرفون : وأتاه رجل من أهل البصرة فقالعمرابنشهدت : يقول 

.ال إال وزنـا بـوزن: نعـم ، قـال : زدادون ؟ قـال أيـ: ا
مسعـت : قـال عن عبد العزيـز بـن حكـيمحدثنا معتمر بن سليمان]22951[ابن أيب شيبة 

.صحيح اهـفت دينارا فال تقم حىت تأخذ مثنهإذا صر : ابن عمر يقول 
قتيبــة بــن حــدثين حممــد بــن عبــد اهللا بــن اجلنيــد قــال ثنــا]3833[ابــن حبــان يف الثقــات وقـال

بن عمر وسأله رجل عن امسعت :سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبد اهللا بن حنش األودي قال
ليس به بأس أن يبايع بدراهم  : وسأله رجل عن السلم فقال . كنا ندعوه الربا :الصرف فقال

.اهـ صحيح كيال معلوما إىل أجل معلوم 
ابــنسـألين : ثنا كليـب قـال حــدشـريبـن محيـد حــدثنا احلكـم بـن بحـدثنا ا]684[الطـربي -

مــــن يــــدك إىل يــــده ، وصــــفق بإحــــدى يديــــه علــــى : أشــــرتي الــــذهب ؟ فقــــال : فقلــــت عمــــر
.اهـ حسن فالإىل وراء هذه األصطوانة : ل لك األخرى ، وإن قا

فاألخبـار دالـة علـى أن ابـن عمـر مل يسـمع يف ذلـك ، هـو كمـا قـال : مث قـال ]11040[ذكره البيهقـي يف املعرفـة -1
هــذا عهــد نبينــا صــلى اهللا عليــه وســلم إلينــا، وهــو يريــد إىل : مث قــد جيــوز أن يقــول.مــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم شــيئا

اهـالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب سعيد اخلدري وغريهأصحابه بعد ما أثبت له ذلك عن
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ســأل رجــل ابــن : قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن زيــد بــن جبــري]22943[ابــن أيب شــيبة -
. الــذهب بالــذهب والفضــة بالفضــة وزن بــوزن: عمــرابــنال فقــ، عمــر عــن الــذهب والفضــة 

.صحيح 
أنــه كــان يكــره عمــربــناأخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن ســامل عــن ]14174[عبــد الــرزاق -

بن عمـر اأخربنا معمر عن الزهري عن سامل عن وقال. الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظرة 
ه يــدا بيــد الــرب بــالتمر والزبيــب بالشــعري وكرهــه مــا اختلفــت ألوانــه مــن الطعــام فــال بــأس بــ: قــال 

أن حــدثنا عبــد األعلــى عــن معمــر عــن الزهــري عــن ســامل]20981[ابــن أيب شــيبة . نســيئة 
حممــد بــن .ابــن عمــر كــان ال يــرى بأســا فيمــا يكــال يــدا بيــد واحــدا بــاثنني إذا اختلفــت ألوانــه

امل عن ابن عمر أنه كـان حدثنا إسحاق أنبأ معمر عن الزهري عن س]180[نصر يف السنة 
.اهـ صحيح يكره أن يباع شيء من الطعام بشيء منه نظرة 

ابن حدثين يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا عبد املؤمن أنه مسع ]683[الطربي -
اهــ حسـن نعـم ، ال حيـولن بينهمـا جـدار: الذهب بالذهب ؟ فقال : سأله رجل فقال عمرو

.
كـان : نا شـعبة عـن أيـوب السـختياين قـال مسعـت أبـا قالبـة قـال خرب أ]1171[ابن اجلعد -

بــن زيــاد يأخــذون الــدراهم بالــدنانري نســيئة فقــام رجــل مــن أصــحاب النــيب االنــاس بالبصــرة زمــن 
: فقـال عـامربـنهشـامصلى اهللا عليه و سـلم يقـال لـه 

.اهـ صحيح رواه أمحد أن ذلك الربا عن بيع الورق بالذهب نسيئا وأنبأنا 
بريي ثنا عبـد العزيـز بـن ثنا عتيق بن يعقوب الز حدثنا علي بن عبد العزيز]595[الطرباين -

ــا أســيد الســاعديمسعــت : قــالحممــد عــن إبــراهيم بــن طهمــان عــن أيب الــزبري املكــي وابــن أب
مـا كنـت : فقـال ابـن عبـاسيفيت بالدينار بالدينارين، فقـال أبـو أسـيد وأغلـظ لـه القـول،عباس

أظـــن أن أحـــدا يعـــرف قـــرابيت مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول يل مثـــل هـــذا يـــا أبـــا 
الــــدينار : اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يقــــولأشــــهد لســــمعت رســــول: أســــيد، فقــــال أبــــو أســــيد
وصـاع حنطـة بصـاع حنطـة، وصـاع شـعري بصـاع شـعري، وصـاع ملـح بالدينار والدرهم بالدرهم

هـذا شـيء كنـت أقولـه برأيـي ومل : ، فقال ابـن عبـاسع ملح، ال فضل بني شيء من ذلكبصا 
.اهـ هذا إسناد حسن ، وذكر أيب أسيد خطأ ، صوابه أبو سعيدأمسع فيه شيئا
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عـن يعمرو الناقد حدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم عـن سـعيد اجلريـر حدثين]4170[قال مسلم 
فــال : قــال . نعــم: قلــت ؟ أيــدا بيــد : صــرف فقــال عــن العبــاسابــنســألت : نضــرة قــال أيب

ســألت ابــن عبــاس عــن الصــرف فقــال أيــدا بيــد قلــت فقلــت إينســعيدأبــافــأخربت . بــأس بــه
لقـد جـاء إنا سنكتب إليه فال يفتيكموه قال فواهللا!؟أوقال ذلك:قال. قال فال بأس به. نعم

كأن هذا ليس مـن متـر أرضـنا :ال بتمر فأنكره فقليه وسلمصلى اهللا عبعض فتيان رسول اهللا 
. ء فأخــذت هــذا وزدت بعــض الزيــادةيالعــام بعــض الشــمترنــا أو يفمتــر أرضــناقــال كــان يف. 

تريــد يعــه مث اشــرت الــذء فبيإذا رابــك مــن متــرك شــ، ال تقــربن هــذا ، أضــعفت أربيــت :فقــال 
اهـمن التمر 

علــى أخربنــا داود عــن أيبحــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم أخربنــا عبــد األ]4171[وقــال مســلم 
لقاعــد عنــد أيبنضــرة قــال ســألت ابــن عمــر وابــن عبــاس عــن الصــرف فلــم يريــا بــه بأســا فــإين

فــأنكرت ذلــك لقوهلمــا فقــال ال . مــا زاد فهــو ربــا: فســألته عــن الصــرف فقــال يســعيد اخلــدر 
أحدثك إال ما مسعت من رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم جـاءه صـاحب خنلـه بصـاع مـن متـر 

أىن:صلى اهللا عليه وسـلم صلى اهللا عليه وسلم هذا اللون فقال له النيبيب وكان متر النيبط
السوق كذا وسـعر قال انطلقت بصاعني فاشرتيت به هذا الصاع فإن سعر هذا يف. لك هذا 
ويلـــك أربيـــت إذا أردت ذلـــك فبـــع متـــرك :فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم . هـــذا كـــذا

فـالتمر بـالتمر أحـق أن يكـون ربـا أم : قال أبو سعيد . متر شئت يبسلعتك أبسلعة مث اشرت 
أبـو الصـهباء ومل آت ابـن عبـاس قـال فحـدثينالفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمـر بعـد فنهـاين

، وابـــن عمـــر مل يكـــن داود بـــن أيب هنـــد قـــالكـــذا اهــــ  أنـــه ســـأل ابـــن عبـــاس عنـــه مبكـــة فكرهـــه
.ا عن أبيه ، بل يرويه قدمييرخص يف الصرف 

حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا الضحاك بن خملد حـدثنا ابـن جـريج ]2069[البخاري وقال
: يقــول الخــدريســعيدأبــاقــال أخــربين عمــرو بــن دينــار أن أبــا صــاحل الزيــات أخــربه أنــه مســع 

فقــال أبــو ســعيد . ال يقولــه عبــاسابــنفــإن : فقلــت لــه . الــدينار بالــدينار والــدرهم بالــدرهم 
كـل ذلـك :لته فقلت مسعته من النيب صلى اهللا عليه و سـلم أو وجدتـه يف كتـاب اهللا ؟ قـالسأ

ولكنـين أخـربين أسـامة أن النـيب ، وأنتم أعلم برسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم مـين ، ال أقول 
حـدثنا احلكـم بـن ]4175[وقال مسلم . ال ربا إال يف النسيئة :صلى اهللا عليه و سلم قال 
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يلقــيربــاح أن أبــا ســعيد اخلــدر عطــاء بــن أيبقــال حــدثينيثنا هقــل عــن األوزاعــموســى حــد
الصرف أشيئا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرأيت قولك يف: ابن عباس فقال له 
أمـــا رســـول اهللا ، ال أقـــول ُكـــ: فقـــال ابــن عبـــاس ، كتـــاب اهللا عـــز وجـــل أم شــيئا وجدتـــه يف

أسامة بن زيد ولكن حدثين،وأما كتاب اهللا فال أعلمه، أنتم أعلم به صلى اهللا عليه وسلم ف
أنـتم أعلـم برسـول : قولـه اهــالنسـيئة أال إمنا الربـا يف:أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

اهللا مين فيه داللة على أن من مسع احلديث كان أعلم به ممن بلغه ، وابن عباس عنده حديث 
ض أبـا سـعيد مبـا صـح عنـده مـن اخلـرب ، ولـيس هـذا كمتعـة احلـج ، فقـد كـان أسامة ، ومل يعـار 

.مسع من رسول اهللا الرخصة فيها وحج معه ، فأنكر على من حرمها 
حـدثنا داود بـن : أخربنـا ابـن نـافع قـال: أخربنا حممد بن عبد اهللا قـال]8035[ابن املنذر -

قلــت البــن عبــاس : خلــدري قــالقــيس عــن زيــد بــن أســلم عــن عطــاء بــن يســار عــن أيب ســعيد ا
أشــهد لســمعت رســول اهللا صــلى ! الــدينار بالــدينارين، والــدرهم بالــدرمهني؟: أنــت الــذي تقــول

: قـال ابـن عبــاس. الـدينار بالـدينار، والــدرهم بالـدرهم، ال فضـل بينهمــا: اهللا عليـه وسـلم يقــول
أنـا مل أمسـع هـذا، فـإين : قـال. نعم: أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قال

.اهـ سند جيد نزع عنه ابن عباس: إمنا أخربنيه أسامة بن زيد قال أبو سعيد
حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن صاحل بن ]1008[وقال أمحد يف مسائل صاحل 

سـألت ابـن عمـر وابـن عبـاس عـن الصـرف فنهـاين ابـن عمـر ورخـص يل ابـن :أيب سليمان قـال
.اهـ حسن عباس

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثنا احلسني بن حممد بن أمحد بن ]10806[البيهقي -
أمحـد بـن حممـد وهـو ابـن ابنـة أبـو العبـاس يحدثنا جدياملاسرجسيحممد بن احلسني أبو عل

احلســـن بـــن عيســـى أخربنـــا ابـــن املبـــارك حـــدثنا يعقـــوب بـــن ياحلســـن بـــن عيســـى حـــدثنا جـــد
تسـع سـنني عبـاسابـنكنـت أخـدم : نه مسع أبا اجلوزاء يقول القعقاع عن معروف بن سعد أ

أن أطعمــه إن هــذا يــأمرين: إذ جــاءه رجــل فســأله عــن درهــم بــدرمهني فصــاح ابــن عبــاس وقــال 
بـذلك حـىت قـد كنـت أفـيت: إن كنـا لنعمـل بفتيـاك فقـال ابـن عبـاس : فقال ناس حولـه ، الربا 

اهــــ يـــه وســـلمصـــلى اهللا علأبـــو ســـعيد وابـــن عمـــر أن النـــيبحـــدثين
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عـن أيب اجلـوزاء وقـال ه سـليمان بـن علـي أبـو عكاشـة روا، و وثقه ابن حبان معروف بن سعيد
.عن أيب سعيد 

: ثنا وكيع ثنا سليمان بـن علـي الربعـي قـال مسعـت أبـا اجلـوزاء قـال حد]11465[أمحد قال
انـا قـال مث لقيتـه فرجـع عنـه قـال فقلـت فأفتيت به زم: يفيت يف الصرف قال عباسبنامسعت 

ري أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه إمنـــا هـــو رأي رأيتـــه حـــدثين أبـــو ســـعيد اخلـــد: ومل فقـــال : لـــه 
حـدثنا حيـىي بـن حممـد حـدثنا مسـدد حـدثنا محـاد عـن ]8036[ابـن املنـذر . و 

بالـدرمهنيصـرف الـدرهممسعت ابـن عبـاس وهـو يـأمر بال: عن أيب اجلوزاء قالسليمان الربعي
فقــدمت العـراق فأفتيــت النــاس بـذلك مث بلغــين أنــه نــزل : قــال. يــدا بيـد، والـدينار بالــدينارين

دث عـن النـيب صـلى إمنـا كـان ذلـك رأي، وهـذا أبـو سـعيد حيـ: عن ذلك، فقدمت مكة، فقـال
هـذا أصـح ، و من طريق محاد بن زيد عن سليمان بـن علـي رواه ابن ماجة و اهـ اهللا عليه وسلم

.سنده األلباين وشعيبحوصح،
حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن املثــىن بــن: حــدثنا ســليمان بــن حــرب قــال] 3/27[وقــال الفســوي 

: قـال سـليمان.أستغفر اهللا من الصـرف: يقولعباسابنمسعت : سعيد عن أيب الشعثاء قال
حـدثنا آدم بــن أيب .أبـو الشـعثاء هـذا قـال ابـن املـديين هـو مـوىل ابـن معمـر لـيس جبـابر بـن زيـد

إيــاس قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد قــال حــدثين أبــو عفــان املثــىن بــن ســعيد عــن مــوىل البــن معمــر 
أتــوب إىل اهللا عــز وجــل مــن الصــرف، وإمنــا : مسعــت ابــن عبــاس يقــول: يكــىن أبــا الشــعثاء قــال

ى 
هــو أبــو غفــار و ثــىن ورواه الطــرباين مــن طريــق محــاد بــن زيــد وعيســى بــن يــونس عــن املاهـــ عنــه

ذكـره ابـن حبـان ، وقيـل عمـر وأبو الشعثاء قيل امسه قنرب وقيل فريوز وقيل قيس . ثقة البصري 
.قنربوقاليف الثقات 

ا ابــن هليعــة عــن أيب حــدثنا املقــدام بــن داود ثنــا النضــر بــن عبــد اجلبــار ثنــ]85[الطــرباين وقــال
ابــنقــال : قــال رجــل مــن أهــل العــراق لعبــد اهللا بــن عمــر : النضــر عــن عبــد اهللا بــن دينــار قــال 

مسعـت عمـر : من أعطى بدرهم مائة درهم فليأخذها فقال ابن عمـر : وهو علينا أمري عباس
الــــذهب : كــــان رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه و ســــلم يقــــول علــــى املنــــرب : بــــن اخلطــــاب يقــــول 

فـــإن كنــت يف شـــك : قـــال ابــن عمــر .الــذهب ربــا إال مـــثال مبثــل ال زيــادة فمـــا زاد فهــو ربــا ب
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فاسأل أبا سعيد اخلدري عن ذلك فانطلق فسأل أبا سعيد اخلـدري فـأخربه أنـه مسـع ذلـك مـن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقيل البن عباس ما قال ابن عمر و أبو سعيد فاسـتغفر ابـن 

.اهـ سند ضعيف رأي رأيته هذا: عباس وقال 
حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم أنبــا روح بــن عبــادة ثنــا حيــان بــن ]177[بــن نصــر يف الســنة ا-

كـان ابـن عبـاس ال يـرى : سألت أبا جملز عن الصرف، فقـال: وكان ثقة قالعبيد اهللا العدوي
أال تتقي اهللا؟ ؟ ىت إىل م: فلقيه أبو سعيد اخلدري فقال له، به بأسا زمانا ما كان منه يدا بيد 

حىت مىت تؤكل الناس الربا أما بلغك أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم قـال وهـو عنـد زوجتـه 
مـن أيـن لكـم هـذا؟ : إين ألشتهي متر عجوة بعث بصاعني فأتى بصاع عجـوة فقـال: أم سلمة

لـــذهب، ردوه، التمـــر بـــالتمر واحلنطـــة باحلنطـــة والشـــعري بالشـــعري، والـــذهب با: فـــأخربوه فقـــال
وكــذلك مــا يكــال أو : والفضــة بالفضــة يــدا بيــد عينــا بعــني مــثال مبثــل فمــا زاد فهــو ربــا مث قــال

جزاك اهللا اخلري يا أبا سعيد ذكرتين أمرا قد كنت نسيته فأستغفر : يوزن أيضا، فقال ابن عباس
صـححه اهــ وكـان حيـان رجـل صـدق: فكـان ينهـى عنـه بعـد، قـال روح: اهللا وأتوب إليه، قـال

.والذهيب ضعفه ابن عدي والبيهقي اكم و احل
بن عيينة عن فرات القزاز قال دخلنـا علـى سـعيد بـن جبـري اأخربنا ]14549[عبد الرزاق -

عهـدي بـه : فقـال سـعيد ؟نـزل عـن الصـرفعبـاسبـنانعوده فقال له عبد امللك الزراد كان 
الفــــاكهي .الثــــني قبــــل أن ميــــوت بســــتة وثالثــــني ليلــــة وهــــو يقولــــه قــــال وعقــــد بيــــده ســــتة وث

عدنا سعيد : قال حدثنا سعيد بن عبد الرمحن قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز]1787[
أرجـع : بن جبري وهو مـريض ، فلمـا أردنـا أن خنـرج مـن عنـده ، قـال لـه عبـد امللـك بـن ميسـرة 

عهدي به قبل موته بست وثالثني ليلة وما رجع عنه : ن الصرف ؟ فقال سعيد ابن عباس ع
.ثقاتهـ ا

كنـت مـع :أخربنا الثوري عن أيب هاشم الواسطي عن زيـاد قـال]14548[وقال عبد الرزاق 
.اهـ زياد مل أعرفه بن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن ميوت بسبعني يوما ا

ثنـا محـاد عـن داود : ثنا اخلصـيب قـال: حدثنا نصر بن مرزوق قال] 5791[وقال الطحاوي 
، اهـــ رواه مســلم نضــرة عــن أيب الصــهباء أن ابــن عبــاس نــزع عــن الصــرفبــن أيب هنــد عــن أيب

.تقدم 
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أخربنـا جريـر حـدثين سـامل بـن أيب حفصـة عـن عبـد اهللا ]1372املطالب العاليـة [إسحاق -
أســتغفر اهللا وأتــوب إليــه مــن : بــن أيب مليكــة قــال مسعــت ابــن عبــاس قبــل موتــه بــثالث يقــول 

.اهـ سند جيد الصرف
ن جممع عـن عمـرو بحدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إمساعيل ]23044[شيبة ابن أيب-

.اهـ ابن جممع ضعيف ربا: قال يف الرب بالتمر نسيئة أنهابن عباسعن بن دينار 
عــن حــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن زائــدة بــن قدامــة عــن مســاك]21086[ابــن أيب شــيبة -
قلهمـا يف املكيـال ، أو يف القفيـزهـو أ: لتمر ، وقـال أنه كـره الرطـب بـاعباسابنكرمة عن ع

.اهـ سند ضعيف 
ال تبـع : قـال عبـاسبـناعن الثوري عن أشـعث عـن عكرمـة عـن ]14552[عبد الرزاق -

.أشعث بن سوار ضعيف اهـالفضة بشرط 
ــ] 4/74[يف التمهيــد عمــر قــال أبــوو  ا ذكــر احللــواين قــال حــدثنا حممــد بــن عيســى قــال أخربن

فقـال .ال علـم يل بـه:سأل رجل ابـن سـريين عـن شـيء فقـال: قال أخربنا أبو حرة قالهشيم 
مث يبـدو يل غـريه ، إين أكره أن أقول فيه بـرأي : قال . إين أحب أن تقول فيه برأيك : الرجل 

اهـ سند صحيح ، قد رأى يف الصرف رأيا مث رجع عنهعباسابنإن . فأطلبك فال أجدك ، 
.بن عبد الرمحن أبوحرة امسه واصل 

أخربنـا عبـد الصـمد بـن عبـد الـوارث ثنـا زيـد بـن مـرة أبـو املعلـى ]1371املطالب[إسحاق -
ثنــا أبــو ســعيد الرقاشــي قــال أن عكرمــة مــوىل ابــن عبــاس قــدم البصــرة فجلســنا إليــه يف املســجد 

دا اجلامع فقال أال تنهون شيخكم هذا يعين احلسـن بـن أيب احلسـن يـزعم أن مـا يبـايع النـاس يـ
بيــد الفضــة بالفضــة والــذهب بالــذهب حــرام وأنــا أشــهد أن ابــن عبــاس أحلــه قــال أبــو ســعيد 
فقلت له وحيك ما تعلم أين جالس عند رأسه وأنت عند رجليه فجاء رجل فقام عليك فقلـت 
مـا حـاجتكم فقـال أردت أن أسـأل ابـن عبـاس عـن الـذهب بالـذهب فقلـت اذهـب فإنـه يــزعم 

ن وجهه مث جلس ابن عباس فقـال أسـتغفر اهللا واهللا مـا كنـت أن ال بأس به فكشف عمامته ع
أرى إال أن ما تبايع املسلمون من شيء يدا بيد إال حالل مسعت عبد اهللا بـن عمـر وعمـر بـن 

اهـــ اخلطــاب حفظــا مــن ذلــك عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مــا مل أحفــظ وأســتغفر اهللا
.قيس ال يعرف حاله امسه وأبو سعيد ضعيف ،
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حدثنا عبدان بن أمحد ثنا طالوت بن عباد الصرييف قاال ثنا سامل بن عبد ] 459[الطرباين -
أن ابن عباس جاء من املدينـة عت بكر بن عبد اهللا املزين حيدثاهللا أبو غياث العتكي قال مس

أيها الناس إنه ال بأس بالصـرف : وجل وأثىن عليه مث قال إىل مكة وجئت معه فحمد اهللا عز
ن منه يدا بيد إمنا الربا يف النسيئة فطارت كلمة يف أهل املشرق واملغرب حـىت إذا انقضـى ما كا

يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمتـه قـال أو فعلـت : املوسم دخل عليه أبو سعيد اخلدري فقال 
الــذهب بالــذهب وزنــا بــوزن مــثال مبثــل :ســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم نعــم قــال ر : ؟ قــال 

فمن زاد أو استزاد فقد أربا والفضة بالفضة وزنا بوزن مثال مبثل تـربه وعينـه فمـن زاد تربه وعينه
أو اســتزاد فقــد أربــا والشــعري بالشــعري والتمــر بــالتمر وامللــح بــامللح مــثال مبثــل فمــن زاد أو اســتزاد 

: حىت إذا كان العام املقبل جاء ابن عباس وجئت معه فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال.فقد أربا
إن ، يــا أيهــا النــاس إين تكلمــت عــام أول بكلمــة مــن رأيــي وإين أســتغفر اهللا منــه وأتــوب إليــه 

الذهب بالذهب وزنـا بـوزن مـثال مبثـل تـربه وعينـه فمـن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
ابن ورواه .ليس بسامل هسامل حديثاهـوأعاد عليهم هذه األنواع الستة .زاد واستزاد فقد أربا 

حدثنا سـامل : قاليف ترمجة عكرمة ، من طريق النضر بن مشيل ] 474/ 6[عدي يف الكامل 
كنت أطوف أنا وبكر بن عبد اهللا املـزين فضـحك بكـر فقـال : أبو غياث من أهل البصرة قال

ما يضحك يـا أبـا عبـد اهللا قـال أتعجـب مـن أهـل البصـرة أن عكرمـة حـدثهم : له صاحب يل 
حتليــل الصــرف فــإن كــان عكرمــة حــدثهم أنــه أحلــه فأنــا أشــهد أنــه يعــين، عــن ابــن عبــاس يف

اهـــ ســامل صــدق ولكــين أقــيم مخســني مــن أشــياخ املهــاجرين واألنصــار يشــهدونه أنــه انتفــى منــه
.هذا حديثه ليس بسامل 

حـدثنا وكيـع عـن شـعبة عـن ميـان أيب حذيفـة عـن زيـاد مـوىل ابـن ]20992[ابن أيب شيبة -
. ال بـأس بـه: قـال ، طـة مث يبيعـه سئل عن الرجل خيلط الشعري باحلنأنهعباسابنعباس عن 

.ضعيف جدا 
حــدثنا أمحــد قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال أخربنــا ابــن عــون عــن ]649[أبـو جعفــر الــرزاز -

اهـــ ســند أن خنلــط بــني الزبيــب والتمــر ســعيدأبــوانــا: قــال حممــد عــن عقبــة بــن عبــد الغفــار
.د الفحامجيد ، أمحد هو ابن الولي
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حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حـدثنا ربيعـة بـن كلثـوم قـال ]8030[ابن املنذر -
ســألت ثالثـني مــن أصـحاب رســول اهللا : عـن عبــد اهللا قـالهـد أيب احلجــاجعــن جماحـدثين أيب

ابـن .صلى اهللا عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل رضـي اهللا عنـه عـن الصـرف، كلهـم ينهـاين عنـه
حدثنا القاسم بن هاشـم عـن مسـلم بـن إبـراهيم حـدثنا ربيعـة ]271إصالح املال [نيا أيب الد

سـألت عـددا مـن أصـحاب النـيب صـلى : بن كلثوم حدثنا أيب عن جماهـد عـن أيب عبـد اهللا قـال
. اهــ ربيعـة لـيس بـالقوي فكلهم ينهـى عنـه، اهللا عليه وسلم منهم معاذ بن جبل عن الصرف 

ــ]8031[ابــن املنــذر وقــال  دحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز حــدثنا حجــاج حــدثنا محــاد بــن زي
عــن ثالثــة عشــر مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللاحــدثنا عبــد اهللا بــن أيب جنــيح عــن جماهــد

اهـــ هــذا أصــح ، وكعــب رمحــه اهللا رابــع أربــع عشــرة: قــالعليــه وســلم كلهــم ينهــى عــن الصــرف
.وسند جيد 

حدثنا نصر بن علي اجلهضمي عن قيس بن : القحدثنا وكيع ]22948[ابن أيب شيبة -
وعلــي ســواران مــن فضــة ، عائشــةدخلــت علــى : قالــت ربــاح احلــداين عــن ملكــة ابنــة هــانئ

.ال ، الفضـة بالفضـة وزنـا بـوزن مـثال مبثــل: يـا أم املـؤمنني ، أبيعهـا بـدراهم ؟ فقالــت : فقلـت 
بــن عائــذ اجلهضــمى مســع بــن املبــارك مســع نصــر قــال حممــد ]698[قــال البخــاري يف التــاريخ 

عائشــة املهلـب مسعــتيصــفرة ابنـة أخــمسـع مليكــة بنـت هــانئ بـن أيبقـيس بــن ربـاح احلــداين
.خربهامليكة مل أعرفاهـالفضة بالفضة وزنا بوزن

اب منهب
حدثنا جرير بن عبد احلميد عن مساك حـدثين ]293/ 3تغليق التعليق[سعيد بن منصور -

أعطـاه آنيــة مــن هـذه احلســر وآنيــة عمــر بــن الخطــابأبيــه أن موسـى بــن أنـس بــن مالــك عـن 
مموهة بالذهب فقال اذهب فبعها واشرتط رضانا فباعها من رجـل يهـودي بضـعف وزنـه فرجـع 
إىل عمــر فقــال اذهــب فــاردده علينــا فــانطلق إىل اليهــودي فــأخربه فقــال أعطيــك بوزنــه ثــالث 

.صحح إسناده يف الفتحـ اهذلك لعمر فقال ال إال بوزنهمرات قال فجاء فذكر
أخربنـا أبـو سـفيان عـن حممـد بـن عبـد اهللا عـن أيب قالبـة عـن أنـس ]14353[عبد الرزاق -

ابـن . ال تبيعوا شيئا فيه خلعة فضة يعين بـورق : وحنن بأرض فارس قال عمرقال أتانا كتاب 
أتانـا  : لبـد اهللا عـن أيب قالبـة عـن أنـس قـاحدثنا وكيع عن حممد بن ع]20554[أيب شيبة 
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اهــــ أبـــو أن ال تبيعـــوا الســـيوف فيهـــا حلقـــة فضـــة بالـــدرهم: كتـــاب عمـــر وحنـــن بـــأرض فـــارس 
.سفيان هو وكيع بن اجلراح ، وحممد بن عبد اهللا هو الشعيثي ، ال بأس به 

حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أيب حفصة عـن املغـرية بـن ]20562[ابن أيب شيبة -
: فقـال: خملوطـات بفضـة أتبـاع بالفضـة ؟ قـال مات من ذهبعن جاعلياسئل : قالحنني

.اهـ على رسم ابن حبان هكذا برأسه ، أي ال بأس به
حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بـن منصـور أنبأنـا هـرمي عـن الشـيباين عـن ]160[الطربي -

برنسني منسـوجني بـذهب بسـبعة علياشرتيت من :جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال 
أعطيتـهفبعت أحدمها من أهل كذا بسبعة آالف ، فما سـألين عـن مثنهـا ، وال : ف ، قال آال

.اهـ ال بأس به 
يأبــو الطــاهر أخربنــا ابــن وهــب عــن قــرة بــن عبــد الــرمحن املعــافر حــدثين]4163[مســلم -

كنــا مــع :أخــربهم عــن حــنش أنــه قــاليوعمــرو بــن احلــارث وغريمهــا أن عــامر بــن حيــىي املعــافر 
قــالدة فيهــا ذهــب وورق وجــوهر فــأردت أن وألصــحايبغــزوة فطــارت يليفعبيــدبــنفضــالة

كفـة مث كفـة واجعـل ذهبـك يفانـزع ذهبهـا فاجعلـه يف: أشرتيها فسألت فضالة بن عبيد فقال 
مـن كـان يـؤمن :يقـول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمفإين، ال تأخذن إال مثال مبثل 

اهـ)1(يأخذن إال مثال مبثلاآلخر فال باهللا واليوم 
أخــربين ابــن هليعــة عــن :أخربنــا ابــن وهــب قــال:حــدثنا يــونس قــال]5800[وقــال الطحــاوي 

قــالدةسـفيانأبــيبـنمعاويــةشـرتى ا: قــالعبـد اهللا بـن هبــرية السـبائي عـن أيب متــيم اجليشـاين
طلـع معاويـةحـني الصـامتبـنعبـادةفقـام . دينـار ويـاقوت بسـتمائةيها تـرب وزبرجـد ولؤلـؤف
أال إنــه يف النــار إىل ، اشــرتى الربــا وأكلــه أال إن معاويــة : فقــال، نــرب أو حــني صــلى الظهــر امل

.اهـ سند صحيح ، رجاله ثقات حلقه

ل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغـريهم مل موالع:قال رواه الرتمذي مث -1
الشـافعي و ك و وهو قول ابـن املبـار .يروا أن يباع السيف حملى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حىت مييز ويفصل

.موقد رخص بعض أهل العلم يف ذلك من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم وغريه. أمحد و إسحق 
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حــدثنا شــريك بــن عبــد اهللا عــن إبــراهيم بــن مهــاجر عــن إبــراهيم]20550[ابــن أيب شــيبة -
اهـ ضعيف ى بالورق ورمبا ذكر املصحفاحمللقينا وكان رمبا اشرتى السيفخبابكان : قال 

.
عبـد اهللا كـان : وكيع عن فضيل بـن غـزوان عـن نـافع قـال]24/ 3[وقال سحنون يف املدونة 

.هـ حسن صحيح اال يبيع سيفا وال سرجا فيه فضة حىت ينزعه مث يبيعه وزنا بوزنبن عمر
ن سـعيد بـن جبـريحـدثنا وكيـع عـن إمساعيـل عـن عبـد األعلـى عـ]20567[ابن أيب شيبة -

حدثنا علـي ]5803[الطحاوي .ال بأس ببيع السيف احمللى بالدراهم: قال ابن عباسعن 
ابــنعــن ثنــا إســرائيل عــن عبــد األعلــى عــن ســعيد بــن جبــريقــال ثنــا أبــو نعــيم: بــن شــيبة قــال

.اهـ ضعيف اشرت السيف احمللى بالفضة : قالعباس
م بــن حــرب عــن يزيــد الــداالين عــن قــيس بــن حــدثنا عبــد الســال]20566[ابــن أيب شــيبة -

الطـــرباين .كنـــا نبيـــع الســـيف احمللـــى بالفضـــة ونشـــرتيه: قـــال مســـلم عـــن طـــارق بـــن شـــهاب
حدثنا حممد بن حيىي بن املنذر القزاز ثنا عمران بن ميسرة األدمـي ثنـا عبـد السـالم ]8209[

كنـا نبيـع : قـالبن حرب ثنا يزيد بن عبد الرمحن عـن قـيس بـن مسـلم عـن طـارق بـن شـهاب 
.حسن اهـالسيف احمللى، ونشرتيه بالورق

يف اقتضاء الورق مكان الذهبما جاء 
أخربنا الثوري عن السدي عن عبد اهللا الرى عن يسار بـن منـري أن ]14584[عبد الرزاق -

إذا قامـت علـى :قـال يف الرجـل يسـأل الرجـل الـدنانري أيأخـذ الـدراهم قـالالخطـاببـنعمر
حـدثنا وكيـع ]21620[ابـن أيب شـيبة .اهـ صـوابه عبـد اهللا البهـيطها إياه بالقيمة الثمن فأع

عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن منري عن عمر أنه مل ير بأسا باقتضاء الـذهب 
حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز حـدثنا أبـو ]8048[ابن املنـذر .من الورق ، والورق من الذهب

أتــى عمــر رجــل : ســدي عــن عبــد اهللا البهــي عــن يســار بــن منــري قــالنعــيم حــدثنا ســفيان عــن ال
نري مـــن دراهـــم أو اذهـــب معـــه إىل الســـوق، فـــإذا قامـــت علـــى مثـــن فأعطـــه دنـــا: يتقاضـــاه فقـــال

.سند حسناهـ دراهم من دنانري
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بـــن مســـعود ابـــن ســـريين أن امـــرأة اأخربنـــا معمـــر عـــن أيـــوب عـــن ]14583[عبـــد الـــرزاق -
بـــنعمـــرأخـــذت ورقـــا أو باعـــت بـــورق فأخـــذت ذهبـــا فســـألت باعـــت جاريـــة هلـــا بـــذهب ف

.اهـ مرسل صحيح ال تأخذي إال الذي بعت به : فقال الخطاب
رجـال مسعودبنابن سريين قال أمر اأخربنا معمر عن أيوب عن ]14582[عبد الرزاق -

اهــ بـن مسـعود بـرده ويأخـذ مـنهم ذهبـااأن يسلف بـين أخيـه ذهبـا مث اقتضـى مـنهم ورقـا فـأمره 
ن عـن ابــن ســريين حــدثنا وكيـع عــن ابـن عــو ]21628[وقـال ابــن أيب شـيبة .مرسـل صــحيح 

وقــــال .والــــورق مـــن الــــذهبان يكـــره اقتضــــاء الــــذهب مـــن الــــورق كــــ: عـــن ابــــن مســـعود قــــال
بلغــين أن ابــن مســعود  : حـدثنا ابــن أيب زائــدة عــن ابـن عــون عــن ابــن سـريين قــال ]21635[

اهـعن ابن سريين عن عبد اهللا مثلهحدثنا ابن إدريس عن هشام.كرهه
بــناقـال الثـوري وأخـرب الشـيباين عـن مسـيب بـن رافـع أن امـرأة ]14585[وقـال عبـد الـرزاق 

مرســل رجالــه .)1(باعــت جاريــة هلــا بــدراهم فأمرهــا عبــد اهللا أن تأخــذ دنــانري بالقيمــةمســعود
.ثقات 

ال يأخــذ : قــال عمــربــناأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]14579[عبــد الــرزاق -
.صحيح سند اهـ الرجل الدنانري من الدراهم والدراهم من الدنانري 

يـــع قـــال حـــدثنا حممـــد حـــدثنا أبـــو الربحـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد قـــال]8049[ابـــن املنـــذر وقـــال
كــان يكــون للرجــل عليــه الــدراهم فيبعــث معــي أو مــع عمــرابــنأن وحــدثنا أيــوب عــن نــافع

اذهـب إىل السـوق فاعرضـها فـإذا قامـت علـى مثـن فخـريه، : لرجـل، فيقـولرسوله بدنانري ومعه ا
.صحيح سنداهـفإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإال فبعها وادفع إليه الدراهم

حــدثنا هشــيم ثنــا إمساعيــل بــن أيب خالــد ]294/ 3تغليــق التعليــق [ســعيد بــن منصــور وقــال 
عمــرابــنكانــت يل عنــد : لــي قــال خــربين احلســن بــن ســعد مــوىل احلســن بــن عأعــن الشــعيب 

فأصــبت عنــده دنــانري فأرســل معــي رســوال إىل الســوق فقــال إذا ، دراهــم فأتيتــه أتقاضــاها إيــاه 
وإن مل يـرد ذلـك فاشـرت لـه ، فـإن شـاء أن يأخـذها بالسـعر ، قامت على سـعر فاعرضـها عليـه 

أخربنا الثوري عن مغرية عن إبراهيم أنه كره أن يبيع الذهب بالفضة مث يأخذ دراهم ]14586[عبد الرزاق مث قال -1
صور فأخربين عن احلكم قال أمرين إبراهيم أن أعطـي امرأتـه مـن وأما من: قال الثوري . إن وجدت فيها عيبا : ويقول ، 

عجبا يف أهل البصرة والكوفة أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد اهللا الرخصة : صداقها دنانري من دراهم قال عبد الرزاق 
اهـوأهل البصرة يروون عنهما التشديد 
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األحـوص خلـف بـن هشـام حـدثنا أبـومـن طريـق ] 11691[البيهقـي . مث اقضه إياه، حقه 
علـى كـان يل: قـال يعـن سـعيد مـوىل احلسـن بـن علـخالـد عـن الشـعيبعـن إمساعيـل بـن أيب

فخــرج عطــاؤه مائــة : قضــيتك قــال يإذا خــرج عطــائ: ابــن عمــر دراهــم فأتيتــه أتقاضــاه فقــال 
: دينار قال فأتيته فقال لغالمه 

سـند جيـد و . هـذا أصـح اهــ عها بالدراهم فبعها وأعطـه درامهـهوإن أحب أن تبي، مهه إياه بدرا
.
أخربنـا علـى بـن عمرو أخربنا أبو حممد املـزينأخربنا أبو سعيد بن أيب]11690[البيهقي -

عبــد اهللا بــن أن ســاملأخــربينيشــعيب عــن الزهــر حممــد بــن عيســى حــدثنا أبــو اليمــان أخــربين
الصـنفني أحـب إليـك يلرجـل عليـه الـذهب أو الـورق خـريه حـني يقضـيه أكان إذا كان لعمر

اهـــ لــك الرجــل مل يــر بــه عبــد اهللا بأســامث يقضــيه بصــرف النــاس أو يصــرف فيقبضــه فــإذا قبــل ذ
.سند صحيح 

حـدثنا موسـى بـن إمساعيـل وحممــد بـن حمبـوب املعـىن واحـد قـاال حــدثنا ]3356[أبـو داود -
كنـت أبيـع اإلبـل بــالبقيع : د بـن جبـري عـن ابـن عمـر قـال محـاد عـن مسـاك بـن حـرب عـن سـعي

هـذه يفأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيـع بالـدراهم وآخـذ الـدنانري آخـذ هـذه مـن هـذه وأعطـ
يـا رسـول اهللا : بيت حفصـة فقلـت فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف. من هذه 

بالــدنانري وآخــذ الــدراهم وأبيــع بالــدراهم وآخــذ أبيــع اإلبــل بــالبقيع فــأبيع إين، رويــدك أســألك 
ال :فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . هذه من هذهيالدنانري آخذ هذه من هذه وأعط

، )1(ضــــعفه الرتمــــذي وغــــريهاهـــــء يبــــأس أن تأخــــذها بســــعر يومهــــا مــــا مل تفرتقــــا وبينكمــــا شــــ
.والصحيح موقوف

كنا : مسعت أبا داود الطيالسي يقول: املديين قال هللا علي بن عبد امن طريق]11322[روى البيهقي يف املعرفة -1
يا أبا بسطام حدثنا حبديث مساك : عند شعبة فجاءه خالد بن طليق وأبو الربيع السمان، وكان خالد الذي سأله، فقال

عـن أيـوب : فقـال شـعبة.بن حرب عن سعيد بن جبري عن ابن عمر يف اقتضاء الورق من الذهب، والذهب من الـورق
وحـدثنا داود بـن أيب هنـد . وحدثنا قتادة عن سعيد بن املسيب عن ابـن عمـر ومل يرفعـه. نافع عن ابن عمر ومل يرفعهعن 

وحـدثنا حيـىي بـن أيب إسـحاق عـن سـامل عـن ابـن عمـر ومل يرفعـه، ورفعـه لنـا . عن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عمـر ومل يرفعـه
اهـمساك بن حرب، وأنا أفرقه
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أنـه كـان عمـربـناد عن سعيد بن جبري عـن عن الثوري عن داؤ ]14577[عبد الرزاق قال
قـال داؤد وكـان سـعيد بـن . ال يرى بأسا أن يأخذ الـدراهم مـن الـدنانري والـدنانري مـن الـدراهم 

حـدثنا ابـن أيب زائـدة عـن داود ]21619[ابـن أيب شـيبة اهــ هـذا جممـل ، رواهجبري يفـيت بـه 
يــه الــورق ، فيعطــي قيمتهــا لرأيــت ابــن عمــر يكــون ع: بــن أيب هنــد عــن ســعيد بــن جبــري قــال 

وقال .اهـ سند جيد فيعطي الورق بقيمتهاعلى سعر ، ويكون عليه الدنانريإذا قامتدنانري
أخربنا حممد بن بشار قال أنبأنـا مؤمـل قـال حـدثنا سـفيان عـن أيب هاشـم ]4585[النسائي 

مــن الــدنانري أنــه كــان ال يــرى بأســا يعــين يف قــبض الــدراهم عمــربــناعــن ســعيد بــن جبــري عــن 
وكأن هـذا مـن ابـن عمـر .أصح عن داود مؤمل بن إمساعيل خيطئ ، اهـوالدنانري من الدراهم 

.رخصة عند التعذر ، وأن املنع ملن اشرتطه ، واهللا أعلم 
يب كثـري عـن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن أأخربنا معمر عـن حيـىي بـن ]14581[عبد الرزاق -

بــن عمــر أن عمــر االـدراهم مــن الــدنانري قــال أبــو سـلمة فحــدثين أنـه كــره الــدنانري مــن الــدراهم و 
اهــــ ســـند إذا بـــاع أحـــدكم الـــذهب بـــالورق فـــال يفـــارق صـــاحبه وإن ذهـــب وراء اجلـــدار : قـــال 

.صحيح ، استدل أبو سلمة باألثر ، ورآه من الزم فتيا عمر 
أنـه سعبـاابـنعـن ا ابـن فضـيل عـن الشـيباين عـن عكرمـةحدثن]21629[ابن أيب شيبة -

]504/ 8[وذكره ابـن حـزم يف احمللـى . والورق من الذهبلذهب من الورق ايكره أن يعط
عـن ابـن عبـاس عن عكرمـةهشيم أنا الشيباين هو أبو إسحاقمن طريق سعيد بن منصور أنا

.وهذا صحيح:مث قال . من الذهبوالورق أنه كره اقتضاء الذهب من الورق 

وحنوهيوانبيع احليوان باحلما جاء يف 
حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد عن قتـادة عـن احلسـن عـن مسـرة ]3358[أبو داود -

.صححه الرتمذي اهـصلى اهللا عليه وسلمأن النيب
حـدثنا يـونس بـن عبـد األعلـى حـدثنا ابـن يحدثنا أبو بكر النيسـابور ]3096[الدارقطين -

ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخربه عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن العـاص ينوهب أخرب 
ولــيس :قــال عبــد اهللا بــن عمــرو. أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أمــره أن جيهــز جيشــا 

، صــلى اهللا عليــه وســـلم أن يبتــاع ظهـــرا إىل خــروج املصـــدق فــأمره النـــيب:قـــال ، عنــدنا ظهــر
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البعــري بــالبعريين وبــاألبعرة إىل خــروج املصــدق بــأمر رســول اهللا صــلى فابتــاع عبــد اهللا بــن عمــرو 
.اهـ صححه البيهقي اهللا عليه وسلم

ح وحـدثنا الء بـن عبـد اجلبـار العطـارثنـا العـ: قـالحدثنا بشر بن موسى]155[الطرباين -
د بــن ثنــا محــا: عبــد الواحــد بــن غيــاث قــاالثنــا: قــالبــن حممــد بــن عبــد العزيــز البغــويعبــد اهللا

سلمة عن حممد بـن إسـحاق عـن يـونس بـن أيب حبيـب عـن أيب سـفيان عـن عمـرو بـن حـريش
أفنبيــع البعــري بــالبعريين : لعبــد اهللا بــن عمــروقلــت : قــال
أمـــرين رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أن أجهـــز : قـــال؟بقـــرة بـــالبقرتني والشـــاة بالشـــاتنيوال

، خـذ يل قالئـص الصـدقة: ، فقـالإلبليا رسول اهللا نفدت ا: ، فقلتبلجيشا فنفدت اإل
.ود واحلاكم وصححه والذهيب ااهـ رواه أبو دفجعلت آخذ البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة

وابــن رمــح قــاال أخربنــا الليــث ح وحدثنيــه يحــدثنا حيــىي بــن حيــىي التميمــ]4197[مســلم -
صـلى اهللا عليـه الـزبري عـن جـابر قـال جـاء عبـد فبـايع النـيبيبقتيبة بن سعيد حدثنا ليـث عـن أ

:صلى اهللا عليه وسلمفجاء سيده يريده فقال له النيب، على اهلجرة ومل يشعر أنه عبد وسلم
اهـأعبد هو:فاشرتاه بعبدين أسودين مث مل يبايع أحدا بعد حىت يسأله . بعنيه 

عــن قتــادة عــن ســعيد بــن عــن ســعيد يمانحــدثنا عبــدة بــن ســل]20818[ابــن أيب شــيبة -
مرسـل . )1(فكـره ذلـك،احليـا يعـين اخلصـبعن الشاة بالشـاتني إىلعمرسئل : قال املسيب
.جيد 

قلت حملمد بن احلسن أنت أخربتين عن أيب يوسف عـن ] 123/ 3[قال الشافعي يف األم -
نعوا شــيئا يف إبــل رجــل عطــاء بــن الســائب عــن أيب البحــرتي أن بــين عــم لعثمــان أتــوا واديــا فصــ

فرضــي حبكــم ابــن مســعود مســعودابــنوعنــده عثمــانقطعــوا بــه لــنب إبلــه وقتلــوا فصــاهلا فــأتى 
.اهـ ضعيف فحكم أن يعطي بواديه إبال مثل إبله وفصاال مثل فصاله فأنفذ ذلك عثمان

، ال ربـا يف احليـوان :نــه قـال أشـهاب عــن سـعيد بـن املسـيب بـناعـن ]1334[مالـك -1
.ثالثة عن املضـامني واملالقـيح وحبـل احلبلـة واملضـامني بيـع مـا يف بطـون إنـاث اإلبـل واملالقـيح بيـع مـا يف ظهـور اجلمـال

ال : بن املسيب عنه فقالاسيئة فقال سئل أخربنا معمر عن الزهري سألته عن احليوان باحليوان ن] 14137[عبد الرزاق 

.اهـ صحيح احلبلة ولد ولد هذه الناقة 



تقريب فقه السابقني األولني

125

عــن صــاحل بــن كيســان عــن حســن بــن حممــد بــن علــي بــن أيب طالــب أن ]1330[مالــك -
.اهـ مرسل جيد باع مجال له يدعى عصيفريا بعشرين بعريا إىل أجل طالبعلي بن أبي

بـن أيب قسـيط اأخـربين عبـد اهللا بـن أيب بكـر عـن قال األسـلمي ]14143[عبد الرزاق وقال
.األسلمي مرتوكاهـ أنه كره بعريا ببعريين نسيئة عليبن املسيب عن اعن 
ليمان عـن حممـد بـن إسـحاق عـن يزيـد بـن حدثنا عبدة بن س]20805[ابن أيب شيبة وقال

ســلم يل بعــريي : بعــريا ببعــريين فقــال لــه الــذي اشــرتاه منــه علــيبــاع : قــال عبــد اهللا بــن قســيط 
اهـ تفارق يدي خطامه حىت تأيت ببعرييال : حىت آتيك ببعرييك ، فقال علي 

بـن عبـد اهللا حدثنا ابن أيب ذئب عن يزيد: حدثنا وكيع قال ]20817[وقال ابن أيب شيبة 
ال يصـــلح احليـــوان بـــاحليوانني ، وال الشـــاة : قـــال بـــن قســـيط عـــن أيب احلســـن الـــرباد عـــن علـــي 

.اهـ الرباد وثقه ابن حبان ، وذكر هذا اخلرب بيدبالشاتني إال يدا 
قـال عليعن يب جعفرعن أحدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر]20810[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف نيال بأس باحللة باحللت: 
حـدثنا علـي بـن مسـهر وابـن أيب زائـدة عـن صـدقة بـن املثـىن عـن ]20800[ابن أيب شيبة -

العبــد خــري مــن العبــدين ، والبعــري خــري مــن : قــال عمــار بــن ياســرعــن جـده ريــاح بــن احلــارث
كيـــل البعـــريين ، والثـــوب خـــري مـــن الثـــوبني ، ال بـــأس بـــه يـــدا بيـــد إمنـــا الربـــا يف النســـاء ، إال مـــا

حدثنا صدقة بـن الفضـل أنبـأ حيـىي بـن سـعيد عـن صـدقة بـن ]176[املروزي يف السنة .ووزن
املثــىن قــال حــدثين جــدي ريــاح بــن احلــارث قــال قــال عمــار بــن ياســر يف املســجد األكــرب البعــري 

خري من بعريين والشاة خري شاتني والثوب خري
حـدثنا موسـى ]7942[ابـن املنـذر . ىب يف النسأ إال ما كيل أو وزن إمنا الر ، ا بيد ما كان يد

عــن بــن هــارون حــدثنا شــجاع حــدثنا حيــىي عــن صــدقة بــن املثــىن عــن جــده ريــاح بــن احلــارث
ال بأس بالثوب بالثوبني واألمة باألمتني والعبد بالعبـدين والبعـري بـالبعريين : اسر قالعمار بن ي

.اهـ حسن صحيح ربا يف النسيئة، ال ما كيل ووزنإال اليدا بيد
أخربنـــا معمـــر عـــن بـــديل العقيلـــي عـــن مطـــرف بـــن عبـــد اهللا بـــن ]14141[عبـــد الـــرزاق -

آتيـــك غـــدا : اشـــرتى منـــه بعـــريا ببعـــريين فأعطـــاه أحـــدمها وقـــال رافـــع بـــن خـــديجالشـــخري أن 
.اهـ صحيح ، علقه البخاري باآلخر رهوا 



تقريب فقه السابقني األولني

126

حــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن جريــر بــن حــازم عــن قــيس بــن ]20806[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند جيد نه مل ير بأسا بالبعري بالبعريينأجابرعن سعد عن عطاء

سـألت : قـال حدثنا مالزم بن عمـرو عـن زفـر بـن يزيـد عـن أبيـه]20825[ابن أيب شيبة -
ابـــن أيب . إال يـــدا بيـــدال ، : نهـــاين ، وقـــال عـــن شـــراء الشـــاة بالشـــاتني إىل أجـــل فأبـــا هريـــرة

حدثين زفر بن يزيد السحيميقال حدثنا مالزم: قالثنا حيىي بن معنيحد]1237[خيثمة 
إىل : يعينما ترى يف شراء الشاة بالشاتني: قلت أليب هريرة: قاليزيد بن عبد الرمحنعن أبيه 

مث يعـود معهـا ، غتسـلمث يقـوم ي، وسألته عن الرجل يأيت أهله: قال.إال يدا بيدال: قال.أجل
: قــال.لقـد كـان يعجبـين أن أسـتدفئ بأخـت بـين قـيس بـن ثعلبـة: قـال.يف حلافهـا وهـي جنـب

وإن كان إن كان واسعا فاشتمل به مث صلى: قال.وسألته عن الرجل يصلي يف الثوب الواحد
، تقـدم مـا يشـهد علـى رسـم ابـن حبـان، صـحيح حسـن اهـ ال يتسع فأتزر به مث صلى مؤتزرا

.ه يف الطهور ل
اشـرتى راحلـة بأربعـة أبعـرة مضـمونة عليـه عبـد اهللا بـن عمـرن أعن نـافع ]1331[مالك -

.علقه البخاري اهـ صحيح ،يوفيها صاحبها بالربذة 
عن ابن عمـر أنـه اشـرتى حدثنا هشيم عن أيب بشر عن نافع]20801[وقال ابن أيب شيبة 

اهـــ فقــد وجــب البيــعاذهــب فــانظر ، فــإن رضــيت: لصــاحبه ناقــة بأربعــة أبعــرة بالربــذة فقــال 
.ثقات 

: قــال حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن ابــن عــون عــن أنــس بــن ســريين]20813[ابــن أيب شــيبة -
ابـــن . فكرهـــه: ال ، قـــال : ا بيـــد ؟ فقلـــت يـــد: البعـــري بـــالبعريين ؟ فقـــال : عمـــرالبـــنقلـــت 
حــدثنا عبــد الــوارث حــدثنا حــدثنا موســى حــدثنا بشــر بــن هــالل الصــواف ]7943[املنــذر 

: ال، قـال: يـدا بيـد؟ قلـت:سألت ابن عمر عن بعري ببعريين؟ قال: قالأيوب عن ابن سريين
.اهـ صحيح فال إذا

مسعــت : قــال حــدثنا ســفيان عــن أيب الــوازع: حــدثنا وكيــع قــال ]20822[ابــن أيب شــيبة -
اهـ أبو الوازع امسـع زهـري بـن تنيبناقمن يبيعين ناقة ، من يبيعين بعريا ببعريين : يقول عمرابن

.مالك ، ليس بالقوي 
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بـنابيـه قـال أخـربين أنـه سـأل أبـن طـاووس عـن اأخربنا معمـر عـن ]14140[عبد الرزاق -
ــنايب أفســأل . وكرهــه ، ال : عــن بعــري ببعــريين نظــرة فقــال عمــر ــاسب قــد يكــون : فقــال عب

خربنــا ســفيان بــن عيينــة عــن ابــن طــاوس أ]10830هــق[الشــافعي . البعــري خــريا مــن البعــريين 
.قـد يكـون البعـري خـريا مـن البعـريين: فقـالأنه سئل عن بعري ببعريين أبيه عن ابن عباس عن 

.عن ابن عباس صحيح ، علقه البخاري 
كانـت الـدرع : قـال حدثنا ابن علية عـن سـلمة عـن ابـن سـريين]23635[ابن أيب شيبة -

أخربنـا أبـو سـعيد حـدثنا أبـو العبـاس أخربنـا الربيـع أخربنـا ] 10832[البيهقـي .تباع بـاألدراع
أخربنا ابـن عليـة إن شـاء اهللا شـك الربيـع عـن سـلمة بـن علقمـة عـن حممـد بـن سـريين يالشافع

اهــــ اهللا أعلـــم أمـــا هـــم فكـــانوا يتبـــايعون الـــدرع بـــاألدرع: أنـــه ســـئل عـــن احلديـــد باحلديـــد فقـــال 
.صحيح 

والعبدباب السلم يف احليوان
وكـان :قال.كرههعمرعن الثوري عن عبد الرمحن بن القاسم أن ]14152[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل شريح يكرهه 
بـــن عيينـــة عــن عبـــد الــرمحن بـــن عبـــد اهللا عــن القاســـم بـــن اأخربنــا ]14161[عبــد الـــرزاق -

وألن أكـــون ، إنكـــم تزعمـــون أنـــا ال نعلـــم أبـــواب الربـــا : عمـــر بـــن الخطـــابحممـــد قـــال قـــال 
ومـن األمـور أمـور ال يكـن خيفـني علـى ، لمها أحب إيل من أن يكون يل مثل مصر وكورهـا أع

أحد هو أن يبتاع الذهب بالورق نسيئا وأن يبتاع الثمرة وهـي معصـفرة مل تطـب وأن يسـلم يف 
، كـذلك رواه ابـن نصـٍر قبـُل تزعمون أنـا نعلـم: ، وقال اهـ صوابه القاسم بن عبد الرمحن سن 

حدثنا املسعودي عن القاسـم بـن عبـد الـرمحن : حدثنا وكيع قال ]22114[بة ابن أيب شي. 
أخربنــــا أبــــو عبــــد اهللا ]11437[البيهقــــي .مــــن الربــــا أن يســــلم يف ســــن: قــــال عمــــر : قــــال 

احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا احلســن بــن مكــرم حــدثنا عثمــان بــن عمــر 
: ، مث قـال الرمحن أن عمر بـن اخلطـاب قـال فـذكره عن القاسم بن عبديقال أخربنا املسعود

.، وهو من قدمي حديث املسعودي حسنمرسل اهـوهذا منقطع
بـــن صـــاحل عـــن إبـــراهيم بـــن حـــدثنا حســـن : قـــال حـــدثنا وكيـــع]22118[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ ضعيف ال تسلم يف احليوان: عبد اهللا إىل عمركتب : قال مهاجر عن إبراهيم
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الـد األمحـر عــن حجـاج عـن قتــادة عـن ابـن ســريينحـدثنا أبــو خ]22112[شـبية ابـن أيب-
.اهـ ضعيف كانوا يكرهون السلم يف احليوانابن مسعودوحذيفةوعمرأن 
عبــد اهللا بــن أيت :أخربنــا معمــر عــن محــاد وغــريه عــن إبــراهيم قــال]14147[عبــد الــرزاق -

عـن الثـوري عـن محـاد ]14148[اق عبـد الـرز . برجل سلف يف قالص ألجل فنهـاه مسعود
حــدثنا حفــص ]22111[ابــن أيب شــيبة . عــن إبــراهيم أن عبــد اهللا كــره الســلف يف احليــوان 

أنـا ]200[ابـن اجلعـد .كان عبد اهللا يكره السلم يف احليوان: قال عن األعمش عن إبراهيم
بـــن أيب شـــيبة ا.شــعبة عـــن احلكـــم عــن إبـــراهيم عـــن عبـــد اهللا

كـــان ابـــن : حـــدثنا ابـــن أيب زائـــدة عـــن ســـعيد عـــن أيب معشـــر عـــن إبـــراهيم قـــال]21827[
الطحــــاوي .مســــعود ال يــــرى بالســــلم يف كــــل شــــيء بأســــا إىل أجــــل معلــــوم مــــا خــــال احليــــوان

ثنـا شـجاع بـن الوليـد عـن سـعيد بـن أيب عروبـة عـن أيب : حدثنا أبو بشر الرقي قال]5746[
مـا السلف يف كل شـيء إىل أجـل مسـمى ال بـأس بـه: قالابن مسعودمعشر عن إبراهيم عن 

معشـر عـن جعفر بن عون أخربنا سعيد عـن أيبمن طريق] 11435[البيهقي. خال احليوان
مســـمى مـــا خـــال ء إىل أجـــليكـــل شـــأن ابـــن مســـعود كـــان ال يـــرى بأســـا بالســـلم يفإبـــراهيم
.اهـ حسن صحيح احليوان

عبد أسـلم : قال ن إدريس عن الشيباين عن القاسمحدثنا اب]22100[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ مرسل جيد يف وصفاء أحدهم أبو زائدة موالنااهللا
أخربنا عبد اهللا بن كثري عن شعبة قال أخربين قيس بن مسـلم عـن ]14149[عبد الرزاق -

طــارق بــن شـــهاب قــال أســـلم زيــد بـــن خليــدة إىل عــرتيس بـــن عرقــوب يف قـــالص كــل قلـــوص 
يستنظره له فنهاه عبد اهللا عن ذلك مسعودبنامسني فلما حل األجل جاء يتقاضاه فأتى خب

ابــــن أيب شــــيبة . عـــن الثــــوري عــــن قــــيس عـــن طــــارق مثلــــهوقــــال. وأمـــره أن يأخــــذ رأس مالــــه 
أن حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســفيان عــن قــيس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب]22113[

قوب يف قالئص ، فسأل ابن مسعود ؟ فكـره السـلم يف زيد بن خليدة أسلم إىل عرتيس بن عر 
ثنـا عبـد الـرمحن بـن عيب الكيسـاين قـالحـدثنا سـليمان بـن شـ]5745[الطحـاوي .احليوان

أسـلم زيـد بـن خليـدة إىل : قـالزياد قال ثنا شـعبة عـن قـيس بـن مسـلم عـن طـارق بـن شـهاب
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فأتى ، جاء يتقاضاه فلما حل األجل ، كل قلوص خبمسني ، عرتيس بن عرقوب يف قالئص 
.صحيح اهـ وأمره أن يأخذ رأس ماله، ابن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك 

إمنا كرهه عبـد : أخربنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعيب قال ]14151[وقال عبد الرزاق 
اهــــ هـــذا منقطـــع ، وقـــال ابـــن املنـــذر اهللا ألنـــه شـــرط مـــن نتـــاج أيب فـــالن ومـــن فحـــل أيب فـــالن 

ثنا علي بـن عبـد العزيـز قـال حـدثنا حجـاج قـال حـدثنا محـاد قـال حـدثنا قتـادة حد]8111[
اشرتط عليه مـن ألنه انإمنا كره ابن مسعود السلم يف احليو : عن الشعيب قالعن عطية السراج

.اهـ مرسل جيد ضراب فحل بين فالن
جبري عن بن عيينة عن عمار الدهين قال سألت سعيد بن اأخربنا ]14160[عبد الرزاق -

إنـك إذا :فقـال، أفـال تنهـي هـؤالء عنـه : فقلـت مسعودبناكرهـه :السلم يف احليوان فقال
سـعيد بـن مـن طريـق] 11433[البيهقـي .ذهبت تنشر سلعتك علـى مـن ال يريـدها كسـرها 
أنـه كـره عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن مسـعودمنصور حدثنا عبيدة بن محيد عن عمار الـدهين

، ابــن محيــد لــيس بــالقوي ، وأخشــى أن يكــون أخــذه عنــه ابــن مرســلاهـــاناحليــو الســلف يف
.عيينة 
حدثنا شـعبة عـن عمـار صـاحب السـابري: حدثنا وكيع قال ]22119[ابن أيب شيبة وقال
قــد كنــت : مسعــت ســعيد بــن جبــري يســأل عــن الســلم يف احليــوان ؟ فنهــى عنــه ، فقــال : قــال 

أنشـر بـذي عنـد مـن : ونـه ، وال ننهـاهم ؟ فقـال سـعيد بأذربيجـان سـنني أو سـنتني تـراهم يفعل
حـدثنا مبشـر بـن احلسـن ]5747[الطحـاوي .ينهـى عنـهحذيفة بـن اليمـانال يريده ، كان 

حذيفــةكــان : قــالثنــا شــعبة عــن عمــار الــدهين عــن ســعيد بــن جبــري: ثنــا أبــو عــامر قــال: قــال
.اهـ مرسل حسن يكره السلم يف احليوان

ـــن عمـــراأخربنـــا معمـــر عـــن أيـــوب عـــن ]14154[عبـــد الـــرزاق - كـــان ال يـــرى بأســـا أن ب
.اهـ سند صحيح يسلف الرجل يف احليوان إىل أجل معلوم 

سـألت : قـال حدثنا سـهل بـن يوسـف عـن محيـد عـن أيب نضـرة]22110[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ]22120[وقــال .ال بــأس بــه: عــن الســلم يف احليــوان يف الوصــفاء فقــال عمــرابــن

نــا تنهانــا عنــه ، ءإن أمرا: قلــت البــن عمــر : قــال بــن يوســف عــن محيــد عــن أيب نضــرةســهل 
فـــأطع أمـــراءك إن كـــانوا ينهـــون عنـــه ، وأمـــراؤهم : يعـــين الســـلم يف احليـــوان يف الوصـــفاء ، قـــال 
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حـــدثنا نصـــر بـــن ]5748[الطحـــاوي .يومئـــذ مثـــل احلكـــم الغفـــاري وعبـــد الـــرمحن بـــن مســـرة
عـــن عمـــرابـــنأنـــه ســـأل ثنـــا محـــاد عـــن محيــد عـــن أيب نضـــرة: ثنـــا اخلصـــيب قـــال: ق قـــالمــرزو 

يعوا فـأط: قـال، فـإن أمراءنـا ينهوننـا عـن ذلـك : قلـت. ال بأس به : يف الوصفاء فقال السلف
ابــن . وأصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلموأمراؤنــا يومئــذ عبــد الــرمحن بــن مســرة، أمــراءكم 

حـدثنا محـاد عـن محيـد: حدثنا حجـاج قـال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال]8110[املنذر 
فــإن : فقلــت. ال بــأس بــه: ســألت ابــن عمــر عــن الســلم يف الوصــفاء فقــال: عــن أيب نضــرة قــال

وأصـحاب طيعوا أمراءكم، واألمراء يومئذ عبد الرمحن بن مسـرةفأ: قال. أمراءنا ينهون عن ذلك
.اهـ صحيح النيب عليه السالم

ابـــن بـــن منصــور حــدثنا هشـــيم حــدثنا عبيـــدة يعــينســعيدمــن طريـــق] 11431[البيهقــي -
أنـــه كـــان ال يـــرى بأســـا عبـــاسابـــنمحيـــد عـــن عبـــد امللـــك بـــن ســـعيد بـــن جبـــري عـــن أبيـــه عـــن 

.اهـ ال بأس به احليوانبالسلف يف

بيع احليوان باللحم
ســلم عــن ســعيد بــن املســيب أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه أعــن زيــد بــن ]1335[مالــك -
.، وقد روي من وجوه هذا أحسنهامرسل صحيحاهـ )1(يع احليوان باللحمو 
بــن عبــاس أن جــزورا اأخربنــا األســلمي عــن صــاحل مــوىل التوأمــة عــن ]14165[عبــد الــرزاق-

قسمت علـى عشـرة أجـزاء فقـال رجـل أعطـوين جـزءا بشـاة فقـال أبـو بكـر بكرأبيعلى عهد 
حيىي عن صاحل موىل التوأمة عـن ابـن ابن أيبأخربنا ]10878هق[ي شافعال. يصلح هذا ال

.ابن أيب حيىي األسلمي مرتوكاهـأنه كره بيع احليوان باللحمبكر الصديق عباس عن أيب
قـال عبـاسبـناأخربنا معمر عن حيىي بـن أيب كثـري عـن رجـل عـن ]14164[عبد الرزاق -

اهـال بأس أن يباع اللحم بالشاة 

ر أهــل اجلاهليـة بيـع احليـوان بــاللحم مـن ميسـ:مالـك عـن داود بـن احلصــني أنـه مسـع سـعيد بــن املسـيب يقـول وقـال-1
أمالك عن أيب الزناد عن سعيد بن املسيب وقال. بالشاة والشاتني 

ن كـان اشـرتاها لينحرهـا فـال خـري يف إالزناد فقلت لسعيد بن املسيب أرأيت رجال اشرتى شارفا بعشرة شياه فقال سعيد 
وكان ذلك يكتب يف : قال أبو الزناد . وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع احليوان باللحم : بو الزناد ذلك قال أ

اهـعهود العمال يف زمان أبان بن عثمان وهشام بن إمساعيل ينهون عن ذلك 
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عبــاسبــنانــا إســرائيل عــن عبــد اهللا بــن عصــمة قــال مسعــت أخرب ]14167[عبــد الــرزاق -
يسأل عن رجل اشرتى عضوا من جـزور برجـل عنـاق واشـرتط علـى صـاحبها أن يرضـعها أمهـا 

.اهـ سند حسن يصلح ال: بن عباس احىت تفطم فقال 
أخربنـا : حدثنا موسى بن هارون حدثنا عبد األعلى حدثنا محاد قـال]7947[ابن املنذر -

سئل عن رجل حنر جزورا أيبع العضو بالشاة عمرابنأن كرمي املعلم عن يزيد بن طلقعبد ال
.ضعيف اهـلقلوص إىل أجل، فنهى عنه ابن عمرأو ا

باب بيعتني يف بيعة
الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان مـن املـس (وقول اهللا تعاىل 

]275البقرة ) [مثل الربا وأحل اهللا البيع وحرم الربا
رو عـن أيب سـلمة عـن أيب حدثنا ابن أيب زائدة عن حممد بن عمـ]20834[ابن أيب شيبة -

مــن بــاع بيعتــني يف بيعــة فلــه أوكســهما أو : ال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقــ: هريــرة قــال
بـن أيب شـيبة بـه أبـو بكـر اابن أيب زائدة ، تفـرد ال يرويه عن حممد بن عمرو هكذا إالاهـالربا

واحلـديث روي عـن ابـن ُعمـر .)1(واحلاكم والذهيبوصححه ابن حبان أبو داود ، وقد أخرجه
.له أوكسهما أو الربا : وابن َعمرٍو وابن مسعود مل يقولوا 

بــن أخربنــا إســرائيل قــال حــدثنا مســاك بــن حــرب عــن عبــد الــرمحن ]14633[عبــد الــرزاق -
أن يقول هـو بالنسـيئة بكـذا ، ال تصلح الصفقتان يف الصفقة : قال بن مسعوداعبد اهللا عن 

عبــد قــال .اهـــ التفســري أظــن عبــد الــرزاق أدرجــه هنــا ، هــو للثــوري وكــذا وبالنقــد بكــذا وكــذا 
أخربنا الثوري وإسرائيل عـن مسـاك بـن حـرب عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا ]14636[الرزاق 

ن باعــه بيعــا فقــال إ: قــال ســفيان يقــول . الصــفقتان يف الصــفقة ربــا : ود قــال بــن مســعاعــن 
حــدثنا علــي بــن ]7929[ابــن املنــذر . أبيعــك هــذا بعشــ

خــالف حيــي بــنَ ، فقــد ] 464[علــة املحاديــث قــال الشــيخ احملــدث مقبــل الــوادعي رمحــه اهللا يف األ-1
العزيز بن حممد الدراوردي وحممد بن عبد اهللا األنصاري وإمساعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ وعبد الوهاب بن زكريا عبدُ 

عطاء وعبدة بن سليمان وحيي بن سـعيد كلهـم يروونـه عـن حممـد بـن عمـرو عـن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة أن النـيب صـلى 
ورواه عبــد اهللا بــن حممــد . وكــذلك رواه يزيــد بــن هــارون : تــني يف بيعــة اهـــ قلــت بيع

.البغوي عن ابن أيب شيبة عن ابن أيب زائدة مثل رواية اجلماعة 
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احلسن حدثنا عبد اهللا عن سفيان قال حدثنا مسـاك بـن حـرب الـذهلي حـدثنا عبـد الـرمحن بـن 
: قـــال ســـفيان. الصـــفقتان يف صـــفقة ربـــا: عود أنـــه قـــالعبـــد اهللا عـــن أبيـــه عبـــد اهللا بـــن مســـ

أبيعـــك بـــألف درهـــم وتعطـــين الـــدنانري مـــن عشـــرة و أبيعـــك بعشـــرة بالنقـــد : وتفســـريه أن يقـــول
صــفقتان يف : قــال ه أبــو نعــيم عــن ســفيان مثلــه تابعــاهـــ وبعشـرين بالنســيئة فيــذهب بــه عليهمــا

حـدثنا حيـىي بـن ]189[ن نصـر يف السـنةحممـد بـوقـال. والطرباين، أخرجه العقيليصفقة ربا 
حيــىي أنبــأ أبــو األحــوص عــن مســاك عــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا وعــن أيب عبيــدة عــن عبــد اهللا 
قال صفقتان يف صفقة ربا أن يقول الرجل إن كان بنقد فبكذا وكذا وإن كان إىل أجل فبكـذا 

عبيـدة أو عـن عبـد ن مسـاك عـن أيبعـحـدثنا أبـو األحـوص ]20827[ابن أيب شيبة . وكذا 
إن كـان : أن يقـول الرجـل ، صـفقتان يف صـفقة ربـا : الرمحن بن عبد اهللا عن ابن مسعود قال 

حـدثنا سـفيان عـن مسـاك عـن عبـد : حـدثنا وكيـع قـال . بنقد فبكـذا ، وإن كـان بنسـيئة فبكـذا
حـــدثنا إســـحاق أنبـــأ وكيـــع ثنـــا]191[وقـــال ابـــن نصـــر. الـــرمحن بـــن عبـــد اهللا عـــن أبيـــه مبثلـــه

إسرائيل عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه يف الرجل يشرتي 
]3783[وقـال أمحـد اهــصفقتان يف صفقة ربـا : الشيء على أن يعطي الدينار بعشرة فقال 

ثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قـالوا ثنـا شـريك عـن مسـاك عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد حد
: أبيــه قــال اهللا بـن مســعود عـن

قال أسود قال شريك قال مساك الرجل يبيـع البيـع فيقـول هـو بنسـاء بكـذا وكـذا وهـو . واحدة 
اهـ هذا التفسري من مساك أخشى أن يكون مما تلقنه بـأخرة ، واألشـبه أنـه مـن  بنقد بكذا وكذا 

: حــدثنا حممــد حـدثنا شــعبة عــن مســاك بــن حــرب قــال]3725[أمحــد قــالو . كـالم ســفيان 
ال تصلح سفقتان يف : مسعت عبد الرمحن بن عبد اهللا حيدث عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال

وموكلـه وشـاهده وكاتبـه لعـن اهللا آكـل الربـا: وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـال، سفقة
، وصــححه ابــن ان وشــعبة عــن مســاك أصــح اهـــ هــذا هــو الصــحيح عــن عبــد اهللا ، وروايــة ســفي

.حبان 
عــن الثــوري عــن جــابر عــن الشــعيب عــن مســروق يف رجــل قــال ]14637[عبــد الــرزاق وقــال 

: عبد اهللاأبيعك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيين الدينار من عشرة دراهم قال مسروق قال 
ع عـن سـفيان عـن جـابر حـدثنا وكيـ]23710[ابن أيب شـيبة . ال حتل الصفقتان يف الصفقة 
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وحـدثين : قـال .الـدينار بعشـرةرجل يشرتي الـرب بكـذا وكـذا درمهـاسأله عن ال: قال عن عامر 
.اهـ جابر ضعيف ال يصلح صفقتان يف صفقة: مسروق عن عبد اهللا قال 

عـن ثنا حيـىي بـن زكريـا بـن أيب زائـدة عـن أشـعث عـن عكرمـةحـد]20826[ابن أيب شيبة -
ال وبنســـيئة بكـــذا ، ولكـــن، هـــي بنقــد بكـــذا : ال بـــأس أن يقـــول للســـلعة : قــال عبـــاسابـــن

.اهـ أشعث بن سوار ليس بالقوي يفرتقا إال عن رضا

باب بيع العينة وحنوها
حيـــوة بـــن أخربنـــا ابـــن وهـــب أخـــربينيحـــدثنا ســـليمان بـــن داود املهـــر ]3464[أبـــو داود -

حـدثنا حيـوة بـن يبـن حيـىي الربلسـحـدثنا عبـد اهللايشريح ح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسـ
أن عطـــاء عبـــد الـــرمحن اخلراســـاينعبـــد الـــرمحن قـــال ســـليمان عـــن أيبشـــريح عـــن إســـحاق أيب

حدثــه أن نافعــا حدثــه عــن ابــن عمــر قــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم اخلراســاين
سـلط اهللا ، م اجلهـاد ورضـيتم بـالزرع وتـركت، وأخـذمت أذنـاب البقـر ، إذا تبايعتم بالعينـة :يقول 

اهــ اإلخبار جلعفر وهذا لفظـه: قال أبو داود . ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم ، عليكم ذال 
، وصــححه ابــن القطــان يف بيــان الــوهم ســكت عنــه أبــو داود هــذا حــديث حســن لــه شــواهد 

.يف الصحيحة واأللباين 
عـن رجـل عمـربـناسـئل عن الثوري عن ليث عـن جماهـد قـال ]14822[عبد الرزاق وقال

لعلــه لــو باعــه مــن غــريه : بــاع ســرجا بنقــد مث أراد أن يبتاعــه بــدون مــا باعــه قبــل أن ينتقــد قــال 
حـدثنا : حـدثنا علـي بـن احلسـن قـال]8167[ابـن املنـذر . باعه بدون ذلك فلم ير به بأسا 

رجا حدثنا ليث عـن جماهـد عـن ابـن عمـر أن رجـال بـاع مـن رجـل سـ: عبد اهللا عن سفيان قال
فلم ينتقد مثنه، فأراد صاحب السرج الذي اشرتاه أن يبيعه، فأراد الذي باعـه أن يأخـذه بـدون 

فلعلـه لـو باعـه مـن : ما باعه به منه، فسئل عن ذلك ابن عمر فلم ير به بأسا، وقال ابن عمـر
عبـد اهللا بـن الوليـد حـدثنا مـن طريـق]11116[البيهقـي .غريه باعـه بـذلك الـثمن أو أنقـص

.ليث بن أيب سليم ضعيف .فذكره سفيان
عمـرابـنعـن حدثنا حفـص بـن غيـاث عـن ليـث عـن عطـاء ]20523[ابن أيب شيبة وقال
.ليث هو ابن أيب سليم اهـ: قال
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بتاعـه منـك إىل أابتع يل هـذا البعـري بنقـد حـىت : بلغه أن رجال قال لرجل ]1343[مالك -
أخربنـا ]14229[عبـد الـرزاق . بن عمرعبد اهللا فسئل عن ذلك ، أجل 

يــأيت : بــن عمــر إذ ســأله خنــاس فقــال اكنــت مــع : بــن جــريج قــال أخــربين زيــد بــن أســلم قــال ا
بـن افقـال . ال: بـن عمـر افقـال ، الرجل يف بعري ليس يل فيساومين فأبيعه منه مث أبتاعـه بنقـد 

. ال تبـع بيعـا حـىت تقبضـه: يكرهـه ويقـولبـد اهللاجـابر بـن عجريج وأخربين أبو الزبري أنـه مسـع 
: حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ابــن جــريج عــن زيــد بــن أســلم قــال ]22336[ابــن أيب شــيبة 

اهــ صـحيح عنهمـا )1(فكرهـه، شـرتيه منـك أو ، اشرت هذا البيع : الرجل يقول : قلت البن عمر
.
عبــد اهللا بــن مسعــت أنــه قــالحيــىي بــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد عــن ]1340[مالــك -

بـن عبـاس ان يقبضـها فقـال أورجل يسأله عن رجـل سـلف يف سـبائب فـأراد بيعهـا قبـل عباس
علـم أنـه أراد أن يبيعهـا مـن أوذلـك فيمـا نـرى واهللا : قال مالك. تلك الورق بالورق وكره ذلك 

لــذي صــاحبها الــذي اشــرتاها منــه بــأكثر مــن الــثمن الــذي ابتاعهــا بــه ولــو أنــه باعهــا مــن غــري ا
بـن عيينـة عـن حيـىي اأخربنـا مالـك و ]14234[عبـد الـرزاق .اشرتاها منه مل يكن بـذلك بـأس

بــن عبــاس فأتــاه رجــل أســلف يف ســبائب اكنــت عنــد : بــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد قــال 
اهــ سـند إمنا تلك ورق بـورق وذهـب بـذهب ، ال : بن عباس افقال ، أيبيعها قبل أن يقبضها 

.صحيح 
ســئل : حــدثنا وكيــع عــن حنظلــة عــن القاســم بــن حممــد قــال ]21828[شــيبة ابــن أيبوقــال

.صحيح اهـ ال: ابن عباس عن رجل أسلم يف سبائب أيبعن قبل أن يستوفني ، قال 
عبــاسبـنابــن عيينـة عـن عمـرو بــن دينـار عـن عطـاء عــن اأخربنـا ]15028[عبـد الـرزاق -

، إذا اسـتقمت بنقـد فبعـت بنسـيئة فـال و ، اسـتقمت بنقـد وبعـت بنقـد فـال بـأس بـه إذا: قال 
قــال . مــا أرى بــه بأســا : بــن شــربمة فقــال ابــن عيينــة فحــدثت بــه اقــال . إمنــا ذلــك ورق بــورق 

.اهـ صحيح ال يستقيم بنقد مث يبيع لنفسه بدين : بن عباس اإمنا يقول : عمرو 

كـان : وبـه قـال . املواصـفة هـو املواطـأة : بـن املسـيب قـال اأخربنـا معمـر عـن الزهـري عـن ]14223[عبد الـرزاق -1
: وكره أيضا أن تأيت الرجل بالثوب لـيس لـك فتقـول ، صفة أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده واملوا. يكره املواصفة 

.هذا من العينة .اهـ صحيح نظرةنعم اشرتيته لتبيعه منه : فإذا قال ؟ من حاجتك هذا 
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قـال مسعـت بن التيمي عن أبيه قال حدثنا حيان بن عمـرياأخربنا ]14823[عبد الرزاق -
ورواه وكيــع عــن اهـــ إذا بعــتم الســرق مــن ســرق احلريــر بنســيئة فــال تشــرتوه : يقــول عبــاسبــنا

.صحيح . سليمان التيمي بنحوه 
: ل ذكــروا عنــد حممــد العينــة فقــا: قــال حــدثنا معــاذ عــن ابــن عــون]20527[ابــن أيب شــيبة 

ابـن وقـال .مرسـل بصـري اهــ)1(درهـم بـدرهم وبينهمـا حريـرة: كـان يقـولعبـاسابـنأن نبئت
ارون قـــال حــدثنا يزيــد بـــن هــحــدثنا حممـــد بــن بكــر قـــال حــدثنا بنــدار قـــال]8165[املنــذر 

عن ابن عباس يف رجل باع حريـرة بنسـيئة مث اشـرتاها حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوىف
.اهـ سند بصري صحيحتلك دراهم بدراهم بينهما حريرة: قال. بدون ما باعها بنقد

]14812[عبد الرزاق -
أرقمبنزيديا أم املؤمنني كانت يل جارية فبعتها من : يف نسوة فسألتها امرأة فقالت عائشة

بثمان مئة إىل أجل مث اشرتيتها منه بست مئة فنقدته الست مئة وكتبت عليه مثان مئة فقالـت 
أخــربي زيــد بــن أرقــم أنــه قــد أبطـــل ، ىبــئس واهللا مــا اشــرتيت وبــئس واهللا مــا اشــرت :ةعائشــ
فقالـــت املـــرأة لعائشـــة أرأيـــت إن .ســـلم إال أن يتـــوبده مـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و جهـــا

اآليــة أو )ة مــن ربــه فــانتهىظــمــن جــاءه موع(أخــذت رأس مــايل ورددت عليــه الفضــل قالــت 
. اهـ هذا الرتدد أظنه من عبـد الـرزاق أو مـن دونـه اآلية)إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم(قالت 

عــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن امرأتــه قالــت مسعــت امــرأة أيب ]14813[عبــد الــرزاق قــال
الســـفر تقـــول ســـألت عائشـــة فقلـــت بعـــت زيـــد بـــن أرقـــم جاريـــة إىل العطـــاء بثمـــان مئـــة درهـــم 

ت هلـا عائشـة بـئس مـا اشـرتيت أو بـئس مـا اشـرتى أبلغـي زيـد بـن وابتعتها منه بسـت مئـة فقالـ
أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم إال أن يتـوب قالـت أفرأيـت إن 

ابــن وقــال .أخــذت رأس مــايل قالــت ال بــأس مــن جــاءه موعظــة مــن ربــه فــانتهى فلــه مــا ســلف
عبـــد اهللا عـــن ســـفيان قـــال حـــدثنا أبـــو حـــدثنا علـــي بـــن احلســـن قـــال حـــدثنا ]8166[املنـــذر 

عن امرأته العالية أن امرأة أيب السفر باعت خادما هلا إىل العطاء من زيد بن إسحاق اهلمداين

ريين عــن سـئل ابــن سـ: حـدثنا ســفيان عـن عبــد العزيـز بــن قريـر قــال : حــدثنا وكيـع قــال ]22476[ابـن أيب شـيبة -1
حــدثنا أبــو  : حـدثنا وكيــع قـال وقــال. كـان الرجــل خيـرج متاعــه إىل السـوق ، فيبيــع بالنقـد ويبيــع بالنسـيئة: العينـة ؟ قــال 

مث يضعه ، فإن وجد كان الرجل يشرتي املتاع: فقال سألت ابن سريين عن بيع احلرير ؟: كعب عبد ربه بن عبيد قال 
.، وفيه نظرذكره يف من رخص يف العينة صحيح ، اهـ لنسيئة باعهرحبا بالنقد باعه ، وإن وجد رحبا با
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د بن أرقـم أنـه أبطـل جهـاده إن بئس ما شريت وبئس ما اشرتيت، أبلغي زي: سألتها عن ذلك
فمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه فــانتهى (: قالــت.أرأيــت إن مل آخــذ إال رأس مــايل: قــال. مل يتــب

. ورواه البيهقــي مــن طريــق عبــد اهللا بــن الوليــد العــدين عــن ســفيان الثــوري مثلــه.)فلــه مــا ســلف
عائشــة وأم مـرأيت علــىادخلــت : نـا شــعبة عــن أيب إسـحاق قــالخرب أ]451[وقـال ابــن اجلعــد 

ولــد لزيــد بــن أرقــم فقالــت هلــا أم ولــد زيــد بــن أرقــم إين بعــت مــن زيــد عبــدا بثمــان مائــة نســيئة 
واشــرتيته منــه بســتمائة نقــدا فقالــت عائشــة أبلغــي زيــدا أن قــد أبطلــت جهــادك مــع رســول اهللا 
صـلى اهللا عليـه و سـلم إال أن تتـوب بــئس مـا شـريت وبـئس مــا اشـرتيت وسـألتها امـرأة فقالــت 

وجدت شاة وقد عرفتها ومل أجد من يعرفها فقالت هلا عـريف واحلـيب واعلفـي قـال وسـألتها إين
]11113[البيهقـي . امرأيت عن املرأة حتف جبينها قالـت أميطـي عنـك األذى مـا اسـتطعت 

كنــت : إسـحاق عــن العاليـة قالـت سـعيد بــن منصـور حـدثنا أبــو األحـوص عـن أيبمـن طريـق
يا أم املـؤمنني أكنـت تعـرفني زيـد بـن أرقـم قالـت : حمبة فقالت هلا قاعدة عند عائشة فأتتها أم

. إىل عطائـه بثمامنائـة نسـيئة وإنـه أراد بيعهـا بسـتمائة نقـدابعتـه جاريـة يلفـإين: قالت . نعم: 
زيــدا أنــه قــد أبطــل جهــاده مــع رســول اهللا يبئســما اشــرتيت وبئســما اشــرتى أبلغــ: فقالــت هلــا 

اهللا بـن أمحـد بـن وهيـب ثنا عبـدحـد]3002[الـدارقطين .يتـبإن مل صـلى اهللا عليـه وسـلم
نا حممد بن شعيب بـن شـابور أخـربين شـيبان بـن عبـد ثنا العباس بن الوليد بن مزيدالدمشقي 

حججـت أنـا: قالـتين يونس بن أيب إسحاق اهلمداين عـن أمـه العاليـة بنـت أنفـعأخرب الرمحن 
حممـد نـا قـراد أبـو نـوح نـا يـونس بـن أيب إسـحاق ح ونا حممد بن خملد نا عباس بـن، وأم حمبة 

، ائشــة فســلمنا عليهــا خرجــت أنــا وأم حمبــة إىل مكــة فــدخلنا علــى ع: قالــتعــن أمــه العاليــة
فقالــت هلــا أم ، : قالــت، مــن أهــل الكوفــة : قلنــامــن أنــنت؟: فقالــت لنــا

ن أرقـم األنصـاري بثمامنائـة درهـم إىل يا أم املؤمنني كانت يل جارية وإين بعتها من زيـد بـ: حمبة
: فقالــت، فأقبلــت علينــا: قالــت، وإنــه أراد بيعهــا فابتعتهــا منــه بســتمائة درهــم نقــدا ، عطائــه 

صـلى اهللا عليــه فـأبلغي زيـدا أنـه قـد أبطـل جهـاده مـع رسـول اهللا، بئسـما شـريت ومـا اشـرتيت 
فمــن جــاءه (:أس مــايل؟ قالــتآخــذ منــه إال ر أرأيــت إن مل: فقالــت هلــا، وســلم إال أن يتــوب

ى قــرئ علــ]2897[ابــن أيب حــامت يف التفســري وقــال . )موعظــة مــن ربــه فــانتهى فلــه مــا ســلف
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جريـــر بـــن حـــازم عـــن أيب إســـحاق أبنـــا ابـــن وهـــب أخـــربينحممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد احلكـــم
ليـه وسـلم اهللا عأن عائشة زوج النـيب صـلى نس يعين امرأته العالية بنت أيفععن أم يو اهلمداين

: قـال. يـا أم املـؤمنني أتعـرفني زيـد بـن أرقـم؟ قالـت نعـم: أم ولد لزيـد بـن أرقـمقالت هلا أم حمبة
. فاحتـــاج إىل مثنـــه، فاشـــرتيته قبـــل حمـــل األجـــل بســـتمائة. فـــإين بعتـــه عبـــدا إىل العطـــاء بثمامنائـــة

اهللا أبلغــي زيــدا أنــه قــد أبطــل جهــاده مــع رســول . بــئس مــا شــريت وبــئس مــا اشــرتيت:فقالــت
ـــــب ـــــه وســـــلم إن مل يت أفرأيـــــت إن تركـــــت املـــــائتني وأخـــــذت : فقلـــــت: قالـــــت. صـــــلى اهللا علي

هــذا حــديث اهـــ)1()فمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه فــانتهى فلــه مــا ســلف(الســتمائة؟ قالــت نعــم 
.واهللا أعلم . 

سألت طاووسا عن رجـل : أخربنا معمر عن عمرو بن مسلم قال ]14814[عبد الرزاق -
رخــص فيــه نــاس وكرهــه نــاس وأنــا : فقــال ، يشــرتيه منــه قبــل أن ينقــده أبــاع مــن رجــل متاعــا 

.عمرو بن مسلم اجلندي ضعيفاهـ أكرهه 
.تقدم من هذا الباب يف السلم ، ويأيت يف بيع الدين بالدين 

بيع القيمة
.ع هذا بكذا فما زاد فهو لك هو أن يقول له ب

ابـندينـار عـن عطـاء عـن عـن عمـرو بـن حدثنا هشيم بن بشـري]20770[ابن أيب شيبة -
بعــه بكــذا وكــذا ، فمــا : أنــه كــان ال يــرى بأســا أن يعطــي الرجــل الرجــل الثــوب فيقــول عبــاس

أخربنـا هشـيم قـال مسعـت عمـرو بـن دينـار حيـدث عـن ]15020[عبد الـرزاق .ازددت فلك
وبيـع القيمـة أن يقـول . قـال وذكـره يـونس عـن احلسـن.بن عباس أنه مل ير بـه بأسـاااء عن عط

حــدثنا هشــيم ]408[وقــال أمحــد يف مســائل ابنــه صــاحل .بــع هــذا بكــذا وكــذا فمــا زاد فلــك
قال أخربنا عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان ال يرى بأسا أن يدفع الرجـل إىل 

أيبمــن طريــق] 11990[البيهقــي .بعــه بكــذا وكــذا فمــا ازددت فلــكالرجــل الثــوب فيقــول

وقد ذهب إىل حـديث ] 138[اإلجابة وقال الزركشي يف . : دارقطين قال ال-1
والعالية ، ديثهاوصححوا حوزاعي وأبو حنيفة ومالك وأمحد بن حنبل واحلسن بن صاحل ألاعائشة مجاعة منهم الثوري و 
اهـوذكرها ابن حبان يف الثقات، مامان إروى عنها زوجها وابنها ومها 
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صـحيح ، علقـه .فـذكره عبيد حدثنا هشيم أخربنا عمرو بن دينـار عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس 
.البخاري 

بيع املراحبة
.)1(كذاأرحبين  و أبيعك بهيقولمث ، السلعةأن يذكر مثن 

خربنا أبو عمرو بـن جنيـد أخربنـا أبـو مسـلم أخربنا أبو نصر بن قتادة أ]11107[البيهقي -
عثمــان بــن عفــانأن حــدثنا ابــن عــون عــن حممــد يالشــعيثابــن محــاد حــدثنا عبــد الــرمحن يعــين

.اهـ مرسل ال بأس بهديناراييدعقلها من يضع يفالعري فيقول من يرحبينيكان يشرت 
بــن الســماك حــدثنا أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران أخربنــا أبــو عمــرو] 11108[البيهقــي -

أمحـد بـن حنبـل حـدثنا وكيـع حـدثنا مسـعر عـن أيبحنبل بن إسحاق حدثنا أبو عبد اهللا يعين
اشــرتيت خبمســة : اهللا عنــه إزارا غليظــا قــال يرضــيعلــرأيــت علــى : حبــر عــن شــيخ هلــم قــال 

اهـفيه درمها بعته إياهدراهم فمن أرحبين
كـره أن يأخـذ للنفقـة رحبـا مسعودبنائـت أن أخربنا معمر قال أنب]15004[عبد الرزاق -
حــدثنا عبـــدة بــن ســـليمان عـــن ســعيد بـــن أيب عروبــة عـــن خالـــد ]20779[ابــن أيب شـــيبة . 

احلذاء عن أيب معشر عن إبراهيم عـن ابـن مسـعود أنـه كـان ال يـرى بأسـا أن يبيـع الرجـل املتـاع 
.صحيح اهـ هذا مرسل إسناده يأخذ للنفقة رحباالعشرة اثين عشر ما مل 

ســـئل أمحـــد عـــن حـــديث خالـــد عـــن رجـــل عـــن أيب : ]1234/ 3[همســـائلوقـــال حـــرب يف 
حدثناه حممد : فقال. معشر عن إبراهيم عن عبد اهللا يف بيع ده دوازده ما مل يأخذ للنفقة رحبا

حـدثنا خالـد عـن أيب معشـر عـن إبـراهيم عـن عبـد اهللا : بن بشـر عـن سـعيد بـن أيب عروبـة قـال
وقــد رفــع خالــد عــن إبــراهيم إىل عبـــد اهللا : ذكر فيــه خالــد، مث قـــال أمحــدولــيس كلهــم يــ: قــال
، ويف اجلنـب يقـرأ بعـض ) إذا تواىل عليه رمضانان(يث يرسلها غريه، منها هذا، وحديثأحاد
اهـاآلية

مث اختلفـوا يف الـربح الـذي جيـوز بـه البيــع ، مجعـوا أن بيـع املراحبـة جـائزأو ] 75[قـال ابـن جريـر يف اخـتالف الفقهـاء -1
وهـو أن .واتفقوا على أن بيع املراحبة صحيح]: 392/ 1[اختالف العلماء وقال ابن هبرية يف . اهـ وذكره على املراحبة

اهـفكرهه أمحد ومل يكرهه اآلخرون.مث اختلفوا يف كراهيته.أبيعك وأربح يف كل عشرة درمها: يقول
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عمــربــنابــن أيب نعــم عــن اأخربنــا الثــوري عــن عمــار الــدهين عــن ]15010[عبــد الــرزاق -
حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن عمـــار ]22000[ابـــن أيب شـــيبة . بيـــع ده دوازده ربـــا: قـــال 

.اهـ سند ضعيف هو ربا: قال الدهين عن ابن أيب نعم عن ابن عمر
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن عبــد األعلــى عــن ســعيد بــن جبــري]22004[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ عبد األعلى الثعليب ضعيف )1(هو ربا: قال عباسابنعن 
قال عباسابنحدثنا وكيع عن الوليد بن مجيع عن عكرمة عن ]22008[ة ابن أيب شيب-
.فيه ضعفاهـ هو ربا: 
بـن عبـاس ابن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال مسعت اأخربنا ]15011[عبد الرزاق-

ثنا سـفيان بـن حد]21998[ابن أيب شيبة . وذاك بيع األعاجم: قال ، يكره بيع ده يازده 
. بيع األعاجم: وقال ، ن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع ده دوازدهعيينة ع
زيـاد أو سعيد بن منصـور حـدثنا سـفيان عـن عبيـد اهللا بـن أيبمن طريق]11109[البيهقي 

اهــ)2(إمنـا هـو بيـع األعـاجم: يزيد مسع ابن عباس ينهى عن بيـع ده يـازده أو ده دوازده ويقـول 
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن ]22735[ابـن أيب شـيبة عيينـة بالسـماع ، وقـال مل يصرح ابن

وهـذا اهــابن جريج عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عـن ابـن عبـاس أنـه كـره بيـع املشـافة يعـين املراحبـة
.سند صحيح 

بيع الدين بالدين
خلصـيب حدثنا أبو العباس حممد بـن يعقـوب ثنـا الربيـع بـن سـليمان ثنـا ا]2342[احلاكم -

بن ناصح ثنا عبد العزيز بن حممد الـدراوردي عـن موسـى بـن عقبـة عـن نـافع عـن ابـن عمـر أن 
هـذا حـديث صـحيح علـى :قـال . 

موســى هــذا هــو ابــن : ورواه البيهقــي مث قــال . اهـــ وصــححه الــذهيب شــرط مســلم و مل خيرجــاه 
والعجـب ، روايته عن موسى بن عقبة وهو خطأ وشيخنا أبو عبد اهللا قال يف،يعبيدة الربذ

حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن بكــري بــن عتيــق عــن ســعيد بــن جبــري أنــه كــان يكــره بيــع ده ] 21999[ابــن أيب شــيبة -1
.اهـ صحيح أخذته بكذا ، وأبيعكه بكذا وكذا:قل : فكيف أصنع ؟ قال : ت له ديازده وده دوازده ، قل

هو لك بده يازده أو قال بده دواز ده مل يسم رأس : : مث قال البيهقي -2
اهـذلك واهللا أعلماملال مث مساه عند النقد وكذلك ما روى عن ابن عمر يف
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يعلـاحلسـنكتاب السنن عن أيبشيخ عصره روى هذا احلديث يفاحلسن الدارقطينمن أيب
ضـعفه ابـن عـدي والــدارقطين يف : قلـت اهــ هـذا فقـال عـن موسـى بـن عقبـةيبـن حممـد املصـر 

.)1(نه عن ابن عبيدة أصحإالعلل وقال 
ابـنعن حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع: حدثنا وكيع قال ]22563[وقال ابن أيب شيبة 

.اهـ موسى بن عبيدة ضعيف أنه كره كالئا بكالئ يعين دينا بدينعمر
: حــدثنا ســفيان عــن كليــب بــن وائــل قــال : حــدثنا وكيــع قــال ]21575[ابــن أيب شــيبة -

جــل ديــن ، فــأراد أن يســلمه إليــه يف طعــام وســئل عــن رجــل كــان لــه علــى ر عمــرابــنمسعــت 
عن الثوري عن كليب بن وائل قـال]14439[عبد الرزاق .ال حىت يقبضه: فكرهه ، وقال 

]11450[البيهقـي . ال : قـال ؟اسألت : 
ا حممـد بـن عبـد الوهـاب إسحاق أخربنا أبـو عبـد اهللا بـن يعقـوب حـدثنأخربنا أبو زكريا بن أيب

علــى رجــل كانــت يل: أخربنــا جعفــر بــن عــون أخربنــا كليــب بــن وائــل قــال قلــت البــن عمــر 
ال : طعـــام إىل احلصـــاد قـــال يولكـــن أكتبهـــا علـــيلـــيس عنـــد: دراهـــم فأتيتـــه أتقاضـــاه فقـــال 

كليب أخربنا: قالأخربنا أبو أمحد قال أخربنا جعفر بن عون]8114[اهـ ابن املنذر يصلح
.صحيح . فذكره 

.ناهمما هتقدم يف األجل يف السلم 

والكفالةاحلوالةباب 
حدثين علـي قـال حـدثنا عبـد اهللا قـال حـدثين معاويـة عـن علـي عـن ]19543[ابن جرير -

.اهـ حسن كفيل: يقول) وأنا به زعيم(قولهعباسابن
صـــلى اهللا عليـــه ن رســـول اهللاأعـــن أيب الزنـــاد عـــن األعـــرج عـــن أيب هريـــرة ]1354[مالـــك -

رواه البخـاري ومسـلم اهــ)1(تبـع أحـدكم علـى ملـئ فليتبـعأوإذا ، مطل الغين ظلم :وسلم قال 
.

أمجع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين ال جيوز، فمن ذلك أن يسلم ]118/ 10[ال ابن املنذر يف األوسط ق-1
الرجل إىل الرجل دنانري يف عشرة أمداد قمـح إىل وقـت معلـوم، فيـأيت الوقـت وال حيضـر الـذي عليـه الطعـام الطعـام الـذي 

مسـة عشـر دينـارا إىل وقـت ثـان معلـوم، فهـذا ديـن انقلـب األمداد من املسلف الذي حل لـه خبعليه فيشرتي الذي عليه
اهـإىل دين مثله
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حـــدثنا هنـــاد و علـــي بـــن حجـــر قـــاال حـــدثنا إمساعيـــل بـــن عيـــاش عـــن ]1265[الرتمـــذي -
مسعـت النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم يقـول يف : شرحبيل بن مسلم اخلوالين عن أيب أمامـة قـال 

اهـــ وقــال حســن )2(والــدين مقضــي، والــزعيم غــارم، العاريــة مــؤداة : خلطبــة عــام حجــة الــوداع ا
.غريب 

ن عــن خليـد بــن جعفـر عـن أيب إيـاس عـحـدثنا وكيـع عــن شـعبة ]21115[ابـن أيب شـيبة -
حــدثنا علــي ]8374[ابــن املنــذر .يرجــع ، لــيس علــى مــال مسـلم تــوى: يف احلوالـة عثمــان

مـن : أخربين خليد أبو سليمان وقـال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قالبن عبد العزيز قال 
أنــه لــيس نســبه إىل عثمــان يف احلــواالتقــرةمسعــت أبــا إيــاس معاويــة بــن: قــالأصــدق النــاس

حـــدثنا شـــعبة الطيالســـي الوليـــد أيبمـــن طريـــق]11724[البيهقـــي . علـــى مـــال مســـلم تـــوى
ليس على مـال امـرئ : عثمان بن عفان قال خليد بن جعفر قال مسعت أبا إياس عن أخربين

رجالــه اهـــ مرســل حوالــةورواه غــريه عــن شــعبة مطلقــا لــيس فيــه يعــين. حوالــة يعــينىمســلم تــو 
ــال.، أبــو إيــاس هــو معاويــة بــن قــرة ثقــات املــال وضــياعه ، معنــاه إذا عجــز احملــال ى هــالك وَ تـَّ

يرجـع إىل املـدين ، هـلول مـرةعليه عن سداد الـدين بعـد رضـا صـاحب الـدين باحلوالـة عليـه أ
.، قال عثمان يرجع األول 

قـال عليـامسعـت معمـرا أو أخـربين مـن مسعـه حيـدث عـن قتـادة أن ]15183[عبد الـرزاق -
اهـال يرجع على صاحبه إال أن يفلس أو ميوت 

عبــاسبـنابــن عيينـة عـن عمـرو بــن دينـار عـن عطـاء عــن اأخربنـا ]15251[عبـد الـرزاق -
ال بـأس بـأن : بـاس قـالبـن عابـن جـريج فـذكر عـن عطـاء أن اوأمـا . رج الشـريكان يتخا: قال 

يتخارج القوم يف الشركة تكون بينهم فيأخذ بعضهم من الذهب الذي بينهم يأخذ هذا عشرة 

أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن احلمالـة جبعـل يأخـذه احلميـل ال حتـل ] 10/608[قال ابن املنذر -1
اهـوال جتوز

فقـول النـيب صـلى اهللا : نـه قـالحدثين علـي بـن عبـد العزيـز عـن أيب عبيـد أ] 10/596[قال ابن املنذر يف األوسط -2
والضمني، فأي هذه عرب مع أمساء غريها منها احلميل والقبيل والصبريهو الكفيل، كذلك تسميه ال:عليه وسلم الزعيم

األمساء تقلده رجل وأشهد به على نفسه، وهو يعرفه ويدري مـا معنـاه فهـو عنـدنا الزم، ألن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 
الزعيم لغـة أهـل املدينـة، ]: 4619[وقال ابن حبان حتت احلديث اهـنا واجبا حني مسى حاملها غارماجعل الزعامة دي

اهـواحلميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق
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قـــال عطـــاء وال يتخـــارجون يف عـــرض مـــا كـــان إال الـــذهب . نقـــدا ويأخـــذ هـــذا عشـــرين دينـــارا 
ابـن عـن دثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينـار عـن عطـاءح]21181[ابن أيب شيبة . والفضة 
.اهـ صحيح يتخارج الشريكان: قال عباس 

ال بــأس بــأن :قــالعبــاسبــناأخربنــا الثـوري عــن أيب الــزبري أن ]15253[وقـال عبــد الــرزاق 
حــدثنا علــي ]8343[ابــن املنــذر . يتخـارج أهــل املــرياث مــن الــدين خيــرج بعضــهم مــن بعــض 

ال بـأس أن : ثنا عبد اهللا عـن سـفيان عـن أيب الـزبري عـن ابـن عبـاس أنـه قـالحدحلسن قالبن ا
مــن ] 11688[ورواه البيهقــي .يتخــارج أهــل املــرياث مــن الــدين فيتخــارج بعضــهم مــن بعــض

هنـد عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس أنـه  سـعيد بـن منصـور حـدثنا هشـيم حـدثنا داود بـن أيبطريـق
وقال ابن عبـاس يتخـارج : قال البخاري . هـ صحيح اكان ال يرى بأسا باملخارجة ىف املرياث

الشـــريكان وأهـــل املـــرياث ، فيأخـــذ هـــذا عينـــا وهـــذا دينـــا ، فـــإن تـــوى ألحـــدمها مل يرجـــع علـــى 
اهـصاحبه 

.يأيت منه يف التفليس 

باب السفتجة
.بأرض أخرىهيأخذلبأرض ماالالرجل هي أن يدفع 

ن أسلف رجال طعامـا علـى أل يف رجل قاالخطاببنعمرن أنه بلغه أ]1361[مالك -
عبـد .)1(فـأين احلمـل يعـين محالنـه: آخر فكره ذلك عمر بـن اخلطـاب وقـاليعطيه إياه يف بلد 

كــان النــيب صــلى :بــن عبــاس قــالايب عمــيس عــن أبــن عيينــة عــن اأخربنــا ]14643[الــرزاق 
هلـا عاصـم بـن عـدي بـن مسـعود متـرا أو شـعريا خبيـرب فقـالااهللا عليه و سلم أعطـى زينـب امـرأة 

هــل لــك أن أعطيــك مكانــه باملدينــة وآخــذه لرقيقــي هنالــك فقالــت حــىت أســأل عمــر فســألته 
حــــدثنا وكيــــع عــــن أيب ]21426[ابــــن أيب شــــيبة . كأنــــه كرهــــه ،  كيــــف بالضــــمان : فقــــال 

العمــيس عــن يزيــد بــن جعدبــة عــن عبيــد بــن الســباق عــن زينــب الثقفيــة امــرأة عبــد اهللا أن النــيب 
ليه وسلم أعطاها جذاذ مخسني وسقا مترا وعشرين وسـقا شـعريا ، فقـال هلـا عاصـم صلى اهللا ع

هذا بّني ] 516/ 6[قال أبو عمر يف االستذكار -1
اهـمن عني أو منفعة يشرتطها املسلف على املستسلف فهي ربا ال خالف يف ذلكوكل زيادة 
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حىت أسـأل أمـري املـؤمنني : إن شئت وفيتكيها هنا باملدينة وتوفينها خبيرب ، فقالت : بن عدي 
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ ]11264[البيهقــي وكيــف بالضــمان ؟: عمــر ، فســألته فقــال 
مد بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن عبـد الوهـاب أخربنـا جعفـر بـن عـون ح أخربنا أبو عبد اهللا حم

حممد بن يعقوب حـدثنا أمحـد بـن حـازم بـن أيباهللا احلافظ حدثنا أبو العباس وأخربنا أبو عبد
عمــيس عـن ابـن جعدبــة عـن عبيـد وهــو ابـن السـباق عــن غـرزة حـدثنا جعفـر بــن عـون عـن أيب

مخسـني وسـقا متـرا خبيـرب وعشـرين شـعريا عليه وسـلمرسول اهللا صلى اهللا أعطاين: زينب قالت 
هــل لــك أن أوتيــك مالــك خبيــرب هــا هنــا باملدينــة : فقــال يليعاصــم بــن عــدقالــت فجــاءين

ال حـــىت أســـأل عـــن ذلـــك قـــال فـــذكرت ذلـــك لعمـــر بـــن : فأقبضـــه منـــك بكيلـــه خبيـــرب فقالـــت 
غــرزة بــن أيبلفــظ حــديث ا. فكيــف لــك بالضــمان فيمــا بــني ذلــكيال تفعلــ: اخلطــاب فقــال 

اهــاهللا عنـهيإمـارة عمـر رضـيفيعاصـم بـن عـدفجـاءين: رواية ابن عبد الوهاب قالت ويف
.ضعيف 

بيـــد اهللا بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عـــن عحـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث ]21418[ابـــن أيب شـــيبة -
ال بـأس أن يعطـي املـال باملدينـة ويأخـذ : قال علياأن موهب عن حفص أيب املعتمر عن أبيه

موهـب عـن حفـص عـن عبيـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـنحدثنا عيسى بن يـونسوقال. ريقيةبإف
اهـ حفص يقال ابن املعتمر مدين وثقـه ابـن حبـان ، وأبـوه أيب املعتمر عن أبيه عن علي بنحوه

.ال يعرف حاله 
نا علـــي بـــن حكـــيم قـــال حـــدثنا حـــدثحـــدثنا إمساعيـــل بـــن قتيبـــة قـــال]8230[ابـــن املنـــذر -

إن : عـن سـعيد بـن املسـيب قـالحممـد بـن إسـحاق عـن حممـد بـن حيـىي بـن حبـانشريك عـن
.ال بأس به اهـى ماال باملدينة وأخذه بأرض أخرىأعطعليا

الزبيــربــناكــان : بــن جــريج عــن عطــاء قــال اأخربنــا الثــوري عــن ]14642[عبــد الــرزاق -
، عبــاسبـنات ذلـك إىل فـذكر : قـال ، يسـتلف مـن التجـار أمـواال مث يكتـب هلـم إىل العمـال 

حدثنا حفص عن حجاج عن عطـاء عـن ابـن ]21420[ابن أيب شيبة . ال بأس به : فقال 
عباس

حــدثنا وكيــع عــن ]21427[ابــن أيب شــيبة .، ويؤخــذ بــأرض العــراق ويعطــى بــأرض احلجــاز
نا ويأخذ منهم بأرض أخـرى ، الزبري كان يعطي التجار املال هاهابنأن ن جريج عن عطاءاب
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حـدثنا ]8233[ابـن املنـذر .ال بأس ما مل يشـرتط: أو ذكرت ذلك البن عباس فقال فذكر
أن ابـن الـزبري  عبد اهللا بن أمحد قال حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن ابن جـريج عـن عطـاء

سـئل ابـن عبـاس عنـه فلـم يـر بـه بأسـاتجـار مث يكتـب هلـم إىل مصـعب، فكان يستقرض من ال
.صحيح اهـ

بـن أرطـاة حدثنا هشيم أخربنـا حجـاجمن طريق سعيد بن منصور ] 11266[ورواه البيهقي 
رباح عن عطاء بن أيب

: مصعب بن الزبري بالعراق ف
اهــــ ابـــن أرطـــاة لـــيس ال بـــأس إذا أخـــذوا بـــوزن درامههـــم: إن أخـــذوا أفضـــل مـــن درامههـــم قـــال 

.بالقوي 
عمــــن حـــدثنا حفـــص عـــن حجـــاج عـــن أيب مســـكني وخارجـــة ]21422[ابـــن أيب شـــيبة -

أو بالعراق ويعطيـه جاز ويعطيه بالعراق ،أنه كان يأخذ املال باحلعليبنالحسنعن حدثه
اهـباحلجاز

ضع وتعجل
نــه أعــن أيب الزنــاد عــن بسـر بــن ســعيد عــن عبيـد أيب صــاحل مــوىل الســفاح ]1351[مالـك -

ــ:قــال  ن أيبعــت بــزا يل مــن أهــل دار خنلــة إىل أجــل مث أردت اخلــروج إىل الكوفــة فعرضــوا عل
ن تأكـل أال آمـرك : فقـال زيد بـن ثابـتك أضع عنهم بعض الثمن وينقدوين فسألت عن ذل

بـن ذكـوان عـن بسـر بـن سـعيد عـن اعـن الثـوري عـن ]14355[عبد الرزاق .هذا وال توكله
بعــت بــزا إىل أجــل فعــرض علــي أصــحايب أن يعجلــوا يل وأضــع : أيب صــاحل مــوىل الســفاح قــال 

]8409[نــذر ابــن امل. ال تأكلــه وال تؤكلــه : فســألت زيــد بــن ثابــت عــن ذلــك فقــال ، عـنهم 
يان قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن حــدثنا عبــد اهللا بــن الوليــد عــن ســف: حــدثنا علــي بــن احلســن قــال

سقط -ذكوان عن بسر بن سعيد عن أيب صاحل موىل السفاح أنه باع بزا له إىل أجل مسمى
ال تأكلـه : إىل فعرضوا عليه أن يعجلوا له ويضع عنهم فسألوا زيد بن ثابـت فقـال-من كتايب

حـدثنا سـعيد : حممـد بـن علـي قـالحـدثنا ]8410[ابـن املنـذر اهــ صـحيح ، وقـالال تؤكلهو 
حـدثنا عبـد الـرمحن بـن أيب الزنـاد عـن أبيـه عـن بسـر بـن سـعيد عـن عبيـد أيب صـاحل مـوىل :قال



تقريب فقه السابقني األولني

145

اهــ ابـن أيب ذلـك الربـا: سئل زيد بن ثابت عن الرجل يوضـع عنـه ويتعجـل، قـال: السفاح قال
.الزناد يهم 

بـو املنهـال عبـد أبـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار قـال أخـربين اأخربنا ]14359[د الرزاقعب-
عجـل يل : عـن رجـل يل عليـه حـق إىل أجـل فقلـت عمـربـناسـألت : الرمحن بن مطعم قال 

وقـال ابـن املنـذر . : وقـال ، فنهاين عنه ، وأضع لك 
د بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عـن عمـرو بـن حدثنا حمم]8412[

عجـل يل وأضـع : لرجـل علـي ديـن، فقـال: قلـت: دينار عن أيب املنهال أنه سأل ابن عمر قال
.أن نبيع العني بالدينعمر بن الخطاب: فنهاين عنه وقال. عنك

منصـور حـدثنا سـفيان عـن عمـرو بـن دينـار عـن أيبسعيد بـن من طريق] 11470[البيهقي 
.صحيح . فذكره املنهال أنه سأل ابن عمر 

بـن شـهاب عـن سـامل بـن عبـد اهللا اعن عثمان بـن حفـص بـن خلـدة عـن ]1352[مالك -
نــه سـئل عـن الرجـل يكـون لـه الــدين علـى الرجـل إىل أجـل فيضـع عنــه أعبـد اهللا بـن عمـرعـن 

.صحيح اهـ حسن )1(صاحب احلق ويعجله اآلخر فكره 
من  : قاال بن عمرابن املسيب واأخربنا معمر عن الزهري عن ]14354[وقال عبد الرزاق 

معمـر :قـال. كان له حق على رجل إىل أجـل معلـوم فتعجـل بعضـه وتـرك لـه بعضـه فهـو ربـا 
.اهـ صحيح وال أعلم أحدا قبلنا إال وهو يكرهه 

حــدثنا الربيــع بــن ســليمان املــرادي حــدثنا عبــد اهللا بــن وهــب] 62/ 11ك[اويالطحــوقــال 
عبـد اهللا بـن عـن حدثنا جعفر يعين ابـن حممـد عـن القاسـم بـن حممـدحدثنا سليمان بن بالل 

إن يل دينــا علــى رجــل إىل أجــل، فــأردت أن أضــع عنــه، ويعجــل : فقــالأن رجــال ســألهعمــر
.ـ سند صحيح اهال تفعل:الدين يل، فقال عبد اهللا

ه ربعيا عـن بن خالد مسع اخاقال موسى حدثنا العالء ]328/ 3[وقال البخاري يف التاريخ 
.اهـ حسن هذه ربا: قال، وأضع عنكعجل يل: عمرابنسألت ميسرة موىل بىن باذان

ن يكـون للرجـل علـى الرجـل الـدين إىل أجـل فيضـع عنـه أاألمر املكروه الذي ال اختالف فيه عنـدنا : مث قال مالك -1
الغرمي يف حقـه قـال فهـذا الربـا وذلك عندنا مبنزلة الذي يؤخر دينه بعد حمله عن غرميه ويزيده، الطالب ويعجله املطلوب 

اهـبعينه ال شك فيه
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بـن يـامني اأخربنا إسرائيل عن عبد العزيـز بـن رفيـع عـن قـيس مـوىل ]14368[عبد الرزاق -
إنـا خنـرج بالتجـارة إىل أرض البصـرة وإىل الشـام فنبيـع بنسـيئة مث : فقلـت عمـربناسألت قال 

نريـد اخلـروج فيقولــون ضـعوا لنــا وننقـدكم فقــال إن هـذا يــأمرين أن أفتيـه أن يأكــل الربـا ويطعمــه 
، قـيس هـو مـوىل خبـاب اهــفـال : قـال ، إمنـا أسـتفتيك : وأخـذ بعضـدي ثـالث مـرات فقلـت 

.ان على رسم ابن حب
أنــه كــان ال يــرى بــه عمــربــنابــن جماهــد عــن أبيــه عــن اأخربنــا ]14132[عبــد الــرزاق وقــال

حــدثنا علــي بــن ]8411[وقــال ابـن املنــذر .اهـــ عبــد الوهــاب بـن جماهــد ضــعيف جــدا سـاأب
ن قــال حــدثنا إبــراهيم بــن املهــاجر عــن جماهــد عــن ابــن عــن ســفيااحلســن قــال حــدثنا عبــد اهللا

اهـ هذا أصح هذا يأمرين أن أطعمه الربا: فقال، ن يعجل له ويضع عنهأنه كان يكره أعمر
.وابن مهاجر ليس بالقوي . 
سـئل عـن عبـاسبـنابـن طـاووس عـن أبيـه عـن اأخربنا معمـر عـن ]14360[عبد الرزاق -

ال بأس بذلك : الرجل يكون له احلق على الرجل إىل أجل فيقول عجل يل وأضع عنك فقال 
.اهـ سند صحيح 

ــناســئل عــن ذلــك : عــن الثــوري عــن عمــرو بــن دينــار قــال ]14361[عبــد الــرزاق وقــال ب
بن عيينة اقال . بن عباس مثله ابن عيينة عن عمرو عن اأخربنا وقال.فلم ير به بأسا عباس

ولـيس عجـل يل وأضـع إمنـا الربـا أخـر يل وأنـا أزيـدك : بـن عبـاس اوأخربين غري عمـرو قـال قـال 
ر حـدثنا سـفيان عـن عمـرو بـن دينـارسـعيد بـن منصـو من طريق] 11466[البيهقي .عنك

]8413[ابــن املنــذر . أعجــل لــك وتضــع عــين: بأســا أن يقــول أن ابــن عبــاس كــان ال يــرى 
أن ابــن لــي بــن احلســن قــال حــدثنا عبــد اهللا عــن ســفيان قــال حــدثنا عمــرو بــن دينــارحــدثنا ع

.اهـ صحيح اس مل ير بأسا أن يعجله ويضع عنهعب

باب منه
حــدثنا عبــد األعلــى عــن معمــر عــن الزهــري أنــه قــال يف الرجــل  ]22663[ابــن أيب شــيبة -

عجـــل يل : كــان يكاتــب غالمـــه علــى درهـــم إىل أجــل مســـمى ، فيقــول لـــه قبــل حمـــل األجــل 
نـــه كـــان يكـــره ذلـــك إال إفعمـــرابـــنومل أر أحـــدا كرهـــه إال : وأضــع عنـــك مل يـــر بأســـا ، قـــال 
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قال سفيان وال نرى باسـا أن يأخـذ العـروض ومـا علمنـا أحـدا  اق قال وقال عبد الرز اهـبعرض
.بن عمر اكرهه إال 

ــناعــن الثــوري عــن عاصــم عــن بكــر بــن عبــد اهللا املــزين عــن ]14366[عبــد الــرزاق وقــال ب
.اهـ صحيحكاتبأنه مل ير بالعروض بأسا يؤخذ من املعمر

أنــه ســئل عــن عبــاسبــنان عــن الثــوري عــن جــابر عــن عطــاء عــ]14367[عبــد الــرزاق -
ابــن أيب شــيبة . إال بــالعروض عمــربــنااملكاتــب يوضــع ويتعجــل منــه فلــم يــر بــه بأســا وكرهــه 

يف الرجـل عبـاسابـنعـن حدثنا سفيان عن جـابر عـن عطـاء: حدثنا وكيع قال ]22665[
.اهـ جابر اجلعفي ال حيتج به ال بأس به: ل يل وأضع عنك ، قال عج: يقول ملكاتبه 

زوج النـيب سـلمةأمأخربنا األسلمي عن شيخ من أهـل املدينـة أن ]14365[عبد الرزاق -
.اهـ ضعيف جدا صلى اهللا عليه و سلم قاطعت مكاتبا هلا بذهب أو ورق 

.يأيت من هذا الباب إن شاء اهللا يف أحكام الرقيق 

باب جامع الربا
ح وحـدثنا إمساعيـل قـال يهـر حـدثنا أبـو اليمـان أخربنـا شـعيب عـن الز ]2397[البخـاري -

عتيق عن ابن شـهاب عـن عـروة أن عائشـة أخربتـه عن سليمان عن حممد بن أيبيأخحدثين
أعــوذ بــك مــن اللهــم إين:الصــالة ويقــول أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يــدعو يف

إن الرجـل :قـال ، مـا أكثـر مـا تسـتعيذ يـا رسـول اهللا مـن املغـرم : فقـال لـه قائـل . املأمث واملغرم 
اهـإذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف 

شـــيبة قـــالوا حـــدثنا حممـــد بـــن الصـــباح وزهـــري بـــن حـــرب وعثمـــان بـــن أيب]4177[مســـلم -
حدثنا هشيم أخربنا أبـو الـزبري عـن جـابر قـال لعـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم آكـل الربـا 

اهـوموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء
عـن ابـن اصـم عـن الشـعيبحدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سـفيان عـن ع]4544[البخاري -

اهـصلى اهللا عليه وسلم آية الربا آخر آية نزلت على النيب: قال عباس
حيــان عــن بــن مســهر عــن أيبيشــيبة حــدثنا علــحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]7744[مســلم -

اهللا عليه وسلم فحمـد اهللا على منرب رسول اهللا صلى عمرخطب : عن ابن عمر قال الشعيب
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مــن مخســة أشــياء مــن يأمــا بعــد أال وإن اخلمــر نــزل حترميهــا يــوم نــزل وهــ: وأثــىن عليــه مث قــال 
وثالثــة أشــياء وددت أيهــا . واخلمــر مــا خــامر العقــل.احلنطــة والشــعري والتمــر والزبيــب والعســل

لكاللـــة وأبـــواب مـــن النـــاس أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــان عهـــد إلينـــا فيهـــا اجلـــد وا
.اهـ رواه البخاري أبواب الربا

: قـال عمـرن أبن املسـيب ابن أيب عروبة عن قتادة عن اثنا إمساعيل عن حد]350[أمحد -
ومل يفســرها فــدعوا ن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم تــويفإو ، ن مــن آخــر مــا نــزل آيــة الربــا إ

وحممد بن بكـر الربسـاين ، وصـححه بن أيب عدي وااهـ تابعه حيىي بن سعيد ووكيع الربا والريبة 
.البوصريي يف اإلحتاف واأللباين 

: قـــال حـــدثنا ابـــن إدريـــس عـــن أشـــعث وداود عـــن الشـــعيب]22441[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
إنـــا نـــأمركم بأشـــياء لعلهـــا ال تصـــلح لكـــم ، : فحمـــد اهللا وأثـــىن عليـــه ، مث قـــال عمـــرخطـــب 

صــلى اهللا عليــه وســلم وإن آخــر مــا عهــد إلينــا النــيبوننهــاكم عــن أشــياء لعلهــا تصــلح لكــم ،
فقبض النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ومل يبيـنهن لنـا ، إمنـا هـو الربـا والريبـة ، فـدعوا مـا آيات الربا

والريبـة ، فـدعوا إمنـا هـو الربـا : فكان الشعيب إذا سـئل عـن الشـيء قـال .يريبكم إىل ما يريبكم
حــدثنا محيــد بــن مســعدة قــال حــدثنا بشــر بــن املفضــل ]6039[ابــن جريــر . الربــا واملريبــات

أمـا بعـد، فإنـه واهللا مـا :م فحمـد اهللا وأثـىن عليـه، مث قـالأن عمر قـاقال حدثنا داود عن عامر
أدري لعلنــا نــأمركم بــأمر ال يصــلح لكــم، ومــا أدري لعلنــا ننهــاكم عــن أمــر يصــلح لكــم، وإنــه  

رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قبــل أن يبينــه كــان مــن آخــر القــرآن تنــزيال آيــات الربــا، فتــويف
.اهـ مرسل حسن لنا، فدعوا ما يريبكم إىل ما ال يريبكم

حدثين أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا قبيصة قـال حـدثنا سـفيان ]6310[وقال ابن جرير 
آخــر مــا أنــزل علــى رســول اهللا : قــالعبــاسابــنعــن الثــوري عــن عاصــم األحــول عــن الشــعيب

عليه وسلم آية الربـا، وإنـا لنـأمر بالشـيء ال نـدري لعـل بـه بأسـا، وننهـى عـن الشـيء صلى اهللا
.اهـ هذا وهم ، الصحيح عن عامر عن عمر لعله ليس به بأس

: عمـرعن الثوري عـن عيسـى بـن املغـرية عـن الشـعيب قـال قـال ]14683[قال عبد الرزاق و 
حـــدثنا ابـــن إدريـــس عـــن ]22442[بة ابـــن أيب شـــي. تركنـــا تســـعة أعشـــار احلـــالل خمافـــة الربـــا 
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دنـا يف الربـا عشـرة لقـد خفـت أن نكـون قـد ز : عمـرقـال : قـال عيسى بن املغـرية عـن الشـعيب
.اهـ مرسل إسناده جيد أضعافه خمافته

مسـعودبـناأخربنا معمـر عـن األعمـش عـن عبـد اهللا بـن مـرة عـن ]15350[عبد الرزاق -
علمـوا بـه والواصـلة واملستوصـلة واحمللـل واحمللـل لـه والوي آكل الربـا وموكلـه وشـاهداه إذا : قال 

الصدقة واملتعدي فيها واملرتد على عقبيـه أعرابيـا بعـد هجرتـه ملعونـون علـى لسـان حممـد صـلى 
حـدثنا األعمـش : حـدثنا وكيـع قـال ]22431[ابـن أيب شـيبة . اهللا عليه و سلم يوم القيامة 

آكـل الربـا ومؤكلـه سـواء ، : قـال عبـد اهللا : قـال عن عبد اهللا بن مرة عن احلـارث بـن عبـد اهللا
وكاتبــه وشــاهده إذا علمــوا بــه ، والوامشــة واملســتومشة للحســن ، والوي الصــدقة ، واملرتــد أعرابيــا 

حــدثنا ]8015[ابــن املنــذر .بعــد هجرتــه ملعونــون علــى لســان حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم
ن األعمـــش عـــن عبـــد اهللا بـــن مـــرة عـــن حممـــد بـــن إمساعيـــل حـــدثنا أبـــو نعـــيم حـــدثنا ســـفيان عـــ

لى لسان حممد صلى آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ملعونون ع: احلارث عن عبد اهللا قال
.اهـ احلارث هو األعور ال حيتج به اهللا عليه وسلم

شـيبة وإسـحاق بـن إبـراهيم واللفـظ لعثمـان قـال حـدثنا عثمـان بـن أيب]4176[مسـلم وقال 
ل عثمـــان حـــدثنا جريـــر عـــن مغـــرية قـــال ســـأل شـــباك إبـــراهيم فحـــدثنا عـــن إســـحاق أخربنـــا وقـــا

قــال قلــت . آكــل الربــا ومؤكلــهعليــه وســلمصــلى اهللاعــن عبــد اهللا قــال لعــن رســول اهللا علقمــة
.كالم مغرية وإبراهيم من  اهـ هذا وكاتبه وشاهديه قال إمنا حندث مبا مسعنا

حــدثنا األعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة : ثنا وكيــع قــال حــد]22429[ابــن أيب شــيبة وقـال
.اهـ موقوف صحيح آكل الربا ومؤكله سواء: عبد اهللاقال : قال
عن الثوري عن األعمش عن عمارة عـن عبـد الـرمحن بـن يزيـد عـن ]15346[عبد الرزاق -
ابـن أيب شـيبة . الربـا بضـعة وسـبعون بابـ: قـال مسعودبنا
عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد األنصــاريحـدثنا ابــن فضــيل عــن األعمــش عــن عمــارة]22444[

اهـالربا بضع وسبعون بابا ، والشرك مثل ذلك: قال عبد اهللا : قال 
حـــدثنا حممــد بــن بشــار ثنـــا عبــد الــرمحن ثنـــا ]198[وقــال حممــد بــن نصـــر املــروزي يف الســنة 
ضـــع الربـــا ب: عبـــد اهللا قـــالالضـــحي عـــن مســـروق عـــنســـفيان عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل عـــن أيب
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حــدثنا إســحاق أنبــأ النضــر ثنــا شــعبة عــن ســلمة بــن  وقــال. وســبعون بابــا والشــرك حنــو ذلــك 
اهـكهيل قال مسعت أبا الضحى عن مسروق عن عبد اهللا مبثله

أخربنــا الثــوري عــن زبيــد عــن إبــراهيم عــن مســروق عــن عبــد اهللا ]15347[عبــد الــرزاق وقـال 
حـدثنا حممـد بـن بشـار ]199[ابـن نصـر . ون بابا والشرك حنـو ذلـك الربا بضعة وسبع:قال

الربــا بضــع : ثنــا عبــد الــرمحن ثنــا ســفيان عــن زبيــد عــن إبــراهيم عــن مســروق عــن عبــد اهللا قــال 
حـدثنا إسـحاق أنبـأ النضـر بـن مشيـل ثنـا شـعبة ثنـا زبيـد وقال. وسبعون بابا والشرك حنو ذلك 

الربا ثالثة وسبعون بابا والشـرك حنـو ذلـك : اهللا قال األيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد
.اهـ موقوف أسانيده صحاح 

ورواه عمـــرو بـــن علــــي الفـــالس عـــن ابــــن أيب عـــدي عــــن شـــعبة فرفعـــه ، أخرجــــه ابـــن ماجــــة ، 
.واهللا أعلم.، وكان عبد اهللا ال يكاد يرفعوالوقف أثبت . وصححه احلاكم والذهيب

أنبأ النضر بن مشيل ثنا أبو معشر عن سعيد املقربي عـن حدثنا إسحاق ]104[ابن نصر -
الربـا ســبعون حوبـا أدنـاهن مثــل مـا يقــع الرجـل علـى أمــه وأرىب الربـا اســتطالة : قـال أبـي هريــرة

.اهـ رواه ابن ماجة مرفوعا وضعفه البيهقي املرء يف عرض أخيه 
عمــش عــن أيب حــدثنا إســحاق أنبــأ عمــرو بــن حممــد عــن ســفيان عــن األ]205[ابــن نصــر -

مـا هلـك أهـل نبـوة حـىت يفشـو فـيهم : قـال عبد اهللاسلمان عن أيب عبد الرمحن السلمي عـن 
سـلمان مل أبـو. اهـ ورواه أبو معاوية عن األعمش كذلك ، أخرجه الـداين يف الفـنت الربا والزنا

أبـو سـلمان صـاحب األعمـش امسـه ]2870[ألعرفه ، غري أن حيىي بن معني قال يف التاريخ 
.يزيد وهو سبائي

لـدرهم : قـال علـيحدثنا ابن فضـيل عـن ليـث عـن احلكـم عـن ]22436[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف د اهللا تعاىل من ست وثالثني زنيةربا أشد عن

عـن حـدثنا سـفيان عـن أيب هاشـم عـن رجـل : حدثنا وكيـع قـال ]22432[ابن أيب شيبة -
اهـأنتم تلتمسون حمارمهاواب الربا فغلقت عليكم أب: قال عباسابن

حـدثين معاويـة عـن لاحل قـاحدثنا عبد اهللا بن صحدثين املثىن قال]6261[وقال ابن جرير 
إىل قولــه)يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اهللا وذروا مــا بقــي مــن الربــا(يف قولــهعبــاسابــنعلــي عــن 

نـــه، فحـــق علـــى إمـــام فمـــن كـــان مقيمـــا علـــى الربـــا ال ينـــزع ع)فـــأذنوا حبـــرب مـــن اهللا ورســـوله(
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يــأيت إن شــاء اهللا وشــواهده يف .اهـــ حســن يســتتيبه، فــإن نــزع، وإال ضــرب عنقــهاملســلمني أن 
.التفسري 

إن أيب : عبــاسالبــنقلــت : قــال حــدثنا هشــيم عــن أيب محــزة]20347[ابــن أيب شــيبة -
وديـــا وال ال يشـــارك يه: نصـــراين ، قـــال الو الغـــنم ، وإنـــه ليشـــارك اليهـــودي رجـــل جالبـــا جيلـــب

ابـــــن املنـــــذر .: مل ؟ قـــــال : قلـــــت : وال جموســـــيا ، قـــــال نصـــــرانيا 
: قـالمد قال حدثنا احلجـيب قـال حـدثنا أبـو عوانـة عـن أيب محـزةحدثنا حيىي بن حم]8341[

أبــو : قــال أبــو بكــر.ال يشــارك املســلم اليهــودي، والنصــراين فإنــه يطعمــه الربــا: قــال ابــن عبــاس
كذلك حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سعيد حدثنا هشيموقال. محزة عمران بن أيب عطاء

سـعيد بـن مـن طريـق] 11137[البيهقـي .عـن ابـن عبـاسعطـاءعن أيب محزة عمران بـن أيب
جــالب إن أيب: عطــاء قلــت البــن عبــاس عمــران بــن أيبمحــزة منصــور حــدثنا هشــيم عــن أيب

: ال نشــارك يهوديــا وال نصــرانيا وال جموســيا قلــت :قــاللنصــراينوايالغــنم وإنــه مشــارك اليهــود
.اهـ حسن صحيح : قال ومل ؟ 

عبـد اهللا بـن عن الثوري عن األعمش عن موسى بن عبد اهللا عن ]15354[عبد الرزاق -
ركــب إليــه أو أنــه بعــث غالمــا لــه بأربعــة آالف إىل آصــبهان مث بلغــه أنــه مــات فيزيــد الخطمــي

ربعة وعشرين ألفا فقيل له إنـه قـد كـان يقـارب املـال الربـا فأخـذ أأرسل إليه فوجد املال قد بلغ 
فقيل هبه لنـا فرتكـه . خذه فقال ليس يل : فقيل له . ربعة آالف رأس ماله وترك عشرين ألفا أ

يب قـال حدثنا ابن إدريس عن حصني عن الشـع]22443[اهـ وقال ابن أيب شيبة ومل يأخذه 
دفــع عبـــد اهللا بـــن يزيـــد األنصــاري إىل غـــالم لـــه أربعـــة آالف ، فلحــق بأصـــبهان فتجـــر حـــىت : 

إنه كان يقارف الربا ، فأخذ أربعة آالف وتـرك مـا : صارت عشرين ألفا ، مث هلك ، فقيل له 
.اهـ صحيح سوى ذلك

بن سعيد القطـانحدثنا اهليثم بن خارجة حدثنا حيىي ]269إصالح املال [ابن أيب الدنيا -
:فيقـول، خيـرج إىل السـوق عبد اهللا بن أبي أوفـىرأيت : قالأيب العالنية حممد بن أعنيعن

وقـــال حـــدثنا . أبشـــروا بالنـــار: فيقـــول. بشـــرك اهللا خبـــري: يقولـــواف. أبشـــروا يـــا معشـــر الصـــيارف
كنـــت بالكوفـــة: قـــالدثنا حممـــد بـــن أعـــني أبـــو العالنيـــةحـــمحـــدثنا مســـلالقاســـم بـــن هاشـــم

: قـــالوا . يـــا معشـــر الصـــيارفة أبشـــروا:مـــر بالصـــيارفة فنــادىن أيب أوىففحــدثوين أن عبـــد اهللا بـــ
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اهـ ورواه أبو نعيم يف تاريخ أصـبهان مـن طريـق مسـلم بـن أبشروا بالنار : قال. هللا باجلنةبشرك ا
. حنــو روايــة مســلم ت بــن عبــاد عــن أيب العالنيــةإبــراهيم ، ورواه أبــو القاســم البغــوي عــن طــالو 

.وأبو العالنية شيخ ليس بذاك .هذا حديثه عن أهل الكوفة غري متصل 

اهلدية يف القرض وما جاء يف حسن القضاء
سلم عن عطاء بن يسار عن أيب رافع موىل رسـول اهللا صـلى أعن زيد بن ]1359[مالك -

بـل مــن استسـلف رسـول اهللا صــلى اهللا عليـه و سـلم بكـرا فجاءتـه إ:نـه قـال أاهللا عليـه و سـلم 
ن أقضـــي الرجـــل بكـــره أفـــأمرين رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم : قـــال أبـــو رافـــع . الصـــدقة 

سـلم أعطـه و فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه . ال مجال خيارا رباعيا إمل أجد يف اإلبل :فقلت
.رواه البخاري ومسلم اهـإياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء 

بــــنعمــــربــــن ســــريين قــــال قــــال امعمــــر عــــن أيــــوب عــــن أخربنــــا]14566[عبــــد الــــرزاق -
أخربنـا معمـر ]14647[عبد الـرزاق .إمنا الربا على من أراد أن يريب أو ينسىء : الخطاب

تسـلف أيب بـن كعـب مـن عمـر بـن اخلطـاب مـاال قـال أحسـبه :بن سـريين قـالاعن أيوب عن 
كان من أطيب أهل املدينـة عشرة آالف مث إن أبيا أهدى له بعد ذلك من مترته وكانت تبكر و 

ابعث مبالك فال حاجة يل يف شيء منعك طيب متريت فقبلهـا : مترة فردها عليه عمر فقال أيب 
عــن الثــوري عــن يــونس بــن عبيـــد وقــال .إمنــا الربــا علــى مــن أراد أن يــريب وينســـىء : وقــال ، 

يــه أيب بــن ســريين أن أيب بــن كعــب تســلف مــن عمــر عشــرة آالف فبعــث إلاوخالــد احلــذاء عــن 
ال : مـن مترتـه وكــان مـن أطيــب أهـل املدينـة متــرة وكانـت مترتــه تبكـر فردهـا عليــه عمـر فقــال أيب 

إمنــــا الربــــا علــــى مــــن أراد أن يــــريب : وقــــال ، فقبلهــــا عمــــر ، حاجــــة يل يف شــــيء منعــــك متــــريت 
حدثنا حفص بن غياث عـن عاصـم عـن ابـن سـريين أن ]21063[ابن أيب شيبة .وينسيء 

بـا علـى مـن أراد أن إمنـا الر : لى عمر دين فأهدى إليـه هديـة فردهـا ، فقـال عمـر أبيا كان له ع
أخربنا أبو نصر بن قتادة أخربنا أبو عمرو بن جنيد أخربنا ]11248[البيهقي . وينسئيريب 

بـن كعـب أن أيبحدثنا ابـن عـون عـن حممـد بـن سـريينأبو مسلم حدثنا عبد الرمحن بن محاد 
ـــ: ب مـــن مثـــرة أرضـــه فردهـــا فقـــال أيبأهـــدى إىل عمـــر بـــن اخلطـــا وقـــد هـــدييتيمل رددت عل
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أسـلفه عشــرة وكـان عمــر هــدييتيمـا تــرد علـمــن أطيـب أهــل املدينـة مثــرة خـذ عــينعلمـت أين
.اهـ مرسل صحيح )1(آالف درهم

عن الثوري عن األسود بن قـيس عـن كلثـوم بـن األقمـر عـن زر بـن ]14652[عبد الرزاق -
.خفض يل جناحــكاإين أريــد العــراق أجاهــد فــ: فقلــت كعــببــنأبــيحبــيش قــال أتيــت 

أإنك تأيت : فقال يل أيب بن كعب 
حــدثنا أبــو األحــوص عــن ]21059[ابــن أيب شــيبة .هديــة فخــذ قرضــك واردد إليــه هديتــه 
إذ أقرضـت قرضـا ، : قـال أيب : قـالعن زر بن حبـيشاألسود بن قيس عن كلثوم بن األقمر

ابـــن املنـــذر .ورد عليـــه هديتـــه، فخـــذ منـــه قرضــه ، فجــاء صـــاحب القـــرض حيملـــه ومعــه هديـــة 
حــدثنا علــي بــن احلســن قــال حــدثنا عبــد اهللا عــن ســفيان قــال حــدثنا األســود بــن ]8219[

يـا : قلـت أليب بـن كعـب: حدثين كلثوم بـن األقمـر عـن زر بـن حبـيش قـال: قيس العبدي قال
إنك تأيت أرضا فاش : أبا املنذر إين أريد أرض اجلهاد فآيت العراق، فاخفض يل جناحك، قال

البيهقـي . 
عبــاد بــن موســى األزرق حــدثنا ســفيان عــن األســود بــن قــيس حــدثينمــن طريــق]11247[

أريـد اجلهــاد يـا أبــا املنـذر إين: بــن كعـب بـن حبــيش قـال قلـت أليبكلثـوم بـن األقمــر عـن زر 
فإذا أقرضت رجال فأهدى إليـك، إنك بأرض الربا فيها كثري فاش : فآتى العراق فأقرض قال 

.اهـ حسن ، على رسم ابن حبان هدية فخذ قرضك واردد إليه هديته
سـلف سـلفا فـال يشـرتط أمـن : كـان يقـول عبد اهللا بن مسـعودن أبلغـه ]1364[مالك -

اهـوإن كانت قبضة من علف فهو ربا، أفضل منه 
ابــنأن حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن التيمــي عــن أيب عثمــان ]23209[ابــن أيب شــيبة -

حـــدثنا ]8218[ابـــن املنـــذر . أقـــرض الـــدراهم أن يأخـــذ خـــريا منهـــاكـــان يكـــره إذامســـعود
عــن أيب يمــييعــين التأخربنــا ســليمان: هــارون قــاليــد بــن أخربنــا يز : إبــراهيم بــن عبــد اهللا قــال

أمـا واهللا : رجال دراهم، فلمـا خـرج عطـاؤه جـاءه بقرضـه فقـالمسعودابنأقرض : عثمان قال

اهـــ قضــاء ومحــد: كــانوا يقولــون : حــدثنا ابــن إدريــس عــن هشــام عــن ابــن ســريين قــال ]21070[ابــن أيب شــيبة -1
كــانوا يكرهــون كــل : حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حجــاج عــن عطــاء قــال ]21077[وقــال ابــن أيب شــيبة . صــحيح 

.حسن اهـقرض جر منفعة
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اهـــ ســـند انطلــق فاخلطــه مث أعطنـــا مــن عرضـــه:فقـــال ابــن مســـعود. لقــد انتقيــت لـــك عطــائي
.صحيح 

: قـــال عـــون عـــن ابـــن ســـريينحـــدثنا وكيـــع قـــال حـــدثنا ابـــن]23217[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
إين جتاوزت لـك مـن جيـد : الرجل : دراهم فقضاه ، فقال له مسعودابناستقرض رجل من 

.اهـ مرسل صحيح مثل درامهي: ذلك ابن مسعود وقال عطائي ، فكره 
أن بــد العزيــز ثنـا أبــو نعــيم ثنـا املســعودي عــن القاســمحــدثنا علــي بـن ع]8950[الطـرباين -

م، فلمـا أقرضعبد اهللا
هــذا خــري مــن مالنــا الــذي أعطينــاكم فــامجعوا أعطيــاتكم وأعطونــا مــن : أيت بــه، فقــال عبــد اهللا

.اهـ مرسل جيدعرضها
رسـلين أيب أأخربنا معمر عـن سـعيد بـن أيب بـردة عـن أيب بـردة قـال ]14653[عبد الرزاق -

يب أإن : أتعلــم منـه فجئتـه فسـألين مــن أنـت فأخربتـه فرحـب يب فقلــت عبـد اهللا بـن سـالم إىل
بـن أخـي إنكـم بـأرض جتـار فـإذا كـان لـك علـى ايـا : أرسلين إليك ألسـألك وأتعلـم منـك قـال 

أخربنـا حممـد ]9151[ابـن سـعد . 
أرسلين أيب إىل عبـد اهللا : ر عن سعيد بن أيب بردة عن أيب بردة قال بن محيد العبدي عن معم

إن أيب أرسـلين : مـن أنـت ؟ فأخربتـه فرحـب يب فقلـت : بن سالم أتعلم منـه ، فجئتـه فسـألين 
يا ابن أخي إنكم بأرض جتـار فـإذا كـان لـك علـى أحـد مـال : إليك ألسألك وأتعلم منك قال

حــدثنا أخربنــا عــارم بــن الفضــل قــال: قــال و .فأهــدى لــك محلــة مــن تــنب فــال تقبلهــا ف
قـدمت املدينـة فلقيـت عبـد اهللا : حـدثنا أبـو بـردة قـال : حـدثنا ليـث قـال : محاد بـن زيـد قـال 
وتصــلي يف بيــت ، أال تــدخل بيتــا دخلــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : بــن ســالم فقــال 

وقـال عبـد اهللا بـن : را وسـويقا ؟ قـال ونطعمـك متـ، صلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم 
: سالم 

]8222[ابـن املنـذر .صاحبه معـه باحلاملـة مـن الطعـام واحلاملـة مـن العلـف وذلـك هـو الربـا
يد قال حدثنا ليث بن أيب حدثنا محاد بن ز : حدثنا عارم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال

قدمت املدينة فلقيت عبد اهللا بن سالم فقال يل عبد اهللا بـن : حدثنا أبو بردة قال: سليم قال
: سالم
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ا حممــد بــن حــدثن]392[الطــرباين . باحلامــل مــن الطعــام واحلاملــة مــن العلــف وذلــك هــو الربــا
مد بن علي بـن احلسـن بـن شـقيق قـال حـدثنا أيب قـال حـدثنا حدثنا حمعبد اهللا احلضرمي قال

دينـة فجلسـت إىل أتيـت امل: قـالأبو محزة عن جـابر عـن أيب بكـر بـن أيب موسـى عـن أيب بـردة
أال تنطلــق إىل املنــزل وتصــلي يف مســجد صــلى فيــه رســول اهللا صــلى : عبــد اهللا بــن ســالم فقــال

يه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، فانطلقـت معـه، ليه وسلم، وتشرب يف قدح شرب فاهللا ع
: فقـــال يل
.سياق معمر أصح ، وهو خرب صحيحاهـ فيقبلها

ـــد اهللا بـــن عمـــرن رجـــال أتـــى أبلغـــه ]1362[مالـــك - إين عبـــد الـــرمحن يـــا أبـــا: فقـــال عب
فـذلك الربـا : فقـال عبـد اهللا بـن عمـر ، سـلفته أأسلفت رجال سلفا واشرتطت عليه أفضـل ممـا 

الســلف علــى ثالثــة وجــوه ســلف : فقــال عبــد اهللا . فكيــف تــأمرين يــا أبــا عبــد الــرمحن : قــال 
وســـلف تســـلفه تريـــد بـــه وجـــه صـــاحبك فلـــك وجـــه ، تســـلفه تريـــد بـــه وجـــه اهللا فلـــك وجـــه اهللا 

فكيـف تـأمرين يـا أبـا عبـد : قـال . وسلف تسلفه لتأخذ خبيثـا بطيـب فـذلك الربـا ، صاحبك
ن أعطــاك دون إســلفته قبلتــه و أن تشــق الصــحيفة فــإن أعطــاك مثــل الــذي أأرى : الــرمحن قــال 

ســـلفته طيبـــة بــه نفســـه فـــذلك شـــكر أن أعطـــاك أفضـــل ممــا إو ، ســـلفته فأخذتـــه أجــرت أالــذي 
اهـشكره لك ولك أجر ما أنظرته 

ــن عمــرمســع نــه أعــن نــافع ]1363[قــال مالــك و  ســلف ســلفا فــال أمــن : يقــول عبــد اهللا ب
.اهـ صحيح يشرتط إال قضاءه 

عبـد اهللا بـن استسـلف :نه قـال أعن محيد بن قيس املكي عن جماهد ]1360[مالك وقال
ن يا أبا عبد الرمحن هذه خري مـ: من رجل دراهم مث قضاه دراهم خريا منها فقال الرجل عمر

اهــــ قـــد علمـــت ولكـــن نفســـي بـــذلك طيبـــة : درامهـــي الـــيت أســـلفتك فقـــال عبـــد اهللا بـــن عمـــر 
.صحيح 

أخربنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أيب بزة عن ]14576[عبد الرزاق -
: ابتـاع منـه إىل امليسـرة فأتـاه ينقـد ورقـا أفضـل مـن ورقـه فقـال يعقـوب عمـربـنايعقوب وكـان 

اهــ كـذا وجدتـه نعـم: قلـت ؟ هو نيـل مـن قبلـي أتقبلـه : بن عمرافقال . من ورقيهذه أفضل
ابــن أيب شــيبة قــال . مــوىل ابــن ســباع يعقــوب ، والصــواب عطــاء بــن يعقــوب هــو الكيخــاراين 
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حـدثنا هشـام الدسـتوائي عـن القاسـم بـن أيب بـزة عـن عطـاء بـن حدثنا وكيع قـال ]23218[
مـا  : فقـال م فقضاين دراهم أجود من درامهي ألف درهاستسلف مين ابن عمر : قاليعقوب 

]13071[الطـــرباين .نعـــم: كـــان فيهـــا مـــن فضـــل ، فهـــو نائـــل مـــين إليـــك ، أتقبلـــه ؟ قلـــت 
حدثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد ثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أيب بـزة 

هم فقضاين أجود منهـا، فقلـت لـهاستسلف مين ابن عمر ألف در : عن عطاء بن يعقوب قال
اهــــ مـــا كـــان فيهـــا مـــن فضـــل نائـــل لـــك مـــن عنـــدي: إن درامهـــك أجـــود مـــن درامهـــي، فقـــال: 

.صحيح 
عـن ريعـن أيب الـزبأخربنا كثري بن هشام قال حدثنا محاد بن سلمة]5196[وقال ابن سعد 

فوزنتهـا ، اف فبعـث إيل بـألفي و ، ألفـي درهـم عمـرابـنأقرضـت : عطاء موىل ابن سباع قال 
يا أبا عبد الرمحن : ما أرى ابن عمر إال جيربين ، فقلت : فقلت ، فإذا هي تزيد مئيت درهم ، 

: حدثنا علي بن عبد العزيز قال]8224[ابن املنذر . هي لك: 
: العــن عطــاء مــوىل ابــن ســباع قــعــن أيب الــزبريحــدثنا محــاد: حــدثنا حجــاج بــن منهــال قــال

أســلفت ابــن عمــر ألفــي درهــم، فبعــث إيل بــأكثر منهــا فوزنتهــا، فــإذا هــي تزيــد مــائيت درهــم، 
. بزيـادة مـائيت درهـمأبا عبد الرمحن، إنك بعثت إيل: لعله يريد أن جيربين، فلقيه فقلت: فقلت
.اهـ سند صحيح ، ورواية ابن أيب بزة أمثل هي لك: فقال

حممـــد قـــال حـــدثنا علـــي بـــن عثمـــان الالحقـــي قـــال حـــدثنا حيـــىي بـــن]8223[ابـــن املنـــذر -
قال سئل عطـاء عـن الرجـل يقـرض الرجـل حدثنا داود بن أيب الفرات عن إبراهيم يعين الصائغ

ال بـأس بـه، قـد اسـتقرض : الدراهم مث يعطيه أفضل ممـا أخـذ منـه مـن غـري أن يسـأله إيـاه؟ قـال
هـذا : ء وافيـة، فقـال لـه صـاحبهمن رجل دراهم بيضـاء عـددا مث قضـاه سـوداعبد اهللا بن عمر

اهـــ هــذا قــد علمــت ولكــين قــد أحللتــه لــك: عمــرفقــال لــه عبــد اهللا بــن .أفضــل ممــا أعطيتــك
.إسناد حسن ، إبراهيم بن ميمون يروي عن عطاء بن أيب رباح 

ابــنكــان : قــال حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن حجــاج عــن عطــاء]23210[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ال بأس به عطاؤه أعطاه خريا منهافإذا خرجيستقرض ،عمر

مسعـت شـيخا : قـالحـدثنا محـاد بـن سـلمة: وكيـع قـال حـدثنا ]23221[ابن أيب شـيبة -
إين أسـلف جـرياين إىل العطـاء فيقضـوين دراهـم أجـود : عمـرالبـنقلـت : قال يقال له املغرية
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ن خمــادش شــيخ بصــري اهـــ ســند صــحيح ، مغــرية بــال بــأس مــا مل تشــرتط: امهــي ، قــال مــن در 
.ثقة 

: فقــال عمــربــناجــاء رجــل : عــن الثــوري عــن أيب إســحاق قــال ]14654[عبــد الــرزاق -
ابـــــن املنـــــذر .اردد إليـــــه هديتـــــه أو أثبـــــه: إين أقرضـــــت رجـــــال قرضـــــا فأهـــــدى يل هديـــــة قـــــال 

حــدثناه أبـو إســحاق حـدثنا علـي بــن احلسـن قــال حـدثنا عبــد اهللا عـن ســفيان قـال]8221[
ــ: فقــالعمــرابــنرجــل إىل جــاء: قــال اردد : ة، قــالإين أقرضــت رجــال قرضــا فأهــدى إيل هدي

حدثنا وكيع عن شـعبة عـن أيب إسـحاق ]21065[وقال ابن أيب شيبة .عليه هديته أو أثبه
أخربنا إسرائيل عن ]14655[وقال عبد الرزاق . اهـ هذا مرسل يقاصه: قال عن ابن عمر

إين أقرضــت رجــال قرضــا فأهــدى يل : أن رجــال قــال لــه بــن عمــر اأيب إســحاق عــن رجــل عــن 
اهـو ارددها عليه أأثبه مكان هديته أو احسبها له مما عليه : هدية فقال 

مساعيــل بــن إبـــراهيم وهــو ابـــن عليــة عــن حيـــىي بــن يزيـــد حـــدثنا إ]21057[ابــن أيب شــيبة -
كان يهدي له قبـل إن  : عن الرجل يهدي له غرميه فقال مالكبنأنسسألت : قال اهلنائي

يزيــد أيب اهـــ تابعــه شــعبة عــن مل يكــن يهــدي لــه قبــل ذلــك فــال يصــلحذلــك فــال بــأس ، وإن 
، روي مرفوعـــا وهـــو خطـــأ ، وهـــذا ســـند والـــدواليب يف الكـــىن اهلنـــائي رواه البخـــاري يف التـــاريخ 

.جيد 
رجـابحـدثنا حممـد بـن ميسـر عـن ابـن جـريج عـن أيب الـزبري عـن ]21417[ابن أيب شـيبة -

اهــ ابـن ميسـر إذا كان للرجـل علـى الرجـل الـدين فـال بـأس أن يشـرتي منـه عبـدا رخيصـا: قال 
.ضعيف 

عبــاسبــناأخربنــا معمــر عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن عكرمــة عــن ]14650[عبــد الــرزاق -
ابـن أيب وقـال .سلفت رجال سلفا فـال تقبـل منـه هديـة كـراع وال عاريـة ركـوب دابـة أإذا : قال 

: قـال ابـن عبـاس : قـال حدثنا إمساعيل بن إبـراهيم عـن أيـوب عـن عكرمـة]21058[شيبة 
ثنا علـي حـد]8217[ابـن املنـذر .وال ركـوب دابـةإذا أق

عـن عكرمـة أن ابـن بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا محاد بـن زيـد عـن أيـوب
.اهـ صحيح ال تأخذن عليه هدية وال كراع وال ركوب دابةأقرضت قرضا فإذا: عباس قال
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حدثنا أبو موسـى ثنـا أبـو عـامر علـي بـن املبـارك عـن حيـىي]113/ 2[الفسوي يعقوب وقال 
كانــت يل علــى رجــل مــن الصــيادين عشــرون : بــن أيب كثــري حــدثين قيلويــه يكــىن أبــا صــاحل قــال

إذا بلغـت هديتــه ثالثـة عشــر درمهــا حــىت... درمهـا، فجعــل يهـدي إيل فجعلــت إذا أهـدى إيل 
البيهقـــي اهــــ ورواهاحســـب لـــه ثالثـــة عشـــر وخـــذ ســـبعة:فســـألته فقـــالعبـــاسابـــنفأتيـــت 

حممد بن يعقوب أخربنا العباس بن د اهللا احلافظ حدثنا أبو العباسأخربنا أبو عب]11249[
أنـه قـال عبـاسابـنصـاحل عـنكثري عن أيبعن حيىي بن أيبيحدثنا األوزاعأيبالوليد أخربين

وجعـل كلمـا أهـدى إليـه هديـة ، إليـه يرجل كـان لـه علـى رجـل عشـرون درمهـا فجعـل يهـديف
اهــ ال تأخذ منه إال سبعة دراهم: اس فقال ابن عب، حىت بلغ مثنها ثالثة عشر درمها ، باعها 

.بصري سند صحيح ، أبو صاحل امسه قيلويه 
ار الــدهين عــن ســامل بــن أيب اجلعــد قــال جــاء عــن الثــوري عــن عمــ]14651[عبــد الــرزاق -

فقــال إنــه كــان جــار مســاك فأقرضــته مخســني درمهــا وكــان يبعــث إيل مــن عبــاسبــنارجــل إىل 
ابـن املنـذر . بن عباس حاسبه فإن كان فضال فرد عليـه وإن كـان كفافـا فقاصصـه امسكه فقال 

حــدثنا : يان قــالحــدثنا علــي بــن احلســن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن الوليــد عــن ســف]8216[
إين أقرضـت رجـال : أن رجـال جـاءه فقـالأيب اجلعد عن ابـن عبـاسعن سامل بن عمار الدهين

حاســبه مبــا : فقــال ابــن عبــاس. مخســني درمهــا وكــان مساكــا، فــال يــزال يهــدي إىل مــن الســمك
أخربنـا ] 11250[البيهقـي .أهدى لك، فإن كان له فضل فرد عليه، وإن كان كفافا فقاضـه

اهللا احلافظ أخربنا أبو عمرو بن مطر حـدثنا حيـىي بـن حممـد حـدثنا عبيـد اهللا بـن معـاذ أبو عبد
كـان لنـا جـار مسـاك : اجلعـد قـال عـن سـامل بـن أيبحدثنا شعبة عـن عمـار الـدهينحدثنا أيب

: إليه السـمك فـأتى ابـن عبـاس فسـأله عـن ذلـك فقـال يعليه لرجل مخسون درمها فكان يهد
.صحيح اهـقاصه مبا أهدى لك

عـن جعفـر بـن برقـان عـن حبيـب بـن أيب حدثنا خالد بـن حيـان]23556[ابن أيب شيبة -
: فقضـى مكانـه حـديثا؟ قـال عـن رجـل اسـتقرض طعامـا عتيقـاعباسابنسئل : قال مرزوق 

.اهـ ال بأس به ن مل يكن بينهما شرطه فال بأس بهإ
: قـال عيل بن أيب خالـد عـن أبيـهحدثنا إمسا:قال حدثنا وكيع]22527[ابن أيب شيبة -

ديــن ، فأتيتــه أتقاضــاه ، فوجدتــه قــد خــرج مــن احلمــام وقــد علــيبــنالحســنكــان يل علــى 
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خـذ : أثرت احلناء بأظفاره وجارية له حتك احلناء عنه بقـارورة ، فـدعا بقعـب فيـه دراهـم فقـال 
حقـي بسـتنيعلـى خـذه ، فأخذتـه فوجدتـه يزيـد: هذا أكثر من حقـي ، قـال : هذا ، فقلت 

.تقدم يف الطهور .اهـ سند جيد أو سبعني درمها

باب يف الرهن يستغل
عــن حــدثنا حممـد بــن مقاتـل أخربنــا عبــد اهللا أخربنـا زكريــاء عـن الشــعيب]2512[البخـاري -

الـرهن يركـب بنفقتـه إذا كـان مرهونـا ولـنب :هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب
اهــ هـذا يشـبه اخلــراج يركـب ويشـرب النفقـة يتـه إذا كـان مرهونـا ، وعلـى الـذالـدر يشـرب بنفق

.بالضمان وليس به 
: قـال هريـرةأبـيأخربنا معمر عن األعمـش عـن أيب صـاحل عـن ]15066[عبد الرزاق وقال

فـذكرت ذلـك إلبـراهيم فكـره أن ينتفـع مـن : قـال األعمـش . الرهن مركوب وحملوب ومعلـوف 
.موقوف صحيح اهـ )1(الرهن بشيء

اسـتقرض : بـن سـريين قـالابـن عيينـة عـن أيـوب عـن اأخربنا معمر و ]14658[عبد الرزاق-
مـا أصـبت مـن : مسـعودبـنارجل من رجل مخس مئة دينار على أن يفقـره ظهـر فرسـه فقـال 

حـدثنا ابـن أيب زائـدة عـن ابـن عـون عـن ابـن ]21068[ابـن أيب شـيبة . ظهر فرسـه فهـو ربـا 
مـا : ر البـن مسـعود أن رجـال أقـرض رجـال دراهـم واشـرتط ظهـر فرسـه ، قـال ذك: سريين قال 

حدثنا ابن عون عن ابن سريين قـال : حدثنا وكيع قال وقال. أصاب من ظهر فرسه فهو ربا
ما أصاب من : أقرض رجل رجال مخسمئة درهم واشرتط عليه ظهر فرسه فقال ابن مسعود : 

حـدثنا حيـىي بـن حممـد قـال حـدثنا أبـو الربيـع قـال ]8220[ابن املنـذر .ظهر فرسه ، فهو ربا
: حدثنا محاد عن أيوب وهشام عن حممـد أن رجـال استسـلف مـن رجـل مخسـمائة درهـم فقـال

.مـا أصـاب مـن ظهـر فرسـك فهـو ربـا: على أن تعريين ظهـر فرسـك، فسـأل ابـن مسـعود فقـال
عــن ابــن ســريين عبيــد حــدثنا هشــيم أخربنــا يــونس وخالــدأيبمــن طريــق] 11251[البيهقــي 

ابـن مسـعود أنـه سـئل عـن رجـل اسـتقرض مـن رجـل دراهـم مث إن املسـتقرض عن عبد اهللا يعين

مل يكونـوا يأخـذون مـن حـديث أيب : بـن عيينـة عـن منصـور عـن إبـراهيم قـال اأخربنا ]15070[وقال عبد الرزاق -1
.، يريد أصحاب عبد اهللا بالكوفة صحيح سند اهـ هريرة إال كذا وكذا والرهن مركوب وحملوب 
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: قـال أبـو عبيـد . ما أصـاب مـن ظهـر دابتـه فهـو ربـا : أفقر املقرض ظهر دابته فقال عبد اهللا 
أخربنـــا الشـــيخ أبـــو الفـــتح ]11257[اهــــ وقـــال البيهقـــي يـــذهب إىل أنـــه قـــرض جـــر منفعـــة

يحــدثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن املخزومــيأخربنــا ابــن فــراس حــدثنا أبــو جعفــر الــديبليالعمــر 
استســلفت مــن إين: حــدثنا ســفيان عــن أيــوب عــن ابــن ســريين قــال قــال رجــل البــن مســعود 

وقــال . مــا أصــاب منــه فهــو ربــا: فقــال عبــد اهللا ، يرجــل مخســمائة علــى أن أعــريه ظهــر فرســ
بــناجــاء رجــل إىل : بــن ســريين قــال اي عــن خالــد عــن أخربنــا الثــور ]15071[عبــد الــرزاق 

ابـن املنـذر . إن رجـال رهنـين فرسـا فركبتهـا قـال مـا أصـبت مـن ظهرهـا فهـو ربـا : مسعود فقـال 
حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان عـن خالـد احلـذاء ويـونس : حدثنا علي بن احلسن قال]8354[

إين أســـلفت رجــــال : قــــالجـــاء رجــــل إىل عبـــد اهللا بــــن مســـعود ف: قــــالعـــن حممـــد بــــن ســـريين
البيهقـي .مـا أصـبت مـن ظهرهـا فهـو ربـا: قـالمائة درهم، ورهنين فرسا فركبتهـا أو أركبهـا مخس

عبد اهللا بن الوليد عن سـفيان عـن خالـد احلـذاء ويـونس عـن حممـد بـن من طريق] 11543[
أســلفت رجــال مخســمائة درهــم إين: جــاء رجــل إىل عبــد اهللا بــن مســعود فقــال : ســريين قــال 

اهـ مرسل صحيح ، ومعىن ما أصبت من ظهرها فهو ربا: فرسا فركبتها أو أركبتها قال ورهنين
.واحد 

عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]11252[البيهقي -
إدريــس بــن حيــىي عــن عبــد اهللا بــن العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا إبــراهيم بــن منقــذ حــدثين

صـاحب عبيـدبـنفضـالةعـن مـرزوق التجيـيبحبيـب عـن أيبيزيد بـن أيبقال حدثينعياش 
اهـ ال بأس كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا: صلى اهللا عليه وسلم أنه قال النيب
.به 

وما جاء يف الرهن يهلكال يغلق الرهن
عـن األسـود عـن حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم]4467[البخاري -

صـاعا يعـين، بثالثني يعه مرهونة عند يهودودر صلى اهللا عليه وسلمالنيبقالت تويفعائشة 
اهـمن شعري
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يب أن رســول اهللا صــلى اهللا بــن املســاأخربنــا معمــر عــن الزهــري عــن ]15033[عبــد الــرزاق-
صححه ابن حبان روي موصوال عن أيب هريرة اهـ)1(ال يغلق الرهن ممن رهنه: سلم قال عليه و 

.واحلاكم والذهيب ، والصحيح مرسل قاله الدارقطين وغريه 
حـدثنا أبـو عاصـم عـن عمــران القطـان عـن مطـر عـن عطـاء عــن ]23254[ابـن أيب شـيبة -

إذا كان الرهن أكثـر ممـا رهـن بـه ، فهـو أمـني يف الفضـل ، وإذا  : قال عمرعبيد بن عمري عن 
ثنــا أبــو عاصــم عــن : دثنا إبــراهيم بــن مــرزوق قــالحــ]5897[الطحــاوي .كــان أقــل رد عليــه

الـدارقطين . إن كـان بأقـل ردوا عليـه وإن كـان بأفضـل فهـو أمـني يف الفضـل: الرهن فيضـيع قـال
هل حـدثنا أبـو عاصـم عـن حـدثنا معمـر بـن سـيحدثنا حممد بن نوح اجلنديسـابور ]2953[

رباح عن عبيد بن عمري أن عمر بـن اخلطـاب قـال يفالعوام حدثنا مطر عن عطاء بن أيبأيب
إن كـان أقـل ممـا فيـه رد عليـه متـام حقـه وإن كـان أكثـر فهـو : قـال . 

.اهـ ضعيف أمني
مــا زلنــا : عــن عطــاء قــال حــدثنا ابــن فضــيل عــن عبــد امللــك ]23252[وقــال ابــن أيب شــيبة 

ثنـا أبـو عاصـم عـن ابـن حدثنا ابن مرزوق قال] 5905[الطحاوي .أن الرهن مبا فيهنسمع 
ابــن أيب شــيبة .: جــريج عــن عطــاء يف رجــل رهــن رجــال جاريــة فهلكــت قــال

قال ؟ إن مل آتك مبالك فهذا الرهن لك : قول أرأيت قوله ال يغلق الرهن أهو الرجل ي: قلت للزهري مث قال معمر -1
اهـ إن هلك مل يذهب حق هذا إمنا هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه : قال معمر مث بلغين عنه أنه قال . نعم : 

وتفسري ذلك فيما نرى واهللا أعلم أن يرهن الرجـل الـرهن عنـد الرجـل بالشـيء، ويف الـرهن فضـل عمـا رهـن : وقال مالك 
فهـذا ال يصـلح : قـال.إن جئتك حبقك، إىل أجل يسـميه لـه، وإال فـالرهن لـك مبـا رهـن فيـه : به، ف

اهـــ
إذا ضـاع : يقـول .بعـض النـاس إىل تضـييع الـرهن قد ذهب مبعـىن هـذا احلـديث] 114/ 2[يف الغريب قال أبو عبيد و 

وهـذا مـذهب لـيس عليـه أهـل . 
: قـد غلـق إمنـا يقـال : وال جيوز يف كالم العرب أن يقال للرهن إذا ضـاع ، العلم 

وقد ذكر بعض الشعراء ذلك يف شعره فقال زهـري .ال يغلق الرهن : فعل أهل اجلاهلية فرده رسول اهللا وأبطله بقوله من
.يـوم الـَوداع فأمسـى الـرهُن قـد غلقـا ،وفارقتك بـرهن ال ِفكـاك لـه : يذكر امرأة 

، وهـذا أيضـا معنـاه معـىن األول ال يفرتقـان : قـال. لـه ُغْنمـه وعليـه غرمـه : وأما احلـديث اآلخـر يف الـرهن . تضييع ههنا 
يرجع الرهن إىل ربه فيكون غنمه له ويرجع رب احلق عليه حبقه فيكون غرمه عليه ويكون شرطهما الذي اشرتطا : يقول 
اهـا هذا كله معناه إذا كان الرهن قائما بعينه ومل يضع فأما إذا ضاع فحكمه غري هذ، باطال 
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مـا زلنـا نسـمع: حدثنا أبو عاصـم عـن عمـران القطـان عـن مطـر عـن عطـاء قـال ]23253[
.اهـ هذا أصح عن عطاء هن مبا فيهأن الر 

يرتاجعـــان : قـــال علـــيعـــن الثـــوري عـــن منصـــور عـــن احلكـــم عـــن ]15039[عبــد الـــرزاق -
حـدثنا : قـال حـدثنا وكيـع]23244[ابن أيب شـيبة .اهـ أي إذا هلك الرهن الفضل بينهما 

ي وقـــال البيهقـــ.يـــرتادان الفضـــل يف الـــرهن: قـــال يان عـــن منصـــور عـــن احلكـــم عـــن علـــي ســـف
بـن قـانع حـدثنا إبـراهيم يأخربنا عبد العزيز بن حممد بـن شـبان حـدثنا عبـد البـاق]11561[

يفيبــن هاشــم حــدثنا إبــراهيم بــن احلجــاج حــدثنا أبــو عوانــة عــن منصــور عــن احلكــم عــن علــ
موسـى بـن إمساعيـل حـدثنا مـن طريـق] 11562[البيهقـي .يـرتادان الفضـل: الرهن إذا هلك 

اهــ يـرتادن الزيـادة والنقصـان: لـرهن اقـال يفياج عن احلكـم عـن علـمحاد بن سلمة عن احلج
.مرسل 

قولـه يرتاجعـان الفضـل . أخربنا معمـر عـن قتـادة عـن علـي مثلـه ] 15040[عبد الرزاق قال و 
وقـــال . إذا أســـلفه دينـــا يف رهـــن مثـــن عشـــرة بـــدينار فـــذهب كـــان مثنـــه بينهمـــا بنصـــفني: يقـــول

ثنــا محــاد بــن ســلمة عــن قتــادة عــن : ثنــا اخلطيــب قــال: حــدثنا نصــر قــال]5899[الطحــاوي 
إذا كـان يف الـرهن فضـل فأصـابته جائحـة فهـو مبـا فيـه وإن : أن عليا قالخالس هو ابن عمرو

داود قـال ثنـا أبـو عمـر احلوضـي قـالحدثنا أمحـد بـن .
ا قـــال يف الـــرهن يـــرتادان الزيـــادة أن عليـــعـــن قتـــادة عـــن احلســـن وخـــالس بـــن عمـــروثنـــا محـــاد

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ]8348[ابـن املنـذر . والنقصان مجيعا فـإن أصـابته جائحـة بـرئ 
قــال يف عليــاأن قــال حــدثنا مهــام بــن حيــىي قــال أخربنــا قتــادة عــن خــالسقــال حــدثنا حجــاج

مــن طريــق] 11560[البيهقــي .يــرتادان الزيــادة والنقصــان، فــإن أصــابته جائحــة بــرئالــرهن
إذا  : قـال يحدثنا محاد بن سلمة عن قتادة عـن خـالس عـن علـالتبوذكي موسى بن إمساعيل 

ن مل تصـبه جائحـة فإنـه يـرد الفضـلالرهن فضل فإن أصابته جائحة فـالرهن مبـا فيـه فـإكان يف
.اهـ ضعيف 

إذا  : قــاليعــن احلــارث عــن علــاحلجــاج عــن الشــعيبمــن طريــق] 11563[ورواه البيهقــي 
. كــان الــرهن أفضـــل مــن القــرض أو كـــان القــرض أفضـــل مــن الــرهن مث هلـــك يــرتادان الفضـــل

.ضعيف جدا 
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حــدثنا وكيــع عــن علــي بــن صــاحل عــن عبــد األعلــى بــن عــامر ]23245[وقــال ابــن أيب شــيبة 
إذا كـان الـرهن أكثـر ممـا رهـن بـه فهلـك فهـو مبـا فيـه ألنـه : عن حممد بن احلنفية عن علي قال 

]5898[الطحــاوي .، وإذا كـان أقـل ممـا رهــن بـه فهلـك رد الـراهن الفضـلأمـني يف الفضـل
ثنا يزيد بن هارون عـن إسـرائيل عـن : ثنا اخلصيب بن ناصح قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال

إذا رهــن الرجــل الرجــل رهنــا فقــال لــه : عبــد األعلــى التغلــيب عــن حممــد بــن احلنفيــة أن عليــا قــال
ممـا أعطيـك فضـاع رد عليـه الفضـل وإن رهنـه وهـو أكثـر ممـا أعطـى ال أقبلـه إال بـأكثر : املعطـى

سـريج بـن يـونس مـن طريـق] 11565[البيهقـي . بطيب نفس من الراهن فضاع فهو مبا فيـه
إذا  : قـال يبن صاحل عن عبد األعلى عن ابن احلنفية عـن علـيحدثنا حممد بن ربيعة عن عل

.اهـ الثعليب يضعف فيهكان الرهن أقل رد الفضل وإن كان أكثر فهو مبا 
ابــن جــريج عــن ســفيان حــدثينمــن طريــق عبــد اهللا بــن الوليــد العــدين] 11547[البيهقــي -

نـه فيخـرج فيـه مثـرة فهـو النخـل إذا رهيقـول يفمعـاذ بـن جبـلكان : عن عمرو بن دينار قال 
.اهـ مرسل صاحل من الرهن

عــن ابـن طــاوس عـن أبيــهزن عـن معمـرأخربنـا مطــرف بـن مــا]11548هــق [وقـال الشـافعي 
قــال . 

احلـديث مـن عـام حـجوأحسـب مطرفـا قـال يفيوذكر سفيان بن عيينة شبيها به قـال الشـافع
.اهـ مطرف ليس بثقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بـن طـاووس عـن أبيـه قـال يف كتـاب معـاذ بـن انا معمر عن خرب أ]15072[عبد الرزاق وقال
مــن عــام حــج النــيب صــلى اهللا عليــه رضــا فهــو حيســب مثرهــا لصــاحب الــرهن أ

.اهـ مرسل سنده صحيح سلمو 
عـن حدثنا حفص عن موسى بـن عبيـدة عـن عبـد اهللا بـن دينـار]22145[ابن أيب شيبة -

إن مل أجئك به إىل كذا وكذا ، فهو لك ؟ : رهن فيقول أنه سئل عن الرجل يرهن العمرابن
.اهـ ابن عبيدة يضعف ليس له ذلك: قال 
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عن إبـراهيم بـن عمـرية حدثنا إدريس األودي : حدثنا وكيع قال ]23243[ابن أيب شيبة -
.على رسم ابن حباناهـ )1(يرتادان الفضل: يقول يف الرهن عمرابنمسعت : قال

وضماهناما جاء يف الوديعة
)2(]58النساء [)إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها(تعاىلقال اهللا و 

بكـرأبـاحدثنا حفص عـن حجـاج عـن أيب الـزبري عـن جـابر أن ]21883[ابن أيب شيبة -
حــدثنا حممــد بــن علــي قــال حــدثنا ســعيد بــن ]8603[ابــن املنــذر .كــان ال يضــمن الوديعــة

هاب عــن احلجــاج بــن أرطــأة عــن أيب الــزبري عــن جــابر أن أبــا بكــر منصــور قــال حــدثنا أبــو شــ
حجـاج لـيس . قضى يف وديعة كانت يف جراب فضاعت من خرق اجلراب أن ال ضمان فيها

.بالقوي 
أخربنا قيس بـن الربيـع عـن احلجـاج عـن هـالل عـن عبـد اهللا بـن ]14785[عبد الرزاق وقال

ريـــة مبنزلـــة الوديعـــة وال ضـــمان فيهـــا إال أن العا: الخطـــاببـــنعمـــرعكـــيم اجلهـــين قـــال قـــال 
حفص عـن حدثناد قالحدثنا مسدحدثنا حيىي بن حممد قال]8604[ابن املنذر . يتعدى

أن عمـر بـن اخلطـاب كـان احلجاج بن أرطأة عن هالل بن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن عكـيم
عـن هـالل ن حجـاج حدثنا أبو خالـد األمحـر عـ]21884[ابن أيب شيبة .ال يضمن الوديعة

يضمنه عمرأن رجال استودع رجال وديعة فهلكت فلم عن عبد اهللا بن عكيم الرمحن بن عبد
.اهـ حجاج ليس بالقوي 

أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئا أو أشياء مبال ]541/ 10األوسط [قال ابن املنذر -1
فأدى بعض املال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له وال خيرج مـن الـرهن شـيء حـىت يوفيـه آخـر حقـه أو يـربأ مـن 

أمجع كل من حنفظ وقال .د وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأيكذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأمح. ذلك
كــذلك قــال الشــافعي وأبــو ثــور وأصــحاب . 

أمجــع كــل مــن حنفــظ عنــه مــن أهــل العلــم علــى أن الرجــل إذا اســتعار مــن الرجــل الشــيء يرهنــه علــى دنــانريوقــال .الــرأي
اهـمعلومة عند رجل مساه له إىل وقت معلوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جائز

: وقـال .]11/307[قال ابن املنذر -2
الودائـع، مث تلـف مـن غـري جنايـة منـه عليهـا وأمجع أكثر أهل العلم على أن املودع إذا أحرز الوديعة حيث جيـب أن حتـرز

ال ضمان عليه اهـوال استهالك هلا، أن
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اســتودع : قــال ء بــن الســائب عــن زاذان عــن عطــاحــدثنا جريــر ]23734[ابــن أيب شــيبة -
نـدك ، مث انطلقـا فغابـاىت جنتمـع عال تـدفعيها إىل واحـد منـا حـ: رجـالن امـرأة وديعـة وقـاال هلـا 

أعطيـين وديعــيت فـإن صــاحيب قـد مــات ، فأبـت حــىت كثـر اختالفــه : فجـاء أحــدمها إليهـا فقــال 
قـــد جـــاء صـــاحبك : يعـــيت ، فقالــتهـــايت ود: أعطتـــه ، مث جـــاء اآلخـــر بعــد فقـــالإليهــا ، مث

ل هلا قا، فلما قصا عليه القصةعمرفذكر أنك قد مت ، فأخذ وديعتكما مين ، فارتفعا إىل 
بيـين وبينـه ، قـال عليـايا أمري املـؤمنني ، اجعـل : ما أراك إال قد ضمنت ، قالت املرأة : عمر 
هــذه الوديعــة عنــدي ، وقــد أمرمتاهــا أال تــدفع إىل : اقــض بينهمــا يــا علــي ، قــال علــي : لعلــي 

إمنــا: واحــد منكمــا حــىت جتتمعــا عنــدها ، فــأتين بصــاحبك ، فلــم يضــمنها ، قــال 
.اهـ ضعيف أرادا أن يذهبا مبال املرأة

علــيأخربنــا الثــوري عــن جــابر عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن عــن ]14801[عبــد الــرزاق -
قـال معمـر ومل أمسـع أحـدا يضـمنه يقولـون هـو .ليس على املـؤمتن ضـمان: قاال مسعودبناو

عـن سـفيان عـن جـابر حـدثنا وكيـع ]23694[ابـن أيب شـيبة .أمني إال أن يعثر عليه خبيانـة 
حـدثنا ]8605[ابـن املنـذر . ليس على مؤمتن ضـمان: قاال عن القاسم عن علي وعبد اهللا 

ثنا عبـد امللـك بـن إبـراهيم احلـريب قـال حـدثنا شـعبة عـن جـابر اجلعفـي حدعلي بن احلسن قال
جـابر اهــليس على مـؤمتن ضـمان: كانا يقوالنأن عليا وعبد اهللا  عن القاسم بن عبد الرمحن

.ال حيتج به 
حــدثنا ابــن إدريــس عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن جماهــد أن رجــال ]23631[ابــن أيب شــيبة -

بصرة من دنانري عليها لعائشة أم املؤمنني ، فلما انتهى القوم قريبا مـن املدينـة عائشةبعث إىل 
كتــاب ، مث أصــابتهم مســاء ، فضــاعت الصــرة ، فمضــى القــوم فــأتوا املدينــة ، فنظــر الرجــل يف ال

جعل مثل الدنانري وكتب عليها ، مث جاء بالكتاب والصرة إىل عائشة ، ومر قـوم بـذلك املنـزل 

دقين اصــ: اخلــرب يف الكتــاب فقالــت : ، فقــال هلــا أخــربين خــرب الــدنانري: األوىل ، فقالــت لــه 
هـذا أمـني ال ُيَضـّمن .اهــ ضـعيف قد أردت أن تطعمين ما ال حيـل يل: فأخربها اخلرب ، قالت

.
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وضماهناالعاريةما جاء يف 
]17979[أمحد -

فــأعطهم أو قــال تتــك رســليأإذا : بــن أميــة عــن أبيــه عــن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قــال 
العارية مؤداة يا رسول اهللا : فقال له. ثني بعريا أو أقل من ذلك فادفع إليهم ثالثني درعا وثال

.اهـ صححه ابن حبان ، وله شواهد )1(نعم: قال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم . 
يأبــبــنعلــيأخربنــا محيــد عــن احلجــاج عــن احلكــم بــن عتيبــة أن ]14786[عبــد الــرزاق -

حــدثنا حفــص ]20924[ابــن أيب شـيبة . لـيس علــى صـاحب العاريــة ضـمان : قــال طالـب
.اهـ ضعيف هو مؤمتن: عن حجاج عن احلكم أن عليا قال يف العارية 

علــيأخربنــا إســرائيل عــن عبــد األعلــى عــن حممــد بــن احلنفيــة عــن ]14788[عبــد الــرزاق -
ابــــن أيب شــــيبة . أن خيــــالف فيضــــمن إمنــــا هــــو معــــروف إال ، ليســــت العاريــــة مضــــمونة : قــــال 

حدثنا وكيع عن علي بن صاحل عن عبد األعلـى عـن حممـد بـن احلنفيـة عـن علـي ]20931[
.اهـ ضعيفأن خيالف فيضمنإمنا هو معروف إالالعارية ليست ببيع وال مضمونة: قال
كــل معــاذبــن طــاووس عــن أبيــه قــال يف قضــية اأخربنــا معمــر عــن ]14797[عبــد الــرزاق -
.اهـ مرسل جيد ارية مردودة والزعيم غارم ع
بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبـد الـرمحن بـن السـائب اأخربنا ]14792[عبد الرزاق -

. مثلـه عبـاسبـنابـن أيب مليكـة عـن اقال عمرو وأخـربين . العارية تغرم : قال هريرةأبيعن 
أن رجـال لـرمحن بـن السـائب حدثنا ابن عيينـة عـن عمـرو عـن عبـد ا]20939[ابن أيب شيبة 

ابـــن املنـــذر . يضــمن: فقـــال ، ســـأل مــروان أبـــا هريــرة اســتعار مـــن رجــل بعـــريا فعطــب البعـــري ف
سفيان بن عيينة عـن عمـرو أخربينمن حديث ابن عبد احلكم عن ابن وهب قال] 8627[

وحــدثين ســفيان بــن عيينــة عــن : قــال.بــن دينــار عــن عبــد الــرمحن بــن الســائب عــن أيب هريــرة
البيهقـــي .إن العاريـــة تغـــرم: مـــرو بـــن دينـــار عـــن ابـــن أيب مليكـــة عـــن ابـــن عبـــاسع
احلســن بــن فــراس أخربنــا أبــو جعفــر أخربنــا أبــو يأخربنــا اإلمــام أبــو الفــتح العمــر ]11819[

وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم ]1266[الرتمذي حتت احلديث قال -1
صحاب النـيب صـلى اهللا وقال بعض أهل العلم من أ. يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأمحد : إىل هذا وقالوا 

اهـعليه و سلم وغريهم ليس على صاحب العارية ضمان إال أن خيالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق 
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إبـراهيم ثنا سـفيان ح وأخربنـا أبـو إسـحاق حممد بن إبراهيم حدثنا عبد احلميـد بـن صـبيح حـد
يقـول أخربنا شـافع بـن حممـد أخربنـا أبـو جعفـر الطحـاوى قـال مسعـت املـزينيبن حممد األرمو 

عــن ســفيان عـن عمــرو بــن دينـار عــن عبــد الـرمحن قــال أبــو جعفـر هــو ابــن يقرأنـا علــى الشـافع
الســائب أن رجــال اســتعار بعــريا مــن رجــل فعطــب فــأتى بــه مــروان بــن احلكــم فأرســل مــروان إىل 

.ن صحيح ، على رسم ابن حبان اهـ حسيغرم: هريرة فسأله فقالأيب
عـن الرجــل جـابر بــن عبــد اهللاســألنا : قـالحـدثنا اجلــراح ثنـا أبــو الـزبري]7[بكـر بـن بكــار -

.اهـ ابن بكار ليس بالقوي ال ضمان عليه: يستعري الدابة فيهلكها، قال
بــن أيب مليكــة وكــاناأخربنــا إســرائيل عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن ]14791[عبــد الــرزاق -

ابـن أيب شـيبة .نعـم إن شـاء أهلهـا: فقـال ؟ أضـمن العاريـة : عباسبنالت أس: قاضيا قال 
كتب إيل : قال حدثنا أبو األحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أيب مليكة]20921[

حــدثنا وكيــع عــن ابــن جــريج وحممــد بــن وقــال.ابــن عبــاس أن ضــمن العاريــة إن شــاء صــاحبها
إذا تبعهـــا : أن ابــن عبـــاس كــان يضــمن العاريـــة ، وزاد ابــن جــريج ةشــريك عــن ابـــن أيب مليكــ

حــدثنا حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال حــدثنا حجــاج قــال]8626[ابــن املنــذر .صــاحبها
البيهقـي .إن العاريـة تغـرم: سفيان بن عيينة عن عمرو عـن ابـن أيب مليكـة عـن ابـن عبـاس قـال

كـان : مليكة قـال بن شريك عن ابن أيبجعفر بن عون أخربنا حممد من طريق]11817[
ســعيد بــن منصــور حــدثنا ورواه مــن طريــق.أن ضــمنهاوكتــب إيل، ابــن عبــاس يضــمن العاريــة 

اهــــ يغـــرم: العاريـــة قـــال مليكـــة عـــن ابـــن عبـــاس يفســـفيان عـــن عمـــرو بـــن دينـــار عـــن ابـــن أيب
.صحيح 

واألجراءما جاء يف تضمني الصناع
صحابنا عن ليث بن سعد عن طلحة بن أيب سـعيد أبعض أخربنا]14949[عبد الرزاق -

رواه .ضمن الصـباغ الـذي يعمـل بيـدهعمر بن الخطابعن بكري بن عبد اهللا بن األشج أن 
طلحـة بـن أيب سـعيد عـن حدثنا هشيم عـن ليـث بـن سـعد]49[سريج بن يونس يف القضاء 

ضـمن الصـباغ مـا أضـاع كـان ياهللا بـن األشـج أن عمـر بـن اخلطـابعن بكري بـن عبـد القرشي
: قـال حـدثنا ابـن مبـارك عـن طلحـة بـن أيب سـعيد]21449[رواه ابن أيب شيبة اهـ و وأفسد
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ن عمـر بـن اخلطـاب ضـمن الصـناع الـذين انتصـبوا أري بن عبد اهللا بن األشج حيدث مسعت بك
.اهـ مرسل جيد يف أعماهلم ما أهلكوا يف أيديهمللناس

عمرو حدثنا أبو العباس األصم حـدثنا أمحـد سعيد بن أيبأخربنا أبو]12006[البيهقي -
نـافع عـن سـامل بـن عبـد حـدثنا أبـو أسـامة عـن الوليـد بـن كثـري حـدثينيبن عبد احلميـد احلـارث

أميا رجـل أكـرى كـراء فجـاوز صـاحبه ذا احلليفـة فقـد : قال عمر بن الخطاباهللا عن أبيه أن 
يريـد واهللا أعلـم قـبض املكـرتى :قـال البيهقـي و . إسـناد جيـد اهــ وجب كراؤه وال ضـمان عليـه

أجال وال ما اكرتى وجاوز ذا احلليفة فقد وجب عليه مجيع الكراء إذا مل يكن شرط ىف األجرة
اهـضمان عليه إذا مل يتعد

وشرحيا كانا يضـمنان علياأخربنا الثوري عن جابر عن الشعيب أن ]14950[عبد الرزاق -
وشـرحيا كـان عليـاأن حدثنا شريك عن جابر عن القاسم ]20859[ابن أيب شيبة .األجري 

.اهـ جابر اجلعفي ضعيف يضمنان األجري
حـــدثنا عبـــاد بـــن العـــوام عـــن حجـــاج عـــن حصـــني احلـــارثي عـــن ]20861[ابـــن أيب شـــيبة -

دثنا عبـاد عـن حجـاج حـوقال .فهو ضامنمن أخذ أجرا: الشعيب عن احلارث عن علي قال 
.اهـ ضعيف مثلهن علي ععن احلكم

عليـــاأن شـــريك عــن مســـاك عــن ابـــن عبيـــد بــن األبـــرصحــدثنا]20860[ابــن أيب شـــيبة -
.اهـ ضعيف ضمن جنارا

علــينــا حيــىي بــن العــالء عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه قــال كــان أ]14948[عبــد الــرزاق -
بـراهيم أخربنـا إ]12000هـق[يشـافعال.يضمن اخلياط والصـباغ وأشـباه ذلـك احتياطـا للنـاس

ضمن الغسال والصـباغ وقـال طالبأيببنيعلحيىي عن جعفر بن حممد عن أبيه أنبن أيب
.اهـ ضعفه الشافعيال يصلح الناس إال ذلك: 

عــن أيب جعفــر حممــد بــن حــدثنا هشــيم عــن حجــاج]48[القضــاء ورواه ســريج بــن يــونس يف 
و ذلـك، ليحفظـوا علـى النـاس وحنـأن عليا كان يضمن الراعـي والصـباغ والقصـار واخليـاطعلي 

.اهـ حجاج ضعيف يدلس أمتعتهم
أنـه كـان علـيحدثنا حامت بن إمساعيل عـن جعفـر عـن أبيـه عـن ]21450[ابن أيب شيبة -

مـن طريـق ]12001[البيهقـي .ال يصـلح النـاس إال ذلـك: يضمن القصار والصواغ ، وقـال 
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يعلـجعفـر بـن حممـد عـن أبيـه عـن حدثنا سليمان بن بالل عن حممد بن عثمان اجلماهر أيب
.اهـ وهذا مرسل جيد)1(ال يصلح للناس إال ذاك: ئغ وقال أنه كان يضمن الصناع والصا

عـــن صـــاحل بـــن حـــدثنا حســن عـــن مطـــرف: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]20871[ابــن أيب شـــيبة -
.اهـ مرسل ال بأس به هللا عنه كان يضمن األجري املشرتكرضي اعليادينار أن 

حدثنا علي بـن عبـد العزيـز قـال حـدثنا حجـاج قـال حـدثنا محـاد عـن ]8485[نذر ابن امل-
حــدثنا وقــال.مســاك بــن حــرب عــن قتــادة عــن خــالس بــن عمــرو أن عليــا كــان يضــمن األجــري

علي بن عبد العزيز قـال حـدثنا حجـاج قـال حـدثنا محـاد عـن مسـاك بـن حـرب عـن خـالس أن 
اب، فكســر الوتــد، فخاصــمه إىل علــي بــن أيب رجــال اســتأجر جنــارا علــى أن يتــد لــه وتــدا يف بــ

بن شـبان حـدثنا اوأخربنا أبو القاسم ]12002[وقال البيهقي .طالب فضمنه درمها مستوقا
الشـوارب حـدثنا موسـى بـن إمساعيـل حـدثنابـن حممـد بـن أيبيبن قانع حدثنا علـيعبد الباق

ورواه سـريج بـن يــونس اهـــ أن عليــا كـان يضـمن األجـريمحـاد بـن سـلمة عــن قتـادة عـن خـالس
.ضعيف . من طريق محاد عن قتادة عن خالس عن علي قوله 

باب من الضمان
عن الثوري وإسرائيل عـن عـامر بـن شـقيق عـن أيب وائـل شـقيق بـن ]18631[عبد الرزاق -

من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة فنشـده سـنة عبد اهللا بن مسعوداشرتى : سلمة قال 

خريه فإن اختـار األجـر كـان األجـر لـه وإن اختـار مالـه كـان لـه مالـه مث قـال بـن مسـعود هكـذا 
.، يأيت يف اللقطة إن شاء اهللا لقه البخاريعاهـ افعلوا باللقطة 

األوزاعــي عــن الزهــري عــن حــدثنا الوليــد بــن مســلم عــن]1627[أمحــد يف مســائل صــاحل -
مـــا أدركـــت الصـــفقة حيـــا جمموعـــا فهـــو مـــن مـــال :محـــزة بـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر عـــن أبيـــه قـــال

: حــدثنا بشــر بــن بكــر قــال: ســليمان بــن شــعيب قــالحــدثنا ]5537[الطحــاوي . املشــرتي
ــد اهللا بــن عمــرحــدثين األوزاعــي قــال حــدثين الزهــري عــن محــزة بــن عبــد اهللا أن  مــا : قــالعب

كانوا يضمنون األجري حىت أن كان الرجل ليبتاع : عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال ]14964[عبد الرزاق -1
.اهـ سند صحيح ل ال فيعطيه األجر لكي يضمن الشيء فيقول اسرح معك غالمي فيقو 
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الوليــد بــن مســلم مــن طريــق]3049[الــدارقطين .لصــفقة حيــا فهــو مــن مــال املبتــاع أدركــت ا
ة مـا أدركتـه الصـفق: عـن محـزة بـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن أبيـه قـال يعن الزهر يحدثنا األوزاع

ورواه .ورواه حممـد بـن كثـري املصيصـي عـن األوزاعـي مثلـهاهــحيا جمموعـا فهـو مـن مـال املبتـاع
ثنا يونس قـال أخربنـا ابـن وهـب قـال أخـربين يـونس عـن ابـن شـهاب حد] 5538[الطحاوي 

إذا اشـــرتى متاعـــا أو دابـــة صـــحيح ، علقـــه البخـــاري يف بـــاب موقـــوف . فـــذكر بإســـناده مثلـــه 
اهـفوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض 

بـنعمـروحدثنا علي بن مسـهر عـن الشـيباين عـن الشـعيب عـن ]21023[ابن أيب شيبة -
أن ر حريث

مــا أخــذ البــائع فلــه ، وأمــا البقيــة : أيامــا ، مث أتــى املشــرتي بثمنهــا فوجــدها قــد ماتــت ، فقــال 
.اهـ سند صحيح فللمشرتي

حوص قال أبو األحدثناثنا سعيد قالحدحدثنا حممد بن علي قال]8615[ابن املنذر -
أخربين أيب أنه ابتاع من رجـل ثوبـا مبكـة، فقبضـت منـه الثـوب : قالحدثنا عبد العزيز بن رفيع

ــاسابــنفانطلقــت بــه ألنقــده مثنــه فضــل مــين يف زحــام النــاس، فطلبتــه فلــم أجــده، فأتيــت  عب
، يف املكـان الـذي اشـرتيت منـهإذا كان من العام القابل فانشد الرجل: فذكرت ذلك له فقال

وإن شاء  ، فخريه، فإن شاء كانت له الصدقة فإ
.، علقه البخاري يف كتاب الطالق حسن صحيح اهـوكانت لك الصدقةكانت له الدراهم

رون قال حدثنا العباس بن احلسني القنطـري قـال حدثنا موسى بن ها]8616[ابن املنذر -
معاويــة وعلــيهم عبــد غــزا النــاس زمــن: ن عمــرو عــن حوشــب قــالحــدثنا مبشــر عــن صــفوان بــ

الوليــد فغــل رجــل مــن املســلمني مائــة دينــار روميــة، فلمــا انصــرف النــاس الــرمحن بــن خالــد بــن
إين غللــت مائــة دينــار فاقبضــها مــين، : قــافلني فنــدم الرجــل فــأتى عبــد الــرمحن بــن خالــد، فقــال

قــد افــرتق النــاس فلــن أقبضــها منــك حــىت تــأيت: قــال
فــذكر لــه أمرهــا، فقــال معاويــة مثــل ذلــك، فمــر بعبــد اهللا بــن الشــاعر السكســكي وهــو يبكــي، 

مطيعــي : كــان مــن أمــري كــذا وكــذا فإنــا اهللا وإنــا إليــه راجعــون، قــال: مــا يبكيــك؟ قــال: فقــال
ك، فـــادفع إليـــه عشـــرين اقـــبض مـــين مخســ: ارجـــع إىل معاويـــة فقـــل لــه: قــال. نعـــم: أنــت؟ قـــال
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أفتنأحســن، ألن أكــو : 
.حوشب هو ابن سيف ، سند جيد اهـأحب إيل من كل شيء أملكه

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا موسـى بـن عبـد الـرمحن املسـروقي ]2872[ين الطربا-
أمـــر : عـــن أبيـــه قـــال ن موســـى بـــن عمـــريثنـــا حممـــد بـــن بشـــر ثنـــا ســـفيان عـــن أيب اجلحـــاف عـــ

. إن امـرأيت ضـمنت ديـين : ال يقبل معنا رجل عليه دين فقـال رجـل : مناديا فنادى الحسين
.على رسم ابن حبان هـاوما ضمان امرأة : فقال حسني 

كسب احلجامما جاء يف 
حممـــد بـــن حـــامت حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـعيد القطـــان عـــن حممـــد بـــن حـــدثين]4094[مســـلم -

صــلى اهللا ث عــن رافــع بــن خــديج قــال مسعــت النــيبيوســف قــال مسعــت الســائب بــن يزيــد حيــد
اهـومثن الكلب وكسب احلجام يشر الكسب مهر البغ:يقول عليه وسلم

عن مالك عن ابـن شـهاب عـن ابـن حدثنا عبد اهللا بن مسلمة القعنيب]3424[داود أبو -
إجـارة احلجـام فنهـاه عنهـا فلـم حميصة عن أبيه أنه استأذن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف
اهـــ رواه الرتمــذي وصــححه وابــن يــزل يســأله ويســتأذنه حــىت أمــره أن اعلفــه ناضــحك ورقيقــك 

.حبان 
حـــدثنا مســدد حـــدثنا يزيــد بـــن زريــع عـــن خالــد عـــن عكرمــة عـــن ابـــن ]2279[البخــاري -

أجــره ، ولــو علــم كراهيــة مل وأعطــى احلجــام صــلى اهللا عليــه وســلماحــتجم النــيب: عبــاس قــال 
اهـيعطه 

أنســار عــن عمــرو بــن عــامر قــال مسعــت حــدثنا أبــو نعــيم حــدثنا مســع]2280[البخــاري -
مســلم وقــال .تجم ، ومل يكــن يظلــم أحــدا أجــره حيــصــلى اهللا عليــه وســلمكــان النــيب: يقــول 

بن حجـر قـالوا حـدثنا إمساعيـل يعنـون يحدثنا حيىي بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعل]4121[
احـتجم رسـول اهللا : عن محيـد قـال سـئل أنـس بـن مالـك عـن كسـب احلجـام فقـال ابن جعفر 

هلـه فوضـعوا عنـه مـن حجمه أبو طيبة فأمر له بصـاعني مـن طعـام وكلـم أصلى اهللا عليه وسلم
اهـاحلجامة أو هو من أمثل دوائكم إن أفضل ما تداويتم به:خراجه وقال 
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عثمـان أن حـدثنا ابـن أيب زائـدة عـن الوليـد بـن عيسـى عـن أبيـه]21375[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ ضعيف )1(ما تعجبين غلة احلجام واحلمام: قالبن عفان

رة سلمة عن عطاء اخلراساين عن عبـد اهللا بـن ضـمأخربنا محاد بن ] 185/ 7م [الشافعي -
]11965[ابـن جريـر اهــ )2(كسب احلجـام مـن السـحت: قالرضي اهللا تعاىل عنهعليعن 

عــن حــدثنا هنــاد قــال حــدثنا ابــن مطيــع عــن محــاد بــن ســلمة عــن عطــاء اخلراســاين عــن ضــمرة
ســـتجعال يف واالومهـــر البغـــي ومثـــن الكلـــبأنـــه قـــال يف كســـب احلجـــامعلـــي بـــن أيب طالـــب 

ومثن امليتـة مـن السـحتن اخلمرومثوالرشوة يف احلكموعسب الفحلوحلوان الكاهنالقضية 
.ضعيف اهـ 
: قـال هريـرةأبـيحدثنا ابن منري عن عبد امللك عـن عطـاء عـن ]23091[ابن أيب شيبة-

ورواه مســدد عــن حيــىي عــن عبــد اهـــ مــن الســحت ضــراب الفحــل ومهــر البغــي وكســب احلجــام
، خالفــه عبــد امللــك هــو ابــن أيب ســليمان . كــان يكــره : لــك عــن عطــاء عــن أيب هريــرة قــال امل

.ابن جريج 
خـربين أحدثنا مسـدد قـال حـدثنا حيـىي عـن ابـن جـريح قـال ] 195[إمساعيل بن إسحاق قال 

خـربين أوحدثنا مسدد قال حدثنا حيىي عن ابـن جـريج قـال : عطاء عن سعيد موىل خليفة قال
ثالثــة مــن الســحت مثــن الكلــب وخــراج : بــو هريــرة أقــال : مــوىل خليفــة قــالعطــاء عــن ســعيد 

حــدثين إبــراهيم بــن احلســن حــدثنا حجــاج ]4678ك[وقــال النســائي . احلجــام ومهــر الزانيــة
أيب هريــرة أنــه يدا مــوىل خليفــة أخــربه عــنعَ بــن حممــد قــال قــال ابــن جــريج أخــربين عطــاء أن ُســ

ابن جريج أعلم حبديث عطاء ، اهـلزانية من السحتومهر اخراج احلجام ومثن الكلب: قال
.تابعه عمرو بن دينار 

ربيعـة بـن أيب عبــد قـال وحـدثينثنـا عبـد اهللا بــن يوسـف حـدثنا الليـثقـال حـدثنا يـونس]6055[لطحـاوي قـال ا-1
حــدثنا يــونس قــال ثنــا عبــد اهللا بــن وقــال. قــد كــان هلــم ســوق علــى عهــد عمــر بــن اخلطــاب الــرمحن الــرأي أن احلجــامني

ث أنــه قــال وقـــد أخــربين حيــىي بــن ســعيد األنصـــاري أن املســلمني مل يزالــوا مقــرين بــأجر احلجامـــة وال يوســف حــدثنا الليــ
اهـ

كـانوا يكرهـون : حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن سفيان عن منصـور عـن إبـراهيم قـال ]21390[ابن أيب شيبة -2
.اهـ سند صحيح كسب احلجام
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مسعـت حدثنا ابـن عيينـة عـن عمـرو عـن عطـاء عـن سـعيد قـال]21389[قال ابن أيب شيبة 
حـدثنا علـي قـال حـدثنا سـفيان ] 194[إمساعيـل بـن إسـحاق.هو سحت: يقول هريرةأبا

بـا هريـرة يقـول مثـن الكلـب أمسعـت : يفـة قـالعـن عطـاء عـن سـعيد مـوىل خلقال حـدثنا عمـرو
حــدثنا حممــد بــن النضــر بــن ]4679ك[قــال النســائي و . ومهـر البغــي وكســب احلجــام ســحت

مثن : مسعت أبا هريرة يقولموىل خليفةيدعَ ا سفيان عن عمرو عن عطاء عن سُ حدثنمساور
يينة عن عمرو احلميدي عن سفيان بن عاهـ ورواهوكسب احلجام سحتيومهر البغالكلب

وروي عــن أيب هريــرة مرفوعــا والوقــف .وثقــه ابــن حبــان ُســَعيد هــذا أصــح ، و .بــن دينــار مثلــه 
.أصح 

أخربنـــا شـــعبة عـــن عـــون بـــن أيب جحيفـــة عـــن أبيـــه أنـــه اشـــرتى غالمـــا ]514[ابـــن اجلعـــد -
 :

.اهـ رواه البخاري مثن الدمعن
دخلـت : قـال عـن ابـن جـريج عـن عطـاءحدثنا حممد بن ميسر]21383[ابن أيب شيبة -

: مـا تصـنع خبـراج هـذا ؟ قـال يـا أبـا عبـاس: فقلـت : حيجمـه قـال وغـالم لـه عبـاسابنعلى 
لعزيــز حــدثنا علــي بــن عبــد ا]8514[ابــن املنــذر وقــال .آكلــه وأوكلــه ، وأشــار بيــده إىل فيــه

دخلــت علــى ابــن : عــن عطــاء قــالحــدثنا أبــو نعــيم قــال حــدثنا ســفيان عــن ابــن جــريج: قــال
.اهـ صحيح آكله آكله آكله: ل من كسبه؟ فقالأتأك: عباس وغالم له حيجمه، فقلت

قـال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيـه: ال قحدثنا وكيع ]21386[ابن أيب شيبة -
إين امـرأة مـن أهـل العـراق ويل غـالم حجـام ، : امـرأة ، فقالـت فأتتـهعبـاسابـنكنت عنـد : 

اج : ويـــزعم أهـــل العـــراق أين آكـــل مثـــن الـــدم ، فقـــال 
حـدثنا يـونس قـال ثنـا عبـد اهللا بـن ]6054[الطحـاوي . غالمك ، ولست تأكلني مثن الدم

كنــت عنــد عبــد اهللا بــن : ي عــن أبيــه قــالوهــب قــال أخــربين موســى بــن علــي بــن ربــاح اللخمــ
إن يل غالما حجاما وإن أهل العراق يزعمون أين آكل مثن الدم : العباس فأتته امرأة فقالت له

.صحيح اهـإمنا تأكلني خراج غالمك، لقد كذبوا : فقال هلا عبد اهللا بن عباس. 

من كره الكسب من احلشوش
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حدثنا عبـد الـرمحن بـن العريـان حدثنا حجاج قالحدثنا علي قال ]8453[وقال ابن املنذر 
إين كنــت : جــاء رجــل إىل عبــد اهللا بــن عمــر فقــال: حــدثنا األزرق بــن قــيس قــال: احلــارثي قــال

أنــت خبيــث، : رجــال كناســا، وإين اشــرتيت نفســي فعتقــت فتزوجــت وولــد يل فمــا تــرى؟ قــال
.اهـ سند جيد )1(وكسبك خبيث، وخبث أمره كلهومالك خبيث،

حدثنا أبـو عبـد اهللا : ال قحدثنا أبو أسامة عن أبان بن يزيد]22713[ابن أيب شيبة وقال
خبيــث ، كســب خبيــث ، أكـــل : ســـئل عــن كســب الكنــاس ؟ فقـــال عمــرابــنأن الشــقري
.اهـ سند حسن ، لبس خبيثخبيث

من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانـة عـن الفضـيل بـن طلحـة ] 25/ 7احمللى [ابن حزم -
بـن قال لرجل كناس للعذرة أخربه أنه منـه تـزوج ومنـه كسـب ومنـه حـج فقـال لـه اعمرابنأن 
وما تزوجت خبيث، حـىت ختـرج منـه كمـا دخلـت فيـه،أنت خبيث، وما كسبت خبيث: عمر

.اهـ مرسل جيد 
أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو عمـرو بـن مطـر حـدثنا حيـىي ]12098[البيهقـي وقال

حـدثنا شـعبة عـن حصـني عـن أسـيد قـال مسعـت ثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيببن حممد حد
مــا  : قــال . كنــت أكــنس حــىت تزوجــت وعتقــت وحججــتإين: ابــن عمــر وأتــاه رجــل فقــال 

وحجــك خبيــث اخــرج منــه  أنــت خبيــث وعتقــك خبيــث : العــذرة قــال : كنــت تكــنس؟ قــال 
.حسن اهـكما دخلت فيه

حدثنا مهدي بن ميمون عـن واصـل مـوىل : دثنا وكيع قال ح]22711[ابن أيب شيبة وقال
أصبت ماال مـن كـنس هـذه احلشـوش : أن رجال سأله فقال عمرابنأيب عيينة عن رجل عن 
ســعيد بــن منصــور نــا مــن طريــق] 7/25احمللــى [وذكــر ابــن حــزم اهـــ؟ فقــال فيــه قــوال شــديدا

ن عبد احلميد بـن حممـود أنـه مهدي بن ميمون عن واصل موىل أيب عيينة عن عمرو بن هرم ع
إين كنت رجـال كناسـا أكسـح هـذه احلشـوش فأصـبت مـاال : وقد قال له رجلعباسابنمسع 

أنـت ومالـك خبيـث وولـدك : فقـال لـه ابـن عبـاس. فتزوجت منه، وولد يل فيه، وحججـت فيـه
.أصح عن ابن عمر اهـخبيث

تكـره العـرة : ان يكره بيع رجيع ابن آدم مالك، وحرم الشافعي بيعه وشراءه، وقيل ألمحـدوممن ك: مث قال ابن املنذر -1
.اهـ يأيت يف األطعمة بن عمر شدد فيهإن فعله جاز، وكان ا: شديدا، قال إسحاق: يف األرض؟ قال
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انوا يكســحون د حـدثنا عبــد األعلـى عــن هشــام عـن حممــ]22709[ابـن أيب شــيبة -
.يف كتاب األطعمة ذا البابهيأيت من.ح يصحاهـ

التجارة يف اخلمرحتريم 
م رجـــس مـــن عمـــل الشـــيطان فـــاجتنبوه إمنـــا اخلمـــر وامليســـر واألنصـــاب واألزال(قـــال اهللا تعـــاىل 
)لعلكم تفلحون

ا عبــد األعلــى بــن عبــد األعلــى حــدثنيحــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر القــوارير ]4126[مســلم -
مسعــت رســول اهللا : قــاليســعيد اخلــدر نضــرة عــن أيبعــن أيبيأبــو مهــام حــدثنا ســعيد اجلريــر 

ولعـل ، يـا أيهـا النـاس إن اهللا تعـاىل يعـرض بـاخلمر :خيطب باملدينة قال صلى اهللا عليه وسلم
فما لبثنـا إال يسـريا : قال .ء فليبعه ولينتفع به يفمن كان عنده منها ش، اهللا سينزل فيها أمرا 

فمـــن أدركتـــه هـــذه اآليـــة ، إن اهللا تعـــاىل حـــرم اخلمـــر :صـــلى اهللا عليـــه وســـلمحـــىت قـــال النـــيب
طريـــق قـــال فاســـتقبل النـــاس مبـــا كـــان عنـــده منهـــا يف. ء فـــال يشـــرب وال يبـــع يوعنـــده منهـــا شـــ
اهـ)1(املدينة فسفكوها

عـن عبــد الــرمحن عـن زيــد بـن أســلمأخــربين مالـك بــن أنـس وغــريه ] 48اجلـامع [ابـن وهــب -
بن عباس عمـا يعصـر مـن العنـب، فقـال ابـن أنه سأل عبد اهللا بن وعلة السبئي من أهل مصر 

أهــدى إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم راويــة مخــر، فقــال لــه رســول اهللا إن رجــال:عبــاس
إنسـاناً، فقـال فسـار. ال: هل علمت أن اهللا عز وجـل قـد حرمهـا؟ قـال: صلى اهللا عليه وسلم

إن الـذي حـرم : فقـال. أمرته أن يبيعهـا: مب ساررته؟ فقال: له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
.اهـ رواه مسلم ففتح املزادتني حىت ذهب ما فيهما: قال. 

الزبـادي أن مالـك بـن سـعد التجيـيب حدثـهأخربين مالك بـن اخلـري] 52اجلامع[ابن وهب -
ا يــ: إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أتــاه جربيــل فقــال:مســع عبــد اهللا بــن عبــاس يقــولأنــه 

.اهـ رواه أمحد وصححه ابن حبان واحلاكم والذهيب ، وله شواهد ومسقيها ومبتاعها

.وأمجع أهل العلم على أن بيع اخلمر غري جائز: ] 10/16[ابن املنذر قال -1
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أخــربين عبــد الــرمحن بــن شــريح وابــن هليعــة والليــث بــن ســعد عــن ] 54مع اجلــا[ابــن وهــب -
خالد بن يزيـد عـن ثابـت بـن يزيـد اخلـوالين أخـربه أنـه كـان لـه عـم يبيـع اخلمـر، وكـان يتصـدق، 

: فسـألته عـن اخلمــر ومثنهـا، فقــالعبــاسابـنفنهيتـه عنهـا، فلــم ينتـه، فقـدمت املدينــة، فلقيـت 
ا معشر أمة حممد، إنه لو كان كتاب بعـد كتـابكم، ونـيب بعـد ي: مث قال.هي حرام ومثنها حرام

نبيكم، ألنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم، وال أخر ذلك من أمركم إىل يـوم القيامـة، ولعمـري 
ــن عمــرمث لقيــت : قــال ثابــت.هلــو أشــد علــيكم : ، فســألته عــن مثــن اخلمــر، فقــالعبــد اهللا ب

ى اهللا عليــه وســلم يف املســجد، فبينــا هـــو ســأخربك عــن اخلمــر، إين كنــت عنــد رســول اهللا صــل
فجعلــوا يأتونــه .: حمتــيب، حــل حبوتــه، مث قــال

.عنـدي زق أو مـا شـاء اهللا أن يكـون عنـده: عنـدي راويـة، ويقـول اآلخـر: 
. مث آذنـوه: ففعلـوا. آذنـوين امجعـوا ببقيـع كـذا وكـذا، مث: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم

فقــام وقمــت معــه، فمشــيت عــن ميينــه، وهــو متكــئ علــي، فلحقنــا أبــو بكــر، فأخــذ رســول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم، فجعلين عن مشال، وجعل أبـا بكـر مكـاين، مث حلقنـا عمـر بـن اخلطـاب، 

تعرفـون أ: فأخرين وجعلـه عـن يسـاره، فمشـى بينهمـا، حـىت إذا وقـف علـى اخلمـر، فقـال للنـاس
فــــإن اهللا لعـــن اخلمــــر : قـــال.صــــدقتم : فقـــال. نعــــم يـــا رســــول اهللا، هـــذه اخلمــــر: هـــذه؟ قـــالوا

 .
. ففعلوا. اشحذوها : مث دعا بسكني فقال

أجل، ولكين إمنا أفعل ذلك غضباً هللا ملـا : قال. إن يف هذه الزقاق منفعة: فقال الناس.الزقاق
وبعضـهم يزيـد علـى بعـض .ال : قـال. أنـا أكفيـك يـا رسـول اهللا: قال عمـر.فيها من سخطه 
، ثابـت بـن يزيـد وثقـه ابـن اهـ صححه احلاكم والذهيب واملقدسي يف املختارة يف قصة احلديث

روى عــن ابــن عمــر وقــال بعضــهم عــن ابــن عمــه عــن ابــن :وقــال أبــو حــامت يف ترمجتــهحبــان ، 
اهـوهو الصحيح ، عمر 

حــدثين عبــد الصــمد حــدثين أيب ثنــا عبــد العزيــز بــن صــهيب عــن عبــد ]5982[وقــال أمحــد 
ين أشــرتي إيــا أبــا عبــد الــرمحن : فجــاءه رجــل فقــال عمــربــناكنــت مــع : الواحــد البنــاين قــال 

فعـن : قـال . تكون فيها األعناب فال نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حـىت نعصـره هذه احليطان 
سأحدثك حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كنا جلوسا ! ؟مثن اخلمر تسألين 
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: مـع النــيب صـلى اهللا عليــه و ســلم إذ رفـع رأســه إىل الســماء مث أكـب ونكــت يف األرض وقــال 
لــيس : يــا نــيب اهللا لقــد أفزعنــا قولــك لبــين إســرائيل فقــال : ل لــه عمــر فقــا. الويــل لبــين إســرائيل

، عليكم من ذلك بأس 
.اهـ حسن سنده شعيب مثن اخلمر عليكم حرام 

يـا : وا لـه ن رجاال من أهل العراق قالأعبد اهللا بن عمرعن نافع عن ]1546[وقال مالك 
: نا نبتاع من مثـر النخـل والعنـب فنعصـره مخـرا فنبيعهـا فقـال عبـد اهللا بـن عمـر إأبا عبد الرمحن 

ن تبيعوهــــا وال أين ال أمــــركم إشــــهد اهللا علــــيكم ومالئكتــــه ومــــن مســــع مــــن اجلــــن واإلنــــس أين إ
.اهـ صحيح

عـت الشـعيب حيـدث مس: قال حدثنا وكيع عن مطيع بن عبد اهللا ]22040[ابن أيب شيبة -
لعـن اهللا فالنـا فإنـه أول مـن أذن يف بيـع اخلمـر ، وإن التجـارة : عمرقـال : قال عن ابن عمر

نا مطيـع نا هشيم قال]819التفسري [سعيد بن منصور .ال تصلح فيما ال حيل أكله وشربه
فإنــه لعــن اهللا فالنــا: قــال عمــر بــن اخلطــاب: قــالنــا الشــعيب عــن ابــن عمــر: قــالبــن عبــد اهللا

البيهقـــــي .أو شـــــربهلتجـــــارة ال حتـــــل إال فيمـــــا حيـــــل أكلـــــهأول مـــــن أذن يف بيـــــع اخلمـــــر، وإن ا
عــن ابــن عمــر عــن مطيــع الغــزال عــن الشــعيباخلــرييب بــن داود مــن طريــق عبــد اهللا ]11375[

.اهـ صحيح ء ال حيل أكله وشربهيشيفال حتل التجارة : قال عمرعن 
حـدثنا سـفيان حـدثنا عمـرو بـن دينـار قـال أخـربينيحـدثنا احلميـد]2223[البخاري وقال

قاتـل اهللا فالنـا ، أمل : فقـال ، أن فالنـا بـاع مخـرا عمـربلـغ : طاوس أنه مسع ابن عبـاس يقـول 
ود ، حرمـــت علـــيهم الشـــحوم قاتـــل اهللا اليهـــ:يعلـــم أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال 

بـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن اأخربنـا ]10046[عبـد الـرزاق وقال.فجملوها فباعوها 
لــم أن بلــغ عمــر أن مســرة بــاع مخــرا فقــال قاتــل اهللا مســرة أمــا ع: بــن عبــاس قــال اطــاووس عــن 

وهـــا قاتـــل اهللا اليهـــود حرمـــت علـــيهم الشـــحوم فجمل: ســـلم قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و 
اهـمجلوها شروها ،فباعوها 

بــن ابــن عيينــة عــن عبــد امللــك بــن عمــري عــن رجــل عــن اأخربنــا ]14855[وقــال عبــد الــرزاق 
قاتــل اهللا مســرة عوميــل لنــا بــالعراق خلــط يف يفء : رأيــت عمــر يقلــب كفــه ويقــول : عبــاس قــال 

.اهـ سند ضعيف املسلمني مثن اخلمر واخلنزير فهي حرام ومثنها حرام 
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أخربنا الثوري عـن إبـراهيم بـن عبـد األعلـى عـن سـويد بـن غفلـة ]19396[عبد الرزاق وقال
: أن عماله يأخذون اخلمر يف اجلزية فنشـدهم ثالثـا فقـال بـالل عمربلغ : قال 

فإن اليهـود حرمـت علـيهم الشـحوم فباعوهـا ، ولكن ولوهم بيعها ، فال يفعلوا : فقال ، ذلك 
وكيع عن إسـرائيل عـن إبـراهيم بـن عبـد األعلـى عـن ]10904[ابن أيب شيبة .
جلزيــة فكتــب عمـرأن عمــال سـويد بــن غفلــة

حـدثنا علـي بـن احلسـن قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن ]6001[ابـن املنـذر . 
يم بن عبد األعلى عـن سـويد بـن غفلـة أن عمـر ذكـر لـه أن عمـاال الوليد عن سفيان عن إبراه

ال : : فنشدهم عمر، فقـال بـالل: يأخذون اخلمر واخلنازير يف اجلزية، قال
ابـن زجنويـه .

ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبـد األعلـى عـن سـويد بـن : ل نا حممد بن يوسف قاخرب أ]166[
ولـوهم : ذكر له أن عمـاال لـه يأخـذون مثـن اخلنزيـر واخلمـر ، فقـال عمـر : غفلة عن عمر قال 

ثنا أبـو حـدوقـال. 
بلـغ عمـر أن عمـاال لـه : عـن سـويد بـن غفلـة قـالنعيم ثنا سفيان عن إبراهيم بن عبـد األعلـى
]115األمــوال [أبــو عبيــد وقــال. ولــوهم بيعهــا: يأخــذون اخلمــر واخلنزيــر مــن اجلزيــة ، فقــال 

حــدثنا األنصــاري حممــد بــن عبــد اهللا عــن إســرائيل عــن إبــراهيم بــن عبــد األعلــى عــن ســويد بــن 
: مر واخلنـازير يف اخلـراج فقـال إن عمالك يأخذون اخل: غفلة أن بالال قال لعمر بن اخلطاب 

.اهـ صحيح )1(ال تأخذوا منهم ، ولكن ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن
نـــا إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن : نا هشـــيم قـــالحـــدث]825التفســـري [ســـعيد بـــن منصـــور -

عــن رجــل  عمــر بــن الخطــاببلــغ : قــالاحلــارث بــن شــبيل بــن عــوف عــن أيب عمــرو الشــيباين
أن : يتجــر يف اخلمــر، فــأثرى وكثــر مالــه، فكتــب فيــه عمــر بــن اخلطــابلســواد كــان يكــون با

حــدثنا ]22042[ابــن أيب شــيبة .كــل ماشــية هــي لــها كــل مــال وجــدمتوه لــه، وســيبوا  اكســرو 
بلـغ عمـر : قـال وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن احلارث بن شبيل عن أيب عمرو الشـيباين

، مــن جزيــة رءوســهم وخـــراج يريــد أن املســلمني كــانوا يأخــذون مــن أهــل الذمــة اخلمــر واخلنزيــر : عبيــد قــال أبــومث -1
أرضيهم 

.زير مال من أموال أهل الذمة ، وال تكون ماال للمسلمني 
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هاكسروا كل آنية له ، وسريوا كل ماشية لـ: مر ، فقال بن اخلطاب أن رجال أثرى من بيع اخل
.اهـ صحيح ، أبو عمرو الشيباين امسه سعد بن إياس 

أخــربين عمــر بــن حممــد وعبــد اهللا بــن عمــر ويــونس بــن يزيــد وابــن ] 61اجلــامع [ابــن وهــب -
أخــذ يف بيــت رجــل مــن ثقيــف شــراب، :مسعــان وأســامة بــن زيــد الليثــي أن نافعــاً أخــربهم قــال

. أنـت فويسـق: وكان الرجل يدعى رويشد، فقال عمـر: ببيته فأحرقعمر بن الخطابمر فأ
وأخربين ابن مسعان وأسامة بن زيد الليثي عـن نـافع عـن صـفية بنـت أيب عبيـد عـن عمـر : قال

اهـــ وأخربنيــه ابــن مسعــان عــن ابــن شــهاب عــن ســامل بــن عبــد اهللا عــن أبيــه: قــال.بــن اخلطــاب
.وابن مسعان امسه عبد اهللا بن زياد ليس بثقة . يف احلدوديأيت هذا خرب صحيح ، 

تأخربنـا أبـو حيـان عـن أيب الفـرا: ال قـحـدثنا علـي بـن مسـهر ]22041[ابن أيب شـيبة -
: وهو باملـدائن ، فحمـد اهللا وأثـىن عليـه ، مث قـال حذيفةكنت حتت منرب : عن أيب داود قال 

إلمث ســــواء ، أال ومقتــــين اخلنــــازير وآكلهــــا يف اإلمث 
نـــا أبـــو حيـــان : نا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم قـــالحـــدث]812التفســـري [ســـعيد بـــن منصـــور .ســـواء

رجـل مـن أهـل املـدائن : حـدثين أبـو داود شـيخ أو قـال: نا شداد أبـو الفـرات قـال: التيمي قال
يـا أيهـا النـاس، مـا بـال أقـوام : قالكنت حتت منرب حذيفة وهو خيطب الناس باملدائن، ف: قال

مقتين اخلنزير وآكله يف اإلمث سواء، أال أيها الناس تعاهدوا أرقكـم، فـانظروا مـا يـأتونكم بـه مـن  
قـــات خـــال أبـــا داود امســـه مالـــك اهــــ ثكســـبهم، فإنـــه ال يـــدخل اجلنـــة حلـــم نبـــت مـــن ســـحت

.األمحري قال أبو حامت جمهول 
هريـرةأبـيعن أخربين ابن مسعان عن ابن شهاب عن ابن املسيب]60اجلامع [ابن وهب -

حرمــت قاتــل اهللا يهــوداً : عليــه وســلموقــال رســول اهللا صــلى اهللا.مثــن كــل مخــر حــرام:أنــه قــال
.مسعان ليس بثقة اهـ ابنعليهم الشحوم، فباعوه وأكلوا مثنه

: قــال حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا مســعر عـن وبـرة بـن عبـد الـرمحن]22043[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ صحيح : يقول عمرابنمسعت 

حدثنا وكيع قال حـدثنا إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن عمـران بـن ]22046[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ صحيح : عته يقول مس: قالعمرابنعن أيب اجلعد
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بـن اسـألت : نـا شـريك عـن زيـاد بـن فيـاض عـن أيب عيـاض قـال خرب أ]2325[ابن اجلعـد -
ال حيـل بيعهــا وال ، ال ومسـع اهللا :وأنـا أمســع عـن بيـع اخلمـر قــالعمـربــناعمـر أو قـال سـئل 

.اهـ حسن ابتياعها 
حـــدثنا الفضـــل بـــن ســـهل حـــدثنا حجـــاج بـــن حممـــد]34[ثرثـــاليف جـــزء ابـــن وقـــال احملـــاملي

سـألت : مسعت سعيد بـن جبـري يقـولمرة قالحدثين شعبة ومسعته أيضا حيدث عن عمرو بن 
وقـــال.مثنهــا: : عــن بيـــع اخلمــر، فقـــالعمـــرابــن

د عـن سـعيد بـن جبـري عـن قال شعبة وحدثين محا: حدثنا الفضل بن سهل حدثنا حجاج قال
.اهـ صحيح مثنها: بيعها، وقال اآلخر: فقال أحدمهاابن عمر

حـدثنا عبيـد يخلف حدثنا زكرياء بن عـدحممد بن أمحد بن أيبحدثين]5348[مسلم -
عــن بيــع اخلمــر وشــرائها عبــاسابــنســأل قــوم :قــاليعمــر النخعــاهللا عــن زيــد عــن حيــىي أيب

عهـا وال شـراؤها وال فإنـه ال يصـلح بي:قـال. نعـم:قـالوا؟ مون أنـتم أمسـل: والتجارة فيهـا فقـال 
.يأيت يف األشربة اهـالتجارة فيها

حدثنا حممد بن حممـد اجلـذوعي القاضـي ثنـا عقبـة بـن مكـرم العمـي ثنـا ]8387[الطرباين -
له عبد اهللا بن عيسى اخلزاز ثنا يونس بن عبيد عن احلسن أن موىل لعثمـان بـن أيب العـاص سـأ

أن يعطيه ماال يتجر فيه والربح بينهما، فأعطاه عشرين ألف درهم فاشرتى به مخرا، مث قدم به 
إن رســول اهللا : األبلــة فخــرج إليــه عثمــان فلــم يــدع منهــا دنــا وال غــريه إال كســره، قــال عثمــان

اخلـزاز منكـر .وحاملهـايها وبائعهـا وعاصـرهاومشـرت : صلى اهللا عليه وسلم
.احلديث 

هباب من
حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد أن ]22569[ابن أيب شيبة -

، اختـــذه زبيبـــا بعـــه عنبـــا : إن األعنـــاب قـــد كثـــرت ، فقـــال : أتـــاه فقـــال ســـعدصـــاحب ضـــيعة 
: فخـرج سـعد إىل ضـيعته: إنه أكثر من ذلـك ، قـال : فقال
.يأيت يف األشربة .اهـ سند صحيح ، سفيان هو التمار منك على شيء بعدهاال أئت

حــدثنا أبــو عاصــم الثقفــي عــن أيب بكــر بــن : حــدثنا وكيــع قــال ]22567[ابــن أيب شــيبة -
. أبـو عاصـم هـو حممـد بـن أيب أيـوب . اهــ سـند صـحيحأن أباه كـان يبيـع العصـريموسىأبي
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كـان أبـو موسـى بالكوفـة ، وهـي أرض . األشـعري قـيسعمرو بن عبد اهللا بـنوأبو بكر امسه 
.باردة 

حـدثنا وكيـع قــال شـعبة عـن عبـد امللـك بــن عمـري عـن عقـار بــن ]22568[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ حسن زببوه مث بيعوه: الكرم ؟ فقال عن بيع عمرابنسئل : قال املغرية بن شعبة

وامليتةبيع األصنامما جاء يف 
حبيــب عــن عطــاء بــن أيبحــدثنا قتيبــة حــدثنا الليــث عــن يزيــد بــن أيب]2236[البخــاري -

يقـول عـام الفـتح ، وهـو لمصـلى اهللا عليـه وسـأنـه مسـع رسـول اهللارباح عن جـابر بـن عبـد اهللا
فقيــل يـا رسـول اهللا ، أرأيــت . اخلمـر وامليتــة واخلنزيـر واألصـنامإن اهللا ورسـوله حــرم بيـع :مبكـة 

ال ، :فقــال. 
قاتــل اهللا اليهــود ، إن اهللا ملــا :عنــد ذلــك صــلى اهللا عليــه وســلممث قــال رســول اهللا . هــو حــرام

اهـحرم شحومها مجلوه مث باعوه فأكلوا مثنه 
: ن محـاد قـالعـحـدثنا موسـى بـن هـارون قـال حـدثنا عبـد األعلـى]7793[وقال ابن املنـذر 

عـن اإلبـل تنفـق مبكـة فتؤخـذ شـحومها جابر بن عبـد اهللاأخربنا أبو الزبري أن أهل مكة سألوا 
لعــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم اليهــود حرمــت : فتبــاع مــن أهــل الســفر إذا قــدموا فقــال

محـاد بـن اهـ كذا رواه عبد األعلى بن محاد النرسي عن)1(عليهم الشحوم فباعوه
.ورجاله ثقات . أظنه قال تباع من أهل السفن . سلمة موقوفا 

حـدثنا زيـد بـن حبـاب عـن جريـر بـن حـازم عـن عبـد الكـرمي عـن ]22685[ابن أيب شيبة -
أن رجال ورث أصناما من فضة وخنازير ومخرا ، فسأل عنها رهطـا مـن أصـحاب رسـول جماهد

يكســـر األصـــنام فيجعلهـــا فضـــاهللا صــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فكلهـــم أمـــره أن
.اهـ سند جيد اخلمر واخلنازير

حـدثنا األعمـش عـن شـقيق عـن مسـروق حدثنا أبو معاويـة قـال]22684[ابن أيب شيبة -
علــم أنــه ينفــق لــو أ: مــر عليــه وهــو بالسلســلة بتماثيــل مــن صــفر تبــاع ، فقــال مســروق : قــال 

تــين، واهللا مـا أدري أي الـرجلني؟ رجــل قـد زيــن لـه ســوء لضـربتها، ولكـين أخــاف أن يعـذبين فيف

كــانوا يكرهــون أن يبيعوهــا فيــأكلوا : حــدثنا أبــو األحــوص عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال ]20756[ابــن أيب شــيبة -1
.اهـ سند صحيح يعين جلود امليتة، 
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حدثنا حممد بن ] 1642[الطربي .، أو رجل قد أيس من آخرته فهو يتمتع من الدنياعمله
كنـت مـع : سفيان عن األعمش عـن أيب وائـل قـالحدثنا : حدثنا عبد الرمحن قال: بشار قال

ويــة إىل اهلنــد ضــة ليــه ســفينة فيهــا أصــنام ذهــب وفمســروق بالسلســلة ، فمــرت ع
اهـوين لغرقتها ، ولكين أخشى الفتنة: تباع ، فقال مسروق

حـدثنا يوســف وإسـحاق قـاال حـدثنا جريـر عــن ] 377[وقـال الـبالذري يف أنسـاب األشـراف 
كنــت مــع مســروق بالسلســلة فمــرت بــه ســفائن فيهــا أصــنام مــن : وائــل قــالاألعمــش عــن أيب

: يــل الرجــال، فســأهلم عنهــا فقــالواصــفر متاث
: فقـال مســروق

أدري أي الــرجلني معاويــة، أرجــل قــد يــئس مــن اآلخــرة فهــو يتمتــع مــن الــدنيا أم رجــل زيــن لــه 
: قـــال مهنـــأ]143[تخـــب مـــن العلـــل نقـــال اخلـــالل يف امل. قـــات وفيـــه نكـــارةثاهــــ ســـوء عملـــه

مـا أغلـط : فقـال.أن معاوية لعـب باألصـنامألت أمحد عن حديث األعمش عن أيب وائلس
تكلم به رجل من الشيعة: وقال.أهل الكوفة على أصحاب رسول اهللا، ومل يصحح احلديث

اهـ
عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع أخربنا عـوف عـن حدثنا عبد اهللا بن]2225[البخاري -

إنسـان ، يا أبا عباس إين: إذ أتاه رجل فقال عباسابناحلسن قال كنت عند سعيد بن أيب
أحـدثك إال ال:فقـال ابـن عبـاس. أصـنع هـذه التصـاوير ، وإينيمـن صـنعة يـدإمنا معيشيت

مـن صـور صـورة فـإن اهللا معذبـه :قول يقول مسعته يما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
. فربــا الرجــل ربــوة شــديدة واصــفر وجهــه . ا الــروح ، ولــيس بنــافخ فيهــا أبــدا، حــىت يــنفخ فيهــ

اهـء ليس فيه روح ي:فقال

والسنورالكلبمثنما جاء يف 
بـن هشـام عـن ن عبـد الـرمحن بـن احلـارثبـن شـهاب عـن أيب بكـر بـاعن ]1338[مالك -

أيب مسـعود األنصـاري 
وحلــوان الكــاهن رشــوته ومــا ، يعــين مبهــر البغــي مــا تعطــاه املــرأة علــى الــزىن . وحلــوان الكــاهن 

.اهـ رواه البخاري ومسلم ن يتكهنأيعطى على 
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ســلمة بــن شــبيب حــدثنا احلســن بــن أعــني حــدثنا معقــل عــن أيبدثينحــ]4098[مســلم -
صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن زجر النيب: عن مثن الكلب والسنور قال جابراسألت : الزبري قال 

احلـديث ضـعفه أمحـد والرتمـذي والنسـائي . اهــ معقـل بـن عبيـد اهللا اجلـزري لـيس بـالقوي ذلك
.وغريهم ، وال يصح يف السنور شيء 

ثنا محاد بـن سـلمة عـن أيب الـزبريحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال]5728[الطحاوي لوقا
حـدثنا علـي ]7813[ابـن املنـذر . والسنور إال كلب صيدى عن مثن الكلبجابرعن 

حـدثنا وكيـع عـن محـاد بـن سـلمة ]21305[ابـن أيب شـيبة وقـالاهــصـيدوالسنور إال كلب 
،عن أيب الزبري عن جابر 

. حــدثنا وكيــع عــن محــاد بـن ســلمة عــن أيب املهــزم عــن أيب هريــرة ]21927[ابـن أيب شــيبة . 
عنـه نـاٌس اهـ عن محاد فيه ألوان ، وقد حـدث بـه ها مثن اهلر

، وأهـل مكـة يف اهلـر علـى غـري هـذا .مل يقمه ، واضـطرب فيـه ، وكأن محاد بن سلمةمرفوعا 
أبــو الــزبري أنــه مســع ابــن جــريج أخــربينوالصــحيح عــن جــابر مــا روى . إمنــا ذكــروا مثــن الكلــب 

وذكـر احلـديث ، صـلى اهللا عليـه وسـلم بقتـل الكـالب جابر بن عبد اهللا يقول أمرنا رسـول اهللا 
.واهللا أعلم . ، أخرجه مسلم وغريه 

أبيعن يدعَ حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سُ ]21301[ابن أيب شيبة -
.اهـ ُسعيد موىل خليفة وثقه ابن حبان مثن الكلب سحت: مسعته يقول : قال هريرة

دثنا حيىي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي عن عبد امللك عـن ح]7812[وقال ابن املنذر 
اهـــ هــو مــن الســحت: كــان يكــره مهــر البغــي ومثــن الكلــب وقــال: عطــاء عــن أيب هريــرة قــال

.األول أصح 
عــن أيب هريــرة عمــر بــن قــيس عــن عطــاء بــن أيب ربــاححــدثين] 9[اجلــامع وقــال ابــن وهــب يف 

.بن قيس سندل مرتوك اهـ امثن الكلب غري الصائد سحت:قال
حــدثنا حــدثنا الربيــع بــن ســليمان قــال حــدثنا حجــاج األزرق قــال]7817[وقــال ابــن املنــذر 

أنــه مل يكــن يــرى بــثمن الســنور عبــاسابــنعــن عبيــد اهللا عــن عبــد الكــرمي عــن قــيس بــن حبــرت
.اهـ سند صحيح بأسا



تقريب فقه السابقني األولني

184

عـن ابـن عمـروعـينيد اهللا حدثنا الربيع بن نافع أبو توبـة حـدثنا عبيـ]3484[أبو داود وقال
: عبــد الكــرمي عــن قــيس بــن حبــرت عــن عبــد اهللا بــن عبــاس قــال 

]7811[ابـن املنـذر .وإن جـاء يطلـب مثـن الكلـب فـامأل كفـه ترابـا، وسلم عن مثـن الكلـب 
عـن عبـد حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل الصـائغ قـال حـدثنا حيـىي بـن أيب بكـري قـال حـدثنا إسـرائيل 

: قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: عـن ابـن عبـاس قـالالكرمي اجلزري عن قـيس بـن حبـرت
يطلـب إذا جـاء صـاحب الكلـب: عبـاسابنقال . مثن اخلمر ومهر البغي ومثن الكلب حرام

.األلباين ابن حجر و صححه اهـمثن كلبه، فامأل كفه ترابا
.شاء اهللا يأيت من هذا الباب يف كتاب الصيد ، إن 

ما يكره من أخذ األجرة على عسب الفحل
بــن يحــدثنا مســدد حــدثنا عبــد الــوارث وإمساعيــل بــن إبــراهيم عــن علــ]2284[البخــاري -

اهـعن عسب الفحل صلى اهللا عليه وسلمالنيبى: احلكم عن نافع عن ابن عمر قال 
ار عـــن علقمـــة بـــن حـــدثنا عكرمـــة بـــن عمـــ: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]22678[ابـــن أيب شـــيبة -

الكرميـة يوأن تعطـأن متـنح الغزيـرة ،: ما حق اإلبـل ؟ قـال : هريرةألبيقلت : قال الزبرقان
.وثقه ابن حبان علقمة بن جبالة بن الزبرقاناهـ ، ويطرق الفحل

ولســت عــازببــنالبــراء: عــن الثــوري عــن أيب معــاذ قــال ]14498[عبــد الــرزاق -
دثنا حــ]23090[ابــن أيب شــيبة وقــال .كــذا بــاملطبوع . عســب الفحــلتياســا فقــال ال حيــل 

ابـن املنـذر .كنـت تياسـا فنهـاين الـرباء عـن عسـيب: حدثنا سفيان عن أيب معاذ قـال وكيع قال 
عـن أيب معـاذ حـدثنا سـفيان: نا أبو نعيم قالحدث: قالأخربنا علي بن عبد العزيز ] 8499[

]1822ك[الــدواليب . ال حيــل عســب الفحــل: قــاللفحــل أو : قــال
حدثنا سفيان عن شوذب أيب : حدثنا عبد الرمحن بن مهدي قال: قالحدثنا حممد بن بشار

] 2737[قـــال البخـــاري يف التـــاريخ رواهو . ال حيـــل عســـب الفحـــل: قـــال الـــرباء: قـــالمعـــاذ
ء بـن عـازب عـن عسـب كنت تياسا فنهاين الربا: نا مسدد نا حيىي عن سفيان نا شوذبحدث

.صحيح اهـالفحل
ن ثنــا زيــاد بــحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا عــارم ثنــا محــاد بــن زيــد]13061[الطــرباين -

مـا تعـاطي النـاس بيـنهم : قـالعمـرابـنعـن ة بن عليلسعن طي-حفظي -خمراق ثنا محاد 
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ل فحلـه فيجـري يطرق الرجل فرسه فيجري له أجره، ويطرق الرجـ، شيئا قط أفضل من الطرق 
محـاد بـن تقـديرهاهــ هـذا السـند فيـه جتـوز أظـن ويطـرق الرجـل كبشـه فيجـري لـه أجـرهله أجره،

ومعنـاه لـه . ورجالـه ثقـات . زيد ثنا زياد بن خمراق قال محاد حفظي أنـه عـن طيسـلة بـن علـي 
: أخربنـــا مؤمـــل قـــال]311[الـــرب والصـــلة وقـــال حســـني املـــروزي يف .ال أجـــرة حســـنةٌ و أجـــرٌ 

.أفضل ما تعاطى الناس الطـرق: مسعت ابن عمر يقول: قالأخربنا سفيان عن الربيع بن قزيع
ومــا : قــال.فيــذهب خـري الــدهرطــرق الرجــل بعــريه أو فرسـه، فينســلهي: ومــا الطــرق؟ قـال: قـالوا

أولــيس يف : ؟ قــالوال يف ســبيل اهللا: وابصــةفقــال لــه حســان بــن. النســل: خــري الــدهر؟ قــال
.وهذا إسناد جيد اهـ؟سبيل اهللا

أحـدث النـاس ثالثـة أشـياء مل يكـن : أخربنا معمر عـن قتـادة قـال] 14535[عبد الرزاق -
.سند صحيح ، وتعليم الغلمان اهـ، وقسمة األموالضراب الفحل: يؤخذ عليهن أجر

مثن الغناء
عن سبيل اهللا ليضل ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا(وقول اهللا تعاىل 

)بغري علم
حـدثنا قتيبـة أخربنـا بكـر بـن نضـر عـن عبيـد اهللا بـن زحـر عـن علـي بـن ]1282[الرتمـذي -

ال تبيعـوا القينـات : يزيد عن القاسم عن أيب أمامة عن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم قـال 
زلـت هـذه اآليـة وال تشرتوهن وال تعلموهن وال خري يف جتارة فيهن ومثـنهن حـرام يف مثـل هـذا أن

اهــ ضـعفه البخـاري إىل آخـر اآليـة ) ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضـل عـن سـبيل اهللا(
.والرتمذي 

ن عمـار الـدهين عـحدثنا حامت بن إمساعيل عن محيـد بـن صـخر ]21537[ابن أيب شيبة -
غناء ، ال: أنه سئل عنها؟ فقال عبد اهللا بن مسعودعن سعيد بن جبري عن أيب الصهباء عن 

.اهـ ورواه ابن جرير وابن أيب الدنيا وصححه احلاكم والذهيب والذي ال إله إال هو
عبـاسابنحدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبري عن ]21544[ابن أيب شيبة -

اهــ ورواه جريـر بـن عبـد احلميـد وأبوعوانـة وخالـد بـن عبـد اهللا الواسـطي هو الغنـاء وحنـوه: قال 
وصــححه . بس وعمــران بــن عيينــة وعمــرو بــن أيب قــيس عــن عطــاء بــن الســائب وعلــي بــن عــا

.األلباين ، وله شواهد 
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حــدثنا ابــن وكيــع قــال ثنــا أيب عــن ابــن أيب ليلــى عــن احلكــم أو ]128/ 20[وقــال ابــن جريــر 
حـدثنا وكيـع ]21538[ابـن أيب شـيبة . اء املغنيـةشـر : قالعباسابنعن مقسم عن جماهد
.ضعيف . الغناء وشراء املغنية: قالعباسابنعن عن مقسمعن احلكم عن ابن أيب ليلى

حــدثنا أبــو أســامة : دثنا عبــد الــرمحن بــن صــاحل قــالحــ]67[ذم املالهــي ابــن أيب الــدنيا يف -
اهـــ أبـو روح خالـد بــن أخبـث الكســب كسـب الزمـارة: قـالمالــكبـنأنــسعـن روح عـن أيب

.حمدوج متهم 

ما ذكر يف كسب األمة
حــدثنا مســلم بــن إبــراهيم حــدثنا شــعبة عــن حممــد بــن جحــادة عــن أيب]2283[البخــاري -

اهـعن كسب اإلماء صلى اهللا عليه وسلم: قال هريرةحازم عن أيب
وهــو عثمــان بــن عفــاننــه مســع أعــن عمــه أيب ســهيل بــن مالــك عــن أبيــه ]1771[مالــك -

فـإنكم مـىت كلفتموهـا ذلـك  ، لصـنعة الكسـب ال تكلفـوا األمـة غـري ذات ا:خيطب وهو يقول 
وعفــوا إذ أعفكــم اهللا ، وال تكلفــوا الصــغري الكســب فإنــه إذا مل جيــد ســرق ، كســبت بفرجهــا 

حــدثنا يوســف بــن يزيــد ثنــا ] 2/86ك[رواه الطحــاوي. نهــاوعلــيكم مــن املطــاعم مبــا طــاب م
ل مسعــت عثمــان ســعيد بــن منصــور حــدثنا عبــد العزيــز الــدراوردي عــن أيب ســهيل عــن أبيــه قــا

ان عـن أيب حـدثنا سـفيقـالحدثنا وكيع ]22688[وقال ابن أيب شيبة . خيطب مث ذكر مثله
، وال تكلفوا ال تكلفوا الصغري الكسب فيسرق: مسعت عثمان يقول: قالالنضر عن أيب أنس

اجلاريــة غــري ذات الصــنع فتكســب بفرجهــا وأعفــوا إذ أعفكــم اهللا ، وعلــيكم مــن املكاســب مبــا 
.اهـ صحيح كمطاب ل

حــدثنا حممــد بــن الفضــل الســقطي ثنــا صــاحل بــن مالــك اخلــوارزمي ثنــا ]12673[الطــرباين -
: يقـولعبـاسابـنمسعـت : عـن عطيـة العـويف قـالسوار بـن مصـعب

خمافة أن يعجزن فتعجـزن: : ت البن عباسقل.عليه وسلم عن كسب اإلماء
.مرتوك سوار اهـ

بيع فضل املاء
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حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا عبــد الواحــد بــن زيــاد عــن األعمــش ]2358[البخــاري -
ثالثـة :صلى اهللا عليـه وسـلم يقول قال رسول اهللا قال مسعت أبا صاحل يقول مسعت أبا هريرة 

ء بـالطريقرجـل كـان لـه فضـل مـا، وهلـم عـذاب ألـيم ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يـزكيهمال
فمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع إماما ال يبايعه إال لدنيا ، فإن أعطاه منها رضى ، وإن مل 

ال إلـه غـريه لقـد أعطيـت ييعطه منها سخط ، ورجل أقام سلعته بعد العصر ، فقال واهللا الذ
ن بعهـــد اهللا وأميـــاإن الـــذين يشـــرتو (فصـــدقه رجـــل ، مث قـــرأ هـــذه اآليـــة 

اهـ) قليال
عـن أيب الزنـاد عـن األعـرج عـن أيب هريـرة أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه ]1427[وقال مالـك 
.اهـ رواه البخاري ومسلم )1(ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل:و سلم قال 

حدثنا عبد اهللا بن عبـد الـرمحن أخربنـا عبـد اهللا بـن جعفـر الرقـي حـدثنا ]3699[الرتمذي -
بيــد اهللا بــن عمــرو عــن زيــد هــو ابــن أيب أنيســة عــن أيب إســحق عــن أيب عبــد الــرمحن الســلمي ع

أذكـركم بـاهللا هـل تعلمـون أن حـراء : أشـرف علـيهم فـوق دراه مث قـال عثمـانملـا حصـر : قال 
حني انتفض قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اثبت حراء فليس عليـك إال نـيب أو صـديق 

أذكركم باهللا هل تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سـلم : قال . نعم : أو شهيد ؟ قالوا 
قال يف جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلـة والنـاس جمهـدون معسـرون فجهـزت ذلـك اجلـيش ؟ 

ذكــركم بــاهللا هــل تعلمــون أن بئــر رومــة مل يكــن يشــرب منهــا أحــد إال أ: مث قــال. نعــم : قــالوا 
اهـــ رواه الفقــري وابــن الســبيل ؟ قــالوا اللهــم نعــم وأشــياء عــددها بــثمن فابتعتهــا فجعلتهــا للغــين و 

.عن أيب إسحاق عن شعبةأيبوقال عبدان أخربين: البخاري قال 
: حدثنا املسعودي عـن عمـران بـن عمـري قـال: حدثنا وكيع قال ]21340[ابن أيب شيبة -

هريـرةأبـامسعـت : فقـال ،منعين جار يل فضل ماء ، فسألت عبيد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة 
.اهـ  صحيح ال حيل بيع فضل املاء: يقول 

ليـث بـن سـعد عـن تفسـري ال مينـع فضـل املـاء سـألت ال: ل ابن وهـبو ق]133/ 10[ذكر ابن املنذر يف األوسط -1
الرجل يكون له املاء يسقي به غنمه أو إبله، وحوله كأل يرعى فيه فال ينبغي له إذا رعى : تفسريه: ليمنع به الكأل، فقال

أحد عنده يف ذلك الكأل أن مينعه أن يسقي من مائـه إبلـه أو غنمـه، فإنـه إن منعـه املـاء مل يسـتطع أن يقـيم عنـده يرعـى
اهـواهللا أعلم.بغري ماء، فإذا منعه املاء منعه الكأل فهذا تفسريه 
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إيـاسمسعـت : حدثنا ابن عيينة عن عمرو عـن أيب املنهـال قـال ]21344[ابن أيب شيبة -
ال تبيعوا املاء فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ورأى أناسا يبيعون املاء فقال المزنيعبدبن

بــن جــريح قــال أخــربين عمــرو اروح ثنــا حــدثنا]15482[محــد أ.عليــه وســلم ينهــى أن تبــاع
: بن دينار أن أبا املنهال أخربه أن إياس بن عبد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

والناس يبيعـون : قال . ، ال تبيعوا فضل املاء 
.وابن حبان واحلاكم والذهيب هحداود والرتمذي وصحاهـ رواه أبوماء الفرات فنهاهم 

حدثنا زهري بن معاوية عن أيب الزبري عن عمرو بـن شـعيب ]339[حيىي بن آدم يف اخلراج -
عبـد اهللا أن غالما هلم باع هلم فضل مـاء هلـم مـن عـني بعشـرين ألفـا، فقـال عن أبيه عن جده

. ابن أيب شيبة وإسحاق عن حيىي بـن آدم مثلـه رواه . ، فإنه ال حيل بيعهال تبعه: بن عمرو
.رواه أبو بكر بن عياش من وجه آجر ضعيف و .سند صحيح أُراه موصوال 

حــدثنا داود بــن عبـــد : قــال أخربنــا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس]5947[ابــن ســعد وقــال
عمـرو عبـد اهللا بـنبـاع قـيم الـوهط فضـل مـاء الـوهط فـرده : عن عمرو بـن دينـار قـال الرمحن

.سند صحيح اهـبن العاص

بيع املصاحفما ذكر يف 
حـــدثنا حممـــد بـــن مســـكني قـــال أخربنـــا الفريـــايب حـــدثنا ســـفيان عـــن ]367[ابـــن أيب داود -

.اهـ مرسل صحيح أنه كره بيعها وشراءهاعمرعن خالد احلذاء عن ابن سريين
بن بكـري عـن خالـد النيلـي حدثنا عبد اهللا بن سعيد حدثنا يونس ]366[وقال ابن أيب داود 

أنه كـره بيـع املصـاحف عمرعن أيب معشر وأيب هاشم أو أحدمها شك خالد عن إبراهيم عن 
.اهـ مرسل ال بأس به لو مل جيدوا من يشرتيها ما كتبوها: قال

عـن عبـادة بـن حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية عن كثـري يعـين ابـن عبـد اهللا بـن يسـاروقال 
.اهـ ضعيف ال تبيعوا املصاحف وال تشرتوها: يقولكانعمرنسي أن 

يعـينعبد اهللا عن ابن علية عن محاد عن إبراهيم عن علقمة عن ]11396هق[الشافعي -
اهــــ كـــذا رواه الشـــافعي ، وقـــال ابـــن أيب شـــيبة ابـــن مســـعود أنـــه كـــره شـــراء املصـــاحف وبيعهـــا

ن عبـد عـبـراهيم عـن علقمـة حدثنا إمساعيل بن إبـراهيم عـن ليـث عـن محـاد عـن إ]20583[
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]366[أبـــو بكـــر ابـــن أيب داود يف املصـــاحف وقـــال . اهللا أنـــه كـــره شـــراء املصـــاحف وبيعهـــا
واحملـاريب مجيعـا عـن ليـث عـن محـاد عـن إبـراهيم عـن حدثنا ابـن عليـة حدثنا عبد اهللا بن سعيد

وكـــان :زاد يف حـــديث ابـــن عليـــة قـــال.أنـــه كـــره بيـــع املصـــاحف وشـــراءهاعلقمــة عـــن عبـــد اهللا
: اكتــب يل، وذهــب إىل هــذا وقــال: الرجــل إذا أراد أن يكتــب املصــحف ذهــب إىل هــذا فقــال

.والصحيح عن أصحاب عبد اهللا.ضعيف اهـ ليث هو ابن أيب سليماكتب يل
الربيع قال حدثنا محاد قال حدثنا ليثحدثنا أبو حدثنا حيىي قال]8172[ابن املنذر وقال

اهــيكـره شـراءها وبيعهـامسـعودابـنوكـان : قال.صاحف وال تبعهااشرت امل: عن جماهد قال
.ضعيف 

بـن ســريين عـن أيب الربـاب القشــريي اأخربنــا معمـر عـن أيــوب عـن ]14518[عبـد الـرزاق -
قــال كنــت يف اخليــل الــذين افتتحــوا تســرت وكنــت علــى القــبض يف نفــر معــي فجاءنــا رجــل جبونــة 

أن يكون ذهبا أو فضة أو كتاب اهللا قال فإنه بعـض مـا فقال تبيعوين ما يف هذه فقلنا نعم إال
تقولــون فيهــا كتــاب مــن كتــب اهللا قــال ففتحــوا اجلونــة فــإذا فيهــا كتــاب دانيــال فوهبــوه للرجــل 

ابـــن أيب داود .وبـــاعوا اجلونـــة بـــدرمهني قـــال فـــذكروا أن ذلـــك الرجـــل أســـلم حـــني قـــرأ الكتـــاب
عــن أيب فــزاري عــن هشــام عــن حممــدثنا املســيب بــن واضــح عــن أيب إســحاق الحــد]362[

كنــت خــامس مخســة فــيمن ويل قــبض تســرت، فجاءنــا إنســان مرتــد علــى :الربــاب التســرتي قــال
نعـم، إن مل يكـن ذهبـا أو فضـة أو  : قلـت: أتبيعـوين مـا معـي بعشـرين درمهـا؟ قـال: شـيء فقـال

أخرج الرجــل فإنــه بعــض مــا مسيــتم كتــاب اهللا، ولكــن ال تقــرءون وأنــا أقــرؤه، فــ: كتــاب اهللا قــال
ـــه وأخـــذنا اجلونـــة فألقيناهـــا يف القـــبض فابتاعهـــا منـــا  جونـــة فيهـــا كتـــاب مـــن التـــوراة، فوهبنـــاه ل

.ورواه جماعة بن الزبري عن حممد بن سريين اهـبدرمهني 
حـدثنا مهــام : حــدثنا علـي بــن عبـد العزيــز قـال حــدثنا حجـاج قــال]8171[ابــن املنـذر وقـال

شـــهدت فـــتح تســـرت مـــع : ىف عـــن مطـــرف بـــن مالـــك قـــالقـــال حـــدثنا قتـــادة عـــن زرارة بـــن أو 
وكـان معنـا أجـري : قـال. فأصـبنا معـه ربعـة فيهـا كتـاب: فأصبنا دانيال بالسوس، قـالاألشعري

أو فضـة، إن كـان فيهـا ذهـب: فقـالوا. بيعوين هذه الربعة ومـا فيهـا: قال.يسمى نعيما نصرانيا
فمـن مث  : قال قتادة.فكرهوا بيعه: قال. فإن الذي فيه كتاب اهللا: قال. أو كتاب اهللا مل نبعك
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تابعه عفـان عـن مهـام اهـ ، ألن األشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتابكره بيع املصاحف
.على رسم ابن حبان . أبو الرباب امسه مطرف بن مالك . 

حممــد بــن إمساعيــل األمحســي حــدثنا أســباط حــدثنا ]363[وقــال ابــن أيب داود يف املصــاحف 
وكـان أحـد األربعـة الـذين رية بن مسلم عن مطر الوراق عـن ابـن سـريين عـن أيب الـديلمعن املغ

إنــا لفــي مجــع القــبض إذ جــاء رجــل قــد : بعــثهم عمــر رضــي اهللا عنــه علــى قــبض تســرت، فقــال
نعـم، إال أن يكـون ذهبـا أو فضـة أو كتـاب : أتبيعوين مـا معـي؟ قـالوا: اشتمل على شيء فقال
ج كتابــا معــه فــإذا هــو كتــاب دانيــال، وهــو كتــاب اهللا، ولــيس أحــدكم اهللا فإنــا ال نبيعــه، فــأخر 

الذي كان فيه الكتـاب : قال أسباط. يدري ما هو، فوهبوا الكتاب له وباعوا كذا وكذا بدرهم
.اهـ مطر ليس بالقوي 

أخربنا إسرائيل عن سامل األفطس عن سعيد بـن جبـري قـال مسعـت ]14525[عبد الرزاق -
ابــن أيب شــيبة .قــد رأيــت يف الــذين يبتــاعون املصــاحف أيــدي تقطــع وددت أين: عمــربــنا
: قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن ســـامل عـــن ســـعيد بـــن جبـــري عـــن ابـــن عمـــر]20584[

ا أبــو ســعيد حــدثن]8169[ابــن املنــذر .وددت أين رأيــت األيــدي تقطــع يف بيــع املصــاحف
عـن سـعيد بـن جبـري امل األفطـسحـدثنا سـفيان عـن سـقـالحـدثنا حيـىيقال حدثنا بندار قال

ابـــن أيب داود يف ورواه . ت أن األيـــدي تقطـــع يف بيـــع املصـــاحفلـــودد: عمـــرابـــنقـــال : قـــال
ورواه ليـث بـن أيب . عن ابـن عمـرن سامل األفطس عن سعيد بن جبريعمن طرقاملصاحف 

ســليم عــن ســامل بــن عبــد اهللا عــن أبيــه ، والصــحيح ســامل بــن عجــالن األفطــس عــن ســعيد بــن 
.صحيح .جبري عن ابن عمر 
نــا إســرائيل عــن جــابر قــال مسعــت ســامل بــن عبــد اهللا ومــر خرب أ]14529[وقــال عبــد الــرزاق 

بــئس التجــارة هــذه فقــال رجــل مــا تقــول أصــلحك اهللا قــال : بالــذين يبيعــون املصــاحف فقــال 
، ورواه ضــعيف وهــو جــابر اجلعفــي وكــذلك رواه ســفيان وشــعبة عــن. بــن عمــر يقولــه امسعــت 

.بن أيب داود يف املصاحف عن سامل من قوله وهو أشبه ا
بـــئس : قـــال عمـــربـــنانـــا شـــريك عـــن ليـــث عـــن نـــافع عـــن خرب أ]2245[ابـــن اجلعـــد وقـــال

.اهـ ال بأس به 
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نا عبد اهللا بن أمحد بن أيب مسرة قـال حـدثنا حممـد بـن حـرب حدث]8170[ابن املنذر وقال
ع املصـحف وهبتـه ملـن أنـه كـره بيـعمـرابـنعـن دثنا ليـث عـن ابـن أيب جعفـر عـن نـافعقال ح

.اهـ صحيح ، ليث هو ابن سعد عن عبيد اهللا بن أيب جعفر يرجو مكافأته
أي اشـرت عمـربـناخربنا عبد القـدوس بـن حبيـب عـن نـافع عـن أ]14522[عبد الرزاق -

.ابن حبيب مرتوك . املصاحف وال تبعها 
عــن حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس عــن ابــن جــريج عــن أيب الــزبري]20589[أيب شــيبة ابــن -

بن إبراهيم قـال حدثنا إسحاق ]396[ابن أيب داود وقال .وال تبعهااشرتها: أنه قال جابر
يف بيـــع عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا جـــريج قـــال أخـــربين أبـــو الـــزبريحـــدثنا ابـــن أخربنـــا أبـــو عاصـــم

.اهـ صحيح عهاابتعها وال تب: املصاحف
قـال عبـاسبـناأخربنا عبد امللك بـن أيب سـليمان عـن عطـاء عـن ]14521[عبد الرزاق -

بــن ابــن جــريج عــن عطــاء أنــه مســع اقــال وقــال ذلــك . اشــرتها وال تبعهــا :يف بيــع املصــاحف
حدثنا أبو أمحد قال حـدثنا عبيـد اهللا بـن موسـى عـن ابـن ]8173[ابن املنذر .عباس يقوله 

بــن أيب داود ا. ال بــأس بشــراء املصــاحف وكــره بيعهــا: عــن ابــن عبــاس قــالن عطــاءجــريج عــ
حـــدثنا هـــارون بـــن إســـحاق قـــال حـــدثين حممـــد عـــن ســـفيان عـــن عبـــد امللـــك بـــن أيب ] 394[

حـدثنا أسـيد حـدثنا وقـال . اشـرت املصـاحف وال تبعهـا: سليمان عن عطاء عن ابن عباس قـال
مـد بـن يوسـف قـاال حـدثنا سـفيان عـن ابـن جـريج احلسني حدثنا حممد بن مسكني وحدثنا حم

حــدثنا إســحاق بــن وقــال . اشــرت وال تبــع : يف بيــع املصــاحف قــالعــن عطــاء عــن ابــن عبــاس
ابتعهـا وال : أخربين عطاء عن ابن عبـاس قـال: حدثنا ابن جريج قالصمحدثنا أبو عاإبراهيم
عن عطـاء عـن ابـن عبـاس حدثنا إسحاق بن شاهني قال أخربنا خالد عن عبد امللك.تبعها
عن عبد امللك عن حدثنا احملاريب حدثنا عبد اهللا بن سعيد. اشرت املصاحف وال تبعها: قال

حـــدثنا حممـــد بـــن إمساعيـــل وقـــال . اشـــرت املصـــاحف، وكـــره بيعهـــا: عطـــاء عـــن ابـــن عبـــاس قـــال
اشـرت املصـاحف وال:عن ابن عباس قالاألمحسي حدثنا وكيع عن صاحل بن رستم عن عطاء

. اهـــ ورواه أبــو بكــر ابــن أيب داود مــن طــرق عــن صــاحل بــن رســتم أيب عــامر اخلــزاز مثلــه تبعهــا
.صحيح 
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وابـن إدريـس عـن ليـث عـن جماهـدحدثنا إمساعيل بن إبـراهيم]20590[وقال ابن أيب شيبة 
أخربنــا هشــيم ]119[ســعيد .أنــه رخــص يف اشــرتاء املصــاحف وكــره بيعهــاعبــاسابــنعــن 

.ا اهـ ال بأس به حف وال تبعهااشرت املص: قال عباسابنن جماهد عن أخربنا ليث ع
ابـنعـن عـن سـعيد عـن قتـادة عـن سـعيد بـن جبـري حـدثنا وكيـع]20592[ابن أيب شيبة -

.اهـ وكيع مسع ابن أيب عروبة بعد التغري وال تبعهااشرتها : قال عباس
ن حــدثنا ابــن منــري عــن األعمــش حــدثنا احلســن بــن علــي بــن عفــا]399[وقــال ابــن أيب داود 

ال بـأس، إمنـا يأخـذون : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه سئل عن بيع املصـاحف، فقـال
مـن ]11388[البيهقي يف ما روىإن شاء اهللا هذا سند صحيح ، ومعناه اهـ أجور أيديهم 

أل أنس بـن عيـاض عـن بكـري بـن مسـمار عـن زيـاد مـوىل لسـعد أنـه سـابن وهب أخربينطريق
ال نــرى أن : فقــاال ، عبــد اهللا بــن عبــاس ومــروان بــن احلكــم عــن بيــع املصــاحف لتجــارة فيهــا 

.اهـ حسن صحيح ولكن ما عملت بيديك فال بأس به، جتعله متجرا 
حدثنا أبو الطاهر أمحد بن عمرو وعبد اهللا بن حممـد الزهـري قـاال ]396[وقال ابن أيب داود 

: ع املصـحف، فقـالعن بيعباسابنسألت : عن أبيه قاللشابةعن رقيم بن احدثنا سفيان
.اهـ حسن ، على رسم ابن حبان اشرته وال تبعه

بــن أمحــد بــن عبــدان أخربنــا أمحــد بــن عبيــد الصــفار يأخربنــا علــ] 11390[وقــال البيهقــي 
حـدثنا جعفـر بـن أمحــد بـن سـنان حــدثنا حممـد بـن عبــد اهللا بـن بزيـع حــدثنا الفضـل بـن العــالء 

كانـت : قـالعبـاسابـنبـن احلسـني عـن يعـن أبيـه عـن علـيفر بن حممـد بـن علـحدثنا جع
فيقـــوم الرجـــل صـــلى اهللا عليـــه وســـلمكـــان الرجـــل يـــأتى بورقـــه عنـــد النـــيب،  املصـــاحف ال تبـــاع 

اهـــ ال بــأس بــه إن كــان وم آخــر فيكتــب حــىت يفــرغ مــن املصــحففيكتــب مث يقــ، فيحتســب 
.حفظه ابن العالء 

عــن الثــوري عــن أيب إســحاق الشــيباين عــن أيب الضــحى قــال جــاء ]14519[عبــد الــرزاق -
رجــل مبصــاحف يبيعهــا فســألت شــرحيا ومســروقا وعبــد اهللا بــن يزيــد اخلطمــي فقــالوا ال نــرى أن 

حـــدثنا علـــي بـــن مســـهر عـــن أيب ]20577[ابـــن أيب شـــيبة .تأخـــذ لكتـــاب اهللا تعـــاىل مثنـــا 
ل مــن البصــرة ومعــه مصــاحف خطــر علــي رجــ: إســحاق الشــيباين عــن مســلم بــن صــبيح قــال

مــا : يبيعهــا فأتيــت مســروق بــن األجــدع وعبــد اهللا بــن يزيــد األنصــاري وشــرحيا فســألتهم فقــالوا 
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بن عيينة قال أبو حصني عن اأخربنا ]14520[عبد الرزاق . حنب أن نأخذ بكتاب اهللا مثنا
وعبد اهللا بن أيب الضحى قال قدم رجل مبصاحف يبيعها فسألت ثالثة ال آلو مسروقا وشرحيا 

]112[سـعيد . ال نـرى أن تأخـذ لكتـاب اهللا تعـاىل مثنـا : يزيد اخلطمـي فكلهـم كرهـه وقـالوا 
سـألت شـرحيا ومسـروقا وعبـد اهللا بـن يزيـد : نا أبو عوانة عن أيب حصني عن أيب الضحى قال

نا ســـفيان عـــن أيب حـــدثســـعيد وقـــال.ال تأخـــذ لكتـــاب اهللا مثنـــا: عـــن بيـــع املصـــاحف فقـــالوا
ســألت ثالثــة فلــم آلــوا عبــد اهللا بــن يزيــد ومســروقا وشــرحيا عــن : ني عــن أيب الضــحى قــالحصــ

ورواه وكيـع عـن سـفيان عـن أيب اهــ ال تأخذ لكتاب اهللا عز وجل مثنـا: بيع املصاحف، فقالوا
.صحيح . من طرق ورواه ابن أيب داود يف املصاحف . حصني 

: بشـــار حـــدثنا حيـــىي حـــدثنا عمـــران قـــالحـــدثنا حيـــىي ح حممـــد بـــن ]399[ابـــن أيب داود -
: قلـت. ال تبعهـا: إمنا كانت تباع على عهد معاوية فقال: أبيع مصحفا؟ قال: سألت أبا جملز

.سند صحيح ، عمران هو ابن حدير اهـاستعمل يديك مبا شئت : أكتب؟ قال
: العــن ابــن جــريج قــحــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم حــدثنا أبــو عاصــم]388[ابــن أيب داود -

، إمنــــا كــــانوا ، إمنــــا حــــدث ذلــــك اآلنمل يكــــن مــــن مضــــى يبيعــــون املصــــاحف:قــــال عطــــاء
إذا فرغـت : حيتسبون مبصاحفهم يف احلجر، فيقول أحدهم للرجل إذا كان كاتبـا وهـو يطـوف

ذلك حىت يفرغ من مصحفه فيكتب املصحف وما كان من: قال . يا فالن تعال فاكتب يل
.اهـ سند صحيح 

والتعليمألجرة على القراءةاما جاء يف 
حــــدثنا أبــــو معشــــر يســــيدان بــــن مضــــارب أبــــو حممــــد البــــاهلحــــدثين]5737[البخــــاري -

عبيــد اهللا بـن األخــنس أبـو مالــك عــن يوســف بــن يزيـد الــرباء قـال حــدثينهــو صـدوقيالبصـر 
مـروا مبـاء فـيهمصـلى اهللا عليـه وسـلممليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصـحاب النـيبابن أيب

املــاء رجــال إن يف، فعــرض هلــم رجــل مــن أهــل املــاء فقــال هــل فــيكم مــن راق أو ســليملــديغ
فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحتة الكتاب علـى شـاء ، فـربأ ، فجـاء بالشـاء إىل . لديغا أو سليما 

حـىت قـدموا املدينـة فقـالوا يـا رسـول . أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب اهللا أجرا 
إن أحــق مــا أخــذمت :فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم . علــى كتــاب اهللا أجــرا اهللا أخــذ

.اهـ كأنه مبنزلة الغنيمة عليه أجرا كتاب اهللا 
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ثنا عبــد الــرزاق قــال أنــا معمــر عــن حييــي بــن أيب كثــري عــن زيــد بــن حــد]15704[أمحــد -
عت من رسـول ما مسسالم عن جده قال كتب معاوية إىل عبد الرمحن بن شبل أن علم الناس

: مسعــت رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم يقــولإين: اهللا صـلى اهللا عليــه وســلم فجمعهـم فقــال
: تعلموا القرآن فإذا علمتموه فال تغلوا فيه وال جتفوا عنه وال تأكلوا به وال تستكثروا به مث قـال 

رم الربـا قـال بلـى ولكـنهم إن التجار هم الفجار قالوا يا رسول اهللا أليس قد أحـل اهللا البيـع وحـ
حيلفون ويأمثون مث قال إن الفساق هم أهـل النـار قـالوا يـا رسـول اهللا ومـن الفسـاق قـال النسـاء 

، بلــى ولكــنهن إذا أعطــني مل يشــكرن : قــالوا يــا رســول اهللا ألســن أمهاتنــا وبناتنــا وأخواتنــا قــال 
ل علــى اجلـالس واألقـل علــى يسـلم الراكـب علــى الراجـل والراجـ: وإذا ابتلـني مل يصـربن مث قــال 

اهــ صـححه شـعيب واأللبـاين ، م كان له ومن مل جيـب فـال شـيء لـهاألكثر فمن أجاب السال
.ورواه احلاكم خمتصرا وصححه والذهيب 

:عمـرقـال : قـالثنا وكيع عـن يزيـد بـن إبـراهيم عـن احلسـنحد]30622[ابن أيب شيبة -
]30625[ابــن أيب شــيبة .ه قــوم يســألون النــاس بــهقبــل أن يقــرأاقــرؤوا القــرآن واســألوا اهللا بــه

اقـــرؤوا القـــرآن : قـــال عمـــر: ثنا حســـني بـــن علـــي عـــن زائـــدة عـــن هشـــام عـــن احلســـن قـــالحـــد
ورواه . اهـــ مرســل جيــدواطلبــوا بــه مــا عنــد اهللا قبــل أن يقــرأه أقــوام يطلبــون بــه مــا عنــد النــاس

.وال يصح خيثمة البصري أبو نصر عن احلسن عن عمران بن حصني مرفوعا
حـــدثنا إمساعيــل ابـــن عليـــة عـــن اجلريــري عـــن أيب نضـــرة عـــن أيب ]30623[ابــن أيب شـــيبة -

قد أتى علي زمان وأنا أحسب من قرأ القرآن يريد به اهللا ، فقد خيل : عمرقال : قال فراس 
اهللا وأريــدوا، يل اآلن بــأخرة أين أرى قومــا قــد قــرؤوه يريــدون بــه النــاس ، فأريــدوا اهللا بقــراءتكم 

.اهـ رواه أمحد مطوال وصححه احلاكم والذهيب ، وهو على رسم ابن حبان بأعمالكم
: حدثنا وكيع عن صـدقة الدمشـقي عـن الوضـني بـن عطـاء قـال ]21228[ابن أيب شيبة -

يرزق كل واحـد مـنهم الخطاببنعمركان باملدينة ثالثة معلمني يعلمون الصبيان ، فكان 
أخربنــا أبــو بكــر بــن احلــارث الفقيــه أخربنــا أبــو ]12013[يهقــي الب. مخســة عشــر كــل شــهر

حممــد بــن حيــان حــدثنا أمحــد بــن جعفــر اجلمــال حــدثنا إدريــس بــن إبــراهيم البــزاز حــدثنا وكيــع 
ثالثـة معلمـون كـانوا باملدينـة : عـن الوضـني بـن عطـاء قـال يحدثنا صـدقة بـن موسـى الدمشـق
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اهــ واحد منهم مخسة عشر درمهـا كـل شـهريعلمون الصبيان وكان عمر بن اخلطاب يرزق كل
.ضعيفمرسل 

عمـرعـن الثـوري عـن أيب حصـني عـن القاسـم بـن عبـد الـرمحن أن ]15281[عبد الـرزاق -
.اهـ مرسل حسن كره أن يؤخذ على القضاء رزق وصاحب مغنمهم 

عن احلسن بن عمارة عن احلكم أن عمر بن اخلطـاب رزق شـرحيا ]15282[عبد الرزاق -
.اهـ ابن عمارة ضعيف جدا مان بن ربيعة الباهلي على القضاءوسل

مـر : عن الثوري عن األعمش عن موسى بن طريف عن أبيه قال ]14537[عبد الرزاق -
بـن عيينـة اأخربنـا وقـال.إمنا تأكل سـحتا : فقال له علي ، برجل حيسب بني قوم بأجر علي

يـه قـال مـر علـي برجـل يقسـم بـني النـاس عن عبد العزيز بن رفيع عـن موسـى بـن طريـف عـن أب
وقــال ابــن أيب شــيبة . قســما فقــالوا يــا أمــري املــؤمنني أعطــه عمالتــه قــال إن شــاء وهــي ســحت

: قـال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبـد العزيـز بـن رفيـع عـن موسـى بـن طريـف]22702[
جـال مـن بـين واهللا ال أمسـي وفيـك درهـم ، فـدعا ر : دخل علي بيـت املـال فاضـرط بـه ، وقـال 

إن شـــاء ، : لــو عوضـــته ، قـــال : اقســـمه ، فقســـمه حــىت أمســـى ، فقـــال النـــاس : أســد فقـــال 
.اهـ ضعيف ال حاجة لنا يف سحتكم: ت ، فقال ولكنه سح

عبــد قــال : قــال حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن أيب وائــل]38311[ابــن أيب شــيبة -
ويتخـذها النــاس ، ويهـرم فيهـا الكبـري ، الصـغري كيـف أنـتم إذا لبسـتكم الفتنـة يربـو فيهــا: اهللا

مـىت يكـون ذلـك يـا أبـا عبـد الـرمحن ؟ : غريت السنة ، قـالوا : سنة ، فإن غري منها شيء قيل 
والتمســـت الـــدنيا ، وقلـــت فقهـــاؤكموكثـــرت أمـــراؤكم إذا كثـــرت قـــراؤكم وقلـــت أمنـــاؤكم : قـــال 

قـال : قـالدثنا األعمـش عـن شـقيقأخربنـا يعلـى حـ]191[الـدارمي عبـد اهللا . بعمل اآلخرة
كيـف أنـتم إذا لبسـتكم فتنـة يهـرم فيهـا الكبـري، ويربـو فيهـا الصـغري، ويتخـذها النـاس : عبد اهللا

إذا كثــرت : ومــىت ذلــك يــا أبــا عبــد الــرمحن؟ قــال: قــالوا. غــريت الســنة : ســنة، فــإذا غــريت قــالوا
اهـــ ت الــدنيا بعمــل اآلخــرةقــراؤكم، وقلــت فقهــاؤكم، وكثــرت أمــراؤكم، وقلــت أمنــاؤكم، والتمســ

.ه احلاكم والذهيب ، وله شواهدحصح
: حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن الوليـــد قـــال : قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن بشـــر ]7820[ابـــن أيب شـــيبة -

ال على عمرو بن كنت ناز : قال أخربين أبو إياس معاوية بن قرة: قال أخربين عمر بن أيوب



تقريب فقه السابقني األولني

196

جــل بــألفي درهــم مــن قبــل مصــعب بــن الــزبري  فلمــا حضــر رمضــان جــاءه ر النعمــان بــن مقــرن
إنا مل ندع قارئا شريفا إال قد وصل إليه منـا معـروف : إن األمري يقرئك السالم ويقول : فقال 

اقــرأ علــى األمــري الســالم وقــل واهللا مــا : 
.اهـ سند جيدورده عليه، القرآن نريد به الدنيا قرأنا 

هليـثم عـن أيب سـعيد عـن أيب انا ابن هليعة عن موسى بـن وردانخرب أ] 63الزهد[ابن املبارك -
سـيقرأ القـرآن أن يقـرأه أقـوام يسـألون بـه النـاساقرءوا القرآن تسألون اهللا بـه قبـل:اخلدري قال
و اهليـثم اهـ أب، وقارئ يقرأه هللا ، ورجل يستأكل به الناسرجل يباهي به الناس: ثالثة رجال

.امسه سليمان بن عمرو ، إسناد مصري ال بأس به ، روي مرفوعا وهذا أشبه 
أن عــن عمــري بــن هــانئو عمــرونا إمساعيــل بــن عيــاش عــن صــفوان بــن حــدث]108[ســعيد -

عـوف بـن رجال كان يقرئ رجال القرآن، فحج ذلـك الرجـل، فأهـدى للـذي أقـرأه قوسـا، فـأتى 
إين : ألقهـا عنـك، فقـال: إين أريد أن أغزو، فقـال: ك، فقالألقها عن: فأخربه، فقال لهمالك 

فردهـــا الرجـــل إىل : ار؟ قـــالأتريـــد أن تعلـــق قوســـا مـــن نـــ: 
.اهـ ضعيف صاحبها

عــن الثــوري عــن ســعيد اجلريــري عــن عبــد اهللا بــن شــقيق العقيلــي ]14534[عبــد الــرزاق -
ليه و سلم يشددون يف بيـع املصـاحف ويكرهـون األرش كان أصحاب حممد صلى اهللا ع:قال

حــدثنا ابــن عليــة عــن اجلريــري عــن عبــد ]21238[ابــن أيب شــيبة . علــى الغلمــان يف التعلــيم 
يكــره أرش املعلــم ، فــإن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــانوا : قــال اهللا بــن شــقيق

عـن يعن سعيد بن إيـاس اجلريـر هللانا خالد بن عبد ا]104[سعيد . يكرهونه ويرونه شديدا
كــــان أصــــحاب رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يكرهــــون بيــــع : عبــــد اهللا بــــن شــــقيق قــــال

]375[ابــن أيب داود يف املصــاحف .، ويعظمــون ذلــكاملصــاحف، وتعلــيم الغلمــان بــاألجر
أنـه كـان أخربنـا أبـو خالـد عـن اجلريـري عـن عبـد اهللا بـن شـقيق: بن سعيد قـالحدثنا عبد اهللا

وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرون بيع املصـاحف : يكره بيع املصاحف قال
حـدثنا الـدقيقي وقـال. عظيما، وكانوا يكرهون أرش الصبيان، أال أن جييء بالشيء من عنـده 

أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليـه أخربنا اجلريري عن عبد اهللا بن شقيق : حدثنا يزيد قال
. م كــانوا يكرهــون بيــع املصــاحف ويعظمــون ذلــك، ويكرهــون أن يعلمــوا الغلمــان بــاألجروســل
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عبـد اهللا بـن عـنحدثنا يعقوب بن سـفيان حـدثنا أبـو نعـيم حـدثنا سـفيان عـن سـعيد اجلريـري
صـاحف، كـان أصـحاب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم يشـددون يف بيـع امل: شقيق العقيلـي قـال

.هـ صحيح اويكرهون األرش على الغلمان
كـــانوا يكرهـــون أن: عـــن الثـــوري عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قـــال ]14533[عبـــد الـــرزاق -

حـــدثنا وكيـــع قـــال حـــدثنا ]21240[ابـــن أيب شـــيبة . يأخـــذوا األجـــر علـــى تعلـــيم الغلمـــان
كــانوا يكرهــون أن يأخــذوا علــى الغلمــان يف الكتــاب : قــال ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم

.اهـ صحيح أجرا
: ن ابـن سـريين قـالعـن حدثنا مهدي بن ميمـو حدثنا وكيع قال]21236[أيب شيبة ابن-

فكــانوا يعرفــون حقــه يف النـــريوز : كــان باملدينــة معلــم عنــده مــن أبنــاء أولئـــك الضــخام ، قــال 
سألت حممـد بـن سـريين عـن كتـاب : قالميموننا مهدي بنحدث]125[سعيد .واملهرجان

نـــة، وكـــان عنـــده أوالد أولئـــك الضـــخام ، وكـــان مملوكـــا، وكـــان كـــان معلـــم باملدي: املعلـــم، فقـــال
.اهـ صحيح دعنا نكفيك، فيأىب عليهم: لغلمانمواليه يكلفونه الشيء، فيقول ا

أحـدث النـاس ثالثـة أشـياء مل يكـن : أخربنا معمر عـن قتـادة قـال] 14535[عبد الرزاق -
.سند صحيح الغلمان اهـ، وتعليم ، وقسمة األموالضراب الفحل: يؤخذ عليهن أجر

اإلشهاد يف البيع
)وأشهدوا إذا تبايعتم(وقول اهللا تعاىل 

عـن علـي بـن أيب حدثنا أيب ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل]2998[ابن أيب حامت -
فـأمر بالشـهادة عنـد )إذا تـداينتم بـدين إىل أجـل مسـمى فـاكتبوه(قولـه عبـاسابـنطلحة عن 

اهـل يف ذلك جحود وال نسيان، فمن مل يشهد على ذلك فقد عصىاملداينة لكيال يدخ
عن امللك بن أيب نضرة عن أبيهعن عبدحدثنا حممد بن مروان]20735[ابن أيب شيبة -

) فـإن أمـن بعضـكم بعضـا(نسختها : قال )وأشهدوا إذا تبايعتم(يف قوله الخدريسعيدأبي
حـدثنا حممـد بـن مـروان العقيلـي قـال حـدثنا حدثنا عمرو بن علي قال]6337[ابن جرير . 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم (عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري أنه قرأعبد امللك بن أيب نضرة
ابن املنذر . هذه نسخت ما قبلها: قال) فإن أمن بعضكم بعضا(إىل)بدين إىل أجل مسمى

أخربنـا حممـد بـن مـروان العجلـي : لحدثنا إسحاق بن إبراهيم قـا: حدثنا زكريا قال]8158[
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وأشـهدوا إذا (حدثنا عبد امللك بن أيب نضرة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري يف قـول اهللا : قال
حممــد بــن مــروان العقيلــي اهـــ) فــإن أمــن بعضــكم بعضــا(صــار األمــر إىل األمانــة : قــال)تبــايعتم

.ليس بالقوي 
أن احلكـــم بــن نـــافع حــدثهم أخربنـــا حــدثنا حممـــد بــن حيـــىي بــن فــارس]3609[أبــو داود -

صلى اهللا عليه عن عمارة بن خزمية أن عمه حدثه وهو من أصحاب النيبيشعيب عن الزهر 
صلى اهللا عليه وسـلم فاستتبعه النيبصلى اهللا عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرايبوسلم أن النيب

فطفــق رجــال بطــأ األعــرايبوأيليقضــيه مثــن فرســه فأســرع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم املشــ
صلى اهللا عليـه وسـلم ابتاعـه فنـادى فيساومونه بالفرس وال يشعرون أن النيبيعرتضون األعرايب

فقـام . إن كنـت مبتاعـا هـذا الفـرس وإال بعتـه: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـالرساألعرايب
فقــال . د ابتعتــه منــك أولــيس قــ:فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم حــني مســع نــداء األعــرايبالنــيب

فطفـق . بلـى قـد ابتعتـه منـك :صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب. ال واهللا ما بعتكه: األعرايب
فأقبـل النـيب.أنـا أشـهد أنـك قـد بايعتـه: فقـال خزميـة بـن ثابـت . هلم شهيدا: يقول األعرايب

. ا رســـول اهللابتصـــديقك يـــ: فقـــال. مب تشـــهد :فقـــال ، صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى خزميـــة 
.اهـ صححه األلباين فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهادة خزمية بشهادة رجلني

حدثنا حيـىي بـن سـعيد القطـان عـن شـعبة عـن فـراس عـن الشـعيب ]20739[ابن أيب شيبة -
رجــل آتــى ســفيها مالــه ، : ثالثــة ال تســتجاب هلــم دعــوة : قــال موســىأبــيعـن أيب بــردة عــن 

ورجــل كانــت عنــده امــرأة ســيئة اخللــق فلــم يفارقهــا ومل )وال تؤتــوا الســفهاء أمــوالكم(وقــال اهللا 
.اهـ صحيح ، تقدم يف كتاب النكاح يطلقها ، ورجل اشرتى ومل يشهد

ثنـا مد بن صاحل قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو أمحد قـال حدثنا حم]8155[ابن املنذر -
.ضعيف . إذا باع بنقد أشهد ومل يكتبكانعمرابنعن جماهد أن سفيان عن ليث

حــدثنا أبــو داود الطيالســي عــن يزيــد بــن عطــاء عــن مســاك عــن ]23687[ابــن أيب شــيبة -
نـت ضـيعته ، أفـال أ: ذهـب واهللا مـايل ، فقـال لـه علـي : لعلـيقـال حجـار بـن أجبـر أن رجـال 

.اهـ ضعيف أخذت منه مبعرفة

من استأجر أجريا مسى له أجره
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قالت إحدامها يا أبت استأجره إن خري مـن اسـتأجرت القـوي (تعاىل يف قصة موسى وقال اهللا 
األمني قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني علـى أن تـأجرين مثـاين حجـج فـإن أمتمـت 
عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدين إن شـاء اهللا مـن الصـاحلني قـال ذلـك بيـين 

]26/28القصص [)عدوان علي واهللا على ما نقول وكيلوبينك أميا األجلني قضيت فال
حيــىي بــن ســليم عــن إمساعيــل بــن حــدثنا يوســف بــن حممــد قــال حــدثين]2270[البخــاري -

قــال اهللا :قــال صــلى اهللا عليــه وســلمهريــرة عــن النــيبســعيد عــن أيبأميــة عــن ســعيد بــن أيب
ل مثنــهدر ، ورجــل بــاع حــرا فأكــمث غــثالثــة أنــا خصــمهم يــوم القيامــة رجــل أعطــى يب: تعــاىل 

اهـورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره 
هريــرةأبــيعــن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن محــاد عــن إبــراهيم]21513[ابــن أيب شــيبة -
عـــن ] 15023[عبـــد الـــرزاقورواه . مـــن اســـتأجر أجـــريا فليعلمـــه أجـــره: قـــاالأبـــي ســـعيدو

قلــت للثــوري أمسعــت محــادا حيــدث عــن إبــراهيم عــن أيب : ال ، مث قــالثــوري ومعمــر بــه مرفوعــا
نعـم : قـال ؟ مـن اسـتأجر أجـريا فليسـم لـه إجارتـه : سعيد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قـال

أخربنـــا ]3857[النســائي . لــغ بـــه النــيب صــلى اهللا عليـــه وســلموحــدث بــه مــرة أخـــرى فلــم يب
هللا عــن شــعبة عــن محــاد عــن إبــراهيم عــن أيب حممــد بــن حــامت قــال أنبأنــا حبــان قــال أنبأنــا عبــد ا

املوقـوف أصـح ، ومحـاد بـن أيب سـليمان مل اهــإذا اسـتأجرت أجـريا فأعلمـه أجـره : سعيد قـال 
.يضبطه 

قـال ي عن سهل السراج عن احلسنحدثنا عبد الرمحن بن مهد]21514[ابن أيب شيبة -
.ال بأس به حسن اهـمن استأجر أجريا فليبني له أجره:عثمانقال : 

املستأجر يؤجر
بــن عــامر عــن قتــادة عــن نــافع عــن عمــرحــدثنا عبــاد بــن العــوام]23746[ابــن أيب شــيبة -

اهــ الفضـل لـألول: يف رجـل اسـتأجر أجـريا فـآجره بـأكثر ممـا اسـتأجره ، قـال : عمـرابـنعـن 
قتـادة نا شعبة قـال عـن خرب أ]1003[اجلعد وقال ابن. عمر بن عامر السلمي ليس بالقوي 

ابـن أيب . بـن عمـر يكرهـه اكـان :يف الرجل يستأجر الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقـال
وقـال . أنـه كرهـهحـدثنا شـعبة عـن قتـادة عـن ابـن عمـر: حدثنا وكيع قـال ]23747[شيبة 

حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن ابـــن أيب عروبـــة عـــن قتـــادة عـــن ســـعيد بـــن ]23760[ابـــن أيب شـــيبة 
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املســــيب وابــــن عمــــر
.اهـ مرسل صحيح )1(استأجره

.

ما جاء يف اجلعل
قالوا وأقبلوا عليهم مـاذا تفقـدون قـالوا نفقـد صـواع امللـك وملـن جـاء (وقال اهللا يف قصة يوسف 

]72يوسف[)محل بعري وأنا به زعيمبه 
حممد بن يزيد عن أيوب أيب العالء عن قتادة وأيب هاشمحدثنا]22375[ابن أيب شيبة -

.صاحلاهـ مرسل قضى يف جعل اآلبق أربعني درمهاعمرأن 
حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن حجــاج عــن عمــرو بــن شــعيب عــن ]22372[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ضعيف آلبق دينارا أو اثين عشر درمهاجعل يف جعل اعمرأن سعيد بن املسيب
حدثنا يزيد بن هارون عن حجـاج عـن حصـني عـن الشـعيب عـن ]22373[ابن أيب شيبة -

معمـر عـن احلجـاج عـن الشـعيب عـن مـن طريـق]12124[البيهقـي .مثلـهعلـيعن احلارث
.ضعيف اهـيف جعل اآلبق دينار، قريبا أخذ أو بعيدا احلارث عن علي

أخربنا احلسن بن عمـارة عـن احلكـم عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى ]14913[عبد الرزاق -
.اهـ ابن عمارة ضعيف جدا املسلمون يرد بعضهم على بعض : قال عليعن 

عــن الثــوري عــن يســري بــن حــزم أو حــزم بــن يســري عــن جــابر بــن ]14915[عبــد الــرزاق -
ذه بالســـواد احتفـــل فيـــه فـــأبق العبـــد فاختصـــمنا إىل بعـــث إيل مـــوالي بعبـــد أخـــ: احلـــارث قـــال 

فقصصــنا عليــه القصــة فقــال كــذب شــريح وأســاء القضــاء حيلــف عليــاشــريح فضــمنه بــه فأتينــا 
أخربنــا ]12126[البيهقــي وقــال . العبــد األســود للعبــد األمحــر ألبــق أبقــا ولــيس عليــه شــيء 

ثنـا أبـو حممـد عبـد الـرمحن العبقسـيو احلسـن أمحـد بـن إبـراهيم أنبـأ أبـالعمـريالفقيه أبو الفـتح
اهللا بــن يزيــد املقــرئ ثنــا جــدي ثنــا ســفيان عــن عمــار بــن رزيــق بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد

جئـت بعبـد آبـق مـن : عـن رجـل مـنهم قـالوعمر بن سعيد عن رجل من خثعم يقال له حـزن
: فقـــالفرفـــع ذلـــك إىل علـــي : الســـواد، فانفلـــت مـــين، فخاصـــموين إىل شـــريح، فضـــمننيه، قـــال

: كـان أصـحابنا الكوفيـون يكرهونـه ويقولـون : قالحدثنا ابن علية عن أيوب عن حممد]23759[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح مل نشرت ومل نبع ؟ فبأي شيء نأكل ماله ؟



تقريب فقه السابقني األولني

201

لــت منــه انفالتــا، مث ال كــذب شــريح وأخطــأ القضــاء، حيلــف العبــد األســود للعبــد األمحــر النف
أنبـــأ أبـــو إســـحاق حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن أمحـــد الفارســـيوأخربنـــا أبـــو بكـــر قـــال . شـــيء عليـــه 
قـال لنـا حممـد بـن يوسـف عـن : اعيـل قـالثنـا حممـد بـن إمسبـن فـارس اثنا أبو أمحـد األصفهاين

ال : عـن علـي يف الرجـل جيـد اآلبـق فيـأبق منـهعـن رجـاء بـن احلـارثريم بـن بشـسفيان عن حر 
. حـزن بـن بشـري ورجـاء بـن احلـارث ذكرمهـا ابـن حبـان يف الثقـات اهــ وضـمنه شـريح.يضـمنه 

.وهذا خرب إسناده غري قائم 
بــناعــن الثــوري عــن أيب ربــاح عــن أيب عمــرو الشــيباين قــال أتيــت ]14911[عبــد الــرزاق -

:هـذا األجـر فمـا الغنيمـة قـال: قلـت . األجـر والغنيمـة :بأباق أصبتهم بـالعني فقـالمسعود
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن عبـد اهللا بـن ربـاح عـن ]22371[ابن أيب شيبة . أربعون درمها 

أيب عمرو الشيباين أن رجال أصاب عبدا آبقا بعني التمر ، فجاء به ، فجعـل ابـن مسـعود فيـه 
عـن عبد اهللا بن الوليد ثنا سفيان عـن أيب ربـاح من طريق] 12125[لبيهقي ا. أربعني درمها

بـن مسـعود فـذكرت ذلـك فأتيـت عبـد اهللاأصبت غلمانا أباقـا بـالعني: قالأيب عمرو الشيباين
أربعـون درمهـا مـن كـل رأس :هذا األجـر، فمـا الغنيمـة؟ قـال: ، قلتاألجر والغنيمة : له، فقال

.على رسم ابن حبان اهـ
إذا خــــرج مــــن املصــــر :عــــن احلجــــاج أن ابــــن مســــعود كــــان يقــــول]12124[لبيهقــــي وروى ا

اهـاحلجاج بن أرطاة ال حيتج به:مث قال . فجعله أربعون 
أعطيـت : قـالحـدثنا سـفيان عـن أيب إسـحاقحـدثنا وكيـع قـال]22378[ابن أيب شيبة -

بو نعيم وعبيد اهللا بن موسى حدثنا أ] 2/629[الفسوي .اجلعل يف زمن معاوية أربعني درمها
.صحيح .، فذكره حدثنا سفيان بن سعيد قاال

)1(القراضجامع األمر يف 

كــان عنــد أنــس بــن مالــك وديعــة : أخربنــا معمــر عــن قتــادة قــال ]14799[عبــد الــرزاق -
: فقـال معمـر ، عمـر بـن الخطـابفهلكت من بني ماله فضمنه إياها 

جنـد للقـراض يف كتـاب اهللا ذكـرا وال يف سـنة نبيـه عليـه السـالم، ووجـدنا مل: ]561/ 10األوسـط [قال ابن املنـذر -1
أهـل العلــم قـد أمجعــوا علــى إجـازة القــراض بالــدنانري والـدراهم فوجــب ملـا مل يكــن لــه يف كتـاب اهللا وال يف ســنة رســول اهللا 

اهـمنهصلى اهللا عليه وسلم أصل أن جياز منه ما أمجعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه
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نا شعبة عن قتادة عـن النضـر بـن أنـس خرب أ]972[ابن اجلعد . بني مالك كيف ذهبت من 
حـدثنا ابـن ]21870[ابـن أيب شـيبة . عن أنس أن عمر ضمنه وديعـة سـرقت مـن بـني مالـه

اســـتودعت ســـتة آالف : إدريـــس عـــن هشـــام عـــن أنـــس بـــن ســـريين عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال 
ابــن املنــذر .فضـمنين: قــال ال: ذهــب لـك معهــا شــيء ؟ قلـت : يل عمـر : فـذهبت ، فقــال 

حدثنا هشام عن قتادة : حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال أخربنا وهب بن جرير قال]8607[
اهــ صـحيح عن أنس أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بني ماله، فأغرمه عمر بـن اخلطـاب

.
ن ضـــمعمـــرأن دريــس عـــن الشـــيباين عـــن الشـــعيبحـــدثنا ابـــن إ]21868[ابــن أيب شـــيبة -

.أُراه كان مال يتيم . اهـ مرسل صحيح أنسا أربعة آالف كانت معه مضاربة
بـــنعمـــرأن ن الشـــعيبعـــحـــدثنا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن داود]21784[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ مرسل جيد مال يتيم فأعطاه مضاربة يف البحركان عنده الخطاب
بـد اهللا بـن محيـد عـن أبيـه عـن حدثنا ابـن أيب زائـدة ووكيـع عـن ع]21783[ابن أيب شيبة -

ه فأصـاب فقامسـه الفضـل ، دفـع إليـه مـال يتـيم مضـاربة فطلـب فيـالخطـاببنعمرأن جده 
حدثنا حيـىي بـن حممـد قـال حـدثنا مسـدد قـال حـدثنا عبـد اهللا ]8356[ابن املنذر . مث تفرقا

دفــع إيل :قــالد اهللا بــن محيــد بــن عبيــد األنصــاري عــن أبيــه عــن جــدهحــدثنا عبــبــن داود قــال
قـامسين الـربح وأخـذ مـين عمر مال يتيم مضاربه نضاربه فضربت فيه إىل البحـرين، فلمـا قـدمت 

.اهـ حسن على رسم ابن حبان رأس املال
خـرج عبـد اهللا وعبيـد اهللا ابنـا عمـر :نـه قـال أسـلم عـن أبيـه أعـن زيـد بـن ]1372[مالك -

وهـو أمـري البصــرة األشــعريموسـىيأبــبـن اخلطـاب يف جـيش إىل العــراق فلمـا قفـال مــرا علـى 
نفعكمـا بـه لفعلـت مث قـال بلـى هـا هنـا أقـدر لكمـا علـى أمـر ألو : 

بعــث بــه إىل أمــري املـؤمنني فأســلفكماه فتبتاعــان بــه متاعــا مــن متــاع أن أمـال مــن مــال اهللا أريــد 
نني ويكـون الـربح لكمـا فقـاال وددنــا العـراق مث تبيعانـه باملدينـة فتؤديـان رأس املـال إىل أمــري املـؤم

فلمـا قـدما باعـا فأرحبـا فلمـا ، ن يأخـذ منهمـا املـال أالخطاببنعمرذلك ففعل وكتـب إىل 
ال فقال عمـر بـن اخلطـاب :سلفكما قاالأدفعا ذلك إىل عمر قال أكل اجليش أسلفه مثل ما 

مـا : مـا عبيـد اهللا فقـال أسـكت و أديا املال ورحبه فأمـا عبـد اهللا ف، ابنا أمري املؤمنني فأسلفكما 
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أديــاه :فقــال عمــر. لــو نقــص هــذا املــال أو هلــك لضــمناه ، ينبغــي لــك يــا أمــري املــؤمنني هــذا 
يــا أمــري املــؤمنني لــو جعلتــه : عبيــد اهللا فقــال رجــل مــن جلســاء عمــرفســكت عبــد اهللا وراجعــه 

خــذ عبـــد اهللا فأخـــذ عمــر رأس املـــال ونصــف رحبـــه وأ. قــد جعلتـــه قراضــا : قراضــا فقــال عمـــر 
.اهـ صحيح وعبيد اهللا ابنا عمر بن اخلطاب نصف ربح املال 

كــان الخطــاببــنعمــرعــن معمــر عــن أيــوب عــن ابــن ســريين أن ] 6987[عبــد الــرزاق -
يزكي مال يتـيم فقـال لعثمـان بـن أيب العـاص إن عنـدي مـاال ليتـيم قـد أسـرعت فيـه الزكـاة فهـل 

عندكم جتار أدفعه إليهم قال فدفع إليه
احلول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح 

ال يطعمنـا خبيثـا منـك أردد رأس مالنـا وال فقال عمر ما كان قبلك أحـد أحـرى يف أنفسـنا أن
.مرسل صحيح ، تقدم يف الزكاة ـاهحاجة لنا يف رحبك

حممــد بــن علــي قــال حــدثنا ســعيد قــال حــدثنا جريــر بــن عبــد حــدثنا]8357[ابــن املنــذر -
إىل رجـل عمـر بـن الخطـابدفـع : عـن أيب رزيـن قـالاحلميد عن مغـرية عـن عثمـان بـن يسـار

.ال بأس به اهـماال مضاربة
أعطـاه عثمان بن عفـانن أعن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن جـده ]1373[مالك -

اهـ رواه ابن بكري وأبـو مصـعب وابـن احلسـن هكـذا ن الربح بينهما أماال قراضا يعمل فيه على 
مالــك بــن أنــس أخــربينابــن وهــب أخــربينمــن طريــق]11941[ورواه البيهقــي . عــن جــده 
قـد : جئـت عثمـان بـن عفـان فقلـت لـه : عبد الرمحن بـن يعقـوب عـن أبيـه أنـه قـال العالء بن 

أتــراك فــاعال قــال نعــم ولكــين: بــذلك فقــال يمــاال فأشــرت قــدمت ســلعة فهــل لــك أن تعطيــين
اهـــ مــاال علــى ذلــكنعــم فأعطــاين: قــال وبينــكرجــل مكاتــب فأشــرتيها علــى أن الــربح بيــين

ى قـال حـدثنا خلـف بـن هشـام عـن مالـك عـن العـالء حـدثنا موسـ] 8358[وقال ابن املنذر 
رواية اهـع إىل جده ماال مضاربة على النصفأن عثمان بن عفان دفبن عبد الرمحن عن أبيه

وقــد قــال ابــن . واهللا أعلــم . اجلماعــة يف املوطــأ عــن مالــك أشــبه ، وســياق ابــن وهــب حســن 
حــدثنا : ي قــالاعيــل الثقفــحــدثنا أبــو بكــر أمحــد بــن إمسحــدثنا موســى قــال]8359[املنــذر 
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اهــ عبـد قـارض عثمـان علـى الشـطر: ن جـده قـالعـعبد العزيز بن حممد عن العالء عـن أبيـه
.واهللا أعلم . العزيز هو الدراوردي ، هذا أشبه ، وهو على رسم ابن حبان 

بـن التيمــي عمـن مسـع قتـادة حيــدث عـن عبـد اهللا بـن احلــارث اعـن ]15113[عبـد الـرزاق -
حــدثنا وكيــع ]21872[ابــن أيب شــيبة . مــن قاســم الــربح فــال ضــمان عليــه : قــال علــيعــن 

من قاسم الربح فـال ضـمان عليـه: ل قاعليعن شعبة عن قتادة عن عبد اهللا بن احلارث عن 
.اهـ سند جيد 

حـدثنا أبـو عوانـة عـن قـالحدثنا حممد بن علي قال حـدثنا سـعيد]8361[وقال ابن املنذر 
ــــادة عــــن احلســــن ــــيعــــن قت ، مهــــا علــــى ال ضــــمان عليــــه: يف املضــــارب إذا خــــالف قــــالعل

.اهـ مرسل جيد )1(شرطهما
يف علــيقــال القــيس بــن الربيــع عــن أيب احلصــني عــن الشــعيب عــن ]15087[عبــد الــرزاق -

وأمـــا الثـــوري فـــذكره عـــن أيب . املضـــاربة الوضـــيعة علـــى املـــال والـــربح علـــى مـــا اصـــطلحوا عليـــه 
: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]20336[ابـــن أيب شـــيبة . ربة أو الشـــركني حصـــني عـــن علـــي يف املضـــا

ال أدري : حــدثنا ســفيان عــن أيب حصــني عــن علــي يف املضــارب أو الشــريكني ، قــال ســفيان 
.اهـ مرسل الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على املال، أيهما قال 

هريـرةأبـيملهـزم عـن حـدثنا وكيـع عـن محـاد بـن سـلمة عـن أيب ا]21871[ابـن أيب شـيبة -
اهــ أبـو املهـزم يزيـد إذا شرط رب املال على املضارب ال ينزل بطن واد فنزل فهـو ضـامن: قال 

أخربنا أبو سفيان وكيع عن محاد بـن ]15115[وقال عبد الرزاق . بن سفيان ضعيف جدا 
اد فنزلــه إذا اشــرتط عليــه رب املــال أن ال ينــزل بطــن و : ســلمة عــن املقــربي عــن أيب هريــرة قــال 

.اهـ كأنه حديث أيب املهزم )2(فهلك فهو ضامن

أمجع أهل العلم على أن للعامل أن يشرتط على رب املال ثلث الربح أو نصفه أو ]567/ 10[مث قال ابن املنذر -1
وأمجع كل من حنفظ عنـه مـن أهـل العلـم علـى .ثلثيه أو ما جيمعان عليه بعد أن يكون مال كل واحد منهما معلوما منه

أمجـع كـل مـن حنفـظ مـن أهـل العلـم علـى أن رب وقـال .ه دراهـم معلومـةإبطال القراض الذي يشرتط أحدمها فيه لنفسـ
واختلفوا فيمن دفع إىل رجل ماال مضاربة ومل يأمره . 

اهـومل ينهه عن البيع بالدين
مـا رأيـتهم يضـمنونه إذا كـان ينظـر : ارب إذا تعـدى قـال أخربنا معمـر عـن الزهـري يف املضـ]15116[عبد الرزاق -2

.صحيح اهـلصاحب املال 
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عمــرابــنأن حــدثنا عيســى بــن يــونس عــن ابــن عــون عــن نــافع]21782[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح دفع ماهلا إىل زوجها مضاربةكان يف حجره يتيمة ، فزوجها ، و 

كـان عمـرنابـحدثنا أبو نعـيم حـدثنا هشـام عـن أيـوب عـن نـافع أن ] 2/118[الفسوي -
.اهـ صحيح ، تقدم يف الزكاة يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض منه

أن حــدثنا ابــن عليــة عــن داود بــن أيب هنــد عــن ريــاح بــن عبيــدة]21371[ابــن أيب شــيبة -
رجـــال بعـــث معـــه ببضـــاعة ، فلمـــا كـــان بـــبعض الطريـــق رأى شـــيئا يبـــاع ، فأشـــهد أنـــه ضـــامن 

ابـن للبضاعة ، مث 
ســـعيد بـــن مـــن طريـــق]11953[البيهقـــي .الـــربح لصـــاحب املـــال: عـــن ذلـــك فقـــال عمـــر

أنـه سـئل عـن ند عن رياح بـن عبيـدة عـن ابـن عمـرهمنصور حدثنا هشيم أخربنا داود بن أيب
هــو ضــامن وإن ربــح فــالربح لصــاحب : مــر رجــل استبضــع بضــاعة فخــالف فيهــا فقــال ابــن ع

عـن داود بـن ي]11954هق[وقال الشافعي .املال
بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانري إىل رجل : هند عن رياح بن عبيدة قال أيب

: ا فسأل عبد اهللا بن عمـر فقـال 
اهـــ خــرب صــحيح ، ولــو حــدث بــالبعري حــدث كنــت لــه ضــامنا، األحــد عشــر لصــاحب املــال 

.وسياق ابن علية أجود 
جــابر بــن الــزبري عــن ابــن هليعــة عــن أيبابــن وهــب أخــربينمــن طريــق]11943[البيهقــي -

حنـو يـوم يأخـذه لـه كمـا أعطـاه الرجل املال قراضا فيشرتطيأنه سأله عن الرجل يعطعبد اهللا
.اهـ سند صحيح ال بأس بذلك: قال 

أخربنا أبو بكر وأبو زكريا قاال حدثنا أبـو العبـاس أخربنـا حممـد حـدثنا ]11944[البيهقي -
عـن عـروة بـن يابن هليعة وحيوة بن شريح عن حممـد بـن عبـد الـرمحن األسـدابن وهب أخربين

دفع املـال مقارضـة إىل الرجـل ويشـرتط عليـه أن ال ميـر بـه أنـه كـان يـحكيم بن حزامالزبري عن 
حبر فإن فعـل شـيئا مـن ذلـك فقـد ضـمن ذلـك املـال بطن واد وال يبتاع به حيوانا وال حيمله يف

.اهـ سند صحيح فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك: قال 
علـيبـنالحسـنعـن حدثنا عبد األعلى عن داود عن الشـعيب]21785[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن صحيح ويل مال يتيم فدفعه إىل موىل لهأنه
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: حــدثنا علــي بــن مســهر عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم قــال ]21790[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ، تقدم يف الزكاة فكانت تزكي أموالنا وتبضعهاعائشةكنا أيتاما يف حجر 

يف مال صاحبهوعملهالوصي باب 
بــن عبــد اهللا أخربنــا ســفيان حــدثنا شــبيب بــن غرقــدة قــال ينا علــحــدث]3642[البخــاري -

صــلى اهللا عليــه وســلم أعطــاه دينــارا يشــرتى بــه شــاة ، حيــدثون عــن عــروة أن النــيبيمسعــت احلــ
بيعــهفاشــرتى لــه بــه شــاتني ، فبــاع إحــدامها بــدينار وجــاءه بــدينار وشــاة ، فــدعا لــه بالربكــة يف

اهـوكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه 
ن ســعيد بــن منصــور حــدثنا هشــيم حــدثنا محيــد الطويــل عــمــن طريــق] 11879[البيهقــي -

أن رجال باع جارية ألبيه وأبوه غائـب فلمـا قـدم أىب أبـوه أن جييـز بيعـه وقـد ولـدت مـن احلسن 
ــنعمــرفاختصــموا إىل ياملشــرت  أن يأخــذ يفقضــى للرجــل جباريتــه وأمــر املشــرت : الخطــابب

وأنـت فخـل : فقـال لـه عمـر . مره فليخل عن ابـين: فقال أبو البائع . فلزمه ، بيعه باخلالص 
.رجاله ثقات اهـ مرسل عن ابنه

أخربنــا معمــر عــن طــاووس عــن منصــور عــن احلكــم بــن عتيبــة أن ]14842[عبــد الــرزاق -
بـن هلـا جاريـة لزوجهـا فولـدت اجلاريـة للـذي ابتاعهـا مث جـاء زوجهـا فخاصـم إىل اامرأة باعت و 

أبـــع ومل أهـــب قـــال قـــد بـــاع ابنـــك وباعـــت امرأتـــك قـــال إن كنـــت تـــرى يل حقـــا وقـــال ملعلـــي
فأعطين قال فخذ جاريتك وابنها مث سـجن املـرأة وابنهـا حـىت ختلصـتا لـه فلمـا رأى ذلـك الـزوج 

ومـن طريـق : ه ابن حزم يف احمللى قـال ر ، ذكمن الناسخ يف اإلسناد ، خطأ اهـ هذاسلم البيع 
.عن احلكم بن عتيبةبن املعتمر نصور معمر عن ماعبد الرزاق ن

حدثنا حيىي بن يعلى التيمي عن منصور عن احلكم عن علـي ]20647[ابن أيب شيبة وقال 
أن رجـــال تـــرك امرأتـــه وابنـــا لـــه وجاريتـــه ، فباعـــت امرأتـــه وابنـــه اجلاريـــة ، فوطئهـــا الـــذي ابتاعهـــا 

باعـت امرأتـك : علـي قـالفولدت ، مث جاء صاحب اجلارية ف
أنشـدك اهللا ملـا قضـيت بكتـاب اهللا : وابنك وقد ولدت من الرجل ، سلم البيع ، فقال الرجـل 

خذ املـرأة واإلبـن بـاخلالص ، فلمـا أخـذ سـلم : خذ جاريتك وولدها ، وقال لآلخر : ، فقال 
.حسنمرسل وهذا اهـ اآلخر البيع
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حـــدثنا خالـــد بـــن عبـــد اهللا حـــدثنا صـــوربـــن منســـعيدمـــن طريـــق] 11880[وروى البيهقـــي 
رجــل وجــد جاريتــه يفيفمطــرف عــن عــامر الشــعيب

يأخـذ صـاحب اجلاريــة : يعلـيـده اجلاريـة البينـة أنـه اشــرتاها فقـال قـال يفيجاريتـه وأقـام الـذ
ويؤخذ البـائع يوقول عل: مث قال البيهقي. اهـ هذا سند جيد جاريته ويؤخذ البائع باخلالص

اهـباخلالص يريد واهللا أعلم بالثمن وقيمة الولد 
عليـاأن حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن عثمان البيت عن احلسـن ]20646[ابن أيب شيبة -

جــوع بـالثمن علــى البـائع يــتخلص بــه الر واخلـالص.مرسـل حســن اهـــ كـان حيســن يف اخلـالص
.)1(من اخلصومة

اختصـم : عن الثوري عن حممد بن قيس عن بكار بن سـالم قـال ]15230[عبد الرزاق -
قـال .يف عبد بعثه سـيده يبتـاع فقـال لـه إنـه قـد بعثـه يبتـاع حلمـا بـدرهم فأجـاز عليـهعليإىل 

سفيان وحنن نقول إذا بعثه مبال كثري يبتاع به قلنا إذن له يف التجـارة وغـر النـاس منـه وإن كـان 
حدثنا حيىي بن ميان عن ]21467[ابن أيب شيبة . درمهني فليس بشيء إمنا بعثه بالدرهم وال

كنــت : فقــالحممــد بــن قــيس عــن بكــار العنــزي أن رجــال حجــر علــى غــالم لــه فرفــع إىل علــي
.اهـ ال بأس به فجعله مأذونا له: نعم ، قال : ترسله بدرهم يشرتي به حلما ؟ قال

كنــت جالســا : عــن صــلة بــن زفــر قــال إســحاقأخربنــا زهــري عــن أيب]2546[ابــن اجلعــد -
يا أبا عبد الـرمحن اشـرت : فجاء رجل من مهدان على فرس أبلق فقال عبد اهللا بن مسعودإىل 
. ال تشرته وال تستقرض من ماله: قال ، إن صاحبه أوصى إيل : قال ؟ وما له : قال .هذا

اء أنــا إســرائيل عــن أيب حــدثنا عثمــان بــن عمــر الضــيب ثنــا عبــد اهللا بــن رجــ]9725[الطــرباين 
ن مهـــدان إذ جــاءه رجـــل مــكنــت جالســـا عنــد عبــد اهللا بـــن مســعود: قــالإســحاق عــن رجـــل

أوصــى إيل صــاحبه، : مــا شــأنه؟ فقــال: فقــال.شــرتي هــذا الفــرسأيــا أبــا عبــد الــرمحن: فقــال
رجاله رجال الصـحيح : اهـتشرته وال تستقرض من ماله شيئاال: فقال

حدثنا علي بن احلسـن قـال حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان عـن أيب ]8164[وقال ابن املنذر .

ضــاة كانــت الق: حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن ســلمة بــن علقمــة عــن ابــن ســريين قــال ]20648[ابــن أيب شــيبة -1
بـن معـاذ عـن ابـن حـدثنا معـاذ وقـال .فهو لصاحبه إذا طلبه هو ، ويؤخذ هذا بالشروىتقضي فيمن باع شيئا ليس له 

.اهـ صحاح عون عن حممد أنه كان يرى اخلالص شرطا قويا وكان يشدد فيه
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جاء رجل مـن مهـدان علـى فـرس أبلـق إىل عبـد اهللا بـن : عن صلة بن زفر العبسي قالإسحاق
وال . ال:إن رجــال أوصــى إيل برتكتــه، وإن هــذا الفــرس مــن تركتــه أفأشــرتيه؟ قــال: مســعود وقــال

.اهـ سند صحيح م شيئاتستقرض من أمواهل
بعـث اليمـانبنحذيفةبن سريين أن اأخربنا حممد بن راشد عن ]14830[عبد الرزاق -

رجال يشرتي له غالمني نعتهما له فلم جيد على حنو ما نعت لـه فاشـرتى غالمـني فـربح فيهمـا 
.اهـ مرسل جيد مثان مئة درهم فقال حذيفة رد إلينا رأس مالنا 

عــن األســودحــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن حســن بــن صــاحل ]20978[ابــن أيب شــيبة -
عــرف مجــال لــه فخاصــم فيــه إىل قــاض مــن قضــاة حذيفــةأن بــن قــيس عــن حســان بــن مثامــة

مــا بــاع ، : إلــه إال هــو املســلمني فصــارت علــى حذيفــة ميــني يف القضــاء فحلــف بــاهللا الــذي ال
.اهـ حسان البجلي ذكره ابن حبان يف الثقاتوال وهب

حدثنا عن إسحاق بن راهويه حدثنا بشر بن حممد حدثنا الليـث بـن ]8608[ابن املنذر -
، والضــمان مــن اجتــر مبــال يتــيم فــالربح لليتــيم: قــالعمــرابــنعــن حــدثين نــافع: ســعد قــال

.اهـ صحيح عليه

جامع يف الشركة
إســحاق عـن أيبحـدثنا عبيــد اهللا بـن معـاذ حــدثنا حيـىي حـدثنا ســفيان]3390[أبـو داود -

اشرتكت أنا وعمار وسـعد فيمـا نصـيب يـوم بـدر قـال فجـاء : عبيدة عن عبد اهللا قال عن أيب
.ضعفه األلباين النقطاعه اهـ)1(ءيسعد بأسريين ومل أجئ أنا وعمار بش

عبـــد اهللا بـــن وهـــب قـــال أخـــربينحـــدثنا أصـــبغ بـــن الفـــرج قـــال أخـــربين]2501[البخـــاري -
صــلى اهللا عليــه وكــان قــد أدرك النــيبعــن جــده عبــد اهللا بــن هشــام معبــد ســعيد عــن زهــرة بــن

أمجـع أهـل العلـم أن الشـركة الصـحيحة أن خيـرج كـل واحـد مـن الشـريكني ] 10/508[قال ابن املنذر يف األوسـط -1
على أن يبيعا ويشرتيا مـا رأيـا مـن ذلك حىت يصري ماال واحدا ال يتميزماال مثل مال صاحبه دنانري أو دراهم، مث خيلط

أنواع التجارات على أن ما كان فيه من فضل بينهما، وما كان من نقصان فعليهما، فإذا فعال ذلك صحت الشـركة، مث 
ليس ألحد منهما أن يبيع ويشرتي إال مع صاحبه إال أن جيعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر يف ذلك مبا يرى، فإن 

منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حىت ينهاه صاحبه، ومىت رجعا عن ذلك رجعا إىل ما كانا فعال قام كل واحد
اهـعليه من قبل، فإذا مات أحدمها انفسخت الشركة
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يـا رسـول : فقالـت وسلمصلى اهللا عليه مه زينب بنت محيد إىل رسول اهللاوسلم وذهبت به أ
وعـن زهـرة بـن معبـد أنـه كـان خيـرج بـه . فمسح رأسه ودعـا لـه . هو صغري:فقال . اهللا بايعه 

فيقــوالن لــه طعــام فيلقــاه ابــن عمــر وابــن الــزبرياليجــده عبــد اهللا بــن هشــام إىل الســوق فيشــرت 
قـد دعـا لـك بالربكـة فيشـركهم ، فرمبـا أصـاب الراحلـةصـلى اهللا عليـه وسـلمأشركنا ، فإن النـيب

اهـيكما ه
يف حدثنا ابن عيينـة عـن هشـام بـن حجـري عـن إيـاس بـن معاويـة]23604[ابن أيب شيبة -

رجال بشيء فجاء رجل آخر يريد أن يساومه ، فنهره الرجل املسـاوم ، فـرأى رجل كان يساوم
: قــال البخــاري . ورواه ســعيد بــن منصــور عــن ابــن عيينــة اهـــعمــر بــن الخطــاب

هــذا مرســل ، وهشــام لــيس .ويــذكر أن رجــال ســاوم شــيئا فغمــزه آخــر فــرأى عمــر أن لــه شــركة 
.بالقوي 

نس بن عياض أبو ضمرة الليثـي عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـها أأخربن]3820[ابن سعد -
يرفـا ، فأتيتـه ، وهـو يف مصـاله عنـد الفجـر أو عنـد عمرأرسل إيل : عن عاصم بن عمر قال 

واهللا ، ما كنت أرى هذا املـال حيـل يل مـن قبـل أن أليـه إال حبقـه ، ومـا  : فقال : الظهر ، قال 
انيت ، وقد أنفقت عليك شهرا من مال اهللا ولسـت كان قط أحرم علي منه إذ وليته ، فعاد أم

بزائدك ، ولكين معينك بثمر مايل بالغابة فاجدده فبعه ، مث ائت رجال من قومك مـن جتـارهم 
ابــن أيب الــدنيا يف .فقــم إىل جنبــه ، فــإذا اشــرتى شــيئا فاستشــركه فاســتنفق وأنفــق علــى أهلــك

اعيــل قـاال حــدثنا جريـر عــن هشــام حـدثنا أبــو خيثمـة وإســحاق بـن إمس]207[إصـالح املــال 
بعث إيل عمر عنـد اهلجـري أو عنـد صـالة الصـبح : قال بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر

فـإين مل أكـن أمـا بعـد: حمـد اهللا وأثـىن عليـه ، مث قـال ، فأتيته فوجدته جالسـا يف املسـجد ، ف
ة يل منـه حـني وليتـه فعـاد أرى شيئا من هذا املال حيـل يل قبـل أن نأتيـه إال حبقـه ، مث كـان أجـر 

أمـــانيت ، وإن كنـــت أنفقـــت عليـــك مـــن مـــال اهللا عـــز وجـــل شـــهرا ، فلســـت بزائـــدك عليـــه وإن 
أعطيك متري العام بالعالية ، فبعه خلدمتك ، مث ائت رجال من قومك ، وكـن إىل جنبـه ، فـإذا 

.اهـ صحيح فذهبت وفعلت: قال . ستشركه ، وأنفقه عليك وعلى أهلكابتاع شيئا فا

ختالف البيعنياما جاء يف 
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حــدثنا حممـــد بــن حيـــىي بــن فـــارس حــدثنا عمـــر بــن حفـــص بــن غيـــاث ]3513[أبــو داود -
عبــد الــرمحن بــن قــيس بــن حممــد بــن األشــعث عــن أبيــه عــن عمــيس أخــربينعــن أيبحــدثنا أيب
بعشرين ألفـا فأرسـل عبـد اهللا عبد اهللاشرتى األشعث رقيقا من رقيق اخلمس من : جده قال

. وبينكفقال عبد اهللا فاخرت رجال يكون بيين.: مثنهم فقال ليه يفإ
مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه فـإين: قال عبـد اهللا . وبني نفسكأنت بيين: قال األشعث 
اهــإذا اختلف البيعان ولـيس بينهمـا بينـة فهـو مـا يقـول رب السـلعة أو يتتاركـان :وسلم يقول 

.)1(ه احلاكم والذهيب ، وصححه األلباين لشواهدهصحح
عن الثـوري عـن علقمـة بـن مرثـد عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـال  ] 15204[عبد الرزاق-

فاختصــم إليـه رجــالن يف فــرس فأقـام كــل واحــد منهمـا بينــة أنــه فرســه الــدرداءأبــيكنـت عنــد 
مث قسمه بينهما نصفني، ما لكاذب إن أحدك: فقال أبو الدرداء ، نتجه أنه مل يبعه ومل يهبه 

ومـا أحوجكمـا إىل السلسـلة مثـل سلسـلة بـين إسـرائيل كانـت تنـزل فتأخـذ : قال أبو الدرداء .
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن علقمــة بــن مرثــد عــن ]21565[ابــن أيب شــيبة . بعنــق الظــامل 

، فأقــام كــل واحــد عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى عــن أيب الــدرداء أن رجلــني اختصــما إليــه يف دابــة 
ما كان أحوجكما إىل مثل سلسلة بين إسـرائيل: 

ورواه محاد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن أيب ليلى شهد أبا الدرداء .هـ سند صحيح 
.، رواه وكيع ابن خلف عن إمساعيل بن إسحاق عن سليمان بن حرب عن محاد 

.إن شاء اهللا يف كتاب األقضية من هذا الباب يأيت 

العمل يف الشفعةجامع
أبو الطاهر أخربنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبري أخربه أنه حدثين]4214[مسلم -

كــل شــرك يفالشــفعة يف:بــن عبــد اهللا يقــول قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلممســع جــابر 

الزنـاد عـن أبيـه عـن الفقهـاء أويـس حـدثنا ابـن أيبحـدثنا ابـن أيبيإمساعيـل القاضـمـن طريـق]11129[البيهقي -1
الــثمن احتلفـا مجيعــا فأيهمــا إذا تبــايع الـرجالن بــالبيع واختلفـا يف: قـوهلم مــن أهـل املدينــة كـانوا يقولــون الـذين ينتهــى إىل

وإن شـاء تـرك، وخري املبتاع إن شاء أخـذ بـذلك الـثمن ، فإن حلفا مجيعا كان القول ما قال البائع ، نكل لزمه القضاء 
.اهـ حسن 
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ن أىب يبيــع حــىت يعــرض علــى شــريكه فيأخــذ أو يــدع فــإأرض أو ربــع أو حــائط ال يصــلح أن
اهـفشريكه أحق به حىت يؤذنه 

بــن عبـد اهللا حــدثنا ســفيان عــن إبـراهيم بــن ميســرة مسعــت يحــدثنا علــ]6977[البخـاري -
سـعد، فانطلقـت معـه إىل عمرو بن الشريد قال جاء املسور بن خمرمة فوضع يده على منكيب

ال أزيــده : فقــال . يدار يفيالــذبيــيتمــينيأمر هــذا أن يشــرت للمســور أال تــرافــعأبــوفقــال 
قــال أعطيــت مخســمائة نقــدا ، فمنعتــه ، ولــوال أين. علــى أربعمائــة ، إمــا مقطعــة وإمــا منجمــة 

مـــــا بعتكـــــه أو قـــــال مـــــا ،اجلـــــار أحـــــق بصـــــقبه:صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم يقـــــول مسعــــت النـــــيب
اهـ)1(أعطيتكه

عمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا قـال أخربنا م] 14391[عبد الرزاق -
إمنا جعـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم الشـفعة يف كـل مـا مل يقسـم فـإذا وقعـت احلـدود : 

.رواه البخاري اهـوصرفت الطرق فال شفعة 
حـــدثنا عبـــد العزيـــز بـــن يأبـــو كامـــل فضـــيل بـــن حســـني اجلحـــدر حـــدثين]4224[مســـلم -

صـلى اهللا هريـرة أن النـيبخالد احلذاء عن يوسف بن عبـد اهللا عـن أبيـه عـن أيباملختار حدثنا 
اهـالطريق جعل عرضه سبع أذرع م يفإذا اختلفت:قال عليه وسلم

عمــــر بــــن بــــن جــــريج عــــن حيــــىي بــــن ســــعيد أن اخربنــــا الثــــوري و أ]14392[عبــــد الــــرزاق -
.اهـ مرسل )2(إذا قسمت األرض وحددت احلدود فال شفعة فيها: قال الخطاب

أحـق بَصـَقبه يعـين : قولـه . املرء أحق بَصَقبه : حديث النيب عليه السالم يف ] 235/ 2[يف الغريب قال أبو عبيد -1
قـال . ومنه حديث علـّي رمحـه اهللا كأنـه إذا ُأِيتَ بالقتيـل وقـد وجـد بـني القـريتني محلـه علـى أصـقب القـريتني إليـه . الُقرب 

ومنــه قيــل ، األمــم املوضــع القاصــد القريــب :قولــه . ال أُمــَم داُرهــا وال صــقُب ،كوفيّــٌة نــازٌح حملتهــا : ابــن قــيس الرقيــات 
املــرء أحــق بصــقبه أن اجلــار : عــىن احلــديث يف قولــه موإمنــا . والصــَقب أقــرب منــه .للشــيء إذا كــان مقاربــا هــو أمــر مــؤام 

وذكـر احلـديث مث حـدثنا أبـو قالبـة ]45[اهــ وقـال أبـو حممـد ابـن زبـر يف أخبـار األصـمعي أحـق بالشـفعة إذا كـان جـارا 
أنا ال أفسر حـديث رسـول اهللا صـلى : ما قوله أحق بسبقه فقال: يا أبا سعيد: فسألت األصمعي فقلت: و قالبةأبقال

اهـاللزيق: السقب: اهللا عليه وسلم، ولكن العرب تقول
قـال مالـك أنـه بلغـه أن سـعيد بـن املسـيب و .وعلى ذلك السنة اليت ال اخـتالف فيهـا عنـدنا ]1395[قال مالك -2

ابن املنذر قال و اهـنعم الشفعة يف الدور واألرضني وال تكون إال بني الشركاء : لشفعة هل فيها من سنة فقال سئل عن ا
.أمجـــع أهـــل العلـــم علـــى إثبـــات الشـــفعة للشـــريك الـــذي مل يقاســـم فيمـــا بيـــع أو أرض أو دار أو حـــائط] 474/ 10[

اهـواختلفوا يف الشفعة للجار الالزق، ولغري الشريك
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ن عــون عــأخربنـا حيــىي بــن سـعيد حــدثنا يزيــد بـن هــارون قــال]23192[وقـال ابــن أيب شـيبة 
إذا وقعـت : قـال عمـر بـن اخلطـاب: بن عبيـد اهللا بـن أيب رافـع عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا قـال 

حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حيـىي بـن وقال .احلدود وعرف الناس حدودهم فال شفعة بينهم
: قـال عمـر: ن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عمـر قـالعـععن عون بن عبيد اهللا بن أيب رافسعيد 

ورواه الطحـاوي عـن ابـن إدريـس اهــ إذا وقعت احلدود وعرف الناس حقوقهم فال شفعة بينهم
لحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال حــدثنا حجــاج بــن منهــال قــا]8319[وقــال ابــن املنــذر . 

أنـه مسـع عبيـد اهللا بـن عبـد مسعـت حيـىي بـن سـعيد قـال حـدثين عـون: قـالد الوهـابحدثنا عب
إذا وقعـــت احلـــدود، فلـــيس بـــني النـــاس : أنـــه قـــالبـــن عمـــر حيـــدث عـــن عمـــر بـــن اخلطـــاباهللا

أن عـون أخربنـا حيـىي: حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا قـال أخربنـا يزيـد قـالوقال ابن املنذر .شفعة
: أن عمر بـن اخلطـاب قـالعن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمربن عبيد اهللا بن أيب رافع أخربه

مــن ]11908[ورواه البيهقــي . نــاس حقــوقهم فــال شــفعة بيــنهمإذا وقعــت احلــدود وعــرف ال
عـن عـون بـن يسعيد بـن منصـور حـدثنا إمساعيـل بـن زكريـا عـن حيـىي بـن سـعيد األنصـار طريق

إذا صــرفت احلــدود : بــن اخلطــاب قــالهللا بــن عمــر أن عمــرعبــد اهللا عــن عبيــد اهللا بــن عبــد ا
.اهـ مرسل حسن عرف الناس حدودهم فال شفعة بينهمو 
عمــرحــدثنا ابــن عيينــة عــن عمــرو عــن أيب بكــر بــن حفــص أن ]23171[ابــن أيب شــيبة -

فكـان شـريح يقضـي للرجـل مـن أهـل الكوفـة علـى : كتب إىل شريح أن يقضي باجلوار ، قـال 
حـدثنا أمحـد قـال ثنـا يعقـوب قـال ثنـا ابـن عيينـة ]6013[الطحاوي.الرجل من أهل الشام

عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب بكــر بــن حفــص أن عمــر كتــب إىل شــريح أن يقضــي بالشـــفعة 
.اهـ مرسل رجاله ثقات للجار املالزق

إذا :قـال عفانبنعثمانعن حممد بن عمارة عن أيب بكر بن حزم أن ]1398[مالك -
ابــن وقــال.وال شـفعة يف بئــر وال يف فحــل النخـل ، ال شــفعة فيهــا وقعـت احلــدود يف األرض فـ

حـــدثنا ابـــن إدريـــس عـــن حممـــد بـــن عمـــارة عـــن أيب بكـــر بـــن حممـــد بـــن ]23191[أيب شـــيبة 
ال شـفعة يف بئـر وال فحـل ، واألرف : قـال عثمـان : عمرو بن حزم عـن أبـان بـن عثمـان قـال 

ابن إدريس عن حممـد بـن عمـارة عـن حدثنا ]1612[أمحد يف رواية صاحل . تقطع كل شفعة
واألرف ، ال شــفعة يف بئــر وال فحــل :أيب بكــر بــن حــزم عــن أبــان بــن عثمــان عــن عثمــان قــال
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رف غري ابـن أأحد يقول وال: قلت له : قال صاحل . إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة
اهـ)1(يكفيك بابن إدريس: فقال : ؟ قال إدريس

دثنا حممد بن نصر قال حدثنا علي بن حجر قال أخربنا هشيم ح]8321[وقال ابن املنذر 
: عن حممد بن إسحاق عن منظور بن أيب ثعلبة عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قـال

حـــدثنا أمحـــد بـــن ]6011[ورواه الطحـــاوي .)2(، فـــإذا وقعـــت احلـــدود فـــال شـــفعةال مكابلـــة
مد بن إسـحاق عـن منصـور بـن أيب ثعلبـة ثنا هشيم عن حمداود قال ثنا إمساعيل بن سامل قال

ا حممد قال حـدثنا حجـاج بـن يوسـف حدثن] 8322[ابن املنذر وقال. عن أبان بن عثمان 
أيب بكر فحدثين حممد بنعن ابن إسحاق قالقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أيب

مسعــت أيب : عــن أبيــه قــالعــن عبــد الــرمحن بــن أبــان بــن عثمــانبــن حممــد بــن عمــرو بــن حــزم
ال مكابلــة، وإذا وقعــت احلــدود فــال شــفعة، إمنــا الشــفعة قبــل أن تقــع : عثمــان بــن عفــان يقــول

.وهو حديث حسن . اهـ هذا أصح من رواية هشيم الشريك

الزنـاد عـن أبيـه عـن الفقهـاء أويـس حـدثنا ابـن أيبحـدثنا ابـن أيبيإمساعيـل القاضـمـن طريـق ] 11938[قي البيه-1
دار فيسلم له الشركاء الشفعة إال رجل واحـد الرجل له شركاء يفالذين ينتهى إىل قوهلم من أهل املدينة كانوا يقولون يف

إمـا أن يأخـذها مجيعـا وإمـا أن يرتكهـا مجيعـا وكـانوا يقولـون يفليس ذلك لـه : أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة قالوا 
النفر يرثون من أبيهم ماال فيموت أحدهم ويـرتك ولـدا فيبيـع أحـد ولـده حقـه مـن ذلـك املـال فالولـد وأعمامـه شـركاؤه يف

ن حممــد بــن الزنــاد عــوذكــر عبــد الــرمحن بــن أيب. الشـفعة علــى قــدر حصصــهم إذا كــان املــال مل يقســم وتقــع فيــه احلــدود 
اهـأن أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قضى بذلكيعمارة احلزم

ن عفـان رمحـه اهللا كـان بـأن عثمـان والذي يف هذا احلديث مـن الفقـه: وقال]417/ 3[أبوعبيد يف الغريب هذكر -2
شــفعة يف بئــر وال فحــل ال: وهــو بــّني يف حــديث لــه آخــر أنــه قــال .ال يــرى الشــفعة للجــار إمنــا يراهــا للخلــيط املشــارك 

وهـذا كـالم : قـال .احلـدود و هي املعـامل : وقال األصمعي .اُألَرف املعامل : قال ابن إدريس . واُألَرف َتقطع كل شفعة 
ال شـفعة يف : وقولـه : وقـال ابـن إدريـس ؛ : أهل احلجاز يقال منه 

وتأويل البئر عندنا أن تكون البئر بني نفر ولكل رجل : قال  أبو عبيد . فأظن الفحل فحل النخل : بئر وال فحل قال
من أولئك النفر حائط على حدة ليس ميلكه غريه وكلهم يسقي حائطه من هذه البئـر فهـم شـركاء فيهـا ولـيس بيـنهم يف 

ه يف البئـر شـفعة يف احلـائط مـن أجـل شـركه يف فقضى عثمان أنه إذا باع رجل منهم حائطه فلـيس لشـركائ. النخل َشرك 
وأمـا قولـه يف الفحـل فإنـه مــن النخـل كمـا قـال ابـن إدريـس ومعنــاه الفحـل يكـون للرجـل يف حـائط قـوم آخــرين ال . البئـر 

اهـشرك له فيه إال ذلك الفحل فإن باع القوم حائطهم فال شفعة لرب الفحل فيه من أجل فحله ذلك 
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ملــروزي وعبــد الــرمحن بــن يوســف قــاال حــدثنا ر احــدثنا حممــد بــن نصــ]8333[ابــن املنــذر -
حــدثنا أبــو محــزة الســكري عــن عبــد العزيــز بــن : أبــو عمــار املــروزي عــن الفضــل بــن موســى قــال

. الشــــريك شــــفيع، والشــــفعة يف كــــل شــــيء: قــــالعبــــاسابــــنعــــن رفيــــع عــــن ابــــن أيب مليكــــة
أيب مليكــة مرســل الــذي يصــح مــن هــذا اإلســناد ابــن : ابــن املنــذر قــال .واحلــديث لعبــد الــرمحن

.ضعيف . وذكره .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ثنـا معـن بـن عيسـى عـن : ثنـا يعقـوب قـال: حدثنا أمحد بن داود قـال]6016[الطحاوي -

.اهـ سند جيد)1(ال شفعة يف احليوان: قالعباسابنعن حممد بن عبد الرمحن عن عطاء
حدثنا سفيان عن أيب حيان عـن : قال حدثنا معاوية بن هشام]23175[ابن أيب شيبة -

. حيــان امســه حيــىي بــن ســعيد بــن حيــاناهـــ أبــوكــان يقضــي بــاجلوارعمــرو بــن حريــثأن أبيــه 
.سند جيد 

شـك قـال أأخربنا الثوري عن محيد الطويل عن احلسن أو أنس أنا ]14411[عبد الرزاق -
اهـ)2(وقال غريه من أصحابنا له شفعة. ليس للكافر شفعة : 

ا جاء يف احلجرم
ــــيت جعــــل اهللا لكــــم قيامــــا وارزقــــوهم فيهــــا (قــــال اهللا عــــز وجــــل  ــــوا الســــفهاء أمــــوالكم ال وال تؤت

.)واكسوهم وقولوا هلم قوال معروفا
وال تؤتـوا السـفهاء أمـوالكم الـيت جعـل اهللا لكـم (قولـهعباسابنعن علي بن أيب طلحةوقال
جعلــه لــك عمــد إىل مالــك ومــا خولــك اهللا و ال ت: يقــول اهللايعــين قــوامكم مــن معاشــكم)قيامــا

، مث تضـطر إىل مـا يف أيـديهم ولكــن أمسـك مالـك وأصــلحهمعيشـة فتعطيـه امرأتـك أو ابنتــك
وابتلــوا اليتــامى حــىت إذا (وقــال اهـــ وكــن أنــت الــذي تنفــق

يف حـــاهلم، )ســـتم مـــنهم رشـــدافـــإن آن(اختـــربوا اليتـــامى عنـــد احللـــم : يقـــول اهللا)بلغـــوا النكـــاح

قـال . ال : قـال ؟ أخربنا معمر قال قلت أليوب أتعلم أحـدا كـان جيعـل يف احليـوان شـفعة ]14423[عبد الرزاق -1
اهـوال أعلم أحدا جيعل يف احليوان شفعة: معمر 

قــال يل عمــرو بــن ســعيد :حــدثنا ســليمان بــن حــرب ثنــا ســليم بــن أخضــر عــن ابــن عــون قــال]57/ 2[الفســوي -2
.اهـ صحيح م الشفعة ال تورثاليو : وجعل يتعجب من فقه ابن سريين قال
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وهـو حـديث .اهــ رواه ابـن املنـذر وابـن جريـر وغريمهـا وأشهدوا عليهم،واإلصالح يف أمواهلم
.حسن 

حـدثنا موسـى قـال حـدثنا حيـىي قـال حـدثنا شـريك عـن مسـاك عــن ]8382[وقـال ابـن املنـذر 
ذلـك إذا أدرك :قـال. فإن عرفتم مـنهم رشـدا)فإن آنستم منهم رشدا(عباسابنعن عكرمة

.اهـ حسن م حبلم وعقل ووقار دفع إليه مالهاليتي
حـــدثنا موســـى قـــال حـــدثنا حيـــىي بـــن عبـــد احلميـــد قـــال حـــدثنا محيـــد ]8379[ابـــن املنـــذر -

ورواه .النســاء والصــبيان: قــالعبــد اهللايــرده إىل الرؤاســي عــن احلســن بــن صــاحل عــن الســدي 
.ن مرسل حس. ابن جرير من حديث احلماين كذلك 

ثنــا ســفيان عــن : قــالثنــا عبــد الــرمحن: قــالحــدثنا ابــن بشــار] 428/ 17[وقــال ابــن جريــر 
اإلنفـاق : فقـال، عـن املبـذر عبـد اهللاسـئل : قـالسلمة عن مسـلم البطـني عـن أيب العبيـدين

.اهـ صحيح ، له شواهد عن عبد اهللا يف غري حق
ــ]23054[ابــن أيب شــيبة - ابــنعــن ن جــريج عــن عطــاءحــدثنا الضــحاك بــن خملــد عــن اب

.اهـ منقطع أنه كان يكره بيع املكاتبمسعود
ال حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ بــن معــاذ العنــربي قــحــدثنا موســى قــال]8380[ابــن املنــذر -

: عـن أبيـه قـالعـن أيب بـردة بـن أيب موسـىحدثنا أيب قال حدثنا شعبة عن فـراس عـن الشـعيب
وال تؤتـوا السـفهاء (جـل أعطـى يتيمـا مالـه وقـد قـال اهللار :ثالثة يـدعون اهللا فـال يسـتجاب هلـم

، ورجل كانت له امرأة سيئة اخللق فلـم يطلقهـا، ورجـل كـان لـه علـى رجـل ديـن فلـم ) أموالكم
.صحيح ، تقدم . وقاال سفيها عن شعبة رواه حيىي بن سعيد وغندر اهـ شهد عليهي

أتـى عبـد :حيـدث عـن أبيـه قـالأخـربين رجـل مسـع هشـام بـن عـروة]15176[عبد الرزاق -
فيسـأله أن عثمـانيريـد أن يـأيت عليااهللا بن جعفر الزبري فقال إين ابتعت بيعا بكذا وكذا وإن 

بــن اإن : فــأتى علــي عثمــان فقــال لــه، فأنــا شــريكك يف البيــع : فقــال لــه الــزبري . حيجــر علــي 
كيـف :فقـال عثمـان.البيـعجعفر ابتاع كذا وكذا فاحجر عليه فقال الزبري أنا شـريكه يف هـذا 

حــدثنا موســى بــن هــارون قــال]8383[ابــن املنــذر . حجــر علــى رجــل يف بيــع شــريكه الــزبريأ
جاء بعبد اهللا علياأن حيىي قال حدثنا أبو يوسف القاضي عن هشام بن عروة عن أبيهحدثنا 

: علـيفقال لـه: قال. ال أرى ذلك: عثمانفقال . احجر عليه: بن جعفر إىل عثمان فقال
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اهــــ ورواه علـــى رجـــل شـــريكه الـــزبري بـــن العـــوامكيـــف أحجـــر: فقـــال عثمـــان. لكـــين أرى ذلـــك
رواه اخلطيـب يف تـاريخ بغـداد يف و .الطحاوي والدارقطين والبيهقي من طريق أيب يوسـف حنـوه 

.)1(صاحب أيب حنيفةترمجة أيب يوسف
احلسـن بــن يعقــوب بـو الفضــلنــا أأخربنـا أبــو عبـد اهللا احلــافظ أخرب ]11669[وقـال البيهقــي 

حممـد بـن بـن عثـام يقـول حـدثينيالعدل حـدثنا حممـد بـن عبـد الوهـاب الفـراء قـال مسعـت علـ
أن عبــد اهللا بــن قاضــيهم عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــهعــن الــزبري بــن املــديينيالقاســم الطلحــ

لقيـت ف: وعثمـان أن حيجـرا عليـه قـال يجعفر اشرتى أرضا بستمائة ألف درهـم قـال فهـم علـ
لو أن : قال فذكر له عبد اهللا احلجر قالما اشرتى أحد بيعا أرخص مما اشرتيت: الزبري فقال 

يفأتامهـا علـ: شـريكك قـال أقرضـك نصـف املـال قـال فـإينفـإين: ماال لشاركتك قـال يعند
: مــا تراوضــان فــذكرا لــه احلجــر علــى عبــد اهللا بــن جعفــر فقــال : وعثمــان ومهــا يرتاوضــان قــال 

اهـــ الــزبري بــن املــديينشــريكه فرتكــهقــال فــإينيال لعمــر : ن علــى رجــل أنــا شــريكه قــاال أحتجــرا
وأبـــو يوســـف ذكـــره البخـــاري يف .وأصـــحاب هشـــام بـــن عـــروة كثـــري . مـــامل أعرفهوالطلحـــي

.الضعفاء والعقيلي وابن عدي 
ن العزيــز عــن أيب عبيــد قــال حــدثين عفــان عــحــدثنا علــي بــن عبــد ]8384[ابــن املنــذر وقــال

مـر عثمـان بـن عفـان بسـبخة : عـن حممـد بـن سـريين قـالمحاد بن زيـد عـن هشـام بـن حسـان
مـا يسـرين : فقـال. ، اشـرتاها عبـد اهللا بـن جعفـر بسـتني ألفـالفالن: ؟ قيلملن هذه: فقال

أال تأخــذ علــى يــد ابــن أخيــك وحتجــر : ، فقــال، مث لقــي علــي بــن أيب طالــب
ابــن ســعد وقــال . اهـــ هــذا خمتصــر ة بســت، اشــرتى ســبخعليــه

: قـالأخربنا عفان بن مسلم قال حدثنا محاد بن زيد قال حـدثنا هشـام عـن حممـد ]7567[
لفــالن ، اشــرتاها عبــد اهللا بــن جعفــر : ملــن هــذه ؟ قيــل : مــر عثمــان بــن عفــان بســبخة فقــال 

أال : مث لقــي علــي بــن أيب طالــب فقــال : بنعلــي ، قــال : بســتني ألفــا ، قــال 
 :

قلت أليب حدثين عمـرو الناقـد قـال أخربنـا أبـو يوسـف القاضـي ]5630[قال عبد اهللا بن أمحد يف العلل عن أبيه -1
إين اشرتيت كذا :يعقوب بن إبراهيم قال أخربنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد اهللا بن جعفر أتى الزبري بن العوام فقال

كيــف أحجــر علــى رجــل يف بيــع :يريــد أن يــأيت أمــري املــؤمنني عثمــان فــذكر حــديث احلجــر فقــال عثمــانوكــذا وأن عليــا 
اهـمل نسمع هذا إال من أيب يوسف القاضي:فقال أيب.شريكه فيه الزبري
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ا عبد اهللا بن جعفر من فـالن ، فأرسـل إليـه هذه األرض اليت اشرتاه: ملن هذه ؟ قالوا : فقال 
أما واهللا دون أن ترسل إىل الذين سفهتين عنـدهم فيطلبـون ذلـك : أن ولين جزئني منها ، قال 

رين ومائـة واهللا ال أنقصـك جـزأين مـن عشـ: إيل فال أفعل ، مث أرسل إليه أين قد فعلـت ، قـال 
.رواية أيب يوسف هذا مرسل صحيح ، أصح مناهـ : ألف ، قال 

عبـاسابـنحدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطـاء عـن ]21212[ابن أيب شيبة -
حـــدثنا ]21470[ابـــن أيب شـــيبة وقـــالاهــــ وال شـــراؤهال جيـــوز عتـــق الصـــيب وال بيعـــه: قـــال 

كتــب جنــدة إىل ابــن عبــاس يســأله عــن : حفــص عــن حجــاج عــن عبــد امللــك بــن املغــرية قــال 
أو أنكــر إذا ذهــب عقلــه: قلــه ، فكتــب إليــه أو أنكــر عقــد ذهــب عقلــه الشــيخ الكبــري الــذي

ابـن . حدثنا ابن أيب زائدة عن حجاج عن عطـاء عـن ابـن عبـاس حنـوا منـه.عقله حجر عليه
حــدثنا أبــو معاويــة قــال حــدثنا حجــاج بــن : حــدثنا علــي عــن أيب عبيــد قــال] 8385[املنــذر 

ابن عباس أنه سئل عن الشيخ الكبري ينكـر عقلـه أرطأة عن عبد امللك بن املغرية الطائفي عن
.ضعيف حجاجاهـنعم:، قالاحلجر عليه

أخــربين أنــس بــن عيــاض عــن جعفــر بــن : يــونس قــالحــدثنا] 341/ 12ك[الطحــاويوقــال
تم اليتيم؟ مىت ينقضي ي: يسألهعباسابنعن أبيه عن يزيد بن هرمز أن جندة كتب إىل حممد

كتبت تسألين مىت ينقضي يتم اليتيم؟ ولعمري إن الرجل تنبـت حليتـه، :فكتب إليه ابن عباس
وإنــه لضــعيف األخــذ لنفســه، ضــعيف اإلعطــاء منهــا، فــإذا أخــذ لنفســه مــن صــاحل مــا يأخــذ 

.، يأيت إن شاء اهللا يف الفرائض اهـ صحيح الناس، فقد انقطع عنه اليتم
عــوف بــن قــال حــدثينيهــر حــدثنا أبــو اليمــان أخربنــا شــعيب عــن الز ]6073[البخــاري -

ألمهـاصلى اهللا عليـه وسـلمعائشة زوج النيبيمالك بن الطفيل هو ابن احلارث وهو ابن أخ
واهللا لتنتهــني : بيــع أو عطــاء أعطتــه عائشــة أن عائشــة حــدثت أن عبــد اهللا بــن الــزبري قــال يف

نذر يهللا علهو: قالت . نعم : قالوا ! ؟أهو قال هذا : فقالت . أو ألحجرن عليها عائشة 
ال : فاستشــفع ابــن الــزبري إليهــا ، حــني طالــت اهلجــرة فقالــت . ، أن ال أكلــم ابــن الــزبري أبــدا 

فلما طال ذلك على ابن الزبري كلم املسور بن . ينذر واهللا ال أشفع فيه أبدا ، وال أحتنث إيل
أنشــدكما : زهــرة ، وقــال هلمــاخمرمــة وعبــد الــرمحن بــن األســود بــن عبــد يغــوث ، ومهــا مــن بــين
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فأقبــل بــه املســور وعبــد . بــاهللا ملــا أدخلتمــاين
السـالم عليـك ورمحـة اهللا وبركاتـه : الرمحن مشتملني بأرديتهما حىت اسـتأذنا علـى عائشـة فقـاال 

وال تعلـم . ادخلـوا كلكـم ، نعـم : قالـت ؟ كلنـا : قـالوا . ادخلـوا : قالـت عائشـة ؟ ، أندخل 
أن معهما ابن الزبري ، فلما دخلوا دخـل ابـن الـزبري احلجـاب ، فـاعتنق عائشـة وطفـق يناشـدها 

يويبكــ
صــلى اهللا عليــه وســلم

فلمـــا أكثـــروا علـــى عائشـــة مـــن التـــذكرة والتحـــريج طفقـــت تـــذكرمها نـــذرها . فـــوق ثـــالث ليـــال 
. نذرت ، والنذر شديد وتقول إينيوتبك

اهـ، حىت تبل دموعها مخارها يوكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبك. نذرها ذلك أربعني رقبة 

فليسما جاء يف الت
حـدثنا سـليمان بـن بـالل عـن يحـدثنا عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا األويسـ]2387[البخاري -

من أخذ أمـوال :قال صلى اهللا عليه وسلمعن النيبهريرةالغيث عن أيبثور بن زيد عن أيب
اهـن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهللا الناس يريد أداءها أدى اهللا عنه ، وم

نا حممـد بـن املثـىن قـال حـدثنا وهـب بـن جريـر قـال حـدثنا أيب عـن حـدث]4687[النسائي -
زوج النـيب ميمونـةأن ن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـةاألعمش عن حصني بن عبد الرمحن ع

قالت !؟يا أم املؤمنني تستدينني وليس عندك وفاء: سلم استدانت فقيل هلا صلى اهللا عليه و 
من أخذ دينا وهـو يريـد أن يؤديـه أعانـه : يه و سلم يقول إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل: 

.اهـ صححه األلباين اهللا عز و جل 
ثنا عفان قال ثنا القاسم بن الفضل قال حـدثين حممـد بـن علـي قـال  حد]25037[أمحد -

سـلم مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و قالت؟ مالك وللدين : تدان فقيل هلا عائشةكانت 
نـــا أف، ال كـــان لـــه مـــن اهللا عـــز و جـــل عـــون إد كانـــت لـــه نيـــة يف أداء دينـــه مـــا مـــن عبـــ: يقـــول 

ه عبد اهللا بن معاوية وحيىي بن أيب بكري وحجاج بن املنهال ومؤمـل وروااهـ لتمس ذلك العون أ
.مرسل جيد .بن إمساعيل عن القاسم بن الفضل 

عيد قـال أخـربينحدثنا أمحد بـن يـونس حـدثنا زهـري حـدثنا حيـىي بـن سـ]2402[البخاري -
أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخربه أن أبا بكـر بـن عبـد الـرمحن 
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يقــول قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أو بــن احلــارث بــن هشــام أخــربه أنــه مســع أبــا هريــرة 
إنسـان مـن أدرك مالـه بعينـه عنـد رجـل أو :يقـول قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم

اهـقد أفلس ، فهو أحق به من غريه 
حــدثنا ابــن أيبيحــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا أبــو داود هــو الطيالســ]3525[أبــو داود -

: صــاحب لنــا أفلــس فقــال يفهريــرةأبــااملعتمــر عــن عمــر بــن خلــدة قــال أتينــا ذئــب عــن أيب
ات فوجد رجـل متاعـه من أفلس أو م:ألقضني فيكم بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

.والذهيباحلاكم صححه اهـبعينه فهو أحق به 
هريرةأبيعن حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عمن حدثه ]20478[وقال ابن أيب شيبة 

اهـمن وجد عني ماله عند رجل قد أفلس ، فهو أحق به ممن سواه: قال 
ن بـن كعـب بـن مالـك عـن نا معمر عن الزهري عن عبد الـرمحأخرب ]15177[عبد الرزاق -

كان معاذ بن جبل رجال مسحا شابا مجيال من أفضل شباب قومـه وكـان ال ميسـك : أبيه قال 
فـأتى النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم يطلـب .شيئا فلم يزل يـدان حـىت أغلـق مالـه كلـه مـن الـدين

ذ بـن جبـل فلـو تركـوا ألحـد مـن أجـل أحـد تركـوا ملعـا، ن يسأل غرمـاءه أن يضـعوا لـه فـأبواإليه أ
سلم كـل مالـه يف دينـه حـىت فباع النيب صلى اهللا عليه و . من أجل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

حــىت إذا كــان عــام فــتح مكــة بعثــه النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم علــى . غــري شــيء بقــام معــاذ 
طائفة من اليمن أمريا ليجربه فمكـث معـاذ بـاليمن وكـان أول مـن جتـر يف مـال اهللا هـو ومكـث 

رســل أفلمـا قــبض قـال عمــر أليب بكـر . قـبض النــيب صـلى اهللا عليــه و سـلمأصـاب وحــىتحـىت
إمنـا بعثـه النـيب صـلى اهللا : فقـال أبـو بكـر. إىل هذا الرجل فـدع لـه مـا يعيشـه وخـذ سـائره منـه 

فـانطلق عمـر إىل معـاذ إذ مل يطعـه .عليه و سلم ليجربه ولست بآخذ منه شيئا إال أن يعطيـين
ســـلم رســـلين رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و إمنـــا أ: ذلـــك عمـــر ملعـــاذ فقـــال معـــاذكـــر فـــذكر أبـــو ب

قـد أطعتـك وأنـا فاعـل مـا أمـرتين بـه إين أريـت :ليجربين ولست بفاعل مث لقي معاذ عمر فقال
بـا بكـر فـذكر أيف املنام أين يف حومة ماء قد خشيت الغـرق فخلصـتين منـه يـا عمـر فـأتى معـاذ 

ال واهللا ال آخــذه : ه شــيئا حــىت بــني لــه ســوطه فقــال أبــو بكــر ذلــك لــه وحلــف لــه أنــه مل يكتمــ
فخـرج معـاذ عنـد ذلـك إىل : هـذا حـني طـاب وحـل قـال : قـال عمـر . قـد وهبتـه لـك ، منك 
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هشـام بـن يوسـف عـن معمـر عـن الزهـري عـن عبـد الـرمحن بـن اهـ رواه احلاكم من طريـق الشام 
.وصححه والذهيب . خمتصرا كعب بن مالك عن أبيه

ن رجــال مــن جهينــة  أعــن عمــر بــن عبــد الــرمحن بــن دالف املــزين عــن أبيــه ]1460[لــك ما-
مــره أ

أما بعد أيها الناس فإن األسـيفع أسـيفع جهينـة رضـي مـن دينـه :فقالالخطاببنعمرإىل 
فمـن كـان لـه ، فأصـبح قـد ريـن بـه ، أال وإنه قد دان معرضا ، احلاج سبق : وأمانته بأن يقال 

. )1(برَ وإيــاكم والــدين فــإن أولــه هــم وآخــره َحــ، عليــه ديــن فليأتنــا بالغــداة نقســم مالــه بيــنهم 
حـــدثنا إبـــراهيم بـــن مـــرزوق حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن داود اخلـــرييب عـــن ] 10/190ك[الطحـــاوي

بيـه وهــو عمــر بـن عبــد الــرمحن بـن دالف قــال قــال قـريش بــن حيـان عــن ابــن عبـد الــرمحن عــن أ
ال تنظروا إىل صالة امرئ وال إىل صيامه ولكن انظروا إىل صدقه إذا حدث وإىل أمانته : عمر 

إذا اؤمتــن وإىل ورعــه إذا أشــفى أال إن األســيفع أســيفع جهينــة رضــي مــن دينــه وأمانتــه أن يقــال 
ان لــه عليــه ديــن فليحضــر بيــع مالــه أو فمــن كــ. ســبق احلــاج فــادان معرضــا فأصــبح قــد ريــن بــه 

اهـأال إن الدين أوله هم وآخره حزن. قسمة ماله 
حـدثنا ابـن إدريـس عـن عبيـد اهللا بـن عمـر عـن عمـر بـن عبـد ]23369[وقال ابن أيب شـيبة 

كـان رجـل يغـايل بالرواحـل ، : الرمحن بن دالف عـن أبيـه عـن عـم أبيـه بـالل بـن احلـارث قـال 
أمـا بعـد فـإن األسـيفع : فخطـب عمـر بـن اخلطـاب فقـال : فلـس ، قـال ويسبق احلاج ، حىت أ

سبق احلاج ، فادان معرضا ، فأصـبح قـد ديـن : أسيفع جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال 
أبـو داود يف الزهـد مسـدد و اهــ رواه به ، فمن كان له عليه شيء فليأتنا حىت نقسم ماله بيـنهم

.املطالبصححه ابن حجر يفو .)2(وابن شبة يف أخبار املدينة

قوله فادان معرضا يعـين فاسـتدان معرضـا وهـو الـذي : قال أبو زيد األنصاري ] 3/269[قال أبو عبيد يف الغريب -1
ومـن هـذا قـول .وكـل شـيء أمكنـك مـن عرضـه فهـو معـرض لـك : قـال األصـمعي . عرتض النـاس فيسـتدين ممـن أمكنـهي

قـد : قال أبو زيد يقـال، قوله فأصبح قد رين به : وقال . : الناس 
قـال أبـو .رين به انقطع به : وقال القناين األعرايب .قبل له به رين بالرجل رينا إذا وقع فيما ال يستطيع اخلروج منه وال 

وهذا املعىن شبيه مبا قال أبو زيد ألنه إذا أتـاه مـا ال قبـل لـه بـه فـو منقطـع بـه وكـذلك كـل مـا غلبـك وعـالك فقـد :عبيد 
اهـ ران بك وران عليك

روى مالـك عـن عمـر بـن عبـد الـرمحن ]52[األحاديث اليت خولف فيها مالـك بـن أنـس وقال الدارقطين يف سياق -2
ال تنظروا إىل صالة امرئ وال صيامه ولكن من إذا حدث صدق وإذا أمتن أدى وإذا أشفى ورع: عن أبيه قال قال عمر 
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حــدثنا األعمـش عــن عمـرو بــن مـرة عــن أيب : حـدثنا وكيــع قـال ]23716[ابـن أيب شــيبة -
أن : ، فكتـب عمـر إىل عاملـه عمـر بـن الخطـابصاحل احلنفي أن قوما لزمهم ديون يف زمن 

.اهـ مرسل رجاله ثقاتيؤخروا ثلثا إىل امليسرة وحيطوا ثلثا وجيعلوا ثلثا ، ففعلوا
حـــدثنا موســـى بـــن هـــارون قـــال حـــدثنا حيـــىي بـــن أيـــوب قـــال حـــدثنا ]8391[ابـــن املنـــذر -

أفلــس : أخــربين حممـد بــن أيب حرملـة أنــه مسـع ســعيد بـن املســيب يقـولإمساعيـل بـن جعفــر قـال
، فقضــى عثمــان بــن عفــانمــوىل ألم حبيبــة زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فاختصــم فيــه إىل 

قه شيئا قبل أن يبني إفالسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو عثمان أن من اقتضى من ح
بن حجر حدثنا إمساعيل بن جعفر حدثنا حممد يعلمن طريق] 11584[البيهقي رواه .له

صــلى اهللا أفلــس مــوىل ألم حبيبــة زوج النــيب: حرملــة أنــه مســع ســعيد بــن املســيب يقــول بــن أيب
مان أن من كـان اقتضـى مـن حقـه شـيئا قبـل أن فاختصم فيه إىل عثمان فقضى عثعليه وسلم

.خرب صحيح ، علقه البخاري . يتبني إفالسه فهو له ومن عرف متاعه فهو له
أخربنا أبـو سـفيان صـاحب الدسـتوائي عـن قتـادة عـن خـالس عـن ]15170[عبد الرزاق -

، سـقط اهــ أبـو سـفيان هـو وكيـع ، وفيـههو فيها أسـوة الغرمـاء إذا وجـدها بعينهـا : قال علي
حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عـن خـالس عـن قتـادة عـن ]20479[ابن أيب شيبة وقال
هـذا إسـناد مقلـوب و اهــ إذا أفلس الرجل وسلعته قائمة بعينها ، فهو أسـوة الغرمـاء: قال علي 

حممـــد بـــن بكـــر قــال حـــدثنا أبـــو موســـى قـــال حــدثنا]8392[ابـــن املنـــذر .أُراه مــن الناســـخ 
إذا أفلــس الرجــل : عــن علــي قــالغيــاث عــن ســعيد عــن قتــادة عــن خــالسحــدثنا حفــص بــن

: حـدثنا حممـد بـن بكـر قـال]8400[ابـن املنـذر وقـال.وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق بـه
خــالس بــن عــنحــدثين أيب عــن قتــادة: ثنا معــاذ بــن هشــام قــالحــد: حــدثنا أبــو موســى قــال

رجل متاعه بعينه فهو بني الغرمـاءدرك الإذا مات الرجل فأ: أيب طالب قالعن علي بنعمرو
.ضعيف اهـ 

ما ذكر يف احلبس يف الدين

. وهـو الصـواب، رواه عبيد اهللا بـن عمـر عـن عمـر بـن عبـد الـرمحن عـن أبيـه عـن عـم أبيـه بـالل بـن احلـارث عـن عمـر. 
.اهـ وذكر حنوه يف العلل ن سعد عن عمر بن عبد الرمحنوكذلك قال زياد ب
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حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن وبر بن يحدثنا عبد اهللا بن حممد النفيل]3630[أبو داود -
دليلــة عــن حممــد بــن ميمــون عــن عمــرو بــن الشــريد عــن أبيــه عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه أيب

وعقوبتـه ، قـال ابـن املبـارك حيـل عرضـه يغلـظ لـه . اجد حيل عرضه وعقوبته الو يل:وسلم قال 
.صححه ابن حبان واحلاكم والذهيباهـحيبس له

أخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنا أبو حممـد دعلـج بـن أمحـد حـدثنا ]11621[البيهقي -
ابــن جــريج عــن طالــب حــدثنا إســحاق بــن راهويــه أخربنـا الوليــد بــن مســلم عــنإبـراهيم بــن أيب

أبـا الزناد عن عبد اهللا بن عـامر بـن ربيعـة وغـريهم أن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه وعن أيب
كانـا يسـتحلفان املعسـر بـاهللا مـا جتـد مـا تقضـيه مـن عـرض بكر الصديق وعمـر بـن الخطـاب

ســند . ولــئن وجــدت مــن حيــث ال نعلــم لتقضــينه مث خيليــان ســبيله، وال قــرض أو قــال نــاض 
.ضعيف

عليــاأن حــدثنا حســن بــن علــي عــن جــابر: حــدثنا وكيــع قــال ]21323[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيف يف الدينحبس 

مبكـة حـدثنا أبـو يحدثنا أبو القاسم السقطيأخربنا أبو الفتح العمر ]11623[البيهقي -
بــن حــرب حــدثنا ســفيان عــن يبــن حــرب حــدثنا علــيحممــد بــن حيــىي بــن عمــر بــن علــجعفــر
فمــا حــبس ، إمنــا احلــبس حــىت يتبــني لإلمــام : قــال عليــاجعفــر أن بــن إســحاق عــن أيبحممــد

.اهـ منقطع بعد ذلك فهو جور
حـدثنا ابـن أيب زائـدة : عبيـد قـالعـن أيبحـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز]8402[ابن املنـذر -

الـبطأبـيبـنعلـيكـان : عن عبد امللـك بـن عمـري قـالعن إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر
: قـال. نعـم قـد جلـأه: أله مال؟ فـإن قـال: احبسه، قال: إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال

.اهـ ضعيف جلأه وإال أحلفناه باهللا ما جلأهأقم البينة أنه 
حـــدثنا زيـــد بـــن حبـــاب وعبيـــد اهللا عـــن أيب هـــالل عـــن غالـــب ]21321[ابـــن أيب شـــيبة -

قـال أبـو : احبسـه ، قـال : هريرة يف غـرمي لـه فقـال أن رجال أتى أبا: المهزمأبيعن القطان
فهـل تعلـم لـه عقـارا كثـرية ؟ قـال : ال ، قـال : هل تعلم له عني مال فآخذه به ؟ قـال : هريرة 

.ال ، ولكين أدعه يطلب لـك ولنفسـه ولعيالـه: احبسه ، قال : فما تريد ؟ قال : ال ، قال : 
حـدثنا أمحـد بـن عثمـان عـن ابـن املبـارك: قـالعبيـد عن أيبحدثنا علي]8403[ابن املنذر 
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: أن رجـال أتـاه تـاجر فقـالهريـرةأيبعن ن سليم عن غالب القطان عن أيب املهزمعن حممد ب
. إين معســر: قــال. فاقضــه: قــال. صــدق: مــا تقــول؟ قــال: فقــال لألخــر. إن يل علـى هــذا دينــا

فمـا : قـال. ال أعلمـه: قـال. هـل لـه مـال: فقـال. أريـد أن حتبسـه: مـا تريـد؟ قـال: لآلخـرفقال
: غالــــبقــــال. ال، ولكــــن يطلــــب لــــك ولنفســــه ولعيالــــه: فقــــال. أريــــد أن حتبســــه: تريــــد؟ قــــال

.ضعيف . ورواه وكيع يف أخبار القضاةاهـ وشهدت احلسن قضى مبثل ذلك

من إنظار املعسرمدحيما 
عـــن يحـــدثنا هشـــام بـــن عمـــار حـــدثنا حيـــىي بـــن محـــزة حـــدثنا الزبيـــد]2078[البخـــاري -

كـان :صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال عن عبيد اهللا بن عبد اهللا أنه مسع أبا هريرة عن النـيبيالزهر 
فتجاوز يتجاوز عناتاجر يداين الناس ، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه جتاوزوا عنه ، لعل اهللا أن

اهـاهللا عنه 
اد بـن زيـد عـن حدثنا أبـو اهليـثم خالـد بـن خـداش بـن عجـالن حـدثنا محـ]4083[مسلم -

طلـب غرميـا لـه فتـوارى عنـه قتادةأباقتادة أن كثري عن عبد اهللا بن أيبأيوب عن حيىي بن أيب
مسعـت رسـول اهللا صــلى فــإين: قـال . آهللا: قـال ؟ آهللا : فقــال . معسـرإين: مث وجـده فقـال 

معســر أو مــن ســره أن ينجيــه اهللا مــن كــرب يــوم القيامــة فليــنفس عــن :اهللا عليــه وســلم يقــول 
.اهـ فيه فضل الصدقة على الدين يضع عنه 

لفـــظ احلـــديث حـــدثنا هـــارون بـــن معـــروف وحممـــد بـــن عبـــاد وتقاربـــا يف]7704[مســـلم -
حـزرة عـن عبـادة بـن والسياق هلارون قاال حدثنا حـامت بـن إمساعيـل عـن يعقـوب بـن جماهـد أيب

مـن األنصـار يهـذا احلـيفنطلـب العلـم خرجـت أنـا وأيب: الوليد بن عبـادة بـن الصـامت قـال 
صـاحب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ومعـه اليسـرأباقبل أن يهلكوا فكان أول من لقينـا 

يوعلـى غالمـه بـردة ومعـافر ياليسـر بـردة ومعـافر غالم له معـه ضـمامة مـن صـحف وعلـى أيب
علــى فــالن بــن قــال أجــل كــان يل. وجهــك ســفعة مــن غضــبأرى يفيــا عــم إينفقــال لــه أيب

ابــن لــه جفــر يفخــرج علــ. قــالوا ال؟هــوَمثَّ : مــال فأتيــت أهلــه فســلمت فقلــت يالن احلرامــفــ
فقـد علمـت أيـن اخـرج إيل: فقلـت . ي فقلت له أين أبوك قال مسع صوتك فـدخل أريكـة أمـ

قـــال أنـــا واهللا أحـــدثك مث ال أكـــذبك فخـــرج فقلـــت مـــا محلـــك علـــى أن اختبـــأت مـــين.أنـــت
صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا وأن أعــدك فأخلفــك وكنــتَ خشــيت واهللا أن أحــدثك فأكــذبك 
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قـال . قلـت آهللا. قـال اهللا . قلـت آهللا. قـال اهللا.قـال قلـت آهللا. واهللا معسـراعليه وسلم وكنـتُ 
حـــل وإال أنـــت يفقـــال فـــأتى بصـــحيفته فمحاهـــا بيـــده فقـــال إن وجـــدت قضـــاء فاقضـــين. اهللا

هـذا وأشــار هـاتني ووعـاه قلـيبأذينهـاتني ووضـع إصـبعيه علـى عينيـه ومسـعفأشـهد بصـر عيـين
مــن أنظــر معســرا أو وضــع عنــه :إىل منــاط قلبــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو يقــول 

قــال فقلــت لــه أنــا يــا عــم لــو أنــك أخــذت بــردة غالمــك وأعطيتــه معافريــك . ظلــه أظلــه اهللا يف
وقـال اللهـم يفمسـح رأسـ. وأخذت معافريه وأعطيتـه بردتـك فكانـت عليـك حلـة وعليـه حلـة 

هـذا وأشـار إىل منــاط هــاتني ووعـاه قلـيبهـاتني ومسـع أذينبصـر عيـينييـا ابـن أخــ، بـارك فيـه 
أطعمـوهم ممـا تـأكلون وألبسـوهم ممـا تلبسـون :وهو يقول قلبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث.يـــوم القيامـــةمـــن أن يأخـــذ مـــن حســـنايتيوكـــان أن أعطيتـــه مـــن متـــاع الـــدنيا أهـــون علـــ. 
ثــــوب واحــــد مشــــتمال بــــه يفيمســــجده وهــــو يصــــلمضــــينا حــــىت أتينــــا جــــابر بــــن عبــــد اهللا يف

ثوب واحد ورداؤك يفيفتخطيت القوم حىت جلست بينه وبني القبلة فقلت يرمحك اهللا أتصل
يهكذا وفـرق بـني أصـابعه وقوسـها أردت أن يـدخل علـيصدر إىل جنبك قال فقال بيده يف

أتانــــا رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم يف. نع فيصــــنع مثلــــهكيــــف أصــــاألمحــــق مثلــــك فــــرياين
قبلــة املســجد خنامــة فحكهــا بــالعرجون مث يــده عرجــون ابــن طــاب فــرأى يفمســجدنا هــذا ويف
أيكـــم حيـــب أن :قـــال فخشـــعنا مث قـــال . أيكـــم حيـــب أن يعـــرض اهللا عنـــه :أقبـــل علينـــا فقـــال 
أينــا يــا ، ال : قلنــا . يعــرض اهللا عنــه أيكــم حيــب أن :قــال فخشــعنا مث قــال . يعــرض اهللا عنــه 

فــإن اهللا تبــارك وتعــاىل قبــل وجهــه فــال يبصــقن يفــإن أحــدكم إذا قــام يصــل:قــال ؟رســول اهللا
قبــل وجهــه وال عــن ميينــه وليبصــق عــن يســاره حتــت رجلــه اليســرى فــإن عجلــت بــه بــادرة فليقــل 

يشـتد يقـام فـىت مـن احلـف. عبـريا أروين:مث طـوى ثوبـه بعضـه علـى بعـض فقـال . بثوبه هكذا 
راحتـــه فأخـــذه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فجعلـــه علـــى رأس إىل أهلـــه فجـــاء خبلـــوق يف

. مسـاجدكمفقـال جـابر فمـن هنـاك جعلـتم اخللـوق يف. العرجون مث لطخ به علـى أثـر النخامـة
بــن عمــرو يســرنا مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف

وكان الناضح يعتقبه منا اخلمسة والسـتة والسـبعة فـدارت عقبـة رجـل مـن األنصـار علـى اجلهين
فقـال رسـول . ناضح له فأناخه فركبه مث بعثـه فتلـدن عليـه بعـض التلـدن فقـال لـه شـأ لعنـك اهللا

انـزل عنــه :قــال . أنـا يــا رسـول اهللا :قـال. مـن هــذا الالعـن بعــريه :اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم 
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تصـحبنا مبلعــون ال تـدعوا علــى أنفسـكم وال تـدعوا علــى أوالدكـم وال تــدعوا علـى أمــوالكم فـال 
ســرنا مــع رســول اهللا صــلى اهللا . ال توافقــوا مــن اهللا ســاعة يســأل فيهــا عطــاء فيســتجيب لكــم 

عليه وسلم حىت إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العـرب قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
قــال جــابر فقمــت فقلــت هــذا . تقــدمنا فيمــدر احلــوض فيشــرب ويســقينا مــن رجــل ي:وســلم 

فقـام جبـار . رجـل مـع جـابر يأ:فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . رجل يا رسـول اهللا
احلــوض سـجال أو سـجلني مث مـدرناه مث نزعنـا فيـه حــىت بـن صـخر فانطلقنـا إىل البئـر فنزعنـا يف
قلنــا نعـم يــا . أتأذنـان :هللا صــلى اهللا عليـه وســلم فقـال أفهقنـاه فكـان أول طــالع علينـا رسـول ا

اهـرسول اهللا
حـدثنا حممـد بـن حيـان املـازين ثنـا مسـدد ثنـا مسـلمة بـن علقمـة عـن داود ]559[الطرباين -

سـبعة آالف، عفـانبنعثماناستقرض من األسودبنالمقدادبن أيب هند عن الشعيب أن 
أقرضــته ســبعة : آالف، فخاصــمه إىل عمــر، فقــال عثمــانإمنــا هــي أربعــة: فلمــا طلبهــا منــه قــال
خـذ : قد أنصفت، فأىب أن حيلـف فقـال: : آالف، وقال املقداد

فمـا مينعـك أن حتلـف إن : واهللا الذي ال إله غريه إمنا هي سبعة آالف؟ قال: ما أعطاك، فقال
.اهـ مرسل فيه ضعف هذا الليل وهذا النهار

حدثين سعيد بن أيب مرمي أخربين بكر بـن عمـرو عـن جعفـر بـن ربيعـة ]2/295[سوي الف-
تابعــه حيــوة عــن : مث قــال البيهقــي اهـــ رواهالــدين يــرق احلــر: قــالمعاويــة بــن أبــي ســفيانأن 

جعفر بن ربيعة بن شـرحبيل بـن حسـنةوهو ، إال أنه قال جعفر بن شرحبيل ، بكر بن عمرو 
.منقطعاهـ 

مطل الغين
يحــدثنا مســدد حــدثنا عبــد األعلــى عــن معمــر عــن مهــام بــن منبــه أخــ]2400[البخــاري -

مطـل الغـىن ظلـم :صـلى اهللا عليـه وسـلموهب بن منبه أنه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا 
اهـ
أبــيحــدثنا عبــدة بــن ســليمان عــن عاصــم عــن ابــن ســريين عــن ]22848[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح ، وكان ابن سريين يوقف املطل ظلم: قال هريرة
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مــن  : يقــول هريــرةأبــاعــن الثــوري عــن أيب ســنان عــن رجــل مســع ]15357[عبــد الــرزاق -
حـدثنا ]23832[ابـن أيب شـيبة .كان عليه دين فأيسر به فلم يقضه فهو كآكـل السـحت 

بـا هريـرة مسعـت أ: قـال مـن بـين اهلجـيمعـن شـيخأبو أسامة عـن سـفيان وزهـري عـن أيب سـنان
اهـدين فأيسر فلم يقضه كان كآكل سحتأميا رجل كان عليه : يقول 

حدثنا الربيع بن مسلم عن مروان أيب عثمـان : حدثنا وكيع قال ]22846[ابن أيب شيبة -
ــن مســعودقــال : العجلــي قــال  ــد اهللا ب واملعــك ، لــو كــان املعــك رجــال كــان رجــل ســوء : عب

أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال أخربنــا الربيــع بــن مســلم ]8939[ابــن ســعد .طــرف مــن الظلــم
املطـل ظلـم : مسعـت عبـد اهللا بـن مسـعود يقـول : ال قـحدثنا مروان أبو عثمان العجلي : قال 

.اهـ على رسم ابن حبان الغين ، ولو كان العيب رجال لكان رجل سوء
بـــن زكريـــا ثنـــا حـــدثنا أبـــو يزيـــد القراطيســـي ثنـــا أســـد بـــن موســـى ثنـــا حيـــىي]306[الطـــرباين -

أد املــال : فقــال ابــن مســعود ، مــال ســعدعلــى مســعودالبــنكــان : إمساعيــل عــن قــيس قــال 
واهللا إين ألراك الق مين شرا هل أنت إال ابـن مسـعود وعبـد مـن بـين : الذي قبلك فقال سعد 

: أجـــل واهللا إين البـــن مســـعود وإنـــك البـــن محنـــة فقـــال هلمـــا هاشـــم بـــن عتبـــة : هـــذيل ؟ قـــال 
صــاحبا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم ينظــر النــاس إليكمــا فطــرح ســعد عــودا كــان إنكمــا

قل قـوال وال تلعـن فسـكت مث : اللهم رب السموات فقال له عبد اهللا : بيده مث رفع يده فقال 
اهــ ذكـره الـذهيب يف السـري أما واهللا لوال اتقاء اهللا لـدعوت عليـك دعـوة ال ختطئـك : قال سعد 
اهــ اه ابـن املـديين عـن سـفيان عـن إمساعيـل وكـان قـد أقرضـه شـيئا مـن بيـت املـالرو : ، مث قال 

وقد رواه سيف بن عمر التميمي عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد ، أخرجـه . سفيان هو ابن عيينة 
ابـــن جريـــر الطـــربي يف التـــاريخ ، فأخشـــى أن يكـــون احلـــديث حـــديث ســـيف وكـــان متهمـــا ، 

. زائــدة كــان يــدلس ، وأســد بــن موســى كــان رمبــا وهــم وســفيان مل يصــرح بالســماع ، وابــن أيب
.واهللا أعلم 

فضل القرض
حدثنا دهلم بن صاحل الكنـدي عـن محيـد بـن : حدثنا وكيع قال ]22672[ابن أيب شيبة -

ألن أقـرض مـاال مـرتني أحـب إيل : عبـد اهللاقال : عبد اهللا الكندي عن علقمة بن قيس قال 
حدثنا حيىي قال حدثنا مسدد قـال حـدثنا هشـيم ]8237[رابن املنذ.من أن أتصدق به مرة
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حـدثنا : حـدثنا أبـو نعـيم قـال: حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال.عن سيار عن جرب بن عبيـدة
حـدثين محيـد بـن عبـد اهللا الثقفـي أن علقمـة بـن قـيس اسـتقرض مـن عبـد : دهلم بن صـاحل قـال

: قـال. هـذا مالـك: قـال،بـألف درهـماهللا ألف درهم فأقرضه إياها، فلمـا خـرج العطـاء جـاءه 
حنـن : فقـال عبـد اهللا. لوال كراهية أن أخالفـك ألمسـكت املـال: فقال له علقمة. هاته، فأخذه

أحــق بــه، فجلــس فتحــدث ســاعة مث قــام، فــانطلق علقمــة، فلمــا بلــغ أصــحاب التوابــت أرســل 
ألن : عبــد اهللافأخــذ املــال، فلمــا أخــذه قــال : قــال. نعــم: حمتــاج أنــت؟ قــال: علــى إثــره فقــال

حدثنا علي بن عبـد العزيـز ثنـا ]9180[الطرباين .أقرض مرتني أحب إيل من أتصدق به مرة
.ضعيف . ، فذكره أبو نعيم ثنا دهلم بن صاحل حدثين محيد بن عبد اهللا الثقفي 

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرمحن بـن ]22670[وقال ابن أيب شيبة 
ألن أقرض رجال مرتني أحب إيل مـن أن : بن أذنان عن علقمة مسعته يقول عابس عن سليم

اهـ ورواه أبو إسحاق واحلكم عن ابن أذنان عن عبد اهللا ، ورواه عطاء بن السائب أعطيه مرة
.عنه قدميا عن علقمة عن عبد اهللا فرفعه 

بـراهيم عـن ن منصـور عـن إحـدثنا وكيـع قـال حـدثنا سـفيان عـ]22674[وقال ابن أيب شيبة 
أخربنــا ] 722[ورواه عبــد اهللا بــن املبــارك يف الزهــد اهـــ قــرض مــرتني كإعطــاء مــرة: علقمــة قــال

هـذا أصـح هـو اهــقـرض مـرتني كإعطـاء مـرة: عـن علقمـة قـالعن إبراهيمسفيان عن منصور
وإن كـان ذو عســرة فنظـرة إىل ميســرة (وقـال اهللا تعــاىل .، وســنده صـحيح ومعنــاه قـول علقمـة 

فـدلت اآليـة علـى أن الصـدقة أفضـل ] 280البقـرة [)تصدقوا خـري لكـم إن كنـتم تعلمـونوأن 
.من إنظار املعسر 

: حدثنا عبيدة بن محيد عن منصور عن سامل بن أيب اجلعـد قـال]22682[ابن أيب شيبة -
ــــدرداءأبــــوقــــال  : ال

. اهـ عبيدة بن محيد ليس باملتني أقرضتهما ور 
حدثنا علي بـن احلسـن قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن الوليـد عـن سـفيان ]8235[وقال ابن املنذر 

ألن أقـرض دينـارين مث يـردان إيل، مث : عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عـن أيب الـدرداء قـال
عبـــد مـــن طريـــق] 11270[البيهقـــي .أقرضـــهما مـــرة أخـــرى أحـــب إيل 

ألن أقـرض دينـارين : الدرداء قـال عن سفيان عن منصور عن سامل عن أيبيالرمحن بن مهد
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أقرضــهما فريجعــان إيلمــرتني أحــب إيل
منـه ، فأخشـى أن يكـون أخـذه اهــ الثـوري يـروي عـن عبيـدة بـن محيـد وهـو أكـربأجرمها مرتني

.منه 
قـالعمرابنأخربنا ابن هليعة عن عبد اهللا بن هبـرية أن ]721الزهد [عبد اهللا بن املبارك -
مث آخــذه فأقرضــه آخــر أحــب إيل مــن أن أتصــدق بــه، ألن أقـرض رجــال دينــارا فيكــون عنــده: 

ه مــا كــان عنــد 
كذا يف كافة النسخ ابن عمر ، وما أُراه إال ابن َعمرو فقد ذكـره البيهقـي يف السـنن اهـ  صاحبه
منقطـع وهـو . اهـ وهـذا سـند مصـري ذلك عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصيفيورو : فقال 

.، واهللا أعلم 
اه عــن حبيــب بــن حــدثنا عبــد العزيــز بـن ســي: حــدثنا وكيــع قـال ]22679[ابـن أيب شــيبة -

ألن أقـرض مئــيت درهـم مــرتني أحــب إيل : قــال عبـاسابــنأيب عمـرة عــن سـعيد بــن جبـري عــن 
حــدثنا علــي بــن احلســن قــال حــدثنا عبــد اهللا ] 8236[ابــن املنــذر . 

ألن : عــن ســفيان قــال حــدثنا حبيــب بــن أيب عمــرة عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال
اهـ إيل من أن أعطيه مرةأقرض مرتني أحب 

حـــدثنا عبـــد الـــرمحن احملـــاريب عـــن حبيـــب بـــن أيب عمـــرة عـــن ]23641[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
حقه ليقضـيه كتبـت لـه بكـل خطـوة ـمن مشى إىل رجل بـ: سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

اهـحسنة
ن مطـر ثنــا أخربنــا أبـو عبـد اهللا احلــافظ أنـا أبـو عمــرو بـ]10722[وقـال البيهقـي يف الشـعب 

: حيــىي بــن حيــىي بــن حممــد ثنــا عبيــد اهللا بــن معــاذ ثنــا أيب ثنــا شــعبة عــن حبيــب القصــاب قــال
مــن عــزل أذى عــن الطريــق كانــت لــه صــدقة، : قــال ابــن عبــاس: مسعــت ســعيد بــن جبــري يقــول

ومـــن مشـــى بدينـــه إىل غرميـــه كانـــت لـــه صـــدقة، ومـــن أعـــان ضـــعيفا علـــى محـــل دابـــة كانـــت لـــه 
وأخربنـا أبـو قـال . ومـن قتـل وزغـا كانـت لـه صـدقة : قال سـعيد.ة صدقة، وكل معروف صدق

نصر بن قتادة أنـا أبـو علـي حامـد بـن حممـد الرفـا ثنـا إبـراهيم بـن زهـري ثنـا علـي بـن احلسـن بـن 
شــقيق عــن أيب محــزة الســكري عــن حبيــب بــن أيب عمــرة عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس 

اهـــ هــذا االخــتالف علــى خيطوهــا صــدقة مــن مشــى إىل غرميــه حبقــه كــان لــه بكــل خطــوة: قــال
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عن حبيب بن أيب عمـرة عـن وقد روى الثوري. حبيب أظنه من جهة االختصار ، واهللا أعلم 
وروى عبد . اهـ رواه عبد الرزاق ووكيع: سعيد بن جبري قال 

بـن جبـري قـال مسعـت عن حبيب بن أيب عمرة عن سعيد الثوري سفيان عنالرمحن بن مهدي
مـن مشـى بدينـه إىل غرميـه يقضـيه فلـه بكـل خطـوة صـدقة ومـن هـدى زقاقـا : ابن عباس يقول 

فله به صدقة ومن أعان ضعيفا على محل دابة فله صدقة وكل معروف صدقة ومن أماط أذى 
اهــــ أخرجـــه حممـــد بـــن نصـــر يف تعظـــيم قـــدر الصـــالة ، وأبـــو عبـــد اهللا عـــن الطريـــق فلـــه صـــدقة 

وهـذه أسـانيد صـحاح ، واهللا . ن احلسن املروزي صاحب ابـن املبـارك يف الـرب والصـلة احلسني ب
.أعلم 

ثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن مســلم ثنــا ابــن مصــفى ثنــا حــد]2/103[ابــن عــدي يف الكامــل -
بقية عن ثور بن يزيد عن خالد بن معـدان عـن معـاذ بـن جبـل أنـه سـئل عـن اسـتقراض اخلمـري 

هللا، هــذا مــن مكــارم األخــالق، فخــذ الصــغري وأعــط الكبــري، وخــذ لــك  ســبحان ا: واخلبــز فقــال
مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا ،الكبــري خــريكم أحســنكم قضــاء : كبــريا وأعــط الصــغري ، أو قــال

.اهـ ضعيف عليه وسلم يقول ذلك 

وبيع رباعهاما ذكر يف كراء دور مكة
ابـنمعاويـة عـن علـي عـن حدثين علي قال ثنا أبو صاحل قال ثين]596/ 18[ابن جرير -

سـند . ينزل أهل مكـة وغـريهم يف املسـجد احلـرام: يقول) سواء العاكف فيه والباد(قولهعباس
.حسن 
عبــد اهللا بــن عــن ثنــا أبــو عاصــم: حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق قــال]5675[الطحــاوي وقــال

خلـق اهللا فيـه : وقـال)سـواء العـاكف فيـه والبـاد(عن ابن عباس قال مسلم عن سعيد بن جبري 
.ضعيف عبد اهللا بن مسلم بن هرمز اهـ سواء

حــدثنا أصــبغ قــال أخــربين ابــن وهــب عــن يــونس عــن ابــن شــهاب عــن ]1511[البخــاري -
يـا رسـول اهللا أيـن تنـزل يف : علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسـامة بـن زيـد أنـه قـال 

ن عقيـــل ورث أبـــا طالـــب هـــو وكـــا. وهـــل تـــرك عقيـــل مـــن ربـــاع أو دور :دارك مبكـــة ؟ فقـــال 

عمـر بـن اخلطـاب يقـول ال يــرث املـؤمن الكـافر قـال ابـن شــهاب وكـانوا يتـأولون قـول اهللا تعــاىل 
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ووا ونصـروا أولئـك إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهـدوا بـأمواهلم وأنفسـهم يف سـبيل اهللا والـذين آ(
بــاب توريــث دور مكــة وبيعهــا وشــرائها وأن اهـــ ذكــره البخــاري يف اآليــة)بعضــهم أوليــاء بعــض

.الناس يف مسجد احلرام سواء خاصة 
حدثنا عيسى بن يونس عن عمـر بـن سـعيد بـن أيب حسـني عـن ]14912[ابن أيب شيبة -

مكة يف زمان رسـول اهللا صـلى كانت رباع : عثمان بن أيب سليمان عن علقمة بن نضلة قال 
.اهللا عليه وسلم وزمان أيب بكر وعمر تسمى السوائب مـن احتـاج سـكن ومـن اسـتغىن أسـكن

عـن عمـر بـن حدثنا إبـراهيم بـن أيب يوسـف قـال ثنـا حيـىي بـن سـليم ] 1971[ورواه الفاكهي 
حـــدثين جـــدي حـــدثنا حيـــىي بـــن ســـليم قـــال ] 156/ 2[ورواه األزرقـــي . ســـعيد فـــذكر مثلـــه 

ثين عمر بن سعيد بن أيب حسني قال حدثين عثمان بن أيب سليمان عن علقمة بن نضلة حد
كانت الدور واملساكن على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان ما : قال

:قــال حيــىي.تكــرى وال تبــاع وال تــدعى إال الســوائب مــن احتــاج ســكن ومــن اســتغىن أســكن
الطحــاوي .قــد أحــل اهللا امليتــة للمضــطر إليهــا: قــال .تكــريفإنــك: قلــت لعمــر بــن ســعيد 

حـــدثنا إبـــراهيم بـــن مـــرزوق قـــال ثنـــا أبـــو عاصـــم عـــن عمـــر بـــن ســـعيد عـــن ابـــن أيب ]5665[
قال تويف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه -بفتح وسكون املعجمة -سليمان عن علقمة بن نضلة 

ومـن اسـتغىن ، مـن احتـاج سـكن وسـلم وأبـو بكـر وعمـر وعثمـان وربـاع مكـة تـدعى السـوائب
ثنــا حيـىي بــن ســليمان عـن عمــر بــن : أخربنــا أســد قـال: حـدثنا ربيــع املــؤذن قـالوقــال.أسـكن

كانت الدور علـى عهـد : قالحدثين عثمان بن أيب سليمان عن علقمة بن نضلة: سعيد قال
تــدعى إال وال، وال تكــرى عليــه وســلم وأيب بكــر وعمــر وعثمــان مــا تبــاعرســول اهللا صــلى اهللا 

د اهللا أخربنا أبـو عبـ]11517[البيهقي .ومن استغىن أسكن ، من احتاج سكن ، السوائب 
حــدثنا أبــو حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن إســحاق الصــغايناحلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس

ســليمان عــن علقمــة بــن نضــلة اجلــواب حــدثنا ســفيان عــن عمــر بــن ســعيد عــن عثمــان بــن أيب
زمـن رسـول اهللا صـلى اهللا بيـوت مكـة تـدعى السـوائب مل تبـع رباعهـا يفكانـت: قال الكناين

هـــذا : مث قـــال . بكـــر وال عمـــر مـــن احتـــاج ســـكن ومـــن اســـتغىن أســـكنوال أيبعليـــه وســـلم
.مرسل ، ابن سعيد وابن أيب سليمان وابن نضلة ثقات اهـ منقطع
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عمــركــان : حــدثنا حفــص عــن ابــن جــريج عــن عطــاء قــال ]14904[وقــال ابــن أيب شــيبة 
عبــــد الــــرزاق . حــــىت ينــــزل احلــــاج يف عرصــــات الــــدور، مينــــع أهــــل مكــــة أن جيعلــــوا هلــــا أبوابــــا

بـــن جـــريج قـــال كـــان عطـــاء ينهـــي عـــن الكـــراء يف احلـــرم وأخـــربين أن عمـــر بـــن اعــن ]9210[

رسل إليه عمر بن اخلطاب يف ذلك فقال أنظـرين يـا أمـري املـؤمنني إين كنـت سهيل بن عمرو فأ
] 156/ 2[األزرقــــي . امــــرءا تــــاجرا فــــأردت أن أختــــذ بــــابني حيبســــان ظهــــري قــــال فــــذلك إذا 

كـان عطـاء ينهـى عـن الكـراء يف احلـرم : حدثين جدي عن سعيد بن سامل عـن ابـن جـريج قـال
د العزيـز إىل عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن خالـد بـن قرأت كتابا من عمـر بـن عبـ: قال ابن جريج

عطــاء أن أسـيد وهـو عاملـه علـى مكـة يـأمره أن ال يكـرى مبكـة شـيء، قـال ابـن جـريج أخـربين
حدثنا سـعيد بـن ]1989[الفاكهي . عمر بن اخلطاب كان ينهى أن تبوب أبواب دور مكة

بن اخلطاب كـان ينهـى أن إن عمر: عبد الرمحن قال ثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء قال 
اهــ رحاب الدور اليت هي منائخ: وقال بعض أهل العلم يعين : قال .تبوب أبواب دور مكة 

.هذا مرسل حسن 
عــن معمــر عــن منصــور عــن جماهــد أن عمــر بــن اخلطــاب قــال يــا ]9211[عبــد الــرزاق وقــال

منصــور عــن جماهــد أهــل مكــة ال تتخــذوا لــدوركم أبوابــا لينــزل البــادي حيــث شــاء قــال وأخــربين

ســواء (لقــد اســتخلف معاويــة ومــا لــدار مبكــة بــاب قــال معمــر وأخــربين مــن مســع عطــاء يقــول 
حــدثنا فضــيل عــن منصــور ]1245[مســدد . قــال ينزلــون حيــث شــاءوا )العــاكف فيــه والبــاد

يــا أهــل مكــة ال تتخــذوا علــى دوركــم أبوابــا لينــزل البــادي حيــث : قــال عمــر : ال عــن جماهــد قــ
حدثنا حممد بن زنبور املكي قال ثنا فضيل بن عياض عن منصور ]1973[الفاكهي . شاء 

يـا أهـل مكـة ال تبوبـوا علـى دوركـم لينـزل : قال عمر بن اخلطـاب : بن املعتمر عن جماهد قال 
.اهـ مرسل البادي حيث شاء 

حــدثين جــدي حــدثنا ســفيان عــن ابــن جــريج عــن ابــن أيب مليكــة ] 157/ 2[وقــال األزرقــي 
الـيت قبلهـا : كيف وجـدمت إمـارة األحـالف فـيكم؟ قـال: أن ابن صفوان قال لهعباسابنعن 

: فإن عمر قال كذا لشيء مل يذكره سفيان، قال ابن عباس: خري منها، قال فقال ابن صفوان
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أن أســفل عمــرهــات، تركــت واهللا ســنة عمــر شــرقا ومغربـا، قضــى أسـنة عمــر تريــد؟ هيهــات هي

حــدثنا حممــد بــن أيب عمــر قــال ثنــا ســفيان عــن ] 1972[الفــاكهي . وصــاحبك دورا وقصــورا
بــابن عبــاس وهــو عنــد الســقاية مــر عبــد اهللا بــن صــفوان: ابــن جــريج عــن ابــن أيب مليكــة قــال 

فقـال ابـن .كيـف رأيـتم إمـارة األحـالف: نعم اإلمارة إمـارة األحـالف فـيكم وإمنـا قـال : فقال
: فقـال ابـن صـفوان.إمرة املطيبني قبلها كانـت خـريا منهـا يعـين خالفـة أيب بكـر وعمـر: عباس 

عمـر تبتغـي؟ إن عمـر إن عمر أمر أن تطبق زمزم من املوسم إىل املوسم فقال ابن عباس أسـنة
قضى أن أسفل الوادي وأعاله مناخ احلاج وأن أجيادين وقعيقعان للمرحيني ومـذاهبهم فجئـت 

: أنت وصاحبك فقطعتموهـا دورا ورمبـا قـال
اهــــ وهـــذا إســـناد ومالـــك مث جئـــت تبتغـــي ســـنة عمـــر ؟ أيهـــات تركـــت ســـنة عمـــر شـــأوا مغربـــا 

.ح إن كان مؤتصال صحي
حدثنا حسـني بـن و حدثنا إبراهيم بن أيب يوسف قال ثنا حيىي بن سليم]1977[الفاكهي-

حسن قال أنا علي بن غراب مجيعا عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قـال 
ون كان ينهى أن تغلق دور مكة يف زمن احلاج ، وأن الناس كانوا ينزلـعمر بن الخطابإن : 

اهـ إسناد حسـن إن منها حيث وجدوه فارغا حىت كانوا يضطربون الفساطيط يف جوف الدور
.شاء اهللا 

حدثنا ابـن محيـد قـال ثنـا حكـام عـن عمـرو عـن يزيـد بـن أيب زيـاد ]595/ 18[ابن جرير -
مل يكــن أحــد مــن أهــل مكــة بــأحق مبنزلــه كــان احلجــاج إذا قــدموا مكــة: عــن ابــن ســابط قــال

ففشــا فــيهم الســرق، وكــل إنســان يســرق مــن ناحيتــه، . الرجــل إذا وجــد ســعة نــزلمــنهم، وكــان 
ال إمنـا جعلتـه : أختذت بابا مـن حجـاج بيـت اهللا؟ فقـال: عمرفاصطنع رجل بابا، فأرسل إليه 

البـاد فيـه كـاملقيم، لـيس أحـد أحـق : قـال) سـواء العـاكف فيـه والبـاد(ليحـرز متـاعهم وهـو قولـه
.اهـ مرسل حسن أحد سبق إىل منزلمبنزله من أحد إال أن يكون

أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال حــدثنا ســعيد بــن حســان قــال أخــربين ]8061[ابــن ســعد -
عياض بن وهب عن عبيد اهللا بن أيب حبيبة قال أخربين خثيم رجل من القارة قال سعيد وهـو 

أمري املؤمنني يا : وهو يقطع الناس عند املروة فقال عمر بن الخطابجد ابن خثيم أنه جاء 
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ســـواء العـــاكف فيـــه (هـــو حـــرم اهللا : فـــأعرض عنـــه عمـــر قـــال : أقطعـــين مكانـــا يل ولعقـــيب قـــال 
.اهـ ال بأس به على رسم ابن حبان ، إن كان حمفوظا أمساء رجاله ) والباد

عـن -كذا وإمنا هـو ابـن حجـري –بن جريج قال أخربين حجري اعن ]9213[عبد الرزاق -
بـن جــريج وال يـرى بــه اه أين ســألته عـن مســكن يل فقـال كــل كـراءه قــال طـاووس قــال اهللا يعلمـ

بــنعمــرعمــرو بــن دينــار بأســا قــال وكيــف يكــون بــه بــأس والربــع يبــاع فيؤكــل مثنــه وقــد ابتــاع 
دار السجن بأربعة آالف دينار عن عبد الرمحن بن فـروخ وقـال الثـوري عـن أبيـه عـن الخطاب

ن أميــة دار الســجن بثالثــة آالف فــإن عمــر رضــي احلــارث اشــرتى مــن صــفوان بــنــافع بــن عبــد
/ 2[األزرقــي . فــالبيع بيعــه وإن عمــر مل يــرض بــالبيع فلصــفوان أربــع مئــة درهــم فأخــذها عمــر 

حدثين جدي عن سعيد بن سامل عن ابن جريج أخربين هشام بن حجـري عـن طـاوس ] 159
وكــان : ل ابــن جـريجكـل كـراه يعــين مكـة، قـا: اهللا يعلـم أين ســألته عـن مسـكن يل، فقــال: قـال

وكيف يكون به بأس؟ والربع يباع ويؤكل مثنه، وقـد ابتـاع : عمرو بن دينار ال يرى به بأًسا قال
ورواه الفـاكهي حنـوه . عمر دار السجن بأربعة آالف درهم، وأعربوا فيها أربعمائة عمرو القائـل

عيينــة عــن حــدثنا حســني بــن حســن وغــريه قــالوا ثنــا ســفيان بــن] 1999[، مث قــال الفــاكهي 
إن نــافع بــن عبــد احلــارث اشــرتى لعمــر مــن : عمــرو بــن دينــار عــن عبــد الــرمحن بــن فــروخ قــال 

صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آالف فإن رضي عمر فـالبيع جـائز وإال فلصـفوان أربعمائـة 
حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان ]8151[وقال ابن املنذر . درهم 

ن أنه اشرتى مـن صـفواعن نافع بن عبد احلارثبن دينار عن عبد الرمحن بن فروخعن عمرو
. عمائــةفـإن رضــي عمــر فــالبيع لـه، وإن مل يــرض فلصــفوان أرببـن أميــة دارا مبكــة بأربعــة آالف

النعمان بن عبد السالم عن سفيان بن عيينـة عـن عمـرو من طريق] 11511[ورواه البيهقي 
اشــرتى نــافع بــن عبــد : بــن فــروخ مــوىل نــافع بــن عبــد احلــارث قــال بــن دينــار عــن عبــد الــرمحن

احلارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمـر بـن اخلطـاب إن رضـيها وإن كرههـا أعطـى نـافع 
، حسـن صـحيح اهــ فهـو سـجن النـاس اليـوم مبكـة: قال ابـن عيينـة.صفوان بن أمية أربعمائة

.علقه البخاري يف اخلصومات من صحيحه 
نا إسـحاق بـن ثحدثنا حيىي بن أيب طالب قال ثنا شبابة بن سوار قال ]2000[اكهي الف-

يســتعدي الخطــاببــنعمــرجــاء رجــل مــن بــين خمــزوم إىل : حيــىي بــن طلحــة عــن جماهــد قــال 
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يــا أمــري املــؤمنني إن أبــا ســفيان ظلمــين حــدي يف مهــبط كــذا وكــذا ، : علــى أيب ســفيان فقــال 
س بذلك املوضع ولرمبا لعبت أنا وأنت وحنن غلمان فإذا قدمت إين ألعلم النا: فقال له عمر 

يـا أبـا سـفيان خـذ : مكة فأتين بأيب سفيان فلما قدم أتاه املخزومي بأيب سفيان فقال له عمر 
ال : فقــال .واهللا لــتفعلن : واهللا ال أفعــل فقــال : هــذا احلجــر مــن هــا هنــا فضــعه هاهنــا فقــال 

فأخـذه فوضـعه .خـذه ال أم لـك مـن هـا هنـا فضـعه هـا هنـا : وقال .أفعل فعاله عمر بالدرة 
اللهــم لــك احلمــد إذ مل متتــين حــىت : فكــأن عمــر دخلــه مــن ذلــك شــيء فاســتقبل القبلــة مث قــال

: فاســتقبل أبــو ســفيان القبلــة فقــال : قــال.غلبــت أبــا ســفيان علــى رأيــه وذللتــه يل باإلســالم 
اهــ ابـن حيـىي اإلسالم ما ذللتين به لعمـر اللهم لك احلمد الذي مل متتين حىت أدخلت قليب من

.تركوا حديثه 
حدثين أبو سعيد الربعي عبد اهللا بن شـبيب قـال حـدثين حيـىي بـن إبـراهيم ]2010[الفاكهي 

بن داود السلمي قال حدثين عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن عروة عن هشام بـن عـروة عـن أبيـه 
يش مبكــة فلمــا قــدمها عمــر بــن اخلطــاب أصــاب الســيل حــدودا كانــت بــني حقــوق لقــر : قــال 

: فدعا أبا سفيان بن حرب فقال : اختصموا إليه قال 
فجعــل أبــو ســفيان : مــد وأســرع قــال : فأخــذ احلبــل فــأعطى طرفــه أبــا ســفيان وقــال لــه : قــال

اســع : ذا قلــت لــهأراين أبــا ســفيان يســعى إاحلمــد هللا الــذي : فرفــع عمــر يديــه يقــول ، يســعى 
.اهـ عبد اهللا بن حممد مرتوكببطن مكة 

حدثين جدي وإبراهيم بن حممد الشافعي قاال أخربنـا عبـد الـرمحن بـن ] 158/ 2[األزرقي -
وقـف أبـو سـفيان بـن : عـن علقمـة بـن نضـلة قـاليـهاحلسن بن القاسم بن عقبة األزرقي عن إب

ألرض إن هلا سـناما يـزعم ابـن فرقـد يعـين سنام ا: حرب على ردم احلذاءين فضرب برجله فقال
عتبــة بــن فرقــد الســلمي إين ال أعــرف حقــي مــن حقــه لــه ســواد املــروة ويل بياضــها ويل مــا بــني 

: فبلـغ ذلـك عمـر بـن اخلطـاب فقـال: وجتين ثنية قريب مـن الطـائف، قـالمقامي هذا إىل جتين
الفـــــاكهي .اتـــــهإن أبـــــا ســـــفيان لقـــــدمي الظلـــــم، لـــــيس ألحـــــد حـــــق إال مـــــا أحاطـــــت عليـــــه جدر 

حدثين عبد اهللا بن أمحد قال حدثين أمحد بن حممد عن عبد الرمحن بن حسـن بـن ]2034[
إن أبـا سـفيان وقـف علـى ربـع احلـذائني مث : القاسم املكي عن أبيه عـن علقمـة بـن نضـلة قـال 

يعـــين عتبـــة بـــن فرقـــد : ســـنام األرض إن هلـــا ســـناما ، أيـــزعم ابـــن فرقـــد : ضـــرب برجلـــه وقـــال 
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أين ال أعــرف حقــي مــن حقــه يل بيــاض املــروة ولــه ســوادها وفيمــا بــني مقــامي إىل جتنــا الســلمي 
إن أبـــا ســـفيان لقـــدمي الظلـــم لـــيس ألحـــد حـــق مـــن : قـــال فبلـــغ ذلـــك عمـــر بـــن اخلطـــاب فقـــال

ــــه جدرانــــه ــــن حممــــد هــــو األزرقــــي اجلــــد األرض إال مــــا أحاطــــت علي ابــــن ســــعد . اهـــــ أمحــــد ب
د األزرقي قال حدثنا عبد الرمحن بن حسن عـن أبيـه أخربنا أمحد بن حممد بن الولي]6698[

: عن علقمـة بـن نضـلة أن أبـا سـفيان بـن حـرب قـام علـى ردم احلـذائني مث ضـرب برجلـه وقـال 
سنام األرض إن هلا سناما ، يـزعم ابـن فرقـد أين ال أعـرف حقـي مـن حقـه يل بيـاض املـروة ولـه 

فبلـغ ذلـك عمـر بـن اخلطـاب فقـال .سوادها ويل ما بني مقامي هذا إىل جتـىن سـاحة الطـائف 
اهـ عبـد إن أبا سفيان لقدمي الظلم ليس ألحد حق من األرض إال ما أحاطت عليه جدرانه: 

.الرمحن وأبوه مل أجد هلما ذكرا ، وعلقمة مل يدرك ذلك 
بلغــين أن : حــدثين أبــو احلســني إبــراهيم بــن حممــد بــن جبــري النــوفلي قــال ]2369[الفــاكهي 

رج هــو وعمــر بــن اخلطــاب وأبــو ســفيان بــن حــرب وعمــر بينهمــا فلمــا كــان جبــري بــن مطعــم خــ
يـا أمـري املـؤمنني مـا : أيـن حقـك ممـا هـا هنـا؟ قـال لـه : برأس الردم التفـت إىل أيب سـفيان فقـال

إن ظلمك يا أبا سفيان لقـدمي لـيس ألحـد هاهنـا ملـك وال ينقـل : حتت قدميك حىت جتنا قال
.اهـ منقطعلك جبري بن مطعم هذه مذاهب احلاج ومنافذهم فسر بذ

حدثين جدي حدثنا عبد الرمحن بن احلسـن بـن القاسـم عـن أبيـه عـن ] 217/ 2[األزرقي -
يا أمري املؤمنني أقطعين : قال رجل من بين سليم لعمر بن اخلطاب مبكة: علقمة بن نضلة قال

: ب، فقـالنعم، فبلـغ ذلـك أبـا سـفيان بـن حـر : خيف األرين حىت أمأله عجوة، فقال له عمر
فلـيمأله مث لينظــر أينـا يأكــل جنـاه، فبلــغ ذلـك السـلمي فرتكــه، وكـان أبــو سـفيان يدعيــه، هدعـو 

أخربنـا أمحـد بـن حممـد ]6699[ابـن سـعد .فكان معاوية بعـد هـو الـذي عملـه ومـأله عجـوة
بن الوليد األزرقي قال حدثنا عبـد الـرمحن بـن حسـن عـن أبيـه أن زمعـة أو ابـن زمعـة قـال لعمـر 

فبلغ ذلك أبا سـفيان : قال . يا أمري املؤمنني أقطعين خيف األرين أملؤه عجوة : طاب بن اخل
فلمـا مسـع ذلـك تركـه حـىت كـان : قـال . دعوه فليمأله عجوة مث لينظر أينا يأكل جنـاه : فقال 

اهــ أدركـت أنـا العجـوة فيـه: قـال عبـد الـرمحن . معاوية فهـو الـذي مـأله عجـوة وجعـل لـه عينـا 
.مل أعرفهما ، مرسل حسن وابنه 
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حدثين جدي حدثنا عبد الـرمحن بـن حسـن بـن القاسـم عـن أبيـه عـن ] 217/ 2[األزرقي -
صـعد عمـر بـن اخلطـاب املعـالة يف بعـض حاجتـه فمـر بـأيب سـفيان بـن أ: علقمة بن نضلة قـال

حـرب يهـين مجـال لـه، فنظـر إىل أحجـار قـد بناهـا أبـو سـفيان شـبه الـدكان يف وجـه داره جيلـس 
يا أبا سفيان ما هـذا البنـاء الـذي أحدثتـه يف طريـق احلـاج؟ : يف يفء الغداة، فقال له عمرعليه 

ال أرجــع مـن وجهــي هــذا : دكــان جنلــس عليـه يف يفء الغــداة، فقــال لـه عمــر: فقـال أبــو سـفيان
أمل أقـل لـك : حىت تقلعه وترفعه، فبلغ عمر حاجته، فجاء والـدكان علـى حالـه، فقـال لـه عمـر

انتظــرت يــا أمــري املــؤمنني أن يأتينــا بعــض أهــل مهنتنــا، : لعــه؟ قــال أبــو ســفيانال أرجــع حــىت تق
عزمـت عليـك لتقلعنـه بيـدك، ولتنقلنـه علـى عنقـك، فلـم يراجعـه أبـو : عمرفيقلعه ويرفعه فقال

سفيان حىت قلعه بيده، ونقل احلجارة على عنقه، وجعل يطرحها يف الدار، فخرجت إليه هند 
ر أمثـــل أيب ســـفيان تكلفـــه هـــذا وتعجلـــه عـــن أن يأتيـــه بعـــض أهـــل يـــا عمـــ: ابنـــة عتبـــة، فقالـــت

إليـك عـين يـابن : فطعن مبخصـرة كانـت يف يـده يف مخارهـا فقالـت هنـد ونقحتهـا بيـدها! مهنته
فلمـا قلـع أبـو : اخلطاب، فلـو يف غـري هـذا اليـوم تفعـل هـذا الضـطمت عليـك األخاشـب، قـال

احلمــد هللا الــذي أعــز اإلســالم وأهلــه عمــر :ســفيان احلجــارة ونقلهــا، اســتقبل عمــر القبلــة وقــال
بــن اخلطــاب رجــل مــن بــين عــدي بــن كعــب يــأمر أبــا ســفيان بــن حــرب ســيد بــين عبــد منــاف 

.اهـ مرسل ال يثبت مبكة، فيطيعه مث وىل عمر بن اخلطاب 
قـال : حدثنا ابـن عليـة عـن سـوار عـن الوليـد بـن أيب هشـام قـال ]14908[ابن أيب شيبة -

اهـــ ســوار هــو ابــن عبــد اهللا بــن ربــاعي الــ: عثمــان
.قدامة ، والوليد هو ابن زياد موىل عثمان بن عفان ، مرسل جيد 

: قــال عبــد اهللا بــن عمــروحــدثنا هشــيم أنــا احلجــاج عــن عطــاء عــن ]1253[أمحـد -
حـــدثنا ]1252[دد اهــــ هـــذا منقطـــع ، ورواه مســـعـــن أجـــور بيـــوت مكـــة وعـــن بيـــع رباعهـــا 

عيسى بن يونس ثنا عبيد اهللا بن أيب زياد مسعت ابن جريج حدث عن عطاء عن عبد اهللا بن 
مـن اهــ ابـن جـريج أُراه تصـحيفا عمرو أن الذي يأكل كري بيوت مكة إمنا يأكل يف بطنه نارا 

ياد حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اهللا بن أيب ز ]14903[وقال ابن أيب شيبة .أيب جنيح 
الــذين يــأكلون أجــور بيــوت مكــة إمنــا يــأكلون يف : قــال عبــد اهللا بــن عمــروعــن أيب جنــيح عــن 

حـدثنا مسـلم بـن خالـد الزجنـي عـن عبيـد اهللا حدثين جدي] 156/ 2[األزرقي .
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: عــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص قــال-كــذا يف املطبــوع –بــن أيب زيــاد عــن ابــن أيب جنــيح 
حــدثنا حســني بــن ]1975[الفــاكهي .بيــوت مكــة، فإمنــا يأكــل يف بطنــه نــارامــن أكــل كــراء 

حسن قال ثنا املعتمـر بـن سـليمان قـال ثنـا أميـن يعـين ابـن نابـل عـن عبيـد اهللا بـن أيب زيـاد عـن 
حدثنا علـي .من أكل كراء بيوت مكة فإمنا يأكل نارا : أيب جنيح عن عبد اهللا بن عمرو قال 

ثنــا حممــد بــن ربيعــة قــال ثنــا عبيــد اهللا بــن أيب زيــاد القــداح قــال بــن احلســني بــن إشــكاب قــال 
إن الــذين يــأكلون أجــور بيــوت مكــة فــذكر :قــال عبــد اهللا بــن عمــرو : مسعــت أبــا جنــيح يقــول 

حـدثنا عيسـى بـن يـونس يسـعيد بـن حيـىي األمـو مـن طريـق] 11516[ورواه البيهقـي . حنوه
يأكـل  يإن الـذ: عن عبد اهللا بن عمرو أنه قـال زياد حدثنا أبو جنيححدثنا عبيد اهللا بن أيب

.اهـ القداح فيه ضعف بطنه ناراكراء بيوت مكة إمنا يأكل يف
قـال ال عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاصبن جماهد عن أبيـه عـن اعن ]9214[عبد الرزاق -

.اهـ عبد الوهاب بن جماهد بن جرب تركوه حيل بالبيع دور مكة وال كراءها 
فحـــدثين أبـــو العبـــاس الفضـــل بـــن حســـن عـــن عمـــري بـــن عبـــد الوهـــاب ]2042[ي الفـــاكه-

الرباحي قال ثنا عامر بن صاحل بـن رسـتم عـن أبيـه عـن أيب يزيـد عـن ذكـوان مـوىل عائشـة قـال 
أنــت الــذي عمــدت إىل مكــة فبنيتهــا مــدائن : منزهلــا ، فقالــت عائشــةدخــل علــى معاويــةإن 

يـا أم املـؤمنني : وقصورا وقد أباحها اهللا عز وجل للمسلم
فقال .

.اهـ سند ضعيف : أبو زيد املدين 
عمــرو بــن الســماك أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران ببغــداد أخربنــا أبــو ]11512[البيهقــي -

كـان عبـد : حدثنا سفيان قال قال هشام بن عـروة يحدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا احلميد

.اهـ ثقات حجرة سودة
ببغــداد يبــار الســكر عبــد اهللا بــن حيــىي بــن عبــد اجلأخربنــا أبــو حممــد ]11513[البيهقــي -

حـدثنا جعفـر بـن حممـد بـن األزهـر حـدثنا املفضـل يحممـد بـن عبـد اهللا الشـافعأخربنا أبو بكـر 
بــاع حكــيم بــن حــزام دار النــدوة مــن معاويــة بــن أيب: قــال يالــزبري حــدثينبــن غســان الغــاليب

: هــا فقــال يــا أبــا خالــد بعــت مــأثرة قــريش وكرميت: ســفيان مبائــة ألــف فقــال عبــد اهللا بــن الــزبري 
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: ذهبـت املكـارم فـال مكرمـة اليـوم إال اإلسـالم قـال فقـال يهيهات يا ابن أخـ
.منقطع هذا اهـ الدراهمسبيل اهللا تبارك وتعاىل يعين

حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ثنا أبو زيد بن أيب الغمر ثنا يعقـوب ]3072[وقال الطرباين 
بــاع حكــيم بــن حــزام دارا لــه مبكــة مــن : قــالروةعــن عــن عــروةبــن عبــد الــرمحن عــن هشــام بــ

أبعــت دارك منــه مبائــة ألــف؟ :مبائــة ألــف، فقيــل لــه: معاويــة بــن أيب ســفيان، ال أعلمــه إال قــال
وقـــال . : قــال

عــن  محـزةثنـا سـفيان بــن يم بـن املنـذر احلزامــينـا إبــراهثحـدثنا مسـعدة بــن سـعد العطـار املكــي
عن حكيم بن حزام أنه باع داره مـن معاويـة كثري بن زيد عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب

: فقـال. غبنك واهللا معاويـة: الوابستني ألفا، فق
.اهـ صحيح ، وكثري بن زيد ليس بالقوي أينا املغبون؟والرقاب، و 

حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيـه قـال مل يكـن للـدور ]14905[ابن أيب شيبة -
الفـــاكهي . 

ثنــا علــي بــن جعفــر بــن : ال حــدثنا ســعيد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم املصــري قــ]1986[
مل يكن للدور مبكة أبواب فكان أهـل : حممد قال ثنا احلسني بن زيد عن جعفر عن أبيه قال 
-كــذا –

.اهـ سند صحيح 

البيوعكتاب جامع 
ابـن وهـب عـن يـونس عـن ابـن دثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال حدثينح]2070[البخاري -

: ملــا اســتخلف أبــو بكــر الصــديق قــال :عــروة بــن الــزبري أن عائشــة قالـتشـهاب قــال حــدثين
، وشغلت بـأمر املسـلمني ، فسـيأكل يمل تكن تعجز عن مئونة أهلأن حرفيتيلقد علم قوم

اهـيه بكر من هذا املال وحيرتف للمسلمني فآل أيب
ن شــقيق عــن مســروق عــن عــحــدثنا وكيــع قــال حــدثنا األعمــش ]22619[ابــن أيب شــيبة -

انظروا ما زاد يف مايل منذ دخلـت يف : يف مرضه الذي مات فيه بكرأبوقال : عائشة قالت 
اخلالفــة فــابعثوا بــه إىل اخلليفــة مــن بعــدي ، فــإين قــد كنــت أســتحله ، وقــد كنــت أصــبت مــن 

فلمــا مـات نظرنــا ، فــإذا عبــد نــويب : أصــبت مـن التجــارة ، قالــت عائشــة الـودك حنــوا ممــا كنــت
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فـــأخربين : : حيمـــل صـــبيانه وناضـــح كـــان يســـقي عليـــه ، قالـــت 
. رمحــة اهللا علــى أيب بكـــر ، لقــد أتعــب مـــن بعــده تعبــا شـــديدا: جــدي أن عمــر بكــى وقـــال 

.صحيح 
قـال ع قال حدثنا حممد بن شريك عن ابن أيب مليكةحدثنا وكي]22621[ابن أيب شيبة -
.وقاله حممد بن سريين .اهـ صحيح أجتر قريشبكرأبوكان : قالت عائشة : 
: قـال حدثنا وكيع عن حممـد بـن قـيس عـن جـامع بـن أيب راشـد]22620[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل جيد هذه البيوع صرمت عالة على الناسلوال: عمرقال 
أبــوقــال : قــال حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا األعمــش عــن خيثمــة]22622[ن أيب شــيبة ابــ-

كنت تاجرا قبل أن يبعـث النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فلمـا بعـث النـيب صـلى اهللا : الدرداء
رتكـت التجـارة وأقبلـت علـى عليه وسلم أردت أن أمجع بني التجارة والعبادة فلم يسـتقم يل ، ف

.ناده صحيح اهـ مرسل إسالعبادة
قـال حدثنا أسامة بن زيد عن بعض أشـياخه : حدثنا وكيع قال ]22791[ابن أيب شيبة -
إذا أراد أحد منكم أن حيسـن اجلاريـة فليزينهـا ، وليطـ: عمرقال : 
.اهـ ضعيف اهللا
عـــن ازمحـــدثنا أســـامة بـــن زيـــد عـــن أيب حـــ: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]22790[ابـــن أيب شـــيبة -

سـعدبنسهل
.اهـ ال بأس به ومسح على رأسها ودعا هلا بالربكة

عمـار بـن عـن حـدثنا العـالء بـن عبـد الكـرمي: ل قـاحـدثنا وكيـع]22792[ابن أيب شيبة -
: : شةعائعن عمران رجل من زيد اهللا عن امرأة منهم 
.ها يف تزيني السلعة ر كاهـ ذ 

: حدثنا ابن أيب زائدة عن جمالد عن ابـن أيب بـردة عـن أبيـه قـال ]22794[ابن أيب شيبة -
حللـل نقشـها فإنـه أحسـن ، وأتـاه غـالم لـه وهـو يبيـع ا: غالمـا لـه يبيـع الرطـب فقـال عمـرأتى 

ابـن .إذا كان الثوب ضيقا فانشره وأنـت جـالس ، وإذا كـان واسـعا فانشـره وأنـت قـائم: فقال 
حــدثين أيب وعبيــد اهللا بــن عمــر اجلشــمي حــدثنا حيــىي بــن ]275[إصــالح املــال أيب الــدنيا يف 

زكريـا بـن أيب زائــدة عـن جمالـد عــن أيب بـردة بــن أيب موسـى عـن أبيــه أن عمـر مـر علــى غـالم لــه 
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إذا كـان : فقـال، وأتـى علـى غـالم يبيـع احللـل .انفشـها فإنـه أحسـن هلـا : فقـال، لرطـب يبيع ا
اهللا اهللا إىل : فقلــت. وإن كــان واسـعا فانشــره وأنـت قــائم، الثـوب عــاجزا فانشـره وأنــت جـالس 

حـدثنا حممـد بـن ] 748/ 2[يف تـاريخ املدينـة ابـن شـبة ورواه . إمنـا هـي السـوق: فقال. عمر
عـن عن أيب بردة بن أيب موسى األشعريحبان بن علي عن جمالد بن سعيدبكار قال حدثنا 

قدمت على عمر بن اخلطاب فخرجت معه إىل السوق، فمر على غالم لـه رطـاب، : أبيه قال
يـا آل عمـر، ال تغـروا : قلـت: كيـف تبيـع؟ انفـش؛ فإنـه أحسـن للسـوق قـال: يبيع الرطبة فقال

مث مـر علــى غـالم لــه يبيـع الــربود . ن يشـرتي اشــرتىإمنــا هـي الســوق، فمـن شــاء أ: النـاس فقـال
وإذا كــان كبــريا فانشــره وأنــت كيــف تبيــع؟ إذا كــان الثــوب صــغريا فانشــره وأنــت قاعــد، : فقــال
الســوق، إمنــا هــي: ال تغــروا النــاس فقــال: يــا آل عمــر: فقلــت: فإنــه أحســن للســوق قــالقــائم

.جمالد بن سعيداهـفمن شاء أن يشرتي اشرتى
: حـــدثنا أبـــو عاصـــم عـــن عمـــران بـــن زائـــدة بـــن نشـــيط قـــال] 748/ 2[بـــن شـــبة وقـــال عمـــر

إذا نشرت ثوبا  : خرج عمر ومعه أبو ذر، فمر على موىل له فقال: حدثين عمرو بن قيس قال
اتقـوا اهللا يـا : كبريا فانشره وأنت قائم، وإذا نشرت ثوبا صغريا فانشره وأنت قاعد فقال أبو ذر

اهــ عمـرو بـن قـيس مل أعرفـه إال أن بأس أن تزين سلعتك مبا فيهاإنه ال: آل عمر فقال عمر
.يكون تصحيفا 

ن عــحــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــرو: ســط قــالحــدثنا عمــرو بــن ق] 747/ 2[ابــن شــبة وقــال -
أن ابـن عمـر اسـتأذن عمـر يف التجـارة، فـأذن لـه إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة عمـن حدثـه

ـــاال تبـــايع خوانـــا، وال جم: وقـــال ـــا فـــانطلق ابـــن عمـــر. وغـــان يف الكـــالمرب فلقـــي خوان
واهللا إنـه ليغضـبنا ونغضـبه، وحيتـبس عنـا فنأتيـه، : قالهل به عيب؟: رتى منه غالما فسألهفاش

أقضــي عليــك يــا عبــد اهللا بغضــبك إيــاي، وأقضــي معــه أميــا : وحنتــبس عنــه فيأتينــا فقــال عمــر
.اهـ ضعيف جدا مردود رجل باع سلع

حــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن أيــوب حــدثنا إبــراهيم بــن ]276ملــال إصــالح ا[ابــن أيب الــدنيا -
، إذا أراد أحــدكم أن يشــرتي بعــريا : قــالالخطــاببــنعمــرأن ســعد عــن حممــد بــن إســحاق
لفــه فإنــه خيفليشـرته، فــإذا وجـده حديــد الفــؤاد ، فليضـربه بعصــاه ، فلينظـر إىل العظــيم الطويــل 

.اهـ منقطع ال خيلفه فيه مثن، فيه خريا 
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العزيز ثنا أبو نعيم ثنا بكري بـن عـامر عـن الشـعيب أن حدثنا علي بن عبد ]324[الطرباين -
ذكر أنـه ابتـاع أرضـا فقـال عمرابتاع أرضا بشط الفرات فاختذها قصبا فلما أتى عتبة بن فرقد

ت األرض؟ ممـن ابتعـ: تمع أصحابه فـدعاه فقـال: قالممن؟: له
األرض إىل مـن : ال، قال: شيئا؟ قالواهل بعتموه: : قال

.اهـ بكري ضعيف اشرتيت واقبض الثمن
عن سـعيد بـن املسـيب قـال بن أيب ذئب عن عبيد بن سلمانأخربنا ا]2819[ابن اجلعد -

:قــال؟ مــا كــان يبيــع : قــال قلــت البــن املســيب . لرجــل فــالن لــوال بيعــه نعــم ا: عمــرقــال 
.ثقاتاهـ ما باعه رجل إال وجد للناس لَّ قَ : قال ! وببيع الطعام بأس : قلت . الطعام 

عــن رجــل حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا إســرائيل عــن زيــاد بــن فيــاض ]22842[ابــن أيب شــيبة -
دكانـــا قـــد الســـوق وهـــو راكـــب ، فـــرأىالخطـــاببـــنعمـــردخـــل : مـــن أهـــل املدينـــة ، قـــال 

حــدثنا : ا أبــو الرجــال قــالحــدثن] 750/ 2[ابــن شــبة وقــال . أحــدث يف الســوق ، فكســره
ى دكانـــا يف الســـوق قـــد رأعمـــرأن ن زيـــاد بـــن فيـــاض عـــن شـــيخ مـــن أهـــل املدينـــةعـــإســـرائيل

اهـأحدث فكسره 
مر بن قتادة أخربنا أبـو عمـرو عمر بن عبد العزيز بن عأخربنا أبو نصر ]7670[البيهقي -

إبـراهيم بـن عبـد اهللا حـدثنا أبـو عاصـم أخربنـا ابـن أخربنا أبـو مسـلميإمساعيل بن جنيد السلم
ابتــاع عبــد الــرمحن بــن أميــة : بــن يعلــى أخــربه أنــه مســع يعلــى قــال يعمــرد أن حــجــريج أخــربين

إن يعلــى : فقــال عمــرأخــو يعلــى مــن رجــل فرســا أنثــى مبائــة قلــوص فبــدا لــه فنــدم البــائع فــأتى 
إن : فأتــاه فــأخربه فقــال أن احلــق يب: فكتــب عمــر إىل يعلــى بــن أميــة يفرســوأخــاه غصــباين

فنأخـذ مـن كـل : ما علمت فرسا قبل هذه بلغ هذا فقال عمـر : اخليل لتبلغ هذا عندكم قال 
ال فضــرب علــى اخليــل أربعــني شــاة شــاة وال نأخــذ مــن اخليــل شــيئا خــذ مــن كــل فــرس دينــارا قــ

.اهـ ضعيف ، تقدم يف الزكاة دينارا دينارا
دثنا حيـىي بـن أيب اهليـثم العطـار عـن األصـبغ حـحـدثنا وكيـع قـال ]22840[ابن أيب شيبة -

. يف الســوق كــان أحــق بــه إىل الليــلمــن ســبق إىل مكــانعلــيكنــا يف زمــان : قــال بــن نباتــة 
األصـبغ اهليـثم حـدثينبـن أيبعبد اهللا بـن املبـارك حـدثىن حيـىيمن طريق]12182[البيهقي 

ي
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هــذه مــن ســوق املســلمني قــال فــأمرهم أن يتحولــوا : البكــاء فقــال فســويت قــال ومــر بــدور بــين
قــد رأيتنــا فل: قــال . الســوق فهــو أحــق بــهمــن ســبق إىل مكــان يف: يقــال وقــال علــ. وهــدمها

.اهـ ضعيف جدا اليوم ها هنا وغدا من ناحية أخرىنبايع الرجل 
حيـــىي بـــن يأخربنـــا جـــديطـــاهر العنـــرب أخربنـــا أبـــو صـــاحل بـــن أيب]12183[وقـــال البيهقـــي 

حممــد بــن النضــر بــن ســلمة بــن اجلــارود حــدثنا حممــد بــن الصــباح بــن منصــور حــدثنا أبــو بكــر
زمــن املغــرية بــن شــعبة كنــا يف: يعفـور قــال ينــة عــن أيبأخربنــا ســفيان بــن عييسـفيان اجلرجرائــ

عبــد اهـــ ســند جيــد ، أبــو يعفــور امســه الســوق فهــو أحــق بــه إىل الليــلمــن ســبق إىل مكــان يف
.الرمحن بن عبيد بن نسطاس

بن عيينة عن طاووس عن يونس بن أيب إسحاق عن رجل اأخربنا ]14309[عبد الرزاق -
زدهــا فإنــه : فقــال علــي. زدين : حلمــا مــن قصــاب وهــي تقــول جباريــة تشــرتي علــيمــر : قــال 

]21906[اهـ وقال ابن أيب شـيبة أبرك للبيع 
زدين ، : أنــه مــر علــى عائشــة وقــد اشــرتت حلمــا وهــي تقــول لــه علــيعــن الشــيباين عــن رجــل

: قـالأخربين أمحد بن شـعيب]1958ك[الدواليب . زدها ، هو أعظم لربكة البيع: فقال له 
أخـربين أيب: أنبـأ عيسـى بـن يـونس قـال: أخربنا علي بن حجـر قـال

زدها وحيك إنـه أعظـم : فقال علي. زدين: عليا مر باللحامني، وجارية تشرتي حلما وهي تقول
حـدثنا يـونس : وار قـالحدثنا شبابة بن س: حدثنا حممد بن إمساعيل الصائغ قال. لربكة البيع

مــر علـــي عليــه الســـالم جباريــة تشـــرتي : 
إصالح املـال يف ابن أيب الدنيا . زدها فإنه أعظم للربكة: حلما؟ فقال علي عليه السالم للحام

عليـاأن حدثنا علي بن اجلعد أخربين يوسف بن يعقوب عن يـونس بـن أيب إسـحاق ]280[
وحيـك فإنـه أعظـم لربكـة ، ا زدهـ: فقـال. زدين: وهـي تقـول، بدرهم مر جبارية قد اشرتت حلما

.ضعيف اهـ الربح
حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو عاصم عن عبـد اجلبـار ثنـا الثقفـي عـن ]8545[الطرباين -

عـــت، إذ رأيـــت مجاعـــة فهبـــت مث رجعبـــد اهللابينمـــا أنـــا مـــع : زرعــة عـــن بـــالد بـــن عصـــمة قـــال
.اهـ ضعيف : فقال
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بـنابـن أيب جنـيح عـن جماهـد أن رجـال سـاومه ابـن عيينـة عـن اعن ]16027[عبد الرزاق -
بـن عمـر أن يشـرتيه مـن أجـل ابثوب فحلف الرجـل أن ال يبيعـه مث بـدا لـه أن يبيعـه فكـره عمر
.اهـ صحيح ميينه 
ا معــاذ بــن املثــىن ثنــا مســدد ثنــا حيــىي بــن ســعيد عــن يزيــد بــن  حــدثن]13072[الطــرباين وقــال

بكـم : مر على رجل، ومعـه غنيمـات لـه فقـال لـهعمرابنعن أيب حازم أن كيسان اليشكري
آخذها بكذا وكذا فحلف أن ال يبيعهـا، : بكذا وكذا، فقال ابن عمر: تبيع غنمك هذه؟ قال

الــرمحن خــذها بالــذي أعطيتــين بــا عبــد يــا أ: فــانطلق ابــن عمــر فقضــى حاجتــه فمــر عليــه فقــال
.اهـ حسن ن ألعني الشيطان عليك، إين أحنثكحلفت على ميني فلم أك: قال
أرمث أنفـه : قـال عمرابنحدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ]22618[ابن أيب شيبة -

ص بـن حدثنا أبو عمر حف]287إصالح املال [وقال ابن أيب الدنيا .اهـ ال بأس به بالسوم
عــن ابــن عمــر أنــه كــان ال يــرى باملكايســة عمــر حــدثنا إمساعيــل بــن عيــاش عــن بــرد عــن نــافع

.اهـ ابن عياش ضعيف واملماكسة يف البيع والشراء بأسا
برجل يكيل كيال كأنه عمربنامر : أخربنا معمر عن أيوب قال ]14338[عبد الرزاق -

ار اهللا بالوفاء قال فقال له أم! وحيك ما هذا : يعتدي فيه فقال له 
.اهـ مرسل 

بن يزيد اآلدمي حدثنا معاذ بـن معـاذ عـن ابـن عـون عـن حدثنا حممد ]21[ابن أيب الدنيا -
ل يصـيب املـال فيصـل منـه الــرحمالرجــ: ، فقـال عمـرابـنعلــى دخـل ابـن عـامر : حممـد قـال 

ن أجـدرهم أن تفعـل ذلـك ، ولكـن انظـر إنـك مـا علمـت ملـ: ويفعل فيه ويفعل قال ابـن عمـر 
.اهـ سند جيد ما أوله ، فإن كان أوله خبيثا ، فإن اخلبيث كله خبيث

: قـــاال داود ســليمان بـــن داود الطيالســي وحيــىي بــن عبــادأخربنــا أبــو]4923[ابــن ســعد -
سـلمانخلت مع خـايل علـى د: يقول مسعت النعمان بن محيد : قال أخربنا شعبة عن مساك 

أشرتي خوصا بدرهم فأعمله فأبيعه بثالثـة دراهـم: فسمعته يقول دائن وهو يعمل اخلوصبامل
د درمها فيه وأنفق درمهـا علـى عيـايل وأتصـدق بـدرهمفأعي
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أخرجـه ابـن أيب شـيبة .اهـ ورواه حممد بن جعفـر ومعـاذ بـن معـاذ عـن شـعبة مثلـه )1(ما انتهيت
.حسن . الثقات وابن حبان يف

جلحـدري حـدثنا أبـو هشـام حدثنا الكامل بن طلحـة ا]283إصالح املال [ابن أيب الدنيا -
.اهـ ضعيف املغبون ال حممود وال مأجور:قالالحسن بن علي بن أبي طالبعن القناد

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء ]1212[الرتمذي -
قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم اللهـم : ارة بن جديد عن صـخر الغامـدي قـال عن عم

صــخروكــان إذا بعــث ســرية أو جيشــا بعــثهم أول النهــار وكــان :بــارك ألمــيت يف بكورهــا قــال
.اهـ حسنه الرتمذي رجال تاجرا وكان إذا بعث جتارة بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله 

يب سـنان عـن عبـد اهللا بـن أيب اهلـذيل قـال الثـوري ألثوري عن عن ا]14310[عبد الرزاق -
اشــرتى قثــاء بــدراهم عمــار بــن ياســررأيــت :وحدثنيــه أجلــح عــن عبــد اهللا بــن أيب اهلــذيل قــال

فرأيتـــه ينـــازع صـــاحبه علـــى حبـــل بعـــد مـــا وجـــب البيـــع فـــال أدري أيهمـــا غلـــب عليـــه مث أخـــذه 
و سـنان امسـه ضـرار بـن بـن عبـد اهللا ، وأبـااهـ أجلـح هـو فاحتمله على ظهره حىت أبلغه القصر 

حدثنا أبو األحوص عن أيب سنان عن ابن اهلـذيل كـذا ]21904[ابن أيب شيبة وقال. مرة 
رأيت عمار بن ياسر اشرتى قباء ، فاستزاده حبال ، فأىب أن يزيده ، : قال أبو األحوص قال 

ا حممـد بـن فضـيل عـن أيب سـنان حـدثن.فرأيت عمارا ينازعه إياه ، فال أدري أيهما غلب عليه
.صحيح خرب كويفاهـ مثلهار عن عمعن ابن أيب اهلذيل

حـدثنا سـفيان عـن أيب حصـني عـن رجـل : حـدثنا وكيـع قـال ]21908[وقال ابـن أيب شـيبة 
زدين ، : رأيــت عمــارا اشــرتى قبــاء مــن رجــل فنازعــه حــبال ، وعمــار يقــول : قــال مــن النخــع

.عيف اهـ سند ضال: واآلخر يقول 
مسعــت عبــد اهللا : حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن أيب الفــيض قــال ]23461[ابــن أيب شــيبة -

سـاوم رجـال ، فحلـف الرجـل أن ال يبيعـه ، مث أعطـاه بعـد الـدرداءأبـامسعت : قال بن يسار 
البيهقــي .أخشــى أو أكــره أن أمحلــك علــى إمثإين: ذلــك بــذلك الــثمن ، فقــال أبــو الــدرداء 

عمرو قاال حدثنا أبو العباس حممد أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيبأخربنا]20361[

كانوا يستحبون كسب اليد على التجـارة: حدثنا حفص عن األعمش عن إبراهيم قال ]23540[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند صحيح 
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الفـيض حدثنا روح حدثنا شعبة عن أيببن يعقوب حدثنا عبد امللك بن عبد احلميد امليموين
رأيـت أبـا الـدرداء يسـاوم رجـال بغـنم فحلـف : قال مسعت عبـد اهللا رجـال مـن أهـل محـص قـال 

ن أمحلـــك علـــى إمث فـــأىب أن ألكـــره أإين: يعهـــا فقـــال أبـــو الـــدرداء أن ال يبيعهـــا مث قـــال بعـــد أب
.ثقات . وابن يسار أُراه املدين أخا سليمان . أبو الفيض امسه موسى بن أيوب اهـيشرتيها

أخربنا معمر والثوري عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهـب قـال ]16028[وقال عبد الرزاق 
فحلـف الرجـل أن ال يبيعهـا فمـر عليـه ، على رجل يبيع غنما فمعاذ بن جبل مر : 

. إنــك قــد حلفــت وكــره أن يشــرتيها : فعرضــها عليــه فقــال لــه معــاذ ، بعــد ذلــك وقــد كســدت 
:أخربنـــا معمـــر عـــن أيب إســـحاق عـــن ســـعيد بـــن وهـــب قـــال]15341[عبـــد الـــرزاق وقـــال 

عـه بـذلك مث مـر بـه فساومه فحلف األعرايب أن ال يبيجبلبنمعاذجلب أعرايب غنما فمر به 
بــالثمن الــذي أعطيتــين : قــال ؟ بكــم : قــال . هــل لــك فيهــا : األعــرايب بعــد ذلــك فقــال ملعــاذ 

حــدثنا وكيــع عــن يــونس بــن أيب ]23462[ابــن أيب شــيبة . مــا كنــت ألومثــك : فقــال معــاذ 
أنـه سـاوم رجـال ببيـع فحلـف أن ال يبيعـه ، مث معـاذعـن إسحاق عن أبيه عن سعيد بن وهب

حدثنا شريك عـن وقال ابن أيب شيبة.اهـ سند صحيح أن يبيعه ، فكره أن يشرتي منهاه دع
.بشيء فحلف أن ال يبيعه فذكر حنوهأن معاذا ساوم رجال أيب إسحاق

حـدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم حدثنا حممد بن إمساعيل حـدثنا أبـو نعـيم]8004[ابن املنذر -
كانـت لنــا : مسعـت عمــرو بـن حريـث قـال: قـالمسعـت عبـد امللــك بـن عمـري: بـن مهـاجر قـال

فـنعم : قـال. دار باملدينة، وكان يل أخ أكرب مين يقال له سـعيد بـن حريـث، وكانـت لـه صـحبة
يــا أخــي : وكنــت أهــوي بالكوفــة، فاســتأذنته يف بيــع الــدار فــأذن يل، فقــال يل: األخ كـان، قــال

اهللا تطيع، فإين مسعت رسولأمسك يدك عن مثن هذه الدار، وال تنتفعن منه بشيء وأنت تس
مـــن بـــاع مـــنكم دارا أو عقـــارا قمـــن أن ال يبـــارك لـــه فيـــه، إال أن : صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقـــول

فصدقت أخي بقوله، والتمست الربكة يف قول رسول اهللا، فابتعـت بعـض : قال.جيعله يف مثله
حـدثنا علـي بـن ]5526[الطـربين .

رواه أمحـــد وابـــن ماجـــة . مبثلـــه ا إمساعيـــل بـــن إبـــراهيم بـــن املهـــاجرثنـــعبـــد العزيـــز ثنـــا أبـــو نعـــيم
.ضعيف ابن مهاجر، و خمتصرا من طريق ابن مهاجر والدارمي 
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: ا الضــحاك بـن خملــد قــالحــدثنحـدثنا أبــو ميســرة حـدثنا أبــو موسـى]8005[ابـن املنــذر -
كنـت أجهـز إىل : ال أدري من نافع قال: قالبري بن عبيد عن نافعحدثنا الز : حدثين أيب قال

يــــا أم : إىل العــــراق، فــــدخلت علــــى عائشــــة أو املــــؤمنني فقلــــتالشــــام أو إىل مصــــر فتجهــــزت
اهللا صـلى اهللا مالـك وملتجـرك؟ إين مسعـت رسـول: فقالـت. املؤمنني، إين قد جهزت إىل العراق

فأتيـــت : قـــال.يدعنــه حـــىت يتغـــري أو يتنكــرق فـــالإذا عــرض ألحـــدكم رز : عليــه وســـلم يقـــول
احلـديث، ، فأعـادت علـي يا أم املؤمنني، واهللا مـا رددت الـرأس:العراق مث دخلت عليها فقلت
.اهـ ضعفه العقيلي أو قالت احلديث كما حدثت

: قــال حـدثنا يزيــد بـن هــارون قـال أخربنــا هشـام عــن احلسـن ]23674[وقـال ابـن أيب شــيبة 
ورواه ابـن . لـم يصـب فيـه فليتحـول منـه إىل غـريهر يف شـيء ثـالث مـرات فمـن جتـ: عمرقال 

.مرسل جيد وهو . أيب الدنيا يف إصالح املال من حديث يزيد بن هارون 
عـن عبـد اهللا بـن حدثنا حممد بن بكار حدثنا عبد اهللا بن جعفـر]222[وقال ابن أيب الدنيا 

.ثقاتاهـفليتجر إىل بلد غريه البلد م يفإذا مل يرزق أحدك: قال عمرابندينار عن 
: لـهيقـول عمـرابنعمن مسع حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر]21909[شيبةابن أيب-

.اهـ ضعيف إذا اشرتيت حلما فال تزدادن
أول : حدثنا حيىي بن آدم عن احلسـن عـن جمالـد بـن سـعيد قـال ]22843[ابن أيب شيبة -

.جمالد ضعيف ـاهمن أخذ من السوق أجرا زياد
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ات ــبــاهلاب ــتــك
اـاهلـكـأشو

 عن رسول ا
وأصحابه
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ومرياثهاالعمرىما جاء يف 
.جعلكم عمارا ) استعمركم فيها()1(عمرى جعلتها لهيأعمرته الدار فه:البخاري قال 

بــن شــهاب عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف عــن جــابر بــن اعــن ]1441[مالــك -
أميا رجل أعمـر عمـرى لـه ولعقبـه :سلم قال اهللا صلى اهللا عليه و ري أن رسولعبد اهللا األنصا

ألنــــه أعطــــى عطــــاء وقعــــت فيـــــه . ال ترجــــع إىل الــــذي أعطاهــــا أبــــدا ، 
.عن جابر ورواه البخاري من وجه آخر.اهـ رواه مسلم )2(املواريث

ذئـب عـن ابـن بـن أيبفديك عن احدثنا حممد بن رافع حدثنا ابن أيب]4279[وقال مسلم 
وهــو ابــن عبــد اهللا أن رســول اهللا صــلى اهللا ســلمة بــن عبــد الــرمحن عــن جــابرشــهاب عــن أيب

فيهـا شــرط وال يلـه بتلـة ال جيـوز للمعطـيعليـه وسـلم قضـى فـيمن أعمـر عمـرى لـه ولعقبــه فهـ
اهـألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث فقطعت املواريث شرطه: قال أبو سلمة . ثنيا
بن جريج قال أخـربين هشـام بـن عـروة عـن أبيـه أنـه حـدث اعن ]16888[عبد الرزاق لوقا

ميا رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهـي لـه يرثهـا أ: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 
.مرسل صحيح اهـمن عقبه من ورثها 

ل عـن عمـرو بـن قـال قـرأت علـى معقـيحدثنا عبد اهللا بن حممد النفيلـ]3561[أبو داود -
مـن :دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم 

صـححه ابـن .)3(ترقبـوا فمـن أرقـب شـيئا فهـو سـبيلهوال، أعمر شيئا فهو ملعمـره حميـاه ومماتـه 
.مل يروه عن زيد إال حجر بن قيس املدري . واأللباين حبان 

هذه : هذه الدار لك عمرك أو يقول : وتأويل العمري أن يقول الرجل للرجل ]77/ 2[قال أبو عبيد يف الغريب -1
إن مت قبلي رجعـت إيل وإن مـت قبلـك فهـي لـك : وأما الرقىب فهو أن يقول الرجل للرجل : وقال . الدار لك عمري 

.ن املراقبة ، وروي حنوه عن أيب الزبري وقتادة وعطاء وطاوس 
معىن احلديث أن العمرى ال ترجع إىل الذي أعطاها حىت ينقـرض العقـب، بـدليل قولـه ذكر ابن رشد عن مالك أن -2

وترجـع بعــد ، ث فـََوجـب أن تكـون هلـم بـنص احلـدي، 
فمـن قـال إن العمـرى املعقبـة تكـون . انقراضهم إىل املُْعَمر بالتأويل الصحيح، إذ ال يصح أن يكون ملكا جلميع العقب 

)207/ 12(البيان والتحصيل اهـ ملكا للُمْعَمِر فقد خالف احلديث، ومالك َأْسَعُد به
: اهللا بــن موســى عــن عثمــان بــن األســود عــن جماهــد قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن اجلــراح عــن عبيــد ]3562[أبــو داود -3

هــو : والـرقىب هــو أن يقـول اإلنســان .العمـرى أن يقــول الرجـل للرجــل هـو لــك مـا عشــت فـإذا قــال ذلـك فهــو لـه ولورثتــه
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نا علـي بــن عبـد العزيــز ثنـا حجــاج بـن املنهــال ح وحـدثنا حممــد حــدث]4955[وقـال الطـرباين 
بن العباس املؤدب ثنا علي بن اجلعد قاال ثنا محاد بـن سـلمة عـن عمـرو بـن دينـار عـن طـاوس

حــدثنا يوســف بــن يعقــوب وقــال. العمــرى جــائزة: قــالثابــتبــنزيــدأن ملــدريعــن حجــر ا
رو بــن دينــار عــن طــاوس عــن حجــر القاضــي ثنــا ســليمان بــن حــرب ثنــا محــاد بــن زيــد عــن عمــ

قـال أبـو القاسـم.سبيلها سـبيل املـرياث: املدري عن زيد بن ثابت أنه سئل عن العمرى فقال
.واألكثر على رفعه .عمرواهـ وذكر االختالف على وقفه احلمادان: الطرباين 

نــا قــاال أخرب إســحاق بــن إبــراهيم وعبــد بــن محيــد واللفــظ لعبــدحــدثنا]4278[مســلم وقــال
أجــاز إمنــا العمــرى الــيت: قــالجــابرســلمة عــن عــن أيبيعبــد الــرزاق أخربنــا معمــر عــن الزهــر 

لــك مــا يهــ: فأمــا إذا قــال . لــك ولعقبــكيهــ: أن يقــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
اهـبهيفيتيوكان الزهر : قال معمر . ا. عشت

الـزبري عـن واللفـظ لـه أخربنـا أبـو خيثمـة عـن أيببـن حيـىيوحـدثنا حيـىي ]4283[وقال مسلم 
فإنه ، أمسكوا عليكم أموالكم وال تفسدوها :جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

.اهـ وذكره من وجوه عن أيب الزبري أعمرها حيا وميتا ولعقبهيللذيمن أعمر عمرى فه
عيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطـاء حدثنا إسحاق بن إمسا]3558[أبو داود وقال

فمـــن أرقـــب شـــيئا أو ، ال ترقبـــوا وال تعمـــروا :صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال عـــن جـــابر أن النـــيب
.صححه ابن حبان واأللباين اهـ أعمره فهو لورثته 

قــاال اللفــظ البــن رافــع و حممــد بــن رافــع وإســحاق بــن منصــور وحــدثين]4285[وقــال مســلم 
أعمـرت امـرأة باملدينــة : أبـو الـزبري عــن جـابر قـال أخربنـا ابــن جـريج أخـربينحـدثنا عبـد الـرزاق

وتوفيــت بعــده وتركـــت ولــدا ولــه إخــوة بنــون للمعمــرة فقــال ولـــد مث تــويف، حائطــا هلــا ابنــا هلــا 
فاختصــموا إىل . كــان ألبينــا حياتــه وموتــهبــل  : وقــال بنــو املعمــر . رجــع احلــائط إلينــا : املعمــرة 

بالعمرى لصاحبها صلى اهللا عليه وسلمفدعا جابرا فشهد على رسول اهللاطارق موىل عثمان 
فقضـى بــذلك طــارق مث كتــب إىل عبــد امللــك فـأخربه ذلــك وأخــربه بشــهادة جــابر فقــال عبــد ، 

اهـاملعمر حىت اليومفإن ذلك احلائط لبين. فأمضى ذلك طارق. صدق جابر: امللك 

حدثنا وكيع قال حدثنا سـعيد بـن حسـان قـال ]23086[ابن أيب شيبة وقال.اهـ صححه األلباين ومنكلآلخر مين
مــن أعمـر عمــرى فهــي لـه ولورثتــه مـن بعــده ال ترجــع إىل الـذي أعمرهــا ، والـرقىب مثلهــا ، قلــت : اهــدا يقـول مسعـت جم: 

.اهـ سند جيد هي لآلخر مين ومنك: قول الرجل : ما الرقىب ؟ قال : 
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زوج النــيب صــلى اهللا حفصــةعــن نــافع أنعــن معمــر عــن أيــوب ]16905[عبــد الــرزاق -
سـند . ، سلم أسكنت موالة هلا بيتا مـا عاشـت عليه و 

.صحيح 
. ورث مــن حفصــة بنــت عمــر دارهــا عبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]1443[مالــك وقــال

زيـد قـبض قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن اخلطاب ما عاشت فلما توفيت بنـت
حدثنا علي بن مسهر عن ]20483[ابن أيب شيبة .نه له أعبد اهللا بن عمر املسكن ورأى 

عبيــد اهللا عــن نــافع
.اهـ صحيح احلجرةتوفيت حفصة قبض ابن عمر

عبـد يـب بـن أيب ثابـت أنـه مسـع بـن جـريج قـال أخـربين حباأخربنـا ]16877[عبد الـرزاق -
بـن ارجل أعطى ابنا له ناقة له ما عاش فنتجـت ذودا فقـال : سأله أعرايب فقال و اهللا بن عمر

أخربنا وقال .هو أبعد هلا منه: فرأيت إن كانت صدقة قال أ: عمر هي له حياته وموته قال 
: أعــرايب فقــال بــن عمــر يقــول وســأله امعمــر عــن أيــوب عــن حبيــب بــن أيب ثابــت قــال مسعــت 

. هي لـه حياتـه وموتـه : بن عمر افقال ، رجل أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت إبال 
حدثنا علي بـن مسـهر عـن الشـيباين عـن حبيـب بـن أيب ثابـت عـن ]23071[ابن أيب شيبة

إين أعطيــت ابــن أخــي ناقــة حياتــه ، فنمــت حــىت صــارت : أتــاه أعــرايب فقــال : قــال عمــرابــن
إمنـا جعلتهـا صـدقة ، قـال : ألعرايب اهي له حياته وموته ، فقال : فما ترى فيها ؟ قال إبال ،

حدثنا هشـيم عـن الشـيباين عـن حبيـب بـن ]100[القضاء سريج يف .ذلك أبعد لك منها: 
: فقـالشـهدت ابـن عمـر وسـأله رجـل: ابت قالأيب ث

إمنـــا كنـــت : فقـــال: فهـــي لـــه حياتـــه وموتـــه، قـــال: صـــارت إبـــال، قـــال
حــدثنا ابــن ]5873[الطحــاوي . ذاك أبعــد لــك منهــا: 

مسعـت ابـن عمـر : مرزوق قال ثنا بشر بـن عمـر قـال ثنـا شـعبة عـن حبيـب بـن أيب ثابـت قـال
هـي لـه وأوالدهـا : ولـدت، فقـالوسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياتـه فنتجـت أي 

أخربنـا ابـن عيينـة عـن ] 66/ 4م[الشافعي وقال. هي له حيا وميتا: فسألته بعد ذلك فقال
كنــت عنــد ابــن عمــر فجــاءه : عمــرو بــن دينــار ومحيــد األعــرج عــن حبيــب بــن أيب ثابــت قــال

إبـال فقـال ابـن : رجل من أهل البادية فقال
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أخربنا .ذلك أبعد لك منها: : فقال. هي له حياته وموته : عمر 
يعــين كــربت ،أضــنت: ســفيان عــن ابــن أيب جنــيح عــن حبيــب بــن أيب ثابــت مثلــه إال أنــه قــال

تج أن مـا نـ، أو هذا يف اهلبة إمنا و استدل به الشافعي على العمرى ، اهـ صحيح ، واضطربت
وقــد كــان ابــن عمــر يــروي عــن رســول اهللا أن .، علــى أن يف اخلــرب اختالفــا لــههــو مــن الناقــة 

ومــا يرويــه نــافع أبــني . )1(األعــرايب اضــطرب يف مســألتهكــأن و . للوالــد أن يرجــع يف هبتــه ولــده 
.وأصح 

عن معمـر عـن الزهـري وسـئل عـن رجـل وهـب البنـه ناقـة فرجـع ]16547[وقال عبد الرزاق 
.مرسل . ا عليه بعينها وجعل مناءها البنهفردهالخطاببنعمرفع ذلك إىل فيها فر 

نــــه مســــع مكحــــوال أعــــن حيــــىي بــــن ســــعيد عــــن عبــــد الــــرمحن بــــن القاســــم ]1442[مالــــك -
:فقـال القاسـم بـن حممـدوما يقول النـاس فيهـاىالدمشقي يسأل القاسم بن حممد عن العمر 

وعلــى ذلــك :مالــكقـال . مـواهلم وفيمــا أعطــوا ال وهـم علــى شــروطهم يف أإمـا أدركــت النــاس 
. اهــ صـحيح إذا مل يقـل هـي لـك ولعقبـك ، عمرهـا أن العمـرى ترجـع إىل الـذي أاألمر عنـدنا 
.واهللا أعلم . )2(كانت مبنزلة العارية ال اهلبةفإذا رجعت 

: قــال ن عمــر عــن ابــن أيب مليكــةبــحــدثنا وكيــع عــن الســائب ]20486[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح أسكنتك ما بدا يل: إذا أسكنت قالت عائشةكانت 

حممــد بــن يعقــوب مــن اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس أخربنــا أبــو عبــد]12332[البيهقـي -
حـدثنا مهـام حـدثنا قتـادة يحدثنا أبو عمر احلوضيأصل كتابه حدثنا العباس بن حممد الدور 

نأكل شـيئا إال أمرنـا أن نتوضـأ يالزهر إن هذا ال يدعنا يعين: سليمان بن هشام قال قال يل

:قال قالبن عمر ابن جريج قال أخربين عطاء عن حبيب بن أيب ثابت عن اأخربنا ]16920[عبد الرزاق وقال -1
قـال والـرقىب أن . فمـن أعمـر شـيئا أو أرقبـه فهـي لـه حياتـه وموتـه ، رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم ال عمـرى وال رقـىب 

فـإن عطـاء أخـربين عنـك : قلت حلبيـب . والعمرى أن جيعله حياته بأن يعمر حياته ، يقول هذا لآلخر مين ومنك موتا 
يف الــرقىب شـــيئا ومل أمســع منـــه إال هــذا احلـــديث يف العمــرى ومل أخـــرب عطـــاء يف بــن عمـــرامل أمســع مـــن : قـــال . يف الــرقىب 

اهـالعمرى شيئا 
ســألته عــن رجــل أســكن رجــال داره فمــات : حــدثنا هشــيم عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال ]20490[ابــن أيب شــيبة -2

مــن ملــك شــيئا : لــيس كــان يقــال أ، يــا أبــا عمــران : قلــت : ترجــع إىل ورثــة املســكن ، قــال : املســكن واملســكن ، قــال 
اهـ ثقات : حياته ، فهو لورثته من بعده ، قال 

.
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إذا أكلتــه فهــو طيــب فلــيس عليــك فيــه : ســألت عنــه ســعيد بــن املســيب فقــال : قلــت ! منــه 
فهـل ، مـا أراكمـا إال قـد اختلفتمـا : فقـال. وضـوء وإذا خـرج فهـو خبيـث عليـك فيـه الوضـوء 

فأرسـل . عطاء : ؟ قلت من: العرب قال جزيرةأقدم رجل يف، نعم : قلت ؟ البلد أحد يف
فما تقول قـال حـدثينيإن هذين قد اختلفا عل: ء به فقال يإليه فج

؟ قـال العمرىما تقول يف: فقال يل.بكر خبزا وحلما مث قام فصلى ومل يتوضأأكلوا مع أيب
عليـه وسـلم صـلى اهللا ة أن النـيبهريـر قلت حدثين

قــال . : يقــال فقـال الزهـر . العمـرى جـائزة : قـال 
جــابر بــن عبــد اهللا أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ قــال حــدثينمــا تقــول: فقــال لعطــاء 

ضــى بــه ق: ال عطــاء قــ. إن اخللفــاء ال يقضــون بــذلك : يقــال الزهــر . العمــرى جــائزة : قــال 
حيح خمتصرا باإلسـنادين دون القصـةالصيفيرواه البخار . كذا وكذاعبد امللك بن مروان يف

، رواه النسائي. : اهـ ورواه هشام الدستوائي عن قتادة وقال فيه 
.وصححه األلباين 

بـــن هشـــام أرســـل إليـــه وإىل عـــن معمـــر عـــن قتـــادة أن ســـليمان]16883[عبـــد الـــرزاق وقــال 
قال وخالفـه الزهـري فقـال . هي جائزة ألهلها : الزهري وهو مبكة فسأهلما عن العمرى فقلت 

: قـال قلـت ؟ إنكما قد اختلفتما علي فهل مبكة عـامل : 
تلفـا علـي يف أقدم علما منه قال من هو قلت عطاء بـن أيب ربـاح فأرسـل إليـه أن هـذين قـد اخ

قضى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم أن العمـرى جـائزة فقـال : العمرى فما تقول فيها قال 
اهـ 

هللا بـن حممـد بـن عقيـل عـن ابـن احلنفيـةعـن عبـد احـدثنا شـريك ]23070[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف العمرى بتات: قال عليعن 
بــن أيب جنــيح عــن جماهــد عــن ابــن جــريج عــن معمــر عــن اعــن ]16919[عبــد الــرزاق وقــال
حــدثنا شــعبة حــدثنا وكيــع قــال]23085[ابــن أيب شــيبة . الــرقىب مبنزلــة العمــرى : قــال علــي

]8859[ذر ابـن املنـ. قىب سـواءالعمـرى والـر : علـيقـال : قـال عن ابن أيب جنيح عن جماهد
جنـيح عـن جماهـدحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن ابن أيب 

.كان يفيت به جماهد ،  اهـ مرسل جيدالعمرى والرقىب سواء: عن علي قال
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: قــال عبــاسبــناعــن الثــوري عــن أيب الــزبري عــن طــاووس عــن ]16885[عبــد الــرزاق وقــال 
بـن اأخربنا الثوري عـن أيب الـزبري عـن طـاووس عـن ]16914[وقال .من أعمر شيئا فهو له 

]8854[وقال ابـن املنـذر . )1(ومن أعمر شيئا فهو لهفهو له ،من أرقب شيئا : عباس قال 
عــن ابــن عــن ســفيان عــن أيب الــزبري عــن طــاوسحــدثنا أبــو أمحــد قــال أخربنــا يعلــى بــن عبيــد

اهـــ عمــر شــيئا فهــو لــه، ومــن أرقــب شــيئا فهــو لــهال حتــل العمــرى وال الــرقىب فمــن أ: عبــاس قــال
.سند صحيح 

ن أيب الـزبري عـن طـاووسعـحدثنا حيىي بن سعيد عـن سـفيان]23087[ابن أيب شيبة وقال
.اهـ سند صحيح الرقىب والعمرى سواء : قال عباسابنعن 

األحباس والوقوفيف ما جاء جامع 
وابـــن حجـــر قـــالوا حـــدثنا ابـــن ســـعيد ينيعــحـــدثنا حيـــىي بـــن أيـــوب وقتيبـــة]4310[مســلم -

هريـرة أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم هو ابن جعفر عن العـالء عـن أبيـه عـن أيبإمساعيل
إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة إال من صـدقة جاريـة أو علـم ينتفـع بـه :قال 

اهـأو ولد صاحل يدعو له 
إســـحاق عـــن عمـــرو بـــن نا أبـــو األحـــوص عـــن أيبحـــدثنا قتيبـــة حـــدث]4461[البخـــاري -

دينـارا وال درمهـا وال عبـدا وال أمـة ، إال صـلى اهللا عليـه وسـلمما تـرك رسـول اهللا : احلارث قال 
اهـوأرضا جعلها البن السبيل صدقة ، وسالحه ، كان يركبها بغلته البيضاء اليت

بـــن شـــم حـــدثنا صـــخر هاحـــدثنا هـــارون حـــدثنا أبـــو ســـعيد مـــوىل بـــين]2764[البخـــاري -
تصــدق مبـال لـه علـى عهــد رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه أن عمـر جويريـة عـن نـافع عــن ابـن عمـر

اســتفدت مــاال وهــو يــا رســول اهللا إين: وكــان يقــال لــه مثــغ ، وكــان خنــال ، فقــال عمــر وســلم 
تصـدق بأصـله ، :صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال النـيب. فـأردت أن أتصـدق بـه ، نفـيس يعند
سـبيل فتصـدق بـه عمـر ، فصـدقته ذلـك يف. يوهـب وال يـورث ، ولكـن ينفـق مثـرهاع وال ال يب

القــرىب ، وال جنــاح علــى مــن وليــه أن يالرقــاب واملســاكني والضــيف وابــن الســبيل ولــذاهللا ويف
اهـيأكل منه باملعروف ، أو يوكل صديقه غري متمول به 

.وقع يف املطبوع خطأ ، صححته من رواية ابن املنذر ، رواه عن الدبري عن عبد الرزاق -1
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صـدقة عمـر يان عن عمـرو قـال يفحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سف]2313[وقال البخاري 
غري متأثل ماال ، فكان ابن عمـر هـو يلـى ،جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له ليس على الويل
اهـللناس من أهل مكة ، كان ينزل عليهم يصدقة عمر يهد

وأبــــو زكريــــا بــــن أيبيأخربنــــا أبــــو بكــــر أمحــــد بــــن احلســــن القاضــــ]12240[البيهقــــي وقــــال
ثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد إســحاق املزكــى قــاال حــد

عمــر بــن الليــث بــن ســعد عــن حيــىي بــن ســعيد عــن صــدقة احلكــم أخربنــا ابــن وهــب أخــربين
مثغ أنه عبد احلميد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب يفقال نسخها يلالخطاب

مـن أهلهـا ال يالـرأيفـإن توفيـت فإنـه إىل ذإىل حفصة ما عاشـت تنفـق مثـره حيـث أراهـا اهللا
مثــره إن أكــل أو آكــل صــديقا غــري أصــله أبــدا وال يوهــب ومــن وليــه فــال حــرج عليــه يفىيشــرت 

القـرىب وابـن السـبيل ويفيمتأثل ماال فما عفا عنه من مثـره فهـو للسـائل واحملـروم والضـيف وذو 
واملائـة الوسـق يمـن ولـديالـرأيىل ذسبيل اهللا تنفقه حيث أراها اهللا من ذلك فإن توفيت فـإ

مل أهلكهــا فإنــه مــع مثــغ علــى يبيــديرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بــالوادأطعمــينيالــذ
وكتـب معيقيـب وشـهد عبـد . مثغ اشرتى من مثره رقيقا لعملهسنته اليت

عمـر أمـري املـؤمنني إن حـدث اهللا بن األرقم بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أوصـى بـه عبـد اهللا
يخبيـرب ورقيقـه الـذيفيـه واملائـة السـهم الـذيبه حدث أن مثغا وصرمة ابن األكوع والعبد الذ

أطعمــه حممــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم تليــه حفصــة مــا يالوســق الــذفيــه واملائــة يعــين
مــن الســائل واحملــروم مــن أهلهــا ال يبــاع وال يشــرتى ينفقــه حيــث رأىيعاشــت مث يليــه ذو الــرأ

اهـــ رواه أبــو داود القــرىب وال حــرج علــى وليــه إن أكــل أو آكــل أو اشــرتى لــه رقيقــا منــهيوذو 
.ةوجادة صحيحوقال األلباين 

حـــدثنا أبـــو حممـــد عبيـــد بـــن حممـــد الكشـــوري قـــال أخربنـــا حممـــد بـــن ]19414[الطـــرباين -
معمـر عـن أيـوب أنـه أخـذ هـذا الكتـاب مـن يوسف احلذايف قال أخربنا عبد الرزاق قال أخربنا 

عمرو بن دينار هذا ما أقر به وقضـى يف مالـه علـي بـن أيب طالـب تصـدق بينبـع ابتغـاء مرضـاة 
اهللا ليوجلين اجلنة ويصرف النار عين ويصرفين عن النـار فهـي يف سـبيل اهللا ووجهـه ينفـق يف كـل 

رحم والقريـب والبعيـد ال يبـاع وال نفقة من سبيل اهللا ووجهـه يف احلـرب والسـلم واخلـري وذوي الـ
يوهــب وال يــورث كــل مــال يف ينبــع غــري أن رباحــا وأبــا نيــزر وجبــريا إن حــدث يب حــدث لــيس 
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ا كــان يل أهلــيهم فــذلك الــذي أقضــي فيمــا كــان يل يف ينبــع جانبــه حيــا أنــا أو ميتــا ومعهــا مــ
بوادي أم القرى من مال ورقيق حيا أنا أو ميتا ومـع ذلـك األذينـة وأهلهـا حيـا أنـا أو ميتـا ومـع 
ذلــك رعــد وأهلهــا غــري أن زريقــا مثــل مــا كتبــت أليب نيــزر وربــاح وجبــري وأن ينبــع ومــا يف وادي 

وه وتبيض القرى واألذينة ورعد ينفق يف كل نفقة ابتغاء بذلك وجه اهللا يف سبيله يوم تسود وج
وجوه ال يبعن وال يوهنب وال يورثن إال إىل اهللا هو يتقبلهن وهـو يـرثهن فـذلك قضـية بيـين وبـني 

علــي يف مالــه واجبــة بتلــة مث ىاهللا الغــد مــن يــوم قــدمت مســكن حيــا أنــا أو ميتــا فهــذا مــا قضــ
يقـــوم علـــى ذلـــك بنـــو علـــي بأمانـــة وإصـــالح كإصـــالحهم أمـــواهلم يـــزرع ويصـــلح كإصـــالحهم 

وال يباع مـن أوالد علـي مـن هـذه القـرى األربـع وديـة واحـدة حـىت يسـد أرضـها غراسـها أمواهلم

000وحفــــظ أمانتــــه هــــذا كتــــاب علــــي بــــن أيب طالــــب بيــــده إذ قــــدم مســــكن وقــــد أوصــــيت 

مال رسول اهللا صلى اهللا عليـه و سـلم علـى ناحيتـه ينفـق يف الفقريين يف سبيل اهللا واجبة بتلة و 
بـن السـبيل يأكـل منـه عمالـه بـاملعروف غـري اسبيل اهللا ووجهه وذي الرحم والفقراء واملساكني و 

هـــذا مـــا قضـــى علـــي بـــن أيب .املنكـــر بأمانـــة وإصـــالح كإصـــالحه مالـــه يـــزرع وينصـــح وجيتهـــد
أمــا بعــد .ة واهللا املســتعان علــى كــل حــال طالــب يف هــذه األمــوال الــيت كتــب يف هــذه الصــحيف

فــإن والئــدي الــاليت أطــوف علــيهن التســع عشــرة مــنهن أمهــات أوالد وأوالدهــن أحيــاء معهــن 
ومنهن حباىل ومـنهن مـن ال ولـد هلـا فقضـيت إن حـدث يب حـدث يف هـذا الغـزو أن مـن كـان 

مـن كانـت مـنهن منهن ليس هلا ولد وليست حببلـى عتيقـة لوجـه اهللا لـيس ألحـد عليهـا سـبيل و 
حبلى أو هلا ولد متسك علـى ولـدها فهـي مـن حظـه فـإن مـات ولـدها وهـي حيـة فلـيس ألحـد 
عليها سبيل هذا مـا قضـيت يف والئـدي التسـع عشـرة وشـهد عبيـد اهللا بـن أيب رافـع وهيـاج بـن 

بسـم .أيب هياج وكتب علي بيده لعشر ليال خلون من مجادى األوىل سنة تسع وثالثني سنة 
ن الرحيم هذا كتاب عبد اهللا عمر أمري املؤمنني يف مثغ أنـه إن تـويف أنـه إىل حفصـة مـا اهللا الرمح

عاشت تنفـق مثـرة حيـث أراهـا اهللا فـإن توفيـت فإنـه إىل ذي الـرأي مـن أهلهـا أال يشـرتي أصـله 
أو آكل صـديقا غـري متمـول منـه مـاال ليه فال حرج عليه يف مثره إن أكلأبدا وال يوهب ومن و 

بــن الســبيل ويف ســبيل اهللا اه مــن مثــره فهــو للســائل واحملــروم والنســيف وذي القــرىب و فمــا عفــا عنــ
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طعمـين حممـد صـلى اهللا عليـه و أينفقه حيث أراه اهللا من ذلـك وإن توفيـت ومئـة الوسـق الـذي 

بســـم اهللا الـــرمحن .لعملـــه وكتـــب معيقيـــب وشـــهد عبـــد اهللا بـــن األرقـــم اشـــرتى مـــن مثـــره رقيقـــا 
الرحيم هذا مـا أوصـى بـه عبـد اهللا عمـر أمـري املـؤمنني إن حـدث بـه حـدث أن مثغـا وصـرمة بـن 
األكـوع صـدقة والعبـد الــذي فيـه ومئـة السـهم الــذي خبيـرب ورقيقـه الـذي فيــه واملئـة الـيت أطعمــين 

فصــة مــا عاشــت مث يليــه ذو الــرأي مــن أهلــه ال يبــاع وال حممــد صــلى اهللا عليــه و ســلم تليــه ح
يشرتى ينفقه حيث رأى من السائل واحملروم وذي القرىب وال حرج علـى وليـه إن أكـل أو آكـل 

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما قضى عمرو بـن العـاص يف الـوهط قضـى .أو اشرتى رقيقا منه 

صــوله وال يرثــه أوجــه اهللا والــدار اآلخــرة ال يبــاع وال يوهــب وال يــورث حــىت يرثــه اهللا قائمــا علــى 
وال جيــوز ألحــد مــن النــاس تغيــري شــيء مــن الــذي قضــيت فيــه وعهــدت وأحرمــه مبــا حــرم اهللا 
لـــك وال يغـــري قضـــائي الـــذي 
قضيت فيه وتركته عليه وال حيـل ملسـلم يعبـد اهللا تبـديل شـيء منـه وال تغيـريه عـن عهـده والـذي 
جعلتــه لــه وهــو إىل ويل مــن آل عمــرو بــن العــاص ووليــه مــنهم املصــلح غــري املفســد واملتبــع فيــه 

ذي ال قضـاء لـه قضـائي وعهـدي فمـن أراد أن ينقصـه أو يغـري شـيئا منـه فهـو السـفيه املبطـل الـ
بقرابــة ال يعلــم 000يف صــدقيت وال أمــر ومل أكتــب كتــايب هــذا إال خشــية أن يلحــق فيــه ســفيه

شــأن صــدقيت والــذي تركتهــا عليــه وعهــدت فيهــا فيحــدث نفســه مبــا ال حيــل لــه وال جيــوز لقلــة 
علمه وسفه رأيه فليس ألحد من أولئك يف صـدقيت حـق وال أمـر وأحـرج بـاهللا علـى كـل مسـلم 

هللا مــن ذي قرابــة أو غــريه وإمــام واله اهللا أمــر املســلمني أن يغــري صــدقيت عــن مــا وصــيت يعبــد ا
فيها أو قضيت وتركتها عليه طلحة بن عبيد اهللا ومعبد بن معمر وعبـد الـرمحن بـن عـوف وأبـو 

بن حذيفة واحلـارث بـن احلكـم وسـعد بـن أيب وقـاص وعبـد الـرمحن بـن مطيـع وجبـري بـن اجهم 
بـن ماهـد ونـافع بـن طريــف وكتـب لعشـر ليـال خلـون مـن احملـرم مـن ســنة احلـويرث وأبـو سـفيان 

اهـتسع وعشرين 
عمـرو قـاال حـدثنا أبـو أخربنا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]12244[البيهقي -

حممـــد بـــن يعقـــوب حـــدثنا الربيـــع بـــن ســـليمان املـــؤذن حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن وهـــب عـــن العبـــاس
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عمــر بــن قطــع لــه طالــبيبــن أبــيعلــأن ن حممــد عــن أبيــهن بــالل عــن جعفــر بــســليمان بــ
طالـب إىل قطيعـة عمـر أشـياء فحفـر فيهـا عينـا فبينـا هـم بن أيبيينبع مث اشرتى علالخطاب 

بشــر : ر بــذلك قــال ّشــوبُ يعلــيعملــون فيهــا إذ تفجــر علــيهم مثــل عنــق اجلــزور مــن املــاء فــأيت
بيل اهللا وابــن الســبيل القريــب والبعيــد ويفســ

عـــن النـــار يالســـلم ويف
.ي اهـ مرسل صحيح ويصرف النار عن وجه

عليـــاأن حـــدثنا وكيـــع عـــن القاســـم بـــن الفضـــل عـــن أيب جعفـــر]21330[ابـــن أيب شـــيبة -
.صحيحاهـ مرسل أوقفا أرضا هلما بتا بتالعمرو
قـال : قـال عـن الوليـد بـن أيب هشـامحدثنا ابـن عليـة عـن سـوار ]21331[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل حسن رباعي اليت مبك: عثمان
قـال : حدثنا هشيم عن إمساعيل بن أيب خالـد عـن الشـعيب قـال ]21325[ابن أيب شيبة -

أخشـى أن يكـون تصـحيفا اهــاهللا إال ما كان من سالح أو كراعفرائض ال حبس عن : علي
.عن فرائض اهللا عن املواريث ، ال مينعها ال حبس ، إمنا هو قول شريح ، ومعىن

قـال : قـال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عـن رجـل عـن القاسـم]21326[ابن أيب شيبة -
.يف الفرائض إن شاء اهللا يأيت ف ، ضعياهـ )1(أو سالحال حبس إال يف كراع: عبد اهللا

بـدار لـه وجعلهـا الزبيـرتصـدق : عن هشام بن عروة عن أبيـه قـال]16922[عبد الرزاق -
ن هشـام عـحـدثنا حفـص ]21329[ابـن أيب شـيبة . حبيسا على ولـده وولـد ولـده فجـازت 

أخربنـا ]3129[ابـن سـعد .وقـف دارا لـه علـى املـردودة مـن بناتـهالـزبريبن عروة عـن أبيـه أن 
أن الــزبري بــن أخربنــا حفــص بــن غيــاث عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه: الفضــل بــن دكــني قــال 

أخربنـا عبـد اهللا بـن ]3300[الـدارمي .العوام جعل دارا له حبيسا على كل مردودة مـن بناتـه
ســعيد ثنــا أبـــو أســامة عـــن هشــام عـــن أبيــه أن الــزبري جعـــل دوره صــدقة علـــى بنيــه ال تبـــاع وال 

تورث وأ

كــانوا حيبســون : نا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن حســن عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال حــدث]21328[ابــن أيب شــيبة -1
.اهـ ثقات الفرس والسالح يف سبيل اهللا
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، علقـه صـحيح. حكـاه أبـو عبيـد يف الغريـب ، اهــ املـردودة املطلقـة ، قالـه األصـمعي حق هلـا 
.البخاري 

أمحـد بـن سـهل حـدثنا إبـراهيم بـن أخربنا أبو عبـد اهللا احلـافظ أخـربين]12246[البيهقي -
أن زيد بـن ثابـت كـان قـد حـبس داره الـيتمالكا حرملة حدثنا ابن وهب حدثينمعقل حدثن

.كتـاب حبسـه علـى مـا حـبس عمـر بـن اخلطـاب عنـد املسـجد وكتـب يفالبقيع وداره الـيتيف
داره الـيتوكـان زيـد بـن ثابـت يسـكن منـزال يف: قـال يقال مالـك وحـبس زيـد بـن ثابـت عنـد
ك حـبس داره وكـان كـان عبـد اهللا بـن عمـر فعـل ذلـوقـد. حبس عند املسـجد حـىت مـات فيـه 

اهـيسكن مسكنا منها
اخلطيب أخربنا أبو حيىي بن حممد بن حيىي املهرجاينأخربنا أبو سعيد ] 12247[البيهقي -

قـال وتصـدق يبـد اهللا بـن الـزبري احلميـدعنا بشر بن موسى حدثنا أبو بكر حدثي
إىل اليــوم وتصـدق عمــر بـن اخلطــاب بربعـه عنــد يلـى ولــده فهـأبـو بكـر الصــديق بـداره مبكــة ع

إىل يطالــب بأرضــه بينبــع فهــبــن أيبيوتصــدق علــ. إىل اليــوم ياملــروة وبالثنيــة علــى ولــده فهــ
احلراميــة وداره مبصــر وأموالــه باملدينــة علــى ولــده اليــوم وتصــدق الــزبري بــن العــوام بــداره مبكــة يف

وقــاص بــداره باملدينــة وبـداره مبصــر علــى ولــده فــذلك وتصــدق ســعد بـن أيب. فـذلك إىل اليــوم 
إىل اليــوم وعمــرو بــن العــاص بــالوهط مــن الطــائف يوعثمــان بــن عفــان برومــة فهــ. إىل اليــوم 

وداره مبكة على ولده فـذلك إىل اليـوم وحكـيم بـن حـزام بـداره مبكـة واملدينـة علـى ولـده فـذلك 
وفيمــا ذكــرت مــن : نــه أقــل ممــا ذكــرت قــال ذكــره كثــري جيــزئ مومــا ال حيضــرين: إىل اليــوم قــال 

صدقات مـن تصـدق بـداره مبكـة حجـة ألهـل مكـة يف
ء النــاس فيــه شــرع ســواء يأبــو بكــر وعمــر والــزبري عمــرو بــن العــاص وحكــيم بــن حــزام إىل شــ

اهـبه على أوالدهم دون مالكيه معهمفيتصدقون
حممــد بــن حممــود أخربنــا أبــو احلســنينــا أبــو عبــد الــرمحن الســلمأخرب ]12248[البيهقــي -

ــحــدثنا أبــو عبــد اهللا ياملــروز  ياحلــافظ حــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثنا األنصــار يحممــد بــن عل
. ان إذا حــج مــر باملدينــة فنــزل دارهأنــه وقــف دارا باملدينــة فكــأنــسعــن مثامــة عــن أيبحــدثين

.علقه البخاريصحيح ،
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: عــن نــافع قــال أخربنــا خالــد بــن خملــد قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر ]5177[ابــن ســعد -
ال خيـرج منهـا ، مث ومـن سـكنها مـن ولـده ، بداره حمبوسة ال تباع وال توهب عمرابنتصدق 

.اهـ علقه البخاري سكنها ابن عمر
ثنا حــديالتميمــياحلســني بــن علــأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ أخــربين]12259[البيهقــي -

يحامت قال مسعت حممـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد احلكـم يقـول مسعـت الشـافععبد الرمحن بن أيب
الوقــوف ومــا حيبســه النــاس اجتمــع مالــك وأبــو يوســف عنــد أمــري املــؤمنني فتكلمــا يف: يقــول 

.بـإطالق احلـبسجـاء حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم: قـال شـريح ، هذا باطل : فقال يعقوب 
ا جاء حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم بإطالق مـا كـانوا حيبسـونه آلهلـتهم مـن إمن: فقال مالك 

صــلى اهللا فأمــا الوقــوف فهــذا وقــف عمــر بــن اخلطــاب حيــث اســتأذن النــيب. البحــرية والســائبة
فأعجـب اخلليفـة ذلـك منـه . وهذا وقف الزبري . : عليه وسلم فقال 

اهـ)1(يعقوبيوبق

من حنل أحد بنيه دون بقيتهممر يفاأل
بـــن شـــهاب عـــن محيـــد بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عـــوف وعـــن حممـــد بـــن اعـــن ]1437[مالـــك -

ه إىل رسـول ن أبـاه بشـريا أتـى بـأنـه قـال أ
صـلى اهللا ل اهللا إين حنلـت ابـين هـذا غالمـا كـان يل فقـال رسـو : اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فقـال

سـلم قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و . ال: فقـال ؟ ولـدك حنلتـه مثـل هـذا لَّ ُكـأَ : سلم عليه و 
.اهـ رواه البخاري ومسلم حنوه فارجتعه

واللفظ لـه أخربنـا أبـو األحـوص عـن حصـني عـن حدثنا حيىي بن حيىي]4267[وقال مسلم 
عمــرة بنــت يعض مالــه فقالــت أمــبــبأيبيتصــدق علــ: عــن النعمــان بــن بشــري قــال الشــعيب
صلى اهللا إىل النيبفانطلق أيب. ال أرضى حىت تشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رواحة 

يعـين أخـربين عبـد امللـك بـن عبـد احلميـد امليمـوين أنـه سـأل أبـا عبـد اهللا]4[الوقوف قال أبو بكر اخلالل يف كتاب -1
ألنـه مل يكـن يـرى هـذه : قـال يلصلى اهللا عليه وسـلم ببيـع احلـبس؟جاء حممد: أيش معىن قول شريح: أمحد بن حنبل 

مث قـال أبـو عبـد .)ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصـيلة وال حـام(احلبس يعين الوقوف وأن ذاك كان يف اجلاهلية
. ار لطلحــة حبــيسهــذه الــد. مــا مــر مبكــة فنظــر إىل الــدور فســأل عنهــا! مــا حــج شــريح قــط؟: بلغــين أن مالكــا قــال: اهللا

مالـك يــرى هــذه . نعــم ألنـه كــان يقـول خبالفــه: قـالمالـك قالــه؟: قلــت.وهــذه الـدار لفــالن حبـيس. وهـذه الــدار لفـالن
اهـ. نعم: فسمعته يقول وتبسممن ذكره الشافعي؟: قالوا له.احلبس وذاك ال يراها
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أفعلـــت هـــذا :فقـــال لـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عليـــه وســـلم ليشـــهده علـــى صـــدقيت
فــرد تلـك الصــدقةيبفرجـع أ. أوالدكـم اتقـوا اهللا واعــدلوا يف:قـال . ال: قــال ؟بولـدك كلهـم 

حـدثنا حممـد بـن بشـر حـدثنا أبـو واللفـظ لـهحـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا بـن منـرياهـ وقال مسـلم
النعمــان بـــن بشـــري أن أمــه بنـــت رواحـــة ســألت أبـــاه بعـــض حـــدثينعــن الشـــعيبيحيــان التيمـــ

صـلى 
فأتى رسـول اهللا صـلى وأنا يومئذ غالميبيدفأخذ أيب.اهللا عليه وسلم على ما وهبت البين

ييــا رســول اهللا إن أم هــذا بنــت رواحــة أعجبهــا أن أشــهدك علــى الــذ: فقــال اهللا عليــه وســلم
. قـال نعـم. فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا بشري ألك ولد سـوى هـذا . وهبت البنها

اهـ ال أشهد على جور إذا فإينفال تشهدينقال. قال ال. أكلهم وهبت له مثل هذا :فقال 
عـن النعمـان حـدثنا أزهـر حـدثنا ابـن عـون عـن الشـعيبيحدثنا أمحد بـن عثمـان النـوفلمث قال

:إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ليشــهده فقــال حنــال مث أتــى يبأيببــن بشــري قــال حنلــين
. قـال بلـى. أليس تريد منهم الرب مثل ما تريد من ذا :قال . قال ال. ته هذا أكل ولدك أعطي

قــاربوا بــني :قــال ابــن عــون فحــدثت بــه حممــدا فقــال إمنــا حتــدثنا أنــه قــال . ال أشــهدفــإين:قــال
.)1(اهـ ولد النعمان عام اثنني مثل ابن الزبري ، هو أول مولود من األنصارأوالدكم 

حـــدثنا حســـني املعلـــم عـــن ابـــن زريـــعنا مســـدد حـــدثنا يزيـــد يعـــينحـــدث]3541[أبـــو داود -
:صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال وس عن ابن عمـر وابـن عبـاس عـن النـيبعمرو بن شعيب عن طا

ومثــل . ولــدهيإال الوالــد فيمــا يعطــعطيــة أو يهــب هبــة فريجــع فيهــا يال حيــل لرجــل أن يعطــ
اهــــ )2(قيئـــهفـــإذا شـــبع قـــاء مث عـــاد يفالعطيـــة مث يرجـــع فيهـــا كمثـــل الكلـــب يأكـــل ييعطـــيالـــذ

.صححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم والذهيب  

فممــن قــال ذلــك ، أهــل العلــم يف الرجــل ينحــل بعــض ولــده دون بعــض وقــد اختلــف]25/ 12[قــال ابــن املنــذر -1
وإمنا يكره من ذلك أن ينحل الرجل بعض : قال. قد حنل أبو بكر عائشة دون ولده: قال مالك. جائز مالك والشافعي

.اخل . ولده ماله كله
كـانوا يسـتحبون أن : قـال حدثنا وكيع عن مالك بـن مغـول عـن أيب معشـر عـن إبـراهيم]31642[ابن أيب شيبة -2

حدثنا علي بن اجلعد أخربنا ابـن عيينـة عـن مالـك ]37[ابن أيب الدنيا يف العيال .يعدل الرجل بني ولده حىت يف القبل
أخربنا ابن املبارك وأبو معاوية الضرير عـن مالـك بـن مغـول عـن ]154[الرب والصلة حسني املروزي يف . مثلهبن مغول 

.صحيح .فذكره أيب معشر عن إبراهيم
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عائشـة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه بن شهاب عن عروة بـن الـزبري عـن اعن ]1438[مالك -
كــان حنلهــا جــاد عشــرين وســقا مــن مالــه بالغابــة فلمــا الصــديقبكــرأبــان أأســلم و 

ا بنيــة مــا مــن النــاس أحــد أحــب إيل غــىن بعــدي منــك وال أعــز علــي حضــرته الوفــاة قــال واهللا يــ
وإين كنت حنلتك جاد عشرين وسـقا فلـو كنـت جددتيـه واحتزتيـه كـان لـك ، فقرا بعدي منك 

قالـت عائشـة . وإمنا هو اليوم مال وارث وإمنا مها أخواك وأختـاك فاقتسـموه علـى كتـاب اهللا . 
: فقـال أبـو بكـر . كتـه إمنـا هـي أمسـاء فمـن األخـرى فقلت يا أبت واهللا لو كان كذا وكـذا لرت : 

عن معمر عـن الزهـري عـن عـروة ]16507[عبد الرزاق .ذو بطن بنت خارجة أراها جارية 
ملا حضرت أبا بكر الوفاة قال أي بنية ليس أحد أحب إيل غىن منك وال : عن عائشة قالت 

أرضي اليت بالغابـة وإنـك لـو  أعز علي فقرا منك وإين قد كنت حنلتك جداد عشرين وسقا من
كنت حزتيه كان لك فإذ مل تفعلي فإمنا هو للوارث وإمنا هو أخواك وأختاك قالت عائشة هل 

ة عـن عائشــة حـدثنا سـفيان بــن عيينـة عــن الزهـري عـن عــرو ]20135[ابـن أيب شــيبة . إليهـا 
وددت أنـك كنـت حزتيـه أو : كان حنلها جداد عشرين وسقا، فلما حضر قال هلاأن أبا بكر

اليمـــان أخـــربينأيبمـــن طريـــق]12362[البيهقـــي .وإمنـــا هـــو اليـــوم مـــال الـــوارثجذذتيـــه
جـــداد كـــان أبـــو بكـــر حنلـــين: عـــروة بـــن الـــزبري أن عائشـــة قالـــت أخـــربينيشـــعيب عـــن الزهـــر 
بنيـة يأمـا بعـد أ: مث تشـهد مث قـال ماله فلمـا حضـرته الوفـاة جلـس فـاحتىبعشرين وسقا من

فـوددت كنت حنلتك جداد عشرين وسقا من مايلألنت وإينيغىن بعدإن أحب الناس إيل
واهللا إنــك كنــت حزتيــه واجتددتيــه ولكــن إمنــا هــو اليــوم مــال الــوارث وإمنــا هــو أخــواك وأختــاك 

قالت . ذو بطن ابنة خارجة أراه جارية : فمن األخرى قال يا أبتاه هذه أمساء: قالت فقلت 
ابــن مــن طريــق]12298[البيهقــي .مــا بــني كــذا إىل كــذا لرددتــه إليــكأعطيتــينلــو : فقلــت 

مالـك بـن أنـس ويـونس بـن يزيـد وغريمهـا مـن أهـل العلـم أن ابـن شـهاب أخـربهم وهب أخربين
ـــزبري عـــن عائشـــة زوج النـــيب إن أبـــا بكـــر : صـــلى اهللا ععـــن عـــروة بـــن ال

واهللا يـا بنيـة مـا : الصديق حنلها جداد عشرين وسـقا مـن مـال بالغابـة فلمـا حضـرته الوفـاة قـال 
كنـت حنلتـك منـك وإينيفقـرا بعـديمنـك وال أعـز علـيمن الناس أحـد أحـب إىل غـىن بعـد

هـو مـال الـوارث جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لـك ذلـك وإمنـامن مايل
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يــا أبـــة واهللا لــو كــان كــذا وكـــذا : وإمنــا هــو أخــواك وأختــاك فاقتســـموه علــى كتــاب اهللا فقالــت 
.اهـ صحيح ذو بطن بنت خارجة أراها جارية: لرتكته إمنا هو أمساء فمن األخرى قال

ن هشـام بـن عـروة عـن عأخربنا مهام: أخربنا عمرو بن عاصم قال ]3482[ورواه ابن سعد 
إنــه لــيس يف أهلــي بعــدي أحــد : أن أبــا بكــر ملــا حضــرته الوفــاة دعاهــا فقــال ه عــن عائشــةأبيــ

أحــب إيل غــىن منــك ، وال أعــز علــي فقــرا منــك ، وإين كنــت حنلتــك مــن أرض بالعاليــة جــداد 
يعين صرام عشرين وسقا ، فلو كنت جددته مترا عاما واحدا احناز لك ، وإمنا هو مال الـوارث 

وذات بطــن ابنــة خارجــة ، قــد : إمنــا هــي أمســاء ، فقــال : وأختــاك ، فقلــت ، وإمنــا مهــا أخــواك 
اهـ

بـن أيب مليكـة أن القاسـم بـن حممـد ابن جريج قال أخربين اعن ] 16508[عبد الرزاق وقال 
حنلتــك حنــال مــن خيــرب وإين أخــاف أن بــن أيب بكــر أخــربه أن أبــا بكــر قــال لعائشــة يــا بنيــة إين

أكـون آثرتـك علـى ولـدي وإنــك مل تكـوين حزتيـه فرديـه علـى ولــدي فقالـت عائشـة يـا أبتـاه لــو  
ابـــن وهـــب أخـــربينمـــن طريـــق] 12299[ورواه البيهقـــي . 

ابــن وهــب لوقــا.عبــد اهللا بــن عمــر عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن أبيــه عــن عائشــة بــذلك
ســفيان حيــدث أنــه مســع القاســم بــن حممــد حيــدث بــذلك أيضــا إال أنــه مسعــت حنظلــة بــن أيب

.اهـ مرسل صحيح أرضا يقال هلا مثرد وكانت عنده مل تقبضها: قال
ثنــا أيب عــن : حــدثنا فهـد قــال ثنــا عمــر بـن حفــص بــن غيـاث قــال]5845[الطحــاوي وقـال

لــى ن أبــو بكــر الصــديق قــد أعطــى عائشــة حنُ كــا: قــالثنــا مســروق: األعمــش عــن شــقيق قــال
.اهـ مرسل صحيح فلما مرض قال هلا اجعليه يف املرياث

عـن عـامر أن أخربنا أبو سهل نصر بن باب عـن داود بـن أيب هنـد]3484[وقال ابن سعد 
أي بنيـة ، قـد علمـت أنـك كنـت أحـب النـاس إيل : أبا بكر الصـديق ملـا احتضـر قـال لعائشـة 

نت حنلتك أرضـي الـيت تعلمـني مبكـان كـذا وكـذا ، وأنـا أحـب أن ترديهـا علـي ، وأعزه ، وأين ك
ألقـاه ومل أفضـل بعـض ولـدي فيكون ذلك قسمة بني ولدي على كتاب اهللا ، فألقى ريب حني 

.اهـ نصر بن باب مرتوك على بعض
ن أئبـن شـهاب عـن عـروة بـن الـزبري عـن عبـد الـرمحن بـن عبـد القـار اعـن ]1439[مالك -

بــن ا:قــال بــن الخطــابعمــر 
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. ن مات هو قال هـو البـين قـد كنـت أعطيتـه إيـاه إمايل بيدي مل أعطه أحدا و : أحدهم قال 
عبــد الـــرزاق .ن مـــات لورثتــه فهــي باطــلإمــن حنــل حنلــة فلــم حيزهـــا الــذي حنلهــا حــىت يكــون 

عــن عــروة بــن الــزبري قــال أخــربين املســور بــن خمرمــة وعبــد عــن معمــر عــن الزهــري ]16509[
ما بال أقـوام ينحلـون أبنـاءهم فـإذا : القارئالرمحن بن عبد 

مات االبـن قـال األب مـايل ويف يـدي وإذا مـات األب قـال قـد كنـت حنلـت ابـين كـذا وكـذا ال 
رجـال ابـن وهـب أخـربينمـن طريـق] 12301[البيهقـي . ه وقبضـه عـن أبيـهحنل إال ملن حـاز 

من أهل العلم منهم مالك بن أنـس ويـونس بـن يزيـد عـن ابـن شـهاب عـن عـروة بـن الـزبري عـن 
مــا بــال رجــال ينحلــون أبنــاءهم : عــن عمــر بــن اخلطــاب أنــه قــال يعبــد الــرمحن بــن عبــد القــار 

ن مـات هـو قـال قـد مل أعطه أحـدا وإيبيد
اهــ باطليحنلها حىت تكون إن مات لوارثه فهيكنت أعطيته إياه من حنل حنلة مل حيزها الذ

بــن حممــد الصــفار أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران أخربنــا إمساعيــل]12305[البيهقــي ورواه
ن بـن عن عروة عن عبد الـرمحيزكريا بن حيىي بن أسد حدثنا سفيان عن الزهر حدثنا أبو حيىي

ما بال أقوام ينحلون أوالدهم حنلـة فـإذا مـات أحـدهم : عبد القارى أن عمر بن اخلطاب قال 
ال حنلــة إال حنلــة حيوزهــا الولــد يقــد كنــت حنلتــه ولــد: وإذا مــات هــو قــال ييــديفقــال مــايل

.اهـ صحيح دون الوالد فإن مات ورثه
رئ أخربنـا احلسـن بـن حممـد بـن بـن حممـد املقـيأخربنـا أبـو احلسـن علـ]12303[البيهقي -

إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حممد بن املنهـال حـدثنا يزيـد بـن زريـع حـدثنا سـعيد 
ـــن قـــال قـــال يموســـى األشـــعر عروبـــة عـــن قتـــادة عـــن حيـــىي بـــن يعمـــر عـــن أيببـــن أيب عمـــر ب

.اهـ سند بصري صحيح ، خمتصر األحنال مرياث ما مل تقبض: الخطاب
حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا مهـام عـن قتـادة عـن النضـر بـن أنـس]20502[وقال ابـن أيب شـيبة

بـنعمرإن سرك أن جتوز ذلك فاقبضه ، فإن : حنلين أيب نصف داره ، فقال أبو بردة : قال 
.فهــو مــرياثز ، ومــا مل يقــبض منــهفهــو جــائقضــى يف األحنــال أن مــا قــبض منــه الخطــاب
حـدثنا مهــام عـن قتـادة عــن النضـر بــن يهـدعبـد الـرمحن بــن ممـن طريــق]12311[البيهقـي 

عمـر إن سـرك جيـوز لـك فاقبضـه فـإن : نصف داره قال فقال أبو بـردة أنسحنلين: أنس قال 
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: قـال .اثاألحنـال أن مـا قـبض منـه فهـو جـائز ومـا مل يقـبض فهـو مـري قضـى يفبن اخلطـاب
.اهـ كذا قال مهام بن حيىي ، وإسناده جيد فدعوت يزيد الرشك فقسمها

حنـل أنساأن حدثين أيب: اهللا األنصاري قال أخربنا حممد بن عبد]6485[وقال ابن سعد 
ال : فجــاء عبــد اهللا إىل أبيــه فقــال : فشــق ذلــك علــى إخوتــه ، قــال : ابنــه عبــد اهللا حنــال قــال 

اهــ وكان أكثر ولد أنس: فرده إليه ، قال : قال . حاجة يل يف هذا ألنه قد شق على إخوته 
هـذا مرسـل صـاحل . نـس بـن مالـكأحممد بن عبد اهللا بن املثىن بـن عبـد اهللا بـن اري هو األنص

.
مـن :قـال عفـانبـنعثمـانن أبـن شـهاب عـن سـعيد بـن املسـيب اعـن ]1461[مالك -

ن وليهـا إن حيـوز حنلـه فـأعلن ذلـك لـه وأشـهد عليهـا فهـي جـائزة و أحنل ولدا لـه صـغريا مل يبلـغ 
رجال من أهـل العلـم مـنهم مالـك ابن وهب قال أخربينن طريقم] 12304[البيهقي . أبوه

بن أنس ويونس بن يزيد وغريمها أن ابن شهاب أخربهم عن سعيد بن املسيب عن عثمان بن 
ي: عفــان أنــه قــال 

عــن معمــر قــال الزهــري فــأخربين ســعيد بــن ]16510[عبــد الــرزاق .جــائزة وإن وليهــا أبــوه
نظرنـا يف هـذه النحـول فرأينـا أن : شكي ذلك إليه فقال عثمان عثماناملسيب قال فلما كان 

يينـــة عـــن حـــدثنا ســـفيان بــن ع]20496[ابـــن أيب شــيبة . أحــق مـــن حيــوز علـــى الصـــيب أبــوه 
أن حيـوز ، فـرأىد إذا كـان صـغريا الأن الولـشـكي ذلـك إىل عثمـان: الزهري عـن سـعيد قـال 

زكريــا بــن حيــىي بــن حيــىيأيبمــن طريــق] 12306[البيهقــي .أبــاه إذا وهــب لــه وأشــهد حــاز
عـن سـعيد بـن املسـيب قـال فشـكى ذلـك إىل عثمـان فـرأى أن يحدثنا سفيان عن الزهر أسد

.اهـ صحيح والد حيوز لولده إذا كانوا صغاراال
قسم ماله سعد بن عبادةن سريين أن باعن معمر عن أيوب عن ]16498[عبد الرزاق-

فقـال مـا منـت الليلـة مـن أجـل بكرأباعمربني بنيه يف حياته فولد له ولد بعد ما مات فلقي 
بن سعد هذا املولود ومل يرتك لـه شـيئا فقـال أبـو بكـر وأنـا واهللا مـا منـت الليلـة أو كمـا قـال مـن ا

مضـاه أه فكلماه فقال قيس أما شـيء أجله فانطلق بنا إىل قيس بن سعد نكلمه يف أخيه فأتيا
بن جريج قـال أخـربين عطـاء أن اعن وقال.سعد فال أرده أبدا ولكن أشهدكما أن نصييب له 

سعد بن عبادة قسم ماله بني بنيه مث تويف وامرأته حبلى مل يعلم حبملها فولـدت غالمـا فأرسـل 
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مه ســعد وأمضــاه فلــن أبــو بكــر وعمــر يف ذلــك إىل قــيس بــن ســعد بــن عبــادة قــال أمــا أمــر قســ
ال جنـدهم كـانوا يقسـمون إال : أعلـى كتـاب اهللا قسـم قـال : قلـت .أعود فيـه ولكـن نصـييب لـه

بن جريج قال أخـربين عمـرو بـن ذكـوان أن ذكـوان أبـا صـاحل اعبد الرزاق عن .على كتاب اهللا 
سـعيد بـن وقـال. أخربه هذا اخلرب خرب قيس أنه قسم ماله بني بنيـه مث انطلـق إىل الشـام فمـات

أن ســعد بــن عبــادة قســم مــاال بــني نا ســفيان عــن عمــرو عــن أيب صــاحلحــدث]291[منصــور 
بكــر وعمــر إىل قــيس بــن ســعد ولــده وخــرج إىل الشــام فولــد لــه ابــن بعــده، فمــات، فجــاء أبــو 

إن ســعدا قســم بــني ولــده ومــا يــدري مــا هــو كــائن وإنــا نــرى أن تــرد علــى هــذا الغــالم، :فقــاال
أنـا ابـن جـريج: نـا ابـن املبـارك قـال. اد شـيئا فعلـه سـعد ولكـن نصـييب لـه بـر ما أنـا : فقال قيس
أن سـعد بـن عبـادة قسـم مالـه بـني ولـده وتـرك حـبال مل يشـعر بـه ومـات فمشـى أبـوعن عطاء

أمــا أمــر صــنعه ســعد فلــن أغــريه، ولكــن أشـــهدكما أن :بكــر وعمــر إىل قــيس بــن ســعد فقــال
مـا جنـدهم كـانوا يقتسـمون إال : ى كتـاب اهللا؟ قـالأقسـم لـه علـ: فقلت لعطاء: قال. نصييب له

حدثنا عباد بـن العـوام عـن عبـد امللـك عـن عطـاء]31631[ابن أيب شيبة . على كتاب اهللا 
أن سعد بن عبادة قسم ماله بني ورثته على كتاب اهللا ، وامرأة له قـد وضـعت رجـال ، فأرسـل 

قــال أمــا شــيء صــنعه : ه ، قــال أبــو بكــر وعمــر إىل قــيس بــن ســعد أن أخــرج هلــذا الغــالم حقــ
.مرسلخرب صحيحاهـ ، ولكن نصييب له ، فقبال ذلك منهسعد فال أرجع فيه 

بــن قــال أخــربين صــاحل ثنا ســفيان عــن عمــروحــدثنا يــونس قــالحــد]5846[الطحــاوي -
ضل بـين أم كلثـوم بنحـل قسـمه بـني ولـدهـفـعبد الـرحمنأن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف

.رسل اهـ صحيح م
نــا علــي بــن حممــد بــن أمحــد املصــري نــا حيــىي بــن عثمــان بــن صــاحل عــن ]3/42[الـدارقطين -

أنه دعاه رجل عمربناعلي بن معبد نا عمرو بن هاشم عن حممد بن عجالن عن نافع عن 

من شهد على جور فهـو شـاهد زور : وقال . يه و سلم أن نشهد على جور اهللا صلى اهللا عل
.اهـ عمرو البريويت شيخ ضعيف وقد تفرد به مث أسرع املشي 
إسـحاق وأبـو بكـر بـن احلسـن قـاال حـدثنا أخربنـا أبـو زكريـا بـن أيب]12363[وقال البيهقي 

ابـن هليعـة ا ابن وهـب أخـربينأبو العباس األصم أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربن
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قطع ثالثة أرؤس أو أربعـة لـبعض ولـده دون بعـضعمرابنعن بكري بن األشج عن نافع أن 
أنه انطلق هو وابن عمر حىت أتـوا رجـال يالقاسم بن عبد الرمحن األنصار قال بكري وحدثين.

نـك اشـرتيت أرضـا رأيـت أإين: من األنصار فساوموه بأرض له فاشرتاها منه فأتاه رجل فقـال 
.واقد فإنه مسكني حنلـه إياهـا دون ولـدهفإن هذه األرض البين: 

.اهـ صحيح عبد الرمحن بن القاسم أن أباه كان يقطع ولده دون بعضقال بكري وحدثين

ال جتوز العطية حتى تقبض
يكــون شـريكا البنــه عــن معمـر عــن الزهـري قــال سـألته عــن الرجـل]16530[عبـد الـرزاق -

أنه ال عمروبكرأبويف مال فيقول أبوه لك مئة دينار من املال الذي بيين وبينك قال قضى 
حـدثنا عبـد اهللا بـن املبـارك عـن ]20494[ابـن أيب شـيبة .جيوز حـىت حيـوزه مـن املـال ويعزلـه 

يـدي ابنـه ، تصدق رجل مبئة دينار علـى ابنـه ومهـا شـريكان واملـال يف: معمر عن الزهري قال 
ابـن أيب وقـال.أنـه إن مل حيـز فـال شـيء لـهعمـرو بكـرأبـوال جيوز حىت حيوزها ، قضى : قال 

حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهـري عـن عـروة عـن عائشـة أن أبـا بكـر كـان ]20506[شيبة 
وددت أنـك كنـت حزتيـه ، أو جددتيـه ، : حنلها جذاذ عشرين وسقا ، فلما حضر ، قال هلـا 

حـدثنا ابــن عيينــة عــن الزهــري عــن عــروة عــن وقــال ابــن أيب شــيبة .و اليــوم مــال الــوارثوإمنـا هــ
ما بال رجال ينحلون أوالدهم حنـال ، فـإذا مـات : قال عمر : عبد الرمحن بن عبد القاري قال

قــد كنــت حنلتــه ولــدي ، ال حنلــة إال : مــايل ويف يــدي ، وإذا مــات هــو قــال : أحــدهم ، قــال 
.احتج الزهري بأيب بكر وعمر .احاهـ صحأو الوالدحنلة حيوزها الولد 

حـــدثنا أمحـــد بـــن منصـــور الرمـــادي قـــال]193/ 2[وكيـــع ابـــن خلـــف يف أخبـــار القضـــاة -
: حـدثنا أبـو جريـر عـن الشـعيب قـالحـدثنا أبـو معـاذ قـال

، فكتـــب إليـــه عمـــر إن  يف رجـــل أهـــدى إىل رجـــل هديـــة فماتـــا مجيعـــاعمـــركتـــب شـــريح إىل 
واملهـدى إليـه حـي، فهـي لورثـة املهـدى لـه، وإن مل تفضـل فهـي لورثـة )1(كانت اهلديـة فضـلت

.اهـ أبوجرير صوابه أبو حريز ، مرسل ال بأس به املهدي

.كذا ، وأظنه قبضت -1
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حــدثنا أبــو معاويــة عــن عيســى بــن املســيب عــن الشــعيب عــن ]20497[وقــال ابــن أيب شــيبة 
. ما لـه قـبضة حـىت تقـبض إال لصـيب بـني أبويـه ، فـإن قبضـهال جتوز الصدق: أنه قال عثمان

.مرسل صاحل ، تقدم من وجه صحيح 
يف رجـل وهـب آلخـر هبـة فقبضـها مث رجـع عثمـانعن معمر عـن ]16532[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل س بشيء هي للموهوب له حىت يقبضها كما قبضت منه فلي: قال ، وهبها له 
أول : من طريق محاد بن سلمة عن محيد عـن احلسـن قـال] 74/ 8[احمللى يف ابن حزم وذكر

وأول مـن سـأل البينـة علـى أن غرميـه مـات ودينـه عليـه عثمـان، عثمـان بـن عفـانمن رد اهلبـة 
.أُراه من هذا الباب ،اهـ ثقات 

بــن اعــن الثــوري عــن جــابر عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن أن عليــا و ]16595[زاق عبــد الــر -

حـدثنا وكيـع عــن ]20501[ابـن أيب شـيبة .وقـول معـاذ وشـريح أحـب إىل سـفيان . تقـبض 
ال جتـوز الصـدقة حـىت تقـبض : عاذ وشـريح يقـوالن كان م: سفيان عن جابر عن القاسم قال 

حـدثنا حفـص عـن حجـاج عـن القاسـم ]20505[ابن أيب شيبة وقال.إال لصيب بني أبويه
.اهـ ضعيفوإن مل تقبضالصدقة فهي جائزةإذا علمت: عن علي وعبد اهللا قاال

قاســم بــن حــدثنا وكيـع قــال حــدثنا عيســى بـن املســيب عــن ال]20507[ابــن أيب شــيبة وقـال
. الصـــدقة إذا علمـــت قبضـــت أو مل تقـــبض: قـــال مســـعودابـــنعـــن عبـــد الـــرمحن عـــن أبيـــه

حـدثنا معتمـر بـن يحدثنا حيىي بن حممد بن صاعد حدثنا عمرو بن علـ]4501[الدارقطين 
ســليمان عــن عيســى بــن املســيب عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــه قــال قــال عبــد اهللا بــن 

والصـدقة ، لق واخللق والـرزق واألجـل فلـيس أحـد أكسـب مـن أحـد فرغ من أربع اخل: مسعود 
.اهـ ابن املسيب يضعف جائزة قبضت أو مل تقبض 

عن إبراهيم بن عمر عن عبـد الكـرمي أيب أميـة قـال حـدثين حيـىي ]16593[عبد الرزاق وقال
ق عن عبد الرزاوقال. الالعب واجلاد يف الصدقة سواء : بن جعدة أن عمر بن اخلطاب قال 

.اهـ ضعيفان الثوري عن جابر عن عبد اهللا بن جني عن علي مثله 
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ال : قـال عبـاسابـنحدثنا حفص عـن حجـاج عـن عطـاء عـن ]20508[ابن أيب شيبة -
: حدثنا أبـو معاويـة عـن حجـاج عمـن حدثـه عـن ابـن عبـاس قـال . جتوز الصدقة حىت تقبض

.اهـ ضعيف ال جتوز الصدقة حىت تقبض
علي بن احلسن عـن ابـن املبـارك عـن احلسـن بـن أخربنا ]1903[ويه يف األموال وقال ابن زجن

أميــا رجــل كتــب لرجــل صــدقة درمهــا أو غــريه ، مث مل :قــال عبــاسابــنعــن حيــىي عــن الضــحاك 
.اهـ ضعيفيعطه ، فهو له يف ماله يطلبه به 

.وهبها ومعىن جوازها خروجها من املرياث إن مات الذي. ، يأيت عن أنس ويف الباب 

ما ذكر يف رجوع الرجل عن هبته
عـن بعـض أصـحاب النـيب حدثنا وكيـع عـن حنظلـة عـن طـاووس ]22136[ابن أيب شيبة -

البخـاري .كالكلب يقيء مث يعود يف قيئهمثل الذي يعود يف هبته  : عليه وسلم قال صلى اهللا
عـن ابـن عبـاس حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيـب حـدثنا ابـن طـاوس عـن أبيـه ]2589[

اهـــقيئــه ء ، مث يعــود يفيهبتــه كالكلــب يقــالعائــد يف:صــلى اهللا عليــه وســلم قــال قــال النــيب
يف أن الوالــد غــري داخــل يف تقــدم حــديث حســني املعلــم عــن عمــرو بــن شــعيب عــن طــاووس 

.النهي ، والرجل وماله ألبيه 
ـــنعمـــرن أعـــن داود بـــن احلصـــني عـــن أيب غطفـــان بـــن طريـــف املـــري ]1440[مالـــك - ب

ومــن ، مــن وهــب هبــة لصــلة رحــم أو علــى وجــه صــدقة فإنــه ال يرجــع فيهــا :قــال الخطــاب
كـذا رواه .أوهب هبة يرى 

عـن أيب غطفـان قالوا أبو مصعب وحممد بن احلسن ابن وهب و حيىي عن مالك مرسال ، ورواه 
.أصح عن مالك وهذا .عن عمر بن احلكمنعن مروا

ثنـــا : ثنـــا مكـــي بـــن إبـــراهيم قـــال: قـــالإبـــراهيم بـــن مـــرزوقحـــدثنا] 5819[وقـــال الطحـــاوي 
مــن وهــب : مسعــت عمــر بــن اخلطــاب يقــول : مسعــت ابــن عمــر يقــول: حنظلــة عــن ســامل قــال

مـن طريـق ] 74/ 8[يف احمللـى وذكره ابن حـزم. 
قـال : وكيع نا حنظلة هو ابن أيب سفيان اجلمحي عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيـه قـال

ابــن وهــب مــن طريــق] 12381[ورواه البيهقــي . : عمــر
يقول مسعـت سـامل بـن عبـد اهللا يقـول عـن أبيـه عـن يسفيان اجلمحقال مسعت حنظلة بن أيب
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ورواه عــن العمــري أيضــا . وذكــره ســحنون يف املدونــة عــن ابــن وهــب . مثلــه طــاب عمــر بــن اخل
.عن نافع عن ابن عمر عن أبيه 

ينار عـن سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دمن طريق] 12383[ورواه البيهقي 
اهـرحمي: سامل عن أبيه عن عمر قال

قــال عمــر بــن :بــن املســيب قــالاعــن معمــر عــن الزهــري عــن ]16519[الــرزاق وقــال عبــد
ومـن أعطـى يف ، : اخلطاب 

قـــال ابـــن وهـــب وأخـــربين ] 414/ 4[وقـــال ســـحنون يف املدونـــة .عطيتـــهحـــق أو قرابـــة أجزنـــا 
اهـريه عن عمر بن اخلطاب بذلكغريهم عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وغ

قـال : حدثنا هشيم أخربنا األعمش عن إبراهيم قـال ]28[وقال سريج بن يونس يف القضاء 
من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة ، ومن وهب هبة لغري ذي رحم فهو :عمر بن اخلطاب 

بـراهيم عـن معمـر عـن محـاد عـن إ] 16520[عبـد الـرزاق اهــ ورواه 
. عن عمر مثله 

حدثنا أبو معاوية عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود عـن ]22121[ة ابن أيب شيبوقال 
فهـو أحـق جـائزة ، ومـن وهـب هبـة لغـري ذي رحـممن وهب هبة لذي رحـم فهـي : قال عمر

موصوالورواه سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا األعمش مثله اهـ
حـدثنا صـاحل بـن عبـد الـرمحن قـال ثنـا ]5821[وقـال الطحـاوي .، ذكره ابن حزم يف احمللى 

حجـاج بـن إبـراهيم األزرق قـال ثنـا حيـىي بـن زكريـا بـن أيب زائـدة عـن األعمـش عـن إبـراهيم عــن 
ومــن وهــب هبــة لغــري ذي رحــم ، مــن وهــب هبــة لــذي رحــم جــازت : قــال األســود عــن عمــر

حدثنا احلسن بن علـي بـن عفـان]8812[ذر نابن امل. مل يثب منها
وقـال ابـن .حنـوه عـن إبـراهيم عـن األسـود عـن عمـرعـن األعمـشحدثنا عبد اهللا بن منـريقال 

حدثنا األعمشحدثنا حممد بن عبد الوهاب قال أخربنا يعلى بن عبيد قال ]8839[املنذر 
مـن و : عـن عمـر قـالعن إبراهيم عن األسود

.)1(خرب صحيح عن عمرأصح ، وهو وهذا اهـ شاء رجع ما مل يثب منها

الزنـاد أويـس وعيسـى بـن مينـاء قـاال حـدثنا ابـن أيبحدثنا ابن أيبيإمساعيل القاضمن طريق ] 12387[البيهقي -1
وقـالوا ، كل عطية أعطاها ذو طول أن ال عوض فيها وال ثواب كانوا يقولون يف: عن أبيه عن الفقهاء من أهل املدينة 
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عـن حدثنا ابن أيب زائدة عن حجـاج عـن احلكـم عـن إبـراهيم]22737[ابن أيب شيبة وقال
الطحـــاوي .: قـــال عمـــر

حدثنا صاحل قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنـا حيـىي عـن احلجـاج عـن احلكـم عـن ]5827[
.سند ضعيف . مثلهإبراهيم عن عمر

عمـــر بـــن عـــن يزيـــد بـــن زيـــاد عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــال كتـــب ]16524[وقـــال عبـــد الـــرزاق 
عرابيــة ويتــزوج املهــاجر األ، أن املســلم يــنكح النصــرانية والنصــراين ال يــنكح املســلمة الخطــاب

ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ، 
.اهـ حسن ، تقدم يف كتاب النكاح 

أن حـــدثنا ســـفيان عـــن معمـــر عـــن الزهـــري : حـــدثنا وكيـــع قـــال ]22578[ابـــن أيب شـــيبة -
. لــه أن يرجــع يف القيمــة يــوم وهـــب: قــالو قضــى يف رجــلعمــر

.مرسل 
بــن أبــزى اعــن الثــوري عــن جــابر عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن عــن ]16526[عبــد الــرزاق -

ابــن أيب شــيبة .: قــال علــيعــن 
: قــال علــيعــن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن جــابر عــن القاســم عــن ابــن أبــزى]22124[

حـدثنا سـليمان بـن شـعيب قـال ثنــا ]5822[الطحـاوي .
مسعــت القاســم بــن عبــد الــرمحن : عبــد الــرمحن بــن زيــاد قــال ثنــا شــعبة عــن جــابر اجلعفــي قــال

حـدثنا وقـال . الواهـب أحـق مـا مل يثـب منهـا: قـال علـيحيدث عن عبد الرمحن بن أبزى عـن 
جــابر . أبــو بكــرة قــال ثنــا أبــو داود قــال ثنــا شــعبة عــن جــابر عــن القاســم فــذكر بإســناده مثلــه 

.ضعيف 
: قــال علــيحــدثنا حــامت بــن إمساعيــل عــن جعفــر عــن أبيــه عــن ]21548[ابــن أيب شــيبة -

يكــن موســرا كــان مــا يــه ، وإن مل املنبــوذ حــر ، وإن طلــب الــذي ربــاه نفقتــه وكــان موســرا رد عل
.اهـ مرسل جيد أنفق عليه صدقة

وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا . ملن كانت عطيته على وجه الثواب أنه أحق بعطيته ما مل يثب منها الثواب 
اهـو قال عيسى بن ميناء ىف روايته أحق بعطيته ما مل يثب منها وما مل تفت
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أبــيبــنعلــيعــن ابــن هليعــة عــن يزيــد بــن أيب حبيــب أن ] 414/ 4املدونــة[ابــن وهــب -
وموهبة يـراد ، : املواهب ثالثة: قالطالب

.اهـ مرسل جيد ها صاحبها إن مل يثب منهايرجع في
حــدثنا فهــد قــال ثنــا أبــو صــاحل قــال حــدثين معاويــة بــن صــاحل عــن ]5826[وقــال الطحــاوي 

املواهـب ثالثـة رجـل وهـب مـن غـري أن يسـتوهب فهـي  : قـال الدرداءأبيراشد بن سعد عن 
اب فـإن قبـل ورجـل اسـتوهب فوهـب فلـه الثـو . كسبيل الصـدقة فلـيس لـه أن يرجـع يف صـدقته 

ورجـل وهـب واشـرتط . على موهبته ثوابا فليس لـه إال ذلـك ولـه أن يرجـع يف هبتـه مـا مل يثـب 
.اهـ عن علي أشبه الثواب فهو دين على صاحبها يف حياته وبعد وفاته 

حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن معاويــة بــن صــاحل عــن ربيعــة ]22122[ابــن أيب شــيبة -
فأتاه رجـالن خيتصـمان يف بـازفضالةكنت جالسا عند : مر قال بن يزيد عن عبد اهللا بن عا

: وهبــت لــه بــازي رجــاء أن يثيبــين ، وأخــذ بــازي ومل يثبــين ، فقــال لــه اآلخــر : فقــال أحــدمها 
رد عليــه بـازه ، أو أثبــه ، فإمنــا يرجــع يف : وهـب يل بــازه ، مــا ســألته ، وال تعرضـت لــه ، فقــال 

زرعــة عبــد الــرمحن بــن عمــرو حــدثنا أبــو ]5824[لطحــاوي ا.املواهــب النســاء وأشــرار األقــوام
قال حدثين معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيـد ثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحلالدمشقي قال

. كنت عند فضالة بن عبيد فأتاه رجالن خيتصمان إليه : قالعن عبد اهللا بن عامر اليحصيب
وهـــب يل ومل : فقــال اآلخـــر. يبـــين فلــم يفعـــل إين وهبــت هلـــذا بازيــا علـــى أن يث: فقــال أحـــدمها
.اردد إليــه هبتــه فإمنــا يرجــع يف اهلبــة النســاء وســقاط الرجــال: فقــال لــه فضــالة. يــذكر شــيئا 

حدثنا فهد قال ثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن عبد 
بيد إذ جـاءه رجـالن خيتصـمان إليـه يف كنت عند فضالة بن ع: أنه قالاهللا بن عامر اليحصيب

نعـم قـد وهـب يل : فقـال اآلخـر. وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبـين منـه : فقال أحدمها. باز 
بازيـا مــا سـألته ومــا تعرضــت لـه ؟ فقــال لـه فضــالة اردد إليــه هبتـه فإمنــا يرجـع يف اهلبــات النســاء 

.اهـ حسن صحيح وشرار األقوام 
عــن ثنا حيــىي بــن زكريــا بــن أيب زائــدة عــن عبيــد اهللا عــن نــافعحــد]22126[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح : قال عمرابن
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ابــنعــن ثنا ابــن أيب زائـدة عــن إبـراهيم عــن عمـرو بــن دينـارحـد]22128[ابـن أيب شــيبة -
أو اخلوزي ، بن جممع هو اإبراهيم اهـهبة لوجه الثواب فال بأس أن يردمن وهب: قال عمر

.ضعيفان 
مـن : بـن طـاووس عـن أبيـه أنـه قـال ابن جريج قال أخربين اأخربنا ]16534[عبد الرزاق -

ميـا رجـل أمـن أهـل الـيمن قضـى معـاذ: وقـال ، وهب هبة ليس يشرتط فيها شـرطا فهـو جـائز 
كـذا ميـا رجـل وهـب  أوهب أرضا على أنك تسمع يل وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب لـه و 

رضــا ومل يشــرتط أوكــذا إىل أجــل مث رجــع إليــه فهــي للواهــب إذا جــاء األجــل وأميــا رجــل وهــب 
.اهـ مرسل جيد فهي للموهوب له هكذا يف الشرط قضى به معاذ بينهم يف اإلسالم 

وحنوهالرجل يتصدق فريده املرياث
بــن مســهر أبـو احلســن عــنيحــدثنا علـيبــن حجــر السـعديعلـحــدثين]2753[مسـلم -

بينـا أنـا جـالس عنـد رسـول اهللا صـلى : عبد اهللا بن عطاء عن عبد اهللا بن بريـدة عـن أبيـه قـال 
:فقــال قـاليتصـدقت علـى أمـإين: اهللا عليـه وسـلم إذ أتتـه امـرأة فقالــت 
قالــت يــا رســول اهللا إنــه كــان عليهــا صــوم شــهر أفأصــوم . وجــب أجــرك وردهــا عليــك املــرياث 

اهـعنها يحج:قال ؟ . عنها يصوم:قال؟ عنها 
حـدثنا حممـد بـن بشـار حـدثنا غنـدر حـدثنا شـعبة عـن قتـادة عـن أنـس ]2577[البخاري -

هــو هلــا :بلحــم فقيــل تصــدق علــى بريــرة قــال صــلى اهللا عليــه وســلمبــن مالــك قــال أتــى النــيب
اهـصدقة ، ولنا هدية

:زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه أنـه قـال مسعـت عمـر بـن اخلطـاب وهـو يقـول عـن]623[مالك -
وكــان الرجــل الــذي هــو عنــده قــد أضــاعه فــأردت أن ، محلــت علــى فــرس عتيــق يف ســبيل اهللا 
فســألت عــن ذلــك رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم ، أشــرتيه منــه وظننــت أنــه بائعــه بــرخص 

. ئــد يف صــدقته كالكلــب يعــود يف قيئــهلعافــإن ا، ال تشــرته وإن أعطاكــه بــدرهم واحــد : فقــال 
.رواه البخاري ومسلم 

عــن معمــر عــن عاصــم بــن ســليمان عــن أيب عثمــان النهــدي قــال ]16574[عبــد الــرزاق -
يعـين : قـال معمـر . الصدقة ليومها والسائبة ليومها يعين يوم القيامة : عمر بن الخطابقال 

.يت يف الفرائض إن شاء اهللا صحيح ، يأسند اهـ أن ليس فيها رجعة وال ثواب 
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عمـرأن حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمـي]21405[وقال ابن أيب شيبة 
.مرسل جيد . رى أن يوجهها يف مثل ما كانت فيهكان إذا كانت صدقة فردها عليه حق ي

ة عـــن حـــدثنا عبـــاد بـــن العـــوام عــن عمـــر بـــن عـــامر عـــن قتـــاد]21398[وقــال ابـــن أيب شـــيبة 
إذا ردهـا إليـه كتـاب اهللا فـال : يف الرجل يتصدق بالصـدقة ، مث يرثهـا ، قـال سعيد بن املسيب
.اهـ مرسل إسناده جيد يقول ذلكمسعودابنكان : وقال قتادة : 
عن هزيل بـن شـرحبيل قـالعن أيب قيس األوديأخربنا الثوري]16223[وقال عبد الرزاق 

كـان يل عبـد فأعتقتـه وجعلتـه سـائبة يف سـبيل : فقـال لـهعبد اهللا بن مسعودجاء رجـل إىل : 
، وأنـت أوىل إن أهل اإلسالم ال يسيبون إمنا كان يسيب أهل اجلاهليـة: اهللا فقال له عبد اهللا

اهـــ النــاس بنعمتــه، وأحــق النــاس مبرياثــه فــإن حترجــت مــن شــيء، فأرنــاه فجعلــه يف بيــت املــال
.ئض إن شاء اهللا يأيت يف الفرا. صحيح 

أخربنا معمر عن أيوب عن محيد بن هالل أن رجـال تصـدق علـى]16583[عبد الرزاق -
فقـال عمـران بـن الحصـينأمه بغالم فكاتبته أمه فأدى طائفة من كتابته مث ماتت أمـه فسـأل 

ابـن أيب شـيبة .إن شـئت أمضـيته لوجـه اهللا الـذي كنـت جعلتـه لـه ، هو لك وأنت أحق بـه : 
أن رجـال مـنهم تصـدق علـى أمـه حدثنا ابن علية عن أيوب عن محيـد بـن هـالل ]21397[

أنـــت تـــرث أمـــك ، وإن : فقـــال عمـــران بـــن حصـــنيبأمـــة فكاتبتهـــا ، مث توفيـــت أمـــه ، فســـأل 
.فلقــد رأيتهــا يقــال هلــا لبيبــة: يــد شــئت وجهتهــا يف الوجــه الــذي كنــت وجهتهــا فيــه ، قــال مح

ابــن زريــع ثنــا ســلمة بــن علقمــة عــن محيــد بــن هــالل حــدثنا يزيــد هــو ]1535[وقــال مســدد 
العــدوي عــن أيب الــدمهاء أنــه تصــدق علــى أمــه جباريــة لــه كاتبهــا فماتــت األم وعليهــا بقيــة مــن 

وأن ، أنـــت تـــرث أمـــك :فســـألت عمـــران بـــن حصـــني رضـــي اهللا عنـــه فقـــال:قـــال، مكاتبتهـــا 
.صحيح موقوف: اهـ قال ابن حجر تقسمها يف ذي قرابتها أحب إيل

أن رجـال نا خالد بن عبد اهللا عن يونس عـن ابـن سـريينحدث]249[سعيد بن منصور وقال 
اتبتها، فقال لـه عمـران بـن حصـنيتصدق على أمه بأمة فكاتبتها أمه، فماتت أمه وتركت مك



تقريب فقه السابقني األولني

28

مثل السبيل الذي كنت جعلته إن شئت جعلته يف: فرد ذلك عليه فقال.أنت ترث أمك: 
.اهـ صحيح )1(فيه
عمــران بــن بــن ســريين قــال ســئل اأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن ]16584[عبــد الــرزاق الوقــ

مسع أو قـال سـألت عمـران بـن احلصـني عـن رجـل تصـدق علـى أمـه بغـالم فأكـل أوأنا احلصني
.اهـ سند صحيح ليس له أجر ما أكل منه أو شبه هذا : من غلته قال 

ال يعتـــق عمـــربـــناقـــال كـــان عـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن ســـامل]16577[عبـــد الـــرزاق -
بـن عمـر ايهوديا وال نصرانيا إال أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراين فمات ابنـه ذلـك فـورث 

.اهـ صحيح )2(ذلك العبد النصراين فأعتقه من أجل أنه كان تصدق به
إذا : قــال عبــاسابــنعــن حــدثنا يزيــد عــن العــوام عــن عكرمــة]21406[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح حق فال بأسردها إليه 

الرجل يأكل من مال ولده
حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمـارة ]3530[أبو داود -

يتيم أفآكـل مـن مالـه فقالـت قـال رسـول اهللا يحجر 
صــححه . ولــده مــن كســبهإن مــن أطيــب مــا أكــل الرجــل مــن كســبه و :صــلى اهللا عليــه وســلم

.األلباين 
حدثنا حممد بن املنهال حدثنا يزيـد بـن زريـع حـدثنا حبيـب املعلـم عـن ]3532[أبو داود -

صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال يـا رسـول عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده أن رجـال أتـى النـيب
إن أوالدكــم مــن ،أنــت ومالــك لوالــدك :قــال . جيتــاح مــايليمــاال وولــدا وإن والــداهللا إن يل

ها، يف الوجه الذي  كانوا حيبون أن يوجهو : نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قالحدث]245[سعيد بن منصور -1
.اهـ صحيح كانوا وجهوها

.بن عمر اوما علمنا أحدا كان يكرهه إال ، ما علمنا به بأسا : عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال مث قال-2
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ين ، وصــححه ابــن حبــان مــن اهـــ صــححه األلبــافكلــوا مــن كســب أوالدكــم ، أطيــب كســبكم 
.)1(حديث عائشة

حدثنا أمحد بن حيىي احللـواين قـال نـا الفـيض بـن وثيـق الثقفـي ]806[الطرباين يف األوسط -
حضـرت : قـالقال نا املنذر بن زياد الطائي عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بـن أيب حـازم 

يـــا خليفـــة رســـول اهللا إن هـــذا يريـــد أن يأخـــذ مـــايل كلـــه : أتـــاه رجـــل فقـــالالصـــديقبكـــرأبـــا
إمنـــا لـــك مـــن مالـــه مـــا : فقـــال أبـــو بكـــر. نعـــم: مـــا تقـــول؟ قـــال: فيجتاحـــه، فقـــال لـــه أبـــو بكـــر

يـا خليفـة رسـول اهللا، أمـا قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، أنـت ومالـك : يكفيـك، فقـال
أخربنـا أبـو عبـد ]16171[البيهقـي . ارض مبـا رضـي اهللا عـز وجـل : ال أبـو بكـرألبيك؟ فقـ

وأبــو عبــد اهللا إســحاق بــن حممــد بــن يوســف ياهللا احلــافظ وأبــو بكــر أمحــد بــن احلســن القاضــ
أخربنـا الفـيض قالوا حدثنا أبو العباس بن يعقوب حـدثنا حممـد بـن إسـحاق الصـغاينيالسوس

فـذكر حـازم خالد عن قيس بـن أيبحدثنا إمساعيل بن أيبيائبن وثيق عن املنذر بن زياد الط
.املنذر بن زياد كذاب . مثله 

عمـــر بـــن كتـــب : أخربنـــا معمـــر عـــن أيـــوب عـــن أيب قالبـــة قـــال ]16622[عبـــد الـــرزاق -
يعتصــر الرجــل مــن ولــده مــا أعطــاه مــن مالــه مــا مل ميــت أو يســتهلكه أو يقــع فيــه : الخطــاب

.اهـ مرسل جيد دين 
عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عمـارة بـن عمـري عـن عمـة ]16643[الرزاق عبد-

عن يتيم يف حجرها تصيب من ماله فقالت عائشة قال النيب صلى اهللا عليه عائشةله سألت 
اهـــ رواه أمحــد وأبــو داود إن أطيــب مــا أكــل الرجــل مــن كســبه وإن ولــده مــن كســبه : و ســلم 

.يبواحلاكم والذهوصححه ابن حبان
حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا سـفيان عـن إبـراهيم بـن عبـد األعلـى ]23146[ابن أيب شـيبة وقال

يأكل الرجل من مال ولـده مـا شـاء ، وال يأكـل الولـد : قالت عائشةعن سويد بن غفلة عن 
.اهـ صحيح نهمن مال والده إال بإذ

بـه معناه أنه صلى اهللا عليه وسلم زجر عن معاملته أباه مبا يعامل به األجنبيني وأمر بـربه والرفـق: مث قال ابن حبان -1
يف حياته عن غـري يف القول والفعل معا إىل أن يصل إليه ماله فقال له أنت ومالك ألبيك ال أن مال االبن ميلكه األب

اهـطيب نفس من االبن به
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مسعــــت : قــــال حــــدثنا داود بــــن عبــــد اهللا: حــــدثنا وكيــــع قــــال ]23147[ابــــن أيب شــــيبة -
.اهـ حسنل من كسبه ، يأكل من ماله ما شاءولد الرج: عائشةقالت : الشعيب يقول 

مـا أغـىن عنـه مالـه (بن جريج قال قال يل عطاء كـان يقـال اأخربنا ]16630[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل ولده كسبه وجماهد وعائشة قااله)وما كسب

: قــال عبــاسبــناخثــيم عــن أيب الطفيــل عــن بــن اعــن معمــر عــن ]16631[عبــد الــرزاق -
عن معمر عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب ]3730[ورواه يف التفسري . ولده كسبه 

، كنــت عنـــد ابــن عبـــاس يومــا فجـــاء بنــو أيب هلـــب خيتصــمون يف شـــيء بيـــنهم : الطفيــل قـــال 
فـــراش فغضـــب ابـــن فقــام حيجـــز بيـــنهم فدفعــه بعضـــهم فوقـــع علــى ال، فــاقتتلوا عنـــده يف البيـــت 

سند اهـ يعين ولده )ما أغىن عنه ماله وما كسب(أخرجوا عين الكسب اخلبيث :عباس فقال
.صحيح 

عـن يــونس بـن يزيــد حــدثنا يزيـد بــن هـارون عــن جريـر بـن حــازم ]23160[ابـن أيب شـيبة -
رعمـابـنجـزورا ، فجـاء سـائل فسـأل أن محزة بن عبد اهللا بن عمر حنر عن الزهري عن سامل 

اهــ، فأنت يف حل فأطعم منها مـا شـئتيا أبتاه: ما هي يل ، فقال محزة : فقال عبد اهللا ، 
.صحيح 

.مثلـهجـابرعـن حدثنا ابن أيب زائدة عـن أشـعث عـن أيب الـزبري ]23151[ابن أيب شيبة -
. لولــد مــن مــال والــده إال بطيــب نفســهيأكــل الوالــد مــن مــال ولــده مــا شــاء ، وال يأكــل اأي 
.ف ضعي

حــدثنا إســرائيل عــن عبــد األعلــى عــن حممــد : حــدثنا وكيــع قــال ]23162[ابــن أيب شــيبة -
فـإذا كـرب واحتـاز مالـه كـان الرجل أحق مبال ولده إذا كان صـغريا ، : قال عليعن بن احلنفية 

.اهـ فيه ضعف أحق به
.يأيت من هذا الباب يف كتاب األدب إن شاء اهللا 

جوعهنورعطية النساءما ذكر يف 
(وقال اهللا تعـاىل 

]4النساء [)مريئا
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عــن الثــوري عــن ســليمان الشــيباين عــن حممــد بــن عبــد اهللا الثقفــي ]16562[عبــد الــرزاق -
ــن الخطــابكتــب : قــال  جهــا فأميــا امــرأة أعطــت زو ، أن النســاء يعطــني رغبــة ورهبــة عمــر ب

حــدثنا علــي بــن مســهر عــن الشــيباين ] 21122[ابــن أيب شــيبة . فشــاءت أن ترجــع رجعــت 
إن النســاء يعطــني أزواجهــن : كتــب عمــر بــن اخلطــاب: الثقفــي قــال عــن حممــد بــن عبيــد اهللا 

ابــن املنــذر . رغبــة ورهبــة ، فأميــا امــرأة أعطــت زوجهــا شــيئا فــأرادت أن تعتصــره فهــي أحــق بــه
حــدثنا أســباط بــن حممــد عــن أيب إســحاق قــال ن علــي بــن عفــانحــدثنا احلســن بــ]8825[

أن النسـاء عـوان عنـد : كتـب عمـر بـن اخلطـاب: قـالاهللا الثقفـيعـن حممـد بـن عبيـد الشيباين

.جيد اهـ هذا مرسل تعتصره فهي أحق به
روينـا مـن طريـق وكيـع نـا أبـو جنـاب هـو حيـىي بـن أيب حيـة ] 80/ 8[احمللى حزم يف وقال ابن 

عن أيب عون هـو حممـد بـن عبيـد اهللا الثقفـي عـن شـريح القاضـي أن عمـر بـن اخلطـاب قـال يف 
.أبو جناب الكليب ضعيف اهـ ترجع فيما أعطته وال يرجع فيما أعطاها: املرأة وزوجها

عهـد : نا ابـن أيب زائـدة عـن أبيـه عـن عـامر عـن شـريح قـال حدث]21914[ابن أيب شيبة -
حــدثنا ابــن أيب .أن ال أجيــز هبــة مملكــة حــىت حتــول يف بيتهــا حــوال ، أو تلــد بطنــاعمــرإيل 

حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن جمالــد عــن وقــال . زائــدة عــن إمساعيــل عــن الشــعيب عــن شــريح مبثلــه
لـك أن جاريـة مـن قـريش قـال هلـا أخوهـا قـرأت كتـاب عمـر إىل شـريح بـذلك ، وذ: عامر قال 

تصدقي علي مبرياثك من أبيك قبل أن تذهيب إىل زوجك ، ففعلـت ، مث طلبـت : وهي مملكة 
حـــدثنا وكيـــع عـــن إمساعيـــل وزكريـــا عـــن ]21920[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة .مرياثهـــا فـــرده عليهـــا

أو تلــد هــا حـوالة جاريــة حـىت حتـول يف بيتإين ال أجيــز عطيـ: الشـعيب عـن شــريح قـال يل عمـر 
.صحيح . نعم: أرأيت إن عنست جيوز ؟ قال : قلت للشعيب : قال إمساعيل .ولدا

حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن معاويــة بــن صــاحل عــن ربيعــة ]22122[ابــن أيب شــيبة -
فأتاه رجـالن خيتصـمان يف بـاز فضالةكنت جالسا عند : بن يزيد عن عبد اهللا بن عامر قال 

: وهبــت لــه بــازي رجــاء أن يثيبــين ، وأخــذ بــازي ومل يثبــين ، فقــال لــه اآلخــر : فقــال أحــدمها 
رد عليــه بـازه ، أو أثبــه ، فإمنــا يرجــع يف : وهـب يل بــازه ، مــا ســألته ، وال تعرضـت لــه ، فقــال 

.اهـ صحيح ، تقدم املواهب النساء وأشرار األقوام
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دثنا عبـاد بـن قـال حـا أبـو نعـيمحـدثنقـال حدثنا علي بن عبد العزيز]8828[ابن املنذر -
إن والــديت كانــت قــد جعلــت لوالــدي بعــض : قلــتأنــسســألت : قــالأيب ســليمان التميمــي

: وقـد هلـك وإن إخـويت نازعوهـا فقـال، اخلـدم 
.اهـ سند جيد فهي يف املرياث

دثنا عبـاد قـال حـحـدثنا أبـو نعـيمقـال يـزحـدثنا علـي بـن عبـد العز ]8832[وقال ابن املنذر 
ال جيــوز للمــرأة شــيء مــن ماهلــا إال بــإذن : مسعــت أنســا يقــول: قــالبــن أيب ســليمان التميمــي

.اهـ سند جيد زوجها
مــا رأيــت القضــاة إال يقيلــون املــرأة : أخربنــا معمــر عــن الزهــري قــال]16559[عبــد الــرزاق -

.صحيح اهـيما وهب المرأته وال يقيلون الزوج ف، فيما وهب لزوجها 
أيب زياد عن أخربين يزيد بن قالأخربنا ابن املبارك]230[املروزي يف الرب والصلة احلسني -

؟ مــا قــالوا لــك: إذا بعثــت باهلديــة قالــت للرســولعائشــةعــن عبيــد بــن أيب اجلعــد
: بـــارك قـــالأخربنـــا ابـــن املالوقـــ. وفـــيهم فبـــارك اهللا: فتقـــول، قـــالوا بـــارك اهللا فـــيكم :فيقـــول

كانت عائشة إذا بعثت إىل أهـل بيـت بشـيء قالـت : قالأخربنا سليمان بن املغرية عن ثابت
مثـل مـا قـالوا، قالوا لك كذا وكذا، فرتد علـيهم: فتجيء فتقول. احفظي ما يقولون: للرسول

يل حـىت ختلـص ، لوا : فقيل هلا فقالـت
.اهـ مرسل جيد صدقيت

أخربنا عبد اهللا بن املبارك قال أخربنا حيـوة بـن شـريح قـال أخـربين ]228[املروزي احلسني -
هديــــة : إين ألهـــدي اهلديــــة علـــى ثالثـــة:ســـلمةأمعقيـــل عـــن ابـــن شــــهاب عـــن 

فقـد كافـأ، وهديـة أريـد مكافأة، فإنا ال حنب أن يفضلنا أحد ومـن أهـدى هديـة بقـدر مـا جيـد

ن مهـدي عـن ابـن املبـاركعـن عبـد الـرمحن بـوأخربين حممد بن حـامت: قال. يقال يف إال خريا 
.ما كان نساء رسول اهللا يرجعن فيها . مرسل جيد. مبثله

اهلدية وقبوهلا وإن صغرتما يستحب من
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حــدثنا عمــرو بــن خالــد قــال حــدثنا ضــمام بــن إمساعيــل قــال ]594[البخــاري يف األدب -
. : مسعــت موســى بــن وردان عــن أيب هريــرة عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول

.حسنه األلباين ، وله شواهد 
عـن عـن أبيـهيذئـب عـن املقـرب حـدثنا ابـن أيبيحدثنا عاصـم بـن علـ]2566[البخاري -

:قــال صــلى اهللا عليــه وســلمهريــرة عــن النــيبأيب
اهـولو فرسن شاة 

عــن شــعبة عــن ســليمان يعــدحــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا ابــن أيب]2568[البخــاري -
لـو دعيـت إىل ذراع أو كـراع :ال قـصلى اهللا عليه وسـلم هريرة عن النيبحازم عن أيبعن أيب

اهـذراع أو كراع لقبلت إيليألجبت ، ولو أهد
حـــدثنا إبـــراهيم بـــن موســـى حـــدثنا عبـــدة حـــدثنا هشـــام عـــن أبيـــه عـــن ]2574[البخـــاري -

اهـصلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا 
حدثنا بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثين موسى بن ]1118[البخاري يف األدب -

قلــت لعائشــة وأنــا يف حجرهــا وكــان النــاس : عبــد اهللا قــال حــدثتنا عائشــة بنــت طلحــة قالــت 
وكـان الشـباب يتـأخوين فيهـدون إيل ، 

يـــا خالـــة هـــذا كتـــاب فـــالن وهديتـــه فتقـــول يل :فـــأقول لعائشـــة، مـــن األمصـــار ويكتبـــون إيل 
اهــ فتعطيـين : فقالـت ، فإن مل يكن عندك ثـواب أعطيتـك ، أي بنية فأجيبيه وأثيبيه :عائشة

.حسنه األلباين 
حدثنا عباد بن العـوام عـن الشـيباين عـن القاسـم بـن عبـد الـرمحن ]22673[ابن أيب شيبة -

مـن مـنح ورقـا أو لبنـا: أنـه قـال مسـعودابـنن حصني أو حصني بن قبيصـة عـن عن قبيصة ب
أخربنــا ]329[وقــال احلســني املــروزي يف الــرب والصــلة . أو هــدى زقاقــا أو طريقــا فعــدل رقبــة

أسباط بن حممد قال حدثنا الشيباين عن القاسم بن عبد الرمحن عن حصني بن يزيد عن عبد 
وثقـــه ابـــن حبـــان بـــن قبيصـــةاهــــ حصـــنيرقـــا كـــان كإعتـــاق رقبـــة مـــن مـــنح لبنـــا أو و : اهللا قـــال 
.والعجلي 
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ســـألت طلحـــة بـــن مصـــرف عـــن هـــذا : حـــدثنا شـــعبة قـــال]776[داود الطيالســـي أبـــووقـــال
مسعــت عبــد الــرمحن بــن : ثالثــني مــرة قــال: أكثــر مــن عشــرين مــرة ولــو كــان غــريي قــالاحلــديث

مـن مـنح منيحـة : اهللا عليه وسـلم قـالعوسجة حيدث عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا صلى 
: أو أهدى زقاقا أو سـقى لبنـا كـان لـه كعـدل نسـمة أو رقبـة ومـن قـال-ورقا : أو قال-ورق 

ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه لــه امللــك ولــه احلمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدير عشــر مــرات  
.اهـ رواه أمحد وصححه ابن حبانكن له عدل نسمة أو رقبة 

: الـدرداءأبوقال : حفص عن ابن جريج عن عطاء قالحدثنا ]22416[شيبة ابن أيب-
سـتغنيا عنـه إذا وصل أحدكم أخـاه فليقبـل صـلته ، فـإن كـان حمتاجـا إليـه فلينفقـه ، وإن كـان م

.اهـ مرسل صاحل فليضعه يف أهل احلاجة
ا ثابـت أخربنـحـدثنا محـاد بـن سـلمة قـالأخربنـا عفـان بـن مسـلم قـال]6244[ابن سعد -

مــا أحــد مــن النــاس يهــدي إيل هديــة إال قبلتهــا ، فأمــا أن : قــال هريــرةأبــاأن عــن أيب رافــع
ج قــال حــدثنا حــدثنا حجــا حــدثنا علــي قــال]8311[ابــن املنــذر .أســأل فلــم أكــن ألســأل

مــا أحــد يهــدي إيل هديــة إال قبلتهــا، : قــالهريــرةأبــاأن محــاد قــال حــدثنا ثابــت عــن أيب رافــع
بكــري حــدثنا حيــىي بــن أيبمــن طريــق]12403[البيهقــي .ل فلــم أكــن ألســألفأمــا أن أســأ

إيليمـا مـن أحـد مـن النـاس يهـد: رافـع أن أبـا هريـرة قـال محاد بن سلمة عـن ثابـت عـن أيب
.صحيح اهـمل أكن أسألفأما املسألة فإين، ا 

ابـنعـن جماهـد عـن حـدثنا ليـث: أخربنا إمساعيل بـن إبـراهيم قـال]255[املروزيحلسني ا-
، ومـــن أهـــدى لكـــم كراعـــا ذوهومـــن اســـتعاذ بـــاهللا فأعيـــ، مـــن ســـأل بـــاهللا فـــأعطوه : قـــالعمـــر

.اهـ ليث ضعيف فاقبلوه

رد اهلديةجاء يفما 
يحدثنا أبو معمـر حـدثنا عبـد الـوارث حـدثنا عـزرة بـن ثابـت األنصـار ]2582[البخاري -

. ال يـرد الطيـبأنـسطيبـا ، قـال كـان دخلـت عليـه فنـاولينمثامة بن عبد اهللا قالقال حدثين
اهـصلى اهللا عليه وسلم كان ال يرد الطيب قال وزعم أنس أن النيب

عبيـد اهللا بـن قـال أخـربينيحدثنا أبو اليمان أخربنـا شـعيب عـن الزهـر ]2596[البخاري -
، وكـان مـن يامـة الليثـعبد اهللا بن عتبـة أن عبـد اهللا بـن عبـاس أخـربه أنـه مسـع الصـعب بـن جث
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صــلى اهللا عليــه وســلم خيــرب أنــه أهــدى لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم محــار أصــحاب النــيب
رده هــدييتيوجهــوهــو حمــرم فــرده ، قــال صــعب فلمــا عــرف يفوحــش وهــو بــاألبواء أو بــودان

اهـليس بنا رد عليك ، ولكنا حرم :قال 
ثنا أمحـد بـن خالـد احلمصـي حـدثنا حممـد حـدثنا حممـد بـن إمسعيـل حـد]3946[الرتمـذي -

أهدى رجل من بـين : بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قال 
فزارة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم ناقة من إبله اليت كانوا أصابوا بالغابـة فعوضـه منهـا بعـض 

إن رجـاال : ى هذا املنـرب يقـول العوض فتسخطه فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عل
مــن العــرب يهــدي أحــدهم اهلديــة فأعوضــه منهــا بقــدر مــا عنــدي مث يتســخطه فيظــل يتســخط 

مي اهللا ال أقبل بعد مقامي هـذا مـن رجـل مـن العـرب هديـة إال مـن قرشـي أو أنصـاري أو ، علي 
ة وقال فيه ورواه ابن عجالن عن املقربي عن أيب هرير . اهـ حسنه الرتمذي أو ثقفي أو دوسي 

على شـرط وصححه احلاكم والذهيب ، رواه النسائي . لقد مهمت أال أقبل هدية فذكر حنوه : 
.ورواه ابن حبان من وجه آخر عن أيب هريرة بلفظ لقد مهمت .مسلم 

أيوب بن دينار عن أبيه أن عليا كان ال يقبل هدية النـريوز، ] 1319[البخاري يف التاريخ -
وســى عــن حفــص بــن غيــاث، وقـال أبــو نعــيم حــدثنا أيــوب بــن دينــار أبــو حـدثين إبــراهيم بــن م

.يأيت يف األطعمة .

اهلدية للجار
حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة عــن أيب]2595[البخــاري -

قلــت يــا : تــيم بــن مــرة عــن عائشــة قالــت جــل مــن بــينعــن طلحــة بــن عبــد اهللا ر عمــران اجلــوين
اهـ:قال ؟ يجارين فإىل أيهما أهدرسول اهللا ، إن يل

أخربنــا حممــد بــن مطــرف قــال : أخربنــا ابــن املبــارك قــال]234[املــروزي احلســني بــن حــرب -
من يقـال لـه أبـو طريفـة، كان صديقا لرجـل مـن أهـل الـيهريرةأباأن حدثنا أنيس بن أيب حيىي

وكـــان أبـــو هريـــرة يـــزوره يف بيتـــه، وكـــان أليب طريفـــة جـــار يقـــال لـــه أمـــني جيتمـــع عنـــده التجـــار، 
هل يهدي لـك جـارك مـن هـذا الطعـام شـيئا؟ : ويصنع هلم الطعام، فقال أبو هريرة أليب طريفة

ألمـني مـن ويـل : على أمـني، فقـال وهـو رافـع صـوتهفخرج أبو هريرة حىت وقف: قال.ال: قال
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ارجع يا أبـا هريـرة، فـواهللا ال يـدخل بيـيت شـيء : ثالثا، فجاء أمني فقال.أيب طريفة يوم القيامة
.اهـ مرسل رجاله ثقات إال دخل عليه منه

عثمـان كـان : قـالحـدثنا يـونس: حدثنا إمساعيل بن إبـراهيم قـال]253[املروزيسني حلا-
يقســم يف ىل املـدائن، فكــان إذا قــدم جتــاره د وإلـه جتــار حيضــرون إىل أرض اهلنــبــن أبــي العــاص

حـدثين يعقـوب بـن إبـراهيم حـدثنا ]350[الطـربي . انه حـىت تبلـغ قسـمته دور بـين فـالنجري 
جتــار يتجــرون يف لعثمــان بــن أيب العــاصكــان : قــال يــونس يعــين ابــن عبيــد : قــال ابــن عليــة

بلـــغ قســـمته بـــين حـــىت ت، انـــهقـــدم جتـــاره قســـم يف جري ويتجـــرون يف املـــدائن ، فكـــان إذاالبحـــر
.اهـ منقطع حي من بين حنيفة: قال يعقوب قال إمساعيل، السمني 

ألمراءلدايا اهلوباب يف الرشوة
)مساعون للكذب أكالون للسحت(وقول اهللا تعاىل يف بين إسرائيل 

عن عـروة بـن الـزبرييحدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا سفيان عن الزهر ]2597[البخاري -
صـلى اهللا عليـه وسـلم رجـال مـن األزد يقـال لـه ابـن قال استعمل النـيبيمحيد الساعدعن أيب

بيـت فهـال جلـس يف:قال . يلياللتبية على الصدقة ، فلما قدم قال هذا لكم ، وهذا أهد
نفسى بيده ال يأخذ أحد منه شيئا إال جاء يوالذ، أبيه أو بيت أمه ، فينظر يهدى له أم ال 

مث رفـع ، القيامة حيمله على رقبته ، إن كان بعريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر به يوم 
اهـاللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثالثا ،بيده حىت رأينا عفرة إبطيه 

عــن الثــوري عــن األعمــش عــن شــقيق عــن مســروق قــال بعــث النــيب ]6954[عبــد الــرزاق -
ن فقبض النيب صـلى اهللا عليـه و سـلم فجـأة واسـتخلف على اليممعاذاصلى اهللا عليه و سلم 

علـى املوسـم فجـاء معـاذ يـوم عرفـة ومعـه وصـفاء قـد عـزهلم عمـربكـرأبوأبو بكر قال وبعث 
فلقــيهم عمــر فقــال مــا هــؤالء فقــال هــؤالء أليب بكــر مــن اجلزيــة وهــؤالء أهــدوا يل هديــة فقــال 

عمـد أمعـاذ ال واهللا ال أفعـل ال أعمر أطعين وسلمهم أليب بكر فإن سلمهم لك 
راين إال فـاعال أإىل هدية أهديت يل فأعطيها أبا بكر فلما كان الغد لقـي معـاذ عمـر فقـال مـا 

بـو بكـر معـاذا فدفعـه أالذي قلت يل إين رأيتين البارحة أتوا إيل النار وأنـت آخـذ حبجـزيت فـأتى 
خــذهم فــانطلق أم أبــو بكــر فأإليــه فقــال هــؤالء أهــدوا يل فخــذهم فأنــت 
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.، تقدم يف الزكاة اهـ صحيح ملن قالوا هللا قال اذهبوا فأنتم هللا 
: قــال حــدثنا يعلــى عــن احلــارث بــن عمــري عــن حيــىي بــن ســعيد]22400[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ منقطع إن لنا هدايا دهاقيننا: العراق أهلإىل عمركتب 
حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا سـفيان عـن عاصـم بـن أيب النجـود عـن ]22532[ابن أيب شـيبة -

اهــ صـحيح ، يـأيت يف األقضـية إن شـاء السحت الرشـوة: قال مسعودابنزر بن حبيش عن 
.اهللا 

عـــن ســـامل بـــن أيب اجلعـــد عـــن أخربنـــا معمـــر والثـــوري عـــن منصــور ]14666[عبــد الـــرزاق -
بن زياد فأعانه اجاء رجل من أهل ديارنا فاستعان مسروقا على مظلمة له عند : مسروق قال 

اهــ هذا السـحت : يقول عبد اهللاإين مسعت : وقال ، فأتاه جبارية له بعد ذلك فردها عليه ، 
.صحيح 

علـيأبيـه قـال خطبنـا أخربنا أبـو سـفيان عـن معـاذ بـن العـالء عـن]14673[عبد الرزاق -
بالكوفــة وبيــده قــارورة وعليــه ســراويل ونعــالن فقــال مــا أصــبت منــذ دخلتهــا غــري هــذه القــارورة 

حــدثنا وكيــع عــن معــاذ بــن ]22385[ابــن أيب شــيبة . اهـــ هــو عــن جــده أهــداها يل دهقــان 
: خطب علـي بالكوفـة وبيـده قـارورة فقـال : العالء عن أبيه عن جده قال 

.اهـ ضعيف دخلتها إال هذه ، أهداها إيل دهقان
حـدثنا سـعيد بـن عبيـد الطـائي عـن علـي بـن : ال قـحدثنا وكيـع]22396[ابن أيب شيبة -

ضـبيعة بـن زهـري ، أو زهـري بـن ضـبيعة ، : استعمل رجـال مـن بـين أسـد يقـال لـه علياأن ربيعة
يا أمري املؤمنني ، إين أهدي إيل يف عم: فلما جاء قال 

اهــــ لـــو حبســـتها كـــان غلـــوال: وقـــال ، علـــي حـــالال أكلتهـــا ، وإال
.صحيح 

أتـــى : قــال حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن هشــام عــن احلســن ]21264[وقــال ابــن أيب شــيبة 
: علـى علـي ، قـال يسـتعني بـه يف شـيء عبـد اهللا بـن جعفـردهقان من دهاقني سـواد الكوفـة 

فبعـث إليـه الـدهقان بـأربعني ألفـا وبشـيء معهـا ال : فكلم له عليـا ، فقضـى لـه حاجتـه ، قـال 
بعـث : مـا هـذا ؟ قيـل لـه : أدري ما هـو ؟ فلمـا وضـعت بـني يـدي عبـد اهللا بـن جعفـر ، قـال 
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ت ال ، فإنـا أهـل بيـردوهـا عليـه: 
.اهـ مرسل حسن نبيع املعروف

قـال قلـت عمـربـناسـألت : عن الثوري عن كليب بن وائل قال ]14667[عبد الرزاق -
جاءين دهقان عظيم اخلراج فتقبلت عنه خبراجه فأتاين فكسر صكه وأدى ما عليـه مث محلـين : 

. ال : ال قلـت قـ؟ أرأيت لو مل تتقبل منه أكـان يعطيـك هـذا : على برذون وكساين حلة قال 
: قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن كليــب بــن وائــل]21263[ابــن أيب شــيبة . فــال إذا : قــال 

تقبلين من العامل ال أتقبلـه ال أعطـي عنـه : أتاين دهقان عظيم اخلراج فقال : قلت البن عمر 
شـــيئا إال ليؤمنـــه عاملـــه ويضـــطرب يف حوائجـــه ، فلـــم ألبـــث إال قلـــيال حـــىت أتـــاين بصـــحيفيت ، 

أرأيـت إن لـو مل : وكسـاين ، فقـال ومحلين علـى دابـة وأعطـاين دراهـم جزاك اهللا خريا ، : قال ف
.اهـ صحيح ال يصلح لك: ال قال : تتقبله كان يعطيك ؟ قلت 

بة عــن أيب قزعــة عــن أيب نضــرة عــن عــن شــعحــدثنا ابــن مهــدي ]22390[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح هدايا األمراء غلول: قال سعيدأبي
ســئل : قــال حــدثنا ابــن مهــدي عــن قزعــة عــن أيب يزيــد املــديين]22391[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند جيد هي يف نفسي غلول: ألمراء ؟ فقال عن هدايا اجابر بن عبد اهللا 
.يأيت من هذا الباب يف األقضية إن شاء اهللا 

منهباب
يس عـــن القاســـم بـــن عبـــد حـــدثنا أبــو العمـــ: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]22424[ابــن أيب شـــيبة -

فأعطى دينارين حىت خلـي سـبيله، خذ يف شيء ملا أتى أرض احلبشة أُ مسعودابنالرمحن أن 
وكيـع قـال حـدثنا: حدثنا زيـد بـن منـري الصـنعاين وكـان مـن اخليـار قـال]460/ 1[الفسوي .

ة أخـذ أنـه ملـا أتـى أرض احلبشـحدثنا أبو العميس عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابـن مسـعود
.اهـ مرسل جيد )1(بشيء فتعلق به، فأعطى دينارين حىت خلي سبيله

مل جنـد يف ذلـك الزمـان لنـا شـيئا : حدثنا ابـن عيينـة عـن عمـرو مسـع جـابر بـن زيـد يقـول ]22423[ابن أيب شيبة -1
اجعل مالك جنـة دون : حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان بن األسود عن جماهد قال وقال.أنفع لنا من الرشا

حــدثنا زيــد ثنــا عبــد امللــك بــن عبــد ] 1/245[وقــال الفســوي . اهـــ صــحاح دينــك ، وال جتعــل دينــك جنــة دون مالــك
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ما جاء يف قبول هديا األمراء
قــال : قــال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن عاصــم عــن أيب جملــز]20719[ابــن أيب شــيبة -

مرســل . ورزقــا ، وإمنــا أعطــاك مــن طيــب مالــهال بــأس جبــائزة العمــال ، إن لــه معونــة : علــي
.حسن

ابــنرأيــت : حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن حبيــب قــال ]20703[بــن أيب شــيبة ا-
ثنا موســى بــن حــد]8309[ابــن املنــذر . ابــن عبــاسوعمــر

هارون قال حدثنا حيىي بن أيوب قـال حـدثنا أبـو معاويـة قـال حـدثنا األعمـش عـن حبيـب بـن 
كـــذا قـــال اهـــابــن عبـــاس رأيــت ابـــن عمـــر و : قـــالأيب ثابــت

.حبيب
حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عـن : ربنا سليمان بن حرب قال أخ]5141[وقال ابن سعد 

اهــ سـند رد علـى أحـد هديـة إال علـى املختـارما رد ابن عمر على أحد وصـية وال : قال نافع 
حــدثنا حممــد بــن إبــراهيم بــن جنــاد قــال مسعــت ] 322[وقــال العقيلــي يف الضــعفاء صــحيح ، 

بن عمـر اثابت رأيت هدايا املختار تأيت سليمان بن حرب يقول وذكر حديث حبيب بن أيب
، عمر من حبيب نافع أعلم بابن؟ ! فقال حبيب كان صبيا وابن عباس

هدية وال رد على أحـد بن عمر على أحد احدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ما رد 
هـذا هـو و. يف املعرفـة عـن سـليمان حنـوه اهــ ورواه يعقـوب بـن سـفيانال علـى املختـارإوصية 

.قول نافع ، الصحيح عن ابن عمر 
: قــالحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال حــدثنا حجــاج بــن منهــال]8310[وقــال ابــن املنــذر 

حقائب فيها مال عشرين عمرابنإىل بعث املختار: قالبن معاذ عن ابن عونحدثنا معاذ 
مرســـل اهــــ فبقيـــت مطروحـــة يف الشـــمس حـــىت كلـــم فيهـــا فقبلهـــا بعـــد: قـــال. ألفـــا فلـــم يقبلهـــا

.صحيح 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن محاد بن سلمة عن حيىي ]20718[ابن أيب شيبة -

منـه وبعـث إىل عبـد قبـلفعمرابنأن عبد العزيز بن مروان بعث إىل بن سعيد عن ابن ميناء

يها صاحبها بأن يرشو فيدفع عن ليست الرشوة اليت يأمث ف: الرمحن عن حممد بن سعيد عن أبيه عن وهب بن منبه قال
.اهـ حممد بن سعيد بن رمانة ال يعرف حاهلما ى ما ليس لكماله ودمه إمنا الرشوة اليت يأمث فيها أن ترشو لتعطَ 
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قـال أخربنـا عفـان بـن مسـلم]5139[ابـن سـعد . بن أيب ربيعة فلـم يقبـل منـهاهللا بن عياش 
بعـث إىل حدثنا محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن حممد بن مينا أن عبد العزيز بن مروان 

عيـل عـن محـاد ، اهـ ورواه البخاري يف التاريخ عن موسى بن إمساابن عمر مبال يف الفتنة فقبله
.على رسم ابن حبان 

أخربنـا عفــان بـن مسـلم قــال حـدثنا محـاد بـن ســلمة قـال أخربنـا محيــد ]7098[ابـن سـعد -
عبــد اهللا بــن عمــربعــث معــي عمــر بــن عبيــد اهللا بــألف دينــار إىل : عـن ســليمان بــن قتــة قــال 

فصببتها يف ، فأخرج يده ، فأتيت ابن عمر ، وهو يغتسل يف مستحم له ، والقاسم بن حممد 
فـأىب أن يقبـل ، فأتيت القاسم بـن حممـد ، لقد جاءتنا على حاجة . فقال وصلته رحم ، يده 

.فأعطاها إياهـا، إن كان القاسم بن حممد ابن عمه فأنا ابنة عمته فأعطنيها : فقالت امرأته، 
حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا محـاد عـن محيـد عـن سـليمان]8312[ابن املنذر 
بعث معي عمـر بـن عبيـد اهللا بـن معمـر إىل ابـن عمـر بـألف دينـار، وإىل القاسـم : ابن قتة قال

: بـن حممــد بـألف دينــار، قـال
وأتيــت القاســم بــن حممــد فــأىب أن : قــال. وصــلته رحــم لقــد جــاءت علــى حاجــة: كفيــه فقــال

إن مل يقبلها هذا فأنا ابنة عمه كما هو ابن عمه، فأعطيتها فكان عمر : هيقبلها، فقالت امرأت
رحـــم اهللا أو جـــزى اهللا : املدينـــة، فقــال ابـــن عمــر

ومـا : فقلـت. قـد بلغـين عـن صـاحبك شـيء كرهتـه: مث قـال: رجال أكسى هذه الثياب باملدينـة
. املهــاجرين ألفـــا ألفــا، وأعطــى أوالد األنصـــار ســبعمائة ســـبعمائةإنــه أعطـــى أوالد : ذاك؟ قــال

بـدأ بشـيء أوىل مـن أن وكان ابن عمر إذا أصـاب مـا ال مل ي: قال. فكلمته فسوى بينهم: قال
.اهـ ثقات يزوج أياماه

أن حــــدثنا حــــامت بــــن إمساعيــــل عــــن جعفــــر بــــن حيــــىي عــــن أبيــــه]20702[ابــــن أيب شــــيبة -
قــال ابــن ســعد . جعفــر بــن حممــد صــوابه اهـــالن جــوائز معاويــةكانــا يقــبالحســينوالحســن

أخربنا أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب أويـس املـدين عـن سـليمان بـن بـالل عـن جعفـر ]7320[
اهـــ وكــذا رواه اآلجــري يف بــن حممــد عــن أبيــه أن احلســن واحلســني كانــا يقــبالن جــوائز معاويــة

.صحيح . ه الشريعة والاللكائي عن جعفر بن حممد عن أبي
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حدثنا جرير عن مغرية عن مسـاك بـن سـلمة عـن عبـد الـرمحن بـن ]20704[ابن أيب شيبة -
اهــ ابـن عصـمة فقبلتهـا، فأتاها ر عائشةكنت عند : قال عصمة 

مل أعرفه ، وهـو أمـر معـروف عنهـا ، ومعـاذ اهللا أن يـذكر معاويـة مبـا يـذكر بـه بنـو مـروان وأمـراء 
.ور ، بل هو خري ملوك املسلمني رمحه اهللا اجل
أن جــاج عــن عطــاءعــن حثنا حيــىي بــن زكريــا بــن أيب زائــدةحــد]20705[ابــن أيب شــيبة -

ابـن . هـا وقسـمتها بـني أمهـات املـؤمننيبعث إليها معاوية قالدة قومت مبئة ألـف فقبلتعائشة
نا أبـو معاويـة عـن حجـاج وب قـال حـدثحدثنا حيىي بن أيحدثنا موسى قال]8313[املنذر 

أن معاوية بعث إىل عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قـوم مائـة ألـف فقسـمته بـني عن عطاء
.حجاج ضعيفاهـأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم

حـدثنا ليـث عـن يزيـد بـن اهلـاد عـن عمـرو حدثنا منصـور بـن سـلمة قـال ]24480[أمحد -
: بنفقة وكسوة، فقالـت للرسـولعائشةر بعث إىل أن عبد اهللا بن عامعن املطلب بن حنطب

إين ذكـرت : ردوه علـي، فـردوه، فقالـت: إين يا بين، ال أقبل من أحد شـيئا، فلمـا خـرج قالـت
يــا عائشــة مــن أعطــاك عطــاء بغــري مســألة:شــيئا قالــه يل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال

.مرسل صاحل اهـفاقبليه، فإمنا هو رزق عرضه اهللا لك 
.يأيت إن شاء اهللا من هذا الباب يف كتاب القضاء 

طعام آكل الرباباب 
هريــرةسـعيد عــن أيبحــدثنا عبـد اهللا بــن يوســف حـدثنا الليــث حــدثين]4249[البخـاري -

اهـشاة فيها سم صلى اهللا عليه وسلمملا فتحت خيرب أهديت لرسول اهللا: قال 
بـــناكهيــل عـــن ذر بــن عبـــد اهللا عــن عـــن الثــوري عــن ســـلمة بــن]14675[عبــد الــرزاق -

:وإنــه ال يــزال يــدعوين فقــال، إن يل جــارا يأكــل الربــا : جــاء إليــه رجــل فقــال : قــال مســعود
قال أخربنا معمر عن منصور و . قال سفيان فإن عرفته بعينه فال تصبه . مهنأه لك وإمثه عليه 

.صحيحمرسل ـاه)1(بن مسعود مثلهاعن سلمة بن كهيل عن ذر عن 

عريف لنا يهبط ويصيب من الظلم فيدعوين :أخربنا معمر عن منصور قال قلت إلبراهيم]14679[عبد الرزاق -1
وقــال .وقـد كــان العمـال يهبطــون ويصــيبون مث يـدعون فيجــابون .الشــي: فـال أجيبــه قـال ، 

نزلـت بعامـل فنـزلين وأجـازين قـال اقبـل قلـت فصـاحب ربـا قـال اقبـل مـا مل : أخربنا معمر عن منصور قال قلت إلبراهيم 



تقريب فقه السابقني األولني

42

بــن املؤمـــل أخربنــا أبــو عثمـــان ياحلســن بـــن علــأخربنــا أبـــو حممــد ]11139[وقــال البيهقــي 
يحدثنا حممد بن عبد الوهاب أخربنـا يعلـى بـن عبيـد حـدثنا مسـعر عـن جـواب التيمـيالبصر 

جـارا وال إن يل: ابـن مسـعود فقـال جـاء رجـل إىل عبـد اهللا يعـين: عن احلارث بن سويد قال 
ائتـه أو : فأحرج أن آتيه وأحترج أن ال آتيه فقال يثا أو حراما وإنه يدعوينأعلم له شيئا إال خب
حـدثنا أبـو كريـب حـدثنا ]13[ورواه علي بن حممـد احلمـريي يف جزئـه . أجبه فإمنا وزره عليه

جـاء : قـالابن إدريس حدثنا الشيباين ومسعر عن جواب بن عبيـد اهللا عـن احلـارث بـن سـويد
إن يل جارا ال يتورع من شيء فـذكر الربـا وغـريه، وحنتـاج : عود، فقالرجل إىل عبد اهللا بن مس

إذا أعسرمت فاستقرضوا منه، وإذا دعاكم فأجيبوه، فإن لكم : فنستقرضه، ويدعونا فنجيبه، قال
.اهـ حسن صحيح املهنأ وعليه الوزر

ســلمانأخربنــا معمــر عــن أيب إســحاق عــن الــزبري بــن عــدي عــن ]14677[عبــد الــرزاق -
إذا كان لك صديق عامل أو جار عامل أو ذو قرابة عامل فأهدى لـك هديـة : قال فارسيال

.اهـ مرسل حسن أو دعاك إىل طعام فاقبله فإن مهنأه لك وإمثه عليه 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبـو عمـرو بـن مطـر حـدثنا حيـىي بـن ]11138[البيهقي -

حدثنا شـعبة عـن مـزاحم بـن زفـر بن معاذ حدثنا أيبكتاىب عن عبيد اهللاحممد قال وجدت يف
جارا يأكل الربا أو قال خبيث الكسب إن يلعمرابنعن ربيع بن عبد اهللا مسع رجال سأل 

.اهـ على رسم ابن حبان نعم: ؟ قال لطعامه أفأجيبهورمبا دعاين

منهب با
حــدثنا فضــيل بــن أبــو كريــب حممــد بــن العــالء حــدثنا أبــو أســامةحــدثين]2393[مســلم -

هريرة قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه حازم عن أيببن ثابت عن أيبيعدمرزوق حدثين
أيهــا النــاس إن اهللا طيــب ال يقبــل إال طيبــا وإن اهللا أمــر املــؤمنني مبــا أمــر بــه املرســلني :وســلم 
يــا أيهــا (وقــال ) مبــا تعملــون علــيميــا أيهــا الرســل كلــوا مــن الطيبــات واعملــوا صــاحلا إين(فقــال 

مث ذكـر الرجـل يطيـل السـفر أشـعث أغـرب ميـد يديـه ) . الذين آمنوا كلوا من طيبات مـا رزقنـاكم

كم اهللا عـن اليهـود والنصــارى رب قـد أخــأخربنــا معمـر قـال ســئل احلسـن أيؤكـل طعـام الصــيارفة فقـالوقـال. تـأمره أو تعينـه 
.صحاح اهـ
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بـــاحلرام فـــأىن يإىل الســـماء يـــا رب يـــا رب ومطعمـــه حـــرام ومشـــربه حـــرام وملبســـه حـــرام وغـــذ
اهـيستجاب لذلك 

إن أيب : عبــاسالبــنقلــت : حــدثنا هشــيم عــن أيب محــزة قــال ]20347[ابــن أيب شــيبة -
ال يشـــارك يهوديـــا وال : النصـــراين ، قـــال و رجـــل جالبـــا جيلـــب الغـــنم ، وإنـــه ليشـــارك اليهـــودي 

اهــ صـحيح ، تقـدم : مل ؟ قـال : قلـت : نصرانيا وال جموسيا ، قـال 
.يف البيوع 

الصدقة عن امليت
بـــن اأنـــه مســـع عكرمـــة مـــوىل بـــن جـــريج قـــال أخـــربين يعلـــىاأخربنـــا ]16337[عبـــد الـــرزاق -

بــن عبــاس أن ســعد بــن عبــادة توفيــت أمــه وهــو غائــب عنهــا فــأتى النــيب اعبــاس يقــول أخربنــا 
إن أمـي توفيـت وأنـا غائـب عنهـا فهـل ينفعهـا إن : صـلى اهللا عليـه و سـلم فقـال يـا رسـول اهللا 

اهــــ رواه أشـــهدك أن حـــائط املخـــراف صـــدقة عنهـــا : تصـــدقت بشـــيء عنهـــا فقـــال نعـــم فقـــال 
.البخاري 

يصــلني ال: قــال عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ]16346[عبــد الــرزاق -
ــــه أو ، وال يصــــومن أحــــد عــــن أحــــد ، أحــــد عــــن أحــــد  ولكــــن إن كنــــت فــــاعال تصــــدقت عن

.، تقدم يف الصوم حسن اهـ)1(أهديت
مـات بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن القاسم بـن حممـد قـالاعن ]16345[عبد الرزاق -

ابــــن املنــــذر . تــــالدا مــــن تــــالدهعائشــــةعبــــد الــــرمحن بــــن أيب بكــــر يف منــــام لــــه فأعتقــــت عنــــه 
: قــالمسعــت حيــىي بــن ســعيد: حــدثنا عبــد الوهــاب قــال: حــدثونا عــن بنــدار قــال]7100[

قلت لعبد : مسعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاين قال: وقال حممد] 34[قال مسلم يف مقدمة الصحيح -1
تصلي ألبويك مع صالتك، وتصوم هلما إن من الرب بعد الرب أن (يا أبا عبد الرمحن احلديث الذي جاء : اهللا بن املبارك 

: هذا من حديث شهاب بن خراش فقال: قلت له: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: فقال عبد اهللا: قال. )مع صومك
: قـال. قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: ثقة، عمن قال؟ قلت: عن احلجاج بن دينار، قال: ثقة، عمن قال؟ قلت

جاج بن دينار وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق املطي، ولكن ليس يف يا أبا إسحاق، إن بني احل
.بن عبد اهللا بن قهزاذاهـ حممد هو االصدقة اختالف
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ومل يـــوص، فأعتقـــت تـــويف عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر يف مقيلـــه : قـــالعـــت القاســـم بـــن حممـــدمس
.يف اجلنائز كتبته،  اهـ صحيحعائشة عنه عبيدا

بـن عبـد يأخربنا أبو نصر بن قتادة أخربنا أبو احلسن الرفاء خربنا عل]13019[البيهقي -
عــن قتــادة عــن موســى بــن ســلمة حــدثنا أيبيالعزيــز حــدثنا خلــف بــن موســى بــن خلــف العمــ

ذلـك مـن أجـريـه فهـل لـه يفالرجل يعتـق العبـد عـن والد: قلت عباسابنقال سألت اهلذيل
.اهـ حسن نعم: قال 

ما ذكر يف النثار
بــن ثابــت مسعــت يإيــاس حــدثنا شــعبة حــدثنا عــدحــدثنا آدم بــن أيب]2474[البخــاري -

صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن النهـىب يعبد اهللا بن يزيد األنصار 
اهـواملثلة 

أبيــه عــن املســيب بــن رافــع عــن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن]21528[وقــال ابــن أيب شــيبة 
وإن نثرمتـوه مل نصـب ، إن وضعتموه أصبنا منـه : يف نثر اجلوز قالعبد اهللا بن يزيد الخطمي

.اهـ سند جيد منه
حدثنا إسرائيل عن أيب حصني عن خالد بـن : حدثنا وكيع قال ]21531[ابن أيب شيبة -

ابـن .بيان منـع صـبيانه فاشـرتى هلـمثر على الصأنه كان إذا نُ األنصاريمسعودأبيسعد عن 
حدثنا حممد بن عبد الوهاب قال حدثنا حيىي بن حيىي قال حـدثنا وكيـع عـن ]7173[املنذر 

.مثله إسرائيل عن أيب حصني عن خالد بن سعد عن أيب مسعود األنصاري 
حــدثنا حممــد بــن أيب عــدي عــن ســفيان عــن أيب حصــني عــن ]21532[وقــال ابــن أيب شــيبة 

.خالد بن 
حدثنا بندار حدثنا ابن أيب عـدي عـن شـعبة عـن قـيس بـن ] 2/111[وقال يعقوب الفسوي 

ورواه ابــن .
بـــن أيب عـــدي عـــن امـــن طريـــق ] 6/41[وابـــن عـــدي يف الكامـــل ] 967[املقـــرئ يف املعجـــم 

. مســعود األنصــاري ن أيبعــشــعبة عــن قــيس بــن الربيــع عــن أيب حصــني عــن خالــد بــن ســعد 
كــانوا . وهــو خــرب صــحيح.ه حنــو مــن طــرق عــن شــعبة والبيهقــي ورواه ابــن عــدي يف الكامــل 

.، فكره أهل العلم النهاب ينثرون اجلوز والسكر وحنوه للصبيان 
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جلــب رجــل مــن أهــل : قــال عــن هشــام عــن حممــد أخربنــا أبــو أســامة]7572[ابــن ســعد -
، فــأمر قهرمانــه أن يشــرتيه لعبــد اهللا بــن جعفــرالبصــرة ســكرا إىل املدينــة فكســد عليــه ، فــذكر 

.اهـ صحيح فيدعو الناس إليه فينهبهم إياه 
أدركت : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أيب جعفر قال ]21529[ابن أيب شيبة -

.اهـ جابر اجلعفي ضعيف هون أكل ما نثررجاال صاحلني يكر 
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بعد التعريفهاما يرخص فيووالضوالاللقطةاألمر يف 
حيىي بن سعيد حدثنا فضيل بن غزوان بن عبد اهللا حدثينيحدثنا عل]1739[البخاري -

ر حــدثنا عكرمــة عــن ابــن عبــاس أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم خطــب النــاس يــوم النحــ
بلــد : قــالوا؟بلــد هــذايفــأ:قــال . يــوم حــرام: قــالوا ؟يــوم هــذا يأ،يــا أيهــا النــاس :فقــال 
فـإن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم:قـال . شهر حـرام : قالوا . شهر هذا يفأ:قال . حرام 

فأعادهــا مــرارا ، مث رفــع . شــهركم هــذا بلــدكم هــذا يفيفعلــيكم حــرام ، كحرمــة يــومكم هــذا 
ينفسـيفوالـذ: قـال ابـن عبـاس . اللهـم هـل بلغـت اللهـم هـل بلغـت:ل رأسـه فقـا

كفـارا يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض يفليبلغ الشاهد الغائب ، ال ترجعوا بعدلوصيته إىل أمته
اهـ
عــن ربيعــة بــن أيب عبــد الــرمحن عــن يزيــد مــوىل املنبعــث عــن زيــد بــن خالــد ]1444[مالــك -

: إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم فســأله عــن اللقطــة فقــال جــاء رجــل:نــه قــال أاجلهــين 
فضـالة : قـال . ، فإن جاء صاحبها ، اعرف عفاصها ووكاءها مث عرفها سنة 

مالـك : قـال؟ فضـالة اإلبـل:قـال.هي لك أو ألخيك أو للـذئب: قال ؟ الغنم يا رسول اهللا 
رواه البخــاري اهـــ)1(تــرد املــ، معهــا ســقاؤها وحــذاؤها ، وهلــا 

.مسلم و 
ــــو داود - ــــد يعــــين]1711[أب الطحــــان ح وحــــدثنا موســــى بــــن حــــدثنا مســــدد حــــدثنا خال

ابــن عبــد اهللا العــالء عــن مطــرف يعــينإمساعيــل حــدثنا وهيــب املعــىن عــن خالــد احلــذاء عــن أيب
مــن وجــد لقطــة فليشــهد ذا :وســلم عــن عيــاض بــن محــار قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

احفظ عفاصها ووكاءها فإن العفاص هو الوعـاء الـذي يكـون فيـه : أما قوله ]201/ 2[قال أبو عبيد يف الغريب -1
،ألنـه كالوعـاء هلـا العفـاص : النفقة إن كان من جلد أو خرقة أو غري ذلك وهلذا مسـي اجللـد الـذي تلبسـه رأس القـارورة 

ووكاءها يعين اخليط الذي تشد : وقوله . وليس هذا بالصمام إمنا الصمام الذي يدخل يف فم القارورة فيكون سدادا هلا 
: منــه أوكيتهــا إيكــاء وعفصــتها عفصــا إذا شــددت العفــاص عليهــا وإن أردت أنــك فعلــت هلــا عفاصــا قلــت : بــه يقــال 

فـإن جـاء مـن يتعرفهـا ، د هلـا أن حيفـظ عفاصـها ووكاءهـا ليكـون ذلـك عالمـة للقطـة وإمنا أمـر الواجـ.أعفصتها إعفاصا 
بتلك الصفة دفعت إليه فهذه سنة من رسول اهللا يف اللقطة خاصة ال يشبهها شيء من األحكام أن صاحبها يستحقها 

ك أو للـذئب فـإن هـذه رخصـة هـي لـك أو ألخيـ: وأما قوله يف ضالة الغـنم . بال بينة وال ميني ليس إال باملعرفة بصفتها 
اهـإن مل تأخذها أنت أخذها إنسان غريك أو أكلها الذئب فخذها : منه يف لقطة الغنم يقول 
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فإن وجـد صـاحبها فلريدهـا عليـه وإال فهـو مـال اهللا ، عدل وال يكتم وال يغيب يعدل أو ذو 
.صححه ابن حبان اهـعز وجل يؤتيه من يشاء 

حدثنا حممد بن العالء حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث ]1716[أبو داود -
يأن علـيسـعيد اخلـدر هللا بن مقسـم حدثـه عـن رجـل عـن أيبعن بكري بن األشج عن عبيد ا

:طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال بن أيب
فلمـا  ، وفاطمـة يفأكل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكل عل. هو رزق اهللا عز وجل 

أد ييــا علــ:رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان بعــد ذلــك أتتــه امــرأة تنشــد الــدينار فقــال 
حــدثنا وكيــع عــن ســعد بــن أوس عــن بــالل بــن حيــىي حــدثنا اهليــثم بــن خالــد اجلهــين.الــدينار 

اهللا عنـه أنـه الـتقط دينـارا فاشـرتى بـه دقيقـا فعرفـه صـاحب الـدقيق فـرد يرضـيعن علـيالعبس
حـــدثنا جعفـــر بـــن مســـافر .وقطـــع منـــه قرياطـــني فاشـــرتى بـــه حلمـــايعليـــه الـــدينار فأخـــذه علـــ

حـازم عـن سـهل بـن عـن أيبيفـديك حـدثنا موسـى بـن يعقـوب الزمعـحـدثنا ابـن أيبيالتنيس
طالـــب دخـــل علـــى فاطمـــة وحســـن وحســـني يبكيـــان فقـــال مـــا بـــن أيبيســـعد أخـــربه أن علـــ

فوجـــد دينـــارا بالســـوق فجـــاء إىل فاطمـــة فأخربهـــا فقالـــت ييبكيهمـــا قالـــت اجلـــوع فخـــرج علـــ
أنــت يفاشــرتى بــه دقيقــا فقــال اليهــوديفخــذ دقيقــا فجــاء اليهــودين اليهــوداذهــب إىل فــال
يفخــرج علــ. قــال فخــذ دينــارك ولــك الــدقيق. يــزعم أنــه رســول اهللا قــال نعــميخــنت هــذا الــذ

حىت جـاء فاطمـة فأخربهـا فقالـت اذهـب إىل فـالن اجلـزار فخـذ لنـا بـدرهم حلمـا فـذهب فـرهن 
بت وخبـزت وأرسـلت إىل أبيهـا فجـاءهم فقالـت يـا الدينار بـدرهم حلـم فجـاء بـه فعجنـت ونصـ

كلـوا :فقـال . رسول اهللا أذكر لك فإن رأيته لنا حالال أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكـذا
. باســم اهللا 

صـلى اهللا عليـه فقـال النـيب. السـوقيفط مينفقال سق. له فسألهيصلى اهللا عليه وسلم فدع
اذهب إىل اجلزار فقل له إن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول لـك أرسـل ييا عل:وسلم 

اهــــ رواه فأرســـل بـــه فدفعـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إليـــه. يبالـــدينار ودرمهـــك علـــإيل
اهـواهللا أعلم، يده ضعف أسانمنت هذا احلديث اختالف ويفيف:البيهقي مث قال 

عن املنذر بن يحيان التيمحدثنا عمرو بن عون أخربنا خالد عن أيب]1722[أبو داود -
بالبقر وفيهـا بقـرة ليسـت منهـا فقـال لـه جريـر يبالبوازيج فجاء الراعجريرجرير قال كنت مع 
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قد مسعت رسـول ف، أخرجوها : فقال جرير . يملن هيحلقت بالبقر ال ندر : ما هذه قال : 
.صححه األلباين.الضالة إال ضال يال يأو :يقول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ملنـذر عـن احـدثنا ابـن أيب زائـدة عـن أيب حيـان عـن الضـحاك ]22093[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ موقوف يأخذها أو ال يؤويها إال ضالالضالة ال: بن جرير عن أبيه جرير قال

قــال الخطــاببــنعمــرن أحيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب عــن ]1448[مالــك -
بـن اعـن ]18612[عبـد الـرزاق . مـن أخـذ ضـالة فهـو ضـال : وهو مسند ظهره إىل الكعبة 

وهــو : عيينــة عــن حيــىي بــن ســعيد قــال مسعــت ســعيد بــن املســيب يقــول قــال عمــر بــن اخلطــاب 
ابـن أيب شـيبة .قـال حيـىي نـر . مسند ظهره إىل الكعبة من أخـذ ضـالة فهـو ضـال 

قـال عمـر : قـال حدثنا ابن أيب زائدة عن حيىي بن سـعيد عـن سـعيد بـن املسـيب]22094[
ا حممــد حــدثن] 1770[الفــاكهي .فهــو ضــالمــن أخــذ ضــالة: ظهــره إىل الكعبــة وهــو مســند

إن عمــر قــال : قــالثنــا ســفيان عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيبقــال بــن أيب عمــر
أظنـه مـن ضـوال اإلبـل: وقال حيـىي.ال يأخذ الضالة إال ضال :و ملصق ظهره إىل الكعبةوه
بـن املسـيب أن عمـر بـن اخلطـاب اعن معمر عـن قتـادة عـن ]18611[عبد الرزاق ورواه اهـ 
.صحيح . اهـ ورواه مهام بن حيىي عن قتادة كذلك ال يضم الضوال إال ضال : قال
كانـــت ضـــوال اإلبـــل يف زمـــان عمـــر بـــن :شـــهاب يقـــول بـــن انـــه مســـع أ]1449[مالـــك -

بال مؤبلة تناتج ال ميسـها أحـد حـىت إذا كـان زمـان عثمـان بـن عفـان أمـر بتعريفهـا مث إاخلطاب 
عــن معمــر عــن الزهــري قــال  ]18607[عبــد الــرزاق .تبــاع فــإذا جــاء صــاحبها أعطــي مثنهــا 

كانـت اإلبـل تتنـاتج مهـال وتـرد قـال فلقـد. كتب عمر إىل عمالـه ال تصـلوا الضـالة أو الضـوال 
املياه ما يعرض هلا أحد حىت يأيت من يعرتفها فيأخذها حىت إذا كـان عثمـان كتـب أن ضـموها 

.اهـ مرسل فادفعوا إليه األمثان 
مسعـــت : قـــال حـــامت بـــن إمساعيـــل عـــن جعفـــر عـــن أبيـــهحـــدثنا]21551[ابـــن أيب شـــيبة -

بـىن للضـوال مربـدا ، فكـان يعلفهـا عليارأيت : قال سعيد بن املسيب النعمان بن مرة حيدث
علفا ال يسمنها ، وال يهزهلا ، من بيت املال ، فكانت تشرف بأعناقها ، فمن أقام بينة علـى 
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لـــو وليـــت أمـــر :ســـعيد بـــن املســـيب : ل شـــيء أخـــذه وإال أقرهـــا علـــى حاهلـــا ال يبيعهـــا ، فقـــا
.اهـ صحيح املسلمني صنعت هكذا

ن أبــاه أعــن أيــوب بــن موســى عــن معاويــة بــن عبــد اهللا بــن بــدر اجلهــين ]1445[مالــك -
لعمر بـن الخطـاب نه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها مثانون دينارا فذكرها أأخربه 

فــإذا ، واذكرهــا لكــل مــن يــأيت مــن الشــام ســنة ، اجد عرفهــا علــى أبــواب املســ: فقــال لــه عمــر 
حــدثنا موســى بــن هــارون قــال حــدثنا قتيبــة ]8653[ابــن املنــذر .

وكـان )1(ردعن عبد اهللا بـن بـ: بن عبد اهللا قالويةحدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن معا
مهـا، أنـه خـرج إىل إفريقيـة فلمـا كـان قد صلى مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم القبلتـني كلتا

ذات ليلة ختلف عن أصحابه، فلما أصبح وجد دينارا على الطريق، مث تقـدم فوجـد آخـر حـىت 
مجع مثانني دينارا، وإذا هو بأثر دابة جتر شيئا، مث إنه حلق بأصحابه، فلما قدموا على عمر بن 

جد ثالثــة أيــام، فــإن أتــى أكثــر ذكرهــا علــى بــاب املســ: اخلطــاب ذكــروا ذلــك لــه، فقــال عمــر
 :

بــن اعــن ]18619[عبــد الــرزاق وقــال. اهـــ كــذا ســاقه قتيبــة بــن ســعيد واســتنفقت ســائرها
جريج قال أخربين إمساعيل بن أمية أن معاوية بن عبد اهللا بن بدر من جهينة قـال وقـد مسعـت 
لعبد اهللا صحبة للنيب صلى اهللا عليه و سلم أخربه أن أباه عبد اهللا أقبل من الشام فوجد صـرة 

: قـال . دها اآلن على باب املسجد ثالثة أيام مث عرفهـا سـنة فـإن اعرتفـت وإال فهـي لـكأنش
حـدثنا أبـو ]22083[ابـن أيب شـيبة . فلـم تعـرتف فقسـمتها بيـين وبـني امـرأتني يل ، ففعلت 

وجدت مثـانني : بن سعيد عن معاوية بن عبد اهللا بن بدر عن أبيه قال خالد األمحر عن حيىي
فـإن مل تعـرف : عرفها سـنة ، قلـت : دينارا يف عهد 

حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز حـدثنا حجـاج ] 8654[ابـن املنـذر وقـال .: ؟ قال 
أن أبـاه وجـد يف مـربك بعـريه خربنا حيىي بن سعيد عن معاوية بن عبد اهللا بن بدرأحدثنا محاد

.وقع يف املطبوع معاذ بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن بسر ، وهو خطأ -1
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عرفهــا عامــا فعرفهــا عامــا مل جيــد هلــا : اخلطــاب عــن ذلــك، فقــالمائــة دينــار، فســأل عمــر بــن 
.صحيح اهـهي لك: فلم جيد هلا عارفا، فقالعرفها ثالثة أعوام،: عارفا، فقال

: عـن معمـر عـن إمساعيـل بـن أميـة قـال قـال عمـر بـن اخلطــاب ]18620[عبـد الـرزاق وقـال
فإن، إذا وجدت لقطة فعرفها على باب املسجد ثالثة أيام 

.اهـ منقطع ، وهو خمتصر 
حدثنا إبـراهيم بـن مـرزوق حـدثنا عبـد الصـمد بـن عبـد الـوارث ]17/ 12ك[ورواه الطحاوي

عـن شــعبة عــن أيـوب بــن موســى عــن عبـد اهللا بــن زيــد عـن أبيــه أنــه أتــى عمـر بصــرة فيهــا ألــف 
درهم فقال إين قد عرفتها فلم أجد من يعرفها فقال 

م أن شــعبة خــالف مالكــا يف اســم شــيخ أيــوب بــن اهـــ كــذا رواه الطحــاوي ، وزعــ
.، وهو خطأ موسى

ن ثابــــت بــــن الضــــحاك أعــــن حيــــىي بــــن ســــعيد عــــن ســــليمان بــــن يســــار ]1447[مالــــك -
ن أفــأمره عمــر ، الخطــاببــنلعمــرفعقلــه مث ذكــره ، نــه وجــد بعــريا بــاحلرة أاألنصــاري أخــربه 

نــه قــد شــغلين عــن ضــيعيت فقــال لــه عمــر أرســله حيــث إ: يعرفــه ثــالث مــرات فقــال لــه ثابــت 
نا ابن أيب زائدة عن حيـىي بـن سـعيد عـن سـليمان بـن حدث]22096[ابن أيب شيبة .وجدته 

عرفـه ، فعرفتـه ، فلـم : وجـدت بعـريا فسـألت عمـر فقـال : قـال يسار عـن ثابـت بـن الضـحاك 
ابـــن املنـــذر .فأرســـله حيـــث وجدتـــه: قـــد شـــغلين ، قـــال : أحـــدا يعرفـــه ، فأتيتـــه فقلـــت أجـــد

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا قال أخربنا يزيد بن هارون قـال أخربنـا حيـىي أن سـليمان ]8683[
أنـه وجـد بعـريا فـأمر بـه نصار يدعى ثابـت بـن الضـحاك أخـربهأن رجال من األبن يسار أخربه

إنــه قــد : ك لعمــر بــن اخلطــاب، فــأمره أن يعرفــه مث رجــع إليــه ثابــت فقــالأن يعــرف مث ذكــر ذلــ
]12438[البيهقــي .اذهــب فأرســله مــن حيــث وجدتــه: فقــال لــه عمــر. شــغل علــي عمــايل

عن سليمان بن يسار عن ثابت بن ييزيد بن هارون أخربنا حيىي بن سعيد األنصار من طريق
بـــن عبـــد األعلـــى أخـــربين أنـــس بـــن حـــدثنا يـــونس ]36/ 12ك[الطحـــاوي.مثلـــهالضـــحاك 

عياض الليثي عن حيىي بن سعيد قال مسعت سليمان بـن يسـار حيـدث أن ثابـت بـن الضـحاك 
.حدثه مبثله 
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عن معمر عـن أيـوب عـن سـليمان بـن يسـار قـال أخـربين ثابـت ]18609[عبد الرزاق ورواه 
قــد :قلــتف. عرفــه : بــن الضــحاك قــال وجــدت بعــريا علــى عهــد عمــر فأتيــت بــه عمــر فقــال 

عـن ورواه. فأرسـله حيـث وجدتـه : عرفته حىت قد شغلين عن رقيقي وقيامي علـى أرضـي قـال 
ابن عيينة عن ا

بــن جــريج قــال مسعــت عبــد اهللا بــن اعــن ورواه. بــن الضــحاك األنصــاري مثــل حــديث معمــر
اخلطــاب وجــد مجــال ضــاال فجــاء بــه عمــر بــنيــزعم أن رجــال علــى عهــد عمــرعبيــد بــن عمــري

فقال عمر عرفه شهرا ففعـل مث جـاءه بـه فقـال عمـر زد شـهرا ففعـل مث جـاءه فقـال لـه زد شـهرا 
مسنـاه قـد أكـل علـف ناضـحنا فقـال عمـر مـا لـك ولـه أيـن وجدتـه أففعل مث جاءه فقال إنا قـد 

.اهـ صحيح ه رسله حيث وجدتأإذهب ف: فأخربه قال 
بــن جــريج قــال قــال جماهــد وجــد ســفيان بــن عبــد اهللا الثقفــي اعــن ]18618[عبــد الــرزاق -

. هـي لـك : فقـال عمـر ، فـأخربه خربهـا عمر بن الخطاب، عيبة فيها مال عظيم 
فعرفهـا سـنة ففعـل : قـال . غريي أحـوج إليهـا مـين ، يا أمري املؤمنني ال حاجة يل فيها :فقال
مث 

ىب ســفيان أفقــال مثــل قولــه األول فقــال عمــر عرفهــا ســنة ففعــل فلمــا . هــي لــك : فقــال عمــر 
.اهـ كذا رواه ابن جريج ومل يذكر مساعا املسلمني جعلها عمر يف بيت مال 

أنـا حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا حممد بن سعيد األصبهاين قال]6077[الطحاوي وقال 
حدثين عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابـين سـفيان أسامة عن الوليد بن كثري أنه قالأبو 

بـــن عبـــد اهللا بـــن ربيعـــة أن أبامهـــا ســـفيان بـــن عبـــد اهللا 
فعرفهـا سـنة فلـم تعـرف : قـال. عرفت فذاك وإال فهي لك عرفها سنة فإن : اخلطاب فقال له 

وقال. هي لك: . 
يان أن يأخـذها فأخـذها منـه فأىب سف. إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أمرنا بذلك : 

أخربنــا أبـو ســعيد بــن ]12418[البيهقـي . عمـر بــن اخلطـاب فجعلهــا يف بيـت مــال املســلمني
حـدثنا أبـو يمد بن يعقوب حدثنا أمحد بن عبـد احلميـد احلـارثحمعمرو حدثنا أبو العباس أيب

بـد اهللاسفيان بن ععمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابينأسامة عن الوليد بن كثري حدثين
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عرفهـا سـنة فـإن : بن ربيعة
يهـ: املوسـم فـذكرها لـه فقـال عمـر يعرفت فذاك وإال فه

فيهــا فقبضــها عمــر ال حاجــة يل: أمرنــا بــذلك قــال لــك فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
.اهـ صحيح بيت املاللها يففجع

قـال حـدثنا حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حيىي بن عبـد احلميـد]8655[ابن املنذر -
وجدت قالدة نفسـة علـى عهـد : قالشريك عن أيب يعفور عن أيب شيخ عن زيد بن صوحان

إال و فــإن جـاء مــن يعرفهــا. عرفهـا أربعــة أشـهر: فقــال يل. الخطــاببــنعمـر
.اهـ فيه ضعف فضعها يف بيت مال املسلمني

بــن أيب جنــيح عــن أبيــه قــال أحســبه عــن عبيــد بــن اعــن معمــر عــن ]18639[عبــد الــرزاق -
أتاه رجل وجد جرابا فيه سويق فأمره أن يعرفـه ثالثـا مث أتـاه فقـال عمر بن الخطابعمري أن 

يــذهب بــه الســباع وتســفيه هــذا خــري مــن أن، خــذ يــا غــالم : فقــال عمــر . مل يعرفــه أحــد : 
.اهـ ثقات الرياح 

أيب شـيبة حـدثنا أبـو حدثنا أبو بكر بنحدثنا موسى بن هارون قال]8665[ابن املنذر -
وجــدت مخســمائة : قــاليب ســعيد مــوىل أيب أســيدعــن أخالــد األمحــر عــن داود عــن أيب نضــرة

: فقـــالعمـــر
حــدثنا حممــد بــن ]8666[ابــن املنــذر .ألقهــا يف بيــت املــال: فقــال. مكــاتبيت مث أتيــت عمــر

عـن أيب سـعيد ضـرةعن أيب نعلي قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون اجلريري
عرفهـا واعمـل : فقال. : موىل بين أسيد قال

وقــال .ألقهــا يف بيــت املــال: فقــال. 
عن اجلريـري عـن أيب حدثنا حممد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون

الضـريبة كنت ألتقط النوى باملدينة فأودي إىل موايل: قالعن أيب سعيد موىل بين أسيدنضرة
شاريج أضع عنده ما فضل، فبينا أنا ذات ليلة ألتقط إذ أصبت ظبية فيها ألف ومائتا وكان مه

درهم وقلبان من ذهب، فواهللا مـا ائتمنـت عليهـا مهشـاريج حـىت أتيـت خنـل أهلـي، فـدفعتها يف
أجتــد مـــا : فقــال. كــاتبين: فقلــت. نعــم: ســعيد، قــالأبــو: أصــل خنلــة مث أتيــت مــوايل، فقلــت

أكاتبــك علــى ألــف ومــائيت درهــم فكــاتبين علــى : القــ. يــرزق مــن يشــاءإن اهللا: قلــت! تــؤدي؟
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ورد املــائتني والقلبــني فعملــت ألفــافأتيــت بالظبيــة فصــببتها بــني يديــه فأخــذ ألــف ومــائيت درهــم
فيها حىت رحبت وتزوجـت، وعـادت إيل مـا كانـت فتحرجـت منهـا، فأتيـت عمـر بـن اخلطـاب، 

قد عتقت، وأما أنت فاعمل فيها، وأشعها حوال، أما من رق الدنيا ف: فقال. فذكرت له ذلك
وأكثـــر ذكرهـــا، فـــإن وجـــدت مـــن يعرفهـــا فادفعهـــا إليـــه، وإال فـــآذين علـــى رأس احلـــول فعرفتهـــا 

اهـــ لــك مـا رحبـت: أتيتـه فــذكرت ذلـك لـه، فأخــذها مـين، وقـالحـوال، فلـم أجـد مــن يعرفهـا، ف
.حسن 

.ال تأكــل الضـالة إال ضــال : قـالعليـاعــن معمـر عـن قتــادة أن ]18613[عبـد الـرزاق -
عن عثمان بن مطر عـن سـعيد عـن قتـادة عـن خـالس بـن عمـرو عـن ]18614[عبد الرزاق 
حــدثنا مهــام عــن قتــادة عــن : يــع قــال حــدثنا وك]22095[وقــال ابــن أيب شــيبة .علــي مثلــه 

ال يأكل الضالة إال: ال علي وق.ال يضم الضالة إال ضال: قال عمر سعيد بن املسيب قال
نـا شـريك عـن عثمـان بـن أيب زرعـة عـن خرب أ]2160[ابـن اجلعـد وقال. اهـ هذا أصح ضال

.حسن صحيح اهـ ال يأوي الضالة إال ضال: يمالك بن اجلون قال قال عل
حـدثنا حيــىي بـن آدم عـن محــاد بـن سـلمة عــن حجـاج عـن رجــل]22099[ابـن أيب شـيبة -

اهـهو أمني: ذ ضالة فضلت منه ، قال يف رجل أخعليعن 
: عـــن الثـــوري عـــن ســـلمة بـــن كهيـــل عـــن ســـويد بـــن غفلـــة قـــال ]18615[عبـــد الـــرزاق -

خرجــت مــع زيــد بــن صــوحان وســلمان بــن ربيعــة البــاهلي فالتقطــت ســوطا بالعــذيب فقــاال يل 
فأخربتــه كعــببــنأبــيدعــه فقلــت واهللا ال أدعــه تأكلــه الســباع ألســتمتعن بــه فقــدمت علــى 

وجــدت صــرة علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم إين، أحســنت أحســنت : فقــال 
عرفهــا حــوال فعرفتهــا : 
فقلـت إين قـد أتيتهـا :حوال مث أتيته فقال عرفها حوال فعرفتها حوال مث أتيته فقال عرفهـا حـوال 

اعلـم عـددها ووكاءهـا فـإن : أتيته بعد ثالثة أحوال فقال مث،فعرفها قال فعرفتها ثالثة أحوال 
اهــــ رواه البخـــاري 

.عن شعبة عن سلمة ومسلم 
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: يال يقـــولز مسعـــت هـــ: أخربنـــا رجـــل عـــن شـــعبة عـــن أيب قـــيس قـــال]188/ 7م[الشـــافعي -
: عرفتها ومل أجد من يعرفها فقـال: بصرة خمتومة فقال قدأتاه رجلعبد اهللارأيت 

اهـ
حـدثنا حيـىي بـن حممـد قـال حـدثنا مسـدد قـال ابـن داود عـن علـي بـن ]8659[ابن املنذر -

إذا احتـاج إليهـا : يف اللقطـةعبد اهللا بن مسـعودعن صاحل عن العالء بن املسيب عن خيثمة
.اهـ مرسل حسن أنفقها

حـدثين عمـرو ابـن قال سفيان: أبو بكر احلميدي قالثناحد] 2/815[الفسوي يعقوب-
، وأكثــر : عــن اللقطــة فقــالعبــاسابــنســألت : ســعيد عــن أيب اجلويريــة اجلرمــي

]12435[البيهقـي .سـألت أبـا اجلويريـة عنـه فلـم ينكـرهف: قـال سـفيان.ذكرها
حممد بن يعقوب حدثنا احلسن بـن مكـرم حـدثنا ثنا أبو العباسد اهللا احلافظ حدأخربنا أبو عب

ســليم سـأله يعــينأبـو النضـر حــدثنا أبـو خيثمــة حـدثنا أبــو اجلويريـة قـال مسعــت أعرابيـا مــن بـين
قال . من أكل من الضوال فهو ضال: الضوال قال ما ترى يف: عن الضوال فقال عباسابن
وال فهو ضال مث سكت الرجل وأخذ ابن عبـاس من أكل من الض: الضوال قال ما ترى يف: 

أراك قـد أصـدرت النـاس : الناس يقول أبو اجلويرية فتوى كثرية ال أحفظها فقـال األعـراىب يفيت
: ومـــا أشـــد مســـألتك قـــال : ويلـــك ال تســـأل هـــذه املســـألة قـــال : توبـــة قـــال أفـــرتى يليغـــري 

يــا أيهــا الــذين (لــت هــذه اآليــة مــا نز يأتــدر : قــال . أســتغفر اهللا وأتــوب إليــه وأجــل مــا صــنعت
كــان قـــوم : قــال حـــىت فــرغ مــن اآليــة كلهـــا ) آمنــوا ال تســألوا عــن أشـــياء إن تبــد لكــم تســؤكم

ويقـــول الرجـــل ؟مـــن أيب: فيقـــول الرجـــل ، اســـتهزاء يســـألون رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
.خمتصرا اهـ رواه البخاري؟ فأنزل اهللا عز وجل فيه هذه اآليةتضل ناقته أين ناقيت

حــدثنا شــريك عــن زهــري بــن أيب ثابــت عــن ســلمى وال أراهــا إال ]22080[ابــن أيب شــيبة -
ابــن .متتعــي بــه: ؟ فقالــت عائشــةوجــدت خامتــا يف طريــق مكــة فســألت : قالــت ابنــة كعــب 

عن سليمى بنت كعب األسـدية قالـتنا شريك عن زهري بن أيب ثابتخرب أ]2367[اجلعد 
: فـــذكرت ذلـــك هلـــا، فقالـــتعائشـــةمكـــة، وأنـــا مصـــعدة فأتيـــت وجـــدت خامتـــا يف طريـــق: 

حدثنا حيىي بن حممـد قـال حـدثنا احلجـيب قـال حـدثنا أبـو ]8658[ابن املنذر . استمتعي به
خرجنـــا : عوانــة عــن زهـــري بــن أيب ثابـــت عــن ســـلمة ابنــة كعـــب أخــت ناجيـــة بــن كعـــب قالــت
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فجعلته يف يدي، فلمـا قـدمت فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه،حجاجا فوجدت خامتا من ذهب
عرفيــه وال تـأبني أن يعــرف فـإن عــرف : فســألتها وقصصـت عليهــا قصـته، فقالـتعائشـةلقيـت 

رواه ابــــــن حبـــــان يف الثقـــــات يف ترمجــــــة ســـــلمى بنـــــت كعــــــب .فلتؤديـــــه، وإال فاســـــتمتعي بـــــه
ثابـتثنا احلميدي قال ثنا قتيبة بـن سـعيد قـال ثنـا أبـو عوانـة عـن زهـري بـن أيبحد]3299[

خرجنـــا حــــاجني فوجـــدت خامتـــا مـــن ذهــــب : عـــن ســـلمى بنـــت كعـــب أخــــت ناجيـــة قالـــت 
ن مل يعـــــرف إو ، ن عـــــرف فرديـــــه إفـــــ، عرفيـــــه : فســـــألت عائشـــــة فقالـــــت ، فجعلتـــــه يف يـــــدي 

.اهـ على رسم ابن حبان به يفاستمتع
بن جريج قال أخربين عمرو بن دينار عن عطاء بـن أيب ربـاح اعن ]18617[عبد الرزاق -

جـاءت امـرأة ، بينا حنن ليلـة املزدلفـة يف إمـارة عثمـان : قال ]ن خذها وال اليماكسحس[عن 
، فعرفناهـا سـنة ، من احلاج مبرطها فوضـعته علـى بعـض رحالنـا مث أخطأتنـا وال نـدري ممـن هـي 

فقـالوا ، مث جاءنا ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخربناهم أنا قد عرفناه سـنة 
، ذكـــره البخـــاري يف "حنـــني جـــد هـــؤالء الســـماكني"اهــــ فيـــه تصـــحيف صـــوابه ه اســـتمتعوا بـــ: 

.ذكره ابن حبان يف الثقات . التاريخ ، ويقال موىل السائبني ، ويقال الشاميني

ستغالهلاامن تورع عن 
حدثنا سليمان بن شعيب حـدثنا عبـد الـرمحن بـن زيـاد حـدثنا شـعبة ] 12/20[الطحاوي -

طالــبأبــيبــنعلــيجــاء رجــل إىل : عــن عاصــم بــن ضــمرة قــال عــن أيب إســحاق اهلمــداين
فـإن ، : إين وجـدت صـرة مـن دراهـم فعرفتهـا فلـم أجـد أحـدا يعرفهـا فقـال : فقال 

]12421[البيهقــي . وإال غرمتهــا وكــان لــك األجــر ، جــاء صــاحبها ورضــي كــان لــه األجــر 
إســحاق عــن عاصــم بــن حفــص بــن عمــر حــدثنا شــعبة عــن أيباحلوضــي عمــر أيبمــن طريــق

وجــدت صـرة فيهـا دراهــم إين: ضـمرة أن رجـال مـن بــين
، : قـال. ء مـن يعرفهـايأن ال جيـيوجعلـت أشـته، وقد عرفتها ومل جند من يعرفها 

اهـ سـند جيـدوإن مل يرض غرمتها وكان لك األجر، كان له األجر يفإن جاء صاحبها فرض
.
ين إ: فقـال لـه عبد اهللا بن عمـرن رجال وجد لقطة فجـاء إىل أعن نافع ]1446[مالك -

قال . قد فعلت : قال . عرفها :فقال له عبد اهللا بن عمر ، فماذا ترى فيها ، وجدت لقطة 
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ابـن .ولـو شـئت مل تأخـذها ، ن تأكلهـا أال آمـرك : فقال عبد اهللا . قد فعلت : قال . زد : 
: أنـه قـال يف اللقطـة حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمـر ]22061[أيب شيبة 

حــدثنا حيــىي بــن ]8669[ابــن املنــذر .عرفهــا ، ال آمــرك أن تأكلهــا ، لــو شــئت مل تأخــذها
. سئل عن اللقطةعمرابنأن حممد قال حدثنا أبو الربيع حدثنا محاد حدثنا أيوب عن نافع

.اهـ صحيح لو شئت مل تأخذها، تأكلها رك أن عرفها، ال آم: فقال
حيــىي عــن شــعبة ثنــاحــدثنا حيــىي بــن حممــد قــال حــدثنا مســدد قــال]8668[ابــن املنــذر وقـال

اهــ أبـو ادفعوهـا إىل السـلطان: يف اللقطـةيقـولابـن عمـرمسعـت : قالعن أيب محزة جار له
.حسن . يب عبد اهللاأعبد الرمحن بن محزة امسه 

حــدثنا مســعر وســفيان عــن حبيــب بــن أيب : نا وكيــع قــالحــدث]22053[ة ابــن أيب شــيب-
حـدثنا ]8670[ابن املنذر .ادفعها إىل األمري: عن اللقطة فقالعمرابنسئل : قال ثابت

ادفعهـا : قـالعمـرابـنعـن حدثنا أبو نعيم حـدثنا مسـعر عـن حبيـبعلي بن عبد العزيز قال
حبيـبحدثنا قبيصـة قـال حـدثنا سـفيان عـن ] 2/640[الفسوي . اللقطةيعين، إىل اإلمام 

ومسعـت .يـا أهـل العـراق تأتونـا باملعضـالت: قال مسعت ابن عمـر يقـولبن أيب ثابت أيب حيىي
.اهـــ يبــني حبيــب مــا مسعــه مــن ابــن عمــرادفعهــا إىل األمــري: ابــن عمــر وســئل عــن اللقطــة قــال

ثنـا شـعبة اود وبشر بـن عمـر قـاالحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو د]6083[الطحاوي 
ادفعهـا : فقـال لـه، عن حبيب بن أيب ثابت مسعت رجال يسأل عبد اهللا بن عمر عن الضالة 

ثنــــا عبــــد الــــرمحن بــــن زيــــاد حــــدثنا ســــلمان بــــن شــــعيب قــــالوقــــال الطحــــاوي . إىل الســــلطان
د سـئل وقـمسعت عبد اهللا بـن عمـر: ل ثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت أنه قالالرصاصي قا

.اهـ صحيح ادفعها إىل السلطان أو إىل األمري : عن الضالة ، فقال 
ثنـا : ثنـا اخلصـيب بـن ناصـح قـال: حدثنا سليمان بـن شـعيب قـال]6084[وقال الطحاوي 

: إين قـد أصـبت ناقـة فقـال: مهام عن نافع وابن سـريين أن رجـال سـأل عبـد اهللا بـن عمـر فقـال
.اهـ صحيح ادفعها إىل الوايل: عرفتها فلم تعرف فقال: عرفها فقال

كنــت قاعــدا : قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن زيــد بــن جبــري]22081[وقــال ابــن أيب شــيبة 
: أصـلح إليهـا وأنشـد ، قـال:: فأتاه رجل فقال عبد اهللا بن عمرعند 

.اهـ صحيح عليك يف ذلكما أرى: فهل علي إن شربت من لبنها ؟ قال ابن عمر 
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جــاءت : عــن معمــر والثــوري عــن أيب إســحاق عــن امرأتــه قالــت ]18634[عبــد الــرزاق -
مث عــادت إليهــا . اعلفــي واحلــيب وعــريف : قالــت . إين وجــدت شــاة :فقالــتعائشــةامــرأة إىل 

حــــدثنا أبــــو ]23700[ابــــن أيب شــــيبة .أتريــــدين أن آمــــرك بــــذحبها : ثــــالث مــــرات فقالــــت 
كنت جالسة عند عائشة فأتتها امرأة ، فقالـت : قالت يةيب إسحاق عن العالعن أاألحوص

عـريف واعلفـي : : 
تـأمريين أن آمـرك أن تبيعيهـا أو تـذحبيها ؟ فلـيس ذلـك : واحليب ، مث عـادت فسـألتها ؟ قالـت 

ثنـــا أبـــو : ثنـــا يوســـف بـــن عـــدي قـــال: الحـــدثنا روح بـــن الفـــرج قـــ]6088[الطحـــاوي .لــك
فأتتهـا عائشـةكنـت عنـد : 

عرفيهـا : ؟ فقالتيا أم املؤمنني إين وجد: امرأة فقالت هلا
آمــرك ببيعهــا أو نزعهــا ؟ تريــدين : مث عــادت فســألتها فقالــت عائشــة : واعلفــي واحتلــيب قالــت

دخلـــت : ســـحاق قـــالعـــن أيب إنـــا شـــعبةخرب أ] 451[ورواه ابـــن اجلعـــد .لـــيس ذلـــك لـــك 
، يشـــبه حـــديثها عـــن رســـول اهللا يف حســـن هـــذا حـــديث .فـــذكره مطـــوال امـــرأيت علـــى عائشـــة 

.اخلراج بالضمان 

تنزه عن أخذ اللقطةنم
أنـه قـال يف عمـرابـننـافع عـن حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن ]22061[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ، تقدم عرفها ، ال آمرك أن تأكلها ، لو شئت مل تأخذها: اللقطة 
بـنا]18623[عبد الرزاق -

ل إذا جـد أحـدا يعرتفهـا أفأدفعهـا إىل األمـري قـاأفقـال قـد عرفتهـا فلـم . عرفهـا : فقـال لـه عمر
: قـال ؟ فكيف أصنع : قال . وإن جاء صاحبها غرمتها : قال ؟ : يقبلها قال 

.اهـ صحيح 
البنقلـت : قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار ]22091[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح : وجدت لقطة ، قال : عمر
كانــا عمــرابــنوأن جماهــدا حــدثنا معتمـر بــن ســليمان عـن أبيــه ]22085[ابـن أيب شــيبة -

يف أخبـــار مكـــةالفـــاكهيرواه . ا حقـــة فيهـــا جـــوهر ، فلـــم يعرضـــا هلـــايطوفـــان بالبيـــت فوجـــد
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سـند .لـه ثمثنا املعتمر بن سـليمان عـن أبيـه : لف قال حدثنا أبو بشر بكر بن خ]1706[
.صحيح 

ثنـا بكـر : ثنا بشر بـن السـري قـال : حدثنا عبد اجلبار بن العالء قال ]1705[الفاكهي -
عبـد اهللا كان مع وليد بن سعد بن األخرم حدثه أنهإن ال: قال بن مضر عن جعفر بن ربيعة

اهــ فـذهبت آلخـذه ، فضـرب عبـد اهللا يـدي ، وأمـرين برتكـه : فـرأى دينـارا ملقـى قـال بن عمر 
.على رسم ابن حبان 

حـــدثنا علـــي بـــن شـــيبة قـــال ثنـــا يزيـــد بـــن هـــارون قـــال أنـــا العـــوام بـــن ]6082[ي الطحـــاو -
يسـأل عـن الضـالة مـن الفـرح عبد اهللا بن عمـرحوشب قال حدثين العالء بن سهيل أنه مسع 

فــإن الضــالة ال ، ها نّ مَّ ُضــاتــق خريهــا بشــرها وشــرها خبريهــا وال تَ : والشــيء جيــده اإلنســان فقــال
.م ابن حبان اهـ على رسيضمها إال ضال

عــن حـدثنا وكيــع قـال حــدثنا الضـحاك بــن يسـار عــن أيب صـاحل ]22089[ابـن أيب شــيبة -
ابن . ى به قريبا من مكان اإلمام فرتكهأنه رأى دينارا مطروحا فداسه برجله حىت أتهريرةأبي

.يسار ضعيف 
ال : قولكان يعباسبناعن الثوري عن قابوس بن أيب ظبيان عن ]18624[اقعبد الرز -

]22084[ابــن أيب شــيبة .ترفــع اللقطــة لســت منهــا يف شــيء وقــال تركهــا خــري مــن أخــذها 
ال ترفعها من األرض ، فلست منها يف : قال عن قابوس عن أبيه عن ابن عباسحدثنا جرير 

ثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز قـــال حـــدثنا أبـــو نعـــيم قـــال حـــدثنا حـــد]8633[ابـــن املنـــذر .شـــيء
مد بـن عبـد الوهـاب واحلـديث لـه قـال حـدثنا يعلـى بـن عبيـد عـن سـفيان سفيان ح وحدثنا حم
يعلــى بــن عبيــد حــدثنا مــن طريــق]12441[البيهقــي .عــن ابــن عبــاس عــن قــابوس عــن أبيــه

.ضعيف . مثله ظبيان عن أبيه عن ابن عباس سفيان عن قابوس بن أيب

تصدق هبا بعد التعريفأحب أن يمن 
ري عـن إبـراهيم بـن عبـد األعلـى عـن سـويد بـن غفلـة عـن عـن الثـو ]18630[عبـد الـرزاق -

عمــر بــن الخطــاب
.



تقريب فقه السابقني األولني

15

إبــراهيم بــن عبــد األعلــى عــن حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســفيان عــن ]22056[ابــن أيب شــيبة 
كــان عمــر بــن اخلطــاب يــأمر أن تعــرف اللقطــة ســنة ، فــإن جــاء صــاحبها وإال : ســويد قــال 

.سند صحيح اهـ 
حــدثنا األســود بــن شــيبان عــن أيب نوفــل بــن : حــدثنا وكيــع قــال ]22057[ابـن أيب شــيبة -

يـــا أمـــري : فقلـــت عمـــر بـــن الخطـــابالتقطـــت بـــدر : أيب عقـــرب عـــن أبيـــه قـــال 
عرفهـــا حـــوال ، : : أغنهـــا عـــين ، فقـــال : املـــؤمنني 

أال أخـربك خبـري سـبيلها ؟ : فعرفتها ، فلم أجد أحـدا يعرفهـا فأتيتـه ، فقلـت فأغنهـا عـين فقـال 
وكـان األجـر لـك ، وإن اختـار األجـر 

.اهـ صحيح ، يأيت كان األجر له ولك ما نويت
حدثنا سليمان بن شعيب حـدثنا عبـد الـرمحن بـن زيـاد حـدثنا شـعبة ] 12/20[الطحاوي -

طالــبأبــيبــنعلــيجــاء رجــل إىل : عــن أيب إســحاق اهلمــداين عــن عاصــم بــن ضــمرة قــال 
فـإن ، : تهـا فلـم أجـد أحـدا يعرفهـا فقـال إين وجـدت صـرة مـن دراهـم فعرف: فقال 

اهــ حسـن صـحيح ، تقـدم وإال غرمتها وكان لك األجر ، جاء صاحبها ورضي كان له األجر 
.
عليـــاعـــن معمـــر عـــن أيب إســـحاق عـــن أيب الســـفر أن رجـــال أتـــى ]18628[عبـــد الـــرزاق -

ريفـا ضـعيفا وأنـا أحـب أن ال إين وجدت لقطة فيها مئة درهم أو قريبـا منهـا فعرفتهـا تع: فقال 
عرفهـــا فــإن عرفهـــا : قــال ؟ أ

فإن جاء صاحبها فأحب أن يكون له األجر فسـبيل ، 
رجــل عــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن أيب الســفر عــن وقــال.ذلــك وإال غرمتهــا ولــك أجرهــا 

التقطــت ثــالث مئــة درهــم فعرفتهــا وأنــا أحــب أن ال تعــرتف فلــم يعرتفهــا : مــن بــين رؤاس قــال 
: أحد فاسـتنفقتها فأتيـت عليـا فسـألته فقـال 

حــدثنا وكيــع قــال ]22054[ابــن أيب شــيبة . األجــر كــان لــه وإن اختــار املــال كــان لــه مالــه
التقطـت ثـالث : ن أيب إسـحاق عـن أيب السـفر عـن رجـل مـن بـين رؤاس قـال حدثنا سفيان ع

مئـــة درهـــم فعرفتهـــا تعريفـــا ضـــعيفا وأنـــا يومئـــذ حمتـــاج فأكلتهـــا حـــني مل أجـــد أحـــدا يعرفهـــا ، مث 
: أيســرت فســألت عليــا فقــال 
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ـــهوإال فخـــريه بـــني األجـــر وبـــني أن تغر  حـــدثنا وكيـــع قـــال حـــدثنا يـــونس بـــن أيب وقـــال. مهـــا ل
مسعت هذا احلديث مـن أيب السـفر عـن رجـل مـن بـين رؤاس عـن علـي مثلـه إال: إسحاق قال 

.اهـ ضعيف عرفها: أنه مل يقل 
عن الثوري وإسرائيل عـن عـامر بـن شـقيق عـن أيب وائـل شـقيق بـن ]18631[عبد الرزاق -

من رجل جارية بست مئة أو بسبع مئة فنشـده سـنة ن مسعودعبد اهللا باشرتى : سلمة قال 

بـن مسـعود هكـذا اخريه فإن اختار األجر كان األجـر لـه وإن اختـار مالـه كـان لـه مالـه مث قـال 
شــريك عــن عــامر بــن شــقيق عــن أيب وائــلحــدثنا ]22050[ابــن أيب شــيبة .افعلــوا باللقطــة 

سـنة : أو قـال رهم ، فغاب صـاحبها ، فأنشـده حـوالاشرتى عبد اهللا جارية بسبعمئة د: قال 
هكــذا : اللهــم فلــه ، فــإن أىب فعلــي ، مث قــال : ، مث خــرج إىل املســجد فجعــل يتصــدق ويقــول 

ثنــا العزيــز ثنـا أبــو نعــيمحــدثنا علــي بـن عبــد ]9721[الطـرباين .افعلـوا باللقطــة ، أو بالضــالة
عـــن عـــامر بـــن شـــقيق ح وحـــدثنا إســـحاق بـــن إبـــراهيم عـــن عبـــد الـــرزاق عـــن الثـــوري ســـفيان

بـن مسـعود اشـرتى عبـد اهللا : قـالوإسرائيل عن عامر بن شقيق عن أيب وائل شـقيق بـن سـلمة
من رجل جارية بست مائة أو تسع مائة

لــه، وإن فــإن جــاء صــاحبها خــريه، فــإن اختــار األجــر كــانا مــن درهــم ودرمهــني
واللفــظ حلــديث عبـــد . هكــذا فـــافعلوا باللقطــة: اختــار مالــه كــان لــه مالـــه ، قــال ابــن مســعود

حدثنا حممد بن علي قـال حـدثنا سـعيد قـال حـدثنا سـفيان قـال ]8613[ابن املنذر . الرزاق
اشـــرتى عبـــد اهللا جاريـــة : نـــه مســـع أبـــا وائـــل شـــقيق بـــن ســـلمة يقـــولأحـــدثنا عـــامر بـــن شـــقيق

بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما ترك له، فنشـده عبـد اهللا حـوال فلـم يقـدر عليـه، فخـرج 
اللهــم عــن صــاحبها، فــإن كــره : بالــدراهم إىل مســاكني عنــد ســدة بابــه فجعــل يعطــيهم ويقــول

حدثنا فهد بن سليمان ]6086[الطحاوي .ةهكذا يصنع باللقط: وعلي الغرم، مث قالفلي
: ثنــا حممــد بــن ســعيد األصــبهاين أنــا شــريك عــن عــامر بــن شــقيق عــن أيب وائــل أنــه قــالقــال

اشـــرتى عبـــد اهللا خادمـــا بســـبعمائة درهـــم فطلـــب صـــاحبها فلـــم جيـــده فعرفهـــا حـــوال فلـــم جيـــد 
لك فمين ذلك اللهم عن صاحبها فإن أىب ذ: صاحبها فجمع املساكني وجعل يعطيهم ويقول
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بـاب حكـم ،علقـه البخـاري يف كتـاب الطـالق اهــهكذا يفعل بالضوال: وعلي الثمن مث قال
.أهله وماله املفقود يف

ابــنحــدثنا ابــن إدريــس عــن شــعبة عــن عبــد اهللا بــن حــنش عــن ]21167[ابــن أيب شــيبة -
الـدينيف رجل هلك وعليه دين ال يعرف صاحب الدين ، فـأمر أن يتصـدق عنـه بـذلكعمر

.اهـ صحيح 
حدثنا يوسـف بـن يزيـد حـدثنا علـي بـن معبـد حـدثنا عبيـد اهللا بـن ] 12/22ك[الطحاوي -

إذ عمــرابــنبينــا أنــا جــالس عنــد : عمــرو عــن زيــد بــن أيب أنيســة عــن احلــر بــن الصــياح قــال
يــا أبــا عبــد الــرمحن إين قــد وجــدت هــذا الثــوب وقــد عرفتــه ســنة فلــم أجــد : جــاءه رجــل فقــال 

عرفه يف املوسم بعرفات حىت يصـدر النـاس : قال .رفه وهذا يوم الرتوية ويتفرق الناسأحدا يع
قومــه قيمــة عــدل : فقــال لــه عبــد اهللا بــن عمــر ؟ أرأيــت إن مل يعرفــه مــاذا أصــنع بــه :قــال. 

وأنت ضامن مىت جاء صاحبه يطلبـه فـإن أخـذ منـك مثنـه فلـك األجـر ، وتصدق به إن شئت 
وإن شـئت قومتــه قيمــة عـدل ولبســته وكنــت لــه ، ره أمضــاه لوجهــه وإن أحـب أن يكــون لــه أجـ

اهــ ضامنا مىت جاء صاحبه يطلبه دفعت إليه قيمته وإن مل جيـئ لـه طالـب فهـو لـك إن شـئت 
.صحيح 

نــاولين حممــد بــن العبــاس عــن علــي بــن معبــد وحــدثين إبــراهيم بــن ]12/22ك[الطحــاوي -
يــد عــن ســهيل بــن أيب صــاحل عــن أبيــه عــن ســليمان حــدثنا علــي بــن معبــد حــدثنا عبيــدة بــن مح

فــإن جــاء ، : يف الرجــل جيــد اللقطــة قــال هريــرةأبــي
.اهـ حسن صاحبها خريه فإن شاء كان له األجر وإن شاء أعطاه الثمن وكان له األجر 

حـدثين : يع قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رف]22049[ابن أيب شيبة -
عرفها علـى احلجـر : فسألته عنها ، فقال عباسابنوجدت عشرة دنانري ، فأتيت : قال أيب

اهـــ ابــن عيــاش غــرمأو ال، فــإذا جــاء صــاحبها فخــريه األجــر 
أبــو حــدثناحــدثنا حممــد بــن علــي قــال حــدثنا ســعيد قــال]8615[ابــن املنــذر ورواه .يهــم 

أخـــربين أيب أنـــه ابتـــاع مـــن رجـــل ثوبـــا مبكـــة، : قـــالحـــوص قـــال حـــدثنا عبـــد العزيـــز بـــن رفيـــعاأل
فقبضــت منــه الثــوب فانطلقــت بــه ألنقــده مثنــه فضــل مــين يف زحــام النــاس، فطلبتــه فلــم أجــده، 

ابــل فانشــد الرجــل يف املكــان إذا كــان مــن العــام الق: فــذكرت ذلــك لــه فقــالعبــاسابــنفأتيــت 
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فخـريه، فـإن شـاء كانـت ، فإالذي اشرتيت منه
.اهـ صحيح وكانت لك الصدقة، وإن شاء كانت له الدراهم، له الصدقة 

يف اللقطـة يتصـدق عبـاسبـناعن الزبري بـن عـدي عـن رجـل عـن ]18632[عبد الرزاق -
.تار ماله كان له ماله 

عـن ابـن أيب حدثنا موسى بن هارون عن رجل حدثنا زيد بن حبـاب]8663[ابن املنذر -
. عرفهـا: فقـالعبـاسابـنأنه وجد صـرة مسـك، فسـأل عنهـا ذئب عن املنذر بن أيب املنذر

: الفقـ. فتصـدق: لقـا. قد عرفتها فلم أجد من يعرفهـا، حـىت قـال مـرتني أو ثالثـا: فقال
اهـ، إن الكعبة غنية عنهاال: ؟ فقال

حـدثنا إبـراهيم بـن مـرزوق حـدثنا أبـو عـامر العقـدي حـدثنا ابـن ] 12/22ك[الطحاويورواه
إين : جــاء رجــل إىل ابــن عبــاس بصــرة مســك فقــال : أيب ذئــب عــن املنــذر بــن أيب املنــذر قــال 

عرفهــا فــإن وجــد: فقــال ابــن عبــاس ، وجــدت هــذه 
.اهـ على رسم ابن حبان صاحبها فخريه بني األجر والغرم 

حـدثين : حدثنا زيد بـن حبـاب عـن عبـد الـرمحن بـن شـريح قـال ]22052[ابن أيب شيبة -
ال يـؤوي الضــالة إال : التقطـت دينـارا فقـال : قـال أن رجـالعبـد اهللا بـن عمـروعـن أبـو قبيـل 

: فمــا أصــنع بــه ؟ قــال : ال تفعــل ، قــال : أهوى بــه الرجــل لريمــي بــه فقــال فــ: ضــال ، قــال 
.سند جيد اهـء صاحبه فرده إليه وإال فتصدق بهتعرفه فإن جا

حـدثين مـن مسـع عبـد حدثين إبراهيم عن ابن شـهاب]1427[وقال أبو صاحل كاتب الليث 
عرفـه، : قـد عرفتـه، قـال: الرفـه، فقـع: أنه أتـاه رجـل وجـد قلبـا مـن ذهـب، فقـالرواهللا بن عم

إذا : إذا تغرمـه إذا جـاء صـاحبه، قـال: قد عرفته، فلم أجد من يعرفه، أفأتصدق به؟ قال: قال
اهـقد رأيت مكانه إال تأخذه : فما أصنع به؟ قال: تأخذه، قال

اطقما يعفى عنه من اللَّ
لنـيب صـلى مـر ا: عن الثوري عن منصور عن طلحة عن أنس قـال ]18642[عبد الرزاق -

اهـــ لــوال أين أخــاف أن تكــون مــن الصــدقة ألكلتهــا : اهللا عليــه و ســلم بتمــرة يف الطريــق فقــال 
.رواه البخاري ومسلم 
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حـدثنا حممـد بـن شـعيب عـن يحدثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشق]1719[أبو داود -
رخـص لنـا رسـول : أنـه حدثـه عـن جـابر بـن عبـد اهللا قـاليالـزبري املكـاملغـرية بـن زيـاد عـن أيب

قـال أبـو . العصا والسوط واحلبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفـع بـهيفاهللا صلى اهللا عليه وسلم
ورواه شــبابة عــن مغــرية بــن .ســلمة بإســنادهداود رواه النعمــان بــن عبــد الســالم عــن املغــرية أيب

اهـــ ضــعفه ابــن مصــلى اهللا عليــه وســلالــزبري عــن جــابر قــال كــانوا مل يــذكر النــيبمســلم عــن أيب
.عدي والبيهقي واأللباين 

حـدثنا املغـرية بـن حـدثنا حممـد بـن إمساعيـل قـال حـدثنا شـبابة قـال]8640[وقال ابن املنذر 
لرجــل واحلبــل وحنـوه إذا وجـده امسـل

.وإسناده حسن موقوف ، هو اهـ هذا أصح ، ومل يعرف صاحبه أن ينتفع به
حــدثنا حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل الصــائغ قــال حــدثنا شــبابة قــال]8639[وقــال ابــن املنــذر 

يف طريــق مبكــة إذ مــر جبــراب مــن عمــربينمــا : قــالاملغــرية بــن مســلم عــن أيب الــزبري عــن جــابر
فـدعا بقـدح: قـال. ملن هذا؟ فلم جيد أحـدا يعرفـه: سويق توطأه اإلبل فأخذه فرفعه بيده وقال

فجعـــل فيـــه مـــن ذلـــك الســـويق وشـــرب، مث جعـــل خيـــرج إىل القـــوم ويســـقيهم حـــىت شـــربوا مـــا يف 
.اهـ سند حسن هذا خري من أن توطأه اإلبل: قالمث. اجلراب أمجع

عـن عبـد حـدثنا قـرة: ال قـحدثنا حيـىي بـن كثـري: حدثنا ابن بشار قال ]1650[الطربي -
يلتقط النـوى ، فـإذا أتـى الخطاببنعمركان :قال ن بن عبد اهللا بن معقل بن يسارالرمح

حــدثين حممــد بــن ســنان القــزاز قــال حــدثنا أبــو عاصــم وقــال . علــى دار فيهــا عليفــة نبــذه فيهــا 
ميـر كان عمر بن اخلطاب: قال حدثنا قرة بن خالد قال أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا قال 

اهــ مرسـل حسـن ، لـه شـواهد ألقاه فيهـا وجد دارا فيها عليف يف الطريق فيلتقط النوى ، فإذا
.
حدثنا معتمر عن قرة عن هارون بن رئاب عـن سـنان بـن سـلمة ]20679[ابن أيب شيبة -

فســـعى ، عمـــرففجئنـــا ، كنـــت يف أغيلمـــة نلقـــط الـــبلح : قـــال حـــدثنا وهـــو بـــالبحرين: قـــال 
رنيــه ، فلمــا أريتــه ، أ: يــا أمــري املــؤمنني إنــه ممـا ألقــت الــريح ، فقــال : الغلمـان ، فقمــت فقلــت 

يـا أمـري املـؤمنني تـرى هـؤالء الغلمـان السـاعة ، فإنـك إذا انصـرفت عـين : انطلق ، قلـت : قال 
أخربنـا حجـاج ]9796[ابـن سـعد .فمشـى معـي حـىت بلغـت مـأمين: انتزعوا ما معي ، قـال 
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ســنان بــن حــدثنا: قــال بــن نصــري قــال حــدثنا قــرة بــن خالــد عــن هــارون بــن رئــاب األســيدي 
كنا أغيلمة باملدينة يف أصـول النخـل نلـتقط الـبلح الـذي : قال مة وكان أمريا على البحرينسل

فتفــرق الغلمــان وثبــت مكــاين ، فلمــا غشــيين عمــر بــن اخلطــابيســمونه اخلــالل ، فخــرج إلينــا 
أرين أنظر ، فإنه ال خيفى علي ، فنظر : يا أمري املؤمنني ، إمنا هذا ما ألقت الريح قال : قلت 
يا أمـري املـؤمنني ، تـرى هـؤالء اآلن ، واهللا لـئن انطلقـت : صدقت فقلت : جري ، فقال يف ح

أخربنـا الفضـل بـن :قـالو .فمشـى حـىت بلغـين مـأمين: ألغاروا علي ، فانتزعوا ما معي ، قـال 
: عـن سـنان بـن سـلمة اهلـذيل قـال حدثنا أبو الربيع السمان عـن هـارون بـن رئـاب: دكني قال

وحنن باملدينة نلتقط البلح ، فـإذا عمـر بـن اخلطـاب معـه الـدرة ، فلمـا رآه خرجت مع الغلمان
يا أمري املـؤمنني ، : وقمت ويف إزاري شيء قد لقطته ، فقلت : الغلمان تفرقوا يف النخل قال 
يــا أمــري املــؤمنني ، : فنظــر إليــه يف إزاري ، فلــم يضــربين ، فقلــت : هــذا مــا تلقــي الــريح ، قــال 

فجـاء معــي إىل : كــال ، امـش ، قــال : يــدي ، وسـيأخذون مــا معـي ، قـال الغلمـان اآلن بـني
حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثين أبــو داود قــال حــدثنا قــرة عــن هــارون ]1652[الطــربي .أهلــي

إين لغالم زمن عمر بن اخلطاب وأنا مع أغيلمة : حدثنا سنان بن سلمة قال : بن رئاب قال 
إذ خــرج علينــا عمــر بــن اخلطــاب ، فشــد علينــا ، وفــرنلــتقط الــبلح الــذي يقــال لــه اخلــالل ، 

ين ، فإنـه ال أر : يـا أمـري املـؤمنني ، هـو ممـا ألقـت الـريح ، فقـال : فقلـت الغلمـان ، وبقيـت أنـا
ترى هؤالء الصبيان ؟ لو انطلقت أخذوا ما معي : قلت . صدقت : قال فأريته. خيفى علي 

.صحيح اهـ، فمشى معي حىت بلغين أمي 
بن عيينـة عـن مالـك بـن مغـول قـال مسعـت امـرأة تقـول الـتقط اعن ]18643[لرزاق عبد ا-

اهـحبات أو حبة من رمان من األرض فأكلها علي
حــدثنا ســفيان عــن منصــور عــن طلحــة بــن : حــدثنا وكيــع قــال ]22066[ابــن أيب شــيبة -

بـد حـدثنا إسـحاق عـن ع]8641[ابـن املنـذر .أنـه وجـد متـرة فأكلهـاعمـرابـنمصرف عـن 
الرزاق عن الثوري عن منصور عن طلحة بن مصرف أن ابن عمر مر بتمـرة يف الطريـق فأكلهـا

.صحيح . اهـ هو يف املصنف ، وفيه سقط 
أخربنــا قبيصــة بــن عقبــة أخربنــا ســفيان عــن منصــور عــن طلحــة بــن ]959[وقــال ابــن ســعد 

مطروحـــة يف مـــر رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بتمـــرة : عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال مصـــرف 
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ومـر ابـن عمـر بتمـرة : قـال . أخشـى أن تكـون مـن الصـدقة ألكلتهـالـوال أين: الطريق ، فقـال 
.اهـ صحيح مطروحة فأكلها

بــنارأيــت :عــن معمــر عــن عبــد اهللا بــن مســلم أخــي الزهــري قــال]18640[عبــد الــرزاق -
اهـــ اآلخــر وجــد متــرة يف الســكة فأخــذها فأكــل نصــفها مث لقيــه مســكني فأعطــاه النصــفعمــر

.صحيح 
ابــنرأيــت : قــال حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن شــيخ مل يســمه]22074[ابــن أيب شــيبة -

اهـمترة فمسحها ، مث ناوهلا مسكيناوجد عمر
ابـنعـن حـدثنا سـفيان عـن جـابر عـن نـافع: حـدثنا وكيـع قـال ]20701[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ جابر اجلعفي ال حيتج به أنه كره اللقاطعمر
: حـــدثنا عبـــد الـــرمحن بـــن مهـــدي عـــن عقبـــة بـــن عبـــد اهللا قـــال ]22075[ابـــن أيب شـــيبة -

ومـا اللقطـة؟ : مـا تقـول يف اللقطـة ؟ قـال : فقـال هريـرةأبـاأنـه لقـي حدثين ميسـرة بـن عمـرية
رددته عليه وإال استمتعت تعرفه ، فإن وجدت صاحبه : احلبل والزمام وحنو هذا ، قال : قال 

كره ابـن حبـان يف الثقـات وقـال يـروي عنـه عقبـة بـن مـرزوق ويف تـاريخ البخـاري اهـ ميسرة ذ به
.عقبة بن مسروق ، ذكرمها ابن حبان يف الثقات 

م الـدرداء أبيـه عـن أبو معاوية حدثنا عمـرو بـن ميمـون عـن أحدثنا ] 141[أمحد يف الزهد -
: قــال ؟ ن احتجــت إفــ: قالــت فقلــت . ال تســأيل النــاس شــيئا : الــدرداءبــوأقالــت قــال يل 

ن احتجت فتتبعي احلصادين فانظري ما سقط منهم فاخبطيه مث اطحنيه مث كليـه وال تسـأيل إف
أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل أخربنــا إمساعيــل بــن ]12461[البيهقــي . النــاس شــيئا

حممد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حـدثنا أبـو معاويـة عـن عمـرو بـن ميمـون بـن مهـران عـن 
إن احتجـت قـال : أحـدا شـيئا قلـت ال تسـأيل: الـدرداءأبوه عن أم الدرداء قالت قال يلأبي
، نيــه مث كليــه مــا يســقط مــنهم فخذيــه فاخبطيــه مث اطحنيــه مث اعجياحلصــادين فــانظر يتتبعــ: 

.اهـ سند حسن أحدا شيئاوال تسأيل
ن عبـد الـرمحن بـن حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا إسـرائيل عـن جـابر عـ]22071[ابن أيب شيبة -

حــدثنا ]8644[ابــن املنــذر .عائشــةاألســود عــن أبيــه عــن 
علــي بــن عبــد العزيــز قــال حــدثنا أمحــد بــن يــونس قــال حــدثنا زهــري قــال حــدثنا جــابر عــن عبــد 
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ال بـــأس مبـــا دون الـــدرهم أن : الـــرمحن بـــن األســـود عـــن أبيـــه
.اهـ جابر اجلعفي ضعيف السوط وغريه: وفسره جابر: ل زهريع به قايستمت

عبـد اهللا بـن فـروخ مـوىل أم عـنحدثنا وكيع عـن طلحـة بـن حيـىي]22064[ابن أيب شيبة -
الرجل جيد سوطا : زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا سلمةأمسأل رجل : قال سلمة

والوعاء : قال واحلذاء؟: واحلذاء ؟ قالت : قال م يدهال بأس به ، يصل به املسل:؟ فقالت 
أخربنـا حممـد ] 12101[البيهقـي .ال أحل ما حرم اهللا ، الوعاء يكـون فيـه اللقطـة: ، قالت 

ثنــا يزيــد بــن اهليــثم ثنــا إبــراهيم بــن أيب الليــث ثنــا حــدثين علــي بــن محشــاذبــن عبــد اهللا احلــافظ
: عـن عبـد اهللا بـن فـروخ مـوىل طلحـة قــالرشـيعـن طلحـة بـن حيـىي القن سـفيان عـاألشـجعي 

يلــتقط ســوط أخيــه يصــل بــه يديــه، مــا : مسعــت أم ســلمة ســئلت عــن التقــاط الســوط، فقالــت
؟ والوعــاء: واحلــذاء ، قــال:واحلــذاء؟ قالــت: واحلبــل ، قــال:واحلبــل؟ قالــت: أرى بأســا ، قــال

.اهـ حسن ه املتاع ويكون في، الوعاء يكون فيه النفقةال أحل ما حرم اهللا:قالت
حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أيب عائشة عن رجل عن ]22073[ابن أيب شيبة -

اهـال حيب اهللا الفساد: ميمونة
: حـــدثنا جريـــر بـــن عبـــد احلميـــد عـــن العـــالء بـــن املســـيب قـــال ]20680[ابـــن أيب شـــيبة -

إن املهــاجرين : فقــال إبــراهيم : قــال .لنخــل لــيس لــك عــن الــذي يســقط مــن اســألت محــادا 
.اهـ مرسل حسن ني كانوا ال يرون بأكله بأسااألول

انوا كـ: قـال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عـن إبـراهيم]22067[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ صحيح يرخصون من اللقطة يف السري والعصا والسوط

اللقطة يف احلرم
حــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثنا عبــد الوهــاب حــدثنا خالــد عــن عكرمــة ]1833[البخــاري -

يإن اهللا حـرم مكـة ، فلـم حتـل ألحـد قبلـ:صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال عن ابن عباس أن النيب
، وإمنا أحلت يليوال حتل ألحد بعد

إال اإلذخــر يــا رســول اهللا: وقـال العبــاس . هــا إال ملعــرفها ، وال تلــتقط لقطت، وال ينفـر صــيد
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مــا ال ينفــر يهــل تــدر : وعــن خالــد عــن عكرمــة قــال . إال اإلذخــر:فقــال . لصــاغتنا وقبورنــا 
اهـ)1(صيدها هو أن ينحيه من الظل ، ينزل مكانه

حــدثنا األســود بــن شــيبان عــن أيب نوفــل بــن: حــدثنا وكيــع قــال ]22057[ابـن أيب شــيبة -
يـــا أمـــري : فقلـــت عمـــر بـــن الخطـــاب: أيب عقـــرب عـــن أبيـــه قـــال 

عرفهـــا حـــوال ، : : أغنهـــا عـــين ، فقـــال : املـــؤمنني 
أال أخـربك خبـري سـبيلها ؟ : فعرفتها ، فلم أجد أحـدا يعرفهـا فأتيتـه ، فقلـت فأغنهـا عـين فقـال 

إن جاء صـاحبها فاختـار املـال غرمـت لـه وكـان األجـر لـك ، وإن اختـار األجـر 
حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال حـدثنا ]8678[ابـن املنـذر . كان األجـر لـه ولـك مـا نويـت

علــى باملوســمحجــاج قــال حــدثنا األســود بــن شــيبان عــن أيب نوفــل عــن أبيــه أنــه أصــاب بــدرة 
يــا أمــري املــؤمنني، هــذه بــدرة : فقــال. مــر عنــد النفــر
يـا : فقـال. مـا أنـا بفاعـل: فقال عمـر. أصبتها، فيها مال، فعرفتها فلم يعرفها أحد فأغبها عين

ففعـل فعرفهـا : قـال. أ: فقال. 
:

مـا أنـا : فقـال. ففعلت، فلم أجد من يعرفهـا فأغبهـا عـين
، ومـــا يـــا أمـــري املـــؤمنني: فقـــال. ، ولكـــن إن شـــئت خربتـــك بـــاملخرج منهـــا أو ســـبيلهابفاعـــل

فــإن اختــار املــال ، فــإن جــاء صــاحبها خريتــه.: ؟ فقــالاملخــرج منهــا
ك[الطحــــاوي.نيتــــكوإن اختــــار األجــــر كــــان لــــك، األجــــر لــــكوكــــانرددت عليــــه املــــال

حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هـارون أخربنـا األسـود بـن شـيبان عـن أيب ] 12/17
عرفها فأتيت عمر بـن عن أبيه قال وجدت بدرة فيها مال فعرفتها فلم أجد من ينوفل العرجيي

إين وجدت بدرة فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال عرفها حوال فـإن وجـدت : اخلطاب فقلت 

شــدك اهللا يــا أمــري فأتيتــه فأخربتــه وقلــت أعنهــا عــين يــا أمــري املــؤمنني قــال مــا أنــا بفاعــل قلــت أن
املؤمنني إال أعنتها عين فقال ما أنا بفاعل ولكن إن شـئت أخربتـك مـا املخـرج منهـا فقلـت مـا 

لــيس للواجــد منهــا الــرمحن أنــهلــيس للحــديث عنــدي وجــه إال مــا قــال عبــد]134/ 2[قــال أبــو عبيــد يف الغريــب -1
.وحكى قول عبد الرمحن بن مهدي قبل اهـشيء إال اإلنشاد أبدا وإال فال حيل له أن ميسها 
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، : املخرج منها قال 
.صحيح اهـفإن أىب رددت عليه ماله وكان لك األجر 

قــال الخطــاببــنعمــرن أد عــن ســعيد بــن املســيب عــن حيــىي بــن ســعي]1448[مالــك -
.اهـ صحيح من أخذ ضالة فهو ضال : وهو مسند ظهره إىل الكعبة 

حــدثونا عــن بنــدار قــال حــدثنا حممــد حــدثنا شــعبة عــن يزيــد الرشــك ] 8680[ابــن املنــذر -
عائشــةعــن معــاذة عــن 

حــدثنا إبــراهيم ]4/139[الطحــاوي .: أجــد مــن يعرفهــا فقالــت
ثنــا شــعبة عــن يزيــد الرشــك عــن معــاذة العدويــة أن : أنــا وهــب بــن جريــر قــال: بــن مــرزوق قــال

فتهـــا فلــم أجـــد أحــدا يعرفهـــا إين أصــبت ضـــالة يف احلــرم وإين عرّ : امــرأة ســـألت عائشــة فقالـــت
.اهـ صحيح است: فقالت هلا عائشة

جامع اللقطة
حــدثنا عبــد اهللا بــن عبــد امللــك : قــالحــدثنا ســعيد بــن ســليمان] 4056[ابــن أيب خيثمــة -

كـان ابـن : قـالأيب عبيـدة بـن عبـد اهللا بـن مسـعود عـن أبيـه عـن أيب عبيـدةأبو عبد الرمحن بن
.سل ال بأس بهاهـ مر اللهم رد عليه واحفظ علينا: مسعود إذا مسع من ينشد ضالة قال

.األمر يف اللقيط يأيت إن شاء اهللا يف كتاب احلدود 
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ابــــــتـــــك
ربة ة واألشماألطع

حـائـذبـد واليصـوال
عن رسول ا وأصحابه
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أبواب الصيد والذبائح
ورمحــيت وســعت كــل شــيء فســأكتبها للــذين يتقــون ويؤتــون الزكــاة والــذين (قــال اهللا تبــارك امســه 
هم يف التــوراة الــذين يتبعــون الرســول النــيب األمــي الــذي جيدونــه مكتوبــا عنــدهــم بآياتنــا يؤمنــون

ئـث ويضـع اواإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم علـيهم اخلب
عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت علـيهم فالـذين آمنـوا بـه وعـزروه ونصـروه واتبعـوا النـور الـذي 

)العقوديا أيها الذين آمنوا أوفوا ب(قال اهللا تعاىل و ) أنزل معه أولئك هم املفلحون
حــدثين املثــىن قــال أخربنــا عبــد اهللا قــال حــدثين معاويــة بــن صــاحل ]10907[قــال ابــن جريــر و 

مـا أحـل ومـا حـرم ومـا فـرضيعـين )أوفوا بالعقود(قولهعباسابنعن عن علي بن أيب طلحة
والــذين ينقضــون عهــد (مث شــدد ذلــك فقــال . ومــا حــد يف القــرآن كلــه، فــال تغــدروا وال تنكثــوا

ـــه ) ن بعـــد ميثاقـــه ويقطعـــون مـــا أمـــر اهللا بـــه أن يوصـــلاهللا مـــ وبـــه قـــال . )ســـوء الـــدار(إىل قول
هي امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهـل لغـري اهللا )(
.حسن اهـ به

واألمر يف الناسيوالصيدالتسمية على الذبيحة
يســألونك (وقــال ســبحانه ) يــذكر اســم اهللا عليــه وإنــه لفســقوال تــأكلوا ممــا مل(وقــول اهللا تعــاىل 

)فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اهللا عليه واتقوا اهللا إن اهللا سريع احلساب
نا شـــعبة حـــدثنا قتـــادة عـــن أنـــس قـــال إيـــاس حـــدثحـــدثنا آدم بـــن أيب]5558[البخـــاري -

بكبشـــني أملحـــني ، فرأيتـــه واضـــعا قدمـــه علـــى صـــفاحهما صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ضـــحى النـــيب
.هذا يف األضحية اهـ ، فذحبهما بيده ويكربييسم

رضــي اهللا عنــه إذا ذبــح قــال أنــسحــدثنا املعتمــر عــن أبيــه قــال كــان ]2316[وقــال مســدد 
.صحيح اهـ سندبسم اهللا واهللا أكرب
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حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيـه عـن ]24923[ابن أيب شيبة -
نـدري مـا هـو ، ذكـر اسـم يـا رسـول اهللا ، إن األعـراب يأتوننـا بلحـم ال : قالوا : قالت عائشة

.اهـ رواه البخاري مسوا عليه ، وكلوه: م ال ؟ فقال أاهللا عليه
ابـنمغرية بن مسلم عن عمرو بـن دينـار عـن عنثنا أسباط حد]19952[ابن أيب شيبة -

.املسـلم فيـه اسـم اهللا عـز وجــل: سـئل عـن رجـل أرسـل كلبـه ، ومل يسـم ، قـال : قـال عبـاس
.كذا رواه مغرية بن مسلم السراج 

بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب الشــعثاء قــال حــدثنا اعــن ]8548[عبــد الــرزاق وقــال 
فــإن ذبــح ونســي اســم اهللا ، اهللا إن يف املســلم اســمَ : بــن عبــاس قــال ان عــني يعــين عكرمــة عــ

حـدثنا أبـو بكـر ] 1/367[الفسـوي . . فليأكل 
إذا ذبـح : احلميدي ثنا سفيان حدثنا عمرو عن أيب الشعثاء أخربين عـني عـن ابـن عبـاس قـال

يعــين بعــني . فليأكــل فــإن املســلم فيــه اســم مــن أمســاء اهللا، ونســي أن يــذكر اســم اهللا املســلم
نـا أمحـد بـن حممـد بـن أيب شـيبة نـا حممـد بـن بكـر بـن خالـد نـا ]4806[الـدارقطين . عكرمة 

إذا ذبـح : سفيان بن عيينة عن عمرو بـن دينـار عـن أيب الشـعثاء عـن عـني عـن ابـن عبـاس قـال
ورواه الــــدارقطين . امســــا مــــن أمســــاء اهللاملســــلم فلــــم يــــذكر اســــم اهللا فليأكــــل فــــإن املســــلم فيــــه

حممـــد بـــن عبـــد امللـــك جـــابر أيبمـــن طريـــق] 474/ 6[وابـــن عـــدي يف الكامـــل ]4804[
نا شعبة عن سـفيان بـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن أيب الشـعثاء حـدثين عـني عـن ابـن حدث

مـن طريـق ] 19364[البيهقـي .عني يعين به عكرمة: قوله: قال ، عباس أنه مل ير به بأسا 
. مثلـه سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمـرو عـن جـابر بـن زيـد عـن عـني عـن ابـن عبـاس 

.)1(علقه البخاري
املسـلم : قـالعبـاسبـناأخربنا معمر عن أيـوب عـن عكرمـة عـن ]8538[عبد الرزاق وقال

.اهـ صحيح اسم من أمساء اهللا فإذا نسي أحدكم أن يسمي على الذبيحة فليسم وليأكل 
نــه أبـن عبـاس ايب زيـاد عـن عطــاء عـن أعـن الثـوري عــن يزيـد بـن ]8541[عبـد الـرزاق وروى

البيهقــــي و . مســــوا عليــــه وكلــــوه ، ال بــــأس : ســــئل عــــن الرجــــل يــــذبح فينســــى أن يســــمي قــــال 
سعيد بـن منصـور حـدثنا العبـاس بـن الفضـل حـدثنا خالـد بـن عبـد اهللا من طريق ]19366[

اهـال يسمى فاسقا يوالناس: وقال)وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق(ل اهللا تعاىل مث ذكر قو -1
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أن يسـمى فليـذكر اسـم يمـن ذبـح فنسـ: ابن عبـاس قـال زياد عن عطاء عنعن يزيد بن أيب
.اهـ ال بأس به يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرةاهللا عليه وليأكل وال 

حــدثنا ابــن وكيــع قــال حــدثنا جريــر عــن عطــاء عــن ســعيد بــن جبــري ]13823[ابــن جريــر -
: قـــال يقـــول)وكمليجـــادل(إىل قولـــه) مل يـــذكر اســـم اهللا عليـــهوال تـــأكلوا ممـــا (عبـــاسابـــنعـــن 

إن الـــذي : فقــال! تــأكلون مــا قتلــتم، وال تــأكلون ممــا قتــل اهللا: يــوحي الشــياطني إىل أوليــائهم
]2821[أبـــو داود .قتلـــتم يـــذكر اســـم اهللا عليـــه، وإن الـــذي مـــات مل يـــذكر اســـم اهللا عليـــه 

شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سـعيد بـن جبـريحدثنا عثمان بن أيب
صــلى اهللا عليــه وســلم فقــالوا نأكــل ممــا قتلنــا وال عــن ابــن عبــاس قــال جــاءت اليهــود إىل النــيب

ورواه .إىل آخـــر اآليـــة) وال تـــأكلوا ممـــا مل يـــذكر اســـم اهللا عليـــه(نأكـــل ممـــا قتـــل اهللا فـــأنزل اهللا 
عـن سـعيد بـن جبـري زيـاد بـن عبـد اهللا البكـائي حـدثنا عطـاء بـن السـائبالرتمذي من حديث 

قــال و ، حنــوه ، فــذكر أتــى أنــاس النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم: بــد اهللا بــن عبــاس قــال عــن ع
.، وصححه األلباين حسن غريب

أخربنـــا عمـــرو بـــن علـــي قـــال حـــدثنا حيـــىي قـــال حـــدثنا ســـفيان قـــال ]4437[النســـائي وقـــال
جــل يف قولــه عــز و بــن عبــاساحــدثين هــارون بــن أيب وكيــع وهــو هــارون بــن عنــرتة عــن أبيــه عــن 

مــا ذبــح اهللا فــال : خاصــمهم املشــركون فقــالوا : قــال )وال تــأكلوا ممــا مل يــذكر اســم اهللا عليــه(
عـن عكرمـة عـن ابـن مسـاكوورواه.اهـ صحح إسـناده األلبـاين تأكلوه وما ذحبتم أنتم أكلتموه 

.حنوه عباس 
بــن حســني عــن يعلــحــدثينيحــدثنا أمحــد بــن حممــد بــن ثابــت املــروز ]2819[أبــو داود -

وال ) (فكلــوا ممــا ذكــر اســم اهللا عليــه(عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال يأبيــه عــن يزيــد النحــو 
وا الكتـاب وطعـام الـذين أوتـ(فنسخ واسـتثىن مـن ذلـك فقـال ) ليهتأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا ع
.فيه ضعفاهـ )حل لكم وطعامكم حل هلم

قــال حــدثين معاويــة عــن علــيحــدثنا املثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا ]11218[وقــال ابــن جريــر 
، بسـم اهللا:إذا أرسـلت جوارحـك فقـل: يقـول)واذكـروا اسـم اهللا عليـه(عن ابن عبـاس قولـه

.اهـ حسن وإن نسيت فال حرج
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عـن األعمـش عـن أيب ظبيـان عـن ابـن عبـاس أنـه كـان ]3[قال وكيع يف رواية إبـراهيم القصـار 
باســم : معقولــة علــى ثــالث، يقــول: فيقــول)فــاذكروا اســم اهللا عليهــا صــواف(يقــرأ هــذا احلــرف 

. : فسئل عن جلودها؟ فقال: اهللا، واهللا أكرب، اللهم منك ولك، قال
عـــن ثنـــا ابـــن أيب عـــدي عـــن شـــعبة: حـــدثين حممـــد بـــن املثـــىن قـــال]632/ 18[ابـــن جريـــر 

قيامـــا علـــى : قـــال) فـــاذكروا اســـم اهللا عليهـــا صـــواف(ســـليمان عـــن أيب ظبيـــان عـــن ابـــن عبـــاس
البيهقـي . اهــ تابعـه سـفيان الثـوري ثالث قوائم معقولة باسم اهللا، اهللا أكرب، اللهـم منـك ولـك

ظبيــان عــن ابــن إســحاق أخربنــا جريــر عــن األعمــش ومنصــور عــن أيبمــن طريــق] 19659[
والبــدن جعلناهــا لكــم مــن شــعائر اهللا لكــم فيهــا خــري فــاذكروا (عبــاس قــال قلــت لــه قولــه تعــاىل 

إذا أردت أن تنحـــر البدنـــة فأقمهـــا مث قـــل اهللا أكـــرب اهللا أكـــرب : قـــال ) ســـم اهللا عليهـــا صـــوافا
اهــ واألضـحية: األضـحية قـال وأقـول ذلـك يف: اللهم منك ولـك مث سـم مث احنرهـا قـال قلـت 

.صحيح 
ثين جرير عن منصـور عـن رجـل عـن أيب : حدثنا ابن محيد قال]633/ 18[وقال ابن جرير 

إذا : قـــال) فـــاذكروا اســـم اهللا عليهـــا صـــواف(قـــول اهللا: قلـــت لـــه: قـــالبـــن عبـــاسظبيـــان عـــن ا
اهللا أكــرب، ال إلــه إال اهللا، اللهــم منــك ولــك، مث ســم مث : أردت أن تنحــر البدنــة فاحنرهــا، وقــل

.اهـ ابن محيد يهم ولألضحية: أقول ذلك لألضحية، قالف: قلت. احنرها
ين ميناء قال كان حلميد بن عبد الرمحن بـن عـوف عن أبيه قال أخرب ]8544[عبد الرزاق -

أبـاداجن من غنم فبال على فراشه فقام إليه مغضبا فذحبـه وهـو مغضـب ومل يسـم قـال فأتيـت 
مينـاء مـوىل عبـد الـرمحن بـن اهــ ليسـم عليـه إذا أكـل ، ال بـأس : فـذكرت ذلـك لـه فقـال هريرة
.ليس بثقة عوف

: قـال وهاب الثقفي عن خالد عـن معاويـة بـن قـرةحدثنا عبد ال]19988[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند جيد مي ، وال يرى صيدا فإذا صاد أكلهكان أحدهم يرسل كلبه ويس
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خرجنــا بكــالب : قــال ثنا حفــص عــن حجــاج عــن معــروفحــد]19990[ابـن أيب شــيبة -
اهــــ رهااللهـــم اهـــد صـــدو : إذا أرســـلتموه فســـموا اهللا عليهـــا وقولـــوا : ، فقـــال عمـــرابـــنفلقينـــا 
.)1(ضعيف

حدثين إبراهيم بن ]17[يف نسخة ابن طهمان رواية ابنه طاهر بن خالد وقال خالد بن نزار
ح عـن رجـل ذبـرافـعأبـاسـألت : طهمان قال حدثين احلجاج عن قتـادة عـن أيب السـوار قـال 

أبــو و ، ، حجـاج هـو ابـن حجـاج البـاهليجيـدسـند اهــكلـه: ونسـي أن يـذكر اسـم اهللا قـال 
.حسان بن حريث هو سوار ال

.يأيت من هذا الباب يف التفسري إن شاء اهللا 

الذبح للقبلة
بــن إسـحاق حـدثين يزيــد بـن أيب حبيــب اثنا يعقــوب حـدثنا أيب عـن حـد]15064[أمحـد -

املصري عن خالد بن أيب عمران عن أيب عياش عن جابر بن عبد اهللا األنصاري أن رسول اهللا 
إين وجهـت وجهـي للـذي وجههمـاح يوم العيد كبشني مث قـال حـني صلى اهللا عليه و سلم ذب

إن صـــاليت ونســـكي وحميـــاي ، فطـــر الســـماوات واألرض حنيفـــا مســـلما ومـــا أنـــا مـــن املشـــركني 
بسم اهللا اهللا أكرب اللهم . وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني 

.داود وصححه ابن خزمية واحلاكم اهـ رواه أبو منك ولك عن حممد وأمته 
كـان يكـره أن يأكـل عمـربـناأخربنا معمر عـن أيـوب عـن نـافع أن ]8585[عبد الرزاق -

العـــدين عبـــد اهللا بـــن الوليـــد مـــن طريـــق] 19647[وروى البيهقـــي . ذبيحـــة ذحبـــه لغـــري القبلـــة 
قبلـة إذا حدثنا سفيان عن ابـن جـريج عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه كـان يسـتحب أن يسـتقبل ال

.اهـ صحيح )2(ذبح

وحنوهصيبذبيحة املرأة وال
ن يـذبح ذبيحـة أن عبـد اهللا بـن عيـاش بـن أيب ربيعـة املخزومـي أمـر غالمـا لـهأعن حيىي بـن سـعيد ]1039[مالك -1

ن يذحبها قال له سم اهللا فقال له الغالم قد مسيت فقال له سم اهللا وحيك قال له قد مسيت اهللا فقـال لـه عبـد أفلما أراد 
.اهـ سند صحيح اهللا بن عياش واهللا ال أطعمها أبدا 

ال كـان يسـتحب بـن سـريين قـابن سريين والثوري عن أشعث عـن ايوب عن أعن معمر عن ]8587[عبد الرزاق -2
.اهـ صحيح أن توجه الذبيحة إىل القبلة 
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حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم مســع املعتمــر أنبأنــا عبيــد اهللا عــن نــافع أنــه ]2304[البخــاري -
مسع ابن كعب بن مالك حيدث عن أبيه أنه كانت هلم غنم ترعى بسلع ، فأبصـرت جاريـة لنـا 

فقــال هلــم ال تــأكلوا حــىت أســأل النــيببشــاة مــن غنمنــا موتــا ، فكســرت حجــرا فــذحبتها بــه ،
وأنـه سـأل النــيب. صـلى اهللا عليــه وسـلم مـن يســأله ، أو أرســل إىل النـيبصـلى اهللا عليـه وسـلم
فيعجبــينقــال عبيــد اهللا. أو أرســل ، فــأمره بأكلهــا عــن ذاك صــلى اهللا عليــه وســلم

اهـ
عمـربن أيب صاحل عن القاسم بـن حممـد أن عن األسلمي عن داؤد]8558[عبد الرزاق -
مـن يـذبح لكـم فقـالوا هـذا العلـج فسـأله عمـر فلـم حيسـنها : جاء اجلـزارين فقـال الخطاببن

.اهـ األسلمي مرتوك فجلده عمر جلدات مث قال ال يذبح لكم إال من عقل الصالة 
السـوق وكـان بـن طـاووس عـن أبيـه أن قومـا كـانوا يفاعن معمر عـن ]8559[عبد الرزاق -

مـن السـوق عمر بـن الخطـابإسالمهم حديثا ال فقه هلم ال حيسنون يذحبون قال فأخرجهم 
.اهـ مرسل جيد وأمر بإخراجهم 

عن قيس بـن الربيـع عـن إمساعيـل بـن مسيـع عـن مالـك بـن عمـري عـن ]8564[عبد الرزاق -
ما : فقلت ألهلي ، رجعت إىل أهلي فوجدت شاة لنا مذبوحة: واالن أيب عروة املرادي قال 

فأتيــت ، قــال ويف الــدار غــالم لنــا ســيب مل يصــل فــذحبها . خشــينا أن متــوت : فقــالوا ؟ 
اهـــ ذكــره البخــاري يف التــاريخ يف ترمجــة واالن احلنفــي وقــال كلــوه : فســألته فقــال مســعودبــنا

.على رسم ابن حبان . ذبيحة الصيب 
: قـالعبـاسبـنابـن حـرب عـن عكرمـة عـن عن إسـرائيل عـن مسـاك]8552[عبد الرزاق -

.اهـ مساك ضعيف و أنثى فكل أمن ذبح من صغري أو كبري ذكر 
يكــره ذبيحــة األغــرل عبــاسبــناأخربنــا معمــر عــن قتــادة قــال كــان ]8562[عبــد الــرزاق -

.اهـ منقطع ال جتوز شهادته وال تقبل صالته : ويقول 

همأشبهومن أهل الكتابائحاألمر يف ذب
الطيبــات وطعــام الــذين أوتــوا الكتــاب حــل لكــم وطعــامكم اليــوم أحــل لكــم (اهللا تعــاىل وقــول

)حل هلم
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حدثنا املثـىن قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين معاويـة عـن ]11248[ابن جرير -
.ذبـائحهم: قـال)وطعام الذين أوتـوا الكتـاب حـل لكـم(عباسابنعن علي بن أيب طلحة

.حسن صحيح 
أخربنــا الثــوري عــن أيب العــالء بــرد بــن ســنان عــن عبــادة بــن نســي ]10043[الــرزاق عبــد-

يــدعون الســامرة يقــرأون التــوراة ا نــاسٌ َنــلَ بَـ قِ أنْ عمــرعــن غضــيف بــن احلــارث قــال كتــب عامــل 

عبـد مـن طريـق]14366[البيهقـي . اب ذبائحهم ذبـائح اهـل الكتـاب طائفة من أهل الكت
عـن غضـيف بـن احلـارث ياهللا بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا برد بن سنان عن عبادة بـن نسـ

كتـب عامـل لعمـر بـن اخلطـاب إن ناسـا مـن قبلنـا يـدعون السـامرة يسـبتون يـوم الســبت : قـال 
هـم : ذبـائحهم؟ قـال فكتـب يرى أمري املـؤمنني يفويقرءون التوراة وال يؤمنون بيوم البعث فما

.اهـ صحيح الكتاب ذبائحهم ذبائح أهل الكتابطائفة من أهل 
حيـــىي عـــن عبـــد اهللا بـــن دينـــار عـــن ســـعد أخربنـــا إبـــراهيم بـــن أيب]19643هـــق[الشـــافعي -
مــا نصــارى العــرب بأهــل  : أن عمــر بــن اخلطــاب قــال لجــة مــوىل عمــر أو ابــن ســعد الفلجــةالف

ـــا ـــا ذبـــائحهم ومـــا أنـــا بتـــاركهم حـــىت يســـلموا أو أضـــرب أعنـــاقهمكت اهــــ شـــيخ ب ومـــا حتـــل لن
.الشافعي مرتوك 

كان يكره عليابن سريين عن عبيدة أن اعن معمر عن أيوب عن ]12713[عبد الرزاق -
عبـــــد الـــــرزاق .ال يتمســـــكون مـــــن النصـــــرانية إال بشـــــرب اخلمـــــر :ذبـــــائح بـــــين تغلـــــب ويقـــــول

ال تـأكلوا :أنـه قـالعلـيبـن سـريين عـن عبيـدة عـن اي عـن يـونس عـن عن الثور ]12715[
الشـــــافعي .كون مــــن النصــــرانية إال بشـــــرب اخلمــــر، ذبــــائح نصــــارى العـــــرب 

أنــه يعــن علــعــن أيــوب عــن ابــن ســريين عــن عبيــدة الســلماينيأخربنــا الثقفــ]19644هــق[
.مســكوا مــن ديــنهم إال بشــرب اخلمــريتال تــأكلوا ذبــائح نصــارى بــين: قــال 

]1612[الطـربي . عن هشام عن حممد عـن عبيـدة عـن علـي مثلـه ]10036[عبد الرزاق 
حدثنا احلسن بن عرفة قال حدثنا عبد اهللا بن بكر السـهمي قـال حـدثنا هشـام عـن حممـد بـن 

م ، ال تأكـل ذبـائحه:عـن ذبـائح نصـارى العـرب فقـال عليـاسـألت : قـال سريين عـن عبيـدة
حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا قــال و .رتعلقــوا مــن ديــنهم إال بشــرب اخلمــ
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ال تـأكلوا ذبـائح نصـارى :  قـالعلـيعـن هشيم قال أخربنا هشـام عـن ابـن سـريين عـن عبيـدة
حـــدثين يعقـــوب بـــن .شـــيء مـــن النصـــرانية إال بشـــرب اخلمـــر

ال تــأكلوا :علــيقــال : قــال ابــن عليــة عــن أيــوب عــن حممــد عــن عبيــدةحــدثناإبــراهيم قــال
.اهـ صحيح تمسكون من النصرانية بشرب اخلمر 

عـن إبـراهيمعـن أيب معشـرعـن سـعيدحدثنا عبـدة بـن سـليمان]16447[ابن أيب شيبة -
ورواه عن .هم من العرب: ساءهم ويقول أنه كان يكره ذبائح نصارى بين تغلب ونعليعن 

.مرسل حسن . خالد األمحر عن سعيد بن أيب عروة حنوه 
حدثنا ابن املثـىن قـال حـدثنا حممـد بـن جعفـر قـال حـدثنا شـعبة عـن أيب ]1616[الطربي -

أنــه كــان يكــره ذبــائح نصــارى بــين علــيعــن محــزة القصــاب قــال مسعــت حممــد بــن علــي حيــدث 
.اهـ حسن صحيح تغلب 

دثنا علـي بـن عـابس عـن عطـاء حـحـدثين علـي بـن سـعيد الكنـدي قـال ]1615[الطـربي -
.اهـ ضعيف نصارى العربعن ذبائحعلي: بن السائب عن أيب البخرتي قال 

جعفــر عــن أبيــه عبــد اهللا بــن الوليــد حــدثنا ســفيان حــدثينمــن طريــق]19640[البيهقــي -
.اهـ مرسل جيد والنصراينيسلم اليهودال يذبح نسيكة امل: أنه قال يعلعن 

أخربين من مسع احلكم بن عتيبـة يقـول أخـربين عبـد الـرمحن بـن أيب ]10177[عبد الرزاق -
أنـه قيـل هلمـا إن أهـل الكتـاب يـذكرون علـى ذبـائحهم عبـاسبـناوجماهـد عـن عليليلى عن 

اهـــ ئحهم ذكــره مقاتــل إن اهللا حــني أحــل ذبــائحهم علــم مــا يقولــون علــى ذبــا: غــري اهللا فقــاال 
.مقاتل بن سليمان شيخ عبد الرزاق ليس بشيء 

حـــدثنا أبـــو العبـــاس حممـــد بـــن يعقـــوب ثنـــا احلســـن بـــن علـــي بـــن عفـــان ]3213[احلـــاكم -
ابــنالعــامري ثنــا حيــىي بــن فضــيل ثنــا احلســن بــن صــاحل عــن مســاك بــن حــرب عــن عكرمــة عــن 

. إمنــا أحلــت ذبــائح اليهــود و النصــارى مــن أ: قــال عبــاس
.صححه هو والذهيب 

تؤكـل : بن عباس قال اأخربنا األسلمي عن ليث عن طاووس عن ]10178[عبد الرزاق -
وقـال ابـن .اهــ ضـعيف جـدا ذبائح أهل الكتاب وإن ذبح لغري اهللا أو قـال وإن أهـل لغـري اهللا 
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عـن ابـن ن ليـث عـن سـعيد بـن جبـريحـدثنا ابـن محيـد قـال حـدثنا جريـر عـ]11235[جرير 
.اهـ ضعيف وذبائح نصارى أرمينيةال تأكلوا ذبائح نصارى العرب:عباس قال

ظبيان عن ابن قابوس عن أيبحدثنا سفيان حدثينمن طريق العدين] 19641[البيهقي -
ا أمحد بـن يـونس حـدثنومن طريق.والنصراينيعباس أنه كره أن يذبح نسيكة املسلم اليهود

ال يـذبح أضـحيتك إال : ظبيان أن أباه حدثـه قـال قـال ابـن عبـاس زهري حدثنا قابوس بن أيب
.اهـ قابوس يضعف مسلم وإذا ذحبت فقل بسم اهللا اللهم منك ولك اللهم تقبل من فالن

ــد اهللا بــن عبــاسعــن ثــور بــن زيــد الــديلي عــن ]1042[مالــك - نــه ســئل عــن ذبــائح أعب
اهـــ هــذا )ومــن يتــوهلم مــنكم فإنــه مــنهم(ال بــ: نصــارى العــرب فقــال 

أخربنــا الثــوري عــن عاصــم ]10037[عبــد الــرزاق.حــديث عكرمــة ، وكــان مالــك ال يرضــاه
حـدثنا ]1620[الطـربي ). ومن يتوهلم منكم فإنـه مـنهم(بن عباس أنه قال اعن عكرمة عن 

ن عاصـم األحـول عـن عكرمـة عـن ابـن ابن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قال حـدثنا سـفيان عـ
]1622[مث قــال. )ومــن يتــوهلم مــنكم فإنــه مــنهم(قــرأ عبـاس أنــه كــان ال يــرى بــذلك بأســا و 

حدثنا جرير عن عاصم عن عكرمة عن ابـن عبـاس يف ذبـائح نصـارى : وحدثنا ابن محيد قال 
.) ومن يتوهلم منكم فإنه منهم(العرب قال اهللا 

حـــدثنا عفـــان قـــال حـــدثنا محـــاد بـــن ســـلمة عـــن عطـــاء بـــن ]16451[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال 
كلــوا ذبــائح بــين ثعلبــة وتزوجــوا نســاءهم فــإن اهللا : الســائب عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال 

فلـو )يا أيها الذين آمنوا ال تتخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض(تعاىل يقول 
حـــدثين املثـــىن قـــال ]11228[ال ابـــن جريـــر وقـــ.مل يكونـــوا مـــنهم إال بالواليـــة لكـــانوا مـــنهم

كلـوا : عـن ابـن عبـاس قـالحدثنا احلجاج قال حدثنا محاد عن عطاء بن السائب عن عكرمـة
يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال (مــن ذبــائح بــين تغلــب، وتزوجــوا مــن نســائهم، فــإن اهللا قــال يف كتابــه 
فلــو مل ) مــنكم فإنــه مــنهمتتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضــهم أوليــاء بعــض ومــن يتــوهلم 

.يكونوا منهم إال بالوالية، لكانوا منهم
حدثنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشـوارب قـال حـدثنا عبـد الواحـد ]1619[الطربي وقال 

سئل ابن عباس عن ذبـائح نصـارى بـين : بن زياد قال حدثنا خصيف قال حدثنا عكرمة قال 
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نــوا ال تتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضــهم أوليــاء يــا أيهــا الــذين آم(تغلــب فقــرأ هــذه اآليــة 
.اهـ صحيح اآلية) بعض ، ومن يتوهلم منكم فإنه منهم

حـدثنا حيـىي بـن عيسـى عـن ابـن أيب ليلـى عـن : حدثنا أبو كريب قال]1621[الطربي وقال 
ال بـأس : العـرب فقـال نصـارى عن ابن عباس أنه سئل عـن ذبـائحاحلكم عن سعيد بن جبري

.اهـ ابن عيسى وشيخه يضعفان ) ومن يتوهلم منكم فإنه منهم(مث قرأ به
بــــناأخربنـــا معمـــر عـــن أيب إســــحاق عـــن قـــيس بـــن الســـكن أن ]10176[عبـــد الـــرزاق -

إمنـا هـم النـبط وفـارس فـإذا اشـرتيتم ، : قال مسعود
اهــ ثقـات ، وقـد فكلوه فإن طعامهم لكم حـل حلما فسلوا فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراين

حدثنا عبيدة بن محيد عن منصور عن عبيد بن أيب اجلعد عـن ]24900[قال ابن أيب شيبة 
ال تـــأكلوا مـــن اجلـــنب إال مـــا صـــنع املســـلمون وأهـــل : قـــال عبـــد اهللا : قـــيس بـــن الســـكن قـــال 

.اهـ هذا أشبه ، وسيأيت يف باب اجلنب الكتاب
موســىأبــواجلاهليــة قــال حمــرز وكــان مــن ســيب ]1901[التــاريخ الكبــري قــال البخــاري يف-

أ إال حمــرز القصـاب مـوىل بــين ال يـذبح للمســلمني إال مـن يقـرأ أم الكتــاب فلـم يقـر :األشـعري
ن عثمــان قــال عيــل عــن إســحاق بــامسإأحــد بــين ملكــان فــذبح وحــده، قالــه موســى بــن عــدي 

.بان يف الثقاتاهـ حمرز ذكره ابن ححدثتين جديت أم موسى
ـــنابلغـــين أن رجـــال ســـأل : عـــن معمـــر قـــال ]10187[عبـــد الـــرزاق - عـــن ذبيحـــة عمـــرب

وتـال )أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتـاب حـل لكـم(اليهودي والنصراين فتال عليه 
قــال فجعــل )ومــا أهــل لغــري اهللا بــه(وتــال عليــه )وال تــأكلوا ممــا مل يــذكر اســم اهللا عليــه(عليــه 

لعــــن اهللا اليهــــود والنصــــارى وكفــــرة األعــــراب فــــإن هــــذا : بــــن عمــــر ارجــــل يكــــرر عليــــه فقــــال ال
اهـوأصحابه يسألوين فإذا مل يوافقهم أتوا خياصموين 

قـال جـابرحدثنا حممد بن فضيل عن حجاج عن أيب الزبري عن ]19971[ابن أيب شيبة -
اهـــ ال ال بــأس بصــيد اليهــودي والنصــراين وذبــائحهم ، وال خــري يف : 

.بأس به 
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حـدثنا هشـيم أنبأنـا أيـوب أبـو العـالء حـدثنا أبـو ]4759إحتـاف اخلـرية[وقال أمحد بن منيع
.اهـ ال بأس به )1(أنه كان يكره أن يذبح النسك إال مسلمجابرعن سفيان

ذبائح اوس
مسـلم عـن احلسـن بـن حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قـيس بـن]32645[ابن أيب شيبة -

كتــب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إىل جمــوس هجــر يعــرض علــيهم : حممــد بــن علــي قــال
اإلسالم، فمن أسلم قبل منه، ومن أىب ضربت عليه اجلزيـة، علـى أن ال تؤكـل هلـم ذبيحـة، وال 

هــذا مرســل وإمجــاع : اهـــ هــذا مرســل حســن ، رواه البيهقــي يف الســنن مث قــال تــنكح هلــم امــرأة
.يأيت إن شاء اهللا يف اجلزية اهـأكثر األمة عليه يؤكده

حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل عــن يعثمــان بــن ســعيد الــدارمقيــمــن طر ] 19398[البيهقــي -
ل الكتـاب كـل مـن صـيد أهـ: قـال عبـاسابـنطلحـة عـن بـن أيبيمعاوية بـن صـاحل عـن علـ

.من هذا الباب يف يأيت.اهـ حسن 

معاقرة األعرابما جاء يف 
شـيبة حـدثنا أبـو خالـد األمحـر سـليمان بـن حيـان حدثنا أبو بكـر بـن أيب]5240[مسلم -

ء أسـره إليـك يطالـب أخربنـا بشـبـن أيبيالطفيـل قـال قلنـا لعلـعن منصور بن حيـان عـن أيب
لعـن :مسعته يقـول لناس ولكينشيئا كتمه اما أسر إيل:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

اهللا من ذبح لغري اهللا ولعن اهللا من آوى حمدثا ولعن اهللا من لعن والديه ولعن اهللا من غري املنار 
اهـ
حدثنا هارون بن عبـد اهللا حـدثنا محـاد بـن مسـعدة عـن عـوف عـن أيب]2822[أبو داود -

قـال . عن أكل معـاقرة األعـراب
اهـ وكذلك رجح أبو رحيانة عبد اهللا بن مطر وغندر أوقفه على ابن عباساسم أيب: أبو داود 

حــدثنا أبــو بكــر بــن األســود ] 992/ 3[وقــال أبــو إســحاق احلــريب يف الغريــب . حــامت وقفــه 
.اقر األعـرابال تـأكلوا مـن تعـ: حدثنا غندر عن عوف عـن أيب رحيانـة كـان ابـن عبـاس يقـول

] 250/ 5[قــال أبــو عمــر يف االســتذكار -1
اهـ.عليها غري اهللا 
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نــه أابــن عبــاس يف حــديث : قــال ] 358/ 2[و حممــد ابــن قتيبــة يف غريــب احلــديث وذكــره أبــ
يرويـه : قال . ين ال آمن أن يكون مما أهل به لغري اهللاإف، ال تأكلوا من تعاقر األعراب: قال

ع عـن وروى أبـو بكـر بـن أيب شـيبة يف تفسـريه حـدثنا وكيـاهــ )1(معاذ عـن عـوف عـن أيب رحيانـة
سـئل ابـن عبـاس عـن معـاقرة األعـراب بينهـا، : أصحابه عن عـوف األعـرايب عـن أيب رحيانـة قـال

اهــــ ذكـــره ابـــن تيميـــة يف اقتضـــاء الصـــراط إين أخـــاف أن تكـــون ممـــا أهـــل لغـــري اهللا بـــه : فقـــال
.وهذا خرب صحيح موقوف . املستقيم 

يقـول كـان رجـل مـن بـين حدثنا ربعي بن عبد اهللا قـال مسعـت اجلـارود ]2356[وقال مسدد 
رباح يقال له ابن أثال وكان شاعرا أتى الفرزدق مباء بظهر الكوفة على أن يعقر هـذا مائـة مـن 

فلمــــا وردت قامــــا إليهــــا بالســــيوف يكتســــعان ، اإلبــــل وهــــذا مائــــة مــــن اإلبــــل إذا وردت املــــاء 
ضـي اهللا عنـه عراقيبها فخرج الناس على احلمرات والبغال يريدون اللحم وعلي بن أيب طالـب ر 

بالكوفــة فخــرج علــى بغلــة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم البيضــاء وهــو ينــادي أيهــا النــاس ال 
ابــن أيب حــامت حــدثنا أيب حــدثنا أمحــد بــن وقــال . تــأكلوا مــن حلومهــا فإنــه أهــل لغــري اهللا تعــاىل

كـان : قـالهـو جـدي: مسعـت اجلـارود بـن أيب سـربة قـال: يونس حدثنا ربعي بن عبد اهللا قال
أبا الفرزدق مبـاء بظهـر الكوفـة، غالباابن وثيل، وكان شاعرا، نافر: رجل من بين رياح يقال له

علــى أن يعقــر هــذا مائــة مــن إبلــه، وهــذا مائــة مــن إبلــه، إذا وردت املــاء، فلمــا وردت املــاء قامــا 
ون فخـرج النـاس علـى احلمـرات والبغـال يريـد: قـال. إليها بالسيوف، فجعـال يكسـفان عراقيبهـا

فخـــرج علـــي علـــى بغلـــة رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : قـــالة وعلـــي بالكوفـــ: اللحـــم قـــال
اهــ ذكـره ابـن  : البيضاء وهو ينادي

وروى أبــو إســحاق إبــراهيم بــن عبــد الــرمحن دحــيم يف تفســريه . كثــري يف تفســري ســورة املائــدة 
مسعــت اجلــارود : أيب حــدثنا ســعيد بــن منصــور عــن ربعــي بــن عبــد اهللا بــن اجلــارود قــالحــدثنا

ابـن وثيـل شـاعر نـافر أبـا الفـرزدق غالبـا الشـاعر، مبـاء : كان مـن بـين ريـاح رجـل يقـال لـه: قال
بظهــر الكوفـــة، علــى أن يعقـــر هـــذا مائــة مـــن إبلـــه، وهــذا مائـــة مـــن إبلــه إذا وردت املـــاء، فلمـــا 

قامــا إليهــا بأسـيافهما فجعــال ينســفان عراقيبهــا، فخـرج النــاس علــى احلمــرات وردت اإلبـل املــاء

يبخــل ويكــون ذلــك رى الــرجالن ويتجــاوروا فيعقــر هــذا ويعقــر هــذا حــىت يعجــز أحــدمها أووذلــك أن يتبــا: مث قــال -1
وشبهه مبا أهل به لغري اهللا أي أريد به غريه . ذ كان رياء ومسعة مل يرد اهللا بشيء منه إفنهى ابن عباس عن أكله ، للناس 

اهـ
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رسول اهللا صـلى اهللا عليـه والبغال يريدون احلمل وعلي رضي اهللا عنه بالكوفة فخرج على بغلة
اهـــ : وســلم البيضــاء، وهــو ينــادي

ورواه أبو إسـحاق احلـريب يف الغريـب عـن عمـران . يف اقتضاء الصراط املستقيم ذكره ابن تيمية 
.وهو حديث حسن . بن ميسرة عن ربعي 

. اإلسـالم ال عقـر يف:صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال ن النـيبعـمعمر عن ثابـت عـن أنـس وروى 
بـــو حــــامت وأنكـــره أ. رواه أمحـــد وأبـــو داود وغريمهـــا وصـــححه ابـــن حبـــان والضـــياء يف املختـــارة 

.)1(والبخاري
: نــا جريــر بــن حــازم عــن الــزبري بــن اخلريــت عــن عكرمــة قــالخرب أ]3136[ابــن اجلعــد -

اهـ روي موصوال عن ابـن عبـاس ، واملرسـل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن طعام املتباريني
.أشبه قاله ابن عدي وغريه 

باب منه
ثنا ابن مهـدي عـن قـيس عـن مد بن أيب بكردثنا حمح: بن إسحاق قال القاضي إمساعيل-

باســم املســيح فـــال : إذا مسعــت النصــراين يقــول: قــالعلــيعطــاء بــن الســائب عــن زاذان عــن 
أحكـام أهـل الذمـة اهـ ذكره ابـن القـيم يف تسمع فكل، فقد أحلت لنا ذبائحهمتأكل وإذا مل

.عطاء بن السائب تغري بأخرة ] 523/ 1[
ن عليـــا كـــان ال يقبـــل هديـــة أبيـــه أيـــوب بـــن دينـــار عـــن أ]1319[البخـــاري يف التـــاريخوقـــال

يــوب بــن أبــراهيم بــن موســى عــن حفــص بــن غيــاث، وقــال أبــو نعــيم حــدثنا إالنــريوز، حــدثين
.اهـ على رسم ابن حبان باه مسع عليا أدينار أبو سليمان املكتب مسع 

ين معاويــة عــن أيب حــدثين يــونس قــال أخربنــا ابــن وهــب قــال حــدث]11255[ابــن جريــر -
عـن كـبش الـدرداءأباعن عمري بن األسود أنه سـأل عن أيب األسودالزاهرية حدير بن كريب

إمنـا ،اللهـم عفـوا: ؟ فقال أبـو الـدرداءأنأكل منه، أهدوه هلاجرجسذبح لكنيسة يقال هلا
خطـأ ، اهــ هـذا سـند فيـهوأمـره بأكلـه.هم أهل كتاب، طعـامهم حـل لنـا، وطعامنـا حـل هلـم

] 517/ 1[قال القاضي إمساعيل بن إسـحاق يف مـا حكـاه ابـن القـيم يف أحكـام أهـل الذمـة 

اهـب يذحبون على املاء لغري اهللالعقر شيء تصنعه األعرا]4947[وقال حيىي بن معني يف التاريخ -1
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ثنـا معاويـة بـن صـاحل عـن أيب الزاهريـة عـن حدثنا علـي بـن عبـد اهللا ثنـا عبـد الـرمحن بـن مهـدي
أتيت أهلي فإذا كتف شاة مطبوخة، قلت من أين هذا؟ قالوا : عمري بن األسود السكوين قال

مــن النصــارى ذحبــوا كبشــا لكنيســة جــرجس، قلــدوه عمامــة وتلقــوا دمــه يف طســت، مث جرياننــا 
ارفعــوا هــذا مث هبطــت إىل أيب الــدرداء فســألته، : قلــت: طبخــوا وأهــدوا إلينــا وإىل جرياننــا، قــال

اهــ اللهم غفرا، هم أهـل الكتـاب طعـامهم لنـا حـل وطعامنـا هلـم حـل: وذكرت ذلك له، فقال
.إسناد صحيح 

ثنا علــي ثنــا زيــد بــن احلبــاب أخــربين حــد] 519/ 1أحكــام أهــل الذمــة [القاضــي إمساعيــل-
: معاويــة بــن صــاحل حــدثين أبــو احلكــم التجيــيب حــدثين جريــر بــن عتبــة أو عتبــة بــن جريــر قــال

ذكــره اخلــرب اهـــ س بــهأال بــ: ، قــالعــن ذبــائح النصــارى ملوتــاهمالصــامتبــنعبــادةســألت 
، وأبـــو احلكـــم أظنـــه يف الثقـــات ابـــن حبـــان وأشـــار إليـــه، البخـــاري يف ترمجـــة جريـــر بـــن عتبـــة 

.واهللا أعلم . التنوخي 
ثنـــا عبـــد الـــرمحن بـــن حـــدثنا علـــي] 523/ 1أحكـــام أهـــل الذمـــة [إمساعيـــل بـــن إســـحاق -

ســند اهـــمــا ذبــح للكنيســة فــال تأكلــه: قــالعمــرابــنمهــدي عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن 
.صحيح 

أنــه  بــرزةأبــيعــن وكيــع عــن احلســن بــن حكــيم عــن أمــهحــدثنا]24857[ابــن أيب شــيبة -
مـا كـان : كان له سكان جموس ، فكانوا يهدون له يف النريوز واملهرجان ، فكـان يقـول ألهلـه 

اهـــ أم احلســن مــوالة أليب بــرزة مل يــذكروها كلــوه ، ومــا كــان مــن غــري ذلــك فــردوهمــن فاكهــة ف
.بشيء ، وابنها ثقة 

قالـت عائشـةأن امـرأة سـألت ر عن قـابوس عـن أبيـهثنا جريحد]24856[ابن أيب شيبة -
أمـا مـا ذبـح لـذلك : : 

ثنـا جريـر عـن حدثنا عليوقال إمساعيل القاضي .، ولكن كلوا من أشجارهمتأكلوااليوم فال 
إن لنــا أظـــآرا مـــن العجـــم ال : فقالـــتعائشـــةلت قــابوس بـــن أيب ظبيـــان عــن أبيـــه أن امـــرأة ســأ

أمــا مــا ذبــح لــذلك اليــوم فــال : يزالــون يكــون هلــم عيــد، فيهــدون لنــا فيــه أفنأكــل منــه، فقالــت
وقابوس ليس ،اهـ ذكره ابن القيم يف أحكام أهل الذمة أكلوا منه، ولكن كلوا من أشجارهمت

.بالقوي 
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كاةالذالعمل يف
عــن شــعبة عــن ســعيد بــن مســروق عــن أيبدان قــال أخــربينحــدثنا عبــ]5503[البخــاري -

:فقــال . يــا رســول اهللا لــيس لنــا مــدى :عبايــة بــن رافــع عــن جــده أنــه قــال
اهـأما الظفر فمدى احلبشة ، وأما السن فعظم .اسم اهللا فكل ، ليس الظفر والسن 

إبـراهيم قـال ل حدثنا إسـحاق بـنأخربنا عبد اهللا بن حممد األزدي قا]5888[ابن حبان -
عـن حدثنا حيىي بـن آدم قـال حـدثنا بـن املبـارك عـن معمـر عـن عمـرو بـن عبـد اهللا عـن عكرمـة

: قــال عكرمـــة.: أيب هريــرة قــال
عـــن ي، وال يقطعــون الـــو كــانوا يقطعــون منهـــا الشــيء اليســـري

.تفرد به عمرو برق الصنعاين . اهـ رواه أمحد وأبو داود وصححه احلاكم والذهيب ذلك
حــدثنا ســليمان بــن حــرب ثنــا محــاد بــن زيــد عــن عمــرو بـــن ] 2/208[الفســوييعقــوب-

قيـل . مـن قتـل عصـفورا بغـري حقـه سـأله اهللا عنـه يـوم القيامـة: دينار عن عبد اهللا بن عمرو قال
اهــــ رواه ســـفيان بـــن عيينـــة ومجاعـــة عـــن عمـــرو عـــن يذحبـــه وال يقطـــع رأســـه: ومـــا حقـــه؟ قـــال

رواه أمحـد والنسـائي وصـححه احلـاكم . صهيب احلذاء موىل ابـن عـامر عـن ابـن عمـرو مرفوعـا 
.والذهيب 

بـــن الفرافصـــة اأخربنـــا معمـــر عـــن حيـــىي بـــن أيب كثـــري عـــن رجـــل عـــن ]8614[عبـــد الـــرزاق -
إنكـم تـذحبون ذبـائح ال حتـل تعجلـون علـى الذبيحـة فقـال عمـر لعمـراحلنفي عن أبيه أنه قـال 

. حنن أحـق أن نتقـي ذلـك أبـا حيـان الـذكاة يف احللـق واللبـة ملـن قـدر وذر األنفـس حـىت تزهـق 
حــدثنا يزيــد بــن هــارون أخربنــا هشــام الدســتوائي عــن حيــىي بــن أيب  ]20192[ابــن أيب شــيبة 

رافصة كان عنـد عمـر فـأمر مناديـه ، إن النحـر يف كثري عن أيب املعرور عن ابن الفرافصة أن الف
اهــــ معـــرور الكلـــيب يـــروي عنـــه حفـــص بـــن وأقـــروا األنفـــس حـــىت تزهـــق، اللبـــة واحللـــق ملـــن قـــدر 

من طريق وكيع نـا هشـام الدسـتوائي ] 6/129[وذكره ابن حزم . الفرافصة وحيىي بن أيب كثري 
بيــه أنــه شــهد عمــر بــن اخلطــاب أمــر عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن املعــرور عــن أيب الفرافصــة عــن أ

البيهقـــــي ورواه .مناديـــــا فنـــــادى أال إن الـــــذكاة يف احللـــــق واللبـــــة، وأقـــــروا األنفـــــس حـــــىت تزهـــــق
كثــري عــن فرافصــة حــدثنا ســفيان عــن أيــوب عــن حيــىي بــن أيبمــن طريــق العــدين] 19598[

. نفـس أن تزهـقاحللـق واللبـة وال تعجلـوا األالـذكاة يف: عن عمر بن اخلطاب أنه قال ياحلنف
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يعبيد حـدثنا مـروان بـن معاويـة عـن هشـام الدسـتوائأيبمن طريق] 19609[البيهقي ورواه 
كثري عن املعـرور الكلـيبعثمان عن حيىي بن أيبوحجاج بن أيب

.اهـ إسناد غري قائم )1(الذبيحةيف
الدجاجة إذا انقطع رأسها ذكاة : قالعلياعن معمر عن قتادة أن ]8596[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل سريعة إين آكلها 
ضـرب رجـل عنـق بعـري بالسـيف فأبانـه : عـن جعفـر عـن عـوف قـال ]8479[عبد الرزاق -

وذكـره ابـن حـزم يف احمللـى .اهــ أي سـريعة ةٌ يَّـحِ وَ ذكـاةٌ : فقال علي بن أبي طالبفسأل عنه 
تيمي عن عوف هو ابن أيب مجيلة ر بن سليمان المن طريق ابن أيب شيبة نا املعتم]6/129[

بن هند اجلملي أن علي بن أيب طالب سئل عن رجل ضرب عنق بعـري عن عبد اهللا بن عمرو 
.اهـ ثقات ، وفيه إرسال ذكاة وحية: اهللا فقطعه، فقال عليبالسيف وذكر اسم 

ن الوليـد بـن حدثنا الفضل بن دكني عن إسرائيل عـن السـدي عـ]20181[ابن أيب شيبة -
.اهـ الوليد هو ابن أيب هشام ، منقطع : عليقال عتبة

ن محـاد عـن إبـراهيم عـن عـحـدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن حجـاج ]20187[ابن أيب شيبة -
.اهـ ال بأس به كل ما أفرى األوداج إال سن أو ظفر: قال مسعودابن
رأيـت : قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن أيب إدريس]20160[ابن أيب شيبة -

.ليطة قصبة حادة . اهـ ثقات لِ بعصافري فدعا بِ أيتأنسا
قال وكيـع يف مصـنفه ثنـا مبـارك بـن فضـالة عـن عبيـد اهللا ] 520/ 4[ليق غالتابن حجر يف-

ا مـن قفاهـا فأبـان رأسـها ذبـح دجاجـة فاضـطربت فـذحبهألنـسبن أيب بكر بن أنس أن حـازا 
.علقه البخاري . اهـ وذكره ابن حزم يف احمللى وا طرحها فأمرهم أنس بأكلهافأراد

الفـرس : قال أبو عبيـدة . : ]254/ 3[قال أبو عبيد يف الغريب -1
: ويقال أيضـا .قد فرست الشاة وخنعتها وذلك أن تنتهي بالذبح إىل النخاع وهو عظم يف الرقبة : هو النخع يقال منه 

قـال .فنهـى أن ينتهـى بالـذبح إىل ذلـك : يقـول .ن يف فقار الصلب شبيه بـاملخ وهـو متصـل بالفقـار بل هو الذي يكو 
: وأما الفرس فقد خولف فيه يقال . أما النخع فهو على ما قال أبو عبيدة : أبو عبيد 

وكـذلك حـديث عمـر بـن . جلـوا األنفـس حـىت تزهـق وال تع: ومما يبني ذلك أن يف احلـديث .رقبة الذبيحة قبل أن تربد 
أفـال تـرى أن الكسـر معونـة . عبد

اهـإمنا مسيت فريسة األسد ألنه يكسرها : عليها ؟ ومع هذا أن الفرس معروف يف الكالم أنه الكسر ويقال 
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من طريق وكيع نا محاد بن سـلمة عـن يوسـف بـن سـعد ] 129/ 6[احمللى وذكر ابن حزم يف 
.فـأمر بأكلهـا عمـران بـن الحصـينضرب رجـل بسـيفه عنـق بطـة فأبـان رأسـها، فسـأل : قال

ومنصور بن املعتمر كالمهـا عـن يوسـف ضا من طريق هشيم عن يونس بن عبيدرويناه أيو قال 
.اهـ ثقات بن سعد عن عمران بن احلصني وقد أدرك يوسف عمران

ال يأكـل الشـاة عمـربـناكان : عن عبد اهللا بن عمر عن نافع قال]8589[عبد الرزاق -
بـــن عمـــر كـــان ال يأكـــل الشـــاة إذا ايـــوب عـــن نـــافع أن أأخربنـــا معمـــر عـــن وقـــال.إذا خنعـــت 

ل ابـن جـريج أخـربينو باب النحر والـذبح قـوذكر البخاري يف. خنعت 
.صحيح اهـعن النخع يقول يقطع ما دون العظم ، مث يدع حىت متوت 

مــن طريــق مــروان بــن معاويــة الفــزاري وحيــىي بــن ســعيد ] 128/ 6[احمللــى وذكــر أبــو حممــد يف 
عـن ذبيحـة قطـع عمـرابـنسألت : حدثين أبو جملز قال: نا أبو غفار هو الطائي قالالقطان

قـال حممـد بـن املثـىن ] 520/ 4[تغليـق ابـن حجـر يف القـالو .رأسـها؟ فـأمر ابـن عمـر بأكلهـا
ثنا حيىي بن سعيد القطان ثنا أبو غفار الطائي ثنـا أبـو جملـز سـألت ابـن عمـر عـن ذبيحـة قطـع 

.، أبو غفار امسه مثىن بن سعد قه البخاري لاهـ عبأكلهارأسها فأمر ابن عمر 
يوب عن عبد اهللا بن سعيد بن جبري عـن أأخربنا معمر والثوري عن ]8615[عبد الرزاق -

ابـن وهـب مـن طريـق] 19596[البيهقي . الذكاة يف احللق واللبة : قال عباسبناأبيه عن 
عـن ســعيد بــن جبــري متيمــة الســختياينقـال مسعــت ســفيان بـن ســعيد حيــدث عــن أيـوب بــن أيب

ورواه . كـذا ، مل يـذكر ابـن سـعيد . احللـق واللبـةالـذكاة يف: عن عبد اهللا بـن عبـاس أنـه قـال 
حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد اهللا بن سعيد عن سـعيد العدين عبد اهللا بن الوليد من طريق

.ح ، علقه البخاري اهـ صحياحللق واللبةالذكاة يف: بن جبري عن ابن عباس قال 
: قـالحدثنا ابن مبارك عن خالد عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس]20189[وقال ابن أيب شيبة 

عـن من طريق وكيع نا سفيان هو الثـوري ]6/129[وذكره ابن حزم . الذكاة يف احللق واللبة
.اهـ صحيح الذكاة يف احللق واللبة: س قالخالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عبا

ابن أيب شيبة ثنا أبـو أسـامة عـن جريـر بـن حـازم قول] 520/ 4[تغليق ن حجر يف الوذكر اب
سـئل عـن ذبـح دجاجـة فطـري رأسـها فقـال ابـن عباسابنعن يعلى بن حكيم عن عكرمة أن 

.سند صحيح . اهـ وذكره ابن حزم يف احمللى يعين سريعةيةٌ حْ وَ ذكاةٌ : عباس 
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منصــور نــا إمساعيــل بــن زكريــا عــن ســليمان مــن طريــق ســعيد بــن]6/129[وذكــر ابــن حــزم 
.اهـ صحيح إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله : التيمي عن أيب جملز عن ابن عباس قال

.مــا فــرى األوداج فكلــوه : كــان يقــول عبــد اهللا بــن عبــاسن أنــه بلغــه أ]1043[مالــك -
ح بـالعود إذا اذبـ: قـال عباسبناعن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ]8624[عبد الرزاق 

عبيد حدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب أيبمن طريق] 19625[البيهقي . أفرى األوداج غري مثرد 
كــل مــا أفــرى األوداج غــري : أنــه ســئل عــن الذبيحــة بــالعود فقــالعــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس

.اهـ صحيح )1(مثرد
عـن أيب يعحدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إمساعيل بن مس]20171[وقال ابن أيب شيبة 

إذا فـــرت فقطعـــت : إذا مل جيـــد ســـكينا ، فقـــال عـــن ذبيحـــة القصـــبةعبـــاسابـــنالربيـــع ســـئل 
األوداج كقطـع الســكني وذكــر اسـم اهللا فكــل ، وإذا ثلغــت ثلغـا فــال تأكــل وسـألته عــن ذبيحــة 

ج فكل ، وإذا ثلغـت ثلغـا فـال تأكـلإذا برت فقطعت األودا : املروة إذا مل جيد سكينا ، فقال 
علـى رسـم ابـن . وقيـل ابـن أيب هنـد جعفـر يبأسـليمان بـن أبـو الربيـع امسـه . ثلغت مزقـت اهـ 

.حبان 
: يب رجـــاء العطـــاردي قـــالأعـــن معمـــر عـــن عـــوف العبـــدي عـــن ]8617[عبـــد الـــرزاق وقـــال

اهـ كذا رواه معمـر : عن أرانب ذحبتها بظفري قال عباسبناسألت 
أصـعدنا : حدثنا أبو خالد األمحر عـن عـوف عـن أيب رجـاء قـال ]20167[ابن أيب شيبة .

يف احلــاج فأصــاب صــاحب لنــا أرنبــا فلــم جيــد مــا يــذكيها بــه فــذحبها بظفــره فملوهــا فأكلوهــا ، 
أحسـنت حـني مل تأكـل : فذكرت ذلك له ، فقال عباسابنفلقيت : وأبيت أن آكل ، قال 

يمان بــن شــعيب قــال ثنــا اخلصــيب بــن ناصــح حــدثنا ســل]6257[الطحــاوي .، قتلهــا خنقــا
فصـاد رجــل مـن القــوم ، خرجنــا حجاجـا : قـال ثنـا أبــو األشـعث عـن أيب رجــاء العطـاردي قـال

كــل مــا أفــرى األوداج غــري : يف حــديث ابــن عبــاس يف الذبيحــة بــالعود قــال ]215/ 4[عبيــد يف الغريــب قــال أبــو-1
التثريد أن يذبح الذبيحة بشيء ال حد له فال ينهر الدم وال يسيله فهذا املثـرد ولـيس بـذكي قال أبو زياد الكاليب. مثرد 

وقـد تـأول بعـض النـاس هـذا : مث قـال . شـققته فقـد أفريتـه وإفـراء األوداج تقطيعهـا وتشـقيقها وكـل شـيء . إمنا هو قاتـل 
كل من األكل وهذا خطأ ال يكون ولو أراد من األكل لوقع املعىن على الشفرة إذا قال كل ما أفـرى : احلديث أن قوله 

د أن وإمنا معىن احلديث أن كل شـيء أفـرى األوداج مـن عـود أو ليطـة أو حجـر بعـ،األوداج ألن الشفرة هي اليت تفري 
اهـيفريها فهو ذكي غري مثرد 
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فلمــا قــدمنا املدينــة ســألت ابــن . ومل آكــل معهــم ، فأكلوهــا ، فــذحبها بظفــره فشــواها ، أرنبــا 
حــدثنا .هــا خنقــا إمنــا قتل، أصــبت : قــال، ال : لعلــك أكلــت معهــم ؟ فقلــت: عبــاس فقــال

)1(ثنـا سـلم بـن زريـر عـن أيب رجـاء مثلـه: ثنا يعقـوب بـن إسـحاق قـال: إبراهيم بن مرزوق قال

.اهـ حسن صحيح 
كـل : حـدثنا خالـد بـن حيـان الرقـي عـن جعفـر بـن ميمـون قـال ]20165[ابن أيب شيبة -

 :
.ال بأس به . اهـ أظنه عن جعفر عن ميمون احلبشة

األمر يف ذكاة ما ال يقدر عليه
حــدثنا هنــاد و حممــد بــن العــالء قــال حــدثنا وكيــع عــن محــاد بــن ســلمة ]1481[الرتمــذي -

بيـه قـال أيب العشـراء عـن أرون أنبأنا محاد بن سـلمة عـن اوقال أمحد بن منيع حدثنا يزيد بن ه
لو طعنت يف فخـذها ألجـزأ : لذكاة إال يف احللق واللبة ؟ قاليا رسول اهللا أما تكون اقلت : 

علـى ومحلـهاهــ رواه أبـو داود هـذا يف الضـرورة : روناقال أمحد بن منيع قال يزيد بن ه. عنك 
. وأبـو داود الطيالسـي وغـريهم وابـن مهـدي وكذلك فسره محـاد بـن سـلمة . املرتدية واملتوحش

.، وضعفه األلباين استغربه الرتمذي واحلديث . كذلك كان العمل ،  واالوهو كما ق
عن الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال كنا ]8481[عبد الرزاق -

ـــيهم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم فـــأمرهم بالقـــدور  فـــانتهى إل
ونـد منهـا بعـري فرمـاه رجـل بسـهم فحبسـه فقـال : قـال . فكفئت فعدل عشرا من الغـنم جبـزور 
إن هلـــذه اإلبـــل أوابـــد كأوابـــد الـــوحش فمـــا غلـــبكم منهـــا : رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم 

ديج فقـال يـا رسـول اهللا إنـا خنـاف أن نلقـى العـدو قال مث أتـاه رافـع بـن خـ. فاصنعوا به هكذا 
فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا ؟ أو يرجى أن نلقى العـدو غـدا ولـيس معنـا مـدى فنـذبح بالقصـب 

: عليــه و ســلم 
تـردى يف بئـر باملدينـة فـذكي مـن مث إن ناضحا: قال رفاعة . فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة 

فهــي الــيت ماتـــت بســبب نطــح غريهـــا هلــا، فهــي حـــرام، وإن )النطيحـــة(وأمــا ] 22/ 3[تفســري قــال ابــن كثـــري يف ال-1
اهـجرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذحبها
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. املرفوع منه اهـ رواه البخاري ومسلم عشريا بدرهم عمرقبل شاكلته يعين خاصرته فأخذ منه 
حــدثنا ]4380[مــن الــدبري ، كــذلك رواه الطــرباين يف الكبــري عمــر خطــأ قولــه رفاعــة عــنو 

رواه ابـن اجلـارود .رعمـابـنعباية عـن إمنا هو و .إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق
إن : مث قــال: فــذكر احلــديث وقــال ثنــا عبــد الــرزاقحــدثنا حممــد بــن حيــىي]895[يف املنتقــى 

ناضحا تردى يف بئر باملدينة فذكي من قبل شـاكلته يعـين خاصـرته فأخـذ منـه ابـن عمـر عشـريا 
: ايــةقــال عب: مــن طريــق قبيصــة عــن ســفيان مثلــه وفيــه ] 18929[ورواه البيهقــي .بــدرمهني

ورواه .مث إن ناضحا تردى باملدينة فذبح من قبل شاكلته فأخذ منه ابن عمـر عشـريا بـدرمهني
شـــعبة عـــن ســـعيد بـــن طريـــق ن مـــ] 18927[والبيهقـــي ] 7775[أبـــو عوانـــة يف مســـتخرجه 

ونـــد بعــري يف بئـــر، فلــم يســـتطيعوا أن ينحـــروه إال مــن قبـــل شـــاكلته، : فيـــه قــالحنـــوه و مســروق 
ريق عبـد من ط] 134/ 6[وذكره أبو حممد يف احمللى .بدرمهني مر تعشريافاشرتى منه ابن ع

وشعبة كالمها عن سعيد بن مسروق عن عباية بـن رفاعـة بـن رافـع الرمحن بن مهدي نا سفيان
بن خديج أن بعريا تـردى يف بئـر فـذكي مـن قبـل شـاكلته، فأخـذ ابـن عمـر منـه عشـريا بـدرمهني

اهـ
تــردى بعــري : نــا شــريك عــن ســعيد عــن عبايــة بــن رفاعــة قــال خرب أ]2291[وقــال ابــن اجلعــد 

ابـن أيب شـيبة ورواه .بـن عمـر عشـريا بـدرمهني ايف بئر فطعن يف عجزه أو شاكلته فاشرتى منـه 
تـــردى بعـــري يف ركيـــة ، وابـــن عمـــر : حـــدثنا حيـــىي عـــن أيب حيـــان عـــن عبايـــة قـــال ]20198[

اذكـر اســم اهللا عليــه :، فقــال ابـن عمــر ال أقــدر أن أحنـره: حاضـر فنــزل رجـل لينحــره ، فقـال 
أو بــن عمــر عشــرا بــدرمهنيوأجهــز عليــه مــن قبــل شــاكلته ففعــل ، فــأخرج مقطعــا فأخــذ منــه ا

.، علقه البخاري صحيح اهـبأربعة
فقـال علـيعن الثوري عن حبيب بـن أيب ثابـت قـال جـاء رجـل إىل ]8477[عبد الرزاق -

حــدثنا ]20147[ابــن أيب شــيبة . علــي أهــد يل عجــزه إن بعــريا يل نــد فطعنتــه بــالرمح فقــال 
كلــه : وكيـع عـن ســفيان عـن حبيـب أن بعــريا نـد فطعنـه رجــل بـالرمح فسـئل علــي عنـه ، فقـال 

حـدثنا سـفيان حـدثنا حبيـب بـن أيبمـن طريـق العـدين ] 19406[البيهقي .واهد يل عجزه
: نــد فطعنتــه بــرمح فقــال إن بعــريا يل: طالــب فقــال بــن أيبيجــاء رجــل إىل علــ: ثابــت قــال 

.اهـ هذا منقطع عجزهأهد يل
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حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب عـن مسـروق]20195[وقال ابن أيب شيبة 
.قطعوه أعضاء وكلوه: أن بعريا تردى يف بئر فصار أعاله أسفله ، فقال علي 

عـن أيب راشـد السـلماين حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سـياه ]20200[وقال ابن أيب شيبة 
فــــرتدى منهــــا بعــــري : كنــــت أرعــــى منــــائح ألهلــــي بظهــــر الكوفــــة يعــــين العشــــار ، قــــال : قــــال

أو ســــنامه ، مث قطعتــــه فخشــــيت أن يســــبقين بــــذكاة

لبيكـــاه : يـــا أمـــري املـــؤمنني ، يـــا أمـــري املـــؤمنني ، فقـــال : مـــت علـــى بـــاب قصـــره فقلـــت فقعليـــا
أخربنـا حممـد بـن ]8999[ابـن سـعد .كـل وأطعمـين عجـزه: لبيكاه ، فأخربته خـربه ، فقـال 

أتيـت عليـا يف : قـال ين عبد العزيز بن سياه أبو يزيد عـن أيب راشـد السـلماينحدث: قال عبيد
يــا أمــري : فقلــت ، لبيكــاه لبيكــاه : مــري املــؤمنني ، يــا أمــري املــؤمنني ، قــال يــا أ: داره فناديــت 

املــــؤمنني إين كنــــت يف منــــائح ألهلــــي أرعاهــــا فــــرتدى بعــــري منهــــا فخشــــيت أن يســــبقين بنفســــه 
وإين جئــت ، فخرقــت وبطــرت فوجأتــه حبديــدة إمــا يف جنبــه وإمــا يف ســنامه وذكــرت اســم اهللا 

وحيـك أهـد :مل تذكـه ، فقـال : أهلي فأبوا أن يأكلوه وقالوا بلحمه مفرقا على سائر إبلي إىل 
.علقه البخاري اهـيل عجزه ، أهد يل عجزه

أن ثــورا حــرب يف بعــض ن جعفــر عــن أبيــهعــحــدثنا حفــص ]20154[وقــال ابــن أيب شــيبة 
وأمرهم ، ذكاة وحية : وذكر اسم اهللا فسئل عنه ، فقال ، فضربه رجل بالسيف ، دور املدينة 

فســئل عنــه علـــي : اهـــ كــذا وجدتــه يف املصــنف ، وذكــره ابــن حجــر يف التغليــق ولفظــه هبأكلــ
.اهـ وهذا مرسل جيد ذكاة وأمرهم بأكله: فقال 

حـدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن سـفيان عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن ]20151[ابن أيب شـيبة -
ذكــر اســم اهللا فضــرب رجــل عنقــه بالســيف و عبــد اهللاكــان محــار وحــش يف دار : قــال علقمــة

حــدثنا عبيــدة عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن وقــال.صــيد فكلــوه: عليــه ، فقــال ابــن مســعود 
حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم عـــن .أو حنـــوهعلقمـــة عـــن عبـــد اهللا مبثلـــه

كلــوه ، : أن محــارا ألهــل عبــد اهللا ضــرب رجــل عنقــه بالســيف فســئل عبــد اهللا ، فقــال علقمــة
وروينــا مــن طريــق حممــد بــن ] 128/ 6[احمللــى وقــال أبــو حممــد ابــن حــزم يف .إمنــا هــو صــيد

املثىن نا حيىي بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصـور بـن املعتمـر عـن إبـراهيم النخعـي 
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ابـن عن علقمة بن قيس أن محار وحش ضرب رجل عنقـه يف دار عبـد اهللا بـن مسـعود فسـألوا
.اهـ صحيح صيد فكلوه: فقال،مسعود عنه

عــن إســرائيل بــن يــونس قــال أخــربين أشــعث بــن أيب الشــعثاء عــن ]8475[عبــد الــرزاق وقــال
أبيـه واحلــارث بـن ســويد قــاال أتينـا دار عبــد اهللا بـن مســعود فــإذا غلمتـه قــد أخـذوا محــار وحــش 
فضــربه بعضــهم بســيفه علــى منخــره فقــال أتــرون عبــد اهللا يأكــل منــه قــال فقعــدنا إليــه لننظــر مــا 

، يـأيت مـن اهــ صـحيح ع قال فأتينا بقصعة منه قال فذكرنا له ما رأينا فقـال إمنـا هـو صـيد يصن
.حديث األعمش عن زيد بن وهب 

عن معمر عن عبد الكرمي اجلزري عـن زيـاد بـن أيب مـرمي قـال كـان ]8473[عبد الرزاق وقال
فسأل ، ومسى لرجل محار وحش فأفلت يف داره فلم يقدروا أن يأخذوه فضرب عنقه بالسيف 

عــن الثــوري عــن عبــد الكــرمي عــن ]8474[عبــد الــرزاق .بــن مســعود فــأمره بأكلــه اعــن ذلــك 
زياد بن أيب مرمي أن محارا آلل عبد اهللا بن مسعود من الـوحش عـاجلوه فغلـبهم وطعـنهم فقتلـوه 

نـة حـدثنا ابـن عيي]20150[ابـن أيب شـيبة .أسرع الذكاة ومل ير بـه بأسـا :بن مسعودافقال 
، فضــربوا عنقــه ، أن محـارا وحشــيا استعصــى علـى أهلــه ن عبــد الكــرمي عـن زيــاد بــن أيب مــرميعـ

.اهـ مرسل جيد تلك أسرع الذكاة: فسئل ابن مسعود ، فقال 
جعفر بن عون أخربنـا أبـو عمـيس عـن غضـبان هـو ابـن من طريق ]19407[البيهقي وروى

فاشـرتى جـزورا فنـدت يرجـل مـن احلـقـدم النـاس الكوفـة فـأعرس: عـن أبيـه قـال ييزيـد البجلـ
فسـألوه عبـد اهللاأن تند فعرقبها وذكر اسم اهللا فماتـت فـأتوا يفذهبت مث اشرتى أخرى فخش

أن يــأكلوا منهــا شــيئا حــىت جعلــوا لــه منهــا يفــواهللا مــا طابــت أنفــس احلــ، فــأمرهم أن يــأكلوا 
وفيـه أن .سـم ابـن حبـان علـى ر اهــ إىل طعـامهم فـأكلوايفأكل ورجع احلـ، 

.العمل أشد من القول 
قـال مـا عبـاسبـناأخربنا الثوري عن خالـد احلـذاء عـن عكرمـة عـن ]8478[عبد الرزاق -

حـدثنا ابـن عليـة عـن خالـد ]20144[ابـن أيب شـيبة . أعجزك من البهائم فهو مبنزلة الصيد 
البيهقـــي .نزلـــة الصـــيدمـــا أعجـــزك ممـــا يف يـــدك فهـــو مب: قـــال ابـــن عبـــاس : قـــالعـــن عكرمـــة

عبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان عن خالد احلذاء عن عكرمة عـن ابـن من طريق]19405[
.، علقه البخاري اهـ صحيح بهائم فهو مبنزلة الصيد أن ترميهما أعجزك من ال: عباس قال 
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بـن عبـاس قـال اعن إسرائيل عن مساك بن حرب عـن عكرمـة عـن ]8476[عبد الرزاق وقال
عـن إسـرائيل ]8488[عبـد الـرزاق وقـال.إذا ند البعري فارمـه بسـهمك واذكـر اسـم اهللا وكـل 

بــن عبــاس قــال إذا وقــع البعــري يف البئــر فاطعنــه مــن قبــل خاصــرته اعــن مســاك عــن عكرمــة عــن 
.)1(، علقه البخارياهـ حسن واذكر اسم اهللا وكل 

ما قطع من البهيمة وهي حية
شـــيبة حـــدثنا هاشـــم بـــن القاســـم حـــدثنا عبـــد ثمـــان بـــن أيبحـــدثنا ع]2860[أبـــو داود -

واقد قال قال النـيبالرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب
عبــد الــرمحن بــن اهـــ ورواه ميتــة يحيــة فهــيطــع مــن البهيمــة وهــمــا ق:صــلى اهللا عليــه وســلم

رجحـه أبـو زرعــة و . عـن عطــاء مرسـالبـن أسـلمســليمان بـن بـالل عـن زيــد عـن وغـريه مهـدي 
.والدارقطين

حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن حجــاج عــن حصــني عــن الشــعيب ]20056[ابــن أيب شــيبة -
.إذا ضـرب الصـيد فبـان عضـو مل يأكـل مـا أبـان وأكـل مـا بقـي: قـال علـيعـن احلـارث عـن 

: قاليعلعن ن الشعيب عن احلارثعو خالد األمحر عن حجاج عن حصني حدثنا أبوقال
.اهـ ضعيف ما بقي ، فإن جزله جزال فليأكلهيدع ما أبان ويأكل

: قـال حدثنا عيسى بن يونس عن األعمـش عـن زيـد بـن وهـب]20055[ابن أيب شيبة -
دعـوا مـا سـقط وذكـوا : عن رجل ضرب رجـل محـار وحـش فقطعهـا ، فقـال مسعودابنسئل 

حدثنا جرير عـن األعمـش : قالحدثنا أيب] 4370التاريخ [ابن أيب خيثمة . ما بقي فكلوه
ضــرب رجــل : قــالشــك األعمــشأيب الــدرداء أو عبــد اهللا بــن مســعودعــن عــن زيــد بــن وهــب

.اهـ علقه البخاري ال تأكل ما قطع منه وكل بقيته: رجل محار وحش فقطع رجله، فقال

وقال ابن عباس ما أعجـزك مـن وأجازه ابن مسعود ، :باب ما ند من البهائم فهو مبنزلة الوحش وقال البخاري يف-1
وابـن عمــر يبئــر مـن حيــث قـدرت عليـه فذكــه ، ورأى ذلـك علــبعـري تـردى يفيــديك فهـو كالصــيد ، ويفالبهـائم ممـا يف

اهـــ وذكــره ابــن حــزم يف وأمــا أثــر عائشــة فلــم أقــف عليــه بعــد موصــوال ] 639/ 9[فــتح اهـــ قــال ابــن حجــر يف الوعائشــة 
.احمللى ومل يعزه إىل مصنف 
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روق عـن مسـحدثنا هشيم بن بشري عن حصني بـن عبـد الـرمحن]20064[ابن أيب شيبة -
: ســئل عــن صــيد املناجــل ، قــال 

.ثقاتاهـوكل ما سوى ذلك، منه وهو حي فدعه ما أبان: عمرابنفقال 
عــدا الــذئب :بــن عيينــة عــن ركــني بــن ربيــع عــن أيب طلحــة قــالاعــن ]8613[عبــد الــرزاق -

فقــال انظــر إىل مــا عبــاسبــنايء إىل األرض فســألت علــى شــاة فــأفرى بطنهــا فســقط منــه شــ
حـــدثنا ]20184[ابـــن أيب شــيبة . ســقط مـــن األرض فــال تأكلـــه وأمــره أن يـــذكيها فيأكلهــا 

كنـت جالســا عنـد ابـن عبــاس فأتـاه أعــرايب ، : جريـر عـن الــركني عـن أيب طلحـة األســدي قـال 
فأخـذت ، ها يف األرض كنت يف غنم فعـال الـذئب فبقـر النعجـة مـن غنمـي فنثـر قصـب: فقال 

ظــرارا مــن األظــرة فضــربت بعضــه بــبعض حــىت صــار يل منــه كهيئــة الســكني فــذحبت بــه الشــاة 
انظر ما مس األرض منهـا فاقطعـه ، فإنـه قـد مـات : وأهرقت به الدم وقطعت العروق ، فقال 

سنيد بن داود قال حدثين من طريق]262/ 5[االستذكار ورواه أبو عمر يف . وكل سائرها
بــن اريــر بــن حــازم عــن الــركني بــن الربيــع بــن عميلــة عــن أيب طلحــة األســدي قــال ســأل رجــل ج

عباس قال كنت يف غنمي فعدا الذئب فبقر شاة منها فوقع قصبها باألرض فأخذت ظررا من 
األرض فضــــربت بعضــــه بــــبعض فصــــار يل منــــه كهيئــــة الســــكني فــــذحبتها بــــه فقطعــــت العــــروق 

اهــ األرض منه فاقطعه وارم به فإنه قـد مـات وكـل سـائرها قال انظر ما أصاب .وأهرقت الدم 
.على رسم ابن حبان 

هباباب ما حيمد من رمحة البهائم والرفق
عن معمـر عـن أيـوب عـن أيب قالبـة عـن أيب األشـعث الصـنعاين عـن ]8603[عبد الرزاق -

هللا حمسـن إن ا: شداد بن أوس قال حفظت من رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم اثنتـني قـال 
، وإذا ذحبـــتم فأحســـنوا الـــذبح ، فـــإذا قتلـــتم فأحســـنوا القتلـــة ، حيـــب اإلحســـان إىل كـــل شـــيء 

.حنوه اهـ رواه مسلم وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته 
الخطـاببـنعمـررأى :بـن سـريين قـالاعن معمر عـن أيـوب عـن ]8605[عبد الرزاق -

البيهقــي .قــدها إىل املــوت قــودا مجــيال ويلــك: رجــال يســحب شــاة برجلهــا ليــذحبها فقــال لــه 
حــدثنا عبــد الــرمحن بــن محــاد حــدثنا ابــن عــون عــن الكشــي مســلم أيبمــن طريــق]19617[
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: اهللا عنــه رأى رجــال جيــر شــاة ليــذحبها فضــربه بالــدرة وقـــال يحممــد بــن ســريين أن عمــر رضــ
.مرسل صحيح اهـسقها ال أم لك إىل املوت سوقا مجيال

د اهللا بـــن عــن عاصـــم بـــن عبيـــعـــن هشـــام]2165[-ة أيب مصـــعب وايـــر يف -وروى مالــك 
وقد أخـذ شـاة ليـذحبها، فضـربه عمـر بالـدرة، عاصم بن عمر بن اخلطاب أن رجال أحد شفرة

مرســـل ، . اهــــ ورواه حيـــىي بـــن بكـــري أتعـــذب الـــروح، أال فعلـــت هـــذا قبـــل أن تأخـــذها: وقـــال
.وعاصم شيخ ليس بالقوي 

الخطـاببـنعمـركـان : األسلمي عن صفوان بن سليم قـال عن]8610[عبد الرزاق -
.اهـ األسلمي مرتوك ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة 

قــال هريــرةأبــيعــن الثــوري عــن رجــل عــن صــاحل مــوىل التوأمــة عــن ]8606[عبــد الــرزاق -
عبـــد الـــرزاق عـــن وقـــال .مسعتـــه يقـــول إذا أحـــد أحـــدكم الشـــفرة فـــال حيـــدها والشـــاة تنظـــر إليـــه 

حدثنا حيـىي ]2312[مسدد . سلمي أنه مسع صاحلا موىل التوأمة حيدث به عن أيب هريرة األ
.ضعيف .فذكره عن سفيان عن صاحل موىل التوأمة قال مسعت أبا هريرة 

حـدثنا أمحـد بـن يعقـوب أخربنـا إسـحاق بـن سـعيد بـن عمـرو عـن أبيـه ]5514[البخـاري -
حيىي رابـط دجاجـة ىي بن سعيد وغالم من بينأنه دخل على حيعمرابنأنه مسعه حيدث عن 

ازجـروا غالمكـم :
صـلى اهللا عليـه وسـلممسعـت النـيبعـن أن يصـرب هـذا الطـري للقتـل ، فـإين

بشـر عـن سـعيد بـن جبـري عوانـة عـن أيبحدثنا أبو النعمان حـدثنا أبـو وقال. أو غريها للقتل

اهـصلى اهللا عليه وسلم لعن من فعل هذا عنها ، وقال ابن عمر من فعل هذا إن النيب
أنـسد قال دخلت مع حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن هشام بن زي]5513[البخاري -
. لـى احلكــم بـن أيــوب ، فـرأى غلمانــا أو فتيانـاع

اهـصلى اهللا عليه وسلم أن تصرب البهائم 
عـن عكرمـة عـن حدثنا الفضـل بـن دكـني عـن سـفيان عـن مسـاك ]20221[ابن أيب شيبة -

: مـر علـى أنـاس مـن األنصـار قـد وضـع: القـعبـاسابن
وصـــححه حســـنه الرتمـــذي رواه أمحـــد و اهــــ عليـــه وســـلم أن يتخـــذ الـــروح غرضـــااهللا صـــلى اهللا
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صـلى اهللا عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن النيبعدي بن ثابت وقال .األلباين وشعيب 
عبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا رواه مســلم .ال تتخــذوا شــيئا فيــه الــروح غرضــا :عليــه وســلم قــال 

.هذا أسند من حديث مساك .ي حدثنا شعبة عن عدحدثنا أيب

أدركَها بذكاةإذا حنوهااملنخنقة واألمر يف 
حرمـــت علـــيكم امليتـــة والـــدم وحلـــم اخلنزيـــر ومـــا أهـــل لغـــري اهللا بـــه واملنخنقـــة (وقـــول اهللا تعـــاىل 

ومــــا ذبــــح علــــى النصـــــب وأن واملوقــــوذة واملرتديــــة والنطيحــــة ومــــا أكــــل الســـــبع إال مــــا ذكيــــتم 
تستقسموا باألزالم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشـون اليـوم 
أكملـــت لكـــم ديــــنكم وأمتمـــت علـــيكم نعمــــيت ورضـــيت لكـــم اإلســــالم دينـــا فمـــن اضــــطر يف 

]3املائدة[)خممصة غري متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم
بكر حدثنا معتمر عن عبيد اهللا عن نافع مسع ابن  ن أيبحدثنا حممد ب]5501[البخاري -

كعـــب بـــن مالـــك خيـــرب ابـــن عمـــر أن أبـــاه أخـــربه أن جاريـــة هلـــم كانـــت ترعـــى غنمـــا بســـلع ، 
فأبصـرت بشــاة مــن غنمهـا موتــا ، فكســرت حجـرا فــذحبتها ، فقــال ألهلـه ال تــأكلوا حــىت آتــى 

صـلى اهللا عليـه فـأتى النـيب. يسأله فأسأله ، أو حىت أرسل إليه منصلى اهللا عليه وسلمالنيب
اهـصلى اهللا عليه وسلم بأكلها أو بعث إليه فأمر النيبوسلم 

بــن جــريج عــن اعــن األســلمي عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه وذكــره ]8634[عبــد الــرزاق -
قال إذا ضربت بذنبها أو رجلها أو طرفت بعينها فهي ذكي علياجعفر بن حممد عن أبيه أن 

إذا طرفــت : حــدثنا حفــص عــن جعفــر عــن أبيــه عــن علــي قــال ]20208[شــيبة ابــن أيب .
حـدثنا أبـو كريـب ]11038[ابـن جريـر . بعينها أو مصعت بذنبها أو ركضت برجلها فكـل

عـن علـي بـن أيب قال حدثنا مصعب بن سـالم التميمـي قـال حـدثنا جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه
.مرسل جيد .فقد أجزأكت ذنبهاإذا ركضت برجلها أو طرفت بعينها وحر : طالب قال

يم وعبـاد قـاال حـدثين هشـحدثنا القاسم قال حدثنا احلسني قال]11036[وقال ابن جرير 
كــاة املوقــوذة إذا أدركـت ذ : عـن علــي قــالأخربنـا حجــاج عـن حصــني عــن الشـعيب عــن احلــارث

.اهـ احلارث ال حيتج به وهي حترك يدا أو رجال فكلهاواملرتدية والنطيحة
أبــا نــه ســأل أعــن حيــىي بــن ســعيد عــن أيب مــرة مــوىل عقيــل بــن أيب طالــب ]1044[مالــك -

فقـال زيـد بـن ثابـتن يأكلها مث سأل عـن ذلـك أعن شاة ذحبت فتحرك بعضها فأمره هريرة
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أخربنــا ]8636[عبــد الــرزاق وقــال .اهـــ كــذا رواه مالــكامليتــةن إ: 
مـد بــن حيـىي بـن حبـان عــن أيب مـرة مـوىل عقيــل أنـه وجـد شــاة بـن أيب ذئــب عـن حمامعمـر عـن 

إن امليتـة لتتحـرك قـال وسـأل أبـا :هلم متوت فذحبها فتحركت قال فسـألت زيـد بـن ثابـت فقـال
بـن اعـن عبـد الـرزاقورواه .كلها إذا طرفت عينها أو حتركت قائمة من قوائمهـا : هريرة فقال 

ابـن أيب . بـن حبـان عـن أيب مـرة مـوىل عقيـل مثلـه عيينة عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي
حدثنا عبد الرحيم بـن سـليمان عـن حيـىي بـن سـعيد عـن حممـد بـن حيـىي بـن ]20202[شيبة 
رجعـت إىل أهلـي وقـد كـان هلـم شـاة فـإذا : قـال أيب مـرة مـوىل عقيـل بـن أيب طالـبعنحبان
مث : ، قــالأمرين بأكلهــافــ، ريــرة فــذكرت ذلــك لــه فأتيــت أبــا ه، فــذحبتها فتحركــت ميتــةهــي 

، فيـه داللـة علـى صـحيح اهــإن امليـت يتحـرك: ، فقـالد بن ثابت فذكرت له أمرهاأتيت زي
، إذ مساها ميتة وهي يف سياقة املـوت عندهم امليتة تتناول)إال ما ذكيتم(يف اآلية الرخصةأن 

.واهللا أعلم . )1(ما دامت َحتَّرك
سـعدان بـن نصـر حـدثنا أبـو معاويـة عـن حيـىي بـن سـعيد من طريـق]19425[ورواه البيهقي 

بــن حيــىي بــن حبــان عــن حممــد بــن زيــدعــن حممــد 
ال تأكلها فإن امليتة : فسأل زيد بن ثابت فقال له . كلها: فتحركت فسأل أبا هريرة فقال له 

.عن أيب مرة أصح وامسه يزيد اهـقد تتحرك
وذكـر محـاد بـن سـلمة عـن يوسـف بـن سـعد عـن يزيـد ] 147/ 5[تمهيـد العمر يف بووقال أ

مـوىل عقيـل بـن أيب طالـب قـال كانـت يل عنـاق كرميـة فكرهـت أن أذحبهـا فلـم ألبـث أن تـردت 
فأمررت الشفرة على أوداجهـا فركضـت برجلهـا فسـألت زيـد بـن ثابـت فقـال إن امليـت ليتحـرك 

يزيـد مـوىل عقيـل هـذا هـو أبـو مـرة مـوىل عقيـل بـن أيب : ر قـال أبـو عمـ. بعد موته فـال تأكلهـا 
.)2(طالب

] 262/ 5[االستذكار قال أبو عمر يف -1
.احلياة يف حني ذحبها وعلم ذلك منها مبا ذكروا من حركة يدها أو رجلهـا أو ذنبهـا وحنـو ذلـك

اهـذكاة فيها يف حال النزع ومل حترك يدا وال رجال أنه ال 
وقــد خالفـه أبــو هريــرة ، واهللا أعلـم ، عنــه مثــل قـول زيــد بـن ثابــت هــذا يوال أعلــم أحـدا مــن الصـحابة رو :مث قـال -2

اهـوعلى قوهلما أكثر الناس، وابن عباس 
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رميـــت طـــائرين حبجـــر وأنـــا بـــاجلرف فأصـــبتهما فأمـــا :نـــه قـــال أعـــن نـــافع ]1047[مالـــك -
ما اآلخر فـذهب عبـد اهللا بـن عمـر يذكيـه بقـدوم أو ، عبد اهللا بن عمرأحدمها فمات فطرحه 

.، يأيت صحيح اهـن يذكيه فطرحه عبد اهللا أيضا أفمات قبل 
عــن حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن عبيــد اهللا بــن عمــر]19984[ابــن أيب شــيبة وقــال

فمــات يف يــده قبــل أن يعاجلــه بقــدوم معــه ليذحبــه عبــد اهللا نــافع أنــه رمــى دبســيا حبجــر فأخــذ 
.ناء عنده راجع إىل الوقيذ أيضا ، فيه داللة على أن اإلستثاهـ صحيح يذحبه فألقاه

عــدا الــذئب :بــن عيينــة عــن ركــني بــن ربيــع عــن أيب طلحــة قــالاعــن ]8613[زاقالــر عبــد-
فقــال انظــر إىل مــا عبــاسبــناعلــى شــاة فــأفرى بطنهــا فســقط منــه شــيء إىل األرض فســألت 

.اهـ على رسم ابن حبان ، تقدم سقط من األرض فال تأكله وأمره أن يذكيها فيأكلها 
ن بـن سـعيد حـدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل عـن معاويـة عثمـامن طريق] 19422[روى البيهقي و 

وما أهل (هذه اآلية قال اهللا عنهما يفيرضعباسابنطلحة عن بن أيبيبن صاحل عن عل
الــيت) واملوقــوذة(تنخنــق فتمــوت الــيت) واملنخنقــة(مــا أهــل للطواغيــت كلهــا يعــين) لغــري اهللا بــه

) والنطيحــة(دى مــن اجلبــل فتمــوت تــرت الــيت) واملرتديــة(تضــرب باخلشــب حــىت تقــذها فتمــوت 
يقول ما أخذ السبع فما أدركت مـن هـذا كلـه فتحـرك لـه ) وما أكل السبع(الشاة تنطح الشاة 

موضع آخر من هـذا وقال يف. ذنب أو تطرف له عني فاذبح واذكر اسم اهللا عليه فهو حالل
ومـا ذبــح (و ذبــيح وبـه روح فكلــوه فهـمـن هــؤالءقـال يقــول مـا ذكيــتم )إال مـا ذكيــتم(التفسـري 

موضـــع آخـــر مـــن هـــذا ويف. والنصـــب أنصـــاب كـــانوا يـــذحبون ويهلـــون عليهـــا )علـــى النصـــب
القـداح كـانوا يستقسـمون يعـين) وأن تستقسموا بـاألزالم(قوله األصنام ويفيه: التفسري قال 
، علقـه البخـاري اهـ حسن من أكل من ذلك كله فهو فسقيعين) ذلكم فسق(األمور 

حدثين املثىن قال حدثنا عبد اهللا قـال حـدثين معاويـة عـن علـي]11032[واه ابن جرير ور .
يتحــرك لــه ذنــب، أو مــن هــذا كلــهمــا أدركــت ذكاتــه : يقــول)إال مــا ذكيــتم(عــن ابــن عبــاس

اهـ)1(تطرف له عني، فاذبح واذكر اسم اهللا عليه، فهو حالل

فكـل: قـال)إال مـا ذكيـتم(حـدثنا بشـر قـال حـدثنا يزيـد قـال حـدثنا سـعيد عـن قتـادة]11034[وقال ابن جريـر -1
هــذا الــذي مســاه اهللا عــز وجــل ههنــا، مــا خــال حلــم اخلنزيــر، إذا أدركــت منــه عينــا تطــرف أو ذنبــا يتحــرك أو قائمــة تــركض 

.اهـ ورواه معمر عن قتادة مثله ، صحيح فذكيته، فقد أحل اهللا لك ذلك
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ن ميسـرة عـن عبيـد بـن سـعد قـال عن حممد بن مسـلم عـن إبـراهيم بـ]8535[عبد الرزاق -
حـــدثنا ]20076[ابـــن أيب شـــيبة . أرنبـــا بعصـــا فـــدق قوائمهـــا مث ذحبهـــا فأكلهـــا بـــاللرمـــى 

أن رجـال رمـى الفضل بن دكني عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيـد بـن سـعد 
.اهـ مرسل ال بأس به فكسر قوائمها ، مث ذحبها فأكلهاأرنبا بعصا

وهصيد احلجر وحن
السـفر عـن عبـد اهللا بـن أيبحدثنا أبو الوليد حـدثنا شـعبة قـال أخـربين]2054[البخاري -

إذا :صــلى اهللا عليــه وســلم عــن املعــراض فقــال بــن حــامت قــال ســألت النــيبيعــن عــدالشــعيب
.احلديث اهـأصاب حبده فكل ، وإذا أصاب بعرضه فال تأكل ، فإنه وقيذ 

حــدثنا عبــد الــرمحن بــن : حــدثنا ســعيد بــن حيــىي األمــوي قــال]71[وقــال احملــاملي يف أماليــه 
قــة ندُ أنـه سـئل عـن صـيد البُ عــدي بـن حـاتمسـليمان عـن األشـعث بـن سـوار عـن الشـعيب عـن 

.ال بأس به ، اهـ حسن ال تأكل إال ما ذكيت: فقال 
قـال : قـال حدثنا حممد بن بشر عـن مسـعر عـن عاصـم عـن زر]20185[ابن أيب شيبة -

عـن معمـر عـن عاصـم بـن ]8533[عبد الـرزاق .الرماح والنبل: ليذكني لكم األسل :عمر
خرج أهل املدينة يف مشهد هلم فإذا أنا برجل أصلع أعسر :أيب النجود عن زر بن حبيش قال

شرف فوق الناس بذراع عليه إزار غليظ وبرد غليظ قطن وهـو متلبـب بـه وهـو يقـول أأيسر قد 
يـــا أيهـــا النـــاس هـــاجروا: 

. رضـي اهللا عنـه عمـر بـن اخلطـابفقـالوا : فقلت من هذا . وليذك لكم األسل الرماح والنبل 
عن الثوري عن عاصم عن زر قال مسعت عمر بن اخلطاب يقـول يـا أيهـا النـاس هـاجروا وقال

بالعصــا أو يرميهــا بــاحلجر ولكــن ليــذك لكــم األســل 
: ل قــاأخربنــا ســفيان ح: قــال أخربنــا قبيصــة بــن عقبــة]4010[ابــن ســعد . الرمــاح والنبــل 

وأخربنــا حيـىي بــن عبـاد وعــارم بــن : أخربنــا إســرائيل ح قـال : وأخربنـا عبيــد اهللا بـن موســى قـال 
أخربنـا : هشـام أبـو الوليـد الطيالسـي قـال ربنـا وأخ: قـال أخربنا محاد بن زيد ح: الفضل قاال 

رأيــت عمـــر بـــن : عـــن زر بــن حبـــيش قـــال النجـــود عـــن عاصـــم بــن أيب قـــالوا مجيعــاأبــو عوانـــة
ملبــب بــردا لــه قطريــا ، رج خمرجــا ألهــل املدينــة رجــل آدم طويــل أعســر أيســر أصــلع اخلطــاب خــ

بـاد اهللا ، هـاجروا وال يـا ع: ميشي حافيا مشرفا على الناس كأنه راكب على دابة ، وهو يقول 
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فســـئل : قـــال حيـــىي بـــن عبـــاد قـــال محـــاد بـــن زيـــد .الرمـــاح والنبـــل: ولكـــن ليـــذك لكـــم األســـل 
اجرين كونـــوا مهـــاجرين حقـــا وال تشـــبهوا باملهـــ: : عاصـــم عـــن قولـــه 

عبيد حدثنا أبـو بكـر بـن عيـاش عـن عاصـم أيبمن طريق] 19417[البيهقي .ولستم منهم
يوم عيد فـإذا رجـل متلبـب قدمت املدينة فخرجت يف: النجود عن زر بن حبيش قال بن أيب

: مــع النــاس كأنــه راكــب وهــو يقــول يأعســر أيســر ميشــ
صــحيح ، رواه احلــاكم اهـــ)1(عصــا ولكــن ليــذك لكــم األســل الرمــاح والنبــلحيــذفها أحــدكم بال
.وصححه والذهيب

بن التيمي عن أبيـه عـن أيب العـالء بـن عبـد الـرمحن عـن مطـرف اعن ]8631[عبد الرزاق -
إسـناده اهــ مرسـل ال يف األسـل إال ذكـاة : أنـه قـال الخطاببنابن عبد اهللا بن الشخري عن 

.الباب من هذاوهو. جيد
بـنعمـاربـن املسـيب عـن ابـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار عـن اعـن ]8524[عبد الرزاق -

ابــــــن أيب شــــــيبة . ذكــــــرت اســــــم اهللا فكــــــلة مثقَــــــدُ نْ إذا رميــــــت بــــــاحلجر أو بالبُـ :قــــــالياســــــر
إذا رميـت بـاحلجر أو : قـال عمـار : حدثنا ابن عيينة عن عمـرو عـن سـعيد قـال ]20086[

قـة طـني جمفـف أو مطبـوخ يرمـى ندُ ، والبُ ثقـاتاهــ)2(وإن قتـل، اهللا فكـل البندقة وذكرت اسـم
.به 

تشبهوا باملهاجرين على أخلصوا اهلجرة وال: : قوله ]311/ 3[قال أبو عبيد يف الغريب -1
أي أنـه ، هـو يـتحلم ولـيس حبلـيم ويتشـجع ولـيس بشـجاع : وهو كقولك للرجل ، فهذا هو التهجر . غري صحة منكم 

وأما قولـه : مث قال . وأما قوله متلبب فإنه املتحزم وكل من مجع ثيابه وحتزم فقد تلبب : مث قال . يظهر ذلك وليس فيه 
اهـوهو الذي يعمل بيديه مجيعا سواء . وأما كالم العرب فإنه أعسر يسر . احلديث أعسر أيسر فهكذا يروى يف: 

ما رد عليك : حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال ]20092[ابن أيب شيبة -2
حــدثنا العبــاس بــن ]11014[وقــال ابــن جريــر .ثقــاتاهـــ هــو موقــوذة: وكــان عكرمــة يكرهــه ويقــول .حجــرك فكــل 

عـن أيب عبـد اهللا الصـناحبي قـال حـدثين نعـيم بـن سـالمةحـدثين إبـراهيم بـن أيب عبلـة الوليد قال أخربين عقبة بـن علقمـة
]20089[وقــال ابــن أيب شــيبة .اهـــ ســند حســن شــامي املوقــوذة إال يف مالــك، ولــيس يف الصــيد وقيــذليســت: قــال

ذلك ما يفيت به أهل الشام : سألت الشعيب عن املعراض والبندقة ، فقال : قال حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن املغرية
.اهـ حسن صحيح ، وإذا هو ال يراه
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بــن املســيب عــن اعــن األســلمي عــن صــفوان بــن ســليم قــال ســألت ]8536[عبــد الــرزاق -
اهـــ إن مل تأكلــه فــأتين بــه فآكلــه : فقــال ســلمانســئل عنــه : فقــال ، صــيد البندقــة واملعــراض 
حـدثنا علــي بـن هاشـم وعبـد الــرحيم ]20071[يب شـيبة ابـن أوقــال. األسـلمي ال حيـتج بـه 

املعـراض ما خزق: قال سلمان : قال بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب
.هذا أسند ، وسعيد بن أيب عروبة كان تغري اهـفكل

حدثنا عبد السالم بن حرب عـن حيـىي بـن سـعيد عـن عمـرو بـن ]20070[ابن أيب شيبة -
.منقطع اهـأنه كان يأكل ما قتل املعراضذيفةحعن شعيب

مسعـت رجـال : قـال حدثنا ابن املثىن حدثنا حممـد بـن جعفـر حـدثنا شـعبة ]969[الطربي -
صــاحب اهـــ كلهــا:ل فقــاأمامــةأبــاأصــبت أرنبــا بعصــا وقتلتهــا ، فســألت : مــن باهلــة قــال 

.مبهمالصيد
حدثنا مسـرة : نا سوار بن عمارة الربعي قالحدث]354[وقال أبو زرعة الدمشقي يف التاريخ 

حنـن نأكـل مـا : فقـال. سألت أبا أمامة عن صـيد املعـراض: بن معبد عن يونس بن سيف قال
.اهـ على رسم ابن حبانأصاب املعراض

أخربنا بقية حدثين الزبري بن حممد بن الوليـد عـن عمـرو ]2358املطالب العالية [إسحاق -
األنصــار أحســبه عبــد الــرمحن قــال أخــذت قوســي فاصــطدمت بــن شــعيب قــال إن رجــال مــن

طيورا ففيها ما أدركت ذكاته وفيها ما مل أدرك فلقيت ابن مسعود وزيد بـن ثابـت وحديفـة بـن 
وهـذا مـا ، هـذا مـا أدركـت ذكاتـه : فقلـت ؟ما هذا: فقالوا ، وجعلت أعزل الذكي .اليمان 

كــل مــا : ول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول مسعنــا رســ: وقــالوا ، فخلطــوه مجيعــا . مل أدركــه 
ردت عليك قوسك

بن شعيب عن موىل لشرحبيل بن حسنة عن عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان عن رسول اهللا 
.ويأيت من وجه آخر .كل ما ردت عليك قوسك : 
أحـب أن : قـال هريـرةأبـيابن عجالن عن سـعيد عـن ا حيىي عنحدثن]2357[مسدد -

.ثقاتاهـ 
فأمــا ،رميــت طــائرين حبجــر وأنــا بــاجلرف فأصــبتهما:نــه قــال أعــن نــافع ]1047[مالــك -

يـه بقـدوم ما اآلخر فـذهب عبـد اهللا بـن عمـر يذكأو ، عبد اهللا بن عمرأحدمها فمات فطرحه 
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عن معمر عـن أيـوب عـن ]8525[عبد الرزاق .ن يذكيه فطرحه عبد اهللا أيضا أفمات قبل 
يا أبا نافع فقـال يـا بـين إيتـين بشـيء : فقال ، عمربنارميت صيدا حبجر فأخذه : نافع قال 

اهــــفعجلـــت فأتيتـــه بالقـــدوم فجعـــل يذحبـــه حبـــد القـــدوم فمـــات يف يـــده فطرحـــه: أذحبـــه قـــال 
.صحيح 

حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ]20087[ابــن أيب شــيبة الوقــ
.صحيح اهـ)1(ال يأكل ما أصابت البندقة واحلجرأنه كان ابن عمر 

إبــراهيم بــن مــرزوق حــدثنا أبــو عــامر عــن زهــري عــن زيــد مــن طريــق]19418[البيهقــي وروى
اهـــ صــحيح ، علقــه بالبندقــة تلــك املوقــوذةملقتولــة ابــن أســلم عــن ابــن عمــر أنــه كــان يقــول يف

.البخاري 
عباسابنعن حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عكرمة ]20072[ابن أيب شيبة -

سـليمان عـن أشـعث حـدثنا عبـد الـرحيم بـن .ال تأكل ما أصاب املعراض إال أن خيزق: قال 
.يكن باحلافظأشعث بن سوار ملحديث حسن ، و اهـ )2(عن ابن عباس مثلهعن عكرمة 

: حـــدثنا أبـــو أســـامة عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن يزيـــد بـــن جـــابر قـــال ]20074[ابـــن أيب شـــيبة -
صـــاحب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عبيـــدبـــنفضـــالةأن رجـــال أتـــى حـــدثنا مكحـــول 

هـذا مـا : بعصافري صادهن مبعراض فمنها ما جعله يف خمالته ومنها ما جعله يف خيط ، فقال 
ما أدركـت ذكاتـه : ومنها ما مل أدرك ذكاته ، فقال ، منها ما أدركت ذكاته صدت مبعراض ، 

.اهـ مرسل جيد )3(ل ، وما مل تدرك ذكاته فال تأكلهفك
حـدثنا عبـد السـالم بــن حـرب عـن إسـحاق بـن عبـد اهللا عــن ]20075[ابـن أيب شـيبة وقـال

إسـحاق بـن اهــملعـراضالين كانـا يـأكالن مـا قتـل اأن فضالة بن عبيد وأبا مسلم اخلو مكحول
.عبد اهللا بن أيب فروة متهم

]20088[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح ندقة إال ما أدركت ذكاتهالبُ 

مل : سألت سعيد بن جبري عـن املعـراض ، فقـال : حدثنا ابن فضيل عن خصيف فقال ]20077[أيب شيبة ابن -2
.صحيح حسن اهـ يكن من نبال املسلمني فال تأكل منه شيئا إال شيئا قد خزق

أما املعراض فقـد كـان نـاس: ال قحدثنا عمر بن أيوب عن مغرية بن زياد عن مكحول ]20084[ابن أيب شيبة -3
.سند حسن اهـهو موقوذة ولكن إذا خزق: يكرهونه ، قال 
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اجلننيذكاة ما جاء يف 
حـدثنا ابـن املبـارك ح وحـدثنا مسـدد حـدثنا هشـيم عـن حدثنا القعنـيب]2829[أبو داود -

عــن اجلنــني لمصــلى اهللا عليــه وســســعيد قــال ســألت رســول اهللا الــوداك عــن أيبجمالــد عــن أيب
قلنــا يــا رســول اهللا ننحــر الناقــة ونــذبح البقــرة والشــاة : ســدد وقــال م. كلــوه إن شــئتم :فقــال 

اهــــ فـــإن ذكاتـــه ذكـــاة أمـــه ، كلـــوه إن شـــئتم :قـــال ؟ بطنهـــا اجلنـــني أنلقيـــه أم نأكلـــه فنجـــد يف
.صححه الرتمذي وابن حبان ، واحلاكم والذهيب من وجه آخر 

بـا ألبصـري مسـع حنظلـة حممد بن مسلم أبو مثامـة ا]699[الرتمجة قال البخاري يف التاريخ -
أنزلــت فيمــا أمنــا إ) نعــامأ(يــا حنظلــة ياســربــنعمــارخلــدة قــال قــال 

، قالـه عبـد اهللا بـن رجـاء عـن حممـد بـن مـهأعليه الرحم إذا مت خلقه ونبت شـعره فذكاتـه ذكـاة 
يف بطــون أجنــة األنعــام الــيت توجــد .اهـــ حســن ، علــى رســم ابــن حبــان مســلم

.، قاله ابن جرير 
إذا حنرت الناقـة فـذكاة مـا :نه كان يقولأعبد اهللا بن عمرعن نافع عن ]1045[مالك -

، ومــن طريــقالــك ابــن بكــري حــدثنا ممــن طريــق] 19974[ورواه البيهقــي .الــدم مــن جوفــه 
عبد اهللا بن عمر ومالك بـن أنـس وغـري واحـد أن نافعـا حـدثهم أن عبـد اهللا ابن وهب حدثين

بطنها يفإذا حنرت الناقة فذكاة ما يف: بن عمر كان يقول 
، لفـظ حـديث ابـن بكـري. )1(ذبح حىت خيرج الدم من جوفـهحيافإذا خرج من بطنها ، شعره 

أخربنــا معمــر عــن أيــوب ]8642[عبــد الــرزاق . ســواءيويف
أبـو .شـعر أو وبـر فذكاتـه ذكـاة أمـه أبن عمر قال يف اجلنـني إذا خـرج ميتـا وقـد اعن نافع عن 

إذا : ثنا الليــث عــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عمــر ســئل عمــا يف الــبطن فقــال حــد]66[اجلهــم 
]1286[ابـن املقـرئ . فكـان قـد مت خلقـه ، ونبـت شـعره فـإن ذكاتـه  ذكـاة أمـه حنرت أمه ، 

. بـــن ســـعد عـــن ليـــث عـــن معتمـــر ورواه مســـدد .همثلـــعـــن نـــافع بـــن ســـعد الليـــث مـــن طريـــق
.صحيح 

يف إباحة اجلنني وإن كان ميتا إذا ذكيت أمه داللة على أن العلة عندهم يف حترمي امليتـة ال امسهـا وال احليـاة ، ولكـن -1
.حىت خيرج الدم من جوفه : خروج الدم ، لذلك قال ابن عمر 
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حدثين احلارث بن حممد قال حدثنا عبد العزيز قال أخربنا أبـو عبـد ]10921[ابن جرير -
ما يف : قال)(يف قولهعمرابنعن الرمحن الفزاري عن عطية العويف

حــدثنا القاســم قــال حــدثنا احلســني قــال . نعــم: إن خــرج ميتــا أكلــه؟ قــال: قــال قلــت. 
، نعـم: وزاد فيه قـال، حدثنا حيىي بن زكريا عن إدريس األودي عن عطية عن ابن عمر حنوه

يجعفـــر بـــن حممـــد الـــراز مـــن طريـــق أيب حيـــىي]19977[البيهقـــي .هـــو مبنزلـــة رئتهـــا وكبـــدها
: قـال عمـرابـنزائـدة عـن إدريـس عـن عطيـة عـن بـن أيبحدثنا سهل بن عثمان حـدثنا حيـىي

.حسناهـ ألنعام أحلت لكم وذكاته ذكاة أمه
محيــد وابـن وكيـع قـاال حـدثنا جريــر عـن قـابوس عـن أبيــهحـدثنا ابـن]10923[ابـن جريـر -

عــن حــدثنا ابــن وكيــع قــال حــدثنا أيب. : قــالعبــاسابــنعـن 
عــن ابــن عبــاس أن بقــرة حنــرت فوجــد يف بطنهــا جنــني، عــن أبيــهعــن قــابوس وســفيانمســعر 

حــدثنا أبــو  . : فأخــذ ابــن عبــاس بــذنب اجلنــني فقــال
: عن ابن عباس قالقابوس عن أبيهكريب قال حدثنا ابن ميان عن سفيان عن

عــن حــدثنا ســفيان عــن قــابوسحــدثنا أبــو عاصــم ومؤمــل قــاالحــدثنا ابــن بشــار قــال. األنعــام
.: ذحبنـــا بقـــرة، فـــإذا يف بطنهـــا جنـــني، فســـألنا ابـــن عبـــاس فقـــال: أبيـــه قـــال
: منصـور عـن قـابوس قـال سعيد بن منصـور حـدثنا جريـر عـنمن طريق] 19979[البيهقي 

ظبيــان فتنــاول لقمــة منــه بطنهــا جنينــا فشــويناه وقــدمنا إىل أيببقــرة فوجــدنا يفياحلــذحبــت يف
ورواه أيضـا طـاوس عـن :قـال . عبـاسابـنحدثنا به يهذا الذ: فقال 

هـو : يمة األنعام وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال يف، اهللا عنهما يابن عباس رض
.اهـ حسن صحيح اجلنني ذكاته ذكاة أمه

: بـن عيينـة عــن الزهـري عـن عبــد اهللا بـن كعـب بــن مالـك قــال اعــن ]8641[عبـد الـرزاق-
. مــهأإذا أشــعر اجلنــني فذكاتــه ذكــاة :أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقولــونكــان 

سـة بـن خالـد عـن يـونس بـن يزيـد عـن ابـن وذكره البخاري يف التاريخ عن الليث بن سـعد وعنب
.صحيح . شهاب 

باب
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عـنمـن حـديث حيـىي بـن ميـان عـن حممـد بـن عجـالن عـن أيب إسـحاق]881[ابن املنذر -
ذكـره يف الشـاة متـوت ويف ضـرعها لـنب هـل .اللـنب ال ميـوتعمر بن الخطـابقال : قرظة قال
.وهذا سند ضعيف . ينتفع به 

هوطعامصيد البحريف ما جاء 
)أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة(وقول اهللا تعاىل 

حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد أخربنــا ســفيان عــن عمــرو قــال مسعــت جــابرا ]5494[البخــاري -
صــلى اهللا عليــه وســلم ثالمثائــة راكــب وأمرينــا أبــو عبيــدة نرصــد عــريا لقــريش يقــول بعثنــا النــيب

جــيش اخلــبط وألقــى البحــر حوتــا يقــال لــه ي، فســمفأصــابنا جــوع شــديد حــىت أكلنــا اخلــبط
العنــرب فأكلنــا نصــف شــهر وادهنــا بودكــه حــىت صــلحت أجســامنا قــال فأخــذ أبــو عبيــدة ضــلعا 
من أضالعه فنصبه فمر الراكب حتته ، وكان فينا رجل فلما اشتد اجلوع حنر ثالث جزائر ، مث 

نا أمحـد بـن يـونس حـدثنا زهـري حدث]5109[وقال مسلم .
ري عــن الــزبوحــدثناه حيــىي بــن حيــىي أخربنــا أبــو خيثمــة عــن أيبححــدثنا أبــو الــزبري عــن جــابر
وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عـريا لقـريش وزودنـا ه وسلمصلى اهللا عليجابر قال بعثنا رسول اهللا 

فقلـــت كيـــف كنـــتم :قـــال رةكـــان أبـــو عبيـــدة يعطينـــا متـــرة متـــجرابـــا مـــن متـــر مل جيـــد لنـــا غـــريه ف
مث نشرب عليها من املاء فتكفينا يومنا إىل الليل وكنـا 
نضــرب بعصــينا اخلــبط مث نبلــه باملــاء فنأكلــه قــال وانطلقنــا علــى ســاحل البحــر فرفــع لنــا علــى 

ل قــال أبــو عبيــدة دابــة تــدعى العنــرب قــايســاحل البحــر كهيئــة الكثيــب الضــخم فأتينــاه فــإذا هــ
ســبيل اهللا وقــد اضــطررمت ويفال بــل حنــن رســل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: مث قــال ميتــة 

قـال فأقمنـا عليــه شـهرا وحنـن ثــالث مائـة حـىت مسنــا قـال ولقـد رأيتنــا نغـرتف مـن وقــب . فكلـوا 
بـو عبيـدة فلقـد أخـذ منـا أ-أو كقـدر الثـور -عينه بالقالل الـدهن ونقتطـع منـه الفـدر كـالثور 

وقب عينه وأخذ ضلعا من أضالعه فأقامها مث رحل أعظـم بعـري ثالثة عشر رجال فأقعدهم يف
رســول اهللا صــلى اهللا فلمــا قــدمنا املدينــة أتينــا . معنــا فمــر مــن حتتهــا وتزودنــا مــن حلمــه وشــائق 

ء يفهـــل معكــم مـــن حلمـــه شـــهـــو رزق أخرجــه اهللا لكـــم:فـــذكرنا ذلــك لـــه فقـــال عليــه وســـلم
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وكـان جـابر ال اهــ)1(منـه فأكلـهفأرسلنا إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: قال . ا فتطعمون
.، رواه أبو الزبري ، يأيت ةالطافيميتة البحر يرخص يف 

بـن احدثنا شريح ثنا عبد الرمحن بن زيـد بـن أسـلم عـن زيـد بـن أسـلم عـن ]5723[أمحد -
فأمـــا امليتتـــان ، لـــت لنـــا ميتتـــان ودمـــان أح: ســـلم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و عمـــر قـــال قـــال

ضــعفه أمحــد وغــريه ، والصــحيح موقــوف اهـــوأمــا الــدمان فالكبــد والطحــال ، فــاحلوت واجلــراد 
.قاله الدرقطين وغري واحد 

ابن وهب حدثنا سليمان بن بالل عن زيد بـن أسـلم عـن من طريق]1241[البيهقي روىو 
قـال .اجلـراد واحليتـان والكبـد والطحـالان ودمـانأحلـت لنـا ميتتـ: نه قـال أعبد اهللا بن عمر

ه إن شــاء اهللا يف رفعــيأيت مــا يفســاهـــمعــىن املســندوهــو يف، وهــذا إســناد صــحيح : البيهقــي 
.سياق أخبار ابن عمر 

بـن عبـاس اعن الثوري عن عبد امللـك بـن أيب بشـري عـن عكرمـة عـن ]8654[عبد الرزاق -
ابــن أيب شــيبة .مكة الطافيــة حــالل فمــن أرادهــا أكلهــاالســ: قــال بكــرأبــيقــال أشــهد علــى 

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد امللك بن أيب بشـري عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس ]20115[
الـــدارقطين .الســـمكة الطافيـــة علـــى املـــاء حـــالل: أنـــه قـــال أشـــهد علـــى أيب بكـــر : أنـــه قـــال 

يان عـن عبـد امللـك بـن سـفووكيـع عـننعـيم أيبو عبـد الـرمحن بـن مهـدي من طريق]4721[
السـمكة الطافيـة : أشـهد علـى أيب بكـر أنـه قـال: الأنـه قـأيب بشري عن عكرمة عن ابن عبـاس

.اهـ صحيح ، علقه البخاري حالل ملن أراد أكلها
حــدثنا عثمــان بــن أمحــد الــدقاق نــا حيــىي بــن أيب طالــب نــا عبــد ]4724[مث قــال الــدارقطين 

أشــهد علــى عكرمــة أنــه شــهد علــى ابــن : يب بشــري قــالالوهــاب نــا شــعبة عــن عبــد امللــك بــن أ
كـذا حكـاه اهــأشهد على أيب بكـر الصـديق أنـه أكـل السـمك الطـايف علـى املـاء: عباس قال

.، وعبد الوهاب بن عطاء اخلفاف كان رمبا وهم من فعله ، واألول أثبت 
نـا شـريك عـن حدثنا إبراهيم بن حممد العمري نا عبـاد بـن يعقـوب]4723[الدارقطين وقال

إن اهللا تعـاىل ذبـح لكـم : قـوليمسعـت أبـا بكـر: ابن أيب بشري عن عكرمة عـن ابـن عبـاس قـال

كانت سنة مثان ، وال تكون إال قبل احلديبية لقوله نرصد عـريا لقـريش ، قالـه ابـن  زعم الواقدي أن غزوة اخلبط هذه-1
.واهللا أعلم . قبل نزول املائدة كثري ، وأُراها يف أوائل اهلجرة 
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، ولــه وكــان فقيهــا بــاملعىن ، النخعــي اهـــ كــذا رواه شــريك مــا يف البحــر فكلــوه كلــه فإنــه ذكــي
.شاهد يأيت 

بـو بكـر أبن عيينة عن عمرو بن دينـار عـن عكرمـة قـال قـالاعن ]8661[عبد الرزاق وقال
ال أن إمــا كنــا نتحــدث : فذكرتــه أليب الشــعثاء فقــال : قــال عمــرو . طعــام البحــر كــل مــا فيــه 

]12695[ابــن جريــر .منــه فأمــا مــا حســر عنــه املــاء فكــلطعامــه ماحلــا وإنــا لنكــره الطــايف
قـــال أبـــو بكـــر: مســـع عكرمـــة يقـــولحـــدثنا ســـعيد بـــن الربيـــع قـــال حـــدثنا ســـفيان عـــن عمـــرو

حممـد حـدثنا ]6840[ابـن أيب حـامت .هـو كـل مـا فيـه: قـال)لكم وللسيارةوطعامه متاعا(
قــال أبــو بكــر : ثنــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن عكرمــة قــالبــن عبــد اهللا بــن يزيــد املقــرئ

.اهـ مرسل صحيح كل ما فيه: وطعامه قال
ابــن املثــىن قــال حــدثنا الضــحاك بــن خملــد عــن حممــد بــن حــدثين ]12696[ابــن جريــر وقــال

قال أبو بكر رضي اهللا عنهجريج قال أخربين عمرو بن دينار عن عكرمة موىل ابن عباس قال
.اهـ مرسل صحيح ميتته: قال)وطعامه متاعا لكم(

احليتان ذكـي : قال بكرأباعن معمر عن قتادة عن أيب جملز أن ]8653[عبد الرزاق وقال
حــدثنا أبــو علــي املــالكي نــا بشــري ]4725[ين وقــال الــدارقط. كــذا رواه معمــر اهـــحيــة وميتــة 

عـن قتـادة عـن الحـق بـن محيـد وعكرمـة عـن نـا سـعيد بن آدم نا حممـد بـن عبـد اهللا األنصـاري
.اهـ صحيح السمك ذكي كله: إن أبا بكر قال: ابن عباس قال
بن عفـان حـدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا ياحلسن بن علمن طريق]19441[وروى البيهقي 

هــو : ســئل عــن ميتــة البحــر فقــال بكــرأبــاأن الطفيــل عمــر عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيببــن
.اهـ صحيح ، تقدم يف كتاب الطهور الطهور ماؤه احلالل ميتته

حـدثنا دعلـج بـن أمحـد نـا حممـد بـن أمحـد بـن النضـر نـا موسـى بـن ]4719[الـدارقطين وقال 
: ت شــيخا يكــىن أبــا عبــد الــرمحن قــالمسعــ: داود نــا محــاد بــن ســلمة عــن عمــرو بــن دينــار قــال

وأبـوقال . ما يف البحر من شيء إال قد ذكاه اهللا تعاىل لكم: مسعت أبا بكر الصديق يقول
ثنا خلـف بـن هشـام ثنـا خالـد بـن حـد] 214[أليب عبيد على الطهور يف زوائده املروزي بكر

الـرمحن مـوىل بـين خمـزوم أن عبد اهللا الواسطي عن واصل موىل أيب عيينة عن أيب الزبري عـن عبـد 
وقـال مسـدد . ما يف البحر شيء إال وقد ذكاه اهللا عز وجل لكم : أبا بكر رضي اهللا عنه قال
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حدثنا إمساعيل عن أيوب عن أيب الزبري عن موىل أليب بكر قال أبو بكر رضي اهللا ]2366[
، ومل ُيَسـّم شـيخ أيب شـبهاهــ هـذا أكل دابة يف البحر قـد ذحبهـا اهللا تعـاىل لكـم فكلوهـا: عنه 

.الزبري 
حـدثت حدثنا ابن محيد قال حدثنا جرير عن مغرية عـن مسـاك قـال]12686[ابن جرير -

أحــل لكــم صــيد البحــر وطعامــه متاعــا : (خطــب أبــو بكــر النــاس فقــال: عــن ابــن عبــاس قــال
اهـما قذفوطعامه)لكم

أيب عروبــة عــن قتــادة عــن حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن ســعيد بــن]20099[ابــن أيب شــيبة -
نـا ]4726[الـدارقطين .احليتان ذكي كلها واجلراد ذكي كلـه: عمرقال : قال جابر بن زيد

بـن هشـام حـدثين أيب عـن قتـادة نا معـاذ عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز نا عبيد اهللا بن عمر
اهـــذكــي كلــهواجلــراد ، احلــوت ذكــي كلــه : اخلطــاببــنعمــرقــال : قــالعــن جــابر بــن زيــد

.، يأيت مرسل صحيح 
حــدثين يعقــوب قــال حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا عمــر بــن أيب ســلمة ]12687[ابــن جريــر -

فـأفتيتهم أن : قـال. عمـا قـذف البحـركنـت بـالبحرين، فسـألوين: قـالهريرةأبيعـن عن أبيه
قلـتلمب أفتيتهم؟ قـا: رت ذلك له، فقال يلذكعمر بن الخطابفلما قدمت على . يأكلوا

إن اهللا : مث قــال: قــال.لــو أفتيــتهم بغــري ذلــك لعلوتــك بالــدرة: ؟ قــالأفيــتهم أن يــأكلوا: 
،مـــا صـــيد منـــهفصـــيده)أحـــل لكـــم صـــيد البحـــر وطعامـــه متاعـــا لكـــم(تعـــاىل قـــال يف كتابـــه

نا أبـو عوانـة عـن عمـر بـن أيب سـلمة عـن حـدث]836[سـعيد بـن منصـور .مـا قـذفوطعامه
فســألين أهلهــا عمــا يقــذف البحــر مــن الســمك، ،قــدمت البحــرين: رة قــالأبيــه عــن أيب هريــ

: ؟ فقلـــت: ، فقـــال
أحـــل لكـــم صـــيد البحـــر (لـــو قلـــت غـــري ذلـــك لعلوتـــك بالـــدرة ، مث قـــرأ عمـــر : ، فقـــالبأكلـــه

ولـيس اهــ كـذا رواه عمـر بـن أيب سـلمة ى به، وطعامه ما رمما اصطيدصيده: قال)وطعامه
..هو بالقوي 

أخربنا حيىي بـن سـعيد عـن سـعيد بـن املسـيب عـن قال جعفر بن عون ورواه البيهقي من طريق 
نــاس مــن أهــل العــراق وهــم أقبلــت مــن البحــرين حــىت إذا كنــت بالربــذة ســألين: هريــرة قــال أيب

د وجـــدوه علـــى املـــاء طـــاف فســـألوينحمرمـــون عـــن صـــي
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قليبويأكلوه وهم حمرمون مث قدمت املدينة فكأنه وقع يف
: قـال . : ؟ قال قلت : بن اخلطاب فقال 

، وهــو عــن حيــىي بــن ســعيد رواه مالــك يف صــيد الــرب اهـــيتوعــدهكأنــه يبغــري ذلــك لفعلــت أ
وصيده عنده عن رسول اهللا أن ميتة البحروأبو هريرة كان .يأيت قريبا. إن شاء اهللا الصحيح 

.واهللا أعلم . ل على كل حال حِ 
قــال احليتــان علــيأخربنــا الثــوري عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه عــن ]8663[عبــد الــرزاق -

عبـــد اهللا بـــن الوليـــد حـــدثنا ســـفيان عـــن مـــن طريـــق ]19449[البيهقـــي .ذكـــي كلـــه واجلـــراد
اهـــ تابعــه ســفيان بــن كلــهياحليتــان واجلــراد ذكــ: طالــب قــال بــن أيبيجعفــر عــن أبيــه عــن علــ

: قــال حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن جعفــر عــن أبيــه]20100[ابــن أيب شــيبة وقــال. عيينــة
ســفياننيروايــة الاهـــ فإنــه ميتــةإال مــا مــات يف البحــر ، ذكــي كلــهاجلــراد واحليتــان : قــال علــي 

.أثبت ، وحفص له مناكري 
أخربنــا حممــد بــن عبيــد ثنــا املختــار عــن أيب مطــر قــال ]2339املطالــب العاليــة [إســحاق -

فمشـيت خلفـه . علـي:قـالوا؟مـن هـذا:خرجت من املسجد فـإذا رجـل ينـادي خلفـي فقلـت
يـأيت يف .ف جـدا يضـعاهــال يبـاع يف سـوقنا طـاف: حىت أتى علـى أصـحاب السـمك فقـال

.اللباس 
ثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن قتادة عن القاسـم بـن حد]20121[ابن أيب شيبة -

اهـــ رواه البخــاري يف مــا قــذف البحــر فهــو حــالل: قــال عبــد الــرحمن بــن عــوفعــن ربيعــة
.حسن صحيح . التاريخ 

قــال بــن مسـعوداأخـربين أبــو بكـر بـن حفـص أن بــن جـريج اأخربنـا ]8669[عبـد الـرزاق -
]20101[ورواه ابـــن أيب شـــيبة . اختصـــرته مـــن خـــرب يـــأيت قريبـــا . ذكـــاة احلـــوت فـــك حلييـــه

ذكـاة : عبـد اهللا قـال: قـال حدثنا حفص بـن غيـاث عـن ابـن جـريج عـن أيب بكـر بـن حفـص 
.اهـ منقطع احلوت فك حلييه

ونــا : نـا عفـان ح قـالر النيســابوري ثنـا علـي بـن ســهلحـدثنا أبـو بكـ]4730[الـدارقطين -
لسلمي نا حجاج قـاال نـا محـاد بـن سـلمة عـن حبيـب بـن الشـهيد عـن جبلـة أمحد بن يوسف ا
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اهـدوها : فقـال، أصابوا مسكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة طلحةأبيأن أصحاب بن عطية 
.جيداهـ مرسل إيل
نيسـابوري نـا يزيـد بـن سـنان نـا عبـد الصـمد نـا عبـد حدثنا أبـو بكـر ال]4729[الدارقطين -

أنـــه ركـــب يف البحــر يف رهـــط مـــن أصـــحابه أيـــوبأبـــيعــن اهللا بــن املثـــىن عـــن مثامــة بـــن أنـــس 
:قال، نعم : ؟ قالواأطيبة هي مل تغري: فقال، على املاء فسألوه عنها فوجدوا مسكة طافية

أخربنـا أبـو حامـد ]19450[قـال البيهقـي و اهــ وكان صائما، وارفعوا نصييب منها ، ا فكلوه
زاهـر بـن أمحـد حـدثنا أبـو بكـر بـن زيـاد ياحلـافظ اإلسـفرائيينيأمحد بن عل

حـدثنا يزيـد بـن سـنان حـدثنا عبـد الصـمد حـدثنا عبـد اهللا بـن املثـىن عـن مثامـة عـن يالنيسابور 
جــدوا مسكــة طافيــة علــى املــاء رهــط مــن أصــحابه فو البحــر يفأيــوب أنــه ركــب يفأنــس عــن أيب

وكـان ، منهـا فكلوها وارفعوا نصييب: نعم قال : مل تغري؟ قالوا يأطيبة ه: فسألوه عنها فقال 
بكــر فقــال عــن مثامــة بــن عــن أيبورواه الــدارقطين، هكــذا رواه زاهــر : قــال البيهقــي . صــائما

، ن تكـون روايـة زاهـر أصـح وإمنا هو مثامة بن عبـد اهللا بـن أنـس فيشـبه أ، أيوب أنس عن أيب
.اهـ إسناده حسن واهللا أعلم

جعفــر الليــث حــدثينقــال لنــا عبــد اهللا بــن صــاحل حــدثين]1732[وقــال البخــاري يف التــاريخ 
كـــل أبـــو أيـــوب وأبـــو صـــرمة أ: حـــدمها أو كالمهـــا قـــالأترحيـــا وبشـــران ابـــين اخلـــوالينأبـــن ربيعـــة 

وقــال ابــن املبــارك عــن ليــث عــن .الســمكيعــينالطــايف: قــال أبــو عبــد اهللانصــاري الطــايفاأل
ن ابـين أحيىي بن بكريوقال يل.خربه مثلهأن ابين مريح اخلوالنيني أو أحدمها أجعفر عن بكر 

روايـة ابـن املبـارك أحسـن ، وبكـر هـو ابـن سـوادة ، اهــخـرباهأحدمها أو كالمها أمريح اخلوالين
يروي عنه جعفر اخلوالينالثقات بشر بن مريحومسى ابن حبان يف .وابنا مريح حاهلما السرت 

.واهللا أعلم . ، فكأنه رجح رواية كاتب الليث 
أبـاحـدثنا ابـن عليـة عـن خالـد احلـذاء عـن معاويـة بـن قـرة أن ]20114[ابن أيب شـيبة وقال
.اهـ صحيح وجد مسكة طافية فأكلهاأيوب

أيوبأبيعن حوشب حدثنا حفص عن ليث عن شهر بن]20124[وقال ابن أيب شيبة 
ابـــــن أيب شـــــيبة . وإن كـــــان ميتـــــامـــــا لفـــــظ البحـــــر: قـــــال )متاعـــــا لكـــــم وللســـــيارة(يف قولـــــه 

مـا لفـظ : قـال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر عن أيب أيـوب]20127[
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حـدثنا ابـن وكيـع قـال حـدثنا أبـو ]12705[ابـن جريـر .البحر فهو طعامـه ، وإن كـان ميتـا
وقـال.وإن كان ميتـاما لفظ البحر فهو طعامه: قالأيوبأيبعن يث عن شهرخالد عن ل

عـن قـول اهللا أيـوبأبـوسـئل : قـالأبـو األحـوص عـن ليـث عـن شـهرحـدثناحدثنا هنـاد قـال
.اهـ ال بأس به هو ما لفظ البحر: قال)أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا(تعاىل ذكره

ن ناســـا مـــن أهـــل اجلـــار أن أيب ســـلمة بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن أيب الزنـــاد عـــ]1058[مالـــك -
زيــد بــن قـدموا فســألوا مــروان بــن احلكــم عمــا لفــظ البحــر فقــال لــيس بــه بــأس وقــال اذهبــوا إىل 

فاسألومها عن ذلك مث ائتوين فأخربوين ماذا يقوالن فأتومها فسألومها فقاال ال ثابت وأبي هريرة
.اهـ ورواه ابن املبارك عن معمر مثله د قلت لكم بأس به فأتوا مروان فأخربوه فقال مروان ق

عن الثوري عن أيب الزناد عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف ]8664[عبد الرزاق وقال 
رمى البحر مسكا كثريا ميتا فاستفتينا أبـا هريـرة فـأمر بأكلـه فرغبنـا عـن فتيـا أيب :عن ثويب قال

عـن معمـر عـن وقـال.يسـأله فقـال حـالل فكلـوه هريرة فأمرنا مروان فأرسل إىل زيد بـن ثابـت
] 19453[البيهقي . رمحن عن ثويب أن البحر فذكر حنوهأيب الزناد عن أيب سلمة بن عبد ال

رمـى : سلمة عن ثويب قـال الزناد عن أيبعبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان عن أيبمن طريق
هريـرة فأتينـا مرنا بأكلـه فرغبنـا عـن فتيـا أيبالبحر بسمك كثري ميتا فأتينا أبا هريرة فاستفتيناه فأ

ورواه ابـن مهـدي عـن الثـوري  اهــ حـالل فكلـوه: مروان فأرسل إىل زيـد بـن ثابـت فسـأله فقـال 
هــذا خــرب صــحيح ، وقــد ذكــر البخــاري يف التــاريخ االخــتالف يف إســناده ، وكــأين و . كــذلك 

.، واهللا أعلم يهفقاد أبو الزن، و وزيد عارف مبذهب أيب هريرة فقيه هو فأبو سلمة 
زيـد بـن وهريـرةأبـيعن أيب الزناد عن أيب سلمة بـن عبـد الـرمحن عـن ]1057[مالك وقال
نا وكيـع عــن حـدث]19762[يبة ابـن أيب شـ. أثابـت

. بحـــرال بـــأس مبـــا قـــذف ال: وأيب هريـــرة قـــاالســـفيان عـــن أيب الزنـــاد عـــن أيب ســـلمة عـــن زيـــد
يبأحيــىي قـال حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عــن حـدثين] 2138[وذكـره البخـاري يف التـاريخ قـال 

.صحيح اهـهريرةسلمة عن زيد وأيبيبأد عن الزنا
حدثنا عبدة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريـرة]20126[وقال ابن أيب شيبة 

حـدثنا هنـاد قـال حـدثنا ]12730[ر ابـن جريـ.ما لفـظ علـى ظهـره ميتـا فهـو طعامـه: قال 
أحل لكم صيد البحر (عن أيب هريرة يف قولهعن أيب سلمةعن حممد بن عمروابن أيب زائدة
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حــدثنا أبــو ســعيد األشــج ثنــا ]6834[ابــن أيب حــامت . مــا لفظــه ميتــاطعامــه:قــال)وطعامــه
يد البحـــر أحـــل لكـــم صـــ(ن أيب ســـلمة عـــن أيب هريـــرة يف قولـــهعبـــدة عـــن حممـــد بـــن عمـــرو عـــ

حدثنا احلسني بـن ]4727[الدارقطين . ما لفظ ميتا فهو طعامه: قال)وطعامه متاعا لكم
: حيىي األموي نا أيب عن حممد بن عمرو نا أبو سلمة عن أيب هريرة قالنا سعيد بنإمساعيل

اهـــ مــا لفــظ )وطعامــه()أحــل لكــم صــيد البحــر وطعامــه متاعــا لكــم وللســيارة(قــال اهللا تعــاىل 
.، وال يصح مرفوعا صحيح موقوف

بـن أيب سـلمة قـال سـئل سـعيد وحـدثنا عمـر حدثنا ابـن الربقـي قـال]12682[ابن جرير -
اهـ مرسـل جيـد ، ما اصطدتصيده: زيد بن ثابتقال عن صيد البحر فقال قال مكحول
.سعيد هو ابن عبد العزيز التنوخي 

:نــه قــال أمــوىل عمــر بــن اخلطــاب ســلم عــن ســعد اجلــاريأعــن زيــد بــن ]1056[مالــك -
: عن احليتان يقتل بعضها بعضا أو متوت صردا فقال عبد اهللا بن عمرسألت 

.صحيح اهـفقال مثل ذلك عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال سعد مث سألت . 
عمـا لفـظ عبـد اهللا بـن عمـرن عبد الرمحن بن أيب هريـرة سـأل أعن نافع ]1055[مالك -
أحـل لكـم صــيد (مث انقلــب عبـد اهللا فـدعا باملصـحف فقــرأ : لبحـر فنهـاه عـن أكلــه قـال نـافع ا

قال نـافع فأرسـلين عبـد اهللا بـن عمـر إىل عبـد الـرمحن بـن أيب هريـرة إنـه ال بـأس )البحر وطعامه
بــن عمــر ابــن جــريج عــن نــافع عــن اأخربنــا عبــد اهللا بــن عمــر و ]8669[عبــد الــرزاق . بأكلــه 

الــرمحن بــن أيب هريــرة عــن حيتــان ألقاهــا البحــر أميتــة هــي قــال نعــم فنهــاه عــن قــال ســأله عبــد 
أحـــل لكــم صـــيد البحـــر وطعامــه متاعـــا لكـــم (أكلهــا فلمـــا دخــل البيـــت دعـــا باملصــحف فقـــرأ 

قال فأرسل إليه فقال قد أحل لكم صيد البحر وطعامه ما خيرج منه فكله فليس بـه )وللسيارة
بــن مســعود قــال ذكــاة افــأخربين أبــو بكــر بــن حفــص أن بــن جــريجاقــال . بــأس وإن كــان ميتــا 

بــن )1(حــدثنا معمــرحــدثنا ابــن عبــد األعلــى قــال]12699[ابــن جريــر . احلــوت فــك حلييــه
البحــر قــد : جــاء عبــد الــرمحن إىل عبــد اهللا فقــال: ســليمان قــال مسعــت عبيــد اهللا عــن نــافع قــال

فأتيتـه بـه، فقـرأ .املصـحفافع، هـاتيـا نـ: فنهـاه عـن أكلهـا، مث قـال: قال.ألقى حيتانا كثرية
. طعامــه هــو الــذي ألقــاه:قــال قلـت)أحــل لكــم صــيد البحـر وطعامــه متاعــا لكــم(هـذه اآليــة

.كذا وصوابه معتمر ، يروي عنه حممد بن عبد األعلى الصنعاين -1
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حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال حــدثنا أيــوب عــن .فاحلقــه فمــره بأكلــه: قــال
انــا كثــرية ميتــة إن البحــر قــذف حيت: نــافع أن عبــد الــرمحن بــن أيب هريــرة ســأل ابــن عمــر فقــال

، سورة املائدةفلما رجع عبد اهللا إىل أهله أخذ املصحف فقرأ.ال تأكلوها: ؟ قالأفنأكلها
اذهب فقل لـه فليأكلـه، فإنـه طعامـه: قال)وطعامه متاعا لكم وللسيارة(فأتى على هذه اآلية

مث قـال.نحوهحدثين يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخربنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ب.
حدثنا حممد بن املثـىن قـال حـدثنا الضـحاك بـن خملـد عـن ابـن جـريج قـال أخربنـا نـافع أن عبـد 

فنهـاه .نعـم: الرمحن بن أيب هريرة سأل ابن عمر عن حيتان كثرية ألقاها البحر أميتة هي؟ قال
عـا أحـل لكـم صـيد البحـر وطعامـه متا(باملصحف فقـرأ تلـك اآليـةعنها، مث دخل البيت فدعا

وكل شيء فيـه يأكـل ميـت أو . كل شيء أخرج منه فكله، فليس به بأسطعامه:قال)لكم
اهـ صحيح ، وفيه داللة على أن مـا روى زيـد بـن أسـلم عـن ابـن عمـر إمنـا هـو شـيء بساحليه

عـــن رســـول اهللا ، إال أن يكـــون حـــديث جـــامع، ومل يكـــن عنـــده وغـــريه ه مـــن كتـــاب اهللا أخـــذ
.علم خرب بلغه بعد ، واهللا أ

عمـر ابن وهب أخـربينمن طريق] 19444[روى البيهقي . وقد كان شهد سرية أيب عبيدة 
غزونـــا فجعنـــا حـــىت إن اجلـــيش يقتســـم : بــن حممـــد أن نافعـــا حدثـــه أن عبـــد اهللا بـــن عمـــر قـــال 

التمــرة والتمــرتني فبينــا حنــن علــى شــط البحــر إذ رمــى البحــر حبــوت ميــت فــاقتطع النــاس منــه مــا 
أن النـاس ملـا قـدموا علـى رسـول اهللا صـلى فبلغـين. و شـحم وهـو مثـل الظـرب شاءوا من حلم أ

، والــبالغ مــن كــالم نــافع ، اهـــ صــحيح ء يأمعكــم منــه شــ: اهللا عليــه وســلم أخــربوه فقــال هلــم 
.من طريق ابن وهب نحوه برواه الدارقطين 

وصـيده طعامه مـا قـذف : قال عمربناعن معمر عن قتادة أن ]8652[عبد الرزاق وقال
.اهـ مرسل جيد ما اصطدت 

ه عـن ابـن عمـر أنـد بـن يزيـد عـن أيـوب عـن قتـادةحدثنا حممـ]20116[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ مرسل جيد مل يكن يرى بالسمك الطايف بأسا

مــا وجــدمتوه طافيــا فــال : قــال جــابرعــن الثــوري عــن أيب الــزبري عــن ]8662[عبــد الــرزاق -
ابـــن أيب شـــيبة . ال عـــن حـــي إال جيـــزر : قـــال ســـفيان . ه فكلـــوه ومـــا كـــان يف حافتيـــ، تـــأكلوه 

مـا مـات فيـه فطفـا فـال : قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أيب الزبري عن جابر ]20104[
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حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن أيب الـزبري عـن جـابر]20120[وقال ابـن أيب شـيبة .تأكل
نـا حدثنا عبـد الغـافر بـن سـالمة]4716[الدارقطين . ما جزر عنه ضفري البحر فكل: قال 

بــن مجيـل نــا املعــاىف بـن عمــران نــا إمساعيـل بــن عيــاش نـا إمساعيــل بــن أميـة عــن أيب الــزبري زدادمـ
ومـا وجدتـه طافيـا ، كلـه ما ألقـى البحـر أو حسـر عنـه مـن احليتـان ف:عن جابر أنه مسعه يقول

مد بن إمساعيل احلساين نا ابن منري نا ز نا حمريو نحدثنا حممد بن إبراهيم بن وقال .فال تأكله
مـا ضـرب بـه البحـر أو جـزر عنـه أو : أنه كـان يقـولجابرعن عبيد اهللا بن عمر عن أيب الزبري 

زداد نـا مـنا عبـد الغـافر بـن سـالمة نـا حـدث.ومـا مـات فيـه مث طفـا فـال تأكـل، صيد فيه فكل 
اهــ حنـوه موقوفـاأيب الزبري عن جابر يل حدثين عبيد اهللا بن عمر عننا إمساعاملعاىف بن عمران

وروي مرفوعــا وهــو . ورواه ابـن جــريج وزهـري بــن معاويــة ومحـاد بــن سـلمة عــن أيب الــزبري موقوفـا 
.موقوف صحيح وهو . وهم 
حــدثنا عمــرو بــن عبــد احلميــد قــال حــدثنا ابــن عيينــة عــن عمــرو]12684[ابــن جريــر وقــال

مــا : جــابر بــن عبــد اهللاوقــال .ر كــل مــا فيــهطعــام البحــ: قــال أبــو بكــر: عــن عكرمــة قــال
.اهـ شيخ الطربي مل أعرفه مجيع ما صيد يعين، ما فيه كل: وقال. حسر عنه فكل

ســــعيدأبــــيعــــن حــــدثنا وكيــــع عــــن ابــــن أيب ليلــــى عــــن عطيــــة]20118[ابــــن أيب شــــيبة -
.ضعيف سند اهـ كل: السمك جيزر عنه املاء ، قال يف الخدري

حدثين يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخربنا حصني عـن سـعيد بـن ]12669[ابن جرير -
اهــ مث ذكـره صـيده مـا صـيد منـه: قـال)أحـل لكـم صـيد البحـر(يف قولـهابـن عبـاسعـن جبري

نا خلــف بــن خليفــة حــدث]835[ســعيد بــن منصــور . طعامــه مــا قــذف: قــال: بإســناده وفيــه 
، وطعامـه مـا صـيده مـا اصـطيد : لن عبـاس قـاعـن ابـعن سعيد بن جبـرينا حصني حدثقال

عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز نــا حيــىي بــن حــدثنا ]4728[الــدارقطين .لفــظ بــه البحــر
يف قــول اهللا عــز أيــوب نــا خلــف بــن خليفــة عــن حصــني عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس

ـ اهــوطعامــه مــا لفــظ البحــر، ده مــا صــيد أال إن صــي) أحــل لكــم صــيد البحــر وطعامــه(وجــل 
.صحيح 

عطاء بن السـائب عـن سـعيد بـن جبـري عـن نا خالد عنحدث]834[وقال سعيد بن منصور 
صـــيده الطـــري، وطعامـــه املـــاحل: قـــال)أحـــل لكـــم صـــيد البحـــر وطعامـــه(ابـــن عبـــاس يف قولـــه
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ثنـا حدثنا أمحد بن سنان]6835[وقال ابن أيب حامت .اهـ عطاء كان تغري للمسافر واملقيم
هـدي عـن سـفيان عـن خصـيف عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن عبـاس وطعامـه عبد الرمحن بـن م
ليمان بــن حــدثنا ســ]12670[وقــال ابــن جريــر . الســمك املــاحل يتزودونــه: متاعــا لكــم قــال

عــن ابــن رمــةعــن عكاحلــراين عــن خصــيفحــدثنا حممــد بــن ســلمةعمــر بــن خالــد الربقــي قــال
اهــ طعامـه املـاحل منـه:قـالاهـ وبه صيده الطري: قال)يد البحرأحل لكم ص(عباس يف قوله

.والصحيح أنه قول سعيد بن جبري ، يأيت .خصيف ليس بالقوي 
ن بـثنا أبو عاصم عن عثمـان حدثنا أمحد بن عصام األنصاري]6828[وقال ابن أيب حامت 

:وبــه قــال . صـيده طريــه: قــال)أحــل لكـم صــيد البحــر(عــن عكرمــة عـن ابــن عبــاس )1(سـعد
.اهـ عثمان بن سعد الكاتب يضعف الذي يتزود املسافر: قال)متاعا لكم(

حــدثنا حممــد بــن املثــىن قــال حــدثين الضــحاك بــن خملــد عــن ابــن ]12697[ابــن جريــر وقــال 
عـن ابـن عبـاس يف قولـهأبـو بكـر بـن حفـص بـن عمـر بـن سـعد عـن عكرمـةأخربينجريج قال

ثنــا ســعيد بــن حــدثنا أيب]6839[ابــن أيب حــامت . طعامــه ميتتــه:قــال)عــا لكــموطعامــه متا(
بن جريج أن أبا بكر بن حفـص ثنا انافع بن يزيد وحيىي بن أيوب قاالاحلكم بن أيب مرمي أنبأ 

ســند اهـــ فطعامــه ميتــه)طعامــه متاعــا لكــم(قــول إنــه كــان يعبــاسابــنعــن عكرمــة عــن أخــربه
.ورواه مساك عن عكرمة عن ابن عباس حنوه . صحيح

فـــي أو حـــدثنا احلســـن بـــن علـــي بـــن احلنحـــدثنا ابـــن وكيـــع قـــال]12673[وقـــال ابـــن جريـــر 
صـيد : كـان ابـن عبـاس يقـول: قـالعـن عكرمـةاحلسني شك أبو جعفـر عـن احلكـم بـن أبـان

.حسن .طعامه ما لفظ من ميتته:عن ابن عباس قالوبه قال .ما اصطادهالبحر
عبـاسأيب جملـز عـن ابـن عـن أبيـه عـننا معتمر بن سليمانحدث]833[سعيد بن منصور -

ابـن .مـا قـذف بـهطعامه: قال)أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم(وجليف قوله عز 
: قـال حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أيب جملز عـن ابـن عبـاس]20129[أيب شيبة 

ريـب قـال حـدثنا ابـن ميـان عـن سـفيان حـدثنا أبـو ك]12694[ابـن جريـر .طعامه ما قـذف
ابـــن جريـــر .مـــا قـــذف بـــهطعامـــه:عـــن ابـــن عبـــاس قـــالســـليمان التيمـــي عـــن أيب جملـــزعـــن 

عـن ابــن حـدثين يعقـوب قــال حـدثنا ابــن عليـة عــن سـليمان التيمــي عـن أيب جملــز]12689[

.وقع يف املطبوع عثمان عن سعد ، وهو تصحيف -1
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حـدثنا ابـن وكيـع قـال . عامـه مـا قـذفط: قـال)احل لكم صيد البحـر وطعامـه(عباس يف قوله
ابـن أيب حـامت .مثلـهالتيمي عن أيب جملـز عـن ابـن عبـاسحدثنا أبو خالد األمحر عن سليمان 

عـن أيب ثنـا أبـو خالـد األمحـر قـال مسعـت سـليمان التيمـي حدثنا أبو سعيد األشج]6833[
مــن ]10322[البيهقــي .مــا قــذف يعــين ميتــا: قــال)وطعامــه(جملــز عــن ابــن عبــاس يف قولــه

صـيد (جملز عن ابن عباس عن أيبيإبراهيم بن مرزوق حدثنا عمر بن حبيب عن التيمطريق
.اهـ صحيح طعامه ما قذف: قال ) البحر وطعامه

عـن ثنا جرير عـن سـليمان التيمـي حدثنا أيب ثنا حيىي بن املغرية]6829[ابن أيب حامت وقال 
اهــ الصـيد مـا يصـطاد : قـال)أحل لكم صيد البحر وطعامـه(أيب جملز عن ابن عباس يف قوله

.صحيح . لرازي حيىي بن مغرية هو ا
جملـز عـن عـن أيبيبن عاصم أخربنا سليمان التيميعلمن طريق] 19456[ورواه البيهقي 
صيده مـا صـيد وطعامـه : قال ) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم(قوله ابن عباس يف

.حسن أظن األول خمتصرا ، وهذا إسناد . اهـ أي ما لفظه البحر ميتا ، ال الطايف ما قذف
يب اهلذيل قال مسعت أأخربنا الثوري عن األجلح عن عبد اهللا بن ]8659[عبد الرزاق قالو 
ــــنا وقــــال ابــــن أيب شــــيبة . اهـــــ يــــأيت بســــياق أطــــول قريبــــاال تأكــــل طافيــــا : يقــــول عبــــاسب
سـأل رجـل : حدثنا علي بن مسهر عن األجلح عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل قال ]20108[

كــل مــا مل تــر مسكــا : البحــر فأجــده قــد جفــل مسكــا كثــريا ، فقــال إين آيت: ابــن عبــاس فقــال 
حـــدثنا زكريـــا حـــدثنا بنـــدار حـــدثنا حممـــد ] 140/ 2[الكامـــل وقـــال ابـــن عـــدي يفاهــــطافيـــا

ال بـأس بالطـايف مـن : حدثنا شعبة عن األجلح عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل عن ابن عباس قال
.)1(حسنكويف لثوري وابن مسهر ، وهو سند  الصحيح رواية اكذا قال شعبة ، و اهـ  السمك

حـدثنا حـامت بـن إمساعيـل عـن محيـد بـن صـخر عـن حممـد بـن  ]20125[ابـن أيب شـيبة وقال
مـا ألقـى البحـر علـى )أحـل لكـم صـيد البحـر وطعامـه(عـن ابـن عبـاس يف قولـه كعب القرظـي 

.اهـ ال بأس به ظهره ميتا

حدثنا عمرو بن عبد احلميد وسعيد بن الربيع الرازي قاال حدثنا سفيان عن عمرو قـال ]12725[بن جرير قال ا-1
.اهـ صحيح ، تقدم طعامه مليحه، ونكره الطايف منهكنا حندث أن: قال جابر بن زيد



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

48

ا حيـىي بـن واضـح قـال حـدثنا اهلـذيل حـدثنحـدثنا ابـن محيـد قـال]12671[وقال ابـن جريـر 
د أحــل لكــم صــي(عــن ابــن عبــاس يف قولــهبــن بــالل قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن عبيــد بــن عمــري

طعامـه مـا وجـد علـى السـاحل ميتـا:قـالعـن ابـن عبـاساهـ وبه صيده ما صيد: قال)البحر
.اهـ ال بأس به 

صـاحل قـال حـدثين معاويـة بـن صـاحل حدثنا املثىن قـال حـدثنا أبـو ]12736[ابن جرير وقال
ومـا طعامـه ماحلـه:قال)وطعامه متاعا لكم وللسيارة(عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس

فماحلــه يتــزوده . ماحلــه ومــا قــذف البحــر: وقــال مــرة أخــرى.قــذف البحــر منــه، يتــزوده املســافر
.)1(ابن عباسحديث حسن ، وقد تقدم أن فيه إدراجا من كالم بعض أصحاباهـاملسافر

بن عيينة عن عمرو بن دينـار قـال مسعـت شـيخا قـد أدرك النـيب اعن ]8658[عبد الرزاق -
حدثنا حيـىي ]2365[مسدد .كل شيء من صيد البحر مذبوح: صلى اهللا عليه وسلم قال 

كــل شــيء يف البحــر : 
.ـ صحيح ، علقه البخاري اهمذبوح 

باب منه
حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن جرير بن حازم عـن عيسـى بـن ]20030[ابن أيب شيبة -

.منقطعاهـعليعاصم عن 
ال : قــال جــابرعــن حــدثنا حفــص عــن حجــاج عــن أيب الــزبري]20018[ابــن أيب شــيبة -

.بأس به الاهـ
ال قـعبـاسابـنحدثنا أبو األحوص عن مساك عـن عكرمـة عـن ]20019[ابن أيب شيبة -
زائــدة عــن مســاك بــن مــن طريــق] 19442[البيهقــي .كــل الســمك ، ال يضــرك مــن صــاده: 

أو يكـل مـا ألقـى البحـر ومـا صـيد منـه صـاده يهـود: حرب عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال 
حـرب عـن األحوص عن مساك بـن أيبومن طريق .مه ما ألقىقال وطعا. يأو جموسنصراين

.اهـ علقه البخاري السمك وال يضرك من صاده من الناسكل : قال عكرمة عن ابن عباس

ما جاء يف اجلِريث
.مه ماحلهأن طعاوغريه بأسانيد صحاح عن سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة وأيب الشعثاءابن جرير روى-1
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.اجلِرِّيث مسك يقال له األنكليس يشبه احلية ، ويقال له اجلِّري 
ن قتـادة عـن خـالس بـن عمـرو أن عن عثمان بن مطـر عـن سـعيد عـ]8774[عبد الرزاق -

اهــ منكـر ومن السمك اجلـري ومـن الطـري كـل ذي خملـب ، كان يكره من الشاة الطحال عليا
.
إسحاق عن احلـارث عـن علـي عن أيب حدثنا وكيع عن إسرائيل]24855[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف جدا  الطحال لقمة الشيطان: قال 
ع عــن ســفيان عــن احلســن بــن عمــرو عــن فضــيل عــن ا وكيــحــدثن]25076[ابــن أيب شــيبة -

اهــ سـند روونه عن علي رمحـه اهللا يف الصـحفال بأس باجلري ، إمنا هذا شيء ي: قال إبراهيم
.صحيح 

عــن أيبحـدثنا عبـد الـرحيم بــن سـليمان عـن حممـد بـن إسـحاق]24854[ابـن أيب شـيبة -
]8777[عبـد الـرزاق .طحالكان ال يأكل اجلريث وال: قال جعفر عن علي بن أيب طالب

بن عيينة عن حممد بن إسحاق قال قلـت أليب جعفـر بـن حممـد بـن علـي بلغـه أن عليـا  اأخربنا 
كان ال يأكل حلم اجلريث وال يدخل بيتا فيـه صـورة وال يأكـل الطحـال قـال أمـا الطحـال فـإن 

ن علـي ال يأكلـه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قذره ومل يأكله وقال إمنا هو جممع الدم فكـا
وأما بيت فيه صورة فإن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان ال يدخل بيتا فيه صورة وأما اجلريـث 

.اهـ منكر فإنه حوت ال يأكله أهل الكتاب 
عن الثوري عن حيىي بن أيب صاحل عن عمرة بنت الطبيح العدويـة ]8778[عبد الرزاق وقال 
بيــل قــد خــرج طرفاهــا مــن الزنبيــل فقــال بكــم فقلــت مــررت عليــه جبريــة يف زن: قالــت علــيعــن 

حـدثنا وكيـع عـن عمـر ]25073[ابن أيب شيبة . ما أطيب هذا : بربع من دقيق فقال علي 
أرســلتين أمــي فاشــرتيت جريــا فجعلتــه يف زنبيــل ، : بــن شــوذب عــن عمــرة بنــت الطبــيخ قالــت 

هـذا كثـري : فـرآه ، فقـال أمري املؤمنني عليفخرج رأسه من جانب وذنبه من جانب ، فمر يب 
أخربنـا يعلـى وحممـد ابنـا عبيـد قـاال حـدثنا عمـرو ]11912[ابـن سـعد . طيب يشبع العيـال

انطلقـت مـع جاريـة لنـا إىل السـوق فاشـرتينا جريثـة : ن عمـرة بنـت الطبـيخ قالـت عبن شوذب 
بكــم هــذه ؟ إن هــذا لكثــري: يف زبيــل قــد خــرج رأســها وذنبهــا مــن الزبيــل فمــر علــي ، فقــال 

]1164[اهـــ صــوابه عمــر بــن شــوذب ، ذكــره العقيلــي يف الضــعفاء طيــب يشــبع منــه العيــال
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بـن داود حيـدث عـن عمـر اقـال مسعـت يحدثنا حممد بن عيسى قال حدثنا عمرو بـن علـقال 

.أحسن مما قبله ، وعمرة مستور حاهلا اهـ هذابكذا وكذا فقال رخيص طيب
: حــدثنا وكيــع عــن جماشــع أيب الربيــع عــن كهيــل عــن أبيــه قــال ]25074[ابــن أيب شــيبة -

ذكـــره البخـــاري يف .ال يـــرى بـــه بأســـاكـــان علـــي ميـــر علينـــا واجلـــري علـــى ســـفرنا وحنـــن نأكلـــه 
كلـوا :مسـع عليـايفـزار وقال املطلب بن زياد نا جماشع بن حممد عـن كهيـل ال: التاريخ مث قال 

.ي اهـ وكأنه رجح هذا ، وكهيل مستور اجلر 
عبــاسبــناأخربنــا الثــوري عــن عبــد الكــرمي اجلــزري عــن عكرمــة عــن ]8779[عبــد الــرزاق -

]25075[ابـن أيب شـيبة . إمنـا هـو شـيء كرهتـه اليهـود، ال بأس به : سئل عن اجلريث فقال
فقـال ،سئل ابن عبـاس عـن اجلـري: رمة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكرمي عن عك

.اهـ صحيح ، علقه البخاري إمنا حترمه اليهود وحنن نأكله، ال بأس به : 
كـــان فقهـــاء : قـــال هريـــرةعـــن أيب حـــدثنا حفـــص عـــن أشـــعث ]25087[ابـــن أيب شـــيبة -

قـــال قوالـــرَّ . اهــــ أشـــعث ضـــعيف املدينـــة يشـــرتون الـــرق ، و 
اهـ هي دويبة مائية هلا أربع قوائم وأظفار وأسنان يف رأس تظهره وتغيبه وتذبح : احلريب إبراهيم 

.ذكره ابن اجلوزي يف غريب احلديث 

ما ذكر يف الطحال
ثابـتبـنزيدأخربنا معمر قال أخربين هشام بن عروة عن أبيه عـن ]8776[عبد الرزاق -

البيهقـــي . إين آلكـــل الطحـــال ومـــا يب إلي:قـــال
معمــر عــن هشــام بــن بشــر بــن آدم حــدثنا عبــد اهللا بــن املبــارك أخــربينمــن طريــق]20190[

يإليه حاجة إال ليعلم أهلـوما يب، آلكل الطحال إين: عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال 
.اهـ صحيح أنه ال بأس به

جـاء رجـل إىل : قال حدثنا أبو األحوص عن مساك عن عكرمة]24849[ابن أيب شيبة -
اهــ ورواه ابـن أيب حـامت نعم ، إمنـا حـرم الـدم املسـفوح: آكل الطحال ؟ قال: ال ابن عباس فق

.ال بأس به . والبيهقي من طريق أيب األحوص مثله 
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ذكـر عـن الفضـل بـن موسـى عـن شـريك عـن مسـاك عـن عكرمـة ]8012[وقال ابن أيب حامت 
:قـالوا. كان أهل اجلاهلية إذا ذحبـوا أودجـوا الدابـة، وأخـذوا الـدم فـأكلوه: ن ابن عباس قالع

اهـ هو دم مسفوح
حدثنا أيب ثنا أبو صاحل حدثين معاوية بن صاحل عـن علـي بـن أيب ]8008[ابن أيب حامت -

.اهـ حسن أو دما مسفوحا يعين مهراقا: قوله: طلحة عن ابن عباس

ما يعفى منهوالرب للمحرم األمر يف صيد 
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما (وقول اهللا تعاىل 

)واتقوا اهللا الذي إليه حتشروندمتم حرما
حـدثنا ابـن عيينـة عـن الزهـري عـن عبيـد اهللا عـن ابـن عبـاس عـن ]14686[ابـن أيب شـيبة -

رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بـاألبواء أو بـودان محـار أهـديت إىل : الصعب بن جثامـة قـال
اهــ رواه البخـاري ومسـلم ولكنا حـرم، إنه ليس بنا رد عليك : وحش وهو حمرم قال فرده وقال

.
: قــالحــدثين زهــري بــن حــرب حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج]1195[وقــال مســلم 

م زيـد بـن أرقـم، فقـال لـه عبـد اهللا قد: عن ابن عباس قالأخربين احلسن بن مسلم عن طاوس
كيف أخربتين عن حلم صيد أهدي إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : بن عباس يستذكره

.فذكره ؟ وهو حرام
عـــن أيب النضـــر مـــوىل عمـــر بـــن عبيـــد اهللا التيمـــي عـــن نـــافع مـــوىل أيب قتـــادة ]778[مالـــك -

هللا عليــه و ســلم حــىت إذا كــانوا بــبعض نــه كــان مــع رســول اهللا صــلى اأاألنصــاري عــن أيب قتــادة 
طريق مكة ختلف مع أصحاب له حمرمني وهو غري حمرم فرأى محارا وحشيا فاستوى على فرسه 

ن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسأهلم رحمه فأبوا فأخذه مث شد على احلمار فقتله أصحابه أفسأل 
م فلما أدركـوا رسـول اهللا فأكل منه بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأىب بعضه

اهـــــ رواه طعمكموهــــا اهللا أإمنــــا هــــي طعمــــة : عليــــه و ســــلم ســــألوه عــــن ذلــــك فقــــالصــــلى اهللا
يأبــو كامــل اجلحــدر حــدثين]2912[وقــال مســلم . البخــاري ومســلم مــن وجــه آخــر حنــوه 

قتـادة عــن أبيــه قــال حـدثنا أبــو عوانــة عـن عثمــان بــن عبـد اهللا بــن موهــب عـن عبــد اهللا بــن أيب
ج رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم حاجـا وخرجنـا معـه قـال فصـرف مـن أصـحابه فـيهم أبـو خر 
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فلمـا انصـرفوا قبـل . قـال فأخـذوا سـاحل البحـر. خذوا ساحل البحر حـىت تلقـوين:قتادة فقال 
رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أحرمـوا كلهـم إال أبـا قتـادة فإنـه مل حيـرم فبينمـا هـم يسـريون إذ 

فحمــل عليهــا أبــو قتــادة فعقــر منهــا أتانــا فنزلــوا فــأكلوا مــن حلمهــا قــال فقــالوا رأوا محــر وحــش
مــن حلــم األتــان فلمــا أتــوا رســول اهللا صــلى اهللا يأكلنــا حلمــا وحنــن حمرمــون قــال فحملــوا مــا بقــ

عليه وسلم قالوا يا رسـول اهللا إنـا كنـا أحرمنـا وكـان أبـو قتـادة مل حيـرم فرأينـا محـر وحـش فحمـل 
. دة فعقر منهـا أتانـا فنزلنـا فأكلنـا مـن حلمهـا فقلنـا نأكـل حلـم صـيد وحنـن حمرمـونعليها أبو قتا
.قـال قـالوا ال. ء يهـل مـنكم أحـد أمـره أو أشـار إليـه بشـ:فقـال . من حلمهايفحملنا ما بق

اهـمن حلمها يفكلوا ما بق:قال
ضــمرة بـن أيب جنـيح عــن أبيـه عـن رجــل مـن بـينابـن عيينـة عــن اعــن ]8340[عبـد الـرزاق -

حاجا أو معتمـرا فقـال انطلقـوا بنـا منـر علـى اجلـار فننظـر عمرقال ملا قدمت لسفر اجلار خرج 
إىل السفن وحنمد اهللا الذي يسريها قال الضمري فأفردين املسري معه يف سبعة نفـر فآوانـا الليـل 

م ظـيب إىل خيمة أعرايب قال فإذا قدر يغط يعين يغلي فقال عمر هـل مـن طعـام قـالوا ال إال حلـ
اهـفأكل وهو حمرم ، فقربوه : أصبناه باألمس قال 

نــه أهريــرةأبــينــه مســع ســعيد بــن املســيب حيــدث عــن أعــن حيــىي بــن ســعيد ]782[مالـك -
قبل من البحرين حىت إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق حمرمني فسألوه عن حلـم صـيد أ

أين شـــككت فيمـــا إقـــال مث . وجـــدوه عنـــد أهـــل الربـــذة فـــأمرهم بأكلـــه 
أ: فقــال ؟ أمــاذا : فقــال عمــر لعمــر بــن الخطــاباملدينــة ذكــرت ذلــك 

]12754[ابن جرير . يتواعده، ألو : فقال عمر بن اخلطاب 
سـعيد قـال حـدثنا ين حممد بن عبـد اهللا بـن بزيـع قـال حـدثنا بشـر بـن املفضـل قـال حـدثنا حدث

أيأكله احملـرم؟ أنه سئل عن صيد صاده حاللهريرةأيبعن قتادة أن سعيد بن املسيب حدثه
لـو : فأفتاه هو بأكله، مث لقي عمر بن اخلطاب رمحه اهللا فـأخربه مبـا كـان مـن أمـره، فقـال: قال

حـدثنا ابـن ن املثـىن قـاال حـدثنا ابـن بشـار وابـمث قـال . أفتيتهم بغري هذا ألوجعـت لـك رأسـك
أن أبـا هريـرة كـان بالربـذة، فسـألوه عـن أيب عدي عـن سـعيد عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب

حدثنا ابـن املثـىن قـال حـدثنا .حلم صيد صاده حالل، مث ذكر حنو حديث ابن بزيع عن بشر
حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب عــن أيب هريــرة عــن عمــر 
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حــدثين يعقــوب قــال حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا حيــىي بــن ســعيد ]12762[ريــر ابــن ج. حنــوه
مـررت بالربـذة، فسـألين أهلهـا عـن احملـرم يأكـل مـا : عـن أيب هريـرة قـالعن سـعيد بـن املسـيب

مب : قـال. رت ذلـك لـه، فذكفلقيت عمر بن اخلطاب. ؟ فأفتيتهم أن يأكلوهصاده احلالل
ورواه احلسن بن اهـ لو أفتيتهم بغري ذلك خلالفتك: قال. لواأفتيتهم أن يأك: قال؟ أفتيتهم

.صحيح . علي بن عفان عن جعفر بن عون عن حيىي بن سعيد بنحوه 
نـه مسـع أبـا هريـرة حيـدث عبـد اهللا أبن شهاب عن سامل بن عبد اهللا اعن ]783[مالك وقال 

وا ناســا أحلــت يأكلونــه نــه مــر بــه قــوم حمرمــون بالربــذة فاســتفتوه يف حلــم صــيد وجــدأبــن عمــر 
فأفتاهم بأكله قال مث قدمت املدينة على عمر بن اخلطـاب فسـألته عـن ذلـك فقـال مب أفتيـتهم 

عبـــد الـــرزاق . قـــال فقلـــت أفتيـــتهم بأكلـــه قـــال فقـــال عمـــر لـــو أفتيـــتهم بغـــري ذلـــك ألوجعتـــك 
عــن معمــر عــن الزهــري عـــن ســامل أنــه مســع أبــا هريـــرة حيــدث أبــاه قــال ســألين قـــوم ]8342[
فتيتهم أحم

قـال معمـر ومسعـت عمـرو بـن دينـار خيـرب عـن طلـق .لو أفتيتهم بغريه ألوجعتـك:فأخربته فقال
؟فمـا تقـول أنـت: ابن حبيب أن أبا هريرة أخرب 

بن عمر يكره اكان : قال عمرو . وأبو هريرة خري مين ، وعمر خري مين ؟ ما أقول فيه : قال 
عــن ســامل قــال مسعــت أبــا دحــدثنا وكيــع عــن أســامة بــن زيــ]14681[ابــن أيب شــيبة .أكلــه 

ملــا قــدمت مــن البحــرين لقيــين قــوم مــن أهــل العــراق فســألوين عــن احلــالل يصــيد : هريــرة يقــول 
لـــو : فتيتهم بأكلـــه ، فقـــدمت علـــى عمـــر فســـألته عـــن ذلـــك ؟ فقـــال الصـــيد فيأكلـــه احلـــرام فـــأ

.اهـ صحيح أفتيتهم بغريه ما أفتيت أحدا أبدا
أن هريـرةأبيعن معمر عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عـن ]8344[عبد الرزاق وقال

عمــررجــال مــن أهــل الشــام اســتفتاه يف حلــم صــيد أصــابه وهــو حمــرم فــأمره بأكلــه قــال فلقيــت 
فتيته قلت بأكله قال والذي نفس عمر بيـده لـو أفتيتـه بغـري أفأخربته مبسألة الرجل فقال له ما 

حدثنا ابن املثىن قال حدثنا ابن أيب عـدي عـن ]12760[ابن جرير . ذلك لضربتك بالدرة 
استفتاين رجل من أهـل الشـام يف حلـم صـيد : عن أيب هريرة قالهشام عن حيىي عن أيب سلمة

إن رجــال مــن أهــل : فأتيــت عمــر بــن اخلطــاب فقلــت لــه. حمــرم، فأمرتــه أن يأكلــهأصــابه وهــو 
. أفتيتـه أن يأكلـه: قلـت: فمـا أفتيتـه؟ قـال: الشام استفتاين يف حلم صيد أصابه وهو حمرم، قال
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: ال عمــروقـــ.فوالـــذي نفســي بيـــده، لـــو أفتيتــه بغـــري ذلـــك لعلوتــك بالـــدرة: قــال
حدثنا ابن مرزوق قال ثنـا هـارون بـن إمساعيـل قـال ثنـا علـي ]3815[الطحاوي . تصطاده

عن أيب هريرة أن رجال من أهل الشام استفتاه يف حلم )1(بن املبارك قال ثنا حيىي بن أيب سلمة
مب : فلقيت عمر بن اخلطاب فأخربتـه مبسـألة الرجـل فقـال: الصيد وهو حمرم فأمره بأكله قال

وال: ؟ فقلت بأكله فقالأفتيته
إبـــــراهيم بـــــن طهمـــــان عـــــن هشـــــام صـــــاحب مـــــن طريـــــق]9693[البيهقـــــي . أن تصـــــطاده 

ســألين رجــل مــن أهــل : الدســتوائي عــن حيــىي بــن أيب كثــري عــن أيب ســلمة عــن أيب هريــرة قــال 
ه فأتيــت عمــر بــن اخلطــاب الشــام عــن حلــم اصــطيد لغــريهم أيأكلــه وهــو حمــرم فأفتيتــه أن يأكلــ

علـوت رأسـك فتيت فقلت أمرته أن يأكله قال لو أفتيته بغـري ذلـك لأفذكرت ذلك له فقال مبا 
.جود، وسياق األول أإسناد صحيحاهـ : بالدرة قال مث قال عمر

عــن معمــر والثــوري عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن األســود قــال ســأل]8341[عبــد الــرزاق -
عن حلم صيد أيت به قال حسبت أنه قال محـار وحـش أصـابه رجـل عمر بن الخطابكعب 

. لــــو تركتــــه لرأيــــت أنــــك ال تفقــــه شــــيئا : حــــالل وهــــم حمرمــــون قــــال فأكلنــــا منــــه فقــــال عمــــر 
حـدثنا أبـو بكـرة قـال ثنـا مؤمـل قـال ثنـا سـفيان عـن منصـور عـن إبـراهيم ]3819[الطحاوي 

لـو تركتـه : لصـيد يذحبـه احلـالل فيأكلـه احلـرام فقـال عمـر عن األسود أن كعبا سـأل عمـر عـن ا
.اهـ صحيح لرأيتك ال تفقه شيئا

ملقــدام قــال حــدثنا حــدثنا مصــعب بــن احــدثنا أبــو كريــب قــال]12761[وقــال ابــن جريــر 
أقبلت يف أناس حمرمني، فأصبنا حلم محار : عن كعب قالخارجة عن زيد بن أسلم عن عطاء

فقــدمنا علــى عمــر، فــأخربوه . أكلــه، فــأفتيتهم بأكلــه، وهــم حمرمــونوحــش، فســألين النــاس عــن 
اهـــ قــد أمرتــه علــيكم حــىت ترجعــوا: مــرفقــال عأين أفتيــتهم بأكــل محــار الــوحش وهــم حمرمــون،

عـن زيـد بـن أسـلم عـن ] 784[مالـك خارجة بـن مصـعب لـيس بـالقوي ، والصـحيح مـا رواه 
كب حىت إذا كانوا ببعض الطريق وجـدوا عطاء بن يسار أن كعب األحبار أقبل من الشام يف ر 

حلم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمـر بـن اخلطـاب باملدينـة ذكـروا ذلـك لـه 

.صوابه حيىي عن أيب سلمة ، من الناسخ كذا وجدته ، أظنه-1
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احلــديث ،وذكــر . 
.احلج يف فدية كتاب ال، تقدم يف  صحيحوهذا مرسل 

ـــن ن احلســـن أن عـــحـــدثنا عبـــاد بـــن العـــوام عـــن يـــونس ]14680[بة ابـــن أيب شـــي- عمـــر ب
وقــال ابــن جريــر . كــان ال يــرى بأســا بلحــم الطــري إذا صــيد لغــريه يعــين يف اإلحــرامالخطــاب

حــدثنا عمــران بــن موســى القــزاز قــال حــدثنا عبــد الــوارث بــن ســعيد قــال حــدثنا ]12743[
علـي ، وكرهـه د للمحـرمأسا بلحم الصيمل يكن يرى بعمر بن اخلطابأن يونس عن احلسن

.اهـ مرسل حسن بن أبي طالب
رأيـــت :بـــن عـــامر بـــن ربيعـــة قـــال عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب بكـــر عـــن عبـــد اهللا]786[مالـــك -

بالعرج وهو حمرم يف يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان مث أيت بلحم عفانبنعثمان
ين لســت كهيئــتكم إمنـــا إ: فقــال؟ تأكــل أنــت أو ال: فقــالوا . كلــوا : صــيد فقــال ألصــحابه 

.اهـ صحيح )1(صيد من أجلي
عـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن عـــروة بـــن الـــزبري عـــن حيـــىي بـــن عبـــد ]8345[عبـــد الـــرزاق وقـــال

يف ركب فلما كـانوا بالروحـاء قـدم إلـيهم حلـم عثمانالرمحن بن حاطب عن أبيه أنه اعتمر مع 
أنأكـل ممـا لسـت منـه آكـال : ه فقـال عمـرو بـن العـاص طري قال عثمان كلوا وكره أن يأكـل منـ

عن وقال. إين لست يف ذلكم مثلكم إمنا صيدت يل وأميتت بامسي أو قال من أجلي : قال 
معمـر عـن هشـام بـن عــروة عـن أبيـه عـن حيــىي بـن عبـد الـرمحن بــن حاطـب عـن أبيـه أن عثمــان  

ابــن . وأميتــت بــامسي كــره أكــل يعاقيــب اصــطيدت هلــم وهــم حمرمــون قــال إمنــا اصــطيدت يل
حـــدثنا ســـعيد بـــن حيـــىي األمـــوي قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن ســـعيد قـــال حـــدثنا ]12764[جريـــر 

هشــام يعــين ابــن عــروة قــال حــدثنا عــروة عــن حيــىي بــن عبــد الــرمحن بــن حاطــب أن عبــد الــرمحن 
حــىت نزلــوا بالروحــاء، عمــرو بــن العــاصيف ركــب فــيهم عثمــان بــن عفــانأنــه اعتمــر مــع حدثــه

فقــال عمــرو بــن .كلــوا، فــإين غــري آكلــه: هم طــري وهــم حمرمــون، فقــال هلــم عثمــانفقــرب إلــي
ال أظـــن أنـــه اصـــطيد مـــن أجلـــي، إين لـــو : ؟ فقـــال عثمـــانأتأمرنـــا مبـــا لســـت آكـــال: العـــاص
.األموي اهـ صحيح ، حممد بن سعيد هو ابن أبان فأكل القوم.ألكلت

.فيه أن الفعل مشكل على القول وأقوى ، راجع الكتاب املنتخل يف البدعة -1
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قـال حـدثنا أبـو عوانـة عـن عمـر بـن حدثنا أمحد بن عبـدة الضـيب]12755[وقال ابن جرير 
احب العـرج فأهدى صعفان رمحه اهللا العرج وهو حمرمنزل عثمان بن : عن أبيه قالأيب سلمة

اهــ فـأكلوا ومل يأكـل: قـال. امسي على كلوا فإنه إمنا اصطيد: فقال ألصحابه: قالله قطا
.حسن
ل أخربنـا عمـر بـن أيب سـلمةحدثين يعقوب قال حدثنا هشيم قا]12746[ابن جرير وقال

حج عثمان بن عفان، فحج معه علي، فأيت بلحم صـيد صـاده حـالل، فأكـل : عن أبيه قال
: فقــال لــه علــي.إنــه صــيد قبــل أن حنــرم: ، فقــال عثمــان، ومل يأكــل منــه علــيمنــه وهــو حمــرم

.ال بأس بهاهـ ؟ ، أفيحللن لنا اليومحاللوحنن قد نزلنا وأهالينا لنا 
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عبـد الـرمحن بـن زيـاد عـن ]14695[بن أيب شيبة اوقال

عثمانعبد اهللا بن احلارث أن 
ســند اهـــ عليــافــأكلوا كلهــم إال ، 

.صحيح
بـن عيينـة عـن يزيـد بـن أيب زيـاد قـال مسعـت عبـد اهللا اعـن معمـر و ]8347[عبد الـرزاق وقال

بن احلارث بن نوفل يقول كنت مع عثمان بني مكة واملدينة وحنن حمرمون فاصطيدت له فأمر 
ميتت بامسي قال فقـام علـي فقيـل لعثمـان أأصحابه أن يأكلوا ومل يأكل هو قال اصطيدت أو 

: فقـال لـه عمـرو )حرم عليكم صيد الرب مـا دمـتم حرمـا(إنه كره أكلها فأرسل إليه فقال علي 
ثنا حممــد بــن حــد]3820[الطحــاوي . بــل يف فيــك الــرتاب : يف فيــك الــرتاب فقــال لــه علــي 

ن أبيـه عـخزمية قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث 
ذا وكذا قـرب إلـيهم طعـام قـال فرأيـت جفنـة  قال كنا مع عثمان وعلي ما حىت إذا كنا مبكان ك

واهللا مـا : كأين أنظر إىل عراقيـب اليعاقيـب فلمـا رأى ذلـك علـي قـام فقـام معـه نـاس قـال فقيـل
: أشرنا وال أمرنا وال صدنا فقيل لعثمان ما قام هذا ومن معه إال كراهيـة لطعامـك فـدعاه فقـال

ه متاعــا لكــم وللســيارة وحــرم أحــل لكــم صــيد البحــر وطعامــ(فقــال علــي ؟مــا كرهــت مــن هــذا
ابـن جريـر وقـال. اهــ ابـن أيب زيـاد شـيعي ضـعيف مث انطلـق)عليكم صيد الـرب مـا دمـتم حرمـا

حدثين يعقوب قال حدثنا هشيم عن يزيد بـن أيب زيـاد عـن عبـد اهللا بـن احلـارث ]12740[
صـيد فـأيت عثمـان بلحـم : فحـج علـي معـه، قـالحج عثمان بن عفـان: عن أبيه قالبن نوفل
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.واهللا مـا صـدنا وال أمرنـا وال أشــرنا: صـاده حـالل، فأكـل منــه، ومل يأكـل علـي، فقـال عثمــان
حــدثنا ]12745[وقــال ابــن جريــر . )وحــرم علــيكم صــيد الــرب مــا دمــتم حرمــا(فقــال علــي

حممد بن املثىن قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا 
: ، فقـال عثمـانأنه شـهد عثمـان وعليـا أتيـا بلحـم، فأكـل عثمـان ومل يأكـل علـيبن احلارث

أحــل لكــم صــيد البحــر وطعامــه متاعــا لكــم (صــيد لنــا؟ فقــرأ علــي هــذه اآليــةأحنــن صــدنا أو
اهـ)حرماوللسيارة وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم

مد بن خزمية قـال ثنـا حدثنا ربيع املؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا حم]3784[الطحاوي قالو 
حجاج قاال ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عـن عبـد اهللا بـن احلـارث بـن نوفـل أن عثمـان 

فأيت باحلجل يف اجلفـان شـائلة بأرجلهـا فأرسـل إىل علـي فجـاءه واخلـبط ، بن عفان نزل قديدا 
فأمســـك علـــي فأمســـك النـــاس فقـــال علـــي مـــن هاهنـــا مـــن أشـــجع ؟ هـــل ، يتحـــات مـــن يديـــه 

ببيضـــات وبتمـــري أي حبمـــري وحـــش م أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم جـــاءه أعـــرايب علمـــت
.بن جدعان ليس بالقوي عليٌّ ااهـ نعم: أطعمهن أهلك فإنا حرم ؟ قالوا: فقال

حدثنا حممد بن كثري حدثنا سليمان بن كثري عن محيـد الطويـل عـن ]1851[وقال أبو داود 
أبيــه وكــان احلــارث خليفــة عثمــان علــى الطــائف فصــنع إســحاق بــن عبــد اهللا بــن احلــارث عــن 

طالــب بــن أيبيعاقيــب وحلــم الــوحش قــال فبعــث إىل علــيلعثمــان طعامــا فيــه مــن احلجــل وال
:فقـال. فجاءه الرسول وهو خيـبط ألبـاعر لـه فجـاءه وهـو يـنفض اخلـبط عـن يـده فقـالوا لـه كـل

ها هنـا مـن أشـجع أتعلمـون أن أنشد اهللا من كان: يفقال عل. أطعموه قوما حالال فإنا حرم
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أهــدى إليــه رجــل محــار وحــش وهــو حمــرم فــأىب أن يأكلــه قــالوا 

.اهـ صححه األلبايننعم
عـن يالقـار اإلسـكندراينحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعـين]1853[وقال أبو داود 

: رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول عمرو عن املطلب عن جابر بن عبـد اهللا قـال مسعـت 
: وقــال ، رواه النســائي يف الكــربى اهـــ)1(كــم حــالل مــا مل تصــيدوه أو يصــد لكــمصــيد الــرب ل

اهـ وقواه وإن كان مالك بن أنس قد روى عنه، عمرو بن أيب عمرو ليس بالقوي يف احلديث 
.أبو داود 

اهـصلى اهللا عليه وسلم ينظر مبا أخذ به أصحابهإذا تنازع اخلربان عن النيب: قال أبو داود مث -1
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ثنـا عبـد السـالم بـن حـرب عـن يزيـد حدثنا أيب ثنـا ابـن األصـبهاين]6847[ابن أيب حامت -
أيت عثمــان بلحــم : بــن عبــد الــرمحن الــدالين عــن مســاك بــن حــرب عــن صــبيح بــن عبــد اهللا قــال

ابــن .) وحــرم علــيكم صــيد الــرب مــا دمــتم حرمــا(صــيد وعنــده علــي فــأىب علــي أن يأكــل، وقــرأ 
قـيس عـن رون بـن املغـرية عـن عمـرو بـن أيباحدثنا ابن محيد قال حـدثنا هـ]12741[جرير 

بعث عثمـان بـن عفـان أبـا سـفيان بـن احلـرث علـى : مساك عن صبيح بن عبد اهللا العبسي قال
العروض، فنزل قديدا، فمر به رجل من أهل الشام معه باز وصقر، فاستعاره منه، فاصطاد بـه 

: فلما مر به عثمان طبخهن، مث قدمهن إليه، فقال عثمان. من اليعاقيب، فجعلهن يف حظرية
فلمـا جــاء فــرأى مــا بــني . حــىت جيــيء علـي بــن أيب طالــب رمحــة اهللا عليــه: قــال بعضــهمف.كلـوا

هــو صــيد، وال : مالــك ال تأكــل؟ فقــال: فقــال عثمــان.إنــا لــن نأكــل منــه: أيــديهم، قــال علــي
يــا أيهــا الــذين آمنــوا ال تقتلــوا الصــيد (فقــال علــي.بــني لنــا: فقــال عثمــان! حيــل أكلــه وأنــا حمــرم

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم (أو حنن قتلناه؟ فقرأ عليه: مانفقال عث)وأنتم حرم
حـدثنا متـيم بـن املنتصـر وعبـد احلميـد وقـال.)وللسيارة وحـرم علـيكم صـيد الـرب مـا دمـتم حرمـا

إسحاق األزرق عن شريك عن مساك بن حرب عن صبيح بن عبيد بن بيان القناد قاال أخربنا
مث ذكــر ،ن بــن عفــان أبــا ســفيان بــن احلــرث علــى العــروضاســتعمل عثمــا: اهللا العبســي قــال

هل لك يف : فمكث عثمان ما شاء اهللا أن ميكث، مث أتى فقيل له مبكة: حنوه، وزاد فيه، قال
فأرسـل إليـه عثمـان، وسـأله عـن أكـل .ابن أيب طالب، أهدي له صفيف محار فهو يأكـل منـه

إنــه صــيد عــام أول وأنــا حــالل، : فقــالأمــا أنــت فتأكــل، وأمــا حنــن فتنهانــا؟ : الصــفيف، فقــال
ابـن وقـال. وأنـا حمـرم، وذحبـن وأنـا حـرام.فليس علي بأكله بأس، وصيد ذلك يعين اليعاقيب 

أنـه  علـيحدثنا وكيـع عـن إسـرائيل عـن مسـاك عـن معبـد بـن صـبيح عـن ]14694[أيب شيبة 
.ضعيف مساك اهـ كرهه

بزيـع قـال حـدثنا بشـر بـن املفضـل قـال نا حممد بن عبـد اهللا بـن حدث]12744[ابن جرير -
كره حلم الصيد للمحرم على كـل حـالعلياأن حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب

.صحيح اهـ حسن 
عـن حدثنا ابن محيد قال حـدثنا هـارون عـن عمـرو عـن عبـد الكـرمي]12747[ابن جرير -

إين : محـار وهـو حمـرم، فقـالبشـق عجـزأيتعليـاأن جماهـد عـن عبـد اهللا بـن احلـارث بـن نوفـل
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هارون هو ابن املغرية الـرازي ، وعمـرو هـو ابـن أيب قـيس ، وعبـد الكـرمي . اهـ سند حسن حمرم
.هو اجلزري 

رأى عليـاحدثنا عبد السالم بن حرب عن ليث عـن جماهـد أن ]15092[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم حمرمون فلم يأمرهم بإرساله

حـــدثنا ســـعيد بـــن عبـــد الـــرمحن قـــال ثنـــا عبـــد اهللا بـــن الوليـــد عـــن عبـــد ]2173[الفـــاكهي -
قـال ) ومن دخله كان آمنـا(يف قوله تعاىل علي بن أبي طالبالوهاب بن جماهد عن أبيه عن 

.اهـ ضعيف جدا إمنا أدخله ومل يدخله يعين الصيد : 
كان يتـزود صـفيف الظبـاء الزبير بن العوامنأعن هشام بن عروة عن أبيه ]779[مالك-

عـن معمـر عـن هشـام بـن ]8348[عبد الـرزاق. والصفيف القديد : قال مالك . وهو حمرم 
ابــن أيب شــيبة . عــروة عــن أبيــه قــال قــال الــزبري لقــد كنــا نتــزود صــفائف الــوحش وحنــن حمرمــون

وام كـان يتـزود صـفيف حدثنا وكيع عن هشام بـن عـروة عـن أبيـه أن الـزبري بـن العـ]14682[
حــدثنا عبــد اهللا بــن داود ثنــا هشــام عــن أبيــه أن الــزبري  ]1325[مســدد .الــوحش وهــو حمــرم

حـدثنا ابـن املثـىن قـال ]12765[ابن جرير . فيف الوحش فيأكله وهو حمرم صكان يسافر ب
وم ن يتزود حلـأن الزبري كاحدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه

.ابن حجر هصححاهـالوحش وهو حمرم
حــدثنا حممــد بــن عمــر ثنــا عبــد اهللا بــن احلــارث بــن الفضــيل اخلطمــي عــن ]371[احلــارث -

ىل مكـة إمـن املدينـة الزبير بـن العـوامصحبت : أبيه عن عبد الرمحن بن ذؤيب األسدي قال 
وقـد سـألنا رسـول وهو حمـرم وكـان يأكـل حلـم صـيد الـرب فقلـت لـه يف ذلـك فقـال صـاده حـالل 

.اهـ حممد بن عمر هو الواقدي مرتوكاهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فلم ير به بأسا 
حممـد زهري بن حرب حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج أخربينحدثين]2917[مسلم -

طلحـة بـن عبيـد عـن أبيـه قـال كنـا مـع يبن املنكدر عن معاذ بن عبد الرمحن بن عثمان التيم
له طري وطلحة راقـد فمنـا مـن أكـل ومنـا مـن تـورع فلمـا اسـتيقظ طلحـة يوحنن حرم فأهداهللا
اهـمن أكله وقال أكلناه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقَ فَّ وَ 
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حـدثنا وكيــع عـن يــونس بـن أيب إســحاق عـن أبيــه عـن ســعد بــن ]14684[ابـن أيب شــيبة -
قوما حالال معهم حلم صيد فإمـا بـاعوهم عن قوم حمرمني لقوامسعودابنسئل : عياض قال 

.اهـ سند حسن ال بأس: وإما أطعموهم ؟ فقال 
حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عـن يزيـد بـن عبـد اهللا بـن الشـخري ]14685[ابن أيب شيبة -

ذربــأبيفمررنــا : اشــرتينا رجــل محــار وحنــن حمرمــون مــن قــوم حــالل ، قــال : قــال رجــل : قــال 
اهـال بأس به، ال أراكم فجرمت : فسألناه ؟ فقال 

عن املثىن بن جريج قال أخربين يوسف بـن ماهـك أنـه مسـع عبـد اهللا ]8328[عبد الرزاق -
مثـىن بـن وجدتهاهـ كذا جبلبنمعاذبن عامر خيرب أن 

، وهـو ابـن جـريج وأالصـباح بـنُ هـو اثـىن امل.تصحيفا إال أن يكون وال أدري ما ه، و جريج 
.اهللا أعلم و أُراه مرسال ، . الذين يروي عن ابن ماهك 

البــنعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عــامر أهــدى ]8310[عبــد الــرزاق -
عـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن ]8311[عبـد الـرزاق .ظباء مذبوحة وهو مبكـة فلـم يقبلهـا عمر

.يأكلها بن عمر مثله وزاد وكره أن انافع عن 
هــدى البــن عمــر ظبــاء أبــن عــامر ابــن جــريج عــن عطــاء أن اعــن ]8312[عبــد الــرزاق وقــال 

أحيــاء فردهــا وقــال أفــال ذحبهــا قبــل أن تــدخل احلــرم فلمــا دخلــت مأمنهــا احلــرم ال أرب يل يف 
الفـاكهي . بن عيينة عن عمرو بن دينـار عـن عطـاء مثلـه اعن ]8313[عبد الرزاق .هديته 

ابــن جــريج قــال قــالَ حــدثن]2171[
هــال : أخـربين عطــاء أن عبـد اهللا بــن عــامر أهـدى لعبــد اهللا بــن عمـر أظبــاء أحيــاء فردهـا وقــال 

اهــــ يل يف هديتـــه هـــذه ال أرب، ملـــا دخلـــت مأمنهـــا احلـــرم ، 
.صحيح 

أنه كان يكره للمحرم عمربناعن معمر عن الزهري عن سامل عن ]8314[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح أن يأكل من حلم الصيد على كل حال 

بـن عمـر أن يبتـاع احملـرم اعـن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع قـال كـره ]8319[عبد الـرزاق وقال
نـافع عـن عـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن]8320[عبد الـرزاق .الصيد يف احلل مث يذحبه يف احلرم

.اهـ صحيح بن عمر قال كان يكره للمحرم أن يأكل الصيد على كل حالا
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بــن عمــر يكــره أن اعــن الثــوري عــن صــدقة بــن يســار قــال كــان ]8316[عبــد الــرزاق وقــال
.ح ياهـ صحيأكل الصيد وإن أدخل ذلك مكة مذبوحا 

ال : قـال عمـرنابـحـدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]15763[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح يشري احملرم إىل الصيد وال يدل عليه

كـــان يـــرى داجنـــة الطـــري عمـــربـــنابـــن جـــريج عـــن عطـــاء أن اعـــن ]8317[عبـــد الـــرزاق -
.اهـ سند صحيح والظباء مبنزلة الصيد 

حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا أبــو عاصــم قــال حــدثنا ابــن جــريج ]12749[ابــن جريــر وقــال
، أخذ له أو مل يؤخـذ كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرامعمرابنأن فعقال أخربنا نا

حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا حيــىي بــن ســعيد القطــان عــن عبــد اهللا قــال .، وشــيقة وغريهــالــه
.اهـ صحيح ، وإن صاده احلاللالصيد وهو حمرمكان ال يأكل عمرابنأن أخربين نافع

أنـه كـره طـري عمرابننا ابن علية عن أيوب عن نافع عن حدث]14688[ابن أيب شيبة -
.كان يكرهه يف نفسه قط و ، اهـ صحيح ، من قدمي قوليه الصيد وقديده للمحرم

قزعـةبن عيينة عن عمرو بن دينار عن طلـق بـن حبيـب عـن اعن ]8343[عبد الرزاق وقال
عمـر بقــول عمــر وأيب بــناأيأكــل حلـم الصــيد وهـو حمــرم قــال فـأخرب عمــربــناقـال ســأل رجـل 

قـال عمـرو . بن عمـر ال يأكلـه اهريرة وقال عمر خري مين وأبو هريرة خري مين قال عمرو كان 
بن افكأنه غاظه فلما جيء بطعام ،فأكل من حلم الصيد وهو حمرمعمر رجلٌ بنَ اصحب : 

واه ر اهــ قـد كـان لـك يف ذلـك مـا يغنيـك عـن هـذا : بـن عمـر افقال ، عمر أخذ الرجل يأكله 
ذكرتـــه يف ســـياق أقـــوال أمـــري . قبـــل عـــن معمـــر عـــن عمـــرو بـــن دينـــار عـــن طلـــق ، وهـــو مرســـل 

.صحيح سند وهذا . ثقة بصري وقزعة بن حيىي . املؤمنني عمر 
حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا ابــن أيب عــدي عــن شــعبة عــن أيب ]12758[ابــن جريــر وقــال

: صيد يهديه احلالل إىل احلرام، فقـالسألت ابن عمر عن حلم : إسحاق عن أيب الشعثاء قال
حـدثنا ابـن املثـىن . عمـر خـري مـين: تأكلـه؟ قـال: قال قلت. أكله عمر، وكان ال يرى به بأسا

سألت ابن : حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن أيب الشعثاء قالقال
: فأنت؟ قـال: ل قلتقا. كان عمر يأكله: عمر عن صيد صاده حالل يأكل منه حرام، قال

أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ أنبـأ أبـو عمـرو بـن مطـر ]9694[البيهقـي .كان عمر خريا مين
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ثنــا حيــىي بــن حممــد ثنــا عبيــد اهللا بــن معــاذ ثنــا أيب ثنــا شــعبة عــن أيب إســحاق قــال مسعــت أبــا 
أكلـه كـان عمـر ي: بن عمـر عـن حلـم الصـيد يهديـه احلـالل للحـرام قـال االشعثاء يقول سألت 

إمنا أسألك عـن نفسـك : قلت . كان عمر يأكله : قلت إمنا أسألك عن نفسك أتأكله قال 
.اهـ صحيح كان عمر خريا مين : قال ؟ أتأكله 

عـن أيب حـدثنا ابـن محيـد قـال حـدثنا حيـىي بـن واضـح عـن يـونس]12763[وقال ابن جرير 
لقــوا قومــا حــالال ومعهــم كيــف تــرى يف قــوم حــرام : قلــت البــن عمــر: الشــعثاء الكنــدي قــال
اهـ أبو الشـعثاء امسـه يزيـد بـن مهاصـر حالل: ؟ فقالوإما أطعموهممحلم صيد، فإما باعوه

.مستور 
سئل عطاء عـن الصـيد يؤخـذ حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى قال]15034[ابن أيب شيبة -

بـن ااهــ هونـهيكر الحسـن بـن علـي وعائشـة وابـن عمـركـان : يف احلل فيذبح يف احلرم فقال 
.يضعف حممد بن عبد الرمحن أيب ليلى 

حــدثنا أبــو خالــد عــن حجــاج عــن عطــاء وعــن أشــعث عــن أيب ]15839[ابــن أيب شــيبة -
إذا رمى يف احلل وأصاب يف احلرم كفر ، وإذا رمى يف احلـل وأصـاب يف : قال جابرالزبري عن 
.اهـ ضعيف احلل كفر

جــابر بــن عبــد اهللال أخــربين أبــو الــزبري أنــه مســع بــن جــريج قــااعــن ]8372[عبــد الــرزاق -
اهـ صحيح ال : و يرسل كلبه أو حلايره والصيد يف احلرم فقال أل عن الرجل يرمي يف احلل أيس
.
كـان ينهـى عـن أكـل عبـاسبـنابـن جـريج أن عطـاء أخـربه أن اعن ]8305[عبد الرزاق -

جــابر بــن عبــد اهللالــزبري أنــه مســع بــوأبــن جــريج فــأخربين اقــال .دخــل احلــرم حيــاأالصــيد إذا 
حــدثنا ســعيد بــن ]2163[الفــاكهي . لــو ذبــح يف احلــل كــان أحــب إيل : يســئل عنــه فقــال 

قال ابن جريج وأخربين أبو الزبري أنـه مسـع جـابر بـن 
يف احلـل لكـان أحـب إيل لـو ذبـح:عبد اهللا يسأل عن الطري الذي يؤتى به مكة آكله ؟ قـال 

قال ابن جريج وأخربين عطاء أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد يدخل بـه احلـرم حيـا .

ال وال أشـك أنـه  : فقلت أكان ابن عباس خيص الصيد يدخل به احلرم حيا بـالنهي عنـه قـال.
شــيبة اهـــ ورواه ابــن أيبكــان ينهــى عنــه فيمــا كــان ينهــى عــن أشــباهه فأمــا الصــيد فلــم أعلمــه



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

63

حــدثنا أبــو داود عــن هشــام الدســتوائي عــن أيب الــزبري عــن جــابر أنــه مل يــر بأســا ]15036[
اهـ كان ابن عباس يكرهه: بالصيد يصطاده احلالل يف احلل أن يأكله احلالل يف احلرم ، قال 

.صحيح 
أنـه كـان يكـره عبـاسبـنابـن طـاووس عـن أبيـه عـن اعـن معمـر عـن ]8329[عبد الرزاق -

.اهـ صحيح لصيد للمحرم حلم ا
قـال عبـاسبـنابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عـن اعن ]8330[عبد الرزاق -

نا سـفيان حـدث]837[سـعيد . )وحـرم علـيكم صـيد الـرب مـا دمـتم حرمـا(هي مبهمة يف قوله 
ال حيــل لكــم الصــيد وأنــت حمــرم، وقــرأ : عــن ابــن عبــاس قــالعــن عمــرو بــن دينــار عــن طــاوس

.اهـ صحيح ، وقوله مبهمة أي عموم مرسل ) عليكم صيد الرب ما دمتم حرماوحرم (
حدثنا ابن عيينة عن عبد الكرمي عن طـاووس عـن ابـن عبـاس ]14693[ابن أيب شيبة وقال 

نا سفيان عن عبد الكـرمي البصـري عـن طـاوس عـن ابـن حدث]838[سعيد .قال هي مبهمة
حــدثنا أيب ثنــا ابــن أيب عمــر ثنــا ســفيان عــن ]6848[ابــن جريــر . هــي مبهمــة : عبــاس قــال

وحرم عليكم صيد الرب مـا دمـتم (عبد الكرمي أيب أمية عن طاوس عن ابن عباس يف هذه اآلية 
.ضعيف بن أيب املخارق عبد الكرمي اهـ قال هي صيده وأكله حرام على احملرم)حرما

عـن قـال حـدثنا سـعيدحدثنا ابن بزيع قال حـدثنا بشـر بـن املفضـل ]12748[ابن جرير -
.يكرهــه علــى كــل حــال مــا كــان حمرمــاأنــه كــان عبــاسابــنبــن حكــيم عــن عكرمــة عــن يعلــى

.سند حسن 
حدثنا ابن إدريس عن يزيد عن حسن بن مسلم عن جماهد عن ]15096[ابن أيب شيبة -

مـن طريـق]10231[البيهقـي . إذا أحـرم وبيـده شـيء مـن الصـيد فلريسـله: قـال عبـاسابن
إذا أحـرم الرجـل وعنـده صـيد : أسامة عن مفضل عن يزيد عن جماهد عن ابـن عبـاس قـال أيب

.اهـ يزيد بن أيب زياد ضعيف فليرتكه
ــناعــن إســرائيل بــن يــونس عــن مســاك بــن حــرب عــن عكرمــة عــن ]8304[عبــد الــرزاق - ب

ابــــن جريــــر .نــــت حمــــرم فــــال تأكلــــهأومــــا صـــيد و ، كـــل مــــا صــــدت وأنــــت حــــل :قــــالعبــــاس
حدثنا عبد احلميد بن بيان قال أخربنا إسحاق عن شـريك عـن مسـاك بـن حـرب ]12766[

أو ما صيد أو ذبح وأنت حالل فهو لك حـالل، ومـا صـيد: عن ابن عباس قالعن عكرمة
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يـد قـال حـدثنا هـارون عـن عمـرو عـن مسـاك حدثنا ابـن مح.ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام
ء وأنـت حـرام فهـو عليـك حـرام، ومـا صـيد مـا صـيد مـن شـي: عن ابـن عبـاس قـالعن عكرمة
.اهـ ال بأس به نت حالل فهو لك حاللمن شيء وأ

حـــدثنا عبـــد اجلبـــار بـــن العـــالء قـــال ثنـــا بشـــر بـــن الســـري عـــن ســـفيان ]2158[الفـــاكهي -
كـل صـيد ذبـح يف احلـل : 

.ضعيفسند اهـ ، وإذا ذبح يف احلرم فال تأكله فال بأس أن تأكله يف احلرم 
حــدثين حممــد بــن يعقــوب الطــائي أبــو عثمــان الدمشــقي قــال حــدثين ]2199[الفــاكهي -

ســئل األوزاعــي عــن رجــل أرســل  : عبــاس بــن الوليــد بــن مزيــد الدمشــقي قــال مسعــت أيب يقــول 
ال أدري مــا القــول : كلبــه يف احلــل علــى صــيد فأدخلــه احلــرم مث أخرجــه مــن احلــرم فقتلــه فقــال 

: يـا أبــا عمــرو لــو رددتـين فيهــا شــهرا مل أســأل عنهـا أحــدا غــريك قــال : فيهـا فقــال لــه الســائب 
فحججــت مــن العــام : قــال أيب .ال يؤكــل الصــيد ولــيس علــى صــاحبه جــزاء: فقــال األوزاعــي 

اعـيمبثل ما قال األوز عباسابناملقبل فلقيت ابن جريج فسألته عنها فحدثين عن عطاء عن 
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]10283[ورواه البيهقــي . وجدتــهاهـــ كــذا 

عمـرو قـاال حـدثنا أبـو العبـاس حممــد بـن يعقـوب قـال مسعـت العبــاس بـن الوليـد بـن مزيـد يقــول 
احلـل علـى رجـل أرسـل كلبـه يف: يسـألت األوزاعـ: عبد السالم قال يقول حدثينمسعت أيب

ء يفيهـا شـيمـا عنـد: صيد احلرم فطلبه الكلـب فأخرجـه إىل احلـل فقتلـه فقـال صيد فدخل ال
.مـا أحـب أكلـه وال أرى عليـه أن يديـه: يا أبـا عمـرو قـل فيهـا قـال : وأنا أكره التكلف قلت 

ذلك فلقيـت ابـن جـريج فسـألته عنهـا فقـال مسعـت ياحلج من عامقال عبد السالم وتيسر يل
ال أحـب أكلـه وال أرى عليـه أن : ن عبـاس أنـه سـئل عنهـا فقـالرباح خيرب عـن ابـعطاء بن أيب

قــال ابــن عســاكر يف . الفقيــه البــريويت صــاحب األوزاعــي بــن مكلبــة هــو اعبــد الســالم اهـــ يديــه
أخربنا أبو القاسم اخلضر بن احلسـني بـن عبـدان أنـا أبـو عبـد اهللا ]221/ 36[تاريخ دمشق 

نا أبـو احلسـن علـي بـن موسـى بـن احلسـني إجـازة أنـا حممد بن إبراهيم بن حممد بن أمين قراءة أ
أبو سليمان حممد بن عبد اهللا بن أمحد الربعـي بـن أمحـد أنـا أيب نـا إسـحاق بـن خالـد بـن يزيـد 
نا أبو مسهر حدثين عبـد السـالم البـريويت قـال سـألت األوزاعـي عـن رجـل أرسـل كلبـه يف احلـل 

يف احلـرم حـىت أخرجـه إىل احلـل فقتلـه على صيد فهرب منه الصـيد فـدخل احلـرم فطلبـه الكلـب 
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قلت فأجبين برأيك قال إين أكـره التكلـف يءفقال ما عندي فيها جواب وما مسعت فيها بش
قـال عبـد السـالم ورزقـين .ما أحـب أن نأكلـه وال أوجـب عليـه أن يديـه :فأحلحت إليه فقال

اء بـن أيب ربـاح أن اهللا احلج من عـامي ذلـك فأتيـت ابـن جـريج فسـألته عنهـا فقـال حـدثين عطـ
فعلمـت أن أبـا : فقال . ما أحب له أن يأكله وال أرى أن يديه : ل عنها فقال ئابن عباس س

.اهـ رجاله ثقات عمرو األوزاعي رجل موفق الصواب حبسن نيته 
حدثين ميمون الكردي أن حدثنا أيب ثنا أبو نعيم ثنا أبو خلدة]6831[وقال ابن أيب حامت 

إمنـا هـو : قتلـت صـيدا وأنـت حـرم فقـال: با فمر عليه جراد فضربه فقيـل لـهكان راكعباسابن
.اهـ ميمون ليس بذاك من صيد البحر

بـن ايـا :أأم املـؤمنني عائشـةعن هشام بن عروة عـن أبيـه عـن ]787[مالك -
ابـن أيب. فإن ختلـج يف نفسـك شـيء فدعـه تعـين أكـل حلـم الصـيد، أخيت إمنا هي عشر ليال 

يـا ابــن : حـدثنا وكيـع عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة قـال قالـت ]14692[شـيبة 
عــن معمـر عــن ]8326[عبــد الـرزاق . أخـيت إمنـا هــي ليـال فــإن ختلـج يف صــدرك شـيء فدعـه

بـن أخـي إمنـا ايـا : هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة عن حلم الصيد للمحـرم فقالـت 
.اهـ صحيح ك عن يقينه فدعه هي أيام قرائب فرأيت فما ح

حــدثنا ســعيد بــن عبــد الــرمحن قــال ثنــا عبــد اهللا بــن الوليــد عــن ســفيان ]2159[الفــاكهي -
كرهت الصيد يدخل به مكة حيا فيذبح أن يؤكـل ا

.اهـ ابن أيب ليلى فيه ضعف منه 
ال ثنــا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث قــال حــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق قــ]3788[الطحــاوي -

ثنا شعبة قال حدثين شيخ كخري الشيوخ يقال له عبيد اهللا بن عمران الفريعي قال مسعت عبد 
فســألتها عـن حلــم الصـيد يصــيده احلـالل مث يهديــه للمحــرم عائشـةأتيــت : اهللا بـن مشــاس يقـول

مـن حرمـه ومـنهم مــن اختلـف فيـه أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فمـنهم: فقالـت 
حدثنا ابـن مـرزوق قـال ثنـا وهـب قـال ثنـا شـعبة عـن عمـران .وما أرى بشيء منه بأسا، أحله 

بــن عبيــد اهللا أو عبيــد اهللا بــن عمــران رجــل مــن بــين متــيم عــن عبــد اهللا بــن مشــاس عــن عائشــة 
حيـىي أخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ أخربنـا أبـو عمـرو بـن مطـر حـدثنا ]10230[البيهقي . مثله

حـدثنا شـعبة عـن عبيـد اهللا بـن عمـران عـن عبـد بن حممد حدثنا عبيد اهللا بـن معـاذ حـدثنا أيب
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: أتيــت عائشــة فســألتها عــن حلــم الصــيد يهديــه احلــالل للحــرام فقالــت : اهللا بــن مشــاس قــال 
اختلــف فيهــا أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فكرهــه بعضــهم ومل يــر بعضــهم بأســا 

وابـن مشـاس قيـل عبيـد اهللا ترمجتـه يف تعجيـل . ـ ابـن عمـران شـيخ وثقـه شـعبةاهـوليس بـه بـأس
.، واهللا أعلم ، َوَما َكَها َتَكلَُّم عائشة املنفعة ، ال يعرف حاله 

]2172[الفـاكهي -
الة لعمـر بـن عبـد اهللا بـن أيب ربيعـة قالـت إن عمـر جريج أخربين عبد اهللا بن أيب مليكة عن مو 

: يهــديها فرتدهــا وتقــول عائشــةبــن عبــد اهللا بــن أيب ربيعــة كــان يبعــث معهــا بطــري أحيــاء إىل 
اهـإنكم تبعثون أرقاءكم فأخشى أن تكونوا تصيدون يف احلرم 

حلســن أخربنــا أبــو احلســني بــن الفضــل القطــان ببغــداد وأبــو بكــر بــن ا]10288[البيهقــي -
بنيســابور قــاال أخربنــا أبــو ســهل بــن زيــاد القطــان حــدثنا إســحاق بــن احلســن احلــريبيالقاضــ

بيت هشـام بـن عـروة هند حيدث يفحدثنا عفان حدثنا محاد بن زيد قال مسعت داود بن أيب
ما علم ابن : احلرم فأرسلته فقال يومئذ هشام يفهلا طري أو ظيبيأهدعائشةعن عطاء أن 

عبد اهللا بن الزبري مبكة تسع سنني وأصحاب رسول اهللا صـلى ان أمري املؤمنني يعينرباح كأيب
حــدثنا ]2174[الفــاكهي .األقفــاص القبــارى واليعاقيــب

قيـل هلشـام بـن عـروة إن : ابن أيب مسرة قال ثنا سليمان بـن حـرب قـال ثنـا محـاد بـن زيـد قـال 
ومـــا علـــم ابـــن أيب ربـــاح ؟ هـــذا أمـــري املـــؤمنني مبكـــة يـــرى : واجن فقـــال عطـــاء يكـــره ذبـــح الـــد

حـدثنا عبيـد اهللا بـن ]226[ابن أيب خيثمة . القماري والدباسي يف األقفاص يعين ابن الزبري 
عمر قال نا محاد بن زيـد قـال مسعـت داود بـن أيب هنـد حيـدث هشـام بـن عـروة أن عطـاء كـان 

كـان أمـري املـؤمنني ،  ومـا يؤَخـذ عـن ابـن أيب ربـاح ، ربـاح وما علـم عطـاء بـن أيب: يكرهه قال 
مبكـــة تســـع حجـــج يعـــين ابـــن الـــزبري يراهـــا يف األقصـــاص وأصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 

.اهـ صحيح 
الصـيد يبـاع مبكـة رأيـت: أخربنا معمر عن صاحل بن كيسان قال ]8318[عبد الرزاق وقال

.اهـ صحيح الزبيربناحيا يف إمارة 
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قــال حــدثنا ابــن أيب مــرميعبــد اهللا بــن أمحــد بــن شــبويه قــالحــدثين]12771[ابــن جريــر -
ا وهـو بـالعرج وهـو حمـرم، ومعـه طًـأن أبـا سـلمة اشـرتى قَ ىيأخربين حيـحدثنا حيىي بن أيوب قال
.حسن سند اهـ لناسفعاب عليه ذلك ا. حممد بن املنكدر، فأكلها

حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زيـاد عـن عبـد اهللا بـن ]15094[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف كنا حنج ونرتك عند أهلينا أشياء من الصيد ، ما نرسلها: احلارث قال 

اجلرادما جاء يف 
أوىف عـت ابـن أيبيعفـور قـال مسحدثنا أبو الوليد حـدثنا شـعبة عـن أيب]5495[البخاري -

قـال . صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات أو ستا ، كنا نأكـل معـه اجلـراد غزونا مع النيب: قال 
اهـسبع غزوات يعفور عن ابن أىب أويفسفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أيب

حــدثنا حممــد بــن الفــرج البغــدادي حــدثنا ابــن الزبرقــان حــدثنا ســليمان ]3813[أبــو داود -
سـئل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن اجلـراد : عـن أيب عثمـان النهـدي عـن سـلمان قـالالتيمي 

رواه املعتمــر عــن أبيــه عــن أيب :قــال أبــو داود .أكثــر جنــود اهللا، ال آكلــه، وال أحرمــه: فقــال
ابــن معــني وأبــو قالــه مرســل أصــحاهـــعثمــان عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مل يــذكر ســلمان

.ريهم وغوأبو داود حامت 
بــنلعمــربـن عمــر قـال ذكــر اعـن معمــر عـن الزهــري عــن سـامل عــن ]8751[عبـد الــرزاق -

.اهـ صحيح )1(وددت لو أن عندنا منه قفعة أو قفعتني: جراد بالربذة فقال الخطاب
: قــال حـدثنا أبـو أســامة عـن عبيـد اهللا عـن نــافع عـن ابـن عمـر]25051[ابـن أيب شـيبية -

بـــــن ســـــعد ا. أو قفعتـــــنيلـــــوددت أن عنـــــدنا منـــــه قفعـــــة : قـــــال ، فذكـــــر لعمـــــر جـــــراد بالربـــــذة 
عـن ابـن عمـر أخربنـا عبيـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع: أخربنا حممد بـن عبيـد اهللا قـال ]3976[

اهـــ لــوددت أن عنــدنا منــه قفعــة أو قفعتــني فنأكــل منــه: ذكــر لعمــر جــراد بالربــذة فقــال : قــال
.صحيح 

القفعة شيء شبيه بالزبيـل لـيس بـالكبري يعمـل مـن خـوص وليسـت لـه عـرى ] 405/ 3[الغريب يف قال أبو عبيد-1
اهـوهو الذي يسميه النساء بالعراق القفة 
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ســئل عمــر بــن :ر عــن عبــد اهللا بــن عمــر أنــه قــالينــاعــن عبــد اهللا بــن د]3443[مالــك -
]39[علــي بــن حجــر وقــال . نأكــل منــهةوددت أن عنــدي قفعــ: اخلطــاب عــن اجلــراد فقــال 

ســئل عمــر عــن : يقــولحــدثنا عبــد اهللا بــن دينــار أنــه مســع ابــن عمــرإمساعيــل بــن جعفــر عــن
.اهـ صحيح عندنا منه قفعة أو قفعتني نأكلهليت: اجلراد فقال

رأيت عمر يتحلب : زكريا عن الشعيب عن ابن عمر قالحدثنا]25058[ن أيب شيبة اب-
أخربنـا ]3975[ابـن سـعد .أشـتهي جـرادا مقليـا: يـا أمـري املـؤمنني ، قـال: قلـت فـوه ، قـال

أخربنــا زكريــاء بــن أيب زائــدة عــن الشــعيب : قــاالإســحاق بــن يوســف األزرق والفضــل بــن دكــني
مــا شــأنك ؟ : رأيـت عمــر بـن اخلطــاب يتحلــب فـوه ، فقلــت لـه : ل عـن عبــد اهللا بـن عمــر قــا

حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن خـــالد قـــال ]896[أبـــو نعـــيم يف الطـــب .أشـــتهي جـــرادا مقليـــا: فقـــال 
حدثنا احلـارث بـن أيب أسـامة قـال حـدثنا يزيـد بـن هـارون قـال أخربنـا ابـن أيب زائـدة عـن عـامر 

أشتهي : ؟ قالا شأنك يا أمري املؤمننيم: رأيت عمر يتحلب فوه فقلت: عن ابن عمر قال
.وإسناده صحيح . اهـ رواه احلارث يف مسنده جرادا مقلوا

ال أخربنـا يـونس بـن أيب إسـحاق قـخربنا حممـد بـن عبـد اهللا األسـدي أ]3977[ابن سعد -
وددت أن عنـدنا خصـفة : مسعـت عمـر يقـول علـى املنـرب : عن ابن عمر قال عن أيب الشعثاء

.اهـ إسناد جيد من جراد فأصبنا منهأو خصفتني
أبصـرت : بـن املسـيب قـال ابـن التيمـي عـن أبيـه عـن قتـادة عـن اعن ]8759[عبد الرزاق -

.اهـ إسناد صحيح ، سعيد رأى عمر وهو صغرييأكلون اجلراد عمر وصهيبا وسلمان
يب هنــدحــدثنا عبــد الــرحيم ويزيــد بــن هــارون عــن داود بــن أ]25054[ابــن أيب شــيبة وقــال
أكلـه عمـر واملقـداد بـن األسـود وصـهيب : ب عن اجلراد ؟ فقـال سألت سعيد بن املسي: قال 

]19475[البيهقـي .أو قفعتنيي قفعة وددت أن عند: وقال عمر قالوعبد اهللا بن عمر
أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل ببغــداد أخربنــا أبــو جعفــر حممــد بــن عمــرو الــرزاز حــدثنا 

هنـــد عـــن ســـعيد بـــن أخربنـــا يزيـــد بـــن هـــارون أخربنـــا داود بـــن أيبياهيم الواســـطبـــن إبـــر يعلـــ
لـو أن عنـدنا : املسيب أن عمر وابن عمر واملقداد بـن سـويد وصـهيبا أكلـوا جـرادا فقـال عمـر 

.اهـ وهذا إسناد صحيح منه قفعة أو قفعتني
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حبيـب بـن حـدثنا حسـني بـن علـي عـن زائـدة عـن الشـيباين عـن ]25055[ابـن أيب شـيبة -
أو قفعتـنيوددت أن عنـدي منـه قفعـة: أيب ثابت عن أيب وائل عن عمر أنه ذكر اجلراد فقال 

حــدثنا أســباط بــن حممــد عــن الشــيباين عــن حبيــب بــن أيب ثابــت ]25056[ابــن أيب شــيبة .
.حاهـ صحيعن أيب وائل عن عمر بنحو حديث زائدة عن الشيباين

بـن عبـاس ال أخربنـا سـامل بـن حـرب عـن عكرمـة عـن عن إسرائيل قا]8758[عبد الرزاق -
.مسـاك بـن حـرب كـذا وإمنـا هـواهــ  يأكل اجلراد يقول ال بأس به ألنه ال يذبح عمرقال كان 

عــن حــدثنا عبيــد اهللا والفضــل عــن إســرائيل عــن مســاك عــن عكرمــة ]25057[ابــن أيب شــيبة 
.اهـ مساك يضعف أن عمر كان يأكل اجلرادعباسابن
حدثنا ابن املثىن ثنا عبيد بن واقد ثنا حممد بـن عيسـى ]2375املطالب العالية [لى أبو يع-

الــيت ويل فيهــا عمــرقــل اجلــراد يف ســنة مــن ســين :ابــن كيســان ثنــا ابــن املنكــدر عــن جــابر قــال
فســأل عنــه فلــم خيــرب بشــيء فــاغتم لــذلك فأرســل راكبــا إىل الــيمن وراكبــا إىل الشــام وراكبــا إىل 

روي مــن اجلــراد شــيء أم ال فأتــاه الراكــب الــذي مــن قبــل الــيمن بقبضــة مــن العــراق فســأل هــل
جــراد فألقاهــا بــني يديــه فلمــا رآهــا كــرب ثالثــا مث قــال مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
يقول خلق اهللا عز وجل ألف أمة منهـا سـتمائة يف البحـر وأربعمائـة يف الـرب فـأول شـيء يهلـك 

اهــ منكـر ، ذكـره ابـن لكـت تتابعـت مثـل النظـام إذا انقطـع سـلكهمن هذه األمة اجلراد فـإذا ه
.

عــن حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن قتــادة ]20099[ابــن أيب شــيبة -
نـا ]4726[الـدارقطين .احليتان ذكي كلها واجلراد ذكـي كلـه: قال عمر : قالدجابر بن زي

بد اهللا بن حممد بن عبد العزيز نا عبيد اهللا بن عمر نا معـاذ بـن هشـام حـدثين أيب عـن قتـادة ع
.واجلـــراد ذكـــي كلـــه، احلـــوت ذكـــي كلــه : قـــال عمـــر بــن اخلطـــاب: عــن جـــابر بـــن زيــد قـــال

املعروف الفقيه أخربنا أبو سعيد عبد اهللا أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب]19448[البيهقي 
بنيســابور حــدثنا حممــد بــن أيــوب أخربنــا مســلم بــن إبــراهيم يعبــد الوهــاب الــراز بــن حممــد بــن 

ياجلــراد والنــون ذكــ: حــدثنا هشــام حــدثنا قتــادة عــن جــابر بــن زيــد أن عمــر بــن اخلطــاب قــال 
.اهـ مرسل صحيح كله
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قـال أحسـبه قـال -عن الثوري عـن علقمـة بـن مرثـد عـن رجـل مسـاه ]8760[عبد الرزاق -
اهـاجلراد مثل صيد البحر : قال يعلعن -مغرية 

حــدثنا وكيـع عــن سـفيان عــن علقمـة بــن مرثـد عــن عبـد امللــك ]25062[رواه ابـن أيب شـيبة 
اهـــ علــى هــو طيــب كصــيد البحــر: راد ؟ فقــال ســئل علــي عــن اجلــ: قــال بــن احلــارث عــن أبيــه

.رسم ابن حبان 
علـيأبيـه قـال يف كتـاب بـن عيينـة عـن جعفـر بـن حممـد عـن اعن ]8761[عبد الرزاق وقال

قـال احليتـان علـيأخربنا الثوري عن جعفر بن حممد عـن أبيـه عـن وقال.اجلراد واحليتان ذكي 
.اهـ مرسل جيد ، تقدم واجلراد ذكي كله 

عــن ســعد عــن احلســن بــنحــدثنا عبــدة عــن عثمــان بــن حكــيم ]25053[ابــن أيب شــيبة -
ســن بــن ســعد بــن معبــد احلى رســم ابــن حبــان ، اهـــ علــفيأكلــهاجلــراد لعلــيأنــه كــان ينقــي أبيــه

.موىل علي بن أيب طالب 
حــدثنا حيــىي عــن ابــن أيب ذئــب حــدثين طــارق عــن أمــه قالــت أرســلنا إىل ]2371[مســدد -

والـدة اهــيرانا نأكلـه وال يأكلـه وال ينهانـا: نسأله عن اجلراد وكان نائما فقال أهله أبي هريرة
.، وضعفه البوصريي يف اإلحتاف طارق بن عبد الرمحن مل أعرفها 

حدثنا حيىي عن سعد بن إسـحاق حـدثتين زينـب بنـت كعـب قالـت كـان ]2372[مسدد -
ابـن .يرانا نأكل اجلراد فال يأمرنا وال ينهانـا وال نـدري مـا كـان مينعـه تقـذرا أو يكـرهسعيدأبو

أيب سـعيدحدثنا حيىي بن سعيد عن سعد بن إسـحاق عـن زينـب امـرأة]25064[أيب شيبة 
ه ، كان أبو سعيد يرانا وحنن نأكل اجلراد فال ينهانا ، وال يأكله ، فال أدري تقذرا منـ: قالت 

الربيع بـن سـليمان حـدثنا ابـن وهـب عـن سـليمان من طريق]19476[البيهقي .أو يكرهه 
عون عن يعقوب بن عتبة بن األخنس عن سعد بن إسحاق بن بالل عن عبد الواحد بن أيب

كان يراهم يأكلون اجلـراد بنيـه وأهلـه فـال يأن أبا سعيد اخلدر بنت كعب بن عجرةنب عن زي
.اهـ صحيح أراه كان يقذره: ل هو قالت زينب ينهاهم وال يأك

حدثنا ابن محيد حدثنا حيىي بن واضح حـدثنا احلسـني يعـين ابـن واقـد عـن ]970[الطربي -
ا يف سـفود ليتهمـ:األرنـب واجلـراد فقـال عـن سعيدأباسألت : قال أيب عمرو بشر بن حرب 

.ضعيف سند اهـ هاهنا ، فأكلنا منهما 
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ابــنحــدثنا جعفــر بــن عــون عــن هشــام بــن ســعد عــن نــافع عــن ]25067[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح أنه كان ال يأكل اجلراد يتقذرهعمر

: ة قـال حدثنا عبدة عن عثمان بن حكيم عن سعيد بـن مرجانـ]25065[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيحأستقذره: ما مينعك من أكله؟ قال: ال يأكل اجلراد قلتكان ابن عمر

ذكــاة  : كــل اجلــراد فقــال أبــن عمــر عــن اعــن معمــر عــن قتــادة ســئل ]8753[عبــد الــرزاق -
يبان بـن فـروخ ثنـا شـحـدثنا احلسـني بـن إسـحاق التسـرتي]13676[وقـال الطـرباين .)1(كله

: اسـتفتتين امـرأة مبكـة، فقلـت: قـالن قتادة ثنا علي بن عبـد اهللا البـارقيثنا الصعق بن حزن ع
هــذا عبــد اهللا بــن عمــر عليــك بــه فاســتفتيه، فانــدفعت حنــوه، فاتبعتهــا أمســع مــا تقــول، فقالــت

شـيء يصـنع مـن اللـنب كـذا : ومـا اجلـنب؟ فقالـت لـه: فقـال،أفتين عن اجلـنب: لعبد اهللا بن عمر
مــا صــنع املســلمون وأهــل الكتــاب فكليــه، ومــا مل يصــنعوه فــال : الفقــ. اإلنفحــةوجيبنــونوكــذا 
جماعـة بـن ورواهاهــ احلـديث ، ذكـي أكلـه: قـال،أفتين عن اجلـراداهللايا عبد: فقالت. تأكليه
.حسن ، يأيت يف كتاب اللباسحديثهذا .بنحوهعن علي البارقي عن قتادةالزبري 

مــد بــن احلــارث بــن ســفيان عــن علــي األزدي بــن جــريج عــن حماعــن ]8754[عبــد الــرزاق -
.اهـ حسن ال بأس : بن عمر يسئل عن أكل اجلراد فقال اأنه مسع 

عمرو بـن احلـارث أن اللجـالج حدثـه أن ابن وهب أخربينمن طريق] 19472[البيهقي-
ى أنه دخل هو وعبد اهللا بن عمر على ربيب رسول اهللا صلحدثهيواهب بن عبد اهللا املعافر 

لعـــل ،مـــن هـــذايكـــل يـــا مصـــر : فقربـــت إلـــيهم جـــرادا مقلـــوا بســـمن فقالـــت عليـــه وســـلماهللا
إن نبيــا يكـل يــا مصـر : إنـا لنحــب الصـري فقالــت : قـال قلــت . الصـري أحـب إليــك مـن هــذا 

هـو اجلـالح جلـالج هـذا اهــ ة له فرزقه اهللا احليتـان واجلـرادمن األنبياء سأل اهللا حلم طري ال ذكا
.وكأنه عبد اهللا بن عمرو بن العاص .د سند جي.أبو كثري 

قــال يف عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاصعــن معمــر عــن قتــادة أن ]8752[عبــد الــرزاق -
.)2(مرسل حسناهـإمنا هو نثر حوت : اجلراد 

جلست إىل قتادة وأنا صغري فلم : قال معمر: مسعت حيىي بن معني يقول] 1203[قال ابن أيب خيثمة يف التاريخ -1
اهـأحفظ أسانيده

اجلـراد نثـرة : حدثنا أبو أسـامة عـن حممـد بـن عمـرو عـن أيب سـلمة عـن كعـب قـال ]25069[يبة وقال ابن أيب ش-2
.يروى مرفوعا وال يثبت . اهـ حسان هو نثرة حوت: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال وقال.حوت
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بـــنابـــن عيينـــة عــن شـــبيب بـــن غرقــدة عـــن جنــدب أنـــه ســـأل اعــن ]8764[عبــد الـــرزاق -
حــدثنا ابــن عيينــة عــن ]25050[ابــن أيب شــيبة . ه ال بــأس بأكلــ:عــن اجلــراد فقــالعبــاس

اهــــ ال بــأس بـــه: شــبيب عـــن جنــدب رجـــل مــنهم ســـأل ابــن عبـــاس عــن أكـــل اجلــراد ؟ فقـــال 
.حسن صحيح .بن سلمان البارقي هو اجندب 

أزواج كـن : ن أيب يعفـور عـن أنـس بـن مالـك يقـولبـن عيينـة عـاعن ]8763[عبد الرزاق -
هـو أبـو يعفـور سـند صـحيح ، اهــ سـلم يتهـادين اجلـراد يف األطبـاق رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

.كويف وقدان
عـن سـعيدهرميحدثناقال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أمحد]628[الرزاز أبو جعفر وقال

اهــ أمحـد هـو كن أمهات املؤمنني يأكلن اجلراد ويتهادينـه بيـنهن :قال بن أيب سعيد عن أنس
وسـعيد هـذا هـو.امسه مالك بـن إمساعيـل ، وهـرمي هـو ابـن سـفيان ابن مالعب ، وأبو غسان

.سعيد بن املرزبان أبو سعد البقال 
نا كـردوس خلـف بـن حممـد نـا يزيـد بـن هـارون أنـا حـدث]1583[قال ابن األعرايب يف املعجم 

صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يـــأكلن اجلـــرادكـــان نســـاء النـــيب : عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــالأبـــو ســـعد
اهــــ ورواه نعـــم: ؟ قـــالمسعتـــه مـــن أنـــس: فقلـــت أليب ســـعد: قـــال يزيـــد. بيـــنهن ويتهادينـــه
احلســـن بـــن مكـــرم حـــدثنا يزيـــد بـــن هـــارون أخربنـــا أبـــو ســـعد مـــن طريـــق]19474[البيهقـــي 

كـــن أزواج رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يـــأكلن اجلـــراد ويتهادينـــه : البقــال عـــن أنـــس قـــال 
الطــب أبــو نعــيم يف ورواهاهـــنعــم: ؟ قــالعتــه مــن أنــسمس: قــال يزيــد فقلــت لســعيد . بيــنهن

مسعــت أنــس بــن : بــن املرزبــان قــالاعــن أيب ســعد هشــيم عــن ابــن عــونمــن طريــق]894[
حـــديث اهــــ عليـــه وســـلم يتهـــادين اجلـــراد بيـــنهنكـــن أزواج رســـول اهللا صـــلى اهللا: مالـــك يقـــول

.)1(ليس بالثبتكويف ، وأبو سعد  حسن
ابــن وهــب قــال مسعــت حيــوة بــن شــريح يقــول مسعــت مــن طريــق]19470[وروى البيهقــي 

خرجنــا مــع : عــن اجلــراد فقــال مالــكبــنأنــسســألت : يقــول يســنان بــن عبــد اهللا األنصــار 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيـرب ومـع عمـر بـن اخلطـاب قفعـة فيهـا جـراد قـد احتقبهـا 

كـن أمهـات املـؤمنني :مسعت إبـراهيم قـال : حدثنا حفص عن احلسن بن عبيد اهللا قال ]25052[ابن أيب شيبة -1
.صحيح مرسل اهـ يتهادين اجلراد
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ســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ينظــر قــال وراءه فــريد يــده وراءه فيأخــذ منهــا فيناولنــا ونأكــل ور 
مث رجعنــا إىل املدينــة فكنــا نــؤتى بــه فنشــرتيه ونكثــر وجنففــه فــوق األجــاجري فنأكــل منــه : أنــس 
.اهـ صححه الضياء يف املختارة زمانا

عـن عبـد يثنا أبو عوانة عـن السـدعلى قالعبد األحدثين]1955[التاريخ البخاري يف -
اهـ سـند حنوهيسرائيل عن السدإتابعه عبيد اهللا عن .تأكل اجلرادئشةعارأيت : ياهللا البه
.حسن 

بــن قــال حــدثنا شــيبان عــن زيــاد عــن حســانقــال ثنــا أبــو النضــر حممــودحــدثينوقــال البخــاري
حسـن زياد هو ابن عالقـة ، اهـكنت عند ابن اخت عائشة فأرسلت إليه جبراد:نس الثعليب أ

.على رسم ابن حبان 
مـا  : قالـت أخربنا يعلى بن عبيد حدثنا صاحل بـن حيـان عـن جدتـه]11928[ن سعد اب-

كان يوم بأشـد علـي مـن يـوم يقـع اجلـراد باملدينـة تـأمرين صـفية بنـت حيـي أن أقليـه هلـا بالزيـت 
.اهـ ضعيف فتأكله

يصنعه أهل الكفروحنوه اجلنبما ذكر يف 
دثنا إبـراهيم بـن عيينـة عـن عمـرو بـن حـيحدثنا حيىي بن موسـى البلخـ]3821[أبو داود -

تبــوك فــدعا جببنــة يفصــلى اهللا عليــه وســلمالنــيبعــن ابــن عمــر قــال أيتلشــعيبمنصــور عــن ا
عمـرو بـن منصـور كــويف.صــححه ابـن حبـان ، واسـتنكره أبـو حــامت اهــ بسـكني فسـمى وقطـع

.ليس بالقوي 
بـن هـرون الربمجـي عـن حدثنا إمساعيل بن موسى الفزاري حدثنا سـيف]1726[الرتمذي -

سئل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم عـن : سليمان التيمي عن أيب عثمان عن سلمان قال 
احلــالل مــا أحــل اهللا يف كتابــه واحلــرام مــا حــرم اهللا يف كتابــه ومــا : الســمن واجلــنب والفــراء فقــال 
جـح أبـو حـامت اهــ ضـعفه ابـن معـني وأمحـد والبخـاري والرتمـذي ور سكت عنه فهو مما عفا عنه 

.ورجح البخاري والرتمذي وقفه . عن أيب عثمان مرسال 
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عــن أيب عبــد اهللا قــال )1(بــن حبــاباعــن الثــوري عــن يــونس عــن ]8765[عبــد الــرزاق وقــال
حــل يف القــرآن أإن حــالل اهللا حاللــه الــذي : عــن اجلــنب والفــراء والســمن فقــال ســلمانســئل 

]94[ســـعيد . إن مـــا ســوى ذلـــك شــيء عفـــا عنــه وإن حــرام اهللا الــذي حـــرم اهللا يف القــرآن و 
نـا رجـل مـن أهـل املـدائن : عـن أيب عبـد اهللا الثقفـي  قـالبـن حوشـبعن العوام هشيمحدثنا

القـرآن، فهـو مـن عفــو كـل مـا مل يـذكر اهللا عـز وجــل يف: مسعـت سـلمان الفارسـي يقــول: قـال
.اهـ ضعيف اهللا عز وجل

لعمـرعـن شـقيق أنـه قيـل حسبت أنـه ذكـرهعن معمر عن األعمش]8782[عبد الرزاق -
اهـــ جــوده أبــو مســوا اهللا وكلــوا : فقــال عمــر ، إن قومــا يعملــون اجلــنب فيضــعون فيــه أنــافيح امليتــة 

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن شقيق عن عمرو ]24908[ابن أيب شيبة ، قالمعاوية
مسـوا : امليتة ، فقـالنع فيه أنافح إنه يص: ذكرنا اجلنب عند عمر ، فقلنا له : بن شرحبيل قال 

.اهـ سند صحيح عليه وكلوه
ملــا قـــدم : قــاال حــدثنا جريــر عــن مغـــرية عــن أيب وائــل وإبــراهيم]24905[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل جيد عليه ، وكلوهاذكروا اسم اهللا: ، فقاللعمرووصف اجلنب 
كتـب عمـر : قـال حدثنا مغرية عن إبـراهيم: حدثنا هشيم قال ]24899[ابن أيب شيبة -
فلمــا ســافرنا إىل هــذه اجلبــال فرأينــا مـــن : قــال إبـــراهيم .اذكــروا اســم اهللا علــى اجلــنب وكلــوا : 

.اهـ مرسل جيد رأينا كرهناه ، إال أن نسأل عنهصنيع األعاجم ما
عن إسرائيل عن مساك بن حرب عن رجل عن كثري بـن شـهاب قـال ]8783[عبد الرزاق -

. اهـ مساك يضعف اذكر اسم اهللا وكل :سألت عمر بن اخلطاب عن اجلنب فقال
يب إسـحاق عـن قرظـة بـن أرطـاة عـن عبـد خـري أعـن إسـرائيل عـن ]8787[عبـد الـرزاق وقال

ابــن أيب . فقــال كلــوا فإمنــا هــو لــنب أو لبــأ ســألت عمــر عــن اجلــنب: عــن كثــري بــن شــهاب قــال 
كلــوا : عمــر قــال: قــال حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق عــن قرظــة ]24895[شــيبة 

.اهـ كذا رواه أبو إسحاق بأخرة اجلنب فإنه لبأ ولنب

.كذا ، وإمنا هو عن يونس بن خباب ، وليس بالقوي -1
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نا شعبة عـن أيب إسـحاق قـال مسعـت قرظـة حيـدث عـن كثـري بـن خرب أ]441[ابن اجلعد وقال 
، إن اجلــنب يصـنع مــن اللــنب واللبــأ :عمـر بــن اخلطــاب عــن اجلـنب فقــالســألت: شـهاب قــال 

مــن طريــق]20178[البيهقــي .وال يغــرنكم أعــداء اهللا، فكلــوا واذكــروا اســم اهللا عــز و جــل 
إســحاق قـال مسعــت قرظــة حيــدث عــن كثــري بــن شــهاب حــدثنا شــعبة عــن أيبيعاصـم بــن علــ

فكلـوا واذكـروا ، إن اجلـنب مـن اللـنب واللبـا :فقـال ، سألت عمر بن اخلطاب عن اجلنب : قال 
أخربنـــا عبـــد اهللا بـــن منـــري عـــن ]8776[ابـــن ســـعد .وال يغـــرنكم أعـــداء اهللا، اســـم اهللا عليـــه 

سـألنا عمـر : احلجاج عن أيب إسـحاق عـن قرظـة بـن أرطـأة العبـدي عـن كثـري بـن شـهاب قـال 
حـدثنا حممـد بـن ] 5077[ثقـات ورواه ابـن حبـان يف ال.مسوا عليه وكلوا: عن اجلنب ، فقال 

إسحاق عن قرظة بـن أرطـاة بن حجر قال ثنا شريك عن أيبيعمرو قال ثنا علأمحد بن أيب
اهـــ فإمنــا هــو لــنب ولبــه ، كــل : فقــال . ســألت عمــر عــن اجلــنب : عــن كثــري بــن شــهاب قــال 

.حسن صحيح 
قــرئ علينــا  :نــا شــعبة عــن رجــل مــن بــين عقيــل عــن عمــه قــال خرب أ]453[ابــن اجلعــد وقــال

اه، رو أقامــه الثــورياهـــ كتــاب عمــر بــن اخلطــاب أن كلــوا مــن اجلــنب مــا صــنعه أهــل الكتــاب 
إبــــراهيم حـــدثنا ســــفيان حــــدثينالعــــدين عبـــد اهللا بــــن الوليــــد مــــن طريــــق]20183[البيهقـــي 

مــن جاءنــا كتــاب عمــر بــن اخلطــاب أن ال تــأكلوا: ثــور بــن قدامــة قــال يعمــحــدثينيالعقيلــ
. ه البخاري يف التاريخ عن حيىي عن وكيع عن سفيان ذكر اهـ و صنع أهل الكتاباجلنب إال ما

.سندورواية أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل أ.على رسم ابن حبان إسناد 
حـدثنا عبـد الـرمحن بــن زيـاد عـن شـعبة عــن عبـد امللـك بــن ]2747[وقـال سـعيد بـن منصــور 
بلغـين : وهـم يف بعـض املغـازيخطابعمر بن الأتاهم كتاب : قالميسرة عن زيد بن وهب

أنكــم يف أرض تــأكلون طعامــا يقــال لــه اجلــنب، فــانظروا مــا حاللــه مــن حرامــه، وتلبســون الفــراء 
.، وكان رمبا أخطأعبد الرمحن هو الرصاصي ثقات ، اهـ فانظروا ذكيه من ميته

عـد عـن حدثنا عبيدة بن محيـد عـن منصـور عـن عبيـد بـن أيب اجل]24900[ابن أيب شيبة -
ال تـــأكلوا مـــن اجلـــنب إال مـــا صـــنع املســـلمون وأهـــل : عبـــد اهللاقـــال : قـــيس بـــن الســـكن قـــال 

عـــن ســـفيان وشـــعبة عـــن يعبـــد الـــرمحن بـــن مهـــدمـــن طريـــق]20184[البيهقـــي .الكتـــاب
كلـوا : اجلعد عن قـيس بـن سـكن قـال قـال عبـد اهللا هـو ابـن مسـعود منصور عن عبيد بن أيب
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ز ثنــا حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــ]8980[الطــرباين . هــل الكتــاباجلــنب مــا صــنع املســلمون وأ
أبو نعيم ثنا يزيد بن زياد بن أيب اجلعـد عـن عبيـد بـن أيب اجلعـد عـن قـيس بـن سـكن عـن عبـد 

.اهـ صحيح ال ما صنع املسلمون وأهل الكتابال تأكلوا من اجلنب إ: اهللا قال
أنبأنـا أبـو عبـد اهللا حممـد بـن يعقـوب إسـحاقأخربنا أبو زكريـا بـن أيب]20179[البيهقي -

قال يعلأنبأنا حممد بن عبد الوهاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا مسلم عن حبة عن الشيباين
.اهـ سند ضعيف إذا أردت أن تأكل اجلنب فضع الشفرة فيه واذكر اسم اهللا وكل: 
إذا مل : ل قــاعــن علــيحــدثنا جريــر عــن مغــرية عــن أم موســى ]24907[ابــن أيب شــيبة -

اهـ حسن ، أم موسى هي سـرية علـي بـن أيب ، فاذكروا اسم اهللا عليه ، وكلوهتدروا من صنعه 
.طالب 

حــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن عمــرو بــن عثمــان عــن موســى بــن ]24910[ابــن أيب شــيبة -
.كــان يضــع الســكني ، ويــذكر اســم اهللا ، ويقطــع ويأكــلطلحــةأن مسعتــه يــذكر : ال قــطلحـة 
حـدثنا عبـد اهللا بـن داود عـن عمـرو بـن عثمـان عـن موسـى بـن طلحـة ]2414[دد مسوقال 

.اهـ صحيح عن طلحة بن عبيد اهللا أنه كان ال يرى بأسا بأكل اجلنب
حدثنا وكيع عن أيب جعفر الرازي عن الربيع عـن أيب العاليـة عـن ]24901[ابن أيب شيبة -

ا افتتحنــا املــدائن خــرج النــاس يف طلــب ملــ: غــالم كــان لســلمان وأثــىن عليــه خــريا ، قــال ســويد 
افتحوها فإن كان طعاما أكلناه ، وإن  : وقد أصبنا سلة ، فقال : سلمانقال : العدو ، قال 

ففتحناهـا فـإذا أرغفـة حـوارى ، وإذا جبنـة وسـكني ، قـال : كان ماال دفعناه إىل هؤالء ، قـال 
كيــــف يعمــــل ، مث أخــــذ وكــــان أول مــــا رأت العــــرب احلــــوارى ، فجعــــل ســــلمان يصــــف هلــــم: 

.اهـ سند ضعيف بسم اهللا كلوا: جعل يقطع ، وقال السكني و 
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن جحــش عــن معاويــة بــن قــرة عــن ]24909[ابــن أيب شــيبة -

ال بـأس بـه ، ضـع السـكني ، واذكـر اسـم اهللا : أنـه سـئل عـن اجلـنب ؟ فقـال علـيبنالحسن
لـــي بـــن عبـــد العزيـــز ثنـــا أبـــو نعـــيم ثنـــا ســـفيان عـــن حـــدثنا ع]2686[الطـــرباين . عليـــه وكـــل

ضـع السـكني وسـم : أنه سئل عن اجلنب فقال احلسن بن عليجحش عن معاوية بن قرة عن 
.اهـ حسن ، جحش بن زياد وثقه ابن حبان وكل 
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عيــاش اخلليــل بــن مــرة عــن أبــان بــن أيبابــن وهــب أخــربينمــن طريــق]20187[البيهقــي -
وبعـد ا نأكـل اجلـنب علـى عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمكنـ: قـال مالكبنأنسعن 

.اهـ ضعيفوكان أنس ال يأكل إال ما صنع املسلمون وأهل الكتاب، ذلك ال نسأل عنه
ــناســئل : عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع قــال ]8785[عبــد الــرزاق - عــن اجلــنب عمــرب

قـال أيـوب . ه ومل أسـأل عنـه شـرتيتُ ه يف سـوق املسـلمني اما وجدتُ : 
وكـان نـافع قـد أتـى . اولو رأى : قال نافع 

.اهـ صحيح بعض أرض فارس 
بـــن ياحلـــافظ أنبأنـــا علـــيأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ أنبأنـــا أبـــو علـــ]20185[البيهقـــي -

يالبـارقيجعفـر حـدثنا شـعبة عـن قتـادة عـن علـعباس حدثنا حممد بن بشار حدثنا حممد بـن 
عبد الرزاق ورواه.  كل ما صنع املسلمون وأهل الكتاب: عن اجلنب فقال ابن عمرأنه سأل 

بن عمـر عـن احلريـر ابن أيب احلسني عن علي األزدي قال سئل ابن عيينة عن اعن ]8791[
عـن أي : فقال ، وسألته عن اجلنب . مسعنا أنه من لبسه يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة : فقال 

دع مــا : فيــه أنــافح امليتــة قــالأو إنــا خنــاف أن جيعلــواجيعلــون فيــه : قــال قلــت ؟ بالــه تســألين 
.، يأيت يف كتاب اللباس والزينةاهـ حسن صحيح يريبك إىل ما ال يريبك 

حممـد بـن حـدثنا يأخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأنـا أبـو عثمـان البصـر ]20186[البيهقي وقال
عن عمرابنعبد الوهاب حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن جبلة بن سحيم قال سئل 

إن علمـــت أن فيـــه ميتـــة فـــال : إن فيـــه ميتـــة فقـــال :فقيـــل. ســـم وكـــل: اجلـــنب والســـمن فقـــال 
.اهـ سند صحيح )1(تأكله

ن ســعيد بــعــنحــدثنا عبيــدة بــن محيــد عــن عطــاء بــن الســائب ]24916[ابــن أيب شــيبة -
مــن : ومــا اجلــنب ؟ قــال : عــن اجلــنب ؟ فقــال لــه ابــن عمــر عمــرابــنســأل رجــل : قــال عبيــدة

فـال : ال له ابن عمـر إن فيه ميتة ؟ فق: كل اجلنب واشربه ، فقال : اللنب ، فقال له ابن عمر 
.اهـ سند ضعيف تأكل امليتة

من أن آكل جبنا ال أسأل ألن أخر من هذا القصر أحب إيل: أنه قال يمسعود األنصار وروينا عن أيب:مث قال -1
.اهـ ومل أره يف مسند عنه
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كنـت عنـد :قـالعن إسرائيل عـن جمـزأة بـن زاهـر عـن عطـاء البصـري]8792[عبد الرزاق -
كــان أمــري املــؤمنني يشــربه ويرزقــه غلماننــا :فســأله رجــل عــن الطــالء يعــين الــرب فقــالعمــربــنا

؟فــاجلنب:قلــت.:قــال.:قلــت
فإن :لقا.:قلت.يؤتى به من العراق فنأكله ونطعمه غلماننا:قال

.اهـ على رسم ابن حبان علمت أن فيه ميتة فال تأكله 
عن اجلنب فكـان مـن عمربناعن هشيم عن أيب حبان قال سألت ]8790[عبد الرزاق -

]24894[ابن أيب شـيبة .جب عندنا من اجلنبما تأتينا من العراق شيء أع:جوابه أن قال
مـا يأتينـا مـن : فقـال ،عمـر عـن اجلـنب سألت ابـن:حدثنا هشيم عن أيب حيان األزدي قال 

أبـو حيـان أظنـه خطـأ مـن حيـان األزدي وهـو ابـن إيـاس اهــالعراق شيء هو أعجـب إلينـا منـه
.ثقة 

ــناكــان :بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب معبــد قــالاعــن ]8789[عبــد الــرزاق - ب
.حيح صسند اهـ ال يرى باجلنب الذي تصنعه اليهود والنصارى بأسا عباس

حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســفيان عــن عاصــم األحــول عــن أيب ]608[وقــال أمحــد يف العلــل 
اهـــ ال تأكــل مــن اجلــنب إال مــا صــنع املســلمون وأهــل الكتــاب :بــن عبــاساســعيد الرقاشــي عــن 

.الرقاشي امسه قيس موىل حضني بن املنذر بصري وثقه ابن حبان 
عبــاسابــنمسعــت : قــال أخربنــا أبـو محــزة:حــدثنا هشـيم قــال ]24893[ابـن أيب شــيبة -

ورواه أبـــو إســـحاق .ســـكني فيـــه ، واذكـــر اســـم اهللا ، وكـــلضـــع ال: وســـئل عـــن اجلـــنب ؟ قـــال 
مسعـت عـن أيب مجـرةحـدثنا أبـو عوانـةحدثنا خلـف بـن هشـام] 294/ 1[احلريب يف الغريب 

فــاذكر ، شــك إن كنــت يف : فقــال، نفحــة يصــنعون فيــه األ: فقيــلســئل عــن اجلــنبابــن عبــاس
معنـاه إن .حسـن . ، وهـو عمـران بـن أيب عطـاء القصـاب شـبهأبـو محـزة أاهــوكـل، اسم اهللا 

.كان يشك فيه 
ن حــدثنا ســفياحــدثنا عبيــد اهللا وحممــد بــن صــباح قــال] 294/ 1[احلــريب أبــو إســحاق وقــال

ال : قــال، نــافح امليتــة يصــنعون فيــه أ: ســئل ابــن عبــاس فقيــل:عــن ابــن أيب جنــيح عــن جماهــد
.صحيح اهـ )1(تأكلوه إذا

.ونفح الطيب ينفح نفحا ونفوحا ، هو أن ترمي الدابة بطرف حافرها حةقوله من النف: مث قال -1
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حــدثنا النوشــجان أبــو : ل قــاحــدثنا وكيــع عــن عثمــان الشــحام]24915[ابــن أيب شــيبة -
ما يأتينا من العـراق فاكهـة أعجـب إلينـا مـن : فقال عن اجلنبابن عباسسألت : قال املغرية
حـــدثنا : قـــالحـــدثنا أبـــو عاصـــم: قـــالحـــدثنا يزيـــد بـــن ســـنان]1842ك[الـــدواليب . اجلـــنب

: سـألت ابـن عبـاس عـن اجلـنب، فقـال: حدثين النوشـجان أبـو املغـرية قـال: قالعثمان الشحام
حـدثنا أبـو خالـد يزيـد بـن سـنان ]1851[وقـال . ما تأتينا من العراق فاكهة أحب إلينا منه

سـألت ابـن : حـدثين األسـود أبـو املغـرية قـال: عن عثمـان الشـحام قـالحدثنا أبو عاصم: قال
.اهـ ضعيف ما تأتيين من فاكهة العراق شيء أحب إيل منه: س عن اجلنب فقالعبا
الن عــن ربيعــة عــن خالتــهعــن ابــن عجــحــدثنا حيــىي بــن ســعيد ]24898[ابــن أيب شــيبة -

اهـ خالة ربيعـة كلي وأطعميين: فقالت عائشةجاءنا جنب من العراق ، فأرسلت إىل : قالت 
.الرائي مل أعرفها 

بكـر خمرمـة بـن بكـري عـن أبيـه عـن أيبابـن وهـب أخـربينمن طريق]20180[وقال البيهقي
عــن أكــل صــلى اهللا عليــه وســلمزوج النــيبعائشــةســألت امــرأة منــا : ابــن املنكــدر قــال يعــين

اهـ إن مل تأكليه فأعطينيه آكل: عائشةاجلنب فقالت 
قـال هلـا متلـكيعن معمر عن أيب إسـحاق عـن امـرأة مـن مهـدان ]8781[عبد الرزاق -

ابـن . ضـعي السـكني فيـه مث قـويل بسـم اهللا مث كلـي : عن أكـل اجلـنب فقالـت أم سلمةسألت 
أم ســـألت : قالـــت حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن أيب إســـحاق عـــن متلـــك]24896[أيب شـــيبة 

]452[ابــن اجلعــد .ضــعي فيــه ســكينك ، واذكــري اســم اهللا جــل وعــز وكلــي: فقالــتســلمة
سـلمةأمأيب إسحاق قال مسعت امرأة يقال هلا متلك حتدث عـن نا شعبة عن خرب أ

أخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا ]20181[البيهقـــي . عنـــه فقالـــت كلـــوا واذكـــروا اســـم اهللا تعـــين اجلـــنب 
احلافظ أخربنا حممد بن جعفر العدل أنبأنا حيىي بن حممد حدثنا عبيد اهللا بـن معـاذ حـدثنا أيب

صــلى اهللا عليــه وســلمعــن متلــك عــن أم ســلمة زوج النــيبإســحاقحــدثنا شــعبة عــن أيب
حدثنا ] 4/88[اهـ وقال ابن حبان يف الثقات نب كلوا واذكروا اسم اهللا عز وجلاجلقالت يف

إســحاق عــن متلــك اخلارفيــة أبــو خليفــة قــال ثنــا حممــد بــن كثــري قــال ثنــا ســفيان الثــوري عــن أيب
وقــال ابــن ســعد . اهـــ كــذا اهللا وكــل تعــين اجلنــني ضــع ســكينا وســم : 

ك عـن متلـأخربنا احلسـن بـن موسـى حـدثنا زهـري عـن أيب إسـحاق]11922[
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اهــ كـذا وجدتـه وإمنـا هـو إذا وضـعت السـكني يف اخلبـز فـاذكري اسـم اهللا وكلـي: سلمة قالـت 
.سن على رسم ابن حبان . اجلنب 

عــن أيب بكــر بــن عبــد ن عمــارةعــا حفــص عــن األعمــش حــدثن]24912[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند جيد كانوا يتزودون اجلنب يف أسفارهم: قال ن بن احلارثالرمح

كـان : قـاال أخربنـا هشـام عـن احلسـن وحممـد: حدثنا يزيد قال ]24863[ابن أيب شيبة -
عليـــه وســـلم املشـــركون جييئـــون بالســـمن يف ظـــروفهم ، فيشـــرتيه أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا

.اهـ سند صحيح واملسلمون فيأكلونه ، وحنن نأكله
كنـا : قـال حدثنا حفص بن غياث عـن عاصـم عـن أيب عثمـان ]24866[ابن أيب شيبة -

.صحيح اهـ نأكل الودك ، وال نسأل عن الظروفنأكل السمن ، وال 
ينقلون السـمن كانوا: قال رزينعن أيب حدثنا جرير عن مغرية]24869[ابن أيب شيبة -

.ثقات اهـ اجلبلي مباء اجلنب
صــاعقة نــا نــا حممــد بــن عبــد الــرحيمحــدثنا احلســني بــن إمساعيــل]4807[الــدارقطين وقــال

ال : قـالعلـيعـن طلق بن غنام نا حيىي بن سـلمة بـن كهيـل عـن أبيـه عـن عبـد اهللا بـن اخلليـل
عبد الرمحن من طريق] 19646[البيهقي .، 

حامت حدثنا أمحد بن سـنان حـدثنا عبـد اهللا بـن منـري عـن حيـىي بـن سـلمة بـن كهيـل عـن بن أيب
عــن ي: قــال يعــن علــيأبيــه عــن عبــد اهللا بــن اخلليــل احلضــرم

.ضعيف اهـذبائحهم

باب منه
أبـي داود بـن عمـرو عـن مكحـول عـن حدثنا حممد بن يزيد عن]24534[ابن أيب شيبة -

هـذا مرسـل اهــال بـأس بـه ، ذحبتـه الشـمس وامللـح: جيعـل فيـه اخلمـر ، قـاليّ رِّ يف املُـالدرداء
.جيد 

حدثنا يونس قال حدثنا حيىي بن حسان قـال حـدثنا ] 396/ 8[وقال الطحاوي يف املشكل 
إدريس اخلوالين أن أبا الـدرداء  ن أيب عهشيم قال أخربنا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد اهللا

إن كـان ، هذا إسناد جيد اهـذحبته الشمس وامللح : عل فيه اخلمر ويقولكان يأكل املري جيُ 
.داود بن عمرو الدمشقي أقامه 
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نا عبـد اهللا بـن صـاحل حـدثين معاويـة بـن صـاحل خرب أ]448[األموال يف محيد ابن زجنويه ورواه 
والنينــانُ امللــحُ ذبــح اخلمــرَ : بــن نفــري عــن أيب الــدرداء أنــه قــالأن أبــا الزاهريــة حدثــه عــن جبــري

ثنا عاصـــم بـــن حـــد] 510/ 4ليـــق غالت[إبـــراهيم احلـــريب يف غريـــب احلـــديث وقـــال .والشـــمسُ 
: علي ثنا الليث عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن جبري بـن نفـري عـن أيب الـدرداء قـال 

حدثنا محاد بن خالد عن ]294[األموالأبو عبيد يف .)1(والشمس والنينانامللحُ ذبح اخلمرَ 
ال بـأس بـاملري : معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عـن جبـري بـن نفـري عـن أيب الـدرداء أنـه قـال

.اهـ صحيح ، علقه البخاري )2(ذحبته الشمس وامللح واحليتان
نــا يــونس بــن حلــبس ثنا هشــام بــن عمــار أنــا ســليمان بــن عتبــة أحــد]447[ورواه ابــن زجنويــه 

عــن أيب إدريــس اخلــوالين عــن أيب الــدرداء أنــه كــان يأكــل مــري النينــان إذا وجــده، وال يــرى بــه 
ا هشــام قــال حــدثنحــدثنا إبــراهيم بــن يعقــوب الســعدي]1524[الــدواليب يف الكــىن . بأســا

قـال حـدثنا قـال حـدثنا عبـد ربـه بـن ميمـون األشـعري أبـو عبـد امللـك قاضـي دمشـق بـن عمـار
غريتـــه س بــن ميســـرة بــن حلـــبس عــن أم الـــدرداء عــن أيب الــدرداء أنـــه قــال يف مـــري النينــانيــون

ة بـــن حــدثنا حيــو بــن عبــد اهللا بــن يزيــد املقــرئ قــال حــدثنا أيب قــالوحــدثنا حممــد.الشــمس 
إســناد وهــذا اهـــأن أبــا عبــد امللــك علــي بــن يزيــد الدمشــقيشــريح قــال حــدثين بكــر بــن عمــرو 

.عمرو أمثل ، ورواية داود بنضعيف 
عن سعيد بـن عبـد العزيـز التنـوخي عـن عطيـة بـن قـيس قـال مـر ]17109[عبد الرزاق وقال 

رجــل مــن أصــحاب أيب الــدرداء ورجــل يتغــدى فــدعاه إىل طعامــه فقــال ومــا طعامــك قــال خبــز 
فتواعــدا إىل . هــو مخــر : قــال . نعــم : قــال ! ومــري وزيــت قــال املــري الــذي يصــنع مــن اخلمــر 

اهــــ ال بـــأس بـــه : يقــول ، واحليتـــان وامللـــحُ هــا الشـــمسُ ذحبـــت مخرَ : فســـأاله فقـــال أيب الــدرداء 
.وهذا مرسل حسن 

هذا مري يعمـل بالشـام تؤخـذ اخلمـر فيجعـل فيـه امللـح والسـمك ويوضـع يف الشـمس فيتغـري : احلريب إبراهيم قال مث -1
س مجـع َوالشَّـملنينـانُ اذبـح اخلمـرَ : ولـه قَ ] 32/ 2[اهـ وقـال عيـاض يف املشـارق عن طعم اخلمر وينتقل إىل طعم املري

َقلـب ييد صنع املر ر يُ نون مثل حوت وحيتان َقلـب عينهـا مريـا َكَمـا تنـْ َها باحليتان وإلقائهم ِفيَهـا للشـمس ُمـدَّة َحـىتَّ تنـْ ِمنـْ
اهـخال شبه ختليلها بذلك بِالذْبِح للذكاة

ا، ال رِّ ري العنـب فيبتاعـه املسـلمون مُ وإمنا هذا شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب من عص: قال أبو عبيدمث -2
اهـيدرون كيف كان قبل ذلك
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مل يذكر حترميهعما ما يكره من تكلف السؤال
)ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكميا أيها الذين آمنوا (وقول اهللا تعاىل 

أخربنــا الربيــع بــن مســلم حــدثين زهــري بــن حــرب حــدثنا يزيــد بــن هــارون] 3321[مســلم -
: القرشــي عــن حممــد بــن زيــاد عــن أيب هريــرة قــال خطبنــا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال

فقــال رجــل أكــل عــام يــا رســول اهللا فســكت . أيهــا النــاس قــد فــرض اهللا علــيكم احلــج فحجــوا
طعتم مث لـو قلـت نعـم لوجبـت وملـا اسـت: حىت قاهلا ثالثا فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم

ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فـإذا : قال
.رواه البخاري خمتصرا 

عقيـل عـن ابـنحدثنا عبد اهللا بن يزيـد املقـرئ حـدثنا سـعيد حـدثين]7289[وقال البخاري 
إن :صــلى اهللا عليــه وســلم قــال وقــاص عــن أبيــه أن النــيبشــهاب عــن عــامر بــن ســعد بــن أيب

اهـء مل حيرم ، فحرم من أجل مسألته يأعظم املسلمني جرما من سأل عن ش
بـن أيب هنـد حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن داود]12813[ابن جرير -

، إن اهللا تعـاىل ذكـره فـرض فـرائض فـال تضـيعوها: قـالأبي ثعلبـة الخشـنيعن مكحول عن 

ورواه علـي بـن ، حسـنموقـوفوكـذلك رواه حفـص ويزيـد بـن هـارون ، وهـواهــ تبحثوا عنها
.، ورجحه الدراقطين مسهر وغريه عن داود فرفعه

أخربنا جعفر بن حممد علي الشيباين ثنا أمحد بـن حـازم الغفـاري ثنـا أبـو ]3419[م احلاك-
ما أحـل اهللا يف  : نعيم ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أيب الدرداء رفع احلديث قال 

فـاقبلوا مـن اهللا العافيـة ، مـا سـكت عنـه فهـو عافيـة و ، ما حرم فهو حرام و ، كتابه فهو حالل 
وروي .اهـ صححه والذهيب ) ما كان ربك نسياو (مث تال هذه اآلية ، يكن نسيا فإن اهللا مل، 

.حنوه عن سلمان 
حدثنا حممد بن داود بن صـبيح حـدثنا الفضـل بـن دكـني حـدثنا حممـد ]3802[داود أبو-

كـان أهـل : قـال عبـاسابـنالشـعثاء عـن عن عمرو بن دينـار عـن أيبيابن شريك املكيعين
وأنزل كتابه وأحل حالله ، فبعث اهللا تعاىل نبيه ، ون أشياء ويرتكون أشياء تقذرا اجلاهلية يأكل
وتـال ، وما سـكت عنـه فهـو عفـو ، وما حرم فهو حرام ، فما أحل فهو حالل . وحرم حرامه 
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.صــححه احلــاكم والــذهيب واأللبــاين اهـــ )1(إىل آخــر اآليــة) حمرمــاإيليقــل ال أجــد فيمــا أوحــ(
.صرا ، يأيت يف احلمر األهلية ورواه البخاري خمت

: يف قولــه عــز وجــلحــدثنا عتــاب عــن خصــيف عــن جماهــد عــن ابــن عبــاس]839[ســعيد -
مــا : ، أال تــرى أنــه يقــولواحلــاميعــين البحــرية والســائبة والوصــيلة : قــال)أشــياءال تســألوا عــن(

وا عـن ذلـك، كـانوا يسـألون عـن اآليـات، فنهـ: جعل اهللا من كـذا وكـذا؟ وأمـا عكرمـة فإنـه قـال
إنــه حــدثين جماهــد خبــالف : فقلــت)قــد ســأهلا قــوم (: مث قــال

حدثين إسحاق ]12811[ابن جرير .هاه: باس، فما لك تقول هذا؟ فقالعن ابن عهذا
بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عتاب بن بشري عن خصيف عن جماهد عن ابـن 

هــي البحــرية والســائبة والوصــيلة واحلــام، أال تــرى أنــه يقــول : قــال)وا عــن أشــياءال تســأل(عبــاس
: وأما عكرمة فإنه قال: قالما جعل اهللا من كذا وال كذا؟: بعد ذلك

: قــال): (القــمث . اآليــات، فنهــوا عــن ذلــك
اهـــهيــه: فمــا لــك تقــول هــذا؟ فقــالاهــد خبــالف هــذا عــن ابــن عبــاسفقلــت قــد حــدثين جم

.خصيف ليس بالقوي 
حدثنا سليمان بـن حـرب حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن ثابـت عـن أنـس ]7293[وقال البخاري 
اهـ: فقال عمرقال كنا عند 

أيب معاويـــة أخـــربين حيـــىي بـــن أيـــوب عـــن أيب صـــخر املـــدين عـــن]1اجلـــامع [وقـــال ابـــن وهـــب 
وهو علـى املنـرب طالبأبيبنعليقام ابن الكواء إىل : عن أيب الصهباء البكري قاليالبجل
: قـال. ال: ؟ قـال علـي، آكلهـا، فخرجـت منهـا بيضـةإين وطئت علـى دجاجـة ميتـة:فقال

: كيــف؟ قــال: قــال. نعــم: ؟ قــالفــإين استحضــنتها حتــت دجاجــة، فخــرج منهــا فــرخ، آكلــه
.اهـ سند ال بأس به خرج من ميتألنه حي 

قلـت : عـن كثـري بـن مجهـان قـالنا زهـري نـا عطـاء بـن السـائبخرب أ]2688[ابن اجلعد وقال
يـا أبـا عبـد الـرمحن، مـا يل أراك متشـي : أو قال له قائل يف السعي بني الصـفا واملـروةعمرالبن

وحـرم ، أحـل اهللا حاللـه : عن ابن عيينة عن عمرو بـن دينـار أنـه مسـع عبيـد بـن عمـري يقـول]8767[عبد الرزاق -1
: يج قــالأخربنــا ابــن جــر : قــالو . ، ومــا ســكت عنــه فهــو عفــو، ومــا حــرم فهــو حــرام، فمــا أحــل فهــو حــاللحرامــه

، وتـرك مـن فمـا أحـل فـأحلوه ومـا حـرم فـاجتنبوه، إن اهللا أحـل وحـرم : أخربين عطاء عن عبيد بن عمري أنـه كـان يقـول
.اهـ صحيح ) يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء(، فذلك عفو من اهللا مث يقول ذلك أشياء مل حيرمها ومل حيلها
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لم ميشــي، وإن أســعلى اهللا عليــه وســإن أمــش فقــد رأيــت رســول اهللا صــ: والنــاس يســعون قــال
يـــا أبـــا عبـــد : فقـــد رأيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يســـعى، وأنـــا شـــيخ كبـــري ، فقلـــت

يــا أبــا : إمنــا مهــا مبــدر، فقــال: الــرمحن، مــا يل أراك تلــبس الثيــاب املصــبغة يف هــذا املكــان، فقــال
ال: عبـد الــرمحن، مــررت علــى دجاجـة ميتــة، فوطئــت عليهــا فخرجـت منهــا بيضــة آكلهــا؟ قــال

: مــن أهــل العــراق قــال: مــن أنــت؟ قــال: فخــرج منهــا بيضــة، ففرختهــا فرخــا آكلــه؟ فقــال: قــال
خيثمـــة حـــدثنا عطـــاء بـــن أيبمـــن طريـــق]20188[البيهقـــي ورواه . فعـــل اهللا بأهـــل العـــراق 

: يالبــن عمــر أو قــال غــري الســائب عــن كثــري بــن مجهــان قــال قلــت يــا أبــا عبــد الــرمحن يعــين
يـا : قـال . ال: وطئت عليها فخرجت من استها بيضة آكلها؟ قال دجاجة ميتة فيمررت عل

أبــا عبــد الــرمحن مــررت علــى دجاجــة ميتــة فوطئــت عليهــا فخرجــت مــن اســتها بيضــة ففرختهــا 
وذكـــره ابـــن املنـــذر .مـــن أهـــل العـــراق: ممـــن أنـــت؟ قـــال قلـــت : فأخرجـــت فرخـــا آكلـــه؟ قـــال 

السائب عن كثري بـن مجهـان من حديث إسحاق بن راهويه عن جرير عن عطاء بن ]882[
أن ابــن الكــواء قــام إىل علــي بــن أيب طالــب وهــو يورو ، ســأل رجــل ابــن عمــر : الســلمي قــال

: ال، قـال: إين وطئت دجاجـة ميتـة فخرجـت منهـا بيضـة آكلهـا؟ فقـال علـي: على املنرب فقال
ألنـه: كيـف؟ قـال: نعـم، قـال: فإين استحضنتها حتت دجاجيت فخرج منهـا فـروج آكلـه؟ قـال

اهـ عطاء بن السائب ليس بالقوي يف ما حـدث بـأخرة ، وكـان يرويـه عنـه حي خيرج من ميت 
.سفيان قدميا ال يذكر البيضة 

باب منه
بـن عجـالن عـن سـعيد بـن أيب سـعيد عـن أبيـه ابن عيينـة عـن اعن ]17023[عبد الرزاق -

با فاشــرب وال وإذا ســقاك شــرا، إذا أطعمــك أخــوك املســلم طعامــا فكــل :قــالهريــرةأبــيعــن 
عن أيب معشر املديين عن سـعيد بـن أيب سـعيد عـن وقال. فإن رابك فاشججه باملاء ، تسأل 

حــدثنا ابـن عيينـة عـن حممـد بـن عجــالن ]24918[ابـن أيب شـيبة . أبيـه عـن أيب هريـرة مثلـه
إذا دخلـت علـى أخيـك املسـلم فأطعمـك طعامـا : قـال هريرةأيبعن سعيد بن أيب سعيد عن 

اهــ تسأل ، فإن سقاك شرابا فاشرب وال تسأل ، فـإن رابـك منـه شـيء فشـجه باملـاءفكل وال
.صحيح 
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:أخربنا قيس بن الربيع عن منصور عن جماهد عن علي األزدي قـال]8557[عبد الرزاق -
يطعمونــا اللحــم ال فقلــت إنــا نســافر إىل األرضــني فيلقانــا األعــرايب والصــيب فعمــربــناســألت 

عـــن حـــدثنا جريـــر]24917[ابـــن أيب شـــيبة .كـــل مـــا أطعمـــك املســـلم: نـــدري مـــا هـــو قـــال
والصـيب إنـا نسـافر فنمـر بالرعيـان: قلـت البـن عمـر: قـالمنصور عـن جماهـد عـن علـي األزدي 

.اهـ صحيحما أطعمك املسلمون فكل: واملرأة فيطعمونا حلما ما تدري ما جنسه؟ فقال
أنـسمسعـت : قال عمر األنصاري عن سفيان عنحدثنا وكيع]24919[ابن أيب شيبة -
إذا دخلـت علـى رجـل ال تتهمـه يف بطنـه ، فكـل مـن طعامـه ، واشـرب مـن : يقـول مالـكبن

.علقه البخاري ، اهـ صحيح شرابه
جــابرعــن حــدثنا وكيــع عــن إبــراهيم بــن إمساعيــل عــن أيب الــزبري]24920[ابــن أيب شــيبة -

.ابن جممع ضعيفهو م إبراهياهـ ما وجدت يف بيت املسلم فكل: قال 
حــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن ســليمان بــن ميســرة واملغــرية بــن ]25111[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح وعنده علجة تعاطيهسلماندخلت على : قال شبيل عن طارق بن شهاب 

الفأرة وحنوها تقع يف السمن وحنوه
عبيـد اهللا بـن قال أخربينيحدثنا سفيان حدثنا الزهر يحدثنا احلميد]5538[البخاري -

مسن فماتت ، فسـئل عبد اهللا بن عتبة أنه مسع ابن عباس حيدثه عن ميمونة أن فأرة وقعت يف
قيــل لســفيان فــإن معمــرا . ألقوهــا ومــا حوهلــا وكلــوه :صــلى اهللا عليــه وســلم عنهــا فقــال النــيب

يقـول إال عـن يقـال مـا مسعـت الزهـر . هريـرة عن سعيد بن املسيب عـن أيبيحيدثه عن الزهر 
اهـصلى اهللا عليه وسلم ولقد مسعته منه مرارا عبيد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة عن النيب

عــن حــدثنا حممـد بـن فضــيل عـن عطــاء بـن السـائب عــن ميسـرة]24879[ابـن أيب شـيبة -
إن كــان ذائبــا فأهرقــه ، وإن كــان جامــدا فألقهــا ومــا : يف الفــأرة تقــع يف الســمن ، قــال علــي
حـدثنا موسـى بـن هـارون قـال حـدثنا حيـىي احلمـاين ]7799[ابن املنذر . ا ، وكل بقيتهحوهل

إذا وقعــت الفــأرة يف الســمن كــان : عــن علــي قــالحــدثنا شــريك عــن عطــاء عــن ميســرة وزاذان
.اهـ ضعيف ا وآكل، وإن كان ذائبا أستصبح به

عـن دثنا حيـىي قـال حـدثنا قـيس عـن أيب حصـنيححدثنا موسى قال]7800[ابن املنذر -
.حسن . مثل ما روى عن علي أي . مثلهعبد اهللاوثاب عن مسروق عن حيىي بن 
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حــدثنا وكيـع عــن سـفيان عــن محـران بــن أعـني عــن أيب حــرب ]24883[ابــن أيب شـيبة وقـال
حــرم إمنــا: عــن فــأرة وقعــت يف مســن فماتــت ؟ فقــال مســعودابــنســئل : بــن أيب األســود قــال 

.ضعيف محران ا اهـ اهللا من امليتة حلمها ودمه
أبــيعــن معمــر عــن أيــوب عــن ابــن ســريين أن وزغــا وقــع يف مســن آلل ] 293[عبــد الــرزاق -

ابـن أيب شـيبة .بيعـوه ممـن يسـتحله مث أعلمـوه:فلتوا به سويقا مث أخربوه فقالاألشعريموسى
عري ســئل عــن مســن مــات فيــه حــدثنا هشــيم عــن يــونس عــن ابــن ســريين أن األشــ]24880[

حــدثنا موســى قــال ]7798[ابــن املنــذر .بيعــوه بيعــا ، وال تبيعــوه مــن مســلم: فقــال ،وزغ 
حدثنا عبد األعلى قال حدثنا محاد عن قتـادة وأيـوب وهشـام بـن حسـان وحبيـب بـن الشـهيد 

ن عــن حممــد بــن ســريين أن وزغــة ماتــت يف مســن فلتــوا بــه وســقا فســألوا أبــا موســى األشــعري عــ
وهـذا .اهــ عبـد األعلـى هـو ابـن محـاد النرسـي بيعـوه مـن أهـل الكتـاب وبينـوه هلـم: ذلك فقـال

.مرسل جيد 
حدثنا علي بن احلسن ثنا عبد اهللا عن سفيان عن خالد احلـذاء عـن ] 877[ابن املنذر وقال

، بيعـوه وبينـوا: وقعت فأرة يف مسن، فقال أبـو موسـى: ابن سريين عن أيب موسى األشعري قال
.اهـ األول أصح وال تبيعوه من مسلم 

أخــربين أبــو : حــدثنا زيــد بــن احلبــاب عــن حيــىي بــن أيــوب قــال ]24884[ابــن أيب شــيبة -
: قال يف الزيت تقع فيه الفأرة ، فتموت عبد اهللا بن عمروقبيل عن تبيع بن امرأة كعب عن 

، أبــو قبيــل امســه حيــي بــن اهـــ إســناد حســن إنــه ال حيــل أكلــه ملســلم وال ليهــودي وال لنصــراين
.هانئ 

حدثنا هشـيم عـن أيب بشـر عـن نـافع أن جـرذا وقـع يف قـدر آلل ]24881[ابن أيب شيبة -
اهـــ كــذا رواه أبــو بشــر جعفــر بــن انتفعــوا بــه ، وادهنــوا بــه األدم: ، فســئل ؟ فقــال عمــرابــن

صـفية بنـت حدثنا ابن علية عن أيـوب عـن نـافع عـن ]24882[ابن أيب شيبة وقال. إياس 
أيب عبيد أن جرا آلل ابن عمر فيه عشرون فرقا من مسن ، أو زيـادة ، وقعـت فيـه فـأرة فماتـت 

حــدثنا الربيــع بــن ســليمان قــال ]7796[ابــن املنــذر .، فــأمرهم ابــن عمــر أن يستصــبحوا بــه
أنـه كـان لعبـد أن امـرأة عبـد اهللا بـن عمـر أخربتـهحدثنا عبد اهللا بن وهب عن أسامة عن نافع

هللا جــرة ضــخمة مــألى مســن فوجــد فيهــا فــأرة ميتــة فــأىب أن يأكــل منهــا ومنــع أهلــه وأمــرهم أن ا
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أخربنـا أبـو طـاهر الفقيـه ]20116[البيهقـي .
حــدثنا حممــد بــن عبــد الوهــاب أخربنــا يعلــى بــن يأخربنــا أبــو عثمــان عمــرو بــن عبــد اهللا البصــر 

: زيــت قــال فــأرة وقعــت يفعــن أيـوب عــن نــافع عــن ابــن عمـر يفييان الثــور عبيـد حــدثنا ســف
.ـ صحيح اهاستصبحوا به وادهنوا به أدمكم

عبيــد حــدثنا هشــيم عــن معمــر بــن أبــان عــن راشــد أيبمــن طريــق]20112[البيهقــي وروى
، إن كـان مائعـا فألقـه كلـه : مسـن فقـال موىل قريش عن ابن عمر أنه سئل عن فـأرة وقعـت يف

جامـداجامسـا يعـين: قـال أبـو عبيـد .ي وكل ما بقـ، وإن كان جامسا فألق الفأرة وما حوهلا 
.اهـ حسن 

حـدثين : حدثنا زيد بن احلباب عن مجيل بن عبيـد الطـائي قـال ]24885[ابن أيب شيبة -
أنه سئل عن الفأرة تقـع يف السـمن أو الزيـت ؟ قـال أنسمثامة بن عبد اهللا بن أنس عن جده 

اهــ إن كان جامدا أخذت وما حوهلا فألقي ، وأكل ما بقي ، وإن كـان ذائبـا استصـبحوا بـه:
.صحيح 

حـــدثنا علـــي بـــن احلســـن قـــال حـــدثنا عبـــد اهللا عـــن ســـفيان عـــن أيب ]7797[ابـــن املنـــذر -
: أنــه قــال يف الفــأرة تقــع يف الســمن أو الزيــت قــالالخــدريســعيدأبــيهــارون العبــدي عــن 

نا عبـد اهللا بـن أيب داود نـا يـونس بـن حبيـب حـدث]4791[الـدارقطين .كلوهانتفعوا بـه وال تـأ
ن الثـــوري عـــن أيب هـــارون نـــا ســـفياقـــاال نـــا احلســـني بـــن حفـــص وأســـيد بـــن عاصـــم األصـــبهاين

اســتنفعوا بــه وال : فقــال،أنــه قــال يف الفــأرة تقــع يف الســمن أو الزيــت ســعيدأيبعــن العبــدي
.اهـ العبدي مرتوك تأكلوه

عبــاسابــنحــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن مســاك عــن عكرمــة عــن ]24892[أيب شــيبة ابــن -
ابــن املنــذر .أن يلقــى مــا حوهلــا ، ويؤكــل بقيتــهفــأمر،ســئل عــن فــأرة وقعــت يف مســن جامــد 

حدثنا موسى قال حدثنا حيىي حدثنا شريك عن مساك عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس ]7801[
.حسن اهـمثله

بـــن برقـــان عـــن ثابـــت بـــن عـــن جعفـــرحـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منـــري ]24886[ابـــن أيب شـــيبة -
إن كــان جامــدا فألقهــا ومــا يليهــا ، وكــل مــا بقــي ، وإن كــان : عائشــةقالــت : قــال احلجــاج 

.صاحلاهـ مرسل مائعا فال تأكله
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.تقدم من هذا الباب يف كتاب الطهور 

وحنوهالكلب املعلمبمن الصيدلحما أُ
يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكـم الطيبـات ومـا علمـتم مـن اجلـوارح (وقول اهللا تبارك امسه 

واتقوا اهللا إن 
)اهللا سريع احلساب

السـفر عـن حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبـد اهللا بـن أيب]5476[البخاري -
سـألت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن املعـراض : بن حامت قـاليمسعت عدقال الشعيب
: فقلــت . بعرضــه فقتــل فإنــه وقيــذ ، فــال تأكــلإذا أصــبت حبــده فكــل ، فــإذا أصــاب :فقــال 

فـال تأكـل ، :قـال ؟ فـإن أكـل : قلـت . إذا أرسلت كلبك ومسيت فكـل :قال . أرسل كليب
. فأجــد معــه كلبــا آخــر أرســل كلــيب: قلــت . نفســهميســك عليــك ، إمنــا أمســك علــىفإنــه مل 

اهـال تأكل ، فإنك إمنا مسيت على كلبك ، ومل تسم على آخر :قال 
ربيعــة بــن يزيــد حــدثنا عبــد اهللا بــن يزيــد حــدثنا حيــوة قــال أخــربين]5478[البخــاري وقــال

قــوم أهــل اهللا إنــا بــأرضيــا نــيب: قــال قلــت ثعلبــة اخلشــينإدريــس عــن أيبعــن أيبيالدمشــق
وبكلــيبلــيس مبعلــميالــذوبكلــيبيآنيــتهم وبــأرض صــيد ، أصــيد بقوســأفنأكــل يفالكتــاب

أما مـا ذكـرت مـن أهـل الكتـاب فـإن وجـدمت غريهـا فـال تـأكلوا :قال ؟املعلم ، فما يصلح يل
فيها ، وإن مل جتدوا فاغسلوها وكلوا فيها ، وما صدت بقوسـك فـذكرت اسـم اهللا فكـل ، ومـا 

ك املعلـم فـذكرت اسـم اهللا فكـل ، ومـا صـدت بكلبـك غـري معلـم فأدركـت ذكاتـه صدت بكلب
.ما فهو مما أكل السبع إن مل يكن معلَّ :قلت اهـفكل 

حممـد حدثنا هناد وأبو كريب قاال حـدثنا ابـن أيب زائـدة قـال حـدثنا]11182[ابن جرير -
اهــ حممـد بـن سـامل أكـلإذا أكـل البـازي مـن صـيده فـال ت: علـيقـال : عن عـامر قـالبن سامل

.الكويف أبو سهل ضعيف
نــه ســئل عــن الكلــب املعلــم إذا قتــل أســعد بــن أبــي وقــاصبلغــه عــن أنــه ] 1053[مالــك -

.ال بضعة واحدة إن مل تبق إكل و : الصيد فقال سعد 
عــن بكــري بــن حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري ووكيــع عــن ابــن أيب ذئــب]19940[ابــن أيب شــيبة -

إن لنـا كالبـا : سـألت سـعد بـن أيب وقـاص قلـت: قال ج عن محيد بن مالكألشعبد اهللا بن ا
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ابــــن جريــــر .وإن مل يبــــق إال بضــــعة: ضــــواري نرســــلها علــــى الصــــيد فتأكــــل وتقطــــع ، فقــــال 
حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن ابن أيب ذئب عن بكري بن عبـد اهللا بـن األشـج ]11207[

، كـل: قـال.كـالب ضـوار يـأكلن ويبقـنيلنا: قلت : عن سعد قاليد بن عبد اهللاعن مح
اهـوإن مل يبق إال بضعة

ذئـب عـن عن ابن أيبحدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان]11208[وقال ابن جرير 
اهــ كـذا قـال قبيصـة ، فذكر حنوهسألت سعدا: عن محيد قاليعقوب بن عبد اهللا بن األشج

حـدثنا سـفيان عـن العـدين عبد اهللا بن الوليـد ن طريقم] 19353[ورواه البيهقي . بن عقبة 
: ذئـــب عـــن بكـــري بــن عبـــد اهللا بـــن األشـــج عــن رجـــل يقـــال لـــه محيــد بـــن مالـــك قـــال ابــن أيب

كـل وإن مل : فيمسـكن علينـا ويـأكلن ويبقـني قـال يإن لنـا كالبـا ضـوار : سألت سـعدا قلـت 
.اهـ هذا أصح يبقني إال نصفه
يونس بن عبد األعلى قـال أخربنـا ابـن وهـب قـال أخـربين حدثين]11195[وقال ابن جرير 

عـن سعد بن أيب وقـاصأنه سأل خمرمة بن بكري عن أبيه عن محيد بن مالك بن خثيم الدؤيل
اهــ هـذا خـرب ضـعةذيـة يعـين بَ ، وإن مل يبـق منـه إال حِ كـل: ، فقـالالصيد يأكل منه الكلب

.متصل صحيح 
مد بن املثىن قال حدثين عبـد الصـمد قـال حـدثنا شـعبةحدثنا حم]11196[ابن جرير وقال

كـل، وإن أكـل : عـن سـعد قـالمسعـت بكـري بـن األشـج حيـدث: يد قـالعن عبد ربه بن سـع
عــن شــعبة عــن عبــد ربــه بــن ســعيد يعمــر احلوضــأيبمــن طريــق]19352[البيهقــي .ثلثيــه

، هـــ وهــذا مرســلاالكلــبكــل وإن أكــل نصــفه يعــين: عــن بكــري بــن عبــد اهللا عــن ســعد قــال 
.اختصره بكري 

حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا ســعيد بــن الربيــع قــال حــدثنا شــعبة ]11197[ابــن جريــر وقــال
: قلـت: قـال شـعبةمسعـت بكـري بـن األشـج عـن سـعيد بـن املسـيبعن عبد ربه بن سعيد قال

عـن :ديثهمث إن شعبة قال يف ح: قال.كل وإن أكل ثلثيه : ال قال: ؟ قالمسعته من سعيد
ث ياهـ كذا وجدته ، وأخشى أن يكون دخل إسناد حد، وإن أكل نصفهكل: قال. سعد
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ورواه شـــعبة عـــن عبـــد ربـــه بـــن ســـعيد عـــن بكـــري بـــن : وقـــال ابـــن كثـــري يف تفســـريه .)1(يف آخـــر
حديث اهـوإن أكل ثلثيه، كل : األشج عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقاص قال

.ن مالك صحيح بكري هو عن محيد ب
حـــدثنا فضـــيل بـــن عيـــاض عـــن منصـــور عـــن أيب جعفـــر وســـعد ]19939[ابـــن أيب شـــيبة -

.وخمتصر هذا منقطع و اهـا أكل من صيده أن يأكل من صيده
قـال سلمانبن املسيب عن اعن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن ]8518[عبد الرزاق -

وقـاصأبيبنسعدقال وقـال . كل وإن أكل ثلثيه : يأكل مما ميسك قال يف الكلب املعلم 
حــــدثنا ابـــن أيب الشـــوارب قــــال ]11187[وقــــال ابـــن جريـــر .كـــل وإن مل يبـــق إال رأســـه : 

إذا : قــالســلمانحــدثنا يزيــد بــن زريــع قــال حــدثنا ســعيد عــن قتــادة عــن ســعيد أو ســعد عــن 
اهـــ كــذا ثلثيــه وبقــي ثلثــه، فكــل مــا بقــيأرســلت كلبــك علــى صــيد، وذكــرت اســم اهللا، فأكــل
.روي عن ابن أيب عروبة ، وهذا ال يشبه حديثه قدميا 

عروبــة عــن قتــادة عــن حممــد بــن بشــر عــن ســعيد بــن أيبمــن طريــق]19354[رواه البيهقــي 
يإذا أرسلت كلبك املعلم فأكـل ثلثيـه وبقـ: كان يقول يسعيد بن املسيب أن سلمان الفارس

.ي ثلثه فكل ما بق
يب عـدي وعبـد العزيـز بـن عبـد حـدثنا ابـن أحدثنا ابـن املثـىن قـال]11191[ابن جرير وقال

دة عـن سـعيد بـن عـن قتـاالصمد عن شعبة ح وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة مجيعا عن سـعيد
اســم اهللا، فأكــل ثلثيــه وبقــي ثلثــهإذا أرســلت كلبــك املعلــم وذكــرت: قــال ســلماناملسـيب قــال

.صح اهـ هذا أفكل 
حدثنا وكيع عـن شـعبة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب عـن ]19943[ابن أيب شيبة وقال

حــدثنا ابــن بشــار ]11189[ابــن جريــر .إن أكــل ثلثيــه فكــل الثلــث البــاقي: ســلمان قــال 
حـدثنا شـعبة قـال مسعـت قتـادة حيـدث عـن سـعيد وابن املثىن قـاال حـدثنا حممـد بـن جعفـر قـال

حـدثنا . الصيد إذا أكل منـه الكلـبيعينكل وإن أكل ثلثيه: لمانقال س:بن املسيب قال

مسعَته من سـعيد ، يشـبه أن يكـون يف حديثـه عـن : فقول شعبة . خ انتقال نظر ال أُبعد أن يكون دخل على الناس-1
.واهللا أعلم . قتادة عن سعيد عن سلمان 
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خــرب اهـــ حنـوههنـاد قــال حـدثنا وكيــع عـن شــعبة عــن قتـادة عــن سـعيد بــن املســيب عـن ســلمان
.صحيح 

حدثنا ابن املثىن قال حدثين سامل بن نوح العطار عـن عمـر يعـين ]11201[وقال ابن جرير 
أرسـلت كلبـك املعلـم فأخــذ إذا: سـيب عـن سـلمان قـالابـن عـامر عـن قتـادة عـن سـعيد بـن امل

.اهـ وهذا سناد حسن وإن أكل ثلثيهفكلفقتل
حدثنا حيىي بن سعيد عـن داود بـن أيب الفـرات عـن حممـد بـن ]20009[ابن أيب شيبة وقال 

وإن أكــل ، إذا أرسـلت كلبــك أو بازيـك فكـل : زيـد عـن سـعيد بــن املسـيب عـن ســلمان قـال 
حــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن داود بــن ]11194[ابــن جريــر.ثلثــه

إذا أرسـلت كلبــك : قـال سـلمان: أيب الفـرات عـن حممـد بـن زيـد عـن سـعيد بـن املسـيب قـال
طـالوت بـن ورواه البغـوي عـن. ، فكـل بقيتـهكـل نصـفه أو ثلثيـه، فسـميت فأاملعلـم أو بـازك

الفـرات عـن حممــد بـن زيـد عـن سـعيد بـن املســيب حـدثنا داود بـن أيب]94[يف نسـخته عبـاد 
إذا أرسلت كلبك أو بازك ومسيت فأكل نصفه أو ثلثه فكـل بقيتـه: عن سلمان الفارسي قال 

.اهـ سند جيد 
حدثنا محيد بن مسعدة قال حـدثنا بشـر بـن املفضـل قـال حـدثنا ]11188[ابن جرير وقال

وبكـر بـن عبـد اهللا عمـن حدثـه ، مانعـن سـلمحيد قال حدثين القاسـم بـن ربيعـة عمـن حدثـه
، إذا أرســـلته وإن أكـــل ثلثيـــهكـــل: ب يأخـــذ الصـــيد فيأكـــل منـــه، قـــالعـــن ســـلمان أن الكلـــ

حــدثنا جماهــد بــن موســى قــال ]11193[ابــن جريــر وقــال. وذكــرت اســم اهللا، وكــان معلمــا
كـل، وإن ذا أكـل الكلـب فإ: أن سـلمان قـالوالقاسـمعن بكر بن عبـد اهللا املـزينحدثنا يزيد
.مثلمحيد الطويل أيةروا. يزيد هو ابن هارون اهـ أكل ثلثيه

يف الكلـب املعلـم يأكـل : قـال مسـعودبـناعن معمر عن قتـادة أن ]8512[عبد الرزاق -
.رسلاهـ مال تأكل منه فإنه لو كان معلما ال يأكل منه : قال 

أبــيداود عــن الشــعيب عــن حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال حــدثنا ]19942[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا ]11198[ابـن جريـر .وإن أكـل ثلثيـه، إذا أرسـلت كلبـك فأكـل فكـل : قـال هريرة

إذا أرسـلت  : قـالهريـرةأيبعـن ابن املثىن قال حدثين عبـد األعلـى قـال حـدثنا داود عـن عـامر
يــد بــن حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا يز .كلبــك فأكــل منــه، فــإن أكــل ثلثيــه وبقــي ثلثــه، فكــل
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حدثنا هناد قال حدثنا .بنحوههارون قال أخربنا داود بن أيب هند عن الشعيب عن أيب هريرة
.صحيح اهـ عن داود بن أيب هند عن الشعيب عن أيب هريرة حنوهأبو معاوية

هريــرةأبــيحــدثنا وكيــع عــن أيب املنهــال الطــائي عــن عمــه عــن ]19923[ابــن أيب شــيبة -
، مه وأرسله واذكر اسم اهللا وكل ما أمسك عليـك ذِّ وَ : ل لكلب ، فقاسألته عن صيد ا: قال 

، على اهـ أبو املنهال امسه نصر بن أوس يروي عن عمه عبد اهللا بن زيد الطائي )1(ما مل يأكل
.رسم ابن حبان ، واألول أصح 

عــدي بــن حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن أشــعث عــن الشــعيب عــن ]19992[ابــن أيب شــيبة -
، كـان يـروي اهـ ال بـأس بـه ال تأكل ، فإنه مل يعلم ما علمتهإن شرب من دمه ف: قالحاتم

.حنوه عن رسول اهللا عدي 
كل مـا : كان يقول يف الكلب املعلم نه  أعبد اهللا بن عمرعن نافع عن ]1051[مالك -
:نه مسع نافعـا يقـول قـال عبـد اهللا بـن عمـرمالك أوقال .ن مل يقتل إن قتل و إمسك عليك أ
بـن عمـر اعن معمر عـن أيـوب عـن نـافع عـن ]8516[عبد الرزاق .ن مل يأكل إن أكل و إو 

بن عمر اعن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن و . كل ما أكل منه كلبك املعلم وإن أكل : قال 
حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن ]19938[ابــن أيب شــيبة .مثلــه 

بـــن عفـــان ياحلســـن بـــن علـــمـــن طريـــق]19351[البيهقـــي . وإن أكـــل، كـــل : عمـــر قـــال 
إذا أرسل أحدكم كلبـه املعلـم وذكـر : حدثنا ابن منري عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال 

حـدثنا حممـد ]11202[ابـن جريـر .اسم اهللا فليأكل مما أمسك عليه أكل منه أو مل يأكـل
اهللا ح وحدثنا هناد قال حدثنا عبـدة عـن بن عبد األعلى قال حدثنا املعتمر قال مسعت عبيد

إذا أرسـلت كلبـك املعلـم وذكـرت اسـم : عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن عبد اهللا بن عمـر قـال
حــدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا عبــد الوهــاب .اهللا، فكــل مــا أمســك عليــك، أكــل أو مل يأكــل

اهـبنحوهعن ابن عمرعقال حدثنا عبيد اهللا عن ناف

اذا : يف حـديث أيب هريـرة رضـي اللّـه عنـه انـَّه ُسـِئل عـن َصـْيد الكلـب فقـال ]295/ 2[قال ابـن قتيبـة يف الغريـب -1
يرويـه وكيـع عـن أيب املنهـال الطـائي عـن عمـه عبـد.ما أمسك عليك ما مل يْأكـل وذَّْمَته وأرَسْلته فذكرَت اسْم الّله فُكلْ 

ا أراد . . الِوَذام وهي سُيور تـَُقدُّ ُطوالً : واألصل فيه . وذَّمْته أي شَدْدته ومسكته : قوُله .بن يزيد اهللا وامنَّ
اهـواذا كان ُمْطلقاً فـََعل ذلك. ة بتوذميه أْن ال َيْطلب الصيد بغري ِاْرسال وال َتْسمي
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: حدثنا وكيع عن ابن أيب ذئب عـن نـافع عـن ابـن عمـر قـال ]19944[أيب شيبة وقال ابن 
حـدثنا يـونس قـال أخربنـا ]11204[ابـن جريـر .ل من صيد الكلب إن أكل من طريدتهك

ابن وهب قال أخربين ابن أيب ذئب أن نافعا حدثهم أن عبـد اهللا بـن عمـر كـان ال يـرى بأكـل 
حــدثين يــونس بــه مــرة أخــرى فقــال أخربنــا ابــن وقــال .هالصــيد بأســا، إذا قتلــه الكلــب أكــل منــ

أيب ذئب وغري واحـد أن نافعـا حـدثهم عـن عبـد اهللا وابنُ اهللا بن عمرَ وهب قال حدثين عبيدُ 
حـدثنا ابـن محيـد قـال حـدثنا حيـىي بـن واضـح قـال حـدثنا وقال ابـن جريـر .بن عمر فذكر حنوه

اهــ يـرى بأسـا مبـا أكـل الكلـب الضـاريحممد بن أيب ذئب عن نافع عن ابـن عمـر أنـه كـان ال
.صحيح 

عــن حــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار]19945[ابــن أيب شــيبة -
وقــال ســعيد بــن منصــور . وإن مل يبــق إال بضــعة، الكلــب فكــل إذا أكــل : قــال لــه عمــرابــن

وإن مل يبـق إال إذا أكـل الكلـب فكـل : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينـار عـن ابـن عمـر قـال 
.صحيح هسندو ] 4/504[ذكره ابن حجر يف التغليق اهـ شيء أو قال مضغة

عمـرابـنعـن حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن جريج عن نـافع]19996[ابن أيب شيبة وقال
ك ، ومـا مل تـدرك ذكاتـه فـال ومـا أدركـت ذكاتـه فهـو لـ، قال يف الطري والبزاة والصـقور وغريهـا 

يصـطاد : بـن عمـر قـال ابن جـريج عـن نـافع عـن اأخربنا ]8519[عبد الرزاق اهاهـ رو تأكله
وأما الكلب املعلم فكل مما ، من الطري البيزان وغريها فإن أدركت ذكاته فكل وإال فال تطعمه 

ابـن . بـن عمـر مثلـه اعن عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن وقال.أمسك عليك وإن أكل منه 
عـن نـافع عـن ل حدثنا ابن أيب زائـدة قـال أخربنـا ابـن جـريجحدثنا هناد قا]11155[جرير 

أما ما صاد مـن الطـري والبـزاة مـن الطـري فمـا أدركـت فهـو لـك، وإال فـال تطعمـه: قالابن عمر
رآى الرخصـة يف الكلـب ابـن عمـردل علـى أنفإن كان ابن جريج مسعه من نافع ، ثقاتاهـ

واهللا . يف ما يتفرد بـه مري وليس هو باملتني وأخشى أن يكون أخذه من عبد اهللا الع.خاصة 
.أعلم 

إذا أكل : حدثنا حفص عن ليث عن جماهد عن ابن عمر قال ]19920[ابن أيب شيبة -
حــدثنا أبــو كريــب قــال حــدثنا ]11169[ابــن جريــر . ضــربه ، فإنــه لــيس مبعلــمامــن صــيده ف
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قـد علقـه البخــاري يف و .ليـث ضـعيف .مثلــه عـن ابـن عمـر ابـن إدريـس عـن ليـث عــن جماهـد
.الصحيح 

ســألت ابــن : قــال حــدثنا عبــاد بــن العــوام عــن مجيــل بــن زيــد ]19947[ابــن أيب شــيبة وقــال
بلــى ، انطلقــت أقودهــا ؟ : قلــت : أليســت مقلــدة ؟ قــال : عــن صــيد الكــالب ، فقــال عمــر
، يت الصـيد إذا رأ: منها ما أقود ، ومنها ما يتبعين ، قال : قلت : أكلها تقود ؟ قال : قال 

وذكرت اسم اهللا عليه فكـل مـا اصـاد ، وأمـا الكلـب التـابع ، فـإن أخـذه فـال ، وخلعت كلبك 
اهــ مجيـل ال ن يفرتسه كلـب مل ترسـله فـذلك حـراموإما أ، إال أن جتده حيا فتذحبه ، تلبس به 

.حيتجون به 
ذا أكـل إ: قـال عبـاسبـنابن طاووس عن أبيه عـن اعن معمر عن ]8513[عبد الرزاق -

بـن اعـن ]8521[عبـد الـرزاق وقـال. الكلب املعلـم فـال تأكـل منـه فإمنـا أمسـك علـى نفسـه 
إذا أكـل الكلـب مـن الصـيد فـال: بـن عبـاس قـال اعيينة عن عمرو بن دينار عن طـاووس عـن 

عـن عمـرو عـن طـاوسحدثنا أبو كريـب قـال حـدثنا ابـن عيينـة]11161[ابن جرير . تأكله
.اهـ صحيح ب فال تأكل، فإمنا أمسك على نفسهذا أكل الكلإ: عن ابن عباس قال

إذا أكـــل : ا عمـــرو بـــن دينـــار عـــن ابـــن عبـــاس قـــالوقـــال ســـعيد بـــن منصـــور حـــدثنا ســـفيان ثنـــ
.بينهما طاووس .اهـ ذكره ابن حجر يف التغليق فإمنا أمسك على نفسه، الكلب فال تأكل 

ن ابـــن أيب ليلـــى عـــن احلكـــم عـــن حـــدثنا علـــي بـــن هاشـــم عـــ]19919[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
كــل فــال تأكــل فإمنــا أمســك علــى إذا أرســلت كلبــك فأ: قــال ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس

ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا أبو العالء العطار عن سعيد بـن حدوقال سعيد بن منصور . نفسه
ا أكل قبل وإذ، إذا أرسلت كلبك املعلم فسميت فأكل فال تأكل : جبري عن ابن عباس قال 

: قــال )(يقـول اهللا عـز وجـل ، أن يـأيت صـاحبه فلـيس بعــامل 
. اهــ ذكـره ابـن حجـر يف التغليـق كان ينبغي له إذا فعل ذلك أن يضربه حىت يدع ذلك اخللـق

حــدثنا أبــو كريــب ويعقــوب بــن إبــراهيم قــاال ]11162[قــال ابــن جريــر . صــوابه أبــو املعلــى 
إذا : نا إمساعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو املعلى عن سعيد بن جبري قال قال ابن عبـاسحدث

فـزعم ،أرسل الرجل الكلب فأكل من صيده فقد أفسده، وإن كان ذكر اسم اهللا حني أرسله 
فـزعم )(واهللا يقـول،أنه إمنا أمسك على نفسـه 
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يضرب ويعلـم حـىت ل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه أنه ليس مبعلم، وأنه ينبغي أنأنه إذا أك
.، علقه البخاري صحيح . اهـ أبو املعلى امسه حيىي بن ميمون يرتك ذلك اخللق

بـن عبـاس قـال اعن أيب حنيفة عن محاد عن سـعيد بـن جبـري عـن ]8514[عبد الرزاق وقال
.اهـ ضعيف وأما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل ، إذا أكل الكلب املعلم فال تأكل : 
عن عطاء عن حدثنا معمر الرقي عن حجاجحدثنا أبو كريب قال]11163[ابن جرير -

.اهـ ال بأس به خذ الكلب فقتل فأكل، فهو سبعإذا أ: ابن عباس قال
قـال :حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عـن الشـعيب قـال ]19918[ابن أيب شيبة وقال 

إذا أرسـلت كلبـك فأخـذ الصـيد فأكـل منـه فـال تأكـل فإمنـا أمسـك علـى نفســه ، : ابـن عبـاس 
حدثنا ابن ]11167[ابن جرير . وإن قتل، وإن هو مل يأكل منه فكل فإمنا أمسك عليك 

بـاس عـن ابـن ععـن أيب إسـحاق عـن الشـعيببشار قال حدثنا عبد الرمحن قـال حـدثنا سـفيان
ثين عبد األعلى قال حـدثنا داود حدحدثنا ابن املثىن قال]11164[ير ابن جر وقال. مبثله

ال يأكـل منـه، فإنـه لـو كـان معلمـا مل يأكـل منـه، ومل يـتعلم مـا : عن ابن عباس قالعن عامر
حــدثنا يزيــد بــن حــدثنا ابــن املثــىن قــال.، ومل ميســك عليــكإمنــا أمســك علــى نفســه. علمتــه

وروي عـن سـعيد بـن .اهــ صـحيح بنحـوهعـن ابـن عبـاسيبهارون قال أخربنا داود عـن الشـع
.أيب عروبة عن قتادة عن ابن عباس حنوه 

: قـال حدثنا ابن منـري عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن ابـن عبـاس]19921[ابن أيب شيبة -
عـن ابـن عبـاسحـدثنا جريـر عـن املغـرية عـن إبـراهيم.إذا أكل الكلب من الصيد فليس مبعلم

حـدثنا حممـد بـن بشـار قـال حـدثنا ]11166[ابـن جريـر .ل الكلب فـال تأكـلإذا أك: قال 
إذا أكــل الكلــب : بــاس قــالعــن ابــن ععبــد الــرمحن قــال حــدثنا ســفيان عــن محــاد عــن إبــراهيم

.مرسل صحيح اهـفال تأكل
حــدثنا أبــو كريــب قــال حــدثنا أســباط قــال حــدثنا أبــو إســحاق ]11175[وقــال ابــن جريــر 

فـإن . إذا أرسـلته فقتـل، فكـلعـن إبـراهيم عـن ابـن عبـاس أنـه قـال يف الطـريعـن محـادالشيباين
وإن تعليم الطري أن يرجع إىل صاحبه، وليس يضـرب إذا أكـل مـن . الكلب إذا ضربته مل يعد
.اهـ ثقات الصيد ونتف من الريش
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حدثين املثىن قـال حـدثنا عبـد اهللا قـال حـدثين معاويـة عـن علـي عـن]11149[ابن جرير -
الفهود ، الكالب الضواري و "اجلوارح"يعين بـ )وما علمتم من اجلوارح مكلبني(ابن عباس قوله

.اهـ حسن )1(والصقور وأشباهها
ومــا علمــتم مــن (بــن طــاووس عــن أبيــه يف قولــه اعــن معمــر عــن ]8497[عبــد الــرزاق وقــال

د وأشــباه ذلــك قــال مــن الكــالب وغريهــا ممــا يعلــم مــن الصــقور والبــزاة والفهــو )اجلــوارح مكلبــني
.اهـ ثقات بن عباس اوال أعلمه إال ذكره عن 

حـدثنا املثـىن قـال حـدثنا عبـد اهللا قـال حـدثين معاويـة عـن علـي عـن ]11212[ابن جرير -
وكان ابن عبـاس : قال علي.كلوا مما قتلن : يقول)فكلوا مما أمسكن عليكم(ابن عباس قوله

.اهـ حسن )2(فأدركته حيا فذكهتأكل، وإن أمسكإن قتل وأكل فال : يقول
وأبــو يأمحــد بــن احلســن القاضــنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو بكــرأخرب ]19343[البيهقــي -

عمرو قالوا حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا إبـراهيم بـن مـرزوق حـدثنا سعيد بن أيب
أن نـافع بـن األزرق بـن احلكـم البنـاينيعارم حممد بن الفضل حدثنا سعيد بن زيـد حـدثنا علـ

؟ فســميت فقتــل الصــيد آكلــهيــا ابــن عبــاس أرأيـت إذا أرســلت كلــيب: سـأل ابــن عبــاس فقــال 
وحيــك يــا ابــن : أنــت وإن قتــل قــال : تقــول ) إال مــا ذكيــتم(قــال نــافع يقــول اهللا . نعــم : قــال 

يفألعلمواهللا إين؟ بأس يسنور فأدركت ذكاته كان يكون علياألزرق أرأيت لو أمسك عل
حيك يا ابن األزرق ليكونن لك نبأو ، نبهان من طيئ كالب بيننزلت يف، كالب نزلت يأ

.اهـ مرسل حسن 
الزناد أويس حدثنا ابن أيبحدثنا ابن أيبيإمساعيل القاضمن طريق]19359[البيهقي -

ل الكلـب أو مـا قتـ: عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إىل قوهلم من أهل املدينة كـانوا يقولـون 
.اهـ حسن املعلم فهو حالل وإن أكل منهيالصقر أو الباز 

باب ما صاد كلب اوسي
قال خيثمة بن : حدثنا ابن علية ووكيع عن شعبة عن اهليثم عن طلحة بن مصرف قال ]19998[ابن أيب شيبة -1

.صحيح سند كويف اهـ هذا ما قد أثبت لك ، إن الصقور والبازي من اجلوارح: عبد الرمحن 
اهـ كانوا يكرهون أن يرسل كلب الصيد على اجليف :كرمي اجلزري قالعن معمر عن عبد ال]8507[عبد الرزاق -2

.صحيح 
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حدثنا يوسف بـن عيسـى حـدثنا وكيـع حـدثنا شـريك عـن احلجـاج عـن ]1466[الرتمذي -
: القاسم بن أيب بـزة عـن سـليمان اليشـكري عـن جـابر بـن عبـد اهللا قـال 

.الرتمذي ، وضعفه األلباين استغربهاهـ 
عن عمرو بن روميان عن احلجاج عن أيب الزبري عـن جـابر قـال ال ]8495[عبد الرزاق وقال

حـدثنا يزيـد بـن ]19972[ابـن أيب شـيبة .صـاب سـهمه أ
وال يف  : هــارون عــن حجــاج عــن أيب الــزبري عــن جــابر قــال 

.حجاج بن أرطاة ضعيف اهـكلبه
حدثنا علي بن هشام ووكيع عن جرير بن حـازم عـن عيسـى بـن ]19980[ابن أيب شيبة -

.رجاله ثقات اهـ هذا مرسل أنه كره صيد صقره وبازهعليعاصم عن 

ومن شك يف قتلتهيومهفيجده بعد الصيدالرجل يرمي
يــل حــدثنا ثابــت بــن يزيــد حــدثنا عاصــم عــن حــدثنا موســى بــن إمساع]5484[البخــاري -

ا أرســلت كلبــك ومسيــت إذ:صــلى اهللا عليــه وســلم قــال بــن حــامت عــن النــيبيعــن عــدالشــعيب
فكــل ، وإن أكــل فــال تأكــل ، فإمنــا أمســك علــى نفســه ، وإذا خــالط كالبــا مل فأمســك وقتــل 

، وإن رميـــت أيهـــا قتـــل ييـــذكر اســـم اهللا عليهـــا فأمســـكن وقـــتلن فـــال تأكـــل ، فإنـــك ال تـــدر 
املـــاء فـــال فكـــل ، وإن وقــع يفأو يــومني ، لـــيس بــه إال أثـــر ســهمكالصــيد فوجدتـــه بعــد يـــوم 

اهـتأكل 
حدثين الوليد بـن شـجاع السـكوين حـدثنا علـي بـن مسـهر عـن عاصـم ]1929[وقال مسلم 
إذا أرســلت  : قــال يل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: عــن عــدي بــن حــامت قــالعــن الشــعيب
ذكر اســـم اهللا، فـــإن أمســـك عليـــك، فأدركتـــه حيـــا فاذحبـــه، وإن أدركتـــه قـــد قتـــل، ومل كلبـــك فـــا

يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غريه، وقد قتل فال تأكـل، فإنـك ال تـدري أيهمـا 
قتله، وإن رميت سهمك، فاذكر اسم اهللا، فإن غاب عنك يوما، فلم جتد فيه إال أثر سهمك 

اهـفال تأكليقا يف املاءن شئت، وإن وجدته غر فكل إ
يب بشـر أبـو داود أخربنـا شـعبة عـن أحدثنا حممود بـن غـيالن حـدثنا ]1468[الرتمذي وقال

صـيد قلـت يـا رسـول اهللا أرمـي ال: قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عـن عـدي بـن حـامت قـال 
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هـــ اإذا علمــت أن سـهمك قتلــه ومل تــر فيـه أثــر سـبع فكــل : فأجـد فيــه مـن الغــد ســهمي ؟ قـال
.صححه الرتمذي 

حـــدثنا أبـــو عبـــد اهللا محـــاد بـــن خالـــد يحـــدثنا حممـــد بـــن مهـــران الـــراز ]5094[مســـلم وقـــال
صـلى ثعلبـة عـن النـيباخلياط عن معاوية بن صاحل عن عبـد الـرمحن بـن جبـري عـن أبيـه عـن أيب

اهـإذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما مل يننت:قال اهللا عليه وسلم
عــن معمــر والثــوري عــن األعمـش عــن عبــد اهللا بــن مــرة عــن مســروق ]8462[رزاق عبـد الــ-

حدكم طائرا وهو على جبل فمات فال يأكله فـإين أخـاف أن أإذا رمى :قالمسعودبناعن 
ابــن أيب . يكـون قتلــه ترديـه أو وقــع يف مـاء فمــات فــال يأكلـه فــإين أخـاف أن يكــون قتلـه املــاء 

: ص عن األعمش عن عبد اهللا بـن مـرة عـن مسـروق قـال حدثنا أبو األحو ]20046[شيبة 
وإن رميت ، أن املاء قتله فإين أخاف، يف املاء فال تأكل إذا رميت طريا فوقع: قال عبد اهللا 

مســــدد .أن الــــرتدي الــــذي أهلكــــهجبــــل فــــرتدى فــــال تأكلــــه فــــإين أخــــافصــــيدا وهــــو علــــى
ة عـن مسـروق عـن عبـد اهللا بــن حـدثنا أبـو عوانـة عـن األعمـش عـن عبـد اهللا بـن مـر ]2348[

إذا رميت طريا فرتدى من جبل فمات فال تطعمه فإين أخاف أن يكون الرتدي : مسعود قال 
البيهقــي .وإذا رميــت طــريا فوقــع يف مــاء فــال تطعمــه فــإين أخــاف أن يكــون املــاء قتلــه، قتلــه 

هللا بـن مـرة عبد اهللا بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا األعمـش عـن عبـد امن طريق]19414[
.صحيح .فذكره عن مسروق قال قال عبد اهللا 

بـــاأخربنـــا معمـــر عـــن األعمـــش عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــال ســـألت أ]8459[عبـــد الـــرزاق -
: عن صـيد رميتـه فتغيـب عـين ليلـة فوجـدت فيـه سـهمي مل أجـد فيـه شـيئا غـريه فقـال الدرداء

ة عـن األعمـش عـن زيـد بـن حدثنا أبو معاويـ]20035[ابن أيب شيبة . ما أنا فكنت آكله أ
إين أرمي الصيد فيغيـب عـين ، مث أجـد سـهمي : جاء رجل إىل أيب الدرداء فقال : وهب قال 

.اهـ سند صحيح أما أنا فكنت آكله: فيه من الغد أعرفه ، قال 
قـال عمـرابـنحدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن ]20038[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح د سهمه من الغد فليأكلمى ، مث وجإذا ر : 
عن الثوري عن األجلح عن عبـد اهللا بـن أيب اهلـذيل قـال كتـب معـي ]8453[عبد الرزاق -

فلمــا جئتــه كفــاين النــاس مســألته فجــاءه رجــل مملــوك فقــال يــا أبــا عبــاسبــناأهــل الكوفــة إىل 
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رى عنـك ليلـة فــال ومـا تــوا، مــا أصـميت فكـل :فقـال، منـي صـمي وأُ نـا أرمـي الصــيد فأُ أعبـاس 
ر فيستسقيين من فإين رجل مملوك مير يب املا: قال. وإين ال أدري أنت قتلته أم غريك، تأكل 

ستأذن أهلك ما ان خفت أن ميوت من العطش فأسقه ما يبلغه غريك مث إ: اللنب فأسقيه قال
أيب شــيبة ابــن .مث إين أجــد البحــر قــد جفــل مسكــا قــال فــال تأكــل منــه طافيــا : قــال . ســقيته 

سـألت : حدثنا حفص بن غيـاث عـن األجلـح عـن عبـد اهللا بـن أيب اهلـذيل قـال ]20036[
إين أرمـي الصـيد فأصـمي وأمنـي ، فقـال يـا أبـا عبـاس : أسود ، فقال له ابن عباس وسأله عبد

حـــدثنا حممــد بـــن ] 979[يف األمــوالأبــو عبيـــد. مــا أصــميت فكـــل ومــا أمنيـــت فــال تأكـــل: 
أتـــاه أعـــرايب : حلكـــم عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب اهلـــذيل عـــن ابـــن عبـــاس قـــالجعفـــر عـــن شـــعبة عـــن ا

. ال: إين أكون يف ماشية أهلـي فيمـر يب املـار فيستسـقيين اللـنب، أفأسـقيه؟ فقـال: مملوك، فقال
إين رجـل : فقـال. اسـقه مـا يبلغـه غـريك مث أخـرب بـه أهلـك: فـإن خشـيت أن يهلـك؟ قـال: قال

مـن ]19375[البيهقي . فكل، وما أمنيت فال تأكلما أصميت : فقال. رام فأصمي وأمني
: اهلــذيل قــال عــن شــعبة عــن احلكــم عــن عبــد اهللا بــن أيبعبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا أيبطريــق
فأتيتـه ، صـحيفة أن أسأل هلـم عبـد اهللا بـن عبـاس عـن أشـياء فكتبتهـا يفيناس من أهلأمرين

ومـا سـألته عـن صـحيفيتن مجيـع مـا يفألسأله فإذا عنـده نـاس يسـألونه فسـألوه حـىت سـألوه عـ
ـــمملـــوك أكـــون يفإين: فقـــال ء فســـأله رجـــل أعـــرايبيشـــ الرجـــل يستســـقيينفيـــأتيينيإبـــل أهل

فاســـقه مـــا يبلغـــه مث أخـــرب بـــه : قـــال . فـــإن خشـــيت أن يهلـــك: قـــال . ال: قـــال ؟أفأســـقيه
. ال تأكـلمـا أصـميت فكـل ومـا أمنيـت فـ: قـال يوأمنـيفأصـميرجـل أرمـفـإين: أهلك قال 

مـــــا تـــــوارى : فمـــــا اإلمنــــاء قـــــال : قلـــــت . اإلقعـــــاص : قــــال ؟ مـــــا اإلصـــــماء : قلــــت للحكـــــم 
اهـ)1(عنك
عمـرو بـن احلـارث عـن عبـد امللـك بـن ابن وهب أخربينمن طريق]19374[البيهقي وروى

احلارث بن الرحيل حدثـه أن عمـرو بـن ميمـون حدثـه عـن أبيـه أن أعرابيـا أتـى إىل عبـد اهللا بـن 
؟ فقـال فكيـف تـرىيوأمنيصمالصيد فأُ يأرمأصلحك اهللا إين: وميمون عنده فقال عباس

.حسن صحيح اهـكل ما أصميت ودع ما أمنيت: ابن عباس 

،اإلصماء أن يرميه فيموت بني يديه مل يغب عنه ،ما أْصَمْيَت فُكْل : قوله ]217/ 4[قال أبو عبيد يف الغريب -1
اهـواإلمناء أن يغيب عنه فيموت فيجده ميتا . وكذلك اإلقعاص
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بـن عبـاس قـال جـاءه رجـل اعن معمر عن األعمش عـن مقسـم عـن ]8455[عبد الرزاق -
اهــ مل أمنيـت فـال تأكـل ما أصـميت فكـل ومـا : فقال .إين أرمي الصيد فأصمي وأمني: فقال 

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن احلكـم ]20037[قال ابن أيب شيبة . يسمعه األعمش 
وهـذا حـديث . اهــ أي يف خـرب األجلـح عن مقسم عـن ابـن عبـاس بنحـو مـن حـديث حفـص

.حسن 
قــال ســئل عــن عبــاسبــناعــن إســرائيل عــن مســاك عــن عكرمــة عــن ]8454[عبــد الــرزاق -

الصــيد فيجــد ســهمه فيــه مــن الغــد قــال لــو أعلــم أن ســهمك قتلــه ألمرتــك بأكلــه الرجــل يرمــي 
.اهـ مساك ضعيف ولكن ال أدري لعله قتله برد أو غري ذلك 

بـن أمحـد ثنـا أمحـد بـن منيـع ثنـا علـي بـن عاصـم عـن حدثنا عبدان]11970[وقال الطرباين 
يد عـن صـاحبه ليلـة أن ات الصـكـان يكـره إذا بـ: خالد احلذاء عن عكرمة عن ابن عبـاس قـال

.اهـ ابن عاصم ضعيف يأكله
حــدثنا أبــو موســى حممــد بــن املثــىن قــال حــدثنا وهــب بــن ]1708[الــدواليب يف الكــىن وقــال

ن إيــاس األســدي عــن ســعيد بــن مــن الثقــات حــدثنا وقــاء بــإمساعيــل األســدي أبــو حممــد وكــان
يف رجـل رمـى طـائرا يطـري مـا تـرى، يا ابن عباس : جاءه رجل فقال: قالجبري عن ابن عباس

اهـــ وقــاء كــويف لــيس ال تأكلــه: ؟ فقــالفــإذا هــو ميــت، فأخــذه الــذي رمــاه ، فوقــع يف مــاء ، 
.واهللا أعلم .بالقوي 

حلم الضبعما روي يف 
بـن جـريج قـال أخـربين عبـد اهللا بـن عبيـد أن عبـد الـرمحن بـن اأخربنـا ]8682[عبد الـرزاق -

؟ آكلهـا : عـن الضـبع قـال قلـت جـابر بـن عبـد اهللال سـألت خـربه قـاأعبد اهللا بن أيب عمـار 
قال قلـت أمسعـت ذلـك مـن نـيب اهللا صـلى . نعم : قال ؟ أصيد هي : قال قلت . نعم : قال 

وقـد رواه . صـحيح رواه أمحـد والرتمـذي وغريمهـا حديث مكـي اهـ نعم : اهللا عليه و سلم قال 
ورواه جريــر بــن حــازم . عمــري وقــال حــالل عــن عبــد اهللا بــن عبيــد بــن املكــي إمساعيــل بــن أميــة 

.مبعناه 
حــدثنا هنـاد حــدثنا أبـو معاويــة عـن إمسعيــل بـن مســلم عـن عبــد الكــرمي ]1792[الرتمـذي -

سألت رسول اهللا صـلى اهللا : بن أيب املخارق أيب أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزمية قال 
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ته عــن الـذئب فقــال أو يأكــل عليـه و ســلم عـن أكــل الضــبع فقـال أو يأكــل الضــبع أحـد وســأل
.اهـ ضعفه الرتمذي الذئب أحد فيه خري ؟ 

ال يــرى علــيكــان : بــن أيب جنــيح عــن جماهــد قــال اعــن معمــر عــن ]8684[عبــد الــرزاق -
.وقد تقدم يف فدية احلج .اهـ هذا مرسل حسن بأكل الضبع بأسا وجيعلها صيدا 

ال نصر بن أوس عن عمه عبد اهللا بـن حدثنا وكيع عن أيب املنه]24774[ابن أيب شيبة -
]19871[البيهقـــي .نعجـــة مـــن الغـــنم: عـــن الضـــبع ؟ قـــال هريـــرةأبـــاســـألت : زيـــد قـــال 

بـن عبـد العزيـز عـن أيبيأخربنا علـيأخربنا أبو احلسن الكارز يأخربنا أبو عبد الرمحن السلم
هريـرة أنـه سـئل عـن نصـر بـن أوس عـن عمـه عـن أيبيعبيد قال حدثنا حممد بن ربيعة الرؤاسـ

.اهـ حسن ، تقدم يف فدية احلج )1(ل تلك نعجة من الغنمعُ رْ الفُ : عن الضبع فقال 
سـعدأن عمـربنابن جريج قال أخربنا نافع أن رجال أخرب اأخربنا ]8683[عبد الرزاق -

حــدثنا ]24772[ابــن أيب شــيبة . بــن عمــراكــان يأكــل الضــباع فلــم ينكــره وقــاصأبــيبــن
إن ســعدا يأكــل : قيــل البــن عمــر : قــال أخــربين نــافع : عــن ابــن جــريج قــالعيد حيــىي بــن ســ

إن : نـافع قـالحدثنا حيىي عن ابن جريج حـدثين]2350[مسدد .الضباع فلم ينكر ذلك
.اهـ صحيح فلم ينكر ذلك ابن عمر ، أن سعدا يأكل الضباع عمرابنرجال أخرب 

لضـبع أحـب : قـال جـابرعن قل عن عطاء دثنا وكيع عن معح]24775[ابن أيب شيبة -
وقــد مضــى قــول جــابر يف احملــرم .ســند جيــد . اهـــ معقــل هــو عبيــد اهللا اجلــزري إيل مــن كــبش

.يقتل الضبع من كتاب الفدية يف احلج 
حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن أيــوب عــن عبيــد اهللا بــن إبــراهيم ]24776[ابــن أيب شــيبة -

اهـصيد فكلها ، وال تصدها يف احلرمالضبع: املكي عن موىل هلم عن جابر قال
: قــال ســعيدأبــيحــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب هــارون عــن ]24779[ابـن أيب شــيبة -

أبـو هــارون اهـــة ، أحــب إليـه مـن الدجاجــة السـمينةكـان أحـدنا ألن يهــدى إليـه الضــبع امللونـ
.العبدي مرتوك 

يراد من هـذا احلـديث قولـه نعجـة مـن الغـنم يقـول يوالذ، الفرعل عند العرب ولد الضبع : و عبيد قال أب: مث قال -1
اهـ
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بـن عبـاس الم قـال مسعـت عكرمـة مـوىل عن معمر عن عمرو بـن مسـ]8685[عبد الرزاق -
عمـــرو بـــن مســـلم اجلنـــدي لـــيس اهــــعبـــاسبـــنالقـــد رأيتهـــا علـــى مائـــدة : وســـئل عنهـــا فقـــال 

.وهذا قول أهل مكة . )1(بالقوي
سـئل عــن الضــبع : عــن معمـر عــن هشـام بــن عـروة عــن أبيـه قــال ]8686[عبــد الـرزاق وقـال
ن هشـام عـن عـحدثنا أبـو أسـامة ]24778[ابن أيب شيبة .ما زالت العرب تأكلها : فقال 

وقال ابن وهب عن ابن هليعة عـن أيب األسـود حممـد .كانت العرب تأكل الضبع: أبيه قال 
مـا زالـت العـرب تأكـل الضـبع وال تـرى بأكلهـا :بن عبد الرمحن أنه مسـع عـروة بـن الـزبري يقـول

.خرب صحيح وهو ] 154/ 1[ذكره أبو عمر يف التمهيداهـ)2(بأسا

وكواسر الطريالسباعما جاء يف حلوم
هــي : ال بــأس بأكلهــا ، وقــال : حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن جــريج عــن عطــاء قــال ]24773[ابــن أيب شــيبة -1

وألن كـل مـن ،والضبع مباح أكلها وذلك خلرب جابر] 450/ 2[األوسط ابن املنذر يفوقال .اهـ سند صحيح صيد
حنفــظ عنــه مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إمــا رآهــا صــيدا وإمــا مل يكــن يــرى بأكلهــا بأســا، ومل خيــالفهم 

وسـلممنهم غريهم، واألكثر من أهل العلم عليه، ولعل مـن كـره ذلـك إمنـا كرهوهـا علـى ظـاه
تقدم اهـواهللا أعلم، ، بل ال أحسبهم كرهوها إال لذلك ، عن كل ذي ناب من السباع 
.من هذا الباب يف فدية احلج 

إمنـا تكــون الطيبـات واخلبائــث عنـد اآلكلــني كـانوا هلــا وهـم العــرب الـذين ســألوا و ]247/ 2[قـال الشــافعي يف األم -2
ومسعـت بعــض أهــل :قــال .ال يكرههـا غــريهم وكـانوا يكرهــون مــن خبيـث املآكــل مــا، فــيهم األحكــام عـن هــذا ونزلـت 

اآلية يعين ممـا كنـتم تـأكلون يف )قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه(العلم يقولون يف قول اهللا عز وجل 
عنـه ممـا لـيس فيـه ئلتَ فكـل مـا ُسـ: مث قـال .اآلي اليت ذكـرت يف هـذا الكتـاب ومـا يف معنـاه مـا يـدل علـى مـا وصـفت

فإن كانت تأكله ومل يكن فيه نص حترمي فأحلـه ، نص حترمي وال حتليل من ذوات األرواح فانظر هل كانت العرب تأكله 
ومـا مل تكـن تأكلـه حترميـا لـه باسـتقذاره . 

رمه ألنه داخل يف معىن اخلبائث خارج من معىن مـا أحـل هلـم ممـا كـانوا يـأكلون وداخـل يف معـىن اخلبائـث الـيت حرمـوا فح
اهــــ إمنـــا حيــرم كـــل ذي نـــاب يعـــدو بنابـــه: يف حـــديث الســـباع قـــال رمحـــه اهللا اهـــ مث علــى أنفســـهم فأثبـــت علـــيهم حترميهـــا

مبكة بني الصفا واملروة ال أحفظ عن أحـد مـن أصـحابنا خالفـا يف وحلوم الضباع تباع عندنا: مث قال . واستدل بالضبع 
وفيه داللة على إحالل ما كانت العرب تأكل مما مل يـنص فيـه خـرب وحتـرمي مـا كانـت حترمـه ممـا يعـدو : مث قال . إحالهلا
قــذر فوافقــت الســنة فيمــا بَــمـن قِ 

هــذا املعــىن هــو إن شــاء اهللا مــن معــاين اللســان ، أنــه منــزل : اهـــ قلــت أحلــوا وحرمــوا مــع الكتــاب مــا وصــفت واهللا أعلــم 
.بلسان العرب دون ما ال يعرفون 
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يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلـم الطيبـات وحيـرم علـيهم (وقول اهللا تعاىل يف نبيه 
.وارح، ورخص يف صيد املعلَّم من اجلوقد حرم اهللا ما أكل السبع )ئثااخلب
أن رسـول اخلشـين س اخلـوالين عـن أيب ثعلبـة بن شهاب عن أيب إدريـاعن ]1059[مالك -

اهـ رواه البخاري ومسلمأكل كل ذي ناب من السباع حرام :اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال
.

إدريـس عـن أيبيعبد اهللا بن حممد حدثنا سفيان عن الزهـر حدثين]5780[البخاري وقال
اب نـيصـلى اهللا عليـه وسـلم عـن أكـل كـل ذ: قـال ثعلبـة اخلشـينعـن أيباخلوالين

حـــدثين]5098[وقـــال مســـلم .ومل أمسعـــه حـــىت أتيـــت الشـــأم : يقـــال الزهـــر . مـــن الســـبع 
أنــه إدريــس اخلــوالينيــونس عــن ابــن شــهاب عــن أيبحرملـة بــن حيــىي أخربنــا ابــن وهــب أخــربين

نـاب مـن يصـلى اهللا عليـه وسـلم عـن أكـل كـل ذ:يقولمسع أبا ثعلبة اخلشين
أبـو إدريـس وكـان ومل أمسع ذلك من علمائنا باحلجاز حىت حدثين: ب قال ابن شها. السباع

اهـمن فقهاء أهل الشام
عــن إمساعيــل بــن أيب حكــيم عــن عبيــدة بــن ســفيان احلضــرمي عــن أيب ]1060[ورواه مالــك 

قــال . أكــل كــل ذي نــاب مــن الســباع حــرام : ســلم قــال رة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و هريــ
ورواه عن أيب هريرة أبو سـلمة . ، رواه مسلم )1(وهذا سند مديناهـندنا وهو األمر ع: مالك 

.)2(وهو مدينبن عبد الرمحن 
بن أوس الطائي أبـو نصرثنا حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم]924[وقال ابن املنذر 

عـن أي : لقـا، أفتـين عـن الصـيد هريـرةأبـاقلـت يـا : املنهال عن عبد اهللا بن زيد الطائي قـال
الثعلـــب : ذكـــره البخـــاري يف التـــاريخ ولفظـــهاهـــ حـــرام : ، قـــالالثعلـــب: قلـــت: ؟ قـــالدصــي

املبـارك ذكر احلسن بن علي احللواين قال حدثنا حيىي بن آدم قال حدثنا ابن ] 131/ 1[قال أبو عمر يف التمهيد -1
عن مصعب بن ثابت عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن عامر بن سـعد عـن أبيـه قـال رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

مـا مسعنـا هـذا مـن حـديث : فقـال الزهـري.وسلم يسلم عن ميينه وعن يساره كأين أنظر إىل صفحة خده صـلى اهللا عليـه
قــال . ال : قــال ؟ أكــل حــديث رســول اهللا قــد مسعتــه : حممــد فقــال لــه إمساعيــل بــن. رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

اهـفاجعل هذا يف النصف الذي مل تسمع: قال . ال :قال؟فنصفه
والعمـل علـى هـذا عنـد أكثـر أهـل العلـم مـن أصـحاب : وقـال ، أيب هريـرة أيب سـلمة عـن رواه الرتمذي من حـديث -2

اهـبد اهللا بن املبارك و الشافعي و أمحد و إسحق وهو قول ع، النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم 
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ففيه . وهو . حرام 
.خبالف الثعلب داللة على أن الضبع ليست من السباع 

.وكان يكون باملدينة أيام معاوية رواه ابن عباس والنهي عن حلوم السباع 
حــدثنا عتــاب ثنــا عبــد اهللا قــال أنــا شــعبة عــن احلكــم عــن ميمــون بــن ]2619[قــال أمحــد 
قال رفعـه . عباسبنامهران عن 

عـن ميمـون قـال وحـدثين غـيالن واحلجـاج . ن أحـدث برفعـه أوأنـا أكـره : قال شـعبة . احلكم 
.اهـ صحح إسناده شعيب بن عباس مل يرفعه ابن مهران عن 

شـر عـن ميمـون ثنا سليمان بن داود ثنـا أبـو عوانـة ثنـا احلكـم وأبـو بحد]2747[وقال أمحد 
أبــن عبــاسابــن مهــران عــن 

.اهـ رواه مسلمالسباع وكل ذي خملب من الطري 
حــدثنا عبــد الوهــاب الثقفــي عــن أيــوب عــن ابــن عبــاس أنــه ]20239[ابــن أيب شــيبة وقــال

أحـل اهللا حـالال وحـرم حرامـا وسـكت عـن أشـياء فمـا : سئل عن حلم الغراب واحلدية ، فقـال 
حـدثنا وكيـع ]20243[اهــ كـذا وجدتـه ، وقـد قـال ابـن أيب شـيبة سكت عنه فهو عفو عنـه

حــدثنا أبـو أســامة وقـال.مـا مل حيــرم عليـك فهــو لـك حــالل: عـن أيب مكـني عــن عكرمـة قــال
دجاجـة : مسعـت عكرمـة وسـئل عـن حلـم الغـراب واحلـديا ، فقـال : عن عمران بن حـدير قـال 

: بــن عبــاس ابــن التيمــي عــن أبيــه عــن عكرمــة مــوىل اعــن ]8739[عبــد الــرزاق وقــال.مسينـة
، أن يكــون مــن كــالم هــذا أوىل اهـــ اخلنزيــر ال ثالثــة امليتــة والــدم وحلــم إكــل مــا خلــق اهللا تعــاىل 

إمنــا املعــروف عنــه هــذا الكــالم يف احلمــر .ا ثبتــابــن عبــاس م، وال يشــبه أن يكــون عــن عكرمــة 
.خربه إن شاء اهللا األهلية ، وسيأيت 

حــدثين أبــو عبــد اهللا حممــد بــن محــاد الطهــراين أنبــأ حفــص بــن ]8006[وقــال ابــن أيب حــامت 
ء حـرام ليس من الدواب شي: بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قالعمر العدين ثنا احلكم 

علــى طــاعم يطعمــه إال أن قــل ال أجــد يف مــا أوحــي إيل حمرمــا (إال مــا حــرم اهللا يف كتابــه قولــه
.اهـ حفص العدين ضعيف ) يكون ميتة

بــناتـال : عـن جعفـر بـن ســليمان عـن جـويرب عـن الضـحاك قـال ]8709[عبـد الـرزاق وقـال
.جدااهـ ضعيفما خال هذا فهو حالل : اآلية فقال )قل ال أجد(ه اآلية هذعباس
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بن عيينة عن حيىي بن سعيد عـن القاسـم بـن حممـد قـال سـئلت اعن ]8708[عبد الرزاق -
قــل ال أجــد فيمــا أوحــي إيل حمرمــا علـــى (عــن أكــل كــل ذي نــاب مــن الســـباع فتلــت عائشــة

ابــن أيب شـــيبة . نــرى يف القــدر صــفرة الــدم قـــد: فقالــت )دمــا مســفوحا(إىل)طــاعم يطعمــه
ذا كانـت عائشـة إ: حدثنا أبو خالد األمحر عن حيىي بن سعيد عن القاسم قـال ]20235[

ال أجــد فيمــا أوحــي : وكــل ذي خملـب مــن الطــري قالــت سـئلت عــن كــل ذي نــاب مــن الســباع
حـدثنا أبـو ]8011[ورواه ابـن أيب حـامت.إن الربمة ليكون فيها الصـفرة: إيل حمرما مث تقول 

كانــت عائشــة إذا : ســعيد األشــج ثنــا أبــو خالــد األمحــر عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم قــال
قــل ال أجــد يف مــا : ســئلت عــن كــل ذي نــاب عــن الســباع، وكــل ذي خملــب مــن الطــري قالــت

إن الربمـــة : أوحــي إيل حمرمــا علـــى طــاعم يطعمــه إال أن يكـــون ميتــة أو دمــا مســـفوحا مث تقــول
ت قالــ: ثنا حيــىي عــن حيــىي مسعــت القاســم يقــولحــد]3687[مســدد . هــا الصــفرةلتكــون في

ــ أجــد فيمــا قــل ال(تلــت ، رم كــل ذي نــاب مــن الســباع حيــ: ون عائشــة ملــا مسعــت النــاس يقول
ابـن .إن الربمة لتكون يف مائهـا الصـفرة مث ال حيرمهـا ذلـك و ، إىل آخر اآلية )أوحي إيل حمرما

قال حدثنا احلجاج بن املنهال قـال حـدثنا محـاد عـن حيـىي بـن حدثين املثىن]14090[جرير 

حمرًمــا علــى طــاعم قــل ال أجــد فيمــا أوحــي إيل(يكونــان علــى القــدر بأًســا ، وقــرأت هــذه اآليــة
نا سـويد قـال أخربنـا ابـن املبـارك عـن حيـىي بـن سـعيد قـال حدثين املثىن قال حدث.اآلية) يطعمه

وإن : لـتاق) أو دًمـا مسـفوًحا(حدثين القاسم بن حممد عن عائشة قالت وذكرت هذه اآليـة
.صحيح اهـ)1(الربمة لريى يف مائها من الصفرة

ثنـــا بـــن يزيـــد حيـــوة شـــريح أيبمـــن طريـــق] 27[مســـند إبـــراهيم بـــن أدهـــم ابـــن منـــده يفروىو 
بيد اهللا بن عمر وموسى بن عقبة عـن نـافع عـن ابـن عمـر وعائشـة عن عهو ابن أدهم هيمإبرا

أرادت أن اهللا حرم الدم يف كتابه وقد يرتخص الناس يف ماء اللحم يف القدر ] 473/ 2[قال ابن قتيبة يف الغريب -1
وليســت ختلــو أن تكــون علمــت بنهــي النــيب. وهــو دم وال جيعلونــه حرامــا فكيــف يقضــي علــى مــا مل حيرمــه اهللا بــالتحرمي 

ال تلحقوه بـاحملرم واجعلـوه ممـا كـره أو ال تكـون علمـت بـذلك أو مل : صلى اهللا عليه وسلم عن أكل حلوم السباع فقالت
حنرمـه فكيـف تسـألوين عمـا قـد أطلـق اهللا يف كتابـه ومل حنـن قـد نـرتخص يف مـاء الربمـة ويف دم وال: يصـح عنـدها فقالـت

اهـحيرمه
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قـل ال أجـد (ال بـأس بأكـل كـل شـيء إال مـا ذكـر اهللا عـز وجـل يف كتابـه يف هـذه اآليـة : قاال
.رجاله ثقاتغريبوهذا سند اهـ اآلية)فيما أوحي إيل حمرما

دي قــال ثنــا معاويــة عــن أيب الزاهريــة عــن ثنا عبــد الــرمحن بــن مهــحــد]25588[وقــال أمحــد 
. نعـم: قـال قلـت ؟ هـل تقـرأ سـورة املائـدة : فقالـت عائشةدخلت علـى : جبري بن نفري قال 

فمـا وجــدمت فيهـا مــن حــالل فاسـتحلوه ومــا وجـدمت فيهــا مــن ، : قالـت 
اهــــ القـــرآن: فقالـــت، ل اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ق رســـو لُـــوســـألتها عـــن خُ . حـــرام فحرمـــوه 

.والذهيباحلاكمصححه
ابـــن وهـــب قــرىء علـــى: حـــدثنا أبــو العبـــاس ثنـــا حبـــر بــن نصـــر قـــال ]3211[احلـــاكم قــالو 

عبد اهللا بـن حدث عن يمسعت أبا عبد الرمحن احلبل: أخربك حيي بن عبد اهللا املعافري قال
.ذهيب اهـ صححه هو والأن آخر سورة نزلت سورة املائدة عمرو

أيت : حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن ميمون قال]35582[ابن أيب شيبة -
وال عضد من شجر إال مبا ضيعت ما صيد من صيد : ناحني ، فقال بغراب وافر اجلبكرأبو

يزيـد يبأخالـد بـن حيـان مـن طريـقوأبـو الشـيخ يف العظمـةرواه أمحـد يف الزهـد. من التسبيح
.هذا مرسل فيه ضعف و .مثله عن ميمون بن مهران برقانبنجعفرعنيالرق

: حــدثنا خــالد بــن أســلم قــال: حــدثنا حممــد بــن العبــاس األخــرم قــال]259[وقــال الطــرباين 
حــدثنا شــريك عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عبــد اهللا بــن : قــالحــدثنا حنيفــة بــن مــرزوق

وروى البيهقي ؟هللا عليه وسلم فاسقااهللا صلى امن يأكل الغراب وقد مساه رسول: الزبري قال
اهليــثم بــن مجيــل حــدثنا شــريك عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن ابــن مــن طريــق]19849[

من يأكل الغراب وقد مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاسقا واهللا ما هـو مـن : عمر قال 
عــن أيبدثينأويــس حــيعقــوب بــن ســفيان حــدثنا إمساعيــل بــن أيبروى مــن طريــقو .الطيبــات

قتلـــه ألعجـــب ممـــن يأكـــل الغـــراب وقـــد أذن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يفإين: قالـــت 
جعفر بن عون أخربنا هشام عن ومن طريق.واهللا ما هو من الطيبات، للمحرم ومساه فاسقا 

مــن الطيبــات وقــد مســاه كيــف يكــون: ســئل عــن الغــراب مــن الطيبــات هــو؟ قــال : أبيــه قــال 
ابــــــن أيب شــــــيبة اهـــــــ ورواهمل جيــــــاوز بــــــه عــــــروة، الفاســــــق رســــــول اهللا صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم
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مـن يأكـل الغـراب وقـد مسـاه رسـول : حدثنا أبو معاوية عـن هشـام عـن أبيـه قـال ]20237[
.صحيح هسندهذا أصح ، و ـ اه؟)1(اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاسقا

كـانوا يكرهـون  : حدثنا أبو أسامة عن ابن عـون عـن حممـد قـال ]20231[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند بصري صحيح وكل سبع ذي ناب، من الطري كل ذي خملب 

وا كـــان: حـــدثنا أبـــو األحـــوص عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قـــال ]20232[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ سند كويف صحيح يفيكرهون من الطري ما أكل اجل

ما جاء يف اختاذ الكالب
التيـــاح مســـع حـــدثنا شـــعبة عـــن أيبحـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن معـــاذ حـــدثنا أيب]4104[مســـلم -

أمـر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بقتـل الكـالب :مطرف بن عبد اهللا عن ابن املغفـل قـال
اهـصيد وكلب الغنمكلب المث رخص يف.ما باهلم وبال الكالب :مث قال ، 
ابــنذهبـت مــع : قــال حـدثنا ابــن عيينـة عــن عبـد اهللا بــن دينـار]20304[ابـن أيب شــيبة -

من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إىل بين معاوية فنبحت علينا كالب ، فقال عمر
اه اهـــ صـــحيح ، رو )2(اشـــية نقــص مـــن أجــره كـــل يــوم قرياطـــانأو ماقتــىن كلبــا إال كلـــب ضــارية

.البخاري ومسلم خمتصرا 
هريــرة أن النــيب عــن معمــر عــن الزهــري عــن أيب ســلمة عــن أيب]19612[عبــد الــرزاق وقــال

مـن اختـذ كلبــا إال كلـب ماشـية أو صــيد أو زرع انـتقص مـن أجــره  :سـلم قــالصـلى اهللا عليـه و 

مخس فواسق يقتلن يف :ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أعن أبيه عن هشام بن عروة ]791[قال مالك -1
عبـــد الـــرزاق وقـــال. اهــــ تقـــدم ذكـــره يف كتـــاب الفديـــة يف احلـــج احلـــرم الفـــأرة والعقـــرب والغـــراب واحلـــدأة والكلـــب العقـــور 

يب صـلى اهللا عليـه كره رجـال مـن العلمـاء أكـل احلـدأة والغـراب حيـث مسامهـا النـ: عن معمر عن الزهري قال ]8700[
اهـوسلم من فواسق الدواب اليت تقتل يف احلرم 

وروى محـاد بـن زيـد عـن أيـوب عـن نـافع أن ابـن عمـر دخـل أرضـا لـه فـرأى  ] 14/224[قال أبو عمر يف التمهيـد -2
: ال حرشـوه علـي قـ: قـال فأخـذ املسـحاة وقـال ، إنـه واهللا كلـب عـابر دخـل اآلن : كلبا فهم أن يقع بقـيم أرضـه فقـال 

.اهـ إسناد محاد صحيح قوله فشحطه أي قتله يف أعجل شيء. فشحطه 
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أبــا هريــرة  يــرحم اهللا : قــال ، فــذكر البــن عمــر قــول أيب هريــرة : قــال الزهــري . كــل يــوم قــرياط 
.اهـ رواه مسلم )1(كان صاحب زرع

بـن احدثنا يزيد أنا مهام بن حيىي عـن قتـادة عـن أيب احلكـم البجلـي عـن ]4813[وقال أمحد 
مــن اختــذ كلبــا غــري كلــب زرع أو ضــرع أو : عمــر قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم 

قـال ؟ يف دار وأنـا لـه كـاره إن كـان : عمـرالبنفقلت .صيد نقص من عمله كل يوم قرياط
رواه شـعبة عـن قتـادة عـن أيب احلكـم حديث صـحيح ، اهـ هو على رب الدار الذي ميلكها : 

، وقــد قيــل إن أبــا احلكــم هــذا هــو عبــد الــرمحن بــن أيب نعــم . مســلم أمحــد و أخرجــه . خمتصــرا 
.وقيل هو عمران بن احلارث 

قـريش حـدثنا معاويـة الضـال رجـل مـن ]49[ئهجز يف لوين حممد بن سليمان املصيصي قالو 
مــن ارتــبط كلبــا : هريــرةأبــوقــال : قــالصــفرنــا مــروان األضــل يف طريــق مكــة فســمي ضــاال 

أو إنـه ال يـزال يـؤذي مسـلما: قـال؟مل يـا أبـا هريـرة: قال. نقص من أجره كل يوم قرياطان
.ثقات رجاله اهـ يروعه

ل حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن جعفـر بـن أخربنا الفضل بـن دكـني قـا]7565[ابن سعد -
بقتـل الكـالب ، ولعبـد اهللا بـن جعفـر كلـب حتـت سـرير أيب بكرأبوأمر : عن أبيه قال حممد

وكــان أبــو : قــال . يــا أبــت كلــيب ، فقــال ال تقتلــوا كلــب ابــين ، مث أمــر بــه فأخــذ : بكــر فقــال 
.اهـ مرسل جيد بكر قد خلف على أمه أمساء بنت عميس بعد جعفر

أمـــر بقتـــل عثمـــانأن حـــدثنا الثقفـــي عـــن يـــونس عـــن احلســـن]20285[بـــن أيب شـــيبة ا-
حــدثنا عبــد يأمحــد بــن منصــور الرمــادمــن طريــق] 4318[البيهقــي . الكــالب وذبــح احلمــام

الـرزاق عــن معمـر عــن يــونس عـن احلســن أن عثمـان بــن عفــان كـان يــأمر بقتـل الكــالب وذبــح 
، ورواه مبـــارك بـــن فضـــالة عـــن احلســـن قـــال ورواه يوســـف بـــن عبـــدة عـــن احلســـناهــــاحلمـــام

ن سـيار النصـييب قـالحدثنا إسحاق بـ]1612[وقال الدواليب يف الكىن . )2(شهدت عثمان

واملعىن فيه واهللا أعلـم أنـه إذا كـان صـاحب زرع كـان أكثـر عنايـة حبفظـه، مث إن ]1984[قال البيهقي يف الصغرى -1
اهـابن عمر رواه فيما استثىن من هذا اخلرب يف رواية أيب احلكم عمران بن احلارث عنه

جــاء عــن عمــر وعثمــان إذ ظهــر يف املدينــة اللعــب باحلمــام واملهارشــة بــني ] 224/ 14[قــال أبــو عمــر يف التمهيــد -2
قال احلسن البصري ، ا بني ما يؤكل وما ال يؤكل قَ رَّ 

اهـوا الكالب واذحبوا احلماممسعت عثمان بن عفان يقول غري مرة يف خطبته اقتل: 
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قـال حـدثنا عقبـة األصـم 
وقــرأت ، ة عمــر ولــدت لســنتني مــن خالفــ: يقــولمسعــت احلســن بــن أيب احلســن: الرفــاعي قــال

القــرآن يف خالفــة عثمــان، ورأيــت عثمــان خيطــب علــى املنــرب، وعليــه قمــيص لــني، يقعــد أحيانــا 
صـحيح اجلماعـة خـرب اهــ ويقوم أحيانا، يأمر بقتل احلمام الطيارة والكـالب، وينهـى عـن املثلـة

.، وعقبة بن عبد اهللا األصم ليس يف احلديث بذاك 
عبـد ن عـىي بـن سـعيد عـن سـفيان عـن عاصـم عـن زر حدثنا حيـ]20308[ابن أيب شيبة -

ســند  اهـــاشــية نقـص مــن أجــره كــل يـوم قرياطــانأو ممــن اقتــىن كلبـا إال كلــب قــنص: ل قـااهللا
.كويف حسن 

كان : قال حدثنا وكيع عن حسن بن أيب يزيد عن أيب الفضيل ]20315[ابن أيب شيبة -
.ضعيف اهـه حيرسناإن: فقال ، فقلنا له يأتينا ومعه كلب له ،أنس

رخــص يف الكــالب يف : ل قــاحــدثنا وكيــع عــن هشــام عــن أبيــه]20314[ابــن أيب شــيبة -
.سند صحيح اهـبيت املعور

مر األهليةاحلُاألمر يف 
يقـــول يحـــدثنا مالـــك بـــن إمساعيـــل حـــدثنا ابـــن عيينـــة أنـــه مســـع الزهـــر ]5115[البخـــاري -

إن : اهللا عــن أبيهمــا أن عليــا قــال البــن عبــاس وأخــوه عبــد ياحلســن بــن حممــد بــن علــأخــربين
اهــالنيب

.وقد تقدم يف كتاب النكاح . فأنكر عليه 
ومعــن بـن عيسـى عــن مالـك بـن أنــس عمـر حـدثنا أيبحـدثنا ابــن أيب] 5121[مسـلم وقـال

يعــن أكــل احلمــار األهلــســلمصــلى اهللا عليــه و : ن عمــر قــال ع عــن ابــعــن نــاف
اهـ)1(وكان الناس احتاجوا إليها، يوم خيرب 

ابـن زيـاد حـدثنا أبـو كامـل فضـيل بـن حسـني حـدثنا عبـد الواحـد يعـين]5123[مسلم وقال
، خيـرب ليـايلأصـابتنا جماعـة: أوىف يقـول قـال مسعـت عبـد اهللا بـن أيبحدثنا سليمان الشيباين

إمنـا كرهـت : حدثنا شريك عـن األعمـش عـن احلكـم عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى قـال ]24825[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند ال بأس به إبقاء على الظهر ، يعين حلوم احلمر
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يفلمــا كــان يــوم خيــرب وقعنــا يف
قــال. وال تــأكلوا مــن حلــوم احلمــر شــيئا أن اكفئــوا القــدور: صــلى اهللا عليــه وســلم رســول اهللا 
:آخـرونوقـال . : فقال ناس 

اهـ
عـن الـرباء حدثنا زهري بـن حـرب حـدثنا جريـر عـن عاصـم عـن الشـعيب] 5127[مسلم وقال

حلـــوم احلمـــر األهليـــة نيئـــة يأمرنـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أن نلقـــ: بـــن عـــازب قـــال 
اهـمث مل يأمرنا بأكله، ونضيجة 

سفيان عن أيوب عن حممد عن أنس قال عمر حدثنا وحدثنا ابن أيب]5132[مسلم وقال
، خيـرب أصـبنا محـرا خارجـا مـن القريـة فطبخنـا منهـا فـتح رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمملا : 

، أال إن اهللا ورســـوله ينهيـــانكم عنهـــا : رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يفنـــادى منـــاد
اهـر مبا فيهافأكفئت القدو . رجس من عمل الشيطان

عــن أيــوب عــن يحــدثنا حممــد بــن ســالم أخربنــا عبــد الوهــاب الثقفــ]5528[وقــال البخــاري 
أكلـت احلمـر : فقـال حممد عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءه جاءٍ 

فـــأمر مناديـــا . أفنيـــت احلمـــر: فقـــال مث جـــاءه جـــاءٍ . أكلـــت احلمـــر: فقـــال ، مث جـــاءه جـــاءٍ 
فأكفئــت . ينهيــانكم عــن حلــوم احلمــر األهليــةإن اهللا ورســوله : النــاس يففنــادى

اهـ
نـا ثحدثنا احلسن بن علي املعمري ثنا إمساعيل بـن مسـعود اجلحـدري]13421[الطرباين -

:قـالعمـرابـنتب إيل نافع أن ك: قالعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عون عن أبيه
.اهـ سند حسن احلمر اإلنسية
حــدثنا عمــر بــن حفــص بــن غيــاث يأمحــد بــن يوســف األزدحــدثينو ]5129[وقــال مســلم 

يال أدر : عن عاصم عن عـامر عـن ابـن عبـاس قـال حدثنا أيب
يــوم حرمــه يفأو، اهللا عليــه وســلم مــن أجــل أنــه كــان محولــة النــاس فكــره أن تــذهب محــولتهم 

.اهـ قلت ابن عباس أرسله خيرب حلوم احلمر األهلية
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بـن عبــاس سـئل عـن حلــوم اعــن معمـر عـن أيــوب عمـن حدثـه أن ]8727[عبـد الـرزاق وقـال
: احلمــر األهليــة فقــال 
اهـاآلية )ي إيل حمرماقل ال أجد فيما أوح(هي احلمولة مث تال 

ســألت : نــا شــعبة عــن عمــرو بــن دينــار عــن جــابر بــن زيــد قــال خرب أ]1629[ابــن اجلعــد -
قل ال أجد يف ما أوحـى (البحر عن حلوم احلمر فقرأ هذه اآلية عباسبناالبحر وكان يسمى 

بــن عبــد اهللا حــدثنا ســفيان يحــدثنا علــ]5529[البخــاري .)إيل حمرمــا علــى طــاعم يطعمــه
: قــال عمــرو قلــت جلــابر بــن زيــد 

عندنا بالبصرة ، ولكـن أىب ذاك يقد كان يقول ذاك احلكم بن عمرو الغفار : فقال ، األهلية 
كـان ابـن عبـاس ال : قلـت اهــ )1()حمرمـاإيليقـل ال أجـد فيمـا أوحـ(وقـرأ ، البحر ابـن عبـاس 

، فمنزعــه مــن اآليــة أين ال أجــد هــذا يف مــا أوحــي إلينــا ، ولــيس ســباع مــن احلــالل يــرى حلــوم ال
.واهللا أعلم .مراده ما ذكر يف آية األنعام قط 

حدثنا سفيان عـن عمـرو بـن يعبد اهللا بن الزبري احلميدمن طريق] 19939[البيهقي اهورو 
: دينار قال قلت جلابر بن زيد 

قـد كــان يقـول ذلــك احلكــم بـن عمــرو عـن رســول اهللا صــلى : قــال ، احلمـر األهليــة زمـن خيــرب 
إيليقــل ال أجــد فيمــا أوحــ(ابــن عبــاس وقــرأ ولكــن أىب ذلــك البحــر يعــين، اهللا عليــه وســلم 

كتابــه وبــني حاللــه وقــد كــان أهــل اجلاهليــة يرتكــون أشــياء تقــذرا فــأنزل اهللا تعــاىل. اآليــة ) حمرمــا
مث تــال ، ومــا ســكت عنــه فهــو عفــو ، ومــا حــرم فهــو حــرام ، فمــا أحــل فهــو حــالل ، وحرامــه 

حمرمــا علــى طــاعم يطعمــه إال أن يكــون ميتــة أو دمــا إيليقــل ال أجــد فيمــا أوحــ( هــذه اآليــة 
.صحيح اهـ)مسفوحا أو حلم خنزير

بـن أيب أوىف اجـري قـاال مسعنـا بن عيينة عن أيب إسحاق الشـيباين وأيب إسـحاق اهلاعن ]8722[عبد الرزاق وقال-1
. فنهـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم عـن أكلهـا : قـال . أصبنا يوم خيـرب محـرا خارجـة مـن القريـة فنحرناهـا : يقول 

.: فلقيـت سـعيد بـن جبـري فـذكرت ذلـك لـه فقـال : قال أبو إسحاق الشيباين 
ذكرت لسعيد بن جبري : ثنا شعبة عن الشيباين قال: ثنا وهب قال: ا إبراهيم بن مرزوق قالحدثن]6404[الطحاوي 

: فقال. حديث ابن أيب أوىف يف أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم إياهم بإكفاء القدور يوم خيرب 
مخسة عشر مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا : محدقال أ] 407/ 9[وقال ابن قدامة يف املغين . صحيح اهـتأكل العذرة

.اهـ يعين احلمر األهلية عليه وسلم كرهوها
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عن أبيه وكان ممـن شـهد زاهربن عن إسرائيل بن يونس عن جمزأة ]17142[عبد الرزاق -
. الشجرة أنه اشتكى فوصف له أن يستنقع بألبان األتن ومرقها يعين حلمها يطبخ فكره ذلك 

عـــن جمـــزأة بـــن زاهـــر عـــن أبيـــه أنـــه عـــن إســـرائيل حـــدثنا عبيـــد اهللا]24111[ابـــن أيب شـــيبة 
حدثنا ]4774[الدارقطين.فنعت له أن يستنقع يف ألبان األتن ، فكره ذلكاشتكى ركبتيه 

أبو طلحة أمحد بن حممد بن عبد الكرمي نا بندار نا عبد الرمحن نا إسـرائيل عـن جمـزأة بـن زاهـر 
فبعـث لـه أن ، وكان بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم حتت الشـجرة أنـه اشـتكى : عن أبيه قال

دثنا حــ]4173[البخــاري وقــال .صــحيح اهـــ فكــره ذلــك، يســتنقع يف ألبــان األتــن ومرقهــا 
عـن أبيـه وكـان يعبد اهللا بن حممد حدثنا أبو عامر حدثنا إسـرائيل عـن جمـزأة بـن زاهـر األسـلم

رسـول اهللا صـلى يألوقد حتت القدر بلحوم احلمر إذ نادى منادإين: ممن شهد الشجرة قال 
اهـاهللا عليه وسلم إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهاكم عن حلوم احلمر

عن معمر عن خالد احلذاء عن بكر بن عبد اهللا املزين أن رجـال مـن ]8726[عبد الرزاق -
: قـال فذكر من أمرهم شيئا-مار األهلي قومه سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن حلم احل

.، وهو مرسل هذا خمتصر اهـفرخص له -ال أدري ما هو 
احلســن عــن ابــن معقــلحــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن عبيــد بــن]24340[ورواه ابــن أيب شــيبة 

ســألت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال غالــب بــن أجبــر: عــن أنــاس مــن مزينــة الظــاهرة قــال
إمنـا كرهـت : قـال.أطعـم أهلـك مـن مسـني مالـك: مل يبق من مايل إال أمحـرة قـال: وسلم قلت

.وقد اختلفوا على عبيد اختالفا كثريا ، وما هو باحملفوظ اهـلكم جوايل القرية
حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيـب عـن ابـن طـاوس عـن عمـرو بـن ]3813[ال أبو داود وق

: شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال 
.حسنه األلباين اهـ

أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه س عـــن أبيـــه بـــن طـــاوو اعـــن معمـــر عـــن ]8766[عبـــد الـــرزاق وقـــال
ال مــا إفــإين ال أحــل ، ال ميســكن النــاس علــي بشــيء : ســلم قــال يف مرضــه الــذي مــات فيــه و 

ورواه ابــن ســعد . اهـــ هــذا مرسـل جيــد ال مــا حـرم اهللا يف كتابــه إحــرم أوال ، أحـل اهللا يف كتابــه 
بـن أيب مليكـة عـن عبيـد أخربنا يزيد بن هارون أخربنا حيىي بن سـعيد عـن أيب بكـر ]2069[

بن عمري الليثـي أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف مرضـه الـذي تـويف فيـه أمـر أبـا بكـر أن 
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يصلي بالناس ، فلما افتتح أبو بكر الصالة وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم خفـة فخـرج 
إال رسول اهللا فجعل يفرج الصفوف ، فلما مسع أبو بكر احلس علم أنه ال يتقدم ذلك التقدم 

صلى اهللا عليه وسلم ، وكان أبو بكر ال يلتفـت يف صـالته ، فخـنس إىل الصـف وراءه ، فـرده 
رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إىل مكانـــه ، فجلـــس رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم إىل 

أي رســول اهللا أراك : جنــب أيب بكــر وأبــو بكــر قــائم ، فلمــا فرغــا مــن الصــالة قــال أبــو بكــر 
بحت حبمد اهللا صاحلا ، وهذا يوم ابنة خارجـة ، امـرأة أليب بكـر مـن األنصـار يف بلحـارث أص

بـــن اخلـــزرج ، فـــأذن لـــه رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، وجلـــس رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
وســلم يف مصــاله أو إىل جانــب احلجــر ، فحــذر النــاس الفــنت مث نــادى بــأعلى صــوته حــىت أن 

إين واهللا ال ميسك الناس علـي بشـيء ، ال أحـل إال مـا : ملسجد فقال صوته ليخرج من باب ا
يـا فاطمـة بنـت حممـد ، ويـا : أحل اهللا يف كتابه ، وال أحرم إال مـا حـرم اهللا يف كتابـه ، مث قـال 

صــفية عمــة رســول اهللا ، اعمــال ملــا عنــد اهللا ، فــإين ال أغــين عنكمــا مــن اهللا شــيئا ، مث قــام مــن 
اهـ ورواه الشافعي عـن الثقفـي عـن حيـىي مثلـه صف النهار حىت قبضه اهللاجملسه ذلك ، فما انت

هــو ورواه علــي بــن عاصــم الواســطي عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ابــن أيب مليكــة عــن عائشــة ، و . 
.واهللا أعلم . هذا مرسل إسناده صحيح، و وهم

حلم اخليل
وة حــدثنا قــال حيــيحــدثنا ســعيد بــن شــبيب وحيــوة بــن شــريح احلمصــ]3792[أبــو داود -

كـرب عـن أبيـه عـن جـده عـن بقية عن ثور بن يزيد عن صـاحل بـن حيـىي بـن املقـدام بـن معـدي

.اهـ منكر ، أنكره أمحد وغريه )1(ناب من السباعيوكل ذ:زاد حيوة ،
: ء قالــت ثنا إســحاق مســع عبــدة عــن هشــام عــن فاطمــة عــن أمســاحــد]5511[البخــاري -

اهـفرسا وحنن باملدينة فأكلناه صلى اهللا عليه وسلم ذحبنا على عهد رسول اهللا

وهذا منسوخ : قال . وليس العمل عليه، ال بأس بلحوم اخليل : قال أبو داود . وهو قول مالك: قال أبو داود مث -1
الزبري وفضـالة بـن عبيـد وأنـس بـن مالـك صلى اهللا عليه وسلم منهم ابنقد أكل حلوم اخليل مجاعة من أصحاب النيب، 

اهـعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تذحبهاوكانت قريش يف، بكر وسويد بن غفلة وعلقمة وأمساء ابنة أيب
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حدثنا مسـدد حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن عمـرو بـن دينـار عـن حممـد بـن ]5520[البخاري -
يـوم خيـرب عـن حلـوم احلمـر ، صـلى اهللا عليـه وسـلمعـن جـابر بـن عبـد اهللايعل

اهـحلوم اخليلوأذن يف:مثله بلفظ محاد بن زيد عنمسلم اهـ ورواهحلوم اخليل ورخص يف
أخربنا معمر والثوري عن عبد الكرمي اجلزري عن عطاء عن جـابر ]8733[عبد الرزاق وقال
جريج فذكر عن عطاء بن اوأما . ال : قال ؟ البغل : قال قلت .كنا نأكل حلوم اخليل:قال

وقـال ابـن أيب شـيبة . سـلم كـانوا يـاكلون اخليـل أن أصحاب النيب صلى اهللا عليـه و بلغنا: قال 
كنـا : قـال عن عبد الكرمي اجلزري عـن عطـاء عـن جـابر حدثنا وكيع عن سفيان ]24806[
ريج اهــ صـحيح موصـول ، وأرسـله عطـاء يف حديثـه ابـَن جـكل حلوم اخليل ، فأما البغال فالنأ
.
كـان أصـحاب : حـدثنا أبـو أسـامة عـن هشـام عـن احلسـن قـال ]24795[ابن أيب شـيبة -

.اهـ سند صحيح لم يأكلون حلوم اخليل يف مغازيهمرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب ]19927[وقــال البيهقــي 

غزونـا : دثنا ابن فضيل عن إمساعيـل بـن مسـلم عـن احلسـن قـال حدثنا أمحد بن عبد اجلبار ح
وكنـا نأكـل حلـوم اخليـل يف: قال ، فذكر احلديث ، إىل سجستان عبد الرحمن بن سمرةمع 

.، إمساعيل بن مسلم هو العبدي اهـ وهذا إسناد جيد غزاتنا هذه
عـن املنهـال عـن حدثنا وكيع وعلي بـن هاشـم عـن ابـن أيب ليلـى ]24803[ابن أيب شيبة -

عـن أكـل : سـأله رجـل عـن أكـل الفـرس ؟ وقـال وكيـع : قـال عبـاسابـنعـن سعيد بـن جبـري 
ابــن جريــر .فكرههــا: اآليــة ، قــال )واألنعــام خلقهــا لكـم فيهــا دفء(اخليـل ، فقــرأ هــذه اآليــة 

عـن ابـن ثنا أيب عن ابن أيب ليلى عن املنهـال عـن سـعيد: حدثنا ابن وكيع قال] 17/172[
) واخليــل والبغــال واحلمــري لرتكبوهــا(أنــه ســئل عــن حلــوم اخليــل، فكرههــا وتــال هــذه اآليــةعبــاس
عــن قــال ثنــا قــيس بــن الربيــعأمحــدثنــا أبــو حــدثنا أمحــد قــال]173/ 17[ابــن جريــر .اآليــة

ابن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه سئل عن حلوم اخليل
والبغـال واخليـل()واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنهـا تـأكلون(قبلهااقرأ اليت: فقال

اهــ حممـد بــن عبـد الـرمحن بــن أيب ، وهــذه للركـوبفجعــل هـذه لألكـل) واحلمـري لرتكبوهـا وزينـة
.ليلى يضعف 
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حـدثنا ابـن عليـة عـن هشـام الدسـتوائي عـن حيـىي بـن أيب كثـري]24805[ابن أيب شيبة وقال
: وكـان يقـول ، ابن عباس كان يكره حلـوم اخليـل والبغـال واحلمـري أننافع بن علقمةعن موىل 

فهـــذه لألكـــل )واألنعـــام خلقهـــا لكـــم فيهـــا دفء ومنـــافع ومنهـــا تـــأكلون(قـــال اهللا جـــل ثنـــاؤه 
حـدثين يعقـوب قـال ] 17/172[ابن جرير .فهذه للركوب)واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها(

أن هشام الدسـتوائي قـال ثنـا حيـىي بـن أيب كثـري عـن مـوىل نـافع بـن علقمـةثنا ابن علية قال ثنا
كـم واألنعـام خلقهـا ل(قـال اهللا: ل واحلمـري، وكـان يقـولابن عباس كان يكره حلوم اخليل والبغـا

فهـــذه ) واخليـــل والبغـــال واحلمـــري لرتكبوهـــا(فهـــذه لألكـــل) فيهـــا دفء ومنـــافع ومنهـــا تـــأكلون
.ر مُ احلُ ن عباس يرخص يفضعيف ، كان اباهـللركوب

ثنـا أبـو ضـمرة : ثنـا حييـي بـن واضـح قـال: حـدثنا ابـن محيـد قـال] 17/172[وقال ابن جرير 
هــذه : قــال) واخليــل والبغــال واحلمــري لرتكبوهــا(قولــهعـن أيب إســحاق عــن رجــل عــن ابــن عبــاس

.اهـ ضعيف هذه لألكل: قال) واألنعام خلقها لكم فيها دفء(.للركوب
حـدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن احلكـم عـن جماهـد أنـه سـئل عـن ]24808[أيب شـيبة ابن وقال 

اهــ هـذا أشـبه ، وسـند  كأنـه كـره حلومهـا)واخليـل والبغـال واحلمـري لرتكبوهـا(؟ فقـال حلوم اخليل
حدثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عـن أيب إسـحاق]24802[وقال ابن أيب شيبة .كويف

.)1(اهـ ال بأس بهاخليلأدركتهم يقتسمون حلوم : ال ق
رأيـــت أصـــحاب : خـــربين عطـــاء قـــال أبـــن جـــريج قـــال اأخربنـــا ]8737[عبـــد الـــرزاق وقـــال

.اهـ صحيح بن الزبري يأكلون الفرس والربذون ااملسجد أصحاب 
ثنـا عبـد اهللا : حدثنا احلسن بن عثمان بـن أسـلم عـن الواقـدي قـال ]1603[وقال الفاكهي 

رأيت فرسا البن الزبري معدا ، فـأمر بـه ابـن الـزبري فـذبح مث قسـم :بن جعفر عن أيب عون قال 
حـدثتين : فذكرت هذا احلديث هلشام بن عـروة فقـال : قال عبد اهللا بن جعفر .بني أصحابه

أكلنــا حلــم فــرس علــى عهــد رســول اهللا : فاطمــة بنــت املنــذر عــن أمســاء بنــت أيب بكــر قالــت 
رأيــت العبــاد مــن : ين ابــن جــريج عــن عطــاء قــال قــال الواقــدي وحــدث.صــلى اهللا عليــه وســلم 

.اهـ الواقدي مرتوك أصحاب ابن الزبري يأكلون الرباذين يف حصر ابن الزبري 

ذبح بعض أصحاب عبد اهللا فرسا فأكلوه ومل : عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال ]8732[عبد الرزاق قال -1
حنر أصحاب عبد : حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال ]24796[أيب شيبة ابن .يروا به بأسا

.صحيح اهـاهللا فرسا فقسموه بينهم
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أكلــت فرســا يف: أميــة قــال أخربنــا ســفيان عــن عبــد الكــرمي أيب]19925هــق[ي شــافعال-
.أبو أمية فيه نظر اهـعهد ابن الزبري فوجدته حلوا

الضبما جاء يف حلم 
أن احلكـم بـن نـافع حـدثهم حـدثنا ابـن يحدثنا حممد بن عـوف الطـائ]3798[أبو داود -

عبــد الــرمحن بــن عــن راشــد احلــرباينعيــاش عــن ضمضــم بــن زرعــة عــن شــريح بــن عبيــد عــن أيب
.اهـ ضعيف 

بــو احلســن أخربنــا عبــد اهللا أخربنــا يــونس عــن حــدثنا حممــد بــن مقاتــل أ]5391[البخــاري -
أن ابن عباس أخربه أن خالد بـن يأبو أمامة بن سهل بن حنيف األنصار قال أخربينيالزهر 

علـــى صـــلى اهللا عليــه وســـلميقــال لـــه ســيف اهللا أخـــربه أنـــه دخــل مـــع رســول اهللا يالوليــد الـــذ
قدمت به أختها حفيدة بنـت خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا حمنوذا ، يميمونة وه
وكـــان قلمـــا يقـــدم يـــده ن جنـــد ، فقـــدمت الضـــب لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلماحلـــارث مـــ

لطعام حىت حيدث به ويسمى له ، فـأهوى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـده إىل الضـب ، 
هــو صــلى اهللا عليــه وســلم مــا قــدمنت لــه ،النســوة احلضــور أخــربن رســول اهللافقالــت امــرأة مــن

فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده عن الضـب ، فقـال خالـد بـن . الضب يا رسول اهللا 
. أعافـهفأجـدينيولكن مل يكن بأرض قوم، ال :قال ؟ أحرام الضب يا رسول اهللا : الوليد 
اهـينظر إيلصلى اهللا عليه وسلمخالد فاجرترته فأكلته ورسول اهللا : قال 
ل مسعـت ســعيد حـدثنا آدم حــدثنا شـعبة حـدثنا جعفـر بــن إيـاس قـا]2575[البخـاري وقـال

صــلى اهللا عليـــه أهـــدت أم حفيــد خالــة ابــن عبـــاس إىل النــيب: قــال بــن جبــري عــن ابـــن عبــاس
صلى اهللا عليه وسلم من األقط والسمن ، وتـرك الضـب وسلم أقطا ومسنا وأضبا ، فأكل النيب

مـا صلى اهللا عليه وسلم ، ولو كـان حرال اهللا فأكل على مائدة رسو : ابن عباس قال . تقذرا 
اهـصلى اهللا عليه وسلمما أكل على مائدة رسول اهللا 

عـن بـن مسـهر عـن الشـيباينيشـيبة حـدثنا علـحدثنا أبو بكر بن أيب]5152[مسلم وقال
فلقيت . كٌ وتارِ لٌ دعانا عروس باملدينة فقرب إلينا ثالثة عشر ضبا فآكِ : يزيد بن األصم قال 
صـلى اهللا قـال رسـول اهللا : فأخربته فأكثر القوم حوله حىت قال بعضـهم ، ابن عباس من الغد 

بئس ما قلـتم مـا بعـث نـيب: فقال ابن عباس . :عليه وسلم
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بينمـا هـو عنـد إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، إال حمـال وحمرمـا هللا عليه وسلمصلى ااهللا 
خـوان عليـه حلـم مونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخـرى إذ قـرب إلـيهممي

فكــف يــده . أن يأكــل قالــت لــه ميمونــة إنــه حلــم ضــبصــلى اهللا عليــه وســلمفلمــا أراد النــيب
. فأكـل منـه الفضـل وخالـد بـن الوليـد واملـرأة. كلوا :وقال هلم . آكله قط هذا حلم مل:وقال 

اهـء يأكل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميء إال شيال آكل من ش: وقالت ميمونة
ســلمة بــن شــبيب حــدثنا احلســن بــن أعــني حــدثنا معقــل عــن وحــدثين]5154[مســلم وقــال

بــنعمــروقــال قــال ، وقــذره ،ال تطعمــوه: عــن الضــب فقــال جــابراســألت : الــزبري قــال أيب
فإمنـا ، إن اهللا عـز وجـل ينفـع بـه غـري واحـد .رمـهمل حيصلى اهللا عليـه وسـلمإن النيباخلطاب

.كذا رواه معقل بن عبيد اهللا اجلزري اهـطعمتهيطعام عامة الرعاء منه ولو كان عند
ثنـا ابـن هليعـة عـن أيب الـزبري : ثنا أسـد قـال: حدثنا ربيع املؤذن قال]6357[وقال الطحاوي 

ال : اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فقــالأيت بــه رســول : فقــال. ســألت جــابرا عــن الضــب : قــال
وإن اهللا لينفــع بــه غــري ، إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مل حيرمــه : وقــال عمــر.أطعمــه 
ورواه حســن بــن موســى األشــيب عــن اهـــ وطعــام عامــة الرعــاة ولــو كــان عنــدي ألكلتــه ، واحــد 

أيت النـيب : ن عبـد اهللا يقـولمسعـت جـابر بـ: أخربين أبو الزبري قـالابن جريج قالو . ابن هليعة 
إين ال أدري لعلـه مـن القـرون األوىل الـيت : صلى اهللا عليه وسلم بضب، فأىب أن يأكله، وقـال

اهـمسخت
أخربنـا داود عـن أيب نضـرة قـال : حدثنا يزيـد بـن هـارون قـال ]24840[وقال ابن أيب شيبة 

.، ولـو كـان عنـدي لطعمـت منـهإن اهللا لينفـع بالضـب ، فإنـه لطعـام عامـة الرعـاة : عمرقال 
قـال : قـال هـارون أنبأنـا داود عـن أيب نضـرةحدثنا ابن املثىن حدثنا يزيـد بـن]371[الطربي 

اهـــ إن اهللا لينفــع بالضــب ، وإنــه لطعــام عامــة الرعــاء ، ولــو كــان عنــدي لطعمــت منــه : عمــر
.هكذا رواه يزيد بن هارون مرسال ، خالفه ابن أيب عدي 

نضرة عن عن داود عن أيبيعدحممد بن املثىن حدثنا ابن أيبحدثين]5155[قال مسلم 
:قـال ؟ فمـا تأمرنـا أو فمـا تفتينـا ،ةبَّ ِضـيـا رسـول اهللا إنـا بـأرض مُ : سعيد قال قـال رجـل أيب

فلمـا كـان بعـد : قـال أبـو سـعيد . فلم يأمر ومل ينه. إسرائيل مسختأن أمة من بينذكر يل
ولـو كـان ، عز وجل لينفع به غري واحد وإنه لطعام عامة هذه الرعاء إن اهللا: عمرذلك قال 
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تابعه يزيد بـن زريـع ومسـلمة بـن اهـإمنا عافه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لطعمته يعند
.وهذا أصح . ، أجرجه أبو عوانة علقمة 

يـا فشـكا بـن املسـيب أن رجـال كـان راعاعن معمر عـن قتـادة عـن ]8677[عبد الرزاق وقال
بلى يـا أمـري : قال ؟ بة ضِ ألست بأرض مُ : اجلوع بأرضه فقال له عمر عمر بن الخطابإىل 

.اهـ كذا رواه معمر عن قتادة معَ ر النـَّ ن يل بالضباب محُْ أما أحب : قال عمر . املؤمنني
حدثنا ابن بشار حدثين ابن أيب عدي عن سعيد عن قتادة عن احلسن ] 411[وقال الطربي 

مـا يسـرين :قـال . بلـى : ألست بأرض مضبة ؟ قـال : اجلوع ، فقال عمرشكا إىل ال أن رج
.اهـ وهذا أصح ، وهو مرسل جيد حبظي من الضباب محر النعم 

حدثنا وكيع عن شـعبة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب قـال ]24842[ابن أيب شيبة وقال
ا حممـد بـن سـنان حـدثنا حـدثن]409[الطـربي .ضـب أحـب إيل مـن دجاجـة: قال عمـر : 

مـا : حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن عمر بـن اخلطـاب قـال 
حــدثنا أبــو كريــب حممــد بــن العــالء حــدثنا وكيــع عــن .أحــب أن يل مكــان كــل ضــب دجاجــة

.لضــب أحــب إيل مــن دجاجــة: قــال عمــر : شــعبة عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب قــال 
بن عبد اهللا الصفار حدثنا عباد بن ليث حدثنا شعبة عن قتادة عـن سـعيد حدثين عبدةوقال 

.اهـ صحيح ما يسرين أن يل مكان كل ضب دجاجة: قال عمر : بن املسيب قال 
حـــدثنا هنـــاد بـــن الســـري حـــدثنا ابـــن أيب زائـــدة أنبأنـــا عبـــد الـــرمحن بـــن ]405[وقـــال الطـــربي 

أصـابتهم جماعـةاب إىل عمـر بـن اخلطـابجـاء أعـر : إسحاق عـن القاسـم بـن عبـد الـرمحن قـال
الضـباب مسـن مـن أكـل: فجعل يرضخ هلم يف أيديهم ، فرأى رجال مسينا فسـأل عنـه ، فقـالوا 

وددت أن يف جحــر كــل ضــب ضــبني ، اللهــم اجعــل رزقهــم يف بطــون الــتالع : فقــال عمــر . 
قــال .يــه عبــد الــرمحن بــن إســحاق الواســط لــيس بــالقوي ، وقــد اضــطرب فاهـــورءوس اآلكــام

حدثنا هنـاد حـدثنا أبـو معاويـة عـن عبـد الـرمحن بـن إسـحاق عـن القاسـم بـن ] 407[الطربي 
مــن أي شــيء : لرأى عمــر أعرابيــا مسينــا يف عــام جماعــة فقــا: عبــد الــرمحن عــن عبــد اهللا قــال 

واهللا لـوددت أن يف جحـر كـل ضـب ضـبني ، : فقال. من أكل الضباب: مسن هذا ؟ فقالوا 
اهـزقهم يف بطون اآلكام ورءوس التالع اللهم اجعل ر 
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حـدثنا هنـاد بـن السـري حـدثنا ابـن أيب زائـدة أنبأنـا إسـرائيل عـن الـركني ] 406[الطـربي وقال 
أتينــا عمــر بــن اخلطــاب فــذكر مثــل حــديث القاســم مث : بــن الربيــع عــن أيب ربعــي الفــزاري قــال 

ابــن أيب شــيبة وقــال.عه فنأكلــهأمــا تــأكلون اهلبيــد يعــين احلنظــل لقــد كانــت أمنــا تصــن: قــال لنــا
قـدمنا علـى عمـر وحنـن أنـاس : قال حدثنا عبدة عن الركني عن عصمة بن ربعي]24848[

: فقـــال عمـــر : الضـــباب ، قـــال : مـــا طعـــامكم ؟ قلنـــا : فقـــال : مســـان حســـنة هيئتنـــا ، قـــال 
يكـىن ه اهــ عصـمة مل أعرفـه أظنـمثلـهوددت أن مع كـل ضـب: نعم ، فقال :وجتزيكم ؟ قلنا 

.إن مل يكن يف امسه تصحيف أبا ربعي
حـدثنا حممـد بـن بشـر قـال حـدثنا مسـعر عـن زيـاد بـن عالقـة]24838[ابن أيب شـيبة وقال
الضـباب ، فقـال عمـر ن أكـلِ ِمـ: رأى رجال حسن اجلسم ، فسأله أو أخربه ، فقـال عمرأن 
عــــنيعلــــىحــــدثنا هنــــاد حــــدثنا ]412[الطــــربي .ضــــبنيضــــبٍ وددت أن يف كــــل جحــــرِ : 

ك ؟ مــا أمسنــ: رجــال مسينــا يف عــام ســنة فقــال عمــررأى : قــال املســعودي عــن زيــاد بــن عالقــة 
.اهـ هذا مرسل لوددت أن يف جحر كل ضب ضبني :فقال عمر . الضباب : فقال 

: عودي قال املسـحدثنا حممد بن عبد اهللا املخرمي حدثنا قراد أبو نوح] 414[وقال الطربي 
اعيـا مسينـا يف عـام رجـال ر عمـررأى : قـال مالـكعـن عمـه قطبـة بـنن عالقـةأنبأنا عن زيـاد بـ

وددت أن يف جحــر كــل ضــب :فقــال عمــر. الضــباب : مــا أمسنــك ؟ فقــال : ســنة ، فقــال 
.شريكخالفه ـاهضبني 

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا املخرمــي حــدثنا أبــو كامــل مظفــر بــن مــدرك ] 415[قــال الطــربي 
عمـرأن ن عالقة عن رجل من قومه يقال له معبـد بـن سـويد أو غـريهشريك عن زياد بحدثنا 

وددت : فقـال عمـر . الضـباب : مـا أمسنـك ؟ قـال : مسينا يف عـام الرمـادة ، فقـال رأى رجال
.ورواه شعبة اهـ أن يف جحر كل ضب ضبني 

حــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي حــدثنا شــعبة عــن ] 417[قــال الطــربي 
. الضـباب: مـا هـذا ؟ قـال : نا فقال رأى رجال مسيعمرأن ياد بن عالقة عن رجل من قومهز 

حــدثنا ابــن املثــىن حــدثين وهــب بــن جريــر حــدثنا . وددت أن مكــان كــل ضــب ضــبني: قــال
مــا الــذي : رأى رجــال دحــداحا فقــالعمــرعــن رجــل مــن قومــه أن اد بــن عالقــةعــن زيــشــعبة 

.ثوري وهو أثبت ه الوروااهـ نك ؟ فذكر حنوهأمس
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حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن عالقة عن سعد بن معبـد]24841[ابن أيب شيبة قال
الضـباب ، قـال : مـا طعامـك ؟ قـال: ن حمارب مسينا يف عام سنة ، فقـالأن عمر رأى رجال م

حـــدثنا حممــد بـــن العــالء اهلمـــداين ]416[الطــربي .وددت أن يف كــل جحـــر ضــب ضـــبني: 
ن حمـارب ن سفيان عن زياد بن عالقة عن سعد بن معبـد أن عمـر رأى رجـال مـحدثنا وكيع ع

وددت أن يف جحر كل ضـب : قال. الضباب: ؟ قالما طعامك: مسينا يف عام سنة ، فقال
ســعد بــن معبــد مل أعرفــه ، أخشــى أن يكــون هــذا االخــتالف مــن زيــاد بــن عالقــة مل اهـــضــبني 

.يضبط امسه ، واهللا أعلم 
حـــدثين العبـــاس بـــن حممـــد حـــدثنا خالـــد بـــن خملـــد حـــدثنا إبـــراهيم بـــن ]408[الطـــربي وقـــال

: إمساعيل بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن يزيد بن رومان عـن عـروة عـن عائشـة قالـت 
سـند هـذا اهـ ما أحب أن يل مائة ناقة كلها سود احلدقة حبظ العرب من الضباب: قال عمر
.منكر ضعيف 

كنـت عنـد عبـد الـرمحن بـن عبـد : عـن أيب إسـحاق قـال خربنـا زهـريأ] 2533[ابن اجلعـد -
أصـبت اليـوم مـن حاجتـك شـيئا فقـال بعـض : بن له أراه القاسم فقـال ااهللا بن مسعود فجاءه 
؟أو لـيس حبـرام: فقال بعض القوم . ما رأيت غالما آكل لضب منه : القوم وما حاجته قال 

أو لـيس : قـال ؟ صـلى اهللا عليـه و سـلم يكرهـه أمل يكـن رسـول اهللا: قـال ؟ وما حرمه : قال 
.إن حمـــرم احلـــالل كمســـتحل احلـــرام : عبـــد اهللاقـــال قـــال ؟ الرجــل يكـــره الشـــيء ولـــيس حبـــرام 

حدثنا حممد بن العالء حدثنا وكيع عن إسرائيل واملسعودي عن أيب إسـحاق ]417[الطربي 
: لقاسـم بـن عبـد الـرمحن فقـال سأله رجـل عـن ا: ن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود قال ع

مسعـت : ل عبد الرمحن فقال رجل يف ذلك ، فقا: قال . انطلق إىل الكناسة يلتمس الضباب 
حـدثنا هنـاد بـن السـري حـدثنا ابـن أيب .إن حمـرم احلـالل كمسـتحل احلـرام: يقـول ابن مسـعود 

بـن مسـعود وذكـر مسعـت ا: زائدة أنبأنا أيب عن أيب إسحاق عن عبـد الـرمحن بـن عبـد اهللا قـال 
حـدثنا عثمـان ]8853[وقـال الطـرباين .إن حمرم احلالل كمستحل احلـرام: الضباب ، فقال 

كنــت جالســا عنــد : بــن عمــر الضــيب ثنــا عبــد اهللا بــن رجــاء ثنــا إســرائيل عــن أيب إســحاق قــال
غـدا إىل الكناسـة يطلـب : عبد الـرمحن بـن عبـد اهللا، فأتـاه رجـل يسـأله عـن ابنـه القاسـم، فقـال
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: ؟ مسعت عبد اهللا بـن مسـعود يقـولومن حرمه: ؟ فقال عبد الرمحنأتأكله: لضباب، فقالا
اهـإن حمرم احلالل كمستحل احلرام

حدثنا زكرياء بن أيب زائدة : ال قأخربنا إسحاق بن يوسف األزرق ]8866[وقال ابن سعد 
: يقــول ســعودممسعــت عبــد اهللا بــن: قــال عــن مســاك بــن حــرب عــن عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا 

.)1(اهـ حسن صحيححمرم احلالل كمستحل احلرام
عــن معمــر عــن أيب إســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد عــن ابــن ]20573[عبــد الــرزاقوقــال 

.هذا خطأ إمنا هو عبد الرمحن بن عبد اهللا اهـإن حمرم احلالل كمستحل احلرام: مسعود قال
بـد اجلبـار بـن عبـاس عـن عريـب اهلمـداين عـن حدثنا وكيع عن ع]24846[ابن أيب شيبة -

حــدثنا هنــاد بــن الســري حــدثنا ابــن أيب ]444[الطــربي .احلــارث عــن علــي أنــه كــره الضــب
: زائـدة أنبأنــا عبـد اجلبــار بـن عبــاس عـن عريــب عـن عبــد الـرمحن اليــامي عـن احلــارث قـال 

امي عمن ذكره لشبحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن عبد اجلبار بن عباس ا.علي عن الضب
.اهـ ضعيف جدا أنه كره الضبابعن احلارث عن علي 

هريــرةأبــاســألت : قــال حــدثنا وكيــع عــن أيب املنهــال عــن عمــه ]24844[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا حممـد بـن العـالء ]436[الطـربي .لست بآكله ، وال زاجـر عنـه: عن الضب ؟ فقال 

عـن هريـرةأبـاسـألت : قـال بـن زيـد عمـه عبـد اهللا عـن حدثنا وكيع بـن اجلـراح عـن أيب املنهـال
.اهـ حسن لست بآكله وال بزاجر عنه:الضب فقال 

قــال الخــدريســعيدأبــيعــن معمــر عــن أيب هــارون العبــدي عــن ]8678[عبــد الــرزاق -
صـحاب حممـد صـلى اهللا عليـه و سـلم ألن يهـدى إىل أحـدنا ضـب أكنا معشر : مسعته يقول 

.اهـ ضعيف جة مشوي أحب إليه من دجا

ا فــحر عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن مســعود ثقــة، يقــال إنــه مل يســمع مــن أبيــه إال]963[قــال العجلــي يف الثقــات -1
جعفر بن عون عن املسعودي عن مساك بن حرب عن عبد الرمحن بن عبد حدثنا.واحدا حمرم احلالل كمستحل احلرام

/ 35[وروى ابـن عسـاكر يف تـاريخ دمشـق . اهـ وهذا قـول ابـن املـديين احملرم احلالل كمستحل احلرام : اهللا عن أبيه قال 
مســع عبــد محــد بــن حنبــل وقيــل لــه هــل أمسعتــه يعــين قــال بكــر حممــد بــن علــي بــن شــعيب السمســار أيبمــن طريــق ] 69

سرائيل فإنه يقول يف حديث الضـبإما أو ، أ: الرمحن بن عبد اهللا من أبيه قال 
اهـ
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باب جامع يف حشرات األرض
ملقــام بــن حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا غالــب بــن حجــرة حــدثين]3800[أبــو داود -

اهـــ صــلى اهللا عليــه وســلم فلــم أمســع حلشــرة األرض حترميــاصــحبت النــيب: تلــب عــن أبيــه قــال 
.ضعفه البيهقي واأللباين ، وقد سكت عنه أبو داود 

أبو ثور حدثنا سعيد بن منصور حدثنا حدثنا إبراهيم بن خالد الكليب]3801[أبو داود -
فسـئل عـن أكـل ابـن عمـرعبد العزيـز بـن حممـد عـن عيسـى بـن منيلـة عـن أبيـه قـال كنـت عنـد 

اآليــة قــال قــال شــيخ عنــده مسعــت أبــا هريــرة ) قــل ال أجــد فيمــا أوحــى إىل حمرمــا(القنفــذ فــتال 
فقال ابن عمـر إن كـان . خبيثة من اخلبائث:وسلم فقال صلى اهللا عليه يقول ذكر عند النيب

.ضعيف اهـ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا فهو كما قال ما مل ندر
ابــنحــدثنا زيــد بــن حبــاب عــن محــاد بــن ســلمة عــن قتــادة عــن ]20246[ابــن أيب شــيبة -

الفديــة يف احلــج اهـــ هــذا مرســل صــاحل ، وقــد تقــدم يف كتــابال بــأس بــالريبوع: قــال عبــاس
.حكومة عمر وعبد اهللا يف الريبوع 

األرنبما جاء يف 
: حـــدثنا أبـــو الوليـــد حــدثنا شـــعبة عـــن هشـــام بــن زيـــد عـــن أنـــس قـــال ]5535[البخــاري -

طلحـــة غِ أنفجنـــا أرنبـــا وحنـــن مبـــر الظهـــران ، فســـعى القـــوم فلَ 
اهـفقبلها صلى اهللا عليه وسلمإىل النيبيها أو قال بفخذفذحبها ، فبعث بوركيها 

حــدثنا حيــىي بــن خلــف حــدثنا روح بــن عبــادة حــدثنا حممــد بــن خالــد ]3794[أبــو داود -
قــال حممــد ، إن عبــد اهللا بــن عمــرو كــان بالصــفاح : خالــد بــن احلــويرث يقــول قــال مسعــت أيب

؟ مــا تقــول ،بــن عمــرويــا عبــد اهللا : وإن رجــال جــاء بأرنــب قــد صــادها فقــال ، مكــان مبكــة 
ومل ينــه عــن وأنــا جــالس فلــم يأكلهــا عليــه وســلمصــلى اهللا يقــد جــ: قــال 

.ضعفه األلباين اهـ، أكلها 
ن حــدثنا وكيـع عـن مهــام عـن قتـادة عـن ســعيد بـن املسـيب عــ]24770[ابـن أيب شـيبة وقـال
.اهـ هو عن ابن عمرو بن العاص أنه كرههامرمرو أو ابن عُ ابن عَ 
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حـدثين : هشام قـال حدثنا حممد بن بشار حدثنا معاذ بن]963[يف التهذيبالطربيقال
حدثنا ابـن وقال الطربي. اهـ هذا خمتصر أن عبد اهللا بن عمرو كره حلم األرنب أيب عن قتادة 

ا ابــن أيب عــدي وحــدثين يعقــوب بــن إبــراهيم حــدثنا ابــن عليــة حــدثن: بشــار وابــن املثــىن قــاال 
اهـــ وهــذا إســناد مجيعــا عــن ســعيد عــن قتــادة عــن ســعيد يف األرنــب كرههــا عبــد اهللا بــن عمــرو

.، فإن صح ما روي عنه مرفوعا دل على أنه تقذرها مل حيرمها صحيح 
آل طلحــة عــن بــن عيينــة عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن مــوىلاعــن ]8693[عبــد الــرزاق وقــال

من حاضـرنا : عن عمر أنه قال بن احلوتكيةايقال له وسى بن طلحة عن رجل من بين متيمم
أتـــى أعـــرايب : يـــوم القاحـــة إذ أيت النـــيب صـــلي اهللا عليـــه وســـلم باألرنـــب فقـــال أبـــو ذر أنـــا قـــال 

ليـه و إين رأيتها تـدمي فقـال النـيب صـلى اهللا ع: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأرنب فقال 
فـــذكر ؟ومـــا صـــومك: فقـــال . إين صـــائم : كلـــوه وذكـــر أنـــه مل يأكـــل فقـــال األعـــرايب : ســـلم 

اهـــ رواه أمحــد أيــن أنـت عــن البــيض الغــر ثالثـة عشــر وأربعــة عشــر ومخسـة عشــر : صـوما فقــال 
.والضياء يف املختارة يف التهذيب والنسائي وصححه ابن خزمية والطربي 

سعدعن وكيع عن مهام عن قتادة عن سعيد بن املسيب حدثنا]24761[ابن أيب شيبة -
]967[الطــربي .كنــت آكلهــا: مــا تقــول فيهــا ؟ قــال :فقلــت لســعيد : أنــه أكلهــا ، قــال 

أكل منها يعـين مـن : حدثين أيب عن قتادة قال : حدثنا ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال 
.كنـت آكـال ممـا أكـل منـه سـعد : األرنب سـعد قـال قتـادة فسـألت سـعيد بـن املسـيب فقـال 

حــدثنا ابــن أيب عــدي وحــدثين يعقــوب حــدثنا ابــن عليــة : حــدثنا ابــن بشــار وابــن املثــىن قــاال 
وكنـت آكـال منهـا : قلـت : مجيعا عن سعيد عن قتادة عن سعيد يف األرنب أكلها سعد قـال 

.صحيح اهـ)1(كنت آكال مما أكل منه سعد: ؟ قال 

عن الثوري عن هارون عن عبد اهللا بـن عبيـد بـن عمـري عـن أبيـه قـال جـاءه رجـل فسـأله عـن ]8694[عبد الرزاق-1
فالــذي يعلــم : قـال . ال أدري : قــال ؟ فمــا تطهـر : قـال . يز : قـال ؟ ومـاذا حيرمهــا : األرنـب فقــال 

ومـا قـال ، فما قال اهللا كما قـال اهللا ، كون نسيه يال بينه لكم أن إفإن اهللا مل يدع شيئا ، مىت طمثت يعلم مىت طهرها 
فـدعوه وال تبحثـوا ، فـو اهللا وبرمحتـه ومـا مل يقـل اهللا وال رسـوله فبع، رسول اهللا كما قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 

صحيح . ورواه ابن أيب زائدة ويعلى بن عبيد عن هارون بن أيب إبراهيم مثله اهـ فإمنا هي حاملة من هذه احلوامل ، عنه 
.
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بـن املسـيب اعـت رجـال سـأل معمـرا أمسعـت قتـادة حيـدث عـن ومس]8696[قال عبد الرزاق و 
بـن اأنه قرب لسعد بن أيب وقاص وعمرو بن العاص أرانب فأكل سـعد ومل يأكـل عمـرو فقـال 

املسيب نأكل مما أكـل سـعد وال نلتفـت إىل مـا صـنع عمـرو فقـال معمـر نعـم قـد مسعـت قتـادة 
.اهـ الصحيح عبد اهللا بن عمرو بن العاص حيدث به 

عن حممد بن مسـلم عـن إبـراهيم بـن ميسـرة عـن عبيـد بـن سـعد قـال ]8697[بد الرزاق ع-
حــدثنا ]24762[ابــن أيب شــيبة . أرنبــا بعصــا فكســر قوائمهــا مث ذحبهــا فأكلهــا بــاللرمــى 

أن بـالال رمـى الفضل بن دكني عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عـن عبيـد بـن سـعد
.تقدم ، اهـ مرسل ال بأس به فذحبها فأكلهاأرنبا بعصى ، فكسر قوائمها ، 

حدثنا ابن محيد حدثنا حيىي بن واضح حـدثنا احلسـني يعـين ابـن واقـد عـن ]970[الطربي -
ا يف سـفود ليتهمـ:عن األرنـب واجلـراد فقـال سعيدأباسألت : قال أيب عمرو بشر بن حرب 

.، تقدم اهـ ضعيف هاهنا ، فأكلنا منهما 

ةاجلاللما ذكر يف 
حدثنا ابن املثىن حدثىن أبـو عـامر حـدثنا هشـام عـن قتـادة عـن عكرمـة ]3788[أبو داود -

صـححه الرتمـذي وابـن اهــعن ابن عباس أن النـيب
.اِجلالّلة اليت تأكل اجلِّلة وهي العذرة .خزمية وابن حبان 

عبـد اهللا بـن جهـم حـدثنا عمـرو بـن سـريج أخـربينحدثنا أمحد بـن أيب]3789[أبو داود -
صــلى اهللا عليــه : عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال قــيس عــن أيــوب الســختياينأيب

وقـــال ، رواه احلـــاكم اهــــاإلبـــل أعـــن اجلاللـــة يفوســـلم
وب عــن نــافع عــن ابــن عمــر مســدد حــدثنا عبــد الــوارث عــن أيــورواه .األلبــاين حســن صــحيح 

اهـعن ركوب اجلاللةي: قال 
إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر مسعت أيب حيدث عـن عبـد من طريق]2269[وروى احلاكم 

: اهللا بن بابـاه عـن عبـد اهللا بـن عمـرو قـال 
ألدم و ال يركبهــا النــاس حــىت تعلــف أربعــني أن يؤكــل حلمهــا ويشــرب لبنهــا و ال حيمــل عليهــا ا

.اهـ ضعيف ليلة 
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حدثنا يعقوب بن محيد قال ثنا حامت بن إمساعيل عن حممـد بـن عبيـد ]827[الفاكهي وقال
يطيب البعـري اجلـالل أربعـني ليلـة والبقـرة : اهللا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال 

اهـــ حممــد بــن عبيــد اهللا س ليــال والشــاة ســبعا عشــرين ليلــة أو إحــدى وعشــرين والدجاجــة مخــ
.العرزمي ال حيتج به 

عمـر قـدم : د اهللا بـن أيب يزيـد عـن أبيـه قـال يـبـن عيينـة عـن عباعـن ]8715[عبد الـرزاق -
إبال جاللة فأرسـل إليهـا أن دة يقال له جنة فأخرب أن موىل لعمرو بن العاصمكبن الخطاب

. فــال حتــج عليهــا وال تعتمــر: قــال ، هــا وننقــل عليهــا إنــا حنطــب علي: أخرجهــا مــن مكــة قــال 
مكــة عمــرقــدم : حــدثنا ســفيان عــن عبيــد اهللا بــن أيب يزيــد عــن أبيــه قــال ]1192[مســدد 

إبــل : خرجهــا مــن مكــة وقــال أفــأخرب أن ملــوىل لعمــرو بــن العــاص إبــال جاللــة فأرســل إليهــا ف
أبـو إسـحاق احلـريب . ا وال تعتمـر ال حتـج عليهـ: فقـال عمـر. حيتطب عليها وينقل عليها املـاء 

عــن أبيــه أن يزيــدســفيان عــن عبيــد اهللا بــن أيبعــن حــدثنا عبيــد اهللا] 116/ 1[يف الغريــب 
إنا :فقال. ل إليه أن خترج من احلرمفأرس، فأخرب أن ملوىل لعمرو إبال جاللة ، عمر قدم مكة 
.ابن حجرده إسناصححاهـ ال حتج عليها وال تعتمر : فقال عمر. حنتطب عليها

عمــربــنااشــرتى : بــن أيب رواد أن نافعـا أخــربه قـالعـن عبــد العزيـز]8710[عبـد الــرزاق-
ابــن أيب شــيبة . 

أنـه كـان عنـده إبـل جاللـة حدثنا وكيـع عـن ابـن أيب رواد عـن نـافع عـن ابـن عمـر ]25102[
حدثنا حممد ]826[الفاكهي .حمل عليها الزوامل إىل مكةها إىل احلمى مث ردها ، ففأصدر 

لـه كانـت عمرابنإن : العزيز بن أيب رواد عن نافع قالبن أيب عمر قال ثنا سفيان عن عبد
.حسن صحيح .فلما طابت حج عليها واعتمر إبل جاللة فأصدرها إىل احلمى

بـــن عمـــر أنـــه كـــره أن تركـــب ابـــن عمـــر عـــن نــافع عـــن عـــن عبـــد اهللا]8711[عبــد الـــرزاق -
.اهـ حسن صحيح اجلاللة أو أن حيج عليها 

بــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن عبــد الــرمحن بــن فــروخ قــال اعــن ]8716[عبــد الــرزاق -
.اهـ حسن إين أريد أن أصحبك قال ال تصحبين على جاللة : قال رجل البن عمر قال 

نا داود بــن رشــيد حــدثنا شــعيب بــن إســحاق عــن هشــام عــن أيب حــدث] 107/ 1[احلــريب -
حدثنا ]13464[وقال الطرباين .ثقاتاهـ اجلاللةكره ركوب الزبري عن جماهد أن ابن عمر
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معاذ بـن املثـىن ثنـا مسـدد ثنـا حيـىي بـن سـعيد عـن ابـن جـريج حـدثين أبـو الـزبري عـن جماهـد عـن 
.من حديث أيب الزبري اهـ هذا أسند: ابن عمر قال

بـن عمـر أنـه كـان حيـبس الدجاجـة ثالثـة اعن عبد اهللا عن نـافع عـن ]8717[عبد الرزاق -
.اهـ حسن صحيح إذا أراد أن يأكل بيضها 

حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن ميمون عـن نـافع عـن ابـن ]25098[ابن أيب شيبة -
حدثنا عبيد اهللا ]115/ 1[احلريبو إسحاق أب.أنه كان حيبس الدجاجة اجلاللة ثالثاعمر 

عــن ســفيان عــن عمــرو بــن ميمــون عــن نــافع عــن ابــن عمــر كــان إذا أراد ذبــح )1(عــن مهــدي
.اهـ سند صحيح )2(حبسها ثالثة أيامدجاجة 

قالبة عـن زهـدم حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السالم عن أيوب عن أيب]4385[البخاري -
من جـرم ، وإنـا جللـوس عنـده وهـو يتغـدى دجاجـا ، يرم هذا احلأكموسىأبوملا قدم : قال 
فقال هلم ، . رأيته يأكل شيئا فقذرتهإين: القوم رجل جالس ، فدعاه إىل الغداء ، فقال ويف

هلـــم : فقــال . حلفــت ال آكلــه إين: فقــال . صــلى اهللا عليــه وســلم يأكلــه رأيــت النــيبفــإين
ى اهللا عليه وسلم نفـر مـن األشـعريني ، فاسـتحملناه فـأىب صلأخربك عن ميينك ، إنا أتينا النيب

صـلى اهللا عليـه وسـلم أن أيتأن حيملنا فاستحملناه ، فحلف أن ال حيملنا ، مث مل يلبث النيب
صلى اهللا عليه وسلم ميينه ، بنهب إبل ، فأمر لنا خبمس ذود ، فلما قبضناها قلنا تغفلنا النيب

:قـال . يا رسول اهللا إنك حلفت أن ال حتملنا وقد محلتنا : ت ال نفلح بعدها أبدا فأتيته فقل
كـره اهـهو خري منها يأجل ، ولكن ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال أتيت الذ

.ما غيب عنه تكلف أبو موسى 

ما يذكر يف طرح الروث يف احلرث
ة عــن عبــد اهللا بــن حــدثنا موســى بــن عبيــد: قــال حــدثنا وكيــع ]22806[ابــن أيب شــيبة -

أنــت الــذي تطعــم : عمــر بــن الخطــابالعــذرة ، فقــال لــهأن رجــال كــان يــزرع أرضــه بدينــار
.، إمنا يعرف هذا عن ابن عمر اهـ موسى بن عبيدة ليس بالقوي الناس ما خيرج منهم

.كذا وجدته ، وإمنا هو ابن مهدي -1
ريج عـن عطـاء يف جاللـة الغـنم حدثنا عبيد اهللا بن عمـر عـن حيـىي عـن ابـن جـ] 115/ 1[احلريب قال أبو إسحاق -2

.اهـ سند صحيح ومل أمسع فيه بوقت معلوم، 
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حيــىي عــن عبــد اهللا بــن دينــار عــن ابــن عمــر أنــه  أخربنــا ابــن أيب]12096هــق[الشــافعي وقـال 
اهــ ابـن وذلـك قبـل أن يـدع عبـد اهللا الكـراءهـا رَّ عُ يكريـه أرضـه أن ال يَـ يط علـى الـذكان يشـرت 

.والُعرّة العذرة .أيب حيىي مرتوك 
حــدثنا أبــو نعــيم قــال حــدثنا ســفيان حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قـال]8452[ابـن املنــذر -

. جيعل فيه عرةكان إذا أكرى أرضه اشرتط أن العمرابنأن عن موسى بن عقبة عن سامل
.سند صحيح اهـ وأنا أكره بيعه وشراءه: ال سفيانق
قال عمرابنعن حدثنا وكيع حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع ]22805[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ضه اشرتط على صاحبها أن ال يعرهاكان إذا أكرى أر : 
الرديين عن حيىي بن يعمـر حدثنا معاذ عن عمران بن حدير عن]22804[ابن أيب شيبة -

اهـ رديـين بـن أيب جملـز يـروي عـن حيـىي بـن أنه كان يكري ويشرتط أن ال يدمن بالعرةعن عمر
.حسن . يعمر عن ابن عمر 

عــن نــافع حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر : د قــالأخربنــا خالــد بــن خملــ]5180[وقــال ابــن ســعد 
كلـه للـذي كـان يصـنع فيـه مـن العـذرةأكان ابن عمر يقذر القثـاء والبطـيخ ، فلـم يكـن ي: قال

.اهـ حسن 
د الـرمحن بـن العريـان حدثنا عبـل حدثنا حجاج قالحدثنا علي قا]8453[ابن املنذر وقال

إين كنـت : جـاء رجـل إىل عبـد اهللا بـن عمـر فقـال: حـدثنا األزرق بـن قـيس قـالاحلارثي قال
، أنـت خبيـث: ؟ قالما ترى، وإين اشرتيت نفسي فعتقت فتزوجت وولد يل فرجال كناسا

.اهـ حسن صحيح ، تقدم يف البيوع )1(، وخبث أمره كلهوكسبك خبيث،ومالك خبيث
حدثنا عباد بن العوام عن حممد بن إسـحاق عـن حممـد بـن عبـد ]22809[ابن أيب شيبة -

ة النـاس إىلحيمل مكتال من عـذر سعدارأيت : قال الرمحن عن بايب موىل أم سلمة أو عائشة
إن مكتــل عــرة : أحتمــل هــذا ؟ قــال إســحاقيــا أبــا :زغابــة ، فقلــت لــه أرض لــه ، يقــال هلــا 

حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حـدثنا ]8454[ابن املنذر .مكتل حب
: عــن بــايب مــوىل عائشــة قــالد الــرمحنعــن حممــد بــن عبــمحــاد قــال أخربنــا حممــد بــن إســحاق

تكـره : ، وقيـل ألمحـد، وحـرم الشـافعي بيعـه وشـراءهمالـكوممـن كـان يكـره بيـع رجيـع ابـن آدم: مث قال ابن املنذر -1
اهـ ، وكان ابن عمر شدد فيهله جازفعإن: ، قال إسحاقشديدا: ؟ قالالعرة يف األرض
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إن مكــتال مــن : ؟ فقــالمــل هــذاحت: فقلــت: كــتال فيــه عــرة قــالرأيــت مــع ســعد بــن مالــك م
عبيــد حــدثنا يزيــد عــن محــاد بــن أيبمــن طريــق]12094[البيهقــي .مــن قمــحهــذا مكتــل

ابـن كـان سـعد يعـين: هكذا قال يزيـد قـال سلمة عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن بايب
عبــاد بــن العــوام عــن ابــن إســحاق حــدثناوبــه قــال.وقــاص حيمــل مكتــل عــرة إىل أرض لــهأيب

اهـــمكتــل عــرة مكتــل بــر: عــن عبــد اهللا بــن بابــا عــن ســعد مثــل ذلــك إال أنــه قــال وقــال ســعد 
.ضعيف 

أنــه كــره أن عبــاسابــنحــدثنا معتمــر عــن زيــاد أيب احلســن عــن ]22807[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ زياد هو ابن فياض ، مرسل تدمل األرض بالعذرة

دخلــت علــى : حــدثنا أبــو خلــدة قــال : أخربنــا حيــىي بــن خليــف قــال ]9764[ابــن ســعد -
كـل ، فـإن هـذا لـيس مـن البقـل الـذي خنـاف : أيب العالية ، فقرب إيل طعاما فيه بقل ، فقال 

ومـا شـأن البقـل ؟ : أن يكون فيه شيء ، هذا أرسل به أخي أنس بن مالك من بستانه قلت 
اخلـرء : هو ؟ قـال وما : قلت : م ما هو ؟ قال إن البقل ينبت يف منبت خبيث ، تعل: فقال 

.صحيح سند اهـ والبول واحلائض

ما ينهىوما يؤمر بقتله من الدوابجامع 
ما جاء يف الضفدع

بــن التيمــي عــن ســعيد عــن قتــادة قــال مسعــت زرارة حيــدث عــن اعــن ]8418[عبــد الــرزاق -
: بن أيب نعم عن عبد اهللا بن عمر قال ا

بـن هـو اسـعيد و وإمنا هو عن ابن عمرو بن العـاص ، وجدته عن ابن ُعمر ، كذا اهـوتقديس 
.أيب عروبة 

عــن زرارة بــن )1(حــدثنا شــعبة: رون قــال حــدثنا يزيــد بــن هــا]24178[ابــن أيب شــيبة وقــال
فــإن نقيقهــا ال تقتلــوا الضــفادع ،: قــال عمــرو أوىف عــن أيب احلكــم البجلــي عــن عبــد اهللا بــن 

سـيب بـن واضـح املرواه و . أبـو احلكـم هـو عبـد الـرمحن بـن أيب نعـم اهــالذي تسـمعون تسـبيح

يف حــديث شـعبة عـن قتـادة عـن زرارة بــن أوىف ]1913[وقـد قـال أمحـد يف العلـل . أظـن سـقط مـن الناسـخ قتــادة -1
اهـأبو احلكم عبد الرمحن بن أيب نعم:قال .عن أيب احلكم عن عبد اهللا بن عمرو ال تقتلوا الضفادع
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ورواه .مرفوعـــا عـــن زرارة بـــن أوىف عـــن عبـــد اهللا عـــن قتـــادة عـــن حجـــاج بـــن حممـــد عـــن شـــعبة 
.و موقوفــا ، وهــو أصــح مــر هشــام الدســتوائي عــن قتــادة عــن زرارة عــن أيب احلكــم عــن ابــن عَ 

.وإسناده جيد 
ـــا أبـــو عبـــد اهللا وأبـــو ســـعيد بـــن أيب]19864[البيهقـــي وقـــال عمـــرو قـــاال حـــدثنا أبـــو أخربن

بـن أوىف عـن قتـادة عـن زرارة يالعباس حدثنا حيـىي حـدثنا عبـد الوهـاب أخربنـا هشـام الدسـتوائ
وال تقتلـوا اخلفـاش فإنـه ملـا ، ال تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح : عن عبد اهللا بن عمرو قال
اهــ صـحح البيهقـي إسـناده على البحـر حـىت أغـرقهميا رب سلطين: خرب بيت املقدس قال 

، وهــو وهــم ، مل يكــن عبــد الوهــاب بــن عطــاء اخلفــاف بــذاك املتــني ، وقــد خــالف يف إســناده 
.واهللا أعلم . ومتنه 

ما جاء يف الوزغ
الزهـري عـن عـامر بـن سـعد عـن أبيـه سـعد بـن أيب أخربنـا معمـر عـن ]8390[عبد الرزاق -

.اهـ رواه مسلم ومساه فويسقا ، سلم بقتل الوزغ عليه و أمر رسول اهللا صلى اهللا: وقاص قال 
حدثنا حيىي بن حيىي أخربنا خالد بن عبد اهللا عن سـهيل عـن أبيـه عـن ] 5983[وقال مسلم 

أول ضربة فله كذا وكـذا ن قتل وزغة يفم:هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب
الضـربة وإن قتلهـا يف، لـدون األوىل لضربة الثانية فله كذا وكـذا حسـنةاومن قتلها يف، حسنة 

اهـالثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية 
حدثنا عبيد اهللا بن موسى أو ابن سـالم عنـه أخربنـا ابـن جـريج عـن ]3359[البخاري وقال

عليـه وسـلمصـلى اهللاأن رسول اهللا بن جبري عن سعيد بن املسيب عن أم شريك عبد احلميد 
اهـكان ينفخ على إبراهيم عليه السالم :وقال ، أمر بقتل الوزغ 

حدثنا حيىي بن سعيد عن أيب جعفر اخلطمي قـال حـدثين خـايل ]20253[ابن أيب شيبة -
نصــف النهــار فاســتأذنت ابــتزيــد بــن ثأتيــت : قــال عبــد الــرمحن عــن جــدي عقبــة بــن فاكــه
كنـت أتبـع هـذه : أيـن كنـت يف هـذه السـاعة ؟ فقـال : عليه فخرج متزرا ، بيده عصى فقلت 

]4738[الطـرباين .وهـي الـوزغ، الدابة ، يكتب اهللا بقتلها احلسنة وميحو به السيئة فاقتلهـا 
حـدثين خـايل عـن حدثنا معـاذ بـن املثـىن ثنـا مسـدد ثنـا حيـىي بـن سـعيد ثنـا أبـو جعفـر اخلطمـي 

: ، فقلـتخرجت إىل زيـد بـن ثابـت فخـرج إيل متـزرا بيـده الـرمح: عقبة بن فاكه قالجدي
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كنـت أطلـب هـذه الدابـة اخلبيثـة الـيت يكتـب : ؟ قالما بال الرمح هذه الساعةيا أبا خارجة
. ه اهـــ عقبــة بــن الفاكــه جــد أيب جعفــر ألمــاهللا بقتلهــا احل

.حديث حسن 
بــناعــن الثــوري عــن حبيــب بــن أيب عمــرة عــن ســعيد بــن جبــري عــن ]8396[عبــد الــرزاق -

.اهـ سند صحيح من قتل وزغة فله به صدقة : قال عباس
عن الثوري عن عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم عن القاسم بن حممـد ]8400[عبد الرزاق -

.سند صحيح اهـ رمح تقتل به األوزاغ لعائشةكان : قال 
عائشةعن حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم]20254[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح األوزاغ
عمـرو قـاال حـدثنا أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب]19863[وقال البيهقـي 

ن عطـاء أخربنـا طالـب أخربنـا عبـد الوهـاب بـأبو العباس حممد بن يعقوب حـدثنا حيـىي بـن أيب
كانـــت األوزاغ يـــوم : حنظلـــة بـــن أيب

قـال أبـو نصـر . أحرقت بيت املقدس جعلت تنفخ النـار بأفواههـا والوطـواط يطفئهـا بأجنحتهـا
.ه البيهقيإسنادصححاهـهو اخلفاش-عبد الوهاب بن عطاء يعين-

ا عبد اجلبار بن العالء قال ثنا بشر بن السري قال ثنا حنظلة حدثن] 2224[الفاكهي وقال
رأيــت أم املــؤمنني : قــال مسعــت القاســم بــن حممــد وســئل عــن األوزاغ أتقتــل يف احلــرم ؟ فقــال 

حدثنا عبد اجلبار بن العالء قـال وقال .عائشة تأمر بقتله يف بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن األوزاغ يـوم بيـت املقـدس : لقاسـم عـن عائشـة قالـت ثنا بشـر بـن السـري عـن حنظلـة عـن ا

أخشـى أال يكــون حمفوظــا . وهـذا ســند جيــداهـــ يـوم حــرق يـنفخ والوطــاويط تطفيــه بأجنحتهـا 
.واهللا أعلم. عن القاسم 

لنــيب صــلى اهللا عــن معمــر عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة أن ا]8392[عبــد الــرزاق وقــال
فنهـي عـن .طفىء النار عن إبـراهيم وكـان الـوزغ يـنفخ فيـه كانت الضفدع ت: سلم قال عليه و 
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خطـأأن يكـون ، اهـ )1(قتل هذا وأمر بقتل هذا
.، واهللا أعلم أو معمر دخل على كتاب عبد الرزاق أو مما 
حدثنا وكيع عن هشام عن أبيـه عـن عائشـة ] 20255[ابن أيب شيبة وقال

. صحيح . أي تقتل الوزغ . 
.واهللا أعلم . تقتله 

: حـدثنا عبيـد اهللا بــن موسـى عـن أيب العمـيس عـن أبيـه قــال ]20261[وقـال ابـن أيب شـيبة 
د مـن أيب العنـبس وهـو سـعياهـ كـذا وجدتـه ، وأُراه تصـحيفا 

.خمتصر بن كثري بن عبيد ، وهو 
إين : أخربنـــا جريــر عـــن مطـــرف عــن كثـــري بــن عبيـــد قـــال]1764[ه مســندوقــال إســـحاق يف 

إنــه كــان يــنفخ : مــا شــأنه؟ فقالــت: قيــل. اقتــل اقتــل: جلــالس عنــد عائشــة إذ رأت وزغــا فقالــت
ا األســباط بــن حممــد عــن مطــرف أخربنــ.النــار يــوم احــرتق بيــت املقــدس وكــان الضــفدع يطفــئ 

.كثري وثقه ابن حبان. اهـ مطرف هو ابن طريف عن كثري املدين
عــن حــدثنا يــونس بــن حممــد حــدثنا جريــر بــن حــازم عــن نــافع]20258[ابــن أيب شــيبة -

: ت فرأت يف بيتها رحما موضـوعا ، فقالـعائشة
فــإن النــيب صــلى اهللا عليــه ، : 

وسـلم أخربنـا أن إبـراهيم خليـل اهللا ملـا ألقـي يف النـار مل تكـن دابـة يف األرض إال أطفـأت النـار 
أمحد رواه .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتلهعنه غري الوزغ ، فأنه كان ينفخ عليه ، فأمر رسو 

.، وسائبة وثقها ابن حبان وشعيب ابن ماجة وصححه األلباين و 
بن جريج قال أخـربين عبـد اهللا بـن عبـد اثنا حممد بن بكر قال أنا حد]25684[قال أمحد و 

بــن عمــر أخــربه أن عائشــة أخربتــه أن النــيب صــلى اهللا عليــه االــرمحن بــن أيب أميــة إن نافعــا مــوىل 
وكانت عائشة : قال . وزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السالم النار اقتلوا ال: وسلم قال 

عن ابـن شـهاب عـن عـروة بـن الـزبري عـن عائشـة أن رسـول اهللا صـلى مالك ويونس روى البخاري ومسلم من طريق-1
ورواه مســلم عــن حرملــة عــن ابــن وهــب عــن يــونس عــن ابــن . ومل أمسعــه أمــر بقتلــه . اهللا عليــه وســلم قــال للــوزغ فويســق 

ُه من سعد بن أيب وقـاص وقد َأَخَذتْ . اهـ تابعه أبو أويس عن ابن شهاب قالت ومل أمسعه أمر بقتله:شهاب مثله وقال 
.صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتلهوقاص أن النيبوزعم سعد بن أيب،ومل أمسعه أمر بقتله : قالت يف رواية يونس 
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قال ]2223[الفاكهي . تقتلهن 
.فذكره اهـ ابن أيب أمية جمهول ابن جريج قالَ 

.، وما سوى ذاك فظنني 
مـيت ال أخربتـين عقـحدثنا خالد بن خملد عن موسى بن يعقوب ]20259[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن ال بأس به تأمر بقتل الوزغسلمةأمكانت : قالت قريبة بنت عبد اهللا بن وهب 
اقتلـوا : ل قـاعمـرابـنعـن حـدثنا حفـص عـن ليـث عـن جماهـد ]20260[ابن أيب شـيبة -

بـن انـا شـريك عـن ليـث عـن نـافع عـن خرب أ]2280[ال ابـن اجلعـد وقـ.الوزغ يف احلل واحلرم
.يث بن أيب سليم ضعيفلاهـهو شيطان :أنه كان يأمر بقتل الوزغ ويقولعمر

هـــو بريـــد :بـــن عبـــاس قـــالاأنـــا شـــريك عـــن جـــابر عـــن عكرمـــة عـــن ]2281[ابـــن اجلعـــد -
.اهـ ضعيفالشيطان 

ما جاء يف قتل احليات
ا عبــد اهللا بــن حممــد حــدثنا هشــام بــن يوســف حــدثنا معمــر عــن حــدثن]3297[البخــاري -

:صـلى اهللا عليـه وسـلم خيطـب علـى املنـرب يقـول أنـه مسـع النـيبعن سامل عن ابن عمـريالزهر 
.

إن رسـول : فقلـت . ال تقتلهـا: أبـو لبابـة فنـاداين، قتلهـا فبينا أنا أطارد حية أل: قال عبد اهللا 
: قال . قد أمر بقتل احليات صلى اهللا عليه وسلم اهللا 
اهـ)1(العوامريوه

نــه أفلــح عـن أيب الســائب مــوىل هشـام بــن زهــرة أبــن اعــن صـيفي مــوىل ]1761[مالــك وقـال 
نتظـــره حـــىت قضـــى صـــالته أاخلـــدري فوجدتـــه يصـــلي فجلســـت دخلـــت علـــى أيب ســـعيد :قـــال 

ن اجلـس أفأشـار أبـو سـعيد ، فقمـت ألقتلهـا ، فسمعت حتريكا حتت سرير يف بيته فـإذا حيـة 
نـه إ: قـال . نعـم : فقلـت ؟ أتـرى هـذا البيـت : فلما انصرف أشار إىل بيـت يف الـدار فقـال ، 

ى اهللا عليـه و سـلم إىل اخلنـدق قد كان فيـه فـىت حـديث عهـد بعـرس فخـرج مـع رسـول اهللا صـل
هلي عهــدا فــأذن لــه أفبينــا هــو بــه إذ أتــاه الفــىت يســتأذنه فقــال يــا رســول اهللا ائــذن يل أحــدث بــ

: رواه الرتمذي مث قال -1
.تلتوي يف مشيتها
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فإين أخشى عليك بين قريظـة ، خذ عليك سالحك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقال 
بــالرمح ليطعنهــا وأدركتــه فــانطلق الفــىت إىل أهلــه فوجــد امرأتــه قائمــة بــني البــابني فــأهوى إليهــا. 

ال تعجــل حــىت تــدخل وتنظــر مــا يف بيتــك فــدخل فــإذا هــو حبيــة منطويــة علــى : غــرية فقالــت 

اهللا عليــه ذلــك لرســول اهللا صــلىميتــا فمــا يــدري أيهمــا كــان أســرع موتــا الفــىت أم احليــة فــذكر
فـإن بـدا ، فإذا رأيـتم مـنهم شـيئا فـآذنوه ثالثـة أيـام ، ن باملدينة جنا قد أسلموا إ: سلم فقال و 

.اهـ رواه مسلم لكم بعد ذلك فاقتلوه فإمنا هو شيطان 
حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن مســلم عــن أيب صــاحل قــال ]20266[ابــن أيب شــيبة -

.وام قبــل أن ختـيفكم ، فإنـه ال يظهـر لكـم مـنهن مســلمأصـلحوا مثـاويكم وأخيفـوا اهلـ: عمـر
ورواه عاصـم بـن أيب النجـود عـن .الثوري عن األعمش عن مسلم البطني قال قال عمررواهو 

يأيت إن شاء اهللا يف كتاب ، ، وهو حديث حسن شبهأأيب العدبس عن عمر ، ورواية الثوري
.اللباس

قـال : قـال سـفيان عـن عبـد الكـرمي عـن جماهـدحدثنا وكيـع عـن]20264[ابن أيب شيبة -
.مرسل، على كل حال أي يف احلرم وغريهاهـاقتلوا احليات كلها على كل حال: عمر
: حـدثنا ابـن عيينـة عـن الزهـري عـن سـامل عـن ابـن عمـر قـال ]15057[ابـن أيب شـيبة قال

عـن معمـر عـن ]8382[عبـد الـرزاق .اقتلـوهن: سئل عمر عن قتل احلية وهو حمرم ؟ فقال 
هـي عـدو فاقتلهـا حيـث : بـن عمـر قـال سـئل عمـر عـن قتـل احليـة قـال االزهري عن سـامل عـن 

.، تقدم يف كتاب الفدية يف احلج اهـ صحيح يعين يف احلرم وغريه، 
حدثنا حيىي بن سـعيد عـن ابـن جـريج عـن عبـد اهللا بـن عبيـد بـن ]20265[ابن أيب شيبة -

اهـــ لطفيتـنيأنـه كـان يـأمر بقتـل احليـات ذي اعلـي بـن أبـي طالـبعـن عمـري عـن أيب الطفيـل
.سند جيد 

عبـد اهللاقـال : قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم]20267[ابن أيب شيبة -
ثنا أبـو داود احلفـري عمـر بـن حـد]20278[ابـن أيب شـيبة وقال. من قتل حية قتل كافرا: 

مـن قتـل حيـة قتـل  : قـال إبراهيم عـن األسـود عـن عبـد اهللاعمش عنعن األسعد عن سفيان
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ورواه إســرائيل . ورواه أبــو نعــيم عــن املســعودي عــن القاســم عــن عبــد اهللا .اهـــ صــحيح كــافرا
.رواه الطرباين .عن أيب إسحاق عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب عن عبد اهللا 

عمش عن أيب قيس عن علقمة قـالاألحدثنا أبو معاوية عن]20268[ابن أيب شيبة وقال
إسناد حسـن ، أبـو اهـ ول ، فإنه جنهامُ لْ إال الذي كأنه مُ ، اقتلوا احليات كلها : قال عبد اهللا 

.امللمول امليل الذي يكتحل به .)1(قيس امسه عبد الرمحن بن ثروان
ابـنكـان : قـال مـةعـن عكر حدثنا وكيع عـن عمـران بـن حـدير]20270[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح أمر بقتل احليات ، مث أمر بنبذهنيعمر
أنــه كــان ابــن عبــاسعــنن عكرمــة عــحــدثنا الثقفــي عــن أيــوب ]20269[ابــن أيب شــيبة -

كمـــا مســـخت القـــردة مـــن بـــين ،  اجلـــان مســـخ اجلـــن: ويقـــول ، ويـــأمر بقتلهـــا ، يقتـــل اجلـــان 
.ثقاتاهـ إسرائيل

قــال حممــد بــن إســحاق : يعــين ابــن هــارون قــالحــدثنا يزيــد ]372[احلــارث بــن أيب أســامة -
احليـة أفسـق الفسـقة : يقـولعبـاسابـنوحدثين بعض أصحابنا عن القاسم بن حممـد أنـه مسـع 

اهـاقتلوها
أخربنا عيسى بن يونس ثنا عبيد اهللا بن أيب زياد املكي ]2378املطالب العالية [إسحاق -

ال تــزال تــرى جنانــا يف بيتهــا فــأمرت بــه عائشــةكانــت : وهــو القــداح عــن ابــن أيب مليكــة قــال 
فقتل فأتيت يف النوم فقيـل هلـا مل قتلـت عبـد اهللا املسـلم فقالـت لـو كـان مسـلما مـا اطلـع علـى 
أزواج النيب صلى اهللا عليه وسـلم بغـري إذن فقيـل هلـا أمـا إنـك قـد علمـت أنـه كـان ال يطلـع إال 

اهــ القـداح ضـعيف عشـر ألفـاقال فلما أصبحت تصدقت بـاثين . حني جتميعن عليك ثيابك 
.

كــانوا يــأمرون بقتــل احليــات إال اجلــان : حــدثنا ابــن فضــيل عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال ]20272[ابــن أيب شــيبة -1
.سند صحيحاهـ الذي كأنه قضيب فضة
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احيـاألضأبواب
يف األمصاريف ترك األضحيةهل يرخص

.هذا أمر باإلخالص ) فصل لربك واحنر(وقول اهللا تعاىل 
ثـين معاويـة عـن علـي عـن ابـن قـال ثنا أبو صاحلقال حدثين علي]654/ 24[ابن جرير -

.اهـ حسن ذبح يوم النحرا: يقول) فصل لربك واحنر(يف قولهعباس
عن زبيد قال مسعت الشعيبحدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخربين]951[البخاري -

إن أول مـا نبـدأ مـن يومنـا هـذا أن :خيطـب فقـال صلى اهللا عليه وسـلمالرباء قال مسعت النيب
اهـ، مث نرجع فننحر ، فمن فعل فقد أصاب سنتناينصل

عن عمـرو عـن اإلسكندرايننا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعينحدث]2812[أبو داود -
شــهدت مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم األضــحى : املطلــب عــن جــابر بــن عبــد اهللا قــال 

بكبش فذحبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم فلما قضى خطبته نزل من منربه وأيت، باملصلى 
: اهــ مـا أدري مـا قولـه وعمن مل يضح مـن أمـيتعينهذا، بسم اهللا واهللا أكرب :وقال ، بيده 

ورواه أمحــد مــن . نــزل مــن منــربه ، مل يكــن اختــذ منــربا باملصــلى حــىت أحــدث زمــان بــين مــروان 
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. هــذا أشــبه ، واهللا أعلــم ، وجــه آخــر عــن املطلــب عــن جــابر قــال فلمــا انصــرف أيت بكــبش 
.واأللباين واستغربه ، وصححه احلاكم والذهيبيواحلديث رواه الرتمذ

حــدثنا أبــو عبــد الــرمحن ثنــا عبــد اهللا بــن عيــاش عــن عبــد الــرمحن بــن هرمــز ]8256[أمحــد -
من وجد سعة فلـم يضـح فـال : سلم ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و األعرج عن أيب هريرة قا

ــــه .صــــححه احلــــاكم والــــذهيب اهـــــيقــــربن مصــــالنا  الــــدارقطين الرتمــــذي و والصــــحيح وقفــــه قال
.)1(موغريهي والبيهق
ا نــحــدثنا أبــو بكــر النيســابوري نــا أمحــد بــن عبــد الــرمحن بــن وهــب]4743[الــدارقطين ورواه

عـن ن عبد الرمحن بن فروة األنصاري عن ابن شـهابعن عيسى ببن عياشنا عبد اهللاعمي 
اهــ ة ومل يضح فال يقربنـا يف مسـاجدنامن وجد سع: سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أنه قال

.ن فروة هذا مرتوك ، وأُراه مما أخطأ ابن أخي ابن وهب اب
حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب ثنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد ] 7566[قــال احلــاكم 

احلكم أنبأ ابن وهب أخـربين عبـد اهللا بـن عيـاش عـن عبـد الـرمحن األعـرج حدثـه عـن أيب هريـرة 
.هذا أصح اهـنا من وجد سعة فلم يضح معنا فال يقربن مصال: قال 

حــدثنا هــارون بــن عبــد اهللا حــدثنا عبــد اهللا بــن يزيــد حــدثين ســعيد بــن ]2789[أبــو داود -
أيب أيــوب حــدثين عيــاش بــن عبــاس القتبــاين عــن عيســى بــن هــالل الصــديف عــن عبــد اهللا بــن 

أمرت بيوم األضـحى عيـدا جعلـه اهللا عـز : عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ال، : : قــال الرجــل. ل هلــذه األمــةوجــ

ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وحتلق عانتـك، فتلـك متـام أضـحيتك عنـد اهللا 
.صححه ابن حبان واحلاكم والذهيب اهـعز وجل

: أيب سـرحية قـال عن الثوري عن إمساعيل و مطرف عن الشعيب عن] 8139[عبد الرزاق -
حـدثنا عبـدان بـن أمحـد ثنـا عبـد اهللا ]3058[الطـرباين . ومـا يضـحيانعمـروبكـرأبـارأيت 

رأيت : بن حممد الزهري ثنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعيب عن حذيفة بن أسيد قال

هريـرة موقـوف قـال ورواه جعفـر أنـه قـال الصـحيح عـن أيبيعيسى الرتمـذعن أيببلغين]19485[قال البيهقي -1
:بيهقــي قــال ال. هريــرة موقوفــا وحــديث زيــد بــن حبــاب غــري حمفــوظ بــد الــرمحن األعــرج عــن أيببــن ربيعــة وغــريه عــن ع

وابـن وهـب عـن عبـد اهللا بـن عيـاش عـن األعـرج ، هريـرة موقوفـا جعفر عـن األعـرج عـن أيبوكذلك رواه عبيد اهللا بن أيب
اهـهريرة موقوفاعن أيب
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علــى اجلفــاء بعــد أن علمــت فحملــين أهلــي أبـا بكــر وعمــ
حـدثنا سـفيان الفريـايبمـن طريـق ]19507[البيهقي . حىت إين ألضحي عن كلٍّ السنةمن 

أدركـــت أبـــا بكـــر أو : قـــال يســـرحية الغفـــار عـــن أيبعـــن أبيـــه ومطـــرف وإمساعيـــل عـــن الشـــعيب
وذكــره ابــن اهـــيف، رأيــت أبــا بكــر وعمــر ال يضــحيان 

ريـق عبـد الـرمحن بـن مهـدي عـن سـفيان الثـوري عـن مطـرف بـن مـن ط]9/ 6[حزم يف احمللـى 
وعمــر لقــد رأيــت أبــا بكــر: طريــف عــن الشــعيب عــن أيب ســرحية حذيفــة بــن أســيد الغفــاري قــال

]5493[ورواه عبــد اهللا بــن أمحــد يف العلــل ألبيــه اهـــ
مان عـــن إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن حـــدثين عبيـــد اهللا القـــواريري قـــال حـــدثنا معتمـــر بـــن ســـلي

لقــد رأيــت أبــا بكــر وعمــر ومــا يضــحيان عــن :مطــرف عــن عــامر عــن حذيفــة بــن أســيد قــال
ورواه ابـن شـربمة عـن الشـعيب عـن حذيفـة ، أخرجـه وكيـع بـن اهــ 

.خلف يف أخبار القضاة 
امت قال ثنا شعبة عن سعيد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أشهل بن ح]6211[وقال الطحاوي 

هـــذا خـــرب اهــــ عـــن أيب ســـرحية أن أبـــا بكـــر وعمـــر كانـــا ال يضـــحيان بـــن مســـروق عـــن الشـــعيب
.احلج كان أبو بكر وعمر يفردان،  يف احلجوهو .صحيح

عن الثوري عن مغرية عن إبـراهيم أن عمـر بـن اخلطـاب كـان حيـج ] 8141[عبد الرزاق وقال
كـان عمـر : حدثنا جرير عن منصور عن إبـراهيم قـال] 14394[ابن أيب شيبة . فال يضحي

عــن فضــيل بــن عيــاض عــن منصــور عــن ]2303[مســدد .حيــج فــال يــذبح شــيئا حــىت يرجــع 
وكــانوا حيجــون ومعهــم أرزاقهــم : قــال إبــراهيم . إبــراهيم قــال إن عمــر كــان حيــج فــال يضــحي 

.صحيح مرسل اهـ )1(وذهبهم فال يضحون
إن أبـا بكـر وعمـر : بن عياض عن مغرية عـن الشـعيب قـال حدثنا فضيل] 2302[مسدد -

.اهـ مرسل صحيح ، يرويه الشعيب عن أيب سرحية شهدا املوسم فلم يضحيا

عن و .كانوا حيجون ومعهم األوراق فال يضحون : اهيم قال عن الثوري عن منصور عن إبر ]8143[عبد الرزاق -1
اهــــ هـــؤالء الثـــوري عـــن احلســـن بـــن عمـــرو عـــن فضـــيل عـــن إبـــراهيم قـــال كـــانوا إذا شـــهدوا ضـــحوا وإذا ســـافروا مل يضـــحوا 

.أصحاب عبد اهللا ، وكانوا يرون إفراد احلج 
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-عــن الثـــوري عـــن بيــان عـــن الشـــعيب عــن ســـرحية أو أيب ســـرحية ]8150[عبـــد الـــرزاق وقــال
كـان أهـل البيـت محلين أهلي على اجلفاء بعد مـا علمـت مـن السـنة  : قال -)1(شك أبو بكر

حـدثنا حممـد بـن العبـاس ]3057[الطـرباين . يضحون بالشاة والشاتني فاآلن يبخلنـا جرياننـا
ن الشـعيب عـن حذيفـة عـعـن بيـان بـن بشـر)2(املؤدب حدثنا سريج بن النعمان ثنا عبـد امللـك

كنــا نضــحي األضــحية الواحــدة، فزعمــوا أمنــا مينعنــا مــن ذلــك الشــح، :بــن أســيد الغفــاري قــال
عــن أيب رواه ابــن عيينــة عــن مطــرف عــن عــامر و اهـــ حملونــا علــى تــرك الســنة بعــد أن عرفناهــاف

حدثنا حممد يعـين ابـن حدثنا زياد بن أيوب قال]335[هأمالييف احملاملي ورواه.مثلهسرحية 
يزيد الواسطي عن إمساعيل عن عامر الشعيب عن حذيفة بن أسيد قال رأيت أبا بكر الصـديق 

وعمـر بــن اخل
أهلونا على اجلفاء بعد ما علمت من السنة فقالوا إن جرياننا يبخلونـا ولقـد أدركـت النـاس ومـا 

.صحيح اهـرجل عن أهله إال بالشاة والشاتنييضحي ال
يد بــن غفلــة قــال مسعــت عــن الثــوري عــن عمــران بــن مســلم عــن ســو ]8156[عبــد الــرزاق -

وألن أتصدق بثمنها علـى يتـيم أو مغـرب أحـب إيل . ما أبايل لو ضحيت بديك :يقولبالال
ذكـره .و هـو مـن قـول بـالل أفال أدري أسويد قاله من قبل نفسـه : قال . 

لم من طريق سعيد بن منصور نا أبـو األحـوص أنـا عمـران بـن مسـ] 9/ 6[احمللى ابن حزم يف 
، وألن ما كنت أبايل لـو ضـحيت بـديك: قال يل بالل: هو اجلعفي عن سويد بن غفلة قال

صـحيح اهــآخذ مثن األضحية فأتصدق به على مسكني مقرت فهو أحـب إيل مـن أن أضـحي
.
لقـد : قال عقبة بن عمروعن الثوري عن منصور عن أيب وائل عن ]8148[عبد الرزاق -

عـن معمــر و .مهمـت أن أدع األضـحية وإين
إين ألدع األضـحى وإين : والثوري عن األعمش عن أيب وائل قـال قـال أبـو مسـعود األنصـاري 

ســـني بـــن أخربنـــا أبـــو احل]19511[البيهقـــي .ملوســـر خمافـــة أن يـــرى جـــرياين أنـــه حـــتم علـــي 
مـرمي حـدثنا حممـد بـن يوسـف ثنا ابـن أيبحـديبـن حممـد املصـر يعلـبشران أخربنا أبو احلسن

.هو عبد الرزاق -1
.صحيفا من ابن عبد امللك احلكم بن عبد امللك القرشي عبد امللك بن حممد احلزمي ، إن مل يكن ت-2
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ألدع إين: قــال يمسـعود األنصــار وائـل عــن أيبحــدثنا سـفيان عــن األعمـش عــن أيبالفريـايب
وأخربنـــا ابـــن بشـــران أخربنـــا أبـــو .ي أنـــه حـــتم علـــملوســـر خمافـــة أن يـــرى جـــريايناألضـــحى وإين
منصــور وواصــل عــن أيبعــن ســفيان عــن مــرمي حــدثنا الفريــايبحــدثنا ابــن أيبياحلســن املصــر 
ملـن لقـد مهمـت أن أدع األضـحية وإين: قـال يمسـعود عقبـة بـن عمـرو األنصـار وائل عـن أيب

، وروايـــة اهلـــم أصـــح .اهــــ صـــحيح أيســـركم خمافـــة أن
.، واهللا أعلم منصور فقيه 

اج بـن أرطـأة عـن جبلـة حدثنا امحد بن منيع حدثنا هشـيم أخربنـا حجـ]1506[الرتمذي -
ضــحى رســول اهللا : عــن األضــحية أواجبــة هــي ؟ فقــال عمــرابــنبــن ســحيم أن رجــال ســأل 

اهللا صـلى اهللا ؟ ضـحى رسـولأتعقـل: فأعـدها عليـه فقـال . صلى اهللا عليه و سلم واملسلمون 
والعمل على هذا عند أهـل ، هذا حديث حسن صحيح : مث قال اهـون ملعليه و سلم واملس

ســـلم ن ســـنن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و أن األضـــحية ليســـت بواجبـــة ولكنهـــا ســـنة مـــالعلـــم 
اهـابن املبارك وهو قول سفيان الثوري و ، 

حـدثنا حممــد بـن علـي نـا ســعيد بـن منصـور ثنـا إمساعيــل ]6268[وقـال الطـرباين يف األوسـط 
عمر عن األضحية أواجبـة هـي بناسألت : بن عون عن حممد بن سريين قال ابن عياش عن 

بـن عـون إال امل يرو هذا احلديث عـن :مث قال . ضحى رسول اهللا واملسلمون بعده : فقال ؟ 
.ابن عياش ليس بالقوي اهـإمساعيل بن عياش 

مــن طريــق محــاد بــن ســلمة عــن عقيــل بــن طلحــة عــن زيــاد بــن عبــد ]9/ 6[ابــن حــزم وذكــر 
محـاد "عـن ] 3/ 10[اهـ ذكره ابن حجـر يف الفـتح ةاألضحية سن: محن عن ابن عمر قالالر 

أنبئـت عمـن مسـع ] 3/ 5[وقـال يف التغليـق . "بـن عمـرابن سلمة يف مصـنفه بسـند جيـد إىل 
خالد بن يوسف أن القاسم بن علي بن احلسن أخربه أنا عبد الرمحن بن أيب احلسن أنـا سـهل 

أمحـد بـن عبـدوس ثنـا زهـري بـن حـرب بن بشر أنا علي بن منري أنا أبو الطـاهر الـذهلي ثنـا أبـو
ثنا وكيع ثنا محاد عن عقيل بن طلحة عن زياد بن عبد الرمحن سألت ابن عمر عـن األضـحية 

وأخربنا به أحسن من هذا السـياق إبـراهيم بـن حممـد بـن صـديق مبكـة . سنة ومعروف: فقال 
بــن حممـد أنــا أخـربكم إسـحاق بــن حيـىي اآلمــدي أن يوسـف بـن خليــل احلـافظ أخــربه أنـا ناصـر 

جعفر بن عبد الواحد أنـا عبـد الـرمحن بـن أمحـد اخلطيـب أنـا عبـد اهللا بـن حممـد بـن مندويـه ثنـا 
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عبــد الــرمحن بــن احلســن ثنــا هــارون بــن إســحاق ثنــا وكيــع عــن محــاد بــن ســلمة عــن عقيــل بــن 
.يف باب العيوب، يأيت شعبةُ محاداتابع، هذا خمتصرو .اهـ علقه البخاري طلحة مثله

: قــال عمــربــناعــن الثــوري عــن جــابر عــن عبــد اهللا بــن يزيــد عــن ]8138[بــد الــرزاق ع-
لـوين ورواه. ليس األضاحي بشيء أو قال ليس بواجب مـن شـاء ضـحى ومـن شـاء مل يضـح 

مل يكتـب األضـحى، : قـالعن ابن عمـر فععن ناحدثنا شريك عن جابر]100[ئه جز يف 
.جابر اجلعفي ضعيف اهـمن شاء ضحى

عبـد . مل يكن يضحي عما يف بطن املـرأة عبد اهللا بن عمرعن نافع أن ]1037[الك م-
عن حبل يأنه كان ال يضحعمربناأخربنا معمر عن أيوب عن نافع عن ]8136[الرزاق

.صحيحسند اهـ ويعق عن ولده كلهم ، ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار ، 
مل يكـن أحـد :قـالعمـربـنابن عمر عن نافع عن عن عبد اهللا]8138[عبد الرزاق وقال

.اهـ حسن ال ضحى عنه وكان ال يضحي عنهم مبىن إمن أهله يسأله باملدينة ضحية 
يب معشــر قــال أبــو بكــر وقــد مسعتــه مــن أيب معشــر أعــن الثــوري عــن ]8146[عبــد الــرزاق -

ني وقـال قـل هـذه أشـرتي لـه حلمـا بـدرمهعبـاسبـناأرسـلين : عن رجل موىل البـن عبـاس قـال 
من طريـق وكيـع نـا أبـو معشـر املـديين عـن عبـد اهللا بـن ] 6/10[ابن حزم .بن عباس اضحية 

ن : عمري مـوىل ابـن عبـاس عـن ابـن عبـاس أنـه أعطـى مـوىل لـه درمهـني وقـال
.ليس بالقوي اهـ أبو معشر امسه جنيح هذه أضحية ابن عباس: لقيك فقل

حيـــىي بـــن يأخربنـــا جـــديطـــاهر العنـــرب أخربنـــا أبـــو صـــاحل بـــن أيب]19510[وقـــال البيهقـــي 
عكرمــة مــوىل ابــن حــدثنا ســلمة بــن خبــت عــن منصــور حــدثنا حممــد بــن عمــرو أخربنــا القعنــيب

: كـان إذا حضـر األضـحى أعطـى مـوىل لـه درمهـني فقـال عباس أن ابن عباس
دراوردي عــن ثــور بــن زيــد عــن عكرمــة حنــوه ، ورواه الــاهـــ ن عبــاسوأخــرب النــاس أنــه أضــحى ابــ

.حسن صحيح وهذا خرب . قاله يف املعرفة 
ضـلت أضـحييت : من طريق شعبة عن متيم بـن حـويص األزدي قـال] 10/ 6[ابن حزم وذكر 

.اهـ صححه ابن حزم ال يضرك : ؟ فقالقبل أن أذحبها فسألت ابن عباس
عائشةالرمحن بن القاسم عن أبيه عن عن حممد بن مسلم عن عبد]8160[عبد الرزاق-

]14397[ابــن أيب شــيبة وقــال. كانــت تــذبح عــن نفســها شــاة مبــىن وال تــذبح عنــا : قــال
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اهــ عائشـةحدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم عـن 
.صحيح 

وما حيمد من تعظيمهاما جاء يف أسنان األضاحي
)(وقول اهللا تعاىل 
ثنـا حممـد بـن قـال ثنـا إمساعيـل بـن إبـراهيمقـال حـدثنا أبـو كريـب] 18/621[قال ابن جرير 

شـعائر ومـن يعظـم (يف قولـهزياد عن حممد بن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عـن ابـن عبـاس
.اهـ سند ضعيف واس: قال) 

عـن يحدثنا حممد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيـد اإليـام]5545[البخاري -
يومنــا هــذا أن إن أول مــا نبــدأ بــه يف:صــلى اهللا عليــه وســلم عــن الــرباء قــال قــال النــيبالشــعيب

قدمـه ألهلـه مث نرجع فننحر ، من فعله فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإمنا هو حلمينصل
. عــة جذيإن عنــد: م أبــو بــردة بــن نيــار وقــد ذبــح فقــالفقــا. ءيشــ، لــيس مــن النســك يف

.جذعة من املعز : مطرف اهـ ويف رواية عن أحد بعدك ياذحبها ولن جتز :فقال
زبري عـن جـابر قـال قـال حـدثنا أمحـد بـن يـونس حـدثنا زهـري حـدثنا أبـو الـ]5194[مسـلم -

إال أن يعســر علــيكم فتــذحبوا جذعــة ، ال تــذحبوا إال مســنة :ليــه وســلمرســول اهللا صــلى اهللا ع
اهـ)1(من الضأن

كنـا يف : ابـن إدريـس عـن عاصـم بـن كليـب عـن أبيـه قـالحدثنا] 36268[ابن أيب شيبة -
فكنـا بفـارس علينـا رجـل ، ر علينا إال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مّ ؤَ املغازي ال يُـ 

ب النيب صلى اهللا عليه وسلم فغلـت علينـا املسـان حـىت كنـا نشـرتي املسـن من مزينة من أصحا
إن هذا اليوم أدركنا فغلت علينا املسان حـىت  : فقام فينا هذا الرجل فقال، باجلذعتني والثالث 

إن املسـن : فقام فينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال، كنا نشرتي املسن باجلذعتني والثالث 
، ومســـى الثـــوري الصـــحايب وأبـــو األحـــوص اهــــ تابعـــه الثـــوري وشـــعبة )2(ه الثـــينيـــويف ممـــا يـــويف منـــ

.وصححه احلاكم واأللباين والنسائي جماشع بن مسعود ، رواه أبو داود 

.اجلذع من الضأن يكون ابن سنة أو سبعة أشهر : قال وكيع : قال الرتمذي -1
وهــو أدىن مــا جيــوز مــن أســنان اإلبــل يف : ، وقــالألقــى ثنيتــه أن الثــين هــو مــا ] 72/ 3[قــال أبــو عبيــد يف الغريــب -2

وأمــا الضــأن خاصــة فإنــه جيــزئ منهــا ، املعــز ال جيــزئ منهــا يف األضـاحي إال الثــين فصــاعدا النحـر هــذا مــن اإلبــل والبقــر و 
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حــدثنا هــارون بــن معــروف حــدثنا عبــد اهللا بــن وهــب قــال قــال حيــوة ]5203[وقــال مســلم 
عائشـة أن رسـول اهللا صـلى اهللا أبو صخر عن يزيـد بـن قسـيط عـن عـروة بـن الـزبري عـنأخربين

به يبه ليضحفأيت، سواد سواد وينظر يفسواد ويربك يفعليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ يف
ففعلـــت مث أخـــذها وأخـــذ . اشـــحذيها حبجـــر :مث قـــال .املديـــة ييـــا عائشـــة هلمـــ:فقـــال هلـــا 

. د ومن أمة حممد باسم اهللا اللهم تقبل من حممد وآل حمم:الكبش فأضجعه مث ذحبه مث قال 
اهـمث ضحى به

بـن حممـد املقـرئ أخربنـا احلسـن بـن حممـد بـن يعلـأخربنـا أبـو احلسـن]19564[البيهقي -
حــدثنا عمـــرو بــن مــرزوق أخربنـــا شــعبة عـــن أيبيإســحاق حــدثنا يوســـف بــن يعقــوب القاضـــ

سمن فإن واست، ثنيا فصاعدا : وهو يقول علياإسحاق مسع هبرية وعمارة بن عبد قاال مسعنا 
.هبرية هو ابن يرمي . ضعيف اهـأكلت طيبا وإن أطعمت أطعمت طيباأكلت

قـال عمـران بـن حصـينبن سريين عن اأخربنا معمر عن أيوب عن ]8157[عبد الرزاق -
اهللا أحـق بـالغىن والكـرم وأحــبهن إيل أن ، : 

ثنــا عــارم أبــو حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]194[الطــرباين.أضــحي بــه أحــبهن إيل أن أقتنيــه 
قـالحصنيبنعمرانأن ثنا محاد بن زيد عن هشام بن حسان عن حممد بن سريينالنعمان

البيهقــــــي . ، اهللا أحــــــق بــــــالغىن والكــــــرمأضــــــحي جبــــــدع أحــــــب إيل مــــــن أن أضــــــ:
يزيـــد بـــن اهليـــثم أن أخـــربينبـــن محشـــاذيأخربنـــا أبـــو عبـــد اهللا احلـــافظ حـــدثنا علـــ]19565[

عن سفيان عن عاصـم بـن سـليمان عـن حممـد يالليث حدثهم حدثنا األشجعإبراهيم بن أيب
، أحـق بالفتـاء والكـرم ، مـن اهلـرم اهللا أحـب إيلالثـين: بن سريين عن عمران بن حصني قـال 

.اهـ صحيح بهيأن أضحأحبه إيلمن الثينأحبه إيل
حدثنا مسدد ثنـا بشـر ثنـا اجلريـري عـن أيب العـالء عـن ]2291عالية املطالب ال[أبو يعلى -

. إن كـــان ليكـــون ألهلـــي ألـــف شـــاة فـــأنتقي منهـــا اجلـــذع فأذحبـــه: قـــال عمـــرانمطـــرف عـــن 
أخربنــا أبــو القاســم يأخربنــا الفقيــه أبــو الفــتح أخربنــا عبــد الــرمحن الشــرحي]19550[البيهقــي 

واجلذوعــة وقــت : قــال أبــو حــامت واألصــمعي]187/ 4[وقــال أبــو داود اهـــاجلــذع حلــديث النــيب عليــه الســالم يف ذلــك
.اهـ كتبته يف الزكاة ه فهو ثينفإذا ألقى رباعيته فهو رباع، وإذا ألقى ثنيت: قال أبو حامت قال بعضهم.وليس بسن
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محـاد بـن سـلمة عـن قتـادة عـن مطـرف عـن عمـران حدثنا عبد األعلى بن محـاد حـدثنا يالبغو 
.اهـ حسن إال جبذع من الضأنيلو يرد علينا ألف من الشاء ملا أضح: بن حصني قال 

قــال يل عمــرو بــن علــي نــا حيــىي نــا شــعبة حــدثين توبــة ]2477[قــال البخــاري يف التــاريخ -
يورواه الثـور اهــ يندم سـوداو لدم بيضاء أحب أىل من: أبا هريرةالعنربي عن سلمى مسعت

.على رسم ابن حبان أُراه . ذكره ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل . بنحوه يعن توبة العنرب 
ثنا حــد]67[حيــىي بــن صــاحل الوحاضــي روايــة أيب بكــر اهلــامشي عبــد الــرمحن بــن القاســم وقــال

أن يف جتــزئ اجلــذع مــن الضــ: قــالهريــرةأبــيعــن محــاد ثنــا حبيــب بــن أيب ثابــت عــن عطــاء
.اهـ محاد بن شعيب يضعف األضاحي

إسـحاق شـيبة حـدثنا أبـو األحـوص عـن أيبعثمان بـن أيبمن طريق]19556[البيهقي -
األزواج : قـــال ) مثانيـــة أزواج مـــن الضـــأن اثنـــني ومـــن املعـــز اثنـــني(عـــن عطـــاء عـــن ابـــن عبـــاس 

اهــ سـند ت فهـو أفضـلفمـا عظمـ، الثمانية من اإلبـل والبقـر والضـأن واملعـز علـى قـدر امليسـرة 
.ضعيف 

أ حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد أنبـــالعبـــاس حممـــد بـــن يعقـــوبحـــدثنا أبـــو ]7541[احلـــاكم -
ن عقيـل عـن ابـن قسـيط عـن سـعيد بـن عـين عبد الرمحن بن سلمان أخرب احلكم أنبأ ابن وهب

ألن أضحي جبذع مـن الضـأن أحـب : النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن بعض أزواجاملسيب
سـحاق القرشـي عـن يزيـد بـن عبـد اهللا بـن رواه حممد بـن إ.إيل من أن أضحي مبسنة من املعز

حــدثنا أبــو بكــر بــن إســحاق أنبــأ أبــو املثــىن ثنــا مســدد ثنــا .ســلمةأمومســى الصــحابية قســيط
عبد األعلى ثنا حممد بن إسـحاق ثنـا يزيـد بـن عبـد اهللا بـن قسـيط عـن سـعيد بـن املسـيب عـن 

ألن أضـحي جبـذع مـن الضـأن أحـب إيل مـن : يب صلى اهللا عليـه وسـلم قالـتالنزوج أم سلمة
.هذا أجود مما قبله ، وإسناد حسن اهـأن أضحي مبسنة من املعز

عمرو حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب أخربنا أبو سعيد بن أيب]19549[وقال البيهقي 
يزيـد بـن عبـد وليد بن كثري حدثينحدثنا أبو أسامة عن اليحدثنا أمحد بن عبد احلميد احلارث

اهللا بــن قســيط أن ســعيد بــن املســيب حدثــه أن بعــض أزواج رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  
اهـمبسنة من املعزيمن أن أضحجبذع من الضأن أحب إيليألن أضح: كانت تقول 

يف األضاحيمن العيوب ما يتقى 
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ومحـــاد بـــن ســـلمة عـــن ســـلمة بـــن  ثنا عبـــد الـــرمحن عـــن ســـفيان وشـــعبةحـــد]1021[أمحـــد -
؟ القـرن : قـال . عـن سـبعة: أن رجـال سـأل عليـا عـن البقـرة فقـالكهيل عن حجية بن عدي 

وأمرنـا رسـول اهللا صـلى : قـال . إذا بلغت املنسك: قال ؟ فالعرجاء : قال . ال يضرك :قال
ة وابـن حبـان وابـن خزميـاهــ رواه الرتمـذي وصـححه ن نستشـرف العـني واألذن أاهللا عليه وسـلم 

.واحلاكم 
حـــدثنا شـــعبة عـــن ســـليمان بـــن عبـــد يحـــدثنا حفـــص بـــن عمـــر النمـــر ]2804[أبـــو داود -

فقـالي ؟ األضـاحمـا ال جيـوز يف: عـازببـنالبـراءسألت : الرمحن عن عبيد بن فريوز قال 
أقصـــر مـــن يأقصــر مـــن أصـــابعه وأنــامليوأصـــابعقــام فينـــا رســول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســلم: 
مرضـها والعرجـاء بـني ّنيٌ عورها واملريضة بـَـّنيٌ العوراء بَـ ياألضاحأربع ال جتوز يف:مله فقال أنا

مــا  :قــال . الســن نقــصأكــره أن يكــون يففــإين: قــال قلــت . يال تنقــظلعهــا والكســري الــيت
. ، أي معـــىن ال تنقـــي لـــيس هلـــا مـــخ: قـــال أبـــو داود . كرهـــت فدعـــه وال حترمـــه علـــى أحـــد

.ذي وابن خزمية وابن حبان واحلاكم صححه الرتم
بــن حبــر يقــال أخربنــا ح وحــدثنا علــيحــدثنا إبــراهيم بــن موســى الــراز ]2805[أبــو داود -

يزيد ذو مصر قـال أتيـت أخربينأبو محيد الرعيينعن ثور حدثينحدثنا عيسى املعىنيبن بر 
ــد الســلم ــة بــن عب ا فلــم أجــد شــيئا خرجــت ألــتمس الضــحاييــا أبــا الوليــد إين: فقلــت يعتب

ســبحان اهللا جتــوز : قلــت . أفــال جئتــين: قــال ؟ فمــا تقــول ، غــري ثرمــاء فكرهتهــا يعجبــين
اهللا صــلى اهللا عليــه ، نعــم إنــك تشــك وال أشــك : قــال ؟عنــك وال جتــوز عــين

ا حـىت عن املصفرة واملستأصـلة والبخقـاء واملشـيعة والكسـراء فاملصـفرة الـيتوسلم
تبخــق عينهــا واملشــيعة يبــدو مساخهــا واملستأصــلة الــيت

اهـ ضعفه األلباين وحسنه شعيب لشـواهده غنم عجفا وضعفا والكسراء الكسريةال تتبع الاليت
.
حـدثنا سـريج حـدثنا أبـو شـهاب عـن احلجـاج عـن يعلـى بـن نعمـان عـن ]21714[أمحد -

ضـحى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم بكبشـني جـذعني :قـاليب الـدرداء عـن أبيـهبالل بن أ
.اهـ ضعيف ، ورواه عبد اهللا بن حممد بن عقيل واضطرب فيه ، وال يصح خصيني 
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عبـد كـان : أخربنا شعبة عن عمرو بن مرة قال مسعت أبا عبيدة يقول ]109[ابن اجلعد -
.اهـ مرسل صحيح األضحية سليمة العني واألذن يعين : يقول اهللا
كــان يتقــي مــن الضــحايا والبــدن الــيت مل عبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]1025[مالــك -

.اهـ صحيح تسن واليت نقص من خلقها 
حــدثنا حيــىي عــن شــعبة عــن عقيــل بــن طلحــة عــن أيب اخلصــيب قــال إن ] 2301[مســدد -

ــأكــره واجتنــب العــور : عــن األضــحية فقــال عمــرابــنرجــال ســأل  ٌ اء بـَ هــا والعرجــاء بــني رُ وَ عَ نيَّ
إبــراهيم بــن مــن طريــق]19513[البيهقــي .عرجهــا واملريضــة بــني مرضــها واملهزولــة بــني هزاهلــا

اخلصـيب رجــل مــن مـرزوق حــدثنا وهــب بـن جريــر حــدثنا شـعبة عــن عقيــل بـن طلحــة عــن أيب
: ال ء مـن أمـر األضـحى فقـيشـهدت ابـن عمـر وسـأله رجـل عـن شـ: قيس بن ثعلبة قالبين

العــوراء البــني عورهــا والعرجــاء البــني عرجهــا واملريضــة البــني -شــك وهــب -أكــره أو اجتنــب 
ال ولكنـه أجـر : قلـت . لعلك حتسبه حتمـا: مرضها واملهزولة البني هزاهلا مث قال له ابن عمر 

.حسن صحيح .أبو اخلصيب هو زياد بن عبد الرمحن اهـنعم: وخري وسنة قال 
بن أيب الدنيا حدثنا أبو خيثمـة حـدثنا امن طريق]1275[املتفق واملفرتق يفاخلطيب وروى

هشيم بن بشري السلمي حدثنا يونس بن عبيد عن العالء بن هالل أن رجال من تيم سـدوس 
األعور بني عوره واألعرج بني عرجه واملهزول :سأل ابن عمر عن األضحية ما يكره منها قال

وقال حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العالء بن هالل . بني هزاله واملريض بني مرضه
ل ابـــن عمـــر عـــن األضـــحية فقـــال ابـــن عمـــر أحيســـبها حتمـــا ال أأن رجـــال مـــن بـــين ســـدوس ســـ

، وكأنـه الـذي يف والرجـل مـبهم وأمحـد يف العلـل ، اهـ ذكـره البخـاري يف التـاريخ ولكنها حسنة
.خرب أيب اخلصيب 

أنـه  عبـاسابـنعبيد حدثنا هشيم أخربنا أبو مجـرة عـن أيبمن طريق]19582[البيهقي -
.اهـ حسن )1(بالصمعاءييضحكان ال يرى بأسا أن 

قــال . يف حــديث ابــن عبــاس أنــه كــان ال يــرى بأســا أن ُيَضــّحى بالصــمعاء ]226/ 4[قــال أبــو عبيــد يف الغريــب -1
يذهب ابن عبـاس إىل أن هـذا خلقـًة : وقال يف مكان آخراهـوالذكر أصمع ، الصمعاء هي الصغرية األذن : األصمعي 

اهـما أجزتولو كانت مقطوعة األذن، 
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حــدثنا إسـحاق أخربنــا أبــو عبــد اهللا الشــيباينأخربنــا أبــو زكريــا بــن أيب]10546[البيهقـي -
رأى الزبيـرابـنأن حصني ن عون أخربنا مسعر عن أيبحممد بن عبد الوهاب أخربنا جعفر ب

وإن كـــان ، : هـــدايا لـــه فيهـــا ناقـــة عـــوراء فقـــال 
.إسناد جيد اهـ 

يف األضاحيما جاء يف االشرتاك
حنرنـا مـع رسـول اهللا : عن أيب الزبري املكي عن جابر بن عبـد اهللا أنـه قـال]1769[مالك -

.رواه مسلم اهـليه وسلم عام احلديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعةصلى اهللا ع
أبــا أيــوب األنصــارين أن عطــاء بــن يســار أخـربه أعــن عمــارة بــن يسـار ]1033[مالـك -

كنــا نضــحي بالشــاة الواحــدة يــذحبها الرجــل عنــه وعــن أهــل بيتــه مث تبــاهي النــاس :أخــربه قــال 
.مذي اهـ صححه الرت )1(بعد فصارت مباهاة

حــدثنا بقيــة قــال حــدثين عثمــان بــن حــدثنا إبــراهيم بــن أيب العبــاس قــال]15494[أمحــد -
كنــت ســابع ســبعة مــع : د الســلمي عــن أبيــه عــن جــده قــالشــزفــر اجلهــين قــال حــدثين أبــو األ

فأمرنـــا جنمـــع لكـــل رجـــل منـــا درمهـــا، فاشـــرتينا أضـــحية : رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال
: ؟ فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلميــا رســول اهللا: لنــا، فقبســبعة الــدراهم

جل رِ ، وأمسنها ، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ رجل بِ إن أفضل الضحايا أغالها
وكربنـا عليهـا مجيعـا ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيـد ورجـل بقـرن ورجـل بقـرن وذحبهـا السـابع

.ه األلباينفوضععنه ، رواه احلاكم وسكتاهـ 
حـدثنا األجلــح عـن زهـري عــن املغـرية بــن : أخربنــا يعلـى بـن عبيــد قـال ]8989[ابـن سـعد -

يـــا أمـــري املـــؤمنني إين : فأتـــاه رجـــل مـــن مهـــدان فقـــال علـــيكنـــت جالســـا عنـــد : قـــال حـــذف
ا إال ال حتلبهـ: 

البيهقــي .

ن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح أحسن ما مسعت يف البدنة والبقرة والشاة الواحدة أو : قال مالك مث -1
ن يشرتي النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشرتكون أفأما ، البقرة والشاة الواحدة هو ميلكها ويذحبها عنهم ويشركهم فيها 

يا فيخرج كل إنسان منهم حصة من مثنها ويكون له حصة من حلمها فإن ذلك يكره وإمنا مسعنا فيها يف النسك والضحا
اهـنه ال يشرتك يف النسك وإمنا يكون عن أهل البيت الواحد أاحلديث 
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ثابـت عـن حدثنا سفيان حدثنا زهـري بـن أيبالعدين عبد اهللا بن الوليد من طريق]19665[
بالرحبة فجاء رجـل مـن مهـدان يسـوق بقـرة معهـا يكنا مع عل: قال يمغرية بن حذف العبس

ياشــرتيتها أضــحإين: ولــدها فقــال 
حـدثنا ورواه أبـو زرعـة الـرازي قـالاهـ وولدها عن سبعةيولدها فإذا كان يوم النحر فاحنرها ه

أنـه أتـاه رجـل عن احلكم عن املغرية بـن حـذف عـن علـياملالئي هو أبو نعيم عن أيب إسرائيل 
ال تشـرب مـن لبنهـا إال مـا فضـل عـن ولــدها ، : ببقـرة قـد ولـدت يريـد أن ي

وهـو . اهــ رواه ابـن أيب حـامت يف العلـل 
.وقد تقدم عن حجية بن عدي حنوه .حسن حديث 

ةحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قـال ثنـا إسـرائيل عـن عيسـى بـن أيب عـز ]6219[الطحاوي -
.اهـ مرسل جيد والبقرة عن سبعة ، البدنة عن سبعة :قاالعلي وعبد اهللاعن عامر عن 

عـن أيبحدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قـال ثنـا سـفيان]6233[الطحاوي -
حصني ح وحدثنا إبراهيم بـن مـرزوق قـال ثنـا وهـب قـال ثنـا شـعبة عـن أيب حصـني عـن خالـد 

.اهـ مرسل حسن البقرة عن سبعة : قالمسعودأبيبن سلمة عن 
ال بــأس أن : قـال أبــي هريـرةعـن معمــر عـن الزهـري عــن رجـل عـن ]8151[عبـد الـرزاق -

عـن الثـوري عـن خالـد عـن عكرمـة أن أبـا هريـرة كـان يـذبح و .يضحي الرجل بالشاة عن أهلـه 
عبيـــد يعلـــى بـــن مـــن طريـــق]19529[البيهقـــي . وعـــنكم : الشـــاة يقـــول أهلـــه وعنـــا فيقـــول 

كــان أبــو هريــرة جيــىء بالشــاة فيقــول أهلــه وعنــا : حــدثنا ســفيان عــن خالــد عــن عكرمــة قــال 
.صحيح اهـ حسن فيقول وعنكم

: حــدثنا عيســى بــن يــونس ثنــا إبــراهيم مــؤذن أهــل املدينــة عــن أبيــه قــال ]2300[مســدد -
فــانطلق ، ال : قــاال ؟ مــا عنــدكما مــا تضــحيان بــه : باملصــلى قــال لــرجلني هريــرةأبــاشــهدت 

تقبـل اهللا مـن أيب هريـرة ومـن فـالن وفـالن مث أخـذ كبـدها أو : 
شــيئا منهــا فــأكلوا منهــا مث جزأهــا ثالثــة أجــزاء فانقلــب الــرجالن بثلثيهــا ودخــل بيــت أيب هريــرة 

ال يلهــل املدينــة، قــأصــفح هــو مــؤذن بــراهيم األإ]874[قــال البخــاري يف التــاريخ اهـــالثلــث
شـرك يف أبـا هريـرة أنـه رأى أبيـه أصفح عـن براهيم األإخربنا عيسى بن يونس قال ثنا أسحاق إ
.على رسم ابن حبان اهـضحيته رجلنيأ
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مرو بن الربيع بن طارق عن رشدين حدثنا عيسى بن حممد أخربنا ع]387/ 1[الفسوي -
أبيـه أنـه كـان يضـحي عـن بن سعد عن عقيل عـن ابـن شـهاب عـن عبـد اهللا بـن أيب قتـادة عـن 

.اهـ رشدين ضعيف أهل بيته بشاة
بـن حممـد يأخربنا أبو احلسني بن بشران ببغداد أخربنا أبو احلسن عل]19528[البيهقي -

سـرحية عـن أيبحدثنا سفيان عن بيـان عـن الشـعيبمرمي حدثنا الفريايبحدثنا ابن أيبياملصر 
علـى اجلفـاء بعـد مـا علمـت مـن السـنة كـان أهـل يأهلـمحلـين: حذيفة بن أسيد قال يالغفار 

.اهـ صحيح تقدم رياننا يقولون إنه ليس عليه ضحيةفاآلن يبخلنا ج، البيت يضحون بالشاة 
حدثنا ابن أيب داود قال حدثنا سليمان بن حـرب قـال ثنـا أبـو هـالل ]6220[الطحاوي -

وســلم يشــرتكون ســبعة يف كــان أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه :قــالنــسعــن أقــال ثنــا قتــادة
.اهـ ال بأس به والسبعة يف البدنة من البقر ، البدنة من اإلبل 

كـــان : عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــالحـــدثنا أبـــان حـــدثنا قتـــادة] 122[هأحاديثـــعفـــان يف وقـــال
اهــ أبـان بـن أيب عيـاش ضـعيف عليه وسلم ينحرون اجلـزور عـن سـبعةأصحاب النيب صلى اهللا 

.
البقـرة واجلـزور عـن :قـالحدثنا اجلـراح ثنـا أبـو الـزبري عـن جـابر]4[ئهجز بكر بن بكار يف -

.اهـ أظنه حديث الباب اختصره ، وبكر ليس باحلافظ سبعة
حــدثنا ابــن منــري عــن جمالــد عــن عــامر قــال ســألت ]2293املطالــب العاليــة [ابــن أيب شــيبة -

إن : قلــت ؟أنفــسا ســبعةُ َهلَــوَ عــن البقــرة والبعــري جيــزيء عــن ســبعة فقــال وكيــف أَ عمــرابــن
نعــم قــد قــال ذلــك : أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم الــذين بالكوفــة أفتــوين فقــال القــوم 

وقــال أبــو .مــا شــعرت:فقــال ابــن عمــر . رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وأبــو بكــر وعمــر 
حــدثنا عبــد الــوارث بــن ســفيان قــال حــدثنا قاســم بــن أصــبغ ]159/ 12[عمــر يف التمهيــد 

قال حدثنا أبو إمساعيـل الرتمـذي قـال حـدثنا املعلـى بـن أسـد قـال حـدثنا عبـد الواحـد بـن زيـاد 
اجلــزور والبقــرة : قــال حــدثنا جمالــد بــن ســعيد قــال حــدثين الشــعيب قــال ســألت ابــن عمــر قلــت 

قلت إن أصـحاب حممـد صـلى اهللا قال؟ جتزئ عن سبعة قال فقال يا شعيب وهلا سبعة أنفس 
عــن ســبعة قــال أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ســن اجلــزور والبقــرة عليــه وســلم يزعمــون
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جمالـــد اهــــ : قـــال . نعـــم : قـــال ؟ كـــذلك يـــا فـــالن أ: فقـــال ابـــن عمـــر لرجـــل 
.ضعيف 

حــدثنا ربيــع املــؤذن قــال ثنــا خالــد بــن عبــد الــرمحن حــدثنا ابــن أيب ]6235[وقــال الطحــاوي 
مــن ط عــن حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن ثوبــان عــن أنــاسذئــب عــن يزيــد بــن عبــد اهللا بــن قســي

حسـن صـحيح ، ابـن . أي البقـرة عـن سـبعة . أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم مثلـه 
.ثوبان مدين يروي عن زيد بن ثابت وأيب هريرة وابن عمر وغريهم 

صــر حــدثنا حيــىي بــن ن: محــزة قــالحــدثنا ] 41/ 3[بــن خلــف يف أخبــار القضــاة اكيــعٌ و وقــال 
عليــه مــالءة يأتيــت منــزل الشــعيب وكــان رجــال غيــورا فخــرج علــ: حــدثنا ابــن شــربمة قــالقــال

وعـن . ال جتـزي نفـس إال عـن نفـس: يا أبا عمرو أخـربين عـن قـول ابـن عمـر: مورسة فقلت
اهــ نعـم: ؟ قـالاجلـزور عـن سـبعة أجتـزئالبقـرة عـن سـبعة و : قول عائشة وابـن عبـاس وغريمهـا

.)1(ثقات. لعباس املروزي محزة هو ابن ا
عــن أيب ا شــعبةثنــال حــدثنا وهــب قــالقــحــدثنا إبــراهيم بــن مــرزوق]6239[الطحــاوي -

.جــزور وبقــرة أو شــرك يف دم: فقــال، عمــا استيســر مــن اهلــدي عبــاسابــنســئل : مجــرة قــال
مسعـت ابـن: ثنا محاد بن زيد عن أيب محـزة قـال: ثنا أسد قال: حدثنا سليمان بن شعيب قال

.رواه البخاري من حديث النضر بن مشيل عن شعبة . فذكر مثله يقولعباس
عـن ربعـي حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمـل قـال ثنـا سـفيان عـن منصـور]6232[الطحاوي -

.اهـ صحيح البقرة عن سبعة : يقولونكان أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم :قال

من ويل الذبح وما جاء يف التوكيل
عن جـابر يف حجـة حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه]14925[أيب شيبة ابن-

مث انصــرف إىل املنحــر فنحــر ثالثــا وســتني بيــده مث أعطــى عليــا فنحــر مــا غــرب منهــا نــيب اهللا ، 
.اهـ رواه مسلم وأشركه يف هديه

كـان سـىمو أبـاأن حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن املسـيب بـن رافـع]57[ئهجز لوين يف -
.قه البخاري لعصحيح ، اهـ يأمر بناته أن يذحبن نسائكهن بأيديهن

وروينــا عــن علــي وحذيفــة وأيب مســعود : قــال البيهقــي يف بــاب االشــرتاك يف اهلــدي مــن كتــاب الضــحايا مــن الســنن -1
اهـالبقرة عن سبعة: األنصاري 
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عـــن أيب بكــر بـــن عيـــاش عـــن أيب حصــني عـــن أيب بـــردة عـــن أيب ]8169[عبـــد الـــرزاق وقــال
حــدثنا أبــو ]58[لــوين .بناتــه أن يــذحبن نســائكهن بأيــديهنموســى األشــعري أنــه كــان يــأمر
أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذحبن نسـائكهن عن أيب بردةبكر بن عياش عن أيب حصني

.أسند حديث أيب عوانةاهـ بأيديهن
عمـرابـننا ابـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار رأيـت خرب أ] 11/ 5التغليق[عبد الرزاق وقال -

اهــ صـحيح ورجل ميسك حببل يف رأسها وابن عمر يطعن، ينحر بدنة مبىن وهي باركة معقولة 
.كتاب احلج تقدم يف. ، علقه البخاري 

ما جاء يف زمان الذبح
حــدثنا أبــو ســن بــن عبــد اجلبــار الصــويف ببغــدادأخربنــا أمحــد بــن احل]3854[قــال ابــن حبــان 

حــدثنا ي يف شــوال ســنة ســبع وعشــرين ومئتــنينصــر التمــار عبــد امللــك بــن عبــد العزيــز القشــري 
عــن جبــري بــن يب حســنين عبــد العزيــز عــن ســليمان بــن موســى عــن عبــد الــرمحن بــن أســعيد بــ

كــل عرفــات موقــف، وارفعــوا عــن عرنــة، : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: مطعــم قــال
اهـ، وارفعوا عن حمسر، فكل فجاج مىن منحر، ويف كل أيام التشريق ذبحوكل مزدلفة موقف

أن حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا أبان حدثنا عـن حيـىي]377[وقال أبو داود يف املراسيل 
أنـه بلغهمـا أن نـيب حممد بـن إبـراهيم حدثـه عـن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن وسـليمان بـن يسـار

قـات اهــ ثاألضاحي إىل هالل احملـرم ملـن أراد أن يسـتأين ذلـك: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
.، أبان هو ابن يزيد العطاء 

عز بـــن مالـــك أو حـــدثنا جريـــر عـــن منصـــور عـــن جماهـــد عـــن مـــا] 14656[ابـــن أيب شـــيبة -
: مالــك بــن مــاعز الثقفــي قــال

تـربص اليـوم وغـدا وبعـد غـد فإمنـا النحـر يف هـذه : فقـاللعمـرفلما كـان يـوم النحـر ذكـر ذلـك 
الثالـث الثالثة األيام فإن وجدت هدييك فاحنرمها مجيعا، فإن مل جتدمها فاشرت هـديني يف اليـوم

فاحنرمها وال حتل منك حراما حىت تنحرمها أو هديني آخرين فإن حنرت اهلديني اللذين اشـرتيت 
ووجــدت اهلــديني الضــالني بعــد فاحنرمهــا اهـــ مــاعز بــن مالــك كــذا قــال أبــو حــامت، ومل يــذكر فيــه 

.شيئا
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ـــي طالـــبنـــه بلغـــه عـــن أ] 1036[وذكـــر مالـــك  ـــن أب أن األضـــحى يومـــان بعـــد يـــوم علـــي ب
روينــا مــن طريــق ابــن أيب ليلــى عــن املنهــال بــن ]40/ 6[قــال ابــن حــزم يف احمللــى .ىاألضــح

]1930[ابــن أيب حـــامت .أفضــلها أوهلــا، النحــر ثالثــة أيــام : عمــرو عــن زر عــن علــي قــال
حدثنا أبو سعيد األشج ثنا حفص بن عمر بن راشد عن ابـن أيب ليلـى عـن املنهـال بـن عمـرو 

، يــوم األضــحى ويومــان بعــده : ثالثــة أيــام: م معــدودات قــالأيــاعلــيعــن زر بــن حبــيش عــن 
.ال بأس به. ورواه الطحاوي يف األحكام اهـ اذبح يف أيهن شئت وأفضلها أوهلا

من طريق ابن أيب شيبة نا زيد بن احلباب عن معاوية بن صاحل حدثين ]40/ 6[ابن حزم -
.ـ حسن صحيح اهاألضحى ثالثة أيام: يقولهريرةأباأبو مرمي مسعت 

األضـحى يومـان بعـد يـوم األضـحى : قـالعبد اهللا بن عمـرن أعن نـافع ]1035[مالك -
مــن طريــق ابــن أيب شــيبة عــن إمساعيــل بــن عيــاش عــن ]40/ 6[وذكــره ابــن حــزم .صــحيح . 

اهـاألضحى يوم النحر ويومان بعده: عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
: من طريـق وكيـع عـن عبـد اهللا بـن نـافع عـن أبيـه عـن ابـن عمـر قـال]40/ 6[وذكر ابن حزم 

.اهـ حسن ر والثاين والثالث فهي الضحاياما ذحبت يوم النح
حـــدثنا قــال حــدثنا أبـــو نعــيمقــال حــدثنا فهـــد]1573[وقــال الطحــاوي يف أحكـــام القــرآن 

: وم؟ قـالأضـحي اليـ: سأل رجل ابن عمر بعـد األضـحى بيـوم:قالعن نافعشعبة عن أيوب
.اهـ هذا إسناد صحيح ، وغدا إن شئت نعم

أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران العــدل ببغــداد أخربنــا إمساعيــل بــن ]19729[البيهقــي وقــال
: حممـد الصــفار حــدثنا عبـد الكــرمي بــن اهليــثم حـدثنا أبــو اليمــان أخربنــا شـعيب قــال قــال نــافع 

فقــال ابــن يأن أضــحبــدا يلإين: ال بعــد النحــر بيــوم فقــعبــد اهللا بــن عمــرســأل أبــو ســلمة 
.حسن اهـفليضح اليوم مث غدا إن شاء اهللامن شاء: عمر

حدثنا أيب حدثنا علي بن املديين حدثنا حيىي بن سعيد حدثنا ابن عجالن قال ابن أيب حامتو 
األيــام املعلومــات واملعــدودات هــن مجــيعهن أربعــة أيــام، : أن ابــن عمــر كــان يقــولحــدثين نــافع

اهـــ يــوم النحــربعــد يــام املعلومــات يــوم النحــر ويومــان بعــده، واأليــام املعــدودات ثالثــة أيــام فاأل
.هذا إسناد صحيح إليه: ذكره ابن كثري يف التفسري عن ابن عمر وقال 
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األضــحى يــوم : قــالأنــسمــن طريــق وكيــع عــن شــعبة عــن قتــادة عــن ]40/ 6[ابــن حــزم -
حــدثنا عبــد الــرمحن الكشــي مســلم أيبمــن طريــق]19732[البيهقــي .النحــر ويومــان بعــده

الـذبح بعـد النحـر : عروبة عن قتادة عـن أنـس قـال حدثنا سعيد بن أيبهو الشعيثي بن محاد 
هــو أبــو يســىأمحــد بــن حممــد بــن عمــن طريــق ]433[ابــن بشــران يف األمــايل ورواه. يومــان

ثنــا قتــادة عــن أنــس : قــاالبةثنــا هشــام وشــعهــو ابــن إبــراهيم الشــحامثنــا مســلمالعبــاس الــربيت
.اهـ صحيح الذبح بعد النحر يومني: قال

من طريق ابن أيب شيبة نا هشيم عن أيب محزة عن حرب بن ناجيـة ]40/ 6[ابن حزم ذكرو 
م يذكــره البخــاري يف التــاريخ مــن طريــق هشــاهـــ أيــام النحــر ثالثــة أيــام: قــالعبــاسابــنعــن 

انــة عــن أيب محــزة عمــران بــن أيب عطــاء عــن ناجيــة بــن عو وأبــقــال، و وقــال حــرب بــن ناجيــة
.على رسم ابن حبان وهو حسن .حامت حرب وهو أصح ، قاله أبو

ري مـن طريـق وكيـع عـن ابـن أيب ليلـى عـن املنهـال عـن سـعيد بـن جبـ]40/ 6[ابن حـزم وذكر 
ال بـن شعبة عن ميسرة بـن حبيـب عـن املنهـاهـ ورواه شريك وعن ابن عباس النحر ثالثة أيام

النحــر يومــان بعــد يــوم النحــر، وأفضــلها يــوم :قــالعمــرو عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس
.وهو خرب صحيح .اهـ رواه الطحاوي يف أحكام القرآن النحر

احلـافظ أخربنـا زاهـر بـن أمحـد حـدثنا يأخربنا أبو حامـد أمحـد بـن علـ]19722[البيهقي -
بـــن حيـــىي حـــدثنا أبـــو داود عـــن طلحـــة بـــن عمـــرو حـــدثنا حممـــد يأبـــو بكـــر بـــن زيـــاد النيســـابور 

، هذا منكـر اهـ األضحى ثالثة أيام بعد يوم النحر: قال عباسابنعن عطاء عن ياحلضرم
.كوه بن عمرو نز طلحة 
حدثنا أبو سعيد األشج ثنـا حفـص بـن عمـر بـن راشـد املكتـب ]1895[ابن أيب حامت وقال 

، وثالثـة أربعـة أيـام يـوم النحـر: عبـاس قـالعن ابن أيب ليلـى عـن احلكـم عـن مقسـم عـن ابـن
.اهـ وال يصح أيام معدودات: أيام بعده يعين قوله

معلــى بــن منصــور حــدثنا عبــاد بــن العــوام حــدثنا حيــىي بــن مــن طريــق]19734[البيهقــي -
أحــدهم يإن كــان املســلمون يشــرت : ســعيد قــال مسعــت أبــا أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف يقــول 

يف الصـحيح قـال البخاري اهـ ذكرهاحلجةيفيذحبها بعد األضحى آخر ذاألضحية فيسمنها 
كنـا نسـمن األضـحية باملدينـة ، وكـان : وقال حيىي بن سعيد مسعت أبا أمامة بن سـهل قـال : 
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قــال أبــو نعـــيم يف مســتخرجه علـــى ] 6/ 5[تغليـــق قـــال ابــن حجــر يف ال.املســلمون يســمنون 
نــا البغــوي ثنــا أمحــد بــن حنبــل ثنــا عبــاد بــن العــوام صــحيح البخــاري ثنــا أبــو إســحاق بــن محــزة ث

كــان املســلمون يشــرتي : أخــربين حيــىي بــن ســعيد مسعــت أبــا أمامــة بــن ســهل بــن حنيــف يقــول 
هـــذا :قـــال أمحـــد. أحـــدهم األضـــحية فيســـمنها فيـــذحبها بعـــد األضـــحى يف آخـــر ذي احلجـــة 

أيب الطاهر الذهلي انتقاء وهكذا رويناه يف اجلزء احلادي والثالثني من فوائد. احلديث عجب
رجالــه اهـــالــدارقطين رواه عــن أيب أمحــد بــن عبــدوس عــن زهــري بــن حــرب عــن عبــاد بــن العــوام

.ثقات 
.تقدم يف كتاب احلج من هذا الباب 

من ادخر حلوم األضاحي
عطــاء مســع بــن عبــد اهللا حــدثنا ســفيان قــال عمــرو أخــربينيحــدثنا علــ]5567[البخــاري -

صـلى اهللا عليـه وسـلم إىل علـى عهـد النـيبيكنـا نتـزود حلـوم األضـاح: قـال جابر بن عبد اهللا
ي اهـاملدينة ، وقال غري مرة حلوم اهلد

بــن مســهر ح وحــدثنا حيــىي يشــيبة حــدثنا علــحــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]5217[وقــال مســلم 
حممــد بــنبــن أيــوب حــدثنا ابــن عليــة كالمهــا عــن ابــن جــريج عــن عطــاء عــن جــابر ح وحــدثين

حامت واللفظ له حدثنا حيىي بن سعيد عـن ابـن جـريج حـدثنا عطـاء قـال مسعـت جـابر بـن عبـد 
فــأرخص لنــا رســول اهللا صــلى اهللا ، كنــا ال نأكــل مــن حلــوم بــدننا فــوق ثــالث مــىن : اهللا يقــول 
.نعم: قال ؟ قلت لعطاء قال جابر حىت جئنا املدينة . كلوا وتزودوا :فقال عليه وسلم

إســحاق بــن منصــور أخربنــا أبــو مســهر حــدثنا حيــىي بــن محــزة وحــدثين]5225[وقــال مســلم 
عــن عبـد الــرمحن بــن جبـري بــن نفــري عـن أبيــه عــن ثوبـان مــوىل رســول اهللا صــلى يالزبيــدحـدثين

أصــلح هــذا :حجــة الــوداع يفرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلماهللا عليــه وســلم قــال قــال يل
اهـه حىت بلغ املدينةلم يزل يأكل منقال فأصلحته ف. اللحم 

ســليمان عــن حيــىي بــن ســعيد عــن القاســم حــدثنا إمساعيــل قــال حــدثين]5568[البخــاري -
: قـال . م إليه حلـم دّ فقُ ، أن ابن خباب أخربه أنه مسع أبا سعيد حيدث أنه كان غائبا ، فقدم 

يأخــقــال مث قمــت فخرجــت حــىت آيت. أخــروه ال أذوقــه : فقــال ؟وهــذا مــن حلــم ضــحايانا 
.إنه قد حدث بعدك أمر: قتادة وكان أخاه ألمه ، وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال 
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عبيــد عــن ســلمة بــن األكــوع قــال حــدثنا أبــو عاصــم عــن يزيــد بــن أيب]5569[البخــاري -
ء يبيتـه منـه شـمن ضحى مـنكم فـال يصـبحن بعـد ثالثـة ويف:صلى اهللا عليه وسلم قال النيب

كلـوا وأطعمـوا :قـال ييا رسول اهللا نفعـل كمـا فعلنـا عـام املاضـ: قالوا فلما كان العام املقبل . 
اهـنوا فيها وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعي

عــن ســليمان عــن حيــىي يأخــحــدثنا إمساعيــل بــن عبــد اهللا قــال حــدثين]5570[البخــاري -
كنا منلح منه ، فنقدم به إىل الضحية: بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة قالت 

، ولكــن وليســت بعزميــة،ال تــأكلوا إال ثالثــة أيــام :صــلى اهللا عليــه وســلم باملدينــة فقــال النــيب
اهـواهللا أعلم، أراد أن يطعم منه 

ييـونس عـن الزهـر حدثنا حبان بن موسى أخربنا عبد اهللا قـال أخـربين]5571[البخاري -
بـن يعلـأبو عبيـد مث شـهدته مـع ، فذكر احلديث مث قال أزهر أبو عبيد موىل ابنقال حدثين

، فصلى قبل اخلطبـة ، مث خطـب النـاس فقـال إن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم طالبيأب
.مل يكن عمر وعثمان يذكران هذا اهـ

صني عن أيب عبد الرمحن عن حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب ح]15733[ابن أيب شيبة -
اهــ سـند صـحيح ، أبـو حصـني عثمـان ال يأكل أحد من أضحيته فوق ثـالث: أنه قال علي

.بن عاصم 
حـدثنا حممـد بـن عبـد الـرحيم أخربنــا يعقـوب بـن إبـراهيم بـن سـعد عــن ]5574[البخـاري -

هللا ابــن شــهاب عــن عمــه ابــن شــهاب عــن ســامل عــن عبــد اهللا بــن عمــر قــال رســول ايابــن أخــ
نفـر مـن يأكل بالزيت حـني يعبد اهللاوكان . ثالثايكلوا من األضاح:صلى اهللا عليه وسلم 

عمــر وعبــد بــن محيــد حــدثنا ابــن أيب]5214[وقــال مســلم ي اهـــمــىن ، مــن أجــل حلــوم اهلــد
عـن سـامل عـن يعمر حدثنا وقال عبد أخربنا عبـد الـرزاق أخربنـا معمـر عـن الزهـر قال ابن أيب

قــال . بعــد ثــالثيصــلى اهللا عليــه وســلمرســول اهللا ابــن عمــر أن 
عمـر بعـد ثـالثوقـال ابـن أيب. فـوق ثـالثيفكـان ابـن عمـر ال يأكـل حلـوم األضـاح: سامل 

اهـ
كــان ال عمــرابــنحــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ذئــب عــن نــافع أن ]15732[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند صحيح يأكل فوق ثالث
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كنــا : قــال أنــسحــدثنا ابــن عيينــة عــن إبــراهيم بــن ميســرة عــن ]15737[بــن أيب شــيبة ا-
أخربنــا ]661[الشـافعي يف الرســالة .نـذبح مــا شـاء اهللا مــن أضــاحينا ونأكـل بقيتهــا بالبصــرة

إنـا لنـذبح مـا شـاء اهللا مـن : يقـول مالكبنأنسبن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال مسعت ا
.اهـ صحيح بقيتها إىل البصرة ضحايانا مث نتزود 

عبــاسابــنحــدثنا ابــن عيينــة عــن عبــد الكــرمي عــن عكرمــة عــن ]15736[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ابن أيب املخارق ال حيتج به : قال 

جامع
إيــاس حــدثنا شــعبة حــدثنا عبــد العزيــز بــن صــهيب حــدثنا آدم بــن أيب]5553[البخــاري -

ــ: قــال  بكبشــني وأنــا يصــلى اهللا عليــه وســلم يضــحكــان النــيب: س بــن مالــك قــال مسعــت أن
اهـبكبشني يأضح

ــاعــن معمــر و الثــوري عــن أيب إســحاق عــن حــنش أن ]8137[عبــد الــرزاق - ضــحى علي
.اهـ هذا حسن ، وهو أجود مما روى شريك عن أيب احلسناء عن احلكم عن حنش بكبشني 

حدثنا مروان أبو عثمان قال : بن مسلم القرشي قالالربيععن]16[وروى طالوت بن عباد 
رأيت علي بن أيب طالب صلى بالناس العيد مث خطب علـى راحلتـه فلمـا فـرغ دعـا بكبشـني : 

.اهـ على رسم ابن حبان أملحني فذحبهما
أبــو حــدثنا ســفيان حــدثينالعــدين عبــد اهللا بــن الوليــد مــن طريــق]19660[وروى البيهقــي 

يــوم النحــر بكــبش فذحبــه طالــب بــن أيبيعلــأيت: اصــم بــن شــريب قــال عــن عيبكــر الزبيــد
بكـبش آخـر مث أمـر بـه فتصـدق بـه مث أيت. اهللا اللهم منك ولك ومـن حممـد لـك بسم :وقال 

بطـــابق منـــه ائتـــين: قـــال مث قـــال . لـــك يبســـم اهللا اللهـــم منـــك ولـــك ومـــن علـــ:فذحبـــه فقـــال 
.اهـ عاصم جمهول وتصدق بسائره 

شيبة أن أبا أسـامة حـدثهم عـن أسـامة عـن نـافع حدثنا عثمان بن أيب]2813[أبو داود -
وكــان ابــن عمــر ، حيته باملصــلى صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يــذبح أضــعــن ابــن عمــر أن النــيب

.اهـ رواه البخاري خمتصرا يفعله
حـدثنا هشـيم أنـا أيـوب أبـو العـالء ثنـا أبـو سـفيان عـن جـابر أنـه  ]2292[أمحـد بـن منيـع -

.اهـ ال بأس به كره أن يذبح النسك إال مسلم 
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حـدثنا هشـيم أنـا حجـاج عـن قـابوس عـن أبيـه عـن ابـن عبـاس  ] 2292[وقال أمحد بن منيـع 
.اهـ ضعيف كذلك 

سـألت ابـن : حدثنا حيىي ثنا شعبة عـن قتـادة عـن عقبـة بـن صـهبان قـال ]2294[مسدد -
صــححه ابــن اهـــال بــأس بــه: ل عمــر عــن رجــل أهــدى بقــرة أيبيــع جلــدها ويتصــدق بثمنــه قــا

.جحر 
: مــن طريــق وكيــع عــن ابــن أيب رواد عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــال]313/ 5[وذكــر ابــن حــزم 
وقـد روى علقمـة .سـند حسـن اهـوثلث للمساكنيثلث ألهلك وثلث لكالضحايا واهلدايا

.مثله عن ابن مسعود ، تقدم ذكره يف احلج 
ن أفـأمرين : ضحى مـرة باملدينـة قـال نـافع بن عمرعبد اهللان أعن نافع ]1026[مالك -
ففعلـت مث : قـال نـافع . ذحبـه يـوم األضـحى يف مصـلى النـاس أقـرن مث أشرتي له كبشا فحـيال أ

محــل إىل عبــد اهللا بــن عمــر فحلــق رأســه حــني ذبــح الكــبش وكــان مريضــا مل يشــهد العيــد مــع 
ق الـرأس بواجـب علـى مـن ضـحى ليس حـال: قال نافع وكان عبد اهللا بن عمر يقول ، الناس 

حدثنا ابـن منـري عـن عبيـد اهللا عـن نـافع عـن ]14077[ابن أيب شيبة .بن عمر اوقد فعله ، 
ثنا الليــث بــن ســعد عــن حــد]64[أبــو اجلهــم .ابــن عمــر أنــه ضــحى باملدينــة ، وحلــق رأســه

مث ذحبهـا يف نافع أن عبد اهللا مل يرتك احلج إال عاما واحدا اشـتكى فأرسـلين فاشـرتيت أضـحية 
أخربنــا عبــد ]5303[ابــن ســعد .املصــلى مث جئــت حــني صــلى النــاس فأخربتــه فحلــق رأســه

، فضـحى باملدينـة، عمـر مل حيـج سـنة عن نـافع أن ابـن أخربنا العمريالوهاب بن عطاء قال
.صحيح اهـ)1(وحلق رأسه

أحكام العقيقةجامع 
سـامة حـدثنا هشـام بـن عـروة عـن حدثنا إسحاق بن نصر حـدثنا أبـو أ]5469[البخاري -

فخرجـت وأنـا مـتم ، : بكرأبيه عن أمساء بنت أيب
فوضـعته ت بقباء ، مث أتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمفأتيت املدينة فنزلت قباء فولد

كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل : قلت حملمد : حدثنا ابن أيب عدي عن ابن عون قال ]14081[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند صحيح نعم: من شعره يوم النحر ؟ قال 
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دخــل جوفـه ريـق رســول ءيفيــه فكـان أول شـحجـره ، مث دعـا بتمــرة فمضـغها ، مث تفـل يفيف
ك عليــه ، وكــان أول مولــود ولــد يفاهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مث حنكــه بــالتمرة ، مث دعــا لــه فــربّ 

اهـاليهود قد سحرتكم فال يولد لكم 
اهللا بـن عـونحدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون أخربنا عبـد]5470[البخاري -

، فخرج أبو طلحـة يطلحة يشتككان ابن أليب:قالعن أنس بن سريين عن أنس بن مالك
هـو أسـكن مـا  : قالـت أم سـليم ؟ مـا فعـل ابـين: ا رجـع أبـو طلحـة قـالفلمـ. بض الصـيب، فقُ 

ا فلمــ. وار الصــيب:فقربــت إليــه العشــاء فتعشــى ، مث أصــاب منهــا ، فلمــا فــرغ قالــت. كــان 
:قــال؟أعرســتم الليلــة:فــأخربه فقــال طلحــة أتــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمأصــبح أبــو 

بــه النــيبأبــو طلحــة احفظــه حــىت تــأيتفولــدت غالمــا قــال يل. اللهــم بــارك هلمــا:قــال. نعــم 
صلى اهللا عليه وسلم وأرسـلت معـه بتمـرات ، فأخـذه النـيبصلى اهللا عليه وسلم فأتى به النيب

صلى اهللا عليه وسلم فأخذها النيب. نعم مترات:قالوا. ءيأمعه ش:فقالصلى اهللا عليه وسلم
اهـ، وحنكه به ، ومساه عبد اهللا الصيبيفّ فمضغها ، مث أخذ من فيه فجعلها يف

عن سعيد عن قتادة عـن احلسـن يعدحدثنا ابن املثىن حدثنا ابن أيب]2840[أبو داود -
، كـــل غــالم رهينــة بعقيقتـــه :عليـــه وســلم قــال عــن مســرة بــن جنـــدب أن رســول اهللا صــلى اهللا

.ناس اهـ صححه البخاري و )1(تذبح عنه يوم سابعه وحيلق ويسمى

ون أن يـذبح عـن الغـالم العقيقـة يـوم السـابع فــإن مل والعمـل علـى هـذا عنـد أهـل العلــم يسـتحب: رواه الرتمـذي وقـال-1
يتهيـأ يـوم السـابع فيـوم الرابـع عشـر فـإن مل يتهيـأ عـق عنـه يـوم حـاد وعشـرين وقـالوا ال جيـزئ يف العقيقـة مـن الشـاة إال مـا 

حامت حـدثنا سـليمان بـن شـرحبيل حـدثنا حيـىي بـن محـزةأيبمن طريق]19743[البيهقي اهـ وروىجيزئ يف األضحية 
اهـ سليمان بن شرحبيل هو أبـو أيـوب الدمشـقي حيرم شفاعة ولده: : قال قلت لعطاء اخلراساين

مسعــت أبــا توبــة : قــالحــدثين حممــد بــن املثــىن حــدثنا ابــن عائشــة]76[وقــال ابــن أيب الــدنيا يف العيــال .لــيس بــالقوي 
بلغين أن الغـالم إذا : قال احلسن.الغال: أنه سئل عن قولهاخلاقاين يذكر عن احلسن

ويسـألونك عـن احملـيض قـل هـو (: قـال.أميطـوا عنـه األذى: ولد فأهريق عنه الدم فمات وهو صغري يشفع لوالديـه وقولـه
يكون يف أصل :فدم احمليض يكون على رأس الغالم فإذا حلق رأسه ذهب عنه األذى حىت يبدو أرض رأسه وقال)أذى

]24753[ابـن أيب شـيبة وقـال. اهـ ابن عائشة هو حممد بن حفص ، وأبـو توبـة أظنـه الربيـع بـن نـافع ، مرسـل الشعر
: يسـمى علـى العقيقـة كمـا يسـمى علـى األضـحية : أخربنـا هشـام الدسـتوائي عـن قتـادة قـال حدثنا يزيد بن هارون قال

.صحيح سند اهـ بسم اهللا ، عقيقة فالن
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حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون وسعيد عن حممد بن سـريين ]16240[أمحد -
م، مع الغالم عقيقته فأريقوا عنـه الـد:عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن سلمان بن عامر
إن مل تكـن إماطـة األذى حلـق الـرأس فـال :وكـان ابـن سـريين يقـول: قال.وأميطوا عنه األذى 

.اهـ رواه البخاري ؟ )1(أدري ما هو
حدثنا حيىي بن خلف حدثنا عبد األعلـى حـدثنا هشـام عـن احلسـن ]2842[أبو داود وقال

.صححه األلباين اهـماطة األذى حلق الرأسإ: أنه كان يقول 
دثنا عطــاء حـ: قــال حـدثنا عبــد الـوارث: حـدثنا عفــان قـال ]24742[ابـن أيب شــيبة وقـال

تــذبح عنــه يــوم الســابع ، : قــال يف العقيقــة عمــرابــنعــن بــن الســائب عــن حمــارب بــن دثــار
.اهـ منكر وزن شعره فضة ، ويلطخ رأسه بالدموحيلق رأسه ، ويتصدق ب

عــن ايب النضــر عــن مكحــول أن النــيب بــن جــريج قــال أخــربت اعــن ]7965[عبــد الــرزاق -
.بن عمر أنه كان يقوله ا:صلى اهللا عليه و سلم قال

ما يعق به عن املولود
حدثنا حممد بن حيىي القطعي حـدثنا عبـد األعلـى بـن عبـد األعلـى عـن ]1519[الرتمذي -

د بــن علــي بــن احلســني عــن علــي بــن أيب حممــد بــن إســحق عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر عــن حممــ
حلقـي ايـا فاطمـة :عق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عـن احلسـن بشـاة وقـال: طالب قال 

بـو عيسـى أقـال .رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزنتـه فكـان وزنـه درمهـا أو بعـض درهـم 
ســني مل بــو جعفــر حممــد بــن علــي بــن احلأوإســناده لــيس مبتصــل و هــذا حــديث حســن غريــب
اهـيدرك علي بن أيب طالب 

حدثنا حيىي بن خلف البصري حـدثنا بشـر بـن املفضـل أخربنـا عبـد اهللا ]1513[الرتمذي -

أمرهم عن الغالم 
.اهـ صححه الرتمذي وابن حبان واحلاكم شاتان مكافئتان وعن اجلارية شاة 

يوسف بن يعقوب حدثنا سليمان بن حرب حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا حممد بن من طريق]19738[البيهقي -1
حرصت على أن أعلم ما : قال حممد . العقيقة مع الولد فأهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه األذى: سريين قال قال سلمان 

اهـأميطوا عنه األذى فلم أجد من خيربين
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: مليكــة يقــول عبــد اجلبــار بــن ورد قــال مسعــت ابــن أيبمــن طريــق] 19758[وروى البيهقـي 
عليـــه أو قـــال عنـــه ييـــا أم املــؤمنني عقـــ: بكــر غـــالم فقيـــل لعائشـــةنفــس لعبـــد الـــرمحن بـــن أيب

شـاتان مكافأتـان : عليـه وسـلم صـلى اهللاولكن مـا قـال رسـول اهللا ، معاذ اهللا : جزورا فقالت 
.اهـ ابن الورد ليس بالقوي 

دخلت أنـا : بن جريج قال أخربنا يوسف بن ماهك قال اأخربنا ]7956[عبد الرزاق وقال
بن مليكة على حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر وولـدت للمنـذر بـن الـزبري غالمـا فقلـت او 
علـى الغـالم : تقـول عائشـةمعاذ اهللا كانت عميت : فقالت ؟ هال عققت جزورا على ابنك :

.سند صحيح اهـشاتان وعلى اجلارية شاة 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ثنـا إبـراهيم بـن عبـد اهللا ]7595[وقال احلاكم 

: اء عــن أم كــرز و أيب كــرز قــاال أنبــأ يزيــد بــن هــارون أنبــأ عبــد امللــك بــن أيب ســليمان عــن عطــ
نــذرت امــرأة مــن آل عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر إن ولــدت امــرأة عبــد الــرمحن حنرنــا جــزورا فقالــت 

ال بـل السـنة أفضـل عـن الغـالم شـاتان مكافئتنـان و عـن اجلاريـة شـاة : عائشة رضـي اهللا عنهـا 
يـوم السـابع فـإن لـيكن ذاك و ، تقطع جدوال و ال يكسر هلـا عظـم فيأكـل و يطعـم و يتصـدق 

أعلـــه .اهــــ صـــححه والـــذهيب مل يكـــن ففـــي أربعـــة عشـــر فـــإن مل يكـــن ففـــي إحـــدى و عشـــرين 
.واهللا أعلم . حديث ابن جريج أشبه الشيخ األلباين يف اإلرواء ، و 

حدثنا احلسني بن حممد حدثنا يزيد بن زريع عن حسـني ]62[وقال ابن أيب الدنيا يف العيال 
عــن الغـالم شـاتان وعـن اجلاريـة شـاة تـذبح يــوم : عـن العقيقـة، فقـالسـألت عطـاء : قـالاملعلـم

.اهـ صحيح السابع إن تيسر وإال فأربع عشرة وإال فإحدى وعشرين
حـــدثنا عبـــدة بـــن ســـليمان عـــن عبـــد امللـــك عـــن عطـــاء عـــن ]24730[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 

ابــن أيب وقــال. اتان مكافأتــان ، وعــن اجلاريــة شــاةالســنة عــن الغــالم شــ: عائشــة
: قالــت شـةعــن عائحـدثنا عبــد اهللا بـن إدريــس عـن عبــد امللـك عــن عطـاء]24744[شـيبة 

حــدثنا عبــدة عــن عبــد امللــك عــن عطــاء عــن وقــال.جتعــل جــدوال ، فيطــبخ ، فيأكــل ويطعــم
اهـ عبد امللك هذا أظنه ابن أيب سليمان تطبخ جدوال ، وال يكسر منها عظم:قالت عائشة

.خلرب نظر ، وما أُراه باملتصل ، يف هذا ا
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حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد امللــك حــدثنا عبيــدة بــن محيــد ]56[وقــال ابــن أيب الــدنيل يف العيــال 
أرأيــت إن حنــر إنســان : ســئلت عائشــة عــن العقيقــة، قيــل هلــا: قــالعــن عطــاءحــدثنا أبــو مــرمي

.مرتوك اهـ أبو مرمي عبد الغفار بن القاسمالسنة أفضل: جزورا؟ فقالت عائشة
ن أبـاه عـروة بـن الـزبري كـان يعـق عـن بنيـه الـذكور أعـن هشـام بـن عـروة ]1072[مالك وقال

ن من عق فإمنا يعق عن ولده بشاة أاألمر عندنا يف العقيقة :قال مالك.واإلناث بشاة شاة 
حــدثنا ابــن منــري عــن هشــام بــن عــروة ]24733[ابــن أيب شــيبة وقــال . شــاة الــذكور واإلنــاث

حـدثنا ]24732[ابـن أيب شـيبة وقـال .يه أنه كان يعق عـن الغـالم واجلاريـة شـاة شـاةعن أب
واجلاريـة حيىي بن سعيد عن سعيد عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه أنه كان يعق عن الغالم 

كذا وجدته ، وأظنه عن حيىي بن سعيد هو القطان عن حيىي بن سعيد األنصـاري اهـ  شاةشاة
.املدينة وهذا عمل أهل . 

: قـال حدثنا ابـن فضـيل عـن يزيـد عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس]24726[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ يزيد بن أيب زياد ليس بالقوي الغالم شاتان ، وعن اجلارية شاةعن

بـن جـريج عـن عبـد اهللا بـن عثمـان بـن خثـيم عـن سـعيد بـن اعـن ]7957[عبـد الـرزاق وقال
حـدثنا حيـىي عـن ]2308[مسـدد وقـال . لـى الغـالم شـاتان ع: بن عباس أنه قال اجبري عن 

ابن جريج حدثين عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الطفيل عن ابـن عبـاس يف العقيقـة عـن 
.وهو قول املكيني .هذا أشبه ، وإسناده جيداهـالغالم كبشان وعن اجلارية كبش

: مسعت عطـاء يقـول : قال قهمحدثنا وكيع عن النهاس بن ]24748[ابن أيب شيبة وقال
.يستحبون أن ال يكسر للعقيقة عظمكانوا

مل يكــن يســأله أحــد مــن أهلــه عقيقــة إال عبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]1069[مالـك -
ابـن أيب الـدنيا يف العيـال .وكان يعق عـن ولـده بشـاة شـاة عـن الـذكور واإلنـاث ، أعطاه إياها 

أن ابـن عمـر  احلسني بن حممد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عـن يـونس عـن نـافعحدثين]63[
عن عبد اهللا بن عمر ومعمـر عـن ]7964[عبد الرزاق . كان يعق عن كل ولد له شاة شاة

قال فكـان . د من أهله عقيقة إال أعطاها إياهال يسأله أحعمربناكان :أيوب عن نافع قال
.اهـ صحيح ارية شاة على الغالم شاة وعلى اجل: يقول
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أنـه كــان عليـة عــن أيـوب عــن نـافع عــن ابـن عمــرحـدثنا ابــن ]24731[وقـال ابـن أيب شــيبة 
.صحيح اهـ اجلارية وعن الغالم شاة شاةعن: يقول 

بــنأنــسأن حــدثنا وكيــع عــن حريــث بــن الســائب عــن احلســن]24755[ابــن أيب شــيبة -
حـدثين احلسـني بـن حممـد ]64[يف العيـال دنيا ابـن أيب الـ. كـان يعـق عـن ولـده بـاجلزرمالـك

أن أنسا كان يعق عن ولده اجلـزرن حريث بن السائب عن احلسنعحدثنا مسلم بن إبراهيم
.اهـ حريث ليس بالقوي 

أنـسحدثنا أبو مسلم ثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشـام ثنـا قتـادة أن ]685[الطرباين وقال
.اهـ ثقات كان يعق عن بنيه اجلزور مالكبن
نـه أعن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمـي ]1070[مالك -

حـــدثنا ابـــن ]24719[ابـــن أيب شـــيبة .مسعـــت أيب يســـتحب العقيقـــة ولـــو بعصـــفور :قـــال 
اهـــ مر بالعقيقــة ولــو بعصــفوركــان يــؤ : قــال فضــيل عــن حيــىي بــن ســعيد عــن حممــد بــن إبــراهيم

.صحيح 

العتريةء يف الفَرع وما جا
حـدثنا عـن سـعيد يبـن عبـد اهللا حـدثنا سـفيان قـال الزهـر يحـدثنا علـ]5474[البخاري -

:قــال. ع وال عتــريةرَ ال فـَــ:صــلى اهللا عليــه وســلم قــال هريــرة عــن النــيببــن املســيب عــن أيب
أبــو وقــال اهـــرجــبع أول نتــاج كــان ينــتج هلــم ، كــانوا يذحبونــه لطــواغيتهم ، والعتــرية يفرَ والَفــ

عـن سـعيد يحدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهر يحدثنا احلسن بن عل]2834[داود 
حــدثنا حممــد بــن ]10361[وقــال أمحــد اهـــول النتــاج كــان ينــتج هلــم فيذحبونــهالفــرع أ: قــال 

بــن املسـيب عــن أيب هريـرة قــال قـال رســول اهللا ابــن شـهاب عـن اجعفـر قـال ثنــا معمـر قــال ثنـا 
والفـــرع كـــان أهـــل اجلاهليـــة : بـــن شـــهاب اقـــال . ال فـــرع وال عتـــرية : اهللا عليـــه و ســـلم صـــلى

حــدثنا عبــد ]24781[ابــن أيب شــيبة . يــذحبون أول نتــاج يكــون هلــم والعتــرية ذبيحــة رجــب 
األعلــى عــن معمــر عــن الزهــري عــن ســعيد بــن املســيب عــن أيب هريــرة أن النــيب صــلى اهللا عليــه 

أمـا الفـرع فإنـه أول نتـاج ينتجونـه مـن مواشـيهم : قـال الزهـري .عتـريةعة والرَ ال فَـ : وسلم قال 
.اهـ من قول الزهري أصح يذحبونه آلهلتهم ، والعترية يف رجب
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بـن أيب عمـار أخـربه اخـربين عمـرو بـن دينـار أن أبن جريج قـال اعن ] 7992[عبد الرزاق -
ي غراة من الغـراء تلصـق يف يـدك وال تذحبها وه، هي حق : أنه قال يف الفرعة هريرةأبيعن 

نــه أولكــن أمكنهــا مــن اللــنب حــىت إذا كانــت مــن خيــار املــال فاذحبهــا قــال عمــرو رجــل أعلمــين 
بن أيب عمار قـال سـئل أبـو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن اعن وقال. مسعه من أيب هريرة 

هـا مـن اللـنب حـىت إذا  حق وليس أن تذحبها غراة مـن الغـراء ولكـن متكن:هريرة عن الفرعة فقال
، وحديث سعيد عـن صححه احلاكم والذهيباهـ كانت أنفس مالك ذحبتها أو محلت عليها 

.صح ما يف الباب ، واهللا أعلمأيب هريرة أ
عليــاحــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن شــعبة عــن أيب إســحاق أن ]24782[ابــن أيب شــيبة وقــال

.اده صحيح اهـ مرسل إسنكانا ال يريان العتريةمسعودابنو

وحنوهالثومما ورد يف 
حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن : حــدثنا ابــن منــري قــال ]24967[ابــن أيب شــيبة -

فـــال يقـــرب مـــن أكـــل مـــن هـــذه البقلـــة: رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال أنابـــن عمـــر 
.رواه مسلم اهـسجد حىت يذهب رحيها ، يعين الثومامل
بــن يعــن عــدشــيبة حــدثنا جريــر عــن الشــيباينحــدثنا عثمــان بــن أيب]3826[أبــو داود -

مـن تفـل :ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قـال 
لبقلـــة اخلبيثـــة فـــال يقـــربن جتـــاه القبلـــة جـــاء يـــوم القيامـــة تفلـــه بـــني عينيـــه ومـــن أكـــل مـــن هـــذه ا

حبـــان مـــن طريـــق جريـــر بـــن عبـــد احلميـــد عـــن أيب رواه ابـــن خزميـــة وابـــناهــــثالثـــا،مســـجدنا 
حـدثنا علـي بـن مسـهر عـن الشـيباين عـن ]24969[ابن أيب شـيبة وقال. إسحاق الشيباين 

اهـــ هــذا أشــبه ، فــال يقربنــا ثالثــامــن أكــل الثــوم: قــال عــدي عــن زر بــن حبــيش عــن حذيفــة
.، ذكر حنوه البزار وإسناده صحيح 

نضـرة عـن أيبيقد حـدثنا إمساعيـل ابـن عليـة عـن اجلريـر عمرو الناحدثين]1284[مسلم -
رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن فتحت خيرب فوقعنا أصحابَ مل نعدُ : سعيد قال عن أيب

فأكلنا منها أكال شديدا مث رحنا إىل املسجد فوجد رسول ، تلك البقلة الثوم والناس جياع يف
أكــل مــن هــذه الشــجرة اخلبيثــة شــيئا فــال يقربنــا يفمــن:اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم الــريح فقــال 
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أيهــا :صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال فبلــغ ذاك النــيبَّ . )1(حرمــت حرمــت:فقــال النــاس. املســجد
اهـولكنها شجرة أكره رحيها ، حترمي ما أحل اهللا يلالناس إنه ليس يب

لــك بــن عمــرو املحــدثنا عبــاس بــن عبــد العظــيم حــدثنا أبــو عــامر عبــد]3829[أبــو داود -
صـلى اهللا عليـه وسـلمعن معاوية بن قرة عن أبيـه أن النـيبطار العيعينحدثنا خالد بن ميسرة

م ال بــد إن كنــت:وقــال . مــن أكلهمــا فــال يقــربن مســجدنا :
.صححه األلباين اهـالبصل والثوميعين:قال. آكليهما فأميتومها طبخا

دثنا ابــن عليــة عــن ســعيد عــن قتــادة عــن ســامل بــن أيب اجلعــد حــ]24976[شــيبة ابــن أيب-
إنكــم لتــأكلون شــجرتني ال أرامهــا إال : قــال الخطــاببــنعمــرأن عـن معــدان بــن أيب طلحــة

خبيثتــني ، هــذا الثــوم ، وهــذا البصــل ، كنــت أرى الرجــل علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 
كـــان آكلهمـــا ال بـــد ه حـــىت خيـــرج بـــه إىل البقيـــع ، فمـــنوســـلم يوجـــد رحيـــه منـــه ، فيؤخـــذ بيـــد

.رواه مسلماهـ فليمتهما طبخا
من :عمرقال : قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن حممد ]24963[ابن أيب شيبة -

ــأكــل مــن هــاتني الشــجرتني شــيئا اهـــ مرســل همــا نضــجا ، يعــين البصــل والكــراثب رحيذهِ فلُي
.صحيح 

ابن علية عن عبد العزيز وهـو زهري بن حرب حدثنا إمساعيل يعينثينحد]1278[مسلم -
مـن أكـل :رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمعن الثـوم فقـال قـالأنسسئل :قالابن صهيب 

اهـمعنا يمن هذه الشجرة فال يقربنا وال يصل
حــــدثنا أبــــو معاويــــة عــــن عاصــــم عــــن عيســــى بــــن حطــــان عــــن ]24956[ابــــن أيب شــــيبة -

اهـــ صــنع لــه احلســو فيــه الثــوم فيحســوهأنــه كــان إذا اشــتكى صــدره عــن أبيــهســعدن مصــعب بــ
.على رسم ابن حبان .عاصم هو األحول 

حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن ســامل بــن عبــد اهللا بــن يزيــد عــن ]24968[ابــن أيب شــيبة -
.سند ضعيف اهـأمرين أن ال أجعل يف طعامه كراثايحذيفةكان : قال طباخ حذيفة

.فيه داللة إ-1
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حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبـد اهللا بـن احلـارث عـن نـافع ]24957[ابن أيب شيبة -
اهــ صـحيح ، عبـد نع له احلساء فيه الثوم ، فيحسوهكان إذا اشتكى صدره ، صعمرابنأن 

.اهللا بن احلارث هو األنصاري نسيب ابن سريين 
أنه كان ينضجه عمرابنحدثنا وكيع عن سفيان عن نافع عن ]24965[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح يف القدور ويأكله
حدثنا أبو خليفة ثنا عبيد اهللا بن معاذ ثنا أيب ثنا ابن عون عن حممد ]13064[الطرباين -

كــان الثــوم يــداس البــن عمــر فيــنظم يف خــيط، ويلقــى يف املرقــة يف خــيط، ويســتخرج يف : قــال
: نــا هشــام أبــو الوليــد الطيالســي قــال أخرب ]5132[وقــال ابــن ســعد .خــيط فيلقــى فيأكــل

فجعل ينظم ، : حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن نافع قال 
اهـــ مث حســاه، فــإذا أخــذ طعــم الثــوم طرحــه ، مث جيعلــه يف حســوة فيطبخــه ، الثــوم يف اخلــيط 
.حسن صحيح 

أبواب األشربة
اخلمرما جاء يف حتريم 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل (تعــاىل وقــول اهللا
.اآلية ) الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

حــدثنا مســدد حــدثنا حيــىي عــن ســفيان حــدثنا عطــاء بــن الســائب عــن ]3673[أبــو داود -
صــار دعــاه طالــب عليــه الســالم أن رجــال مــن األنبــن أيبيعــن علــيعبــد الــرمحن الســلمأيب

قـل يـا أيهـا (املغـرب فقـرأ يفيفـأمهم علـ، وعبد الرمحن بن عوف فسقامها قبل أن حتـرم اخلمـر 
اهـــ )تم ســكارى حــىت تعلمــوا مــا تقولــونال تقربــوا الصــالة وأنــ(فخلــط فيهــا فنزلــت ) الكــافرون

.صححه األلباين 
بــن جعفــر عــن اأخربنــا إمساعيــل يعــينيحــدثنا عبــاد بــن موســى اخلتلــ]3672[أبــو داود -

ملـا نـزل حتـرمي اخلمـر قـال عمـر:إسحاق عن عمرو عن عمر بـن اخلطـاب قـالإسرائيل عن أيب
يسألونك عن اخلمـر وامليسـر (البقرة يففنزلت اآلية اليت، اخلمر بيانا شفاء اللهم بني لنا يف:
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مــر بيانــا اخلاللهــم بــني لنــا يف:عمــر فقرئــت عليــه قــاليفــدع:اآليــة قــال) قــل فيهمــا إمث كبــري
فكـان ) نـتم سـكارىيـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تقربـوا الصـالة وأ(النساء يفشفاء فنزلت اآلية اليت

أال ال يقـــربن الصـــالة يإذا أقيمـــت الصـــالة ينـــاد: صـــلى اهللا عليـــه وســـلم رســـول اهللايمنـــاد
يـة اخلمـر بيانـا شـفاء فنزلـت هـذه اآلاللهـم بـني لنـا يف:عمـر فقرئـت عليـه فقـاليسكران فـدع

اهـ صححه احلاكم وغريه ، عمرو هو ابن شرحبيل أبـو انتهينا: قال عمر ) فهل أنتم منتهون(
.ميسرة 

حدثنا حممد بن عبد الرحيم أبو حيىي أخربنا عفان حدثنا محاد بن زيـد ]2464[البخاري -
طلحـة ، وكـان مخـرهم يومئـذ الفضـيخ منـزل أيبالقـوم يفيكنت سـاق:حدثنا ثابت عن أنس 

قـال فقـال . قـد حرمـتأال إن اخلمـر:يمناديـا ينـادصـلى اهللا عليـه وسـلمأمر رسـول اهللا ، ف
سـكك املدينـة فقـال بعـض القـوم أبو طلحة اخرج فأهرقها ، فخرجت فهرقتها ، فجرت يفيل

وعملوا الصاحلات جناح فيما ليس على الذين آمنوا (فأنزل اهللا . يفيقد قتل قوم وه
حـــدثنا يأبــو الربيـــع ســـليمان بــن داود العتكـــحـــدثين]5246[مســـلم وقــال.اآليـــة ) طعمــوا

القوم يـوم حرمـت اخلمـر يكنت ساق:ابن زيد أخربنا ثابت عن أنس بن مالك قالمحاد يعين
اخـرج فـانظر :فقـاليفإذا مناد ينـاد. بيت أيبيف

سـكك املدينـة فقـال يلفجـرت يف:إن اخلمـر قـد حرمـت قـال أال :يفخرجت فإذا مناد يناد
يفيقتــل فـــالن قتـــل فـــالن وهـــ:فهرقتهــا فقـــالوا أو قـــال بعضـــهم. اخـــرج فاهرقهـــا: أبــو طلحـــة 

لـــيس علـــى الـــذين آمنـــوا (هـــو مـــن حـــديث أنـــس فـــأنزل اهللا عـــز وجـــل يفـــال أدر :
كـان هـذا بعـد اهــ)وعملـوا الصـاحلاتوعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقـوا وآمنـوا

.ُأحد 
بن حسني عن أبيه عن يزيد يحدثنا عليحدثنا أمحد بن حممد املروز ]3674[أبو داود -

) يا أيهـا الـذين آمنـوا ال تقربـوا الصـالة وأنـتم سـكارى(عن عكرمة عن ابن عباس قال يالنحو 
املائــدة يفنســختهما الــيت) للنــاسيســألونك عــن اخلمــر وامليســر قــل فيهمــا إمث كبــري ومنــافع (و 
.وله شواهد.اهـ حسنه األلباين اآلية) إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب(
عـن عمـارة بـن يالـدراورديعـينقتيبـة بـن سـعيد حـدثنا عبـد العزيـزحـدثنا ]5335[مسلم -

صـلى الزبري عن جابر أن رجال قدم من جيشان وجيشـان مـن الـيمن فسـأل النـيبغزية عن أيب
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صـلى اهللا عليـه عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقـال لـه املـزر فقـال النـيباهللا عليه وسلم
كـل مسـكر حـرام :قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم. نعم:  قال . أومسكر هو :وسلم

يا رسول : قالوا . املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال إن على اهللا عز وجل عهدا ملن يشرب ، 
اهـأهل النار أو عصارة أهل النار عرق:قال ؟ ا طينة اخلبال اهللا وم

وبيان معنى اخلمر ومما تكونباب حتريم كل ما أسكر
)ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا(وقول اهللا تعاىل 

بـردة عـن إسحاق حدثنا النضر أخربنا شعبة عن سـعيد بـن أيبحدثين]6124[البخاري -
يسـرا :ملا بعثـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ومعـاذ بـن جبـل قـال هلمـا :بيه عن جده قالأ

يا رسـول اهللا إنـا بـأرض يصـنع فيهـا :قال أبو موسى. وال تعسرا ، وبشرا وال تنفرا ، وتطاوعا 
فقـال رسـول اهللا صـلى . زر تـع ، وشـراب مـن الشـعري يقـال لـه املِـشراب من العسـل يقـال لـه البِ 

اهـكل مسكر حرام :عليه وسلم اهللا
وأبــو كامـــل قــاال حـــدثنا محــاد بـــن زيــد حـــدثنا يحــدثنا أبـــو الربيــع العتكـــ]5336[مســلم -

وكـل كل مسكر مخر:أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهـاآلخرة يفومن شرب اخلمر يف، مسكر حرام 

حدثنا أمحد بن يونس حدثنا أبو شهاب عبـد ربـه بـن نـافع عـن يـونس ]5580[البخاري -
مخـر باملدينـةحرمـت علينـا اخلمـر حـني حرمـت ومـا جنـد يعـين:عن أنس قـالعن ثابت البناين
اهـيال ، وعامة مخرنا البسر والتمر األعناب إال قل

ثنـا عقبـة بـن التـوءم : نا عبد اهللا بن محران قـالث: حدثنا أبو بكرة قال]6421[الطحاوي -
دخلــت مــن اليمامــة إىل املدينــة ملــا أكثــر النــاس : حــدثين أبــو كثــري اليمــامي قــال: الرقاشــي قــال

إين ، يــا أبــا هريــرة : فلقيتــه فقلــت، فأســأله عــن ذلــك هريــرةأبــااالخــتالف يف النبيــذ أللقــى 
ن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ال حتـدثين عـن فحدثين عـ، أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ 

اهـــ ســـند اخلمــر مـــن الكرمــة والنخلـــة : مسعــت النـــيب صــلى اهللا عليـــه وســلم يقـــول: فقـــال. غــريه
وقد رواه حيىي بن أيب كثري واألوزاعـي وعكرمـة بـن عمـار وأيـوب بـن عتبـة ونـاس عـن . ضعيف 
.أمحد ومسلم ومجاعة رواه. مل يذكروا فيه االختالف يف النبيذ السحيمي أيب كثري 
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-أخربنــا عقبــة -هــو ابــن الوليــد بــن مزيــد-أخربنــا العبــاس] 12[وقــال أبــو العبــاس األصــم 
: هريــرة يقــول كثــري قــال مسعــت أبــاأخــربين األوزاعــي أخــربين أبــو-هــو ابــن علقمــة املعــافري 

ملغـرية وابـن منـري ورواه وكيـع وأبـو ا. اهــ هـذا موقـوف النخلـة والعنبـةهـاتني الشـجرتني اخلمر من
.وابن املبارك وغريهم عن األوزاعي رفعه 

أخربنــا حيــىي بــن : حــدثنا محــزة بــن العبــاس قــال] 43/ 3أخبــار القضــاة [وكيــع ابــن خلــف -
أبـيحـدثنا عبـد اهللا بـن شـربمة عـن حممـد بـن عمـرو عـن أيب سـلمة عـن النصر بن حاجب قـ

ه حممد بن عمرو وابـن شـهاب عـن أيب وقد روا. اهـ حيىي ضعيف ما أسكر فحرام: قالهريرة
.سلمة عن أيب هريرة رفعه 

عــــن يحيـــان التيمـــرجـــاء حـــدثنا حيـــىي عــــن أيبحـــدثنا أمحـــد بــــن أيب]5588[البخـــاري -
إنـه :خطب عمـر علـى منـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال:عن ابن عمر قالالشعيب

مر واحلنطة والشعري والعسـل ، واخلمـر مـا من مخسة أشياء العنب والتيقد نزل حترمي اخلمر وه
صــلى اهللا عليــه وســلم مل يفارقنــا حــىت يعهــد إلينــا خــامر العقــل ، وثــالث وددت أن رســول اهللا
ء يصـنع بالسـند ييـا أبـا عمـرو فشـ: قـال قلـت . عهدا اجلد والكاللـة وأبـواب مـن أبـواب الربـا 

وسـلم أو قـال علـى عهـد عمــر صـلى اهللا عليـهذاك مل يكـن علـى عهـد النــيب: قـال . مـن الـرز 
.اهـ أبو عمرو كنية الشعيب 

ما : عمرقال : عن أيب فروة قالحدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق]199ش[أمحد -
نـا زهـري عـن أيب إسـحاق عـن أيب خرب أ]2531[وقـال ابـن اجلعـد . عتقت فخمرت فهو مخـر

والزبيـــب واحلنطـــة والشـــعري األنبـــذة مـــن مخـــس مـــن التمـــر : بـــردة قـــال قـــال عمـــر بـــن اخلطـــاب 
.اهـ ضعيف كانت لنا اخلمر مخر العنب وأىن، والعسل فما مخرته فعتقته فهو مخر 

يـا أبـا : أن رجاال من أهل العـراق قـالوا لـهعبد اهللا بن عمرعن نافع عن ] 1546[مالك -
إين : بـن عمـرفقال عبد اهللا، عبد الرمحن إنا نبتاع من مثر النخل والعنب فنعصره مخرا فنبيعها 

أشهد اهللا علـيكم ومالئكتـه ومـن مسـع مـن اجلـن واإلنـس إين ال أمـركم أن تبيعوهـا وال تبتاعوهـا 
.، وال تعصروها وال تشربوها وال تسقوها 

عمربناكنت عنـد :بن سريين قالاأخربنا هشام بن حسان عن ]17003[عبد الرزاق -
إين رجــل ال أســتمرىء الطعــام فــآمر أهلــي فينتبــذون يل يف جــر مثــل هــذا : فقــال فجــاءه رجــل 
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وأشــهد اهللا ، : بــن عمــر اوأشــار بيــده فيهضــم طعــامي فقــال 
بن سـريين عـن عبـد اعن معمر عن أيوب عن ]16946[عبد الرزاق . ثالث مرات، عليك 

نأخذ التمر فنجعلـه يف الفخـارة فـذكر كيـف يصـنع فقـال اهللا بن عمر قال سأله رجل فقال إنا 
بن عمر إن أهـل أرض كـذا وكـذا ليصـنعون مخـرا مـن كـذا ويسـمونه كـذا وكـذا حـىت عـد مخسـة ا

وقـال . فحفظـت العسـل والشـعري واللـنب : قـال حممـد . أشربة مساها مخرا وعدد مخسـة أرضـني 
: أيــوب عــن ابــن ســريين قــالأخربنــا معمــر عــن: حــدثنا عبــد الــرزاق قــال]172)1(ش[أمحــد 

ابـن أيب شـيبة . : مسعت ابن عمر يقول لرجل
: حدثنا يزيد بـن هـارون عـن ابـن عـون عـن ابـن سـريين أن رجـال قـال البـن عمـر ]24247[

، قـال ابـن إن أهلنا ينبذون شـرابا هلـم غـدوة فيشـربونه عشـية ، وينبـذون عشـية فيشـربونه غـدوة 
ن أهــل خيــرب ينبــذون شــرابا هلــم إ: عمــر 

من كذا وكذا ، يسمونه كذا وكذا ، وهـي اخلمـر ، وإن أهـل فـدك ينبـذون شـرابا مـن كـذا وكـذا 
وكـان : قـال ابـن عـون . 

هـو ابـن الوليـد –حـدثنا أمحـد]644[أبو جعفـر الـرزاز .ابن سريين يسميها كلها إال العسل
قـال أخربنـا ابـن عـون عـن حممـد أن -هـو ابـن عطـاء –حدثنا عبـد الوهـاب : قال -الفحام 

إن أهلنــا ينبــذون لنــا شــرابا عشــاء ، حــىت إذا أصــبحنا شــربناه ، : رجــال ســأل ابــن عمــر فقــال 
: فقال ابن عمر 

أخربنــا ســويد بــن نصــر قــال أخربنــا عبــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن ]6792ك[النســائي . العســل 
يا أبا عبد الرمحن، إن أهلنـا ينبـذون : رجل إىل ابن عمر، فقالجاء : عون عن ابن سريين قال

: لنـــا شـــرابا عشـــاء، فـــإذا أصـــبحنا شـــربناه، فقـــال

بـــذون شـــرابا مـــن كـــذا وكـــذا، يســـمونه كـــذا وكـــذا، وهـــي وأشـــهد اهللا عليـــك، إن أهـــل خيـــرب ينت
اخلمر، وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا، فيسمونه كذا وكذا، وهي اخلمر، حىت عـد 

.اهـ صحيح أربعة أشربة، أحدها العسل

.الشني اختصار لألشربة -1
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أن رجـال قـال حـدثنا أيـوب عـن حممـد: اعيل بن إبراهيم قالحدثنا إمس]173ش[وقال أمحد 
ال أدري مـا : فخار مث أجعله يف التنور؟ فقالآخذ التمر فأجعله يف ال: معالبن عمر وهو يس

يتخذ أهل : مث قال.تقول، آخذ التمر فأجعله يف الفخار مث أجعله يف التنور وال تشرب اخلمر
كــذا وكــذا 

نسـميها باإلسـم الـ: : قـال
: قـال أيـوب. ال أحفظ منهـا إال العسـل والشـعري واللـنب: قال حممد. به حىت عد مخسة أشربة

اهــ فكنت أهاب أن أحدث بـاللنب حـىت حـدثين رجـل أنـه يصـنع منـه شـراب ال يلبـث صـاحبه
.سند صحيح 

عــن حــرب عــن ســعيد بــن عــن ليــثثنا حفــص بــن غيــاثحــد]24301[ابــن أيب شــيبة -
اهــ ورواه سـفيان وجريـر اخلمر ليس هلا كنيـة: فقال ،أنه سئل عن السكر جبري عن ابن عمر

عــن ســعيد بــن بــن أيب حــرب عــن حــربوقــد روى . عــن ليــث بــن أيب ســليم ، وهــو ضــعيف 
اخلمـر اجتنبوهـا: الر والشـهر؟ فقـسئل ابن عمر عن نبيذ الزبيب الذي يعتـق العشـ: لجبري قا

اهـ 
بـن عمـر اعن عقيل بن معقل أن مهـام بـن منبـه أخـربه قـال سـألت ]17008[عبد الرزاق -

كــل مســكر حــرام قــال :قــال؟بــا عبــد الــرمحن هــذا الشــراب مــا تقــول فيــهأيــا :عــن النبيــذ فقلــت
وغضــب قــال فرتكتــه ؟أف أف ومــا بــال اخلمــر:قلــت فــإن شــربت مــن اخلمــر فلــم أســكر فقــال

و قال حدث مـن كـان حولـه فقلـت يـا أبـا عبـد الـرمحن إنـك أانبسط أو قال أسفر وجهه حىت

قلـت ؟ قـال فممـن أنـت . ال :قلـت؟أعراقـي أنـت:بن عمر كذا وكـذا قـالااآلفاق يقول قال 
مــا اخلمــر فحــرام ال ســبيل إليهــا وأمــا مــا ســواها مــن األشــربة فكــل أ: قــال . مــن أهــل الــيمن : 

.اهـ صحيح مسكر حرام 
حدثنا مالك بن مغول عن أكيل : بن عمر قالحدثنا أبو املنذر إمساعيل]142ش[أمحد -

البتــع مــن : قــال ابــن عمــر: اهـــ وبــه قــالاخلمــر مــن العنــب: قــال ابــن عمــر: عــن الشــعيب قــال
قــال : قــالاهــ وبــهالســكر مــن التمــر: قـال لنــا ابــن عمـر: اهـــ وبــه قــالةالعسـل، واملــزر مــن الـذر 

حـدثنا ]6843[اهـ وقال ابن حبان يف ترمجة  أكيل مـن الثقـات اجلعة من الشعري: ن عمراب
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عبد اهللا بن حممد ثنا أمحد بن حنبل ثنـا إمساعيـل بـن زكريـا ثنـا مالـك بـن مغـول عـن أكيـل عـن 
مـر مـن العنـب واملسـكر مـن التمـر والبتـع مـن العسـل واملـزر مـن اخل: بن عمر االشعيب قال قال 

وإمنـــا هـــذا تفســـري ملـــا يســـميه النـــاس يف . اهــــ علـــى رســـم ابـــن حبـــان الـــذرة واجلعـــة مـــن الشـــعري 
.األمصار 

أخربنـا أمحـد بـن ســليمان قـال حـدثنا عبيـد اهللا عـن إسـرائيل عــن أيب ]5580[وقـال النسـائي 
اخلمــر مــن مخســة مــن التمــر واحلنطــة والشــعري والعســل : بــن عمــر قــال احصــني عــن عــامر عــن 

.اهـ صححه إسناده األلباين والعنب 
حـدثين : عبـد العزيـز قـال حـدثنا: قـال حدثنا حممد بن بشر ]24557[وقال ابن أيب شيبة 
نـزل حتـرمي اخلمـر وإن باملدينـة مخسـة أشـربة يـد: قـال نافع عن ابن عمـر 

.هـ رواه البخاري حنوه امخر العنب
أخربنــا حممــد بــن ســعيد بــن رمانــة قــال أخــربين حكــيم بــن الرفــاف ]16998[عبــد الــرزاق -

أنا وقيس موىل الضحاك فوجدناه قد هبط مـن اجلمـرة يريـد مكـة فقـال لـه عمربناقال أتيت 
قـــيس احلمـــد هللا الـــذي رزقنـــا رؤيتـــك وإنـــك قـــد رأيـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم ويف

رؤيتك بركة ولوال أنك على هذا احلال لسألتك قال سـل عمـا بـدا لـك قـال فقـال لـه رجـل قـد 
اختلــف إىل هــذا البيــت أربعــني عامــا مــا بــني حــج وعمــرة فــإذا انصــرف إىل أهلــه وجــدهم قــد 
صنعوا له نبيذا من هذا الزبيب فإن صب عليه املاء مل حيف وإن شربه كما هو سـكر فقـال لـه 

فدنا منه فدفعه يف صدره حـىت وقـع علـى إسـته مث قـال أنـت هـو فـال حـج أدن مين: بن عمر ا
اهــ صـوابه كثـري بـن ما سألتك إال عن نفسي واهللا ال أذوق منه قطرة أبدا :لك وال كرامة فقال

حدثنا سلمة بن شـبيب قـال ثنـا عبـد الـرزاق قـال ثنـا حممـد بـن ]843[الفاكهي .أيب زفاف 
يقال حممد بن سـعيد ويقـال محـاد بـن سـعيد قـال أخـربين كثـري سعيد الصنعاين قال عبد الرزاق 

.كثري ذكره ابن حبان يف الثقات .، فذكرهأتيت ابن عمر : بن أيب زفاف قال 
مسعــت : مسعـت مغـرية بــن خملـد قـال: حـدثنا سـعيد قــال: حـدثنا روح قــال]222ش[أمحـد -

.راه تصحيفا اهـ مغرية بن خملد أكل مسكر حرام: يقول يف الطالءعمرابن
قـال : قـال حـدثنا جريـر بـن عبـد احلميـد عـن مغـرية عـن إبـراهيم]24296[ابن أيب شـيبة -

.مرسل جيد . اهـ ورواه أمحد يف األشربة عن جرير مثله السكر مخر: عبد اهللا
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حدثنا عبد اهللا بن منري عن فضيل بن غزوان عـن عاصـم عـن زر ]24307[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ]4304التـاريخ [ابـن أيب خيثمـة . نبيـذ العنـب مخـر: عبد اهللا قـال عن أيب وائل عن 

ل بـن غــزوان عـن عاصـم بـن أيب النجــود عـن زر بـن حبــيش يعـن فضـحـدثنا ابـن منــري: قـالأيب
.اهـ حسن صحيح نبيذ العنب حرام: قالعن أيب وائل عن عبد اهللا

حـدثنا إسـحاق ياملغـرية اجلـوهر حدثنا العباس بن حممد بن العباس بن ]4711[الدارقطين -
بـــن إبـــراهيم لؤلـــؤ حـــدثنا حســـني بـــن حممـــد حـــدثنا شـــيبان عـــن األشـــعث عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب

حـني حرمـت صلى اهللا عليـه وسـلمحيلف باهللا إن اليتعبد اهللاكان :اهلذيل قال
نيــع ثنــا حســني بــن اهـــ ورواه أمحــد بــن منانــه وأن تكفــأ ملــن التمــر والزبيــباخلمــر أن تكســر د

.ثقات . حممد ثنا شيبان عن أشعث بن أيب الشعثاء فذكره 
حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عـن سـعيد بـن ]216ش[أمحد -

اشـرب : التمـر يفعـل بـه؟ قـال: قلـتكعـببنأبيسألت : عن أبيه قالعبد الرمحن بن أبزى
أنأخـذ التمـر : قلـت: قـال.عـت بـهجناللـنب الـذي املاء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشـرب

.اهـ رواه النسائي وصححه األلباين اخلمر تريد: ه؟ قالنفعل ب
عـن صـفوان بـن حـدثنا علـي بـن زيـد: دثنا محـاد قـالحـ: حـدثنا روح قـال]225ش[أمحد -

ن مخـر إأال : طب هاهنا على منـرب البصـرة يقـولوهو خياألشعريموسىأبامسعت : حمرز قال
ر أهـــل احلبشـــة املدينـــة البســـر والتمـــر، ومخـــر أهـــل فـــارس العنـــب، ومخـــر أهـــل الـــيمن البتـــع، ومخـــ

عبيد حدثنا حجاج وحممـد بـن كثـري أيبمن طريق] 17848[البيهقي . السكركة وهو األرز
موسـىأبـابن زيد بـن جـدعان عـن صـفوان بـن حمـرز قـال مسعـت يعن محاد بن سلمة عن عل

ومخـر ، ومخـر أهـل فـارس مـن العنـب ، املدينـة مـن البسـر والتمـر مخـر: خيطـب فقـال ياألشـعر 
/ 1[ورواه أبــو عمــر يف التمهيــد . ومخــر احلــبش الســكركة، أهــل الــيمن البتــع وهــو مــن العســل 

قـال حـدثنا حجـاج قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة البغـوي علي بن عبـد العزيـز من طريق ] 251
ا موســى األشــعري خيطــب فقــال مخــر عــن علــي بــن زيــد عــن صــفوان بــن حمــرز قــال مسعــت أبــ

املدينة من البسر والتمر ومخر أهل فارس من العنب ومخر أهل اليمن من البتع وهو من العسل 
.اهـ ابن زيد ضعيف ومخر احلبش السكركة
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ســألت : حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس قــال مسعــت املختــار بــن فلفــل قــال ]12120[أمحــد -
ــمالــكبــنأنــس : ة فقــال عــن الشــرب يف األوعي

فالرصـاص :قـال قلـت.املقـرية:قـال؟ومـا املزفتـة:قـال قلـت. كـل مسـكر حـرام : املزفتة وقـال 
دع مـا يريبـك إىل مـا ال :قـال.إف: قال قلت .:قال؟والقارورة
فالشــربة والشــربتان ، دقت الســكر حــرام صــ: قــال قلــت لــه . ن كــل مســكر حــرام إفــ، يريبــك 

اخلمــر مــن العنــب والتمــر والعســل :وقــال، مــا أســكر كثــريه فقليلــه حــرام :قــال. علــى طعامنــا 
.اهـ صححه شعيب واحلنطة والشعري والذرة فما مخرت من ذلك فهي اخلمر 

: عـــن حمـــارب بـــن دثـــار قـــالحـــدثنا شـــعبة: نا حممـــد بـــن جعفـــر قـــالحـــدث]147ش[أمحـــد -
.اهـ صحيح تمر والزبيب أو التمر والبسر مخرال: يقولجابر بن عبد اهللات مسع
شــعبة عــن مســعر عــن أيب عــون عــن حــدثنا حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال]109ش[أمحــد -

. واملسـكر مـن كـل شـرابإمنـا حرمـت اخلمـر بعينهـا، : قـالعبـاسابـنعبد اهللا بن شداد عن 
]24542[ابـن أيب شـيبة " . السـكر"ا حـدث ورمبـ"املسـكر"يك رمبـا حـدث شـر :أمحد قال 

: قال ابن عبـاس : قال ثنا مسعر عن أيب عون عن ابن شدادحد: قال حدثنا حممد بن بشر 
حــدثنا ]10839[الطــرباين .قليلهــا وكثريهــا ، والســكر مــن كــل شــرابحرمــت اخلمــر بعينهــا

و نعـيم قـاال ثنـا مسـعر موسى ثنا خالد بن حيىي ح وحدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـبشر بن 
حرمـــت اخلمـــر : ن عبـــاس رضــي اهللا عنهمـــا قـــالعـــن ابـــعــن أيب عـــون عـــن عبـــد اهللا بــن شـــداد

: حـدثنا فهـد قـال]6432[الطحـاوي . بعينها، القليل منها والكثري، والسكر من كـل شـراب
مـن ]17865[البيهقـي . فـذكره ثنا مسعر بـن كـدام عـن أيب عـون الثقفـي: ثنا أبو نعيم قال

حرمـت اخلمـر : عون عن عبد اهللا بن شداد عن ابن عبـاس قـال عن أيبوسفيان مسعر قطري
بـن حـدثنا إبـراهيم]23ش[وقـال أمحـد . ن كـل شـراببعينها القليل منها والكثري والسكر م

عـن ابـن عبـاس العامري عن عبد اهللا بن شداد عن عياش يعينحدثنا شريك: أيب العباس قال
]10841[الطـرباين . ومـا أسـكر مـن كـل شـراب، ا وكثريها قليله، ا اخلمر حرام بعينه: قال

م بــن نائلــة األصــبهاين ثنــا إمساعيــل بــن عمــرو البجلــي ثنــا شــريك عــن العبــاس بــن حــدثنا إبــراهي
اخلمر بعينهـا حـرام، قليلهـا وكثريهـا، والسـكر : ذريح عن عبد اهللا بن شداد عن ابن عباس قال

.اهـ صحيح من كل شراب
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حـــدثن]12389[رباين وقـــال الطـــ
حرمــت اخلمــر بعينهــا، : منصــور بــن دينــار عــن محــاد عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال

.اهـ منصور ليس بالقوي السكر من كل شرابو 
ان اخلمــر مخــر : قــال عبــاسابــنعــن ثنا ســوار عــن املفضــل بــن حممــدحــد] 96[أبــو اجلهــم -

.اهـ ضعيف وهو السكر يع التمرونقعصري العنب 
كـان : حدثنا عبد الرمحن بـن مهـدي عـن أيب عـامر عـن ابـن أيب مليكـة قـال]87ش[أمحد -

.اهـ صحيح ابن عباس يكره كل مسكر
أخربنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد اهللا عن عيينة بن عبـد الـرمحن عـن ]5689[النسائي -

ن أرضـنا أرض بـاردة وإنـا نتخـذ إين امرؤ من أهل خراسان و إ:عباسبنالأبيه قال قال رجل 
شــرابا نشــربه مــن الزبيــب والعنــب وغــريه وقــد أشــكل علــي فــذكر لــه ضــروبا مــن األشــربة فــأكثر 

اجتنـب مـا أسـكر مـن ،إنك قـد أكثـرت علـي : بن عباس احىت ظننت أنه مل يفهمه فقال له 
خربنــا عيينـة بــن أخربنــا النضـر أسـلم أحــدثنا خـالد بــن ]30[احملـاملي . متـر أو زبيـب أو غــريه 

ن إهـل خراسـان و أين رجل من إ: قال رجل البن عباس يب يذكر قالأبد الرمحن قال مسعت ع
مــا هــي فــذكر ضــروبا مــن :شــكلت علينــا فقــالأنــا نتخــذ فيهــا أشــربة قــد إأرضــنا أرض بــاردة و 

نــك أكثــرت علــي اجتنــب كــل إ:نــه مل يفهــم فقــال لــه ابــن عبــاسأفــأكثر حــىت ظننــت الشــراب
يـا ابـن عبـاس مـا تقـول يف نبيـذ اجلـر فقـال : فقـال . و متـر ومـا سـوى ذلـك أمسكر من زبيـب 

.اهـ صحيح 
حدثنا حيىي عن شعبة حدثين سـلمة بـن كهيـل قـال مسعـت أبـا احلكـم قـال ]2028[أمحد -

ى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم عـن نبيـذ اجلـر : بن عباس عـن نبيـذ اجلـر فقـال اسألت 
اهـــــ رواه النســــائي ، ن حيـــرم مــــا حــــرم اهللا ورســـوله فليحــــرم النبيـــذ أمـــن ســــره :وقــــال. والـــدباء 

.وصححه األلباين وشعيب 
أيب عمـر أنـه مسـع ابـن عن حيـىيحدثنا شعبة: نا حممد بن جعفر قالحدث]218ش[أمحد -

.صحيح ، خمتصر اهـكل مسكر حرام: عباس يقول
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سـألت ابـن :اجلويريـة قـالحدثنا حممد بن كثـري أخربنـا سـفيان عـن أيب]5598[البخاري -
. عبــاس عــن البــاذق فقــال ســبق حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم البــاذق ، فمــا أســكر فهــو حــرام 

اهـ)1(احلالل الطيب إال احلرام اخلبيثليس بعد :قال؟الشراب احلالل الطيب :قال
: ل قــاحــدثنا املثــىن بــن عــوف : حــدثنا عفــان بــن مســلم قــال ]24503[يب شــيبة ابــن أ-

كنـا باملدينـة : فقـال ،أنـه سـأله عـن الشـراب يساربنمعقلحدثنا أبو عبد اهللا اجلسري عن 
جـاء رجـل : قـال .وكانت كثرية التمر ، فحرم علينا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم الفضـيخ 

يـا معقـل : قلـت لـه : سنا ال تأكل الطعام ، أيسقيها النبيذ ؟ قـال يسأله عن أمه ، قد بلغت 
اهــــ أبـــو عبـــد اهللا اجلســـري امســـه أمرتـــه أن ال يســـقيها: ه بـــه ؟ قـــال مـــا أمرتـــ: بـــن يســـار ، قـــال 
.رواه أمحد وصححه شعيب . محريي بن بشري 

ني بــن حـدثنا حممــد بـن احلسـيحـدثنا العبــاس بـن عبـد الســميع اهلـامش]4729[الـدارقطين -
عمـر بـن سـعيد حـدثنا سـعيد عـن جعفـر بـن يسعيد بن البستنبان حـدثنا أبـو حفـص الدمشـق

إن اهللا مل يـا بـين:عـن النبيـذ فقالـتعائشـةعـن بعـض أهـل بيتـه أنـه سـأل يحممد من ولد عل
بــة اخلمــر فهــو حــرام  حيــرم اخلمــر المسهــا وإمنــا حرمــت لعاقبتهــا وكــل شــراب يكــون عاقبتــه كعاق

هـاكتحرمي اخلمر

باب حتريم قليل ما أسكر
ابـن جعفـر عـن داود بـن بكـر بـن أيبحدثنا قتيبة حدثنا إمساعيـل يعـين]3683[أبو داود -

الفرات عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبـد اهللا قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
.اهـ حسنه الرتمذي وصححه ابن حبان ما أسكر كثريه فقليله حرام :
مــا : قــال عمــربــناعــن عبــد اهللا بــن عمــر املــديين عــن نــافع عــن ]17006[الــرزاق عبــد-

.اهـ موقوف حسن أسكر منه الفرق فاحلسوة منه حرام 

وكذلك الباذق وقد يسمى به اخلمر املطبوخ وهو الذي يروى فيه احلـديث عـن : .. قال أبو عبيد يف أمساء األشربة -1
وإمنـا قـال ابـن عبـاس ذلـك ألن البـاذق  .مد الباذق ومـا أسـكر فهـو حـرامسبق حم: ابن عباس أنه سئل عن الباذق فقال 

وكذلك الُبْخُتج أيضا إمنا هـو اسـم بالفارسـية ُعـّرب وهـو الـذي يـروى فيـه الرخصـة عـن . كلمة فارسية ُعربت فلم نعرفها 
]178/ 2غريب احلديث [اهـ إبراهيم أنه أُهِدي له خبتج فكان نبيذه ويلقى فيه العكر 
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املسـكر قليلـه : حدثنا معتمر عن أبيه عن ابن سريين عن ابن عمر قال]228ش[وقال أمحد 
أخربنـا عبـد : بن نصر قـالأخربنا سويد]5188ك[ورواه النسائي . مخر وكثريه حرام أو قال 

اهــ املسـكر قليلـه وكثـريه حـرام: اهللا عن سليمان التيمي عن حممد بن سريين عن ابن عمـر قـال
.صحيح ، تقدم 

عــن أنســاســألت : مسعــت خمتــار بــن فلفــل قــال: حــدثنا ابــن إدريــس قــال]190ش[أمحــد -
ومــا : قلــت: قــال.زفتــة: الشــرب يف األوعيــة فقــال

ومــا : الرصــاص والقــارورة؟ قــال: قلــت: لقــا.كــل مســكر حــرام: املقــرية ، وقــال: املزفتــة؟ قــال
فـدع مـا يريبـك إىل مـا ال يريبـك، فـإن كـل : : قلـت: قالبأسهما؟

: الربة والشـربتني علـى طعامنـا؟ قـصـدقت والسـكر حـرام، فالشـ: فقلت لـه: قال.مسكر حرام
.اهـ ورواه يف املسند ، تقدم ، وهو خرب صحيح له حرامإن ما أسكر كثريه فقلي

حــدثنا يعقــوب بــن حــدثنا دعلــج بــن أمحــد حــدثنا موســى حــدثنا أيب]4727[الــدارقطين -
قليـل مـا : قـال عبـاسابـنإسحاق حدثنا أبو عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس وجماهـد عـن 

ن عبــد اهللا بــن مبشــر حــدثنا أمحــد بــن ســنان حــدثنا عبــد بــيحــدثنا علــ.أســكر كثــريه حــرام
: بــاس قــال عوانــة عــن ليــث عــن عطــاء وطــاوس وجماهــد عــن ابــن ععــن أيبيالــرمحن بــن مهــد

.اهـ ليث ضعيف قليل ما أسكر كثريه حرام

ما مل يشتديف النبيذخصةالرما جاء يف 
صـاحل عـن معاويـة بـن عثمان بن سـعيد حـدثنا عبـد اهللا بـنمن طريق] 17862[البيهقي -

فحــرم اهللا بعــد ) تتخــذون منــه ســكرا(قولــه يفعبــاسابــنطلحــة عــن بــن أيبيصــاحل عــن علــ
ب والنبيـذ فهـو حاللـه مـن اخلـل والـرُّ ) ورزقا حسـنا(مع حترمي اخلمر ألنه منها قال ذلك السكر
.اهـ حسن فأقره اهللا وجعله حالال للمسلمني،وأشباه ذلك

عمـر إسحاق بن إبـراهيم أخربنـا جريـر عـن األعمـش عـن حيـىي أيبحدثنا ]5347[مسلم -
السـقاء فيشـربه كان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ينبـذ لـه الزبيـب يف: عن ابن عباس قال 

اهـء أهراقهييومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل ش
حـدثنا عبيـد يلف حدثنا زكرياء بن عـدخحممد بن أمحد بن أيبحدثين]5348[مسلم -

عــن بيــع اخلمــر وشــرائها عبــاسابــنســأل قــوم :قــاليعمــر النخعــاهللا عــن زيــد عــن حيــىي أيب
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فإنـه ال يصـلح بيعهـا وال شـراؤها وال :قـال. نعـم:قـالوا؟ أمسـلمون أنـتم : والتجارة فيهـا فقـال 
سـفر مث لى اهللا عليـه وسـلم يفخرج رسـول اهللا صـ:فسألوه عن النبيذ فقال:قال. التجارة فيها

حنامت ونقري ودباء فأمر به فأهريق مث أمر بسقاء فجعل فيـه رجع وقد نبذ ناس من أصحابه يف
زبيــب ومــاء فجعــل مــن الليــل فأصــبح فشــرب منــه يومــه ذلــك وليلتــه املســتقبلة ومــن الغــد حــىت 

اهـمنه فأهريقيفلما أصبح أمر مبا بق، ىأمسى فشرب وسق
أخربنا محاد بن سلمة ووهيب بن خالـد : أخربنا عفان بن مسلم قال ]3983[ابن سعد -

الثفـل ، وأحـب الشـراب إليـه عمـركـان أحـب الطعـام إىل : قال أخربنا محيد عن أنس: قاال 
.اهـ صحيح النبيذ

أيت وهـــو بطريـــق عمـــر بـــن الخطـــابعـــن معمـــر عـــن الزهـــري أن ]16948[عبـــد الـــرزاق -
يـــذ فشــرب مـــن إحـــدامها وعـــدل عــن األخـــرى قـــال فـــأمر بـــاألخرى الشــام بســـطيحتني فيهمـــا نب

،بــخ بــخ:
.اهـ هذا منقطع ا باملاء و ر اكس

: ثنــا أبــو صــاحل قــال حــدثين الليــث قــال: حــدثنا ابــن أيب داود قــال]6466[وقــال الطحــاوي 
ثـي أن أبـاه عبـد أخربين معاذ بن عبد الرمحن بن عثمـان اللي: أنه قالثنا عقيل عن ابن شهاب

صـــحبت عمـــر بـــن اخلطـــاب إىل مكـــة فأهـــدى لـــه ركـــب مـــن ثقيـــف : قـــالالـــرمحن بـــن عثمـــان
فشـرب عمـر : قـال عبـد الـرمحن. ودون املـزادة ، والسطيحة فـوق اإلداوة ، سطيحتني من نبيذ 

فوجـده قـد اشـتد ، فشرب منه فذهب عمر،ومل يشرب األخرى حىت اشتد ما فيه ، إحدامها 
عــن الزهــري، فــذكر ثنــا شــعيب: ثنــا أبــو اليمــان قــال: حــدثنا فهــد قــال. اكســروه باملــاء :فقــال

حــــدثنا و حــــدثنا أبــــو اليمـــان أخــــربين شــــعيب ح]366/ 1املعرفـــة [الفســــوي . بإســـناده مثلــــه
مــي أن أبــاه عبـــد احلجــاج حــدثنا جــدي مجيعـــا عــن الزهــري أخـــربين معــاذ بــن عبــد الـــرمحن التي

لـــه ركـــب مـــن ثقيـــف صـــاحبت عمـــر بـــن اخلطـــاب إىل مكـــة فأهـــدى: الـــرمحن بـــن عثمـــان قـــال
فشـرب : قـال عبـد الـرمحن بـن عثمـانلسـطيحة فـوق اإلداوة ودون املـزادةواسطيحتني مـن نبيـذ

مث أهدي له لنب فعدلـه عـن شـرب األخـرى حـىت حلينه: اخلطاب إحدامها قال حجاجعمر بن
اهـــ اكســروه باملــاء: ه اشــتد فقــالذهب عمــر بــن اخلطــاب ليشــرب منهــا فوجــداشــتد مــا فيهــا فــ

.صحيح 
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بن املسيب يقول ابن عيينة عن حيىي بن سعيد قال مسعت اعن ]17022[عبد الرزاق وقال
بشــراب فــدعاهم بــه فلمــا قربــه إىل فمــه كرهــه مث دعــا مبــاء الخطــاببــنعمــرتلقــت ثقيــف : 

حدثنا عبدة بن سليمان عن حيىي ]24349[بن أيب شيبة ا. هكذا فاشربوه :فكسره مث قال
وهو قريب من مكة اخلطاببنعمرأن قوما من ثقيف لقوا بن سعيد عن سعيد بن املسيب 

أو تني
قـــال حـــدثنا عبـــد أخربنـــا زكريـــا بـــن حيـــىي]5196ك[النســـائي .اكســـروه باملـــاء: فقـــال، ثالثـــا 

تلقــت ثقيــف : يقــولاألعلــى قــال حــدثنا ســفيان عــن حيــىي بــن ســعيد مســع ســعيد بــن املســيب
: هــه فــدعا بــه فكســره باملــاء، فقــالعمــر بــن اخلطــاب بشــراب فــدعا بــه، فلمــا قربــه إىل فيــه كر 

هشـام حـدثنا حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا خلـف بـن]4742[الدارقطين . هكذا فافعلوا
نبــذ لعمــر لقدومــه :بــن زيــد بــن جــدعان عــن ســعيد بــن املســيب قــاليمحــاد بــن زيــد عــن علــ

حـدثنا عبـد .بنبيـذ قـد اشـتد قـال فـدعا جبفـان فصـبه مث صـب عليـه مـن املـاءفتأخر يوما فـأيت
اهللا حـدثنا خلــف حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن حيــىي بــن ســعيد عــن ســعيد بــن املســيب قــال تلقــت 

.اهـ مرسل صحيح عا مباء فصب عليه مرتني أو ثالثافد، يذ فوجده شديدا ثقيف عمر بنب
حــدثنا أبــو املوجــه حــدثنا ياجلــوهر يحــدثنا عمــر بــن أمحــد بــن علــ]4746[وقــال الــدارقطين 

العـاص أن عمـر مـر علـى بن زيد عن احلسن عن عثمان بـن أيبيمحزة عن علعبدان عن أيب
مـن : فقـال . بـه فأخـذه فوجـده شـديدا فـأيت. ذا النبيذ ائتوين:إداوة لرجل من ثقيف فقال

.اهـ ال بأس به ء فليكسر متنه باملاءيرابه من هذا النبيذ ش
حـدثنا عبيـدة بـن محيـد عـن أيب مسـكني عـن هزيـل بـن شـرحبيل]24372[ابن أيب شـيبة -

مـاء ، أخبـؤوا نبيـذكم ، فسـقوه: مر عمر بن اخلطاب على ثقيف فاستسقاهم ، فقالوا : قال 
فسـقوه ، فـأمر الغـالم فصـب ، مث أمسـك : اسقوين من نبيذكم يا معشر ثقيف ، قال : فقال 

ه مـن يـا معشـر ثقيـف ، إنكـم تشـربون مـن هـذا الشـراب الشـديد ، فـأيكم رابـ: بيده ، مث قال 
.اهـ حسن شرابه شيء ، فليكسره باملاء

أتـى عمـر قومـا مـن : قـال حدثنا وكيـع عـن مسـعر عـن أيب عـون]24689[ابن أيب شيبة -
كلـوا الثريـد قبـل اللحـم ، فإنـه يسـد مكـان اخللـل ، وإذا : ثقيف ، قد حضر طعامهم ، فقـال 

.اهـ مرسل جيد سروه باملاء ، وال تسقوه األعراباشتد نبيذكم فاك
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بـــن جــريج قـــال مسعـــت عبــد اهللا بـــن أيب مليكــة حيـــدث قـــال اعــن ]17017[عبــد الـــرزاق -
أخذنا زبيبا من زبيب املطاهر فأكثرنا منه يف أداونـا وأقللنـا املـاء :د قالحدثين وهب بن األسو 

قــال قلنــا نعــم يــا أمــري ؟هــل مــن شــراب:فلــم يلــق عمــر حــىت عــدا طــوره فلمــا لقــوا عمــر قــال
املؤمنني فأخربوه هذه القصة وأن قـد عـدا طـوره قـال أرونيـه فذاقـه فوجـده شـديدا فكسـره باملـاء 

.اهـ على رسم ابن حبان وهذا كله يف األسقية قال عبد الرزاق. مث شرب 
قـال حدثنا وكيع عن األعمش عن إبراهيم عـن مهـام بـن احلـارث]24688[ابن أيب شيبة -
ابــن أيب .بنبيــذ زبيــب ، فشــرب منــه ، فقطــب ، فــدعا مبــاء فصــبه عليــه ، مث شــربعمــرأيت : 

أيت عمـر بنبيـذ : قـال امحدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن مهـ]24348[شيبة 
إن لنبيـذ زبيـب الطـائف لعرامـا : فلما ذاقه قطـب فقـال : زبيب من نبيذ زبيب الطائف ، قال 

ــــه املــــاء واشــــربوا: ، مث دعــــا مبــــاء فصــــبه عليــــه فشــــرب ، وقــــال  .إذا اشــــتد علــــيكم فصــــبوا علي
ش ثنــا األعمــ: ثنــا أيب قــال: ثنــا عمــر بــن حفــص قــال: لحــدثنا فهــد قــا]6459[الطحــاوي 

فشـرب منـه ، نبيـذ فـأيت ب، عن عمر أنه كان يف سـفر قال حدثين إبراهيم عن مهام بن احلارث
مث دعا مباء فصب عليه ، ، فذكر شدة ال أحفظها إن نبيذ الطائف له غرام : مث قال، فقطب 

.إمنا قطب حلموضة فيه . اهـ صحيح مث شرب ، 
أخربنا حمبوب بن موسى : بن سعيد قالحدثين إبراهيم]31ذم املسكر [وقال ابن أيب الدنيا 

مــا قــبض عمــر وجهــه عــن : قــالقــال أخربنــا عبــد اهللا بــن املبــارك عــن أســامة بــن زيــد عــن نــافع
] 315/ 4[ري شرح صـحيح البخـااهـ وذكره ابن بطال يف اإلداوة

أنـه مسـع نافًعـا ن زيـدأسـامة بـعـن حدثنا الربيع بـن سـليمان حـدثنا ابـن وهـبعن الطربي قال 
اذهـــب إىل إخواننـــا الثقفيـــني فـــالتمس لنـــا عنـــدهم شـــرابًا، فأتـــاهم : إن عمـــر قـــال لريفـــأ: يقـــول
: فقــالوا

.رسل حسن اهـ م: قال نافع. باملاء فصب عليه فشرب
حدثنا حيىي بـن معـني قـال حـدثنا معتمـر قـال قـال ]3841[وقال عبد اهللا بن أمحد يف العلل 

هلـ منقطـع إمنا كسر عمر النبيذ من شدة حالوته :أيب أنت حدثتين عن عبيد اهللا بن عمر قال
.
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حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن قــيس بــن : ل قــاحــدثنا وكيــع]24347[ابـن أيب شــيبة -
، فـدعا بعـس مـن نبيـذ قـد كـاد عمرقدمت على : قال حدثين عتبة بن فرقد: حازم قال أيب

اشــرب ، فأخذتــه فشــربته ، فمــا كــدت أن أســيغه ، مث أخــذه فشــربه ، مث : يصــري خــال ، فقــال 
.حلــوم اإلبــل يف بطوننــا أن يؤذينــايــا عتبــة ، إنــا نشــرب هــذا النبيــذ الشــديد لنقطــع بــه : قــال 

حـــدثنا عبـــد : حـــدثنا أبـــو خيثمـــة قـــال: خربنـــا أبـــو بكـــر بـــن علـــي قـــالأ]5197ك[النســـائي 
حــدثنا أيب عــن حممــد بــن جحــادة عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن قــيس بــن أيب : الصــمد قــال

.اهــ صـححه النسـائي ان النبيـذ الـذي يشـربه عمـر قـد خلـلكـ: قـالعـن عتبـة بـن فرقـدحازم
اعد حـــدثنا عبـــد اجلبـــار بـــن العـــالء حـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد بـــن صـــ]4747[ورواه الـــدارقطين 

حــدثنا مــروان بــن معاويــة حــدثنا إمساعيــل عــن قــيس عــن عتبــة بــن فرقــد قــال محلــت ســالال مــن 
خبيص إىل عمر بن اخلطاب فلما وضعتهن بني يديه فتح بعضهن فقال يا عتبة كـل املسـلمني 

فيـه فـال حاجـة يلقـال ارفعـه . ء خيتص به األمراءيقلت يا أمري املؤمنني هذا ش؟جيد مثل هذا
إىل البضـــعة يبلحـــم غلـــيظ وخببـــز خشـــن فجعلـــت أهـــو قـــال فبينـــا أنـــا عنـــده دعـــا بغدائـــه فـــأيت

وبـني اخلـوان مث دعـا جعلتهـا بيـينعلبـاء العنـق فألوكهـا فـإذا غفـل عـينيأحسبها سـناما فـإذا هـ
نحـر  مث قـال يـا عتبـة إنـا نبنبيذ له قد كاد أن يصري خال فمزجه حـىت إذا أمكـن شـرب وسـقاين

كل يوم جـزورا فأمـا وركهـا وأطايبهـا فلمـن حضـرنا مـن أهـل اآلفـاق واملسـلمني وأمـا عنقهـا فلنـا 
اهــــ بطوننـــا رأيـــت ونشـــرب عليـــه مـــن هـــذا النبيـــذ يقطعـــه يفينأكـــل هـــذا اللحـــم الغلـــيظ الـــذ

.صحيح 
أيب إسـحاق عـن عمـرو بـن ميمـون عـنحـدثنا أبـو األحـوص ]24353[وقال ابـن أيب شـيبة 

اهــ وَرَوى مـن النبيـذ: ؟ قالأي الشراب أحب إليك: بيب ، فقالأتاه الطعمرن ملا طع: قال
إنــا نشــرب هــذا الشــراب الشــديد ، لنقطــع بــه حلــوم : قــال عمــر : قــال هــذا الوجــه عــن عمــرو 

]4741[الـدراقطين .اإلبل يف بطوننا أن يؤذينا ، فمن رابه من شرابه شـيء ، فليمزجـه باملـاء
إسـحاق د بـن عبـد العزيـز حـدثنا حمـرز بـن عـون حـدثنا شـريك عـن أيبحدثنا عبد اهللا بـن حممـ

ألشــرب هـذا النبيــذ الشـديد يقطــع مــا إين: عـن عمــرو بـن ميمــون قــال قـال عمــر بـن اخلطــاب 
حــــدثنا عثمـــان بـــن أمحـــد الـــدقاق حــــدثنا ]4744[الـــدارقطين .بطوننـــا مـــن حلـــوم اإلبـــل يف

إمساعيل بن جعفـر عـن إسـرائيل عـن أيبالقطان حدثنا عباد بن موسى حدثنا ياحلسن بن عل
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حججــت مــع عمــر حجتــني فســمعته يقــول إنــا نشــرب :إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون قــال
مـــن طريـــق أيب]17874[البيهقـــي .بطوننـــا مـــن حلـــوم اإلبـــل أن تؤذينـــاالنبيـــذ ليقطـــع مـــا يف

ذا إنـا لنشـرب مـن النبيـذ نبيـ: خيثمة حدثنا أبو إسـحاق عـن عمـرو بـن ميمـون قـال قـال عمـر 
مـن طريـق أيب خيثمـة]6461[ورواه الطحـاوي .بطوننـا مـن أن تؤذينـايقطع حلـوم اإلبـل يف

.وهو خرب صحيح . إسحاق أيببن معاوية عنزهري 
أخربنـا عبـد اهللا عـن السـري بـن حيـىي قـال : أخربنا سويد بن نصر قال]5195ك[النسائي -

إذا : رافع أن عمر بن اخلطاب قـالإمام لنا وكان من أسنان احلسن عن أيبحدثنا أبو حفص
اهــ حسـن ، عبـد اهللا أي قبـل أن يشـتد: ، قـال عبـد اهللاءخشيتم من نبيذ شدته فاكسروه باملـا

.هو ابن املبارك 
بن جريج قال أخربين إمساعيل أن رجـال عـب يف شـراب اأخربنا ]17015[عبد الرزاق وقال

ر حـىت أفـاق فحـده مث أوجعـه عمـر باملـاء نبذ لعمر بن اخلطاب بطريق املدينة فسـكر فرتكـه عمـ
فشـــرب منـــه قـــال ونبـــذ نـــافع بـــن عبـــد احلـــارث لعمـــر بـــن اخلطـــاب يف املـــزاد وهـــو عامـــل مكـــة 
فاستأخر عمر حىت عدا الشراب طوره مث عدا فدعا بـه عمـر فوجـده شـديدا فصـنعه يف اجلفـان 

.اهـ منكر ، وهو منقطع فأوجعه باملاء مث شرب وسقى الناس 
حدثنا عبـد اهللا بـن جعفـر بـن خشـيش حـدثنا سـلم بـن جنـادة حـدثنا ]4745[الدارقطين-

لعــوة أن أعرابيــا شــرب مــن يعــن عــامر عــن ســعيد بــن ذيوكيــع عــن عمــرو بــن منصــور املشــرق
اهــ ورواه الطحـاوي ال يثبـت هـذا: قـال الـدارقطين . إداوة عمر نبيذا فسكر فضربه عمر احلـد
.، ضعفه البخاري وأبو حامت والناس ، يأيت يف احلدود ، وهو حديث منكر 

حـدثنا وكيـع عـن عبـد الواحـد بـن أميـن عـن أبيـه عـن نـافع بـن ]24694[وقال ابن أيب شـيبة 
اشـــربوا هـــذا النبيـــذ يف هـــذه األســـقية ، فإنـــه يقـــيم الصـــلب ، : عمـــرقـــال : قـــال عبـــد احلـــارث 

.اهـ حسن صحيح ، وإنه مل يغلبكم ما وجدمت املاءويهضم ما يف البطن 
إين : عمــرقــال : قــال حــدثنا شــريك عــن إبــراهيم عــن جماهــد]24350[ابــن أيب شــيبة -

رجــل معجــار الــبطن ، أو مشــعار الــبطن ، فأشــرب هــذا الســويق فــال يالئمــين ، وأشــرب هــذا 
.اهـ مرسل ضعيف رب هذا النبيذ الشديد فيسهل بطيناللنب فال يالئمين ، وأش
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قـال ري عن حالم بن صاحل عن سـليك بـن مسـحلحدثنا ابن من]24320[ابن أيب شيبة -
أو معتمــرا ، فنــزل علــى مــاء فــدعا بســفرة ، فأكــل وأكــل القــوم ، مث دعــا حاجــاعمــرخــرج : 

ادفعـه إىل عبـد الـرمحن بـن عـوف ، فلمـا مشـه رده ، مث : بشراب ، فأيت بقدح من نبيذ ، فقـال 
يا عجالن ، يعين : ذاقه ، فقال فهاته ف: دفعه إىل سعد بن أيب وقاص ، فلما مشه رده ، قال 

جعلــت زبيبــا يف ســقاء ، مث علقتــه بــبطن الراحلــة يــا أمــري املــؤمنني: هــذا ؟ فقــال غالمــه ، مــا
ائــت بشـاهدين علــى مــا تقــول ، فجــاء بشــاهدين ، فشــهدا ، : وصـببت عليــه مــن املــاء ، قــال 

.لى رسم ابن حبان اهـ علن لنا شرابه ، فإن السقاء يغتلمأي بين ، اغسل سقاءك ي: فقال 
أن ن املعـدل عـن ابـن عمـرعـحدثنا وكيع عن سفيان عن خالـد ]24451[ابن أيب شيبة -

]6465[الطحـــاوي . رهَكـــأقللـــتم عَ : م ، فشـــرب منـــه وقـــال أيت بنبيـــذ مـــن نبيـــذ الشـــاعمـــر
ثنــا خالــد : ثنــا محــاد بــن ســلمة قــال: ثنــا احلجــاج بــن منهــال قــال: زميــة قــالحــدثنا حممــد بــن خ

أو سـتة ، أن عمر انتبذ له يف مزادة فيها مخسة عشـر ء اخلزاعي عن املعدل عن ابن عمراحلذا
اهــ وذكـره ابـن حـزم يف احمللـى كأنكم أقللـتم عكـره : فقال، فوجده حلوا ، تاه فذاقه فأ، عشر 

عـن خالـد احلـذاء عــن أيب بـن منصــور نـا إمساعيـل هـو ابـن عليــةمـن طريـق سـعيد ] 188/ 6[
إنكـم : فجاء فذاقه فقـال،إن عمر ينبذ له يف مخس عشرة قائمة: ر قال لهاملعدل أن ابن عم

.اهـ منكر أبو املعدل جمهول:قال ابن حزم . أقللتم عكره 
غــزوت مــع :حــدثنا أبــو األحــوص ثنــا مســلم األعــور عــن أيب وائــل قــال]1831[مســدد -

ملــؤمنني حــىت أتــاه فلمــا عمــر بــن اخلطــاب الشــام فنزلنــا منــزال فجــاءه دهقــان يســتدل علــى أمــري ا
مــا هــذا السـجود قــال هكـذا نفعــل بـامللوك فقــال عمــر :رأى الـدهقان عمــر سـجد فقــال عمـر 

اسجد لربك الذي خلقك فقال يا أمري املـؤمنني إين صـنعت لـك طعامـا فـأتين فقـال عمـر هـل 
يف بيتــك شــيء مــن تصــاوير العجــم قــال نعــم قــال الحاجــة لنــا يف بيتــك ولكــن انطلــق فابعــث 

ا بلون من طعام وال تزدنا عليه قال فانطلق عمر فبعـث إليـه بالطعـام فأكـل منـه فقـال عمـر إلين
لغالمـــه هـــل يف أدواتـــك شـــيء مـــن ذلـــك النبيـــذ قـــال نعـــم قـــال فأتـــاه بـــه فصـــبه يف إنـــاء مث مشـــه 

إذا رابكـــم شـــيء مـــن :فوجـــده منكـــر الـــريح فصـــب عليـــه املـــاء ثـــالث مـــرات مث شـــرب مث قـــال
.اهـ مسلم بن كيسان ضعيف شرابكم فافعلوا به هكذا
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حدثنا عبد الرمحن بـن مهـدي عـن : حدثنا أبو خيثمة قال]32ذم املسكر [ابن أيب الدنيا -
كـان عمـركان النبيـذ الـذي يشـرب : قالعبد اهللا بن عمر العمري عن زيد بن أسلم عن أبيه

. فيــه درديوال جيعــل ، ينقــع لــه الزبيــب غــدوة فيشــربه عشــية وينقــع لــه عشــية فيشــربه غــدوة 
يحــدثنا ابــن مبشــر حــدثنا أمحــد بــن ســنان حــدثنا عبــد الــرمحن بــن مهــد]4740[الــدارقطين 

كنت أنبذ النبيذ لعمر بالغداة ويشربه :حدثنا عبد اهللا بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه قال
هـم ، اهــ كـذا رواه العمـري ، وأُراه ممـا و ة فيشربه غدوة وال جيعـل فيـه عكـراعشية وأنبذ له عشي
.الصواب ابن عمر 

أخربنــا عبــد اهللا عــن عبيــد اهللا بــن عمــر : أخربنــا ســويد بــن نصــر قــال]6822ك[النســائي -
أنــه كــان ينبــذ لــه يف ســقاء للزبيــب غــدوة، فيشــربه مــن الليــل، وينبــذ عمــرابــنعــن نــافع عــن 

فكنــا :قـال نـافع.وال شـيئاســل األسـقية، وال جيعـل فيهـا درديــاعشـية، ويشـربه غـدوة، وكـان يغ
.اهـ صحيح نشربه مثل العسل

أنه  عمرابنحدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن ]24679[ابن أيب شيبة -
النسـائي .كان ينقع له الزبيب يف قربة عشية ، فيشربه غدوة ، وينقع له غدوة ، فيشربه عشـية

عبــد اهللا بــن دينــار أخربنــا ســويد بــن نصــر قــال أخربنــا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن ]6823ك[
اهــ دوة، وينبـذ لـه غـدوة، فيشـربه عشـاءينبـذ لـه الزبيـب عشـاء، فيشـربه غـكان ابـن عمـر : قال

.صحيح 
أخربنا سـويد قـال أنبأنـا عبـد اهللا عـن عبيـد اهللا بـن عمـر السـعيدي قـال ]5702[النسائي -

الزبيــب بــن عمــر فكــان ينقــع لــه اكنــت يف حجــر : حــدثتين رقيــة بنــت عمــرو بــن ســعيد قالــت 
فيشربه من الغد مث جيفف الزبيب ويلقى عليه زبيب آخر وجيعل فيه ماء فيشـربه مـن الغـد حـىت 

.اهـ ضعفه األلباين إذا كان بعد الغد طرحه 
لعثمـانكنـت أنقـع : قالت حدثنا وكيع عن أم غراب عن بنانة]24680[ابن أيب شيبة -

.يعرف حاهلا اهـ بنانة اليب عشاء ، فيشرب منه ، ويأكل منهالزب
راهيم التيمي عـن أبيـه عـن عن إبحدثنا أبو معاوية عن األعمش ]24358[ابن أيب شيبة -

ويف يكفيــين كــل يــوم شــربة مــن مــاء ، أو شــربة مــن نبيــذ ، أو شــربة مــن لــنب ، : قــال ذرأبــي
.اهـ سند صحيح اجلمعة قفيز من قمح
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ن القاسـم بـن عبـد الـرمحن عـن عن إسرائيل عن مساك بـن حـرب عـ] 16953[عبد الرزاق -
اهـــ يف جــرة خضــراء وهــو ينظــر إليهــا فيشــرب منهــا لعبــد اهللاكنــت أنتبــذ :أم أيب عبيــدة قالــت

.سند ضعف 
أنــا : ثنــا محــاد قــال: ثنــا حجــاج قــال: حــدثنا حممــد بــن خزميــة قــال]6476[وقــال الطحــاوي 

: قـال، خبـزا وحلمـا عبـد اهللا بـن مسـعودأنـه أكـل مـع محاد عن إبـراهيم عـن علقمـة بـن قـيس
هـذا علـى معـىن . اهــ سـند جيـد فشـربوا منـه ، ريين يف جـرة خضـراء فأتينا بنبيذ شديد نبذته سـ

.حديث عمر 
: ال قـحدثنا أبو األحوص عن سعيد بن مسروق عـن الشـماس ]24352[ابن أيب شيبة -

لطحـــاوي ا.: عبـــد اهللاقـــال 
بيـد بــن عــن لأنــا سـفيان عــن أبيـه : ن كثـري قـالثنــا حممـد بــ: قـالحـدثنا ابـن مــرزوق]6475[

فمــا يزالــون ، م وهــو حيــل هلــ، إن القــوم ليجلســون علــى الشــراب :قــال عبــد اهللا: مشــاس قــال
قالــه قــال ]2733[اهـــ صــوابه مشــاس بــن لبيــد ، ذكــره البخــاري يف التــاريخ حــىت حيــرم علــيهم 

حــدثين أمحــد بــن ســعيد نــا عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا نــا : وقــال. يد بــن مســروقشــريك عــن ســع
علــى إن القــوم ليكونــون: عمــرو عــن ســعيد بــن مســروق عــن مشــاس بــن لبيــد عــن ابــن مســعود

.اهـ مشاس وثقه ابن حبان فما يزالون حىت حيرم عليهميءالش
سـويد بـن غفلـةحدثنا أبـو األحـوص عـن عمـران بـن مسـلم عـن]24351[ابن أيب شيبة -

لشـام وأصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم باالدرداءأبيكنت أشرب النبيذ مع : قال 
.اهـ صحيح ، يأيت يف الطالء يف احلباب العظام

حدثنا وكيع عن علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عـن سـامل ]24692[ابن أيب شيبة -
بــه مــن نبيــذه فليشــن عليــه املــاء ، فيــذهب حرامــه ، مــن را: يقــول هريــرةأبــاأنــه مســع الدوســي 

يع عن حدثنا وك]24693[وقال ابن أيب شيبة . اهـ ثقات ، سامل هو سبالن لهويبقى حال
ه من شرابه شيء ، فليكسره من راب: قال هريرةأيبعن عكرمة بن عمار عن أيب كثري احلنفي

.الرمحن بن أذينة ميامي ثقة اهـ أبو كثري هذا أحسبه السحيمي يزيد بن عبدباملاء
حدثنا ابن عيينة عن حممد بن عجالن عن سـعيد بـن أيب سـعيد ]24918[ابن أيب شيبة -

إذا دخلـت علـى أخيـك املسـلم فأطعمـك طعامـا فكـل وال تسـأل ، فـإن : قـال هريرةأبيعن 
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، تقــدم يفاهـــ صــحيح ســقاك شــرابا فاشــرب وال تســأل ، فــإن رابــك منــه شــيء فشــجه باملــاء
.األطعمة 

عــــن حــــدثنا إســــحاق بــــن ســــليمان عــــن أيب ســــنان عــــن ثابــــت ]24522[ابــــن أيب شــــيبة -
اهـــ ســند حســن ، الضــحاك أظنــه ابــن ســفيان الكــاليب كــان جخــتُ أنــه كــان ينبــذ البُ الضــحاك

.بناحية البصرة 
قـال عمـربـناعن الثوري عن األعمـش عـن عبـد اهللا بـن مـرة عـن ]16990[عبد الرزاق -

بعــد ثــالث أو قــال يف :ومــىت يأخــذه شــيطانه قــال:ري مــا مل يأخــذه شــيطانه قــالاشــرب العصــ
عـن حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن عبـد اهللا بـن مـرة]24334[ابن أيب شيبة .ثالث 

كــم يأخــذه ويف  : اشــربه مــا مل يأخــذه شــيطانه ، قيــل : قــال ،أنــه ســئل عــن العصــري عمــرابــن
.ت اهـ ثقايف ثالث: شيطانه ؟ قال 

أخربنا عبد اهللا عن أيب عوانة عن زيد بن : أخربنا سويد بن نصر قال]5186ك[النسائي -
أخربنـا قتيبـة .اجتنـب كـل شـيء يـنش: أن رجـال سـأله عـن األشـربة فقـالعمـرابنجبري عن 

: سـألت ابـن عمـر عـن األشـربة، فقـال: قـالحدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبري: بن سعيد قال
.صحيح . اهـ ورواه شريك عن زيد ينشاجتنب كل شيء 

حــدثين أبــو جعفــر احلضــرمي وأبــو حممــد بــن ] 43/ 3[أخبــار القضــاة وكيــع بــن خلــف يف -
حـدثنا عيسـى بـن راشـد عـن ابـن شـربمة عـن سـامل : حـدثنا حممـد بـن طريـف قـال: طريـف قـال

.اهـ سند ضعيف زيد على الرتك إال جودة فهو حرامكل شراب ال ي: عن ابن عمر قال
قـال امللك بن نافععن عبدحدثنا علي بن مسهر عن الشيباين]24269[ابن أيب شيبة -

ال : مزفـــت ، قـــال إنـــه يف: ال بـــأس ، قلـــت : عـــن الطـــالء يطـــبخ ؟ فقـــال عمـــرابـــنســـألت 
حــدثنا علــي بــن مســهر عــن الشــيباين عــن ]24359[وقــال ابــن أيب شــيبة . تشــربه يف مزفــت

جلــس رســول اهللا صــلى اهللا : عــن النبيــذ الشــديد ؟ فقــال مــرعابــنســألت : قــال عبــد امللــك 
مـا : عليه وسلم جملسا مبكة ، فجاءه رجل فجلس إىل جنبه ، فوجد منه رحيا شديدة ، فقـال 

فـدعا مبـاء فصـبه عليـه وشـرب ، : جئين منه ، قـال : نبيذ ، فقال : هذا الذي شربت ؟ فقال 
اهــــ منكـــر ، عبـــد امللـــك بـــن نـــافع باملـــاءت علـــيكم أســـقيتكم فاكســـروهاإذا اغتلمـــ: مث قـــال 

.الشيباين ليس بثقة ، وقد تفرد به 
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أخربنــــا عبــــد اهللا عــــن ســــليمان التيمــــي عــــن أيب : أخربنــــا ســــويد قــــال]5234ك[النســــائي -
اجلر فحـدثها تسأله عن نبيذمالكبنأنسأرسلت إىل عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل

.اهـ أبو عثمان ال يعرفيذا غدوة ويشربه عشيةذ يف جر نبينبعن النضر ابنه أنه 
ثنـا ابـن شـهاب عـن أيب : أمحد بن يونس قـالثنا : قالحدثنا فهد]6431[وقال الطحاوي 
اهـ كذا وجدته ، فأبصر عنده طالء شديدا، يف حاجة أنسأن أباه بعثه إىل ليلى عن عيسى
حــدثنا : حـدثنا فهـد قـال: يقـال الطحـاو : قـال] 200/ 23[عمـدة القـاري وذكـره العيـين يف 

حدثنا أبو شهاب عن ابن أيب ليلى عن عيسى أن أباه بعثه إىل أنس بن : أمحد بن يونس قال
واسـم أيب شـهاب عبـد ربـه بـن نـافع :قـال العيـين . مالك يف حاجة فأبصر عنده طالء شـديدا

قاضـي الكـويف، احلناط بالنون الكويف، وابن أيب ليلـى هـو حممـد بـن عبـد الـرمحن بـن أيب ليلـى ال
اهــ وكـذلك نقلـه ابـن حجـر يف اإلحتـاف ، وسـنده عن أخيه عيسى بن عبـد الـرمحنيوهو يرو 
.ضعيف 

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا يوســف بــن يعقــوب الصــفار ثنــا ]671[الطــرباين -
أنسكان نببيذ : أيوب بن النجار قاضي اليمامة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة قال 

.اهـ ثقات تلصق منه الشفتان احلو 
عـن ثابـت وعبـد حـدثنا محـاد بـن زيـد: بن حرب قال أخربنا سليمان ]6486[ابن سعد -

أكلنا على مائدة أنس بن مالك ما ال حيصى ما رأينا عنده نبيذا قط : العزيز بن صهيب قال 
.اهـ صحيح كنا نؤتى بالعسل ، ونؤتى باملاء ، كنا نؤتى باللنب ،  

حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ثنا إبراهيم بن احلجاج السامي ثنا عبد ]670[لطرباين ا-
صـحبت جـدي أنـس بـن مالـك ثالثـني سـنة فمـا رأيتــه : اهللا بـن املثـىن حـدثين عمـي مثامـة قـال 

.اهـ فيه ضعف يشرب نبيذا قط 
ابـنعـن ضـحاك قـال مـرةعـن الحدثنا وكيع عن علي بن مالك]24684[ابن أيب شيبة -

لـى طـول الـرتك جـودة ، فـال خـري الذي إذا بلغ فسـد ، وأمـا مـا ازداد عإمنا النبيذ: قال عباس
.اهـ ضعيف فيه
أنـه سـأل مسـاك عـن رجـلعـن حدثنا وكيع عن حسن بـن صـاحل]24343[ابن أيب شيبة -

اهـاشرب ، فإذا رهبت أن تسكر فدعه: فقال ،عن النبيذ عليبنالحسن
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إن :تقــــول عائشــــةمسعــــت : قالــــت حــــدثنا وكيــــع عــــن مسيــــة]24690[يبة ابــــن أيب شــــ-
.اهـ مسية بصرية ال تعرف خشيت من نبيذك فاكسره باملاء

عن إسرائيل بن يونس عن مساك بن حرب عن قرصـافة بنـت عمـر ]16952[عبد الرزاق -
لتمـرة يف فطرحت يل وسادة فسألتها امرأة عن النبيذ فقالـت جنعـل اعائشةقالت دخلت على 

اهــ رواه النسـائي وضـعفه تشـريب مسـكرا الكوز فنطبخه فنصنعه نبيذا فنشربه فقالت اشـريب وال
.
أن عـــن قدامـــة العـــامريأخربنـــا عبـــد اهللا: أخربنـــا ســـويد بـــن نصـــر قـــال]5170[النســـائي -

سأهلا أناس كلهم يسأل عن النبيـذ، عائشةمسعت : حدثته قالتجسرة بنت دجاجة العامرية
ال أحـــل : ، قالـــتننبـــذه عشـــاء، ونشـــربه بكـــرةننبـــذ التمـــر غـــدوة، ونشـــربه عشـــاء، و : نيقولـــو 

.اهـ سند ضعفه األلباين ، قالتها ثالث مرات، وإن كان ماء، وإن كان خبزامسكرا
عائشـةعـن حدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن أيب حيـان عـن الشـعيب]24246[ابن أيب شيبة -

اهـــ عهــد رســول اهللا صــلى حــدثت أشــربة لــو كانــت علــى : قالــت 
.مرسل صحيح 

قـال يبـن سـعيد بـن إبـراهيم قـال حـدثنا القـوارير يأمحـد بـن علـأخـربين]5773[النسـائي -
أحـدث النـاس : حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حممد عن عبيدة عن ابـن مسـعود قـال 

سـنة أو قــال أربعـني ســنة إال املـاء والســويق شـراب منــذ عشـرين فمــا يليمــا هـيأشـربة مـا أدر 
اهـ هذا وهم ، أحسبه من معتمر ، كان رمبـا حـدث مـن حفظـه بـالوهم غري أنه مل يذكر النبيذ

.، إمنا هو عن عبيدة قوله 
: بــن ســريين أن عبيــدة كــان يقــول اعــن هشــام بــن حســان عــن ]17020[عبــد الــرزاق قــال

يل شـــراب منـــذ عشـــرين ســـنة إال املـــاء والســـويق مـــا ، أحـــدث النـــاس أشـــربة مـــا أدري مـــا هـــي 
ابـــن أيب شـــيبة . بـــن ســـريين عـــن عبيـــدة ابـــن التيمـــي عـــن أبيـــه عـــن اوذكـــره . والعســـل واللـــنب 

أحـدث النـاس أشـربة مـا : قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حممد عن عبيدة]24230[
]5774[ي النسـائ.أدري ما هي ، فليس يل شراب منذ عشرين سنة إال املاء واللنب والعسـل

أخربنــا ســويد قــال أنبأنــا عبــد اهللا عــن ابــن عــون عــن حممــد بــن ســريين عــن عبيــدة قــال أحــدث 
ابـن .شـراب منـذ عشـرين سـنة إال املـاء واللـنب والعسـلومـا يل، يمـا هـيالناس أشـربة مـا أدر 
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حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أيــوب وحيــىي بــن : أخربنــا ســليمان بــن حــرب قــال ]8510[ســعد 
قــد أحــدث النــاس أشــربة فمــا يل : ســألت عبيــدة عــن النبيــذ ، فقــال : قــال عــن حممــد عتيــق 

.اهـ  صحيح رين سنة إال املاء واللنب والعسلشراب منذ عش
حـدثنا سـفيان عـن هشـام :قـال خربنا حممد بن عبد اهللا األسـدي أ]8509[وقال ابن سعد 

يل شـراب منـذ ثالثـني سـنة إال اختلف الناس علي يف األشربة فما: قال عن حممد عن عبيدة
حــدثنا : حــدثنا ســريج قــال: أخــربين أبــو بكــر قــال]6818ك[لنســائي ا.العســل واللــنب واملــاء

اختلـف علـي يف األشـربة، : أخربين يونس ومنصور عن ابن سريين عـن عبيـدة قـال: هشيم قال
ف علــي اهــ صـحيح ، وقولـه اختلـرين سـنة إال لـنب، أو عســل، أو مـاءفمـا يل شـراب منـذ عشـ

.أحسبه أراد اشتبه علي ، واختلفت أقاويل عوام الناس فيه 
يحــدثنا أبــو ســعيد حممــد بــن عبــد اهللا بــن إبــراهيم بــن مشــكان املــروز ]4693[الــدارقطين -

حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــود حــدثنا العبــاس بــن زرارة حــدثنا جريــر عــن احلجــاج عــن محــاد عــن 
اهـــ خــرب باطــل ، تســكركالشــربة الــيتيهــ. مكــل مســكر حــرا:قــال مســعودابــنإبــراهيم عــن 

.قاله الدارقطين . الصحيح عن إبراهيم قوله 
: أخربنا جرير عـن ابـن شـربمة قـال: أخربنا إسحاق بن إبراهيم قال]5241ك[وقال النسائي 

أخربنا عبيـد اهللا بـن سـعيد عـن أيب أسـامة .رحم اهللا إبراهيم شدد الناس يف النبيذ ورخص فيه
ســـكر عـــن أحـــد صـــحيحا إال عـــن مـــا وجـــدت الرخصـــة يف امل: ت ابـــن املبـــارك يقـــولمسعـــ: قــال

.اهـ ورب زيغة من حكيم )1(إبراهيم
: م يعـين ابـن عبـد الـرمحن احلنفـي قــالار حــدثنا د: حـدثنا عبـد الصـمد قـال]151ش[أمحـد -

كـل مسـكر حـرام: رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمقال: شهدت عطاء سئل عن النبيذ فقال

ملــا قــدم ابــن املبــارك : قــال زكريــا بــن عــدي: حممــد بــن إمساعيــل البخــاري قــالمــن طريــق ]17414[ى البيهقــي رو -1
فجعــل ابــن املبــارك حيــتج ، فأتــاه وكيــع وأصــحابنا والكوفيــون فتــذاكروا عنــده حــىت بلغــوا الشــراب ، الكوفــة كانــت بــه علــة 

عليـه وسـلم واملهـاجرين واألنصـار مـن أهـل املدينـة، بأحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وأصـحاب النـيب صـلى اهللا
: أنبـأ احلسـن بـن عمـرو الفقيمـي عـن فضـيل بـن عمـرو عـن إبـراهيم قـال: ولكن من حديثنا، فقال ابن املبـارك، ال : قالوا

ت رأيــ: فقــال ابــن املبــارك للــذي يليــه.كــانوا يقولــون إذا ســكر مــن شــراب مل حيــل لــه أن يعــود فيــه أبــدا فنكســوا رءوســهم
وأذكــر عــن ، أحــدثهم عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وعــن أصــحابه والتــابعني فلــم يعبئــوا بــه ؟أعجــب مــن هــؤالء

اهـإبراهيم فنكسوا رءوسهم
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أمــا واهللا لقــد : ا يف املســجد نبيــذا شــديدا؟ فقــاليــا ابــن أيب ربــاح إن هــؤالء يســقونن: قلــتف. 
ذهبـــت ووليهـــا العبيـــد 

.اهـ على رسم ابن حبان 
رســول اهللا صــلى زيــد بــن أســلم أن أصــحاب عــن ويــذكر ]8/534[وقــال البيهقــي يف الســنن 

شـــرح اهــــ حكـــاه ابـــن بطـــال يف ا محـــض علـــيهم النبيـــذ كســـروه باملـــاءكـــانوا إذاهللا عليـــه وســـلم
: قــال ابــن وهــب: عــن الطــربي حــدثنا الربيــع بــن ســليمان قــال ] 315/ 4[صــحيح البخــارى

أخربه أن أصحاب النيبوحدثنا عمرو بن احلارث أن سالم بن حفص أخربه أن زيد بن أسلم
اهـــ صــوابه عبــد الســالم بــن حفــص ، م كــانوا إذا محــض علــيهم النبيــذ كســروه باملــاءعليــه الســال
.سند جيد 

حــدثنا وكيــع عــن عيســى بــن املســيب عــن الشــعيب عــن ابــن أيب ]24357[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ عيسى ضعيف أشهد على البدري: ليلى قال

م بن الفضل قال حدثنا محاد بن زيـد عـن أيـوب عـن عطيـة أخربنا عار ]9041[ابن سعد -
أشــهد علــى كــذا : مــررت مــع الشــعيب علــى مســجد مــن مســاجد جهينــة فقــال : قــال الســراج

ة يشــربون نبيــذ ثالمثئــ، وكــذا مــن أهــل هــذا املســجد مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 
حــــدثنا أبــــو النعمــــان ] 237/ 2[قــــال يعقــــوب يف املعرفــــة . اهـــــ ضــــعيف الــــدنان يف العــــرائس

مــررت مــع الشــعيب علــى مســجد مــن : عــن عطيــة الســراج قــالحــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أيــوب
أشـهد علـى كـذا وكـذا مـن أهـل هـذا املسـجد مـن أصـحاب النـيب صـلى : مساجد جهينـة فقـال

وأيــوب يف : قــال ســليمان.اهللا عليــه وســلم أراه قــال ثالمثائــة يشــربون نبيــذ الــدنان يف العراصــني
اهـلوال أن شهوة احلديث محله على ذكر ذلك، فضل

ءما يرخص فيه من الطال
نه أخـربه عـن أعن داود بن احلصني عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ]1545[مالك -

حـني قـدم الشـام شـكا إليـه أهـل الشـام وبـاء الخطـاببـنعمـرن أحممود بـن لبيـد األنصـاري 
ال :قـالوا. اشـربوا هـذا العسـل :ال هذا الشراب فقال عمرإال يصلحنا :ألرض وثقلها وقالواا

ن جنعل لك من هـذا الشـراب شـيئا ال أهل لك : يصلحنا العسل فقال رجل من أهل األرض 
الثلــث فــأتوا بــه عمــر فأدخــل فيــه ينعــم فطبخــوه حــىت ذهــب منــه الثلثــان وبقــ: قــال ؟ يســكر 
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فأمرهم ، هذا مثل طالء اإلبل ، هذا الطالء : فقال ، يده فتبعها يتمطط عمر إصبعه مث رفع 
اللهـم ، كـال واهللا :فقـال عمـر، أحللتهـا واهللا : ن يشـربوه فقـال لـه عبـادة بـن الصـامت أعمر 

.اهـ صحيح حرم عليهم شيئا أحللته هلم أوال ، إين ال أحل هلم شيئا حرمته عليهم 
أخربنــا عبــد اهللا بــن يزيــد املقــري ثنــا عبــد الــرمحن بــن ]1815املطالــب العاليــة [وقــال إســحاق 

زيــاد بــن أنعــم عــن ابــن يســار عــن ســفيان بــن وهــب اخلــوالين قــال كنــت مــع عمــر بــن اخلطــاب 
رضي اهللا عنه بالشام فقال أهل الذمة إنـك كلفتنـا أو فرضـت علينـا أن نـرزق املسـلمني العسـل 

رضــا فلــم يوطنــوا فيهــا اشــتد علــيهم أن يشــربوا إن املســلمني إذا دخلــوا أ: وال جنــده فقــال عمــر 
املـــاء القـــراح فـــال بـــد هلـــم ممـــا يصـــلحهم فقـــالوا أن عنـــدنا شـــرابا نصـــنعه مـــن العنـــب شـــيئا يشـــبه 
العســل قــال فــأتوا بــه فــأتوا بــه فجعــل يرفعــه بأصــبعه فيمــده كهيئــة العســل فقــال كــأن هــذا طــالء 

ه وقال ما أطيب هذا فـارزقوا مباء فصب عليه مث خفض فشرب منه وشرب أصحابااإلبل فدع
املســلمني منــه فرزقــوهم منــه فلبــث مــا شــاء اهللا مث إن رجــال خــدر منــه فقــام املســلمون فضــربوه 
بنعاهلم وقـالوا سـكران فقـال الرجـل ال تقتلـوين فـواهللا مـا شـربت إال الـذي رزقنـا عمـر فقـام عمـر 

وال أحــرم حرامــا وإن بــني ظهــراين النــاس فقــال يــا أيهــا النــاس إمنــا إن بشــر لســت أحــل حــالال
رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــبض ورفـــع الـــوحي فأخـــذ عمـــر بثوبـــه فقـــال إين أبـــرأ إىل اهللا 
تعاىل من هذا أن أحل لكم حراما فاتركوه فإين أخاف أن يدخل الناس فيه دخوال وقد مسعت 

مث كـان كل مسـكر حـرام فـدعوه مث كـان عثمـان يصـنعه :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
.اهـ عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي ضعيف معاوية يشرب احللو

عن معمر عن الزهري عن القاسـم بـن حممـد عـن أسـلم مـوىل عمـر ]17116[عبد الرزاق -
ب إمنــا خيــاض بــاملخوض فقــال تينــا بطــالء وهــو مثــل عقيــد الــرُّ أُ فعمــرقــدمنا اجلابيــة مــع :قــال

أخربنــا : أخربنــا ســويد قــال]6830ك[النســائي . هإن يف هــذا الشــراب مــا انتهــى إليــ: عمــر 
قـدمنا مـع عمـر اجلابيـة، : عـن أسـلم قـالعبد اهللا عن معمر عن الزهـري عـن القاسـم بـن حممـد

إن يف هــذا الشــراب مــا : فــأيت بطــالء مثــل عقيــد الــرب، إمنــا خيــاض باملخــاوض خوضــا، فقــال
ذئـب عـن ابـن شـهاب أيبابـن ابن وهـب أخـربينمن طريق] 11532[البيهقي . انتهى إليه 

بـالطالء وهـو أن عمر بـن اخلطـاب أيتطاب عن القاسم بن حممد عن أسلم موىل عمر بن اخل
فــال ، هــذا لشــرابا مــا انتهــى إليــه إن يف: باجلابيــة وهــو يومئــذ يطــبخ وهــو كعقيــد الــرب فقــال 
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وال بــأس علــى ، يشــرب خــل مخــر أفســدت حــىت يبــدئ اهللا فســادها فعنــد ذلــك يطيــب اخلــل 
عـادت امر 

.اهـ صحيح مخرا 
أخربنـا عبـد اهللا عـن هشـام عـن ابـن سـريين: أخربنا سويد بن نصـر قـال]5208[النسائي -

أمـا بعـد فـاطبخوا شـرابكم : الخطـاببـنعمـركتب إلينـا : قالخلطميأن عبد اهللا بن يزيد ا
مــن طريــق] 17884[البيهقــي . فــإن لــه اثنــني ولكــم واحــد،الشــيطانذهب نصــيب حـىت يــ

سعيد بن منصور حدثنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن 
كتــب عمــر بــن اخلطــاب أن اطبخــوا شــرابكم حــىت يــذهب : قــال يعبــد اهللا بــن يزيــد اخلطمــ

.اهـ صحيح لكم واحدةنه فإن للشيطان اثنني و نصيب الشيطان م
كتـب عمـر إىل :عن منصور عـن إبـراهيم عـن سـويد بـن غفلـة قـال] 17121[عبد الرزاق -

اهـ كذا يف املطبوع ، ورواه أبو نعـيم يف عماله أن يرزقوا الناس الطالء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 
.الطب من طريق الدبري عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن منصور 

أخربنا حممد بن عبد األعلى قـال حـدثنا املعتمـر قـال مسعـت منصـورا ]5715[ي وقال النسائ
كتـب عمـر بـن اخلطـاب إىل بعـض عمالـه أن : عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بـن غفلـة قـال 
حســن : هــذا أصــح ، وقــال األلبــاين اهـــثلثــه يارزق املســلمني مــن الطــالء مــا ذهــب ثلثــاه وبقــ

.صحيح 
كتــب لنــوح مــن كــل :بــن ســريين قــالان معمــر عــن أيــوب عــن عــ]17119[عبــد الــرزاق -

شــيء اثنــان أو قــال زوجــان فأخــذ مــا كتــب لــه وضــلت عليــه حبلتــان فجعــل يلتمســهما فلقيــه 

لث ولـه الثلثـان قـال امللـك أحسـنت فقال له إنه لك فيهما شريك فأحسن مشاركته قال يل الث
قــال . إن لــك أن تأكلــه عنبــا وزبيبــا وتطبخــه حــىت يــذهب ثلثــاه ويبقــى الثلــث ، وأنـت حمســان 

.اهـ مرسل صحيح الخطاببنعمرفوافق ذلك كتاب : بن سريين ا
أخربنــا إســحاق بــن إبــراهيم قــال حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا ســعد بــن ]5726[وقــال النســائي 

إن نوحـا صـلى اهللا عليـه و سـلم : ن سريين قال مسعت أنـس بـن مالـك يقـول أوس عن أنس ب
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نازعـــه الشـــيطان يف عـــود الكـــرم فقـــال هـــذا يل وقـــال هـــذا يل فاصـــطلحا علـــى أن لنـــوح ثلثهـــا 
.بصري ضعفه ابن معني وس العدويأبن اهـ سعدوللشيطان ثلثيها 

ان التيمـي عـن أيب جملـز عـن أخربنا سويد قـال أنبأنـا عبـد اهللا عـن سـليم]5716[النسائي -
: عـــامر بـــن عبـــد اهللا أنـــه قـــال قـــرأت 

عـــري مـــن الشـــام حتمـــل شـــرابا غليظـــا أســـود كطـــالء اإلبـــل وإين ســـألتهم علـــى كـــم يقـــدمت علـــ
حيــه 

.وذكر أيب موسى خطأ.اهـ صححه األلباين لشواهده فمر من قبلك يشربونه 
كتب عمر بـن اخلطـاب :عن معمر عن عاصم عن الشعيب قال]17120[عبد الرزاق وقال

، يطان أو قـــال خبيــث الشـــيطان وريـــح جنونــه وبقـــي ثلثـــه ذهــب ثلثاهـــا الــذي فيـــه خبـــث الشــ
اهـ فاصطبغه ومر من قبلك أن يصطبغوه 

حــدثين أمحـد بـن منيـع قــال حـدثنا يزيـد بــن ]5510[ألبيـه العلـل وقـال عبـد اهللا بـن أمحــد يف 
هارون قال أخربنا إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن عبـد اهللا بـن عمـري عـن الشـعيب أنـه لقـي عبـد اهللا 

اهليــاج فقــال حــدثين أبــوك قــال كتــب عمــر إىل عمــار بــن ياســر أنــه أتــاين شــراب يصــنع بــن أيب 
بالشام فسألت عنه فوجدته قد طبخ حىت ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وذهـب خبثـه ورجسـه واحلـرام 

لك مـن املسـلمني أن يسـتعينوا بَ ن قِ فإذا أتاك كتايب هذا فمر مَ ، منه وبقي احلالل والطيب منه 
.عبد اهللا بن عمري أخو عبد امللك اهـسالمبه يف أشربتهم وال

عـن أشـعث عـن عـامر حـدثنا شـيبان بـن عبـد الـرمحن ] 23[وقال احلسـن بـن موسـى األشـيب 
وهـو أمــري الكوفــة، ويف يــده ياســربــنعمــاردخلــت علـى : قــالعــن حيــان بـن حصــنيالشـعيب

إن عامــل كــورة  أمــا بعــد فــ: فــإذا فيهــاعمــر بــن اخلطــابهــذه مــن : 
كذا وكذا من الشام كتب إيل أن كره للمسلمني مباحته املـاء وغـال علـيهم العسـل، وأن بعـض 

الثلث فيذهب غثاؤه وأذاه ويبقى صفوه وطيبه، فـإذا أتـاك كتـايب هـذا فاشـربه وصـفه ملـن قبلـك 
املسلمني وابعث إىل صاحب السـيلحني، فأقرئـه كتـايب هـذا وكتـب معـي كتابـا، فأتيتـه وهـو من

كـل هــذا عنــدنا، العصــري والقــدور واحلطــب، : جـالس يف ظــل جوســقة، فأقرأتــه الكتــاب، فقــال
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وســـأريكم مقـــداره، مث نصـــب قـــدوره، وصـــب فيـــه العصـــري، وأوقـــد عليـــه حـــىت آل إىل مقـــداره، 
اهــ صـحيح ، أشـعث هـو ابـن لناه فأتيناه به فشرب وسقى من حولهفجعلناه يف الزقاق، مث مح

.، وأبو اهلياج امسه حيان بن حصني أيب الشعثاء 
دثنا عبـد اهللا بـن الوليـد املـزين حـ: قـال حـدثنا حممـد بـن بشـر]24484[وقال ابن أيب شـيبة 

كتــاب عمــر أرين  : أن احلجــاج دعــاه فقــال حــدثين عبــد امللــك بــن عمــري عــن أيب اهليــاج: قــال 
إىل عمــار يف شــأن الطــالء ، فخــرج وهــو حــزين ، فلقيــه الشــعيب فســأله ، فــأخربه عمــا قــال لــه 

هلـم صـحيفة ودواة ، فـواهللا مـا مسعتـه مـن أبيـك إال مـرة واحـدة ، : احلجاج ، فقال له الشـعيب 
ر ، نني إىل عمـار بـن ياسـبسـم اهللا الـرمحن الـرحيم ، مـن عبـد اهللا عمـر أمـري املـؤم: فأملى عليه 

،أمــا بعـــد 
يطبخونه حىت يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإذا فعل ذلـك بـه ذهـب رسـه وريـح جنونـه ، وذهـب 

والطيب منـه ، فـإذا أتـاك كتـايب هـذا فمـر مـن : وأراه قال : حرامه وبقي حالله ، قال عبد اهللا 
.اهـ كذا رواه عبد امللك وا به يف أشربتهم ، والسالميتوسعقبلك فل

كنـت عنـد :عن إسرائيل عـن جمـزأة بـن زاهـر عـن عطـاء البصـري قـال]8792[عبد الرزاق -
كــان أمــري املــؤمنني يشــربه ويرزقــه غلماننــا :ب فقــالفســأله رجــل عــن الطــالء يعــين الــرُّ عمــربــنا

: قـال ؟فـاجلنب:قلـت.::قلت
فـإن علمـت ::قلت.يؤتى به من العراق فنأكله ونطعمه غلماننا

.اهـ على رسم ابن حبان أن فيه ميتة فال تأكله 
عـن إسـرائيل بـن يـونس عـن عـامر بـن شـقيق عـن شـقيق بـن سـلمة ]17117[عبد الرزاق -

كــان عمــر رزقنــا الطــالء :له رجــل عــن الطــالء فقــالأرزقهــم الطــالء فســالخطــاببــنعمــرأن 
.اهـ ال بأس به جندحه يف سويقنا ونأكله بأدمنا وخبزنا ليس بباذقكم اخلبيث 

: قـــال حــدثنا عبـــد الــرحيم بـــن ســليمان عـــن داود بــن أيب هنـــد]24461[ابــن أيب شـــيبة -
هـو : قـال ،طـاب أجـازه للنـاس سألت سعيد بن املسيب عن الشراب الذي كان عمر بـن اخل

أخربنــا حممــد بــن ]5206ك[النســائي .قــد طــبخ حــىت ذهــب ثلثــاه وبقــي ثلثــهالطــالء الــذي
ا مــا الشــراب الــذي أحلــه عمــر ســألت ســعيد: قــالاملثــىن قــال حــدثنا ابــن أيب عــدي عــن داود

.اهـ مرسل صحيح يطبخ حىت يذهب ثلثاه ويبقى ثلثهالذي: قال
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: خربنا سويد قال أنبأنا عبد اهللا عن جرير عن مغرية عن الشـعيب قـال أ]5718[النسائي -
.اهـ صححه األلباين يرزق الناس الطالء يقع فيه الذباب وال يستطيع أن خيرج منه عليكان 

قـال علـيعـن عطـاء عـن أيب عبـد الـرمحنعنحدثنا ابن فضيل]24483[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن حدنا بإصبعهأسود ، يأخذه أ: هيئته؟ قالما : كان يرزقنا الطالء فقلت له : 
مسعـت شـيخا منـا يقــول : عـن سـعيد بـن سـنان قـالحـدثنا سـفيان]79[بـن نصـرسـعدان-

فقسـم بيـنهم فـأمرهم أن ، عليه السالم قسم يف الناس هـذه الـدنان الـيت فيهـا املطبـوخ علياإن 
اهــ ومئذ غالم فتمنيت أين كنـت يتيمـايوكنت : جيمعوا كل يتيم يف القسمة فيدنوا ويلعقوا قال

.ضعيف 
قسـم : قـال حدثنا شريك عن السدي عن شيخ من احلضرميني]24481[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف نأكله باخلبز كما نأكله بالكامخطالء ، فبعث إيل بقدر ، فكناعلي
صرف عن دثنا حممد بن طلحة بن مح: قال أخربنا الفضل بن دكني ]8861[ابن سعد -

منــه دنينــة كنــا رزق علــي بــن أيب طالــب النــاس الطــالء فأصــاب مــوالي : قــال زبيــد عــن زاذان
.اهـ ال بأس به نأكل به ونشرب منه

حـدثنا وكيـع بـن اجلـراح عـن أبـان بـن عبـد اهللا البجلـي عـن رجـل ]24464[ابن أيب شيبة -
اهـقي ثلثهن الطالء ما ذهب ثلثاه وبيرزق الناس معليكان : قال قد مساه

دريـس عـن يزيـد عـن عبـد الـرمحن بـن أيب حـدثنا عبـد اهللا بـن إ]24470[وقال ابن أيب شـيبة 
كنــا: كيــف كــان ؟ قــال : قلــت : كــان علــي يرزقنــا الطــالء ، قــال : قــاال ليلــى وأيب جحيفــة

.اهـ يزيد بن أيب زياد ضعيف نأتدمه باخلبز ، وحنتاسه باملاء
يشـرب جحيفـةأبارأيت : قال ا وكيع عن طلحة بن جربحدثن]24509[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن ، علقه البخاري الطالء على النصف
عــن عثمــان بــن مطــر عــن ســعيد بــن أيب عروبــة عــن قتــادة أن أبــا ]17122[عبــد الــرزاق -

طلحة وأبـا عبيـدة ومعـاذ بـن جبـل كـانوا يشـربون الطـالء إذا ذهـب ثلثـاه وبقـي ثلثـه يعـين الـرب 
عن سـعيد بـن أيب حدثنا علي بن مسهر]24460[ابن أيب شيبة . ليس بالقوي اهـ عثمان

ن الطالء ما وأبا طلحة كانوا يشربون معروبة عن قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل 
.اهـ حسن ، علقه البخاري ذهب ثلثاه وبقي ثلثه



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

194

ن أيب جريـر عـن النضـر حـدثنا إمساعيـل عـ: منـري قـال حدثنا ابـن ]24475[ابن أيب شيبة -
إن هاهنـا : فـأتى أرض الشـام ، فقيـل أليب عبيـدة أبـو عبيـدة بـن الجـراحغـزا : قـال بن أنس

اهــ أبـو جريـر أظنـه تصـحيفا فشـرب منـه أبـو عبيـدة: ومهم ، قـال شرابا تشربه النصارى يف صـ
.مرسل . من أيب حريز بصري صاحل احلديث 

أن مغـرية عـن شــريح عـنحـدثنا إمساعيــل: قـال حـدثنا ابــن منـري]24476[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ مرسل حسن كان يشرب الطالء بالشامخالد بن الوليد

: قالــت رداءعــن أم الــدحــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن ميمــون]24462[ابــن أيب شــيبة -
]6831ك[النســائي .الطــالء مــا ذهــب ثلثــاه وبقــي ثلثــه فيشــربهالــدرداءألبــيكنــت أطــبخ 
ســفيان عــن األعمــش عــن ميمــون بــن مهــران عــنحــدثنا عبــد اهللا: بــن نصــر قــالأخربنــا ســويد

مســدد . حــىت يــذهب ثلثــاه، ويبقــى الثلــثالــدرداءأليبكنــت أطبخــه : عــن أم الــدرداء قالــت
حـــدثنا حيـــىي ثنـــا ســـفيان حـــدثين األعمـــش عـــن ميمـــون بـــن مهـــران عـــن أم الـــدرداء ]1820[

اهــ هـذا سـند صـحيح إن  ذهب ثلثاه ويبقى ثلثهكنت أغلي أليب الدرداء الطالء حىت ي:قالت
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عـن ]24463[وقد قال ابن أيب شيبة . كان األعمش مسعه 

ن الطـالء مـا ذهـب ثلثـاه أنـه كـان يشـرب مـحجاج عن ميمون عن أم الدرداء عـن أيب الـدرداء
.اهـ حجاج بن أرطأة ليس بالقوي وبقي ثلثه

أخربنا حممد بن املثىن قال حدثنا حجاج قال حـدثنا محـاد وأخربنـا ]5211ك[وقال النسائي 
حــدثنا عبــد األعلــى قــال حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن داود عــن ســعيد بــن زكريــا بــن حيــىي قــال

.اهـ حسن صحيحكان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثهالدرداءأبااملسيب أن 
مسـلم عـن سـويد بـن غفلـة قـال حدثنا حيىي عن شعبة عـن عمـران بـن ]1821[وقال مسدد 

.اهـ صحيح كان أبو الدرداء يشرب الطالء يف اجلب املقري
عـن ءأخـربين سـعيد بـن أيب أيـوب عـن إبـراهيم بـن أيب عبلـة عـن أم الـدردا]45[ابن وهب -

أو ســـعيد بـــن أيب أيـــوب عـــن شـــرحبيل بـــن شـــريك املعـــافري عـــن أيب عبـــد الـــرمحن أيب الـــدرداء
وأخـربين : قـالبت األنصاري صاحب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلماحلبلي عن رويفع بن ثا

وأخـربين سـليمان بـن بـالل عـن : قـال. معاوية بن صاحل عن بنت أيب أمامة الباهلي عـن أبيهـا
وإسحاق بـن طلحـة التيمـي أن عيسـى بـن طلحـة : قال.حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب
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.يشربون الطالء، وأن سامل بن عبد اهللا يشـربه بالشـاموعروة بن الزبري وسامل بن عبد اهللا كانوا 
اهــ ثقـات نعم قـد كـان أيب يشـربه: أيشرب الطالء؟ قال له سامل: فقال له عمر بن عبد العزيز

.
أخربنا سويد قـال أنبأنـا عبـد اهللا عـن هشـيم قـال أنبأنـا إمساعيـل بـن أيب ]5721[النسائي -

ن الطـالء مـا ذهـب أنـه كـان يشـرب مـألشـعريأبي موسـى اخالد عن قيس بن أيب حازم عن 
.اهـ صححه األلباين ثلثهيثلثاه وبق

عـن سـامل بـن سـامل حدثنا محاد بـن خالـد عـن معاويـة بـن صـاحل]24472[ابن أيب شيبة -
.اهـ على رسم ابن حبان وهو يشرب طالء الربأمامةأبيدخلت على : قال 

أنسـامسعـت : قـال ك عـن علـي بـن سـليمحدثنا وكيع عن شـري]24677[ابن أيب شيبة -
.اهـ ابن سليم وثقه ابن حبان إين ألشرب الطالء احللو القارص: يقول 

حـدثنا حممـد بـن حممـد التمـار ثنـا سـعد بـن شـعبة بـن احلجـاج حـدثين أيب ]672[الطرباين -
.اهـ حسن رضي اهللا عنه يشرب الطالء أنس بن مالكرأيت : عن أبيه قال 

عن ن عبيدة عن خيثمةعحدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع]24511[بة ابن أيب شي-
.اهـ عبيدة بن معتب ضعيف أنه كان يشربه على النصفأنس

حدثنا هارون بن معـروف قـال نـا عتـاب بـن بشـري ]196[وقال ابن أيب خيثمة يف التاريخ -
ة أو معــه مجاعــة كنــت أطــوف أنــا وجماهــد فالتفــت فــإذا شــيخ عليــه مجاعــ: عــن خصــيف قــال 

أنس بن مالك فـإذا شـيخ أصـفر اللحيـة فـأردت أن أعـدل إليـه فأخـذ : من هذا ؟ قال : قلت 
.اهـ ضعيف رب الطال دعه فإنه يش: بيدي فمضينا فقال جماهد 

كـان : قـال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن أنس بن سـريين]24467[ابن أيب شيبة -
ن أطـبخ لـه طـالء حـىت ذهـب ثلثـاه وبقـي ثلثـه ، فكـان سقيم الـبطن ، فـأمرين أمالكبنأنس
.اهـ ال بأس به رب منه الشربة على إثر الطعاميش
عمـرة عـن عـدي بـن عـن حبيـب بـن أيب حدثنا حممد بـن فضـيل]24508[ابن أيب شيبة -

اهــ صـحيح ، علقـه البخـاري أنه كان يشرب الطالء علـى النصـفعازببنالبراءعن ثابت
.
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حــدثنا وكيــع عــن جريــر بــن أيــوب عــن أيب زرعــة بــن عمــرو بــن ]24510[بة ابــن أيب شــي-
.اهـ جرير ليس بالقوي كان يشربه على النصفجريراأن جرير

: قـال حدثنا وكيع عـن إمساعيـل بـن خالـد عـن عثمـان بـن قـيس]24473[ابن أيب شيبة -
نــا ، مث أتينــا بعســل يــوم اجلمعــة إىل محــام لــه بالعــاقول ، فأتينــا بطعــام فأكلجريــرخرجــت مــع 

إنـه يسـتنكر مـنكم ، : اشربوا أنتم العسل ، وشرب هو الطالء وقـال : جرير : وطالء ، فقال 
ومأ بيـده كنت أجد رحيه كمكان تلك ، وأ: أي الطالء هو ؟ قال : وال يستنكر مين ، قلت 
علـى . اريخ اهـ  صوابه إمساعيل بن أيب خالد ، ذكره البخاري يف التـإىل أقصى حلقة يف القوم

.رسم ابن حبان 
يحـدثنا يوسـف بـن مـروان النسـائيالعباس بن حممد الدور من طريق] 17842[البيهقي -

ابــنعــن يأنيســة عــن حيــىي بــن عبيــد النخعــعــن زيــد بــن أيبيحــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــرو الرقــ
أمسـلمون : أتاه قوم فسألوه عن بيع اخلمر واشرتائه والتجارة فيه فقال ابـن عبـاس: قالعباس

فإنــه ال يصــلح بيعــه وال شــراؤه وال التجــارة فيــه ملســلم إمنــا مثــل مــن : قــال . نعــم: أنــتم؟ فقــالوا 
. فعل ذلك منكم مثل بين

تسألوينيلذافبينوا يلإذ سألتموين؟ وما طالؤكم هذا :مث سألوا عن الطالء فقال ابن عباس
دنــان : ومــا الــدنان؟ قــالوا : قــال . الــدنانهــو العنــب يعصــر مث يطــبخ مث جيعــل يف: قــالوا . عنــه

فكــل : ر منــه أســكر؟ قــال إذا أكثــ: أيســكر؟ قــالوا : قــال . نعــم: فقــالوا . مزفتــة: قــال . مقــرية
.اهـ رواه مسلم من وجه آخر عن عبيد اهللا خمتصرا مسكر حرام

ور عبــد الــرمحن بــن عــن أيب يعفــحــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان ]24327[ابــن أيب شــيبة -
فجـاءه رجـل فسـأله عـن عباسابنكنت جالسا عند : قال عبيد العامري عن أمين أيب ثابت 

أخربنـا : أخربنا سويد بن نصر قال]5219ك[النسائي . ما دام طريااشربه : العصري ؟ فقال 
اءه رجـل كنت عند ابن عبـاس فجـ: قالابت الثعليبلسلمي عن أيب ثعن أيب يعفور اعبد اهللا

ت شرابا ويف نفسي منـه شـيء، إين طبخ: ، قالاشربوا ما كان طريا: فسأله عن العصري، فقال
اهــ إسـناد فـإن النـار ال حتـل شـيئا قـد حـرم: ال، قـال: أكنت شاربه قبل أن تطبخـه؟ قـال: قال

مساعيــل إبــن حــدثنا موســى ] 1575[جيــد ، علقــه البخــاري يف الصــحيح ، ورواه يف التــاريخ 
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قــال حــدثنا عبــد الواحــد قــال حــدثنا أبــو يعفــور قــال حــدثنا أبــو ثابــت قــال مسعــت ابــن عبــاس 
اهـما دام طريا: يشرب العصري ؟ قالىتإىل م: وسئل

حـدثنا ابـن فضـيل عـن األعمـش عـن حيـىي بـن عبيـد أيب عمـر]24477[وقال ابن أيب شـيبة 
إن النـار ال حتـل شـيئا : طالء ، وذكروا طبخه ، فقـال ابـن عبـاس ذكر عند ابن عباس ال: قال 

إســحاق أخربنــا جريــر عــن مــن طريــق] 17843[البيهقــي .، وال حترمــه ألن أولــه كــان حــالال
إن :ســئل ابــن عبــاس عــن الطــالء فقــال : قــال عمــر البهــرايناألعمــش عــن حيــىي بــن عبيــد أيب

.اهـ حسن صحيح النار ال حتل شيئا وال حترمه
: عـــن ابـــن جـــريج قـــراءة قـــالأخربنـــا عبـــد اهللا: قـــالأخربنـــا ســـويد]5220ك[وقـــال النســـائي 

مث فسـر : هللا مـا حتـل النـار شـيئا وال حترمـه، قـالوا: مسعـت ابـن عبـاس يقـول: أخربين عطاء قـال
اهـ صحيح ، تقدم الوضوء مما مست الناروال حترمه، يئا لقوهلم يف الطالء ال حتل ش: يل قوله
.ور يف الطه

أنبأنــا عبــد اهللا عــن ســليمان التيمــي عــن قــيس بــن : أخربنــا ســويد قــال]5693[النســائي -
إن يل جريـرة أنتبـذ فيهـا، حـىت إذا غلـى وسـكن شـربته، : قلـتعبـاسابـنسـألت : وهبان قـال

طاملــا : مــذ أربعــون ســنة، قــال: مــذ عشــرون ســنة، أو قــال: كــم هــذا شــرابك؟ قلــتمــذ: قــال
احلديث ضعفه األلباين . هـ قيس اختلف يف امسه ، وثقه ابن حبان اتروت عروقك من اخلبث

.
ثنــا صــدقة بــن عبــادة حــدثنا أبــو يزيــد القراطيســي ثنــا أســد بــن موســى]12918[الطــرباين -

فقـال ،مسعت ابن عباس يسأل عن الطـالء: يقولمسعت أيب عبادة بن نشيط: شيط قالبن ن
يئــون بــه؟ ولكنــا كنــا نــؤتى بشــيء كأنــه هنــاء مــا أدري مــا طالؤكــم هــذا الــذي جت: ابــن عبــاس

.اهـ صدقة وأبوه وثقهما ابن حبان بل، فكنا نشربه فال نرى به بأسااإل
عـن سـعيد بـن أيب وعمـرو بـن احلـارثحدثين إبراهيم بن نشـيط الـوعالين ] 46[ابن وهب -

صـلى زوج النـيبعائشـةفـدخل علـى هالل عن حممد بـن عبـد اهللا أن أبـا مسـلم اخلـوالين حـج
كيـف تصـربون : اهللا عليه وسلم، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فجعل خيربها، فقالت

صــدق : فقالــت.الطــالء: : علــى بردهــا؟ فقــال
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إن ناســـاً مــن أمـــيت يشـــربون اخلمـــر، : مسعـــت حــيب صـــلى اهللا عليـــه وســلم يقـــولّيب اهللا وبلَّــغ ِحـــ
.وقد صححه احلاكم . اهـ منقطع ، أرسله ابن أخي الزهري ا بغري امسها

بــن عبــد اهللا بــن يزيــد عــن موســى حــدثنا ابــن فضــيل عــن يزيــد]24482[ابــن أيب شــيبة -
: ال قاألنصاري 

مــا : مــن الطــالء ، وفــيهم أنــاس مــن أهــل بــدر ، فقــالوا مــن أصــحابه فــأكلوا ، مث أتــوا بشــراب 
الرجـــل ال يرغـــب عـــن شـــرابه ، هـــو : شـــراب يصـــنعه ابـــن بشـــر لنفســـه ، فقـــالوا : هـــذا ؟ قـــالوا 

.اهـ يزيد هو ابن أيب زياد ضعيف فشربوا

جامع ما جاء يف األواني الينتبذ فيها
عبة عـــن عمـــرو بـــن مـــرة حـــدثنا شـــحـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن معـــاذ حـــدثنا أيب]5315[مســـلم -

مـــن صـــلى اهللا عليـــه وســـلمحـــدثين: زاذان قـــال قلـــت البـــن عمـــر حـــدثين
. بلغتنــا فــإن لكــم لغــة ســوى لغتنــاوفســره يل، بلغتــك األشــربة 

النقـري القرعـة وعـن املزفـت وهـو املقـري وعـنياجلرة وعن الـدباء وهـيعن احلنتم وهعليه وسلم
اهـاألسقيةوأمر أن ينتبذ يف، النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا يوه
ثنا عفان قال حدثنا ثابت بن يزيـد أبـو زيـد قـال ثنـا عاصـم األحـول حد]16853[أمحد -

عــن فضــيل بــن زيــد الرقاشــي وقــد غــزا ســبع غــزوات يف إمــرة عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا تعــاىل 
قــال أخــربين مبــا حــرم اهللا علينــا مــن هــذا الشــراب فقــال اخلمــر نــه أتــى عبــد اهللا بــن مغفــل فأعنــه 
هذا يف القرآن أفال أحدثك مسعت حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بـدأ باالسـم : قال 

مــا :: اكتفيــت قــال ينأيشــرع:أو بالرســالة قــال
قــال . مــا لطــخ بالقــار مــن زق أو غــريه :ا املقــري قــالمــ:األخضــر واألبــيض قــال:احلنــتم قــال

.اهـ صححه شعيب فانطلقت إىل السوق فاشرتيت أفيقة فما زالت معلقة يف بييت 
حــدثنا شــريح يعــين ابـن النعمــان قــال حــدثنا محــاد يعـين ابــن زيــد عــن حممــد ]78ش [أمحـد -

كــان فنهـى عنـه، و ،رعـن نبيــذ اجلـمغفـلابــنسـئل : عـن حكــيم بـن درمي قـاليعـين ابـن واسـع
.اهـ حكيم وثقه ابن حبان ابن مغفل يأمر بنبيذ السقاء 

بــن عبــاس فكــان اكنــت أقعــد مــع : نــا شــعبة عــن أيب مجــرة قــال خرب أ]1279[ابــن اجلعــد -
جيلسين معه على سريره فقال يل أقم عندي حىت أجعل لك سهما مـن مـايل قـال فأقمـت معـه 
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اجلـر قــال وكانـت علــي ميـني أن ال أســأله عـن نبيــذ اجلــر شـهرين فقالــت يل امـرأة ســله عـن نبيــذ 
فسألوه عن ذلك فنهاهم عنه فقلـت يـا أبـا العبـاس إين أنتبـذ يف جـرة يل خضـراء فأشـرب نبيـذا 
حلوا يتقرقر منه بطين قال ال تشربه وإن كان أحلى من العسل قال فقلت إن وفد عبد القـيس 

سست شدته مث قال إن وفد عبد القيس ملا أتوا كسره باملاء إذا أحا :يشربون نبيذا شديدا قال
ن القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبـا بـالقوم أو الوفـد مَ :النيب صلى اهللا عليه و سلم قال

يــا رســول اهللا إنــا ال نســتطيع أن نأتيــك إال يف هــذا الشــهر احلــرام :غــري خزايــا وال نــدامى فقــالوا
.مرنـا بـأمر فصـل خنـرب بـه مـن وراءنـا ونـدخل بـه اجلنـةوبيننا وبينك هذا احلي مـن كفـار مضـر ف

أتـدرون مــا اإلميـان بــاهللا وحـده قــالوا اهللا ورسـوله أعلــم قـال شــهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممــدا 
. اة وصــيام رمضــان وأن تعطــوا مــن املغــنم اخلمــس رســول اهللا وإقــام الصــالة وإيتــاء الزكــ

:املقــري واملزفـت وقــال: عـن أربعــة عــن الــدباء واحلنـتم والنقــري ورمبــا قــال 
.اهـ رواه البخاري ومسلم من وراءكم 

: عثمــان حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن إبــراهيم قلــت لألســود حــدثين]5595[البخــاري -
:ئشة أم املؤمنني عما يكره أن ينتبذ فيه فقالهل سألت عا

الـدباء ذلـك أهـل البيـت أن ننتبـذ يف:صلى اهللا عليه وسـلم أن ينتبـذ فيـه قالـتالنيب
إمنــا أحــدثك مــا مسعــت ، أفأحــدث مــا مل : قــال ؟ أمــا ذكــرت اجلــر واحلنــتم : قلــت . واملزفــت 

؟ اهـأمسع 
قـــال حـــدثنا موســـى بـــن إمساعيـــل حــدثنا عبـــد الواحـــد حـــدثنا الشـــيباين]5596[لبخــاري ا-

صــلى اهللا عليــه وســلم عــن اجلــر يأوىف رضــمسعــت عبــد اهللا بــن أيب
اهـال :األبيض قالأنشرب يف: قلت . األخضر

أوفـــىأبـــيابــنكـــان : قــال حـــدثنا أبــو األحـــوص عــن مســـلم]24378[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ منكر يشرب نبيذ اجلر األخضر

مســـلم بـــن عبـــد اهللا حـــدثنا ســـفيان عـــن ســـليمان بـــن أيبيحـــدثنا علـــ]5593[البخـــاري -
صــلى اهللا عليــه :عيــاض عــن عبــد اهللا بـن عمــرو قــالاألحـول عــن جماهــد عـن أيب
فرخص هلم يف، س جيد سقاء صلى اهللا عليه وسلم ليس كل الناوسلم عن األسقية قيل للنيب
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صــلى . اجلـر غـري املزفــت 
اهـاهللا عليه وسلم عن األوعية 

حـــدثنا حجـــاج بـــن الشـــاعر حـــدثنا ضـــحاك بـــن خملـــد عـــن ســـفيان عـــن ]5326[مســـلم -
:ى اهللا عليـه وسـلم قـال علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسـول اهللا صـل

اهـوكل مسكر حرام، ال حيل شيئا وال حيرمه -أو ظرفا -وإن الظروف ، الظروف 
قـدم بـردةأبـاأن حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيـه]24284[ابن أيب شيبة -

فيهـا نبيـذ : قيـل مـا هـذه ؟ ف: ، فرأى يف البيـت جـرة ، فقـال بكرةأبيمن سفر ، فبدأ مبنزل 
حـــدثنا ]923[أبـــو داود الطيالســـي .وددت أنكـــم حولتموهـــا يف ســـقاء: أليب بكـــرة ، فقـــال 

ينتبـذ لـه يف جـر فقـدم بكـرةأبـوكـان : عيينة بن عبد الرمحن بـن جوشـن قـال حـدثين أيب قـال 
يف منزلـه برزةأبو

فوقــف علــى امــرأة لــه يقــال هلــا ميســة فســأهلا عــن أيب بكــرة وعــن حالــه ونظــر فأبصــر اجلــرة الــيت 
لـوددت أنـك جعلتيـه يف : نبيذ أليب بكرة فقـال : ما يف هذه اجلرة ؟ قالت : فيها النبيذ فقال 

زة ســقاء مث خــرج فــأمرت بالنبيــذ فحــول يف ســقاء مث علقتــه فجــاء أبــو بكــرة فأخربتــه عــن أيب بــر 
كــذا وكــذا فحولــت نبيــذك يف الســقاء : قــال أبــو بــرزة : وعــن قدومــه مث أبصــر الســقاء فقالــت 

مــا أنـــا بشــارب منــه شـــيئا آهللا إن جعلــت العســـل يف جــر ليحــرمن علـــي ولــئن جعلـــت : فقــال 
، اخلمــر يف ســقاء لــيحلن يل 

ما الدباء فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخـذ الـدباء فنخـرط فيهـا عناقيـد العنـب فأ، واملزفت 

فيشدخون فيه الرطـب والبسـر مث يدعونـه حـىت يهـدر مث ميـوت ، وأمـا احلنـتم فجـرار كـان حيمـل 
.اهـ إسناد جيد مر وأما املزفت فهي هذه األوعية اليت فيها هذا الزفتإلينا فيها اخل

حدثنا حممد بن الزبري احلنظلـي عـن بـالل : حدثنا عبد الوهاب اخلفاف قال]19ش[أمحد -
مــا : رضــي اهللا عنــهموســىأبــوقــال : بــن أيب بــردة عــن أبيــه وعمــه عــن ســرية أليب موســى قــال

أخربنا عبد الوهاب ]4986[ابن سعد . اج السواد سننييسرين أن أشرب نبيذ اجلر ويل خر 
أخربنــا حممــد بــن الــزبري عــن بــالل بــن أيب بــردة عــن أبيــه وعمــه عــن ســرية أليب : بــن عطــاء قــال 
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اهـــ مـا يســرين أن أشـرب نبيـذ اجلــر ويل خـراج الســواد سـنتني: قــال أبـو موســى : موسـى قالـت 
.حممد بن الزبري ضعيف 

: قـال حدثنا ابن إدريس عن شـعبة عـن أشـعث بـن أيب الشـعثاء]24240[ابن أيب شيبة -
اهــ لقـي عبـد اهللا بـن عمـر فنهـاه عنـهنعـم ، حـىت: كان أبـوك يشـرب النبيـذ ؟ قـال : قلت له 

وأحسـبه ذكـره عـن النـيب : ورواه عبد الصمد بن عبد الـوارث عـن شـعبة ، وزاد . سند صحيح 
.به اهـ يريد نبيذ اجلر أحسصلى اهللا عليه وسلم

ابـــن حـــازم حـــدثنا يعلـــى بـــن حـــدثنا شـــيبان بـــن فـــروخ حـــدثنا جريـــر يعـــين]5303[مســـلم -
حـرم رسـول اهللا صـلى : عن نبيذ اجلر فقـال عمرابنسألت :حكيم عن سعيد بن جبري قال

ومـا : أال تسـمع مـا يقـول ابـن عمـر قـال :فقلـتعبـاسابنفأتيت .اهللا عليه وسلم نبيذ اجلر
، صـدق ابـن عمـر :فقـال. م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيذ اجلرقال حر : قلت ؟ يقول 

كــل :فقــال؟ ء نبيــذ اجلــر يشــيوأ:فقلــت. حــرم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم نبيــذ اجلــر
اهـء يصنع من املدريش
بن جريج قال أخربين احلسن بن مسلم عن طـاووس أنـه كـان اعن ]16932[عبد الرزاق -

اهـــ ســند صـحيح ، رواه طــاووس وغــريه عــن ابــن عــن نبيــذ اجلـر والــدباء عمــربــنا: يقـول 
.عمر عن رسول اهللا ، أخرجه مسلم 

شيبة حدثنا يزيد بن هـارون أخربنـا عبـد اخلـالق حدثنا أبو بكر بن أيب] 5317[وقال مسلم 
بن سـلمة قـال مسعـت سـعيد بـن املسـيب يقـول مسعـت عبـد اهللا بـن عمـر يقـول عنـد هـذا املنـرب 

ر إىل منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صـلى اهللا وأشا
فقلــت لـــه يــا أبـــا حممـــد . عليــه وســـلم فســألوه عـــن األشــربة فنهـــاهم عــن الـــدباء والنقــري واحلنـــتم

اهـوقد كان يكره، مل أمسعه يومئذ من عبد اهللا بن عمر :فقال. واملزفت وظننا أنه نسيه 
أخربنــا الفضــل عــن احلســني عــن :قــالأخربنــا احلســني بــن حريــث]6809ك[ســائي وقــال الن

اهـ فيـه ضـعف عمرحدثين عبد اهللا بن عمر أن : يزيد عن ابن سريين قال
.، وروي عن ابن عمر عن عمر مرفوعا 

نـافع بن جريج قـال أخـربين عبـد الواحـد بـن أميـن عـن أبيـه أن اعن ]16936[عبد الرزاق -
.اهـ سند جيد يف املزاد لعمر بن الخطاببن عبد احلارث نبذ 
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ألن اشرب قمقمـا :عن معمر عن قتادة أن عمر بن اخلطاب قال]16944[عبد الرزاق -
اهــ ضـعيف من ماء حممى حيـرق مـا أحـرق ويبقـي مـا أبقـى أحـب إيل مـن أن أشـرب نبيـذ اجلـر 

أخـربين محـاد بـن : حـدثنا علـي بـن اجلعـد قـال]29ذم املسـكر [وقال ابن أيب الدنيا . منقطع 
ألن : قـالسلمة عن علي بن زيد بـن جـدعان عـن يوسـف بـن مهـران عـن ابـن عمـر عـن عمـر

اهـــ أشــرب مــن قمقــم أحــرق مــا أحــرق وأبقــي مــا أبقــي أحــب إيل مــن أن أشــرب مــن نبيــذ اجلــر
.ضعيف 

اهللا بن أيب متـيم حدثنا سعيد عن غالب التمار عن عبد: حدثنا روح قال]234ش[أمحد -
.ألن ختتلـف األسـنة يف جـويف أحـب إيل مـن أن أشـرب نبيـذ اجلـر: أن عمر بن اخلطـاب قـال

عن عبد اهللا بن متيم أخربنا سعيد عن غالب التمار: ن عطاء قالبحدثنا عبد الوهاب : قالو 
. اهـ ضعيف فذكر مثله: قال عمر: قال
بيـدة عـن عـن سـعد بـن عإدريس عن حصـني حدثنا عبد اهللا بن ]24268[ابن أيب شيبة -

اهـــ ال نبيــذ يف دبــاء وال حنــتم وال مزفــت: وم القادســية أن أنــادي يــعمــرأمــرين : قــال الــرباء
.صحيح 

حدثنا ابن فضـيل عـن األعمـش عـن موسـى بـن طريـف عـن أبيـه ]24316[ابن أيب شيبة -
أخربنـا عفـان بـن ]9017[ابن سـعد . بيضاء ، فيشربهزبيب يف جرةلعليكان ينبذ : قال 

وكـان : قـال ليمان األعمـش عـن موسـى بـن طريـف عـن أبيـهعـن سـحدثنا شعبة: مسلم قال 
.اهـ ضعيف على بيت مال علي بن أيب طالب أن عليا شرب نبيذ جرة خضراء

كنـت : قالـتحدثنا حممد بـن فضـيل عـن مغـرية عـن أم موسـى ]24379[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف رأنبذ لعلي يف اجلر األخض

حدثنا غندر عن شعبة عن حصني عن امـرأة مـن بـين شـيبان أن ]24283[ابن أيب شيبة -
اهـفكسرنا جرة لنا: بيذ اجلر ، قال علياأن أمري املؤمنني زوجها أتاهم فحدثهم

بـن مسـعود ابن جريج قال أخـربين مـن أصـدق أن رجـال جـاء اعن ]16959[عبد الرزاق -
ن جر قال مث أتيت عليا فاستسقى فسقي من جر فقال للذي سـقاه مـن أيـن سـقيتين فسقاه م

اهـمرة أو مرتني 
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من طريق سعيد بن منصور نا املعتمر بـن سـليمان التيمـي عـن ] 201/ 6احمللى [ابن حزم -
اهــ مرسـل يف نبيذ شربه أنه نبيذ جر تقيـأهملا بلغهعلياإن : أن أبا إسحاق السبيعي قالأبيه

.رجاله ثقات 
حدثنا مسـعر عـن سـهل أيب األسـد عـن : حدثنا أبو أسامة قال ]24405[ابن أيب شيبة -

اهــ مسـرد ال تقـل اسـقين حمطمـا: وقـال : قـال يف جرة خضـراء ، سعدكان نبيذ : قال مسرد 
.أعرفه ، إال أن يكون مصحفا مل
بــناعــن إســرائيل بــن يــونس عــن عــامر بــن شــقيق عــن شــقيق عــن ]16951[عبــد الــرزاق -

اهــ وقـال ابـن أيب وقد رأيت تلك اجلـرة :قال أبو وائل.أنه سقاه نبيذا يف جرة خضراءمسعود
كــان ابــن : قـال حــدثنا حممـد بــن فضــيل عـن احلســن بــن عمـرو عــن شــقيق]24383[شـيبة 

.اهـ حسن شقيق يشرب النبيذ يف اجلر األخضرمسعود ينبذ له يف اجلر األخضر ، وكان 
بــن اشــرب :عــن رجــل عــن شــعبة عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال]16955[عبــد الــرزاق -

اهـ مسعود وأسامة وأبو مسعود األنصاري من نبيذ اجلر 
إبــراهيم عــن مهــامحــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن األعمــش عــن]24382[وقــال ابــن أيب شــيبة 

ألســامة بــن زيــد يف جــر كــان ينبــذ لعبــد اهللا النبيــذ يف جــرار خضــر فيشــربه ، وكــان ينبــذ : قــال 
عـن حدثنا وكيـع عـن األعمـش عـن إبـراهيم]24384[اهـ وقال ابن أيب شيبة أخضر فيشربه

.حسنوهو مرسل . اهـ هذا أشبه 
حـدثنا عبـد : قـالأنبـأ سـويد بـن نصـر: أخربين أمحد بن شعيب قـال]980ك[الدواليب وقال 

التقــت جاريــة أليب مســعود : قــالبــن املبــارك عــن ســليمان أيب الربيــع اهلمــداين عــن إبــراهيماهللا
وجاريــة البــن مســعود وأخـــربت كــل واحــدة عـــن صــاحبها أنــه يشـــرب النبيــذ يف اجلــرار أو قـــال 

.اهـ أبو الربيع القافالين مرتوك بد اهللاألخضر شك ع
مـروان بـن معاويـة عـن النضـر بـن مطـرف عـن القاسـم بـن حـدثنا]24450[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيفنبذ له يف جر ، وجيعل له فيه عكريعبد اهللاكان : قال عبد الرمحن عن أبيه
عيســـى بـــن عبـــد الـــرمحن ز ثنـــا أبـــو نعـــيم ثنـــا حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــ]9185[الطـــرباين -

ألـيس : شيء موكا، فقال ابنـهال أشرب إال يف: عن النبيذ؟ فقالسألت احلسن: السلمي قال
.اهـ مرسل رجاله ثقات بلى: قالسعود يشرب عندكم يف اجلر األخضر؟كان ابن مقد  
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حــدثنا أبـو األحــوص عـن مســاك بـن حــرب عـن القاســم بـن عبــد ]24406[ابـن أيب شـيبة -
فرياهم : ل قاالرمحن

.اهـ مساك ضعيف عبد اهللا وال ينهى عن ذلك
: لقـال مجيـ: حدثنا عاصم قال: حدثنا ثابت قال: حدثنا عبد الصمد قال]92ش[أمحد -

ال والـذي نفـس : ر، فقـالد كـان يشـرب نبيـذ اجلـإن ابن مسـعو ألحد بين العدوية يعين لعكرمة
وقــال . اهـــ مجيـل أظنــه تصــحيفا أن ختــالفوا عكرمـة وتــردوا حديثــهعكرمـة بيــده، ولكــنكم أردمت

حــدثنا : أبــو زيــد قــالحــدثنا ثابــت: مــوىل بــين هاشــم قــالحــدثنا أبــو ســعيد]94ش[أمحــد 
يت بـن مسـعود كـان يفـأن ا: همقال أنـاس مـن: عن الحق بن محيد أيب جملز قالعاصم األحول

: قـال. عمر : عمر خري أو ابن مسعود؟ قالوا:فقال أبو جملز. يف نبيذ اجلر
.اهـ مرسل عنه
الـرحيم بـن سـليمان عـن أيب فـروة اجلهـين عـن سـعيد حـدثنا عبـد ]24387[ابن أيب شـيبة -

.اهـ مرسل صاحل كان يشرب نبيذ اجلر األخضر: قال بن جبري عن عبد اهللا
قــال أيب حــدثنا صــاحب لنــا عــن : حــدثنا معتمــر قــال: م قــالحــدثنا عــار ]170ش[أمحــد -

اهـ: فقالأنه ذكر له قول عبد اهللا يف نبيذ اجلر عبد اهللا بن عتبة
: حدثنا الربيع عن ابن سريين قال: حدثنا أبو قطن قال]169ش[أمحد -

.اهـ ال بأس به )1(صيب جلرة عبد اهللا فما وجدتأن أعبيدة وشريح فاجتهدت
عـن أخـربين احلـارث بـن نبهـان عـن العـالء بـن املسـيب عـن إبـراهيم]30اجلـامع[ابن وهـب -

كانت عائشة تنبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جر أخضـر، وأن :األسود بن يزيد قال
بـن مسـعود كـان يشـرب عبـد اهللاوأخـربين أن : قال.عائشة كانت تشرب النبيذ يف جر أخضر

.اهـ ضعيف يف جر أخضر

بن سـريين وعنـده أبـو معشـر قـال فـذكر احدثنا عبد الوهاب عن هشام قال شهدت ]4102[قال أمحد يف العلل -1
أيهـا الرجـال قـد لقينـا :بن سـريين رأسـه فقـالاقال فرفع .بن مسعود ال يرى به بأسااأبو معشر نبيذ اجلر قال وقال كان

بــن اقــال حــدثنا وكيــع قــال حــدثين أبــو حــامت العطــار مسعــه مــن و .بــن مســعود فــأنكروا مــا تقــول مــرتني أو ثالثــةاأصــحاب 
م قـال حـدثنا معتمـر قـال قـال قـال حـدثنا عـار و . أتيت الكوفة فسألت عن جر عبـد اهللا فلـم أجـد لـه أصـال:سريين قال

اهـ:أيب حدثنا صاحب لنا عن عبد هللا بن عتبة أنه ذكر له قول عبد اهللا يف نبيذ اجلر فقال
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]24374[ابـن أيب شــيبة -
يــا جاريــة ، : فقــال عبــد اهللا : دخــل عمــرو بــن حريــث علــى عبــد اهللا يف حاجــة ، قــال : قــال 

.اهـ ضعيف اسقينا نبيذا ، فسقته من جر أخضر
كــان : قــال ن األســودعــحــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب إســحاق ]24373[شــيبة ابــن أيب-

.اهـ ثقات عبد اهللا ينبذ له يف اجلر األخضر
: قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري عــن األعمــش عــن أيب إســحاق ]24360[ابــن أيب شــيبة -

رة عت طعاما فدعوت أصحاب عبد اهللا عمرو بن شـرحبيل وعبـد اهللا بـن ذئـب وعمـارة ومـصن
كـانوا : قلـت لـه : وعمرو بن ميمون فسقيتهم النبيذ والطال فشربوا ، فقال األعمـش اهلمداين

وقـــال ابـــن أيب شـــيبة . وا ينظـــرون إليهـــا وهـــم يســـتقون منهـــانعـــم ، كـــان: يـــرون اخلـــوايب ؟ قـــال 
ــــة عــــن األعمــــش عــــن أيب إســــحاق قــــال ]24363[ ــــو معاوي أعرســــت فــــدعوت : حــــدثنا أب

ث واحلار وهبرية بن يرمياهللا ، من أصحاب علي عمارة بن عبدأصحاب عبد و أصحاب علي 
األعــور ، ومــن أصــحاب عبــد اهللا علقمــة بــن قــيس وعبــد الــرمحن بــن يزيــد وعبــد اهللا بــن ذئــب 

نعــم ، ينظــرون : وهــم ير : فنبــذت هلــم يف اخلــوايب ، فكــانوا يشــربون منهــا ، فقلــت 
.اهـ صحيح إليها

و األحوص عن منصور عن خالد بن سعد عـن أم ولـد حدثنا أب]24375[ابن أيب شيبة -
.اهـ خالد ثقة أنبذ أليب مسعود يف اجلر األخضركنت: قالت أليب مسعود األنصاري

: قـال حدثنا أبو األحوص عن أيب احلارث التيمي عـن أم معبـد ]24376[ابن أيب شيبة -
اهللا ، إين كنـت أنبـذ النبيـذ لقرظـة بـن  كمسـتحل مـا حـرميا بين ، إن حمرم ما أحل اهللا: قالت 

عليـه وسـلم ، كعب ، وكان رجـال قـد آتـاه اهللا خـريا كثـريا ، فيسـقيه أصـحاب حممـد صـلى اهللا
وقـال ابـن أيب . وكان يغشاه منهم معاذ بن جبل وزيد بن أرقم يف الدن املزفت واجلر األخضـر

مـا : قلـت : قـال أم معبـد حدثنا أبو األحوص عن أيب احلارث التيمي عن ]24428[شيبة 
على اخلبري سقطت ، أما احلنامت فحنامت العجـم ، الـيت يـدخل : قال يف هذه األوعية ؟ فقالت 

ظـروف اخلمـر ، وأمـا الـدباء فـالقرع ، وأمـا املزفـت فالزقـاق املقـرية : فيها الرجل فيكنسها كنسا 
عروقهـــا يف النخلـــة الثابتـــة ظـــروف اخلمـــر ، وأمـــا النقـــري ف: أجوافهـــا ، امللونـــة أشـــعارها بالقـــار 

ثنـا حيـىي احلمـاين حدثنا حممد بـن عبـد اهللا احلضـرمي]419[الطرباين . األرض ، املنقورة نقرا
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أم معبـد مـوالة قرظـة بـن كعـب عـنثنا موسى بن حممد األنصاري ثنا حيـىي بـن احلـارث التيمـي
بـن األرقـم ومعـاذ كنت أسقي ناسا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسـلم فـيهم زيـد : قالت

.ضعيف ، أبو احلارث التيمي هو حيىي اجلابر اهـبن جبل 
عــن أنــس بــن يعمــرو الناقــد حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن الزهــر حــدثين]5282[مســلم -

قــال وأخــربه .
الـدباء ال تنتبـذوا يف:ل قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أبو سلمة أنه مسـع أبـا هريـرة يقـو 

اهـواجتنبوا احلنامت: مث يقول أبو هريرة . املزفت وال يف
عــن أبيــه حــدثين]5284[وقـال مســلم 

قــال قيــل . النقــريهريــرة عــن النــيبعــن أيب
اهـاجلرار اخلضر: قال ؟ ما احلنتم : هريرة أليب

حـدثنا سـهل بـن يوسـف عـن سـليمان التيمـي عـن أيب جملـز عـن ]24270[ابن أيب شـيبة -
اهـعن رجل

أبــاعــت مس: قــال حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن داود بــن فــراهيج]24285[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن ينهى عن نبيذ اجلرهريرة

أنـــه كـــان حـــدثنا حممـــد بـــن يزيـــد عـــن النعمـــان عـــن مكحـــول عـــن أيب هريـــرة ]68ش[أمحـــد -
وقــال . اهـــ حممــد بــن يزيــد هــو الكالعــي ، والنعمــان هــو ابــن املنــذر ينــادي أن نبيــذ اجلــر حــرام

بـالل و عـن أيب سـعيد اخلـدريلحدثنا حممد بن يزيد عـن النعمـان عـن مكحـو ]70ش[أمحد 
.اهـ مرسل حسن وعائشة كرهوا نبيذ اجلر

كان يرى برزةأباأن حدثنا وكيع عن احلسن بن حكيم عن أمه]24377[ابن أيب شيبة -
حــدثنا وكيــع عــن احلســن ]24446[وقــال ابــن أيب شــيبة . هلــه ينبــذون يف اجلــر وال ينهــاهمأ

بن حكيم ثقة ، وأمـه مـوالة أيب اهـ ابن حكيم عن أمه عن أيب برزة أنه كره الشرب يف الزجاج
.برزة مستورة 

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عـن محـاد بـن سـلمة عـن أيب ]24401[ابن أيب شيبة -
.اهـ أبو املغرية ال يعرف أبا برزة كان ينبذ له يف جر أخضرأن املغرية عن أبيه



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

207

حدثتين : لعزيز قال حدثنا الفضل بن دكني عن محران بن عبد ا]24390[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ]24396[ابـن أيب شـيبة .يف جـرلعمـران بـن حصـينكنت أنبذ : قالت أم حفص 

كنـت : قالـت ثتين أم حفص سـرية عمـران بـن حصـنيقال حدوكيع عن محران بن عبد العزيز
.اهـ ثقات ، وأم حفص حاهلا السرت ن بن حصني يف اجلر األخضر فيشربهأنتبذ لعمرا

بـن سـريين عـن أيب العاليـة قـال دخلـت اعـن معمـر عـن أيـوب عـن ]16947[عبد الـرزاق -
ذلك أخبث :قال؟ ففاجلُ : قلت له . فسألته عن نبيذ اجلر فنهاين الخدريسعيدأبيعلى 

اهــــ صـــحيح رواه أمحـــد مثـــل الصـــداق شـــيء لـــه قـــوائم :قـــال؟مـــا اجلـــف: قلـــت لـــه .وأخبـــث
.والنسائي يف الكربى 

عــن عبايــة بــن رفاعــة أن حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن أيب حيــان]24282[ابــن أيب شــيبة -
رأى جرة خضراء ألهله يف الشمس ، فأخـذ جلمـودا فرماهـا فكسـرها ، خديجبنرافعجده 

.اهـ صحيح ظن فيها نبيذا: قال حيىي .أدركوا مسنكم: فإذا فيها مسن فقال 
ون الغنــوي عــن أيب جملــزحــدثنا إمساعيــل بــن عليــة عــن أيب هــار ]24380[ابــن أيب شــيبة -

تــدرون مــا : صــنع قــيس بــن عبــاد ألنــاس مــن القــراء طعامــا ، مث ســقاهم نبيــذا ، مث قــال : قــال 
ال ، ولكنـه نبيـذ جـر ، أو جـرار ، : نعم ، سـقيتنا نبيـذا ، قـال : النبيذ الذي سقيتكم ؟ قالوا 

ر يــة ، فجــاءت جبــفيمــا ينبــذ لــك ؟ فــدعا اجلار : فقــال : مث انطلــق إىل معقــل بــن يســار ، قــال 
.اهـ سند صحيح ينبذ يل يف هذا: أخضر ، فقال 

ن محيـد الطويـل عـن عقبـة بـن ميسـرةعـحدثنا سـهل بـن يوسـف ]24407[ابن أيب شيبة -
أتينـا بقـدح مـن نبيـذ فشـرب وشـربنافـدعا بطعـام فأكلنـا ، مثمعقـل بـن يسـاركنا عنـد : قال 

حىت انتهى إىل ابن له ، فأىب أن يشرب ، فأخذ 
أتفعـل كـذا وكـذا ، وذكـر مـن مسـاوئه وتـأىب أن تشـرب مـن شـراب شـربه : فشجه ، مث قال لـه 

.اهـ على رسم ابن حبان ه نبيذ جر أبوك وعمومتك ، ألن
أنـسسألت : قال حدثنا حممد بن فضيل عن املختار بن فلفل]24272[ابن أيب شيبة -

تنــب مــا ســوى ذلــك فيمــا اجتنــب مســكره يف كــل شــيء ، واج: ذ ؟ قــال عــن النبيــمالــكبــن
.اهـ صحيح ، تقدم أو جرةزفت يف دن أو قربة أو قرعة
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سـألت أنسـا : قـال حـدثنا ابـن إدريـس عـن املختـار بـن فلفـل ]24447[وقال ابن أيب شـيبة 
دع مـا : ل قـافإن الناس يقولـون ؟: : القارورة والرصاصة ؟ قال : فقلت 

.اهـ صحيح يريبك إىل ما ال يريبك
سـأل أبـو السـوار : قـالعـن عاصـم حدثنا ثابـت: حدثنا عبد الصمد قال]179ش[أمحد -

اهــ صـحيح معـاذ اهللا: فقال. ان أبو محزة يشرب يف الدن أك:موسى بن أنس وحنن بواسط
.
بن طلحة القرشي قال سـألت حدثنا العباس]24[يف رواية البغويعبادبنطالوتوقال -

مســـقاما وكـــان يشـــرب املـــاء كـــان أيب رجـــال:حفصــة بنـــت أنـــس بـــن مالـــك عـــن النبيـــذ فقالــت
.اهـ فيه ضعف بالعسل وال يرى بنبيذ اجلر بأسا

: أبــو جعفــر عــن الربيــع قــالقــال ثنــا ثنــا أبــو نعــيم: قــالفهــدا حــدثنا] 6548[الطحــاوي -
.اهـ فيه ضعف راء يف جرة خضدخلت على أنس فرأيت نبيذه

حدثنا حممد بن خزمية قال ثنا حجاج قال ثنا محـاد بـن سـلمة عـن ]6549[وقال الطحاوي 
فرأيــت نبيــذه يف ، دخلــت علــى أنــس بــن مالــك بواســط القصــب : قــالمحــاد بــن أيب ســليمان

.اهـ فيه نظر ينبذ له فيها ، جرة خضراء 
كنـت نـازال يف : قـال ن موسـىابن فضيل عن مسحاج بحدثنا ]24408[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند جيد ، فرأيته يشرب النبيذ يف جر أخضردار أنس 
: حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن ثعلبــة قــال ]24381[ابــن أيب شــيبة -

اهــــ جبريـــرة خضـــراء فيهـــا نبيـــذ ، فســـقانافأكلنـــا عنـــده ، مث دعـــا دخلـــت علـــى أنـــس بـــن مالـــك 
.ضعيف 

سـألت أنسـا :حدثنا شعبة عن قتادة قـال]1838املطالب العالية [الطيالسي وقال أبو داود 
.نس يكرههأفكان . مل أمسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه شيئا :فقال، عن نبيذ اجلر 

قال وحدثنا عبيد اهللا ثنا حرمي ثنا . وقال أبو يعلى حدثنا أمحد هو الدورقي ثنا الطيالسي به
.ـ صحيح اهشعبة به خمتصرا
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عــن جعفــر بــن ســليمان قــال مسعــت أبــا مجــرة الضــبعي يقــول كــان ]16954[عبــد الــرزاق -
تشربه و إن كان أحلـى ال:بن عباساقال أبو مجرة وقال . يشرب نبيذ اجلر أنس بن مالك

.اهـ ضعيف من العسل 
ر نبيـذ اجلـ: قـالعبـاسابنحدثنا هشام عن عكرمة عـن حدثنا روح قال]221ش[أمحد -

: حدثنا عبد األعلـى عـن خالـد عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال]59ش [وقال أمحد . حرام
.اهـ صحيح نبيذ اجلر حرام

كـان : حدثنا عبد الرمحن بـن مهـدي عـن أيب عـامر عـن ابـن أيب مليكـة قـال]89ش[أمحد -
.اهـ صحيح يكره نبيذ اجلرابن عباس

قـال عباسابنبن برقان عن ميمون عن حدثنا وكيع عن جعفر ]24295[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح )1(ذ اجلرال تشرب نبي: 
ث عـــن أيب األشـــهب جعفـــر بـــن احلــــار حـــدثنا حممـــد بـــن يزيـــد]24437[ابـــن أيب شـــيبة -

فرخص يل يف ذلك ، ،سألت ابن عباس عن نبيذ الرصاص : قال النخعي عن أبيه عن جده 
.اهـ ضعيف فكان جلدي جرة من رصاص ينبذ فيها

حــدثنا أبــو األحــوص عــن طــارق بــن عبــد الــرمحن عــن ســعيد بــن ]24420[ابــن أيب شــيبة -
حـالل ، وكـل حـرام يف كـل ظـرف حـرامكـل حـالل يف كـل ظـرف: قـال جبري عن ابـن عبـاس 

.اهـ  حسن 
وكيـع عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن رجـل مـن بـين جبيلـة حدثنا ]24424[ابن أيب شيبة -

اهـحالل وكل حرام يف كل ظرف حرامل يف كل ظرفكل حال: عن ابن عباس قال
حــدثين غــيالن بــن عمــرية : حــدثنا الفضــل عــن أيب خلــدة قــال ]24440[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ فيه ضعف فرخص يل يف الرصاص،فسألته عن األشربة عمرابنلقيت : قال 
ديت عــن حــدثنا وكيــع عــن معــروف بــن واصــل قــال حــدثتين والــ]24444[ابــن أيب شــيبة -

امرأة يقال هلا بنت األقعص 

: قــال ؟ بــن عبــاس الــيت جيعـل فيهــا النبيــذ مزفتــة اسـقاية : بــن جـريج قــال قيــل لعطــاء اعــن ]16931[عبـد الــرزاق -1
عباس إمنا كانوا قبل ذلك يسـقون يف حيـاض مـن أدم فأحـدثت هـذه علـى عهـد احلجـاج بن اومل يكن على عهد ، أجل 
.صحيحاهـ بن عباس ابعد 
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عزمــت : ننبــذ يف هــذه ، فأدخــل ابــن عمــر يــده يف جوفهــا ، فقــال : مــا هــذا ؟ قالــت : فقــال 
.اهـ ضعيف بن فيها ، فإمنا هي مثل القارورةعليك لتشر 

عـــن ســـعيد بـــن ســـعيد البجلـــي عـــن أيب الشـــعثاء حـــدثنا وكيـــع ]24421[ابـــن أيب شـــيبة -
اهـ سعيد هو أبـو شيئا ، وال حترمهاألوعية ال حتل : مسعته يقول : قال عمرابنالكندي عن 

.الصباح وثقه ابن حبان 
أنـه  رافـعأبـيعـن حـدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن مالـك بـن دينـار]24394[ابن أيب شـيبة -

.اهـ حسن كان يشرب نبيذ اجلر
حدثنا عبد الصمد عن محـاد بـن سـلمة عـن عبـد الـرمحن بـن أيب ]24402[أيب شيبة ابن -

.اهـ حسن ، فكان يشربه حلوا بالسويقأن أباه كان ينبذ له يف جررافع
حدثنا إمساعيل ابن علية عن سـعيد بـن يزيـد عـن عبـد العزيـز بـن ]24281[ابن أيب شيبة -

مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا : نبيــذ اجلــر ، قــال أفتنــا يف: الزبيــرالبــنقــال رجــل : أســيد قــال 
.اهـ رواه أمحد والنسائي وصححه األلباين 

حـدثنا مالـك بـن مغـول عـن موسـى بـن أيب عثمـان عـن : نا وكيع قالحدث]204ش[أمحد -
ر فـال ن أن ماجهـا يسـكإن ظنت إحداك: عائشةعن أم ظبيان

.اهـ صوابه ماء ُحبها وهي جرة ضخمة تشربه
عائشةحدثنا وكيع عن علي بن املبارك عن كرمية بنت مهام عن ]24293[ابن أيب شيبة -

أخربنا سويد بن نصـر قـال]5171[النسائي .إياكم ونبيذ اجلر األخضر: 
حدثتنا كر : ا عبد اهللا عن علي بن املبارك قالأخربن
: علـى النسـاء فقالــت: تقـول

.اهـ حسنه األلباين بكن فال تشربنهوإن أسكركن ماء حُ إياكن واجلر األخضر،
ه عـن مـرمي بنـت طـارق حدثنا ابن علية عن أيب حيان عـن أبيـ] 24222[ابن أيب شيبة وقال
دخلــت علــى عائشــة يف نســاء مــن نســاء األنصــار، فجعلــن يســألنها عــن الظــروف الــيت : قالــت

يــا نســاء املــؤمنني، إنكــن لتكثــرن ظروفــا وتســألن عنهــا، مــا كــان كثــري منهــا : يُنبــذ فيهــا؟ فقالــت
جتنبـه، فاتقني اهللا، ومـا أسـكر إحـداكن مـن األشـربة فلت! على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

وحممـد ابنـا أخربنـا يعلـى]11913[ابن سعد . ها، فإن كل مسكر حرام بّ وإن أسكر ماء حُ 
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دخلــت علــى عائشــة يف : عــن مــرمي بنــت طــارق قالــت ن أبيــهعــحــدثنا أبــو حيــان عبيــد قــاال 
حجــة حججتهــا يف نســوة مــن نســاء األنصــار فجعلــن يســألنها عــن الظــروف الــيت ينتبــذ فيهــا ، 

ؤمنني ، لتســألنين عــن ظــروف مــا كــان كثــري منهــا علــى عهــد رســول اهللا يــا نســاء املــ: فقالــت 
صــلى اهللا عليــه وســلم ، فــاتقني اهللا ، ومــا أســكر إحــداكن فلتجتنبــه ، وإن أســكرها مــاء حبهــا 

قال أبو حيـان حممد بن عبيد: واحلديث طويل ، قال : فلتجتنبه ، فإن كل مسكر حرام قال 
ورواه حيـىي القطـان وجريـر عـن أيب مرمي بنت طارق حية اهـ: 

.صححه احلاكم والذهيب .ي حيىي بن سعيد التيمحيان 
عن معمـر عـن جعفـر بـن برقـان عـن امـرأة سـألت عائشـة يف نسـوة ]17062[عبد الرزاق -

أن : عـــن النبيـــذ فقالـــت 
اهـذلك يسكرها فلتجتنبه 

: قالــت حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن مشيســة أم ســلمة العتكيــة]24292[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ن يف راقود وال جرة وال قرعةال تشرب: تقول عائشةمسعت 

أخربنا سويد قال أنبأنا عبد اهللا عن طود بن عبد امللك القيسي بصري ]5641[النسائي -
رضـي اهللا عنهـا باخلريبـة عائشةلقيت : عن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت قال حدثين أيب

، انبذي عشية واشـربيه غـدوة وأوكـي عليـه : فسألتها عن العكر فنهتين عنه وقالت 
.اهـ ضعفه األلباين الدباء والنقري واملزفت واحلنتم

بـن زيـد عـن أم حممـد أن حـدثنا محـاد عـن علـي : حـ]15ش[أمحـد -
.اهـ ضعيف كانت تتخذ من إهاب أضحيتها وسقا للنبيذرضي اهللا عنها  عائشة
بـــن التيمـــي عـــن أبيـــه قـــال حـــدثتين أميمـــة قالـــت مسعـــت اعـــن ]16964[عبـــد الـــرزاق وقـــال

، أيعجــز أحــدكم أن يأخــذ كــل عــام جلــد أضــحيتها جيعلــه ســقاء ينبــذ فيــه :عائشــة تقــول
وعن وعاءين آخرين ، النيب صلى اهللا ع

حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن ســليمان التيمــي عــن أمينــة]24342[ابــن أيب شــيبة . إال اخلــل 
أتعجز إحداكن أن تتخذ من مسك أضـحيتها سـقاء يف كـل عـام ، : 

، واملزفـت ، وأشــياء نســيها فـإن رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســل
حدثنا عبد الوهاب اخلفاف قال أنا سليمان التيمـي قـال حـدثتين ]24720[أمحد . التيمي
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تعجــز إحــداكن أن تتخــذ مــن أضــحيتها :
أو منـــع رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم : ســـقاء مث قالـــت 

اهـ أمينـة أو أميمـة أظنهـا أم حممـد الـيت روى عنهـا سلم عن نبيذ اجلر وكذا وكذا نسيه سليمان 
.ويقال أمية بنت عبد اهللا ، ال تعرف . ابن جدعان ، وهو سند بصري 

ى حـدثين يعلـ: حـدثنا جريـر بـن حـازم قـال : حـدثنا عفـان قـال ]24291[ابـن أيب شـيبة -
حججنـا مث انصـرفنا إىل املدينـة ، فـدخلنا : قالت بن حكيم عن صهرية بنت جيفر مسعه منها

إن شــئنت ســألنا : قلــن لنــا ، فوافقنــا عنــدها نســوة مــن أهــل الكوفــة ، فحيــيبنــتصــفيةعلــى 
سـلن ، فســألن عـن أشـياء مـن أمـر املـرأة وزوجهــا ، : وإن شـئنت اسـألن ومسعنـا ، فقلـن ومسعـنت

ا أهـل العـراق علينـا يف نبيـذ اجلـرأكثـرتن يـ: يض ، وسألن عن نبيذ اجلر ، فقالـت ومن أمر احمل
حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيذ اجلر ، ما علـى إحـداكن أن تطـبخ مترهـا ، مث تدلكـه 

هـــا اهــــ رواه ، مث تصـــفيه فتجعلـــه يف ســـقائها ، وتـــوكئ عليـــه ، فـــإذا طـــاب شـــربت وســـقت زوج
.أمحد ، وصهرية ال تعرف

حــدثنا حيــىي بــن آدم عــن أيب عوانــة عــن ابــن أيب ليلــى عــن أخيــه ]24398[ابــن أيب شــيبة -
كنـت أشـرب النبيـذ يف اجلـرار اخلضـر ، مـع البدريـة : قـال عيسى عن عبد الرمحن بـن أيب ليلـى

.اهـ ضعيف ن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلمم

ما جاء يف اخلليطني
كثــري عــن عبــد اهللا بــن ثنا هشــام أخربنــا حيــىي بــن أيبحــدثنا مســلم حــد]5602[البخــاري -

صــلى اهللا عليــه وســلم أن جيمــع بــني التمــر والزهــو ، والتمــر أيب
اهـ، ولينبذ كل واحد منهما على حدة والزبيب 

حـدثنا علـي بـن مسـهر عـن الشـيباين عـن حبيـب عـن سـعيد بـن ]24492[ابن أيب شـيبة -
: قال ابن عباسجبري عن 

اهــ ، وأن خيلط البسر والتمـر مجيعـا ، وكتـب إىل أهـل جـرش ينهـاهم عـن خلـط التمـر والزبيـب
.رواه مسلم 

مسعــت أيب : ثمــان بــن عفــان قــالمــوىل عحــدثنا عبــد الواحــد بــن صــفوان]110ش[أمحــد -
رمحــه اهللا الزبيــب غــدوة فيشــربه عشــية، لعثمــانكنــت أمغــث : قالــتعيــاشحيــدث عــن أمــه أم
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تكـوين ختلطـني فيـه لعلـك أن : ل هلـا عثمـان رمحـه اهللا ذات يـوموأمغثه عشية فيشربه غدوة، فقا
ابــــن أيب شــــيبة . ال تعــــودي: فقــــال.رمبــــا خلطــــت فيــــه الزهــــوات: فقلــــت لــــه: زهــــوا ، قالــــت

مسعـت أيب حيـدث عـن : صـفوان قـال الواحد بـن حدثنا عبد: قال حدثنا عفان]24315[
شـية ، أو أمغثـه عشـية فيشـربه غـدوةالزبيـب غـدوة فيشـربه علعثمـانكنـت أمغـث : قالت أمه

اهــ ضـعيف فـال تفعلـي: رمبا فعلت ، قال : ه زهوا ؟ قالت لعلك جتعلني في: فقال هلا عثمان 
.
كـان : ثابـت بـن عبيـد قـال حدثنا عبد الرحيم عـن أشـعث عـن ]24502[ابن أيب شيبة -

يأمر أهله بقطع املذنب من البسر ، فينبذ كل واحد منهما علـى حـدةاألنصاريمسعودأبو
.اهـ ال بأس به 

حدثنا مفضل يعين ابن مهلهل عن يزيـد بـن أيب : حدثنا حيىي بن آدم قال]200ش[أمحد -
بسـر: ؟ قـالالفضـيخومـا : أن رجـال سـأله عـن الفضـيخ، فقـالعمـرابـنزياد عن جماهد عـن 

اهـــ ورواه زائــدة وســفيان وغريمهــا عــن ذلــك الفضــوخ لقــد حرمــت اخلمــر وهــي شــرابنا: ومتــر قــال
حـدثنا ابـن إدريـس وحممـد بـن فضـيل عـن ]24499[وقـال ابـن أيب شـيبة . يزيد بن أيب زياد 
بســر : ومــا الفضــيخ ؟ قــال : ســأل رجــل عمــر عــن الفضــيخ ، فقــال : قــال يزيــد عــن جماهــد

اهـحرمت اخلمر وما شراب غريه: قال ذاك الفضوخ ،: مث خيلط بالتمر ، فقال يفضخ 
.يزيد ضعيف 
سـئل ابـن : حـدثنا جريـر عـن ليـث عـن حـرب عـن سـعيد بـن جبـري قـال]123ش[وقال أمحد 

.اهـ ليث ضعيف ذاك الفضوخ: عمر عن الفضيخ، فقال
قلـت : قـال ن النجـراينحدثنا أبو األحـوص عـن أيب إسـحاق عـ]24489[ابن أيب شيبة -

إنـا بـأرض ذات متـر وزبيـب ، فهـل خيلـط التمـر والزبيـب فننبـذمها مجيعـا ؟ : لعبد اهللا بن عمـر
إن رجــال ســكر علــى عهــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، : مل ؟ قــال : ال ، قلــت : قــال 

أي : قــال شــربت نبيــذا ، : فــأيت بــه النــيب وهــو ســكران ، فضــربه ، مث ســأله عــن شــرابه ، قــال 
ا ، فإن كـل ال ختلطومه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : نبيذ متر وزبيب ، قال : نبيذ ؟ قال 

.اهـ النجراين مل أعرفه واحد منهما يكفي وحده
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جــابر بــن عبــد اهللابــن جــريج قــال قــال يل عطــاء مسعــت اأخربنــا ]16966[عبــد الــرزاق -
.اهـ صحيح التمر والزبيب نبيذا ال جتمعوا بني الرطب والبسر وبني : يقول 

بن جريج قـال قـال يل عمـرو بـن دينـار مسعـت جـابر بـن عبـد اعن ]16974[عبد الرزاق -
اهللا أو أخربين عنه مـن أصـدق أال جيمـع بـني الرطـب والبسـر والزبيـب والتمـر قلـت لعمـرو وهـل 

النبيذ وأن ينبـذا : قلت لعمرو . ال :قال؟ غري ذلك 
اهـال أدري :قال؟فغري ذلك مما يف النخلة:قلت. بلى :قال؟ مجيعا 

جــابر بــن عبــد اهللاعــن الثــوري عــن حمــارب بــن دثــار قــال مسعــت ]16969[عبــد الــرزاق -
حـدثنا عبـد الـرحيم بـن ]24498[ابـن أيب شـيبة . البسر والرطب مخـر يعـين إذا مجعـا :يقول

أخربنــــا]1930[ابــــن اجلعــــد .البســــر والتمــــر مخــــر: قــــال جــــابرســــليمان عــــن حمــــارب عــــن
وقـــــال النســـــائي . التمـــــر والبســـــر إذا خلطـــــا مخـــــر: قـــــال جـــــابراملســـــعودي عـــــن حمـــــارب عـــــن 

: قــالأخربنــا عبــد اهللا عــن شــعبة عــن حمــارب بــن دثــار: أخربنــا ســويد بــن نصــر قــال]5035[
أخربنـا : أخربنـا سـويد بـن نصـر قـالوقـال. البسر والتمـر مخـر: ر بن عبد اهللا يقولمسعت جاب

البسـر والتمـر : مسعـت جـابر بـن عبـد اهللا يقـول: عبد اهللا عن سفيان عـن حمـارب بـن دثـار قـال
. اهـ صحيح ، وقد روي مرفوعا ، والوقف أصح مخر

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أيب الـزبري عـن ]24500[وقال ابن أيب شيبة 
ورواه الثـوري وابـن جـريج .حسـن اهــ البسـر والتمـر ، والزبيـب والتمـريكـره خلـط: جابر قـال 

.عن أيب الزبري عن جابر رفعه 
حــدثنا أبــو أســامة عــن ابــن عــون عــن حممــد عــن عقبــة بــن عبــد ]24494[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيح ينهى أن جيمع بني التمر والزبيبالخدريسعيدأبوكان : قال الغافر
حـــدثنا أبـــو أســـامة عـــن حـــامت بـــن أيب صـــغرية عـــن أيب مصـــعب ]24497[ابـــن أيب شـــيبة -

ملا حرمت اخلمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منـه كـل : يقول هريرةأبامسعت : املدين قال 
كنـا نأخـذ البسـر فنفضـخه : اهــ مث أعـاده بلفـظ مذنب ، مث يأخذ البسر فيفضخه ، مث يشربه

وقـال أمحـد .امسـه هـالل بـن يزيـدظنـه تصـحيفا مـن املـازين اهـ أبو مصعب املدين أ)1(، مث نشربه

ـــَرة ملـــا نـــزل َحتْـــِرمي اْخلمـــر كنّـــا نَعِمـــد ِإَىل احلُْلقانـــة َوِهـــي ] :182/ 4[غريـــب قـــال أبـــو عبيـــد يف ال-1 ِيف َحـــِديث أيب ُهَريـْ
َها َحـ ُبسـر : يـَُقـال للبسـر ِإذا بـدا ِفيـِه اإلرطـاب: قَـاَل اْألَْصـَمِعي. ىتَّ خنلـص الُبْسـر مثَّ نـَْفَتِضـُخهالتَّْذنُوبة فنقطع َما َذنَّب ِمنـْ
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حدثنا أبو سعيد وعبد الصـمد واملعـىن واحـد قـاال حـدثنا حيـىي بـن جعفـر املـازين قـال]54ش[
.اقطــع كــل حلقاتــه: ن الفضــيخ، فقــالســألت أبــا هريــرة عــ: حــدثنا هــالل بــن يزيــد املــازين قــال

ئت، وال ذنبة اقرضها باملقاريض، مث انتبذ أيها شامل: ؟ قالوما حلقاته يا أبا هريرة:قلت: قال
.اهـ على رسم ابن حبان جتمعها مجيعا بسرا ومترا

أخربنــا ســويد بــن نصــر قــال أنبأنــا عبــد اهللا عــن هشــام بــن حســان عــن ]5564[النســائي -
.اهـ صحيح أيت ببسر مذنب فجعل يقطعه منه مالكبنأنسشهدت : أيب إدريس قال 

كــان أنــس إذا أراد أن ينبــذ يقطــع مــن :عــن معمــر عــن قتــادة قــال]16973[عبــد الــرزاق -
اهـالتمرة ما نضج منها فيضعه وحده وينبذ التمر وحده والبسر وحده 

ة أخربنا سويد قال أنبأنـا عبـد اهللا عـن سـعيد بـن أيب عروبـة قـال قتـاد]5564[وقال النسائي 
.نده اهـ صححه األلباين سكان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض: 
أنـه كـان نبأنـا عبـد اهللا عـن محيـد عـن أنـس أخربنا سويد بـن نصـر قـال أ]5565[النسائي -

.اهـ صححه األلباين شيئا قد أرطب إال عزله عن فضيخهال يدع
أخربنـــا ســـويد بـــن نصـــر قـــال أنبأنـــا عبـــد اهللا عـــن وقـــاء بـــن إيـــاس عـــن ]5563[النســـائي -

ى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم أن جنمــع : املختــار بــن فلفــل عــن أنــس بــن مالــك قــال 
كـان يكـره :قال وسألته عـن الفضـيخ فنهـاين عنـه قـال.شيئني نبيذا يبغي أحدمها على صاحبه

.اهـ صححه األلباين املذنب من البسر خمافة أن يكونا شيئني فكنا نقطعه 
وهــو مسعــت أنســا: قــال حــدثنا حممــد بــن فضــيل عــن مســحاج]24530[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ سند جيدفينتبذ كل واحد منهما على حدةيأمر خادمه أن يقطع الرطب من البسر
: حدثنا جرير بن عبد احلميد عـن مسـاك بـن موسـى الضـيب قـال ]24496[ابن أيب شيبة -

رأيت جارية أنس بن مالك تقطع التذنيب من البسر ، فتنبذه علـى حـدة ، وتنبـذ البسـر علـى 
.به اهـ مساك ال بأسحدة

عـن الثــوري قـال أخـربين مــن رأى أنـس بـن مالــك يقطـع لـه ذنــوب ]16972[عبـد الـرزاق -
اهـالبسر 

ثـَْعـَدة فَـِإذا بلـغ اإلرطـاب نصـفه فـَُهـَو ُموَكت فَِإن َكاَن َذِلك من قبل ذنبها فـَُهَو املَُذنَُّب فَـِإذا َالن اْلُبْسـر فـَُهـَو ثعـد واحدتـه
اهـلثـَْيه فـَُهَو ُحلقان وُحمَْلِقنُجمَزٌّع فَِإذا بلغ ثُ 
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رأيت جواري أنس :أخربين اخلليل بن مرة عن أبان ابن أيب عياش قال] 23[ابن وهب وقال
بـــن مالـــك يضـــعن البســـر يف املكاتـــل، ويأخـــذن الســـكاكني، ويتتـــبعن كـــل شـــيء أرطـــب منـــه، 

قطعن مثل الشامة ومثل القمع، مما أرطب كراهيـة أن تكـون بسـراً ومتـراً، فيكـون فيقطعنه حىت ي
هكذا كنا ننبذ على عهـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : وقال أنس بن مالك: قال أبان.فضيخاً 
.اهـ أبان مرتوك وسلم

أخربنــا أبــو بكــر بــن علــي قــال حــدثنا القــواريري قــال حــدثنا محــاد قــال ]5690[النســائي -
اهــ صـححه نبيـذ البسـر حبـت ال حيـل : قـال عبـاسبـناثنا أيوب عن سعيد بن جبري عـن حد

.األلباين 
حـدثنا إمساعيـل ابـن عليـة قـال حـدثنا أيـوب عـن سـعيد بـن جبـري وعكرمـة ]219ش[أمحد -

حــدثنا إمساعيــل قــال حــدثنا أيــوب عــن ســعيد : قــالو . كــره نبيــذ البســر وحــدهأن ابــن عبــاس
اهـ لذي أفسد التمرهو ا: أحدمها عن ابن عباس قالوعكرمة عنهما أو عن 

حدثنا عبد الوهاب اخلفاف عن سعيد عـن قتـادة عـن عكرمـة عـن ابـن ]232ش[وقال أمحد 
حدثنا عبد الوهاب اخلفاف عن سعيد عـن قتـادة :وقال . إمنا أفسد التمر البسر: عباس قال

.ح اهـ سند صحيعن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده
عن قتادة عن أيبحدثنا حممد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثين]3711[أبو داود -

وقـال . ويأخذان ذلك عـن ابـن عبـاس، 
فقلـت لقتـادة مـا املـزاء قـال . يأخشى أن يكون املـزاء الـذ: ابن عباس 

.اهـ صحح األلباين سنده نتم واملزفتاحلبيذ يفالن
عبـاسابـنحـدثنا سـهل بـن يوسـف عـن محيـد عـن عكرمـة عـن ]24495[ابن أيب شيبة -

، وال يرى بأسـا بـالتمر والزبيـب ويقـول، وأن جيمع بينه وبني التمرأنه كان يكره البسر وحده
النسـائي . تمـر والزبيـبوكـان احلسـن يكـره أن جيمـع بـني ال: حالالن اجتمعا أو تفرقا، قـال: 
أخربنـا محيـد عـن عكرمـة عـن ابـن : أخربنا أمحد بن سليمان قال حدثنا يزيـد قـال]5048ك[

.ثقات اهـ)1(البسر وحده حرام، ومع التمر حرام: عباس قال
اهــ أي البسـر بن جريج قـال قـال عطـاء وعمـرو بـن دينـار وأبـو الـزبري مـا علمنـاه يكـره اعن ]16986[عبد الرزاق -1

. ال بـأس بـه : ]16987[عبد الرزاق وقال. حبتا 
اهـول قال النيب صلى اهللا عليه و سلم انتبذوا كل واحد منهما وحده وأق: قال معمر 
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حــدثنا عكرمــة عــن ابــن : الشــحام قــالعــن عثمــان حــدثنا حيــىي بــن ســعيد]183ش[أمحــد -
وقـد حرمـت اخلمـر : وقـال حيـىي مـرة أخـرى. يعـين الفضـيخكانـت مخـرهم يومئـذ، : عباس قـال

حـدثنا : حـدثنا حمبـوب قـال]160ش[اهـ وقـال أمحـد يوم حرمت وما هي إال فضيخكم هذا
حــدثنا : وقــال . يكــره الفضــيخ، وإن كــان بســرا حمضــاكــانخالــد عــن عكرمــة أن ابــن عبــاس  

اهـــ مــر وهــي الفضــيخحرمــت اخل: أن ابــن عبــاس قــالن عكرمــةعــحمبــوب قــال حــدثنا خالــد
.حسن صحيح 

عــن ابــن أيب ليلــى عــن عمــار بــن رزيــق حــدثنا معاويــة بــن هشــام]24507[ابــن أيب شــيبة -
كـان الرجـل ميـر علـى أصـحاب النـيب صـلى اهللا : قـال عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلـى 

اهـــــ لتمــــرهــــذا يشــــرب اخلليطــــني الزبيــــب وا: ه ويقولــــون عليــــه وســــلم وهــــم متــــوافرون ، فيلعنونــــ
.ضعيف 

ما جاء يف االنتفاع باخلمر إذا ختللت
شيبة حدثنا معاوية بن هشام حـدثنا سـفيان عـن حدثنا عثمان بن أيب]3822[أبو داود -

اهــ صـححه نعـم اإلدام اخلـل :صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال حمارب بن دثار عن جابر عـن النـيب
.األلباين 

ح وحــدثنا زهــري بــن يخربنــا عبــد الــرمحن بــن مهــدحــدثنا حيــىي بــن حيــىي أ]5255[مســلم -
صـلى عـن حيـىي بـن عبـاد عـن أنـس أن النـيبيحرب حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عـن السـد

ال اهـ: فقال ، سئل عن اخلمر تتخذ خال اهللا عليه وسلم
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن السـدي عـن حيـىي بـن عبـاد عـن ]24575[وقال ابن أيب شيبة 

فكرهـه،ورثـوا مخـرا أجيعلـه خـال لحة سـأل النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن أيتـام أن أبا طأنس 
.كان هذا أول ما حرمت اخلمر . اهـ رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين 

الخطـاببـنعمـرعن عبد القدوس أنه مسع مكحوال يقـول قـال ]17110[عبد الرزاق -
عبـد الـرزاق عـن أيب وقـال . الـذي أفسـدهاال حيل خل من مخر أفسدت حىت يكـون اهللا هـو : 

بــن شــهاب عــن القاســم بــن حممــد عــن أســلم ابــن أيب ذئــب عــن ابكــر بــن عبــد اهللا وغــريه عــن 
اهــــ عبـــد بـــن أيب ذئـــب اعـــن عبـــد الوهـــاب قـــال مسعتـــه مـــن وقـــال . مـــوىل عمـــر عـــن عمـــر مثلـــه 
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اهـد مـا القدوس هو ابن حبيب الشامي ، وأبو بكر هـو األسـلمي ، وعبـد الوهـاب هـو ابـن جم
.فيهم إال مرتوك 

حــدثنا وكيــع عـن ابــن أيب ذئـب عــن الزهــري عـن القاســم عــن ]24577[ابــن أيب شـيبة وقـال
: عمــرقـــال : أســلم قــال 

حـدثين حيـىي بـن سـعيد ويزيـد بـن]288[أبو عبيد يف األمـوال. فسادها بعد ما صارت مخرا
قــال عمــر بــن : قــالعــن ابــن أيب ذئــب عــن الزهــري عــن القاســم بــن حممــد عــن أســلمهــارون

ال تأكل خال من مخـر أفسـدت، حـىت يبـدأ اهللا بفسـادها، وذلـك حـني طـاب اخلـل، : اخلطاب

.اهـ صحيح 
حــدثتين امــرأة يقــال هلــا أم :عــن معمــر عــن ســليمان التيمــي قــال]17107[عبــد الــرزاق -

عن الثوري عن سليمان التيمي عـن امـرأة يقـال وقال .يصطبغ خبل مخر عليا
ابــــن أيب شــــيبة . هلــــا أم حــــراش قالــــت رأيــــت عليــــا أخــــذ خبــــزا مــــن ســــلة فاصــــطبغ خبــــل مخــــر 

يصــطبغ خبــل عليــاي عــن أم حــراش حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن التيمــ]24567[
بـن إبـراهيم عـن سـليمان التيمـي عـن أم خـداشأخربنا إمساعيـل]11903[ابن سعد .اخلمر
مسعـت إمساعيـل بـن قـال] 291[أبـو عبيـد يف األمـوال .يصـطبغ خبـل مخـرعليارأيت : قالت 

عنــه يصــطبغ رأيــت عليــا رضــي اهللا: التيمــي عــن أم خــداش قالــتعــن ســليمان إبــراهيم حيــدث
يزيـــد بـــن هـــارون قـــال ثنـــا ســـليمان مـــن طريـــق] 6461[ابـــن حبـــان يف الثقـــات . خبـــل اخلمـــر

مــن طريــق]11535[البيهقــي . عــن أم خــداش قالــت رأيــت عليــا يصــطبغ خبــل مخــر يالتيمــ
.على رسم ابن حبان . مثله عن أم خداش ييزيد بن هارون أخربنا سليمان التيم

دثنا عبــد الــرمحن بــن مهــدي عــن معاويــة بــن صــاحل عــن أيب حــ]24568[ابــن أيب شــيبة -
أبااختلف رجالن من أصحاب معاذ يف خل اخلمر ، فسأال : الزاهرية عن جبري بن نفري قال 

.اهـ صحيح ال بأس به: فقال ،الدرداء
عثمـان بـن أن حدثنا هشـيم قـال حـدثنا منصـور عـن احلسـن] 283[األموال أبو عبيد يف -

ع إىل رجــل مــاال يعمــل لــه بــه فخــرج فاشــرتى بــه مخــرا، مث قــدم فــأربح فيــه مــاال  دفــأبــي العــاص
: ومـا هـو؟ قـال: كثـريا، فقـالبـه بيعـا فـأربح فيـه مـاال  كثريا، فأتى عثمان فأخربه أنه قد اشـرتى
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فـــانطلق عثمـــان حـــىت جلـــس إىل شـــاطئ النهـــر، مث أمـــر بتلـــك اخلمـــر فهريقـــت يف : مخـــر، قـــال
.جيد مرسلاهـ : خال؟ قالأال جتعلها: دجلة، فقيل له

أنــه  عمــرابــنعــن حــدثنا وكيــع عــن عبــد اهللا بــن نــافع عــن أبيــه ]24570[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ابن نافع ضعيف )1(أن يأكل مما كان مخرا فصار خالكان ال يرى بأسا 

عـن ك بـن أنـسن قعنـب قـال حـدثنا مالـأخربنا عبد اهللا بـن مسـلمة بـ]5206[ابن سعد -
فأرسـلت أمـي ، فجعلنـاه خـال ، فاشـرتينا منـه ، ملا كان زمن ابن الزبري انتهـب متـر : شيخ قال 

اهـأهريقوه: ل ابن عمر عن ذلك فقال فسأ، وذهبت مع الرسول ، إىل ابن عمر 
حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــه عــن مســربل العبــدي عــن ]24569[ابــن أيب شــيبة -

اهــ رواه البخـاري ال بـأس بـه ، هـو إدام: عـن خـل اخلمـر ، قالـت عائشـةلت سأ: أمه قالت 
.سنده جمهول : يف التاريخ ، وقال البيهقي 

.يأيت من هذا الباب يف احلدود ، إن شاء اهللا 

باب منه
ذكــر نســاء :قــالحذيفــةعــن الثــوري عــن محــاد عــن إبــراهيم عــن ]17095[عبــد الــرزاق -

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان ]24552[ابــن أيب شــيبة . طيــبهن اهللا ال: ميتشــطن بــاخلمر فقــال 
.اهـ مرسل حسن ال طيبها اهللا،متتشط باخلمر :قال عن محاد عن إبراهيم عن حذيفة

إن : عمـرالبـنعـن عبـد اهللا بـن عمـر املـديين عـن نـافع قـال قيـل ]17094[عبد الـرزاق -
ابــــن أيب شــــيبة . يف رؤوســــهن احلاصــــة ألقــــى اهللا: بــــن عمــــر االنســــاء ميتشــــطن بــــاخلمر فقــــال 

أنـه بلغـه ن عمـر عـن ابـحدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اهللا بـن عمـر عـن نـافع]24550[
.اهـ صحيح ألقى اهللا يف رؤوسهن احلاصة: ال أن نساء ميتشطن باخلمر ، فق

وجـد يف بيتـه ريـحعمـربـناعن عبد اهللا بن عمر عن نـافع أن ]17096[عبد الرزاق وقال
هــو شــراب جتعلــه النســاء يف . اهـــ حســن أخرجــوه رجــس مــن عمــل الشــيطان :السوســن فقــال

.ذكره ابن األثري يف الغريب . شعورهن 

خـل العنـب : خل مخـر ، ويقـول : كان حممد ال يقول : حدثنا أزهر عن ابن عون قال ]24571[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح ، وكان يصطبغ فيه
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أن متتشـط املـرأة ىتنهـعائشـةكانـت :عـن معمـر عـن الزهـري قـال]17092[عبد الرزاق -
ن ابـــن أخـــربين يـــونس بـــن يزيـــد عـــ] 47اجلـــامع [وقـــال ابـــن وهـــب . اهــــ هـــذا مرســـل باملســـكر 

اهــ صـحيح 
.

حــدثنا أبــو أســامة عــن جمالــد عــن أيب الســفر عــن امرأتـــه أن ]24551[وقــال ابــن أيب شــيبة 
ابـن سـعد . عائشة سئلت عن املرأة متتشط بالعسلة فيها اخلمر ؟ فنهت عـن ذلـك أشـد النهـي

عـن سـألت عائشـة : الت قنا أبو أسامة عن جمالد عن أيب السفر عن امرأتهأخرب ]11910[
.اهـ جمالد ضعيف فنهتين أشد النهياملشطة يف الرأس للمرأة يكون فيها اخلمر ،

جامع األشربة
سـأل قهرمـان سـعد بـن :بـن سـريين قـالاعن معمر عن أيوب عن ]16993[عبد الرزاق -

قال ال.بعه عنبا:ه يستأذنه أن يعصر عنبه فقال له سعدعن أرضه وهو كأنسعداأيب وقاص 
.اهـ مرسل صحيح إقلعه :قال.يصلحال:قال.إجعله زبيبا:قال. يشرتونه 

حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصـعب بـن سـعد ] 22569[ابن أيب شيبة وقال
بعـــه عنبـــا، ، زبيبــااختـــذه: ت، فقـــالإن األعنــاب قـــد كثــر : أن صــاحب ضـــيعة ســعد أتـــاه فقـــال

ال : : إنه أكثر من ذلـك، قـال: فقال
ا محــاد بــن ســلمة حــدثن]168ش[أمحــد .اهـــ ســفيان هــو التمــارأئتمنــك علــى شــيء بعــدها

أن سعدا كانت له أعنـاب فحملـت لـه يف ن دينار عن مصعب بن سعدبحدثنا سفيان : قال
إنــه أكثــر مــن ذلــك : فقــالوا.اجعلــوه زبيبــا: كثــريا فقــالال  عــام محــ

أخربنا سـويد ]5713[النسائي . فخرج إىل تلك األرض وأمر بقطع الكرم منها وكره العصر
كـــان لســـعد كـــروم : قـــال أنبأنـــا عبـــد اهللا عـــن ســـفيان بـــن دينـــار عـــن مصـــعب بـــن ســـعد قـــال 

ني فحملــت عنبــا كثــريا فكتــب إليــه إين أخــاف علــى األعنــاب وأعنــاب كثــرية وكــان لــه فيهــا أمــ
الضــيعة فــإن رأيــت أن أعصــره عصــرته فكتــب إليــه ســعد إذا جــاءك كتــايب هــذا فــاعتزل ضــيعيت 

.اهـ صحيح فواهللا ال ائتمنك على شيء بعده أبدا فعزله عن ضيعته 
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بكـر بـن أيب حدثنا أبو عاصم الثقفي عن أيب: حدثنا وكيع قال] 22567[ابن أيب شيبة -
وأبــو . أبــو عاصـم هــو حممـد بــن أيب أيـوب. موسـى أن أبـاه كــان يبيـع العصــري اهــ ســند صـحيح

.كان أبو موسى بالكوفة، وهي أرض باردة. بكر امسه عمرو بن عبد اهللا بن قيس األشعري
حـدثنا وكيـع قــال شـعبة عـن عبـد امللـك بــن عمـري عـن عقـار بــن ] 22568[ابـن أيب شـيبة -

.زببوه مث بيعوه اهـ حسن: سئل ابن عمر عن بيع الكرم؟ فقال: عبة قالاملغرية بن ش
حــدثنا أبــو ســعيد قــال حــدثنا ثابــت أبــو زيــد قــال حــدثنا عاصــم عــن عمــرة ]95ش[أمحــد -

تـــدخل إحـــداكن يف موضـــع ظفـــر النـــار بســـقاء تشـــرتيه : قالـــتعائشـــةأخـــت بـــين غـــيالن عـــن 
.اهـ سند جيد بدرهم

أبواب اآلداب
ما جاء يف الشرب قائما
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حــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثنا عبــد األعلــى حــدثنا ســعيد عــن قتــادة عــن ]5394[مســلم -
: فقلنــا :قــال قتــادة. أنــس عــن النــيب

اهـذاك أشر أو أخبث: فقال ؟ فاألكل 
عن الشرب قائمـا فكرهـه أنسال سألتاعن معمر عن قتادة ق]19590[عبد الرزاق وقال
حدثنا معتمر عـن معمـر عـن ]24601[ابن أيب شيبة . هو أشد منه : فاألكل قال : قلت 
.اهـ سند صحيح فكرهه،أنه سأله عن الشرب قائما أنسعن قتادة 

حـدثنا عمـر بـن ي الفـزار عبد اجلبار بـن العـالء حـدثنا مـروان يعـينحدثين]5398[مسلم -
:ع أبـا هريـرة يقـول قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمأنـه مسـيأبو غطفان املـر ربينمحزة أخ

اهـيستقئ فليال يشربن أحد منكم قائما فمن نس
بــن عبيــد عــن الصــلت بــن غالــب حــدثنا عبــد األعلــى عــن يــونس يعــين]7524[وقــال أمحــد 

رأيــت رســول اهللا بــن أخــيايــا : عــن الشــرب قائمــا قــال هريــرةأبــااهلجيمــي عــن مســلم ســأل 
مناخــة وأنــا آخــذ خبطامهــا أو زمامهــا واضــعا رجلــي يصــلى اهللا عليــه و ســلم عقــل راحلتــه وهــ

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بإنـاء مـن فأيت، على يدها فجاء نفر من قريش فقاموا حوله 
لهـم لنب فشرب وهو على راحلته مث ناول الذي يليه عن ميينه فشرب قائما حىت شرب القـوم ك

.اهـ على رسم ابن حبان قياما 
ســألت : حــدثنا ابــن فضــيل عــن أيب ســنان عــن أيب املعــارك قــال ]24581[ابـن أيب شــيبة -
.اهـ أبو املعارك مل أعرفه )1(ال بأس به: عن شرب الرجل وهو قائم ؟ قال هريرةأبا
ذر أبــو نعــيم بنحــو مــن نصــف هــذا احلــديث حــدثنا عمــر بــن حــدثين]6452[البخــاري -

فاسـتأذنوا فـأذن هلـم :، فذكر خرب أهـل الصـفة ، مث قـال حدثنا جماهد أن أبا هريرة كان يقول 
خـــذ :قـــال .لبيـــك يـــا رســـول اهللا :قلـــت. يـــا أبـــا هـــر :، وأخـــذوا جمالســـهم مـــن البيـــت قـــال 

يفأخـــذت القـــدح فجعلـــت أعطيـــه الرجـــل فيشـــرب حـــىت يـــروى ، مث يـــرد علـــ:قـــال. فـــأعطهم

إن الرخصة بعدها، ألنا وجدنا العلماء من إن كانت الكراهة بأصل ثابت،] 230[قال األثرم يف الناسخ واملنسوخ -1
وعلــي وســعد وعــامر بــن ربيعــة وابــن عمــر وأبــو هريــرة وعائشــة اهللا عليــه وســلم علــى الرخصــة، عمــرأصــحاب النــيب صــلى

سـامل بـن عبـد اهللا وطـاووس وسـعيد بـن جبـري والشـعيب وإبـراهيم : مث أجـازه التـابعون. وعبد اهللا بن الزبري رضـي اهللا عـنهم
وقـد روي عـن أنـس يف الرخصـة مرفوعـا ، رواه .يـة قتـادة عـن أنـس ااهـ ووهن عامـة مـا يـروى يف الكراهـة خـال رو وغريهم

.أمحد وغريه من طريق عبد الكرمي اجلزري عن الرباء بن زيد عن أنس عن أم سليم 
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القـدح فيشـرب حـىت يـروى ، مث يـرد يجـل فيشـرب حـىت يـروى ، مث يـرد علـالقدح ، فأعطيه الر 
صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وقـــد روى القـــوم كلهـــم ، فأخـــذ علـــى القـــدح ، حـــىت انتهيـــت إىل النـــيب

:قـال. لبيك يا رسـول اهللا :قلت. أبا هر :فقال )1(فتبسمالقدح فوضعه على يده فنظر إيل
. فقعــدت فشــربت . اقعــد فاشــرب :قــال . اهللا صــدقت يــا رســول:قلــت. بقيــت أنــا وأنــت 

بعثـك بـاحلق ، مـا يال والـذ:حـىت قلـت. اشرب:فشربت ، فما زال يقول . اشرب:فقال 
اهـفأعطيته القدح فحمد اهللا ومسى ، وشرب الفضلة . فأرين:قال . أجد له مسلكا 

م عــن عمــرو بــن حــدثنا قتيبــة حــدثنا حممــد بــن جعفــر عــن حســني املعلــ]1883[الرتمــذي -
سـلم يشـرب قائمـا وقاعـدا رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و :شعيب عن أبيـه عـن جـده قـال 

.اهـ صححه الرتمذي 
شعىب عن ابن حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم األحول عن ال]5617[البخاري -

جـة الـوداع ، اهــ كـان هـذا يف حصلى اهللا عليه وسلم قائمـا مـن زمـزم شرب النيب: عباس قال 
.وهو آخر اخلربين 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد امللـك بـن ميسـرة مسعـت النـزال بـن ]5616[البخاري -
رحبة الكوفـة حـىت حضـرت حوائج الناس يفأنه صلى الظهر مث قعد يفيعلسربة حيدث عن 

فشــرب مبــاء فشــرب وغســل وجهــه ويديــه وذكــر رأســه ورجليــه ، مث قــامصــالة العصــر ، مث أيت
صـنع صلى اهللا عليه وسـلم إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النيب: فضله وهو قائم مث قال 

اهـمثل ما صنعت 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالـب وعثمـان بـن عفـانأن أنه بلغـه ]1651[مالك -

اهـكانوا يشربون قياما 
هللا بـن عمـر العمـريعـن عبـد اروى أبو نعـيم والقعنـيب] 1589[وقال ابن أيب حامت يف العلل 

اهـ ال بـأس يشرب قائماالخطاببنعمرنه رأى أبيه أعن عبد الرمحن بن رافع عن عن أبيه 
.به 

.مث رفع رأسه فنظر إيل وتبسم: رواه أمحد عن روح بن عبادة عن عمر بن ذر ، ولفظه -1
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قال إسحاق أنا عيسـى بـن يـونس مسـع ابـن يسـار املكفـوف ]1902[البخاري يف التاريخ -
علـى رسـم ابـن اهـ حسن ،يشرب قائماعليااملدين مسع حممد بن عمر بن علي عن أبيه رأى 

.حبان 
قـال حيـىي بـن بكـري نـا ميمـون بـن حيـىي بـن مسـلم األشـج ]3078[وقال البخاري يف التـاريخ 

بـن أيب طالـب عن أبيه عن حيىي بن قيس عن أيب املوايل فقال مرة مسعت أبا املـوايل مـوىل علـي 
.اهـ أبو املوايل مستور رأى عليا يشرب قائما

كـــان عليـــاأن بـــن إمساعيـــل عـــن جعفـــر عـــن أبيـــهحـــامت حـــدثنا]24582[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ مرسل صحيح يشرب وهو قائم

أخـربين مـن : قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد ]24594[ابن أيب شيبة -
اهـبالكوفة يشرب قائماعليارأى 

ــنوســعدأم املــؤمنني عائشــةأن بــن شــهاب اعــن ]1652[مالــك - ــيب ال كانــا وقــاصأب
عــن معمــر عــن الزهــري أن ]19591[عبــد الــرزاق .يريــان بشــرب اإلنســان وهــو قــائم بأســا 

ابـــــن أيب شـــــيبة .كانـــــا ال يريـــــان بالشـــــرب بأســـــا ومهـــــا قائمـــــانعائشـــــةو ســـــعد بـــــن أيب وقـــــاص 
كانــــا ال يريــــان بأســــا أن ســــعدا وعائشــــة  حــــدثنا معتمــــر عــــن معمــــر عــــن الزهــــري]24583[

.اهـ مرسل بالشرب قائما
عـن عبـد اهللا بـن بـديل عـن يحدثنا عبد الرمحن بن مهـد]54[يف التاريخابن معنيوقال -

اهــ سـند جيـد ، عـم عبـاد يشـرب قائمـاسعدارأيت : عن عباد بن متيم عن عمه قال يالزهر 
.هو عبد اهللا بن زيد بن عاصم 

دي أن أخربنــا إســحاق بــن إبــراهيم قــال أنبأنــا بقيــة قــال حــدثنا الزبيــ]1361[وقــال النســائي 
رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا : مكحوال حدثه أن مسـروق بـن األجـدع حدثـه عـن عائشـة قالـت 

اهـــ ســلم يشــرب قائمــا وقاعــدا ويصــلي حافيــا ومنــتعال وينصــرف عــن ميينــه وعــن مشالــه عليــه و 
.إسناد فيه نظر ، وروي عنها من وجهني آخرين حنوه ، وهو حمفوظ عنها 

اهـ يشرب قائما عبد اهللا بن عمررأيت :ئ أنه قال عن أيب جعفر القار ]1653[مالك -
.صحيح 
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أنه عمرابنعن د بن املسيب عن سعيحدثنا شريك عن سامل]24584[ابن أيب شيبة -
.اهـ حسن شرب من قربة وهو قائم

عمــرابــنرأيـت : قــال ن مســلمعــحــدثنا ابــن عيينــة عـن عمــرو ]24580[ابـن أيب شــيبة -
.ي جيد ، مسلم هو ابن يسار اهـ سند مكيشرب قائما

حــدثنا شــريك عــن عاصــم عــن عبــد اهللا بــن عــامر أنــه رأى ابــن ]24586[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن عمر يشرب قائما

عمــر بــن حممــد أن ســليمان بــن مهــران ابــن وهــب حــدثينمــن طريــق]15044[البيهقــي -
اهـــ ســند أشــرب قائمــاأمــا أنــا فآكــل قائمــا و :قــال عبــد اهللا بــن عمــرحدثــه عــن جماهــد عــن 

.صحيح ، عمر بن حممد هو العمري 
حـــدثنا حممـــد بـــن فضـــيل عـــن احلســـن بـــن احلكـــم عـــن احلـــر بـــن ]24591[ابـــن أيب شـــيبة -

إين : عمــرابــنمــا تــرى يف الشــرب قائمــا ؟ فقــال : ســأل رجــل ابــن عمــر فقــال : صــياح قــال 
.اهـ حسن صحيح أشرب وأنا قائم ، وآكل وأنا أمشي

ثنـا محـاد عـن عبــد اهللا : ثنـا حجـاج قـال: حـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال]6868[الطخـاوي -
فشـرب منهـا ، إداوة عمـرابـنناولـت :بن عثمان بن خثيم عن علي بن عبد اهللا البارقي قال

.اهـ حسن صحيح ، محاد هو ابن سلمة قائما من فيها 
ن بشر بن غالـب حدثنا أبو األحوص عن عبد اهللا بن شريك ع]24598[ابن أيب شيبة -

ثنـا : حـدثنا روح بـن الفـرج قـال]6866[الطحـاوي .شـرب وهـو قـائمالحسينرأيت : قال 
دخلــت : ثنـا أبــو األحــوص عــن عبـد األعلــى عــن بشــر بـن غالــب قــال: يوسـف بــن عــدي قــال

، دعـا بإنـاء ، حـىت إذا درت ، فسـح ضـرعها ، فقام إىل خبتية له ، على احلسني بن علي داره 
وحنـن ، لتعلم أنا نشـرب ، إين إمنا فعلت ذلك ، يا بشر : مث قال، هو قائم فحلب مث شرب و 

.اهـ حسن قيام 
اهــــ أنـــه كـــان يشـــرب قائمـــا أبيـــه عـــنعبـــد اهللا بـــن الزبيـــرعـــن عـــامر بـــن ]1654[مالـــك -

.صحيح 
ســـألت : قـــالحـــدثنا موســـى بـــن داود حـــدثنا ابـــن هليعـــة عـــن أيب الـــزبري]11088[أمحـــد -

.اهـ ضعيف كنا نكره ذلك :شرب وهو قائم، قال جابرالرجل يعن جابرا
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الشرب يف أواني الذهب والفضة
سليمان قال مسعت جماهدا يقـول حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أيب]5426[البخاري -

فلمـا وضـع . يفاستسقى فسقاه جموسـحذيفةعبد الرمحن بن أيبحدثين
كأنـه يقـول مل أفعـل هـذا ، . لـوال أين:وقـال،يده رمـاه بـه القدح يف

ال تلبســوا احلريــر وال الــديباج وال تشــربوا يف:صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول مسعــت النــيبولكــين
اهـاآلخرة الدنيا ولنا يفآنية الذهب والفضة ، وال تأكلوا يف

حيــىي بــن محــاد أخربنــا أبــو عوانــة احلســن بــن مــدرك قــال حــدثينحــدثنا]5638[البخــاري -
صـلى اهللا عليـه وسـلم عنـد أنـس بـن مالـك ، وكـان رأيـت قـدح النـيب:عن عاصم األحول قـال

أنـــس لقـــد :قـــال قـــال. وهـــو قـــدح جيـــد عـــريض مـــن نضـــار :قـــد انصـــدع فسلســـله بفضـــة قـــال
قــال وقــال ابــن . كــذا وكــذا هــذا القــدح أكثــر مــنســقيت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يف

اهـفقال له أبو طلحة ال تغرين شيئا صنعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرتكه
: حدثنا مروان بن معاوية عن العالء عن يعلى بـن النعمـان قـال ]24617[ابن أيب شيبة -
اهــ منقطـع ، ورجالـه ثقـات من شرب يف قدح مفضض سقاه اهللا يوم القيامـة مجـرا: عمرال ق
.
أنـه مالـكبـنأنسعن حدثنا ابن علية عن ابن عون عن رجل ]24618[ابن أيب شيبة -

وقــــال مســــدد . فــــأمر بــــه فحــــول علــــى رغيــــف ، مث أكلــــهأيت جبــــام مــــن فضــــة فيــــه خبــــيص ، 
عون عن حممد أو غريه من أصحابه عن أنس بن مالك أنه حدثنا إمساعيل أنا ابن ]2400[

اهـأيت خبيبص يف جام من فضة أو ذهب فأمر به فحول على رغيف مث أكله منه
عــن حــدثنا ابــن عــون: نــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري قــال أخرب ]6487[وقــال ابــن ســعد 

أو مـن فضـة ذهـبالـدهاقني جبـامبسـابور فأتـاه دهقـان مـن بـن مالـكأنـسكان : حممد قال 
حولـوه علـى شـيء: عظـيم ، فقـال هلـم إن هـذا فـيهم : فيها خبيص فأىب أن يأكله ، قـالوا لـه 

حدثنا علي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو ]698[الطرباين ورواه.فحولوه على رغيف فأيت به فأكله
ه نعــيم ثنــا ســفيان عــن ابــن عــون عــن ابــن ســريين عــن أنــس أنــه كــان عــامال علــى نيســابور وأتــا

.اهـ صحيحدهقان خببيص يف إناء من فضة فكرهه فرد إليه فحوله مث جاء به فأكله 
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بـــن أمحـــد بـــن عبــدان أخربنـــا أمحـــد بـــن عبيـــد يأخربنـــا أبـــو احلســن علـــ] 106[وقــال البيهقـــي 
حـدثنا عبـد الواحـد بـن غيـاث حـدثنا عبـد الواحـد بـن الصفار حدثنا أمحـد بـن عمـرو القطـراين

كنت مـع أنـس بـن مالـك عنـد نفـر مـن : عن أنس بن سريين قال زياد حدثنا يونس بن عبيد
: قــال . ء بفــالوذج علــى إنــاء مــن فضــة قــال فلــم يأكلــه ، فقيــل لــه حولــهيفجــ: قــال ، 

.اهـ سند صحيح ء به فأكلهيفحوله على إناء من خلنج وج
طـان عـن حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن عمـران أيب العـوام الق]24623[ابن أيب شيبة -

وقال حيىي بـن . كانا يشربان يف اإلناء املفضضأنس بن مالكوحصينبنعمرانأن قتادة
بـن مهـدى عـن عمـران عـن قتـادة أن أنسـا كـره الشـرب يف احـدثنا ]4358[معني يف التـاريخ 

.اهـ عمران أبو العوام ليس بالقوي املفضض
ابـنعـن يد اهللا بن عمر عن نـافعحدثنا عبد اهللا بن منري عن عب]24629[ابن أيب شيبة -

من طريق]109[البيهقي . قدح فيه حلقة فضة ، وال ضبة فضةأنه كان ال يشرب منعمر
بــن عفــان حــدثنا عبــد اهللا بــن منــري عــن عبيــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع عــن ابــن ياحلســن بــن علــ

.اهـ صحيح قدح فيه حلقة فضة وال ضبة فضةعمر أنه كان ال يشرب يف
أنه كان ال ابن عمرحدثنا وكيع عن ابن أيب رواد عن نافع عن ]24635[يب شيبة ابن أ-

.اهـ صحيحيشرب يف إناء مفضض
كـان : قـال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن جماهد]24634[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن أن يشرب يف قدح فيه حلقة من فضةيكرهعمرابن
موســى بــن أعــني عــن خصــيف عــن نــافع عــن ابــن عمــر أنــه أيتمــن طريــق]110[البيهقــي -

مسـع رسـول اهللا إن ابـن عمـر منـذ: بقدح مفضض ليشرب منه فأىب أن يشرب ، فسألته فقال 
القـدح املفضـضآنيـة الـذهب والفضـة مل يشـرب يفصلى اهللا عليـه وسـلم

.اهـ حسن 
شـهدت : حدثنا جرير بن حازم قـال :أخربنا سليمان بن حرب قال ]5219[ابن سعد -

فلمـا مـد يديـه إليـه فـرآه كـف يديـه ومل يشـرب ، ، فأيت مباء يف قدح مفضض ، ساملا استسقى 
الــذي مســع مــن أبيــه يف اإلنــاء املفضــض ، : مــا مينــع أبــا عمــر أن يشــرب ؟ قــال : فقلــت لنــافع 

ابــن : ، وقــال فغضــب: أومــا كــان ابــن عمــر يشــرب يف اإلنــاء املفضــض ؟ قــال : قلــت : قــال 
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يف أي شـيء كـان : عمر يشرب يف املفضض فواهللا ما كان ابن عمر يتوضأ يف الصـفر ، قلـت 
.اهـ صحيح يف الركاء وأقداح اخلشب: ؟ قال يتوضأ
عـن معمـر عـن قتـادة عـن احلسـن قـال كـان يكـره املفضـض وإن ]19936[عبد الـرزاق وقال

.اهـ منقطع يه كسره بن عمر إذا سقي فاوكان :قال. سقي فيه وشرب 
دثنا ابن أيب غنيـة عـن حيـىي بـن سـامل ح: قال أخربنا الفضل بن دكني]7462[ابن سعد -

فمـر ببـاب فاستسـقى الحسـين بـن علـيكنت مـع: قال املوصلي عن موىل احلسني بن علي
: قـال 

.اهـ ضعيف أهلك مث شربإىل
عائشةعن معمر عن أيوب عن القاسم بن حممد عن ]19946[عبد الرزاق -

.اهـ سند صحيح الشراب يف اإلناء املفضض 
أخربنا أبو عبـد اهللا احلـافظ ثنـا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب ثنـا حيـىي بـن ] 111[البيهقي -

كنـا :عبد الوهاب بن عطاء أأنبأأيب طالب
قال عبـد . اإلناء املفضضومل ترخص لنا يفياحللعائشةمع 

يـأيت إن .جيـداهــ سـند محلنـاه علـى احللقـة وحنوهـا-عروبة هو ابن أيب-الوهاب قال سعيد 
.شاء اهللا يف كتاب اللباس والزينة 

حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن ثابــت بــن عبيــد عــن بشــري بــن أيب ]24620[شــيبة ابــن أيب-
.اهـ صحيح ، فكرههأنه أيت بإناء من فضة مسعود

الشرب من فالسقاءي
عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا يذئب عـن الزهـر حدثنا آدم حدثنا ابن أيب]5625[البخاري -

صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عـــن اختنـــاث :قـــاليســـعيد اخلـــدر بـــن عتبـــة عـــن أيب
اهـــــ هــــذا خمتصــــر ، وقــــال ابــــن أيب شــــيبة أن تكســــر أفواههــــا فيشــــرب منهــــا يعــــين. األســــقية 

حـدثنا يزيـد بـن هـارون عـن ابـن أيب ذئـب عـن الزهـري عـن عبيـد اهللا بـن عبــد اهللا ]24605[
اهللا شرب رجل من سقاء فانساب يف بطنه جان ، فنهى رسـول: بن عتبة عن أيب سعيد قال 

.سند صحيح اهـ صلى اهللا عليه وسلم عن اختناث األسقية
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حــدثنا مســدد حــدثنا يزيــد بــن زريــع حــدثنا خالــد عــن عكرمــة عــن ابــن ]5629[البخـاري -
اهـالسقاء صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب من يف:عباس قال

عبـاسابـنعـن رمةحدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عك]24609[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ صحيح يرى بأسا بالشرب من يف اإلداوةأنه كان ال

حدثنا ابن أيب عمر حدثنا سـفيان عـن يزيـد بـن جـابر عـن عبـد الـرمحن ]1892[الرتمذي -
دخـل علـي رسـول ا هللا صـلى اهللا عليـه و سـلم فشـرب : بـن أيب عمـرة عـن جدتـه كبشـة قالـت 

هـــذا حـــديث حســـن :مث قـــال الرتمـــذي . ا فقطعتـــهمـــن يف قربـــة معلقـــة قائمـــا فقمـــت إىل فيهـــ
اهـصحيح غريب

سـئل عـن الشـرب هريرةأبيعن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ]19597[عبد الرزاق -
؟ فمــن الرصاصــة جيعــل يف الســقاء : قــال فقــال رجــل لعكرمـة .ينهــى عنـه:مـن يف الســقاء قــال

اهـال بأس به إمنا ميص مثل الثدي :قال
: قــال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ســامل عــن ســعيد بــن جبــري]24610[بة ابــن أيب شــي-

.اهـ صحيح يشرب من يف اإلداوةعمرابنرأيت 
كان يشرب عمرابنأن حدثنا وكيع عن ابن أيب رواد عن نافع]24611[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح من يف السقاء

الثلمة يشرب منها
قــرة بــن عبــد احل حــدثنا عبــد اهللا بــن وهــب أخــربينحــدثنا أمحــد بــن صــ]3724[أبــو داود -

:أنه قاليسعيد اخلدر الرمحن عن ابن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب
اهــــ الشـــرابوأن يـــنفخ يف، رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم عـــن الشـــرب مـــن ثلمـــة القـــدح 

.صححه ابن حبان 
هريـرةأبـير اجلـزري عـن يزيـد بـن األصـم عـن عن معمر عن جعفـ]19592[عبد الرزاق -

.اهـ حسن أنه كره أن يشرب الرجل من كسر القدح أو يتوضأ منه 
عـن معمـر عـن رجـل مسـع عكرمـة حيـدث عـن أيب هريـرة أنـه كـره ]19593[عبد الرزاق وقال

اهـالشرب من كسر القدح 
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عــن بــن مهــاجرحــدثنا حســني بــن علــي عــن زائــدة عــن إبــراهيم ]24639[ابــن أيب شــيبة -
لمــة القــدح ، أو مــن عنــد كــان يكــره أن يشــرب مــن ث: قــاال اهــد عــن ابــن عمــر وابــن عبــاسجم

ر بن أيب الطاهر بن السرح املصـري ثنـا نعـيم بـن حدثنا عم]11055[الطرباين . أذن القدح
ابـن عمـر عـن محاد ثنا ابن املبارك عـن إبـراهيم بـن طهمـان عـن إبـراهيم بـن مهـاجر عـن جماهـد

.اهـ ابن مهاجر ضعيف يشرب من أذن القدح، وثلمة القدحيكره أن: عباس قاالوابن 
كـــانوا : حـــدثنا حممـــد بـــن فضـــيل عـــن مغـــرية عـــن إبـــراهيم قـــال ]24640[ابـــن أيب شـــيبة -

كـان .سـند صـحيحاهــ أو يشرب من قبل أذنهيشرب من الثلمة تكون يف اإلناء يكرهون أن 
.قال حدثنا إبراهيم إال مامغريةعن ابن فضيل ال يكتب

والنفخ فيهالتنفس عند الشرابما جاء يف 
قتـادة عـن حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن حيـىي عـن عبـد اهللا بـن أيب]5630[البخاري -

اإلنـاء ، وإذا إذا شـرب أحـدكم فـال يتـنفس يف:أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهـا متسح أحدكم فال يتمسح بيمينه، وإذبال أحدكم فال ميسح ذكره بيمينه

حــدثنا أبــو عاصــم وأبــو نعــيم قــاال حــدثنا عــزرة بــن ثابــت قــال أخــربين]5631[البخــاري -
صـلى اهللا اإلنـاء مـرتني أو ثالثـا ، وزعـم أن النـيبيتـنفس يفأنـسكـان :مثامة بـن عبـد اهللا قـال

اهـ كان يتنفس ثالثا عليه وسلم
ا حيـىي بـن حيــىي أخربنـا عبــد الـوارث بـن ســعيد ح وحـدثنا شــيبان حــدثن]5406[مسـلم وقـال

يــه كــان رســول اهللا صــلى اهللا عل: عصــام عــن أنــس قــال بــن فــروخ حــدثنا عبــد الــوارث عــن أيب
أنـــس فأنـــا أتـــنفس يف:قـــال. إنـــه أروى وأبـــرأ وأمـــرأ :الشـــراب ثالثـــا ويقـــول يتـــنفس يفوســـلم

اهـالشراب ثالثا
حبيـب مـوىل سـعد بـن أيب وقـاص عـن أيب املثـىن اجلهـين أنـه عن أيوب بن]1650[مالك -

كنت عند مـروان بـن احلكـم فـدخل عليـه أبـو سـعيد اخلـدري فقـال لـه مـروان بـن احلكـم : قال 
فقــال لــه أبــو ؟

وى مــن نفــس واحــد فقــال لــه رســول اهللا فقــال لــه رجــل يــا رســول اهللا إين ال أر ، نعــم : ســعيد 
فــإين أرى القــذاة فيــه قــال : قــال . فــأبن القــدح عــن فيــك مث تــنفس : صــلى اهللا عليــه و ســلم 

.اهـ صححه الرتمذي فأهرقها 
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قاســم بــن مســلم مــوىل عــن الحــدثنا وكيــع عــن هاشــم بــن الربيــد]24661[ابــن أيب شــيبة -
: أىب أن يشـربه ، وقـال راب فنفخت فيه ، فـ، فأتيته بشعلياستسقى : قال احلسن بن علي

بــن منــري وحممــد بــن عبيــد عــن هاشــم بــن أخربنــا عبــد اهللا]8995[ابــن ســعد .اشــربه أنــت
دعـا علـي بشـراب فأتيتـه : قـال بن مسلم موىل علي بن أيب طالـب عـن أبيـهعن القاسمالربيد

ـ هــذا أصــح ، والقاســم اهــاشــربه أنـت: بقـدح مــن مــاء فنفخــت فيـه فــرده وأىب أن يشــربه وقــال 
.وثقه ابن حبان 

حـــدثنا وكيـــع عـــن ثـــور عـــن يزيـــد ذي األرش عـــن مـــوالة لثوبـــان ]24660[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ يزيد بن نصر وثقه ابن حبان بشراب فنفخت فيه ، فأىب أن يشربثوبانأتيت : قالت 

ما جاء يف الطعام احلار
بن إبراهيم الدمشـقي حـدثنا ابـن وهـب عـن حدثنا عبد الرمحن]2091[عبد اهللا الدارمي -

بكرأبيبنتأسماءقرة بن عبد الرمحن عن الزهري عن عروة عن 
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم : أمرت به فغطي حىت يذهب فورة ودخانه، وتقول

هليعــة عــن عقيــل بــن خالــد عــن ورواه ابــن املبــارك وغــريه عــن ابــن اهـــهــو أعظــم للربكــة: يقــول
.صححه ابن حبان واحلاكم والذهيب . الزهري 

الليـــث عــن جعفـــر بــن ربيعـــة عــن عبـــد ابــن وهـــب حــدثينمــن طريـــق]15027[البيهقــي -
اهــ صـححه ال يؤكـل طعـام حـىت يـذهب خبـاره: ل أنـه كـان يقـو هريـرةيأبـالرمحن األعـرج عـن 

.األلباين 
يبن هليعة عن احلارث بن يزيد عن عمري بن فائض اللخمـاحدثينوَرَوى من طريق ابن وهب

اهللا عنــه بإيليــاء قاعـدا فــأتى بقصــعة تفـور فوضــعت بــني يديــه يرضـذريأبــكنــت عنــد : قـال 
: اهـ ذكره البخاري وابن أيب حامت وابن حبان وقـالوا : ال فق

.عمري بن الفيض ، على رسم ابن حبان 

مناولة األمينما ذكر يف
أبـو طوالـة حدثنا خالد بـن خملـد حـدثنا سـليمان بـن بـالل قـال حـدثين]2571[البخاري -

أتانـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف:امسه عبد اهللا بن عبد الرمحن قال مسعت أنسـا يقـول
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وأبـو بكـر دارنا هذه ، فاستسقى ، فحلبنا له شاة لنا ، مث شبته مـن مـاء بئرنـا هـذه ، فأعطيتـه 
فــأعطى . هــذا أبــو بكــر : عــن ميينــه فلمــا فــرغ قــال عمــر وأعــرايب، عــن يســاره ، وعمــر جتاهــه 

ثالث . سنة يسنة فهيفه: أنسقال . األمينون ، األمينون ، أال فيمنوا :، مث قال األعرايب
اهـمرات 

يب حفصـة أخربين شعبة عن عمـارة بـن أ: حدثنا أبو أسامة قال ]24673[ابن أيب شيبة -
بشـراب ، وهــو بـاملوقف عشــية عرفـة ، فشــرب مث نـاول ســيد أهــل عمــرأيت : قـال عـن عكرمــة

عزمت عليك إال أفطرت وأمرت أصحابك : إين صائم ، فقال : اليمن وهو عن ميينه ، فقال 
حـــدثنا ابـــن املثـــىن حـــدثنا حرمـــي بـــن عمـــارة حـــدثنا شـــعبة حـــدثين ]873[الطـــربي . طروافـــأف

واقفـا بعرفــات وعـن ميينــه سـيد أهــل عمــركـان : يب حفصـة عــن عكرمـة قــال عمـارة يعـين ابــن أ
أقســمت : فقــال . إين صــائم : الــيمن فــأيت بشــراب فشــرب مث نــاول ســيد أهــل الــيمن ، فقــال 

.اهـ مرسل جيد عليك ملا شربت وسقيت أصحابك 
: حدثنا حفص عن األعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال ]24668[ابن أيب شيبة -

حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن . نـــاول علقمـــة ، نـــاول األســـود: بشـــراب ، فقـــال عبـــد اهللاأيت 
حـــدثنا عيســـى بـــن يـــونس عـــن . ن عبـــد اهللا بنحـــو منـــهعـــاألعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة 

نــاول علقمــة ، : أيت عبــد اهللا بشــراب ، فقــال : األعمــش عــن أيب الضــحى عــن مســروق قــال 
حــدثنا : حــدثنا عمــر بــن حفــص بــن غيــاث قــال] 652[أبــو زرعــة يف التــاريخ . نــاول األســود

بينـا حنـن عنـد عبـد اهللا إذ أيت : حـدثنا مسـلم عـن مسـروق قـال: حدثنا األعمش قال: أيب قال
حـدثنا وكيـع : فأخربين حممـد بـن عبـد اهللا بـن منـري قـال.أعط علقمة، أعط مسروقا: بلنب فقال

أعـــط : اهللا بشـــراب، فقـــالأيت عبـــد : عـــن ســـفيان عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة قـــال
يومــــا تتقلــــب فيــــه القلــــوب خيــــافون: قــــال.إين صــــائم: علقمــــة، أعــــط مســــروقا، فكلهــــم قــــال

حـدثنا : حدثنا أبو كريـب قـال: أخربين أبو بكر بن علي قال]6816ك[النسائي .واألبصار
: أيت عبـد اهللا بشـراب، فقـال: أبو أسامة عـن زائـدة عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن علقمـة قـال

: نـاول فالنـا، قـال: إين صـائم، قـال: نـاول األسـود، قـال: إين صـائم، قـال: اول علقمـة، قـالن
ين لســت بصــائم، فأخــذ فشــرب، مث فــإ: إين صــائم، فقــال عبــد اهللا: إين صــائم، فكلهــم يقــول
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وقـد .اهــ صـحيح ، أحسـبه مـن هـذا البـاب )خيـافون يومـا تتقلـب فيـه القلـوب واألبصـار(قال
.تقدم يف كتاب الصوم

تخمري األوانياألمر ب
سـفيان عـن صـاحل وأيبحدثنا قتيبة حدثنا جرير عن األعمـش عـن أيب]5605[البخاري -

جاء أبو محيد بقدح من لنب من النقيع ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه :جابر بن اهللا قال
اهـمخرته ولو أن تعرض عليه عودا أال:وسلم 

اق بن منصور أخربنا روح بن عبادة أخربنا ابن جريج قـال حدثنا إسح]5623[البخاري -
إذا كـان :يقـول قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عطاء أنه مسع جابر بن عبد اهللاأخربين

فكفوا صبيانكم ، فإن الشياطني تنتشـر حينئـذ ، فـإذا ذهـب سـاعة مـن جنح الليل أو أمسيتم 
اسم اهللا ، فإن الشيطان ال يفـتح بابـا مغلقـا ، وأوكـوا الليل فحلوهم ، فأغلقوا األبواب واذكروا 

ليها شيئا وأطفئـوا قربكم واذكروا اسم اهللا ، ومخروا آنيتكم واذكروا اسم اهللا ، ولو أن تعرضوا ع
اهـ، مصابيحكم 

حـــدثنا عمـــرو الناقـــد حـــدثنا هاشـــم بـــن القاســـم حـــدثنا الليـــث بـــن ســـعد ]5374[مســـلم -
عـن حيـىي بـن سـعيد عـن جعفـر بـن عبـد اهللا يسامة بن اهلاد الليثـيزيد بن عبد اهللا بن أحدثين

بن احلكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد اهللا قـال مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
السنة ليلة ينزل فيهـا وبـاء ال ميـر بإنـاء لـيس فإن يف، غطوا اإلناء وأوكوا السقاء :وسلم يقول 

يوحــدثنا نصــر بــن علــ.كــاء إال نــزل فيــه مــن ذلــك الوبــاء عليــه غطــاء أو ســقاء لــيس عليــه و 
الســنة فـإن يف:مبثلـه غــري أنـه قــال . أيبحــدثينياجلهضـم

كـانون فاألعـاجم عنـدنا يتقـون ذلـك يف:آخر احلديث قال الليـثوزاد يف. يوما ينزل فيه وباء
اهـاألول

: قالت ن القاسم عن أمه عن أم سعيدعن سالم بكيع حدثنا و ]24705[ابن أيب شيبة -
هـال مخرتيـه ، هـل : بسـحور ، فوضـعته بـني يديـه وهـو يصـلي ، فلمـا صـلى ، قـال عليـاأتيت 

ســـند . اهــــ أم ســـعيد أم ولـــد علـــي لـــغ فيـــه ؟ أهرقيـــه ، وأىب أن يشـــربهرأيـــت الشـــيطان حـــني و 
.ضعيف 
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عــن حــدثنا بكــر: أبــو غيــاث قــالنا ســاملحــدث: حــدثنا عبــد الصــمد قــال]176ش[أمحــد -
.اهـ سامل ضعيف ال شراب إال يف سعن موكى: قالابن عباس

األكل يف أواني املشركني
ربيعــــة بــــن يزيــــد حــــدثنا عبــــد اهللا بــــن يزيــــد حــــدثنا حيــــوة قــــال أخــــربين]5478[البخــــاري -

أهـــل اهللا إنـــا بـــأرض قـــوم قـــال قلـــت يـــا نـــيبثعلبـــة اخلشـــينإدريـــس عـــن أيبعـــن أيبيالدمشـــق
ليس مبعلم ، وبكليبيالذوبكليبيآنيتهم وبأرض صيد ، أصيد بقوسالكتاب ، أفنأكل يف

أمــا مــا ذكــرت مــن أهــل الكتــاب فــإن وجــدمت غريهــا فــال تــأكلوا :قــال املعلــم ، فمــا يصــلح يل
فيها ، وإن مل جتدوا فاغسلوها وكلوا فيها ، وما صدت بقوسـك فـذكرت اسـم اهللا فكـل ، ومـا 

ملعلـم فـذكرت اسـم اهللا فكـل ، ومـا صـدت بكلبـك غـري معلـم فأدركـت ذكاتـه صدت بكلبك ا
اهـفكل 

أن حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن جـــابر عـــن عبـــد اهللا بـــن جنـــي]24873[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ سند ضعيف طية فيها مخر ، فغسلها وشرب فيهااستسقى ، فأتاه دهقان بباحذيفة

ــــن أيب شــــيبة - حــــدثنا ســــفيان عــــن عــــروة بــــن عبــــد اهللا : ال حــــدثنا وكيــــع قــــ]24872[اب
كــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : القشــريي أيب املنهــال عــن ابــن ســريين قــال 

ســند جيــد ، عــروة اهـــ يظهــرون علــى املشــركني ، فيــأكلون يف أوعيــتهم ، ويشــربون يف أســقيتهم
.ل ثقةهَ أبو مَ 
كـــانوا : قـــال ن ابـــن ســـريينعـــعـــون عـــن ابـــن حـــدثنا وكيـــع ]24874[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال

.اهـ صحيح دوا منها بدا غسلوها وطبخوا فيهايكرهون آنية الكفار ، فإن مل جي

األكل والشربعندالتيامن تسمية ا واألمر ب
بن شهاب عن أيب بكر بن عبيد اهللا بن عبـد اهللا بـن عمـر عـن عبـد اعن ]1644[مالك -

إذا أكــــل أحــــدكم فليأكــــل بيمينــــه :ســــلم قــــال عليــــه و مــــر أن رســــول اهللا صــــلى اهللا اهللا بــــن ع
.اهـ رواه مسلم وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله 

شـــيبة وأبـــو كريـــب قـــاال حـــدثنا أبـــو معاويـــة عـــن حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن أيب]5378[مســـلم -
اهللا عليـه صـلى كنا إذا حضرنا مـع النـيب:حذيفة عن حذيفة قالاألعمش عن خيثمة عن أيب
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وإنـــا ، وســـلم طعامـــا مل نضـــع أيـــدينا حـــىت يبـــدأ رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فيضـــع يـــده 
الطعام فأخذ رسـول 

كأمنــا يــدفع فأخــذ بيــده فقــال رســول اهللا صــلى اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بيــدها مث جــاء أعــرايب
، إن الشــيطان يســـتحل الطعــام أن ال يـــذكر اســم اهللا عليـــه :عليــه وســـلم اهللا

يوالـذ، ليسـتحل بـه فأخـذت بيـده ، 
اهـمع يدها ييدبيده إن يده يفينفس

عبــد ابــن أيبينيعــبــن هشــام حــدثنا إمساعيــل عــن هشــامحــدثنا مؤمــل]3769[أبــو داود -
عن بـديل عـن عبـد اهللا بـن عبيـد عـن امـرأة مـنهم يقـال هلـا أم كلثـوم عـن عائشـة ياهللا الدستوائ

يإذا أكــل أحــدكم فليــذكر اســم اهللا تعــاىل فــإن نســ:قــال صــلى اهللا عليــه وســلمأن رسـول اهللا
.اهـ صححه األلباين وله فليقل بسم اهللا أوله وآخره أأن يذكر اسم اهللا تعاىل يف

ريــد ن بعــحــدثنا حيــىي بــن ســعيد القطــان عــن عمــارة بــن مطــرف ]24929[ابــن أيب شــيبة -
عمر بن الخطابرأى : قـال بن أيب مرمي عن أبيه

.اهـ حسن ال أن تكون يدك عليلة ، أو معتلةال ، إ: ، قال 
قـال عليعن إسحاق عن احلارثحدثنا أبو األحوص عن أيب]24989[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف بسم اهللا يف أوله وآخره: ، فقل إذا طعمت فنسيت أن تسمي: 
مسـعودبـنايب األحـوص عـن أأخربنا معمر عن أيب إسـحاق عـن ]19560[عبد الرزاق -

إن شيطان املؤمن يلقى شيطان الكافر فريى شيطان املؤمن شاحبا أغرب مهزوال فيقول له :قال
ال واهللا مـا أصـل معـه إىل : فيقـول شـيطان املـؤمن ، مالك وحيك قـد هلكـت : ان الكافر شيط

وإذا ، وإذا نـــام ذكـــر اســـم اهللا ، وإذا شـــرب ذكـــر اســـم اهللا ، م ذكـــر اســـم اهللا ِعـــإذا طَ ، شـــيء 
لكين آكل من طعامه وأشرب من شـرابه وأنـام علـى : فيقول اآلخر . دخل بيته ذكر اسم اهللا 

.ورواه أمحد عن أيب هريرة حنوه مرفوعا . اهـ ثقات اح وهذا مهزول سفهذا . فراشه 
ثنا عبــد الــرمحن بــن يزيــد بــن جــابر حــد: قــال حــدثنا أبــو أســامة]24988[ابــن أيب شــيبة -

عبـد قـال : قـال حدثنا بشر بن زيـاد عـن سـليمان بـن عبـد اهللا عـن عـرتيس بـن عرقـوب : قال 
خري األمساء ، هللا ما يف األرض ويف السماء ، ال بسم اهللا: من قال حني يوضع طعامه : اهللا
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اهــ اء ، فـال يضـره ذلـك الطعـام مـا كـانيضر مع امسه داء ، اللهم اجعل فيه بركـة وعافيـة وشـف
.رواه البخاري يف التاريخ ، وفيه جهالة 

حــدثنا مــروان بــن معاويــة عــن عبــد امللــك عــن عبيــد بــن ســلمان ]24926[ابــن أيب شــيبة -
ال تأكلوا بشمائلكم ، وال تشربوا بشمائلكم ، : قال عباسابنبن مزاحم عن عن الضحاك

.اهـ ضعيففإن آدم أكل بشماله ونسي ، فأورثه ذلك النسيان
حدثنا حيىي بن سـعيد عـن جـابر بـن صـبح عـن عبيـد اهللا بـن أيب ]24930[ابن أيب شيبة -

اهـ ثقـات ، خـال عمـة عبيـد اهللا رأت امرأة تأكل بشماهلا ، فنهتهاعائشةجروة عن عمته أن 
.مل أعرفها 

.يأيت من هذا الباب يف كتاب الذكر إن شاء اهللا 

ما يكره من جتاوز اآلكل ما يليه
أنـه بن عبـد اهللا أخربنـا سـفيان قـال الوليـد بـن كثـري أخـربينيحدثنا عل]5376[البخاري -

حجــر رســول اهللا ا يفكنــت غالمــ:ســلمة يقــولمســع وهــب بــن كيســان أنــه مســع عمــر بــن أيب
رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه الصـــحفة فقـــال يلتطـــيش يفيوكانـــت يـــدصـــلى اهللا عليـــه وســـلم 

اهـبعد فما زالت تلك طعميت. يا غالم سم اهللا ، وكل بيمينك وكل مما يليك :وسلم 
طلحــة أنــه مســع أنــس بــن حــدثنا قتيبــة عــن مالــك عــن إســحاق بــن أيب]5379[البخــاري -

فذهبت :إن خياطا دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس :مالك يقول
فلــم أزل :قــال .القصــعة مــع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فرأيتــه يتتبــع الــدباء مــن حــوايل

.مل يأكل من موضع أحد ، صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا اهـأحب الدباء من يومئذ 
إذا : قـال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مقسم عـن ابـن عبـاس ]24948[ابن أيب شيبة -

.اهـ ال بأس به وضعت القصعة ، فكلوا من حواليها ، وذرو 

وبعدهغسل اليدين عند الطعامما جاء يف 
حممد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا أبو عاصم عـن ابـن جـريج حدثين] 856[مسلم -

صـلى اهللا عليـه وسـلم قضــى حـدثنا سـعيد بـن حـويرث أنـه مسـع ابــن عبـاس يقـول إن النـيبقـال 
عمــرو بــن دينــار عــن وزادين:قــال. حاجتــه مــن اخلــالء فقــرب إليــه طعــام فأكــل ومل ميــس مــاء
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مــا أردت :قــال ، إنــك مل توضــأ : صــلى اهللا عليــه وســلم قيــل لــه ســعيد بــن احلــويرث أن النــيب
اهـ)1(أنه مسع من سعيد بن احلويرثوزعم عمرو. صالة فأتوضأ 

هاشــم عـن زاذان عــن حـدثنا موســى بـن إمساعيــل حـدثنا قــيس عـن أيب]3763[أبـو داود -
صــلى اهللا عليــه التــوراة أن بركــة الطعــام الوضــوء قبلــه فــذكرت ذلــك للنــيبســلمان قــال قــرأت يف

ه الوضوء قبـل الطعـاموكان سفيان يكر . لطعام الوضوء قبله والوضوء بعده بركة ا:فقال وسلم
اهـوهو ضعيف: قال أبو داود . 

حــدثنا : حــدثنا أيب قــال: قــالحــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا بــن يزيــد]1788ك[وقــال الــدواليب 
نا أبــو مضــر احلكــم بــن حممــد النصــري عــن أيب اهليــثم الضــمريحــدث: قــالســعيد بــن أيب أيــوب
اليــد قبــل الطعــام ينفــي الفقــر، غســل : قــال ســلمان: قــالمــرة األنصــاريععــن ســعيد بــن أيب 

.اهـ ضعيف جدا وغسل اليد بعد الطعام ينفي اللمم
صاحل عن أبيه حدثنا أمحد بن يونس حدثنا زهري حدثنا سهيل بن أيب]3854[أبو داود -

يــده غمــر ومل يغســله مــن نــام ويف:هريــرة قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن أيب
وذكـر الغسـل يرويـه زهـري . اهــ صـححه ابـن حبـان واحلـاكم إال نفسـه ء فال يلـومن يفأصابه ش

.بن معاوية ، وغريه ال يقوله 
أبـاأن جـابرعـن حـدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن وهـب بـن كيسـان]538[ابن أيب شـيبة -

اهــ سـند صـحيح ، مث صـلىزاد على أن مضـمض فـاه وغسـل يديـه فما أكل خبزا وحلمابكر
.تقدم يف الطهور 

أخربنــا حيــىي بــن ربيعــة قــال مسعــت عطــاء بــن أيب ربــاح يقــول أخــربين ]664[عبــد الــرزاق -
أكـل كتــف شـاة أو ذراع مث قـام إىل الصـالة ومل يتوضـأ فقيـل لــه بكـرأبـاجـابر بـن عبـد اهللا أن 

.اهـ حيىي ال يعرف حاله نأتيك بوضوء فقال إين مل أحدث 

وقـال علـي بـن املـديين قـال حيـىي بـن سـعيد كـان سـفيان الثـوري يكـره غسـل اليـد : مث قـال ]1847[ذكره الرتمذي -1
وأوىل اآلداب أن يؤخـذ مـا فعـل رسـول اهللا فيأكـل املـرء : قـال الشـافعي] 8/ 8[قـال البيهقـي يف الشـعب و .قبل الطعام 

: أخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ قـال]5422[ال البيهقـي اهــ وقـقبل أن يغسل يديه أحـب إيل مـا مل يكـن مـس يـده قـذرا
دعـا أمـري مـن األمـراء مالكـا : ا مصـعب يقـولبـمسعـت أ: مسعت الفضل بن حممد يقـول: مسعت عبد اهللا بن موسى يقول

ألن غسـل اليـدين بدعـة عنـد : مل؟ قـال: ال أعـود إىل غـدائك، قـال: فلمـا قربـت اإلبريـق، والطشـت قـال: إىل غدائه قال
اهـام الطع
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:  بـن عـروة عـن عـروة قـال سعيد عن هشـام حدثنا سفيان بن ] 165[أبو نعيم يف الصالة-
أخر عين طهورك : ور ؟ فقال بطهأال نأتيك: رب إليه طعام ، فقيل من اخلالء فقعمرخرج 
أبـو بكـر هـو ابـن شـاذان اهــبشـمايل وآكـل بيميـينأسـتطيب: قال أبو بكـر أظنـه قـال ،فإمنا

ثنا حفــص عــن هشــام حــد]24950[ابــن أيب شــيبة . الــراوي عــن أيب نعــيم الفضــل بــن دكــني
ضـوء ، فقـال نـدعو بوَ : من اخلـالء وأيت بطعـام ، فقـالوا اخلطاببنعمرخرج : قال عن أبيه

حـــدثنا ]485[احلميـــدي .إمنـــا آكـــل بيميـــين ، وأســـتطيب بشـــمايل ، فأكـــل ومل ميـــس مـــاء: 
أن عمـر أتـى الغـائط مث خـرج فـأيت بطعـام فقيـل لـه أالثنا هشام بن عـروة عـن أبيـهسفيان قال 

بن نصر يف جزئه رواية سعدان ورواه.إمنا أستطيب بشمايل وإمنا آكل بيميين: ؟ فقالتتوضأ
أن عمـر أتـى الغـائط، مث حـدثنا سـفيان عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه ]15[ابن األعـرايب عنـه 

منــا اســتطبت بشــمايل وآكــل إ: أال تتوضــأ، قــال: يــا أمــري املــؤمنني: رجــع، فــأيت بطعــام فقيــل لــه
.اهـ مرسل صحيح بيميين

مسعــت ابــن : حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن الربيــع بــن قزيــع قــال] 35615[ابــن أيب شــيبة -
يؤتى خببزه وحلمه ولبنه وزيتـه وبقلـه وخلـه فيأكـل، مث ميـص عمر بن الخطابكان : عمر قال

.صحيح هذه مناديل آل عمر اهـ: أصابعه ويقول هكذا فيمسح يديه بيديه ويقول
أخربنا عبـد العزيـز بـن حممـد عـن حممـد : أخربنا سعيد بن منصور قال ]3982[ابن سعد -

رمبـــا تعشـــيت عنـــد عمـــر بـــن اخلطـــاب فيأكـــل اخلبـــز : بـــن يوســـف عـــن الســـائب بـــن يزيـــد قـــال 
.صحيح اهـ هذا منديل عمر وآل عمر: واللحم مث ميسح يده على قدمه ، مث يقول 

سـفيان بـن عيينـة عـن عاصـم بـن عبيـد أخربنا الفضل بن دكـني أخربنـا ]3981[ابن سعد -
اهــ مرسـل صـاحل إن مناديـل آل عمـر نعـاهلم: اهللا بن عاصم أن عمر كان ميسح بنعليه ويقول 

.
أكــل عفــانبــنعثمــانأن ســعيد املــازين عــن أبــان بــن عثمــان عــن ضــمرة بــن] 51[مالـك -

يح ، تقـدم اهـ صح
.يف الطهور 

ن سامل بن أيب اجلعـد عـن عحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ]24951[ابن أيب شيبة -
إنـــك مل تبـــل يف : إين قـــد بلـــت ، قـــال : دعـــا رجـــال إىل طعامـــه ، فقـــال مســـعودابـــنأن أبيــه
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ا دع: قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه. يدك
اهـــ صــحيح ، بولــك لــيس يف يــدك: قــد بلــت ، قــال إين: عبــد اهللا رجــال إىل طعامــه ، فقــال 

.والد سامل امسه رافع 
مـا رأيـت : قـال أخربنـا حصـني عـن جماهـد: حـدثنا هشـيم قـال ]24939[ابن أيب شـيبة -

اهــــ عه الـــثالث ، مث ميســـح يـــده بـــالرتابيتوضـــأ مـــن طعـــام قـــط ، وكـــان يلعـــق أصـــابعمـــرابـــن
.حيح ص
كنــت :حــدثنا الوليــد بــن القاســم قــال حــدثنا عطــاء أبــو حممــد قــال]3654العلــل[أمحــد -

فـأذن املـؤذن فـنهض ، ومعـي معقـل بـن يسـار يطعـم :قـال، خبراسان فطعمنا مـن طعـام األمـري 
سـحاق بـن طلحـةإمـوىل احلمـال اهــ عطـاء إىل الصالة ومسح يديه إحدامها باألخرى وبلحيته

.ضعيف 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العبـاس حممـد بـن يعقـوب ]5442[شعب يف الالبيهقي-

ثنا العباس بن حممد ثنا طلق بن غنام ثنا حممد بن بشر بن بشري األسلمي عـن أبيـه عـن جـده 
إمنــا : وكــان ممــن شــهد بيعــة الرضــوان أنــه أيت بأشــنان فيغســل يــده، فمــد يــده اليمــىن، فقيــل لــه

على . ري يف التاريخ عن طلقاهـ رواه البخاإنا ال نأخذ اخلري إال بأمياننا : يؤخذ باليسرى، قال
.رسم ابن حبان 

عيد حدثنا سـ: حدثنا أيب قال: قالحدثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيد]1790ك[الدواليب -
رجـل مـن أهـل الشـام حـدثين أبـو مضـر عـن عقبـة بـن سـنان عـن أيب خالـد: قـالبن أيب أيوب
من توضأ قبل الطعام يعين غسل يديه عاش ما عاش يف سعة من : ن عباس قالعن عبد اهللا ب

.اهـ منكر رزق ربه

ما يستحب من لعق األصابع بعد الطعام
ار عـن عطـاء بن عبد اهللا حدثنا سفيان عـن عمـرو بـن دينـيحدثنا عل]5456[البخاري -

فــال ميســح يــده حــىت إذا أكــل أحــدكم :صــلى اهللا عليــه وســلم قــال عــن ابــن عبــاس أن النــيب
اهـيلعقها أو يلعقها

: عمـرقال : قال حدثنا جرير عن منصور عن سامل عن عطاء ]24938[ابن أيب شيبة -
. اهـ مرسل جيد ميسح يده حىت يلعقها ، أو يلعقهاال يصلح ملسلم إذا أكل طعاما أن 
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أنـه كـان رعمـابنحدثنا ابن فضيل عن حصني عن جماهد عن ]24944[ابن أيب شيبة -
إنــه ال يــدري : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم : يلعـق أصــابعه الــثالث إذا أكــل ، وقـال 

.اهـ صحيح رواه أمحد يف أي طعامه الربكة
كنـــت : قلــت لعبيـــد اهللا بــن أيب يزيــد : قــال حــدثنا ابـــن عيينــة]24941[ابــن أيب شــيبة -

كنــت أراه : ل نــت تــراه يصــنع ؟ قــافــأيش ك: نعــم ، قلــت : ؟ قــال عبــاسابــنتشــهد طعــام 
.اهـ صحيح يلعق أصابعه الثالث

منــري عــن إمساعيــل بــن عبــد امللــك عــن عطــاءحــدثنا عبــد اهللا بــن]24940[ابــن أيب شــيبة -
سـحون أيـديهم ، كـان أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا قـرب الطعـام ال مي: قال 

.ف اهـ ابن عبد امللك يضعحىت ينقوها باللعق
.يف الباب داللة على ترك غسل اليدين بعد الطعام 

ما يكره من األكل متكيا
بـن األقمـر مسعـت أبـا جحيفـة يحدثنا أبو نعـيم حـدثنا مسـعر عـن علـ]5398[البخاري -

اهـال آكل متكئا :يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عبـاسبـناال أخـربين مـن رأى عـن معمـر عـن يزيـد بـن أيب زيـاد قـ]19553[عبد الرزاق -

: قـال حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أيب زياد]25003[ابن أيب شيبة . يأكل متكئا 
.اهـ ضعيف أخربين من رأى ابن عباس يأكل متكئا

هاهنـا خالـد بـن الوليـدملا قـدم : قال حدثنا هشام عن حصني ]25005[ابن أيب شيبة -
فذكروا من عظم خلقه : هزارمرد ، قال : ليهم رجل يقال له ، إذا هو مبسلحة آلل فارس ، ع

وهــو متكــئ علــى جيفتــه ، فقتلــه خالــد بــن الوليــد ، مث دعــا بغدائــه فتغــدى: وشــجاعته ، قــال 
.اهـ مرسل رجاله ثقات يعين جسده

كــانوا : قــال حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم]25007[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح لو يكرهون أن يأك

آداب الطعام والشرابيف جامع 
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حـدثنا أبـو نعـيم حـدثنا سـفيان عـن ثـور عـن خالـد بـن معـدان عـن أيب]5458[البخاري -
احلمـد هللا كثـريا طيبـا مباركـا فيـه :كان إذا رفع مائدته قـال صلى اهللا عليه وسلمأمامة أن النيب

اهـال مستغىن عنه ربنا مودع و ، وال ي، غري مكف
الـزبري حـدثنا سـفيان عـن أيبحدثنا حممد بن عبـد اهللا بـن منـري حـدثنا أيب]5421[مسلم -

إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فلـيمط :عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حـــىت يلعـــق وال ميســـح يـــده باملنـــديل ، وليأكلهـــا وال يـــدعها للشـــيطان ، 

اهـطعامه الربكة يأيفيأصابعه فإنه ال يدر 
ابـنكـان : قـال حدثنا ابـن عليـة عـن ابـن عـون عـن ابـن سـريين]25091[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند صحيح إن ذلك إذا ترك وهن األضراس: ول يأمر بالتخلل ، ويقعمر
.ىل يأيت يف كتاب اجلامع أبواب من هذا النحو أوعب إن شاء اهللا تعا

.وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا 
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كــــــتـــــــاب
واالستئذاننةزيوالاللباس

عن رسول ا وأصحابه
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زينةـي والـــلــواب احلــأب
وال تســرفوا إنــه ال يــا بــين آدم خــذوا زينــتكم عنــد كــل مســجد وكلــوا واشــربوا(وقــول اهللا تعــاىل 

هــي للــذين قــل مــن حــرم زينــة اهللا الــيت أخــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق قــل.حيــب املســرفني
]32األعراف[)آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون

ذهبختتم الرجل بالما جاء يف 
حدثنا يوسـف بـن موسـى حـدثنا أبـو أسـامة حـدثنا عبيـد اهللا عـن نـافع ]5866[البخاري -

ب أو فضـة ، وجعـل فصـه اختذ خامتا من ذهصلى اهللا عليه وسلم عن ابن عمر أن رسول اهللا 
فاختذ الناس مثله ، فلما رآهم قد اختذوها رمى بـه . كفه ، ونقش فيه حممد رسول اهللا يمما يل

ابن عمر قال. مث اختذ خامتا من فضة ، فاختذ الناس خواتيم الفضة . ال ألبسه أبدا:، وقال 
، حىت وقع مـن عثمـان ان أبو بكر مث عمر مث عثمصلى اهللا عليه وسلم فلبس اخلامت بعد النيب

اهـبئر أريس يف
حممد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتـادة عـن النضـر حدثين]5864[البخاري -

هريـرة عـن النـيب
اهـالذهب 

حبيــب عــن أيبيزيــد بــن أيبحــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا الليــث عــن]4059[أبــو داود -
إن نـيب: طالـب يقـول بـن أيبيأنـه مسـع علـيالغـافقعن عبد اهللا بن زريـر يعـينأفلح اهلمداين

إن :مشالـه مث قـال ميينـه وأخـذ ذهبـا فجعلـه يفاهللا صلى اهللا عليه وسـلم أخـذ حريـرا فجعلـه يف
.وابن حبان صححه الرتمذي اهـهذين حرام على ذكور أميت

حـدثنا ابــن إدريـس عــن يزيــد بـن أيب زيــاد عـن أيب ســعد عــن أيب ]25646[يب شــيبة ابـن أ-
أصــيب عظــيم مــن عظمــائهم يــوم مهــران ، فأصــبت عليــه خامتــا فلبســته ، فــرآه : الكنــود قــال 

فتناوله فوضعه بني ضرسني من أضراسه فكسره ، مث رمـى بـه إيل ، مث قـال ،مسعودابنعلي 
اهـــ رواه شــعبة وجريــر عــن يزيــد إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه: 

.ضعيف . نحوه عن أيب سعد األزدي ب
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حدثنا علي بن مسهر عن األجلح عن يزيد بن األصـم عـن ابـن ]25650[ابن أيب شيبة -
، فرأيت أنه إمنا ينظر الخطاببنعمركان يف إصبعي خامت من ذهب فتناوله : قال عباس 

أجلــح بــن عبــد اهللا اهـــذف بــه ، فلــم أســأله عنــه ومل أطلبــهيــدي ، فأخــذه فخــإليــه ، فأرخيــت 
.ليس بالقوي 

عمـررأى : قـال حـدثنا أبـو معاويـة عـن عاصـم عـن ابـن سـريين]25659[ابن أيب شـيبة -
.اهـ مرسل جيد يد رجل خامتا من ذهب ، فنهاه عنهيف 
رأى الخطـاببـنعمـرن بـن سـريين أاعـن معمـر عـن أيـوب عـن ]19473[عبد الرزاق -

يــا أمــري املــؤمنني إن خــامتي مــن حديــد :علــى رجــل خامتــا مــن ذهــب فــأمره أن يلقيــه فقــال زيــاد
اهـوأننت ذلك أنَنتُ :قال

حدثنا حيىي عن ابن أيب عروبة حدثين قتادة عن قزعة عن عبـد الـرمحن ]2268[مسدد وقال 
ذهـب فقـال عمـر اختـذمت حلـق صاحب السـقاية قـال دخـل زيـاد علـى عمـر ويف يـده خـامت مـن

من كان ، ذلك أننت وأخبث :فقال عمر . لكن خامتي من حديد :الذهب قال أبو موسى 
أخربنــا عبـد الوهـاب بـن عطــاء ]5010[ابـن سـعد .مـنكم متختمـا فليتخـتم خبـامت مــن فضـة

قـدم :عن قزعة موىل زياد عن عبد الرمحن بن برثن قال أخربنا سعيد عن قتادة: العجلي قال 
اختـذمت : اخلطـاب ، فـرأى يف يـد زيـاد خامتـا مـن ذهـب ، فقـال بـنأبو موسى وزياد على عمر

ذاك أننت أو أخبث ، : أما أنا فخامتي حديد ، فقال عمر : حلق الذهب ، فقال أبو موسى 
.اهـ قزعة بن حيىي بصري ثقة شك سعيد ، من كان منكم متختما ، فليتختم خبامت من فضة

ثنــا يزيــد بــن هــارون قــال ثنــا مهــام عــن : حــدثنا علــي بــن معبــد قــال]6784[وي الطحــاوقــال 
اخلطـاب بـنوفـدنا إىل عمـر: قتادة عـن عبـد الـرمحن مـوىل أم بـرثن عـن زيـاد عامـل البصـرة قـال

: ثالثا يقوهلا، لقد تشبهتم بالعجم : فقال عمر. فرأى علي خامتا من ذهب ، مع األشعري 
ذاك أخبـث : فقـال عمـر، فخـامتي حديـد ، أمـا أنـا : فقال األشـعري: قال. 

قـــال النســـائي أمحـــد بـــن زهـــري مـــن طريـــق] 115/ 17[التمهيـــد أبـــو عمـــر يف رواهو اهــــوأنـــنت 
أن ن مـوىل أم بـرثن حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتـادة عـن عبـد الـرمح

.عروبة أصح ، وهو مرسل حسن ورواية ابن أيب .، فذكر حنوه أبا موسى 
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ثنـا شـعبة عـن سـعد بـن إبـراهيم : ثنا وهـب قـال: حدثنا أبو بكرة قال]6683[الطحاوي -
وعليـه قمـيص مـن عمـرعن أبيه أن عمه إمساعيل بـن عبـد الـرمحن دخـل مـع عبـد الـرمحن علـى 

و وقـال أبـ.وقـال اذهـب إىل أمـك ، وفـك القلبـني ، فشـق القمـيص ، وقلبان مـن ذهـب حرير 
حـدثين أيب أن أبـاه إبـراهيم حدثـه حدثين إبـراهيم]1428[نسخة إبراهيم بن سعد صاحل يف 

دخل عبـد الـرمحن بـن عـوف علـى عمـر بـن اخلطـاب، ومعـه ابنـه إمساعيـل، وعليـه قمـيص :قال
: فشــق القمــيص وفــك القلبـني، وقــال: مـن حريــر وقلبــان، قــال

.يأيت يف احلرير مرسل جيد ، اهـ ابين خلعت قلب: عبد الرمحن
حــدثنا عبيــد اهللا عـن أســامة عــن مكحــول عـن عــوف بــن مالــك]25654[ابـن أيب شــيبة -

ابــن ســـعد .ويف يــدي خــامت مــن ذهــب ، فضــرب يــدي بعصــا كانــت معــهعمــرأتيــت : قــال 
د أخربنــا أســامة بــن زيــ: وعبــد الوهــاب بــن عطــاء قــاالأخربنــا عبيــد اهللا بــن موســى]6054[

وعليـه خـامت الـك األشـجعي إىل عمـر بـن اخلطـاب جاء عوف بـن م: عن مكحول قال الليثي
مـا أرانـا : فقـال لـه عمـر ، فرمـى بـه ، أتلـبس الـذهب : وقـال ، فضرب عمر يـده ، من ذهب 

حليــة : فقــال ، إال وقــد أوجعنــاك وأهلكنــا خامتــك ، فجــاء مــن الغــد وعليــه خــامت مــن حديــد 
أسـامة الليثـي لـيس بـالقوي اهــ)1(د وعليه خامت من ورق فسـكت عنـهالغفجاء من ، أهل النار 

.
حدثنا حممد بـن عبـد اهللا األسـدي عـن إسـرائيل عـن أيب حصـني ]25662[ابن أيب شيبة -

أخربنـا ]3247[ابـن سـعد . أنه كان يلبس خامتا من ذهبسعدعن مصعب بن سعد عن 
أيببنسعدعن عن مصعب بن سعدأخربنا إسرائيل عن أيب حصني : الفضل بن دكني قال 

.سند صحيحاهـذهبأنه كان يلبس خامتا من وقاص
أخربنـا قـيس بـن الربيـع عـن عمـران بـن : أخربنا الفضـل بـن دكـني قـال ]3248[ابن سعد -

كان يف يده خامت سعداأخربين حممد بن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن : موسى بن طلحة قال 
.قيس كان تغرياهـ من ذهب

أال اختذت : وروى وكيع بإسناده أن عمر رأى على رجل خامتا من حديد فقال: قال ابن رجب يف أحكام اخلواتيم -1
.ما أظنه ينسند من وجه صحيح ) 2/659(اهـ من جمموع رسائل ابن رجب خامتا من ذهب أو فضة؟
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در عن شعبة عن ابن أيب جنيح عن حممـد بـن إمساعيـلحدثنا غن]25663[ابن أيب شيبة -
ـــد اهللاحـــدثين مـــن رأى : قـــال  ـــن عبي وذكـــر ســـتة أو ســـبعة علـــيهم خـــواتيم ســـعداوطلحـــة ب

اهـالذهب
حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن عمران بـن موسـى بـن طلحـة عـن أبيـه ]2273[مسدد -

: أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال ]3597[ابــن ســعد .مــن ذهــبخــامتلطلحــةكــان : قــال 
خـامت طلحةكان يف يد : قال أخربنا قيس بن الربيع عن عمران بن موسى بن طلحة عن أبيه

فمــن ذهــب فيــه ياقوتــة محــراء
ثنــا قــيس عــن عمــران بــن موســى بــن : حــدثنا حيــىي قــال] 859/ 2[همســائلحــرب يف . عليــه

ابـــن ســـعد وقـــال. طلحـــة بـــن عبيـــد اهللا خامتـًــا مـــن ذهـــبرأيـــت يف يـــد : عـــن أبيـــه قـــالطلحـــة
مسعت عمران : أخربنا إسرائيل قال: قاال أخربنا الفضل بن دكني وحممد بن عمر]3596[

خــامت مــن قتــل يــوم اجلمــل وعليــه طلحــة بــن عبيــد اهللاأن بــن موســى بــن طلحــة يــذكر عــن أبيــه
.حسن اهـذهب

بــن ثنــا احــدثنا علــي بــن معبــد قــال ثنــا النضــر بــن عبــد اجلبــار قــال]6754[وقــال الطحــاوي 
قتـل ويف يـده طلحـة بـن عبيـد اهللاأن هليعة عن حممد بن زيد عن عيسى بن طلحـة أنـه أخـربه

.اهـ ال بأس به خامت من ذهب 
ثنــــا ابــــن عيينــــة عــــن : واريري قــــالثنــــا القــــ: حــــدثنا ابــــن أيب داود قــــال]6753[الطحــــاوي -

خامتــا مــن طلحــة بــن عبيــد اهللارأيــت يف يــد : إمساعيــل بــن حممــد عــن مصــعب بــن ســعد قــال
اهـــخامتــا مــن ذهــب ســعدورأيــت يف يــد ، خامتــا مــن ذهــب صــهيبورأيــت يف يــد ، ذهــب 

حــدثنا إبــراهيم بــن حممــد بــن احلســن الشــيخ أيبمــن طريــق] 231[ورواه احلــازمي يف االعتبــار 
لـى رأى عدثنا عبد اجلبار حدثنا سفيان مسعه من إمساعيل بـن حممـد بـن سـعد عـن عمـه أنـهح

صحيح سنداهـوعلى طلحة بن عبيد اهللاسعد بن أيب وقاص خامتا من ذهب وعلى صهيب
.
: قــال حـدثنا أبــو معاويـة عــن األعمـش عــن إبـراهيم عــن علقمـة ]25653[ابـن أيب شــيبة -

: قــال أمــا آن هلــذا أن يطــرح بعــد ؟ ف: امتــا مــن ذهــب ، فقــال خخبــابيف يــد عبــد اهللا رأى 
حـدثنا عبـدان عـن أيب]4391[ورواه البخـاري .صـحيحسند اهـبلى ، ال تراه علي بعدها
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كنــا جلوســا مــع ابــن مســعود ، فجــاء خبــاب :محــزة عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة قــال
أمــا إنــك لــو :قــال؟يقــرءوا كمــا تقــرأفقــال يــا أبــا عبــد الــرمحن ، أيســتطيع هــؤالء الشــباب أن

فقال زيـد بـن حـدير أخـو . اقرأ يا علقمة :قال. أجل :قال.شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك
أمـا إنـك إن شـئت أخربتـك مبـا قـال :قـال.أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرئنا: زياد بن حدير 

سـورة مـرمي ، فقـال عبـد فقـرأت مخسـني آيـة مـن. قومـك وقومـه يفصلى اهللا عليـه وسـلمالنيب
مث التفـت .مـا أقـرأ شـيئا إال وهـو يقـرؤه : قـال عبـد اهللا . قـد أحسـن :قال؟ كيف ترى : اهللا 

أمـا إنـك لـن تـراه :قـال؟أمل يأن هلـذا اخلـامت أن يلقـى: إىل خباب وعليه خامت من ذهب فقال 
اهـرواه غندر عن شعبة . بعد اليوم ، فألقاه يعل
حــدثنا محــزة : حــدثنا ابــن الغســيل قــال : حــدثنا ابــن دكــني قــال ] 25668[ابــن أيب شــيبة -

خـامت ذهـب حـني أسـيدأبـينزعنـا مـن يـد : بن أيب أسيد والـزبري بـن املنـذر بـن أيب أسـيد قـاال 
أخربنــا عبــد الــرمحن : أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال ]4587[ابــن ســعد .مــات ، وكــان بــدريا

بن الغسيل عن محزة بـن أيب أسـيد والـزب
حـدثنا عبـد الـرمحن بـن : حـدثنا حيـىي قـال] 861/ 2[حـرب .خامتا من ذهب ، وكان بدريا

ولقد رأيت أيب عليه خامت من ذهب: حدثين محزة بن أيب أسيد قال: سليمان بن الَغْسيل قال
عبد الرمحن بن سليمان . التاريخ عن أيب نعيم رواه البخاري يف اهـمات وُغسَّل وإنه لفي يده

.ال بأس بهبن الغسيلا
دثنا أبو معاوية عن األعمش عن موسى بن عبـد اهللا بـن يزيـد ح]25661[ابن أيب شيبة -

]5498[ابـن سـعد . كـان يف يـده خـامت مـن ذهـب فيـه ياقوتـة: قالـت حذيفـةعن أمـه عـن 
بكـر بـن عيـاش عـن األعمـش عـن موسـى بـن عبـد خربنا أمحد بن عبـد اهللا بـن يـونس عـن أيبأ

خامتــا مــن ذهــب نقشــه  حذيفــةرأيــت علــى : عــن أمــه وكانــت ابنــة حذيفــة قالــت اهللا بــن يزيــد
حـدثنا عيسـى بـن يـونس : أخربنا عمرو بـن خالـد املصـري قـال:قال.كركيان بينهما احلمد هللا

ن ذهـب فيـه فـص كـان خـامت حذيفـة مـ: عـن أمـه قالـت عن األعمش عن موسى بن عبد اهللا 
/ 2[ه مســـائلوقـــال حـــرب يف . يـــان متقـــابالن ، بينهمـــا احلمـــد هللايـــاقوت أمساجنونـــه ، فيـــه كرك

حدثنا عمرو بن خالد املصري قال حدثنا عيسى بن يونس عـن األعمـش عـن موسـى ] 858
ذهــب فصــه ياقوتــة مساجنونــة فيــه  كــان خــامت حذيفــة مــن: عــن أمــه قالــتبــن عبــد اهللا اخلطمــي
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يف ترمجــة حذيفــة ذكــره ابــن حبــان يف الثقــاتاهـــ ·احلمــد هللا: بينهمــا مكتــوببالنكركيــان متقــا
قاله جرير عـن األعمـش عـن موسـى بـن عبـد اهللا بـن يزيـد عـن أم : وقال ]3/80[بن اليمان 

يـأيت يف التصـاوير .حاهلـا السـرت .وقال ابن سعد أم بكر بنـت حذيفـة اهـسلمة بنت حذيفة 
.
أنــسرأيــت علــى : حــدثنا أبــو القاســم قــال : ا شــيخ لنــا قــال أخربنــ]6553[ابــن ســعد -

حـدثنا مـروان بـن معاويـة عـن أيب القاسـم ]25669[وقال ابـن أيب شـيبة اهـخامتا من ذهب
نعـم ، وإن شـئت مـن : أختتم خبامت مـن ذهـب ؟ فقـال : سألت أنس بن مالك : األزدي قال 

.اهـ ضعيف جدا فضة ، ال يضرك ، ولكن ال تطعم يف إناء ذهب وال فضة
قـــال حـــدثنا عبـــد نا معاويـــة بـــن صـــاحل أبـــو عبيـــد اهللاحـــدث]1608[الكـــىن وقـــال الـــدواليب يف 

:قــالقــال حــدثنا عبــد الــرمحن أبــو القاســمالــرمحن بــن املبــارك قــال حــدثنا عبــد الواحــد بــن زيــاد
إن شـئت مـن ذهـب نعـم : ؟ قـالألبسـه: قلـت. وكـان علـي خـامت ذهـبأنس بن مالكسألت 
ضـة وال تأكـل فيهمـا؛ ولكن ال تشرب يف إناء من ذهـب وال إنـاء مـن ف، ت من فضة وإن شئ

شـيخ وثقـه ابـن حبـان ، أظنـه الـذي كنـاه مـروان بـن عبـد الـرمحن اهــ أبـو القاسـم فإنه ال يصـلح
.وما أظن خربه يصح .معاوية 

بنأنسرأيت يف يد :حدثنا أبو معاوية عن عبد الرمحن بن مهاجر قال]2274[مسدد -
.ضعيف اهـخامتا من ذهبمالك

حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي ثنـــا حممـــد بـــن منصـــور الكلـــيب ثنـــا ]5148[الطـــرباين -
رأيــت مخســة مــن أصــحاب : صــيفي بــن ربعــي ثنــا عثمــان بــن عبيــد اهللا عــن مجيــل بــن زيــد قــال

د بـن أرقــم يـة وزيــرسـول اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم يلبسـون خــواتيم الـذهب، مـنهم زيــد بـن جار 
.سند ضعيفاهـ وأنس بن مالك وعبد اهللا بن يزيدوالرباء بن عازب

رأيـت : حدثنا ابن منري عن مالك بن مغول عـن أيب السـفر قـال ]25666[ابن أيب شيبة -
حدثنا يونس بـن : قال أخربنا الفضل بن دكني]6361[ابن سعد .خامت ذهبالبراءعلى 

.خـــامت ذهـــبرأيـــت علـــى الــرباء بـــن عـــازب: الســفر قـــالعـــن أيب أيب إســحاق وشـــعبة ومالـــك 
مسعــت أبــا الســفر : ثنــا شــعبة قــال: حــدثنا أبــو نعــيم قــال] 3/78[يعقـوب الفســوي يف املعرفــة 

: حـدثنا أبـو نعـيم قـال] 645[أبـو زرعـة يف التـاريخ . رأيت على الرباء خامتا مـن ذهـب: قال
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.أيـــت علـــى الـــرباء خـــامت ذهـــبر : ويـــونس بـــن أيب إســـحاق عـــن أيب الســـفر قـــالحـــدثنا مالـــك
ثنــا مالــك بــن : ثنــا إمساعيــل بــن عمــر قــال: حــدثنا علــي بــن معبــد قــال]6756[الطحــاوي 
ثنــا يــونس بــن أيب : ثنــا خــالد بــن حيــىي قــال: حــدثنا علــي قــالو ثنــا أبــو الســفر ح : مغــول قــال

سـعيد السـفر امسـهأبـواهــرأيت على الرباء خامتا مـن ذهـب : ثنا أبو السفر قال: إسحاق قال
.د ثقة مِ بن حيُ 

رأيــت علــى : قــالحــدثنا أبــو بكــر عــن شــعبة عــن أيب إســحاق]25151[ابــن أيب شــيبة -
البغــوي يف معرفــة أبــو القاســم وقــال .كــذا رواه أبــو بكــر ابــن عيــاشاهـــ  الــرباء خامتــا مــن ذهــب

: حدثين علي بن مسلم نا أبو داود عـن شـعبة قـال مسعـت أبـا السـفر يقـول]161[الصحابة 
مـا ذهـب إىل الـرباء : ذلـك عليـه أبـو إسـحاق وقـالفـأنكر: أيت على الرباء خامت ذهـب، قـالر 

.هذا إسناد صحيح جيد اهـوما رأيت على الرباء خامت ذهب قط، قط إال وأنا معه 
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أشعث بن سليم قـال مسعـت معاويـة ]5863[وقال البخاري 

صـلى اهللا عليـه وسـلم عـن : لـرباء بـن عـازب يقـول بن سـويد بـن مقـرن قـال مسعـت ا
: ســبع 

وآنيــة الفضــة ، وأمرنــا بســبع بعيــادة املــريض واتبــاع اجلنــائز وتشــميت العــاطس ياحلمــراء والقســ
هــذا أصــح عــن الــرباء بــن عــازب اهـــ ســم ونصــر املظلــوم وإبــرار املقيورد الســالم وإجابــة الــداع

.رمحه اهللا
ثنــا أبــو : حــدثنا علــي بــن معبــد قــال ثنــا إســحاق بــن منصــور قــال]6752[الطحــاوي وقــال

قســم :قــال. فقيــل لــه ، خامتــا مــن ذهــب البــراءرأيــت علــى : رجــاء عــن حممــد بــن مالــك قــال
أمحـد .الـبس مـا كسـاك اهللا ورسـوله: الوقـ، رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم غنيمـة فألبسـنيه 

رأيـت علـى : حـدثنا حممـد بـن مالـك قـالحدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا أبو رجاء]18602[
مل ختـتم: وكان الناس يقولون لـهالرباء خامتا من ذهب، 

يـــه وســـلم وبـــني يديـــه غنيمـــة بينـــا حنـــن عنـــد رســـول اهللا صـــلى اهللا عل: عليـــه وســـلم، فقـــال الـــرباء
فقســمها حــىت بقــي هــذا اخلــامت، فرفــع طرفــه فنظــر إىل أصــحابه مث : يقســمها، ســيب وخرثــي قــال

،أي بــراء :رفــع طرفــه فنظــر إلــيهم، مث قــالخفــض، مث رفــع طرفــه فنظــر إلــيهم، مث خفــض، مث
اك خـذ الـبس مـا كسـ: اخلامت فقبض على كرسوعي مث قالفجئته حىت قعدت بني يديه، فأخذ 
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رسول اهللا صلى اهللا عليه كيف تأمروين أن أضع ما قال: وكان الرباء يقول: ، قالاهللا ورسوله 
حممـد و أبو رجاء اخلراساين امسه عبد اهللا بـن واقـد ثقـة ،اهـالبس ما كساك اهللا ورسوله:وسلم

.، وقد تفرد بهيس بالقويبن مالك موىل الرباء ل
عن حزر بن بشري نا حيىي احلماين قال حدثنا شريكحدث] 859/ 2[همسائلوقال حرب يف 

اهـــ صــوابه حــزن بــن بشــري ، ذكــره ابــن دي أمحــرعلــى الــرباء خامتًــا مــن ذهــب حبــارأيــت: قــال
حــدثنا ]188/ 4[وقــال ابــن حبــان يف الثقــات . وأظــن يف املــنت حتريفــا . حبــان يف الثقــات 

رأيت على الرباء بن عازب عمامة قالريحيىي ومحويه قال ثنا شريك عن حزن بن بشزكريا بن 
حــدثنا علــي بــن عبــد اهللا بــن مبشــر] 721/ 2[املؤتلــف واملختلــف اهـــ الــدارقطين يف ســوداء 

علـى رأيـت: حـدثنا شـريك عـن حـزن بـن بشـري قـالحـدثنا عبـد الـرمحنحدثنا أمحد بـن سـنان
اهـالرباء بن عازب عمامة سوداء

: أخربنا احلسن بن صاحل عـن مسـاك قـال : قال حدثنا عبيد اهللا ]25665[ابن أيب شيبة -
حـــرب .خــامت ذهـــبعكرمـــةخامتــا مـــن ذهــب ، ورأيـــت علــى جــابر بـــن ســـمرةرأيــت علـــى 

: قــالعــن مســاكثنــا عبيــد اهللا بــن موســى عــن حســن بــن صــاحل: حيــىي قــالحــدثنا ] 2/862[
.حسن اهـعلى جابر بن مسرة خامتًا من ذهبرأيت

: قــال ا ســهل بــن يوســف عــن محيــد عــن عقبــة بــن وســاجحــدثن]25657[ابــن أيب شــيبة -
روينـا ]245/ 9[قـال ابـن حـزم و اهــ كنا نكرهه للرجـال: قال،عن الذهبعمرابنسألت 

عـن عقبـة وقـال محـاد تادة عن علي بـن عبـد اهللا البـارقيقال قمن طريق محاد بن سلمة وقتادة
يكرهـان للرجـال وال : فقـال،هببن وساج

.، وقد دخل حديث بعضهم يف بعض ، يأيت حديث البارقياهـ صحيح يكرهان للنساء
رأى النيب صلى اهللا عليه و سـلم علـى :عن معمر عن الزهري قال]19477[عبد الرزاق -

على رجل خامتا من عمربناورأى :قال، رجل خامتا من ذهب فضرب إصبعه حىت رمى به 
.اهـ مرسل جيد هب فأخذه فخذف به ذ
: قـال حـدثنا ابـن إدريـس عـن شـعبة عـن عبـد الـرمحن بـن حـنش]25445[ابن أيب شيبة -

اهــ هـذا تصـحيف صـوابه عبـد اهللا بـن بصيب عليه أوضاح ، فجعل يهازلهوأيتعمرابنرأيت 
.واألوضاح حلي من فضة . حنش ، ثقة 
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ن قتــادة أخربنــا أبــو احلســن بــن إمساعيــل الســراج أخربنــا أبــو نصــر بــ] 6469[وقــال البيهقــي 
أخربنــا شــريك يبــن حكــيم األوديحــدثنا عبــد اهللا بــن غنــام بــن حفــص بــن غيــاث حــدثنا علــ

أوضاح يعلعمرابنرأى : عن حممد بن إسحاق عن سعيد بن عبد الرمحن بن حسان قال 
.اهـ سند حسن إنك قد بلغت أو كربت فألقها عنك:فضة فقال 

: حــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن مســعر عــن ثابــت بــن عبيــد قــال ]25667[يب شــيبة ابــن أ-
أخربنـا الفضـل بـن دكـني ]7782[ابـن سـعد .خامتـا مـن ذهـبعبد اهللا بن يزيدرأيت على 

رأيــت : قــال حــدثنا مســعر بــن كــدام عــن ثابــت بــن عبيــد: وحممــد بــن عبــد اهللا األســدي قــاال 
: حديثـه قـال الفضـل بـن دكـني يف.يلسـانا مـدجباعلى عبـد اهللا بـن يزيـد خامتـا مـن ذهـب وط

حـدثنا مسـعر : حـدثنا أبـو نعـيم قـال] 644[أبـو زرعـة يف التـاريخ . مـدحرج الـديباج: مدجبا 
.سند صحيح اهـرأيت على عبد اهللا بن يزيد خامت ذهب: عن ثابت بن عبيد قال

جعفـر بـن ربيعـة عـن حدثنا ابن أيب داود قال ثنا عمرو بن خالد عـن ]6755[الطحاوي -
قتـــل ويف يـــده خـــامت مـــن العـــاصبـــنســـعيدأن ابـــن شـــهاب عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد بـــن العـــاص

.سند جيد اهـ)1(ذهب
حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بـن سـعيد بـن أيب حسـني قـال ]25652[ابن أيب شيبة -
خـــامت مـــن ذهـــب ، وأنـــا غـــالم وعلـــي ســـلمةأمدخلـــت علـــى : قـــال أخربتـــين أمـــي عـــن أيب: 
خامتــا مــن اذهــيب بــه إىل أهلــه واصــنعي: ناولينيــه ، فناولتهــا إيــاه ، فقالــت يــا جاريــة: الــت فق

اهـــدقي بــه ، واصــنعي لــه خامتــا مــن ورقفتصــ: ال حاجــة ألهلــي فيــه ، قالــت: ورق ، فقلــت
.عمر ثقة 

كــــانوا : قــــال حــــدثنا هشــــيم عــــن العــــوام عــــن إبــــراهيم التيمــــي]25664[ابــــن أيب شــــيبة -
]2277[مســـدد .طرحـــه: م يف خـــامت الـــذهب ، فـــإذا كـــرب ألقـــاه ، أو قـــال يرخصـــون للغـــال

كـانوا يرخصـون للغـالم أن يلـبس :حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال
.ثقات اهـخامت الذهب فإذا بلغ ألقاه

: ق عن رجل يف فص خامته مسمار من ذهب دقيق فقالُسئَل إسحا)858/ 2(وقال حرب الكرماين يف مسائله -1
مــات مخســة مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وخــواتيمهم مــن : وقــال، لــو كــان اخلــامت مــن ذهــب لرجــوت 

.واهللا أعلم . اهـ حكي قول قدمي أنه يرخص فيه يف احلرب ذهب
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ما جاء يف خامت الذهب للنساء
)م غري مبنيأومن ينشأ يف احللية وهو يف اخلصا(قال اهللا تعاىل 

حــدثنا ابــن نفيــل حــدثنا حممــد بــن ســلمة عــن حممــد بــن إســحاق قــال ]4237[أبــو داود -
ت قــدمَ :اهللا عنهــا قالــتيحيــىي بــن عبــاد عــن أبيــه عبــاد بــن عبــد اهللا عــن عائشــة رضــحــدثين

أهـداها لـه فيهـا خـامت مـن ذهـب فيـه يحليـة مـن عنـد النجاشـصلى اهللا عليـه وسـلمعلى النيب
بعــود معرضــا عنــه أو بــبعض فأخــذه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم:لــت قا.يفــص حبشــ

حســـنه اهـــيحتلــ:العــاص ابنـــة ابنتــه زينــب فقـــال أمامـــة ابنــة أيباأصــابعه مث دعــ
.اين وشعيب األلب

بــن حــراش عــن يحــدثنا مســدد حــدثنا أبــو عوانــة عــن منصــور عــن ربعــ]4239[أبــو داود -
يـا معشـر النسـاء أمـا لكـن :قـال صـلى اهللا عليـه وسـلمفة أن رسـول اهللا امرأته عن أخت حلذي

اهـــ ضــعفه الفضــة مــا حتلــني بــه أمــا إنــه لــيس مــنكن امــرأة حتلــى ذهبــا تظهــره إال عــذبت بــه يف
.وشعيب األلباين 

أخربنـا حممـد بـن عمـارة عـن زينـب : أخربنا عبد اهللا بن إدريس قـال ]11885[ابن سعد -
أوصـى أبـو أمامـة قـال عبـد اهللا بـن إدريـس ، : امرأة أنس بن مالك قالـت بنت نبيط بن جابر

وهو أسعد بن زرارة بأمي وخاليت إىل رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـدم عليـه حلـي ذهـب 
: عـاث فحالهـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن ذلـك الرعـاث ، قالـت ولؤلؤ يقال له الرِّ 

.عاث قرط الرِّ . صححه احلاكم والذهيبـ اهفأدركت ذلك احللي عند أهلي
نــا عبــد اهللا بــن مســلمة بــن قعنــب حــدثنا عبــد العزيــز بــن حممــدأخرب ]10917[ابــن ســعد -

إن ناسا يزعمون أن رسول اهللا : قلت سألت القاسم بن حممد : عن عمرو بن أيب عمرو قال 
وا ، واهللا لقــد رأيــت كــذب: 

وفيـه االسـتدالل . اهـ صحيح ، علقه البخاري عائشة تلبس املعصفرات وتلبس خوامت الذهب
.وهو من الفقهاء السبعة ، بالعمل مع اخلرب 

حـدثنا حيــىي بـن حممــد قـال حــدثنا احلجـيب قــال حـدثنا أبــو عوانـة عــن ]8658[ابـن املنــذر -
خرجنـــا حجاجـــا : خـــت ناجيـــة بـــن كعـــب قالـــتزهـــري بـــن أيب ثابـــت عـــن ســـلمة ابنـــة كعـــب أ

فعرفتـه فلـم أجـد أحـدا يعرفـه، فجعلتـه يف يـدي، فلمـا قـدمت لقيـت فوجدت خامتـا مـن ذهـب
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تـأبني أن يعـرف فـإن عـرف فلتؤديـهعرفيه وال: فسألتها وقصصت عليها قصته، فقالتعائشة
وهــو حــديث . رواه ابــن حبــان يف الثقــات يف ترمجــة ســلمى بنــت كعــب .وإال فاســتمتعي بــه

.حسن ، تقدم يف كتاب اللقطة
:حدثنا املعتمر قال مسعت أيب يقول مسعت حممد بـن سـريين يقـول]2253[مسدد -

عبــــد الــــرزاق .عائشــــة
ائشـة سـألنا ع:بن سريين عـن بنـت أيب عمـرو قالـتاأخربنا معمر عن أيوب عن ]19933[

عن احللي واألقداح املفضضة فنهتنا عنه قالت فأكثرنا عليها فرخصت لنـا يف شـيء مـن احللـي 
حـدثنا عبـد الوهـاب الثقفـي ]24637[ابـن أيب شـيبة . ومل ترخص لنا يف األقـداح املفضضـة 

كانــت عائشــة تنهانــا أن نتحلــى : عــن أيــوب عــن حممــد عــن أم عمــرو بنــت أيب عمــرو قالــت 
اآلنيـة ، أو حنلقهــا بالفضـة ، فمـا برحنـا حــىت رخصـت لنـا وأذنـت لنــا أن الـذهب ، أو نضـبب 

اهــ أم نتحلى الذهب ، ومـا أذنـت لنـا ، وال رخصـت لنـا أن حنلـق اآلنيـة ، أو نضـببها بالفضـة
مـــن ] 111[رواه البيهقـــي .

كنا مع عائشة :عبد الوهاب بن عطاء أخربنا طريق
قـال عبــد الوهــاب . اإلنـاء املفضــضومل تـرخص لنــا يفياحللــ

.صحيح حسناهـ محلناه على احللقة وحنوها-عروبة هو ابن أيب-قال سعيد 
بـاس حممـد بـن يعقـوب حـدثنا حـدثنا أبـو العيالروذبـار يأخربنـا أبـو علـ]6468[البيهقـي -

الفـــرات حـــدثنا إبـــراهيم يعـــينالعبـــاس بـــن حممـــد حـــدثنا يـــونس بـــن حممـــد حـــدثنا داود بـــن أيب
أو اهـ كان الصائغ أخيها الذهببينيعائشةالصائغ عن عطاء عن عروة عن 

، يف عنهـا وهـو صـحيح . احللـي تقـدم يف زكـاة . مل يقمه ، إمنا كانت حتلي بنات أخيهـا غريه 
.البنات 

محـــاد بـــن زيـــد عـــن : حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن عمـــر قـــال]4043[يف التـــاريخ ابـــن أيب خيثمـــة -
أدركـت سـتة مـن أزواج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : قالـتأيوب قال مسعت عائشـة ابنـة سـعد

أخربنـا عـارم بـن الفضـل حـدثنا ]11861[ابـن سـعد .أبـيضما رأيت علـى امـرأة مـنهن ثوبـا
أدركـت سـتا مـن أزواج النـيب صـلى اهللا : عـن عائشـة بنـت سـعد قالـت بن زيد عن أيوب محاد

عليــه وســلم ، وكنــت أكــون معهــن ، فمــا رأيــت علــى امــرأة مــنهن ثوبــا أبــيض ، وكنــت أدخــل 
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قالئــد الــذهب ومزيقيــات : ؟ قالــتقيــل هلــا مــا هــو. يهن وعلــي احللــي فــال يعــنب ذلــك علــيعلــ
حـدثنا أيـوب قـال حـدثنا وهيـبأخربنـا عفـان بـن مسـلموقال.الذهب ، فال يعنب ذلك علي

رأيــت ســتا مــن أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم : دخلــت علــى عائشــة بنــت ســعد فقالــت : 
ومـا رأيـت علـيهن ثوبـا أبـيض قـط وكنـت أدخـل علـيهن فتقعـدين إحـداهن ، عليهن معصفرات 

هلـا فمـا كـان عليـك ؟ فقلـت: قـال أيـوب . يف حجرها وتدعو يل بالربكة وعلي حلي الـذهب 
.صحيح اهـقالئد الذهب ومزيقيات الذهب: لت قا
حدثنا ابن أيب عمران وابن أيب داود وعلي بـن عبـد الـرمحن وأبـو زرعـة ]6703[الطحاوي -

الدمشـقي وحممـد بـن خزميـة قـالوا ثنـا سـعيد بـن سـليمان الواسـطي عـن عبـاد بـن العـوام قـال ثنــا 
حـدثتين عمـيت أنيسـة بنـت زيـد بـن أرقـم : ثابت بن أرقم قـالحدثين : سعيد بن أيب عروبة قال

عــن أبيهــا زيــد بــن أرقــم عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم مثلــه وزاد علــي بــن عبــد الــرمحن 
: قالـت، ينهـى عنـه علي بـن أبـي طالـبوهذا أمري املؤمنني ، إنك لتقول هذا : فقال له رجل

فقــال ، فــانطلق مث رجــع ، ب محــريا لــه فقــال ضــعيهما وركــ، وكــان يف يــدي قلبــان مــن ذهــب 
لــيس رقــمأثابــت بــن زيــد بــن ثابــت بــن زيــد بــن اهـــ فقــال ال بــأس بــه، أعيــديهما فقــد ســألته 

.بالقوي 
كــان حيلــي بناتــه عمــربــناأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]19932[عبــد الــرزاق -

.ه يف زكاة احلليبشواهدتقدم صحيح ، اهـ الذهب ويكسو نساءه اإلبريسم والسيه سر 
أخـــربين عاصـــم بـــن : قـــالحـــدثنا علـــي بـــن اجلعـــد]3808[يف التـــاريخ ابـــن أيب خيثمـــة وقـــال 

سـائه أن ابـن عمـر كـان إذا زوج املـرأة مـن نحممد بن زيد عن أبيـه عـن زيـد بـن حممـد عـن نـافع
.اهـ صحيح حالها بأربع مائة دينار

حـدثنا شـعبة عـن أيب : ا حممـد قـالحـدثن: أخربنا حممد بن بشـار قـال]9521ك[النسائي -
رخص فيـه وسـألته عـن احلريـر عـن احللـي، فـعمـرابـنسألت امـرأة : بشر عن علي البارقي قال

كنـــا نتحـــدث أنـــه مـــن لبســـه يف الـــدنيا مل يلبســـه يف : أحـــرام هـــو؟ قـــال: ، فقالـــت املـــرأةفكرهـــه
.، يأيتحسن اهـاآلخرة
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حـدثنا مسـعر عـن يالـزبري أمحـد يعـينحـدثنا أبـويحـدثنا نصـر بـن علـ]4061[أبو داود -
كنا ننزعه عـن الغلمـان ونرتكـه علـى : قال جابرعبد امللك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن 

.صححه األلباين اهـعرفهفسألت عمرو بن دينار عنه فلم ي: قال مسعر . ياجلوار 
احلنفيــة حــدثتين أم مــرمي: أخربنــا حممــد بــن مصــعب القرقســاين قــال ]11888[ابــن ســعد -

أيب حيلينــا كــان : مسعــت حفصــة بنــت أنــس بــن مالــك تقــول : قالــت امــرأة مــن أهــل البصــرة 
.أم مرمي مل أعرفها اهـالذهب ويكسونا احلرير

حدثنا عـروة بـن عبـد خربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس حدثنا زهريأ]11858[ابن سعد -
فرأيــت يف يــديها مســكا : الــب قــال أنــه دخــل علــى فاطمــة بنــت علــي بــن أيب طاهللا بــن قشــري

ورأيـت يف يـدها خامتـا ويف عنقهـا خيطـا فيـه خـرز ، قـال : غالظا يف كل يد اثنني اثنني ، قال 
.سند صحيح اهـإن املرأة ال تشبه بالرجال: الت فسألتها عنه فق: 
حممـد ةمسعت أمي محادة ابنـ: قالحدثنا حازم بن حممد أبو ذر]4144[ابن أيب خيثمة -

يصـــنع هلـــا درعهـــا ىكانـــت أم ليلـــ: مسعـــت عمـــيت تقـــول: لـــتبـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب ليلـــى قا
نـــا علـــى هـــذا بايع: وقالـــتل شـــهر، وختضـــب يـــديها ورجليهـــا غمســـةومخارهـــا وملحفتهـــا يف كـــ

مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
حدثتين عميت محـادة بنـت حممـد عـن عمتهـا : قالبن أيب ليلىحدثنا حممد بن عمران .الفيء

بايعنـا النـيب صـلى : قالـتا
حـدثنا حممـد بـن ]335[الطـرباين .ممـا أخـذ علينـا أن خنتضـب املغمـساهللا عليه وسـلم فكـان

ميد احلماين ثنا حـازم بـن حممـد الغفـاري عـن أمـه محـادة عبد اهللا احلضرمي ثنا حيىي بن عبد احل
:تقــولمسعــت عمــيت: بــن أيب ليلــى وكانــت أكــرب ولــد حممــد قالــتبنــت حممــد بــن عبــد الــرمحن 

أدركت أم ليلى تصبغ هلا درعها
ورأيتهــا ويف يــدها : ليــه وســلم، قالــتعلــى هــذا بايعنــا رســول اهللا صــلى اهللا ع: غمســة، وقالــت

.
مـي أبـو ذر حـازم بـن حممـد قـال مسعـت أعرج ثنـا حدثنا احلسني ثنا فضل األ]282[احملاملي 

م ليلـى يصـبغ أكانـت مسعت عمـيت تقـول  :يب ليلى تقولأبنت حممد بن عبد الرمحن بن ةمحاد
. ليلــىآمنــة بنــت عبــد الــرمحن بــن أيبعمتهــا امسهــا .، فــذكره هلــا مخارهــا ودرعهــا وملحفتهــا 
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وابـن أيب عاصـم يف اآلحـاد ويعقوب الفسـوي زرعة الرازي وأبوقد رواه . على رسم ابن حبان 
.حازم بن حممد عن أيب ذر 

يان عـــن علقمـــة بـــن مرثـــد عـــن حـــدثنا ســـف: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]25282[ابـــن أيب شـــيبة -
أومن ينشـأ يف احلليـة وهـو يف اخلصـام (أرخص للنساء يف احلرير والذهب ، مث قرأ : قال جماهد

.اهـ سند صحيح )غري مبني
قال حدثنا مالك عن زيد بن السائب: أخربنا معن بن عيسى قال ]11883[ابن سعد -
هـا خــامت يف يـدها مســكتا عـاج ، وعليرأيـت أم سـعد امـرأة زيــد بـن ثابـت أم خارجــة بـن زيـد: 

.اهـ سند جيد من عاج

من كرهه للنساء زهداباب 
بكـرأبـيحدثنا حيىي عن شعبة عن منصور عن أيب حازم عن عـروة عـن ]2252[مسدد -

]10113[البيهقــي يف الشــعب وقــال. أهلكهـن األمحــران الــذهب والزعفــران: قــالالصــديق
ا أبـو بكـر بـن إسـحاق ثنـا حممـد بـن غالـب ثنـا عمـرو بـن مـرزوق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أنـ

النسـاء : أنا شعبة
منــرة و ، مــوىل عــزة ســلمان األشــجعي هــو أبــو حــازم اهـــالــذهب والزعفــران : أهلكهــن األمحــران

.وفيه داللة على إباحتهما للنساء .جاله ثقات ر و ، وهلا صحبة من عزة اتصحيفأُراه وعروة 
أنـــه كتـــب أن حلـــوا نســـاءكم عمـــريف حـــديث ] 67/ 2[غريـــب احلـــديث وقـــال اخلطـــايب يف 

حـدثناه عبـد اهللا بـن شـاذان الكـراين .وعلموهن سورة النـور، نساءكم الذهب الفضة وال حتلوا 
ادي أخربنا سفيان عـن حصـني بـن أخربنا أمحد بن عمرو القطراين أخربنا إبراهيم بن بشار الرم

سـند كـويف جيـد ، أبـو عطيـة هـو اهــ أتانـا كتـاب عمـر بـذلك: عبد الرمحن عن أيب عطية قـال
.كتبته يف النكاح .الوادعي 

هلكهــن أ:قــالهريــرةأبــيعــن معمــر عــن رجــل عــن احلســن عــن ]19947[عبــد الــرزاق -
.بتدع رمبا روى عن عمرو بن عبيد املكان معمراهـاألمحران الذهب والزعفران يعين النساء 

: حـــدثنا ســـريج بـــن يـــونس قـــال: أخربنـــا احلســـن بـــن ســـفيان قـــال]5968[وقـــال ابـــن حبـــان 
النيب صلى اهللا عليه عنهريرةسلمة عن أيبمرو عن أيبعن حممد بن عحدثنا عباد بن عباد

اهـ الذهب واملعصفرويل للنساء من األمحرين: وسلم قال
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يقـول هريـرةأبـابـن طـاووس عـن أبيـه قـال مسعـت اعـن معمـر عـن ]19935[ق عبـد الـرزا-
أخربنــا ]6247[ابــن ســعد . الــذهب ختــش علــي حــر اللهــب قــويل يــا أيب إن حتلــين: البنتــه 

مسعت أبا هريـرة يقـول : حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : الفضل بن دكني قال 
.صحيح اهـ، خيشى علي من حر اللهبأيب أن حيليين الذهب أَىب : البنته 
بــن ســريين أن أبــا هريــرة كــان يقــول اعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]19938[عبــد الــرزاق وقــال

أخربنــــا ]6248[ابــــن ســــعد . ي الــــذهب فــــإين أخــــاف عليــــك حــــر اللهــــبال تلبســــ:البنتــــه
حـدثنا سـفيان عـن أيـوب عـن حممـد بــن: قـاال د اهللا األسـديوحممـد بـن عبـالفضـل بـن دكـني

ابــن .ال تلبســي الــذهب ، فــإين أخــاف عليــك اللهــب: ســريين عــن أيب هريــرة أنــه قــال البنتــه 
أنــه عــون عـن حممــد عـن أيب هريــرة حــدثنا ابـن: أخربنــا هـوذة بــن خليفـة قــال ]6250[سـعد 

اهــــســـي الـــذهب ، فـــإين أخـــاف عليـــك اللهـــبيـــا بنيـــة ال تلب: رأى علـــى ابنـــة لـــه ذهبـــا فقـــال 
.صحيح
حـدثنا حممـد بـن عمـرو : ري قـال أخربنـا حممـد بـن عبـد اهللا األنصـا]6246[ابن سـعد وقال 

وابنـة لـه تنـزو علـى ظهـره دخلت على أيب هريرة : معاوية بن عبد اهللا بن بدر قالحدثين: قال
.اهـ حسن صحيح إين أخشى عليك اللهبيا بنيه ال أحليك الذهب: وهو يقول

حــدثنا عمــر بــن ســعيد : األســدي قــال أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا]6249[ابــن ســعد وقــال 
إن : لـه فقالـت ت أبـا هريـرة ابنـةٌ لقيَـ: مسعـت عبـد الـرمحن بـن سـابط وأبـا الـزبري يقـوالن : قـال 

إن أبــاي ال حيليــين : قــويل هلــن : فقــال . إن أبــاك ال حيليــك الــذهب : اجلــواري يعرينــين يقلــن 
.اهـ سند جيد الذهب ، خيشى علي حر اللهب

لية السيف وحنوهما جاء يف ح
حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب حدثنا محاد بن زيـد عـن أيـوب عـن ]3127[وقال البخاري 

أهــــديت لــــه أقبيــــة مــــن ديبــــاج مــــزررة صــــلى اهللا عليــــه وســــلممليكــــة أن النــــيبعبــــد اهللا بــــن أيب
ناس مـن أصـحابه ، وعـزل منهـا واحـدا ملخرمـة بـن نوفـل ، فجـاء ومعـه بالذهب ، فقسمها يف

صــلى اهللا عليــه وســلمفســمع النــيب. املســور بــن خمرمــة ، فقــام علــى البــاب فقــال ادعــه يلابنــه
يــا أبــا املســور خبــأت هــذا لــك ، يــا أبــا :صــوته فأخــذ قبــاء فتلقــاه بــه واســتقبله بــأزراره فقــال 

اهـخلقه شدة وكان يف. خبأت هذا لك املسور
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د عـن أيب وحشـية الصـيقل قـال حدثنا أبو نعيم عـن قـرة بـن خالـ]25694[ابن أيب شيبة -
هــذا ، وعلـى قائمــه : أي هــذين خـري ؟ فقلـت : دعـاين مصـعب فــأخرج إيل سـيفني ، فقـال : 

.اهـ أبو وحشية مستور الصديقبكرأبيهذا سيف : حبة من فضة ، فقال الناس 
حــدثنا إبــراهيم بــن حممــد قثنــا عقبــة بــن ]655[فضــائل الصــحابة وقــال عبــد اهللا بــن أمحــد يف 

أتيت أبـا جعفـر : عن عروة بن عبد اهللا قالبن بكري عن أيب عبد اهللا اجلعفيم قثنا يونس مكر 
ال بأس، قد حلى أبو بكر الصديق : ما قولك يف حلية السيوف؟ فقال: حممد بن علي فقلت

نعـم الصـديق، : فوثـب وثبـة واسـتقبل القبلـة مث قـال: وتقول الصديق؟ قال: فقلت: سيفه، قال
الصديق، ثالث مرات، فمـن مل يقـل لـه الصـديق فـال صـدق اهللا لـه قـوال يف نعم الصديق، نعم

.يأيت يف اخلضاب من وجه أحسن .اهـ اجلعفي جابر بن يزيد ضعيف الدنيا وال يف اآلخرة
بــن عمــر أن ســيف اعــن معمــر عــن مالــك بــن مغــول عــن نــافع عــن ]9665[عبــد الــرزاق -

حـدثنا : حـدثنا وكيـع قـال ]25692[شـيبة ابـن أيب .كان حملى بالفضة عمر بن الخطاب
قـد رأيـت : عمـر حـاله ؟ قـال : كان سيف عمر حملى ، فقلت له : قال ابن مغول عن نافع

.اهـ صحيح يتقلدهعمرابن
موسى بن إمساعيل حـدثنا جويريـة بـن أمسـاء عـن نـافع قـال من طريق]7825[ورواه البيهقي 

ى معاويـة سـيفه فبعـث بـه إىل عبـد اهللا بـن عمـر أصيب عبيـد اهللا بـن عمـر يـوم صـفني فاشـرت : 
؟ فمـا كانـت حليتـه: نعم قلـت : كان؟ قال يهو سيف عمر الذ: قال جويرية فقلت لنافع 

.اهـ سند صحيح نعله أربعني درمهاوجدوا يف: ال ق
عن عثمان بن موسـى عـن نـافع أن يعبد الرمحن بن مهدمن طريق]7824[ورواه البيهقي 
: كـم كانـت حليتـه؟ قـال :سيف عمر يوم قتل عثمان ، وكان حملى قال قلـت ابن عمر تقلد

.اهـ عثمان بن موسى ليس باملشهور أربع مائة
مسعـت أبـا : قـال حدثنا شريك عـن عـروة بـن عبـد اهللا بـن قشـري ]25688[ابن أيب شيبة -

اهـــ ؤمننيأمــري املــ: املــؤمنني ؟ قــال أمــري: ، فقلــت فضــةعمــركــان قــائم ســيف : جعفــر يقــول 
.مرسل حسن 

خطبنــا : قــال حــدثنا وكيــع عــن شــريك عــن خمــارق عــن طــارق ]25699[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند حسن ، خمارق هو ابن عبد اهللا األمحسي وعليه سيف حليته من حديدعلي
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الزبيـركـان سـيف : عن هشـام بـن عـروة قـال حدثنا أبو أسامة]25690[ابن أيب شيبة -
.هـ مرسل جيد احملى بالفضة

كـان سـيف : قـال حدثنا وكيع حدثنا أبـو العمـيس عـن القاسـم]25693[ابن أيب شيبة -
أخربنـــا أبـــو احلســـني بـــن بشـــران ببغـــداد قـــال أخربنـــا أبـــو ]7827[البيهقـــي . حملـــىعبـــد اهللا

: قــال يحــدثنا املسـعوديعمـرو بـن الســماك حـدثنا حنبـل بــن إسـحاق حـدثنا عاصــم بـن علـ
سيف من هـذا قـال : ابن عبد الرمحن سيفا قبيعته من فضة فقلت لقاسم يعينبيت ارأيت يف

.اهـ مرسل جيد سيف عبد اهللا بن مسعود: 
رأيـت يف : قـال حـدثنا عثمـان بـن حكـيم : حدثنا ابن منري قـال ]25691[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل جيد مسمار ذهبحنيفبنسهلقائم سيف 
نا عيســى بــن يــونس عــن األوزاعــي عــن ابــن حبيــب احملــاريبحــدث]25700[ابــن أيب شــيبة -

تح الفتــوح لقــد افتَــ: صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، قــال البــاهليأمامــةأبــيعــن 
يتهـا العـاليب واآلنـك واحلديـدوال الفضـة ، إمنـا كانـت حلوام ما كانت حلية سيوفهم الذهب أق

.اهـ سليمان بن حبيب ، سند جيد 
حدثنا حممد بن علي بن شعيب السمسار ثنا خالـد بـن خـداش ثنـا سـلم ]669[الطرباين -

رضــي اهللا عنــه يتوكــأ علــى عصــا أنــس بــن مالــكرأيــت : بــن قتيبــة ثنــا مــروان بــن النعمــان قــال 
.اهـ مروان مل أعرفه ، أخشى أن يكون حترف امسه على رأسها ضبة فضة 

سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنـيح أخربنا شهاب بن عباد قال حدثنا ]8599[ابن سعد -
كــان لعبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى بيــت فيــه مصــاحف جيتمــع إليــه فيــه القــراء ، : عــن جماهــد قــال 

ال : قلت : أحتلي به سيفا ؟ قال : فأتيته ومعي ترب ، فقال : قال ، قلما تفرقوا إال عن طعام 
اهــ سـند فلعلـك جتعلهـا : قال، ال : قلت: أفتحلي به مصحفا؟ قال: قال 

.صحيح 
.ما يذكر يف حلية املصحف يأيت إن شاء اهللا يف كتاب التفسري يسر اهللا متامه 

باب الرخصة يف شد األسنان بالذهب
املعـــىن قـــاال يحـــدثنا موســـى بـــن إمساعيـــل وحممـــد بـــن عبـــد اهللا اخلزاعـــ]4234[أبـــو داود -

ن جـــده عرفجـــة بـــن أســـعد قطـــع أنفـــه يـــوم حـــدثنا أبـــو األشـــهب عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن طرفـــة أ
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فاختـذ أنفـا مـن ذهـبصلى اهللا عليه وسلمالب فاختذ أنفا من ورق فأننت عليه فأمره النيبالكُ 
.وصححه ابن حبان .)1(حديث حسن غريب: اهـ قال الرتمذي 

أخربنــا أبــو القاســم ابــن : قــالدثنا أمحــد بــن عبــده بــن موســى الضــيبحــ] 840/ 2[حــرب -
عثمــان أخــربين مــن رأى: حــدثنا واقــد بــن عبــد اهللا بــن أيب ياســر التميمــي قــال: د قــالأيب الزنــا

أخربنـا : ر قـال أخربنا حممد بن عمـ]2940[ابن سعد اهـقد شد أسنانه بالذهببن عفان
.جدا ضعيف اهـ أن عثمان كان يشد أسنانه بالذهبواقد بن أيب ياسر

ثنــا عبيــد : أخربنـا عنبســة بــن الفضـل قــال: حــدثنا حممــد بـن ســعيد قــال] 840/ 2[حـرب -
بأًســـا بشـــد األســـنان أنـــه كـــان ال يـــرى مالـــكبـــنأنـــسعـــن جـــده أيب بكـــر بـــن أنـــسبـــن اهللا 

.س به أاهـ ال ببالذهب والفضة
ابراهيم بن املنذر حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا قال يل]293[البخاري يف التاريخ وقال

بنــوه علـــى يطــوف بــه مالــكبـــننــسأرأيــت : قــال بيــه أان مــوىل قــريش عـــن حممــد بــن ســعد
حــدثنا أمحــد بــن يزيــد بــن هــارون ]667[ابــن ســعد .بــذهبســنانهأســواعدهم وقــد شــدت 

رأيـت أنـس : القزاز املكي ثنا إبراهيم بن املنذر احلرامي حدثنا حممد بـن سـعدان عـن أبيـه قـال 
د شـدوا أسـنانه بـذهب بن مالك رضي اهللا عنه يطوف به بنوه حول البيت على سـواعدهم وقـ

.على رسم ابن حبان . اهـ حممد بن سعدان بن عبد اهللا 

ما ذكر يف خامت احلديد
حازم عن أبيـه أنـه حدثنا عبد اهللا بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أيب]5871[البخاري -

. يجئــت أهــب نفســ:صــلى اهللا عليــه وســلم فقالــتمســع ســهال يقــول جــاءت امــرأة إىل النــيب
فقامــت طــ

فـذهب مث رجـع فقـال واهللا إن . انظـر:قـال. ال :قـال. ء تصـدقهايعنـدك شـ:قـال. حاجة 
فـذهب مث رجـع قـال ال واهللا وال . اذهـب فـالتمس ولـو خامتـا مـن حديـد :قـال. وجدت شيئا 

صـلى اهللا عليــه فقـال النــيبيفقـال أصــدقها إزار . ليــه رداء وعليــه إزار مـا ع. خامتـا مــن حديـد 
. ءيء ، وإن لبســته مل يكــن عليهـــا منــه شـــيإزارك إن لبســته مل يكـــن عليــك منــه شـــ:وســلم 

اهـويف هذا احلديث حجة هلم ، م بالذهب أ: مث قال -1
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مــا معــك :صــلى اهللا عليـه وســلم موليـا فــأمر بـه فــدعى فقـال فتنحـى الرجــل فجلـس فــرآه النـيب
اهـقد ملكتكها مبا معك من القرآن :الق. سورة كذا وكذا لسور عددها :قال. من القرآن

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن طــارق عــن حكــيم بــن جــابر أن ]25644[ابــن أيب شــيبة -
اهـ سند حسن ، تقدم ما يشهد لـه يف خـامت الـذهب فكرههحديدٍ رأى على رجل خامتَ عمر

.
ن أيب أخربنــا ســعيد بــ: قــال ربنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء العجلــيأخ]3321[ابــن ســعد -

وقـال ابـن أيب شـيبة . كـان خامتـه مـن حديـدمسـعودابنأن عروبة عن أيب معشر عن إبراهيم
: رأيــت علــى إبــراهيم خامتــا مــن حديــد ، قــال : عــن منصــور قــال ثنا شــريكحــد]25643[

اهـكان خامت عبد اهللا من حديد: قال فقلت له ، 
أخـربين مـن رأى : براهيم قـال حدثنا وكيع عن األعمش عن إ]25639[وقال ابن أيب شيبة 

اهـ شيوخ إبراهيم هم أصحاب عبد اهللا ، إن كان هذا مما تلقاه على عبد اهللا خامتا من حديد
.عنهم 

يف موضع اخلامت من األصابع
أخربنــا حممــد بــن املثــىن وحممــد بــن بشــار قــاال حــدثنا عبــد الــرمحن عــن ]5211[النســائي -

: عــن علــي قــالســفيان عــن عاصــم بــن كليــب عــن أيب بــردة
.اهـ رواه مسلم واللفظ البن املثىن، يعين السبابة والوسطى ، وسلم عن اخلامت يف هذه وهذه 

يحـــدثنا عبـــد الـــرمحن بـــن مهـــديأبـــو بكـــر بـــن خـــالد البـــاهلحـــدثين] 5610[وقـــال مســـلم 
هـذهيفصـلى اهللا عليـه وسـلمكان خامت النيب:حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال

اهـوأشار إىل اخلنصر من يده اليسرى،
موســى قــاال حــدثنا طلحــة بــن شــيبة وعبــاد بــنحــدثنا عثمــان بــن أيب]5608[وقــال مســلم 

عــن يــونس عــن ابــن شــهاب عــن أنــس بــن مالــك أن رســول اهللا يمث الزرقــيوهــو األنصــار حيــىي 
كفـهيكـان جيعـل فصـه ممـا يلـييـه فـص حبشـميينـه فلـبس خـامت فضـة يفليه وسـلمصلى اهللا ع

.اليسار وغريه ح الدارقطين صحاهـ
حـدثنا أمحــد بـن منيـع حــدثنا يزيـد بـن هــارون عـن محـاد بــن سـلمة قــال ]1848[الرتمـذي -

يتخـتم يفعبد اهللا بن جعفررأيت :ميينه فسألته عن ذلك فقالرافع يتختم يفرأيت ابن أيب
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الرتمـذي قـال . ميينـهصـلى اهللا عليـه وسـلم يتخـتم يفكان النـيب:روقال عبد اهللا بن جعف. ميينه
اهـهذا البابيفيء رو يهذا أصح ش:وقال حممد بن إمساعيل: 

حـدثنا يـونس بـن : حـدثين حممـد بـن العـالء قـال] 618[يف التـاريخ زرعـة الدمشـقي وأبوقال
ميينـه، يف طالـب خامتـا يفرأيت على عبد اهللا بن جعفر بن أيب : بكري عن طلحة بن حيىي قال

.اهـ حسن اخلنصر فصه على ظهرها
بــن أيب فــديك املــدين حــدثنا أخربنــا حممــد بــن إمساعيــل]2266املطالــب العاليــة [إســحاق -

أنـه ختـتم يف عقيـلبـن أيب محيـد عـن يعقـوب بـن محيـد عـن رجـل مـن أهـل مكـة ثقـة عـن محاد 
.اهـ ضعيف يف اليمىنوقال ختتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ميينه 

حدثنا ابن منـري عـن حممـد بـن إسـحاق عـن الصـلت بـن عبـد اهللا ]25683[ابن أيب شيبة -
وخامته يف ميينه ، وال أحسب إال أنه ذكـر أن النـيب صـلى اهللا عباسابنرأيت : قال بن نوفل 

نس حــدثنا عبــد اهللا بــن ســعيد حــدثنا يــو ]4231[أبــو داود .عليــه وســلم كــذلك كــان يلبســه
بن بكري عن حممد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد اهللا بن نوفـل بـن عبـد املطلـب 

رأيــت ابــن عبــاس يلــبس خامتــه هكــذا وجعــل :قــال؟مــا هــذا: خنصــره اليمــىن فقلــت خامتــا يف
قــال وال خيــال ابــن عبــاس إال قــد كــان يــذكر أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه . فصــه علــى ظهرهــا

حديث حممد :قال حممد بن إمساعيل:مث قالالرتمذي اهـ رواه ه كذلكوسلم كان يلبس خامت
اهـبن إسحق عن الصلت بن عبد اهللا بن نوفل حديث حسن صحيح 

حدثنا وكيع عن الصلت عن ابن سريين أن النيب صلى اهللا عليـه ]25679[ابن أيب شيبة -
.ال حيتج بهت بن دينار الصلاهـتختمون يف مشائلهمكانوا يعثمانوعمروأبا بكرووسلم
حدثنا معن بن عيسى عن سـليمان بـن بـالل عـن جعفـر عـن ]25674[ابن أيب شيبة وقال

أخربنــا معــن بــن ]3567[ابــن ســعد .ختتمــوا يف يســارهمعثمــانوعمــروبكــرأبــاأبيــه أن 
أخربنــا ســليمان بــن بــالل عــن جعفــر بــن : عيســى وأبــو بكــر بــن عبــد اهللا بــن أيب أويــس قــاال 

أخربنــا معـــن بـــن ]4055[ابـــن ســـعد .ن أبيــه أن أبـــا بكـــر الصــديق ختـــتم يف اليســارحممــد عـــ
أخربنــا ســليمان بــن بــالل عــن جعفــر بــن : عيســى وأبــو بكــر بــن عبــد اهللا بــن أيب أويــس قــاال 

أخربنــا معــن بــن ]2942[ابــن ســعد .ن أبيــه أن عمــر بــن اخلطــاب ختــتم يف اليســارعــحممــد 
.أن عثمان ختتم يف اليسـارن جعفر بن حممد عن أبيهأخربنا سليمان بن بالل ع: لقاعيسى 
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بــو بكــر بــن عبــد اهللا بــن أيب أويــس عــن ســليمان بــن بــالل عــن أخربنــا أ]2865[ابــن ســعد 
من طريـق] 7569[البيهقي ورواه.أن عليا ختتم يف اليسارجعفر بن حممد بن علي عن أبيه

ن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه ابــن وهــب ثنــا ســليمان بــن بــالل عــن جعفــر بــن حممــد عــن أبيــه أ
وسلم ختتم خامتا من ذهب يف يده اليمـىن علـى خنصـره حـىت رجـع إىل البيـت فرمـاه فمـا لبسـه 
مث ختتم خامتا من ورق فجعله يف يساره وأن أبا بكر الصديق وعمر بن اخلطاب وعلـي بـن أيب 

: حممــدبــنقــال جعفــر. طالــب وحســنا وحســينا رضــي اهللا عــنهم كــانوا يتختمــون يف يســارهم
مرسل جيد اهـالعزة هللا مجيعاوكان يف خامت أيب: قال، كر اهللا ذ كان يف خامت حسن وحسني

.
كــان : حــدثنا حــامت بــن إمساعيــل عــن جعفــر عــن أبيــه قــال ]25673[ابــن أيب شــيبة وقــال

. حــاوي والبيهقــياهـــ رواه الرتمــذي وابــن ســعد والطيتختمــان يف يســارمهاالحســن والحســين
.حديث حسن صحيح : ي وقال الرتمذ

حممــد بــن عـن أخربنـا أبــان بـن قطــن: أخربنــا معـن بــن عيسـى قــال ]2864[ابــن سـعد وقـال
ختــتم يف طالــبأبــيبــنعلــيعــن أبيــه عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى أن عبــد الــرمحن بــن أيب ليلــى

.اهـ سند ضعيف يساره
أنـــه كـــان عمـــربـــناعــن حــدثنا عبـــدة عـــن عبيــد اهللا عـــن نـــافع]25677[ابــن أيب شـــيبة -

ابــنحــدثنا هنــاد عــن عبــدة عــن عبيــد اهللا عــن نــافع أن ]4230[أبــو داود .يتخــتم يف يســاره
صـــححه . ورواه حيـــىي بـــن أيـــوب عـــن عبيـــد اهللا اهــــ يـــده اليســـرىكـــان يلـــبس خامتـــه يفعمـــر

.األلباين 
بــنعمــرورأيــت خــامت : قــال حــدثنا وكيــع عــن إمساعيــل األزرق]25680[ابــن أيب شــيبة -

.يف حديثه نظراهـ إمساعيل بن سلمان األزرق يف يسارهحريث

اخلامتيف ما ينقش جامع 
حــدثنا عبــد األعلــى حــدثنا يزيــد بــن زريــع حــدثنا ســعيد عــن قتــادة عــن ]5872[البخــاري -

ــــن مالــــك أن نــــيب ــــاس مــــن أنــــس ب ــــه وســــلم أراد أن يكتــــب إىل رهــــط أو أن اهللا صــــلى اهللا علي
صــلى اهللا عليــه وســلم ال يقبلــون كتابــا إال عليــه خــامت ، فاختــذ النــيب:األعــاجم ، فقيــل لــه
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صـلى إصبع النـيببوبيص أو ببصيص اخلامت يففكأين، خامتا من فضة نقشه حممد رسول اهللا 
اهـكفه اهللا عليه وسلم أو يف

حـدثنا عبـد العزيـز بـن صـهيب حدثنا أبو معمر حـدثنا عبـد الـوارث ]5874[وقال البخاري 
فيــه إنــا اختــذنا خامتــا ، ونقشــنا:صــلى اهللا عليــه وســلم خامتــا قــال صــنع النــيب:قــالعــن أنــس

:رواه الرتمـــذي وقـــال اهـــخنصـــرهيفألرى بريقـــه فــإين:قـــال. نقشــا ، فـــال يـــنقش عليــه أحـــد 
اهـ

عــن مثامـــة عـــن أيبقــال حـــدثينيبـــن عبــد اهللا األنصـــار حممــدحـــدثين]5878[البخــاري -
حممـــد ســـطر ، . أنـــس أن أبـــا بكـــر ملـــا اســـتخلف كتـــب لـــه ، وكـــان نقـــش اخلـــامت ثالثـــة أســـطر 

عن مثامة عن أنـس أيبقال حدثينيأمحد حدثنا األنصار وزادين.ورسول سطر ، واهللا سطر 
يـد عمـر بعـد بكـر بعـده ، ويفد أيبيـيـده ، ويفصلى اهللا عليه وسلم يفقال كان خامت النيب

، فـأخرج اخلـامت ، فجعـل يعبـث بـه :قال ، بكر ، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس أيب
اهـــ رواه أبــو داود مــن وجــه فاختلفنــا ثالثــة أيــام مــع عثمــان فننــزح البئــر فلــم جنــده :فســقط قــال

اهـهومل خيتلف الناس على عثمان حىت سقط اخلامت من يد: آخر ، وقال 
األعلـى بـن عبـد اهللا بــن أيب عـن عبـد حـدثنا صـفوان بـن عيسـى]25783[ابـن أيب شـيبة -

يـا ابـن : رأس الطـري ؟ فقـال رجـل يف خامتـه مثـل: سألت سعيد بن املسيب ، قلـت: فروة قال
سـلم ختـتم ال أبـو بكـر وال عمـر ما علمنا أحدا من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و أخي

دت عليــه فالنــا حــىت عــد ناســا مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، فأعــوال وال فالنــا
أمحد بن حممد بـن الوليـد األزرقـي أخربنـا أخربنا ]1420[ابن سعد . مرارا فكأنه يكره اخلامت

مـا : عـن سـعيد بـن املسـيب قـال اهللا بـن أيب فـروةعـن عبـد األعلـى بـن عبـد عطاف بـن خالـد
ه وسـلم حـىت لقــي اهللا وال أبـو بكـر حـىت لقـي اهللا وال عمـر حــىت ختـتم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـ

اهـــ لقــي اهللا وال عثمــان حــىت لقــي اهللا مث ذكــر ثالثــة مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم
ســألت :قــالعــن صــدقة بــن يســار أنــه ]1676[هــذا منكــر ، ورجالــه ثقــات ، قــال مالــك 

اهـ هذا أصح ، رب الناس أين أفتيتك بذلك البسه وأخ:سعيد بن املسيب عن لبس اخلامت فقال
.وسند صحيح 
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ثنــا الربيــع بــن : اجلعــد قــالثنــا علــي بــن: قــالحــدثنا علــي بــن معبــد]6794[الطحــاوي -
.اهـ منكرنعم القادر اهللا الصديقبكرأبيكان نقش خامت : قالصبيح عن حيان الصائغ

حــدثنا إســرائيل عــن جــابر: ال خربنــا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس قــأ]8300[ابــن ســعد -
: ال جتــدوا خامتــا فيــه نقــش عــريب إال كســرمتوه قــال : إىل عمالــه عمــركتــب : عــن عــامر قــال 

.ضعيف اجلعفي اهـ جابر فوجد يف خامت عتبة بن فرقد عتبة العامل فكسر
حــدثنا أبــو عوانــة عــن قتــادة عــن : ل قــاحــدثنا حيــىي بــن آدم]25625[وقــال ابــن أيب شــيبة 

حــدثنا ]6789[الطحــاوي .ال تنقشــوا وال تكتبــوا يف خــوامتكم بالعربيــة: قــال عمــرن أأنــس
بـن مالــك عــن أنـس ثنـا أبـو عوانــة عـن قتـادة: ثنـا ســريج بـن النعمـان قــال: علـي بـن معبــد قـال

ورواه البخـــاري يف التـــاريخ .ال تنقشـــوا يف خـــواتيمكم العربيـــة:قـــال عمـــر بـــن اخلطـــاب: قـــال
نـــسأبـــاه عـــن قتـــادة عـــن أعـــن معـــاذ بـــن هشـــام مســـع خليفـــة قـــال يل] 1459[

.، ومل يذكر مساعا قتادة كان يدلس اهـ ينقش يف اخلواتيم بالعربية
أخربنـا عفـان بـن مسـلم قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن محيـد عـن ]9481[وقال ابـن سـعد 

، وكـان يف بيـة:أنس بن مالك قال
.اهـ محيد مل يذكر مساعا خامت أنس ذئب أو ثعلب

حدثنا أبان حدثنا مهام قال: م الكاليب قالأخربنا عمرو بن عاص]5259[ابن سعد وقال
أخربت بــذلك فــ: قــال أبــان .اخلطــاببــنعمــرعــن أنــس أن 

أبـان بـن أيب كأنـه حـديث اهــاهللا بـن عمـر هللاكـان نقـش خـامت عبـد: فقـال، حممد بن سـريين
.منكر احلديث، وهو عياش 

كان أنس إذا حدث :حدثنا هشيم عن العوام عن أزهر بن راشد قال]2271[مسدد وقال
أصــحابه حبــديث ال يــدرون مــا هــو أتــوا احلســن ففســره هلــم ففســر هلــم احلســن يومــا حــديث ال 

أزهـر بـن راشـد قـال ابـن حبـان كـان فـاحش اهــحممـداتنقشوا يف خوامتكم عربيا أي ال تنقشـوا 
.الغلط 

عـن أيب أخربنا معتمر عـن أبيـه: أخربنا عمرو بن عاصم الكاليب قال ]2866[ابن سعد -
حممـــد قـــرأت نقـــش خـــامت علـــي بـــن أيب طالـــب يف صـــلح أهـــل الشـــام : إســـحاق الشـــيباين قـــال 

.اهـ منكر رسول اهللا
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تعــاىل علــيجــابر عــن أيب جعفــر قــال كــان يف خــامت عــن معمــر عــن]1353[عبــد الــرزاق -
عــن الثــوري عــن جــابر عــن أيب جعفــر قــال كــان يف خــامت ]1354[عبــد الــرزاق .اهللا امللــك 

حـدثنا سـفيان عـن جـابر : قـالحدثنا وكيـع ]25626[ابن أيب شيبة .علي تعاىل اهللا امللك 
قـال ثنـا حدثنا علي]6795[الطحاوي .كان يف خامت علي اهللا امللك: قال عن أيب جعفر

علــي هللا كــان نقــش خــامت: قــالثنــا إســرائيل عــن جــابر عــن أيب جعفــر: خالــد بــن عمــرو قــال
خالـد املصـري قـاال وعمرو بـن بن موسى األشيبأخربنا احلسن ]2867[ابن سعد . امللك 

.اهللا امللـككـان نقـش خـامت علـي: بـن علـي قـال عـن حممـدأخربنا زهري عن جابر اجلعفـي: 
كــان : عــن حممــد بــن علــي قــال أخربنــا إســرائيل عــن جــابر: أخربنــا عبيــد اهللا بــن موســى قــال 

.اهـ ضعيف نقش خامت علي اهللا امللك
بـــنعبيـــدةأبـــيكـــان يف خـــامت : قـــال بيـــهعـــن أحـــدثنا معتمـــر]25612[ابـــن أيب شـــيبة -

.ويف نسخة احلمد هللا اهـ اخلمس هللالجراح
أخربنـا سـعيد : قـاال ا روح بن عبادة وعبـد الوهـاب بـن عطـاءأخربن]4342[ابن سعد وقال

اهـاخلمس هللا: كان أن نقش خامت أيب عبيدة بن اجلراحروبة عن قتادةبن أيب ع
: قـالثنـا شـعبة عـن قتـادة: ثنا عبـد الوهـاب قـال: حدثنا علي قال]6796[الطحاوي وقال

]589[اه أبو نعيم يف معرفة الصـحابة ورو اهـ كان نقش خامت أيب عبيدة بن اجلراح احلمد هللا
ان نقـش خـامت كـ: قـالعن سعيد بن أيب عروبة عن قتادةاليشكريبن رجاءىمرجمن طريق

مراســيلهــذه . اخلمــس هللا :ورواه معمــر عــن قتــادة وقــالاهـــ اخلمــس هللا أيب عبيــدة بــن اجلــراح
.بصرية 

كــان يف : قــال جماهــدحــدثنا ابــن إدريــس عــن حصــني عــن ]25613[قــال ابــن أيب شــيبة و 
حدثنا عبيدة بـن محيـد ]25615[وقال ابن أيب شيبة . أيب عبيدة بن اجلراح احلمد هللاخامت

مراسـيل هـذهاهــأيب عبيـدة بـن اجلـراح احلمـد هللاكـان يف خـامت: عـن إبـراهيم قـال عن منصور 
.واهللا أعلم .حسان 

ســعيد بــن عمــرو ثنــا أبــو بكــر بــن حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا]374[الطــرباين -
حــب زيــدبــنأســامةكــان نقــش خــامت : شــعيب بــن احلبحــاب قــال مسعــت أشــياخنا يقولــون 

اهـسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
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بــن عمــر اصــطنع خامتــا مث اأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]19468[عبــد الــرزاق -
بن عمر نقش يف خامتـه امسـه اع أن عن معمر عن أيوب عن نافوقال .وضعه فكان ال يلبسه 

أخربنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبـو عوانـة ]5254[ابن سعد . وكان ال يلبسه 
فكـان جيعلــه عنـد ابنــة أيب عبيـد فــإذا ، عـن أيب بشـر عــن نـافع عــن ابـن عمـر أنــه كـان لــه خـامت 

بة البصري قال حدثنا ابن أخربنا حيىي بن خليف بن عق: قال و . أراد أن خيتم أخذه فختم به
كــان ابــن عمــر ال يتخــتم إمنــا كــان خامتــه : ذكــروا عنــد نــافع خــامت ابــن عمــر فقــال : عــون قــال 

.اهـ صحيح يكون عند صفية فإذا أراد أن خيتم أرسلين فجئت به
عبد كان خامت : قال حدثنا ابن إدريس عن حصني عن جماهد]25614[ابن أيب شيبة -

أخربنـا عبـد اهللا بـن إدريـس عـن حصـني ]5257[ابن سـعد . بن عمرعبد اهللاهللا بن عمر
.اهـ سند صحيح عن جماهد عن عبد اهللا بن عمر أنه كان يف خامته عبد اهللا بن عمر

عـن ابـن سـريين األسـدي عـن خالـد احلـذاءأخربنا إمساعيل بن إبراهيم]5256[ابن سعد -
: أخربنـا املعلـى بـن أسـد قـالوقال.بن عمركان نقش خامت عبد اهللا بن عمر عبد اهللا:قال 

عبـد اهللا ابـن عمـر كـانعن ابن سـريين أن نقـش خـامتحدثنا عبد العزيز بن املختار عن خالد
.اهـ صحيح بن عمر

حدثنا إسرائيل عن ثـوير عـن سـعيد بـن : أخربنا الفضل بن دكني قال ]9087[ابن سعد -
عنــه فمحوتــه فقــرأه ابــن عمــر فنهــاين: قــال، ر كــان نقــش خــامتي عــز ريب واقتــد: قــال جبــري

.اهـ ثوير ضعيف وكتبت سعيد بن جبري
بـن زيـد حـدثنا محـاد : اال قـأخربنـا حيـىي بـن عبـاد وعـارم بـن الفضـل ]10340[ابن سـعد -

ال : أنقـش يف خـامتي مـن كتـاب اهللا شـيئا ؟ قـال : قلت البـن عمـر : قال عن بشر بن حرب
.اهـ ال بأس به بشر بن حرب فنقشت فيه: قال ، ك ها اهللا إذ ما يصلح لك ذل

عن جعفر بـن بن إمساعيل حدثنا حامت: قال نا الفضل بن دكنيأخرب ]7360[ابن سعد -
حـدثنا ]6799[الطحـاوي .ذكر اهللالحسينوالحسنكان يف خامت : قال حممد عن أبيه
بــن إمساعيــل عــن جعفــر بــن ثنــا حــامت: ثنــا حممــد بــن جعفــر املــدائين قــال: قــالعلــي بــن معبــد
.وكـان يف خواتيمهمـا ذكـر اهللا ، ا كانا يتختمان يف يسارمهحلسني  أن احلسن واحممد عن أبيه
كـان يف خـامت : قـال ن أبيـهعـحدثنا حـامت بـن إمساعيـل عـن جعفـر ]25630[ابن أيب شيبة 
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يف البيهقــي ورواه.وكــان يف خــامت أيب العــزة هللا مجيعــا: حســن وحســني ذكــر اهللا ، قــال جعفــر 
ثنـا حــامت بـن إمساعيـل عـن جعفــر بـن حممـد عــن قتيبــة بـن سـعيدمـن طريـق] 5950[شـعب ال

اهـــ صــحيح ، كــان يف خــامت احلســن واحلســني ذكــر اهللا وكانــا يتختمــان يف يســارمها : أبيــه قــال
.تقدم 

.نقش التصاوير يف اخلامت يأيت قريبا 

ما جاء يف التصاوير
ة حــدثنا الليــث عــن بكــري عــن بســر بــن ســعيد عــن زيــد بــن حــدثنا قتيبــ]5501[البخــاري -

إن رســول اهللا صــلى اهللا :خالــد عــن أيب طلحــة صــاحب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
، فعــدناه زيــدمث اشــتكى :قــال بسـر.إن املالئكــة ال تـدخل بيتــا فيــه الصـورة:عليـه وســلم قـال

:ب ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسـلماهللا ربيفقلت لعبيد، فإذا على بابه سرت فيه صورة 
.إال رقمـا يف ثـوب:أمل تسمعه حـني قـال: أمل خيربنا زيد عن الصور يوم األول فقال عبيد اهللا 

وقــال ابــن وهــب أخربنــا عمــرو هــو ابــن احلــارث حدثــه بكــري حدثــه بســر حدثــه زيــد حدثــه أبــو 
اهـطلحة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

بـن عبـاس أن النـيب صـلى اأخربنا معمر عن أيوب عن عكرمـة عـن ]19485[عبد الرزاق -

واهللا مــا ، قــاتلهم اهللا :إبــراهيم وإمساعيــل بأيــديهما األزالم فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم
.اه البخاري اهـ رو استقسما باألزالم قط 

عـــن نـــافع عـــن القاســـم بـــن حممـــد عـــن عائشـــة زوج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه ]1736[مالـــك -
أوســلم 

ىل رسـوله إأتـوب إىل اهللا و ، يا رسـول اهللا :الباب فلم يدخل فعرفت يف وجهه الكراهية وقالت
اشـرتيتها : قالت ؟فما بال هذه النمرقة: سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ؟ذا أذنبتفما

ن أصــحاب هــذه الصــور إ: ل رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وســلمفقــا.لـك تقعــد عليهــا وتوســدها
ن البيــت الــذي فيــه الصــور ال إ:مث قــال.حيــوا مــا خلقــتمأ: يقــال هلــم ، يعــذبون يــوم القيامــة 

ال أُبعـــد أن تكـــون عائشـــة رفعـــت الوســـادة بـــارزة  .اهــــ رواه البخـــاري ومســـلمة تدخلـــه املالئكـــ
.كالصور املعلقة ، فإذا جاء رسول اهللا من سفره أنزلتها لريتفقها 
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بـن عبـد اهللا حـدثنا سـفيان قـال مسعـت عبـد الـرمحن بـن يحدثنا علـ]5954[وقال البخاري 
قــدم رســـول اهللا :قــال مسعــت عائشــة القاســم ومــا باملدينــة يومئــذ أفضــل منــه قــال مسعــت أيب

، فلمــا رآه )1(فيهــا متاثيــلعلــى ســهوة يلصـلى اهللا عليــه وســلم مــن ســفر وقــد ســرتت بقــرام يل
أشــد النــاس عــذابا يــوم القيامــة الــذين يضــاهون :رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم هتكــه وقــال 

اهـ)2(فجعلناه وسادة أو وسادتني:قالت. خبلق اهللا 
عـــن أبيـــه عـــن حـــدثنا مســـدد حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن داود عـــن هشـــام]5955[وقـــال البخـــاري

صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن سـفر ، وعلقـت درنوكـا فيـه متاثيـل ، فـأمرينقدم النيب:عائشة قالت
شـــيبة وأبـــو كريـــب قـــاال حـــدثنا أبـــو بكـــر بـــن أيب]5645[وقـــال مســـلم . أن أنزعــه ، فنزعتـــه 

قـدم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم :عائشـة قالـتحدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عـن
ورواه أمحـد اهــفنزعتـهدرنوكـا فيـه اخليـل ذوات األجنحـة فـأمرينمن سفر وقد سرتت على بـايب

يب صـلى اهللا قـدم النـ: حدثنا وكيع ثنا هشام بن عروة عن أبيه عـن عائشـة قالـت ]25785[
اهـفهتكه :خليل أوالت األجنحة قالتسلم من سفر وقد علقت على بأيب درنوكا فيه اعليه و 

.والدرنوك بساط ، قاله ابن قتيبة يف الغريب .كأنه غري معاملها ملا هتكها 
زهري بـن حـرب حـدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم عـن داود عـن عـزرة حدثين]5643[مسلم وقال

طـائر كـان لنـا سـرت فيـه متثـال:عن محيد بن عبد الرمحن عن سعد بن هشام عـن عائشـة قالـت
هــذا فــإينحــويل:رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلموكــان الــداخل إذا دخــل اســتقبله فقــال يل

وكانــت لنــا قطيفــة كنــا نقــول علمهــا حريــر فكنــا :قالــت. كلمــا دخلــت فرأيتــه ذكــرت الــدنيا 
ســناد قــال ابــن يعــدحدثنيــه حممــد بــن املثــىن حــدثنا ابــن أيب.نلبســها

اهـعليه وسلم بقطعهصلى اهللاد فيه يريد عبد األعلى فلم يأمرنا رسول اهللا املثىن وزا

: الَســْهَوُة كالصــّفة تكــون بــني يــدي البيــت وقــال غــريه مــن أهــل العلــم : قــال األصــمعي ]50/ 1[وقــال أبــو عبيــد -1
السـهوة : ومسعـت غـري واحـد مـن أهـل الـيمن يقولـون : قـال أبـو عبيـد .السهوة شـبيه بـالرَّفِّ و الطـاق يوضـع فيـه الشـيء

اهـ وذكر أن القرام صغري منحدر يف األرض ومسكه مرتفع من األرض شبيه باخلزانة الصغرية يكون فيها املتاع عندنا بيت
.سرت رقيق 

دخلـت علـى القاسـم وهـو بـأعلى مكـة يف بيتـه ، : حدثنا أزهر عـن ابـن عـون قـال ]25810[ابن أيب شيبة وقال-2
حـدثنا ابـن مبـارك عـن هشـام بـن عـروة ]25797[ابـن أيب شـيبة . فرأيت يف بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء

حـدثنا ]25807[وقـال ابـن أيب شـيبة . اهــ صـحاح افـق فيهـا التماثيـل الطـري والرجـالعـن أبيـه أنـه كـان يتكـئ علـى املر 
.اهـ صحيح عبد األعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره التصاوير ما نصب منها وما بسط
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بــاب : لــه) كتــاب اللبــاس(وذكــر ابــن أيب عاصــم يف ] 431/ 2[وقــال ابــن رجــب يف الفــتح 
حــدثنا أبــو حيــىي حممــد بــن عبــد : ال بــأس بالصــالة علــى البســاط إذا كــان فيــه صــور: مــن قــال

: ة عــن الشــيباين عــن عبــد اهللا بــن شــداد عــن ميمونــة قالــتالــرحيم ثنــا روح بــن عبــادة ثنــا شــعب
وهــذا : قــال ابــن رجــب . يصــلي علــى اخلمــرة وفيهــا تصــاويرصــلى اهللا عليــه وســلمكــان النــيب 

رواه البخــاري : قلــت اهـــمــن حــديث شــعبة بــدون هــذه الزيــادةاحلــديث خمــرج يف الصــحيحني
اهـــعلــى اخلمــرة ييصــلعليــه وسـلمصــلى اهللاكــان النــيب:شـعبة عـن أيب الوليــد الطيالســي عــن

النضــر بــن و الضــبعي وأبــو عــامر العقــدي وســعيد بــن عــامر وحيــىي بــن ســعيد رواه غنــدر كــذلك و 
عـن شـعبة مل يـذكروا وعمـرو بـن مـرزوق خالـد بـن احلـارث عبد الصمد بن عبد الوارث و مشيل و 

حاق الشـــيباين  يب إســـعـــن أهشــيم وعبـــاد بـــن العـــوام وغــريهمو ورواه ســـفيان وجريـــر . التصــاوير 
.كذلك

حــدثنا موســى حــدثنا عبــد الواحــد حــدثنا عمــارة حــدثنا أبــو زرعــة قــال ]5953[البخــاري -
مسعـت رسـول اهللا صـلى :مصورا يصـور ، قـالدارا باملدينة فرأى أعالها هريرةيأبدخلت مع 

مث . وليخلقـوا ذرةحبـة، فليخلقـوايومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقـ:يقول اهللا عليه وسلم 
ء مسعتـه مـن رسـول اهللا يهريـرة أشـيـا أبـا :دعا بتور من ماء فغسـل يديـه حـىت بلـغ إبطـه فقلـت

شــيبة حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]5665[مســلم .منتهــى احلليــة :قــالصــلى اهللا عليــه وســلم
وحممد بن عبد اهللا بن منري وأبو كريب وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن 

دار مــروان فــرأى فيهــا تصــاوير فقــال مسعــت رســول اهللا هريــرة يفقــال دخلــت مــع أيبزرعــةأيب
، يومـن أظلـم ممـن ذهـب خيلـق خلقـا كخلقـ:قـال اهللا عـز وجـل:يقـول صلى اهللا عليه وسلم

اهـو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية فليخلقوا ذرة أ
م بـن أيب مـرمي عـن أيب حـدثنا أبـو نعـيم عـن سـفيان عـن مسـل]25708[وقال ابـن أيب شـيبة 

رفعـــه ، اهـــ صــحيح موقــوف ال تــدخل املالئكــة بيتــا فيــه صـــورة:قـــال هريــرةأبــيصــاحل عــن 
.األعمش عن أيب صاحل 

هـو عمرابن وهب قال حدثينحدثنا حيىي بن سليمان قال حدثين]5960[وقال البخاري 
فــراث عليــه حــىت جربيــلُ صــلى اهللا عليــه وســلموعــد النــيبَّ :عــن ســامل عــن أبيــه قــالابــن حممــد
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فلقيـه ، فشـكا إليـه مـا صلى اهللا عليـه وسـلمفخرج النيبصلى اهللا عليه وسلماشتد على النيب
اهـإنا ال ندخل بيتا فيه صورة وال كلب :وجد ، فقال له 

أخربنـــا معمـــر عـــن أيب إســـحاق عـــن جماهـــد عـــن أيب هريـــرة أن ]19488[عبـــد الـــرزاق وقـــال
: عليــه و ســلم فعــرف النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم صــوته فقــال جربيــل جــاء النــيب صــلى اهللا

و اجعلــوه بســاطا أو فــاقطعوا رؤوســها أإن يف البيــت ســرتا يف احلــائط فيــه متاثيــل :فقــال.ادخــل
حـدثنا أبـو صـاحل حمبــوب ]4160[أبـو داود . فإنـا ال نـدخل بيتـا فيـه متاثيـل، وسـائد فـأوطئوه

إسـحاق عـن جماهـد قـال حـدثنا أبـو ن يـونس بـن أيبعـيبن موسى حـدثنا أبـو إسـحاق الفـزار 
أتيتــك :جربيــل عليــه الســالم فقــال يلأتــاين:ال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمهريــرة قــال قــ

البيــت قــرام ســرت أن أكــون دخلـت إال أنــه كــان علــى البــاب متاثيـل وكــان يفالبارحـة فلــم مينعــين
البيــــت يقطــــع فيصــــري كهيئــــة يفيالــــذالبيــــت كلــــب فمــــر بــــرأس التمثــــال فيــــه متاثيــــل وكــــان يف

. ومــر بالكلــب فليخــرجتوطــآننبــوذتني ومــر بالســرت فليقطــع فليجعــل منــه وســادتني م، الشــجرة
صلى اهللا عليه وسلم وإذا الكلب حلسن أو حسني كان حتت نضـد هلـم فـأمر ففعل رسول اهللا

طحــــاوي ال. ء توضــــع عليــــه الثيــــاب شــــبه الســــريريوالنضــــد شــــ:قــــال أبــــو داود. بــــه فــــأخرج
: قـالثنـا أيب: ثنا عيسـى بـن يـونس قـالحدثنا ابن أيب داود قال ثنا الوحاظي قال]6945[

قــال رســول اهللا صــلى اهللا : قــاله أنــا وأيب، فحــدثنا عــن أيب هريــرةأتيتــ، ملــا قــدم جماهــد الكوفــة 
فلـم أســتطع أن أدخـل البيــت، ارحــة إين جئتـك البيـا حممــد: أتــاين جربيـل فقــال:عليـه وسـلم 

رواه اهــ حـىت يكـون كهيئـة الشـجرة ع رأسـه فليقطـلبيت متثال رجـل فمـر بالتمثـال نه كان يف األ
وصــححه ابــن . الرتمــذي عــن ســويد عــن ابــن املبــارك عــن يــونس بــن أيب إســحاق ، وصــححه

.حبان من طريق أيب إسحاق
اد ثنـا محـ: بـت املـدين قـالثنـا أبـو ثا: قـالحدثنا حممد بـن النعمـان]6947[وقال الطحاوي 

فكـل شـيء لـيس لـه رأس، ورة الـرأس الصـ:قـالهريـرةأبـيعـن بن زيد عن رجـل عـن عكرمـة 
.قوله رواه أيوب عن عكرمة اهـفليس بصورة 

حدثنا عبيد اهللا بـن موسـى عـن حنظلـة عـن سـامل عـن ابـن عمـر أنـه ]5541[وقال البخاري 
تابعـه قتيبـة . م أن تضـرب صلى اهللا عليه وسل. كره أن تعلم الصورة 
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اهـــ أي الوجــه ، فيــه داللــة علــى أن الصــورة تضــرب الصــورة :عــن حنظلــة وقــاليحــدثنا العنقــز 
.الوجه 

عمـرملـا قـدم :عبد اهللا بن عمر عن نـافع عـن أسـلم مـوىل عمـر قـال]1610[عبد الرزاق -
خل كنائسـكم إنـا ال نـد: الشام صنع لـه رجـل مـن عظمـاء النصـارى طعامـا ودعـاه فقـال عمـر 

أخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن ]19486[عبــد الــرزاق .مــن الصــور الــيت فيهــا يعــين التماثيــل 
حـني قـدم الشـام صـنع لـه رجـل مـن النصـارى طعامـا فقـال عمـرنافع عـن أسـلم مـوىل عمـر أن 

إين أحب أن جتيئـين فتكـرمين أنـت وأصـحابك وهـو رجـل مـن عظمـاء أهـل الشـام فقـال :لعمر
ابـــن أيب شـــيبة .دخل كنائســكم مـــن أجـــل الصـــور الـــيت فيهــا يعـــين التماثيـــل إنـــا ال نـــ:لــه عمـــر

ملــا قــدم عمــر الشــام أتــاه : حــدثنا ابــن عليــة عــن أيــوب عــن نــافع عــن أســلم قــال ]25706[
ء ، فـريى أهـل عملـي  إين قـد صـنعت لـك طعامـا فأحـب أن جتـي: رجل من الدهاقني ، فقـال 

: ه الكنـائس ، أو قـال إنـا ال نـدخل هـذ: قـال ومنزليت عندك ، أو كما قال ، فكراميت عليك 
حــدثنا أمحـــد بــن خالـــد قــال حـــدثنا ]1248د[البخـــاري .الـــيت فيهــا هـــذه الصــورهــذه البيــع

ملـا قـدمنا مـع عمـر بـن اخلطـاب الشـام : عـن أسـلم مـوىل عمـر قـالحممد بن إسحاق عـن نـافع
اف مـن ن تـأتيين بأشـر فأحـب أإين قـد صـنعت لـك طعامـااملـؤمننييـا أمـري: أتاه الـدهقان قـال

إنـا ال نسـتطيع أن نـدخل كنائسـكم هـذه مـع : قـالوأشـرف يلمعك، فإنه أقوى يل يف عملي
.صحيح اهـالصور اليت فيها

أنـه كـره علـيحـدثنا حـامت بـن إمساعيـل عـن جعفـر عـن أبيـه عـن ]25707[ابن أيب شيبة -
.ر عن علي، ورواه ابن إسحاق عن أيب جعفاهـ مرسل جيدالصور يف البيوت

حــدثتين : قــال عــن اجلعــد رجــل مــن أهــل املدينــةحــدثنا حفــص]25795[ابــن أيب شــيبة -
اجلعــد بــن عبــد اهـــ وســائد فيهــا متاثيــل ، فكنــا نبســطهاأن أباهــا جــاء مــن فــارس بســعدابنــة 

.سند صحيح . الرمحن بن أوس
دعي : الحدثنا وكيع عن شعبة عن عدي عن خالد بن سعد ق]25705[ابن أيب شيبة -

] 14959[البيهقــي . فلــم يــدخل حــىت كســرتإىل طعــام فــرأى يف البيــت صــورةمســعودأبــو
مـــن طريـــق وهـــب بـــن جريـــر حـــدثنا شـــعبة عـــن عـــدي بـــن ثابـــت عـــن خالـــد بـــن ســـعد عـــن أيب 
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فــأىب أن يــدخل . نعــم: أيف البيــت صــورة؟ قــال: مســعود أن رجــال صــنع لــه طعامــا فــدعاه فقــال
.ح، علقه البخاريحىت كسر الصورة مث دخل اهـ صحي

أخربنا أسامة بن زيد بن أسلم قال : حدثنا زيد بن احلباب قال ]25709[ابن أيب شيبة -
فـرأى صـورة يف البيـت فمحاهـا أو حكهـا عمـرابـنحدثين أيب أنه بىن علـى أخيـه ، فـدخل : 

وال ال تـدخل املالئكـة بيتـا فيـه كلـب : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : مث قال 
.من طريق سامل عن أبيه خمتصرا، تقدم ال بأس به اهـصورة
عــن حــدثنا محــاد بــن ســلمة حــدثنا احلســن بــن موســى قــال]25811[ابــن أيب شــيبة وقــال

هذا اهـ يرون مبا وطئ من التصاوير بأساكانوا ال: قال بن دينار عن سامل بن عبد اهللاعمرو 
.جيدسند 
رأيــت ســامل بــن عبــد اهللا : قــالدثنا ابــن فضــيل عــن ليــثحــ]25796[ابــن أيب شــيبة وقــال
.إمنـــا يكـــره هـــذا ملـــن ينصـــبه ويصـــنعه: فقـــالفقلـــت لـــه ا علـــى وســـادة محـــراء فيهـــا متاثيـــل متكئـــ

ثنـا عبـد الواحـد بـن زيـاد : ثنـا أبـو كامـل قـال: حدثنا يزيد بن سـنان قـال]6935[الطحاوي 
هـــو متكـــئ علـــى وســـادة محـــراء فيهـــا دخلـــت علـــى ســـامل بـــن عبـــد اهللا و : قـــالثنـــا الليـــث: قـــال

نصـب مــن ومـاإمنـا يكــره مـا يعلـق منــه، ال : الفقـألـيس هـذا يكــره ؟: فقلــت: قـال، ر تصـاوي
رسـول اهللا صـلى اهللا قـال : مث حدثين عن أبيه قال: قال. فال بأس به وأما ما وطئ، التماثيل 

:يقال هلـم، يها الروح إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة حىت ينفخوا ف: عليه وسلم
.حسن حديث اهـ أحيوا ما خلقتم 

ثنــا أبــو : ثنــا ابــن هليعــة قــال: ثنــا أســد قــال: حــدثنا ربيــع املــؤذن قــال]6924[الطحــاوي -
زجر رسول اهللا :فقال. يفعل ذلك عن الصور يف البيت وعن الرجلجابراسألت : قالالزبري

.، رواه أمحد والرتمذي وصححه وابن حبان تابعه ابن جريج أخربين أبو الزبرياهـعن ذلك 
حدثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع أخربنا عـوف عـن ]2073[البخاري -

يـا أبـا :إذ أتـاه رجـل فقـالرضـي اهللا عنهمـاابـن عبـاسكنـت عنـد :سعيد بن أيب احلسـن قـال
ال :فقـال ابـن عبـاس.صـاويرعباس إين إنسان إمنا معيشيت من صنعة يدي وإين أصنع هـذه الت

من صور صورة فـإن :أحدثك إال ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعته يقول
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فربا الرجل ربـوة شـديدة واصـفر وجهـه .اهللا معذبه حىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا
اهـح:فقال

علــى مخرمــةبــنالمســوردخــل : بــن أيب ذئــب عــن شــعبة قــال اأنــا ]2799[ابــن اجلعــد -
هـــذا :قـــال؟ ومـــا هـــو :قـــال؟مــا هـــذا يـــا أبـــا العبـــاس:وعليـــه ثـــوب اســـتربق فقـــالعبـــاسبـــنا

:قال.االستربق
أال تـرى  :قـال؟فمـا هـذه الطيـور يف الكـانون:قـال.لسنا حبمد اهللا كـذلكإال للتجرب والتكرب و 

انزعــوا هــذا الثــوب عــين واقطعــوا رءوس هــذه :فلمــا خــرج املســور قــال.كيــف أحرقناهــا بالنــار
ذئـب عـن شـعبة ابـن أيبابـن وهـب أخـربينمـن طريـق]14976[البيهقـي . التماثيل والطيـور

دخــل علــى عبــد اهللا بــن عبــاس يعــوده فــرأى عليــه ثــوب مــوىل ابــن عبــاس أن املســور بــن خمرمــة 
قـال . اإلسـتربق: ومـا هـو؟ قـال : يا أبا عباس ما هذا الثوب؟ قال ابن عبـاس : إستربق فقال 

ال جــرم أمل تــر  : الكــانون؟ قــال مــا هــذه التصــاوير يف: قــال . إمنــا كــره ذلــك ملــن يتكــرب فيــه: 
واقطعــوا رءوس هــذه التصــاوير الثــوب عــينانزعــوا هــذا: فلمــا خــرج قــال . كيــف أحرقهــا بالنــار

.اهـ ال بأس به الكانون فقطعهايفاليت
أخربنا إمساعيل بن حممـد الصـفار حـدثنا يالروذبار يأخربنا أبو عل]14974[البيهقي وقال

: قالابن عباسحدثنا سهل بن بكار حدثنا وهب عن أيوب عن عكرمة عن يحممد بن عل
ورواه عــدي . صـوابه وهيــب هـو ابــن خالـد اهــالــرأس فلـيس بصــورةفــإذا قطـع ، الـرأس الصـورة 

بن الفضل التيمي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رفعه ، أخرجه أبو بكر اإلمسـاعيلي يف 
حــدثنا ]25808[ابـن أيب شـيبة قـال. والصـواب عـن عكرمــة قولـه .معجـم أسـامي شـيوخه 

، اهــ هـذا أصـح رأس ، فإذا قطع فـال بـأسالصورة الإمنا : قال ابن علية عن أيوب عن عكرمة
.وسند صحيح 

حلكـم بـن فضـيل عـن حـدثنا احـدثنا احلسـن حـدثنا أبـو النضـر]237[الرزاز أبو جعفروقال
اهــ أنـه مل يكـن يـرى بالتصـاوير بأسـا إذا كانـت توطـأ عبـاسابـنخالد احلذاء عن عكرمة عن 

.هذا سند حسن
كــان يقــال يف : اعيــل عــن أيــوب عــن عكرمــة قــال حــدثنا إمس]25799[ابــن أيب شــيبة وقـال

حدثنا أبو معاويـة عـن عاصـم عـن عكرمـة . هو ذل هلاتوطأالتصاوير يف الوسائد والبسط اليت 
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البيهقـي .كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ، وال يرون بأسا مبـا وطئـت األقـدام: قال
عاصــم األحــول عــن عكرمــة ســعدان بــن نصــر حــدثنا أبــو معاويــة عــن مــن طريــق]14975[

اهــ صـحيح وال يرون مبا وطئته األقدام بأسـاكانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا : قال 
.ويشبه ما رواه روح يف حديث ميمونة.)1(، وهذا قول املكيني

نبئــت : قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن علقمــة عــن حممــد بــن ســريين]25798[ابــن أيب شــيبة -
قــرئ : يل فنــاداين فأشــرفت عليــه ، فقــال صــاحبٌ يّ لَــأتــى عَ : قــال عــن حطــان بــن عبــد اهللا

علينــا كتــاب أمــري املــؤمنني ، يعــزم علــى مــن كــان يف بيتــه ســرت منصــوب فيــه تصــاوير ملــا وضــعه  
ئ وكـانوا ال يـرون مـا وطـ: فكرهت أن أبيت عاصيا ، فقمنا إىل قـرام لنـا فوضـعته ، قـال حممـد 

.اهـ ثقات )2(وبسط من التصاوير مثل الذي نصب
أو مل يكـن : مسعت احلسن يقـول: قالحدثنا معتمر عن أبيه]25714[ابن أيب شيبة وقال

اهــــ ســـند بصـــري ؟لم يـــدخلون اخلانـــات فيهـــا التصـــاويرأصـــحاب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـ
.صحيح 

ة نبينـا حممـد صـلى اهللا عليـه باب ما وجد من صور ] 384/ 1[دالئل النبوة قال البيهقي يف و 
حلافظ وهـو ويف كتايب عن شيخنا أيب عبد اهللا ا... : مقرونة بصورة األنبياء قبله بالشامموسل

حـدثنا إبـراهيم بـن : قـالن إسحاق البغوي أخربهمعبد اهللا بفيما أنبأين به إجازة أن أبا حممد
حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس : ثنا عبــد العزيـز بــن مســلم بــن إدريــس قـالحــد: قــالالبلــدياهليـثم
بعثــت أنــا :قـالشــرحبيل بـن مســلم عــن أيب أمامـة البــاهلي عـن هشــام بــن العـاص األمــويعـن

فخرجنا حىت قدمنا الغوطة صاحب الروم ندعوه إىل اإلسالم،ن قريش إىل هرقلورجل آخر م
فنزلنا على جبلة بن األيهم الغساين، فدخلنا عليه وإذا هو علـى سـرير لـه، فأرسـل يعين دمشق

:قـال معمـر.مـا عفـر يف األرض فـال بـأس بـه:عن معمر عن أيوب عـن عكرمـة قـال]19489[رزاق عبد الوقال-1
حـدثنا ابـن ميـان عـن الربيـع بـن املنـذر عـن ]25805[ابـن أيب شـيبة .وأخربين من مسع جماهـدا يقـول مثـل قـول عكرمـة 

ان عــن عبــد امللــك عــن عطــاء يف حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليم.ال بــأس بالصــورة إذا كانــت توطــأ: سـعيد بــن جبــري قــال 
حـدثنا ابـن ميـان عـن عثمـان :وقال .التماثيل ما كان مبسوطا يوطأ ويبسط فال بأس به ، وما كان ينصب فإين أكرهها

.اهـ حسانال بأس بالصورة إذا كانت توطأ: بن األسود عن عكرمة بن خالد قال 
كان يف جملـس حممـد وسـائد فيهـا متاثيـل عصـافري ، : ال حدثنا ابن علية عن ابن عون ق]25803[ابن أيب شيبة -2

وكـان ابـن سـريين يـروي .اهــ صـحيح إن هؤالء قـد أكثـروا ، فلـو حولتموهـا: فكان أناس يقولون يف ذلك ، فقال حممد 
.يف اخلامت شيئا ، يأيت 
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واهللا ال نكلم رسوال، إمنا بعثنا إىل امللـك، فـإن أذن لنـا كلمنـاه، : ، فقلنا لهبرسول نكلمهإلينا
تكلمـوا فكلمـه : فأذن لنا، فقال:قال. وإال مل نكلم الرسول، فرجع إليه الرسول فأخربه بذلك

مــا هــذه الــيت : هشــام بــن العــاص ودعــاه إىل اإلســالم، وإذا عليــه ثيــاب ســواد، فقــال لــه هشــام
وجملسك هذا فـو : قلنا. تها وحلفت أن ال أنزعها حىت أخرجكم من الشاملبس: عليك؟ فقال

ى صـلأخربنـا بـذلك نبينـا. ملـك امللـك األعظـم إن شـاء اهللا تعـاىلاهللا لنأخذنه منـك ولنأخـذن
فكيــــف . ون بالليــــلقومـــوي: اهللا عليـــه وســــلم، قـــال

وبعـث معنـا رسـوال إىل امللـك، فخرجنـا . قومـوا: فقـالصومكم؟ فأخربنـاه، فمـأل وجهـه سـوادا،
إن دوابكم هـذه ال تـدخل مدينـة امللـك، فـإن : الذي معنابا من املدينة قال لناحىت إذا كنا قري

: فأرســلوا إىل امللــك. واهللا ال نــدخل إال عليهــا: شــئتم محلنــاكم علــى بــراذين وبغــال، قلنــا
يوفنا حـىت انتهينـا إىل غرفـة لـه، فأخننـا يف أصـلها، وهـو فدخلنا على رواحلنا متقلدين سـ. يأبون
: إلينــا، فقلنــاينظــر

. وأرسل إلينا أن ادخلوا. ليس لكم أن جتهروا علينا بدينكم: فأرسل إلينا. عذق تصفقه الرياح
وعنــده بطارقتــه مــن الــروم، وكــل شــيء يف جملســه أمحــر، ومــا فــدخلنا عليــه وهــو علــى فــراش لــه،

مـا كـان علـيكم لـو حييتمـوين : فـدنوا منـه فضـحك، وقـال. حوله محرة، وعليه ثياب من احلمرة
إن حتيتنــا فيمــا : فقلنــا. بتحيــتكم فيمــا بيــنكم، فــإذا عنــده، رجــل فصــيح بالعربيــة، كثــري الكــالم

كيــف حتيــتكم فيمــا :قــال. 
وكيـــف يـــرد : قـــال. : قلنـــافكيـــف حتيـــون ملككـــم؟: قـــال. الســـالم عليـــك: بيـــنكم؟ فقلنـــا
. ال إلـه إال اهللا واهللا أكـرب: قلنـافمـا أعظـم كالمكـم؟: قـال. : عليكم؟ قلنا

فهــذه الكلمــة الــيت قلتموهــا حيــث : قــال. واهللا لقــد تنقضــت الغرفــة حــىت رفــع رأســه إليهــا: قــال
ال، مــا رأيناهــا فعلــت : تنفضــت الغرفــة كلمــا قلتموهــا يف بيــوتكم تــنفض بيــوتكم علــيكم؟ قلنــا

لوددت أنكم كلما قلتم تنفض كل شيء علـيكم، وأين خرجـت مـن : قال. هذا قط إال عندك
ن أمـر النبــوة وأن : مل؟ قـال: نصـف ملكـي، قلنـا

كيـــف صـــالتكم وصـــومكم؟ :مث قـــال. مث ســـألنا عمـــا أراد، فأخربنـــاه. يكـــون مـــن حيـــل النـــاس
فقمنــا، فــأمر لنــا مبنــزل حســن ونــزل كثــري، فأقمنــا ثالثــا، فأرســل إلينــا . قومــوا: فقــال. فأخربنــاه

ة فيهــا لــيال، فــدخلنا عليــه فاســتعاد قولنــا فأعــدناه، مث دعــا بشــيء كهيئــة الربعــة العظيمــة مذهبــ
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بيوت صغار عليها أبواب، ففتح بيتا وقفال، واستخرج حريـرة سـوداء فنشـرها، فـإذا فيهـا صـورة 
محــراء، وإذا فيهــا رجــل ضــخم العينــني، عظــيم األليتــني، مل أر مثــل طــول عنقــه، وإذا ليســت لــه 

هـذا آدم،: قـال. ال: هل تعرفون هذا؟ قلنـا: قال. حلية، وإذا له ضفريتان، أحسن ما خلق اهللا
مث فــتح لنـا بابـا آخـر، فاسـتخرج منـه حريـرة ســوداء، .عليـه السـالم، وإذا هـو أكثـر النـاس شـعرا

ـــه شـــعر كشـــعر القطـــط، أمحـــر العينـــني، ضـــخم اهلامـــة، حســـن وإذا فيهـــا صـــورة بيضـــاء، وإذا ل
مث فــتح بابــا آخــر، .هــذا نــوح، عليــه الســالم: قــال. ال: هــل تعرفــون هــذا؟ قلنــا: اللحيــة، فقــال

حريــرة ســوداء، وإذا فيهــا رجــل شــديد البيــاض، حســن العينــني، صــلت اجلبــني، فاســتخرج منــه 
هـذا إبـراهيم، : قـال. ال: هل تعرفون هذا؟ قلنـا: طويل اخلد، أبيض اللحية، كأنه يتبسم، فقال

أتعرفــون : مث فـتح بابـا آخـر، فـإذا فيهـا صـورة بيضـاء وإذا، واهللا، رسـول اهللا، قـال.عليـه السـالم
واهللا يعلم أنه قام : قال.وبكينا: مد رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، قالنعم، حم: هذا؟ قلنا

إنــه هلـو كأمنـا ننظـر إليــه فأمسـك سـاعة ينظــر . نعـم: واهللا، إنــه هلـو؟ قلنـا: قائمـا مث جلـس وقـال
مث فتح بابا آخر .أما إنه كان آخر البيوت ولكين عجلته لكم ألنظر ما عندكم: إليها، مث قال

ريــرة ســوداء، فــإذا فيهــا صــورة أدمــاء ســحماء، وإذا رجــل جعــد قطــط، غــائر فاســتخرج منــه ح
هــل : العينــني، حديــد النظــر، عــابس، مرتاكــب األســنان، مقلــص الشــفة، كأنــه غضــبان، فقــال

هـــذا موســـى، عليـــه الســـالم، وإىل جنبـــه صـــورة تشـــبهه، إال أنـــه : قـــال.ال: تعرفـــون هـــذا؟ قلنـــا
هـــذا : قـــال:ال: هــل تعرفـــون هـــذا؟ قلنــا: ، فقـــالمــدهان الـــرأس، عــريض اجلبـــني، يف عينـــه قبــل

مث فـــتح بابـــا آخـــر، فاســـتخرج حريـــرة بيضـــاء، فـــإذا فيهـــا صـــورة رجـــل آدم، .هـــارون بـــن عمـــران
مث .هـذا لـوط عليـه السـالم: قـال: ال: هـل تعرفـون هـذا؟ قلنـا: سبط، ربعة كأنه غضبان، فقال

رجـل أبـيض، مشـرب محـرة، أقـىن، فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيهـا صـورة 
هـذا إسـحاق، عليـه : قـال. ال: تعرفـون هـذا؟ قلنـاهـل: خفيف العارضني، حسن الوجه، فقال

مث فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة بيضـاء، فـإذا فيهـا صـورة تشـبه إسـحاق إال إنـه .السالم
.عليـه السـالمهـذا يعقـوب، : قـالال: هل تعرفـون هـذا؟ قلنـا: ، فقالعلى شفته السفلى خال

مث فــتح بابــا آخــر، فاســتخرج منــه حريــرة ســوداء، فيهــا صــورة رجــل أبــيض، حســن الوجــه، أقــىن 
: األنف، حسن القامة، يعلـو وجهـه نـور، يعـرف يف وجهـه اخلشـوع، يضـرب إىل احلمـرة، فقـال

مث فـتح بابـا آخـر، فاسـتخرج حريـرة .هذا إمساعيل جد نبـيكم: قال. ال: هل تعرفون هذا؟ قلنا
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. ال: هـل تعرفـون هـذا؟ قلنـا: بيضا
مث فـتح بابـا آخـر، فاسـتخرج حريـرة بيضـاء، فيهـا صـورة رجــل .هـذا يوسـف عليـه السـالم: قـال

هـل تعرفــون : أمحـر، محـش السـاقني، أخفـش العينـني، ضـخم الــبطن، ربعـة، متقلـد سـيفا، فقـال
مث فتح بابا آخر، فاسـتخرج حريـرة بيضـاء، فيهـا .داود، عليه السالمهذا: قال. ال: هذا؟ قلنا

. ال: هــل تعرفــون هــذا؟ قلنــا: صــورة رجــل ضــخم األليتــني، طويــل الــرجلني، راكــب فــرس، فقــال
مث فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة سوداء، فيها .هذا سليمان بن داود، عليه السالم:قال

ســـواد اللحيـــة، كثـــري الشـــعر، حســـن العينـــني، حســـن صـــورة بيضـــاء وإذا رجـــل شـــاب، شـــديد 
مـن : قلنـا.هـذا عيسـى بـن مـرمي، عليـه السـالم: قـال. ال: هل تعرفـون هـذا؟ قلنـا: الوجه، فقال

علـيهم السـالم، ألنـا رأينـا أين لكـم هـذه الصـور، ألنـا نعلـم
ليــه الســالم، ســأل ربــه أن يريــه األنبيــاء مــن إن آدم، ع: صــورة نبينــا، عليــه الســالم، مثلــه؟ فقــال

ولـــــده، فـــــأنزل عليـــــه صـــــورهم، وكـــــان يف خزانـــــة آدم، عليـــــه الســـــالم، عنـــــد مغـــــرب الشـــــمس، 
أمــا واهللا إن نفســي : مث قــال. فاســتخرجها ذو القــرنني مــن مغــرب الشــمس، فــدفعها إىل دانيــال

مث أجازنــا فأحســـن . حــىت أمـــوتةً ملكـــمكُ َشــرِّ طابــت بــاخلروج مـــن ملكــي، وإن كنـــت عبــدا ألَ 
فلما أتينا أبـا بكـر الصـديق، رضـي اهللا عنـه، حـدثناه مبـا رأينـا، ومـا قـال لنـا، . جائزتنا، وسرحنا

: مث قـال. عز وجل به خريا لفعـلمسكني، لو أراد اهللا : بكر وقالفبكى أبو: قال. وما أجازنا
عليـه السـالم عنـدهم د 

ذكــر الــذهيب يف الســري لــه : قلــت . إســناده ال بــأس بــه: اهـــ ذكــره ابــن كثــري يف التفســري وقــال 
.)1(وهذه الشريعة حمكمة، وفيه حجة على بطالن التصوير . شواهد 

باب منه
أخربنــا معمــر عــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عقيــل أنــه أخــرج خامتــا ]19469[عبــد الــرزاق -

.اهـ منكر يب صلى اهللا عليه و سلم كان يتختم به فيه متثال أسد فزعم أن الن
أخربنــا أمحـد بــن أيـوب عــن أيب محــزة عـن جــابر عــن ]2297املطالـب العاليــة [إســحاق وقـال

ل عقيل رضي اهللا عنه يوم مؤتة رجال من املشركني فأخـذ خامتـه وجاريـة  تَ حممد بن عقيل قال قَـ 

رســول اهللا يف املنــام ليعــرف قــد كــان ميكــن لــو كــان جــائزا أن يأخــذوا الصــور أو ينتســخوها ، وجيعلوهــا مــردا ملــن رأى-1
.ولكنهم مل يتكلفوا غري ما ُكلفوا ، وكل بدعة ضاللة . 
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:اهللا عليـه وسـلم فأخـذ اخلـامت فجعلـه يف إصـبعه مث قـال
.جدااهـ ضعيف فنفل عقيال خامته وجاريته:لوال هذا التمثال قال

شـجرة أو بـني مسـعودبـناعـن معمـر عـن جـابر قـال كـان يف خـامت ]1359[عبد الـرزاق -
إمــا بــن مســعوداأخربنــا معمــر عــن اجلعفــي أن نقــش خــامت ]19471[عبــد الــرزاق .ذبــابني 

ثنـا علـي بـن : حـدثنا علـي بـن معبـد قـال]6787[الطحـاوي . شجرة وإما شيء من ذبـابني 
اهــ ضـعيف ذبابـان كـان نقـش خـامت عبـد اهللا: ثنا شعبة عن جابر عن القاسم قال: جعد قال

.
ــــن أيب شــــيبة - أنــــه كــــان نقــــش خــــامت حــــدثنا معــــاذ عــــن أشــــعث عــــن حممــــد ]25610[اب

.عث ضعيف اهـ أشأسد بني رجلنياألشعري
أبــي موســى األشــعريكــان نقــش خــامت :عــن معمــر عــن قتــادة قــال]1360[عبــد الــرزاق -

.اهـ ضعيف أسد بني رجلني 
حـدثين عقبـة حـدثين أبـو أميـة الثقفـي عـن أيب الزنـاد ]39[هحديثـوقال أبو سعيد األشج يف 

بــني أســدين رأيــت يف يــد أيب بــردة خامتــا مــن فضــة فصــه عقيقــة محــراء فيــه متثــال رجــل :قــال
أخـذه أبـو موسـى ، هـذا خـامت دانيـال :قـال. ال :فقلنـا؟تـدرون خـامت مـن ذا:يلحسانه فقال

.اهـ أبو أمية إمساعيل بن يعلى ضعيف فقومه عليه من اخلمس وكان يتختم به
كركـي أو أنس بن مالك كان نقش خامت :عن معمر عن قتادة قال]1361[عبد الرزاق -

]19470[وقال .اخلمس هللا الجراحبنعبيدةأبيكان نقش خامت و .قال طائر له رأسان
اهـــ عــن معمــر عــن قتــادة عــن أنــس أو أيب موســى األشــعري كــان نقــش خامتــه كركــي لــه رأســان 

.والكركي طائر .ومىت رآه قتادة ، وكان بصريا وملعمر عن قتادة أوهام ، ضعيف منقطع ، 
حدثنا محاد بن سلمة عن محيد عـن أنـس أخربنا عفان بن مسلم قال]9481[ابن سعد -

، وكـان يف خـامت :بن مالك قال
.ضعيفاهـذئب أو ثعلبأنس
عــن أخربنــا عــارم بــن الفضــل قــال حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أيــوب]9482[ابــن ســعد وقــال

حــدثنا ]35[البغــوي يف معجــم الصــحابة .أســد رابــضأنــسكــان نقــش خــامت : قــال حممــد 
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كــان يف خــامت أنــس بــن :أيــوب عــن حممــد قــالأمحـد بــن إبــراهيم املوصــلي نــا محــاد بــن زيــد عـن
.سند جيد اهـأسد رابضمالك

كــان نقــش خــامت : حــدثنا معــاذ عــن أشــعث عــن حممــد قــال ]25609[وقــال ابــن أيب شــيبة 
.يفاهـ أشعث بن سوار ضعأنس أسد رابض حوله فرائس

كان نقش خامت :حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن ابن ابنة حذيفة قال]2272[مسدد -
حـدثنا ]6788[الطحاوي وقال. اهـ هذا مرسل كركيان متقابالن وبينهما احلمد هللاحذيفة

كركيـان كـان نقـش خـامت حذيفـة: ن يزيـد قـالعن عبد اهللا بعلي قال ثنا شريك عن األعمش
.بن عبد اهللا إمنا هو موسى اهـ 

ن موسـى بـن عبـد اهللا بــن عـحـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش ]25607[وقـال ابـن أيب شـيبة 
.احلمــد هللاقــابالن بينهمــا مكتــوب كــان يف خامتــه كركيــان مت: قالــتيزيــد عــن أمــه عــن حذيفــة 

عـن خربنا حممد بـن عبـد اهللا األسـدي قـال حـدثنا سـفيان عـن األعمـشأ]5497[ابن سعد 
.كـان يف خـامت حذيفـة كركيـان بينهمـا احلمـد هللا: قالـت عـن أمـهاهللا بـن يزيـدموسى بن عبـد

دي عن موسى بن عبد اهللا بـن يزيـد حدثنا املسعو : قال أخربنا عمرو بن اهليثم أبو قطن وقال
اهــ أم حذيفـة كركيـان بينهمـا احلمـد هللاكـان نقـش خـامت: قالـت عن أمه وكانت بنت حذيفة

.السرت ، وموسى ابنها ثقة معروف حذيفة حاهلا بنت سلمة 
نا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن سعيد بن أيب عروبـة عـن رب أخ]5501[وقال ابن سعد 

.اهـ منقطع ان نقش خامت حذيفة كركي له رأسانك: قال قتادة
عـن أبيـهأخربنـا إبـراهيم بـن عطـاء: حـدثنا يزيـد بـن هـارون قـال ]25611[ابن أيب شيبة -

فرأيتـه أنـا : نقشـه متثـال رجـل متقلـد سـيفا ، قـال إبـراهيم حصينبنعمرانخامت كان : قال 
حـدثنا ]6802[الطحـاوي .هذا خامت عمران بن حصني: يف خامت عندنا يف طني فقال أيب 

كـان نقـش خـامت عمـران : ثنا أبـو عاصـم عـن إبـراهيم بـن عطـاء عـن أبيـه قـال: ابن مرزوق قال
أخربنــا : قــال أخربنــا يزيــد بــن هــارون]9453[ن ســعد ابــ. بــن حصــني رجــال متقلــدا بســيف

كان خامت عمـران بـن احلصـني نقشـه : قال م بن عطاء موىل عمران بن احلصني عن أبيهإبراهي
ا هـذ: ورأيتـه أنـا يف خـامت عنـدنا يف طـني يف بيتنـا ، فقـال أيب : متثال رجل متقلـد السـيف قـال 

.سند جيد اهـخامت عمران بن احلصني
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أخــربين عبــد : قــالثنــا معلــى عــن منصــور: حــدثنا علــي بــن معبــد قــال]6786[وي الطحــا-
:قــالحــدثتنا أم نـافع بنـت أيب اجلعــد مـوىل النعمــان بـن مقـرن عــن أبيهـا: لقـاالواحـد بـن زيــاد

ــنالنعمــانكــان نقــش خــامت  أم نــافع اهـــباســطا األخــرى، قابضــا إحــدى يديــه إبــالمقــرنب
.وأبوها ال يعرفان 

ء يف التصاليبباب ما جا
حـدثنا معـاذ بـن فضـالة حـدثنا هشــام عـن حيـىي عـن عمـران بـن حطــان ]5952[البخـاري -

بيتــه شــيئا فيــه تصــاليب إال مل يكــن يــرتك يفصــلى اهللا عليــه وســلمأن عائشــة حدثتــه أن النــيب
.رواه أعرف الناس بأم املومنني ال أعلمسند بصري ، و اهـنقضه 
عـن أخربنـا هشـامال حـدثنا يزيـد قـالقـيماننـا أمحـد بـن سـلأخرب ]9707ك [النسـائي وقال 

كنــا نطــوف مــع أم املــؤمنني عائشــة : قالــتتين دقــرة أم عبــد الــرمحن بــن أذينــةحــدثحممــد قــال
اطرحيه فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كـان إذا رأى : فرأت على امرأة بردا فيه تصليب فقالت

ر القــواريري حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــ]4641[همســندوقــال أبــو يعلــى يف .حنــو هــذا قضــبه 
أن عائشــة أم حـدثنا معـاذ بـن هشــام حـدثين أيب عـن حيــىي بـن أيب كثـري عـن عمــران بـن حطـان

مل يكـن يـرتك يف بيتـه شـيئا فيـه تصـليب إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أناملؤمنني حدثته
: فقالـت، م املـؤمنني إذ فطـن هلـا بينما أنـا أطـوف بالبيـت مـع أ: فحدثين مرة قال: قال. نقضه

رواه ـاهـــفأبـــت أن تلبســـه . نعـــم : فيـــه تصـــليب؟ قلـــت: فقالـــت. فأعطيتهـــا ثوبـــا. أعطـــين ثوبـــا
حـدثنا حيـىي بـن الربيـع ]108[يف أخبـار مكـة الفـاكهيوقـال . إسحاق يف املسـند عـن معـاذ 

بينـا أنـا أطـوف : عرض عليه قال ثنا جدي قال ثنا هشام الدستوائي عن حيىي عن ذفرة قالت 
فيـه تصـليب؟ : أعطيين ثوبـا فأعطيتهـا فقالـت:مع عائشة ذات ليلة بالبيت إذ فطن هلا فقالت

ام حدثنا أبو بشر قال ثنا العقدي قال ثنا هشـ]417[الفاكهي . نعم فأبت أن تلبسه: قلت
إن عائشة حدثته أن النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مل يكـن : عن حيىي عن عمران بن حطان قال

بينما أنـا أطـوف بالبيـت : قال فحدثتين ذفرة قالت .يرتك يف بيته شيئا فيه تصليب إال نقضه 
أعطــين ثوبــا ، فأعطيتهــا : إذ فطــن هلــا ، فقالــت يعــين مــع عائشــة : ، قــال أبــو بشــر ذات ليلــة 

.موقوف أصح اهـ نعم ، فأبت أن تلبسه: فيه تصليب؟ قلت: قالت 
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عـــن ا عبـــد الوهـــاب عـــن أيـــوب عـــن حممـــد عـــن دقـــرةحـــدثن]25292[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
اهـــ ســند صــحيح إىل دقــرة ويقــال دفــرة ب الــيت فيهــا الصــليبإنــا ال نلــبس الثيــا: قالــتعائشــة

.وثقها ابن حبان والعجلي وهي بصرية 
سـلمةأمبـن سـريين عـن دفـرة عـن اأخربنا معمر عن أيوب عن ]19957[عبد الرزاق وقال

أيـوب ، وكـان اهــ كـذا رواه معمـر عـن يعين اليت تصور فيها الصلب 
.واهللا أعلم . وإمنا هو عن عائشة . البصريني رمبا وهم يف حديث

بـــن عبـــد الـــرمحن عـــن حســـن بـــن صـــاحل عـــن أيب حـــدثنا محيـــد ]25293[ابـــن أيب شـــيبة -
عمــرمــن رأى حــدثين : ســألت أبــا جعفــر عــن تــابوت يل فيــه متاثيــل ؟ فقــال : قــال اجلحــاف 

شــيعي صــاحل اهـــ أبــو اجلحــاف داود بــن أيب عــوف حيــرق ثوبــا فيــه صــليب ، ينــزع الصــليب منــه
.احلديث 

ما ذكر يف سرت اجلدران
أخربنا معمر عن أيوب عن عكرمة وخالد بن صفوان بـن عبـد اهللا ]19820[عبد الرزاق -

، تزوج صـفوان بـن أميـة فـدعا عمـر بـن اخلطـاب إىل بيتـه وقـد سـ: قاال 
اهــ مرسـل حسـن ،  لو كنتم جعلتم مكان هذا مسوحا كان أمحل للغبار مـن هـذا : فقال عمر 

.كأنه إنكار من عمر 
حــدثنا يعلــى بــن عبيــد عــن فضــيل بــن غــزوان عــن نــافع عــن ابــن ]25761[ابــن أيب شــيبة -

اهـ سـند كذلك ألحرقن بيتهواهللا لئن كان:، فقالبلغ عمر أن ابنا له سرت حيطانه: عمر قال
.جيد 

بلغ عمر أن صفية امرأة عبد : عن معمر عن أيوب عن نافع قال ]19822[عبد الرزاق -
فـذهب عمـر وهـو يريـد ، 

أقـوام يأتوننـا بالكـذب مـا بـال: فلما جـاء عمـر مل جيـد شـيئا فقـال ، أن يهتكه فبلغهم فنزعوه 
.اهـ مرسل جيد 

حــدثنا ابــن عليــة عــن عبــد الــرمحن بــن إســحاق عــن الزهــري عــن ]25762[ابــن أيب شــيبة -
أعرست يف عهـد أيب فـآذن أيب النـاس ، وكـان فـيمن آذن أبـو أيـوب ، : قال سامل بن عبد اهللا

فـإذا البيـت مسـرت وقد سرتت بييت جبنادي أخضر ، فجاء أبـو أيـوب فـدخل وأيب قـائم ينظـر ،



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

42

غلبنـا النسـاء : أي عبد اهللا ، تسرتون اجلـدر ؟ فقـال أيب ، واسـتحىي : جبنادي أخضر ، فقال 
اما من أخشى أن يغلبه النساء فال أخشى أن يغلبنك ، ال أطعم لك طع: يا أبا أيوب ، قال 

.اهـ صحيح ، تقدم يف النكاح ، وال أدخل لك بيتا ، مث خرج
أخربنـا معمـر عمـن مسـع احلسـن يقـول بلـغ عمـر أن امـرأة مـن أهـل ]19821[عبد الرزاق -

البصرة يقال هلا خضراء جندت بيتها فكتب عمـر إىل أيب موسـى األشـعري أمـا بعـد فإنـه بلغـين 
فــذهب األشــعري :قــال. أن اخلضــرياء جنــدت بيتهــا فــإذا جــاءك كتــايب هــذا فاهتكــه هتكــه اهللا 

ليهتــك كــل امــرئ مــنكم مــا يليــه رمحكــم :نواحيــه فقــالبنفــر معــه حــىت دخلــوا البيــت فقــاموا يف 
.اهـ ضعيف فهتكوا مث خرجوا :قال. اهللا 

العباس الدوري حدثنا عفـان حـدثنا محـاد بـن سـلمة حـدثنا من طريق] 14981[البيهقي -
دعـي عبـد اهللا بـن يزيـد إىل طعـام فلمـا جـاء رأى : أبو جعفر اخلطمي عن حممد بن كعب قـال

كـان رسـول اهللا صـلى اهللا : مـا يبكيـك؟ قـال: خارجـا وبكـى قـال فقيـل لـهالبيت منجدا فقعـد
أســـتودع اهللا ديـــنكم وأمانـــاتكم وخـــواتيم : عليـــه وســـلم إذا شـــيع جيشـــا فبلـــغ عقبـــة الـــوداع قـــال

فاســتقبل مطلــع الشــمس :فــرأى رجــال ذات يــوم قــد رقــع بــردة لــه بقطعــة قــال: قــال. أعمــالكم
تطالعـت علـيكم الـدنيا ثـالث مـرات أي أقبلـت : الوقال هكذا ومد يديه ومـد عفـان يديـه وقـ

أنــتم اليــوم خــري أم إذا غــدت علــيكم قصــعة وراحــت أخــرى : حــىت ظننــا أن يقــع علينــا مث قــال
فقال عبـد اهللا بـن . ويغدو أحدكم يف حلة ويروح يف أخرى وتسرتون بيوتكم كما تسرت الكعبة

لكعبة اهـ صحيح رواه احلـاكم يف أفال أبكي وقد بقيت حىت تسرتون بيوتكم كما تسرت ا: يزيد
.صحيحه، ورواه أبو داود خمتصرا

باب اجلرس
ابـــن حـــدثنا بشـــر يعـــينيحـــدثنا أبـــو كامـــل فضـــيل بـــن حســـني اجلحـــدر ]5668[مســـلم -

ال :هريـــرة أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال حـــدثنا ســـهيل عـــن أبيـــه عـــن أيبمفضـــل
ورواه من طريـق إمساعيـل بـن جعفـر عـن العـالء اهـتصحب املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس 

اهـاجلرس مزامري الشيطان: عن أبيه عن أيب هريرة ، ولفظه 
ع عـامر بـن عبـد اهللا مسـحـدثنا ابـن عيينـة عـن حممـد بـن عجـالن]25443[ابن أيب شـيبة -

أخــربي: أن أهلهــا أرسـلوها ومعهــا صـيب عليــه أجـراس ، فقــال حــدثتين رحيانـة : بـن الــزبري قـال 
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بن سـهل وإبـراهيم بـن يحدثنا عل]4232[أبو داود اهـ وقالأهلك أن هذا يتبعه الشيطان
عمـر بـن حفـص أن عـامر بـن عبـد اهللا قـال احلسن قاال حـدثنا حجـاج عـن ابـن جـريج أخـربين

ويفعمـر بـن الخطـابابـن الـزبري أخـربه أن مـوالة هلـم ذهبـت بابنـة الـزبري إىل :بـن سـهليعلـ
إن مـع كـل :عليـه وسـلم يقـولا عمر مث قال مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا رجلها أجراس فقطعه

.ورحيانة مل أجد هلا ذكرا .اهـ ضعفه األلباينجرس شيطانا 
حدثنا حممد بن عبد الرحيم حدثنا روح حدثنا ابن جريج عـن بنانـة ]4233[أبو داود وقال

عنـدها إذ دخـل عليهـا يبينمـا هـ:قالـتعائشـةعـن يموالة عبـد الـرمحن بـن حسـان األنصـار 
:وقالــت. إال أن تقطعــوا جالجلهــا يال تــدخلنها علــ:جباريــة وعليهــا جالجــل يصــوتن فقالــت

حســنه اهـــال تــدخل املالئكــة بيتــا فيــه جــرس :يقــول مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
.األلباين 
أدخلـــت علـــى: قـــالحـــدثنا حفـــص عـــن ليـــث عـــن جماهـــد]25446[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال 
اهـــ ليــث اك منفـرة املالئكــة ؟ أخرجوهــا عــينمــا يل أر : صـبية عليهــا جالجــل ، فقالــت عائشــة

.ضعيف بن أيب سليم 

أبواب اللباس
يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك(وقول اهللا تعاىل 

]26األعراف[)خري ذلك من آيات اهللا لعلهم يذكرون
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جاء يف احلرير للرجالما
حبيــب عــن أيبحــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا الليــث عــن يزيــد بــن أيب]5801[البخــاري -

فـروج حريـر ، فلبسـه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأهد: أنه قالاخلري عن عقبة بن عامر 
اهـللمتقنيهذا يال ينبغ:، مث صلى فيه ، مث انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له مث قال 

جنيح قال مسعت ابن أيبحدثنا وهب بن جرير حدثنا أيبيحدثنا عل]5837[البخاري -
صـلى اهللا عليـه وسـلم:قـالاهللا عنـهيرضـليلـى عـن حذيفـة عن جماهد عن ابن أيب

وأن جنلـس آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن لبس احلرير والـديباج ، أن نشرب يف
اهـيهعل
حــدثنا حيــىي بــن حيــىي أخربنــا خالــد بــن عبــد اهللا عــن عبــد امللــك عــن عبــد ]5530[مســلم -

أمسـاء إىل عبـد اهللا بـن عمـر أرسـلتين:بكر وكان خـال ولـد عطـاء قـالاهللا موىل أمساء بنت أيب
. وصـوم رجـب كلـه، وميثـرة األرجـوان ، الثـوب العلم يف:أنك حترم أشياء ثالثةبلغين:فقالت

وأما ما ذكرت من العلـم ؟أما ما ذكرت من رجب فكيف مبن يصوم األبد: عبد اهللا ل يلفقا
:مسعت عمر بن اخلطاب يقول مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول الثوب فإينيف

وأمــا ميثــرة األرجــوان فهــذه .فخفــت أن يكــون العلــم منــه،إمنــا يلــبس احلريــر مــن ال خــالق لــه 
. أرجـوانيذا هميثرة عبد اهللا فإ
جبــــة طيالســــة كســــروانية هلــــا لبنــــة ديبــــاج وفرجيهــــا مكفــــوفني فأخرجــــت إيل. اهللا عليــــه وســــلم
صـلى ضتها وكان النـيببَ ضت قَـ قُبفلما .بضتهذه كانت عند عائشة حىت قُ :بالديباج فقالت

اهـيها للمرضى يستشفاهللا عليه وسلم يلبسها فنحن نغسل
حممـــد بـــن بشـــار حـــدثنا ســـليمان بـــن حـــرب حـــدثنا شـــعبة ح وحـــدثين]5840[البخـــاري -

اهللا عنـهيرضـيحدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن عل
حلـــة ســـرياء ، فخرجـــت فيهـــا ، فرأيـــت الغضـــب يفصـــلى اهللا عليـــه وســـلمالنـــيبكســـاين:قـــال

.ي اهـ حلة سرياء برد خيالطه حرير فشققتها بني نسائوجهه ، 
حدثنا عبد اهللا بـن مسـلمة عـن مالـك عـن نـافع عـن عبـد اهللا بـن عمـر ]2612[البخاري -

رأى عمــر بــن اخلطــاب حلــة ســرياء عنــد بــاب املســجد فقــال يــا رســول اهللا لــو اشــرتيتها :قــال
مث جــاءت حلــل . اآلخــرة ق لــه يفإمنــا يلبســها مــن ال خــال:فلبســتها يــوم اجلمعــة وللوفــد قــال 
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حلــة أكســوتنيها وقلــت يف:فــأعطى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عمــر منهــا حلــة ، وقــال
اهـفكسا عمر أخا له مبكة مشركا . مل أكسكها لتلبسها إين:فقال . عطارد ما قلت 

:حممـــد أخربنـــا وكيـــع أخربنـــا شـــعبة عـــن قتـــادة عـــن أنـــس قـــالحـــدثين]5839[البخـــاري -
اهـصلى اهللا عليه وسلم للزبري وعبد الرمحن يفرخص النيب
زهري بن حرب حدثنا عفـان حـدثنا مهـام حـدثنا قتـادة أن أنسـا حدثين]5554[وقال مسلم 

م شــكوا إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمأخــربه أن عبــد الــرمحن بــن عــوف والــزبري بــن العــوا
اهـغزاة هلماقمص احلرير يفالقمل فرخص هلما يف

حــدثنا أمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس حــدثنا زهــري حــدثنا عاصــم األحــول ]5532[مســلم -
وحنن بأذربيجان يا عتبـة بـن فرقـد إنـه لـيس مـن كـدك وال عمركتب إلينا :عثمان قالعن أيب

وإيـاكم . رحلـك رحـاهلم ممـا تشـبع منـه يفمن كد أبيك وال من كـد أمـك فأشـبع املسـلمني يف
شــرك ولبــوس احلريــر فــإن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمأهــل اليوالتــنعم وز 

إصـبعيه الوسـطى والسـبابة ورفع لنا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم. إال هكذا :قال . احلرير
اهــ رواه البخـاري قـال ورفـع زهـري إصـبعيه. الكتـابهـذا يف:قـال عاصـم:قال زهري.وضمهما

وإســحاق بــن شــيبة وهــو عثمــانوحــدثنا ابــن أيبقــال مســلمو .عــن أمحــد بــن يــونس خمتصــرا 
عـن أيبيخربنـا جريـر عـن سـليمان التيمـأواللفـظ إلسـحاق كالمها عـن جريـريإبراهيم احلنظل

صـلى اهللا عليـه وسـلمفجاءنـا كتـاب عمـر أن رسـول اهللا ، كنـا مـع عتبـة بـن فرقـد :عثمان قـال
:وقـــال أبـــو عثمـــان،اآلخـــرة إال هكـــذا ء يفيإال مـــن لـــيس لـــه منـــه شـــال يلـــبس احلريـــر:قـــال

ورواه يزيــد بــن اهـــيتهمــا أزرار الطيالســة حــني رأيــت الطيالســةأفر . 
.مثله عن عاصم وأبو معاوية هارون 

حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أيب عثمان عن عمـر ]25143[وقال ابن أيب شيبة 
نه كان ينهى عن احلرير والديباج إال ما كان هكـذا ، مث أشـار بإصـبعه ، مث الثانيـة ، مث الثالثـة أ

عـن أيب رواه ابن ماجـة اهـ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهانا عنه: ، مث الرابعة وقال 
.بكر بن أيب شيبة 
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عاصـم األحـول عـن حـدثنا موسـى بـن إمساعيـل حـدثنا محـاد حـدثنا]4044[وقال أبـو داود 
كتب عمر إىل عتبة بن فرقـد أن النـيب:قاليعثمان النهدأيب

.اهـ محاد هو ابن سلمة احلرير إال ما كان هكذا وهكذا أصبعني وثالثة وأربعة
أتانـا : نـا شـعبة عـن قتـادة قـال مسعـت أبـا عثمـان النهـدي يقـول خرب أ]995[وقال ابن اجلعد 

أمــا بعــد فــائتزوا وارتــدوا وانتعلــوا :عمــر بــن اخلطــاب وحنــن بأذربيجــان مــع عتبــة بــن فرقــدكتــاب
وعليكم بلبـاس أبـيكم ، 

ب وانـزوا ُكـواقطعـوا الرُّ ، وإياكم والتـنعم وزي العجـم ومتعـددوا واخشوشـنوا واخلولقـوا ، إمساعيل 
وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و ، وارموا األغراض ، وا نز 

اهـــ رواه البخــاري ومســلم فمــا علمنــا أنــه يعــين األعــالم :وأشــار بإصــبعه الســبابة والوســطى قــال
هـو مـن كـالم " فما علمنا: "قوله و . وهذا أصح من رواية من روى األربع . عن شعبة خمتصرا 

تقــدم يف الصــالة ، ، ع القــدم مــن الســرج قولــه الرُُّكــب واحــدها ركــاب هــي موضــو .مــان أيب عث
.يأيت إن شاء اهللا يف كتاب اجلهاد و 
عن سويد بـن عن قتادة عن عامر الشعيبمن طريق هشام الدستوائي]5538[مسلم روىو 

م عـن لـبس اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل:غفلة أن عمر بن اخلطاب خطب باجلابية فقـال
.قتادة رفعه سعيد بن أيب عروبة عنتابعهاهـاحلرير إال موضع إصبعني أو ثالث أو أربع

حــدثنا ابــن إدريــس عــن حصــني عــن الشــعيب عــن ســويد بــن ]25171[وقــال ابــن أيب شــيبة 
وقـال.ال يصلح منه إال هكذا إصـبعا أو إصـبعني أو ثالثـة أو أربعـة: غفلة عن عمر أنه قال 

قـال حدثنا ابن إدريس عن حصني عن الشعيب عن سويد بن غفلة]25168[يبة ابن أيب ش
: فاستقبلنا عمر وعلينا الديباج واحلريـر ، فـأمر برمينـا باحلجـارة ، قـال : قال ريموك شهدنا ال: 

: كــره زينــا ، فلمــا اســتقبلناه رحــب بنــا ، وقــال : فنزعنــاه وقلنــا : مــا بلغــه عنــا ؟ قــال : فقلنــا 
وقـــال .وال احلريـــراهللا مل يـــرض ملـــن قـــبلكم الـــديباجيف زي أهـــل الشـــرك ، إنإنكـــم جئتمـــوين 

حــدثنا مســعر عــن : قــالحــدثنا خملــد: قــالأخربنــا عبــد احلميــد بــن حممــد]5313[النســائي 
: قـالا عبيـد اهللاحـدثن: قـالوبرة عن الشعيب عن سويد بن غفلة ح وأخربنا أمحـد بـن سـليمان

أنــه مل يــرخص يف إبــراهيم عــن ســويد بــن غفلــة عــن عمــرحــدثنا إســرائيل عــن أيب حصــني عــن 
سـود بـن عــامر عـرج ثنـا األاألفضـلحــدثنا ] 228[احملـاملي .الـديباج إال موضـع أربـع أصـابع
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مل يــرخص يف : بــراهيم عــن ســويد بــن غفلــة قــال قــال عمــر إيب حصــني عــن أســرائيل عــن إثنــا 
ثنا أبـو أمحـد : أبو بكرة قالحدثنا]6684[الطحاوي .صبعني إو أصبع إال موضع إاحلرير 

أتينـا عمـر وعلينـا : ثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرمحن عن عـامر عـن سـويد بـن غفلـة قـال: قال
ولبسـنا ، ، فرجعنـا فألقيناهـا برح اهللا هذه الوجوه : كسرى فقال: من ثياب أهل فارس أو قال

ثيـاب قـوم لـو رضـيها اهللا وعلـيهم ، مـن قـوم أتـوين أنـتم خـري :فرجعنا إليه فقـال، ثياب العرب 
وقـال.احلريـر : أو ثالثـا أو أربعـا يعـينإال أصـبعني ال يصـلح أو ال حيـل ، هلم مل يلبسهم إياها 

: قــالحــدثنا يزيــد بــن هــارون: قــالأخربنــا أمحــد بــن ســليمان]9553[يف الكــربى النســائي
مــا كــان هكــذا ال تلبســوا احلريــر إال: أن عمــر قــالحــدثنا داود عــن عــامر عــن ســويد بــن غفلــة

أخربنا الفضل يعين ابـن : قالأخربنا حممود بن غيالن.ال أدري كيف قال: وهكذا، قال يزيد
ســوا مــن احلريــر هكــذا الب: قــال عمــر: قــالموســى عــن إمساعيــل عــن عــامر عــن ســويد بــن غفلــة

اهـأو ثالثة أو أربعةوهكذا إصبعني
ن أيب الســفر قــال مسعــت الشــعيب حيــدث نــا شــعبة أنــا عبــد اهللا بــخرب أ]624[وقــال ابــن اجلعــد 

كنــا يف غــزاة بالشــام فقضــينا غزاتنــا فقــدمنا علــى عمــر وهــو بظهــر : عــن ســويد بــن غفلــة قــال 
املدينة يستقبلها أو يتلقانا فلما رآنا وعلينا الديباج احلرير جعل يرمينا فرجعنا فخلعناهـا ولبسـنا 

جرين إن اهللا عــــز و جــــل مل يــــرض احلريــــر مرحبــــا باملهــــا:بــــرودا ميانيــــة مث أتينــــاه فلمــــا رآنــــا قــــال
إن احلريــر ال يصــلح منــه إال هكــذا وهكــذا :مث قــال؟والــديباج ملــن كــان قــبلكم فريضــاه لكــم

أنــا شــعبة فحــدثت بــه احلكــم فقــال .وأشــار بالســبابة والوســطى مث زاد إصــبعا إصــبعا إىل أربــع 
هكـــذا وهكـــذا مثـــل ال يصـــلح منـــه إال : أخـــربين خيثمـــة عـــن ســـويد بـــن غفلـــة عـــن عمـــر قـــال 

شــعبةآدم بــن أيب إيـاس ثنــا مــن طريـق] 5690[ورواه البيهقـي يف الشــعب . حـديث الشــعيب 
أقبلنا مـن الشـام وقـد فـتح اهللا : عن عبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب عن سويد بن غفلة قال

ب العجـم لنا فتوحا وعمر بن اخلطاب قاعد بظهـر املدينـة يتلقانـا ولبسـنا احلريـر والـديباج، وثيـا
مرحبـا باملهـاجرين إن : فلما رآنـا جعـل يرمينـا فرجعنـا، فلبسـنا بـرودا ميانيـة فلمـا انتهينـا إليـه قـال
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احلرير مل يرضه اهللا ملن كان قبلكم فريضاه لكم إن احلرير ال يصلح منه إال هكذا وهكـذا يعـين 
.)1(حصحيهو موقوف و . هذا أصح من حديث قتادة اهـ إصبعا وإصبعني وثالثا وأربعا 

عن معمر عن قتادة أن عمر بن اخلطاب رخص يف موضع ]19950[عبد الرزاقوقد روى 
.موقوف اهـ إصبع وإصبعني وثالث وأربع من أعالم احلرير 

د عـن منصـور عـن حبيـب عـن زرحدثنا جرير بـن عبـد احلميـ]25172[ابن أيب شيبة وقال
.ثقات اهـثالثةأو من احلرير إال إصبعنيال تلبسوا : عمرقال : قال

حـدثنا حممـد بـن بشـر وأبـو داود احلفـري عـن مسـعر عـن وبـرة ]25186[وقال ابن أيب شيبة 
ال يصـلح مـن احلريـر إال مـا كـان يف تكفيـف : عن الشـعيب عـن سـويد بـن غفلـة عـن عمـر قـال 

.، فيه بيان ملا قبله سند صحيح اهـأو تزرير
وهــو يعاتــب عمــريــت أر :عــن أنــس قــالأخربنــا معمــر عــن ثابــت ]19934[عبــد الــرزاق -

يف قمـيص مــن حريــر حتـت ثيابــه ومعــه الــزبري وعليـه أيضــا قمــيص مــن عبــد الــرحمن بــن عــوف
.لـو أطعتنـا لبسـت مثلـه:فجعل عبـد الـرمحن يضـحك ويقـول:ألق عنك هذا قال:حرير فقال

ســند اهـــ فنظــرت إىل قمــيص عمــر فرأيــت بــني كتفيــه أربــع رقــاع مــا يشــبه بعضــها بعضــا :قــال
.صحيح 

حــدثنا حيــىي عــن شــعبة حــدثين أبــو بكــر بــن حفــص عــن عبــد اهللا بــن ]2244[وقــال مســدد 
ذكـر يل أن :دخـل ابـن عـوف علـى عمـر وعليـه قمـيص حريـر فقـال عمـر:عامر بن ربيعـة قـال

إين ألرجو أن ألبسه يف الدنيا :قال عبد الرمحن.من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة
.هذا إسناد صحيح: اهـ قال ابن حجر يف املطالب العالية واآلخرة 

يـل بـن مسـلم عـن احلسـن عـن إمساعأخربنـا القاسـم بـن مالـك املـزين]3187[ابن سعد وقال
عليـه وسـلم يف كان عبـد الـرمحن بـن عـوف رجـال شـريا ، فاسـتأذن رسـول اهللا صـلى اهللا: قال

وقيـت لعلمـني يكونـان علـى كمـني  تواهللا أعلـم هـذا: .. عـن احلليمـي قـال ] 198/ 8[حكى البيهقـي يف الشـعب -1
أو مثـل الكـف : فيكون مجاعهما قدر أربع أصابع وذلك هو املـراد مبـا روي عنـه أنـه قـالكل واحد منهما بقدر أصبعني

فيهما أربع أصابع واملعىن أن يكون على الكمني ما إذا مجع جياوز قـدر الكـف وكـذلك إن كـان الثـوب مـن كتـان فخـيط 
اهـباإلبريسم مل حيرم
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اهـ سـند حسـن )1(لبسون احلرير يف احلرباملسلمون يوكان : قال احلسن. قميص حرير فأذن له
.ومعىن قوله شريا أصابه الشرى . 

ثنا أمحد أخربنا أبو احلسني بن الفضل أنبأ أبو سهل بن زياد القطان]6079[وقال البيهقي 
:بن حممد بن عيسى الربيت ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن عبد الرمحن بن القاسم عـن أبيـه قـال

: اهللا عنـهوف قميص من حرير يلبسه حتت ثيابـه، فقـال لـه عمـر رضـي كان لعبد الرمحن بن ع
ظـاهر هـذا يـدل علـى جـوازه يف : قـال البيهقـي . ه عند من هو خـري منـك لبست:ما هذا؟ قال
كـره عمـر أن يـراه علــى عبـد الـرمحن مــن ال . اهــ مرسـل حســن واحلـديث منقطــع، غـري احلـرب 

.يعلم فيلبسه لغري رخصة 
الكلـيب أخربنـا أبـو جنـاب: قـال أخربنا إسحاق بن يوسف األزرق ]3189[ابن سعد وقال

شكا عبد الرمحن بـن عـوف إىل رسـول اهللا صـلى : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال عن أبيه 
: تـأذن يل أن ألـبس قميصـا مـن حريـر ؟ قـال يـا رسـول اهللا: كثرة القمـل وقـال اهللا عليه وسلم  

ة لى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وقام عمر أقبـل بابنـه أيب سـلمفأذن له ، فلما تويف رسول اهللا ص
ه إىل مــا هــذا ؟ مث أدخــل يــده يف جيــب القمــيص فشــق: وعليــه قمــيص مــن حريــر ، فقــال عمــر

: اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أحلـه يل؟ فقـالما علمـت أن رسـول : سفله ، فقال له عبد الرمحن
.ضعيف سند اهـ ريك فالكوت إليه القمل ، فأما لغإمنا أحله لك ألنك ش

ــن أن أخربنــا وكيــع عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه]3186[ابــن ســعد وقــال ــرحمن ب عبــد ال
.اهـ سند صحيح )2(كان يلبس احلرير من شرى كان بهعوف

: قـال حـدثنا وكيـع عـن شـعبة عـن سـعد بـن إبـراهيم عـن أبيـه]25147[وقال ابن أيب شـيبة 
وقـال .عليه قميص حرير ، فشـق القمـيصه على عمرمحن بن عوف ومعه ابن لدخل عبد الر 
حــدثين إبــراهيم حــدثين أيب أن أبــاه إبــراهيم ]1428[نســخة إبــراهيم بــن ســعد أبــو صــاحل يف

دخــل عبــد الــرمحن بــن عــوف علــى عمــر بــن اخلطــاب، ومعــه ابنــه إمساعيــل، وعليــه : حدثــه قــال

سألت حممدا عن لبس الديباج يف احلرب : عون قال حدثنا حممد بن أيب عدي عن ابن ]25167[ابن أيب شيبة -1
.صحيح سند بصري اهـ من أين كانوا جيدون الديباج ؟: فقال .
اهــ واخلـراج بالضـم راج صـغار هلـا لـذع شـديدشري جلده أيضاً من الشرى وهي ُخـو : .. قال اجلوهري يف الصحاح -2

.ورم وقرح خيرج يف اجللد 
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ا: فشــق القمــيص وفــك القلبــني، وقــال: قمــيص مــن حريــر وقلبــان، قــال
.اهـ هذا مرسل جيد خلعت قلب ابين : فقال له عبد الرمحن

حــدثنا حيــىي عــن حممـد بــن عمــرو أخــربين أبــو ســلمة بــن ]4014إحتــاف اخلــرية [وقـال مســدد 
ومعــه حممــد ابنــه وعليــه قمــيص مــن حريــر فقــام عبــد الــرمحن بــن عــوفدخــل :عبــد الــرمحن قــال

:رمحن غفـر اهللا لـك لقـد أفزعـت الصـيب فـأطرت قلبـه قـالعبد ال:فأخذ جبيبه فشقه فقالعمر
؟ اهــ مرسـل جيـد ، وهـو أجـود هـم مثلـكوأي: قـال . فـإين ألـبس احلريـر :قـال!تكسوهم احلرير

.من رواية أيب صاحل 
عمـربـن سـريين أن رجـال دخـل علـى اعن معمر عن أيوب عن ]19977[عبد الرزاق وقال

:قـال معمـر.ه عمر فمزق عليـه فتطـاير يف أيـدي النـاسفأمر بألأليتوعليه ثوب اخلطاببن
.اهـ مرسل جيد أحسبه حريرا 

عــن مــروان بــن أيب أخربنــا ابــن أيب ســربة : أخربنــا حممــد بــن عمــر قــال ]2938[ابــن ســعد -
كـان أصــحاب : عـن حممــد بـن ربيعـة بـن احلـارث قـال حـدثين األعـرج: د بـن املعلـى قـال سـعي

، سـلم يوسـعون علـى نسـائهم يف اللبـاس الـذي يصـان ويتجمـل بـه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و 
ا إيـاه ، : رأيت على عثمان مطرف خز مثن مئيت درهم ، فقال : مث يقول 

.اهـ ضعيف جدا فأنا ألبسه ، أسرها به
ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن مجيل بن مـرة : حدثنا ابن مرزوق قال]6651[الطحاوي -

.نعـم: فيـه حريـر؟ فقـال: ل بـردا يـتألأل فقـالورأى علـى رجـعليـارأيـت : قالالوضيءعن أيب
ولكــن مسعــت ، أمــا إين مل أحســدك عليــه :ع صــنفتيه بــني أصــبعيه فشــقه فقــالفجمــ، فأخــذه 

ســند بصــري صــحيح ، أبــو الوضــيء امســه اهـــ رســول اهللا صــل
.علي رمحه اهللا عباد بن نسيب كان على شرطة

حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إمساعيل بن مسيع عن مسـلم ]25187[ابن أيب شيبة -
، وعليـه جبـة مـن طيالسـة يف عليجاء شيخ فسلم على : قال البطني عن أيب عمرو الشيباين
: ما هذا النـنت حتـت حليتـك ؟ فنظـر الشـيخ ميينـا ومشـاال ، فقـال : مقدمها ديباج ، فقال علي 

إذن نلقيـه ، وال : يقـول الرجـل : إمنا يعين الـديباج ، قـال : يقول الرجل : ما أرى شيئا ، قال 
سـفيان عـن إمساعيـل ثنـا : قـالثنـا أبـو أمحـد: حدثنا أبو بكرة قال]6685[الطحاوي .نعود
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علـى رجـل طالـبأيببـنعلـيرأى : قـالبن مسيـع عـن مسـلم البطـني عـن أيب عمـرو الشـيباين
فجعـل الـذي حتـت حليتـك ؟ )1(مـا هـذا الشـيء:فقال له علي. ه لينة من ديباج ر جبة يف صد

أبـو عمـرو الشـيباين امسـه . اهـ سـند كـويف صـحيح إمنا يعين الديباج : ال له رجلالرجل ينظر فق
.سعد بن إياس 

: قـال يع عن أيب رزيـنعن إمساعيل بن مسحدثنا عبد الرحيم]25378[وقال ابن أيب شيبة 
]987ك[الــدواليب .وعليــه بــردان قطريــانزٍ ْهــبــن أيب طالــب وعليــه قمــيص مــن قِ خــرج علــي

حدثنا القاسم بن مالك عن إمساعيل : ثنا حيىي بن معني قالحد: قالحدثنا العباس بن حممد
إن أفضــل ثـوب رأيتــه علـى علــي رضـي اهللا عنــه لقمـيص مــن قهــز : قـالبـن مسيــع عـن أيب رزيــن

.خيالطها حرير قال أبو عبيد أحسبها ِقهٌز ثياب بيض ، ثقاتاهـ وبردتني قطريتني
أيت بــربذون عليــه عليــاعــن معمــر عــن أيب إســحاق عــن عمــرو أن ]19940[عبــد الــرزاق -

:قـالوا؟مـا هـذا:فلمـا وضـع رجلـه يف الركـاب وأخـذ بالسـرج زلـت يـده عنـه فقـال، جصفة ديبـا 
حـدثنا الفريـايب : دثنا عيسـى قـالح] 862/ 2[همسائلحرب يف .واهللا ال أركبه:قال.ديباج

على بربذون صفة سرجه ديباج فلم أيت: عن عمرو بن نعجة قالعن سفيان عن أيب إسحاق
أخربنــا عبيــد اهللا بــن موســى]9013[ابــن ســعد .الناســخطَ اهـــ صــوابه ابــن بعجــة، غِلــيركبــه
ائن أيت ببغلـة رأيـت عليـا باملـد: قـالأخربنا إسرائيل عن أيب إسحاق عـن عمـرو بـن بعجـة : قال

ديبـاج فـأىب أن يركبهـا: ما هـذا ؟ قـالوا : ضع يده على قربوس السرج زلت فقالدهقان فلما و 
.وقد ذكره ابن حبان يف الثقات .ناهـ ابن بعجة ال يعرف ، كذلك قال الذهيب يف امليزا

أخربنـا عبـاد بـن كثـري البصـري عـن رجـل أحسـبه خالـد عـن حبيـب بـن ]218[عبد الرزاق-
:بدابــة فــإذا عليهــا ســرج عليــه خــز فقــالعلــيأيت :ثابــت عــن عاصــم بــن ضــمرة قــالأيب

رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم عــن اخلــز عــن ركــوب عليهــا وعــن جلــوس عليهــا وعــن جلــود 
النمــور عــن ركــوب عليهــا وعــن جلــوس عليهــا وعــن الغنــائم أن تبــاع حــىت ختمــس وعــن حبــاىل 

ر االهليـة وعـن أكـل ذي نـاب مـن السـباع وأكـل ذي خملـب سبايا العدو أن يـؤطني وعـن احلمـ
الطحــاوي . مــن الطــري وعــن مثــن اخلمــر وعــن مثــن امليتــة وعــن عســب الفحــل وعــن مثــن الكلــب

حـدثنا أسـد بـن : عـا قـاالمجيحدثنا الربيع بن سـليمان املـرادي ونصـر بـن مـرزوق]2736ك[

.أظنها الشني-1
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عــن حبيــب بــن أيب ثابــت عــن يــد بــن عبــد العزيــز عــن ابــن جــريج : موســى قــال
:الم أنـه أيت ببغلـة عليهـا سـرج خـز فقـال عليـه السـعلـيعن عاصم بن ضمرة 

صلى اهللا عليه وسلم عن اخلز ، وعن ركوب عليه ، وعن جلوس عليـه ، وعـن جلـود النمـور ، 
.اهـ ضعيف وعن جلوس عليها ، وعن الركوب عليها 

مالـــكبـــنســـعديـــد عـــن املهـــاجر عـــن أيب العاليـــة أن حـــدثنا محـــاد بـــن ز ]2242[مســدد -
ألن أجلـس علـى مجـر الغضـا :دخل علـى ابـن عـامر وهـو متكـئ علـى فـراش مـن سـندس فقـال

السُّـندس و .حسن ، مهـاجر هـو ابـن خملـد بصريسنداهـأحب إيل من أن أجلس على هذا
.االستربق وغليظه،يباج من الدرقَّ ما

: قــال حــدثنا ابــن عيينــة عــن عمــرو عــن صــفوان بــن عبــد اهللا ]25129[ابــن أيب شــيبة وقــال 
على ابن عامرسعداستأذن 
: ، فقـــال لـــه )1(طـــرف مـــن خـــزوعليـــه مِ 

أذهبـــتم طيبـــاتكم يف (ن قـــال اهللا نعـــم الرجـــل أنـــت إن مل تكـــن ممـــ: فرفعـــت ، فقـــال لـــه ســـعد 
واهللا ألن أضطجع على مجر الغضـى أحـب إيل مـن أن أضـطجع عليهـا ، قـال )حياتكم الدنيا

]6686[الطحاوي .إمنا يلي جلدي منه اخلز: ا عليك شطره حرير وشطره خز ، قالفهذ: 
عبـد اهللا عـن صـفوان بـنحدثنا أبو بكرة قال ثنـا إبـراهيم بـن بشـار قـال ثنـا سـفيان عـن عمـرو 

، وحتته مرافـق مـن حريـر استأذن سعد بن أيب وقاص على ابن عامر: ن قالبن صفوا
يـا أبـا إسـحاق : فقـال لـه ابـن عـامر. شطره حريـر ، وعليه مطرف ، فرفعت فدخل عليه سعد 

نعــم الرجــل أنــت يــا : فقــال. ، حريــر اســتأذنت علــي وحتــيت مرافــق مــن ، ، 
أذهبــــتم طيبــــاتكم يف حيــــاتكم الــــدنيا (إن مل تكــــن مــــن الــــذين قــــال اهللا عــــز وجــــل ابــــن عــــامر

يل من أن أضطجع على مرافق حرير أحب إ، ألن أضطجع على مجر الغضاء )
ورواه . إمنا يلي جلـدي منـه اخلـز: قالوشطره حرير، شطره خز ، ف رَ طْ فهذا عليك مِ :قال. 

دثين علــــي بــــن محشــــاد العــــدل ثنــــا بشــــر بــــن موســــى ثنــــا حــــ]3697[احلــــاكم يف املســــتدرك 
: عن عمرو بن دينار مسع صفوان بن عبد اهللا بن صفوان يقول ةاحلميدي ثنا سفيان بن عيين

األرنب رِ بَ وَأصله من وَ ، شبهه و ز ما خلط من احلرير بالوبراخل]233/ 1[ياض رمحه اهللا يف مشارق األنوار قال ع-1
املِْطرف بَكسر امليم وفتحهـا وضـمها الثـوُب و اهـ، 

.ري يف النهايةقاله ابن األث. الذي يف َطَرفَيه َعَلمان 
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ا
نعـم : مرت فرفعـت فقـال لـه اسـتأذنت علـي و حتـيت مرافـق مـن حريـر فـأ: مطرف خز فقال لـه 

أذهبـــتم طيبـــاتكم يف حيـــاتكم (جـــل امر إن مل تكـــن ممـــن قـــال اهللا عـــز و الرجـــل أنـــت يـــا ابـــن عـــ
هــذا :وقــال . و اهللا ألن ضــطجع علــى مجــر الغضــا أحــب إيل مــن أن اضــطجع عليهــا )الــدنيا

.اهـ ووافقه الذهيبحديث صحيح على شرط الشيخني و مل خيرجاه 
أخربنــا عبــد اهللا بــن عمــر عــن وهــب بــن  : نــا خالــد بــن خملــد قــال أخرب ]3244[ابــن ســعد -

.يأيت حسن ، اهـيلبس اخلزوقاصأبيبنسعدرأيت : كيسان قال 
ثنـا بكـر : قـالثنا عبد اهللا بن صاحل: حدثنا علي بن عبد الرمحن قال]6735[الطحاوي -

أنـه رأى علـى حدثـهعن عمرو بن احلارث عـن بكـري بـن عبـد اهللا أن بسـر بـن سـعيد بن مضر
مخـائص ثابـتبـنزيـدورأيت على :قال بسر.قيامها قز ، جبة شامية وقاصأبيبنسعد

حدثنا ابن وهـب : بن صاحل قالحدثنا أمحد] 644[يف التاريخ الدمشقي أبو زرعة.معلمة 
رأيـت علـى سـعد :أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشـج عـن بسـر بـن سـعيد قـالقال

اهــأيت على زيـد بـن ثابـت مخـائص معلمـةور : قال بسر.وقاص جبة شامية قيامها قزبن أيب
.صحيح سند

بـــناعـــن معمــر عـــن أيب إســـحاق عــن عبـــد الـــرمحن بــن يزيـــد عـــن ]19937[عبــد الـــرزاق -
بـن لـه وعليـه قمـيص مـن حريـر والغـالم معجـب بقميصـه فلمـا دنـا مـن عبـد اأتاه :قالمسعود

]8787[الطــرباين . ك فقــل هلــا فلتلبســك قميصــا غــري هــذاإىل إمــاذهــب:اهللا خرقــه مث قــال
حــدثنا حممــد بــن النضــر األزدي ثنــا أبــو غســان مالــك بــن إمساعيــل ثنــا قــيس بــن الربيــع أنــا أبــو 

اهللا فجــاء ابــن لــه عليــه قمــيص حريــر كنــا عنــد عبــد : قــالإســحاق عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد
البيهقـي . قـل ألمـك تكسـوك غـري هـذا: الق،فشقه: أمي، قال: ن كساك هذا؟ قالم: فقال

يــــونس عــــن أيب أنــــا إســــرائيل بــــنعبــــد الوهــــاب بــــن عطــــاءمــــن طريــــق] 5688[يف الشــــعب 
كنــت جالســا مــع عبــد اهللا بــن مســعود فأتــاه ابــن لــه : عــن عبــد الــرمحن بــن يزيــد قــالإســحاق

ا؟مــن ألبســك هــذفقــال يــا بــين: صــغري قــد ألبســته أمــه قميصــا مــن حريــر وهــو معجــب بــه قــال
.اهـ صحيح اذهب إىل أمك فلتلبسك ثوبا غريه :فدنا منه فشقه مث قال،أدنه :قال
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حدثنا ابن فضيل عـن األعمـش عـن عبـد اهللا بـن مـرة عـن أيب ]25144[ابن أيب شيبة وقال
انطلقت مع عبد اهللا حىت أتيت داره ، فأتاه بنون له عليهم قمص حريـر فخرقهـا : قال كنف

.اهـ على رسم ابن حبانأمكم فلتلبسكم غري هذاطلقوا إىلان: ، وقال 
حـدثنا حيــىي عـن الفضــيل بــن غـزوان عــن املهـاجر بــن مشـاس عــن عمــه ]2240[مســدد وقـال 
كنــت عنــد ابــن مســعود رضــي اهللا عنــه فجــاء ابنــان عليهمــا قميصــان مــن حريــر يشـــقه :قــال

حــدثنا وكيــع عــن ]25145[ابــن أيب شــيبة . إمنــا هــذا للنســاء ولــيس للرجــال:عنهمــا وقــال
رأى ابـن مسـعود ابنـا لـه عليـه قمـيص : قـال فضيل بن غزوان عن املهاجر بن مشـاس عـن عمـه

.مهاجر ثقة ، وعمه ال يعرف حالهاهـإمنا هذا للنساء: ، فشقه ، وقال من حرير 
ن ســـليمان بـــن أيب املغـــرية عـــحـــدثنا عبـــد الـــرحيم بـــن ســـليمان]25146[ابـــن أيب شـــيبة -

سـي ولـده احلريـرمـن سـفر ، وقـد كُ اليمـانبـنحذيفـةقـدم : قـاليد بن جبـريالعبسي عن سع
/ 9[ابـــن حـــزم وذكـــره. لـــده ، وتـــرك منـــه مـــا كــان علـــى بناتـــهفنــزع منـــه مـــا كـــان علـــى ذكــور و 

رأى : مـــن طريـــق شـــعبة عـــن ســـليمان بـــن أيب املغـــرية البـــزار عـــن ســـعيد بـــن جبـــري قـــال] 246
الغلمـان، وأمـر بنزعـه عـنهم، وتركـه علـى اجلـواريحذيفة صبيانا عليهم قمص حرير فنزعـه عـن 

.اهـ مرسل جيد
عــن حــدثنا األعمــش عــن عبــد اهللا بــن مــرة: قــالحــدثنا وكيــع]25188[ابــن أيب شــيبة -

اهــــ متقلـــد قالئـــد الشـــيطان: اج ، فقـــال أنـــه رأى رجـــال عليـــه طيلســـان عليـــه أزرار ديبـــحذيفـــة
.مرسل جيد

أخربنـا عبيـد اهللا : أخربنا زكريا بن عدي قـال: ارود قالحدثنا رجاء بن اجل]2846[البزار -
رضـي حذيفـةعـن أيب بردة عن ربعـي بـن حـراشعن ن زبيدعبن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة

يامكم، ولكن من أيـام اهللا من لبس ثوب حرير ألبسه اهللا ثوبا من نار ليس من أ: اهللا عنه قال
.لرتغيب والرتهيباأللباين يف صحيح االشيخ صححه اهـالطوال

قــال أبــو : قــال بــن عمــروعــن مــرزوقحــدثنا رحيــان بــن ســعيد]25160[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ضعيفالديباج واحلريرموسىأبيرأيت على جتافيف : فرقد 

رأيــت :عــن عبــد اهللا بــن عمــر قــال أخــربين وهــب بــن كيســان قــال]19963[عبــد الــرزاق -
بـن عمـر اسـعد بـن أبـي وقـاص و سلم يلبسون اخلز و من أصحاب النيب صلى اهللا عليهمخسة
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اهــ كـذا رواه عبـد الـرزاق بـذكر أيب سـعيد ، وجابر بن عبد اهللا وأبو سعيد وأبو هريـرة وأنـس
ثنــا حيــىي بــن قــالحــدثنا علــي]6736[الطحــاوي وقــال. تابعــه الواقــدي ولــيس هــو بشــيء 

رأيـت سـعد : ب بن كيسان قالثنا عبد اهللا بن عمر عن وهقال ثنا وهب بن جرير قالمعني
يف حــرب ورواه .بــن أيب وقــاص وأبــا هريــرة وجــابر بــن عبــد اهللا وأنــس بــن مالــك يلبســون اخلــز

حـدثنا عبـد اهللا بـن عمـر: جريـر قـالثنـا وهـب بـن : حدثنا أبو معن قـال]852/ 2[همسائل
ة وأنــس بــنكــان ســعد بــن مالــك وجــابر بــن عبــد اهللا وأبــو هريــر : عــن وهــب بــن كيســان قــال

، لـيس فيـه اهـ ورواه ابن سعد عن خالد بـن خملـد عـن العمـري مفرقـا مالك يلبسون خز احلرير
.حديث حسنذاوه.ذكر أيب سعيد 

حــدثنا ســعيد بــن أيب : حــدثنا فلــيح قـال : أخربنــا حيـىي بــن عبــاد قـال ]6283[ابـن ســعد -
. ان الضـخم الغلـيظ اهـ السـاج الطيلسـساجا مزررا بديباجهريرةأبيعلى رأيت : سعيد قال 

.وهذا إسناد جيد 
حيـىي بـن عمـري مـوىل بـين أسـد حـدثين: أخربنـا خالـد بـن خملـد قـال ]6281[ابن سعد وقال
.وهذا سند حسناهـأيت على أيب هريرة كساء من خزر : مسعت املقربي يقول : قال

ة كسـاء رأيـت علـى أيب هريـر :عن معمر عن حممد بـن زيـاد قـال]19958[عبد الرزاق وقال
أخــربين : قــال حــدثنا يزيــد بــن هــارون]25130[ابــن أيب شــيبة .يــاه مــروانإخــز أغــرب كســاه 

الطحــــاوي .طــــرف خــــز قــــد ثنــــاهرأيــــت علــــى أيب هريــــرة مِ : قــــال بة عــــن حممــــد بــــن زيــــادشــــع
أنه بن زيادعن حممد ثنا شعبة: ثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا علي بن شيبة قال]6741[

حـدثنا : الفضـل بـن دكـني قـال أخربنـا ]6282[ابن سـعد . ة مطرف خز رأى على أيب هرير 
] 608[زرعـة الدمشـقي أبـو. رأيت على أيب هريـرة كسـاء خـز: ال عن حممد بن زياد قشعبة

رأيــت علــى أيب : قــالحــدثنا شــعبة عــن حممــد بــن زيــاد : حــدثنا غنــدر قــال: حــدثين عقبــة قــال
هـو أبـو احلـارث مـوىل عثمـان بـن مظعـون سـند صـحيح ، حممـد بـن زيـاداهــ هريرة مطرف خـز

.بصري 
رأيـت علـى أيب :حدثنا الربيع بن مسلم عـن حممـد بـن زيـاد قـال]32[طالوت بن عباد رواهو 

ورواه البيهقــي يف الشــعب . بعــض علمــه وقــد رقعــه حبريــرة محــراءهريــرة مطــرف خــز قــد انتشــر
فار ثنـا حممـد بـن غالـب بـن د بـن عبيـد الصـأنا أمحأخربنا علي بن أمحد بن عبدان]5803[
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رأيت علـى أيب هريـرة مطـرف خـز :ثنا حممد بن زياد قالحرب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا الربيع
، إسـناد صـحيح و .مـن روايـة طـالوتقـوىاهــ هـذا أله علم ويف علمه رقعـة مـن حريـر أخضـر 

.كان الربيع أروى الناس عن حممد بن زياد البصري قد  و 
حدثنا : أخربنا سالم بن مسكني قال : ربنا مسلم بن إبراهيم قال أخ]6278[ابن سعد -

سـند . عمـران هـو ابـن عبـد اهللا بـن طلحـة اهــأن أبـا هريـرة لـبس اخلـزارن دينعمران ومالك ب
.صحيح بصري 

: مهــام بــن حيــىي قــال حــدثنا : أخربنــا عمــرو بــن عاصــم الكــاليب قــال ]5667[ابــن ســعد -
.مرسل صحيح اهـ كان يلبس اخلزأن أبا هريرة  حدثنا قتادة

حــدثنا محــاد بــن ســلمة: قــاال نــا كثــري بــن هشــام وحيــىي بــن عبــادأخرب ]6279[ابــن ســعد -
أن مـــروان بـــن احلكـــم أتتـــه مطـــارف مـــن خـــز ، فكســـاها أخربنـــا عمـــار بـــن أيب عمـــار: قـــال 

عليــه فكــان يثنيــه، فكســا أبــا هريــرة مطرفــا أغــرب ، أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 
فكأين أنظر إىل ، فتشبكه تشبكا ، ومل يرفه كما يرفون ، فأصابه شيء ، ثالثة أثناء من سعته 

شعيب قال ثنا حيـىي بـن حسـان حدثنا سليمان بن]6738[الطحاوي .طرائفه من إبريسم
قـدمت علـى مـروان بـن :مـوىل بـين هاشـم قـالقال ثنا محاد بن سلمة عن عمـار بـن أيب عمـار

فكساها ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكأين أنظـر ، ف خز احلكم مطار 
اهــــ إســـناد يســـم فيـــه كـــأين أنظـــر إىل طرائـــق اإلبر ، وعليـــه منهـــا مطـــرف أغـــرب ، إىل أيب هريـــرة 

.صحيح 
أخـــربين : حـــدثنا أبـــو داود الطيالســـي عـــن عمـــران القطـــان قـــال ]25121[ابـــن أيب شـــيبة -

مطرف خـز ، ورأيـت هريرةأبيمطرف خز ، ورأيت على قتادةأبيرأيت على : قال عمار
حـــدثنا زكريـــا بـــن حيـــىي الســـاجي ]3273[الطـــرباين وقـــال. مـــا ال أحصـــيعبـــاسابـــنعلـــى 

: م ثنـا معـاذ بـن هشـام حـدثين أيب عـن يـونس عـن عمـار بـن أيب عمـار قـالز حدثنا زيد بـن أخـ
حــديثاهـــ بســون مطــارف اخلــزيلوأبــا قتــادةوأبــا هريــرةزيــد بــن ثابــت وابــن عبــاسرأيــت 

.بن سعيد عن زيد من رواية بسرحنوه تقدم بصري صحيح ، 
حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمران القطـان قـال حـدثنا عمـار بـن ]1622العلل [أمحد -

.اهـ سند صحيحيلبس اخلزقتادةأبارأيت :أيب عمار موىل بين هاشم قال
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: حــدثنا مهــام بــن حيــىي قــال : اليب قــال م الكــأخربنــا عمــرو بــن عاصــ]5688[ابــن ســعد -
.اهـ مرسل جيد حدثنا قتادة أن أبا قتادة كان لبس اخلز

يلـبس رايتـني أنـس بـن مالـكرأيـت:أخربنـا معمـر عـن ثابـت قـال]19942[عبد الرزاق -
.صحيح اهـ من ديباج يف فزعة فزعها الناس 

: حــدثنا ابــن عــون قــال : ري قــال أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــا]6527[ابــن ســعد -
: وقـال أيب : صـاري رأيت على أنس بن مالك مطرف خـز وعمامـة خـز وجبـة خـز ، قـال األن

حدثنا ابن أيب داود قال ثنا صاحل بـن حـامت بـن وردان ]6739[الطحاوي .كان سداه كتان
ز جبـة خـرأيت على أنس بن مالـك:حدثين عبد اهللا بن عون قال: الققال ثنا يزيد بن زريع

حـدثنا مكحـول قـال ثنـا احلسـن ]8754[ابـن حبـان يف الثقـات . وعمامة خـز ومطرف خز
رأيت على أنس بن مالك جبة خز :بن عون قالاأمية قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا بن أيب

.اهـ صحيح وعمامة خز ومطرف خز 
أنـــس بـــن ى يـــت علـــأر :عـــن معمـــر عـــن عبـــد الكـــرمي اجلـــزري قـــال]19959[عبــد الـــرزاق -

لـو أدركــه : فقــال سـعيد، جبـة خــز وكسـاء خـز وأنـا أطــوف مـع سـعيد بــن جبـري بالبيـت مالـك
حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن جعفـــر حـــدثنا ]4562[يف التـــاريخ ابـــن أيب خيثمـــة .الســـلف ألوجعـــوه 

رأيـت أنـس بـن مالـك يطـوف بالبيـت وعليـه مطـرف : قـالعبيد اهللا بن عمـرو عـن عبـد الكـرمي
قال فذكرت ذاك لسـعيد بـن عن عبد الكرمياهللا فحدثين عامر بن شفيقال عبيد.خز أصفر
، خــالف مــا  رب مشــكل اخلــ، و )1(هــؤالء ثقــاتاهـــأمــا إن الســلف لــو رأوه ألوجعــوه: لجبــري قــا

.فاهللا أعلم إال أن يكون أنكر الصفرة ، . وغريهكان عليه ابن عباس 
: قــال م بــن شــداد أيب طــالوتن عبــد الســالعــع حــدثنا وكيــ]25475[وقــال ابــن أيب شــيبة 

والفضـل أخربنـا وكيـع بـن اجلـراح]9517[ابـن سـعد .رأيت على أنس بـن مالـك عمامـة خـز
رأيـت علـى أنـس عمامـة خـز : وت قـال حدثنا عبد السالم بن شـداد أبـو طـال: بن دكني قاال 

ءنــا إن أمرا: فقـالوتلبسـه أنــت ؟ مــا لـك تنهانــا عـن اخلــز: ومطــرف خـز ، فقــالوا لـهوجبـة خـز
.أبو طالوت بصري. اهـ سند صحيحينايكسوناها ، فنحب أن يروه عل

فـــال ، شـــياء املنـــاكري كـــان ينفـــرد عـــن الثقـــات باأل: مث قـــال]146/ 2[-1
خبار، وإن اعترب معترب مبا وافق الثقات من حديثه فال ضري، وهو ممن استخري اهللا فيهاالحتجاج مبا انفرد من األيعجبين

اهـ 
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حـدثنا حممـد بـن جعفـر قـال حـدثنا شـعبة عـن عـامر بـن ]989[أمحد يف مسائل صـاحل وقال 
. أعـوذ بـاهللا مـن شـرها :رأيت أنس بن مالك عليه جبة خـز فسـألته فقـال:عبيدة الباهلي قال

كلهـم غـري عمـر :فقـال؟ صـلى اهللا عليـه وسـلم هل لبسها أحد من أصحاب النيب:قال قلت
أخربنــا : قــال يمان بــن داود أبــو داود الطيالســيأخربنــا ســل]4054[ابــن ســعد . وابــن عمــر 
وددت أن : عـن اخلـز ، فقـال أنسـاسـألت : أخربين عامر بن عبيدة الباهلي قال : شعبة قال 

سـلم إال وقـد لبسـه مـا خـال عمـر اهللا مل خيلقه ، وما أحـد مـن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه و 
.اهـ سند بصري صحيح )1(وابن عمر

عن احلرير  أنسسئل : قال حدثنا معتمر بن سليمان عن محيد]25154[ابن أيب شيبة -
أبـــو . يف الـــدنيا مل يلبســـه يف اآلخـــرةنعـــوذ بـــاهللا مـــن شـــره ، كنـــا نســـمع أنـــه مـــن لبســـه: فقـــال 

نا علــي بــن مســلم نــا أبــو داود عــن شــعبة قــال حــدث]1465[البغــوي يف اجلعــديات القاســم 
: كنا عند أنس فجاءه أبو عمران اجلوين وعليه عمامة خز أو حريـر فقـال : أخربين محيد قال 
اهــــ ســـند كنـــا نتحـــدث أنـــه مـــن لبســـه يف الـــدنيا مل يلبســـه يف اآلخـــرة :قـــال؟مـــا تقـــول يف هـــذه

.)2(ن احلرير ، ويكرههاخلز رمبا خالطه شيء يسري مبإمنا كان يرتخص . بصري صحيح 
حـدثنا أبـو كعـب صـاحب احلريـر قـال : أخربنا مسلم بـن إبـراهيم قـال ]6534[ابن سعد -
اهــ أبـو كعـب امسـه عبـد ربـه بـن عبيـد مطرف خز أخضر له علـممالكبنأنسرأيت على : 

.سند صحيح . بصري 

رســول اهللا عــنمالــك عــامر أو أيبأيبعــنيعبــد الــرمحن بــن غــنم األشــعر ]4041[حــديث قــال أبــو داود حتــت -1
وعشــرون نفســا مــن أصــحاب رســول اهللا :قــال . أقــوام يســتحلون اخلــز واحلريــرليكــونن مــن أمــيت:صــلى اهللا عليــه وســلم 

سـألت ] 849/ 2[همسـائلقـال حـرب يف واهــصلى اهللا عليه وسلم أو أكثر لبسوا اخلز منهم أنـس والـرباء بـن عـازب
وسألت أمحد أيًضا عن الثوب يكـون سـداه حريـر . حمدثهو : أمحد عن الثوب ينسج باحلرير وهو امللحم فكرهه وقال

مل يكن على عهـد النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وكرهـه، ورخـص يف اخلـز إذا  حمدثهذا امللحم هذا : قال،وحلمته قطن
وُسـئَل أمحـد مـرة أخـرى عـن الثيـاب . ه أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم اخلـز قـد لبسـ: كـان سـداه حريـر وقـال

اهـحمدثة
: كانوا يلبسون اخلز ؟ قال : حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن حممد سألته قلت ]25127[ابن أيب شيبة -2

ســعدان بــن نصــر ثنــا معــاذ بــن مــن طريــق]5807[شــعب الالبيهقــي يف.كــانوا يلبســونه ويكرهونــه ، ويرجــون رمحــة اهللا
كـانوا يلبسـونه ويكرهونـه ويرجـون رمحـة اهللا : قلت حملمد يعين ابن سريين كانوا يلبسون اخلز قال: معاذ عن ابن عون قال

.صحيح حديث بصري اهـ عز وجل 
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ت علـى أنـس بـن رأيـ:حـدثنا عـارم قـال حـدثنا معتمـر قـال قـال أيب]1748العلل [أمحد -
حـــدثنا : أخربنـــا عفـــان بـــن مســـلم قـــال ]9513[ابـــن ســـعد .مالـــك برنســـا مـــن خـــز أصـــفر

أعلـم أين مطرفـا أصـفر مـن خـز ، مـاأنـسرأيـت علـى : قـال يل أيب : معتمر بن سليمان قـال 
مســدد حــدثنا معتمــر مسعــت قــال يل] 5802[وقــال البخــاري . رأيــت ثوبــا قــط أحســن منــه

.اهـ سند بصري صحيح س برنسا أصفر من خز رأيت على أن:قالأيب
حـــدثنا ابـــن خزميـــة قـــال ثنـــا حجـــاج قـــال ثنـــا مهـــدي بـــن ميمـــون عـــن ]6740[الطحـــاوي -

وبـرنس : ومطـرف خـز أو قـالرأيت علـى أنـس بـن مالـك جبـة خـز:شعيب بن احلبحاب قال
.اهـ سند بصري صحيح خز 

رأيـت : قـال ىي بـن أيب إسـحاقنا إمساعيل ابن علية عـن حيـحدث]25113[ابن أيب شيبة -
ت علــى عبيــد اهللا علــى أنــس بــن مالــك مطــرف خــز ، ورأيــت علــى القاســم مطــرف خــز ، ورأيــ

.اهـ سند بصري صحيح بن عبد اهللا خزا
رأيـت : حـدثنا يزيـد بـن أيب صـاحل قـال : أخربنا الفضل بن دكني قال ]9518[ابن سعد -

.د بصري صحيح اهـ سنأنس الذي تسمونه اخلز أصفر وأمحرعلى 
ثنـا سـامل بـن عبــد اهللا حممـد احلنـائي ثنــا طـالوت بـن عبـادحـدثنا حيـىي بـن]665[الطـرباين -

رأيت أنس بن مالك عليـه جبـة خـز دكنـاء ومطـرف خـز أدكـن وعمامتـه سـوداء : العتكي قال 
اهـــ ورواه البغــوي يف نســخة طــالوت عــن ســامل وهــو أبــو لــه ذؤابــة مــن خلفــه خيضــب بالصــفرة 

حــدثين حيــىي بــن أيــوب قــال حــدثنا أبــو ]1560[الكــىن واألمســاء يف الــدواليب ورواه.غيــاث 
مالـكبـنأنـسرأيت على :امل بن عبد اهللا أبو غياث العتكي قالقال حدثنا سصاحل احلراين

حسـن ، أبـو صـاحل امسـه عبـد الغفـار بـن داود اهــخز أو مطرف خز وكـان لـه علـم واحـدجبة
.مصري

حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي ثنـــا عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن أبـــان ثنـــا ]666[الطـــرباين -
اهــ رأيت على أنـس بـن مالـك خـزا أصـفر : عن فضيل بن كثري قال)1(هشيم عن أيب ساسان

.حسن حديث . ي يقال له مشكدانة كويف ابن أبان هو الذ

.كذا وجدته ، وهو خطأ ، صوابه هشيم بن أيب ساسان ، هو صاحب فضيل بن كثري-1
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دة بـن حممـد عـن أيب عبيـأخربنا الفضل بـن دكـني عـن خالـد بـن إيـاس]9516[ابن سعد -
اهـــ دخلــت علــى أنــس بــن مالــك وهــو ملتحــف بــه يعــين ثــوب خــز: اســر قــال بــن عمــار بــن ي
.ضعيف جدا 

عــن وهــب بــن  حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر: لــد قــال أخربنــا خالــد بــن خم]5725[ابــن ســعد -
.اهـ حسن تقدم يلبس اخلزجابر بن عبد اهللارأيت : كيسان قال 

جـابر عـن وكيع عن موسى بن عبيد عن خالـد بـن يسـارحدثنا]25192[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف كنا نقطع األعالم: قال بن عبد اهللا

حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع: قــال أخربنــا مطــرف بــن عبــد اهللا]5228[ابــن ســعد -
عبــد الــرزاق .أنــه كــان ال يلــبس اخلــز ، وكــان يــراه علــى بعــض ولــده فــال ينكــرهعمــرابــنعــن 

بــن عمــر يــرى بنيــه يلبســون اخلــز فــال اكــان :عــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع قــال]19962[
.اهـ صحيح يعيب عليهم 

عـن نـافع حدثنا جويريـة بـن أمسـاء : ل قال أخربنا موسى بن إمساعي]5227[وقال ابن سعد 
.اهـ سند صحيح طرف مثن مخس مئةرمبا رأيت على ابن عمر املِ : قال 
سـن علـي بـن الفضـل أنا أبو احلأخربنا أبو نصر بن قتادة]5801[شعب البيهقي يف الوقال

بـو إسـحاق إبـراهيم بـن هاشـم البغـوي ثنـا عبـد اهللا بـن حممـد بـن أمسـاءثنـا أبن حممد بن عقيل
أن ابــن عمــر كــان رمبــا لــبس املطــرف اخلــز مثنــه مخــس مائــة حــدثين جويريــة بــن أمســاء عــن نــافع

أنــه دخــل علــى أنــس بــن مالــك وقــد خــرج غــالبحــدثين : ل عبــد الــرمحن الســراجوقــا.درهــم
أحـدث عـن ابـن عمـر : فغضـب نـافع وقـال: من احلمام عليه جبة خز، وكانت تقوم قياما قـال

إمنـــا يثبـــت قولـــك ، إنـــه مل يقـــل بأســـا :فقـــال لـــه الضـــحاك بـــن عثمـــان!؟وحتـــدث عـــن أنـــس
اريخ تـــورواه ابـــن عســـاكر يف اهــــأحـــدث عـــن ابـــن عمـــر وحتـــدث عـــن أنـــس: ويصـــدقه، فقـــال

ابـــن أيب خيثمـــة نـــا عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن أمســـاء بـــن أخـــي مـــن طريـــق ] 117/ 31[دمشـــق 
جويرية نا جويرية بن أمساء عن نـافع أن ابـن عمـر كـان رمبـا لـبس املطـرف اخلـز مثنـه مخـس مائـة 

فقال عبد الرمحن السراج حدثين فالن أنه دخل علـى أنـس بـن مالـك وعليـه جبـة تكـاد .درهم
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فقـال لـه الضـحاك .)1(أحدث عن ابن عمر وحيدث عن أنس: نافع فقال تقوم قياما فغضب
أحــدث عــن ابــن عمــر :فقــال. إنــه مل يقــل بأســا مبــا يثبــت لــك قولــك ويصــدقك :بـن عثمــان

.، ورجاله كلهم ثقات ، خال غالبا مل أعرفهالسراج بصري اهـوحيدث عن أنس
رم ثنـا محـاد بـن زيـد عـن أيـوب عـن نا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا عـاحدث]13050[الطرباين -

اهــ فيهـا مطـرف أمحـر فقسـمها بـني بنيـهأن ابـن عمـر أهـدي لـه مطـارف خـزحممد بـن سـريين 
.سند صحيح 

: قــالثنا ســفيان حــدثنا عمــرو عــن طلــق حــدحــدثنا احلميــدي]810/ 2املعرفــة [الفســوي -
صــلى اهللا عليــه هللاأرأيــت احلريــر حــني تنهــى عنــه أشــيء مسعتــه مــن رســول ا:قلــت البــن عمــر

حــدثنا أبـو بكــرة ]6687[الطحـاوي .ولكــن رأيـت أهــل اإلسـالم يكرهونــه، ال: وسـلم؟ قـال
عمرالبنقلت : قالنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب ث: ثنا إبراهيم قالقال

و أشيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم أ، أرأيت هذا الذي تقول يف هذا احلرير :
وال مسعتـــه مـــن رســـول اهللا ، مـــا وجدتـــه يف كتـــاب اهللا :وجدتـــه يف كتـــاب اهللا عـــز وجـــل ؟ قـــال

.اهـ سند صحيح صلى اهللا عليه وسلم ولكين رأيت أهل اإلسالم يكرهونه 
ابـنمسعـت : قـال حدثنا ابن فضـيل ووكيـع عـن مسـعر عـن وبـرة]25185[ابن أيب شيبة -

.صحيح كويف اهـ سند  الثياباجتنبوا ما خالط احلرير من: يقول عمر
ثنـا يزيـد بـن : ثنـا ابـن اخلصـيب قـال: حـدثنا سـليمان بـن شـعيب قـال]6688[الطحاوي -

دخلنــا علــى ابــن عمــر : ال أعلمــه إال قــال عــن احلســن، قــال: زريــع عــن عبــد اهللا بــن عــون قــال
اهـــ ابــن ريه قليلــه وكثــ، دعــوه : قــال. خيالطهــا احلريــر إن ثيابنــا هــذه : اء فقــال لــه رجــلبالبطحــ

أمحـــد يف مســـائل صـــاحل ورواه. كـــان رمبـــا وهـــماخلصـــيب صـــوابه اخلصـــيب هـــو ابـــن ناصـــح ، و 
هللا حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا ابن عون عن احلسن قال دخلنا على عبـد ا]821[

يــا أبــا عبــد الــرمحن إن ثيابنــا هــذه قــد خالطهــا احلريــر وهــو : بــن عمــر بالبطحــاء فقــال لــه رجــل
نا عيسـى حـدث] 850/ 2[همسـائليف الكرمـاين حـرب . دعـوا احلريـر قليلـه وكثـريه:قال، قليل 

نــا علــى ابــن عمــر بالبطحــاء دخل: عــن احلســن قــالحــدثنا يزيــد عــن ابــن عــون: بــن حممــد قــال

حـدث عبـد الـرمحن السـراج عنـد : حـدثنا جويريـة بـن أمسـاء قـال : أخربنا عفان بن مسلم قال ]5140[ابن سعد -1
اهـ سند ان ابن عمر يدهن يف اليوم مرتنيك: فغضب نافع وقال : كان احلسن يكره الرتجل كل يوم ، قال : قال نافع 

.صحيح ، يأيت قريبا 
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دعــوا قليلـــه : قــال.ا قــد خالطهــا احلريــر وهـــو قليــلبـــيـــا أبــا عبــد الــرمحن إن ثيا: فقــال لــه رجــل
قـرأت علـى عبـد الــوارث بـن سـفيان أن قاسـم بــن ]255/ 14[أبـو عمـر يف التمهيــد .وكثـريه

أصــبغ حــدثهم قــال حــدثنا أمحــد بــن زهــري قــال حــدثنا إبــراهيم بــن عرعــرة قــال حــدثنا معــاذ بــن 
:دخلنـا علـى ابـن عمـر وهـو بالبطحـاء فقـال رجـل:معاذ قال حدثنا ابن عون عن احلسن قـال

اهــــاتركـــوه قليلـــه وكثـــريه:فقـــال.قليـــليـــا أبـــا عبـــد الـــرمحن ثيابنـــا هـــذه قـــد خالطهـــا احلريـــر وهـــو
.صحيح 

عمـــرابـــنأن حـــدثنا األعمـــش عـــن جماهـــد: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]25190[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ سند صحيح شرتى عمامة فرأى فيها علما فقطعها

قـال عمـر مـوىل أمسـاءعـن أيب حدثنا وكيع عن مغرية بـن زيـاد ]25174[ابن أيب شيبة وقال
عمر اشرتى عمامة هلا علم ، فدعا باجلملني فقصـه ، فـذكرت ذلـك هلـا ، فقالـت رأيت ابن : 
بؤســـا لعبـــد اهللا ، يـــا جاريـــة ، هـــايت جبـــة رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، فجـــاءت جببـــة : 

حدثنا مسـدد حـدثنا عيسـى ]4056[أبو داود .مكفوفة الكمني واجليب والفرجني بالديباج
رأيـت :بكـر قـالد حدثنا عبد اهللا أبو عمر موىل أمساء بنت أيببن يونس حدثنا املغرية بن زيا

السوق اشـرتى ثوبـا شـاميا فـرأى فيـه خيطـا أمحـر فـرده فأتيـت أمسـاء فـذكرت ذلـك ابن عمر يف
فأخرجــت جبــة طيالســة . جبــة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلميــا جاريــة نــاوليين:فقالــت.هلــا

ثنا حيـىي : حدثنا يونس قال]6729[الطحاوي .جمكفوفة اجليب والكمني والفرجني بالديبا 
رأيـت : قـالمـوىل أمسـاءثنا عيسى بن يونس عن املغرية بن زياد عـن أيب عمـر: بن حسان قال

بؤسـا :فقالت. فذكرت ذلك هلا، أمساء فأتيت . فيها خيط أمحر فردها اشرتى جبة ابن عمر
فأخرجــت إلينــا جبــة .عليــه وســلم نــاوليين جبــة رســول اهللا صــلى اهللا، يــا جاريــة ، البــن عمــر 

رواه عبـــد امللـــك بـــن أيب ، و اهــــ صـــححه األلبـــاين مكفوفـــة اجليـــب والكمـــني والفـــروج بالـــديباج 
بســياق أحســن مــن ســياقة مغــرية بــن زيــاد املوصــلي ، تقــدمت روايــة عبــد مســلم ســليمان عنــد

اء امسـه عبـد وأبو عمر موىل أمسـ. امللك أول الباب ، وكان مغرية يضطرب يف بعض ما حيدث 
.اهللا بن كيسان 
قــال أيبحــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد حــدثنا عبــد الصــمد قــال حــدثين]6081[وقــال البخــاري 

مـا غلـظ مـن :مـا اإلسـتربق قلـت: سامل بـن عبـد اهللا إسحاق قال قال يلحيىي بن أيبحدثين
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ربق فـأتى رأى عمـر علـى رجـل حلـة مـن إسـت:قال مسعت عبد اهللا يقـول. الديباج وخشن منه 
يــا رســول اهللا اشــرت هــذه فالبســها لوفــد النــاس إذا قــدموا :صــلى اهللا عليــه وســلم فقــال

ذلــك مــا مضــى ، مث إن النــيبفمضــى يف.إمنــا يلــبس احلريــر مــن ال خــالق لــه :فقــال. عليــك 
بعثت إيل:صلى اهللا عليه وسلم فقال

فكــان ابــن عمــر . :قــال !؟مثلهــا مــا قلــت، وقــد قلــت يف
اهـالثوب هلذا يكره العلم يف

كـان يكـره أعـالم احلريـر الـيت يف عمـربـناعن معمـر عـن قتـادة أن ]19953[عبد الرزاق -
.اهـ مرسل الباب 

، سألت سـعيد بـن املسـيب عـن احلريـر : قال نا شعبة عن قتادةخرب أ]946[وقال ابن اجلعد 
إنـه ثيـاب مـن ال خـالق لـه أو ال : وكـان يقـول ، بن عمر يوم مات خري من بقي اكان :قال

.اهـ صحيح آخرة له 
حــدثنا أبــو معاويــة عــن ســعيد عــن قتــادة عــن داود الســراج عــن ]25159[ابــن أيب شــيبة -

رواه هشام عن قتادة رفعه ، اهـ يف اآلخرةمن لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه : قال سعيدأبي
.أخرجه أمحد واحلاكم وصححه والذهيب ، والسراج وثقه ابن حبان

: مهــام بــن حيــىي قــال حــدثنا : أخربنــا عمــرو بــن عاصــم الكــاليب قــال ]9549[ابــن ســعد -
.اهـ مرسل جيد كان يلبس اخلزعائذ بن عمروأن حدثنا قتادة

حشـرج ثنـاحدثنا الق]24[الطرباين -
كان يركـب السـروج أنه  عائذ بن عمروعن جده عن أبيهثنا أيببن عبد اهللا بن حشرج املري

.حسن ال بأس به اهـمرة ويلبس اخلز ال يرى بذلك بأسااملن
عـن ثابـت البنـاين مهـام بـن حيـىيحـدثنا : أخربنا الفضل بن دكني قـال ]6118[ابن سعد -

إن أخاك عائذ بن عمـرو يلـبس اخلـز ، وهـو : فقال له رجل ، كان يلبس الصوف برزةأباأن 
إن : فقــال ، مث أتــى عائــذا .وحيــك ومــن مثــل عائــذ لــيس مثلــه : يرغــب عــن لباســك ، قــال 

وحيك ومن مثل أيب برزة ليس : أخاك أبا برزة يلبس الصوف ، وهو يرغب عن لباسك ، قال 
: مسـلم قـال أخربنا عفـان بـن: قال و .فأوصى أن يصلي عليه اآلخر، فمات أحدمها ، ه مثل

أن عائـذ بـن عمـرو كـان يلـبس اخلـز ويركـب أخربنـا ثابـت البنـاين: قـال حدثنا محـاد بـن سـلمة
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وال يركب اخليل ويلبس ثوبني ممصرين فأراد رجل أن يشي ، وكان أبو برزة ال يلبس اخلز اخليل
، أمل تـــر إىل أيب بـــرزة يرغـــب عـــن لبســـك وهيئتـــك : فقـــال ، ى عائـــذ بـــن عمـــرو فـــأت، بينهمـــا 

يرحم اهللا أبا برزة من فينا مثل أيب بـرزة ؟ : وحنوك ال يلبس اخلز وال يركب اخليل ، فقال عائذ 
وحنـوك يركــب اخليـل ويلــبس اخلــز ، أمل تـر إىل عائــذ يرغــب عـن هيئتــك : مث أتـى أبــا بـرزة فقــال 

.صحيح اهـعائذا ومن فينا مثل عائذ ؟يرحم اهللا : فقال 
حدثنا مهام بن حيىي عـن قتـادة : أخربنا عمرو بن عاصم الكاليب قال ]6105[ابن سعد -

.اهـ هذا مرسل كان يلبس اخلزعمران بن حصينأن 
حدثنا أبو عوانـة عـن قتـادة : حدثنا مسدد قال ]62[البخاري يف القراءة خلف اإلمام وقال

حـدثنا معـاذ بـن املثـىن ]200[الطرباين .حصني يلبس اخلزبنرأيت عمران: عن زرارة قال
يلـبس اخلـزرأيت عمـران بـن حصـني: عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوىف قالثنا أبو ثنا مسدد

.صحيح بصري سند اهـ 
حـدثنا عبـد الـرمحن بـن : اال قـأخربنا عفان بن مسلم واملعلى بـن أسـد ]6104[ابن سعد -

وقــال . ه رأى علــى عمــران بــن حصــني مطــرف خــزحــدثنا أبــو عمــران اجلــوين أنــ: يــان قــال العر 
حـدثنا سـيار بـن حـامت أبـو سـلمة قـال حـدثنا جعفـر قـال مسعـت أبـا ]1991[أمحد يف العلل 

.حسن صحيح اهـ رأيت على عمران بن حصني مطرف خز:عمران اجلوين يقول
حــدثنا فضــيل بــن : حــدثنا شــعبة قــال : أخربنــا روح بــن عبــادة قــال]9454[ابــن ســعد -

خـــرج علينـــا عمـــران بـــن احلصـــني يف : فضـــالة رجـــل مـــن قـــريش عـــن أيب رجـــاء العطـــاردي قـــال 
: قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : مطــرف خــز ، مل نــره عليــه قــط قبــل وال بعــد ، فقــال 

حـدثنا ]281[اين الطـرب . إن اهللا إذا أنعم على عبد نعمة حيب أن يرى أثر نعمته علـى عبـده
حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا العبــاس بــن عبــد العظــيم العنــربي ثنــا روح بــن عبــادة ثنــا شــعبة 

خـــرج علينـــا عمـــران بـــن احلصـــني وعليـــه : عـــن فضـــيل بـــن فضـــالة ثنـــا أبـــو رجـــاء العطـــاردي قـــال
إن اهللا إذا أنعــم علــى عبــد : أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال: مطــرف مــن خــز وقــال

مــن طريــق رواه البيهقــي يف الشــعب .اهـــ ســند صــحيح عمــة أحــب أن يــرى أثــر نعمتــه عليــهن
.عباس الدوري عن روح 
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نــا احلســن بــن أيب الربيــع ثنا حممــد بــن عبــدوس بــن كامــل الســراجحــدث]418[الطــرباين وقــال 
عليــه مــن و اجلرجــاين ثنــا يزيــد بــن هــارون أنــا زيــاد اجلصــاص ثنــا احلســن ثنــا عمــران بــن حصــني

إن اهللا : مسعــت أبــا القاســم صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول: قــالطــرف خــز أخضــر كســاءه زيــادم
.زياد اجلصاص ضعيف اهـعم على عبد نعمة أحب أن يرى عليهتعاىل إذا أن

عبـد اهللا رأيـت علـى : قـال حدثنا علي بن مسهر عـن الشـيباين]25115[ابن أيب شيبة -
: حـــدثنا حممـــد بـــن الصـــباح قـــال] 638[شـــقي زرعـــة الدمأبـــو .مطـــرف خـــزبـــن أبـــي أوفـــى

اهــــ مطـــرف خـــز أصـــفررأيـــت علـــى عبـــد اهللا بـــن أيب أوىف: حـــدثنا شـــريك عـــن الشـــيباين قـــال
.صحيح 

رأيـت : ثنا سفيان بن عيينة عن أيب خالد قـال حد]110[وقال أبو اجلهم العالء بن موسى 
اهــ كـذا وجدتـه ، ومـا على شريح وعلى ابن أيب أوىف على ذا بـرنس خـز ، وعلـى ذا ثـوب خـز

رواه وكيــع ابــن خلــف يف أخبــار القضــاة و . صــوابه ابــن أيب خالــد إمساعيــل إخالــه إال تصــحيفا 
حـدثنا ابـن : حدثنا أبو خيثمة قـال: قالهو ابن أمحد بن حنبلحدثين عبد اهللا] 217/ 2[

وعلـى ذا علـى ذا بـرنسبن أيب أوىف وشريحاىرأيت عل: حدثنا ابن أيب خالد قال: عيينة قال
.اهـ سند صحيح ثوب من خز

عــن أيب ســعد البقــال اينأخربنــا عبــد احلميــد بــن عبــد الــرمحن احلمــ]6130[ابــن ســعد وقــال 
ورواه أبــو حممــد .ســند ضــعيف هــذا اهـــ ن أيب أوىف عليــه بــرنس مــن خــز أدكــنرأيــت ابــ: قــال 

ن مالـك املـزين ابن صـاعد يف مسـند ابـن أيب أوىف ، عـن عمـر بـن عمـران السدوسـي والقاسـم بـ
.عن سعيد بن املرزبان أيب سعد البقال ، وهم ضعفاء ، واحلماين يدلس 

خرجـت يف جنـازة بنـت : قـالحـدثنا علـي بـن عاصـم أخربنـا اهلجـري]19417[أمحـد وقال
ورأيــت :فـذكر احلــديث ، مث قـالبغلـة لــه حـواء، يعــين سـوداء، عبـد اهللا بـن أيب أوىف وهــو علـى

اهـــ حــديث حســن ، وإبــراهيم اهلجــري لــيس وىف مطرفــا مــن خــز أخضــر علــى عبــد اهللا بــن أيب أ
.باملتني ، تقدم يف اجلنائز مطوال

ابـــنحـــدثنا ابـــن نفيـــل حـــدثنا زهـــري حـــدثنا خصـــيف عـــن عكرمـــة عـــن ]4057[أبـــو داود -
فأمــا ،عــن الثــوب املصــمت مــن احلريــر:قــالعبــاس
اهـوسدى الثوب فال بأس بهمن احلرير العلم 
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حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا مســلم بــن ســالم ثنــا عبــد ]11939[وقــال الطــرباين 
ن عبـاس يلـبس اخلـز فقيـل لـه كـان ابـ: قـالالسالم بن حـرب عـن مالـك بـن دينـار عـن عكرمـة

مطـني ثنـا مسـلممـن طريـق]5697[شـعب رواه البيهقـي يف ال. : فقال
بن سالم موىل بين هاشم ثنا عبد السالم عن مالك بـن دينـار عـن عكرمـة أن ابـن عبـاس كـان 

وأخربنا علي ثنا أمحد ثنا ]5804[مث قال البيهقي .عن املصمت إمنا : يلبس اخلز وقال
علي بن عبد الصمد ثنا أبو معمر ثنا عبد السالم بـن حـرب املالئـي عـن مالـك بـن دينـار عـن 

اهـ املصمت حريرا إمنا يكره :عباس أنه كان يلبس اخلز وقالنعن ابعكرمة
أخربنـــا أمحـــد بـــن جعفـــر القطيعـــي ثنـــا عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن حنبـــل ]7405[وقـــال احلـــاكم 

حدثين أيب ثنا حممد بن بكر ثنا ابن جريج عن عكرمة بن خالد عـن سـعيد بـن جبـري عـن ابـن 
ى اهللا عليــه و ســلم عـــن املصــمت إذا كـــان : عبــاس رضــي اهللا عنهمـــا قــال 

يف بيهقـــيالاهــــ رواه هـــذا حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الشـــيخني و مل خيرجـــاه : قـــال .حريـــرا 
اهــــوذلـــك يؤكـــد مجلـــة روايـــة خصـــيف، وهـــذا إســـناد صـــحيح : مث قـــال ]5698[الشـــعب 

.وصححه الذهيب 
بـدة الضـيب ثنـا حممـد حدثنا سهل بن موسى شـريان أنـا أمحـد بـن ع]10888[الطرباين وقال

: قـالعـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـابن محران ثنا إمساعيـل عـن عمـرو بـن دينـار عـن طـاوس
أو  قطـــنهمت احلريــر، وأمــا مــا كــان ســدا

.اهـ إمساعيل هو ابن مسلم العبدي كتان، فال بأس به
سن بن علي املعمري ثنـا رزق اهللا بـن موسـى ثنـا يعقـوب حدثنا احل]12685[الطرباينوقال

ثابــت عــن ابــن عبــاس عــن حبيــب بــن أيببــن نصــري الصــبرييثنــا حممــد بــن إســحاق احلضــرمي
.هذا حديث صحيح اهـ عن املصمت حريراي: قال

حـــدثنا : حـــدثنا أبـــو عـــامر قـــال: قـــالحـــدثنا أبـــو معـــن] 848/ 2[همســـائلوقـــال حـــرب يف 
بــأس بــاحلرير إذا كــان فيــه ال: قــالعبــاسابــنعــن حكــيم بــن جبــري عــن عكرمــةإســرائيل عــن

.اهـ حديث حسن ، وحكيم بن جبري ليس بذاك خلط
عبـاسابـنعـن حدثنا ابن علية عن خالد احلذاء عـن عكرمـة ]25173[ابن أيب شيبة وقال

.اهـ صحيح أنه مل يكن يرى باألعالم بأسا
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عـن أيب راشـد مـوىل بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسـعرحدثنا علي]10602[الطرباين -
اهـمرفقة من خزرأيت على فراش ابن عباس أو يف جملس ابن عباس: امر قالبين ع

أخربنـا عمـرو بـن أيب املقـدام عـن : ل قـاخربنا عبد الوهاب بـن عطـاءأ]9079[ابن سعد -
متكــئ علــى مرفقــة مــن حريــر ، وهــودخلــت علــى عبــد اهللا بــن عبــاس: ال قــمــؤذن بــين وداعــة

ين فإنـك قـد حفظـت عـين انظـر كيـف حتـدث عـ: وسعيد بن جبري عند رجليه ، وهو يقول لـه 
.اهـ ضعيف حديثا كثريا

ألبيكان : قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه]25116[ابن أيب شيبة -
أخربنــا يزيــد بــن هــارون ]9471[ابــن ســعد .مطــرف خــز ســداه حريــر ، فكــان يلبســهبكــرة

أخـربين أيب  أنـه رأى : أخربنـا عيينـة بـن عبـد الـرمحن قـال : وحممد بن عبـد اهللا األنصـاري قـاال 
.صحيح سند بصري اهـ عليه مطرف خز سداه حريربكرةأبا
قال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث]25114[ابن أيب شيبة -
الطــــرباين . وعليــــه كســــاء خــــز ، وكــــان خيضــــب باحلنــــاء والكــــتمالحســــين بــــن علــــيرأيــــت : 
س ثنــا أبـو األحــوص عــن أيب حـدثنا حممــد بـن عبــد اهللا احلضـرمي ثنــا أمحـد بــن جـوا]2795[

اهـ رأيت على احلسني بن علي كساء خز أمحر : عن العيزار بن حريث قال إسحاق 
حـــدثنا يـــونس بـــن أيب : قـــالحـــدثنا أبـــو نعـــيم] 639[يف التـــاريخ زرعـــة الدمشـــقي وأبـــورواه

ورأيـت احلسـني بـن علـي رأيت علـى احلسـن مطـرف خـز، : إسحاق عن العيزار بن حريث قال
أخربنــا ]7480[ابــن ســعد وقــال. اهـــ كــذا وجدتــه وحليتــه باحلنــاء والكــتمقــد خضــب رأســه

عـن العيـزار يـونس بـن أيب إسـحاق حـدثنا : قـاالالفضل بن دكني وحممد بـن عبـد اهللا األسـدي
خضـب حليتـه ورأسـه باحلنـاء رأيت على احلسـني بـن علـي مطرفـا مـن خـز قـد : ن حريث قال ب

ثنا يـونس بـن أيب : ثنا أبو نعيم قال: حدثنا علي بن شيبة قال]6734[الطحاوي .والكتم 
.صحيح اهـمطرف خز عليبناحلسنيرأيت على :إسحاق عن العيزار بن حريث قال

ا إمساعيــل بــن إبــراهيم بــن ثنــ: قــالثنــا أبــو نعــيم: د قــالحــدثنا فهــ]6733[الطحــاوي وقــال
وقـال . جبـة خـز احلسني بن علـيرأيت على : مسعت أيب يذكر عن الشعيب قال: املهاجر قال

ريك عـــن حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي ثنـــا أمحـــد بـــن أســـد ثنـــا شـــ]2797[الطـــرباين 
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رضـي اهللا عنهمـا سـني بـن علـي دخلـت علـى احل: الشعيب قال عنإبراهيم بن مهاجر و فراس
اهـ وعليه ثوب خز 
خربنا حممد بن عبد اهللا األسـدي قـال حـدثنا سـفيان عـن إمساعيـل أ]7481[وقال ابن سعد 

رأى علــى احلســني بــن علــي أخــربين مــن : قــال هــاجر عــن الشــعيب وإبــراهيم بــن مبــن أيب خالــد
.اهـ هذا أصح جبة من خز

ثنـا مسـتقيم يل ثنـا إمساعيـل بـن عمـرو البجلـيهيم بن اهلـالحدثنا إبرا]2794[الطرباين وقال
، احلســني رضــي اهللا عنهمــا جــوارب خــز منصــوب رأيــت علــى احلســن و : بــد امللــك قــال بــن ع

.ضعيف اهـورأيتهما يركبان الرباذين التجارية 
نـا حيـىي بـن عبـد احلميـد احلمـاين حدثنا حممد بن عبـد اهللا احلضـرمي ث]2796[الطرباين وقال 

رأيـت احلسـني بـن علـي : عـن السـدي قـال الطحان قاال ثنا املطلب بن زياداحلسني بن يزيد و 
.ضعيف اهـ وعليه عمامة خز قد خرج شعره من حتت العمامة 

حــدثنا محــاد بــن زيــد عــن أيب بكــر :أخربنــا عــارم بــن الفضــل قــال]7482[وقــال ابــن ســعد 
.ن علــي رضــي اهللا عنهمــا جبــة خــزني بــرأيــت علــى احلســاهلــذيل عــن عبــد اهللا بــن يزيــد قــال

مسعـت جعفـر بـن حممـد : قالحدثين معتب موىل جعفر بن حممد: قال أخربنا خالد بن خملد
.مااهـ معتب و أصيب احلسني وعليه جبة خز: يقول 

حــدثنا حــامت بــن إمساعيــل عــن : أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال : قــال ]7768[ابــن ســعد -
.خـزوجبة خز وكسـاء خـز وعمامـة يزيدبنالسائبرأيت على : قال عبد الرمحناجلعد بن 

حــدثنا حممــد بــن أمحــد بــن محــدان ثنــا احلســن بــن ســفيان ثنــا ]3477[أبــو نعــيم يف املعرفــة 
مـات السـائب بـن : إسحاق بن إبراهيم أنبأ الفضل بـن موسـى ثنـا اجلعيـد بـن عبـد الـرمحن قـال

قـد علمـت مـا متعـت بـه مسعـي : وقـال.وكـان جلـدا معتـدالوهو ابن أربع وتسعني سـنة،يزيد
وبصـري إال بــدعاء رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم ذهبــت يب خــاليت إىل رســول اهللا صــلى اهللا 

ورأيـت السـائب بـن : قـال.فـدعا يل: فادع اهللا له قالإن ابن أخيت شاكٍ : عليه وسلم، فقالت
.صحيح ـاهيزيد عليه كساء خز وجبة خز يلتحفها عليه

اهللا بــن أيب أويــس عــن ســليمان بــن بــالل أخربنــا أبــو بكــر بــن عبــد]7767[ابــن ســعد وقــال
أنــه رأى علــى الســائب بــن يزيــد مطــرف خــز وجبــة خــز وعمامــة خــز عــن عبــد األعلــى الفــروي
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علــى بــن عبــد األاهـــ ني ، الــرداء معلــم ، واإلزار معلــمورأيتــه يلــبس ثــوبني ســابريني معلمــ: قــال 
.وثقه ابن حبانمدين فروةأيبن عبد اهللا ب

ا عبـد الـرمحن بـن عبـد حـدثنا عثمـان بـن حممـد األمنـاطي البصـريحدثن]4038[أبو داود -
حدثنا أمحد بن عبد الرمحن الرازي حدثنا أيب أخربين أيب عبـد اهللا بـن سـعد عـن ح و اهللا الرازي
: ســـوداء، فقــــالرأيـــت رجــــال ببخـــارى علــــى بغلـــة بيضـــاء عليــــه عمامـــة خــــز : قــــالأبيـــه ســـعد

اهـــ ضــعفه هــذا لفــظ عثمــان واإلخبــار يف حديثــه.كســانيها رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
.وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات.األلباين 

رأيــت علــى : حــدثنا وكيــع عــن مســعر عــن ثابــت بــن عبيــد قــال ]25180[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا أبــو نعــيم ] 638[الدمشــقي زرعــة وأبــ. ا طيلســانا مــدجبا مــدحرجعبــد اهللا بــن يزيــد

رأيــت علــى عبــد اهللا بــن يزيــد طيلســانا مــدجبا، :حــدثنا مســعر عــن ثابــت بــن عبيــد قــال: قــال
.اهـ صحيح ، تقدم يف خامت الذهب مدحرج الديباج

أخربنـا الفضـل بـن : قال يف مسـنده إسحاق عن] 229/ 4[نصب الراية ذكر الزيلعي يف -
عمــرو بــن حريــثرأيــت علــى : يفــة مــوىل عمــرو بــن حريــث قــالدكــني املالئــي ثنــا فطــر بــن خل

.اهـ كذا عزاه إلسحاق يف مسنده ، ومل ألجده ، وهذا سند رجاله ثقاتمطرف خز
خداش ثنـا حممـد ثنا خالد بنثنا حممد بن علي بن شعيب السمسارحد]486[الطرباين -

ان رجـال مـن أصـحاب النـيب وكـرأيت ليب بن لبـا األسـدي: بن يزيد الواسطي عن أيب بلج قال
يا، صلى اهللا عليه وسلم أو قد أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، سبق فرس له فجلله بردا عـدن

اهـ وقد رواه الطرباين ورجاله ثقات: ورأيت عليه ثوب خز أو مطرفا 
لــيب بــن لبــا يقــال لــه . نحــوهرواه البخــاري يف التــاريخ عــن عثمــان بــن حممــد ثنــا حممــد بــن يزيــد ب

.صحبة ، وأبو بلج امسه جارية بن بلج ، يف ثقات ابن حبان 
عـن ثنـا أيب ثنـا بقيـةحدثنا موسى بن عيسى بن املنـذر ]2[وقال الطرباين يف مسند الشاميني 

األفطــس لنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــال لــهأدركــت رجــال مــن أصــحاب ا: ابــن أيب عبلــة قــال
.اهـ رجاله موثقون ، وفيه نظرخز فرأيت عليه ثوب

حــدثنا حيــىي بــن عبــد البــاقي ثنــا إدريــس بــن أيب الربــاب ثنــا ]13[وقــال الطــرباين يف الشــاميني 
لى مـع صـأبـا أيب بـن أم حـرام وأخـربين أنـهرأيـت:رديح بن عطية ثنا إبـراهيم بـن أيب عبلـة قـال
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عبـد اهللا بـن َيبّ أُ وأب. اهـ ثقات رب سلم القبلتني وعليه كساء خز أغرسول اهللا صلى اهللا عليه و 
.قاله الطرباين. له صحبةامرأة عبادة بن الصامت بنُ اأم حرام 

حـدثنا مالـك بـن أنـس عـن عبـد اهللا بـن : أخربنا معن بن عيسـى قـال ]6430[ابن سعد -
.اهـ صحيح أيب بكر بن حزم عن أبيه أن جده ابتاع مطرفا بسبعمائة درهم فكان يلبسه

أن حــدثنا وكيــع عــن احلكــم بــن عطيــة عــن النضــر بــن عبــد اهللا]25191[يب شــيبة ابــن أ-
.اهـ ضعيفقيس بن عباد وفد إىل معاوية فكس

رأيـت علـى عبـد اهللا : قـالحدثنا أبو أسامة عن هشام بـن عـروة]25123[ابن أيب شيبة -
ابن . رمحن بن احلارث بن هشام أكسية خزبن عبد الوعلى أيب بكربن الزبري وعروة بن الزبري

علــى عبــد اهللا بــن الــزبري  رأيــت: قــال أخربنــا أبــو أســامة عــن هشــام بــن عــروة]7671[ســعد 
.اهـ صحيح كساء خز

عــن هشــام بـــن عــروة عــن أبيــه عـــن عائشــة زوج النــيب صــلى اهللا عليـــه ]1624[مالــك وقــال
.اهـ صحيح ، يأيتخز كانت عائشة تلبسه أوسلم 

أخربنا أمحد بن حممد بن الوليد األزرقـي املكـي حـدثنا داود بـن عبـد ]10929[ابن سعد -
مسعـت القاسـم بـن حممـد حيـدث أنـه كـان عليـه كسـاء خـز يف : الرمحن عن حيىي بن سعيد قال 

.اهـ سند جيد يوم بارد ، وأنه ألبسه عائشة فلم تؤخره
]19946[الــرزاق عبــد وقــال

القاســم ثوبــا فيــه علــم يعــين ورأيــت علــى: قــال أيــوب . كرهــت الشــراب يف اإلنــاء املفضــض 
.اهـ صحيح حريرا

عــن خيثمــة أن حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن حكــيم بــن جبــري]25131[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ ال بأس بهى اهللا عليه وسلم كانوا يلبسون خزاثالثة عشر من أصحاب حممد صل

رهــون أن كــانوا يك: قــال حــدثنا جريــر عــن منصــور عــن إبــراهيم]25176[ابــن أيب شــيبة -
] 851/ 2[ســائل املحــرب يف . ون بــاألعالم بأســاوال يــر أو حلمتــهيلبسـوا الثــوب ســداه حريــر

كـــانوا : عــن إبــراهيم قــالصـــورحــدثنا فضــيل عــن من: قــالحــدثنا إبــراهيم بــن حممــد الشـــافعي
صـحيح كويف اهـ  ا بأسيكرهون من الثياب ماكان سداه أو حلمته حرير، وكانوا ال يرون بالعلم 

.
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ما جاء يف احلرير للنساء
حـدثنا إسـحق بـن منصـور حـدثنا عبـد اهللا بـن منـري حـدثنا عبيـد اهللا بـن ]1720[الرتمذي -

أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و ى األشعريبن أيب هند عن أيب موسعمر عن نافع عن سعيد
حــديث : اهـــ مث قــال حــرم لبــاس احلريــر والــذهب علــى ذكــور أمــيت وأحــل إلنــاثهم : ســلم قــال 

.حسن صحيح 
أنبأنــا عمــرو بــن : قــالحــدثنا ابــن وهــب: قــالأخربنــا وهــب بــن بيــان]5136[النســائي -

أن رسـول اهللا صـلى اهللا عـامر خيـرباحلارث أن أبا عشانة هو املعافري حدثه أنـه مسـع عقبـة بـن 
وحريرهـــا فـــال إن كنـــتم حتبـــون حليـــة اجلنـــة: عليـــه وســـلم كـــان مينـــع أهلـــه احلليـــة واحلريـــر ويقـــول

.اهـ صححه ابن حبان واحلاكم واأللباين تلبسوها يف الدنيا
سـلم عائشـة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه و عن هشام بن عـروة عـن أبيـه عـن ]1624[مالك -
عـن ]19961[عبـد الـرزاق .تلبسـه عائشةعبد اهللا بن الزبري مطرف خز كانت أ

عبد اهللا بن الزبري مطرفا من خـز أخضـر كسـته إيـاه ىرأيت عل:معمر عن هشام بن عروة قال
حدثنا عبدة عن هشام بـن عـروة عـن أبيـه عـن عائشـة أنـه  ]25118[ابن أيب شيبة . عائشة 

وعبـد أخربنـا أنـس بـن عيـاض ]10911[ابـن سـعد .زبريكان هلا كساء خز ، فكسته ابن الـ
تلبسه فكسـته كان لعائشة كساء خز: قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه : اهللا بن منري قاال 
.، ال اختالف فيه اهـ صحيح عبد اهللا بن الزبري

حـدثنا األسـود : أخربنـا سـليمان بـن حـرب ومسـلم بـن إبـراهيم قـاال ]10928[ابن سعد -
: سـألت عائشــة عـن احلريـر ، قالــت : مـوالة األنصــار قالـت يبان قـال حــدثتين أم املغـريةبـن شـ

هلا السرياء فيها شيء مـن قد كنا نكسى ثيابا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال
.أم املغرية مل أعرفها ورواه أبو داود الطيالسي عن األسود ، اهـ حرير
أنــس بــن قــال أخـربينيأبــو اليمــان أخربنـا شــعيب عـن الزهــر حـدثنا ]5842[البخــاري وقـال

عليهــا الســالم بنــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم بــرد حريــر كلثــومأممالـك أنــه رأى علــى 
.اهـ كان هذا زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرياء 
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ن أنيسـة حدثتين محادة ع:حدثنا معتمر عن ثابت بن زيد قال]25170[ابن أيب شيبة -
اهــــ هـــا قمـــيص مـــن حريـــر فخـــرج وهـــو مغضـــبأن أباهـــا دخـــل عليهـــا يف بيتهـــا وعليزيـــدبنـــت 

.ضعيف 
غســان مالــك بــن إمساعيــل ثنــا عبــد ثنــا أبــو حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز]901[الطــرباين -

السالم بن حرب عن إسحاق بن عبد اهللا عن إبراهيم بن العباس بن احلارث عن أيب بكر بـن 
فاطمة بنت الوليداحلارث عن

يأمر باإلزارى اهللا عليه وسلمإين مسعت رسول اهللا صل: أما يغنيك هذا عن اإلزار فقالت: هلا
.اهـ إسحاق هو ابن أيب فروة مرتوك 

د بن هارون أنا قريش بن حدثنا جعفر بن أمحد بن سنان ثنا أيب ثنا يزي]1015[الطرباين-
دخلت على أم سلمة وهي تصلي : قالتبنت مذعور عن أمهاحدثتنا أمة اهللاحيان البجلي

كنــا نلــبس مثــل هــذا الثــوب لثــوب عليهــا : ألتها عــن العلــم يف الثــوب فقالــتيف درع ومخـار فســ
: مـع وقـال اهــ فيها علم حرير على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم

اهـرواه الطرباين، وأمة اهللا وأمها مل أعرفهما، وبقية رجاله ثقات
ثنـــا عبـــد : القـــثنــا خالـــد بـــن نـــزار: بـــن شـــعيب قـــالحـــدثنا ســـليمان]6708[الطحــاوي -

: فقالـت. فكرهـه ، عن ابن عمـر أن امـرأة سـألته عـن لـبس احلريـر العزيز بن أيب رواد عن نافع 
اهـ مل يلبسه يف اآلخرة يف الدنيامن لبسه :كنا نقول، يت فسأخربك ما إذ أبأ:ومل ؟ فقال هلا

.سند ال بأس به
عـن حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قـال ثنـا هشـيم عـن أيب بشـر]6707[الطحاوي وقال

: قالــت، نعــم : قــالأحتلــى بالــذهب ؟ : قالــتعمـرابــنَ ســألت امــرأةٌ : يوسـف بــن ماهــك قــال
.ين أحـالل هـو أم حـرام مـا يكـره ؟ أخـرب : قالـت، يكـره ذلـك : ؟ قـالفما تقـول يل يف احلريـر

ورواه.اهــــ كــــذا قـــال هشــــيممل يلبســـه يف اآلخــــرة يف الـــدنيا كنـــا نتحــــدث أن مـــن لبســــه :قـــال
حدثنا شـعبة عـن أيب بشـر حدثنا حممد قال: مد بن بشار قالأخربنا حم]9521ك[النسائي 

وســألته عــن احلريــر ، رخص فيــه مــر عــن احللــي، فــابــن عامــرأةٌ ســألتِ : عــن علــي البــارقي قــال
كنـــا نتحـــدث أنـــه مـــن لبســـه يف الـــدنيا مل يلبســـه يف : أحـــرام هـــو؟ قـــال: ، فقالـــت املـــرأةفكرهـــه
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هــذا .عــن قتــادة عــن علــي بــن عبــد اهللا البــارقي عــن ابــن عمــروشــعبة اهـــ ورواه هشــام اآلخــرة
.أصح 
لــي البــارقي أن امــرأة مــن عبــد القــيس عــن ععــن قتــادة]41[يف حديثــه جماعــة بــن الــزبري ورواه

.أكــره للرجــال:فقــال، وســألته عــن الــذهب .كنــا نأكلــه:ســألت ابــن عمــر عــن اجلــراد فقــال
مــــا صــــنع املســــلمون ألهــــل :وســــألته عــــن اجلــــنب فقــــال.ال نلبســــه:وســــألته عــــن احلريــــر فقــــال

عليـه وسـلم أشيء من كتاب اهللا أو مسعته مـن رسـول اهللا صـلى اهللا:فقالت.فكله)1(الكتاب
.تابعه شعبةاهـ يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرةكنا نتحدث أنه من لبسه:قال؟ 

سـئل : زدي قـالعـن علـي األعـن ابـن عيينـة عـن ابـن أيب احلسـني]8791[عبد الـرزاق وقال
آلخــرة، وســألته عــن مسعنــا أنــه مــن لبســه يف الــدنيا مل يلبســه يف ا: الفقــ،ابــن عمــر عــن احلريــر

-جيعلـوا فيـه أو إنـا خنـاف أن -جيعلـون فيـه: قلـت: ؟ قالعن أي باله تسألين: لفقا،اجلنب
يب حســني أعبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن اهـــدع مــا يريبــك إىل مــا ال يريبــك: قــال.أنــافح امليتــة
.مكي ثقة 

يبان بن فروخ ثنا الصعق ثنا شحدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي]13676[وقال الطرباين 
هـذا عبـد : اسـتفتتين امـرأة مبكـة، فقلـت: قـالعـن قتـادة ثنـا علـي بـن عبـد اهللا البـارقيبن حزن 

لعبـد اهللا بـن اهللا بن عمر عليك به فاستفتيه، فاندفعت حنـوه، فاتبعتهـا أمسـع مـا تقـول، فقالـت
وجيبنـونشيء يصنع مـن اللـنب كـذا وكـذا : وما اجلنب؟ فقالت له: فقال،أفتين عن اجلنب: عمر

. مــــا صــــنع املســــلمون وأهــــل الكتــــاب فكليــــه، ومــــا مل يصــــنعوه فــــال تأكليــــه: قــــالف. اإلنفحــــة
اهللا أفتـين عـن الـذهب؟ يـا عبـد: قالـت. ذكـي أكلـه: اهللا أفتين عن اجلراد؟ قاليا عبد: فقالت

نـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم: فأفتين عـن احلريـر؟ قـال: قالت. يكره للرجال: قال
.والصعق بن حزن ليس بالقوي .ح ، رمبا روي خمتصرااهـ هذا حديث حسن صحي

عـن حدثنا شعبة: حدثنا الوليد بن نافع قال: أخربنا أبو داود قال]9523ك[وقال النسائي 
إىل ابن جاءت امرأة : لقريش يقولمسعت موىل: يونس حامت بن مسلم بن أيب صغرية قالأيب

اهـل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما تقول يف احلرير؟ قال:عمر قالت

.سلمون وأهل الكتاب امل: كذا وجدته ، والصواب -1
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أنـه  عمـرابـنعـن حدثنا حفص عن داود بن أيب هند عن نافع ]25193[ابن أيب شيبة -
أنا صخر بـن جويريـة عـن نـافع عـن ]3016[ابن اجلعد . ر القز ونساءهكان يكسو بناته مخُُ 

.صحيح اهـ)1(وكان يكسو امرأته مطرف خز، أنه كان يكسو نساءه محر اإلبريسمبن عمر ا
ثنا مسعر عن عبد امللك بـن : ثنا أبو أمحد قال: الحدثنا أبو بكرة ق]6727[الطحاوي -

.وتركه على اجلواري ، م نزع احلرير عن الغالجابر بن عبد اهللاميسرة عن عمرو بن دينار أن 
تقـدم. اهــ رواه أبـو داود وصـححه األلبـاينفلـم يعرفـهوسألت عنه عمرو بن دينار : مسعرقال 

.يف احللي
ال تلبسـوا : يقـول الزبيـربـنانا شعبة عن أيب ذبيـان قـال مسعـت خرب أ]1402[ابن اجلعد -

سـه من لب:سلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و نساءكم احلرير فإين مسعت عمر يقول
حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن ]25148[ابن أيب شيبة . يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة

أال ال تلبسـوا نسـاءكم احلريـر :خيطـب قـالمسعت عبـد اهللا بـن الـزبري: قاليفة بن كعب أنهخل
ال تلبســـوا : قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : ، فـــإين مسعـــت عمـــر بـــن اخلطـــاب يقـــول 

حــدثنا أبــو بكــرة]6709[الطحــاوي .احلريــر ، فإنــه مــن لبســه يف الــدنيا مل يلبســه يف اآلخــرة
:خيطـب يقـولمسعت ابـن الـزبري: أخربين أبو ذبيان قال: ثنا شعبة قال: اود قالثنا أبو د: قال

مسعـت رسـول : فإين مسعت عمر بن اخلطاب يقـول، ال تلبسوا نساءكم احلرير ، يا أيها الناس 
قــال ابــن .مل يلبســه يف اآلخــرة ، مــن لــبس احلريــر يف الــدنيا : اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول

ولباسـهم (ألن اهللا عـز وجـل قـال ،من مل يلبسه يف اآلخـرة مل يـدخل اجلنـة :وأنا أقول: الزبري
.البخاري خمتصرا ورواه. اهـ رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة )فيها حرير

بـــن يحممـــد بـــن بشـــار حـــدثنا عثمـــان بـــن عمـــر حـــدثنا علـــحـــدثين]5835[وقـــال البخـــاري 
:ســألت عائشــة عــن احلريــر فقالــت:ان قــالكثــري عــن عمــران بــن حطــاملبــارك عــن حيــىي بــن أيب
:فســألت ابــن عمــر فقــال:قــال. ســل ابــن عمــر :قــال فســألته فقــال. ائــت ابــن عبــاس فســله 

إمنـا يلـبس :قال عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبو حفص يعينأخربين
و حفص على رسـول ق وما كذب أبصد:فقلت. اآلخرة الدنيا من ال خالق له يفاحلرير يف

الرجــل يكســو أهلــه القــز واخلمــر : قلــت لســامل : حــدثنا ابــن عليــة عــن ابــن عــون قــال ]25194[ابــن أيب شــيبة -1
اهــ ســند : والثيـاب ، فقـال 

.صحيح
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. عمــران حيــىي حــدثينوقــال عبــد اهللا بــن رجــاء حــدثنا حــرب عــن . اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
اهـوقص احلديث 

ثنـا محـاد بـن سـلمة : ثنـا حجـاج قـال: حـدثنا حممـد بـن خزميـة قـال]6710[الطحـاوي وقال
وهـو ، الرتويـة مسعـت عبـد اهللا بـن الـزبري خيطـب يـوم : قال حدثين األزرق بن قيس احلارثي قال

فإنه من لبسه يف الدنيا، اءكم يا أيها الناس ال تلبسوا احلرير وال تلبسوه نساءكم وال أبن: يقول
.صحيحاهـ سند يلبسه يف اآلخرة مل

للرجالواملزعفر املعصفرما جاء يف
عــن يحــدثنا عبــد بــن محيــد حــدثنا عبــد الــرزاق أخربنــا معمــر عــن الزهــر ]5560[مســلم -

رسـول اهللا صـلى اهللا :طالب قالبن أيبيبن عبد اهللا بن حنني عن أبيه عن علإبراهيم 
الركــوع والســجود وعــن وعــن القــراءة يفيســعليــه وســلم عــن التخــتم بالــذهب وعــن لبــاس القَ 

. وهو نبات معرب امسه وغ من الثياب بالُعصفر باملعصفر املصاهـ)1(لباس املعصفر
حــدثنا إبــراهيم يد بــن رشــيد حــدثنا عمــر بــن أيــوب املوصــلحــدثنا داو ]5557[وقــال مســلم 

صــلى اهللا رأى النــيب:بــن نــافع عــن ســليمان األحــول عــن طــاوس عــن عبــد اهللا بــن عمــرو قــال
بـــل :قـــال؟أغســـلهما:قلـــت. :ثـــوبني معصـــفرين فقـــال يعلـــعليـــه وســـلم

اهـأحرقهما 
عــن حيــىي أيبا معــاذ بــن هشــام حــدثينحــدثنا حممــد بــن املثــىن حــدثن]5555[مســلم وقــال

حممد بن إبراهيم بن احلارث أن ابن معـدان أخـربه أن جبـري بـن نفـري أخـربه أن عبـد اهللا حدثين
ثــوبني معصــفرين يعلــرأى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم:العــاص أخــربه قــالبــن عمــرو بــن

اهـإن هذه من ثياب الكفار فال تلبسها :فقال 
حـــدثنا عيـــاش الرقـــام حـــدثنا عبـــد حممـــد بـــن غالـــب متتـــام مـــن طريـــق]9386[البيهقـــي ورواه

ياألعلى عن حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم بن احلـارث أن خالـد بـن معـدان الكالعـ
جلـالس مـع عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاص ببيـت إين: قـال يحدثه عن جبري بن نفـري احلضـرم

وكـان أبـو عبيـدة يقـول حنـوا ،: الَقِسـّي ]226/ 1[قال أبو عبيد يف الغريب -1
وأمــا : وقــال. الِقســي بكســر القــاف : أصــحاب احلــديث يقولــون :وقــال أبــو عبيــد . ومل يعرفهــا األصــمعي ، مـن ذلــك 

اهـالَقّس وقد رأيتها : الَقسي ينسب إىل بالد يقال هلا : أهل مصر فيقولون 
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يفأحرمـت: عصفرة ثيابه فقال عبـد اهللا بـن عمـرو املقدس أو ىف املسجد إذ طلع رجل عليه م
عــن لبســه مث رجعــت إىل فنهــاينصــلى اهللا عليــه وســلممثــل هــذا الثــوب فــرآه علــى رســول اهللا 
: لقــا؟صــنعتيمــا الــذ: صــنعت غــريه قــال قلــتالبيــت فصــنعت بــه صــنيعا ولــوددت أين

يــه داللــة علــى أنــه لـــيس وف.مل يــذكر ابــن إســحاق مساعــااهـــ أوقــدت لــه تنــورا مث طرحتــه فيــه
.وال حيتمل خالف رواية حيىي بن أيب كثري .خاصا باإلحرام 

ثنا حممـد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ]9122[لبيهقي وقال ا
بن عبد الرمحن بن موهب مديين عـن عمـه عـن أيب أنبأ عبيد اهللاق ثنا علي بن قادمبن إسحا

فبـات مد بن عبد اهللا بـن جعفـر بامرأتـهرج عثمان رضي اهللا عنه حاجا وابتىن حمخ: قالهريرة
فـرآه عثمـان رضـي اهللا عنـه : عندها مث غدا إىل مكة فأتى الناس وهم مبلـل قبـل أن يروحـوا قـال

:فـانتهره وأفـف وقـال)1(عصـفرة مفدمـةوملحفـة م، وعليه ردع الطيـب 
إن رسـول اهللا صـلى :فقـال لـه علـي رضـي اهللا عنـه: قـالليه وسلم عنـه؟اهللا صلى اهللا عرسول 

قـال البيهقـي . فسكت عثمان رضي اهللا عنه .اهللا عليه وسلم مل ينهك وال إياه إمنا عناين أنا 
.اهـ كتبته يف احلجهذا إسناد غري قوي : 

عروبــة عــن حــدثنا خملــد بــن خالــد حــدثنا روح حــدثنا ســعيد بــن أيب]4050[وقــال أبــو داود 
ال أركــب :قــال اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقتــادة عــن احلســن عــن عمــران بــن حصــني أن نــيب

وأومـــأ احلســـن إىل :قـــال. وال ألـــبس القمـــيص املكفـــف بـــاحلرير األرجـــوان وال ألـــبس املعصـــفر 
أال وطيب النساء لون ال ريح لـه أال وطيب الرجال ريح ال لون له:قال وقال . جيب قميصه

كانـت فأمـا إذا، إمنا محلوا قولـه يف:يد أراه قالقال سع. 
وقــال ابــن قتيبــة يف .األلبــايناحلــاكم والــذهيب و اهـــ صــححه )2(عنــد زوجهــا فلتطيــب مبــا شــاءت

.األرجوان شديد احلمرةاهـحلسنهعصفر للرجال إالملوال أحسبه كره ا: الغريب

ومنه حديث عروة أنه كره املَُفّدم للُمحرِم ومل ير باملُضرَّج ،املفّدم املشبع محرة ]421/ 3[ل أبو عبيد يف الغريب قا-1
اهـواملُضرِّج دون املُشَبع مث املَُورَّد بعده : وقال .بأسا 

ل ألن لونـه ظـاهراحتج حبديث عمران بن حصني هذا من كره اخللـوق للرجـا] 2/185[قال أبو عمر يف التمهيد -2
اهـ
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:بـد العزيـز عـن أنـس قـالدد حـدثنا عبـد الـوارث عـن عحدثنا مسـ]5846[البخاري -
ومعـىن كراهيــة التزعفــر : اهـــ رواه الرتمـذي مث قــال وســلم أن يتزعفـر الرجــل صــلى اهللا عليـهالنـيب

اهـ)1(للرجال أن يتزعفر الرجل يعين أن يتطيب به
رأى علــى رجــل ثوبــا عمــر بــن الخطـابعــن معمـر عــن قتــادة أن ]19970[عبـد الــرزاق -

ليــة عــن حـدثنا ابــن ع]25228[ابــن أيب شــيبة . دعــوا هــذه الرباقـات للنســاء :معصـفرا فقــال
جــل كنــت أرى عمــر إذا رأى علــى ر : حــدثتنا عجـوز لنــا قالــت : أيـوب عــن متــيم اخلزاعــي قــال
نــا ]512[ابــن األعــرايب يف معجمــه . ذروا هــذه الرباقــات للنســاء: ثوبــا معصــفرا ضــربه ، وقــال

كنــت : حــدثتنا عجــوز لنــا قالــت: ن عليــة نــا أيــوب عــن متــيم اخلزاعــي قــالحممــد نــا إمساعيــل ابــ
دعـوا هـذه الرباقـات : أرى عمر بـن اخلطـاب إذا رأى علـى الرجـل الثـوب املعصـفر ضـربه ويقـول

.متيم مل أعرفه حممد هو ابن سليمان ابن بنت مطر الوراق ، و اهـللنساء
العقيلـــي عــن العــالء بـــن عبــد اهللا بـــن يل دَ أخربنــا معمــر عـــن بُــ]19972[عبــد الـــرزاق وقــال

علــــى رجــــل ثــــوبني عمــــر بــــن الخطــــابرأى :شــــخري عــــن ســــليمان بــــن صــــرد اخلزاعــــي قــــال
.يا أمري املؤمنني أما إين مل ألبسـهما قبـل يـومي هـذا:فقال.ألق هذين عنك:فقال)2(ممصرين

: فقـال عمـر . نسـيت أسـتغفر اهللا:فقـال الرجـل.يتهما عليك يـوم كـذا وكـذاأقد ر :فقال عمر
. اهـــ صــوابه أبــو العــالء بــن عبــد اهللالعلــك أن تــوهن مــن عملــك مــا هــو أشــد عليــك مــن هــذا 

.كأنه كان حمرما .رجاله ثقاتو .حزم يف احمللىذكره ابن
عـنأخربنـا فلـيح بـن سـليمان عـن نـافع: أخربنا حيىي بن عبـاد قـال ]3594[ابن سعد وقال

شــق ، وهــو حمــرم ثـوبني مصــبوغني مبِ بــن عبيــد اهللاطلحــة رأى علــى عمــرأسـلم مــوىل عمــر أن 
، إمنــا صــبغناه مبــدر ، فقــال يــا أمــري املــؤمنني: مــا بــال هــذين الثــوبني يــا طلــح ؟ فقــال : فقــال 

حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن حممد كان ال يرى بأسا بلبس الرجل الثوب املصـبوغ ]25213[ابن أيب شيبة -1
كـان املعصـفر لبـاس العـرب ، وال أعلـم : حدثنا يزيد بن هـارون عـن هشـام عـن حممـد قـال وقال. بالعصفر أو الزعفران

.اهـ حديث بصري صحيح رى به بأساشيئا هدمه يف اإلسالم ، وكان ال ي
ــرة: قــال الكســائي]227/ 1[قــال أبــو عبيــد يف الغريــب -2 : قــال. والثيــاب املمشــقة هــي املصــبوغة باملشــق وهــي املَْغ

.والسِّرياء برود خيالطها حرير: قال أبو زيد األنصاري. والثياب املَُمصَّرة اليت فيها شيء من صفرة و ليس بالكثري
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إنكم أيهـا الـرهط أئمـة يقتـدي بكـم النـاس ، ولـو أن جـاهال رأى عليـك ثوبيـك هـذين : عمر
.اهـ صحيح ، كتبته يف احلج)1(وهو حمرميلبس الثياب املصبغة قد كان طلحة: لقال 

حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن عمرو بن عثمـان عـن موسـى بـن ]25210[ابن أيب شيبة -
: قـال أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى]3593[ابن سـعد .كان يلبس املعصفرطلحةأن طلحة
لـبس يطلحـة بـن عبيـد اهللاكـان : عن أيب جعفـر قـال نا عمرو بن عثمان موىل آل طلحةأخرب 

.فيه ضعفاهـ املعصفرات
ملــا قــدم األشــعريعــن حممــد أن عــن ابــن عــونحــدثنا أبــو داود ]17975[ابــن أيب شــيبة -

فنظـر إليـه فـانطلق فغسـله : خلوق قال : البصرة رأى قيس بن عباد وعليه أثر صفرة ، أو قال 
.اهـ مرسل جيد ما أسرع ما أعتب هذا: ل األشعري فقا، مث جاء 

رأى علـى ابـن لـه عمـرابنأن حدثنا وكيع عن فضيل عن نـافع]25229[يبة ابن أيب ش-
.كأنه رأى منه نكرا غري العصفر . اهـ سند جيد معصفرا فنهاه

عمـرابـنكنـت عنـد : حـدثنا محيـد عـن أبيـه عـن أيب الـزبري قـال] 13030[ابن أيب شيبة -
فيهمـا طيــب؟ : بـأس؟ قـاليف هـذين علـي: فأتـاه رجـل عليـه ثوبـان معصـفران وهـو حمـرم، فقـال

.، تقدم يف احلجفال بأس به اهـ صحيح: ال، قال: قال
شـــق كــان يلــبس الثــوب املصــبوغ باملِ عبــد اهللا بــن عمــرن أعــن نــافع ]1623[مالــك وقــال

عمــربــناعــن معمــر عــن أيــوب عــن نــافع أن ]19968[عبــد الــرزاق .واملصــبوغ بــالزعفران 
ورمبــا رأيــت :قــال عبــد الــرزاق.بــه ثوبــه فيلبســهكــان يــأمر بشــيء مــن زعفــران ومشــق فيصــبغ

.املشق املَْغرة وهي طني أمحر . اهـ صحيح معمرا يلبسه 
عــن لقــس بــن أخربنــا أنــس بــن عيــاض الليثــي عــن ســعد بــن إســحاق ]6664[ابــن ســعد -

أشــهد لرأيــت أربعــة أو مخســة مــن أصــحاب رســول اهللا : ســلمان مــوىل كعــب بــن عجــرة قــال 
حدثنا ]331[اين الطرب . كعب بن عجرةم يلبسون املعصفر املشبع فيهم صلى اهللا عليه وسل

كنـا نلـبس : اهللاثوب ممَُّشٌق وهو املصبوغ بـاملَْغَرة، وكـذلك قـول جـابر بـن عبـد]: 11/ 4[عبيد يف الغريب قال أبو-1
ويف هـذا احلـديث مـن الفقـه أنـه إمنـا  . يف اإلحرام املُمّشق، إمنـا هـي َمـَدرة وليسـت بِطيـب فلـذلك رخـص أن يلبسـها احملـرم

طيب كالورس والزعفران والعصفر، وما كان ليس بِطيب فال بأس كرهت الثياب املصبغة يف اإلحرام إذا كانت صبغت بال
إمنا كانت مصبوغة ببعض هذه األصباغ احلمر . ومنه حديث عثمان أنه غطى وجهه بقطيفة محراء أرجوان وهو حمرم. به

حرام اهـمن غري ِطيب، وإمنا كره عمر ذلك لئال يراه الناس لبس ثوبا مصبوغا فيلبس الناس الثياب املصبوغة يف اإل
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مصعب بـن إبـراهيم بـن محـزة الـزبريي حـدثين أيب ثنـا أبـو ضـمرة أنـس بـن عيـاض عـن سـعد بـن 
أشــهد لقــد :إســحاق بــن كعــب بــن عجــرة عــن أنــس بــن ســليمان مــوىل كعــب بــن عجــرة قــال

عليــه وســلم يلبســون املعصــفر، مــنهم  رأيــت أربعــة أو مخســة مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا 
.صوابه لقس بن سلمان ، يقال له إدراك ، ورجاله ثقات اهـكعب بن عجرة

مالــكبــننــسأرأيــت علــى :أخربنــا معمــر عــن عبــد العزيــز قــال]19954[عبــد الــرزاق -
.اهـ سند جيد ثوبني موردين قد مسهما العصفر 

رأيـت : عن عمران بن مسلم قـال إسرائيلأخربنا عمرو بن اهليثم عن]9520[ابن سعد -
حدثنا إسـرائيل عـن عمـران بـن : بن اهليثم قال أخربنا عمرو: قال و . إزارا معصفراأنسعلى 

سـند جيـد ، عمـران هـو القصـري بصـري اهــ رأيت عليه ثوبني معصـفرين: مسلم عن أنس قال 
.حسن احلديث 

كنـا نــدخل :وابــن أيب مليكـة قــالحـدثنا حيــىي عـن ابــن جـريج عــن عطـاء ]2233[مسـدد -
رجاله ثقات كذا وجدته ، و اهـ  رضي اهللا عنها وحنن غلمان وعلينا ثياب معصفرةعائشةعلى 

.وعليها ثياب مصفرة : ، أظنه 

ما جاء يف املعصفر للنساء
حـــدثنا مســـدد حـــدثنا عيســـى بـــن يـــونس حـــدثنا هشـــام بـــن الغـــاز عـــن ]4068[أبـــو داود -

مـن ثنيـة هبطنـا مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:عن جده قـالعمرو بن شعيب عن أبيه
فعرفــت مــا كــره !مــا هــذه الريطــة عليــك:فقــال ، عصــفر ريطــة مضــرجة باليوعلــفالتفــت إيل
يــا عبــد اهللا مــا :فقــال .وهــم يســجرون تنــورا هلــم فقــذفتها فيــه مث أتيتــه مــن الغــديفأتيــت أهلــ

اهــــ فإنـــه ال بـــأس بـــه للنســـاء ، بعـــض أهلـــك أال  :فقـــال ، فأخربتـــه ؟فعلـــت الريطـــة
.حسنه األلباين صححه احلاكم والذهيب ، و 

حـــدثتنا : حـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن أيـــوب عـــن متـــيم اخلزاعـــي قـــال ]25238[ابـــن أيب شـــيبة -
اهـساءذروا هذه الرباقات للن: عمرقال : قالت عجوز 

ن حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن القاســـم أن حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن منـــري عـــ]25236[ابـــن أيب شـــيبة -
حـدثنا يزيـد بـن هـارون عـن حيـىي بـن سـعيد .وهـي حمرمـةكانت تلـبس الثيـاب املعصـفرةعائشة
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اهــ صـحيح ، تقـدم يف وهـي حمرمـةياب املوردة بالعصفر أن عائشة كانت تلبس الثعن القاسم 
.احلج
الـــرمحن بـــن أخربنـــا الفضـــل بـــن دكـــني حـــدثنا ســـفيان عـــن عبـــد ]10916[ابـــن ســـعد وقـــال

.تقدم يف احلج.صحيح اهـعن أبيه القاسم
أخربنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبـد العزيـز بـن حممـد ]10917[ابن سعد وقال

إن ناسا يزعمون أن رسول اهللا : سألت القاسم بن حممد قلت : عن عمرو بن أيب عمرو قال 
كــذبوا ، واهللا لقــد رأيــت : صــلى اهللا عليــه و 

.تقدم صحيح ، اهـ عائشة تلبس املعصفرات وتلبس خوامت الذهب
رأيـت سـتا:أخربنا معمـر عـن أيـوب عـن عائشـة بنـت سـعد قالـت]19956[عبد الرزاق -

أخربنــا عفــان ]11862[ابــن ســعد .مــن أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يلبســن املعصــفر
رأيــت : دخلـت علـى عائشـة بنــت سـعد فقالـت: مسـلم حـدثنا وهيــب حـدثنا أيـوب قــالبـن

ستا من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسـلم علـيهن معصـفرات ومـا رأيـت علـيهن ثوبـا أبـيض قـط 
. وتــدعو يل بالربكــة وعلــي حلــي الــذهبوكنــت أدخــل علــيهن فتقعــدين إحــداهن يف حجرهــا 

اهــــ قالئـــد الـــذهب ومزيقيـــات الـــذهب: ؟ قالـــتفمـــا كـــان عليـــك: قلـــت هلـــا ف: قـــال أيـــوب
.صحيح ، تقدم يف احللي 

حـدثين : حدثنا محاد بن زيد عن أيـوب قـالحدثنا عارم بن الفضل ]10919[ابن سعد -
أخربنــا ]10926[ابــن ســعد وقــال .رأيــت علــى عائشــة درعــا مضــرجا: ابــن أيب مليكــة قــال 

رأيـت علـى عائشـة : عـن عبـد اهللا بـن أيب مليكـة قـال بو عامر اخلزازحجاج بن نصري حدثنا أ
أبـــو جعفـــر الـــرزاز .ذي تســـمونه املـــوردهـــذا الـــ: ومـــا املضـــرج ؟ فقـــال : ثوبـــا مضـــرجا فقلـــت 

حدثنا احلسن هو ابن مكرم حدثنا أبو عبيد بن يونس بن عبيد حدثنا أبو عامر هـو ] 239[
تلـبس الثيـاب املـوردة بالعصـفر اخلفيـف وهـي حمرمـة اخلزاز عن ابن أيب مليكة أن عائشة كانـت

.اهـ صحيح
كنــت : قــال عطـاء : قـال أخربنــا حجـاج بــن حممـد عــن ابـن جــريج]10905[ابـن سـعد -

: قلــت: هـي جمــاورة يف جــوف ثبـري قــالآيت عائشـة أنــا وعبيـد بــن عمــري و 
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نـا وبينهـا ، ولكـن قـد رأيـت عليهـا درعـاهـي حينئـذ يف قبـة هلـا تركيـة ، عليهـا غشـاؤها بين: قال
.اهـ صحيحمعصفرا وأنا صيب
حــدثنا حيــىي بــن آدم قــال حــدثنا أبــو بكــر يعــين بــن عبــد اهللا ]1994[العلــل وقــال أمحــد يف 

اهــ حسـن وعليهـا درع مـورد وهـي حمرمـةعائشـةرأيـت :النهشلي عن عبد العزيز بن رفيع قـال
.
د بن العوام عن سـعيد عـن أيب معشـر عـن إبـراهيم أنـه حدثنا عبا]25233[ابن أيب شيبة -

م ، فــرياهن يف اللحــف كــان يــدخل مــع علقمــة واألســود علــى أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســل
حـدثنا أبـو ]6692[الطحـاوي وقـال.)1(وكان إبراهيم ال يرى باملعصفر بأسا: احلمر ، قال

ثنا ابن أيب عدي عن سعيد بن أيب عروبة ثنا بندار قال: حازم عبد احلميد بن عبد العزيز قال
اهــ فرأيـت عليهـا ثيابـا مصـبغة، دخلـت علـى عائشـة : عن أيب معشر عن إبراهيم النخعي قـال

حـــدثنا خالـــد بـــن احلـــارث قـــال حـــدثنايقـــال لنـــا علـــ]334/ 1[وقـــال البخـــاري يف التـــاريخ 
محـر، فقـال أثوبـا نـه دخـل علـى عائشـة فـرأى عليهـا أمعشر أن النخعي حـدثهم سعيد عن أيب

اهــ كـان حيـج مـع عمـه وخالـه فـدخل عليهـا وهـو غـالم:وكيـف دخـل عليهـا ؟ قـال: يوب أله 
.، ومل حيدث عن عائشة ، إمنا رآها رؤية صحيح 

حدثنا أبو معاوية عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن األسـود عـن ] 13036[ابن أيب شيبة وقال
.ود بالعصفر اهـ سند صحيحتلبس احملرمة ما شاءت إال املهر : عائشة قالت

أخربنــا يزيـــد بــن هــارون أخربنـــا هشــام بــن حســـان عــن مشيســة]10912[ابــن ســعد -
مخار ونقبة قـد لونـت بشـيء و ن هذه السيد الصفاق ودرع دخلت على عائشة وعليها ثياب م

.اهـ صحيح من عصفر
قــال حــدثتنا أم أخربنــا حجــاج بــن نصــري حــدثنا علــي بــن املبــارك]10921[ابــن ســعد وقــال

.اهـ أم شيبة مل أعرفها رأيت على عائشة ثوبا معصفرا: لت شيبة قا
حــدثتنا : قالــت أخربنــا مســلم بــن إبــراهيم قــال حــدثتنا أم نصــر ]10924[ابــن ســعد وقــال

.أم نصر مل أعرفهااهـ رأيت على عائشة ملحفا معصفرا: ت معاذة قال

نعــم إن شــاء اهللا :قــال؟ رأيــت علــى إبــراهيم معصـفرة :حــدثنا أبــو قطـن قــال قلــت البــن عـون]936العلــل [أمحـد -1
يف بعــض بيــوت أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يعــين ىبــن عــون أخربنــا حممــد أنــه رأامث قــال . لــيس عــني وال ســقال 

.، وحممد هو ابن سريين ، صحيحاهـ أبو قطن امسه عمرو بن اهليثم بصري املعصفر
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حــدثتين : ف األزرق حــدثنا مالــك قــال أخربنــا إســحاق بــن يوســ]10913[ابــن ســعد وقــال
اهـكانت عائشة تلبس املعصفر: امرأة عن عمتها قالت 

عــن حــدثتنا حبيبــة بنــت عبــاد البارقيــةأخربنــا الفضــل بــن دكــني]10927[ابــن ســعد وقــال
اهـ ى عائشة درعا أمحر ، ومخارا أسودرأيت عل: أمها قالت 

عن أمـه حدثنا محيد بن عبد اهللا األصمأخربنا الفضل بن دكني]10942[وقال ابن سعد 
اهـيت على عائشة مخارا أسود جيشانيارأ: قالت 
بـن جـريج قـال أخـربين حـرام بـن عطلـة أن خالتـه أخربتـه اأخربنا ]13994[عبد الرزاق وقال

ورأيــت أنــا صــفية بنــت شــيبة :أم املــؤمنني خمضــبة عليهــا ثيــاب مضــرجة قــالعائشــة
.هؤالء مل أعرفهم اهـ اب معصفرةخمضبة عليها ثي

قالـــت حـــدثتنا أمينـــة ]10943[وقـــال ابـــن ســـعد 
اهـــ أمينــة ال ومخــارا جيشــانيا إىل الســواد مــا هــورأيــت علــى عائشــة ملحفــة مورســة ، : قالــت 
.تعرف 
إمساعيـــل عـــن أختـــه أخربنـــا : حـــدثنا يزيـــد بـــن هـــارون قـــال ]25242[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال

تقـدم اهــدفرأيـت عليهـا درعـا أمحـر ومخـارا أسـو ،دخلت مع أمي على عائشة: التقسكينة
.يف احلج ، وقد ضعفه البوصريي للجهالة حبال سكينة وأمها 

حدثنا يزيـد بـن هـارون عـن سـعيد عـن أيب معشـر عـن سـعيد بـن ]25240[ابن أيب شيبة -
وعليهـا ثيـاب معصـفرة،عليـه وسـلم تطـوف بالبيـتى اهللا جبري أنه رأى بعض أزواج النيب صل

.اهـ سند ضعيف ، كأنه حديث إبراهيم 
أخــربين ابــن جــريج عــن : لقــاثنــا أبــو عاصــم: حــدثنا ابــن مــرزوق قــال]6693[الطحــاوي -

.منقطعاهـ كانت أم سلمة وعائشة وأم حبيبة يلبسن املعصفرات : موسى بن عقبة قال
رأيـت : قـال ب عـن أيـوب عـن ابـن أيب مليكـة حدثنا عبد الوهـا]25235[ابن أيب شيبة -

.إسناد جيد اهـحفة مشبعتني بالعصفردرعا وملسلمةأمعلى 
ة عــن فاطمــة بنــت بــن جــريج قــال أخــربين هشــام بــن عــرو اخربنــا أ]13993[عبــد الــرزاق -

نــت لتلــبس وإن كا، لبســت إال معصــفرة حــىت لقيــت اهللا ســماءأمــا رأيــت : 
أخربنـا أنـس بـن عيـاض عـن هشـام بـن ]11586[ابـن سـعد .الدرع يقوم قائما من املعصـفر
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ما رأيت أمساء لبست إال معصفرا حىت لقيت اهللا وإن  : عروة عن فاطمة بنت املنذر
حــدثنا غنــدر عـــن ]25239[ابـــن أيب شــيبة .كانــت لتلــبس الــدرع يقـــوم قيامــا مــن العصــفر

الطحـــــاوي . اء كانـــــت تلـــــبس املعصـــــفر وهـــــي حمرمـــــةأن أمســـــبنـــــت املنـــــذر هشـــــام عـــــن فاطمـــــة 
أخـــربين حيـــىي بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـامل عـــن : ثنـــا ابـــن وهـــب قـــال: حــدثنا يـــونس قـــال]6696[

مــا رأيــت أمســاء لبســت إال املعصــفر حــىت : 
صــحيح ، تقــدم اهـــ)1(قيامــا مــن العصــفروإن كانــت لتلــبس الثــوب يقــوم ، لقيــت اهللا عــز وجــل 

.يف احلج ذكره 
كـان يلـبس املعصـفر عمـربـناعن معمر عن حيىي بن أيب كثري أن ]19966[عبد الرزاق -

.اهـ منقطعبني نسائه 
بـــن عمـــر كـــان يعصـــفر ان أعـــن معمـــر عـــن الزهـــري عـــن ســـامل ]19971[عبـــد الـــرزاق وقـــال

.اهـ صحيح تلبس املعصفر وكانت عائشة : قال الزهري . لبعض نسائه 
حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اهللا عـن نـافع أن نسـاء عبـد اهللا ] 13035[ابن أيب شيبة -

.بن عمر وبناته كن يلبسن احللي واملعصفرات وهن حمرمات اهـ صحيح
أخــربين : ثنــا أبــو عاصــم عــن ابــن جــريج قــال: حــدثنا ابــن مــرزوق قــال]6694[الطحــاوي -

وتلبسـوا الثيـاب املعصـفرة مـن ، ال تلبسـوا ثيـاب الطيـب :يقـول ألهلـهجـابراع أبو الزبري أنه مسـ
.اهـ صحيح غري الطيب 

.تقدم يف كتاب احلج ما يدل على جوازه للنساء 

للرجالوحنوه األصفر 
اهللا يإســحاق مســع الــرباء رضــحــدثنا أبــو الوليــد حــدثنا شــعبة عــن أيب]5848[البخــاري -

لــة محــراء مــا رأيــت شــيئا حمربوعــا ، وقــد رأيتــه يفاهللا عليــه وســلمصــلىكــان النــيب:يقــولعنــه
اهـ أحسن منه 

وكيــع عــن األعمــش عــن إبــراهيم التيمــي عــن عمــرو بــن حــدثنا ] 37068[ابــن أيب شــيبة -
فجــاء وكنــت يف الصــف الثــاين يــوم أصــيبكنــت أدع الصــف األول هيبــة لعمــر : ميمــون قــال

كـان أيب يلـبس ملحفـة محـراء صـبغت بالعصـفر حـىت :عـن معمـر عـن هشـام بـن عـروة قـال]19955[عبد الـرزاق -1
.اهـ صحيح مات
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: قـال، فطعنه أبو لؤلـؤة طعنتـني أو ثالثـا ، فصلى بنا : قال، استووا ، الصالة عباد اهللا : فقال
وكـان أمـر اهللا قـدرا (: مث أهوى وهو يقول، فجعله على صدره : قال، وعلى عمر ثوب أصفر 

فاتكــأ علــى خنجــره ، ومــا النــاس عليــه : قــال، فقتــل وطعــن اثــين عشــر أو ثالثــة عشــر )مقــدورا
: حدثنا أبو شيبة عبـد العزيـز بـن جعفـر قـال]1567[ورواه ابن بطة يف اإلبانة .فسهفقتل ن

حـدثنا األعمـش عـن إبـراهيم التيمـي عـن أبيـه قـالحـدثنا وكيـع: حدثنا حممد بن إمساعيل قـال
وكـان (صـيب وعليـه ثـوب أصـفر فخـر وهـو يقـولرأيـت عمـر يـوم أ: عن عمرو بن ميمون قـال

.اهـ هذا أوىل ، وإسناده صحيح ) اأمر اهللا قدرا مقدور 
حــــدثنا ابــــن إدريــــس عــــن حصــــني عــــن عمــــر بــــن جــــاوان عــــن ]25244[يب شــــيبة ابــــن أ-

ابــن ســعد . وعليــه عثمــانجــاء : قــال األحنــف بــن قــيس 
عــن األحنــف بــن قــيس أخربنــا هشــيم بــن بشــري عــن حصــني عــن عمــرو بــن جــاوان]2935[

.سم ابن حبانعلى ر ـاهت على عثمان بن عفان مالءة صفراءرأي: قال 
عــن أخربنـا إسـحاق بــن حيـىي بــن طلحـة :قــال أخربنــا خالـد بــن خملـد ]2936[ابـن سـعد -

الثيــاب اهـــ ضــعيف ، وعليــه ثوبــان ممصــرانعفــانبــنعثمــانرأيــت : موســى بــن طلحــة قــال 
.، قاله أبو عبيد املَُمصَّرة اليت فيها شيء من صفرة و ليس بالكثري

رأيت علـى : قالا ابن إدريس عن األعمش عن أيب ظبيانحدثن]25246[ابن أيب شيبة -
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب ]25250[ابن أيب شيبة .قميصا وإزارا أصفرعلي

أخربنــا مالــك بــن ]2869[ابــن ســعد . ومخيصــةرأيــت علــى علــي إزارا أصــفر : ظبيــان قــال 
خـرج علينـا : أيب ظبيـان قـال عـنأخربنـا جعفـر بـن زيـاد عـن األعمـش : إمساعيل النهدي قال 

.اهـ سند صحيح شبه الربنكان: ميصة اخل. علي يف إزار أصفر ومخيصة سوداء
يضـطجع رضـي اهللا عنـهعلياً رأيت : عن أم خداش قالت ثنا التيميحد]15[األنصاري -

.اهـ حسن ، على رسم ابن حبان يف حلة محراء
طلحـة بـن خـرج : قـال يـري عـن أيب طلحـةحـدثنا يزيـد عـن اجلر ]25387[ابن أيب شيبة -

.ضعيفاهـ وعليه ثوبان ممصرانعبيد اهللا
ــ]6285[ابــن ســعد - حــدثنا عاصــم األحــول عــن حممــد بــن : ن هــارون قــال أخربنــا يزيــد ب

.، خمتصر ، يأيت يف اخلضاباهـ صحيح كان يلبس الثياب املمشقةهريرةأباأن سريين
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حــدثنا إســرائيل: بــن موســى قــاال وعبيــد اهللان دكــني أخربنــا الفضــل بــ]9511[ابــن ســعد -
إزارا أصــفر ، ورأيتــه واضــعا إحــدى أنــس بــن مالــكرأيــت علــى : عــن عمــران بــن مســلم قــال 

.اهـ حسن ، تقدم رجليه على األخرى
حـــدثنا داود بـــن رشـــيد ثنـــا أبـــو حيـــوة شـــريح بـــن يزيـــد ]2230املطالـــب العاليـــة [احلـــارث -

صــاحب رســول اهللا عبــد اهللا بــن بســررأيــت :احلضــرمي قــالاحلضــرمي عــن عمــران بــن بشــر
.حسن اهـصلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنه وعليه عمامة صفراء ورداء أصفر

بـن العـذراء عـن ابـن ثنـا احـدثنا أيب ثنـا سـهل بـن عثمـان ]705[ابن أيب حامت يف التفسـري -
ل يف سـرور مـادام البســها، مـن لــبس نعـال صـفراء مل يــز : جـريج عـن عطــاء عـن ابـن عبــاس قـال

حــدثنا موســى بــن ]10612[الطــرباين .)(وذلــك قــول اهللا
.)1(حنوههارون ثنا سهل بن عثمان ثنا ابن العذراء عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 

.اء اهللا ، ستأيت اآلثار فيها قريبا إن ش، ومل يكن مما يستهجن كانوا رمبا صفروا حلاهم 
حــدثنا حممــد بــن ] 40[أبــو عروبــة احلــراين يف املنتقــى مــن طبقاتــه روايــة أيب بكــر ابــن املقــرئ -

مسعت أبا هريرة، : قالثنا ابن عون عن عمري بن إسحاق: قاالبشار ثنا ابن أيب عدي ومعاذ
وعلـــي ثوبـــان : قـــال. وكـــان إذا تكلـــم هاهنـــا مســـع مثـــة وكـــان يلـــبس ثـــوبني مثـــل ثوبيـــك هـــذين

.اهـ سند صحيح بوغان بطنيمص

ما ذكر يف املياثر واملراكب والبسط
حـدثنا حممـد بـن مقاتـل أخربنـا عبـد اهللا أخربنـا سـفيان عـن أشـعث بــن ]5838[البخـاري -

صـلى اهللا عليـه :الشعثاء حدثنا معاوية بن سـويد بـن مقـرن عـن ابـن عـازب قـالأيب
ي اهـ سوسلم عن املياثر احلمر والقَ 

ريـــسحممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن منـــري وأبـــو كريـــب مجيعـــا عـــن ابـــن إدحـــدثين]5611[مســـلم -
ــدثنا ابــن إدريــس قــال مسعــت عاصــم بــن كليــب عــن أيبحــكريــب واللفــظ أليب يبــردة عــن عل

مل يــدر تليهــا هــذه أو الــيتيفيأن أجعــل خــامتصــلى اهللا عليــه وســلمالنــيبيعــين:قــال

ابـــن العـــذراء روى عـــن ابـــن جـــريج روى عنـــه ســـهل بـــن عثمـــان ]1417[قـــال ابـــن أيب حـــامت يف اجلـــرح والتعـــديل -1
هو حديث النوكى، وهو حديث  يءمن لبس نعال صفراء ليس بش: روىيابن العذراء الذ: العسكري مسعت اىب يقول

اهـوضوع مكذب 
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يفأمــا القســ:قــال. وعــن جلــوس علــى امليــاثريعــن لــبس القســالثنتــنييأعاصــم يف
ء كانــت جتعلــه يوأمــا امليــاثر فشــ، 

.أي احلمراءاهـ)1(تهن على الرحل كالقطائف األرجوانالنساء لبعول
عروبــة عــن أيبحــدثنا خملــد بــن خالــد حــدثنا روح حــدثنا ســعيد بــن]4050[وقــال أبــو داود 

ال أركــب :قــال اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمقتــادة عــن احلســن عــن عمــران بــن حصــني أن نــيب
وأومأ احلسـن إىل جيـب :قال. وال ألبس القميص املكفف باحلريراألرجوان وال ألبس املعصفر 

.ذكرته قريبا . األرجوان شديد احلمرة.اهـ صححه احلاكم والذهيب واأللباين)2(قميصه
أخربنـا املاجشـون عبـد العزيـز بـن : حـدثنا علـي بـن حصـني قـال]25751[ابن أيب شيبة -

الســائب ابــن أخــت نمــررأيــت : عبــد اهللا عــن يعقــوب بــن عتبــة بــن املغــرية بــن األخــنس قــال
.، أظن فيه سقطا ضعيف اهـيركب بامليثرة احلمراء

أن عـرور عـن حذيفـةحـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن واصـل عـن امل]25746[ابن أيب شـيبة -
: فقلـــت : قـــال فـــأمرين أن أقطعهـــا ،: رأى امـــرأة علـــى رحلهـــا ســـيور محـــر ، قـــال عمـــر

.سند صحيح اهـ خشب ، فرتكها
أيت بــربذون عليــه عليــاعــن معمــر عــن أيب إســحاق عــن عمــرو أن ]19940[عبــد الــرزاق -

:قـالوا؟مـا هـذا:فقـالفلمـا وضـع رجلـه يف الركـاب وأخـذ بالسـرج زلـت يـده عنـه، جصفة ديبـا 
حـدثنا الفريـايب : حدثنا عيسـى قـال] 862/ 2[همسائلحرب يف .واهللا ال أركبه:قال.ديباج

على بربذون صفة سرجه ديباج فلم أيت: عن عمرو بن نعجة قالعن سفيان عن أيب إسحاق
موســى أخربنــا عبيــد اهللا بــن ]9013[ابــن ســعد . اهـــ صــوابه ابــن بعجــة، غِلــَط الناســخيركبــه
رأيـت عليـا باملـدائن أيت ببغلـة : أخربنا إسرائيل عن أيب إسحاق عـن عمـرو بـن بعجـة قـال: قال

ديبـاج فـأىب أن يركبهـا: ما هـذا ؟ قـالوا : ضع يده على قربوس السرج زلت فقالدهقان فلما و 
.وقد ذكره ابن حبان يف الثقات . اهـ ابن بعجة ال يعرف ، كذلك قال الذهيب يف امليزان

] 228/ 1[قال أبو عبيد يف الغريب -1
ر املـيم وسـكون التحتانيـة وفـتح املثلثـة بعـدها امليثـرة هـي بكسـ]293/ 10[قال ابن حجر يف الفـتح و .ديباج أو حرير 

اهـء يراء مث هاء وال مهز فيها وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون املثلثة والوثري هو الفراش الوط
احتج حبديث عمران بن حصني هذا من كره اخللـوق للرجـال ألن لونـه ظـاهر] 2/185[قال أبو عمر يف التمهيد -2

اهـ
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مســعودابــنأن نعــن ابــن ســرييحــدثنا ابــن مبــارك عــن أشــعث ]25747[ن أيب شــيبة ابــ-
أشعث بن سوار ليس بـالقوي اهـ ليها صفة أرجوان ، فنزعها مث ركب

.
األشــعريأن حــدثنا ابــن مبــارك عــن هــارون عــن ابــن ســريين]25748[ابــن أيب شــيبة وقــال

هــــارون هــــو ابــــن إبــــراهيم .مرســــل جيــــد اهـــــ ، فــــأمر أن تنــــزععليهــــا صــــفة أرجــــوانأيت بدابــــة 
.األهوازي 

قطيفــة عمــرابــنرأى علــى رحــل حــدثنا ابــن عيينــة عــن عمــرو ]25744[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند صحيح قيصرانية

عـن نـافع حدثنا ليث بن سعد: ب املكي قال أخربنا حممد بن حر ]7159[ابن سعد وقال
.اهـ إسناد جيد رجوانكان يركب يف عهد عبد اهللا بالقطيفة األأن سامل بن عبد اهللا  

.تقدم يف احلرير عن عبد اهللا بن عمر أنه كان له ميثرة محراء
حدثنا سفيان عن حممد بن يعمرو بن عباس حدثنا ابن مهدحدثين]3631[البخاري -

. لكــم مــن أمنــاطهــل:صــلى اهللا عليــه وســلمقــال قــال النــيباهللا عنــهياملنكــدر عــن جــابر رضــ
يعــين-فأنــا أقــول هلــا . أمــا إنــه ســيكون لكــم األمنــاط :قــال ؟وأىن يكــون لنــا األمنــاط: قلــت 
:صلى اهللا عليه وسلم أمل يقل النيب: فتقول . أمناطك عينيأخر -امرأته 

اهـفأدعها . األمناط 
أن هيم عــــن ابــــن شــــهاب حــــدثين إبــــرا]1429[وقــــال أبــــو صــــاحل كاتــــب الليــــث يف حديثــــه 

.اهـ مرسل م كانوا يدخلون بقطائف األرجوانأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

األمر يف العمامة
قـاال حـدثنا أبـو أسـامة عـن شيبة واحلسـن احللـواينحدثنا أبو بكر بن أيب] 3378[مسلم -

ن حريـث عـن أبيـه قـال مسعـت جعفـر بـن عمـرو بـرواية احللـواينويفمساور الوراق قال حدثين
أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب وعليـه عمامـة سـوداء قـد أرخـى كأين:قال

اهـومل يقل أبو بكر على املنرب. طرفيها بني كتفيه
حدثنا هرون بن إسحق اهلمذاين حدثنا حيىي بن حممـد املـدين عـن عبـد ]1736[الرتمذي -

كـان النـيب صـلى اهللا عليـه : ن عمر عن نافع عن ابن عمر قال العزيز بن حممد عن عبيد اهللا ب
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و سلم إذا اعتم سـدل عمامتـه بـني كتفيـه قـال نـافع وكـان ابـن عمـر يسـدل عمامتـه بـني كتفيـه 
حســن هــذا حــديث : قــال الرتمــذي اهـــ قــال عبيــد اهللا ورأيــت القاســم و ســاملا يفعــالن ذلــك 

.ر يأيت قريبا عن ابن عم، ورجح أمحد وقفه ،غريب
ابـن وهـب ثنـا إمساعيــل بـن عيـاش عـن حممـد بـن يوسـف عــن مـن طريـق]6140[البيهقـي -

قـد أرخـى عمامتـه مـن ، رضي اهللا عنـه معتمـا عمر بن الخطابرأيت :السائب بن يزيد قال
.ال بأس به اهـ خلفه 

أخربنــا : أخربنــا هشــام بــن حســان قــال : أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال ]2843[ابــن ســعد -
خيطبنا وعليه إزار ورداء ، مرتديا به غري ملتحـف ، عليارمبا رأيت : الوضيء القيسي قال أبو 

، أبـو الوضـيء امسـه عبـاد بـن نسـيبصـحيحاهــ سـند وعمامة ، فينظر إىل شعر صدره وبطنه
.من شرطة علي 

دثنا أبــو العنــبس عمــرو بــن مــروان عــن حــ: قــال حــدثنا وكيــع]25453[ابــن أيب شــيبة وقــال
]2858[ابـن سـعد .عمامة سوداء ، قد أرخى طرفهـا مـن خلفـهعليرأيت على : قال أبيه

ي عمامـة رأيت على عل: قال أخربنا وكيع بن اجلراح عن أيب العنبس عمرو بن مروان عن أبيه
.اهـ على رسم ابن حبان سوداء قد أرخاها من خلفه

حممــد بــن يوســف عــن ثينوحــد: قــال إمساعيــلابــن وهــبمــن طريــق]6140[وروى البيهقــي 
مامتـه قـد أرخـى ع، شهدت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه يـوم عيـد معتمـا :أيب رزين قال
الوليـــد بـــن شـــجاع ثنـــا مـــن طريـــق]6141[ورواه البيهقـــي . والنـــاس مثـــل ذلـــك ، مـــن خلفـــه 

شـهدت :إمساعيل يعين ابن عياش ثنا حممـد بـن يوسـف عـن أيب رزيـن عـن علـي بـن ربيعـة قـال
والنــاس مثــل ، د أرخــى عمامتــه أيب طالــب رضــي اهللا عنــه يــوم عيــد، فرأيتــه معتمــا، قــعلــي بــن 

.اهـ هذا أوىل ، وابن عياش ليس بالقوي ذلك 
رزيـن ثنـا ثنـا عيسـى بـن يـونسالوليد بن شـجاع السـكوينمن طريق] 6142[وروى البيهقي 

، يــوم العيــد معتمــا رأيــت عليــا رضــي اهللا عنــه خــرج :بيــاع األمنــاط عــن األصــبغ بــن نباتــة قــال
عــن عيســى بــن تابعــه إســحاق بــن إبــراهيم.ميشــي ومعــه حنــو مــن أربعــة ألــف ميشــون معتمــني 

.اهـ تقدم ذكره يف كتاب العيدين ، هذا إسناد ضعيفيونس
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ثابـت بـن عبيـد عـن عـن حـدثنا األعمـش : حـدثنا وكيـع قـال ]25451[ابن أيب شـيبة وقال
اهــ هـذا خمتصـر ، عمامـة سـوداء يـوم قتـل عثمـانعلـيرأيـت علـى : قال أيب جعفر األنصاري 

عــن أيب أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن األعمــش عــن ثابــت بــن عبيــد]2859[وقــال ابــن ســعد 
ورأيته جالسا يف: رأيت على علي عمامة سوداء يوم قتل عثمان قال : جعفر األنصاري قال 

ـــا أبـــو ]6194[بيهقـــي ال.تبـــا لكـــم ســـائر الـــدهر: ظلـــة النســـاء ، ومسعتـــه يومئـــذ يقـــول أخربن
قـاال أخربنـا أبـو يأمحـد بـن احلسـن القاضـبالكوفة وأبـو بكـريهاشم العلو زيد بن أيبالقاسم

بــن دحــيم حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا حــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن يجعفــر حممــد بــن علــ
عنـه اهللايشـهدت الـدار يـوم قتـل عثمـان رضـ: قـال يجعفـر األنصـار ثابت بن عبيد عـن أيب

يبسيفه عليه عمامة سـوداء فـإذا علـظلة النساء حمتيبيفياملسجد فإذا رجل ينادفمررت يف
اهــ ورواه ابـن تبا لكم سـائر الـدهر:قال.قتل:قلت؟ ما صنع بالرجل: اهللا عنه قال يرض

حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن ثابــت بــن عبيــد عــن أيب ]38831[أيب شــيبة يف الفــنت 
دخلــت مــع املصــريني علــى عثمــان ، فلمــا ضــربوه خرجــت أشــتد قــد : قــال نصــاري جعفــر األ

مألت فروجي عدوا حـىت دخلـت املسـجد ، فـإذا رجـل جـالس يف حنـو مـن عشـرة عليـه عمامـة 
تبــا : فقــال : قلــت قــد واهللا فــرغ مــن الرجــل ، قــال : وحيــك مــا وراك ، قــال : ســوداء ، فقــال 

، وقاتـل اهللا مـن فيـه جهالـة هـذا أبو جعفـر اهـعليفنظرت فإذا هو: لكم آخر الدهر ، قال 
.ومغفرته وبركاته قتل أمري املؤمنني عثمان رمحة اهللا عليه 

: قــال حــدثنا احلســن بــن صــاحل عــن جــابر : حــدثنا وكيــع قــال ]25460[ابــن أيب شــيبة -
.أخربين من رأى عليا قد اعتم بعمامة سوداء ، قد أرخاها من بني يديه ومن خلفه

أخربنــا زهــري بــن معاويــة عــن جــابر: أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال ]2856[ابــن ســعد لوقــا
رأيـــت عليـــا متعصـــبا بعصـــابة ســـوداء ، مـــا أدري أي طرفيهـــا أطـــول ، الـــذي : عـــن هرمـــز قـــال 

أخربنا شريك عن جابر : أخربنا الفضل بن دكني قال .قدامه ، أو الذي خلفه ، يعين عمامة
قـد أرخاهـا مـن بـني يديـه رأيت عليا عليه عمامـة سـوداء: قال مزيقال له هر يعن موىل جلعف

.)1(ف ، وقاتل اهللا الروافض ، أي علم أفسدواياهـ ضعومن خلفه

حـدثنا حيـىي بـن آدم حـدثنا ابـن إدريـس عــن احللـواينيحـدثنا حسـن بـن علـ]24[قـال مسـلم يف مقدمـة الصـحيح -1
قـاتلهم :ي اهللا عنه قال رجل مـن أصـحاب علـيرضيملا أحدثوا تلك األشياء بعد عل:إسحاق قالاألعمش عن أيب

اهـعلم أفسدواياهللا أ
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: قـال حـدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن مسـاك عـن ملحـان بـن ثـروان]25458[ابن أيب شـيبة -
.ال بأس به اهـ عمامة سوداءعماررأيت على 

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا األســدي عــن شــريك عــن خمــارق عــن ]25468[ابــن أيب شــيبة -
، ، عـن عطـاء اهــ كـذا وجدتـه عمامـة سـوداءعبد الرحمن بن عوفرأيت على : قال عطاء

.وإمنا هو عن طارق 
أخربنــا شــريك عــن :حــدثنا ابــن األصــبهاين قــال]3781[يف التــاريخ ابــن أيب خيثمــة وقــال

.خمارق هو األمحسي اهـوعليه عمامة سوداءعوفعبد الرمحن بن رأيت خمارق عن طارق
حـدثنا قـيس : حـدثين عبـد الـرمحن بـن إبـراهيم عـن آدم قـال] 640[زرعة الدمشـقي وأبوقال

ى عبــد الــرمحن بــن رأيــت علــ: عــن األعمــش عــن قــيس بــن مســلم عــن طــارق بــن شــهاب قــال
.حديث حسن اهـ عوف عمامة سوداء

قـدم شـيخ : يـه زيـاد قـال عـن أبراوي عـن أيب عيسـىحدثنا البكـ]25464[ابن أيب شيبة -
.اهـ ضعيف عمامة سوداءالدرداءأبيرأيت على : قال سامل: يقال له 

حـدثنا قـيس بـن الربيـع عـن يـونس بـن : دكـني قـال أخربنـا الفضـل بـن ]5000[ابـن سـعد -
عليـه عمامـة وهـو بالنخيلـة ، و أبـو موسـى معاويـةأتى : قال عبد اهللا اجلرمي عن أشياخ منهم

.اهـ يونس شيخ كويف ثقة ء ، وجبة سوداء ، ومعه عصا سوداءسودا
رأيــت : قــال حــدثنا شــريك عــن األعمــش عــن ثابــت بــن عبيــد]25490[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ إسناد جيد وعليه إزار ، ورداء ، وعمامةزيد بن ثابت
ربيـع عـن أيب احلصـني حـدثنا قـيس بـن ال: دكـني قـالأخربنا الفضل بن ]6284[ابن سعد -

.اهـ خباب مل أعرفه عليه عمامة سوداءهريرةأبارأيت : عن خباب بن عروة قال
عــن عــن ابــن طــاووسحــدثنا أبــو أســامة عــن ســفيان عــن معمــر]25491[ابــن أيب شــيبة -

.ثقات اهـجيعل حتت حليته وحلقه من العمامةكان يكره أن يعتم إال أن أسامة بن زيد
عمامـة أنسرأيت على : قال حدثنا وكيع عن سلمة بن وردان]25455[يبة ابن أيب ش-

كيـع بـن اجلـراحأخربنـا و ]6544[ابـن سـعد .غري قلنسوة ، قد أرخاها من خلفـهسوداء على
لــى غــري قلنســوة قــد أرخاهــا مــن رأيــت علــى أنــس عمامــة ســوداء ع: عــن ســلمة بــن وردان قــال 

.اهـ حسن ، وابن وردان ضعيف خلفه
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:حــدثنا عيســى بــن طهمــان قــال: قــال أخربنــا الفضــل بــن دكــني]9510[ابــن ســعد ل وقــا
اهــ وقـد خضـب حليتـه بصـفرة، أيت أنس بن مالك دخل على احلجاج وعليه عمامـة سـوداء ر 

.سند جيد 
رأيـت : حـدثنا بـدر بـن عثمـان قـال : أخربنا الفضل بن دكني قـال ]9515[ابن سعد وقال 

.اهـ صحيح وداءلك عمامة سعلى أنس بن ما
جابر بن كان : حدثنا أبو بكر املدين قال: أخربنا يعلى بن عبيد قال]5722[ابن سعد -

هـو خـيالء ، ورأيـت علـى : ال يبلغ إزاره كعبه ، وكان يكره جر اإلزار والـرداء ويقـول عبد اهللا
متوشـحا جابر بن عبد اهللا عمامـة بيضـاء قـد أرسـلها مـن ورائـه ، ورأيتـه يصـلي يف ثـوب واحـد

.اهـ حسن ال بأس به ، وأبو بكر امسه الفضل بن مبشر ليس بالقوي به
: قـالأخربنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع: حدثنا أبو أسامة قال]25477[ابن أيب شيبة -

: قــال عبيــد اهللا.ويرخيهــا بــني كتفيــهيعــتمعمــرابــنكــان 
أخربنـــا ]5242[ابـــن ســـعد .)1(النـــيب صـــلى اهللا عليـــه

.اهـ صحيحوكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه اعتم وأرخاها بني كتفيه
رأيـت : عن عثمان بن إبراهيم احلاطيب قـال أخربنا عبد اهللا بن منري]5247[ابن سعد وقال

.حسن اهـ ويعتم ويرخيها من خلفه، شاربه ابن عمر حيفي 
رأيـــت ابـــن عمـــر : قـــال حـــدثنا شـــريك عـــن حممــد بـــن قـــيس]25482[ابـــن أيب شـــيبة وقــال

ابــــن اجلعــــد . ه وال أدري أيهمــــا أطــــولمعتمــــا قــــد أرخــــى العمامــــة مــــن بــــني يديــــه ومــــن خلفــــ
معتما قد أرسلها بني يديـه عمربنارأيت : نا شريك عن حممد بن قيس قال خرب أ]2228[

.حسن ، يأيت . ما أطول ومن خلفه وال أدري أيه
رأيت على ابن عمر عمامة : عن النضر أيب لؤلؤة قال أخربنا وكيع]5244[ابن سعد وقال

احلســن بــن مكــرم حــدثنا عثمــان بــن عمــر أخربنــا أبــو مــن طريــق]6195[البيهقــي .ســوداء
.اهـ حسن رأيت على ابن عمر عمامة سوداء:لؤلؤة قال

حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر عــن ســامل والقاســم كانــا : بــن بشــر قــال حــدثنا حممــد]25485[وقــال ابــن أيب شــيبة -1
.اهـ صحيح يرخيان عمائمهم بني أكتافهم
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عـن كليـب بـن حـدثنا سـفيان: حيـىي الكـويف قـال د بـنأخربنـا خـال]5251[وقال ابن سـعد 
شـــــعب اإلميـــــان يف البيهقـــــي اهــــــ وروىرأيـــــت ابـــــن عمـــــر يرخـــــي عمامتـــــه خلفـــــه: وائـــــل قـــــال 

رأيــت عبــد اهللا بــن : ابــن وهــب أخــربين ســفيان الثــوري عــن أيب وائــل قــالمــن طريــق] 5844[
أن ابن بن عمر عن نافعوأخربين عبد اهللا: قال.عمر معتما قد أرخى عمامته من قبل ظهره 

.حسن صحيح ، أبو وائل أظنها كنية كليب اهـإذا تعمم أرخى عمامته بني كتفيه عمر كان 
قلـت ليحـىي إن عبيـد اهللا القـواريري حـدثنا عـن ]3962[ألبيـهالعلليف أمحد عبد اهللا بن-
. وداء عمامـة سـالخـدريسـعيدأبـيبن مهدي عن جامع بن مطر عن أيب زوية رأيت على ا

ال ، حـــدثناه غـــريه عـــن جــامع بـــن مطـــر عـــن أيب رؤبـــة وصـــحف عبيـــد اهللا ، فقــال أخطـــأ هـــذا 
.على رسم ابن حبان . اهـ أبو رؤبة شداد بن عمران يدري من أبو زوية

رأيــت : عــن رشــدين بــن كريــب قــالأخربنــا ســعيد بــن حممــد الثقفــي]5933[ابــن ســعد -
ومعـىن .اهــ حسـن ويرخيهـا شـربا ، وأقـل مـن شـرب، ة يـقانرَ يعـتم بعمامـة حَ عبد اهللا بن عمـرو

.احلرقانية سوداء 
حــدثنا : حــدثنا شــريك قــال : حــدثنا إســحاق بــن منصــور قــال ]25467[ابــن أيب شــيبة -

]188/ 4[ابــن حبــان يف الثقــات .عمامــة ســوداءالبــراءرأيــت علــى : حــزن اخلثعمــي قــال 
رأيــت علــى الــرباء بــن :قــالريحــزن بــن بشــحيــىي ومحويــه قــال ثنــا شــريك عــن حــدثنا زكريــا بــن 

.يف خامت الذهب تقدم على رسم ابن حبان ، اهـ عازب عمامة سوداء 
واثلـــةرأيـــت علـــى : قـــال حســـني بـــن يـــونسعـــن حـــدثنا معـــن]25469[ابـــن أيب شـــيبة -

.ابن يونس مل أعرفه اهـ عمامة سوداء
حـدثين عمـر إمساعيـل ثنـامن طريق ابن وهـب] 5843[وروى البيهقي يف الشعب من طريق 

.اهـ ضعيف رأيت واثلة بن األسقع معتما قد أرخى عمامته من خلفه ذراعا :بن حيىي قال
عبـد رأيـت : أخربنا سعيد بن حممد الثقفي عن رشـدين عـن أبيـه قـال ]7197[ابن سعد -

] 111[لـوين . يـة ، ويرخيهـا شـربا أو أقـل مـن شـربيعـتم بعمامـة سـوداء حرقاناهللا بن عبـاس
أيــت علــى ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــار : قــالحــدثنا حبــان عــن رشــدين بــن كريــب عــن أبيــه

.اهـ ضعيف بني يديه شربا، ومن خلفه ذراعا عمامة سوداء حرقانية قد أرسلها من
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رأيــت علـــى : قــال حـــدثنا دينــار أبــو عمـــر: حـــدثنا وكيــع قــال ]25459[ابــن أيب شــيبة -
.ح اهـ حسن صحيعمامة سوداءالحسن

عـن أيب رزيـنعـن عاصـم حـدثنا شـريك: حدثنا شاذان قـال ]25470[ابن أيب شيبة وقال 
.اهـ حسن لي يوم اجلمعة وعليه عمامة سوداءخطبنا احلسن بن ع: قال 

حــدثنا املطلــب بــن زيــاد عــن الســدي: كــني قــال أخربنــا الفضــل بــن د ]7479[ابــن ســعد -
.اهـ حسن ته خارجة من حتت عمامتهوإن مجرمحه اهللاعليبنحسينرأيت : قال 

ــرابــنرأيــت : قــال حــدثنا عبــدة عــن هشــام]25478[ابــن أيب شــيبة - ، قــد معتمــا الزبي
.اهـ صحيح أرخى طريف العمامة بني يديه

بــن الــزبري يســدل ارأيــت : نــا عاصــم بــن حممــد عــن أبيــه قــالخرب أ]2102[ابــن اجلعــد وقــال
: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]25456[ابـــن أيب شـــيبة . راع عمامتـــه بـــني كتفيـــه ذراعـــا أو عظـــم الـــذ

رأيـت ابـن الـزبري اعـتم بعمامـة سـوداء ، قـد أرخاهـا مـن : حدثنا عاصم بن حممد عن أبيه قـال 
أخربنا وكيع بن اجلراح والفضل بن دكني وخالد بـن ]7674[ابن سعد .خلفه حنوا من ذراع

كــان ابــن الــزبري يســدل عمامتــه : حــدثنا عاصــم بــن حممــد العمــري عــن أبيــه قــال: حيــىي قــالوا 
.اهـ صحيح خلفه بني كتفيه ذراعا أو حنو الذراع

رأيت عبد اهللا بـن : أخربنا سعيد بن حممد الثقفي عن رشدين قال ]7673[ابن سعد وقال
. اهــ صـوابه حرقانيـة باملهملـة الزبري يعتم بعمامة سوداء خرقانية ويرخيها شربا أو أقـل مـن شـرب

.حسن 
حدثنا جرير بـن حـازم عـن يعلـى : حدثنا سليمان بن حرب قال]25489[أيب شيبة ابن -

مـــائم  أدركـــت املهـــاجرين األولـــني يعتمـــون بع: بـــن حكـــيم عـــن ســـليمان بـــن أيب عبـــد اهللا قـــال
ويضــع القلنســوة كــرابيس ســود وبــيض ومحــر وخضــر وصــفر يضــع أحــدهم العمامــة علــى رأســه

سـليمان قـال اهــ ى كوره ، ال خيرجهـا مـن حتـت ذقنـهلفوقها ، مث يدير العمامة هكذا ، يعين ع
.اهـ ووثقه ابن حبانفيعترب حبديثهليس باملشهور: أبو حامت الرازي 

ســـيار بــــن روح أو روح بــــن ســـيار لــــه صــــحبة، يعــــد يف ]2326[وقـــال البخــــاري يف التــــاريخ 
ب النـيب خطاب احلمصي نا بقية عن مسلم بن زياد رأيت أربعـة مـن أصـحاالشاميني، قال يل
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صلى اهللا عليه وسلم أنس بن مالك وفضالة بن عبيد وأبا املنيـب وروح بـن سـيار أو سـيار بـن 
.على رسم ابن حبان اهـ، روح يرخون العمائم خلفهم

باب منه
يـان عـن أيب حأخربنـا حسـن بـن صـاحل: أخربنا الفضل بن دكني قـال ]2862[ابن سعد -

.مرسلاهـ لطيفةعليسوة كانت قلن: قال 
عـن يزيــد ة الكـاليب عـن كيســان بـن أيب عمــر أخربنـا حممــد بـن ربيعــ]2863[وقـال ابـن ســعد 

اهــ صـوابه كيسـان رأيـت علـى علـي قلنسـوة بيضـاء مضـربة: بن احلارث بـن بـالل الفـزاري قـال 
: حـدثنا علـي بـن معبـد قـال]1328ك[الـدواليب .أبو عمـر عـن يزيـد بـن بـالل بـن احلـارث 

:حدثين موالي يزيـد بـن بـالل قـال:قالحدثنا كيسان أبو عمر: حدثنا أبو أمحد الزبريي قال
حـدثنا . ورأيـت عليـه قلنسـوة بيضـاء مضـربة : رأيت عليا عليه السـالم يتوضـأ فخلـل حليتـه قـال

حــدثنا كيســان أبــو : حــدثنا أســباط بــن حممــد قــال: و حممــد قــالاحلســن بــن علــي بــن عفــان أبــ
الم يـوم صـفني قلنسـوة بيضـاء مضـربةرأيـت علـى علـي عليـه السـ: ن بـالل قـالعمر عن يزيد بـ

.كيسان ضعفه حيىي ، ومواله يزيد وثقه العجلياهـ
:حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش بالكوفــة عــن عبــد امللــك بــن عمــري قــال]701العلــل [أمحــد -

قـال حـدثنا حـدثنا أمحـد بـن عبـد امللـك قـال حـدثنا زهـري وقـال . برنسـاموسـىأبيرأيت علـى 
وقال البغوي يف اجلعديات . طرفعة ومِ طَ قْ رأيت أبا موسى عليه مِ :عبد امللك بن عمري قال

إين :عمـري يقـولمسعت عبد امللك بن : نا سفيان قالحدثنا ابن زجنويه نا احلميدي]520[
ابـن . ورأيـت علـى أيب موسـى برنسـا : قال عبد امللـك. ألحدث باحلديث، فما أدع منه حرفا

حـدثنا زهـري بــن : وأمحـد بـن عبـد اهللا بـن يـونس قـاالأخربنـا الفضـل بـن دكـني]5011[سـعد 
رأيـت أبـا موسـى داخـال مـن هـذا البـاب وعليـه مقطعـة : معاوية عن عبـد امللـك بـن عمـري قـال 

، قلــت وأشــار عبــد امللــك إىل بــاب كنــدة: قــال أمحــد بــن يــونس قــال زهــري .ومطــرف حــريي
واملِقطعـة أو . أصح ، وهو حـديث حسـن هذاـ ؟ اهفأيش: قال؟ أبو موسى األشعري: لزهري 

.املقعطة ما تعصب به رأسك 
أن حدثنا حيىي بن سعيد عن ابن أيب عروبة عن أشعث عن أبيه]25356[ابن أيب شيبة -

.، كتبته يف الطهور صحيحاهـ فمسح عليهاالء وعليه قلنسوةأبا موسى خرج من اخل
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حـدثنا حممـد بـن حـرب : حـدثنا خالـد بـن خلـي القاضـي قـال]240[تـاريخأبو زرعة يف ال-
بـن معـدي كـرب وأبـا أمامـة صـدي المقـدامحدثين محيـد بـن ربيعـة القرشـي قـال رأيـت : قال

حـدثنا ]619[الطـرباين .سـانخارجني من عند الوليد بـن عبـد امللـك عليهمـا برنبن عجالن 
تقـي هشـام بـن عبـد امللـك ثنـا حممـد جـدي أبـو حـدثيناحلسني بن تقي بن أيب تقي احلمصـي

املقـدام بـن معـدي كـربو البـاهليأمامـةأبـارأيـت : بن حرب عـن محيـد بـن ربيعـة القرشـي قـال
.حسناهـ وعليهما برنسان

بــن رافــع بــن حــدثنا خارجــة بــن احلــارث : قــال أخربنــا خالــد بــن خملــد]5724[ابــن ســعد -
.اهـ حسن بيضاء مضربةوعليه قلنسوة جابر بن عبد اهللارأيت :قالمكيث 

بـنأنـسرأيـت علـى : قـال وكيع عن عيسى بن طهمانحدثنا]25494[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيحبرنسامالك

عــن إمساعيــل حــدثنا إبــراهيم بــن محيــد : ل أخربنــا شــهاب بــن عبــاد قــا]9514[ابــن ســعد -
.سند صحيح اهـوعليه مقطعة مينة ، وعمامةمالكأنس بنرأيت : بن أيب خالد قال 

: حـدثنا عبـاد بـن أيب سـليمان قـال : أخربنا الفضل بـن دكـني قـال ]9524[ابن سعد وقال 
.اهـ حسن يت على أنس بن مالك قلنسوة بيضاءرأ
عــن شــيبان عــن حـدثنا أيبيحــدثنا عبــد الســالم بـن عبــد الــرمحن الوابصــ]949[أبـو داود -

هـل :بعـض أصـحايبالرقـة فقـال يلقـدمت:حصني بن عبد الرمحن عن هالل بن يساف قال
فـــدفعنا إىل .قلـــت غنيمـــة:قـــال؟صـــلى اهللا عليـــه وســـلمرجـــل مـــن أصـــحاب النـــيبلـــك يف
فإذا عليه قلنسوة الطئة ذات أذنني وبرنس خز ، نبدأ فننظر إىل دله : قلت لصاحيب، وابصة 
أم قـيس بنـت ينفقال حـدثت. صالته فقلنا بعد أن سلمناوإذا هو معتمد على عصا يف، أغرب 

مصـاله يعتمـد حمصن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أسن ومحل اللحم اختـذ عمـودا يف
فقلنا له بعد : ورواه أبو علي القشري يف تاريخ الرقة ، وفيه.اهـ صححه احلاكم والذهيب عليه

.فذكره . حدثتين أم قيس بنت حمصن: ؟ قالما دعاك إىل العصا: أن سلمنا عليه
يت رأ: حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن أيب العالء قال]26739[ابن أيب شيبة -

: أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال]7354[ابــن ســعد . يصــلي مقنعــا رأســهالحســن بــن علــي
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وهـو يرأيت احلسـن بـن علـي يصـل: دثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن أيب العالء قالح
.اهـ ضعيفمقنع رأسه

الزبيـرابـنرأيـت علـى : قـال ا أبو معاوية عن هشام بن عروةحدثن]25493[ابن سعد-
: قـالحـدثنا أبـو معاويـة عـن هشـام]25353[ابن أيب شيبة . قلنسوة هلا رف ، يعين برطلة

.اهـ صحيح رأيت على ابن الزبري قلنسوة هلا رف
حــدثنا ســفيان عــن زيــد بــن جبــري: حيــىي بــن آدم قــال حــدثنا ]25492[ابــن أيب شــيبة وقـال

.اهـ صحيح يت على عبد اهللا بن الزبري برطلةرأ
حدثنا حجاج قال حـدثين شـعبة عـن أيب مسـلمة سـعيد بـن يزيـد ]4629[يف العلل أمحد -

: وقــال شــعبة ، بــن الــزبري مظلــة ارأيــت علــى :عــن رجــل مــن قومــه يقــال لــه أبــو إدريــس قــال
فـــرآين ، : قـــال شـــعبة ، ويـــونس مظلـــة ورأيـــت علـــى أيـــوب

ال تـدعها:قـال. مل ألبسـها :قلـت؟فـأين املظلـة:قـال، يونس بن عبيد يوما وليست علـي 
.اهـ أبو إدريس األودي ال يعرف 

رأيت علـى ابـن عـون برنسـا مـن : أخربنا معاذ بن معاذ العنربي قال ]10428[ابن سعد -
هذا برنس كان : ل؟ فقاما هذا الربنس يا أبا عون: ف رقيقا حسنا ، فقال بعض أصحابناصو 

العلــل أمحــد يف . يته، فاشــرت فكســاه أنــس بــن ســريين فبيــع يف مــرياث أنــس: ، قــالالبــن عمــر
.ذكره بـن عـون برنسـا مـن صـوف دقيـق حسـن فـاحدثنا معاذ بن معاذ رأيت على ]2007[

.صحيح 
حــدثنا بقيــة بــن الوليــد عــن : حــدثين يزيــد بــن عبــد ربــه قــال]214[ريخ تــاأبــو زرعــة يف ال-

أكثر مـن مخسـني مـرة وكانـت لـه جبـة، ومل أر عبد اهللا بن بسررأيت : عمرو قالنصفوان ب
وأظنه حـديث أيب بكـر ابـن عيـاش ، .مدلس اهـ بقية عمامة وال قلنسوة شتاء وال صيفاعليه

.يأيت يف اإلسبال 

القميصما جاء يف تزرير
نــا زهــري عــن عــروة بــن عبــد اهللا بــن قشــري قــال حــدثين معاويــة بــن خرب أ]2682[ابــن اجلعــد -

أتيــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يف رهــط مــن مزينــة فبايعنــاه، وإنــه ملطلــق : قــرة عــن أبيــه قــال
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األزرار، فأدخلت يدي يف جيب قميصه، فمسست اخلامت ، فما رأيت معاوية وال ابنه قـط يف 
.اهـ رواه أمحد وأبو داود وغريهم ، وصححه ابن حبان وال حر إال مطلقي أزرارمهاشتاء 

حـــدثنا معـــاذ ثنـــا ابـــن عـــون وابـــن أيب عـــدي عـــن ابـــن عـــون حـــدثين مســـلم ] 4321[أمحـــد -
مــا أخطــأين أو قلمــا أخطــأين : البطــني عــن إبــراهيم التيمــي عــن أبيــه عــن عمــرو بــن ميمــون قــال

فمــا مسعتــه لشــيء قــط : عــدي عشــية مخــيس إال أتيتــه، قــالمخيســا قــال ابــن أيبمســعودابــن
يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا 
عليه وسلم قال ابـن أيب عـدي قـال مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول فـنكس قـال 

أو دون : قت عيناه وانتفخت أوداجه فقـالفنظرت إليه وهو قائم حملول أزرار قميصه قد اغرور 
.صححه احلاكم وغريه ورواه الدارمي و ذاك أو فوق ذاك أو قريبا من ذاك أو شبيها بذاك اهـ

سـعيد املـدينعـن حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيـد اهللا بـن العيـزار]25296[ابن أيب شيبة -
اهــ علـى رسـم ابـن حملـل األزرارأيتـه مصـفر اللحيـة ،يف جنازة ، فر هريرةأبيكنت مع : قال 

.حبان 
حــدثنا ســفيان : حــدثين ســليمان بــن عبــد الــرمحن قــال] 633التــاريخ[زرعــة الدمشــقي وأبــ-

.سند صحيح اهـ حملل األزرارزيد بن ثابتعن األعمش عن ثابت بن عبيد أنه رأى 
أيت ما ر : قال حدثنا حفص عن األعمش عن ثابت بن عدي]25295[ابن أيب شيبة -

.سند صحيح اهـ ميصهما قطزارين عليهما قابن عباسوعمرابن
حدثنا : فص بن غياث قالحدثنا ح: أخربنا عفان بن مسلم قال ]5236[ابن سعد وقال

البغــوي يف معجــم . مــا رأيــت ابــن عمــر يــزر قميصــه قــط: عــن ثابــت بــن عبيــد قــالاألعمــش 
وحدثين زياد بن املبارك نـا عبـدة  منري ححدثنا شجاع نا أبو معاوية وابن ]1433[الصحابة 

طما رأيت ابن عمر وال ابن عباس زرا قميصـا قـ: كلهم عن األعمش عن ثابت بن عبيد قال
.سند صحيحاهـ 

بـن عمـر معتمـا قـد ارأيـت : نا شريك عن حممد بن قيس قال خرب أ]2228[ابن اجلعد وقال
ورأيته حملل :قال.ورأيته يصفر حليته:قال.أرسلها بني يديه ومن خلفه وال أدري أيهما أطول

.اهـ حسن تقدم أزرار القميص 
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:حــدثنا عبــد الــرمحن بــن العريــان قــال: أخربنــا املعلــى بــن أســد قــال]5235[وقــال ابــن ســعد 
اإلزار أظنـــه اهــــ مـــا رأيـــت ابـــن عمـــر إال وهـــو حملـــول اإلزارلَّ قَـــ: ن قـــيس قـــالمسعـــت األزرق بـــ

.اد جيدإسنوهذا . تصحيفا من األزرار 
محـران بـن عبـد العزيـز القيسـي حـدثناأخربنا مسلم بـن إبـراهيم قـال]5250[ابن سعد وقال
: ل فيقــو ، ملدينــة مطلقــا إزاره يــأيت أســواقهارأيــت ابــن عمــر با: حــدثنا أبــو رحيانــة قــال :قــال

.عبد اهللا بن مطر أظنهاهـ حسن ، أبو رحيانة كيف يباع ذا ؟ كيف يباع ذا ؟
حـدثنا الوليـد بــن : شـقي قـالأخربنـا سـليمان بـن عبـد الـرمحن الدم]5252[د ابـن سـعوقـال 

وقـال ، رأيت ابـن عمـر يصـلي حملـول اإلزار : عن زيد بن أسلم قال مسلم عن زهري بن حممد
]735[اآلحـاد واملثـاين ابن أيب عاصم .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حملول اإلزار: 

رأيـت ابـن عمـر : لوليـد بـن مسـلم ثنـا زهـري عـن زيـد بـن أسـلم قـالحدثنا هشام بـن عمـار ثنـا ا
نـــا حممـــد بـــن حيـــىي حـــدثنا صـــفوان بـــن ]779[ابـــن خزميـــة . رضـــي اهللا عنـــه حملـــوال زر قميصـــه

رأيـت ابـن عمـر : زيـد بـن أسـلم قـالنـاصاحل الثقفي نا الوليد بن مسلم حدثنا زهـري بـن حممـد
نا حممد .أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعلهر : فقال، فسألته عن ذلكيصلي حملول أزراره

: وقال، فسألته: غري أنه مل يقلذا مثلهبن حيىي حدثنا سليمان بن عبد الرمحن حدثنا الوليد
واحلـاكم ابـن حبـان وصـححهاهــ )1(عليه وسلم يصـلي حملـول األزراررأيت رسول اهللا صلى اهللا

.والذهيب
مـا رأيـت ابـن عمـر : حدثنا احلـاطيب قـال : عبيد قال أخربنا يعلى بن ]5264[ابن سعد -

.حسن اهـإال حملل اإلزار
حـدثنا ابـن مصـفى ثنـا بقيـة ثنـا شـعبة عـن عيينـة ]736[اآلحاد واملثـاين يف ابن أيب عاصم -

.اهـ ثقات ابن عمر حملول األزرار يف املسجدرأيت : بن عبد الرمحن عن أبيه قال

ما جاء يف أكمام القميص
سألت حممدا عـن حـديث زهـري بـن حممـد عـن زيـد بـن أسـلم عـن ابـن عمـر ]713[وقال الرتمذي يف العلل الكبري -1

أتقــي هــذا الشــيخ كــأن حديثــه موضــوع ولــيس هــذا أنــا: قــال حممــد، رأيــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم حملــوال إزاره : قـال
أهل الشـام يـروون عـن زهـري ، عندي زهري بن حممد وكان أمحد بن حنبل يضعف هذا الشيخ ينبغي أن يكون قلب امسه 

اهـبن حممد هذا مناكري
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حــدثنا معــاذ بــن هشــام عــن أبيــه يحــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم احلنظلــ]4029[بــو داود أ-
كانـت يـد كـم قمـيص : بن حوشب عن أمسـاء بنـت يزيـد قالـتعن بديل بن ميسرة عن شهر

.حسنه الرتمذي واستغربه اهـرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الرصغ
أخربنــا ســالم بــن مســكني قــال أخربنــا أخربنــا مســلم بــن إبــراهيم قــال ]4048[ابــن ســعد -

مجعـة بالصـالة فخـرج فلمـا الخطـاببـنعمـرأبطـأ : عبد العزيز بن أيب مجيلة األنصاري قال 
إمنـا حبسـين قميصـي هـذا ، مل يكـن يل قمـيص غـريه ،  : أن صعد املنرب اعتذر إىل الناس فقال 

: ا عارم بن الفضل قال أخربنمث قال. كان خياط له قميص سنبالين ال جياوز كمه رسغ كفيه
خـرج عمـر بـن اخلطـاب يومـا إىل اجلمعـة وعليـه : أخربنا محاد بن زيد عن بـديل بـن ميسـرة قـال

حبسين قميصي هذا ، وجعل ميـد يـده ، : قميص سنبالين فجعل يعتذر إىل الناس وهو يقول 
، ا ثقـة كالمه،  اهـ صحيح مرسل من الوجهني يعين كميه ، فإذا تركه رجع إىل أطراف أصابعه

.سنبالين واسع .يروي عن أنس 
أخربنـا سـعيد : ل قـاحـدثنا محـاد بـن سـلمة: حـدثنا عفـان قـال ]25345[ابن أيب شيبة -

دعا بشفرة ليقطـع كـم قمـيص عتبـة بـن الخطاببنعمرأن اجلريري عن أيب عثمان النهدي 
يـا أمـري املـؤمنني ، أنا أكفيكه: فرقد من أطراف أصابعه ، وكان عليه قميص سنبالين ، فقال 

قــالأخربنــا يزيــد بــن هــارون ]8301[ابــن ســعد .إين أســتحي أن تقطعــه عنــد النــاس ، فرتكــه
رأى علــى اخلطــاببــنعمــرأن أخربنــا محــاد بــن ســلمة عــن اجلريــري عــن أيب عثمــان النهــدي 

: عتبة بن فرقد قميصا طويل الكم فدعا بالشـفرة ليقطعـه مـن عنـد أطـراف أصـابعه فقـال عتبـة 
.اهـ صحيح حيي أن تقطعه وأنا أقطعه فرتكها أمري املؤمنني إين أستي

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن ]7421[وقال احلاكم 
موسى ثنا أبو عقيل حيىي بن املتوكل ثنا أبو سلمة بـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عمـر عـن أبيـه 

مــد  : لــبس عمــر قميصــا جديــدا مث قــال : رضــي اهللا عنهمــا قــال عــن جــده عبــد اهللا بــن عمــر 
فقطعــت مــن الكمــني : كمــي يــا بــين و الــزق بــأطراف أصــابعي و اقطــع مــا فضــل عنهمــا قــال 

دعه يا بـين هكـذا رأيـت : لو سويته باملقص قال : فصار فم الكمني بعضه فوق بعض فقلت 
ا زال القمـيص علـى أيب حـىت تقطـع فم: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل قال ابن عمر 
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هـذا حـديث صـحيح اإلسـناد .قدميـه ما كنا نصلي حىت رأيـت بعـض اخليـوط تتسـاقط علـىو 
.أبو عقيل ضعفوه : الذهيباهـ قالمل خيرجاه و 

ابتـاع علـي : قـالعلـيعـن إمساعيـل عـن جعفـر حـدثنا حـامت بـن]25344[ابن أيب شيبة -
ص ، وأمـره أن يقطـع مـا خلـف عـا اخليـاط ، فمـد كـم القمـيقميصا سنبالنيا بأربعة دراهم ، ود

اهـ أصابعه
حـدثين : بالل قال أخربنا سليمان بن: قال أخربنا خالد بن خملد]2854[وقال ابن سعد 

كـان علـي بــن أيب طالـب يطـوف يف الســوق بيـده درة ، فــأيت : قــال جعفـر بـن حممــد عـن أبيـه
ا بيديـه ، مث بقميص له سنبالين فلبسـه فخـرج كمـاه علـى ي

و بكـر بـن عبـد اهللا بـن أيب أويـس عـن سـليمان بـن بـالل أخربنـا أبـ.أخذ درته فـذهب يطـوف
ابتـاع علـي قميصـا سـنبالنيا بأربعـة دراهـم ، فجـاء اخليـاط : قـال عن جعفر بن حممـد عـن أبيـه

مــن ]5774[هقـي يف الشــعب البي. ه أن يقطعــه ممـا خلــف أصــابعهفــأمر ، فمـد كــم القمـيص
:أنــه قــالالربيــع بــن ســليمان ثنــا ابــن وهــب ثنــا ســليمان بــن بــالل عــن جعفــر بــن حممــدطريــق 

ابتاع علي بن أيب طالب قميصا مسبال بأربعة دراهم فجاء به اخليـاط فمـد كـم القمـيص وأمـره 
.اهـ مرسل حسن أن يقطع ما خلف أصابعه 
ســعيد بــن منصــور ثنــا ســفيان ثنــا جعفــر بــن ق مــن طريــ]5773[وروى البيهقــي يف الشــعب 

أن عليـا كـان يلـبس القمـيص مث ميـد الكـم حـىت إذا بلـغ األصـابع قطـع مـا فضـل حممد عن أبيـه
.اهـ مرسل جيد ال فضل للكمني على اليد :ويقول

أخربنا محيد بن عبد اهللا األصم قـال : قال أخربنا الفضل بن دكني]2851[وقال ابن سعد 
أتعــرفين ؟ : رأيــت عليــا يف بــين ديــوار وأنــا غــالم فقــال : مــوىل لبــين األشــرت قــال مسعــت فــروخ : 

ال ، فاشــرتى منــه : أتعــرفين ؟ فقــال : نعــم ، أنــت أمــري املــؤمنني ، مث أتــى آخــر فقــال : فقلــت 
كفـه ، فلمـا كفـه قـال : قميصا زابيا فلبسه ، فمد كم القميص فإذا هو مع أصابعه ، فقال له 

.على رسم ابن حبان اهـ كسا علي بن أيب طالبمد هللا الذياحل: 
حدثنا علي بـن مسـهر عـن األجلـح عـن عبـد اهللا بـن أيب اهلـذيل]25346[ابن أيب شيبة -

أو رازقــي ، إذا أرســله بلــغ نصــف ســاقيه ، وإذا مــده مل ليــه قمــيص مــدري ععليــارأيــت : قــال 
هللا بـن منـري عـن األجلـح عـن أخربنـا يعلـى بـن عبيـد وعبـد ا]2845[ابن سـعد . جياوز ظفريه
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إذا مــد كمــه بلـــغ الظفــر ، فـــإذا رأيــت عليـــا عليــه قمـــيص رازي : ال قــعبــد اهللا بــن أيب اهلـــذيل
أبو عمر .بلغ نصف الذراع: بلغ نصف ساعده ، وقال عبد اهللا بن منري : أرخاه ، قال يعلى 

هري حدثنا و حدثنا عبد اهللا بن عمر اجلحدثنا خلف بن قاسم] 1112/ 3[االستيعاب يف 
:قـالحدثنا عبد الرحيم بـن سـليمان: حدثنا حيىي بن سليمان قالأمحد بن حممد بن احلجاج

رأيــت عليــا خــرج وعليــه : قــالحــدثنا أجلــح بــن عبــد اهللا الكنــدي عــن عبــد اهللا بــن أيب اهلــذيل
اهــ ، وإذا أرسله صار إىل نصف الساعدقميص غليظ دارس إذا مد كم قميصه بلغ إىل الظفر

.فضعي
وكـم مالـكبـنأنـسرأيـت : قـال حدثنا وكيع عن أيب البحرتي]25347[ابن أيب شيبة -

.فايصحتأبو البحرتي مل أعرفه ، أخشى أن يكون اهـ قميصه إىل الرصغ
:خالـد بـن عبـد اهللا الواسـطي قـالأخـربين: أخربنا زيد بن احلباب قال]9522[ابن سعد -

اهـــ رأيــت كــم أنــس بــن مالــك وســعه فمــه عظــم الــذراع:أخــربين راشــد بــن معبــد الثقفــي قــال 
.ضعيف 

هـو ثنا حممـد بـن محـران عـن أيب سـعيد و حدثنا محيد بن مسـعدة حـد]1782[الرتمذي وقال
كانت كمـا أصـحاب رسـول اهللا صـلى : عبد اهللا بن بسر قال مسعت أبا كبشة األمناري يقول 

وعبــد اهللا بــن بســـر بصــري هـــو هــذا حــديث منكـــر : قــال أبــو عيســـى.اهللا عليــه وســلم بطحـــا
اهـوبطح يعين واسعة ، ضعيف عند أهل احلديث ضعفه حيىي بن سعيد وغريه 

للرجالما جاء يف إسبال الثياب
عــن أيبيســعيد املقــرب حــدثنا آدم حــدثنا شــعبة حــدثنا ســعيد بــن أيب]5787[البخــاري -

اهـالنار يمن اإلزار ففالكعبني ما أسفل من:قال صلى اهللا عليه وسلم هريرة عن النيب
حدثنا شعبة عن حممد وهو ابن زيـاد حدثنا عبيد اهللا بن معاذ حدثنا أيب]5584[مسلم -

مسعـــت أبـــا هريـــرة ورأى رجـــال جيــــر إزاره فجعـــل يضـــرب األرض برجلـــه وهـــو أمـــري علــــى :قـــال
ن اهللا ال إ:قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . جاء األمري جاء األمري:البحرين وهو يقول

اهـينظر إىل من جير إزاره بطرا 
حــدثنا حممــد بــن مقاتــل أخربنــا عبــد اهللا أخربنــا موســى بــن عقبــة عــن ]3665[البخــاري -

مــن جــر :صــلى اهللا عليــه وســلمقــال قــال رســول اهللا ســامل بــن عبــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن عمــر 
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إال أن ييسرتخثويبيإن أحد شق:فقال أبو بكر. مل ينظر اهللا إليه يوم القيامةثوبه خيالء
ل قـا.إنك لست تصنع ذلك خـيالء:ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفق.أتعاهد ذلك منه

اهـمل أمسعه ذكر إال ثوبه :أذكر عبد اهللا من جر إزاره قال: فقلت لسامل : موسى
لقيـــت:حـــدثنا مطـــر بـــن الفضـــل حـــدثنا شـــبابة حـــدثنا شـــعبة قـــال]5791[البخـــاري وقـــال

حـدثينفيه فسألته عن هذا احلديث فييقضيمكانه الذحمارب بن دثار على فرس وهو يأيت
مـن جـر ثوبـه خميلـة:يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مسعت عبد اهللا بن عمر

اهـما خص إزارا وال قميصا :قال؟أذكر إزاره: فقلت حملارب. مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة
بكـرة حدثىن حممد أخربنـا عبـد األعلـى عـن يـونس عـن احلسـن عـن أيب]5785[خاري الب-

فقـام جيـر ثوبـه مسـتعجال ، حـىت صـلى اهللا عليـه وسـلم خسفت الشمس وحنن عند النيب:قال
إن الشــمس :عنهــا ، مث أقبــل علينــا وقــال يأتــى املســجد وثــاب النــاس فصــلى ركعتــني ، فجلــ

اهـذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا اهللا حىت يكشفهاوالقمر آيتان من آيات اهللا ، فإ
: قـــالين مســـلم بـــن ينـــاق املكـــيأخـــرب : قـــالحـــدثنا شـــعبة]2060[أبـــو داود الطيالســـي -

فانتسـب لـه، فـإذا رجـل : ممـن أنـت؟ قـال: شهدت ابن عمر ورأى رجـال مبكـة جيـر إزاره، فقـال
ارك، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا ارفع إز : من بين ليث، فعرفه ابن عمر، فقال له ابن عمر

ال ة فــإن اهللا عــز وجــلمــن جــر إزاره ال يريــد بــذلك إال املخيلــ: عليــه وســلم بــأذين هــاتني يقــول
.اهـ رواه مسلم ينظر إليه يوم القيامة

عبـد اهللا عمـر بـن حممـد عـن أبو الطاهر حدثنا ابـن وهـب أخـربينحدثين]5583[مسلم -
اسـرتخاء يإزار ويفمـررت علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:بن واقد عن ابن عمـر قـال

فقـال بعـض . فـزدت فمـا زلـت أحتراهـا بعـد. زد:فرفعته مث قـال. يا عبد اهللا ارفع إزارك:فقال، 
اهـأنصاف الساقني: فقال ؟ إىل أين : القوم 

يفـة حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن مسلم بن نذير عـن حذ]23450[أمحد -
فــإن ، هــذا موضــع اإلزار :ســلم بعضــلة ســاقي فقــالأخــذ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : قــال 

اهـــ تابعــه شــعبة ، صــححه فــان أبيــت فــال حــق لــإلزار يف الكعبــني ، أبيــت فأســفل مــن ذلــك 
.الرتمذي 



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

103

ســألت أبــا ســعيد اخلــدري :نــه قــالأعــن العــالء بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــه ]1631[مالــك -
إزرة :ســـلم يقـــول مسعـــت رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و ، نـــا أخـــربك بعلـــم أ:فقـــال، عـــن اإلزار 
نصاف ساقيه ال جناح عليه فيما بينه وبني الكعبني ما أسـفل مـن ذلـك ففـي النـار أاملؤمن إىل 

أبـو اهــ رواه أمحـد و ما أسفل من ذلك ففي النار ال ينظر اهللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطـرا 
.لباين وشعيب صححه األو داود 

وأبو يغفار حدثنا أبو متيمة اهلجيمحدثنا مسدد حدثنا حيىي عن أيب]4086[أبو داود -
رأيـت رجـال يصـدر النـاس عـن :جـابر بـن سـليم قـاليجر عن أيبمتيمة امسه طريف بن جمالد 

. لمهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس:قالوا؟من هذا:رأيه ال يقول شيئا إال صدروا عنه قلت
ســالم فــإن عليــك ال. ال تقــل عليــك الســالم:قــال .عليــك الســالم يــا رســول اهللا مــرتني:قلــت

إذا يأنــا رســول اهللا الــذ:قــال ؟أنــت رســول اهللا :قــال قلــت. حتيــة امليــت قــل الســالم عليــك 
أصابك ضر فدعوته كشـفه عنـك وإن أصـابك عـام سـنة فدعوتـه أنبتهـا لـك وإذا كنـت بـأرض 

. ال تسنب أحدا :قال . اعهد إيل:قلت. ت راحلتك فدعوته ردها عليك ة فضلقفراء أو فال
وال حتقـرن شـيئا مـن املعـروف وأن : قال. فما سببت بعده حرا وال عبدا وال بعريا وال شاة:قال

وارفـــع إزارك إىل نصـــف ، إن ذلـــك مـــن املعـــروف ، تكلـــم أخـــاك وأنـــت منبســـط إليـــه وجهـــك 
الساق فإن أبيت فإىل الكعبني وإياك

اهــــ فإمنـــا وبـــال ذلـــك عليـــه ، تعلـــم فيـــه وإن امـــرؤ شـــتمك وعـــريك مبـــا يعلـــم فيـــك فـــال تعـــريه مبـــا
.صححه ابن حبان واأللباين وشعيب 

بـن ابنـه عبـد اهللا بـن واقـد ابـن عمـر احدثنا سفيان عن زيد بـن أسـلم مسـع ]4567[أمحد -
جـل إىل مــن جــر إزاره اهللا عــز و ال ينظــر : مسعـت رســول اهللا صــلى اهللا عليـه وســلم يقـوليـا بــين

ثنا حـــد]650[احلميـــدي وقـــال .لـــك خمتصـــرا ، أخرجـــه البخـــاري ومســـلماهــــ رواه ماخـــيالء 
ت عليـه بغـري إذن، فـدخلبعثـين أيب إىل عبـد اهللا بـن عمـر: قـالزيد بـن أسـلمثين: سفيان قال

اهللا بـن ومر ابن ابنـه عبـد . استأذن، فإذا أذن لك فسلم إذا دخلتإذا جئت ف: فعلمين فقال
أي بـين ارفـع إزارك، فـإين مسعــت : فقـال لـهجيـرهوعليـه ثـوب جديــد واقـد بـن عبـد اهللا بـن عمـر

.اهـ صحيح ال ينظر اهللا إىل من جر ثوبه خيالء: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
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عـن عبـد العزيـز بــن أيبيحـدثنا حسـني اجلعفـيلسـر حـدثنا هنـاد بـن ا]4096[أبـو داود -
اإلزار اإلســبال يف:قــال صــلى اهللا عليــه وســلمرواد عــن ســامل بــن عبــد اهللا عــن أبيــه عــن النــيب

صـــححه اهــــمـــن جـــر منهـــا شـــيئا خـــيالء مل ينظـــر اهللا إليـــه يـــوم القيامـــة ، والقمـــيص والعمامـــة 
مـا : قـال أبـو بكـر : عـن حسـني ، مث قـال ورواه ابن ماجة عن أيب بكر بن أيب شيبة.األلباين

.وكأنه موقوف . تفرد به ابن أيب رواد : أغربه اهـ قلت 
مسية الصباح عن يزيد بن أيبحدثنا هناد حدثنا ابن املبارك عن أيب]4097[وقال أبو داود 

اإلزار فهــــو يفيفصــــلى اهللا عليــــه وســــلممــــا قــــال رســــول اهللا:مسعــــت ابــــن عمــــر يقــــول:قــــال
.صححه األلباين وشعيب رواه أمحد ، و اهـ )1(صالقمي

نه مسع عمرو بن أثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق ثنا إبراهيم بن ميسرة دح]19490[أمحد -
سلم تبـع رجـال مـن ثقيـف حـىت هـرول يف أثـره ن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه و الشريد حيدث ع

ينإيــا رســول اهللا :ركبتيــه فقــالفكشــف الرجــل عــن :قــال.ارفــع إزارك:حــىت أخــذ ثوبــه فقــال
جــل كــل خلــق اهللا عــز و:فقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم.أحنــف وتصــطك ركبتــاي

اهـــ صــححه ابــن  ال وإزاره إىل أنصــاف ســاقيه حــىت مــات إومل يــر ذلــك الرجــل : قــال . حســن 
.كثري وغريه 

بــن مســهر عــن حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن ســليمان ]25326[ابــن أيب شــيبة -
دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه ، مث قطع ما كان أسفل مـن ذلـك ، قـال عمرأن خرشة 

.اهـ سند صحيح أنظر إىل ذباذبه تسيل على عقبيهفكأين: 
حـدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن إبـراهيم عـن ابـن ]25312[ابن أيب شيبة -

فـرآه عمـر جيـر إزاره: عليـه ، قـال شـاب يثـين دخل شاب على عمر ، فجعـل ال: قال مسعود

ليت تقع على ظهور وهي ا. ةجَ رفَ خَ يف حديث أيب هريرة أنه كره السراويل املُ : ] 196/ 4[غريب قال أبو عبيد يف ال-1
مث . عيش خمرفج إذا كان واسعا رغـدا : وهذا تأويلها وإمنا أصل هذا مأخوذ من السعة وهلذا قيل: القدمني قال أبو عبيد

والذي يراد من هذا احلديث أنه كره إسبال. وبعضهم يقول املخرفشة بالشني وليس هذا بشيء إمنا احملفوظ باجليم : قال
إبــراهيم عــن ] 522/ 6[تــاريخ بغــداد وروى اخلطيــب يف اهـــل اإلزار واحلــديث يف هــذا قليــل الســراويل كمــا يكــره إســبا

يف كتـــاب أيب عبيـــد غريـــب احلـــديث ثالثـــة ومخســـون حـــديثا لـــيس هلـــا أصـــل، قـــد علمـــت عليهـــا يف كتـــاب : لقـــااحلـــريب 
هللا عليــه وســلم عــن لــبس : الســروي، منهــا

.اخل. السراويالت املخرفجة
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فكان عبد : يا ابن أخي ، ارفع إزارك ، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك ، قال : فقال له : قال 
ورواه اهــ فلـم مينعـه مـا هـو فيـه أن تكلـم بـهيا عجبا لعمر أن رأى حـق اهللا عليـه ،: اهللا يقول 

حـدثنا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة: قـالبـو داودحـدثنا أ] 935/ 3[ابن شـبة يف تـاريخ املدينـة 
أقبل رجل شاب يثـين علـى عمـر رضـي اهللا عنـه وقـد : قال عبد اهللا: يقولمسعت إبراهيم: قال

يـا ابـن أخـي ارفـع إزارك فإنـه : طعن والناس يثنـون عليـه فلمـا أدبـر إذا إزاره ميـس األرض، فقـال
ر مل مينعـه مـا كـان فيـه أنـه رأى حقـا هللا يرحم اهللا عم: أتقى لربك وأنقى لثوبك ، قال عبد اهللا

حـدثين ]329[وقال عبـد اهللا بـن أمحـد يف زوائـده علـى فضـائل الصـحابة ألبيـه اهـ يتكلم فيه 
لـرمحن قثنـا أبــو معاويـة قثنـا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عــن عبيـد اهللا بـن حممـد القرشـي أبـو عبـد ا

ملا طعـن تلـك الطعنـة رأى غالمـا قـد رحم اهللا عمر، إنه: عن عبد اهللا قالإبراهيم عن األسود
يا غالم، خذ من شعرك، وارفـع إزارك، فإنـه أبقـى لثوبـك، وأتقـى لربـك عـز : أسبل إزاره، فقال

، يأيت يف غري أخرجه البخاري من وجه آخر مطوال اهـ مرسل أصح ، وهو خرب صحيح وجل
.هذا الكتاب إن شاء اهللا 

عـن أخربنـا موسـى بـن عبيـدة: بـن موسـى قـال حـدثنا عبيـد اهللا]25331[ابن أيب شـيبة -
فقيـل لـه يف : قـال، كان إزاره إىل نصـف سـاقيه عثمان بن عفانأن سلمة عن أبيهإياس بن

اهـ هـذا خمتصـر مـن حـديث ، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلمهذه إزرة حبييب : ذلك ؟ فقال
.وموسى بن عبيدة ليس بالقوي .احلديبية 

: قـال حـدثنا أبـو سـليمان املكتـب عـن أبيـه: حـدثنا وكيـع قـال ]25329[ابن أيب شـيبة -
أخربنا الفضل بـن دكـني ]2852[ابن سعد .عليه إزار جنراين إىل أنصاف ساقيهعليارأيت 

حدثين والدي أنه رأى عليا ميشـي يف : بن دينار أبو سليمان املكتب قالأخربنا أيوب: قال
اهـ ورأيت عليه بردين جنرانيني: يه ، وبردة على ظهره ، قال السوق وعليه إزار إىل نصف ساق

.على رسم ابن حبان 
أخربنا عبـد اجلبـار بـن املغـرية األزدي : أخربنا الفضل بن دكني قال ]2853[ابن سعد وقال 

وإزار  ليــــه رداء ســــنبالين ، وقمــــيص كــــرابيس
.ضعيف اهـ ساقيه ، اإلزار والقميصإىل نصف كرابيس
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حلر بن جرمـوز عـن أبيـه قـال حدثنا ا: أخربنا الفضل بن دكني قال ]2849[ابن سعد وقال
وهو خيرج من القصر وعليه قطريتان إزار إىل نصف السـاق ، ورداء مشـمر قريـب رأيت عليا: 

أوفـوا : حسـن البيـع ويقـول 
.اهـ ال بأس به ال تنفخوا اللحم: يزان ، ويقول الكيل وامل

عـن عطـاء أخربنـا علـي بـن صـاحل: أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال ]2860[ابن سعد وقال 
رأيـــت عليـــا خـــرج مـــن البــاب الصـــغري فصـــلى ركعتـــني حـــني ارتفعـــت الشـــمس : أيب حممــد قـــال 

ألصــــابع ، وأصــــل األصــــابع غــــري فــــوق الكعبــــني وكمــــاه إىل اوعليــــه قمــــيص كــــرابيس كســــكري
حـدثنا احلسـن بـن علـي بـن عفـان قـال حـدثنا معاويـة ]1696[الكـىن الـدواليب يف .مغسول

رضـي اهللا عنـه قمـيص  علـيقـال رأيـت علـى بن هشام عن علي بن صاحل عن عطاء أيب حممد
.ضعيف اهـكرابيس كسكر غري مغسول فوق الكعبني

اتـزر عليـاأن حدثنا وكيع عن أيب مكني عن خالـد عـن أيب أميـة]25322[شيبة ابن أيب-
عـن خالـد أيب أميـة قـال أخربنـا وكيـع عـن أيب مكـني ]2844[ابن سعد . فلحق إزاره بركبتيه

. أميـة امسـه شـريح عن أيب أظنه احلذاء صوابه عن خالد اهـ كبتيهرأيت عليا وقد حلق إزاره بر : 
.سند ضعيف

خرجـت : قـالحدثنا حممد بن عبيد ثنا املختار بن نافع عن أيب مطـر]96[بن محيد عبد -
ارفــع إزارك فإنــه أنقــى لثوبــك وأتقــى لــك وخــذ مــن ن املســجد فــإذا رجــل ينــادي مــن خلفــيمــ

رأسك إن كنت مسلما، فمشيت خلفه وهو بني يدي مؤتزر بإزار مرتد برداء ومعه الدرة كأنـه 
أجـل، رجـل مـن : من هذا؟: أعرايب بدوي، فقلت
هــذا علــي أمــري املــؤمنني، حــىت انتهــى إىل دار بــين أيب معــيط وهــو ســوق : أهــل البصــرة، فقــال

بيعوا وال حتلفوا، فـإن اليمـني تنفـق السـلعة ومتحـق الربكـة، مث أتـى أصـحاب التمـر : اإلبل، فقال
باعين هذا الرجل مترا بدرهم فرده مـوايل فـأىب أن : لتما يبكيك؟ فقا: فإذا خادم تبكي، فقال

أتـدري مـن : : يقبله، فقال له علي
أحــب أن : هـذا علـي أمـري املـؤمنني، فصـب متـره وأعطاهـا درمههـا قـال: ال، فقلـت: هـذا؟ فقـال

عنــــك إذا أوفيــــتهم حقــــوقهم، مث مــــر جمتــــازا مــــا أرضــــاين : ترضــــى عــــين يــــا أمــــري املــــؤمنني، قــــال
يا أصحاب التمـر، أطعمـوا املسـاكني يـزد كسـبكم، مث مـر جمتـازا ومعـه : بأصحاب التمر، فقال



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

107

ال يباع يف سوقنا طاف، مث أتى دار فرات : املسلمون حىت انتهى إىل أصحاب السمك، فقال
بثالثـة دراهـم، فلمـا يا شيخ أحسن بيعي يف قميص: وهي سوق الكرابيس فأتى شيخا، فقال

عرفه مل يشرت منه شيئا، مث أتى آخر فلما عرفه مل يشـرت منـه شـيئا، فـأتى غالمـا حـدثا فاشـرتى 
احلمـد هللا الـذي : منه قميصا بثالثة دراهم، فلبسه ما بـني الرسـغني إىل الكعبـني يقـول يف لبسـه

أمـري املـؤمنني هـذا شـيء يا: رزقين من الرياش ما أجتمل به يف الناس وأواري به عوريت، فقيل له
ال، بــل شــيء : ترويــه عــن نفســك أو شــيء مسعتــه مــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم؟ فقــال

مسعتـــه مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقولـــه عنـــد الكســـوة، فجـــاء أبـــو الغـــالم صـــاحب 
أفـال : قـاليا فالن قد باع ابنك اليوم من أمري املؤمنني قميصا بثالثة دراهـم، : الثوب، فقيل له

أخذت منه درمهني؟ فأخذ أبوه درمها، مث جاء به أمري املـؤمنني وهـو جـالس مـع املسـلمني علـى 
كــان قميصــنا : مــا شــأن هــذا الــدرهم؟ فقــال: أمســك هــذا الــدرهم، فقــال: بــاب الرحبــة، فقــال
.ضعيف اهـباعين رضائي وأخذ رضاءه : مثن الدرمهني، فقال

ابـــنع عـــن ســـفيان عـــن منصـــور عـــن أيب وائـــل عـــن حـــدثنا وكيـــ]25313[ابـــن أيب شـــيبة -
]2215[مســدد .إين رجــل محــش الســاقني: لــه ، فقــالأنــه كــان يســبل إزاره ، فقيــل مســعود

إن عبد اهللا رضي اهللا عنه رأى رجال :حدثنا حيىي عن سفيان عن األعمش عن أيب وائل قال
اهـإين محش الساقني:قال.ارفع إزارك:فقال، جير إزاره 

حدثين زياد بن أيـوب نـا هشـيم أخربنـا سـيار عـن ]1417[معجم الصحابة البغوي يف ال وق
مسعود وأنت يا ابن: فقال. ارفع إزارك : أيب وائل أن ابن مسعود رأى رجال قد أسبل فقال

فبلـغ ذلـك .وأنا أؤم النـاسإن بساقي مخوشة،إين لست مثلك: فقال عبد اهللا! فارفع إزارك 
ســند جيــد ، ســيار هــو هــذا ؟ اهـــ أتــرد علــى ابــن مســعود: الرجــل ويقــولعمــر فجعــل يضــرب

.وكان عبد اهللا يسرت ساقيه ال يرفع إىل نصف الساق ، وال يسبل حتت الكعـب . أبو احلكم 
.وكره عمر أن يُعرتض على أهل العلم 

:عـن أيب عثمـان قـالحدثنا أبو معاويـة عـن عاصـم األحـول] 432/ 2[وقال هناد يف الزهد 
مـن : و جيرها وارتـدى بـاألخرى فقـالرأى ابن مسعود رجال عليه عباءتان قد اتزر بإحدامها وه

.اهـ سند جيدالء فليس من اهللا يف حل وال حرامجر إزاره ال جيره إال من اخلي
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حدثنا أبو يزيد القراطيسـي ثنـا أسـد بـن موسـى ثنـا ضـمرة عـن عثمـان بـن ]260[الطرباين -
رضـي اهللا عنـه يلـبس قميصـا مـن كـرابيس عبـد الـرحمن بـن عـوفان كـ: عطاء عن أبيـه قـال 

.اهـ مرسل ضعيفإىل نصف ساقه ورداؤه يضرب إليته 
حدثنا أبو املليح عن حبيب بن : أخربنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال ]4915[ابن سعد -

ين علـى محـار عـري ، وعليـه قمـيص سـنبالالفارسـيسلمانرأيـت : قال أيب مرزوق عن هذمي
قصري ضيق األسفل ، وكـان رجـال طويـل السـاقني كثـري الشـعر ، وقـد ارتفـع القمـيص حـىت بلـغ 

أال تنحــون عــن األمــري ؟ : ورأيــت الصــبيان حيضــرون خلفــه ، فقلــت : قريبــا مــن ركبتيــه ، قــال 
.اهـ حسن على رسم ابن حبان إمنا اخلري والشر فيما بعد اليومدعهم ف: فقال 

ا حــدثن: أنبــأ عمــرو بــن علــي قــال: قــالأخــربين أمحــد بــن شــعيب]1288الكــىن [الــدواليب -
أبــامسعــت : حــدثنا كعــب بــن جــراد قــال: حممــد بــن عمــر بــن الفضــل أبــو عقيــل شــيخ ثقــة قــال

.اهـ على رسم ابن حبان إزارهحمجوب عن كرامة اهللا من جر: يقولالدرداء
عــن عــن أيب ســلمةحــدثنا حممــد بــن بشــر عــن حممــد بــن عمــرو]25307[ابــن أيب شــيبة -

إين مسعـت بن أخيايا: مر بأيب هريرة فىت من قريش وهو جير سبله ، فقال : قال هريرةأبي
مل ينظـر اهللا إليـه يـوم القيامــةمـن جـر ثوبـه مـن اخلـيالء: لم يقـولرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـ

قـــال شـــارحـــدثنا حممـــد بـــن ب]7950[وقـــال البـــزار . اهــــ رواه ابـــن ماجـــة وصـــححه األلبـــاين 
عـن النـيب صـلى حـدثنا حممـد بـن عمـرو عـن أيب سـلمة عـن أيب هريـرة: قالحدثنا عبد األعلى
فمر رجل من :قال.من جر ثوبه من اخليالء مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة: اهللا عليه وسلم قال

مـن جـر: يا ابن أخي أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقـول:قريش جير سبله فقال
وقـد مسعنـا مـا تقـول، مث مـر بـه ثانيـة فقـال لـه :فقـال.ثوبـه خـيالء مل ينظـر اهللا إليـه يـوم القيامـة

. لنـك علـى عـاتقي فألنكـنب بـك األرضلئن عدت ألمح، قد مسعنا ما تقول :مثل ذلك فقال
. صحيح اهـوال أعود:قال أبو هريرة

مـا :قـالهريـرةأبـيفـع عـن بن جـدعان عـن أيب رااعن معمر عن ]19987[عبد الرزاق -
.اهـ موقوف ال بأس به حتت الكعبني من اإلزار يف النار 



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

109

اإلزار إىل : قــال أنــسعــن وســف عــن محيــدحــدثنا ســهل بــن ي]25324[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح )1(ني ، ال خري فيما هو أسفل من ذلكأو إىل الكعبنصف الساق

طـــاب احلمصــي نــا بقيـــة عــن مســـلم بــن زيـــاد خقــال يل]2326[وقــال البخــاري يف التـــاريخ 
ــ ن عبيــد وأبــا رأيــت أربعــة مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أنــس بــن مالــك وفضــالة ب

سـند اهــيرخـون العمـائم خلفهـمأو سـيار بـن روحاملنيب وروح بـن سـيار
.حسن ، على رسم ابن حبان 

قـال عن أيب سـنان عـن أيب إسـحاقن سليمانحدثنا إسحاق ب]25327[ابن أيب شيبة -
رأيــت ناســا مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــأتزرون علــى أنصــاف ســوقهم ، : 

]1990[العلــل أمحــد يف .والــرباء بــن عــازبفــذكر أســامة بــن زيــد وابــن عمــر وزيــد بــن أرقــم
:أيب إسـحاق قـالحدثنا أبو حيىي إسحاق بن سليمان الرازي قال مسعت أبـا سـنان يـذكر عـن 

بن عمر وأسـامة بـن زيـد وزيـد ارأيت ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم 
]630/ 2[املعرفـــة الفســـوي يف . بـــن أرقـــم والـــرباء بـــن عـــازب يتـــزرون علـــى أنصـــاف ســـوقهم

عـن أيب ثنـا أبـو سـنانحممد بن عبد اهللا املخرمي قال حدثنا إسحاق بـن سـليمان قـالحدثين 
رأيت ناسا من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يتـزرون علـى أنصـاف : قالإسحاق

حـدثنا حممـد بـن ]375[الطرباين.ازب وأسامة بن زيد وزيد بن أرقمسوقهم منهم الرباء بن ع
عبد اهللا احلضرمي ثنا عبد اهللا بن احلكم بن أيب زياد القطـواين ثنـا إسـحاق بـن سـليمان الـرازي 

أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه رأيــت أناســا مــن : يب إســحاق قــال عــن أيب ســنان عــن أ
أسـامة بـن زيـد و الـرباء فذكر ابن عمـر و زيـد بـن أرقـم و ، هم سلم يأتزرون على أنصاف سوقو 

.اهـ حديث حسن ، أبو سنان امسه سعيد بن سنان بن عازب رضي اهللا عنهم 
ابـن وسـعيدأبـارأيت : قال حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان]25330[ابن أيب شيبة -

.ال بأس به حسن اهـ أزرمها إىل أنصاف سوقهماعمر 
ابــنرأيــت : عــن موســى بــن دهقــان قــال أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح]5241[ابــن ســعد وقــال
.اهـ ال بأس به إىل أنصاف ساقيهيتزر عمر

كانوا يكرهون اإلزار فوق نصف الساق: حدثنا وكيع عن أيب عون عن ابن سريين قال ]25325[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح 
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بــن ايــت رأ:عــن معمــر عــن عبــد اهللا بــن مســلم أخــي الزهــري قــال]19989[عبــد الــرزاق -
.اهـ صحيحعمر إزاره إىل أنصاف ساقيه والقميص فوق اإلزار والرداء فوق القميص 

: أخربنا وكيع بن اجلراح عن موسى املعلم عـن أيب املتوكـل النـاجي قـال]5238[ابن سعد -
والقمــيص ظــر إىل عضــلة ســاقه حتــت اإلزاركــأين أنميشــي بــني ثــوبنيعمــرابــنكــأين أنظــر إىل 

حــدثنا معــاذ بــن املثــىن ثنــا مســدد ثنــا حيــىي بــن ســعيد عــن ]13077[طــرباين ال.فــوق اإلزار
وقميصـه فـوق ذلـك، رأى ابـن عمـر إزاره إىل نصـف سـاقهموسى بن ثروان عن أيب املتوكل أنه

.صحيحاهـورداؤه فوق القميص
رأيـــت : حـــدثنا ســـفيان عـــن أيب إســـحاق قـــال: حـــدثنا احلميـــدي قـــال] 2/631[الفســـوي -

ورأيـــت عبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــني الصـــفا واملـــروة وإزاره إىل أنصـــاف .رأس واللحيـــة عليـــا أبـــيض الـــ
.اهـ صحيح ساقيه

رأيـت ابـن عمـر وإن : قـال حـدثنا أبـو األحـوص عـن أيب يعفـور]25317[ابن أيب شـيبة -
.اهـ صحيحصف ساقيه ، أو قريب من نصف ساقيهإزاره إىل ن

حــدثنا جعفــر بــن :اين قــالبــد الــرمحن احلمــأخربنــا عبــد احلميــد بــن ع]5260[ابــن ســعد -
اهــ ه إىل أنصـاف سـاقيهوإزارُ ، عن ابن عمر أنه كان حيفـي شـاربه برقان عن ميمون بن مهران

.صحيح
عن عبد اهللا بـن حـنش حدثنا أبو عوانة: بن مسلم قال أخربنا عفان]5249[ابن سعد -

الطـــــرباين .ه إىل نصـــــف ســـــاقهورأيـــــت إزار ، رأيـــــت علـــــى ابـــــن عمـــــر بـــــردين معـــــافريني : قـــــال 
نا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا عــارم أبــو النعمــان ثنــا أبــو عوانــة عــن عبــد اهللا بــن حـدث]13049[

اهـــ عــافريني وكــان ثوبــه إىل نصــف الســاقرأيــت علــى عبــد اهللا بــن عمــر ثــوبني م: حــنش قــال
.صحيح 

رأيـت سـامل : حـدثنا حيـىي بـن عمـري قـال: أخربنا خالد بن خملـد قـال ]5239[ابن سعد -
ونظـر إىل ، فأمسـك أيب بطـرف قميصـه ، وعليـه قمـيص مشـمر ، بـن عبـد اهللا وقـف علـى أيب 

.اهـ حسن لكأنه قميص عبد اهللا بن عمر: ال مث ق، وجهه 
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رأيــت قمــيص ســامل : حــدثنا وكيــع عــن حممــد بــن عمــري قــال ]25343[وقــال ابــن أيب شــيبة 
حممد بن عمري إن مل اهـ عمر كان قميصه هكذاإين رأيت ابن : مشمرا فوق الكعبني ، فقال 

.يكن أخا حيىي بن عمري فال أدري من هو 
ســألت عبــد اهللا بـــن أيب : أخربنــا حممـــد بــن عبــد اهللا األنصــاري قـــال ]5248[ابــن ســعد -

ال أدري ما نصف : أرأيت ابن عمر يرفع إزاره إىل نصف ساقه ؟ قال : عثمان القرشي قلت 
.اهـ حسن صحيح ته يشمر قميصه تشمريا شديداد رأيساقه ، ولكين ق

نا عثمــان بــن حــدث: حلميــد بــن عبــد الــرمحن احلمــاين قــالأخربنــا عبــد ا]5261[ابــن ســعد -
.اهـ حسن نصف ساقيه ، ورأيته حيفي شاربهرأيت ابن عمر إزاره إىل: إبراهيم احلاطيب قال

: عـن مجيـل بـن زيـد الطـائي قـالا القاسم بن مالك املزين الكويفأخربن]5237[ابن سعد -
وبني أصـفرين ، ورأيتـه يصـفر ورأيـت عليـه ثـ، رأيت إزار ابن عمر فوق العرقوبني ودون العضـلة 

.اهـ مجيل مساءحليته
جابر بن كان : حدثنا أبو بكر املدين قال: أخربنا يعلى بن عبيد قال]5722[ابن سعد -

هـو خـيالء ، ورأيـت علـى : اإلزار والـرداء ويقـول ال يبلغ إزاره كعبه ، وكان يكره جر عبد اهللا
جابر بن عبد اهللا عمامـة بيضـاء قـد أرسـلها مـن ورائـه ، ورأيتـه يصـلي يف ثـوب واحـد متوشـحا 

.اهـ حسن ال بأس به ، تقدمبه
وجــدت يف كتــاب أيب أخربنــا قتيبــة بــن ســعيد ]5909[ألبيــهالعلــلعبــد اهللا بــن أمحــد يف -

اليسـرأبـيرأيت علـى :بن فضيل عن أبيه قالااحلارث اخلطمي يعين قال حدثنا عبد اهللا بن 
.اهـ سند جيد صاحب النيب إزارا إىل نصف ساقيه

: قـال حدثنا حيىي بن سعيد عن حممـد بـن أيب حيـىي عـن عكرمـة]25328[ابن أيب شيبة -
يــه ، يــأتزر فريسـل إزاره مــن بــني يديـه ، حــىت تقــع حاشـيتهما علــى ظهــر قدمعبــاسابــنرأيـت 

حيــىي حــدثنا مســدد حــدثنا حيــىي عــن حممــد بــن أيب]4098[أبــو داود .ويرفعهمــا مــن مــؤخره
يـأتزر فيضـع حاشـية إزاره مـن مقدمـه علـى ظهـر قدميـه عبـاسابـنعكرمة أنه رأى قال حدثين

رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم :قــال؟ مل تــأتزر هــذه اإلزرة:قلــت. ويرفــع مــن مــؤخره
.األلباين إسنادهحاهـ صحيأتزرها
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: حــدثنا أســود بــن عــامر قـال حــدثنا شــريك عــن أيب إســحاق قــال ]198[العلــل أمحـد يف -
وعليه إزار أصـفر فيـه بعـض ، إذا سجد )1(بن عباس طويل الشعر بعد أيام النحر منربهارأيت 

ه يـثنـا زكريـا بـن حيـىي بـن زمحو حـدثنا حممـود بـن حممـد الواسـطي]10572[الطرباين .األشياء
يـه بعـض رأيت ابن عباس أيـام مـىن طويـل الشـعر، عليـه إزار ف: ثنا شريك عن أيب إسحاق قال

كتبتـــه يف الصـــالة ويف  .، وهـــو مبعـــىن مـــا روى عكرمـــةحســـناهــــ اإلســبال، وعليـــه رداء أصـــفر
.كتاب احلج

د اهللا بـــن منـــري ثنـــا حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي ثنـــا حممـــد بـــن عبـــ]2793[الطـــرباين 
ثنــا ليــث قــال حــدثين اخليــاط الــذي قطــع احلســني بــن علــي رضــي اهللا عنــه ص بــن غيــاثحفــ

فأجعلـه أسـفل مـن الكعبـني ؟ : ال قلـت : قلت أجعلـه علـى ظهـر القـدم ؟ قـال : قميصا قال 
.ال بأس بهاهـ ما أسفل من الكعبني يف النار : فقال 

افع أن حريــز بــن عثمــان وذكــر احلكــم بــن نــ: قــال]215[يف التــاريخزرعــة الدمشــقيأبــو-
ورواه.اهــ صـحيحمشـمرا، والـرداء فـوق ذلـكعبد اهللا بن بسـررأيت قمـيص : حدثهم قال

أخربت عن أيب اليمان احلمصي عـن إمساعيـل بـن عيـاش عـن حريـز بـن ]10523[ابن سعد 
عثمــان 
: وحـدثين حريـز بـن عثمـان قـال : قال أبو اليمان .أسه وحليته ، وهو حاسر عن رأسهيصفر ر 

رأيت ثياب عبد اهللا بن بسر مشمرة ، ورداءه فوق القميص ، وكان إذا مر حبجر على الطريق 
اهــ جبهة عبد اهللا بن بسر أثر السجودرأيت يف : وحدثين صفوان بن عمرو قال : قال .حناه

.كم بن نافع أبو اليمان هو احل
: كــان يقــال : قــال حــدثنا ابــن فضــيل عــن حصــني عــن جماهــد]25311[ابــن أيب شــيبة -

مــن مــس إزاره األرض مل تقبــل لــه : وقــال ذر : مــن مــس إزاره كعبيــه مل تقبــل لــه صــالة ، قــال 
.اهـ صحيحصالة

ال قـ: قـال أخربنا إمساعيل بن إبـراهيم عـن أيـوب عـن محيـد بـن هـالل]9660[ابن سعد -
إنكــم لتــأتون أمــورا هــي أدق يف أعيــنكم مــن الشــعر ، كنــا نعــدها علــى عهــد : عبــادة بــن قــرط 

.كذا ، وأحسبه يرتبه ، فيه بعض اإلسبال -1
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صـدق ، : فقـال فـذكرت ذلـك حملمـد ، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املوبقات ، قال 
.رواه البخاري يف التاريخ .اهـ صحيح وأرى جر اإلزار منه

عـن أيب حـدثنا أبـو عوانـة: وليـد الطيالسـي قـال خربنا هشام أبـو الأ]8195[وقال ابن سعد 
إنكـــم تلبســـون لبوســـا مـــا كـــان : قـــال طـــاووس لفتيـــة مـــن قـــريش يطوفـــون بالكعبـــة : بشـــر قـــال 

.حسن اهـمشية ما حيسن الزفانون أن ميشوها
ا كانــت الشــهرة فيمــا مضــى يف تــذييله:عــن معمــر عــن أيــوب قــال]19992[عبـد الــرزاق -

مسعــت : أخربنــا موســى بــن إمساعيــل قــال]10370[ابــن ســعد . والشــهرة اليــوم يف تقصــريها
إن قومـــا يريـــدون أن يرتفعـــوا ، فيـــأىب اهللا إال أن يضـــعهم ، : قـــال أيـــوب : محـــاد بـــن زيـــد قـــال 

وكـان أيـوب يأخـذ يب يف طريـق : قـال .وآخرين يريدون أن يتواضعوا ، فيأىب اهللا إال أن يرفعهم
: إن هــذا أقــرب ، فيقــول : فــأقول هــي أبعــد ، 

اللهم إنك تعلم أين ال أريـده ، اللهـم إنـك تعلـم : عليه سالما فوق ما يرد على غريه ، فيقول 
.ه

فقلـت لـه فيـه ، : رأيت على أيـوب قميصـا جيـره قـال : قال معمرالرزاق عن وقال عبد : قال 
اهــــيـــا أبـــا عـــروة كانـــت الشـــهرة فيمـــا مضـــى يف تـــذييلها ، فالشـــهرة اليـــوم يف تشـــمريها: فقـــال 

.صحيح

باب منه
ابــن حــدثنا حممــد بــن عيســى حــدثنا أبــو عوانــة ح وحــدثنا حممــد يعــين]4031[أبــو داود -

حـديث عن ابن عمـر قـال يفيزرعة عن املهاجر الشاممان بن أيبعيسى عن شريك عن عث
:عوانـة زاد عـن أيب. من لبس ثوب شهرة ألبسه اهللا يوم القيامة ثوبا مثلـه :شريك يرفعه قال 

اهـ مث تلهب فيه النار 
مــن لــبس :بــن عمــر قــالاعــن معمــر عــن ليــث عــن رجــل عــن ]19979[عبــد الــرزاق وقــال

حــــدثنا ]25775[ابــــن أيب شــــيبة وقــــال.لبســــه اهللا ذال يــــوم القيامــــةدنيا أثــــوب شــــهرة يف الــــ
أو ثـوب مـن لـبس رداء شـهرة: قـال ابـن عمـر: إبراهيم عـن ليـث عـن املهـاجر قـالإمساعيل بن

عـن حـدثنا أبـو معاويـة عـن ليـث]25778[ابـن أيب شـيبة .شهرة ألبسـه اهللا نـارا يـوم القيامـة
يف هنــاد.لــبس شــهرة مــن الثيــاب ألبســه اهللا ذلــةمــن : قــال ن عمــرعــن ابــمهــاجر أيب احلســن
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. امثلـه موقوفـحدثنا أبو معاوية عـن ليـث عـن مهـاجر بـن عمـرو عـن ابـن عمـر ]840[الزهد 
.رجح أبو حامت وقفه

من : قالالدرداءأبيعن حدثنا أبو معاوية عن ليث عن شهر ]25777[ابن أيب شيبة -
وإن كــان أعـرض اهللا عنــه مــا دام عليــهثيــابأو لـبس مشــهورا مــن الركـب مشــهورا مــن الــدواب 

حنـوه حدثنا أبو معاوية عن ليث عن شهر عن أيب الـدرداء ]839[يف الزهدهناد.عليه كرميا
.مرسل ضعيف. 
كـــان زبيـــد اليـــامي : قـــال حـــدثنا عبـــاد بـــن العـــوام عـــن احلصـــني ]25776[ابـــن أيب شـــيبة -

إن النـــاس قـــد كــــانوا : فقلـــت لــــه : ل قـــافســــمعت إبـــراهيم عابـــه عليــــه: قـــال يلـــبس برنســـا ،
أجـــل ، ولكـــن قـــد فـــين مـــن كـــان يلبســـها ، فـــإن لبســـها أحـــد اليـــوم شـــهروه : 

.اهـ صحيحوأشاروا إليه باألصابع

ما جاء يف اإلسبال للنساء
بــن عمــر عــن صــفية بنــت أيب اعــن أيب بكــر بــن نــافع عــن أبيــه نــافع مــوىل ]1632[مالــك -

: أه عن أم سلمة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم أعبيد 
فـذراعا ال :قـال.إذا ينكشف عنها: قالت أم سلمة . ترخيه شربا :قال؟ فاملرأة يا رسول اهللا 

.داود والرتمذي وصححه رواه أبواهـتزيد عليه 
العمـي عـن أيب الصـديق حدثنا ابن مهـدي عـن سـفيان عـن زيـد ]25389[ابن أيب شيبة -

يأتيننــا أن أزواج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم رخــص هلــن يف الــذيل شــربا ، فكــنعــن ابــن عمــر 
.اهـ رواه أمحد وأبو داود ، والعمي يضعف فنذرع هلن بالقصب ذراعا

حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن القــحــدثنا يزيــد بــن هــارون ]25392[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن غريب يؤمر أن جتعل املرأة ذيلها ذراعاكان : قال يونس بن أيب خالد

اإلزارباب يف
أخربنا سعيد بن منصور أخربنـا عبـد العزيـز بـن حممـد أخربنـا حممـد بـن ]1330[ابن سعد -

رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يــأتزر حتــت : عــن ابــن عبــاس قــال أيب حيــىي عــن رجــل 
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اهــ كأنـه حـديث عكرمـة ، تقـدم يف اإلسـبال يأتزر فوق سـرتهورأيت عمر، سرته وتبدو سرته 
.
حـدثين أبـو : بـن أيب حيـىي قـال عـن حممـد حدثنا حيىي بن سـعيد ]25349[ابن أيب شيبة -

أخربنـا أنـس بـن عيـاض أبـو ]2847[ابـن سـعد . رأيـت عليـا يـأتزر فـوق السـرة: قال العالء
ــ رأيــت : أيب العــالء مــوىل األســلميني قــال عــنحــدثين حممــد بــن أيب حيــىي: ي قــال ضــمرة الليث

ابــن وهــب حــدثنا أنــس بــن عيــاض عــن مــن طريــق]3374[البيهقــي .عليــا يــأتزر فــوق الســرة
اهللا عنــه يليــا رضــرأيــت ع: العــالء مـوىل األســلميني قــال عــن أيبيحيــىي األســلمحممـد بــن أيب

.اهـ أبو العالء ال يعرف يتزر فوق السرة
صــليت إىل : ا وكيــع عــن قدامــة بــن موســى عــن أبيــه قــال حــدثن]25350[ابــن أيب شــيبة -

اهــ موسـى بـن عمـر مل لسـرة ، فجذبـه حـىت جعلـه أسـفل منهـاوقـد اتـزر فـوق اجنب ابن عمر
.أجد من بني حاله 

مسعت يزيد : حدثنا جعفر بن برقان قال : أخربنا كثري بن هشام قال ]4876[ابن سعد -
ريــب ، فرأتـه وقــد أرخـى إزارة بطنــه ، فالمتـه يف ذلــك مالمــة كــان مليمونـة ق: يقـول بـن األصــم

كـذبت ولكـن كـان ذا : ة بـن زيـد يرخـي إزاره ، قالـتإين قـد رأيـت أسـام: شديدة ، فقال هلا 
.اهـ ال بأس به يسرتخي إىل أسفل بطنهبطن فلعل إزاره كان

ما جاء يف التبان
د بـن زيـد عـن أيـوب عـن حممـد حدثنا سليمان بن حرب قال حـدثنا محـا]365[البخاري -

الثـــوب فســـأله عـــن الصـــالة يفصـــلى اهللا عليـــه وســـلمقـــام رجـــل إىل النـــيب:هريـــرة قـــالعـــن أيب
إذا وســع اهللا فأوســعوا ، مجــع : فقــالعمــرمث ســأل رجــل . أوكلكــم جيــد ثــوبني:الواحــد فقــال 

ســـراويل ، يفإزار وقبـــاءإزار وقمـــيص ، يفإزار ورداء ، يفرجــل عليـــه ثيابـــه ، صـــلى رجـــل يف
قـــال -تبـــان وقمـــيص تبـــان وقبـــاء ، يفســـراويل وقبـــاء ، يفســـراويل وقمـــيص ، يفورداء ، يف

اهـتبان ورداء يف-وأحسبه قال 
حدثنا عبدة عن مسعر عن عثمان بن املغرية عن علي بن ربيعـة]25357[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند جيد يتزر ، فرأيت عليه تباناعليارأيت : قال 
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رأيــت علــى علــي بــن : قــال عــن طلحــة بــن حيــىيحــدثنا وكيــع]25363[ابــن أيب شــيبة -
ـــواليب تبانـــا  يف التـــاريخزرعـــة الدمشـــقيوأبـــ.يلبســـهعـــين عليـــا يكـــان الشـــيخ : ، قـــال ربيعـــة ال

: أخربنا طلحـة بـن حيـىي قـال: حدثنا يونس بن بكري قالحدثنا حممد بن العالء قال] 639[
إن عليــا رمحـة اهللا عليــه،: مــا هـذا التبــان؟ فقـال: تبانـا وكســاء، قلـترأيـت علـى عــيب بـن ربيعــة

.اهـ حسن ، عيب صوابه علي كان يلبسه
بـنعمـارلـى رئـي ع: قـال حدثنا أسباط عن العالء بـن حبيـب]25360[ابن أيب شيبة -

اهـ أظنه العالء عن حبيب ، العالء بن عبد الكرمي عن حبيب بن أيبتبان وهو بعرفاتياسر
.ثابت ثقات ، وهو منقطع 

نعــم الثـــوب : ســلمانقــال : عــن أيب اهليـــثم قــالحــدثنا وكيــع]25359[ابــن أيب شــيبة -
.أبو اهليثم أظنه طلحة بن األعلم . اهـ مرسل التبان

د بــن عبــد الــوارث عــن محــاد بــن ســلمة عــن حــدثنا عبــد الصــم]25365[ابــن أيب شــيبة -
ابــن ســعد .خمافــة أن تبــدو عورتــهإذا نــام لــبس تبانــا موســىأبــوان كــ: قــال ثابــت عــن أنــس

أخربنــا محــاد بــن ســلمة عــن ثابــت : أخربنــا يزيــد بــن هــارون وعفــان بــن مســلم قــاال ]4993[
عنــد النــوم خمافــة أن كــان أبــو موســى األشــعري إذا نــام لــبس تبانــا: قــال عــن أنــس بــن مالــك

.اهـ صحيحتنكشف عورته
كانـــت : قـــال دة عـــن حيـــىي بـــن ســـعيد عـــن القاســـم حـــدثنا عبـــ]25358[ابـــن أيب شـــيبة -

إذا خرجـــت حاجـــة ، أو معتمـــرة أخرجـــت معهـــا عبيـــدها يرحلـــون هودجهـــا ، فكـــانوا عائشـــة
اهـــ صــحيح ، كتبتــه يف كتــاب يشــعرون بــأرجلهم إىل بطــن البغلــة ، فــ

.احلج 

يف الفخذ هل هو من العورة
ة بـن عبـد النضر عن زرعاهللا بن مسلمة عن مالك عن أيبحدثنا عبد]4016[أبو داود -

جلـس رسـول اهللا :قـالكان جرهـد هـذا مـن أصـحاب الصـفة:قالالرمحن بن جرهد عن أبيه
اهـــ رواه أمــا علمــت أن الفخــذ عــورة:منكشــفة فقــال يصــلى اهللا عليــه وســلم عنــدنا وفخــذ

حسـن مـا أرى إسـناده مبتصـل هـذا حـديث: الرتمذي من طريق سفيان عن أيب النضر مث قـال 
.وصححه ابن حبان واحلاكم والذهيب . 
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حــدثنا يعقــوب بــن إبــراهيم قــال حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة قــال حــدثنا ]371[وقـال البخــاري 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا خيرب ، فصلينا عنـدها 

وركـب أبـو طلحـة ، وأنـا رديـف أيبى اهللا عليـه وسـلماهللا صـلصالة الغداة بغلس ، فركب نـيب
اهللا لـتمس فخـذ نـيبزقاق خيـرب ، وإن ركبـيتاهللا صلى اهللا عليه وسلم يفطلحة ، فأجرى نيب
اهللا صلى أنظر إىل بياض فخذ نيب، مث حسر اإلزار عن فخذه حىت إينلمصلى اهللا عليه وس

بسـاحة قــوم أكــرب ، خربـت خيـرب ، إنـا إذا نزلنـااهللا:، فلمـا دخـل القريـة قـال اهللا عليـه وسـلم 
.وذكر احلديث . قاهلا ثالثا . فساء صباح املنذرين 

حـــديث أنـــس أســـند ، وحـــديث جرهـــد أحـــوط حـــىت خيـــرج مـــن : قـــال البخـــاري يف الصـــحيح 
اهـ)1(اختالفهم

حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن حممــد بــن املنكــدر مســع ســعيد بــن ] 14070[ابــن أيب شــيبة -
وهـو واقـف علــى قـزح وهــو بكــرأبــالـرمحن بــن يربـوع خيـرب عــن جبـري بــن احلـويرث مسعـت عبـد ا
يا أيها الناس َأصبحوا أصبحوا مث دفع، فكـأين أنظـر إىل فخـذه قـد انكشـفت ممـا حيـرش : يقول

.اهـ صحيح ، كتبته يف احلج بعريه مبحجنه
وأخربنا عبيد اهللا بـن أخربنا سفيان قال ح: أخربنا يعلى بن عبيد قال]4025[ابن سعد -

عبيـــد اهللا يف قـــال . عـــن أيب عبيـــدةأخربنـــا إســـرائيل قـــاال مجيعـــا عـــن أيب إســـحاق: موســـى قـــال
فـــرأى أهـــل جنـــران فرســـا فانكشـــف ثوبـــه عـــن فخـــذه، عمـــرركـــب : قـــالعـــن عبـــد اهللا: حديثـــه

]53[الطـرباين .هذا الذي جند يف كتابنا أنه خيرجنا من أرضنا: فقالوا،بفخذه شامة سوداء
حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسـى ثنـا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص 

ركـــب عمــــر بـــن اخلطــــاب رضـــي اهللا عنــــه فرســـا فركضــــه : وعـــن أيب عبيـــدة عــــن عبـــد اهللا قــــال 
هـذا الـذي جنـد يف كتابنـا : فانكشفت فخذه فرأى أهل جنران على فخذه شـامة سـوداء فقـالوا 

حديث . وإسناده حسنرواه الطرباين: جممع الزوائد اهـ قال اهليثمي يف ا أنه خيرجنا من أرضن
وهـو مرسـل جيـد . وحديث سفيان عن أيب إسحاق أصـح . عبيد اهللا أصح من حديث أسد 

.

شام بن عمار ثنـا الوليـد ابـن مسـلم قـال مسعـت األوزاعـي حدثنا أمحد بن املعلى الدمشقي ثنا ه]2150[الطرباين -1
.اهـ ثقات الفخذ يف املسجد عورة ويف احلمام ليست بعورة: يقول
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حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا سهل بـن عثمـان ثنـا حيـىي بـن زكريـا بـن ]1322[الطرباين -
انتهيــت إىل ثابــت بــن قــيس بــن : قــالأنــس عــن أبيــهابــن عــون عــن موســى بــن أيب زائــدة عــن

هكذا عن وجوهنا نضـارب العـدو ولبـئس مـا : مشاس يوم الريموك وقد حسر عن فخذيه وقال
.اهـ إسناد جيد ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمواهللا ما هكذا كنا نقاتل م، عودمت أقرانكم 

واألمر بالتسرتدخول احلمامما جاء يف 
د عـن عبـد اهللا بـن يزيـد عـن عبـد اعن الثوري عن عبـد الـرمحن بـن زيـ]1119[اق عبد الرز -

عـــاجم إنكـــم ســـتظهرون علـــى األ:اهللا بـــن عمـــرو يرفعـــه إىل النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال
وال يــدخلها ، فــال يــدخلها الرجــال إال بــإزار أو قــال مبئــزر ، فتجــدون بيوتــا تــدعى احلمامــات 

.وضعفه األلباينابن ماجة أبو داود و رواه اهـالنساء إال نفساء أو من مرض
الخطـاببـنعمرأن حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن قتادة]1181[ابن أيب شيبة -

عمــر عــن معمــر عــن قتــادة أن ]1120[عبــد الــرزاق .كتــب ال يــدخل أحــد احلمــام إال مبئــزر
ر وال يغتســل اثنــان مــن كتــب إىل أيب موســى األشــعري أال تــدخلن احلمــام إال مبئــز بــن اخلطــاب

مثله وال يذكر فيـه اسـم اهللا عمربن جريج قال بلغه عن اعن ]1121[عبد الرزاق .حوض 
حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن أســامة بــن زيــد عــن ]1186[ابــن أيب شــيبة . حــىت خيــرج منــه 

ال مبئــزر ، وال امــرأة إىل أمــراء األجنــاد أن ال يــدخل رجــل احلمــام إعمــركتــب : قــال مكحــول 
.من سقمإال

عــنحــدثنا أبــو أمحــد أنــا جعفــر بــن عــون أنــا إبــراهيم بــن إمساعيــل]631[وقــال ابــن املنــذر 
.اهـ مرسل جيد أن ندخل احلمام إال وعلينا األزر عمر: قال الزهري عن قبيصة
يـوب أخـربين عبيـد حدثنا عـالن ثنـا سـعيد بـن أيب مـرمي ثنـا حيـىي بـن أ]634[وقال ابن املنذر 

ال حيـل ملـؤمن أن : قـال عمـر : أمامـة قـال اهللا بن زحر عن علي بن يزيـد عـن القاسـم عـن أيب
]406[اهــــ ورواه ابـــن أيب الـــدنيا يف العيـــال يـــدخل احلمـــام إال مبئـــزر وال ملؤمنـــة إال مـــن ســـقم 

حدثنا حممـد بـن حسـان السـميت حـدثنا الفضـيل بـن عيـاض عـن مطـرح بـن يزيـد عـن عبيـد اهللا
ال حيل ملـؤمن أن : بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة قال عمر بن اخلطاب 

يـدخل احلمـام إال مبئـزر وال حيــل للمـرأة أن تـدخل احلمـام إال مــن سـقم فـإن عائشـة أم املــؤمنني 
حدثتين على مفرشها قالت حدثين خليلي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى مفرشـي هـذا 
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املرأة إذا وضعت مخارها يف غري بيت زوجها هتكت ما بينها وبني اهللا عز وجل فلـم إن : قال 
حــدثنا عبــد اهللا بــن جعفــر ثنــا ]6754[اهـــ ورواه أبــو نعــيم يف الصــحابة يتناهــا دون العــرش 

إمساعيل بن عبد اهللا ثنا سعيد بن احلكم بن أيب مـرمي أنبـأ حيـىي بـن أيـوب حـدثين عبيـد اهللا بـن 
أدبــوا اخليــل : ن أيب أمامــة أن عمــر بــن اخلطــاب قــال عــيزيــد عــن القاســم زحــر عــن علــي بــن

وانتضلوا وانتعلوا وتسوكوا وإياي وأخالق األعاجم وأن جتلسوا على مائدة يشرب عليها اخلمـر 
وال حيل ملؤمن أن يدخل احلمام إال مبئزر وال ملؤمنـة إال مـن سـقم فـإن عائشـة حـدثتين قالـت ، 
أميـا مؤمنـة وضـعت مخارهـا : هللا عليه وسلم وهـو علـى فراشـي يقـول مسعت رسول اهللا صلى ا: 

اهـ ضعيف غريـب حيـىي بـن أيـوب 
.وابن زحر يضعفان 

بـن جــريج قـال أخـربين سـليمان بـن موســى عـن زيـاد بـن جاريــة اعـن ]1133[عبـد الـرزاق -
يكتــب إىل اآلفــاق ال تــدخلن امــرأة مســلمة احلمــام إال مــن حدثــه عــن عمــر بــن اخلطــاب كــان
.اهـ زياد وثقه النسائي ، مرسل سقم وعلموا نساءكم سورة النور 

قـال -بـن املبـارك عـن هشـام بـن الغـاز عـن عبـادة بـن نسـي اعـن ]1134[عبد الـرزاق وقال
اخلطــابعمــر بــن قــال كتــب -)1(بـن األعــرايب وجــدت يف كتــاب غــريي عــن قــيس بـن احلــارثا

بلغين أن نساء من نساء املؤمنني واملهـاجرين يـدخلن احلمامـات ومعهـن نسـاء :إىل أيب عبيدة 
فقـال أبـو عبيـدة وهـو غضـبان ومل يكـن غضـوبا .من أهل الكتاب فازجر عن ذلـك وحـل دونـه

فقال اللهم أميا امرأة دخلـت احلمـام مـن غـري علـة وال سـقم تريـد بـذلك أن تبـيض :وال فاحشا
عـن إمساعيــل بــن عيــاش عــن ]1136[عبــد الــرزاق .ســود وجههــا يــوم تبـيض الوجــوهجههـا فو 

إىل أيب عبيـدة بـن عمـركتـب : هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن احلارث قال 
عــن هَ نْـالــك يـدخلن احلمـام مـع نسـاء املشـركات فبَ اجلـراح بلغـين أن نسـاء مـن نسـاء املسـلمني قِ 

.فإنه ال حي، ذلك أشد النهي 
أة املسـلمة املـرأة مـن أهـل قال فكان عبادة بـن نسـي ومكحـول وسـليمان يكرهـون أن تقبـل املـر 

حدثنا إمساعيل بن عياش عـن بن منصورسعيدمن طريق] 13927[رواه البيهقي . الكتاب
ثنــا عيســى بــن : ثين احلســني قــالحــد]160/ 19[ابــن جريــر ورواه. بنحــوههشــام بــن الغــاز 

.ابن األعرايب هو الرواي عن الدبري عن عبد الرزاق مصنفه -1
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كتـب عمـر بـن اخلطـاب إىل أيب عبيـدة بـن اجلـراح رمحـة اهللا : عـن عبـادة قـاليونس عـن هشـام
أما بعد، فقد بلغين أن نسـاء يـدخلن احلمامـات، ومعهـن نسـاء أهـل الكتـاب، فـامنع : عليهما

هال اللهــم أميــا امــرأة تــدخل مث إن أبــا عبيــدة قــام يف ذلــك املقــام مبــت: قــال. ذلــك، وحــل دونــه
ورواه .احلمام مـن غـري علـة وال سـقم، تريـد البيـاض لوجههـا، فسـود وجههـا يـوم تبـيض الوجـوه

ثنـا هشـام بـن الغـاز بـن سعيد بن منصور ثنا عيسى بن يـونس من طريق]13926[البيهقي 
بـن عبيـدةإىل أيبعمـر بـن اخلطـابكتـب : قـال يالكنـديعـن عبـادة بـن نسـيربيعة اجلرشـ

ء أهـل أن نسـاء مـن نسـاء املسـلمني يـدخلن احلمامـات ومعهـن نسـااجلراح أمـا بعـد فإنـه بلغـين
.وهو مرسل صحيح . اهـ هذا أصح الكتاب فامنع ذلك وحل دونه

ت حممـد سـأل: قال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا شعبة ثنا عبد الرمحن]190[مسدد -
.اهـ مرسل صحيح ر بن اخلطاب يكرهه كان عم:فقال بن سريين عن دخول احلمام

مستنقعا عمرحدثين من رأى : حدثنا ابن فضيل عن حصني قال]2101[ابن أيب شيبة -
اهـج فدعا مبلحفة فلبسها فوق القميصيف املاء وعليه قميص ، مث خر 

حدثنا حممد بن بشـر قـال حـدثنا هشـام بـن سـعد قـال حـدثنا زيـد ]2102[ابن أيب شيبة -
أتانـا عمـر صـادرا عـن احلـج ، يف : عن عمرو بن سعد اجلاري وكـان مـوىل عمـر قـال بن أسلم 

يـا سـعد أبغنـا مناديـل فـأيت مبناديـل : نفر مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـال 
.اهـ على رسم ابن حبان ، تقدم يف الطهور اغتسلوا فيه فإنه مبارك: فقال 

األعمـش عـن عمـرو بـن مـرة عـن عبـد اهللا بـن سـلمة عن الثوري عـن ]1122[عبد الرزاق -
مـن :قـاال؟ممـا أنتمـا: فقـال، رجلني قد خرجا من احلمـام مـدهنني عليلقي : الثقفي قال 

اهـــ أحســبها إمنــا املهــاجر عمــار بــن ياســر ، كــذبتما بــل أنتمــا مــن املهــاجرين : قــال.املهــاجرين
دثنا ســـليمان بــن أمحـــد ثنــا إســـحاق بـــن حــ] 141/ 1[ورواه أبـــو نعــيم يف احلليـــة .

عــن عبــد اهللا بــن ســلمةإبــراهيم عــن عبــد الــرزاق عــن الثــوري عــن األعمــش عــن عمــرو بــن مــرة
مـــن : مـــن أنتمـــا؟ قـــاال: لقـــي علـــي رجلـــني قـــد خرجـــا مـــن احلمـــام متـــدهنني، فقـــال علـــي: قـــال

ذكـره اهليثمـي . اهـ سليمان هو الطرباينكذبتما، إمنا املهاجر عمار بن ياسر: املهاجرين، قال
لقـــي علــي رجلـــني قـــد خرجـــا مـــن : عـــن عبـــد اهللا بــن ســـلمة قـــالو ] 15587[

كذبتما، أنتمـا مـن املهـاجرين؟ : من املهاجرين، فقال: من أنتما؟ قاال: احلمام متدهنني، فقال
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يف اهـــ ورواه ابــن عســاكر ورجالــه رجــال الصــحيحرواه الطــرباين.إمنــا املهــاجر عمــار بــن ياســر
عبد اهللا بن هاشم نا وكيع نا سفيان عن األعمش عن من طريق ] 461/ 43[تاريخ دمشق 

جــاء رجــالن إىل علــي متــزلقني مــدهنني قــد خرجــا :عمــرو بــن مــرة عــن عبــد اهللا بــن ســلمة قــال
إمنـا املهـاجر عمـار :قـال علـي.حنـن مـن املهـاجرين: قاال ! من أنتما : قال علي ، من احلمام 
اهــــ مـــابــن ياســـر
.احلرورية 

حممـد بـن حدثنا مروان بـن معاويـة عـنحدثنا خلف بن الوليد]78[وقال حنبل بن إسحاق 
، علــى قــوم يلعبــون بالشــطرنج مــر علــي عليــه الســالم: عــن عمــار بــن أيب عمــار قــالأيب زكريــا

أمـا واهللا لـوال أن ، أمـا واهللا لغـري هـذا خلقـتم ، لغـري هـذا خلقـتم أمـا واهللا: فوقف علـيهم فقـال
: وخــرج عليــه رجــالن مــن احلمــام مــزلقني فــدعامها فقــال: قــال.تكــون ســنة لضــربت وجــوهكم

بــل أنتمـا مــن املفـاخرين إمنـا املهــاجر عمـار بــن : فقـال علـي، مـن املهــاجرين : مـن أنتمـا؟ فقــاال
.اهـ ضعيف ياسر 

بــئس : علــيقــال : قــال ر عــن عمــارة عــن أيب زرعــةحــدثنا جريــ]1172[ابــن أيب شــيبة -
عـن عمـارة بـن القعقـاعحـدثنا موسـى ثنـا شـريح قـال جريـر]640[ابن املنـذر .البيت احلمام

فيــه آيــة مــن  بــئس البيــت احلمــام ينــزع فيـه احليــاء وال تقــرأ: قـال علــيقــال : قــال عـن أيب زرعــة 
بن عبـد اهللا البجلـي صـاحب أيب هريـرة بن عمرو بن جريرعبد الرمحناهـ أبو زرعة كتاب اهللا

.، مرسل صاحل 
مـررت إىل :حدثنا حفص بن غياث عن احلسن بـن عبيـد اهللا قـال]1180[ابن أيب شيبة -

من كشف عورته أعرض عنه :ل كان يقو عليامعك إزار فإن : فقال احلمام فرآين أبو صادق
.اهـ مرسل حسن امللك

أبـاأخربنا هشيم عن داود بن عمرو عن عطية بن قيس الكالعي أن ]2491[ابن اجلعد -
ابــــن أيب شـــــيبة . نعـــــم البيــــت احلمـــــام يــــذهب العيـــــة:كـــــان يــــدخل احلمـــــام فيقــــولالــــدرداء

أنــه  الــدرداءأيبعــن حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا داود بــن عمــرو عــن عطيــة بــن قــيس]1173[
ويــذكر ، يــذهب الصــنة يعــين الوســخامحلمــنعــم البيــت ا: وكــان يقــولكــان يــدخل احلمــام قــال

حــدثنا حممــد بــن علــي ثنــا ســعيد ثنــا هشــيم أنــا داود بــن عمــرو عــن ]633[ابــن املنــذر .النــار
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وروى البيهقــــــي . هــــــذا مرســــــل حســــــن .حنــــــوه أيب الــــــدرداءعــــــن عطيــــــة بــــــن قــــــيس الكــــــاليب
ن معاوية بن صاحل عن حـدير بـن كريـب عـن جبـري بـابن وهب أخربينمن طريق]15205[

نعـم البيـت احلمـام يـذهب الوسـخ ويـذكر : أنه كان يدخل احلمـام فيقـول الدرداءأيبنفري عن 
.اهـ إسناد حسن صحيح احلمام ألنه يكشف عن أهله احلياءبئس البيت : النار ويقول 

أبــيعــن حــدثنا ابــن عليــة عــن ســعيد عــن أيب معشــر عــن إبــراهيم ]1174[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ حسن أنه دخل احلمامهريرة

نعـم : قـال هريـرةأيبعـن يب زرعـةعـن أحدثنا جرير عن عمارة ]1176[وقال ابن أيب شيبة 
ثنــا مســدد ثنــا حيــىي حيــىيحــدثنا ]630[ابــن املنــذر .ويــذكر النــارالبيــت احلمــام يــذهب الــدرن

اهــ ذكـره ابـن حجـر يف هحنـو هريـرةأيبعـن عمارة بن القعقاع عن أيب زرعـةحدثين عن سفيان
.ملطالب عن مسدد وصححه ا

دخـل احلمـام مـرة وعليـه عمـربناعن معمر عن أيوب عن نافع أن ]1125[عبد الرزاق-
إيتـين بثـويب يـا نـافع قـال:

دخلــه بعــد فأتيتــه بــه فــالتف بــه وغطــى علــى وجهــه ونــاولين يــده فقدتــه حــىت خــرج منــه ومل ي:
.اهـ صحيح ذلك 

: أخربنا عبيد اهللا بن موسى قال حدثنا أسـامة بـن زيـد عـن نـافع قـال ]5230[ابن سعد -
.اهـ حسن ال يدخل محاما وال ماء إال بإزارعمرابنكان 

أخربنــا احلجــاج بــن نصــري قــال حــدثنا ســامل بــن عبــد اهللا العتكــي عــن ]5117[ابــن ســعد -
هبت مع ابن عمر إىل احلمـام فـاتزر بشـيء واتـزرت أنـا بشـيء ، قـال ذ: بكر بن عبد اهللا قال 

فـــدخلت ودخـــل علـــى أثـــري ، مث فتحـــت البـــاب الثـــاين فـــدخلت ودخـــل علـــى أثـــري ، فلمـــا : 
ســبحان اهللا أمــر : مث قــال ، فوضــع يــده علــى عينيــه ، فتحــت البــاب الثالــث رأى رجــاال عــراة 

فقـــال لصـــاحب : ابـــه وذهـــب ، قـــال فلـــبس ثي، فخـــرج عـــودا علـــى بـــدء ، عظـــيم يف اإلســـالم 
يــا أبــا عبــد الــرمحن لــيس يف : فقــال ، وغســل احلمــام ، مث أرســل إليــه ، فطــرد النــاس ، احلمــام 

فـدخلت ودخـل علـى أثـري ، فـدخلت البيـت الثـاين ، فجاء وجئـت معـه : قال ، احلمام أحد 
ده حـارا فلمـا مـس املـاء وجـ، فـدخل علـى أثـري ، فدخل على أثري ، فدخلت البيت الثالـث 

اهـــ إســناد بــئس البيــت نــزع منــه احليــاء ، ونعــم البيــت يتــذكر مــن أراد أن يتــذكر: جــدا فقــال 
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أخربنـا عـارم بـن الفضـل قـال حـدثنا محـاد بـن سـلمة قـال ]5118[وقال ابن سعد . ضعيف 
حدثنا حممد بن إسحاق عن دينار أيب كثري أن ابن عمـر مـرض فنعـت لـه احلمـام فدخلـه بـإزار 

حـدثنا إبـراهيم بـن ]1638ك[الدواليب . أخرجوين: فنكس وقال ، اميل الرجال فإذا هو بغر 
نس بـن بكـري قـال حـدثين ابـن إسـحاق قـال حـدثنا يـو يعقوب السعدي قال حدثين أبـو كريـب 

دخلت أول محام بين يف املدينة، إذا بعبد اهللا بن عمر وأصابه : قالقال حدثين دينار أبو كثري
ورأى النـاس ضـرب بكفيـه علـى عينيــهشـكوى، فـأيت مبلحفـة فلفـف 

.اهـ دينار قال أبو حامت جمهولأخرجوين أخرجوين: فغطى عينيه، وقال
حـدثنا أمحـد بـن الـدورقي حـدثنا أبـو ]403[وقال حيىي بن معني يف رواية يزيد بن اهليـثم عنـه 

ىن عن ابن عمر أنه دخل احلمـام داود الطيالسي حدثنا حممد بن مروان القرشي حدثين أبو املث
اهــ ال بـأس بـه ، وعليه إزار فأبصر عراة فغمض عينيه وقال أخرجوين فمـا عـاد إىل احلمـام بعـد

.أبو املثىن أحسبه مسلم بن املثىن 
نعــم البيــت : قــال عمــرابــنعــن حــدثنا وكيــع عــن قــرة عــن عطيــة]1179[ابــن أيب شــيبة -
.ضعيف اهـمام يذهب الدرن ويذكر الناراحل
مـا لـك عمـرالبنبن عيينة عن شيخ من أهل الكوفة قال قيل اعن ] 1126[عبد الرزاق -

.إين أكره أن أرى عورة غريي :إنك تسرت فقال:ال تدخل احلمام فيكره ذلك فقيل له
أخربنا الفضل بن دكني قال حدثنا عبيد بن عبـد امللـك األسـدي قـال ]5122[ابن سعد -

رأيت ابن عمر مبىن قد حلـق رأسـه ، واحلـالق حيلـق ذراعيـه : سدي قال حدثين أبو شعيب األ
أما إنه ليس بسنة ولكين رجل ال أدخل احلمام فقال رجـل : فلما رأى الناس ينظرون إليه قال 

فإمنـا يكفيـك مـن : إين أكره أن ترى عوريت قـال: ما مينعك من احلمام يا أبا عبد الرمحن قال: 
.اهـ أبو شعيب مل أعرفهأن أرى عورة غرييفإين أكره: ذلك إزار قال

قالابن عمرحدثنا هشيم قال أخربنا منصور عن ابن سريين عن ] 1171[ابن أيب شيبة -
حـدثنا هشـيم عـن منصـور بـن ]191[مسـدد .ال تدخل احلمام فإنه مما أحـدثوا مـن النعـيم: 

هو مما أحدثوا : ، ويقول إن ابن عمر كان ال يدخل احلمام : زاذان عن حممد بن سريين قال 
.اهـ صحيح من النعيم 
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أنـه دخـل عبـاسابـنعـن حدثنا ابـن عليـة عـن أيـوب عـن عكرمـة]1175[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح محام اجلحفة

حـدثنا عفـان حـدثنا أبـو عوانـة حـدثنا هـالل بـن ]404[وقال حيىي بن معني رواية ابـن اهليـثم 
ال يــدخل احلمــام إال وحــده وكــان يلــبس ثوبــا ضــيقا كــان ابــن عبــاس :خبــاب عــن عكرمــة قــال

حــدثنا ]636[وقــال ابــن املنــذر . ويقــول إين ألكــره أن يــراين اهللا عــز وجــل متجــردا يف احلمــام
أنـه عبـاسابـنعـن ثنـا هـالل بـن خبـاب عـن عكرمـةحممد بن إمساعيل ثنا عفان ثنا أبو عوانة

إين ألسـتحي مـن : ثـوب صـفيق ويقـول مل يدخل احلمام إال وحده ومل يكـن يدخلـه إال وعليـه 
.اهـ سند صحيح اهللا أن يراين وأنا متجرد يف احلمام 

عبـاسبـناعن الثوري عن عبـد اهللا بـن شـريك قـال أخـربين مـن مسـع ]1143[عبد الرزاق-
اهـيسأل عن احلمام أيغتسل فيه قال نعم واخرب منه

خرجـت مـع : قـال ان بـن قـيسحدثنا وكيع عن إمساعيل عن عثمـ]1177[ابن أيب شيبة -
.اهـ عثمان وثقه ابن حبان يوم مجعة إىل محام له بالعاقولجرير

: ال حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن أبيــه قــالقــحــدثنا وكيــع ] 22527[ابــن أيب شــيبة -
فوجدتـه قـد خـرج مـن احلمـام وقـد أثـرت ديـن فأتيتـه أتقاضـاهن بـن علـييالحسـكان يل على 

خــذ هــذا : عا بقعــب فيــه دراهــم فقــالفــداريــة لــه حتــك احلنــاء عنــه بقــارورةاحلنــاء بأظفــاره وج
ى حقي بستني أو سبعني درمهافأخذته فوجدته يزيد علهذا أكثر من حقي قال خذه: فقلت

.اهـ أبو خالد البجلي ، سند جيد 
علــيبــنحســينأخــربين مــن رأى حــدثنا احملــاريب عــن ليــث قــال]2100[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ضعيف إن له ساكنا: ء بإزار ، وقال ملادخل ا
عائشــةســألت نســوة مــن أهــل محــص :عــن معمــر عــن الزهــري قــال]1130[عبــد الــرزاق -

.اهـ مرسل عن دخول احلمام فنهتهن عنه 
عن الثوري عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب ملـيح عـن ]1132[عبد الرزاق وقال

الشـــام فقالـــت لعلكـــن مـــن الكـــورة الـــيت تـــدخل نســـاؤها أتتهـــا نســـاء مـــن أهـــل :قالـــتعائشـــة
أميــا امــرأة :ســلم يقــولمسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و نعــم قالــت فــإين:قلنــا؟احلمامــات
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نها وبني اهللا 
.اين اهـ رواه الرتمذي وحسنه وصححه األلبجل عز و 

عــن إبــراهيم بــن حممــد عــن حممــد بــن عبيــد اهللا قــال عبــد الــرزاق وقــد ]1135[عبـد الــرزاق -
مث طليتهـا باحلنـاء ةُ ورَ مسعتـه أنـا أيضـا عـن حممـد عـن أم كلثـوم قالـت أمـرتين عائشـة فطليتهـا بـالنُّ 

اهـــ ال تــدخل امــرأة احلمــام إال مــن ســقمأ:فقالــت! تنهــي النســاء 
.حممد بن عبيد اهللا العرزمي مرتوك 

دباغ اجللد طهوره
عن عبد اهللا بن كثري عـن شـعبة عـن احلكـم بـن عتيبـة عـن عبـد الـرمحن ]202[عبد الرزاق-

علينا كتاب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف قرئ :بن أيب ليلى عن عبد اهللا بن عكيم قال
أمحـد اهــ رواه أرض جهينة وأنـا غـالم شـاب أال تسـتمتعوا مـن امليتـة بشـيء بإهـاب وال عصـب

.وصححه ابن حبان)1(والرتمذي وحسنهأبو داود و 
بــن اعــن معمــر عــن الزهــري عــن عبيــد اهللا بــن عبــد اهللا بــن عتبــة عــن ]184[عبــد الــرزاق -

أفـــال :فقـــال، ر رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم علـــى شـــاة ملـــوالة مليمونـــة مـــ:عبـــاس قـــال
قــال . إمنــا حــرم حلمهــا:قــال؟ فكيــف وهــي ميتــة يــا رســول اهللا :قــالوا.

البخــاري اهـــ رواه يســتمتع بــه علــى كــل حــال:ويقــول، وكــان الزهــري ينكــر الــدباغ : معمــر
.مسلم و 
ابن احلارث عمرو يعينحدثنا أمحد بن صاحل حدثنا ابن وهب أخربين]4128[أبو داود -

صــلى اهللا عليــه غــنم بأحــد فوقــع فيهــا املــوت فــدخلت علــى ميمونــة زوج النــيبكــان يل:قالــت
ذا عند أكثر أهل وليس العمل على ه، ويروى عن عبد اهللا بن عكيم عن أشياخ هلم هذا احلديث : وقال الرتمذي -1

أتانــا كتــاب النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم قبــل وفاتــه :وقــد روي هــذا احلــديث عــن عبــد اهللا بــن عكــيم أنــه قــال،العلــم
بشهرين قال ومسعت أمحد بن احلسن يقول كان أمحد بن حنبل يذهب إىل هذا احلديث ملا ذكـر فيـه قبـل وفاتـه بشـهرين 

اهللا عليـه و سـلم مث تـرك أمحـد بـن حنبـل هـذا احلـديث ملـا اضـطربوا يف إسـناده وكان يقول كان هـذا آخـر أمـر النـيب صـلى
فـإذا دبـغ ال يقـال : اهــ وقـال أبـو داود بعـده حيث روى بعضهم فقال عن عبد اهللا بن عكيم عن أشياخ هلم من جهينة 

اهـقال النضر بن مشيل يسمى إهابا ما مل يدبغ، له إهاب إمنا يسمى شنا وقربة 
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أوحيـل : فقالـت . : ميمونة وسلم فذكرت ذلك هلا فقالت يل
مر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم رجـال مـن قـريش جيـرون شـاة هلـم . نعم:قالت؟ذلك

. :قــالوا. : مثــل احلمــار فقــال هلــم رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
.اهـ صححه ابن حبانالقرظيطهرها املاء و :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أنــه عمــربــن أيب ليلــى عــن ثعلبــة عــن أيب وائــل عــن اعــن الثــوري عــن ]192[عبــد الــرزاق-
حـــدثنا : حــدثنا ابـــن املثــىن قـــال ] 2427[الطـــربي .طهورهــا دباغهـــا:ســئل عـــن ميتــة فقـــال

حبــر وكــان ينــزل الكوفــةحــدثنا شــعبة عــن حممــد بــن أيب ليلــى عــن أيب: حممــد بــن جعفــر قــال 
رضــوان اهللا عليــه أنــه قــال يف عمــر بــن اخلطــابوكــان أصــله بصــريا حيــدث عــن أيب وائــل عــن 

أمحــد بــن حنبــل حــدثنا حممــد بــن جعفــر مــن طريــق]85[البيهقــي . : الفــراء 
حيـدث ينـزل بالكوفـة وكـان أصـله بصـريا وكـانحبـرليلى عن أيبحدثنا شعبة عن حممد بن أيب

ضـعفه البيهقـي وغـريه اهــذكاتـه دباغـه: الفـراء أنـه قـال يفاخلطاببنعمروائل عن عن أيب
.بابن أيب ليلى ، وأبو حبر هو ثعلبة 

مسعـت عبيـد : حدثنا بنـدار حـدثنا حممـد عـن شـعبة قـال]107/ 2[املعرفة الفسوي يف وقال
قـــدمت بريـــدا مـــن : اهللا بـــن عمـــران شـــيخا كخـــري الشـــيوخ عـــن أيب العشـــري مـــوىل أم ســـلمة قـــال

مـوىل أم سـلمة مل اهــإمستقة فراء فإمـا ضـربه و سجستان على عمر بن اخلطاب وعلي
ـــْرٌو َطويـــُل املُســـُتقُة : ويف العـــني .أعرفـــه ، ومـــا أراهـــم كـــانوا يأمتنونـــه إال وهـــو صـــاحل عنـــدهم  فـَ

.الُكمَّْنيِ 
بــد ثنــا شــعبة عــن ع: عــن حممــد بــن جعفــر قــالرمــن حــديث بنــدا]848[ابــن املنــذر وروى 

نـه بلغـين أنكـم بـأرض كتـب إلينـا عمـر بـن اخلطـاب أ: قـالامللك بن ميسرة عن زيد بن وهـب
وقـال سـعيد . )1(وفيـه سـقطكـذا وجدتـهاهــ  فـانظروا مـا مـن ميتـة،يقـال هلـا الفـراءتلبسون ثيابا
حدثنا عبد الرمحن بن زياد عن شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن زيد ] 2747[بن منصور 

بلغــين أنكــم يف أرض : أتــاهم كتــاب عمــر بــن اخلطــاب وهــم يف بعــض املغــازي:بــن وهــب قــال

أتانـا كتـاب عمـر : وخـرج األثـرم بإسـناده عـن زيـد بـن وهـب قـال] 169/ 2[ابن رجب يف جامع بيـان العلـم وقال -1
اهـإنكم بأرض فيها امليتة، فال تلبسوا من الفراء حىت تعلموا حله من حرامه: بأذربيجان
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تأكلون طعاما يقال له اجلنب، فانظروا ما حالله مـن حرامـه، وتلبسـون الفـراء فـانظروا ذكيـه مـن 
.لرمحن هو الرصاصيميته اهـ عبد ا

عـن أيب غنيـة عـن احلكـمحدثنا ابـن : قال أخربنا الفضل بن دكني]8555[وقال ابن سعد 
فجاءنـــا  ، غزونـــا أذربيجـــان يف إمـــارة عمـــر وفينـــا يومئـــذ الـــزبري بـــن العـــوام : قـــال زيـــد بـــن وهـــب
فــال تــأكلوا إال مــا  ، ولباســها امليتــة ، بلغــين أنكــم يف أرض خيــالط طعامهــا امليتــة : كتــاب عمــر 

.اهـ صحيحوال تلبسوا إال ما كان ذكيا، يا كان ذك
عــن ابــن عبــاس عــن دنــا جعفــر أنبــأ مســلم عــن جماهــحــدثنا أبــو أمحــد ث]856[ابــن املنــذر -

.اهـ سند ضعيف ذكاة اجللود دباغها: قالعلي
حــدثنا عبــد الــرحيم عــن صــدقة عــن جــده ريــاح بــن احلــارث عــن ]25276[ابــن أيب شــيبة -

حـدثنا أبـو أمحـد ثنـا يعلـى ثنـا صـدقة بـن ]855[ابـن املنـذر .ذكاتـه دباغـه:قـالمسعودابن
يقـــري ناســـا مـــن أهـــل الكوفـــة يف مســـعودابـــنكـــان : ح بـــن احلـــارث قـــالعـــن جـــده ريـــا املثـــىن

: فماتـت، قـالواهـذا يف سـقاء يف منيحـة كانـت لنـا: املسجد األكرب فدعا هلـم بشـراب، مث قـال
حـــدثنا ]9221[الطــرباين . : يــا صــاحب رســول اهللا أتســقينا يف امليتــة، فقــال

عـن صـدقة بـن املثـىن حـدثين ربـاح بـن احلـارث أن دسـعيمعاذ بن املثىن ثنا مسـدد ثنـا حيـىي بـن
.اهـ صوابه رياح باملثناة ، حسن صحيحيف امليتة دباغه: ابن مسعود قال

: قـال أخربنـا ابـن عـون عـن جماهـد: حدثنا يزيد بن هارون قال ]25260[ابن أيب شيبة -
هـذا ذكـي لسـرين أن يكـون يل لـو أعلـم: على رجل فروا فأعجبه لينـه ، فقـال عمرابنأبصر 

ثنـا محـاد بـن زيـد عـن )1(ا علي بن عبد العزيز أبو النعمانحدثن]851[ابن املنذر .منه ثوب
لـو علمـت أن هـذا ذكـي لسـرين : رأى على رجـل فـروا، فقـالعمرابنابن عون عن جماهد أن 

.اهـ سند صحيح أن يكون يل مثله
حـدثين أيب عـن : قـال حـدثنا معـاذ بـن هشـام:قال حـدثنا ابـن بشـار ]2431[وقال الطـربي 

اهـــ حســان ذكاتــهاألدميدبــاغ:رضــي اهللا عنــه قــال ابــن عمــرعــن قتــادة عــن حســان الضــبعي
.يقال ابن عبد الرمحن وثقه ابن حبان 

.كذا ، وهو خطأ من الناسخ صوابه ثنا أبو النعمان ، وهو عارم -1
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عــن الثــوري عــن زيــد بــن أســلم قــال حــدثين عبــد الــرمحن بــن وعلــة عــن ]190[عبــد الــرزاق-
ما أدري ما أقول :زو أهل املشرق فنؤتى باألهب باألسقية قالإنا نغ: قلت لهقالعباسبنا

اهــ رواه أميا إهـاب دبـغ فقـد طهـر:سلم يقولمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و ال أينإ، لك 
.من وجوه عن ابن وعلة السبائيمسلم 

ــ]854[ابــن املنــذر - ن حــدثنا إبــراهيم بــن احلــارث ثنــا حيــىي بــن أيب بكــري الكــويف ثنــا زهــري ب
ال تشـرتوا ألبـان الغـنم يف ضـروعها، :قـالابـن عبـاسعـن معاوية عن أيب إسحاق عـن عكرمـة

وال أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فـال تعطـوا األجـري منهـا شـيئا، واكسـوا منهـا 
.اهـ فيه ضعف ، تقدم يف البيوععباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم

بـن عمـر عـن القاسـم بـن حممـد ابـن جـريج قـال أخربنـا نـافع مـوىل اعن ]199[عبد الرزاق-
إنــه :يف أن يتخــذ هلــا حلافــا مــن الفــراء فقالــتعائشــةبــن أيب بكــر أن حممــد بــن األشــعث كلــم 
فـنحن نصـنع لــك حلافـا نـدبغ وكرهـت أن تلـبس مــن :ميتـة ولسـت بالبسـة شـيئا مــن امليتـة قـال

ابــن ســعد وقــال .فــنحن نصــنع لــك حلافــا ممـا يــدبغ: لاقـوفيــه] 849[واه ابــن املنــذر ر . امليتـة
عــن حــدثنا مالــك بــن أنــس : أخربنــا معــن بــن عيســى ومطــرف بــن عبــد اهللا قــاال ]10931[

أال : أن حممــد بــن األشــعث قــال لعائشــة عبــد اهللا بــن عمــر عــن القاســم بــن حممــدنــافع مــوىل
إين : ألكـره جلـود امليتـة ، فقـالإين : فقالت. فإنه أدفأ تلبسينه ، 

صـحيح اهــ فجعله هلا ، فأرسـل بـه إليهـا فكانـت تلبسـه، سأقوم عليه وال أجعله لك إال ذكيا 
.
حـــدثنا الثقفـــي عـــن أيـــوب عـــن حممـــد ونـــافع أن عائشـــة أمـــرت ]25262[ابـــن أيب شـــيبة -

.صحيحاهـإنسانا من أهلها إذا صلى أن يضع فروه
حــدثنا الثقفــي عــن أيــوب عــن حممــد أن عائشــة كانــت تكــره ]25334[وقــال ابــن أيب شــيبة 

.اهـ مرسل صحيحالفراء اليت مل تذك
عــن حـدثنا سـفيان بـن حبيـب حـدثنا محيـد بـن مسـعدة السـامي قـال] 2430[وقـال الطـربي 

.اهـ سند ضعيفدباغه ذكاته: سئلت عن الفراء فقالت عائشةعن العرزمي عن عطاء 
حـدثنا سـفيان عـن : حـدثنا عبـد الـرمحن قـال : ا ابن بشار قال حدثن]2429[الطربي وقال

اهـدباغ األدمي ذكاته: تمنصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قال
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حــدثنا حيـــىي بــن حممــد ثنـــا احلجــيب ثنـــا أبــو عوانــة عـــن منصــور عـــن ]853[وقــال ابــن املنـــذر 
ن يكـون دباغهـا طهورهـا أرجـو أ: فقالـتعـن املسـاتقعائشـةسئلت :إبراهيم عن األسود قال

حدثنا شيبان عـن منصـور : حدثنا حممد بن سابق قال]3887[يف التاريخ ابن أيب خيثمة . 
أرجـو أن يكـون دباغهـا : فقالـت،

بـد احلميـد عـن جريـر بـن عثنا علـي بـن معبـد: قالحدثنا فهد]2708[الطحاوي .طهورها
رضـــي اهللا عنهـــا عـــن جلـــود امليتـــة عائشـــةســـألت : عـــن األســـود قـــالن منصـــور عـــن إبـــراهيمعـــ

ســفيان عـــن األعمــش عـــن مــن طريـــق]88[البيهقــي . لعــل دباغهـــا يكــون طهورهـــا : فقالــت
اهــ : عائشـةإبراهيم عن األسود عـن 

.صحيح
دبــاغ : كــان يقــال : حــدثنا هشــيم عــن املغــرية عــن إبــراهيم قــال ]25280[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيحامليتة طهورها
حــدثنا صــاحل بــن أيب شــعيب العكلــي:قــال أخربنــا الفضــل بــن دكــني]9059[ابــن ســعد -

: مــا تــرى يف لبســها ؟ قــال : ســألت عــامرا عــن لــبس الفــراء ، وعليــه مســتقة فــراء قلــت : قــال 
.اهـ حسن صحيحرون أن دباغها طهورهابأس كانوا يحسن ليس به 

كــان ممــن : حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن أشــعث عــن حممــد قــال ]25335[ابــن أيب شــيبة -
ابـن .يكره الصالة فيمـا مل يـذك عمـر وابـن عمـر وعمـران بـن حصـني وعائشـة وأسـري بـن جـابر

ن ثنــــا إســـحاق بــــن راهويــــه أنبــــأ ابــــن أيب عــــدي عــــركتــــب إيل حممــــد بــــن نصــــ]850[املنـــذر 
ن ممـــن يكـــره الصـــالة يف اجللـــد إذا مل يكـــن ذكيـــا عمـــر وابـــن عمـــر إ: األشـــعث عـــن حممـــد قـــال

.)1(حسنحديثاهـوعائشة وعمران بن حصني وابن جابر

باب منه
كانوا ال يـرون : قال حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سريين]25393[ابن أيب شيبة -

: أخربنـا ابـن عـون عـن حممـد قـال : يزيـد قـال حدثناوقال. ف امليتة ، وشعر الوبربأسا بصو 

حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن حممد عن أسـري بـن جـابر كـان يكـره اخلفـاف والنعـال ]25333[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيحاليت مل تذك
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اهــ ا كـانوا يكرهـون الصـالة يف اجللـدوالوبر بأسا ، إمنكانوا ال يرون بالصوف والشعر واملرعزى 
.صحيح 

حــدثنا علــي بــن احلســني ثنــا حممــد بــن أيب محــاد ثنــا زافــر عــن أيب ]8031[ابــن أيب حــامت -
ي مــا لبســنا فــراكم وال خفــافكم حــىت نعلــم لــوال حــديث الزهــر : بكــر اهلــذيل عــن احلســن قــال

ن عبــد حــدثين عبيـد اهللا بـ: ث بــه الزهـري فقـالفحـد: أذكيـة هـي أم غــري ذكيـة؟ قـال أبــو بكـر
)قـل ال أجـد يف مـا أوحـي إيل حمرمـا علـى طـاعم يطعمـه(اهللا بن عتيبة عن ابـن عبـاس يف قولـه

اهــ اهلـذيل امليتـة فإنـه ال يؤكـلوالظفـر مـنوأمـا القـد والشـعر والسـن .طاعم الطعام: اآلية، قال
.امسه سلمى ال حيتج به 

عمـرو حـدثنا أبـو العبـاس حممـد بـن يعقـوب أخربنـا أخربنا أبو سعيد بـن أيب]94[البيهقي -
يكــره أن عمــرابــنقــال وروى عبــد اهللا بــن دينــار أنــه مســع يالربيــع بــن ســليمان أخربنــا الشــافع

القـــدمي كمـــا ورواه يف،اجلديـــدهكـــذا ذكـــره يف.مـــدهن مـــن عظـــام الفيـــل ألنـــه ميتـــةيـــدهن يف
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو الوليد الفقيـه حـدثنا مؤمـل بـن احلسـن حـدثنا احلسـن بـن 

اهللا عنه قال أخربنا إبراهيم بن حممد عن عبد اهللا بـن دينـار يرضيعن الشافعحممد الزعفراين
اهــ أنـه كـان يكـره عظـام الفيـلموضع آخرويف.عظم فيلأنه كره أن يدهن يفعمرابنعن 

.ضعيف جدا 

جلود السباعما روي يف 
حــدثنا حممــد بــن بشــار حــدثنا حممــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة عــن يزيــد ]1882[الرتمــذي -

اهــ هـذا مرسـل يب املليح عن النيب صلى اهللا عليه و أالرشك عن 
.احملفوظ مرسل حسن ، وقد روي مسندا ، و 

حــدثنا بقيــة عــن حبــري يحــدثنا عمــرو بــن عثمــان بــن ســعيد احلمصــ]4133[أبــو داود وقــال
أسـد مـن أهـل كرب وعمـرو بـن األسـود ورجـل مـن بـينوفد املقدام بن معدي:عن خالد قال

تــويفيأعلمــت أن احلســن بــن علــ:ســفيان فقــال معاويــة للمقــدامقنســرين إىل معاويــة بــن أيب
ومل ال أراهـــا مصـــيبة وقـــد وضـــعه :قـــال لـــه!؟أتراهـــا مصـــيبة:فقـــال لـــه رجـــل، قـــدام ع املّجـــفرَ 

فقــــال . يوحســـني مـــن علـــ، هـــذا مــــين:حجـــره فقـــال يفه وســــلمرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــ
أما أنا فـال أبـرح اليـوم حـىت أغيظـك : قال فقال املقدام . مجرة أطفأها اهللا عز وجل: ياألسد
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. وإن أنــا كــذبت فكــذبين، إن أنــا صــدقت فصــدقين، يــا معاويــة :مث قــال. وأمسعــك مــا تكــره
ســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمفأنشــدك بــاهللا هــل تعلــم أن ر :قــال. أفعــل:قــال

ينهـى عـن فأنشدك باهللا هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:قال. نعم:قال؟الذهب
هل تعلم أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمشدك باهللافأن:قال. نعم:قال؟لبس احلرير

بيتـك يـا فواهللا لقد رأيت هذا كلـه يف:قال. نعم:قال؟عن لبس جلود السباع والركوب عليها
فـأمر لـه معاويـة : قـال خالـد . لـن أجنـو منـك يـا مقـدام قد علمـت أين: فقال معاوية . معاوية

يُّ أصـحابه قـال ومل يعـط األسـدفرقهـا املقـدام يفاملـائتني فمبا مل يأمر لصاحبيه وفرض البنه يف
يأمـا املقـدام فرجـل كـرمي بسـط يـده وأمـا األسـد:أحدا شـيئا ممـا أخـذ فبلـغ ذلـك معاويـة فقـال

وكـان ن خالد بن معدان ، محبري بن سعد بقية مل يذكر مساعاهـفرجل حسن اإلمساك لشيئه
.ين حه األلباصحو ، جود إسناده العراقي واحلديث يسوي األسانيد ، 

: ثنا عفان قـال ثنـا مهـام قـال ثنـا قتـادة عـن أيب شـيخ اهلنـائي قـال حد]16879[وقال أمحد 
: ســـلم عنـــد معاويـــة فقـــال معاويـــة أصـــحاب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و كنـــت يف مـــأل مـــن 

اللهــم :قــالوا؟ن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و أأنشــدكم اهللا أتعلمــون 
ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم أأنشــدكم اهللا تعـاىل أتعلمـون :قـال.وأنـا أشـهد:قـال.نعـم

أنشدكم اهللا تعـاىل :قال.وأنا أشهد:قال.اللهم نعم:قالوا.ال مقطعاإ
:قـال.اللهـم نعـم:قـالوا؟اهللا عليـه و ن رسـول اهللا صـلىأأتعلمـون 
ن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و أأنشــدكم اهللا تعــاىل أتعلمــون :قــال.هدوأنــا أشــ

أنشـدكم اهللا تعـاىل أتعلمـون :قـال.وأنـا أشـهد: قـال . اللهـم نعـم:الشرب يف آنية الفضة قالوا
قـال . أما هـذا فـال : قالوا ؟ ى اهللا عليه و ن رسول اهللا صلأ

.اهـ صححه األلباين وشعيب)1(عهنإأما : 

أميــا إهــاب ميتــة دبــغ فقــد طهــر إال الكلــب :قــال الشــافعي:الرتمــذي حتــت حــديث ابــن وعلــة عــن ابــن عبــاس قــال -1

قــال إســحق بــن .الســباع وإن دبــغ وهــو قــول عبــد اهللا بــن املبــارك و أمحــد و إســحق وشــددوا يف لبســهما والصــالة فيهمــا
إمنـا يقـال اإلهـاب جللـد مـا يؤكـل : وقـال إسـحق قـال النضـر بـن مشيـل .يؤكل حلمه هكذا فسره النضر بن مشيـل:إبراهيم
وأمــا الصــالة يف جلــود امليتــة إذا : هــو ابــن راهويــه قــال إســحاق] 481[قــال إســحاق بــن منصــور يف مســائله و اهـــحلمــه 

وفسـر ابـن . أو بقراً أو غنمـاً أو كـل مـا يؤكـل حلمـه، فـإن الصـالة ماضـية ال يشـبه ذلـك جلـود السـباعدبغت وكانت إبالً 
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الخطـاببـنعمـررأى:بـن سـريين قـالاعـن الثـوري عـن هشـام عـن ]226[عبد الـرزاق-
عــن معمــر عــن أيــوب ] 227[عبــد الــرزاق .علــى رجــل

رأى عمـر بـن اخلطـاب علـى رجـل قلنسـوة فيهـا مـن جلـود اهلـرر فأخــذها :بـن سـريين قـالاعـن 
كـان معمـر . روايـة الثـوري عـن هشـام بـن حسـان أصـحاهــ ما أحسـبه إال ميتـة:وقال.خرقهاف

.يف حديث البصريني خالفرمبا 
أخربنــا يـونس بــن عبيـد عــن ابـن ســريين عــن حــدثنا هشـيم قــال]6536[ابــن أيب شـيبة وقـال

بطانتهـــا مـــن جلـــود رأى رجـــال يصـــلي وعليـــه قلنســـوة أنـــس بـــن مالـــك أن عمـــر بـــن اخلطـــاب
هـــذا ســـند اهــــ)1(مـــا يـــدريك لعلـــه لـــيس بـــذكي: وقـــال فألقاهـــا عـــن رأســـه ،: لثعالـــب ، قـــال ا

.صحيح ، وكان ابن سريين يرسل
عن إمساعيل قال أخربين بشر بن املفضل عن سراج سأل احلسن عنها ]235[عبد الرزاق-

البصـري بن عبد اهللاهو اإمساعيل اهـ عمر بن الخطاب، :فقال
.مرسل حسن .من جلود السباع أي سراج . ابن بنت ابن سريين

عمـــرعـــن الثـــوري عـــن منصـــور عـــن بعـــض أصـــحابه عـــن ]223[عبـــد الـــرزاق -
.وكأنه حديث احلكم بن عتيبة . اهـ هذا مرسل يفرتش جلود السباع أو تلبس

كتــب إىل عمــرأن ن احلكــمحــدثنا ابــن منــري عــن احلجــاج عــ]25758[ابــن أيب شــيبة وقــال
.اهـ مرسل ضعيفنهاهم أن يركبوا على جلود السباعأهل الشام ي

أميـا إهــاب دبــغ فقــد طهـر علــى مــا العمــل عنـد القــوم يعــين أهــل :املبـارك رمحــه اهللا تعــاىل قــول النـيب صــلى اهللا عليــه وســلم
أميــا : قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: قــال النضــر بــن مشيــل. املدينــة وهــم ال يســتعملون األهــب إال مــا يــأكلون حلومهــا

اهـفإمنا يقال األهب لإلبل والبقر والغنم، وللسباع جلود،إهاب دبغ فقد طهر
لـيس بـذكي لـيس بـدبيغ ، فقـد  ،لوا قـاولـيس كمـا . أن عمـر كـان يـرى حلـوم السـباع حـالال -1

كــان مــنهم مــن جيعــل جلــد الســباع مبنزلــة جلــود امليتــة الــيت حــرم أكلهــا ويســتعمل جلــدها إذا دبــغ ، قياســا ال أخــذا مــن 
كانوا يكرهون كل ذي خملـب :حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن حممد قال ]20231[وقال ابن أيب شيبة .العموم 

ذكر عند حممد جلود النمور : قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ]25756[وقال.وكل سبع ذي ناب، من الطري 
ما أعلم أحدا ترك هذه اجللود تأمثا: إمنا يكره أن يصلى عليها ، وكان حممد ال يرى بأسا بالركوب عليها ، وقال : فقال

حدثنا عبدة عن هشـام أن أبـاه كـان يكـون علـى سـروجه النمـور أو جلـود ]25755[يب شيبة ابن أوقال.اهـ صحيح 
ســألت :عــن معمــر قــال]231[وروى عبــد الــرزاق .وكــان مــن مــذهب عــروة تــرك حلــوم الســباع . اهـــ صــحيحالســباع

.اهـ صحيح مليتة سلم يف جلود اد رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و ق:وقال، الزهري عن جلود النمور فرخص فيها 
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أنـه كـان علـيأخربنـا منصـور عـن احلكـم عـن : قال حدثنا هشيم]6537[ابن أيب شيبة -
اهـ ثعالبيكره الصالة يف جلود ال

ــعــين ايور صــنحــدثنا هشــيم قــال م]240[مســائل ابنــه عبــد اهللا وقــال أمحــد يف  ن عــن زادانب
حـدثنا حيـىي بـن ] 905[ابـن املنـذر . ود الثعالبلة يف جالنه كان يكره الصأاحلسن عن علي
كــان يكــره الصــالة يف عليــاأن يم عــن منصــور بــن زاذان عــن احلســنثنــا هشــحممــد ثنــا مســدد

.اهـ مرسل حسنجلود الثعالب
يب عــن ســعيد أحــازمأخربنــا جريــر بــن : أخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال ]3743[ابــن ســعد -

.يقطع على حلـاف ثعالـب ثوبـاياسربنعماررأيت : عن مطرف قال مسلمة عن أيب نضرة 
حـــدثنا ســـعيد بـــن هبـــرية : حـــدثنا أمحـــد بـــن عبـــد املـــؤمن املـــروزي قـــال ] 2743ك[الطحـــاوي 
حدثنا سعيد بن يزيد عن أيب نضرة عن مطرف بـن عبـد : حدثنا محاد بن زيد قال: مساعا قال

لـه علـى قطيفـة عنـه ، وإذا خيـاط خيـيط بـردا رضـي اهللاياسـربنعماردخلت على : اهللا قال
.اهـ صحيحثعالب

مســعودابــنأن مبــارك عــن أشــعث عــن ابــن ســريينحــدثنا ابــن ]25759[ابــن أيب شــيبة -
.ف يضعاهـ مرسل

جـابريد عـن احلجـاج بـن أرطـاة قـال أخـربين أبـو الـزبري أنـه مسـع عن مح]232[عبد الرزاق-
قــد رخــص النــيب صــلى اهللا عليــه :ال بــأس جبلــود الســباع إذا دبغــت ويقــول:يقــولبــن عبــد اهللا

قال عبد الرزاق ومسعت أنا إبراهيم وغريه يـذكر عـن أيب الـزبري عـن جـابر.وسلم يف جلود امليتة
عـــن نا أبــو خالـــد األمحـــر عـــن حجــاج عـــن أيب الـــزبريحـــدث]25754[ابـــن أيب شـــيبة وقــال. 

حــدثنا حممــد ]2744[املشــكليف الطحــاوي .ال بــأس جبلــود النمــور إذا دبغــت: جــابر قــال 
أخربنــا احلجــاج بــن ة قــالحــدثنا محــاد بــن ســلممنهــال قــالحــدثنا حجــاج بــن بــن خزميــة قــال

حـديث هـذا اهــ سـا إذا دبغـت أرطاة عن أيب الزبري عـن جـابر أنـه كـان ال يـرى جبلـود السـباع بأ
.حسن 

أخـربين : وهـب قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن: حدثنا حبر بن نصر قـال ]2745ك[الطحاوي -
الركــوب أيــوبأبــوأراد : عـن عبــد الـرمحن بــن حيوئيــل قـال ابـن هليعــة عـن قــرة بـن عبــد الــرمحن
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: ن منـور ، فقـال اجلـديتا: لـت لـه حلاجة ، فدعوت له بدابيت وسرجي منور ، فنـزع الصـفة ، فق
.اهـ ضعيفإمنا ينهى عن الصفة 

]24[الطرباين -
أنه كان يركـب السـروج عائذ بن عمروبن عبد اهللا بن حشرج املري ثنا أيب عن أبيه عن جده 

.بأس به اهـ حسن ال املنمرة ويلبس اخلز ال يرى بذلك بأسا

ما ذكر يف الثوب يصبغ بالبول
أن ينهى عـن احلـربة الخطاببنعمرعن معمر عن قتادة قال هم ] 1493[عبد الرزاق -

من صباغ البول فقال له رجل أليس قد رأيت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد لبسـها قـال 
اهـفرتكها عمر)أسوةلقد كان لكم يف رسول اهللا(أمل يقل اهللا : قال الرجل .بلى: عمر 
هــم عمــر أن ينهــى عــن ثيــاب :عــن أيــوب عــن ابــن ســريين قــال] 1494[عبــد الــرزاق وقــال

/ 1[ورواه إبـراهيم احلـريب يف غريـب احلـديث .: مث قـال، حربة لصبغ البـول 
نهـى أراد عمر أن ي: حدثنا موسى وأبو ظفر قاال ثنا جرير بن حازم مسعت حممدا قال] 302

: مث قــال. نبئــت أنــه يصــنع بــالبول: عــن عصــب الــيمن قــال
.جيد
: عن ابن عيينة عن عمرو عن احلسن قال قال عمر ] 1495[عبد الرزاق وقال

هذا العصب فإنه يصبغ بالبول فقال أيب بن كعـب واهللا مـا ذلـك لـك قـال مـا قـال إنـا لبسـناها 
رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم والقــرآن ينــزل وكفــن فيــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه علــى عهــد

.ال حيتج بهوسلم فقال عمر صدقت اهـ عمرو بن عبيد املبتدع 
أن عمــر أراد أن ينهــى عــن حــدثنا هشــيم أخربنــا يــونس عــن احلســن]21283[وقــال أمحــد 

ول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ومل متتعنــا مــع رســقــد ،لــيس ذاك لــك: احلــج، فقــال لــه أيبمتعــة
وأراد أن ينهى عـن حلـل احلـربة أل. فأضرب عن ذلك عمر،ينهنا عن ذلك 

. قد لبسهن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولبسناهن يف عهده ، ليس ذلك لك : ، فقال له أيب
ا حجـــاج بـــن علـــي بـــن عبـــد العزيـــز حـــدثنمـــن طريـــق ] 397[رواه ابـــن حـــزم يف حجـــة الـــوداع 

أراد أن مة عـن محـاد بـن أيب سـليمان عـن احلسـن البصـري أن عمـرحدثنا محاد بـن سـلاملنهال
الكعبة غنية عن ذا املـال، وأن ينهـى أهـل الـيمن أن يصـبغوا بـالبول، : يأخذ مال الكعبة، وقال
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قـد رأى رســول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم : وأراد أن ينهـى عـن متعــة احلـج، فقـال أيب بــن كعـب
مكان هذا املال، وبه وبأصحابه إليه حاجة، فلم يأخـذه، وأنـت فـال تأخـذه، وقـد كـان رسـول 

تصبغ بالبول، وقد متتعنا مع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فلـم ينـه عنهـا ومل ينـزل اهللا تعـاىل 
.اهـ مرسل جيد ، كتبته يف احلج )1(فيها

وروى ابن أيب عاصم يف كتاب اللباس من طريق حممـد ]161/ 2[وقال ابن رجب يف الفتح 
: عـن عبـد امللـك بـن عمـري عـن قبيصـة بـن جـابر قـال -وفيـه ضـعف -بن عبيـد اهللا العرزمـي 

،أنــه بلغــين أن هــذه الــربود اليمانيــة الــيت ت: خطــب عمــر النــاس ، فقــال 
يــا أمــري : 

اهـُعَمر َعن َذِلَك 
نافع أن ابن عمر أو عمر كان ينهى أخربنا عبد اهللا بن عمر عن ] 1498[عبد الرزاق وقال

أن يصــبغ بــالبول قــال وكــان عمــر يستنســج حبلــل ألصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم فبلــغ 
.اهـ العمري ليس بالقوياحللة ألف درهم أو أكثر من ذلك

أخربنــا ابــن جــريج عــن نــافع عــن ابــن عمــر كــان ينهــى أن يصــبغ ] 1499[عبــد الــرزاق وقــال
صــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم فبلــغ احللــة منهــا ألــف درهــم أو بــالبول وكــان يستنســج أل

عـن أيـوب عـن نـافع أن ابـن عمـر كـان يصـطنع احللـل ] 1497[عبـد الـرزاق . أكثـر مـن ذلـك
.ألصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم تبلغ احللة السبع مائة إىل ألف درهم اهـ صحيح

ب أنبـأ حممــد بـن عبــد اهللا بـن عبــد حـدثنا أبــو العبـاس حممــد بـن يعقــو ]7385[وقـال احلــاكم 
عــن عمــر بــن يــد عــن نــافع عــن عبــد اهللا بــن عمــر احلكــم أنبــأ ابــن وهــب أخــربين يــونس بــن يز 

تحيك لرسـول اهللا صــلى اهللا عليــه وسـلم وألصــحابه احللــل اخلطـاب رضــي اهللا عنــه أنـه كــان يســ
اهــ اه هذا حديث صحيح علـى شـرط الشـيخني و مل خيرجـ.ماييت درهم بألف درهم وبألف و 

.وهو عن ابن عمر أشبه ، واهللا أعلم .وصححه الذهيب 

.اهـ سند جيد املسك ميتة ودم: حدثنا وكيع عن ابن أيب رواد عن الضحاك قال ]26885[ابن أيب شيبة -1
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: قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن علـــي بـــن صـــاحل عـــن عطـــاء أيب حممـــد]25379[ابـــن أيب شـــيبة -
حــدثنا ]4049[أمحــد يف العلــل .قميصــا مــن هــذه الكــرابيس غــري غســيلعلــيرأيــت علــى 

رأيت عليـا اشـرتى :حممد قالحممد بن ربيعة قال حدثنا علي بن صاحل قال حدثين عطاء أبو
حـــدثنا أمحـــد بـــن ]1697ك[لـــدواليب ا. فلبســـه ومل يغســـله وصـــلى فيـــه:قـــال، ثوبـــا ســـنبالنيا 

، فـذكره قـال حرب قال حدثنا حممد بن ربيعة عن علي بن صاحل قال حدثنا عطـاء أبـو حممـد 
حممــد عـن عطـاء أيب صـاحل عـن علـي بــنأخربنـا وكيـع بــن اجلـراح]2846[ورواه ابـن سـعد .

]4047[العلـــلأمحـــد يف .رأيـــت علـــى علـــي قميصـــا مـــن هـــذه الكـــرابيس غـــري غســـيل: قـــال 
.ضعيف . فذكره حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صاحل عن عطاء أيب حممد 

ما جاء يف لبس النعالجامع 
يـــه عـــن أيب الزنـــاد عـــن األعـــرج عـــن أيب هريـــرة أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عل]1633[مالـــك -
اهــــ رواه ال ميشـــني أحـــدكم يف نعـــل واحـــدة لينعلهمـــا مجيعـــا أو ليحفهمـــا مجيعـــا :ســـلم قـــال و 

.البخاري ومسلم 
: قـال هريـرةأبـيعـن حدثنا وكيع عـن األعمـش عـن أيب صـاحل ]25425[ابن أيب شيبة -

.اهـ موقوف صحيح دكم ، فال ميشي يف النعل الواحدةإذا انقطع شسع أح
حــدثنا موســى بــن داود عــن منــدل عــن : الوف قــحــدثنا حممــد بــن عــ] 864/ 2[حــرب -

ن عائشــة إن النــيب صــلى اهللا عليــه عــليــث بــن أيب ســليم عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن أبيــه
. يــت عائشــة بعرفــات متشــي يف خــف واحــدورأ: قــال القاســم. احــدةمشــى يف نعــل و وســلم

حــدثنا :القــحــدثنا حممــد بــن الصــلت الكــويف:قــالدثنا أبــو أميــةحــ]1361ك[الطحــاوي 
رمبـا رأيـت النـيب صـلى :عـن عائشـة قالـتمندل عن ليث عن عبد الرمحن بن القاسـم عـن أبيـه

.اهـ رواه الرتمذي وضعفه البخاري اهللا عليه وسلم ميشي يف نعل واحدة
أن حــدثنا ابــن عيينــة عــن عبــد الــرمحن بــن القاســم عــن أبيــه]25429[وقــال ابــن أيب شــيبة 

حدثنا ]1778[الرتمذي . ألحنقن أبا هريرة: حدة ، وتقولاكانت متشي يف خف و عائشة
محن بــن القاســم عــن أبيــه عــن عائشــة أمحــد بــن منيــع حــدثنا ســفيان بــن عيينــة عــن عبــد الــر 

هكــذا رواه ســفيان الثــوري وغــري واحــد :قــال أبــو عيســى.وهــذا أصــح ، مشــت بنعــل واحــدة 
.ح موقوف اهـ صحيعن عبد الرمحن بن القاسم موقوفا وهذا أصح 
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الوليــد بــن يزيــد اهلــدادي أبـــو حــدثين حــدثنا نصــر بــن علــي]443[املراســيل أبــو داود يف -
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم انقطع نعله أو حدثين أبو عبد الدائم عن أيب مليح: قالهاشم

.اهـ منكر شسع نعله، فمشى يف نعل واحدة حىت أصلح األخرى 
ميشـي عليـار عـن يزيـد بـن أيب زيـاد قـال أخـربين مـن رأى عـن معمـ]20217[عبد الرزاق -

حــدثنا ابــن إدريــس عــن يزيــد بــن ]25427[ابــن أيب شــيبة . يف نعــل واحــدة وســط الســماط 
واحــدة باملــدائن ، كــان يصــلح رأيــت عليــا ميشــي يف نعــل: قــال أيب زيــاد عــن رجــل مــن مزينــة

.اهـ سند ضعيف شسعه
عبــد اهللا بــن مســلمة القعنــيب قــال حــدثنامــن طريــق]179/ 18[وروى أبــو عمــر يف التمهيــد 

سليمان بن بالل عن سليمان بن يسار موىل أصـحاب املقصـورة عـن حممـد بـن عمـر بـن علـي 
.اهـ حسن بن أيب طالب عن أبيه أن عليا كان ميشي يف النعل الواحدة

ال أنـه كـانعمـرابـنعـن حدثنا ابن إدريس عن ليث عن نـافع]25428[ابن أيب شيبة -
اهــــ )1(ســـعه مـــا بينـــه وبـــني أن يصـــلح شســـعهيـــرى بأســـا أن ميشـــي يف نعـــل واحـــدة إذا انقطـــع ش

.حسن 
بـن عمـر ميشـي يف ارأيـت :عن الثوري عـن عبـد اهللا بـن دينـار قـال]20220[عبد الرزاق -

اهـــ تابعــه شــعبة عــن ورأيــت الثــوري ميشــي يف نعــل واحــدة : قــال أبــو بكــر .نعــل واحــدة أذرعــا
.صحيح . دينار عبد اهللا بن

جــابرعــن طهمــان عــن أيب الــزبريعــن إبــراهيم بــن حــدثنا وكيــع]25424[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند جيدال متش يف النعل الواحدة: قال 

يف الــذي حــدثنا حممــد بــن أيب عــدي عــن ابــن عــون عــن حممــد]25423[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ سند بصري صحيح ، وال خطوةال : رهونه ، ويقولون يك: ميشي يف نعل واحدة ، قال 

ما روي يف التيامن يف االنتعال

حدثنا غندر عن شعبة عن زيد بن حممد أنه رأى سامل بن عبد اهللا ميشي يف نعل واحدة]25430[ابن أيب شيبة -1
.اهـ سند صحيح 
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أشـعث بـن ســليم حـدثنا حفـص بــن عمـر قـال حــدثنا شـعبة قـال أخــربين]168[البخـاري -
صـلى اهللا عليـه وسـلم يعجبـه التـيمن كـان النـيب:عن مسروق عن عائشة قالتقال مسعت أيب

اهـشأنه كله تنعله وترجله وطهوره ويفيف
رة أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه عـــن أيب الزنـــاد عـــن األعـــرج عـــن أيب هريـــ]1634[لـــك ما-
إذا انتعــل أحــدكم فليبــدأ بــاليمني وإذا نــزع فليبــدأ بالشــمال ولــتكن اليمــين أوهلمــا :ســلم قــال و 

.اهـ رواه البخاري ومسلم خرمها تنزع آتنعل و 
أيب صــاحل عــن أيب هريــرةحــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن ]25419[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ موقوف صحيح ليمىن ، وإذا خلعت فابدأ باليسرىإذا لبست فابدأ با: قال 
أنــه كــان إذا حــدثنا حفــص عــن الليــث عــن نــافع عــن ابــن عمــر]25417[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ  ال بأس به باليمىن ، وإذا خلع بدأ باليسرىانتعل بدأ

االنتعال قائما
حـدثنا يحـدثنا حممـد بـن عبـد الـرحيم أبـو حيـىي أخربنـا أبـو أمحـد الـزبري ]4137[أبو داود -

أن صــلى اهللا عليــه وســلم:الــزبري عــن جــابر قــالإبــراهيم بــن طهمــان عــن أيب
.اهـ صححه األلباين ينتعل الرجل قائما

ـــا انتعـــل: قـــال بلغـــين عـــن حفـــص عـــن األعمـــش ]25435[ابـــن أيب شـــيبة - بلغنـــا أن علي
.قائما

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صاحل عـن أيب هريـرة أنـه ]25436[ابن أيب شيبة -
.اهـ موقوف صحيح كره أن ينتعل الرجل قائما

حـدثنا : حـدثنا مهـام بـن حيـىي قـال : أخربنـا عمـرو بـن عاصـم قـال ]6291[وقال ابـن سـعد 
اهـــ مرســل وأن يــأتزر فــوق قميصــه، ئمــا تعــل قاحيــىي بــن أيب كثــري أن أبــا هريــرة كــان يكــره أن ين

.)1(حسن

صفة نعاهلمذكر
اهــ إمنا يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت :يب كثري قالأمعمر عن حيىي بن عن]20218[عبد الرزاق -1

.سند صحيح 
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خــرج : حممــد أخربنــا عبــد اهللا أخربنــا عيســى بــن طهمــان قــال حــدثين]5858[البخــاري -
صـلى اهللا عليـه هـذه نعـل النـيب: إلينا أنس بن مالك بنعلـني هلمـا قبـاالن ، فقـال ثابـت البنـاين

اهـوسلم 
أن نعل النـيب صـلى اهللا ا حفص عن هشام عن ابن سريينحدثن]25437[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل صحيحكان هلا قباالن ، ونعل أيب بكر وعمرعليه وسلم  
جلـس إلينـا رجـل وحنـن :بـن سـريين قـالاعن معمر عن أيوب عن ]19993[عبد الرزاق -

وا وقــابلوا كتــب إلينــا عمــر بــن اخلطــاب زمــن كــذا وكــذا أن اتــزروا وارتــدوا وانتعلــ:غلمــان فقــال
وقـال ابـن .النعال وعليكم بعيش معد وذروا التـنعم وزي األعـاجم وقـابلوا النعـال يعـين زمـامني 

كتـب عمـر إىل أيب : قـال حدثنا ابن علية عن اجلريري عـن أيب عثمـان]25366[أيب شيبة 
وألقـوا أن قطعوا الركب ، وانزوا علـى اخليـل نـزوا ، وألقـوا اخلفـاف ، واحتـذوا النعـال ، : موسى

، السـراويالت ، واتــزروا ، وارمــوا األغـراض ، وعلــيكم باللبســة املعديـة ، وإيــاكم وهــدي العجــم 
.اهـ صحيح هدي العجمفإن شر اهلدي 

رأيــت نعــل ابــن عمــر هلــا : لقــاأيب إســحاقعــن حــدثنا شــريك]25439[ابــن أيب شــيبة -
دثنا زهري عن أيب إسحاق حدثنا عمرو بن خالد احلراين قال ح] 2/623[الفسوي . قباالن

.اهـ حسن مر نعلني يف كل واحد منهما شسعانرأيت على عبد اهللا بن ع: قال
رأيـت عبـد اهللا بـن : عن نوفل بن مسعود قـال أخربنا أنس بن عياض]5281[ابن سعد -

.اهـ حسن أيت يف رجليه نعلني فيهما قباالنعمر يصفر حليته باخللوق ، ور 
حــدثنا : ربنــا الفضــل بــن دكــني وأمحــد بــن عبــد اهللا بــن يــونس قــاال أخ]5232[ابــن ســعد -

ورأى عليــه ، فــرأى لــه فســطاطني وســرادقا ، عــن زيــد بــن جبــري أنــه دخــل علــى ابــن عمــر زهــري
هــا شــعر ملســنة كنــا نســميها مــن نعــال لــيس علي، أحــد الزمــامني بــني األربــع ، نعلــني بقبــالني

.اهـ صحيح احلمصية

اء والرجالتشبه النسما يكره من 
حدثنا حممد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عـن عكرمـة ]5885[البخاري -

املتشـــبهني مـــن صـــلى اهللا عليـــه وســـلملعـــن رســـول اهللا :قـــالاهللا عنهمـــايعـــن ابـــن عبـــاس رضـــ
اهـالرجال بالنساء ، واملتشبهات من النساء بالرجال 
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عــن يزيــد بــن أيب زيــاد عــن عكرمــة عــن د بــن فضــيلحــدثنا حممــ]27020[ابــن أيب شــيبة -
: قلـت لعكرمـة: جالت مـن النسـاء قـال لعن اهللا املتخنثـني مـن الرجـال ، واملـرت : ابن عباس قال

.اهـ ال بأس به املتشبهات بالرجال: جالت ؟ قال ما املرت 
حــدثنا زهــري بـــن حــرب حــدثنا عبــد الـــرمحن ح وحــدثنا مســدد حـــدثنا ]4117[أبــو داود -

أمحــد عــن أم ســلمة أن النــيبثابــت عــن وهــب مــوىل أيبان عــن حبيــب بــن أيبحيــىي عــن ســفي
معـىن قولـه : داود قال أبو. لية ال ليتني :ختتمر فقال يدخل عليها وهصلى اهللا عليه وسلم

اهــ رواه أمحـد وصـححه ثـل الرجـل ال تكـرره طاقـا أو طـاقنيال تعـتم م: يقـول . لية ال ليتـني :
.احلاكم والذهيب 

بـو سـعيد عبـد اهللا بـن سـعيد الكنـدي ثنـا يعقـوب حـدثنا أ]6[ه حديثـبدر بـن اهليـثم يف وقال
وعبــد اهللا بــن كــان ابــن عمــر: بــن إســحاق عــن نــافع قــالعــن عبــد الــرمحن بــن حيــان العيســي

: فقــال عبــد اهللا بــن عمــرعمــرو عنــد بــين املطلــب، إذ أقبلــت امــرأة تســوق غنمــا متنكبــة قوســا،
إن اهللا لعـن علـى لسـان نبيـه : فالتفـت إيل ابـن عمـر، فقـال.امـرأة: تأرجل أنت أو امرأة؟ قالـ

شـيخ اهــصلى اهللا عليه وسلم املتشبهات بالرجال من النساء، واملتشبهني من الرجـال بالنسـاء
.أيب سعيد األشج مل أعرفه 

]333/ 4[أبو عبيد يف الغريب -
بن سيار عن عائشـة بنـت طلحـة اهللا حدثنيه الفزاري عن عبد: ال تعلق يف ُعُنقها خيطا قأن 

امــرأة :يقــال ، تعــين الــيت ال حلــي عليهــا ُعطُــال: قوهلــا : عطــل قــال أبــو عبيــد .عــن عائشــة 
.اهـ إسناد على رسم ابن حبان ُعُطل وعاطل

عـن سـفيان عـن ابـن اءة عليـهحدثنا حممد بن سـليمان لـوين وبعضـه قـر ]4101[أبو داود -
: فقالــت . إن امــرأة تلـبس النعــل: اهللا عنهـا يمليكــة قـال قيــل لعائشـة رضــجـريج عــن ابـن أيب

.اهـ صححه األلباين هللا عليه وسلم الرجلة من النساءصلى العن رسول اهللا 
كـانوا يكرهـون : عـن ابـن عـون عـن ابـن سـريين قـالحـدثنا وكيـع]25765[ابن أيب شيبة -

.ل اهـ سند صحيح لرجال للنساء ، وزي النساء للرجاازي 
كانوا يكرهـون مركـب : حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم قال]25764[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند صحيح رجل للمرأة ، ومركب املرأة للرجلال
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من استجد ثوباما يقول 
نضرة عن عن أيبيرير حدثنا عمرو بن عون أخربنا ابن املبارك عن اجل]4022[أبو داود -

إذا اسـتجد ثوبـا مسـاه بامسـه إمـا كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم:قـاليسعيد اخلـدر أيب
اللهـم لـك احلمـد أنـت كسـوتنيه أسـألك مـن خـريه وخـري مـا صـنع :قميصا أو عمامة مث يقـول 

عليـه صـلى اهللافكان أصـحاب النـيب:قال أبو نضرة. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له له
حــدثنا مســدد حــدثنا .وخيلــف اهللا تعــاىليتبلــ: إذا لــبس أحــدهم ثوبــا جديــدا قيــل لــه ســلمو 

حـدثنا مسـلم بـن إبـراهيم حـدثنا حممـد بـن دينــار .بإسـناده حنـوهيعيسـى بـن يـونس عـن اجلريـر 
مل يـذكر فيـه أبـا سـعيد ومحـاد يقـال أبـو داود عبـد الوهـاب الثقفـ. بإسناده ومعنـاهيعن اجلرير 
قـال أبـو داود محـاد . صـلى اهللا عليـه وسـلمالعالء عن النيبعن أيبية قال عن اجلرير بن سلم

وصـححه ابـن . هـذا حـديث حسـن غريـب صـحيح اهـ رواه مساعهما واحديبن سلمة والثقف
.حبان واحلاكم والذهيب 

حـدثنا إبـراهيم : أخربنا احلسن بن أمحد بن حبيـب قـال]10069[وقال النسائي يف الكربى 
عـن أيب العـالء بـن عبـد اهللا حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن سـعيد اجلريـري: ابـن احلجـاج قـالوهو

اللهـم إين أسـألك مـن خـريه : بن الشخري عن أبيه أن رسول اهللا كان إذا لبس ثوبا جديـدا قـال
محــاد بــن ســلمة يف : مث قــال . ومــن خــري مــا صــنع لــه، وأعــوذ بــك مــن شــره وشــر مــا صــنع لــه

ى بن يونس، ألن اجلريـري كـان قـد اخـتلط، ومسـاع محـاد بـن سـلمة منـه اجلريري أثبت من عيس
أنكرنـا اجلريـري أيـام الطـاعون، : قـال كهمـس: قدمي قبل أن خيـتلط قـال حيـىي بـن سـعيد القطـان

اهـوحديث محاد أوىل بالصواب من حديث عيسى وابن املبارك، وباهللا التوفيق
كـــان : قـــال اجلريـــري عـــن أيب نضـــرةحـــدثنا ابـــن عليـــة عـــن ]25599[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 

تبلي وخيلف : هم الثوب اجلديد ، قالوا أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رأوا على أحد
.اهـ صحيح ، مساع اجلريري قدمي اهللا عليك

حـدثنا: قـال أخربنا أصبغ بـن زيـد: حدثنا يزيد بن هارون قال ]25596[ابن أيب شيبة -
احلمـد هللا الـذي  : لبس عمـر بـن اخلطـاب ثوبـا جديـدا ، فقـال : قال مةأبو العالء عن أيب أما

مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا : كســاين مــا أواري بــه عــوريت ، وأجتمــل بــه يف حيــايت ، مث ، قــال 
الـذي كسـاين مـا أواري بـه عـوريتاحلمد هللا: من لبس ثوبا جديدا ، فقال : عليه وسلم يقول 
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قـى فتصـدق بـه كـان يف كنـف أل: الثوب الذي أخلق أو قال، مث عمد إىلوأمجل به يف حيايت
اهـــ رواه أمحــد حنــوه وضــعفه الــدارقطين رت اهللا حيــا وميتــا ، قاهلــا ثالثــاويف ســاهللا ويف حفــظ اهللا

.وغريه

جامع اللباس
حــدثنا ابــن عيينــة عــن إبــراهيم بــن ميســرة عــن طــاووس عــن ابــن ]25375[ابــن أيب شــيبة -

اهـــ ســرف أو خميلــة: ا أخطأتــك خلتــان ، والــبس مــا شــئت ، مــكــل مــا شــئت : قــال عبــاس
.صحيح ، علقه البخاري 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا عثمـان بـن أيب شـيبة ثنـا يـونس ]13051[الطرباين -
مـا ال : مـا ألـبس مـن الثيـاب؟ قـال: وسـأله رجـلمسعـت ابـن عمـر: بن أيب يعفور عن أبيـه قـال

اخلمســة دراهــم إىل مــا بــني: مــا هــو؟ قــال: ك بــه احلكمــاء، قــاليعيبــيزدريــك فيــه الســفهاء وال
.اهـ ال بأس به العشرين درمها

حــدثنا نصــر بــن علــي اجلهضــمي حــدثنا عبــد الصــمد بــن عبــد الــوارث ]1766[الرتمــذي -
كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : حدثنا شعبة عن األعمش عن أيب صـاحل عـن أيب هريـرة قـال 

وروى غــري واحــد هــذا احلــديث عــن :قــال أبــو عيســى.قميصــا بــدأ مبيامنيــه و ســلم إذا لــبس
وال نعلـــم أحـــدا رفعـــه غـــري عبـــد الصـــمد بـــن عبـــد ، 

: أخربنـا عفـان بـن مسـلم وحيـىي بـن محـاد قـاال ]6277[وقـال ابـن سـعد .الوارث عن شعبة 
: ه قال أن أبا هريرة كان ال يلبس قميصا ، وأراوانشعبة عن سليمان األعمش عن ذكحدثنا 

.اهـ موقوف صحيح ثيابا ، إال بدأ مبيامنه
:قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن معـــاذ بـــن العـــالء عـــن أبيـــه عـــن جـــده ]25368[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ خمتصر ، تقدم يف الطهور ، وإسناده ال بأس بهخطبنا علي بالكوفة وعليه سراويل
: حدثنا ابن جريج عـن عطـاء قـال: أخربنا حممد بن بكر الربشاين قال]4817[ابن سعد -

: وكــان عليهــا غــروب ودالء ، قــال: رأيــت عقيــل بــن أيب طالــب شــيخا كبــريا يقــل الغــرب قــال
ورأيــت رجــاال مــنهم بعــد ، مــا معهــم مــوىل يف األرض ، يلقــون أرديــتهم فينزعــون يف القمــيص 

.اهـ سند جيدينزعون قبل احلج وأيام مىن وبعدهحىت إن أسافل قمصهم ملبتلة باملاء ، ف
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أن بنــات حسـني بـن علــي حــدثنا هشـيم عـن مغــرية عـن الشـعيب ]25398[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ ثقات فإذا بلغن وتزوجن يلبسن الدروعكن يلبسن القمص ، 

بـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن دينـار أنـه مسـع عطـاء بــن اأخربنـا ]14991[عبـد الـرزاق -
فأمــا اليومــان فيــوم ، :يب هريــرة أنــه قــالأنــاء حيــدث عــن مي

وأمـا البيعتـان فاملالمسـة واملنابـذة أمـا املالمسـة فـأن يلمـس كـل واحـد مـنهم .الفطر ويوم النحر
واملنابــذة أن ينبــذ كــل واحــد منهمــا ثوبــه إىل اآلخــر ومل ينظــر واحــد ، ثــوب صــاحبه بغــري نشــر 

قــال عمــرو .وأمــا اللبســتان فــأن حيتــيب الرجــل يف ثــوب واحــد مفضــيا.ىل ثــوب صــاحبهمنهمــا إ
وأمــا اللبســة األخــرى فــأن يلقــي داخلــة إزاره وخارجــه ، 
وإن مجــع بــني : بـن جــريج قـال قلــت لعمـرو اأخربنــا .علـى إحــدى عاتقيـه ويــربز صـفحة شــقه 

اهـــ ورواه عـــن معمــر عـــن مــا رأيـــتهم إال يكرهــون ذلـــك : قـــال ؟ ن طــريف ثوبـــه علــى شـــقه األميــ
.صحيح ، وهو يف الصحيحني خمتصر .عمرو مثله 

عــن عمــري بــن إســحاق حــدثنا ابــن عــون: اذ بــن معــاذ قــال أخربنــا معــ]6286[ابــن ســعد -
.اهـ حسن كانت ردية أيب هريرة التأبط: قال 

بـن قـريش أنبـأ احلسـن بـن سـفيان ثنـا حممـد أخربين أبو بكـر بـن عبـد اهللا]7401[احلاكم -
بــن أيب بكــر املقــدمي ثنــا زيــاد بــن عبــد اهللا البكــائي ثنــا أبــو عمــران اجلــوين أن أنــس بــن مالــك 

مـــا أشــبهت النــاس اليـــوم يف املســجد و كثـــرة الطيالســة إال بيهـــود : رضــي اهللا عنــه حدثـــه قــال 
هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه و مع: قال .خيرب 

.اهـ وصححه الذهيب اليهود 
حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد حــدثنا صــفوان بــن عيســى حــدثنا عبــد اهللا بــن ]4140[أبــو داود -

رجـل أن مـن السـنة إذا جلـس ال: هارون عن زياد بن سـعد عـن أيب
.وضعفه األلباين اهـ هذا يف الصالة ، خيلع نعليه فيضعهما جبنبه

: حــدثنا ابــن عــون قــال : أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاري قــال ]10065[ابــن ســعد -
دفع إيل احلسن برنسا مطوسا كان ألخيه سعيد بن أيب احلسن ملا مات أن أبيعه ، وكـان اغـتم 

لـه قلـت: فذهبت به ، فلم أعط به إال أربعة وعشرين درمهـا ، قـال : عليه غما شديدا ، قال 
إذا جئتـك : قلت : أنت أعلم ، ولكين أحب أن ال أراه عليك ، قال : أفأشرتيه أنا ؟ قال : 



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

144

فلبسته ، وأتيت مسجد بين عدي ، فصليت فيه ، فأرسلت إيل امـرأة مـن بـين : مل ألبسه قال 
وقـع يف نفسـي مـن ذلـك شـيء : ابن عون ، أال أراك تلبس مثل هذا ، قال : عدي ، فقالت 

أقرئهـا مـين السـالم ، وأبلغهـا أن الرجـل : د بن سريين ، فذكرت ذلك له ، فقـال ، فأتيت حمم
مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، قــد كــان يشــرتي احللــة بــألف درهــم ، فيلبســها ، 

.اهـ صحيحولكنه كان ال يلبسها إال للصالة 
مســاك بــن حــدثنا يوســف القاضــي ثنــا عمــرو بــن مــرزوق أنــا شــعبة عــن ]8797[الطــرباين -

وألقى علـى امرأتـه استأذنا على عبد اهللا بعد صالة الصبح، فأذن لنا: أنه قالحرب عن رجل
.اهـ ضعيف أحبسكمإين كرهت أن : قطيفة، وقال

عــن حــدثنا إســحاق بــن إمساعيــل حــدثنا أبــو معاويــة ]192إصــالح املــال[ابــن أيب الــدنيا -
: قـال. اكسـين جلبابـا: د اهللا بـن مسـعودعبـقالـت امـرأة : د عن قيس قالإمساعيل بن أيب خال

.اهـ ثقات بيتك اجللباب الذي جلببك اهللا عز وجلكفاك 
أخربنــا أبــو عبــد الــرمحن الســلمي أنبــأ أبــو احلســن الكــارزي أنبــأ علــي بــن ] 3266[البيهقـي -

قـال أبـو .
االحتبــاك : قــال أبــو عبيــد. أنبــأه حجــاج عــن محــاد بــن ســلمة عــن أم شــبيب عــن عائشــةعبيــد

غريـب احلـديث هلـ رواه أبـو عبيـد يف 
.وهذا سند جيد. 
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لباس املرأةأبواب
ــــيب قــــل ألزواجــــك وبناتــــك ونســــاء (وقــــول اهللا تعــــاىل  ــــا أيهــــا الن ــــدنني علــــيهن مــــن ي املــــؤمنني ي

]59األحزاب[)جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن فال يؤذين وكان اهللا غفورا رحيما

الواصفةالثيابمن التسرت واجتناب ملرأة اجيب علىما 
نســاء  :نــه قــال أهريــرةأبــيعــن مســلم بــن أيب مــرمي عــن أيب صــاحل عــن ]1626[مالــك -

ورحيها يوجـد مـن مسـرية ، ن اجلنة وال جيدن رحيها كاسيات عاريات مائالت مميالت ال يدخل
وقــال مســلم بـــن . اهـــ وقفــه مســلم بــن أيب مـــرمي وكــان رمحــه اهللا ال يكــاد يرفــع مخســمائة ســنة 

هريـرة قـال عـن أيبزهري بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه حدثين]5704[احلجاج 
مل أرمهــــا قـــوم معهـــم ســــياط  صـــنفان مــــن أهـــل النـــار:قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــــه وســـلم

وسـهن كأسـنمة ؤ 
اهـالبخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا 

أخربنـا قـاالحدثنا أمحد بن عمرو بن السرح وأمحد بـن سـعيد اهلمـداين]4118[داود أبو -
ابـن وهـب أخربنـا ابــن هليعـة عـن موسـى بــن جبـري أن عبيـد اهللا بـن عبــاس حدثـه عـن خالـد بــن 

رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أيت:أنــه قــاليزيــد بــن معاويــة عــن دحيــة بــن خليفــة الكلــيب
اصــدعها صــدعني فــاقطع أحــدمها قميصــا وأعــط اآلخــر :منهــا قبطيــة فقــال فأعطــاينيبقبــاط

قــال أبـــو . مــر امرأتـــك أن جتعــل حتتـــه ثوبــا ال يصـــفها او :فلمـــا أدبــر قـــال . بــه امرأتــك ختتمـــر
.اهـ ضعفه األلباينرواه حيىي بن أيوب فقال عباس بن عبيد اهللا بن عباس:داود

عبــد اهللا يعــين ابــن عــنحــدثنا أبــو عــامر حــدثنا زهــري يعــين ابــن حممــد]21786[وقــال أمحــد 
كسـاين رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : قـالأن أبـاه أسـامةحممد بن عقيل عن ابن أسـامة بـن زيـد

فقال يل رسـول . : قلتما لك مل تلبس القبطية؟: اهللا عليه وسلم
اهــ حتتها غاللة، إين أخاف أن تصف حجم عظامها مرها فلتجعل:اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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بشر بن املفضل عن عبد اهللا بن حممد بـن عقيـل عـن رواه ، و رواه الضياء املقدسي يف املختارة 
.وابن عقيل ضعيف. ابن عمر 

عمـــر بـــن عـــن معمـــر عـــن األعمـــش عـــن ســـليمان بـــن مســـهر أن ]12142[عبـــد الـــرزاق -
اهـفإنه إن ال يشف يصف، قباطي اءكم الال تلبسوا نس:قالالخطاب

ال : حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب صـاحل قـال عمـر ]25289[وقال ابن أيب شيبة 
حـدثنا أبـو ] 20266[ابـن أيب شـيبة وقال. تلبسوا نساءكم القباطي ، فإنه إال يشف يصف

اهلـوام قبـل أصلحوا مثـاويكم وأخيفـوا : معاوية عن األعمش عن مسلم عن أيب صاحل قال عمر
اهـأن ختيفكم، فإنه ال يظهر لكم منهن مسلم

إذا : عمـش عـن مسـلم البطـني قـال قـال عمـرعـن الثـوري عـن األ]9253[عبد الرزاق وقال
اشــــرتى أحــــدكم مجــــال فليشــــرته طــــويال عظيمــــا فــــإن أخطــــأه خــــريه مل خيطــــه ســــوقه وال تلبســــوا 

وأخيفــــوا اهلــــوام قبــــل أن ، وأصــــلحوا مثــــاويكم، نســــاءكم القبــــاطي فإنــــه إن ال يشــــف يصــــف 
.مرسل ، وهو ، من حديث األعمش أوىل اهـ هذا فإنه ال يبدو منه مسلم ، ختيفكم 

: قالحدثنا إمساعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أيب يزيد املزين]25288[ابن أيب شيبة وقال
فإنــه إال يشــف : يشــف ، فقــال إنــه ال: كــان عمــر ينهــى النســاء عــن لــبس القبــاطي ، فقــالوا 

.مرسل. ثقة اهـ املزين أظنه تصحف من املدينيصف
ابـن وهـب حـدثين حيـىي بـن أيـوب عـن مسـلم بـن أيب مـرمي من طريق] 3389[البيهقي وروى

وحممــد بــن عجــالن عــن عبــد اهللا بــن أيب ســلمة أن عمــر بــن اخلطــاب كســا النــاس القبــاطي، مث 
ــ: فقــال رجــل. ال تــدرعها نســاؤكم: قــال د ألبســتها امــرأيت فأقبلــت يف البيــت يــا أمــري املــؤمنني ق

.مرسل إن مل يكن يشف فإنه يصف اهـ : فقال عمر. وأدبرت، فلم أره يشف
حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد عـن جممـع بـن يعقـوب عـن ] 2/813[يف الغريـب احلـريب إبراهيم وقال 

يأنكـم تكسـون النسـاء القبـاطبلغـين: بيه عن عبد الرمحن بن يزيد عن عمه جممـع قـال عمـر أ
قـال احلزامـي حـدثين ]3454[وقـال البخـاري يف التـاريخ . ثقـاتاهـإن ال يشف فإنه يصف 

ه جممـع بـن يزيـد بـن جاريـة قـال يعقوب بن جممع عن أبييعيل قال أخربين عمامسإبراهيم بن إ
إالقبــاطي إال تشــف ف: عمــر

.يضعفبن إمساعيل بن جممع إبراهيم اهـ ا ىفرفعها مث ارتد
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حدثنا عثمان بـن عمـر قـال أنبأنـا عثمـان بـن مـرة ] 793/ 3[وقال ابن شبة يف تاريخ املدينة 
هـذا املنـرب قلما خطبنا عمر رضي اهللا عنه على: قالعن معاذ بن عبد اهللا بن حبيب عن أبيه

دواب قبــل أن ختــيفكم ، وخــذوا علــى أصــلحوا مثــاويكم، وأخيفــوا هــذه الــأيهــا النــاس: إال قــال
صـوابه ابـن اهــ أيدي سفهائكم، وال تدرعوا نسـاءكم القبـاطي ، فإنـه إن مل يشـف فإنـه يصـف

.واخلرب عن أمري املؤمنني صحيح . ثقات وله صحبة ، جهين خبيب باملعجمة 
حـدثين حممـد بـن أيب عمـر قـال حــدثنا بشـر بـن السـري عـن محـاد بــن ] 253/ 1[األزرقـي -

عمـــر بـــن مسعـــت : مسعـــت أم عمـــرو امـــرأة الـــزبري تقـــول: مة قـــال حـــدثتين أم شـــيبة قالـــتســـل
. صــوابه أم شــبيباهـــأعــزم بــاهللا علــى امــرأة صــلت يف احلجــر: رضــي اهللا عنــه يقــولالخطــاب

حــدثنا وكيــع عـــن ]25766[قــال ابــن أيب شــيبة و . جــر وقــد رواه األزرقــي يف الصــالة يف احلِ 
يـا معشـر : مسعـت عمـر يقـول: أم عمر أن امرأة الـزبري قالـتعنمحاد بن سلمة عن أم شبيب

رواه اهــ أنشـد اهللا امـرأة تصـلي يف احلجـز: وارفعن احلجـز ، ومسعتـه يقـول النساء أخفني احلناء
مـن حــديث ] 6/3535[الصـحابة معرفــةأم عمــرو ذكرهـا أبـو نعـيم يف.املـرأة كيـف تـأتزريف 

مسعــت رســول اهللا : عمــرو امــرأة الــزبري قالــتعــن محــاد بــن ســلمة عــن أم شــبيب عــن أموكيــع 
أم شـبيب وثقهـا ، و فيـه نظـر اهــ أنشـد اهللا امـرأة تصـلي يف احلجـر: صلى اهللا عليه وسلم يقـول

.بن معنيحيىي
ال : عن معمر عن أيوب عن ابن سريين قـال قـال عمـر بـن اخلطـاب] 5037[عبد الرزاق -

يـك فيـه شـيء فهـو و خافيـا فهـو أسـرت فـإن تزهدن يف إخفـاء احلقـو فإنـه إن يـك مـا حتـت احلقـ
.جيدمرسلأخفى له اهـ 

مـوىل لــه عمـرابـنكسـا : قـالحـدثنا حـامت بـن وردان عـن نـافع]25291[ابـن أيب شـيبة -
: المـا تريـد أن تصـنع ؟ فقـ: لق به فبعث ابـن عمـر فـدعاه ، فقـال، فانطيوما من قباطي مصر

،اهـــ منقطــعإن مل يكــن يشــف فإنــه يصــف: بــن عمــر، فقــال اأريــد أن أجعلــه درعــا لصــاحبيت
.ثقات

أنـه كـان عبـاسابـنعـن حدثنا حفص عـن أشـعث عـن عكرمـة]25290[ابن أيب شيبة -
.بهساهـ ال بأإنه إال يشف يصف: لقباطي ، وقال يكره للنساء لبس ا
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دخلـت حفصـة بنـت عبـد : ] 1625[مالك -
زوج النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم وعلــى حفصــة مخــار رقيــق فشــقته عائشــة عائشــةلــى الــرمحن ع

أخربنــا خالــد بــن خملــد حــدثنا ســليمان بــن بــالل ] 10932[ابــن ســعد . وكســتها مخــارا كثيفــا
رأيت حفصة بنـت عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر دخلـت : عن علقمة بن أيب علقمة عن أمه قالت

أمـا تعلمـني مـا : جيبها، فشقته عائشة عليها وقالـتعلى عائشة وعليها مخار رقيق يشف عن
.صحيححسنحديث أنزل اهللا يف سورة النور؟ مث دعت خبمار فكستها اهـ 

فـرأت عائشـةأنه أرسل امـرأة إىل حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه]6270[ابن أيب شيبة -
ض وال بـــدا بعـــد : لـــو اســترتت هـــذه كـــان أخــري ، فقالـــت : فقالـــت جاريــة هلـــا مجــة 

أخربنـا احلسـن بـن موسـى حـدثنا زهـري حـدثنا قـابوس بـن أيب ]11923[ابـن سـعد . احليض
فــــدخلت أمــــة شــــابة وعليهــــا : ظبيـــان أن غزيلــــة حدثتــــه
أال تـــأمرين هـــذه يـــا أم املـــؤمنني : قلـــت: ، قالـــت مـــن هـــذه الســـيور : وشـــاحان ، قـــال قـــابوس 

اهـــ : تســترت ؟ قالــت
.ضعيف 

قالـت : ثنا ابن إدريس عن الشيباين عـن ماهـان أيب سـامل قـالحد]6278[ابن أيب شيبة -
إســناد اهـــ إذا احتلمــت اجلاريــة وجــب عليهــا مــا وجــب علــى أمهــا يعــين مــن التســرت:عائشــة
.صحيح
القطـــان حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن عمـــر ياحلســـن بـــن علـــمـــن طريـــق] 11643[البيهقـــي وروى

قالــت : يـن قــال حــدثنا عبــد الواحـد بــن زيــاد حـدثنا إمساعيــل بــن مسيـع حــدثنا أبــو رز يالقـوارير 
، اهــ إسـناد جيـد إذا احتلمت املرأة: اهللا عنهايعائشة رض

.أبو رزين امسه مسعود بن مالك
: قالــت سـلمةأمنـا شــريك عـن عثمـان عــن ماهـان احلنفـي عــن خرب أ]2150[ابـن اجلعـد -

ابـــن أيب شـــيبة .تقـــول مـــن التســـرت، مـــا جيـــب علـــى أمهـــا إذا حاضـــت اجلاريـــة وجـــب عليهـــا
ســـلمةأمعـــن ك عـــن عثمـــان الثقفـــي عـــن ماهـــانحـــدثنا شـــري: قـــال حـــدثنا وكيـــع ]6273[

عثمــان بــن أيب اهـــمــا وجــب علــى أمهــا مــن التســرتعليهــاإذا حاضــت اجلاريــة وجــب : قالــت 
.هذا إسناد جيد ، ماهان يروي عن عائشة وأم سلمة .زرعة
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يب عـن هشـام بـن حـدثين أيسأخربنا إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب أو ]11579[ابن سعد -
بكسـوة مـن ثيـاب بكـرأبـيبنـتأسـماءأن املنذر بن الزبري قـدم مـن العـراق فأرسـل إىل عروة 

أف ردوا : فلمســتها بيــدها مث قالــت : مرويــة وقوهيــة رقــاق عتــاق بعــد مــا كــف بصــرها ، قــال 
: يا أمه إنـه ال يشـف ، قالـت : فشق ذلك عليه وقال : عليه كسوته ، قال 

اهـــ مثــل هــذا فاكســين : فاشــرتى هلــا ثيابــا مرويــة وقوهيــة فقبلتهــا وقالــت : 
.حسن 

أخربنــا حممــد بــن ربيعــة الكــاليب عــن إمساعيــل بــن رافــع عــن إســحاق ]10909[عد ابــن ســ-
حتتجبــني مــين ولســت أراك ؟ : دخلــت علــى عائشــة فاحتجبــت مــين ، فقلــت : قــال األعمــى

.ال بأس به اهـ إن مل تكن تراين فإين أراك: الت ق
ن عبـاد بـن العـوام حدثنا أمحد بن حيىي احللواين ثنا سعيد بن سـليمان عـ]2215[الطرباين -

إن الرجــل ليكتســي وهــو : قــال جريــرعــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن قــيس بــن أيب حــازم عــن 
أخربنـا ]5822[البيهقي يف الشعب . ابن سليمان هو سعدويهاهـ يعين الثياب الرقاق ، عار 

بــو احلســن املقــرئ أنــا احلســن بــن حممــد بــن إســحاق ثنــا يوســف بــن يعقــوب ثنــا حممــد بــن أيب أ
إن :عـن جريـر قـالر بـن علـي عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن قـيس بـن أيب حـازمثنـا عمـبكر

.صحيح اهـ الرجل ليكتسي وهو عار يعين الثياب الرقاق 

وسرتهيف كشف الوجه
وقــل للمؤمنــات يغضضــن مــن أبصــارهن وحيفظــن فــروجهن وال يبــدين زينــتهن (وقــول اهللا تعــاىل 

]31النور ) [إال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على
قـــاال ومؤمـــل بـــن الفضـــل احلـــراينيحـــدثنا يعقـــوب بـــن كعـــب األنطـــاك]4106[أبـــو داود -

عــن عائشــة ابــن دريــك:حــدثنا الوليــد عــن ســعيد بــن بشــري عــن قتــادة عــن خالــد قــال يعقــوب
وعليهــا بكــر دخلــت علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلماهللا عنهــا أن أمســاء بنــت أيبيرضــ

يـا أمسـاء إن املـرأة إذا بلغـت :وقـال اق فأعرض عنها رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمثياب رق
هـذا :قـال أبـو داود. وأشـار إىل وجهـه وكفيـه. تصـلح أن يـرى منهـا إال هـذا وهـذا احملـيض مل

اهـخالد بن دريك مل يدرك عائشة، مرسل 
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ابـــن شـــر يعـــينحـــدثنا بيحـــدر حـــدثنا أبـــو كامـــل فضـــيل بـــن حســـني اجل]3486[مســـلم -
ع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه حــدثنا عمــارة بــن غزيــة عــن الربيــع بــن ســربة أن أبــاه غــزا مــمفضــل
ا رسـول اهللا صـلى فـأذن لنـ:فتح مكة قـالوسلم

اجلمـال وهـو عليـه فضـل يفويليمتعـة النسـاء فخرجـت أنـا ورجـل مـن قـوميفاهللا عليه وسلم
فربد جديد غـض حـىت يق وأما برد ابن عملِ خَ يقريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فربد

هـل لـك أن يسـتمتع :إذا كنا بأسـفل مكـة أو بأعالهـا فتلقتنـا فتـاة مثـل البكـرة العنطنطـة فقلنـا
فجعلـت تنظـر إىل الـرجلني ، فنشـر كـل واحـد منـا بـرده ؟ومـاذا تبـذالن:قالـت؟ منك أحـدنا 
بــرد :فتقــول. جديــد غــضيإن بــرد هــذا خلــق وبــرد:فقــال.تنظــر إىل عطفهــايبويراهــا صــاح

ا فلــم أخــرج حــىت حرمهــا رســول اهللا ثــالث مــرار أو مــرتني مث اســتمتعت منهــ. هــذا ال بــأس بــه
.كان الفتح عام مثان اهـ  صلى اهللا عليه وسلم

دخلـت مـع : حـدثنا إمساعيـل عـن قـيس قـال : حدثنا وكيع قال ]20709[ابن أيب شيبة -
اليــديننعــوده وهــو مــريض ، فحملنــا علــى فرســني ، ورأيــت أمســاء موشــومة أيب علــى أيب بكــر

.وأمساء نكحها بعد أيب بكر علي بن أيب طالب وولدت له . اهـ صحيح ، يأيتتذب عنه
خــرج األشــعث بــن :بــن ســريين قــالاعــن معمــر عــن أيــوب عــن ]10271[عبــد الــرزاق-

قيس يشيع رجال أحسبه من قريش فرأى امرأته أو امـرأة معـه فأعجبتـه فقضـى للرجـل أن مـات 
أتزوجــك علــى حكمــي :يف ســفره فرجــع أهلــه إىل الكوفــة فخطــب األشــعث تلــك املــرأة فقالــت

وهــو مرســل . كتبتــه يف النكــاح . احلــديث. 
.جيد 

حـدثنا شــعبة عــن يزيـد الرشــك عــن معــاذة مــن طريــق معـاذ بــن معــاذ] 9316[لبيهقـي اروىو 
احملرمـــة تلـــبس مـــن الثيـــاب مـــا شـــاءت إال ثوبـــا مســـه ورس أو زعفـــران، وال : عـــن عائشـــة قالـــت

كتاب احلج مـع تقدم يف  .تتربقع وال تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت اهـ صحيح
.النساء كن يسرتن وجوههن فيها داللة على أن آثار ُأخر ، 

احلجابآية ما يستدل به على زمان نزول 
عــن أنــس ]13025[أمحــد -

اذهب فاذكرها علـي :وسلم لزيدملا انقضت عدة زينب، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال
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ر عجينها، فلما رأيتها عظمـت يف صـدري حـىت مـا وهي ختم: فانطلق حىت أتاها، قال: قال. 
حني عرفت أن : أستطيع أن أنظر إليها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكرها، قال هاشم

يــا زينــب : ونكصــت علــى عقــيب، فقلــتفوليتهــا ظهــري،يب صــلى اهللا عليــه وســلم خطبهــا،النــ
مــا أنــا بصــانعة شــيئا حـــىت : قالــت. أبشــري، أرســلين رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يـــذكرك

وجـاء رســول اهللا صـلى اهللا عليــه يعـين القــرآن أؤامـر ريب عـز وجــل، فقامـت إىل مســجدها ونـزل 
لم أطعمنــا ولقــد رأيتنــا أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســ: قــال. وســلم فــدخل عليهــا بغــري إذن

هللا صـلى اهللا لقد رأيتنا حني أدخلـت علـى رسـول ا: يف حديثهعليها اخلبز واللحم، قال هاشم
فخـرج النـاس وبقـي رجـال يتحـدثون يف البيـت بعـد الطعـام، ليه وسلم، أطعمنـا اخلبـز واللحـم ع

يســـلم عتـــه، فجعـــل يتتبـــع حجـــر نســـائه، فجعـــلفخـــرج رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، واتب
فمــا أدري أنــا أخربتــه أن القــوم قــد : يــا رســول اهللا، كيــف وجــدت أهلــك؟ قــال: علــيهن ويقلــن

فـــانطلق حـــىت دخـــل البيـــت، فـــذهبت أدخـــل معـــه، فـــألقى الســـرت بيـــين : و أخـــرب، قـــالخرجـــوا أ
ال تـدخلوا بيـوت (قال هاشم يف حديثه. عظوا بهمبا وُ عظ القوم ووَ : وبينه، ونزل احلجاب قال

وال مستأنســـني حلـــديث إن ذلكـــم كـــان ()النـــيب إال أن يـــؤذن لكـــم إىل طعـــام غـــري نـــاظرين إنـــاه
.اهـ رواه مسلم )واهللا ال يستحيي من احلقيؤذي النيب فيستحيي منكم

شــيبة حــدثنا عفــان حــدثنا محــاد بــن ســلمة حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]3571[وقــال مســلم 
متــس قــدم رســول اهللايطلحــة يــوم خيــرب وقــدمكنــت ردف أيب:حــدثنا ثابــت عــن أنــس قــال
وخرجـــوا فأتينـــاهم حـــني بزغـــت الشـــمس وقـــد أخرجـــوا مواشـــيهم:صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال

وقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه :قـال !حممـد واخلمـيس :بفئوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقـالوا
وهـزمهم اهللا عـز :قـال. ا بسـاحة قـوم فسـاء صـباح املنـذرين إنا إذا نزلنـ، خربت خيرب :وسلم

بســبعة جاريــة مجيلــة فاشــرتاها رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلمســهم دحيــة وجــل ووقعــت يف
يبيتهــا وهــوتعتــد يف:وأحســبه قــال :قــال.س مث دفعهــأرؤ 

وليمتهــــا التمــــر واألقــــط وجعــــل رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم:قــــال .يصــــفية بنــــت حيــــ
ء بـــاألقط والســـمن يء باألنطـــاع فوضـــعت فيهـــا وجـــيوالســـمن فحصـــت األرض أفـــاحيص وجـــ

يإن حجبهـا فهـ:قـالوا. أتزوجها أم اختـذها أم ولـديندر ال:وقال الناس:قال . فشبع الناس
فلمـــا أراد أن يركـــب حجبهـــا فقعـــدت علـــى عجـــز البعـــري .أم ولـــديامرأتـــه وإن مل حيجبهـــا فهـــ
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قال .ودفعنا، صلى اهللا عليه وسلمفلما دنوا من املدينة دفع رسول اهللا . فعرفوا أنه قد تزوجها
ونـــدرت فقـــام فســـرتها وقـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلمالناقـــة العضـــباء ونـــدر رســـول اهللافعثـــرت:

يا أبا محزة أوقع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه :قال قلت. أبعد اهللا اليهودية:أشرفت النساء فقلن
. رواه البخــاري مــن وجــه آخــر عــن أنــس خمتصــرا .احلــديث . واهللا لقــد وقــعيإ:قــال؟وســلم

.كانت خيرب سنة سبع 
يـز بـن عبـد اهللا حـدثنا إبـراهيم بـن سـعد عـن صـاحل عـن د العز حدثنا عب]4141[البخاري -

بـن وعبيـد اهللاحدثين عروة بن الـزبري وسـعيد بـن املسـيب وعلقمـة بـن وقـاص: ابن شهاب قال
حـني عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن عائشـة رضـي اهللا عنهـا زوج النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم

طائفة من حديثها، وبعضهم كـان أوعـى حلـديثها أهل اإلفك ما قالوا، وكلهم حدثين : قال هلا
مــن بعــض، وأثبــت لــه اقتصاصــا، وقــد وعيــت عــن كــل رجــل مــنهم احلــديث الــذي حــدثين عــن 

قالــت : عائشــة، وبعــض حــديثهم يصــدق بعضــا، وإن كــان بعضــهم أوعــى لــه مــن بعــض، قــالوا
أيهن خــرج كــان رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إذا أراد ســفرا أقــرع بــني أزواجــه، فــ: عائشــة

فــأقرع بيننــا يف غــزوة : 
غزاهــــا فخــــرج فيهــــا ســــهمي، فخرجــــت مــــع رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم بعــــد مــــا أنــــزل 
احلجــاب، فكنــت أمحــل يف هــودجي وأنــزل فيــه، فســرنا حــىت إذا فــرغ رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

لـك وقفـل، دنونـا مــن املدينـة قـافلني، آذن ليلـة بالرحيـل، فقمـت حـني آذنــوا وسـلم مـن غزوتـه ت
فلمســــت ، فلمــــا قضــــيت شــــأين أقبلــــت إىل رحلــــيبالرحيــــل، فمشــــيت حــــىت جــــاوزت اجلــــيش

سـين ابتغـاؤه، صدري، فإذا عقد يل من جزع ظفار قد انقطع، فرجعـت فالتمسـت عقـدي فحب
ا هـودجي فرحلـوه علـى بعـريي الـذي كنــت الـرهط الـذين كـانوا يرحلـوين، فـاحتملو وأقبـل: قالـت

أركب عليه، وهم حيسـبون أين فيـه، وكـان النسـاء إذ ذاك خفافـا مل يهـبلن، ومل يغشـهن اللحـم، 
إمنا يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة اهلودج حني رفعوه ومحلوه، وكنت جارية 

تمر اجلــيش، فجئـت منــازهلم حديثـة السـن، فبعثــوا اجلمـل فســاروا، ووجـدت عقــدي بعـد مــا اسـ

فريجعون إيل، فبينا أنا جالسة يف منزيل، غلبتين عيين فنمت، وكان صفوان بن املعطل السلمي 
ني رآين، مث الــذكواين مــن وراء اجلــيش، فأصــبح عنــد منــزيل، فــرأى ســواد إنســان نــائم فعــرفين حــ
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وكان رآين قبل احلجاب، فاسـتيقظت باسـرتجاعه حـني عـرفين، فخمـرت وجهـي جبلبـايب، وواهللا 
ما تكلمنا بكلمة، وال مسعت منه كلمة غري اسرتجاعه، وهوى حـىت أنـاخ راحلتـه، فـوطئ علـى 
يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود يب الراحلـة حـىت أتينـا اجلـيش مـوغرين يف حنـر الظهـرية 

.كان هذا سنة ست .اهـ احلديث هم نزولو 
أخربنــا حممــد بــن عمــرو بــن علقمــة عــن : قــالنأخربنــا يزيــد بــن هــارو ]4370[ابــن ســعد -

خرجــت يـــوم اخلنــدق أقفـــو آثــار النـــاس ، فســمعت وئيـــد : قالـــت أبيــه عـــن جــده عـــن عائشــة 
خيـه احلـارث األرض ورائي ، تعين حس األرض ، فالتفـت فـإذا أنـا بسـعد بـن معـاذ ومعـه ابـن أ

لبــث :فمــر ســعد ، وهــو يرجتــز ويقــول : بــن أوس حيمــل جمنــه ، فجلســت إىل األرض ، قالــت 
وعليــه درع قــد خرجــت : قالــت مــا أحســن املــوت إذا حــان األجــل،قلــيال يــدرك اهليجــا محــل 

منه أطرافه ، فأنا أختوف على أطراف سعد ، وكان سـعد مـن أطـول النـاس وأعظمهـم ، قالـت 
حديقــة فــإذا فيهــا نفــر مــن املســلمني وفــيهم عمــر بــن اخلطــاب رمحــه اهللا فقمــت فاقتحمــت: 

مـا جـاء بـك ، واهللا إنـك : فقـال يل عمـر : وفيهم رجل عليه تسبغة له ، تعـين املغفـر ، قالـت 
فمـا زال يلـومين حـىت متنيـت أن األرض : جلريئة ، وما يؤمنك أن يكون حتـوز أو بـالء ؟ قالـت 

ه فـإذا طلحـة بـن عبيـد فرفع الرجل التسـبغة عـن وجهـ: الت انشقت ساعتئذ فدخلت فيها ، ق
أو الفــرار إال أكثــرت منــذ اليــوم ، وأيــن التحــوز وحيــك يــا عمــر ، إنــك قــد : فقــال: اهللا ، قالــت

قــال ابــن ] 226/ 2[ابــن إســحاق يف الســرية اختصــار ابــن هشــامرواهو . احلــديث . إىل اهللا 
بــد الــرمحن بــن ســهل األنصــاري أخــو بــين بــن ســهل بــن عوحــدثين أبــو ليلــى عبــد اهللا إســحاق

أن عائشة أم املؤمنني كانت يف حصن بين حارثة يـوم اخلنـدق، وكـان مـن أحـرز حصـون حارثة
وكانت أم سعد بن معاذ معها يف احلصن، فقالت عائشة وذلـك قبـل أن يضـرب : قال. املدينة

هــا، ويف يــده ، قــد خرجــت منهــا ذراعــه كلفمــر ســعد وعليــه درع لــه مقلصــة :علينــا احلجــاب
. بـــأس بـــاملوت إذا حـــان األجـــلال ،لبـــث قلـــيال يشـــهد اهليجـــا مجـــل : 

. صحيح .احلديث
.وفيها بىن رسول اهللا بزينب ونزل احلجاب . كانت األحزاب سنة مخس

الــوارث حــدثنا عبــد العزيــز عــن أنــسحــدثنا أبــو معمــر حــدثنا عبــد]2880[وقــال البخــاري 
ولقـد رأيـت عائشــة :قـالصـلى اهللا عليــه وسـلمملـا  :قـال



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

154

وقــال غـــريه -رب بنــت أيب
-تــنقالن القــرب 
اهـواه القوم أف

باب
حدثنا جويرية عن مالك عـن يعبد اهللا بن حممد بن أمساء الضبعحدثين]2530[مسلم -

أن عبـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن نوفـل بـن احلـارث بـن عبـد املطلـب حدثـه أن عبـد املطلـب يالزهـر 
واهللا :اجتمع ربيعة بن احلارث والعباس بن عبد املطلب فقاال:بن ربيعة بن احلارث حدثه قال

إىل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم -وللفضـل بـن عبـاس قـاال يل-لو بعثنا هذين الغالمني 
:النــاس وأصــابا ممــا يصــيب النــاس قــاليرمهــا علــى هــذه الصــدقات فأديــا مــا يــؤدفكلمــاه فأمّ 

بـن أيبيطالـب فوقـف عليهمـا فـذكرا لـه ذلـك فقـال علـبـن أيبيذلك جـاء علـفبينما مها يف
واهللا ما تصـنع هـذا إال :فانتحاه ربيعة بن احلارث فقال. تفعال فواهللا ما هو بفاعلال: طالب 

. فواهللا لقد نلت صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمـا نفسـناه عليـك، نفاسة منك علينا 
فلمــا صــلى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه :قــال .يفانطلقــا واضــطجع علــ. أرســلومها:يقــال علــ

أخرجــا مــا :مث قــال . ناه إىل احلجــرة فقمنــا عنــدها حــىت جــاء فأخــذ بآذاننــاوســلم الظهــر ســبق
فتواكلنا الكالم مث :قال ، مث دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش .تصرران

يا رسول اهللا أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكـاح فجئنـا لتؤمرنـا :تكلم أحدنا فقال
:قــال .النــاس ونصــيب كمــا يصــيبون يإليــك كمــا يــؤدينــؤدعلــى بعــض هــذه الصــدقات ف

وجعلت زينـب تلمـع علينـا مـن وراء احلجـاب أن :قال .فسكت طويال حىت أردنا أن نكلمه 
أوسـاخ النـاس ادعـوا يليإمنـا هـ. آلل حممـديإن الصدقة ال تنبغـ:مث قال :قال .ال تكلماه 

فجـاءاه فقـال حملميـة :قـال. عبد املطلبونوفل بن احلارث بن-وكان على اخلمس -حممية 
أنكح هذا :وقال لنوفل بن احلارث . للفضل بن عباس فأنكحه ،أنكح هذا الغالم ابنتك :

قـــال . أصـــدق عنهمـــا مـــن اخلمـــس كـــذا وكـــذا :وقـــال حملميـــة .فـــأنكحينيل،الغـــالم ابنتـــك 
اهـومل يسمه يل: يالزهر 

عـن حـدثنا سـعيد بـن أيب عروبـة: ن عطـاء قـالأخربنا عبـد الوهـاب بـ]9168[ابن سعد -
أنـــه كـــان يـــدخل علـــى بعـــض أزواج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وهـــي عـــن إبـــراهيمأيب معشـــر
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: وكيــف كــان يــدخل علــيهن ؟ قــال : عائشــة فــريى علــيهن ثيابــا محــرا فقــال أيــوب أليب معشــر 
يــنهم وبــني عائشــة وكــان ب: قــال ، كــان حيــج مــع عمــه وخالــه علقمــة واألســود قبــل أن حيــتلم 

.حسن صحيح . اهـ ورواه شعبة عن أيب معشر اء وودإخ
: لقـاحـدثنا العـالء بـن زهـري األزدي : أخربنا الفضل بـن دكـني قـال]9287[وقال ابن سعد 

حـىت إذا كـان عـام ، كنت أدخـل علـى عائشـة بغـري إذن : قال حدثين عبد الرمحن بن األسود
: فقالــت هــي يــا عــدي نفســه فعلتهــا ؟ قلــت ، فعرفــت صــويت، احتلمــت ســلمت واســتأذنت 

: ادخل أي بين قال : نعم يا أمتاه ، قالت 
حـدثنا أبـو بكـر ثنـا حممـد بـن ] 189/ 2[وقـال الـدارقطين . مث سألتها عما أرسلوين بـه إليهـا

: هري عن عبد الرمحن بن األسود قـال حيىي ثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن الصقعب بن ز 
: فلما كان عام احتلمت جئت إليها فـدخلت فقالـت ، يبعث يب إىل عائشة فأسأهلاكان أيب

كتبتـه . صـحيح . اهـ رواه البخاري يف التـاريخ وألقت بيين وبينها احلجاب ، أي لكاع فعلتها 
.يف كتاب السفر 

)ربن خبمرهن على جيوهبنوليضوال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها(باب 
حــدثنا أبــو نعــيم حــدثنا إبــراهيم بــن نــافع عــن احلســن بــن مســلم عــن ]4759[البخــاري -

وليضـــربن (ملـــا نزلـــت هـــذه اآليـــة :تقـــولكانـــتاهللا عنهـــايصـــفية بنـــت شـــيبة أن عائشـــة رضـــ
اهـ)1(يأخذن أزرهن فشققنها من قبل احلواش) 

إمنـا : قالـتعائشـةعن الثوري عن إمساعيل احلنفي عن أيب زيـد عـن ] 5049[ق عبد الرزا-
]2913[وقال ابن منده يف الكىن . إمساعيل هو ابن مسيع اخلمار ما وارى الشعر والبشر اهـ 

عبـد أخربنا خيثمة بن سليمان ثنا إسحاق عـن.روى عنه إمساعيل احلنفيعن عائشةأبو زيد
ــي عــن أيبالــرزاق عــن إمساعيــل احلنفــ واري الشــعر إمنــا اخلمــار مــا: تقال

أظنــه.ي وال غــريه مــن األقــدمني لكــن أبــا زيــد هــذا مل يــذكره البخــار . اهـــ فيــه ســقط والبشــر
.تصحف يف املصنف من أيب رزين مسعود بن مالك ، وهم ثقات 

وليلقني مخرهن، وهي مجـع : يقول تعاىل ذكره) (وقول]159/ 19[قال ابن جرير -1
اهـ
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األحـوص عـن حدثنا وكيع عن سفيان عـن أيب إسـحاق عـن أيب] 17282[ابن أيب شيبة -
] 4/317[غريـب أبـو عبيـد يف ال. الثياب: قال) وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها(عبد اهللا

هـــي : عـــن أيب األحـــوص عـــن عبـــد اهللا قـــالحـــدثنا عبـــد الـــرمحن عـــن ســـفيان عـــن أيب إســـحاق
]19/155[ابــن جريـــر .يعـــين أن ال يبــدين مـــن زينــتهن إال الثيـــاب: قــال أبـــو عبيــد. الثيــاب

اهلمــداين عــن أيب أخــربين الثــوري عــن أيب إســحاق: قــالأخربنــا ابــن وهــب: نس قــالحــدثين يــو 
ابــن .هــي الثيــاب: قــال) وال يبــدين زينــتهن إال مــا ظهــر منهــا(األحــوص عــن عبــد اهللا أنــه قــال

ثنـا سـفيان عـن أيب إسـحاق : ثنا عبـد الـرمحن قـال: حدثنا ابن بشار قال]155/ 19[جرير 
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو ]9115[الطــرباين .مثلــهعــن أيب األحــوص عــن عبــد اهللا

]19/155[ابن جرير . مثلهنعيم ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا 
إسحاق عـن أيب األحـوص عـن ثنا شعبة عن أيب ثنا حممد بن جعفر قالحدثنا ابن املثىن قال

.صحيح .مثلهعبد اهللا 
نــا معمــر عــن أيب إســحاق عــن أيب األحــوص أن خرب أ]56/ 3[لتفســري يف اعبــد الــرزاق وقــال

خــذوا (مث قــال أبــو إســحاق أال تــرى أنــه يقــول ، إال مــا ظهــر منهــا الثيــاب :ابــن مســعود قــال
.اهـ صحيح )زينتكم عند كل مسجد

ثنــا عبــد الــرمحن بــن زيــاد قــال ثنــا زهــري بــن : حــدثنا ســليمان قــال]7213[الطحــاوي ورواه 
)وال يبـدين زينـتهن إال مـا ظهـر منهـا(أيب إسـحاق عـن أيب األحـوص عـن عبـد اهللا معاوية عن

.مـــا ظهـــر منهـــا الثيـــاب واجللبـــاب، الزينـــة القـــرط والقـــالدة والســـوار واخللخـــال والـــدملج : قـــال
هللا بــن حممــد بــن ســعيد بــن أيب مــرمي ثنــا الفريــايب عــن إســرائيل حــدثنا عبــد ا]9116[الطــرباين 

: قــال)مــا ظهــر منهــاوال يبــدين زينــتهن إال (األحــوص عــن عبــد اهللاعــن أيب إســحاق عــن أيب
حدثنا حممد بـن علـي الصـائغ ثنـا سـعيد بـن منصـور .والقالدةالزينة القرط والدملج واخللخال

بـــدين وال ي(يف قولـــهيب األحـــوص عـــن عبـــد اهللاعـــن أعـــن أيب إســـحاقثنـــا حـــديج بـــن معاويـــة
دة ومـا ظهـر هـي الثيـابوالقـالواألدب والقـرطواخللخـالالزينة السوار والـدملج: قال)زينتهن

حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حجــاج عــن أيب إســحاق ] 17296[ابــن أيب شــيبة .واجللبــاب
، زينـة ظـاهرة وزينـة باطنـة ال يراهـا إال الـزوج الزينـة زينتـان: عن عبـد اهللا قـالعن أيب األحوص

/ 19[ابــن جريــر .الباطنــة فالكحــل والســوار واخلــامتوأمــا الزينــة ، وأمــا الزينــة الظــاهرة فالثيــاب 
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ج عــن أيب إســـحاق عـــن أيب عــن احلجـــا ثنــا هـــارون بــن املغـــرية: حــدثنا ابـــن محيــد قـــال]155
اخللخـــاالن فالظـــاهرة منهــا الثيـــاب، ومـــا خفـــيالزينـــة زينتـــان: قــالاألحــوص عـــن ابـــن مســـعود

.بأخرة باملعىنأبو إسحاق هكذا روه اهـ والقرطان والسواران
ثنــا : لقــاثــين حجــاج: ثنــا احلســني قــال: حــدثنا القاســم قــال]156/ 19[ابــن جريــر ورواه 

عـن ابـن مسـعودعن عبد الرمحن بـن زيـدحممد بن الفضل عن األعمش عن مالك بن احلارث
ثنــا : قــالثنــا عبــد الــرمحن: بشــار قــالحــدثنا ابــنوقــال . هــو الــرداء: قــال) إال مــا ظهــر منهــا(

اهـــ مثلــهاهللاعــن عبــدعــن مالــك بــن احلــارث عــن عبــد الــرمحن بــن زيــدســفيان عــن األعمــش 
.صوابه عبد الرمحن بن يزيد هو النخعي أخو األسود ، صحيح 

وال يبــدين (عــن أيب هريـرة يف قولــه تعـاىل يوقـد رو ] 368/ 6[وقـال أبــو عمـر يف التمهيــد -
بـن حـازم قـال حـدثين ريـرلب والفتخة رواه ابـن وهـب عـن جقال القُ )زينتهن إال ما ظهر منها

القلــب الســوار والفتخــة :قــال جريــر بــن حــازم.كــان يقــول فــذكرههريــرةأبــاقــيس بــن ســعد أن 
.رجاله ثقاتمرسل اهـ هذا واخلامت 

وال يبــدين زينــتهن (يف قولــه أنــسوأخــرج ابــن املنــذر عــن ] 179/ 6[وقــال يف الــدر املنثــور -
وقــد روينــا : ]2/252[قــال ابــن حــزم يف احمللــى و . الكحــل واخلــامت : قــال)إال مــا ظهــر منهــا

وعـن ابـن . الكف واخلـامت والوجـه: قال)وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها(عن ابن عباس يف 
وكـذلك . وكـل هـذا عـنهم يف غايـة الصـحة. الكـف واخلـامت: وعـن أنـس. الوجه والكفـان: عمر

اهـأيضا عن عائشة وغريها من التابعني
حـدثنا : حدثنا هشام بن الغـاز قـال: حدثنا شبابة بن سوار قال] 17290[ابن أيب شيبة -

حيىي بن معني يف فوائده روايـة أيب بكـر .الوجه والكفانالزينة الظاهرة: قالعمرابننافع عن 
الكــف : ثنا حيــىي بــن ميــان ثنــا هشــام بــن الغــاز عــن نــافع عــن ابــن عمــر قــالحــد]9[املــروزي 
.اهـ صحيح والوجه

ابــنعيد بــن جبــري عــن عــن ســحــدثنا ابــن منــري عــن األعمــش]8[هفوائــديف معــني حيــىي بــن-
اهــ مل الوجـه والكـف واخلـامت: قـال)وال يبـدين زينـتهن إال مـا ظهـر منهـا(يف قولـه تعـاىلعباس

.يذكر األعمش مساعا 
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ثنـا موسـى بـن : قـالثنا علـي بـن معبـد: حدثنا حممد بن محيد قال]7214[الطحاوي وقال 
)ال يبــدين زينــتهن إال مــا ظهــر منهــاو (عــن ابــن عبــاس عــن مســلم عــن ســعيد بــن جبــريأعــني 

جعفـــر بـــن عـــون أخربنـــا مســـلم املالئـــي عـــن مـــن طريـــق]3340[البيهقـــي .الكحـــل واخلـــامت 
ابــن .الكحــل واخلــامت: اآليــة قــال) وال يبــدين زينــتهن(ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس يف قولــه 

سـعيد بـن عـن ثنـا مسـلم املالئـي: ثنـا مـروان قـال: قـالحدثنا أبـو كريـب]156/ 19[جرير 
حـدثنا عمـرو .الكحـل واخلـامت: قـال) ال يبدين زينتهن إال ما ظهر منهاو (جبري عن ابن عباس

ومل يـذكر ، ثنا مروان عن مسلم املالئي عن سـعيد بـن جبـري مثلـه:احلميد اآلملي قالبن عبد 
.اهـ مسلم بن كيسان كويف ضعيفابن عباس

حدثنا حفص عن عبد اهللا بن مسلم عن سعيد بن جبري عن ] 17297[ابن أيب شيبة ال وق
مـن ] 3339[البيهقـي .وجههـا وكفهـا: قـال) وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منهـا(ابن عباس 

أمحد بن عبد اجلبار حدثنا حفص بن غياث عن عبد اهللا بن مسلم بن هرمز عن سعيد طريق
. مـا يف الكـف والوجـه: قـال) هر منهاوال يبدين زينتهن إال ما ظ(بن جبري عن ابن عباس قال 

ان عن عبد اهللا بن ثنا سفي: قالثنا أبو عاصم: حدثنا ابن بشار قال] 19/156[ابن جرير 
الوجـه : قـال) ال يبدين زينـتهن إال مـا ظهـر منهـاو (مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبري يف قوله

عبـد اهللا بـن مسـلم بـن ثنـا مـروان بـن معاويـة عـن: لقـاحدثنا عمـرو بـن عبـد احلميـد.والكف
.اهـ ابن هرمز ضعيفهرمز املكي عن سعيد بن جبري مثله

أخربنــا أبــو طــاهر الفقيــه أخربنــا أبــو بكــر القطــان حــدثنا أبــو األزهــر ] 3341[البيهقــي وقــال 
ه حدثنا روح حدثنا حامت هو ابن أيب صغرية أخربنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس يف قولـ

.اهـ سند ال بأس به الكحل واخلامت: قال) ما ظهر منهاوال يبدين زينتهن إال (
وال (نا ابن جماهد عن أبيه عن ابن عباس يف قوله خرب أ] 56/ 3[يف التفسري عبد الرزاق وقال 

.اهـ ابن جماهد ضعيفهو الكف واخلضاب واخلامت:قال)يبدين زينتهن إال ما ظهر منها
: حــدثنا ابــن محيــد قــال] 19/156[وقــال ابــن جريــر 

.اهـ سند ضعيفالظاهر منها الكحل واخلدان: ابن عباس قالالضحاك عن
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ن ابـن جـريج عـثـين حجـاجدثنا القاسم قال ثنا احلسني قالح]157/ 19[وقال ابن جرير 
اهــــ اخلـــامت واملســـكة: قـــال) هـــاظهـــر منوال يبـــدين زينـــتهن إال مـــا (قـــال ابـــن عبـــاس قولـــه: قـــال

.منقطع 
حــدثنا زيــاد بــن الربيــع عــن صــاحل الــدهان عــن جــابر بــن زيــد ] 17281[ابــن أيب شــيبة وقــال

.صحيح سند اهـالكف ورقعة الوجه: قال) ن زينتهنوال يبدي(عن ابن عباس 
ابـن ثين معاوية عـن علـي عـن: ثنا عبد اهللا قال:حدثين علي قال]157/ 19[ابن جرير -

والزينـــة الظــاهرة الوجـــه وكحــل العـــني : قــال) ال يبـــدين زينــتهن إال مـــا ظهــر منهـــاو (عبــاس قولــه
، ويف حســـناهــــفهـــذه تظهـــر يف بيتهـــا ملـــن دخـــل مـــن النـــاس عليهـــاواخلـــامتوخضـــاب الكـــف

.السياق داللة على صحة هذا املعىن 
المسـور بـن مخرمـةن أنا معمر عن الزهري عن رجـل عـ]56/ 3[يف التفسريعبد الرزاق-

اهـ)1(واخلامت والكحلهو القلبان:قال)وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها(يف قوله تعاىل 
عائشـــةحـــدثنا وكيـــع عـــن محـــاد بـــن ســـلمة عـــن أم شـــبيب عـــن ] 17287[ابـــن أيب شـــيبة -

روح حــدثنا محـاد حـدثتنا أم شــبيب مـن طريـق] 13877[البيهقــي. القلـب والفتخـة: قالـت
القلـــب والفتخـــة وضـــمت : تســـألت عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا عـــن الزينـــة الظـــاهرة فقالـــ: قالـــت

حدثناه عبد الرمحن بن مهدي عن : قال] 317/ 4[غريب ورواه أبو عبيد يف ال. طرف كمها
]1/440[تفســري بــن ســالم يف الحيــىيقــالو . )2(محــاد بــن ســلمة عــن أم شــبيب عــن عائشــة
القلـب : حدثين محاد بن سلمة عن أم شبيب عن عا

.صحيحاهـ .يعين اخلامت: قال محاد.والفتخة

يـرى الشـيء :قـال)وال يبدين زينـتهن(معمر عن الزهري يف قوله تعاىل عن ]56/ 3[تفسري يف العبد الرزاق وقال-1
اهـفأما أن تسلخة فال ، من دون اخلمار 

تسقط مين فتخي : ، خ تَ خات وفَـ تَ قوهلا الفتخة تعين اخلامت ومجعها فَـ : مث قال -2
وقد روي . ألن اخلامت ال يرى إال بإبدائهاوالذي يراد من هذا احلديث أنه ال بأس أن تبدي كفها. اخلواتيمتعينيف كمي

حدثناه مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمـة أو غـريه الشـك : 
والذي عليه العمل عندنا يف هذا قول عبد ، نني والكفني فالتأويل ههنا أنه رخص يف العي، من أيب عبيد عن ابن عباس 

.مث ذكره . اهللا بن مسعود 
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آدم بــن أيب إيــاس حــدثنا عقبــة األصــم عــن عطــاء بــن أيب مــن طريــق ] 3342[البيهقــي ورواه 
.سنحاهـما ظهر منها الوجه والكفان: رباح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

حدثنا أبو خيثمة عن جريـر عـن منصـور عـن جماهـد قـال  ]2269املطالب[وقال أبو يعلى -
.اهـ سند صحيح كانت املرأة تتخذ لكم درعها أزرارا جتعله يف إصبعها تغطي به اخلامت

ولــهيف ققــال ابــن زيــد: حــدثين يــونس قــال أخربنــا ابــن وهــب قــال]158/ 19[ابــن جريــر -
ذا كـانوا يقولـون واخلامت، هكـمن الزينة الكحل واخلضاب) إال ما ظهر منهاال يبدين زينتهن و (

.اهـ سند صحيحوهذا يراه الناس

باب القواعد من النساء
فليس عليهن جنـاح أن يضـعن والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحا(يف قول اهللا تعاىل 

)يع عليمواهللا مسغري متربجات بزينة وأن يستعففن خري هلن
ثنـا حيـىي وعبـد الـرمحن قـاال ثنـا سـفيان عـن : حدثنا ابن بشار قـال] 217/ 19[ابن جرير -

فلــيس علــيهن جنــاح أن يضــعن (يف قولــهعبــد اهللاعلقمــة بــن مرثــد عــن ذر عــن أيب وائــل عــن 
]9022[الطــرباين،ذر هــو زر بــن حبــيشاهـــاجللبــاب أو الــرداء شــك ســفيان: قــال) 

ثنــا الفريـايب عـن ســفيان عـن علقمـة بــن : قـالهللا بـن حممــد بـن سـعيد بــن أيب مـرمياحـدثنا عبـد 
(مرثد عن زر عن أيب وائل عن ابن مسعود يف قوله

حـــدثنا أمحـــد بـــن ســـنان ثنـــا عبـــد ]14838[ابـــن أيب حـــامت . الـــرداء: قـــال)زينـــةمتربجـــات ب
فلــيس علــيهن (عــن عبــد اهللا علقمــة عــن زر عــن أيب وائــلثنــا ســفيان عــن الــرمحن بــن مهــدي

.صحيحسنداهـاجللباب أو الرداء شك سفيان:قال)
مسعـت : قـالثنـا شـعبة عـن احلكـم: ثنـا حممـد بـن جعفـر قـال: حدثنا حممد بن املثىن قالوقال 

) نــفلــيس علــيهن ج(مسعــت عبــد اهللا يقــول يف هــذه اآليــة : أبــا وائــل قــال
عــن أيب وائـل عــن أخــربين احلكـم: حيــىي بـن ســعيد عـن شــعبة قـالحـدثنا وقــال . اجللبـاب: قـال

عـت أبـا وائـل حيـدث عـن أخربنـا شـعبة قـال قـال احلكـم مس]144[ابـن اجلعـد .عبد اهللا مثلـه
امت ابــن أيب حــ. هــو اجللبــاب :قــال)(يف قولــه عبــد اهللا 

ثنا بشر بن عمر أنبأ شعبة أخربين احلكم قال مسعت أبـا حدثنا أسيد بن عاصم]14840[
: قـــال)(عـــن عبـــد اهللا بـــن مســـعود يف هـــذه اآليـــة وائـــل
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روح حدثنا شعبة قـال مسعـت احلكـم يقـول مسعـت من طريق] 13917[البيهقي .جالبيبهن
) فلـيس علـيهن جنـ(اهللا هـو ابـن مسـعود يقـول أبا وائـل يقـول مسعـت عبـد 

.اهـ صحيح اجللباب: قال
بن احلارث عن عبد الرمحن بـن عن مالك ثنا سفيان عن األعمش: ثنا عبد الرمحن قال: وقال
حدثنا احلسـن بـن وقال . الرداء: قال) فليس عليهن ج(عن عبد اهللا يزيد

بـن احلـارث عـن عبـد الـرمحن عـن مالـك ربنا عبد الرزاق عن الثوري عن األعمـشأخ: حيىي قال
اهـــ هــو الــرداء: قــال) متربجــات بزينــة(بــن يزيــد عــن ابــن مســعود يف قولــه

.صحيح
عــن ثنــا أيب عــن أبيــه عــن جــده عــن األعمــش: حــدثين حيــىي بــن إبــراهيم املســعودي قــالوقــال 

فلــيس علــيهن (قــال عبــد اهللا يف هــذه اآليــة : قــالالــرمحن بــن يزيــدمالــك بــن احلــارث عــن عبــد 
بــن حيــىي بــن إبــراهيم بــن حممــد بــن أيب عبيــدة اهـــ هــي امللحفــة: قــال) جنــاح 
. أبـو عبيـدة امسـه عبـد امللـك يـروي عـن األعمـش.اهللا بن مسـعودالرمحن بن عبدبن عبدمعن 
.حديث حسنوهذا 

عــن حــدثنا أيب ثنـا هشــام بـن خالــد ثنـا الوليــد حـدثين ابــن هليعـة]14847[ابـن أيب حـامت -
اهــ أي وعـن بكـري عـن سـليمان بـن يسـار مثلـه، مثلـهعمـرابـنج عن نافع عـن بكري بن األش

.وإسناده ضعيف .يضعن اجللباب واخلمار
حدثنا أمحد بن حممد املروزى حدثنا على بن احلسني بن واقد عن أبيه ]4113[أبو داود -
اآليــة ) وقــل للمؤمنــات يغضضــن مــن أبصــارهن(ن يزيــد النحــوى عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس عــ

اهــــ حســـن اآليـــة) والقواعـــد مـــن النســـاء الالتـــى ال يرجـــون نكاحـــا(فنســـخ واســـتثىن مـــن ذلـــك 
.إسناده األلباين 

حدثنا أيب ثنا هشـام بـن عبيـد اهللا ثنـا ابـن املبـارك عـن ابـن عيينـة]14843[ابن أيب حامت -
لـيس علـيهن جنـاح أن يضـعن جالبيـبهنف: يقـولعباسابنكـان : مرو بن دينار قالعن ع

.اهـ هشام ليس بالقوي 
أخربنــا أبــو احلســني بــن بشــران أخربنــا أبــو احلســن املصــري حــدثنا ] 13916[البيهقــي وقــال

مالــك بــن حيــىي ح وأخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا 
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بــن إســحاق الصــغاين قــاال حــدثنا يزيــد بــن هــارون أخربنــا جريــر بــن حــازم عــن الــزبري بــن حممــد
اهـــ اجللبــاب: قــال) (اخلريــت عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس أنــه كــان يقــرأ 

.صحيح 
ثين معاوية عـن علـي عـن : ثنا أبو صاحل قال: حدثين علي قال] 216/ 19[وقال ابن جرير 
وهـي املـرأة ال جنـاح عليهـا أن ) لقواعـد مـن النسـاء الـاليت ال يرجـون نكاحـاوا(ابن عباس قولـه 

فلـيس (ما مل تتربج ملا يكره اهللا وهو قولـه ، وتضع عنها اجللباب ،جتلس يف بيتها بدرع ومخار
حسـن اهــ ) 

.
أن (ثنــا جريــر عــن مغــرية عــن الشــعيب : حــدثنا ابــن محيــد قــال] 19/217[وقــال ابــن جريــر

قــال . تضــع اجللبــاب املــرأة الــيت قــد عجــزت ومل تــزوج: قــال) 
.اهـ وروي حنوه عن ابن مسعود""فإن أيب بن كعب يقرأ : الشعيب

ام بــن عبيــد اهللا ثنــا ابــن املبــارك ثنــا ســوار بــن حــدثنا أيب ثنــا هشــ]14849[ابــن أيب حــامت -
يــا أم : فقلــتعائشــةى دخلــت علــ: ميمــون ثنــا طلحــة بنــت عاصــم

املــؤمنني مــا تقــولني يف اخلضــاب والنقــاض والصــباغ والقــرطني واخللخــال وخــامت الــذهب وثيــاب 
لكــن الزينــة غــري متربجــات يــا معشــر النســاء قصــتكن كلهــا واحــدة أحــل اهللا: ؟ فقالــتالرقــاق

.طلحة وأم الضياء مل أعرفهما اهـ ال حيل لكن أن يروا منكن حمرما: أي
حدثنا أبو سعيد بن حيىي بـن سـعيد القطـان ثنـا عمـرو بـن حممـد ]14830[ابن أيب حامت -

كـان مـوىل المـرأة حذيفـة كـان كـري يل يقـال لـه مسـلم و : العنقزي ثنا أسباط عـن السـدي قـال
عــن ذلــك فــأخربين أنــه خضــب الســوق وأثــر احلنــاء يف يــده فســألتهفجــاء يومــا إىل نبــن اليمــا

: إن شـــئت أن أدخلـــك عليهـــا؟ قالـــت: فـــأنكرت ذلـــك فقـــالحذيفـــةرأس موالتـــه وهـــي امـــرأة 
: إن مسـلما حـدثين أنـه خضـب رأسـك، قالـت: فقلـتلـةفأدخلين عليها، فإذا امـرأة جلي،نعم

اهــ مسـلم يرجون نكاحا وقـد قـال اهللا يف ذلـك مـا مسعـتنعم يا بين إين من القواعد الاليت ال
.، ال بأس بهأظنه ابن خمراق

)يدنني عليهن من جالبيبهن(باب 
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حــدثنا حممــد بـن عبيــد حــدثنا حممــد بـن ثــور عــن معمـر عــن ابــن خثــيم ]4103[أبـو داود -
نسـاء خـرج) يدنني عليهن من جالبيـبهن(ملا نزلت :عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت

.صححه األلباين اهـ األنصار كأن على رءوسهن الغربان من األكسية
ثــين أيب : الحــدثين حممــد بــن ســعد قــال ثــين أيب قــال ثــين عمــي قــ]325/ 20[ابـن جريــر -

منني يـدنني علـيهن أيها النيب قل ألزواجـك وبناتـك ونسـاء املـؤ يا(قولهعن أبيه عن ابن عباس
كانت احلرة تلبس لباس األمة فأمر اهللا : قال) اهللا غفورا رحيماوكان(إىل قوله) من جالبيبهن

أن تقنـع وتشـد علـى جبينهــا: جللبــابوإدنـاء ا. نسـاء املـؤمنني أن يـدنني علــيهن مـن جالبيـبهن
.اهـ سند ضعيف 

ل ثـين معاويـة عـن علـي عـن ثنا أبـو صـاحل قـا: قالحدثين علي]324/ 20[ابن جرير وقال
ملـــــؤمنني يــــدنني علــــيهن مـــــن النــــيب قــــل ألزواجـــــك وبناتــــك ونســــاء اياأيهـــــا(قولــــهابــــن عبــــاس
) جالبيــبهن
.)1(هذا أجود عن ابن عباساهـ سهن باجلالبيب ويبدين عينا واحدةفوق رءو 

ما تؤمر األمة من مزايلة احلرة
مـــة كانـــت لعبـــد اهللا بـــن عمـــر بـــن اخلطـــاب رآهـــا عمـــر بـــن أن أنـــه بلغـــه أ]1773[مالـــك -

أمل أر جاريـة أخيـك جتـوس :
اهـ)2(وأنكر ذلك عمر، 

ياأيهـا النـيب (حدثين يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عـن حممـد عـن عبيـدة يف قولـه]324/ 20[ابن جرير -1
ولبسها عندنا حممد قال : ون قالفلبسها عندنا ابن ع) جالبيبهنقل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من

قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفـه وعينـه اليسـرى وأخـرج عينـه اليمـىن، وأدىن رداءه .ولبسها عندي عبيدة: حممد
حدثين يعقوب قال ثنا هشيم قال أخربنا هشام عـن ابـن سـريين . من فوق حىت جعله قريبا من حاجبه أو على احلاجب

فقــال بثوبــه، : قــال) قــل ألزواجــك وبناتــك ونســاء املــؤمنني يــدنني علــيهن مــن جالبيــبهن(قولــهســألت عبيــدة عــن: قــال
.اهـ صحيحفغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه

والعلمـــاء جممعــون علـــى أن اهللا عـــز وجـــل مل يـــرد مبــا أمـــر بـــه النســـاء مـــن ]542/ 8[قــال أبـــو عمـــر يف االســـتذكار -2
وأمجعوا أن األمة ليس منها عورة إال ما من .يهن من جالبيبهن اإلماء وإمنا أراد بذلك احلرائر االحتجاب وأن يدنني عل

الرجل إال أن منهم من كره عرضها للبيع أن يرى منها فخذا أو بطنا أو صدرا وكره أن ينكشف شيء من ذلك منها يف 
القبـل والـدبر وأجـاز النظـر إىل مـا سـوى ذلـك منهـا ومنهم من مل يكره النظر إليها إال ما يكره من الرجل وهو .

.عند ابتياعها وقال هي سلعة من السلع ال حرمة هلا 
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عـن معمـر عـن أيـوب عـن نـافع أن عمـر رأى جاريـة خرجـت مـن ] 5061[عبـد الـرزاق وقال
سـلم فـدخل بعـض أزواج النـيب صـلى اهللا عليـه و ت حفصة متزينة عليها جلباب أو من بيـت بي

فتغــيظ علــيهم .أمــة لنــا أو قــالوا أمــة آلل فــالن:فقــالوا؟مــن هــذه اجلاريــة:عمــر البيــت فقــال
عـن ابـن جـريج عـن نـافع ] 5062[عبد الـرزاق . أخترجون إماءكم بزينتها تفتنون الناس:وقال

عبيد حدثته أن عمر رأى وهو خيطب الناس أمة خرجت من بيـت حفصـة أن صفية بنت أيب 
مـن املـرأة :جتوس الناس ملتبسة لباس احلرائـر فلمـا انصـرف دخـل علـى حفصـة ابنـة عمـر فقـال

فمــا :قــال.تلــك جاريــة، جاريــة عبــد الــرمحن:قالــت؟الــيت خرجــت مــن عنــدك جتــوس الرجــال
د دخلـت عليـك وال أراهـا إال حـرة فـأردت فقـ؟حيملك أن تلبسي جارية أخيـك لبـاس احلرائـر

مــن طريــق أيب أســامة عــن الوليــد يعــين ابــن كثــري عــن نــافع أن ] 3346[البيهقــي . أن أعاقبهــا
مـن هـذه املـرأة :خرجت امـرأة خمتمـرة متجلببـة فقـال عمـر : صفية بنت أيب عبيد حدثته قالت

ا محلـك علـى أن ختمـري م: هذه جارية لفالن رجل من بنيه فأرسل إىل حفصة فقال: فقيل له

.احملصنات ال تشبهوا اإلماء باحملصنات اهـ صحيح
كانـت :عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن حسن بـن حممـد قـال] 5046[عبد الرزاق -

عبــــد الــــرزاق . ة فأمرهــــا عمــــر أن تضــــع اجللبــــابباملدينــــة امــــرأة يقــــال هلــــا شــــر وامسهــــا دملمكــــ
عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عـن حسـن بـن حممـد أن عمـر بـن اخلطـاب كـان ] 5065[

.حسنينهى االماء أن يلبسن اجلالبيب اهـ حسن بن حممد بن علي بن أيب طالب، مرسل
رآهــا عــن معمــر عــن قتــادة عــن أنــس أن عمــر ضــرب أمــة آلل أنــس ] 5064[عبــد الــرزاق -

حــدثنا وكيــع قــال ] 6291[ابــن أيب شــيبة . اكشــفي رأســك ال تشــبهني بــاحلرائر: متقنعــة قــال
ال تتشــبهني : رأى عمــر أمــة لنــا متقنعــة ف: حــدثنا شــعبة عــن قتــادة عــن أنــس قــال

عـن أنـس بـن مالـك حـدثنا سـعيد عـن قتـادة]441/ 1[يف التفسـريحيىي بـن سـالم.باحلرائر
.صحيح.بنحوه 

وم أن ومعلـ.
وقولــه جتــوس النــاس معنــاه جتــول يف أزقــة املدينــة .

واآلثـار عـن عمـر بـن اخلطـاب رضـي : قـال البيهقـيو اهــ) فجاسوا خلل الديار(مقبلة ومدبرة وهذا من قول اهللا عز وجل 
اهـا ورقبتها وما يظهر منها يف حال املهنة ليس بعورة



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

165

رأى : حدثنا عبد األعلـى عـن معمـر عـن الزهـري عـن أنـس قـال] 6294[ال ابن أيب شيبة وق
حـــدثنا علـــي بـــن مســـهر عـــن وقـــال. ال تشـــبهني بـــاحلرائر: 

دخلت على عمر بن اخلطاب أمـة، قـد كـان يعرفهـا : املختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال
: ال، قــال: عتقــت؟ قالــت: متقنعــة بــه، فســأهلاوعليهــا جلبــابهــاجرين، أو األنصــار لــبعض امل

فمــا بــال اجللبــاب؟ ضــعيه عــن رأســك، إمنــا اجللبــاب علــى احلرائــر مــن نســاء املــؤمنني، فتلكــأت 
.ها حىت ألقته عن رأسها اهـ صحيح

مساعيـل ثنـا محيـد عـن حـدثنا علـي ثنـا إ] 101[علي بن حجر ه عنوقال ابن خزمية يف حديث
جاء عمر بن اخلطاب إىل أهله حلاجة فإذا يف منزله امرأة عليهـا جلبـاب متقنعـة : أنس أنه قال

مث عــاد فوجـدها مل تـربح، مث عـاد فوجــدها قـد ذهبـت، فلمــا : فرجـع حــني رآهـا، قـال: بـه، قـال
املـؤمنني، مـا كـان يا أمري : من هذه اليت قد عنتنا منذ اليوم؟ فقالت له امرأته: دخل قال ألهله

: فلمـــا راح قـــال: عليـــك منهـــا، هـــي أمـــة فـــالن، قـــال
.صحيح

حدثين محاد ونصر بن طريف عـن مثامـة بـن أنـس بـن مالـك]441/ 1[وقال حيىي بن سالم 
كن جـواري عمـر خيـدمننا كاشـفات الـرءوس، تضـطرب ثـديهن باديـة : عن أنس بن مالك قال

احلسن بن علي بن عفـان حـدثنا زيـد بـن احلبـاب عـن من طريق] 3347[البيهقي .هنخدام
كــن : محـاد بــن ســلمة قـال حــدثين مثامــة بـن عبــد اهللا بــن أنــس عـن جــده أنــس بـن مالــك قــال

.اهـ صحيحننا كاشفات عن شعورهن تضرب ثديهنإماء عمر خيدم
خلـدة قـال حـدثنا املسـيب بـن أخربنا الفضل بن دكني قال أخربنا أبـو ] 9803[ابن سعد -

فــيم : رأيــت عمــر ويف يــده درة فضــرب رأس أمــة حــىت ســقط القنــاع عــن رأســها قــال: دارم قــال
.األمة تشبه باحلرة اهـ حسن

كــــان عمــــر بــــن : حــــدثنا هشــــيم عــــن خالــــد عــــن أيب قالبــــة قــــال] 6297[ابــــن أيب شــــيبة -
. نــاع للحرائــر لكــي ال يــؤذينإمنــا الق: وقــال عمــر: قــال. اخلطــاب ال يــدع يف خالفتــه أمــة تقنــع

.نا هشيم أنا خالد احلذاء عن أيب قالبة فذكره اهـ مرسل] 2096[سعيد 
: حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن احلكـم عـن جماهـد قـال قـال عمـر ] 6292[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل جيد ألقت فروة رأسها من وراء اجلدارإن األمة قد 
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عــن حجــاج عــن عكرمــة بــن خالــد املخزومــي عــن عمــر بــن حــدثنا هشــيم ابــن أيب شــيبة قــال و 
أخربنا هشـيم ] 2094[سعيد بن منصور . ثل حديث وكيع عن شعبة عن احلكماخلطاب مب

فـروة إن األمـة ألقـت : قال عمـر بـن اخلطـاب: عن حجاج عن عكرمة بن خالد املخزومي قال
.لسرأسها وراء اجلدار اهـ مر 
سفيان عن عمرو بن دينار مسع احلارث بن عبـد اهللا أخربنا ] 2093[وقال سعيد بن منصور 

إن : سـأل أيب عمـر بـن اخلطـاب عـن حـد األمـة فقـال عمـر: بن أيب ربيعة خيرب أبا الشعثاء قال
.من وراء اجلدار اهـ صحيح: وقال سفيان مرة أخرى . 

مـــا أدىن مـــا تكفـــي األمـــة مـــن : عـــن ابـــن جـــريج قـــال قلـــت لعطـــاء ] 5052[عبـــد الـــرزاق -
:قـال.فيكفيهـا إزارهـا ودرعهـا، :نقول فيها ما قال عمر:الثياب قال

.وكــذلك أمــة عنــد عبــد:قــال؟فكانــت ناكحــة عبــدا:وجتعــل بعــض درعهــا علــى رأســها قلــت
عبــد . رهــافلتلفــف ذلــك منهــا لتصـل يف إزارهــا ودرعهــا ومخا:قـال؟فكانــت ناكحــة حــرا:قلـت

ماء مـن عن ابن جريج قال أخربين عطاء أن عمر بن اخلطاب كان ينهى اإل] 5059[الرزاق 
وحـدثت أن عمـر بـن اخلطـاب ضـرب عقيلـة :قـال ابـن جـريج.اجلالبيب أن يتشـبهن بـاحلرائر

.أمة أيب موسى األشعري يف اجللباب أن جتلبب اهـ مرسل
.تقدم يف كتاب الصالة مما ههنا

رأة للرجلاملال تنعت
.)1(املسلمات) أو نسائهن(
حـدثنا حممـد بــن يوسـف حـدثنا سـفيان عــن منصـور عـن أيب وائـل عــن ]4839[البخـاري -

ال تباشـر املـرأة املـرأة فتنعتهـا لزوجهـا :قال النيب صلى اهللا عليه وسـلمعبد اهللا بن مسعود قال
اهـكأنه ينظر إليها

عائشـةأخربنـا منصـور عـن ابـن سـريين عـن : حدثنا هشـيم قـال ]17924[ابن أيب شيبة -
.اهـ مرسل صحيح ال تصفنين ألزواجكن: 

أخربنا داود عن الشعيب وعكرمة يف هذه : حدثنا محاد بن سلمة قال : حدثنا عفان قال ]17580[ابن أيب شيبة -1
مــا ينعتــان : حــىت فــرغ منهــا قــاال )وال يبــدين زينــتهن إال لبعــولتهن أو آبــائهن أو آبــاء بعــولتهن(

.اهـ سند صحيح ال تضع مخارها عند العم واخلال: ألبنائهما وقاال 
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هملباس املرأة يغشاها حمارمها ومن كان مبنزلت
اآلية) وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن(وقول اهللا تعاىل 

قــال قـــال ابـــن ال ثــين حجـــاج قـــحــدثنا القاســـم قــال ثنـــا احلســني]160/ 19[ابــن جريـــر -
اهــ الطـوق والقـرطني: قـال) وال يبـدين زينـتهن إال لبعـولتهن(يف قولهابن مسعود: جريج قال

.منقطع
ثــين معاويــة عــن علــي عــن : ثنــا أبــو صــاحل قــال: حــدثين علــي قــال]160/ 19[ابــن جريــر -

زينــة الــيت ال: قــال) عــورات النســاء(إىل قولــه)وال يبــدين زينــتهن إال لبعــولتهن(قــالابــن عبــاس

.حسناهـ تبديه إال لزوجها
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا حممد بن رمح أخربنا الليث ]2206[مسلم -

عليــه وســلم يف احلجامــة عــن أيب الــزبري عــن جــابر أن أم ســلمة اســتأذنت رســول اهللا صــلى اهللا
كـان أخاهـا مـن : حسبت أنه قال: قال.فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا طيبة أن حيجمها

اهـالرضاعة، أو غالما مل حيتلم
عـن عـروة يحدثنا عبد بن محيد أخربنـا عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن الزهـر ]5820[مسلم -

اهللا عليه وسلم خمنث فكانوا يعدونـه مـن صلىكان يدخل على أزواج النيب:عن عائشة قالت
صــلى اهللا عليــه وســلم يومــا وهــو عنــد بعــض نســائه وهــو فــدخل النــيب:قــال .اإلربــة غــري أويل

صـلى اهللا عليـه فقال النـيب. إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان:ينعت امرأة قال
وقـال أبــو داود .فحجبـوه:قالــت.أال أرى هـذا يعــرف مـا هـا هنــا ال يـدخلن علـيكن :وسـلم 

يـونس عـن ابـن شـهاب عـن عــروة حـدثنا أمحـد بـن صـاحل حـدثنا ابـن وهــب أخـربين]4111[
اهـــ رواه ابــن 

.حبان
عـن ابـن حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا حيىي عن عكرمة ]6834[البخاري -

صلى اهللا عليه وسلم املخنثني من الرجـال واملـرتجالت لعن النيب:اهللا عنهما قاليعباس رض
اهـوأخرج عمر فالنا ، وأخرج فالنا . أخرجوهم من بيوتكم :من النساء ، وقال 
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ابــنعــن حــدثين ابــن هليعــة عــن بكــري بــن األشــج عــن عكرمــة]442/ 1[حيــىي بــن ســالم -
.ال بأس به اهـحملرم إال السوار واخلامت والقرطأن يبدو من املرأة لذوي اال ينبغي: قالعباس

حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن رجل عـن ابـن ] 17475[ابن أيب شيبة -
بو أحدثنا ] 1225[مسائل عبد اهللا يف أمحد . هو الذي ال تستحيي منه النساء: عباس قال

غـري (مـن حدثـه عـن ابـن عبـاس يف قولـه تعـاىل يب اسـحق عأعـن سود بن عـامرأمحد الزبريي و أ
اهـالذي ال يستحي منه النساء:قال)أويل اإلربة من الرجال

عـن أيب عن عمرو بن مرةعن األعمش عن سفيانحدثنا وكيع]17567[ابن أيب شيبة -
ي كانـــا يـــدخالن علـــى أختهمـــا أم كلثـــوم وهـــالحســـن والحســـينالبخـــرتي عـــن أيب صـــاحل أن 

حــدثنا حممــد قــال : قــال]28[حممــد بــن بشــار يف حديثــه روايــة أيب يعلــى املوصــلي . متتشــط
حـــدثنا شـــعبة عـــن األعمـــش عـــن عمـــرو بـــن مـــرة عـــن أيب صـــاحل البـــزاز أنـــه دخـــل علـــى احلســـن 

حـدثنا سـفيان عـن : حـدثنا عبـد الـرمحن قـال.وبيين وبينها سـرت ، وأختهما متتشط ، واحلسني 
وبيــين بــزاز قــال دخلـت علــى احلســن واحلســنيبخـرتي عــن أيب صــاحل العمـرو بــن مــرة عــن أيب ال

أبو صاحل هو السمان وأبو البخـرتي امسـه سـعيد هذا أصح ، اهـ وأختهما متتشط وبينهما سرت
.سند صحيح . بن فريوز 

.يأيت من هذا الباب قريبا

األمر يف اململوك
سامل بن دينـار عـن ثابـت عـن حدثنا حممد بن عيسى حدثنا أبو مجيع ]4108[أبو داود -

اهللا يوعلـى فاطمـة رضـ:صلى اهللا عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه هلا قـالأنس أن النيب
فلمــا ، عنهــا ثــوب إذا قنعــت بــه رأســها مل يبلــغ رجليهــا وإذا غطــت بــه رجليهــا مل يبلــغ رأســها 

هـو أبـوك وغالمـكإمنـا، إنـه لـيس عليـك بـأس :مـا تلقـى قـالصلى اهللا عليه وسلمرأى النيب
.اهـ صححه األلباين

: قـال ابـن عبـاسحدثنا شريك عن السدي عن أيب مالك عن ]17557[ابن أيب شيبة -
ثنــا ابــن : حــدثنا فهــد قــال]7207[الطحــاوي . أن ينظــر اململــوك إىل شــعر موالتــهال بــأس

أن ينظـر ال بـأس: السـدي عـن أيب مالـك عـن ابـن عبـاس قـالثنا شـريك عـن : األصبهاين قال
.اهـ حسنالعبد إىل شعور موالته 
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جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ]12826[عبد الرزاق -
قـال ابـن هليعـة عـن ]443/ 1[حيىي بن سـالم .ال تضع املرأة مخارا عند غالم زوجها :يقول

.زوجهـا أراداهــ مخارها عند عبد سـيدهاال تضع املرأة : أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال
.صحيح خرب 

قالــت عائشـةأن حـدثنا وكيـع عـن جعفـر بـن برقـان عـن ميمـون]20949[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ حسن ادخل ، وإن مل يبق عليك إال أربعة دراهم: ملكاتب هلا يكىن أبا مرمي 

: مان بــن يســار قــالعــن ســليعــن عمــرو بــن ميمــون]69[يف الفــرائض لثــوري وقــال ســفيان ا
اهـ عائشة ال حتتجب من مماليك الناسكانت

حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن عمـرو بـن ميمـون عـن سـليمان ]20947[وقال ابن أيب شيبة 
أديـت : سليمان ، فقالت : سليمان ؟ فقلت: ، فقالتعائشةاستأذنت على : بن يسار قال

قالـت ، نعـم ، إال شـيئا يسـريا : قلـت ؟ما بقي عليك من كتابتك الـيت قاطعـت أهلـك عليهـا 
ســعدان بــن نصــر مــن طريــق]13930[البيهقــي .ادخــل فإنــك عبــد مــا بقــي عليــك شــيء: 

حــدثنا أبــو معاويــة حممــد بــن خــازم الضــرير عــن عمــرو بــن ميمــون بــن مهــران عــن ســليمان بــن 
سـليمان:؟ فقلـتمـن هـذا:استأذنت عليهـا فقالـت: اهللا عنها قال يرضعائشةيسار عن 

ادخـل فإنـك عبـد مـا : قالت.عشر أواق: قال قلت؟عليك من مكاتبتكيكم بق: قالت . 
.، يأيت إن شاء اهللا يف أحكام الرقيق صحيحاهـ عليك درهميبق

كانـــت أمهـــات : حـــدثنا حفـــص عـــن ليـــث عـــن جماهـــد قـــال]20948[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
.اهـ سند ضعيفأو دينارقالب ما بقي عليه من مكاتبته مثاملؤمنني ال حيتجنب من املكات

أخربين ميمون : ثنا ابن وهب قال: حدثنا يونس بن عبد األعلى قال]7208[الطحاوي -
ويزيـد بـن عبـد اهللارو بـن شـعيبعـن عمـبن حيىي عن آل األشج عن خمرمة بـن بكـري عـن أبيـه

مل يكــن جهـا بغـري مخـارلـو أن امـرأة جلسـت عنـد عبـد زو :وع
أن أمســاء بنــت عبــد الــرمحن كانــت وأخــربين عبــد الــرمحن بــن القاســم :قــال بكــري.بــذلك بأســا 

: ن عمرة بنت عبـد الـرمحن قالـتبكري ع: قال.جتلس عند عبد لقاسم وهو زوجها بغري مخار 
بكــري قالــت أم علقمــة مــوالة عائشــة : قــال.كانــت عائشــة رضــي اهللا عنهــا يراهــا العبيــد لغريهــا 

لـريون عائشـة رضـي اهللا ، وإن كـان عبيـد النـاس ، ها تدخل عليها عبيد املسلمني عنرضي اهللا
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مل تكن أم سلمة ن عبد اهللا بن رافعع: قال بكري.عنها ب
.ثقاتاهـ حتتجب من عبيد الناس

مسعــت : قــالحــدثنا شــعبة عــن احلكــم: قــالحــدثنا حممــد بــن جعفــر]17805[وقــال أمحــد 
أنه أرسله إىل علي يستأذنه على أمسـاء بنـت عمـيس ذكوان حيدث عن موىل لعمرو بن العاص

إن رسـول اهللا صـلى :، فقـالحىت إذا فرغ من حاجتـه سـأل املـوىل عمـرا عـن ذلـك، فأذن له 
اهـــــ رواه الرتمــــذي 

.وحسنه 
قـال ابـن وهـب أخـربين ابـن هليعـة عـن عبيـد اهللا بـن] 233/ 16[التمهيـد وقال أبو عمر يف 

كان رجال من الفقهاء يكرهـون أن يلـج الرجـل :بلي أنه قالأيب جعفر عن أيب عبد الرمحن احل
.اهـ سند صحيحعلى أمته إذا كانت متزوجة حىت يستأذن عليها

أبواب االستئذان
أيهـا الـذين آمنـوا ال تـدخلوا بيوتـا غـري بيـوتكم حـىت تستأنسـوا وتسـلموا علـى يا(ل اهللا تعاىل اق

فإن مل جتدوا فيها أحدا فال تدخلوها حىت يؤذن لكم .أهلها ذلكم خري لكم لعلكم تذكرون 
لــيس علــيكم جنــاح أن .وإن قيــل لكــم ارجعــوا فــارجعوا هــو أزكــى لكــم واهللا مبــا تعملــون علــيم 

-27النــور [)فيهــا متــاع لكــم واهللا يعلــم مــا تبــدون ومــا تكتمــونتــدخلوا بيوتــا غــري مســكونة
يــا أيهــا الــذين آمنــوا ليســتأذنكم الــذين ملكــت أميــانكم والــذين مل (ل اهللا تبــارك امســهاوقــ]29

يبلغوا احللم منكم ثالث مرات من قبل صـالة الفجـر وحـني تضـعون ثيـابكم مـن الظهـرية ومـن 
س علـيكم وال علـيهم جنـاح بعـدهن طوافـون علـيكم بعد صـالة العشـاء ثـالث عـورات لكـم لـي

وإذا بلـغ األطفـال مـنكم .بعضكم على بعض كذلك يبني اهللا لكم اآليات واهللا عليم حكـيم 
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)احللم فليسـتأذنوا كمـا اسـتأذن الـذين مـن قـبلهم كـذلك يبـني اهللا لكـم آياتـه واهللا علـيم حكـيم
]59-58النور [

ألمر يف العورات الثالثاواستئذان الرجل على ذوات حمارمه
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب حصــني عــن أيب عبــد الــرمحن ]17892[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل جيدنعم ، استأذن عليها: أستأذن على أمي ؟ قال : لعمرقال رجل : قال 
ســى التميمــي ثنــا ثنــا أمحــد بــن مو دثنا أبــو بكــر بــن أيب دارم احلــافظحــ]3513ك[احلــاكم -

ب بن احلـارث ثنـا أبـو بكـر بـن عيـاش عـن أيب حصـني عـن أيب عبـد الـرمحن السـلمي عـن منجا
فــإن ، النســاء : قــال)ليســتأذنكم الــذين ملكــت أميــانكم(رضــي اهللا عنــه يف قولــه تعــاىلعلــي

.الذهيباهـ صححه و الرجال يستأذنون
عبد عن حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة ]17893[ابن أيب شيبة -

نعــم ،: أســتأذن علــى أمــي ؟ قــال : فقــال ، جــاء إليــه رجــل : قــال اهللا 
حـــدثنا حممـــد بـــن يوســـف قـــال حـــدثنا ســـفيان عـــن )1(]1059د[البخـــاري . حتـــب أن تراهـــا

؟ أأســتأذن علــى أمــي :جــاء رجــل إىل عبــد اهللا قــال: األعمــش عــن إبــراهيم عــن علقمــة قــال 
.اهـ إسناد صحيحما على كل أحيا:فقال

حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن أشــعث عــن الزهــري عــن هزيــل ]17896[ابــن أيب شــيبة وقــال 
التــاريخ يفزرعــة الدمشــقي وقــال أبــو.علــيكم أن تســتأذنوا علــى أمهــاتكم: اهللا قــال عــن عبــد

حب ابـن مسعـت هـذيل األعمـى صـا: قال حممد بن أيب عمر قال سفيان قال الزهري] 546[
أســتأذن : -فقــال لـه رجـل -سـئل ابــن مسـعود عـن كـذا، فلــم أفهمـه، فقـالوا لـه : مسـعود قـال

.لعلنا مل نبغه، إمنا مسعنا هـذا مـن خمـارق حيدثـه عـن طـارق: قال سفيان. نعم: على أمي؟ قال
عمــرو قــاال حــدثنا أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وأبــو ســعيد بــن أيب]13940[البيهقــي ورواه 
الــوراق حــدثنا ســعيد بــن ســليمان حــدثنا يلعبــاس حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن علــأبــو ا

: يقـــول قـــال مسعـــت هـــذيل األعمـــى يقـــول مسعـــت ابـــن مســـعوديليـــث عـــن عقيـــل عـــن الزهـــر 
قـــال ســـنيد وحـــدثنا ] 232/ 16[التمهيـــد وقـــال أبـــو عمـــر يف . علـــيكم إذن علـــى أمهـــاتكم

.الدال اختصار أريد به األدب املفرد -1
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ل بــن شــرحبيل األزدي األعمـى أنــه مســع مسعــت هـذي:حجـاج عــن ابـن جــريج عــن الزهـري قــال
أيسـتأذن الرجـل : قـال ابـن جـريج قلـت لعطـاء .عليكم إذن علـى أمهـاتكم:ابن مسعود يقول

.صحيح .اهـ هزيل بن شرحبيل ال:قال؟ على امرأته 
ـــا الفضـــل بـــن دكـــني قـــال ]3299[وقـــال ابـــن ســـعد  أخربنـــا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن : أخربن

ر اسـتأنس ورفـع  كـان عبـد اهللا إذا دخـل الـدا: أيب عبيـدة قـال عن األعمش عن عمرو بن مرة
.اهـ مرسل صحيح كالمه كي يستأنسوا

عبـدحـدثنا أبـو خالـد عـن أشـعث عـن كـردوس عـن أبيـه عـن ]17897[ابن أيب شـيبة وقال 
كـذا قـال عـن اهــابنـه وعلـى أخيـه وعلـى أختـهيستأذن الرجـل علـى أبيـه وأمـه وعلـى : قال اهللا

وقـال البخـاري .وس الكويف يروي عن عبد اهللا ، وأشعث بـن سـوار لـيس باحلـافظ أبيه ، وكرد
: حـــدثنا قتيبـــة قــــال حـــدثنا عبثـــر عــــن أشـــعث عـــن كــــردوس عـــن عبـــد اهللا قــــال ]1064د[

.اهـ ضعفه األلباينيستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته 
سـئل حذيفةنذير أن أخربنا معمر عن أيب إسحاق عن مسلم بن ] 19421[عبد الرزاق-

ابــن أيب . إنــك إن مل تفعــل رأيــت منهــا مــا تكــره ، نعــم :قــال؟ أيســتأذن الرجــل علــى والدتــه 
حذيفـةحدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن مسـلم بـن نـذير عـن ]17891[شيبة 

وقـال. اهـ ورواه حممد بن كثري عـن سـفيان إن مل تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوءك: قال
حـــدثنا آدم قـــال حـــدثنا شـــعبة عــن أيب إســـحاق قـــال مسعـــت مســـلم بـــن ]1060د[خــاري الب

إن مل تسـتأذن عليهـا رأيـت :فقـال؟أسـتأذن علـى أمـي:سأل رجل حذيفة فقـال: نذير يقول 
.اهـ حسن صحيح ما تكره 

:أنـــه قـــالأبـــي هريـــرةحـــدثنا وكيـــع عـــن مهـــام عـــن قتـــادة عـــن ]17900[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ مرسل جيد يعين على أمهيستأذن عليها 

جــابرحــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن أشــعث عــن أيب الــزبري عــن ]17895[ابــن أيب شــيبة-
حـدثنا إمساعيـل بـن أبـان ]1062د[البخـاري . استأذن علـى أمـك وإن كانـت عجـوزا: قال

يســتأذن الرجــل علــى : قــال حــدثنا علــي بــن مســهر عــن أشــعث عــن أيب الــزبري عــن جــابر قــال 
.األلباين اهـ ضعفهده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه ول
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كـان عطـاء وأخـوات : حدثنا جرير عن منصور عن جماهـد قـال ]17894[ابن أيب شيبة -
لــه مبكــة يف بيــت وأهــل مكــة خيتلــف أحــدهم إىل أهلــه يف الليــل مــرارا ، فكــان يــأتيهن بالليــل 

رخص لـه يف الـدخول نعـم ، ومل يـ: فقـال أسـتأذن علـيهن كلمـا دخلـت ؟: عبـاسابـنفسأل 
.اهـ صحيح عليهن بغري إذن

ســعيد بــن منصــور حــدثنا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار مــن طريــق]13938[البيهقــي وروى
؟ مـا وأنفـق عليهمـا فأسـتأذن عليهمـايحجر يف: ت البن عباسعن عطاء قال قل

يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا (ن اهللا تعـــاىل يقـــول قــال إ.يإن ذا يشـــق علـــ: نعـــم فراددتـــه قلـــت : قــال 
ليســتأذنكم الــذين ملكــت أميــانكم والــذين مل يبلغــوا احللــم مــنكم ثــالث مــرات مــن قبــل صــالة 

إىل ) الفجــر وحــني تضــعون ثيــابكم مــن الظهــرية ومــن بعــد صــالة العشــاء ثــالث عــورات لكــم
وإذا (رات الـثالث قــال هـذه العــو فلــم يـؤمر هــؤالء بـاإلذن إال يف: قــال ابـن عبـاس . آخـر اآليـة

.اهـ صحيح)بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم
حــدثنا أيب ثنــا عبــدة بــن ســليمان أنبــأ ابــن املبــارك أنبــأ عبــد ]15615[ابــن أيب حــامت وقــال

أسـتأذن علـيهن؟: يت ابـن عبـاس فقلـتفأتكن بنات أخ يل يف حجري:امللك عن عطاء قال
أحتـب : قـال، فلمـا عاودتـه، إمنا هن مبنزلة بنايت وهن معـي يف بيـيت: فقلت، استأذننعم: قال

: قــال، : فقــال، ال: ؟ فقلــتأن تــرى إحــداهن عريانــة
وســئل : قــال عبــد امللــك. أمــرت بــذلك، ذنــيبمــا: فقلــت، فاســتأذنت علــيهن فقعــدن يبكــني

.صحيحإسناد اهـ نعم: قالأيستأذن عليها؟، احدةمه يف دار و عطاء عن رجل كان مع أ
بـن جـريج احدثنا احلميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمـرو و ]1063د[وقال البخاري 

،فأعــدت. نعــم :فقــال؟أســتأذن علــى أخــيت:بــن عبــاس فقلــتاســألت : عــن عطــاء قــال 
نعـم أحتـب أن :قـال؟سـتأذن عليهمـا:فقلت

يــا أيهــا الــذين آمنــوا ليســتأذنكم الــذين ملكــت أميــانكم والــذين مل يبلغــوا (ترامهــا عريــانتني مث قــرأ 
احللـم مــنكم ثــالث مـرات مــن قبــل صـالة الفجــر وحــني تضـعون ثيــابكم مــن الظهـرية ومــن بعــد 

يف هــذه العــورات الــثالث قــال فلــم يــؤمر هــؤالء بــاإلذن إال )صــالة العشــاء ثــالث عــورات لكــم
بـن عبـاساقـال )وإذا بلغ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما اسـتأذن الـذين مـن قـبلهم(قال 

.اهـ صححه األلباين على الناس كلهم :بن جريجازاد .فاإلذن واجب: 
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قـال عبـاسابـنحدثنا أبو خالد عن عبد امللك عـن عطـاء عـن ]17905[ابن أيب شيبة -
الـذين ملكـت أميـانكم والـذين مل يبلغـوا (ذان يف الساعات ئطان الناس على االستغلب الشي: 

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن عبــد ]403[وقــال أبــو عبيــد يف الناســخ واملنســوخ ).احللــم مــنكم
ثــالث آيــات مــن  : مسعــت ابــن عبــاس يقــول: حــدثنا عطــاء قــال: امللــك بــن أيب ســليمان قــال

حفظت آيتني ونسيت واحـدة : كتاب اهللا عز وجل تركهن الناس ال 
يــا (: اآليــة وقــال)يــا أيهــا الــذين آمنــوا ليســتأذنكم الــذين ملكــت أميــانكم(: قــال اهللا عــز وجــل

أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد اهللا 
أنا أكرم منـك، ولـيس أحـد أكـرم مـن أحـد إال : مث يقول الرجل بعد هذه للرجل: قال) أتقاكم

.اهـ سند صحيح بالتقوى 
مسعـت : قـالثنا ابن علية عن ابن جريج: حدثين يعقوب قال]212/ 19[ ابن جرير وقال

إن أكـرمكم (اإلذن كلـه، وقـال،ات جحـدهن النـاسثـالث آيـ: قـال ابـن عبـاس: عطاء يقول
. اهـــ ســند صــحيحونســيت الثالثــة.ظمكــم بيتــامكم أعأكــر : وقــال النــاس) عنــد اهللا أتقــاكم

.كان هذا زمان بين مروان 
ثـــالث :بــن عبـــاس يقــولاكــان :أخربنــا معمــر عـــن قتــادة قـــال]19419[عبــد الـــرزاق وقــال 

يأيهـا الـذين آمنـوا ليسـتأذنكم الـذين ملكـت (
يأيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن (وهـذه اآليـة )ثالث مـراتأميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم

فـأبيتم إال فـالن بـن )ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد اهللا أتقـاكم
.كذا رواه معمر اهـ  فالن وفالن بن فالن 

حــدثنا القاســم قــال حــدثنا احلســني قــال حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا ]8672[وقــال ابــن جريــر 
هـذه ت مـدنيات تـركهن النـاسثـالث آيـات حمكمـا:عن حيىي بـن يعمـر قـالصور عن قتادةمن

يـا (وهـذه اآليـة)وا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكميا أيها الذين آمن(وآية االستئذان،اآلية
.اهـ هذا أجود ، وكلهم ثقات ) من ذكر وأنثىأيها الناس إنا خلقناكم 

مهـران الـرازي ثنـا سـلمة ثنـا عبـد اهللا بـن الوليـد بـن ثنا أيبحـد]15584[وقال ابن أيب حامت 
ن عطـاء بـن أيب ربـاح عـن ابـن عبـاسعـبن الفضل عن إمساعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

175

غلـب الشـيطان النـاس علـى ثـالث آيـات مـن كتـاب اهللا واالسـتئذان والسـاعات الـيت أمـر : قال
.اهـ سند ضعيفإىل آخر اآلية)كت أميانكميا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين مل(اهللا 

حــدثنا أبــو زرعــة ثنــا حيــىي بــن عبــد اهللا بــن بكــري حــدثين عبــد ]15585[وقــال ابــن أيب حــامت 
تــرك النــاس : قــال ابــن عبــاس: قــالاهللا بــن هليعــة حــدثين عطــاء بــن دينــار عــن ســعيد بــن جبــري

لـذين ملكـت أميـانكم والـذين مل يـا أيهـا الـذين آمنـوا ليسـتأذنكم ا(
وإذا حضر القسمة أولو القرىب (واآلية اليت يف سورة النساء، إىل آخر اآلية)يبلغوا احللم منكم

اهـ )إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم(واآلية اليت يف احلجرات ، )رزقوهم منهاواليتامى واملساكني ف
.)1(سند ضعيف

ان بــن عيينــة عــن عبيــد اهللا بــن أيب يزيــد مســع ابــن حــدثنا ســفي]17904[ابــن أيب شــيبة وقــال
أبـو .: عباس يقول 

حــدثنا ابــن الســرح قــال حــدثنا ح وحــدثنا ابــن الصــباح بــن ســفيان وابــن عبــدة ]5193[داود 
:زيـد مسـع ابـن عبـاس يقـوليقاال أخربنا سفيان عن عبيد اهللا بـن أيبوهذا حديثه

وكــذلك رواه : قــال أبــو داود . يهــذه تســتأذن علــآلمــر جــارييتوإين، أكثــر النــاس آيــة اإلذن 
حـــدثنا بـــن منصـــورســـعيدمـــن طريـــق]13939[البيهقـــي .عطـــاء عـــن ابـــن عبـــاس يـــأمر بـــه

أكثــر النــاس آيــة : يزيــد مســع ابــن عبــاس يقــول ســفيان عــن عبيــد اهللا بــن أيب
معـىن مل .اهــ صـحيحيآمر هذه جارية له قصـرية قائمـة علـى رأسـه أن تسـتأذن علـاإلذن وإين

.واهللا أعلم. 
حــدثنا عبــد اهللا بــن مســلمة حــدثنا عبــد العزيــز يعــين ابــن حممــد عــن ]5192[أبــو داود وقــال

يا ابن عباس كيف ترى يف هـذه : ن أيب عمرو عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالواعمرو ب
يــا أيهــا الــذين آمنــوا (

ليســتأذنكم الــذين ملكــت أميــانكم والــذين مل يبلغــوا احللــم مــنكم ثــالث مــرات مــن قبــل صــالة 
عون ثيــابكم مــن الظهــرية ومــن بعــد صــالة العشــاء ثــالث عــورات لكــم لــيس الفجــر وحــني تضــ

ثنــا أبــو عوانــة عــن أيب بشــر عــن ســعيد بــن : ثنــا عبــد الــرمحن قــال: قــالحــدثنا ابــن بشــار ]213/ 19[ ابــن جريــر -1
: ثنا حممد بن جعفر قال: قالحدثنا ابن بشار وقال.تهاون الناس بهإن ناسا يقولون نسخت، ولكنها مما ي: جبري قال

إىل آخـر ) ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكـت أميـانكم(ثنا شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري يف هذه اآلية
.صحيح ، يأيت إن شاء اهللا يف كتاب املواريث اهـ!: اآلية، قال
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قـــال ابـــن )علـــيم حكـــيم(قـــرأ القعنـــيب إىل )علـــيكم وال علـــيهم جنـــاح بعـــدهن طوافـــون علـــيكم
: عباس

الرجل والرجل علـى أهلـه، فـأمرهم اهللا باالسـتئذان يف تلـك فرمبا دخل اخلادم أو الولد أو يتيمة 
: قــــال أبــــو داود.العــــورات، فجــــاءهم اهللا بالســــتور واخلــــري، فلــــم أر أحــــدا يعمــــل بــــذلك بعــــد

ثنـا عبـد اهللا بـن وهـبمـن طريـق رواه البيهقي اهـحديث عبيد اهللا وعطاء يفسد هذا احلديث
طــاء يزيــد وعحــديث عبيــد اهللا بــن أيب:قــال و ، ســليمان بــن بــالل عــن عمــرو بــن أيب عمــرو

اهـ)1(واهللا أعلم، يضعف هذه الرواية 
ثـين معاويـة عـن علـي عـن : قـالثنـا أبـو صـاحل: حدثين علـي قـال]212/ 19[ ابن جرير -

إذا خال الرجل بأهله بعد صالة : يقول) ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم(ابن عباس يف قوله
وال صــيب إال بــإذن حــىت يصــلي الغــداة، فــإذا خــال بأهلــه عنــد العشــاء فــال يــدخل عليــه خــادم 

مث رخـص هلـم يف الـدخول فيمـا بـني ذلـك بغـري إذن، يعـين : قـالوبـه.صالة الظهر فمثل ذلك
فيمــا بــني صــالة الغــداة إىل الظهــر، وبعــد الظهــر إىل صــالة العشــاء، أنــه رخــص خلــادم الرجــل 

لـــيس علــــيكم وال علـــيهم جنــــاح (قولــــهوهـــو: والصـــيب أن يــــدخل عليـــه منزلــــه بغـــري إذن، قــــال
وبــه.فأمــا مــن بلــغ احللــم فإنــه ال يــدخل علــى الرجــل وأهلــه إال بــإذن علــى كــل حــال) بعــدهن

أما من بلغ احللم فإنه ال يـدخل علـى الرجـل وأهلـه، يعـين مـن الصـبيان األحـرار إال بـإذن : قال
كمـا اســتأذن الـذين مــن وإذا بلــغ األطفـال مــنكم احللـم فليســتأذنوا(علـى كــل حـال، وهــو قولـه

.اهـ حسن )قبلهم
حــدثنا عثمــان بــن حممـد قــال حــدثنا حيــىي بـن اليمــان عــن شــيبان عــن ]1057د[البخـاري -

قال هي للرجـال دون النسـاء )ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم(عمربناليث عن نافع عن 

ولـيس وجـه هـذا عنـدي أن يكـون علـى الرخصـة مـن أجـل أن ابـن : ]222/ 1[يف الناسخ واملنسـوخ أبو عبيدقال-1
مل أر أحـدا يعمـل بـذلك وقـد حكـى عنـه :عباس مل خيربنا أنه نسخها قرآن وال أن السنة جـاءت برخصـة فيهـا، إمنـا قـال

ثالث آيات من كتاب اهللا عز وجل تركهن الناس : عطاء هذا اللفظ على وجه اإلنكار واالستبطاء للناس أال تسمع قوله

قائمة مل ينسخها كتاب وال نقلت اآلثار اليت انتهت إلينـا عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وال عـن أحـد مـن الصـحابة وال 
فإنه كان يقول يف اخلادم اليت تبيت مع أهل الرجل أنه ال إال شيء يروى عن احلسن، ني بعدهم بالتسهل يف ذلك التابع

اهـبأس أن تدخل بغري إذن
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ث عــن نــافععــن ليــحكــام عــن عنبســةثنــا : قــالحــدثنا ابــن محيــد]211/ 19[ابــن جريــر . 
اهــ هي على الـذكور دون اإلنـاث: قال) ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم(قولهعمرابنعن 
.ليث هو ابن أيب سليم .ه األلباينفضع

حــدثنا مطــر بــن الفضــل قــال حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن هشــام ]1058د[وقــال البخــاري 
ان إذا بلــغ بعــض ولــده احللــم أنــه كــبــن عمــراالدســتوائي عــن حيــىي عــن أيب كثــري عــن نــافع عــن 

.اهـ صححه األلباين عزله فلم يدخل عليه إال بإذن
حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا قال حدثنا إبراهيم بن سـعد عـن صـاحل ]1052د[البخاري -

عبـد اهللا بـن سـويدأنـه ركـب إىل هاب عـن ثعلبـة بـن أيب مالـك القرظـيبن شـابن كيسان عن 
؟مــا تريــد:أخــي بــين حارثــة بــن احلــارث 

إذا وضــعت ثيــايب مــن الظهــرية مل يــدخل علــي أحــد مــن :فقــال.:فقلــت
وال إذا طلــع الفجــر وعــرف النــاس حــىت ، أهلــي بلــغ احللــم إال بــأذين إال أن أدعــوه فــذلك إذنــه 

]212/ 19[ابــن جريــر . حــىت أنــام وال إذا صــليت العشــاء ووضــعت ثيــايب، تصـلى الصــالة 
ابـن عـنحدثين يونس بن عبـد األعلـى قـال أخربنـا ابـن وهـب قـال أخـربين قـرة بـن عبـد الـرمحن

وكــــان مــــن عبــــد اهللا بــــن ســــويد احلــــارثيه ســــأل أنــــن أيب مالــــك القرظــــيبــــشــــهاب عــــن ثعلبــــة 
ذا وضــعت إ: عـن اإلذن يف العـورات الـثالث، فقـالب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلمأصـحا

يبلغ احللـم مـن ثيايب من الظهرية مل يلج علي أحد من اخلدم الذي بلغ احللم، وال أحد ممن مل
.اهـ صححه األلباين األحرار إال بإذن

حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث عن عبيد اهللا عن ]1061د[البخاري -
بعتــه فالتفــت فــدفع يف صــدري دخلــت مــع أيب علــى أمــي فــدخل فات: موســى بــن طلحــة قــال 

ليــث هــو ابــن أيب . األلبــايناهـــ ضــعفه ؟أتــدخل بغــري إذن:حــىت أقعــدين علــى اســيت مث قــال
.سليم

أم البنــني كانــت: أخربنــا علــي بــن حممــد بــن عبــد اهللا بــن قايــد قــال ]6923[ابــن ســعد -
تــدخل علــي :فــدخل عيينــة علــى عثمـان بغــري إذن ، فقــال لـه عثمــان بنـت عيينــة عنــد عثمـان

مــا كنــت أرى أين أحجــب عــن رجــل مــن مضــر أو أســتأذن عليــه ، فقــال : بغــري إذن ، فقــال 
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إين ميلـت بـني : تصـوم الليـل قـال : أنا صائم ، قال : إذا فأصب من العشاء ، قال : عثمان 
.اهـ ضعيف منقطع نهار ، فوجدت صوم الليل أيسر عليصوم الليل وال

وكيـع عـن سـفيان عـن موسـى بـن أيب عائشـة عـن الشـعيب حـدثنا]17908[ابن أيب شيبة -
.: ة قلت ليست مبنسوخ: قال )ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم(

، وهـو الثـوريوأبـو أسـامة عـن سـفيانحيىي بن سعيد وابن مهدي اهـ ورواهاهللا املستعان: قال
.صحيح كويف خرب  

باب كيف االستئذان
بــن جــريج ابــن جــريح والضــحاك بــن خملــد قــال أخــربين احــدثنا روح ثنــا ]15463[أمحــد -

بـن جـريج قـال أخـربين عمـرو بـن أيب سـفيان أن عمـرو ايعرض علـ:وعبد اهللا بن احلارث قال
بــن أيب صــفوان أخــربه قــال الضــحاك وعبــد اهللا بــن احلــرث أن عمــرو بــن عبــد اهللا بــن صــفوان 

وان بــن أميــة بعثــه يف الفــتح بلبــأ وجدايــة وضــغابيس أخــربه أن كلــدة بــن احلنبــل أخــربه أن صــف
فدخلت عليه ومل أسلم ومل أستأذن فقال النـيب :والنيب صلى اهللا عليه وسلم بأعلى الوادي قال

قــال -بعــد مــا أسـلم صــفوان -؟السـالم علــيكم أدخـل: ارجــع فقــل :صـلى اهللا عليــه وسـلم
بـــن اقـــال الضـــحاك و ، عتـــه مـــن كلـــدة أخـــربين هـــذا اخلـــرب أميـــة بـــن صـــفوان ومل يقـــل مس:عمـــرو

اهــــ رواه وقـــال الضـــحاك وعبـــد اهللا بـــن احلـــرث بلـــنب وجدايـــة ، وذلـــك بعـــد مـــا أســـلم : احلـــرث 
، قالــه ضــغابيس حشــيش يؤكــل.وصــححه األلبــاين وشــعيب الرتمــذي وقــال حســن غريــب ، 

.الرتمذي عقبه 
بن آدم عن احلسن بن حدثنا عبد اهللا بن أيب شيبة قال حدثين حيىي]1085د[البخاري -

ن عمـر علـى النـيب اسـتأذ: بـن عبـاس قـال اصاحل عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبـري عـن 
اهــ رواه أمحـد السالم على رسول اهللا السالم عليكم أيـدخل عمـر :سلم فقالصلى اهللا عليه و 

.وشعيباأللباين وأبو داود وصححه
يمان عـن واصـل بـن السـائب عـن أيب حدثنا عبد الـرحيم بـن سـل]26187[ابن أيب شيبة -

: قلنــا يـا رســول اهللا ، هـذا الســالم فمـا االســتئناس ، قــال: سـورة عــن أيب أيـوب األنصــاري قـال
اهــ رواه ابـن ماجـة ، ويـؤذن أهـل البيـت، ويتنحـنح ، يـدة يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبرية وحتم

.وضعفه البوصريي واأللباين 
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عبــد العزيــز قــال حــدثنا بقيــة قــال حــدثين حممــد بــن حــدثنا حممــد بــن]1078د[البخــاري -
أن صــاحب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلمعبــد الــرمحن اليحصــيب قــال حــدثين عبــد اهللا بــن بســر 

فإن أذن ، سلم إذا أتى بابا يريد أن يستأذن مل يستقبله جاء ميينا ومشاال النيب صلى اهللا عليه و 
.صحيح حسن: قال الشيخ األلباين اهـ له وإال انصرف 

حدثنا مالك بن إمساعيل قال حدثنا املطلب بن زياد قال حدثنا أبو ]1080د[البخاري -
أن أبــواب مالــك بــن املنتصــر عــن أنــس بــن مالــكبكــر بــن عبــد اهللا األصــفهاين عــن حممــد بــن 

.اهـ صححه األلباين ت تقرع باألظافري النيب صلى اهللا عليه و سلم كان
عــن حممــد بــن عجــالن مســع عــامر بــن ثنا ســفيان بــن عيينــةحــد]26186[ابــن أيب شــيبة -

، فدخلت عليه بغـري إذن عمرأن أهلها أرسلوها إىل حدثتين رحيانة: بن الزبري يقول عبد اهللا 
.اهـ رحيانة مل أعرفهافاستأذيناخرجي فسلمي ، فإذا رد عليك: ، فعلمها فقال هلا 

ش عــن أيب إســحاق عــن أيب األحــوصحــدثنا أبــو بكــر بــن عيــا]26346[ابــن أيب شــيبة -
حــدثنا ]1074د[البخــاري .، فســلم ، مث ادخــلفهــو إذنــكإذا دعيــت: قــالعبــد اهللاعــن 

إذا : ق عـن أيب األحـوص عـن عبـد اهللا قـالسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيب إسـحا
نـــا ا علـــي بــن عبـــد العزيـــز ثنــا أبـــو نعـــيم ثحـــدثن]8559[الطـــرباين . دعــي الرجـــل فقـــد أذن لــه

إذا دعـوت الرجـل فقـد أذنـت لـه: سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبـد اهللا قـال
.اهـ صححه األلباين 

عــن حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن عبــد امللــك عــن عطــاء]26345[ابـن أيب شــيبة -
حدثنا حممد بـن سـالم ]1083د[البخاري .ال تأذنوا حىت تؤذنوا بالسالم: قال هريرةأبي

مسعــت أبــا هريــرة : بــن جــريج قــال أخــربين عطــاء قــال اقــال أخــربين خملــد بــن يزيــد قــال أخربنــا 
. نعـم :قال؟السالم:قلت.ال حىت تأيت باملفتاح:إذا قال أأدخل ومل يسلم فقل: يقول 

بـن جـريج أخـربهم قـال احـدثنا إبـراهيم بـن موسـى قـال أخربنـا هشـام أن ]1067د[البخاري 
. ال حىت يأيت باملفتاح السـالم :إذا دخل ومل يقل السالم عليكم فقل: رة يقول مسعت أبا هري

حـــدثنا بيـــان قـــال حـــدثنا يزيـــد قـــال حـــدثنا عبـــد امللـــك بـــن أيب ]1066د[وقـــال البخـــاري 
ال يــؤذن لــه حــىت يبــدأ :فــيمن يســتأذن قبــل أن يســلم قــال: ســليمان عــن عطــاء عــن أيب هريــرة 

.اهـ صححه األلباين بالسالم 



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

180

حــدثنا ابــن عليــة عــن يــونس عــن أيب اجلــراح عــن رجــل مــن أهــل ]26351[ابــن أيب شــيبة -
عـن بعـض شـأين ، فأتيتـه ، فجـاء ائتـين بـأيب هريـرة حـىت أسـتفتيه :قالـت امـرأيت : قال احلجاز

هذا أبو هريرة قد جـاء : ادخل الدار ، فدخلت فقلت : معي ، فلما انتهينا إىل الباب ، قال 
السـالم علـيكم أدخـل ، : ادخـل بسـالم ، فعـاد فقـال : فقلنـا ؟عليكم أدخل السالم : فقال 
: م أدخـــل ؟ فقلنـــا لـــه الســـالم علـــيك: ادخـــل ، فقـــال : قولـــوا : ادخـــل بســـالم ، قـــال : فقلنـــا 

اهـ ادخل ، فدخل
اسـتأذن : قال حدثنا يزيد بن هارون عن اجلريري عن ابن بريدة]26347[ابن أيب شيبة -

أدخـل : البـاب فقـال ن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قـائم علـى رجل على رجل م
ادخـل : السـالم علـيكم أدخـل ، فقـال : فلم يـأذن لـه ، مث قـال نظر إليهوهو يثالث مرات ، 

يزيــد مســه اهـــ ل ، مــا أذنــت لــك حــىت تبــدأ بالســالملــو أقمــت إىل الليــل تقــول أدخــ: ، مث قــال 
.اجلريري بعد تغريه

: ين إمساعيـل بـن كثـري عـن جدتـه قالـتبن جريج قـال أخـرب اأخربنا ]12828[زاق عبد الر -
فلـم يـرع عبـد اهللا بـن عمـرإين جلالسة عند أمه ابنة عبد بن عمرو أخت ذي اليـدين وعنـدها 

قالـت ؟مـن هـذا:فقـال، غالم ألمـة يقـال لـه ركانـة قـد دخـل بغـري إذن الإعبد اهللا بن عمر 
ففعـل الغـالم ؟السالم علـيكم أدخـل:خرج ال أم لك فاستأذن وقلأ:قال.غالم يل: أمة 

.اهـ جدته مل أعرفها 
عمـربـنامـر :عـن معمـر عـن األعمـش قـال]19430[عبد الـرزاق -

أدخــــل بســــالم فمضــــى وكــــره أن :فقالــــت؟أدخــــل:امـــرأة وأراد أن يــــدخل الــــدار فقــــال للمــــرأة
حـــدثنا مالـــك بـــن إمساعيـــل قـــال حـــدثنا إســـرائيل عـــن أيب ]1088د[البخـــاري رواه .يـــدخل

كنــت مــع عبــد اهللا بــن عمــر فاســتأذن علــى : جعفــر الفــراء عــن عبــد الــرمحن بــن جــدعان قــال 
.اهـ صححه األلباين فأىب أن يدخل عليهم ، ادخل بسالم : أهل بيت فقيل 

ذا كان ابن عمـر إ:قال حدثنا وكيع عن عمران عن أيب جملز]26350[وقال ابن أيب شيبة 
اهــ سـند الم أو بغـري سـالمال أدري أدخـل بسـ: رجـع ، قـال ادخـل بسـالم: استأذن فقيل له 

.صحيح ، عمران هو ابن حدير 
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بن عمر فاستأذن عليه رجـل اكنت عند :عن معمر عن رجل قال]19428[بد الرزاق ع-
اهـفسلم فأذن له، يسلم عضهم الرجل أنفأمر ب. ال : بن عمر افقال ؟ أدخل :فقال له، 

بــن أســلم حــدثنا حيــىي بــن حممــد القرشــي أبــو زكــري مســع زيــد]26188[ابــن أيب شــيبةوقــال
الســالم : ال تقــل هكــذا ، ولكــن قــل : أجل ؟ فقــال : بعثــين أيب إىل ابــن عمــر فقلــت : يقــول

داود ثنا عبــد الــرزاق أنــا حــد]4884[اهـــ وقــال أمحــد فادخــل، علــيكم ، فــإذا قيــل وعلــيكم 
فعــرف ؟أأدخــل:بــن عمــر فقلــتاأرســلين أيب إىل : بــن قــيس عــن زيــد بــن أســلم قــال ايعــين 

الســالم علــيكم فــإن ردوا عليــك فقــل أأدخــل : أي بــين إذا أتيــت إىل قــوم فقــل :صــويت فقــال
سـلم ل اهللا صلى اهللا عليـه و ارفع إزارك فإين مسعت رسو :مث رأى ابنه واقدا جير إزاره فقال:قال

.اهـ صحيح ، كتبته يف اللباسجر ثوبه من اخليالء مل ينظر اهللا إليه من: يقول
حــدثنا عبــد الــرحيم بــن ســليمان عــن أشــعث عــن أيب الــزبري عــن ]26344[ابــن أيب شــيبة -

، أكــره أن آذن لــه : آذن لــه ؟ قــال ، وال يســلم ســألته عــن الرجــل يســتأذن علــي: ال قــجــابر
.ف اهـ أشعث بن سوار يضعوالناس يفعلونه

حـــدثنا موســـى بـــن إمساعيـــل قـــال حـــدثنا عبـــد الواحـــد قـــال حـــدثنا ]1077د[البخـــاري -
فسـلمت فلـم يـؤذن الخـدريسـعيدأبـاأتيـت : عاصم قال حدثنا حممد عن أيب العالنية قال 

الســالم علــيكم يــا أهــل :وقلــت، يل مث ســلمت فلــم يــؤذن يل مث ســلمت الثالثــة فرفعــت صــويت 
ادخـل فـدخلت فقـال :فخـرج إيل غـالم فقـال، يـت ناحيـة فقعـدت فلم يـؤذن يل فتنح، الدار 

فلم أسله عن شيء إال ، فسألته عن األوعية . أما إنك لو زدت مل يؤذن لك :يل أبو سعيد
يتخـذ علـى رأسـه آدم فيوكـأ :فقال حممد. حرام :فقال، حرام حىت سألته عن اجلف : قال 

.حممد هو ابن سريين .اهـ صححه األلباين 
حــدثنا حممــد بــن جعفــر قــال حــدثنا شــعبة عــن يزيــد بــن مخــري قــال ]2284العلــل [أمحــد -

:بــن مــدرك إىل عائشــة فقلــتامسعــت عبــد اهللا بــن أيب موســى قــال أرســـلين مــدرك أو 
الســالم عليــك أيهــا النــيب ورمحــة اهللا وبركاتــه الســالم علينــا : قــال قــل ؟كيــف أســتأذن عليهــا

،ني الســــالم علــــى أمهــــات املــــؤمنني أو أزواج النــــيب الســــالم علــــيكموعلــــى عبــــاد اهللا الصــــاحل
عبــد اهللا بـن أيب موســى :قـال و .يزيــد بـن مخــري صـاحل احلــديث:قــال أمحـد .فـدخلت عليهـا

.اهـ ثقات هو خطأ أخطأ شعبة وهو عبد اهللا بن أيب قيس
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ن حممـد يف قولـه أخربنا ابن عون عـ: حدثنا يزيد بن هارون قال] 17906[ابن أيب شيبة -
فكـان أحـدنا إذا جـاء : كان أهلنـا يعلمونـا أن نسـلم قـال: قال) والذين مل يبلغوا احللم منكم(

حـدثنا معـاذ بـن ]409[الناسـخ واملنسـوخ أبـو عبيـد يف . السالم علـيكم أيـدخل فـالن: يقول
كــان :قــال) والــذين مل يبلغــوا احللــم مــنكم(عــن ابــن ســريين يف هــذه اآليــةمعــاذ عــن ابــن عــون

.صحيحاهـ السالم عليكم، أيدخل فالن؟ : أهلنا يأمرونا إذا جاء أحدنا ليدخل أن يقول

وردهيف السالمباب
وإذا حييـتم بتحيـة فحيـوا بأحسـن منهـا أو ردوهـا إن اهللا كـان علـى كـل شـيء(وقول اهللا تعـاىل 

]86النساء[)1()حسيبا
ر بــن ســليمان عــن عــوف عــن أيبنــا جعفــحــدثنا حممــد بــن كثــري أخرب ]5197[أبــو داود -

الســالم :صــلى اهللا عليــه وســلم فقــالجــاء رجــل إىل النــيب:رجــاء عــن عمــران بــن حصــني قــال
مث جـاء آخـر . عشـر :صـلى اهللا عليـه وسـلم مث جلس فقـال النـيب، فرد عليه السالم . عليكم
: قــال مث جــاء آخــر ف. عشــرون :فــرد عليــه فجلــس فقــال . الســالم علــيكم ورمحــة اهللا:فقــال

: اهـــ رواه الرتمــذي وقــال ثالثــون :فقــال،فــرد عليــه فجلــس. الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه
.صححه األلباين حسنه البيهقي يف الشعب و و . حسن صحيح غريب

أظــن أين مسعــت : قــالحــدثنا إســحاق بــن ســويد الرملــي حــدثنا ابــن أيب مــرميمث قــال أبــو داود
عن أبيه عن النـيب صـلى اهللا مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنسأخربين أبو : قالنافع بن يزيد

: السـالم علـيكم ورمحـة اهللا وبركاتـه ومغفرتـه، فقـال: مث أتـى آخـر فقـال: عليه وسـلم مبعنـاه، زاد
.اهـ ضعفه األلباينهكذا تكون الفضائل: قال.أربعون

بـن أيب  ر بـن جعفـحدثنا عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا قـال حـدثين حممـد ]986د[وقال البخاري 
أن رجـال مـر علـى رسـول اهللا ي عن سعيد املقربي عن أيب هريرةكثري عن يعقوب بن زيد التيم

فمـر رجـل .عشر حسنات:فقال، السالم عليكم :سلم وهو يف جملس فقالعليه و صلى اهللا
السـالم :فمـر رجـل آخـر فقـال.عشـرون حسـنة:فقـال.السـالم علـيكم ورمحـة اهللا:آخر فقـال

فقـــال ، .ثالثـــون حســـنة:فقـــال.م ورمحـــة اهللا وبركاتـــهعلـــيك

التسليم تطوع والـرد : حدثنا حممد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن احلسن قال ]1040د[البخاري -1
.األلباين اهـ صححهفريضة 
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: ســـلم رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه و 
اهــ مـا األوىل بـأحق مـن اآلخـرة ، وإذا قـام فليسـلم ، فإن بدا لـه أن جيلـس فلـيجلس ، فليسلم 
.األلباين صححه

حــدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس عــن حصــني عــن هــالل بــن يســاف ]26191[أيب شــيبة ابــن -
فكنا منر بالقوم فنسلم عليهم فريدون علينا أكثر مما بكرأباردفت : قال عن زهرة بن محيضة 

يقـال أزهـر بـن محيضـة ، علـى و اهــ زال الناس غالبني لنا منذ اليـومما: نسلم ، فقال أبو بكر 
.رسم ابن حبان 

حــدثنا حممــد بـن بشــار قــال حـدثنا حممــد بــن جعفـر قــال حــدثنا شــعبة ]987د[بخـاري ال-
فيمـر علـى بكـرأبـيكنت رديـف : قالعمرعن عبد امللك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن 

السـالم علـيكم فيقولـون السـالم علـيكم ورمحـة اهللا ويقـول السـالم علـيكم ورمحـة : القوم فيقول 
.فضلنا الناس اليوم بزيادة كثرية : رمحة اهللا وبركاته فقال أبو بكر اهللا فيقولون السالم عليكم و 

عبـد امللـك عـن حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا حيىي بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثين 
حدثنا غندر وأبو أسـامة عـن شـعبة عـن ]26192[ابن أيب شيبة . مثلهزيد قال حدثنا عمر

مثلـه ، مث فـذكر بكـرأيبكنـت ردف : قـال عمـرعن عبد امللك بن ميسرة عن زيد بن وهب
.ه األلباينحاهـ صحلقد فضلنا الناس اليوم خبري كثري: قال 

: حـدثنا عطيـة بـن عقبـة األسـدي قـال : ال أخربنا الفضل بن دكني ق]8801[ابن سعد -
ني السالم عليك يا أمري املؤمن: فقلت الخطاببنعمرأتيت : قال حدثين دحية بن عمرو

اهـــ أو قــال ومغفرتــه، وبركاتــه ومغفراتــه وعليــك الســالم ورمحــة اهللا : فقــال ، ورمحــة اهللا وبركاتــه 
.دحية وعطية مل أعرفهما 

حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن موســى بــن عبيــدة عــن عمــران ]26195[ابــن أيب شــيبة -
خل املســجد مــن الشــام فــدذرأبــوقــدم : قــال دثانعــن مالــك بــن أوس بــن احلــبــن أيب أنــس

: كيـف أنـت يـا أبـا ذر ؟ قـالوعلـيكم السـالم ،  : السالم عليكم ، فقـال : فقال عثمانوفيه 
.اهـ ال بأس به خبري: كيف أنت يا عثمان ؟ قال ،خبري 

حــدثنا عيــاش بــن الوليــد قــال حــدثنا عبــد األعلــى قــال حــدثنا ســعيد ]1038د[البخــاري -
مــررت بعبــد : بــن الصــامت قــال قلــت أليب ذر عــن قتــادة عــن محيــد بــن هــالل عــن عبــد اهللا
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بن أخي ما يكون عليك مـن ذلـك ايا :الرمحن بن أم احلكم فسلمت فما رد علي شيئا فقال
.األلباين اهـ صححهرد عليك من هو خري منه ملك عن ميينه ، 
حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن أيب : حدثنا ابن منري قال ]26193[ابن أيب شيبة -
، املـؤمنني ورمحـة اهللا وبركاتـه السالم عليـك يـا أمـري: فقال عليجاء رجل إىل : قال بخرتيال

ـــا أمـــ: فقـــال ، فظـــن أنـــه مل يســـمع .وعلـــيكم: فقـــال  ري املـــؤمنني ورمحـــة اهللا الســـالم عليـــك ي
اهـــ ألـيس قــد فعلــت ؟: أال تــرد علــي ملــا أقـول لــك ؟ قــال : وعلــيكم ، فقـال : فقــال. وبركاتـه 

.حسند صحي
أن رجال سلم على حدثنا كثري بن هشام عن جعفر عن ميمون ]26196[ابن أيب شيبة -

حسـبك حسـبك : سـلمان ليكم ورمحة اهللا وبركاتـه ، فقـالالسالم ع: فقال الفارسيسلمان
أما : ؟ فقال أتعرفين يا أبا عبد اهللا: فقال له الرجل ، مث زاد أخرى ، ، مث رد عليه الذي قال 

.اهـ مرسل صاحل عرف روحكروحي فقد
عمــرابـنحــدثنا ابـن منـري عــن عبيـد اهللا بـن عمــر عـن نـافع عــن ]26197[ابـن أيب شـيبة -

.صحيح اهـ السالم عليكم: سالم كما يقال له أنه كان يرد ال
أنـه ابن بكري نا مالك عـن أيب جعفـر العبـاديمن طريق]8674[شعبوروى البيهقي يف ال

جنـب عبـد اهللا بـن عمـر، وكـان إذا سـلم عليـه إنسـان رد عبـد اهللا كمـا كنـت أجلـس إىل : قال
اهـ أبو جعفر أظنه القـارئ السالم عليكم : السالم عليكم، فيقول عبد اهللا:يسلم عليه، يقول
.ثقات . يزيد بن القعقاع 

:أن رجـــال ســـلم علـــى عبـــد اهللا بـــن عمـــر فقـــالعـــن حيـــىي بـــن ســـعيد ]1727[مالـــك وقـــال
وعليـك : فقـال لـه عبـد اهللا بـن عمـر ، محـة اهللا وبركاتـه والغاديـات والرائحـات السالم عليك ور 

.مرسل صحيح اهـألفا مث كأنه كره ذلك 
أخربنـا معمــر عـن أيـوب عـن نــافع أو غـريه أن رجـال كـان يلقــى ]19453[عبـد الـرزاق وقـال 

: قـــال ، اتـــه الســـالم عليـــك ورمحـــة اهللا وبركاتـــه ومغفرتـــه ومعاف:بـــن عمـــر فيســـلم عليـــه فيقـــولا
اهـــ لــئن عــدت إىل هــذا ألســوءنك ! وعليــك مئــة مــرة : بــن عمــر افقــال لــه ، يكثــر مــن هــذا 

.ثقات 
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أخــربين ابــن جــريج أن : ابــن وهــب قــالمــن طريــق]8490[شــعب اإلميــان وروى البيهقــي يف 
: فقــالع عبــد اهللا بــن عمــر فســلم عليــه رجــلأنــه كــان مــبابيــهعــن عبــد اهللا بــن أبــا الــزبري أخــربه

حســـبك إذا انتهيـــت إىل:بـــن عمـــر، وقـــالالم عليـــك ورمحـــة اهللا وبركاتـــه ومغفرتـــه، فـــانتهره اســـ
.اهـ سند صحيح وبركاته، إىل ما قال اهللا عز وجل 

مصـــعب بـــن إبـــراهيم بـــن محـــزة الـــزبريي ثنـــا إبـــراهيم بـــن املنـــذر حـــدثنا ]13279[الطـــرباين -
حــدثين عبــد اهللا بـــن ابــن أيب فــديكثنــا : اخلزامــي ح وحــدثنا موســى بــن هــارون ثنــا أيب قــاال

الســالم : دخــل مــع عبــد اهللا بــن عمــر علــى ابــن مطيــع فقــالعــن أبيــه أنــهمســلم بــن جنــدب
وعليــك الســالم ورمحــة اهللا، ومرحبــا وأهــال بــأيب عبــد الــرمحن ضــعوا لــه وســادة، : عليــك، فقــال

اللــنب: تــردثــالث ال: اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــوللــوال أين مسعــت رســول: فقــال ابــن عمــر
اهـــ رواه الرتمــذي خمتصــرا وقــال حــديث غريــب ، مــا جلســت عليهــا،وال الوســادة وال الــدهن 
.حديث منكر : وقال أبو حامت يف العلل 

حــدثنا عمــران بــن ميســرة قــال حــدثنا عبــد الــوارث عــن حســني عــن ]1016د[البخــاري -
إذا سلم عليه فرد زاد عمروبناعمرو بن شعيب عن سامل موىل عبد اهللا بن عمرو قال وكان 

مث أتيته مرة أخرى .السالم عليكم ورمحة اهللا:فقال.السالم عليكم:فأتيته وهو جالس فقلت
مث أتيتـه مـرة أخـرى .السـالم علـيكم ورمحـة اهللا وبركاتـه:قـال.السالم علـيكم ورمحـة اهللا:فقلت
ورمحـــة اهللا وبركاتـــه وطيـــب الســـالم علـــيكم:فقـــال.الســـالم علـــيكم ورمحـــة اهللا وبركاتـــه:فقلـــت

.حسني هو ابن ذكوان املعلم ، وسامل وثقه ابن حبان . األلباين اهـ ضعفهصلواته 
كنـــت :عــن وهــب بــن كيســان عــن حممـــد بــن عمــرو بــن عطــاء أنــه قــال ]1722[مالــك -

الســالم علــيكم :فقــال، فــدخل عليــه رجــل مــن أهــل الــيمن عبــد اهللا بــن عبــاسجالســا عنــد 
مـن : بن عباس وهـو يومئـذ قـد ذهـب بصـره ابركاته مث زاد شيئا مع ذلك أيضا قال ورمحة اهللا و 
إن السالم انتهـى : بن عباس اقال فقال ، فعرفوه إياه ، هذا اليماين الذي يغشاك : هذا قالوا 
.اهـ سند مدين صحيح إىل الربكة 

ابــن جعفــر بــن عــون أخربنــا أبــو عمــيس عــنمــن طريــق]3694[شــعب البيهقــي يف الروىو 
دخــل ابــن عبــاس حجــرة خالتــه ميمونــة بعــد اجلمعــة فجــاء : حلحلــة عــن حممــد بــن عطــاء قــال

السالم عليكم أهل البيت ورمحـة اهللا وبركاتـه وصـالته ومغفرتـه، : سائل فقام على الباب، فقال
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عباد اهللا انتهـوا بالتحيـة إىل مـا قـال اهللا عـز وجـل ورمحـة اهللا وبركاتـه ، مث قـال : فقال ابن عباس
مــا آســى علــى شــيء فــاتين مــن الــدنيا إال أين مل أحــج ماشــيا حــىت أدركــين الكــرب، : بــن عبــاسا

، أظــن يف روايــة ابــن  ســند حســن اهـــ)يــأتوك رجــاال وعلــى كــل ضــامر(: أمســع اهللا تعــاىل يقــول
.كيسان اختصارا 

نــا أبــو العبــاس : القــأخربنــا أبــو ســعيد حممــد بــن موســى]8488[وقــال البيهقــي يف الشــعب
نـا : نا أبو أسامة عن الوليد بـن كثـري قـال: نا أمحد بن عبد احلميد قال: بن يعقوب قالحممد

، وعنده ابنه، فجاءه سائل فسـلم عليـهبينا أنا عند ابن عباس: حممد بن عمرو بن عطاء قال
مـا : نه، وعدد من ذا، فقال ابن عبـاسالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته ورضوا: فقال

تاه إنه سائل مـن السـؤال، يا أب: وغضب حىت امحرت وجنتاه، فقال له ابنه علي!سالمهذا ال
رمحــة اهللا وبركاتــه علــيكم (إىل، مث قــرأ إن اهللا حــد: فقــال

.اهـ إسناد جيد ، الوليد بن كثري هو املخزومي مث انتهى)أهل البيت إنه محيد جميد
حـــدثنا أبــــو عبــــد اهللا حممــــد بــــن يعقــــوب ]3316[احلــــاكم يف املســــتدرك وقـــال أبــــو عبــــد اهللا

الشـيباين احلــافظ إمــالء ثنــا محــاد بـن حممــود املقــرئ ثنــا عيســى بـن جعفــر الــرازي ثنــا ســفيان بــن 
رمحــة اهللا وبركاتــه علــيكم أهــل (ســعيد عــن عمــرو بــن ســعيد عــن عطــاء يف قــول اهللا عــز وجــل 

وعلـــيكم : بـــاس إذ جـــاءه رجـــل فســـلم عليـــه، فقلـــتكنـــت عنـــد عبـــد اهللا بـــن ع: قـــال)البيـــت
: قـال .انتـه إىل مـا انتهـت إليـه املالئكـة: فقـال ابـن عبـاس. السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته

اهـــ وقــال 
.صحيح غريب: يف تلخيصهالذهيب

أخــربين ابــن جــريج أن عطــاء : ابــن وهــب قــالمــن طريــق] 8487[يف الشــعبوروى البيهقــي 
ســالم عليـــك : أن ابــن عبـــاس أتــاهم يومــا يف جملــس فســـلم علــيهم، فقــالبــن أيب ربــاح حدثــه
مث : ، قـالانتـه إىل وبركاتـه : عطـاء، فقـال: مـن هـذا؟ فقلـت: ومغفرتـه، فقـالورمحة اهللا وبركاتـه 

.اهـ سند صحيح ) البيت إنه محيد جميده عليكم أهلرمحة اهللا وبركات(تال 
عمــن أســامة عــن ســفيان عــن حبيــبعــن أيببإســناده ] 8489[شــعب وروى البيهقــي يف ال
اهـتهى، وإن منتهى السالم وبركاته إن لكل شيء من:مسع ابن عباس يقول
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مسعـت : حدثنا حامـد بـن عمـر قـال حـدثنا أبـو عوانـة عـن أيب مجـرة ]1033د[البخاري -
.األلباين اهـ صححهوعليك ورمحة اهللا :اس إذا يسلم عليه يقولبن عبا

بـن جـريج قــال احـدثنا حممـد بـن سـالم قـال أخربنـا خملـد قـال أخربنـا ]1001د[البخـاري -
إذا زيــدكــان خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت يكتــب علــى كتــاب : أخــربين زيــاد عــن أيب الزنــاد قــال 

اهــ صـححه ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته وطيب صلواتهالسالم عليك يا أمري املؤمنني :سلم قال
. األلباين 

أنـه بـن أيب الزنـاد قـال حـدثين أيبابن أيب مرمي قـال أخربنـا احدثنا ]1131د[وقال البخاري 
أخــذ هــذه الرســالة مــن خارجــة بــن زيــد ومــن كــرباء آل زيــد بســم اهللا الــرمحن الــرحيم لعبــد اهللا 

ن ثابت سالم عليك أمري املؤمنني ورمحة اهللا فإين أمحد إليـك اهللا معاوية أمري املؤمنني من زيد ب
ونسـأل ، فـذكر الرسـالة ،الذي ال إله إال هو أما بعد فإنك تسـألين عـن مـرياث اجلـد واإلخـوة

اهللا اهلدى واحلفظ والتثبت يف أمرنا كله ونعـوذ بـاهللا أن نضـل أو جنهـل أو نتكلـف مـا لـيس لنـا 
وهيــب يــوم اخلمــيس كتــبو ، املــؤمنني ورمحــة اهللا وبركاتــه ومغفرتــه بــه علــم والســالم عليــك أمــري

يــأيت إن شــاء اهللا يف  .األلبــاين اهـــ حســنه لثنــيت عشــرة بقيــت مــن رمضــان ســنة اثنتــني وأربعــني 
.وهيب موىل زيد بن ثابت وكاتبه ، والكتابة كالم . كتاب املواريث 

ب أخــربين ســعيد بــن أيب أيــوب ابــن وهــمــن طريــق] 8675[شــعب اإلميــان وروى البيهقــي يف 
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا : أن رجــال ســلم عليــه، فقــالعــن زهــرة بــن معبــد عــن عــروة بــن الــزبري

اهـــ ســند صــحيح ، ، إن الســالم انتهــى إىل وبركاتــه مــا تــرك لنــا فضــال: ، فقــال عــروةهوبركاتــ
.حكاه ابن حجر يف الفتح عن عمر ، سبق قلم منه رمحه اهللا 

إين : قالعباسابنعن عامرعن حدثنا شريك عن عباس بن ذريح]53[ئهجز لوين يف -
نــا شــريك عــن خرب أ]2399[ابــن اجلعــد . ألرى رد جــواب الكتــاب علــي حقــا كــرد الســالم

إين : عاتبــه رجــل يف جــواب كتــاب فقــال : بــن عبــاس قــال االعبــاس بــن ذريــح عــن عــامر عــن 
حـدثنا علـي بـن حجـر قـال ]1117د[بخاري ال.ألراه علي حقا كرد السالم أو قال واجبا 

إين ألرى جلـواب الكتـاب : بـن عبـاس قـال اأخربنا شريك عن العباس بن ذريح عن عـامر عـن 
]2812[قـــال أمحـــد . أظـــن هـــذا يف كتابـــه للحروريـــة . اهــــ حســـنه األلبـــاينحقـــا كـــرد الســـالم 

كتـب : هرمـز قـال ثنا حممد بن ميمون الزعفراين قـال حـدثين جعفـر عـن أبيـه عـن يزيـد بـن حد
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بــن اإن النــاس يزعمــون أن : بــن عبــاس افقــال ، بــن عبــاس يســأله عــن مخــس خــالل اجنــدة إىل 
فــذكر احلــديث ، . ولــوال أين أخــاف أن أكــتم علمــي مل أكتــب إليــه، عبــاس يكاتــب احلروريــة 

.رواه مسلم ، يأيت يف موضع آخر إن شاء اهللا 
يب زائـدة عـن أيـوب ثنـا هشـيم عـن عمـر بـن أن ثنا زيـاد بـحـد]291[يف أماليـهاحملامليقال و 

رى من احلق يف رد اجلواب ما أرى مـن احلـق ين ألإ:يب السفر عن ابن عباس قالأعبد اهللا بن 
أنــا هشــيم عــن حيــىي بــن حيــىيمــن طريــق]8676[شــعب وروى البيهقــي يف ال. يف رد الســالم

جـواب الكتـاب  إين ألرى :قـالعـن ابـن عبـاسعمر بن أيب زائـدة عـن عبـد اهللا بـن أيب السـفر
.اهـ رجاله ثقاتكما أرى حق السالم

يف إبالغ السالمباب 
عـــن أيبيحــدثنا ابــن مقاتــل أخربنــا عبـــد اهللا أخربنــا معمــر عــن الزهــر ]6249[البخــاري -

:عليـه وسـلمقالت قال رسول اهللا صـلى اهللاهللا عنهايرضسلمة بن عبد الرمحن عن عائشة
وعليـه السـالم ورمحـة اهللا ، تـرى مـا ال :قالـت قلـت. يقرأ عليـك السـالمائشة هذا جربيل يا ع

وقـــال يـــونس والنعمـــان عـــن . تابعـــه شـــعيب . صـــلى اهللا عليـــه وســـلمتريـــد رســـول اهللا. نـــرى 
اهـوبركاته يالزهر 

حدثنا حيـىي بـن سـعيد عـن شـعبة عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن ]26207[ابن أيب شيبة -
: فأقرئــه الســالم ، قــال ، ، أو كلمــة حنوهــا عمــرإذا لقيــت : بــد اهللا قــال يل ع: قــال األســود

أخربنا روح بن ]8377[ابن سعد . يه ، أو وعليه السالم ورمحة اهللاعل: فلقيته فأقرأته فقال 
أنه حج فقال له عبـد راهيم عن األسودعن إبحدثنا سليمان: حدثنا شعبة قال : عبادة قال 

: حــدثنا شــعبة قــال : أخربنــا روح بــن عبــادة قــال : قــال و . الســالمإن لقيــت عمــر فــأقره: اهللا 
. إن لقيت عمر فـأقره السـالم: حج األسود فقال له عبد اهللا : قال أخربنا األشعث بن سليم

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد قـال حــدثنا شــعبة عــن األعمــش عــن إبــراهيم ]3649[أمحـد يف العلــل 
عمــر فأقرئــه الســالم فأقرأتــه فقــال عليــه الســالم أو إذا لقيــت : عــن األســود قــال قــال عبــد اهللا 

حدثنا حيىي بن سعيد عن شعبة قـال حـدثين أشـعث بـن سـليم وقال. وعليه السالم ورمحة اهللا
: قال أمحـد بـن حنبـل. إذا لقيت عمر فأقرئه السالم : عن األسود بن يزيد قال قال عبد اهللا 
.اهـ صحيححدثنا حيىي بن سعيد باحلديثني مجيعا
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ســـلمانأخربنـــا معمـــر عـــن أيـــوب عـــن أيب قالبـــة أن رجـــال أتـــى ]19464[عبـــد الـــرزاق -
أرســلته يف حاجــة فلــم يكــن لنجمــع عليــه :أيــن اخلــادم فقــال:فقــال، فوجــده يعجــن الفارســي

ــاإن :قــال فقــال الرجــل.اثنتــني أن نرســله وال نكفيــه عملــه .عليــك الســالم:يقــولالــدرداءأب
اهـــ هــذا أمــا إنــك لــو مل تؤدهــا كانــت أمانــة عنــدك :ثــالث قــالمنــذ:قــال؟مــىت قــدمت:قــال

حدثنا أبـو خالـد األمحـر عـن أيب غفـار عـن أيب ]26219[وقال ابن أيب شيبة . مرسل جيد 
مــذ كــم ؟ : إن فالنــا يقرئــك الســالم ، فقــال : جــاء رجــل إىل ســلمان ، فقــال : قــال عثمــان 

اهـ وهـذا إسـناد جيـد ، أبـو غفـار امسـه تؤديهانة أما لو مل تفعل لكانت أما: فذكر أياما فقال 
.مثىن بن سعد 

]26206[ابــن أيب شــيبة -
ل املسـجد ، قـال إن بـين أخيـك يقرئونـك السـالم ، مث أهـ: قلـت لـه : قال أوفىأبيابنعن 

.، وابن أيب ف يضعأشعث بن سواراهـوعليك وعليهم: 

باب ما يكره من ختصيص السالم
اخلـري عـن عبـد حدثنا عمرو بن خالد قـال حـدثنا الليـث عـن يزيـد عـن أيب]12[البخاري -

اإلسـالم خـري يأ: صـلى اهللا عليـه وسـلمأن رجـال سـأل النـيباهللا عنهمـايرضـاهللا بن عمـرو
اهـمن عرفت ومن مل تعرف تطعم الطعام ، وتقرأ السالم على:قال 

حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا بشـري بـن سـلمان عـن سـيار عـن طـارق بـن ]3870[أمحد -
فقــام وقمنــا . قــد أقيمــت الصــالة: فقــالجلوســا، فجــاء رجــلعبــد اهللاكنــا عنــد : شــهاب قــال

مشـينا، يف مقدم املسـجد، فكـرب وركـع، وركعنـا مثمعه، فلما دخلنا املسجد، رأينا الناس ركوعا
: عليــك الســالم يــا أبــا عبــد الــرمحن، فقــال: وصــنعنا مثــل الــذي صــنع، فمــر رجــل يســرع، فقــال

أمـــا : جلســـنا، فقـــال بعضـــنا لـــبعضفلمـــا صـــلينا ورجعنـــا دخـــل إىل أهلـــهصـــدق اهللا ورســـوله ، 
أنــا أســأله، : أيكــم يســأله؟ فقــال طــارق، صــدق اهللا، وبلغــت رســله: علــى الرجــلمسعــتم رده 

يـدي السـاعة تسـليم اخلاصـة أن بـنيذكر عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلمفـفسأله حني خـرج، 
تعـــني املـــرأة زوجهـــا علـــى التجـــارة وقطـــع األرحـــام وشـــهادة الـــزور وكتمـــان حـــىتوفشـــو التجـــارة

.صححه احلاكم والذهيب اهـ وظهور القلم شهادة احلق
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اعيـل بـن إســحاق حــدثنا علـي بـن محشـاذ العــدل ثنـا إمس]8379[املسـتدرك وقـال احلـاكم يف
رجـل مـن بـين القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عـن حصـني عـن عبـد األعلـى بـن احلكـم

دخلــت مــع عبــد اهللا يومــا املســجد، فــإذا القــوم : عــن خارجــة بــن الصــلت الربمجــي قــالعــامر
ورسـوله، فسـألته عـن ذلـك، صدق اهللا ورسوله صدق اهللا: ركوع، فمر رجل فسلم عليه، فقال

ال تقوم الساعة حىت تتخذ املساجد طرقا، وحـىت يسـلم الرجـل علـى الرجـل باملعرفـة، إنه: فقال
اهــ تـرخص فـال تغلـو إىل يـوم القيامـةوحىت تتجر املـرأة وزوجهـا، وحـىت تغلـو اخليـل والنسـاء، مث

.، وقد كتبته يف كتاب الصالةوصححه 
ن زياد بن بيان عن حدثنا كثري بن هشام عن جعفر بن برقان ع]26211[ابن أيب شيبة -

خليفـة رسـول اهللا ، السـالم عليـك يـا: فقـال بكـرأبـيأن رجـال سـلم علـى ميمون بـن مهـران
حــدثنا ]141[تــاريخ الرقــة أبــو علــي القشــريي يف !مــن بــني هــؤالء أمجعــني: فقــال أبــو بكــر

ء جـا: قـالهالل بن العالء ثنا فهر بن بشر ثنا جعفر عن زياد بن بيان عن ميمون بـن مهـران
فقـال . السالم عليك يا خليفة رسـول اهللا: رجٌل إىل أيب بكٍر، وهو يف مجاعٍة من الناس، فقال

.اهـ مرسل صاحل ؟لمت عليمن بني هؤالء الناس أمجعني س: أبو بكر
كــان يســلم : قــال حــدثنا حيــىي بــن آدم عــن حســن عــن جمالــد]26215[ابــن أيب شــيبة -

اهــــ مرســـل الســـالم علـــيكم يعـــين علـــى مـــن عنـــدهنيالســـالم عليـــك يـــا أمـــري املـــؤمنمـــرععلـــى 
.ضعيف

الرجل يدخل البيت ليس فيه أحد
لـيس علـيكم جنـاح أن تـدخلوا بيوتـا غـري مسـكونة فيهـا متـاع لكـم واهللا يعلـم (تعـاىل وقـول اهللا

فإذا دخلتم بيوتا فسـلموا علـى أنفسـكم حتيـة مـن عنـد (وقوله سبحانه )ما تبدون وما تكتمون
)يبةاهللا مباركة ط

حـدثنا محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن هشـام بـن سـعد عـن نـافع عـن ]26353[ابن أيب شيبة -
الســالم : يقــول : أو يف املســجد لــيس فيــه أحــد ، قــال يف الرجــل يــدخل يف البيــتعمــرابــن

حــدثنا إبــراهيم بــن املنــذر قــال حــدثين ]1055د[البخــاري . علينــا وعلــى عبــاد اهللا الصــاحلني
إذا دخــل البيــت غــري : عــن نــافع أن عبــد اهللا بــن عمــر قــالم بــن ســعدمعــن قــال حــدثين هشــا

.اهـ حسنه األلباين املسكون فليقل السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 
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أخــربين عمــرو بــن : قــالأخربنــا ابــن وهــب: قــالحــدثين يــونس] 227/ 19[وقــال ابــن جريــر 
: قــالدخــل بيتــا لــيس فيــه أحــدكــان إذاعــن بكــري بــن األشــج عــن نــافع أن عبــد اهللاحلــارث

.اهـ سند صحيح السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني
بــن جــريج احــدثنا حممــد بــن مقاتــل قــال أخربنــا عبــد اهللا قــال أخربنــا ]1095د[البخــاري -

إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم حتية من عند : يقول جابراقال أخربين أبو الزبري أنه مسع 
وإذا حييــتم بتحيــة فحيــوا بأحســن منهــا أو (ه قولــه بــوجيمــا رأيتــه إال :قــال.بــةاهللا مباركــة طي

وقـال ابـن جريـر . األلبـاين صـححه، وقـد ذكـر اآليـة مقرونـة باحلـديث كذا وجدتـه اهـ) ردوها
أخربين أبو : ثين حجاج عن ابن جريج قالقالثنا احلسنيحدثنا القاسم قال]225/ 19[

حتيــة مــن (إذا دخلــت علــى أهلــك فســلم علــيهم: بــن عبــد اهللا يقــولمسعــت جــابر : الــزبري قــال
ثنـا : حـدثنا أمحـد بـن عبـد الـرحيم قـالوقـال . مـا رأيتـه إال يوجبـه: قـال) عند اهللا مباركة طيبة

ثنا صدقة عن زهري عن ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر بـن عبـد : عمرو بن أيب سلمة قال
مـا رأيتـه : قـال. م عليهم حتيـة مـن عنـد اهللا مباركـة طيبـةفسلإذا دخلت على أهلك: اهللا قال

قـال يل ابـن : ثنـا حجـاج بـن حممـد األعـور قـالحدثنا حممد بن عبـاد الـرازي قـال.إال يوجبه
ابــــن أيب حــــامت .، فــــذكر مثلــــهجــــريج أخــــربين أبــــو الــــزبري أنــــه مســــع جــــابر بــــن عبــــد اهللا يقــــول

بن راشد الدمشقي ثنا صدقة عن زهـري بـن حممـد حدثنا أيب ثنا عبد اهللا بن يزيد ]14895[
إذا دخلـــت علـــى أهلـــك فســـلم : عـــن ابـــن جـــريج عـــن أيب الـــزبري عـــن جـــابر بـــن عبـــد اهللا قـــال

.صحيح اهـما رأيته إال يوجبه: قال، عليهم حتية من عند اهللا مباركة طيبة 
س يف قولــه أنــا معمــر عــن عمــرو بــن دينــار عــن ابــن عبــا]3/66[يف التفســري عبــد الــرزاق -

سـالم علينـا وعلـى عبـاد اهللا :هـو املسـجد إذا دخلتـه فقـل:قال)فسلموا على أنفسكم(تعاىل 
ثنـا عبـد اهللا : قـالثنا عبـد الـرمحن: قالحدثنا ابن بشار] 226/ 19[ابن جرير .الصاحلني 

فــإذا دخلــتم بيوتــا فســلموا علــى (عــن ابــن عبــاس ن املبــارك عــن معمــر عــن عمــرو بــن دينــاربــ
الفــــاكهي .الســــالم علينــــا وعلــــى عبــــاد اهللا الصــــاحلني: هــــي املســــاجد، يقــــول: قــــال) كمأنفســــ

حـدثين : الحـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي قـ: حـدثنا أبـو بشـر بكـر بـن خلـف قـال]1236[
فـإذا (عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـالعبد اهللا بن املبارك عن معمر عـن عمـرو بـن دينـار

هـو املسـجد ، يقـول :قـال) ية مـن عنـد اهللا مباركـة طيبـةم حتكدخلتم بيوتا فسلموا على أنفس
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عبـدان أنبـأ عبـد اهللا من طريق ]3514ك[احلاكم . السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني : 
.صححه والذهيب.مثلهحيدث عن ابن عباس مسعت عمرو بن دينارقالأنبأ معمر

حــدثين معاويــة بــن صــاحل عــن علــي حــدثنا أيب ثنــا أبــو صــاحل]14896[وقــال ابــن أيب حــامت 
إذا : يقـــول)فـــإذا دخلـــتم بيوتـــا فســـلموا علـــى أنفســـكم(بـــن أيب طلحـــة عـــن ابـــن عبـــاس قولـــه 

.اهـ هذا قول جماهد دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها
حــدثين معاويــة بــن صــاحل عــن علــي ثنــا أبــو صــاحلحــدثنا أيب]14905[وقــال ابــن أيب حــامت 

وهو السالم ألنه اسم اهللا وهو حتية أهل )حتية من عند اهللا(قوله بن أيب طلحة عن ابن عباس
.اهـ حسن اجلنة

حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن احلسني قال حـدثين أيب عـن يزيـد ]1056د[البخاري -
ال تـــدخلوا بيوتـــا غـــري بيـــوتكم حـــىت تستأنســـوا (: قـــال عبـــاسبـــناالنحـــوي عـــن عكرمـــة عـــن 

لـــيس علـــيكم جنـــاح أن تـــدخلوا بيوتـــا غـــري (مـــن ذلـــك فقـــال واســـتثىن)وتســـلموا علـــى أهلهـــا
.ه األلباين حسناهـ )مسكونة فيها متاع لكم واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون

باب االستئذان من أجل البصر
حفظتـه كمـا أنـك يبـن عبـد اهللا حـدثنا سـفيان قـال الزهـر يحـدثنا علـ]6241[البخاري -

صــلى اهللا عليــه وســلم ر النـيبَجــحُ رجـل مــن جحــر يفاطلــع :هـا هنــا عــن ســهل بـن ســعد قــال
لو أعلم أنك تنظر لطعنت بـه يف:مدرى حيك به رأسه فقالصلى اهللا عليه وسلمومع النيب

اهـعينك ، إمنا جعل االستئذان من أجل البصر 
حـدثنا عبـد اهللا بــن يزيـد قـال حــدثنا شـعبة عـن عطــاء بـن دينـار عــن ]1092د[البخـاري -

مـن مـأل عينـه مـن قاعـة : رضـي اهللا عنـه الخطـاببـنعمـرعد التجيـيب قـال قـال عمار بن سـ
.اهـ ضعفه األلباينبيت قبل أن يؤذن له فقد فسق 

حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن مســلم بــن نــذير]26761[ابــن أيب شــيبة -
فأدخل ،قد أدخلت رأسك : استأذن رجل على حذيفة فأدخل رأسه فقال له حذيفة : قال 

حدثنا حممـد بـن كثـري قـال أخربنـا سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن ]1090د[البخاري .استك
حذيفــة أمــا :قــال؟أدخــل:وقــال، فــاطلع حذيفــةإســتأذن رجــل علــى : مســلم بــن نــذير قــال 
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ن مل إ: قـال ؟أستأذن علـى أمـي: وقال رجل .وأما أستك فلم تدخل ، عينك فقد دخلت 
.اهـ صححه األلباين تستأذن رأيت ما يسوؤك 

حــدثنا وكيــع عــن بركــة بــن يعلــى التيمــي عــن أيب ســويد العبــدي]26755[ابــن أيب شــيبة -
أيكـم اطلـع يف : نستأذن عليه ، فحانت مين التفاتـة ، فـرآين فقـال عمرابنكنا بباب : قال 

وحيـــك لـــك أن : أنـــا أصـــلحك اهللا ، حانـــت مـــين التفاتـــة فنظـــرت ، قـــال : داري ؟ قـــال قلـــت 
.اهـ ابن يعلى وشيخه جمهوالن !طلع يف داريت

االستئذان ثالث
حــدثنا إســحاق أخربنــا عبــد الصــمد حــدثنا عبــد اهللا بــن املثــىن حــدثنا ]6244[البخــاري -

اهللا عنــه أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان إذا ســلم يمثامــة بــن عبــد اهللا عــن أنــس رضــ
اهـسلم ثالثا ، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا

بــن عبــد اهللا حــدثنا ســفيان حــدثنا يزيــد بــن خصــيفة عــن يحــدثنا علــ]6245[البخــاري -
جملــس مــن جمـالس األنصــار إذ جــاء أبــو كنـت يف:قــاليســعيد اخلــدر بسـر بــن ســعيد عـن أيب

مـا منعـك:فرجعت فقـالاستأذنت على عمر ثالثا ، فلم يؤذن يل:موسى كأنه مذعور فقال
إذا :صلى اهللا عليـه وسـلم ول اهللافرجعت ، وقال رسفلم يؤذن يلاستأذنت ثالثا ، :قلت؟

أمــنكم أحــد . واهللا لتقــيمن عليــه ببينــة :فقــال. كم ثالثــا فلــم يــؤذن لــه ، فلريجــع اســتأذن أحــد 
واهللا ال يقـــوم معـــك إال أصـــغر :بـــن كعـــبفقـــال أيب؟ صـــلى اهللا عليـــه وســـلممسعـــه مـــن النـــيب

قــال صــلى اهللا عليــه وســلمعــه فــأخربت عمــر أن النــيبالقــوم ، فكنــت أصــغر القــوم ، فقمــت م
اهـابن عيينة حدثينوقال ابن املبارك أخربين. ذلك 

عطــاء عــن عبيــد حــدثنا مســدد حــدثنا حيــىي عــن ابــن جــريج حــدثين]7353[وقــال البخــاري 
أمل : رجــع ، فقـال عمــر اسـتأذن أبــو موسـى علــى عمـر فكأنـه وجــده مشـغوال ف:بـن عمـري قــال

فقال ؟ ما محلك على ما صنعت :له فقاليفدع. أمسع صوت عبد اهللا بن قيس ، ائذنوا له 
فــانطلق إىل جملــس مــن . علــى هــذا ببينــة أو ألفعلــن بــك فــأتين: قــال . : 

. قـد كنـا: فقـال يفقـام أبـو سـعيد اخلـدر . ال يشهد إال أصاغرنا : األنصار فقالوا 
اهــ الصـفق باألسـواق ، أهلـاينصلى اهللا عليه وسـلمهذا من أمر النيبيعليخف: فقال عمر 

.أظنه مرسال 
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حــدثنا عبــد اهللا بـن صــاحل قــال حــدثين الليـث عــن خالــد بــن يزيــد ]1073د [وقـال البخــاري 
: ى قـال عن سعيد بن أيب هالل عن مروان بن عثمان أن عبيد بـن حنـني أخـربه عـن أيب موسـ

يـا عبـد اهللا اشـتد عليـك :فقـال، يل إاستأذنت علـى عمـر فلـم يـؤذن يل ثالثـا فـأدبرت فأرسـل 
:فقلـت. اعلـم أن النـاس كـذلك يشـتد علـيهم أن حيتبسـوا علـى بابـك ، أن حتتبس على بايب 

؟ ممـن مسعـت هـذا :فقـال، بل استأذنت عليك ثالثـا فلـم يـؤذن يل فرجعـت وكنـا نـؤمر بـذلك 
سـلم أمسعت مـن النـيب صـلى اهللا عليـه و : فقال. سلم ه من النيب صلى اهللا عليه و مسعت:فقلت

فخرجــت حــىت أتيــت نفــرا مــن . لــئن مل تــأتين علــى هــذا ببينــة ألجعلنــك نكــاال ؟ مــا مل نســمع 
، ! أو يشك يف هذا أحد :األنصار جلوسا يف املسجد فسألتهم فقالوا

فقـــام معـــي أبـــو ســـعيد اخلـــدري أو أبـــو مســـعود إىل عمـــر ، ال أصـــغرنا ال يقـــوم معـــك إ: فقـــالوا 
سـلم وهـو يريـد سـعد بـن عبـادة حـىت أتـاه فسـلم فلـم خرجنـا مـع النـيب صـلى اهللا عليـه و : فقال 

مث رجـع فأدركـه سـعد ، قضـينا مـا علينـا :فقـال، يؤذن له مث سلم الثانية مث الثالثة فلم يؤذن لـه 
ثـك بـاحلق مـا سـلمت مـن مـرة إال وأنـا أمسـع وأرد عليـك ولكــن يـا رسـول اهللا والـذي بع: فقـال 

واهللا إن كنـت ألمينــا : فقــال أبـو موســى ، أحببـت أن تكثـر مــن السـالم علــي وعلـى أهــل بيـيت 
اهــ ولكـن أحببـت أن أسـتثبت ، أجـل :فقـال! سلم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و على

عــن أيب بــردة بــن أيب موســى عــن أبيــه ، ورواه مســلم مــن وجــه آخــربشــواهده صــححه األلبــاين 
.ببعض االختالف 

حدثنا حممود بن غيالن حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار ]2691[الرتمذي -
ت علـى رسـول اهللا اسـتأذن: زميل حدثين ابن عباس حدثين عمر بـن اخلطـاب قـال حدثين أبو

زميـل أبـويـب و حـديث حسـن غر هـذا: قال أبو عيسـى .سلم ثالثا فأذن يل صلى اهللا عليه و 
يــث روى عــن النــيب صــلى اهللا وإمنــا أنكــر عمــر عنــدنا علــى أيب موســى ح.امســه مســاك احلنفــي 

سـتأذن علـى وقـد كـان عمـر ا، سلم أنه قال االستئذان ثالث فإذا أذن لـك وإال فـارجع عليه و 
موسـى عـن النـيب ومل يكـن علـم هـذا الـذي رواه أبـو، سلم ثالثا فأذن له النيب صلى اهللا عليه و 

تزال رسـول قصة اعاهـ أظنه خمتصرا منسلم أنه قال فإن أذن لك وإال فارجع لى اهللا عليه و ص
.أزواجه صلى اهللا عليه وسلم اهللا
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قـال علـي : حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن احلسن قـال ]26491[ابن أيب شيبة -
اهــ مرسـل ضـعيف أن يؤذنـوا وإمـا أن يـردوااألوىل إذن ، والثانية مؤامرة ، والثالثة عزمة ، إمـا : 
.
سلمت : أخربنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أيب العالية قال ]19424[عبد الرزاق -

فــإذا رســول قــد ، فتنحيــت يف ناحيــة الــدار ، ثالثــا فلــم جيبــين أحــد الخــدريســعيدأبــيعلــى 
اهــ زدت مل آذن لـك أمـا إنـك لـو: فلما دخلت قـال يل أبـو سـعيد . ادخل :خرج إيل فقال
.سند صحيح 

إذا سلمت ثالثا فلـم :كانوا يقولون: عن معمر عن الزهري قال ]19422[عبد الرزاق -
.اهـ صحيح جتب فانصرف 

االستئذان يف احلوانيت
حــدثنا عبــادة بــن مســلم الفــزاري عــن درهــم : قــال حــدثنا وكيــع]23128[ابــن أيب شــيبة -

أصـابته السـماء وهـو يف السـوق ، فاسـتظل خبيمـة الفارسـي عليات رأيـ: قال أيب عبيد احملاريب
إمنــا أســـتظل مــن املطــر ، فـــأخرب : ، فجعــل الفارســي يدفعــه ، عـــن خيمتــه وجعــل علـــي يقــول 

.اهـ على رسم ابن حبان ارسي بعد أنه علي فجعل يضرب صدرهالف
أنسقال أتينا حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا أعني اخلوارزمي]1097د[البخاري -
: أدخل فقال أنـس :وهو قاعد يف دهليزه وليس معه أحد فسلم عليه صاحيب وقالمالكبن

فقــرب إلينــا طعامــا فأكلنــا فجــاء بعــس نبيــذ حلــو ، هــذا مكــان ال يســتأذن فيــه أحــد ، ادخــل 
حـــدثنا حممـــد بـــن حممـــد التمـــار البصـــري ثنـــا موســـى بـــن ]697[الطـــرباين . فشـــرب وســـقانا 

: أتيت أنس بـن مالـك وهـو يف دهليـزه فسـلمت عليـه قلـت : أعني اجلراميزي قال إمساعيل ثنا
اهــ صـوابه اخلـوارزمي قـال أبـو حـامت جمهـول ، ووثقـه هذا مكان ال يستأذن فيه : أأدخل ؟ قال 

.األلباين ابن حبان ، واخلرب ضعفه
: د قـال بـن عـون عـن جماهـاحدثنا أبو نعـيم قـال حـدثنا سـفيان عـن ]1098د[البخاري -

تأكيـد كذا وجدته بالنفي ، وأظنه حتريفا مـناهـ  ال يستأذن على بيوت السوق عمربناكان 
.ستأذن يَ لَ اإلثبات
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كنــت مــع جماهــد يف : قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن ابــن عــون]23127[ابــن أيب شــيبة وقــال
كـان ابـن : سوق الكوفة وخيام للخياطني مقبلة على السـوق ممـا يلـي دور بـين البكـاء ، فقـال 

السـالم علـيكم : قـول كـان ي: كيـف يصـنع ؟ قـال : وقلت : عمر يستأذن يف مثل هذه قال 
.اهـ سند صحيح أجل ؟ مث يلج

حــدثنا أبــو حفــص بــن علــي قــال حــدثنا الضــحاك بــن خملــد عــن بــن ]1099د[البخــاري -
.األلباين اهـ صححهبن عمر يستأذن يف ظلة البزاز اكان : جريج عن عطاء قال 

كـان : أنه قيل لـهحدثنا غندر عن عمران بن حدير عن عكرمة ]23124[ابن أيب شيبة -
اهـــ مل ومــن يطيــق مــا كــان ابــن عمــر يطيــق: ابــن عمــر يســتأذن علــى حوانيــت الســوق ؟ فقــال

.يرفعه إىل ابن عمر ، وهذا إسناد صحيح 

نيقاسما جاء يف السالم على أهل الكتاب والف
هــاكم اهللا عــن الــذين مل يقــاتلوكم يف الــدين ومل خيرجــوكم مــن ديــاركم أن ينال (وقــول اهللا تعــاىل

إمنــا ينهـاكم اهللا عــن الـذين قــاتلوكم يف الــدين .تـربوهم وتقســطوا إلـيهم إن اهللا حيــب املقسـطني 
)وأخرجوكم مـن ديـاركم وظـاهروا علـى إخـراجكم أن تولـوهم ومـن يتـوهلم فأولئـك هـم الظـاملون

]8/9املمتحنة [
قــال رســول اهللا : ل عــن عبــد اهللا بــن دينــار عــن عبــد اهللا بــن عمــر أنــه قــا]1723[مالــك -

:فقـل، السـام علـيكم :إن اليهود إذا سـلم علـيكم أحـدهم فإمنـا يقـول:سلم صلى اهللا عليه و 
.اهـ رواه البخاري ومسلم عليك 

حل حــدثنا عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا حــدثنا إبــراهيم بــن ســعد عــن صــا]6024[وقــال البخــاري 
دخــل :قالــتلمصــلى اهللا عليــه وســعــن ابــن شــهاب عــن عــروة بــن الــزبري أن عائشــة زوج النــيب

: قالـت عائشـة . السـام علـيكم:رهط مـن اليهـود علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فقـالوا
مهـال :قالـت فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . وعلـيكم السـام واللعنـة: ففهمتها فقلت

قــال ! مــا قــالوايــا رســول اهللا ومل تســمع :فقلــت. األمــر كلــهاهللا حيــب الرفــق يف، إنيــا عائشــة
اهـوعليكم:قد قلت:صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
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عـن سـهيل عـن يالـدراورديعـينقتيبة بن سعيد حـدثنا عبـد العزيـزحدثنا]5789[مسلم -
ال تبــدءوا اليهــود وال النصــارى :هريــرة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال أبيــه عــن أيب

اهـطريق فاضطروه إىل أضيقه فإذا لقيتم أحدهم يف، بالسالم 
حــدثنا ابــن بكــري حــدثنا الليــث عــن عقيــل عــن ابــن شــهاب عــن عبــد ]6255[البخــاري -

حـني ختلـف عـن مسعت كعب بن مالك حيدث :الرمحن بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن كعب قال
صلى اهللا عليـه وسـلمرسول اهللاعن كالمنا ، وآيتى اهللا عليه وسلمصل
ت مخسـون ليلـة ، هل حـرك شـفتيه بـرد السـالم أم ال حـىت كملـينفسفأسلم عليه ، فأقول يف

اهـصلى اهللا عليه وسلم بتوبة اهللا علينا حني صلى الفجر وآذن النيب
نا بكر بن مضر قال حدثنا عبيـد حدثنا سعيد بن أيب مرمي قال حدث]1017د[البخاري -

ال تسـلموا علـى : قـالعبد اهللا بن عمـرو بـن العـاصاهللا بن زحر عن حبان بن أيب جبلة عن 
حـدثنا سـعيد بـن أىب ]529د[وقـال البخـاري . اهـ علقه البخـاري يف الصـحيحشراب اخلمر 

جبلـة عـن عبـد مرمي قال أخربنا بكر بن مضر قال حدثين عبيد اهللا بن زحر عن حبـان بـن أيب
وقـال ابـن حجـر يف التغليـق . ال تعودوا شراب اخلمر إذا مرضـوا:اهللا بن عمرو بن العاص قال 

اهللا هو ابن زحر قال سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن إبراهيم ثنا ليث عن عبيد]125/ 5[
هم وال تعـودو ، ال تسـلموا علـى مـن يشـرب اخلمـر : عن أيب عمران قال قال عبد اهللا بن عمـر 

ليـث بـن أيب سـليم لـيس باحلـافظ ، والصـواب عبـد اهــ وال تصـلوا علـيهم إذا مـاتوا، إذا مرضوا 
.بن العاص اهللا بن عمرو 

حدثنا إمساعيـل بـن عيـاش عـن حممـد بـن زيـاد األهلـاين وشـرحبيل ]26265[ابن أيب شيبة -
.بـــدأه بالســـالمأنـــه كـــان ال ميـــر مبســـلم وال يهـــودي وال نصـــراين إال أمامـــةأبـــيبــن مســـلم عـــن 

حدثنا بكر بن سهل الدمياطي ثنا عمرو بن هاشم البريويت ثنا إدريس بـن ]7518[الطرباين 
زياد األهلاين عن حممد بن زياد األهلاين عن أيب أمامة الباهلي أنه كان يسلم على كل مـن لقيـه

خـــرج فمـــا علمـــت أحـــدا ســـبقه بالســـالم إال يهوديـــا مـــرة اختبـــأ لـــه خلـــف أســـطوانة، ف: قـــال. 
رأيتـك : وحيـك يـا يهـودي، مـا محلـك علـى مـا صـنعت؟ قـال: فسلم عليه، فقال لـه أبـو أمامـة

وحيــك، إين : رجــال تكثــر الســالم، فعلمــت أنــه فضــل، فأحببــت أن آخــذ بــه، فقــال أبــو أمامــة
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إن اهللا جعـل السـالم حتيـة ألمتنـا، وأمانـا ألهـل : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقـول
.)1(سند شاميرواية ابن عياش هذه مقاربة ،، و فه األلباين اهـ ضعذمتنا

حدثنا حيىي بن بشـر قـال حـدثنا احلكـم بـن املبـارك قـال حـدثنا عبـاد ]1101د[البخاري -
إىل دهقـان موسىأبوكتب : بن عباد عن عاصم األحول عن أيب عثمان النهدي قال ايعين 

إنـــه كتـــب إيل فســـلم علـــي : قـــال ! كـــافر أتســـلم عليـــه وهـــو: يســـلم عليـــه يف كتابـــه فقيـــل لـــه 
.اهـ صححه األلباين فرددت عليه 

حـدثنا : قـال حدثنا عبد الواحد بن زيـاد: قال حدثنا عفان ]26268[وقال ابن أيب شيبة 
مل : كتب أبو بـردة إىل رجـل مـن أهـل الذمـة يسـلم عليـه ، فقيـل لـه : قال صم عن الشعيبعا
.هذا أشبه ، وإسناده صحيحاهـ المإنه بدأين بالس: ت له ؟ فقال قل
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حممد بن طلحة عن حممد بـن ] 22635[ابن أيب شيبة -

يــا معشــر التجــار، إيــاكم : يــأيت الســوق فيســلم، مث يقــولعلــيكــان : جحــادة عــن زاذان قــال
حاق يف جزئـــه وقـــال حنبـــل بـــن إســـ. لســـلعة وميحـــق الربكـــة وكثـــرة احللـــف يف البيـــع فإنـــه ينفـــق ا

عــن زاذان أيب عــن حممــد بــن جحــادةحــدثنا حممــد بــن طلحــةحــدثنا خلــف بــن الوليــد]79[
السـالم علـيكم وفـيهم نـاس مـن الفـرس : كان علي عليه السالم يأيت السوق فيقـول: عمر قال

فــإن احللــف ينفــق الســلعة وميحــق ، إيــاكم واحللــف ، يــا معشــر التجــار : فيقــوليعــون الثيــابيب
مث ينصــرف ،الســالم علــيكم: مث يقــول.إن التــاجر فــاجر إال مــن أخــذ احلــق وأعطــاهو ، الربكــة 

.يف الشواهد اهـ فيه ضعف ، كتبته يف البيوع خمتصرا بوذ اشكما مذ: فإذا رآه الفرس قالوا
: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا املسعودي عـن القاسـم قـال]8954[الطرباين -

اتب نصراين، فدخل عبـد اهللا القصـر، ورجـع النصـراين فأتبعـه عبـد اهللا السـالمكلعبد اهللاكان 
عـن متـيم حدثنا علي بن عبد العزيز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا املسـعودي عـن القاسـم بـن عبـد الـرمحن.

اهــ ك، فلما بلغ باب القصر سلم علـيهممشى مع عبد اهللا ناس من أهل الشر : قالبن سلمة
.مرسل 

كنـت مـع علـي بـن عبـد اهللا : حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن شعيب بن احلبحاب قال ]26387[بن أيب شيبة ا-1
إنـه يهـودي أو : فقلـت : البارقي فمـر علينـا يهـودي أو نصـراين عليـه كـارة مـن طعـام ، فسـلم عليـه علـي ، فقـال شـعيب 

) يؤمنون فاصفح عنهم وقل سالم فسوف يعلمونوقيله يا رب إن هؤالء قوم ال(نصراين ، فقرأ علي آخر سورة الزخرف 
.اهـ سند جيد
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قـال يم عـن علقمـةعـن إبـراهحدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش]26385[بة ابن أيب شيوقال
مـــن الســـيلحني فصـــحبه دهـــاقني مـــن أهـــل احلـــرية ، فلمـــا دخلـــوا الكوفـــة عبـــد اهللاأقبلــت مـــع : 

: أخــذوا يف طريــق غــري طــريقهم ، فالتفــت إلــيهم فــرآهم قــد عــدلوا ، فــأتبعهم الســالم ، فقلــت 
.اهـ سند صحيح، م نع: أتسلم على هؤالء الكفار ، فقال 

حــدثنا حفــص بــن غيــاث عــن عاصــم عــن محــاد عــن إبــراهيم ]26386[ابــن أيب شــيبة وقــال
حـدثنا صـدقة قـال ]1104د[البخـاري . مـا زادهـم عبـد اهللا عـن اإلشـارة: قالعن علقمة

سـلم عبـد اهللا إمنـا : أخربنا حفص بن غياث عن عاصم عن محاد عن إبراهيم عن علقمة قال 
.اهـ صححه األلباين على الدهاقني إشارة 

حـدثنا معمـر : فـر بـن برقـان قـال عـن جعحدثنا كثـري بـن هشـام ]26388[ابن أيب شيبة -
يـا يهـودي : فقـال إنه يهـودي ، : مر على يهودي فسلم ، فقيل له هريرةأباأن بلغين : قال 

ابـــن ســـعد .اللهـــم كثـــر مالـــه وولـــده: قـــد رددتـــه ، قـــال : وأدعـــو لـــك ، قـــال رد علـــي ســـالمي
بلغـين : حدثنا جعفر بن برقان عن معمر بن راشـد قـال: هشام قالأخربنا كثري بن ]6255[

رد علــي : إنــه يهــودي ، فرجــع إليــه فقــال: لــه أن أبــا هريــرة مــر علــى رجــل فســلم عليــه فقيــل 
.منقطعاهـاللهم أكثر ماله وولده: ه ، قال قد رددت: سالمي وأدعو قال 

بـن وهـب قـال أخـربين عاصـم بـن احدثنا سعيد بـن تليـد قـال حـدثنا ]1112د[البخاري -
أنـه مـر برجـل عقبة بـن عـامر الجهنـيحكم أنه مسع حيىي بن أيب عمرو الشيباين عن أبيه عن 

إنـه نصـراين فقـام : فقال له الغالم .هيأته هيأة مسلم فسلم فرد عليه وعليك ورمحة اهللا وبركاته
لكــن أطــال اهللا حياتــك ، إن رمحــة اهللا وبركاتــه علــى املــؤمنني : فقــال ، ه حــىت أدركــه عقبــة فتبعــ

.اهـ حسنه األلباين وأكثر مالك وولدك 
ســـلم علــى يهــودي مل يعرفـــه عمــربـــناعــن معمـــر عــن قتــادة أن ]19458[عبــد الــرزاق -

حيفــظ اهـــ معمــر أدرك قتــادة حــدثا ملقــد فعلــت :رد علــي ســالمي فقــال:فــأخرب فرجــع فقــال
حـدثنا عبـد اهللا بـن : د قـال أخربنا خالد بن خملـ]5178[ابن سعد . أسانيده ، فكان يرسل

: م يهـود ، فقـال : فقيل له ، فسلم عليهم ، مر ابن عمر على يهود : عن نافع قال عمر 
اهـ ردوا علي سالمي
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فر الفـراء عـن حدثنا حممد بن كثري قال أخربنا سفيان عن أيب جع]1115د[البخاري وقال
بن عمر بنصراين فسلم عليه فرد عليه فأخرب أنه نصراين فلمـا علـم رجـع امر : عبد الرمحن قال 

.األلبايناهـ حسنهرد علي سالمي : إليه فقال 
حــدثنا محيــد بــن عبــد الــرمحن عــن حســن عــن مســاك عــن عكرمــة ]26279[ابــن أيب شــيبة -

، وإن كـــان يهوديـــا أو فـــردوا علـــيهممـــن ســـلم علـــيكم مـــن خلـــق اهللا: قـــال عبـــاسابـــنعـــن 
حـدثنا حممـد بـن الصـباح قـال حـدثنا الوليـد بـن أيب ]1107د[البخـاري .أو جموسيانصرانيا

ردوا السـالم علـى مـن كـان يهوديـا أو نصـرانيا : قـالعبـاسبـناثور عن مسـاك عـن عكرمـة عـن 
أبو يعلى يف ). أو ردوهاوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها (أو جموسيا ذلك بأن اهللا يقول 

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل حدثنا محيد يعين الرؤاسي حدثين حسن بـن ]1530[املسند
ق اهللا مــن ســلم عليــك مــن خلــ:قــالصــاحل عــن مســاك بــن حــرب عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس

وإذا حييــتم بتحيــة فحيــوا بأحســن منهــا أو (:فــإن اهللا يقــول، وإن كــان جموســيا، فــاردد عليــه 
.اهـ حسنه األلباين)وهارد
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عـن ضـرار بـن مـرة عـن سـعيد بـن ]1113د[البخاري -

وفرعون قد مـات ، وفيك :لو قال يل فرعون بارك اهللا فيك قلت: قال عباسبناجبري عن 
بـو حـدثنا أ: حـدثنا حيـىي بـن عبـد احلميـد قـال]880/ 2[وقال حرب الكرماين يف مسـائله .

: إن هؤالء العلـوج يقولـون لنـا:قلت البن عباس: عن سعيد بن جبري قالبكر عن أيب سنان
وفيـك: قلـت لـه. بـارك اهللا فيـك: يللـو إن فرعـون قـال : بارك اهللا فـيكم أفنـرد علـيهم؟ قـال

وقــد صــححه األلبــاين حــديث . اهـــ أبــو ســنان هــو ضــرار بــن مــرة ، وأبــو بكــر هــو ابــن عيــاش 
.سفيان 

لــو : قــال حــدثنا الفضــل عــن أيب سـنان عــن ســعيد بــن جبــري ]26343[ابــن أيب شــيبة وقـال
.اهـ حديث سفيان أصح قال يل فرعون بارك اهللا فيك لقلت وفيك

حدثنا وكيع عن سفيان عـن عمـار الـدهين عـن رجـل عـن كريـب ]26262[ابن أيب شيبة -
]892/ 2[حـــرب .الســـالم عليـــك: رجـــل مـــن أهـــل الكتـــابأنـــه كتـــب إىل عـــن ابـــن عبـــاس
أنــه كتــب إىل حــرب عــن ابــن عبــاسعــن كريــبك عــن عمــار الــدهينثنــا شــري: حــدثنا حيــىي قــال

.اهـ ضعيفإن اهللا هو السالم: يف ذلك فقالتيماء فبدأه بالسالم فقيل له
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ــد اهللا وأبــا أن حــدثنا إمساعيــل بــن عيــاش عــن ابــن عجــالن]26266[ابــن أيب شــيبة - عب
.اهـ ضعيفكانوا يبدؤون أهل الشرك بالسالمدالدرداء وفضالة بن عبي

السالمفشاءمن إبما يستح
اخلـري عــن حبيـب عــن أيبحـدثنا قتيبــة قـال حـدثنا الليــث عـن يزيــد بـن أيب]28[البخـاري -

:قــال ؟ اإلسـالم خـري يأصـلى اهللا عليـه وسـلمعبـد اهللا بـن عمـرو أن رجـال سـأل رسـول اهللا 
اهـعلى من عرفت ومن مل تعرف تطعم الطعام ، وتقرأ السالم 

حدثنا إمساعيل قال حدثين أخي عن سليمان عن عبد الرمحن بن عبد ]984د[البخاري -
ه صـحبة أن األغر وهـو رجـل مـن مزينـة وكانـت لـبن عمر أخربهااهللا بن أيب عتيق عن نافع أن 

ن عــوف ســلم كانــت لــه أوســق مــن متــر علــى رجــل مــن بــين عمــرو بــمــع النــيب صــلى اهللا عليــه و 
سـلم فأرسـل معـي أبـا بكـر الصـديق فجئـت إىل النـيب صـلى اهللا عليـه و : اختلف إليه مرارا قـال 

أال تــرى النــاس يبــدأونك بالســالم فيكــون : فكــل مــن لقينــا ســلموا علينــا فقــال أبــو بكــر : قــال 
اهـــ حســنه بــن عمــر عــن نفســه احيــدث هــذا ، ابــدأهم بالســالم يكــن لــك األجــر ، هلــم األجــر 

.األلباين 
أن الطفيـــل بـــن أيب بـــن كعـــب عـــن إســـحاق بـــن عبـــد اهللا بـــن أيب طلحـــة ]1726[مالـــك -

فـإذا غـدونا إىل السـوق مل :فيغـدو معـه إىل السـوق قـالعبـد اهللا بـن عمـرأنه كان يـأيت أخربه 
ميــر عبــد اهللا بــن عمــر علــى ســقاط وال صــاحب بيعــة وال مســكني وال أحــد إال ســلم عليــه قــال 

ومـا تصـنع يف السـوق :بن عمر يومـا فاسـتتبعين إىل السـوق فقلـت لـهفجئت عبد اهللا :الطفيل
؟ 

وكـان -يـا أبـا بطـن : قـال فقـال يل عبـد اهللا بـن عمـر.وأقول اجلس بنا ها هنا نتحـدث:قال
.اهـ صحيح م نسلم على من لقينا إمنا نغدو من أجل السال-الطفيل ذا بطن 

حدثنا ابن منري عن األعمـش عـن املنهـال عـن جماهـد عـن ابـن ]26260[وقال ابن أيب شيبة 
اهــــ ســـند ا يل حاجـــة إال أن أســـلم ويســـلم علـــيإن كنـــت ألخـــرج إىل الســـوق ومـــ: عمـــر قـــال
.صحيح 

مـا كـان : قـال حدثنا أبو نعيم عن سعيد بن عبيد عن بشري بن يسار]982د[البخاري -
.األلباين اهـ صححهبن عمر بالسالم اأحد يبدأ أو يبدر 
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بـن عمـر اخرجـت مـع :أخربنا معمـر عـن أيب عمـرو النـديب قـال]19442[عبد الرزاق وقال
إىل الســوق فمــا لقــي صــغريا وال كبــريا إال ســلم عليــه ولقــد مــر بعبــد أعمــى فجعــل يســلم عليــه 

.اهـ حسن عمى واآلخر ال يرد عليه فقيل له إنه أ
: حدثنا عيسى بن يونس عن عنبسـة قـالحدثنا حممد بن عبيد قال ]1044د[البخاري  -

.األلباين اهـ صححهبن عمر يسلم على الصبيان يف الكتاب ارأيت 
يب زرعة عن أابن منري عن إمساعيل عن عمارة بن القعقاعحدثنا] 35598[ابن أيب شيبة -

جــود النــاس مــن جــاد علــى مــن ال يرجــو ثوابــه، وإن أحلــم إن أ: قــالالخطــاببــنعمــرعــن 
النــاس مــن عفــا بعــد القــدرة، وإن أخبــل النــاس الــذي يبخــل بالســالم، وإن أعجــز النــاس الــذي 

.اهـ مرسل حسن يعجز يف دعاء اهللا
ــنعمــارأخربنــا معمــر عــن أيب إســحاق عــن صــلة بــن زفــر عــن ]19439[عبــد الــرزاق - ب

ثـالث مـن كـن فيـه: قـال ياسر
.اهـ حديث حسن من نفسك وبذل السالم للعامل 

قـال : قـال حدثنا حيىي بن ميان عن ابن عجالن عن أيب عيسـى]26267[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيف إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسالم من لقيت: عبد اهللا

حدثنا أبو معاوية عن األعمـش عـن زيـد بـن وهـب عـن عبـد اهللا ]26259[ابن أيب شيبة-
حــــدثنا أبــــو معاويــــة عــــن ]26270[وقــــال .إن الســــالم اســــم مــــن أمســــاء اهللا فأفشــــوه: قــــال

إن الرجــل إذا مــر بــالقوم فســلم علــيهم فــردوا : قــال عبــد اهللاألعمــش عــن زيــد بــن وهــب عــن 
حــدثنا ]1039د[البخــاري وقــال.لســالمعليــه كــان لــه فضــل درجــة علــيهم ألنــه أذكــرهم ا

عمـر بــن حفـص قــال حــدثنا أيب قـال حــدثنا األعمـش قــال حــدثنا زيـد بــن وهـب عــن عبــد اهللا 
إن الرجـل إذا سـلم ، ن السالم اسم من أمساء اهللا وضعه اهللا يف األرض فأفشوه بيـنكم إ: قال 

وإن مل يـرد عليـه رد ، م على القوم فردوا عليه كانـت لـه علـيهم فضـل درجـة ألنـه ذكـرهم السـال
.األلباين اهـ صححهعليه من هو خري منه وأطيب 

حدثنا وكيع عن املسـعودي عـن علـي بـن األقمـر عـن أيب عاصـم]26271[ابن أيب شيبة -
اهـــ أبــو عاصــم مل أعرفــه ، بالسـالم يــريب علــى صــاحبه يف األجـرالبــادئ : قــال عبــد اهللا : قـال 

.أظنه مَصحفا
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هريــرةأبــيعــن حــدثنا عاصــم األحــول عــن أيب عثمــان]54[الــدعاء حممــد بــن فضــيل يف-
ابـــن أيب شـــيبة . أخبـــل النـــاس مـــن خبـــل بالســـالم، وأعجـــز النـــاس مـــن عجـــز عـــن الـــدعاء: قـــال

إن أخبــل النــاس : قــال حــدثنا حفــص عــن عاصــم عــن أيب عثمــان عــن أيب هريــرة]26261[
بــن أبــان قــال حــدثنا علــي بــن حــدثنا إمساعيــل ]1042د[البخــاري . الــذي يبخــل بالســالم

أخبـل النـاس الـذي يبخـل بالسـالم وإن : مسهر عن عاصم عـن أيب عثمـان عـن أيب هريـرة قـال 
حـدثنا حدثنا حممد بن بكار]6649[سند أبو يعلى يف امل. أعجز الناس من عجز بالدعاء

قســـم رســـول اهللا: عـــن أيب هريـــرة قـــالعـــن عاصـــم األحـــول عـــن أيب عثمـــانإمساعيـــل بـــن زكريـــا
فرأيــــت احلشــــفة أشــــدهم : صــــلى اهللا عليــــه وســــلم متــــرا، فأصــــابين مخــــس متــــرات وحشــــفة، قــــال

إن أخبــل النــاس مــن خبــل بالســالم، وأعجــز النــاس مــن عجــز عــن : وقــال أبــو هريــرة.لضرســي 
.هصحيحرواه ابن حبان يف اهـ الدعاء

نـا مسـروق بـن :حدثنا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي قـال]5591[وقال الطرباين يف األوسط 
عـن أيب هريـرة نـا حفـص بـن غيـاث عـن عاصـم األحـول عـن أيب عثمـان النهـدي: املرزبان قـال

أعجــز النــاس مــن عجــز يف الــدعاء، وأخبــل النــاس : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: قــال
مسروق، وال يـروى عـن احلديث عن عاصم إال حفص، تفرد بهمل يرو هذا . من خبل بالسالم

والصــحيح . اهـــ ابــن املرزبــان لــيس بــالقوي رســول اهللا
.، كذلك قال الدارقطين يف العلل موقوف 

إن أخبــل : عــن أيب هريــرة قــالكنانــة مــوىل صــفيةعــننــا زهــريخرب أ]2663[ورواه ابــن اجلعــد 
فاسـتطعت خيـك شـجرةبينك وبني أالناس من خبل بالسالم، واملغبون من مل يرد، وإن حالت 

حـدثنا أمحـد بـن يـونس قـال حـدثنا زهـري قـال ]1015د[البخـاري . أن تبدأه بالسالم فافعل
أخبل الناس من خبل بالسالم واملغبون من مل يـرده : قال هريرةأيبحدثنا كنانة موىل صفية عن 

.وان حالـــت بينـــك وبـــني أخيـــك شـــجرة فـــان اســـتطعت أن تبـــدأه بالســـالم ال يبـــدأك فافعـــل 
نـــا أبـــو النضـــر هاشـــم بـــن : القـــاحلســـن بـــن مكـــرممـــن طريـــق] 8395[البيهقـــي يف الشـــعب 
: فقلـتكنانة موىل صفية بنت حيـي بـن أخطـب عـن أيب هريـرةنا  : قالالقاسم نا أبو خيثمة

إن أخبـل النـاس مـن خبـل :دثك ما مل أمسع؟ قال أبو هريـرةأح: أنت مسعت من أيب هريرة؟ قال
مل يـرده، وإن حالـت بينـك وبـني أخيـك شـجرة فـإن اسـتطعت أن تبـدأه بالسالم، واملغبون مـن 
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اهــــ ضـــعفه األلبـــاين مـــن هـــذا شـــك أبـــو خيثمـــة. فافعـــل -أو ال يبـــدأك بالســـالم -بالســـالم
.الوجه

حدثنا حممد بن أيب بكر قال حـدثنا فضـيل بـن سـليمان عـن موسـى ]1041د[البخاري -
: قـال عبـد اهللا بـن عمـرو بـن العـاصأبيه عـن بن عقبة قال حدثين عبيد اهللا بن سلمان عن

اهــ ضـعفه الكذوب من كذب على ميينه والبخيل من خبل بالسالم والسروق من سرق الصـالة 
.األلباين 

باب منه
حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين معاويــة عــن أيب مــرمي عــن أيب ]1010د[البخــاري -

فــإن حالــت بينهمــا شــجرة أو حــائط مث ، عليــه مــن لقــي أخــاه فليســلم: هريــرة أنــه مسعــه يقــول 
حـدثنا عبـد اهللا : حدثنا إبراهيم بن هانئ قال]260[احملاملي يف األمايل . لقيه فليسلم عليه 

مــن لقــي أخــاه : حــدثين معاويــة عــن أيب مــرمي عــن أيب هريــرة أنــه مسعــه يقــول : بــن صــاحل قــال
: قـال الشـيخ األلبـاين اهــ م عليـهفليسلم عليه إن حال بينهم شجرة أو حائط أو حجر فليسـل

.صحيح موقوفا وصح مرفوعا 
حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا الضحاك بن نرباس أبو احلسن ]1011د[البخاري -
أن أصـحاب النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم كـانوا يكونـون ن ثابت البناين عـن أنـس بـن مالـك ع

عن ميينها وطائفـة عـن مشاهلـا فـإذا التقـوا سـلم جمتمعني فتستقبلهم الشجرة فتنطلق طائفة منهم 
.اهـ صححه األلباين بعض بعضهم على 

كنـت : قـال حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن عجـالن عـن نـافع]26225[ابن أيب شيبة -
فقـالأسري مع عبد اهللا بن أيب زكريا يف أرض الـروم ، فبالـت دابـيت ، فقامـت فبالـت ، فلحقتـه 

وإن فـــارقتين ، كـــان أصـــحاب رســـول اهللا : ، قـــالإمنـــا فارقتـــك اآلن: أال ســـلمت ؟ فقلـــت: 
فيسـلم بعضـهم علـى بعـض، فيلتقـون ، جرة صلى اهللا عليه وسـلم يتسـايرون فتفـرق بيـنهم الشـ

.اهـ سند جيد 
قـال حدثنا أبو خالـد األمحـر عـن عثمـان بـن األسـود عـن جماهـد]26226[ابن أيب شيبة -
نـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يتســـايران فتفـــرق بينهمـــا الشـــجرة كـــان الـــرجالن مـــن أصـــحاب ال: 

.اهـ صحيح ا على اآلخرفيلتقيان فيسلم أحدمه
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إن  : قـال حـدثنا يزيـد بـن هـارون عـن العـوام عـن إبـراهيم التيمـي]26229[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح يلقاه فيسلم عليه، مثإال شجرة ما حيول بينهكان الرجل منهم ليفارق صاحبه

مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه عــن معمــر قــال كــان الــرجلني]19446[عبــد الــرزاق -
.اهـ منقطعسلم جمتمعني فتفرق بينهما شجرة مث جيتمعان فيسلم أحدمها على اآلخر و 

ما جاء يف اإلشارة بالسالم
حدثنا قتيبة حدثنا ابن هليعـة عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده ] 2695[الرتمذي -
لـــيس منـــا مـــن تشـــبه بغرينـــا ال تشـــبهوا بـــاليهود وال : رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــالأن

قــال أبــو . بالنصــارى فــإن تســليم اليهــود اإلشــارة باألصــابع وتســليم النصــارى اإلشــارة بــاألكف
وروى ابن املبارك هـذا احلـديث عـن ابـن هليعـة فلـم يرفعـه ، عيسى هذا حديث إسناده ضعيف 

.ين حسنه األلبااهـ 
حــدثين الصــلت بــن : أخربنــا إبــراهيم بــن املســتمر قــال]10100[وقــال النســائي يف الكــربى 

حدث أبو الزبري عـن جـابر بـن عبـد : عن ثور قالحدثنا إبراهيم بن محيد الرؤاسي: حممد قال
ال تســـــلموا تســـــليم اليهـــــود والنصـــــارى، فـــــإن : أن رســـــول اهللا صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم قـــــالاهللا

.اهـ رجاله ثقات )1(ف والرؤوس واإلشارةتسليمهم باألك
]2697[الرتمذي -

مسعـت أمسـاء بنـت يزيـد حتـدث أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و : مسع شهر بن حوشب يقول 
وأشـار عبـد احلميـد ، التسـليم سلم مر يف املسجد يوما وعصـبة مـن النسـاء قعـود فـألوى بيـده ب

اهـ ورواه ابن عيينة عن ابـن أيب حسـني عـن شـهر هذا حديث حسن : قال أبو عيسى .بيده 
.
حــدثنا بشــر بــن احلكــم قــال حــدثنا هيــاج بــن بســام أبــو قــرة اخلرســاين ]1002د[البخــاري -

ضح ورأيت احلسن مير علينا فيومئ بيده إلينا فيسلم وكان به و أنسارأيت : رأيته بالبصرة قال 
.ضعفه األلبايناهـخيضب بالصفرة وعليه عمامة سوداء 

وحيتمل واهللا أعلم أن يكون املراد به كراهية االقتصار على اإلشارة : مث قال ] 265/ 11[رواه البيهقي يف الشعب -1
اهـيف التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم، إذا مل يكن يف صالة متنعه من التكليم 
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حـــدثين حـــدثنا إبـــراهيم بـــن املنـــذر قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن معـــن قـــال]1003د[البخـــاري -
أنـه خـرج مـع عبـد اهللا بـن عمـر ومـع القاسـم بـن حممـد حـىت إذا موسى بن سعد عن أبيه سعد

.األلبايناهـ ضعفهإليهم بالسالم فردا عليه نزال سرفا مر عبد اهللا بن الزبري فأشار
حـدثنا خـالد قـال حـدثنا مسـعر عـن علقمـة بـن مرثـد عـن عطـاء بـن ]1004د[البخاري -

اهــــ صـــححهكـــانوا يكرهـــون التســـليم باليـــد أو قـــال كـــان يكـــره التســـليم باليـــد : أيب ربـــاح قـــال 
.اين األلب

باب منه
دثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن حدثنا حممود بن غيالن ح]368[الرتمذي -

قلــت لــبالل كيــف كــان النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم يــرد علــيهم حــني كــانوا : ابــن عمــر قــال 
قـال أبـو عيسـى هـذا حـديث حسـن .كـان يشـري بيـده :يسلمون عليه وهو يف الصالة ؟ قـال

اهـصحيح 
محــاد عــن أيــوب عــن ابــن علــي بــن اجلعــد أخــربين مــن طريــق]8684[شــعب البيهقــي يف ال-

يــومئ برأســه، أو :ســريين وعــن أيــوب عــن نــافع عــن ابــن عمــر يف رد الســالم يف الصــالة قــال
.اهـ صحيح ، تقدم يف الصالة يشري بإصبعه 

: قـالحـدثنا ابـن جـريج عـن عطـاء: حدثنا هـوذة قـال]2073[يف التاريخ ابن أيب خيثمة -
فوضــع ابــن عبــاس إحــدى يديــه علــى دخــل رجــل علــى ابــن عبــاس وهــو يصــلي فســلم عليــه، 

.اهـ سند جيد 

السالم على النساء
حــدثنا هاشــم قــال ثنــا عبــد احلميــد قــال حــدثين شــهر قــال مسعــت أمســاء ]27630[أمحــد -

ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم مـر يف املسـجد يومـا أبنت يزيـد األنصـارية حتـدث زعمـت 
إياكن وكفران املنعمني إيـاكن وكفـران :قعود فألوى بيده إليهن بالسالم قالوعصبة من النساء 

ن إإحــــداهن يــــا رســــول اهللا أعــــوذ بــــاهللا يــــا نــــيب اهللا مــــن كفــــران اهللا قــــال بلــــى :املنعمــــني قالــــت
إحداكن تطول أميتها ويطول تعنيسها مث يزوجها اهللا البعل ويفيدها الولد وقرة العني مث تغضب 
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مـا رأت منـه سـاعة خـري قـط فـذلك مـن كفـران نعـم اهللا عـز و جـل وذلـك الغضبة فتقسـم بـاهللا
.اهـ حسنه الرتمذي وغريهمن كفران املنعمني 

مر على امرأة عمرابنأن حدثنا وكيع عن األعمش عن جماهد]26297[ابن أيب شيبة -
.اهـ ثقات يف ظلة فسلم عليها
عـن جماهــد أن عمـر مـر علـى نســوة حـدثنا وكيــع عـن ابـن ذر]26299[وقـال ابـن أيب شـيبة 

.اهـ كذا وجدته عن عمر فسلم عليهن
ابـن رأيـت : عـن بشـر بـن حـرب قـال حـدثنا وكيـع عـن شـعبة]26298[وقال ابن أيب شيبة 

.اهـ حسن عمر مر على امرأة فسلم عليها
ا حدثنا إبراهيم بن هاشم البغـوي ثنـا عبـد اهللا بـن معاويـة اجلمحـي حـدثتن]696[الطرباين -

اهــ ثقـات مير بنا وكن نسوة فلم يسـلم علينـامالكبنأنسكان : 
.

عــن معمــر عــن حيــىي بــن أيب كثــري قــال بلغــين أنــه يكــره أن يســلم ]19448[عبــد الــرزاق -
.اهـ ثقاتالرجال على النساء والنساء على الرجال 

أسـلم علــى: قلـت حملمـد : قـال حـدثنا ابـن عليـة عـن ابــن عـون]26301[ابـن أيب شـيبة -
.اهـ سند صحيح ال أعلم به بأسا: املرأة ؟ قال 

كــن : حــدثنا موســى قــال حــدثنا مبــارك قــال مسعــت احلســن يقــول ]1046د[البخــاري -
.األلباين اهـ حسنهالنساء يسلمن على الرجال 

عن محيد بن عبد حدثين محاد بن سلمة عن سعيد بن إبراهيم] 443/ 1[حيىي بن سالم -
: ال ختلـــو املـــرأة مـــع الرجـــل إال أن يكـــون حمرمـــا وإن قيـــل: الـــرمحن أن عمـــر بـــن اخلطـــاب قـــال

]1463[ئــهجز وقــال أبــو صــاحل يف . اهـــ صــوابه ســعد بــن إبــراهيمؤهــا املــوتمحؤهــا، إمنــا مح
أال ال : كـان عمـر بـن اخلطـاب يقـول: ن قـالعبـد الـرمحعـن محيـد بـن حدثين إبـراهيم عـن أبيـه

اهـــ محوهــا، أال محوهــا املــوت : إن قيــليتحــدثن رجــل إىل امــرأة، إال امــرأة هــي عليــه حمــرم، أال و 
.واحلديث يف معناه مرفوع يف الصحيحن. مرسل حسن 

جامع السالم
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ن عــبــن اجلعــد أخربنــا شــعبة عــن ســيار عــن ثابــت البنــاينيحــدثنا علــ]6247[البخــاري -
صـلى اهللا كـان النـيب:وقـال، اهللا عنه أنه مر علـى صـبيان فسـلم علـيهم يأنس بن مالك رض

اهـيفعله عليه وسلم
حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن أيب غفــار عــن أيب متيمــة اهلجيمــي ]26222[ابــن أيب شــيبة -

ا عليــك الســالم يــ: ت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فقلــتأتيــ: عــن أيب جــري اهلجيمــي قــال
اهـ رواه أمحد وأبـو م ، فإن عليك السالم حتية املوتىعليك السال: ال تقل : رسول اهللا ، قال 

.تقدم مطوال . داود وصححه ابن حبان وغريه 
بـن جـريج احدثنا حممد بن سالم قال أخربنا خملد بن يزيد قـال أخربنـا ]983د[البخاري -

لم الراكــب علــى املاشــي واملاشــي علــى القاعــد يســ: أبــو الــزبري أنــه مســع جــابرا يقــولقــال أخــربين
.صح مرفوعاو . األلباين اهـ صححهواملاشيان أيهما يبدأ بالسالم فهو أفضل 

بــن جــريج اقــال :أخربنــا روح بــن عبــادة قــال: حــدثنا إســحاق قــال] 994د[وقــال البخــاري 
بالسـالم فهـو أفضـلمعـا فأيهمـا بـدأاملاشـيان إذا اجت: فأخربين أبو الزبري أنه مسـع جـابرا يقـول 

.صححه األلباين و ورواه احلارث بن أيب أسامة عن روح ، اهـ 
عن معمر عن حيىي بن أيب كثـري عـن زيـد بـن سـالم عـن جـده قـال ]19444[عبد الرزاق -

كتب معاوية إىل عبد الرمحن بن شبل أن علم النـاس مـا مسعـت مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 
تعلمــوا القــرآن : ت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم يقــول إين مسعــ:و ســلم فجمعهــم فقــال

إن التجــار :فــإذا تعلمتمــوه فــال تغلــوا فيــه وال جتفــوا عنــه وال تــأكلوا بــه وال تســتكثروا بــه مث قــال
هــم الفجــار قــالوا يــا رســول اهللا ألــيس قــد أحــل اهللا البيــع وحــرم الربــا قــال بلــى ولكــنهم حيلفــون 

:قـالوا.م أهل النار قالوا يا رسول اهللا ومن الفساق قال النساءإن الفساق ه:مث قال.ويأمثون
بلــــى ولكــــنهن إذا أعطــــني مل يشــــكرن وإذا ابتلــــني مل :أو لــــيس بأمهاتنــــا وبناتنــــا وأخواتنــــا قــــال

مث ليسلم الراكب على الراجل والراجـل علـى اجلـالس واألقـل علـى األكثـر مـن أجـاب . يصربن 
.اهـ رواه أمحد وغريه ، وصححه األلباين له السالم كان له ومن مل جيب فال شيء

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن منــري أنــا ]1474[الطــرباين -
أنـه كـان إذا عـامر الشـعيب عـن عبـد اهللا بـن عمـريزيد بن هارون أنا إمساعيل بن أيب خالد عـن 

]13055[الطرباين . ن ذي اجلناحني السالم عليك يا اب: بن جعفر قالسلم على عبد اهللا 
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نــا خالــد عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن الشــعيبثحــدثنا عبــدان بــن أمحــد ثنــا وهــب بــن بقيــة
الســـالم عليـــك يـــا ابـــن ذي : إذا لقـــي عبـــد اهللا بـــن جعفـــر قـــالكـــان عبـــد اهللا بـــن عمـــر: قـــال

.اهـ صحيح اجلناحني
نـا أبـو العبـاس حممـد : القـهللا احلـافظأخربنا أبو عبـد ا]8492[شعب اإلميان البيهقي يف -

أنـا شـقيق بـن : نـا عبيـد اهللا بـن موسـى قـال: العباس بن حممد الدوري قـالنا: قالبن يعقوب
موضـعه أنه كان إذا جـاء إىل جملسـه مل يسـلم حـىت يسـتوي يفمالكبنأنسأيب عبد اهللا عن 

.اهـ سند جيد السالم عليكم : مث يقبل عليهم فيقول
دخلت : قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أيب بردة]26178[شيبة ابن أيب -

أخــي ، إنــك يــا ابــن : مســجد املدينــة فــإذا عبــد اهللا بــن ســالم ، فســلمت مث جلســت ، فقــال 
.اهـ سند ضعيفجلست وحنن نريد القيام

راد أن يقـوم أعن معمر عن قتادة أن قوما جلسوا إىل حذيفة فلما ]19429[عبد الرزاق -
.اهـ منقطع ا

انتهيــت إىل ابــن :عــن الثــوري عــن األعمــش عــن ثابــت بــن عبيــد قــال] 486[عبــد الــرزاق -
. نعـم: ؟ قـال قلـتأبـا ثابـت: عمر وهو جالس ينتظر الصالة فسـلمت عليـه فاسـتيقظ فقـال

إذا سـلمت فـأمسع، وإذا ردوا عليـك فليسـمعوك مث قـام : قـال. نعـم: ؟ قال قلتمتلّ أسَ : قال
حـدثنا خـالد بـن حيـىي قـال حـدثنا مسـعر ]1005د[البخـاري . ى، وكان حمتبيا قد نـام فصل

ا ، إذا سـلمت فـأمسع : أتيت جملسا فيه عبد اهللا بن عمـر فقـال : عن ثابت بن عبيد قال 
.كتبته يف الطهور . األلباين اهـ صححه حتية من عند اهللا مباركة طيبة

اعيل ابن علية عن اجللد بن أيوب عن معاويـة بـن قـرة حدثنا إمس]26210[ابن أيب شيبة -
السـالم : السـالم عليـك ، قـل : إذا لقيت رجـال فـال تقـل : أوصاين أيب ، قال : عن أبيه قال 

حدثنا ابن علية عن اجللد بن أيوب عن معاويـة بـن ]26198[وقال ابن أيب شيبة .عليكم
وعلــيكم ، فــإن معــه : وعليــك ، قــل : قــل إذا ســلم عليــك فــال ت: أوصــاين أيب قــال : قــرة قــال 
.اهـ جلد ال حيتج به مالئكة
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حــدثنا مطــر قــال حــدثنا روح بــن عبــادة قــال حــدثنا بســطام قــال ]1037د[وقــال البخــاري 
يا بين إذا مر بك الرجل فقال السالم عليكم فال تقـل : مسعت معاوية بن قرة قال قال يل أيب 

.األلباين اهـ صححهالم عليكم قل السولكن ، وعليك كأنك ختصه بذلك وحده 
حدثنا إبراهيم بن نائلة األصبهاين ثنا عبيـد اهللا بـن معـاذ ثنـا أيب ثنـا ]19/52[الطرباين وقال

يــا بــين إذا كنــت يف جملــس ترجــو خــريه، : عــن أبيــه قــالقــرةبســطام بــن مســلم عــن معاويــة بــن 
.السالم عليكم، فإنك شـريكهم فيمـا ي: فعجلت بك حاجة، فقلت

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا عمــر بــن يزيــد الشــيباين ثنــا محــاد بــن عبــد الــرمحن املــالكي عــن 
: قـال أيب: معاوية بن قرة قـال

عليــه شــريكهم، وإن يكونــوا يف غــري ذلــك كــان لــك أجــر، هكــذا مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا
.حديث بسطام أصح اهـ وسلم يقول

حــدثنا مطــر بــن الفضــل قــال حــدثنا روح بــن عبــادة قــال حــدثنا ]1009د[ورواه البخــاري 
يــا بــين إن كنــت يف جملــس ترجــو خــريه : بســطام قــال مسعــت معاويــة بــن قــرة قــال قــال يل أيب 

ومـا ، فإنـك تشـركهم فيمـا أصـابوا يف ذلـك ا، سـالم علـيكم :فعجلت بك حاجـة فقـل
اهــ صـححه من قوم جيلسون جملسا فيتفرقون عنـه مل يـذكر اهللا إال كأمنـا تفرقـوا عـن جيفـة محـار 

.األلباين 
حــدثنا عبــد الــرمحن بــن املبــارك قــال حــدثنا عبــد الــوارث قــال حــدثنا ]1100د[البخــاري -

ن عمـر بـن علي بن العالء اخلزاعي عن أيب عبد امللك موىل أم مسكني بنت عمر بن عاصم ب
؟ أنــدراييم :قــال، أرســلتين مــواليت إىل أيب هريــرة فجــاء معــي فلمــا قــام بالبــاب : اخلطــاب قــال 

حتـدثي مـا مل :ور بعـد العتمـة فأحتـدث قـالنـه يـأتيين الـزَّ إيا أبـا هريـرة : فقالت .أندرون:قالت
.األلباين اهـ ضعفهتوتري فإذا أوترت فال حديث بعد الوتر 

كنــا نقــول يف :عــن معمــر عــن قتــادة أن عمــران بــن احلصــني قــال]19437[عبــد الــرزاق -
: قــال معمــر .، اجلاهليــة أنعــم اهللا بــك عينــا وأنعــم صــباحا 

اهـــــ رواه أبــــو داود ، فيكـــره أن يقــــول أنعــــم اهللا بـــك عينــــا وال بــــأس أن يقــــول أنعـــم اهللا عينــــك 
.وضعفه األلباين 
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كــــانوا : معاويــــة عــــن األعمــــش عــــن إبــــراهيم قــــالحــــدثنا أبــــو ]26286[ابــــن أيب شــــيبة -
.اهـ سند صحيح بالسالم: يستحبون إذا قال الرجل للرجل حياك اهللا أن يقول 

.يأيت من هذه األبواب يف كتاب الزهد واجلامع يف اآلداب إن شاء اهللا 

الفطرةسنن أبواب 
سنن الفطرةجامع 

حـدثنا عــن سـعيد بــن املســيب يحــدثنا سـفيان قــال الزهــر يدثنا علـحــ]5889[البخـاري -
اخلتان واالسـتحداد ونتـف اإلبـط -أو مخس من الفطرة -س الفطرة مخ:هريرة رواية عن أيب

اهـوتقليم األظفار وقص الشارب 
حدثنا وكيع عن زكريا عن مصـعب بـن شـيبة عـن طلـق عـن ابـن ]2046[وقال ابن أيب شيبة 

قص الشارب : عشر من الفطرة:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالتشةالزبري عن عائ
ف اإلبـط وحلـق ونتـوإعفاء اللحية والسواك واالستنشـاق باملـاء وقـص األظفـار وغسـل الـرباجم
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اهـ انتقاص املاء إال أن تكون املضمضةونسيت العاشرة: قال مصعب.العانة وانتقاص املاء
.د االستنجاء قاله أبو عبي

أخربنـا حممـد بـن ، خالفه سليمان التيمي وجعفر بن إيـاس: مث قال ] 9241[ورواه النسائي 
ة مــن عشــر : يــذكر مسعــت طلــق بــن حبيــب: عــن أبيــه قــالحــدثنا املعتمــر: عبــد األعلــى قــال

الســواك وقــص الشــارب وتقلــيم األظفــار وغســل الــرباجم ونتــف اإلبــط واخلتــان وغســل : الفطــرة
: أخربنـــا قتيبـــة بـــن ســـعيد قـــال. وأنـــا شـــككت يف املضمضـــةواالستنشـــاقالـــدبر وحلـــق العانـــة 

الســـواك وقـــص : عشـــر مـــن الســـنة:عـــن طلـــق بــن حبيـــب قـــالحــدثنا أبـــو عوانـــة عـــن أيب بشـــر
اإلبـــط واخلتـــان وحلـــق ونتـــفالشــارب واملضمضـــة واالستنشـــاق وتـــوفري اللحيـــة وقــص األظفـــار

وجعفــر بــن إيــاس أوىل ســليمان التيمــيوحــديث :قــال أبــو عبــد الــرمحن.وغســل الــدبر العانــة
اهـــــ وقالــــه ، ومصــــعب بــــن شــــيبة منكــــر احلــــديثبالصــــواب مــــن حــــديث مصــــعب بــــن شــــيبة

.وذكره العقيلي يف مناكري مصعب بن شيبة .الدارقطين يف العلل 
وإذ (يف قوله ابن عباسنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ]1/57التفسري[عبد الرزاق -

ابــتاله اهللا بالطهــارة مخــس يف الــرأس ومخــس يف اجلســد يف : قــال )تاه بكلمــابتلــى إبــراهيم ربــ
الــرأس الســواك واالستنشــاق واملضمضــة وقــص الشــارب وفــرق الــرأس ويف اجلســد مخســة تقلــيم 

ولــه ، اهـــ صــحيح األظــافر وحلــق العانــة واخلتــان واالســتنجاء عنــد الغــائط والبــول ونتــف اإلبــط 
.طرق عند ابن جرير هذا أجودها 

الوقت يف ذلك
قــال حيــىي أخربنــا وقتيبــة بــن ســعيد كالمهــا عــن جعفــرحــدثنا حيــىي بــن حيــىي]622[مســلم -

وقــت لنــا يف:قــال قــال أنــسمالــكبــنأنــسعــن عمــران اجلــوينعــن أيبجعفــر بــن ســليمان
.قص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال نرتك أكثر من أربعني ليلة

: حـــدثنا الوليـــد بـــن مســـلم قـــال:حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد العزيـــز قـــال]1258د[البخـــاري -
أن ابــن عمــر كــان يقلــم أظــافريه يف كــل مخــس عشــرة أخــربين نــافع: ابــن أيب رواد قــالحــدثين

.اهـ صححه األلباين ليلة، ويستحد يف كل شهر

العمل يف اللحية
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ع حـدثنا عمـر بـن حممـد بـن حدثنا حممد بن منهال حدثنا يزيد بـن زريـ]5892[البخاري -
، وفــروا خــالفوا املشــركني :قــال صــلى اهللا عليــه وســلمزيــد عــن نــافع عــن ابــن عمــر عــن النــيب

وكـان ابـن عمــر إذا حـج أو اعتمــر قـبض علـى حليتــه ، فمـا فضــل . اللحـى ، وأحفـوا الشــوارب
اهـأخذه 

عمـرو بـن عـنحـدثنا هنـاد حـدثنا عمـر بـن هـارون عـن أسـامة بـن زيـد]2762[الرتمـذي -
أن النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم كــان يأخــذ مــن حليتــه مــن عرضــها شــعيب عــن أبيــه عــن جــده

.موضوع : قال األلباين اهـهذا حديث غريب : قال أبو عيسى .وطوهلا 
حــدثنا علــي بــن هاشــم ووكيــع عــن ابــن أيب ليلــى عــن نــافع عــن ]25997[ابــن أيب شــيبة -

]5277[ابن سعد .ما جاز القبضة: ضة ، وقال وكيعيأخذ ما فوق القبأنه كانعمرابن
كـان ابـن عمـر يقـبض : عـن نـافع قـال أخربنـا ابـن أيب ليلـى: أخربنا عبيـد اهللا بـن موسـى قـال 

حـدثنا علـي بـن ]3805[يف التـاريخابن أيب خيثمـة.على حليته ، مث يأخذ ما جاوز القبضة
بـن عمـر بـن اخلطـاب عـن زيـد وعمـر يد بـن عبـد اهللاحدثين عاصم بن حممد بن ز : قالاجلعد

يقـبض علـى حليتـه فيأخـذ عمـرابـنكـان : قـاالابين حممد يعين ابن زيـد بـن عبـد اهللا بـن عمـر
.اهـ صحيح رج عن القبضةما خ

حـدثنا سـفيان عـن حممـد : اهللا األسـدي قـال أخربنا حممـد بـن عبـد]5301[وقال ابن سعد 
.اهـ صحيحفي حليته إال يف حج أو عمرةمر يعكان ابن ع: عن نافع قال بن عجالن

أخربنـا أبـو عمـرو األديـب أنـا أبـو بكـر اإلمســاعيلي ]6017[شـعب اإلميـان وقـال البيهقـي يف 
أخربين احلسن بن سفيان ثنا حبان ثنا عبد اهللا عـن عبـد العزيـز بـن أيب رواد عـن نـافع عـن ابـن 

اهـــ أمــر فســوى أطــراف حليتــه حليتــه مثقــبض علــى ه كــان إذا حلــق يف احلــج أو العمــرةأنــعمــر
.صحيح 

عـن حـدثنا ابـن جـريج: عجلـي قـالأخربنا عبد الوهاب بن عطـاء ال]5302[وقال ابن سعد 
وكـان أصـلع ، :فقصر نواحي مـؤخر رأسـه قـال، ني ترك ابن عمر احللق مرة أو مرت: نافع قال 

.اهـ حسنكان يأخذ من أطرافها: أفمن اللحية ؟ قال: فقلت لنافع: قال 
بــن احلســن يحــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن حيــىي أبــو حممــد حــدثنا علــ]2359[أبــو داود -

رأيـت ابـن عمـر يقـبض علـى :قـالاملقفـعابـن سـاملاحلسني بن واقد حدثنا مروان يعينأخربين
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:كـان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إذا أفطـر قـال :وقـال.حليته فيقطع ما زاد على الكف
: اهـــ رواه الــدارقطين يف الســنن وقــال بتلــت العــروق وثبــت األجــر إن شــاء اهللا ذهــب الظمــأ وا

اهـوإسناده حسن ، تفرد به احلسني بن واقد 
حدثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا ابن هليعـة ]92[الطرباين -

بــن عفــان رضــي اهللا عنــه رأيــت عثمــان : ثنـا أبــو األســود عــن عبــد اهللا بــن شــداد بــن اهلـاد قــال 
يــوم اجلمعــة علــى املنــرب عليــه إزار عــدين غلــيظ مثنــه أربعــة دراهــم أو مخســة وريطــة كوفيــة ممشــقة 

البيهقـي يف الشـعب رواه، و بـأخرةأسـد روىاهــ كـذا ضـرب اللحـم طويـل اللحيـة حسـن الوجـه 
ىل شـداد ابن وهب أخربين ابن هليعة عن أيب األسود عـن أيب عبـد اهللا مـو من طريق] 5778[

رأيت عثمـان بـن عفـان يـوم اجلمعـة علـى املنـرب عليـه إزار عـدين غلـيظ مثنـه أربعـة :قالبن اهلاد
أبـو ، حسـناهــ دراهم أو مخسة وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحـم طويـل اللحيـة حسـن الوجـه 

.رواه الفسوي يف املعرفة .عبد اهللا موىل شداد بن اهلاد
ي عــن زمعــة عــن ابــن طــاووس عــن عبــد الــرمحن بــن مهــدحــدثنا ]25991[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ضعيفيأخذ من حليته مما يلي وجههعليكان : قال مساك بن يزيد 
حدثنا أبو أسامة عن شـعبة عـن عمـرو بـن أيـوب مـن ولـد جريـر ]25992[ابن أيب شيبة -

ابـن .يقـبض علـى حليتـه ، مث يأخـذ مـا فضـل عـن القبضـةهريـرةأبـوكـان : قال عن أيب زرعة
هريـرةعـن أيب حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أيب زرعـة]25999[أيب شيبة 

.اهـ صحيح كان يأخذ من حليته ما جاز القبضةأنه  
حــدثنا شــيخ : حــدثنا أبــو هــالل قــال : أخربنــا عفــان بــن مســلم قــال ]6290[ابــن ســعد -

ورأيتـه أصـفر : قـال . نهمـا يأخـذ مرأيـت أبـا هريـرة حيفـي عارضـيه : أظنه من أهل املدينـة قـال 
.اهـ ضعيف جدا اللحية

ال : جـــابرقـــال : قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن أيب هـــالل عـــن قتـــادة]25998[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ ضعيف خذ من طوهلا إال يف حج أو عمرةنأ
كــانوا : قــال حــدثنا عائــذ بــن حبيــب عــن أشــعث عــن احلســن]25995[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ال بأس به ى القبضة من اللحية أن يؤخذ منهاد عليرخصون فيما زا
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مسعـت عطـاء بـن أيب : بة عـن منصـور قـال عن شـعحدثنا غندر]25993[ابن أيب شيبة -
وكـــان إبـــراهيم يأخـــذ مـــن أو عمـــرة ، بـــون أن يعفـــوا اللحيـــة إال يف حـــجكـــانوا حي: قـــال ربـــاح

.اهـ صحيح عارض حليته
كــانوا : قــال وكيــع عــن ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيمحــدثنا]26001[ابــن أيب شــيبة -

يعلــى بــن مــن طريــق] 6018[شــعب البيهقــي يف ال. حلــاهم ويأخــذون مــن عوارضــهايبطنــون 
يعـــين :عــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قــالعبيــد ثنـــا ســـفيان

.اهـ صحيح )1(اللحية

العمل يف الشارب
: حدثنا جعفر بن عون قال ]26013[ابن أيب شيبة -

: بن سهيل عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة قال 
مــا : فقــال لــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ، وأطــال شــاربه ، قــد حلــق حليتــه : اهللا عليــه وســلم 

ابـن سـعد . يف ديننـا أن جنـز الشـارب ، وأن نعفـي اللحيـة: هـذا يف ديننـا ، قـال: هذا ؟ قال 
]1272[

جاء جموسي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أعفى شـاربه وأحفـى حليتـه : عبد اهللا قال 
اهــ لكن ريب أمرين أن أحفـي شـاريب وأعفـي حليـيت:ريب ، قال : : فقال 

.هذا مرسل جيد
ســليمان حــدثنا ابــن نفيــل حــدثنا زهــري قــرأت علــى عبــد امللــك بــن أيب]4203[أبــو داود -

حـج السـبال إال يفيكنـا نعفـ:الزبري ورواه أبو الزبري عـن جـابر قـالوقرأه عبد امللك على أيب
.اهـ ضعفه األلباين أو عمرة

قاال حدثنا املعىنيشيبة وحممد بن سليمان األنبار حدثنا عثمان بن أيب]188[و داود أب-
صـخرة جـامع بـن شـداد عـن املغـرية بـن عبـد اهللا عـن املغـرية بـن شـعبة وكيع عن مسـعر عـن أيب

وأخـذ الشـفرة فجعـل حيـز يذات ليلة فأمر جبنب فشو صلى اهللا عليه وسلمضفت النيب:قال
مــا لــه تربــت :وقــال ، فــألقى الشــفرة :قــال .فجــاء بــالل فآذنــه بالصــالة :قــال .يل

حدثنا وكيع عن األوزاعي عـن روح بـن يزيـد عـن بشـر عـن أبيـه عـن عمـر بـن عبـد العزيـز ]29232[ابن أيب شيبة-1
.، يف ثقات ابن حبانوابه روح بن يزيد بن بشر عن أبيهص. يريد أنه مثلةاهـ إياي وحلق الرأس واللحية: قال 
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أقصـه : أو قـال . علـى سـواكفقصـه يل، وىف وكـان شـاريب: يزاد األنبـار . يوقام يصل. يداه 
.صححه األلباين اهـلك على سواك

حدثنا حيىي بن سعيد عن يوسف بن صهيب عن حبيـب بـن يسـار عـن ]19292[أمحد -
ــ اهـــ مــن مل يأخــذ مــن شــاربه فلــيس منــا : ســلم قــال أرقــم عــن النــيب صــلى اهللا عليــه ونزيــد ب

.صححه الرتمذي وابن حبان وغريمها 
رأيــت مالــك بــن أنــس :حــدثنا إســحاق بــن عيســى الطبــاع قــال]1589[العلــل أمحــد يف -

وافـر الشـارب لشـاربه ذنبتــان فسـأتله عـن ذلــك فقـال حـدثين زيــد بـن أسـلم عــن عـامر بـن عبــد
ــنعمــراهللا بــن الــزبري عــن أبيــه أن  فأفتــاين . كــان إذا كربــه أمــر فتــل شــاربه ونفــخ الخطــابب

أخربنا مالك بـن أنـس عـن : أخربنا معن بن عيسى قال ]4024[ابن سعد وقال. باحلديث
أن عمر بن اخلطاب أتاه رجـل مـن أهـل عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيهزيد بن أسلم

يا أمري املؤمنني ، بالدنا قاتلنا عليها يف اجلاهلية ، وأسلمنا عليها يف اإلسـالم : البادية ، فقال
.اهـ صحيح )1(ينا ، فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه، مث حتمى عل

حدثنا يونس قال أخربنا ابـن وهـب قـال أخـربين ابـن أيب ذئـب عـن ] 6252[الطحاوي وقال 
بـنعمـررآين : ن هرمز عن حممد بن ربيعـة قـالعثمان بن عبيد اهللا بن رافع عن عبد الرمحن ب

فـأمرين أن ، وأنا أريد احلج ، وأنا على ناقيت ، وذلك بذي احلليفة ، طويل الشارب الخطاب
.، تقدم يف احلج أقص من شعري اهـ حسن 

حدثنا عبيـد اهللا بـن احلجـاج بـن]46[وقال أبو عروبة احلراين يف جزئه رواية أيب أمحد احلاكم 
قـص الشـارب مـن : قـالعبـد اهللاعـن زائـدة عـن عاصـم عـن زر عـنثنـا بـدل بـن احملـرباملنهال
.ورجاله ثقات.له ذكرا أجد اهـ عبيد اهللا مل السنة

أخربنـا عبيـد اهللا : حدثنا عفان بن مسـلم أخربنـا محـاد بـن سـلمة قـال ]1270[ابن سعد -
رأيتــك حتفــي : عمــرالبــنأنــه قــال بــن عمــر عــن ســعيد بــن أيب ســعيد املقــربي عــن ابــن جــريج

يد بن املسيب وعمر بن عبد رأيت سع: حدثنا معن بن عيسى عن حممد بن هالل قال ]25989[ابن أيب شيبة -1
العزيز وساملا وعروة بن الزبري وجعفـر بـن الـزبري وعبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة وأبـا بكـر بـن عبـد الـرمحن بـن احلـارث بـن 

حدثنا معن بـن عيسـى عـن ثابـت بـن قـيس عـن نـافع وقال. 
.دنيان صحيحان ماهـ حديثان ك مثلهبن جبري وعراك بن مال
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بن جـريج او ، كذا رواه محاداهـ  صلى اهللا عليه وسلم حيفي شاربهرأيت النيب: شاربك ؟ قال 
.ورفع درجته ، وقد أعله الشيخ األلباين يف الضعيفة ، وهو كما قال رمحه اهللا تعاىل هو عبيد

أو عمـرة أخـذ مـن عن نـافع أن عبـد اهللا بـن عمـر كـان إذا حلـق يف حـج ] 889[وقال مالك 
.حليته وشاربه اهـ صحيح

حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن ابـن جـريج ] 4043[وقال الطحاوي 
يعـين قبـل أن يـزور ،ان يأخـذ مـن أظفـاره وشـاربه وحليتـهوموسى عن نافع عن ابـن عمـر أنـه كـ

.تقدم يف احلج .اهـ صحيح
حــدثنا خالــد رقــي قــالن عبــد اهللا بــن زرارة اجلرمــي الأخربنــا إمساعيــل بــ]5272[ابـن ســعد -

عن ابـن عمـر أنـه كـان يأخـذ هـاتني السـبلتني يعـين مـا طـال بن احلارث عن ابن عون عن نافع
كان ابـن عمـر : عن نافع قال ونعن ابن عأخربنا أزهر بن سعد السمانوقال.من الشارب

.حيح اهـ صومن هذا ، وأشار أزهر إىل شاربيهيأخذ من هذا 
عـن عبيـد أبـو الربيـع ثنـا محـاد بـن زيـدحـدثنا ]741[اآلحـاد واملثـاين يف ابن أيب عاصـم وقال

، يأخـذ مـن هـا هنـا: ؟ قـالأكان ابن عمر يأخـذ مـن شـاربه: قلت لنافع: اهللا بن عمر قال
.سند صحيح اهـ يعين أعاله وأسفله: ، قال أبو بكرهناوها

عبـد اهللا بـن عمـر عـن نــافعأخربنـاابـن وهــبمـن طريـق]6029[شـعب وروى البيهقـي يف ال
أن عبد اهللا بن عمر كان يأخذ من شاربه مـن فـوق ومـن حتـت ويـرتك مـا بـني ذلـك مثـل الطـرة 

.اهـ حسن ه مل يكن يأخذ من حليته إال حلل وأن
: قــالأخربنــا يزيــد بــن هــارون قــال عاصــم بــن حممــد أخربنــا عــن أبيــه]5265[ابــن ســعد -

بياض بشرته أو يستبني حىت أرى : ال أعلمه إال قال : قال يزيد .عمر حيفي شاربهرأيت ابن
ثنا عاصـم بــن حممـد بــن زيـد العمــري حــد: أخربنـا الفضــل بـن دكــني قـالوقــال. بيـاض بشـرته

الطحــــاوي . شــــاربه حــــىت تنظــــر إىل بيــــاض اجللــــدةكــــان ابــــن عمــــر حيفــــي: قــــال عــــن أبيــــه
ثنا عاصم بن حممد : ثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس قال: لقاحدثنا ابن أيب داود]6568[

اهـ صحيح ، علقه البخاري حىت يرى بياض اجللدأنه كان حيفي شاربه عن أبيه عن ابن عمر
.
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: قالحدثين سليمان بن بالل: أخربنا خالد بن خملد البجلي قال ]5270[وقال ابن سعد 
حــدثنا ]6571[الطحــاوي .حيفــي شــاربيهرأيــت ابــن عمــر : حــدثين عبــد اهللا بــن دينــار قــال 

ثنا شعبة عـن عبـد اهللا بـن دينـار عـن ابـن عمـر أنـه كـان حيفـي : ثنا وهب قال: ابن مرزوق قال
.اهـ صحيح شاربه 

بـد الـرمحن بـن عبـد حـدثنا عا هشام أبو الوليـد الطيالسـي قـالأخربن]5268[وقال ابن سعد 
اهـ حسن ربه حىت حيفيه ويفشو ذلك يف وجههعن أبيه أن ابن عمر كان جيز شااهللا بن دينار

.
ثنا موسى بن إمساعيـل ثنـا أبـو عوانـة عـن عمـر بـن حد]72/ 5تغليق التعليق [قال األثرم و -

.حسن اهـحيفي شاربه حىت ال يرتك فيه شيئا)1(رأيت عمر:أيب سلمة عن أبيه قال
رأيـت ابــن : قـال اطيبحـدثنا عبــدة بـن سـليمان عـن عثمــان احلـ]26005[ابـن أيب شـيبة -

حـدثنا وحممـد ابنـا عبيـد الطنافسـيان قـاالأخربنا يعلى]5263[ابن سعد .عمر حيفي شاربه
ابن سعد .رأيت ابن عمر حيفي شاربه حىت كنت أظنه ينتفه: عثمان بن إبراهيم احلاطيب قال 

هيم احلاطيب حدثنا عثمان بن إبرا: أخربنا عبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين قال ]5261[
]5262[ابـــن ســـعد .رأيـــت ابـــن عمـــر إزاره إىل نصـــف ســـاقيه ، ورأيتـــه حيفـــي شـــاربه: قـــال 

: حدثنا عثمان بـن إبـراهيم بـن حممـد بـن حاطـب قـال : أخربنا حممد بن كناسة األسدي قال 
] 6570[الطحــــاوي . وأجلســـين يف حجــــره : قــــال، بــــد اهللا بـــن عمــــر حيفــــي شـــاربه رأيـــت ع

اهيم احللـيبعـن عثمـان بـن إبـر ثنا شريك: حممد بن سعيد األصبهاين قالثنا: قالحدثنا فهد
شـــعب البيهقـــي يف ال. اهــــ صـــوابه احلـــاطيب كأنـــه ينتفـــه ، بـــن عمـــر حيفـــي شـــاربه رأيـــت ا: قـــال

عـن عثمـان املكـيثنا حبر بـن الربيـع أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل]6028[
اهـــ ابــن عمــر حيفــي شــاربه ويرفــع إزاره رأيــت : ل الكوفــة قــالشــيخ مــن أهــبــن إبــراهيم احلــاطيب

.حديث حسن 
عــن ابــن قــال حممــد بــن أيب عمــر فيمــا ذكــر يل ] 578[يف التــاريخ زرعــة الدمشــقي وأبــوقــال

الطحـــاوي .رأيـــت ابـــن عمـــر حيفـــي شـــاربه: عيينـــة عـــن إبـــراهيم بـــن حممـــد بـــن حاطـــب قـــال

.إمنا هو ابن عمر . كذا وجدته ، وهو خطأ من الناسخ -1
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ثنا سفيان عن إبـراهيم بـن حممـد : بن حيىي قالامد ثنا ح: قالحدثنا ابن أيب داود]6569[
.اهـ حسن إن كان موصوالرأيت ابن عمر حيفي شاربه : بن حاطب قال

: قــال حــدثنا كثــري بــن هشــام عــن جعفــر بــن برقــان عــن حبيــب]26006[ابــن أيب شــيبة -
أخربنـا كثـري بـن هشـام قـال ]5273[ابن سعد .رأيت ابن عمر قد جز شاربه كأنه قد حلقه

رأيـت ابـن عمـر قـد جـز شـاربه : حدثنا حبيب بن الريـان قـال : دثنا جعفر بن برقان قال ح: 
فـذكرت ذلـك مليمـون بـن مهـران: ال قـ، حىت كأمنا قـد حلقـه ، ورفـع إزاره إىل أنصـاف سـاقيه 

أخربنـا عبـد احلميـد ]5260[ابـن سـعد وقـال.صدق حبيب ، كذلك كان ابن عمر: فقال 
عـن ابـن عمـر أنـه  مهـران عـن ميمـون بـنحدثنا جعفر بن برقان: ل ماين قابن عبد الرمحن احل

]195[أبـــو علـــي القشـــريي يف تـــاريخ الرقـــة . شـــاربه ، وإزاره إىل أنصـــاف ســـاقيهكـــان حيفـــي
حــدثنا حممــد بــن احلســن بــن علــي ثنــا ابــن أيب أســامة ثنــا أيب عــن جعفــر عــن حبيــب بــن الريــان

عمر قد حلـق شـاربه، ومشـر إزاره إىل أنصـاف دخلت مسجد املدينة، فرأيت عبد اهللا بن: قال
.اهـ حسن صحيحساقيه

كـان : حدثنا أبو املليح قال : أخربنا عبد اهللا بن جعفر الرقي قال ]5271[وقال ابن سعد 
يف اآلحـاد واملثـاينابن أيب عاصـم.ويذكر أن ابن عمر كان حيفي شاربه، ميمون حيفي شاربه 

ميمـون يعـين ابـن مهـران عـنحيم بـن مطـرف ثنـا أبـو امللـيحنا أبو سفيان عبد الر حدث]742[
اهــــ حســـن صـــحيح ، أبـــو امللـــيح امســـه اربه، وذكـــر أن ابـــن عمـــر كـــان يفعلـــهكـــان حيفـــي شـــأنـــه  

.احلسن بن عمر 
كـان ابـن عمـر يعـرتض : قـالحدثنا وكيع عن معقل عن ميمـون ]26012[ابن أيب شيبة -

ربنــا احلســني بــن حممــد بــن أيب معشــر أخ]5476[بــن حبــان ا.شــاربه فيجــزه كمــا جيــز الغــنم
حــدثنا قــال حــدثنا احلســن بــن حممــد بــن أعــنيقــالحــدثنا حممــد بــن معــدان احلــراينقــالحبــران

ذكـر لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : عـن ابـن عمـر قـالعـن ميمـون بـن مهـرانمعقل بن عبيـد اهللا
فكـــان ابـــن عمـــر جيـــز .هموحيلقـــون حلـــاهم، فخـــالفو ن ســـباهلم: فقـــالوس

.رواه البيهقي يف الشعب، وهو حديث حسناهـ سباله كما جتز الشاة أو البعري



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

220

سـألت عبـد اهللا بـن أيب : أخربنـا حممـد بـن عبـد اهللا األنصـاري قـال ]5269[وقال ابن سعد 
: أنـت رأيتـه ؟ قـال : م ، قلـت نعـ: هل رأيت ابن عمر حيفـي شـاربه ؟ قـال : عثمان القرشي 

.اهـ صحيح نعم
بن املديين قـال ثنـا عبـد اهللا يثنا أبو خليفة قال ثنا علحد]6534[ابن حبان يف الثقات -

:بن سفيان بن عقبة بن أيب عائشة قـال أخـربين إبـراهيم بـن عقبـة بـن أيب عائشـة عـن أبيـه قـال
اهـ بن عمر يأخذ شاربه من قدامه وخلفه حىت جيعله كأنه خط ارأيت 

ثنا عبد اهللا بن يوسف عن ابن هليعة عن عقبة بن : حدثنا يونس قال]6572[الطحاوي -
كـان حيفيـه حـىت إن اجللـد لـريى ، مـن ابـن عمـر ما رأيت أحدا أشد إحفاء لشاربه: سامل قال

مصـري صـحيفا مـن عقبـة بـن مسـلم ، وهـو أراه ت. اهـ كـذا وجدتـه ، ومل أجـد لعقبـة هـذا ذكـرا 
وعقبـــة بـــن . إحتـــاف املهـــرة ، وهـــو ســـند صـــحيحمث وجـــدت ابـــن حجـــر ذكـــره كـــذلك يف.ثقـــة

وعقبـة بـن عـامر اجلهـين وعبـد اهللا بـن احلـارث بـن بـن العـاصبن عمرومسلم قد رأى عبد اهللا
.وغريهم جزء

رأيــت عبــد : قــال حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن حيــىي بــن ســعيد]26008[ابــن أيب شــيبة -
ا حممـد بـن إمساعيـل أخربنـ]5266[سـعد ابـنوقـال. اهــ كـذا قـال أبـو خالـداهللا حيفي شاربه
أتعلــم أحــدا كــان حيفــي : عــن الضــحاك بــن عثمــان أنــه ســأل حيــىي بــن ســعيد بــن أيب فــديك 

، ر بـن ربيعـة وعبـد اهللا بـن عـامال إال عبـد اهللا بـن عمـر: فقال شاربه من أهل العلم ؟
اهللا يف روايـة أيب خالـد اهـ هذا أصح ، وهو مرسل جيد ، وحيتمل أن يكون عبـد كانا يفعالن

.هو ابن عامر 
حدثنا سـفيان عـن حممـد بـن عجـالن :أخربنا قبيصة بن عقبة قال]5275[وقال ابن سعد 

اهــ حسـن رأيت ابن عمر حيفـي شـاربه آخـر احللـق: عن عثمان بن عبيد اهللا بن أيب رافع قال
.
عن حممد بن عجالنأخربنا سفيان عن: أخربنا قبيصة بن عقبة قال ]4584[ابن سعد -

ابـــن ســـعد وقـــال. حيفـــي شـــاربه كـــأخي احللـــقرأيـــت أبـــا أســـيد: عبيـــد اهللا بـــن أيب رافـــع قـــال 
ثمـان بـن عـن عحدثنا سفيان عـن حممـد بـن عجـالن: أخربنا قبيصة بن عقبة قال ]5735[

ابـن سـعدوقـال. حيفي شاربه أخـي احللـقرأيت جابر بن عبد اهللا: عبيد اهللا بن أيب رافع قال
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عـن عثمـان بـن حدثنا سفيان عـن حممـد بـن عجـالن: بيصة بن عقبة قال أخربنا ق]5523[
وقـال ابـن سـعد . حيفـي شـاربه كـأخي احللـقرأيـت رافـع بـن خـديج: ن أيب رافع قالعبد اهللا ب

حدثنا سفيان عـن حممـد بـن عجـالن عـن عثمـان بـن : أخربنا قبيصة بن عقبة قال ]6160[
.أيت سلمة بن األكوع حيفي شاربه آخر احللقر : عبيد بن أيب رافع قال 

حــدثنا ســفيان عــن حممــد بــن : حــدثنا قبيصــة بــن عقبــة قــال]26009[ابــن أيب شــيبة وقــال
رأيت أبا سعيد ورافـع بـن خـديج وسـلمة بـن األكـوع : عجالن عن عبيد اهللا بن أيب رافع قال

وروى البيهقـــي اهــــلـــق
رافــع حــدثنا ســفيان عــن حممــد بــن عجــالن عــن عبيــد اهللا بــن أيبالفريــايبمــن طريــق]717[

ورافـــع بـــن خـــديج وأبـــا أســـيد وجـــابر بـــن عبـــد اهللا وابـــن عمـــر يرأيـــت أبـــا ســـعيد اخلـــدر : قـــال 
، كـذا وجدتـه: بيهقـيقـال ال.ياألنصار 

اهـوقيل ابن رافع، رافع وقال غريه عن عثمان بن عبيد اهللا بن أيب
عن عثمان بن عبيد الثوري عن ابن عجالنعن ] 896/ 2[وذكر الذهيب يف تاريخ اإلسالم 

اهـرأيت أبا سعيد حيفي شاربه كأخي احللق: اهللا بن أيب رافع قال
ثنـا عبـد العزيـز : ثنا أبو ثابت قـال: حدثنا حممد بن النعمان قال]6567[وقال الطحاوي 

رأيت أبا سـعيد اخلـدري وأبـا أسـيد ورافـع : بن حممد عن عثمان بن عبيد اهللا بن أيب رافع قال
اهــ 

ان بـن بشـري النيسـابوري مـرتجم يف ، وحممـد بـن النعمـأبو ثابـت هـو حممـد بـن عبيـد اهللا املـدين 
.تاريخ دمشق 

أخـربين إمساعيـل بـن : ثنا ابن وهب قـال: حدثنا ابن أيب عقيل قال]6565[الطحاوي وقال
ت أنـــس بـــن مالـــك وواثلـــة بـــن األســـقعرأيـــ: قـــالحـــدثين إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد: عيـــاش قـــال

عبيــد اهللا بــن دثين عثمــان بــن وحــ: قــال إمساعيــل.حي
رأيــت عبــد اهللا بــن عمــر وأبــا هريــرة وأبــا ســعيد اخلــدري وأبــا أســيد الســاعدي : رافــع املــدين قــال

اهـ يفعلون ذلك ورافع بن خديج وجابر بن عبد اهللا وأنس بن مالك وسلمة بن األكوع 
مـــرمي ثنـــا حـــدثنا حيـــىي بـــن أيـــوب العـــالف املصـــري ثنـــا ســـعيد بـــن أيب]668[الطـــرباينوقـــال

عيد اخلـدري و جـابر بـن إبراهيم بن سويد حدثين عثمـان بـن عبيـد اهللا بـن رافـع أنـه رأى أبـا سـ
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أنـس بــن عبـد اهللا وعبـد اهللا بـن عمــر وسـلمة بـن األكـوع وأبــا أسـيد البـدري ورافـع بــن خـديج و 
.إبراهيم مدين ثقة اهـمالك يأخذون الشوارب كأخذ احللق ويعفون اللحى وينتفون اآلباط

: إمساعيـــل بــن عيــاش قـــالنــاأخرب ابــن وهــبمــن طريـــق] 6030[شــعب وروى البيهقــي يف ال
رأيـت أنـس بـن مالـك و :القـحدثين إمساعيل بـن أيب خالـد

عبيــد اهللا بــن رافــع وحــدثين عثمــان بــنقــال إمساعيــل بــن عيــاش. 
اهللا بـن عمـر وأبـا هريـرة وأبـا سـعيد اخلـدري وأبـا أسـيد السـاعدي ورافـع رأيـت عبـد:املدين قال

قال إمساعيل .الك وسلمة بن األكوع يفعلون ذلك بن خديج وجابر بن عبد اهللا وأنس بن م
رأيــت مخســة نفــر قــد صــحبوا النــيب صــلى اهللا عليــه : وحــدثين شــرحبيل بــن مســلم اخلــوالين قــال

هليـــة، فلـــم يصـــحبا النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يقصـــون وســـلم واثنـــني قـــد أكـــال الـــدم يف اجلا

الســلمي واملقــدام بــن معــدي كــرب الكنــدي واحلجــاج بــن عــامر الثمــايل وأمــا اللــذان مل يصــحبا 
عثمــان بــن : ين وأبــو صــاحل األمنــاري هكــذا، قــالالنــيب صــلى اهللا عليــه وســلم فــأبو عتبــة اخلــوال

.اهـ ابن عياش ليس بالقوي عبيد اهللا بن رافع وقيل ابن أيب رافع وقيل غري ذلك
ثنـا ثنا إسحاق بن موسى األنصـاريحدثنا احلسن بن علي املعمري]6217[الطرباينوقال

رأى عبد اهللا بن عمـر وأبـا عاصم بن عبد العزيز األشجعي ثنا عثمان بن عبد اهللا بن رافع أنه
ســـعيد اخلـــدري وجـــابر بـــن عبـــد اهللا وأبـــا أســـيد الســـاعدي وأنـــس بـــن مالـــك ورافـــع بـــن خـــديج 

اهـوينتفون اآلباط، ويقصون األظفارحيفون الشوارب حفا،وسلمة بن األكوع 
.، واهللا أعلم وثقه ابن حبان ، شبهابن أيب رافع أ، و أصح عثمان 

ثنـا إبـراهيم بـن ن محريثنا حممد بحدثنا احلوطي]745[د واملثاينيف اآلحاابن أيب عاصم-
رأيــت مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ابــن عمــر وعبــد اهللا بــن : أيب عبلــة قــال

.اهـ حسنام وواثلة بن األسقعر عمرو وابن أم ح
حدثنا الوليد بن مسلم : الوليد بن عتبة قالحدثين] 351[يف التاريخزرعة الدمشقيوأب-

أدركـت مخسـة مـن أصـحاب النـيب صـلى :أخربين شـرحبيل بـن مسـلم قـال: عن ابن عياش قال
با رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ومل يصـحواثنني قـد أكـال الـدم يف اجلاهليـةاهللا عليه وسلم، 

وعتبـــة بـــن عبــد الســـلمي يعـــرف وعبـــد اهللا بـــن بســر
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قلــــت .بعتبــــة بــــن الــــدر واملقــــدام بــــن معــــدي كــــرب، وأبــــا عنبــــة اخلــــوالين وأبــــا فــــاجل األنصــــاري
الطــرباين . مــع أطــراف الشــفة وال يلحفــون: قــال: لشــرحبيل

ش عـن دة احلـوطي ثنـا أيب ثنـا إمساعيـل بـن عيـاحدثنا أمحد بن عبـد الوهـاب بـن جنـ]3218[
رأيــت مخســة مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقمــون :شــرحبيل بــن مســلم قــال

واملقــدام بــن ف
. كـانوا يقمـون مـع طـرف الشـفةسـلميوعتبة بن عبـد الكرب وعبد اهللا بن بسر املازينمعدي

عبيد بن شريك حـدثنا عبـد الوهـاب بـن جنـدة حـدثنا إمساعيـل بـن من طريق]718[البيهقي 
رأيت مخسة من أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا : قالعياش حدثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين

وعبــد اهللا بــن بســريأبــو أمامــة البــاهليقصــون عليــه وســلم
انوا كــيكــرب الكنــدواملقــدام بــن معــديعــامر الثمــايلواحلجــاج بــن يوعتبــة بــن عبــد الســلم

اهــرواه الطـرباين، وإسـناده جيـد: اهــ
.تقدم قريبا 

ابـنعن حدثنا حسني بن علي عن زائدة عن مساك عن عكرمة ]26014[ابن أيب شيبة -
عمــرو بــن مــن طريــق]6033[قــي يف الشــعب البيه. أخــذ الشــارب مــن الــدين: قــال عبــاس

اهـــ ال أخــذ الشـارب مــن الــدين :  مـرزوق أنــا زائــدة عــن مسـاك عــن عكرمــة عــن ابـن عبــاس قــال
.بأس به 

رأيـت : أخربنـا خـازم بـن القاسـم قـال: ل قال أخربنا موسى بن إمساعي]9621[ابن سعد -
ومسعـت : قـال يتـه وسـبلته سـلم يصـفر رأسـه وحلخـادم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و عسـيبأبا

يــق املشــي إىل اجلمعــة فــال يــدعها مــن كــان صــحيحا يط: أبــا عســيب يقــول 
.اهـ سند حسن راف شاريب أيب عسيب ومن أظفارهوكنا جنز من أط: احلج ، قال 

حـدثنا احلسـن بـن العبــاس الـرازي ثنـا حممـد بــن هـارون الـرازي ثنـا الوليــد ]7202[الطـرباين -
أن أبـا هاشـم بـن عتبـة بـن ربيعـة كـان لـه شـارب سلمة األردين ثنا يزيد بن حسان عن أبيـهبن

ما بال شاربك وقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف إحفـاء : يعقده خلف قفاه، فقلت
عليــه وســلم، إين كنــت أخــذت شــاريب، فأتيــت رســول اهللا صــلى اهللا : الشــارب مــا جــاء؟ فقــال

فــال تأخــذه حــىت تلقــاين، : الســاعة، قــال: مــىت أخــذت شــاربك؟ قلــت:فــأمر يــده علــي، فقــال
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الوليـد بـن سـلمة اهــبل أن ألقاه، فلـن أجـزه حـىت ألقـاهفتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
.كذبوه 

حــدثنا حممــد هــو بــن علــي اجلوزجــاين نــا بــن األصــبهاين نــا ]1081[البغــوي يف اجلعــديات -
كــان يل عمــان قــد شــهد النــيب : جــل عــن معاويــة بــن قــرة قــال حيــىي بــن ميــان عــن ســفيان عــن ر 

اهــ رواه البيهقـي ، وهـو سـند 
.كتبته يف اجلمعة . ضعيف 

ما جاء يف اخلتان
محــزة حــدثنا أبــو الزنــاد عــن حــدثنا أبــو اليمــان أخربنــا شــعيب بــن أيب]6298[البخــاري -
اختـــنت إبـــراهيم بعـــد مثـــانني :هريـــرة أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال ألعـــرج عـــن أيبا

اهـبالقدوم :الزناد وقالحدثنا قتيبة حدثنا املغرية عن أيب. خمففة،سنة، واختنت بالقدوم
حدثنا حممد بن عبد الرحيم أخربنا عباد بن موسى حدثنا إمساعيل بـن ]6299[البخاري -

مثـل مـن أنـت :سـئل ابـن عبـاس:إسحاق عن سعيد بن جبري قالسرائيل عن أيبجعفر عن إ
وكـانوا ال خيتنـون الرجـل :قـال. أنا يومئذ خمتـون :قال؟صلى اهللا عليه وسلم حني قبض النيب

د بـن جبـري عـن ابـن عبـاس إسـحاق عـن سـعيوقـال ابـن إدريـس عـن أبيـه عـن أيب. حىت يـدرك
اهـ)1(وأنا ختنيصلى اهللا عليه وسلمقبض النيب

حــدثنا احلســن بــن علــي الفســوي ثنــا خلــف بــن عبــد احلميــد ثنــا عبــد ]12009[الطــرباين -
.ومكرمة للنساءاخلتان سنة للرجال: الغفور عن أيب هاشم عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال

بن زهري التسرتي ثنا عمرو بن عبد اهللا األودي ثنا وكيع عـن سـعيد بـن بشـري عـن حدثنا أمحد
البيهقــي .اخلتــان ســنة للرجــال مكرمــة للنســاء: قتــادة عــن جــابر بــن زيــد عــن ابــن عبــاس قــال

ن بشري عن قتادة عن عن سعيد بوكيع بن اجلراحإبراهيم بن جمشر ثنا من طريق]17566[
اهـــ ضــعيف مــن ومكرمــة للنســاء ، اخلتــان ســنة للرجــال :جــابر بــن زيــد عــن ابــن عبــاس قــال

.الوجهني 

. هو فعل اليهود:يروى عن احلسن أنه قال:قال؟قلت خينت الصيب لسبعة أيام]778[قال صاحل يف مسائله أباه -1
على الصبيان فإن املولـود يولـد وهـو خـدر إمنا يستحب ذلك يف يوم السابع خلفته:وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال

اهـاجلسد كله ال جيد أمل ما أصابه سبعا فإذا مل خينت لذلك فدعوه حىت يقوى
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ذبيحـة هبن عبـاس أنـه كـر اأخربنا معمر عن قتادة عن رجل عن ]20246[اق وقال عبد الرز 
اهـال تقبل صالته وال جتوز شهادته : وقال ، األرغل 

حـدثنا أبـو أسـامة عـن سـعيد عـن قتـادة عـن حيـان عـن جـابر ]23798[ابن أيب شيبة وقال
حــدثنا : الر قــحــدثنا حممــد بــن بشــ.األقلــف ال جتــوز شــهادته: قــالعــن ابــن عبــاسبــن زيــد

تقبـل لـه األقلـف ال جتـوز شـهادته، وال : قـالسعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس
.اهـ ضعيف صالة، وال تؤكل له ذبيحة

بـن ابـن أيب حيـىي عـن داود بـن احلصـني عـن عكرمـة عـن اأخربنـا ]20248[وقال عبد الرزاق 
.اهـ ضعيف ال تقبل صالة رجل مل خيتنت : عباس قال 

أخربنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر احملمد آباذي أنبـأ أبـو قالبـة ثنـا ]17572[بيهقي ال-
حيـىي بـن أيب بكـري ثنـا أبـو شــهاب عبـد ربـه عـن محـزة اجلـزري عــن عبـد الكـرمي عـن إبـراهيم عــن 

.منكر اهـال جييز شهادة األقلف علقمة أن عليا رضي اهللا عنه كان 
لعزيز بن عبد اهللا األويسي قال حدثين سليمان بن بـالل احدثنا عبد]1252د[البخاري -

اهـــ وكــان الرجــل إذا أســلم أمــر باالختتــان وإن كــان كبــريا: عــن ابــن شــهاب قــالعــن يــونس
.األلباينصححه

حـدثين سـامل بـن أيب الـذيال : ر قـالأخربنـا معتمـ: أخربنا عبد اهللا قال]1251د[البخاري -
مالــك بــن املنــذر : أمــا تعجبــون هلــذا؟ يعــين: ن يقــولمسعــت احلســ: قــالوكــان صــاحب حــديث

بعضهم مات، ولقد أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرومي واحلبشي فما فتشوا عن 
حـــدثنا : محـــد قـــال حـــدثين أيب قـــالأخـــربين عبـــد اهللا بـــن أ]197[اخلـــالل يف الرتجـــل . شـــيء

يـا عجبـا :بـن أيب الـذيال قـال مسعـت احلسـن يقـولامسعت سلم يعين : معتمر بن سليمان قال
مســـلمون فـــأمرهم ففتشـــوا : مـــا أنـــتم؟ قـــالوا: هلـــذا الرجـــل لقـــي أشـــياخا مـــن أهـــل كســـكر فقـــال

وقــد . مــاتوقــد بلغــين أن بعضــهم قــد . 
أسـلم مـع نــيب اهللا الرومـي والفارســي واحلبشـي فمـا فــتش أحـدا مــنهم ومـا بلغـين أنــه فـتش أحــدا 

.األلبايناهـ صححهمنهم
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حدثنا إسحاق بـن منصـور عـن إسـرائيل عـن منصـور عـن جماهـد ]27000[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح اخلتان من السنة: وإبراهيم قاال 

بن مهدي عـن احدثين أيب قال حدثنا ]1749[عن أبيه العلل يف أمحد وقال عبد اهللا بن-
ال غـرر : مسعـت املغـرية بـن شـعبة يقـول :بن مبارك عن حجاج عن عبـد امللـك بـن عمـري قـالا

اهــــ حجـــاج ال غـــرل يف اإلســـالم: وقـــال حيـــىي بـــن آدم : قـــال أبـــو عبـــد الـــرمحن . يف اإلســـالم 
.ضعيف 

اخلتان للنساء
حــدثنا هشــام عــن وهــذا حديثــهمــد بــن املثــىن حــدثنا عبــد األعلــى حــدثنا حم]812[مســلم -

ذلـك رهـط اختلـف يف:موسـى قـالعـن أيببـردةوال أعلمه إال عن أيب:محيد بن هالل قال 
وقال . ال جيب الغسل إال من الدفق أو من املاء: فقال األنصاريون ، من املهاجرين واألنصار 

. فأنـا أشـفيكم مـن ذلـك: قـال قـال أبـو موسـى. سـلفقد وجـب الغبل إذا خالط : املهاجرون 
أريـــد أن إينيـــا أمـــاه أو يـــا أم املـــؤمنني:فقلـــت هلـــافقمـــت فاســـتأذنت علـــى عائشـــة فـــأذن يل

عمــا كنــت ســائال عنــه أن تســألينيال تســتحي:فقالــت. أســتحييكء وإينيأســألك عــن شــ
، علـى اخلبـري سـقطت :قالـت؟فما يوجب الغسل:قلت. ولدتك فإمنا أنا أمكأمك اليت

إذا جلـس بـني شـعبها األربـع ومـس اخلتـان اخلتـان فقــد :قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
اهـوجب الغسل 

حدثنا موسى حـدثنا محـاد حـدثنا عبيـد اهللا بـن ]553/ 2[يف الغريباحلريبأبو إسحاق-
كيـــف : ر فقـــالملـــيح أن ختانـــة خفضـــت جاريـــة فماتـــت فرفعـــت إىل عمـــامللـــيح عـــن أيبأيب

اهـ أبو املليح امسه عامر بن فضمنها ، لو ما أبقيت: قال. كما كنت أخفض:خفضتيها قالت
يـأيت يف .ومل يذكروا يف بنيه عبيد اهللا ، أظنـه تصـحيفا مـن عبـد الـرمحن ، وهـم ثقـات .أسامة 

.احلدود إن شاء اهللا 
حـــدثتنا : لواحـــد قـــالحـــدثنا عبـــد ا: حـــدثنا موســـى بـــن إمساعيـــل قـــال]1245د[البخـــاري -

ســبيت يف : حــدثتين أم املهــاجر قالــت: عجــوز مــن أهــل الكوفــة جــدة علــي بــن غــراب قالــت
ى، فقـــال جــواري مـــن الـــروم، فعـــرض علينــا عثمـــان اإلســـالم، فلـــم يســـلم منــا غـــريي وغـــري أخـــر 

.اهـ ضعفه األلباين وطهرومهااذهبوا فاخفضومها: عثمان
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ريا أن بكــأخــربين عمــرو: ربين ابــن وهــب قــالأخــ: حــدثنا أصــبغ قــال]1247د[البخــاري -
أال نــدعو هلــن مــن : أن بنــات أخــي عائشــة اختــنت، فقيــل لعائشــةحدثــه أن أم علقمــة أخربتــه

فأرسـلت إىل عـدي فأتـاهن، فمـرت عائشـة يف البيـت فرأتـه يتغـىن وحيـرك . بلى: يلهيهن؟ قالت
.األلباينهـ حسنهاأخرجوهأف شيطان أخرجوه: با وكان ذا شعر كثري، فقالترأسه طر 

وتغيري الشيباخلضاب
سـلمة وسـليمان عـن أيبيحدثنا سفيان حدثنا الزهـر يحدثنا احلميد]5899[البخاري -

د والنصـارى إن اليهـو :صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال النـيباهللا عنـهيهريـرة رضـبن يسـار عـن أيب
اهـال يصبغون فخالفوهم 

اعيـل حــدثنا إســرائيل عـن عثمــان بـن عبــد اهللا بــن حــدثنا مالـك بــن إمس]5896[البخـاري -
مـن -وقـبض إسـرائيل ثـالث أصـابع -إىل أم سلمة بقدح من ماء يأهلأرسلين:موهب قال

ء يوكــان إذا أصــاب اإلنســان عــني أو شــصــلى اهللا عليــه وســلمفضــة فيــه شــعر مــن شــعر النــيب
موســى بــن إمساعيــل حــدثنا.اجللجــل فرأيــت شــعرات محــرا بعــث إليهــا خمضــبه ، فاطلعــت يف

فأخرجت إلينا ، دخلت على أم سلمة :حدثنا سالم عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب قال
اهـصلى اهللا عليه وسلم خمضوبا شعرا من شعر النيب

حـــدثنا عبـــد الـــرحيم بـــن مطـــرف أبـــو ســـفيان حـــدثنا عمـــرو بـــن حممـــد ]4212[أبـــو داود -
كــان يلــبس النعــال صــلى اهللا عليــه وســلمالنــيبرواد عــن نــافع عــن ابــن عمــر أن حــدثنا ابــن أيب

.اهـ صححه األلباينوكان ابن عمر يفعل ذلك. والزعفرانالسبتية ويصفر حليته بالورس 
حدثنا سليمان بن : أخربنا أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب أويس قال ]5284[وقال ابن سعد 

الصــفرة حــىت متــأل ثيابــه مــن بــالل عــن زيــد بــن أســلم أن عبــد اهللا بــن عمــر كــان يصــفر حليتــه ب
إين رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : مل تصــبغ بالصــفرة ؟ فقــال : الصــفرة ، فقيــل لــه 

حــدثنا عبــد العزيــز حــدثنا عبــد اهللا بــن مســلمة القعنــيب]4066[أبــو داود وقــال.
حـىت متتلـئ ثيابـه أن ابن عمر كان يصبغ حليته بالصـفرةابن أسلميعينابن حممد عن زيد يعين

رأيـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمإين:فقـال؟ مل تصـبغ بالصـفرة : من الصفرة فقيـل لـه 
رواه .، ء أحب إليه منها ي

قتيبــة حــدثنا أبــو: أخربنــا حيــىي بــن حكــيم البصــري قــال]9306[النســائي يف الكــربى مث قــال 
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: حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن زيد بن أسلم عن عبيد هو ابن جريج قـال: قال
رأيـت النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يصـفر : رأيت ابن عمر يصفر حليته فقلت لـه يف ذلـك فقـال

اهـواهللا أعلم، وهذا أوىل بالصواب من الذي قبله : قال مث . 
د الـرمحن بـن عبـد حـدثنا عبـنا هشام أبو الوليـد الطيالسـي قـالرب أخ]5292[وقال ابن سعد 

اهـأل منه ثيابهعن أبيه أن ابن عمر كان يصفر حليته خبلوق الورس حىت مياهللا بن دينار 
نه قال لعبد اهللا بن أعن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن عبيد بن جريج ]733[مالك وقال

فـــذكر . أربعـــا مل أر أحـــدا مـــن أصـــحابك يصـــنعها يـــا أبـــا عبـــد الـــرمحن رأيتـــك تصـــنع:عمـــر 
فأنــا ، أو :احلــديث ، وفيــه 

.اهـ احلديث ، رواه البخاري ومسلم أن أأحب 
حـدثنا أبـو أسـامة عـن عبيـد اهللا عـن سـعيد بـن أيب سـعيد أن ]25553[ابـن أيب شـيبة وقـال
أمـا تصـفري : رأيتـك تصـفر حليتـك بـالورس ؟ فقـال ابـن عمـر : قـال جريج سـأل ابـن عمـرابن

]666[وقــال احلميــدي . صــلى اهللا عليــه وســلم يصــفر حليتــهحليــيت ، فــإين رأيــت رســول اهللا
عن رجل يقال له عبيد وحدثنا حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد: ن قالحدثنا سفيا
رأيــت رســول اهللا : أيتــك تصــفر حليتــك، فأجابــه ابــن عمــر فقــالر و :، فــذكره وقــالبــن جــريج 

صلى اهللا عليه وسلم ال يهل حىت تنبعث به راحلته، ورأيته يلـبس هـذه النعـال السـبتية ويتوضـأ 
رواه أمحــد اهـــ، ورأيتــه يصــفر حليتــه، ورأيتــه ال يســتلم مــن هــذا البيــت إال هــذين الــركننيفيهــا

.وابن ماجة بنحوه
سـئل :حدثنا سـليمان بـن حـرب حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن ثابـت قـال]5895[البخاري -

إنــه مل يبلــغ مــا خيضــب ، لــو شــئت أن :فقــالصــلى اهللا عليــه وســلمأنــس عــن خضــاب النــيب
اهـحليته أعد مشطاته يف

شــيبة وابــن منــري وعمــرو الناقــد مجيعــا عــن ابــن حــدثنا أبــو بكــر بــن أيب]6219[مســلم وقــال
ســئل :عــن هشــام عــن ابــن ســريين قــاليدثنا عبــد اهللا بــن إدريــس األودإدريــس قــال عمــرو حــ

إنــه مل يكــن رأى مــن :قــال؟مصــلى اهللا عليــه وســلهــل خضــب رســول اهللا : أنــس بــن مالــك 
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مث .)1(وقد خضب أبو بكر وعمـر باحلنـاء والكـتم-قال ابن إدريس كأنه يقلله -الشيب إال
ســئل أنــس بــن مالــك عــن :د حــدثنا ثابــت قــالحــدثنا محــايأبــو الربيــع العتكــحــدثين:قــال 

. رأســه فعلــتلــو شــئت أن أعــد مشطــات كــن يف:فقــالصــلى اهللا عليــه وســلمخضــاب النــيب
اهـباحلناء حبتاعمرباحلناء والكتم واختضب بكرأبومل خيتضب وقد اختضب : وقال 

:قــالف، ســئل أنــس عــن اخلضــاب : نــا زهــري عــن محيــد قــال خرب أ]2667[وقــال ابــن اجلعــد 
يـه فقيل رسـول اهللا صـلى اهللا عل، خضب أبو بكر باحلناء والكتم وخضب عمر باحلناء وحده 

وأصـغى محيـد إىل رجـل إىل :قال.مل يكن يف حليته عشرون يعين شعرة بيضاء: فقال ؟ سلم و 
نــا شــعبة عــن محيــد عــن أنــس خرب أ]1459[وقــال . كــن ســبع عشــرة يعــين شــعرة :جبنــه فقــال

اهـ رواه أمحد وغريه ، وكان عمر خيضب باحلناء ، ر خيضب باحلناء والكتم كان أبو بك: قال
.صحيح 

حـدثنا حممـد بـن عمـرو عـن حممـد : أخربنـا معـن بـن عيسـى قـال ]10221[وقال ابـن سـعد 
اهللا صـلى اهللا عليـه سـألته عـن خضـاب رسـول: بن سريين يـذكر عـن أنـس بـن مالـك أنـه قـال 

اهللا عليـــه وســـلم مل يكـــن بلـــغ ذلـــك ، ولكـــن أبـــو بكـــر إن رســـول اهللا صـــلى : وســـلم ، فقـــال
وقــال ابــن ســعد .فخضــبت يومئــذ باحلنــاء والكــتم: خضــب باحلنــاء والكــتم ، قــال ابــن ســريين 

سـألت : عـن حممـد بـن سـريين قـالأخربنا احلجاج بن نصري أخربنا حممد بن عمـرو]1164[
مل يبلــغ ذلــك : ال هــل خضــب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ؟ قــ: أنــس بــن مالــك قلــت 

أخربنـا مالـك ]3468[وقـال .فجئـت يومئـذ فاختضـبت: قـال . ولكن أبا بكر قـد خضـب 
سـأل ابـن : أخربنا إسرائيل عن عاصم بن سـليمان قـال : بن إمساعيل أبو غسان النهدي قال 

هل كان أحـد مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم خيضـب : سريين أنس بن مالك 
اهــ يف هـذا عـربة ملـن مل يتبـع أصـحاب حممـد صـلى اهللا عليـه حسـيب: كر ، قال أبو ب: ؟ قال 

.وسلم ، ومل ير يف فتاواهم غنية عن احملدثات 

: قـال الليـث: وقال األزهري يف التهذيب . نبات خيلط مع الومسة للخضاب األسود:الكتم ، قال اخلليل يف العني -1
الَكـَتم نبـت فيـه محـرة، وروي عـن أيب بكـر أنـه كـان خيتضـب : قلـت: قـال .دالَكَتُم نبات ُخيلط بالومسة للخضاب األسـو 

وقـــال عيـــاض يف . ،وَشـــوََّذْت مشُســُهْم إذا طلعـــْت :وقـــال أميــة بـــن أيب الصـــلت.باحلنــاء والَكـــَتمِ 
تـه ِإَىل الدمهـة َوُهـَو الومسـة َوقيـل ُهـَو غـري الومسـة َوُهَو نـَبَـات يْصـبغ بِـِه الّشـْعر يكسـر بياضـه أَو محر : ]335/ 1[املشارق 

اهـَولكنه خيلط َمعَها لَذِلك َوُرمبَا سود صبغه
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حدثنا أبـو سـلمة قـال حـدثنا حممـد بـن راشـد : حدثين ابن مرزوق قال ] 829[وقال الطربي 
ه وسـلم مـن عليـيبلـغ رسـول اهللا صـلى اهللا مل: عن مكحول عن موسى بن أنس عن أبيـه قـال 

.باحلناء والكتم حىت يقنو شعرهأبا بكر كان خيضب رأسه وحينيه ولكن ،الشيب ما خيضب 
حدثنا أبو بكر حممد بن عبد الرحيم املرءي عن حممد بن : حدثين حممد بن سنان القزاز قال 

مل يبلـغ رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه :راشد عن مكحول عـن موسـى بـن أنـس عـن أبيـه أنـه قـال 
.مث ذكر حنوه ،وسلم 
عن حيىي بن سعيد قال أخربين حممد بن إبراهيم التيمي عـن أيب سـلمة ]1703[مالك وقال 

بن عبد الـرمحن أن عبـد الـرمحن بـن األسـود بـن عبـد يغـوث قـال وكـان جليسـا هلـم وكـان أبـيض 
، أحسـن هـذا : قـال فقـال لـه القـوم .فغدا عليهم ذات يوم وقد محرمها:قال، اللحية والرأس 

ســـلم أرســـلت إيل البارحـــة جاريتهـــا خنيلـــة زوج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه و عائشـــةإن أمـــي : فقـــال 
ابــــن أيب شــــيبة . )1(كــــان يصــــبغالصــــديقبكــــرأبــــاوأخربتــــين أن ، فأقســــمت علــــي ألصــــبغن 

أيب عـنعيد عـن حممـد بـن إبـراهيمقـال أخربنـا حيـىي بـن سـحدثنا يزيد بن هـارون]25518[
أن عبـد الـرمحن بـن األسـود بـن عبـد يغـوث وكـان جليسـا هلـم ن بـن عـوفسلمة بـن عبـد الـرمح

هـذا أحسـن : القـوم : وكان أبيض الرأس واللحية ، فغدا عليهم ذات يـوم وقـد محرهـا فقـال لـه 
أن أبـا بارحة جاريتها فأقسمت علي الصبغن وأخربتـينإن أمي عائشة أرسلت إيل ال: ، فقال 

أخربنا حيىي بن سـعيد عـن : نا يزيد بن هارون قال أخرب ]3451[ابن سعد .بكر كان يصبغ
حممــد بــن إبــراهيم عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن أن عبــد الــرمحن بــن األســود بــن عبــد يغــوث 
وكــان جليســا هلــم ، كــان أبــيض الــرأس واللحيــة ، فغــدا علــيهم ذات يــوم وقــد محرهــا ، فقــال لــه 

لبارحـــة جاريتهــا خنيلـــة فأقســـمت إن أمــي عائشـــة أرســلت إيل ا: هـــذا أحســن ، فقـــال : القــوم 
مــن طريــق] 5988[شــعب البيهقــي يف ال.علــي ألصــبغن ، وأخربتــين أن أبــا بكــر كــان يصــبغ

ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث والليث بن سعد عن حيىي بن سعيد عـن حممـد بـن إبـراهيم
بيـاض بن عبد يغوث كان شـديدأن عبد الرمحن بن أيب األسود بن عبد الرمحنعن أيب سلمة
، فقيــل لــه يف تتــان محــرةفخــرج علــيهم كــأن رأســه وحليتــه ياقو ، وكــان ال يصــبغ الــرأس واللحيــة

ولـو صـبغ رسـول اهللا صـلى اهللا ، سـلم مل يصـبغ ان أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و يف هـذا احلـديث بيـ:مالكقالو -1
.اهـ أخذه مالك عن القاسم د عليه و سلم ألرسلت بذلك عائشة إىل عبد الرمحن بن األسو 
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اهــوأخربتين أن أبـا بكـر كـان يصـبغ ، غ إن أمي عائشة أرسلت إيل بعزمية أن أصب:ذلك قال
.صحيح

أخربنــا عبــد : بــن مســلمة بــن قعنــب احلــارثي قــالأخربنــا عبــد اهللا]3453[وقــال ابــن ســعد 
مسعــت عائشــة وذكــر : العزيــز بــن حممــد عــن عمــرو بــن أيب عمــرو عــن القاســم بــن حممــد قــال 

قــال .إن خيضــب فقــد خضــب أبــو بكــر قبلــه باحلنــاء: عنــدها رجــل خيضــب باحلنــاء ، فقالــت 
.اهـ صحيح)1(لو علمت أن رسول اهللا خضب لبدأت برسول اهللا فذكرته: القاسم 

لزهــري عــن عائشــة أن أبــا بكــر كــان خيضــب عــن معمــر عــن ا]20177[عبــد الــرزاق وقــال
أخربنـا إبـراهيم بـن : أخربنـا معـن بـن عيسـى قـال ]3458[اهـ وقال ابن سعد باحلناء والكتم 

ابـن سـعد .سعد عن ابن شهاب عن عروة عـن عائشـة أن أبـا بكـر كـان يصـبغ باحلنـاء والكـتم
ن عـروة عـن عائشـة أخربنـا ابـن عيينـة عـن الزهـري عـ: أخربنا الفضل بن دكـني قـال ]3462[

أخربنـا أبـو بكـر بـن عبـد ]3452[ابـن سـعد وقـال.أن أبا بكـر كـان خيضـب باحلنـاء والكـتم
حــدثين ســليمان بــن بــالل عــن حممــد بــن أيب عتيــق وموســى بــن عقبــة: يــس قــال اهللا بــن أيب أو 

صبغ أبـو بكـر باحلنـاء والكـتم: لت أن عائشة قاأخربين عروة بن الزبري: هاب قال عن ابن ش
.هـ صحيح ا

حدثنا ابن فضل عن حصـني عـن مغـرية بـن شـبيل عـن قـيس بـن ]25513[ابن أيب شيبة -
ابــن .كــان أبــو بكــر خيــرج إلينــا ، وكــأن حليتــه ضــرام عــرفج مــن احلنــاء والكــتم: أيب حــازم قــال 

أخربنــا أبــو عوانــة عــن حصــني عــن : أخربنــا هشــام أبــو الوليــد الطيالســي قــال ]3463[ســعد 
ل البجلي عن قيس بن أيب حازم أن أبـا بكـر كـان خيـرج إلـيهم وكـأن حليتـه ضـرام املغرية بن شبي

حـدثنا أبـو ]1386[معجـم الصـحابة البغـوي يف . من شدة احلمـرة مـن احلنـاء والكـتمعرفج
رأيـت أبـا بكـر  : خيثمة نا جرير عن حصني عن املغرية بن شـبيل عـن قـيس بـن أيب حـازم قـال

حـــدثنا هنـــاد بـــن الســـري قـــال حـــدثنا أبـــو ]814[لطـــربي ا. كـــأن رأســـه وحليتـــه ضـــرام عـــرفج
كـان أبـو بكـر خيـرج : األحوص عـن حصـني عـن املغـرية بـن شـبيل عـن قـيس بـن أيب حـازم قـال

حدثنا ابن فضيل عن : وحدثنا ابن وكيع قال.إلينا وكأن حليته ضرام العرفج من احلناء والكتم 

أخربنـا إسـرائيل عـن معاويـة بـن إســحاق : أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى والفضـل بــن دكـني قـاال ]3460[ابـن سـعد -1
.اهـ صحيح نعم ، قد كان يغري: أكان أبو بكر خيضب ؟ قال : سألت القاسم بن حممد: قال
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كـان أبـو بكـر خيـرج إلينـا وكـأن رأسـه : حصني عن املغرية بن شبيل عن قيس بن أيب حازم قال
وحدثين عبد اهللا بن أمحد بـن يـونس قـال حـدثنا عبثـر أبـو زبيـد .ضرام عرفج من احلناء والكتم

كــان أبــو بكــر خيــرج وحليتــه : حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن قــيس بــن أيب حــازم قــال: قــال
.اهـ صحيح 

بــن حممــد امللطــي ثنــا أبــو نعــيم ثنــا مســعر عــن أيب عــون عــن حــدثنا فضــيل]24[الطــرباين -
رأيــت أبــا بكــر رضــي اهللا عنــه يف غــزوة ذات السالســل وكــأن حليتــه : ســد قــالرجــل مــن بــين أ

حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا ] 825[الطـــربي .رفج علـــى ناقـــة لـــه أدمـــا أبـــيض خفيفـــاهلـــب العـــ
أيب عــون عــن شــيخ مــن بــين أســد ن أخربنــا مســعر عــخرمــي قــال حــدثنا جعفــر بــن عــون قــالامل

أيــت أبــا بكــر يف غــزوة ذات السالســل كــأن حليتــه هلــاب العــرفج شــيخا أبــيض خفيفــا ر : قــال
.اهـ هذا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقة له أدماء 

حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن ثابـت بـن عبيـد عـن أيب ]25505[ابن أيب شيبة وقال
ابـــن ســـعد .: قـــاليجعفـــر األنصـــار 

أخربنا األعمش عـن ثابـت بـن عبيـد عـن أيب جعفـر : ير قالأخربنا أبو معاوية الضر ]6687[
]822[الطــربي .: األنصــاري قــال

:عن األعمش عـن ثابـت بـن عبيـد عـن أيب جعفـر قـالحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو معاوية
: ثين موسى بن عبد الـرمحن الكنـدي قـالوحد.رأيت أبا بكر وكأن رأسه وحليته هلب العرفج 

: حــدثنا أبــو حيــىي احلمــاين عــن األعمــش عــن ثابــت بــن عبيــد عــن أيب جعفــر األنصــاري قــال
.اهـ أبو جعفر جمهول رأيت أبا بكر كأن حليته مجر الغضى 

حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر نــا وكيــع عــن األعمــش ]1387[معجــم الصــحابة وقــال البغــوي يف 
رأيت أبا بكر يف غزوة السالسل كأن رأسـه : عن ثابت بن عبيد عن أيب جعفر األنصاري قال

اهـوحليته مجر الغضا
عــن زيــاد بـــن أخربنــا شــعبة: أخربنــا عمــرو بــن اهليــثم أبـــو قطــن قــال ]3465[ابــن ســعد -

]831[الطـــربي .أن أبـــا بكـــر خضـــب باحلنـــاء والكـــتمة عـــن رجـــل أظنـــه قـــال مـــن قومــه قــعال
حــدثنا شــعبة عــن زيــاد بــن عالقــة عــن : حــدثين وهــب بــن جريــر قــال: املثــىن قــالحــدثنا ابــن 

]23[قـال الطـرباين .اهـ خالفه مسـعر كان خيضب باحلناء والكتم أن أبا بكررجل من قومه
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كــان أبــو بكــر : ا أبــو نعــيم ثنــا مســعر عــن زيــاد بــن عالقــة قــال حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــ
اهـرضي اهللا عنه خيضب باحلناء 

عــن عمــار الــدهين أخربنــا إســرائيل: أخربنــا عبيــد اهللا بــن موســى قــال ]3461[ابــن ســعد -
أكـان عمـر خيضـب : جلست إىل أشياخ من األنصار مبكة فسأهلم عبيد بـن أيب اجلعـد : قال 

اهـأبا بكر كان خيضب باحلناء والكتمأخربنا فالن أن : ؟ فقالوا باحلناء والكتم
أخربنـا إسـرائيل عـن مسـاك عـن رجـل : أخربنا عبيد اهللا بن موسى قـال ]3459[ابن سعد -

اهـبكر قد خضب رأسه وحليته باحلناءرأيت أبا: قال من بين خيثم
املقري ثنا عبد الرمحن بن زياد بن حدثنا بشر بن موسى ثنا أبو عبد الرمحن ]22[الطرباين -

رأيت أبا بكـر الصـديق وهـو خليفـة رسـول اهللا صـلى : أنعم ثنا عمارة بن غراب عن عمه قال 
.سند ضعيف اهـ اهللا عليه و سلم أمحر اللحية قانيها 

أخربنــا : قــال أخربنــا زهــري: أخربنــا احلســن بــن موســى األشــيب قــال ]3571[ابــن ســعد -
مــا لــك عــن : لقيــت أبــا جعفــر وقــد قصــعت حليــيت ، فقــال : بــن قشــري قــال عــروة بــن عبــد اهللا 
فاصـبغ بالومســة ، فـإين كنـت أخضــب : أكرهـه يف هـذا البلــد ، قـال : قلــت : اخلضـاب ؟ قـال 

إن أناسـا مـن محقـى قـرائكم يزعمـون أن خضـاب اللحـى حـرام : 
عـــن الشـــك مـــن غـــريي: حممـــد ، قـــال زهـــري ن أو القاســـم بـــ

قلـت : والكتم ، فهذا الصديق قـد خضـب قـالكان خيضب باحلناء : خضاب أيب بكر فقال 
.اهـ مرسل جيدنعم ورب هذه القبلة ، أو الكعبة ، إنه الصديق: الصديق ؟ قال : 
نـــه كـــره اخلضـــاب أحـــدثنا عبـــد األعلـــى عـــن بـــرد عـــن مكحـــول ]25535[ابـــن أيب شـــيبة -

.اهـ مرسل صحيح خضب أبو بكر باحلناء والكتم: ال بالومسة وق
أخربنــا محــاد بــن زيــد عــن ثابــت عــن : أخربنــا ســعيد بــن منصــور قــال ]4029[ابــن ســعد -

.اهـ صحيح ، تقدمخيضب باحلناءعمركان : أنس قال 
عــن فضــيل بــن  أخربنــا ســيف: قــال ســدي حــدثين إمساعيــل بــن موســى ال]834[الطــربي -

دخــل عليــه مســجد املهــاجرين ، كلثــومملــا بــىن بــأم  عمــرأن عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاسكثــري 
.ضعيف جدا اهـ ياهم أن صفر حلاهم باملالب فكانت حتفته إ
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كــان عمــر وعلــي : حــدثنا جريــر عــن مغــرية قــال : حــدثنا ابــن محيــد قــال]940[الطــربي -
.منقطعضعيف اهـال خيضبان رضوان اهللا عليهما

حدثنا حممد بن مصفى نا سويد بن عبد العزيز ]80[يب عاصم يف اآلحاد واملثاين ابن أوقال
شـيبته فقيـل أن عمـر بـن اخلطـاب كـان ال يغـري نا ثابـت بـن عجـالن عـن جماهـد عـن ابـن عمـر

مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا : فقال عمر . يغري؟ وقد كان أبو بكرأال تغرييا أمري املؤمنني: له
.وما أنا مبغري شيبيت.شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نورا يوم القيامةمن: عليه وسلم يقول

حدثنا إبراهيم بن حممد بن عـرق احلمصـي حـدثنا حممـد بـن املصـفى ثنـا سـويد ]58[الطرباين 
: ع الزوائـد جممـيف قال اهليثمي .ت بن عجالن عن جماهد عن ابن عمربن عبد العزيز ثنا ثاب

اهـبنحوه، وفيه سويد بن عبد العزيز وهو مرتوكواألوسطرواه الطرباين يف الكبري
ثنــا حممــد بــن حــدثنا أبــو حامــد أمحــد بــن حممــد]180[معرفــة الصــحابة وقــال أبــو نعــيم يف 

مسعــت جماهــد بــن جــرب : حاق ثنــا أبــو مهــام الســكوين ثنــا بقيــة عــن ثابــت بــن عجــالن قــالإســ
.)1(اهـ منكريغري شيبهكان عمر بن اخلطاب ال: يقول

حدثنا بكر بن سهل ثنا عبد اهللا بن يوسف ثنا حممد بن محري ثنـا ثابـت ]57[وقال الطرباين 
. رأيـت عمـر ال يغـري مـن حليتـه شـيئا : بن عجالن قال مسعت أبا عامر سـليم بـن عـامر يقـول 

بـن عبــد اهللا أنـا عبــد نعــيم أمحـد أيبمـن طريـق]129[ألحاديـث املختــارةيف اورواه املقدسـي
عفـر ثنـا إمساعيـل بـن عبــد اهللا العبـدي ثنـا عبـد اهللا بـن يوســف ثنـا حممـد بـن محـري ثنــا اهللا بـن ج

، رأيــت عمــر ال يغــري شــيبه بشــيء :ثابــت بــن العجــالن قــال مسعــت أبــا عــامر األنصــاري قــال
، من شاب شيبة فهي له نـور يـوم القيامـة :وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

اهليـثم بـن كليـب الشاشـي ثنـا أبـو بكـر الـوراق أمحـد بـن مـن طريـقو .فال أحب أن أغري نوري
حممد البلخي صاحب أمحـد بـن حنبـل أنـا اهليـثم بـن خارجـة البغـدادي ثنـا حممـد بـن محـري عـن 
ثابت بن العجالن عن سـليم بـن عـامر قـال رأيـت أبـا بكـر خيضـب باحلنـاء والكـتم وكـان عمـر 

من شاب شيبة يف : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن اخلطاب ال خيضب ومسعته يقول قال رسول

ال تنتفـوا الشـيب : كان يقـول: محيد األعرج عن جماهد قالحدثنا وكيع عن سفيان عن]25955[ابن أيب شيبة -1
.اهـ هذا أصح عن جماهدفإنه نور يوم القيامة
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ثابـت . خمتصـرا املرفـوع قـط ابـن حبـان ورواه. اإلسالم كانت له نورا يـوم القيامـة وأنـا ال أغـريه
.بن عجالن له غرائب ، وقد اضطرب فيه 

حـــدثنا موســـى بـــن عيســـى بــن املنـــذر احلمصـــي حـــدثنا حيـــوة بـــن شـــريح ]56[الطـــرباين وقــال
ثنـا عبـد الـرمحن بـن عمـرو بن الوليد عن حبري بن سـعد عـن خالـد بـن معـدان احلمصي ثنا بقية

أتريد أن تطفيء : أن عمر رضي اهللا عنه عرضت عليه موالة له أن يصبغ حليته فقال السلمي 
. وهــــو منكـــر جــــدا .اهــــ ورواه ابــــن أيب عاصـــم مـــن هــــذا الوجـــهنـــوري كمـــا أطفــــأ فـــالن نــــوره 
.أنس بن مالكما رواهوالصحيح عن أمري املؤمنني 

مـــا خضـــب : حـــدثنا وكيـــع قـــال حـــدثتين أم غــراب عـــن بنانـــة قالـــت ]79[العلـــل يف أمحــد -
أن عثمــان  أخربنـا حممــد بـن ربيعــة عـن أم غــراب عـن بنانــة]2949[ابـن ســعد . قــطعثمـان

.اهـ منكر كان أبيض اللحية
الــرمحن بــن حــدثنا يزيــد بــن هــارون عــن ابــن أيب ذئــب عــن عبــد]25540[ابــن أيب شــيبة -

ابــن . وراء علــى بغلــة شــهباء مصــفرا حليتــهوهــو يبــين الــز عفــانبــنعثمــانرأيــت : قــال ســعد
أخربنــا ابــن : أخربنــا يزيــد بــن هــارون وحممــد بــن إمساعيــل بــن أيب فــديك قــاال ]2932[ســعد 

رأيت عثمان بن عفان وهـو : بن سعد موىل األسود بن سفيان قالأيب ذئب عن عبد الرمحن 
علـى بغلـة شـهباء ، وقالـه : مل يقـل ابـن أيب فـديك . وراء على بغلة شهباء مصـفرا حليتـهيبين الز 

حـدثنا املقــدام بـن داود ثنــا أســد بـن موســى ثنـا ابــن أيب ذئـب عــن عبــد ]96[الطــرباين . يزيـد
.سند جيد اهـ رأيت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أصفر اللحية : الرمحن بن سعد قال 

حـدثين : حدثين احلكم بن الصلت قـال: قالأخربنا خالد بن خملد]2933[وقال ابن سعد 
اهـــ أبـــو ه مخيصــة ســـوداء وهــو خمضــوب حبنـــاءرأيــت عثمـــان بــن عفــان خيطـــب وعليــ: أيب قــال

.الصلت مل أجد له ذكرا 
حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز البغــوي ثنــا داود بــن رشــيد ثنــا ]95[الطــرباين وقــال 

رأيـت : ثنا حجـر بـن احلـارث الغسـاين ثنـا عبـد اهللا بـن عـوف القـاري قـال سلمة بن بشـري حـد
.فيه ضعف اهـعثمان بن عفان رضي اهللا عنه أبيض اللحية 

أبـيض عليـارأيـت : قـال اعيـل عـن الشـعيبعـن إمسحـدثنا وكيـع ]25562[ابن أيب شـيبة -
بن عبـاد العبـديأخربنا شهاب]2833[ابن سعد .قد مألت ما بني منكبيهالرأس واللحية 
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مـن ما رأيت رجال قـط أعـرض حليـة : عن عامر قالا إبراهيم بن محيد عن إمساعيلأخربن:قال
: أخربنـــا يزيـــد بـــن هـــارون قـــال]2826[ابـــن ســـعد .بيضـــاءعلـــي قـــد مـــألت مـــا بـــني منكبيـــه

وقـد أخـذت مـا رأيت عليا وكان عريض اللحيـة : أخربنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال
ن حــدثنا ابــحــدثنا أبــو كريــب قــال ]937[الطــربي .منكبيــه ، أصــلع علــى رأســه زغيبــاتبــني 

رأيـت أبـا احلسـن عليـا وحليتـه بيضـاء قـد مـألت مـا بـني : إدريس عن إمساعيل عن الشعيب قال 
وحــدثنا حملثــىن ثنــا مســدد ثنــا حيــىي بــن ســعيدحــدثنا معــاذ بــن ا]157[الطــرباين . منكبيــه 

ثنا أبو صاحل احلراين قـال قـال وكيـع كالمهـا عـن : السرح املصري قاال عمرو بن أيب الطاهر بن 
رأيت عليا رضي اهللا عنه على املنرب أبـيض اللحيـة قـد : إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال 

.صحيح اهـمألت ما بني منكبيه زاد حيىي بن سعيد يف حديثه على رأسه زغيبات 
عـن عـامر ن جـابرعـأخربنـا شـريك : دكـني قـال أخربنـا الفضـل بـن]2830[ابن سعد وقال 
اهللا أخربنا عبيـد وقال.كان علي يطردنا من الرحبة وحنن صبيان ، أبيض الرأس واللحية: قال 

ورأســه وحليتــه بيضــاء  رأيــت عليــا : عــن عــامر قــالأخربنــا إســرائيل عــن جــابر: بــن موســى قــال 
صـمد العمـي قـال حـدثنا جـابر بـن حدثنا أبو عبد ال]4855[العلل أمحد يف .

يزيد اجلعفي عن عامر أنه رأى علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليـه وسـلم ورأسـه وحليتـه كأنـه 
.اهـ جابر اجلعفي ال حيتج به قطنة بيضاء

ض رأيــت عليــا علــى املنــرب أبــي:عــن معمــر عــن أيب إســحاق قــال]20188[عبــد الــرزاق -
صــة بـــن وقبيأخربنــا مؤمـــل بــن إمساعيـــل ]2828[ابــن ســـعد .اللحيــة والــرأس عليـــه إزار ورداء

الطـــربي .رأيـــت عليـــا أبـــيض الـــرأس واللحيـــة: عـــن أيب إســـحاق قـــالأخربنـــا ســـفيانعقبـــة قـــاال
لثوري عـن أيب دثنا سفيان بن سعيد اححدثنا عبد الرمحن قال بشار قالحدثنا ابن]932[

ر أو ذكـ: قـال سـفيان. واللحيـةأس علي بن أيب طالب أبيض الر رأيت :إسحاق اهلمداين قال
حدثنا حممد بـن عبـد اهللا احلضـرمي ثنـا يوسـف بـن يعقـوب الصـفار ]154[الطرباين .أحدمها
رأيـت : ن سـفيان الثـوري عـن أيب إسـحاق قـالد بـن خالـد اخليـاط عـن ابـن أيب ذئـب عـاثنا مح

حـدثنا أبـو ]395[البغـوي يف اجلعـديات .ه على املنرب أبيض الرأس واللحيةعليا رضي اهللا عن
. نعـم :قـال؟قلـت أليب إسـحاق هـل رأيـت عليـا: بكر بن زجنويه نا احلميدي نا سـفيان قـال 

ثنـا حجـاج بـن حممـد حدثنا حممد بن علي الصائغ املكـي ثنـا حيـىي بـن معـني]159[الطرباين 
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شـعيب أكـرب مـين بسـنة ال: اق أنـت أكـرب مـن الشـعيب ؟ فقـال يلسألت أبا إسـح: ثنا شعبة قال
قال اخلليل اهـعظيم البطن أجلح: وكان يصفه لنا ورأى أبو إسحاق عليا : قال. و سنتني أ

اهـذهاب شعر مقدم الرأس والنعت أجلح اجللح: يف العني 
عــن أخربنـا يــونس بــن أيب إســحاق : ال قــأخربنــا الفضـل بــن دكــني]2827[ابــن ســعد وقـال

يـا عمـرو فـانظر إىل أمـري املـؤمنني ، فقمـت قـم: رأيت عليا فقـال يل أيب: أبيه أيب إسحاق قال
حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا ]152[الطــرباين .إليــه فلــم أره خيضــب حليتــه ، ضــخم اللحيــة

قـال : عنـه قـالرأيـت عليـا رضـي اهللا : س بن أيب إسحاق عن أيب إسحاق قالأبو نعيم ثنا يون
اهـيته ضخم الرأسنني فلم أره خضب حليا عمرو فانظر إىل أمري املؤم: يل أيب 

ائيل عـن أيب حـدثنا إسـر :حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرمحن قـال] 933[وقال الطربي 
: لأي بـــين تريـــد أن تـــرى أمـــري املـــؤمنني ؟ قـــا:كنـــت مـــع أيب يـــوم اجلمعـــة فقـــال:إســـحاق قـــال

.أبــيض الــرأس واللحيــة عليــه إزار ورداء أتــرع ضــخم الــبطنفقمــت قائمــا فرأيــت عليــا خيطــب 
ا إســرائيل بــن حــدثنقــالوحــدثنا هــارون بــن إســحاق اهلمــداين قــال حــدثنا مصــعب بــن املقــدام 

رأيــت عليـا خيطـب علـى املنــرب : يـونس بـن أيب إسـحاق السـبيعي قــال حـدثنا أبـو إسـحاق قـال 
دثين عبــد األعلــى بــن وحــ.ربعــة وعليــه إزار ورداء أبــيض الــرأس واللحيــة أجلــح ضــخم الــبطن

ثنا إسـرائيل عـن أيب إسـحاق عمـرو بـن عبـد حـدنا حيـىي بـن آدم قـال واصل األسدي قـال حـدث
.ربعــة مــن الرجــال رأيــت عليــا أبــيض الــرأس واللحيــة أجلــح ضــخم الــبطن : اهللا اهلمــداين قــال

حــدثنا أمحــد بــن زهــري نــا خلــف بــن الوليــد نــا إســرائيل عــن أيب ]394[البغــوي يف اجلعــديات 
فــإذا هــو علــى املنــرب شــيخ أبــيض الــرأس ، ملــؤمنني قــم فــانظر إىل أمــري ا: إســحاق قــال قــال أيب 

قال فقال .ومل يرفع يديه.واللحية أجلح ضخم البطن ربعة عليه إزار ورداء وليس عليه قميص
حـدثنا عبـد : قـال ابـن بشـار] 621/ 2[الفسـوي . ال : قـال ؟ يا أبا إسـحاق أقنـت : رجل 

أي : يــوم اجلمعــة، فقــال يل أيبكنــت مــع أيب: ثنــا إســرائيل عــن أيب إســحاق قــال: الــرمحن قــال
النـاس عليـه إزار ورداء، فقمت قائما فرأيت عليـا خيطـب : بين أتريد أن ترى أمري املؤمنني؟ قال

اهــديه كما يرفعون ومل جيلـس حـىت نـزل، ضخم البطن، أبيض الرأس واللحية، فلم يرفع يأقرع 
.كذا قال 
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أنــه إســحاقعــن أيبأخربنــا زهــري: أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال ]2831[ابــن ســعد وقــال 
زرعــة وأبــ.فرأيتــه أبــيض اللحيــة أجلــح: صــلى مــع علــي اجلمعــة حــني مالــت الشــمس ، قــال 

حـــدثنا أبـــو :حـــدثنا زهـــري بـــن معاويـــة قـــال: حـــدثنا حيـــىي بـــن صـــاحل قـــال] 668[الدمشـــقي 
اجلمعـــة، وكـــان أبـــيضخيطـــب يـــومعلـــي بـــن أيب طالـــب رمحـــة اهللا عليـــهرأيـــت: إســـحاق قـــال

اهـأصلعاللحية
أبـيض رأيـت عليـا أصـلع: حدثنا شريك عن أيب إسحاق قال]25566[وقال ابن أيب شيبة 

حــدثين عبــد اهللا بــن عمــر قــال مسعــت ]2712[العلــل أمحــد يف عبــد اهللا بــن .الــرأس واللحيــة
اهـ ابن عمر رأيت عليا أبيض الرأس واللحية: عبد اهللا قال مسعت أبا إسحاق قالشريك بن 

حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن عمـــر نـــا ]1812[معجـــم الصـــحابة وقـــال البغـــوي يف . مشـــكدانة و هـــ
ضــب وكــان رمبــا خ، واللحيــة رأيــت عليــا أبــيض الــرأس : ســحاق قــالمسعــت أبــا إ: شــريك قــال

]2829[ابن سعد وقال . ، وما ذكر اخلضاب مبحفوظ اهـ كذا قال حليته وإذا برجل أبيض 
رأيــت عليــا أصــلع أبــيض : أيب إســحاق قــالعــن ا شــريكأخربنــأخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال

ــأصــح ، واجلَ أجلــح اهـــرفعــين أيب، اللحيــة واخلــرب عــن .ح دون الصــلع ، ومــا كــانوا حيســرون َل
.)1(علي صحيح

أبــا مسعـت : نـا أيب قـالأخرب : قــالأخربنـا وهــب بـن جريـر بـن حـازم]2836[وقـال ابـن سـعد 
رواه الطـرباين مـن طريـقو .كأمنـا اجتـاب إهـاب شـاةرأيـت عليـا أصـلع كثـري الشـعر  : رجاء قـال

حـدثين إبـراهيم بـن سـعيد اجلـوهري ]67[ورواه ابن أيب الدنيا يف مقتـل علـي . ب بن جريروه
قال حدثنا حسني بن حممد نا جرير بن حازم عن أيب رجاء العطاردي قال رأيت علي بـن أيب 

يف عينيـه خفـش أصـلع شـديد طالب رجال ربعة ضـخم الـبطن عظـيم اللحيـة قـد مـألت صـدره
.صحيح اهـر والكتفني كأمنا اجتاب إهاب شاةالصلع كثري شعر الصد

حـــدثنا أبـــو خيثمـــة قـــال حـــدثنا جريـــر عـــن عبـــد ]4879[العلـــل وقـــال عبـــد اهللا بـــن أمحـــد يف 
البغـوي يف اجلعـديات .أبـيض الـرأس واللحيـةطالـبأيببـنعلـيرأيـت :امللك بـن عمـري قـال

: عـن عبـد امللــك بـن عمـري قــاليد األمـوي حــدثين عمـي حممـد بــن سـعيدحـدثين سـع]522[

رأيــت مالــك بــن أنــس ال خيضــب فســألته عــن تركــه :حــدثنا إســحاق بــن عيســى الطبــاع قــال]1588العلــل [أمحــد -1
اهـبلغين أن عليا كان ال خيضب: فقال ، اخلضاب 
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وهــو وايف الشــيب، عنــد اقفــا يف صــحن رحبــة املســجد علــى فــرسرأيــت علــي بــن أيب طالــب و 
.اهـ صحيح أرى حربا مضللة، وسلما، وعهدا ليس بالعهد الوثيق: امليضأة، وهو يقول

حـدثنا نـوح عــن : ىي بـن واضـح قـال حـدثنا حيـ: قـال ثنا ابـن محيـدحـد]938[الطـربي وقـال 
حــدثنا ابــن محيــد قــال حــدثنا حيــىي قــال . رأيــت عليــا أبــيض الــرأس واللحيــة : أيب ســعيد قــال 

، وأبــو ســعيد مــامل أعرفهمــن فــوق حيــىياهـــرأيــت عليــا أبــيض اللحيــة : حــدثنا خربــوذان قــال 
.مرتوكاعقيص

بــن صــاحل نــا يــونس بــن بكــري عــن نا عبــد الــرمحنحــدث]71[مقتــل علــي يف بــن أيب الــدنيا ا-
إمنا منع عليـا أن :عنبسة بن األزهر وكان على قضاء جرجان وكان من بين عامر بن ذهل قال

اهــ ب هذه من هذه ووضع يـده علـى هامتـهخيضب قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيض
تـــاب الفـــنت ولـــه شـــواهد عنـــد ابـــن ســـعد وغـــريه ، يـــأيت إن شـــاء اهللا ذكرهـــا يف كمنقطـــع ، هـــذا 

.أعاذنا اهللا واملسلمني من شرها
: حـدثين سـوادة بـن حنظلـة قـال: حدثنا وكيع عـن هـالل قـال]25542[ابن أيب شيبة وقال

حـدثين عبـد األعلـى بـن ]836[الطربي .اهـ كذا وإمنا هو أبو هاللأصفر اللحيةرأيت عليا
بـن حنظلـةةراسيب عن سوادواصل قال حدثنا هدبة بن خالد البصري قال حدثنا أبو هالل ال

أخربنـــا الفضــل بـــن دكــني وعفـــان بـــن ]2834[ابـــن ســعد . رأيـــت عليــا أصـــفر اللحيــة : قــال
ريي حـدثين سـوادة بـن حنظلـة القشـ: أخربنـا أبـو هـالل قـال : قـالوا مسلم وسليمان بن حرب 

ثنا حـــد]936[فضـــائل الصـــحابة عبـــد اهللا بـــن أمحـــد يف . رأيـــت عليـــا أصـــفر اللحيـــة: قـــال
أبــو اهـــ رأيــت عليــا أصــفر اللحيــة: ان بــن فــروخ قثنــا أبــو هــالل نــا ســوادة بــن حنظلــة قــالشــيب

.ف فيه ضعهالل حممد بن سليم 
أخربنــا عبــد اهللا بــن منــري وأســباط بــن حممــد عــن إمساعيــل بــن ســلمان ]2835[ابــن ســعد -

.مث تركــهخضــب علــي باحلنــاء مــرة ، : عــن حممــد ابــن احلنفيــة قــال األزرق عــن أيب عمــر البــزاز 
بــن ســليمان عــن أيب عمــرو البــزار عــن حــدثنا إمساعيــل]1813[معجــم الصــحابة البغــوي يف 

حدثنا احلسـن بـن علـي بـن ]1332ك[الدواليب .اختضب علي مرة باحلناء: ابن احلنفية قال
عفــان قــال حــدثنا أســباط بــن حممــد عــن إمساعيــل بــن ســلمان األزرق عــن أيب عمــر البــزار عــن 

.اهـ ضعيف تضب علي عليه السالم مرة مث تركهاخ: قالةحممد ابن احلنفي
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إمنـــا : قـــال حـــدثنا شـــريك عـــن ســـليمان املقعـــد عـــن عـــامر]25514[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
.، إمنا يروي عن سليمان األعمش اهـ سليمان مل أعرفه مرةعليخضب 

رأيــت : قــال حــدثنا شــريك عــن ســدير بــن الصــرييف عــن أبيــه]25567[وقــال ابــن أيب شــيبة 
حدثين نصـر بـن عبـد الـرمحن األودي قـال ]929[الطربي وقال اهـ عليا أبيض الرأس واللحية

دخلـت أنـا وأيب وجـدي : ير بن حكيم بن صهيب قال عن سدحدثنا هشيم بن أيب ساسان
قـد : ب ؟ قـال مـا منعـك أن ختضـيـا شـيخ: فقـال.دينة ، فإذا علي بن احلسني فيـهاحلمام بامل

علـي بـن أيب : قال .ومن ذلك الذي هو خري مين: قال.منك ال خيضبرأيت من هو خري
ال اهـصلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ،قد خضب خري من علي بن أيب طالب: قال.طالب

.بأس به
حدثنا إسـرائيل : أخربنا عبيد اهللا بن موسى والفضل بن دكني قاال]6849[ابن سعد وقال 

، رأيـت ابــن احلنفيـة خيضــب باحلنـاء والكــتم : أيب إدريـس قــال عــن عـن عبــد العزيـز بــن حكـيم 
اهــ شـبب بـه للنسـاءأت: فمـا لـك ؟ قـال : قلـت . ال : أكان علـي خيضـب ؟ قـال : فقلت له 

.أبو إدريس مل أعرفه 
عــن عــيت بــن أخربنــا عــوف عــن احلســن: أخربنــا روح بــن عبــادة قــال ]4492[ابــن ســعد -

أخربنا عفـان بـن مسـلم وسـليمان بـن .يض الرأس واللحيةأبكعببنأبيرأيت : ضمرة قال 
أخربنــا ثابــت البنــاين ومحيــد عــن احلســن عــن عــيت : أخربنــا محــاد بــن ســلمة قــال : حــرب قــاال 

وإذا هـو أيب بـن  رجل أبيض الرأس واللحية حيدث قدمت املدينة فجلست إىل: قال السعدي
حـدثنا ابـن ]25561[أيب شـيبة بـنا.ومل يذكر سليمان محيدا: قال حممد بن سعد .كعب

رأيـــت أيب أبـــيض الـــرأس : إدريـــس عـــن شـــعبة عـــن يـــونس عـــن احلســـن عـــن عـــيت التميمـــي قـــال 
حدثنا هشيم عن يونس ومبـارك عـن احلسـن قـال أخـربين عـيت ]2251العلل [أمحد .واللحية

حـدثنا ]942[الطـربي .رأيت أيب بـن كعـب أبـيض الـرأس واللحيـة مـا خيضـب:السعدي قال
: قــالمرةحــدثنا عــيت بــن ضــ: قــالابــن عــدي عــن عــوف عــن احلســن حــدثنا: قــالبشــار ابــن 

وحـدثنا أبـو كريـب. فلقيت شيخا أبيض الرأس واللحية فإذا هو أيب بن كعـب، قدمت املدينة
يب بـن كعـب رأيـت أ: عن يونس عن احلسن عن عيت قـال حدثنا ابن إدريس عن شعبة: ل قا

.حصحياهـأبيض الرأس أبيض  اللحية
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عـن أيب نضـرة إمساعيل بن أيب إبراهيم األسـدي عـن اجلريـريأخربنا ]4491[ابن سعد وقال 
طلبت حاجة إىل عمر يف خالفتـه وإىل جنبـه : أو جويرب جابر: قال رجل منا يقال له : قال 

إن الــدنيا فيهــا بالغنــا وزادنــا إىل اآلخــرة ، وفيهــا : رجــل أبــيض الشــعر أبــيض الثيــاب ، فقــال 
هـــذا ســـيد : مـــن هـــذا يـــا أمـــري املـــؤمنني ؟ قـــال : أعمالنـــا

وأبــو نعــيم يف والطــربي يف التهــذيب رواه البخــاري يف األدب املفــرد اهـــاملســلمني أيب بــن كعــب
.ال يعرف فإنه ويرب يق ابن علية ، وضعفه األلباين جبمن طر املعرفة 

أبـو عـامر عـن حـدثنا صـاحل بـن رسـتم : دكـني قـال أخربنـا الفضـل بـن ]5423[ابن سعد -
ال طــويال آدم أبـــيض الـــرأس رجـــذرأبـــارأيــت : عـــن األحنـــف بــن قـــيس قـــال محيــد بـــن هــالل

حدثنا أبو عامر صاحل بن : قالحدثنا الفضل بن دكني ]25563[ابن أيب شيبة . واللحية
قــدمت املدينــة : قــال حــدثين األحنــف بــن قــيس : حــدثنا محيــد بــن هــالل قــال : رســتم قــال 

فدخلت مسجدها ، فبينـا أنـا أصـلي إذ دخـل رجـل طويـل آدم ، أبـيض اللحيـة والـرأس حملـوق 
]115/ 2[الفسـوي .ذرأبـو: من هـذا ؟ قـالوا: فاتبعته، قلتيشبه بعضه بعضا ، فخرجت

قدمت املدينة : حدثنا أبو نعيم ثنا صاحل حدثين محيد بن هالل حدثين األحنف بن قيس قال
مســـجدها فبينمــا أنـــا أصــلي إذ دخـــل رجــل آدم طـــوال أبــيض الـــرأس واللحيــة حملـــوق فــدخلت 

.اهـ حسن أبو ذر: الفخرج فاتبعته فقلت من هذا؟ ق: قال. يشبه بعضه بعضا
حدثنا األعمش عن هـالل بـن : ربنا حممد بن عبيد الطنافسي قالأخ]9456[ابن سعد -

سـتند إىل مبشـيخ أبـيض الـرأس واللحيـةذا أنـافـإقدمت البصـرة فـدخلت املسـجد : اليساف ق
اهـــ الحصــينبــنعمــران: مــن هــذا ؟ فقــالوا :فســألت : قــال. أســطوانة يف حلقــة حيــدثهم

.ثقات 
عــن عثمــان بــن أخربنــا عمــرو بــن اهليــثم أبــو قطــن عــن ابــن أيب ذئــب]5687[ابــن ســعد -

.ن اهـ حسيصفر حليته وحنن يف الكتابقتادةأبارأيت : عبيد اهللا قال 
حــدثنا أم: حــدثنا أبــو نعــيم الفضــل بــن دكــني قــال] 637[يف التــاريخ الدمشــقي زرعــة أبــو-

علـى بـرذون شـيخا أبـيض الـرأس واللحيـةمالـكبـنأنـسرأيـت : 
]34[معجــم الصــحابة وقــال البغــوي يف .وقمــيص أبــيضمامــة ورداء أبــيضأشــهب، عليــه ع
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كان أنس بن مالك مير بنا كل مجعة علـى : ر قال حدثتنا أم أمنار قالتحدثنا أبو نصر التما
.وكان خيضب بالصفرة، برذون عليه قلنسوة الطية 

لعاليــة اوأبـاأنسـارأيـت : قــال حـدثنا وكيـع عــن خالـد بـن دينـار]25550[ابـن أيب شـيبة -
ــ]9526[عد ابــن ســ. وأبــا الســوار يصــفرون حلــاهم : ن عقبــة قــال أخربنــا حيــىي بــن خليــف ب

/ 3[املعرفـــة الفســـوي يف . رأيـــت أنـــس بـــن مالـــك خيضـــب بالصـــفرة: حـــدثنا أبـــو خلـــدة قـــال
رأيـت أنسـا خيضـب بصـفرة : حـدثنا أبـو خلـدة قـال: حدثنا أبـو قطـن قـال: قال أمحد]213

رجــاء أبــا الســوار وأبــاوىف و أواحلســن وســعيد بــن أيب احلســن وجــابر بــن زيــد ومطــرف وزرارة بــن 
.اهـ صحيح عالء يزيد بن عبد اهللا بن الشخريوأبا ال

أنســارأيــت : قــال حــدثنا حيــىي بــن آدم عــن عيســى بــن طهمــان]25557[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح يصفر حليته

: أخربنـا شـيبان عـن األعمـش قـال : أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى قـال ]9525[ابن سـعد -
حـدثنا أبــو خيثمــة ] 676[الدمشــقي أبــو زرعـة . مالــك يصـبغ حليتــه بالصـفرة رأيـت أنــس بـن 

كيــد بــن وهــب وأنــس بــن مالــز رأيــت : حــدثنا عبيــد اهللا عــن ســفيان عــن األعمــش قــال:قــال
اهـــ كــذا وجدتــه يف التــاريخ ، وصــوابه شــيبان هــو ابــن عبــد وشــقيق بــن ســلمة يصــفرون حلــاهم

حــدثنا عبيــد اهللا بــن : حــدثنا أيب قــال]4351[يخ يف التــار ابــن أيب خيثمــة . الــرمحن النحــوي 
وزيد بن وشقيق بن سلمةرأيت أنس بن مالك: قالحدثنا شيبان عن األعمش: موسى قال

حــــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي ثنــــا ]660[الطـــرباين .وهـــب يصـــبغون حلـــاهم بـــاحلمرة
رأيــت أنــس بــن : قــالبــن موســى ثنــا شــيبان عــن األعمــش عثمــان بــن أيب شــيبة ثنــا عبيــد اهللا 

.صحيح اهـ مالك رضي اهللا عنه خيضب باحلمرة 
عــن ابــن وهــب أخــربين ســعيد بــن أيب أيــوبمــن طريــق] 5989[شــعب يف الالبيهقــي وروى

.اهـ حسن مصبوغا شعره باحلناء مالكبنأنسرأيت : الوليد بن أيب الوليد قال
بـن أيب أويـس ثنـا ثابـت بـن مساعيـل حدثنا علـي بـن املبـارك الصـنعاين ثنـا إ]657[الطرباين -

.اهـ حسنيصبغ رأسه باحلناء ، رأيت أنس بن مالك أبيض الرأس واللحية : قيس قال
دثنا القاســم بــن مالــك عــن شــقيق بــن حــ: القــحــدثين يعقــوب بــن ماهــان ]851[الطــربي -

.حسن اهـبورس س بن مالك يصفر حليتهرأيت أن: عبد اهللا قال أيب
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: حدثنا طالوت نا عاصم بن عبد الواحد أيب مالك قال]31[م الصحابة معجالبغوي يف -
.اهـ صحيح رأيت أنس بن مالك خيضب باحلمرة

قـال حـدثنا عبيـد اهللا العتكـي حدثنا ابن محيد قال حدثنا حيـىي بـن واضـح] 852[الطربي -
سـامل بـن حـدثنا طـالوت نـا ]32[معجم الصـحابة البغوي . رأيت أنسا خمضوبا باحلناء : قال

حسـن هـذا أشـبه ، وهـو خـرب اهــ رأيت أنس بن مالك خيضب بالصـفرة:عبد اهللا العتكي قال
.
ابـن .رأيـت أنسـا خيضـب باحلنـاء: قالحدثنا وكيع عن إمساعيل]25509[ابن أيب شيبة -

رأيـت أنـس : أخربنـا إمساعيـل بـن أيب خالـد قـال : أخربنا يزيد بن هـارون قـال]9527[سعد 
عـن ابـن أيب خالـد قـال حدثنا شـريك : لفضل بن دكني قال أخربنا ا. ابه أمحربن مالك وخض

]658[الطـرباين .رأيت أنس بن مالك أمحر اللحية ، ورأيته معتما ، قـد أرخاهـا مـن خلفـه: 
رأيـت أنـس : حدثنا حممد بن عبد اهللا بـن منـري ثنـا أبـو معاويـة عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد قـال 

ثنـا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي ثنـا خالـد بـن عقبـة .ضـب باحلنـاء بن مالك رضي اهللا عنـه خي
اهــ كان أنس بن مالك يصفر حليته بالورس : بن خالد ثنا أيب عن إمساعيل بن أيب خالد قال 

.صحيح 
أنـس رأيـت : أخربنا إمساعيل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال]25515[ابن أيب شيبة وقال

حدثنا جماهد بن موسـى ]848[الطربي .وفىوعبد اهللا بن أبي أبن مالك 
رأيت أنس بن مالك وعبـد اهللا بـن أيب : قال حدثنا يزيد قال أخربنا إمساعيل بن أيب خالد قال

أخربنـــا : وحـــدثنا خـــالد بـــن أســـلم قـــال أخربنـــا النضـــر بـــن مشيـــل قـــال. 
ثين موسى بـن حد.ن أيب أوىف خيضبان باحلناءرأيت أنس بن مالك وعبد اهللا ب:إمساعيل قال 

: حــدثنا حممــد بــن بشــر العبــدي عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد قــال: عبــد الــرمحن الكنــدي قــال
]2717[العلـــل عبـــد اهللا بـــن أمحـــد يف . أوىف وأنســـا خيضـــبان باحلنـــاءعبـــد اهللا بـــن أيبرأيـــت 

رأيـت :عيـل بـن أيب خالـد قـالحدثين عبد اهللا بن عمر قال حدثنا أبـو أسـامة قـال حـدثنا إمسا
.اهـ صحيحورأيت أنسا مصبوغا حليته بورس، له ضفرين وكان يصبغ باحلناء أوىفأيببنا
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رأيت عبد : قال إمساعيل بن أيب خالدعنحدثنا أبو أسامة]25508[وقال ابن أيب شيبة 
قـال بـن هـارونأخربنـا يزيـد]6128[ابن سـعد .اهللا بن أيب أوىف له ظفران مصبوغان باحلناء

اهـعبد اهللا بن أيب أوىف خضابه أمحررأيت : أخربنا إمساعيل بن أيب خالد قال : 
: عـن أيب خالـد قـال أخربنـا شـريك : أخربنا الفضل بـن دكـني قـال ]6129[وقال ابن سعد 

.اهـ صحيح ابن أيب أوىف أمحر الرأس واللحيةرأيت 
عبـد رأيـت : قـال ارون عـن داود أيب اليمـان حدثنا يزيد بن ه]25552[وقال ابن أيب شيبة 

أنبــأ : ن قــالأخــربين أبــو عبــد الــرمح]2106ك[قــال الــدواليب . اهللا بــن أيب أوىف يصــفر حليتــه
: قـالحـدثنا داود اخلشـك أبـو اليمـان: القـان بـن معاويـةحـدثنا مـرو : قـالعبيد اهللا بن سعيد

.اهـ حسن رأيت ابن أيب أوىف وهو يصفر حليته بالورس
حــدثين عبــد الــرمحن بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم املصــري قــال حــدثنا أبــو ]945[الطــربي -

رأيـــت أنـــس بـــن مالـــك : حـــدثنا ســـلمة بـــن وردان قـــال : نباتـــة يـــونس بـــن حيـــىي بـــن نباتـــة قـــال 
ومالك بن أوس بن احلدثان النصـري وسـلمة بـن األكـوع وعبـد الـرمحن بـن أشـيم مـن بـين أمنـار  

عليــه وســلم ال يغـريون الشــيب بشــيء مـنهم مــن يف رأســه ســواد كلهـم صــحب النــيب صـلى اهللا
.اهـ منكر وقال بعد ذلك رؤوسهم وحلاهم بيض كلها . وبياض 

عـن حممـد بـن حـدثنا حبيـب بـن الشـهيد: ادة قـال أخربنا روح بـن عبـ]6288[ابن سعد -
خضـاب كـأن خضـايب: فقـال ، فقبض يوما على حليته : سريين أنه كان خيضب باحلناء قال 

اهـــ ، وحليــيت مثــل حليتــه ، وشــعري مثــل شــعره ، وثيــايب مثــل ثيابــه ، وعليــه ممصــرانهريــرةأبــي
.صحيح 

قلــت حملمــد بــن : أخربنــا الفضــل بــن دكــني عــن قــرة بــن خالــد قــال ]6295[وقــال ابــن ســعد 
ابــن ســعد . نعــم خضــايب هــذا ، وهــو يومئــذ حبنــاء: كــان أبــو هريــرة خيضــب ؟ قــال: ســريين 

: خربنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء وعبــد امللــك بــن عمــرو ومســلم بــن إبــراهيم قــالوا أ]6287[
ال ، بـل  : أكان أبو هريرة خمشوشنا ؟ قـال : قلت حملمد بن سريين : حدثنا قرة بن خالد قال 

نعــم ، : هــل كــان خيضــب ؟ قــال : أبـيض ، قلــت : فمــا كــان لونــه ؟ قــال : كـان لينــا ، قلــت 
: فما كـان لباسـه ؟ قـال : قلت .مد بيده إىل حليته وهي محراءوأهوى حم: حنو ما ترى ، قال 
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بـخ : ومتخـط يومـا ؟ فقـال : وعلى حممد ثوبان ممشـقان مـن كتـان ، قـال : حنو ما ترى ، قال 
.اهـ صحيحبخ أبو هريرة يتمخط يف الكتان

ينحدثنا حيىي بن سعيد عن عبيـد اهللا بـن العيـزار عـن سـعيد املـد]25541[ابن أيب شيبة -
.اهـ على رسم ابن حبان ةيف جنازة وكان مصفرا اللحيهريرةأيبكنت مع : قال 

حــدثنا أمحــد بــن يــونس قــال حــدثنا عبــيس بــن : حــدثنا أبــو كريــب قــال ]855[الطــربي -
رأس واللحية بصـفرة رأيته شيخا خمضوب ال:حدثنا أبو املهزم عن أيب هريرة قال : ميمون قال 

.اهـ سند ضعيف قال ممصران ممشقان أو، عليه ثوبان 
حــدثنا مـالزم بـن عمــرو عـن موسـى بــن جنـدة عـن جــده زيـد بــن ]25537[ابـن أيب شـيبة -

ال جيـد املختضـب : ما ترى يف اخلضـاب بالومسـة ؟ فقـال: سألت أبا هريرة : قال عبد الرمحن 
.ضعيف اهـ

ذئب عن عثمان بن عبيد اهللا قـالأخربنا عمرو بن اهليثم عن ابن أيب]6294[ابن سعد -
.اهـ حسن رأيت أبا هريرة يصفر حليته وحنن يف الكتاب: 

حــدثنا عمــر بــن حفــص السدوســي ثنــا عاصــم بــن علــي ثنــا ابــن أيب ]3272[الطــرباينوقــال
وأبـا أسـيد رأيـت أبـا قتـادة وأبـا هريـرة وابـن عمـر: ذئب عن عثمـان بـن عبـد اهللا بـن سـراقة قـال

، كـذا قـالاهــد مـنهم ريـح العبـري ويصـفرون حلـاهمعلينا وحنن يف الكتـاب جنـالساعدي ميرون
.، يأيتنوهو حديث حس. عبيد اهللا موىل سعد بن أيب وقاصوالصواب عثمان بن

ن أيب أيـوب قـال أخربين سـعيد بـ: قالمن طريق ابن وهب ]5991[شعب البيهقي يف ال-
يصـفران حلامهـا حـىت إن كـان للصـفرة موضـع ريـرةعبد اهللا بن عمر وأبا هرأى حدثين أيب أنه

.صحيحاهـ اللحية من القميص 
أنـه كـان يصـفر عمـرابنحدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ]25545[ابن أيب شيبة -

عـن حـدثنا عبـد اهللا بـن عمـر: لـي قـالأخربنـا خالـد بـن خملـد البج]5296[ابن سعد . حليته
]5283[ابــن ســعد . ه بــالزعفران والـورس فيــه املســككــان ابــن عمـر يصــفر حليتــ: نـافع قــال 

حـدثنا عبـد اهللا العمـري عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه كـان يـدهن : أخربنا عبد اهللا بـن منـري قـال
أخربنـا عبيـد اهللا بـن : أخربنا عبد اهللا بن منري قال ]5282[بن سعد ا.باخللوق يغري به شيبه

.اهـ صحيحتهعمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصفر حلي



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

246

حـدثنا عبـد العزيـز بـن : قـالأخربنا عبـد اهللا بـن مسـلمة بـن قعنـب]5293[ابن سعد وقال 
يف البغـوي .عن حممد بن زيد أنـه رأى عبـد اهللا بـن عمـر يصـفر بـاخللوق والزعفـران حليتـهحممد

حدثنا عبد األعلى بن محاد نا عبد العزيز بن حممد عـن حممـد بـن ]1423[معجم الصحابة 
ــ [ ابــن أيب حــامت يف العلــل اهـــ قــال مــر يصــفر حليتــه بــاخللوق والزعفــرانرأيــت ابــن ع: د قــالزي

ســألت أيب عــن حــديث رواه هشــام بــن عمــار عــن عبــد العزيــز بــن حممــد الــدراوردي ]2404
رأيــت عبــد اهللا بــن عمــر يصــفر : د بــن طلحــة بــن عبــد الــرمحن بــن عــوف قــالعــن حممــد بــن زيــ

اهـهذا خطأ ، إمنا هو حممد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ: ل أيبقا.حليته باخللوق والزعفران
رأيـت :ثنا يعقوب الدورقي ثنا الـدراوردي عـن زيـد قـالحد]233[يف األمايلاحملامليوقال 

قـوب بـن حدثنا يع]734[اآلحاد واملثاينيف ابن أيب عاصم . ابن عمر يصفر حليته باخللوق
يصــفركــان ابــن عمــر رضــي اهللا عنــه : قــالد بــن أســلمعــن زيــمحيــد ثنــا عبــد العزيــز بــن حممــد

.كأن الدراوردي مل يقمهاهـحليته حىت متتليء ثيابه من صفره
حدثين أبو اخلطاب البصري قال حـدثنا صـاحل بـن زيـاد قـال حـدثنا عمـرو ] 924[الطربي -

ك تصــفر يل أرايــا أبــا عبــد الــرمحن مــا : فقلــت .حليتــه رأيــت ابــن عمــر يصــفر : بــن دينــار قــال 
حــدثنا ]1680ك[لـدواليب ا.هللا صـلى اهللا عليـه وســلم يصـفر رأيـت رســول ا: حليتـك ؟ قـال 

حــدثنا صــاحل بــن زيــاد أبــو حممـد قــال حــدثنا عمــرو بــن دينــار : أبـو اخلطــاب زيــاد بــن حيــىي قـال
.ثقات.فذكره املكي 

ثنــا لنضــر العســكري ثنــا عيســى بــن هــالل احلمصــيحــدثنا أمحــد بــن ا]13214[الطــرباين -
عـن سـامل بـن عبـد اهللا بـن أبو حيوة شريح بـن يزيـد عـن خليـد بـن دعلـج عـن عاصـم بـن رزيـن

والـــركن عـــن أبيـــه أنـــه كـــان يصـــفر حليتـــه ويســـبت نعليـــه ويســـتلم الـــركنني احلجـــر األســـودعمـــر
وحدث ابن عمر أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسـلم .اليماين، ويدع الركنني اللذين يف احلجر 

.هـ ضعيف ايفعل ذلك
حــدثنا : أخربنــا عفــان بــن مســلم وهشــام أبــو الوليــد الطيالســي قــاال ]5233[ابــن ســعد -

، فــأراد أن يــرده ، فلبســه ، رأيــت ابــن عمــر اشــرتى قميصــا : شــعبة عــن جبلــة بــن ســحيم قــال 
اهــ ومل يرده: قال عفان . فأمسكه من أجل تلك الصفرة ، فأصاب القميص صفرة من حليته

.صحيح
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مسعــــت : عـــن ســــفيان بـــن عيينـــة قـــال أخربنـــا الفضــــل بـــن دكـــني]5287[بـــن ســـعد وقـــال ا
وأشــار إىل جيــب ، دع ذا منــه رأيــت ابــن عمــر يصــفر حليتــه حــىت قــد ر : ســليمان األحــول قــال 

.اهـ صحيح قميصه
حـدثنا موسـى أخربنا كثري بن هشـام قـال حـدثنا جعفـر بـن برقـان قـال]5297[ابن سعد -

لـى قميصـه مـن عبد اهللا بن عمر خيضب بالصفرة حـىت تـرى الصـفرة عكان: بن أيب مرمي قال 
.اهـ ال بأس بهحليته

بــن اســألت :حــدثنا هشــيم قــال أخربنــا حصــني عــن الشــعيب قــال]2183[أمحــد يف العلــل -
ذاك خضـاب أهـل :قـال؟ باحلنـاء والكـتم : قـال قلـت .عمر عن اخلضاب بالومسة فلم يعرفها

أخربنـا حصـني: حـدثنا هشـيم قـال: ين يعقوب بن إبـراهيم قـالحدث]844[الطربي . 
فباحلنـــاء : قلـــت : قـــال. فلـــم يعرفهـــا،عـــن اخلضـــاب بالومســـة ســـألت ابـــن عمـــر: عـــن الشـــعيب 

.اهـ صحيح : فقال : والكتم ؟ قال 
نا حــدثنا ابــن املثــىن قـــال حــدثين عبــد الصــمد بـــن عبــد الــوارث قــال حـــدث] 845[الطــربي -

.اهـ صحيح عمر يصفر حليته رأيت ابن: ن كليب بن وائل قال عشعبة
حدثنا حمرز بـن عـون نـا خالـد بـن عبـد اهللا عـن عبـد ]1424[معجم الصحابة البغوي يف -

اهـــ كــذا وجدتــه ، وصــوابه ابــن رأيــت ابــن عمــر خيضــب بــالورس: العزيــز بــن أيب حكــيم قــال
أخربنـــا إســـرائيل عـــن عبـــد : بـــن موســـى قـــال أخربنـــا عبيـــد اهللا]5285[ابـــن ســـعد . حكـــيم 

.اهـ صحيح رأيت ابن عمر خيضب بالصفرة: العزيز بن حكيم قال 
رأيــت ابــن عمــر معتمــا قــد : نــا شــريك عــن حممــد بــن قــيس قــالخرب أ]2228[ابــن اجلعــد -

ورأيته حملل : ورأيته يصفر حليته قال: قال.أرسلها بني يديه ومن خلفه، وال أدري أيهما أطول
حـدثنا شـريك عـن حممـد : أخربنا الفضل بن دكني قـال ]5286[ابن سعد . أزرار القميص 
رأيـــت ابـــن عمـــر أصـــفر اللحيـــة ، ورأيتـــه حملـــال أزرار قميصـــه ، ورأيتـــه واضـــعا : بـــن قـــيس قـــال 

إحــدى رجليــه علــى األخــرى ، ورأيتــه معتمــا قــد أرســلها مــن بــني يديــه ومــن خلفــه ، فمــا أدري 
.اهـ حسن ، تقدمأو الذي خلفهالذي بني يديه أطول ، 

عن عثمان بن عبد ن اهليثم أبو قطن عن ابن أيب ذئبأخربنا عمرو ب]5295[ابن سعد -
.حسن ، تقدماهـ وحنن يف الكتابعمر يصفر حليته رأيت ابن : اهللا قال 
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ســألت عبــد اهللا بـــن أيب : أخربنــا حممـــد بــن عبــد اهللا األنصــاري قـــال ]5300[ابــن ســعد -
ولكـين قـد رأيـت ، مل أره يصـفرها : رأيت ابن عمر يصفر حليته ؟ قـال : القرشي قلت عثمان 
.اهـ حسن صحيح ليست بالشديدة وهي يسرية، مصفرة حليته 

حدثنا كثري بن عبيد احلذاء ثنا مروان بن معاويـة]739[يف اآلحاد واملثاين ابن أيب عاصم -
.اهـ صحيح يتهرأيت ابن عمر يصفر حل: بسة بن عمار قالعن عن

عبــد الــرمحن حــدثين احلـارث بــن : أخربنــا أنـس بــن عيــاض الليثـي قــال ]5280[ابـن ســعد -
.اهـ حسن رأى عبد اهللا بن عمر يصفر حليتهأنهبن أيب ذباب الدوسي 

رأيـت عبـد اهللا بـن : عن نوفل بن مسعود قـال أخربنا أنس بن عياض]5281[ابن سعد -
.اهـ حسن أيت يف رجليه نعلني فيهما قباالنور عمر يصفر حليته باخللوق ، 

: أخربنا القاسم بن مالك املزين الكويف عـن مجيـل بـن زيـد الطـائي قـال]5237[ابن سعد -
ورأيـت عليـه ثـوبني أصـفرين ، ورأيتـه يصـفر ، رأيت إزار ابن عمر فوق العرقوبني ودون العضـلة 

.ضعيفاهـحليته
: حـدثنا صـدقة بـن سـليمان العجلـي قـال : دكني قال أخربنا الفضل بن ]5240[ابن سعد 

عليـه قمـيص ، خيضـب بالصـفرة ، نظـرت إىل ابـن عمـر فـإذا رجـل جهـري : حدثين والدي قـال 
.اهـ صدقة وأبو مل أعرفهما دستواين إىل نصف الساق

: وعبــد الوهــاب بــن عطــاء قــاال ربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األنصــاريأخ]5294[ابــن ســعد -
التمهيــد أبــو عمــر يف .رأيــت ابــن عمــر يصــفر: حــدثين عطــاء قــال : جــريج قــال حــدثنا ابــن

حدثنا عبد الوارث بـن سـفيان قـال حـدثنا قاسـم بـن أصـبغ قـال حـدثنا أمحـد بـن ] 80/ 21[
زهـري قـال حـدثنا عيسـى بـن إبـراهيم قـال أخربنـا عبـد الواحـد بـن زيـاد قـال حـدثنا احلجـاج عـن 

.اهـ صحيح راءوحليته صفعمرابنعطاء قال رأيت 
: قال حدثنا غندر حممد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء ]25544[ابن أيب شيبة وقال

.اهـ صحيح يصفران حلامهاعمروابنعباسابنرأيت 
خيضـــب عبـــاسبـــنارأيـــت :حـــدثنا هشـــيم عـــن أيب محـــزة قـــال]2194[أمحـــد يف العلـــل -

.اهـ حسن باحلمرة
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جــابر بــن رأيــت : اد بــن ســلمة عــن عــدي بــن عــدي قــال أخــربين محــ]3333[ابــن اجلعــد -
.اهـ صحيح أبيض الرأس واللحية عبد اهللا

أخربنــا يزيــد بــن هــارون وكثــري بــن هشــام وحيــىي بــن عبــاد واحلســن بــن ]5727[ابــن ســعد -
رأيـت جـابر بـن عبـد اهللا : حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن عمـار بـن أيب عمـار قـال : موسى قالوا 

حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم عن آدم قال] 644[زرعة الدمشقي أبو. ةأبيض الرأس واللحي
بــن عبــد اهللا رأيــت جــابر: حــدثنا عمــار بــن أيب عمــار قــال: حــدثنا محــاد بــن ســلمة قــال: 

.اهـ صحيحأبيض الرأس واللحية
حدثنا الفضل بن دكني عن ابن الغسيل عن عاصم بن عمر بن ]25558[ابن أيب شيبة -

ابــن .أتانــا جــابر بــن عبــد اهللا ، وقــد أصــيب بصــره ، مصــفرا حليتــه ورأســه بــالورس: قــالقتــادة
حـدثنا عبـد الـرمحن بـن الغسـيل عـن عاصـم بـن : لأخربنا الفضل بن دكني قـا]5723[سعد 

يتــه وعليــه مالءتــان وقــد أصــيب بصــره مصــفرا حلجــابر بــن عبــد اهللاأتانــا : قــال عمــر بــن قتــادة
هو العقدي عامر أيبمن طريق]573[ابن املقرئ أبو بكر .حورأسه بالورس ، ويف يده قد 

رأيــت جــابر بــن عبــد اهللا أصــفر : عــن عاصــم بــن عمــر قــال هــو ابــن الغســيل ثنــا عبــد الــرمحن 
.اهـ صحيح اللحية 

عبـــد الـــرمحن بـــن النعمـــان حـــدثنا : أخربنـــا الفضـــل بـــن دكـــني قـــال]5728[ابـــن ســـعد وقـــال
يصـفر حليتـهكـان جـابر بـن عبـد اهللا: قـالليب بن جـابرحدثين حممد بن ك:لقااألنصاري

.اهـ صحيح 
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا عمرو بن حممد بن احلسـن ثنـا ]1740[وقال الطرباين 

رأيــت جــابر بــن عبــد اهللا خيضــب : قــالن طهمــان عــن عثمــان بــن عبيــد اهللا أيب عــن إبــراهيم بــ
.اهـ حسن بالصفرة وشهد العقبة 

عـن الوليـد ابن وهب أخـربين سـعيد بـن أيب أيـوبمن طريق ] 5990[شعب يهقي يف الالب-
اهــ حسـن األنصـاري يصـبغ حليتـه بالصـفرةالجموحبنعمروفرأيت : قالهو ابن أيب الوليد 

.
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رأيــت : قــال حــدثنا الفضــل بــن دكــني عــن محــاد عــن أيب غالــب]25546[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا محـاد بـن سـلمة : دكني قالأخربنا الفضل بن ]10520[ابن سعد . يصفرأمامةأبا

.اهـ حسن رأيت أبا أمامة يصفر حليته: قال عن أيب غالب 
ابن وهب أخربين معاوية بن صـاحل عـن حـدير من طريق] 5992[شعبالبيهقي يف الوروى 

أصـحاب وغريمهـا مـنأمامـةوأبـاعبد اهللا بن بسـربن كريب وابن عبد اهللا بن بسر
] 215[الدمشـــقي يف التـــاريخ أبـــو زرعـــة .لى اهللا عليـــه وســـلم يصـــبغون حلـــاهم رســـول اهللا صـــ

رأيـت عبـد اهللا بـن بسـر : حـدثين معاويـة بـن صـاحل عـن أيب الزاهريـة قـال: أخربنا أبو صاحل قال
.اهـ صحيح يصفر حليته

عبـد اهللا ت رأيـ: قـال حدثنا إسـحاق بـن سـليمان عـن جريـر]25547[ابن أيب شيبة وقال 
.اهـ صحيح يصفر حليته ورأسهبن بسر

حـدثين ابـن وهـب أخـربين معاويـة بـن صـاحل من طريـق]5993[شعب اإلميان يف البيهقي -
صـاحب النـيب صـلى اهللا عليـه الحنظليـةبـنسـهلرأى بيع عن القاسم موىل معاوية أنهأبو الر 

القاسم هو ابن عبد الـرمحن أبـو عبـد ، و امسه سليماناهـ أبو الربيع وسلم شيخا مصفر اللحية 
لنــا عبــد اهللا بــن صــاحل عــن معاويــة قــال ]1800[قــال البخــاري يف التــاريخ .الــرمحن الشــامي 

هجـــرت الـــرواح يـــوم اجلمعـــة يف : أبـــو الربيـــع عـــن القاســـم مـــوىل ملعاويـــة قـــالبـــن صـــاحل حـــدثين
س حيــدثهم شــيخ  مســجد دمشــق ومعاويــة يومئــذ علــى الشــام يف خالفتــه فرأيــت رجــال بــني النــا

اهــ هذا سـهل ابـن احلنظليـة صـاحب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: فقيل . كبري مصفر اللحية
.يشبه رسم ابن حبان

المغيرة بـن رأيـت : قال حدثنا احملاريب عن عبد امللك بن عمري]25554[ابن أيب شيبة -
ابــن ســعد .رانخيضــب بالصــفرة والزعفــجريــر بــن عبــد اهللاخيضــب بالصــفرة ، ورأيــت شــعبة

رأيـت : مسعـت عبـد امللـك بـن عمـري قـال: الأخربنا عبد الرمحن بن حممد احملـاريب قـ]6072[
ثين حــد]853[الطــربي .ورأيتــه خيضــب بالصــفرةبــن شــعبة خيطــب يف العيــد علــى بعــرياملغــرية 

ة رأيـت املغـري : اريب عـن عبـد امللـك بـن عمـري قـالحـدثنا احملـ: زكريا بـن حيـىي بـن أيب زائـدة قـال 
ي بـن سـهل نـا عفـان نـا حـدثنا علـ]521[البغوي يف اجلعـديات .بن شعبة خيضب بالصفرة 

وجريــر بــن عبــد اهللا يصــفران رأيــت املغــرية بــن شــعبة: أبــو عوانــة نــا عبــد امللــك بــن عمــري قــال
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امللـك عن عبدحدثنا ابن محيد قال حدثنا حيىي قال حدثنا احلسني ]854[الطربي .حلامها
البيهقـي يف . بـن شـعبة يصـبغان حلامهـا بالصـفرةواملغرية رير بن عبد اهللا البجليرأيت ج: قال

رأيـت : عن عبد امللـك بـن عمـري قـاليزيد بن هارون أنا شيبانمن طريق]5994[شعب ال
.اهـ صحيح يصبغان حلامها بالصفرة واملغرية بن شعبةجرير بن عبد اهللا

ثنـا زائـدة ثنا أمحـد بـن يـونس د اهللا احلضـرمي حـدثنا حممـد بـن عبـحد]2207[الطرباين وقال
حـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي .ت جريـرا يصـفر حليتـهرأيـ: قـال عن عبد امللك بـن عمـري

رأيــت جريــرا خيضــب : قــال يب قــال مسعــت عبــد امللــك بــن عمــري ثنــا هنــاد بــن الســري ثنــا احملــار 
.اهـ صحيح بالصفرة والزعفران 

حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــرو : قــال ربنــا عبــد اهللا بــن جعفــر الرقــي أخ]6073[ابــن ســعد وقــال 
زرعـــة أبـــو.رأيـــت املغـــرية بـــن شـــعبة خيضـــب حليتـــه بالصـــفرة: عـــن عبـــد امللـــك بـــن عمـــري قـــال 

حــدثنا شــيبان عــن : حــدثنا آدم قــال: حــدثين عبــد الــرمحن بــن إبــراهيم قــال] 644[الدمشــقي 
.اهـ صحيح أصفر الرأس واللحيةرأيت املغرية بن شعبة: عبد امللك بن عمري قال

الخـدريسـعيدأبـوكـان :عن معمر عن أيب هـارون العبـدي قـال]20181[عبد الرزاق -
: م بــن إبــراهيم قــالأخربنــا مســل]6586[ابــن ســعد .ال خيضــب كانــت حليتــه بيضــاء خصــال

. أبــيض الــرأس واللحيــةاخلــدريســعيدأبــارأيــت : عــن أيب هــارون العبــدي قــالحــدثنا مبــارك
بن عمر بـن أبـان ثنـا سـليم ثنا عبد اهللاحدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي]5428[الطرباين 

رأيت حلية أيب سعيد اخلدري بيضاء خصـال: بن مسلم عن سفيان الثوري عن أيب هارون قال
.اهـ ضعيف 

عمــر بــن حممــد بــن احلســن ثنــا حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي]5429[وقــال الطــرباين 
رأيــت أبــا ســعيد : ثمــان بــن عبيــد اهللا بــن رافــع قــالعــن عين أيب عــن إبــراهيم بــن طهمــانحــدث

.اهـ حسن اخلدري خيضب بالصفرة
بــنســهلرأيــت : قــالحــدثنا ابــن الغســيل: حــدثنا الفضــل قــال]25559[ابــن أيب شــيبة -

دثنا حـدثنا أبـو أمحـد الـزبريي قـال حـ]779[العلـل أمحـد يف .مصفر اللحية ، له مجيمةسعد
وقـال. رأيت سهل بن سعد له مجة يصفر حليته عليه بـرد قطـري:عبد الرمحن بن الغسيل قال

رأيـت أبـا العبـاس :حدثنا يونس بن حممد قـال حـدثنا عبـد الـرمحن بـن الغسـيل قـال]4928[
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سهل بن سـعد بـن مالـك األنصـاري مث السـاعدي يغـري حليتـه باحلنـاء أو بالصـفرة ورأيـت شـعره 
.اهـ صحيح أسفل من أذنه

حـدثنا : ة قـال حدثنا املبارك بـن فضـال: أخربنا مسلم بن إبراهيم قال ]6117[ابن سعد -
حـدثين احلسـني ]947[الطـربي .أبـيض الـرأس واللحيـةبـرزةأبـارأيـت : سيار بن سالمة قـال

: بن علي الصدائي قال حدثنا أيب علي بن يزيد قال حدثنا مبـارك عـن سـيار بـن سـالمة قـال 
اهـمع أيب على أيب برزة األسلمي وهو أبيض الرأس واللحية دخلت
حـدثنا املبـارك بـن فضـالة عـن : حـدثين دحـيم عـن آدم قـال]644[زرعـة الدمشـقي بووقال أ

.ابن فضالة ضعيف اهـ رأيت أبا برزة أبيض الرأس واللحية: األزرق بن قيس
يصـفر سلمةرأيـت : قال مةحدثنا أبو خالد عن يزيد موىل سل]25548[ابن أيب شيبة -

.اهـ صحيح ، سلمة هو ابن األكوع حليته
يصـفر سـمرةبـنجـابررأيـت : قـال حدثنا عبيـد اهللا عـن مسـاك]25560[ابن أيب شيبة -

.اهـ حسن حليته
ثنـــا عمـــر بـــن حممـــد بـــن احلســـن حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي]4240[الطـــرباين -

بـنرافـعرأيـت : ن طهمان عن عثمان بن عبيد اهللا بن رافـع قـالاألسدي ثنا أيب ثنا إبراهيم ب
.اهـ حسن ، تقدم خيضب بالصفرةخديج

لعزيـــز بـــن أيب ســـليمان أيب عـــن عبـــد احـــدثنا زيـــد بـــن احلبـــاب ]25568[ابـــن أيب شـــيبة -
بـد أخربنـا ع]7766[ابـن سـعد .أبيض الـرأس واللحيـةيزيدبنالسائبرأيت : قال مودود 

لسـائب بـن يزيـد أبـيض الـرأس رأيـت ا: قـال حدثنا أبو مـودود: ة بن قعنب قال اهللا بن مسلم
.اهـ صحيح اللحية

حـدثنا عكرمـة بـن عمـار : قـال أخربنـا موسـى بـن مسـعود النهـدي ]7759[وقـال ابـن سـعد 
كان رأس السائب بن يزيد مـن هامتـه إىل مقـدم رأسـه : قال عن عطاء موىل السائب بن يزيد

يــا مــوالي ، مــا رأيــت أحــدا أعجــب : ســه وحليتــه وعارضــيه أبــيض ، فقلــت أســود ، وســائر رأ
وال تـــدري مل ذاك يـــا بـــين ؟ مـــر يب رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وأنـــا : قـــال .شـــعرا منـــك

السـائب بـن يزيـد أخـو النمـر ، فمسـح يـده : مـن أنـت ؟ فقلـت : ألعـب مـع الصـبيان ، فقـال 
العبــاس حــدثين]948[الطــربي .ال يشــيب أبــدابــارك اهللا فيــك ، فهــو: علــى رأســي ، وقــال 
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بن أيب طالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عطاء موىل السائب بن 
وحليتـه إىل مقدم رأسـه أسـود ، وسـائر رأسـهكان شعر السائب بن يزيد من ها هنا :يزيد قال 

لــوال : قــال .شــعرا منــك مــا رأيــت أحــدا أعجــب،يــا مــوالي : فقلــت لــه. وعارضــيه أبــيض 
ع الصـبيان ، فقـال وأنـا ألعـب مـيب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلممـر ،تدري مل ذاك يا بين 

:فمســح يــده علــى رأســي ، وقــال ، الســائب بــن يزيــد أخــو النمــر: قلــت فمــن أنــت ؟ : يل 
هرمـزيامحدثنا سـهل بـن موسـى الر ]6693[الطرباين . فهو ال يشيب أبدا .بارك اهللا فيك 

ثنــا عطــاء مــوىل نــا العبــاس بــن عبــد العظــيم العنــربي ثنــا النضــر بــن حممــد ثنــا عكرمــة بــن عمــارث
كــان وســط رأس الســائب أســود، وبقيــة رأســه : قــاللســائب بــن يزيــد أخــي النمــر بــن قاســطا

مــا رأيــت مثــل رأســك هــذا قــط، هــذا أبــيض وهــذا يــا ســيدي، واهللا: ه أبــيض، فقلــت لــهوحليتــ
إين كنت مع صـبيان نلعـب، فمـر يب رسـول : بلى، قال: خربك يا بين؟ قلتأوال أ: أسود، قال

أنـا : فقلـتوعليـك، مـن أنـت؟: م، فعرضت لـه، فسـلمت عليـه، فقـالاهللا صلى اهللا عليه وسل
: صلى اهللا عليه وسـلم رأسـي، وقـالالسائب بن يزيد أخو النمر بن قاسط، فمسح رسول اهللا 

حديث حسن ، له اهـال يزال هكذا أبدا: أبدا، أو قالفواهللا ال يبيض: ، قالبارك اهللا فيك
.أصل يف الصحيحني 

حدثنا سعيد بن عبـد العزيـز عـن : حدثنا أبو مسهر] 349[يف التاريخزرعة الدمشقيأبو-
. اهــ أبـو عبـد رب الزاهـد امسـه عبـد الـرمحنيصفر حليتـهمعاويةرأيت : اهد قالأيب عبد رب الز 

.صحيح 
عبيــد بــن يعــيش ثنــا يــونس بــن ثنــاحــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي]684[الطــرباين وقــال

كأنـه ،  باألبطح أبيض الرأس واللحيـة معاويةرأيت : بكري عن حممد بن إسحاق عن أبيه قال
.فيه ضعفاهـ ثلج
محلين :حدثنا احلسن بن شبيب املكتب قال حدثنا خلف بن خليفة قال] 887[الطربي -

املصفر حليته ؟ قـال : أما ترى الشيخ ؟ قلت : عيد أضحى أو فطر ، فقال أيب على كفه يوم
.اهـ منكر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حريثبنعمرونعم ، ذاك : 
حدثنا شـعبة عـن : امللك بن عمرو أبو عامر العقدي قال أخربنا عبد]7487[ابن سعد -

.اهـ إسناد صحيح خيضب بالومسةكانعليبنالحسينأن جعفر بن حممد عن أبيه
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حـدثين معتـب مـوىل جعفـر بـن حممـد : قـال أخربنـا خالـد بـن خملـد ]7492[ابـن سـعد وقـال 
.اهـ فيه ضعف صبغ احلسني بالومسة: ن أبيه قال ععن جعفر بن حممد

قال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن العيزار بن حريث]25516[ابن أيب شيبة -
حدثنا حممد بن عبد اهللا ]2781[الطرباين .بن علي خيضب باحلناء والكتمسنيكان احل: 

ال ثنـا أبـو األحـوص عـن أيب احلضرمي ثنا عثمان بـن أيب شـيبة و عبـد اهللا بـن عمـر بـن أبـان قـا
احلسـني رضـي اهللا عنهمـا خيضـبان باحلنـاء رأيت احلسـن و : يزار بن حريث قالعن العإسحاق
. م اهـ ذكر احلسن وهوالكتم 
أخربنـا وهـب بـن جريـر وحيـىي بـن عبـاد عـن شـعبة عـن أيب إسـحاق ]7486[ابـن سـعد وقال 
: قــال حيــىي بــن عبــاد . كــان احلســني بــن علــي خيضــب بالومســة : مسعــت العيــزار يقــول : قــال 
: حدثنا ابن املثىن قال حدثنا حممد بن جعفر قال حدثنا شـعبة قـال ] 839[الطربي .رأيت

اهــ احلسـني بـن علـي كـان خيضـب بالومسـةث عن العيزار بن حريـث أن مسعت أبا إسحاق حيد
.صحيح سند 

حـدثنا يـونس بـن :حـدثنا حيـىي بـن واضـح قـال : حدثنا ابن محيد قال ]843[وقال الطربي 
. ني بـــن علـــي خيضـــب باحلنـــاء والكـــتماحلســـرأيـــت : أيب إســحاق عـــن العيـــزار بـــن حريـــث قـــال

: أخربنـا جعفـر بـن عـون قـال: إسحاق الكويف قـالحدثنا إمساعيل بن]315/ 9[الطحاوي 
رأيت على احلسني بـن علـي : حدثنا العيزار بن حريث قال: حدثنا يونس بن أيب إسحاق قال

.اهـ صحيحوقد خضب حليته ورأسه باحلناء والكتم ، رضي اهللا عنه مطرفا من خز 
أنه رأى د بن قيسأخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن حمم]7488[وقال ابن سعد 

اهـ ني بن علي وحليته خمضوبة بالومسةاحلس
عـن حدثنا ابن املثـىن قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن داود عـن حممـد بـن قـيس]847[وقال الطربي 

اهــ هـذا أشـبه ، عليهمـا خيضـبان بالومسـة رضـوان اهللالحسينوالحسنرأيـت : قال أيب عون
.اهللا أبو عون هو حممد بن عبيد .وإسناد جيد 
اهللا بن أمحد بن حنبل حـدثين حممـد بـن عبـد الـرحيم أبـو حدثنا عبد]2779[وقال الطرباين 

عــن أنــس أن احلســني بــن جريــر بــن حــازم عــن حممــد بــن ســريينحيــىي ثنــا حســني بــن حممــد ثنــا
.اهـ سند جيد ، أنس هو ابن سريين علي كان خيضب بالومسة 
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ن موسى عن إسرائيل عن السـدي عـن كثـري مـوىل أخربنا عبيد اهللا ب]7489[وقال ابن سعد 
.اهـ على رسم ابن حبان احلسني بن علي كان خيضب بالومسةأنبين هاشم

عـن السـري بـن كعـب حـدثنا سـفيان: أخربنا الفضل بن دكـني قـال]7491[وقال ابن سعد 
.مسةرأيت احلسني بن علي واقفا على برذون أبيض قد خضب رأسه وحليته بالو : األزدي قال 

حدثنا سفيان عـن : قال حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا ابن بشار قال ]838[الطربي 
اهــ بـرذون قـد خضـب حليتـه بالومسـة علـي واقفـا علـى رأيت احلسني بن : السري بن كعب قال 
.على رسم ابن حبان 

اجرنا إمساعيل بـن إبـراهيم بـن مهـحدثأخربنا الفضل بن دكني قال]7484[ابن سعد وقال
.رأيـت علـى احلسـني جبــة خـز ، ورأسـه خمضـوب بالومســة: قــال مسعـت أيب عـن الشـعيب: قـال 

قـالل عن إبـراهيم بـن مهـاجر عـن عـامرأخربنا إسرائي: قال أخربنا عبيد اهللا بن موسى : القو 
اهــ شهر رمضـان ، ورأيـت عليـه جبـة خـزخيضب بالومسة ، وخيتم يفيرأيت احلسني بن عل: 

.ضعيف 
: أخربنـا حممـد بـن ربيعـة الكـاليب عـن مسـتقيم بـن عبـد امللـك قـال ]7357[ابـن سـعد وقال 

رأيـــت احلســـن واحلســـني شـــابا ومل خيضـــبا ، ورأيتهمـــا يركبـــان الـــرباذين ورأيتهمـــا يركبـــان الســـروج 
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا مجهور بن منصـور ثنـا حممـد ]2537[الطرباين .املنمرة
رأيت احلسن و احلسني رضي اهللا عنهما شـابا ومـا : قيم بن عبد امللك قالبيعة عن مستبن ر 

حدثين عمر بن إمساعيل اهلمداين قـال حـدثنا حممـد بـن ربيعـة عـن ]941[الطربي . خيضبان 
اهـــ رأيــت احلســن واحلســني قــد شــابا ومل خيضــبا : عبــد امللــك مــؤذن املســجد احلــرام الليثــي قــال 

.ضعيف 
: قــالحيــىي بــن طلحــة الريبــوعي قــال حــدثنا هشــيم عــن زاذانثينحــد]840[الطــربي وقــال 

حـدثنا أبـو كريـب .بـه ابـن زيـاد ، وهـو خمضـوب بالومسـةبـن علـي حـني أيت رأيت رأس احلسـني
رأيــت رأس احلســني بــن علــي رمحــة اهللا عليــه: ثنا هشــيم عــن زاذان أيب منصــور قــالحــد: قــال

، أخشـى أن يكــون يصــرح هشـيم بالســماع ملاهــبـه ابــن زيـاد وهــو خمضـوب بالومســة حـني أيت
حـدثنا عبـد اهللا بـن ]2533[الطـرباين قـال . ، هـو ظنـنيأخذه من العالء بن خالد الواسطي 
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: أمحد بـن حنبـل ثنـا هدبـة بـن خالـد ثنـا العـالء بـن خالـد الريـاحي عـن زادان أيب منصـور قـال 
.اهـ ضعيف رأيت احلسن بن علي خيضب باحلناء والكتم 

حدثنا حممد بن عبـد اهللا احلضـرمي حـدثنا عبـادة بـن زيـاد ثنـا شـريك ]2531[اين الطرب وقال 
رأيــت احلســن بــن علــي : عــن عبــد اهللا بــن أيب زهــري مــوىل احلســن بــن علــي رضــي اهللا عنــه قــال 

حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا حيىي احلماين ثنا شـريك . رضي اهللا عنه خيضب بالومسة 
رأيت احلسن بن علـي رضـي اهللا عنـه خيضـب بالسـواد : ري النخعي قال عن عبد اهللا بن أيب زه

عبـادة ]14803[وقـال ابـن حبـان يف الثقـات .اهـ كذا وجدته ، ومل أعرف من فوق شريك 
خيضـب يرأيـت احلسـن بـن علـ: زهري قال عن شريك بن عبد اهللا بن أيبيبن زياد شيخ يرو 

اهـروى عنه احلضرمي ، بالومسة 
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي حدثنا عبـد اهللا بـن عمـر بـن أبـان]2792[ين وقال الطربا

عن عمـر بـن عطـاء ابـن أيب اخلـوار و عبيـد اهللا بـن أيب يزيـد ثنا سليم بن مسلم عن ابن جريج 
.اهـ ضعيف رأينا احلسني بن علي رضي اهللا عنه خيضب بالومسة : قاال 

وســى قــاال حــدثنا محــاد بــن ســلمةاحلســن بـن مو أخربنــا حيــىي بــن عبــاد]5789[ابـن ســعد -
خيضـب الصـديقعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـررأيـت : قـال أخربنـا عمـارة بـن أيب عمـار: قال 

.اهـ صوابه عمار بن أيب عمار ، ثقات باحلناء والكتم 
رأيــت أبــا الطفيــل : قــالحــدثنا فطــر: أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال ]7755[ابــن ســعد -

.ـ حسن اهيصبغ باحلناء
حدثين أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا يعقوب بن إسـحاق احلضـرمي]946[الطربي وقال 

قـــال ابـــن عمـــراناهــــ أبـــيض الـــرأس واللحيـــة الطفيـــلرأيـــت أبـــا : دي بـــن عمـــران قـــال عـــن مهـــ
.ال يتابع على حديثه: البخاري

بن عيسى الراسيب ثين أيب ثنا بكرحدحدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل]8176[الطرباين-
كان خضابنا على عهد رسول اهللا صـلى : ثنا أبو عوانة عن أيب مالك األشجعي عن أبيه قال

.اهـ سند صحيح غريب زعفراناهللا عليه وسلم الورس وال
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نـا احلجـاج : نا أبان بـن يزيـد قـال: اعيل قال حدثنا موسى بن إمس]239[ابن أيب خيثمة -
اهــــ ى اهللا عليـــه وســـلم خيضـــبون بالصـــفرةحاب النـــيب صـــلعـــن عطـــاء أنـــه أدرك ســـبعة مـــن أصـــ

.حجاج ليس بالقوي
ســـئل عطـــاء عـــن : حـــدثنا أبـــو أســـامة عـــن عبـــد امللـــك قـــال ]25532[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال

هو مما أحدث الناس ، قد رأيـت نفـرا مـن أصـحاب رسـول اهللا صـلى : اخلضاب بالومسة فقال 
بالومسـة ، مـا كـانوا خيضـبون إال باحلنـاء والكـتم اهللا عليه وسلم فمـا رأيـت أحـدا مـنهم خيتضـب

حـــدثنا ابـــن ميـــان عـــن عبـــد امللـــك عـــن عطـــاء يف ]25539[ابـــن أيب شـــيبة .وهـــذه الصـــفرة
أخربنـا أبـو أسـامة وحممـد بـن عبيـد ]1223[ابـن سـعد .هـو حمـدث: اخلضاب بالومسة فقال 

طـاء عـن خضـاب سـئل ع: عـن عبـد امللـك بـن أيب سـليمان قـال وإسحاق بـن يوسـف األزرق
هو مما أحدث الناس ، قد رأيت نفرا من أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : فقال ،الومسة 

ومـا كـانوا خيتضـبون إال باحلنـاء والكـتم وهـذه ، وسلم ، فما رأيت أحدا منهم خضـب بالومسـة 
أخربنـا عبـد : حـدثنا هشـيم قـال : حدثين يعقوب بـن إبـراهيم قـال ] 846[الطربي .الصفرة

مـــا رأيـــت أحـــدا مـــن : فقـــال: قـــال ،لســـواد ســـألته عـــن اخلضـــاب با:مللـــك عـــن عطـــاء قـــال ا
إمنـــا كـــا. أصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم خيضـــب بالســـواد

.اهـ صحيحالصفرة
رأيــت رجــاال مـــن : حــدثنا وكيـــع قــال حــدثنا ســـلمة بــن نبــيط قـــال ]1968العلــل [أمحــد -

.اهـ صحيح اهللا عليه وسلم خيضبون بالورسأصحاب النيب صلى
حــدثين إبــراهيم بــن ســعد بــن إبــراهيم عــن ابــن ]4[وقــال أبــو صــاحل كاتــب الليــث يف نســخته 

وال يــرون هللا صــلى اهللا عليــه وســلم يتخلقــونكــان أصــحاب رســول ا: أنــه قــالشــهاب الزهــري
ثنا حممد بن معاوية بـن حدثنا إبراهيم]609[يف معجمه ابن املقرئأبو بكر .باخللوق بأسا

كــان : ســألت الزهــري عــن اخللــوق ، فلــم يــر بــه بأســا قــال : صــاحل ثنــا إبــراهيم بــن ســعد قــال
]181/ 2[التمهيــد ورواه أبـو عمـر يف . اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم يتخلقـونأصـحاب رسـول 

هاب مروان العثماين قال حدثنا إبـراهيم بـن سـعد بـن إبـراهيم قـال سـألت ابـن شـأيبمن طريق 
اهــ صـحيح وال يـرون بـاخللوق بأسـاقـد كـان أصـحاب رسـول اهللا يتخلقـون:عن اخللـوق فقـال
.عن ابن شهاب 
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يف اخلضاب بالسوادرويما 
الـزبري أبو الطاهر أخربنا عبد اهللا بن وهب عن ابن جريج عن أيبحدثين]5631[مسلم -

أسـه وحليتـه كالثغامـة بياضـا فقـال قحافة يوم فتح مكـة ور بأيبأيت:عن جابر بن عبد اهللا قال
اهـء واجتنبوا السواد يغريوا هذا بش:سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمر 
عـن سـعيد بـن يحدثنا أبو توبة حدثنا عبيد اهللا عن عبـد الكـرمي اجلـزر ]4214[أبو داود -

آخـريكـون قـوم خيضـبون يف:ن عبـاس قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمجبري عن اب
.صححه األلباين اهـ احلمام ال يرحيون رائحة اجلنة الزمان بالسواد كحواصل

حدثنا داود بن رشـيد نـا سـلمة بـن بشـر نـا خالـد ]1458[معجم الصحابة وقال البغوي يف 
.منكر اهـ أنه كان خيضب بالسوادعباسابنأيب مالك عن أبيه عن بن يزيد بن

: قــال لواســطي قــال حــدثنا يزيــد بــن هــارونحــدثين إســحاق بــن وهــب ا] 833[الطــربي -
و البخرتي بـن عبـد احلميـد الطـاحي أخربين أباحلارث بن عمر بن احلارث الطاحي قال أخربنا 

هـو أســكن للزوجــة ، وأهيــب : ول يــأمر باخلضـاب بالســواد ، ويقــكــان الخطــاببــنعمـرأن 
.اهـ منكر جدا عدو اليف 
حــدثنا عبــد الصــمد األزدي عــن أبيــه: م قــال أخربنــا مســلم بــن إبــراهي]5989[ابــن ســعد -

دخلـت أنـا وأخـي رافـع بـن عمـرو علـى عمـر بـن اخلطـاب : عن احلكم بن عمرو الغفاري قال 
! فقـال عمـر خلضـايب : قال احلكـم . وحلييت خمضوبة حبناء وحلية أخي خمضوبة بورس وزعفران 

وسـئل عـن خضـاب :ل قا. هذا خضاب اإلميان : هذا خضاب اإلسالم وقال خلضاب رافع 
لصمد بن حبيب بن عبـد اهللا حدثنا عبد احدثنا هاشم]20660[أمحد . السواد ، فكرهه

بن عمـرو عدخلت أنا وأخي راف: قالحدثين أيب عن احلكم بن عمرو الغفاري: قالاألزدي
على أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، وأنا خمضوب باحلناء، وأخـي خمضـوب بالصـفرة، فقـال يل 

اهــــ هـــذا خضـــاب اإلميـــان: هـــذا خضـــاب اإلســـالم ، وقـــال ألخـــي رافـــع: بـــن اخلطـــابعمـــر 
.ضعيف جدا 

حــدثنا هــارون بــن عمــر حــدثنا ضــمرة بــن ربيعــة ] 854/ 3[تــاريخ املدينــة وقــال ابــن شــبة يف 
اختضـب عمـرو بـن العـاص بالسـواد، فجـاء إىل عمـر :دثنا عبد العزيـز بـن أيب رواد قـالحقال

فرضيت بعد أن  : عمرو بن العاص، قال: أنت ؟ قالمن: ليه، فقال لهرضي اهللا عنه فسلم ع
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ضـاب االميـان خ: كان يقال لـك كهـل قـريش أن يقـال لـك شـاب مـن شـباب قـريش ؟ مث قـال
.اهـ منقطعم احلمرة، وخضاب الشيطان السوادوخضاب االسالالصفرة

أنــه يبيــل املعــافر قابــن هليعــة عــن أيبابــن وهــب أخــربينمــن طريــق] 15222[وروى البيهقــي 
فقــال ، دخــل عمــرو بــن العــاص علـى عمــر بــن اخلطــاب وقــد صـبغ رأســه وحليتــه بالســواد : قـال
بـك شـيخا وأنـت اليـوم يعهـد: قال فقـال عمـر. أنا عمرو بن العاص: ؟ قالمن أنت: عمر

.اهـ مرسل إسناده صحيح يك إال ما خرجت فغسلت هذا السوادعزمت عل، شاب 
ا ابــن املثــىن قــال حــدثنا أبــو عثمــان صــاحب األكفــان قــال حــدثين حــدثن]835[الطــربي -

ك[الـدواليب .كـان خيضـب بالسـوادعفـانبـنعثمـانبشري بن سـباع عـن ابـن أيب مليكـة أن 
ب حــــدثين عبيــــد اهللا أبــــو عثمــــان صــــاح: قــــالحــــدثنا أبــــو موســــى حممــــد بــــن املثــــىن]1253

عثمـــان بـــن عفـــان كـــان خيضـــب أن مليكـــةعـــن ابـــن أيباأللقـــاب قـــال حـــدثنا بشـــر بـــن ســـباع
حدثنا أبو حممد بن حيان ثنا حممد بن سليمان ثنا أبـو ]232[أبو نعيم يف املعرفة .بالسواد

موســى ثنــا عبيــد اهللا بــن عمــر أبــو عثمــان صــاحب األكفــان ثنــا بشــري بــن ســباع عــن ابــن أيب 
شــر بــن ب: قــال ابــن حبــان يف الثقــات اهـــ مليكــة أن عثمــان بــن عفــان كــان خيضــب بالســواد

اهـــ عــن بــن أيب مليكــة روى عنــه عبــد اهللا بــن عمــر أبــو عثمــان صــاحب األكفــان يســباع يــرو 
، رمحـه ويتبـع السـنة حديث منكر ، والصحيح عن أمري املؤمنني أنه كان خيضب بالصفرة هذا 
.اهللا 

حــدثنا أمحــد بــن رشــدين املصــري ثنــا نعــيم بــن محــاد ثنــا رشــدين بــن ســعد ]295[الطــرباين -
كــان خيضــب ســعد بــن أبــي وقــاصأن ملســيبعــن ابــن شــهاب عــن ســعيد بــن اعــن يــونس

أخــربين حممــد بــن املؤمــل ثنـا الفضــل بــن حممــد الشــعراين ثنــا نعــيم ]6099[احلــاكم . بالسـواد 
خيضــب ســعدكــان عــن ابــن شــهاب عــن ســعيد بــن املســيب  بــن محــاد ثنــا رشــدين عــن يــونس 

.سنده واه :الذهيب اهـ قال بالسواد 
ربنـا عبـد العزيـز أخ: قـال مساعيل بن عبد اهللا بـن أيب أويـسأخربنا إ]3242[عد وقال ابن س

بن املطلب عن يونس بن يزيد األيلي عن ابن شهاب عن سعد بن أيب وقـاص أنـه كـان يصـبغ 
.اهـ مرسل بالسواد



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

260

حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا عبــد اهللا بــن عمــر بــن أبــان ثنــا ]296[وقــال الطــرباين 
اهــ أن سـعدا كـان خيضـب بالسـواد معمر عـن الزهـري عـن عـامر بـن سـعدبن مسلم عنسليم

.سليم منكر احلديث 
أخربنـا ليـث بـن سـعد عـن : خربنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال أ]3241[ابن سعد وقال 

اهـحممد بن عجالن عن نفر قد مساهم أن سعدا كان خيضب بالسواد
عـن داود بـن خالـدحـدثنا : بـن معاويـة النيسـابوري قـال أخربنـا حممـد]6074[ابن سعد -

إن أول مـن خضــب بالسـواد املغـرية بـن شــعبة ، : عبـاس بـن عبـد اهللا بـن معبــد بـن عبـاس قـال 
.اهـ منكر م أنه أبيض الشعر فعجب الناس منهخرج على الناس ، وكان عهده

ــ]2209[الطــرباين - ن منصــور الكلــيب قــال حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا حممــد ب
ــن عبــد اهللارأيــت : قــال ذيلحــدثين ســليم أبــو اهلــ اهـــ خيضــب رأســه وحليتــه بالســواد جريــر ب

.ضعيف 
دثنا أبو عشـانة ح: حدثنا ليث بن سعد قال:حدثنا شبابة قال]25529[ابن أيب شيبة -

ابـن .هلانسـود أعالهـا وتـأىب أصـو : خيضب بالسـواد ويقـولعامربنعقبةرأيت : املعافري قال
حـدثين : حدثنا ليث بـن سـعد قـال : أخربنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال ]6325[سعد 

نغـــري أعالهـــا وتـــأىب :عـــامر يصـــبغ بالســـواد ، وكـــان يقـــول بـــنرأيـــت عقبـــة: أبـــو عشـــانة قـــال 
الليـث يعـين ابـن : حـدثنا اهليـثم بـن خارجـة قـال]1391[ابـن أيب خيثمـة يف التـاريخ .أصـوهلا

يسـود أعالهـا : رأيت عقبة بـن عـامر خيضـب بالسـواد ويقـول: ة قالننا عن أيب عشاسعد أخرب 
: شــانة قــالومسعــت الليــث حــدثين أبــو ع: قــال ابــن بكــري]204/ 3[الفســوي . وتــأىب أصــوهلا

.وكــان شــاعرا: قــال. ا وتــأىب أصــوهلانســود أعالهــ: يصــبغ بالســواد يقــولرأيــت عقبــة بــن عــامر 
دثنا ليـث بـن سـعد حـ:قـال حـدثنا سـعيد بـن شـرحبيل قـالحدثنا أبو كريب ]857[الطربي 

خنضــب أعالهــا وتــأىب: بالســواد ، ويقــول رأيــت عقبــة بــن عــامر خيضــب: عــن أيب عشــانة قــال
حـدثنا أبـو الزنبـاع روح بـن الفـرج ثنـا حيـىي بـن ]736[الطرباين . وكان شاعرا : قال . أصوهلا 

: عــامر اجلهــين يصــبغ بالســواد، ويقــولبكــري حــدثين الليــث ثنــا أبــو عشــانة أنــه رأى عقبــة بــن
حـــدثين يـــونس بـــن عبـــد ]858[الطـــربي . وكـــان شـــاعرا: قـــال.تســـود أعالهـــا وتـــأىب أصـــوهلا

كـان عقبـة : هليعـة عـن أيب عشـانة قـال عـن ابـناألعلى قال أخربنا يوسف بن عمـرو التنيسـي
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وال ،أصــوهلا نســود أعالهــا وتــأىب: خيضــب حليتــه بالســواد ، ويقــول بــن  عــامر شــاعرا ، وكــان 
أخـــربين : حـــدثنا يـــونس قـــال] 314/ 9ك[وقـــال الطحـــاوي . خـــري يف فـــرع إذا فســـد األصـــل

كــان عقبــة بــن عــامر خيضــب : يوســف بــن عمــرو بــن يزيــد عــن ابــن هليعــة عــن أيب عشــانة قــال
وقــال. وال خــري يف األعلــى إذا فســد األصــل،نســود أعالهــا وتــأىب أصــوهلا : ويقــول، بالســواد 

قلـــت البـــن هليعـــة أحـــدثكم أبـــو : حـــدثنا عبـــد اهللا بـــن يوســـف قـــال: داود قـــالحـــدثنا ابـــن أيب
ولكن حدثنيه الليث بـن سـعد، انة مل أمسعه من أيب عش: فقال، عشانة مث ذكر هذا احلديث 

مل يســـمع الليـــث بـــن ســـعد مـــن أيب : قـــال لنـــا ابـــن أيب داود: جعفـــرقـــال أبـــو.عـــن أيب عشـــانة
ابـن حبــان يف . ابــن هليعـة مـن الليــث غـري هـذا احلــديثومل يسـمع ، عشـانة غـري هــذا احلـديث 

حدثين حممد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبـة بـن سـعيد ثنـا الليـث بـن سـعد عـن ]909[الثقات 
نسـود أعالهـا وتــأىب : رأيـت عقبـة بـن عـامر خيضـب بالسـواد ويقـول :أيب عشـانة املعـافري قـال

.، صحيح أبو عشانة امسه حي بن يؤمن اهـ أصوهلا
حـدثين يزيـد بـن : حدثنا املقرئ عن سعيد بن أيب أيوب قـال ]25530[ل ابن أيب شيبة وقا

: ة يقـال هلـاعن عقبة بن عامر أنـه كـان يصـبغ شـعر رأسـه بشـجر أيب حبيب أن أبا اخلري حدثه 
.اهـ صحيح الصبيب كأشد السواد

ابــن هليعــة إســحاق الســيلحيين ثنــاثنــا حيــىي بــنحــدثنا بشــر بــن موســى]735[الطــرباين وقــال
وهذا سند اهـ قبة بن عامر اجلهين يصبغ بالسوادرأيا ع

.ضعيف 
دثنا حيــوة بــن حــحــدثين علــي بــن مســلم قــال حــدثنا أبــو عاصــم قــال ]859[الطــربي وقــال 

اهـــ ســند رأيــت عقبــة خيضــب بالســواد : عــن جــده قــال عــن أبيــه أوشــريح عــن زهــرة بــن معبــد 
.ضعيف 

علــيبــنالحســينرأيــت : نــا شــريك عــن فــراس عــن عــامر قــال خرب أ]2126[ابــن اجلعــد -
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا أمحد بن أسد ثنـا ]2788[الطرباين .خيضب بالسواد 

دخلت على احلسـني بـن علـي رضـي : عن الشعيب قال يك عن إبراهيم بن مهاجر و فراس شر 
حـدثنا : حـدثنا يوسـف بـن يزيـد قـال] 315/ 9ك[الطحاوي .اهللا عنه وقد خضب بالسواد 

:نا شــريك عــن إبــراهيم بــن املهــاجر عــن الشــعيب قــالحــدث: عبــد الــرمحن بــن شــيبة اجلــدي قــال
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وقــد اختضــب ، وهــو حيــتجم يف رمضــان ، وعليــه جبــة خــز ، دخلــت علــى احلســني بــن علــي 
.تقدم يف احلرير . اهـ ضعيف بالسواد 

حدثنا حممـد بـن إبـراهيم بـن عـامر بـن إبـراهيم األصـبهاين حـدثين أيب ]2534[الطرباين وقال 
عـن إبـراهيم بـن مهـاجر عـن الشـعيب عن جدي عامر عن يعقوب القمي عن عنبسة بن سـعيد 

.اهـ ضعيف أن احلسن بن علي رضي اهللا عنه كان خيضب بالسواد 
عــن يــع الســمانأخربنــا أبــو الرب: قــال أخربنــا عبــد الوهــاب بــن عطــاء ]7364[ابــن ســعد -

ضـب بالسـواد ، وعنفقتـه غـراء بيضـاءرأيت احلسن بن علي قد خ: عبيد اهللا بن أيب يزيد قال 
.اهـ أبو الربيع أشعث بن سعيد منكر احلديث 

د اهللا بـن وعبيـأخربنا حممد بن عبيد عن طلحة عن عمر بـن عطـاء]7493[وقال ابن سعد 
.اهـ منكر ن علي وهو يسود رأسه وحليتهسني بنظرنا إىل احل: قاال أيب يزيد املكيني
قلــت لعبيــد اهللا بــن : قــال ســفيانقــال حممــد بــن أيب عمــر]529[الدمشــقي وقــال أبــو زرعــة

الــرأس واللحيــة أســودان، إال نعــم، يف حــوض زمــزم، : رأيــت حســني بــن علــي؟ قــال: أيب يزيــد
ابــن ســعد اهـــغــريهوأبقــى ذاك؟ أو مل يشــب منــه هــذا يعــين العنفقــة أبــيض، فــال يــدري أصــبغ

ثنـا سـفيان بـن عيينـة ن حنبـل ثنـا عمـرو بـن حممـد الناقـد حدثنا عبد اهللا بن أمحـد بـ]2900[
نعـــم رأيتـــه جالســـا يف : رأيـــت احلســـني بـــن علـــي ؟ قـــال : قـــال ســـألت عبيـــد اهللا بـــن أيب يزيـــد 

ع ال إال أين رأيتــه وحليتــه ســوداء إىل هــذا املوضــ: هــل رأيتــه صــبغ ؟ قــال : حــوض زمــزم قلــت 
سـلم شـاب ذلـك املوضـع ض وذكـر أن النـيب صـلى اهللا عليـه و يعين عنفقته وأسفل من ذلك بيا

.ورجاله ثقات .هذا أصح اهـمنه وكان يتشبه به 
عن السدي حدثنا حسن بن صاحل:قالأخربنا مالك بن إمساعيل]7496[وقال ابن سعد 

ربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى أخ]7490[ابـن سـعد . رأيت احلسني بـن علـي أسـود اللحيـة:قال 
يتـه شـديدة السـواد ومعــه رأيـت احلسـني بـن علـي وحل: عـن السـدي قـال أخربنـا إسـرائيل: قـال 

.)1(حسناهـ ابنه علي 

ن احلسـن واحلسـني تسـويد شـعرمها أن ذلـك مـن شـدة اخلضـاب باحلنـاء والكـتم أو الومسـة وهـو أظن أن من حكى عـ-1
أي) مــدهامتان(، كقــول اهللا تعــاىل، كمــا نبــه عيــاٌض قبــل مــن شــدته نبــت ورقــه خضــاب ، مــا أحســب إال أنــه اســودّ 

.واهللا أعلم .
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حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن قــيس ]25520[ابــن أيب شــيبة -
]7494[ابـن سـعد .دخلـت علـى احلسـن واحلسـني ومهـا خيضـبان بالسـواد: قـالموىل خباب

عـن قـيس مـوىل خبـابحـدثنا سـفيان عـن عبـد العزيـز بـن رفيـع: أخربنا الفضل بن دكـني قـال 
قـال أبـو نعـيم نـا سـفيان ]669[البخـاري يف التـاريخ . رأيت احلسني خيضـب بالسـواد: قال 

رأيـت احلسـن واحلسـني خيضـبان بالسـواد: عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس موىل خبـاب قـال 
حــدثنا عبــد الــرمحن قــال حــدثنا ســفيان عــن عبــد : حــدثنا ابــن بشــار قــال ] 837[لطــربي ا. 

الطـرباين . رأيت احلسن واحلسني خيضبان بالسواد : العزيز بن رفيع عن قيس موىل خباب قال 
عــن ا ســفيان عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــ]2782[

.قيس ال يعرف.مثله قيس موىل خباب 
أخربنـا أبـو : قـاال ومعـن بـن عيسـى حـدثنا عبـد الوهـاب بـن عطـاء]7495[ابـن سـعد وقال 

الطـرباين .رأيـت احلسـني بـن علـي خيضـب بالسـواد: عن سعيد بن أيب سعيد قالمعشر املديين
ثنـــا معــن بـــن حــدثنا حممــد بـــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنـــا طــاهر بـــن أيب أمحــد الــزبريي ]2790[

. رأيـت احلسـني بـن علـي خيضـب بالسـواد : عـن سـعيد املقـربي قـال ين أبـو معشـرعيسى أخرب 
عـن سـعيد املقـربي أخربنـا أبـو معشـر: أخربنا معـن بـن عيسـى قـال ]7014[وقال ابن سعد 

اد مــنهم عمــرو بــن رأيــت أبنــاء صــحابة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يصــبغون بالســو : قــال 
.جداح ضعيف أبو معشر جنياهـ عثمان بن عفان

حــدثنا أبــو عاصــم : حــدثنا عقبــة بــن مكــرم قــال] 611[يف التــاريخ زرعــة الدمشــقي وقــال أبــو
رأيت احلسني بن علي يصبغ بالومسة، أما هو : مسعت عمر بن عطاء قال: عن ابن جريج قال

.اهـ سند جيد وكان رأسه وحليته شديدي السوادفكان ابن ستني
كـــان احلســـني بـــن علـــي خيضـــب :مـــر عـــن الزهـــري قـــالعـــن مع]20184[عبـــد الـــرزاق وقـــال

عـن معمـر ]20190[وقال.رأيت الزهري يغلف بالسواد وكان قصريا :قال معمر.بالسواد
.اهـ مرسل كان احلسن بن علي خيضب بالسواد:لعن الزهري قا

نـا حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا عبـد اهللا بـن عمـر بـن أبـان أ]2791[الطرباين وقال
عن علي بن احلسني أن احلسني بن علي رضي اهللا عنه  ليم بن مسلم عن معمر عن الزهري س

.اهـ سليم ضعيفكان خيضب بالسواد 
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ن معاويـة بـن إسـحاق عـحـدثنا أيب: حدثنا سعيد بن حيىي األموي قـال]842[وقال الطربي 
وكانـت :تقالـ.مجيعا بالسـوادوالحسينالحسنخضب : عن أم إسحاق ابنة طلحة قالت

معاوية بـن إسـحاق بـن طلحـة بـن عبيـد اهللا ، ثقاتاهـ سن ، مث خلف عليها احلسني عند احل
.أم إسحاق أخت عائشة بنت طلحة و . 

حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا احلضـــرمي ثنـــا أبـــو كريـــب ثنـــا معاويـــة بـــن ]2535[وقـــال الطـــرباين 
أن احلسـن بـن علـي كـان عـن أبيـهاعيل بن رجـاء عـن جعفـر بـن حممـد هشام عن حممد بن إمس

.، والصواب بالومسة قول شعبة قبلاهـ كذا قال ابن إمساعيلخيضب بالسواد 
أخربنـا شـعبة عـن أيب إسـحاق : قـال أخربنا عبد الوهاب بن عطـاء]7363[وقال ابن سعد 

اهــ كـذا قـال اخلفــاف عـن شـعبة ، والصـحيح عــن عـن العيـزار أن احلسـن كـان خيضــب بالسـواد
.ة ، تقدم قريبا احلسني بالومس
ي حــدثنا حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي حــدثنا أمحــد بــن جــواس احلنفــ]2786[وقــال الطــرباين 

رأيت احلسني بن علـي خيضـب : عن العيزار بن حريث قال ثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق 
.اهـ الصحيح عن أيب األحوص قال باحلناء والكتم بالسواد 

: حـــدثنا اليمـــان بـــن املغـــرية قـــال : قـــال اج بـــن نصـــريأخربنـــا حجـــ]7362[وقـــال ابـــن ســـعد 
اهـ ابـن املغـرية ضـعيف رأيت احلسن بن علي خيضب بالسواد:حدثين مسلم بن أيب مرمي قال 

.
حدثنا حممـد بـن عبـد اهللا احلضـرمي ثنـا عبـد الـوارث بـن عبـد الصـمد ]2536[وقال الطرباين 

أنه رأى احلسـن بـن علـي رضـي اهللا لرمحنعائذ حدثين شجاع بن عبد اثنا أيب ثنا حمتسب أبو
.اهـ ضعيف عنه خمضوبا بالسواد على فرس ذنوب 

بن طلحة اجلحـدري ثنـا حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ثنا كامل ]2787[وقال الطرباين 
رأيت احلسن و احلسني رضي اهللا عنهما ابين فاطمـة : عن عبد الرمحن بن بزرج قال ابن هليعة 

.اهـ ضعيف ا خيضبان بالسواد وكان احلسني يدع العنفقة رضي اهللا عنه
ســألت : قــال حــدثنا ابــن منــري عــن إســرائيل عــن عبــد األعلــى]25527[ابــن أيب شــيبة وقــال 

.ال بأس به اهـ هل البيتهي خضابنا أ: عن اخلضاب بالومسة فقال ابن احلنفية
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أخربنـا عبـد : ا هشـيم قـال حـدثن: حـدثين يعقـوب بـن إبـراهيم قـال ] 846[وقد قـال الطـربي 
مـــا رأيـــت أحـــدا مـــن : فقـــال: قـــال ،لســـواد ســـألته عـــن اخلضـــاب با:امللـــك عـــن عطـــاء قـــال 

إمنـــا كـــا. أصـــحاب النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم خيضـــب بالســـواد
.سند صحيح ، تقدم يف الباب قبله اهـالصفرة

يــد الطيالســي وعــارم بــن الفضــل قــاال حــدثنا خربنــا هشــام أبــو الولأ]11908[ابــن ســعد -
: سـألنا عائشـة عـن تسـويد الشـعر ، فقالــت : أخربتنـا أم شـبيب قالـت : قـال محـاد بـن سـلمة

موســى قــال حــدثنا جماهــد بــن ]856[الطــربي . وددت أن عنــدي شــيئا فســودت بــه شــعريلــ
الشعر تسويدسألت عائشة عن : نا محاد بن سلمة عن أم شبيب قالتحدثنا يزيد قال أخرب 

.ها ابن معنيثقو أم شبيب اهـ وددت أن عندي شيئا أسود به شعري : ؟ فقالت 
رخـص يف صـباغ الشـعر بالسـواد : أخربنـا معمـر عـن قتـادة قـال ]20182[عبد الـرزاق وقال

.اهـ ثقات للنساء 

ما يكره من نتف الشيب
عـن سـفيان املعـىن حيـىي ح وحـدثنا مسـدد حـدثناحدثنا مسـدد حـدثنا ]4204[أبو داود -

أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلمابن عجالن عن عمرو بن شعيب عن
قــال عــن ســفيان إال كانــت لــه . اإلســالم مــا مــن مســلم يشــيب شــيبة يف، ال تنتفــوا الشــيب :

اهــ:حديث حيىي وقال يف. نورا يوم القيامة 
.وصححه ابن حبان من وجه آخر .حسنه الرتمذي 

أنـه كـان يكـره أنـسن املثـىن عـن قتـادة عـن عـحدثنا ابن مهدي ]26474[ابن أيب شيبة -
حـدثنا أيبياجلهضـميحدثنا نصر بن عل]6223[ورواه مسلم .صحيح اهـ نتف الشيب

ينتــف الرجــل الشــعرة يكــره أن: حــدثنا املثــىن بــن ســعيد عــن قتــادة عــن أنــس بــن مالــك قــال 
ومل خيتضب رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم إمنـا كـان البيـاض :قال.البيضاء من رأسه وحليته 

ذ اهـالرأس نبالصدغني ويفعنفقته ويفيف
قال إسحاق أخربنا بقية بن الوليـد حـدثين ثابـت بـن ] 2263املطالب العالية[أبو يعلى قالو 

مـن شـاب : قـال قـال عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه عجالن حدثين جماهـد بـن جـرب املكـي
.اهـ مرسل حسن ، إسحاق هو ابن أيب إسرائيل شيبة اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة
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خضاب النساءاألمر يف 
بــن املبــارك يحــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر حــدثنا حيــىي بــن ســعيد عــن علــ]4166[أبــو داود -

اهللا عنهـــايرضـــميـــة بنـــت مهـــام أن امـــرأة أتـــت عائشـــةر ككثـــري قـــال حـــدثتينعـــن حيـــىي بـــن أيب
رســول اهللا كــان حبيــيب،  أكرهــه ولكــين، ال بــأس بــه :فقالــت، فســألتها عــن خضــاب احلنــاء 

ضـعفه األلبـاين اهــ خضاب شعر الرأستعين: قال أبو داود . يكره رحيهسلمصلى اهللا عليه و 
.

أخربين عبـد الـرمحن بـن سـلمان عـن ابن وهبمن طريق] 6003[وروى البيهقي يف الشعب 
مرســـل اهــــأن أزواج النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم كـــن خيتضـــنب عـــن مكحـــولعقيـــل بـــن خالـــد

.حسن 
حـدثنا خالـد بـن عبـد الـرمحن حـدثنا يحدثنا حممد بن حممد الصور ]4168[أبو داود وقال

امـرأة مـن أومـت : قالـت اهللا عنهـايمطيع بن ميمون عن صفية بنـت عصـمة عـن عائشـة رضـ
صـلى اهللا عليـه وسـلمفقـبض النـيبه وسـلمصـلى اهللا عليـء سرت بيدها كتـاب إىل رسـول اهللا ورا

أة لغــريت لــو كنــت امــر :قــال . بــل امــرأة:قالــت. أيــد رجــل أم يــد امــرأة يمــا أدر :يــده فقــال 
.اهـ حسنه األلباين باحلناءيعين. أظفارك 

م أمسـع يبد اهللا يعـد يف البصـريني، اجلهضـمشعث بن عأ]1392[وقال البخاري يف التاريخ 
عنـه ظفـارك، روى أين كنـت امـرأة فغـري إ: قالـت عائشـة المـرأة بكر بنت عبد اهللا اجلهضـمية

.أشعث وثقه ابن حبان . اهـ موسى هو التبوذكي موسى 
أخـربين إمساعيـل أن عائشـة كانـت تنهـى املـرأة ذات الـزوج أن تـدع ]13992[عبد الـرزاق -

ب فـإن رسـول اهللا صـلى ال تـدع املـرأة اخلضـا: ، ال جتعل فيهـا شـيئا ساقيها 
.اهـ منقطع سلم كان يكره الرجلةاهللا عليه و 

كنـت أقـني : الـت حـدثنا وكيـع عـن زكريـا قـال حـدثتين أميـة ق]17968[وقال ابن أيب شيبة 
.ما مل يكن فيه نقشال بأس به: فقالت ، فسألت عائشة عن اخلضاب، العرائس باملدينة

نصـر التمـار حـدثنا أبـو: اهللا قـالحدثنا عبد]143[ي ميمي يف فوائده خوقال الدقاق ابن أ
: فسألتها عن احلنـاء فقالـت: قال

كـان رسـول : اهللاوقالـت عائشـة رمحهـا ، ال بأس به، بقلة رطبة، ولكن ال تقربنـه وأنـنت حـيض
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بـن حممـد هـو ااهـ عبد اهللا والواصلة واملوتصلةليه وسلم يلعن القاشرة واملقشورةاهللا صلى اهللا ع
.بنت عبد اهللا ال تعرفأمية رواه أمحد خمتصرا ، و .بن عبد العزيز البغوي 

كرة أخربنا املعلى بن أسد حدثنا املعلى بن زياد القطعي حدثتنا ب]10920[ابن سعد وقال
: عصـفرة ، فسـألتها عــن احلنـاء فقالــتوهـي جالســة يف معائشــةبنـت عقبـة

إن كان لك زوج فاسـتطعت أن : ، وسألتها عن احلفاف ، فقالت هلاشجرة طيبة وماء طهور 
اهـــ بكــرة وثقهــا ابــن حبــان ، وال يعــرف فتصــنعيهما أحســن ممــا مهــا ، فــافعليتنزعــي مقلتيــك 

.أمرها 
عن معمـر عـن بـديل العقيلـي عـن أيب العـالء بـن عبـد اهللا بـن شـخري ]7929[زاق عبد الر -
يـا معشـر النسـاء :وهـو خيطـب وهـو يقـولعمـر بـن الخطـاب: الق

ولتخضب إحداكن يديها إىل هذا وأشـار إىل موضـع ، إذا اختضبنت فإياكن النقش والتطريف 
عــن حــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن بــديل بــن ميســرة]17967[ابــن أيب شــيبة اهـــ وقــالالســوار 

اهـــ هــى عــن الــنقش والتطــاريف يف اخلضــابمسعــت عمــر ين: أيب عطيــة عــن امــرأة مــنهم قالــت
حممد بن حمبوب عن عبد الواحد عن ليث عـن قال يل]142/ 2[وقال البخاري يف التاريخ 

نني باملدينـة فنهانـا عــن جـاورت عمـر بـن اخلطـاب سـ: بـديل بـن ميسـرة عـن امـرأة مـنهم قالـت
وقـال ، وقال لنا سليمان بن حـرب عـن محـاد بـن زيـد عـن بـديل عـن عمـر .النقش والتطاريف

، وقـــال وقـــال محـــاد بـــن ســـلمة عـــن بـــديل عـــن عطيـــة، محـــاد بـــن ســـلمة عـــن بـــديل عـــن عمـــه 
اهـ،عن امرأة منهم جاورت عمر سنة يسحاق عن جرير عن ليث عن بديل العقيلإ

حــدثنا عبــد األعلــى عــن خالــد عــن شــيخ أن عمــر]17969[أيب شــيبة ابــنوقــال 
اهـنقش يف اخلضاب والتطاريف

حـدثنا وكيـع عـن محـاد بـن سـلمة عـن أم شـبيب عـن أم عمـر ]25766[ابـن أيب شـيبة وقال 
يا معشر النساء ، أخفني احلناء ، وارفعن احلجـز ، : مسعت عمر يقول : أن امرأة الزبري قالت 

.فيه ضعف ، تقدم اهـأنشد اهللا امرأة تصلي يف احلجز: ته يقول ومسع
كــن عمــرابــنحــدثنا حجــاج ثنــا محــاد عــن أيــوب عــن نــافع أن نســاء ] 1094[الــدارمي -

.تقدم يف الطهور .خيتضنب وهن حيض اهـ سند صحيح
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عـــن عبـــاسبـــناســـألت :عـــن معمـــر وغـــريه عـــن أيب إســـحاق قـــال]7930[عبـــد الـــرزاق -
أما نساؤنا فيختضنب إذا صـلني العشـاء مث يطلقـن عـن أيـديهن للصـبح :لنساء فقالاخلضاب ل

مث يعدن عليها إىل صالة الظهر فأحسـن اخلضـاب وال ميـنعهن الصـالة قـال عبـد الـرزاق وذلـك 
.اهـ صحيح

عـن أيب جملـز عـن ابـن عبـاس حـدثنا وكيـع عـن شـعبة عـن قتـادة] 1291[ابن أيب شـيبة وقال
اهـــــ وينــــزعن قبــــل الفجــــر، ، خيتضــــنب بعــــد العشــــاء نســــاؤنا خيتضــــنب أحســــن خضــــاب: قــــال

.صحيح ، كتبته يف الطهور 

ورةاالطالء بالن
: ي عــن زائــدة عــن هشــام عــن احلســن قــالحــدثنا حســني بــن علــ]1193[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ مرسل ال يطلونعمروأبو بكر و كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أبــو هــالل الراســيب عــن قتــادةأخربنــا أخربنــا حجــاج بــن حممــد قــال]3867[وقــال ابــن ســعد 

أخربنــا ]1228[وقــال ابــن ســعد . وعثمــانأبــو بكــر وعمــركــان اخللفــاء ال يتنــورون: قــال
ور ما تنـ: عن قتادة قال أخربنا مهام: عمر احلوضي قاالوحفص بنعمرو بن عاصم الكاليب

قـال عمـرو بـن عاصـم يف . م وال أبـو بكـر وال عمـر وال عثمـانرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـل
أخربنـا عبـد الوهـاب بـن .وال احلسن: لفاء ، وقال حفص بن عمر يف حديثهوال اخل: حديثه 

ر وال أبــو بكــر وال عمــر وال أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مل يتنــو عطــاء عــن ســعيد عــن قتــادة
.حسنـ مرسل اهعثمان

حدثنا وكيع عن حممد بن قيس األسـدي عـن علـي بـن أيب عائشـة ]1199[ابن أيب شيبة -
النــورة مــن : فقــال وذكــرت لــه النــورة رجــال أهلــب فكــان حيلــق عنــه الشــعر عمــركــان : قــال

أخربنا إسحاق بن يوسـف ]3866[قال ابن سعد . اهـ صوابه العالء وثقه ابن حبان النعيم
ــخربنــا حممــد بــن قــيس األســدي عــن العــالء بــن أيب عائشــةأاألزرق قــال ن اخلطــاب أن عمــر ب

لـيس إن هـذاأيهـا النـاس: فاستشـرف لـه النـاس فقـال دعا حبالق فحلقه مبوسـى يعـين جسـده 
.اهـ على رسم ابن حبان )1(فكرهتهاولكن النورة من النعيم، من السنة 

.ذكره األزهري يف التهذيب . منه الكلس وُحيْلق به شعر العانةالّنورة من احلجر الذي ُحيرق وُيسوَّى -1
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أن أبــا أبــو إســرائيل عــن فضــيل أخربنــا الفضــل بــن دكــني قــال حــدثنا]5127[ابــن ســعد -
حلـق عنقـه فـاجتمع النـاس ينظـرون مث أمر احلجـام فحلق رأسه مبىنابن عمراحلجاج أخربه أن 

أبـــو . حلمـــام إنـــه أو فإنـــه مـــن رقيـــق العـــيشأيهـــا النـــاس إنـــه لـــيس بســـنة ولكـــين تركـــت ا: فقـــال
.مساعيل بن أيب إسحاق ليس باحلافظإسرائيل إ

نــا هشــام أبــو الوليــد الطيالســي قــال حــدثنا أبــو عوانــة عــن أيب خرب أ]5124[ابــن ســعد وقــال
إن : مث قال للحالق حلق رأسه على املروة عمرابنرأيت : قال سف بن ماهك عن يو بشر

فجعـل حيلـق صـدره فقـام: نعم قـال : ولست أطلي أفتحلقه ؟ قال شعري كثري وإنه قد آذاين
ا لــيس بســنة ولكــن شــعري كــان لنــاس إن هــذيــا أيهــا ا: فقــال ، واشــرأب النــاس ينظــرون إليــه 

فيـه دليـل علـى أن حلـق شـعر البـدن .أبـو بشـر هـو جعفـر بـن إيـاس، صـحيح سـند اهـ يؤذيين
.املسكوت عنه للحاجة جائز ، واهللا أعلم 

نا سكني بن عبد العزيز أخرب نا يعقوب بن إسحاق احلضرمي قال أخرب ] 5119[ابن سعد -
عر وإذا جاريــة حتلــق عنــه الشــ، عبــد اهللا بــن عمــرخلــت علــى د: حــدثنا أيب قــال العبــدي قــال 

حــدثين : حــدثنا موســى بــن إمساعيــل قــال]1291د[البخــاري . إن النــورة تــرق اجللــد: فقــال
وجاريـة حتلـق عنـه دخلت على عبد اهللا بـن عمـر: ه قالعن أبيسكني بن عبد العزيز بن قيس

.اهـ ضعفه األلباينالنورة ترق اجللد: الشعر، وقال
هللا بـن عـن عبـد احدثنا معاذ بن املثىن ثنا مسدد ثنا عبد اهللا بن داود]13068[الطرباين -

فـإذا يـدخل احلمـام فينـوره صـاحب احلمـامأنـه كـانعمـرابـنعـن سعيد بن أيب هند عـن نـافع
أخربنـا حممـد بـن ربيعـة الكـاليب ]5116[ابـن سـعد . بلغ حقوه يقول لصاحب احلمـام اخـرج

يطليــه صــاحب عمــرابــنكــان : بــن ســعيد بــن أيب هنــد عــن نــافع قــالد اهللاقــال حــدثنا عبــ
حــدثنا موســى بــن هــارون ثنــا شــريح ]637[ابــن املنــذر .فــإذا بلــغ العانــة وليهــا بيــده، احلمــام 

.ضعيف. به ثنا حممد بن ربيعة 
: قــال أخربنــا روح بــن عبــادة قــال حــدثنا أســامة بــن زيــد عــن نــافع]5113[ابــن ســعد وقــال

أخربنــا ]5112[ابــن ســعد .فــإذا بلــغ العــورة وليهــا بنفســهيف البيــتعمــرابــنأطلــي كنــت 
يف البيــت وعليــه عمــرابــنكنــت أطلــي : قــال الفضــل بــن دكــني قــال حــدثنا العمــري عــن نــافع

أخربنـــا خالـــد بـــن خملـــد قـــالمث قـــال.فرغـــت خرجـــت وطلـــى هـــو مـــا حتـــت الثـــوبفـــإذا ، إزاره 
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ولكــن يتنــور يف ، كــان ابــن عمــر ال يــدخل احلمــام : قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافع
ابــنأن عبــد اهللا بــن عمــر عــن نــافعابــن وهــب قــال حــدثينمــن طريــق] 729[البيهقــي .بيتــه
ما ظهر منـه ، مث يأطلويأمرينالبيت ويلبس إزارا كان ال يدخل احلمام ، وكان يتنور يفعمر

.اهـ حسن فرجهيأن أؤخر عنه فيليأمرين
أخربنا عمرو بن عاصم الكاليب قال حـدثنا مهـام بـن حيـىي قـال حـدثنا ]5114[سعد ابن-

.حسن ـ اهنافع أن ابن عمر مل يتنور قط إال مرة واحدة أمرين وموىل له فطليناه

يف األظفاريف خربين منكرينباب
لقيت أبا أيـوب :قالحدثنا وكيع حدثنا قريش بن حيان عن أيب واصل]23542[أمحد -
:قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: فــرأى يف أظفــاري طــوال، فقــالألنصــاري فصــافحينا

يسـأل أحــدكم عــن خــرب الســماء، وهــو يــدع أظفـاره كأظــافري الطــري جيتمــع فيهــا اجلنابــة واخلبــث 
: أبــو أيــوب العتكــي قــال أبــو عبــد الــرمحن: األنصــاري، قــال غــريه: ومل يقــل وكيــع مــرة.والتفــث 
لقيــت أبــا أيــوب األنصــاري، وإمنــا هــو أبــو أيــوب : لســانه، يعــين وكيعــا، فقــالســبقه :قــال أيب
.اهـ مرسل ضعيف العتكي 

ـــا يـــونس بـــن موســـى الســـامي حـــ]762[الطـــرباين - دثنا حممـــد بـــن حممـــد التمـــار البصـــري ثن
ــ: قــاالوســليمان بــن داود الشــاذكوين دثين عبيــد اهللا بــن حــن مســمولثنــا حممــد بــن ســليمان ب

أي بنيـة : وقـال.قلـم أظفـاره، مث دفنهـارأيـت أيب : عن ميل بنت مشـرح قالـتسلمة بن وهرام
.اهـ منكر ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعلهكذا رأيت رس

ما جاء يف القزع
عبيد ابن جريج قال أخربينخملد قال أخربينحممد قال أخربينحدثين]5920[البخاري -

يقـول مسعـت ع مـوىل عبـد اهللا أنـه مسـع ابـن عمـرافاهللا بن حفص أن عمر بن نافع أخربه عن نـ
قــال عبيــد اهللا قلــت ومــا القــزع فأشــار لنــا . ينهــى عــن القــزع رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

فأشـار لنـا عبيـد اهللا إىل . وترك هـا هنـا شـعرة وهـا هنـا وهـا هنـا إذا حلق الصيب:عبيد اهللا قال
قـال . هكـذا قـال الصـيبيال أدر :ريـة والغـالم قـالقيـل لعبيـد اهللا فاجلا. رأسه ناصيته وجانيب
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:عبيد اهللا وعاودته فقال
اهـرأسه غريه ، وكذلك شق رأسه هذا وهذا شعر ، وليس يف

هللا عـــن عبيـــد اابـــن ســـعيديعـــينحيـــىيزهـــري بـــن حـــرب حـــدثينحـــدثين]5681[وقـــال مســـلم 
-عمــر بــن نــافع عــن أبيــه عــن ابــن عمــر أن رســول اهللا أخــربين
اهـويرتك بعضحيلق بعض رأس الصيب: قال ؟ قلت لنافع وما القزع :قال. القزع

حـدثنا موسـى بـن إمساعيـل حـدثنا محـاد حـدثنا أيـوب عـن نـافع عـن ]4196[وقال أبو داود 
فتــرتك لــه عليــه وســلمصــلى اهللابــن عمــر أن النــيب

اهـذؤابة
وب عـن حدثنا أمحد بن حنبـل حـدثنا عبـد الـرزاق حـدثنا معمـر عـن أيـ]4197[أبو داود -

رأى صـبيا قـد حلـق بعـض شـعره وتـرك بعضـه صلى اهللا عليه وسلمنافع عن ابن عمر أن النيب
.صححه ابن حباناهـ اتركوه كله احلقوه كله أو:قال و ، فنهاهم عن ذلك 

دخلـت : قـال حدثنا وكيع عن موسى بـن عبيـدة عـن أيب سـالم]25782[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند ضعيفأسي قزع ، فأمرت به فجز ، أو حلقعلى عائشة ويف ر 

الشعرإصالحما جاء يف الرتجل و
تــادة عــن قبــن حــازم أخربنــا جريــر:حــدثنا يزيــد بــن هــارون قــال]25583[ابــن أيب شــيبة -

. ســلم شــعرا رجــال بــني أذنيــه ومنكبيــهكــان شــعر رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و : عـن أنــس قــال
.رواه البخاري ومسلم 

حدثنا أمحد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سـعد حـدثنا ابـن شـهاب عـن ]5917[البخاري -
صــلى اهللا عليــه وســلمكــان النــيب:قــالاهللا عنهمــا يرضــد اهللا بــن عبــد اهللا عــن ابــن عبــاسعبيــ

وكـــان وكــان أهـــل الكتــاب يســدلون أشــعارهمحيــب موافقــة أهــل الكتــاب فيمـــا مل يــؤمر فيــه ، 
اهـناصيته ، مث فرق بعد صلى اهللا عليه وسلماملشركون يفرقون رءوسهم ، فسدل النيب

حدثنا مسدد حدثنا حيـىي عـن هشـام بـن حسـان عـن احلسـن عـن عبـد ]4161[أبو داود -
اهــــ صـــححه عـــن الرتجـــل إال غبـــاعليـــه وســـلمصـــلى اهللا:مغفـــل قـــالاهللا بـــن

.وابن حبانالرتمذي 
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عـن عبـد اهللا يأخربنـا اجلريـر حـدثنا يزيـد املـازينيحدثنا احلسن بن عل]4162[أبو داود -
رحــل إىل فضــالة بــن عبيــد وهــو صــلى اهللا عليــه وســلمبــن بريــدة أن رجــال مــن أصــحاب النــيب

عــت أنــا وأنــت حــديثا مــن رســول اهللا مسمل آتــك زائــرا ولكــينأمــا إين:فقــدم عليــه فقــالمبصــر
:كـذا وكـذا قـال:قـال؟ومـا هـو:قـال. رجوت أن يكـون عنـدك منـه علـمصلى اهللا عليه وسلم

كــان ينهانــا إن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم:قــال، أراك شــعثا وأنــت أمــري األرض فمــا يل
صـــلى اهللا عليـــه كـــان النـــيب:قـــال، ال أرى عليـــك حـــذاء فمـــا يل:قـــال. عـــن كثـــري مـــن اإلرفـــاه

.اهـ صححه األلباين أحياناييأمرنا أن حنتفوسلم
حـدث : حدثنا جويرية بن أمساء قـال : أخربنا عفان بن مسلم قال]5140[ابن سعد وقال

فغضـب نـافع :احلسـن يكـره الرتجـل كـل يـوم ، قـالكـان: قـال عبد الرمحن السراج عند نـافع
.صحيح اهـكان ابن عمر يدهن يف اليوم مرتني: وقال 
مـر كـان أن ابـن عحدثنا وكيع عن جويرية بن أمساء عن نـافع]26071[ابن أيب شيبة وقال

.اهـ صحيح رمبا ادهن يف اليوم مرتني
حـدثنا أبـو هـالل عـن شـيبة بـن : حدثنا يونس بن حممد قال ]26073[وقال ابن أيب شيبة 

.اهـ ضعيف الرتجل غبا: قال هريرةأبيم عن مغرية بن احلارث عن هشا
ابــن أيبأخربنــا ابــن وهــب حــدثينيحــدثنا ســليمان بــن داود املهــر ]4165[أبــو داود وقــال

قـال صـلى اهللا عليـه وسـلمهريـرة أن رسـول اهللا صاحل عن أبيه عن أيبالزناد عن سهيل بن أيب
.األلباين صححهاهـمن كان له شعر فليكرمه :
حدثنا حممد بـن سـلمة عـن حممـد بـن إسـحاق عـن عبـد يحدثنا النفيل]4163[أبو داود -

ذكــر أصــحاب رســول :أمامــة قــالأمامــة عــن عبــد اهللا بــن كعــب بــن مالــك عــن أيباهللا بــن أيب
ـــدنيا ياهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أال :فقـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم، ومـــا عنـــده ال

قــال أبــو . التقحـليعــين،اإلميـان إن البــذاذة مــن اإلميـان ال تســمعون إن البـذاذة مــنتسـمعون أ
.صححه احلاكم واأللباين ي اهـصار داود هو أبو أمامة بن ثعلبة األن

كـــانوا : قـــالحـــدثنا ابـــن أيب عـــدي عـــن ابـــن عـــون عـــن حممـــد]26074[ابـــن أيب شـــيبة -
.اهـ صحيح رهون الرتجل كل يوميك
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قــال حــدثنا حــدثين إبــراهيم بــن اجلنيــد قــال حــدثين اهليــثم بــن خارجــة]1321ك[الــدواليب -
إنـه دخـل عليـه شـاب :قـالة البكري املوصلي عـن أنـس بـن مالـكأبو عمران سعيد بن ميسر 

يــا أبــا محــزة : فقــال لــه رجــل ، ؟ افرقــه أو جــزه مالــك والســكينة:قــد ســكن عليــه شــعره فقــال
كـانوا يسـكنون شـعورهم وميضـغون العلـك يف : قـال. لوطيف قوم:فيمن كانت السكينة قال

.اهـ منكر الطرق واملنازل وحيذفون ويفرجون ولكن حبت أقبيتهم إىل خواصرهم
كـان : قـال حدثنا وكيع عن سفيان عـن أيب إسـحاق عـن هبـرية]25575[ابن أيب شيبة -

عـن جلـراح عـن سـفيان أخربنا وكيع بـن ا]3319[ابن سعد .يضعه على أذنيهشعرلعبد اهللا 
نيـــه ، كأمنــا جعـــل كــان لعبـــد اهللا شــعر يرفعـــه علــى أذ: قــال هبـــرية بــن يـــرمي: الإســحاق قـــأيب 

أخربنـا زهـري : أخربنـا الفضـل بـن دكـني قـال.يعـين ال يغـادر شـعرة شـعرة: ، قال وكيـعبعسل
، فرأيتـه كـان شـعر عبـد اهللا بـن مسـعود يبلـغ ترقوتـه : عـن هبـرية بـن يـرمي قـال عن أيب إسحاق 

.ال بأس بهاهـ يهإذا صلى جيعله وراء أذن
ا حممد بن صاحل بن الوليد النرسي ثنـا أبـو حفـص عمـرو بـن علـي حدثن]8409[الطرباين -

أن حلارث بـن عبـد الـرمحن بـن أيب ذبـاب عـن جماهـد عـن أيب معمـر عن اثنا صفوان بن عيسى
كـان دقيــق ه مســحة أهـل اجلاهليــة، و عبـد اهللا بــن مسـعود رضــي اهللا عنـه كــان لـه ضــفريتان، عليـ

.اهـ ضعيف الساقني
حـدثنا محـاد بـن زيـد : أخربنا عفـان بـن مسـلم وعـارم بـن الفضـل قـاال ]5592[ابن سعد -

ولـه ناصـية حسـان بـن ثابـترأيـت : حدثنا يزيد بن حازم عـن سـليمان بـن يسـار قـال : قال 
حـدثنا محـاد ]49[يف جزئـه ب بـن موسـى األشـياحلسـن .بـني عينيـه: قد سدهلا ، قال عفان

رأيت حسان بن ثابت لـه ناصـية قـد : بن زيد حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار قال
ثنـا محـاد بـن : حدثنا سليمان بـن حـرب قـال]25/ 3[املعرفة الفسوي يف . سدهلا بني عينيه

ه بـني رأيـت حسـان بـن ثابـت سـدل ناصـيت: زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسـار قـال
.اهـ صحيح عينيه

بيـد اهللا بـن املغـرية بـن عن عا عبد األعلى عن ابن إسحاقحدثن]25580[ابن أيب شيبة -
مرســـال معيقيبـــا: وكـــان تفقـــه ، قـــال : قـــال معيقيـــب 

.تقدم عن سعداهـكذلكمالكبنسعدناصيته بني عينيه ، ورأى 



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

274

ولكــل جــابراوعمــرابــنرأيــت : قــال حــدثنا وكيــع عــن هشــام]25574[ابــن أيب شــيبة -
:حـدثنا وكيـع قـال حـدثنا هشـام بـن عـروة قـال]1969[أمحـد يف العلـل .واحد منهما مجـة

حـدثنا ]25593[ابـن أيب شـيبة . رأيت جابر بن عبد اهللا وابن عمر ولكل واحد منهما مجة
ابـــن ســــعد .فروقــــة ، تضـــرب منكبيــــهرأيـــت البــــن عمـــر مجـــة م: قــــال هشـــام عــــنأبـــو أســـامة

رأيـت ابــن : حـدثنا هشـام بـن عـروة قـال: ة قــاالوأبـو أسـامأخربنـا عبـد اهللا بـن منـري]5304[
، ة مفروقة تضرب منكبيه مج: ، وقال أبو أسامةطويلة: ، قال ابن منري يف حديثهعمر له مجة 

.اهـ صحيح اه قصر يومئذفقبلين ، وأر فأيت به إليه ، وهو على املروة فدعاين: قال هشام
ولــه عبـاسابــنرأيـت : قـال حبيـبعــنحـدثنا وكيــع عـن فطـر]25588[شـيبة يبابـن أ-

عــن حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا فطــر بــن خليفــة]10571[الطــرباين .مجــة
حـدثنا مالـك ]25594[ابـن أيب شـيبة . وله مجةعباسابنرأيت : حبيب بن أيب ثابت قال

اهــ صـحيح ، مالـك ر إىل ابـن عبـاس ، ولـه مجـة فينانـةكـأين أنظـ: قـال كامل عـن حبيـب عن  
.هو ابن إمساعيل ، وكامل هو ابن العالء 

كنــا : قـال حـدثنا الفضــل عـن فطــر عـن أيب إســحاق عـن هبــرية ]25590[ابـن أيب شــيبة -
.ـ ال بأس بهاهعثمان ، فجاء غالم له ذؤابة: له جلوسا عند علي فدعا ابنا له ، يقال 

حــدثنا عبــد األعلــى عــن حممـد بــن إســحاق عــن احلســن بــن زيــد ]25579[ابـن أيب شــيبة -
علــيبــنالحســينذؤابــة ، وأن علــيبــنالحســنأنــه كــان يف رأس عــن أبيــه 

.ضعيف ، له ذكر يف كتاب الفنت اهـأدماه ، أو أقرحه
ضرمي حـدثنا عبـد الـوارث بـن عبـد الصـمد حدثنا حممد بن عبد اهللا احل]2530[الطرباين -

أنـــه رأى عائـــذ حـــدثين شـــجاع بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد الـــوارث حـــدثين أيب ثنـــا حمتســـب أبـــو 
.اهـ ضعيف احلسن بن علي رضي اهللا عنه يضرب شعره منكبيه 

ن رأيــت احلســني بــ: قــال عــن الســديحــدثنا املطلــب بــن زيــاد]25572[شــيبة يبابــن أ-
.حسن اهـن حتت عمامتهعلي ومجته خارجة م

الزبيـرابـنرأيـت : قـال حدثنا الفضل عن عبد الواحد بن أميـن]25586[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح وله مجة إىل العنق ، وكان يفرق
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حــدثين حممـد بـن عبـد اهللا بــن منـري قـال حـدثنا عقبــة ]5589[العلـل عبـد اهللا بـن أمحـد يف -
بن أيب أوىف لـه ضـفرانارأيت :اعيل بن أيب خالد قالبن خالد يعين السعدي قال حدثنا إمس

.اهـ سند حسن 
حـدثنا داود : قـاال خربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس وسعيد بن منصـورأ]6292[ابن سعد 

عن عبد الرمحن بن أيب لبيبـة ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم حد: بن عبد الرمحن العطار قال 
: فقلــت لعبــد الــرمحن : قــال ابــن خيــثم ، وهــو يف املســجد ا هريــرةرأيــت أبــ: أنــه قــال الطــائفي 

أخربنا وقال .أفرق الثنيتني، ذو ضفرين ، بعيد ما بني املنكبني ، رجل آدم : صفه يل ، فقال 
حــدثين ضمضــم بــن جــوس : حــدثنا عكرمــة بــن عمــار قــال: ي قــال هشــام أبــو الوليــد الطيالســ

فــإذا أنــا بشــيخ يضــفر رأســه بــراق ، عليــه وســلم دخلــت مســجدا لرســول اهللا صــلى اهللا : قــال 
.اهـ حسن أنا أبو هريرة: رمحك اهللا ؟ قال من أنت : قلت . الثنايا 

وصل الشعر
مسـع معاويـة بـن محيـد بـن عبـد الـرمحن بـن عـوف أنـه بن شـهاب عـناعن ]1697[مالك -

يــا :قــولأيب ســفيان عــام حــج وهــو علــى املنــرب وتنــاول قصــة مــن شــعر كانــت يف يــد حرســي ي
: قـولسلم ينهى عن مثـل هـذه ويمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و أهل املدينة أين علماؤكم

.رواه البخاري ومسلم اهـإمنا هلكت بنو إسرائيل حني اختذ هذه نساؤهم 
حـــدثنا آدم حـــدثنا شـــعبة حـــدثنا عمـــرو بـــن مـــرة مسعـــت ســـعيد بـــن ]5938[وقـــال البخـــاري 

مـا  :قـال، دينة آخر قدمة قـدمها ، فخطبنـا فـأخرج كبـة مـن شـعر قدم معاوية امل:املسيب قال
يعــين. مســاه الــزور صــلى اهللا عليــه وســلم كنــت أرى أحــدا يفعــل هــذا غــري اليهــود ، إن النــيب

اهـالشعر الواصلة يف
أمحــد بــن املقــدام حــدثنا فضــيل بــن ســليمان حــدثنا منصــور بــن حــدثين]5935[البخــاري -

أن امــرأة جــاءت إىل اهللا عنهمــا يبكــر رضــعــن أمســاء بنــت أيبيمــأعبــد الــرمحن قــال حــدثتين
أنكحت ابنـيتإين:فقالترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

صــــلى اهللا عليــــه وســــلم الواصــــلة أفأصــــل رأســــها فســــب رســــول اهللا ، ، وزوجهــــا يســــتحثين
اهـواملستوصلة 
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ابـــنعـــن ا وكيـــع عـــن أيب حنيفـــة عـــن اهليـــثم عـــن أيب ثـــورحـــدثن]25743[ابـــن أيب شـــيبة -
ياحلسـن بـن علـمـن طريـق]4402[البيهقـي .ال بأس بالوصال إذا كان صوفا: قال عباس

يحنيفـة عـن اهليـثم عـن أم ثـور عـن ابـن عبـاس رضـعـن أيببن عفان حدثنا أبـو حيـىي احلمـاين
عـن جـابر يسفيان الثـور رواهو . فالشعر إذا كان من صو ال بأس بالوصال يف: اهللا عنه قال 

.اهـ منكر عن أم ثور
حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن أسامة عـن أبـان بـن صـاحل عـن ]4172[أبو داود -

لعنـت الواصــلة واملستوصـلة والنامصـة واملتنمصـة والوامشــة :جماهـد بـن جـرب عـن ابــن عبـاس قـال
تصـــل الشـــعر بشـــعر النســـاء لواصـــلة الـــيتوتفســـري ا: قـــال أبـــو داود . واملســـتومشة مـــن غـــري داء

حـدثنا حممـد بـن جعفـر . جتعل اخليالن يفاليت
قـال أبـو داود  . ال بأس بالقرامل:بن زياد قال حدثنا شريك عن سامل عن سعيد بن جبري قال

ه قـال أبـو داود كـان أمحـد يقـول القرامـل لـيس بـ. كأنه يذهب إىل أن املنهى عنه شعور النسـاء
.اهـ صححه ابن حجر )1(بأس

عائشــةعــن ]25742[ابـن أيب شــيبة -
.املتوكل ، ضعيف أبو عقيل امسه حيىي بن اهـ الوصل يف الشعر
عمتـه عـنأخربنا حيىي بن عباد حدثنا فليح عن خوات بن صاحل ]11886[وقال ابن سعد 

: أن امرأة مـن األنصـار أتـت علـى عائشـة وهـي عنـدها فقالـت أم عمرو بنت خوات بن جبري

عليـه وسـلم الواصـلة ال قـد لعـن رسـول اهللا صـلى اهللا: عرها حىت أمشطه ؟ قالت أفأصل يف ش
.اهـ حسن واملستوصلة

عبد العزيز ثنا خلف بن موسى بن خلف العمـي ثنـا حدثنا علي بن ]9468[وقال الطرباين 
أن امـرأة أيب عن قتادة عن عزرة عن احلسن العرين عن حيىي بن اجلزار عن مسروق بن األجـدع

ويف احلـديث أن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم لعـن الواصـلة واملستوصـلة، قـال ] 4/222[قال األزهري يف التهـذيب -1
ــعر، وذلــك أن تصــل املــرأة شــعرها بشــعٍر آخــر: أبــو عبيــد لت شــعرها أميــا امــرأة وصــ: وروى يف حــديث آخــر.هــذا يف الشَّ

وقد َرخَصت الُفقهاء يف القرامل، وكل شيء ُوِصل به الشَّعر ما مل يكن الَوصل شعراً ال بأس : قال. بشعر آخر كان ُزوراً 
اهـبه
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شـيئا : ، قالـتال: إين امـرأة زعـراء أيصـلح أن أصـل يف شـعري؟ قـال: بن مسعود فقالتاأتت
بـل مسعتـه مـن رسـول : مسعته مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أو جتـده يف كتـاب اهللا؟ قـال

فــــواهللا لقــــد قــــرأت مــــا بــــني دفــــيت : اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم، وأجــــده يف كتــــاب اهللا، قالــــت
)(أما جتدين فيه : قالاملصحف فما وجدته، 

ما حفظت وصية أخي شعيب إذا : قالواهللا إين أرى اليت يف بيتك تفعله، : بلى قالت: قالت
، فـــدخلت فنظـــرت إىل امـــرأة ملـــا دخلـــت إليهـــا فنظـــرت إىل شـــعرهافأقســـمت عليـــك: ، قـــال

مــا حفظـت وصــية : مـا وجــدت شـيئا، فقـال: فقالــترجـت قرعـاء، ومل تـر يف شــعرها شـيئا، فخ
.اهـ ضعيف شعيب إذا

الوشمما ذكر يف 
حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم أخربنــا جريــر عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن ]5939[البخــاري -

. غـــريات خلـــق اهللا امللعـــن عبـــد اهللا الوامشـــات واملتنمصـــات واملتفلجـــات للحســـن :علقمـــة قـــال
كتـاب ال ألعـن مـن لعـن رسـول اهللا ، ويفومـا يل: قـال عبـد اهللا !مـا هـذا : فقالت أم يعقـوب

ن قرأتيــه لقــد وجدتيــه واهللا لــئ:قــال. واهللا لقــد قــرأت مــا بــني اللــوحني فمــا وجدتــه : قالــت. اهللا
حـدثنا إســحاق ]5695[مسـلم وقـال.)ومـا آتـاكم الر (

بــراهيم عــن أخربنــا جريــر عــن منصــور عــن إلفــظ إلســحاق شــيبة والبــن إبــراهيم وعثمــان بــن أيب
لعن اهللا الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمصـات واملتفلجـات : علقمة عن عبد اهللا قال

أسد يقال هلا أم يعقوب وكانت تقـرأ فبلغ ذلك امرأة من بين:قال. للحسن املغريات خلق اهللا
نـك لعنـت الوامشـات واملسـتومشات واملتنمصـات عنـك أمـا حـديث بلغـين: القرآن فأتته فقالـت 

ال ألعــن مــن لعــن رســول اهللا ومــا يل:فقــال عبـد اهللا! واملتفلجـات للحســن املغــريات خلــق اهللا 
املصـحف فمـا يلقد قرأت ما بـني لـوح: كتاب اهللا فقالت املرأة وهو يفعليه وسلمصلى اهللا

وما آتاكم الرسـول فخـذوه ومـا (عز وجل لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال اهللا :فقال. وجدته
اذهــيب:قــال. أرى شــيئا مــن هــذا علــى امرأتــك اآلنفــإين: فقالــت املــرأة ) 

مــا رأيــت : فجــاءت إليــه فقالــت، فــدخلت علــى امــرأة عبــد اهللا فلــم تــر شــيئا :قــال. يفــانظر 
اهـأما لو كان ذلك مل جنامعها:فقال. شيئا
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زرعــة عــن أيبدثنا زهــري بــن حــرب حــدثنا جريــر عــن عمــارة عــن أيبحــ]5946[البخــاري -
صــلى اهللا عليــه أنشــدكم بــاهللا مــن مســع مــن النــيب:عمــر بــامرأة تشــم فقــام فقــالأيت:هريــرة قــال

؟مـا مسعـت:قـال. يا أمري املؤمنني أنا مسعـت: فقمت فقلت: الوشم فقال أبو هريرةيفموسل
اهـال تشمن وال تستومشن :يقول صلى اهللا عليه وسلمقال مسعت النيب

باب منه
دخلـت مـع : قـال حـدثنا إمساعيـل عـن قـيس : حدثنا وكيع قال ]20709[ابن أيب شيبة -

ســني ، ورأيــت أمســاء موشــومة اليــديننعــوده وهــو مــريض ، فحملنــا علــى فر بكــرأبــيأيب علــى 
عــن أيب خالــد أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا إمساعيــل بــن]11668[ابــن ســعد .تــذب عنــه

دخلــت مــع أيب علــى أيب بكــر ، وكــان رجــال خفيــف اللحــم أبــيض : قــيس بــن أيب حــازم قــال 
عن إمساعيـل وزادنا عفان بن مسلم عن خالد بن عبد اهللا: قال . ة فرأيت يدي أمساء موشوم

حدثين موسى بن عبد الرمحن املسروقي حـدثنا ]154[الطربي .تذب عن أيب بكرقيس عن
دخلـت أنـا وأيب علـى أيب بكـر وإذا هـو رجـل أبـيض : ن إمساعيل أنبأنا قـيس قـال أبو أسامة ع

كــانوا ومشوهــا يف خفيــف اجلســم عنــده أمســاء ابنــة عمــيس تــذب عنــه ، وهــي موشــومة اليــدين  
فعـرض عليــه فرسـان فرضـيهما ، فحملـين علـى أحـدمها ، ومحــل أيب ،حنـو وشـم الرببـر اجلاهليـة

حـــدثنا بشـــر بـــن موســـى ثنـــا احلميـــدي ثنـــا ســـفيان عـــن ]24/359[الطـــرباين . علـــى اآلخـــر
دخلنــا علــى أيب بكــر رضــي اهللا عنــه يف : إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن قــيس بــن أيب حــازم قــال

أمحــد بــن منيــع .مرضــه فرأينــا امــرأة بيضــاء موشــومة اليــدين تــذب عنــه وهــي أمســاء بنــت عمــيس
بــن أيب حــازم د عــن قــيسثنــا إمساعيــل بــن أيب خالــحــدثنا هشــيم]2235املطالــب العاليــة [

دخلــت علــى أيب بكــر رضــي اهللا عنــه وهــو مــريض فرأيــت أمســاء بنــت عمــيس رضــي اهللا :قــال
حـــدثنا ] 2/808[حـــرب .أي منقوشـــتهما باحلنـــاء، عنهـــا تـــذب عنـــه وهـــي موشـــومة اليـــدين 

: عـــن قـــيس بـــن أيب حـــازم قـــالثنـــا إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد: الحـــدثنا وكيـــع قـــ: إســـحاق قـــال
ابـن .عنده أمساء تـذب عنـه موشـومة اليـدينعلى أيب بكر الصديق نعوده فإذادخلت أنا وأيب

حـــدثنا ابــن عينيـــة عـــن إمساعيـــل عـــن قـــيس: حـــدثنا أيب قـــال]3785[يف التـــاريخأيب خيثمــة 
فرأيت أمساء بيضـاء موشـومة الـذراعني، ورأيـت أبـا دخلت مع أيب على أيب بكر الصديق:قال

حـدثنا : حدثنا أبو بكر بن أيب األسود قال]3790[خيثمة ابن أيبوقال . بكر أبيضا حنيفا
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ورأيـت رأيـت أبـا بكـر رجـال أبيضـا خفيفـا،عمر بن علي عن إمساعيل عن قـيس بـن أيب حـازم
حــدثنا عبــد : حــدثنا أبــو نعــيم قــال] 655[زرعــة الدمشــقي وأبــابــن مســعود رجــال آدم قصــريا

ر رأيـــت أبـــا بكـــ: أيب حـــازم قـــالالســـالم بـــن حـــرب عـــن إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن قـــيس بـــن 
أيـت خفيـف اللحـم، وامرأتـه أمسـاء بنـت عمـيس تـذب عنـه موشـومة اليـدين، ور الصديق أبيض

حــدثنا وكيــع: بــد اهللا بــن منــري قــالحــدثين حممــد بــن عوقــال . عبــد اهللا بــن مســعود آدم حقيقــا
ريض، وهـو مـدخلـت أنـا وأيب علـى أيب بكـر: قـالوعبدة عن إمساعيل عـن قـيس بـن أيب حـازم

.اهـ صحيح فحملين أنا وأيب على فرسخني
حدثنا القاسم بـن عبـاد اخلطـايب البصـري ثنـا حممـد بـن سـليمان لـوين ثنـا ]25[الطرباين وقال 

دخلـت مـع أيب علـى : سفيان بن عيينة عن إمساعيل عن قيس قال قال معاويـة رضـي اهللا عنـه 
اء ورأيــت أبــا بكــر رضــي اهللا عنــه أيب بكــر رضــي اهللا عنــه فرأيــت أمســاء قائمــة علــى رأســه بيضــ

.اهـ ضعيف أبيض حنيفا فحملين و أيب على فرسني مث عرضنا عليه وأجازنا 
أخربنـا املعلـى بـن أسـد حـدثنا املعلـى بـن زيـاد القطعـي حـدثتنا بكـرة ]10920[ابن سـعد -

: نـاء فقالـت وهـي جالسـة يف معصـفرة ، فسـألتها عـن احلعائشـةبنت عقبة
إن كـان لـك زوج فاسـتطعت أن : ، فقالـت هلـا، وسـألتها عـن احلفـافة طيبـة ومـاء طهـورشجر 

هـا انتعـرف أمت، وال هـ بكرة وثقها ابن حبـانافافعليفتصنعيهما أحسن مما مها تنزعي مقلتيك 
.وضبطها 

)1(بــن أيب الصــقراعــن معمـر والثــوري عــن أيب إســحاق عـن امــرأة ]5104[عبــد الــرزاق وقـال

يــا أم املــؤمنني إن يف وجهــي شــعرات أفــأنتفهن :نــد عائشــة فســألتها امــرأة فقالــت
أميطــي عنــك األذى وتصــنعي لزوجــك كمــا تصــنعني : فقالــت عائشــة ؟ أتــزين بــذلك لزوجــي 

ابـــن . وال تـــأذين يف بيتــه ملـــن يكـــره ، وإذا أقســم عليـــك فأبريـــه ، وإذا أمـــرك فلتطيعيـــه ، للزيــارة 
مـرأيت علـى عائشـة وأم ولـد لزيـد ادخلـت : عـن أيب إسـحاق قـال نـا شـعبة خرب أ]451[اجلعد 

بن أرقم فقالت هلا أم ولد زيد بن أرقم إين بعت من زيد عبدا بثمـان مائـة نسـيئة واشـرتيته منـه 
بستمائة نقدا فقالت عائشة أبلغـي زيـدا أن قـد أبطلـت جهـادك مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه 

إين وجـدت : وسـألتها امـرأة فقالـت . مـا اشـرتيت و سلم إال أن تتوب بئس ما شريت وبـئس

.كذا وجدته ، أظنه عن امرأته عن امرأة أيب السفر -1
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وســـألتها :قــال. عـــريف واحلــيب واعلفـــي : فقالـــت هلــا ، شــاة وقــد عرفتهـــا ومل أجــد مـــن يعرفهــا 
مل يقمـه أبـو إسـحاق اهــامرأيت عن املرأة حتف جبينها قالت أميطي عنك األذى ما اسـتطعت 

.

ما ذكر يف الطيب
مثامـة بـن قـال حـدثينيحدثنا عزرة بن ثابـت األنصـار حدثنا أبو نعيم ]5929[البخاري -

صـلى اهللا عليـه وسـلم  اهللا عنه أنه كان ال يرد الطيب ، وزعم أن النـيبيعبد اهللا عن أنس رض
اهـكان ال يرد الطيب 

كنا : بن جريج عن رجل قال أخربتين سرية بنت ذكوان قالت اعن ]7935[عبد الرزاق -
يف ذلـــك املســـك فيبـــدأ فيخضـــب حليتـــه بـــاخللوق ويضـــمخ حليتـــه بالغاليـــة والـــذريرةعمـــرنـــأيت 

اهـبالغالية ويتذرر ويستجمر 
عـن القاسـم بـن عبـد الـرمحن حـدثنا أبـو أسـامة عـن أيب العمـيس]26856[ابـن أيب شـيبة -

.اهـ مرسل جيد يتطيب بطيب فيه مسكعبد اهللاكان : قال 
عـن طلحـة بـن ن حممـد بـن جحـادةحدثنا وكيع عن مسعر ع]26859[ابن أيب شيبة وقال

.اهـ مرسل صحيح كان ابن مسعود يعرف بريح الطيب: مصرف قال 
عـن نفيـع حـدثنا وكيـع عـن املسـعودي عـن سـليمان بـن مينـاء]26860[ابـن أيب شـيبة وقال 

ابــن ســعد .وأنقــاهم ثوبــا أبــيض، كــان عبــد اهللا مــن أطيــب النــاس رحيــا : مــوىل عبــد اهللا قــال 
كيع بن اجلراح عن املسعودي عن سليمان بن مينا عـن نفيـع مـوىل عبـد اهللا أخربنا و ]8946[

حدثنا علي ]9176[الطرباين . طيب الناس رحيا وأنقاه ثوبا أبيضكان عبد اهللا من أ: قال
: بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا املسـعودي عـن سـليمان بـن مينـا عـن نفيـع مـوىل عبـد اهللا قـال

يف معجم الصـحابةلبغويا. ثوبا أبيض ومن أطيب الناس رحياالناسكان عبد اهللا من أجود 
دي عــن ســليمان بــن نــا املســعو ي نــا أبــو قطــن وحســني بــن حممــد قــاالحــدثين جــد]1414[

اهــ منقطـع ، د اهللا من أجود الناس ثوبا أبيضـاكان عب: قالميناء عن نفيع موىل ابن مسعود
.وكيع وأبو نعيم مساعهما قدمي . وهو حسن

حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ثنــا أبــو نعــيم ثنــا محيــد بــن عبــد اهللا بــن ]9177[وقــال الطــرباين 
.اهـ مرسل حسن كان عبد اهللا يعجبه الطيب: مسعت أبا قيس األودي قال: األصم قال
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أخربنـا حيـىي بـن عبـاد قـال حـدثنا فلـيح بـن سـليمان قـال حـدثنا ثابـت ]6273[ابن سعد -
علـى دابتـه قـال فتـأتيين الـريح بـريح هريـرةأبـيكنـت رديـف : رة قـال بن مشحل مـوىل أيب هريـ

املسك كأنك حتب ريح الطيب أو ريح : فيقول : املسك من حليته قال فأدين رأسي منه قال 
.اهـ حسن فيضحك، نعم : فأقول : ؟ قال 

: قـال عمـرابـنعـن عـن ابـن سـريينحدثنا وكيع عن ابن عـون]26881[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ، تقدم يف اجلنائز يب طيبكم املسكأط
حـدثنا عمـرو بـن ثابـت عـن : خربنا حممد بـن عبـد اهللا األسـدي قـال أ]5123[ابن سعد -

.اهـ ضعيفرأيت ابن عمر حلق رأسه ، مث لطخه خبلوق: قال حبيب بن أيب ثابت
وىل سـلمة عـن اعيـل عـن عبيـد مـعن إبـراهيم بـن إمسحدثنا وكيع]26882[ابن أيب شيبة -

إبراهيم بـن إمساعيـل بـن جممـع اهـ ضأ أخذ املسك فمسح به وجهه ويديهأنه كان إذا تو سلمة
.ضعيف ، يرويه عن عبيد بن زيد 

ابـنأن حدثنا زياد بن الربيع عن يـونس بـن عبيـد عـن أيب قالبـة]26855[ابن أيب شيبة -
اهــ أنـه قـد مـر مـن طيـب رحيـهه إىل املسـجد عـرف جـريان الطريـقكـان إذا خـرج مـن بيتـعباس

.مرسل جيد 
ابــن حــدثنا ابــن عليــة عــن هشــام عــن كثــري مــوىل ابــن مســرة عــن ]17974[ابــن أيب شــيبة -

]4912[قــال عبــاس الــدوري عــن حيــىي. ال تقــرب املالئكــة متضــمخا خبلــوق: قــال عبــاس
بـن اثـري عـن عن هشام عن كثـري بـن أيب كيمسعت حيىي يقول وقلت له إن يزيد بن هارون يرو 

مــن كثــري بــن أيب  ، 
.اهـ ذكره ابن حبان يف الثقات ال أدري :فقال؟ كثري هذا 

عبــد كــان : عــن الشــعيب قــال حــدثنا وكيــع عــن حممــد بــن قــيس]26883[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح لى يافوخهسحق املسك ، مث جيعله عياهللا بن جعفر 

أخربنا عمرو بن اهليثم أبو قطن عن ابن أيب ذئب عن عثمان بن عبد ]4585[ابن سعد -
أخربنـا : أخربنـا يزيـد بـن هـارون قـال. لكتـابرأيت أبا أسيد يصفر حليتـه وحنـن يف ا: اهللا قال 

دة وابــن عمــر رأيــت أبــا أســيد وأبــا هريــرة وأبــا قتــا: يب ذئــب عــن عثمــان بــن عبــد اهللا قــالابــن أ
الطـرباين .ويصـفرون بـه حلـاهميف الكتاب فنجد منهم ريح العبـري وهـو اخللـوق ميرون بنا وحنن 
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حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا ابن أيب ذئب عن عثمـان ]3272[
رأيـت أبـا قتـادة وأبـا هريـرة وابـن عمـر وأبـا أسـيد السـاعدي ميـرون : بن عبد اهللا بـن سـراقة قـال

ــــح العبــــري ويصــــفرون حلــــاهم ــــا وحنــــن يف الكتــــاب جنــــد مــــنهم ري ــــن أيب شــــيبة اهـــــ وقــــال علين اب
اهللا مـوىل عـن عثمـان بـن عبيـدأخربنا ابن أيب ذئـب : حفص قالحدثنا علي بن]26857[

رأيــت ابــن عمــر وأبــا هريــرة وأبــا قتــادة وأبــا أســيد الســاعدي ميــرون : لســعد بــن أيب وقــاص قــال
]6006[شــعب يف الالبيهقــي .فنجــد مــنهم ريــح العبــري وهــو اخللــوقعلينــا وحنــن يف الكتــاب 

ثنا ابن أيب ذئب ثنا عثمان بن عبيد اهللا موىل سعد بـن أيب وقـاص بن أيب إياسآدممن طريق
وعبــد اهللا بــن عمــر بــن اخلطــاب وأبــا أســيد الســاعدي ميــرون رأيــت أبــا هريــرة وأبــا قتــادة: قــال

.هذا أصح ، وهو حديث حسن ، تقدم اهـ يح العنرب يف الكتاب فنجد منهم ر علينا وحنن 
عـن عبـد الـرمحن بـن إسـحاق عـن النعمـان بـن حدثنا ابن فضـيل]17978[ابن أيب شيبة -

.ضعيف اهـ مضمخا باخللوق كأنه عرجونالمغيرة بن شعبةرأيت : سعد قال 
: لي قـال حدثنا هشيم بن أيب ساسان عـن أبـان بـن كثـري النهشـ]17979[ابن أيب شيبة -

حـدثنا ]664[الطـرباين .اعيـه بشـيء مـن خلـوق مـن وضـح كـان بـهقـد مسـح ذر أنسارأيت 
حممــد بــن عبــد اهللا احلضــرمي ثنــا عبــد اهللا بــن عمــر بــن أبــان ثنــا هشــيم عــن أيب ساســان عــن 

رأيـت أنـس بــن مالـك رضـي اهللا عنــه قـد مـس ذراعيــه خبلـوق مـن بيــاض  : فضـيل بـن كثـري قــال 
.ضعيف . يم بن أيب ساسان عن فضيل بن كثري اهـ صوابه هشكان به 

حدثنا مطلب بن شعيب األزدي ثنـا عبـد اهللا بـن صـاحل حـدثين الليـث ]661[الطرباين وقال
زرت ضــرة كانـــت يل فتزوجهــا أنـــس بــن مالـــك : حــدثين حيــىي بـــن ســعيد حـــدثتين أمــي قالـــت 

عليـه و سـلم دعـا يل إن رسـول اهللا صـلى اهللا: فرأيت أنسا خملقا خبلوق وكـان بـه بيـاض وقـال 
.وقد تقدم من هذا الباب يف باب املعصفر .اهـ ضعيف 

ما جاء يف طيب النساء
حدثنا حممد بن كثري حدثنا سفيان عن عاصم بـن عبيـد اهللا عـن عبيـد ]4176[أبو داود -

ولـــذيلها ، لقيتـــه امـــرأة وجـــد منهـــا ريـــح الطيـــب يـــنفح :هريـــرة قـــالرهـــم عـــن أيباهللا مـــوىل أيب
؟ولــه تطيبــت:قــال. نعــم:قالــت؟ جئــت مــن املســجد ، يــا أمــة اجلبــار :فقــال، ر إعصــا
ال تقبـل صـالة :يقـول مصلى اهللا عليـه وسـلأبا القاسم مسعت حيبإين: قال . نعم: قالت 
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اإلعصـار : قـال أبـو داود . ترجـع فتغتسـل غسـلها مـن اجلنابـةالمرأة تطيبت هلذا املسـجد حـىت
.خزمية صححه ابن اهـ غبار

اهللا صـلى اهللا ن نـيبعـعروبة عن قتـادة عـن احلسـن عـن عمـران بـن حصـني سعيد بن أيبوقال 
قــال . أال وطيـب الرجــال ريـح ال لـون لـه أال وطيـب النســاء لـون ال ريـح لـه :عليـه وسـلم قـال 

فأمــا إذا كانــت عنــد ، إمنــا محلــوا قولــه يف:ســعيد أراه قــال
.يف باب املعصفر حسنه الرتمذي ، وقد تقدم اهـ ا فلتطيب مبا شاءتزوجه

أبــيعــن ا وكيــع عــن ثابــت بــن عمــارة عــن غنــيم بــن قــيسحــدثن]26863[ابــن أيب شــيبة -
اهــ رحيها فهي فاعلة ، وكل عني فاعلـةمث خرجت ليتوجد ،أميا امرأة استعطرت : قال موسى

د قـال حـدثنا خالـد قـال حـدثنا اعيـل بـن مسـعو أخربنـا إمس]5143[موقوف ، وقال النسـائي 
قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه يعــن غنــيم بــن قــيس عــن األشــعر وهــو ابــن عمــارةثابــت
اهــ ورواه النضـر بـن زانيـة يأميـا امـرأة اسـتعطرت فمـرت علـى قـوم ليجـدوا مـن رحيهـا فهـ:وسلم

.صححه ابن خزمية واحلاكم . مشيل وروح بن عبادة عن ثابت رفعه
عمــربــن جــريج قــال أخــربين أبــو الــزبري عــن حيــىي بــن جعــدة أن اعــن ]8107[عبـد الــرزاق -

خرجـــت امـــرأة علـــى عهـــده متطيبـــة فوجـــد رحيهـــا فعالهـــا بالـــدرة مث قـــال ختـــرجن الخطـــاببـــن
هــذا اهـــاخــرجن تفــالت ، وإمنــا قلــوب الرجــال عنــد أنــوفهم ، متطيبــات فيجــد الرجــال رحيكــن 

.مرسل جيد 
عن معمر عن ليث أن امرأة خرجت متزينة أذن هلا زوجها فـأخرب ]8111[زاق عبد الر وقال

هـذه اخلارجـة وهـذا ملرسـلها :فقام خطيبا فقال، 
خيهــا يكيــد أ

قـال . معاوزها فإذا رجعت فلتأخذ زينتها يف بيتها ولتتزين لزوجهـا بنفسه فإذا خرجت فلتلبس 
اهـق الثياب لِ واملعاوز خَ ، : عبد الرزاق 

طــاف عمــر بــن :بــن عيينــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــالاعــن ]8117[عبــد الــرزاق وقــال
أعلم أيتكن هي لفعلـت لو:اخلطاب يف صفوف النساء فوجد رحيا طيبة من رأس امرأة فقال

فبلغـين أن املـرأة :قـال.، ولفعلت 
حــدثنا وكيــع عــن ]26862[ابــن أيب شــيبة .الــيت كانــ
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فوجــد ريــح رأس ، أن عمــر بــن اخلطــاب خــرج يــوم عيــد ، فمــر بالنســاء عــن إبــراهيماألعمــش
من صاحبة هذا ؟ أما لو عرفتها لفعلت وفعلت ، إمنا تطيب املرأة لزوجها ، فإذا : رأة فقال ام

اهـــفتحــدث النســاءخرجــت لبســت أطيمرهــا ، أو أطيمــر خادمهــا ، 
.مرسل صحيح

حــدثنا وكيــع عــن أيب العمــيس عــن القاســم بــن أيب بــزة عــن أيب ]26866[ابــن أيب شــيبة -
فأقسـم عليهـا أال أنـه وجـد مـن امرأتـه ريـح جممـر وهـي مبكـة ، اهللا بـن مسـعودعبدعن عبيدة 

.مرسل حسن اهـ خترج تلك الليلة
عبــد اهللا عــن الثــوري عــن سـلمة بــن كهيــل عــن أيب الزعــراء قــال قـال ]8114[عبـد الــرزاق -

ن وأل، زاحـم مجـال قـد هـىنء قطرانـا أحـب إيل مـن أن أزاحـم امـرأة متعطـرة أألن : بن مسـعود
عــن معمــر عــن رجــل عــن ســلمة بــن  وقــال. ميــأل جــوف رجــل قيحــا خــري لــه مــن أن ميــأل شــعرا 

.فيه ضعفاهـ أبو الزعراء امسه عبد اهللا بن هانئ ، كهيل عن أيب الزعراء مثله
]8113[عبــد الــرزاق -

يــب وأرادت أن ختــرج فقالــت حفصــة زوج النــيب صــلى اهللا وهــي أختهــا تســأهلا عــن الطحفصــة
حـدثنا ]26867[ابـن أيب شـيبة وقال اهـ كذا وجدته يزيد ، إمنا الطيب للفراش:عليه وسلم

نـــزل يب محـــوي : عـــن أمـــه قالـــتوكيـــع عـــن كثـــري بـــن زيـــد عـــن عثمـــان بـــن عبـــد اهللا بـــن ســـراقة
اهــ هـذا أصـح ، وأمـه لفـراشإمنـا الطيـب ل: فمسست طيبا ، مث خرجـت فأرسـلت إيل حفصـة

.حديث حسن . زينب بنت عمر بن اخلطاب 
كـان ينهـى أن تطيـب املـرأة وتـزين مث :بن جـريج عـن عطـاء قـالاعن ]8108[عبد الرزاق -

؟ وتـربج ذلـك : قـال لـه آخـر .)وال تـربجن(:مث قـال.والنـاكح:قال؟والناكح:قلت، خترج 
.اهـ صحيحن هي خترج كذلك فيسأل عنها م، نعم :قال

ما جاء يف الكحل
حدثنا أمحد بن يونس حدثنا زهري حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ]3880[أبو داود -

البســوا مــن :عــن ســعيد بــن جبــري عــن ابــن عبــاس قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
اإلمثـــد جيلـــو 

.يأيت يف كتاب الطب إن شاء اهللا . بن حباناهـ صححه االبصر وينبت الشعر 



سلسلة تقريب فقه السابقني األولني

285

حــدثنا الفريــايب عــن ســفيان عــن : حــدثين حممــد بــن عــوف الطــائي قــال ]2796[الطــربي -
اهـ ورواه متـام الكحل وتر :عاصم عن أيب العالية عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

.هو حممد بن يوسفالفريايب عن طريق حممد بن عوف يف فوائده من 
حدثين حممد بن إسحاق قال حدثنا وضاح بن حسان األنباري قـال ]2797[وقال الطربي 

عــن أنــس بــن نعــن حفصــة بنــت ســرييحــدثنا ســالم أبــو األحــوص عــن عاصــم بــن ســليمان: 
ين يكتحـل مـرتني يف  مالك أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يكتحل وترا ، وكـان ابـن سـري 

.والصحيح عن أنس موقوفا . اهـ وضاح يذكر بالغفلة كل عني ، ويقسم بينهما واحدة
حدثنا األسود بـن عـامر قـال حـدثنا سـفيان الثـوري عـن عاصـم ]1699[العلل أمحد يف قال 

الطــربي . الكحــل وتــر: عــن أنــس قــال -هــي حفصــة بنــت ســريين: قــال–عــن أم اهلــذيل 
بنـت سـريين عـن أنـس عن حفصـة حدثنا جرير عن عاصم : قال ا ابن محيدحدثن]2798[

وكان ابن سريين يكتحل يف إحدى عينيه ميلني ، ويف األخـرى .الكحل وتر :قال بن مالك
حـدثنا أبـو معاويـة عـن عاصـم ]26147[ابـن أيب شـيبة وقـال. ميلني ، ويقسم ميال بينهما

.اهـ صحيح كل عنيأنه كان يكتحل ثالثا يفأنسعن ن حفصة ع
حدثنا سريج قال ثنا عيسى بن يونس عن ثـور عـن احلصـني كـذا قـال عـن ]8825[أمحد -

أيب ســـعد اخلـــري وكـــان مـــن أصـــحاب عمـــر عـــن أيب هريـــرة قـــال قـــال رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
رواه أبـو . ، احلـديث من أكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج عليه: وسلم 
حـدثنا وكيـع عـن مالـك ]26152[ابـن أيب شـيبة وقـال . ، وضعفه األلبـاين وابن ماجة داود 

هـذا أوىل ، اهــاكتحـل فليـوترمـن : قـال عن أيب هريرةبن مغول عن أيب معشر عن أيب املغرية
.يأيت إن شاء اهللا يف كتاب اجلامع . وهو خرب حسن ، له شاهد عن عطاء 

أخربنــا ســلمة بــن رجــاء التميمــي عــن : ن دكــني قــال أخربنــا الفضــل بــ]2842[ابــن ســعد -
.مدرك مل أعرفه اهـأثر الكحلعليرأيت يف عيين : مدرك أيب احلجاج قال 

هذا متام ما تيسر كتبه يف هذا السفر ، وقد حذفت منه ما أودعته كتاب اجلامع ، وكتاب 
.بفضله وحسن عونه سبحانه الزهد ، يسر اهللا متام ذلك كله 

.هللا رب العاملني واحلمد 
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والوصايااملواريث

عن رسول ا وأصحابه
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تعلم الفرائضاألمر بباب 
)بني اهللا لكم أن تضلواي(وقول اهللا تعاىل 

حدثنا عبد األعلى بن واصل حدثنا حممد بـن القاسـم األسـدي حـدثنا ]2091[الرتمذي -
ال رسول اهللا صـلى ق: الفضل بن دهلم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة قال 

: مث قــال الرتمــذياهـــفــإين مقبــوض ، ســلم تعلمــوا القــرآن والفــرائض وعلمــوا النــاس اهللا عليــه و 
.هذا حديث فيه اضطراب 

حــدثنا حفــص بــن عمــر بــن أيبيحــدثنا إبــراهيم بــن املنــذر احلزامــ]2823[وقــال ابــن ماجــة 
رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم هريـرة قـال قـال العطاف حدثنا أبو الزناد عن األعـرج عـن أيب

ء ينتـزع يوهـو أول شـيوهو ينس، فإنه نصف العلم ، يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها :
.اهـ تفرد به حفص العدين ، وهو ضعيف )1(من أميت

عبـد الـرمحن حدثنا أمحد بن عمرو بن السرح أخربنـا ابـن وهـب حـدثين]2887[أبو داود -
عــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول اهللا ين بــن رافــع التنــوخبــن زيــاد عــن عبــد الــرمح

آية حمكمة أو سنة قائمة ، العلم ثالثة وما سوى ذلك فهو فضل :قال صلى اهللا عليه وسلم
.اهـ ضعفه األلباين أو فريضة عادلة

حـدثنا أبـو عوانـة وأبـو األحـوص وجريـر بـن عبـد احلميـد عـن عاصـم ]1[سعيد بن منصـور -
تعلمــوا الفــرائض : رضــي اهللا عنــهالخطــاببــنعمــرال قــ: قــالحــول عــن مــورق العجلــياأل

حدثنا أبو معاوية عن عاصـم ]31691[ابن أيب شيبة . مون القرآنلّ عَ واللحن والسنة، كما تَـ 
الــدارمي .تعلمــوا اللحــن والفــرائض والســنة كمــا تعلمــون القــرآن: قــال عمــر : قــال عــن مــورق

بـــنعمـــرقـــال :قـــالين هـــارون أخربنـــا عاصـــم عـــن مـــورق العجلـــأخربنـــا يزيـــد بـــ]2906[
مـــن ] 12538[البيهقـــي .اللحـــن والســـنن كمـــا تعلمـــون القـــرآنتعلمـــوا الفـــرائض و : اخلطـــاب

انــة عــن عاصــم عــن مــورق قــال قــال حممــد بــن نصــر حــدثنا حيــىي بــن حيــىي أخربنــا أبــو عو طريــق
مــن ]1554[ورواه يف الشــعب .تعلمــوا الفــرائض واللحــن والســنة كمــا تعلمــون القــرآن: عمــر

حـدثنا أبـو أمحـد بـن عبـد الوهـاب أخـربينيأخربنا أبـو طـاهر الفقيـه أخربنـا أبـو عثمـان البصـر ]12546[بيهقي ال-1
اهــ سـند إمنـا قيـل الفـرائض نصـف العلـم ألنـه يبتلـى بـه النـاس كلهـم: بشر بن احلكم قال مسعت سفيان بن عيينـة يقـول 

.صحيح 
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حـــدثنا حممـــد بـــن عبـــد اهللا أبـــو حيـــىي حـــدثنا مـــروان حـــدثنا عاصـــم علـــي بـــن عبـــد العزيـــزطريـــق
فـــرائض واللحـــن كمـــا تعلمـــون تعلمـــوا الســـنة وال:قـــال عمـــر: قـــالاألحـــول عـــن مـــورق العجلـــي

.مرسل جيد اهـالقرآن 
: قــال ألعمــش عــن إبــراهيمحــدثنا أبــو معاويــة ووكيــع عــن ا]31681[وروى ابــن أيب شــيبة 

حـدثنا حممـد بـن ]2907[الـدارمي يف السـنن .: قال عمـر 
:يوســف حــدثنا ســفيان عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال قــال عمــر 

نا جريــر بــن عبــد احلميــدحــدث]2[ســعيد .اهـــ رواه أبــو نعــيم عــن ســفيان يف الفــرائضديــنكم
.:قـــال عمـــر: قـــالوأبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم

قـال وحـدثنا حيـىي بـن حيـىي حـدثنا أبــو مـن طريـق حممـد بـن نصـر املــروزي] 12539[البيهقـي 
: اهللا عنــه يمعاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال قــال عمــر رضــ

.اهـ مرسل حسن دينكم
ا حيـىي بـن حممـد بـن حيـىي الـذهلي حدثين حممد بن صـاحل بـن هـانئ ثنـ]7952[وقال احلاكم 

عــن قتــادة ثنــا أبــو الوليــد الطيالســي ثنــا أبــو هــالل الراســيب: احلســني بــن الفضــل البجلــي قــاال و 
إذا هلـــومت : عري موســـى األشـــكتـــب عمـــر بـــن اخلطـــاب إىل أيب: عـــن ســـعيد بـــن املســـيب قـــال

هـــذا و إن كـــان موقوفـــا فإنـــه : قـــال احلـــاكم .إذا حتـــدثتم فتحـــدثوا بـــالفرائض و ، فـــاهلوا بـــالرمي 
عمر بكر و قتدوا باللذين من بعدي أيبا: سلم هللا عليه و صحيح اإلسناد و يؤيده قوله صلى ا

.كذا قاال رمحة اهللا عليهما . اهـ وصححه الذهيب
بــن حيــىي أخربنــا وكيــع قــال وحــدثنا حيــىي مــن طريــق حممــد بــن نصــر] 12540[البيهقــي اهورو 

وإذا حتــدثتم فتحــدثوا ، يمإذا هلــومت فــاهلوا بــالر : كتــب عمــر : هــالل عــن قتــادة قــال عــن أيب
.اهـ أبو هالل ضعيف بالفرائض

: قـالعبد اهللاعن أنا أبو إسحاق عن أيب األحوص: نا أبو األحوص قالحدث]3[سعيد -
حــدثنا أبــو األحــوص عــن أيب ]31679[ابــن أيب شــيبة .مــن تعلــم القــرآن فليــتعلم الفــرائض

مـن تعلـم القـرآن فليـتعلم الفـرائض ، وال يكـن  : قال عبد اهللا : قال إسحاق عن أيب األحوص 
إن بعــض : نعــم ، فيقــول : فيقــول ؟أمهــاجر أنــت يــا عبــد اهللا : كرجــل لقيــه أعــرايب فقــال لــه 

:ن كـان ال حيسـن فيقـول أهلي مات وتـرك كـذا وكـذا ، فـإن هـو علمـه فعلـم آتـاه اهللا إيـاه ، وإ
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ن أيب عـحـدثنا سـفيان عـن أيب إسـحاق : ؟ حدثنا وكيع قالفبم تفضلونا يا معشر املهاجرين
حـدثنا يحممـد بـن نصـر املـروز مـن طريـق] 12541[البيهقـي .بنحـوهاألحوص عن عبـد اهللا 

إسحاق قـال مسعـت أبـا األحـوص حممد بن بشار حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيب
مـن تعلـم القـرآن فليـتعلم الفـرائض وال يكـن كرجـل لقيـه : دث عن عبـد اهللا بـن مسـعود قـال حي

يإنسـان مــن أهلــ: قــال ، فــإن قـال مهــاجر ؟ أم مهــاجر يــا عبــد اهللا أأعـرايب: فقــال لـه أعـرايب
فمـا : ال أدرى قـال :فإن علـم كـان خـريا أعطـاه اهللا إيـاه وإن قـال؟ مات فكيف يقسم مرياثه 

اهـقرءون القرآن وال تعلمون الفرائضإنكم ت؟ نا فضلكم علي
عبيـدة إسـحاق عـن أيبأخربنا حممد بن يوسف عـن سـفيان عـن أيب]2914[الدارمي وقال

يــا مهــاجر أتقــرأ : قــال مــن قــرأ القــرآن فليــتعلم الفــرائض ، فــإن لقيــه أعــرايب: عــن عبــد اهللا قــال 
فمــا : و زيــادة وخــري وإن قــال ال قــال تفــرض؟ فــإن قــال نعــم فهــ: القــرآن ؟ فــإن قــال نعــم قــال 

حـدثنا أبـو خليفـة ثنـا حممـد بـن كثـري ثنـا سـفيان]8743[الطـرباين .فضلك على يـا مهـاجر
مــن قــرأ مــنكم القــرآن فليــتعلم : عــن أيب عبيــدة عــن عبــد اهللا بــن مســعود قــالعــن أيب إســحاق

وأنــا : ، فيقــول األعــرايبنعــم: يــا مهــاجر أتقــرأ القــرآن؟ فيقــول: الفــرائض فــإن لقيــه أعــرايب، فقــال
ال : زيـــادة وخـــري، وإن قـــال: نعـــم، قـــال: أتفـــرض يـــا مهـــاجر؟ فـــإذا قـــال: أقـــرأ، فيقـــول األعـــرايب

حممــد بــن مــن طريــق] 12542[ورواه البيهقــي فضــلك علــي يــا مهــاجر؟ فمــا: أحســنه، قــال
أبـو إسـحاق عـن نصر حدثنا أبو بكر بـن خـالد حـدثنا حيـىي بـن سـعيد حـدثنا سـفيان حـدثين

يـــا : قــال مـــن تعلــم القـــرآن فليــتعلم الفــرائض فـــإن لقيــه أعـــرايب: عبيــدة قــال قـــال عبــد اهللا أيب
كــان .نعــم: قــال ؟تفــرض:فــإن قــال. وأنــا أقــرأ القــرآن: نعــم قــال : مهــاجر أتقــرأ القــرآن قــال 

حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن ]7953[احلــاكم . يفمــا فضــلك علــ: ال ذلــك وإن قــال ال قــ
حــدثنا أبــو و ، ب بــن جريــر ثنــا شــعبة عــن أيب إســحاقم بــن مــرزوق ثنــا وهــيعقــوب ثنــا إبــراهي

العباس احملبويب ثنا أمحد بن سيار ثنا حممد بن كثري ثنا سفيان الثوري عن أيب إسحاق عن أيب 
، مــن قــرأ مــنكم القــرآن فليــتعلم الفــرائض : اهللا بــن مســعود رضــي اهللا عنــه قــالعبيــدة عــن عبــد

و أنـا أقـرأ القـرآن فيقـول : نعـم فيقـول : مهاجر أتقرأ القرآن ؟ فيقـول يا : فإن لقيه أعرايب قال 
:ال حسـبته قـال: إن قـال و ، زيادة خري : نعم قال : أتفرض يا مهاجر ؟ فإن قال : األعرايب 

.اهـ صححه احلاكم والذهيب فما فضلك علي يا مهاجر 
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أخربنــا أبــو خيثمــة حممــد بــن نصــر حــدثنا حيــىي بــن حيــىيمــن طريــق] 12543[البيهقــي ورواه
، من الوجهني قدميا أظن أبا إسحاق مسعه .حنوهعبيدة عن أبيه إسحاق أرى عن أيبعن أيب

.متأخرمساعه زهري بن معاوية وأبو خيثمة 
حــدثنا املســعودي عــن القاســم بــن عبــد : حــدثنا وكيــع قــال ]31687[وقــال ابــن أيب شــيبة 

ن والفـرائض ، فإنـه يوشـك أن يفتقـر الرجـل إىل علـم  تعلمـوا القـرآ: قـال عبـد اهللا : قال الرمحن 
أخربنـــــا أبـــــو نعـــــيم حـــــدثنا ]2909[الـــــدارمي .كـــــان يعلمـــــه ، أو يبقـــــى يف قـــــوم ال يعلمـــــون

تعلمــوا القــرآن والفــرائض ، فإنــه يوشــك أن يفتقــر : عــن القاســم قــال قــال عبــد اهللا ياملســعود
ـ مرســل جيــد ، لــه شــاهد يــأيت إن اهــقــوم ال يعلمـونلمــه ، أو يبقــى يفالرجـل إىل علــم كــان يع

.شاء اهللا يف كتاب العلم 
ـــا أبـــو نعـــيم حـــدثنا حممـــد بـــن طلحـــة عـــن القاســـم بـــن الوليـــد ]2912[الـــدارمي قـــالو  أخربن

.تعلمــوا الفــرائض والطــالق واحلــج ، فإنــه مــن ديــنكم: عــن عبــد اهللا بــن مســعود قــال اهلمــداين
ا حسـني بـن األسـود حـدثنا حيـىي بـن حممد بن نصر حـدثنمن طريق ]12544[البيهقي رواه 

تعلمـوا : آدم حدثنا حممد بن طلحـة بـن مصـرف عـن القاسـم بـن الوليـد قـال قـال ابـن مسـعود 
.مرسل ضعيفوهواهـالفرائض واحلج والطالق فإنه من دينكم

حــدثنا وكيــع عــن زيــاد بــن أيب مســلم عــن صــاحل أيب اخلليــل عــن ]31682[ابــن أيب شــيبة -
الــدارمي . ثــل الــذي يقــرأ القــرآن ، وال حيســن الفــرائض كاليــدين بــال رأسم: قــال موســىأبــي

مـن : اخلليل قـال قـال أبـو موسـىمسلم عن أيبأخربنا أبو نعيم حدثنا زياد بن أيب]2910[
فيـه مرسـل اهــعلم القرآن ومل يعلم الفرائض فإن مثلـه مثـل الـربنس ال وجـه لـه أو لـيس لـه وجـه

.ضعف
. الـذين يتكلمـون بـالظنتعلمـوا قبـل الظـانني ، يعـين: ل عقبـة بـن عـامر قـا: البخاري وقال-

أخـربين سـعيد ]196[رواه ابن وهب يف رواية أيب العبـاس األصـم عـن حبـر بـن نصـر عنـه قـال 
الجهنـيعـامربـنعقبةعـن الرمحن احلبلي عن شرحبيل بن شريك عن أيب عبدأيب أيوببن 

.اهـ صحيحتعلموا الفرائض قبل الظانني: أنه قال 
أخربنــا أبــو ســعيد أخربنــا أبــو عبــد اهللا حــدثنا حممــد بــن نصــر حــدثنا ]12545[البيهقــي -

عباسابنكان : أمحد بن عبدة حدثنا محاد بن زيد حدثنا الزبري بن اخلريت عن عكرمة قال 
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باب التوثق ممن يف علقه البخاري ، اهـ صحيح القرآن والفرائضيعلمينيرجليضع الكبل يف
.إن شاء اهللا يأيت يف كتاب العلم .من اخلصومات ،شى معرته خت
حــدثنا وكيــع عــن علــي بــن صــاحل عــن أيب إســحاق عــن عبــد اهللا ]31683[ابــن أيب شــيبة -

مــن قــرأ ســورة النســاء ، فعلــم مــا حيجــب ممــا ال حيجــب علــم : بــن قــيس عــن ابــن عبــاس قــال 
.فيه ضعف اهـئضالفرا

يمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن كثري عن احلسـن قـال أخربنا سل]2913[الدارمي-
.كثري هو ابن شنظري سند حسن ،  اهـتعليم القرآن والفرائض واملناسكبون يفغّ رَ كانوا يُـ : 

أصحاب رسول اباب يف أهل الفرائض من 
عـن خالـد احلـذاء عـن أيب قالبـة عـن أنــس حـدثنا وكيـع عـن سـفيان]12904[أمحـد قـال-

، وأشـدها يف ديـن اهللا عمـرأرحـم أمـيت أبـو بكـر: ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: قال
،، وأقرؤهـا لكتـاب اهللا أيببن جبل، وأعلمها باحلالل واحلرام معاذوأصدقها حياء عثمان،

اهــ، وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح ، ولكل أمة أمنيوأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت
.موغريهوابن حبان واحلاكم لرتمذي صححه ا

حـدثنا موسـى بـن علـي بـن ربـاح عـن أبيـه أن : حـدثنا وكيـع قـال] 33567[ابن أيب شـيبة -
مـن أحـب أن يسـأل : عمر بن اخلطاب خطب الناس يف اجلابية فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال

، بـن ثابـت ومـن أحـب أن يسـأل عـن الفـرائض فليـأت زيـد ، عن القرآن فليأت أيب بـن كعـب 
ومن أحب أن يسأل عـن املـال فليـأتين، ومن أحب أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل 

رواه ســعيد بــن منصــور وابــن زجنويــه ويعقــوب . ذكــر احلــديثو ، فــإن اهللا جعلــين خازنــا وقامســا، 
.وصححه احلاكم . الفسوي وغريهم عن علي بن رباح مرسال 

خربنـا أ: قـالاق حدثنا عبـد اهللا يعـين ابـن مبـاركحدثنا علي بن إسح]15905[أمحد وقال 
عــت احلــارث بــن يزيــد احلضــرمي حيــدث عــن علــي بــن مس: قــالســعيد بــن يزيــد وهــو أبــو شــجاع

يقـــول يف يـــوم اجلابيـــة، وهـــو مسعـــت عمـــر بـــن اخلطـــاب: قـــالبـــن مســـي اليـــزينربـــاح عـــن ناشـــرة
بـل اهللا يقسـمه،: ، مث قـالإن اهللا عـز وجـل جعلـين خازنـا هلـذا املـال، وقامسـه لـه: خيطب النـاس

.وهو سند صحيح .فذكر احلديث ، ومل يذكر قوله يف تصنيف العلم 
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:ثنا عبد اهللا بـن هليعـة قـال: بن عبد اهللا بن بكري قالحدثنا حيىي]481/ 1[وقال الفسوي 
: حـدثين ناشـرة ابـن مسـي اليـزين قـال: مسعت علي بن ربـاح يقـول: حدثين احلارث بن يزيد قال

بـــع معـــاذ بـــن جبـــل أتعلـــم منـــه القـــرآن، وآخـــذ منـــه، فلمـــا كنـــت باملدينـــة وصـــليت يف كنـــت أت
ليس  : مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقرأت القرآن، فمر يب رجل فضرب كتفي قال يل

: عرفـه؟ قلـتتأ:فقـال معـاذ بـن جبـل. فلمـا فرغـت أتيـت معـاذا فأخربتـه بقـول الرجـلكما تقرأ
نعـم وهـو : قال. أنك رددت عليه ما قرأأخربين هذا: يه معاذ فقالوأريته إياه، فانطلق إل. نعم

نعــم يــا معــاذ بعثــك نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إىل الــيمن فــأنزل بعــدك قــرآن أيب بــن كعــب
يــا ناشــرة إن أعلــم : فقــال معــاذ. ونســخ بعــدك قــرآن، فــأتين بأصــحابك يعرضــون علــي القــرآن

وإن أقدر الناس على كلمـة حكمـة أبـو الـدرداء، وإن الناس بفاحتة آية وخامتتها أيب بن كعب،
وقتيبــة صـاحل السـهمي بـن ورواه عثمــان اهــهلــا عمـر بـن اخلطـابهأعلـم النـاس بفريضـة وأقسـم

.وهو حديث حسن .ابن هليعة عن 
حــدثنا كثــري بــن : حــدثنا أبــو بكــر بــن عبــد امللــك قــال]486/ 1[وقــال يعقــوب بــن ســفيان 

لـوال أن زيـد بـن ثابـت كتـب : مسعـت الزهـري يقـول: ن برقان قـالحدثنا جعفر ب: هشام قال
.اهـ كذا قال جعفر ، وفيه ضعف 

أخربنـــا حممـــد بـــن عيســـى حـــدثنا يوســـف املاجشـــون قـــال قـــال ابـــن ]2908[الـــدارميوقـــال
ى علــى النــاس بعــض الزمــان هللــك علــم الفــرائض ، لقــد أتــلــو هلــك عثمــان وزيــد يف: شــهاب

حممـد بـن نصـر حـدثنا احلسـن من طريـق] 12553[ورواه البيهقي . زمان وما يعلمها غريمها 
لـو : حدثنا عارم حدثنا يوسف بن املاجشـون قـال مسعـت ابـن شـهاب يقـول احللواينيبن عل

بعــض الزمـان هللــك علـم الفــرائض اهللا عنهمـا يفيهلـك عثمــان بـن عفــان وزيـد بــن ثابـت رضــ
.صحيحاهـ جاء على الناس زمان وما حيسنه غريمها، قيامة إىل يوم ال

شـــيبة حـــدثنا ابـــن املبـــارك عـــن عاصـــم عثمـــان بـــن أيبمـــن طريـــق]12561[البيهقـــي وروى
.اهـ سند جيد ثابت خبصلتني بالقرآن وبالفرائضعلم زيد بن: قالاألحول عن الشعيب

ثنا شــريك عــن األعمــش قــال حــدثنا أســود بــن عــامر قــال حــد]1776[أمحــد يف العلــل وقــال
قـال . خذ فـرائض علـي :مث قال:قال.:قال. خذ فرائض عبد اهللا : قال يل إبراهيم 



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

8

ودع مـا سـوى زيـد ، خذ فرائض زيـد :قال. حسيب :قلت.خذ فرائض زيد:قال.: 
.اهـ سند حسن 

كنـــت : قمـــة قـــالعـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن عل]9[يف الفـــرائضلثـــوريســـفيان اوقـــال 
جالسا مع ابن مسعود وحذيفة بن اليمان عنـد السـدة فجـاء رجـل فسـأهلما عـن فريضـة، فنظـر 

: بــن مســعود، قــاالعبــد اهللاتأذنــان أن أخــربه بقــول أخــيكم فيهــا: أحــدمها إىل صــاحبه فقلــت
كـذا اهــ  إن كنا لنراها كمـا ذكـرت، ولكنـا خشـينا أن نكـون قـد نسـينا: فقاال، ، فأخربتهنعم

.، ورجاله ثقات )1(، وهو من رواية خالد بن حيىيوجدته 
أنـه قيـل حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن مسـلم عـن مسـروق ]31684[ابن أيب شيبة -

إي والـذي نفسـي بيـده ، لقـد رأيـت مشـيخة : فقـال؟هل كانت عائشـة حتسـن الفـرائض: له 
ســـعيد بـــن منصـــور .رائضعـــن الفـــأصـــحاب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـ

: ســـئل مســـروق: نـــا األعمـــش عـــن مســـلم بـــن صـــبيح قـــال: نا أبـــو معاويـــة قـــالحـــدث]287[
لقــد رأيــت األكــابر مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا : أكانــت عائشــة حتســن الفــرائض؟ قــال
أخربنــا أبــو معاويـة الضــرير حــدثنا ]10892[ابــن سـعد . 

أي : كانـت عائشـة حتسـن الفـرائض ؟ فقـالهـل: مسلم عن مسروق أنه قيل له األعمش عن
والــــذي نفســــي بيــــده ، لقــــد رأيــــت مشــــيخة أصــــحاب حممــــد صــــلى اهللا عليــــه وســــلم األكــــابر 

حدثنا بكر بن سهل ثنا عبـد اهللا بـن يوسـف ثنـا أبـو ]291[الطرباين .
هـل كانـت عائشـة حتسـن : سروق أنـه قيـل لـهعن ممعاوية عن األعمش عن مسلم بن صبيح

، لقــد رأيــت مشــيخة أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه والــذي نفســي بيــده: ؟ فقــالالفــرائض
حدثنا أبـو بكـر احلميـدي حـدثنا سـفيان ]489/ 1[الفسوي . 

اهللا لقـد رأيـت األكـابر مـن أصـحاب رسـول: عن سليمان عـن مسـلم عـن مسـروق قـال حيلـف
: ثنا أيب قال: حدثنا عمرو بن حفص قال.صلى اهللا عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض

: حدثنا األعمش حدثنا مسلم عن مسروق أنه سئل عن عائشة كانت حتسـن الفـرائض؟ فقـال
أمحـــد يف .

ي رمحه اهللا ، رواه عن شيوخه أيب نعيم وقبيصة بن عقبة وخـالد هذا الكتاب الفرائض هو من مجع أيب بكر الباغند-1
.بن حيىي عن الثوري ، وكان الباغندي رمبا صحف 
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وكيع قال حدثنا األعمش عن أيب الضحى عن مسروق أنـه سـئل هـل حدثنا]2842[العلل
والذي ال إله غريه لقد رأيت األكابر من أصحاب حممـد :كانت عائشة حتسن الفرائض فقال

حـدثنا ] 494[يف التـاريخ زرعـة الدمشـقي أبـو. 
مســلم عــن حــدثنا: دثنا األعمــش قــالحــ: حــدثنا أيب قــال: عمــر بــن حفــص بــن غيــاث قــال

لقــد رأيــت أصــحاب حممــد األكــابر : هــل حتســن الفــرائض؟ قــالمســروق أنــه ســئل عــن عائشــة
أخربنــا عبــد اهللا بــن ســعيد حــدثنا عقبــة بــن خالــد ]2915[مي الــدار .

يلـذوا: ؟ قـال كانت عائشة حتسن الفرائض: سألنا مسروقا : عن األعمش عن مسلم قال 
لقد رأيت األكابر من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسـلمال إله غريه 
.اهـ صحيح 

حـدثين : أخربنـا أبـو سـنان قـال : حدثنا زيد بـن حبـاب قـال ]31689[ابن أيب شيبة وقال
اكـانوا إذا اختلفـوا يف: قال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون

.أبو سنان امسه سعيد بن سنان ثقات ، اهـ 
مـا رأيـت أحـدا : قـال حـدثنا أبـو معاويـة عـن هشـام عـن أبيـه]31685[ابن أيب شيبة وقال

.اهـ إسناد جيد بشعر من عائشةأعلم بفريضة ، وال أعلم بفقه وال 
نا حـــدث: خربنــا حممــد بــن عبــد اهللا األســدي وقبيصــة بــن عقبــة قــاال أ]9086[ابــن ســعد -

جاء رجل إىل ابن عمر فسـأله عـن فريضـة : قال ن سعيد بن جبريعسفيان عن أسلم املنقري 
رواه اهــ ساب مـين ، وهـو يفـرض منهـا مـا أفـرضائت سعيد بن جبري فإنه أعلم باحل: ، فقال 

.سند صحيح يف الفرائض ، الثوري أبو بكر الباغندي عن قبيصة عن سفيان 
ســئل : قــالنــا األعمــش عــن جماهــد: ويــة قــالنا أبــو معاثحــد]290[ســعيد بــن منصــور وقــال

.اهـ ثقاتال بأس: فريضة فلم حيسنها فقالمث سئل عنابن عمر عن فريضة فلم حيسنها
حدثنا عبد الـرمحن مهـدي عـن محـاد بـن زيـد عـن داود بـن أيب ]4292[العلل أمحد يف وقال

.ت ثقااهـأعيتين الفرائض أن أحسنها: هند قال قال جماهد 

مجاع الفرائض
يوصــيكم اهللا يف أوالدكــم للــذكر مثــل حــظ األنثيــني فــإن كــن (يف ســورة النســاءل اهللا تعــاىلقــا

نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحـدة فلهـا النصـف وألبويـه لكـل واحـد منهمـا 
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كـان لـه إخـوة السدس مما ترك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث فـإن  

ولكــم نصــف مــا تــرك أزواجكــم إن مل يكــن .نفعــا فريضــة مــن اهللا إن اهللا كــان عليمــا حكيمــا 
ا 

امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهمـا السـدس فـإن  أو دين وإن كان رجل يورث كاللة أو

تلـــك حـــدود اهللا ومـــن يطـــع اهللا ورســـوله يدخلـــه جنـــات جتـــري مـــن .علـــيم حلـــيم مـــن اهللا واهللا
)ر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم

يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله (وقال سبحانه يف آخرها 
تني فلهما الثلثـان ممـا تـرك إن مل يكن هلا ولد فإن كانتا اثناأخت فلها نصف ما ترك وهو يرثه

وإن كــانوا إخــوة رجــاال ونســاء فللــذكر مثــل حــظ األنثيــني يبــني اهللا لكــم أن تضــلوا واهللا بكــل 
)شيء عليم

حــدثنا موســى بــن إمساعيــل حــدثنا وهيــب حــدثنا ابــن طــاوس عــن أبيــه ]6732[البخــاري -
قوا الفرائض بأهلها ، أحل:صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا عنهما عن النيبيعن ابن عباس رض

اهـ)1(فهو ألوىل رجل ذكريفما بق

مـال امليـت بـني مجيـع ولـده للـذكر مثـل حـظ األنثيـني، جعـل اهللا جـل ذكـره ]381/ 7[قال ابن املنذر يف األوسط -1
ه فـرض معلـوم بـدئ بفرضـه فأعطيـه، وجعـل الفاضـل مـن إذا مل يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فـإذا كـان مـن لـ

للبنـت الواحـدة النصـف، وفـرض اهللا جـل ذكـره.املال بني الولد للذكر مثل حظ األنثيني، هذا ممـا أمجـع عليـه أهـل العلـم
مـن وفرض ملا فوق البنتني مـن البنـات الثلثـني، ومل يفـرض للبنتـني فرضـا منصوصـا يف كتابـه، فـأمجع أهـل العلـم أن للبنتـني

إمنـا يثبـت : وتـوارث النـاس يف كـل زمـان علـى ذلـك إىل يومنـا هـذا، وقـال بعضـهمالبنات الثلثني فثبت ذلك بإمجـاعهم،
أمجـع أهـل العلـم علـى أن بـين االبـن وبنـات : مث قـال اهــللبنتني من البنات الثلثني بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

والبنــات االبــن وبنــات االبــن يقومــون مقــام البنــنيمجــع أهــل العلــم علــى أن بــينوأ.االبــن ال يرثــون مــع بــين الصــلب شــيئا
وأمجع أهـل العلـم علـى أن ولـد البنـات ال يرثـون وال .ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم إذا مل يكن للميت ولد لصلبه

لبنــات االبــن إذا اســتكمل وأمجــع أهــل العلــم علــى أن ال مــرياث .لــف فيــه مــن أبــواب ذوي األرحــامحيجبــون إال مــا اختُ 
فـإن تـرك ابنـة وابنـة ابـن أو بنـات ابـن، فلالبنـة النصـف ولبنـات . البنات الثلثني، وذلك إذا مل يكـن مـع بنـات االبـن ذكـر

وأما بنات االبن فلحديث عبد اهللا بن مسـعود جل ذكرهفأما االبنة ففرضها يف كتاب اهللا . االبن السدس تكملة الثلثني
وإن كانت (فأما االبنة فلقول اهللا جل ذكره. رك ابنة وابن ابن، فلالبنة النصف وما بقي فالبن االبنفإن ت. الذي ذكرته
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جنــيح عــن عطــاء عــن حــدثنا حممــد بــن يوســف عــن ورقــاء عــن ابــن أيب]6739[البخــاري -
كـان املـال للولـد ، وكانـت الوصـية للوالـدين ، فنسـخ اهللا مـن :قـالاهللا عنهمـايابن عباس رض

لألبوين لكـل واحـد منهمـا السـدس ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ األنثيني ، وجعل
اهـ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع 

: بــن عبــاس كــان يقــول ابــن جــريج قــال أخــربين عطــاء أن اعــن ]19030[عبــد الــرزاق وقــال
.اهـ سند صحيح املرياث للولد فانتزع اهللا تعاىل منه للزوج والوالد 

زيــد بــن عــن خارجــة بــن عــن أبيــهدمحن بــن أيب الزنــانا عبــد الــر حــدث]5[بــن منصــورســعيد-
إن معاين هذه الفرائض كلها وأصوهلا عن زيـد بـن ثابـت، وأبـو الزنـاد فسـرها علـى معـاين ثابت

زيــد بــن ثابــت يــرث الرجــل مــن امرأتــه إذا هــي مل تــرتك ولــدا وال ولــد ابــن النصــف، فــإن تركــت 
ال يـنقص مـن ذلـك شـيئا، وتـرث املـرأة مــن ولـدا أو ولـد ابـن ذكـرا أو أنثـى ورثهـا زوجهـا الربــع، 

.زوجها إذا هو مل يرتك ولدا وال ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن
ومـرياث األم مـن ولـدها إذا تـويف ابنهـا أو ابنتهـا فــرتك ولـدا أو ولـد ابـن ذكـرا أو أنثـى، أو تــرك 

أب وأم، أو مـن أب، أو مـن أم، السـدس، فـإن اثنني من اإلخـوة فصـاعدا، ذكـورا أو إناثـا مـن 
مل يرتك املتوىف ولدا، وال ولـد ابـن، وال اثنـني مـن اإلخـوة فصـاعدا، فـإن لـألم الثلـث كـامال، إال 

أن يتــوىف رجــل ويــرتك امرأتــه وأبويــه، فيكــون المرأتــه الربــع، ولــألم ثلــث مــا : يف فريضــتني، ومهــا
أة فتـرتك زوجهـا وأبويهـا، فيكـون للـزوج النصـف، بقي، وهو الربع من رأس املال، وأن تتـوىف امـر 

. )1(وألمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس املال

مـــع األب، وال مـــع اجلـــد أيب األب، وهـــم يف كـــل مـــا ســـوى ذلـــك يفـــرض هلـــم للواحـــد مـــنهم 
دس، ذكـــرا كـــان أو أنثـــى، فـــإن كـــانوا اثنـــني فصـــاعدا، ذكـــورا أو إناثـــا، فـــرض هلـــم الثلـــث الســـ

. يقتسمونه بالسواء، للذكر مثل حظ األنثى

أحلقـوا الفـرائض بأهلهـا، ومـا بقـي فـألوىل : ، وأما ابن االبن فلقـول رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم)واحدة فلها النصف
عليـا مـنهن النصـف وللـيت تليهـا السـدس، ومـا بقـي بعضـهن أسـفل مـن بعـض، فللفإن ترك ثـالث بنـات ابـن. رجل ذكر 

اهـوكل هذا مما أمجع عليه أهل العلم. فللعصبة
ثلث ما بقي ، أي حىت ال تفضل األم األب يف احلصة ، : الثلث كامال أي من مجيع املرياث ، خبالف قوله : قوله -1

.على خالف بينهم يف القضية ، يأيت ذكره إن شاء اهللا
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ومـــرياث األب مـــن ابنـــه وابنتـــه إذا تـــويف أنـــه إن تـــرك املتـــوىف ولـــدا ذكـــرا أو ولـــد ابـــن ذكـــرا، فإنـــه 
لــد ابــن ذكــرا، فــإن األب خيلــف، يفــرض لــألب الســدس، وإذا مل يــرتك املتــوىف ولــدا ذكــرا وال و 

ويبدأ مبن شركه من أهل الفرائض فيعطـون فرائضـهم، فـإن فضـل مـن املـال السـدس وأكثـر كـان 
. لألب، وإن مل يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض لألب السدس فريضة

هلا النصف، فإن كانتا اثنتني فما فوق ذلك من اإلناث كان هلن الثلثان، فإن كان معهن ذكـر 
فإنــه ال فريضــة ألحــد مــنهم، ويبــدأ بأحــد إن شــركهن بفريضــة فيعطــى فريضــته، فــإن بقــي بعــد 

. ذلك فهو للولد بينهم، للذكر مثل حظ األنثيني
ولــد ســواء، ذكــورهم كــذكورهم، وإنــاثهم  
كإناثهم، يرثون كما يرثـون، وحيجبـون كمـا حيجبـون، فـإن اجتمـع الولـد وولـد االبـن، فـإن كـان 
يف الولد ذكر فإنه ال مرياث معه ألحد من ولد االبن، وإن مل يكن يف الولد ذكر وكانتا اثنتـني 

ن إذا مل يكن مع بنات االبن ذكـر فأكثر من ذلك من البنات فإنه ال مرياث لبنات االبن معه
هــو مــن املتــوىف مبنــزلتهن أو هــو أطــرف مــنهن، فــريد علــى مــن هــو مبنزلتــه ومــن فوقــه مــن بنــات 
األبناء فضـال إن فضـل، فيقتسـمونه للـذكر مثـل حـظ األنثيـني، فـإن مل يفضـل شـيء فـال شـيء 

بنــات االبــن مبنزلــة هلـن، وإن مل يكــن الولــد إال ابنــة واحــدة وتـرك ابنــة ابــن فــأكثر مــن ذلـك مــن 
واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثني، فإن كان مع بنات االبن ذكر هو مبنزلتهن فال سدس هلـن 
وال فريضــة، ولكــن إن فضــل بعــد فريضــة أهــل الفــرائض كــان ذلــك الفضــل لــذلك الــذكر وملــن 

ن مل مبنزلته من اإلناث، للذكر مثل حـظ األنثيـني، ولـيس ملـن هـو أطـرف مـنهن شـيء، وإن كـا
. فضل شيء فال شيء هلم ي

ومـرياث اإلخــوة مــن األم واألب، ال يرثــون مـع الولــد الــذكر، وال مــع ولـد االبــن الــذكر، وال مــع 
األب شيئا، وهم مع البنات وبنات األبنـاء مـا مل يـرتك املتـوىف جـدا أبـا أب خيلفـون، ويبـدأ مبـن  

لألم واألب بيـنهم كانت له فريضة فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان لإلخوة 
على كتاب اهللا، إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ األنثيني، وإن مل يفضل شيء فال شيء 
هلم، فإن مل يرتك املتوىف أبا وال جدا أبا أب، وال ولدا وال ولد ابن ذكـرا وال أنثـى، فإنـه يفـرض 

األخــوات فــرض لألخـت الواحــدة لـألم واألب النصــف، فـإن كانتــا اثنتـني فــأكثر مـن ذلــك مـن
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هلــن الثلثــان، فــإن كــان معهــن أخ ذكــر فإنــه ال فريضــة ألحــد مــن األخــوات، ويبــدأ مبــن شــركهن 
من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بني اإلخوة لألم واألب، للـذكر 
مثل حظ األنثيني، إال يف فريضة واحدة فقط مل يفضل هلم منها شيء فأشركوا مـع بـين أمهـم، 

و 
النصـــف، وألمهـــا الســـدس، ولبـــين أمهـــا الثلـــث، فلـــم يفضـــل فيشـــرك بنـــو األم واألب يف هـــذه 
كــانوا كلهــم 

. بين أم املتوىف 
ومرياث اإلخوة لألب إذا مل يكن معهم أحد من بين األم واألب كمرياث اإلخـوة لـألم واألب 

الــيت شــركهم فيهــا بنــو األم واألب، فــإذا اجتمــع اإلخــوة مــن األم واألب، واإلخــوة مــن األب، 
بين األب واألم ذكر، فال مرياث معه ألحد مـن اإلخـوة مـن األب، فـإن مل يكـن بنـو فكان يف

األم واألب إال امــرأة واحــدة، وكــان بنــو األب امــرأة واحــدة أو أكثــر مــن ذلــك مــن اإلنــاث ال 
ــــه يفــــرض لألخــــت مــــن األم واألب النصــــف، ويفــــرض لألخــــوات مــــن األب  ذكــــر فــــيهن، فإن

بنــات األب ذكــر فــال فريضــة هلــن، ويبــدأ بأهــل الفــرائض فــإن كــان مــع، الســدس تتمــة الثلثــني 
فيعطــون فرائضــهم، فــإن فضــل بعــد ذلــك فضــل كــان بــني بــين األب للــذكر مثــل حــظ األنثيــني، 
وإن مل يفضل هلم شيء فال شيء هلم، وإن كـان بنـو األم واألب امـرأتني فـأكثر مـن ذلـك مـن 

إال أن يكـون معهـن ذكـر مـن أب، اإلناث فرض هلن الثلثـان، وال مـرياث معهـن لبنـات األب، 
فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضـة فأعطوهـا، فـإن فضـل بعـد ذلـك فضـل  

.كان بني بين األب، للذكر مثل حظ األنثيني، وإن مل يفضل هلم شيء فال شيء هلم
البـن ومرياث اجلد أيب األب أنه ال يرث مع األب دنيا شيئا، وهـو مـع الولـد الـذكر ومـع ابـن ا

يفرض له السدس، وهو فيما سوى ذلك ما مل يرتك املتوىف أخا أو أختا مـن أبيـه خيلـف اجلـد، 
ويبــدأ بأحــد إن شــركه مــن أهــل الفــرائض فيعطــى فريضــته، فــإن فضــل مــن املــال الســدس فــأكثر 

ومـرياث اجلـد . منه كان للجد، وإن مل يفضـل السـدس فـأكثر منـه فـرض للجـد السـدس فريضـة
أيب األب مــع اإلخــ

فيعطـون فرائضـهم، فمــا بقـي للجـد واإلخــوة مـن شـيء فإنــه ينظـر يف ذلـك وحيســب أيـه أفضــل 
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حلظ اجلد، الثلث مما حيصل له واإلخوة، أم أن يكون أخا يقاسم اإلخـوة فيمـا حيصـل هلـم ولـه 
ن رأس املــال كلــه فارغــا، فــأي ذلــك كــان أفضــل حلــظ للــذكر مثــل حــظ األنثيــني، أم الســدس مــ

اجلــد أعطيــه اجلــد، ومــا بقــي بعــد ذلــك بــني اإلخــوة لــألب واألم إال يف فريضــة واحــدة تكــون 
. قسمتهم فيها على غري ذلك

وهــي امــرأة توفيـــت وتركــت زوجهــا وأمهــا وجـــدها وأختهــا ألبيهــا، فيفــرض للـــزوج )1(األكدريــة
ســـدس، ولألخـــت النصـــف، مث جيمـــع ســـدس اجلـــد ونصـــف النصـــف، ولـــألم الثلـــث، وللجـــد ال

.األخت فيقسم كله أثالثا، للجد منه الثلثان، ولألخت الثلث
ومرياث اإلخوة مـن األب مـع اجلـد إذا مل يكـن معهـم إخـوة لـألم واألب كمـرياث اإلخـوة مـن 
األم واألب ســـواء، ذكـــرهم كـــذكرهم، وأنثـــاهم كأنثـــاهم، فـــإذا اجتمـــع اإلخـــوة مـــن األم واألب

فمـــا حصـــل لإلخـــوة بعـــد حـــظ اجلـــد مـــن شـــيء فإنـــه يكـــون لبـــين األم واألب، وال يكـــون لبـــين 

اجلــد ببـــ
تســتكمل نصــف املــال، فــإن كــان فيمــا حيــاز هلــا وهلــم فضــل علــى نصــف املــال كلــه فــإن ذلــك 

. الفضل يكون بني بين األب، للذكر مثل حظ األنثيني، وإن مل يفضل شيء فال شيء هلم
رث مـع األم شـيئا، وهـي فيمـا سـوى ذلـك يفـرض هلـا السـدس ومرياث اجلـدات أن أم األم ال تـ

فريضــة، وإن أم األب ال تــرث مــع األم شــيئا، ال مــع األب، وهــي فيمــا ســوى ذلــك يفــرض هلــا 

فـإذا : وقـال أبـو الزنـاد. أيب األبفالسدس بينهن ثالثـتهن، وهـن أم أم األم، وأم أم األب، وأم

األم هــي أقعــدمها كــان هلــا الســدس مــن دون الــيت مــن قبــل األب، وإن كانتــا مــن املتــوىف مبنزلــة 
.ا نصفنيواحدة أو كانت اليت من قبل األب هي أقعدمها كان السدس بينهم

األخ لــألم واألب أوىل بــاملرياث مــن األخ لــألب، واألخ لــألب أوىل : )1(كتــاب واليــة العصــبة
مــن ابــن األخ مــن األم واألب، وابــن األخ لــألم واألب أوىل مــن ابــن األخ لــألب، وابــن األخ 

.فسري أيب الزناد ، على معاين مذهب زيد هذا من ت-1
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لــألب أوىل مــن ابــن ابــن األخ لــألم واألب، وابــن األخ لــألب أوىل مــن العــم أخــي األب لــألم 
-ب، والعــم أخــو األب لــألم واألب أوىل مــن العــم أخــي األب لــألب، والعــم أخــو األب واأل

أوىل مـن ابـن العـم أخـي األب لـألم واألب، وابـن العـم لـألب أوىل مـن عـم -لألب : أراه قال

فانسب املتوىف وانسب من ينـازع يف الواليـة مـن عصـبته، فـإن وجـدت ما سئلت عنه من ذلك 
مـــنهم أحـــدا يلقـــى املتـــوىف إىل أب ال يلقـــاه مـــن ســـواه مـــنهم إال إىل أب فـــوق ذلـــك، فاجعـــل 

، فـــإن كـــان ابـــن أب قـــط فاجعـــل املـــرياث لـــه دون جيمعهـــم مجيعـــا، فـــانظر أقعـــدهم يف النســـب

عدد واحد حىت يلقوا نسب املتوىف وكـانوا كلهـم بنـني بـين أب أو بـين أب وأم، فاجعـل املـرياث 
وىف ألمـه وأبيـه، وكـان والـد مـن سـواه بينهم بالسواء، وإن كان والـد بعضـهم أخـا والـد ذلـك املتـ

إمنـا هـو أخـو والـد ذلــك املتـوىف ألبيـه قـط، فــإن املـرياث لبـين األب واألم، واجلـد أبــو األب أوىل 
.)2(ألب لألم واألبمن ابن األخ لألب واألم، وأوىل من العم أخي ا

وال العــم أخــو وال يــرث ابــن األخ لــألم برمحــه تلــك شــيئا، وال اجلــد أبــو األم برمحــه تلــك شــيئا،
األب لألم برمحه تلـك شـيئا، وال اخلـال برمحـه تلـك شـيئا، وال تـرث اجلـدة أم أيب األم، وال ابنـة 
األخ لألم واألب، وال العمـة أخـت األب لـألم واألب، وال اخلالـة، وال مـن هـو أبعـد نسـبا مـن 

اهـ املتوىف ممن مسي يف هذا الكتاب، ال يرث أحد منهم برمحه تلك شيئا
صحيفة مشهورة ، يرويها عبد الرمحن بن أيب الزنـاد عـن أبيـه عـن خارجـة عـن أبيـه ، مجـع هذه 

حممــد بــن عبــد اهللا بــن وهــب و وقــد رواهــا . فيهــا أبــو الزنــاد مــذهب زيــد بــن ثابــت يف املواريــث 

فأما يف الفرائض فكل مـن مل يكـن لـه .والعصبة ورثة الرجل عن كاللة من غري ولد وال والد : قال اخلليل يف العني -1
أخربنــا ]19036[عبــد الــرزاق وقــال. فريضــة مســماة فهــو عصــبة يأخــذ مــا بقــي مــن الفــرائض ومنــه اشــتقت العصــبية 

بــن االبــن مث اوأدىن العصــبة االبــن مث .بــن وأم وامــرأة وجــدة وأخــتاال يــرث مــن النســاء إال ســت ابنــة وابنــة :الثــوري قــال
وجـد اجلـد مبنزلـة اجلـد إذا مل :قـال.بـن العـم مث بنـو العـم األقـرب فـاألقربابـن األخ مث العـم مث ااألب مث اجلد مث األخ مث 

اهـبن اإلبن ايكن دونه أب مبنزلة 
قاله )وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا إن اهللا بكل شيء عليم(اهللا تبارك وتعاىل ويل قول هذا من تأ-2

.مالك 
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يف اوقـد ذكـر البخـاري بعضـه.وغريهم ابن املنذر واحلاكم وصححها والبيهقي نصر املروزي و 
.الصحيح معلقا 

أخـذت : قـال حـدثنا زكريـا بـن أيب زائـدة : ال قحدثنا عبيد اهللا ]32294[ابن أيب شيبة -
أن قضـــى زيـــد بـــن ثابـــت وابـــن مســـعود:هــذه الفـــرائض مـــن فـــراس زعـــم أنـــه كتبهـــا لــه الشـــعيب 

أن لبـين شركاء اإلخوة من األم يف بنيهم ذكرهم وأنثاهم ، وقضى علياألخوة من األب واألم
.ألب واألماألم دون بين ا

.أنه ال ترث جدة أم أب مع ابنها ، وورثها عبد اهللا مع ابنها السدسوقضى علي وزيد
ألمها الثلث ولعصبتها الثلثـني كانـا كفارا ومملوكني ، قضى علي وزيد 

وال ال يورثان كافرا وال مملوكا من مسلم حر ، وال حيجبان بـه ، وكـان ابـن مسـعود حيجـب 
.لألم السدس وللعصبة ما بقييورثهم ، فقضى 

لزوجهــــا النصــــف ، امـــرأة تركــــت زوجهــــا و 
.للزوج الربع ، وما بقي فهو للعصبةوللعصبة ما بقي ، وقضى عبد اهللا

ة مــا بقــي ، ألمهــا الثلــث ، وللعصــبكني قضــى علــي وزيــد 
.ألمها السدس وللعصبة ما بقيوقضى عبد اهللا

خـوة الثلـث للـزوج النصـف ولإلألمها ، وال عصـبة هلـا ، قضـى زيـد
، وقضـــى علـــي وعبـــد اهللا
.فضول الفرائض على الزو 

.برد ما بقي على األمم الثلث ، وقضى علي وابن مسعود امرأة تركت أمها قضوا مجيعا لأل
مــه الثلــث ، ألختــه ألبيــه وأمــه النصــف، وألألبيــه وأمــه ، وأمــه ، قضــوا مجيعــارجــل تــرك أختــه 

ما ورثا ، فيكون لألخـت ، عليهما على قدر وقضى علي وعبد اهللا أن يرد ما بقي وهو سهم 
.ثالثة أمخاس ويكون لألم مخسا املال

رجل ترك أخته ألبيه وجدته وامرأته ، قضوا مجيعا ألخته النصف والمرأته الربع ، وجلدته سهم 
، ورد علي ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم ، وأمـا عبـد اهللا فـرده علـى األخـت 

.ال يكون وارثا غريهاألنه كان ال يرد على جدة ، إال أن 
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ألمهـا الثلـث وألختهـا السـدس ، ورد علـي مـا بقـي ت أمها وأختها ألمها قضوا مجيعاامرأة ترك
أن مـا بقـي ن ، ولألخت الثلـث وقضـى عبـد اهللاعليها على قسمة فريضتهم فيكون لألم الثلثا

ــــرد علــــى إخــــوة ألم مــــع أم ، فيصــــري لــــألم مخســــة أســــد ــــه كــــان ال ي اس ، يــــرد علــــى األم ، ألن
.ولألخت سدس

امرأة تركت أختها ألبيها وأمها ، وأختها ألبيها قضوا مجيعـا ، ألختهـا ألبيهـا وأمهـا النصـف ، 
وألختهــا ألبيهــا الســدس ، ورد مــا بقــي عليهمــا علــى قســمة فريضــتهم ، فيكــون لألخــت مــن 

ألب األب واألم ثالثة أرباع ، ولألخـت لـألب ربـع ، ورد عبـد اهللا مـا بقـي علـى األخـت مـن ا
واألم فيصري هلا مخسة أسـداس املـال ، ولألخـت لـألب سـدس املـال ، كـان ال يـرد علـى أخـت 

.ألب مع أخت ألم وأب
يها وأمها ، وأمها ، قضوا مجيعا

ما عبـد اهللا فإنـه رد بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، فيكون لألم الثلث ولإلخوة الثلثان ، وأ
.ما بقي على األم ، فيكون لألم الثلثان ولإلخوة الثلث

البنتها النصف ، والبنة ابنهـا السـدس ، ورد علـي مـا ابنتها وابنة ابنها قضوا مجيعاامرأة تركت
.بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد اهللا ما بقي على االبنة خاصة

ا مجيعــا لالبنــة النصــف ، وللجــدة الســدس ، ورد علــي مــا بقــي 
.عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد اهللا ما بقي على االبنة خاصة

أن البنتها النصف والبنـة ابنهـا السـدس وألمهـا ا وابنة ابنها وأمها قضوا مجيعاامرأة تركت ابنته
د اهللا مـا بقـي علـى االبنـة واألم ، السدس ، ورد ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، ورد عبـ

وأما زيد بن ثابت فإنه جعـل الفضـل مـن ذلـك كلـه يف بيـت املـال ، ال يـرد علـى وارث شـيئا ، 
.وال يزيد أبدا على فرائض اهللا شيئا

يقتســمون الثلــث بيــنهم بالســوية ، مــن أمهــا رجــاال ونســاء وهــم عصــبتها
.يأيت مفرقا إن شاء اهللا . مرسل جيداهـوالثلثان لذكورهم دون النساء

قــال : قــال حــدثنا ابــن فضــيل عــن بســام عــن فضــيل بــن عمــرو]31846[ابــن أيب شــيبة -
ويـرث واملـرأة ، االبنـة وابنـة االبـن واألم واجلـدة واألخـتيرث من النسـاء سـت نسـوة: براهيم إ

وجـدها ، وتـرث مـن جهـاوزو هـا ترث أباها وابنها وابن ابنها وأخاالنساء من الرجال سبعة نفر
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حـدثنا حيــىي بــن ]31847[ابــن أيب شــيبة .ابـن ابنتهــا سدســا إال أن يكـون لــه عصــبة غريهـا
يــرث الرجــل ســت نســوة ابنتــه وابنــة : حــدثنا منــدل عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال : قــال آدم 

هـا وجـدها وزوجهـافر ابنها وابن ابنها وأباوزوجته ، وترث املرأة سبعة نابنه وأمه وجدته وأخته
.اهـ حسن يرث هو منها شيئا يف قوهلم كلهموأخاها ، وترث من ابن ابنتها سدسا ، وال

مجاع مرياث األبناء
عــامر بــن قــال أخــربينيحــدثنا ســفيان حــدثنا الزهــر يحــدثنا احلميــد]6733[البخــاري -

، فأتــاينمرضــت مبكــة مرضــا ، فأشــفيت منــه علــى املــوت:وقــاص عــن أبيــه قــالســعد بــن أيب
إال مــاال كثــريا ، ولــيس يــرثينيــا رســول اهللا إن يل:فقلــتيعــودينصــلى اهللا عليــه وســلم النــيب
؟ الثلـث :قلـت. ال:قـال ؟ فالشـطر : قـال قلـت . ال:قال ؟ مايلي، أفأتصدق بثلثابنيت
، إنــك إن تركـت ولـدك أغنيــاء خـري مـن أن تــرتكهم عالـة يتكففـون النــاس، الثلـث كبـري :قـال 

يـا رسـول :فقلت. امرأتكوإنك لن تنفق نفقة إال أجرت عليها ، حىت اللقمة ترفعها إىل يف
فتعمـل عمـال تريـد بـه وجـه اهللا ، إال ازددت يلن ختلف بعـد:فقال .اهللا أأخلف عن هجريت

حـــىت ينتفـــع بـــك أقـــوام ويضـــر بـــك آخـــرون ، لكـــن يبـــه رفعـــة ودرجـــة ، ولعـــل أن ختلـــف بعـــد
قـال سـفيان . ه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن مـات مبكـة لـيخولـة يرثـالبائس سعد ابن 

ي اهـعامر بن لؤ وسعد بن خولة رجل من بين
حــدثنا يزيــد : قــالأخربنــا حممــد بــن عبــد األعلــى الصــنعاين]6278[الكــربى النســائي يف -

لمة سـعـن سـنان بـن حدثنا سلمة بـن جنـادة: حدثنا حجاج األحول قال: وهو ابن زريع قال
مــن املهــاجرين تصــدق بــأرض لــه عظيمــة علــى أمــه، فماتــت ولــيس هلــا وارث غــريه، أن رجــال

إن أمــي كانــت مــن أحــب النــاس إيل، وأعــزهم علــي، : فــأتى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، فقــال
غـــريي، فكيـــف تـــأمرين أن وإين تصـــدقت عليهـــا بـــأرض يل عظيمـــة، فماتـــت ولـــيس هلـــا وارث

اهــقـد أوجـب:؟ قال
، رواه الطــرباين: رواه الطــرباين مــن طريــق مســدد عــن يزيــد بــن زريــع ، و 

.ورجاله ثقات
عبد اهللا بـن وهـب أخـربين ابـن أيب الزنـاد عـن أبيـه عـن خارجـة من طريق]7955[احلاكم -

إذا تـويف الرجـل أو املـرأة و تـرك ابنـة واحـدة كـان هلـا النصـف : ل بن زيـد بـن ثابـت عـن أبيـه قـا
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فإن كانتا اثنتني فما فوق ذلك كان هلن الثلثان و إن كان معهن ذكـر فـال فريضـة ألحـد مـنهم 
و يبدأ بأحد أن يشركهن بفريضـة فيعطـى فريضـته فمـا بقـي بعـد ذلـك فهـو للولـد بيـنهم للـذكر 

هــذا حــديث صــحيح علــى .نــاث كــان هلــن الثلثــان مثــل حــظ األثنتــني فمــا فــوق ذلــك مــن اإل
اهــ أقاويل زيد بن ثابـت حجـة عنـد كافـة الصـحابة : قال احلاكم .شرط الشيخني ومل خيرجاه 

.، وعلقه البخاري صححه الذهيب 
احلــافظ أخربنــا إبــراهيم بــن عبــد اهللا األصــبهاينيأخربنــا أمحــد بــن علــ]12746[البيهقــي -

يــل بــن إبــراهيم بــن احلــارث القطــان حــدثنا احلســن بــن عيســى أخربنــا أخربنــا إمساعاألصــبهاين
يطالـب وابـن مسـعود رضـبـن أيبيقـول زيـد بـن ثابـت وعلـجرير عن املغـرية عـن أصـحابه يف

إذا ترك املتوىف ابنا فاملال له فإن ترك ابنني فاملال بينهما فإن ترك ثالثة بنـني فاملـال : اهللا عنهم 
بنني وبنات فاملال بينهم للـذكر مثـل حـظ األنثيـني فـإن مل يـرتك ولـدا فإن ترك . بينهم بالسوية 

ابـــن وبنـــات ابـــن نســـبهم إىل امليـــت واحـــد فاملـــال بيـــنهم للـــذكر مثـــل حـــظ للصـــلب وتـــرك بـــين
ء يوإذا تـــرك ابنـــا وابــن ابـــن فلـــيس البــن االبـــن شـــ.األنثيــني وهـــم مبنزلــة الولـــد إذا مل يكـــن ولــد

أســفل مــن ابــن يابــن ابــن وبنــات ابــن أســفل فلــيس للــذوكــذلك إذا تــرك ابــن ابــن وأســفل منــه 
وإن ترك أباه ومل يـرتك : قال . ءيء كما أنه ليس البن االبن مع االبن شياالبن مع األعلى ش

فلالبـن وإن تـرك ابـن ابـن يأحدا غريه فله املال وإن ترك أباه وترك ابنا فلـألب السـدس ومـا بقـ
، أظنها صحيفة يرويها جريـر عـن مغـرية ـ مرسل صحيح اهنومل يرتك ابنا فابن االبن مبنزلة االب

.يف اختالف الفقهاء يف الفرائض عبد اهللا وعلي وزيد
حدثنا زكريا بن عدي أنا عبيد اهللا عن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عقيـل عـن ]14840[أمحد -

جــاءت امــرأة ســعد بــن الربيــع إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ســلم بابنتيهــا مــن: جــابر قــال 
وأن ، يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبومها معك يف أحد شـهيدا :سعد فقالت

يقضـي اهللا : قـال فقـال .وال ينكحـان إال وهلمـا مـال، عمهما أخذ ماهلما فلم يدع هلمـا مـاال 
، ســلم إىل عمهمــا و فأرســل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه . فنزلــت آيــة املــرياث :قــال.يف ذلــك

اهــ رواه أبـو داود والرتمـذي وأمهما الثمن ومـا بقـي فهـو لـك ، أعط ابنيت سعد الثلثني :فقال
.وصححه واحلاكم 
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حممود حـدثنا أبـو النضـر حـدثنا أبـو معاويـة شـيبان عـن أشـعث حدثين]6734[البخاري -
أتانــا معــاذ بــن جبـل بــاليمن معلمــا وأمــريا ، فســألناه عــن رجــل تــويف:عـن األســود بــن يزيــد قــال

.خوة يف مرياث اإليأيتاهـ وترك ابنته وأخته ، فأعطى االبنة النصف واألخت النصف 
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس مسعت هزيل بن شرحبيل قـال]6736[البخاري -
لالبنــة النصــف ولألخــت النصــف ، : فقــال ، ســئل أبــو موســى عــن ابنــة وابنــة ابــن وأخــت :
لقـد ضـللت : موسـى فقـال فسـئل ابـن مسـعود وأخـرب بقـول أيب. ت ابن مسـعود فسـيتابعيناو 

لالبنـة النصـف ، :صـلى اهللا عليـه وسـلم فيها مبا قضى النـيبيإذا وما أنا من املهتدين ، أقض
فأتينـا أبـا موسـى فأخربنـاه بقـول ابـن . فلألخـت يوالبنة ابن السـدس تكملـة الثلثـني ، ومـا بقـ

اهـا احلرب فيكم ما دام هذال تسألوين:مسعود ، فقال

يف مرياث أوالد االبن مع البنتني
عليـه وسـلم يف ابنتـني، وبـين اختلف أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا]7/385[قال ابن املنذر 

مــا فضــل فـروي عــن علــي بـن أيب طالــب وزيــد بـن ثابــتوبنــات ابــن،ابـن
وكـان عبـد اهللا بـن : مث قـال . األنثيـنيوبنات االبن للـذكر مثـل حـظ من الثلثني بني بين االبن

اهـالفاضل عن حق البنتني للذكران من ولد االبن دون البنات: مسعود يقول
أخربنـا الثـوري عـن معبـد بـن خالـد عـن مسـروق يف بنتـني وبـين بـن ]19012[عبد الـرزاق -

: ول يقــمســعودبــناوكــان :مث قــال. تشــرك بيــنهم عائشــةكانــت :ذكــورا وإناثــا قــال مســروق
ن عـحـدثنا وكيـع ]31726[ابـن أيب شـيبة . واألخوات مبنزلة البنات ، للذكران دون اإلناث 

أنــه كــان جيعــل لألخــوات والبنــات مســعودابــنعــن معبــد بــن خالــد عــن مســروق عــن نســفيا
فجعلــت مــا بقــي ، شــركت بيــنهمعائشــةالثلثــني ، وجيعــل مــا بقــي للــذكور دون اإلنــاث ، وأن 

أخربنـــا حممـــد بـــن يوســـف حـــدثنا ]2950[الـــدارمي . ثـــل حـــظ األنثيـــنيبعـــد الثلثـــني للـــذكر م
ابنتـني وابنـة ابـن وابـن عبد بن خالد عن مسروق عن عائشـة سفيان عن م

الــذكور يوكــان عبــد اهللا ال يشــرك يعطــ.فشــريكهم ياالبنتــني الثلثــني ، ومــا بقــيابــن ، تعطــ
حـــدثنا علــي بــن شـــيبة ]7419[الطحــاوي .بنــاتاألخــوات مبنزلـــة ال: دون اإلنــاث ، وقــال 

ا سـفيان الثـوري عـن معبـد بـن خالـد عـن مسـروق عـن عائشـة قـال أنـثنـا يزيـد بـن هـارون: قال
، وإخــوة وأخــوات ألب ويف أختــني ألب وأم، رضـي اهللا عنهــا يف ابنتــني وبنــات ابــن وبــين ابــن 
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: قال. ب فيما بقيمن األات وبين اإلخوة واألخو ، االبن وبين
طالــب أخربنــا حيــىي بــن أيبمــن طريــق] 12683[البيهقــي .وكــان عبــد اهللا ال يشــرك بينهمــا

ابنتــني عــن معبــد بــن خالــد عــن مســروق عــن عائشــة يفيزيــد بــن هــارون أخربنــا ســفيان الثــور ي
االبــن ، ابــن وبنــات ابــن وبــين

: قــال .للــذكر مثـل حــظ األنثيــنييعــينيوبــني اإلخـوة واألخــوات لــألب فيمــا بقـ، االبــن وبـين
اهــ صـحيح ، معبـد بـن للـذكور دون اإلنـاثيجيعـل مـا بقـوكان عبد اهللا ال يشرك بينهم يعين

.خالد هو اجلديل 
اهيم عـن عن األعمش عن إبر أخربنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان ]2952[الدارمي وقال

، ال : ؟ فقـال هـل أحـد مـنهم أثبـت مـن عبـد اهللا: أنه كان يشرك ، فقال لـه علقمـة مسروق 
اهــابنتـني وبنـت ابـن وابـن ابـن وأختـنييف، وأهـل املدينـة يشـركون ثابـتبـنزيدرأيـت ولكين

.صحيح 
أن سـهل عـن الشـعيبأخربنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عن أيب]2951[الدارمي وقال

إن كانـــت املقامســـة بيـــنهم أقـــل مـــن : بنـــت وبنـــات ابـــن وابـــن ابـــن بـــن مســـعود كـــان يقـــول يفا
قالتفسريه يف ما اهـ كان أكثر من السدس أعطاهم السدسالسدس أعطاهم السدس ، وإن

احلــــافظ أخربنــــا إبــــراهيم بــــن عبــــد اهللا يأمحــــد بــــن علــــأخربنــــا أبــــو بكــــر]12685[البيهقــــي 
إبــراهيم بــن احلــارث القطــان أخربنــا احلســن بــن عيســى أخربنــا حــدثنا إمساعيــل بــناألصــبهاين

هـذا مـا :عـن إبـراهيم والشـعيبجرير عـن املغـرية عـن أصـحابه وعـن أصـحاب إبـراهيم والشـعيب
وزيـد لالبنتـني الثلثـان يقول علـابنتان وابن ابن وابنة ابن يف:وعبد اهللا وزيدياختلف فيه عل

قـــول عبـــد اهللا بـــن مســـعودويف.لـــذكر مثـــل حـــظ األنثيـــنيالبـــن االبـــن وابنـــة االبـــن ليومـــا بقـــ
ابنـة وابنـة .للـذكر دون األنثـى ألنـه مل يكـن يزيـد البنـات علـى الثلثـنييلالبنتني الثلثـان ومـا بقـ

فالبــن االبـن ولبنــات االبــن للــذكر يلالبنــة النصـف ومــا بقــ: وزيــد يقـول علــابـن وابــن ابــن يف
يملــة الثلثــني ومــا بقــلالبنــة النصــف ولبنــات االبــن تكقــول عبــد اهللا ويف، مثــل حــظ األنثيــني 

.حسناهـ مرسل فالبن االبن
يف رجل تـرك حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم]31743[ابن أيب شيبة -

فالبنتيـه الثلثــان ، ومـا بقـي فللــذكور دون اإلنـاث ، وكـان عبــد ،ابنتيـه وبـين ابنـه رجــاال ونسـاء 
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وات والبنـات علــى الثلثـني ، وكـان علــي وزيـد يشـركون فيمــا بيـنهم ، فمـا بقــي اهللا ال يزيـد األخـ
ســل اهـــ مر ذه مــن ثالثــة أســهم يف قــوهلم مجيعــافهــ: قــال أبــو بكــر .للــذكر مثــل حــظ األنثيــني

.صحيح 
كان عبـد : حدثنا سفيان عن األعمش قال : حدثنا وكيع قال ]31732[ابن أيب شيبة -

أن ابــن ،وأخــت وإخــوة ألب أخــت ألب وأم )1(بــن وبــين ابــن ، وبــيناهللا يقــول يف ابنــة وابنــة ا

هلذه النصف ، وما بقي فللذكر : سلم يقول ، وكان غريه من أصحاب حممد صلى اهللا عليه و 
اهـ هذه أصلها من ستة أسهم: قال أبو بكر .مثل حظ األنثيني

حــدثنا منــدل عــن األعمــش عــن : قــال حــدثنا حيــىي بــن آدم]31850[وقــال ابــن أيب شــيبة 
للـذكر مثـل،لالبنـة النصـف ، ومـا بقـي لبـين االبـن وبنـات االبـن إبراهيم قال يف قول عبـد اهللا

.اهـ مندل ضعيف ما مل يزدن بنات االبن على السدسحظ األنثيني ، 
.يف مسائل اإلخوة يأيت من هذا الباب

باب منه
حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم يف رجل تـرك ]31731[ابن أيب شيبة -

علـى مــن ه ، يــردفالبنتيــه الثلثـان ، ومـا فضــل البـن ابنـ،وابـن ابـن أســفل منهـا ابنتيـه وابنـة ابــن
وال يــرد علــى مــن ،للــذكر مثــل حــظ األنثيــنييــد يف قــول علــي وز فوقــه ومــن معــه مــن البنــات

البنتيه الثلثان ، والبن ابنه ما بقي ، ال يرد على أخته شيئا ، : ويف قول عبد اهللا .أسفل منه 
فهـذه مـن : -ابـن أيب شـيبة -قال أبو بكر .وال على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثني

فالبـن االبـن سـهمان ،وتبقى ثالثة أسهم ،فيصري لالبنتني الثلثان : تسعة يف قول علي وزيد 
بـن للبنتني الثلثـان سـهمان ، والبـن اال،من ثالثة أسهم : ويف قول عبد اهللا .، وألخته سهم 

.ورواه مندل عن األعمش حنوه.اهـ مرسل صحيح ما بقي وهو سهم

.كذا ، وصوابه ويف أخت ألب وأم ، يأيت يف بابه -1
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حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم وأمحــد بــن عمــرو: حــدثنا حممــد قــال]6757[ابــن املنــذر وقــال
أخربنا جريـر عـن املغـرية يف فرائضـه عـن إبـراهيم والشـعيب وأصـحاب إبـراهيم يف قـول علـي : قاال

هن أســـفل مـــن بعـــض فللعليـــا النصـــف، وللـــيت تليهـــا بعُضـــابـــنٍ بنـــاتِ فـــإن تـــرك ثـــالثَ : وزيـــد 
.اهـ مرسل صحيحالسدس، وسقطت الثالثة

باب مرياث األبوين
)وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك(قال اهللا جل ذكره ]390/ 7[قال ابن املنذر -

بقـي ومـا،فألبويـه لكـل واحـد منهمـا السـدس،رجل مات وترك ابنا وأبـوين.واألنثى فيه سواء
فإن ترك ابنة وأبوين، فلالبنة النصف، ولألبـوين السدسـان، ومـا بقـي فألقـرب العصـبة .فلالبن

ما أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر : وهو األب، وذلك لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ارث غريمهـا، فـإذا ذهـب مـن املـال الـبعض وبقــي الـبعض، قسـم الـذي يبقـى بيـنهم علـى ثالثــة و 
فلألبــوين السدسـان، ومــا بقــي فبــني ،بنــني وبنـات وأبــوينفــإن تــرك.أسـهم علــى أصــل فرضـهم

فلالبنتــني الثلثــان، ولألبــوين ،وإن تــرك ابنتــني وأبــوين.البنــني والبنــات للــذكر مثــل حــظ األنثيــني
و إناثا على ما وصـفنا مـن مرياثهمـا مـع أرياث األبوين مع ولد االبن ذكورا كانوا السدسان، وم

فلالبنـــة النصـــف، والبنـــة االبـــن الســـدس، ولألبـــوين ،فـــإن تـــرك ابنـــة وابنـــة ابـــن وأبـــوين.الولـــد
فلالبنــة النصــف، ولبنــات ،فــإن تــرك بنتــا، وابنــيت ابــن أو ثــالث بنــات ابــن، وأبــوين.السدســان

فلالبنـة ،فإن ترك ابنة، وابـن ابـن، وأبـوين.ن السدس، ولألبوين السدساناالبن ما كان عدده
فـإن تـرك ابنـة، .النصف، ولألبوين السدسان، وما بقي فالبن االبن، وذلـك أنـه أقـرب العصـبة

فلالبنـة النصـف، ولألبـوين السدسـان، ومـا بقـي فبـني ابـن االبــن ،وابـن ابـن، وابنـة ابـن، وأبـوين
قال : وقال .وهذا كله قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.نثينيوأخته للذكر مثل حظ األ

خرب جـل ذكـره أن األبـوين إذا أفـ.)فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمـه الثلـث(اهللا جل ذكره 
وإخبـاره أن لـألم الثلـث، أن البـاقي وهـو الثلثـان )وورثه أبـواه(ورثاه أن لألم الثلث، ودل بقوله 

اهـالف فيهوهذا ما ال اخت. لألب
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مرياث األبوين مع الزوج أو املرأة
هل ترث األم الثلث من مجيع املرياث أم من الباقي

أخربنا الثوري عن منصور واألعمش عن إبراهيم قال قـال عبـد اهللا ]19015[عبد الرزاق -
قضــى يف امــرأة وأبــوين فجعلهــا مــن ، إذا ســلك طريقــا فتبعنــاه فيــه وجــدناه ســهال عمــركــان 
]31700[ابـــن أيب شـــيبة .ولـــألب الفضـــل، ولـــألم ثلـــث مـــا بقـــي ، بـــع المرأتـــه الر ، أربعـــة

إن : أيت عبـد اهللا يف امــرأة وأبــوين ، فقــال : حـدثنا أبــو معاويــة عــن األعمـش عــن إبــراهيم قــال 
عمــر كـــان إذا ســلك طريقـــا فســلكناه وجـــدناه ســهال ، وإنـــه أيت يف امــرأة وأبـــوين فجعلهــا مـــن 

]1/54[سعيد . الربع ، واألم ثلث ما بقي ، وأعطى األب سائر ذلكأربعة ، فأعطى املرأة
إن عمـر كـان : قـال عبـد اهللا بـن مسـعود: نا إبراهيم قـال: أنا األعمش قال: نا هشيم قالحدث

إذا أخـــذ بنـــا طريقـــا فســـلكناه وجـــدناه ســـهال، وإنـــه أيت يف امـــرأة وأبـــوين، فجعلهمـــا مـــن أربعـــة 
: نـا أبـو معاويـة قـال.ما بقي، ولألب ما بقي، وهـو سـهمان أسهم، للمرأة الربع، ولألم ثلث 

إن عمر بن اخلطـاب كـان إذا : أيت عبد اهللا يف امرأة وأبوين فقال: نا األعمش عن إبراهيم قال
، أعطـى املـرأة ، فجعلهمـا مـن أربعـة أسـهم، وأنه أيت يف امرأة وأبوينسلك بنا طريقا سلكناه

أخربنـا يزيـد ]2921[الدارمي .وأعطى األب سائر ذلك،، وأعطى األم ثلث ما بقيالربع
كان عمر إذا سلك بنـا : بن هارون أخربنا شريك عن األعمش عن إبراهيم قال قال عبد اهللا 

الـدارمي . يللزوج النصف ولألم ثلـث مـا بقـ: زوج وأبوين طريقا وجدناه سهال ، وإنه قال يف
مــش ومنصــور عــن إبــراهيم عــن عبــد أخربنــا حممــد بــن يوســف عــن ســفيان عــن األع]2928[

امـرأة وأبــوين كـان عمـر إذا سـلك طريقــا اتبعنـاه فيـه وجـدناه ســهال ، وإنـه قضـى يف: اهللا قـال 
اهـ، واألب سهمنييمن أربعة ، فأعطى املرأة الربع ، واألم ثلث ما بق

قـال سـود عـن األحدثنا ابن إدريس عن األعمش عن إبـراهيم]31708[ابن أيب شيبة وقال
إن عمــر كــان إذا ســلك طريقــا فســلكناه وجــدناه ســهال ، وأنــه أيت يف امــرأة : قــال عبــد اهللا : 

]31701[وقـــال .وأبـــوين ، فجعـــل للمـــرأة الربـــع ، ولـــألم ثلـــث مـــا بقـــي ، ومـــا بقـــي لـــألب
ابــن املنــذر .مبثلــهحــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود عــن عبــد اهللا عــن عمــر 

أخربنــــا عيســــى بـــن يــــونس ووكيــــع عــــن : قــــالحــــدثنا إســـحاق: قــــالحـــدثنا حممــــد ]6766[
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كـــان عمـــر إذا ســـلك طريقـــا فاتبعنـــاه : عـــن عبـــد اهللا قـــالاألعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن األســـود
يف امـــرأة وأبـــوين، فـــأعطى املـــرأة الربـــع، وأعطـــى األم ثلـــث مـــا بقـــي، وجـــدناه ســـهال، وأنـــه أيت

حممد بن نصر حدثنا إسحاق بن من طريق] 12668[البيهقي رواه .وأعطى األب سهمني
.، فذكره إبراهيم 
حـدثنا غنــدر عـن شــعبة عـن منصــور عـن إبــراهيم عـن علقمــة ]31703[ابـن أيب شــيبة وقـال 

حـدثنا ابـن عيينـة عـن منصـور .أيت يف امـرأة وأبـوين: مبثله ، إال أنه قال عن عبد اهللا عن عمر 
إذا ســلك طريقــا فســلكناه وجــدناه كــان عمــر : أنــه قــال عــن عبــد اهللاعــن إبــراهيم عــن علقمــة

للزوجـــة الربــع ، ولـــألم ثلـــث مــا بقـــي ، ومـــا بقـــي : ســهال ، فســـئل عـــن زوجــة وأبـــوين ، فقـــال 
: قــالأنــا منصــور عــن إبــراهيم عــن علقمــة: نــا ســفيان بــن عيينــة قــال]1/54[ســعيد .فلــألب

إنــه ســئل و كـان عمــر بـن اخلطــاب إذا ســلك بنـا طريقــا فاتبعنـاه وجــدناه سـهال، : قـال عبــد اهللا
ابـــن املنـــذر . للمـــرأة الربـــع، ولـــألم ثلـــث مـــا بقـــي، ومـــا بقـــي فلـــألب: عـــن امـــرأة وأبـــوين، فقـــال

حـدثنا شـعبة عـن منصـور : نا سـعيد بـن عـامر قـالحـدث: حدثنا بكار بن قتيبة قـال]6765[
كـان عمـر إذا سـلك بنـا طريقـا وجـدناه سـهال، وأنـه : عن عبد اهللا قالعن إبراهيم عن علقمة

مـن طريـق]12667[البيهقـي .رأة وأبـوين، فجعـل للمـرأة الربـع ولـألم ثلـث مـا بقـيأيت يف ام
حــدثنا روح بــن عبــادة حــدثنا شــعبة حــدثنا منصــور وســليمان عــن حممــد بــن إســحاق الصــغاين

اهللا عنــه إذا ســلك بنـــا يكــان عمــر رضــ: إبــراهيم عــن علقمــة عــن عبــد اهللا بــن مســـعود قــال 
ورواه .يرأة وأبــوين فجعــل للمــرأة الربــع ولــألم ثلــث مــا بقــامــيفطريقــا وجــدناه ســهال وإنــه أيت

آدم بــن أيب إيـاس ثنــا شـعبة عــن منصـور عــن إبـراهيم عــن علقمــة مــن طريـق ]7963[احلـاكم 
وصـححه . هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : مث قال .مثلهعن عبد اهللا 

.الذهيب 
عــن منصــور عــن إبــراهيم عــن عمــر وعبــد ]13[-روايــة قبيصــة-الفــرائض وروى الثــوري يف

امـرأة وأبـوين، للمـرأة سـهم الربـع، ولـألم ثلـث مـا بقـي، ولـألب مـا 
حممد بـن نصـر حـدثنا أبـو كامـل من طريق ]12672[البيهقي ورواه .؛ يف امرأة وأبوينبقي
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لـألم ثلـث مـا ،امـرأة وأبـوين حدثنا أبو عوانة عن األعمش عن إبراهيم عن عمـر وعبـد اهللا يف
اهـ)1(هلا الثلث من مجيع املال: طالب بن أيبيقال وقال عل. يبق

.كذا قال األعمش ، ويف الرواية عن علي نظر 
عن أبيه سـعيد بـن مسـروق عـن املسـيب بـن رافـع]15[يف الفرائض رواية قبيصة لثوري وقال ا
عبـــد الـــرزاق . لـــرياين أفضـــل أمـــا علـــى أبمـــا كـــان اهللا تعـــاىل: قـــالعبـــد اهللا بـــن مســـعودعـــن 

اهللا لـرياين أن ما كان:عن الثوري عن أبيه عن املسيب بن رافع عن عبد اهللا قال]19019[
حــدثنا ســفيان عــن أبيــه : حــدثنا وكيــع قــال ]31707[ابــن أيب شــيبة .أفضــل أمــا علــى أب

الــدارمي .أمــا علــى أبمــا كــان اهللا لــرياين أفضــل: قــال عبــد اهللا : عــن املســيب بــن رافــع قــال 
أخربنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عـن أبيـه عـن املسـيب بـن رافـع عـن عبـد اهللا ]2930[

.اهـ صحيح أن أفضل أما على أباهللا لرياينما كان : قال كان يقول 

خبـالف مـن جعلـه مـن جممـوع . من جعل هلا الثلث من الباقي فألنه كره أن يكـون نصـيبها أكـرب مـن نصـيب األب -1
فيقسم املرياث على قول عمر أربعة أرباع إذا كانت زوجة مع أب وأم ، للزوجة الربع . رتكة وإن زاد على نصيب األب ال

ظهر يف زوج وأبوين ، فقد وهذا اخلالف أ. لألب سهمان ، بقي ثالثة أسهم ، لألم ثلث الباقي وهو سهم ، و الباقي
مـا ميـنعهم أن جيعلوهـا مـن اثـين عشـر : وب عـن ابـن سـريين قـال حدثنا ابن عيينـة عـن أيـ]31706[قال ابن أيب شيبة 

اهـــ ســند صــحيح ، فعلــى القــولني يف زوجــة ســهما ، فيعطــون املــرأة ثالثــة أســهم ولــألم أربعــة أســهم ولــألب مخســة أســهم
يبه أكرب وأبوين من اثين عشر ، للزوجة الربع ثالثة أسهم ، ولألم الثلث أربعة أسهم ، والباقي لألب مخسة أسهم ، فنص

. مـن نصـيب األم 
/ 7[وقــد حكــى ابــن املنــذر .واهللا أعلــم . ســهم واحــد لــألب ، فأعطاهــا عمــر ثلــث

للمـرأة : لث قاله حممد بن سريين قـال يف رجـل تـرك امرأتـه، وأبويـهوفيه قول ثا: خالف الناس يف املسألة مث قال ]397
للزوج النصف، ولألم ثلث ما بقي، : الربع، ولألم ثلث مجيع املال، وما بقي فلألب، وقال يف امرأة تركت زوجها وأبويها

ومن : قال.قال بهوهذا قول ال نعلم أحدا : قال.إذا فضل األب األم بشيء فإن لألم الثلث: وما بقي فلألب، وقال
جعـل املـال بـني األبـوين إذا انفـردا باملـال أثالثـا لـألم ثلثـه، ان بن عفان، وزيـد أن اهللا جـل ذكـرهحجة من قال بقول عثم

ولألب ثلثاه، فسـوى بـني فرضـهما إذا كانـا منفـردين بـاملرياث، وبـني فـرض االبنـة واالبـن، واألخ واألخـت، فجعـل لـألب 
وقـد أمجعـوا أن االبـن واالبنـة إذا شـاركهما أحـد مـن أصـحاب الفـرائض، . البن مثلي ما لالبنةمثلي ما لألم، كما جعل ل

فكذلك حكـم األبـوين إذا شـاركهما . أعطى من شاركهما فرضه، وكان الباقي بني االبن واالبنة للذكر مثل حظ األنثيني
يكون لألم ثلث ما بقي، ولألب ثلثاه، قياسا يف املال زوج أو امرأة، فما يفضل عن الزوج واملرأة كحكمهما يف اجلميع، 

ألحـدمها ثلثـه ولآلخـر ثلثـاه، فاسـتحق بعـض املـال، على ما أمجعوا عليه من مرياث االبن واالبنة، كشريكني بينهمـا مـال

اهـحقهما مجيعامن 
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أخربنا الثوري ومعمر عـن أيـوب عـن أيب قالبـة عـن أيب املهلـب أن ]19016[عبد الرزاق -
ب عـن أيب عـن أيـو ]12[يف الفـرائض لثـوري ورواه قبيصة عن ا. قول عمرقضى مبثل عثمان

]6769[ابـن املنـذر .قـال هـي مـن أربعـة،أن عثمان جعلها من أربعةقالبة عن أيب املهلب
حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان عـن أيـوب السـختياين عـن أيب قالبـة :لـي بـن احلسـن قـالحدثنا ع

إمساعيـل بـن إسـحاق يف أحاديـث أيـوب .ربعـة أسـهمهـا مـن أأن عثمـان جعلعن أيب املهلـب
حـدثنا محــاد عـن أيــوب عـن أيب قالبــة عــن أيب : قــاالحـدثنا ســليمان بـن حــرب وعـارم]11[

شــهدت عثمــان أيت برجــل تــرك امرأتــه وأبــوين فأخــذها مــن أربعــة أســهم، جعــل : قــالاملهلــب
ثنا عبـد السـالم بـن حـد]31697[ابن أيب شيبة . للمرأة سهما ولألم سهما ولألب سهمني

للمـرأة الربـع ، : أن عثمـان سـئل عنهـا ، فقـال ب عن أيب املهلـحرب عن أيوب عن أيب قالبة
أخربنــا ســـعيد بــن عـــامر عـــن ]2923[الـــدارمي . ألم ثلـــث مــا بقـــي ، وســائر ذلـــك لــألبولــ

:ينامـــرأة وأبـــو أن عثمـــان بـــن عفـــان قـــال يفاملهلـــبقالبـــة عـــن أيبشـــعبة عـــن أيـــوب عـــن أيب
ن قتيبــة قــال حــدثنا حــدثنا بكــار بــ]6768[ابــن املنــذر . ي، ولــألم ثلــث مــا بقــالربــعللمــرأة

أن عثمان بن عفان جعلها سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب
أخربنــا ] 2924[الــدارمي . رأة ســهم، ولــألم ســهم، ولــألب ســهمانللمــ،مــن أربعــة أســهم

املهلـب عـن عثمـان قالبـة عـن أيبسلمة عن أيـوب عـن أيبحجاج بن منهال حدثنا محاد بن 
. سهم ، ولألب سهمانيللمرأة الربع سهم من أربعة ، ولألم ثلث ما بق: بن عفان أنه قال 

ن احلسـن قـاال حـدثنا أمحـد بـا أبو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو بكـرأخربن]12669[ورواه البيهقي 
حـدثنا روح بـن عبـادة حـدثنا اق الصـغاينحممـد بـن يعقـوب حـدثنا حممـد بـن إسـحأبو العباس 

عمـرو قـاال حـدثنا شعبة قال مسعـت أيـوب ح وأخربنـا أبـو عبـد اهللا احلـافظ وأبـو سـعيد بـن أيب
عـن أيـوب يطالب أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا سـفيان الثـور أبو العباس حدثنا حيىي بن أيب

وأبــوينامــرأة املهلــب عــن عثمــان يفقالبــة عــن أيبعــن أيبالســختياين
أبـو املهلـب امسـه معاويـة ي اهــسـهم ولـألب مـا بقـيأسهم للمرأة الربع سهم ولألم ثلث ما بق

.بن عمرو 
أخربنــا معمــر والثــوري عــن أيــوب عــن أيب قالبــة أن رجــال تــويف ]19014[عبــد الــرزاق وقــال

هما وأمـه هم أعطـى امرأتـه سـوترك امرأته وأبويه يف خالفة عثمان فجعلها عثمـان مـن أربعـة أسـ
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أنا خالد عـن أيب قالبـة أن عثمـان : نا هشيم قال]1/55[سعيد .ثلث الفضل وأباه ما بقي
عــن أيب نــا خالـد بــن عبــد اهللا عـن خالــد.أيت يف امـرأة وأبــوين، فجعلهمــا مـن أربعــةبـن عفــان 

طـى األم ثلـث مـا يف امـرأة وأبـوين، فـأعطى املـرأة الربـع سـهما، وأعقالبـة عـن عثمـان بـن عفـان 
.صحيح ، حمفوظ من الوجهنياهـ بقي سهما، وأعطى األب ما بقي سهمني

أنـه كـان علـينـا هشـيم عـن األعمـش عـن بعـض أصـحابه عـن ]16[سعيد بن منصـور وقال 
حـدثنا حجـاج بـن منهـال أخربنـا أبـو عوانـة عـن ]2934[الـدارمي . لألم ثلث األصل: يقول

زوج وأبـوينامـرأة وأبـوين ويفيف. لـألم ثلـث مجيـع املـال:قـال ياألعمش عـن إبـراهيم عـن علـ
، ومل يـــذكر األعمـــش ، وهـــو مرســـل ، وفيـــه نظـــر تقـــدم عنـــد البيهقـــي مـــن طريـــق أيب عوانـــة اهــــ

فلــو كــان عنــده . عبــاس يف زوج وأبــوينابــنُ خــالف النــاسَ : قــد كــان إبــراهيم يقــولو مساعــا ،
.)1(عن علي هذا ملا ذكر تفرد ابن عباس

حــدثنا منــدل عــن األعمــش عــن : قــال حــدثنا حيــىي بــن آدم]31713[ابــن أيب شــيبة وقــال
لألم ثلث ما بقي: قال : ، قال يف امرأة وأبوين وزوج وأبوينعن علي وزيد بن ثابتإبراهيم

.مندل بن علي ضعيف هذا أوىل ، و اهـ
علـي يف امـرأة حدثنا وكيع عـن ابـن أيب ليلـى عـن الشـعيب عـن ]31702[ابن أيب شيبة وقال

حدثنا ]31699[ابن أيب شيبة . للمرأة الربع ولألم ثلث ما بقي ، وما بقي فلألب: وأبوين
الربـع ، وثلـث : عـن علـي يف امـرأة وأبـوين ، قـال علي بن هاشم عن ابن أيب ليلى عن الشعيب

ث مـا لألم ثلـ: أنا ابن أيب ليلى عن الشعيب أن عليا قال: نا هشيم قال]15[سعيد .ما بقي
أخربنـا وكيـع عـن ابـن أيب : حـدثنا إسـحاق قـال: حدثنا حممـد قـال]6770[ابن املنذر . بقي

أخربنـا عبيـد اهللا بـن موسـى عـن ابـن أيب]2927[الـدارمي .ليلى عـن الشـعيب عـن علـي مثلـه
للمـرأة الربـع ، ولـألم ثلـث ، مـن أربعـة : امـرأة وأبـوين قـال يفيعـن علـليلى عن عامر الشعيب

.اهـ ابن أيب ليلى ضعيف احلفظ فقيهفلألبيوما بق،يما بق

كــان إبــراهيم يفرضــها كمــا : حــدثنا حســني بــن علــي عــن زائــدة عــن ســليمان قــال ]31711[ابــن أيب شــيبة قــال -1
.اهـ صحيح فرضها زيد
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مهـدان عـن نـا شـيخ مـن : قـالعـن حجـاج بـن أرطـأةنـا هشـيم]13[سعيد بـن منصـور وقال
ولـألم ثلـث مـا أنـه قـال يف زوج وأبـوين، فجعـل للـزوج النصـف ثالثـة أسـهم،احلارث عن علـي

اهـبقي، ولألب سهمني 
علمين احلارث األعور : عن عمري بن سعيد قالنا أبو شهاب عن حجاج]17[سعيد وقال 

حممد بـن من طريق]12670[البيهقي . ولألم ثلث ما بقييف زوج وأبوين للزوج النصف، 
نصــر حــدثنا حممــد بــن حيــىي حــدثنا حجــاج بــن منهــال عــن محــاد عــن احلجــاج عــن عمــري بــن 

ف ولـألم ثلـث مـا للزوج النصاهللا عنهيطالب رضبن أيبيسعيد عن احلارث األعور عن عل
محــاد عــن حجــاج عــن أخربنــا حجــاج حــدثنا]2925[وقــال الــدارمي .ولــألب ســهمانيبقــ

حجـاج اهــ رأة وأبوين ، فقـال مثـل قـول عثمـانأنه سأل احلارث األعور عن امعمري بن سعيد 
.ضعيف 

عمــن مســع عبــد اهللا بــن حممــد بــن عــن حجــاجنــا أبــو شــهاب]14[ســعيد بــن منصــور وقــال
ابــن . يف زوج وأبــوين، للــزوج النصــف ولــألم ثلــث مــا بقــي: ه عــن علــي أنــه قــالعلــي عــن أبيــ

أخربنــا أبــو : حــدثنا أمحــد بــن يــونس قــال: حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال]6771[املنــذر 
ع عبـد اهللا بـن حممـد ابـن احلنفيـة عـن أبيـه عـن عمـن مسـطاةحدثين احلجاج بن أر : شهاب قال

للـزوج النصـف، ولــألم ثلـث مـا بقــي: يف زوج وأبــوينالقـعلـي بـن أيب طالـب نضــر اهللا وجهـه
اهـ 

أخربنا احلسن بن عمارة عن احلكـم عـن بن هارون يزيد من طريق]12671[البيهقي وروى
للـــزوج النصـــف ولـــألم الثلـــث : زوج وأبـــوين قـــال اهللا عنـــه يفيرضـــيحيـــىي بـــن اجلـــزار عـــن علـــ

.ألول أصح عن علي رمحه اهللا والقول ا. احلسن بن عمارة مرتوكاهـولألب السدس
يف زوج ثابتبنزيدبن املسيب عن اأخربنا معمر عن قتادة عن ]19021[عبد الرزاق -

حـدثنا ]31698[ابـن أيب شـيبة .وأبوين للزوج النصف ولألم ثلث مـا بقـي ولـألب الفضـل 
مـرأة أن زيـد بـن ثابـت سـئل عـن اوكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عـن سـعيد بـن املسـيب 

أخربنا ]2926[الدارمي .وأبوين ، فأعطى املرأة الربع ، واألم ثلث ما بقي ، وما بقي لألب
امــرأة أبــو نعــيم حــدثنا هشــام عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب عــن زيــد بــن ثابــت أنــه قــال يف

أخربنـا علـي ]6772[ابـن املنـذر .يللزوج النصف ، ولـألم ثلـث مـا بقـتركت زوجها وأبويها
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املسـيب عـن عـن سـعيد بـنحـدثنا هشـام عـن قتـادة: حدثنا أبو نعيم قال:العزيز قالبن عبد 
اهـــ للــزوج النصــف ولــألم ثلــث مــا بقــي: أنــه قــال يف امــرأة تركــت زوجهــا وأبويهــازيــد بــن ثابــت
.سند صحيح 

حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مهام قال حدثنا قتادة عن يزيد ]5480[العلل يف أمحد وقال
اهــ ذكـره يف سعيد بن املسيب أن زيد بن ثابت قسم امرأة وأبوين من أربعة أسـهمالرشك عن 

]5448[العلـــل أمحـــد يف وقـــال .ســـياق مـــا زاد مهـــام يف اإلســـناد عـــن قتـــادة
حدثنا مهام قال أخربنا قتادة عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن املسيب عن رجل تـرك امرأتـه 

ال حـدثنا عفـان قـال حـدثنا مهـام قـال أخربنـا قتـادة وق.ن أربعة أسهموأبويه قال قسمها زيد م
قسمها زيد مـن :قال.عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن املسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه

فـال أدري مسعتـه مـن يزيـد : قـال مهـام. هم للمرأة وسهم لألم وسهمني لـألبس، أربعة أسهم 
.يزيد هو ابن أيب يزيد الرشك اهـم من كتابهحتفظه لنا مها: قال عفان ؟ أم ال 
سـألت : الرشـك قـالأخربنا يزيد بن هارون حدثنا مهام حدثنا يزيـد ]2922[الدارمي وقال

البيهقـي .من أربعـةثابتبنزيدقسمها : سعيد بن املسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه فقال 
نــا حيــىي أخربنــا يزيــد أخربنــا مهــام بــن أخربنــا أبــو عبــد اهللا حــدثنا أبــو العبــاس أخرب ]12678[

: سألت سعيد بن املسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال : حيىي عن يزيد الرشك قال 
مهـام بـن اهــ ولـألب بقيـة املـاليألم ثلـث مـا بقـللمـرأة سـهم ولـ: قسمها زيد من أربعة أسهم 

.حيىي له أغالط 
أنه خالد عن أيب قالبة عن زيد بن ثابتأنا: نا هشيم قال]1/55[سعيد بن منصور وقال

قــال يف زوج وأبــوين، فجعلهــا مــن ســتة، للــزوج ثالثــة أســهم، ولــألم ثلــث مــا بقــي ســهما، ومــا 
.اهـ مرسل صحيح قي فلألب سهمان ب

.عن الثوري عن عيسى عـن الشـعيب عـن زيـد بـن ثابـت مثـل ذلـك]19017[عبد الرزاق -
عن زيـد بـن ن الشعيبحدثنا سفيان عن عيسى عأخربنا حممد بن يوسف]2929[الدارمي 

.ابن أيب عزة أظنه، عيسى جيدسند اهـ ثابت مثل ذلك
أنا ابن أيب ليلى عن الشعيب عن عبد اهللا وزيد بن ثابـت: نا هشيم قال]1/55[سعيد وقال 

.اهـ حسن مثل ذلك
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زيـد يسـأله أرسـل إىلعبـاسابـنأن حـدثنا عبـدة عـن األعمـش ]31714[ابن أيب شـيبة -
جتـد : للـزوج النصـف ، ولـألم ثلـث مـا بقـي ، فقـال ابـن عبـاس : فقال زيـد ،عن زوج وأبوين 

اهـ هذا رأيي واهللا أعلم: هلا يف كتاب اهللا ثلث ما بقي ؟ فقال زيد 
أخربنـــا الثـــوري عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد اهللا األصـــبهاين عـــن ]19020[عبـــد الـــرزاق وقـــال

للزوج النصف : عباس إىل زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال بن اأرسلين :عكرمة قال
؟ أيف كتــاب اهللا وجدتــه أم رأي تــراه :بــن عبــاسافقــال .ولــألم ثلــث مــا بقــي ولــألب الفضــل

اس جيعل هلـا الثلـث مـن مجيـع بن عباوكان .بل رأي أراه ال أرى أن أفضل أما على أب:قال
حــدثنا ســفيان عــن عبــد الــرمحن بــن : ابــن منــري قــال حــدثنا]31710[ابــن أيب شــيبة . املــال

بعثين ابن عباس إىل زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : عن عكرمة قال األصبهاين 
أيف كتـاب : للزوج النصف ، ولألم ثلث ما بقي وهو السدس ، فأرسـل إليـه ابـن عبـاس : زيد 

كــان ابــن عبــاس يعطــي األم الثلــث مــن أكــره أن أفضــل أمــا علــى أب ، و : اهللا جتــد هــذا ؟ قــال 
أخربنــا ســعيد بــن عــامر أخربنــا شــعبة عــن احلكــم عــن عكرمــة ]2931[الــدارمي .مجيــع املــال

: ؟ فقـال زيـد يكتـاب اهللا لـألم ثلـث مـا بقـأرسل ابن عبـاس إىل زيـد بـن ثابـت أجتـد يف: قال 
، وســــياق ابــــن ي اهـــــ كــــذا رواه احلكــــم وأنــــا رجــــل أقــــول برأيــــ، إمنــــا أنــــت رجــــل تقــــول برأيــــك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن ]12674[البيهقي ورواه .األصبهاين أجود 
قاال حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا حممد بن إسحاق حدثنا روح بن عبادة حدثنا 

س حـدثنا عمرو قـاال حـدثنا أبـو العبـاح وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيبيالثور 
عــن طالــب أخربنـا يزيــد بـن هــارون أخربنـا ســفيان عـن عبــد الـرمحن بــن األصـبهاينحيـىي بـن أيب
للــزوج : ابــن عبـاس إىل زيــد بــن ثابــت أســأله عـن زوج وأبــوين فقــال زيــد أرســلين: عكرمـة قــال 

لفــظ .لــألم الثلــث كــامال: فقــال ابــن عبــاس . ولــألب بقيــة املــاليالنصــف ولــألم ثلــث مــا بقــ
فأرســل إليـه ابــن . وهــو السـدس يولــألم ثلـث مــا بقـ: روايـة روح يــد بـن هــارون ويفحـديث يز 

وكـان : قـال . ال ولكـن أكـره أن أفضـل أمـا علـى أب : كتاب اهللا جتد هذا؟ قال أيف: عباس 
يزيـد بــن هـارون أخربنــا مـن طريــقالبيهقــي ورواه .األم الثلــث مـن مجيــع املـاليابـن عبــاس يعطـ

فأتيـت ابـن عبـاس : عـن عكرمـة مبثلـه قـال عبـد الـرمحن بـن األصـبهاينشريك بـن عبـد اهللا عـن 
: فأتيتــه فقــال : ؟ قــال أبكتــاب اهللا قلــت أم برأيــك: ارجــع إليــه فقــل لــه : فأخربتــه قــال فقــال 
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لألم الثلـث كـاماليوأنا أقول برأي: فقال ابن عباس .فرجعت إىل ابن عباس فأخربته.ي برأي
.صحيح اهـ 
حـــدثنا حجـــاج بـــن منهـــال حـــدثنا محـــاد بـــن ســـلمة عـــن حجـــاج عـــن ]2932[الـــدارمي -

للـزوج النصـف ، ولـألم : زوج وأبـوين عبـاسابنوحجاج عن عطاء عن الشعيب
: حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال]6774[ابـن املنـذر .فلـألبيثلث مجيـع املـال ، ومـا بقـ

عـن اج عـن الشـعيب واحلجـاج عـن عطـاءحـدثنا محـاد عـن احلجـ: نهال قالحدثنا حجاج بن م
للزوج النصف ولألم ثلث مجيـع املـال، ومـا بقـي فلـألب: 

.، وهو صحيح عن ابن عباس اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف 
: عــن إبــراهيم قــالعــن أيب عبــد اهللا عــن فضــيل]14[يف الفــرائض روايــة قبيصــة لثــوري اوروى 

أخربنـا الثـوري عـن أيب عبـد ]19018[عبـد الـرزاق . عباس يف زوج وأبوينابنُ خالف الناسَ 
، بـن عبـاس أهـل الصـالة يف زوج وأبـوين اخـالف :اهللا عن فضـيل بـن عمـرو عـن إبـراهيم قـال

مـن ]12676[البيهقـي .الثلـث مـن رأس املـال ولـألب مـا بقـيفجعل النصف للزوج ولـألم 
خالف : عن رجل عن فضيل عن إبراهيم قال ييان الثور أخربنا سفهو ابن هارون يزيد طريق

يعقوب بن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أيبورواه من طريق.ابن عباس فيها الناس
.، رواه عنه ابنه عبد اهللا أبو عبد اهللا هو إدريس بن يزيد األودي . ، فذكره عبد اهللا 

: قـــال أبيـــه عـــن فضـــيل عـــن إبـــراهيم إدريـــس عـــن حـــدثنا ابـــن]31705[ابـــن أيب شـــيبة قـــال 
.لــألم الثلــث مــن مجيــع املــال: خــالف ابــن عبــاس أهــل الصــالة يف امــرأة وأبــوين وزوج ، قــال 

حدثنا حممد بن عيسى حدثنا ابن إدريس عن أبيه عـن الفضـيل بـن عمـرو ]2935[الدارمي 
لثلـث مـن مجيـع ، جعـل لـألم اامرأة وأبـوينخالف ابن عباس أهل القبلة يف: عن إبراهيم قال 

.اهـ صحيح املال

مرياث اجلد
أمجع أهل العلم من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ]433/ 7[قال ابن املنذر -

علــى أن اجلــد أبــا األب ال حيجبــه عــن املــرياث غــري األب، وأنزلــوا اجلــد منزلــة األب يف احلجــب 
،واضـعواملرياث، إذا مل يرتك امليت أبا أقرب منـه يف مجيـع امل
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اختلفـوا يف ذلـك بعــد وفـاة أيب بكــر الصـديق رضــي اهللا عنـه، فأمــا يف حياتـه حيــث جعـل اجلــد 
اهـأبا فال نعلم أحدا اعرتض عليه يف خالفته خبالف قوله

حدثنا حممد بن كثري أخربنـا مهـام عـن قتـادة عـن احلسـن عـن عمـران ]2898[أبو داود وقال
مـن مرياثـه مات فما يلإن ابن ابين:فقالصلى اهللا عليه وسلمأن رجال أتى النيببن حصني

:فلمـا أدبــر دعــاه فقــال . لـك ســدس آخــر :فلمـا أدبــر دعــاه فقــال . لــك الســدس :فقـال ؟ 
ء يأقـل شـ: قال قتـادة . ء ورثهيشيفال يدرون مع أ: قال قتادة . إن السدس اآلخر طعمة 

.اه الرتمذي وقال حسن صحيح اهـ رو ورث اجلد السدس
حــدثنا وهــب بــن بقيــة عــن خالــد عــن يــونس عــن احلســن أن عمــر ]2899[أبــو داود وقــال
أنـا : فقـال معقـل بـن يسـار ؟اجلـدصـلى اهللا عليـه وسـلمأيكم يعلم مـا ورث رسـول اهللا :قال

دريـت ال :قـال. يال أدر :قـال؟ مـع مـن :قـال.السدسورثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهيـب عـن يـونس بـن عبيـد عـن احلسـن عـن معقـل رواه احلاكم من طريـق اهـ؟ إذافما تغين، 

.وصححه والذهيب . بن يسار 
أخربنـا النضـر يعـين : بلخي قـالأخربنا سليمان بن سلم ال]6299[الكربى يفالنسائي وقال 

بـن ميمـون أن أخربنا يونس يعـين ابـن أيب إسـحاق عـن أيب إسـحاق عـن عمـرو: ابن مشيل قال
مجـع أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يف شـأن اجلـد، فنشـدهم مـن مسـع رسـول عمر

مسعت رسول : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر من اجلد شيئا، فقام معقل بن يسار املزين، فقال
مــا : سدســا، فقــال لــه عمــراهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أيت بفريضــة فيهــا جــد، فأعطــاه ثلثــا أو

كــذا رواه أبــو إســحاق ، اهـــ  ال دريــت: ال أدري، فركلــه عمــر بقدمــه، مث قــال: قــالريضــة؟الف
.ورجاله ثقات

: ثنـا حممـد بـن بكـار بـن الريـان قـال: حدثنا موسى بن هـارون قـال]6831[وقال ابن املنذر 
ن بــن عبــد اهللا بــن ذكــوان األنصــاري عــن أيب الزنــاد عــن خارجــة بــن زيــد بــن حــدثنا عبــد الــرمح

عــن أبيــه أن معــاين هــذه الفــرائض وأصــوهلا عــن زيــد بــن ثابــت، وأمــا التفســري فتفســري أيب بــتثا
وهــو مــع ومــرياث اجلــد أيب األب أنــه ال يــرث مــع األب دنيــا شــيئا: الزنــاد علــى معــاين زيــد قــال

ذلك مـا مل يـرتك املتـوىف أخـا أو ، ومع ابن االبن يفرض له السدس، وفيما سوىالولد الذكور
بيه خيلف اجلد، ويبدأ بأحد إن شـركه مـن أهـل الفـرائض فيعطـى فريضـته، وإن فضـل أختا من أ
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مـــن املـــال الســـدس فـــأكثر منـــه كـــان للجـــد، وإن مل يفضـــل الســـدس فـــأكثر منـــه فـــرض للجـــد 
: قـال. السدس فريضة

عطون فرائضهم، فما بقي للجـد واإلخـوة مـن شـيء فإنـه بأحد إن شركهم من أهل الفرائض وي
ينظــر يف ذلــك وحيســب أيهــا أفضــل حلــظ اجلــد، الثلــث ممــا حيصــل لــه ولإلخــوة، أم يكــون أخــا 
ويقاسم اإلخوة فيما حيصـل هلـم ولـه للـذكر مثـل حـظ األنثيـني، أم السـدس مـن رأس املـال كلـه 

ن مـا بقـي بعـد ذلـك بـني اإلخـوة فارغا، فأي ذلك ما كـان أفضـل حلـظ اجلـد أعطيـه اجلـد، وكـا
لــألم واألب للــذكر مثــل حــظ األنثيــني إال يف فريضــة واحــدة، لكــون قســمتهم فيهــا علــى غــري 

فيفـرض للــزوج : ذلـك وهـي امـرأة توفيـت وتركــت زوجهـا، وأمهـا، وجـدها، وأختهــا ألبيهـا، قـال
مث جيمــع ســدس اجلــد ونصــف: النصــف ولــألم الثلــث وللجــد الســدس وألختهــا النصــف، قــال

ومــرياث اإلخــوة مــن : قــال. األخــت ويقســم كلــه أثالثــا، للجــد منــه الثلثــان، ولألخــت الثلــث
األب مــــع اجلــــد إذا مل يكــــن معهــــم إخــــوة ألب وأم، كمــــرياث اإلخــــوة مــــن األم واألب ســــواء 
ذكــرهم كــذكرهم وأنثــاهم كأنثــاهم، فــإذا اجتمــع اإلخــوة مــن األم واألب، واإلخــوة مــن األب، 

ادون اجلــد ببــين أبــيهم فيمنعونــه كثــرة املــرياث، فمــا حصــل لإلخــوة بعــد فــإن بــين األم واألب يعــ
وال يكون لبين األب حظ اجلد من شيء، فإنه يكون لبين األب واألم خاصة دون بين األب،

ألب واألم إمنــا هــي امــرأة واحــدة، وإنمنـه شــيء إال أن يكــون بنــو ا
تعاد اجلد ببين أبيها ما كانوا

تستكمل نصف املال كله، فإن كان فيما جياز هلا وهلم فضل عن نصف املال كلـه، فـإن ذلـك 
اهــ يـني فـإن مل يفضـل شـيء فـال شـيء هلـمالفضل يكـون بـني بـين األب للـذكر مثـل حـظ األنث

.هل املدينة أوهذا عمل .صحيح ، تقدم 

اأباجلد لجعمن 
.أنا ابن عبد املطلب: وقول رسول اهللا 

أبـاثنا هشـيم ثنـا خالـد احلـذاء عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس أن حـد]42[سعيد بن منصور-
حــدثنا أبــو معمــر حــدثنا عبــد الــوارث حــدثنا ]6738[البخــاري .كــان ينــزل اجلــد أبــابكــر

لـو  :صـلى اهللا عليـه وسـلمقـال رسـول اهللايأمـا الـذ: أيوب عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس قـال 
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،خــري :أو قــال . كنـت متخــذا مـن هــذه األمــة خلـيال الختذتــه ، ولكـن خلــة اإلســالم أفضـل 
اهـأو قال قضاه أبا . فإنه أنزله أبا 
كـل النـاجي عـن أيب سـعيد نـا أبـو املتو : قـالأنا خالد احلذاء: نا هشيم قال]40[وقال سعيد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلـافظ وأبـو ]12793[البيهقي . ااخلدري أن أبا بكر كان ينزل اجلد أب
ــ حممــد بــن يعقــوب حــدثنا حممــد بــن إســحاق حــدثنا ن احلســن قــاال حــدثنا أبــو العبــاس بكــر ب

إســحاق بــن عيســى حــدثنا هشــيم ح وأخربنــا أبــو ســعيد أخربنــا أبــو عبــد اهللا حــدثنا حممــد بــن 
ســـعيد عـــن أيبيملتوكـــل النـــاجانصـــر حـــدثنا حيـــىي بـــن حيـــىي أخربنـــا هشـــيم عـــن خالـــد عـــن أيب

.اهـ كذا رواه هشيم كان ينزل اجلد مبنزلة األبأن أبا بكر  ياخلدر 
خالـــد احلـــذاء عـــن أيب نضـــرة عـــن أيب ســـعيد )1(نـــا خالـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن]41[ســـعيد وقـــال

حـدثنا عبـد األعلـى عـن خالـد ]31853[ابـن أيب شـيبة . اخلدري أن أبا بكر جيعـل اجلـد أبـا
أخربنـا مسـلم ]2961[الـدارمي .أن أبا بكر كـان يـرى اجلـد أبـاة عن أيب سعيدعن أيب نضر 

وعــن عكرمــة أن يســعيد اخلـدر نضـرة عــن أيببـن إبــراهيم حـدثنا وهيــب حــدثنا خالـد عــن أيب
حدثنا األسود بن عامر أخربنـا شـعبة عـن ]2966[الدارمي .أبا بكر الصديق جعل اجلد أبا

. كرمــة عــن ابـــن عبــاس أن أبــا بكــر كــان جيعــل اجلــد أبـــانضــرة وعــن عأيبخالــد احلــذاء عــن 
من طريق أيب داود الطيالسي نا شعبة عن خالد احلذاء ]313/ 8[وذكره ابن حزم يف احمللى 

هـذا أشـبه ، ـاهـعن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلـدري أن أبـا بكـر الصـديق كـان جيعـل اجلـد أبـا 
.وهو حديث صحيح 

ا محـاد حـدثن: حـدثنا حجـاج قـال: علي بن عبد العزيـز قـالحدثنا]6819[وقال ابن املنذر 
: عفــانقــال يل عثمــان بــن : عــن مــروان بــن احلكـم قــالأخربنــا هشــام بــن عــروة عـن عــروة: قـال

.اهـ سند صحيح كان أبو بكر جيعل اجلد أبا
بـردة أخربنا األسود بن عامر حدثنا شعبة عن عمرو بن مـرة عـن أيب]2964[الدارمي وقال

.اهـ سند صحيح ان عن عثمان أن أبا بكر كان جيعل اجلد أباعن مرو 

.كذا وجدته ، وهو حتريف ، صوابه خالد بن عبد اهللا هو الواسطي الطحان ، عن خالد احلذاء-1
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نا أبو معاوية الضرير عن أيب إسحاق الشيباين عن سعيد بـن أيب بـردة عـن ] 44[وقال سعيد 
ي أن اجعل اجلد أبا، فإن أبا بكر جعـل كتب إىل أيب موسى األشعر أبيه أن عمر بن اخلطاب

.اهـ هذا حديث خطأ اجلد أبا
نا خالد بن عبد اهللا عن أيب إسحاق الشيباين عـن أيب بـردة عـن مـروان بـن ]43[سعيد وقال

أخربنـا عبيـد ]2965[الـدارمي .احلكم عن عثمان بن عفان أن أبا بكر كان جيعل اجلد أبا
لقيـــت : بـــردة قـــال إســـحاق عـــن أيباهللا بـــن موســـى وحممـــد بـــن يوســـف عـــن إســـرائيل عـــن أيب

موسى أمل أخرب أن اجلد ال ينزل فـيكم منزلـة األب يا ابن أيب:مروان بن احلكم باملدينة فقال 
فأنــا أشــهد علــى عثمــان : قــال مــروان . ولــو كنــت أنــت مل تنكــر: ؟ قــال قلــت وأنــت ال تنكــر

ــــه أببــــن عفــــان أنــــه شــــهد علــــى أيب ــــا إذا مل يكــــن دون ــــه جعــــل اجلــــد أب ــــدارقطين . بكــــر أن ال
بـن إبـراهيم بـن جـابر القطـان أخربنـا أخربنـا إسـحاقيبـن حممـد املصـر يأخربنا عل]4183[

بــردة عــن مــروان عــن عثمــان بــن عفــان إســحاق عــن أيبعمــرو بــن خالــد أخربنــا زهــري عــن أيب
حممـد مـن طريـق] 12791[البيهقـي .بكـر الصـديق أنـه جعـل اجلـد أبـاأشهد على أيب:قال

ردة عـن مـروان بـعـن أيببن نصر حـدثنا حيـىي بـن حيـىي أخربنـا خالـد بـن عبـد اهللا عـن الشـيباين
اهـــ اهللا عنــه جعــل اجلــد أبــاياهللا عنــه أن أبــا بكــر رضــيبــن احلكــم عــن عثمــان بــن عفــان رضــ

.صحيح 
حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن أيب بردة عـن كـردوس ]31854[ابن أيب شيبة وقال 

حـدثنا حممـد ]2962[الـدارمي .بن عباس الثعليب عن أيب موسى أن أبا بكـر جعـل اجلـد أبـا
بكـــر موســـى عـــن أيبعـــن كـــردوس عـــن أيببـــن يوســـف حـــدثنا ســـفيان عـــن ســـليمان الشـــيباين

حــدثنا أمحــد بــن عبــد اهللا حــدثنا أبــو شــهاب ]2963[الــدارمي .أنــه جعــل اجلــد أبــاالصــديق 
أباموسى أن أبا بكر جعل اجلد موسى عن كردوس عن أيببردة بن أيبعن أيبعن الشيباين

.اهـ حسن
نــا أيــوب عــن ابــن أيب مليكــة عــن عبــد اهللا بــن : اعيــل بــن إبــراهيم قــالنــا إمس]47[ســعيد -

أخربنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا أيوب ]2968[الدارمي .الزبري أن أبا بكر جعل اجلد أبا
مـن طريـق] 12790[البيهقـي .مليكة عن ابـن الـزبري أن أبـا بكـر جعـل اجلـد أبـاعن ابن أيب

ن زيـد عـن أيـوب عـن ابـن ن بن حرب حدثنا محـاد بـحدثنا سليماييوسف بن يعقوب القاض
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قـال يأمـا الـذ: أن أهل الكوفة كتبوا إىل عبد اهللا بن الزبري يسألونه عن اجلد فقـال مليكةأيب
أبـا بكـر فإنـه أنزلـه أبـا يعـين. لـو أختـذ أحـدا خلـيال الختذتـه :رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم

اهـاهللا عنهيرض
أخربنــا ابــن جــريج : أخربنــا عبــد الــرزاق قــال: حــدثنا إســحاق قــال]6818[ابــن املنــذر ورواه 

لـو  : رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمإن الـذي قـال: أن ابـن الـزبري كتـب إىل أهـل العـراق: قال
فكـان جيعـل اجلـد أبـا،. سوى اهللا الختذت أبا بكـر خلـيال كنت متخذا خليال حني ألقى اهللا

حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ]31855[ابن أيب شيبة اهـ)1(وكان ابن الزبري جيعله أبا: قال
لـو  : إن الذي قال فيـه رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : قال ابن الزبري : قال ابن أيب مليكة 

مـن ]12789[البيهقـي .أبـا بكـريعـين،ختذتـه خلـيال جعـل اجلـد أبـاكنت متخذا خليال ال
أن ابــن مليكــةدثنا ابــن جــريج عــن ابــن أيبحــاحلســن بــن مكــرم حــدثنا عثمــان بــن عمــرطريــق

خذا لو كنت مت:قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلعراق إن الذالزبري كتب إىل أهل ا
.صحيح اهـبكر خليال جعل اجلد أباخليال الختذت أبا 

حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات القـزاز عـن سـعيد بـن جبـري ]31856[ابن أيب شيبة ورواه
الطـــرباين .إن أبـــا بكـــر كـــان جيعـــل اجلـــد أبـــا: ن الـــزبري إىل عبـــد اهللا بـــن عتبـــة كتـــب ابـــ: ل قـــا
ح وحــدثنا حــدثنا حيــىي بــن ســليمان اجلعفــر: القــحــدثنا أبــو الزنبــاع روح بــن الفــرج]291[

حـــدثنا زيـــاد بـــن : القـــاحـــدثنا حممـــد بـــن طريـــف البجلـــي: احلســـني بـــن إســـحاق التســـرتي قـــال
كتـب عتبـة بـن : قـالدثين أيب عـن جـدي فـرات عـن سـعيد بـن جبـريحـ: احلسن بن فرات قال

: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قـالفرقد إىل عبد اهللا بن الزبري يستفتيه يف اجلد، فكتب إن رسول
نــه أخــي يف الــدين لــو كنــت متخــذا خلــيال مــن أمــيت دون ريب، الختــذت أبــا بكــر خلــيال، ولك

وإســـناده . اهــــ روايـــة ســـفيان أصـــح لـــه منزلـــة الوالـــدوإن أبـــا بكـــر كـــان ينز . وصـــاحيب يف الغـــار
.صحيح 

: حدثنا يوسف بن موسـى القطـان قـال: حدثنا عبد اهللا بن ناجية قال]320[وقال الطرباين 
كتـب عبـد اهللا بـن : قـالحدثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن وهب بـن كيسـان

إن الـذي قـال لـه: ه عن اجلد، فكتب إليـهعتبة إىل ابن الزبري، وكان استعمله على العراق يسأل

.يف املطبوع حتريف رواه عبد الرزاق يف املصنف ، ووقع -1
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، ، جعــل اجلــد أبــا و كنــت متخــذا خلــيال الختذتــه خلــياللــ: رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
.ضعيفاهـ وهذا إسناد جيوز إليه املال
اجلـد كـان ينـزل أنـا منصـور ويـونس عـن احلسـن أن أبـا بكـر  : نا هشـيم قـال]45[وقال سعيد 
.صحيح اهـ مرسل مبنزلة الوالد

إن اجلــد : أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا األشــعث عــن احلســن قــال ]2969[وقــال الــدارمي 
اهــ أشـعث بـن سـوار فيـه قد مضـت سـنته ، وإن أبـا بكـر جعـل اجلـد أبـا ، ولكـن النـاس حتـريوا

.أيت تاهد و ضعف ، له ش
اجلــد : قــالحــدثنا وكيــع عــن الربيــع عــن عطــاء عــن أيب بكــر ]31861[ابــن أيب شــيبة وقــال 

البيهقـــي .مبنزلـــة األب مـــا مل يكـــن أب دونـــه ، وابـــن االبـــن مبنزلـــه االبـــن مـــا مل يكـــن ابـــن دونـــه
طالـــب أخربنــا يزيــد بــن هـــارون أخربنــا الربيــع بــن صـــبيح حيــىي بــن أيبمــن طريــق]12649[

اجلـد أب مـا مل يكـن دونـه أب كمـا أن : اهللا عنـه يقـول يحدثنا عطاء قال كان أبو بكـر رضـ
.ربيع ضعيف اهـن ابن ما مل يكن دونه ابنابن االب
قـال : قـال حـدثنا أبـو بكـر بـن عيـاش عـن إمساعيـل بـن مسيـع]31862[ابن أيب شيبة وقال 

كـذب ، لـو جعلـه أبـا : إن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل اجلد أبـا ؟ فقـال : رجل أليب وائل 
.اهـ ضعيف ملا خالفه عمر

قـال .مـر عـن الزهـري وقتـادة أن أبـا بكـر جعـل اجلـد أبـاعـن مع]19050[عبـد الـرزاق وقال
وال أعلـم الزهـري إال أخـربين أن عثمـان كـان جيعـل : قـال معمـر . وكان قتادة يفـيت بـه : معمر 

.اهـ مرسلاجلد أبا 
ثنا عمر بن حممد اهلمـداين قـال ثنـا حممـد بـن أشـكاب حد]3280[يف الثقات ابن حبان -

ن أنا محاد بن سلمة عن عمران بن حدير عن السميط بن عمري قال ثنا يزيد بن هارون قال ث
.اهـ على رسم ابن حبان ، يأيت ما فيه جعل اجلد أبا الخطاببنعمر

حـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن ليـــث عـــن طـــاووس عـــن أيب بكـــر وابـــن ]31858[ابـــن أيب شـــيبة -
ليــث بــن أيب نــا خالــد بــن عبــد اهللا عــن]46[ســعيد .)1(عبــاس وعثمــان

يواتبعـت ملـة آبـائ) (آدميـا بـين(وقرأ ابـن عبـاس . وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبري اجلد أب :وقال البخاري -1
صلى اهللا عليه وسلم متـوافرون زمانه وأصحاب النيبومل يذكر أن أحدا خالف أبا بكر يف) . إبراهيم وإسحاق ويعقوب
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: وقــال ابــن عبــاس. كــانوا جيعلــون اجلــد أبــاعطــاء أن أبــا بكــر وعثمــان وابــن عبــاس  عــن ســليم
حــدثنا علــي بــن عبــد ]6823[ابــن املنــذر .يــرثين ابــين دون أخــي، وال أرث ابــين دون أخيــه

أخربنــا ليــث بــن أيب ســليم عــن : اد قــالحــدثنا محــ: حــدثنا حجــاج بــن منهــال قــال: العزيــز قــال
.اهـ ليث ضعيف اجلد مبنزلة األب: وعبد اهللا بن عباس قاالعثمان بن عفانطاوس أن

. كـان جيعـل اجلـد أبـاعليـابن جريج قـال أخـربين عطـاء أن اأخربنا ]19057[عبد الرزاق -
: رواه البيهقــي مث قــال . اهـــ مرســل جيــد فـأنكر قــول عطــاء ذلــك عــن علــي بعــض أهـل العــراق 

حكـم جعلـه أبـا يفأنه كان يشرك بني اجلد واإلخوة ولعلـه: اهللا عنهيرضيالصحيح عن عل
.م اهـ يأيت إن شاء اهللا يف الباب بعده آخر واهللا أعل

حممـــد بـــن نصـــر حـــدثنا حيـــىي بـــن حيـــىي أخربنـــا حفـــص بـــن مـــن طريـــق] 12796[البيهقـــي -
ث الديـة ملـن أحـرز املـريا: اهللا عنـه قـال يرضـيعلـعن يعمرو العبدغياث عن ليث عن أيب

.سند ضعيف اهـواجلد أب
أنـه كـان جيعـل عباسبنابن طاووس عن أبيه عن اعن معمر عن ]19056[عبد الرزاق -

بن ابن طاووس عن أبيه عن ابن جريج وأخربين اقال ]19055[وقال عبد الرزاق . اجلد أبا 
حــدثنا مســلم بــن إبــراهيم حــدثنا وهيــب حــدثنا ابــن طــاوس]2982[الــدارمي . عبــاس مثلــه 

.صحيح اهـيه عن ابن عباس أنه جعل اجلد أباعن أب
بــن عبــاس كــان جيعــل ابــن جــريج قـال أخــربين عطــاء أن اأخربنــا ]19054[عبــد الــرزاق وقـال 

خربنـا ابـن أ: أخربنا عبد الـرزاق قـال: حدثنا إسحاق قال]6821[رواه ابن املنذر . اجلد أبا 
ملـــة آبـــائي (د أبـــا، ويتلـــو هـــذه اآليـــةن يـــرى اجلـــأن ابـــن عبـــاس كـــاأخـــربين عطـــاء: جـــريج قـــال

.صحيح اهـ )إبراهيم وإسحاق
أنــه كــان عبــاسبــنابــن عيينــة عــن عمــرو عــن عطــاء عــن اعــن ]19053[عبــد الــرزاق وقــال

لـو علمـت :بن عبـاساقال وقال )ملة آبائي إبراهيم وإسحاق(يرى اجلد أبا ويتلو هذه اآلية 
نـا سـفيان عـن عمـرو ]49[سـعيد .)اىل جـد ربنـاتعـ(اجلن أنه يكون يف اإلنس جد مـا قـالوا 

)واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسـحاق ويعقـوب(اجلد أب، وقرأ : قالعن عطاء عن ابن عباس

وابن مسعود وزيـد أقاويـل يويذكر عن عمر وعل؟، وال أرث أنا ابن ابيندون إخويتابن ابينيرثين:وقال ابن عباس. 
اهـخمتلفة 
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حممـد بـن نصـر حـدثنا حممـد بـن الصـباح حـدثنا سـفيان عـن من طريق] 12794[البيهقي . 
النــاس جـدودا مــا لـو علمــت اجلـن أن يف: اجلــد أب وقـال : عمـرو عـن عطــاء عـن ابــن عبـاس 

.صحيح اهـ)يواتبعت ملة آبائ) (آدميا بين(وقرأ سفيان ) تعاىل جد ربنا( قالوا 
أنـــه حـــدثنا حفـــص عــن حجـــاج عــن عطـــاء عـــن ابــن عبـــاس]31859[ابـــن أيب شــيبة وقــال 

: أنـه كـان يقـولأنـا حجـاج عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس: نا هشـيم قـال]50[سعيد .جعله أبا
حلجر األسود أن اهللا عز وجـل مل يـذكر يف القـرآن جـدا وال جـدة إن هـم من شاء العنته عند ا

حجـاج بـن أرطـاة ضـعيف اهــ) واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقـوب(إال اآلباء مث تال 
.
عـن عبـد الـرمحن هللا بـن خالـدعـن عبـد احدثنا وكيع عن سفيان ]31857[ابن أيب شيبة -

أي أب : فقـال لـه ابـن عبـاس ،سـأله رجـل عـن اجلـد كنت عند ابـن عبـاس ف: قال بن معقل 
: إن اهللا يقــول : آدم ، فقــال ابــن عبــاس : لــك أكــرب ؟ فلــم يــدر الرجــل مــا يقــول ، فقلــت أنــا 

هــو عبــد يأخربنــا حممـد بــن يوســف عــن سـفيان عــن العبســ]2980[الــدارمي .)يـا بــين آدم(
أب لـك يأ: ن اجلـد فقـال سـئل ابـن عبـاس عـ: عن عبد الرمحن بن معقـل قـال اهللا بن خالد

ابــــن املنــــذر . ) آدميــــا بــــين(أمل تســــمع إىل قــــول اهللا تعــــاىل : فقــــال . آدم: أكــــرب؟ فقلــــت أنــــا 
عن حدثنا عبد اهللا عن سفيان عن عبد اهللا بن خالد: لي بن احلسن قالحدثنا ع]6822[

ابـــن جـــاء رجـــل إىل عبــد اهللا بـــن عبـــاس فســـأله عــن اجلـــد، فقـــال: عبــد الـــرمحن بـــن مغفــل قـــال
أال تســمع : قــال. آدم: قلــت أنــا: أي أب لــك أكــرب؟ فلــم يــدر الرجــل مــا يقــول، قــال: عبــاس

حممــد بــن مــن طريــق] 12795[البيهقــي .اهـــ صــوابه ابــن معقــل) يــا بــين آدم(: أن اهللا يقــول
نصــر حــدثنا إســحاق مــن كتابــه حــدثنا جريــر عــن األعمــش عــن عبــد اهللا بــن خالــد عــن عبــد 

إنـه : اجلـد؟ قـال كيـف تقـول يف: جـاء رجـل إىل ابـن عبـاس فقـال لـه : الرمحن بن معقل قـال 
. أنــا آدم : عــن جوابــه فقلــت يأب لــك أكــرب فســكت الرجــل فلــم جيبــه وكأنــه عيــيال جــد أ

.صحيح حسناهـ)آدميا بين( أفال تسمع إىل قول اهللا : قال 
جــاءه : قــالعــن ابــن عبــاس أنــا جــويرب عــن الضــحاك: نا هشــيم قــالحــدث]51[ســعيد وقــال

: ابـن فـالن، قـال: ابـن مـن؟ قـال: فـالن، قـال: مـا امسـك؟ فقـال: رجل يسأله عـن اجلـد، فقـال
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واتبعـت ملـة آبـائي (مث تـال هـذه اآليـة.اءمـا أراك تعـد إال آبـ: ابـن فـالن، فقـال: ابن من؟ قـال
.سند ضعيف هذااهـفبدأ جبديه قبل أبيه: قال. )وبإبراهيم وإسحاق ويعق

نـا عمـران بـن احلـارث السـلمي: أنـا سـليمان األعمـش قـال: نـا هشـيم قـال]52[سعيد وقال
ابـن مـن؟ : قـال. فـالن: ما امسك؟ قـال: جاء رجل إىل ابن عباس، فسأله عن اجلد فقال: قال
.اهـ سند جيد ما أراك تعد إال آباء: قال. ابن فالن: ابن من؟ قال: لقا. ابن فالن: قال

مــد بــن يوســف حــدثنا ســفيان عــن إمساعيــل بــن مسيــع عــن أخربنــا حم]2981[وقــال الــدارمي 
اهـاجلد تالعنا أينا أسوأ قوال يفوالذين خيالفوينلوددت أين: رجل عن ابن عباس قال 

نـا يزيـدأنـا أمحـد بـن املقـدام]14[مـا رواه األكـابر عـن األصـاغر أبو بكـر الباغنـدي يف وقال
قـال ابـن عبـاس : عطاء بن أيب رباح قالعن قيس بن سعدعنبن زريع نا حبيب بن الشهيد

أجيعـل ولـد الولـد ،أال يتقـي اهللا زيـد بـن ثابـت، إلن شـاء باهلتـه عنـد احلجـر: رضي اهللا عنهما
.سند صحيح اهـ!مبنزلته إذا مل يكن دونه ولد، وال جيعل اجلد مبنزلة الوالد؟

.يأيت من هذا الباب 

ة األخمرياث اإلخوة مع اجلد ومن جعل اجلد مبنزليف
يكـره الكـالم عمـركـان :عـن الثـوري عـن عيسـى عـن الشـعيب قـال]19058[عبد الرزاق -

كـان مـن رأيـي ورأي أيب بكـر أن اجلـد أوىل مـن األخ وأنـه : يف اجلد حـىت صـار جـدا فقـال لـه 
ال بد من الكالم فيه فخطب الناس مث سأهلم هل مسعـتم مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 

مـن : قال . سلم أعطاه الثلثرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ام رجل فقال فق؟ فيه شيئا 
شـهدت رسـول اهللا صـلى اهللا :مث خطب الناس أيضـا فقـال رجـل:قال.ال أدري:قال ؟معه 

فسأل عنها زيد بن ثابت فضـرب .ال أدري:قال؟من معه:قال.عليه وسلم أعطاه السدس
ل فــذكر شــيئا ال أحفظــه فجعــل لــه الثلــث قــال الثــوري لــه مثــل شــجرة خرجــت هلــا أغصــان قــا

يـا أمـري املـؤمنني شـجرة نبتـت فانشـعب منهـا غصـن فانشـعب مـن الغصـن : وبلغـين أنـه قـال لـه 
غصنان فما جعل الغصـن األول أوىل مـن الغصـن الثـاين وقـد خـرج الغصـنان مـن الغصـن األول 

أخـــا فيمـــا بينــه وبـــني ســـتة فجعلــه.مث ســـأل عليـــا فضــرب لـــه مثـــل واد ســال فيـــه ســـيل:قــال؟ 
وبلغين عنه أن عليا حني سأله عمر جعل له سيال سال وانشعبت منه شعبة .فأعطاه السدس

أرأيـــت لـــو أن مـــاء هـــذه الشـــعبة الوســـطى يـــبس أكـــان يرجـــع إىل : مث انشـــعبت شـــعبتان فقـــال 
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إن زادوا فـ، فكـان زيـد جيعلـه أخـا حـىت يبلـغ ثالثـة هـو ثـالثهم : قال الشـعيب ؟ الشعبتني مجيعا 
وكـــان علـــي جيعلـــه أخـــا مـــا بينـــه وبـــني ســـتة هـــو سادســـهم يعطيـــه . علـــى ذلـــك أعطـــاه الثلـــث 

ابــن أيب اهــ عيســى هـو وصــار مـا بقـي بيــنهم ، فـإن زادوا علــى سـتة أعطــاه السـدس ، السـدس 
ابــن املبــارك أخربنــا ســفيان مــن طريــق]12802[البيهقــي رواهو .احلنــاط ال حيــتج بــه عيســى 

.ورواه أبو معشر عن عيسى مرسال . ، فذكر حنوه عن الشعيبعن عيسى املدين
عمـر أول جـد ورث : عـن الثـوري عـن عاصـم عـن الشـعيب قـال ]19041[عبد الرزاق وقال 

بـن مسـهر عـن عاصـم عـن يأخربنـا حممـد بـن عيينـة عـن علـ]2970[الدارمي . يف اإلسالم 
و نعـيم حـدثنا حسـن عـن عاصـم أخربنا أب.اإلسالم عمرإن أول جد ورث يف: قال الشعيب

لـيس: وزيـد فقـاال ياإلسالم عمر ، فأخذ ماله فأتـاه علـأول جد ورث يف: قال عن الشعيب
احلســـن بـــن عيســـى مـــن طريـــق]12798[البيهقـــي . لـــك ذاك ، إمنـــا أنـــت كأحـــد األخـــوين

اإلسـالم عمـر بـن اخلطـابأن أول جـد ورث يفاملبـارك أخربنـا عاصـم عـن الشـعيبأخربنا ابـن
يمات ابن فالن بـن عمـر فـأراد عمـر أن يأخـذ املـال دون إخوتـه فقـال لـه علـ، اهللا عنه يرض

لوال أن رأيكما اجتمـع مل أر أن يكـون : فقال عمر . ليس لك ذلك : اهللا عنهما يوزيد رض
.مرسل جيد : قال البيهقي اهـ وال أكون أباهابين

مـات ابـن : قـالنا سـعيد بـن جبـري: لنا هشيم عن أيب بشر قا]53[سعيد بن منصور وقال
ابـــن لعمـــر بـــن اخلطـــاب رضـــي اهللا عنـــه، وتـــرك جـــده عمـــر وإخوتـــه، فأرســـل عمـــر إىل زيـــد بـــن 

شــغب مــا كنــت مشــغبا، فلعمــري إين ألعلــم أين : ثابــت، فجعــل زيــد حيســب، فقــال لــه عمــر
حــدثنا غنــدر قــال حــدثنا شــعبة عــن أيب بشــر عــن ]1868[العلــل يف أمحــد .أحــق بــه مــنهم 

فقـال عمـر.قسـم مرياثـهايل مـات فبـنٍ ابـنَ الزيد بن ثابت إن : عيد بن جبري قال قال عمر س
قـال شـعبة يعــين أن . -كـذا قـال غنــدر -شـعث مـا كنـت مشــعثا :

شــعب : وقــال ، وقــال وكيــع عــن شــعبة بإســناده : محــدقــال أ. يقســم مرياثــه بينــه وبــني إخوتــه 
.اهـ مرسل جيد واب يعين شعبخالف غندرا وهو الص

عبـــد اهللا بـــن وهـــب أخـــربين ابـــن أيب الزنـــاد عـــن أبيـــه عـــن مـــن طريـــق]7982[احلـــاكم وروى
اإلخوة ملا استشارهم يف مرياث اجلد و عمر بن الخطابخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن 

ذ أن اجلـد أوىل وكـان عمـر يـرى يومئـ، وكان رأيي أن اإلخوة أوىل باملرياث من اجلد : زيدقال 
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، رت أنـــا عمـــر فضـــربت لعمـــر يف ذلـــك مـــثال و فحـــا: قـــال زيـــد . مبـــرياث ابـــن أبيـــه مـــن إخوتـــه 
لعمـر مـثال يومئـذ السـيل يضـربانه ويصـرفانه عبـد اهللا بـن عبـاس وعلي بن أبي طالبضرب و 

هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط الشـيخني ومل خيرجـاه : قـال احلـاكم .على حنـو تصـريف زيـد
.ذهيب الاهـ وصححه

أمحـد بـن عمـرو بـن أبو طـاهريعقوب بن سفيان حدثينمن طريق] 12800[البيهقي اهورو 
أخـذ أبـو الزنـاد هـذه الرسـالة : الزنـاد قـال عبـد الـرمحن بـن أيبالسـرح أخربنـا ابـن وهـب أخـربين

مــن خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت ومــن كــرباء آل زيــد بــن ثابــت بســم اهللا الــرمحن الــرحيم لعبــد اهللا 
كلمــت أمــري ولقــد كنــتُ : ة أمــري املــؤمنني مــن زيــد بــن ثابــت فــذكر الرســالة بطوهلــا وفيهــا معاويــ

شــأن اجلــد واإلخــوة مــن األب كالمــا شــديدا وأنــا اهللا عنــه يفياملــؤمنني عمــر بــن اخلطــاب رضــ
ويرى هو يومئذ أن اجلـد هـو أقـرب ، أخيهم من اجلد يومئذ أحسب أن اإلخوة أقرب حقا يف

حتاورنــا فيــه حــىت ضــربت لــه بعــض بنيــه مــثال مبــرياث بعضــهم دون بعــض فطــال ، مــن اإلخــوة 
قضـيته اليـوم لبعضـهم دون بعـض ال إلـه إال هـو لـو أينيواهللا الذ: كاملغتاظ فقال يفأقبل عل

ال أخيــب ســهم يحــق ولعلــيلقضــيته للجــد ولرأيــت أنــه أوىل بــه ولكــن لعلهــم أن يكونــوا ذو 
أرى يومئـذ فحسـبته وأسـتغفر يهللا تعـاىل حنـو الـذبيـنهم إن شـاء ايوسوف أقضـ، أحد منهم 

شـأن اجلـد واإلخـوة مث حسـبت اهللا أن ذلك من آخـر كـالم حـاورت فيـه أمـري املـؤمنني عمـر يف
اهللا عنـه بـني اجلـد واإلخـوة حنـو يأنه كان يقسم بعـدهم مث أمـري املـؤمنني عثمـان بـن عفـان رضـ

يـــت ذلـــك فيمـــا حضـــرت مـــن قـــد وعهـــذه الصـــحيفة وحســـبت أينكتبـــت بـــه إليـــك يفيالـــذ
الزنـاد عـن أبيـه عـن خارجـة بـن زيـد عـن أبيـه أن عمـر بـن وزاد فيه غريه عـن ابـن أيب.قضائهما

يومئـذ أن يوكـان رأيـ: مـرياث اجلـد واإلخـوة قـال زيـد اهللا عنه ملا استشارهم يفياخلطاب رض
أوىل مبــرياث اإلخــوة هــم أوىل مبــرياث أخــيهم مــن اجلــد وعمــر بــن اخلطــاب يــرى يومئــذ أن اجلــد 

لـو أن شـجرة تشــعب : ذلــك مـثال فقلـت لــه زيــد فضـربت لعمـر يف: ابـن ابنـه مــن إخوتـه قـال 
من أصلها غصن مث تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن جيمع ذينـك اخلـوطني دون 
األصل ويغذومها أال ترى يا أمري املؤمنني أن أحد اخلوطني أقرب إىل أخيه منه إىل األصـل قـال 

تشــعب مــن األصــل مــثال يرب لــه أصــل الشــجرة مــثال للجــد واضــرب الغصــن الــذاضــ: زيــد 
اهـلألب واضرب اخلوطني اللذين تشعبا من الغصن مثال لإلخوة
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دعـا عمـر بـن اخلطـاب علـي بـن : أخربنـا معمـر عـن قتـادة قـال ]19059[عبـد الـرزاق وقال
لــه الثلــث علــى  : علــي أيب طالــب وزيــد بــن ثابــت وعبــد اهللا بــن عبــاس فســأهلم عــن اجلــد فقــال 

ويقاســم مــا  ، ولــه الســدس مــن مجيــع الفريضــة ، لــه الثلــث مــع اإلخــوة : كــل حــال وقــال زيــد 
وقـد قـال اهللا ، هـو أب فلـيس لإلخـوة معـه مـرياث : بـن عبـاس اوقـال .كانت املقامسة خريا لـه

.سناهـ مرسل حفأخذ عمر بقول زيد : وبيننا وبينه آباء قال )ملة أبيكم إبراهيم(تعاىل 
أخربنـا حبـر بـن نصـر أخربنـا ابـن وهـب يأخربنـا أبـو بكـر النيسـابور ]4184[وقال الـدارقطين 

ابن هليعة وحيىي بن أيوب عن عقيل بن خالـد أن سـعيد بـن سـليمان بـن زيـد بـن ثابـت أخربين
حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن اخلطاب استأذن عليه يوما فـأذن لـه ورأسـه 

يـا أمـري املـؤمنني لـو أرسـلت :فقـال. له ترجله فنزع رأسه فقال عمر دعهـا ترجلـكيد جاريةيف
ال واهللا : فقـال زيـد . أمـر اجلـدجئتـك لننظـر يفإين، إمنـا احلاجـة يل: فقال عمر . جئتكإيل

، ء نـراه يإمنـا هـو شـ، حـىت نزيـد فيـه ونـنقص فيـه يلـيس هـو بـوح: فقـال عمـر . ما نقـول فيـه
قــد :وقـال.فخـرج مغضــبا. زيـد ء فــأىبيوإال مل يكـن عليــك فيـه شـ، تبعتـه فـإن رأيتـه وافقتــين

أتـاه املـرة األوىل فلـم السـاعة الـيتمث أتاه مـرة أخـرى يف. جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجيت
قطعة قتب وضرب له مثال إمنا مثله مثـل شـجرة فسأكتب لك فيه فكتبه يف:يزل به حىت قال

يغصـــن غصـــن آخـــر فالســـاق يســـقيهـــا غصـــن مث خـــرج يفنبتـــت علـــى ســـاق واحـــد فخـــرج ف
رجـع املـاء إىل األول الغصن فإن قطعت الغصن األول رجع املاء إىل الغصن وإن قطعت الثاين

إن زيـد بـن ثابـت قـد قـال : فأتى به فخطب النـاس عمـر مث قـرأ قطعـة القتـب علـيهم مث قـال ، 
د أن يأخــذ املــال كلــه مــال ابــن ابنــه وكــان أول جــد كــان فــأرا:قــال. اجلـد قــوال وقــد أمضــيته يف

.اهـ سليمان وثقه ابن حبان اهللا عنهيفقسمه بعد ذلك عمر بن اخلطاب رض، دون إخوته 
ب عـن عبـد عن شـهر بـن حوشـحدثنا عبد األعلى عن داود]31880[وقال ابن أيب شيبة 

حيتاز املـال ، عمر بن اخلطاب ، فأراد أن إن أول جد ورث يف اإلسالم: قال الرمحن بن غنم
.اهـ شهر ليس بالقويبين بنيهيعين . يا أمري امل: فقلت له 

كـان : قـال أخربنا عبيد اهللا بن موسـى عـن عيسـى احلنـاط عـن الشـعيب]2972[الدارمي -
لولـــد عمـــر يقاســـم اجلـــد مـــع األخ واألخـــوين ، فـــإذا زادوا أعطـــاه الثلـــث ، وكـــان يعطيـــه مـــع ا

.هـ احلناط ضعيف االسدس
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كان عمر بن اخلطاب يشرك بني اجلد :عن معمر عن الزهري قال]19061[عبد الرزاق -
واألخ إذا مل يكــن غريمهــا وجيعــل لــه الثلــث مــع األخــوين ومــا كانــت املقامســة خــريا لــه قاســم وال 

اهـمث أثارها زيد بعده وفشت عنه:قال.ينقص من السدس يف مجيع املال
ن عمــر بــن اخلطــاب فــرض أبــن شــهاب عــن قبيصــة بــن ذؤيــب اعــن ]1074[مالــك وقــال

حـدثنا ابـن مهـدي عـن مالـك ]31860[ابـن أيب شـيبة . للجد الذي يفرض الناس له اليـوم 
أن عمـر كـان يفـرض للجـد الـذي يفـرض لـه النـاس بن أنس عن الزهري عن قبيصـة بـن ذؤيـب

.مرسل جيد اهـنعم: قول زيد بن ثابت ؟ قال : يعين: اليوم ، قلت له 
يـونس بـن يزيـد عـن ابـن شـهاب ابن وهب قال وأخـربينمن طريق]4185[وروى الدارقطين 

سعيد بن املسيب وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمـر قضـى أن أخربين
أخربنـا القاسـم يبـن حممـد املصـر يأخربنا علـوقال . م اإلخوة لألب واألم ما كانتاجلد يقاس

أخربنـا عنبسـة بـن خالـد عـن يـونس بـن يحممـد بـن مهـديحـدثنا عمـيبن عبـد اهللا بـن مهـد
سـعيد بـن عن اجلد واإلخوة مـن األب واألم فقـال أخـربينييزيد قال سألت ابن شهاب الزهر 

املسيب وعبيد اهللا بن عبد اهللا وقبيصة بن ذؤيـب أن عمـر بـن اخلطـاب قضـى أن اجلـد يقاسـم 
اإلخوة لألب ما كانت املقامسة خريا له من ثلث املـال فـإن كثـر اإلخـوة اإلخوة لألب واألم أو 

األب وقضــى أن بــين.للــذكر مثــل حــظ األنثيــنييوكــان لإلخــوة مــا بقــ، فــأعطى اجلــد الثلــث 
األب يقـامسون اجلـد ببـينغـري أن بـين، األب ذكـورهم ونسـاءهم واألم هم أوىل بذلك من بين
األب واألم إال أن يكـون بنـو ء مـع بـينياألب شـكـون لبـينوال ي، األب واألم فريدون عليهم 

ء بعد فرائض بنات األب واألم فهو لإلخـوةيشياألب يردون على بنات األب واألم فإن بق
حممـــد بـــن نصـــر مـــن طريـــق]12804[ورواه البيهقـــي . مـــن األب للـــذكر مثـــل حـــظ األنثيـــني

مساعيـــل بـــن إبـــراهيم بـــن احلـــارث إ، ومـــن طريـــقحـــدثنا احلســـن بـــن عيســـى أخربنـــا ابـــن املبـــارك 
قـــال حـــدثينيالقطــان حـــدثنا احلســن بـــن عيســـى أخربنــا ابـــن املبـــارك أخربنــا يـــونس عـــن الزهــر 

أن عمــر بــن اخلطــاب بــن عتبــة وقبيصــة بــن ذؤيــب ســعيد بــن املســيب وعبيــد اهللا بــن عبــد اهللا 
.وهو خرب صحيح .، فذكره اهللا عنه قضى أن اجلد يقاسم اإلخوة يرض

ن األعمـش عـن إبـراهيم عـن عمـر وعبـد اهللاعـحـدثنا حفـص ]31874[أيب شـيبة وقال ابن 
حـــدثنا : حـــدثنا وكيـــع قـــال وقـــال .
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إنـا قـد خشـينا أن : كتب عمر إىل عبد اهللا بـن مسـعود : قال سفيان عن منصور عن إبراهيم
اهـ الثلث مع اإلخوةباجلد ، فأعطه نكون قد أجحفنا

حــدثنا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن عبيــد بــن ]31868[ابــن أيب شــيبة وقــال
كــان عمــر وعبـد اهللا يقامســان باجلــد مــع اإلخــوة مـا بينــه وبــني أن يكــون الســدس : قــال نضـيلة

د ، مــا أرى إال أنــا قــد أجحفنــا باجلــ: خــريا لــه مــن مقــامستهم ، مث إن عمــر كتــب إىل عبــد اهللا 
مـــن فـــإذا جـــاءك كتـــايب هـــذا فقاســـم بـــه مـــع اإلخـــوة مـــا بينـــه وبـــني أن يكـــون الثلـــث خـــريا لـــه 

عمـش عـن نـا األ: قـالنـا أبـو معاويـة]59[سـعيد بـن منصـور .مقامستهم ، فأخذ به عبد اهللا
كان عمر وعبـد اهللا يقامسـان باجلـد مـع اإلخـوة مـا بينـه وبـني : قالإبراهيم عن عبيد بن نضيلة

إين ال أرانـا إال : ة، مث إن عمـر كتـب إىل عبـد اهللالـه مـن مقامسـة اإلخـو السدس خـري أن يكون ا
قد أجحفنا باجلد، فإذا جاءك كتايب هذا فقاسم بـه مـع اإلخـوة مـا بينـه وبـني أن يكـون الثلـث 

حممـد بـن مـن طريـق] 12810[رواه البيهقـي . فأخذ بـذلك عبـد اهللا. من مقامستهمخري له 
ىي حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة قال نصر حدثنا حيىي بن حي

كان عمر وعبد اهللا يقامسـان باجلـد مـع اإلخـوة مـا بينـه وبـني أن يكـون السـدس خـريا لـه مـن : 
هـذا فإذا جـاءك كتـايب، مقامستهم مث إن عمر كتب إىل عبد اهللا ما أرانا إال قد أجحفنا باجلد 

مـن مقـامستهم فأخـذ بـذلك عبــد نـه وبـني أن يكـون الثلـث خـريا لـهفقاسـم بـه مـع اإلخـوة مـا بي
حممد بن نصـر حـدثنا حممـد بـن بشـار حـدثنا عبـد الـرمحن من طريق] 12809[هااهـ ورو اهللا

طالـــب كـــان بـــن أيبيأن علــمــش عـــن إبـــراهيم عـــن عبيــد بـــن نضـــيلةحــدثنا ســـفيان عـــن األع
ن يعطيـه السـدس مث حتـول إىل الثلـثكاوأن عبد اهللا، اجلد الثلث مث حتول إىل السدس ييعط
.صحيح اهـ 

حممــد بــن نصــر حــدثنا إســحاق مــن كتابــه أخربنــا جريــر مــن طريــق] 12808[وروى البيهقــي 
اجلـد مـع اإلخـوة الثلـث ييعطـيكان عل: قال عن األعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماين

أن نكـــون قــد أجحفنـــا إنـــا خنــاف: وكتــب عمـــر إىل عبــد اهللا ، وكــان عمـــر يعطيــه الســـدس ، 
فرأيهمـــا يف: فقــال عبيـــدة .هــا هنـــا أعطــاه الســـدسيفلمـــا قــدم علـــ. فأعطـــه الثلــث ، باجلــد 

.اهـ إسناد صحيح الفرقةأحدمها يفيمن رأأحب إيلاجلماعة 
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: قـال حدثنا ابن علية عن أيب العالء عن إبراهيم عن علقمـة]31869[ابن أيب شيبة وقال 
د مع اإلخوة ، فإذا كثروا وفـاه الثلـث ، فلمـا تـويف علقمـة أتيـت عبيـدة كان عبد اهللا يشرك اجل

، فحدثين أن ابن مسعود كان يشرك اجلد مع اإلخوة ، فإذا كثروا وفاه السدس ، فرجعت من 
كيـف ال : قلـت : مـا يل أراك خـاثرا ؟ قـال : فمررت بعبيد بـن نضـيلة فقـال .عنده وأنا خاثر

هللا أبـوك وكيــف صـدقاين كالمهــا ، : صــدقاك كالمهـا ، قلــت : أكـون خـاثرا ، فحدثتــه ، فقـال 
كان رأي عبد اهللا وقسمته أن يشركه مع اإلخوة ، فإذا كثروا وفاه السدس ، مث وفد إىل : قال 

وجدتـهكـذا اهــفاه الثلث ، فرتك رأيه وتابع عمرعمر فوجده يشركه مع اإلخوة ، فإذا كثروا و 
.املعلى هو حيىي بن ميمون، وأظنه تصحيفا من أيبأبو العالء 

حـدثنا ســليمان بـن حــرب حـدثنا محـاد بــن زيـد عــن ]556/ 2[املعرفـة وقـد قـال الفســوي يف 
:فسئل عن قول عبـد اهللا يف اجلـد، فقـالكنت عند عبيدة: براهيم قالأيب املعلى العطار عن إ

واهللا إن  : لـتفق.ين مـا قـدم ومـا حـدثذخـأيورثـه إىل السـدس ال ينقصـه شـيئا فعبد اهللاكان 
عنـدي مبـتهم، كان حديث علقمة كلـه هـذا مـا أدري مـا أحسـب حـديث علقمـة، ومـا عبيـدة 

قلـت ال واهللا : يـا أعـور مـا يل أراك مكتئبـا؟ قـال: وهـو علـى بابـه فقـالفمررت بعبيد بن نضـلة
كـــان عبـــد اهللا يورثـــه إىل :ال إين كنـــت عنـــد عبيـــدة فســـئل عـــن قـــول عبـــد اهللا يف اجلـــد فقـــالإ

واهللا إن كـــان حـــديث علقمـــة :ين مـــا قـــدم ومـــا حـــدث، فقلـــتذخـــأال ينقصـــه شـــيئا فالســدس 
ومـا عبيـدة عنـدي مبـتهم، وكـان قـال علقمـة ، هكذا كلـه مـا أدري مـا أحسـب حـديث علقمـة 

وكيــف ذاك؟ : قلــت. قــد صــدقا مجيعــا: فقــال يل: قــال. عــن عبــد اهللا إنــه كــان يورثــه إىل الثلــث
بـد اهللا، وكـان عبـد اهللا يقـول إىل السـدس، وكـان علقمـة إن عبيدة كان نـائي الـدار عـن ع: قال

اهــ بقوله اآلخر وعبيـدة بقولـه األولألزمهما إليه، فقال عبد اهللا بعد إىل الثلث، فأخرب علقمة
.سند صحيح 

كتــب عمــر إىل : قــالأنــا مطــرف عــن الشــعيب: نــا هشــيم قــال]60[ســعيد بــن منصــور وروى 
اجلــد مــع اإلخــوة الســدس وال أحســبنا إال قــد أجحفنــا بــه إنــا كنــا أعطينــا أيب موســى األشــعري 

أكثـر مـن فإذا أتاك كتـايب هـذا فـأعط اجلـد مـع األخ الشـطر، ومـع األخـوين الثلـث، فـإذا كـانوا
اهـ هذا مرسـل جيـد ، قـد يكـون أمـري املـؤمنني كتـب بـه إىل البصـرة ذلك فال تنقصه من الثلث

.والكوفة 
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أنـا اهليـثم بـن زيـد عـن شـعبة بـن : أنـا مغـرية قـال: قـالنا هشـيم ]61[سعيد بن منصور وقال 
تــويف أخ لنــا يف عهــد عمــر بــن اخلطــاب، وتــرك جــده وإخوتــه، فأتينــا ابـــن : قــالالتــوأم الضــيب

مسـعود، فـأعطى اجلـد مــع اإلخـوة السـدس، مث تــويف أخ لنـا آخـر يف عهــد عثمـان، وتـرك جــده 
أمـا أتينـاك يف أخينـا األول : لـث، فقلنـاوإخوته، فأتينا ابن مسعود، فأعطى اجلد مـع اإلخـوة الث

إمنـــا نقضـــي : د اهللافجعلــت للجـــد مـــع اإلخـــوة الســدس، مث جعلـــت لـــه اآلن الثلـــث؟ فقــال عبـــ
: حـدثنا حممـد قـال]6830[كـذلك رواه ابـن املنـذر اهـ صوابه اهليثم بن بـدر ،  بقضاء أئمتنا

عـن شـعبة بـن ثم بـن بـدرحـدثنا اهليـ: ا مغـرية قـالأخربنـ: حدثنا هشيم قـال: حدثنا سعيد قال
مـن طريـق احلجـاج بـن املنهـال نـا هشـيم ]311/ 8[وذكره ابن حـزم . ، وذكره التوءم الضيب 

وهـو . ، فـذكره أنا املغـرية هـو ابـن مقسـم عـن اهليـثم بـن بـدر األسـدي أخـربين شـعبة بـن التـوأم
.ال بأس بهحديث حسن 

فرض عمر بن اخلطاب وعثمان :نه قال أنه بلغه عن سليمان بن يسار أ] 1075[مالك -
اهـبن عفان وزيد بن ثابت للجد مع االخوة الثلث 

كتـب عمـر بـن : قـالأنا عـوف عـن احلسـن: قالمنا هشيحدث]58[سعيد بن منصور وقال 
اخلطاب إىل عامل له أن أعط اجلد مع األخ الشطر، ومع األخوين الثلث، ومع الثالثة الربـع، 

ة السدس، فإذا كانوا أكثر من ذلك فـال تنقصـه مـن السـدس ومع األربعة اخلمس، ومع اخلمس
.اهـ مرسل جيد 

أراد عبيـد : قـال حدثنا ابن علية عن خالد عن حممد بن سريين]31886[ابن أيب شيبة -
إن عمــر قــد ورث األخــت معــه ، : اهللا بــن زيــاد أن يــورث األخــت مــن األم مــع اجلــد ، وقــال 

ختطــئ يف ســبئي وال حــروري ، فــاقتفر األثــر ، فإنــك لــن إين لســت ب: فقــال عبــد اهللا بــن عتبــة 
.اهـ صحيح الطريق ما دمت على األثر

إين قـــد :بـــن ســـريين أن عمـــر قـــالاعـــن معمـــر عـــن أيـــوب عـــن ]19045[عبـــد الـــرزاق-
.اهـ هذا مرسل قضيت يف اجلد قضيات خمتلفة مل آل فيها عن احلق 

بـــن ســـريين عـــن عبيـــدة اأيـــوب عـــن عـــن معمـــر والثـــوري عـــن ]19043[عبـــد الـــرزاق وقـــال
لقـد حفظـت مـن عمـر بـن اخلطـاب فيهـا :فقـال، سـألته عـن فريضـة فيهـا جـد :السلماين قـال

عـن هشـام بـن عبـد الـرزاق وقـال. عـن عمـر :قـال؟ عن عمـر : قال قلت . مئة قضية خمتلفة 



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

49

حــدثنا ســفيان عــن : حــدثنا وكيــع قــال ]31915[ابــن أيب شــيبة . حســان عــن عبيــدة مثلــه
ابـن سـعد .حفظت عن عمر مئة قضية يف اجلد خمتلفة: يوب عن ابن سريين عن عبيدة قال أ
سـألت عبيـدة عـن : اهيم األسـدي عـن أيـوب عـن حممـد قـالأخربنا إمساعيل بن إبـر ]2518[

كلهـا : قلـت .ما تريـد إليـه ؟ لقـد حفظـت فيـه مائـة قضـية عـن عمـر: شيء من اجلد ، فقال 
يزيــد بــن هــارون أخربنــا مــن طريــق] 12783[البيهقــي .كلهــا عــن عمــر: عــن عمــر ؟ قــال 

اجلـد مائــة ألحفـظ عـن عمـر يفإين: هشـام بـن حسـان عـن حممــد بـن سـريين عـن عبيـدة قــال 
حممد بن نصـر حـدثنا عبـد األعلـى حـدثنا معتمـر ومن طريق .قضية كلها ينقض بعضها بعضا

ظـت عـن عمـر مائـة حف: بن سليمان قال مسعت ابـن عـون حيـدث عـن حممـد عـن عبيـدة قـال 
، اجلـد قضـايا خمتلفـة كلهـا ال آلـو فيـه عـن احلـق قد قضيت يفإين: قال وقال .اجلدقضية يف

. علـى ذيلهـايبـه املـرأة وهـيولئن عشت إن شاء اهللا إىل الصـيف ألقضـني فيهـا بقضـية تقضـ
ربنــا حــدثنا أمحــد قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال أخ]668[ورواه أبــو جعفــر الــرزاز يف األمــايل 

قــد حفظــت عــن عمــر فيــه مئــة : ســألت عبيــدة عــن اجلــد ، فقــال : ابــن عــون عــن حممــد قــال 
أخربنــا ابــن عــون عــن حممــد عــن : حــدثنا عبــد الوهــاب قــال: حــدثنا أمحــد قــال.قضــية خمتلفــة
لقــد قضــيت يف اجلــد قضــايا خمتلفــة ، وأن أعــش إىل الصــيف أقضــي : قــال عمــر : عبيــدة قــال 

.هـ صحيح على أدىن ؟ ذيلها فيه قضية تقضي به املرأة 
أخربنـــا يزيـــد بـــن هـــارون أخربنـــا أشـــعث عـــن ابـــن ســـريين قـــال قلـــت ]2957[وقـــال الـــدارمي 

اهــ أخطـأ أشـعث اجلد مثـانني قضـية خمتلفـةألحفظ يفإين: فقال . عن اجلدحدثين: لعبيدة 
.بن سوار 

و بــن مــرة عــن حــدثنا األعمــش عــن عمــر : حــدثنا وكيــع قــال ]31914[وقــال ابــن أيب شــيبة 
.اهـ ضعيف إين ألحيل اجلد على مئيت قضية: عبد اهللا بن سلمة عن عبيدة قال 

بن جريج قـال أخـربين هشـام بـن عـروة أن عـروة حدثـه عـن اأخربنا ]19051[عبد الرزاق -
إن نتبــع رأيــك فــإن رأيــك :فقــال لــه عثمــان. ن عمــر حــني طعــن استشــارهم يف اجلــد أمــروان 
أخربنا معمر عن هشام بن عروة عن .ي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كانأوإن نتبع ر ، رشد 

فقـال . فإن شئتم أن تأخذوا بـه فـافعلوا ، إين كنت قضيت يف اجلد قضاء :أبيه أن عمر قال
. أي الشــيخ قبلــك فــنعم ذو الــرأي كــانوإن نتبــع ر ، إن نتبــع رأيــك فــإن رأيــك رشــد : عثمــان 
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براهيم حدثنا وهيب حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عـن حدثنا مسلم بن إ]2973[الدارمي 
كنـت رأيـت يفإين: اجلـد فقـال أن عمر بن اخلطاب ملا طعـن استشـارهم يفكممروان بن احل

إن نتبع رأيك فإنه رشـد ، وإن نتبـع : فقال له عثمان. ه فاتبعوهاجلد رأيا ، فإن رأيتم أن تتبعو 
أخربنا أبو احلسـني بـن الفضـل القطـان ] 12792[البيهقي . كانيالشيخ فلنعم ذو الرأيرأ

أخربنا أبو بكر حممد بن عبـد اهللا بـن عتـاب حـدثنا القاسـم بـن عبـد اهللا بـن املغـرية حـدثنا ابـن 
أويس حدثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حدثنا عـروة بـن الـزبري أيب

قـد رأيـت إين: هللا عنه حني طعن قـال ايأن مروان بن احلكم حدثه أن عمر بن اخلطاب رض
إن نتبع رأيك : اهللا عنه يفقال عثمان بن عفان رض. اجلد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوهيف

حـدثنا أبـو بكـر ]7983[احلاكم .كانيالشيخ قبلك فنعم ذو الرأيفإنه رشد وإن نتبع رأ
إويس ثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم بـن بن إسحاق أنبأ احلسن بن علي بن زياد ثنا إمساعيل بن أيب

، فذكره مث ثنا عروة بن الزبري أن مروان بن احلكم حدثه : عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال 
.اهـ وصححه الذهيب ومل خيرجاه ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخني :قال

بــن املســيب أن عمــر بــن اخلطــاب  اعــن معمــر عــن الزهــري عــن ]19183[عبــد الــرزاق وقــال
، اللهـم إن علمـت فيـه خـريا فأمضـه :كتب يف اجلد والكاللة كتابا فمكـث يسـتخري اهللا يقـول

إين كتبــت يف اجلــد :فقــال.فلــم يــدر أحــد مــا كــان فيــه، يحــىت إذا طعــن دعــا بالكتــاب فمحــ
ابـن أيب شـيبة . فرأيـت أن أتـرككم علـى مـا كنـتم عليـه ، والكاللة كتابا وكنـت أسـتخري اهللا فيـه 

أن عمـر كتـب يف أمـر اجلـد نا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عـن سـعيدحدث]31920[
إين  : والكاللـة يف كتــف ، مث طفــق يسـتخري ربــه ، فلمــا طعــن دعـا بــالكتف فمحاهــا ، مث قــال 

ليه ، فلـم يـدروا كنت كتبت كتابا يف اجلد والكاللة ، وإين قد رأيت أن أردكم على ما كنتم ع
حـــدثنا ابـــن وكيـــع قـــال حـــدثنا حممـــد بـــن محيـــد ]10878[ابـــن جريـــر . مـــا كـــان يف الكتـــف

أن عمــر بــن اخلطــاب كتــب يف اجلــد املعمــري عــن معمــر عــن الزهــري عــن ســعيد بــن املســيب
اللهــم إن علمــت فيــه خــريا فأمضــه، حــىت إذا :ا، فمكــث يســتخري اهللا فيــه يقــولوالكاللــة كتابــ

تبت يف اجلد والكاللة  كنت كإين  :طعن دعا بكتاب فمحي فلم يدر أحد ما كتب فيه، فقال
.اهـ صحيحأن أترككم على ما كنتم عليهفرأيت كتابا وكنت أستخري اهللا فيه
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ــ]2956[وقــال الــدارمي  أن عمــر كــان كتــب د بــن هــارون أخربنــا حيــىي عــن ســعيدأخربنــا يزي
.اهـ صحيح سرتون رأيكم فيه: محاه ، مث قال مرياث اجلد حىت إذا طعن دعا به ف

حممد بـن نصـر حـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم أخربنـا جريـر من طريق ]12785[البيهقي وروى
يأخـذ عمـر بـن اخلطـاب رضـ: عن األعمش عن قيس بن مسـلم عـن طـارق بـن شـهاب قـال 

اهللا عنه كتفا ومجع أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ليكتـب اجلـد وهـم يـرون أنـه جيعلـه أبـا 
.اهــ ثقـات ، وفيـه نكـارة اد أن ميضـيه ألمضـاهلو أن اهللا أر : فخرجت عليه حية فتفرقوا فقال 

.يأيت يف الكاللة 
أخربنا أبو احلسن بن عبـدان أخربنـا أمحـد بـن عبيـد الصـفار حـدثنا ]12786[وقال البيهقي 

حدثنا معاوية بن عمـرو حـدثنا زهـري بـن معاويـة حـدثنا أبـو إسـحاق يبن احلسن القافالئيعل
اهللا عنه حني طعن فذكر يعمر بن اخلطاب رضشهدت: قال يعن عمرو بن ميمون األود

كتبــت فيهــا شــأن بــالكتف الــيتيــا عبــد اهللا ائتــين: اهللا عنــه يفقــال عمــر رضــ، القصــة وفيهــا 
حنـن نكفيـك هـذا : فقـال عبـد اهللا . لو أراد اهللا أن يـتم هـذا األمـر ألمتـه: وقال . اجلد باألمس

.اهـ ثقات ا بيدهفأخذها فمحاه. ال : األمر يا أمري املؤمنني قال 
أشـهدكم أين : بـن سـريين أن عمـر قـال اعن معمر عن أيوب عـن ]19046[عبد الرزاق -

.اهـ مرسل جيد مل أقض يف اجلد قضاء 
أجـرأكم علـى : بـن عمـر اعن معمر عن أيوب عن نـافع قـال قـال ]19047[عبد الرزاق -

وحكـاه ابـن حـزم كـذلك يف اهــ كـذا وجدتـه عـن ابـن عمـر ، جـرأكم علـى اجلـد أجراثيم جهنم 
وأخــرج : قــال الســيوطي يف الــدر املنثــور و .ويف كنــز العمــال عــن نــافع قــال قــال عمــر . احمللــى 

هـأجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على اجلد: عبد الرزاق عن عمر قال
واختلفت األخبار عـن عمـر بـن اخلطـاب يف هـذا البـاب، فثبـت : وسط يف األابن املنذر وقال

وهيــب عـــن مــن طريـــق]6824[مث رواه . أجـــرؤكم علــى اجلـــد أجــرؤكم علــى النـــار: لأنــه قــا
اهـأجرؤكم على اجلد أجرؤكم على النار: عن عمر قالنافع عن ابن عمرعنعبيد اهللا

مـن طريـق محـاد بـن زيـد نـا أيـوب السـختياين عـن محيـد ] 306/ 8[وذكـر ابـن حـزم يف احمللـى 
أو مـا تصـنع إىل هـذا : ؟ فقـاليب عن فريضة فيهـا جـدسألت سعيد بن املس: بن هالل قال
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أجـرؤكم علـى اجلـد أجـرؤكم علـى النـار، وإمنـا جيـرتئ : تريـد إىل هـذا إن عمـر بـن اخلطـاب قـال
.وهو يوهن الرواية املرفوعة عن سعيد . اهـ إسناد جيد على اجلد من جيرتئ على النار

هـو ابـن -سليمان أنا عبـد الـوارث من طريق أيوب بن]314/ 8[وذكر ابن حزم يف احمللى 
عن إسحاق بن سويد أنه مسع عبد اهللا بن بريدة أنه مسع أبا عيـاض أنـه مسـع -سعيد التنوري 

: إنه دخل على عمر بن اخلطـاب يف الليلـة الـيت قـبض فيهـا فقـال لـه زيـد: زيد بن ثابت يقول
ألحـــد النتقصـــت لـــو كنـــت منتقصـــا أحـــدا: ؟ فقـــال لـــه عمـــرإين قـــد رأيـــت أن أنـــتقص اجلـــد

اإلخــــوة للجــــد، ألــــيس بنــــو عبــــد اهللا بــــن عمــــر يرثــــونين دون إخــــويت، فمــــا بــــايل ال أرثهــــم دون 
فهــذا آخــر قــول : قــال ابــن حــزم .فمــات مــن ليلتــه: 

اهـوإسناده يف غاية الصحة، عمر رضي اهللا عنه
: قال بر عن عامر عن مسروقعن جائيلحدثنا وكيع عن إسرا]31879[ابن أيب شيبة -

شهدت عمـر بـن : فقلت له : ال يزيد اجلد على السدس مع اإلخوة ، قال مسعودابنكان 
.اهـ جابر ضعيف لثاخلطاب أعطاه الثلث مع اإلخوة ، فأعطاه الث

نا خالــد بــن عبــد اهللا عــن مغــرية عــن إبــراهيم عــن عبــد اهللاحــدث]64[ســعيد بــن منصــوروقــال 
يقاســم اجلــد اإلخــوة مــا مل يــنقص مــن الثلــث، فــإذا اجتمــع اإلخــوة أعطــي اجلــد الثلــث، : قــال

عـــن ]19065[عبـــد الــرزاق .الســدسوكــان يـــورث اجلــد مـــع ابــنٍ . قــيوأعطــي اإلخــوة مـــا ب
شرك اجلد إىل ثالثة إخوة فإذا كانوا أكثـر مـن مسعودبناالثوري عن األعمش عن إبراهيم أن 

وكـان ال يـورث أخــا ، وات أعطـاهن الفريضـة ومـا بقــي فللجـد ذلـك أعطـاه الثلـث فـإن كــن أخـ
ألب وأم مع جد وكان يقول أختاال يقاسم أخ ألب:وكان يقول.اجلدألم وال أختا ألم مع 

لألخـــت لـــألب واألم النصـــف ومـــا بقـــي فللجـــد ولـــيس : يف أخـــت ألب وأم وأخ ألب وجـــد 
أخربنا إبـراهيم أخربنـا إمساعيـل يأخربنا أمحد بن عل]12815[البيهقي . لألخ لألب شيء 

كـان عبـد اهللا : حدثنا احلسن أخربنا ابن املبارك أخربنا سفيان عـن األعمـش عـن إبـراهيم قـال 
ييشــرك اجلــد مــع اإلخــوة إىل الثلــث فــإن كــان الثلــث خــريا لــه مــن املقامســة أعطــاه الثلــث ويعطــ

ال يقاســم بــأخ ألب كــل صــاحب فريضــة فريضــته وال يــورث أخــا ألم وال أختــا ألم مــع اجلــد و 
أخــا ألب وأم وال يــورث ابــن أخ مــع اجلــد وإذا كانــت أخــت ألب وأم وأخ ألب وجــد أعطــى 
األخــت لــألب واألم النصــف وأعطــى اجلــد النصــف وال يعطــى األخ شــيئا وإذا كــان لــه إخــوة 
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وأخوات وجد ومن له معهم فريضة أعطى كل صاحب فريضة فريضته فإن كان ثلث مـا يبقـى 
وإن كانــت املقامســة خــريا لــه قاســم وإن كــان ســدس يقامســة أعطــاه ثلــث مــا بقــخــريا لــه مــن امل

خــريا لــه مــن ســدس مجيــع مجيــع املــال خــريا لــه مــن املقامســة أعطــاه الســدس وإن كانــت املقامســة
.اهـ صحيح املال قاسم

عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم أن عبـد اهللا كـان يقـول يف ]19076[عبد الرزاق وقال
ولـــيس لألخـــوين ، ف ومـــا بقـــي للجـــد لألخـــت النصـــ: ألب وأم وأخـــوين لـــألب جـــد وأخـــت

.اهـ مرسل صحيح شيء
يزيد بن هارون أخربنا سفيان عن األعمـش عـن إبـراهيم من طريق] 12817[وروى البيهقي 

مـن أربعـة لالبنـة النصـف سـهمان وللجـد : ابنة وأخت وجد قـال عن مسروق عن عبد اهللا يف
ن كانـــت أختـــني فمـــن مثانيـــة لالبنـــة النصـــف أربعـــة وللجـــد ســـهمان وإ.ســـهم ولألخـــت ســـهم

ولألختـــني ســـهم ســـهم فـــإن كانـــت ثـــالث أخـــوات فمـــن عشـــرة لالبنـــة النصـــف مخســـة وللجـــد 
.اهـ سند صحيح ولألخوات سهم سهميسهمان وهو مخسا ما بق

سئل عبـد اهللا: نا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قالحدث]73[سعيد بن منصوروقال 
اجلــد واألختـني، لــه نصــف لالبنــة النصـف، وجعــل مــا بقـي بــني : عـن ابنــة وأختــني وجـد، فقــال

.اهـ صحيح وهلما نصف
د اهللا عـــن ابنـــة ســـئل عبـــ: قـــالنـــا أبـــو معاويـــة عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم]74[ســـعيد وقـــال

ــــة النصــــف، وجعــــل للجــــد مخســــي ،وثــــالث أخــــوات وجــــد مــــا بقــــي، وأعطــــى فــــأعطى االبن
.اهـ صحيح ا مخسالألخوات مخس

حدثنا وكيع عن األعمش عـن إبـراهيم عـن عبـد اهللا يف أخـت ]31881[وقال ابن أيب شيبة 
.اهـ صحيح النصف ، والنصف: وجد 

دخلــت علــى : إســحاق قــال أخربنــا أبــو نعــيم حــدثنا زهــري عــن أيب]2983[وقــال الــدارمي 
يضـة امـرأة منـا العاليـة تركـت زوجهـا فر شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرمحن بن عبـد اهللا يف

للبعـل الشــطر ، : قـال . ال: هــل مـن أخـت؟ قلــت : وأمهـا وأخاهـا ألبيهــا وجـدها ، فقـال يل
إال بذلك ، فقال إبراهيم وعامر وعبـد فلم جيبينفجهدت على أن جييبين: قال . ولألم الثلث

فأتيـت عبيـدة : قـال . : الرمحن بن عبد اهللا 



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

54

لــيس بالكوفــة أحــد أعلــم بفريضــة مــن عبيــدة واحلــارث األعــور ، وكــان : وكــان يقــال الســلماين
، فيها جـد رفعهـم إىل عبيـدة ففـرض املسجد ، فإذا وردت على شريح فريضةعبيدة جيلس يف
ة هـــذا ، جعـــل للـــزوج ثالثـــإن شـــئتم نبـــأتكم بفريضـــة عبـــد اهللا بـــن مســـعود يف: فســـألته فقـــال 

قـال .السدس من رأس املال ، ولألخ سـهم وللجـد سـهميأسهم النصف ، ولألم ثلث ما بق
.)1(وهذه رواية عبيدة عن عبد اهللا. ـ سند صحيح اهاجلد أبو األب: أبو إسحاق 

ال يزيـد علـيكـان : نا أبو معاوية عن األعمش عن إبـراهيم قـالحدث]76[سعيد بن منصور 
حـدثنا وكيـع عـن علـي بـن صـاحل عـن ]31867[بن أيب شـيبة ا.اجلد مع الولد على السدس

اهــ مرسـل صـحيح ،  ال يزيد اجلد مع الولد علـى السـدسعليكان : منصور عن إبراهيم قال 
.كأنه هنا جعله أبا 

احلسن بن عيسى أخربنا جرير عن املغرية عـن أصـحاب من طريق]12816[وروى البيهقي 
اهللا عنـه لالبنـة يرضـيقـول علـابنـة وأخـت وجـد يفيفيبوعن إبراهيم والشـعإبراهيم والشعيب

ابنـة وأخـوات ابنـة وأختـني وجـد ويفوكـذا قـال يف، يالنصف وللجد السدس ولألخت مـا بقـ
اهـوجد
نا يزيد بن هارون عن حممد بـن سـامل عـن الشـعيب عـن علـي يف ]77[سعيد بن منصور وقال

، كـان حسـناهــدس، ومـا بقـي فلألخـتلالبنـة النصـف، وللجـد السـ: ابنة وأخت وجـد قـال
.ابن سامل فارضا

املعــروف عنــد أهــل العلــم بــالفرائض أن عبــد اهللا بــن مســعود كــان يقاســم : ]7/439[ابــن املنــذر يف األوســط قــال -1
ث، وكــان ال يــدخل اإلخــوة مــن األب مــع اإلخــوة لــألب باجلــد اإلخــوة لــألب واألم ذكــورا كــانوا أم ذكــورا وإناثــا إىل الثلــ

فـإن مل يكـن للميـت إخـوة وال أخـوات ألب وأم، أقـام اإلخـوة مـن األب ذكـورا كـانوا أم . 
ألخـوات 

وإذا كــان مــع اجلــد . األخــت أو األخــوات ألب واألم واجلــد شــيئا جيعــل الفاضــل بعــد نصــيب األخــت واألخــوات للجــد
باجلد اإلخوة ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا، فـأعطى اجلـد أي أصحاب فرائض أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم، وقاسم

املقامســة، أو ثلــث مــا يبقــى، أو سـدس مجيــع املــال، وكــان ال يفضـل أمــا علــى جــد، وكــان : اخلصـال الــثالث كــان خــريا لـه
ت واجلـد يسوي بني األخت الواحدة، واجلد مع االبنة أو البنات فيصري الفاضـل بعـد نصـيب االبنـة أو البنـات بـني األخـ

نصــفني، فــإذا زاد األخــوات علــى واحــدة جعــل مــا بقــي بعــد نصــيب االبنــة أو البنــات بيــنهن وبــني اجلــد للــذكر مثــل حــظ 
اهـاألنثيني، إىل أن يكون السدس خريا له من املقامسة، فإذا كان السدس خريا له من املقامسة أعطاه السدس
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كــان علــي يشــرك :عــن الثــوري عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال]19064[عبــد الــرزاق وقــال
خا لـألم مـع اجلـد أوال يورث ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، اجلد إىل ستة مع اإلخوة 

وال يزيـد اجلـد مـع الولـد ، ألب واجلد وال يقاسم باألخ لألب مع األخ لألم وا، وال أختا لألم 
وإذا كانـــت أخـــت ألب وأم وجـــد وأخ ، إال أن يكـــون معـــه غـــريه أخ وأخـــت ، علـــى الســـدس 

فــإن كثــر اإلخــوة ، ألب أعطــى األخــت النصــف ومــا بقــي أعطــاه اجلــد واألخ بينهمــا نصــفني 
ه السـدس شركه معهم حىت يكون السدس خريا له من املقامسة فإذا كان السدس خـريا لـه أعطـا

األعمــش عــن إبــراهيم أن عليــا كــان يقاســم عــنحــدثنا حفــص ]31875[ابــن أيب شــيبة . 
حــدثنا حممــد بــن يوســف حــدثنا ]2979[الــدارمي .اجلــد مــع اإلخــوة مــا بينــه وبــني الســدس
ييشــرك اجلــد إىل ســتة مــع اإلخــوة ، يعطــيكــان علــ: ســفيان عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال 

يــورث أخــا ألم مــع جــد وال أختــا ألم ، وال يزيــد اجلــد مــع كــل صــاحب فريضــة فريضــته ، وال
الولــد علــى الســدس إال أن يكــون غــريه ، وال يقاســم بــأخ ألب مــع أخ ألب وأم ، وإذا كانــت 
أخــت ألب وأم وأخ ألب أعطــى األخــت النصــف والنصــف اآلخــر بــني اجلــد واألخ نصــفني ، 

مــــن طريــــق]12814[يهقــــي الب. وإذا كــــانوا إخــــوة وأخــــوات شــــركهم مــــع اجلــــد إىل الســــدس
اهللا ياحلسن بن عيسى أخربنا ابن املبارك أخربنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم أن عليا رض
كـل يعنه كان يشرك اجلد مع اإلخـوة إىل سـتة هـو سادسـهم فـإذا كثـروا أعطـاه السـدس ويعطـ

أخــا صــاحب فريضــة فريضــته وال يــورث أخــا ألم وال أختــا ألم مــع اجلــد وال يقاســم بــأخ ألب
وإذا كانــت أخـــت ، وال يزيــد اجلــد مـــع الولــد علـــى الســدس إال أن ال يكــون غـــريه ،ألب وأم

وإذا كانـت .ألب وأم وأخ ألب وجد أعطى األخت النصـف وجعـل النصـف بـني اجلـد واألخ
أخـــت ألب وأم وأخ وأخـــت ألب وجـــد جعلهـــا مـــن عشـــرة لألخـــت مـــن األب واألم النصـــف 

.اهـ مرسل صحيحألب سهمان ولألخت لألب سهممخسة أسهم وللجد سهمان ولألخ ل
الــرمحن بــن حــدثنا عبــد : ومــن حــديث بنــدار حممــد بــن بشــار قــال]6828[ابــن املنــذر وقــال

أن علــي بــن أيب حــدثنا ســفيان عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن عبيــد بــن نضــيلة: مهــدي قــال
يــه الســدس، مث يعططالــب كــان يعطــي اجلــد الثلــث، مث حتــول إىل الســدس، وأن عبــد اهللا كــان

.اهـ صحيح ، تقدم حتول إىل الثلث
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: حـدثنا سـفيان عـن فـراس عـن الشـعيب قـال : حـدثنا وكيـع قـال ]31872[ابن أيب شيبة -
أن اجعلــه كأحــدهم ، : فكتــب إليــه ،كتــب ابــن عبــاس إىل علــي يســأله عــن ســتة إخــوة وجــد 

بـن حيـىي أخربنـا وكيـع حممد بـن نصـر حـدثنا حيـىي من طريق]12811[البيهقي .وامح كتايب
اهللا عنهمــا يســأله يرضــيعلــكتــب ابــن عبــاس إىل : قــال عــن ســفيان عــن فــراس عــن الشــعيب

أخربنــا ]2974[الــدارمي . وامــح كتــايب، تــب إليــه اجعلــه كأحــدهم عــن ســتة إخــوة وجــد فك
يكتـب ابـن عبـاس إىل علـ: قال عن الشعيببن مسهر عن الشيباينيحممد بن عيينة عن عل

ط اجلـد سـبعا وال أن أعـ: يفكتـب إليـه علـ. أتيـت جبـد وسـتة إخـوةإين: اس بالبصـرة وابن عب
طالـب أخربنـا يزيـد بـن هـارون حيـىي بـن أيبمـن طريـق] 12812[البيهقـي .تعطه أحدا بعده

يكتـب ابـن عبـاس إىل علـ: قـال عـن الشـعيبإسحاق الشـيباينأخربنا قيس بن الربيع عن أيب
اهللا عنـه أن أعطـه سـبع يرضـيستة إخوة وجد فكتب إليه عليفاهللا عنهما من البصرةيرض

نـا حممــد بــن : كتــب إيل علـي بــن إبـراهيم التربيــزي قــال]308/ 8[ابــن حـزم يف احمللــى . املـال
عبــد اهللا بــن اللبــان أنــا القاضــي أمحــد بــن كامــل بــن شــجرة أنــا أمحــد بــن عبيــد اهللا أنــا يزيــد بــن 

كتـب ابـن عبـاس مـن البصـرة إىل علـي : الشـعيب قـالهارون عن قيس بن الربيع عـن فـراس عـن
بن أيب طالب يف سبعة إخوة وجد، فكتب إليه علي اقسم املـال بيـنهم سـواء، وامـح كتـايب وال 

.اهـ صحيح ختلده 
ستة إخـوة يفأخربنا أبو نعيم حدثنا حسن عن إمساعيل عن الشعيب]2975[الدارمي وقال 

. ي يرويـه عـن علـا ، الشـعيبيـعلكأنـه يعـين: حممـد قـال أبـو . أعط اجلـد السـدس: وجد قال 
أنـه حـدثنا ابـن أيب خالـد عـن الشـعيب عـن علـي: حدثنا وكيـع قـال ]31871[ابن أيب شيبة 

.اهـ صحيح ، وال خيالف ما قبله د ، فأعطى اجلد السدسأيت يف ستة إخوة وج
: ن ســفيان قــالعــحــدثنا عبــد اهللا: لــي بــن احلســن قــالحــدثنا ع]6827[ابــن املنــذر وقــال

جيعلــه إذا مــا بينــه وبــني ســتة هــو علــيكــان : عــن الشــعيب يف اجلــد قــالحــدثين عيســى املــديين
.اهـ حسن يعطيه السدس، وصار ما بقي بينهمسادسهم، فإذا زاد على ستة

حـدثنا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن عبـد : ال قـحـدثنا وكيـع ]31870[ابن أيب شيبة وقال 
أخربنـا ]2976[الـدارمي .أنه كـان يقاسـم باجلـد اإلخـوة إىل السـدساهللا بن سلمة عن علي 

ان جيعـل أن عليـا كـبـن سـلمة سليمان بن حرب حـدثنا شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عـن عبـد اهللا
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حدثنا هاشم بن القاسم حـدثنا شـعبة عـن ]2978[الدارمي .اجلد أخا حىت يكون سادسا
يشــرك بــني اجلــد واإلخــوة حــىت يكــون يلــكــان ع: عمــرو بــن مــرة عــن عبــد اهللا بــن ســلمة قــال 

حممــد بــن نصــر حــدثنا عبيــد اهللا بــن معــاذ بــن معــاذ مــن طريــق] 12813[البيهقــي . سادســا
بـن يحدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قـال مسعـت عبـد اهللا بـن سـلمة حيـدث عـن علـحدثنا أيب

.يححسن صحاهـ حىت يكون سادسااجلد أخاأنه كان جيعل اهللا عنهيطالب رضأيب
أن عليـا حـدثنا وهيـب حـدثنا يـونس عـن احلسـنأخربنـا أبـو النعمـان ]2977[الدارمي وقال 
مــن طريــق محــاد بــن ســلمة ]309/ 8[ابــن حــزم . يشــرك اجلــد مــع اإلخــوة إىل الســدسكــان

عـــن محيـــد عـــن احلســـن البصـــري أن علـــي بـــن أيب طالـــب كـــان يـــورث اجلـــد مـــع مخســـة إخـــوة 
.اهـ مرسل صحيح له السدس ال ينقص منه شيئا السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك ف

عــن معمــر قــال أخــربين أيــوب عــن ســعيد بــن جبــري عــن رجــل مــن ]19048[عبــد الــرزاق -
.مــن ســره أن يــتقحم جــراثيم جهــنم فلــيقض بــني اجلــد واإلخــوة:مــراد قــال مسعــت عليــا يقــول

أخــربين : النــا ســعيد بــن جبــري قــ: أنــا أبــو بشــر قــال: نــا هشــيم قــال]56[ســعيد بــن منصــور 
من سره أن يتقحم جـراثيم جهـنم فلـيقض بـني اجلـد واإلخـوة: شيخ من مراد عن علي أنه قال

ابــن أيب شــيبة . نـا ســفيان عـن أيــوب عـن ســعيد بـن جبــري عـن شــيخ مـن مــراد عـن علــي مثلـه.
بـن جبــري عـن رجـل مــن حــدثنا سـفيان عـن أيــوب عـن سـعيد : حـدثنا وكيـع قـال ]31917[

.مـن أحـب أن يـتقحم جـراثيم جهـنم فلـيقض بـني اجلـد واإلخـوة: يقـولمسعت عليا: مراد قال
حـدثين رجـل مـن مـراد : نا ابن عليـة عـن أيـوب عـن سـعيد قـالحدث]31921[ابن أيب شيبة 

الــدارمي . مـن أحــب أن يــتقحم يف جـراثيم جهــنم فلــيقض بـني اإلخــوة واجلــد: عـن علــي قــال 
عـن سـعيد بـن جبــري ب السـختياينأخربنـا حممـد بـن يوسـف حـدثنا سـفيان عــن أيـو ]2960[

مـــن ســـره أن يـــتقحم جـــراثيم جهـــنم فلـــيقض بـــني اجلـــد : عـــن رجـــل مـــن مـــراد مســـع عليـــا يقـــول 
عـــن أيـــوب ييزيـــد بـــن هـــارون عـــن ســـفيان الثـــور مـــن طريـــق ]12787[البيهقـــي .واإلخـــوة

.املرادي مبهم. مثلهعن سعيد بن جبري عن رجل من مراد السختياين
حـدثنا سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن عبيـد : حدثنا وكيع قـال ]31916[ابن أيب شيبة وقال

.هـــات إن مل يكـــن فيهـــا جـــد: فقـــال ،بـــن عمـــرو اخلـــاريف أن رجـــال ســـأل عليـــا عـــن فريضـــة 
إســحاق عــن عبيــد بــن عمــرو أخربنــا أبــو غســان حــدثنا إســرائيل عــن أيب]2958[الــدارمي 
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. إن: أتـــاه رجـــل فســـأله عــن فريضـــة فقـــال : قــال يعـــن علـــاخلــاريف
جـاء رجـل : إسـحاق عـن عبيـد بـن عمـرو قـال حدثنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عن أيب

.)1(عبيد وثقه ابن حباناهـ: فقال فسأله عن فريضة يإىل عل
مل :بــن عيينــة عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن الشــعيب قــالاعــن ]19066[عبــد الــرزاق -

يكن أحد من أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم جيعـل بـين األخ مبنزلـة أبـيهم إال علـي 
صـــحابا مـــن عبـــد اهللا بـــن أومل يكـــن أحـــد مـــن أصـــحاب حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أفقـــه ، 

أخربنا أبو عبد اهللا حدثنا أبو العبـاس حـدثنا حيـىي أخربنـا يزيـد ]12691[البيهقي . مسعود
اهللا عنـه كــان ينــزل بــينيحـدثت أن عليــا رضــ:قــالخالـد عــن الشــعيبأيبأخربنـا إمساعيــل بــن

صــلى اهللا عليــه وســلم يفعلــه ومل يكــن أحــد مــن أصــحاب النــيب، األخ مــع اجلــد منــازل آبــائهم 
.)2(هذا يف جد مع بين األخ ، هل حيجبهمو .عن علي مل يسم الشعيب من أفادهاهـ غريه

سن بن عيسى أخربنا ابن املبارك أخربنا أبـو بكـر بـن احلمن طريق] 12689[وروى البيهقي 
كانـا ال يورثـان ابـن األخ أن عليا وعبد اهللا بـن مسـعود  عن املغرية واألعمش عن إبراهيمعياش

مـا ورث أحـد : قـال يزيد بن هـارون أخربنـا حممـد بـن سـامل عـن الشـعيبومن طريق. مع اجلد
.هذا أجوداهـس أخا ألم وال ابن أخ مع جد شيئامن النا

بـالفرائض مـن قـول علـي أنـه كـان يقاسـم باجلـد اإلخـوة لــألب املعـروف عنـد أهـل العلـم]4/734[ابـن املنـذر قـال -1
واألم، إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا إىل السـدس، وال ينقصـه مـن السـدس، فـإن اجتمـع إخـوة ألب وأم ذكـورا أو ذكـورا 

وإناثا، وإخوة ألب، وجد، قاسم باجلد اإلخوة لألب واألم، ومل يـدخل اإلخـوة لـألب يف املقامسـة، ومل يعتـ
يكن للميت إخوة ألب وأم، وكان له إخوة ألب ذكورا أو ذكورا وإناثا، أقامهم مقام اإلخوة لألب واألم مـع اجلـد، فـإن 

للجــد إن كــان ئض، أعطــى أصــحاب الفــرائض فرائضــهم، وجعــل مــا فضــلللجــد، وكــذلك إن كــان معهــن أصــحاب فــرا
فــإن تــرك أصــحاب فــرائض . الفاضــل الســدس أو أكثــر مــن ذلــك، فــإن كــان أقــل مــن الســدس ضــرب لــه بالســدس معهــم

وإخــوة ألب وأم، أو ألب، أعطــى أصــحاب الفــرائض فرائضــهم، وقاســم باجلــد اإلخــوة إن كــانوا ألب وأم أو ألب فيمــا 
يكـون الســدس خـريا لـه، فــإذا كـان الســدس خـريا لـه أعطــاه السـدس، فـإن تــرك أختـا، أو أخــوات ألب وأم، بقـي، إىل أن

وإخوة وأخوات ألب، أعطى األخت أو األخوات من األب واألم فرائضهم، وقاسم باجلد األخوة لـألب ذكـورا كـانوا أو 
د مع الولد ذكـرا كـان أو أنثـى علـى السـدس، إال ذكورا وإناثا فيما بقي، إىل أن يكون السدس خريا له، وكان ال يزيد اجل

اهـأن يكون معه غريه من اإلخوة واألخوات، فإذا مل يكن معه غريه منهم جعل ما بقي للجد
مل ينزهلم مبنزلـة اآلبـاء ،اآلباء يف بين األخ وجد، ال يكونوا مبنزلة] 3022[قال أمحد يف مسائل إسحاق الكوسج-2

اهـبن أخ مع جده امل يكن أحد يورث :عن الثوري قال]19067[عبد الرزاق اهـ وقالإال علي رضي اهللا عنه
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زيـد بـن كتـب إىل ن معاويـة بـن أيب سـفيان  أنـه بلغـه أعن حيـىي بـن سـعيد ]1073[مالك -
واهللا ، يل تســألين عــن اجلــد إنــك كتبــت إ: يســأله عــن اجلــد فكتــب إليــه زيــد بــن ثابــت ثابــت

وقـد حضـرت اخلليفتـني قبلـك ، ال األمـراء يعـين اخللفـاء إوذلك ممـا مل يكـن يقضـي فيـه ، علم أ
خــوة مل ينقصــوه مــن فــإن كثــرت اإل، والثلــث مــع اإلثنــني ، نــه النصــف مــع األخ الواحــد يعطيا
اهـ)1(الثلث
بــن جــريج قــال أخــربين حيــىي بــن ســعيد أنــه قــرأ كتابــا مــن اعــن ]19062[عبــد الــرزاق ورواه

اهللا أعلــــم وحضــــرت :معاويـــة إىل زيــــد بــــن ثابــــت يســــأله عــــن اجلـــد واألخ فكتــــب إليــــه يقــــول
يريد عمر وعثمان يقضيان للجد مع األخ الواحد النصـف ومـع االثنـني الثلـث اخلليفتني قبلك 

اهـفإذا كانوا أكثر من ذلك مل ينقص من الثلث شيئا 
بـن أيب الزنـاد قـال حـدثين أيب أنـه ابن أيب مرمي قـال أخربنـا احدثنا ]1131د[وقال البخاري 

الــرمحن الــرحيم لعبــد اهللا أخــذ هــذه الرســالة مــن خارجــة بــن زيــد ومــن كــرباء آل زيــد بســم اهللا
معاوية أمري املؤمنني من زيد بن ثابت سالم عليك أمري املؤمنني ورمحة اهللا فإين أمحد إليـك اهللا 

ونسـأل -فذكر الرسـالة -الذي ال إله إال هو أما بعد فإنك تسألين عن مرياث اجلد واإلخوة
نضـل أو جنهـل أو نتكلـف مـا لـيس لنـا اهللا اهلدى واحلفظ والتثبت يف أمرنا كله ونعـوذ بـاهللا أن 

وكتــب وهيــب يــوم اخلمــيس ، بــه علــم والســالم عليــك أمــري املــؤمنني ورمحــة اهللا وبركاتــه ومغفرتــه 
]4860[الطـرباين ورواه . األلبايناهـ حسنه لثنيت عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتني وأربعني 

ثنــا ابــن أيب ســعيد بــن أيب مــرميثنــا: حــدثنا أبــو يزيــد القراطيســي وحيــىي بــن أيــوب العــالف قــاال
أنـه أخـذ هـذه الرسـالة مـن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم لزناد حدثين أيبا

سالم عليك أمري املـؤمنني ورمحـة اهللا فـإين أمحـد ة أمري املؤمنني من زيد بن ثابت لعبد اهللا معاوي
ين عـــن مـــرياث اجلـــد واألخـــوة وإن إليـــك اهللا الـــذي ال إلـــه إال هـــو أمـــا بعـــد فإنـــك كتبـــت تســـأل

الكاللة وكثريا مما يقضـى بـه يف هـذه املواريـث ال يعلـم مبلغهـا إال اهللا وقـد كنـا حنضـر مـن ذلـك 
أمــورا عنــد اخللفــاء بعــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم فوعينــا منهــا مــا شــئنا أن نعــي فــنحن 

اهـ)2(به بعد من استفتانا يف املواريثنفيت
.أي جعلوه مبنزلة أحدهم ما مل ينزل عن الثلث -1
ولكن زيدا أثارها بعده وفشت عنه ، إمنا هذه فرائض عمر :أخربنا معمر عن الزهري قال]19060[عبد الرزاق -2

.، تقدم اهـ صحيح 
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الطـاهر أخربنـا ابـن وهـب أبـويعقوب بن سـفيان حـدثينمن طريق] 12805[ورواه البيهقي 
أخــذ أبــو الزنــاد هــذه الرســالة مــن خارجــة بــن زيــد بــن : الزنــاد قــال عبــد الــرمحن بــن أيبأخــربين

بسم اهللا الرمحن الرحيم لعبـد اهللا معاويـة أمـري املـؤمنني مـن : ثابت ومن كرباء آل زيد بن ثابت 
عمـر رأيـت مـن حنـو قسـم أمـري املـؤمنني يعـينإين، رسـالة بطوهلـا وفيهـا فذكر ال، زيد بن ثابت 

مــع اجلــد قســم مــا ورثــا اهللا عنــه بــني اجلــد واإلخــوة مــن األب إذا كــان أخــا واحــدا ذكــراً يرضــ
بينهما شطرين فإن كان مع اجلد أخت واحدة قسم هلا الثلث فإن كانتا أختني مع اجلـد قسـم 

ن مـع اجلـد أخـوان فإنـه يقسـم للجـد الثلـث فـإن كـانوا أكثـر هلما الشطر وللجد الشطر فـإن كـا
مل أره حســبت يــنقص اجلــد مــن الثلــث شــيئا مث مــا خلــص لإلخــوة مــن مــرياث مــن ذلــك فــإين

األب واألم هــم أوىل بعضــهم مــن بعــض مبــا فــرض اهللا هلــم دون بــينأخــيهم بعــد اجلــد فــإن بــين
يقسم بني اجلد واإلخوة مـن األب كان عمر أمري املؤمننييالعلة فلذلك حسبت حنوا من الذ

مث حســبت أمــري :قــال.ومل يكــن يــورث اإلخــوة مــن األم الــذين ليســوا مــن األب مــع اجلــد شــيئا
كتبــت بــه ياهللا عنــه كــان يقســم بــني اجلــد واإلخــوة حنــو الــذياملــؤمنني عثمــان بــن عفــان رضــ

.اهـ حسن صحيح هذه الصحيفةإليك يف
كــان زيــد بــن ثابــت :عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــالعــن الثــوري]19063[عبــد الــرزاق -

يشـــرك اجلـــد مـــع اإلخـــوة واألخـــوات إىل الثلـــث فـــإذا بلـــغ الثلـــث أعطـــاه الثلـــث وكـــان لإلخـــوة 
، ويقاسم باألخ لألب مث يرد على أخيه وال يورث أخا ألم مع جد شيئا ، واألخوات ما بقي 

هم شـــيئا وإذا كـــان أخ لـــألب ويقاســـم بـــاإلخوة مـــن األب األخـــوات مـــن األب واألم وال يـــورث
فـإن ، وإذا كان أخـوات وجـد أعطـاه مـع األخـوات الثلـث وهلـن الثلثـان ، واألم أعطاه النصف 

حـــدثنا حفــص بـــن ]31873[ابــن أيب شــيبة . كانتــا أختــني أعطامهـــا النصــف ولــه النصـــف 
.غيــاث عــن األعمــش عــن إبــراهيم أن زيــدا كــان يقاســم باجلــد مــع اإلخــوة مــا بينــه وبــني الثلــث

حـدثنا األعمـش عـن إبـراهيم حدثنا عمر بن حفص بـن غيـاث حـدثنا أيب]2985[الدارمي 
ابــن أيب شــيبة .عــن زيــد بــن ثابــت أنــه كــان يقاســم باجلــد مــع اإلخــوة إىل الثلــث مث ال ينقصــه

: ن إبــراهيم قــال عــحــدثنا ســفيان عــن األعمــش : حــدثنا معاويــة بــن هشــام قــال ]31888[
حــدثنا ]31912[ابــن أيب شــيبة .وال أختــا ألم مــع جــد شــيئاكــان زيــد ال يــورث أخــا ألم ،

كـان زيـد يشـرك اجلـد : قـال حـدثنا سـفيان عـن األعمـش عـن إبـراهيم: معاوية بن هشام قال 
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إىل الثلث مع اإلخوة واألخوات ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكـان لألخـوة واألخـوات مـا 
شيء ، ويقاسم األخوة مـن األب اإلخـوة مـن بقي ، وال لألخ ألم ، وال لألخت ألم مع جد 

األب واألم ، وال يـــورثهم شـــيئا ، فـــإذا كـــان أخ ألب وأم وجـــد ، أعطـــى اجلـــد النصـــف ، وإذا  
أخـت وإذا كانـتكانا أخوين أعطاه الثلث ، فإن زادوا أعطاه الثلث ، وكان لإلخـوة مـا بقـي

تــني أعطامهــا النصــف ، ولــه ، ولألخــت الثلــث ، وإذا كانتــا أخوجــد أعطــاه مــع األخــت الثلثــني
أم وزوج أعطــى أهــل الفــرائض و النصــف مــا دامــت املقامســة خــريا لــه ، فــإن حلقــت فــرائض امــرأة

فرائضــهم ، ومــا بقــي قاســم اإلخــوة واألخــوات ، فــإن كــان ثلــث مــا بقــي خــريا لــه مــن املقامســة 
مجيـع املـال ، وإن كـان سـدسلـه أعطـاه املقامسـةأعطاه ثلث ما بقي ، وإن كانت املقامسة خريا 

ن سـدس مجيـع املـال أعطـاه وإن كانـت املقامسـة خـريا لـه مـ، السدسخريا له من املقامسة أعطاه 
احلسـن بـن عيسـى أخربنـا ابـن املبـارك أخربنـا سـفيان من طريـق]12818[البيهقي . املقامسة

عن األعمش عن إبراهيم أن زيـد بـن ثابـت كـان يشـرك اجلـد إىل الثلـث مـع اإلخـوة واألخـوات 
وال يـورث أخـا ألم وال أختـا ألم يإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان لإلخوة واألخوات مـا بقـف

يـــورثهم شـــيئا وإذا كـــان أخـــا ألب وأم وجـــد أعطـــاه النصـــف وأعطـــى اجلـــد النصـــف وإذا كانـــا 
كــان لإلخــوة وإذا كانــت أخــت يلثلــث وإن زادوا أعطــاه الثلــث ومــا بقــأخــوين وجــدا أعطــاه ا

وجد أعطاها الثلث وأعطى اجلد الثلثني وإذا كانت أختان وجد أعطامها النصف وأعطى اجلد 
فلألخـوات فـإن يالنصف ما بينه وبـني أن يـبلغن مخسـا فـإذا بلغـن مخسـا أعطـاه الثلـث ومـا بقـ

قاســــم اإلخــــوة يأهــــل الفــــرائض فرائضــــهم ومــــا بقــــحلقــــت فــــرائض امــــرأة أو زوج أو أم أعطــــى
وإن كانـت املقامسـة يخريا له من املقامسـة أعطـاه ثلـث مـا بقـيواألخوات فإن كان ثلث ما بق

قاسم وإن كان سدس مجيع املال خريا له من املقامسة أعطاه السـدس يخريا له من ثلث ما بق
األكدريـــة إذا كـــان زوج وأم ويف.وإن كانـــت املقامســـة خـــريا لـــه مـــن ســـدس مجيـــع املـــال قاســـم

ثالثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة 
مرسل اهـ أسهم وأعطى األم ستة أسهم وأعطى اجلد مثانية أسهم وأعطى األخت أربعة أسهم

.صحيح
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زيـدا كـان يقـولأن حدثنا عبد األعلى عن يونس عن احلسن ]31877[ابن أيب شيبة وقال 
يقاسم اجلد مع الواحد واالثنني ، فإذا كـانوا ثالثـة كـان لـه ثلـث مجيـع املـال ، فـإن كـان معـه : 

فــرائض نظــر لــه ، فــإن كــان الثلــث خــريا لــه أعطيــه ، وإن كانــت املقامســة خــريا لــه قاســم ، وال 
نا ثحــددثنا وهيــب أخربنــا أبــو النعمــان حــ]2984[الــدارمي .ينــتقص مــن ســدس مجيــع املــال

.اهـ مرسل صحيح يشرك اجلد مع اإلخوة إىل الثلثكانزيداأن يونس عن احلسن 
مسعــت الشــعيب :بــن التيمــي عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد قــالاعــن ]19042[عبــد الــرزاق -

حــدثنا وكيــع]31919[ابــن أيب شــيبة .خــذ مــن شــأن اجلــد مبــا اجتمــع عليــه النــاس :يقــول
قـول : يعـين . خذ يف أمر اجلد مبا اجتمـع عليـه النـاس: قال حدثنا إمساعيل عن الشعيب: قال 
:أخربنــا ســعيد بــن املغــرية عــن عيســى بــن يــونس عــن إمساعيــل قــال]2972[الــدارمي .زيــد

اهـــقــول زيــديعــين: قــال أبــو حممــد . خــذ مــن أمــر اجلــد مــا اجتمــع النــاس عليــه: مر اقــال عــ
.صحيح 

أنبأنـا أبـو الوليـد حـدثنا عبـد اهللا بـن حممـد قـال أخربنا أبـو عبـد اهللا] 22031[البيهقي وقال 
مكحــول قــال أبــو عبــد اهللا حــدثنا حممــد بــن حيــىي حــدثنا أبــو املغــرية حــدثنا أبــو بكــر حــدثين

والنـاس علـى ، ن ابـن األخ والعـم اجلـد أوىل مـ: وراشد وضـمرة وعطيـة عـن زيـد بـن ثابـت قـال 
.ال بأس بهاهـ سند ذلك

كـان : قـال ل عن بسام عـن فضـيل عـن إبـراهيمدثنا ابن فضيح]31878[ابن أيب شيبة -
عبــد اهللا وزيــد جيعــالن للجــد الثلــث ولإلخــوة الثلثــني ، ويف رجــل تــرك أربعــة إخــوة ألبيــه وأمــه 

كـان علـي جيعلهـا أسـهما أسداسـا للجـد السـدس ، مل يكـن : وأختيه ألبيه وأمه وجـده ، قـال 
بقــي فللــذكر مثــل حــظ األنثيــني ، وكــان علــي جيعــل للجــد أقــل مــن الســدس مــع اإلخــوة ، ومــا

عبـد اهللا وزيـد يعطيـان اجلـد الثلـث واإلخـوة الثلثـني للـذكر مثـل حـظ األنثيـني ، وقـال يف مخســة 
فللجــد يف قــول علــي الســدس ، ولإلخــوة مخســة أســداس ، وكــان عبــد اهللا : إخـوة وجــد ، قــال 

.اهـ صحيح ان اجلد الثلث ، واإلخوة الثلثنيوزيد يعطي
يف رجـل حدثنا ابـن فضـيل عـن بسـام عـن فضـيل عـن إبـراهيم]31882[ن أيب شيبة ابوقال

فللجـد النصــف وألخيـه النصــف يف قـول علــي وعبـد اهللا وزيــد ، ،تـرك جـده وأخــاه ألبيـه وأمــه 
.فللجــد الثلــث ولإلخــوة الثلثــان يف قــوهلم مجيعــا: خويــه ألبيــه وأمــه أقــالوا يف رجــل تــرك جــده و 
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أخ وجـــد ، فللجـــد فهـــذه مـــن ســـهمني إذا كانـــت أخـــت ، أو: ة ابـــن أيب شـــيبقـــال أبـــو بكـــر 
. فللجــد الثلــث ، ولألخــوين الثلثــانالنصــف ، وإن كانــا أخــوينالنصــف ، ولألخــت أو األخ

يف رجل ترك جده ، وابن أخيـه ألبيـه حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيموقال 
فهــذه مـــن ســـهم : قـــال ابــن أيب شـــيبة .دفللجـــد املــال يف قضـــاء علــي ، وعبـــد اهللا وزيــ،وأمــه 

يف رجـل تـرك حدثنا ابن فضيل عـن بسـام عـن فضـيل عـن إبـراهيموقال . واحد وهو املال كله
فللجــد النصــف ، وألخيــه ألبيــه وأمــه النصــف يف قــول : جــده وأخــاه ألبيــه وأمــه وأخــاه ألبيــه 

الثلثـني ، قاسـم بـاألخ علي وعبـد اهللا ، وكـان زيـد يعطـي اجلـد الثلـث ، واألخ مـن األب واألم 
.اهـ صحيح خ من األب واألم ، وال يرث شيئامن األب مع األ

ن إبــراهيم عــحــدثنا ســفيان عــن األعمــش : حــدثنا وكيــع قــال]31885[وقــال ابــن أيب شــيبة 
كــان عبــد اهللا يقاســم باجلــد األخــوة إىل الثلــث ، ويعطــي كــل صــاحب فريضــة فريضــته ، : قــال

اجلد ، وال يقاسم باألخوة لألب األخوة لألب واألم مع اجلد ، وال يورث األخوة من األم مع
وإذا كانـــت أخـــت ألب وأم وأخـــت ألب وجـــد ، أعطـــى األخـــت مـــن األب واألم النصـــف ، 

وكــان علــي يقاســم باجلــد األخــوة إىل الســدس ، ويعطــي كــل صــاحب فريضــة .واجلــد النصــف
د مع الولد على السـدس إال أن ال فريضته ، وال يورث األخوة من األم مع اجلد ، وال يزيد اجل

يكــون غــريه ، فــإذا كانــت أخــت ألب وأم ، وأخ وأخــت ألب ، وجــد ، أعطــى األخــت مــن 
فهــذه يف : ابــن أيب شــيبة قــال أبــو بكــر . األب واألم النصــف ، وقاســم بــاألخ واألخــت اجلــد

.اهـ صحيح مني ، ويف قول زيد من ثالثة أسهمقول علي وعبد اهللا من سه
يف امــرأة حــدثنا ابــن فضــيل عــن بســام عــن فضــيل عــن إبــراهيم]31907[يب شــيبة ابــن أ-

ها ، فألختهــا ألبيهــا وأمهــا النصــف يف قــول علــي وعبــد اهللا ، هــا وجــدَّ تركــت أختهــا ألبيهــا وأمِّ 
فهذه يف قول علـي : ابن أيب شيبة قال أبو بكر .وكان زيد يعطي األخت الثلث واجلد الثلثني

حــدثنا ابــن فضــيل عــن بســام عــن .مــن ثالثــة أســهم: ، ويف قــول زيــد وعبــد اهللا مــن ســهمني
يف رجل تـرك جـده ، وأختـه ألبيـه وأمـه ، وأخـاه ألبيـه ، فللجـد يف : قال إبراهيم : قال فضيل

قضـــاء زيـــد اخلمســـان مـــن عشـــرة ، أربعـــة أســـهم ، وألختـــه مـــن أبيـــه وأمـــه النصـــف ، مخســـة ، 
كان هلا ،  قضاء زيد على األخت من األب واألم وألخيه ألبيه سهم ، يرد األخ من األب يف 

النصــف مــن أجــل أن ثالثــة أمخــاس أكثــر مــن النصــف ، ولــيس ثالثــة أمخــاس املــال فأعطيــت
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وكــان ابــن مســعود يعطــي األخــت مــن األب .لألخــت الواحــدة وإن قامسهــا أكثــر مــن النصــف
.األب واألمواألم النصـــف ، واجلـــد النصـــف ، وال يعتـــد بـــاألخوة مـــن األب مـــع األخـــوة مـــن

وكان علي جيعل لألخت مـن األب واألم النصـف ، ويقسـم النصـف البـاقي بـني األخـوة واجلـد 
، اجلد كأحدهم ما مل يكن نصيب اجلد أقل من السدس ، إن كان أخ واحد فالنصف الـذي 
بقي بينهما ، وإن كانا أخوين فالنصف بينهما ، وإن كانوا ثالثة ، فللجد السدس ، وما بقي 

فهــذه يف قــول زيــد مــن عشــرة أســهم ، ويف قــول : -ابــن أيب شــيبة -قــال أبــو بكــر.وةفلألخــ
.اهـ مرسل جيد لي جيعلها من ستة إذا كثر األخوةمن سهمني ، وكان ع: عبد اهللا 

أخربنـا حممـد بـن سـامل عـن الشـعيب: حدثنا يزيد بن هارون قال ]31911[ابن أيب شيبة -
لألخــــت مــــن األب واألم : ب ، وجــــد ، يف قــــول علــــي وأخ وأخــــت أل،يف أخــــت ألم وأب 

للجـــد مخســـان ، : النصـــف ، ومـــا بقـــي فبـــني اجلـــد واألخـــت واألخ مـــن األب علـــى األمخـــاس 
لألخـــت مـــن األب واألم النصـــف ، وللجـــد مـــا بقـــي ، : ويف قـــول عبـــد اهللا . ولألخـــت مخـــس

للجـد الثلـث : مـن مثانيـة عشـر سـهما : ويف قـول زيـد . وليس لألخ واألخـت مـن األب شـيء
ولألخـت مـن األب واألم ثالثـة ، مث ستة ، ولألخ من األب ستة ، ولألخـت مـن األب ثالثـة

ترد األخت واألخ من األب على األخـت مـن األب واألم سـتة أسـهم ، فاسـتكملت النصـف 
.لألخ سهمان ولألخت سهم: تسعة ، وبقي هلما ثالثة أسهم 

لألختـــني مـــن األب واألم الثلثـــان ، : ل علـــي ويف أختـــني ألب وأم ، وأخ ألب ، وجـــد يف قـــو 
لألختـني مـن األب واألم الثلثـان ، وللجـد مـا : وما بقي فبـني اجلـد واألخ ، ويف قـول عبـد اهللا 

للجـد سـهم ، ولـألخ : هـي ثالثـة أسـهم : ويف قـول زيـد . بقي ، وليس لألخ من األب شيء
األب واألم ســــهمهما ، ســــهم ولألختــــني ســــهم ، مث يــــرد األخ مــــن األب علــــى األختــــني مــــن 

.فتستكمالن الثلثني ، ومل يبق له شيء
لألختــني لــألب واألم : وعبــد اهللا ي قــول علــويف أختــني ألب وأم ، وأخــت ألب ، وجــد ، يف

: من مخسـة أسـهم : ويف قول زيد .الثلثان ، وما بقي للجد ، وليس لألخت من األب شيء
ولألخــــت مــــن األب ســــهم ، مث تــــرد للجــــد ســــهمان ، ولألختــــني مــــن األب واألم ســــهمان ،

.األخت من األب على األختني من األب واألم سهمهما ، ومل يبق هلا شيء
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لألختــــني مــــن األب واألم : ويف أختــــني ألب وأم ، وأخ وأخــــت ألب ، وجــــد يف قــــول علــــي 
الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبني األخت واألخ من األب للـذكر مثـل حـظ األنثيـني ، 

لألختني من األب واألم الثلثان ، وللجـد مـا بقـي ، ولـيس لـألخ واألخـت : ل عبد اهللا ويف قو 
للجـد الثلـث مخسـة أسـهم ، ولـألخ : مـن مخسـة عشـر سـهما : ويف قول زيد.من األب شيء

ولألختـني مـن األب واألم أربعـة أسـهم ، مث يـرد من األب أربعة ، ولألخت من األب سهمان
ألختني مـن األب واألم نصـيبهما ، يسـتكمالن الثلثـني ومل يبـق األخ واألخت من األب على ا

.هلما شيء
لألختـني مـن األب واألم : ويف أختني ألب وأم ، وأختني ألب ، وجد يف قول علي وعبد اهللا 

: مـن سـتة أسـهم : ويف قـول زيـد . الثلثان ، وللجد ما بقي ، وليس لألختـني مـن األب شـيء
واألم ســهمان ، ولألختــني مــن األب ســهمان ، مث تــرد للجــد ســهمان ، ولألختــني مــن األب

األختــان مــن األب علــى األختــني مــن األب واألم ســهميهما ، فيســتكمالن الثلثــني ، ومل يبــق 
.هلما شيء

لألخــت مــن : يف قــول علــي وعبـد اهللا : ويف أخـت ألب وأم ، وثــالث أخــوات ألب ، وجـده 
ملـــة الثلثــني ، وللجـــد مــا بقـــي ، ويف األب واألم النصــف ، ولألخــوات مـــن األب الســدس تك

للجــد الثلـث ســتة ، ولألخــت مــن األب واألم ثالثــة أســهم ، : مثانيــة عشــر ســهما : قـول زيــد 
مـن األب تسـعة أسـهم ، مث تـرد األخـوات مـن األب علـى األخـت مـن األب واألم ولألخوات

.ستة أسهم ، فاستكملت النصف تسعة ، وبقي هلن سهم سهم
لألختـــني مـــن األب واألم : يف قـــول علـــي : وأختـــني ألب ، وجـــد ، وأخويف أختـــني ألب وأم

الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي فبني األخ واألختني من األب للذكر مثل حـظ األنثيـني ، 
لألختني من األب واألم الثلثان ، وللجد ما بقـي ، ولـيس لـألخ واألختـني : ويف قول عبد اهللا 

.من األب شيء
.لألخت النصـف ، ولـألم ثلـث مـا بقـي ، وللجـد مـا بقـي: جد يف قول علي ويف أم وأخت و 
لــألم الثلــث ثالثــة ، وللجــد أربعــة ، ولألخــت ســهمان ، : مــن تســعة أســهم : ويف قــول زيــد 

لألم الثلث ، وللجد الثلـث ، ولألخـت الثلـث ، : جعله معهما مبنزلة األخ ، ويف قول عثمان 
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يكــن يــورث للجــد مــا بقــي ، لــيس لألخــت شــيء ، مللــألم الثلــث ، و : ويف قــول ابــن عبــاس 
.اهـ حسن أخا وأختا مع جد شيئا

احلسن بن عيسى أخربنا جرير عن املغرية عـن أصـحاب من طريق]12821[وروى البيهقي 
يقـــول علـــيف، وجـــد ، وأخـــت ألب ، أخـــت ألب وأم : وإبـــراهيم والشـــعيبإبــراهيم والشـــعيب

يلنصف ولألخت من األب السدس تكملة الثلثني وما بقوعبد اهللا لألخت من األب واألم ا
قــول زيــد لألختــني النصــف وللجــد النصــف وتــرد األخــت مــن األب نصــيبها علــى ويف.للجــد

وعبــد اهللا لألخــت يقــول علــأخــت ألب وأم وأختــان ألب وجــد يف.األخــت مــن األب واألم
وإن كـن ، للجـد يا بقـمن األب واألم النصف ولألختني من األب السدس تكملة الثلثني ومـ

قـول زيـد للجـد مخسـان ولألخـوات ويف.أخوات من األب أكثر مـن اثنتـني مل يـزدن علـى هـذا
سهم سهم من مخسـة مث تـرد األختـان مـن األب علـى األخـت مـن األب واألم حـىت تسـتكمل 
النصف وهلما فضل فإن كن ثالث أخوات أو أربع أخـوات ألب مـع أخـت ألب وأم وجـد مل 

بــني األخــوات يمــن الثلــث شــيئا وكــان لألخــت مــن األب واألم النصــف ومــا بقــيــنقص اجلــد 
اهللا عنـــه لألخـــت مـــن األب يقـــول علـــى رضـــوجـــد يف، وأخ ألب ، أخـــت ألب وأم . لـــألب

اهللا عنـه للجـد النصـف يقول عبد اهللا رضـبني األخ واجلد نصفان ويفيواألم النصف وما بق
قـول زيـد مـن ويف.مـن األب وال جنعـل لـه شـيئاولألخت من األب واألم النصف ويبقـى األخ

عشـــرة أســـهم أربعـــة أســـهم للجـــد وأربعـــة لـــألخ وســـهمان لألخـــت مث يـــرد األخ علـــى األخـــت 
وأخ ألب وأخـــت ألب ، أخـــت ألب وأم .ثالثـــة أســـهم فتســـتكمل النصـــف ويبقـــى لـــه ســـهم

واألخ بــني اجلــد ياهللا عنــه لألخــت مــن األب واألم النصــف ومــا بقــيرضــيقــول علــوجــد يف
يقـــول عبـــد اهللا لألخـــت مـــن األب واألم النصـــف ومـــا بقـــويف.القســـمةواألخـــت أمخاســـا يف

قول زيـد مـن مثانيـة عشـر سـهما للجـد الثلـث ويف.ءيللجد ليس لألخت واألخ من األب ش
ســتة أســهم ولــألخ ســتة ولألختــني لكــل واحــدة منهمــا ثالثــة مث يــرد األخ واألخــت مــن األب 

. م حىت تستكمل النصف تسـعة أسـهم ويبقـى بينهمـا ثالثـة أسـهمعلى األخت من األب واأل
بـــني ياهللا عنــه لألختـــني الثلثـــان ومـــا بقـــيرضـــيقـــول علـــأختــان ألب وأم وأخ ألب وجـــد يف

للجـد ويطـرح يقول عبد اهللا لألختني مـن األب واألم الثلثـان ومـا بقـويف.األخ واجلد نصفان
م ولألختــني ســهم ولــألخ ســهم مث يــرد األخ قــول زيــد مــن ثالثــة أســهم للجــد ســهويف.األخ
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أختـان ألب وأم وأخـت ألب وجـد .ءيسـهمه علـى األختـني فاسـتكملتا الثلثـني ومل يبـق لـه شـ
ياهللا عنهما مجيعا لألختني مـن األب واألم الثلثـان وللجـد مـا بقـيوعبد اهللا رضيقول عليف

أســهم ولألخــوات قــول زيــد مــن عشــرة أســهم للجــد أربعــةويف.وســقطت األخــت مــن األب
يسهمان سهمان مث ترد األخت من األب عليهما سهمني ومل يبق هلا ش

اهللا عنـه لألختـني مـن األب يرضـيقـول علـأختان ألب وأم وأخ وأخت ألب وجـد يف.شيئا
قـول ويف.بـني األخ واألخـت للـذكر مثـل حـظ األنثيـنييواألم الثلثان وللجـد السـدس ومـا بقـ

قــول زيــد مــن ويف.للجــد وســقط األخ واألخــت مــن األبيد اهللا لألختــني الثلثــان ومــا بقــعبــ
اهــثالثة للجـد الثلـث وهـو سـهم وسـهمان لألختـني مـن األب 

.حسن 
مـن : قـالنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشـعيب: نا أبو معاوية قال]78[سعيد بن منصور -

حــدا مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ورث إخــوة مــن أم مــع جــد فقــد  زعــم أن أ
مــا : حــدثنا إمساعيــل عــن الشــعيب قــال: حــدثنا وكيــع قــال]31887[ابــن أيب شــيبة .كــذب

البيهقـــــي .هللا عليـــــه وســـــلم إخـــــوة مـــــن أم مـــــع جـــــدورث أحـــــد مـــــن أصـــــحاب النـــــيب صـــــلى ا
أخربنا أبو معاويـة عـن إمساعيـل بـن حممد بن نصر حدثنا حيىي بن حيىيمن طريق] 12630[

ورث صـلى اهللا عليـه وسـلممن زعم أن أحدا من أصحاب حممد : قال خالد عن الشعيبأيب
احلســـن بـــن عيســـى أخربنـــا ابـــن املبـــارك أخربنـــا ومـــن طريـــق. إخـــوة مـــن أم مـــع جـــد فقـــد كـــذب

عليـــه صــلى اهللا مــا ورث أحـــد مــن أصــحاب النـــيب: قـــال خالـــد عــن الشــعيبإمساعيــل بــن أيب
سـفيان عـن األعمـش قال وأخربنا ابن املبارك أخربنا . اإلخوة من األم مع اجلد شيئا قطوسلم

.اهـ صحيح عن إبراهيم حنوه
د مــن مل يكــن أحــ:عــن الثــوري عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال]19077[عبــد الــرزاق وقــال

.اهـ صحيح سلم يورث أخا ألم مع جد أصحاب حممد صلى اهللا عليه و 
حـدثنا سـفيان عـن األعمـش عـن إبــراهيم : حـدثنا وكيـع قـال ]31889[بـن أيب شـيبة وقـال ا
فهـذه مـن : قال أبو بكـر .كان علي وعبد اهللا ال يورثان اإلخوة من األم مع اجلد شيئا: قال 

.اهـ صحيح سهم واحد ألن املال كله للجد
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ن طــاووس ابــن مهــدي عــن محــاد بــن ســلمة عــن ليــث عــحــدثنا ]31842[ابــن أيب شــيبة -
وقـال سـعيد . حيجبـين بنـو بـين دو : قـال عن ابن عباس

يـرثين ابـن إبـين :بن منصور حدثنا خالد بـن عبـد اهللا عـن ليـث عـن عطـاء عـن ابـن عبـاس قـال
وقد. تقدم يف أول باب اجلد اهـ؟دون إخويت وال أرث أنا ابن إبين

وكان يراه أبـا ،ابن اإلبن كإلخوة  حيجب ااجلد مراده أن.ليس بالقويليث بن أيب سليم و ، 
.

مرياث اجلد مع الزوج واألم واألختيف 
)األكدرية(

: مل مسيــت األكدريــة؟ قــال: ســألت األعمــش]10[روايــة أيب نعــيم الفــرائض يف ســفيان قــال
وقال.أخطأ فيها، فسميت األكدريةطرحها عبد امللك بن مروان على رجل يقال له أكدر، ف

مل مسيت األكدرية : قلت لألعمش : قال نحدثنا وكيع عن سفيا]31893[ابن أيب شيبة 
األكـدر ، كـان ينظـر يف الفـرائض ، ان علـى رجـل يقـال لـهطرحها عبـد امللـك بـن مـرو : ؟ قال 

ن إمنــا مسيــت يفســر ســفياوكنــا نســمع قبــل أن: قــال وكيــع .فأخطــأ فيهــا ، فســماها األكدريــة
اهـول زيد تكدر فيها ، مل يفسر قولهألن قاألكدرية

: يف األكدريـة يف مثانيـةهللاعبد اعن عن منصور عن إبراهيم]11[رواية قبيصةلثوريوقال ا
مـن : علي بن أبي طالبوقال . األخت النصف، وللزوج النصف، ولألم سهم، وللجد سهم

: ثابـتبـنزيـدوقـال .ألم الثلـث، وللجـد سـهملألخت النصف وللزوج النصف ول: تسعة
ن أعـن الثـوري عـن األعمـش عـن إبـراهيم ]19074[عبـد الـرزاقورواه. من سبعة وعشـرين

هي من مثانية لألخت النصف ثالثـة وللـزوج النصـف : قال يف أم وأخت وزوج وجد عبد اهللا
ة ولألخــت ثالثــة هــي مــن تســعة للــزوج ثالثــ: علــيوقــال . ثالثــة ولــألم ســهم وللجــد ســهم 

هي من سبعة وعشرين وهي األكدرية يعـين أم الفـروج زيدوقال .ولألم سهمان وللجد سهم 

حدثنا أبو معاوية عـن األعمـش عـن ]31890[ابن أيب شيبة .وللجد مثانية ولألخت أربعة 
للـــزوج ثالثـــة ، وثالثـــة لألخـــت ، : جيعـــل األكدريـــة مـــن مثانيـــة عبـــد اهللاكـــان : قـــال مإبـــراهي
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ثالثـــة للـــزوج ، وثالثـــة : جيعلهـــا مـــن تســـعة علـــيوكـــان : قـــال . وســـهم لـــألم ، وســـهم للجـــد
ثالثـة للـزوج ، وثالثـة : جيعلهـا مـن تسـعة زيـدوكـان . لألخت ، وسهمان لألم ، وسهم للجد

لألخت ، وسهمان لألم ، وس
. ربعــةالــزوج تســعة ، واألم ســتة ، ويبقــى اثنــا عشــر ، فيعطــي اجلــد مثانيــة ، ويعطــي األخــت أ

عـن علـي وعبـد اهللا وزيـد مبثـل حـديث أيب راهيمعـن إبـحدثنا ابن فضيل عن بسام عـن فضـيل
ــ: معاويــة ، وزاد فيــه  ه كــان جيعــل اجلــد والــدا ، ال يــرث اإلخــوة معــه وبلغــين عــن ابــن عبــاس أن

حـدثنا وكيـع .سـهمان: سـهم ، ولـألم الثلـث : شيئا ، وجيعل للـزوج النصـف وللجـد السـدس 
اهللا وزيـــد مثـــل حـــديث أيب عـــن علـــي وعبـــد حـــدثنا ســـفيان عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم: قـــال 

.اهـ صحيح معاوية
ربنا جرير عن املغرية عـن أصـحاب احلسن بن عيسى أخمن طريق]12820[البيهقي وروى

لـألم الثلـث ولألخـت يعلـقـول أم وأخـت وزوج وجـد يف: وإبراهيم والشـعيبإبراهيم والشعيب
قــــول عبــــد اهللا لألخــــت النصــــف ويف. النصـــف وللــــزوج النصــــف وللجــــد الســــدس مـــن تســــعة 

وللـزوج النصـف ولـألم الثلـث وللجـد السـدس مــن تسـعة أسـهم ويقاسـم اجلـد األخـت بسدســه 
ثالثــة فتكــون ســبعة وعشــرون لــألم ســتة نصــفها فيكــون لــه ثلثــاه وهلــا ثلثــه تضــرب التســعة يفو 

اهــــ األكدريـــة أم الفـــروخيوهـــ، وللـــزوج تســـعة ويبقـــى اثنـــا عشـــر للجـــد مثانيـــة ولألخـــت أربعـــة 
.ثقات
وأم، عـن علـي يف زوج نا أبو عوانة عن مغـرية عـن إبـراهيمحدث]65[سعيد بن منصور وقال

للـزوج ثالثـة أسـهم، ولـألم سـهمان، وللجـد : قـال فيهـا علـي: قال. وجد، ب وأم وأخت أل،
للــزوج ثالثــة أســهم، ولــألم ســهم، وللجــد : وقــال ابــن مســعود.ســهم، ولألخــت ثالثــة أســهم
للـزوج ثالثـة أسـهم، ولـألم سـهمان، : وقـال فيهـا زيـد بـن ثابـت.سهم، ولألخـت ثالثـة أسـهم

ضرب مجيع السهام يف ثالثة، فيكون سبعة وعشـرين وللجد سهم، ولألخت ثالثة أسهم، مث ي
لجـد مـن ذلـك مثانيـة، سهما، للزوج مـن ذلـك تسـعة، ولـألم سـتة، ويبقـى اثنـا عشـر سـهما، ول

أنا املغرية عن إبراهيم عن علـي وعبـد اهللا وزيـد بـن ثابـت مثـل : نا هشيم قال.ولألخت أربعة
د مـــا بقـــي، ولـــيس ثلـــث، وللجـــللـــزوج النصـــف، ولـــألم ال: عبـــاسابـــنذلـــك، وزاد هشـــيم عـــن 

ابـن عبـاس مثـل و أنـا مغـرية عـن علـي وعبـد اهللا وزيـد: نا خالد بن عبد اهللا قال.لألخت شيء
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اهـــ وزيــد مثــل ذلــكنــا األعمــش عــن إبــراهيم عــن علــي وعبــد اهللا: نــا أبــو معاويــة قــال. ذلــك
.مرسل صحيح 

ــأن ســعيد بــن عــامر عــن مهــام عــن قتــادةأخربنــا]2987[الــدارمي - قــال يفثابــتبــندزي
، وللجــد جعلهــا مــن ســبع وعشــرين ، لــألم ســتة ، وللــزوج تســعة: أخــت وأم وزوج وجــد قــال 

.رجاله ثقاتمرسل اهـ مثانية ، ولألخت أربعة
وهــي امــرأة توفيــت وتركــت زوجهــا األكدريــة : زيــد مــذهبَ أيب الزنــاد اقتصــاصتقــدم يف وقــد 

لنصف، ولألم الثلث، وللجد السدس، ولألخـت وأمها وجدها وأختها ألبيها، فيفرض للزوج ا
النصف، مث جيمع سدس اجلد ونصف األخت فيقسم كله أثالثا، للجد منه الثلثان، ولألخت 

.)1(الثلث

خت األم واألمع د مرياث اجليف 
داجلعلى من مل يفضل األمو

قضــى يف جــد وأم عمــرعــن الثــوري عــن منصــور عــن إبــراهيم أن ]19073[عبــد الــرزاق -
ابـن . فجعل لألخت النصـف ولـألم سـهما وللجـد سـهمني مل يفضـل أمـا علـى جـد ، أخت و 

يف أخـت وأم راهيم عن عمر ن إبعحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ]31897[أيب شيبة 
مرسـل . اهــ هـذه مـن سـتة لألخت النصف ، ولألم السدس ، ومـا بقـي فللجـد: وجد ، قال 

.صحيح 

وكــان علــي وزيــد يقـوالن للــزوج النصــف ولــألم الثلــث ولألخــت النصــف : ]344/ 5[بــو عمــر يف االســتذكار أقـال -1
إال أن زيــدا جيمــع ســهم األخــت واجلــد وهــي ســبعة فيجعلهــا ، عالــت إىل تســعة ، الفريضــة مــن ســتة ، وللجــد الســدس 

بسبعة وعشـرين للـزوج ثالثـة يف بينهما على ثالثة أسهم سهمان للجد وسهم لألخت عملها أن تضرب ثالثة يف تسعة
سـألت :وقـال الشـعيب.ثالثة تسعة ولألم سهمان يف ثالثة ستة وتبقى اثنا عشر لألخـت ثلثهـا أربـع للجـد ثلثاهـا مثانيـة 

واهللا مــا فعــل زيــد هــذا قــط يعــين أن أصــحابه :قبيصــة بــن ذؤيــب وكــان مــن أعلمهــم بقــول زيــد فيهــا يعــين األكدريــة فقــال
وقال أبو احلسني بن اللبان الفارض مل يصح عن زيد ما ذكروا يعين يف األكدرية وقياس قوله أن .قاسوا ذلك على قوله

اهـ
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يف رجـل تـرك علـيعـن أنـا مغـرية عـن إبـراهيم: هشـيم قـالنا حـدث]70[سعيد بن منصـور -
مســعودابــنوإن .وللجــد الســدسلألخــت النصــف، ولــألم الثلــثجــده وأمــه وأختــه، فجعــل

جعلهـا مـن تسـعة، ثابتبنزيدوإن ، جعل لألخت النصف، ولألم السدس، وللجد الثلـث 
ابــن أيب . األنثيــني فجعــل لــألم الثلــث، وجعــل مــا بقــي بــني اجلــد واألخــت، للــذكر مثــل حــظ 

يف امـرأة تركـت أختهـا حـدثنا ابـن فضـيل عـن بسـام عـن فضـيل عـن إبـراهيم]31895[شيبة 
ألبيهـــا وأمهـــا ، وجـــدها ، وأمهـــا ، فألختهـــا ألبيهـــا وأمهـــا النصـــف ، وألمهـــا الثلـــث ، وللجـــد 

لــــألم الســــدس ، وللجــــد الثلــــث ، ولألخــــت : وكــــان عبــــد اهللا يقــــول .الســــدس يف قــــول علــــي
مل يكـن اهللا لــرياين أفضــل أمـا علــى جـد يف هــذه الفريضــة وال : وكــان عبـد اهللا يقــول النصـف ، 

وكان زيد يعطي األم الثلث ، واألخت ثلث ما بقي ، قسمها زيد علـى .يف غريها من احلدود
لـــألم الثلـــث ثالثـــة أســـهم ، ولألخـــت ثلـــث مـــا بقـــي ســـهمان ، وللجـــد أربعـــة : تســـعة أســـهم 

ــ.أســهم .لــألم الثلــث ، ولألخــت الثلــث ، وللجــد الثلــث: نهم أثالثــا وكــان عثمــان جيعلهــا بي
.مرسل جيد اهـ اجلد مبنزلة األب: بن عباس يقول وكان ا

كــان عمــر : عــن إبــراهيم قــالعــن األعمــش]26[يف الفــرائض روايــة أيب نعــيم وقــال ســفيان
ن عـــن الثـــوري عـــ]19068[عبـــد الـــرزاق رواه .وعبـــد اهللا يكرهـــان أن يفضـــال أمـــا علـــى جـــد

ســـعيد بـــن . بـــن مســـعود ال يفضـــالن أمـــا علـــى جـــد اكـــان عمـــر و :األعمـــش عـــن إبـــراهيم قـــال
كـان عمـر وعبـد اهللا ال : قـالمبـراهيعـن إنـا األعمـش: نا أبـو معاويـة قـالحـدث]69[منصور 

حــدثنا وكيــع قــال حــدثنا األعمــش عــن ]31913[ابــن أيب شــيبة .يفضــالن أمــا علــى جــد
مــن ] 12831[البيهقــي .ا كانــا ال يفضــالن أمــا علــى جــدإبــراهيم عــن عمــر وعبــد اهللا

طالــب أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا ســفيان عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال حيــىي بــن أيبطريــق 
وللجـد مـا يلألخـت النصـف ولـألم ثلـث مـا بقـ: أم وأخـت وجـد اهللا عنه يفيقال عمر رض

اهللا ين عمـــر وعبـــد اهللا رضـــكـــا: قـــال وأخربنـــا ســـفيان عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم قـــال .يبقـــ
.اهـ مرسل صحيح عنهما ال يفضالن أما على جد

معاوية بـن عمـرو ثنـا زائـدة عـن سـفيان عـن أبيـه سـعيد بـن من طريق ] 7964[وروى احلاكم 
مـا كـان اهللا تعـاىل : مسروق عن املسيب بن رافع عـن عبـد اهللا بـن مسـعود رضـي اهللا عنـه قـال 

.الذهيب على شرطهما ووافقه ححهصو اهـلرياين أفضل أما على جد 
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بـن مسـعود وزيـد بــن ااختلـف علـي و :عـن رجـل عـن الشـعيب قــال]19069[عبـد الـرزاق -
لألخــت النصــف :فقــال علــي. وأخــت ألب وأم ، وأم ، بــن عبــاس يف جــد اثابــت وعثمــان و 

لألخـــت النصـــف ولـــألم الســـدس وللجـــد :بـــن مســـعوداوقـــال .ولـــألم الثلـــث وللجـــد الســـدس
هـي علـى تسـعة :وقـال زيـد.لـألم الثلـث ولألخـت الثلـث وللجـد الثلـث:وقال عثمان.الثلث

لـألم الثلـث ومـا : بـن عبـاس اوقـال .سهم لألم الثلث وما بقي فثلثـان للجـد والثلـث لألخـتأ
.اهـ سند ضعيف ، له شاهد بقي فللجد وليس لألخت شيء 

ن عبــــد الواحــــد عــــن عــــحــــدثنا ســــفيان: حــــدثنا وكيــــع قــــال ]31894[قــــال ابــــن أيب شــــيبة 
عمن مسع الشعيب قال يف أم ، وأخـت ألب وأم ، وعن سفيان . إمساعيل بن رجاء عن إبراهيم

لـــألم ثالثـــة ، وللجـــد أربعـــة ، ولألخـــت : مـــن تســـعة أســـهم : إن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال : وجـــد 
ســـهمان ، ومـــا بقـــي : ثالثـــة ، ولـــألم الثلـــث : لألخـــت النصـــف : وإن عليـــا قـــال . ســـهمان

ســهم ، : ثالثــة ، ولــألم الســدس : لألخــت النصــف : وقــال ابــن مســعود . و ســهمفللجــد وهــ
ثلــث لــألم ، وثلــث لألخــت ، وثلــث : أثالثــا : وقــال عثمــان . ومــا بقــي فللجــد وهــو ســهمان

سـألين : وقـال الشـعيب : قـال وكيـع .لألم الثلـث ، ومـا بقـي فللجـد: للجد ، وقال ابن عباس 
قــول مــن هــذا ؟ : قــاويلهم فأعجبــه قــول علــي ، فقــال فأخربتــه بأ،احلجــاج بــن يوســف عنهــا 

علــي قضــائه ، إمنــا عبنــا  إنــا مل نعــب علــى: قــول أيب تــراب ، ففطــن احلجــاج ، فقــال : فقلــت 
اهـكذا وكذا

أيت احلجـاج بـن يوسـف : قـالنا هشـيم عـن عبيـدة عـن الشـعيب]71[بن منصور سعيد قال و 
. أم وجـد وأخـت: ومـا هـي؟ قـال: هـا؟ فقلـتما تقـول في: يف هذه الفريضة، فأرسل إيل، فقال

يب تــراب يعــين علــي بــن أيب هلــذا قضــاء أ: مــا قــال فيهــا األمــري؟ فــأخربين بقولــه، فقلــت: قلــت
قــال فيهــا عمــر بــن : يــه وســلموقــال فيهــا ســبعة مــن أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا علطالــب

لـألم : يها عليوقال ف. لألخت النصف، ولألم السدس، وللجد الثلث: وابن مسعوداخلطاب
لــألم الثلــث، ولألخــت : الثلــث، ولألخــت النصــف، وللجــد الســدس، وقــال عثمــان بــن عفــان

هــي مــن : لــيس هــذا بشــيء، وقــال فيهــا زيــد بــن ثابــت: الثلــث، وللجــد الثلــث، فقــال احلجــاج
وقـال فيهـا ابـن عبـاس وابـن . تسعة أسهم، لألم ثالثة أسهم، وللجـد أربعـة، ولألخـت سـهمان

.عبيدة بن معتب فيه ضعف ـاهلثلث، وللجد ما بقي، وليس لألخت شيءلألم ا: الزبري
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أخربنـا أبــو عبـد اهللا احلــافظ أخربنــا أمحـد بــن سـلمان الفقيــه حــدثنا ]12828[وقـال البيهقــي 
حــدثنا عبــد اهللا بــن جعفــر حــدثنا عيســى بــن يــونس حــدثنا عبــاد بــن يهــالل بــن العــالء الرقــ
ســني بــن الفضــل القطــان ببغــداد أخربنــا عبــد اهللا بــن ح وأخربنــا أبــو احلموســى حــدثنا الشــعيب

جعفــر بــن درســتويه حــدثنا يعقــوب بــن ســفيان حــدثنا عبــد اهللا بــن يوســف حــدثنا عيســى بــن 
بـه احلجـاج موثقـا فلمـا انتهـى إىل بـاب القصـر أنـه أيتيونس عن عبـاد بـن موسـى عـن الشـعيب

بــني دفتيــك مــن العلــم ولــيس بيــوم ملــاإنــا هللا يــا شــعيب: مســلم فقــال يزيــد بــن أيبلقيــين: قــال
حممـد بـن احلجـاج مث لقيـين. أن تنجـويشفاعة بؤ لألمري بالشرك والنفـاق علـى نفسـك فبـاحلر 

ممــن خــرج علينــا وأنــت يــا شــعيب: قــال .فلمــا دخلــت علــى احلجــاج.مثــل مقالــة يزيــدفقــال يل
ســـلك واكتحلنـــا أصـــلح اهللا األمـــري أحـــزن بنـــا املنـــزل وأجـــدب اجلنـــاب وضـــاق امل: وكثـــر فقلـــت 

: قــال .خزيــة مل نكــن فيهــا بــررة أتقيــاء وال فجــرة أقويــاءالســهر واستحلســنا اخلــوف ووقعنــا يف
يفمث احتـاج إيل.أطلقا عنـه، صدقت واهللا ما بروا خبروجهم علينا وال قووا علينا حيث فجروا 

قــــد اختلــــف فيهــــا مخســــة مــــن : أم وأخــــت وجــــد فقلــــت مــــا تقــــول يف: فريضــــة فأتيتــــه فقــــال 
وعبـد اهللا بـن يأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عباس وزيد وعثمان وعل

: قلــت . إن كــان ملنقبــايروايــة الرقــمــا قــال فيهــا ابــن عبــاس إن كــان ملقنبــا ويف: قــال . مســعود
: قلـت ؟ فمـا قـال فيهـا زيـد : قـال . جعل اجلـد أبـا ومل يعـط األخـت شـيئا وأعطـى األم الثلـث

فمــا : قــال .تســعة أعطــى األم ثالثــة وأعطــى اجلــد أربعــة وأعطــى األخــت ســهمنيجعلهــا مــن
فمـا قـال فيهـا : قـال . جعلهـا أثالثـا: اهللا عنـه قلـت يعثمـان رضـقال فيها أمري املـؤمنني يعـين

: قـال . جعلها من سـتة أعطـى األخـت ثالثـة واجلـد سـهمني واألم سـهما: قلت . ابن مسعود
جعلها من ستة أسهم فأعطى األخت : اهللا عنه قلت يعليا رضفما قال فيها أبو تراب يعين

أخربنــا أبــو عبــد اهللا . وذكــر احلــديث بطولــه. ثالثــة وأعطــى األم ســهمني وأعطــى اجلــد ســهما
احلــافظ أخربنــا أبــو إســحاق إبــراهيم بــن حممــد بــن حيــىي حــدثنا أبــو العبــاس حممــد بــن إســحاق 

أبـو عبـاد بـن موسـى قـال أخـربينأيبدثينحـيحممد بـن عبـاد بـن موسـى العكلـحدثينيالثقف
اهـ عباد العكلي جمهول ، وأبـو بكـر اهلـذيل الشعىب فذكر هذا احلديثقال قال يلبكر اهلذيل

.منكر احلديث 



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

74

كـان عبـد : قـال حدثنا ابن إدريـس عـن أبيـه عـن عمـرو بـن مـرة]31896[ابن أيب شيبة -
اهـــ مرســل نصــف البــاقي بــني اجلــد واألم، واللألخــت النصــف: اهللا يقــول يف أخــت وأم وجــد 

.جيد 
يف رجـل حدثنا ابـن فضـيل عـن بسـام عـن فضـيل عـن إبـراهيم]31903[ابن أيب شيبة وقال

ه وجــدا ، فالبنتــه النصــف ، وجلــده الســدس ، ومــا بقــي فألختــه يف تــرك ابنتــه وأختــه ألبيــه وأمِّــ
قـول عبـد اهللا البنتـه النصـف الولد على السدس شـيئا ، ويفقول علي ، مل يكن يزيد اجلد مع

فإن كانتا أختان فما بقي بني اجلد واألختـني يف قـول عبـد اهللا .، وما بقي فبني األخت واجلد
ما بقي ، وإن كن ثالث أخوات مع االبنـة ألختنيلللجد السدس ، و : وزيد ، ويف قول علي 

يف قـــول عبـــد اهللا واجلـــد ، فلالبنـــة النصـــف وللجـــد مخســـا مـــا بقـــي ، ولألخـــوات ثالثـــة أمخـــاس 
فهــذه يف قــول علــي مــن ســتة أســهم ، ويف قــول عبــد اهللا : ابــن أيب شــيبة قــال أبــو بكــر .وزيــد

اهـــ مرســل وســهمان للجــد ولألخــوات ســهم ، ســهممخســة للبنــت : وزيــد مــن عشــرة أســهم 
.صحيح 

لألخــــت : ويف أم وأخــــت وجــــد يف قـــول علــــي : عــــن الشـــعيبوقـــال حممــــد بــــن ســـامل الكــــويف 
لألم الثلث : من تسعة أسهم : ويف قول زيد .ألم ثلث ما بقي ، وللجد ما بقيالنصف ، ول

لـألم : ثالثة ، وللجد أربعة ، ولألخت سهمان ، جعله معهما مبنزلة األخ ، ويف قـول عثمـان 
لــألم الثلــث ، وللجــد مــا : الثلــث ، وللجــد الثلــث ، ولألخــت الثلــث ، ويف قــول ابــن عبــاس 

رواه ابــن أيب شـــيبة . يكــن يــورث أخـــا وأختــا مــع جــد شــيئابقــي ، لــيس لألخــت شــيء ، مل
يف بــاب اجلــد بطولــه وقــد كتبـت . حـدثنا يزيــد بــن هـارون أخربنــا حممــد بـن ســامل ]31911[

.واإلخوة ، وهو حديث حسن 

ختاألبنت واليف مرياث اجلد مع 
ابنـة يفعبـد اهللانا أبو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن حدث]72[سعيد بن منصور -

ني اجلــد واألخــت، لــه نصــف وهلــا أعطــى االبنــة النصــف، وجعــل مــا بقــي بــ: وأخــت وجــد قــال
حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن عبـد اهللا]31898[ابـن أيب شـيبة . نصـف

أعطى االبنة النصف ، وجعـل مـا بقـي بـني اجلـد واألخـت ، لـه : أنه قال يف ابنة وأخت وجد 
عـن ابنـة ، وأختـني ، وجـد ، فـأعطى البنـت النصـف ، وجعـل مـا وسـئل.نصف ، وهلا نصف
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وســـئل عـــن ابنـــة وثالثـــة أخـــوات وجـــد ، .بقــي بـــني اجلـــد واألختـــني ، لـــه نصـــف وهلمـــا نصـــف
اهــ مرسـل ما بقي وأعطى األخوات مخسا مخسافأعطى البنت النصف ، وجعل للجد مخسي

.صحيح 
ش عـن إبـراهيم عـن مسـروق عـن عبـد أخربنـا الثـوري عـن األعمـ]19072[عبد الرزاق وقال 

فريضتهم من أربعة للبنـت سـهمان وللجـد سـهم ولألخـت : اهللا أنه قال يف جد وبنت وأخت 
وإن كانــت أختــان جعلهــا مــن مثانيــة للبنــت النصــف أربعــة وللجــد ســهمان ولألختــني . ســهم 

فــإن كــن ثــالث أخــوات جعلهــا مــن عشــرة أســهم للبنــت النصــف .لكــل واحــدة منهمــا ســهم
الطحــاوي . ت ثالثــة أســهم لكــل واحــدة مــنهن ســهمأســهم وللجــد ســهمان ولألخــوامخســة

ثنــا ســفيان عــن : أنــا يزيــد بــن هــارون وأبــو نعــيم قــاال: حــدثنا علــي بــن شــيبة قــال]7414[
اهـ صـحيحمن أربعة : قالوأخت وجديف ابنة األعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد اهللا

.
كيــف قــول علــي : قلــت للشــعيب : يــع عــن فطــر قــال حــدثنا وك]31904[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ صحيحإمنا هذه يف قول عبد اهللا: قلت : من أربعة ، قال : يف ابنة وأخت وجد ؟ قال 

يف أحوال متفرقات للجد
أتينــا : قــال حــدثنا ســفيان عــن أيب إســحاق : حــدثنا وكيــع قــال ]31906[ابــن أيب شــيبة -

للبعــــل الشــــطر ، ولــــألم الثلــــث ، مث : ، وجــــد ؟ فقــــال شــــرحيا فســــألناه عــــن زوج ، وأم ، وأخ 
فأتينـا عبيـدة فقسـمها : أنـه ال يقـول يف اجلـد شـيئا ، قـال : سكت ، مث قال الذي على رأسـه 

.من ستة يف قول عبد اهللا ، فأعطى الزوج ثالثة ، واألم سهما ، واجلـد سـهما ، واألخ سـهما
ل اجلد أخـا ، وأورث األم ثلـث مـا بقـي جع.اهـ صحيح فهذه يف قوهلم مجيعا من ستة أسهم

.
قـال إبـراهيم يف : قال حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل ]31905[وقال ابن أيب شيبة 

للـزوج النصـف ثالثـة أسـهم ، ولـألم الثلــث : امـرأة تركـت زوجهـا وأمهـا وأخاهـا ألبيهـا وجـدها 
ج النصـف ، ولـألم ثلـث للـزو : سهمان ، وللجد سهم يف قول علـي وزيـد ، ويف قـول عبـد اهللا 

فللــزوج : مــا بقــي ســهم ، وللجــد ســهم ، ولــألخ ســهم ، وإن كانــا أخــوان أو أكثــر مــن ذلــك 
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اهــ خوته يف قول علي وزيد وعبد اهللالنصف ولألم سهم ، وللجد سهم ، وبقي سهم فهو ال
.جيدمرسل 

: راهيم قـال إبـ: قـال حدثنا ابن فضيل عـن بسـام عـن فضـيل]31909[ابن أيب شيبة وقال
أن : يف امرأة تركت أمها ، وأختهـا ألبيهـا وأمهـا ، وأخاهـا ألبيهـا ، وجـدها ، قضـى فيهـا زيـد 

لألم السدس ، وللجـد مخسـا مـا بقـي ، ولألخـت ثالثـة أمخـاس مـا بقـي ، رد األخ علـى أختـه 
أن لألخت ثالثـة أسـهم ، ولـألم سـهم ، وللجـد سـهم : ومل يرث شيئا ، وقضى فيها عبد اهللا 

أن لألخت من األب واألم ثالثة أسهم ، ولألم سـهما ، وبقـي سـهمان : ى فيها علي ، وقض
أسهم ، ويف قول عبد اهللا مـن فهذه يف قول علي وزيد من ستة .للجد سهم ، ولألخ سهم: 

.مرسل جيداهـ مخسة
عن الثوري عن األعمش قال قـال عبـد اهللا يف امـرأة وأم وأخ وجـد ]19075[عبد الرزاق -

هـي :وقال غري األعمش عن إبراهيم عن عبـد اهللا قـال.أربعة لكل إنسان منهم سهمهي من 
من أربعة وعشرين لألم السدس أربعة وللمرأة الربـع سـتة ومـا بقـي بـني اجلـد واألخ سـبعة سـبعة 

.اهـ هذا أشبه ، وفيه الرجل املبهم 

باب الكاللة
وال يرتك ولداً ال ْن ميوَت الرجل ُ أالكاللة هو]226/ 1[احلديث قال ابن قتيبة يف غريب -

ب أي أحاَط به فاألٌم واالبـن طرفـان للرجـل فـإذا تكلَّله النَّسهو مصدر:قال أبو ُعبيدة.والداً 

الرجل : لّ والكَ ]279/ 5[ليل يف العني اهـ وقال اخلللُمصيبة من تكّلل النََّسب مأخوٌذ منه 
اهـكل يكل كاللة وقلما يتكلم به : والفعل ، الذي ال ولد له 

مرضــت فأتــاين : بــن املنكــدر أنــه مســع جــابرا يقــول احــدثنا ســفيان عــن ]14337[أمحــد -
علــي فلـم أكلمــه فتوضــأ يالنـيب صــلى اهللا عليـه وســلم يعــودين هـو وأبــو بكـر ماشــيني وقــد أغمـ

فنزلـت آيـة :قـال؟ يا رسول اهللا كيـف أصـنع يف مـايل ويل أخـوات :فقلت.علي فأفقتفصبه
إن امـرؤ هلـك (كأن لـيس لـه ولـد ولـه أخـوات )يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة(املرياث 

نـزول اآليـة وسـياقها شـهده أبـو بكـر .اهــ رواه البخـاري ومسـلم حنـوه ) ليس له ولد ولـه أخـت
.الصديق رمحه اهللا
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إسـحاق عـن الـرباء حدثنا عبيد اهللا بـن موسـى عـن إسـرائيل عـن أيب]6744[البخاري وقال
يســــتفتونك قــــل اهللا يفتــــيكم يف(خــــر آيــــة نزلــــت خامتــــة ســــورة النســــاء آ:قــــالاهللا عنــــهيرضــــ

حــدثنا حممــد بــن املثــىن وابــن بشــار قــاال حــدثنا حممــد بــن ]4238[مســلم وقــال . )الكاللــة
آخـر آيـة أنزلـت آيـة :مسعـت الـرباء بـن عـازب يقـول:إسـحاق قـالأيبجعفر حدثنا شعبة عن 

وهــو أخربنــا عيســىيحــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم احلنظلــ.وآخــر ســورة أنزلــت بــراءة، الكاللـة 
إسحاق عن الرباء أن آخر سـورة أنزلـت تامـة سـورة التوبـة وأن حدثنا زكرياء عن أيبابن يونس 

اهـآخر آية أنزلت آية الكاللة
أبـوكـان :بن عيينة عـن عاصـم بـن سـليمان عـن الشـعيب قـالاعن ] 19191[عبد الرزاق -

. الكاللـة مـن ال ولـد لـه:يقـولعمـروكـان :قـال.الكاللـة مـن ال ولـد لـه وال والـد:يقـولبكر
أرى الكاللـــة مـــا عـــدا الولـــد ، إين ألســـتحيي اهللا أن أخـــالف أبـــا بكـــر :فلمـــا طعـــن عمـــر قـــال

نا سـفيان عـن عاصـم األحـول عـن الشـعيب حدث]591[ر يف التفسري سعيد بن منصو .والوالد
الكاللــة مــا عــدا الولــد : الكاللــة مــا عــدا الولــد، وقــال أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه: قــال عمــر: قــال

إين ألسـتحي اهللا عـز وجـل أن أخـالف أبـا بكـر : والوالد، فلما طعن عمـر رضـي اهللا عنـه، قـال
الـــدارمي ورواه كـــذا قـــال ابـــن عيينـــة طعـــن ، اهــــ  الوالـــدالكاللـــة ماعـــدا الولـــد و : رضـــي اهللا عنـــه

سـئل أبـو بكـر عـن الكاللـة : قال أخربنا يزيد بن هارون أخربنا عاصم عن الشعيب]3031[
ومن الشيطان ، فإن كان صوابا فمن اهللا ، وإن كان خطأ فمينيسأقول فيها برأيإين: فقال 

اهللا أن أرد شــيئا قالــه يألســتحيإين:قــالفلمــا اســتخلف عمــر. ، أراه مــا خــال الوالــد والولــد
دثنا الوليـــد بـــن شـــجاع حـــ]8745[ابـــن جريـــر .اهــــ رواه البيهقـــي مـــن طريـــق يزيـــد أبـــو بكـــر

هقال أبو بكر رمحـه اهللا عليـ: عن عاصم عن الشعيب قالالسكوين قال حدثين علي بن مسهر
ه، وإن يــك خطــأ ال شــريك لــفــإن كــان صــوابا فمــن اهللا وحــده إين قــد رأيــت يف الكاللــة رأيــا: 

اســتخلف عمــر فلمــا. واهللا منــه بــريء أن الكاللــة مــا خــال الولــد والوالــدفمــين ومــن الشــيطان،
. أن أخـــالف أبـــا بكــــر يف رأي رآهإين ألســــتحيي مـــن اهللا تبـــارك وتعــــاىل : رمحـــة اهللا عليـــه قـــال

أن ا الشعيبحدثين يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخربنا عاصم األحول قال حدثن
هــو مــا دون : أقــول فيهــا برأيــي، فــإن كــان صــوابا فمــن اهللا: أبــا بكــر رمحــه اهللا قــال يف الكاللــة

.إين ألسـتحيي مـن اهللا أن أخـالف أبـا بكـر: فلما كـان عمـر رمحـه اهللا قـال: قال. الولد والوالد
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ا بكـر أن أبـقـال أخربنـا سـفيان عـن عاصـم األحـول عـن الشـعيبحدثنا يونس بن عبـد األعلـى
ابـــن .اهـــ خمتصــركاللـــة مــن ال ولــد لــه وال والـــدال: ر بــن اخلطــاب رضـــي اهللا عنهمــا قــاالوعمــ

حـدثنا أبـو عوانـة عـن : حـدثنا حجـاج قـال: حدثنا علـي بـن عبـد العزيـز قـال]6775[املنذر 
إين قد رأيت يف الكاللة رأيـا، فـإن : عاصم األحول عن عامر الشعيب أن أبا بكر الصديق قال

فلمـا اسـتخلف عمـر بـن اخلطـاب أخـرب . تقبلوه، رأيت أن ما عدا الوالد والولد كاللـةرأيتم أن
.مرسل صحيح هذا أشبه ، وهو اهـ إين أستحيي أن أخالف رأيا رآه أبو بكر : بذلك فقال

كــان : حــدثنا وكيــع عــن عمــران بــن حــدير عــن الســميط قــال ]32261[ابــن أيب شــيبة -
حدثنا ابن وكيـع قـال حـدثين ]8748[ابن جرير .لد والوالدالكاللة ما خال الو : عمر يقول 

كــان عمــر رجــال أيســر، فخــرج يومــا وهــو يقــول : أيب عــن عمــران بــن حــدير عــن الســميط قــال
هكذا، يديرها، إال أنه قال، أتى علي حني ولست أدري ما الكاللة، أال وإن الكاللة ما بيده

حممد بن نصـر حـدثنا عبـد األعلـى حـدثنا من طريق] 12640[البيهقي . خال الولد والوالد
زمـان يأتـى علـ: محاد عن عمران بن حدير عن السميط بن عمري أن عمـر بـن اخلطـاب قـال 

.ابن حبان مسيط وثقهاهـ وإذا الكاللة من ال أب له وال ولد، ما الكاللة يوما أدر 
ظ البن املثىن قاال وحممد بن املثىن واللفيبكر املقدمحدثنا حممد بن أيب]4235[مسلم -

اجلعــد عــن معــدان بــن أيبحــدثنا حيــىي بــن ســعيد حــدثنا هشــام حــدثنا قتــادة عــن ســامل بــن أيب
اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وذكـر أبـا خطـب يـوم مجعـة فـذكر نـيبعمر بـن الخطـابطلحة أن 

مـا راجعـت رسـول اهللا صـلى ، مـن الكاللـة يشيئا أهم عنـديال أدع بعدإين:مث قال، بكر 
فيـه حـىت ء مـا أغلـظ يليشـيفوما أغلـظ يل، الكاللة ء ما راجعته يفيشهللا عليه وسلم يفا

آخــــر ســــورة يفيــــا عمــــر أال تكفيــــك آيــــة الصــــيف الــــيت:وقــــال ، يصــــدر طعــــن بإصــــبعه يف
اهـيإن أعش أقض فيها بقضية يقضوإين. )1(النساء

عــن يحيــان التيمــرجــاء حــدثنا حيــىي عــن أيبحــدثنا أمحــد بــن أيب]5588[وقــال البخــاري 
خطـب عمـر علـى منـرب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه :اهللا عنهما قـاليعن ابن عمر رضالشعيب

مـن مخسـة أشـياء العنـب والتمـر واحلنطـة والشـعري يإنه قـد نـزل حتـرمي اخلمـر ، وهـ:وسلم فقال

قوله تكفيك آية الصـيف تفسـريه يف احلـديث الـيت أنزلـت يف الصـيف أي يف ) ص ي ف(: عياض يف املشارق قال-1
اهـزمنه وحينه
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ث وددت أن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم مل والعســـل ، واخلمـــر مـــا خـــامر العقـــل ، وثـــال
، كتبتـــه يف احلـــديث. يفارقنـــا حـــىت يعهـــد إلينـــا عهـــدا اجلـــد والكاللـــة وأبـــواب مـــن أبـــواب الربـــا 

.واألشربة البيوع 
قال عمر رضـي : قالمرةمسع حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة]60[وقال أبو داود الطيالسي 

: صلى اهللا عليه وسلم بيـنهن أحـب إيل مـن محـر الـنعمثالث ألن يكون رسول اهللا:اهللا عنه
: قـال؟ ومـن يشـك يف الكاللـة هـو مـا دون الولـد والوالـد : اخلالفة والكاللة والربا ، فقلـت ملـرة

.وصححه احلاكم والذهيب .مرسل صحيح، وهو رواه ابن ماجةاهـ 
بن احلسن بن شـقيق قـال مسعـت أيب يقـول مد بن علي حدثنا حم]10888[وقال ابن جرير 

ســألت عمــر وهــو خيطــب : عــن أبيــه قــالمســروقعــن احلســن بــنأخربنــا أبــو محــزة عــن جــابر
: وأخذ بلحيته، مث قال! الكاللة، الكاللة، الكاللة: فقالالناس عن ذي قرابة يل ورث كاللة، 

لت عنهــا رســول واهللا ألن أعلمهــا أحــب إيل مــن أن يكــون يل مــا علــى األرض مــن شــيء، ســأ
يف الصـيف؟ فأعادهـا ثـالث مـراتأمل تسمع اآلية اليت أنزلت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

.اهـ ضعيف 
أخربنــا جريــر عــن الشــيباين عــن عمــرو بــن مــرة عــن ]1537املطالــب العاليــة [إســحاق وقــال

كيــف إن عمــر رضــي اهللا عنــه ســأل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم:ســعيد بــن املســيب قــال
وإن كان (مث قرأ ؟ أو ليس قد بني اهللا تعاىل ذلك : نورث الكاللة فقال صلى اهللا عليه وسلم 

فـــــأنزل اهللا تعـــــاىل ، إىل آخرهـــــا فكـــــأن عمـــــر رضـــــي اهللا عنـــــه مل يفهـــــم )رجـــــل يـــــورث كاللـــــة
إىل آخـــر اآليـــة فكـــأن عمـــر رضـــي اهللا عنـــه مل يفهـــم )يســـتفتونك قـــل اهللا يفتـــيكم يف الكاللـــة(

إذا رأيـــت مـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم طيـــب نفـــس : ة رضـــي اهللا عنهـــا فقـــال حلفصـــ
أبــوك  : فقــال صــلى اهللا عليــه وســلم ، فســألته عنهــا ، فــرأت منــه طيــب نفــس ، فاســأليه عنهــا 

مـا أراين أعلمهـا : فكان عمـر رضـي اهللا عنـه يقـول.ما أرى أباك يعلمها أبدا! كتب لك هذا 
إن كـان ابـن املسـيب صـحيح:اهـ قال ابن حجـر وسلم ما قالوقد قال صلى اهللا عليه . أبدا

.له شاهد جيد اهـمسعه من حفصة رضي اهللا عنها
ن عمــر أمــر أبــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن طــاووس اعــن ]19194[عبــد الــرزاق قــال

سـلم عــن الكاللـة فأمهلتـه حـىت إذا لـبس ثيابـه فســألته ة أن تسـأل النـيب صـلى اهللا عليـه و حفصـ
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. ه آيـة الصـيفأو مل تكفـ،:فقال.لها عليها يف كتففأم
اللهم من بينت لـه فلـم تبـني : قال )يبني اهللا لكم أن تضلوا(فلما قرأ ، 

.ورواه معمــر عــن ابــن طــاووس عــن أبيــه خمتصــرا ورواه ســعيد بــن منصــور عــن ســفيان ، اهـــيل 
.جيد وهو مرسل 

قـــل اهللا (نزلـــت :بـــن ســـريين قـــالاعـــن معمـــر عـــن أيـــوب عـــن ]19193[عبـــد الـــرزاق وقـــال
ان ســلم يف مســري لــه وإىل جنبــه حذيفــة بــن اليمـــوالنــيب صــلى اهللا عليــه و )الكاللــةيفتــيكم يف

اخلطـاب وهـو يسـري خلــف ســلم حذيفـة وبلغهـا حذيفـة عمـر بــنفبلغهـا النـيب صـلى اهللا عليـه و 
عمر سأل حذيفة عنها ورجا أن يكون عنده تفسريها فقـال لـه حذيفـة حذيفة فلما استخلف 

واهللا إنــك ألمحــق إن ظننــت أن إمارتــك حتملــين أن أحــدثك فيهــا مــا مل أحــدثك يومئــذ فقــال 
بــن ســريين أن عمــر كــان إذا قــرأ اقــال معمــر فــأخربين أيــوب عــن . عمــر مل أرد هــذا رمحــك اهللا 

ابــــن جريــــر .بينــــت لــــه الكاللــــة فلــــم تبــــني يل اللهــــم مــــن:قــــال)يبــــني اهللا لكــــم أن تضــــلوا(
عـن حممـد حدثين يعقوب بن إبراهيم قـال حـدثنا ابـن عليـة قـال حـدثنا ابـن عـون]10876[

كــانوا يف مســري، ورأس راحلــة حذيفــة عنــد ردف راحلــة رســول اهللا صــلى اهللا : بــن ســريين قــال
فتونك قـــل اهللا يســـت(ونزلـــت: قـــال. راحلـــة حذيفـــةعليـــه وســـلم ورأس راحلـــة عمـــر عنـــد ردف

فلما . فلقاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حذيفة، فلقاها حذيفة عمر)يفتيكم يف الكاللة
واهللا إنـك ألمحـق إن كنـت ظننـت أنـه لقانيهـا : كان بعد ذلك، سـأل عمـر عنهـا حذيفـة فقـال

: قــولوكــان عمــر ي: قــال! رســول اهللا فلقيتكهــا كمــا لقانيهــا، واهللا ال أزيــدك عليهــا شــيئا أبــدا
وقــد يف القصــة اختصـار ، و اهــ هـذا مرســل جيـد ،اللهـم مـن كنــت بينتهـا لــه، 

، ولكــن أبــو بكــر ، مث لقاهــا رســول اهللا عمــر ، ومل يكــن مثَّ نزلــت أول نزوهلــا يف مــرض جــابر 
.بعد الناس 

قـيس ال حدثنا األعمش عن حدثنا عثام قحدثنا أبو كريب قال]10882[وقال ابن جرير 
ع أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه أخــذ عمــر كتفــا ومجــ: عــن طــارق بــن شــهاب قــالبــن مســلم

فخرجـت حينئـذ حيـة .ألقضني يف الكاللة قضاء حتدث به النساء يف خدورهن: مث قالوسلم
.اهـ ثقات ، وفيه نظر اهللا أن يتم هذا األمر ألمتهلو أراد : من البيت، فتفرقوا، فقال
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أن عــن أيب رافــعنا عفــان حــدثنا محــاد بــن ســلمة عــن علــي بــن زيــدحــدث]129[وقــال أمحــد 
اعلمـوا : فقـالندا إىل ابـن عبـاس، وعنـده ابـن عمـر وسـعيد بـن زيـدكان مسـتعمر بن اخلطاب

.سند ضعيف. احلديث. أين مل أقل يف الكاللة شيئا، ومل أستخلف من بعدي أحدا
بــن عبــاس ال عــن طــاووس عــن بــن عيينــة عــن سـليمان األحــو اعــن ]19188[عبـد الــرزاق -

مـن ال ولـد :قـال؟ومـا قلـت:قـال.الكاللـة مـا قلـت:إين ألحدثهم عهـدا بعمـر فقـال:قال
حـدثنا حممـد بـن عبـد اهللا بـن يزيـد ]4976[وقـال ابـن أيب حـامت .حسبت أنـه قـال وال والـد 

: ليقــو مسعــت ابــن عبــاس: قــالاملقــرئ ثنــا ســفيان بــن عيينــة عــن ســليمان األحــول عــن طــاوس
: ومـا قلـت ؟ قـال: قلـت: قـال. القول مـا قلـت: كنت آخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول

نا سـفيانثحـد]589[التفسري يف سعيد بن منصور ورواه اهـ من ال ولد له وال والد: الكاللة
كنـــت آخـــر النـــاس عهـــدا بعمـــر، : مســـع ابـــن عبـــاس يقـــولعـــن طـــاوسعـــن ســـليمان األحـــول

ابـن أيب شـيبة .الكاللـة مـن ال ولـد لـه: وما قلت؟ قال: لت، فقلتالقول ما ق: فسمعته يقول
كنــت آخــر : حــدثنا ابــن عيينــة عــن ســليمان عــن طــاووس عــن ابــن عبــاس قــال]32254[

بـن نصـر يف جزئـهسـعدانورواه.الكاللـة مـن ال ولـد لـه: الناس عهدا بعمـر ، فسـمعته يقـول 
حـدثنا ابـن ]8767[ابـن جريـر.د لـهالكاللة من ال ولـ:، فذكره وقالحدثنا سفيان]23[

مــن ]3187[حلــاكم ورواه ا. الكاللــة مــن ال ولــد لــه:مبثلــه قــالوكيــع قــال حــدثنا ابــن عيينــة
مسعت ابـن : قالمسعت سليمان األحول حيدث عن طاوس: نعيم ثنا ابن عيينة قالأيبطريق

الـد وذكـر الو .مث صـححه علـى شـرط الشـيخني. الكاللـة مـن ال ولـد لـه: قال،فذكره عباس 
.فيه غري حمفوظ 

بن عباس قـال قـال يل ابن طاووس عن أبيه عن اعن معمر عن ] 19186[عبد الرزاق وقال 
ويف فــداء العــرب مكــان كــل عبــد عبــد ، اإلمــارة شــورى ، اعقــل عــين ثالثــا : عمــر حــني طعــن 

أىب أن فـــ؟مـــا قــال: قـــال قلــت البـــن طــاووس .ويف الكاللــة مـــا قلــت، بــن األمــة عبـــدان اويف 
.ابن جريجاهـ جوده خيربين 

بــن ابــن طــاووس عــن أبيــه عــن ابــن جــريج قــال أخــربين اأخربنــا ]19187[عبــد الــرزاق قــال
ومـا :بـن عبـاساقـال .الكاللة كما قلـت:عباس أن عمر بن اخلطاب أوصى عند املوت فقال

.اهـ رواه احلاكم من هذا الوجه وصححه والذهيب من ال ولد :قال؟ قلت 
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بـن عيينـة عـن عمـرو بــن دينـار عـن حسـن بــن ابـن جــريج و اأخربنـا ]19189[د الـرزاق عبـ-
زاد بـن عيينـة قـال .الكاللـة مـن ال ولـد وال والـد:يقـولعبـاسبـناحممد بن علي قـال مسعـت 

ـــه ولـــد(فـــإن اهللا يقـــول : حســـن بـــن حممـــد قلـــت البـــن عبـــاس  :قـــال)إن امـــرؤ هلـــك لـــيس ل
حدثنا حممد بن بكر عن ابن جريج عـن عمـرو بـن دينـار ]32256[ابن أيب شيبة .فانتهرين

سـعيد بـن .الكاللـة مـن ال ولـد لـه ، وال والـد: قال يل ابن عبـاس : عن احلسن بن حممد قال 
سـألت : نا سفيان عن عمرو بن دينار عـن احلسـن بـن حممـد قـال]588[منصور يف التفسري 

إن امــرؤ هلــك لــيس لــه (: فقلــت لــه. هــو مــا عــدا الولــد والوالــد: ابــن عبــاس عــن الكاللــة، قــال
: حـدثنا سـفيان عـن عمـرو عـن احلسـن قـال]10[بن نصـر سعدان .؟ فغضب وانتهرين)ولد

فــإن اهللا يقــول: قلــت: الوالــد، قــالهــو مــا عــدا الولــد و : فقــال،ســألت ابــن عبــاس عــن الكاللــة
بــن حــدثنا حممــد ]3033[الــدارمي .فغضــب وانتهــرين: فقــال)إن امــرؤ هلــك لــيس لــه ولــد(

الكاللـة : يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد عن ابـن عبـاس قـال 
أخربنــا ســفيان عــن عمــرو بــن حــدثين يــونس قــال]8750[ابــن جريــر . مــا خــال الوالــد والولــد

حـدثين يـونس .الكاللة من ال ولد له وال والد: عن ابن عباس قالعن احلسن بن حممددينار
ب قال مسعت ابن جريج حيدث عن عمـرو بـن دينـار عـن احلسـن بـن حممـدقال أخربنا ابن وه
حدثنا حممد بن بشار قال حـدثنا مؤمـل .الكاللة من ال ولد له وال والد: عن ابن عباس قال

: قـالقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينـار عـن احلسـن بـن حممـد بـن احلنفيـة عـن ابـن عبـاس
حممد بن نصـر حـدثنا حممـد بـن من طريق] 12643[ي البيهق. الكاللة ما خال الولد والوالد

سألت ابـن عبـاس : الصباح حدثنا سفيان قال قال عمرو مسعت احلسن بن حممد حيدث قال 
إن امـرؤ هلـك لـيس لـه ولـد ولـه (من ال ولد له وال والد فقلت له قـال اهللا : عن الكاللة فقال

.صحيحاهـمن ال ولد له وال والد: وقالفغضب وانتهرين) أخت
حــدثنا وكيــع عــن إســرائيل عــن أيب إســحاق عــن ســليم بــن عبــد ]32260[ابــن أيب شــيبة -

نــا ]590[التفســري يف ســعيد.الكاللــة مــا خــال الوالــد والولــد: قــال الســلويل عــن ابــن عبــاس
الكاللة : لمسعت ابن عباس يقو : قالعن سليم بن عبد اهللاعن زكريا عن أيب إسحاقهشيم

حـدثنا حـدثنا حممـد قـال]6777[ابن املنذر . صوابه سليم بن عبد ـاهلولدما عدا الوالد وا
ربنـا هشـيم عـن زكريـا بـن أيب زائـدة عـن أيب إسـحاق عـن سـليم بـن عبـد أخ: حيىي بـن حيـىي قـال
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]8753[ابـن جريـر .مل يـدع ولـدا وال والـداالكاللة الـذي: ابن عباس يقولأنه مسع السلويل
عــن إســرائيل عــن أيب )1(أيبحــدثناقــاال حــدثنا عبــد الــرمحن قــالوكيــع حــدثنا ابــن بشــار وابــن

حدثنا ابـن وكيـع قـال حـدثنا أيب عـن إسـرائيل . عن ابن عباس مبثلهإسحاق عن سليم بن عبد
الكاللة ما خـال الولـد والوالـد: لعن ابن عباس قاعن أيب إسحاق عن سليم بن عبد السلويل

ثنا أيب وحيـىي بـن آدم عـن إسـرائيل عـن أيب إسـحاق بن وكيع قال حدحدثنا اابن جرير وقال . 
ابـــن أيب حـــامت . الكاللـــة مـــن ال ولـــد لـــه وال والـــد: عـــن ابـــن عبـــاس قـــالعـــن ســـليم بـــن عبـــد

حدثنا أمحد بن سنان ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن إسرائيل عـن أيب إسـحاق عـن ]4977[
مـد بـن عبيـد احملـاريب حـدثين حم]8756[وقال ابن جريـر . هعن ابن عباس مبثلسليم بن عبد

مـا رأيـتهم إال قـد اتفقـوا أن : عن سليم بن عبد قـالقال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق
حــدثنا متــيم بــن املنتصــر قــال حــدثنا إســحاق بــن .مــن مــات ومل يــدع ولــدا وال والــدا، أنــه كاللــة

ن مـــا رأيـــتهم إال قـــد أمجعـــوا أ: عـــن ســـليم بـــن عبـــد قـــاليوســـف عـــن شـــريك عـــن أيب إســـحاق
حدثنا ابن وكيع قال حـدثنا ابـن فضـيل عـن أشـعثوقال .كاللة الذي ليس له ولد وال والدال

الرجــل ولــدا وال أدركــتهم وهــم يقولــون، إذا مل يــدع : عــن ســليم بــن عبــد قــالإســحاقعــن أيب
اهـ والدا، ورث كاللة
عــن حــدثنا ابــن بشــار قــال حــدثنا عبــد الــرمحن قــال حــدثنا ســفيان]8758[وقــال ابــن جريــر 

اهــ هـذا أصـح ، لـيس فيـه الكاللـة مـا خـال الولـد والوالـد: عن سـليم بـن عبـد قـالأيب إسحاق
.ذكر ابن عباس 

حـدثنا عبـاد بـن العـوام عـن سـفيان بـن حسـني عـن رجـل عـن ]32262[ابن أيب شـيبة وقال 
.اهـ ضعيف الكاللة هو امليت: قال ابن عباس

ا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين معاويــة بــن حــدثين املثــىن قــال حــدثن]8755[ابــن جريــر -
قـال)وإن كـان رجـل يـورث كاللـة أو امـرأة(لي بن أيب طلحة عن ابن عبـاس قولـهصاحل عن ع

.اهـ حسن الكاللة من مل يرتك ولدا وال والدا: 

وكيـع وابـن -ثنا ابن بشار ثنا عبد الرمحن وحدثنا ابن وكيع ثنـا أيب كالمهـا : كذا وجدته ، وأظنه تصحيفا ، صوابه -1
.عن إسرائيل -مهدي 
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حـدثين يزيـد بـن : حـدثنا املقـرىء عـن سـعيد بـن أيب أيـوب قـال ]32257[ابن أيب شـيبة -
مـا أعضـل بأصـحاب رسـول اهللا صـلى : أنـه قـال عـامربـنعقبةعن اخلريأيب حبيب عن أيب

نــا عبــد اهللا بــن يزيــد أخرب ]3032[الــدارمي .
حبيــب عــن مرثــد بــن عبــد اهللا اليــزينيزيـد بــن أيبأيــوب قــال حــدثينهــو ابــن أيبحـدثنا ســعيد

مــا أعضــل بأصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : أنــه قــال عــن عقبــة بــن عــامر اجلهــين
حــدثين حممــد بــن خلــف قــال حــدثنا ]10890[ابــن جريــر .يشــ

أن رجـال سـأل إسحاق بن عيسى قال حدثنا ابن هليعة عن يزيـد بـن أيب حبيـب عـن أيب اخلـري
ومـا أعضـل بأصـحاب يسـألين عـن الكاللـة، ،أال تعجبـون مـن هـذا: عقبة عن الكاللة، فقـال
.اهـ صحيح )1(رسول اهللا صلى اهللا عليه

.تقدم يف باب اجلد مع اإلخوة من هذا الباب 

مجاع مرياث اإلخوة
أراد باآليـة الـيت يف أول اتفق أهل العلم علـى أن اهللا جـل ذكـره ]402/ 7[قال ابن املنذر -

.يف آخرها اإلخوة من األب واألمالنساء اإلخوة من األم، وباليت

ن أ]1079[قــال مالــك -1
وإن كـان رجـل يــورث  (الكاللـة علـى وجهـني فأمـا اآليــة الـيت أنزلـت يف أول سـورة النســاء الـيت قـال اهللا تبـارك وتعــاىل فيهـا 

فهــذه )مــن ذلــك فهــم شــركاء يف الثلــثكاللــة أو امــرأة ولــه أخ أو أخــت فلكــل واحــد منهمــا الســدس فــإن كــانوا أكثــر 
مــا اآليــة الــيت يف آخــر ســورة النســاء الــيت قــال اهللا أو .الكاللــة الــيت ال يــرث فيهــا االخــوة لــالم حــىت ال يكــون ولــد وال والــد

يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصـف مـا تـرك وهـو (تبارك وتعاىل فيها 
ن مل يكن هلا ولد فإن كانتا اثنتني فلهمـا الثلثـان ممـا تـرك وإن كـانوا إخـوة رجـاال ونسـاء فللـذكر مثـل حـظ األنثيـني يرثها إ

فهذه الكاللة اليت تكون فيها االخوة عصـبة إذا مل يكـن ولـد :قال مالك)يبني اهللا لكم أن تضلوا واهللا بكل شيء عليم
نه يرث مـع ذكـور ولـد املتـوىف السـدس أخوة ألنه أوىل باملرياث منهم وذلك فريثون مع اجلد يف الكاللة فاجلد يرث مع اال

فكيف ال ، وكيف ال يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد املتوىف ، واالخوة ال يرثون مع ذكور ولد املتوىف شيئا ، 
، نعهم مكانـه املـرياث م ومـخوة لألفاجلد هو الذي حجب اإل، يأخذ الثلث مع االخوة وبنو االم يأخذون معهم الثلث 
فإمنــا أخــذ مــا مل ، م ن اجلــد مل يأخــذ ذلــك الثلــث أخــذه بنــو األأ

وكان اجلد هو أوىل بذلك من ، خوة لألب خوة لالم هم أوىل بذلك الثلث من اإلخوة لألب وكان اإليكن يرجع إىل اإل
اهـم خوة لألاإل
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واتفق أهل العلم على أن اإلخوة من األم ال يرثون مع ولد الصلب، ذكـرا كـان الولـد أو أنثـى، 
وال مــع ولــد االبــن وإن ســفل ذكــرا كــان أو أنثــى، وال مــع أب، وال مــع جــد أيب أب وإن بعــد، 

األم وتـرك أخـا أو أختـا ألم فلـه بـون اإلخـوة مـن
أو هلــا الســدس فريضــة، فــإن تــرك أخــا وأختــا مــن أمــه، فالثلــث بينهمــا ســواء، ال فضــل للــذكر 
منهم على األنثى، وإن ترك إخوة وأخوات من األم فالثلث بينهم سواء، ال فضل للذكر منهم 

اهـعلى األنثى، وكل ذلك إمجاع
ومن األب ذكورا كانوا أو إناثـا أو إلخوة من األب واألم،وأمجع أهل العلم على أن ا: مث قال 

وأمجع أهـل العلـم .وإناثا، ال يرثون مع االبن وال مع ابن االبن وإن سفل، وال مع األبذكورا

اهـاألنثيني
يسـتفتونك قـل اهللا يفتـيكم يف الكاللـة إن (: جـل ذكـره قـال اهللا]404/ 7[وقال ابن املنذر 

امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن مل يكن هلـا ولـد فـإن كانتـا 
يف كتابه للواحدة والثنتـني مـن األخـوات، ومل جل وعزففرض اهللا) اثنتني فلهما الثلثان مما ترك
األخوات فرضا منصوصـا، وأمجـع أهـل العلـم أن مـا فـوق الثنتـني مـن يفرض ملا فوق الثنتني من 

وجـاء احلـديث عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه . األخوات حكم الثنتني، وهلن وإن كثـرن الثلثـني
جـل قـال اهللا: مث قـال . وذكـر حـديث جـابراهــوسلم مبثل ما أمجع عليه أهل العلم من ذلـك

، واتفق أهل العلم على أن األخ من األب واألم حيوي )دوهو يرثها إن مل يكن هلا ول(: ذكره 
مجيــع املــال، فـــإن تــرك أخـــا وأختــا أو إخـــوة وأخــوات ألب وأم فاملـــال بيــنهم للـــذكر مثــل حـــظ 

وذلـــك كلـــه إذا مل يكـــن )وإن كـــانوا إخـــوة رجـــاال ونســـاء فللـــذكر مثـــل حـــظ األنثيـــني(األنثيـــني 
ن لـــه ســـهم معلـــوم بـــدئ بســـهمه معهـــم أحـــد ممـــن لـــه ســـهم معلـــوم، فـــإن كـــان معهـــم أحـــد ممـــ

.فأعطيه، مث جعل الباقي من املال هلم للذكر مثل حظ األنثيني
وأمجــع أهــل العلــم علــى أن اإلخــوة واألخــوات مــن األب ال يرثــون مــع اإلخــوة واألخــوات مــن 

وإن أعيـــان بـــين األم : يب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم أنـــه قـــالوقـــد روي عـــن النـــ. األب واألم شـــيئا
وأمجـــع أهـــل العلـــم علـــى أن اإلخـــوة واألخـــوات مـــن : اهــــ مث قـــال )1(بـــين العـــالتيتوارثـــون دون 

.يأيت إن شاء اهللا يف الوصايا. أبو إسحاق عن احلارث عن علي ، وال يثبت يرويه -1
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األب يقومون مقام اإلخوة واألخوات من األب واألم ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإنـاثهم، إذا 
.مل يكن للميت إخوة وال أخوات ألب وأم

ن األب وأمجـــع أهـــل العلـــم علـــى أن ال مـــرياث لألخـــوات مـــن األب إذا اســـتكمل األخـــوات مـــ
واألم الثلثــني إال أن يكــون معهــن ذكــر فــإن كــان معهــن ذكــر كــان الفاضــل مــن األخــوات مــن 

.األب واألم لإلخوة واألخوات من األب للذكر مثل حظ األنثيني إال يف قول ابن مسعود
وأمجع أهل العلم على أن اإلخوة من األب يرثون مـا فضـل عـن األخـت مـن األب واألم، فـإن 

فـإن تـرك أختـا ، خوات من أب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فلإلخوة مـن األبترك أختني أو أ
أخــوات ألب فلألخــت مــن األب واألم النصــف، ولألخــت أو األخــوات ألب وأم، وأختــا أو

اهـمن األب السدس تكملة الثلثني، وما بقي فللعصبة
اإلخـــوة مـــن األم ومــرياث : قـــال ابــن أيب الزنـــاد عــن أبيـــه عـــن خارجــة بـــن زيـــد عــن أبيـــه وروى

واألب، ال يرثـــون مـــع الولـــد الـــذكر، وال مـــع ولـــد االبـــن الـــذكر، وال مـــع األب شـــيئا، وهـــم مـــع 
البنـــات وبنـــات األبنـــاء مـــا مل يـــرتك املتـــوىف جـــدا أبـــا أب خيلفـــون، ويبـــدأ مبـــن كانـــت لـــه فريضـــة 

، فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان لإلخوة لألم واألب بيـنهم علـى كتـاب اهللا
فــإن مل .إناثــا كــانوا أو ذكــورا، للــذكر مثــل حــظ األنثيــني، وإن مل يفضــل شــيء فــال شــيء هلــم

يــرتك املتــوىف أبــا وال جــدا أبــا أب، وال ولــدا وال ولــد ابــن ذكــرا وال أنثــى، فإنــه يفــرض لألخــت 
الواحـــدة لـــألم واألب النصـــف، فـــإن كانتـــا اثنتـــني فـــأكثر مـــن ذلـــك مـــن األخـــوات فـــرض هلـــن 

كــان معهــن أخ ذكــر فإنــه ال فريضــة ألحــد مــن األخــوات، ويبــدأ مبــن شــركهن مــن الثلثــان، فــإن  
أهــل الفــرائض فيعطــون فرائضــهم، فمــا فضــل بعــد ذلــك كــان بــني اإلخــوة لــألم واألب، للــذكر 
مثل حظ األنثيني، إال يف فريضة واحدة فقط مل يفضل هلم منها شيء فأشركوا مـع بـين أمهـم، 

وهــي امــرأة توفيــت فرتكــت زوجهــا وأم
النصـــف، وألمهـــا الســـدس، ولبـــين أمهـــا الثلـــث، فلـــم يفضـــل فيشـــرك بنـــو األم واألب يف هـــذه 
كــانوا كلهــم 

يكـــن معهـــم أحـــد مـــن بـــين األم واألب  ومـــرياث اإلخـــوة لـــألب إذا مل: قـــال . بـــين أم املتـــوىف 

مــع بــين األم يف هــذه الفريضــة الــيت شــركهم فيهــا بنــو األم واألب، فــإذا اجتمــع اإلخــوة مــن األم 
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مـرياث معـه ألحـد مـن اإلخـوة واألب، واإلخوة من األب، فكان يف بين األب واألم ذكر، فال 
من األب، فإن مل يكن بنو األم واألب إال امرأة واحدة، وكان بنو األب امرأة واحدة أو أكثـر 
مــن ذلــك مــن اإلنــاث ال ذكــر فــيهن، فإنــه يفــرض لألخــت مــن األم واألب النصــف، ويفــرض 

هلــن، فــإن كــان مــع بنــات األب ذكــر فــال فريضــة ، لألخــوات مــن األب الســدس تتمــة الثلثــني 
ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فـإن فضـل بعـد ذلـك فضـل كـان بـني بـين األب للـذكر 
مثل حـظ األنثيـني، وإن مل يفضـل هلـم شـيء فـال شـيء هلـم، وإن كـان بنـو األم واألب امـرأتني 
فـأكثر مـن ذلـك مــن اإلنـاث فـرض هلـن الثلثــان، وال مـرياث معهـن لبنـات األب، إال أن يكــون 

ب، فـإن كـان معهـن ذكـر بـدئ بفـرائض مـن كانـت لـه فريضـة فأعطوهـا، فـإن معهن ذكر مـن أ
وإن مل يفضـل هلـم شـيء فضل بعد ذلك فضل كان بني بين األب، للذكر مثل حـظ األنثيـني، 

.اهـ صحيح ، تقدمفال شيء هلم

"ألم"ما روي يف قراءة 
سـفيان عـن حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا عبد الـرمحن قـال حـدثنا]8772[ابن جرير -

يـورث كاللـة أو امـرأة ولـه وإن كـان رجـل(يعلى بن عطاء عـن القاسـم عـن سـعد أنـه كـان يقـرأ
حــدثنا حممــد بــن املثــىن قــال حــدثنا عبــد الــرمحن قــال حــدثنا .ألمــه: قــال ســعد)أخ أو أخــت

وإن كــان (قــرأت علــى ســعد: مسعــت القاســم بــن ربيعــة يقــول: شــعبة عــن يعلــى بــن عطــاء قــال
اهـــ رواه أبــو عبيــد يف فضــائل ألمــه: قــال ســعد)ة أو امــرأة ولــه أخ أو أخــترجــل يــورث كاللــ

وغــريهم ، والقاســم والــدارمي وابــن املنــذر والبيهقــيوابــن أيب شــيبة رآن وســعيد بــن منصــور القــ
.وثقه ابن حبان 

حممد بن نصر ثنا حممد بن حيىي ثنـا روح ثنـا سـعيد عـن من طريق] 12323[البيهقي وروى
أال إن هـذه اآليـة الـيت يف أول سـورة : ا بكر الصديق رضي اهللا عنه قال يف خطبتـهقتادة أن أب

النساء يف بيان الفرائض أنزهلا اهللا يف الولد والوالد، واآليـة الثانيـة مـن سـورة النسـاء أنزهلـا اهللا يف 
ة مـن األم 

.منقطع اهـواألب
قرئ على يونس بن عبد األعلى أنبأ عبـد اهللا بـن وهـب أخـربين ]4981[وقال ابن أيب حامت 

قضى عمر بن اخلطاب أن مرياث األخوة مـن األم بيـنهم : يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال
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مـــن وال أرى عمـــر بـــن اخلطـــاب قضـــى بـــذلك حـــىت علـــم ذلـــك : للـــذكر فيـــه مثـــل األنثـــى، قـــال
فإن كـانوا أكثـر مـن ذلـك فهـم (ه اآلية اليت قال اهللا تعاىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهلذ

.اهـ صحيح ) شركاء يف الثلث

من جعل األخت عصبة هلنوما جاء يف مرياث األخوات مع البنات
واختلفــــوا يف توريــــث األخــــوات إذا مل يكــــن معهــــن ذكــــر مــــع ] 7/404[قــــال ابــــن املنــــذر -

.فجعل أكثر أهل العلم األخوات مع البنات عصبة إال ابن عباس رضي اهللا عنهالبنات،
حـدثنا وكيـع عـن سـفيان عـن أيب قـيس عـن هزيـل بـن شـرحبيل ]31724[ابن أيب شـيبة قال

جاء رجل إىل أيب موسى وسلمان بن ربيعة فسأهلما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت ألب : قال 
وما بقـي لألخـت ، وائـت ابـن مسـعود فسـله ، فإنـه سـيتابعنا ، لالبنة النصف ،: وأم ؟ فقاال 

لقــد ضــللت إذا ومــا أنــا مــن : فــأتى الرجــل ابــن مســعود فســأله وأخــربه مبــا قــاال ، فقــال : قــال 
لالبنــة النصــف ، : املهتــدين ، ولكــن سأقضــي مبــا قضــى بــه رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم 

.اهـ رواه البخاريقي فلألختوالبنة االبن السدس تكملة الثلثني ، وما ب
حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن أشـــعث بـــن أيب الشـــعثاء عـــن ]31715[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال

لألخـــت النصـــف ، : م بـــاليمن يف ابنـــة وأخـــت ألب وأمعـــاذقضـــى : قـــال األســـود بـــن يزيـــد
.اهـ رواه البخاري ولالبنة النصف

: عن ابن سريين عـن األسـود قـال حدثنا ابن علية عن أيوب ]31721[وقال ابن أيب شيبة 
: كان ابن الزبري قد هم أن مينع األخـوات مـع البنـات املـرياث فحدثتـه أن معـاذا قضـى بـه فينـا 

حــدثنا وكيــع عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن وبــرة ]31717[ابــن أيب شــيبة .ورث ابنــة وأختــا
ت مـع االبنــة شــيئا كــان ابـن الــزبري ال يعطـي األخــ: بـن عبــد الـرمحن عــن األسـود بــن يزيـد قــال 

لالبنــــة النصــــف ولألخــــت : حــــىت حدثتــــه أن معــــاذا قضــــى بــــاليمن يف ابنــــة وأخــــت ألب وأم 
أخربنـا حممـد بـن ]2937[لـدارمي ا.أنت رسويل إىل ابن عتبة فمره بـذلك: النصف ، فقال 

أن ابــن الــزبري كــان ال زيــد يوســف حــدثنا ســفيان عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن األســود بــن ي
مــن األب واألم مــع البنــت حــىت حدثــه األســود أن معــاذ بــن جبــل جعــل للبنــت يــورث األخــت
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إىل عبــد اهللا بــن عتبــة فــأخربه بــذلك وكــان أنــت رســويل: النصــف ولألخــت النصــف ، فقــال 
.ه احلاكم والذهيبححاهـ ص)1(قاضيه بالكوفة

يان أنــا ســف: ثنــا يزيــد بــن هــارون قــال: حــدثنا علــي بــن شــيبة قــال]7417[ورواه الطحــاوي 
، يف ابنة وأخـت قضى ابن الزبري: الثوري عن أشعث بن أيب الشعثاء عن األسود بن يزيد قال

، إن معــاذا قضــى فينــا بــاليمن : فقلــت. ســائر املــال وأعطــى للعصــبة، لالبنــة النصــف فــأعطى
فـأت رسـويل إىل : فقـال عبـد اهللا بـن الـزبري. وأعطى لألخت النصف ، فأعطى لالبنة النصف 

] 12705[ورواه البيهقــي . وكــان قاضــي الكوفــة ،هللا عبــد ا
الشـعثاء طالب أخربنا يزيد بن هارون أخربنا سفيان عن أشـعث بـن أيبحيىي بن أيبمن طريق

ابنــة وأخــت فــأعطى االبنــة النصــف وأعطــى قضــى ابــن الــزبري يف: عــن األســود بــن يزيــد قــال 
إن معــاذا قضــى فيهــا بــاليمن فــأعطى االبنــة النصــف وأعطــى : فقلــت لــه .العصــبة ســائر املــال

ذا فأنــت رســويل: فقــال عبــد اهللا بــن الــزبري . األخــت النصــف
كـان ابـن الـزبري يقضـي فيهـا بقضـاء ابـن عبـاس .صحيح اهـاحلديث وكان قاضيا على الكوفة

.من هو فوقه قول ، حىت جاءه 
قـال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن املسيب بن رافع]31723[شيبة وقال ابن أيب 

كنــت جالســا عنــد عبــد اهللا بــن عتبــة وقــد أمــرين أن أصــلح بــني االبنــة واألخــت يف املــرياث ، : 
وقد كـان ابـن الـزبري أمـره أن ال يـورث األخـت مـع االبنـة شـيئا ، فـإين ألصـلح بينهمـا عنـده إذا 

إين شــهدت معــاذا بــاليمن قســم املــال بــني االبنــة واألخــت ، : ل جــاء األســود بــن يزيــد ، فقــا
وإين أتيــت ابــن الــزبري فأعلمتــه ذلــك ، فــأمرين أن آتيــك فأعلمــك ذلــك لتقضــي بــه وتكتــب بــه 

.اهـ صحيح يا أسود ، إنك عندنا ملصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به: إليه ، فقال 
: حــدثنا عبــد الواحــد قــال: ســى قــالحــدثنا مو ] 3894[يف التــاريخ ابــن أيب خيثمــة وقــال

عبـد أنـه شـهد عنـد عبـد الـرمحن عـن األسـود بـن يزيـدحدثنا وبـرة بـن: قالحدثنا أبو عميس
اهـ لألختوما بقي فيف ابنة وأخت أعطى االبنة النصفأن معاذا قضى باليمناهللا بن الزبري

.صحيح 

حـدثنا سـفيان عـن أيب حصـني عـن عبـد اهللا بـن عتبـة يف : حدثنا معاوية بـن هشـام قـال ]31720[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيح النصف ، والنصف: ابنة وأخت ، قال 
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ــابــن وهــب حــدثينمــن طريــق] 4150[ورواه الــدارقطين  ين حيــىي بــن طلحــة التيمــإســحاق ب
قدم علينـا معـاذ بـن جبـل حـني بعثـه رسـول اهللا :عن املسيب بن رافع عن األسود بن يزيد قال

ومل يورث العصبة ، فأعطى االبنة النصف واألخت النصف ، صلى اهللا عليه وسلم يقسم فينا 
.اهـ ابن حيىي ضعيف شيئا

ن عبـد العزيـز حـدثنا عبيـد اهللا بـن عمـر حـدثنا عبـد اهللا بـن حممـد بـ]4152[وقال الدارقطين 
عـن قتـادة حـدثنا أبـو حسـان األعـرج عـن األسـود أيبأخربنا معـاذ بـن هشـام حـدثينيالقوارير 

فـأعطى ابنتـه ،مـرياث رجـل تـرك ابنتـه وأختـهبـاليمن يفأن معـاذ بـن جبـل أيتبن يزيد الكويف
اه احلـاكم و ر اهــ أظهـرهم بـنييحـورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، النصف وأختـه النصـف

.صححه والذهيب و 
: حدثين حيىي بن أيـوب املصـري قـال: الحدثنا زيد بن حباب ق]31719[ابن أيب شيبة -

.جعــل املــال بــني االبنــة واألخــت نصــفنيعمــرحــدثنا يزيــد بــن أيب حبيــب عــن أيب ســلمة أن 
: املبـارك قـالنـا ابـن قال أثنا عبدة بن سليمان: حدثنا علي بن زيد قال]7412[الطحاوي 

أنــا يزيــد بــن أيب حبيــب عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن أن عمــر بــن : أنــا حيــىي بــن أيــوب قــال
] 6846[ابـن املنـذر ذكـره . بـني االبنـة واألخـت، املـال شـطرين قسـم اخلطاب رضي اهللا عنه

دثنا حـ: يوب قـالأخربنا حيىي بن أ: أخربنا ابن املبارك قال: من حديث احلسن بن عيسى قال
أن عمر بن اخلطاب قسم املال بني األخـت يزيد بن أيب حبيب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن

حيىي بن أيـوب عـن يزيـد بـن ابن وهب حدثينمن طريق]4151[الدارقطين .واالبنة شطرين
البنت النصف سلمة بن عبد الرمحن بن عوف أن عمر بن اخلطاب أعطىحبيب عن أيبأيب

.ي اهـ هذا مرسل صحيح وأعطى األخت ما بق
ثنــا ابــن هليعــة : قــالثنــا عمــرو بــن خالـد: اود قـالحــدثنا ابــن أيب د]7411[وقـال الطحــاوي 

رب عن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن عـن زيـد بـن ثابـت أن عمـر عن عقيل أنه مسع ابن شهاب خي
.ابن هليعة تغري بأخرةاهـ رياث بني االبنة واألخت نصفني قسم املبن اخلطاب

عن معمر عن الزهـري عـن أيب سـلمة بـن عبـد الـرمحن قـال جـاء ]19023[عبد الرزاق لوقا
البنتــه :بــن عبــاسارجــل تــويف وتــرك بنتــه وأختــه ألبيــه وأمــه فقــال :فقــالمــرة رجــلٌ عبــاسبــنَ ا

قــد قضــى بغــري عمــرإن :فقــال لــه الرجــل.مــا بقــي هــو لعصــبته، النصــف ولــيس ألختــه شــيء 
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قـال ! ؟أنـتم أعلـم أم اهللا : بـن عبـاسافقال .للبنت النصفقد جعل لألخت النصف و ، ذلك
بــن طــاووس فــذكرت ذلــك لــه فقــال احــىت لقيــت ، فلــم أدر مــا قولــه أنــتم أعلــم أم اهللا : معمــر 

إن امـرؤ هلـك لـيس لـه ولـد (بـن عبـاس يقـول قـال اهللا تعـاىل ابن طـاووس أخـربين أيب أنـه مسـع ا
. النصــف وإن كــان لــه ولــدلــتم أنــتم هلــافق: بــن عبــاساقــال )ولــه أخــت فلهــا نصــف مــا تــرك

أنـا ابـن املبـارك عـن : ثنا عبدة بن سليمان قـال: حدثنا علي بن زيد قال]7407[الطحاوي 
إن امــرؤ (قــال اهللا عــز وجــل : أنــه قــالمعمــر عــن ابــن طــاوس قــال أخــربين أيب عــن ابــن عبــاس

هلـا النصـف ، نـتم فقلـتم أ: عبـاسقال ابن . )هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك
.اهـ رواه احلاكم وصححه والذهيب وإن كان له ولد، 

بـن عبـاس ابن طـاووس قـال أخـربين أيب أنـه مسـع اعن معمر عن ]19024[عبد الرزاق وقال
لوددت أين وهؤالء الذين خيالفوين يف الفريضة جنتمع فنضع أيـدينا علـى الـركن مث نبتهـل :يقول

.اهـ صحيح فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني
حـدثنا ســفيان ثنـا مصــعب بـن عبــد اهللا ]1538املطالــب العاليـة [وقـال ابـن أيب عمــر العـدين 

إنه ليس يف  :بن الزبري قال مسعت ابن أيب مليكة قال مسعت ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول
ن فيقولـو .وسـيجدونه كلهـم، كتاب اهللا تعاىل وال يف قضـاء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم 

إن امـرؤا هلـك (وقـد قـال اهللا عـز وجـل ، مـرياث األخـت مـع البنـت النصـف :فيقـول؟ ما هـو 
أخربنا حيىي أمحـد بـن حممـد السـمرقندي ثنـا ]7971[احلاكم .اآلية) ليس له ولد وله أخت

ثنــا ســفيان بــن : أبــو عبــد اهللا حممــد بــن نصــر اإلمــام ثنــا حيــىي بــن حيــىي و حممــود بــن آدم قــاال 
شـيء: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـالصعب بن عبد اهللا عن ابن أيب مليكةعيينة ثنا م

جتدونـه يف النـاس  قضاء رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم و ال يفال جتدونه يف كتاب اهللا تعاىل و 
مل هــذا حــديث صــحيح اإلســناد و :قــال احلــاكم . لألخــت النصــف لإلبنــة النصــف و ، كلهــم 
.اهـ وافقه الذهيب خيرجاه 

الزنــاد عــن رجــل تــرك ابنــة ســألت ابــن أيب: حــدثنا بشــر بــن عمــر قــال ]2938[الــدارمي -
عـن خارجـة بـن زيـد أن أيبأخـربين: ، وقـال يالبنته النصف ، وألخته ما بق: وأختا ، فقال 

.صحيح اهـيكان جيعل األخوات مع البنات عصبة ، ال جيعل هلن إال ما بقثابتبنزيد
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علـيكـان : حدثنا وكيع عن إسرائيل عـن جـابر عـن عـامر قـال ]31722[ابن أيب شيبة -
النصـف والنصــف ، وهــو قـول أصــحاب حممــد : يقولــون يف ابنـة وأخــت معــاذوابـن مســعود و

ثنـا : حـدثنا علـي قـال]7413[الطحـاوي . وابـن عبـاسوسـلم إال ابـن الـزبري صلى اهللا عليـه 
ن جـابر عـن الشـعيب عـن علـي وعبـد اهللا يف ابنـة أنـا إسـرائيل عـ: أنا ابن املبارك قـال: عبدة قال
وقــال أصــحاب حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم مثــل .لالبنــة النصــف ولألخــت النصــف، وأخــت 

.ضعيف ، وقد رجع عنه ابن الزبري اجلعفياهـ جابرإال ابن عباس وابن الزبري، ذلك 

باب منه
حدثنا زيد ين منصور الرمادحدثنا أمحد بيحدثنا أبو عمر القاض]4167[الدارقطين قال

بنـت بن احلباب أخربنا احلسـني بـن واقـد عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد اهللا يف
.اهـ ابن واقد ليس بالقوي الصواب من قول علقمة.بنت وبنت أخت املال بينهما نصفان

كةرشباب املُ
)زوج ، وأم ، وإخوة ألم ، وإخوة ألب وأم(

خـوة لـألم الثلـث ، تكاملـت القسـمة ، ألم السـدس ، ولإللـزوج النصف ، و لل: هي على ستة 
.، ب واألم ألهل يسقط اإلخوة ل

حــدثنا ابــن فضــيل عــن بســام عــن فضــيل عــن إبــراهيم يف امــرأة ]31746[ابــن أيب شــيبة قــال
فلزوجهــا النصــف ثالثــة أســهم ، ،ألمهــا 

وألمهــا الســدس ســهم ، وإل
بــني اإلخــوة مــن زيــد بــن ثابــتوعبــد اهللاوعمــر، وشــرك بيــنهم علــياملـرياث شــيئا يف قضــاء 

اهــ ذكـورهم وإنـاثهم فيـه سـواء
.مرسل صحيح 

إذا مل يبـق إال :أخربنا معمر عن الزهري أن عمر بن اخلطـاب قـال]19006[عبد الرزاق -
الثلـــث بـــني اإلخـــوة مـــن األب واألم وبـــني اإلخـــوة مـــن األم فهـــم فيـــه شـــركاء للـــذكر مثـــل حـــظ 

اهـاألنثى 
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حــدثنا : دثنا حممــد بــن املثــىن قــالحــ: حــدثنا حممــد بــن نصــر قــال]6788[ابــن املنــذر وقــال
حدثنا حسني املعلـم عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب أن عمـر بـن اخلطـاب أشـرك :المعاذ ق

حممـد اهــ رواه البيهقـي مـن طريـقبني اإلخوة من األب واألم، وبـني اإلخـوة مـن األم يف الثلـث
نـا ]354[كتـاب املـزين وقـال أبـو بكـر النيسـابوري يف الزيـادات علـى  . املـروزي مبثلـه بن نصر 

أشــرك عمــر بــن اخلطــاب : أبــو األزهــر نــا حســني املعلــم عــن قتــادة عــن ســعيد بــن املســيب قــال
قـال ابـن كثـري اهــ ، وبـني اإلخـوة مـن األب واألم يف الثلـثاإلخـوة مـن األمرضي اهللا عنه بني
.هذا إسناد صحيح: يف مسند الفاروق 

مــر عــن مســاك بــن الفضــل عــن مســعود بــن نــا ســفيان عــن مع]62[ســعيد بــن منصــور وقــال
احلكـم أن عمـر بـن اخلطـاب أيت يف فريضـة ففرضـها، فلمـا كـان يف العـام القابـل شـهدته أيت يف 

شــهدتك عــام األول فرضـتها علــى غــري ذلــك، : تلـك الفريضــة ففرضــها علـى غــري ذلــك، فقلـت
يف الزيــادات أبــو بكــر النيســابوريورواه. تلــك علــى مــا فرضــنا، وهــذه علــى مــا فرضــنا : فقــال

نا حممد بن حيىي نا عبد الرزاق أنا معمر عن مسـاك بـن الفضـل عـن ]353[على كتاب املزين
قضـى عمـر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه يف : وهب بن منبه عن مسـعود بـن احلكـم الثقفـي قـال

إنــك مل تشــرك فيهــا : فقــال لــه رجــل.لــألم، واإلخــوة لــألب واألم، فجعــل الثلــث بيــنهماإلخـوة
ــــوم: فقــــال.عــــام كــــذا وكــــذا ــــدارقطين . ذاك علــــى مــــا قضــــينا، وهــــذا علــــى مــــا يقضــــى الي ال

أخربنــا عبــد أخربنــا حممــد بــن أمحــد بــن أىب الــثلج أخربنــا حممــد بــن محــاد الطهــراين]4170[
:الفضل عن وهب بن منبه عن مسـعود بـن احلكـم الثقفـى قـالالرزاق عن معمر عن مساك بن 

اهللا عنه يفيعمر بن اخلطاب رضأيت
وأبيهـا فشـرك بــني اإلخـوة لـألم وبــني اإلخـوة لـألم واألب بالثلــث فقـال لـه رجــل إنـك مل تشــرك 

قـال عبـد . ينا يومئـذ وهـذه علـى مـا قضـينا اليـومتلـك علـى مـا قضـ:قـال. بيـنهم عـام كـذا وكـذا
قد استفدت فيه هذه غري هذا احلديث لظننت أينسفريتلو مل أستفد يفيالرزاق وقال الثور 

نـا علـي بـن حـرب نـا سـفيان عـن معمـر عـن مسـاك ]352[وقال أبـو بكـر النيسـابوري . خريا
عنـه قضـى يف الشـركة احلكـم حضـرت عمـر رضـي اهللابن الفضل عن ابن منبه عن مسـعود بـن
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يـا أمــري املــؤمنني، : لبـين األم دون اإلخــوة مــن األب واألم، فلمـا كــان مــن قابـل أشــركهم، فقــالوا
اهـذاك على ما قضينا، وهذا على ما يقضى: قال!ليس هذا قضاءك عام أول

أخربنا معمر عن مساك بن الفضل عن ]19005[عبد الرزاققاليف املصنف رواية الدبريو 
قضــى عمــر بــن اخلطــاب يف امــرأة توفيــت :ب بــن منبــه عــن احلكــم بــن مســعود الثقفــي قــالوهــ

فأشـــرك عمـــر بـــني اإلخـــوة لـــألم ، 
فقــال . إنــك مل تشــرك بيــنهم عــام كــذا وكــذا :فقــال لــه رجــل.واإلخــوة لــألب واألم يف الثلــث

حـدثنا ]31744[ابـن أيب شـيبة .وهذه على ما قضـينا ، يومئذ تلك على ما قضينا: عمر 
مسعـت وهبـا حيـدث عـن احلكـم بـن مسـعود: بن مبارك عن معمـر عـن مسـاك بـن الفضـل قـال ا

شــهدت عمــر أشــرك اإلخــوة مــن األب واألم مــع اإلخــوة مــن األم يف الثلــث ، فقــال لــه : قــال 
جعلتـــه : وكيـــف قضـــيت ؟ قـــال : قـــد قضـــيت يف هـــذه عـــام األول بغـــري هـــذا ، قـــال : رجـــل 

علــى مــا قضــينا ، وهــذا ذلــك : لإلخــوة لــألم ومل جتعــل لإلخــوة مــن األب واألم شــيئا ، فقــال 
اهـ على ما نقضي

حــدثنا أبــو النعمــان حممــد بــن الفضــل حــدثنا عبــد اهللا بــن ] 223/ 2[وقـال يعقــوب الفســوي 
عـن احلكـم بـن مسـعود عن وهب بن منبـه -خوالين-املبارك عن معمر عن مساك بن الفضل

شهدت عمر بن اخلطاب أشرك بني اإلخوة مـن األب واألم مـع اإلخـوة مـن األم : الثقفي قال
: كيـــف قضـــيت؟ قـــال: قــال. قضـــيت يف هـــذا عــام أول بغـــري هـــذا: يف الثلــث، فقـــال لـــه رجــل

تلـــك علـــى مـــا قضـــينا : قـــال. خـــوة مـــن األم ومل جنعـــل لإلخـــوة مـــن األب واألم شـــيئاجعلتـــه لإل
معمـر عـن مسـاك عـن وهـب عـن حدثنا زيد بن املبـارك عـن ابـن ثـور عـن. ى ما قضيناوهذه عل

حـدثين حيـي بـن عيسـى عـن ابـن املبـارك عـن وقـال .احلكم بن مسعود الثقفي عـن عمـر بنحـوه
.معمر عن مساك بن الفضل اخلوالين عن وهب بن منبه عـن احلكـم بـن مسـعود الثقفـي بنحـوه

خربنـا معمـر أ: خربنـا ابـن املبـارك قـالأقال بشر بن حممـد]2652[قال البخاري يف التاريخ و 
شـهدت :قـاليعن وهب بن منبه عن احلكم بن مسعود الثقفـمسع مساك بن الفضل اخلوالين

قضـيت عـام : م فقـال لـه رجـلخـوة مـن األم واإلب واألخـوة مـن األشرك اإلأعمر بن اخلطاب 
اجلعفـي حـدثنا وقـال عبـد اهللا.يناعلـى مـا قضـتلك على ما قضـينا وهـذه: ول فلم تشرك قالأ

مسعود بن احلكم وال يصح، ومل يتبـني مسـاع وهـب : وقال بعضهم. مثله حدثنا معمر: هشام
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ذكـره و .صحح قـول مـن قـال احلكـم بـن مسـعود كذلك قال الفسوي يف املعرفة اهـمن احلكم
.على رسم ابن حبان هذا: قلت .هذا إسناد صاحل: لاقالذهيب يف امليزان و 

بن طـاووس عـن أبيـه أنـه كـان يقـول ابن جريج قال أخربين اعن ]19008[عبد الرزاق وقال
ألمها السدس :

بـــنعمـــروأن . والثلــث بـــني اإلخـــوة مــن األم واألخـــت مـــن األب واألم ، ولزوجهــا الشـــطر ، 
، ألقــوا أباهــا يف الــريح :ولكــان يقــالخطــاب

فــإن كــان مــع اإلخــوة لــألم أخــت ألب فــال :قــال.
ال أجــد إال للــذكر :يقــولعبــاسبــناكــان :قــال.فكيــف يقتســمون الثلــث:قلــت.شــيء هلــا

.صحيحاهـ ) فإن كان له إخوة فألمه السدس(بن طاووساقال .مثل حظ األنثيني
م أن عمــر وعبــد اهللا عـن إبــراهيعــن منصــور]22[يف الفــرائض روايـة قبيصــةلثــوريسـفيان ا-

عــن الثــوري ]19009[عبــد الــرزاق .مل يــزدهم األب إال قربــا: وزيــد بــن ثابــت كــانوا يقولــون
يقولـــون يف امـــرأة تركـــت كـــان عمـــر وعبـــد اهللا وزيـــد :عـــن منصـــور واألعمـــش عـــن إبـــراهيم قـــال

ابــن أيب .مل يــزدهم أبــوهم إال قربــا :
أن عمـــر وزيـــدا وابـــن حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم]31745[شـــيبة 

مـــن مســـعود كـــانوا يشـــركون يف زوج وأم وإخـــوة ألم وأب وأخـــوات ألم ، يشـــركون بـــني اإلخـــوة 
وجيعلـــون مل يـــزدهم األب إال قربـــا ، : خـــوة لـــألم يف ســـهم ، وكـــانوا يقولـــوناألب واألم مـــع اإل

حــدثنا حممــد بــن يوســف حــدثنا ســفيان عــن ]2939[الــدارمي . ذكــورهم وإنــاثهم فيــه ســواء
كـان عمـر وعبـد : زوج وأم وإخـوة ألب وأم وإخـوة ألم قـال منصور واألعمش عن إبـراهيم يف

حيىي من طريق]12852[البيهقي .مل يزدهم األب إال قربا: ، وقال عمر اهللا وزيد يشركون
عـن منصـور واألعمـش عـن إبـراهيم عـن عمـر يطالـب أخربنـا يزيـد أخربنـا سـفيان الثـور بن أيب

للـزوج النصـف ولـألم السـدس وأشـركوا بـني اإلخـوة : يوعبد اهللا وزيد رض
ســعيد بــن منصــور .الثلــث وقــالوا مــا زادهــم األب إال قربــااألم يفمــن األب واألم واإلخــوة مــن 

يف أنــا مغــرية عــن إبــراهيم أن عمــر وابــن مســعود وزيــد بــن ثابــت قــالوا : نــا هشــيم قــال]20[
للــــزوج النصــــف، ولــــألم الســــدس ومــــا بقــــي وهــــو الثلــــث أشــــركوا فيــــه بــــني األخــــوة : املشــــركني 

نـــا أبـــو .األم، والـــذكر واألنثـــى فيـــه ســـواءنواألخـــوات مـــن األب واألم واألخـــوة واألخـــوات مـــ
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ثابــت يشــركون، وزيــد بــنمســعودكــان عمــر وابــن: نــا األعمــش عــن إبــراهيم قــال: ويـة قــالمعا
عـن األعمـش عـن إبـراهيمةحدثنا أبو معاويـ]31752[ابن أيب شيبة . وكان علي ال يشرك

.حيح اهـ صوكان علي ال يشرك: كان عبد اهللا وعمر يشركان ، قال : قال 
وابـــن أنــا ابــن أيب ليلـــى عــن الشـــعيب أن عمــر: نـــا هشــيم قـــال]23[ســعيد بـــن منصــور وقــال 

حممــد بــن نصــر حــدثنا حيــىي بــن حيــىي مــن طريــق] 12854[البيهقــي . أشــركا بيــنهممســعود 
اهللا عنهمــا يأن عمــر بــن اخلطــاب وعبــد اهللا رضــليلــى عــن الشــعيبأخربنــا هشــيم عــن ابــن أيب

قال قال عمـر يزيد بن هارون أخربنا حممد بن سامل عن الشعيبمن طريقورواه. أشركا بينهم
للــزوج النصــف ولــألم الســدس وأشــركا بــني :أم وزوج وإخــوة ألم وإخــوة ألب وأموعبــد اهللا يف

وقــاال مــا ، الثلــث ذكــرهم وأنثــاهم فيــه ســواء اإلخــوة مــن األب واألم وبــني اإلخــوة مــن األم يف
.حيح اهـ صزادهم األب إال قربا

ال : أنــا خالــد عــن ابــن ســريين أن عمــر أشــرك بيــنهم وقــال: هشــيم قــالنــا]24[ســعيد وقــال 
.اهـ صحيح أحرمهم إن ازدادوا قربا

أخربنا حممد بن الصلت حدثنا أبو شهاب عن احلجاج عن عبد امللـك ]2944[الدارمي -
اهــ يـزدهم األب إال قربـامل : املشـركة بن املغرية عـن سـعيد بـن فـريوز عـن أبيـه أن عمـر قـال يف

.، وإسناد فيه ضعف حسن 
حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب قيس عن هزيل عن عبد اهللا أنه  ]31756[ابن أيب شيبة -

]28[ســعيد بــن منصــور وقــال. اهـــ هــذا خمتصــر تناهــت الســهام: كــان ال يشــرك ، ويقــول 
رحبيل أن فريضــة كانــت نا عبــد الــرمحن بــن زيــاد عــن شــعبة عــن أيب قــيس عــن هزيــل بــن شــحــدث

للـزوج : 
فـذكرنا ذلـك : 

هقـــــي البي. ال تســـــألوين عـــــن شـــــيء مـــــا دام هـــــذا احلـــــرب فـــــيكم: أليب موســـــى األشـــــعري، فقـــــال
قـيس طالـب أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا شـعبة عـن أيبحيـىي بـن أيبمن طريق] 12855[

قـد : زوج وأم وأخـوين ألم وأخ ألب وأم فقـال أتينـا عبـد اهللا يف: عن هزيل بـن شـرحبيل قـال 
النضـر مـن طريـق]12856[البيهقـي . تكاملت السهام ومل يعط األخ من األب واألم شيئا

امـرأة تركـت زوجهـا وأمهـا قـيس عـن اهلزيـل قـال قـال عبـد اهللا يفشعبة عن أيببن مشيل أخربنا
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للــزوج النصــف ولــألم الســدس ولإلخــوة مــن األم : 
يف فريضــة  اهـــ خــرب كــويف صــحيح 

.ل عمر ، وقوله اآلخر هو الذي حكاه إبراهيم رجع عنه إىل قو مث، كانت 
حممـــد بـــن نصـــر حـــدثنا إســـحاق أخربنـــا حيـــىي بـــن آدم مـــن طريـــق] 12857[وروى البيهقـــي 

يــا :املشــركةيفبــن شــرحبيل عــن عبــد اهللا أنــه قــالإســحاق عــن األرقــمحــدثنا شــريك عــن أيب
.اهـ حديث غلط ابن أخ تكاملت السهام دونك

أن عــن أيب جملــز ن ســليمان التيمــيعــكيــع عــن ســفيان حــدثنا و ]31747[ابــن أيب شــيبة -
عـن يأخربنـا حممـد حـدثنا سـفيان عـن سـليمان التيمـ]2941[الـدارمي .شرك بينهمعثمان

حــدثنا إبــراهيم ]6789[ابــن املنــذر .كــان ال يشــركيأن عثمــان كــان يشــرك ، وعلــجملــزأيب
أن عثمـان نا سـليمان التيمـي عـن أيب جملـزحـدث: هـارون قـالأخربنا يزيد بـن: بن عبد اهللا قال

]12850[البيهقـي .واإلخوة من األم يف الثلـثن أشرك بني اإلخوة من األب واألمبن عفا
أن جملــز عــن أيبيطالــب أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا ســليمان التيمــحيــىي بــن أيبمــن طريــق

، الثلـث ة مـن األب واألم يفاهللا عنه شرك بني اإلخوة من األم واإلخو يعثمان بن عفان رض
.اهـ مرسل صحيح اهللا عنه مل يشرك بينهميوإن عليا رض

ال علــيكـان :عــن الثــوري عــن سـليمان التيمــي عــن أيب جملــز قــال]19011[عبـد الــرزاق -
ر عــن أبيــه عــن أيب تمــحــدثنا مع]31757[ابــن أيب شــيبة .وكــان عثمــان يشــركهم، يشــركهم 
نـا سـليمان : نـا هشـيم قـال]22[سـعيد بـن منصـور .رك بيـنهمأنه كان ال يشـعليجملز عن 

أنه جعل للزوج النصف، ولـألم السـدس، والثلـث البـاقي لإلخـوة التيمي عن أيب جملز عن علي 
اهـــ وأســقط اإلخــوة واألخــوات مــن األب واألم، وأن عثمــان بــن عفــان أشــرك بيــنهم، مـن األم 

.مرسل صحيح  
العلـيكـان : قـال ن إبراهيمعأبو معاوية عن األعمش حدثنا ]31755[ابن أيب شيبة -

.اهـ مرسل صحيح يشرك
حــدثنا وكيـــع عــن ســـفيان عــن عمـــرو بــن مـــرة عــن عبـــد اهللا بـــن ]31753[ابــن أيب شـــيبة -

حـدثنا : حلسـن قـالحـدثنا علـي بـن ا]6785[ابـن املنـذر .أنه كان ال يشركعليسلمة عن 
أن عليــا كــان ال يشــرك بيــنهم عبــد اهللا بــن ســلمةعبــد اهللا عــن ســفيان عــن عمــرو بــن مــرة عــن 
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مــن ] 12861[البيهقــي .يعطــي الــزوج النصــف، واألم الســدس، واألخــوات مــن األم الثلــث
يسئل علـ: أخربنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال طريق يزيد بن هارون

أرأيــت لــو كــانوا مائــة: اهللا عنــه عــن اإلخــوة مــن األم فقــال يرضــ
.اهـ حسن صحيح ال أنقصهم منه شيئافإين: قال . ال: شيئا قالوا 

عـن الثـوري عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن علـي أنـه كـان ال ]19010[عبد الرزاق وقال
والـدارمي وابـن املنـذر ، ابن أيب شـيبة اهـ رواهيورث اإلخوة لألب واألم مع هذه الفريضة شيئا 

يزيـد بـن هـارون أخربنـا سـفيان مـن طريـق] 12860[البيهقـي ورواه. ريـق سـفيان مثلـه من ط
أنـه جعـل لإلخـوة مـن األم الثلـث اهللا عنـهيرضـيإسحاق عن احلارث عن علعن أيبيالثور 

.اهـ حسنءيهم عصبة ومل يفضل هلم ش: وقال ، ومل يشرك اإلخوة من األب واألم معهم 
حممد بن عمران بن أيب ليلى أنبأ أيب عن ابن أيب ليلى عن قمن طري]7970[احلاكم وروى

أم وإخـوة عـنهم يف أم و زوج و إخـوة ألب و زيـد رضـي اهللالشعيب عن عمر وعلـي وعبـد اهللا و ا

.ضعيفسند اهـ شركاء يف الثلث كلهم و مل يزدهم األب إال قربا فهم
حــدثنا عبــد اهللا بــن داود عــن علــي بــن صــاحل عــن جــابر عــن ]31759[ابــن أيب شــيبة وقــال

ولـيس أحـد مـن أصـحاب النـيب : عامر أن عليا وأبا موسى وأبيا كـانوا ال يشـركون ، قـال وكيـع 
ابــن املنــذر . شــرك، إال علــي فإنــه كــان ال يصــلى اهللا عليــه وســلم إال اختلفــوا عنــه يف الشــركة

: ىي بـن زكريـا قـالأخربنـا حيـ: حدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا حممد بن نصر قال]6787[
البيهقـــــي .ال يشـــــركان: أن عليـــــا وأبـــــا موســـــى قـــــاالحـــــدثين إســـــرائيل عـــــن جـــــابر عـــــن عـــــامر

.ضعيف وهو.مثله املروزي حممد بن نصر من طريق] 12862[
زيـد بـن هـارون أخربنـا حممـد بـن سـامل عـن الشـعىب قـال يمن طريق]12858[وروى البيهقي 

للــزوج النصــف ولــألم الســدس ولإلخــوة مــن األم الثلــث ومل : اهللا عنهمــايرضــوزيــديعلــقــال 
ء كـان هلـم وإن يإن فضـل شـ، هـم عصـبة : وقـاال . يشركا بني اإلخوة مـن األب واألم معهـم 

أنــا حممــد بــن : ا هشــيم قــالنــ]26[ســعيد بــن منصــور وقــال . شــيء هلــم مل يفضــل مل يكــن 
أنـــه كـــان جيعـــل الثلـــث لإلخـــوة واألخـــوات مـــن األم دون اإلخـــوة ســـامل عـــن الشـــعيب عـــن علـــي

فـرددت ذلـك عليـه، : قـال هشـيم.واألخوات من األب واألم، وكان زيد بن ثابت يفعـل ذلـك
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: ، فقلــتفــإن الشــعيب حــدثنا عنــه أنــه قــال كمــا قــال علــي: قــالكــان زيــد يشــرك بيــنهم:فقلــت
يحممــد بــن نصــر حــدثنا علــمــن طريــق] 12859[البيهقــي اهورو . يــين وبينــك ابــن أيب ليلــىب

اهللا عنـه كـان ال يشـرك  يأن زيـدا رضـبن حجر أخربنا هشـيم عـن حممـد بـن سـامل عـن الشـعيب
وقــد رددت عليــه : قــال هشــيم . كــان جيعــل الثلــث لإلخــوة لــألم دون اإلخــوة مــن األب واألم

حدثنا هكذا عن زيـد أنـه كـان يقـول مثـل قـول فإن الشعيب: قال .إن زيدا كان يشرك:فقلت
.اهـ وهنه البيهقي ليلىوبينك ابن أيببيين: فرددت عليه أيضا فقال . يعل

ثابـتبـنزيـدعـن حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن الشعيب]31758[ابن أيب شيبة وقال
.عمر اهـ هذا ضعيف ، والصحيح عن زيد كقول أنه كان ال يشرك

كــان زيــداأن حممــد حــدثنا ســفيان عــن ابــن ذكــوانأخربنــا]2942[الــدارمي قــال أبــو حممــد
ســألت أبــا الزنــاد : قــالأنــا مغــرية: نا هشــيم قــالحــدث]27[ســعيد بــن منصــور وقــال. يشــرك

اهـبينهميشرككان زيد : ذلك، فقال أبو الزنادعن قول زيد يف
حممــد بــن يعقــوب ثنــا حيــىي بــن أيب طالــب حــدثنا حــدثنا أبــو العبــاس ]7969[وقــال احلــاكم 

يزيد بن هارون ثنا أبو أميـة بـن يعلـي الثقفـي عـن أيب الزنـاد عـن عمـرو بـن وهـب عـن أبيـه عـن 
وأشـرك ، مـا زادهـم األب إال قربـا ، هبوا أن أبـاهم كـان محـارا : زيد بن ثابت يف املشرتكة قال 

اهــ وصـححه الـذهيب مل خيرجـاه سناد و هذا حديث صحيح اإل: قال احلاكم .بينهم يف الثلث
.

حـدثنا :حـدثنا حممـد بـن بكـار قـال: حدثنا موسى بن هارون قال]6790[ابن املنذر وقال
عـن أبيـه زيـد بـن ثابـت أن معـاين هـذه عبد الـرمحن بـن أيب الزنـاد عـن أبيـه عـن خارجـة بـن زيـد

اد على معاين زيـد بـن ثابـت، الفرائض وأصوهلا عن زيد بن ثابت، وأما التفسري فتفسري أيب الزن
فــإن كــان مــع األخــوات ذكــر فإنــه ال فريضــة ألحــد مــن األخــوات، يبــدأ مبــن شــركهم مــن : قــال

أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بني اإلخوة لـألب واألم للـذكر مثـل 
، وهــي حـظ األنثيــني، إال يف فريضــة واحــدة فقــط مل يفضــل فيهـا شــيء، فأشــركوا مــع بــين أمهــم

فيشــرك بنــو األب واألم : النصــف، وألمهــا الســدس، ولبــين أمهــا الثلــث، فلــم يفضــل شــيء قــال
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.اهـ صحيح ، تقدم املتوىفبنو أم

مع األختنياإلخوة لألب مرياث ما جاء يف 
واختلفــــوا يف اإلخــــوة واألخــــوات مــــن األب مــــع األختــــني أو ]407/ 7[قــــال ابــــن املنــــذر -

وإن كان بنـوا األب واألم امـرأتني فـأكثر : فكان زيد بن ثابت يقول.األخوات من األب واألم
ثـان، وال مــرياث معهـن لبنــات األب إال أن يكـون معهــن مـن ذلــك مـن اإلنــاث، فـرض هلــن الثل

ذكـر مــن أب، فــإن كــان معهـن ذكــر بــدئ بفــرائض مــن كانـت لــه فريضــة فأعطوهــا، وإن فضــل 
بعد ذلك فضل كان بـني بـين األب للـذكر مثـل حـظ األنثيـني، وإن مل يفضـل شـيء فـال شـيء 

ر مـــن اإلخـــوة دون وكـــان ابـــن مســـعود جيعـــل مـــا فضـــل عـــن األخـــوات لـــألب واألم للـــذكو .هلــم
فــإن تـــرك أختــا ألب وأم، وإخــوة وأخــوات مـــن أب، ففــي قــول زيــد بـــن .األخــوات مــن األب

لألخــت مــن األب واألم النصــف، ومــا بقــي فلإلخــوة واألخــوات مــن األب للــذكر مثــل : ثابــت
وكذلك روي عن علي بن أيب طالـب، وعائشـة، وبـه قـال مالـك بـن أنـس وأهـل .حظ األنثيني

لألخــــت مــــن األب واألم ويف قــــول عبــــد اهللا بــــن مســــعود.والشــــافعيالثــــوريوســــفياناملدينــــة
النصف، وجيعل الباقي بني اإلخوة واألخوات ما مل يصبهن يف املقامسة أكثر من السدس، فإن 
يزدهن على ذلك، وبه قال أبـو 

اهـثور
عــن معبــد بــن خالــد عــن مســروق عــن نن ســفياعــحــدثنا وكيــع ]31726[ابــن أيب شــيبة -

أنه كـان جيعـل لألخـوات والبنـات الثلثـني ، وجيعـل مـا بقـي للـذكور دون اإلنـاث ، مسعودابن
الطحـاوي . فجعلـت مـا بقـي بعـد الثلثـني للـذكر مثـل حـظ األنثيـني، شـركت بيـنهمعائشةوأن 

ا سـفيان الثـوري عـن معبـد بـن قال أننثنا يزيد بن هارو : حدثنا علي بن شيبة قال]7419[
ويف أختــني ، خالــد عــن مســروق عــن عائشــة رضــي اهللا عنهــا يف ابنتــني وبنــات ابــن وبــين ابــن 

وبـــين اإلخـــوة ، االبـــن وبـــين، وإخـــوة وأخـــوات ألب ألب وأم
يف كتبتـهصـحيح ،  اهــوكان عبد اهللا ال يشـرك بينهمـا : قال. ب فيما بقيمن األواألخوات 

.مرياث األبناء 
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عــننا أبــو شــهاب عــن األعمــش عــن مســلم بــن صــبيححــدث]18[ســعيد بــن منصــور وقــال 
كـان ابـن مسـعود يقـول يف أخـوات ألب وأم، وإخـوة وأخـوات ألب: قالمسروق بن األجدع

دينة فلما قدم مسروق امل.لألخوات من األب واألم الثلثان، وسائر املال للذكر دون اإلناث:
: أتـرتك قـول عبـد اهللا؟ فقـال: فسمع قول زيد بن ثابت فيها فأعجبـه، فقـال لـه بعـض أصـحابه

أخربنـا ]2948[الـدارمي .من الراسخني يف العلـم ثابتبنزيدإين قدمت املدينة فوجدت 
أمحــد بــن عبــد اهللا حــدثنا أبــو شــهاب عــن األعمــش عــن مســلم عــن مســروق عــن عبــد اهللا أنــه  

لألخــوات لــألب واألم الثلثــان ، : ات ألب وأم وإخــوة وأخــوات ألب قــال أخــو كــان يقــول يف
فقــدم مســروق املدينــة فســمع قــول زيــد فيهــا فأعجبــه فقــال لــه . فللــذكور دون اإلنــاثيومــا بقــ

أتيــت املدينــة فوجــدت زيــد بــن ثابــت مــن إين: أتــرتك قــول عبــد اهللا؟ فقــال : بعــض أصــحابه 
شـرك بيـنهم: ؟ قـال وكيف قال زيد فيها: شهاب يبقال أمحد فقلت أل. العلمالراسخني يف
.اهـ صحيح 

نــا األعمـش عــن إبــراهيم عــن مســروق : نا أبــو معاويــة قــالحـدث]19[ســعيد بــن منصــور وقـال
كـان يأخـذ بقـول عبـد اهللا يف األخـوات ألب وأم وجيعـل مـا بقـي يف الثلثـني للـذكور دون : قال

مــا ردك : ى أن يشــرك بيــنهم، فقــال لــه علقمــةاإلنــاث، فخــرج خرجــة إىل املدينــة فجــاء وهــو يــر 
ال، ولكين لقيت زيد بن ثابت : عن قول عبد اهللا؟ لقيت أحدا هو أثبت يف نفسك منه؟ قال

حـدثنا أبـو معاويـة عـن األعمـش ]31728[ابـن أيب شـيبة .فوجدته من الراسـخني يف العلـم 
م وأب ، وإخــــوة كــــان يأخــــذ بقـــول عبــــد اهللا يف أخــــوات أل: قــــال عـــن إبــــراهيم عــــن مســـروق

وأخـوات ألب ، جيعـل مـا بقــي علـى الثلثـني للـذكور دون اإلنــاث ، فخـرج خرجـة إىل املدينــة ، 
مـا ردك عـن قـول عبـد اهللا ؟ : فقال له علقمـة : فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم ، قال : قال 

ال ، ولكـــن لقيـــت زيـــد بـــن ثابـــت : فقـــال : ألقيـــت أحـــدا هـــو أثبـــت يف نفســـك منـــه ؟ قـــال 
حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن .ه مـــن الراســـخني يف العلـــمفوجدتـــ

كـال ، : مـا كـان ابـن مسـعود بثبـت ؟ فقـال لـه مسـروق : قدم فقال لـه علقمـة : قال مسروق 
.اهـ صحيح يد بن ثابت وأهل املدينة يشركونولكن رأيت ز 

قــدم :ن علقمــة قــالأخربنــا الثــوري عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــ]19013[بــد الــرزاق ع-
هـل كـان أحـد مـن أصـحابك أثبـت عنـدك مـن عبـد اهللا :مسـروق مـن املدينـة فقـال لـه علقمـة
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وأهـل املدينـة ثابتبنزيدولكين لقيت ، ال :قال، وكان عبد اهللا ال يشرك بينهم ؟ يف هذا 
حممــد بــن نصـر حــدثنا حممــد بــن بشــار مـن طريــق] 12684[البيهقــي .يشــركون بيــنهم وهـم
قدم مسـروق مـن : نا عبد الرمحن حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال حدث

، ال : أكــان أحــد أثبــت عنــدك مــن عبــد اهللا قــال : املدينــة وهــو يشــرك بيــنهم فقــال لــه علقمــة 
رجـل تـرك أخـوات يف، قدمت املدينة فرأيت زيد بن ثابت وأهل املدينـة يشـركون بيـنهم ولكين

.اهـ صحيح ابنوترك بنات وبنات ابن وبين، ب ات ألألب وأم وإخوة وأخو 
حدثنا وكيع عن إمساعيل عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت]31727[ابن أيب شيبة -

]2949[الـدارمي .يـرث الرجـال دون النسـاء: هـذا مـن قضـاء أهـل اجلاهليـة : أنه قـال فيهـا 
ذكرنـا عنـد حكـيم بـن جـابر : ال أخربنا سعيد بن املغرية عن عيسـى بـن يـونس عـن إمساعيـل قـ

األخــوات مــن يأخــوات ألب وأم وإخــوة وأخــوات ألب أنــه كــان يعطــأن ابــن مســعود قــال يف
هــذا : فقــال حكــيم قــال زيــد بــن ثابــت . فللــذكور دون اإلنــاثياألب واألم الثلثــني ، ومــا بقــ

.حيح اهـ صمن عمل اجلاهلية أن يرث الرجال دون ال
: قــال عــن إبــراهيمحــدثنا ابــن فضــيل عــن بســام عــن فضــيل]31730[ابــن أيب شــيبة وقــال 

يف قــول ، وإلخوتــه ألبيــه وأخواتــه مــا بقــي للــذكر مثــل حــظ األنثيــنيألختيــه ألبيــه وأمــه الثلثــان 
ألختيه ألبيه وأمه الثلثان ، ومـا بقـي فللـذكور مـن إخوتـه دون : علي وزيد ، ويف قول عبد اهللا 

ــــا : وهــــذه يف القــــولني مجيعــــا مــــن ثالثــــة أســــهم : -ابــــن أيب شــــيبة -قــــال أبــــو بكــــر .ثهمإن
لألخــوات والبنــات الثلثــان ، ويبقــى الثلــث فهــو بــني اإلخــوة واألخــوات ، أو بــني بنــات ابنــه ، 

.اهـ مرسل صحيح ابنه ، للذكر مثل حظ األنثينيوبين
جريـر عـن املغـرية عـن أصـحابه احلسن بن عيسى أخربنـامن طريق]12698[وروى البيهقي 

أخــت ألب وأم وأخ وأخــوات ألب : وعــن إبــراهيم والشــعيبوعــن أصــحاب إبــراهيم والشــعيب
لألخوات واألخ مـن األب للـذكر يوزيد لألخت من األب واألم النصف وما بقيقول عليف

قــول عبــد اهللا لألخــت مــن األب واألم النصــف ولألخــوات مــن األبويف.مثــل حــظ األنثيــني
يقــول علــأختــان ألب وأم وأخ وأخــت ألب يف.لــألخ مــن األبيومــا بقــ، تكملــة الثلثــني 

.بــني األخــت واألخ للــذكر مثــل حــظ األنثيــنييوزيــد لألختــني مــن األب واألم الثلثــان ومــا بقــ
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للــذكر دون األنثــى ألنــه مل يكــن يــرى يقــول عبــد اهللا لألختــني لــألب واألم الثلثــان ومــا بقــويف
.اهـ مرسل حسنوات على الثلثنيأن يزيد األخ

يف السدس الذي حجب اإلخوةاألم
فحجـب .)فـإن كـان لـه إخـوة فألمـه السـدس(: وقـال جـل ذكـره ] 7/391[قال ابن املنـذر 

وورثـه (: لقوله جل ذكره ، ، فكان الباقي لألب رياثا، ومل يسم هلم ماألم عن الثلث باإلخوة
إال مـا ، من أهل العلم أن اإلخوة ال يورثـون مـع األب شـيئا من حنفظ عنهوأمجع كل. )أبواه

اهـاإلخوة األم عنه هو لإلخوةحجبالسدس الذي : روي عن ابن عباس أنه كان يقول
بن عباس يقـول يف اكان :بن طاووس عن أبيه قالاعن معمر عن ]19027[عبد الرزاق -

ون لـألب إمنـا تقبضـه األم ليكــون ال يكــ:السـدس الـذي حجبـه اإلخـوة لــألم هـو لإلخـوة قـال
:قــال، ســلم أعطــاهم الســدس وبلغــين أن النــيب صــلى اهللا عليــه و : بــن طــاووس اقــال .لإلخــوة

:فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس فقال
.اهـ صحيح عن ابن عباس 

بـــن اكــان :طــاووس عـــن أبيــه قــالبــنابـــن جــريج عــن اأخربنــا ]19029[عبــد الــرزاق وقــال
مـــا : قـــال ؟ فـــاإلخوة مـــن األم :قلـــت. الســـدس الـــذي حجزتـــه األم لإلخـــوة : عبـــاس يقـــول 

وقـــد  ؟فمـــه:قـــال.أمـــثلهم اإلخـــوة مـــن األب ومـــن األب واألم: قلـــت . إخـــاهلم إال إيـــاهم 
.جابـن جـرييشـبه كـالمهذا السـؤالاهـ بن عباس ذلك اكنت مسعت من بعض أشياخنا عن 

.وهو سند صحيح 

عن الثلثاألم ونبحجيخوة الذين إلايف عدد 
اختلف أهل العلم يف العدد من اإلخـوة الـذين حيجبـون األم عـن ]391/ 7[قال ابن املنذر 

إذا كان للميت اثنان من اإلخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا، من : فقال عامة أهل العلم،الثلث
حجبـا األم عـن الثلـث، وصـار هلـا السـدس، روي هـذا القـول أب وأم، أو من أب، أو من أم،

وعبد اهللا بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مالـك بـن أنـس، ومـن عن علي بن أيب طالب،
تبعــه مــن أهــل املدينــة، وســفيان الثــوري، وســائر أهــل العــراق، والشــافعي وأصــحابه، وكــل مــن 
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عـن الثلـث إال ثالثـة إخـوة حيجب األمال: حنفظ عنه من أهل العلم غري ابن عباس، فإنه قال
اهـفصاعدا

د حممد بن نصر حدثنا حيىي بن حيىي أخربنا خالد بـن عبـمن طريق] 12664[روى البيهقي 
: أن رجال سأل ابـن عمـر عـن رجـل تـرك أمـه وأخويـه فقـال اهللا عن خالد عن أنس بن سريين
حجبــت األم عــن : تى زيــدا فقــالمــا يقــول زيــد فــأفــأخربينانطلــق إىل زيــد فســله مث ارجــع إيل

.اهـ صحيح الثلث هلا سدسها
عبــد اهللا بــن وهــب أخــربين عبــد الــرمحن بــن أيب الزنــاد عــن مــن طريــق]7961[وروى احلــاكم 

اإلخــوة يف كــالم العــرب أخــوان : أنــه كــان يقــول ن خارجــة بــن زيــد بــن ثابــت عــن أبيــهأبيــه عــ
.اهـ صححه والذهيب فصاعدا 

ن أبيــه الزنــاد عــحيــىي بــن آدم حــدثنا عبــد الــرمحن بــن أيبمــن طريــق]12663[وقــال البيهقــي 
يـا أبـا سـعيد فـإن اهللا : فقالوا لـه . أنه كان حيجب األم باألخوين عن خارجة بن زيد عن أبيه

يإن العــرب تســم: فقــال ، وأنــت حتجبهــا بــأخوين ) فــإن كــان لــه إخــوة فألمــه الســدس(يقــول 
مثانيــة أزواج مــن الضــأن اثنــني اثنــني يبــا ســعيد أومهــت إمنــا هــيــا أ: فقــالوا لــه . األخــوين إخــوة 

فجعــل (ال إن اهللا يقــول : ومــن املعــز اثنــني اثنــني ومــن اإلبــل اثنــني مــن البقــر اثنــني اثنــني فقــال 
الــذكر زوج واألنثــى : وج يقــول فهمــا زوجــان كــل واحــد منهمــا ز ) منــه الــزوجني الــذكر واألنثــى

.اهـ حسن صحيح زوج
أخربنـا جريــر عــن : ا أمحــد بـن عمــرو قــالحــدثن: حــدثنا حممــد قـال]6764[نـذر ابــن املوقـال

عـن إبـراهيم يف قـول عـن غـريهو املغرية يف فرائضه عن الشعيب وإبراهيم وعـن غريمهـا وعـن فضـيل
إذا كـان أخـوان وأختـان ألب، أو ألم، أو ألب وأم، أو خمتلفـان، حجبـا : علي وعبـد اهللا وزيـد

.مرسل حسناهـالسدساألم عن الثلث وصار هلا 
مـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد احلكـــم قـــال حـــدثنا ابـــن أيب حـــدثين حم]8732[ابـــن جريـــر وقـــال 

أنــه دخــل علــى ابــن أيب ذئــب عــن شــعبة مــوىل ابــن عبــاس عــن ابــن عبــاسحــدثين فــديك قــال
فــإن  (وإمنــا قــال اهللا؟مل صــار األخــوان يــردان األم إىل الســدس:عثمــان رضــي اهللا عنــه فقــال

: فقـال عثمـان رمحـه اهللا .واألخوان يف لسان قومك وكالم قومك ليسـا بـإخوة)ه إخوةكان ل
]6762[ابـن املنـذر ؟توارثـه النـاس ومضـى يف األمصـارهل أستطيع نقض أمر كـان قبلـي، و 
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أخــربين ابــن أيب : يب فــديك قــالأخربنــا ابــن أ: أخربنــا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم قــال
إن األخـوين ال : أنـه دخـل علـى عثمـان فقـالن عبـاس عـن ابـن عبـاسذئب عن شعبة موىل ابـ

فـاألخوين يف لسـان قومـك )فإن كان له إخـوة(جل ذكرهاألم إىل السدس، إمنا قال اهللا يردان 
ال أســـتطيع أنقـــض أمـــرا قـــد كـــان قبلـــي، وتوارثـــه : فقـــال عثمـــان رضـــي اهللا عنـــه. بـــإخوةليســـوا

حــدثنا إســحاق بــن نصــر حممــد مــن طريــق] 12665[البيهقــي .النــاس، ومضــى يف األمصــار
أنـه دخـل علـى عثمـان ذئب عن شعبة عـن ابـن عبـاسبن إبراهيم أخربنا شبابة حدثنا ابن أيب

) إن كــان لــه إخــوة(إن األخــوين ال يــردان األم عــن الثلــث قــال اهللا : اهللا عنــه يبــن عفــان رضــ
ومضـى يفيأرد ما كان قبلال أستطيع أن : فاألخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان 

أخربنــا أمحــد بــن كامــل القاضــي ثنــا عبــد ]7960[احلــاكم ورواه .األمصــار وتــوارث بــه النــاس
بـاس عـن ابـن اهللا بن روح املدايين ثنـا شـبابة بـن سـوار ثنـا ابـن أيب ذئـب عـن شـعبة مـوىل ابـن ع

إن : أنـــه دخـــل رجـــل علـــى عثمـــان بـــن عفـــان رضـــي اهللا عنـــه فقـــال عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا
)فـــإن كـــان لـــه إخـــوة فألمـــه الســـدس(األخـــوين ال يـــردان األم عـــن الثلـــث قـــال اهللا عـــز و جـــل 

ال أستطيع أن أرد ما كان قبلـي : فقال عثمان بن عفان .فاألخوان بلسان قومك ليسا بإخوة
هـــذا حـــديث صـــحيح اإلســـناد و مل : قـــال احلـــاكم .و مضـــى يف األمصـــار تـــوارث بـــه النـــاس 

.، ومل يروه غريه لكن شعبة هذا ليس بثقة . الذهيب اهـ ووافقهخيرجاه 

األمر يف اجلدة
حـــدثنا زيـــد بـــن احلبـــاب عـــن أيب املنيـــب عبيـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا ]31274[ابـــن أيب شـــيبة -

حدثين ابن بريدة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطعم اجلدة السدس إذا مل : قال
.)1(، والعمل عليهالكربى يف لنسائي او أبو داود اهـ رواه يكن أم

بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشـة عـن قبيصـة بـن ذؤيـب اعن ]1076[مالك -
مالــك يف  : جــاءت اجلــدة إىل أيب بكــر الصــديق تســأله مرياثهــا فقــال هلــا أبــو بكــر :نــه قــال أ

فــارجعي ، ســلم شــيئا ســنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و ومــا علمــت لــك يف، كتــاب اهللا شــيء 

كتاب اهللا جل ذكره فرضا، وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم مل جند للجدة يف  ] 415/ 7[قال ابن املنذر -1
وقـد أمجعـوا علـى أن األم حتجـب . أنه أعطاها السدس، وأمجع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا مل يكن للميت أم

اهـوأم األب، وأمجعوا على أن األب ال حيجب اجلدة أم األم، واختلفوا يف توريث اجلدة وابنها حيأمها



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

106

حضـرت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه : فقـال املغـرية بـن شـعبة ، فسأل الناس .سأل الناسأحىت 
فقـام حممـد بـن مسـلمة األنصـاري ؟ هـل معـك غـريك : فقال أبو بكـر . دسسلم أعطاها السو 

مث جـاءت اجلـدة األخـرى إىل عمـر بـن .فأنفذه هلا أبو بكـر الصـديق.فقال مثل ما قال املغرية
مالـك يف كتـاب اهللا شـيء ومـا كـان القضـاء الـذي قضـي بـه : سأله مرياثها فقال هلـا اخلطاب ت

، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وما أنا بزائد يف الفرائض شيئا ، ال لغريك إ
مرسـل صـحيح وغـريهم ، وهـذا وابـن حبـان ورواه أمحد والرتمذي اهـ وأيتكما خلت به فهو هلا 

.

أبو امليتهاابنحيجب اجلدةهل 
رون عـن حممـد بـن سـامل عـن احدثنا احلسن بن عرفة حدثنا يزيـد بـن هـ]2102[الرتمذي -

طعمهـا : الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا بـن مسـعود قـال يف اجلـدة مـع ابنهـا 
هـذا حـديث ال نعرفـه :قـالمث .سـلم سدسـا مـع ابنهـا وابنهـا حـي رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و 
ســلم اجلــدة مــع بعــض أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه و وقــد روث ، مرفوعــا إال مــن هــذا الوجــه 

.ه األلباينفضعاهـومل يورثها بعضهم ، ابنها 
قــال ابــن : نا ســفيان عــن ابــن أيب ليلــى عــن الشــعيب قــالحــدث]110[ســعيد بــن منصــور وقــال 
.اهـ ضعيف إن أول جدة ورثت يف اإلسالم مع ابنها: مسعود

أخربنـــا يزيـــد بـــن هـــارون أخربنـــا األشـــعث عـــن ابـــن ســـريين عـــن ابـــن ]2988[الـــدارمي الوقـــ
ي اهــــ أشـــعث بـــن اإلســـالم ســـهما أم أب وابنهـــا حـــإن أول جـــدة أطعمـــت يف: مســـعود قـــال 
.سوار ضعيف 

نبئــت أن : أنــا يــونس عــن ابــن ســريين قــال: نا هشــيم قــالحــدث]95[ســعيد بــن منصــور ورواه 
.اهـ هذا أصح عن ابن سريين ، وال يثبت أب مع ابنهاأول جدة أطعمت السدس أم

:بن عيينة عن إبراهيم بـن ميسـرة قـالابن جريج والثوري و اأخربنا ] 19094[عبد الرزاق -
بــن جــريج اقــال .جــدة مــع ابنهــاعمــر بــن الخطــابث رَّ وَ :مسعــت ســعيد بــن املســيب يقــول

قــرأت ]3780[العلــل بــن أمحــد يف عبــد اهللا. ينــة امــرأة مــن ثقيــف إحــدى بــين نضــلةبــن عياو 
وكيع عن سفيان عـن إبـراهيم بـن ميسـرة عـن سـعيد بـن املسـيب عـن عمـر أنـه ورث : على أيب 

: حـدثنا علـي بـن احلسـن قـال]6798[ابـن املنـذر . جدة رجل من ثقيف مع ابنهـا السـدس
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عمـر بـن أطعـم : حدثنا عبد اهللا عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن املسيب قال
.اهـ مل يسمعه الثوري اخلطاب جدة مع ابنها السدس

حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابـن جـريج عـن إبـراهيم بـن ميسـرة ]2990[قال الدارمي 
قــرأت ]3781[عبــد اهللا بــن أمحــد .عــن ســعيد بــن املســيب أن عمــر ورث جــدة مــع ابنهــا

بــن جــريج عــن اأخربنــا ســفيان عــن بــن مهــدي قــال حــدثين ســفيان وأبــو نعــيم قــالا: علــى أيب 
إبـراهيم بــن ميســرة عـن ســعيد بــن املسـيب أن عمــر كــان ورث اجلـدة وابنهــا حــي قـال أبــو نعــيم 

ورواه خـــالد بـــن حيـــىي عـــن ســـفيان يف الفـــرائض عـــن ابـــن جـــريج عـــن اهــــ ورث جـــدة مـــع ابنهـــا
.إبراهيم
عــن ســعيد بـــن أنــا إبــراهيم بــن ميســرة:نا ســفيان قــالحــدث]90[ســعيد بــن منصــور وقــال 

.اهــ سـفيان هـو ابـن عيينـة ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنهـااملسيب أن عمر بن اخلطاب 
ن عيينـــة عـــن إبـــراهيم بـــن ميســـرة مســـع ســـعيد بـــن حـــدثنا ســـفيان بـــ]31950[ابـــن أيب شـــيبة 

حممـد مـن طريـق] 12655[البيهقي .أن عمر ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنهااملسيب 
يم بــن ميســرة عــن ســعيد بــن بــن حيــىي أخربنــا ســفيان بــن عيينــة عــن إبــراهبــن نصــر حــدثنا حيــىي 

.اهـ صحيح نه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنهااهللا عيأن عمر بن اخلطاب رضاملسيب 
أن رجــال مــن بــين أنــا خالــد عــن ابــن ســريين: نــا هشــيم قــال]103[ســعيد بــن منصــور وقــال 

كة وأم أبيـه، فرفـع ذلـك إىل أيب موســى حنظلـة يقـال لـه حسـكة هلــك ابـن لـه، وتـرك أبـاه حســ
األشــعري، فكتــب يف ذلــك إىل عمــر بــن اخلطــاب، فكتــب إليــه عمــر أن ورث أم حســكة مــن 

د أنـا عبيـد اهللا بـن محيــ: قـالأنـا محيـد الطويـل: نـا هشـيم قـال. ابـن حسـكة مـع ابنهـا حسـكة
نظري عــن نــا محــاد بــن زيــد عــن كثــري بــن شــ.مثــل ذلــكاحلمــريي عــن أبيــه عــن األشــعري وعمــر

ابن أيب شيبة .ث أم حسكة من ابن حلسكة وحسكة حيور احلسن وابن سريين أن األشعري 
بـن محيـد بـن عبـد الـرمحن عـن عبيـد اهللاحدثنا محـاد بـن سـلمة : حدثنا وكيع قال]31954[

فيهـا أبـو ، فكتـب ة احلنظلي وترك حسـكة وأم حسـكةمات ابن حلسك:قالهعن أبياحلمريي
حــديث هــذا اهـــ أن ورثهــا مــع ابنهــا الســدسه عمــر، فكتــب إليــخلطــابموســى إىل عمــر بــن ا

.حسن 
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مل يـورث اجلـدة إن كـان ابنهـا عثمـانأخربنا معمر عـن الزهـري أن ]19091[عبد الرزاق -
أن حدثنا عبد األعلى عن معمـر عـن الزهـري]31962[ابن أيب شيبة .والناس عليه ، حيا 

.وتـويف ابـن الـزبري فلـم يـورث: بنهـا حـي ، قـال الزهـري عثمان كان ال يورث اجلـدة أم األب وا
أن عثمـان يحـدثنا سـعيد بـن املغـرية عـن ابـن املبـارك عـن معمـر عـن الزهـر ]2998[الدارمي 

.صاحلاهـ مرسل يكان ال يورث اجلدة وابنها ح
علــيكــان :عــن الثــوري عــن أشــعث وأيب ســهل عــن الشــعيب قــال]19090[عبــد الــرزاق -
ويورثـان القـرىب مـن اجلـدات مـن قبـل األب أو مـن ، ال يورثـان اجلـدة مـع ابنهـا زيد بن ثابـتو

وكــان عبــد اهللا يــورث اجلــدة مــع ابنهــا ومــا قــرب مــن اجلــدات ومــا بعــد مــنهن :قــال.قبــل األم
اهـــ أبــو وإذا كــن مــن مكــان واحــد ورث القــرىب ، جعــل هلــن الســدس إذا كــن مــن مكــانني شــىت 

أنـا ابـن أيب ليلـى وحممـد : نـا هشـيم قـال]100[منصـور سـعيد بـن. سهل هو حممد بن سامل
مـن طريـق حيـىي بـن ] 12651[البيهقـي .

اهللا عنهمـا  يأن عليـا وزيـدا رضـأخربنا يزيد قـال أخربنـا حممـد بـن سـامل عـن الشـعيبأيب طالب
أخربنا أبو نعيم حدثنا حسن عن ]2997[دارمي ال.كانا ال جيعالن للجدة مع ابنها مرياثا

، مرسـلاهــال يورثـان اجلـدة أم األب مـع األبيعـن علـأشعث عن الشـعيب
.حسن وهو 
أنا مغرية عن فضيل بن عمرو عن إبـراهيم عـن علـي وزيـد: نا هشيم قال]101[سعيد وقال 

حـدثنا حيـىي بـن حيـىي أخربنـا هشـيم حممد بـن نصـر من طريق ] 12652[البيهقي .مثل ذلك
اهـــ كانــا ال يورثــان اجلــدة مــع ابنهــازيــدا  و عليــاأن رية عــن فضــيل بــن عمــرو عــن إبــراهيمعــن مغــ

.يح حمرسل ص
ثابـتبـنزيـدكـان :بـن املسـيب قـالاأخربنا معمر عن قتادة عن ]19099[عبد الرزاق -

حـــدثنا عبـــد األعلـــى عـــن ]31961[ابـــن أيب شـــيبة .ال يـــورث اجلـــدة أم األب وابنهـــا حـــي 
ابـن أيب .منعهـا ابنهـا املـرياث: قـال بـن ثابـتعـن زيـدسعيد عن قتادة عن سعيد بن املسـيب

حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أيب عروبـة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب]31965[شيبة 
أيبحيــىي بــنمــن طريــق ]12650[البيهقــي .أن زيــدا مل يكــن جيعــل للجــدة مــع ابنهــا مرياثــا
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أن بـة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب عرو طالب أخربنا يزيد بن هارون أخربنا سعيد بـن أيب
.اهـ سند صحيح يكن جيعل للجدة مع ابنها مرياثاملثابتبنزيد
ثابـتبـنزيـدنا محاد بن زيد عـن كثـري بـن شـنظري عـن عطـاء أن ]88[سعيد بن منصور -

.أظنه مرسالاهـ سند جيد م أمها من السدسحيجب الرجل أمه كما حتجب األ: قال
حـدثنا :حـدثنا حممـد بـن بكـار قـال: حدثنا موسى بن هارون قال]6795[وقال ابن املنذر 

عن أبيه أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد
مــع األم شــيئا، وهــي فيمــا ســوى ومــرياث اجلــدات أن أم األم ال تــرث : عــن زيــد بــن ثابــت قــال

ذلـــك يفـــرض هلـــا الســـدس فريضـــة، وأن أم األب ال تـــرث مـــع األم شـــيئا، وال مـــع األب شـــيئا، 
.اهـ صحيح ما سوى ذلك يفرض هلا السدس فريضةوهي في

حدثنا أبو عوانـة عـن سـليمان األعمـش عـن : حدثنا عفان قال ]31949[ابن أيب شيبة -
.صحيح سند اهـ ال حتجب اجلدات إال األم: عبد اهللاقال : قال إبراهيم عن علقمة

ال حيجـب : عبـد اهللاقـال : عـن إبـراهيم قـالعـن األعمـش]29[روايـة أيب نعـيمالثوريوقال
عن الثوري عن منصور واألعمش عن إبراهيم قال ]19092[عبد الرزاق .اجلدات إال األم

نــا : نــا أبــو معاويــة قــال]85[ن منصــور عيد بــســ.ال حيجــب اجلــدات إال األم: قــال عبــد اهللا 
.صحيح ، كان عبد اهللا يشبه قوله قول عمر .مثله األعمش عن إبراهيم

أخربنا حجاج بن منهال أخربنا أبو عوانة عن املغرية عن إبراهيم قال ]3000[الدارمي وقال 
.ي اهـ حسن صحيح ترث اجلدة وابنها ح: عبد اهللا قال 

حـدثنا حفـص بـن غيـاث عـن إمساعيـل بـن أيب خالـد عـن أيب ]31951[وقال ابن أيب شـيبة 
ســـعيد بـــن منصـــور .كـــان عبـــد اهللا يـــورث اجلـــدة مـــع ابنهـــا وابنهـــا حـــي: عمـــرو الشـــيباين قـــال 

ورث ابـــن : نا ســـفيان عـــن إمساعيـــل بـــن أيب خالـــد عـــن أيب عمـــرو الشـــيباين قـــالحـــدث]109[
حدثنا عبد اهللا عن : احلسن قالحدثنا علي بن ]6799[ابن املنذر . مسعود جدة مع ابنها

ســفيان عــن إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن أيب عمــرو الشــيباين عــن عبــد اهللا بــن مســعود أنــه كــان 
حممد بن نصر حدثنا أبو قدامـة حـدثنا من طريق] 12656[البيهقي .يورث اجلدة مع ابنها

نـه ورث جـدة اهللا عنـه أيعمرو عن عبد اهللا بن مسعود رضخالد عن أيبسفيان عن ابن أيب
.صحيح اهـ مع ابنها
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حــدثنا إمساعيــل ابــن عليــة عــن ســلمة بــن علقمــة عــن محيــد بــن ]31952[ابــن أيب شــيبة -
الـــدارمي .تـــرث اجلـــدة وابنهـــا حـــي: حصـــينبـــنعمـــرانقـــال : هـــالل عـــن أيب الـــدمهاء قـــال 

أخربنا أبو معمر عن إمساعيـل ابـن عليـة عـن سـلمة بـن علقمـة عـن محيـد بـن هـالل ]2994[
]12657[البيهقــي .يتــرث اجلــدة وابنهــا حــ: الــدمهاء عــن عمــران بــن حصــني قــال عــن أيب

حممـد بــن نصـر حـدثنا إســحاق بـن إبـراهيم أخربنــا إمساعيـل ابـن عليــة عـن سـلمة بــن مـن طريـق
أنـه كـان يـورث اجلـدة وابنهـا الدمهاء عن عمران بن حصنيعلقمة عن محيد بن هالل عن أيب

.يأيت قريبا .صحيح ، أبو الدمهي اهـ ح
موسـىأبـاعن معمر عـن رجـل مـن ولـد أيب بـردة عـن أيب بـردة أن ]19100[عبد الرزاق -

عبــد الـــرزاق وقــال .ورثهــا وابنهــا حــي وقضــى بــذلك بـــالل يف واليتــه علــى البصــرة األشــعري
يـورث اجلـدة مـع أخربنا معمر عن بالل بن أيب بردة أن أبا موسى األشعري كـان]19097[

.، له شاهد تقدم مرسل حسناهـ ابنها وقضى بذلك بالل وهو أمري على البصرة 
ال : قـال إبـراهيم : قـال عـن بسـام عـن فضـيل حدثنا ابن فضيل]31963[ابن أيب شيبة -

: مسعــت وكيعــا يقــول : قــال أبــو بكــر .يف قــول علــي وزيــدتــرث اجلــدة مــع ابنهــا إذا كــان حيــا
: حـدثنا حجـاج قـال: حدثنا علي بن عبد العزيـز قـال]6796[ابن املنذر . الناس على هذا

حــدثنا هشــيم عــن املغــرية عــن الفضــيل بــن عمــرو عــن إبــراهيم أن عليــا وزيــدا كانــا ال يورثــان أم 
حدثنا يزيد عن حممد بـن سـامل عـن الشـعيب عـن ]31966[ابن أيب شيبة .األب وابنها حي

.اهـ مرسل جيد للجدة مع ابنها مرياثا
مل يـورث : قـالحدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر]31964[ابن أيب شيبة وقال

كــال ، مل اهـــلم اجلــدة مــع ابنهــا إال ابــن مســعودأحــد مــن أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســ
.يتفرد به ، وجابر اجلعفي ليس بذاك 

يف عدد من يرث من اجلدات
حــدثنا أبــو بكــر بــن إســحاق أنبــأ عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حنبــل ثنــا أبــو  ]7984[احلــاكم -

كامل اجلحدري ثنـا الفضـل بـن سـليمان ثنـا موسـى بـن عقبـة عـن إسـحاق بـن حيـىي بـن الوليـد 
قضـاء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه إن مـن: بادة بن الصامت رضي اهللا عنـه قـالبن عبادة عن ع
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وفيـه انقطـاع. صـححه ووافقـه الـذهيباهــ ث السـدس بينهمـا بالسـوية سلم للجدتني من املرياو 
.إن شاء اهللا يأيت يف احلدود، مطوال رواه أمحد ، 
ثت أن رســول اهللا عــن الثــوري عــن منصــور عــن إبــراهيم قــال حــد]19079[عبــد الــرزاق -

:قــال؟ مــا هــن : إلبــراهيم : قــال قلــت .ســلم أطعــم ثــالث جــدات الســدسصــلى اهللا عليــه و 
وابـن عيينـة ومحـاد بـن زيـد وجريـر بـن تابعـه شـعبة اهــ)1(جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدته أم أمه

.)2(وغريُه، رواه أبو داود يف املراسيل عبد احلميد 
أبـيأتت اجلدتان إىل :نه قال أعن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد ]1077[مالك -

أمـا إنـك : م فقال له رجـل مـن األنصـار ن قبل األن جيعل السدس لليت مأفأراد الصديقبكر
ابـن أيب شـيبة .فجعل أبو بكـر السـدس بينهمـا، ترتك اليت لو ماتت وهو حي كان إياها يرث 

أم أمــه ، وأم تــويف رجــل وتــرك جدتيــه: حــدثنا يعلــى عــن حيــىي عــن القاســم قــال ]31942[
لقـد تركـت امـرأة لـو : األنصـار أبيه ، فورث أبو بكر أم أمه ، وترك األخرى ، فقـال رجـل مـن 

.تهــا منــه شــيئا ، وورث الــيت تركــت أم أبيــهأن اجلــدتني ماتتــا وابنهمــا حــي مــا ورث مــن الــيت ورث
بـن عيينـة عـن حيـىي اعـن ]19084[عبـد الـرزاق .، فشـرك بينهمـا يف السـدسفورثها أبو بكـر

ث أم األم دون جاءت جدات إىل أيب بكـر فـأعطى املـريا:بن سعيد عن القاسم بن حممد قال
يا خليفـة :فقال له رجل من األنصار من بين حارثة يقال له عبد الرمحن بن سهل، أم األب 

ســعيد بــن . 
جـاءت جــدتان إىل : قـالنـا سـفيان عـن حيـىي بـن ســعيد عـن القاسـم بـن حممـد]81[منصـور 

لقـــد : ب، فقـــال لـــه عبـــد الـــرمحن بـــن ســـهل وكـــان بـــدريا يب بكـــر، فـــأعطى أم األم دون أم األأ

اجتمـــع أهـــل العلـــم أن اجلـــدتني إذا اجتمعتـــا وقرابتهمـــا ســـواء وكلتامهـــا ممـــن يـــرث أن ]421/ 7[وقـــال ابـــن املنـــذر -1
.الســدس بينهمــا

وكـــل جـــدة إذا : مث قـــال. ، كمـــا أن األب حيجـــب األجـــدادوأمجـــع أهـــل العلـــم علـــى أن األم حتجـــب اجلـــدات. 
وأمجـع : مث قـال. نسبت إىل املتوىف وقع يف نسبها أب بني أمني فليست تـرث يف قـول كـل مـن حنفـظ عنـه مـن أهـل العلـم

اهـوال ترث اجلدة أم أيب األم : ويف رواية أيب الزناد اهـعامة أهل العلم على أن اجلدة ال تزاد على السدس
صـلى اهللا عليـه وسـلم ومجاعـة مـن جاءت األخبار عـن أصـحاب النـيب]12720هق[املروزي حممد بن نصر قال-2

. صلى اهللا عليه وسلم أنه ورث ثالث جداتعن النيبيرو ي
وقـاص ممـا ال إال مـا روينـا عـن سـعد بـن أيب، ك صـلى اهللا عليـه وسـلم خـالف ذلـوال نعلم عن أحد من أصحاب النيب

اهـيثبت أهل املعرفة باحلديث إسناده
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أنـا حيـىي بـن : نا هشـيم قـالحـدث. ل السـدس بينهمـافجعـ. أعطيت اليت لو ماتـت هـي مل يرثهـا
أن رجــال مــات وتــرك جدتيــه أم أمــه وأم أبيــه، فــأتوا أبــا بكــر، نــا القاســم بــن حممــد: ســعيد قــال

لقـد ورثـت امـرأة لـو كانـت : دس، وترك أم أبيه، فقال لـه رجـل مـن األنصـارفأعطى أم أمه الس
فأشرك بينهما . هلا كلههي امليتة ما ورث منها شيئا، وتركت امرأة لو كانت هي امليتة ورث ما

عبيـد اهللا سـعيد أيبو عبد اجلبار بـن العـالء من طريق] 4176[ورواه الدارقطين . يف السدس
مرسـل . مثلـه ن بـن عيينـة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن القاسـم بـن حممـد سـفياعـنبن عبد الـرمحن 

.)1(صحيح
جـاءت اجلــدة : قـالعـن الزهــري عـن قبيصـة بـن ذؤيــبنــا سـفيان]80[سـعيد بـن منصـور -

مــات، إن ابــن ابــين أو ابــن ابنــيت: عليــه وســلم، فقالــتإىل أيب بكــر بعــد رســول اهللا صــلى اهللا
مــا أجــد لــك يف كتــاب اهللا حقــا، ومــا : فقــال أبــو بكــر. وقــد أخــربت أن يل يف كتــاب اهللا حقــا

فســأل النــاس، فقــال . مسعــت النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقضــي لــك بشــيء وسأســأل النــاس
مـن يشـهد معـك؟ : فقـال. أعطاهـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم السـدس: املغرية بـن شـعبة

لفهـا أم األم أو أم األب فأعطاها السدس، فجـاءت الـيت ختا،فشهدا. حممد بن مسلمة: فقال
أيكمــا انفــردت فهــو هلــا، وإن اجتمعتمــا : ، فأعطاهــا الســدس، مث قــالعمــر بــن الخطــابإىل 

.وهو خرب صحيح .ومل يسم اجلدةأصحيف الباب قبله اهـ رواية مالك فهو بينكما
حممــد بــن نصــر حــدثنا عبــد األعلــى حــدثنا معتمــر قــال مــن طريــق] 12724[وروى البيهقــي 

اهللا عنـه أطعمهـن السـدسيرضـعمـرن أاجلدات األربعحيدث عن حممد يفبن عونمسعت ا
.)2(ا هذاأدري مال و . رجاله ثقاتبصري اهـ هذا مرسل 

كـان : نـا الشـعيب قـال: أنا حممد بـن سـامل قـال: نا هشيم قالحدث]91[بن منصور سعيد -
األم، فكـــان جيعــــل ثنتــــني مـــن قبـــل األب، وواحــــدة مـــن قبــــل جـــداتيـــورث ثــــالث عبـــد اهللا

.ال بأس بهاهـ حدة منهن أخرى اليت من قبل األب السدس بينهن ما مل يرث وا

أول مــن ورث اجلــدتني عمــر بــن اخلطــاب فجمــع :بــن شــهاب قــالابــن جــريج عــن اعــن ]19098[عبــد الــرزاق -1
اهـبينهما

قال يذئب عن الزهر ابن أيبحدثنا احلسن بن عيسى أخربنا ابن املبارك أخربنا]12719هق[حممد بن نصر قال-2
.صحيحمدين وهذا خرب.وقاله مالك يف املوطأاهـ اإلسالم إال جدتنيال نعلمه ورث يف: 
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عن رجل عن الثوري عن محـاد عـن إبـراهيم قـال قـال عبـد اهللا بـن ] 4651[عبد الرزاق قالو 
فقـال عبـد اهللا .أو لـيس إمنـا الـوتر واحـدة:قال!توتر بواحدة:مسعود لسعد بن أيب وقاص

: فقـال سـعد. فغضـب عبـد اهللا :قـال.فـإين ال أزيـد عليهـا:قال. لكن ثالث أفضل بلى و : 
أخربنيــه . أتغضــب علــى أن أوتــر بركعــة وأنــت تــورث ثــالث جــدات أفــال تــورث حــواء امــرأة آدم

.حيىي بن العالء كذبوهرواه الطرباين من هذا الوجه ، و حيىي عن الثوري اهـ 
حدثنا األعمش عن إبراهيم عـن ابـن مسـعود: قال حدثنا وكيع ]31929[ابن أيب شيبة -

، وجدتــهاهـــ كــذا مــن قبــل األم ، وجــدة مــن قبــل األبجــدتان: يــرث ثــالث جــدات : قــال 
حممـد بـن نصـر حـدثنا حيـىي بـن حيـىي مـن طريـق] 12728[ورواه البيهقي . وهو مقلوب املنت

جـدات جـدتني مـن قبـل ترث ثالث : أخربنا وكيع عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا قال 
نــا األعمــش : نــا أبــو معاويــة قــال]94[ســعيد بــن منصــور وقــال .األب وواحــدة مــن قبــل األم

جـدتني مــن قبــل األب، وواحـدة مــن قبــل : كــانوا يورثــون مـن اجلــدات ثالثــا: عـن إبــراهيم قـال 
.اهـ صحيح األم 

كـان عبـد : ال قحدثنا أبو معاوية عن األعمش عن ابن سريين]31940[ابن أيب شيبة -
هن رسـول اهللا صـلى اهللا إمنـا هـو سـهم أطعمـه إيـا: اهللا يورث اجلدات وإن كن عشـرا ، ويقـول 

.شعث بن سوار األ، كأنه حديث ضعيفسند اهـ عليه وسلم
أخربنـــا يزيـــد بـــن هـــارون أخربنـــا األشـــعث عـــن ابـــن ســـريين عـــن ابـــن ]2999[الـــدارمي وقـــال 

طعمـــة أطعمنهـــايث ، إمنـــا هـــإن اجلـــدات لـــيس هلـــن مـــريا: مســـعود قـــال 
.اهـ ضعيف وأبعدهن سواء

:قـال إبـراهيم : حدثنا ابن فضيل عـن بسـام عـن فضـيل قـال ]31937[وقال ابن أيب شيبة 
.ترث اجلدات السدس، فإن كانت واحـدة أو اثنتـني أو ثالثـا فبيـنهن سـهم يف قـول علـي وزيـد

بيـــنهن ســـهم تكـــون جـــدة األم : ت شـــرع ســـواء قـــالوإذا اجـــتمعن ثـــالث جـــدات هـــن إىل امليـــ
إذا اجـتمعن ثـالث جـدات كـان بيـنهن : ويف قـول عبـد اهللا .وجدة بـين األب أم أبيـه، وأم أمـه

اهـالسدس ، وإن كان بعضهن أقرب نسبا مل يكن بعضهن أمهات بعض
مـد طالـب أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا حمحيىي بن أيبمن طريق] 12734[وروى البيهقي 

اهللا عنهمــا يطعمــان اجلــدة أو الثنتــني أو يوزيــد رضــيكــان علــ: قــال بــن ســامل عــن الشــعيب
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فـإن كانـت ، الثالث السدس ال ينقصن منه وال يزدن عليه إذا كانـت قـرابتهن إىل امليـت سـواء 
السـدس إن  . 

اهـحيجب اجلدات من السدس إال األمىت والكن مبكان ش
حممــد بـن نصــر حـدثنا حســني بـن األسـود حــدثنا حيـىي بــن آدم حـدثنا شــريك َوَرَوى مـن طريـق

اهللا عنهمــا يورثــان القــرىب مــن اجلــدات يوزيــد رضــيكــان علــ: عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال 
جـــب اجلـــدات إال األم ال حي: وكـــان عبـــد اهللا يقـــول . وإن يكـــن ســـواء فهـــو بيـــنهن ، الســـدس 

اهـويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إال أن تكون إحداهن أم األخرى فيورث االبنة
:حـــدثنا حجـــاج بـــن منهـــال قـــال: حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز قـــال]6803[ابـــن املنـــذر -

يف رجــل قــاالزيــداوعليــاعــن احلــارث أن أخربنــا احلجــاج عــن أيب إســحاق: حــدثنا محــاد قــال
.اهـ سند ضعيف : يه قاالجدت

وزيــدا  نــا حممـد بـن سـامل عــن الشـعيب أن عليـا: نا هشـيم قـالحــدث]92[عيد بـن منصـور سـ-
عــن الثــوري عــن أشــعث وأيب ]19090[عبــد الــرزاق .كانــا جيعــالن الســدس للقــرىب منهمــا

يورثــان القــرىب و ، كــان علــي وزيــد بــن ثابــت ال يورثــان اجلــدة مــع ابنهــا :ســهل عــن الشــعيب قــال
وكـان عبـد اهللا يـورث اجلـدة مـع ابنهـا ومـا :قـال.من اجلدات من قبل األب أو مـن قبـل األم

وإذا كـن مــن ، قـرب مـن اجلـدات ومـا بعــد مـنهن جعـل هلـن السـدس إذا كــن مـن مكـانني شـىت 
حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن ]31946[ابن أيب شيبة .مكان واحد ورث القرىب

أخربنـا ]2996[الدارمي .السهم لذوي القرىب منهن: ي وزيد قاال يف اجلداتالشعيب عن عل
إذا كانــت اجلــدات ســواء : قــاالوزيــديعــن علــيزيــد بــن هــارون حــدثنا األشــعث عــن الشــعيب

ورث ثالث جدات جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه ، فإن كانـت إحـداهن أقـرب فالسـهم 
أنــا ابــن أيب ليلــى واألشــعث عــن : نا هشــيم قــالحــدث]84[ســعيد بــن منصــور .القــرىبيلــذو 

ثنتني مـن قبـل األب، وواحـدة مـن قبـل األم، : كانا يورثان ثالث جداتالشعيب أن عليا وزيدا
حممــد بــن نصــر حــدثنا حيــىي مــن طريــق] 12725[البيهقــي .

اهللا عنهمـا  يد بـن ثابـت وعليـا رضـأن زيـليلـى عـن الشـعيببن حيىي أخربنا هشيم عـن ابـن أيب
] 12732[البيهقـي . مـن قبـل األب وواحـدة مـن قبـل األمكانا يورثان ثالث جـدات ثنتـني

أن ليلـى عـن الشـعيبحممد بن نصر حـدثنا حيـىي بـن حيـىي أخربنـا هشـيم عـن ابـن أيبمن طريق
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معاوية عـن أشـعث عـن قال وحدثنا حيىي أخربنا أبو .عليا وزيدا كانا يورثان القرىب من اجلدات
.هذه رواية الكوفينياهـ وزيد يورثان من اجلدات األقرب فاألقربيكان عل: قال الشعيب
حممــد بـن نصــر حـدثنا شــيبان حـدثنا محــاد حـدثنا محيــد مــن طريـق] 12727[البيهقـي وقـال

من قبل األب وواحدة مـن قبـل األمترث ثالث جدات جدتني: وداود أن زيد بن ثابت قال 
.انقطاع فيه سند بصري ، و اهـ 

حدثنا سهل بن يوسف عن محيد عن عمار موىل بـين هاشـم ]31948[ابن أيب شيبة وقال
مــن ] 12741[البيهقــي . عــن زيــد بــن ثابــت يف اجلــدات إذا كانــت اجلــدة أقــرب فهــي أحــق

عمـار عـن حممد بن نصر حدثنا وهب بن بقية أخربنا خالد عن محيد عن عمار بن أيبطريق
ابـــن املنـــذر . أحـــق بالســدسيإذا كانـــت اجلــدة مـــن قبـــل األم أقعــد فهـــ: زيــد بـــن ثابــت قـــال

عــن حــدثنا محــاد عــن محيــد: حــدثنا حجــاج قــال: قــالحــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز ]6805[
ذكـــره ابـــن حـــزم . : الأن زيـــد بـــن ثابـــت قـــأيب عمـــارعمـــار بـــن 

عمــار بــن أيب عمــار عــن محيــد الطويـل عــن يان هــو الثــورين طريــق وكيــع نــا سـفمـ] 8/300[
.ثقاتاهـ أنه كان يورث القرىب من اجلداتعن زيد بن ثابت
أخربنــا أبــو القاســم عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز أخربنــا عبيــد ]4182[وقــال الــدارقطين 

عـــن ســـعيد بـــن أخربنـــا عبـــد الـــوارث أخربنـــا عمـــر بـــن عـــامر عـــن قتـــادة ياهللا بـــن عمـــر القـــوارير 
األم وواحـدة مـن قبـل املسيب عن زيـد بـن ثابـت أنـه كـان يـورث ثـالث جـدات ثنتـني مـن قبـل 

.خيالف السلمي اهـ عمر بن عامر األب كذا قال
حممــد بــن نصــر حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم مــن كتابــه مــن طريــق] 12736[روى البيهقــي و 

ن املسيب عن زيـد بـن ثابـت قـاليد بأخربنا عبدة بن سليمان حدثنا سعيد عن قتادة عن سع
مــن قبــل األم أقــرب مــن األخـــرى وإذا كانــت الــيت، إذا اجتمعــت جــدتان فبينهمــا الســدس : 

هــذا أصــح ، وهــو ســند اهـــ همــامــن قبــل األب أقــرب فهــو بينوإذا كانــت الــيت، فالســدس هلــا 
.صحيح 

بـن ثابـت كـان سـيب أن زيـدبـن املاأخربنا معمر عن قتادة عـن ] 19087[عبد الرزاق ورواه
إذا كانــت اجلــدة مــن قبــل األم هــي أقــرب فهــي أحــق بــه وإذا كانــت أبعــد اهـــ أي يقــول ذلــك
.فهما سواء
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حـدثنا :حـدثنا حممـد بـن بكـار قـال: حدثنا موسى بن هارون قال]6806[وقال ابن املنذر 
ين هـذه أن معـاعبد الرمحن بن أيب الزناد عن أيب الزناد عـن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت عـن أبيـه

فـإذا : الفرائض وأصوهلا عن زيد بن ثابت، وأما التفسري فتفسري أيب الزناد علـى معـاين زيـد قـال
 :

مـن كانت اليت من قبل األم هي أقعدمها كان هلا السدس دون الـيت مـن قبـل األب، وإن كانتـا 
ا، فـــإن الســدس يقســـم بينهمـــا املتــوىف مبنزلـــة واحــدة أو كانـــت الــيت مـــن قبــل األب هـــي أقعــدمه

حممــد بــن نصــر حــدثنا حيــىي بــن حيــىي أخربنــا مــن طريــق] 12739[البيهقــي ىورو . نصــفني
إذا كانـت اجلـدة مـن قبـل األم أقعـد : الزناد عن خارجـة بـن زيـد قـال وكيع عن سفيان عن أيب

اجلـدة أقعـد مـنيألب كان هلا السدس وإذا كانت اجلدة من قبل األب هـمن اجلدة من قبل ا
بــن ذكــوان عــن اأخربنــا الثــوري عــن ]19085[عبــد الــرزاق . مــن األم جعــل الســدس بينهمــا

إذا كانـــت اجلـــدة مــن قبـــل األم هـــي أقعــد فأعطهـــا الســـدس وإذا كانـــت :خارجــة بـــن زيـــد قــال
:بــن عيينــة عــن أيب الزنــاد قــالاأخربنــا .مــا هــي أقعــد فشــرك بينه] كــذا[اجلــدة مــن قبــل األم 

إذا كانـت : أدركت خارجة بن زيد وطلحة بن عبد اهللا بـن عـوف وسـليمان بـن يسـار يقولـون 
ورواه أبــو بكــر .وإذا كانــت أبعــد فهمــا ســواء، اجلــدة مــن قبــل األم هــي أقــرب فهــي أحــق بــه 

الزناد عن خارجـة بـن زيـدمؤمل نا سفيان عن أيبمن طريق] 350[النيسابوري يف الزيادات
إذا كانت اجلدة من قبـل األم أقعـد مـن اجلـدة الـيت مـن قبـل األب كـان هلـا السـدس، وإذا : قال

اهـ أقعد من اجلدة اليت من قبل األم كان السدس بينهماكانت اجلدة من قبل األب
أبــو طالــب أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــاحيــىي بــن أيبمــن طريــق] 12738[البيهقــي وروى

الزناد عـن عمـرو بـن وهيـب عـن أبيـه عـن زيـد بـن ثابـت أنـه كـان عن أيبيأمية بن يعلى الثقف
، أحــق بالســدس يإذا كانــت اجلــدة مــن قبــل األم أقعــد مــن اجلــدة مــن قبــل األب فهــ: يقــول 

وكيــف صــارت :قيــل. وإذا كانــت اجلــدة مــن قبــل األب أقعــد أشــركت بينهــا وبــني جــدة األم 
منـا أطعمـن السـدس مـن قبـل سـدس األمألن اجلـدات إ:قال؟ اجلدة من قبل األ

.إمساعيل بن يعلى الثقفي ليس بذاكاهـ 
حدثنا فطر عن شيخ من أهـل املدينـة عـن : حدثنا وكيع قال ]31945[ابن أيب شيبة وقال

جلـدة مـن إذا كانت اجلدة من قبل األم هي أقعد مـن ا: قال خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت
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قبــل األب كــان هلــا الســدس ، وإذا كانــت اجلــدة مــن قبــل األب أقعــد مــن اجلــدة مــن قبــل األم  
أخربنــا حيــىي بــن حيــىي مــن طريــق حممــد بــن نصــر] 12740[البيهقــي .كــان الســدس بينهمــا

عن زيد بن ثابـت أنـه كـان أخربنا وكيع عن فطر عن شيخ من أهل املدينة عن خارجة بن زيد 
.واه عبد الرزاق عن الثوري عن فطر عن شيخ عن زيد ور اهـيقول ذلك

الزناد عن عبد اجلبار بن عمر عن أيبابن وهب أخربينمن طريق]4181[الدارقطين وروى 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أنه كان يورث ثالث جدات إذا استوين ثنتني

.عيف اهـ عبد اجلبار ضمن قبل األب وواحدة من قبل األم
نــا ابـن أيب الزنــاد عــن : قـالنـا حبــر بـن نصــر نــا ابـن وهــب]351[وقـال أبــو بكـر النيســابوري 

مـن قبـل األب ثنتـني، ومـن ،ورث زيـد بـن ثابـت ثـالث جـدات: أبيه عن خارجـة بـن زيـد قـال
قبـــل األم واحـــدة إذا اســـتوين األم، ولـــو عـــاش النـــاس ورث مـــا حيضـــر مـــن اجلـــدات علـــى هـــذه 

اهـالصفة
فــإن : قــال يف جــامع الفــرائضالزنــاد عــن أبيــه عــن خارجــة بــن زيــد عــن أبيــه ابــن أيبوقــد روى

وهـن ، هن 
.وهذا صحيح عن زيد رمحه اهللا اهـأم األم وأم أم األب وأم أب األبأم 
كـــان زيـــد :احلجـــاج بـــن أرطـــاة عـــن الشـــعيب قـــالعـــن معمـــر عـــن]19089[عبـــد الـــرزاق -

بـن مسـعود يسـاوي بيـنهن كانـت أقـرب اوكـان .يقضي للجدتني أيتهما كانت أقرب فهي أوىل
.منقطعاهـ أو مل تكن أقرب 

أنــا ســلمة بــن علقمــة عــن محيــد بــن هــالل : نا هشــيم قــالحــدث]102[ســعيد بــن منصــور -
جدتيـه، أم أمـه وأم أبيـه وأبـوه حـي، فوليـت عن رجل منهم أن رجال منهم مات وتركالعدوي

. كـان ينبغـي لـك أن تشـرك بينهمـا: تركته، فأعطيت السدس أم أمه، وتركت أم أبيه، فقيـل يل
ابـن . ففعلـت،أشـرك بينهمـا يف السـدس: ، فقـالفسـألته عـن ذلـكعمران بن حصينفأتيت 
دثنا هشــيم عـــن حــ: حــدثنا حجــاج قــال: حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال]6800[املنــذر 

وليـت تركـة : أخربين صهر يل يكـىن أبـا الـدمهاء قـال: سلمة بن علقمة عن محيد بن هالل قال
رجـــل تـــرك أم أمـــه وأم أبيـــه وابنهـــا حـــي، فأعطيـــت أم األم الســـدس، ومل أعـــط أم األب شـــيئا، 
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السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس من أم األم : فسألت عمران بن حصني فقال
.اهـ صحيح ، تقدم يف الباب قبله أم األبفدفعته إىل 

حــدثنا ابــن مهــدي عــن محــاد بــن ســلمة عــن ليــث عــن طــاووس]31930[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا علـي بـن عبـد ]6808[ابـن املنـذر .ترث اجلـدات األربـع مجيعـا: قال عباسابنعن 

ــأخربنــا ليــث عــن طــاوس: حــدثنا محــاد قــال: قــالحــدثنا حجــاج : العزيــز قــال ن عبــاس عــن اب
حممد بـن نصـر حـدثنا عبـد األعلـى من طريق ]12729[البيهقي .يرثن اجلدات األربع: قال

تـرث اجلـدات : بـاس قـال سليم عـن طـاوس عـن ابـن عحدثنا محاد بن سلمة عن ليث بن أيب
.ضعيف ليث اهـ األربع مجع

)1(ذكر وراثة ذوي األرحام

اخلالما جاء يف توريث
)ام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللاألرحوأولو (وقول اهللا تعاىل 

حــدثنا وكيــع حــدثنا ســفيان عــن عبــد الــرمحن بــن احلــارث بــن عيــاش بــن أيب ]189[أمحــد -
أن رجـال ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أيب أمامة بـن سـهل بـن حنيـف

اجلــراح إىل و عبيــدة بــن رمـى رجــال بســهم فقتلـه، ولــيس لــه وارث إال خـال، فكتــب يف ذلــك أبـ
اهللا ورســوله مــوىل مــن ال مــوىل لــه، واخلــال : أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــالعمــر، فكتــب

.صححه الرتمذي وابن حبان اهـ)2(وارث من ال وارث له
بــن جــريج قــال أخــربين عمــرو بــن مســلم قــال حــدثنا طــاووس اعــن ]19124[عبـد الــرزاق -

اهـــ واخلــال وارث مــن ال وارث لــه ، ال مــوىل لــه اهللا ورســوله مــوىل مــن: عائشــةعــن 
.، وعمرو بن مسلم اجلندي ليس بالقوي شبه، والوقف أاعو رفميرو 
مـش عـن إبـراهيم عـن األعحدثنا عمر بن حفص بن غيـاث حـدثنا أيب]3120[الدارمي -

نـــا : نا أبـــو معاويـــة قـــالحـــدث]159[ســـعيد بـــن منصـــور . أنـــه أعطـــى خـــاال املـــالعمـــرعـــن 

.من ال سهم له يف الكتاب والسنة من قرابة امليت وليس بعصبةأي-1
إىل هذا و . خلالة والعمة واختلف فيه أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فورث بعضهم اخلال وا: قال الرتمذيمث -2

اهـوأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل املرياث يف بيت املال . احلديث ذهب أكثر أهل العلم يف توريث ذوي األرحام 
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ابـن أيب شـيبة . ورث عمـر خـاال املـال كلـه، وكـان خـاال وكـان مـوىل: قـالمش عن إبـراهيماألع
ملـال كلـه ، ورث عمـر اخلـال ا: قـال حدثنا أبو معاوية عن األعمـش عـن إبـراهيم]31775[

.مرسل جيد ـاهكان خاال وموىل: قال 
بـن عبيـد بـن حـدثنا وكيـع عـن احلكـم بـن عطيـة عـن عبـد اهللا]31776[وقال ابن أيب شـيبة 

.اهـ ال بأس به عمري أن عمر ورث خاال وموىل من مواله
حممــد بــن د حــدثنا حيــوة حــدثنا أبــو األســود أخربنــا عبــد اهللا بــن يزيــ]3035[الــدارمي وقــال

أن عمـــر بـــن اخلطـــاب أخـــربه يأن عاصـــم بـــن عمـــر بـــن قتـــادة األنصـــار عبـــد الـــرمحن بـــن نوفـــل 
لدحداحــة إىل أخــوال ابــن ثــا ، فــدفع مــال ابــن االــتمس مــن يــرث ابــن الدحداحــة فلــم جيــد وار 

.مرسل جيد اهـالدحداحة
أن عمـر وعبـد اهللا حدثنا حسن عن عبيدة عن إبراهيمحدثنا أبو نعيم]3113[الدارمي -

.اهـ ال بأس به رأيا أن يورثا خاال
عــن أيب بكــر بـن أيب مــرمي عــن راشــد بــن عيـاشنا إمساعيــل حـدث]170[سـعيد بــن منصــور -
ال يـرث ابـن : قـالثابـتبـنزيـدعـن ومكحـول وعطيـة بـن قـيسسعد وضمرة بـن حبيـببن

وقـد .اهـ هـذا سـند ضـعيف عم، وال خال، وال عمة، وال خالةأخت، وال ابنة أخ، وال بنت
.صح من رواية أيب الزناد عن خارجة 

-ريـة الزاهعـن أيبحـدثنا محـاد بـن خالـد عـن معاويـة بـن صـاحل]31808[ابن أيب شيبة -
كنـت جالسـا عنـد أيب الـدرداء وكـان قاضـيا: ل قـا-عـن جبـري بـن نفـري أظنـه: قال أبـو بكـر 

انطلــق : رى يف مالــه ؟ قـال إن ابـن أخـيت مــات ومل يـدع وارثــا ، فكيـف تـ: فأتـاه رجـل ، فقــال 
.اهـ ثقات فاقبضه

واخلالةاألمر يف العمة
حــدثين زيــد بــن أســلم عــن : قــالنا عبــد العزيــز بــن حممــد حــدث]163[ســعيد بــن منصــور -

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركـب إىل قبـا يسـتخري اهللا يف العمـة واخلالـةعطاء بن يسار 
عـــن رواه ضـــرار بـــن صـــردو ، اهــــ رواه أبـــو داود يف املراســـيل ، فـــأنزل عليـــه أن ال مـــرياث هلمـــا

.اخلدري الدراوردي زاد عن أيب سعيد
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حـدثنا هشـام بـن سـعد عـن زيـد بـن أسـلم : حدثنا وكيع قال ]31770[قال ابن أيب شيبة و 
دعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنازة رجل من األنصار ، فجاء على محـار ، : قال 

رجـل مـات : ترك عمة وخالة ، قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم : ما ترك ؟ قالوا : فقال 
مل أجـد هلمـا : ت وتـرك عمـة وخالـة ، مث قـال رجـل مـا: وترك عمة وخالـة ، مث سـار ، مث قـال 

.هذا أصح تابعه حفص بن ميسرة وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ، و اهـ شيئا
.رواه البخاري . اخلالة مبنزلة األم : وصح عن رسول اهللا أنه قال يف احلضانة 

أبو عبيد أخربنا احلسني بن احلسن بن أيوب أنبأ علي بن عبد العزيز ثنا ]7999[احلاكم -
حدثين سعيد بن عفري حدثين علوان بن داود عن صاحل بن كيسـان عـن محيـد بـن عبـد الـرمحن 

رضـي اهللا عنـه يف مرضـه الـذي مـات أبي بكر الصديقدخلت على : بن عوف عن أبيه قال 
وددت أين سألت النيب صلى اهللا عليه و سـلم عـن مـرياث العمـة و : فيه أعوده فسمعته يقول 

.ال يف ترمجة علوان ، رواه العقيلي يف الضعفاء مطو منكراهـ نفسي منها حاجة اخلالة فإن يف
عـن حممـد بــن أيب بكـر بـن حممـد بــن عمـرو بـن حـزم عــن عبـد الـرمحن بــن ]1080[مالـك -

كنــت :نــه قــال أبــن مرســي انــه أخــربه عــن مــوىل لقــريش كــان قــدميا يقــال لــه أحنظلــة الزرقــي 
لكتـاب  ، يـا يرفـا هلـم ذلـك الكتـاب :ى الظهـر قـالفلمـا صـلعمـر بـن الخطـابجالسا عند 

فأتـاه بــه يرفــا فــدعا بتـور أو قــدح فيــه مــاء .فنسـأل عنهــا ونســتخرب فيهــا، كتبـه يف شــأن العمــة 
اهــ ابـن مرسـي ركلو رضيك اهللا وارثة أقرك لو رضيك اهللا أقـ:مث قال.فمحا ذلك الكتاب فيه

.مل أجد له ذكرا 
كان عمـر بـن :نه مسع أباه كثريا يقولأأيب بكر بن حزم عن حممد بن]1081[وروى مالك 

.جيد مدين مرسل هذا اهـ ث وال ترث عجبا للعمة تورَ :اخلطاب يقول 
: قـال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن احلسـن عـن عمـر]31762[ابن أيب شيبة وقال 

أنـا يزيـد : ا يزيد قـالثن: حدثنا علي قال]7439[الطحاوي .للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث
. وللخالـة الثلـث ، بن إبراهيم واملبارك بن فضالة عن احلسن عن عمر أنه جعـل للعمـة الثلثـني 

ثنـا حممـد : حـدثنا زكريـا قـال] 507/ 3[طبقـات احملـدثني بأصـبهانأبو الشيخ األصـبهاين يف 
قـــال عمـــر بـــن: ثنـــا حفـــص بـــن غيـــاث عـــن عمـــرو بـــن عبيـــد عـــن احلســـن قـــال: بـــن عبيـــد قـــال

.اهـ هذه أسانيد ال تقوم اخلالة مبنزلة األم والعمة مبنزلة األب: اخلطاب
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عمر أخربنا معمر عن حفص بن سليمان وغريه عن احلسن أن ]19114[عبد الرزاق وقال
عبــــد الــــرزاق وقــــال. جعــــل للعمــــة الثلثــــني وللخالــــة الثلــــث، بــــن اخلطــــاب ورث العمــــة واخلالــــة

ســن أن عمــر قضــى يف عمــة وخالــة جعــل للعمــة عــن الثــوري عــن يــونس عــن احل]19113[
حـدثنا سـفيان عـن يـونس أخربنا حممـد بـن يوسـف]3038[الدارمي . الثلثان وللخالة الثلث

ســــعيد بــــن منصــــور . طــــى اخلالــــة الثلــــث والعمـــة الثلثــــنيأن عمــــر بــــن اخلطـــاب أععـــن احلســــن 
عمـر بــن نا خالـد بـن عبـد اهللا وأبـو شـهاب عـن يـونس بـن عبيـد عـن احلسـن أنحـدث]153[

حـدثنا عبـد الوهـاب ]31768[بـن أيب شـيبة ا. اخلطاب أعطى العمـة الثلثـني، واخلالـة الثلـث
ث العمـــة الثلثـــني ، واخلالـــة أن عمـــر ورث اخلالـــة والعمـــة ، فـــور ن يـــونس عـــن احلســـنعـــالثقفـــي
.ومراسيل احلسن ، حتتاج إىل شواهد .هذا مرسل بصري رجاله ثقاتاهـ الثلث
ثنــا حبيــب بــن أيب حبيــب عــن : ثنــا يزيــد قــال: حــدثنا علــي قــال]7442[الطحــاوي وقــال

أبـو عمـر يف . وللخالـة الثلـث ، للعمـة الثلثـني قضـىعمرو بن هرم عن جابر بن زيـد أن عمـر
حـدثين يزيـد بـن هـارون قـال قـال مالك بن حيـىي من طريق أيب غسان]359/ 5[االستذكار 

جابر بن زيد أن عمر قضى للعمـة الثلثـني أخربنا حبيب بن أيب حبيب عن عمرو بن هرم عن 
.اهـ سند بصري ضعيف وللخالة الثلث

ثنــا محيــد الطويــل عــن بكــر عــن : ثنــا يزيــد قــال: ي قــالحــدثنا علــ]7443[الطحــاوي وقــال 
أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا محيــد عــن ]3109[رواه الــدارمي .مثلــهعــن عمــر)1(عبــد اهللا

هلك وترك عمته وخالته ، فأعطى عمر العمة نصـيب األخ ، أن رجالبكر بن عبد اهللا املزين
أيبمــــن طريــــق ]359/ 5[االســــتذكار أبــــو عمــــر يف رواه و . وأعطــــى اخلالــــة نصــــيب األخــــت

غســان قــال حــدثين يزيــد بــن هــارون قــال حــدثين محيــد الطويــل عــن بكــر بــن عبــد اهللا املــزين أن 
اهـــ وهــذا مرســل بصــري رجالــه لــثعمــر بــن اخلطــاب قضــى للعمــة بثلثــي املــرياث وللخالــة بالث

.ثقات ، إال أن محيدا رمبا دلس 
أنــه حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش عــن عاصــم عــن زر عــن عمــر]31760[ابــن أيب شــيبة وقــال

ش عــن حـدثنا أبـو بكــر بـن عيـا]34[هفوائـديف بـن معــني حيـىي .قسـم املـال بـني عمــة وخالـة
]6991[ابـن املنـذر . ني العمة واخلالـةقسم عمر رضي اهللا عنه املال ب: قالعاصم عن زر

.كذا وجدته يف عامة النسخ عندي ، وصوابه بكر بن عبد اهللا هو املزين عن عمر -1
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يــاش حــدثنا أبــو بكــر بــن ع: أخربنــا حيــىي بــن آدم قــال: مــن حــديث إســحاق بــن راهويــه قــال
ر بــن اخلطــاب املــال بــني عمــة قســم عمــ: بــن حبــيش قــالعــن عاصــم بــن أيب النجــود عــن زر

.اهـ سند كويف ضعيف وخالة
إين : قـالد عـن الشـعيب عـن زيـادعـن داو حـدثنا ابـن إدريـس ]31761[ابن أيب شيبة وقال

ســــعيد بــــن منصــــور .ألعلــــم مــــا صــــنع عمــــر ، جعــــل العمــــة مبنزلــــة األب ، واخلالــــة مبنزلــــة األم
انتهـــى إىل زيـــاد عمـــة : أنـــا داود بـــن أيب هنـــد عـــن الشـــعيب قـــال: نا هشـــيم قـــالحـــدث]154[

عمــة مبنزلــة األب أنــا أعلــم النــاس بقضــاء عمــر بــن اخلطــاب فيهــا، جعــل ال: وخالــة، فقــال زيــاد
نا علـي بـن ]4161[الدارقطين .فجعل هلا الثلثني، وجعل اخلالة مبنزلة األم فجعل هلا الثلث

قـال : حممد املصري نا مالك بن حيىي نا علي بـن عاصـم نـا داود بـن أيب هنـد عـن الشـعيب قـال
: قـال، ال: هل تدري كيف قضى عمر يف العمـة واخلالـة؟ قـال: زياد بن أيب سفيان جلليس له

قضى فيهما عمر جعل اخلالـة مبنزلـة األم والعمـة مبنزلـة األب ، فإين ألعلم خلق اهللا كيف كان 
أيت : عــن عــامر قــال أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا داود بــن أيب هنــد]9711[ابــن ســعد . 

أتدرون كيف قضى فيهـا عمـر بـن اخلطـاب ؟ واهللا إين : زياد يف رجل ترك عمة وخالة ، فقال 
علــم النــاس بقضــاء عمــر فيهــا ، جعــل اخلالــة مبنزلــة األخــت ، والعمــة مبنزلــة األخ ، فــأعطى أل

ثنــا يزيــد بــن : حــدثنا علــي بــن شــيبة قــال]7438[الطحــاوي .العمــة الثلثــني ، واخلالــة الثلــث
وتـــرك عمتـــه ، زيـــاد يف رجـــل مـــات أيت: عـــن الشـــعيب قـــالأنـــا داود بـــن أيب هنـــد: هـــارون قـــال

واهللا إين ألعلــم النــاس : قــال. ال : قــالوا؟تــدرون كيــف قضــى عمــر فيهــاهــل: فقــال، وخالتــه 
، فـأعطى العمـة الثلثـني ، واخلالـة مبنزلـة األخـت ، جعـل العمـة مبنزلـة األخ ، بقضاء عمـر فيهـا 

طالــب أخربنــا يزيــد بــن هــارون حيــىي بــن أيبمــن طريــق] 12582[البيهقــي .واخلالــة الثلــث 
: وتـرك عمتـه وخالتـه فقـال رجـل تـويفزيـاد يفأيت: قـال لشـعيبهنـد عـن اأخربنا داود بن أيب

ألعلـم النـاس بقضـاء عمـر فيهـا واهللا إين: ال فقـال : هل تدرون كيف قضى عمـر فيهـا؟ قـالوا 
اهــ كـذا رواه جعل العمة مبنزلـة األخ واخلالـة مبنزلـة األخـت فـأعطى العمـة الثلثـني واخلالـة الثلـث

غسـان قـال حـدثين أيبمن طريـق] 359/ 5[االستذكار مر يف ورواه أبو ع. يزيد بن هارون 
أيت زيـاد يف :يزيد بـن هـارون وعلـي بـن عاصـم قـال حـدثين داود بـن أيب هنـد عـن الشـعيب قـال

:فقـالوا؟هـل تـدرون كيـف قضـى عمـر بـن اخلطـاب فيهـا:فقـال.رجل مات وترك عمـة وخالـة
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جعـل العمـة مبنزلـة األب ، اخلطـاب فيهـا النـاس بقضـاء عمـر بـن واهللا إين ألعلم:داقال زي.ال
ني البصـرة كان على العـراقَ أبيهاهـ زياد بن واخلالة مبنزلة األم فأعطى العمة الثلثني واخلالة الثلث

، وإمنــا يتحمــل العلــم البصــرة والكوفــةينصــر أن يكــون هــو خمــرج حــديث املال أبعــدوالكوفــة ، 
.عن أهله 

ا حممــد بـن يوســف حـدثنا ســفيان عـن فــراس عـن الشــعيبأخربنـ]3037[الــدارمي رواهاخلـرب و 
.عم ألم وخالة ، فأعطى العم لألم الثلثني ، وأعطى اخلالـة الثلـثعمر يفأيت: عن زياد قال 

أنــا ســفيان : أنــا ابــن املبــارك قــال: ثنــا عبــدة قــال: حــدثنا علــي قــال]7448[الطحــاوي ورواه 
أال أخــربكم بقضــاء عمــر : فقــال. وخالــة ، أيت زيــاد يف عــم ألم : عــن مطــرف عــن الشــعيب قــال

اهــ وهـذا خيـالف حـديث داود ، ومـا هـو فيها ؟ أعطى العم لـألم الثلثـني وأعطـى اخلالـة الثلـث 
.مبحفوظ 

نا عتــاب بــن بشــري عــن خصــيف عــن زيــاد بــن أيب مــرميحــدث]167[ســعيد بــن منصــور وقــال 
لـة، فـأعطى عمـر العمـة مـات إنسـان علـى عهـد عمـر بـن اخلطـاب ومل يـرتك إال عمـة وخا: قال

.ضعيف منقطع اهـ الثلثني، واخلالة الثلث
أخربنا الثوري عـن احلسـن بـن عمـرو الفقيمـي عـن غالـب بـن عبـاد ]19112[عبد الرزاق -

كتــب عبــد امللــك بــن مــروان يســأل عــن عمــة وخالــة فقــال :عــن قــيس بــن حبــرت النهشــلي قــال
فهم عبد امللـك أن يكتـب ، لة الثلث شيخ مسعت عمر بن اخلطاب جعل للعمة الثلثني وللخا

أخربنـا حممـد بـن يوسـف حـدثنا سـفيان ]3039[الدارمي ؟فأين زيد بن ثابت: مث قال، 
أتـى عبـد امللـك : قـال يعن احلسن بن عمرو عن غالب بـن عبـاد عـن قـيس بـن حبـرت النهشـل

لة الثلث ، شهدت عمر بن اخلطاب أعطى اخلا: بن مروان ىف خالة وعمة ، فقام شيخ فقال 
.ضعيفاهـأين زيد عن هذا؟ : فهم أن يكتب به مث قال : قال . والعمة الثلثني

وابــن وانــة عــن األعمــش عــن إبــراهيم أن عمــرنا أبــو عحــدث]165[ســعيد بــن منصــور وقــال 
حــدثنا ابــن ]31765[ابــن أيب شــيبة .مســعود كانــا يورثــان العمــة واخلالــة إذا مل يكــن غريمهــا

كـان عمـر وعبـد اهللا يورثـان اخلالـة والعمـة إذا مل يكـن : قـال ن إبـراهيمإدريس عن األعمش ع
اهـــ مرســل إســناده زلــة األب ، واخلالــة مبنزلــة األمكــانوا جيعلــون العمــة مبن: قــال إبــراهيم.غريمهــا

.وهذا أصح ما جاء عن عمر يف توريثهما ، وال يدفع رواية املدنيني. صحيح 
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أنــا : أنــا ابــن املبــارك قــال: ن زيــد قــال ثنــا عبــدة قــالحــدثنا علــي بــ]7449[وقــال الطحــاوي 
: قلــت. وللخالــة الثلــث ، للعمــة الثلثــان : قــال عبــد اهللا بــن مســعود: شــعبة عــن ســليمان قــال

ثنــا ابــن : ثنــا عبــدة قــال: حــدثنا علــي قــال.هــو أدل مــا مسعتــه منــه: أمسعتــه مــن إبــراهيم ؟ قــال
كـانوا رمبـا جعلـوا املـرأة .اهــ صـحيح اهللا مثلـهاملبارك عن شعبة عن املغرية عن إبراهيم عن عبـد

.عصبة إذا انتهي إليها 
بــن مســعود اعــن الثــوري عــن حممــد بــن ســامل عــن الشــعيب عــن ]19115[عبــد الــرزاق وقــال 

العمــة مبنزلــة األب واخلالــة مبنزلــة األم وبنــت األخ مبنزلــة األخ وكــل ذي رحــم ينــزل مبنزلــة :قــال
الــــدارمي وقــــال. اهـــــ كــــذا رواه عبــــد الــــرزاقكــــن وارث ذو قرابــــة 

عــن مســروق ثنــا ســفيان عــن حممــد بــن ســامل عــن الشــعيبأخربنــا حممــد بــن يوســف ]3040[
اخلالـــة مبنزلـــة األم ، والعمـــة مبنزلـــة األب ، وبنـــت األخ مبنزلـــة األخ ، وكـــل : عـــن عبـــد اهللا قـــال 

ورواه خـالد بـن حيـىي عـن الثـوري اهــوارث ذو قرابـةيليـدرحم مبنزلة رمحه الـيت
نـا الشـعيب عـن : أنا حممد بن سامل قـال: نا هشيم قال]155[سعيد وقال . مثلهيف الفرائض 

العمــة مبنزلــة األب، واخلالــة مبنزلــة األم، وبنــت : مســروق بــن األجــدع عــن ابــن مســعود أنــه قــال
ابـن املنـذر . جتره، إذا مل يكن وارث أو فريضـةاألخ مبنزلة األخ، وكل ذي رحم مبنزلة رمحه اليت

أخربنـا حممـد ا هشـيم قـالحـدثنعبد العزيز قال حدثنا حجاج قالحدثنا علي بن]6993[
العمــة مبنزلــة األب واخلالــة مبنزلــة األم، : قــال عبــد اهللا: عــن مســروق قــالبــن ســامل عــن الشــعيب

. جتـــره إذا مل يكـــن وارث ذو فريضـــةوابنـــة األخ مبنزلـــة األخ، وكـــل ذي رحـــم مبنزلـــة رمحـــه الـــيت
طالــب أخربنــا يزيــد أخربنــا حممــد بــن ســامل عــن حيــىي بــن أيبمــن طريــق] 12583[البيهقــي 
اخلالـة مبنزلـة األم والعمـة مبنزلـة األب وابنـة األخ مبنزلــة : عـن مسـروق عـن عبـد اهللا قــال الشـعيب

ابــن ســامل وإن كــان اهـــ و قرابــةتليــه إذا مل يكــن وارث ذرحــم مبنزلــة الــرحم الــيتياألخ وكــل ذ
.فارضا ليس بالقوي يف احلديث

أنه كان ينـزل حدثنا وكيع عن يونس عن الشعيب عن مسروق]31764[ابن أيب شيبة وقال
وقــال ابــن أيب شــيبة .اهـــ يــونس هــو ابــن أيب إســحاق نزلــة األب ، واخلالــة مبنزلــة األمالعمــة مب
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: قــال عــن الشــيباين عــن الشــعيب عــن مســروق حــدثنا ســفيان: قــالحــدثنا وكيــع]31828[
.اهـ صحيح ، وهو أصح مما قبله )1(أنزلوا ذوي األرحام منازل آبائهم

قضـى يف أنا مغرية عن إبراهيم أن مسروقا: نا هشيم قالحدث]156[سعيد بن منصور وقال 
م فجعــل هلــا عمــة وخالــة، فجعــل العمــة مبنزلــة األب، فجعــل هلــا الثلثــني، وجعــل اخلالــة مبنزلــة األ

اهـ وكان عبد اهللا يقول ذلك: قال إبراهيم، الثلث 
أنا قيس بن الربيـع عـن أيب حصـني: نا يزيد قالث: حدثنا علي قال]7441[الطحاوي وقال 

.اهـ سند جيداخلالة والدة : ن مسروق عن عبد اهللا قالععن حيىي بن وثاب
اهلمــداين عــن الشــعيب عــن ابــن حــدثنا وكيــع عــن عمــر بــن بشــري ]31766[ابــن أيب شــيبة -

]3121[الـدارمي .للعمـة الثلثـان ، وللخالـة الثلـث: أنه كان يقـول يف اخلالـة والعمـة مسعود
وتـرك خالـة وعمـة سـئل عـامر عـن امـرأة أو رجـل تـويف: حدثنا أبو نعيم حـدثنا أبـو هـانئ قـال 

مـــه ، الــة مبنزلـــة أكــان عبـــد اهللا بــن مســـعود ينـــزل اخل: لــيس لـــه وارث وال رحــم غريمهـــا ، فقـــال 
.اهـ مرسل صاحلوينزل العمة مبنزلة أخيها 

حــدثنا أبــو عوانــة عــن مغــرية عــن : حــدثنا ســويد بــن عمــرو قــال ]31769[ابــن أيب شــيبة -
.حسنمرسل اهـ ة الثلثان ، وللخالة الثلثللعم: قال ابن مسعود : قال إبراهيم
ا جريـر عـن املغـرية عـن أصـحابه  احلسن بن عيسى أخربنـمن طريق] 12584[البيهقي وروى 

وعبــد اهللا إذا مل جيــدوا ذا ســهم أعطــوا القرابــة أعطــوا بنــت البنــت املــال كلــه واخلــال يكــان علــ
املال كله وكذلك ابنة األخ وابنة األخت لألم أو لألب واألم أو لألب والعمة وابنـة العـم وابنـة 

ا فلـه املـال إذا مل يوجـد غـريه فـإن بنت االبن واجلد من قبل األم ومـا قـرب أو بعـد إذا كـان رمحـ
وجــد ابنــة بنــت وابنــة أخــت فالنصــف والنصــف وإن كانــت عمــة وخالــة فالثلــث والثلثــان وابنــة 

.اهـ مرسل حسن ال وابنة اخلالة الثلث والثلثاناخل
عــن حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ســليمان العبســي عــن رجــل ]31763[ابــن أيب شــيبة -

هـذا سـند اهــ ، وللخالـة الثلـثللعمـة الثلثـان: عمـرواخلالـة بقـول أنه كـان يقـول يف العمـة علي
.ضعيف

كــانوا يورثــون : ســفيان عــن منصــور ومغــرية عــن إبــراهيم قــال حــدثنا : حــدثنا وكيــع قــال ]31767[ابــن أيب شــيبة -1
.اهـ صحيحبقدر أرحامهم
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حــدثنا أبــو : آدم قــالأخربنــا حيــىي بــن: مــن حــديث إســحاق قــال]6994[ابــن املنــذر وذكــر 
أنـه قـال يف عـم أخـي أب ألم وخـال، فقـال بكر بن عيـاش عـن مطـرف عـن الشـعيب عـن علـي

.اهـ ضعيف صيب أختهألمه نصيب أخيه وللخال نللعم أخي األب : علي
عبد اهللا بـن وهـب أخـربين ابـن أيب الزنـاد عـن أبيـه عـن خارجـة من طريق]8000[احلاكم -

ال ترث العمة أخت األب لألب و األم و ال اخلالة و ال مـن : بن زيد بن ثابت عن أبيه قال 
.اهـ وصححه والذهيب هو أبعد نسبا من املتوىف 

كــان : قــال ريــر عــن منصــور عــن فضــيل عــن إبــراهيم حــدثنا ج]31806[ابــن أيب شــيبة -
: فعلـي ؟ قـال : فقلـت إلبـراهيم : عمر وعبد اهللا يعطيـان املـرياث ذوي األرحـام ، قـال فضـيل 

حدثنا أبو معاوية عـن األعمـش عـن إبـراهيم .أن يعطي ذوي األرحام: كان أشدهم يف ذلك 
.مرسل صحيح اهـ وعمر وعلي وعبد اهللا مبثله

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو حممد دعلج بن أمحد السجستاين]7480[البيهقي -
عـن يـونس عـن بن زيد الصائغ حدثنا أمحد بن شبيب أخربنـا أيبيببغداد حدثنا حممد بن عل

عبـد اهللا بـن عمـرخرجنـا مـع : ابن شهاب عن خالد بن أسلم وهـو أخـو زيـد بـن أسـلم قـال 
سـألت عنـك فـدللت : قـال .نعـم: قـال ؟عبـد اهللا بـن عمـرأنت: فقال فلحقنا أعرايبيمنش

، يأنـت ابـن عمـر وال تـدر : لفقـا.يال أدر : أترث العمة؟ فقال ابن عمر : فأخربين، عليك 
نعم اذهب إىل العلماء باملدينة فسلهم ، فلمـا : قال يوال ندر يوقال مرة أخرى أنت ال تدر 

ال : فقـال ، ييسـأل عمـا ال يـدر ،عبد الـرمحن نعما قال أبو: أدبر قبل ابن عمر يديه فقال 
: فقـال ابـن عمـر ) والـذين يكنـزون الـذهب والفضـة(يقول اهللا عز وجل فقال األعرايب. يأدر 

إمنــا كــان هــذا قبــل أن تنــزل الزكــاة فلمــا نزلــت جعلهــا اهللا . 
كيــه مثــل أحــد ذهبــا أعلــم عــدده وأز لــو كــان يلمــا أبــايل: فقــال طهــرة األمــوال ، مث التفــت إيل

.اهـ حديث حسن وأعمل فيه بطاعة اهللا عز وجل

هم أقرب بسببأحدعصبةيف 
: مســلم بــن إبــراهيم قــالحــدثنا : حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال]6841[ابــن املنــذر -

إذا  : ئ علينـاأو قر عمر بن اخلطابأتانا كتاب : عن أيب وائل قالحدثنا شعبة عن األعمش
عن أبيـه عـن شـعبة عـن ورواه عبيد اهللا بن معاذ. كانوا بين عم وأخ ألم فهو أحقهم باملرياث
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عـم أحـدهم أخ ألم فهـو أحـق : عن أيب وائل قالاألعمش
.يأيت يف من عمي موته صحيح ، اهـ باملال يعين املرياث

نا سفيان عن عمرو بن دينار عن زياد موىل عبيد بن عمـري حدث]127[سعيد بن منصور -
ملـال لـألخ مـن ا: ابـين عـم أحـدمها أخ ألم، فقـاليفمسـعودابـنأيت : قـالعن عبيـد بـن عمـري

.ابن حبان زياد وثقهاهـماأل
حدثنا وكيع عن سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن علـي ]31734[ابن أيب شيبة -

: عــم أحـــدهم أخ ألم ، وكــان ابــن مســعود أعطـــاه املــال كلــه ، فقــال علـــي أيت يف بــين : قــال 
اهـ وكان شريكهم، ، لو كنت أنا ألعطيته السدس إن كان لفقيها، يرحم اهللا أبا عبد الرمحن 

ورواه سعيد بن منصور والـدارمي وابـن املنـذر والـدارقطين وغـريهم مـن طريـق أيب إسـحاق حنـوه، 
.واحلارث ال حيتج به 

كــان علــي وزيــد : حــدثنا جريــر عــن مغــرية عــن الشــعيب قــال]31733[ابــن أيب شــيبة وقــال
، وكــان يعطيانــه السـدس ، ومـا بقـي بينــه وبـني بـين عمـه : يقـوالن يف بـين عـم أحـدهم أخ ألم 

اهـعبد اهللا يعطيه املال كله
يف محدثنا حيىي بن زكريا عن إسـرائيل عـن منصـور عـن إبـراهي]31739[وقال ابن أيب شيبة 

الثلـث بينهمـا ، ومـا بقـي : امرأة تركت أخويها ألمهـا ، أحـدمها ابـن عمهـا ، فقـال علـي وزيـد 
فهـذه يف قـول علـي وزيـد مـن : قـال أبـو بكـر .املـال بينهمـا: فالبن عمها ، وقال ابن مسعود 

.اهـ مرسل جيد هم ، ويف قول ابن مسعود من سهمنيثالثة أس
حيــىي بــن زكريــا بــن أيب زائــدة عــن إســرائيل عــن منصــور ثناحــد]31738[وقـال ابــن أيب شــيبة 

يف امرأة تركت ثالثة بـين عـم أحـدهم زوجهـا ، واآلخـر أخوهـا ألمهـا ، فقـال علـي عن إبراهيم
للـــزوج النصـــف ، ولـــألخ مـــن األم الســـدس ، ومـــا بقـــي فهـــو بيـــنهم ســـواء ، وقـــال ابـــن : وزيـــد 

وهـذه يف قـول علـي وزيـد : أبـو بكـر قـال . ج النصف ، وما بقي فلألخ مـن األمللزو : مسعود 
للزوج النصف ثالثة ، ولـألخ لـألم السـدس ، ويبقـى سـهمان ، فهمـا بينهمـا ، ويف : من ستة 

.اهـ مرسل جيد لزوج النصف ، وما بقي فلألخ لألمل: قول ابن مسعود من سهمني 
مـرأة يف احـدثنا ابـن فضـيل عـن بسـام عـن فضـيل عـن إبـراهيم]31736[وقال ابن أيب شيبة 

أن ألخيهـا : فقضـى فيهـا عمـر وعلـي وزيـد : تركت بين عمهـا ، أحـدهم أخوهـا ألمهـا ، قـال 
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أن املـال لـه دون بـين : من أمها السدس ، وهو شريكهم بعـد يف املـال ، وقضـى فيهـا عبـد اهللا 
من ستة أسهم ، وهـي يف قـول عبـد اهللا : فهي يف قول عمر وعلي وزيد : قال أبو بكر .عمه

.اهـ الصحيح عن عمر كقول عبد اهللا احد وهو مجيع املالسهم و من: وشريح 
يف امـرأة حـدثنا ابـن فضـيل عـن بسـام عـن فضـيل عـن إبـراهيم]31742[وقال ابن أيب شيبة 

يقتسـمون الثلـث بيـنهم : 
الباقيـــــان لـــــذكورهم خالصـــــا دون النســـــاء يف قضـــــاء الرجـــــال والنســـــاء فيـــــه ســـــواء ، والثلثـــــان : 

اهــ مرسـل ذه يف قوهلم مجيعا مـن ثالثـة أسـهموه.أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم كلهم
.حسن
أيت أنــا حممــد بــن ســامل عــن الشــعيب أن ابــن مســعود: نا هشــيم قــالحــدث]129[ســعيدوقــال 

للـــزوج : ألمهـــا، فقـــال عبـــد اهللايف امـــرأة تركـــت ابـــين عمهـــا، أحـــدمها زوجهـــا، واآلخـــر أخوهـــا 
، األم السـدسولـألخ مـنللزوج النصف: يدز و عليوقال . ، وما بقي فلألخ من األمالنصف

حـدثنا حجــاج : حـدثنا علــي بـن عبــد العزيـز قــال]6840[ابـن املنــذر . ومـا بقــي فهـو بينهمــا
بـن مسـعود عـن الشـعيب أن عبـد اهللاأخربنا حممد بـن سـامل: ا هشيم قالحدثن: بن منهال قال

مـــن ] 12753[البيهقــي ورواه. اهـــ أي مـــا بقــي مل جيعلــه بينهمـــاجعــل املــال لـــألخ مــن األم
امــرأة :أخربنــا حممــد بــن ســامل عــن الشــعيببــن هــارونيزيــدحيــىي بــن أيب طالــب أخربنــا طريــق

اهللا عنهمــا يوزيــد رضــيقــول علــعمهــا أحــدمها زوجهــا واآلخــر أخوهــا ألمهــا يفتركــت ابــين
قـــول عبـــد اهللا للـــزوج ويف.نصـــف ولـــألخ مـــن األم الســـدس ومهـــا شـــريكان فيمـــا يبقـــىللـــزوج ال

مرسلاهـ اهللا عنهما يؤخذيوزيد رضيبقول عل:قال يزيد. يالنصف ولألخ من األم ما بق
.، وقد علقه البخاري عن علي حسن 

ثنا حــد: دثنا عبــد األعلــى قــالحــ: حــدثنا موســى بــن هــارون قــال]6844[وقــال ابــن املنــذر 
: محاد عن احلجاج بن أرطاة عن أيب إسحاق عن احلارث عـن علـي

.اهـ ضعيفم السدس، وما بقي فبينهما نصفانللزوج النصف، ولألخ من األ
أيت : قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن عقال]31737[ابن أيب شيبة -

: قــل فيهــا ، فقــال شــريح : خــر أخ ألم ، فقــال لشــريح يف ابــين عــم أحــدمها زوج ، واآلعلــي
كذلك رأيت ، فأعطى علـي : رأي ؟ قال : للزوج النصف ، وما بقي فلألخ ، فقال له علي 
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نا حــدث]130[ســعيد بــن منصــور .الــزوج النصــف ، واألخ الســدس ، وجعــل مــا بقــي بينهمــا
ا أيت يف امـرأة تركــت أن شـرحيأنـا أوس بـن ثابـت األنصـاري عــن حكـيم بـن عقـال: قـالمهشـي

ابين عمها، أحدمها زوجها واآلخر أخوها ألمها، فجعل للزوج النصف، وجعل النصف الباقي 
كيــف قضــيت : لــألخ مــن األم، فــأتوا عليــا فــذكروا ذلــك لــه، فأرســل إىل شــريح، فلمــا أتــاه قــال

وأولـو (قـول اهللا عـز وجـل: ك على ذلك؟ قالوما محل: بني هؤالء؟ فأخربه مبا قضى، فقال له
أفــال أعطيــت الــزوج فريضــته يف  : فقــال لــه علــي. )األرحــام بعضــهم أوىل بــبعض يف كتــاب اهللا

البيهقي كتاب اهللا النصف، وأعطيت األخ فريضته السدس، وجعلت ما بقي بينهما نصفني؟
طالـب أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا محـاد بـن سـلمة عـن حيىي بـن أيبمن طريق] 12751[

عميهـــا أحـــدمها امـــرأة تركـــت ابـــينشـــريح يفأيت: حكـــيم بـــن عقـــال قـــال أوس بـــن ثابـــت عـــن
فبلــغ ، يفــأعطى الــزوج النصــف وأعطــى األخ مــن األم مــا بقــ، زوجهــا واآلخــر أخوهــا ألمهــا 

مــا : شــريح فقــال يالعبــد األبظــر فــدعادعــوا يل: اهللا عنــه فأرســل إليــه فقــال يذلــك عليــا رضــ
: اهللا عنــه يرضــيفقــال علــيخ مــن األم مــا بقــأعطيــت الــزوج النصــف واأل: قضــيت؟ فقــال 

: بـــل بكتـــاب اهللا فقـــال : فقـــال؟ هللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمأبكتـــاب اهللا أم بســـنة مـــن رســـول ا
: اهللا عنـه يرضيفقال عل) كتاب اهللاوأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف(أين؟ قال شريح 

النصف واألخ من األم السدس مث الزوج ي؟ مث أعطى عليهل قال للزوج النصف وهلذا ما بق
.اهـ هذا منقطعينهمايقسم ما بق

عـن ذاء عن ابن سـريينعن خالد احلحدثنا وكيع عن سفيان]31735[ابن أيب شيبة وقال 
.اهـ صحيح عم أحدهم أخ ألم بقضاء عبد اهللاشريح أنه كان يقضي يف بين

من ال يعرف له وارث
سفيان عن عبد الرمحن بن األصـبهاين حدثنا: قال ع حدثنا وكي]32244[ابن أيب شيبة -

أن مـوىل للنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وقـع عن جماهد بن وردان عن عـروة بـن الـزبري عـن عائشـة 
أعطـوا :من خنلة فمات وترك ماال ومل يدع ولدا وال محيما ، فقـال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم 

.بو داود والرتمذي وحسنه اهـ رواه أمحد وأمرياثه رجال من أهل قريته
حدثنا علـي بـن مبـارك عـن حيـىي بـن أيب كثـري: حدثنا وكيع قال ]32245[ابن أيب شيبة -

أن رجـال مـن جـرهم تـويف بالسـراة وتـرك مـاال ، فكتـب فيـه عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبـان
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اثـه يف مري ، فكتب عمر إىل الشام ، فلـم جيـدوا بقـي مـن جـرهم واحـد ، فقسـم عمـر عمرإىل 
.اهـ مرسل جيد القوم الذين تويف فيهم

حدثنا يزيد بن هـارون عـن محـاد بـن سـلمة عـن عمـرو بـن دينـار ]32249[ابن أيب شيبة -
رثــه الــذي كــان ي: أن رجــال مــات ومل يــرتك عصــبة ، فقــال عمــر عــن حيــىي بــن جعــدة عــن عمــر

.اهـ مرسل جيد يغضب لغضبه وجريانه
عــن أبيــه عــن عبــد الــرمحن بــن إســحاق ثنا بشــر بــن املفضــل حــد]32246[ابــن أيب شــيبة -

أمر لـيس لـه مـوىل ، فـعثمـانمات موىل على عهـد : قال عن عبد الرمحن بن عمرو بن سهل
.اهـ إسحاق بن احلارث ليس بقويعثمان مباله فأدخل بيت املال

ما جاء يف الردجامع 
رك مــن لــه ســهم معلــوم غــري اختلــف أهــل العلــم فــيمن مــات وتــ: ]7/571[قــال ابــن املنــذر 

فقالـــت ،الــزوج واملـــرأة، ومل يـــدع عصـــبة إال ذوي أرحـــام ال فــرض هلـــم منصـــوص يف كتـــاب اهللا
روي عـن عبـد اهللا . املال كله ملن له سهم معلوم مسمى، وليس ملن ال سهم له شـيء: طائفة

. العـراقوأهـل وبـه قـال سـفيان الثـوري. ال سـهم لـهذو السـهم أحـق ممـن : بن مسـعود أنـه قـال
وقــد روي عــن علــي بــن أيب طالــب أنــه كــان يــرد . وقــال أمحــد بــن حنبــل كمــا قــال ابــن مســعود

وروي عـن عبـد اهللا أنـه كـان ال يـرد علـى املـرأة، وال علــى . علـى كـل ذي سـهم إال الـزوج واملـرأة
الزوج، وال على أخ ألم مع أم، وال علـى أخـت ألب مـن أخـت ألب وأم، وال علـى بنـت ابـن 

يعطـــي : وقالـــت طائفـــة: مث قـــال . لب، وال علـــى جـــدة إال أن ال يكـــون غريهـــامـــع بنـــت الصـــ
وروي هـــذا . أصـــحاب الفـــرائض فرائضـــهم وجيعـــل مـــا فضـــل مـــن املـــال يف بيـــت مـــال املســـلمني

وبــه قــال مالــك بــن أنــس وأهــل املدينــة واألوزاعــي وأهــل الشــام، وهــو القــول عــن زيــد بــن ثابــت
عــن أصــحاب الفــرائض يف بيــت املــال، ألن الــذي قــول الشــافعي وأيب ثــور يــرون أن مــا فضــل 

يعقــل عنــه جناياتــه إذا مل يكــن لــه عصــبة بيــت املــال، فــإذا قــام املســلمون يف العقــل عنــه مكــان 
اهـعصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه

استشــهد ســامل : قــالحــدثنا ابــن فضــيل عــن داود عــن الشــعيب]31823[ابــن أيب شــيبة -
وأعطـى النصـف الثـاين يف سـبيل اهللابنتـه النصـف بكـرأبـوفـأعطى : يفـة ، قـال موىل أيب حذ

.ف ، يأيت يف مرياث السائبة فيه ضعـاه
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أخربنـا أبـو إسـحاق يعـين الشـيباين : أخربنا أبـو معاويـة الضـرير قـال ]3067[وقال ابن سعد 
حذيفــة قتــل يــوم عــن عبيــد بــن أيب اجلعــد عــن عبــد اهللا بــن شــداد بــن اهلــاد أن ســاملا مــوىل أيب

]3042[الـدارمي .كليهـا: مئـيت درهـم فأعطاهـا أمـه ، فقـالاليمامة ، فباع عمر مرياثه فبلـغ
عن عبيد بـن أيبأبو إسحاق الشيباينحدثنا أمحد بن عبد اهللا حدثنا أبو شهاب قال حدثين

مـة فبلـغ حذيفـة يـوم اليماأصـيب سـامل مـوىل أيب: اجلعد عـن عبـد اهللا بـن شـداد بـن اهلـاد قـال 
اهــ أظــن أمــه هــي علــى آخرهــااحبســوها علـى أمــه حــىت تـأيت: درهــم، فقـال عمــر مرياثـه مــائيت

.يأيت يف مرياث السائبة . موالته كانت أرضعته زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: عبــد اهللاقــال : نا ســفيان عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــالحــدث]166[ســعيد بــن منصــور -

: نا أبـو معاويـة قـالحـدثوقـال.عصبة لـه، واألخـت عصـبة مـن ال عصـبة لـهاألم عصبة من ال
األم عصـبة مـن ال عصـبة لـه، واألخـت عصـبة مـن : قال عبد اهللا: نا األعمش عن إبراهيم قال

: حدثنا يعلى حدثنا األعمش عن إبراهيم قال قال عبـد اهللا ]3045[الدارمي . ال عصبة له
تقـدم يف األخـت مـع البنـت اهــت عصبة من ال عصبة لهاألم عصبة من ال عصبة له ، واألخ

.قول من جعلها عصبة 
نـا منصـور عـن إبـراهيم : نا حممـد بـن ثابـت العبـدي قـالحـدث]117[سـعيد بـن منصـور وقال

هـي : م، وقـالورث ابن مسعود اإلخوة مـن األم الثلـث، وورث بقيـة املـال لـأل: قالعن علقمة
حـدثنا جريـر عـن منصـور عـن إبـراهيم عـن ]31814[ة ابـن أيب شـيب. عصبة من ال عصبة له

أيت ابــن مســعود يف أم وإخــوة ألم ، فــأعطى اإلخــوة لــألم الثلــث ، وأعطــى األم : قــال علقمــة 
أخربنـا حممـد بـن عيسـى ]3003[الدارمي .األم عصبة من ال عصبة له: سائر املال ، وقال 

إخـــوة ألم وأم ، يفأنـــه أيتحـــدثنا جريـــر عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم عـــن علقمـــة عـــن عبـــد اهللا
اهـــاألم عصــبة مــن ال عصــبة لــه: وقــال ، فــأعطى اإلخــوة مــن األم الثلــث ، واألم ســائر املــال

.صحيح 
كـان عبـد اهللا ال : قـال حدثنا جرير عـن منصـور عـن إبـراهيم]31825[وقال ابن أيب شيبة 

ة شيئا ، وال على إخوة يرد على أخت ألب مع أخت ألب وأم ، وال يرد على ابنة ابن مع ابن
اهـشيئا ، وال على زوج ، وال امرأةألم مع أم
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حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن : حدثنا وكيع قال]31815[ابن أيب شيبة وقال 
خـوة الثلــث ، ورد مــا أيت عبــد اهللا يف أم وإخـوة ألم ، فــأعطى األم الســدس واإل: قــال مسـروق

لـى أخـت ألب ، وكان ابن مسـعود ال يـرد عة من ال عصبة لهاألم عصب: بقي على األم، وقال
: حدثنا علي قـال]7440[الطحاوي .، وال على ابنة ابن مع ابنة صلبمع أخت ألب وأم

، عبد اهللا يف إخوة ألم أيت: قالأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق: ثنا يزيد قال
األم عصـــبة مـــن ال : وقـــال.م ســـائر املـــالوأعطـــى األ، فـــأعطى اإلخـــوة مـــن األم الثلـــث ، وأم 

وال على ، بنة الصلبمع اوال على ابنة ابن، ألم مع األموكان ال يرد على اإلخوة .عصبة له
اهــــ رواه وال علـــى زوج ، وال علـــى جـــدة ، وال علـــى امـــرأة، مـــع أخـــت ألب وأمأخـــوات ألب 

.صحيح . قبيصة عن الثوري يف الفرائض 
خربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا شـريك عـن األعمـش عـن إبـراهيم عـن أ]3002[وقال الدارمي 

اهـفرد على البنتيالنصف والسدس ، وما بق: ابنة وابنة ابن قال عبد اهللا يف
كـان : قـال حـدثنا األعمـش عـن إبـراهيم: حـدثنا وكيـع قـال ]31822[وقال ابن أيب شـيبة 

رأة ، وال جدة ، وال على أخت ألب مـع ال يرد على زوج ، وال ام: عبد اهللا ال يرد على ستة 
اهـأخت ألب وأم ، وال على أخت ألم مع أم ، وال على ابنة ابن مع ابنة صلب

كــان يقــال ذو الســهم :عــن الثــوري عــن مغــرية عــن إبــراهيم قــال]19127[عبــد الــرزاق وقـال
غـرية حـدثنا سـفيان عـن م: حدثنا وكيع قـال ]31834[ابن أيب شيبة . هأحق ممن ال سهم ل

وقـــال غـــري : قـــال وكيـــع . ذو الســـهم أحـــق ممـــن ال ســـهم لـــه: كـــان يقـــال : قـــال عـــن إبـــراهيم
: يف رجــل مــات وتــرك أختــني ألب وأختــني ألب وأم ، قــال : عــن إبــراهيم ســفيان عــن مغــرية

اهـذو السهم أحق ممن ال سهم له: ال كان يق
: قــالم عــن عبــد اهللانا ســفيان عـن األعمــش عــن إبــراهيحــدث]169[ســعيد بــن منصــور وقـال 

ورواه عبـد األعلـى النرسـي عـن ]6983[وقـال ابـن املنـذر . ذو السهم أحق ممـن ال سـهم لـه
ـاهــذو الســهم أحــق ممــن ال ســهم لــه: ســفيان عــن األعمــش عــن إبــراهيم عــن ابــن مســعود قــال

.، وهو مرسل صحيح هذا أشبه من حديث مغرية 
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عـن حفـص بـن غيــاث عـن أبيـه عـن احلجــاج ورواه حممـد بــن حيـىي]6984[ابـن املنـذر وقـال
اهـــ ذو الســهم أحــق ممــن ال ســهم لــه: قــالعــن عبــد اهللا عــن إمساعيــل عــن إبــراهيم عــن علقمــة

.سند ضعيف 
: عن هشيم عن أيب إسحاق الشيباين عن الشـعيب قـال قيـل لـه ]19130[عبد الرزاق وقال

،  مـن أيب عبيـدة قـد فعـل ذلـك من هـو خـري:فقال الشعيب.إن أبا عبيدة ورث أختا املال كله
أنـا أبـو : نا هشـيم قـالحـدث]160[سعيد بن منصـور.كان عبد اهللا بن مسعود يفعل ذلك 

قيـــل للشـــعيب إن أبـــا عبيـــدة بـــن عبـــد اهللا قضـــى يف رجـــل تـــرك ابنتـــه أو : إســـحاق الشـــيباين قـــال
ذلك، كـان قد كان من هو خري من أيب عبيدة يفعل: فقال الشعيب. أخته، فأعطاها املال كله

حـــدثنا علـــي بـــن مســـهر عـــن الشـــيباين عـــن ]31819[ابـــن أيب شـــيبة . ابـــن مســـعود يفعلـــه
أنــه أعطــى ابنــة أو أختــا املــال  ،أنــه ذكــر عنــده قضــاء قضـى بــه أبــو عبيــدة بــن عبـد اهللا الشـعيب
.اهـ مرسل جيد هذا قضاء عبد اهللا: فقال الشعيب كله ، 

هشــيم قــال حــدثنا مطــرف عــن الشــعيب أن عليــا حــدثنا ]1573[وقــال أمحــد يف روايــة صــاحل 
اهـذو السهم أحق ممن ال سهم له:وعبد اهللا قاال

بلغـين عـن : قـال حـدثنا سـفيان عـن منصـور : ثنا وكيـع قـال حد]31817[ابن أيب شيبة -
اهـعلى كل ذي سهم إال الزوج واملرأةأنه كان يرد علي

عيــاش عــن مغــرية واألعمــش عــن إبــراهيمحــدثنا أبــو بكــر بــن ]31816[وقــال ابــن أيب شــيبة 
اهـعلى كل ذي سهم إال الزوج واملرأةكان يرد علياأن 

قال : قال إبراهيم : قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغرية]31833[ابن أيب شيبة وقال
اهـ ال يضرب بسهم من ال يرث: علي

: سـامل عـن الشـعيب قـالنا يزيد بـن هـارون عـن حممـد بـن حدث]115[سعيد بن منصور وقال 
ابـــن املنـــذر . غـــري الـــزوج واملـــرأة، حبســـاب مـــا ورث يـــرد علـــى كـــل وارث الفضـــلكـــان علـــي 

ســفيان عــن حممــد بــن ســامل أيب عــنحــدثنا عبــد اهللا:لــي بــن احلســن قــالحــدثنا ع]6986[
إال الـزوج واملـرأة، علـى كـل ذي سـهم عن علـي بـن أيب طالـب أنـه كـان يـرد سهل عن الشعيب

اهـ



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

134

أن حدثنا شريك عن جابر عن أيب جعفر: حدثنا وكيع قال ]31818[ال ابن أيب شيبة وق
: حـدثنا علــي قــال]7447[الطحــاوي . د علــى ذوي السـهام مــن ذوي األرحـامعليـا كــان يـر 

كـان علــي يــرد : ن أيب جعفــر قــالعـأنــا شـريك عــن جــابر: أنــا ابــن املبـارك قــال: ثنـا عبــدة قـال
اهـهام من ذوي األرحام لى ذوي السعبقية املواريث 

كنــت عنــد : أخربنــا أبــو نعــيم حــدثنا زهــري عــن حيــان بــن ســلمان قــال ]3079[الــدارمي -
أنـا أنبئـك قضـاء : سويد بن غفلـة فجـاءه رجـل فسـأله عـن فريضـة رجـل تـرك ابنتـه وامرأتـه قـال 

د المرأتــه الـثمن ، والبنتــه النصــف ، مث ر يقضـى علــ: قــال . يحســىب قضـاء علــ: قــال ،يعلـ
: حـــدثنا احلجـــيب قـــال: حـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد قـــال]6985[ابـــن املنـــذر .البقيـــة علـــى ابنتـــه

كــان علــي : حــدثنا أبــو عوانــة عــن منصــور عــن حيــان بيــاع األمنــاط عــن ســويد بــن غفلــة قــال
] 3/191[الفســوي يعقــوب .ويــرد مــا بقــي علــى االبنــةاالبنــة النصــف واملــرأة الــثمنيعطــي 

كنت جالسا مع سويد : وانة عن منصور عن حيان بياع األمناط قال ثنا أبو عحدثنا احلجاج 
: قــال يحيــىي بــن عيســى عــن ابــن املبــارك عــن ســفيان عــن حيــان اجلعفــبــن غفلــة قــال وحــدثين

ياهللا عنـه يعطـيرضـيكان عل: فقال ، ابنة وامرأة وموىل يفكنت عند سويد بن غفلة فأيت
حدثنا حجاج ]1800[العلل يف أمحد . على االبنةياالبنة النصف واملرأة الثمن ويرد ما بق

قــال حــدثين شــعبة عــن منصــور عــن حيــان عــن ســويد بــن غفلــة عــن علــي أنــه ســئل عــن امــرأة 
قــال . مث رد مــا بقــي علــى أمهــا، تركــت زوجهــا وأمهــا فجعــل لزوجهــا النصــف وألمهــا الثلــث 

حدثـه بـه فنسـيته قد مسعته من حيان فحـدثت بـه سـفيان فـذهب سـفيان إىل منصـور ف: شعبة
اهـــ ومــا أرى منصــورا مسعــه مــن حيــان، فســألت عنــه منصــورا فــأخربين بــه فحفظتــه مــن منصــور 

.ابنة وامرأة أصح ، وهو خرب صحيح 
عــن الثــوري عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن علــي قــال ذكــر ]19133[عبــد الــرزاق وقــال

: فقــال ، ملــال لــه كلــه بــن مســعود جعــل االعلـي يف رجــل تــرك بــين عمــه أحــدهم أخــوه ألمــه أن 
قريبـا اهــ تقـدم رحم اهللا عبد اهللا إن كان لفقيها لو كنت أنا جلعلت له سهمه مث شركت بيـنهم 

.، والرد ثابت عن علي رمحه اهللا 
: عن الثوري عن حممد بن سامل عن الشعيب وقالـه منصـور قـاال ]19128[عبد الرزاق وقال

وكـان عبـد اهللا ال يـرد علــى ، الـزوج واملـرأة كـان علـي يـرد علـى كـل ذي سـهم بقـدر سـهمه إال
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بن مع بنت لصلب وال علـى أخـت ألب مـع أخـت ألب وأم اأخت ألم مع أم وال على بنت 
حـــدثنا حممـــد بـــن يوســـف ]3005[الـــدارمي .وال علـــى جـــدة وال علـــى امـــرأة وال علـــى زوج 
أخ ألم مـع أم أن ابـن مسـعود كـان ال يـرد علـىأخربنا سفيان عن حممد بـن سـامل عـن الشـعيب

وال علــى جــدة إذا كــان معهــا غريهــا مــن لــه فريضــة وال علــى بنــت ابــن مــع بنــت الصــلب ، وال 
]6987[ابـن املنـذر . سـهم إال املـرأة والـزوجييـرد علـى كـل ذيعلـعلى امرأة وزوج ، وكـان 

حــدثنا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن حممــد بــن ســامل أيب ســهل عــن : حــدثنا علــي بــن احلســن قــال
كان عبد اهللا ال يرد على املرأة وال على الزوج، وال على أخ ألم مع أم، وال على : الالشعيب ق

أخت ألب مع أخـت ألب وأم، وال علـى ابنـة ابـن مـع ابنـة الصـلب، وال علـى جـدة إال أن ال 
نا يزيـد حـدث]116[سـعيد بـن منصـور .اهـ ورواه قبيصة عـن الثـوري يف الفـرائضن غريهايكو 

كـان ابـن مسـعود يـرد علـى كـل وارث الفضـل : ن سـامل عـن الشـعيب قـالبن هارون عن حممد ب
حبساب ما ورث، غـري أنـه مل يكـن يـرد علـى بنـت ابـن مـع ابنـة الصـلب، وال علـى أخـت ألب 
مـــع أخـــت ألب وأم، وال علـــى جـــدة، إال أن يكـــون وارث غريهـــا، وال علـــى أخـــت ألم مـــع أم 

اهـشيئا، وال على الزوج، وال على املرأة
عــن الثــوري عــن حممــد بــن ســامل عــن الشــعيب عــن خارجــة بــن زيــد ]19132[لــرزاق عبــد ا-

ـــدعـــن  الـــدارمي .ائضـــهم وجيعـــل مـــا بقـــي يف بيـــت املـــالأنـــه كـــان يعطـــي أهـــل الفـــرائض فر زي
زيـدأخربنا حممد أخربنا سفيان قال أخربىن حممد بن سامل عن خارجة بن زيد عـن ]3006[

وقـال يزيـد .بيت املاليفياها النصف ، وجعل ما بقابنة أو أخت فأعطيفأنه أيتثابتبن
نا يزيد بن ]114[سعيد بن منصور .عن خارجةبن هارون عن حممد بن سامل عن الشعيب

رأيت أيب يرد فضول املال عن : الشعيب عن خارجة بن زيد قالعنهارون عن حممد بن سامل
مـن حـديث ]6973[ابـن املنـذر وذكـر. الفرائض على بيت املال، وال يرد علـى وارث شـيئا

حــدثنا عبــد الــرحيم بـن ســليمان عــن حممــد بــن : قــالحــدثنا إبــراهيم بــن موسـى : أيب زرعـة قــال
أنـه كـان ال يـورث مـن ال سـهم لـه مـنعن الشعيب عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابـتسامل

يالـذي مسـد على وارث شيئا سـوىومل يكن ير ذوي قرابة إال عصبة ذوي قرابة أو موايل نعمة
اهـله
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حدثنا عبد اهللا بـن الوليـد عـن سـفيان: ن قالحدثنا علي بن احلس]6989[وقال ابن املنذر 
ئضــهم، ويــرد مــا بقــي إىل بيــت عــن الشــعيب أن زيــد بــن ثابــت كــان يعطــيهم فراعــن أيب ســهل

اهـاملال
ابه احلسن بن عيسى أخربنـا جريـر عـن املغـرية عـن أصـحمن طريق] 12761[وروى البيهقي 

ولكــن يــرد ، ســهم يالعصــبة مل يــرد علــى ذكــان زيــد إذا مل جيــد أحــدا مــن هــؤالء يعــين: قــالوا
اهـفعلى بيت املالفإن مل يكن موايلعلى املوايل

ن ثابــت مــا رد زيــد بــ: عــن هشــيم عــن مغــرية عــن الشــعيب قــال ]19131[عبــد الــرزاق وقــال
أنبـأ مغـرية قـال : نا هشـيم قـالثحـد]113[سـعيد بـن منصـور .على ذوي القرابات شـيئا قـط

ما رد زيد بـن ثابـت علـى ذوي القرابـات شـيئا قـط، كـان يعطـي أهـل الفـرائض : قالنا الشعيب
هذا خرب صـحيح ثابـت عـن زيـد اهـاملال إذا مل يكن عصبةفرائضهم، وجيعل ما بقي يف بيت 

.رمحه اهللا 
عــامر عــن عبــد اهللا أنــه  حــدثنا ابــن فضــيل عــن إمساعيــل عــن ]31820[وقــال ابــن أيب شــيبة 

.كان يرد على االبنة واألخت واألم إذا مل تكن عصبة ، وكان زيد ال يعطيهم إال نصيبهم
طالـب أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا حممـد حيىي بن أيبمن طريق]12777[البيهقي وروى

ال وال بيـت املـجيعـل فضـول املـال يفرأيت أيب: عن خارجة بن زيد قال بن سامل عن الشعيب
اهللا عنـه يرضـيكـان علـ: قـال قال وأخربنا حممد بـن سـامل عـن الشـعيب.يرد على وارث شيئا

وكـان عبـد اهللا ال يـرد علـى امـرأة ، يرد على كل وارث الفضل حبصة مـا ورث غـري املـرأة والـزوج 
وال زوج وال ابنة ابن مع ابنة الصلب وال علـى أخـت ألب مـع أخـت ألب وأم وال علـى إخـوة 

وارث شـــيئا وكـــان زيـــد ال يـــرد علـــى، مـــع أم وال علـــى جـــدة إال أن ال يكـــون وارث غريهـــا ألم
اهـبيت املالوجيعله يف

يف امــرأة ضــيل عــن بســام عــن فضــيل عــن إبــراهيمحــدثنا ابــن ف]31843[ابــن أيب شــيبة -
تركــــت أختهــــا ألمهــــا وأمهــــا ، وال عصــــبة هلــــا ، فألختهــــا مــــن أمهــــا الســــدس ، وألمهــــا مخســــة 

أن ألختهـا مـن أمهـا السـدس ، وألمهـا الثلـث ، وقضـى فيهـا زيـد.يف قضاء عبـد اهللا أسداس
أن هلمـــا املـــال علـــى قـــدر مـــا ورثـــا ، فجعـــل وقضـــى فيهـــا علـــي .وجيعـــل ســـائره يف بيـــت املـــال 

فهذه يف قول علـي -أي ابن أيب شيبة –قال أبو بكر .لألخت من األم الثلث ولألم الثلثني
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مــد بــن فضــيل عــن بســام عــن حــدثنا حم.قــول عبــد اهللا وزيــد مــن ســتة، ويف مــن ثالثــة أســهم
قال إبراهيم يف امرأة تركت أختها ألبيها وأمها وأختهـا مـن أبيهـا ، وال عصـبة هلـا : قال فضيل
بـع يف قضـاء علـي ، وقضـى فألختها ألبيها وأمهـا ثالثـة أربـاع ، وألختهـا مـن أبيهـا الر ،غريمها 

مـــن األب الســـدس ، وقضـــى واألم مخســـة أســـهم ، ولألخـــتأن لألخـــت مـــن األب عبـــد اهللا
أن لألخت لألب واألم ثالثة أسهم ولألخت لـألب السـدس ، ومـا بقـي لبيـت املـال فيها زيد

قــول فهــذه يف قــول علــي مــن ثالثــة أســهم ، ويف: قــال أبــو بكــر .إذا مل يكــن والء وال عصــبة
قـال إبـراهيم يف : قـال عـن فضـيلحدثنا ابـن فضـيل عـن بسـام .عبد اهللا وزيد من ستة أسهم

فالبنتها ثالثة أمخاس ، والبنة ابنها مخس ،امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ، وال عصبة هلا 
فالبنـة : : ، وألمها مخس يف قضاء علي ، وقضى فيها عبد اهللا 

سـة أســهم ، ولالبنـة ثالثــة أربــاع االبـن مــن ذلـك الســدس أربعـة أســهم ، ولـألم ربــع مـا بقــي مخ
لالبنـة النصـف والبنـة االبـن السـدس ولـألم : وقضـى فيهـا زيـد .مخسـة عشـر سـهما : عشرين 

اهـ املال إذا مل يكن والء وال عصبةالسدس ، وما بقي ففي بيت
كـان عبـد : قـال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عـن إبـراهيم]31821[ابن أيب شيبة وقال 

علـى زوج ، وال امـرأة ، وال جـدة ، وال علـى أخـوات ألب مـع أخـوات : د علـى سـتة اهللا ال يـر 
: ألب وأم ، وال على بنات ابن مـع بنـات صـلب ، وال علـى أخـت ألم مـع أم ، قـال إبـراهيم 

رد وكـان علـي يـ: إن شـئت ، قـال : فقلت لعلقمة يـرد علـى األخـوة مـن األم مـع اجلـدة ، قـال 
ألعمــش عــن عــن اةنــا أبــو معاويــ]112[ســعيد بــن منصــور . أةعلــى مجــيعهم إال الــزوج واملــر 

.مثله سواء إبراهيم 
قـال : قـال حدثنا ابن فضيل عن بسام عـن فضـيل بـن عمـرو]31824[ابن أيب شيبة وقال 

مل يكن أحد من أصحاب النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يـرد علـى املـرأة والـزوج شـيئا ، : إبراهيم 
اهـضته ، وما بقي جعله يف بيت املالفرض فريوكان زيد يعطي كل ذي: قال 

د يـرد علـى مل يكـن أحـ: قـاال حدثنا جرير عـن مغـرية واألعمـش ]31826[ابن أيب شيبة -
.هذه أخبار صحاح مراسيل اهـجدة إال أن يكون غريها

سـألت ابـن : قـال حدثنا وكيع عن شـعبة عـن النعمـان بـن سـامل]31848[ابن أيب شيبة -
حـدثنا ]3044[الـدارمي .ال: جـال تـرك ابـن ابنتـه ، أيرثـه ؟ قـالأرأيـت ر : ن ابنة عمر عن اب
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ترك ابـن أرأيت رجال: سهل بن محاد حدثنا شعبة عن النعمان بن سامل قال قلت البن عمر 
.اهـ صحيح ال: ابنته أيرثه؟ قال 

باب يف العول
الفــرائض : فقــال أكثــرهم.اختلــف أهــل العلــم يف إعالــة الفــرائض]425/ 7[قــال ابــن املنــذر 

روي هذا القول عن عمر بن اخلطـاب وعلـي بـن أيب طالـب وعبـد اهللا بـن مسـعود وزيـد . تعول
وبـــه قـــال مالـــك بـــن أنـــس فــيمن قـــال بقولـــه مـــن أهـــل املدينـــة، وهـــو قـــول : مث قـــال . بــن ثابـــت

ســــفيان الثــــوري وأهــــل العــــراق، وكــــذلك قــــال الشــــافعي وأصــــحابه، وبــــه قــــال أمحــــد بــــن حنبــــل 
اهـحاق ونعيم بن محاد وأبو ثور، وكل من حنفظ عنه من أهل العلم غري ابن عباسوإس

عـن حـدثنا سـفيان عـن األعمـش عـن إبـراهيم: حدثنا وكيـع قـال]31840[ابن أيب شيبة -
.صحيح اهـزيدوعبد اهللاوعلي

يم عـن عمـه عـن أبيـه عـن وحدثت عن عبيد اهللا بن سعد بن إبـراه]6813[ابن املنذر وقال 
: عـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا قـالالزهـريحدثين حممد بن مسلم بـن شـهاب: إسحاق قالابن

هـل لـك يف عبـد اهللا بـن عبـاس نتحـدث : التقيت أنـا وزفـر بـن أوس النصـري يف املسـجد فقـال
ل مـن أو يـا ابـن عبـاس: جئنـاه، فقـال لـه زفـرنعم إن شئت، فخرجنا حىت : قلت. عنده الغداة

، ملـا التقـت عنـده الفـرائض ودافـع بعضـها بعضـا، عمـر بـن الخطـاب: من أعال الفريضة؟ قـال
واهللا مـا أدري أيكــم قــدم اهللا وال أيكـم أخــر، فمـا أجــد شـيئا أوســع مــن : وكـان امــرءا ورعـا قــال

حــق مــا دخــل عليــه، مــن عــول أن أقســم علــيكم هــذا املــال باحلصــص، وأدخــل علــى كــل ذي
.كم وصححه ، يأيت قريبااهـ رواه احلا الفريضة
نا عبـد الـرمحن بـن أيب الزنـاد عـن أبيـه عـن خارجـة بـن زيـد حـدث]33[سـعيد بـن منصـور وقال 

.يضـةأنه أول من عال يف الفرائض، وأكثر ما بلغ العـول مثـل ثلثـي رأس الفر عن زيد بن ثابت 
يبــن األســود العجلــيحممــد بــن نصــر حــدثنا حســني بــن علــمــن طريــق] 12833[البيهقــي 

أنـه : الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيـد بـن ثابـت عـن أبيـه حدثنا حيىي بن آدم حدثنا ابن أيب
اهـــ صــحيح ، أول مــن اعاهلــا عمــر ، وكــان أكثــر مــا أعاهلــا بــه الثلثــنيأول مــن أعــال الفــرائض

.وفشت عن زيد كما نبه الزهري من قبل 
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مـا : قـال ن رجـل مل يسـمه حـدثنا سـفيان عـ: حـدثنا وكيـع قـال ]31852[ابن أيب شيبة -
.صـار مثنهـا تسـعا: رأيت رجال كان أحسب مـن علـي سـئل عـن ابنتـني وأبـوين وامـرأة ، فقـال 

، ولألبـوين مثانيـة وللمـرأة لالبنتني ستة عشـر : فهذه من سبعة وعشرين سهما : قال أبو بكر 
.اهـ كأنه عن أيب إسحاق ، وسفيان هو الثوري ثالثة
أيت علــي يف رجــل مــات : قــالنا ســفيان عــن أيب إســحاقحــدث]34[ســعيد بــن منصــور وقــال

اهـــ ســفيان هــذا هــو ابــن أرى مثنــك صــار تســعا: بنتيــه وامرأتــه فقــال علــي للمــرأةوتــرك أبويــه وا
.عيينة

: ا ابــن األصــبهاين قـــالحــدثن: حــدثنا علـــي بــن عبــد العزيــز قـــال]6810[ابــن املنــذر وقــال
.صــار مثنهــا تســعا: نتــني، وأبــوين، وامــرأة قــاليف ابحــدثنا شــريك عــن أيب إســحاق عــن علــي

وحــدثت عــن إســحاق بــن راهويــه عــن حيــىي بــن آدم عــن شــريك عــن أيب إســحاق عــن احلــارث
حدثنا عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد العزيـز حـدثنا حمـرز بـن ]4107[الدارقطين .عن علي مثله

وامــرأة قــال صــار أبــوين ابنتــني و يفيعلــإســحاق عــن احلــارث عـن عـون حــدثنا شــريك عــن أيب
حممــد بــن نصــر حــدثنا إســحاق حــدثنا حيــىي بــن مــن طريــق] 12834[البيهقــي . مثنهــا تســعا

ة وأبوين وابنتني امرأيفاهللا عنه يرضيآدم حدثنا شريك عن أىب إسحاق عن احلارث عن عل
.والعول ثابت عنهم يف مسائل تقدم ذكرها . اهـ سند ضعيف صار مثنها تسعا

تعـول . ال تعول الفـرائض:يقولعباسبناكان :عن الثوري قال]19035[عبد الرزاق -
يقــول هــؤالء ال ينقصــون إمنــا النقصــان يف البنــات والبنــني واإلخــوة ، املــرأة والــزوج واألب واألم 

.العصبة مرياثهن معكأنه يريد يف اهـواألخوات 
ال : ل ابــن عبــاسقــا: لقــانا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــارحــدث]35[عيد بــن منصــور ســوقــال 

.اهـ صحيح تعول فريضة
عـــن ابـــن ج عـــن عطـــاءحـــدثنا ابـــن جـــري: قـــال حـــدثنا وكيـــع]31839[ابـــن أيب شـــيبة وقـــال

حــدثنا حممــد بــن يوســف حــدثنا ســفيان ]3225[الــدارمي .الفــرائض ال تعــول: عبــاس قــال 
.اهـ صحيحالفرائض من ستة ال نعيلها: عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال 
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مسعــت :عـن معمـر عــن الزهـري عــن عبيـد اهللا بـن عبــد اهللا قـال]19022[عبـد الــرزاق وقـال
ما بـال يف مـال ثلثـان ونصـف يعـين ؟ ومل حيص هذا ، أحصى اهللا رمل عاجل :بن عباس يقولا

اهـأن الفريضة ال تعول 
نا سفيان عن حممد بن إسـحاق عـن الزهـري عـن عبيـد اهللاحدث]36[سعيد بن منصور وقال 

أتــرون الــذي أحصــى رمــل عــاجل عــددا جعــل يف مــال نصــفا : قــالبــن عبــد اهللا عــن ابــن عبــاس
أخربنـــا أبـــو ]7985[احلـــاكم . وثلثـــا وربعـــا؟ إمنـــا هـــو نصـــفان، وثالثـــة أثـــالث، وأربعـــة أربـــاع

جعفر حممد بن حممد البغدادي ثنا إمساعيل بن إسـحاق القاضـي ثنـا علـي بـن عبـد اهللا املـديين 
ثنا حممد بن مسلم بن عبد اهللا : اهيم بن سعد ثنا أيب عن ابن إسحاق قال ثنا يعقوب بن إبر 

أول مـن أعـال : بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قـال 
و أمي اهللا لــو قــدم مــن قــدم اهللا و أخــر مــن أخــر اهللا مــا عالــت ، الفــرائض عمــر رضــي اهللا عنــه 

جـل عـن كـل فريضـة مل يهبطهـا اهللا عـز و : قدم اهللا و أيها أخر؟ فقـالوأيها : فقيل له .فريضة
كـل فريضـة إذا زالـت عـن فرضـها مل يكـن و ،فريضة إال إىل فريضة فهذا ما قدم اهللا عـز و جـل
والـــذي أخـــر كـــاألخوات ، كـــالزوج و األم ،  هلـــا إال مـــا بقـــي فتلـــك الـــيت أخـــر اهللا عـــز و جـــل 

، مــن أخــر بــدئ مبــن قــدم فــأعطي حقــه كــامال ز وجــل و فــإذا اجتمــع مــن قــدم اهللا عــ، البنــات و 
هـذا حــديث : قـال احلــاكم .إن مل يبـق شــيء فـال شــيء لـه و ، فـإن بقـي شــيء كـان ملــن أخـر 

اهـصحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه 
أمحــد بــن عبــد اجلبــار حــدثنا يــونس بــن بكــري عــن ابــن مــن طريــق] 12836[البيهقــي ورواه

دخلـت أنـا : يـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن عتبـة بـن مسـعود قـال عـن عبيإسحاق قـال حـدثنا الزهـر 
: وزفر بن أوس بن احلدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فـرائض املـرياث فقـال 

إذا ذهــب نصــف ؟ مــال نصــفا ونصــفا وثلثــا أحصــى رمــل عــاجل عــددا مل حيــص يفيتــرون الــذ
: مـن أول مـن أعـال الفـرائض؟ قـال يـا أبـا عبـاس: فقال لـه زفـر ؟ ونصف فأين موضع الثلث 

:ملا تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: ومل؟ قال : قال . اهللا عنهيعمر بن اخلطاب رض
ومـا أجـد :قـال. أيكم قدم اهللا وال أيكم أخر يواهللا ما أدر ، كيف أصنع بكم يواهللا ما أدر 

وامي اهللا لـو : بـن عبـاسمث قـال ا.هذا املـال شـيئا أحسـن مـن أن أقسـمه علـيكم باحلصـصيف
وأيهـم قـدم وأيهـم أخـر؟ : فقـال لـه زفـر.قدم مـن قـدم اهللا وأخـر مـن أخـر اهللا مـا عالـت فريضـة
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وتلك فريضة الزوج له النصـف ، قدم اهللا كل فريضة ال تزول إال إىل فريضة فتلك اليت: فقال 
رت إىل الـثمن ال تـنقص واملرأة هلـا الربـع فـإن زالـت عنـه صـا، فإن زال فإىل الربع ال ينقص منه 

يواألخوات هلن الثلثـان والواحـدة هلـا النصـف فـإن دخـل علـيهن البنـات كـان هلـن مـا بقـ، منه 
فلو أعطـى مـن قـدم اهللا فريضـته كاملـة مث قسـم مـا يبقـى بـني مـن أخـر ، فهؤالء الذين أخر اهللا 

! علــى عمــر ي: فقــال لــه زفــر . اهللا باحلصــص مــا عالــت فريضــة
وامي اهللا لوال أنه تقدمه إمام هـدى كـان : الزهرى قال ابن إسحاق فقال يل. هبته واهللا: فقال 

.حديث حسن اهـعلى ابن عباس اثنان من أهل العلمأمره على الورع ما اختلف 
قلــت البــن : قــالنا ســفيان عــن ابــن أيب جنــيح عــن عطــاءحــدث]37[ســعيد بــن منصــور وقــال
تسموا مرياثـا علـى مـا ولو مت أنا وأنت ما اق، س ال يأخذون بقويل وال بقولك إن النا: عباس

الكـاذبني، مـا فليجتمعوا فلنضع أيدينا علـى الـركن مث نبتهـل فنجعـل لعنـة اهللا علـى : نقول، قال
.اهـ سند صحيح حكم اهللا مبا قالوا

ح عـن أيــوب حـدثنا حممـد بـن عمـران حـدثنا معاويــة بـن ميسـرة بـن شـري]3226[الـدارمي -
فقضـــى فيهـــا ، فأقبـــل الـــزوج ، بنتـــني وأبـــوين وزوج اختصـــم إىل شـــريح يف: بـــن احلـــارث قـــال 

مــا يقــول : املســجد فأرســل إليــه عبــد اهللا بــن ربــاح فأخــذه وبعــث إىل شــريح فقــال يشــكوه يف
امــرأ جــائرا ، وأنــا إخالــه امــرأ فــاجرا يظهــر الشــكوى ، ويكــتم قضــاء هــذا خيــالين: هــذا؟ قــال 

للـزوج الربـع مـن مجيـع املـال ، : بنتني وأبوين وزوج؟ فقـال ما تقول يف: فقال له الرجل . سائرا
ليس أنا نقصتك : ؟ قال ء نقصتينيشيفأل: قال . فلالبنتنييولألبوين السدسان ، وما بق

مــن ســبعة ونصــف ، ي، اهللا نقصــك لالبنتــني الثلثــان ولألبــوين السدســان وللــزوج الربــع ، فهــ
.اهـ ابن احلارث مل أعرفه ا عائلةنصيبهويضرب يف

يف اجلماعة ميوتون يورث بعضهم من بعض؟
أنــه عمــرعــن معــن إبــراهينا هشــيم أنــا ســليمان األعمــشحــدث]229[ســعيد بــن منصــور -

يــورث بعضــهم مــن : يــدرى أيهــم مــات قبــل صــاحبه قــالقــال يف أنــاس مــاتوا يف بيــت مجيعــا ال
م فقــتلهم، ســقط بيــت بالشــام علــى قــو : اهيم قــالنــا أبــو معاويــة عــن األعمــش عــن إبــر .بعــض

.اهـ مرسل صحيح فورث عمر بعضهم من بعض
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إذا كانــت : قــال عمــر: نا أبــو عوانــة عــن منصــور عــن إبــراهيم قــالحــدث]132[ســعيدوقــال 
: نا أبـو معاويـة قـالحـدث: قـالو .دهم أقرب بأم، فأعطوه املال أمجعالعصبة من حنو واحد أح

أحــدهم أدىن بــأم فــأعطوه املــال  إذا كــان العصــبة : قــال عبــد اهللا: م قــالنــا األعمــش عــن إبــراهي
.اهـ مرسل صحيح كله
جاءنـا كتـاب عمـر :عن الثوري عن األعمش عن أيب وائل قـال]19135[عبد الرزاق وقال

نـا ]133[سـعيد بـن منصـور .إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه املال : بن اخلطاب 
إذا كــان : قــدم علينــا كتــاب عمــر بــن اخلطــاب: قــالا األعمــش عــن شــقيقنــ: أبــو معاويــة قــال

.اهـ صحيح العصبة بعضهم أدىن بأم فادفعوا إليه املال كله
عـن معمـر عــن جـابر بـن يزيـد اجلعفــي عـن الشـعيب أن عمـر وعليــا ]19150[عبـد الـرزاق -

عــن الثــوري و . اأيهــم ميــوت قبــل أن بعضــهم يــرث بعضــقضــيا يف القــوم ميوتــون مجيعــا ال يــدري 
ن عمــر ورث بعضــهم مــن بعــض مــن تــالد أمــواهلم ال يــورثهم ممــا يــرث أعــن جــابر عــن الشــعيب 
.اهـ اجلعفي ال حيتج به بعضهم من بعض شيئا 

بـن أيب ليلـى أن عمـر وعليـا قـاال يف قـوم غرقـوا ابن جريج عن اعن ]19153[عبد الرزاق -
ثالثة ماتوا مجيعا لكل رجل منهم ألف درهم 
وأمهم حية يرث هذا أمه وأخوه ويرث هذا أمه وأخوه فيكون لألم من كـل رجـل مـنهم سـدس 
ما ترك ولإلخوة ما بقي كلهم كـذلك مث تعـود األم فـرتث سـوى السـدس الـذي ورثـت أول مـرة 

اهـمن كل رجل مما ورث من أخيه الثلث 
وقــع : قــالأنــا ابــن أيب ليلــى عــن الشــعيب: نا هشــيم قــالحــدث] 232[ســعيد بــن منصــور وقــال 

الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت ميوتون من آخرهم، فكتب يف ذلك إىل عمر، 
: حـــدثنا وكيـــع قـــال ]31994[ابـــن أيب شـــيبة . فكتـــب عمـــر أن ورثـــوا بعضـــهم مـــن بعـــض 
طـاعون ، بيـت ، أو مـاتوا يفأن قومـا وقـع علـيهمحدثنا ابن أيب ليلى عـن الشـعيب عـن عبيـدة

ليلـى أخربنا جعفر بن عون أخربنا ابـن أيب]3107[الدارمي . فورث عمر بعضهم من بعض
اهـــ ابــن أيب ليلـــى أن بيتـــا بالشــام وقــع علـــى قــوم فــورث عمـــر بعضــهم مــن بعـــضعــن الشــعيب

.يضعف 
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بــن عتبــة بــن سـريين عــن عبـد اهللا اأخربنــا معمـر عــن أيــوب عـن ]19136[عبــد الـرزاق وقـال
قال أخربين الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون فكانت القبيلة متوت بأسرها حىت ترثهـا 

فكتــب فــيهم إىل عمــر بــن اخلطــاب فكتــب عمــر إذا كــان بنــو األب ســواء ، القبيلــة األخــرى 
ـــــو األم  ـــــين األب واألم ، فـــــأوالهم بن ـــــدارمي .وإذا كـــــان بنـــــو األب أقـــــرب فهـــــم أوىل مـــــن ب ال

نــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا هشــام عــن حممــد عــن عبــد اهللا بــن عتبــة قــال حــدثينأخرب ]3041[
بـل األب أن عمـر قضـى يفالضحاك بن قـيس

البيهقـــي .ســواء فبنــو األم أحـــق ، وإذا كــان بعضـــهم أقــرب مـــن بعــض بـــأب فهــم أحـــق باملــال
ربنا يزيد بن هارون أخربنا هشام بن حسان عن طالب أخحيىي بن أيبمن طريق]12748[

مرياث كنت عند عبد اهللا بن عتبة وكان قاضيا فأتاه قوم خيتصمون يف: حممد بن سريين قال 
أنا فالن بن فالن بـن مسعـان ويقـول هـذا : امرأة يقال هلا فكيهة بنت مسعان فجعل هذا يقول 

تب قصتهم يفأنا فالن بن فالن بن مسعان فلم يفهم فقام رجل فك: 
اهللا يأن عمر بن اخلطاب رضـالضحاك بن قيسحدثين، قد فهمت ، نعم : فقال ، فقرأها 

عنــه قضــى يف
.اهـ صحيح )1(

حــدثنا ابــن عيينــة عــن ابــن أيب عروبــة عــن قتــادة عــن رجــل عــن ]31996[يبة ابــن أيب شــ-
أن طاعونـا وقـع بالشـام ، فكـان أهـل البيـت ميوتـون مجيعـا ، فكتـب عمـر أن قبيصة بن ذؤيب 

قـــال .يـــورث األعلـــى مـــن األســـفل ، وإذا مل يكونـــوا كـــذلك ورث هـــذا مـــن ذا ، وهـــذا مـــن ذا
اهـــ وت وقــد وضــع يــده علــى آخــر إىل جنبــهم ميــكــان امليــت مــنه،األعلــى مــن األســفل: ســعيد

.ضعيف 
رحدثنا سفيان عـن مسـاك عـن رجـل عـن عمـ: حدثنا وكيع قال ]31991[ابن أيب شيبة -

.اهـ مساك ضعيف أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض

حدثنا سفيان عن أيب الزعـراء عمـرو بـن عمـرو اجلشـمي عـن عبـد اهللا : حدثنا وكيع قال ]31990[ابن أيب شيبة -1
.اهـ صحيحبن عتبة وكان قاضيا البن الزبري أنه ورث الغرقى بعضهم من بعض
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أن قومــا حــدثنا ســفيان عــن أيب حصــني: دثنا وكيــع قــال حــ]31992[ابــن أيب شــيبة وقــال
مــن : ر منــبج ، فــورث عمــر بعضــهم مــن بعــض ، قــال ســفيان أليب حصــني غرقــوا علــى جســ

.اهـ مرسل جيد نعم: قال ؟الشعيب مسعته 
أن أخـوين قـتال بصـفني علـيعن الثوري عن حريش عن أبيـه عـن ]19152[عبد الرزاق -

: لـي بـن احلسـن قـالحـدثنا ع]6902[ابـن املنـذر . أو رجل وابنه فورث أحـدمها مـن اآلخـر 
عــن أبيــه عــن علــي بــن أيب طالــب أنــه ورث عبــد اهللا عــن ســفيان عــن حــريش البجلــيحــدثنا 

قبـــل اآلخـــر فـــورث أحـــدمها مـــن أصـــيبا بصـــفني، ال يـــدرى أيهمـــا مـــاترجـــال وابنـــه أو أخـــوين
حـدثنا : حـدثنا وكيـع قـال ]31995[ابـن أيب شـيبة قـال. اهـ صوابه حريس باملهملة اآلخر

قـتال يـوم صـفني مجيعـا ال يـدرى و أخـوينأرجـال وابنـه عـن أبيـه أن سفيان عن حريس البجلـي 
حــدثنا أبــو ]3108[الــدارمي .كــل واحــد منهمــا صــاحبهعلــيفــورث : أيهمــا قتــل أوال، قــال

وين قــتال بصــفني أحــدمها مــن أنــه ورث أخــينعــيم حــدثنا ســفيان عــن حــريس عــن أبيــه عــن علــ
.وإسناده ضعيف . اهـ ورواه قبيصة عن سفيان اآلخر
أنـا ابـن أيب ليلـى عـن الشـعيب عـن احلـارث : نا أبو معاوية قال]231[بن منصور سعيدوقال 

حــدثنا ]1536[مســدد .عــن علــي أن قومــا غرقــوا يف ســفينة فــورث علــي بعضــهم مــن بعــض
عيســى بــن يــونس ثنــا ابــن أيب ليلــى عــن الشــعيب عــن احلــارث األعــور يف قــوم غرقــوا يف ســفينة 

حدثنا وكيع عـن ابـن ]31993[ابن أيب شيبة .فورث علي رضي اهللا عنه بعضهم من بعض
ســـفينة ، فـــورث علـــي أن أهـــل بيـــت غرقـــوا يفعـــن علـــي أيب ليلـــى عـــن الشـــعيب عـــن احلـــارث

.اهـ ضعيف بعضهم من بعض
حــدثنا عبــد الصــمد : و موســى قــالحــدثنا أبــ: حــدثنا ابــن صــاحل قــال]6900[ابــن املنــذر -

عـــن خـــالس أن عليـــا ورث امـــرأة قـــال حـــدثنا قتـــادة
]31997[ابــن أيب شــيبة .أيهمــا مــات قبــل اآلخــر، وورثــه منهــا النصــف، وورثهــا منــه الربــع

.اهـ ضعيف مثلهحدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي 
ورث عليـاأن حدثنا حفـص عـن أشـعث عـن جهـم عـن إبـراهيم]32004[ابن أيب شيبة -

أمهــم الســدس مــن صــلب كــل عضــهم مــن بعــض وأمهــم حيــة ، فــورثثالثــة غرقــوا يف ســفينة ب
سـعيد . د من صاحبه ، وجعـل مـا بقـي للعصـبة، مث ورثها الثلث مبا ورث كل واحواحد منهم
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غرقــت نــا الشــعيب أن ســفينة: أنــا أشــعث بــن ســوار قــال: نــا هشــيم قــال]233[بــن منصــور 
اهــ ثوا كل واحد منهم مـن صـاحبهور : لبأهلها فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا عليا فقا

.ضعيف 
طالـب أخربنـا يزيـد بـن هـارون حـدثنا شـيخ حيىي بن أيبمن طريق] 12619[البيهقي وروى

قتلـى اجلمـل فـورث اهللا عنـه ورثيأن عليـا رضـالبصرة عن عمـارة بـن حـزن عـن أبيـهمن أهل 
.ضعيف اهـورثتهم األحياء

بـن عفـان حـدثنا معاويـة بـن هشـام عـن يعلاحلسن بنمن طريق]12621[البيهقي وروى
أن عليا ورث رجال وابنه أو أخوين أصـيبا بصـفني عن أبيهيسفيان عن حزن بن بشري اخلثعم

.اهـ ضعيفال يدرى أيهما مات قبل اآلخر فورث بعضهم من بعض 
عــن حــدثين الثقــة: أنــا ابــن شــربمة قــال: نا هشــيم قــالحــدث]239[ســعيد بــن منصــور وروى 

.اهـ ثقات يرث كل واحد منهما ورثته: أنه كان يقولن عليالحسن ب
ثنــا حممــد بــن نصــر ثنــا حيــىي بــن : أبــو حيــىي قــاال أخربنــا أبــو عبــد اهللا و ]8010[وقــال احلــاكم 

أنـه  عبـاسابـنحيىي أنبأ خارجـة بـن مصـعب عـن ثـور عـن سـليمان بـن موسـى عـن عطـاء عـن 
.اهـ ضعيف مات قبل صاحبه كان ال يورث امليت من امليت إذا مل يعرف أيهما

بن عيينة عن عمـرو بـن دينـار عـن أيب املنهـال عـن اأخربنا الثوري و ]19159[عبد الرزاق -
وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أن قوما وقع عليهم بيت فورث عبدبنإياس

نهــال أيب املعــن حــدثنا ابــن عيينــة عــن عمــرو ]31988[ابــن أيب شــيبة . بعضــهم مــن بعــض 
فـورث بعضـهم ،أنـه سـئل عـن أنـاس سـقط علـيهم بيـت فمـاتوا مجيعـا عن إياس بن عبد املزين

: نــا ســفيان عــن عمــرو بــن دينــار عــن أيب املنهــال قــال]234[ســعيد بــن منصــور .مــن بعــض
يـورث بعضـهم مـن : فمـاتوا قـاليسـئل عـن قـوم سـقط علـيهم بيـتمسعت إياس بن عبد املـزين

حدثنا : لحدثنا داود بن عمرو قا: حدثنا موسى بن هارون قال]6901[ابن املنذر . بعض
عت إياس بـن عبـد مس: مسعت أبا املنهال يقول: قالعن عمرو يعين ابن دينارحممد بن مسلم

.أنـه يـرث بعضـهم بعضـالـيهم البيـتيقـول يف قـوم وقـع عصاحب النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم
حـدثنا يسعيد املقرئ حدثنا يعقوب الدورقحدثنا عبد اهللا بن حممد بن]4123[الدارقطين 

املنهال عـن إيـاس بـن عبـد روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أيب
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حدثنا حممد بن محدويه حدثنا .وله صحبة أن قوما وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض
عبـد أنـه سـئل عـن بيـت املنهـال عـن إيـاس بـن حممود بن آدم حدثنا سفيان عن عمرو عن أيب

اهــ صـحيح ، أبـو املنهـال امسـه عبــد يـورث بعضـهم مــن بعـض: س فمـاتوا فقـال سـقط علـى نـا
.الرمحن بن مطعم 

زيــدأخربنــا عبــاد بــن كثــري عــن أيب الزنــاد عــن خارجــة بــن زيــد عــن ]19166[عبـد الــرزاق -
ان ذلــك يــوم أنــه ورث األحيــاء مــن األمــوات ومل يــورث املــوتى بعضــهم مــن بعــض وكــثابــتبــن

قضـى يف بكـربـاأيب الزناد عن خارجة بـن زيـد أن أعبد الرزاق وأخربناه أيضا عن قال. احلرة 
أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت ورث األحياء من األموات ومل يورث األموات بعضهم من 

بكري حدثنا زهري بن معاويـة حـدثناحيىي بن أيبمن طريق]12613[ورواه البيهقي . بعض 
أبــو بكــر أمـرين: أبـو الزنــاد عـن خارجــة بــن زيـد عــن زيـد بــن ثابـت قــال عبـاد بــن كثـري حــدثين

اهللا عنــه حيــث قتــل أهــل اليمامــة أن يـورث األحيــاء مــن األمــوات وال أورث بعضــهم مــن يرضـ
: طاعون عمواس قـال اهللا عنه ليايليعمر بن اخلطاب رضأمرين: .بعض

أن أورث األحيـاء مـن األمـوات فـأمرين:قـال، وت بأسرها فريثهم قـوم آخـرون كانت القبيلة مت
.عباد بن كثري البصري ال حيتج به اهـوال أورث األموات بعضهم من بعض

نا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيـه عـن خارجـة بـن زيـد حدث]241[سعيد بن منصور وقال 
موت بعـض قبـل بعـض يف هـدم، أو غـرق، يمكل قوم متوارثني ع: كان يقال: بن ثابت قال

أو حــــرق، أو يف شــــيء مــــن املتــــالف فــــإن بعضـــــهم ال يــــرث مــــن بعــــض شــــيئا ال يرثـــــون، وال 
بينه وبني أحد ممن مات معه قرابـةحيجبون، يرث كل واحد منهم ورثته من األحياء كأنه ليس 

.اهـ كذا رواه سعيد 
الزناد عن أبيه عـن خارجـة بـن ابن أيبأخربنا حيىي بن حسان حدثنا ]3104[الدارمي وقال 

يكل قوم متوارثني عم: زيد عن زيد بن ثابت قال 
: أيب مزاحم قالحدثنا منصور بن : حدثنا موسى قال]6903[ابن املنذر . ، يرثهم األحياء

ي موتــه مــن أنــه مــن عمــأن زيــد بــن ثابــت كــان يفــيتحــدثنا عبــد الــرمحن عــن أبيــه عــن خارجــة
وقــال : قــال.أن بعضــهم ال يــرث بعضــا، ال يرثــون وال حيجبــون وارثــا حيــااملتــوارثني يف املتــالف

. ر بــرأي النفــر الــذين كــان يستشــريهمقضــى بــه عمــر بــن عبــد العزيــز وأنــا حاضــ: أبــو الزنــاد
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ار حــدثنا حــدثنا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز حــدثنا حممــد بــن بكــ]4254[الــدارقطين 
كل قوم يتوارثون :الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قالعبد الرمحن بن أيب

هـــدم أو حـــرق أو قتـــال أو غـــري ذلـــك مـــن وجـــوه مـــوت بعضـــهم قبـــل بعـــض يفيإال مـــن عمـــ
ولكــن يــورث كــل إنســان مــنهم يرثــه أوىل النــاس بــه مــن ، املتــالف فــإن بعضــهم ال يــرث بعضــا 

سـعيد مـن طريـق] 12615[البيهقـي .موتـه معـه قرابـةيليس بينه وبني من عماألحياء كأنه 
عـن خارجـة بـن زيـد بـن ثابـت عـن أبيـه زيـد أيبالزنـاد قـال حـدثينمـرمي حـدثنا ابـن أيببن أيب

هـدم أو غـرق أو غـري ذلـك مـن املتـالف فلـم يـدرقـوم متـوارثني هلكـوا يفبن ثابت أنـه قـال يف
اهـارثونال يتو : أيهم مات قبل قال 

أويس وعيسى بـن مينـاء حدثنا ابن أيبيإمساعيل القاضمن طريق] 12616[ورواه البيهقي 
كل قوم متـوارثني مـاتوا يف: هاء من أهل املدينة كانوا يقولونالزناد عن الفققاال حدثنا ابن أيب

ون يهدم أو غرق أو حريق أو غريه فعم
عـن زيـد اهــ صـحيح ى بـذلك عمـر بـن عبـد العزيـزوعلى ذلك كان قول زيد بـن ثابـت وقضـ، 

.وأصحابه 
الزنــاد قــال حممــد بــن بكــار حــدثنا عبــد الــرمحن بــن أيبمــن طريــق ]12618[البيهقــي وروى

أن أهـل احلـرة حــني أصـيبوا كـان القضـاء فــيهم علـى زيـد بـن ثابــت الثقـة قـال أبـو الزنـاد أخــربين
اهـومن أبنائهم ناس كثريصلى اهللا عليه وسلماس يومئذ من أصحاب النيبالنويف

الزنـــاد قـــال عـــن أيبيســـفيان الثـــور أخـــربينمـــن طريـــق ابـــن وهـــب] 4121[ورواه الـــدارقطين 
وات ومل يــورث األمــوات مــن األمــواتقســمت مواريــث أصــحاب احلــرة فــورث األحيــاء مــن األمــ

اهـ
جــريج عــن حيــىي بــن ســعيد أن أهــل احلــرة وأصــحاب بــن اعــن ]19165[عبــد الــرزاق وقــال

أن نــا إمساعيــل بــن عيــاش عــن حيــىي بــن ســعيد ]238[ســعيد بــن منصــور . اجلمــل مل يتوارثــوا 
. وا عصــبتهم مــن األحيــاءورثــفني واحلــرة مل يــورث بعضــهم مــن بعــضقتلــى اليمامــة، وقتلــى صــ

ينصر بن طريف البـاهلأخربنا يزيد أخربنامن طريق حيىي بن أيب طالب] 12620[البيهقي 
.ضعيفاهـاجلمل واحلرة ورث ورثتهم األحياءعن حيىي بن سعيد أن قتلى 
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أن نا عبد العزيز بن حممـد عـن جعفـر بـن حممـد عـن أبيـه حدث]240[سعيد بن منصور وقال
أم كلثــوم بنــت علــي توفيــت هــي وابنهــا زيــد بــن عمــر فالتقــت الصــائحتان يف الطريــق فلــم يــدر 

رثـــوا، وأن أهـــل احلـــرة مل صـــاحبه فلـــم ترثـــه ومل يرثهـــا، وأن أهـــل صـــفني مل يتواأيهمـــا مـــات قبـــل
زيـز بـن حممـد حـدثنا جعفـر عـن حدثنا نعيم بن محـاد عـن عبـد الع]3106[الدارمي .يتوارثوا

الطريــق فلــم يــرث كــل يــوم واحــد فالتقــت الصــائحتان يفأن أم كلثــوم وابنهــا زيــدا ماتــا يفأبيــه
الـدارقطين . رثـوا ، وإن أهـل صـفني مل يتوارثـواوإن أهل احلرة مل يتواواحد منهما من صاحبه ، 

عن يحدثنا حممد بن القاسم بن زكريا حدثنا هشام بن يونس حدثنا ابن الدراورد]4146[
يـــوم واحـــد والتقـــت وابنهـــا زيـــدا وقعـــا يفيجعفـــر بـــن حممـــد عـــن أبيـــه أن أم كلثـــوم بنـــت علـــ

وأن أهـل صـفني مل يتوارثـوا وأن أهـل ، ترثـه ومل يرثهـا الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبل فلم
حممد بن نصر اإلمام ثنا حيـىي بـن حيـىي أنبـأ عبـد من طريق] 8009[احلاكم .ة مل يتوارثوااحلر 

ت علـي رضـي اهللا عنهمـا توفيـت أن أم كلثـوم بنـن حممد عن جعفر بـن حممـد عـن أبيـهالعزيز ب
وإن ، يرثهـا ملم يدر أيهما مات قبـل فلـم ترثـه و لابنها زيد بن عمر بن اخلطاب يف يوم فهي و 

.اهـ صححه والذهيب إن أهل احلرة مل يتوارثوا أهل صفني مل يتوارثوا و 
عبــد اهللا بــن عمــر بــن حفــص أن أم  ابــن وهــب أخــربينمــن طريــق] 4122[الــدارقطين ورواه 

قبــل فلــم يــدر أيهمــا هلــكســاعة واحــدة ملكلثــوم وابنهــا زيــد بــن عمــر بــن اخلطــاب هلكــا يف
اهـيتوارثا
نـــه مل أعـــن ربيعـــة بـــن أيب عبـــد الـــرمحن عـــن غـــري واحـــد مـــن علمـــائهم ]1087[مالـــك وروى

مث كـان يـوم قديـد فلـم يـورث أحـد مـنهم ، يتوارث من قتـل يـوم اجلمـل ويـوم صـفني ويـوم احلـرة 
وذلـــك األمـــر الـــذي ال : قـــال مالـــك . نـــه قتـــل قبـــل صـــاحبه أمـــن صـــاحبه شـــيئا إال مـــن علـــم 

وكـذلك العمـل يف كـل متـوارثني هلكـا ، ف فيه وال شك عند أحد من أهل العلم ببلـدنا اختال
بغرق أو قتل أو غري ذلك من املوت إذا مل يعلم أيهما مات قبـل صـاحبه مل يـرث أحـد منهمـا 
من صاحبه شيئا وكان مرياثهما ملن بقي من ورثتهما يرث كـل واحـد منهمـا ورثتـه مـن األحيـاء 

اهـ
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مضت السنة بأن يرث كل ميت وارثه :عن معمر عن الزهري قال]19163[عبد الرزاق -
اهـ صحيح ، كأنه يريـد بن جريج عن الزهري مثله اعن و .احلي وال يرث املوتى بعضهم بعضا 

.ما اسُنت به بعد زيد 

يف اخلنثىما جاء
أنــه ورث خنثــى علــيأخربنــا الثــوري عــن مغــرية عــن الشــعيب عــن ]19204[عبــد الــرزاق -

حدثنا عبـد اهللا : لي بن احلسن قالحدثنا ع]6893[ورواه ابن املنذر .ذكرا من حيث يبول
. مثــل ذلــكنا هشــيم عــن مغــرية عــن الشــعيب عــن علــيحــدث]126[ســعيد .مثلــهعــن ســفيان

يف حـدثنا هشـيم عـن مغـرية عـن شـباك عـن الشـعيب عـن علـي]32014[ابن أيب شيبة ورواه
اهـبالهيورث من قبل م: خلنثى ، قال ا

أيت معاويـة يف : أنا جمالد عـن الشـعيب قـال: نا هشيم قالحدث]124[سعيد بن منصور وقال 
أنـا حجــاج : نا هشـيم قــالوقــال حـدث. اخلنثـى، فسـأل مــن قبلـه، فــأمر أن يورثـه مـن قبــل مبالـه 

احلمــد اهللا الــذي جعــل عــدونا يســألنا : مسعــت عليــا، يقــول: حــدثين شــيخ مــن فــزارة قــال: قــال
به من أمـر دينـه، إن معاويـة كتـب إيل يسـألين عـن اخلنثـى، فكتبـت إليـه أن يورثـه مـن عما نزل
.اهـ هذا منكر قبل مباله

حدثنا احلسـن بـن كثـري األمحسـي عـن أبيـه : حدثنا وكيع قال ]32015[ابن أيب شيبة وقال
ابــــن املنــــذر .يــــورث مــــن حيــــث يبــــول: أن معاويــــة أيت يف خنثــــى فأرســــلهم إىل علــــي ، فقــــال 

ثنا شريك عـن احلسـن : حدثنا ابن األصبهاين قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال]6895[
من ]12891[البيهقي .بن كثري عن علي عن أبيه عن علي أنه كان يورث اخلنثى من مباله

حدثىن بشر بن حممد أخربنا عبد اهللا أخربنا احلسـن بـن كثـري يحممد بن إمساعيل البخار طريق
اهــ انظروا مسـيل البـول فورثـوه منـه: خنثى قالاهللا عنه يفيشهدت عليا رض:مسع أباه قال 
.، وهو على رسم ابن حبان لبخاري الكبري لتاريخ المل أجده يف 

طالـب أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا قـيس حيىي بـن أيبمن طريق] 12892[البيهقي وروى
اهللا يأن عليـا رضـأشـياخهم يـذكرون مسعـت ابـن معقـل و بن الربيع عن عبد اهللا بن جسـر قـال 

عبـد اهللا اهـيورث من حيث يبول: يفقال عل، عنه سئل عن املولود ال يدرى أرجل أم امرأة 
.بن جسر مل أعرفه ، أظنه تصحيفا 
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طالـب أخربنـا يزيـد حـدثنا محـاد بـن سـلمة عـن عبـد اجلليـل عـن حيىي بـن أيبمن طريق مث روى
اهللا عنـه يسـأل عـن اخلنثـى فسـأل القـوم فلـم يت عليـا رضـشـهد: رجل من بكر بن وائل قال 

وإن بـال مـن جمـرى الفـرج إن بال من جمرى الـذكر فهـو غـالم : اهللا عنه يرضييدروا فقال عل
.اهـ ضعيف فهو جارية

أخربنــا عبيــد اهللا بــن موســى عــن إســرائيل عــن عبــد األعلــى أنــه مســع ]3028[الــدارمي وقــال 
قـال ،أيهمـا يـورثالرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة منيفيحيدث عن عليحممد بن عل

.اهـ عبد األعلى الثعليب ليس بالقوي من أيهما بال: 
: حدثنا علي بن عبد اهللا بن معاوية قـال]197/ 2[أخبار القضاة ابن خلف يف وكيع وقال

: ، فقالــتتقـدمت  إىل  شــريح امـرأة: قـالحـدثين  أيب عـن أبيــه معاويـة عـن ميســرة عـن شــريح
أنـت خصـمي، فـأخلى : قالـت؟ وأيـن خصـمك : ين جئتـك خماصـمة، فقـال هلـاإأيها القاضـي 
قـد كـان ألمـري املـؤمنني : إين امـرأة يل إحليـل، ويل فـرج، قـال: هلا تكلمـي، قالـت: 

فـانظري مـن : إنه جييء منهما مجيعـا، قـال: يف هذا قضية، ورث من حيث جييء البول، قالت
قالت لـيس شـيء منهمـا يسـبق صـاحبه إمنـا جييئـان يف وقـت، وينقطعـان يف وقـت، أين يسبق،

وأخـربك بأعجـب مـن ذلـك، تـزوجين ابـن عـم يل، فأخـذ : إنـك لتخربيـين بعجيـب، قالـت: قال
مين خادما فوطئتها فأوجلتها، وإمنا جئتك ملا ولد يل لتفرق بيـين وبـني زوجـي، فقـام مـن جملـس 

أحـق : علـي بـاملرأة، فأدخلـت، فقـالعلـي: فـأخربه، فقـال، رضـي اهللا عنـهالقضاء فدخل علـي 
هـذه امرأتـك وابنـة عمـك : فدعا بزوجها، فقال: قال: هو كما قال: قالت؟ ما يقول القاضي 

: نعــم، قــال: قــال؟ فعلمــت مــا كــان : نعــم، قــال: قــال؟ 
خاصــي أســد، علــي بــدينار اخلــادم، ألنــت أحســن مــن: نعــم، قــال: قــال؟ وطئتهــا أنــت بعــد 

خــذوا هــذه املــرأة، إن كانــت امــرأة فادخلوهــا بيتــا وألبســوها ثيابــا، : 
عـــدد اجلنـــب األميـــن أحـــد عشـــر، وعـــدد األيســـر اثنـــا : وعـــدوا أضـــالع جنبيهـــا، ففعلـــوا، فقـــال

يــا أمــري : زوجهــافقــال.رداء وحــذاء وأحلقهــا بالرجــالاهللا أكــرب فــأمر هلــا بــ: علــي: عشــر؛ فقــال
؟ عمـن أخـذت هـذه القصـة فأحلقتهـا بالرجـالاملؤمنني زوجيت وابنة عمي، فرقـت بيـين وبينهـا، 

إن اهللا عــز وجــل خلــق حــواء، ضــلع مــن . : قــال
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كـر ، اهــ منأضالع آدم فأضالع الرجال، أقل من أضـالع
.شبه املوضوع : قال أبو حامت 

متى يورث الصيب
ابـــن يعـــينذ حـــدثنا عبـــد األعلـــى حـــدثنا حممـــد حـــدثنا حســـني بـــن معـــا]2922[أبـــو داود -

:قـال صـلى اهللا عليـه وسـلمهريـرة عـن النـيبعن يزيد بن عبـد اهللا بـن قسـيط عـن أيبإسحاق 
اهـ)1(إذا استهل املولود ورث

سـعيد بـن قـال حـدثينيا أبو اليمان أخربنـا شـعيب عـن الزهـر حدثن]3431[وقال البخاري 
مـا :يقـول صـلى اهللا عليـه وسـلممسعـت رسـول اهللاهللا عنـهياملسيب قـال قـال أبـو هريـرة رضـ

مــن مـس الشــيطان ، غــري آدم مولـود إال ميســه الشــيطان حـني يولــد ، فيسـتهل صــارخا مـن بــين
اهـ هـذا أصـح ) ا بك وذريتها من الشيطان الرجيمهأعيذوإين(مث يقول أبو هريرة . مرمي وابنها

.
إمساعيل بن جعفر عن يزيد بـن عبـد اهللا بـن قسـيط عـن من طريق]4158[وقد رواه احلاكم 

كـل ولـد آدم : قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم : أبيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه قـال 
صـارخا إال مـا كـان مـن مـرمي و ابنهـا فـإن الشيطان نائل منه تلـك الطعنـة و هلـا يسـتهل املولـود 

، ذريتـــك مـــن الشـــيطان الـــرجيم إين أعيـــذها بـــك و : قالـــت، يعـــين أمهـــا أمهـــا حـــني وضـــعتها
هلكــت و ،بقبــول حســن و أنبتهــا نباتــا حســنا

.اهـ وصححه والذهيب أمها فضمتها إىل خالتها أم حيىي 
العبــاس بــن الوليــد حــدثنا حممــد بــن حيــىي حــدثنا موســى مــن طريــق] 12864[البيهقــي وروى

: هريـرة قـالعـن سـعيد بـن املسـيب عـن أيبيسلمة عن الزهر بن داود عن عبد العزيز بن أيب
.اهـ ال يصح من السنة أن ال يرث املنفوس وال يورث حىت يستهل صارخا

كـان :عـن سـعيد بـن املسـيب قـالعن ابن عيينة عن حيىي بـن سـعيد] 6607[عبد الرزاق -
.كتبته يف اجلنائز .يفرض للصيب إذا استهل اهـ صحيحعمر

أمجع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي يف ]479/ 7[نذر ابن امل-1
اهـإذا خرج ميتا مل يرث: بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، وقالوا مجيعا
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جـابر بـن الـزبري عـن أخربنـا يزيـد بـن هـارون أخربنـا األشـعث عـن أيب]3185[وقال الدارمي 
حدثنا أسباط ] 11724[ابن أيب شيبة .عليهيورث وصلإذا استهل الصيب: قال عبد اهللا

إذا اســـتهل صـــلي عليـــه وورث فـــإذا مل : قـــالجـــابرعـــن أيب الـــزبري عـــن بـــن حممـــد عـــن أشـــعث
اهـيستهل مل يصل عليه ومل يورث 

إذا : حدثنا يعلى حدثنا حممد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال ]3189[الدارمي وقال 
اهـعليه وورثياستهل املولود صل

أنـه مسـع جـابر بـن عبـد اهللا عـن ابـن جـريج قـال أخـربين أبـو الـزبري] 6608[عبـد الـرزاق وقال
.اهـ هذا موقوف صحيح ، وقد روي مرفوعا وال يثبت يرث إذا مسع صوته: ل يف املنفوسيقو 
حــدثنا شــريك عــن أيب إســحاق عــن عطــاء : حــدثنا وكيــع قــال ]32140[ابــن أيب شــيبة -

أخربنــا ]3186[الــدارمي .إذا اســتهل الصــيب ورث وورث وصــلي عليــه: قـالعبــاسابــنعـن 
إذا اســتهل الصــيب: قــال عبــاسابــنإســحاق عــن عطــاء عــن و نعــيم حــدثنا شــريك عــن أيبأبــ

حدثنا حيىي قال ثنـا أبـو الوليـد قـال ثنـا شـريك ] 3023[ابن املنذر .عليهيورث وورث وصل
.ال بأس به.حنوه ن أيب إسحاق عن عطاء عن ابن عباسع

مـة عـن ائيل عـن مسـاك عـن عكر حـدثنا إسـر : حدثنا وكيـع قـال]32144[وقال ابن أيب شيبة 
حــدثنا مالــك بــن إمساعيــل ثنــا ]3187[الــدارمي .صــياحهاســتهالل الصــيب : ابــن عبــاس قــال

، واســتهالله لــيس مــن مولــود إال يســتهل: اس قــالإســرائيل عــن مســاك عــن عكرمــة عــن ابــن عبــ
.اهـ مساك ضعيفيعصر الشيطان بطنه فيصيح إال عيسى ابن مرمي عليه السالم

عــن الثــوري عــن عبــد اهللا بــن شــريك عــن بشــر بــن غالــب االســدي ] 6606[اق عبــد الــرز -
علـى االرض الـيت نقاتـل :قـال؟علـى مـن فكـاك االسـريعلـيبـنلحسـينقال ابن الزبري : قال

ابــن أيب . إذا اســتهل وجــب ســهمه :قــال؟ وســألته عــن املولــود مــىت جيــب ســهمه :قــال.عنهــا
سـأل : قـال هللا بـن شـريك عـن بشـر بـن غالـبحدثنا ابـن عيينـة عـن عبـد ا]32132[شيبة 

حــدثنا أبــو .إذا اســتهل وجــب عطــاؤه ورزقــه: قــال ف،عــن املولــود علــيبــناحلســنيابــن الــزبري 
لقي ابن الزبري احلسـني بـن علـي ، : قال شريك عن بشر بن غالبن عبد اهللا بنعاألحوص 

اهـــ ال وجــب عطــاءه ورزقــه:، قــالاإلســالم يــا أبــا عبــد اهللا ، أفتنــا يف املولــود يولــد يف : فقــال 
.بأس به 
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باب منه
عن ابن شهاب عن عروة بـن الـزبري عـن عائشـة زوج النـيب صـلى اهللا عليـه ] 1438[مالك -

غــىن بعــدي منــك وال أعــز علــي حضــرته الوفــاة قــال واهللا يــا بنيــة مــا مــن النــاس أحــد أحــب إيل
. فقرا بعدي منك، وإين كنت حنلتك جاد عشرين وسقا فلـو كنـت جددتيـه واحتزتيـه كـان لـك

: قالــت عائشــة. وإمنــا هــو اليــوم مــال وارث وإمنــا مهــا أخــواك وأختــاك فاقتســموه علــى كتــاب اهللا
ذو : ال أبـو بكـرفقـ. فقلت يا أبت واهللا لو كـان كـذا وكـذا لرتكتـه إمنـا هـي أمسـاء فمـن األخـرى

.اهـ صحيح ، كتبته يف اهلبات بطن بنت خارجة أراها جارية
ابـن أويـس حـدثينبـن زيـاد حـدثنا ابـن أيبياحلسن بـن علـمن طريق]12866[البيهقي -

الزناد عن إبراهيم بن حيىي بن زيد بن ثابت عن جدته أم سـعد بنـت سـعد بـن الربيـع امـرأة أيب
إن كانت لك حاجة أن : زيد بن ثابت يوما فقال رجع إيل: لت 

اهللا عنـــه قـــد ورث يفـــإن أمـــري املـــؤمنني عمـــر بـــن اخلطـــاب رضـــ، مرياثـــك مـــن أبيـــك نكلـــم يف
مــا كنــت : وكانــت أم ســعد محــال مقتــل أبيهــا ســعد بــن الربيــع فقالــت أم ســعد ، احلمــل اليــوم 

.اهـ ثقات شيئاألطلب من إخويت

)1(احلميلباب يف

ل فهو محيل  وكل حممو ، احلميل ما محله السيل من كل شيء : قال األصمعي ]71/ 1[قال أبو عبيد يف الغريب -1
ُمسِّي محيال ألنه حيمل من بـالده صـغريا و مل . ال يُورَّث إال بَِبينٍة : ومنه قول عمر يف احلميل . كما يقال للمقتول قتيل 

اَحلِميل الذي قال عمر يإمنا مس: ويف اَحلِميل تفسري آخر هو أجود من هذا يقال : قال أبو عبيد مث . يولد يف اإلسالم 
هذا أخي أو أيب أو ابين فال ُيَصّدَق عليه إال ببينة ألنه يريـد بـذلك أن : ل النسب وهو أن يقول الرجل محيال ألنه حممو 

وإذا سيب صبيان فوقع كل واحد ]199/ 7[اهـ وقال ابن املنذر يدفع مرياث مواله الذي أعتقه وهلذا قيل لِلدَّعّي محَِيل
أن اآلخــر أخــوه ألبيـــه وأمــه، فإنــه ال يصــدق علــى هـــذا، وال منهمــا يف ســهم رجــل فأعتقــه، مث ادعــى كـــل واحــد منهمــا 

املـرأة تـدعي واحلميـل كـل نسـب يف دار احلـرب، فـاألخ وابـن األخ والعـم وابـن العـم واخلـال وابـن اخلـال، و .قوهلم إال ببينة
اهـالصيب واجلدة واخلالة، وكل نسب فهو يف هذا الباب سواء
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مل يكـن أبـو : قـال حدثنا جرير عن ليـث عـن محـاد عـن إبـراهيم]32019[ابن أيب شيبة -
.ضعيف اهـ بكر وعمر وعثمان يورثون احلميل

أىب عمـر بـن اخلطــاب :نـه مسـع ســعيد بـن املسـيب يقــولأعـن الثقـة عنــده ]1086[مالـك -
اهـأن يورث أحدا من األعاجم إال أحدا ولد يف العرب 

: قـالنا سفيان عـن ابـن جـدعان عـن سـعيد بـن املسـيبحدث]253[بن منصور سعيدوقال
ي بــن حــدثنا علــ]6889[ابــن املنــذر . أن ال تورثــوا محــيال إال ببينــة: بكتــب عمــر بــن اخلطــا

عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عبـاسحدثنا حجاج نا محاد: عبد العزيز قال
.ضعيف علي بن زيد بن جدعاناهـلمر بن اخلطاب كان ال يورث احلميأن ع

عن الثوري عن جابر عن الشعيب عن شـريح أن عمـر بـن اخلطـاب  ]19173[عبد الرزاق -
.عــن معمــر عــن جــابر عــن الشــعيب عــن شــريح مثلــه و .كتــب إليــه أال يــورث احلميــل إال ببينــة

ورثــه إال عــن الثــوري عــن جمالــد عــن الشــعيب عــن شــريح مثلــه قــال الثــوري وحنــن علــى هــذا ال نو 
سـبيت امـرأة : نـا الشـعيب قـال: أنا جمالد قـال: نا هشيم قال]252[سعيد بن منصور . ببينة 

ابــين فأعتقــا، فبلــغ الغــالم فأصــاب مــاال، مث مــات، : يــوم جلــوالء ومعهــا صــيب، فكانــت تقــول
مل يكـن ابـين إمنـا كنـت ظئـره وكـان ابـن دهقـان : هـذا مـرياث ابنـك فقالـت: فأتيت مبرياثـه فقيـل

: ريحإن هـذا ليفعـل فكتـب إىل شـ: رية، فكتب إىل عمر بن اخلطاب فلما أتاه الكتاب قالالق
.اهـ ضعيف ال تورثوا محيال إال ببينة 

كتـــب : قــال أخربنــا يزيــد بــن هــارون أخربنــا األشــعث عــن الشــعيب]3154[وقــال الــدارمي 
اهــــ خرقتهـــاعمـــر بـــن اخلطـــاب إىل شـــريح أن ال يـــورث احلميـــل إال ببينـــة ، وإن جـــاءت بـــه يف

.ضعيف
: عــن الثــوري عــن محــاد عــن إبــراهيم قــال قــال عمــر بــن اخلطــاب ]19180[عبــد الــرزاق -

حــدثنا ]32028[ابــن أيب شــيبة . كــل نســب تووصــل عليــه يف اإلســالم فهــو وارث مــوروث 
عليـه يف كل نسب يتوصل: قال عمر : قال حدثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم : ع قال وكي

.اهـ مرسل حسن وارث موروثاإلسالم فهو
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عــن حيــىي بــن أيب  حــدثنا علــي بــن املبــارك: حــدثنا وكيــع قــال ]32022[وقــال ابــن أيب شــيبة 
اهــ مرسـل ان أن عمـر كتـب أن ال يـورث بـوالدة الشـرككثري عن حممد بن عبد الـرمحن بـن ثوبـ

.فيه ضعف 
بـن عبـد الـرمحن بـن أخربنـا معمـر عـن حيـىي بـن أيب كثـري عـن حممـد]19181[عبد الرزاق -

.اهـ ضعيف كان ال يورث بوالدة أهل الشرك عثمانثوبان أن 
كـــان :عـــن إبـــراهيم بـــن أيب حيـــىي عـــن عبـــد اهللا بـــن أيب بكـــر قـــال]19178[عبـــد الـــرزاق -

.اهـ ضعيف ال يورث بوالدة األعاجم إذا ولدوا يف غري اإلسالمعثمان
ء يف أدركـت احلمـال: قـال ق عـن أبيـهحـدثنا حفـص عـن أيب طلـ]32020[ابن أيب شيبة -

.اهـ ال بأس به ، وأبو طلق امسه علي بن حنظلة زمان علي وعثمان ال يورثون
ذكر حملمد : قال حدثنا حممد بن أيب عدي عن ابن عون]32024[ابن أيب شيبة وقد قال

فقـال حممـد : ال يورثون إال بشهادة الشهود ، قـال : أن عمر بن عبد العزيز كتب يف احلمالء 
فأنـا أنكــر أن يكــون عمــر  قـد تــوارث املهــاجرون واألنصــار بنسـبهم الــذي كــان يف اجلاهليــة ،: 

أخربنا سـعيد بـن املغـرية قـال قـال ابـن املبـارك حـدثنا ابـن عـون ]3157[الدارمي . ا
قـــد تـــوارث : فـــأنكر ذلـــك وقـــال ، احلميـــل ذكـــر عنـــده قـــول مـــن يقـــول يف: عـــن حممـــد قـــال 

.اهـ صحيح اجلاهليةكان يفيصار بنسبهم الذواألناملهاجرون
رثــــون كــــانوا يتوا: قــــال حــــدثنا جريــــر عــــن مغــــرية عــــن إبــــراهيم ]32025[ابــــن أيب شــــيبة -

.اهـ صحيح 
.تقدم من هذا الباب يف كتاب النكاح 

نةاألمر يف ولد املالع
ن رجـال العـن امرأتـه يف زمـان رسـول اهللا أعمـر عن نافع عن عبـد اهللا بـن]1178[مالك -

، ففـــرق رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم بينهمـــا ، صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وانتفـــل مـــن ولـــدها 
.اهـ رواه البخاري ومسلم وأحلق الولد باملرأة

: قــال عمــربــناعــن الثــوري عــن موســى بــن عبيــدة عــن نــافع عــن ]12478[عبــد الــرزاق -
وأمــه عصــبته ، بــن الزانيــة ضــرب احلــد ايــا : ومــن قــذف ألمــه يقــول ، عى ألمــه بــن املالعنــة يــدا

حـدثنا موسـى بـن عبيـدة عـن نـافع : حـدثنا وكيـع قـال ]31980[ابن أيب شـيبة .يرثها وترثه
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أخربنـا ]3023[الـدارمي .ابن املالعنـة عصـبته عصـبة أمـه يـرثهم ويرثونـه: عن ابن عمر قال 
إذا تالعنـا فـرق بينهمـا : عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال عبيد اهللا بن موسى عن موسى بن

رثها وترثه ، ومن دعاه لزنية جلدعصبته ييالولد ألمه يقال ابن فالنة ، هيومل جيتمعا ، ودع
.اهـ ابن عبيدة يضعف 

حــدثنا إمساعيــل بــن عيــاش عــن عمــر بــن رؤبــة عــن عبــد الواحــد ]32229[ابــن أيب شــيبة -
.لقيطهــا ، وعتيقهــا ، واملالعنــة ابنهــا: ثالثــة تــرث املــرأة: األســقع قــال النصــري عــن واثلــة بــن 

ن عـحـدثين عمـر بـن رؤبـة التغلـيب: نا إمساعيـل بـن عيـاش قـالحـدث]479[سعيد بـن منصـور
حتــرز املــرأة ثالثــة مواريــث:عبــد الواحــد بــن عبــد اهللا النصــري عــن واثلــة بــن األســقع الليثــي قــال

.اهـ ضعيف ، وروي مرفوعا وال يصحالعنة ابنها تيقها ولقيطها، واملموارث ع
بيـه عـن جـده أحدثنا قتيبة حدثنا ابن هليعـة عـن عمـرو بـن شـعيب عـن ]2113[الرتمذي -

فالولــد ولــد زنــا ال يــرث ةأميــا رجــل عــاهر حبــرة أو أمــ:أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال
والعمـل علـى ، عمـرو بـن شـعيبيعـة هـذا احلـديث عـنوقد روى غري ابن هل:قال . وال يورث

تابعــه ســليمان بــن موســى األشــدق ، اهـــ هــذا عنــد أهــل العلــم أن ولــد الزنــا ال يــرث مــن أبيــه 
.حسنه األلباين يف تعليقه على أيب داود ، كتبته يف الطالق 

علــيعــن احلســن بــن عمــارة عــن احلكــم عــن حيــىي بــن اجلــزار عــن ]12481[عبــد الــرزاق -
.اهـ ضعيف عنة عصبة أمه بن املالاعصبة : قال 

بكـري حـدثنا إبـراهيم بـن أخربنـا حممـد بـن العـالء حـدثنا حيـىي بـن أيب]3027[وقال الـدارمي 
اهللا يرضـيأن قومـا اختصـموا إىل علـاك بن حرب عن عكرمة عـن ابـن عبـاسطهمان عن مس

كـان تـربأ منـه ، إن أبـاه  : ولد املتالعنـني ، فجـاء عصـبة أبيـه يطلبـون مرياثـه فقـال تعاىل عنه يف
مـن طريـق]7989[احلاكم .فقضى مبرياثه ألمه وجعلها عصبته. ءيفليس لكم من مرياثه ش

حممد بن نصر ثنا حممد بـن إسـحاق ثنـا حيـىي بـن أيب بكـري عـن إبـراهيم بـن طهمـان عـن مسـاك 
اختصــم إىل علــي بــن أيب طالــب رضــي اهللا : عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا قــالعــن عكرمــة 

ا حـديث صـحيح اإلسـناد هـذ: وقـال.فأعطى مرياثه أمه و جعلهـا عصـبتهلد املالعنةعنه يف و 
أخربنـــا ]8016[وقـــال.حممـــد بـــن إســحاق هـــذا هـــو الصــغاين بـــال شـــك فيــهو ، و مل خيرجــاه

أمحد بن جعفر القطيعي ثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثين أيب ثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي 
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اختصـموا : عن عكرمة عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا قـال عن إبراهيم بن طهان عن مساك 
إن أباه قد كـان : إىل علي رضي اهللا عنه يف ولد املالعنة فجاء عصبة أبيه يطلبون مرياثه فقال 

هـذا حـديث صـحيح : قـال .تربأ منه فأعطى أمه املرياث و جعلها عصـبة و مل يعطـيهم شـيئا 
اهـــ وقــال ؤمنني فإنـه غريــب مـن فتــاواه و أحكامـه إن كــان موقوفـا علــى حكـم أمــري املــاإلسـناد و 

األزهـر حـدثنا حيـىي بـن أيبأيبمـن طريـق]12869[ورواه البيهقـي . الذهيب صحيح غريـب 
. ، حنـوه إبـراهيم بـن طهمـان حـدثنا مسـاك بـن حـرب عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس بكري حدثين

.ومساك ليس بالقوي 
يان عمـن مســع الشــعيب عــن علــي وعبــد اهللا حــدثنا وكيــع عــن ســف]31987[ابـن أيب شــيبة -

لـألم الثلـث ، : كان علي يقـول : عنة مات وترك أمه وأخاه ألمه ، قال 
لـألم الثلـث : ولألخ السدس ، ويرد ما بقي عليهما الثلثان والثلـث ، وكـان ابـن مسـعود يقـول 

اهـ، ولألخ السدس ، ويرد ما بقي على األم
بـــن ابـــن أيب ليلـــى عـــن الشـــعيب عـــن علـــي و اعـــن صـــاحب لـــه عـــن ]12482[ق عبـــد الـــرزا-

: حـدثنا وكيـع قـال]31979[ابـن أيب شـيبة .بن املالعنة عصـبة أمـهاعصبة : مسعود قاال 
عصـبته عصـبة : 

يليلــى عــن عــامر عــن علــاهللا بــن موســى عــن ابــن أيبأخربنــا عبيــد]3020[الــدارمي .أمــه
حدثين أبو بكر بـن ]6853[ابن املنذر .عصبته عصبة أمه: ابن املالعنة قاال وعبد اهللا يف
حدثنا حممد بن ربيعـة عـن ابـن أيب ليلـى عـن الشـعيب : ن أيوب قالحدثنا زياد ب: إمساعيل قال

.اهـ ال بأس بهصبة أمهابن املالعنة عصبته ع: وعبد اهللا قاالعن علي
أنــه عــن الشــعيب عــن علــي)1(عــن ســاملنا يزيــد بــن هــارونحــدث]119[ســعيد بــن منصــور -

ألخيـه السـدس، وألمـه الثلـث، ومـا بقـي فـرد :العنـة مـات، وتـرك أمـه وأخـاه قـالقال يف ابن م
هـــي : وقـــال. ألخيـــه الســـدس ومـــا بقـــي فألمـــه: وقـــال عبـــد اهللا. عليهمـــا علـــى قـــدر أنصـــبائهما

نـا يزيـد بـن .خيه السدس، ومـا بقـي فلبيـت املـالألمه الثلث، وأل: وقال زيد بن ثابت.صبتهع
أمـــه : بـــن مســـعود قـــاال يف ولـــد املالعنـــةواهـــارون عـــن حممـــد بـــن ســـامل عـــن الشـــعيب عـــن علـــي

ابـــن أيب شـــيبة .وولـــد الزنـــا مبنزلـــة ابـــن املالعنـــةعصـــبته، فـــإن مل تكـــن لـــه أم فعصـــبتها عصـــبته،

.صوابه حممد بن سامل -1
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يف ابـن عباد بن العوام عن حممد بن سامل عن الشعيب عـن علـي وعبـد اهللا حدثنا ]32008[
أخربنـا أبـو نعـيم ]3010[الـدارمي .تـهأمه عصبته وعصبتها عصـبته وولـد الزنـا مبنزل: املالعنة 

:ابــن مالعنــة تــرك أخــاه ألمــه وأمــهيفيعلــقــال قــال ســهل عــن الشــعيبحــدثنا حســن عــن أيب
وقـــال ابـــن . يـــرد علـــيهم فيصـــري لـــألخ الثلـــث ولـــألم الثلثـــان، مثألخيـــه الســـدس، وألمـــه الثلـــث

ورواه البيهقـي مـن طريـق يزيـد بـن هـارون عـن ابـن اهــ فلـألميألخيه السـدس ومـا بقـ: مسعود 
.حسنمرسل سامل ، وهو 

حدثنا أبو بكر بن عياش عن األعمش عـن إبـراهيم عـن عبـد ]31970[وقال ابن أيب شيبة 
اهـإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتهاه ألمه ، فمرياثاهللا يف ابن املالعنة 

معشـر بن مسهر عـن سـعيد عـن أيبيأخربنا حممد بن عيينة عن عل]3008[وقال الدارمي 
اهـمرياثه ألمه: ابن املالعنة قال عن إبراهيم عن عبد اهللا يف

حـــدثنا عبـــاد بـــن العـــوام عـــن عمـــر بـــن عـــامر عـــن محـــاد عـــن ]31969[وقـــال ابـــن أيب شـــيبة 
.مرياثـه كلـه ألمـه ، فـإن مل يكـن لـه أم فهـو لعصـبته: قال يف ولد املالعنة إبراهيم عن عبد اهللا 

مرياثه كلـه ألمـه ، ويعقـل عنـه عصـبتها ، وكـذلك ولـد الزنـا وولـد النصـراين وأمـه : وقال إبراهيم 
حدثنا حممد بـن عيسـى حـدثنا سـامل بـن نـوح عـن عمـر بـن عـامر ]3013[الدارمي .مسلمة

ورواه احلــاكم . ، تعقــل عنــه عصــبة أمــهمرياثــه ألمــه: د عــن إبــراهيم عــن عبــد اهللا قــال عــن محــا
حممد بن نصر اإلمام ثنا حيىي بـن حيـىي أنبـأ عبـاد بـن العـوام عـن عمـر بـن من طريق]7987[

يف مـرياث ابـن املالعنـة مرياثـه  : عامر عن محاد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قـال 
.حسنمرسل اهـ كله ألمه 

مـرياث ولـد املالعنـة  : قـال مسـعودبـناعن معمر عن قتـادة أن ]12479[عبد الرزاق وقال
حــدثنا ســعيد عــن قتــادة: حــدثنا حممــد بــن بشــر قــال ]31972[ابــن أيب شــيبة . كلــه ألمــه

حـدثنا سـعيد عـن : حـدثنا حممـد بـن بشـر قـال . مرياث ابـن املالعنـة ألمـه: قال عن عبد اهللا
.اهـ مرسل ثلث ألمه ، وما بقي يف بيت املالال: يف ابن املالعنة ، قاال علي وزيدقتادة عن

أخربنا حجاج بن منهال حدثنا محاد بن سلمة أخربنا قتادة أن عليـا ]3015[الدارمي وقال 
للجدة الثلـث ولإلخـوة الثلثـان: ولد مالعنة ترك جدته وإخوته ألمه قال وابن مسعود قاال يف



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

159

اهـــ فلبيــت املــاليللجــدة الســدس ، ولإلخــوة لــألم الثلــث ، ومــا بقــ: بــن ثابــت وقــال زيــد. 
.حسنمرسل ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن محاد ، وهو 

ن املبـارك أخربنـا سـعيد عـن احلسـن بـن عيسـى أخربنـا ابـمـن طريـق] 12873[وروى البيهقي 
قـال وكــان .تكـن لـه أم كــان لعصـبتهاأن ابـن مســعود كـان جيعـل مرياثــه كلـه ألمـه فــإن ملقتـادة

ألمــه الثلــث : اهللا عنهمــا يقــوالن يوزيــد بــن ثابــت رضــيوكــان علــ: احلســن يقــول ذلــك قــال 
.اهـ فيه ضعف بيت مال املسلمنيوبقيته يف

ترث أمه منه الثلث :قالزيد بن ثابتعن معمر عن قتادة أن ]12485[عبد الرزاق وقال
اهـ أيضاعباسبناله وما بقي يف بيت املال وقا

حدثنا حممد بن عيسى حدثنا سامل بن نوح عـن عمـر بـن عـامر عـن ]3012[الدارمي وقال 
مـه الثلـث ، والثلثـان أل: مرياث ابـن املالعنـة قتادة عن سعيد بن املسيب عن زيد بن ثابت يف

.حسن صحيح اهـلبيت املال
ن قتــادة عــن عــزرة عــن ســعيد بــن حــدثنا ســهل بــن محــاد أخربنــا مهــام عــ]3025[الــدارمي -

ترثــه أمـه وإخوتــه مــن أمــه وعصــبة : ال أب لــه يولــد املالعنـة هــو الــذيفعبــاسابــنجبـري عــن 
حـدثنا : حـدثنا حيـىي بـن حممـد قـال]6856[ابـن املنـذر . أمه ، فإن قذفـه قـاذف جلـد قاذفـه

: عبـاس قـالعـن ابـن نـا قتـادة عـن عـزرة عـن سـعيد بـن جبـري: حـدثنا مهـام قـال: ر قـالأبو عم
بة أمـه، وإن قذفــه ولـد املالعنـة هـو الـذي ال أب لـه ترثـه أمـه، ويرثــه إخوتـه مـن أمـه، ويرثـه عصـ

.صحيح ، يأيت يف احلدود اهـقاذف جلد قاذفه
بـن املالعنـة اجـرت السـنة يف :بن شهاب قـالابن جريج عن اعن ]12484[عبد الرزاق -

اهـأنه يرثها وترث أمه منه ما فرض اهللا هلا
.إن شاء اهللا تعاىل يأيت من هذا الباب يف كتاب احلدود 

مرياث أهل امللليف 
بـن حسـني يحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عـن علـ]6764[البخاري -

:صـلى اهللا عليـه وسـلم قـالأن النـيباهللا عنهمـايعن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رض
اهـفر املسلم ال يرث املسلم الكافر ، وال الكا
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حدثنا سليمان بن عبد الرمحن حدثنا سعدان بن حيـىي حـدثنا حممـد ]4282[وقال البخاري 
بـن حسـني عـن عمـرو بـن عثمـان عـن أسـامة بـن زيـد أنـه يعـن علـيحفصة عن الزهـر بن أيب

وهـل تـرك :صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال النـيب؟ يا رسول اهللا ، أيـن تنـزل غـدا : قال زمن الفتح 
: يقيـل للزهـر . ال يرث املؤمن الكافر ، وال يـرث الكـافر املـؤمن :مث قال .قيل من منزللنا ع

يف،أيـن تنـزل غـدا يقـال معمـر عـن الزهـر . ورثـه عقيـل وطالـب:قال؟ ومن ورث أبا طالب 
.ورواه مسلماهـومل يقل يونس حجته وال زمن الفتح .حجته 

ب قــال رســول اهللا صــلى قــال عمــرو بــن شــعيبــن جــريج قــال اأخربنــا ]9857[عبــد الــرزاق -
ســـلم ال وقضــى النـــيب صــلى اهللا عليـــه و :قـــال. ال يتــوارث أهـــل ملتــني شـــىت: ســـلم اهللا عليــه و 

اهـبو بكر وعمر وعثمان أيتوارث املسلمون والنصارى و 
حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا محاد عن حبيـب املعلـم عـن عمـرو ]2913[وقال أبو داود 

ال :يه عن جده عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلمبن شعيب عن أب
.اهـ حسنه األلباين وشعيب يتوارث أهل ملتني شىت 

أن رسـول أخربنا أبو نعيم حدثنا حسن عن عيسى احلناط عـن الشـعيب]3050[الدارمي -
.ضعيفاهـال يتوارث أهل دينني: بكر وعمر قالوااهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا 

حــدثنا حبــر بــن نصــر اخلــوالين أنبــا ابــن وهــب أخــربين ]387[الســنةيف حممــد بــن نصــر وقــال
: ؟ فقـــال ابـــن شـــهابهـــل يتـــوارث املســـلمون والنصـــارى: ســـألت ابـــن شـــهاب: قـــاليـــونس

اهـ وعثمانتوارثون وأبو بكر وعمر
قال أخربنا مالك عن حيىي بـن سـعيد عـن من طريق حيىي بن بكري] 12594[البيهقي وروى 

اهــ ال نرث أهـل امللـل وال يرثونـا: اهللا عنه قال يرضالخطاببنعمرسعيد بن املسيب أن 
.صحيح . وسويدرواه أبو مصعب 

قـال عمـر بـن : قـالعـن إبـراهيمنـا أبـو عوانـة وهشـيم عـن مغـرية]141[سعيد بن منصـور -
أخربنــا الثــوري عــن محــاد ]19294[عبــد الــرزاق .ال نــرث أهــل امللــل وال يرثوننــا: اخلطــاب

حـدثنا حممـد بــن ]3049[الـدارمي . عـن إبـراهيم أن عمـر قـال أهـل الشــرك نـرثهم وال يرثونـا 
أهل الشـرك ال نـرثهم :يوسف حدثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم قال قال عمر بن اخلطاب 

.مرسل جيد . عيم عن الثوري يف الفرائض اهـ رواه أبو نوال يرثونا
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: قـال عمـر : قـال ن داود عـن سـعيد بـن جبـريعـحدثنا حفص ]32097[ابن أيب شيبة -
الشيباين عن سـعيد بـن عنحدثنا علي بن مسهر .ال يرث الكافر املسلم ، وال املسلم الكافر

.اهـ مرسل صحيح قال عمر مثله: قال جبري
ال : قــال عمــر: نا محــاد بــن زيــد عــن أنــس بــن ســريين قــالحــدث]138[ســعيد بــن منصــور -

عـن حدثنا وكيـع]31795[ابن أيب شيبة . يتوارث أهل ملتني شىت، وال حيجب من ال يرث
]3056[الـــدارمي .ال حيجـــب مـــن ال يـــرث: قـــال عمـــرقـــالعـــن ابـــن ســـرييندمحـــاد بـــن زيـــ

ن قـــال قـــال عمـــر بـــن أخربنـــا ســـليمان بـــن حـــرب حـــدثنا محـــاد بـــن زيـــد حـــدثنا أنـــس بـــن ســـريي
]1884[البغــوي يف اجلعــديات . ملتــان شــىت، وال حيجــب مــن ال يــرثال يتــوارث: اخلطــاب 

ال يتــوارث أهــل : حــدثنا عبيــد اهللا بــن عمــر نــا محــاد بــن زيــد نــا أنــس بــن ســريين أن عمــر قــال 
طالب أخربنا يزيد بن هارون أخربنا محاد حيىي بن أيبمن طريق] 12623[البيهقي .ملتني 

هل ملتني ال يتوارث أ: اهللا عنه قال يبن زيد حدثنا أنس بن سريين أن عمر بن اخلطاب رض
.اهـ مرسل صحيح شىت وال حيجب من ال يرث

بــن ســـريين عــن عمـــر بـــن اعـــن الثــوري قـــال أخـــربين رجــل عـــن ]19104[عبـــد الــرزاق وقــال
: احلســن قــاللــي بــنحــدثنا ع]6871[ابــن املنــذر . ال حيجــب مــن ال يــرث: اخلطــاب قــال 

ال : عـن عمـر بـن اخلطـاب أنـه قـالنـس بـن سـريينعـن أحدثنا عبد اهللا عـن سـفيان عـن رجـل
اهـحيجب من ال يرث

قـال عمـر بـن : أنا يـونس عـن احلسـن قـال: نا هشيم قالحدث]140[سعيد بن منصور وقال 
.اهـ مرسل صحيح ال يتوارث أهل ملتني شىت: اخلطاب

عيد عن سليمان بن يسار عن عمـر عن حيىي بن سنا عبدة حدث]32095[ابن أيب شيبة -
اهـيرثها أهل دينها: ية ماتت ، قال يف يهود

ن حممـد بـن األشـعث أخـربه أعن حيىي بن سعيد عن سليمان بـن يسـار ]1084[مالك رواه
ن حممــد بــن األشــعث ذكــر ذلــك لعمــر بــن اخلطــاب أن عمــة لــه يهوديــة أو نصــرانية توفيــت و أ

مث أتى عثمـان بـن عفـان . يرثها أهل دينها : فقال له عمر بن اخلطاب ؟ يرثها من :وقال له
يرثهــا أهــل ؟ أتــراين نســيت مــا قــال لــك عمــر بــن اخلطــاب : فســأله عــن ذلــك فقــال لــه عثمــان 

أخربنا يزيد بن هارون حدثنا حيىي أن سليمان بن يسار أخربه عن]3047[الدارمي .دينها 
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: وفيـت يهوديـة بـاليمن ، فـذكر ذلـك لعمـر بـن اخلطـاب فقـال أن عمة له تحممد بن األشعث 
اهـا أقرب الناس منها من أهل دينهايرثه

بن جريج قال أخربنا حيـىي بـن سـعيد قـال مسعـت سـليمان اأخربنا ]9859[عبد الرزاق ورواه 
بـن يســار يـذكر أن حممــد بـن األشــعث أخـربه أن عمــة لـه يهوديــة توفيـت بــاليمن وأن األشــعث 

هـ اال يرثها إال أهل دينها: ذكر ذلك لعمر بن اخلطاب فقال عمربن قيس 
أن نـا الشـعيب: قـالأنـا داود بـن أيب هنـد: نا هشـيم قـالحـدث]144[عيد بن منصور سرواهو 

ية، فلما قدم عليه قـال لـه وفد إىل عمر بن اخلطاب يف مرياث عمة له يهوداألشعث بن قيس
أهـل ملتهـا : : احلارث؟ فقالأجئتين يف مرياث املغزلة بنت : عمر
حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن ]3055[الدارمي . أهل دينها، ال يتوارث أهل ملتنيمن 
يهوديــة ، فركــب األشــعث بــن يأن املعزلــة بنــت احلــارث توفيــت بــاليمن وهــهنــد عــن عــامرأيب

لــيس ذلــك لــك ، يرثهــا أقــرب النــاس : مرياثهــا ، فقــال عمــر قــيس وكانــت عمتــه إىل عمــر يف
، كيـف تكـون بـن قـيس بـن معـدي كـرباألشـعث اهــ من أهل دينها ، ال يتوارث ملتانمنها

.أخت أبيهبنت احلارث املعزلة 
حــدثنا إمساعيــل بــن أيب خالــد عــن عــامر : ال قــحــدثنا وكيــع ]32091[ابــن أيب شــيبة وقــال

اهـبع ملتهاا أهل دينها ، كل ملة تتيرثه: قال عن عمر
: عمـر قـال حدثنا أبو نعـيم حـدثنا زهـري عـن مطـرف عـن عـامر عـن]3051[الدارمي ورواه 

اهـال يتوارث أهل ملتني
حدثنا سفيان وشعبة عـن قـيس بـن مسـلم : حدثنا وكيع قال ]32089[ابن أيب شيبة ورواه

رثــه عمــر أن األشــعث بــن قــيس ماتـت عمــة لــه مشــركة يهوديــة ، فلــم يو عـن طــارق بــن شــهاب 
أخربنا الثوري عن قيس بن مسلم عـن ]9860[عبد الرزاق . يرثها أهل دينها: منها ، وقال 

حدثنا حممد بن يوسف حـدثنا سـفيان عـن قـيس ]3048[الدارمي . طارق بن شهاب مثله 
يهوديـة فـأتى عمـر يماتت عمة األشعث بن قـيس وهـ: بن مسلم عن طارق بن شهاب قال 

: حـــدثنا حيـــىي بـــن حممـــد قـــال]6863[ابـــن املنـــذر .أهـــل : بـــن اخلطـــاب فقـــال 
أن عمــة األشــعث كانــت حــدثنا شــعبة عــن قــيس بــن مســلم عــن طــارق: حــدثنا أبــو عمــر قــال

البيهقـــي .يرثهـــا أهـــل دينهـــا: مشـــركة وأمهـــا ماتـــت، فـــأىب عمـــر بـــن اخلطـــاب أن يورثـــه، وقـــال
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عـن شـعبة عـن قـيس بـن -جبلـة امسه عثمان بن –أيبعبدان أخربينمن طريق] 12595[
أن يهوديــة فــأتى عمــر فــأىب يتوفيــت عمــة لألشــعث وهــ: مســلم عــن طــارق بــن شــهاب قــال 

.اهـ هذا أشبه ، وهو خرب صحيح يرثها أهل دينها: يورثه وقال 
حـدثنا سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن عبـد : حـدثنا وكيـع قـال ]32090[ابن أيب شـيبة وقال 

ا شــيئا ، ث بــن قــيس ماتــت وهــي يهوديــة ، فلــم يورثــه عمــر منهــأن عمــة لألشــعاهللا بــن معقــل
.اهـ مرسل صحيح يرثها أهل دينها: وقال 
:أخربنا معمر عن أيوب عن أيب قالبة أن األشعث بن قـيس قـال]9862[عبد الرزاق وقال

ب عـن أيب قالبـة أو غـريهأخربنـا معمـر عـن أيـو ]9864[عبد الرزاق وقال.أهل دينها عمر 
.اهـ غري حمفوظال يتوارث أهل امللل وال يرثونا :أن عمر بن اخلطاب قال

بـن جـريج قـال أخـربين ميمـون بـن مهـران عـن رجـل مـن  اأخربنـا ]19306[عبـد الـرزاق وقال
ري كـان يسـتعمل علـى احلـرية فـأخربين أنـه أخـربه أن كندة يقال له العرس بن قيس قال شيخ كب

األشعث بن قـيس ماتـت عمـة لـه يهوديـة فجـاء عمـر بـن اخلطـاب يف مرياثهـا يطلبـه فـأىب عمـر 
حدثنا جعفـر بـن : حدثنا وكيع قال ]32092[ابن أيب شيبة .أن يورثه إياها وورثها اليهود 
يس الكنــدي فســألين عــن أخــوين أرســل إيل العــرس بــن قــ: قــال برقــان عــن ميمــون بــن مهــران

لـــو كـــان : كـــان معاويـــة يقـــول : نصـــرانيني أســـلم أحـــدمها ومـــات اآلخـــر وتـــرك مـــاال ؟ فقلـــت 
أىب ذلــك علينــا عمــر بــن : ســالم إال شــدة ، قــال العــرس بــن قــيسنصــرانيا ورثــه ، فلــم يــزده اإل

اهـاخلطاب يف عمة األشعث بن قيس ماتت وهي يهودية فلم يورثه عمر منها شيئا
إســحاق بــن عبــد اهللا بــن أيب فــروة عــن عــنحــدثنا عبــد الســالم]32251[ابــن أيب شــيبة -

أن عمــرو بــن العــاص كتــب إىل عمــر يف الراهــب ميــوت عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده 
ســعيد بــن منصــور . مرياثــه الــذين كــانوا يــؤدون جزيتــهأن أعــط: لــيس لــه وارث ، فكتــب إليــه 

سـألت إسـحاق بـن عبـد اهللا بـن أيب فـروة عـن الرجـل : قـالنا إمساعيل بن عياشحدث]209[
اخلطاب كتب إىل عمـرو أن عمر بن أخربين عمرو بن شعيب: لرجل، فقاليسلم على يدي ا

: قــال، إنــك كتبــت تســألين عــن قــوم دخلــوا يف اإلســالم يف خفــه اإلســالم فمــاتوا :بــن العــاص
عـــن الرجـــل يســـلم فيعـــاد القـــوم وكتبـــت تســـألين. ترفـــع أمـــوال أولئـــك إىل بيـــت مـــال املســـلمني
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اهــ ضـعيف ، فاجعل مرياثه ملن عاقل وعـاد مةويعاقلهم ، وليس له فيهم قرابة وال هلم عليه نع
.
أخربنا املدائين عن عبد ربه بن نافع عن األعمش عـن ] 4473[يف التاريخابن أيب خيثمة -

ت منـه وكـدت أهلـك، فماتـت لقد رأيتنـا أيـام بزاخـة هرابـا أنـا علـى مجـل فسـقط: قالأيب وائل
.اهـ حسن أهل ملتنيال يتوارث : فقال،أمي نصرانية فأتيت عمر يف مرياثها

حـدثنا غنـدر عـن شـعبة عـن عمـرو بـن أيب احلكـيم عـن عبـد اهللا ]32101[ابن أيب شـيبة -
بـاليمن فـارتفعوا إليـه يف معـاذكـان : قـال بن بريدة عن حيىي بن يعمـر عـن أيب األسـود الـديلي 

: إين مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يقـول : هودي مات أخاه مسلما ، فقال معاذ ي
ريهم ، وصـــححه احلـــاكم اهــــ ورواه أمحـــد وأبـــو داود وغـــفورثـــه، إن اإلســـالم يزيـــد وال يـــنقص 

.علةه والذهيب ، ول
حـدثنا عبـد الـوارث عـن عمـرو الواسـطي ثنـا عبـد اهللا بـن بريـدة قـال أن]1546[مسددقال 

أخــوين اختصـــما إىل حيـــىي بـــن يعمــر يهـــودي ومســـلم فـــورث املســلم منهمـــا فقيـــل لـــه مل ورثـــت 
املســلم قــال حــدثين أبــو األســود أن رجــال حدثــه أن أخــوين اختصــما إىل معــاذ رضــي اهللا عنــه 

كان أيب يهوديا وكـان ذا مـال وأرض فلـم يضـرين إسـالمي عنـده :يهودي ومسلم فقال املسلم
وأرضـا كنـت أزرعهـا وأقـوم فيهـا وكنـت أتصـدق وأقـري الضـيف وأصـنع دون أن فوض إيل مالـه 

فمـات فحـالوا بيـين وبـني مالـه وقـالوا ال حـق لـك ، املعروف وأعتق فكـان ال يعيـب ذلـك علـي 
.رواه أبو داود عن مسدد ، ضعفه البيهقي وغريهاهـ فورث معاذ رضي اهللا عنه املسلم

قـال عليعن عن أيب إسحاق عن احلارث حدثنا أبو األحوص ]32093[ابن أيب شيبة -
: حــدثنا وكيـع قــال ]32094[ابـن أيب شـيبة .ال يـرث الكـافر املســلم ، وال املسـلم الكــافر: 

إال أن يكـون عبـدا لـه : مثلـه ، وزاد فيـه حدثنا سفيان عن أيب إسحاق عـن احلـارث عـن علـي
.ارث ال حيتج به اهـ ورواه سعيد بن منصور وابن املنذر عن أيب إسحاق ، واحلفريثه

جابر بن عبـد اهللابن جريج قال أخربين أبو الزبري أنه مسـع اأخربنا ] 19310[عبد الرزاق -
إال أن يكـون عبــد الرجـل أو أمتــه ، : يقـول 

.اهـ صحيح 
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عـن جـابرأيب الـزبريعـنحدثنا أسباط بـن حممـد عـن أشـعث ]32100[ابن أيب شيبة ورواه 
]3052[الــدارمي .ال يــرث الرجــل غــري أهــل ملتــه إال أن يكــون عبــد رجــل ، أو أمتــه: قــال 

ال نرث أهـل الكتـاب : أخربنا أبو نعيم حدثنا شريك عن األشعث عن احلسن عن جابر قال 
.اهـ أشعث ضعيف إال أن ميوت للرجل عبده أو أمتهوال يرثونا

ال : قـال حدثنا كثري بن هشام عن جعفر بن برقان عـن الزهـري]32099[ابن أيب شيبة -
يرث املسلم الكافر ، وال الكافر املسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ، وال عهـد 

ورث املســلم مــن الكــافر ، ومل يــورث الكــافر مــن معاويــةأيب بكــر ، وال عهــد عمــر ، فلمــا ويل 
حـىت قـام عمـر بـن عبـد العزيـز ، فراجـع السـنة األوىل ، مث فأخذ بذلك اخللفـاء : املسلم ، قال 

اهـــ هــذا م بــن عبــد امللــك أخــذ بســنة اخللفــاءأخــذ بــذلك يزيــد بــن عبــد امللــك ، فلمــا قــام هشــا
.سند ضعيف 

بـد اهللا عـن عحـدثنا إمساعيـل عـن الشـعيب: حـدثنا وكيـع قـال ]32102[ابن أيب شـيبة وقال 
اء أصـحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أحسـن ما رأيـت قضـاء بعـد قضـ: قال بن معقل 

نــرثهم وال يرثوننــا ، كمــا حيــل لنــا النكــاح: يف أهــل كتــاب ، قــال معاويــةمــن قضــاء قضــى بــه 
أنـا إمساعيـل : نا هشـيم قـالحـدث]147[سعيد بـن منصـور .فيهم ، وال حيل هلم النكاح فينا

ه مــن ذلــك، فقــال عبــد اهللا بــن ملــا قضــى معاويــة مبــا قضــى بــ: عــن الشــعيب قــالبــن أيب خالــد
لم هـو ما أحدث يف اإلسالم قضاء بعد قضاء أصحاب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـ: معقل

حيــل لنــا فــيهم، وال حيــل إنــا نــرثهم وال يرثوننــا، كمــا أن النكــاح: أعجــب إيل مــن قضــاء معاويــة
.اهـ صحيح هلم فينا
بلغ معاويـة أن : قالود عن الشعيبأنبأ دا: نا هشيم قالحدث]145[سعيد بن منصور وقال 

نرثهم وال يرثوننـا: ناسا من العرب منعهم من اإلسالم مكان مرياثهم من آبائهم، فقال معاوية
]3054[الــدارمي . مـا أحــدث يف اإلسـالم قضــاء أعجـب منــه: فقـال مســروق بـن األجــدع. 

كان : قال عن مسروقحدثنا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن سلمة عن داود عن الشعيب
ومـــا : قـــال قـــال مســـروق . معاويـــة يـــورث املســـلم مـــن الكـــافر ، وال يـــورث الكـــافر مـــن املســـلم

: ؟ قـال : -الـدارمي –حممد قيل أليب. منهاإلسالم قضاء أحب إيلحدث يف
.اهـ عن ابن معقل أصح ال
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جـاء رجـل : قـالعيبنا الش: أنا جمالد قال: نا هشيم قالحدث]146[سعيد بن منصور وقال 
إن : بــل ينفعــك، فمــا ذاك؟ فقــال: أرأيــت اإلســالم يضــرين أم ينفعــين؟ قــال: إىل معاويــة، فقــال

حنـن أوىل : أباه كان نصرانيا، فمات أبوه على نصـرانيته وأنـا مسـلم، فقـال إخـويت وهـم نصـارى
اث أبـيكم شـرع أنـتم وهـو يف مـري : . : فقال معاوية. مبرياث أبينا منك

، أن ورث املســلم مــن الكــافر، وال تــورث الكــافر مــن املســلم :وكتــب معاويــة إىل زيــاد .ســواء
فلمــا انتهــى كتابــه إىل زيــاد، أرســل إىل شــريح، فــأمره أن يــورث املســلم مــن الكــافر، وال يــورث 

كـافر، وكان شريح قبل ذلك ال يورث الكافر من املسلم، وال املسـلم مـن ال. الكافر من املسلم
اهـــ جمالــد هــذا قضــاء أمــري املــؤمنني : ك يقــولفلمــا أمــره زيــاد قضــى بقولــه، فكــان إذا قضــى بــذل

.ضعيف 

هل حيجب بالكافر واململوك
: قـال حدثنا حممد بن فضيل عن بسـام عـن فضـيل عـن إبـراهيم]32096[ابن أيب شيبة -

وزيـــد ، وأمـــا عبـــد اهللا بـــن ال يـــرث النصـــراين املســـلم ، وال املســـلم النصـــراين ، فهـــذا قـــول علـــي 
اهـمسعود فإنه  

نـا شـعبة عـن احلكـم عـن إبـراهيم قـال قـال عبـد اهللا يف اململـوكني خرب أ]210[وقال ابن اجلعـد 
الـــــدارمي . ال حيجبـــــون وال يرثــــون :وقــــال علـــــي وزيــــد.بــــون وال يرثـــــونحيجُ : وأهــــل الكتـــــاب 

: حرب حدثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم أن عليا وزيدا قـاال أخربنا سليمان بن ]2955[
البيهقــي . حيجبــون وال يرثــون: وقــال عبــد اهللا . اململوكــون وأهــل الكتــاب ال حيجبــون وال يرثــون

ــبــن هــارونيزيــدمــن طريــق] 12624[ يأخربنــا شــعبة عــن احلكــم عــن إبــراهيم قــال قــال عل
ه اهللا عنـيوقـال عبـد اهللا رضـ.حيجـب وال يـرثاملشـرك ال: اهللا عنـه ياهللا عنه وزيد رضيرض
.اهـ مرسل صحيححيجب وال يرث: 

عن الثوري عن منصور واألعمش عن إبراهيم قال قال عبـد اهللا ]19102[عبد الرزاق وقال
قال الثوري يف هذا احلديث عن األعمش .اإلخوة اململوكون والنصارى حيجبون األم وال يرثون

]148[ســعيد بــن منصــور .رأة والــزوج واألم وال حيجــب غــريهمب املــعــن إبــراهيم وإمنــا حتجــ
كـــان علــي ال حيجـــب بـــاليهودي وال : قـــالعـــن إبــراهيمنـــا األعمــش: نا أبـــو معاويــة قـــالحــدث

ابن . وك.وال يورثهم، وال باململوك 
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يب عـن الشـعوعـن ابـن أيب ليلـى. األعمـش عـن إبـراهيمحدثنا وكيع عن ]31802[أيب شيبة 
اهـملوكني وأهل الكتاب ، وال يورثهمأنه كان حيجب باملعن ابن مسعود

ال :يب سـهل عـن الشـعيب أن عليـا وزيـدا قـاالأعـن الثـوري عـن ]19103[عبد الـرزاق وقال
ابــن املنــذر .ال يــرث قــال الثــوري والقاتــل عنــدنا بتلــك املنزلــة ال حيجــب و .حيجبــون وال يرثــون

حــدثنا عبــد اهللا عــن ســفيان عــن حممــد بــن ســامل أيب : حــدثنا علــي بــن احلســن قــال]6872[
ال حيجبــون وال : ســهل أو أشــعث بــن ســوار عــن الشــعيب أن عليــا وزيــد بــن ثابــت كانــا يقــوالن

.اهـ ورواه خالد بن عيسى عن الثوري يف الفرائض عن أيب سهل حنوهيرثون
بـن مسـهر عـن أشـعث عـن الشـعيبيأخربنـا حممـد بـن عيينـة عـن علـ]2954[وقال الدارمي 

اهـبالكفار وباململوكني وال يورثهمحيجب
عـن يبعن شعبة عن املغرية عـن الشـعأيبعبدان أخربينمن طريق] 12626[البيهقي وروى

: قـــال عبـــد اهللا قـــال و .اململوكـــون وأهـــل الكتـــاب مبنزلـــة األمـــوات: وزيـــد بـــن ثابـــت قـــاال يعلـــ
.اهـ صحيح حيجبون وال يرثون

وعــن األعمــش . حــدثنا وكيــع عــن ابــن أيب ليلــى عــن الشــعيب]31793[وقــال ابــن أيب شــيبة 
اهـ، وال يرثونال حيجبون : الكتاب أن عليا كان يقول يف اململوكني وأهلعن إبراهيم

:عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أيب صـادق عـن علـي قـال]19108[عبد الرزاق وقال
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن ســلمة بــن  ]31796[ابــن أيب شــيبة .ال حيجــب مــن ال يــرث

حــدثنا وكيــع عــن .اململوكــون ال يرثــون ، وال حيجبــون: ال قــكهيــل عــن أيب صــادق عــن علــي 
أن رجال سأل عليا عن امرأة ماتت وتركـت أختهـا كهيل عن أيب صادق سفيان عن سلمة بن  

دعنـا منهـا سـائر : ، فقـال ال: هل حييط السدس برقبتهـا ؟ فقـال : فقال علي ،وأمها مملوكة 
.صاحلاهـ مرسل اليوم

عــن زيــد بــنم عــن إبــراهيحــدثنا وكيــع عــن شــعبة عــن احلكــم ]31794[وقــال ابــن أيب شــيبة 
.تقدم اهـجبون وال يرثونال حي: ثابت قال 



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

168

كــان رأي : نا عبــد الــرمحن بــن أيب الزنــاد عــن أبيــه قــالحــدث]151[عيد بــن منصــور ســوقــال
الفقهاء الذين ينتهى إليهم أن اململوك ال يرث، وال حيجـب، وأن الكـافر ال يـرث وال حيجـب، 

.اهـ صحيح وأن من عمي موته ال يرث وال حيجب
يف امــرأة نا ابــن فضــيل عــن بســام عــن فضــيل عــن إبــراهيمحــدث]31836[ابــن أيب شــيبة -

أن للــزوج : ، وقضــى فيهــا عبــد اهللا قــول علــي وزيــد ، وال يــرث يهــودي ، وال نصــراين مســلما 
الربع من أجل أن هلا ولدا كافرا ، وهـم حيجبـون يف قـول عبـد اهللا ، وال يرثـون ، ويف قـول علـي 

فهـذه يف قـول علـي وزيـد مـن سـتة أسـهم ، ويف : ال حيجبون وال يرثون ، قال أبو بكـر : وزيد 
قـال إبـراهيم : قـال ن فضـيلحدثنا ابن فضيل عن بسام ع.قول عبد اهللا بن مسعود من أربعة

يهــود ، أو كفــار ، فقضــى عبــد اهللاأو يف امـرأة مســلمة تركــت أمهــا مســلمة وهلــا إخــوة نصــارى
أن هلا معهم السدس ، وجعلهم حيجبـون وال يرثـون ، وقضـى فيهـا سـائر أصـحاب النـيب صـلى 

ر أصـحاب فهـي فيمـا قضـى سـائ: قـال أبـو بكـر .: اهللا عليه وسلم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم غري عبد اهللا من أربعة أسهم ، فهي لذي العصـبة ، وهـي يف قضـاء 

فهذه يف قـوهلم مجيعـا : قال أبو بكر .من مخسة أسهم ، فهي لذي العصبة بالرحم: عبد اهللا 
فلـألم السـدس ويبقـى مخسـة ، وإن كـان يف قــول : مـن سـتة أسـهم ، إن كـان يف قـول عبــد اهللا 

اهـــ وهــو ســهمان ، وأربعــة لســائر العصــبةفلــألم الثلــث : اب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أصــح
.مرسل جيد

قـال عبـد اهللا : عـن إبـراهيم قـال حدثنا حفـص عـن األعمـش ]31803[وقال ابن أيب شيبة 
إذا مات الرجـل وتـرك أبـاه ، أو أخـاه ، أو ابنـه مملوكـا ومل يـرتك وارثـا فإنـه يشـرتى فيعتـق ، مث : 
يف رجـل مـات وتـرك أبـاه حدثنا حيىي بن سعيد عن أشعث عـن حممـد عـن ابـن مسـعود.رثيو 

حـدثنا حيـىي بـن .وكان احلسن يقوله: يشرتى من ماله فيعتق ، مث يورث ، قال : مملوكا ، قال 
ســـعيد بـــن منصـــور وقـــال . ســـعيد عـــن ســـفيان عـــن األعمـــش عـــن إبـــراهيم عـــن عبـــد اهللا مبثلـــه

أنـــه كـــان يقـــول يف ا يـــونس عـــن ابـــن ســـريين عـــن ابـــن مســـعودأنـــ: نا هشـــيم قـــالحـــدث]191[
.اهـ صحيحمن املال مث يعتق، ويورث ما بقييشرتى: إذا مات وترك أباه مملوكا قالالرجل
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هل يورثيف املرتد
علـيأيت :أخربنا معمر عن األعمـش عـن أيب عمـرو الشـيباين قـال]19296[عبد الرزاق -

لعلـك إمنـا ارتـدت ألن تصـيب : د عن اإلسالم فقـال لـه علـي بشيخ كان نصرانيا فأسلم مث ارت
أمـا حـىت ألقـى املسـيح :قـال.فارجع إىل اإلسـالم:قال.ال:قال؟ مرياثا مث ترجع إىل اإلسالم 

]32034[ابـن أيب شـيبة .فأمر به علي فضربت عنقه ودفع مرياثه إىل ولده املسلمني . فال 
مرو الشيباين عن علـي أنـه أيت مبسـتورد العجلـي وقـد حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن أيب ع

سعيد بن منصـور .ارتد ، فعرض عليه اإلسالم فأىب فقتله وجعل مرياثه بني ورثته من املسلمني
أيت علـــي باملســـتورد : نـــا األعمـــش عـــن أيب عمـــرو الشـــيباين قـــال: نـــا أبـــو معاويـــة قـــال]311[

، فضــرب عنقــه وجعــل مرياثــه لورثتــه مــن العجلــي ارتــد عــن اإلســالم فعــرض عليــه اإلســالم فــأىب
]3134[الـدارمي . ليس هذا احلـديث عنـد أحـد إال عنـد أيب معاويـة: قال سعيد.املسلمني 

بـن يأن علـعمـرو الشـيباينحدثنا احلجاج بن منهـال حـدثنا أبـو عوانـة عـن األعمـش عـن أيب
حـدثنا علـي بـن عبـد ]6866[ابـن املنـذر .طالب جعل مرياث املرتد لورثته من املسلمنيأيب

حـــدثنا أبـــو معاويـــة الضـــرير عـــن ســـليمان األعمـــش عـــن أيب : حـــدثنا حجـــاج قـــال: العزيـــز قـــال
البيهقــــي .عمــــرو الشــــيباين أن علــــي بــــن أيب طالــــب جعــــل مــــرياث املرتــــد لورثتــــه مــــن املســــلمني

أن عليـا عمـرو الشـيباينعـن سـفيان حـدثنا سـليمان عـن أيبياحلميـدمن طريـق]12840[
فقتلـه وجعـل مرياثـه ألهلـه مـن املسـلمني فأعطـاه النصـارى يباملسـتورد العجلـنه أيتاهللا عيرض

.صحيح هذا إسناد اهـ جبيفته ثالثني ألفا فأىب أن يبيعهم إياه وأحرقه
أخربنا عبد اهللا بن سـعيد عـن احلجـاج عـن احلكـم أن عليـا قـال ]19301[عبد الرزاق وقال

حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن احلكـم ]32035[ابن أيب شيبة . مرياث املرتد لولده 
ارون أخربنـــا يزيـــد بـــن هـــ]3135[الـــدارمي .لورثتـــه مـــن املســـلمنيعـــن علـــي يف مـــرياث املرتـــد

البيهقــــي .مــــرياث املرتــــد ألهلــــه مــــن املســــلمنيأن عليــــا قضــــى يفأخربنــــا احلجــــاج عــــن احلكــــم
خربنــا احلجــاج بــن أرطــاة طالــب أخربنــا يزيــد بــن هــارون أحيــىي بــن أيبمــن طريــق ] 12839[

.ضعيف . مثله عن احلكم
كنـت عنـد : بـن عبيـد بـن األبـرص قـال عن انا شريك عن مساك خرب أ]2335[ابن اجلعد -

علــي جالســا حــىت أيت برجــل مــن بــين عجــل يقــال لــه املســتورد كــان مســلما فلحــق بــاألكرياخ 
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قـال ؟ومـا دينـك:القـ.وجدت دينهم خريا مـن ديـنكم:قال؟ ما لك : فتنصر فقال له علي 
كلمـــة :قــال؟ ولكــن مــا تقــول يف عيســى ، وأنــا علــى ديـــن عيســى :قــال علــي.ديــن عيســى

فتوطــأه القــوم . اقتلــوه :فقــال علــي.إنــه ربــه:فــزعم القــوم أنــه قــال، خفيــت علــي مل أفهمهــا 

.ال بأس به ، يأيت يف احلدوداهـ أحرقت بالنار ومل يعرض ملاله ف
بلغنا أن بن مسعود قال يف مرياث : بن جريج قاال اأخربنا معمر و ]19297[عبد الرزاق -

اهـاملرتد مثل قول علي 
لقاســـم بـــن عبـــد عـــن احـــدثنا ابـــن فضـــيل عـــن الوليـــد بـــن مجيـــع]32033[ابـــن أيب شـــيبة -

حـــدثنا حممـــد بـــن ]3133[الـــدارمي .إذا ارتـــد املرتـــد ورثـــه ولـــده: قـــال الـــرمحن عـــن عبـــد اهللا
: عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن قــالأيبعيســى حــدثنا ثابــت بــن الوليــد بــن مجيــع قــال أخــربين

وهــو مرســل .اهـــ ورواه إســحاق عــن ابــن فضــيل ن مســعود يــورث أهــل املرتــد إذا قتــلكــان ابــ
.حسن 

: قـال حـدثنا سـفيان عـن عمـرو عـن احلسـن: يـع قـال حدثنا وك]32043[ابن أيب شيبة -
اهــ عمـرو بـن عبيـد املبتـدع ال حيـتج إذا قتـل: يعـين . ل املرتـد مرياثـهكان املسلمون يطيبون أله

.به 
مـرياث املرتـد : فريـق يقـول ، النـاس فريقـان :بن جريج قـالاأخربنا ]19302[عبد الرزاق -

يقـدر منـه علـى شـيء حـىت ينظـر أيسـلم أم يكفـر للمسلمني ألنـه سـاعة يكفـر يوقـف عنـه فـال 
اهـ)1(وفريق يقولون ألهل دينه، منهم النخعي والشعيب واحلكم بن عتيبة 

قبل أن يقسممن أسلم على مرياث
يعقوب حـدثنا موسـى بـن داود حـدثنا حممـد بـن حدثنا حجاج بن أيب]2916[أبو داود -

صلى اهللا عليـه وسـلم عباس قال قال النيبالشعثاء عن ابن مسلم عن عمرو بن دينار عن أيب

سـألت سـعيد بـن املسـيب عـن عـدة : أنـا موسـى بـن أيب كثـري قـال: نا هشـيم قـالحـدث]309[سعيد بـن منصـور -1
اهــ نرثهم وال يرثونـا: ؟ قالفمرياثه: شرا ، قلتفأربعة أشهر وع: ؟ قالفإن قتل: ، قلتثالثة قروء: امرأة املرتد قال

.سند جيد 
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وكل قسم أدركـه اإلسـالم فهـو علـى قسـم ، اجلاهلية فهو على ما قسم له كل قسم قسم يف:
.اهـ صححه األلباين اإلسالم 

نا عبد اهللا بن املبارك عن حيـوة بـن شـريح عـن حممـد بـن حدث]189[سعيد بن منصور وقال 
ن أسـلم مـ: ل اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمقال رسـو : قالبريعبد الرمحن بن نوفل عن عروة بن الز 

.يأيت يف كتاب اجلهاد إن شاء اهللا . اهـ مرسل جيد على شيء فهو له
بـــنعمـــرأخربنـــا معمـــر عـــن قتـــادة وعــن أيـــوب عـــن أيب قالبـــة أن ]19332[عبــد الـــرزاق -

.مرسل اهـمن أسلم على مرياث قبل أن يقسم ورث منه : قال اخلطاب
حــدثنا عبــد الوهــاب عــن خالــد عــن أيب قالبــة عــن يزيــد بــن ]32290[ابــن أيب شــيبة وقــال
أن أبــاه تــويف وهــو نصــراين ، ويزيــد مســلم ولــه إخــوة نصــارى ، فلــم يورثــه عمــر منــه ، مث قتــادة

قالبـة عـن أيب أنـا خالـد: نا هشيم قـال]185[سعيد بن منصور .مفسأل عن ذلك ، فورثه
مـرياث قبـل أن ورث رجـال أسـلم علـى عثمـان بـن عفـان أنـه شـهد عن يزيد بـن قتـادة الشـيباين

دثنا حـ: حدثنا حيىي بن حممد بن حيـىي قـال]6876[ورواه ابن املنذر . هذا مرسل اهـ يقسم
زيـد بـن يأن أيب قالبـة عـن حسـان بـن بـالل املـزينحـدثنا محـاد عـن أيـوب عـن: أبو الربيـع قـال

قتــادة حــدث أن رجــال مــن أهلــه مــات وهــو علــى غــري ديــن اإلســالم فورثتــه أخــيت دوين وكانــت 
على دينه، مث إن أيب أسلم فشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم حنينـا فمـات، فـأحرزت 

يف املـــرياث إىل عثمـــان بـــن مرياثـــه ســـنة، وكـــان تـــرك خنـــال، مث إن أخـــيت أســـلمت، فخاصـــمتين
عفان، فحدث عبد اهللا بن األرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على مرياث قبـل أن يقسـم فلـه 

.اهـ ثقات ، وشاركتين يف هذاهبت بذلك األول، فذ، فقضى به عثمان بن عفاننصيبه
سـم بأخربنا معمر عن أيوب عن أيب قالبة عن رجل كتـب إليـه]19320[عبد الرزاق وقال

:فإنـك كتبـت إيل أن أرسـل يزيـد بـن قتـادة العنـزي وإين سـألته فقـالاهللا الرمحن الرحيم أما بعد

فقـال .عمر بن اخلطاب فقضى أن مرياثها لزوجها والبن أخيها ومهـا نصـرانيان ومل يـورثين شـيئا
يزيد بن قتادة تويف جدي وهو مسلم وكان بايع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم وشـهد معـه 
حنني وترك ابنته فورثين عثمان ماله كله ومل يـورث ابنتـه شـيئا فـأحرزت املـال عامـا أو عـامني مث 
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أسلمت ابنته فركبت إىل عثمان فسأل عبد اهللا بن األرقم فقال له كان عمر يقضـي مـن أسـلم 
لى مـرياث قبـل أن يقسـم بـأن لـه مرياثـا واجبـا بإسـالمه فورثهـا عثمـان نصـيبها مـن األول كـل ع

اهـ ذلك وأنا شاهد 
مــن : لــي قــال ع: قــال حــدثنا حفــص عــن عمــرو عــن احلســن]32293[ابــن أيب شــيبة -

.اهـ ضعيف أسلم على مرياثه فهو له
رجـال مـن قومـه أن امـرأة عـننا أبو عوانـة عـن أدهـم السدوسـي]183[سعيد بن منصور -

منهم نصرانية وهلا ابنة حنيفية، فماتت االبنة وأسلمت األم قبل أن يقسم املرياث، فأتوا بعض 
مـا كانـت األم حــني : قضـاة البصـرة فورثوهـا، مث أتــوا الكوفـة، فـأتوا عليــا فـذكروا ذلـك لـه، فقــال

هلـه، ولكـن هلـا حـق، كـم قد وجب املـرياث أل: فقال. نصرانية: خرجت الروح من االبنة؟ قالوا
أنا أدهـم أبـو : نا هشيم قال.مل حيفظه أدهم، فأعطاها ستمائة كذا وكذا شيئا: املال؟ فقالوا

حــدثين نــاس مــن احلــي أن امــرأة مــنهم ماتــت وهــي حنيفيــة، وتركــت أمهــا : قــالبشــر الدوســي
ذلـك، فقـال وهي نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم مرياث ابنتها، فـأتوا عليـا فسـألوه عـن

فــال مــرياث هلــا، كــم الــذي تركــت : قــال. نعــم: ألــيس ماتــت ابنتهــا وأمهــا نصــرانية؟ قــالوا:علــي
حـدثنا هشــيم ]32284[ابـن أيب شــيبة . فأنالوهـا منــه . أنيلوهـا منــه: ابنتهـا؟ فـأخربوه، فقــال

أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما هلا نصـرانية ، عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه 
ال مـرياث هلـا : فأسلمت أمها قبل أن يقسم مرياث ابنتها ، فأتوا عليا فذكروا ذلك له ، فقـال 

.اهـ أدهم وثقه ابن حبان انيلوها منه بشيء: خربوه ، فقال كم تركت فأ: ، مث قال 
رأيــت : قــال بــو داود الطيالســي عــن شــعبة عــن حصــني حــدثنا أ]32287[ابــن أيب شــيبة -

ابـن سـعد .هذا وارث صفية أسلم على مرياث ، فلم يـورث: ، فقيل شيخا يتوكأ على عصى
أخربنــا ســعيد بــن عــامر وهشــام أبــو الوليــد الطيالســي عــن شــعبة عــن حصــني بــن ]11161[

هذا وارث صفية بنت حيي فأسلم بعد مـا ماتـت فلـم : رأيت شيخا فقالوا : عبد الرمحن قال 
: عــن شــعبة عــن حصــني قــال أيبخــربينعبــدان أمــن طريــق] 12596[ورواه البيهقــي .يرثهــا

، هـذا وارث صـفية بنـت حـىي : فقـالوا ، علـى عصـا يرأيت شيخا ميش
.اهـ سند صحيح فلم يورث، ماتت أسلم من أجل مرياثها 

.مرياث القاتل يأيت إن شاء اهللا يف كتاب احلدود 



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

173

يف أنساب اوس كيف يتوارثون يف اإلسالم
.زوجون حمارمهم كانوا يت

يف امــرأة عــن بســام عــن فضــيل عــن إبــراهيمحــدثنا ابــن فضــيل]31741[ابــن أيب شــيبة -
أن ألخيهـا ألمهـا السـدس ، مث وها ألمها ، فقضى فيهـا علـي وزيـدتركت أعمامها أحدهم أخ

أن املـال كلـه لـه ، وهـذا نسـب يكـون يف املال ، وقضى فيها ابـن مسـعود هو شريكهم بعد يف
فهـذه يف قـول علـي وزيـد مـن : -ابـن أيب شـيبة –قـال أبـو بكـر .مث يسلم أهله بعدالشرك ،

اهـ من سهم واحد ألنه املال كله: ستة أسهم ، ويف قول عبد اهللا
اأخربنــا الثــوري عــن الشــعيب أن عليــا و ]19336[عبــد الــرزاق -

اهـيرث من مكانني 
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عمــن مســع الشــعيب عــن علــي وعبــد ]32075[ابــن أيب شــيبة وقــال

أخربنــا حجــاج حــدثنا محــاد ]3148[الــدارمي .اهللا
أن عليـــا وابـــن مســـعود قـــاال يفعـــن رجـــل عـــن الشـــعيبيعـــن ســـفيان الثـــور 

حـــدثنا : قـــالثنا علـــي بـــن عبـــد العزيـــز حـــد]6878[ابـــن املنـــذر .يرثـــون مـــن القـــرابتني مجيعـــا
: حدثنا محاد عن سفيان الثوري عن رجل عن الشعيب أن عليا وابـن مسـعود قـاال: حجاج قال

اهــ ورواه ابـن املنـذر والبيهقـي مـن طريـق يورثون مـن القـرابتني مجيعـا: قاالإذا أسلموا 
.عبد اهللا بن الوليد عن الثوري 

بن مسعود كانا اعن الثوري عن أيب سهل عن الشعيب أن عليا و ]19169[عبد الرزاق وقال
.حممد بن ساملهو أبو سهل ـاه

طالب أخربنا يزيد بن هارون أخربنا احلسن حيىي بن أيبمن طريق] 12889[البيهقي وروى
اهللا عنـــه كـــان يـــورث يأن عليـــا رضـــارة عـــن احلكـــم عـــن حيـــىي بـــن اجلـــزاربـــن عمـــ

.اهـ ضعيف الوجهني مجيعا إذا كانت أمه امرأته أو أخته أو ابنته
يــرث بــأدىن األمــرين وال يــرث : ويــذكر عــن زيــد بــن ثابـت أنــه قــال ]12887[البيهقــي وقـال

الوليـد الفقيـه حــدثنا أبـو عبــد اهللا احلـافظ روايتـه عنـه عـن أيبمـن وجهـني وذلـك فيمـا أجـاز يل
مث وهـن أخبـار البـاب اهــ بسـنده إىل زيـديعن أيوب اخلزاعالغينموسى بن سهل حدثنا عبد

.
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ما جاء يف مرياث رسول ا
عـن يحدثنا عبد اهللا بن حممد حـدثنا هشـام أخربنـا معمـر عـن الزهـر ]6725[قال البخاري 

أتيا أبـا بكـر يلتمسـان مرياثهمـا مـن رسـول عليهما السالمعروة عن عائشة أن فاطمة والعباس 
ل فقـا.ومها حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك ، وسهمهما من خيـرب ى اهللا عليه وسلمصلاهللا 

إمنـا ال نـورث ، مـا تركنـا صـدقة ، :يقول هلما أبو بكر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال أدع أمــرا رأيــت رســول اهللا صــلى اهللا واهللا: قــال أبــو بكــر . يأكــل آل حممــد مــن هــذا املــال

اهـته فاطمة ، فلم تكلمه حىت ماتت قال فهجر . نعه فيه إال صنعته يصعليه وسلم
حدثنا حيىي بن بكـري حـدثنا الليـث عـن عقيـل عـن ابـن شـهاب قـال ]6728[وقال البخاري 

مـن حديثـه ذلـك ، وكان حممد بن جبري بن مطعـم ذكـر يللك بن أوس بن احلدثانماأخربين
حــىت أدخــل علــى عمــر فأتــاه حاجبــه يرفــأ فانطلقــت حــىت دخلــت عليــه فســألته فقــال انطلقــت 

فــأذن هلــم ، مث قــال هــل . نعــم :قــال؟ عثمــان وعبــد الــرمحن والــزبري وســعد فقــال هــل لــك يف
: قـال . وبـني هـذا يا أمري املؤمنني اقـض بيـين: قال عباس . نعم :قال؟ وعباس يعللك يف

ل اهللا صـــلى اهللا عليـــه واألرض هـــل تعلمـــون أن رســـو بإذنـــه تقـــوم الســـماءيأنشـــدكم بـــاهللا الـــذ
فقــال . نفســه يريــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ،ال نــورث مــا تركنــا صــدقة :قــال وســلم 
هـل تعلمـان أن رسـول اهللا صـلى اهللا :وعبـاس فقـاليفأقبـل علـى علـ. قد قـال ذلـك : الرهط 

، إن مـر أحـدثكم عـن هـذا األفـإين: قال عمر . قد قال ذلك : قاال . قال ذلك عليه وسلم
يعطــه أحــدا غــريه ، ء مليء بشــيهــذا الفــيفاهللا قــد كــان خــص رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم

خالصــة لرســول اهللا صــلى فكانــت ) قــدير(إىل قولــه ) مــا أفــاء اهللا علــى رســوله(فقــال عــز وجــل 
،اهللا عليـــه وســـلم 

ينفـق علـى أهلـه مـن هـذا صلى اهللا عليه وسـلم منها هذا املال ، فكان النيبيبقفيكم ، حىت
ذلك رسـول اهللا صـلى اهللا فيجعله جمعـل مـال اهللا ، فعمـل بـياملال نفقة سنته ، مث يأخذ ما بق

: وعبــاس يمث قــال لعلــ. نعــم :قــالوا؟ حياتــه ، أنشــدكم بــاهللا هــل تعلمــون ذلــك عليــه وســلم
فقـال أبـو اهللا نبيـه صـلى اهللا عليـه وسـلمفتـوىف. نعـم :قـاال؟ تعلمان ذلـك أنشدكما باهللا هل 

اهللا صـلى رسـول اهللافقبضها فعمل مبا عمل بـهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأنا ويل: بكر 
رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلمويلأنــــا ويل: مث تــــوىف اهللا أبــــا بكــــر فقلــــت ، عليــــه وســــلم 
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وأبـو بكـر ، مث جئتمـاينهـا مـا عمـل رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمني أعمل فيفقبضتها سنت
هـــذا نصـــيبك مـــن ابـــن أخيـــك ، وأتـــاينتســـألينوكلمتكمـــا واحـــدة ، وأمركمـــا مجيـــع ، جئتـــين

إن شــئتما دفعتهــا إليكمــا بــذلك ، فتلتمســان مــين: فقلــت ، نصــيب امرأتــه مــن أبيهــا يســألين
فيهــا قضــاء غــري ذلــك يلســماء واألرض ، ال أقضــبإذنــه تقـوم ايقضـاء غــري ذلــك ، فــواهللا الــذ

اهـ، فأنا أكفيكماها فادفعاها إيلحىت تقوم الساعة ، فإن عجزمتا

جامع املواريث
: قال حدثنا ابن مهدي عن محاد بن سلمة عن قتادة عن علي]19577[ابن أيب شيبة -

.مرسل . اهـ يف الزاين يرجم هل ترثه امرأته إذا رجم فلها املرياث
قال : حدثين إبراهيم عن أبيه قالقال]1442[إبراهيم بن سعد حديثه عنيفأبو صاحل -

الرمحن بـن عـوف بعـد انقضـاء ورث عثمان بن عفان متاضر بنت األصبع بن عبد: أبو سلمة
.اهـ خرب صحيح ، تقدم يف الطالق 

ى بــن عقبــة عــن خربنــا ســعيد بــن ســامل عــن ابــن جــريج عــن موســأ]12990هــق[ي شـافعال-
ربيعـة فطلقهـا كانت ابنة حفص بن املغرية عند عبـد اهللا بـن أيب: نافع موىل ابن عمر أنه قال 

يمث إن عمر بن اخلطاب رض، تطليقة 
هللا اهللا عنهمـا مث تزوجهـا عبــد ايفمكثـت حيـاة عمــر وبعـض خالفـة عثمـان رضــ. أن جيامعهـا 

اهـــت حســـن املـــرياث وكانـــت بينـــه وبينهـــا قرابـــةربيعـــة وهـــو مـــريض لتشـــرك نســـاءه ىف بـــن أيب
.صحيح ، تقدم يف النكاح 

عـن عبـاد حدثنا سفيان عـن ابـن أيب ليلـى عـن املنهـال بـن عمـرو]122[بن نصرسعدان-
ه مـــة، فلهـــذإذا نكحـــت احلـــرة علـــى األ: قـــال علـــي عليـــه الســـالم: بـــن عبـــد اهللا األســـدي قـــال

.اهـ ضعيف الثلثان، وهلذه الثلث
: حـــدثنا حممـــد أخربنـــا حممـــد بـــن علـــي بـــن شـــقيق قـــال]59[يف فوائـــده وأبـــ-

مسعـت عليـا عليـه السـالم : مسعت أيب قال أخربنا أبو محزة عن جابر بـن عبـد اهللا بـن جنـي قـال
ذي ادعاه ومل أورثـه مـن إذا ادعى الرجل أخا أو أختا وأنكره اآلخر ورثته من نصيب ال: يقول 

كـــذا وجدتـــه ، وأظنـــه اهــــ  ذا مـــات الـــذي ادعـــى ورثـــت الـــذي ادعـــىوإ، نصـــيب الـــذي أنكـــره 
.انضعيفومها .تصحيفا ، صوابه جابر هو اجلعفي عن عبد اهللا بن جني
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ثنـــا حممــد بــن أيب أيــوب أبـــو : حـــدثنا أبــو نعــيم قــال]232/ 3املعرفــة والتــاريخ [الفســوي -
تعـرف دفـع السـهام؟ : قـال. نعـم: تعلـم الفـرائض؟ قلـت: قال يل إبـراهيم: لقاوهو ثقةعاصم
مـا تـرى يف رجـل أوصـى بثلـث مالـه لرجـل : قـال. نعـم: تعلـم الوصـايا؟ قلـت: قـال. نعم: قلت

إن ذلـك ال جيـوز إمنـا جيـوز لـه مـن مالـه : فلـم أدر، فقلـتوربع ماله لرجل ونصف ماله آلخـر؟
انظر مـاال : قال.نعم: فأعلمك؟ قلت: قال. ال أدري: قلتفإن الورثة أجازوه؟ :قال. الثلث

نعـم فتأخـذ نصـفه سـتة وثلثـه أربعـة وربعـه :قال. فذاك اثين عشر: قلت. له نصف وثلث وربع
فتقســـم املـــال علـــى ثالثـــة عشـــر ســـهما، فتعطـــي صـــاحب .ثالثـــة فيكـــون ثالثـــة عشـــر ســـهما

. اب ثالثــةبــع مــا أصــالنصــف مــا أصــاب ســتة وصــاحب الثلــث مــا أصــاب أربعــة وصــاحب الر 
.اهـ سند جيد نعم: فذاك كذلك؟ قلت 

أبواب الوصايا
جامع األمر بالوصية

كتب عليكم إذا حضر أحدكم املـوت إن تـرك خـريا الوصـية (يف سورة البقرة قال اهللا عز وجل
فمــن بدلــه بعــدما مسعــه فإمنــا إمثــه علــى الــذين . للوالــدين واألقــربني بــاملعروف حقــا علــى املتقــني

.)دلونه إن اهللا مسيع عليميب
:ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قـالأعن نافع عن عبد اهللا بن عمر ]1453[مالك -

ـــه شـــيء يوصـــ اهــــ رواه ال ووصـــيته عنـــده مكتوبـــةإفيـــه يبيـــت ليلتـــني يمـــا حـــق امـــرئ مســـلم ل
حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد اهللا بن وهب]4294[وقال مسلم . البخاري ومسلم 

عمرو وهو ابن احلارث عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا أخربين
فيه يبيت ثالث ليال إال ووصـيته عنـده يء يوصيما حق امرئ مسلم له ش:عليه وسلم قال 

مــا مــرت علــى ليلــة منــذ مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : قــال عبــد اهللا بــن عمــر . مكتوبــة 
اهـوصييتيال وعندوسلم قال ذلك إ

عــن معمــر عــن الزهــري عـن ســامل بــن عبــد اهللا عــن عبــد اهللا بــن ]16326[عبـد الــرزاق ورواه
مـا حـق امـرئ مسـلم متـر عليـه ثـالث :عمر قال مسعـت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم قـال
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ما مرت علي ثالث ليال قط إال ووصـييت عنـدي : بن عمر اقال سامل قال .إال ووصيته عنده
اهـيعين ينظر ما له وما عليه : عبد الرزاق .

ب عــن نــافع أن ابــن عــن أيــو نــا إمساعيــل بــن إبــراهيم األســدي أخرب ]5317[وقــال ابــن ســعد 
.اهـ خمتصر عمر مل يوص

أن حدثين يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عـن نـافع]2661[ورواه ابن جرير 
أعلـم مـا كنـت أصـنع فيـه يف احليـاة، وأمـا ربـاعي فمـا أما مايل، فـاهللا: ابن عمر مل يوص، وقال

أخربنــا أزهــر بــن ســعد الســمان عــن ]5318[ابــن ســعد . ولــدي فيهــا أحــدأحــب أن يشــرك
قــد كنــت ، ومــا أوصــي : أوص ، قــال : ملــا ثقــل ابــن عمــر قــالوا لــه : عــن نــافع قــال ابــن عــون 

ال أدخـل ، أحـدا أحـق بـه مـن هـؤالء أفعل يف احلياة مـا اهللا أعلـم بـه ، فأمـا اآلن فـإين ال أجـد 
حدثنا محاد بن زيـد عـن أيـوب : الفضل قال أخربنا عارم بن: قال و .عليهم يف رباعهم أحدا

اهللا أعلـم مـا كنـت أصـنع يف مـايل : فقـال ، فذكروا له الوصية ، أن ابن عمر اشتكى عن نافع 
]7003[ن املنــذر ابــ.، وأمــا ربــاعي وأرضــي فــإين ال أحــب أن أشــرك مــع ولــدي فيهــا أحــدا

عـن نـافع حـدثنا أيـوب: حـدثنا محـاد قـالحدثنا موسى بـن هـارون قـال حـدثنا أبـو الربيـع قـال
وأمـا ، مـا كنـت أفعـل فيـهأمـا مـايل فـاهللا أعلـم : ر يف مرضه فقـالذكرت الوصية البن عم: قال

.اهـ صحيح ال أحب أن يشارك ولدي فيها أحدرباعي وأرضي فألين
حــدثنا وكيــع عــن ســفيان عــن اجلهضــم عــن عبــد اهللا بــن بــدر]31593[وقــال ابــن أيب شــيبة 

مــن ]12924[البيهقــي . نســختها آيــة املــرياث: قــال)صــيةإن تــرك خــريا الو (عــن ابــن عمــر 
سنيد بن داود حدثنا وكيع عن سفيان عـن جهضـم عـن عبـد اهللا بـن بـدر عـن ابـن عمـر طريق
قـال حـدثنا عبـد الـرمحن بـن مهـدي حـدثين حممـد بـن بشـار]2654[ورواه ابـن جريـر . مثلـه

إن (قال حدثنا سفيان عن جهضم عـن عبـد اهللا بـن بـدر قـال مسعـت ابـن عمـر يقـول يف قولـه
قــال عبــد : قــال ابــن بشــار. نســختها آيــة املــرياث:قــال)تــرك خــريا الوصــية للوالــدين واألقــربني

.اهـ ثقات ، جهضم بن عبد اهللا فسألت جهضما عنه فلم حيفظه: رمحنال
بكـري حـدثنا زهـري بـن حدثنا إبراهيم بن احلارث حدثنا حيـىي بـن أيب]2739[ال البخاري وق

حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن احلارث خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يمعاوية اجلعف
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عنـد موتـه درمهــا وال مـا تــرك رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم:جويريـة بنـت احلــارث قـاليأخـ
اهـلبيضاء وسالحه وأرضا جعلها صدقة ا وال أمة وال شيئا ، إال بغلته ادينارا وال عبد

حـدثنا خـالد بـن حيـىي حـدثنا مالـك حـدثنا طلحـة بـن مصـرف قـال ]2740[وقال البخـاري 
: فقلـت . ال: صـلى اهللا عليـه وسـلم أوصـى فقـال هل كان النـيب: أوىفسألت عبد اهللا بن أيب

اهـأوصى بكتاب اهللا : قال ؟ ا بالوصية أو أمرو ، كيف كتب على الناس الوصية 
دخــل علــي علــى :عــن معمــر عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه قــال]16351[عبــد الــرزاق -

إن (ال إمنـا قـال اهللا تبـارك وتعـاىل : فقال علي ؟ يا علي أال أوصي : موىل هلم يف املوت فقال 
الثـوري عـن هشـام بـن عـن و .درهـموكـان لـه سـبع مئـة:قـال.وليس لـك كثـري مـال)ترك خريا

أوصـي:دخل علي بن أيب طالـب علـى رجـل مـن بـين هاشـم يعـوده فقـال:عروة عن عروة قال
، وإمنا تركـت مـاال يسـريا فدعـه لولـدك )إن ترك خريا(إمنا قال اهللا تبارك وتعاىل : فقال علي ؟

أن عليــاحــدثنا أبــو خالــد عــن هشــام عــن أبيــه]31590[ابــن أيب شــيبة . فمنعــه أن يوصــي
إن تـرك (إن اهللا يقول : دخل على رجل من بين هاشم يعوده ، فأراد أن يوصي فنهاه ، وقال 

الـــدارمي . اهــــ رواه إســـحاق عـــن أيب خالـــد مثلـــه وإنـــك مل تـــدع مـــاال ، فدعـــه لعيالـــك)خـــريا
أن عليــا دخــل علــى نا محــاد بــن زيــد عــن هشــام عــن أبيــهأخربنــا أبــو النعمــان حــدث]3250[

: قـال محـاد . وال أراه تـرك خـريا) إن تـرك خـريا(قـال اهللا : يصـية فقـال علـمريض فذكروا له الو 
: حــدثنا حممــد بــن كناســة حــدثنا هشــام عــن أبيــه قــال .فحفظــت أنــه تــرك أكثــر مــن ســبعمائة

ال ، مل تـدع مـاال : ؟ قـال يأوصـ: طالب على رجل مـن قومـه يعـوده فقـال بن أيبيدخل عل
نـا هشـام : نا أبـو معاويـة قـالحـدث]251[التفسـري سـعيد بـن منصـور يف . فدع مالك لولـدك

إين أريـــد أن : دخـــل علـــي علـــى صـــديق لـــه يعـــوده، فقـــال لـــه الرجـــل: قـــالعـــن أبيـــهبـــن عـــروة 
وإنـك إمنـا تـدع شـيئا يسـريا، فدعـه )إن تـرك خـريا(: إن اهللا تعـاىل يقـول: فقال لـه علـي،أوصي

حـدثين املثـىن قـال ]2675[ريـر ابـن جوقال. اهت كذا قال أبو معاوية لعيالك، فهو أفضل
أن علـي بـن أيب طالـب حدثنا احلجاج قال حدثنا محـاد قـال أخربنـا هشـام بـن عـروة عـن عـروة

ال تـوص، فإنـك مل تـرتك : فقال علـي. إين أريد أن أوصي: دخل على ابن عم له يعوده، فقال
د األعلى قال حدثين يونس بن عب.ان ترك من السبعمئة إىل التسعمئةوك: قال.خريا فتوصي

وابن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن حدثين عثمان بن احلكم احلزامي أخربنا ابن وهب قال
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،ال تـوص: ض، فـذكر لـه الوصـية، فقـالأنـه دخـل علـى رجـل مـريعن علـي بـن أيب طالـبأبيه
. يـكفـدع مالـك لبن: أيب الزنـاد فيـه قـال ابـن . وأنـت مل تـرتك خـريا)إن ترك خريا(إمنا قال اهللا
حـدثنا وهيــب : حـدثنا عبـد األعلـى قـال: حـدثنا موسـى بـن هـارون قــال]7004[ابـن املنـذر 

دخــل حــدثنا هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن علــي بــن أيب طالــب رمحــة اهللا عليــه: بــن خالــد قــال
ال، إمنا : ه عليفقال ل. على رجل من بين هاشم يعوده وله مثامنائة درهم، وهو يريد أن يوصي

.اهـ مرسل صحيحوأنت مل تدع خريا توصي فيه)إن ترك خريا(وجلقال اهللا عز 
أخربنــا يــونس عــن ابــن ســريين :حــدثنا هشــيم قــال]421[الناســخ واملنســوخ أبــو عبيــد يف -

كتب عليكم إذا حضـر أحـدكم املـوت إن تـرك خـريا الوصـية (عن ابن عباس أنه قرأ هذه اآلية 
نــا : قــالنا هشـيمحــدث]252[عيد بـن منصــور ســ.قــد نســخ هـذا: قـال)األقــربنيللوالـدين و 

قــد نســخ : أنــه قــرأ هــذه اآليــة علــى منــرب البصــرة مث قــالعــن ابــن ســريين عــن ابــن عبــاسيــونس
ة عن يونس عـن ابـن حدثنا ابن عليحدثين يعقوب بن إبراهيم قال]2652[ابن جرير .هذا

ني هلـم منهـا، ليبـلبقـرةسـورة اام فخطـب النـاس هاهنـا، فقـرأ علـيهمأنـه قـسريين عن ابن عبـاس
البيهقــي .نســخت هــذه:قــال)إن تــرك خــريا الوصــية الوالــدين واألقــربني(فــأتى علــى هــذه اآليــة

د مسـدد حـدثنا إمساعيـل بـن إبـراهيم وهـو ابـن عليـة عـن يـونس بـن عبيـمن طريق] 12922[
م بالبصـرة فقـرأ علــيهأنـه قـام فخطـب النـاس هـا هنـا يعـينعـن حممـد بـن سـريين عـن ابـن عبـاس

ل فقـا) إن تـرك خـريا الوصـية للوالـدين واألقـربني(سورة البقرة يبني ما فيها فأتى على هذه اآليـة 
.وقد صححه احلاكم والذهيب . اهـ مرسل صحيح قال مث ذكر ما بعده، نسخت هذه : 

عن ابن جريج وعثمان بـن عطـاء عـن عطـاء اخلراسـاين حدثنا حجاج]423[وقال أبو عبيد 
للرجـال نصـيب ممـا (نسـختها هـذه اآليـة: للوالـدين وقـالتـرك خـريا الوصـية إن: عن ابن عباس

منــه أو كثــر نصــيبا الوالــدان واألقربــون وللنســاء نصــيب ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون ممــا قــل تــرك
.اهـ منقطع ضعيف ) مفروضا

بـن حسـني بـن واقـد عـن يعلـحـدثينيحدثنا أمحد بن حممد املروز ]2871[وقال أبو داود 
) إن تــرك خــريا الوصــية للوالــدين واألقــربني(عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس يبيــه عــن يزيــد النحــو أ

يــأيت يف نســخ الوصــية . اهـــ حســنه األلبــاين صــية كــذلك حــىت نســختها آيــة املــرياثفكانــت الو 
.للوارث 
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: قــال حـدثنا ابـن جـريج عـن ليـث عـن طـاووس عـن ابـن عبـاس]31588[ابـن أيب شـيبة -
اهــ ورواه سـعيد بـن منصـور مـن طريـق ابـن جـريج عـن بعمئة درهـم فـال يوصـيترك امليت سإذا

.ليث بن أيب سليم وهو ضعيف 
بــن طــاووس عــن أبيــه أنــه كــان ابــن جــريج قــال أخربنــا اأخربنــا ]16353[عبــد الــرزاق وقــال

بــن اوســئل :قــال. ال جيــوز ملــن كــان لــه مــال قليــل وورثتــه كثــري أن يوصــي بثلــث مالــه : يقــول 
فقلــت البــن طــاووس فكــان مســي حينئــذ شــيئا .قليــل ذلــك:مثــان مئــة درهــم فقــالعبــاس عــن

.اهـ صحيح قال ال يصلح كان أيب يصلح بينهم 
عبد حدثنا : حدثنا نصر بن سيار قال: حدثنا حممد بن أمحد قال]7007[وقال ابن املنذر 

إن (عن ابن عباس حدثنا إبراهيم يعين ابن احلكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة: بن محيد قال
.اهـ ضعيف يرتك ستني دينارا مل يرتك خريافمن مل: قال)ترك خريا

أخربنا الثوري عن منصور بن صـفية قـال حـدثنا عبـد اهللا بـن عبيـد ]16354[عبد الرزاق -
بــن عمــري أن عائشــة ســئلت عــن رجــل مــات ولــه أربــع مئــة دينــار ولــه عــدة مــن الولــد فقالــت 

بــن جــريج قــال أخــربين منصــور بــن عبــد اقــال أخربنــا و .عــن ولــده مــا يف هــذا فضــل : عائشــة 
الــرمحن عــن أمــه عــن عائشــة مثــل حــديث الثــوري إال أنــه قــال فالمتــه عائشــة وقالــت إن ذلــك 

حدثنا حممد بن بشار قـال حـدثنا عبـد الـرمحن قـال ]2677[ابن جرير . لقليل أو حنو ذلك 
أن رجـال أراد يينـة أو عتبـة الشـك مـينحدثنا سفيان عن منصـور بـن صـفية عـن عبـد اهللا بـن ع

اهـــ روايــة مـا أرى فيــه فضـال: ، فقالـت عائشــةر، وتـرك أربعمئــة دينــاأن يوصـي ولــه ولـد كثــري
.سفيان أجود وفيها إرسال ، وهو خرب صحيح 

حــدثنا أبــو معاويــة عــن حممــد بــن شــريك عــن ابــن أيب مليكــة ]31591[وقــال ابــن أيب شــيبة 
ثالثــة : كــم مالــك ؟ قــال : إين أريــد أن أوصــي ، قالــت : ا رجــل قــال هلــ: قــال عــن عائشــة

وإنـــه )إن تـــرك خـــريا(فـــإن اهللا يقـــول : أربعـــة ، قالـــت : فكـــم عيالـــك ؟ قـــال : آالف ، قالـــت 
معاويــة عــن نا أبــو حــدث]248[ســعيد بــن منصــور .شــيء يســري ، فدعــه لعيالــك فإنــه أفضــل

.صحيح . وه  حنعن عائشةعن ابن أيب مليكة حممد بن شريك املكي
عن الثوري عن احلسن بن عبد اهللا عن إبراهيم النخعي قال ذكرنـا ]16332[عبد الرزاق -

تـويف فقـال ومـا كـان عليهمـا أال يفعـال.أن زبريا وطلحة كانـا يشـددان يف الوصـية علـى الرجـال
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سلم فما أوصى وأوصى أبو بكر فـإن أوصـى فحسـن وإن مل يـوص رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ن سهل قال حدثنا يزيد عن سفيان عن احلسن حدثنا علي ب]2663[ابن جرير . ال بأس ف

مــا  : ذكرنــا لــه أن زيــدا وطلحــة كانــا يشــددان يف الوصــية، فقــال: عــن إبــراهيم قــالبــن عبــد اهللا
وأوصى أبو بكر، أي ذلـك كان عليهما أن يفعال مات النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يوص، 

.ع اهـ منقطفعلت فحسن
)إن ترك خريا الوصـية(عن قتادة حدثنا زيد بن حباب عن مهام]31589[ابن أيب شيبة -

.اهـ سند جيد ألف درهم فصاعدا: ال ، كان يقال خري امل: قال 
محــزة عــن حــدثنا أبــو حــدثنا أبــو أســامة قــال حــدثنا مســعر قــال]31583[ابــن أيب شــيبة -

اهــ أبــو بـل أن يوصـي قبـل أن تنـزل املواريـثالرجـل قإمنـا كـانوا يكرهـون أن ميـوت: إبـراهيم قـال
.محزة ميمون ضعيف 

حــدثنا أبــو خالــد األمحــر عــن داود بــن أيب هنــد عــن القاســم بــن ]31580[ابــن أيب شــيبة -
: أوصـى أبـوك ؟ قلـت : اشـتكى أيب فلقيـت مثامـة بـن حـزن القشـريي ، فقـال يل : عمرو قـال 
سعيد بن منصور .إن استطعت أن يوصي فليوص : ال ، قال 

ابن عمـرو : قال هشيمنا خالد وهشيم قاال مجيعا نا داود عن القاسم بن عمروحدث]346[
فمـره فليـوص، فإنـه بلغنـا أنـه : ال، قـال: أوصـى أبـوك؟ قلـت: قـال يل: عن مثامـة بـن حـزن قـال

.مثامة خمضرم اهـ على رسم ابن حبان ، و من متام ما نقص من الزكاة
.يأيت يف التفسري من هذه األبواب إن شاء اهللا تعاىل 

يف إبطال الوصية للوارث
حدثنا عبد الوهاب بن جندة حدثنا ابن عياش عن شـرحبيل بـن مسـلم ]2872[أبو داود -

يإن اهللا قــد أعطــى كــل ذ:مسعــت أبــا أمامــة مسعــت رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول 
.اهـ حسنه الرتمذي ، وله شواهد )1(صية لوارثفال و ، حق حقه 

أبــو عالثــة حــدثنا عبيــد اهللا بــن عبــد الصــمد بــن املهتــدي بــاهللا نــا]4155[وقــال الــدارقطين 
: قـالعباسنا يونس عن عطاء اخلراساين عن عكرمة عن ابن نا أيبحممد بن عمرو بن خالد

وأمجـع أهـل .ال وصية لـوارث : جاء احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال]8/93[قال ابن املنذر -1
اهـالعلم على القول به
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اهــ ضـعيف ، ث إال أن يشـاء الورثـةال جتـوز وصـية لـوار :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم
.)1(وذكر له شاهدا ضعيفا ، ومثله ال يكون إال مدرجا ، واهللا أعلم

جنــيح عــن عطــاء عــن حــدثنا حممــد بــن يوســف عــن ورقــاء عــن ابــن أيب]2747[البخــاري -
كـان املـال للولـد ، وكانـت الوصـية للوالـدين ، فنسـخ اهللا مـن :قـالاهللا عنهمـايرضابن عباس

ا أحب ، فجعل للذكر مثل حظ األنثيني ، وجعل لألبوين لكـل واحـد منهمـا السـدس ذلك م
اهـن والربع ، وللزوج الشطر والربع ، وجعل للمرأة الثم

حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين لحــدثين علــي بــن داود قــا]2647[وقــال ابــن جريــر 
تـرك خـريا الوصـية للوالـدين إن (معاوية بـن صـاحل عـن علـي بـن أيب طلحـة عـن ابـن عبـاس قولـه 

.اهـ حسن الوصية لألقربني الذين ال يرثونوأثبتفنسخ من الوصية الوالدين)واألقربني
حـــدثنا أبــــو خالـــد األمحــــر عـــن حجــــاج عـــن أيب إســــحاق عــــن ]31361[ابـــن أيب شــــيبة -

.اهـ ضعيف ليس لوارث وصية: احلارث عن علي قال 
قـال : يـر عـن مغـرية عـن قـثم مـوىل ابـن عبـاس قـال حـدثنا جر ]31575[وقال ابـن أيب شـيبة 

]2882[ابـــن ســـعد . وصـــييت إىل أكـــرب ولــدي غـــري طـــاعن عليـــه يف بطــن وال يف فـــرج: علــي 
إىل أكــرب : كتــب علــي يف وصــيته : أخربنــا جريــر عــن مغــرية عــن قــثم مــوىل البــن عبــاس قــال 

.الباب ، وليس هو من هذا اهـ ضعيف ولدي ، غري طاعن عليه يف بطن وال فرج
سـأل رجـل : مـرو عـن عبـد اهللا بـن بـدر قـال حـدثنا مـالزم بـن ع]31362[ابن أيب شيبة -

هـل قاربـت احلروريـة: يا ابن عمر ما ترى يف الوصـية للـوارث ؟ فـانتهره وقـال : فقال ابن عمر
.اهـ إسناد جيد ال جتوز الوصية للوارث: ، فقال 

ن عمــــرو بــــن دينــــار أن عمــــر أوصــــى إىل حــــدثنا ابــــن عيينــــة عــــ]31414[ابــــن أيب شــــيبة -
عن نـافع يحدثنا عبد اهللا بن مسلمة حدثنا عبد اهللا العمر ]3360[وقال الدارمي . حفصة

أخربنـا خالـد بـن ]11002[ابـن سـعد .أن عمر أوصى إىل حفصة أم املـؤمننيعن ابن عمر
ب أوصـى إىل خملد البجلي حدثنا عبد اهللا بن عمر عن نـافع عـن ابـن عمـر أن عمـر بـن اخلطـا

وقــد قـال ابـن ســعد . اهــ ليسـت اخلــرب مـن هـذا البــاب ، إمنـا هـو يف القيــام علـى الوقـفحفصـة

املدينـة وأهـل مكـة وأهـل الكوفـة أمجع كل مـن حنفـظ عنـه مـن علمـاء األمصـار مـن أهـل]22/ 8[وقال ابن املنذر -1
والبصرة وأهل الشام ومصر وسائر العلماء من أهل احلديث وأهل الرأي على أن ال وصية لوارث إال أن جييز ذلك الورثة

اهـ
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أخربنــا يزيــد بــن هــارون عــن ابــن عــون عــن نــافع عــن ابــن عمــر أن عمــر أوصــى إىل ]4125[
.اهـ صحيح ، تقدم ذكره يف اهلبات فإذا ماتت فإىل األكابر من آل عمر،حفصة 

وأوصـى رافـع بـن ) :(ب قول اهللا تعـاىل باوقال البخاري يف 
هـذا مـن بـاب اإلقـرار ملـا ملكهـا اهــ

.يف حياته 
نا األعمش عن مسلم بن صبيح عـن : نا أبو معاوية قالحدث]361[سعيد بن منصور وقال 

إن اهللا قسـم : فأوصـى بأشـياء ال ينبغـي، فقـال لـه مسـروق، وصـي حضر رجال ي:مسروق قال
بيــنكم فأحســن القســم، وإنــه مــن يرغــب برأيــه عــن رأي اهللا يضــل، أوص لــذي قرابتــك ممــن ال 

اهـــ صــحيح ، رواه ابــن أيب شــيبة وغــريه ، يــأيت يف يــه يرثــك، مث دع املــال علــى مــا قســمه اهللا عل
.االعتقاد إن شاء اهللا 

للكافرصيةوالمن ترخص ب
أن صـفية افععـن نـحـدثنا سـفيان عـن ليـث: حـدثنا وكيـع قـال ]31407[ابن أيب شيبة -

يان عـن ليـث عـن نـافع حدثنا أبو نعيم حدثنا سف]3361[الدارمي .أوصت لقرابة هلا يهود
أخربنــا الثــوري ]19342[عبــد الــرزاق .يأن صــفية أوصــت لنســيب هلــا يهــودعــن ابــن عمــر 

ن عمــر أن صـفية زوج النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم أوصـت لنســيب بـاعـن ليـث عـن نـافع عـن 
صـفية زوج النـيب صـلى بـن عمـر أناقال أخربنا الثوري عن ليث عن نافع عـن مث . هلا نصراين 
اهـسلم أوصت لنسيب هلا يهودي اهللا عليه و 

أن امــرأة مــن أزواج حــدثنا ابــن إدريــس عــن ليــث عــن عطــاء]31410[وقــال ابــن أيب شــيبة 
.اهـ ليث بن أيب سليم ضعيف وسلم أوصت لقرابة هلا من اليهودصلى اهللا عليهالنيب

أخربنـا عـارم بـن الفضـل حـدثنا محـاد بـن زيـد عـن حيـىي بـن سـعيد]11160[وقال ابن سعد 
حدثنا عبـد الوهـاب الثقفـي ]31406[ابن أيب شيبة .أن صفية أوصت لقرابة هلا من اليهود

أن صــفية أوصــت لقرابــة هلــا مبــال عظــيم ، وكثــري مــن اليهــود  بلغــين: قــال عــن حيــىي بــن ســعيد
.اهـ مرسل هم من املسلمني وجاز هلم ما أوصتكانوا ورثتها لو كانوا مسلمني فورثها غري 

أن صــفية بنــت حيــي نا ســفيان عــن أيــوب عــن عكرمــةحــدث]437[ســعيد بــن منصــور وقــال
فــريث، ، فعرضــت عليــه أن يســلم 
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سعدان بن نصر حـدثنا سـفيان من طريق] 13026[البيهقي . فأىب فأوصت له بثلث املائة
أسلم : يقالت ألخ هلا يهودهللا عليه وسلمصلى اعن أيوب عن عكرمة أن صفية زوج النيب

اهـــ بالثلــثيا فــأىب أن يســلم فأوصــت لــه تبيــع دينــك بالـدن: فســمع بــذلك قومــه فقــالوا ، تـرثين
.مرسل 

ابن هليعة عن بكري بـن عبـد اهللا أن أم ابن وهب أخربينمن طريق] 13027[وروى البيهقي 
بـن أخطـب يأن صـفية بنـت حيـصـلى اهللا عليـه وسـلم حدثتـهعلقمة موالة عائشة زوج النـيب

اهللا عنهـــا بـــألف دينـــار يوأوصـــت لعائشـــة رضـــياهللا عنهـــا أوصـــت البـــن أخ هلـــا يهـــوديرضـــ
يرثهـا فلـم يرثهـا يوصيتها إىل ابن لعبـد اهللا بـن جعفـر فلمـا مسـع ابـن أخيهـا أسـلم لكـوجعلت 

بؤسـا لـه : اهللا عنهـا يوالتمس ما أوصت له فوجد ابن عبد اهللا قد أفسده فقالـت عائشـة رضـ
.اهـ هذا أجود ما يف الباب ، وإسناده حسن أوصت يلأعطوه األلف الدينار اليت

ار يف الوصيةالضرما يكره من 
فمـن خـاف مـن مـوص جنفـا أو إمثـا فأصـلح بيـنهم فـال إمث عليـه إن اهللا غفـور (وقال اهللا تعاىل 

وصـية مـن اهللا راأو ديـن غـري مضـا(وقال سبحانه يف املواريث ) رحيم
)واهللا عليم حليم

اويـة بـن صـاحل عـن حدثين املثىن قال حـدثنا أبـو صـاحل قـال حـدثين مع]2683[ابن جرير -
فمــن بدلــه بعــد مــا مسعــه فإمنــا إمثــه علــى الــذين (علــي بــن أيب طلحــة عــن ابــن عبــاس يف قولــه

وقـــد وقـــع أجـــر املوصـــي علـــى اهللا وبـــرئ مـــن إمثـــه، وإن كـــان أوصـــى يف ضـــرار مل جتـــز )يبدلونـــه
يعـين إمثـا ) فمن خـاف مـن مـوص جنفـا(يف قولهوبه قال. ) غري مضار(وصيته، كما قال اهللا

إذا أخطأ امليت يف وصيته أو حاف فيها، فليس على األولياء حرج أن يردوا خطـأه إىل : قولي
.اهـ حسن الصواب

د اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين معاويـة عـن حـدثنا عبـحدثنا علي قال]8708[وقال ابن جرير 
ا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافو (عن ابن عباس قولهعلي بن أيب طلحة

ك، وأعتـق، وأعـط منـه يف سـبيل تصـدق مـن مالـ:الـذي حيضـره املـوت فيقـال لـهيعين)عليهم
مــنكم مريضــا عنــد املــوت فــال يــأمره أن ينفــق يعــين أن مــن حضــريــأمروه بــذلك فنهــوا أن. اهللا

ـــه ومـــا عليـــه مـــن ديـــن،  مالـــه يف العتـــق أو الصـــدقة أو يف ســـبيل اهللا، ولكـــن يـــأمره أن يبـــني مال
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ألــيس : يقــول. لــذوي قرابتــه الــذين ال يرثــون، ويوصــي هلــم بــاخلمس أو الربــعويوصــي يف مالــه
أن يـرتكهم بغـري مـال، فيكونـوا عيـاال علـى د ضـعاف يعـين صـغاريكره أحدكم إذا مات وله ول

أوالدكــم، ولكــن قولــوا احلــق مــن النــاس؟ فــال ينبغــي أن تــأمروه مبــا ال ترضــون بــه ألنفســكم وال 
.اهـ حسن ذلك

: ل قــاابــن عبــاس عــنحــدثنا ابــن إدريــس عــن داود عـن عكرمــة ]31578[بة ابـن أيب شــي-
]258[سـعيد بـن منصـور .)غري مضار وصية من اهللا(، مث تال الضرار يف الوصية من الكبائر

اجلنــف يف الوصــية : عــن ابــن عبــاس قــالنــا داود بــن أيب هنــد عــن عكرمــة: قــالنا هشــيمحــدث
نا خالد بن عبد اهللا عن داود بن أيب هند عـن عكرمـة سعيد وقال.واإلضرار فيها من الكبائر

ن عــن داود عــن نــا ســفيا.الوصــية واإلضــرار فيهــا مــن الكبــائراجلنــف يف : عــن ابــن عبــاس قــال
ابـن جريـر .لوصية، واإلضرار فيهـا مـن الكبـائراحليف واجلنف يف ا: عكرمة عن ابن عباس قال

عبيــدة بــن محيــد وحــدثين يعقــوب زدي قــال حــدثناحــدثين نصــر بــن عبــد الــرمحن األ]8783[
عــن ابــن عبــاس يف بــن إبــراهيم قــال حــدثنا ابــن عليــة مجيعــا عــن داود بــن أيب هنــد عــن عكرمــة

. الضــرار يف الوصــية مــن الكبــائر: قــال)غــري مضــار وصــية مــن اهللا واهللا علــيم حلــيم(هــذه اآليــة
عـن ابـن عبـاس رمـةزيد بن زريع قال حـدثنا داود عـن عكحدثنا يحدثنا ابن أيب الشوارب قال

حدثنا محيد بن مسعدة قال حدثنا بشر بـن املفضـل قـال .الضرار يف الوصية من الكبائر: قال
حـدثنا ابــن املثــىن قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال .عــن ابــن عبــاس مثلــهحـدثنا داود عــن عكرمــة
ثـىن حـدثنا ابـن امل.احليـف يف الوصـية مـن الكبـائر: عن ابن عبـاس قـالحدثنا داود عن عكرمة

: عــن ابــن عبــاس قــالعــدي وعبــد األعلــى قــاال حــدثنا داود عــن عكرمــةحــدثنا ابــن أيب قــال
اهـرار واحليف يف الوصية من الكبائرالض

الضـرار :بـن عبـاس قـالاعـن الثـوري عـن داود عـن عكرمـة عـن ]16456[عبـد الـرزاق وقـال
ابـــــن أيب شـــــيبة . )حـــــدود اهللاتلـــــك حـــــدود اهللا ومـــــن يتعـــــد (يف الوصـــــية مـــــن الكبـــــائر مث قـــــال 

الضـرار : قـال حدثنا أبو خالد عن داود بن أيب هند عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس]31581[
) لـدا فيهـاومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخلـه نـارا خا(يف الوصية من الكبائر ، مث قرأ 

حـــدثنا علـــي بـــن عبـــد اهللا قـــال حـــدثنا عبـــد ] 41[أحكـــام القـــرآن إمساعيـــل بـــن إســـحاق يف . 
يـف واجلنـف يف الوصـية الضـرار واحل:عـن ابـن عبـاس قـالعلى قـال حـدثنا داود عـن عكرمـةاأل
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وصــية مــن اهللا واهللا علــيم حلــيم تلــك حــدود اهللا ومــن يطــع اهللا ورســوله (مث تــال ، مــن الكبــائر

قـال حـدثنا يحـدثنا علـوقـال . )دخلـه نـارا فيهـا خالـدا فيهـا ولـه عـذاب مهـنيويتعد حـدوده ي
.حنـــوه فــذكر عــن ابــن عبــاسمحــر قــال مسعــت داود يـــذكر عــن عكرمــةســليمان بــن حيــان األ

.صحيح 
أخربنا الثـوري عـن األعمـش عـن عبـد اهللا بـن سـنان األسـلمي عـن ]16322[عبد الرزاق -
سـعيد بـن منصـور .اإلمسـاك يف احليـاة والتبـذير عنـد املـوت )1(يـانتانـك املرّ :بن مسـعود قـالا
: قـال ابـن مسـعود: نا سفيان عن األعمش عن عبد اهللا بـن سـنان األسـدي قـالحدث] 339[
نا أبـو معاويـةحـدثسـعيد وقـال . إلقتار يف احلياة، والتبذير عند املوت، تانك املريـان مـن األمـرا

تانـــك املريـــان: قـــال ابـــن مســـعود: دي قـــالمـــش عـــن عبـــد اهللا بـــن ســـنان األســـنـــا األع: قـــال
.اهـ صحيح يف احلياة، والتبذير عند املماتاإلمساك 

حدثنا أمحد بن عبد اهللا حـدثنا أبـو زبيـد حـدثنا حصـني عـن إبـراهيم ]3313[ورواه الدارمي 
قـال أبـو . اإلمسـاك ىف احليـاة ، والتبـذير عنـد املـوتاملـران: عـن أبيـه قـال قـال عبـد اهللا يالتيم

.اهـ صحيح ومر عند املوتاحلياة ، مر يف: -الدارمي –حممد 
قال حيىي ابـن آدم حـدثينبن احلجاج عن عمر بن عبد العزيزسليمان]1775[البخاري -

سـليمان بـن احلجـاج الطـائفي عـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن عثمـان ابـن املبـارك حـدثين
يعمد أحدكم إىل املال فيجعله للذكور : ئشةبكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عاعن أيب

اهـ)خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا(إن هذا إال كما قال اهللا تعاىل ، من ولده 
هنــد عــن حــدثنا أبــو النعمــان حــدثنا محــاد بــن زيــد حــدثنا داود بــن أيب]3241[الــدارمي -

ر مثـل مـا أن ه مـن األجـمن أوصى بوصية فلم جير ومل حيـف كـان لـ: كان يقال : قال الشعيب
.اهـ صحيح حياتهلو تصدق به يف

كـان يقـال إن الرجـل ليحـرم : حدثنا يعلى عن إمساعيـل عـن قـيس قـال ]3312[الدارمي -
.اهـ صحيح ، فإذا كان عند املوت تزود بفجرةحياته بركة ماله يف

يف حديث عبداهللا رمحه اهللا يف الوصية مها املُرَّيان اإلمساك يف احلياة والتبذير يف] 97/ 4[يف الغريب قال أبو عبيد-1
وهــذا كقولــك يف الكــالم اجلاريــة الصــغرى ، والواحــدة منهمــا املـُـرَّى ، قولــه مهــا املريــان أي مهــا اخلصــلتان املرتــان . املمــات 

اهـوإمنا نسبهما إىل املَراَرة ملا فيهما من املأمث،والكربى  وللثنتني الصغريان والكربيان فكذلك املُرّيان 
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الوصيةما جيوز من مقدار يف 
فيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد حدثنا أبو نعيم حدثنا س]2742[البخاري -

وأنـا مبكـة صلى اهللا عليـه وسـلم يعـودينجاء النيب:اهللا عنه قاليوقاص رضعن سعد بن أيب
يا رسـول :قلت. يرحم اهللا ابن عفراء :قال .هاجر منها، وهو يكره أن ميوت باألرض اليت

:قـــال ؟الثلـــث :قلـــت. ال :ال قـــ؟ فالشـــطر :قلـــت. ال :قـــال ؟ كلـــه اهللا ، أوصـــى مبـــايل
فالثلث ، والثلث كثري ، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خري مـن أن تـدعهم عالـة يتكففـون النـاس 

ترفعهـــا إىل يفيف
لــه يومئــذ إال ومل يكــن. امرأتــك ، وعســى اهللا أن يرفعــك فينتفــع بــك نــاس ويضــر بــك آخــرون 

اهـابنة 
أخربنا حممد بن محيد العبدي عن معمر عن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه ]3497[ابن سعد -

ألن أوصـــي بـــاخلمس أحـــب إيل مـــن أن أوصـــي بـــالربع ، وألن أوصـــي : قـــال أبـــو بكـــر : قـــال 
.اهـ مرسل جيد ، ومن أوصى بالثلث فلم يرتك شيئابالربع أحب إيل من أن أوصي بالثلث 

حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقـان عـن خالـد بـن أيب عـزة]31563[ل ابن أيب شيبة وقا
ابـــن ســـعد .آخـــذ مـــن مـــايل مــا أخـــذ اهللا مـــن الفـــيء فأوصــى بـــاخلمس: قـــال أبـــو بكــر : قــال 

أخربنا وكيع بن اجلراح وكثري بن هشام عـن جعفـر بـن برقـان عـن خالـد بـن أيب عـزة ]3477[
.آخــذ مـــن مـــايل مــا أخـــذ اهللا مـــن يفء املســـلمني: ، أو قـــال أن أبــا بكـــر أوصـــى خبمــس مالـــه 

حدثنا عبد اهللا بـن داود عـن جعفـر بـن برقـان عـن خالـد بـن أيب عـزة أن أبـا ]1529[مسدد 
اهــ رواه بكر رضي اهللا عنه أوصى باخلمس فقال آخذ من مايل ما أحل اهللا من يفء املسـلمني

وهو مرسـل . ، فذكره حدثنا مسدد: قالحدثنا حيىي بن حممد بن حيىي]7028[ابن املنذر 
.صاحل 

أن أبـا ن خالـد بـن معـدان حدثنا عبد اهللا بن داود عن ثور بن يزيد عـ]1528[وقال مسدد 
اهـــ قــال إن اهللا تعــاىل تصــدق علــيكم بثلــث أمــوالكم عنــد وفــاتكم : قــالبكــر رضــي اهللا عنــه 

.إسناد صحيح : البوصريي يف اإلحتاف 
:وقـــال، عـــن معمـــر عـــن قتـــادة أن ابـــا بكـــر أوصـــى بـــاخلمس ]16363[عبـــد الـــرزاق وقـــال

وأوصــى )واعلمــوا أمنــا غنمــتم مــن شــيء فــأن هللا مخســه(أوصــى مبــا رضــي اهللا بــه لنفســه مث تــال 
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ذكـر لنـا أن أبـا : عـن قتـادة قـال النحوي شيبان من طريق] 12950[البيهقي . عمر بالربع 
اهللا بـه مـن غنـائم يمبـا رضـأرضـى مـن مـايلال: وقـال، اهللا عنـه أوصـى خبمـس مالـهيبكر رض
.اخلمــس معــروف والربــع جهــد والثلــث جييــزه القضــاة: وكــان يقــال :وقــال قتــادة؟ املســلمني

أخربنـا مهـام بـن حيـىي عـن قتـادة قـال : أخربنـا عمـرو بـن عاصـم قـال]3478[وقال ابن سـعد 
أخربنـا عـارم بـن وقال . يل من مايل ما رضي ريب من الغنيمة فأوصى باخلمس: قال أبو بكر
ابـن .أخربنـا محـاد بـن زيـد عـن إسـحاق بـن سـويد أن أبـا بكـر أوصـى بـاخلمس: الفضل قـال

: عـن قتـادة قـال أخربنا مهام بـن حيـىي: أخربنا عمرو بن عاصم الكاليب قال ]4126[سعد 
عـن الثـوري عمـن مسـع احلسـن ]16364[عبـد الـرزاق وقـال.أوصى عمر بن اخلطاب بالربع

.اهـ مراسيل بصرية أوصى أبا بكر باخلمس : أبا قالبة يقوالن و 
أوصــى أبــو : حــدثنا أبــو معاويــة عــن جــويرب عــن الضــحاك قــال ]31564[ابــن أيب شــيبة -

أنــا جــويرب عــن الضــحاك أن : نــا هشــيم قــال]334[ســعيد بــن منصــور .بكــر وعلــي بــاخلمس
.اهـ ضعيفن ذوي قرابتهماأبا بكر وعليا أوصيا باخلمس من أمواهلما ملن ال يرث م

: لقــابــو أســامة عــن عبيــد اهللا عــن نــافع عــن ابــن عمــر حــدثنا أ]31561[ابــن أيب شــيبة -
]7033[ابـن املنـذر . الثلث وسط ال خبس وال شطط: القذكر عند عمر الثلث يف الوصية

د بـن عمر بن حممأخربينأخربين ابن وهب قال: احلكم قالأخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد 
عن نافع عن عبد اهللا بن عمـر أن عمـر بـن اخلطـاب رضـي زيد بن عبد اهللا وعبد اهللا بن عمر 

البيهقــي .ال خبــس وال شــططالثلــث وســط مــن املــال: ية فقــال عمــراهللا عنــه ســئل عــن الوصــ
رجـال مـن أهــل العلـم مـنهم عمـر بــن حممـد بـن زيــد ابـن وهــب أخـربينمـن طريـق] 12948[

نافعـا حـدثهم ن اخلطاب وعبد اهللا بن عمر ويونس بن يزيـد وغـريهم أن بن عبد اهللا بن عمر ب
ثلث ال: اهللا عنه سئل عن الوصية فقال عمر يأن عمر بن اخلطاب رضعن عبد اهللا بن عمر

.اهـ صحيح وسط من املال ال خبس وال شطط
الثلــث :بــن عمــر قــالاأخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن نــافع عــن ]16367[عبــد الــرزاق وقــال

حـــدثنا ]7035[اهــــ كـــذا وجدتـــه ، أُراه ســـقطا ، رواه ابـــن املنـــذر ســـط ال خبـــس وال شـــطط و 
أخربنـا معمــر عـن أيــوب عـن نــافع عـن ابــن : قـالأخربنــا عبـد الــرزاق: قـالإسـحاق بـن إبــراهيم

اهـالثلث وسط ال خبس وال شطط: عن عمر قالعمر
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: إسـحاق بـن سـويد قـالأنـا: نا معتمـر بـن سـليمان قـالحـدث]335[سعيد بن منصور وقال 
يــا أمــري املــؤمنني أنــا شــيخ كبــري وإن مــايل  : جــاء شــيخ إىل عمــر فقــال: نــا العــالء بــن زيــاد قــال

يـا أمـري : قـال، ال : كثري، وترثين أعراب موال كاللـة، منـزوح نسـبهم، أفأوصـي مبـايل كلـه؟ قـال
هم، أفأوصــي مبــايل  املــؤمنني أنــا شــيخ كبــري ومــايل كثــري ويــرثين أعــراب مــوال كاللــة، منــزوح نســب

حـدثين يعقـوب ]8771[ابـن جريـر . فلـم يـزل حيطـه حـىت بلـغ العشـر : قـال، ال : كله؟ قال
جـاء : بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قـال حـدثنا إسـحاق بـن سـويد عـن العـالء بـن زيـاد قـال

إين شيخ، وليس يل وارث إال كاللة أعراب مرتاخ نسبهم،: شيخ إىل عمر رضي اهللا عنه فقال
حـدثنا سـليمان بـن حـرب حـدثنا محـاد بـن ]3259[الـدارمي .ال: أفأوصي بثلث مايل؟ قال

وصـيىت مـا : زيد عن إسحاق بن سويد عن العالء بن زياد أن أباه زياد بـن مطـر أوصـى فقـال 
حـــدثنا ]3260[الـــدارمي .اتفـــق عليـــه فقهـــاء أهـــل البصـــرة ، فســـألت فـــاتفقوا علـــى اخلمـــس

بــن زيــد عــن إســحاق بــن ســويد عــن العــالء بــن زيــاد أن رجــال ســليمان بــن حــرب حــدثنا محــاد
فالثلـث؟ : قـال . ال: بالنصـف؟ قـال يكاللـة فأوصـيإن وارثـ: سأل عمر بـن اخلطـاب فقـال 

: حـىت صـار إىل العشـر فقـال . ال: فـاخلمس؟ قـال : قـال . ال: فالربع؟ قـال : قال . ال: قال 
.)1(صاحلاهـ مرسل بصري أوص بالعشر

ان أنـه قـرأ علـى فضـيل بـن ميسـرة عـن حدثنا معتمر بـن سـليم]31598[يب شيبة وقال ابن أ
: قـال أيب حريز عن احلكـم عـن جماهـد عـن عمـر

.اهـ مرسل حسن جيوز هلما يف ماهلما إال الثلث
ألن :علــي قــالأخربنــا الثــوري عــن أيب إســحاق عــن احلــارث عــن ]16361[عبــد الــرزاق -

وصــي بــالربع أحــب إيل مــن أن أوصــي أأوصــي بــاخلمس أحــب إيل مــن أن أوصــي بــالربع وأن 
اهــ رواه ابــن اجلعـد وابــن أيب شـيبة وابــن املنـذر عــن بالثلـث ومـن أوصــى بالثلـث فلــم يـرتك شــيئا 

.أيب إسحاق ، واحلارث ال حيتج به 
ابن سـعد .الزبري أوصى بثلثهحدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن]31560[ابن أيب شيبة -
أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن الــزبري بــن العــوام أوصــى ] 3130[

مسعــت إســحاق بــن ســويد حيــدث عــن العــالء بــن زيــاد : ر بــن ســليمان قــالنا معتمــحــدث] 336[بــن منصــور ســعيد -1
فما تتابعوا عليه فهو وصييت، فسألتهم فتتابعوا على ،أي الوصية أمثل: أمرين والدي أن أسأل علماء أهل البصرة: قال

.اهـاخلمس 
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أخربنــا هشــام بــن : أخربنــا أبــو أســامة محــاد بــن أســامة قــال ]3131[وقــال ابــن ســعد .بثلثــه
، فقمت إىل جنبـه ملا وقف الزبري يوم اجلمل دعاين: عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري قال 

يا بين ، إنه ال يقتل اليوم إال ظامل أو مظلوم ، وإين ال أراين إال سأقتل اليوم مظلوما : ، فقال 
يـا بـين ، بـع مالنـا ، : أفرتى ديننـا يبقـي مـن مالنـا شـيئا ؟ مث قـال يين ،دَ ، وإن من أكرب مهي لَ 

. لـدين شـيء فثلثـه لولـدك واقض ديين ، وأوص بالثلث ، فإن فضل من مالنا مـن بعـد قضـاء ا
قـال . وكان بعض ولد عبد اهللا بن الزبري قد وازى بعـض بـين الـزبري خبيـب وعبـاد : قال هشام 

يـا بـين ، إن : فجعل يوصيين بدينه ، ويقول : قال عبد اهللا بن الزبري . وله يومئذ تسع بنات: 
يا أبـة : د حىت قلت فواهللا ما دريت ما أرا: قال . عجزت عن شيء منه فاستعن عليه موالي 

.، وذكر احلديث اهـ رواه البخاري اهللا : من موالك ؟ قال 
حدثنا عبد األعلى عن برد عن مكحول أن معـاذ بـن جبـل قـال]31562[ابن أيب شيبة -
اهــــ روي مرفوعـــا وال إن اهللا تصـــدق علـــيكم بثلـــث أمـــوالكم زيـــادة يف حيـــاتكم يعـــين الوصـــية: 

.ان حمفوظا يصح ، وهذا مرسل حسن ، إن ك
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه عـن ]2743[البخاري -

الثلـث :قال ناس إىل الربع ، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملو غض ال: قال ابن عباس
اهـ، والثلث كثري أو كبري 

ش عــن عــن األعمــدلحــدثنا منــ: حــدثنا حيــىي بــن آدم قــال ]31572[وقــال ابــن أيب شــيبة 
.اهـ مندل ضعيف الربع حيف والثلث حيف: عباس قال بن مالك بن احلارث عن ا

بن أمحد بن عبدان أخربنا أمحد بن عبيد حدثنا هشام يأخربنا عل]12951[وقال البيهقي 
عـن طلحـة بـن مصـرف يأخربنا ابـن رجـاء أخربنـا حممـد بـن طلحـة عـن إدريـس األوديبن عل

ييوصــيبــاخلمس أفضــل مــن الــذييوصــيالــذ: رث عــن ابــن عبــاس قــال عــن مالــك بــن احلــا
.اهـ حسن بالثلثييوصيبالربع أفضل من الذييوصيبالربع والذ

كــانوا : حــدثنا ابــن فضــيل عــن عطــاء عــن أيب عبــد الــرمحن قــال ]31574[ابــن أيب شــيبة -
بــن عبــد اهللا نا خالــد حــدث]333[ســعيد بــن منصــور وقــال .يســتحبون أن يرتكــوا مــن الثلــث

مل يكـن أحـد منـا يبلـغ يف وصـيته الثلـث : أنا عطاء بن السائب عن أيب عبـد الـرمحن قـال: قال
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اهـــ فيــه والثلــث كثــري، الثلــث : حــىت يــنقص منــه شــيئا لقــول رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
.ضعف 

كــان اخلمــس أحــب :عــن الثــوري عــن األعمــش عــن إبــراهيم قــال]16365[عبــد الــرزاق -
حـدثنا أبـو معاويـة ]31568[ابـن أيب شـيبة . الربع والربع أحـب إلـيهم مـن الثلـثم من إليه

كـانوا يقولـون الـذي يوصـي بـاخلمس أفضـل مـن الـذي يوصــي : عـن األعمـش عـن إبـراهيم قـال
نـا هشـيم قـال]337[سـعيد .بالربع ، والذي يوصـي بـالربع أفضـل مـن الـذي يوصـي بالثلـث

اخلمس يف الوصية أحب إلـيهم مـن الربـع، والربـع أحـب إلـيهم كان: أنا مغرية عن إبراهيم قال
الـدارمي . اإلمسـاك يف احليـاة والتبـذير يف املمـاتمهـا املريـان مـن األمـر: من الثلث، وكان يقال

كـــان : حـــدثنا عبيـــد اهللا بـــن موســـى عـــن إســـرائيل عـــن منصـــور عـــن إبـــراهيم قـــال ]3264[
.اهـ صحيح السدس أحب إليهم من الثلث

هباب من
ة الصـيدالين عـن مـار حـدثنا ع: حدثنا إسـحاق بـن منصـور قـال ]31441[ابن أيب شيبة -

.اهـ ضعيف ثابت عن أنس أنه أوصى مبثل نصيب أحد ولده
أن حــدثنا حممــد عــن أيب قــيس عــن اهلزيــل: حــدثنا وكيــع قــال ]31446[ابــن أيب شــيبة -

اهــ أبـو قـيس امسـه )1(لـه السـدس: يسـم ، فقـال عبـد اهللا رجال جعل لرجل سـهما مـن مالـه ومل
.عبد الرمحن بن ثروان ، وحممد أظنه ابن أيب ليلى ليس بالقوي 

هل يزيد على الثلث إذا اسرتضى الوارثني ؟
حــدثنا وكيــع عــن املســعودي عــن أيب عــون عــن القاســم بــن عبــد ]31373[ابــن أيب شــيبة -

الثلـث فـأذنوا لـه ، فلمـا مـات أن رجال استأذن ورثته يف مرضه يف أن يوصي بـأكثر مـنالرمحن
ســعيد بــن .ذلــك هلــم ، ذلــك التكــره ال جيــوز: فقــال ،رجعــوا ، فســئل ابــن مســعود عــن ذلــك 

أنا املسعودي عن حممد بـن عبيـد اهللا الثقفـي عـن القاسـم : نا هشيم قالحدث]390[منصور 

كانـت : ن إيـاس بـن معاويـة قـال عـن احلبـاب عـن محـاد بـن زيـد عـن أيـوب حدثنا زيد ب]31445[ابن أيب شيبة -1
السـهم يف  : فقـال ،حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن محيد أن عديا سأل إياسا وقال.له السدس: العرب تقول 

.صحيح اهـكالم العرب السدس
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ك التكـره، ال ذلـ: قـال عبـد اهللا: قـالوأظنين مسعته من القاسم: ملسعوديقال ابن عبد الرمحن
أن عـــون عـــن القاســـمعـــن أيبيحـــدثنا أبـــو نعـــيم حـــدثنا املســـعود]3255[الـــدارمي .جيـــوز

مـات ، فسـئل بأكثر من الثلث فأذنوا له ، مث رجعوا فيه بعد ما يرجال استأذن ورثته أن يوص
حدثنا علي بـن عبـد العزيـز ]9161[الطرباين .هذا التكره ال جيوز: عبد اهللا عن ذلك فقال

أن رجـال اسـتأذن ورثتـه أن يوصـي بـأكثر نا أبو نعيم ثنا املسـعودي عـن أيب عـون عـن القاسـمث
ذاك النكرة : ت، فسئل عبد اهللا عن ذلك، فقالمن الثلث، فأذنوا له، مث رجعوا فيه بعد ما ما

اهـ ال جيوز
: قــال حــدثنا غنــدر عــن شــعبة عــن يزيــد أيب خالــد الــداالين]31375[وقــال ابــن أيب شــيبة 

أبا عون حممد بن عبيد اهللا حيدث عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا أنه مسعت 
ذلــك : يف الرجــل يوصــي بــأكثر مــن الثلــث جييــزه الــوارث ، مث ال جييــزه بعــد موتــه ، قــال قــال

حــدثنا حممــد بــن : حــدثنا حممــد بــن املثــىن قــال]1379[الكــىن الــدواليب يف .التكــره ال جيــوز
حيـدث مسعـت أبـا عـون حممـد بـن عبيـد اهللا: قـالحدثنا شـعبة عـن يزيـد أيب خالـد: جعفر قال

عــن عبــد اهللا يف الرجــل يوصــي بــأكثر مــن الثلــث فيجيــزه عــن القاســم بــن عبــد الــرمحن عــن أبيــه
اهـ ذاك املكره ال جيوز: جييزه بعد موته قالالوارث مث ال
حيـدث احلكـم بـن عتيبـةمسعـت : قـالعـالءأنـا أيـوب أبـو النا هشيمحدث]391[وقال سعيد 

.اهـ هذه مراسيل كوفية حسان مثل ذلكمسعودابنعن 
عــن الثــوري عــن أيب إســحاق اهلمــداين عــن أيب ميســرة عمــرو بــن ]16371[عبــد الــرزاق -

ن ميــوت أحــدكم أإنكــم مــن أحــرى حــي بالكوفــة : شــرحبيل قــال قــال يل عبــد اهللا بــن مســعود 
سـعيد . ه إذا كـان كـذلك أن يضـع مالـه يف الفقـراء واملسـاكني وال يدع عصبة وال رمحا فما مينع

قـال : حدثين أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال: نا سفيان قالحدث]215[بن منصور 
إنكم معاشر مهدان من أحجا حي بالكوفة ميوت أحـدكم وال يـرتك عصـبة فـإذا كـان  : عبد اهللا

هـو عمـرو : عـن أيب ميسـرة قـال سـعيدنا أبـو وكيـع عـن أيب إسـحاق.كذلك فليوص مباله كله
يــا أبــا ميســرة، إنكــم معاشــر مهــدان ميــوت فــيكم امليــت ال : قــال يل عبــد اهللا: بــن شــرحبيل قــال

اهـفإذا كان كذلك فليضع ماله حيث شاء، يدرى من عصبته 
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نــا األعمــش عــن إبــراهيم عــن مهــام بــن : نــا أبــو معاويــة قــال]217[ســعيد بــن منصــور وقــال 
مــن أجــدر إنكــم معاشــر أهــل الــيمن: قــال يل عبــد اهللا: و بــن شــرحبيل قــالاحلــارث عــن عمــر 

. كذلك فليضع الرجل ماله حيث شـاءالناس أن ميوت الرجل منكم وال يدع عصبة، فإذا كان  
مسعـت الشـعيب يقـول : حدثنا األعمش قال: حدثنا وكيع قال]31548[وقال ابن أيب شيبة 

: مسعـه غـريي ، مسعـت عمـرو بـن شـرحبيل يقـول مسعت حديثا ما بقي أحد: يف املسجد مرة 
فليضــع ، إنكــم معشــر الــيمن مــن أجــدر قــوم أن ميــوت الرجــل وال يــدع عصــبة : قــال عبــد اهللا 

: قال كذا وكذا ، قال إبـراهيم إن الشعيب: فقلت إلبراهيم : مش ماله حيث شاء ، قال األع
]7460[الطحـــاوي .عـــن عبـــد اهللا مثلـــهم بـــن احلـــارث عـــن عمـــرو بـــن شـــرحبيل حـــدثين مهـــا

عن الشعيب عن عمـرو ثنا حيىي بن عيسى عن األعمش : بن يونس قالحدثنا حممد بن عمرو
، إنــه لــيس مـــن حــي مــن العـــرب هقــال عبــد اهللا بـــن مســعود رضــي اهللا عنـــ: بــن شــرحبيل قـــال

ـــه وارث مـــنكم معشـــر مهـــدان فـــإذا، أحـــرى أن ميـــوت الرجـــل مـــنهم  كـــان كـــذلك وال يعـــرف ل
حــدثين مهــام بــن : يم فقــالفــذكرت ذلــك إلبــراه: قــال األعمــش. يــث أحــبح، فليضــع مالــه 

حــدثنا ســليمان بــن شــعيب .مثلــهاحلـارث عــن عمــرو بــن شــرحبيل رضــي اهللا عنــه عـن عبــد اهللا
عـن ثنـا شـعبة عـن سـلمة بـن كهيـل عـن أيب عمـرو الشـيباين: ثنا عبد الرمحن بن زياد قال: قال

ثنــا شــعبة عــن احلكــم عــن إبــراهيم عــن عمــرو بــن :حــدثنا عبــد الــرمحن قــال.مثلــهابــن مســعود
.اهـ مهدان أصح ، وهو خرب صحيح مثلهشرحبيل عن عبد اهللا

يـا : بن مسعود قال لرجل اعن معمر عن مغرية عن إبراهيم أن ]16374[عبد الرزاق وقال
معشر أهل اليمن مما ميوت الرجل منكم الذي ال يعلم أن أصله من العرب وال يـدري ممـن هـو 

نـا هشـيم ]218[سـعيد . فمن كان كذلك فحضره املوت فإنه يوصي مباله كله حيـث شـاء 
يــا أبــا معمــر إنكــم معاشــر أهــل : أنــا مغــرية عــن إبــراهيم أن ابــن مســعود قــال أليب معمــر: قــال

دكم كـذلك فليـوص مالـه كلـه اليمن مما ميوت فيكم امليـت ال يـدرى مـن عصـبته، فـإذا كـان أحـ
.اهـ ضعيف حيث شاء

رأت امــرأة علــى عهــد :بــن ســريين قــالاعــن معمــر عــن أيــوب عـن ]16372[عبـد الــرزاق -
، مث ماتـت لـذلك الوقـت ، فقسمت ماهلا كلـه ، 

كانـــت أحـــق :قـــال؟ أي امـــرأة كانـــت امرأتـــك : فقـــال ، فجـــاء زوجهـــا إىل األشـــعري فـــأخربه 
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أفتـأمرين أن أرد أمـر هـذه : قـال أبـو موسـى . شـهيد يف سـبيل اهللا النساء أن تدخل اجلنة إال ال
.اهـ مرسل جيد فأجازه ، 

من اشرتط يف وصيته وما جاء يف تغيريها
سلمة عن عمرو بن شـعيبعن محاد بن حدثنا زيد بن احلباب]31380[ابن أيب شيبة -

يوصـي بـأخرى ، قـال يف الرجـل يوصـي بوصـية مثيب ربيعة كتب إىل عمر بن اخلطابأن ابن أ
عــن عــن حســني املعلــمحــدثنا حيــىي بــن ســعيد]31449[ابــن أيب شــيبة .أملكهمــا آخرمهــا: 

حلـارث بـن عبـد اهللا بـن أيب ربيعــةأو ابـد اهللا بـن احلــارث بـن أيب ربيعـةعـن ععمـرو بـن شـعيب
ليغـري: شـيء يصـنعه أهـل الـيمن ، يوصـي الرجـل ، مث يغـري وصـيته ، قـال : قلـت لعمـر : قال 

حـدثنا أبـو الوليـد الطيالسـى حـدثنا مهـام حـدثنا قتـادة ]3273[الـدارمي .ما شاء من وصيته
حيـدث الرجـل يف: ربيعـة أن عمـر بـن اخلطـاب قـال عن عمرو بن شعيب عن عبد اهللا بن أيب

حدثنا سهل بن محاد حدثنا مهام عـن أبو حممد وقال. وصيته ما شاء ، ومالك الوصية آخرها
حيــدث : ربيعــة عــن الشــريد بــن ســويد قــال قــال عمــر عبــد اهللا بــن أيبعمــرو بــن شــعيب عــن

يسمع من عمـرو ، مهام مل: قال أبو حممد . وصيته ما شاء ، ومالك الوصية آخرهاالرجل يف
اهـوبينهما قتادة

مـــالك :حـــدثنا معمـــر عـــن قتـــادة أن عمـــر بـــن اخلطـــاب قـــال]16379[عبـــد الـــرزاق وقـــال
يف العتـق وغــريه يغــري فيهــا مــا ان قتـادة يقــول هــو خمــري يف وصــيته قــال معمــر وكــ.الوصـية آخرهــا

.قال معمر بلغين أنه ذكره عن عمرو بن شعيب عن احلارث بن عبد اهللا عن عمر . شاء
ر بـن حدثنا سعيد عن ابن املبارك عن معمـر عـن قتـادة قـال قـال عمـ]3277[وقال الدارمي 

.اهـ ال يثبت مالك الوصية آخرها: اخلطاب 
مـا : قـال عمـر : قـال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن جماهد]31450[ال ابن أيب شيبة وق

.اهـ ضعيف رقيقه فهي وصية إن شاء رجع فيهاأعتق الرجل يف مرضه من
أن حدثنا وكيع عن أيب العميس عن عامر بن عبد اهللا بـن الـزبري ]31461[ابن أيب شيبة -

عود هللا الرمحن الرحيم ، هذا ما أوصى به ابن مسبسم ا: أوصى فكتب يف وصيته مسعودابن
.اهـ مرسل جيد ، يأيت إن حدث به حدث يف مرضه هذا: 
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حدثنا أبو أسامة عن أيب عمري احلارث بن عمري عن أيـوب عـن ]31464[ابن أيب شيبة -
.اهـ سند جيد ن حدث يب حدث قبل أغري كتايب هذاإ: أنه كان يشرتط عمرابنعن نافع

قالـــت : قـــال حـــدثنا يزيـــد بـــن هـــارون عـــن ابـــن عـــون عـــن نـــافع]31460[أيب شـــيبة ابـــن-
ســعيد .دث يب حــدث قبــل أن أغــري وصــييت هــذهإن حــ: ليكتــب الرجــل يف وصــيته : عائشــة

قالــت أم املــؤمنني : قــالنا يزيــد بــن هــارون عــن ابــن عــون عــن نــافعحــدث]373[بــن منصــور 
. دث املــــوت قبــــل أن أغــــري وصــــييت هــــذهحــــإن حــــدث يب : يكتــــب الرجــــل يف وصــــيتهعائشــــة

حدثنا إمساعيـل بـن حممـد الصـفار حـدثنا عبـاس بـن حممـد حـدثنا معاويـة ]4339[الدارقطين 
ليكتـب :بن عمرو حدثنا أبو إسـحاق عـن ابـن عـون عـن القاسـم بـن حممـد عـن عائشـة قالـت

.اهـ سند صحيح هذهحدث موت قبل أن أغري وصييتوصيته إن حدث يبالرجل يف
نا الوليـد بـن أيب هشـام مـوىل : أنا يونس قال: نا هشيم قالحدث]372[سعيد بن منصور -

أم املــــؤمنني، فـــإذا هــــي قــــد أوصــــت بأشــــياء وإذا يف آخــــر حفصــــةقــــرأت وصــــية : قـــريش قــــال
.ثقاتاهـ ذو أتى ما مل أغريهايإن أتى عل: وصيتها

كــانوا يوصــون : قــال حــدثنا عبــد األعلــى عــن هشــام عــن حممــد]31462[ابــن أيب شــيبة -
اهــ صـحيح ، يـأيت دث يب حـدث قبـل أن أغـري وصـييت هـذهإن حـ: فيكتب الرجل يف وصيته 

.قريبا 
حــدثنا محــاد : حــدثنا حجــاج قــال: حــدثنا علــي بــن عبــد العزيــز قــال]7062[ابــن املنــذر -

عــن الشــعيب أن عليــا قــال يف رجــل أوصــى أخربنــا احلجــاج عــن حصــني بــن عبــد الــرمحن: قــال
اهـــ حصــني أظنــه يرجــع يف ورثــة املوصــي: ل بوصــية فمــات املوصــى لــه قبــل املوصــي، قــاللرجــ

.تصحيفا من خصيف 
حدثنا حفـص عـن أشـعث عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن ]31381[وقال ابن أيب شيبة 

.هي لورثة املوصى لـه: يف رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصي له قبل أن تأتيه ، قال علي 
إســحاق بــن مســهر عــن أشــعث عــن أيبيحــدثنا حممــد بــن عيينــة عــن علــ]3366[الــدارمي 

.اهـ ضعيف )1(حدثت أن عليا كان جييزها: قال يالسبيع

كتابـا، وقـرأه علـى الشـهود، أو قـرأ الكتـاب أمجـع أهـل العلـم علـى أن املوصـي إذا كتـب  ]117/ 8[قال ابن املنذر -1
اهـعليه وعلى الشهود، وأقر مبا فيه أن الشهادة عليه جائزة
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جامع العمل يف الوصية
أخربنا مسلم بـن خالـد : أخربنا أمحد بن حممد بن الوليد األزرقي قال ]4127[ابن سعد -

اهـــ ضــعيف ، أظنــه هد يف وصــيتهعــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن عمــر بــن اخلطــاب مل يتشــ
.خمتصرا من قصة طعنه 

أخربنا مسلم بـن خالـد : قال أمحد بن حممد بن الوليد األزرقيأخربنا ]2955[ابن سعد -
عثمـان بـن عفـان مل يتشـهد أن شـام بـن عـروة عـن أبيـهعن هحدثين عبد الرحيم : الزجني قال 

.اهـ ضعيف ، وهو خمتصر يف وصيته
أخربنــا وكيــع بــن اجلــراح عــن أيب العمــيس عــن عــامر بــن عبــد اهللا بــن ]3325[ابــن ســعد -

ابــن ســعد .بســم اهللا الــرمحن الــرحيم: أنــه أوصــى ، فكتــب يف وصــيته مســعودابــنعــن الــزبري 
أيب العمــيس عــن عــامر بــن عبــد اهللا بــن الــزبري عــن ابــن عــنأخربنــا وكيــع بــن اجلــراح]3325[

أخربنـا موسـى بـن إمساعيـل.م اهللا الـرمحن الـرحيمبسـ: أنه أوصى ، فكتـب يف وصـيته مسعود
حــدثين : حـدثين أبـو عمــيس عتبـة بـن عبـد اهللا قـال : أخربنـا عبـد الواحـد بــن زيـاد قـال : قـال 

أوصــى عبـــد اهللا بــن مســـعود إىل الــزبري ، وكـــان رســـول اهللا : عــامر بـــن عبــد اهللا بـــن الــزبري قـــال 
هـذا مـا أوصـى : إىل ابنه عبـد اهللا بـن الـزبري صلى اهللا عليه وسلم آخى بينهما ، فأوصى إليه و 

عبد اهللا بن مسعود إن حدث به حدث يف مرضه ، إن مرجع وصيته إىل الزبري بـن العـوام وإىل 

بعلمهمـا ، وال حيجـر ذلـك عـن امرأتـه عليهما يف شيء منه ، وإنـه ال تـزوج امـرأة مـن بناتـه إال 
قيقـه إذا أدى فـالن مخسـمئة فهـو حـرزينب بنـت عبـد اهللا الثقفيـة ، وكـان فيمـا أوصـى بـه يف ر 

.اهـ ورواه البيهقي من طريق إبراهيم بن املنذر عن وكيع به ، وهو مرسل جيد 
عبد اهللا بن أنحدثنا هشام عن أبيه: حدثنا أبو أسامة قال ]31553[وقال ابن أيب شيبة 

وعبد الرمحن بن عوف ومطيع بن األسود أوصوا إىل الـزبري عود وعثمان واملقداد بن األسود مس
حدثنا حممد بن عبد اهللا ]3077[الطرباين .وأوصى إىل عبد اهللا بن الزبري: بن العوام ، قال 

صـى أو :هر عن هشام بن عروة عن أبيـه قـالأنا علي بن مساحلضرمي ثنا منجاب بن احلارث
وقــال . وعبــد اهللا بــن عــامرإىل عبــد اهللا بــن الــزبري عائشــة وحكــيم بــن حــزام وشــيبة بــن عثمــان

حدثنا أمحد بن زيد بن هارون القزاز املكي ثنا إبراهيم بن املنـذر احلزامـي ثنـا ]232[الطرباين 
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عبــد اهللا بــن حممــد بــن حيــىي بــن عــروة عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن مطيــع بــن األســود قــال 
واهللا لــو عهــدت عهــدا أو تركــت تركــة لكــان : مسعــت عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه يقــول 

ورواه البيهقـــي .أحـــب إيل مـــن أن أجعلهـــا إليـــه الـــزبري بـــن العـــوام فإنـــه ركـــن مـــن أركـــان الـــدين 
حــدثنا يعبــد الغفــار بــن عبــد اهللا املوصــليعقــوب بــن ســفيان حــدثينمــن طريــق] 13034[

اهللا عنـه عثمـان بـن يأوصـى إىل الـزبري رضـ: عروة عن أبيـه قـال بن مسهر عن هشام بن يعل
عفــان وعبــد الــرمحن بــن عــوف وعبــد اهللا بــن مســعود واملقــداد بــن األســود ومطيــع بــن األســود 

أنشـدك اهللا والـرحم واهللا مـا : ال أقبل وصيتك فقـال لـه مطيـع : وقال ملطيع ، اهللا عنهم يرض
لـو تركـت تركـة : مسعـت عمـر يقـول اهللا عنـه إينيعمر بن اخلطاب رضـيذلك إال رأأتبع يف

اهــــ ذكـــره إنـــه ركـــن مـــن أركـــان الـــدينأو عهـــدت عهـــدا إىل أحـــد لعهـــدت إىل الـــزبري بـــن العـــوام 
.إسناده حسن: 

ـــا الوليـــد عـــن حفـــص بـــن غـــيالن عـــن ]3247[الـــدارمي - حـــدثنا احلكـــم بـــن املبـــارك أخربن
يشهد هذا ما شهد به ، يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك : وصى قال مكحول حني أ

لـه ، وأن حممـدا عبــده ورسـوله ، ويــؤمن بـاهللا ويكفـر بالطــاغوت ، علـى ذلــك حييـا إن شــاء اهللا 
وميــوت ويبعــث ، وأوصــى فيمــا رزقــه اهللا فيمــا تــرك إن حــدث بــه حــدث وهــو كــذا وكــذا إن مل 

ابـن ثوبـان عـن أبيـه عـن حدثنا احلكم حدثنا الوليـد قـال أخـربين.هذه الوصيةيغري شيئا مما يف
.اهـ مرسل صاحل الدرداءأيبهذه وصية : مكحول قال 

نا فضـيل بـن عيـاض عـن هشـام بـن حسـان عـن ابـن سـريينحدث]326[سعيد بن منصور -
هذا ما أوصى به فـالن بـن فـالن، : كانوا يكتبون يف صدر وصاياهم: قالمالكبنأنسعن 

وصى أنه يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، وأن حممـدا عبـده ورسـوله، وأن السـاعة أ
آتيـــة ال ريـــب فيهـــا، وأن اهللا يبعـــث مـــن يف القبـــور، وأوصـــى مـــن تـــرك مـــن أهلـــه أن يتقـــوا اهللا ، 
ويصــلحوا ذات بيــنهم، ويطيعــوا اهللا ورســوله إن كــانوا مــؤمنني، وأوصــاهم مبــا أوصــى بــه إبــراهيم 

عبــد الــرزاق ).يــا بــين إن اهللا اصــطفى لكــم الــدين فــال متــوتن إال وأنــتم مســلمون(يعقــوب بنيـه و 
كــانوا :أخربنــا معمــر عــن أيــوب عــن حممــد بــن ســريين عــن أنــس بــن مالــك قــال]16319[

يكتبون يف صدور وصاياهم بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم هـذا مـا أوصـى بـه فـالن إنـه يشـهد أن ال 
له وأن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه و سلم وأن الساعة آتية إله إال اهللا وحده ال شريك 
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ال ريــب فيهــا وأن اهللا يبعــث مــن يف القبــور وأوصــى مــن تــرك مــن أهلــه أن يتقــوا اهللا ويصــلحوا 
وأوصــاهم مبــا أوصـى إبــراهيم بنيــه ويعقــوب ، ذات بيـنهم ويطيعــوا اهللا ورســوله إن كـانوا مــؤمنني 

وذكـره عبـد الـرزاق عـن هشـام عـن ).متوتن إال وانتم مسلمونإن اهللا اصطفى لكم الدين فال(
حدثنا أبو حممد بن صـاعد حـدثنا حممـد بـن ]4348[الدارقطين . بن سريين عن أنس مثلها

الـدارمي . مثلـه زنبور حدثنا فضيل بن عيـاض عـن هشـام عـن ابـن سـريين عـن أنـس بـن مالـك 
نا هشـام بـن حسـان عـن ابـن سـريين أخربنا أمحد بن عبـد اهللا حـدثنا أبـو بكـر حـدث]3246[

هـذا مـا أوصـى بـه فـالن بـن فـالن أنـه يشـهد أن ال إلـه : هكـذا كـانوا يوصـون : عن أنس قـال 
وأن الساعة آتية ال ريـب فيهـا وأن اهللا ( إال اهللا وحده ال شريك له ، وأن حممدا عبده ورسوله 

يصــلحوا ذات بيــنهم وأن وأوصــى مــن تــرك بعــده مــن أهلــه أن يتقــوا اهللا و ) يبعــث مــن ىف القبــور
إن يـا بـين(يطيعوا اهللا ورسوله إن كانوا مؤمنني ، وأوصاهم مبا أوصـى بـه إبـراهيم بنيـه ويعقـوب 

مـن وجعـه وأوصى إن حدث بـه حـدث) اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون
.اهـ أبو بكر هو ابن عياش هذا أن حاجته كذا وكذا

: قـال أخربنـا هشـام بـن حسـان: حدثنا يزيد بن هارون قـال ]31678[وقال ابن أيب شيبة 
هذا ما أوصى به حممد بن أيب عمرة ، أنه يشهد أن ال إلـه : كان أول وصية حممد بن سريين 

إال اهللا ، وأن حممـــدا عبـــده ورســـوله ، وأوصـــى بنيـــه وأهلـــه أن اتقـــوا اهللا وأصـــلحوا ذات بيـــنكم 
يـا بـين إن (ا أوصى به إبراهيم بنيـه ويعقـوب، وأوصيهم مبوأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني

ول وصــية أنــس بــن )اهللا اصــطفى لكــم الــدين فــال متــوتن إال وأنــتم مســلمون
.اهـ خرب صحيح مالك

كنــت عنــد داود بــن أيب هنــد فجــاء : حــدثنا ابــن عليــة قــال ]31674[وقــال ابــن أيب شــيبة 
مالك بينهم عبيد اهللا بن أيب بكر ، وجاؤوا معهم بكتاب يف رجالن أو أكثر من آل أنس بن

بســم اهللا الــرمحن الــرحيم هــذا : 
ذكــر مــا كتــب أنــس بــن مالــك يف هــذه الصــحيفة مــن أمــر وصــيته ، إين أوصــي مــن تركــت مــن 

بوعـــده ، وأوصـــيهم بصـــالح ذات أهلـــي كلهـــم بتقـــوى اهللا وشـــكره واستمســـاك حببلـــه ، وإميـــان
وصى إن تويف أن ثلث مالـه صـدقة إال أن يغـري وصـيته قبـل بينهم والرتاحم والرب والتقوى ، مث أَ 

أن يلحــق بــاهللا ، ألــف يف ســبيل اهللا إن كــان أمــر األمــة يومئــذ مجيعــا ، ويف الرقــاب واألقــربني ، 
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ه يقيمه ويل وصييت يف الثلـث غـري ومن مسيت له العتق من رقيقي يوم دبر مين فأدركه العتق فإن
.اهـ صحيح حرج ، وال منازع

حــدثنا أزهــر عــن ابــن عــون عــن نــافع عــن ابــن عمــر كــان وصــى ]31554[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ صحيح ، خمتصر لرجل

كـان أبـو عبيـد : قـال حـدثنا أبـو أسـامة عـن إمساعيـل عـن قـيس ]31556[ابن أيب شيبة -
.اهـ صحيح ، يأيت يف السري إن شاء اهللا ن اخلطابالفرات فأوصى إىل عمر بعرب

يف الوصية يف السفر
يــا أيهــا الــذين آمنــوا شــهادة بيــنكم إذا حضــر أحــدكم املــوت (قــال اهللا تعــاىل يف ســورة املائــدة 

اثنان ذوا عدل منكم أو آخران مـن غـريكم إن أنـتم ضـربتم يف األرض فأصـابتكم حني الوصية
بعد الصالة فيقسمان باهللا إن ارتبتم ال نشرتي به مثنا ولو كان ذا 

.قرىب وال نكتم شهادة اهللا إنا إذا ملن اآلمثني 

ذلك أدىن أن يأتوا بالشـهادة علـى وجههـا أو خيـافوا أن تـرد أميـان .لظاملني اعتدينا إنا إذا ملن ا
)وا واهللا ال يهدي القوم الفاسقني

ــوقــال يل]2780[البخــاري - زائــدة بــن عبــد اهللا حــدثنا حيــىي بــن آدم حــدثنا ابــن أيبيعل
اهللا يجبري عن أبيه عـن ابـن عبـاس رضـالقاسم عن عبد امللك بن سعيد بنعن حممد بن أيب

بـأرض يبـن بـداء فمـات السـهميوعـديسهم مع متيم الدار خرج رجل من بين:عنهما قال

فقــام رجــالن . يوعــداهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ، مث وجــد اجلــام مبكــة فقــالوا ابتعنــاه مــن متــيم 
قـال وفـيهم نزلـت . 

اهـ) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم(هذه اآلية 
حدثنا : نا زكريا بن أيب زائدة قال: نا هشيم قالحدث]857[سعيد بن منصور يف التفسري -

بدقوقاء ، فلم جيد أحدا مـن املسـلمني يشـهدهم علـى وصـيته، الشعيب أن رجال حضرته الوفاة
ــــه إىل أيب موســــى األشــــعري فــــأخرباه، فقــــال  ــــاب، فقــــدما برتكت فأشــــهد رجلــــني مــــن أهــــل الكت

هــــذا أمــــر مل يكــــن بعــــد الــــذي كــــان يف عهــــد رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم ، : األشــــعري
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فأحلفهما بعد صالة العصر باهللا ما خانا وال كـذبا وال بـ
.اهـ رواه أبو داود وغريه ، وصححه احلاكم والذهيب 

بـن حدثنا عمر بن طارق عن ابن هليعة عن يزيـد ]289[وقال أبو عبيد يف الناسخ واملنسوخ 
خــرج رجــل مــن املســلمني : عبــد اهللا بــن مســعود قــالعــنأيب حبيــب عــن ســلمة بــن أيب ســلمة

ادعـوا يل مـن أشـهده : ومعـه رجـالن مـن املسـلمني فـدفع إليهمـا مالـه مث قـالفمر بقرية فمـرض 
فــدعوا ناســا مــن اليهــود : مــن املســلمني يف تلــك القريــة، قــالعلــى مــا قبضــتما فلــم جيــدوا أحــدا

فأشـهدهم علــى مـا دفــع إليهمــا مث إن املسـلمني قــدما باملــال إىل أهلـه، فقــالوا قــد كـان معــه مــن 
فاســتحلفومها بــاهللا مــا دفــع إليهمــا غــري هــذا مث قــدم نــاس مــن : بــه قــالاملــال أكثــر ممــا آتيتمونــا 

اليهــود والنصــارى فســأهلم أهــل املتــوىف فــأخربوهم أنــه هلــك بقــريتهم وتــرك كــذا وكــذا مــن املــال، 
فعلـــم أهـــل املتـــوىف أن قـــد عثـــروا علـــى أن املســـلمني قـــد اســـتحقا إمثـــا فـــانطلقوا إىل ابـــن مســـعود 

مـا مـن كتـاب اهللا عـز وجـل مـن شـيء إال : فقـال ابـن مسـعودفأخربوه بالذي كـان مـن أمـرهم،
فأمر املسـلمني أن حيلفـا بـاهللا ال ، تأويلها ال هذه اآلية، فاآلن حني جاء قد جاء على إدالله إ

نشـــرتي بـــه مثنـــا ولـــو كـــان ذا قـــرىب وال نكـــتم شـــهادة اهللا إنـــا إذن ملـــن اآلمثـــني، مث أمـــر اليهـــود 
ك مـــن املـــال كـــذا وكـــذا ولشـــهادتنا أحـــق مـــن شـــهادة هـــذين والنصـــارى أن حيلفـــوا بـــاهللا لقـــد تـــر 

أن مـا شـهدت : مث أمر أهـل املتـوىف أن حيلفـوا بـاهللا، املسلمني وما اعتدينا إنا إذن ملن الظاملني 
به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسـعود أن يأخـذوا مـن املسـلمني مـا شـهدت بـه 

اهـــ ضــعيف فــة عثمــان بــن عفــان رضــي اهللا عنــهوكــان ذلــك يف خال: اليهــود والنصــارى، قــال
.منقطع 

حدثنا عمرو قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صاحل بن أيب األخضر]12933[ابن جرير -
ر وال ســـفر، إمنـــا هـــي يف مضـــت الســـنة أن ال جتـــوز شـــهادة كـــافر يف حضـــ: عـــن الزهـــري قـــال 

.اهـ صاحل يضعف املسلمني
ثــىن قــال حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــال حــدثين الليــث حــدثين امل]12940[وقــال ابــن جريــر 

يــا أيهــا الــذين آمنـــوا (ســـألت ابــن شــهاب عــن قــول اهللا تعـــاىل ذكــره: حــدثين عقيــل قــالقــال
ـــه)شـــهادة بيـــنكم إذا حضـــر أحـــدكم املـــوت : قلـــت)واهللا ال يهـــدي القـــوم الفاســـقني(إىل قول

ي، أمهـا مـن املسـلمني، أم مهـا مـن أهـل أرأيت االثنني اللذين ذكر اهللا، من غري أهل املرء املوص
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أهـل املـرء املوصـي، أم مهـا امهـا مـن غـريالكتاب؟ وأرأيت اآلخرين اللـذين يقومـان مقامهمـا، أتر 
مل نســمع يف هــذه اآليــة عــن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه : املســلمني؟ قــال ابــن شــهابمــن غــري

أناســا مــن علمائنــا أحيانــا، فــال وســلم ، وال عــن أئمــة العامــة، ســنة أذكرهــا، وقــد كنــا نتــذاكرها 
وكــــان . يــــذكرون فيهــــا ســــنة معلومــــة، وال قضــــاء مــــن إمــــام عــــادل، ولكنــــه خيتلــــف فيهــــا رأيهــــم

هـي فيمـا بـني أهـل املـرياث مـن املسـلمني، يشـهد : أعجبهم فيها رأيا إلينا، الذين كـانوا يقولـون
صـى بـه لـذوي بعضهم امليت الذي يرثونه، ويغيب عنه بعضهم، ويشهد من شهده على مـا أو 

فـإن سـلموا جـازت وصـيته، وإن . القـرىب، فيخـربون مـن غـاب عنـه مـنهم مبـا حضـروا مـن وصـية
ارتـابوا أن يكونــوا بــدلوا قــول امليــت، وآثــروا بالوصــية مــن أرادوا ممــن مل يــوص هلــم امليــت بشــيء، 

إن (حلــف اللــذان يشــهدان علــى ذلــك بعــد الصــالة، وهــي صــالة املســلمني، فيقســمان بــاهللا
فـإذا أقسـما . )ال نشرتي به مثنا ولو كان ذا قرىب وال نكتم شهادة اهللا إنـا إذا ملـن اآلمثـنيارتبتم

قــام آخـران مقامهمــا مـن أهــل املــرياث، ،ســتحقا إمثـا يف شــيء مـن ذلــك 
الـــذين ينكـــرون مـــا شـــهد بـــه عليـــه األوالن املســـتحلفان أول مـــرة، فيقســـمان بـــاهللا مـــن اخلصـــم
ومـا اعتـدينا إنـا إذا (تكذيبكما أو إبطـال مـا شـهدمتا بـه أحق من شهادتكما ، على لشهادتنا 

)) (ملــن الظــاملني
.اهـ ثقاتاآلية

ل حــدثين معاويــة حــدثنا عبــد اهللا بــن صــاحل قــاحــدثين املثــىن قــال]12946[وقـال ابــن جريــر 
ذوا عـدل (إىل قوله)ا أيها الذين آمنوا شهادة بينكمي(عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس

، فهــــذا ملــــن مــــات وعنــــده املســــلمون، فــــأمره اهللا أن يشــــهد علــــى وصــــيته عــــدلني مــــن )مــــنكم
، )أو آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت(مث قال. املسلمني

فهذا ملن مات وليس عنده أحـد مـن املسـلمني، فـأمره اهللا تعـاىل ذكـره بشـهادة رجلـني مـن غـري 
أو آخــران مــن غــريكم إن أنــتم ضــربتم يف األرض فأصــابتكم مصــيبة (قولــهوبــه قــال.املســلمني

نــده أحــد مــن املســلمني، فــأمره اهللا بشــهادة رجلــني مــن غــري ، فهــذا ملــن مــات ولــيس ع)املــوت
.مل نشـرت بشـهادتنا مثنـا قلـيالفإن ارتيب يف شها. املسلمني
فـــإن )(مــن غــري املســـلمني)أو آخــران مــن غـــريكم(قولـــهوبــه قــال
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فـــإن اطلـــع . مـــا اشـــرتينا بشـــهادتنا مثنـــا قلـــيالبـــاهللارتيـــب يف شـــه
دة إن شـها

إن اطلـع :يقـول)(فذلك قوله. الكافرين باطلة، وإنا مل نعتد
دة إن شـهامن األوليـاء، فحلفـا بـاهللا: يقول)قامهمافآخران يقومان م(على أن الكافرين كذبا 

: يقول تعاىل ذكره.، فرتد شهادة الكافرين، وجتوز شهادة األولياءالكافرين باطلة، وإنا مل نعتد
ولـيس . 

اهــ حـديث حسـن ، وقـد تقـدم مـا األقسام إذا كانوا كافرينوإمنا على شهود املسلمني أقسام،
.يف هذه الصحيفة 
قــال حــدثين عمــي حــدثين حممــد بــن ســعد قــال حــدثين أيب قــال]12985[وقــال ابــن جريــر 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا (يعــين هــذه اآليــةهــي منســوخة: يــه عــن ابــن عبــاس قــالعــن أبحــدثين أيب
.اهـ ضعيف اآلية)شهادة بينكم

اء يف وصية الغالمما ج
ن عمــرو بــن ســليم الزرقــي أعــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر بــن حــزم عــن أبيــه ]1454[مالــك -

ن ها هنا غالما يفاعا مل حيتلم من غسان ووارثه بالشام وهو إأخربه أنه قيل لعمر بن اخلطاب 
هلـا فأوصـى :قـال عمـر بـن اخلطـاب فليـوص هلـا قـال.ال ابنـة عـم لـهإذو مال وليس له ها هنا 

فبيـع ذلـك املـال بثالثـني ألـف درهـم وابنـة عمـه : مبال يقال له بئر جشم قال عمـرو بـن سـليم 
عـن معمـر عـن ]16411[عبـد الـرزاق ورواه .اليت أوصى هلا هي أم عمرو بـن سـليم الزرقـي 

أوصــى غــالم منــا مل حيــتلم لعمــة لــه :عبــد اهللا بــن أيب بكــر بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــه قــال
بو إسحاق ذلك إىل عمر بن اخلطاب فأجاز وصيته أكثري قيمته ثالثون ألفا فرفع بالشام مبال  

أيبحدثنا قبيصة أخربنا سفيان عن ابنيـه عبـد اهللا وحممـد ابـين] 3354[أبو حممد الدارمي . 
وقـــال اآلخـــر قبـــل أن . ابـــن ثـــالث عشـــرة: بكـــر عـــن أبيهمـــا مثـــل ذلـــك غـــري أن أحـــدمها قـــال 

حـدثنا عبـاد ]31493[ابـن أيب شـيبة . بكـرأيبابـينابنيه يعـينعن : قال أبو حممد . حيتلم
كــان غــالم : قــال هللا بــن أيب بكــر بــن عمــرو بــن حــزم عــن أبيــهعــن عبــد اعــن روح بــن القاســم

مـر من غسان باملدينة ، وكان لـه ورثـة بالشـام ، وكانـت لـه عمـة باملدينـة ، فلمـا حضـر أتـت ع
: ال، قــال: قلــت: احــتلم بعــد ؟ قــال: قــال أفيوصــي ؟:بــن اخلطــاب فــذكرت ذلــك لــه وقالــت
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اهـ رواية مالـك أصـح ، وهـو فبعته أنا هلا بثالثني ألف درهم،فأوصى هلا بنخل: فليوص، قال
.خرب صحيح 
ن غالما مـن غسـان حضـرته أعن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حزم ]1455[وقال مالك 

ن فالنا ميوت أفيوصيإ:اخلطاب فقيل لهفذكر ذلك لعمر بن ، الوفاة باملدينة ووارثه بالشام 
بــن عشــر ســنني أو اثنــيت اوكــان الغــالم : قــال حيــىي بــن ســعيد قــال أبــو بكــر .فليــوص:قــال؟

عبـــــد الـــــرزاق . فأوصـــــى ببئـــــر جشـــــم فباعهـــــا أهلهـــــا بثالثـــــني ألـــــف درهـــــم :عشـــــرة ســـــنة قـــــال
م أن عــن الثــوري عــن حيــىي بــن ســعيد عــن أيب بكــر بــن حممــد بــن عمــرو بــن حــز ]16409[

بن عشر أو ثنيت عشرة ببئر له قومت بثالثني ألفا فأجاز اعمرو بن سليم الغساين أوصى وهو 
بـن عيينـة عـن حيـىي بـن سـعيد عـن أيب بكـر بـن حممـد اقـال حـدثنا و .عمر بن اخلطاب وصـيته 

بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساين قال بلغ عمر أن غالمـا مـن غسـان ميـوت فقـال 
بـن عشـر سـنني أو ثنـيت عشـرة وقـد ااوصى ببئر جشـم فبيعـت بثالثـني ألفـا وهـو مروه فليوص ف

. اهـ ورواه ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم مالك عن حيىي بن سـعيد ، وذكـره قارب 
حــدثنا يزيــد بــن هــارون أخربنــا حيــىي أن أبــا بكــر بــن حممــد بــن عمــرو ]3350[ورواه الــدارمي 

بــن حــزم أخــربه أن غالمــا باملدينــ
فأوصـى ببئـر يقـال هلـا بئـر جشـم ، وإن أهلهـا باعوهـا يفسألوه أن يوصى فأمره عمـر أن يوصـ

ــــن عشــــر ســــنني أو ثنــــيت ــــو بكــــر أن الغــــالم كــــان اب ــــدارمي .عشــــرة بثالثــــني ألفــــا ، ذكــــر أب ال
أن ســليما الغســاينبكــرعيد عــن أيبيان عــن حيــىي بــن ســحــدثنا قبيصــة أخربنــا ســف]3353[

عشرة سنة ، فأوصـى ببئـر لـه قيمتهـا ثالثـون ألفـا ، فأجازهـا عمـر مات وهو ابن عشر أو ثنيت
.اهـ قبيصة له أوهام الناس يقولون عمرو بن سليم: قال أبو حممد . بن اخلطاب

سـعيد عـن نا سفيان عن عبـد اهللا بـن أيب بكـر وحيـىي بـنحدث]430[سعيد بن منصور ورواه
أيب بكر بن حممد بـن عمـرو بـن حـزم عـن عمـرو بـن سـليم الزرقـي أن غالمـا مـن غسـان مـرض 

مــروه فليـوص فأوصـى ببئــر جشـم، فبيعــت بثالثـني ألفـا وهــو ابـن عشــر : فـأخرب بـه عمــر، فقـال
أنــا حيــىي بــن ســعيد عــن أيب بكــر بــن حممــد أن : نــا هشــيم قــال.ســنني، أو اثنــيت عشــرة ســنة 

أوصــى ألخــوال لــه مــن غســان بــأرض يقــال هلــا بئــر جشــم، قومــت ثالثــني غالمــا مــن األنصــار



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

204

وكـان الغـالم ابـن عشـر سـنني: ألفا، فرفع ذلك إىل عمر بن اخلطاب، فأجاز الوصية قال حيـىي
.واخلرب يف مجلته صحيح . اهـ كذا قال هشيم 

مــان أجــازأن عثام عــن األوزاعــي عــن الزهــريحــدثنا أبــو عصــ]31494[ابــن أيب شــيبة -
.اهـ مرسل صاحل وصية ابن إحدى عشرة سنة

بـن اعن إبراهيم بن أيب حيىي عن احلجاج بن أرطاة عـن عطـاء عـن ]16421[عبد الرزاق -
حــدثنا حفــص ]31505[ابــن أيب شــيبة . جــوز وصــية الغــالم حــىت حيــتلمالت: عبــاس قــال

بيعه وال شـراؤه وصيته وال والال جيوز عتق الصيب: قال عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس
حــدثنا ســعيد بــن املغــرية عــن حفــص بــن غيــاث عــن حجــاج ]3357[الــدارمي .وال طالقــه

وال عتقـه وال وصـيته وال شـراؤه وال بيعـه ال جيوز طالق الصـيب: عن عطاء عن ابن عباس قال 
.اهـ ضعيف ءيوال ش

)من بعد وصية يوصى هبا أو دين(ا تعاىل باب قول 
شـهدت :عن الثـوري عـن أيب إسـحاق عـن احلـارث عـن علـي قـال]19003[عبد الرزاق -

مــن بعــد وصــية (وأنــتم تقــرؤون ، رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم يقضــي بالــدين قبــل الوصــية 
وأن أعيــان بـــين األم يتوارثــون دون بــين العـــالت اإلخــوة لـــألب واألم دون )

مــا حــديث ال نعرفــه إال مــن حــديث أيب إســحق هــذا:قــال اهـــ رواه الرتمــذي مثاإلخــوة لــألم 
والعمـل علـى هـذا احلـديث ، رث اوقـد تكلـم بعـض أهـل العلـم يف احلـ، رث عـن علـي اعـن احلـ

اهـعند عامة أهل العلم 
: حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن املسيب قال]21845[ابن أيب شيبة -

ابــن أيب .يبــدأ بالــدين قبــل املكاتبــة: ولأخطــأ شــريح، وإن كــان قاضــيا، كــان زيــد بــن ثابــت يقــ
أخطـأ : حدثنا ابن إدريس عن شعبة عـن قتـادة عـن سـعيد بـن املسـيب قـال]21852[شيبة 

]4204[يف التـاريخ ابن أيب خيثمـة .يبدأ بالدين: شريح وإن كان قاضيا، قال زيد بن ثابت
إن شــرحيا : ملســيبقلــت لســعيد بــن ا: قــالحــدثنا عاصــم قــال حــدثنا شــعبة قــال قتــادة أخــربين

أخطـأ شـريح : قـال ابـن املسـيب،اتبة قبل الدين، أو يشرك بينهما شك شعبةيبدأ باملك: يقول
حـدثنا عفـان بـن مسـلم قـال حـدثنا شـعبة .يبدأ بالدين: قال زيد بن ثابت،ياوإن كان قاض

.اهـ صحيحفذكر مثله، قلت لسعيد بن املسيب: قالعن قتادة
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عبـــد الـــرمحن املقـــرئ حـــدثنا حيـــوة حـــدثنا حيـــىي بـــن أيبن طريـــقمـــ]12992[وروى البيهقـــي 
اهـــ الوصــيةمضــت الســنة أن يبــدأ بالعتاقــة يف: عــن ســعيد بــن املســيب قــال يســعيد األنصــار 
.سند صحيح 

أخربنا عبد اهللا بن عمر عن نـافع: أخربنا خالد بن خملد البجلي قال ]4648[ابن سعد -
ضــري وتــرك عليــه أربعــة آالف درهــم دينــا ، وكــان مالــه هلــك أســيد بــن احل: عــن ابــن عمــر قــال 

هــل : يغــل كــل عــام ألفــا فــأرادوا بيعــه ، فبلــغ ذلــك عمــر بــن اخلطــاب فبعــث إىل غرمائــه فقــال 
نعـم يـا أمـري املـؤمنني ، فـأخروا : لكم أن تقبضوا كل عـام ألفـا فتسـتوفوه يف أربـع سـنني ؟ قـالوا 

أخربنـا مالـك بـن أنـس عـن : عن بـن عيسـى قـال أخربنا م.ذلك فكانوا يقبضون كل عام ألفا
أن أسيد بن احلضري هلـك وتـرك دينـا ، فكلـم عمـر غرمـاءه يزيد بن قسيط عن حممود بن لبيد

.اهـ حسن ن يؤخروهأ
إذا كانــت : حــدثنا حفــص عــن ليــث عــن جماهــد عــن عمــر قــال ]31520[ابــن أيب شــيبة -

.ضعيف اهـ وصية وعتاقة حتاصوا
ســئل : قــال حــدثنا حفــص عــن حجــاج عــن قتــادة عــن احلســن ]22181[ابــن أيب شــيبة -

يعتـق ويسـعى : يـن ، قـال وعليـه دا لـه عنـد موتـه ولـيس لـه مـال غـريهعلي عن رجل أعتق عبـد
.اهـ ضعيف يف القيمة

قال حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر]31521[ابن أيب شيبة -
أنا أشـعث : قالنا هشيم]394[سعيد بن منصور .لعتاقةإذا كانت عتاقة ووصية بدئ با: 

: قــول يف الوصــية إذا عجــزت عــن الثلــث قــالأنــه كــان يبــن عمــرعــن انــا نــافع: بــن ســوار قــال
حـدثنا عبـد اهللا عـن سـفيان : لـي بـن احلسـن قـالحـدثنا ع]7051[ابـن املنـذر . يبدأ بالعتاقة

مـن ] 12994[البيهقـي .بـل الوصـايايبـدأ بالعتاقـة ق: عن ابن عمر قالعن أشعث عن نافع
ن ابــن عمــر مثــل ذلــك عــن ســفيان عــن األشــعث عــن نــافع عــطريـق عبــد اهللا بــن الوليــد العــدين

.اهـ أشعث بن سوار ضعيف يبدأ بالعتاقة
أخربنــا ســفيان عــن هشــام بـن حجــري عــن طــاوس عــن ابــن عبــاس ]12940هــق[الشـافعي -

فقـال ) وأمتـوا احلـج والعمـرة هللا(هللا عـز وجـل يقـول كيف تأمر بالعمرة قبل احلج وا: أنه قيل له 
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: قــال . الوصــية قبــل الــدين: كيــف تقــرءون الــدين قبــل الوصــية أو الوصــية قبــل الــدين؟ قــال : 
.اهـ إسناد حسن فهو ذلك: قال .بالدين: فبأيهما تبدءون؟ قالوا 

باب منه
زوج رجــل مــن : قــال حــدثنا ابــن أيب زائــدة عــن داود عــن بكــر]22772[ابــن أيب شــيبة -

عمـر بـن اخلطـاب
، ومــا كــان أبــوك اســتهلكه فــال ت مــن مهــرك قائمــا بعينــه فهــو لــكأمــا مــا وجــد: فقــال عمــر 

كيع قال حدثنا محاد بن سلمة عـن قتـادة حدثنا و ]22775[وقال ابن أيب شيبة .شيء لك
ما كان قائمـا بعينـه فهـي : قضى عمر بن اخلطاب يف مهور النساء : قال بيد أيب قدامةعن ع

أن حــدثنا هشــيم عــن خالــد عــن القاســم بــن ربيعــة]39[وقــال ســريج يف القضــاء . أحــق بــه
عمــر بــن مــات ، فخاصــمترجـال أخــذ مــن صـداق ابنــة لــه كــان زوجهـا ، مث

ك أبـواك ، فــال وجـدت مـن عــني مالـك فهــو لـك ، ومـا اســتهلمــا:اخلطـاب ، فقـال هلــا عمـر 
بكـر بـن عبـد اهللا املـزين أخربنـا حدثنا هشيم أخربنـا داود بـن أيب هنـد.دين لك على إخوتك 
.اهـ حديث حسن مثل ذلكعن عمر بن اخلطاب

ابـن عـن حدثنا عبد اهللا بن املبارك عـن أسـامة بـن زيـد عـن نـافع]20910[ابن أيب شيبة -
الغرمـاء ، فـإن كـان يف بيتـه زيـت فهـي أسـوة، إذا تويف الرجل وعليه صـداق امرأتـه : قال عمر

اهــ ال بـأس أو قمح
.به 

من أطلق الوصية يف سبيل ا
يب أفيان عـــن حـــدثنا بنـــدار حـــدثنا عبـــد الـــرمحن بـــن مهـــدي حـــدثنا ســـ]2123[الرتمـــذي -

فلقيــت أبــا الــدرداء ، أوصــى إىل أخــي بطائفــة مــن مالــه : ق عــن أيب حبيبــة الطــائي قــالاإســح
إن أخــي أوصــى إيل بطائفــة مــن مالــه فــأين تــرى يل وضــعه يف الفقــراء أو املســاكني أو : فقلــت 

مسعـــت رســـول اهللا ، :
قــال .مثـل الــذي يعتـق عنــد املـوت كمثــل الـذي يهــدي إذا شـبع :لى اهللا عليــه وسـلم يقــولصـ

.اهـ وصححه احلاكم والذهيبأبو عيسى هذا حديث حسن صحيح 
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أن امــرأة حــدثنا ابــن عليــة عــن ابــن عــون عــن أنــس بــن ســريين]31482[ابــن أيب شــيبة -
امــرأة أوصــت : قــة قلــت البــن عمــر أوصــت بثالثــني درمهــا يف ســبيل اهللا ، فلمــا كــان زمــن الفر 
أبــو عبيــد يف .أمــا إنــه مــن ســبيل اهللا: بثالثــني درمهــا يف ســبيل اهللا ، فنعطيهــا يف احلــج ؟ فقــال 

راهيم ومعـــاذا حيدثانــه عـــن ابــن عـــون عــن أنـــس بـــن مسعـــت إمساعيــل بـــن إبــ]1977[األمــوال 
.فذكره عن ابن عمر سئل عن امرأة سريين

أن رجـال أوصـى حـدثنا وكيـع عـن شـعبة عـن أنـس بـن سـريين ]31485[وقال ابن أيب شـيبة 
أخربنا شعبة] 1151[ابن اجلعد .احلج يف سبيل اهللا: بشيء يف سبيل اهللا ، فقال ابن عمر 

بـن عمــر افســألت ، أوصـى إيل رجــل مبالـه أن اجعلــه يف سـبيل اهللا : عـن أنـس بــن سـريين قــال 
سـعدان مـن طريـق ]12980[البيهقـي .من سبيل اهللا عز و جل فاجعله فيهإن احلج : فقال

سـريين قـال سليمان عن أنس بـنابن أيببن نصر حدثنا إسحاق األزرق عن عبد امللك يعين
وإن مــن احلــاج مــن بــني ، إيل بــدراهم أجعلهــا يف ســبيل اهللاإنــه أرســل: قلــت لعبــد اهللا بــن عمــر

فإنـه يف سـبيل فـيهمنعـم، اجعلهـا: منقطع به وبني من قد ذهبت نفقته، أفأجعلها فيهم؟ قـال
اجعلها فيهم: قال.اهدين: قلت: اهللا، قال

وحيـك :فغضـب وقـال: إين أخـاف اهللا أن أخـالف مـا أمـرت بـه، قـال: قلـت: سبيل اهللا ، قـال
.اهـ صحيح ، كتبته يف الزكاة خمتصرا أوليس بسبيل اهللا؟

ن حممـد عـن موسـى بـن حدثنا احلكم بن املبارك أخربنـا عبـد العزيـز بـ]3367[وقال الدارمي 
ســبيل وجعـل ناقـة يفإن رجـال أوصــى إيل: أن رجــال جـاء إىل ابـن عمــر فقـال عقبـة عـن نـافع

احلـج والعمـرة : ؟ فقـال ابـن عمـر احلـجاهللا وليس هذا زمانا خيرج إىل الغزو ، فأمحـل عليهـا يف
.اهـ سند جيد من سبيل اهللا

حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن ]31483[ال ابن أيب شيبة وق
الوصي لعمر بـن حممد بن زيد أن رجال مات وترك ماال وأوصى به يف سبيل اهللا ، فذكر ذلك 

الــدارمي .حجــاج بيــت اهللا: ومــا عمــال اهللا ؟ قــال : أعطــه عمــال اهللا، قــال: اخلطــاب، فقــال
.، وهو ضعيف اهللا بن موسى عن موسى بن عبيدةأخربنا عبيد]3368[

إذا حضر القسمة أولو القربى
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مسعـت يـونس بـن جبـري : حدثنا غندر عن شعبة عن قتـادة قـال ]31541[ابن أيب شيبة -
إذا حضـــر القســـمة أولـــوا القـــرىب واليتـــامى (حيـــدث عـــن حطـــان عـــن أيب موســـى يف هـــذه اآليـــة 

أبــو عبيــد يف .: قــال )قــوال معروفــاواملســاكني فــارزقوهم منــه وقولــوا هلــم 
حدثين حيىي بـن سـعيد عـن شـعبة عـن قتـادة عـن يـونس بـن جبـري عـن ]27[الناسخ واملنسوخ 

وإذا حضــر القســـمة أولـــو القـــرىب (: حطــان بـــن عبـــد اهللا قــال 
حــدثنا أمحــد بــن عصــام ثنــا أبــو ]4905[ابــن أيب حــامت ). واليتــامى واملســاكني فــارزقوهم منــه

عاصــم ثنــا شــعبة ثنــا قتــادة عــن يــونس بــن جبــري عــن حطــان عــن أيب موســى
حـــدثنا حممـــد بـــن بشـــار قـــال ]8692[ابـــن جريـــر . )وإذا حضـــر القســـمة أولـــو القـــرىب(اآليـــة 

حــدثنا حيــىي بــن ســعيد وابــن أيب عــدي وحممــد بــن جعفــر عــن شــعبة عــن قتــادة عــن يــونس بــن 
وإذا حضـر القسـمة (:بري عن حطـان بـن عبـد اهللا الرقاشـي قـالج

حدثنا ابن املثىن قال حدثنا حممد وحيىي بـن سـعيد عـن شـعبة . )أولو القرىب واليتامى واملساكني
)وإذا حضـر القسـمة(عن قتادة عن يونس بن جبري عـن حطـان عـن أيب موسـى يف هـذه اآليـة

.صحيح اهـقضى : اآلية قال
حدثنا بشـر بـن معـاذ قـال حـدثنا يزيـد قـال حـدثنا سـعيد عـن مطـر ]8691[وقال ابن جرير 

ـــو القـــرىب طـــوا إذا حضـــر قســـمة املـــرياثأن أبـــا موســـى أمـــر أن يععـــن احلســـن عـــن حطـــان أول
.اهـ مطر الوراق ضعيف ى واملساكني واجلريان من الفقراءواليتام

عـــن ســـفيان عـــن ينا أمحـــد بـــن محيـــد أخربنـــا عبيـــد اهللا األشـــجعحـــدث]4576[البخـــاري -
وإذا حضر القسمة أولـو القـرىب واليتـامى (اهللا عنهما يعن عكرمة عن ابن عباس رضالشيباين

ورواه البيهقــي . تابعــه ســعيد عــن ابــن عبــاس. حمكمــة وليســت مبنســوخةيهــ:قــال) واملســاكني
فكـان ابـن عبـاس إذا : زادمثلـه و يشـجعالليـث عـن األإبراهيم بن أيبمن طريق]12932[

ــــيهم فــــذلك القــــول املعــــروفرضــــخ وإذا كــــان يفويل ــــر . املــــال قلــــة اعتــــذر إل وقــــال ابــــن جري
حدثنا ابـن محيـد قـال حـدثنا حكـام عـن عنبسـة عـن سـليمان الشـيباين عـن عكرمـة]8701[
يرضــخ ذلــك إذا ويل شــيئا مــن: كــان ابــن عبــاس يقــول:قــال)وإذا حضــر القســمة أولــو القــرىب(

ضعيف من الوجهني ، وابن اهـاعتذر إليهم وقال هلم قوال معروفاوإن مل يفعل. ألقرباء امليت
.أيب الليث ليس بذاك 
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بشـر حدثنا حممد بن الفضـل أبـو النعمـان حـدثنا أبـو عوانـة عـن أيب]2759[وقال البخاري 
ة نسخت ، وال واهللا ما إن ناسا يزعمون أن هذه اآلي:عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

ووال ال يـرث ، يـرزقياليـان وال يـرث ، وذاك الـذ
اهـــ غــري عــارم أيب النعمــان ال ال أملــك لــك أن أعطيــك:يقــول بــاملعروف ، يقــوليفــذاك الــذ

.جياوزون به سعيدا
أيب بشـر عـن سـعيد بـن جبـريوانة عـن نا أبو عحدث]576[التفسري قال سعيد بن منصور يف 

ــــونإن نا ــــة قــــد نســــخت: ســــا يقول ــــامى (إن هــــذه اآلي ــــو القــــرىب واليت وإذا حضــــر القســــمة أول
نال واهللا: قــال)واملســاكني فــارزقوهم منــه

نــه مــال إ: ويل يــرث، فــذلك الــذي يــرزق، وويل لــيس بــوارث، فــذلك الــذي يقــول قــوال معروفــا
ثنــا عبــد الــرمحن : حــدثنا ابــن بشــار قــال] 213/ 19[ابــن جريــر . يتــامى ومــا يل فيــه شــيء

إن ناسـا يقولـون نسـخت، ولكنهـا : ثنا أبو عوانـة عـن أيب بشـر عـن سـعيد بـن جبـري قـال: قال
ثنـا شـعبة عـن أيب : ثنـا حممـد بـن جعفـر قـال: وقال حدثنا ابن بشار قـال. مما يتهاون الناس به

) ياأيها الـذين آمنـوا ليسـتأذنكم الـذين ملكـت أميـانكم(يد بن جبري يف هذه اآلية بشر عن سع
حــدثين حيــىي ]33[الناســخ واملنســوخ أبــو عبيــد يف . : ر اآليــة، قــالإىل آخــ

سـم يل أبـو ق: عن يونس بـن جبـري عـن حطـان بـن عبـد اهللا قـالعن قتادةبن سعيد عن شعبة 
ابـن أيب ).حضر القسمة أولوا القرىب واليتامى واملسـاكني فـارزقوهم منـهوإذا(موسى
عـن كلهـموأبـو عوانـة  حدثنا يونس بن حبيب ثنا أبـو داود ثنـا شـعبة وهشـيم]4901[حامت 

مهـا وليـان فأحـدمها يـرث، : قال)فارزقوهم منه(عن سعيد بن جبري يف قول اهللا تعاىلأيب بشر
هو الذي يكسـو ويـرزق، وأمـا الـذي ال يـرث، فهـو الـذي يقـول واآلخر ال يرث، فالذي يرث ف

]1412[ابـــن املنـــذر يف التفســـري .هـــذا لقـــوم آخـــرين ومـــا لنـــا منـــه شـــيء: قـــوال معروفـــا يقـــول
حـدثنا أبـو عوانـة عـن أيب بشـر عـن : قـالحـدثنا أبـو عمـر: قـالحدثنا حيىي بن حممد بن حيـىي

وإذا حضـــر القســـمة أولـــو : يـــة نســـختإن ناســـا يزعمـــون أن هـــذه اآل:قـــال ســـعيد بـــن جبـــري
فـوال :
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إنـه : ووال ليس بوارث، فذاك الذي يقول قوال معروفا، يقول،يرث، فذاك الذي يرزق ويكسو
.اهـ صحيح)1(مال يتيم، وماله فيه شيء

حدثنا سفيان عن ابن جريج : نا حممد بن عبد اهللا األسدي قال أخرب ]5801[ابن سعد -
مـات عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر فعمـد ابنـه فلـم : عن ابن أيب مليكة عن القاسم بـن حممـد قـال 

مـا كـان ذلـك : فذكرته البن عباس فقـال : قال القاسم . يدع أحدا من قرابته إال أعطاه شيئا
] 149/ 1[عبــد الـرزاق يف التفســري .لـه ، إمنـا ذاك يف الوصــية أن يـدهلم 

أنــا ابــن جــريج قــال أخــربين ابــن أيب مليكــة أن أمســاء ابنــة عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر والقاســم بــن 
حممــد أخــرباه أن عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر قســم مــرياث أبيــه عبــد الــرمحن وعائشــة 

وإذا (وتــال :ذا قرابــة إال أعطــاه مــن مــرياث أبيــه قــالفلــم يــدع يف الــدار مســكينا وال :حيــة قــال
، مـا أصـاب : فقـال اآليـة قـال القاسـم فـذكرت ذلـك البـن عبـاس )حضر القسمة أولوا القـرىب

ابــن . لــيس ذلــك لــه إمنــا ذلــك للوصــية وإمنــا هــذه اآليــة يف الوصــية يريــد امليــت أن يوصــي هلــم 
ا ابن املبارك عـن ابـن جـريج عـن ابـن حدثنا سعيد بن حيىي األموي قال حدثن]8681[جرير 

أيب مليكة عن القاسم بن حممـد أن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن قسـم مـرياث أبيـه، وعائشـة حيـة، 
وإذا حضـر القسـمة أولـو القـرىب واليتـامى (فلـم يـدع يف الـدار أحـدا إال أعطـاه، وتـال هـذه اآليـة

مـا أصـاب، إمنـا هـذه :س فقالفذكرت ذلك البن عبا: القاسمقال. )واملساكني فارزقوهم منه
هــو ابــن عبــادة روح مــن طريــق] 12934[البيهقــي .الوصــية يريــد امليــت، أن يوصــي لقرابتــه

والقاسـم بكـر يعـينمليكة أن أمسـاء بنـت عبـد الـرمحن بـن أيبابن أيبحدثنا ابن جريج أخربين
د الـرمحن وعائشـة بكر قسم مـرياث أبيـه عبـبن حممد أخرباه أن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب

وإذا (الدار مسكينا وال ذا قرابـة إال أعطـاهم مـن مـرياث أبيـه قـال وتـال فلم يدع يف: حية قال 
فــذكرت ذلــك البــن : قــال القاسـم . متـام اآليــة) حضـر القســمة أولــو القـرىب واليتــامى واملســاكني

لوصــية يريــد االوصــية وإمنــا هــذه اآليــة يفمــا أصــاب لــيس ذلــك لــه إمنــا ذلــك يف: عبــاس فقــال 
.ي اهـ صحيح امليت أن يوص

، عوانـة مل جيـاوز بـه سـعيد بـن جبـري ورواه حيـىي بـن سـعيد عـن أيب: رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصـور وقـال -1
اهـبشروكذلك رواه شعبة وهشيم عن أيب



تقريب فقه السابقني األولنيسلسلة

211

حدثين املثىن قال حدثنا عبـد اهللا بـن صـاحل قـال حـدثين معاويـة بـن ]8687[وقال ابن جرير 
وإذا حضــر القســمة أولــو القــرىب واليتــامى (عــن ابــن عبــاس قولــهصــاحل عــن علــي بــن أيب طلحــة

صـلوا أرحــامهم ويتامـاهم مــن أمـر اهللا جــل ثنـاؤه املــؤمنني عنـد قسـمة مــواريثهم أن ي)واملسـاكني
اهــ حسـن ، فيـه بيـان ملـا وصل إليهم مـن مـواريثهمالوصية إن كان أوصى، وإن مل تكن وصية

.قبله 
قـــال حـــدثين عمـــي حـــدثنا حممـــد بـــن ســـعد قـــال حـــدثين أيب قـــال]8679[وقـــال ابـــن جريـــر 

إىل قولــهيــةاآل)وإذا حضــر القســمة أولــوا القــرىب واليتــامى(عــن ابــن عبــاسحــدثنا أيب عــن أبيــه
وذلـــك قبـــل أن تنـــزل الفـــرائض، فـــأنزل اهللا تبـــارك وتعـــاىل بعـــد ذلـــك الفـــرائض، )قـــوال معروفـــا(

.اهـ سند ضعيف، فجعلت الصدقة فيما مسى املتويففأعطى كل ذي حق حقه
حدثنا احلسن بـن حممـد بـن الصـباح ثنـا حجـاج عـن ابـن جـريج ]4908[وقال ابن أيب حامت 

وإذا حضــر القســمة أولــو القــرىب واليتــامى (عــن ابــن عبــاس قولــهوعثمــان بــن عطــاء عــن عطــاء
نسختها آيـة املـرياث، فجعـل لكـل إنسـان نصـيبه ممـا تـرك ممـا قـل منـه )واملساكني فارزقوهم منه

.اهـ ضعيف ، عطاء هو اخلراساين أو كثر
ن زيـد الليثـي حيـدث عـن حممـد بـن بـحـدثين مـن مسـع أسـامة ]31[وقال أبو عبيد يف الغريـب 

عمـرة بنـت عبـد الـرمحن أن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن أيب عبد الرمحن بن سعد بـن زرارة عـن
عمـــل : فــذكرت ذلــك لعائشـــة، فقالــت: قالـــت. بكــر فعــل مثـــل ذلــك حــني قســـم مــرياث أبيــه

.اهـ ضعيف بالكتاب هي مل تنسخ
اأخربنـــم قـــال حـــدثنا احلســـني قـــال حـــدثنا هشـــيم قـــالحـــدثنا القاســـ]8690[ابـــن جريـــر -

.اهـ سند حسن قسمةكانوا يرضخون هلم عند ال:عن ابن سريين قالعوف
حـــدثنا القاســـم قـــال حـــدثنا احلســـني قـــال حـــدثنا هشـــيم قـــال أخربنـــا ]8672[ابـــن جريـــر -

ت مـدنيات تـركهن النـاس هـذه ثـالث آيـات حمكمـا:عن حيىي بـن يعمـر قـالمنصور عن قتادة
يـا (وهـذه اآليـة)وا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكممنيا أيها الذين آ(وآية االستئذان،اآلية

.اهـ ثقات ، كتبته يف االستئذان ) من ذكر وأنثىأيها الناس إنا خلقناكم 
.يف الباب آثار أخر موضعها كتاب التفسري 

من مال اليتيمالكافل هل يأكل 
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وقـــال ســـبحانه ) وال تقربـــوا مـــال اليتـــيم إال بـــاليت هـــي أحســـن حـــىت يبلـــغ أشـــده(قـــال اهللا تعـــال 
ويسألونك عن اليتـامى قـل إصـالح هلـم خـري وإن ختـالطوهم فـإخوانكم واهللا يعلـم املفسـد مـن (

)املصلح ولو شاء اهللا ألعنتكم إن اهللا عزيز حكيم
سـليمان بـن بـالل عـن ثـور حدثنا عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا قـال حـدثين]2766[البخاري -

:صلى اهللا عليه وسلم قـالعن النيباهللا عنهييرة رضهر الغيث عن أيبعن أيببن زيد املدين
وقتـــل الشـــرك بـــاهللا والســـحر:قـــال ؟ ومـــا هـــن يـــا رســـول اهللا :قـــالوا. اجتنبـــوا الســـبع املوبقـــات

وقــــذف يــــوم الزحــــفوالتــــويلحــــرم اهللا إال بــــاحلق وأكــــل الربــــا وأكــــل مــــال اليتــــيم الــــنفس الــــيت
اهـاحملصنات املؤمنات الغافالت 

شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبـري حدثنا عثمان بن أيب]2873[أبو داود -
إن (و) أحسـنيهـوال تقربـوا مـال اليتـيم إال بـاليت(ملا أنزل اهللا عز وجـل :عن ابن عباس قال

اآليـة انطلــق مـن كــان عنــده يتـيم فعــزل طعامـه مــن طعامــه ) الـذين يــأكلون أمـوال اليتــامى ظلمــا
يفضــل مــن طعامــه فيحــبس لــه حــىت يأكلــه أو يفســد فاشــتد ذلــك فجعــل ، وشــرابه مــن شــرابه 

ويسـألونك عـن (فـأنزل اهللا عـز وجـل ، وا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فذكر ، عليهم 
) اليتـــامى قـــل إصـــالح هلـــم خـــري وإن ختـــالطوهم فـــإخوانكم

.اهـ صححه احلاكم والذهيب بشرابه
حــدثنا عبيــد بــن إمساعيــل حــدثنا أبــو أســامة عــن هشــام عــن أبيــه عــن ]2765[البخــاري -

:قالـت) ومن كان غنيا فليسـتعفف ومـن كـان فقـريا فليأكـل بـاملعروف(اهللا عنها يعائشة رض
اهـاليتيم أن يصيب من ماله إذا كان حمتاجا بقدر ماله باملعروف وايلأنزلت يف

خالــد بــن احلــارث حــدثهم حــدثنا حســنين حــدثنا محيــد بــن مســعدة أ]2874[أبــو داود -
صـلى اهللا عليـه وسـلمعن عمرو بن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده أن رجـال أتـى النـيباملعلميعين

غــري مســرف وال كــل مــن مــال يتيمــك:قــال فقــال . يتــيمء ويليشــفقــري لــيس يلإين: فقــال 
.اهـ صححه األلباين مبادر وال متأثل 

نا أبو األحوص عـن أيب إسـحاق عـن الريفـا قـالحدث]788[التفسري سعيد بن منصور يف -
إين أنزلــت نفســي مــن مــال اهللا عــز وجــل مبنزلــة ويل اليتــيم، إن : قــال يل عمــر بــن اخلطــاب: 

احتجـــت أخـــذت منـــه، فـــإذا أيســـرت رددتـــه، وإن اســـتغنيت اســـتعففت، وإين وليـــت مـــن أمـــر 
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مضـــها، فـــأطعم عـــين عشـــرة املســـلمني أمـــرا عظيمـــا، فـــإذا أنـــت مسعتـــين حلفـــت عـــن ميـــني فلـــم أ
.اهـ كذا رواه أبو إسحاق بأخرة) مسكينني صاع(مساكني مخسة آصع بر، بني كل 

حـدثنا سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن حارثــة حـدثنا وكيـع قــال]33585[ابـن أيب شـيبة وقـال
إن ، إين أنزلــت نفســي مــن مــال اهللا منزلــة مــال اليتــيم : عمــرقــال : قــال بــن مضــرب العبــدي

أخربنــا وكيــع ]3814[ابــن ســعد .وإن افتقــرت أكلــت بــاملعروف، نــه اســتعففت اســتغنيت ع
: أخربنـا سـفيان عـن أيب إسـحاق عـن حارثـة بـن مضـرب قـال بن اجلراح وقبيصة بن عقبة قاال

إين أنزلــــت نفســــي مــــن مــــال اهللا منزلــــة مــــال اليتــــيم ، إن اســــتغنيت : قــــال عمــــر بــــن اخلطــــاب 
ابـن . فـإن أيسـرت قضـيت: قـال وكيـع يف حديثـه . استعففت ، وإن افتقرت أكلت باملعروف

حــدثنا ســفيان: حــدثنا قبيصــة قــال: حــدثنا حممــد بــن إمساعيــل الصــائغ قــال]7086[املنــذر 
إين أنزلــت مــال اهللا : قــال عمــر رضــي اهللا عنــه: قــالســحاق عــن حارثــة بــن مضــربعــن أيب إ

ابــن جريــر .فقضــيت، وإن احتجــت استقرضــت تعففت، إن اســتغنيت اســمبنزلــة مــال اليتــيم
عـــن حـــدثنا أبـــو كريـــب قـــال حـــدثنا وكيـــع عـــن ســـفيان وإســـرائيل عـــن أيب إســـحاق]8597[

إين أنزلت مال اهللا تعاىل مين مبنزلة مال اليتيم: قال عمر بن اخلطاب: حارثة بن مضرب قال
اهـ، فإذا أيسرت قضيت، وإن افتقرت أكلت باملعروف، إن استغنيت استعففت

أنبأنـا إسـرائيل عـن : حدثنا عبد اهللا بن رجـاء قـال] 694/ 2[تاريخ املدينة يف ورواه ابن شبة
إين أنزلـت نفسـي مـن مـال اهللا منزلـة وايل مـال : حارثة بن مضرب عن عمر رضي اهللا عنه قال

اهــ كـذا وجدتـه رواه اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت باملعروف، مث قضـيت
.منا يرويه عن جده أيب إسحاق ابن رجاء ، وإسرائيل إ

أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس قـال أخربنـا زائـدة بـن قدامـة عـن ]3816[وقال ابن سعد
مـن كــان (إين أنزلـت مــال اهللا مـين مبنزلــة مـال اليتــيم : قـال عمــر : األعمـش عــن أيب وائـل قــال 

.اهـ سند صحيح ) غنيا فليستعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروف
عمـرابـنسـئل : حدثنا ابـن عليـة عـن خالـد عـن أيب قالبـة قـال ]21814[ابن أيب شيبة -

: إنه قـد كـان فيـه فضـل ، قـال : هو مضمون حىت يدفعه إليه ، قال : فقال ،عن مال اليتيم 
.اهـ مرسل جيد اصنع بفضله ما شئت ، هو مضمون حىت تدفعه إليه
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عــن ســامل أن ابــن عمــر كــان يكــون عنــده عــن معمــر عــن الزهــري] 6998[عبــد الــرزاق وقــال
كتبتـه يف .

.الزكاة 
يف ، أيبـن عمـر مثلـه احدثنا عبـد اهللا بـن عمـر عـن نـافع عـن ]16482[عبد الرزاق وقال
.ـ ضعيف اهال تقرض منه : قال )وال تقربوا مال اليتيم(قوله 

حــدثنا وكيــع عــن أيب العمــيس عــن عبــدة بــن أيب لبابــة عــن أيب ]21797[ابــن أيب شــيبة -
اهــ أبـو مـن مالـه: قـال )ومـن كـان فقـريا فليأكـل بـاملعروف(يف قولـه تعـاىل عباسابنعن حيىي 

. حيىي امسه مصدع ال حيتج به 
عـــن ل حــدثنا ســفيانحـــدثنا ابــن بشــار قـــال حــدثنا أبــو أمحــد قـــا]8594[وقــال ابــن جريــر 

ومــــن كـــان غنيــــا (يف قولـــهعبــــاسابـــنعـــن عـــن مقســــمعـــن احلكــــم وابـــن أيب ليلــــىاألعمـــش 
حــدثين يعقــوب بــن مث قــال.عــن مــال اليتــيمحــىت يســتغينبغنــاه مــن مالــه: قــال)فليســتعفف

ومــن  (عــن ابــن عبــاس يف قولــهإبــراهيم قــال حــدثنا ابــن عليــة عــن ليــث عــن احلكــم عــن مقســم
مـن مـال نفسـه، ومـن كـان فقـريا : قـال)تعفف ومن كان فقريا فليأكل باملعروفكان غنيا فليس

.اهـ ضعيف منهم، إليها حمتاجا، فليأكل باملعروف
حــدثنا أبــو كريــب قــال حــدثنا ابــن عطيــة عــن زهــري عــن العــالء بــن ]8598[وقــال ابــن جريــر 

فليأكـــل ومـــن كـــان فقـــريا(املســـيب عـــن محـــاد عـــن ســـعيد بـــن جبـــري عـــن ابـــن عبـــاس يف قولـــه
حـدثنا أبـو كريـب قـال حـدثنا ابـن إدريـس قـال ]8606[وقال .وهو القرض: قال)باملعروف

اهـــ ورواه هشــام يأكــل قرضــا بــاملعروف: مسعــت أيب يــذكر عــن محــاد عــن ســعيد بــن جبــري قــال
.الدستوائي وشعبة عن محاد كذلك ، وهذا أصح هو عن سعيد قوله 

إيــاس حــدثنا ورقــاء عــن عبــد األعلــى عــن أيبآدم بــنمــن طريــق]11322[وروى البيهقــي 
يأكـل وايل: قـال) كـان فقـريا فليأكـل بـاملعروفومـن(قولـه يفعبـاسابـنسعيد بـن جبـري عـن 

اليتيم من مال اليتيم قوتـه ويلـبس منـه مـا يسـرته ويشـرب فضـل اللـنب ويركـب فضـل الظهـر فـإن 
.يب يضعفاناهـ ورقاء وعبد األعلى الثعلحلأعسر كان يفأيسر قضى وإن
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حــدثنا أبــو صــاحل قــال حــدثين معاويــة بــن صــاحل حــدثين املثــىن قــال]8604[وقــال ابــن جريــر 
اهـــ  يعــين القــرض)ومــن كــان فقــريا فليأكــل بــاملعروف(عــن ابــن عبــاسعــن علــي بــن أيب طلحــة

.كذا قال ، وهذا قول جماهد وغريه 
: قـالعبـاسابـنة عـن كرمـعـن عحـدثنا جريـر عـن الشـيباين]21796[وقال ابن أيب شيبة 

]570[ســـعيد بـــن منصـــور . يـــده مـــع أيـــديهم ، وال يلـــبس عمامـــةالوصـــي إن احتـــاج وضـــع
يضـع الوصـي يـده مـع : عـن ابـن عبـاس قـالعن أيب إسحاق الشيباين عن عكرمةنا جرير حدث

بكـــري حيــىي بــن أيبمــن طريـــق]11320[البيهقــي . لعمامــة فمـــا فوقهــاأيــديهم، وال يلــبس ا
قـول اهللا عـز يفعبـاسابنعن عكرمة عن سليمان الشيباينهيم بن طهمان حدثينحدثنا إبرا

إن كـــان فقـــريا : قـــال) كـــان فقـــريا فليأكـــل بـــاملعروفومـــن كـــان غنيـــا فليســـتعفف ومـــن(وجـــل 
.اهـ صحيح فما فوقهاعمامةيفليضرب بيده مع أيديهم فليأكل وال يكتس

عـن سـفيان عـن يالليث حدثنا األشـجعإبراهيم بن أيبمن طريق]11319[وروى البيهقي 
.يأكل مال اليتيم بأصابعه ال يزيد على ذلك: عن عكرمة عن ابن عباس قال يالسد

جاء رجـل إىل :عن حيىي بن سعيد أنه قال مسعت القاسم بن حممد يقول ]1671[مالك -
: بـن عبـاس اه فقال ل؟ إن يل يتيما وله إبل أفأشرب من لنب إبله :عبد اهللا بن عباس فقال له

عـن يأخربنا معمر عن الزهر ] 1/146[يف التفسري عبد الرزاق . بنسل وال ناهك يف احللب 
أمــوال يتــامى وهــو يحجــر إن يف: عبــاس فقــال الجــاء رجــل إىل ابــن : القاســم بــن حممــد قــال 

: بلى قـال : ضالتها قال يألست تبغ: أن يصيب منها فقال ابن عباس يستأذنه
ألسـت تفـرط عليهـا يـوم : قـال .بلـى: ألسـت تلـوط حياضـها قـال: بلـى قـال : قال؟ جرباها 

نا سفيان عن حيـىي ]571[سعيد .من لبنهافأصب من رسلها يعين:قال.بلى: وردها قال 
إن يف حجــري يتيمــا، : عــن ابــن عبــاس أن رجــال ســأله قــالبــن ســعيد عــن القاســم بــن حممــد 

: أفأشرب من اللنب؟ قال
أخربنــا : حــدثنا إبــراهيم بــن عبــد اهللا قــال]7082[ابــن املنــذر .بنســل، وال ناهــك يف حلــب

أخربه أن رجال من أهل البادية أتى ابـن أخربنا حيىي بن سعيد أن القاسم: يزيد بن هارون قال
إن  : إن يل إبال وأنـا أمـنح منهـا، وأفقـر، ويل يتـيم، فمـا يل مـن إبـل يتيمـي؟ فقـال: عباس فقال
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]28[األمــايل فــان يف احلســن بــن علــي بــن ع.لبنهــا، غــري مضــر بنســل، وال ناهــك يف حلبهــا
جـاء رجـل إىل ابـن :ثنا حيىي بن سـعيد عـن القاسـم بـن حممـد قـال: ثنا جعفر بن عون قالحد

فمــا حيــل يل مــن ، ولــه إبــل ، فأنــا أمــنح، وأقفــر، ويف حجــري يتــيم ، إن يل إبــال : عبــاس فقــال
يهــا وتعــين جرباهــا وتلــوط حياضــها وتســقي عل، إن كنــت تبغــي ضــالة إبلــه : إبــل يتيمــي؟ فقــال

أمحد حممد أيبمن طريق]13045[البيهقي . فاشرب غري مضر بنسل وال ناهك يف احللب
حـــدثنا ]39[احملـــاملي حســـني بــن إمساعيـــل . مثلــه بــن عبـــد الوهــاب أخربنـــا جعفـــر بــن عـــون 
خربنا حيىي بن سعيد عـن القاسـم بـن حممـد عـن ابـن أحممود بن خداش حدثنا هشيم بن بشري 

بـل يتيمـي إفعـل فمـا حيـل يل مـن أمنح منها و أنا أن يل يعين إبال و إل أتاه آت فقا: عباس قال 
إقـــال فقـــال ابـــن عبـــاس 

خربنــا أحــدثنا حممــود حــدثنا هشــيم .فاشــرب مــن لبنهــا غــري ناهــك يف حلــب وال مضــر بنســل
.اهـ حديث صحيح عبد امللك عن عطاء عن ابن عباس بنحو من ذلك 

: قالـتعائشـةعـن حدثنا وكيع عن شعبة عن أم سـلمة العتكيـة ]21803[ابن أيب شيبة -
العزيز قـال حدثنا علي بن عبد]7087[ابن املنذر . من مال اليتيم واعلمي ما تأكلنيكلي

مسعـت عائشـة وسـئلت عـن : قالـتأخربنا شعبة بـن احلجـاج عـن مشيسـة: حدثنا أبو نعيم قال
.اهـ أم سلمة هي مشيسة ، سند جيد كلي واعملي ما تأكلني: م، فقالتليتيمال ا

حــدثنا هشــام الدســتوائي عــن حــدثنا يزيــد قــال] 439[وقــال أبــو عبيــد يف الناســخ واملنســوخ 
إين ألكـــره أن يكـــون مــال اليتـــيم عنـــدي عـــرة ال أخلـــط : محــاد عـــن إبـــراهيم عـــن عائشــة قالـــت
حــــدثنا وكيـــــع عــــن هشـــــام ]21804[بـــــن أيب شــــيبة ا. طعامــــه بطعــــامي وال شـــــرابه بشــــرايب 
كـره أن يكـون مـال اليتـيم عنـدي إين أل: قالـت عائشـة : الدستوائي عن مهام عن إبراهيم قـال 

ــــو كريــــبعــــرة حــــىت أخلــــط طعامــــه بطعــــامي وشــــرابه بشــــرايب ــــن جريــــر . اهـــــ جــــوده أب ورواه اب
د عـن إبـراهيم عـن حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن محـا]4200[

حـــىت أخلـــط طعامـــه بطعـــامي ، ألكـــره أن يكـــون مـــال اليـــتم عنـــدي عـــرة إين: عائشـــة قالـــت
.اهـ صحيح وشرابه بشرايب

جامع الوصايا
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ن علــي يف عــحــدثنا حفــص عــن ســعيد عــن قتــادة عــن خــالس ]31389[ابــن أيب شــيبة -
حـدثنا ]7054[نـذر ابـن امل. الثلث داخـل يف ديتـه: رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ، قال

أخربنيــه ســعيد عــن قتــادة عــن : حــدثنا شــجاع قــال حــدثنا عبــاد بــن العــوام قــال: موســى قــال
تــدخل ثلــث ديتــه يف وصــيته الــيت : قــال: خــالس عــن علــي يف رجــل أوصــى بثلثــه مث قتــل خطــأ

حدثنا حفص عن أشعث عـن ]31390[ابن أيب شيبة . اهـ كأنه حديث احلارث
.اهـ ضعيفله ثلث ماله ، وثلث ديته: حلارث عن علي قالن اعأيب إسحاق 

جــاء عبــدَ :أخربنـا الثــوري عــن أيب إسـحاق عــن صـلة بــن زفــر قـال]16479[عبـد الــرزاق -
يل تركـة لـه وإن هـذا إإن رجـال أوصـى :فقال، من مهدان على فرس أبلق اهللا بن مسعود رجلٌ 
نا حــدث]329[ســعيد بــن منصــور . ه شــيئاوال تشــرت مــن مالــ، ال :قــال؟ مــن تركتــه أفأشــرتيه 

: قال مسعت هذا احلديث من صلة بن زفر منذ سبعني سنة قـال: قالسفيان عن أيب إسحاق
ومــا : أتــأمرين أن أشــرتي هــذا؟ قــال: جــاء رجــل إىل عبــد اهللا علــى فــرس أو بــرذون أبلــق فقــال

: لـي الـثمن فقـالإىل السـوق فقـام ع؟ قال رجل أوصى إيل وهو مـن تركتـه، وقـد أخرجتـه شأنه
حـدثنا ابـن عيينـة عـن ]31663[ابـن أيب شـيبة . من تركتـه شـيئا، وال تستسـلف منـهال تشرت

: كـان عنـد عبـد اهللا فأتـاه رجـل علـى فـرس أبلـق ، فقـال : قـال أيب إسحاق عن صلة بـن زفـر
أوصــى إيل رجــل وتركــه فأقمتــه يف الســوق : ومــا شــأنه ؟ قــال : تــأمرين أن أشــرتي هــذا ؟ قــال 

مسعتـه مـن صـلة منـذ : قـال أبـو إسـحاق .ال تشرته ، وال تستسلف من ماله: مثن ، قال على
حــدثنا شــعبة عــن عبيــد اهللا بــن معــاذ حــدثنا أيبمــن طريــق] 13053[البيهقــي  .ســتني ســنة

ابـن مسـعود وأتـاه رجـل مـن مهـدان إسـحاق قـال مسعـت صـلة يقـول شـهدت عبـد اهللا يعـينأيب
هذا الفرس أو فرسـا آخـر مـن يوترك يتيما أفأشرت أوصى إيلإن رجال: على فرس أبلق فقال 

من ماله وال تستقرض الكتاب ال تشرت شيئا ويف. ال تشرت شيئا من ماله: ماله فقال عبد اهللا 
.اهـ صحيح شيئا من ماله

مــا رد : قــال لنــا ســليمان حــدثنا محــاد عــن أيــوب عــن نــافع قــال ]2767[وقــال البخــاري -
: أخربنـــا ســـليمان بـــن حـــرب قـــال] 5141[ابـــن ســـعد ورواه.وصـــية ابـــن عمـــر علـــى أحـــد

مـا رد ابـن عمـر علـى أحـد وصـية وال رد علـى : حدثنا محاد بـن زيـد عـن أيـوب عـن نـافع قـال
.كتبته يف اهلبات ،  أحد هدية إال على املختار اهـ صحيح
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هللا بـن جعفـراحدثنا عبد : قال نا عبد امللك بن عمرو أبو عامرأخرب ]7692[ابن سعد -
عن أم بكر بنت املسور أن مروان دعا املسور يشهده حـني تصـدق بـداره علـى عبـد امللـك بـن 

ومل ؟ قـال : فـال أشـهد ، قـال : ال ، قـال : وترث فيها العبسية ؟ قال : مروان ، فقال املسور 
ومـا أنـت وذاك ، أحكـم أنـت ؟ : إمنا أخذت من إحدى يديك فجعلته يف األخـرى ، قـال : 
وكانــت : هللا فكلمــا فجــرمت فجــرة شــهدت عليهــا ، قــال عبــد ا: ا أنــت شــاهد ، قــال املســور إمنــ

.اهـ أم بكر مستورة العبسية امرأة مروان
الزناد أويس حدثنا ابن أيبحدثنا ابن أيبيإمساعيل القاضمن طريق] 12970[البيهقي -

مــن أوصــى أن : انوا يقولــون عــن أبيــه عــن الفقهــاء الــذين ينتهــى إىل قــوهلم مــن أهــل املدينــة كــ
ال جنيز إمنا له ثلث حائطه : حائط مث سبل ذلك احلائط حيث أراده فقال ورثته جيعل ثلثه يف

فذلك جائز عليهم املوصى يضع ثلثه حيث أحب مـن مالـه بقيمـة العـدل إمنـا احلـائط كالرحـل 
اهـفه وثوبهرحله وسيأو السيف أو الثوب يوصى به ليس للورثة أن يقولوا إمنا له ثلث

هذا ما انتهى إليه علمي وجهدي ، وأستغفر اهللا من زلل عندي ، وإين إن شاء اهللا دائب يف 
.أجزاء أخرى ما فسح اهللا يف العمر ، ويسر السبل ، وال حول وال قوة إال باهللا 
رك نقصه وإّن أََمنَّ املسلمني علي يف نصيحته من نظر يف هذا املصنف ، فأقام َأْوَده ، واستد

. والدين النصيحة .. 
.واحلمد اهللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 

كتبه الفقري إىل رمحة ربه الرحيم حممد بن مبارك حكيمي
رة رسول اهللا وثالثني وأربع مئة وألف هلجستكان الفراغ منه منتصف شهر ذي القعدة عام 

.بالرماين ، املغرب األقصى، صلى اهللا عليه وسلم



 
.بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النيب "ي الذي مسيته وبعد ، فإين أبث مصنف
. يف الشبكة وقفا هللا تعاىل شأنه ، راجيا من اهللا ذخره وأجره " صلى اهللا عليه وسلم

غريبطباعته ونشرهَطول يّطوع أحللت لكل مسلم أن ينسخه ، ولكل صاحب 
.ني يد له علي وعلى املسلمإذن تلك و تصرف يف متنه ، م

فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه إن . فهذا عهدي لكل مسلم 
.اهللا مسيع عليم 

. مبدينة الرماين باملغرب األقصى .حكيمي بن حممد كتبه أبو أمساء حممد بن مبارك 
عام ست وثالثني وأربع مائة وألف هلجرة رسول اهللا صلى مطلع شهر ذي احلجة 

.اهللا عليه وسلم


